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ஒரு கவதபசால்லியின் வருவக
ப�ோர் நினைவுகளும், அதை் வவளி�்�ோடு க ளும், அணுகுமுனைகளும் தை்ைினை 
சோர்ந்தனவ. அவை்னை�் வ�ோதுனம�் �டுத்த முடியோத விைகை்களிை் வதோகு�்�ோக 
மட்டுபம வோசித்து, உனரயோட முடியும் எை்ை முை்னுனரபயோடு வவளிவந்திருக்கிைது 
ஈழ எழுத்தோளர் யதோர்த்தைிை் இந்த�் �ுத்தகம். ப�ோர், அதிைிருந்து உயிர் 
த�்�ித்த, அங்கஹீைமோை, அகதியோை அத்தனை மைிதர்களிை் மைதிலும் 
அவநம்�ிக்னகனய மட்டுபம விட்டுனவத்துள்ளது. ப�ோர்க் கோட்சிகனள பநரடியோக 
விவரிக்கோமை் அனவ எழு�்�ும் உணர்வுகனள ஒை்றுக்வகோை்று வதோடர்�ிை்ைோத 
கனதகளிை் வதோகு�்�ோை் உணர்த்த முயை்சித்திருக்கிைோர் யதோர்த்தை்.

உதோரணத்துக்கு, ப�ோருக்கு�் �ிைகு அனைத்திலும் நம்�ிக்னக இழந்த மைிதர்கள் 
நம்�ிக்னகயிை் கனடசி�் �ுகைிடமோக சோத்திரிகனளயும், மிளகோய்ச் வசடிகனளயும் 
நோடிச் வசை்கிை்ைைர். இை்னும் சிைர், ப�ோரிைிருந்து முை்ைிலு மோய் விட்டுவிைகி, 
�ள்ளியிை் விடனை�் �ருவ ஆண் மைனத�் ப�சுகிை்ைைர் மக்ரைினும் அவளிை் 
அறு�தோயிரம் �ுைோக்களும். கடை் �ோர்த்திருக்க நிைம் உரித்து உத்தரித்து மோண்ட 
மக்களிை் பமை்வகோண்ட அை்�ிைோை் துயருை்ை வமடூசோ தை் கண்கனள மண்ீடும் 
திைந்து அகிைத்னதபய கை்ைோக்குகிை்ைோள்.

இ�்�டி மோந்திரகீ யதோர்த்தவோதமும் இ�் �ுனைவிை் உண்டு. ஆசிரியனர விைக்கி 
வோசகருடை் பநரடியோக உனரயோடும் இக்கனதகள், தங்கள் வடிவங்கனளத் 
தோங்கபள தீர்மோைித்து, வோசி�்�வரிை் உணர்வுகளினுூபட வோசி�்�ிை் 
அனு�வங்கனளக் கடத்துகிை்ைை. �ிரதி முழுவதிலும் சிதைிக் கிடக்கும் விவிைிய, 
கிபரக்கத் வதோை்மங்கள் இனடவிடோது �ுதிய கனத வசோை்லும் முனைகனள 
உருவோக்கி, கனதகனள�் �ுதிய வவளிகளிை் �ிை�்�ிக்கிை்ைை. தமிழிை் 
இை்னும் ஒரு �ுது கனதவசோை்ைி அை்�ுத மோை தை் கனதகளுடை் வோசகர்கனள 
வந்தனடந்திருக்கிை்ைோர்.

- இளபவைிை்

வமடூசோவிை் கண்களிை் முை் நிறுத்த�்�ட்ட கோைம், | யதோர்த்தை் | வதோடர்�ுக்கு: 
aakkaddi@gmail.com
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//எழுத்தாளன் சமூகத்தின் 
காலக்கண்ணாடி மாத்திரமல்லன். 
ஹவத்தியனுமாவான்; 
நல்லாசிரியனுமாவான்; 
னபார்த்தளபதியுமாவான் என்நறல்லாம் 
நசால்லலாம். ஆனால் அவன் சமூகத்தின் 
மனச்சாட்சியாக திறந்த உள்ளத்னதாடு 
னபனாஹவ ஓட்டவில்ஹலநயன்றால் 
அந்த இலக்கியத்தால் ஒரு பயனும் 
ஏற்படப்னபாவதில்ஹல.   பக்கம் 82,  
மல்லிஹக டிசம்பர் 1983 //

    எை்.பக.ரகுநோதை் எழுத்தோளரிை் சமூக�் 
�ிரக்னை குைித்து எழுதிய வரிகளினவ. 
எழுத்தோளை் யோர் எைத் தோை்  
நம்�ியதை் சோட்சியோகபவ தை்னுனடய 
�னட�்�ுகனள சோதிய சமூகத்திை் 
மைச்சோட்சியோக திைந்த மைதுடை் 
நம் முை் னவத்திருக்கிைோர். சோதிய 
வை்முனை �டிந்த கோைக் கண்ணோடியூடு 
எை்.பக.ரகுநோதை் கோட்டும் யோழிை் 
இயை்�ோை வோழ்க்னக எை நம்��்�டுவதை் 
வகோடூரம் அதிர்ச்சியளிக்கிைது. ஒரு 
தைித் தை்ைினையிை் வவள்ளோள 
சோதிய வை்முனை  மதீோை விமர்சைமோக, 
பகோ�மோக, பவதனையோக அவருனடய 

�னட�்�ுகளிை் வவளி�்�டுகிைது. 
முடிவிை் சமத்துவ சமுதோயம் 
பநோக்கிய எதிர்�ோர்�்�ோக, கைவோக, 
இைட்சியவோதமோக முடிகிைது. அது அவர் 
நம்�ிய, தீவிரமோகச் வசயை்�ட்ட மோர்க்ஸ்சிய  
இைட்சியவோத சமூகம் பநோக்கியதோகவும் 
இருக்கிைது. அனவ சோதியோை் 
அ�ரிதமோை அதிகோரத்னத அனு�விக்கும் 
வவள்ளோளர்களுக்கு குை்ைவுணர்வு 
தரு�னவயோகவும் இருக்கிை்ைை. 

ரகுநோதை் ‘நிைவிபை ப�சுபவோம்’ 
கனதக்கோகபவ நம்மினடபய அதிகம் 
நினைவு கூர�்�டுகிைோர்.  அதுபவ அவரிை் 
அனடயோளம் எை்ைோகிவிட்டது.  கந்தை் 
கருனண நோடகபமோ  சிறுகனதகள் 
குைித்பதோ உனரயோடை்கள் அதிகம் 
இை்னை. அவருனடய �னட�்�ுகனள 
நிைவிபை ப�சுபவம் கனதயோக மட்டும் 
சுருக்கிவிட முடியோது. அது தைித் 
இைக்கியத்திை் விரிந்த �ங்களி�்�ுகனளச் 
சுருக்கிக் வகோள்வதிை் முடியும்.இந்தியத் 
தமிழர்களிை் குடியுரினம �ைி�்�ு, இை 
முரண்�ோடு, சோதிய ஒடுக்குமுனையிை் 
வகோடூரங்களும் அவருனடய 

1929 - யூன் 11, 2018

அஞ்சலி

ஓவ
ிய

ம் 
ைஷ்

மி

என்.கக.ரகுநாதன் 
இலங்ஹகத்  தலித்  இலக்கிய முன்னனாடி.
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தினக்குரல் - நிைவிை் ப�சுபவோம் எை்ை சிறுகனத அந்தக் கோைத்திை் 
யோழ்�்�ோணத்திை் மிகவும் பமோசமோக�் �ுனரபயோடி�் ப�ோயிருந்த 
சோதி�்�ிரச்சனைனயச் வசோை்வதோை் அது உங்களுனடய வசோந்தக் 
கனதயோக இருக்கைோம் எை �ை ஊகங்கள் இருந்திருந்திருக்கும். அ�்�டி 
ஏதோவது சர்ச்னச நிகழ்ந்ததோ?

என்.கக.ரகுநாதன் -  இை்னை, அ�்�டி எதுவும் நடக்கவிை்னை. ஆைோை் 
அது �ை்ைிய ஒரு குைி�்�ுச் வசோை்ை விரும்�ுகிபைை். நிைவிை் ப�சுபவோம் 
எை்ை சிறுகனதத் வதோகுதியிை் உள்ள கனதகளிை் எந்த விதமோை நை்ை 
கருவும் இை்னை எை்று  சோகித்தியமண்டை �ரிசுக்கோக அனு�்��்�ட்ட 
ப�ோது அது  நிரோகரிக்க�் �ட்டது. அதோவது சோதி�் �ிரச்சனை ஒரு நை்ை 
கருவோக அவர்களுக்குத் வதரியவிை்னை.

முதை்சிறுகனதத் வதோகு�்�ிபை இருக்கிை்ைை.  
‘நிைவிபை ப�சுபவோம்’ வகட்டித்து�்ப�ோை சோதி 
மைநினையிை் உருவகம். யோழ்ச் சோதியத்திை் 
�ோவனைகனள, அதிகோர விரு�்�ுறுதினய, 
ப�ோைி முை்ப�ோக்னகக் பகள்விக்குட்�டுத்துகிைது. 
வவளியோகி 69 ஆண்டுகளிை் �ிை்ைரும் 
கனதனயச்  சமகோைக் கனதயோக வோசிக்க 
முடிகிைது. ப�ோைிச் சோதியழி�்�ு மைநினை / ஆதிக்க 
சோதியிைரிை்  சோதி எதிர்�்�ு உனரயோடை்கள் அபத 
உயிர்த்துடி�்�ுடை் ப�ோைித்தைத்துடை் இை்ைமும் 
இருக்கிை்ைை எை்�பத கனதயிை்  கச�்�ோை 
உண்னம. 

‘நிைவிபை ப�சுபவோம்’ கனத ப�ோைபவ 
அவருனடனய முதை் வதோகு�்�ிை் இருக்கும் பவறு 
கனதகளும் சமகோை  வவளிச்சத்திை் வோசிக்கும் 
சோத்தியங்களுடை் இருக்கிை்ைை.  ‘கதவுகள்’ 
கனத வவள்ளோள அதிகோர உருமோை்ைத்னத 
நுட்�மோக அர்த்த�்�டுத்துகிைது. கனதயிை்  
வசை்ைத்துனர ஒரு தைித். அவர் நை்லுூர் 
முருகை்  பகோயிைிை் கதவுகள் நீண்ட வநோடிய 
ப�ோரோட்டத்திை் �ிை்ைர் தைித்துகளுக்கும் 
திைந்து விட்டிரு�்�னத �த்திரினகயிை் வோசித்துத் 
வதரிந்து வகோள்கிைோர். அவருனடய நீண்ட நோள் 
விரு�்�ம் நினைபவைியனத நினைத்து உள்ளூர 
மகிழ்கிைோர். நை்லுூனரத் வதோடர்ந்து ஊர்�் 
�ிள்னளயோர் பகோயிை் கதவும் தைித்துகளுக்கோகத் 
திைந்துவிட�்�டும் எைக் கோத்திருக்கிைோர். அது ஒரு 
ப�ோதும் திைந்து விட�்�டவிை்னை. கோத்திருந்து 
சைி�்�ுை்ை வசை்ைத்துனர தை் குழந்னதயுடை் 
நை்லுூரிை்கு முருகனை வழி�டச் வசை்கிைோர். 
பகோயிைிை் உட்�ிரகோரத்திைிருந்து முருகனை 
வழி�டும் ப�ோது குழந்னத �சிக்கிைது அ�்�ம் 
பவண்டுவமை அழுகிைது. வசை்ைத்துனர 
பகோயிைிை் வவளி வதீியிைிருக்கும் கனடயிை் 
இட்ைிக்குச் வசோை்ைிவிட்டுக் கோத்திருக்கிைோர். 
அழகிய உனட தரித்த கனடச் சி�்�ந்தி இட்ைி 
வகோண்டுவந்து வகோடுக்கிைோர். 

இைி வருவது ‘கதவு’ கனதயிை் முடிவு�்�குதி. 
//குழந்னதக்கு இட்ைினய �ினசந்து ஊட்டிய 
வண்ணம், சிந்னதனய முருகை் சுழை்களிை் 
சுழை விட்டுக்வகோண்டிருந்த வசை்ைத்துனர 
‘யோரது வசை்ைபைோ’ எை்ை குரை் பகட்டுத் 
திரும்�ிைோை். அ�்�டிபய திடுக்கிட்டு�் 
ப�ோைோை். எதிபர நிை்ைது ஊர்க்கோரர், உயர் 
ஜோதிக்கோரர் அவரது முகத்திை் அவமோை 
உணர்ச்சி �ைீிட்டது கண்கள் சிவ�்�ோக மோைிை. 

‘எ�்ப�ோதிருந்து இது’ அவர் மறு�டியும் 
பகட்�தை்கினடயிை் அவனைச் சுை்ைி கும்�ை் 
திரண்டு விட்டது. வோயிை் இட்ைினய னவத்துக் 
குத�்�ிக் வகோண்டிருந்த குழந்னத கும்�னைக் 
கண்டு �யத்தோை் அழுதது. அதைோை் குத�்�ிய 
இட்ைி விக்கி மூச்சனடத்துக் கண்ணீர் வழிந்தது. 

கோசு�்வ�ட்டியிை் இருந்த முதைோளி நிதோைமோக 
எழுந்து வந்தோர். கூட்டத்னத விைக்கிக் வகோண்டு 
உள்பள நுனழந்தோர்.
‘�ட்’ எை்று ஒரு சத்தம் ‘ப�ோடோ வவளிபய 
ரோஸ்கை்’
வசை்ைத்துனர கை்ைத்னதக் னககளோை் 
அழுத்திக் வகோண்டு ‘முருகோ’ எை்ைோை். 
குழந்னத �யங்கரமோக வைீிட்டு அழுதது.  ‘அந்தத் 
திமிர்தோை் அவர்களுக்கு இது பகோயிைை்ை 
கனட’ எை்று கூட்டத்திைிருந்த யோபரோ 
சத்தமிட்டோர்கள்.  //

இை்றும் இக்கனத அர்த்தம் மிகுந்த வோசி�்ன�க் 
பகோருகிைது. பகோயிை்கனளத் திைந்து விட்டிரு�்�தை்  
ப�ோைித்தைத்னத, அ�த்தத்னத நுட்�மோகச் 
சித்திரிக்கிைது. வவள்ளோளர்கள் பகோயிை்கனளத் 
திைந்து விட்டுக் கருவனைனய மூடிக் வகோண்டோர்கள். 
கருவனையிை் உை்ைதத்னத, பமை்னமனய�் 
�ோதுகோக்க, சோதிய அதிகோரத்னத, சோதியச் 
சலுனககனள அனு�விக்க தைித்துகளிடமிருந்து 
விைகித் தம்னம உட்�க்கமோக தோளிட்டுக் 
வகோண்டோர்கள். வவளியிைிருந்து �ோர்க்கும் ப�ோது 
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விசோைமோை �ோனதயுடைிருக்கும் எை்பைோருக்கும் 
திைந்துவிட்ட பகோயிை் வவளிக்கதவுகள் தோை் நமக்குத் 
வதரிகிை்ைை. அனவபய இை்றும் யோழ் சோதிய 
அழி�்�ிை் உச்சமோகவும்  முை்ைிறுத்த�்�டுகிைது. 
ஆைோை் திைந்து விட�்�ட்ட - நீண்ட ப�ோரோட்டத்திை் 
�ிை்ைர்தோை் -  பகோயிைிை் உள்பள கருவனை ப�ோை, 
வசை்ைதுனரனய ‘வவளிபய ப�ோடோ ரோஸ்கை்’ எை 
விரட்டிய கனடயிை் நிறுவ�்�ட்டிருக்கும் அதிகோரம் ப�ோை 
துூய்னமயோை, தீட்டு�்�டோத இடத்னத வவள்ளோளர்கள் 
தமக்கோக உருவோக்கி,  சோதினய வசோந்தமோை வட்ீடு 
நோயோக வளர்க்கிைோர்கள். அது அகமணமுனையோக, 
விரும்�ிய இடங்களிை் கோணி வோங்க முடியோததோக, 
வ�ோது அதி�ர் ஆசிரியர், னவத்தியர் நியமைங்கள் 
அை்ைதோக தகவனமந்து தை் துூய்னமனய�் 
�ோதுகோத்துக் வகோள்கிைது. இ�்�டித்தோபை சோதியம் 
நுட்�மோகத் வதோழிை்�டுகிைது. யோழிை். சோதியத்திை் 
வவளி�்�னடயோை வ�ளதீக இரு�்�ு வ�ரும்�ோலும் 
தகர்ந்து விட்டது. அது மைநினையோகக் கதவு கனதயிை் 
வரும் வவள்ளோளரிை் அதிகோரமிக்க கனட ப�ோை்பை 
தை் கதவுகனளத் தங்களுக்கோைதோக இறுக மூடிக் 
வகோண்டிருக்கிைது. பகோயிை் வவளி�்�ிரகோரத்திை் 
கதனவ நீண்ட வநடிய சோதி எதிர்�்�ு�் ப�ோரோட்டங்கள் 
மூைபம திைக்க முடிந்தது. ஆைோை் இை்று? அதை் 
உள்வளோடுங்கிய சோதியத்னத சோதியழி�்�ிை் மூைபம 
சோத்தியமோக்கிக் வகோள்ள முடியும். 

எங்களூர் அம்மை் பகோயிைிை் �ங்குைித் 
திங்களிை்  மூை்ைோம் திங்கள் கை்சி வோர்னவ 
தைித்துக்களுக்கோைது. �ை்சோரோத்தி கோட்டித் திருநீறு 
வகோடுக்கும் வனர �க்தி மயக்கத்திை் இருக்கும் சோதி 
இந்துக்கள், தைித்துகளிை் கை்சிவோர்னவ வதோடங்கும் 
வநோடி மோயமோய் மனைந்து விடுவதை் சூட்சுமம் எை்ை? 
பகோயிை் மட�்�ள்ளியிை் மிளகோய் வவட்டி, அரிசி கழுவி 
கிடோரங்களிை் சனமக்க�்�டும் கை்சி தைித்துகளிை் 
னககளோை் சனமக்க�்�ட்டது எை்�னதத் தவிர 
சோதி இந்துக்கள் கை்சினயத் தவிர்�்�தை் பநோக்கம் 
எை்ைவோக இருக்கக் கூடும்?  மிை்சும் கை்சினயத் 
தைித்துகள் கிடோரங்கிடோரமோகத் வதை்னை 
மரங்களிை் கீழ் கிடங்கு வவட்டிக் வகோட்டுவதோை் 
வதை்னைகள் வசழித்து வளர்கிை்ைைபவ தவிர சோதிய 
மைநினையிை் சிறு மோை்ைமுமிை்னை தைித்துகளுடை் 
சிறு ஒட்படோ உைபவோ இை்னை. பகோயிை்கள் 
திைந்துவிட�்�ட்டு இத்தனை ஆண்டுகளிை் 
�ிை்ைரும் சோதிய வோழ்க்னக முனை இ�்�டியோகத்தோை் 
இருக்கிைது.  இதைோபைதோை் கதவுகள் கனதனயச் 
சமகோைக்கனதயோக  வோசிக்கமுடிகிைது.

எை்.பக.ரகுநோதைிை் ‘கோரியதரிசி’  கனதனய�் 
�ுதுனம�ித்தைிை் ‘வ�ோை்ைகரம்’ கனதயுடை் 
பசர்த்து  வோசிக்கைோம். இரண்டும் ப�சும் மைீை் ஒை்பை 
தோை்.�ோர்னவக் பகோணங்கள் பவறு பவைோைனவ. 
�ுதுனம�்�ித்தைிடம் அது மர�ிை் மதீோை �கடியோகவும், 
எை்.பக.ரகுநோதைிடம் அது பவதனையிை் குரைோகவும் 
இருக்கிைது. வ�ோை்ைகரத்திை் �ுதுனம�்�ித்தை் 
பசரினய வி�ரிக்கும் ப�ோதிருக்கும் �கடி வமோழி 
- அதை் அழுக்னக, குழந்னதகள் இயை்ன�, பசரி 
வோழ்னவ வி�ரிக்கும் ப�ோதிருக்கும் மர�ுமதீோை 
விமர்சைம் ரகுநோதைிை் கோரியதரிசி கனதயிை் 
வவளி�்�டுவதிை்னை அவரிடம் உள்ளடங்கிய 
குரைோக இருக்கிைது. �ுதுனம�்�ித்தைிை் மர�ு 

மதீோை விமர்சைங்கபளோ, துடுக்கோை ஆசிரியரிை் 
குரபைோங்கிய ‘எகத்தோள’ வமோழிபயோ ரகுநோதைிை் 
கனதயிை் இை்னை. கை்�ு  குைித்த மர�ோை �ர்னவபயோ,  
கவிழ்க்கும் மூர்க்கபமோ ரகுநோதைிடம் இை்னை. அனவ 
�ுதுனம�்�ித்தைிை் களம். 

எை்.பக.ரகுநோதைிடம் மோத முடிவிை் கூ�்�னுக்கு 
மோ மறுக்க�்�ட்ட ஏனழ�் வ�ண்ணிை் மதீோை 
பவதனைபய இருக்கிைது. இந்த பவறு�ோடுதோை் 
தைித் இைக்கியத்திை் ‘கச்சோ’ அது சமூக ஒழுக்க 
மைீனை �ிைழ்வோக, விமர்சைமோக வகோள்ளோத 
நினைவிைி. சித்தைிங்னகயோ தைித் எை்ை வசோை் 
குைித்துச் வசோை்வதும் அனதத்தோை். ’தைித் எை்�து 
பவதனையிை் குைியடீோக இருக்க பவண்டுபம தவிர 
சுரண்டைிை் குைியடீோக மோைிவிடக்கூடது மை்றும் 
வகோடுனம, அக்கிரமங்கனள எதிர்க்கிை குரைோக மைர 
பவண்டும் அவமோைம், எதிர்�்�ு, �ோதுகோ�்�ிை்னம 
ஆகிய அர்த்தங்கனள தைித் எை்ை வசோை் தர 
பவண்டும். ரகுநோதை் கனதகளிை் வவளி�்�டுவது 
அந்த பவதனையிை், �ோதுகோ�்�ிை்னமயிை், 
அக்கிரமங்கனள எதிர்க்கும் குரை் தோை்’ அபத 
பவதனையிை் குரை்தோை் பக.டோைியைிை், நந்திைி 
பசவியரிை், வதணியோைிை், எஸ்.வ�ோவிை், வடோமிைிக் 
ஜவீோவிை் �னட�்�ுகளிை்  வவளி�்�ட்டது. இந்த 
வரினசயிபைபய ஆக்கோட்டி இைங்னகத் தைித் இைக்கிய 
முை்பைோடிக்கு தை் அை்சைினய வசலுத்துகிைது.

◊
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காலங்களை இளைக்கும் 
நரம்பின் அதிர்வு

“பதோம்�ு எை்வைோரு வசோை்னை நீண்ட கோைத்திை் �ிை் 
வோசித்தப�ோது  சுமோர் �த்து ஆண்டுகள் ஒரு னமதோை  
வழக்குக்கோக அனைந்த அந்த நோள்கள் நினைவுக்கு 
வந்தை. அடி உறுதி,  கள்ள உறுதி...  எை்றும், �ருத்தி 
�ுடனவயோக கோய்ச்சுகிடக்கு» «அைவோங்கு விழுங்கி» 
«எள்ளு கோயுவதண்டு எைி�்�ுளுக்னகயும் ஏை் கோயுது» 
எை்றும் எங்கள் மதீு  தள்ளிச்வசை்ை னநயோண்டிச் 
வசோை்ைோடை்கனள நினைவுக்குக் வகோண்டுவந்திருந்தது 
அந்த ஒை்னைச்வசோை். கூடபவ இயத்துகள், பூவை் நிைம், 
“பழிப்பு படலைக்குள்ள சிரிப்பு சலீைக்குள்ள‘  
எை சிை வசோை்கள் அம்மம்மோவிை் பதோை் ஒடுங்கிய   
கை்ைங்கனளயும், சுருட்டு கருக்கிய உதடுகள் அனசந்து 
விழுந்த ஒைிகனளயும், முரசுகளோை் எழுந்த சிரி�்ன�யும் 
நினைவிை் கிள�்�ியது.

கிளர்ந்த அந்த  நினைவுகளிை் அருட்டலுடை் தோை்  
கந்திை் �ோனவனய வோசித்து முடித்திருந்பதை்.

யோழ்�்�ோணத்திை் ஆரம்�ித்து  கைடோ, பநோர்பவ எை தம் 
கினளகனள�் �ர�்�ி நிை்கும் ஒரு குடும்� உைவுகளிை்  
கனதனய,  நம் கோைத்திை் ஆரம்�ித்து �திவைட்டோம் 
நுூை்ைோண்டிை் இறுதிகனள பநோக்கி வகோண்டு வசை்லும் 
நோவை்,  தோயிை் மை இயை்�ிை்னமக்கோை கோரணத்னத 
பதடி வசை்லும் மகள் அைிந்துவகோள்ளும் தகவை்களோக 
ஒரு கட்டமும், அவள் அைியோதவை்னை இை்வைோரு 
கட்டமோகவும்  வகோண்டு தை்னை வவளி�்�டுத்திக் 
வகோள்கிைது.

யோழ்�்�ோணிய  நிைவுனடனம சமூக இயக்கம்,  
னசவ / கிைிஸ்தவ மிஷை்களிை் வசயை்�ோடுகள்,  
எண்�துகளிை் �ிை்ைோை  யுத்தம் இட�்வ�யர்வு, 
�ுைம்வ�யர்வோழ்வு எை   கோைத்னத நோை்கோக �ிரித்து 
எடுத்துக்வகோள்வது வோசி�்�தை்கோை மைநினைனய  
தயோர்�்�டுத்திவிடுகிைது. நோவை் வகோண்டிருக்கும் 
வமோழி�்�ிரபயோகம் ஈழத்திை் அபநக நோவை்களிை் 
இயை்�ிைிருந்து பவறு�ட்டு  நிை்கிைது. பதவகோந்தைிை் 
அபநக �னட�்�ுகளிை் இந்த வமோழி�்யோடனை 

உணரமுடியும். ஈழத்து �ிரதியோக்கங்கனள�் 
வ�ோருத்தவனர இவரது வமோழி தைித்து நிை்கிைது. 
ஆைோை் தைித்துவமோை வமோழியனமவு எை்று 
வசோை்ைிவிட இயைோது. ஒரு பமட்டினம தை்னமனய 
வகோண்வடோழுகும் வசை அனம�்�ுகள் ஒருவித 
இனடவவளினய உருவோக்கிவிடுகிைது. நோவைிை்  
உனரயோடை் களம்   அந்த அந்த கோைகட்டங்களுக்கு 
ஏை்ை வனகயிை் தை்னை மோை்ைிக்வகோள்வதும், 
�ழவமோழிகள், சிபைனடகள், ப�ச்சுவழக்கு முனைகள்,  
அந்தக்கோை வசோை்ைோடை்கள் எை  வரித்துக்வகோள்வதும் 
தை்ைியை்�ிபைபய நிகழ்கிைது.  �ுனைவுக்கோை 
சோத்தியங்கனள நிரோகரித்து  கனத வகோண்டு 
வசை்ை�்�டுகிைது. அபநக கனதகளும் சம்�வங்களும் 
நோமும் எங்கள் அம்மோவிடபமோ அம்மம்மோவிடபமோ பகட்டு 
சிைிர்ந்த கனதகளோக மந்ீது நிை்கிை்ைை. கனத பகட்டு 
உைங்கிய இரவுகளிை் �யந்து அைைிய கைவுகனள 
உருவகிக்கிை்ைை

மை  இயை்�ுகள், அனவகள் உருவோக்கும் தோக்கங்கள், 
அவை்ைிை் நீட்சி, எை நோவவைங்கும் உள்மைதிை் 
�ண்�ுகனள, சிக்கை்கனள முை்னவக்கிைது. அது 
குடும்�த்வதோடர்ச்சியோக நீள்வதும், �ிைிவதோரு 
சூழைிை், �ிைிவதோரு வோழ்வியலுள் தங்கனள 
அமிழ்த்திவிட்ட ப�ோதிலும்  ஒரு சிைிய சினதவிை் மண்ீடும் 
உருக்வகோள்வதும், நீட்சி வகோள்வதும், கோட்சிகள், 
வவளி�்�டுத்தை் முனைகள் கூட  வதோடர்ச்சியோை 
ஒை்ைோக அனமவதுமோகத்  வதோடரும்    �ண்�ினை 
எங்கும் வவளி�்�டுத்துகிைது.  மைதிை் ஊடு�ோயும் 
தை்னமனயயும், சினதவுகளிை் ப�ோது நிகழும் �ண்�ு 
மோை்ைங்கனளயும்,  நம்மிை் கூட  எதிர்�ோரோமை் நிகழும் சிை 
சந்தர்�்�ங்களிை்  வ�ோருத்தி�்�ோர்க்க னவத்துவிடுகிைது.

கிைிஸ்தவ - னசவ பமோதைோக உருக்வகோள்ளும் 
நோவைிை் �ிை்�குதி அதை் கோைம் சோர்ந்து ஆணோதிக்க   
நிைவுனடச்சமூகத்திை் இயை்�ுகனள வவளி�்�டுத்தியும், 
சோதிய சமூகமோக தை்னை கட்டனமத்திருந்தனதயும்  

•  பநற்பகாழுதாசன்

நாவல் : கந்தில் பாவவ
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வதோட்டு ப�சுகிைது.  னசவ பமைோதிக்க சமூகம் 
ஆறுமுக நோவைனர வகோண்டோடும் தை்னமனய 
பகோடிட்டு வசை்வதும், கச்ச�்�ு தை்னை மதம் 
மோை்ைிக்வகோள்வதனுூடோக பமை்நினையோக்கம் 
வ�றுவனத வ�ோறுக்கமுடியோத ஆண்டோை்  மை�் 
ப�ோக்குகனளயும் �திவு வசய்கிைது. இதிை், கச்ச�்�ு 
ஒை்னை�் �ோத்திரம்தோை். நோவைிை் கோைத்துக்குள் 
எத்தனைபயோ ஆயிரம் கச்ச�்�ுகள் கடந்து 
ப�ோகமுடியோதவனர மனைக்க�்�ட்டிருக்கிைோர்கள்.

நோை்கு �ிரதோை �ிரிவுகளிலும் வ�ண்கள் 
முக்கியமோை �ோத்திரமோக உருவோக்க�்�ட்டு  
இருக்கிைோர்கள். நோவைிை் உள்ளோர்ந்த வமௌை 
கனதயோடை் முழுவதும் வ�ண்களோை் தோை் 

நகர்த்த�்�டுகிைது.  அதுதோை் இந்த நோவைிை் மிக 
முக்கியமோை கூறு.  சமூகம் ஆணோதிக்கசமூகமோக  
�ுைவயமோக இயங்குகிை்ைவதைிலும் வ�ண்கள்  
அதை்கோை எதிர்�்ன� மறு�்ன� நிரோகரி�்ன� முை் 
னவக்கிைோர்கள்.  மைீிய தருணத்திை் முடிவுகனள எடுத்து 
வசயை்�டுத்து�வர்களோகவும்  மோைி விடுகிைோர்கள். 

வவை்ைினை, இரோசவள்ளி, �ர்ீக்கம் வகோடி எை �ை 
வசடிகள் �டரும் ஒரு பவைி வருகிைது. அதிை் �டரும் 
வகோடிமரங்கனள அந்தந்த வகோடிகபளோடு இனணத்து 
வளர்�்�வளோக இருக்கிைோள்  வ�ோை்ைரியம்.   
அவள் னசவ விரதவமோை்னை கனட�்�ிடித்திருக்கும் 
�ிை்வைோருநோளிை் கிைிஸ்தவைோக தை்னை 
வரித்துக்வகோண்ட   கணவை் சண்முகம் அபத 
பவைிபயோரத்திை் னவத்து  கட்டோய�்�டுத்தி உைவு 
வகோள்கிைோை். “பவைி உனடந்து விழுகிைது”.    அவைது 
பநோக்கம் மனைவி கனட�்�ிடிக்கும் விரதத்திை் 
கட்டு�்�ோடுகனள குனை�்�தோக இருக்கிைது.   
அந்தக்கணத்திை்  உருவோகும் மை உனடவு, நோவைிை் 
வரும் வ�ண்�ோத்திரங்கள் உைவு வகோள்னகயிை் எபதோ 
ஒரு ஒவ்வோனமயிை் சட்வடை �ை்ைிக்வகோள்கிைது அதுபவ 
நீண்டு வசை்கிைது. இபதோடு ஆணோதிக்கமும், ஆண்டோை் 
மபைோ�ோவமும் குடும்�த்திலும், சமூகத்திலும்  
நிகழ்த்தும்  அக �ுை வினையோை்ைை்கனளயும் 
அனடயோள�்�டுத்திவிடைோம்.

தை்னை ஒரு கிைிஸ்தவைோக மோை்ைிக் 
வகோண்டனமக்கோக  தை் சோதியிைோரபைபய 
வகோை்ை�்�டும் சண்முகம்,  அவை் வகோனைனய 
இயை்�ோக கடந்துவசை்லும் வ�ோை்ைரியம் எை 
ஆரம்�ிக்கும் குடும்�ம் இறுதியிை்(2004) ஒரு கிைிஸ்தவ 
னசவ கோதைர்களிை் அதனை இயை்�ோக அணுகும் 
முனைனயயும் வவளி�்�டுத்துகிைது. 

ஆதிக்கசோதியிைரோை் தம் சோதியிபைபய  மதம் 
மோைியனமக்கோக நிகழ்த்த�்�டும் வகோனை அந்தக் 
கோை�்�குதிை் நிகழ்ந்த மதம் சோர்ந்த வகோனைகளுக்கும், 
வை் வகோடுனமகளுக்கும் அனடயோளமோக 
இருந்தோலும், அந்தக் கோை�்�குதியிை் நிகழ்ந்த  
சோதியக் வகோடுனமகனள பமம்ப�ோக்கோகபவ �திவு 

வசய்கிைது. எடுத்துக்கோட்டோக,  தம் சோதியிைனர 
மதத்திை்கோக  வகோனைவசய்�வர்கள் கிைிஸ்தவைோக 
மோைிய தோழ்த்த�்�ட்ட சோதினய பசர்ந்த  கச்ச�்�ுனவ 
கட்டினவத்து துை்�ுறுத்துவதும், �ிை் வழக்கிை் 
மூைம்  நட்ட ஈடு வகோடுத்து விைகி�் ப�ோவனதயும் 
குைி�்�ிடைோம். பமைோதிக்க சோதியமைதிை்    
�ைத்தினை, அதிகோரத்தினை சிை சட்டங்கனள 
னவத்து அடக்கிவிடுவதோக வனரயனை வசய்தோலும் 
அது அவை்னை எ�்�டி எதிர்வகோள்ளும் எை்ை பகள்வி 
தவிர்க்கமுடியோததோகிவிடுகிைது.  

ஆண் வ�ண் உைவுச்சிக்கை்களிை் அடி�்�னடபய 
�ோைியை் முரண்�ோடுகள் தோை். அதனை�் 
ப�சும் நோவை்,  ஆண் மைங்கள் குைித்து, அதை் 

உனளவுகள் அழுத்தங்கள் குைித்து உள்ளோர்ந்து   
வவளிக்வகோணரவிை்னை.  நிைவுடனம சமூகமோக 
இருந்த கோைத்திை் வதை்ைிந்தியோ வனர வசை்று “உைவு” 
னவத்துக்வகோள்வதும், அந்த உைவு அறு�டும் ப�ோதிை் 
“ப�பயோட்டி விட்ட நிை்மதி அவரிை் இைங்கி இருந்தது 
எை்று �திவு வசய்வதிலும், முை்�குதியிை் கோமம் 
விை்�னையோகும் வடீுகளிை் வசை்று இைக்கினவத்து 
விட முடியோது எை்று பகோட்டிட்டு வசை்வதிலும் ஆண் 
மைம்  தை்னை தை்கோத்து வகோள்கிைது. 

யோழ்�்�ோண னசவர்களோை்  அறு�து �ுத்த�ிக்குகனள 
எரிக்க�்�ட்டதோகவும், அவர்களிை் எச்சங்கனளக் 
வகோண்பட, அவர்களிை் நினைவோக கந்தபரோனட 
வ�ௌத்த சிை்ைங்கள் உருவோக்க�்�ட்டதோகவும் நோவை் 
�திவு வசய்கிைது. யோழ்�்�ோணத்திை் வ�ௌத்தர்கள் 
எரிக்க�்�ட்டோர்களோ? இது குைித்து வரைோை்று�் 
�திவுகள், ஆய்வுகள் ஏதோவது இருக்கிைதோ ? 
மூத்தவர்களிை் வோய்வழி தகவை்களோக தைக்கு 
கினடத்தவை்னை �திவு வசய்வதோக முை்னுனரயிை் 
குைி�்�ிட்டிருந்தோலும், �ுனைவு எை்று ஒதுக்கிவிடுவதோக 
இருந்தோலும், இது குைித்து விரிவோை உனரயோடை் 
ஒை்று அவசியமோைது.  

கந்திை் �ோனவ ஒரு கனதவசோை்ைி.சிை�்�திகோரத்திை்  
மணிபமகனைக்கு முை்�ிை�்�ு �ை்ைியும், 
வோழ்விை் எை்சிய கோைம் �ை்ைியும் கூறுவதோக 
அனமக்க�்�ட்டிருக்கும் அதை் �ோத்திரம். நோவைிை் 
கட்டனம�்�ும் , முதுமக்கள் கனதவசோை்ைி நகர்த்தலும் 
அதனை வவளி�்�டுத்துகிைது. எமக்கு கனத  எை்�பத 
வட்ீடிை் வோழும் முதியவர்களிடமிருந்துதோை் 
அைிமுகமோகிைது. இந்த �ிரதியும் அனதபய ஒரு 
உள்ளடீோக வகோள்கிைது.

யோழ்�்�ோணத்திை் நிைவுடனம சமூக இயை்�ிை் ஒரு 
�குதியினை அைிந்துவகோள்ள கந்திை் �ோனவனய 
வோசிக்கைோம். 

◊
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(01)
கனதக்கை்னைகளோக எழுத�்�டோத வரைோை்ைினை எழுதி, மனைத்து 
னவக்க�்�டுகிை்ை சம்�வங்கனள எழுதி அை்ைது வதோை்மங்கனள, �ண்�ோட்னட, 
துபரோகத்னத, இைஅழி�்ன�, �னகனமனய எை்று எை்ைோவை்னையும் எழுதி 
அச்சிட்டு கைதியோை �ுத்தகங்களோக அடுக்கினவக்க�்�ட்ட அைமோரியிை் 
நகுைைிை் நோய்களும் வந்து பசர்ந்தது. " கனை எை்ை அதீதத்திை் நிஜ�்�ரிமோணம் 
�ழை்சுவடிகளிை் கீைைிை் சுரந்த முனைகளிை் ஒவ்வவோரு வசோட்டுக் கண்ணினம 
�ோை் பகோடுகளோய் �னுவைிை் அனசந்து கூத்து நோடகம் ப�ோை்ைவை்ைிை் 
நிகழ்த்த�்�டும் ப�ோது தோை் நோம் உணர்த்பத இருக்கமுடியோத விதங்களிை் 
�ிரமோண்டமோக வவளி�்�டுகிைது" எை்று �ோழி நினைய வ�ோைிகளோகவும் 
சோவிகளோகவும் வரைோை்றுக் கிண்ணத்திை் கரு னமத்துளிகனள வினதத்தோர் 
பகோணங்கி. மூை்ைோம் மோடியிை் ஓரளவுக்கு வசதியோை அனைவயோை்ைிைிருந்து 
இனத எழுதிக்வகோண்டிருக்கும் எை்ைிடம் எைக்வகை்ை எந்த வதோை்மமும் �ண்�ோடும் 
வரைோறும் இை்ைோத வவறுனம தோை் கினடக்க�்வ�ை்ைிருக்கிைது. னமதோைமளவு 
வவறு�்�ும் வயை் வவளியளவு அை்�ும் எை்ைிடம் எை்சியிருக்கிை்ைை. 
வோசித்த எை்ைோ�் �னுவை்களும் இனசயோகவும்  ஓவியங்களோகவும் வகோத்துக் 
வகோத்தோக விரிகிை்ைை. சிைது வவறுங்கோகிதங்களோகவும் இை்னும் சிை 
அட்னட திைக்க�்�டோமலும் கிடக்கிை்ைை. ஆைோை் மிகச்சிைதிைிருந்பத இருனக 
விரி�்�ளவு மூனளயிை் மடி�்�ுகள் �ிரமோண்டமோை கடை்கனரயோக விரிகிை்ைை. 
அனவ �ிரமோண்டத்திை்கு எழுத�்�ட்டனவ அை்ை. நகுைை் தைித்த மைதிை் 
குைியடீு. தைித்த மைத்திை் �ிரமோண்டத்திை்கு இனணயோக பவவைோை்றுமிை்னை. 
கோை்னை�்ப�ோை வவகுளித்தைமோக எை்ைோ இடங்கனளயும் நிர�்�ிச்வசை்லும் 
வமௌைம் அதனுனடயது. விரிந்து விரிந்து ஏதுமை்ைதோகிவிடோது. உைகத்திை் எை்ைோக் 
கூறுகனளயும் திை்று �ருத்து விரிந்துவகோண்பட ப�ோகும். நகுைைிை் நோய்கள் 
அத்தனகய ஒரு விரிவு. தைித்த மைவமோை்ைிை் விரிவு. பகோணங்கி வசோை்ை அபத 
�ிரமோண்டம் எைக்குள் நினைகிைது. நோய்கள் எைக்கு �ிடிக்கோது. இங்கிருக்கும் 
நோய்கள் எை்ைோம் வோய் நினைய சீழ்வடியத் திரிகிை்ைை.

# சூன்ய மினுப்பு 

பத்தி

ம
கீ்

க
ாய

லீ்
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(02)
அழுக்கு நினைந்த உைகம் முழுதும் 
முை்று�்வ�ை்ை கனதகள் மண்ணுக்குள்ளும் 
முை்றுவ�ைோமை் அந்தரத்திை் 
வதோங்கிக்வகோண்டிருக்கிை்ை கனதகள்யோவும் 
நிைத்திை் பமலும் பதவனதக்கனதகள் 
எை்ைோம் வோைத்திலும் மிதந்துவகோண்டிருக்க, 
சட்னட�்ன�க்குள் ஒரு கனதயும் வோய் 
நிரம்� �ுைம்�ை்களுடனும் திரியும் 
எைக்கு இை்வைோரு �ுைம்�னைக் 
பகட்கும் ப�ோது சந்பதோஷமோயிருக்கிைது. 
�ுரியோத வமோழிகளிை் கனதகள் 
நிரம்�ி�்ப�ோய்க்கிடக்கிை்ைை. �ழுத்த 
மை்சட் சோக்கனட நீர் வடிகிை்ை நகரத்திை் 
நோை்ைத்திை்குள் ஊைி�்ப�ோய்க்கிடக்கிை்ை 
ஆயிரம் ஆயிரம் துயரக்கனதகபளோடு 
எை் கனதயும் ஒட்டிக்வகோள்கிைது. 
வவளிச்சம் முழுக்க மை்ீ விை்றுவிட்டு 
இருட்டிை் தை்னை விை்க கோத்திருக்கும் 
குட்னட�் �ோவோனடக்கோரியிை் சுருக்கு 
ன�க்குள் ஆயிரம் இரவுகளிை் கனதகள் 
நினைந்திருக்கிை்ைை. நோை் வசிக்கிை்ை 
கட்டடத்திை் ஒவ்வவோரு மோடி�் �டிகனளயும் 
எத்தனைபயோ கனதகனள உந்தித்தள்ளிவிட்டு 
ஏைிமுடிக்கிை்பைை். �ிை்ைர் எை் கனத 
எைக்குள் �த்திரமோக இருக்கிைதோ எை்று 
�ோர்த்து வ�ருமூச்வசோை்றும் விடுகிபைை்.
நகுைைிை் கனதயிை் இந்த�் 
�ர�ர�்�ு இை்னை. யோபரோ ஒருவரிை் 
கனதவயோை்ைிை்குள் அந்நியமோய் 
நிை்று எட்டி�ோர்�்�னத�்ப�ோைிை்னை. 
நிர்வோண நடைவமை்ைோலும் 
ஒரு கணம் மைம் �னத�னதத்து 
குை்ைவுணர்வவோை்று ஏை்�டும். நகுைை்  
ரகசிய கனத வசோை்ைியோயிருந்தோலும் 
எைக்குள் குை்ைவுணர்விை்னை. 
எளினமயோக உருவோகி விரிகிை்ை 
உனரயோடை்களிை் அழுத்தபமதுமிை்ைி 
இ ன ண த் து க் வக ோ ள் க ி ப ை ை் . 
இடமழிந்து வ�ோருட்கள், 
உருவங்கள் அழிந்து உடைழிந்து 
உயிரும் அதை் எண்ணங்களும் 
மட்டுபம உனரயோடிக்வகோள்ளும் 
வவளி ஒை்ைிை்குள் நுனழந்து 
ப � ச ி க் வக ோ ள் வ ன த �் ப� ோ ை 
உணர்கிபைை்.

(03)
இச்சினைனய வவறுனமவயை்றும் 
இ ரு வ ள ை் று ம் 
அ ன ட ய �் � டு த் த ி வ ி ட மு டி ய ோ து . 
வோசை்கள் அை்ை கோை்று வழியை்ை 
�ுழுத்து�்ப�ோை அனைவயோை்ைிக்குள் 
நோைிை்னை. இவ்வனை எதிபர 

விரிந்திருக்கிை்ை னமதோைத்திை் 
வதோடர்ச்சி. கோை்று எை்று முை்வைோரு நோள் 
வ�யர்னவத்த மரத்திை் கினள. நோனும் 
எை் �ுத்தகங்களும் சிை உடு�்�ுகளும் 
இை்ைமும் திருத்த�்�டோத கட்டிலும் மட்டுபம 
இவ்வனைக்குள் இை்னை எை்�னத 
நீங்கள் உணர்வர்ீகள். உசும்�ியிை் தோய் 
இனசத்துக்வகோண்டிருக்கும் �ியோபைோவிை் 
இனச ஒவ்வவோரு இடுக்குகளிைிருந்தும் 
கசிகிை்ைை. கைவவோை்ைிை் அந்நோள் 
அனைந்த கருநீை�்பூச்சியும் ப�கைிை் 
ஓவியக்கூடமும் இதுதோை். முள்ளிை்ைோக் 
கடிகோரம் கோைத்னத நிறுத்தி னவத்திருக்கிைது. 
�ிை்ைிரவிை் ப�ோத்தலுக்குள் அனடத்து இரவு 
முழுக்க எரிந்து கோனையிை் இைந்துப�ோை 
மிை்மிைி�்பூச்சி கடிகோரத்திை்குள் �ுகுந்து 
கோைத்னத நகர்த்துகிைது. நினை ப�ோனதயிை் 
அழுக்கு நினைந்த கு�்ன� பமடுகள் பமை் சோரம் 
கழர தை்னைமைந்து மிதக்கும் குடிகோரர்கனள 
திைமும் சந்திக்கிபைை். உைகத்திை் 
விளிம்�ிைிருந்து விரியும் �ுனைவுைகத்திை் 
ப�ரரசர்களோகத் திரியும் அவர்களிை் 
கைவிைிருந்து எை்ைனை விரிவது 
ஆச்சரியமோயிருக்கிைது. வ�ோறு�்�ிை்ைோமை் 
கீழனைக்குள் �ுனகத்துக்வகோண்டிருக்கும் 
இனளைைிை் �ுனகயிை் வகோை்சம் - 
தைக்கும் தனையனணக்கு உனையிை்ைோமை் 

இரு�த்பதோரோயிரத்து வதோண்ணுூறு இரவுகள் 
�டுத்வதழும்�ிக்வகோண்டிருக்கும் கிழவைிை் 
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நிர்வோணத்திை் வகோை்சம் - ன�த்தியம் 
�ிடித்து இை்ைமும் தை் மகனள 
பதடிக்வகோண்டிருக்கும் �க்கத்துவட்ீடுக் 
கிழவியிை் அனைச்சைிை் 
வகோை்சமுமோய்ச் பசர்ந்து 
எை்ைனைனய விரிக்கிை்ைை.   
நடுச்சோமத்திை் கறு�்�ு�் ன�பயோடு 
�டிபயைிய எை்னைவயோரு 
ப�வயை்று நம்�ி அனை வனர 
வதோடர்ந்து ஏமோந்துப�ோகிைது நோய். 
மிை்மிைியோை் சுழை்ை�்�டும் இந்தக் 
கோைக்கூட்டிை் வதோடர்ச்சி அந்த 
ஏமோை்ைத்தோலும் விரிவனடயும் 
எை்�னத நோய்  அைியோமைிை்னை.
 

(04)
 

பதோமஸ் நகுைைிை்கும் நண்�ரோய் 
இருந்திருக்கிைோர் எை்ைைிந்த  ப�ோது 
அதிர்ச்சியனடந்பதை். பதோமஸ் கோைமை்று 
இடமை்று அனையும் அஃைினண 
நோபடோடி. சந்தர்�்�த்திை்பகை்ைோை்ப�ோை் 
உருவவமோை்ைினுள் அனடந்து �ிை்ைர் கோரியம் 
முடிய வவளிக்குத் திரும்�ுகிைது. பதோமஸ் 
நகுைைிை்கு சுந்தர ரோமசோமியிை் வடிவத்னத 
எடுத்திருகிைோர். அது நகுைைிை் நோவை்கள் 
வநடுகிலும் வந்திருக்கிைது. நகுைை் ஒரு குட்டி 
நோனய�்ப�ோை பதோமனஸ�் �ிை்வதோடர்கிைோர். 
நோை் பதோமனஸ முதை்முதைிை் கண்டப�ோது 
�ிரகோசமோை ஒளி எை்பை நம்�ிபைை். 
எை்பைோடிருந்து வவளிக்கு திரும்�ும் 
வனரயிலும் அது �ிரகோசமோகபவ இருந்தது. 
வவளியிை் அனைந்து வகோண்டிருக்கும் 
பதோமஸிை்குக் கை்ைனை எழு�்�ியனத 
எண்ணி�் �ோர்க்கிபைை். பதோமஸ் தை்னை 
எை்ைோக் கணமும் மோய�்வ�ோருளோகபவ 
னவத்துக்வகோண்டிருந்திருக்கிைது. அணுக 
அணுக ஒவ்வவோை்ைோய் மோைி இறுதி வனர 
எதுவவை்பை வதரியோத அனைகளோய் 
இருந்திருக்கிைது. அஃைினண நோபடோடி 
இைந்துப�ோைதோய் நம்�ியபதோடு மட்டுமிை்ைோமை் 
திவசம் வசய்ய விசோரனண நடத்துமளவு 
எை்னை ஏமோை்ைியிருக்கிைது. உருவமளவிை் 
எை்னை ஏமோை்ைியிருந்தோலும் எைக்குள் அது 
உண்டோக்கிய சிந்தனைகள் உண்னமயோைனவ. 
" சிந்தனை எை்�து ஒரு வியோதி "எை்று 
பதனர நவைீைிடம் மண்ீடும் மண்ீடும் 
வசோை்ைிக்வகோண்படயிருக்கிைோர். சிந்தனை ஒரு 
வதோை்று வியோதி. ஆதியிபை நினைந்து ப�ோை 
சிந்தனை கோைம் கோைமோக துூதுவர்களோை் 
கடத்த�்�ட்டுக்வகோண்டு வருகிைது. யோரும் 
�ுதிதோக சிந்தி�்�து கினடயோது. சிந்தனைகனள 
ஒை்று பசர்க்கிைோர்கள். உனடக்கிைோர்கள். 

�குக்கிைோர்கள். இவை்னையை்ைி எனதயும் 
வசய்துவிடமுடியோது. வதோை்றுவியோதியிை் கோவி 
பதோமஸ். �ரிதோ�கரமோக பதோமஸ் எை்ைோவை்ைிக்கும் 
வ�ோருந்தி�்ப�ோகிைோர்.

(05)

நோய் எை்னும் வனச முடிந்த முடிவோயிை்று. 
ஆைோை் சிங்களவர்கள் நோபய எை்று யோனரயும் 
திட்டுவதிை்னையோம். வனசகள் மட்டுமை்ை எை்ைோபம 
இங்கு முடிந்த முடிவோயிை்று. சமூக அனசவுகள் 
அனைத்தும் பகள்விகள் இை்ைி அ�்�டிபய 
ஏை்றுக்வகோள்ள�்�டுகிை்ைை. கோரணங்கள் எதுவும் 
இை்ைிய மர�ு வழி நனடமுனைகள் கண்மூடித்தைமோக 
ஏை்றுக்வகோள்ள�்�டுகிை்ைை. எை்பைோரும் 
விகுதிகள் வதோடர்ச்சினயபய விரும்�ுகிைோர்கள். அது 
எளினமயோயும் சுயநைமோயுமிருக்கிைது. நோய் எை்ை 
வனச விகுதியும் அ�்�டித்தோை். இந்த வனசயிை் 
உணர்த்த�்�டுகிை நோய் பவட்னட நோயிை்னை. 
பவட்னட நோயிைிருந்து வனசக்குரியவர் ஒரு �டி 
கீழோகபவ �ோர்க்க�்�டுகிைோர். நகுைை் நோயிைிருந்து 
வதோடங்கி மைித சமத்துவம் பநோக்கி நகர்கிைோர். அது 
இருண்ட குனகக்குள் கூரிய ஒளி�்வ�ோட்வடோை்று 
நகர்வனத�்ப�ோை நோவலுக்குள் அனசகிைது.

(06)

நகுைை் தை்னை மண்ீடும் மண்ீடும் சுய�ரிசீைனை 
வசய்து வகோள்கிைோர். வசைத்திை்  ஒழுக்வகோை்ைிை் 
கூட சுய�ரிசீைனை எை்ை வோர்த்னத இனரச்சைோகத் 
வதரிகிைது. நோங்கள் இனரச்சைோை எதுவவோை்னையும் 
வவறுக்கிபைோம். அதுவும் எங்களுக்குள்பள 
இனரச்சனை உருவோக்கிை விஷயங்கள் அைபவ 
�ிடிக்கோமை் ப�ோகிைது. நகுைைிை் எை்ைோ 
மைிதர்களும் நகுைை் தோை். தை்னை ஒவ்வவோரு 
நினையிலும் நிறுத்தி ஒவ்வவோரு கணத்திலும் நிை்று 
பகள்வி பகட்கிைோர். ஒரு கணத்திை்  நகுைை் எை்ை 
வோர்த்னத அை்று�்ப�ோய் நோை் �ுகுந்துவகோள்கிபைை். 
ன�த்தியக்கோர மனைவியிை் பகோர�்�ிடியிைிருந்து 
உசும்�ினய கோ�்�ோை்ை நோை் எத்தைித்தனத�்ப�ோை 
நகுைை் நவைீை், பதனர, ஐயர், நோய், பூனை, சுசீைோ 
அவர்கள் நீ நோை் அது எை்ைோவை்ைிைிருந்தும் தை்னைக் 
கோ�்�ோை்ைிக்வகோள்ள நினைக்கிைோர். ஒவ்வவோை்றும் 
நிழை்களோய் அவனர�் �ய�்�டுத்துகிை்ைை. 
நிழை்கள் உண்னமயோைனவ எை்பை பதோை்றுகிைது. 
அ�்�ழுக்கை்ை கருனம. மைிதர்கள் பதோரணங்கள் தோை். 
எை்ைோ நிழை்களும் இயை்னகபயோடும் ஒளிபயோடும் 
எை்பைோருக்கும் ஒை்றுப�ோை மோறு�னவ. மைிதர்கள் 
அவ்வோைிை்னை. அவர்கள் ஒவ்வவோருவருக்கும் 
ஒவ்வவோருவரோக மோறுகிைோர்கள். தங்களுக்குள்பளபய 
ஆயிரமோய் விரிந்து ப�ோய்க்கிட�்�வர்கள். நியத்திை் 
ஒை்று �ை்னமயோகி �ை்னம ஒை்ைோகும் ப�ோரோட்டம் 
தோை் வோழ்க்னக எை்றும் வசோை்ைிவிடைோம். நோய்கள் 
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�ை்னமயுடைோை பமோதை். பநர்பகோடுகனள 
வவறுக்கும் ஒருத்தரிை் �ை்னமகபளோடோை 
அனைச்சை்.

(07)

வோழ்க்னகனய�்�ை்ைி முடிவவோை்வைடுத்த 
அடுத்த நிமிடபம நகுைை், "ஒரு �டீி நுைியிை் 
தோை் எை் வோழ்க்னக எரிந்துவகோண்டிருந்தது" 
எை்ைோர். நோை் நகுைைிை்னை. எைக்கு �டீி 
�ிடித்து�் �ழக்கமிை்னை. நகுைைோயிருந்தோை் 
தோபை வோழ்க்னக �டீி நுைியிை் எரியபவண்டும். 
�டீி �ிடிக்கோத எைக்கு வோழ்க்னக இை்னையோ? 
இருக்கிைது, நோை் வோழ்ந்துவகோண்டிருக்கிபைை். 
கோைம் கோைமோக நம்��்�டுகிை்ைனத�்ப�ோை 
நோை் உயிபரோடிருக்கிபைை். எைபவ நோை் 
நகுைைிை்னை.

(08)

உைகத்திை் இருக்கிை எை்ைோவை்ைோலும் வோழ்க்னக 
�ிரதி�ைிக்க�்�டுகிைது. "நோய்களோலும்".

(09)

நோட்கள் பவகமோக நகர்ந்து விட்டை. நகுைைிை் 
நோய்கள் வோசித்த �கைிை் �ிை்ைர்  நீண்ட 
இரவு வந்தோயிை்று. நீண்ட இரவிை் மனழ 
ஓனசயிை் �டிகளிை் கீழ் ஒை்பைோடு ஒை்று 
சுருண்டு குைண்டி�்ப�ோய்க் கிடக்கும் 
வவள்னளயும் கறு�்�ும் கைந்த நோவயோை்றும் 
தைிக்கறு�்�ு நோவயோை்றும் எைது வருனகனய 
அைியோமை் துூங்கிக்வகோண்டிருக்கிை்ைை. 
இளவரசை் ப�ோை இரவிை் கருனமக்குள் 
எை்னை மனைத்துக்வகோண்டு ஓயோமை் 
ஊை்ைிக்வகோண்டிருக்கும் பமகக் கிண்ணத்திை் 
ஏைக்கோய்த்பதநீருக்குள் நனைகிபைை். வினைத்த 
நோய் உடனை சிைிர்�்�ிக்வகோள்வனத�்ப�ோை 
பமை்சட்னடயினுூடோக மோர்�ுக்குள் ஈரம் 
இைங்கச் சிை்ைிடுபைை். நோடகவமோை்ைிை்குள் 
எை்ைோ பவஷங்கனளயுமிட்டு நடிக்கும் அந்தக் 
கிழவனை�்ப�ோை இந்த மனழக்குள் நோை் 
இளவரசைோயும் அந்த பதநீர்க் கனடக்குள் 
வியோ�ோரியோயும் வதரு முனையிை் 
உடனை விை்�வைோயும் வதோனைதுூரத்திை் 
மனையும் பஜோடிக்னககளிை் குனடயோயும் 
பவஷமிட�்ப�ோகிபைை். ஒரு சூைோவளி சுழலுக்குள் 
சிக்கிக்வகோண்ட உதிர்ந்த நோயிை் இம்மி 
முடினயயும் இந்த உடலுக்குள் வதோனைந்துப�ோை 
எை்னையும் பதட ஒவ்வவோரு பவஷமோயிடுகிபைை். 
நோை் எை்ை ஒை்னைச் வசோை்லுக்குள்  இத்தனை 
ஆயிரம் அணுக்களும் எண்ணங்களும் 
அை்�ும் வவறு�்�ும்  ஒடுங்கி�்ப�ோவனத 

எை்ைோை் ஏை்றுக்வகோள்ள முடியவிை்னை. �ருத்த 
உடலுக்குள் வதோனைந்திருக்கும் நோனுக்குள் 
மண்ீடும் இவ்வுடை் ஒடுங்கி�்ப�ோவனத பதோமஸும் 
ஏை்றுக்வகோள்ளமோட்டோை். நகக் கண்ணுக்குள் 
குளிரிைங்கி விரை்கள் வினைக்கத்வதோடங்கிவிட்டை. 
இத்தனை நோட்களும் ஏை் ஆயிரம் 
கைவுைகவோசிகளுடை் வோழ்கிபைை்? எை்ைிைிருந்து 
அவர்கள் எைக்குரியவர்களோகிைோர்கள்? அவர்கள் 
எை்னும் எை்னை ஏை் இை்ைமும் அனையவிட்டு 
�ோர்த்துக்வகோண்டிருக்கிபைை்? எைக்கு முை்ைர் 
ப�கை் வசய்தனத�்ப�ோை எை்னை நோபை வனரந்து 
�ோர்க்கிபைைோ? ஆைோை் எைக்கு ப�கனை 
இ�்ப�ோதுதோை் வதரியும்.  நோைைியும் ப�ோது ப�கை் தோை் 
எை்னை�்�ோர்த்து ப�ோைச்வசய்கிைோர். மனழக்குள் 
ஓவியம் ஒை்று கனரந்து தோைை்று�் ப�ோவனத�்ப�ோை 
நோைை்று�்ப�ோக இந்த மனழக்குள் நிை்கிபைை். முதைிை் 
நோவைை்�வதை்ை எை்று வதரியபவண்டும். ஒவ்வவோரு 
அனைச்சைிலும் ஏபதோவவோை்னை அனடகிபைை். 
குறுக்வகழுத்து �ுதிவரோை்னை நிர�்�ுவனத�்ப�ோை 
வோழ்க்னகயிை் கட்டங்கனள நிர�்�ுகிபைை். எை்றும் 
நிர�்�ிவிடமுடியோத நீண்ட �ுதிவரை்று வதரிந்தும் ஏபதோ 
ஒை்று உந்தித் தள்ளுகிைது. துூரத்திை் இை்வைோரு 
உருவம் வதரிகிைது. முை்றும் நனைந்து ப�ோய் 
வினைத்திருக்கிைது. கிழடோகி�்ப�ோைோலும் கண்களிை் 
அபத ஒளியுடை். தை் �ோட்டைிடம் அத்திமரத்தடியிை் 
கீழ் விரவி�்ப�ோட்ட னவக்பகோை் �டுக்னகயிை் 
பமை் வியந்து கனத பகட்ட அபத கண்கள். பயோபஸ 
ஸரமோபகோ. தை் �ோட்டை் �ோட்டியிடமிருந்து தை்னை 
அைிந்துவகோள்ள இத்தனை கோைமும் எழுதித்தீர்த்து 
முடியோமை் இை்ைமும் அவவைை்னும் நோை் கனரந்து 
ப�ோக மனழக்குள் ஒவ்வவோரு இனடவவளிகனளயும் 
நிர�்�ிக்வகோண்டு வினைத்து�்ப�ோய் நிை்கிைோர். 
இருட்டும் மனழயும் எக்கோைமும் முடிந்ததிை்னை. 
எை்பைோருக்கும் வதரிவதுமிை்னை. நகுைை் இருட்னட 
வமோழி வ�யர்கிைோர். மனழனய வமோழிவ�யர்கிைோர். 
இருட்டிை் கருனமயும் மனழயிை் குளிரும் 
தோங்கமுடியோமை் வமோழிவ�யர்த்தழிக்கிைோர். அவரிை் 
இருட்டு. அவரிை் மனழ. அவரிை் வமோழி. அது 
எைக்குரியதுமோகிைது. இருட்டிை் மனைந்திருக்கிை 
�ோனதகனள வைங்கனள னமதோைங்கனள 
வயை்வவளிகனள அவ்வவோளி  வவளிக்கோட்டுகிைது. 
எதிர் அனைக்குள் குனை �டீி எரிந்துவகோண்டிருக்கிைது. 
எை் அனை முழு இருட்டிை். நிைம் குளிரிை்.
 

(10) 
 

"எை்னுனடய அ�ி�்�ிரோயத்திை் இைக்கியம் எை்�து 
வமய்யோை உைகம் எை்று நம்னம நம்�ச்வசய்யும் ஒரு 
வ�ோய் உைகம் தோை்" எை்று நகுைை் கூைியனத�்�ோர்க்க 
�ஷீரிை் நோரோயணீ வதோடங்கி பநை்று�் �ிைந்த 
மக்ீகோயை்ீ வனர குருடரிை் னக�்�ிரம்�ு தோை்.

◊
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ஒடுக்குமுனைச் சமூகம் குைித்த தமிழ் 
‘தினரவமோழிகளிை்’ ‘�ரிபயறும் வ�ருமோள்’ 
ஒரு �ுதிய ‘ஊை்றுத் தண்ணி’ எை்ப�ை். 
சமூகத்திை் சோதியரதீியோகவும், �ோைியை் 
ரதீியோகவும், இழிவு�டுத்த�்�ட்டு�் 
�ுைக்கணிக்க�்�ட்டு வரும் மக்கனள 
அவ்வோபை �ிரதி�ண்ணும் சிந்தனைத் 
வதோடர்ச்சியோகபவ தமிழ் சிைிமோ ஊடோகவும் 
கோட்சி�்�டுத்த�்�ட்டு வந்தது. அவ்வோைோை 
தினரவமோழிச் சிந்தனை மரன�த் திருகித் 
திரு�்�ிய இனளய இயக்குைர்களிை் 
�ோ.இரை்சித் மிக முக்கியமோைவர்.

இை்று உைகளவிைோை சிைிமோக்களிை் 
�ை்பவறு வனகயிைோை  சிைிமோக்கனள 
நோம் �ோர்க்கிை்பைோம். குைி�்�ோக, பமை்குத் 
பதசங்களிை் இை்னைய வதோழிை்நுட்� 
சோகசக்-கை்�னைச் சிைிமோக்கள் எம்னம 
தினரயரங்கிை்குள் தினக�்பூட்டிச் 
சிைிர்க்கனவக்கும் மைநினைனய 
ஏை்�டுத்துவனத நோம் அவதோைிக்கைோம். 
ஆைோை் தினரயரங்னக விட்டு நோம் 
வவளிபயைியதும் அவ்வோைோை 
தினர�்�டங்கள் எம்பமோடு வவளிபய வர 
மறுக்கிை்ைை. மோைோக எமது வோழ்விை், 
சமூகத்திை் எதிர்வகோள்ளும் சிக்கைோை, 
துயரமோை, வகோடூரமோை �ிரச்சனைகனள 
இைக்கிய�் �ிரதிகளோகவும், தினரவமோழிகள் 
ஊடகமோகவும் நோம் எதிர்வகோள்ளும்ப�ோது 
�ிரதிகனளயும் தினரயரங்னகயும் தோண்டி 
அனவ எம்பமோடு வதோடர்ந்தும் �யணிக்கும் 
உணர்னவ�் வ�றுகிை்பைோம்.  மோரி 

வசை்வரோஜிை் ‘�ரிபயறும் வ�ருமோள்’ 
தினர�்�டமோைது  �டம் �ோர்த்து இரண்டு 
கிழனமயோக எை்பைோடு வதோடர்ந்து 
�யணித்துக்வகோண்டும் உனரயோடிக் 
வகோண்டிருக்கிை்ை ப�ோபத  இக்குைி�்ன�யும் 
எழுதிக்வகோண்டிருக்கிை்பைை். 

சோதிய ஒழி�்�ிை்கோகவும், தீண்டோனமச் 
சோதிய�் �ோகு�ோட்டு ஒடுக்குமுனைகள் 
மதீோை ப�ோரோட்டங்கனளயும் அவை்னை 
எதிர்வகோள்வதை்குமோை அரசியை்-
சிந்தனைச் வசயை்�ோடுகனள 
அவதோைித்தும், வதோடர்ந்தும் 
அதுகுைித்துக் கை்றுக்வகோண்டும் 
இரு�்�வை் நோை். அந்தவனகயிை், 
‘�ரிபயறும் வ�ருமோள்’ தினர�்�டத்னத 
ஆர்வத்துடனும் �ை்பவறு விமர்சைங்கனள 
அைிந்த ஆவலுடை் �ோர்த்பதை். 
அ�்�ோர்னவயோைது சோதிய சமூகத்திை் 
மதீோை ஒரு ஆபவச�்�ோர்னவயோகவும் 
இருந்தப�ோது, டோக்டர் அம்ப�த்கர் 
அவர்கனள கை்றுக்வகோண்ட �ரிபயறும் 
வ�ருமோனள மோரி வசை்வரோஜ் இ�்�டி 
�ண்ணி�்�ிட்டோபர எை்றுதோை் 
க்னளமோக்ஸிை் கருத்னதவயோட்டி 
சிை வநோடிகள் அவதிக்குள்ளோபைை். 
‘�ரிபயறும் வ�ருமோனளயும்’ அவைது 
இயை்ன�யும் ஒவ்வவோரு சட்டகமோக 
இனணத்து  அவதோைித்து சிந்தித்தப�ோபத 
‘�ரிபயறும் வ�ருமோள்’ டோக்டர் அம்ப�த்கர் 
அவர்கனள அைிந்து வகோண்டவபை தவிர, 
கை்றுக்வகோண்டவை் அை்ை, மோரி வசை்வரபஜ 

திவைப்படம்

மாற்றுச் சிந்தனைனை 
க�ாரிநிற்கும் 

ஊற்றுத் தண்ணி

அ
சு

ரா
 ந

ாத
ன்
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டோக்டர். அம்ப�த்கனர ஆழமோக கை்றுக்வகோண்டவர் 
எை்�னதயும் �ுரிந்துவகோண்படை். 
‘அடங்கமறு அத்துமறீு’ எை்�னத அடிநோதமோகக் 
வகோண்டு விளிம்�ு நினைக்குள்ளோக்க�்�ட்ட 
சமூகத்திை்கோை நியோயத்னத முை்னவத்த 
�னட�்�ுக்கனளபய தினரவமோழிகள் வழியோக�் 
�ோ.இரை்சித் அவர்கள் பமை்வகோண்டு வருகிை்ைோர். 
அதை் வழி இருக்கக்கூடிய நியோயங்களும் 
முக்கியமோைபத. ஆயினும் அனதயும் தோண்டி 
நிதோைித்துச் சிந்தித்து�்  �ிரச்சினைகனள 
எதிர்வகோள்வதை்கோை �ை்பவறு மோை்று சிந்தனை 
முனைகளும் அவசியமோைபத. அந்த வனகயிை் 
சமூக - சோதிய ஆணவ�் �டுவகோனைகளிை் 
யதோர்த்தங்கனள நினைவிை் ஊை்ைனவத்து, 
தைித்சமூகம் அவை்னை எதிர்வகோள்வதை்கோை  
மோை்றுச் சிந்தனையோக ஒை்னை முை்னவக்கிைோர் 
மோரி வசை்வரோஜ். 

இந்தத் தினர�்�டத்னதக் க்னளமோக்ஸிை் நிை்று 
சிந்திக்கோமை், ‘ஆர்.பக. ரோஜோ தோை் எங்க ஊரிை் 
ஊத்துத் தண்ணி’ எை்�திைிருந்து நோயகைிை் 
மைனதயும் அவைது இயை்ன�யும், சூழனையும் 
�ுரிந்து வகோள்ள முயை்சி�்ப�ோமோயிை் மோரி 
வசை்வரோஜிை் க்னளமோக்ஸிை்கோை �ுனைவிை்  
நியோயத்னத �ை்பவறு பகோணத்திை் எம்மோை் 
�ுரிந்து வகோள்ளமுடியும். ஒடுக்கும் சோதிய 
சமூகமோகவும், ஒடுக்க�்�ட்டு வரும் சோதிய சமூகமோை 
உள்ளடக்கம். ஒடுக்க�்�ட்டுவரும் சமூகத்திை் 
இனளய சந்ததியிைரிை்   உனரயோடை்கள் 
இவ்வோறு: ‘அவங்களிட்ட எை்ைோம் இருக்கிை. 
எை்ை இருக்கு அவங்களிட்ட. எை்ை இருக்கோ, 
எபை நம்ம வயலும் வர�்�ும் அவங்கிளிட்டைோ 
இருக்கு நம்ம அ�்�ங்கிட்ட  வோயும் வயிறும்தோபை 
இருக்கு’.  அதுக்கு! வகோை்சம் வ�ோத்துங்கிை்னுதோை் 
ப�ோகணும். எவ்வளவு நோனளக்குத்தோை். 
எபை எண்னணக்கு அவங்க கோட்டிை உழவம் 
�ோக்கிை பவனைய  எங்க�்�னும் உங்க�்�னும் 
நி�்�ோட்டிைோங்கபளோ அதுவனரக்கும். விளங்கும்.‘’ 
எை்�து ஒடுக்க�்�டும் சமூகத்னத பசர்ந்த �ரிபயறும் 
வ�ருமோள் ப�ோை்ை இனளய சந்ததியிைர் தமது 
சுயத்னத ப�ணுவதிலுள்ள வநருக்கடினய 
வி�ரிக்கும் கோட்சியோக அனமந்திருக்கிைது.  
இந்தச் சமூகத்துக்கோக நியோயம் நீதி ப�சும் 
தகுதியுனடயவரோக உள்ளவர்தோை் ஆர்.பக.ரோஜோ. 
இனளைர்களுக்கோக நியோயம் பகட்கச் வசை்ை 
தமது ஊரிை் ஊத்துத் தண்ணிபய வ�ோைிசோை் 
அடித்து, ‘வ�ரிய வக்கீை் மோதிரி பகள்வி பகக்கிைோய்’ 
எை அவமோை�்�டுத்த�்�டுகிைோர். இதுபவ 
நோயகைிை் வக்கீை் ஆவதை்கோை இைட்சியமோக 
உணர்த்த�்�டுகிைது. 

சட்டக்கை்லுூரியிை் ஒடுக்கும் சோதிய சமூகத்து 
வ�ண்ணுடைோை நட்�ு முதிர்ந்து அவனுக்குள் 
கோதைோக துளிர்க்கும் முை்�ோகபவ நோயகை் 
தோக்க�்�ட்டு முகத்திை் சிறுநீர் கழிக்கும் 

சித்திரவனதகள். வ�ண் பவடமிட்டுக் 
கூத்துக்கனையோடும் நோயகைிை் தக�்�னை 
நிர்வோணமோக்க�்�ட்டு அவமோை�்�டுத்துதை். 
இறுதியிை் நோயகனைக் வகோனை வசய்வதை்கோை 
முயை்சிகள் எை �ை ஒடுக்குமுனைகனளயும் 
எதிர்வகோண்ட நோயகை்: ‘பஜோ...உை்ர வ�ோண்ணு. 
உை்னை�்�ோர்த்து சிரித்தோை்ை… அ�்�ோ எை்று 
கூ�்�ிட்டோை்ை அந்த சிரி�்�ும் அ�்�ோ எை்கிை அந்த 
வோர்த்னதயும் நோை் உைக்கு�் ப�ோட்ட �ிச்னச’ எைத் 
தை்னைக் வகோை்ைத்    துூண்டிய வ�ண்ணிை் 
தக�்�ைிை் முகத்திை் கோைி உமிழ்ந்து வசோை்கிைோை். 
இறுதியிை் �ரிபயறும் வ�ருமோனளத் தக�்�னுடை்  
�னகமைந்து உனரயோடுவதை்கோை சூழனை 
நோயகி கை்லுூரி முை்�ோக ஏை்�டுத்தும் கோட்சியிை்: 
‘நோங்க இவ்வளவு �ண்ணியிக்கமிை்ை நீ ஏை் எை் 
வ�ோண்ணுக்கிட்ட வசோை்ைபவை்ை’?

 ’உங்களுக்வகோை்னு வதரியுமோ சோர். உங்க 
வ�ோண்ணுக்கு எை்னை விட உங்கனளத்தோை் 
வரோம்��்�ிடிக்கும். எைக்கு கினடச்ச மோதிரி 
அ�்�ோ பவை யோருக்கும் கினடச்சிருக்க மோட்டோங்க 
எைச் சந்பதோசமோச் வசோை்ைிட்டிரு�்�ோ. அதுதோை் 
வசோை்ைை.’ 
’தோங்ஸ்�ோ. எைக்கும் வதரியும் தம்�ி 
எை் வ�ோண்ணுக்கு எை்ை எவ்வளவு 
�ிடிக்குபமோ அபதயளவு உை்னையும் �ிடிக்கும் 
அதுமட்டுமிை்ை அவ உங்கூடபவயிருக்கணும் 
எை ஆனச�்�டுைோங்கிைதும் வதரியும். தம்�ி  எை் 
இவ்வளவு �யித்தியமோயிருக்கிைோை்ை அபதமோதிரி 
அவபமை உைக்கு எந்த நினை�்�ும் வபரை்ையோ?’
‘வதரியை்ை சோர்... அது எை்ைனு 
வதரிை்சுக்கைதுக்குள்ள தோை் நோய அடிக்கிைமோதிரி 
ரத்தமும் சனதயுமுை்னு குத்திக்கிழிச்சிட்டீங்கபள‘ 
எனும் உனரயோடை். இறுதியோக, வ�ண்ணிை் 
தக�்�ை்: 
‘�ோர்க்கைோம் நோனளக்கு எதுபவணுைோலும் 
எ�்�டிபவணுைோலும் மோைைோமிை்னையோ... 
யோருக்கு வதரியும்?’
‘எைக்குத்வதரியும் சோர் நீங்க நீங்களோயிருக்கிை 
வனரக்கும் நோை் நோயோத்தோை் இருக்கணும் எை 
நீங்க எதிர்�ோர்க்கிைவனரக்கும் இங்பக எதுவுபம 
மோைோது அ�்�டிபயதோயிருக்கும்.‘
எை்�பதோடு ‘வோ... வரயிை் விட�்ப�ோைோம் வோ 
உைக்கிை்னும் பகோ�மோ மை்ைிச்சிடு ப�ோைோம் 
வோ...’ எை நோயகியிை் மைதிைிருந்து கிளம்�ும் 
ஓனசயோக�் �ோடலும் இனசயும் கனரந்து வர 
மூவரும்  நடந்து மனையும் கோட்சியிை், �ுைச் 
சூழை் அனைத்தும் மனைக்க�்�ட்டு பமனசயிை் 
தக�்�னும், �ரியனும் பதைர்ீ அருந்திய 
கிளோசிை்கு மத்தியிை் மை்ைினக பூ ஒை்னை 
னவத்து �ோர்னவயோளர்களிை் முகத்திை்கு 
பநரோக அக்கோட்சினய இழுத்துவருவபதோடு 
நினைவனடகிைது ‘�ரிபயறும் வ�ருமோள்’.  

     இத்தினர�்�டம் குைித்தும், அதைது �ுனைவுக் 



15  ஆக்காட்டி #16 / 2019

கருத்தோக முை்னவக்க�்�ட்ட  க்னளமோக்ஸ் 
குைித்தும் �ை்பவறு விமர்சைங்கனளயும், 
அ�ி�்�ிரோயங்கனளயும் அவதைிக்கக்கூடியதோக 
இருந்தது. இயக்குைரிை் கருத்தோக முை் னவக்க�்�ட்ட 
�டத்திை் க்னளமோக்ஸ் குைித்த பகள்விக்கு மோரி 
வசை்வரோஜ் இவ்வோறு கூைிைோர்: ‘�டம் �ோர்த்து யோருபம 
பகோ�த்பதோடு வசை்வனத விரும்�விை்னை நோை்.  
ஒடுக்கும் சோதியிைரும், ஒடுக்க�்�டும் சோதியிைரும் 
மிகவும் சிறு�ோை்னமயிைபர. இவ்வோைோை சமூக 
முரண்கனளயும் வை்முனைகனளயும் �ோர்த்து 
வமௌைமோக இரு�்�வர்களும், அனவகனளக் கண்டும் 
கோணோது அைட்சியமோக கடந்து வசை்லும் �குதியிைபர 
வ�ரும்�ோை்னமயோக இருக்கிை்ைோர்கள். எைபவ 
அவர்கனள மைதிை் னவத்து, அவர்கனளச் சிந்திக்க 
துூண்டும் எண்ணமோகபவ இவ்வோைோகக் க்னளமோக்ஸ் 
உருவோக்க�்�ட்டது.’ எை்�தோக கூைிைோர். 

இயக்குைர்களிை், �னட�்�ோளிகளிை் 
எண்ணங்கனளயும், விரு�்�ங்கனளயும், 
எதிர்�ோர்�்�ுகனளயும் மைீிய  சுதந்திர வசயை்�ோடுதோை் 
வ�ோதுவோை விமர்சைம் எை்�து. அந்தவனகயிை் 
இயக்குைரிை் விரு�்�ங்கனளயும் எதிர்�ோர்�்ன�யும் 
கடந்து வசழுனம�்�டுத்துவதை்கோை சிந்தனை வளம் 
நிரம்�ிய கோட்சிகளும், உனரயோடை்களும் மிகுந்த 
ஒரு �டமோக�் �ரிபயறும் வ�ருமோனள எை்ைோை் 
அவதோைிக்கமுடிகிைது.

சோதிய ஒழி�்�ு எை்�தை்கோை சிந்தனை முனை 
பவறு. சோதிய ஒடுக்குமுனை தீண்டோனம ப�ோை்ை 
வசயை்�ோடுகனள எதிர்வகோள்வதை்கோை சிந்தனை 
முனை எை்�து பவறு. ‘�ரிபயறும் வ�ருமோள்’ சோதி 
ஒழி�்�ிை்கோை ஒரு கரு�்வ�ோருளை்ை. (சோதினய 
ப�ணு�வர்களோக தைித்துக்களும் அடங்குகிைோர்கள் 
எை்�து ‘சோதியத்திை் வை்ைனம’) ஒடுக்க�்�டும் 
சோதியிைர் தம்மதீு வதோடர்ந்து பமை்வகோள்ள�்�ட்டுவரும் 
சமூக அடக்குமுனைகனளயும் வை்முனைகனளயும்  
மறீும் வை்ைனமயுள்ளவர்களோகவும், அவர்களது 
‘வோள் ஏந்திய சமூக வரைோனையும்’ நினைவுறுத்துகிைது 
‘�ரிபயறும் வ�ருமோள்’. தைித்துகள் சமூக 

ஒடுக்குமுனைகனள எதிர்வகோள்வதை்கோை 
அதிகோரத்னத பநோக்கி நகர்வதை்கு கை்விபய மிக 
�ிரதோைமோைது எை்�னதச் சிந்திக்கவும் துூண்டுகிைது 
‘�ரிபயறும் வ�ருமோள்’. 

�ுளியங்குளம் கிரோமத்திை்கோை ஊத்துத் தண்ணி 
ஆர்.பக.ரோஜோ. அவரிடம் இை்ைோதது வக்கீை் எனும் 
அதிகோரம். இந்த அதிகோரத்னத பநோக்கியபத நோயகைிை் 
இைட்சியம். கை்லுூரித் பதோழியிை் நட்�ு கினடத்து 
அவை் மைதிை் அது கோதைோக பவர்விடும் முை்�ோகபவ  
சோதிய வை்முனை அவனைச் சூழ்ந்துவிட்டது. ஆணவக் 
வகோனைகள் நிகழ்ந்துவரும் யதோர்த்தமும் அதை்குச் 
சோதகமோக இரு�்�து வ�ை்பைோரும் உைவிைருபம. 
ஆயினும்; ஒடுக்க�்�டும் சோதியிைர் வரீமும் 
துணிவும் உள்ளவர்கள், அடங்க மறு�்�வர்கள் 
அத்துமறீு�வர்கள் எை்�னத மனைமுகமோக 
வைியுத்துகிைது �ரிபயறும் வ�ருமோள். கை்லுூரியிை் 
ஒடுக்கும் சோதியிைனரபய ரோக்கிங் வசய்கிைோர்கள். 
கிரோமத்து தைித் இனளைர்கள் எதிர்த்து�் ப�ோரோடும் 
வை்ைனமயுள்ளவர்கள். ஏை் நோயகனைபய 
ஒடுக்கும் சோதியிைரோை் வகோை்ை முடியவிை்னை. 
பமலும் நோயகை் ஒடுக்கும் சோதியோை நோயகினய 
கோதைிக்கவிை்னை எை்ை நம்�ிக்னகயிை்தோை் நோயகை் 
மதீோை மண்ீடுவமோரு வகோனை முயை்சி நடக்கோவதை்�து 
உணர்த்த�்�டுகிை்ைபத அை்ைோது, ஒடுக்கும் சோதியிை் 
மைமோை்ைத்னதபயோ, அை்ைது அவர்களுக்கு நிகரோை   
பமை்நினையோக்க மைநினைனய பவண்டிநிை்கும் 
கருத்தியைோகபவோ கருதமுடியோது.         

இவ்வோைோை �ுரிந்துணர்வுகளோை் சோதியம் 
ஒழிந்துப�ோகும் எனும் �ுரிதபைோடும் இனணக்க�்�ட்ட 
க்னளமோக்ஸ் அை்ை. ‘உை்னைக் வகோை்லுைதும் �த்தோம 
எை்ர �ிள்னளனயயும் வகோண்ணு ப�ோடுவோங்கடோ.’ 
எை�் வ�ண்ணிை் தக�்�ைிை் அை்�ு, �ோசம், கருனண 
அனைத்னதயும் கடந்த சமூக வை்மம் ‘சோதியம்’ 
எை்�னத உனரயோடை் அழுத்தமோக �திவு வசய்கிைது.

சமூகத் தீண்டோனம ஒடுக்குமுனைகனள எதிர்வகோண்டு 
அதிகோர வை்ைனம பநோக்கி நகர்வதை்கோை குைியடீு 
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தோை் �ரிபயறும் வ�ருமோளிை் இைட்சியமோை 
வக்கீை் எனும் சமூக அதிகோரம். அந்த அதிகோர 
இரு�்�ிை்கோை உதோரணமோை �ோத்திரம் 
தோை் கை்லுூரியிை்; ஒடுக்க�்�ட்ட சமூகத்னதச் 
பசர்ந்த இரண்டோவது  முதை்வர். இரு�்�ினும் 
கை்விகை்று�் �ை்பவறு அதிகோர இரு�்ன� 
பநோக்கிச் வசை்வதை்கோை தைித்துகளுக்கோை 
வவளி எை்�து ஆழ அகைமோகத் திைந்து 
விட�்�ட்டிருக்கவிை்னை எை்�தும் உண்னமபய! 
ஒடுக்கும் சோதிய மைமுள்ள ஆங்கிை ஆசிரியர் 
கூைிைோபர ‘பகோட்டோவிை் வந்த பகோழிக்குை்சு’ 
எை்று, அந்த ‘பகோட்டோமுனைபய’ ஒடுக்க�்�டும் 
சோதினயச் பசர்ந்தவர்கள் வவளிபயறுவதை்கோை 
துவோரம். எைபவ அந்தத் துவோரத்னத பமலும் 
விரிவோக்கிச் சமூக அதிகோரத்னத பநோக்கி 
நகர்வதை்கோை சிந்தனைனய உள்ளடக்கிய ஒரு 
தினரவமோழிக் கோவியமோக ‘�ரிபயறும் வ�ருமோள்’ 
எைது �ோர்னவயிை் இருக்கிைது.

மிக நுட்�மோகத் பதர்வுவசய்ய�்�ட்ட 
தினரவமோழியும், தினரக்கனதத் வதோகு�்�ும் 
இனணந்த ஒளி�்�திவினுூடோை அழுத்தமோை 
கோட்சி�்�திவுகள். மண்ீடும் மண்ீடும் �ோர்க்கத் 
பதோை்றும்  இைிய இனசபயோடு இனணந்த 
�ோடை்களிை் ஊடோக  கோட்சி�்�டுத்தும் 
நிகழ்வுகள், எை மை உணர்வுகபளோடு  கருத்தும் 
கைந்தினணந்த திரு�்தி.
 

இத்தினர�்�டம் குைித்த எதிர்மனை 
விமர்சைங்கனளயும் எை்ைோை் �ோர்க்கமுடிந்தது. 
அவ்விமர்சைங்களோைது தமது முழுனமயோை, 
நினையோை, அைிதலுூடோை முை்முடிவுகளிைோை 
பகோட்�ோட்டு விமர்சைமோக இரு�்�னதயும் 
அவதோைிக்க முடிந்தது. �ரிபயறும் வ�ருமோள் ஒரு 
கனை�்�னட�்�ை்ை, அது �ிரோந்திய அரசியனைபய 
முை்னவக்கிை்ைது. அனைத்துக்கும் பமைோக 
இது ஒரு தைித் சிைிமோ அை்ை எை்�தோக 
எதிர்மனையோை விமர்சைம் வனரயறுக்கிை்ைது. 
சோதிய �ிரச்சனைகனள�் ப�சும் �டமோக 
இருந்தோை் அனத ஒரு கனை�்�டமோகபவ 
எடுக்கபவண்டும். சோதியம் �ை்ைிய �டமோக 
இருந்தோை் அது ஒரு முழுனமயோை தைித் 
அரசியனை முை்னவத்து அதை்கோை தீர்னவயும் 
முை்னவ�்�தோக இருக்கபவண்டும் எை்�துதோை் 
இதுப�ோை்ை எதிர்மனை விமர்சைங்களிை் 
எதிர்�ோர்�்�ோக உள்ளது.
 

 எதிர்�ோர்�்�ுகனளச் சோத்தியமோக்கும் 
முயை்சிகளிை் �யணிக்கும்ப�ோது, 
எதிர்வகோள்ளும் �ை்முக வநருக்கடிகனள 
நமது இைட்சியத்திை்கோக அைட்சிய�்�டுத்தும்  
ப�ோக்கிை் எம்னம நகர்த்திக்வகோண்டிரு�்�து, 
நினையோை  கருத்தியை் பகோட்�ோட்டு 
ஆளுனமகளோகும். ஆயினும் நோம் �ை்முக 
சிந்தனைகனள, �ை்முக அனடயோளங்கனள 

மதி�்�வர்களோக  கோட்டிக்வகோள்ளும் முை்ப�ோக்கு 
அனடயோளத்னத  ப�ோர்த்திக்வகோள்ளவும் 
ஆனச�்�டுகிை்பைோம். �ை்பவறு ‘இைட்சிய 
அனடயோள முை்வைடு�்�ுகளுக்கு’ ஏை்�ட்டுவரும் 
வநருக்கடிகனள�்ப�ோை்பை தைித் சிைிமோ, தைித் 
இைக்கியம், தைித் அரசியை், தைித் பகோட்�ோடு 
எனும் அனடயோங்களுடோை முை்வைடு�்�ுகளும் 
எதிர்வகோள்ள பநர்ந்திருக்கிைது. அதோவது  
முழுனமயோை நினையோை  கருத்தியைோக 
முை்னவத்து வசயை்�டும்ப�ோது எதிர்வகோள்ளும் 
வநருக்கடிகள். 

தைித் அரசியனை முை்னவத்து வசயை்�ட்ட 
கட்சிகள், தைித் அனம�்�ுக்களுக்கினடயிைோை 
முரண்�ோடுகள். சோதிய ஒடுக்குமுனை, 
சோதிய மைநினை, சோதிய பமைோதிக்கம் 
எை மக்களுக்கினடயிபை உள்ள விரு�்�ு-
பவறு�ோடுகளுக்கு மத்தியிை் தைித் எை்�தை் 
அனடயோளத்திை் வ�றுமதி எை்ை? அது வவறும் 
குைியடீோக நினைத்திருக்கிை்ைதோ? அை்ைது 
இைட்சியச் வசயை்�ோட்டிை்கோை உந்துசக்தியோகத் 
வதோடர்கிை்ைதோ?  இனவகள் வதோடர்�ோக 
நோம் வதோடர்ந்து சிந்திக்கவும் வதோடர்ந்து 
உனரயோடுவதை்கும்கூட, �ரிபயறும் வ�ருமோள் 
எனும் ‘தினர�்�டத்னதயும்’ நோம் ஒரு ஊை்றுத் 
தண்ணியோகக் கருதைோம். 

 நோகரோஜ் மை்சுபள இயக்கிய ‘சோய்ரோட்’ சோதிய 
சமூகத்திை் �ுைநினை�் �ோசங்னகயும் குடும்� 
அனம�்�ிை் சோதிய பமைோதிக்க ஒடுக்குமுனை 
ப�ண�்�டும் இரக்கமை்ை வை்மத்னதயும் 
சித்தரிக்கும் ஒரு மரோட்டியத்தினர�் �டம். 
கடை்வைோழிைோளர் குடும்�த்து இனளைனுக்கும், 
ஒடுக்குமுனைச் சோதிய ஊரிலுள்ள 
அரசியை்வோதியிை் மகளுக்குமினடயிைோை 
கோதனை னமயமோகக் வகோண்ட �டம். 
கோதைித்து ஊனரவிட்டு ஓடித் திருமணம் 
வசய்து �ிள்னள வ�ை்று நீண்ட நோட்கள் கடந்த 
�ிை்�ும் வை்சகமோக பநசம்�ோரோட்டி இருவரும் 
வகோடூரமோகக் வகோை்ை�்�டுவது க்னளமோக்ஸ். 
இதிை் இனளைைிை் வ�ை்பைோரிை் 
மனைமுகமோை நிர்�்�ந்த சம்மதத்துடனும் 
வகோனை நிகழ்த்த�்�டுவதோக ஊகிக்க னவ�்�தை் 
ஊடோக விசம் கைந்த சோதியத்திை் கோை்று, 
ஒடுக்கும் சோதியிைனரயும் சுவோசிக்கபவண்டிய 
நிர்�்�ந்தத்னத சித்தரிக்கிை்ைது ‘சோய்ரோட்’ எனும் 
தினர�்�டம். 

ஒடுக்கும் சோதினயச் பசர்ந்த ஒரு சிறுமி மதீோை 
ஒடுக்க�்�டும் சோதியிை் முதிரோத ன�யை் 
ஒருவனுக்குத் பதோை்றும் ஒருதனைக் கோதனை 
னமயமோகவும், அதிை் அ�்ன�யை் எதிர் 
வகோள்ளும் மை வநருக்கடிகனளயும் அவை் 
குடும்�த்திை் வோழ்னவயும்  சித்தரி�்�னத 
னமயமோகக் வகோண்ட தினர�்�டமோை 
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‘ஃ�ை்ைி’ (Fandry) னய இயக்கியவரும் நோகரோஜ். 
இத்தினர�்�டத்திை் க்னளமோக்ஸிை், நோயகைோை 
சிறு ன�யை் கை்வைோை்னை எடுத்து வசீுவபதோடு 
இருள்சூழ்ந்து நினைவு வ�றுகிைது. �ோர்�்�வர்கனள, 
சமூகத்னத பநோக்கி வசீம்�டும் ஒரு கை் எை்�தோக 
இயக்குைர் சித்தரி�்�னத �ோர்னவயோளர்களோை் 
�ுரிந்துவகோள்ளமுடியும். இவ்வோறு வசீ�்�டும் கை் சோதிய 
மைநினைக்கு எதிரோைதோகவும் கருத�்�டுமோயிை் 
அக்கை் தைித்துகனளயும் கோய�்�டுத்தபவ வசய்யும்.  
இயக்குைர் நோகரோஜிை் ‘Sairat’ எனும் தினர�்�டமோைது 
மூை்று மணி  பநரத்து தினரவமோழிக்குள் எம்னமக் 
கட்டி�்ப�ோட்டு அ�்�டத்திை் �ை்பவறு சைரை்சகச் 
சித்தரி�்�ிை் ஊடோகபவ ஆணவக் வகோனையிை் 
வை்மத்னத இறுதியோக கோட்சி�்�டுத்துகிைது. 

மோரி வசை்வரோஜிை் ‘�ரிபயறும் வ�ருமோள்’ 
முை்னவக்கும் தினரவமோழிக் கருத்தியலுக்கும்,  
நோகரோஜ் மை்சுபள இயக்கிய ‘சோய்ரோட்’ 
முை்னவக்கும் தினரவமோழிக் கருத்தியலுக்குமோை 
முக்கியத்துவத்னதயும் பவறு�ோட்னடயும் 
�ுரிந்துவகோள்வதை்கோை �ை்முக�்�ோர்னவயோக 
இவை்னைக் கருதைோம்: ‘sairat’ை் ஒடுக்க�்�டும் 
சோதினயச்  பசர்ந்த நோயகைிை் தக�்�ை்  கிரோமத்து�் 
�ை்சோயத்திை் தீர்�்ன� எதிர்பநோக்கிக் கூைிக்குறுகிக் 
குை்ைவுணர்பவோடு இவ்வோறு இனைை்சுகிைோர்;  Pleace 
forgive my grave mistake./ The day my son left our home he was 
dead for me./ I have nothing to do with him now and never will 
in the future./ I swear on all our gods./ I had 3 proposals for my 
daughter./ But the all went back./ Don’t push us into hell like this./ I 
beg of you./ Please  don’t push me into hell.

இதிை் �ை்சோயத்து நீதி�திகளோக இரு�்�வர்கள் 
ஒடுக்கும் சோதியிைர் எை்�து உணர்த்த�்�டுகிைது.  
கிரோமத்து நீதியிை் அதிகோரம் ஒடுக்கு�வர்களிடம். 
தைது குடும்�த்திை்கோை, தைது மகனுக்கோை 
நியோயத்னதக் பகோரி ‘எதிர்�்�தை்கு வலுவை்ை’ 
நினையிை், தைது நைை்கனள ஒடுக்கு�வர்களிை் 
நைை்கபளோடு இனணத்துக் வகோள்வதோை் (நிர்�்�ந்தம்) 
அதுபவ அவர்களது ஒடுங்கி�்ப�ோகும் வோழ்விை் 
இயை்�ோகக் கோட்ட�்�டுகிைது. எைபவ சோதிய 
பமைோதிக்க ஆணவமோைது தைது மகனளக் வகோை்லும் 
உரினம தைக்கிரு�்�துப�ோைபவ, தைது மகனளக் 
கோதைித்துத் திருமணம் வசய்த ஒடுக்க�்�டும் சோதினயச் 
பசர்ந்தவனைக் வகோை்லுவதை்கோை உரினமனய தைது 
நீதித்துனை அதிகோரத்திை் மூைமோக�் வ�றுகிைது. 
இவ்வோைோகபவ ஒடுக்க�்�டும் சமூகத்திை்கோை  வக்கீை் 
அதிகோரத்னத பநோக்கிச் சித்தரிக்க�்�டுவதை்கோை 
�ுனைவு�் �ோத்திரம்தோை் ‘�ரிபயறும் வ�ருமோள்.’  
சோதிய-சமூக ஓடுக்குமுனைகளுக்வகதிரோகத் 
வதோடர்ச்சியோக�்  ப�சியும் எழுதியும் வரு�வர்களிை் 
சிைருக்கு�் �ிரதோைமோை இ�்�ோத்திரமோைது 
ஒடுக்க�்�டும் சோதியிைருடைோை சமரசத்னத ப�ணும் 
மைனத வவளி�்�டுத்துவதோகவும், மனைமுகமோக 
பமை்நினையோக்கத் தை்னம வகோண்ட �ோத்திரமோக 
சித்தரிக்க�்�ட்டிரு�்�தோகக் கருதும் எதிர்மனை 

விமர்சைத்னதத் பதோை்றுவிக்கும் ‘மைநினைனயயும்’ 
அவதோைிக்கமுடிகிைது. ‘எைக்குத்வதரியும் சோர் நீங்க 
நீங்களோகயிருக்கிை வனரக்கும் நோை் நோயோத்தோை் 
இருக்கணும் எை நீங்க எதிர்�ோர்க்கிைவனரக்கும் 
இங்பக எதுவுபம மோைோது அ�்�டிபயதோயிருக்கும்.’ 
எை்�து சமரசபநோக்கை்ை நோயகைிை் தீர்க்கமோை 
சோதிய�் �ுரிதைோக   முை்னவக்க�்�டுகிைது. இரு�்�ினும்,  
அந்த வக்கீை் அதிகோரத்னத பநோக்கிய மைமோைது, 
சிை தருணங்களிை் தயங்குகிைது, ப�சுகிைது, 
உனரயோடுகிைது. சிை தருணங்களிை் சீறுகிைது, 
எதிர்த்தும் ப�ோரோடுகிைது. எங்கும் ஒடுக்க�்�டும் 
நைை்கபளோடு தைது நைனை இழ�்�தோகக் 
கோட்ட�்�டவிை்னை. 

நோை் ஆரம்�த்திை் குைி�்�ிட்டது ப�ோை, தைது மகனள�் 
�ரியனும் கோதிைிக்கிை்ைோை் எை நம்�ும் வனகயிைோை 
தினரவமோழி சித்தரிக்க�்�ட்டிருக்குமோயிை் மரோட்டிய 
இயக்குைர்  நோகரோஜ் மை்சுபளயுனடய சோய்ரோட் 
�டத்திை் க்னளமோக்னஸ �ரிபயறும் வ�ருமளிலும் 
நோம் எதிர்�ோர்த்திருக்க முடியும். மோரி வசை்வரோஜிை் 
�ுனைவிை் பநோக்கமும் எதிர்�ோர்�்�ும் பவறு,  நோகரோஜ் 
மை்சுபள வசோை்கிை்ை விதமும் எதிர்�ோர்�்�ும் பவறு. 
இரண்டுபம ஒடுக்க�்�டும் சோதிகளிை் நைை்கபளோடு 
வநருக்கமோைபத. எைபவ  இனவகள் தைித் 
சிைிமோவோ இை்னையோ? ஒடுக்க�்�டும் சோதிகளுக்கு 
சோர்�ோைதோ? எை்�வதை்ைோம் அவரவர் சிந்தனையிை், 
எதிர்�ோர்�்�ிை், முை்முடிவுகளிை் தை்னமபயோடு 
இனணந்ததோகும்.  

‘�ிடித்தமோை-முடிவோை’ வகோள்னககளிை், தத்துவக்-
பகோட்�ோடுகளிை் அழுத்தம் கோரணமோகவும் அதை் 
ஆளுனமயிை்  வழிநடத்த�்�ட்டு ‘வ�ருமிதம் 
வகோள்ளும்’ முை்ப�ோக்கு அனடயோளம் எை்�தும், 
�ை வழி�்�ோனதகளுக்குத் தனடயோகபவ 
நினைத்து வருகிைது. �ிை சிந்தனையோளர்களிை் 
‘�ிரச்சோரர்களோக மட்டும்’ பதங்கிநிை்கும்; நினை 
மோைபவண்டும். பதடிக்கண்டனடயும் வழிகபளோடு  
ஒவ்வவோருத்தருக்குமோை தைித்துவமோை, ‘தகுந்த  
வழிமுனைகனளயும்’ இனணத்துக் வகோள்வதை் 
ஊடோகபவ �ுதிய �ோனதகள் �ுை�்�டும். எைபவ 
சோதியம் - தைித்தியம் குைித்து ஒபர வழியிை் வதோடர்ந்து 
�யணித்து முட்டி பமோதி நிை்கோது �ை்பவறு �ோனதகளிை் 
சோதிய�்�ோடுனள உணர்த்தி நிை்�தோக ‘�ரிபயறும் 
வ�ருமோனளயும்’ கருதைோம்’ எை்கிபைை். 

‘சோதியும், மதமும் மைித வோழ்விை்பக விபரோதமோைது’ 
எை மோரி வசை்வரோஜ் நம்�ுவதை்கு மோைோக ‘சோதியும் மத 
அடி�்�னடவோதமும்’ எைச் சிந்திக்கைோம் எை்�து மட்டுபம 
‘�ரிபயறும் வ�ருமோளிை்’ நோை் முரண்�டும் �ுள்ளி. 
(எழுத்பதோட்டத் தகவை் குைி�்�ிை் அவதோைித்தது) 

◊
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ககாைறு 
பதிகம்

மை்ைோர் களமுனையிை் இருந்த 
முதை்னமயோை வ�ரிய வமடிக்ஸ் ப�ஸ் அது. 
வவபரோைிக்கு தண்டனைக்கோைத்திை் 
இரண்டோவது மோதம். சிை நோட்களோக 
அவளுனடய முகம் அடிக்கடி 
தட்டு�்�ட்டது. �ுதிதோக வந்திருக்க 
பவண்டும். அவள் �ோர்னவயிலும் 
உடைனசவுகளிலும் சரியோை 
துடுக்குத்தைம். ”சரியோை வோய்” எை்று 
�ரவைோக அவனள�்�ை்ைி அ�ி�்�ிரோயம்.  
ஆைோலும் டக்வகை்று ஒட்டிவிடு�வள். 
நோை்னகந்து நோட்களோக அவளுடனய 
கண்கள் தை்னைக்கவைி�்�னத 
வவபரோைிக்கோ உள்ளுணர்ந்தோள். 
எை்பைோரிடமும் இருந்து ஒதுங்கிபய 
இருக்க நினைத்திருந்தோள். யோரிடமும் 
வ � ர ி த ோ க �் ப� ச் சு க் வக ோ டு �் � த ி ை் னை , 
பகட்ட பகள்விக்குமட்டும் �திை்.  யோரும் 
எதுவும் பகட்�திை்னை. வ�ோறு�்�ோளர் 
மட்டும் அனழத்து பவனை வசோை்லுவோள் 
அை்ைது அைிக்னக �ை்ைி ஏதோவது 
பகட்�ோள். மை்ை�டி வமடிக்ஸ் எ�்ப�ோதும் 
பவகமோக இயங்கிக்வகோண்டிருக்கும். 
மை்ைோர் களமுனைகள் சண்னட 
ந ட ந் து வ க ோ ண் டி ரு �் � த ோ ை் 
தட்சிணோமருதமடுவிை் இருந்த வமடிக்ஸ் 
களமுனையிை் �ிரதோை சிகிச்னசயிடமோக 
மோைியிருந்தது.  வவபரோைிக்கோ 

ஒரு தோதினய�்ப�ோை பவனை 
வசய்துவகோண்டிருந்தோள். உடனை அங்பக 
நிகழச்வசய்தோலும் ஆை்மோனவ ஏழு கடை் 
தோண்டி எங்பகோ மனைத்து னவத்து விட்டு, 
தை்னைத் தைினம�்�டுத்துவதிபைபய 
குைியோகவிருந்தோள். வசந்தழை் 
மணைோைிை் வரீச்சோவனடந்த �ிைகு 
யோருடனும் ஒட்டுவதிை்னை எை்ை 
நினை�்�ிைிருந்தோள். மணைோறு 
இவளுடை் �யிை்சி வ�ை்ைவர்களிை் 
�ோதி�்ப�னரக்வகோண்டு ப�ோய்விட்டது. 
முை்பைைிய இரோணுவ அணிகனள 
�னழய நிைனமக்குத் திரு�்� அை்னைக்கு�் 
�தினைந்து ப�னரக்வகோடுக்க 
பவண்டியிருந்தது. ப�ோதோத குனைக்கு, 
தண்டனை பவறு வந்து பசர்ந்தது. 
வசந்தழைிை் நினை�்�ு அடிக்கடி 
அடி வநை்னச�் �ினசந்து அழவிடும். 
இைியும் இதுதோை் நடக்க�்ப�ோகிைது. 
எை்ைோத்தினசகளிலும் யுத்தம் 
சதினரத்வதோடங்கியோயிை்று, தண்டனை 
முடிந்ததும் மண்ீடும் �னடயணிக்குத்திரும்� 
பவண்டும். அங்பகயும் இைி�் 
�ுதுமுகங்கபள அதிகம் தட்டு�்�டும். 
யோருடனும் ஒட்டுவதிை்னை. தண்டனை 
முடிந்ததும் தோமனரனய ஒருமுனை 
ப�ோய்�்�ோர்த்துவிட்டு �னடயணிக்குத் 
திரும்�பவண்டும். அந்த ஏழுகடலுக்கு 

நாவல் பகுதி
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அந்த�்�க்கம் தோமனர மட்டும்தோைிருந்தோள். மை்ை�டி 
வவபரோைிக்கோ தைித்திரு�்�னத நிம்மதியோக 
உணர்ந்தோள். அை்ைது அதுவவோரு வ�ருத்த நிம்மதி 
எை்று தைக்குச் வசோை்ைிக்வகோடுத்து மைனத 
நம்�ச்வசய்திருந்தோள்.

ஆைோை் அந்தத் துடுக்கு�்வ�ண்ணிை் கண்கள் 
சீண்டிக்வகோண்படயிருந்தை. சிரித்தோள். 
“ப�வரை்ை�்�ோ?” “சோ�்�ிட்டோச்பசோ?” “எந்த இடம்?” 
“பசோதியோ �னடயணிபயோ மோைதிபயோ?” எை்ைத்துக்கு 
�ணிஸ்வமண்ட்?” “கனதக்க மோட்டீபரோ?” பநரம் 
தவைோமை் வந்து நிை்ைோள். “நீர் பவதக்கோர�் 
�ிள்னளபயோ?” இது யோரிடமும் விசோரித்து அைிந்திருக்க 
கூடியதை்ை. வ�ோறு�்�ோளருக்கு கூட இயக்க�்ப�ரும் 
�னடயணியும் குை்ைமும் தண்டனைக்கோைமும், 
தகட்டு இைக்கமும்தோை் வதரிந்திருக்க வோய்�்�ுள்ளது 
கிைிஸ்தவ வ�ண் எை்�தை்குரிய எந்த ருசுனவயும் 
அங்பக வவபரோைிக்கோ வவளி�்�டுத்திைோளிை்னை. 
வ�ோட்டு பவறு னவத்துக்வகோள்கிைோள். தோமனர �ழக்கி 
விட்டதிை் அதுவுவமோரு முக்கிய �ழக்கம். எ�்ப�ோதும் 
ஒட்டு�் வ�ோட்டு�் �க்கை் ஒை்று னவத்திரு�்�ோள்.
“எை்வைண்டு வசோை்லுைீர்?”
“�ோத்தோை் பவதக்கோர�் �ிள்னளப�ோைத்தோை் இருக்கு, 
பமரி மோதோ சினைனய�்ப�ோை. நை்ை அழுத்தமோை 
கண்குைிை்ச எண்னண வடியிைமுகம். வமை்ைிய 
கருனண முடிை்சு சோதுவோ சிரிக்கிை மோதிரியும் 
இருக்கும், �ுருவம் சரியோை அடர்ந்தி இை்னை.அதுதோை் 
பகட்டை். எை்பைோனடயும் ஒரு �ிள்னள �டிச்சவள் 
பமரி அனுசியோ எண்டு,உம்மனள�்ப�ோைத்தோை் 
இரு�்�ோள்”
“இை்னை நோை் கிைிஸ்ரியை் இை்னை” 
வவறுனமனயக் குரைிை் சிக்கைமோகச் வசோை்கனள 
வரவனழத்துச்வசோை்ைோள்.
“வ�ோய் வசோை்ைோனதயும்”
“நோை் ஏை் உம்மளிட்ட வ�ோய் வசோை்பைோணும், பவனை 
வசய்ய விடும்” வவட்டிைோள். அவள் �ுைக்கணிக்கும் 
வவபரோைியிை் வசோை்கனள தை்னுனடய சிரி�்ன� 
அனு�்�ி அதனுள் �ுனதத்து மனைத்தோள். அவள் 
அனத�்வ�ோருட்�டுத்த�்ப�ோவதிை்னை எை்�னத 
முை்ப� தீர்மோைித்திருந்தோள்.
“அ�்� நீர் னசவபமோ?”
“ஓம்” வவபரோைிக்கோவோை் அவளுக்கு �திை் 
வசோை்ைிக்வகோண்டிருக்கும் மைதினை�் �ிடித்துக்கட்ட 
முடியவிை்னை. அவளிடம் ஏபதோ  இருந்தது. வசோை்கனள 
இவளனுமதி இை்ைோமபை �ைித்துக்வகோள்ளக்கூடிய 
ஒை்று.
“அ�்� ஒரு பதவோரம் �டிச்சுக்கோட்டும்”
“உமக்வகை்ை விசபரோ ஏை் இ�்�ிடி எை்ைோம் பகக்கிைீர் 
ப�சோமை் ப�ோம், இை்னைவயண்டோ வ�ோறு�்�ோளரிட்ட 
வசோை்லுவை்”
“நீர் ஒரு பதவோரம் �டிச்சுக்கோட்டும், �ிைகு உம்மனட 
�க்கம் கோை்- னக கூட னவக்க மோட்டை்.” உண்னமதோை் 
தோை் நினை�்�னத�்�ைித்துக் வகோள்ளும் ஆை்ைை் 
மோர்கழிக்கு இருக்கத்தோை் வசய்தது. எைினும் அவள் 
தை்னைக் கண்டு�ிடித்துவிடக்கூடோது எை்�தை்கோக 
ஏதோவது வசய்து விடபவண்டும் எை்று பதோை்ைியது. 
பகோளறு �திகத்னதத் வதரிவு வசய்தோள். உள்ளூர 
�னழய நினைவுகள் நீர்�ட்ட பவர்கனள�்ப�ோை 

நுண்ணியளவிை் தனளத்து எழத்வதோடங்கிை. 
“�ியந்னதக்கோர்ந்தோரம்” நோவிை் இனசனய 
வநடுநோட்கள் கழித்து வகோண்டுவந்து இருத்தியது. 
பவர்கள் பவகமோகத் தனளக்கத்வதோடங்கிை. 
உண்னமயிை் தோை் யோருடனும் கனதக்கபவோ அழபவோ 
�ோடபவோ விரும்�ிக்வகோண்டிருக்கிபைைோ? எை்று 
பகட்டுக்வகோண்டோள். ஆழ்மைம் தைக்கு அைிவிக்கோமை் 
இை்னும் எத்தனை தீர்மோைங்களிை் இருக்கிைது 
எை்று வதரியோமை் குழம்�ிைோள். உண்னமயிை் தோை் 
�ோடவிரும்�விை்னை எை்று நினைத்துக்வகோண்டுதோை் 
வதோடங்கிைோள்.
”பவயுறு பதோளி �ங்கை்விடமுண்ட கண்டை் மிகநை்ை 
வனீண தடவி 
மோசறு திங்கள் கங்னக முடிபமை் அணிந்வதை் உளபம 
�ுகுந்த அதைோை் 
ைோயிறுதிங்கள் வசவ்வோய் �ுதை் வியோழை் வவள்ளி 
சைி�ோம் �ிரண்டு முடபை  ஆசறு நை்ை நை்ை அனவ 
நை்ை நை்ை அடியோர் அவர்க்கு மிகபவ.”
“நை்ை குரை�்�பை உமக்கு, சங்கீதபமோ எடுத்தைர்ீ?”
“இ�்� நம்�ுைீர்தோபை? ப�ோம் ப�சோமை்”
“சரி நம்�ுைை், ப�ோைை்” சிரித்துக்வகோண்பட 
�ிை்ைைிை் வசோருகியிருந்த வமை்ைிய கிளி�்�ுக்கனள 
கழை்ைி பகசத்னத அவிழ்த்துக்வகோண்பட எழுந்து 
ப�ோைோள். ஆந்த சிரி�்�ும் �ிை்ைனை அவிழ்த்ததும் 
இனணந்து ஒபர கணத்திை் நிகழ்ந்தனத�்ப�ோை 
வவபரோைிக்கோவுக்குள் இைங்கி வவளிபயைிச்வசை்ைை.

இவளிடம் கவைமோகவிருக்கபவண்டும். மைத்திை் 
�ிைிவதோரு இரகசியமோை �குதியிை் இருந்து தகவை் 
வசோை்ை�்�ட்டது.  அை்னைக்கு இரவு அைிக்னகக் 
வகோ�்�ினய எடுத்துக்வகோண்டு  மரக்குை்ைி ஒை்ைிை் 
இருந்து எழுதத்வதோடங்கும் ப�ோது மண்ீடும் அவள் 
அங்பக வந்தோள். “நச்வசள்னள வ�ோறு�்�ோளர் 
வரட்டோம்”  அவனள சட்னட வசய்யோத �ோவனையிை் 
எழுந்து நடந்து ப�ோைோள்.  “�ிள்னள நீரும் மோர்கழியும் 
கோைனம வவள்ளண கோட்டுக்க ப�ோய் கோவுகட்டிலுக்கு 
வகோட்டனுகள் வவட்டிக்வகோண்டு வபரோண்ணும். 
நுூறு தடி எண்டோலும் பவணும். மை்ை�்�ிள்னளயள் 
உர�்ன� னத�்�ிைம். கோைனம வவளிக்கிடுங்பகோ 
கள�்�குதியளுக்கு வகோண்டு ப�ோய் குடுக்பகோணும்.  
வவபரோைிக்கோ தனையோட்டிவிட்டு வந்தோள். அவள் 
�ிை்ைோபைபய வதோை்ைிக்வகோண்டு வந்தோள். “நோை் 
பவனளக்கு எழும்�ிடுவை் வந்து எழு�்�ட்படோ?” 
“இை்னை பவண்டோம் நோை் நோலுமணிக்பக எழும்�ுவை்” 
“அ�்�ச்சரி” ப�ோய் விட்டோள்.

மை்ைோர் களமுனைகளிை் சண்னட 
உக்கிரமோகிக்வகோண்டு வந்தது. இரோணுவ நினைகள் 
முை்பைைிக்வகோண்பட வந்தை. கோய�்�ட்ட 
ப�ோரோளிகனள துூக்கிவருவதை்குரிய கோவுகட்டிை்கள் 
நினையத்பதனவ�்�ட்டது. இரண்டு கட்னடகனள 
வவட்டி உர�்ன�யினுள்பளோ சோக்கினுள்பளோ 
இருமருங்கிலும் இனணத்து னதக்க பவண்டும். கோவு 
கட்டிலுக்கு �ோரமிை்ைோத அபதபைரம் வைினமயோை 
பநரோை வகோட்டை்கள் பதனவ�்�டும்.வவபரோைிக்கோ 
பகோை்சனரயும் துவக்னகயும் கட்டிக்வகோண்டோள். 
தண்ணீர் ப�ோத்தை்கனள நிர�்�ிக்வகோண்டோள். 
இரண்டு கீைீம்கிைோக்கர்கள் மதிய உணவுக்பகை 
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எடுத்துக்வகோண்டோள். அவள் கோனையிை் 
சோ�்�ிடுவதிை்னை. வ�ோறு�்�ோளர் இருவனரயும் 
அனழத்து கோட்டுக்குள் ஒரு கண்னவக்கச்வசோை்ைோர் 
மை்ைோவிக்கு சம�ீமோக நோை்கு ஆழ ஊடுருவும் ரோணுவ 
அணிகனள சுை்ைி வனளத்து முடித்திரு�்�தோக 
வசய்திவந்திருந்தது, கோட்டுக்குள் இருக்கும் அணிகளும் 
முகோம்களும் அவதோைமோக இருக்கச்வசோை்ைி 
அைிவுறுத்தியிருந்தனதச்வசோை்ைோள்.இருவரும் 
தனையோட்டி விட்டு �ுை�்�ட்டைர். ஒரு கோட்டுக்கத்தியும், 
சோதோரண வகோடுவோ கத்திவயோை்றும் தர�்�ட்டது. 
வவபரோைிக்கோ ப�னஸ விட்டு இைங்கி முை்ைோை் 
நடந்து ப�ோைோள். மோர்கழி விசிைடித்துக்வகோண்பட 
வதோடர்ந்து வந்தோள். அவளிடம் ஒரு பவோக்கினய 
வ�ோறு�்�ோளர் வகோடுத்திருந்தோ. அது அடிக்கடி 
வவட்டி வவட்டி இனரந்தது. அவளுனடய 
விசிை் சத்தம் இவனளச்சீண்ட�்ப�ோகிை்ைோள் 
எை்�தை்கோை முத்தோய்�ோை அைிவி�்�ு 
ப�ோை்தோைிருந்தது.”பதனவ இை்ைோம இவனளக்கண்டு 
�ய�்�ிடோனத, �தட்ட�்�டோனத” உள்ளுணர்வு 
அருட்டிக்வகோண்டிருந்தது. கத்தியிை் கூனர 
தடவி�்�ோர்த்துக்வகோண்பட நடந்தோள். சை்று 
மழுங்கியிருந்தது. எங்கோவது கை் வதை்�டுகிைதோ 
எை்று �ோர்த்துக்வகோண்பட மரங்களினடபய 
வகோடிகனளகனள விைக்கிக்வகோண்டும், 
வவட்டிச்சோய்த்துக்வகோண்டும் நடந்து வசை்ைோள்.
“இை்ச இ�்�ிடி உம்வமண்டு வந்தோை் பவனை 
வசய்பயை்ைோது”
”கனதச்சுக்வகோண்டு நிண்டோை்தோை் பவனை 
வசய்பயைோது, கத்தி கூர் கோணோது கை்லு ஏதோவது 
கிடந்தோை் �ோரும் தீட்ட.”
“ம்ஹ்ம் நோை் இரபவ கருங்கை் இடிச்சு வகோண்டு 
வந்திட்டை், கத்தி கை்ைினை தீட்டுபைை்ை மரத்தினை 
தீட்டுைது, எங்னகயோவது கோை்ச மரமிருந்தோை் 
�ோக்பகோணும்” வ�ோைித்தீை் ன� ஒை்னைக்கோட்டிைோள், 
கறு�்�ோக- மினுமினு�்�ோக கருங்கை் துகள்கள். 
அவபள கட்னடவயோை்னைக்கண்டு �ிடித்து 
கத்திகனளத்தீட்டிைோள். ஏழுமணிக்கு பமபை 
மரங்கனளத்வதரிவு வசய்து ஏைி கட்னடகனள 

வவட்டிச்சோய்க்கத்வதோடங்கிைோர்கள். துூரத்திை் வஷை் 
சத்தங்கள் பகட்டை.ஆட்ைைிகள். �ிைகு பமோட்டோர்கள். 
கீபழ கழட்டி னவத்திருந்த பகோை்சர்களிலும் 
துவக்குகனளலும் கண் னவத்துக்வகோண்பட 
வவட்டிைோர்கள். கோட்டிை் நிழை்வசைிவுக்குள் 
�ரவியிருந்த வவக்னக இருவனரயும் பவகமோகக் 
கனளக்கச் வசய்து வகோண்டிருந்தது. மோர்கழி 
ஆச்சரியமோக வமளைமோக பவனை வசய்தோள். 
னகக்கும் கத்திக்கும் அசோதோரண �ினண�்ன�யும் 
ைோவகத்னதயும் வகோண்டிருந்தோள். கோைிை் 
எழுந்து கத்தி மரக்வகோ�்�ுகனள துண்டு ப�ோட்டு, 
சிரோய்த்துக் வகோ�்�ிைிருந்து வகோட்டை்னள வவட்டி 
விழுத்திக்வகோண்டிருந்தது வவபரோைி ஒரு வகோட்டனை 
வவட்டி முடி�்�தை்கும் அவள் மூை்று வகோட்டை் எை்ை 
கணக்கிை் பவனை நடந்தது.
“நீர் எந்த இடம்?”  ஒரு அளவுக்கு பமபை அந்தக் 
கைதினய வவபரோைியோை் வ�ோறுத்துக்வகோள்ள 
முடியவிை்னை. அவள் �திலுக்கு ஏதும் சீண்டைோகபவோ 
குத்தைோகபவோ �திை் வசோை்வோள் எை்று எதிர்�ோர்த்துக் 
வகோண்பட தோை் பகட்டோள். ஆைோை் மோர்கழி அவள் 
ப�ச்சுக்வகோடுக்கட்டும் எை்று கோத்திருந்தவள் ப�ோை 
ஆர்வமோக�் �திை் வசோை்ைோள்.
“நோை் முத்னதயை் கட்டு”
“எ�்� �ிடிச்சனவ? எந்த�்�னடயணி இ�்�?”
மோர்கழி வ�ரிதோகச்சிரித்தோள் “எை்ை �ிடிச்சனவபயோ? 
நோை் இனணை்சைோை்”
“எ�்�?”
“இ�்�த்தோை் கிட்டடிை, ஒரு �த்துவருசமிருக்கும்”
“�த்துவருசபமோ? உமக்கு எத்தினை வயசு?”
“இரு�த்தோறு”
“வ�ோய் வசோை்லுைீர்?”
“இவதை்ை�்�பை, �ோத்தோை் வதரிபயை்னைபயோ”
“அ�்�ிடி இை்னை இயக்கத்தினை பசர்ந்து �த்து 
வருசவமண்டோை் எத்திை வயசினை பசர்ந்தைர்ீ?”
“�தினைை்சு, �ள்ளிக்கூடத்தினை �ிரச்சோரத்துக்கு 
வந்த அக்கோமோபரோட ஏைிட்டை்” சிரித்தோள். 
“உம்னம�்�ிடிச்சபதோ?”
“ம் ”
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மோனை வனர கனதயளந்தோர்கள். 
வவபரோைிக்கோ இறுக்கத்திைிருந்து தளர்ந்து 
ஆர்வமோகியிருந்தோள். ஆயினும் வசோந்த 
விடயங்கனள �கிர்ந்துவகோள்வதிை் அவளுக்கு 
நோட்டமிருக்கவிை்னை. வசோை்ை வ�ோய்யினை 
ஒரு இரகசியமோக மோை்ைி�்�ோதுக்கோக்க 
விரும்�ிைோள். அந்த�்வ�ோய்யிை் �ிை்ைோை் 
வசோந்த விடயங்கனள மனைத்துனவத்தோள். 
வசோந்த�்ப�ர் “தோமனர” எை்று வசோை்ைி 
னவத்தோள். இயக்கத்திை்கு �ிடிக்க�்�ட்ட 
�ிைகு உள்ள கனதகளிை் அவள் எந்த 
இரகசியத்னதயும் உருவோக்கிக்வகோள்ள 
விரும்�விை்னை. அவை்னை�்�கிர்ந்து 
வகோள்ளபவ விரும்�ிைோள். தண்டனைக்குக் 
கோரணத்னதச் வசோை்ைத்வதோடங்கிைோள்.

மணைோறு முை்ைணி அரங்கிை் �தினைந்து 
ப�ர் வகோண்ட தை்னுனடய அணிக்கு 
தனைனம தோங்கிச்வசை்ைிருந்தோள், அதுவவோரு 
திடீர் தோக்குதை். எைினும் ப�ோரோளிகள் 
இரண்டு வ�ரிய �ட்டோைியை்கனள 
எதிர்வகோண்டைர். வசந்தழை் கைரக 
ஆ ய ு த ங் க ன ள த் த ோ ங் க ி ய ி ரு ந் த ோ ள் . 
நினைவயடுத்திருந்த நிைம் வகோை்சம் சது�்�ு. 
பவகமோகக் கோைோை் முை்பைை முடியோது. 
இரோணுவம் டோங்கிவயோை்னை இைக்கி 
அதனைத்வதோடர்ந்து முை்பைைியது.கைரக 
ஆயுதங்கனள னவத்திரு�்�வர்கனளச் 
சது�்ன�க்கடந்து நினைவயடுத்து டோங்கினய 
முடிக்குமோறு கட்டனள வந்தது. வசந்தழை் 
பயோசிக்கோமை் தை்னுனடய ஆர்.�ி.ஜி யினைத் 
பதோளிை் ஏை்ைிக்வகோண்டு வ�ரிய மரவமோை்ைிை் 
கீபழ நினைவயடுத்திருந்தோள். டோங்கி நகர்ந்து 
முை்ைோை் வரோமை் துூரத்திைிருந்து சுட்டு  
மரச்வசைிவுகனளச் சோய்த்துக்வகோண்டிருந்தது. 
வசந்தழை் தோை் மனைந்திருக்கும் 
இடத்னத டோங்க்பகோ அதை்கு துனணயோக 
�ரவியிருந்த ரோணுவத்திை் இைக்கிை்பகோ 
அசமந்தம் கோட்டோமை் வ�ோறுனமயோக 
மனைந்திருந்தோள். வவபரோைிக்கோ 
கட்டனளகனளக் வகோடுத்துக்வகோண்பட 
வசந்தழனைத் பதடிக்வகோண்டிருந்தோள். 
பவோக்கியிை் “வசந்தழை்... வசந்தழை்” எை்று 
கத்தி�்�யைிை்னை.

வசந்தழை் டோங்கியிைிருந்து கண்கனள 
எடுக்கோமைிருந்தோள். ஆர்.�ி.ஜிை் தோக்கு 
துூரத்துக்குள் அது நுனழந்து விட்டோை் அனத 
வநோருக்கி விடைோம். அருகிை் ‘பைோ’ ஒை்றுடை் 
நினைவயடுத்திருந்த ஆண் ப�ோரோளிக்கு 
முை்ைோை் வசை்லும்�டி னசனக வசய்தோள். 
ஆர்.�ி.ஜினய விட பைோவிை்கு டோங்கினயச் 
சீர்குனைக்கும் சக்தி அதிகம். அபதோடு அது 
குைித்துத் தோக்கக் கூடிய வைோக்கட் வனக 
பைோை்சனரக்வகோண்டிருந்தது. கண் 
கோட்டிைோபளவயோழிய அந்த டோங்கினயத் 
தோை்தோை் முடிக்க பவண்டும் எை்று 
நினைத்தோள். அவை் மரங்களுக்குள்ளோை் 

�துக்கிக்வகோண்டு ப�ோக இவளும் �துங்கிைோள். 
டோக்கியும் சரி ரோணுவமும் சரி இைக்கிை்ைோமை் 
குண்டுகனள வ�ோழிந்துவகோண்டிருந்தை. 
வஷை் பவறு அடிக்கத்வதோடங்கி விட்டோர்கள். 
டோங்கி வமது வமதுவோக முை்பைைிைோலும் 
அது முை்பைறும் ஒவ்வவோரு சோணும் 
ப�ோரோளிகளுக்கு ப�ரிழ�்�ிை்கோை சகுைத்னத 
வநருக்கிக்வகோண்டிரு�்�து ப�ோைத்தோை். 
அந்த பைோ தோங்கிய ப�ோரோளி பதோளிை் 
கோய�்�ட்டோை். யோபரோ ஒரு ரோணுவ வரீைிை் 
கைி�ர் குண்டு பதோள்�ட்னடனயச் சினதத்து 
விட்டிருந்தது. துடித்துக்வகோண்டிருந்தோை். 
வசந்தழை் அவைருகிை் ப�ோய் அவனை இழுத்து 
மரவமோை்ைிை் சோத்தி விட்டு ஆர்.�ி.ஜினய 
மண்ீடும் முதுகிை் கழை்ைிக் வகோழுவி விட்டு. 
‘பைோ’னவ எடுத்து டோங்கிக்கு இைக்கு னவத்தோள். 
சரியோக அதனுனடய வசயிை்கள் இரண்டுக்கு 
நடுவிை் தோக்கி டோங்கி சீர்குனைந்தது. 
ப�ோரோளிகள் ஆரவோரம் வசய்தோர்கள். அ�்ப�ோது 
பைோ வந்த தினச பநோக்கிச் சரமோரியோகச் 
சுடத்வதோடங்கிைோர்கள். திைந்த சூட்டுக்கோை 
உத்தரனவ அவர்களுனடய வகோமோண்டர் 
�ிை�்�ித்திருக்க பவண்டும்.அவனுக்கு ஒரு 
டோங்கினய இழந்திரு�்�து சோதோரணமிை்னை. 
வசந்தழை் கோய�்�ட்ட ப�ோரோளிகனள 
அ�்�ுை�்�டுத்தச்வசோை்ைி பவோக்கியிை் 
வவபரோைிக்கோவிை்கு அைிவித்தோள். பவோக்கினய 
னவ�்�தை்கு முை் இரோணுவத்திை் ஒரு ஆர்.�ி.ஜி 
இவள் நினைவயடுத்திருந்த �ோனைமரத்திை்கு 
அருகிை் வந்து வவடித்தது. அதை் 
வநரு�்�ிைிருந்து சிதைி வந்த இரும்�ுத்தணை் 
துண்வடோை்று வசந்தழைிை் இடு�்ன� ஊடுருவி  
மை்ை�்�க்கமோக வவளிபயைியது.

�தினைந்து உடை்கனளயும் ஆயுதங்கனளயும் 
னக விட்டு இரோணுவம் �னழய நினைகளுக்குத் 
திரும்�ியது. ப�ோரோளிகளிை் �க்கம் வசந்தழை் 
உட்�ட நோை்கு ப�ர் வரீச்சோவு. வசந்தழை் 
வரீச்சோவனடந்தது வசோை்ை�்�ட்டதும் 
வவபரோைிக்கோ உனடந்து ப�ோய் அவனளத் பதடி 
வந்தோள். அதை்குள் வசந்தழைிை் உடை் வகோண்டு 
வசை்ை�்�ட்டோயிை்று, சிை வ�ண்ப�ோரோளிகள் 
இரோணுவத்திைரிை் உடை்கனள எடுத்து 
வந்து வ�ரிய தை�்�ோளிை் பமை் அடுக்கிைர். 
அழுது வகோண்பட பவோக்கிகளிை் தை்னுனடய 
குழுவிைிருக்கும் ப�ோரோளிகனள 
நினைகளுக்குத் திரும்�ுமோறு அைிவித்த�டி 
நடந்தவளிை் கோை்களிை் இரோணுவவரீை் 
ஒருவைிை் ச�்�ோத்துக்கோை் இடைியது. குைிந்து 
�ோர்த்தோள் குடை் �குதி வவளிபய தள்ள 
பசோர்ந்து ப�ோயிருந்தது உடை். ஏபதோ பகோ�ம் 
உந்தித்தள்ள இடைிய அவனுனடய கோனைத் 
தை் கோைோை் ஒரு உனத உனதந்து விட்டுக் கடந்து 
வசை்ைோள்.

வசந்தழைிை் இறுதியை்சைிக் கூட்டமும் வித்துடை் 
வினத�்�ும் விசுவமடு மோவரீர் துயிலுமிை்ைத்திை் 
நடந்தது. முடிந்ததும் வோகைத்திை்கோகத் 
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துயிலுமிை்ைத்திை்கு முை்�ிருந்த பதக்கங்கோட்டிை்  
சிை ப�ோரோளிகளுடை் கோத்திருக்கும் ப�ோது, ஒரு 
ப�ோரோளி அவளிடம் கடிதவமோை்னைக் வகோண்டு வந்து 
வகோடுத்தோள். விசோரனணக்கு அனழக்க�்�ட்டிருந்தோள். 
ஏை் எை்று வதரியோமை் விசோரனணக்குச் வசை்ை 
வ�ோழுது இவளுனடய �னடயணியிை் தள�தியும், 
இவளுனடய வ�ோறு�்�ோளரும் மை்றுவமோரு �னடயக�் 
�ுைைோய்வுத்துனைனயச் பசர்ந்த இளம்ப�ோரோளி 
ஒருவனும் இவனள விசோரித்தோர்கள். 
இவளுனடய வ�ோறு�்�ோளர்.

“வை�்டிைை்ட் நச்வசள்னள, களத்திை் இரோணுவ 
உடவைோை்ைிை்கு கோைோை் உனதை்சிருக்கிைீங்கள், 
மோனுட அைத்திை் �டியும் அனம�்�ிை் 
நனடமுனைகளிை் �டியும் அது தவைோை நடத்னத. 
அதோனை உங்கட ரோங் இரண்டோம் வை�்டிைை்ட் 
ஆகக் குனைக்க�்�டுவபதோட, மூண்டு மோசம் நீங்கள் 
வமடிக்ஸ்சிை �ணிஸ்வமண்ட் வசய்ய பவண்டி இருக்கும். 
ஏதோவது ஆட்பச�னண இருந்தோை் வசோை்ைைோம்.”
“அவங்கள் எங்கனட ஆக்களிை்ர வ�ோடிய எடுத்தோை், 
கீைிக் கிழிச்சு நிர்வோணமோக்கி பரோட்டுபரோட்டோக் கட்டி 
இழுத்துச் சினதச்சுத்தோை் எங்களிட்ட தோைோங்கள்...”
வவபரோைிக்கோ முடிக்க முதை் அருகிை் இருந்த தள�தி 
இவனள இனடமைித்து “இை்ச �ோரும் �ிள்னள, நோங்கள் 
ரோணுவம் இை்னை. நோங்கள் விடுதனை�்ப�ோரோளியள், 
இரோணுவ எபதச்சோதிகோரக் கட்டனம�்�ுக்கும் 
விடுதனைக்கோக�் ப�ோரோடுை எங்களுக்கும் இதுதோை் 
வித்தியோசம், அதோனை நீங்கள் இந்த விசயத்னதச் 
சரியோய் விளங்கிக்வகோள்ளபவணும், எை்ைதோை் 
பகோவம் கவனை இருந்தோலும், நிதோைமிை்ைோமை் 
நடக்கக்கூடோது. உங்கனட அைிக்னகயள் 
வசயை்�ோடுகனள�் �டிச்சைோை். வ�ோறு�்�ோளரும் 
வசோை்ைவோ. இனணக்க�்�ட்டுக் குனைை்ச 
கோைத்தினை �யிை்சியினையும், �ரட்ீனசயள்னளயும், 
களமுனையிலும் சரி உங்கட வசயை்�ோடுகள் 
திரு�்தியோய் இருக்கு எண்டதோனைதோை், ஒரு 
ரோங் மட்டும் குனைச்சு வமடிக்ஸ்சுக்கு அனு�்�ுைம். 
விளங்குபதோ?”
”அ�்�  எை்னை விரு�்�மிை்ைோமை் �ிடிச்சுக்வகோண்டு 
வந்து இயக்கத்தினை பசத்தது எந்த மோனுட 
அைத்திை வரும்?”  வோய் உை்ைியது, மோைிட அைம் 
எை்ை அந்த வோர்த்னத அவர்களிடமிருந்து மிகுந்த 
வசயை்னகத்தைத்துடை் வவளி�்�ட்டனத வநை்சு 
உணர்ந்து அந்தரம் குரனை இறுக்கியிருந்தனத  
மோர்கழியிடம் நினைவு கூர்ந்தோள்.
”அவோ வசோை்ைவோ எண்டு நீரும் தனையோட்டி�்ப�ோட்டு 
வந்திட்டீபரோ?” மோர்கழி சிரித்துக்வகோண்பட பகட்டோள்.
“பவை எை்ை வசய்யிைது?”
”சரி விடும�்�ோ, சண்படை்ை நிக்கிைத விட இது 
�ைவோயிை்னைத்தோபை?”
“ஹ்ம்ம், சரி நீர் எை்ை வசய்தைர்ீ?”
“கோதைிச்சைோை், அதுதோை் �ணிஸ்வமண்ட்”
“முந்தித்தோபை கோதைிச்சோ �ணிஸ்வமண்ட், இ�்� 
எை்ை?”
“அது ஒரு வ�ரிய கனதய�்�ோ?”
“எை்ை கனத, னைை்ை நிக்பகக்க ஆமிக்கோரர் 
ஆனரயும் விரும்�ட்ீடீபரோ?”
“அடிபய, நீ சரியோை ஆள்தோை் ப�ோை, அமசடக்கி!”

அ�்� எை்வைண்டு வசோை்ைோை்தோபை வதரியும்.
“அ�்� நோை் பசோதியோ �னடயணிை இருந்தைோை், 
வவத்தினைக்பகணிக்குக் கிட்ட தனைவை்ை 
முகோவமோண்டு இருந்தது அதோை கடை் �க்கம் இருக்கிை 
கோட்டுக்கு எங்கனட �ிள்னளயள்தோை் �ோதுகோ�்�ுக் 
குடுத்தவளனவ. நோை் ஒரு நோலு வசை்ரிக்கு�் 
வ�ோறு�்�ோய் இருந்தைோை். வவத்தினைக்பகணி 
�க்கத்து கோடுகள் சரியோை அடர்த்தி,சும்மோ 
உள்ளுக்குப�ோய் வவளியினை வபரை்ைோது. 
நோை் அண்னடக்கு ஒரு இரவு வசை்ரியினை 
நிண்டைோை். சுடுதண்ணி�் ப�ோத்திை் ஒண்டு எ�்�வும் 
எை்பைோட இருக்கும். எை்ைோனை சோ�்�ிடோனம 
கூட இருக்பகலும் ஆைோை் பதத்தண்ணியிை்ைோமை் 
இருக்கமோட்டை். அண்னடக்குக் வகோை்சம் கூதலும். 
அண்னடக்கு இரவுக்கு மட்டும் நோைை்சு பதத்தண்ணி 
ப�ோக�்ப�ோகுவதண்டு நினைச்சுக்வகோண்டு  இரவவோரு 
�திவைோரு மணி ப�ோை பதத்தண்ணி ஒண்டு ப�ோட்டு 
குடிச்சுக்வகோண்டு கட் சத்தத்னத பகட்டுக்வகோண்டு 
குத்திவயோண்டினை சோை்சு வகோண்டு இருந்தை். 
துவக்கினை �ிடிக்க சிை்வைண்டு இருந்தது. இரும்�ு 
குளிருக்கு ஐஸ்கட்டியோ மோைிடுவமை்பைோ, நோை் 
துவக்கக் னகக்கு எட்ட வச்சிட்டு, பதத்தண்ணி�் 
ப�ணினய உள்ளங்னகக்க வச்சு உறுட்டிக் னகனய 
வவதுவவது�்�ோக்கிக்வகோண்டு ஏபதோ �ோட்வடோண்டும் 
முணுமுணுத்துக்வகோண்டு இருந்தைோை். திடீவரண்டு 

வகோை்சம் தள்ளி ஆபரோ வவடி வச்ச மோதிரிச் சத்தம், 
ஆைோை் பகட்ட மோத்திரத்தினைபய அடங்கீட்டுது, 
ஏதும் �ிரனமயோய்தோை் இருக்குபமோ எண்டு 
பயோசிக்க எட்ட நிண்ட �ிள்னளயள் அக்கோ எை்ை 
சத்தவமண்டு பவோக்கினை பகட்டோளனவ, எைக்கு ஆபரோ 
கோட்டுக்க நிக்கிைம் எண்டு விளங்கீட்டு டக்வகண்டு 
�ிள்னளயளுக்கு அபைட் ஒண்டு அடிச்சை். நோனும் 
வசை்ரினய விட்டு விைகி மரவமோண்டுக்கு�் �ிை்ைோனை 
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�துங்கிைை். கைபநரம் அசமந்தம் இை்னை. ஒரு 
இரு�து நிமிசமிருக்கும் �ிைகும் ட�் ட�் எண்டு ரண்டு 
சத்தம் நோை் சத்தம் வந்த�க்கம் வமை்ை வமை்ை 
இருட்டுக்க ப�ோைை். அ�்� ஆபரோ கனதக்கிைது பகட்டுது. 
தமிழ்ழ தோை் கனதச்சிைம். நோை் �ிள்னளயனளக் 
கூ�்�ிட்டு விசயத்னதச் வசோை்ைி எந்த�் �க்கம் எ�்�ிடி 
வபரோண்ணும் எண்டும் வசோை்ைை். வசோை்ை 
மோதிரிபய அனவ எதிர்�ோர்க்கோத மோதிரி�் �ிள்னளயள் 
�ோய்ை்சு ஆக்கனள அமத்திைோளனவ. �ோத்தோை் 
இயக்க�்வ�டியள் ரண்டு ப�ர். சிவிை்தோை். வ�ைிட் 
கட்டி னகயிை ஒரு ரி 56 னவச்சிருந்தவ. �ிள்னளயள் 
�ோை்சதும் ஆக்கள் வவருண்டடிச்சு “நோங்கள் இயக்கம் 
நோங்கள் இயக்கம்” எண்டு கத்திச்சிைம் எைக்குச் 
சிரி�்�ு வந்திட்டு. “நீங்கள் இயக்கமண்டோை் அ�்� 
நோங்கள் ஆர்?” எண்டு பகட்டுக்வகோண்டு ஆக்களிை்ர 
முகத்தினை னைட் அடிச்சை். ஒரு நடுத்தர வயசுகோரர் 
மை்ைது சிை்ை�்வ�டியை். அண்னடக்குத்தோை் நோை் 
அவனர கண்டது. எை்னை வடிவோய் �ோத்துக்வகோண்டு 
நிண்டோர். நோை் �ிள்னளயனளச் வசோை்ைி ஆக்களிை்ர 
துவக்க�் �ைிச்சிட்டு ஆக்கனள இருத்திைை் , 
எை்ை கோட்டுக்க வசய்யிைியள் எண்டு பகக்க. 
உக்குளுவோை் அடிக்க வந்தைோங்கள் எண்டோை் அந்த 
சிை்ை�்வ�டியை். நோங்களும் அங்னக உக்குளுவோை் 
அடிக்கிைோைோங்கள். உைக்கு உக்குளுவோை் 
வதரியும்தோபை? முயை்மோதிரிக் வகோை்சம் வ�ரிசு, வலு 
பவகமோய் ஓடும், ஆைோை் எை்ை ஓடி�்ப�ோய் வ�ோந்துக்க 
தனைய மட்டும் நுனழச்சு இறுக்கிக் கண்ண மூடி தோை் 
ஒளிை்சிட்டை் எண்டு நினைச்சுக்வகோள்ளும். ஆள் 
எ�்�வும் குண்டிை வவடி வோங்கிைது அதோை தோை். 
நோை் அவரிட்ட எை்ை ப�ர் எண்டு பகட்டை். அவர் 
“திகழ்சீரை்” எண்டோர். சிை்ை�்வ�டியனுக்கு எை்ை 
ப�ர் எண்டு பகக்க அவை் ’சிை்ை�்வ�டியை்’ தோை் ப�ர் 
எண்டோை். வ�ோறு�்�ோளர் அ�்�ிடித்தோை் கூ�்�ிடுைவர் 
எண்டோை். நோை் ஆர் வ�ோறு�்�ோளர் எண்டு பகக்க 
இவனரத்தோை் அவை் கோட்டிைோை். எைக்கு சிரி�்�ு 
வந்திட்டு. அவை்ை தகட்னட வோங்கி�்�ோத்தை். பகட்ட 
உடனை ஒண்டும் பகக்கோமை் தந்திட்டோர்.  ஆள் முதை் 
வவருண்டோலும் �ிைகு எை்னை கணக்வகடுக்கோத 
மோதிரி நக்கை் �ோர்னவயும் �திலும். ரோதோ வோை்கோ�்�ு 
�னடயணிக்கோைர்ட தகடு. வ�ரியோக்கள் தோை். ஆைோை் 
எை்ர பவனைனய நோை் சரியோத்தோை் வசய்வை் 
எண்டு அவருக்குக் கோட்படோணும் எண்டு நினைச்சை் 
தகட்னட வச்சுக்வகோண்டு எை்ர வ�ோறு�்�ோளருக்கு 
அடிச்சு வி�ரம் வசோை்ைை். வ�ோறு�்�ோளர் இபவை்ர 
ப�ரும் வி�ரமும் வசோை்ைதும் �தைி�்ப�ோய் ஆக்கனள 
விடுங்பகோ எண்டு வசோை்ைோ. நோை் ஆக்களுக்கு 
பதத்தண்ணி ஒண்டு ப�ோட்டு குடுக்கச் வசோை்ைிட்டு 
குடிச்சு முடிச்சதும் வகோண்டுப�ோய் விடுங்பகோ எண்டு 
�ிள்னளயளிட்ட வசோை்ைி�்ப�ோட்டு எை்ர வசை்ரிக்கு 
வவளிக்கிட்டு�்ப�ோட்டை். அதுக்கு�் �ிைகு தனைவை்ை 
மை்ீைிங் ஒருக்கோ நடக்பகக்க ஆள் வரியுடு�்வ�ை்ைோம் 
அடிச்சுக்வகோண்டு வந்தோர்.  எை்னைக் கண்டதும் வந்து 
கனதச்சோர். எைக்கு அவனர�் �ிடிச்சு�்ப�ோச்சு எண்டு 
கோட்டிக்வகோள்ளோமை் நிண்டை். ஆள் அத்தனைக்கு 
எை்ர வி�ரவமை்ைோம் ஃன�பைோட வோங்கி இரு�்�ோர் 
எண்டு எைக்கு வதரியும். இருந்த இடம் அ�்�ிடி. எைக்கு 
ஃன�ை் ஒண்டும் பதனவயிை்னை,  ஆவபர எை்ைோம் 
வசோை்ைோர்.

 

அவர் �ோர்த்த �ோர்னவக்கும் கனதச்ச கனதக்கும் கடிதம் 
வருவமண்டுதோை் நினைச்சை். ஆைோை் அந்த மைிசை் 
எழுதபவ இை்னை. இந்தோனள�் �ோத்துக்வகோண்டு 
நிண்டோை் சரி வரோவதண்டு நோபை சும்மோ நைம் 
விசோரிச்சுக் கடிதம் ப�ோட்டை். �திை் வந்துது. நோை் 
விசோரிச்சதுக்கு மட்டும் சிக்கைமோய் �திை் எழுதி ஒரு 
கடிதம், உைகத்தினைபய வை்பவட் ஆை்சர் எக்சோமுக்கு 
�திவைழுதிை மோதிரி எழுத�்�ட்ட கோதை் கடிதம் 
எங்கனட மட்டும்தோை்.

�ிைவகோபர கடிதம்தோை். நோனும் ஒண்டும் வசோை்பைை்ை, 
அவரும் ஒண்டும் வசோை்பைை்ை, ரண்டு ப�ருபம 
�ிடி குடுக்கிைதோ இை்னை. ஒரு நோள் எைக்கு ஏபதோ 
வநை்வசை்ைோம் �ோரமோய் இருந்துது.... �ிை்ை “எைக்கு 
உங்கனள விரு�்�ம்” எண்டு �த்து �க்கத்தினை 
னக�்�ட, அவை்னை �டவமை்ைோம் தீட்டி அனு�்�ிைை். 
கடிதத்தினை கனடசிை “எைக்வகை்ை தருவங்ீகள்?” 
எண்டு பகட்டு அண்டனைை் ஒண்டும் அடிச்சிருந்தைோை். 
ஏவழட்டு நோள் கழிச்சு �திை் வந்துது.

“ப�ோரோட்டத்தினை கைியோணம் எை்ைோம் சரிவரோது 
நிரந்தமிை்ைோமை் வோழ்ந்துவகோண்டிருக்கிைம், 
சமோதோைம் எ�்� எண்டோலும் உனடயும், உனடை்சோை் நீர் 
ஒரு�க்கம் நோை் ஒரு�க்கம் துவக்கத் துூக்கிக்வகோண்டு 
கோட்டுை தினசக்கு�் ப�ோகத்தோை் பவணும். நீர் ஒரு 
�ணிஸ்வமண்படோட ஒரு வருசத்தினை விைகைோம். 
அது சுை�ம். நோை் விைகிைதுக்கு கடிதம் குடுத்தோலும் 
எை்னை அவ்வளவு சுை�மோய் விட மோட்டோங்கள் 
நோை் இருக்கிை இடம் அ�்�ிடி, வதரியும்தோபை? சும்மோ 
ஆனசயனள வளத்துக்வகோள்ளோனதயும்.  தமிழழீம் 
கினடச்சோை் �ோ�்�ம்”
எண்டு எழுதி �ிை் குைி�்�ு ப�ோட்டு “கடிதத்பதோட 
குடுத்து விட்டிருக்கிைை்” எண்டு எழுதி அண்டனைை் 
அடிச்சிருந்தோர். எை்ை குடுத்து விட்டவர் எண்டு 
வசோை்லு �ோ�்�ம்?
-எை்ை?
மோர்கழி �திை் வசோை்ைோமை் தை்னுனடய 
வ�ோக்கை்றுக்குள் இருந்து ஒரு பசோடி ன�க்கை் 
உனடக்கோத வ�ரிய எவரடி �ை்ைினய எடுத்தோள் கூடபவ 
கழுத்திைிருந்து பசோடியோக ஒட்ட�்�ட்டிருந்த சயனைட் 
கு�்�ினயயும் கழட்டிக் னககளிை் ஏந்திக்கோட்டிைோள்.
“இந்த கு�்�ியும் �ை்ைியும் தோை்”
“சரி �ணிஸ்வமண்ட் எை்ைத்துக்கு?”
“நோை் பகோவத்தினை துவக்னக பைோட்�ண்ணி 
ப�ஸினை நிண்ட வதை்னைக்கு சுட்டு, வட்டு 
�ட்டு�்ப�ோச்சு”
“நம்�ுை மோதிரி இை்னை”
“ஓம் வ�ோய்தோை் வசோை்ைைோை்”
.

***

யதார்த்தன் எழுதிக்்காண்டிருக்கும் ‘நகுலாத்தத’ நாவலின் 
ஒர் அத்தியாயம். 

◊
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�னத �ாவுதல்
 

நீள்கயிைோய் இைங்கிய வவயிை் வ�ோட்டு தனர தடவியது.
னக நினைய இருந்த �ோம்�ு
வனளந்து ஊரிை் ஓட்னடயிை் �ுகுந்தது.
ஊைிய ஓனை நுைியிை் துடிக்கும் வவளிைிய நீர் வமோட்னட
உனடத்து ஊை்ைி விழுத்தியது நீை நிைக் கதிர்.
ஆயிரம் னககளிை் நடுவிை் ஓடும் ஆயுள் பரனகனய
மைித்துச் வசோை்ை கனதகளிை் தவழும் கிழவி
வனளந்து நடந்து நதியிை் விழுந்தோள்.
 ஊருக்கு  ஒரு நதியும் ஒரு கிழவியும்
கனதகனளக் கோவிைர்.
ஓனைக்குள் வசருகிய �ோம்�ுக் கனதகனள நதியோய் வனளக்க
வவை்றுத் தினுசோய்த் துடிக்கும் வமோட்னட
விழுத்தி�்ப�ோைது 
கயிை்ைிை் ஊர்ந்த �ோம்�ுக்கதிர்.

  

 
“அவர்�ள்” 
ப�சக் கூடிய இடத்திைிருந்து எை்னை நீ அனழக்கவிை்னை
தவிர்க்க�்�ட பவண்டிய வசோை்கனளயும்
கோக்க�்�ட பவண்டிய மவுைக் கணங்கனளயும்
அறுதியிட்டுச் வசோை்ை �ிை்ப�  எை்னை அவிழ்த்து விட்டோய்.
னககள் கட்ட�்�ட்பட இருந்தை.
நீ வதரிவு வசய்த வோர்த்னதகனள நோை் ப�ச�்ப�ோவபதயிை்னை.
தைித்து, எை்னை�் �ிரித்வதடுத்த சங்கிைியிை்
இை்ைமும் �ினணக்க�்�ட்டிரு�்�வர்களுக்கோகவும் நோை்  ப�ச�்ப�ோவதிை்னை
நீ வதோனைத்து விட்ட சோவியிைோை் மட்டுபம
இனணந்திருந்த அவர்கள் எ�்ப�ோபதோ மரணித்துவிட்டோர்கள்.
 

நோபை பதோண்டி எடுத்த குழியிைிருந்து
எைக்கோை மரணக்குைி�்ன� எழுதியது ப�ோை்
அவர்கபள அடுக்கிய வகோள்ளிக் கட்னடகளிை்
இருக்கும் அவர்களிை் கனதக் குைி�்�ு. 
 

குைி�்�ுக்கனளக் வகோண்டு பதடவை்ை தினசயிலும் கினடயோ எலும்�ுகனள
எங்கிருந்து வ�ோறுக்குவது?
ஈழம் எை்�து பதசமை்ை
கனத.
 

தைி�்�ட்ட தகவை்:  உைக்கும் வதரிந்த எைக்கும் வதரிந்த “அவர்கள்” எை்�வர்கள் யோர் எை்று நீ எை்னைக் பகளோபத.

கவிவத
•  க

ற்
சு

ற
ா
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உச்சரி�்� மறு�்கும் 
பெைனர�் ப�ாண்டனலதலிை்
 

அ�்�ிய கறு�்�ு நிைமோய்
அகை விரித்த கண்கனளக்  வகோண்ட தனையுடை் நிை்ை எை் னக�ிடித்து
அவை் னகயிை் பசர்த்த ப�ோது எை் முகம் மனைத்தது ஏை்?
 

முகமூடியை்ை தனைனயக்  கண்வகோள்வதிை்
 கனரச்சை் இருந்திருக்கக் கூடும்.
 

யோருனடய சோவும் எை்னகயிை் இை்னை.
 

தை்கோ�்�ு வித்னத மட்டும் �ழகி
வதருச்சண்னடக்குள் நுனழயமுடியோது.
 

கடவுளிை் தீட்டுத்துணினய மட்டும் கோவித்திரிபவை்
எை்�திை் எை்ை தை்கோ�்�ு?     
 

பமோ�்� நோயிை் �ோய்ச்சைிை் மடியும் முை்ைங்கோை் �டிவம்
னக�்�ிடியிை் வதரிந்தது.
 

 முகர்ந்து வகோள்ள முடியோத அழுகிய உடைிை்
�க்கத்னதத் தோண்டும் பவனளயிை் வனளயும் உை் உதட்டுவசருகைிை்
மனைவு இடத்திைிருந்தும் எழுந்து நக்கியது
நீ உச்சரிக்க மறுத்த எை் வ�யர்.
 

நோை்கு மூனைகளுக்குள்ளும் தைித்து விட�்�ட்டு
எடுத்த �ுனக�்�டத்திை்
மூனைனய மட்டும் �ோர்த்த கண்னணக் வகோண்டு நீ அனையோபத
 

முகமூடியை்ை தனைனயக் கோணும் ப�ோது
கண்னணயோவது மூடிக் வகோள்
னக�ிடித்து அனளயோபத.
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சூரியை் வநரு�்�ோய்  தகித்துக் 
வகோண்டிருந்தது. அந் வநரு�்�ிை் சுை்றுச் 
சூழலும் எரிந்து வகோண்டிருந்தது. அவள் 
சுை்ைி வரவும், கீபழயும் �ோர்த்தோள். தீ�் 
�ிடித்த நகரமோைது, அவனள விடவும் கீபழ, 
�ோடசோனை னமதோைத்னதயும் தோண்டி, 
மை்றுவமோரு �ோடசோனைக் கட்டடத்னதயும் 
கடந்து வியோ�ித்திருந்தது. வதருவிை் 
வோகை வநருக்கடி. �ோதசோரிகள் கடக்க 
மை்சள் குறுக்குக் பகோடு. வோகைங்களிை் 
பஹோர்ை் ஓனச. �ோனதயிை் இருமருங்கிலும் 
�ோடசோனைச் சீருனடகளணிந்த 
மைித�் �ிரோணிகள். மை்சள் குறுக்குக் 
பகோட்டருபக ப�ோைிஸ் அதிகோரிவயோருவர் 
கடனமயிைிருந்தோர். அவர் ஒரு கரத்னத 
உயர்த்தியதும் சடுதியோக வினரந்த ஒரு குழு 
வதருனவக் கடந்தது.
 

 

அவள் பமபை �ோர்த்தோள். வதளிந்த நீை 
ஆகோயத்திை் �ைனவக் கூட்டவமோை்று அனர 
வட்டத்திை் �ைந்து வகோண்டிரு�்�னத அவள் 
கண்டோள். அவளது இடக்னக�் �க்கமோக 
வோைத்திை் கண்னணக் குருடோக்கும் 
விதத்திை் சூரியை் கோய்ந்து வகோண்டிருந்தது. 
அவள் அத் தினசனய�் �ோர்க்கோதிருக்க 
முயை்சித்தோள். அவள், அந் நகரத்துக்கு 
முதுனகக் கோண்�ித்து, �ோடசோனைனய�் 
�ோர்த்தவோறு நிை்று வகோண்டோள். வதோடர்ந்து 
தைதிரு விழிகனளயும் மூடிக் வகோண்டோள்.
 

 

�ைனவக் கூட்டம் தைது �ைத்தனை�் 
பூர்த்தியோக்கி, அக் கட்டட உச்சிக்கு பமைோை் 
ஆகோயத்னத வநருங்கிக் வகோண்டிருந்தது. 
சரியோக அக் கணத்திை்தோை் அ�் 
�ோடசோனையிை் ஏழு மோடிக் கட்டடத்திை் 
உச்சியிைிருந்து எண்�து கிபைோ மைித 
உடவைோை்று �ோடசோனை னமதோைத்திை் மதீு 
விழுந்தது.
  

*****

 

எங்கும் ப�ரனமதி நிைவியது. தனையுயர்த்தி�் 
�ோர்க்னகயிை் கண்கனளக் குருடோக்கி விடும் 
விதத்திை் சூரியை் கோய்ந்து வகோண்டிருந்தது. 
தனரயிை், �ோடசோனைச் சீருனடயோை் மூட�்�ட்ட, 
உருவமும் உயிருமை்ை ஓருடை். சூழவும் 
�ரந்திருந்த சனதத் துணுக்குகள்.
 

திடீவரை தினக�்ன��் �ிரதி�ைிக்கும் 
ஓனசகள் எழுந்தை. ப�ோர்த்த�்�ட்டிருந்த 
அனமதிவயனும் ப�ோர்னவ அதைோை் 
கனைந்தது. வதோடர்ந்து அனமதினயக் 
குனைத்தவோறு ஒ�்�ோரி ஓனசகள் 
பமவைழுந்தை. ஆங்கோங்பக கட்டடத்திை் 
ஒவ்பவோரிடத்திைிருந்தும் வவளிைிய முகங்கள் 
கீபழ பநோக்கிை. னமதோைத்னத பநோக்கி ஓடி 
வந்து, சடைத்னத விட்டும் சை்றுத் தள்ளி நிை்று 
வகோண்டோர்கள் சிை �ோர்னவயோளர்கள். 
வதோனைப�சி உனரயோடை்கள் நிகழ்ந்தை. 
நகரத்திை் வோகை வநருக்கடினய 
ஊடறுத்தவோறு ஆம்�ுைை்ஸ் வண்டி 
வந்து நிை்ைது. �டுக்னக வவளிபய எடுத்து 

மரைம்

சிங்களச் சிறுகவத

சந்தனி ப்ரார்த்தனா
தமிழில் - எம்.ரிஷான் பஷரப்ீ 

சிங்�ள பமாழிைில் சிறு�னத�னளைும், �வினத�னளைும் எழுதி வரும் எழுத்தாளராை 
சந்தைி ெ்ரார்த்தைா ஒரு ஊட�விைலாளரும் ஆவார். தற்கொது இலங்ன�ைிை்  
பதானல�்�ாட்சிபைாை்றில் நி�ழ்ச்சித் பதாகுெ்ொளரா��் �டனமைாற்றி வரும் இவரது 
இல�்�ிைெ் ெனடெ்ெு�ள் வினரவில் பதாகுெ்ெு�்�ளா� பவளிவரவிரு�்�ிை்றை.
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னவக்க�்�ட்டது. �யிை்ை�்�ட்ட கரங்கள் உயிரை்ை 
உடனைத் துூக்கி னவத்து ப�ோர்னவவயோை்ைோை்  
மூடிை. ஆம்�ுைை்ஸ் வண்டி �ுை�்�ட்டது. இை்னும் 
னமதோைத்திை் கோய்ந்து வகோண்டிருந்தை இரத்தமும், 
சனதத் துணுக்குகளும்.
 

ப�ோைிஸ் வந்தது. மை்சளும், கறு�்�ும் பகோடுகளிட்ட 
வ�ோைிதீை் கீை்றுக்களோை் அந்த இடத்னத 
வனளயமிட்டது. அவசரமோக அழுத்த�்�டும் வதோனைப�சி 
எண்கள். விடோது ஒைிக்கும் வதோனைப�சிகள். எங்கும் 
வதோடர்ந்தை வதோனைப�சி உனரயோடை்கள்.
 

இவ்வோைோக, �ோடசோனைக் கட்டடத்திை் உச்சியிைிருந்து 
கீபழ குதித்த மோணவி, �ை்ைிவயரிந்து வகோண்டிருந்த 
நகரத்திை் மதீு வ�ை்பைோனை ஊை்ைியிருந்தோள்.
 

*****

 

“எை்பைோட தங்க மகளுக்கு எந்த�் �ிரச்சினையும் 
இருக்கை… எ�்�வும் ப�ோைத்தோை் கோனையிை 
ஸ்கூலுக்கு�் ப�ோைோ... பநத்து நடை�் �யிை்சிக்கு ஆயிரம் 
ரூவோ பவணும் அம்மோை்ைோ. எங்கிட்ட இருக்கை.. 
அதைோை நோனளக்குத் தபரை்னு வசோை்பைை்… 
ஐபயோ.. அதுக்க�்�ுைம் எை்ை நடந்துச்சுை்னு 
எைக்குத் வதரியைபய.. ஸ்கூை்ைருந்து எை்பைோட 
பவனைத்தளத்துக்குக் கூ�்�ிட்டுச் வசோை்ைதும்தோை் 
எைக்பக விவரம் வதரிய வந்துச்சு.. ஐபயோ…"
 

*****

 

“மத்தியோைம்தோை்… ஆமோ... மிஸ் அவனளத் 
திட்டிைோரோம். அவள் ஒரு �ிள்னளபயோட ஆயிரம் 
ரூவோனயத் திருடிட்டோளோம்…"
  

“அவளுக்வகோரு கோதைனும் இருக்கோைோம்ை…"
 

“நோந்தோை் முதை்ை னமதோைத்துக்கு ஓடி�் ப�ோபைை்… 
கோணச் சகிக்கை… முகத்பதோட ஒரு �க்கம் நசுங்கி�் 
ப�ோயிருந்துச்சு.. கண்களும் திைந்திருந்துச்சு..."
 

“ஐபயோ... இந்த�் �ிள்னள பதடிக்கிட்ட வினை..."
 

“பஹய்...  அந்த�் �ிள்னள ஸ்கூலுக்கு வமோன�ை் 
ஃப�ோவைோண்ணு வகோண்டு வந்து அக�்�ட்டோளோ?"
 

“நிஜமோ அந்த�் �ிள்னள கோசு திருடியிருந்தோளோ?"
 

“வதரியனை ஐபயோ… வதரியனை"
 

“இ�்�டிச் வசத்து�் ப�ோைவங்க ப�யோ 
அனைவோங்களோம்ை?"
 

“அது ஏழு நோள் ஈமச் சடங்குகனள ஒழுங்கோச் 
வசய்யனைை்ைோத்தோை்!"
 

*****

 

�ோடசோனைக் கட்டடத்திை் உச்சியிை், ஆகோயத்னத 
பநோக்கியிருந்த வமோட்னட மோடியிை் ஒரு �னழய 
கதினர. அதை் ஒரு கோை் �ோதத்திை் கீபழ கோை்ைிை் 
�ைந்து வசை்ைிடோ வண்ணம் னவக்க�்�ட்டிருந்தது 
ஒரு கடிதம். அதிை் இருந்தை இரண்டு வரிகளும், 
கண்ணீர்த் துளிவயோை்றும்.
 

நோை் �ணம் திருடவிை்னை அம்மோ..
எை்னை மை்ைியுங்கள்..!
 

*****

 

“சரி… மிஸ் வசோை்லுங்க இை்ைிக்கு �கை் எை்ை 
நடந்துச்சுை்னு…"
 

“ஸ்கூை் பநரத்துக்கு�் �ிைகு னவக்க�்�டுை �ுைனம�் 
�ரிசிை் வகு�்�ுை அந்த பநரம் நோை் �டி�்�ிச்சுட்டு 
இருந்பதை். திடீர்னு ஜை்ைலுக்கு�் �க்கத்துை ஏபதோ 
விழுைது ப�ோைக் கண்படை். எை்ைை்னு ஜை்ைைோை 
எட்டி�் �ோர்த்தோ…. ஐபயோ எை் உடபை சிைிர்த்து�் 
ப�ோயிடுச்சு. எை்ை நடந்ததுை்னு சுய நினைவுக்கு 
வர்ைதுக்பக எைக்கு வகோை்சம் பநரம் எடுத்துச்சு. நோை் 
வமதுவமதுவோ �டிக்கட்டுை இைங்கி அந்த இடத்துக்கு 
நடந்து ப�ோபைை். அங்பக இந்த மோைோ மிஸ்ஸும், 
கீதோ மிஸ்ஸும் முை்ைோடிபய வந்திருந்தோங்க. ஸ்கூை் 
�ிள்னளங்க வகோை்சம் ப�ரும் வந்திருந்தோங்க. அவங்க 
முகங்கள்ைோ இ�்� நினைவுக்கு வரை. இந்த கோசு 
திருடிய விஷயம் �த்தி எைக்கு ஒண்ணும் வதரியோது 
சோர். அனத அந்த வகு�்�ுக்கு�் வ�ோறு�்�ோயிருக்கும் 
வஜயந்தி மிஸ்கிட்டதோை் பகட்கணும்…"
 

“எங்க அந்த வஜயந்தி மிஸ்? வஜயந்தி மிஸ் வசோை்லுங்க 
எை்ை நடந்துச்சுை்னு.."
 

“பநத்து �ிை்பைரம் ஸ்கூை் விட�் ப�ோை சமயம் 
�ை்ைிரண்டோம் வகு�்�ு�் �ிள்னளகள் வகோை்சம் 
ப�ர் எை்னை சந்திக்கை்னு ஸ்டோஃ�் ரூமுக்கு 
வந்தோங்க. வகு�்�ுை ஒரு �ிள்னளபயோட ஆயிரம் 
ரூ�ோனவக் கோணைை்னு வசோை்ைோங்க. அதைோை 
நோை் அந்த வகு�்�ுக்கு�் ப�ோபைை். ப�ோை�்ப�ோ 
ஸ்கூை் விடுை மணியடிச்சது. 'எை்பைோபரோட �ுத்தக�் 
ன�கனளயும் �ரிபசோதிக்கணும்… அதைோை யோரும் 
ப�ோயிடோதீங்க'ை்னு உத்தரவிட்படை். வதோடர்ந்து 
வகு�்�ு�் �ிள்னளகனள வரினசயோ நிக்க வச்சு 
அவங்கபளோட �ுத்தக�் ன�கனள�் �ரிபசோதிச்பசை். 
இந்த�் �ிள்னள வரினசயிை் கனடசிை 
நிை்னுட்டிருந்தோ. வகோை்சம் சை்சைத்பதோடு இருக்குை 
மோதிரித் வதரிை்சது… எ�்�டிபயோ அந்த�் �ிள்னளபயோட 
�ுத்தக�் ன�யிைிருந்து ஆயிரம் ரூ�ோ கினடச்சது.. 
ஆகபவ நோை் மை்ை�் �ிள்னளகனள வடீுகளுக்கு�் 
ப�ோகச் வசோை்பைை். இந்த�் �ிள்னள அந்தக் கோசு 
தை்பைோடதுை்பை வசோை்ைோ.. �ிைகு நோை் அந்த 
ஆயிரம் ரூ�ோனவயும் அவகிட்டபய வகோடுத்து வட்ீடுக்கு�் 
ப�ோகச் வசோை்பைை்.."
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“அ�்ப�ோ இந்த�் �ிள்னளகள் எை்பைோரும் ஏபதோ 
வமோன�ை் ஃப�ோை் விவகோரம்னு வசோை்ைோங்க… 
அது எை்ை மிஸ்?"
 

“நோனும் கூட அந்த மோதிரிவயோரு கனதனய 
இை்ைிக்கு, இந்தச் சம்�வம் நடக்குைதுக்குக் 
வகோை்சம் முை்ைோடி பகள்வி�்�ட்படை். ஆைோ 
நோை் �ுத்தக�் ன�னய�் �ரிபசோதிச்ச பநரம்ைோ 
அவகிட்ட எந்தவவோரு ஃப�ோனும் இருக்கை…"
 

*****

 

இது எஃ�்.எம் பரடிபயோ. வசய்தி குறுந்தகவை் 
பசனவ. அசு� வசய்திகனள உங்களிடம் முதைிை் 
வகோண்டு வருவது நோங்கள்தோை். பமலும் பமலும் 
வசய்திகனள உடைடியோகத் வதரிந்து வகோள்ள 
வதோடர்ந்தும் எம்பமோடு இனணந்திருங்கள். 
மோனை ஆறு மணி, இரவு ஏழு மணி, இரவு 
எட்டு மணி ஆகிய பநரங்களிை் வசய்திகனள 
எமது வதோனைக்கோட்சி பசனவயிலும் கண்டு 
களியுங்கள்.
 

*****

 

“�ிள்னள வட்ீடுக்கு வந்து ஒண்ணும் 
வசோை்ைனையோ அம்மோ? ஸ்கூை்ை 
இ�்�டிவயை்ைோம் நடந்துச்சுண்ணு ஏதோவது?"
 

 

“ஐபயோ இை்னை ஐயோ… பநத்து வட்ீடுக்கு 
வந்ததுபம தனை வைிக்குதுை்னு வசோை்ைிட்டு�் 
�டுத்துகிட்டோ… ஐபயோ எை்பைோட மகள்… உடை் 
�ருமை் அதிகமோயிடுச்சுை்னு எ�்�வும் மை 
வருத்தத்பதோட இருந்தோ.. இ�்ப�ோ நடை�் 
�யிை்சிவயை்ைோம் வசய்ைதோை �ருமை் 
குனைை்சிடும்னு அவபளோட அ�்�ோவும் 
சமோதோை�்�டுத்திைோர்…”
 

……….
 

“எை்ைது? திருட்டோ? எை் மகளோ? ஐபயோ 
எை்பைோட மகள் அ�்�டி�்�ட்டவளிை்ை… ஐபயோ 
இது அவதுூறு.." எை்று கதைிய அம்மோ மயங்கி 
விழுந்தோள்.
 

*****

 

“மகளுக்கு இை்ைிக்கு மோனை வகு�்�ிருந்தது… 
அதோை் அவனளக் கூட்டிட்டு�் ப�ோக வந்பதை்… 
எை்ை ஸ்கூை்ை ஒபர கூட்டமோயிருக்கு?"
 

“ஒரு �ிள்னள மோடியிைிருந்து குதிச்சிட்டோ!"
 

“ஆ! வசத்துட்டோளோ?"
 

“வசத்துட்டோளோவோ? குதிச்சது ஏழோம் 
மோடியிைிருந்து.."
 

“எதுக்கோகக் குதிச்சிருக்கோ?"
 

“ஏதோச்சும் கோதை் �ிரச்சினையிருக்கும்… சரியோத் 
வதரியை எை்ைை்னு…"
 

*****

 

�ோடசோனை வளோகத்தினுள்பள பகமரோக்கள். 
வோயிைருகிைிருந்பத முண்டியடித்து நுனழய�் 
�ோர்க்கும் பகமரோக்கள். எவருக்கும் உள்பள 
வர அனுமதியிை்னை. �ோடசோனை மதிலுக்கு 
வவளிபய விழித்துக் வகோண்ட கண்கபளோடும், 
கூர்ந்து கவைிக்கும் வசவிகபளோடும் ஒரு நகரம். 
தகவை்களுக்கு சிைகுகள் முனளத்து மதினைத் 
தோண்டி�் �ைக்கிை்ைை. னகத் வதோனைப�சி 
பகமரோக்கள் ஒளி�்�திவு வசய்து வகோள்கிை்ைை. 
முக�்�ுத்தக, வோட்ஸ�் �ரிமோை்ைங்கள். எதிலும் 
வசத்து�் ப�ோை மோணவியிை் �ுனக�்�டங்கள். 
விழுந்து இரத்தம் கோய முை்�ு எடுக்க�்�ட்ட 
�ுனக�்�டங்கள். வசய்தி இனணயத்தளங்கள் 
விழித்துக் வகோள்கிை்ைை.
 

'மோணவி தை்வகோனை வசய்து வகோண்டதை்கோை 
கோரணம் இை்னும் கண்டு�ிடிக்க�்�டவிை்னை. 
கோதை் வதோடர்�ு கோரணமோக இருக்கைோவமை 
சந்பதகிக்க�்�டுகிைது.’
 

தகவை்கள் �ைக்கிை்ைை. வழனம 
ப�ோைபவ வதருவிை் வோகை வநருக்கடி. 
ஆைோை் ஏனைய நோட்கனள�் ப�ோை 
எவரிடமும் முணுமுணு�்�ிை்னை. ஓரிரு 
மணித்தியோைங்களுக்கு முை்�ு ஒரு மோணவி 
விழுந்து வசத்து�் ப�ோை �ோடசோனையிைருபக 
வோகைக் கண்ணோடிகள் கீழிைக்க�்�டுகிை்ைை. 
ஆர்வமிக்க விழிகளிை் பகள்விகனள�் �ுரிந்து 
வகோண்ட �ோடசோனை மதிைருபக நிை்ைிருக்கும் 
விழிகள் அனவகனள வநருங்குகிை்ைை.
 

*****

 

“இந்த�் �ிள்னள அவ்வளவோகக் கனதக்குை 
�ிள்னளயிை்ை… கூட்டோளிகளும் அவ்வளவோ 
இை்ை… அவபளோட உடை் �ருமனை வச்சு வகு�்�ுை 
�ிள்னளகள் எை்பைோரும் அவனளக் கிண்டை் 
�ண்ைதோ அண்னமயிை் பகள்வி�்�ட்படை். 
நை்ைோ�் �டி�்�ோ.. ஓவியவமை்ைோம் வரோம்� 
நை்ைோ வனரவோ.. வகோை்ச நோட்களுக்கு 
முை்ைோடி பவை வகு�்�ு�் �ிள்னளகபளோட 
�ோடசோனை பவனைகளுக்கோகவும் ஓவியம் 
வனரை்சு வகோடுத்திருந்தோ. நடை வகு�்�ுகள்ை 
அவ �ங்வகடுத்துக்க ஆரம்�ிச்சதுக்க�்�ுைம்தோை் 
வகு�்�ுை அவனளயும் வரபவை்க ஆரம்�ிச்சோங்க.. 
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ஆைோ வ�ருசோ எதுக்கும் �ோய்ை்சு ஓடி வர்ை 
�ிள்னளயிை்ை அவள்…"
 

“சரி… இை்ைிக்கு எை்ை நடந்துச்சு?"
 

“இை்ைிக்கும் �ிள்னளகள் பநத்து நடந்த 
�ிரச்சினைபயோடுதோை் இருந்தோங்க. இந்த�் �ிள்னள 
கோனையிபைபய வகு�்�ுக்கு வந்திருந்துச்சு. நோை் 
வகு�்�ுக்கு வந்த�்� அதுவும் சோதோரணமோத்தோை் 
இருந்துச்சு. மதிய உணவு இனடபவனளக்கு 
முை்ைோடி வகு�்�ுை சிை �ிள்னளகள் எை்னைக் 
கோண வந்திருந்தோங்க. பநத்து இந்த�் �ிள்னளபயோட 
நடவடிக்னக சந்பதகத்துக்குரியதோ இருந்துச்சுை்னும், 
இவள் அந்தக் கோசு கோணோமை் ப�ோை �ிள்னளபயோட 
�ுத்தக�் ன�க்குக் கிட்ட நிை்னுட்டிருந்தனத வகோை்சம் 
ப�ர் கண்டதோகவும், நோை் �ுத்தக�் ன�னய�் 
�ரிபசோதிக்குைதுக்கு முை்ைோடி அவ வமோன�ை் ஃப�ோை் 
ஒண்ணு வச்சிருந்ததோவும் அவங்க வசோை்ைோங்க. 
நோை் அவங்க ப�ச்னசக் கண்டுக்கை.. ஏை்ைோ நோை் 
�ோர்த்த�்ப�ோ அவபளோட �ுத்தக�் ன�யிை எந்த 
ஃப�ோனும் இருக்கை.. எைக்கு இந்த�் �ிரச்சினைனய 
எ�்�டியோவது தீர்த்துட்டோ�் ப�ோதும்னு இருந்துச்சு.. 
அந்த�் �ிள்னளக்கிட்ட அ�்�ுைமோ�் ப�சிக்கைோம்னு 
வநைச்பசை்.. வந்திருந்த �ிள்னளகள்கிட்ட 
அவள்தோை் திருடிைோை்னு நமக்கு உறுதியோச் வசோை்ை 
முடியோதுை்னு வசோை்பைை்…
 

அந்த�் �ிள்னளகள் வகு�்�ுக்கு�் ப�ோைோங்க.. நோை் 
வகோை்ச பநரத்துக்கு�் �ிைகு அந்த வகு�்�ுக்கு�் ப�ோை�்ப�ோ 
வகு�்�ுை ஒபர சத்தம். எை்ைோ�் �ிள்னளகளும் 
நிை்னுட்டிருந்தோங்க. இந்த�் �ிள்னள மோத்திரம் 
பமனசயிை் தனைவச்சு�் �டுத்துட்டிருந்தோ. �ிள்னளகள் 
எை்பைோரும் அந்த�் �ிள்னளனயத் திருடிை்னு 
வசோை்ைிட்டிருந்தோங்க. ஒண்ணும் வசய்ய இயைோத 
�ட்சத்துை நோை் வசோை்பைை்.. இந்த�் �ிள்னளதோை் 
திருடிைோை்னு நினைக்குைவங்க னகனயத் 
துூக்குங்கை்னு.. வகு�்�ுை எை்ைோ�் �ிள்னளகளுபம 

னகனயத் துூக்கிைோங்க.
 

இந்த�் �ிள்னள தனைனயத் துூக்கி அவங்க 
எை்பைோனரயுபம �ோர்த்துச்சு.. மதிய உணவு 
இனடபவனளக்கு�் �ிைகு எை்ைோ�் �ிள்னளகளும் 
னை�்ரரிக்கு�் ப�ோயிட்டோங்க… நோை் இந்த�் 
�ிள்னளக்கிட்ட எதுவும் பகட்கபவோ, ப�சபவோ 
ப�ோகை �ிள்னள கனதக்கக் கூடிய நினைனமை 
இருக்கைங்குைதோை…"
 

 

“அ�்ப�ோ பநத்து… இந்த�் �ிள்னளபயோட 
�ுத்தக�் ன�யிைிருந்து ஆயிரம் ரூ�ோனயக் 
கண்வடடுக்குை�்ப�ோ வகு�்�ுை மை்ை�் �ிள்னளகளும் 
அங்பகயிருந்தோங்களோ?"
  

“ஆமோ… வமோத்த வகு�்�ும் அங்கிருந்துச்சு…"
 

ப�ரனமதி எங்கும்!

*****

“நோை் இந்த�் �ோடசோனையுனடய அதி�ர் எை்�தோை் 
இந்த நிகழ்னவ�் �ை்ைி தை்ப�ோது எை்ைோை் எதுவும் 
கூை முடியோது. ப�ோைிஸ் விசோரனண நடத்திக் 
வகோண்டிருக்கிைது. எைது பசனவக் கோைத்திை் நோை் 
முகம் வகோடுக்க பநர்ந்துள்ள மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமோை 
சம்�வம் இதுதோை்.
 

...... எை்ைது? எதை்கு ஆசிரியர்கனளத் திட்டுைீங்க? 
நோந்தோை் வசோை்பைை்ை..ப�ோைிஸ் இை்னும் 
கோரணத்னதக் கண்டு�ிடிக்கைை்னு… எை்ைது? 
யோர் நீங்க? எந்த மடீியோைருந்து? வவளிபய ப�ோங்க… 
இ�்� எங்களுக்கிருக்குை முக்கியமோை பவனை, 
மடீியோக்களுக்கு �திை் வசோை்ைிட்டிருக்கிைதிை்ை... "
 

*****
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வகு�்�ோசிரினயபயோடு வகு�்�ிை் வமோத்தம் 
மு�்�து ப�ர். மை்றும் சடைவமோை்று. கனதக்க 
முடியோத சடைம் குைித்துக் கூை�்�டும் கனதகள் 
மு�்�து.
 

"இ�்� இங்க வ�யர் கூ�்�ிடுை வரினச�் �ிரகோரம் 
ஒவ்வவோருத்தரோ வந்து அவங்களுக்குத் 
வதரிை்சவதை்ைோம் வசோை்ைணும்… அவனர, 
இவனரக் கோ�்�ோத்தணும்னு வ�ோய்வயை்ைோம் 
வசோை்ைக் கூடோது… வதரியும்தோபை? வரோம்��் 
�ோரதுூரமோை சம்�வவமோண்ணு நடந்திருக்கு.. 
உங்கனள�் ப�ோை ஒருத்தபரோட உயிர் 
ப�ோயிருக்கு.. அவருக்கோக நோங்க உண்னமனயக் 
கண்டு�ிடிக்கணும்.."·     
 

"பநத்து �ிை்பைரம் சு�ோஷிணிபயோட ஆயிரம் 
ரூ�ோனயக் கோணை்ை. அனத நோங்க ப�ோய் 
வஜயந்தி மிஸ்கிட்ட வசோை்ைதும் அவர் 
வந்து எை்ைோ ன�கனளயும் �ரிபசோதிச்சோர். 
இவபளோட ன�யிைருந்து ஆயிரம் ரூ�ோ 
அக�்�ட்டுச்சு.. நோங்க ஸ்கூை் விட்டு வட்ீடுக்கு�் 
ப�ோயிட்படோம்… பநத்து �ணம் கோணோம�் 
ப�ோைதுக்கு முை்ைோடி இவள் சு�ோஷிணிபயோட 
ன�க்கு�் �க்கத்துை நிை்னுட்டிருந்தோ.. அவகிட்ட 
ஒரு ஃப�ோை் இருக்குைனதயும் வகோை்சம் 
ப�ர் கண்டிருக்கோங்க.. அனதயும் நோங்க 
மிஸ்கிட்ட வசோை்பைோம்… ஆைோ அவள் எை்ை 
வசை்சோலும் மிஸ்ஸுக்கு அவள் பமைதோை் 
நம்�ிக்னக அதிகம்…"
 

"அவளுக்வகோரு கோதைை் இருக்கோை்னு 
வசோை்ை முடியோது... அவள் அ�்�டிவயோண்ணும் 
அழகிை்ை… எங்ககிட்டயும் ஒண்ணும் 
வசோை்ைதிை்ை. வசோை்ை அளவுக்கும் நோங்க 
அவபளோடு அவ்வளவோ வநருக்கமோை 
பதோழிகளிை்ை. அவள் எ�்�வும் தைியோத்தோை் 
இரு�்�ோ. எ�்�வும் �டிச்சுட்படயிரு�்�ோ…"  
 

"எை்பைோட கோசுதோை் கோணோம�் ப�ோச்சு… 
அ�்�ோதோை் பநத்து கோசு வகோடுத்தோர்..."
 

"அ�்�ோ எதுக்குக் கோசு வகோடுத்தோர்?"
 

"ஒரு கிழனம னகச் வசைவுக்கு…"
 

"ம்ம்"
 

"நோை் எ�்�வும் �ுத்தக�் ன�பயோட 
உள்ளனையிைதோை் கோனச னவ�்ப�ை். 
பநத்தும் அ�்�டித்தோை். �கலுணவு பவனளயிை 
அந்தக் கோசிருந்தது நினைவிருக்கு.. ஸ்கூை் 
விட�் ப�ோை�்ப�ோ வட்ீடுக்கு�் ப�ோைதுக்கு 
�ஸ்ஸுக்குக் கோவசடுக்கத் பதடிை�்ப�ோதோை் 
ஆயிரம் ரூ�ோ பநோட்னட மட்டும் கோணை… உடபை 

ப�ோய் வஜயந்தி மிஸ்கிட்ட வசோை்பைோம்… ஆைோ 
அ�்�வும் நோை் இவங்ககிட்ட வசோை்பைை் 
மிஸ்கிட்டவயை்ைோம் இனதச் வசோை்ைத் 
பதனவயிை்ை… எங்களுக்கு இந்த ஆயிரம் 
ரூ�ோவயை்ைோம் ஒரு வ�ரிய கோசிை்ைை்னு… 
ஆைோ வகு�்�ுை மை்ை�் �ிள்னளங்கதோை் 
மிஸ்கிட்ட வசோை்ைபவ பவணும்னு 
வசோை்ைோங்க.. எங்களுக்குள்பளபய ஒரு திருடி 
இருக்குைது ஒரு �ிரச்சினைதோபை… இை்னையோ 
சோர்?"
 

"சரி… அந்த�் �ிள்னள உங்க �ுத்தக�்ன�க்கருகிை 
நிை்னுட்டிருந்ததோச் வசோை்ை சமயத்துை நீங்க 
எங்க இருந்தீங்க?"
 

"நோை் �க்கத்து வகு�்�ுை இருந்பதை்… அங்க 
ப�ோயிட்டு வர்ை�்ப�ோ எை்பைோட �ுத்தக�் ன� 
கீழ விழுந்து அந்த�் �ிள்னள அனத எடுத்து 
வச்சதோ வகு�்�ுை இருந்த மை்ை�் �ிள்னளகள் 
வசோை்ைோங்க…"
  

"சோர் அந்த�் �ிள்னள இவங்க வசோை்ை மோதிரி 
ஒரு �ிள்னளயிை்ை.. அவள் ஓவியம் வனரவோ… 
�ுத்தகங்கள் வோசி�்�ோ… அனமதியோை �ிள்னள… 
அவளுக்கு பதோழிகள் யோருபமயிை்ைை்னு 
வசோை்ைது வ�ோய்.. வகு�்�ிை எை்பைோருக்குபம 
அவள் பதோழிதோை். அவள் எை்பைோருக்கும் 
உதவிகள் வசய்தோள். பநத்து எை்ை 
நடந்துச்சுை்னு எைக்குத் வதரியை.. அம்மோவுக்கு 
சுகமிை்ைோததோை நோை் பநத்தும், இை்ைிக்கும் 
ஸ்கூலுக்கு வரை… இந்த விஷயம் பகள்வி�்�ட்ட 
உடபை நோை் அ�்�ோனவக் கூட்டிட்டு ஸ்கூலுக்கு 
வந்பதை்.. வசத்து�் ப�ோயிட்டோை்னு வதரியும்.. 
அவளுக்கு வரோம்� அடி�ட்டிருக்கோ சோர்?
 

 *****

 

கறு�்�ு நிை�் �ுத்தக�் ன�வயோை்று. அதனுள்பள 
�ுத்தகங்கள், குனடவயோை்று, ஒரு கடித 
உனைக்குள் மடிக்க�்�ட்ட நினையிை் இரண்டு 
ஐநுூறு ரூ�ோய்த் தோள்கள், �ிரிக்க�்�டோத 
உணவு�் �ோர்சவைோை்று. ன�னயக் 
னகயிபைந்தி கண்ணீர் வடித்தவோறு அம்மோ.
 

"ஐபயோ மகபள… நீ இை்ைிக்கு �ட்டிைியோபவ 
இருந்தோபயோ மகபள..?"
 

மரணத்திை் வச்ீசம் எங்கும் �ரவுகிைது.
  

*****

 

"ஹபைோ! ஹபைோ! எடிட்டரோ? அந்த 
ஸ்கூை் �ிள்னள குதிச்ச இடத்துைதோை் 
நிை்னுட்டிருக்பகை்… இை்ைை்ை.. �ோடினய 
அ�்�பவ எடுத்துட்டு�் ப�ோயிட்டோங்க 



31  ஆக்காட்டி #16 / 2019

நோங்க வர்ைதுக்கு முை்ைோடிபய… வமோன�ை் 
ஃப�ோவைோண்ணுை எடுத்த ப�ோட்படோ ஒண்ணுை்ைோ 
இருக்கு… சரி… சரி… 'மோணவி ஏழு மோடியிைிருந்து 
குதித்துத் தை்வகோனை' ை்னு ப�ோடட்டுமோ? சரி.. சரி ! "
 

……
 

“தனை�்�ுச் வசய்தி மோறுது… இனத எழுதிக்குங்க… 
வடீிபயோவும் இை்னும் வகோை்ச பநரத்துை கினடச்சிடும் 
தயோரோ இருங்க…முதை் �க்கத்துபைபய வ�ரிசோ 
ப�ோட்டுடைோம்…"
  

*****

 

“வசோை்லுங்க �ிள்னளகபள… இந்தச் வசத்து�் ப�ோை 
�ிள்னள ஸ்கூலுக்கு ஃப�ோை் வகோண்டு வந்த கனத 
எை்ைது? யோர் அந்தக் கனதனய முதைிை் வசோை்ைது?"
 

வகு�்�ோசிரினயபயோடு பசர்த்து வமோத்தம் மு�்�து ப�ர். 
மை்றும் சடைவமோை்று. மு�்�து வோக்குமூைங்கள். 
பமலுவமோை்று.
 

“சோர்… எைக்கு உங்ககிட்ட ஒண்ணு வசோை்ைணும்..."
“இந்த�் �ிள்னள முை்ைோடியும் வசோை்ைங்ீகதோபை?"
“சோர்… நோை் இ�்� வசோை்ை�் ப�ோைது மத்த�் 
�ிள்னளகளுக்குத் வதரிய பவணோம்"
“நீங்க வகோடுக்க�் ப�ோைது வோக்குமூைம்… அது 
உண்னமயோ இருந்தோ உங்களுக்கு எந்த�் 
�ிரச்சினையும் வரோது �ிள்னள…"
“சோர் அந்த ஃப�ோை் சு�ோஷிணிபயோடது... அவ அனத 
வட்ீடுக்குத் வதரியோம ரகசியமோ வச்சுட்டிருக்கோ…"
 

"அ�்�டீை்ைோ அந்த வசத்து�் ப�ோை �ிள்னளயும் அந்த 
ஃப�ோனை �ோவிச்சுட்டிருந்தோளோ?"
  

“எைக்குத் வதரிை்சளவுக்கு இை்ை சோர்… கோசு கோணோம�் 
ப�ோச்சுை்னு வசோை்ைிட்டிருந்த சு�ோஷிணி, மிஸ் வந்து 
ன�கனள�் �ரிபசோதிக்குைனத விரும்�ை..."
 

“ஆைோ வசத்து�் ப�ோை அந்த�் �ிள்னள ஃப�ோனைக் 
னகயிை வச்சுட்டிருந்தனதக் கண்டவங்களும் 
இருக்குைோங்க இை்னையோ?"
          

“அ�்�டிச் வசோை்ைவங்களும் அவங்கபளதோை்… 
இை்னையோ சோர்?"
 

�ிை்ை�்�ட்ட கூந்தைிை் நுைினயக் பகோதி விடும் 
விரை்கள். பமனசயிை் சோய்ந்திருக்கும் ஒரு தனை. 
பவகமோை, உஷ்ண�் வ�ருமூச்சு. முகத்திை் வழிந்பதோடும் 
கண்ணீரும் மூக்குச் சளியும். தனைனயக் பகோதி விடும் 
ஒரு கரம்.
  

“அழோபத சு�ோஷிணி… நீதோை் த�்�ு �ண்ணனைபய…"
 

 

*****

 

னமதோைத்திை் இரத்தக் கனை மதீு ஈக்கள் வமோய்க்கத் 
வதோடங்கியிருந்தை. கோய்ந்த இரத்தக் கனைகள் 
மதீு மணை் வகோட்ட�்�ட்டது. சூரியை் மனையத் 
வதோடங்கியிருந்தது. �ோர்த்துக் வகோண்படயிருந்ததிை் 
பசோர்ந்து ப�ோைவர்கள் கனைந்து வசை்ைோர்கள். 
மிகுதினய இரவிை் �ோர்க்கைோம். இரவுணனவச் 
சோ�்�ிட்டுக் வகோண்பட �ோர்த்துக் வகோண்டிருக்கும் 
வதோனைக்கோட்சி வசய்திகளிை் �ோர்க்கைோம்.
  

அவரது தனை குைிந்திருந்தது. னகயிை் 
னகக்குட்னடவயோை்று. கண்ணீரோை் ஈரைித்து�் 
ப�ோயிருந்த னகக்குட்னடவயோை்று.
 

“மகள் பநத்து கோனையிை எ�்�வும் ப�ோை ஸ்கூலுக்கு�் 
ப�ோயிருந்தோ சோர்… ப�ோைதுக்கு முை்ைோடி எை் 
வ�ோை்சோதிகிட்ட நடை�் �யிை்சியிருக்குை்னு ஆயிரம் 
ரூவோ பகட்டிருக்கோ… அவகிட்ட இருக்கை... அதைோை 
நோை் வகோடுத்பதை் சோர்… ஐநுூறு ரூவோ பநோட்டு 
வரண்டு வகோடுத்பதை் சோர்… ைவீு முடிை்சதோை பநத்பத 
பவனைக்குக் கிளம்�ி�் ப�ோயிட்படை் சோர்… பநத்து 
கோனையிை மகள் ஸ்கூலுக்குக் கிளம்�ி�் ப�ோை�்�தோை் 
மகனளக் கனடசியோக் கண்படை்… எதுக்கோக எை் மகள் 
குதிச்சோ சோர்?"
 

*****

 

மை்சள் நிை கடித உனைவயோை்று அங்கிருந்தது. 
உள்பள ஐநுூறு ரூ�ோய் பநோட்டுக்கள் இரண்டு.
 

“கோணோம�் ப�ோைது ஆயிரம் ரூ�ோய் 
பநோட்வடோண்ணுை்னுதோபை வசோை்ைங்ீக 
சு�ோஷிணி?"
அங்கு ப�ரனமதி நிைவியது.
 

“இ�்� உண்னமனய வசோை்ைணும்… நோங்க உைக்கு 
எந்தத் வதோந்தரவும் தர மோட்படோம்… எங்களுக்கு 
உண்னமனயத் வதரிை்சுக்கணும்… ஃப�ோை் 
உை்பைோடதுை்னு நோங்க கண்டு�ிடிச்சிட்படோம்… 
நிஜமோபவ ஆயிரம் ரூ�ோ கோணோம�் ப�ோச்சோ? 
இை்ைை்ைோ அது �ோரதுூரம் வதரியோம நீ வசோை்ை 
வ�ோய்யோ சு�ோஷிணி?"
 

“ஃப�ோை் எை்பைோடதுதோை் சோர்… எை் கோசு எதுவும் 
கோணோம�் ப�ோகை… அந்தக் கோசு… கோசு… நோை்… நோை் 
கோசு கோணோம�் ப�ோயிடுச்சுை்னு வசோை்ைதோை 
இ�்�டிவயை்ைோம் நடக்கும்னு வநைச்சுக் கூட�் 
�ோர்க்கை சோர்… எை்பைோருபம அவனளத் திருடிை்னு 
வசோை்ை�்ப�ோ நோை் அனமதியோ இருந்துட்படை்… 
அதுதோை் த�்�ோயிடுச்சு சோர்… ஐபயோ சோர்… இந்த விஷயம் 
எை் வட்ீடுக்குத் வதரிய பவணோம் சோர்… நோை் அந்தக் 
கோனச தருணுக்குக் வகோடுத்பதை்னு வதரிை்சோ வட்ீை 
எை் பதோனை உரி�்�ோங்க சோர்….!"
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வசியம் நினைந்திருக்கும் இருட்டிை் மனழ உச்சத்திை் 
வ�ோழிந்து வகோண்டிருக்கிைது. எைது  �டுக்னகயனைச் 
சுவர்கள் �ிை்�க்க�் பூச்சிை்ைி நீர் ஊைிக் கிடந்தை.
ஆங்கோங்பக வகோழுவியிருந்த ஓவியங்கனளக் கழை்ைி 
பமனச பமபை குவித்து னவத்பதை்.  கறு�்�ும்,�ச்னசயுமோக 
சுவரிை் நிைம் மோைி�் ப�ோயிருந்தது.இை்று முழுவதும் 
அனத�் �ோர்த்துக் வகோண்டிருக்கைோம்.�ுதுனமயோை 
வசய்தினயக் தரக் கூடியதோக அனவ இருந்தை.
ஈரத்னத நோக்கோை் நக்கிபைை். சுவர் பூரோகவும் 
கை்ைத்னதத் பதய்த்பதை்.மூத்தோ�்�ோவிை் தோடி 
உரசியது.சுவரிை் இளநீனர�்ப�ோை சுனவயோை 
தண்ணியிை்  இைி�்�ும்,மூத்த�்�ோவிை் வோசனையும் 
இருந்தது.�டுக்னக அனையிருக்கும் இடத்திபை முை்�ு 
கிணறு கட்டியிருந்பதோம். எத்தனை வ�ரிசு,சிைிசு 
எை்வைை்ைோம் அளவு வசோை்ை முடியோது.கிணறு 
இருந்தது.கூடபவ எங்கள் மூத்தோ�்�ோவும் இருந்தோர்.
மூத்தோ�்�ோவுக்கு அந்தக்கிணறு எை்ைோபை 
வகோள்னள�் �ிரியம்.குளிக்கச் வசை்ைோை் �ோதிநோனள 
வணீோக்கி விடுவோர். தண்ணீனர வோரி வோரித் 
தனையிை் ஊை்ைிக்வகோள்ளவனத�் �ோர்த்தோை் 
ஆனசயோயிருக்கும்.

அவருடை் குளிக்கும் ஆனசயிை் �க்கத்திை் ப�ோய் 
நிை்று வகோண்படை். வோளினயக் கவிழ்க்கும் ப�ோது 
அவரிை் �ட்டுத் வதைித்த தண்ணீர் அவரிை் முழங்கோை் 
அளவிருக்கும் எைக்கு�் வ�ோழிந்தது.அது சிை்ை மனழ.

�த்து�் �தினைந்து வோளிகள் ஊை்ைி விட்டு மூத்தோ�்�ோ 
நிறுத்திக் வகோண்டோர்.அத்பதோடு ஊத்னத பதய்க்கும் 
�டைம் ஆரம்�ித்தது.எை்னை�்�ிடித்து னக,கோை் 
முகத்திபைோரம்,கோது மடக்கம் அதை் குளிர்ச்சி �ரவிய 
கழுத்து�்�ிை்�ுைவமைத்  பதய்க்கும் ப�ோது சனத இழுத்து  
வருவனத�் ப�ோைிருந்தது.இத்தனைக்கும் நோை் 

தைிபய குளிக்கும் ப�ோது ஊத்னதபய பதய்�்�திை்னை.
சவுக்கோரம் கூட முட்டியோய் வதரியும் வயிை்ைிை் மட்டுபம 
ப�ோடுபவை்.ஆைோை் மூத்தோ�்�ோபவோ சீவனை�் �ிடுங்கி 
எடுத்தோர்.�ை் வ�ோடியோை் ஊண்டி �ை்னைத் பதய்த்து 
விடும் ப�ோது முரசு கனரந்தது.து�்�ிபைை்.குட்டியோய் 
இரத்தம் எச்சிலுடை் விழுந்தது.அவனர�் �ோர்க்கிபைை்.
ஆயிரம் தடனவகள் தை்னைத் பதய்க்கிைோர்.திைமும் 
இ�்�டிக் குளித்தோை் அவரிை் ஊத்னதபய இருக்கோபத.
�ழகி விட்டது.

அை்னைய குளியை் சடங்கு முடிந்ததும் உம்மோ மை்சள் 
வ�ைியனும்,வவள்னள ஜம்�ரும் ப�ோட்டு விட்டோள்.
வட்ீடிை்கு �ிை்ைோை் கிடக்கும் பூனைக் குட்டினய 
வதோட்டு�் �ோர்த்தது பதோை்ைியது.வமை்னமயிை் 
பூ�்�ு.மூத்தோ�்�ோ தோழம்பூ னதைத்னத தனையிை் 
னவத்து  உடைிலும் �ரவ விட்டோர்.எைக்கும் னவத்து  
தனைனய �டிய வோரி விட்டு �ோரிஸ் �வுடனர 
முகத்திை் அ�்�ி விட்டோர்.கண்ணோடிக்கு முை் 
நிை்று �ோர்த்பதை்.உண்னமயிை் வவண்னமயோை 
வ � ண் ண ோ க ி ய ி ரு ந் பத ை் . வ வ ண் னம வ ய ை் ை ோ ை் 
வவளு�்�ிை்னை.கரும் வவண்னம.ஊத்னதகள் ப�ோை 
�ிை் பதோை்றும் க�ிை வவண்னம.      உம்மோனவ�்ப�ோை.
இருந்தோலும் அவள் அடர்ந்த தங்க வவண்னம.
மூத்தோ�்�ோ கறு�்�ு.துூய்னமயோை கறு�்�ு.மூத்த�்�ோ 
எை்பைோனரயும் விட கறு�்�ு..

மூத்தோ�்�ோ வவள்னளச் சோரமும்,வவள்னள முழு 
நீளக்னக பசர்ட்டும் அணிவோர்.அது �ுைிதமோைதோக 
இருக்கும். ஒரு வ�ோட்டு அழுக்குக் கூட இை்ைோத உடு�்�ு.
மிக�் �குத்திரமோை மைிதர்.
வவளிக்கிட்டு �ச்னச வ�ை்னடயும் எடுத்து மூத்தோ�்�ோ 
உடுத்திக்வகோண்டோர்.வரோட்டி வோங்க�் ப�ோபைோம்.

ஏழாவது கறுப்பு  இகரவக

சிறுகவத

நஸகீா முவைதீன்

மூத்தாெ்ொ மூை்று நாட்�ளு�்ப�ாருமுனற உடுெ்ெு�் �ழுவுவார். உெ்ெுச் சவு�்�ாரம் ொதி வாங்�ி�் 
ப�ாடுெ்கெை். �ருங் �ல்லிலிருந்தெடி பவள்னளச்சாரனை அடித்தடித்து�் �ழுவுவார்.ெச்னச 
பெல்ட் ொம்ெு கொல �ிட�்கும். ஒருநாள் பெரிை கெசைில் �ிடந்த தண்ணரீில் ப�ாழுவிைிருந்த 
பெல்ட்னடெ் எடுத்துெ்கொட்டு ொம்ெு நீஞ்சி வருதாம் எை்று வினளைாடிகைை். ெளார் எை 
முது�ில் விழுந்த உம்மாவிை் அடிைிை் ெிை்ைகர உள்ளிருந்த �ாபசல்லாம் நனைந்தது
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மணை் �ர�்�ிய வதரு. மூத்தோ�்�ோவிை் ஆட்கோட்டி 
விரனை �ிடித்தோை் முடியோது, வழுக்கும். எண்வணய் 
பூசி�் பூசி அவர் பதோை் இை்னும் சுருங்கோமை் 
�ள�ள�்�ோக இருக்கிைது. நோனும் வ�ரியவளோைதும் 
எண்னண பூசிக்வகோள்பவை் எை நினை�்ப�ை்.
வழியிை் கோணுபவோவரை்ைோம் மூத்தோ�்�ோவுடை்  
மரியோனதயோக�் ப�சிைோர்கள்.நிை்று சைோம் 
கூைிைோர்கள்.மூத்தோ�்�ோ வகோை்ச கோைத்துக்கு 
முதை் வ�ரிய வயை்,வவள்ளோனம எை்று வசதியோக  
இருந்தோரோம்.வ�ை்ைம் வ�ரிய வவீடை்ைோம் 
இருந்ததோம்.ஒபர இரவிை் அவர்கள் முந்னதய ஊரிை் 
ஏை்�ட்ட �ிரச்சினையோை் எை்ைோத்னதயும் இழந்து 
வந்துவிட்டோர்கள். உம்மோனவ  னவத்துக்வகோண்டு 
இந்த மைிசை் �டோத �ோவடை்ைோம் �ட்டிருக்கிைோர்.
இடமிை்ைோது  வதருவிை் �டுத்துைங்கிய நோட்களுமுண்டு 
எை உம்மோகூைி இருக்கிைோள். இனதச் வசோை்லும் ப�ோது 
அவனள�் �ோர்க்க�் �ோவமோக இருக்கும்.மூக்குச் சிவந்து 
கை்ைங்களுக்கு அவளது துக்கம் விரவி வரும்.

�த்து ரூ�ோய்க்கு மூனு வரோட்டி வோங்கிக்வகோண்படோம்.
�ரு�்�ும், இனைச்சிக்கைியும் கைந்து வோசனையோக 
இருந்தது.உம்மோவுக்குக் கசறு வோங்க பவண்டும்.
கசறுக்கனட வரோட்டிக்கனடயிைிருந்து சிறு துூரம்.
ஆைோலும் எட்டு மணிக்குத்தோை் வ�ோரித்த கசறுகனள 
சீைி�்�ோகிை் ப�ோட்டுக் கைக்குவோர்கள். ஒரு வசக்கை் 
முந்தோது. ஒரு வசக்கை் �ிந்தோது.எட்வடை்ைோை் எட்டு.
பநரமிருந்ததோை் சிை்ைனைக்கனடயிை் �ை்ைி முட்டோஸ் 
�க்கட் வோங்க�்ப�ோபைோம். மூத்தோ�்�ோ வவளியிை் 
வதோங்கிய வோனழக்குனையிை் இரண்டு �ழத்னத 
இழுத்தோர்.எை் கை்�னைக்கு வோனழக்குனைவயை்�து 
குனட.சுள்வளை அடிக்கும் வவயிைிை் 
வோனழக்குனைனய �ிடித்துக்வகோண்டு நடந்தோை்  
ஜிை்வைை்ைோகி விடும்.மூத்தோ�்�ோ �ை்ைி முட்டோசு�் 
�க்கட்னட நீட்டிைோர்.வ�ருநோளோய் இருந்தது.அடிக்கடி 
நோை் வ�ருநோனள இவ்விதமோகக் வகோண்டோடிபைை்.
வரோட்டிக்கனடக்கு�் ப�ோகும் ப�ோது உை்சோகமோய் 
இருக்கும்.எை்ைோபம எை் நம்�ிக்னக.நம்�ிக்னக 

வகோள்வது மிக�்வ�ரிய வவை்ைி.நம்�ிக்னக அதுதோபை 
எை்ைோம்.அது இருக்கும் வனர தோபை எை்ைோம்.
எைக்வகை்ைோை் நம்�ிக்னக வதோண்னடயிைிருந்து  
அடிவயிறு வனர வதோடர்கிைது. வட்ீடுக்கு திரும்�ும் 
ப�ோது சந்பதோசத்திை் மூத்தோ�்�ோ �ைபநரங்களிை் �ோடும்  
�ோடை்கனள மோைி மோைி�் �ோடிபைை்.

“மண்ண வமோழி மோபை வவள்ளி மபீை
�சும்மபீை
மண்ண வமோழி மோபை...

மூத்தோ�்�ோ சிரித்தோர்.ஆயிரம் சுடர்களிை் வவளிச்சம் 
வதைித்து உச்சி குளிர்ந்து ப�ோைது.

வட்ீடிை்கு வந்ததும் மண்ீடும் கிணை்றுத் தண்ணீரிை் 
கோை் னககனள கழுவிக் வகோண்படோம்.வரோட்டி�் 
�ோர்சனை�் �ிரித்து ஒள்ளு�்�ம் �ங்ீகோைிை் னவத்துத் 
தந்தோர்.எைக்கு இரண்டு துண்டுகளுக்கு பமை் 
இைங்கோது.எண்ணவமை்ைோம் �ை்ைி முட்டோசிபை 
இருந்தது.கடகடவவை்று வரோட்டினயத் திை்று விட்டு 
முட்டோனச�் வோய்க்குள் ப�ோட்படை்.  நட்சத்திரபமோ, 
நட்சீரபமோ ப�ோட்டு இருந்தோர்கள்.வகோை்ச கோைம் 
நோனும், மூத்தோ�்�ோவும் நோட்கனள இ�்�டித்தோை் 
கடத்திக் வகோண்டிருந்பதோம்.

டீவியிை் அ�்ப�ோவதை்ைோம் கோனையிை் �த்து மணிக்கு 
தினர�்�டம் ப�ோகும்.நோடகங்கள் வ�ருமளவிை் 
�ோர்த்த ைோ�கமிை்னை.கோனையிை் ப�ோடும் �டத்னத 
மட்டும் �ோர்�்ப�ோம். விஜயகோந்த் �டவமை்ைோை் 
மூத்தோ�்�ோவிை்கு ப�ோனத ஏைிவிடும்.அந்த கோைத்திை் 
எை்னுனடய சூ�்�ர் ஹீபரோ விஜயகோந்த் தோை். �க்கத்து 
வட்ீடு �ிள்னளகபளோடு வினளயோடும் ப�ோது எை்னை 
விஜயகோந்த் ஆகபவ நினைத்துக்வகோள்பவை்.
�க்கட் னவத்த கவுைிை்குள் மரக்கம்�ுகனள னவத்து 
து�்�ோக்கி எை �ோவனை வசய்து வகோள்பவை். 
மூத்தோ�்�ோ �ழக்கித்தந்த அ, ஆ,1, 2 கனள�் ப�ோட்டு 
னசை் னவ�்ப�ை்.கணிதமும்,தமிழுமோகபவ கை்வி 



 34 ஆக்காட்டி #16 / 2019

வதோடங்கியது. ஆங்கிைவமை்ைோம் ஐந்தோம் தரத்திபை 
எழுதக்கை்றுக்வகோண்படை்.கோைத்திை் �ுண்ணியம்...

மூத்தோ�்�ோ சோ�்�ிட்டு முடிந்ததும் கிணை்றுத் 
தண்ணினயபய குடி�்�ோர். நோங்கவளை்ைோம் உம்மோ  
ஐந்தோறு வடீு வதோனைவிைிருக்கும் குழோய்க்கிணைிை் 
எடுத்து வரும் தண்ணீனரக் குடி�்ப�ோம். அவர் 
அனதத்வதோடபவ மோட்டோர். அந்தக்கிணை்ைிபை சீவை்.
அது இளநீனர�் ப�ோை இருக்குவமை்று வசோை்லுவோர்.
சிை பநரங்களிை்  உம்மம்மோவிை் வோசனை எைவும் 
கூறுவோர். உம்மம்மோ எங்கள் பூர்வகீ கிரோமத்திை் 
வ�ரிய கிணறும் அனதச் சுை்ைி �ை்பவறு நிைத்திை் 
நோட்ட�்�ட்டிருந்த பரோசோச்வசடிகள் உள்ள இடத்திபைபய 
இரு�்�ோளோம்.அங்கிருந்து வந்த ஏக்கத்திபைபய 
இ�்ப�ோதிருக்கும் இடத்னத வோங்கிய வகோை்சநோளிை்  
இைந்து ப�ோைோளோம்.இந்த�் �ுதிய கோத்தோை்குடினய 
விட தை் பூர்வகீ கிரோமத்னதபய நினைத்து 
�ுதுக்கிணை்னை வவைித்த�டி அழுவோளோம்.அவள் 
கண்ணீவரை்ைோம் பசர்த்த கிணறு. அபத வோசனை.
அதைோபைபய மூத்தோ�்�ோ கிணை்றுத் தண்ணீரிை் 
குளித்தோபை ப�ோதும் அத்தனர பூசிக்வகோண்டது 
ப�ோைிருக்கும் எை்�ோர். �ைபநரங்களிை் அது வமய்தோை்.
அவர் இை்னும் மூத்தம்மோனவ கோதைிக்கிைோர் எைத் 
பதோை்றும்.

மூத்தோ�்�ோ எ�்ப�ோதும் வோைத்னதபய �ோர்�்�ோர்.
சுட்வடரிக்கும் வவயிைிை் நிை்று கூட.கண்கள் கூசோமை் 
�ோர்�்�ோர்.வோைத்னத�் �ோர்த்து னககளிரண்னடயும் 
உயர்த்திக் வகோள்வோர்.வோயிை் எனதபயோ 
முணுமுணுத்த�டி னககளோை் வவயினை வோரி 
முகத்திை் தடவிக் வகோள்வோர்.

“எை்ை மூத்தோ�்�ோ வசய்ைீங்க"

“வோைம் எை்ட ஜவீோதோரம்.அங்கருந்து வோை மழதோபை 
எை்ை வோழவச்சது" எை்�ோர்.தை்னுனடய வயை் நிைம் 
தைக்கோக கோத்திருக்கும் எை்றும் அவர் நம்�ிைோர்.
வயை் நினைக்கும் மனழ,மனழ வை்றும் வவயிை் எை 
அவர் �னழய வோழ்க்னகக்கு திரும்� நினைத்தோர்.

மூத்தோ�்�ோ மூை்று நோட்களுக்வகோருமுனை 
உடு�்�ுக் கழுவுவோர். உ�்�ுச் சவுக்கோரம் �ோதி 
வோங்கிக் வகோடு�்ப�ை். கருங் கை்ைிைிருந்த�டி 
வவள்னளச்சோரனை அடித்தடித்துக் கழுவுவோர்.
�ச்னச வ�ை்ட் �ோம்�ு ப�ோை கிடக்கும்.ஒருநோள் வ�ரிய 
ப�சைிை் கிடந்த தண்ணீரிை் வகோழுவியிருந்த 
வ�ை்ட்னட�் எடுத்து�்ப�ோட்டு �ோம்�ு நீை்சி வருதோம் 
எை்று வினளயோடிபைை். �ளோர் எை முதுகிை் 
விழுந்த உம்மோவிை் அடியிை் �ிை்ைபர உள்ளிருந்த 
கோவசை்ைோம் நனைந்தது வதரிந்தது.�ிைகு வவயிைிை் 
கோயனவத்து எடுக்க�் வ�ரும்�ோடோகி�் ப�ோைது.ஆைோை் 
மூத்தோ�்�ோ ஏசக்கூடவிை்னை. முதுனகத் தடவித் தடவி 
ஒட்டக்கத்திை் கனத வசோை்ைோர்.

“ஒட்டகங்கள நோளக்கி குர்�ோைி குடுக்குை எை்டோ 
அடுத்தை்டு அபத இடத்திை ப�ோய் இருக்குமோம்.
அவ்வளவு நை்னமயோை மிருகம் அது.நோமளும் 
அ�்�ுடித்தோை் இருக்கனும்"

எைக்கு ஒட்டகத்னத �ை்ைி அ�்ப�ோது வதரியோது.

மோட்னட�்ப�ோை அனத கை்�னை �ண்ணிக் 
வகோண்படை். எைக்கு ஒட்டகம் மதீு தைி�்வ�ருங் 
கருனண வ�ோங்கிை்று.

“மூத்தோ�்�ோ நோனும் வ�ை்ட்ட அ கழுவத்தோை் எடுத்த"

அழுது நிறுத்தி விக்கை்கனள�் ப�ோை ஏக்கங்கனள 
விடத் வதோடங்கியிருந்பதை்.மூக்கு வடிந்தது.உம்மோ 
தோவணினயக் வகோண்டு வந்து சீைி எடுத்தோள்.மூக்கு 
�ிை்சிடும் ப�ோை் இருந்தது.அதிைிருந்து மூத்தோ�்�ோவிை் 
வ�ை்ட்னடத் வதோடுவதிை்னை.அங்கர் மட்னடகள், 
வநஸ்�்�ிவர �க்கட்டுக்கனளக் கிழித்து ஆடு,மோடு எை்று 
உருவக�்�டுத்திக் வகோண்படை்.மூத்தோ�்�ோவிை் 
ஒட்டகங்கள் எைக்கு�் �ுதிது.மோட்னட விட வ�ரிதோக 
கிழித்து னவத்துக்வகோண்டோை் ஒட்டகம்.

மூத்தோ�்�ோ எைக்கு ஆசிரியர்.எை்னுனடய 
கை்�னைகனள,நச்சரி�்�ுகனள,பமை் முரசும்,கோதும் 
பசர்ந்து கடிக்கும் ப�ோது ஏை்�டும் அரி�்�ுணர்னவ 
தீர்க்கும் சூட்சுமம் அவருக்குத் வதரிந்திருந்தது.நோை் 
பகள்விகனளக் பகட்டுக்வகோண்படயிரு�்ப�ை்.

“மூத்தோ�்�ோ கடை்ை இரிக்கிைது பவை தண்ணியோ,நோம 
குடிக்பகைோதோ?"

அவர் சிரித்தோர்.

“அது கடை் தண்ணி,வதோட்டோை் உ�்�ுக் கரிக்கும்.
பமகங்கள அடுக்கிை வோைம் ஒரு தண்ணியத்தோை் 
வகோட்டுது.இருந்தோலும் ருசி பவை.கிணத்துத் 
தண்ணி,ஆத்துத்தண்ணி,கடத்தண்ணி"

எைக்கு கடிைமோயிருக்கிைது.�ுதிய வசோை்கனள 
கை்றுக்வகோள்வதிை் மோச்சை்கோரியோகபவ இருந்பதை்.

“மழ கூட தண்ணி.அது மழத்தண்ணி,கடை் கூட தண்ணி 
அது கடை் தண்ணி.நை்ை கோைம் எை்ைோத்தண்ணியும் 
உ�்�ுத் தண்ணியோ இரிக்கை.நோவமை்ைோம் 
வமௌத்தோ�்ப�ோயிரு�்�ம்"
இந்த விதமோக எங்கள் உனரயோடை் நீண்டு வகோண்பட 
வசை்கிை்ைை.

இரண்டு நோட்கள் கழிந்தை.டீவியிை் அை்று 
ஹிந்தி�்�டத்னத மூத்தோ�்�ோ �ோர்த்துக் 
வகோண்டிருந்தோர்.பவறு வினளயோட்டுக்கள் 
இை்ைோததோை் அவர் �க்கத்திை் ப�ோய் இருந்பதை்.
வமோட்டத்தனைபயோ முழங்கோபைோ..இைவும் 
�ுரியவிை்னை.�ோணி மட்டும் �ுரிந்தது.

“எை்ை மூத்தோ�்�ோ �ோணிை்டு வசோை்ைோை்"

அவர் தை்னுனடய பகோணை் �ை்கள் வதரியச் சிரித்தோர்.
�ோணி எை்ைோை் தண்ணீர் எை்ைோர். எைக்கு பகோ�ம் 
வந்தது. �ோணி எை்ைோை் உம்மோ இடிய�்�த்திை்கு 
மோவும்,சீைியும்,பதங்கோய்�்�ோலும் ப�ோட்டுச் வசய்யும் 
கூழ் தோபை. இவதை்ை தண்ணிக்கு �ோணி எை்கிைோர்.
மூத்தோ�்�ோக்கு ஒை்டும் வதரியோது எை்ை முடிவிை் 
அங்கிருந்து கிளம்�ிவிட்படை். உம்மோவிடம் ப�ோய் 
�ோணி எை்ைோை் எை்ை எைக் பகட்படை். அவளும் சீைி 
ப�ோட்டுச் வசய்வனதபய வசோை்ைோள்.



 35 ஆக்காட்டி #16 / 2019

அடுத்தமுனை மூத்தோ�்�ோ குளிக்கும் ப�ோது 
கிணை்ைிை்குள் �ோணி எை்பைை்.மூத்தோ�்�ோ 
க த் த ர ி க் க ோ ய் க ன ள ய ு ம் , ப த ங் க ோ ய் க ன ள ய ு ம் 
கிணை்ைிை்குள் ப�ோட்டிருந்தோர்.

“கிணறு நை்ைத வசய்யும்.ஒட்டகத்தக�் ப�ோை.
கத்தரிக்கோய் அழுகோது.முத்தி�்ப�ோகோது. தண்ணீர் 
�ோர்த்துக்வகோள்ளும்.தண்ணீபரோ, ஒட்டகபமோ 
எை்ைோபம நைவிை்கோக�் �ிைக்கிைது.ஒட்டகத்துக்குள்ள 
இரிக்கும் தண்ணீர். சுடுமணை்ை �ோனைவைத்து�் 
�ிரயோணிகனள கோ�்�ோத்தும்.அ�்� ஒட்டகம் 
கிணறுதோை்"

அை்ைோபவ.. மூத்தோ�்�ோ எத்தனை அைிவோளி. அந்த 
கோைத்து எஸ் எஸ் சி.பதங்கோய் கணக்குகனளக் 
கூட சீக்கிரம் �ோர்த்து விடுவோர்.ஐம்�து 
பதங்கோய்கள்,ஒவ்வவோை்றும் மு�்�த்து இரண்டு 
ரூ�ோய் �டி.ச்சூ வ�ரிய கணக்கு. ஒட்டகத்னத ப�ோை.
நோை் இரண்னடயும் இரண்னடயும் கூட்டுபவை்.
இரண்டு னககளிைிலும் இரண்வடடுத்து நோை்வகைக் 
கூட்டுபவை்.

மூத்தோ�்�ோவும்,கிணறும் எைக்கு சிை்ை வயதிை் 
வ�ரிதோக வதரியவிை்னை.இ�்ப�ோது இரண்டுபம 
வ�ோக்கிசம்.எதிை் இருந்து எது எைத்வதரியவிை்னை. 
எ�்�டிபயோ இரண்டுடை் இரண்டு.இரண்டிைிருந்து 
இரண்டு. அகைத்திைந்திருக்கும் வநை்சத்திை் ஈரத்னத 
பதக்கி னவத்திரு�்�திபைோ, �ோசிகனள�் ப�ோை துை்�ம் 
�டர்தைிபைோ.இருந்தோலும்  தருணத்திை் தோகமும், 
அை்�ும் தீர்த்து விடுவது. ஆக வரண்டும் ஒை்னுதோை்.

�த்தோம் மோசத்துடை் மனழக்கோை அைிகுைிகள் வதை்�ட 
ஆரம்�ித்தை. உம்மோ பசோர்வோக உட்கோர்ந்திருந்தோள்.
மனழ நீர் எ�்�டிபயோ வட்ீடிை் �ுகுந்து விடும். இருக்கும் 
ஒத்னத�் �ைனகக் கட்டிைிை் சமோளிக்க பவண்டும்.
கக்கூசும் நிரம்�ி விடும். இந்தமுனையோவது கை்ைோை்  
உயரமோை அனைவயோை்னை கட்ட நினைத்திருந்தோள்.
வோ�்�ோ யோவோரம் முடிந்து மூை்று நோட்களிை் வந்த 
�ிைபக முடிவு வதரியும். அவளுக்கு நம்�ிக்னகயிை்னை.
தண்ணீனர நினைத்து அவள் திகிைனடந்திருந்தோள்.

“எதுை தண்ணி இை்ை.எை்ைோத்துையும் தண்ணி 
இருக்கு. வோழத்தண்டு,அது தோங்கி நிை்கும் �ுளிக் 
கதைி அது இைங்கும் வதோண்னடக்குழி, �க்கத்து 
வட்ீடுத் வதை்னை மரத்திை், பதங்கோய் �துக்கி 
னவத்திரு�்�திை்,இை்னும் கனரச்ச பசோை்ைிை்,அதிை் 
ப�ோட்டு�் �ினசந்த ஊறுகோயிை்"

தண்ணி வோைத்திைிருந்து பூமிக்கோ அை்ைது 
பூமியிைிருந்து வோைத்திை்கோ? எைக்கிருந்த 
வ�ருங்குழ�்�மிது. வ�ரியவளோைதும் வதளிந்து விடும்.
மூத்தோ�்�ோ மனழக்கோக�் �ிரோர்த்தனை வசய்து 
வகோண்டிருந்தோர். ஒளியோக மிை்னும் கிணறு 
மனழயோை் நிரம்�ி விடும். பகோ�்ன�யோபைபய 
அள்ளிக் குளிக்கைோம்.கறுத்த வோைம் அவருக்கு 
�னழய ைோ�கங்கனள  ஊட்டியது.   உம்மம்மோவும் 
மனழக்கிணறு ப�ோை. அவளுக்குக் குளிர்ச்சியோை 
உடை்.வ�ரிய நீர் பதங்கிய கண்கள்.  வகோை்சவமை்ைோலும் 
கைங்கி விடுவோளோம். சோம்�ைோை அவள் பதகமும் 

கிணை்ைிை் சுவனர�் ப�ோைத்தோை். அள்ளி வழியும் 
வநை்சு.கிணறு தோை் அவள். அது கடந்தகோைத்து 
இனண�்�ு.இை�்�ிரச்சினை கோைத்துக்கு முை்�ிருந்த 
வசை்வங்களிை் கனடசித் வதோடர்ச்சி.

கிணறு ஒரு வ�ண்னண�் ப�ோை உை்னை�்ப�ோை 
எை்�ோர் மூத்தோ�்�ோ.அவரிை் நனர முடி அரிசி ப�க்னக 
உம்மோ அவிழ்க்கும் ப�ோது உருவும் நுூை் ப�ோை சுருண்டு 
இருக்கிை்ைது.

“வ�ோம்�ுளய�் ப�ோையோ"

வ�ரிய பகள்வி பகட்டு விட்படை்.

“ஓம்..தண்ணிக்குள்ள இருந்துதோபை நோம வோரம்.
பமகங்கள ஓட்டி வ�ய்விச்ச மழத்தண்ணி கிணத்துை 
தங்கிைது ப�ோை உம்மோட வயித்துத் தண்ணிக்குை நோம 
தங்கிைம்"

வசோை்பைபை.. மூத்தோ�்�ோக்கு எை்ைோம் 
வதரியும். எைக்கு எை்ைோை் இ�்ப�ோனதக்கு 
தண்னமயோயிருக்கிைது. உம்மோவிை் வயித்துக்குள் 
தண்ணி இருக்கு. அதுக்குள்ள நோம இருந்திருக்கம்.
அதோை் முட்டி ப�ோை வயிறு சோச்சிக்கும் வ�ரிசோருக்கு.
நோை் இருக்கக்குள்ளயும் உம்மோட வய்று இத�்ப�ோை 
இருந்திருக்கும்.

இரண்டு நோட்கள் கழித்து வோ�்�ோ வந்துவிட்டோர்.
நித்தினரக் கண்ணிைிருந்து எழு�்�ி பசோைோ�்�ுரி 
ச�்�ோத்தும்,இழுத்துத் திை்னும் முட்டோசும் தந்தோர்.
எைக்கு மித�்�து ப�ோை இருந்தது. வசம்மை்சள் நிை 
�ை்�்�ிை் அவர் தனைமுடிகள் வநரு�்ன��் ப�ோை 
இைங்கிக் வகோண்டிருந்தை. �ோணிக்கு�் �ிடிக்கோத 
வநரு�்�ு. மறு�டியும் கைவிை்குள் வசை்றுவிட்படை்.
 

கோனையிை் எழுந்ததும் வோ�்�ோவிை் உை்சோகம் 
எை்னைத் வதோை்ைிக் வகோண்டது.உம்மோ 
குதுூகைித்தோள்.மூத்தோ�்�ோ கனளயிழந்த முகத்பதோடு 
கிணை்று�் �டியிை் குந்தியிருந்தோர். துக்கம் �ைீிட்டு 
வழிந்த முகத்திை் வவக்னகயிை் சுை்ைி மை்சள் 
�ிரவோகித்தது.

“எை்ை மூத்தோ�்�ோ தைியரிக்கீங்க"

ப�சவிை்னை. அனமதியுை்ைிருந்தோர்.எண்ணங்கனள 
அனசப�ோட்டுச் ச�்�ும் �ை்கள்,இடுக்கிை் சிக்கிக்வகோண்ட 
இனைச்சியோய் உள்பளபயோ வவளிபயபயோ.எை்ைோம் 
சுை�மோக முடிந்துவிடும்.துூக்கிச் சோத்தி அனணத்து 
வமை்ை முறுகி...
கிணை்னை இரண்டு னககளோலும் வருடி முத்தமிட்டோர்.

“�ோணி நமக்கு இைி வகனடக்கோது"

மூத்தோ�்�ோ மருமகனை எதிரினய�்ப�ோை �ோர்த்தோர்.

“வரண்டு நோனளயோை கிணத்த உனடக்க 
வருவோங்களோம்"

கோபதோரம் சிக்கிக் கிடந்த சுருட்னட முடினய னககளோை் 
�ிரித்தவோறு உம்மோ வசோை்ைோள். சீைியோை் 
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வசய்ய�்�ட்ட குவனள வடிவோை திை்�ண்டத்னத 
வோயிை் திணித்தவோறு அவனள கூர்ந்து பநோக்கிபைை்.
அவள் நை்ைோக இருக்கிைோள்.வதோனைவிைிருந்து 
மட்டும் குரூரமோை குரை் பகட்டுக் வகோண்டிருந்தது.
 

அந்த நோள் முடிவதை்குள்பளபய மூத்தோ�்�ோ 
வருத்தத்திை் விழுந்தோர். அவ்வளவு சீக்கிரமோக 
பநோயிை் விழைோமோ எை்�து எைக்கு ஆச்சரியமோக 
இருக்கிைது. கிணத்துத் துக்கவமை்ைோள் உம்மோ.
உடம்வ�ை்ைோம் வகோதித்தது. வகோை்சம் ஆைியது.�ிைகு 
அபத வகோதி�்�ு. கோய்ச்சலுக்கும்,துக்கத்திை்கும் நடுவிை் 
நோை்.குளினசகள் ப�ோை நோட்கள் கசந்தை.இனட 
இனடபய �ை்சு இருமை். வநை்னச�் வ�ோத்திக்வகோண்டு 
அமர்ந்திரு�்�ோர். வவம்மிய துக்கத்திை் கண்கள் 
எரிந்தை. ஈக்கள் வமோய்த்த �ிபளை்டிக் பகோ�்ன�கள் 
அடிக்கடி மூத்தோ�்�ோவிை் அருகிை் வதை்�ட 
ஆரம்�ித்தை.

நோை் மூத்தோ�்�ோவிை் இை�்�ு �ை்ைி சிந்திக்கைோபைை்.
மனழக்கோைம் முடிவதை்குள் மூத்தோ�்�ோ இைந்து 
விடுவோர் எை்று பதோை்ைியது. உம்மோவிை் மவீதழும் 
பகோ�ம்.வருவனத உனர�்�னத�் ப�ோை எை்ைோம் 
நடந்தை.மூத்தோ�்�ோ வமௌத்தோக�் ப�ோகிைோர் எை்பை 
எண்ணி எண்ணியிருந்பதை்.மை்ைவர்கள் எை்னை�் 
ப�ோை இை்னை.இயை்�ோக இருந்தோர்கள். எ�்ப�ோதும் 
பசோகமோை எை்னை�் �ோர்த்து சிரித்தோர்கள்.

அை்று �ள்ளிவோசை் வ�ருநோளிை் கனடசி நோள்.
சந்னதக்குச் வசை்ை மூத்தோ�்�ோனவ அனழத்பதை்.
பசோர்ந்து ப�ோய் எை்னை கசிந்து �ோர்த்தோர்.

உம்மோவுக்கும் வநை்சுருகியது.கைக்க கோைத் வதோடர்ன� 
அறுத்து விட்டோள் ப�ோலும். அவள் �ிைக்க முந்திய உைவு.
உம்மம்மோவிை் முடினய மூத்தோ�்�ோ  �ிடித்தப�ோது.
அதை்கும் முந்தி... அனைத்தும் முை்று�்வ�ை்ைது 
அவளோை்.

மண்ீடும் மனழ வகோட்டியது.மூை்று நோட்களோக நிை்கோத 
மனழ.�ுதிய அனையிை் இ�்ப�ோது தை்சமனடந்பதோம்.
மூத்தோ�்�ோ அனசவிை்ைோது �ைனக கட்டிைிை் 
கிடக்கிைோர்.பதயினைச் சோயம் மட்டும் கை்கண்படோடு 
குடித்தோர்.உம்மோ �க்கத்து வட்ீடு கிணை்று நீனர 
அவருக்கோக அள்ளி வந்தோள்.னசனகயோை் 
பதனவயிை்னை  எை்ைோர்.கண்ணுக்குள் சிக்கிய நீனர 
னகயோை் அழுந்த உம்மோ துனடத்தோள்.

மூை்ைோம் நோள் மனழ நிை்ைது. தண்ணீனர நிைம் 
குடித்தோலும் ஈரம் பமபை கிடந்தது. கிணறு இருந்த 
இடத்திை் எை்சிய சிறு பூமியிை் மணனை வகோை்சமோக 
சிரட்னடயோை் பதோண்டிபைை்.வவள்னள நீர் ஊைியது.
பவகமோக வசை்று மூத்தோ�்�ோனவ எழு�்�ிபைை்.

“�ுதுக்கிணறு வந்துட்டு"

அவரிை் ர�்ன�கள் துடித்தை.உதடுகள் கோய்ந்த ஓரம் 
வடிந்த �ுை்ைனக.

“வோங்களை் �ோ�்�ம்"

தள்ளோடி எழுந்தோர்.வவறும் கோை்களோை் வவளிபய 

வந்து வோைத்னத கண்டோர். நோை் பதோண்டிக்கிடந்த 
இடத்னதக் கோட்டிபைை். அவ்வளவு தோை்.
குழியிை் ஊைிய தண்ணீனர முகர்ந்தோர்.கடை்கனரயிை் 
இருந்து எடுத்து வந்து �ர�்�ிக் கிடந்த மணபைோடு 
கைந்து ப�ோை தண்ணீர் உம்மோ கோய்ச்சும் �ோணி 
ப�ோைபவ இருந்தது.வயிறு குலுங்கிைோர்.தண்ணினர 
னககளோை் அள்ளி தனையிை் ஊை்ைிைோர்.
நோனும் அ�்�டிபய வசய்பதை். இைி�்�ோை �ோணி 
எங்களிைிருந்து வடிந்தது. கோை்கனள நனைத்தோர்.
மணனை அள்ளிக் குளித்தோர்.துள்ளிைோர்.நோனும் 
கீசிட்படை்.மூத்தோ�்�ோவிை்கு எனதபயோ வ�ரிதோகக் 
குடுத்த வகோண்டோட்டம். மனழக்கு நை்ைி தனரயிை் 
வசோை்ைிக் வகோண்படை். பமகம் ஒரு கயிை்னை�் ப�ோட்டு 
நை்ைனத உைிை்சிக் குடிக்கும். பமகம் கூட கிணறு.

மூத்தோ�்�ோ அந்த சம்�வத்திை்கு�் �ிை்ைோை் 
நீடிக்கவிை்னை.மூத்தோ�்�ோ ப�ோை �ிை், நோை் 
வ�ரியவளோகிவிட்படை். எை் சிறு �ிள்னளத்தைங்கள் 
மனைய ஆரம்�ித்தை. இருந்தும் எண்ணவமை்ைோம் 
�னழயதிபைபய நோட்டம் வகோண்டை. அங்பகபய 
தங்கிவிட்டை. மை்வைை்ைோம் மோைி விட்டை.ஊ... ஊ... 
எை அடிக்கும் ப�ய்க்கோை்ைிை் இ�்ப�ோவதை்ைோம் �ட்டம் 
விடுவதிை்னை. வட்ீடிை்கு �ிை்ைோை் கிடந்த �டிக்கட்டிை் 
வசங்கை் அனரத்துச் வசோதி னவ�்�திை்னை.நோனும் 
மூத்தோ�்�ோவும் நடந்து திரிந்த மணை் ஒழுங்னக 
வகோங்கிைீட்டோகியது. சிை்ை�் வ�ட்டிக்கனடகள் 
எை்ைோம் வ�ரிய கனடகளோகிை. முை்ைர் இருந்த 
அவை்ைிை் அனடயோளங்கள் முழுதோக மனைந்து 
விட்டை. இை்னும் வகோை்ச கோைம் எை் குழந்னத�் 
�ருவத்னத மூத்தோ�்�ோவுடை் கழித்திருக்கைோம் எை்ை 
ஏக்கம் எை் வதோனடகனளக் கீைிக் கீைி இருந்தை.

உம்மோவும் �ிைகு உணரத் வதோடங்கிைோள்.கைிந்து 
கைிந்து அழத் வதோடங்கிைோள்.இை்னைக்வகை்ைோம் 
கரண்ட் ப�ோய்விட்டோை் உம்மோ கை்ைத்திை் னக 
னவத்திரு�்�ோள்.திருமணமோை �ிை் எைது 
வட்ீடோர் பமோட்டரிை் தண்ணி ஏத்திக் குளி�்�து 
கூட எை் கணவனுக்கு பகடோகபவ இருந்தது.
தண்ணி�்�ை்சம்.தண்ணீரிை் எதுவும் கினடக்கும்.
அங்கு இை்ைோதது ஒை்றுபமயிை்னை.ஆைோை் மூச்னச 
அனடத்து வவறுமபை  தோங்கிக்குள் னவத்தோை்.. 
உம்மோ அனதத்தோபை வசய்தோள்.சட்டி,�ோனைகள் 
அடிக்கடியோை மிை்வவட்டு முடியும் வனர நோைிக் கிடக்க 
ஆரம்�ித்தை.

உம்மோவுக்கு இவதை்ைோம் நடக்கும் ப�ோது எை்னுள் 
மிருகத்தைமோை  சந்பதோசம் ஏை்�ட்டது.மைசு 
குதுூகைித்தது.துள்ளியது.வகோண்டோடியது.பமபை 
ஏைியது, ப�று அனடந்தது.இந்த சந்பதோசங்கள் 
வருத்தமிை்ைோமை் மோறுவதை்கு எைக்கு 
குழந்னதவயோை்று �ிைக்க பவண்டி இருந்தது.குழந்னத 
�ிைந்ததும் ப�த்திக்கோை உம்மம்மோவோய் அவள் மோைி�் 
ப�ோைோள். �ிைகு கிணை்னை�் �ை்ைி நினை�்�திை்னை 
எை்ைிருந்பதை். பகோனடகோைம் முழுவதும் தோை்.
ஆைோை் மனழ வந்ததும் மண்ீடும் எை்ைோம் இை்று 
மோைி�்ப�ோயிருந்தது. மூத்தோ�்�ோ மனழவயை�் 
வ�ோழிந்தோர்.

◊



 37 ஆக்காட்டி #16 / 2019

�ைி வகோட்டிக் வகோண்டிருக்கும் 
வ�ோழுது�ட்ட பநரம்

வோனும் கீழும் ஒை்று ப�ோவைோரு வண்ணம்

நட்சத்திரவமோை்று மிை்ைியனதக் கண்படைோ?
இை்னை
கோை்ைிை் விசுக்கைிை்
வதீி விளக்கிை் வவளிச்சத் துண்வடோை்று
தவ்வி�் �ைந்தபதோ?

பமை் வட்ீடுச் சை்ைைோை் விழுகிைது
கசங்கிய கோகிதக் னகக்குட்னட
Oh là là
இக்கணபம நனைந்து ப�ோைபத

வசி�்�ிட விண்ண�்�த்திை்கோக வரினசயிை் நிை்ை �ோதங்கள் 
ஈரம் சுவைி வினைத்து நோை் வழ்ீந்த 
குளிர் நோவளோை்று நினைவிை் வருகிைது

அனையிை் வமழுகுவர்த்தி நுோர்ந்த வோசம்

இைிவயை்ை?
இனமகள் கை்கனளக் கட்டியிழுத்துக் கைக்கிை்ைை

�யங்கரங்களிை் வதோகு�்�ுகனள
பசகரித்த மூனள
இயந்திரத்னதத் திருகத் வதோடங்குகிைது

ஈஸ்மை்ட் கைரிை் 
மோயக்கோட்சிகள் தினரயிட�் �டுகிை்ைை
எை்ைோ நோட்களும் 
�யங்கரக்கோட்சிகள்!
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தோகத்திை்கு  ஒரு மிடறு   
ஒரு வோர்த்னத உைது
�ிைகு 
ஒரு மிடறு
ஒரு வோர்த்னத எைது
மோைி... மோைி…
எை் தைி நடி�்�ிை்குக் னககனளயோவது தட்டு

மறுவமோழிகளை்ை 
எை் பகள்விகள்
சை்ைனை உனடத்த�டி �ோய்கிை்ைை 
அங்கு கீபழ கிட�்�தும் 
உை் மூை்ைோங்கோது தோை்

துோரத்திை்
ஒளிர்ந்த �ுள்ளிவயோை்று அனணந்து 
ட�்வ�ை்று வழ்ீகிைது

வோைத்திை் 
வவள்ளி�்பூக்கனளச் சுமந்த க�்�ை் தடுமோறுகிைபத
 கவிழுமோ ?

உனடந்து ஒழுகி�் �ரவும் நீனர�் ப�ோை
ஓடித்திரிகிை்ைைபவ முகிை்கள்

ஒை்றுமிை்னை
அலுக்கோத ஆகோயத்னத பவடிக்னக �ோர்க்கிபைை்

◊

ஓவியம் - Egon Schiele
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யை்ைைிை்  வழியோக  வவய்யிைிை்   
ஒளி   தகதகத்தது . குளிர் கோைத்துக்குரிய   
இருள்  மூட்டத்திை்  சோயை்  துளி 
கூட  இருக்கவிை்னை.   வமை்ைிய  
ஜக்கட்  ஒை்னை�் ப�ோட்டுக்வகோண்டு  
கீபழ  இைங்கிவிட்படை். குளிர்  
எலும்�ிை் வழி  உள்நுனழந்து  
உதை னவத்தது. திரும்�ி�்ப�ோய்   
தடித்த ஜக்கட்   மோை்ை  பநரமிை்னை. 
மனடச்சி  நோை்,யை்ைனைத்  
திைந்து  குளிருகிை்ைதோ   எை்று  
�ோர்த்திருக்கபவண்டும்.�ிரோை்சுக்கு  
வந்த �ுதிதிை்  வவளிபய  வவய்யிை்  
வந்துவிட்டது  எை்று  எண்ணி  சோதோரண  
ஆனடயுடை்  வவளியிை்  ப�ோய்  ,குளிர்  
தோங்கமுடியோமை்  �ை தடனவகள்  வடீு  
திரும்�ியிருக்கிை்பைை்.  அவசரமோை   
பவனளகளிை்  இது �ை்ைிவயை்ைோம்   
நோை்  பயோசி�்�பதயிை்னை.   
இை்று  முக்கியமோை  அலுவை்   
�ிந்தி�்ப�ோைோை்   இை்னும்  நோட்கனளத்  
தள்ளி�்ப�ோட்டுவிடுவோர்கள். �ைக்கோத  
குனையோக  �ஸ்னஸ�் �ிடிக்க  ஓடிபைை்  
.வமை்னமயோை  குளிரோயிருந்தோை்  
ஒருவோறு  தோங்கிக்வகோள்ளைோம்; "ஆ...
இ�்�டிக்  குளிருகிை்ைபத..." னககளோை்  
ஜக்கட்னட இறுக்கி�்�ிடித்துக்வகோண்பட  
�ஸ்ஸிை்  ஏைியமர்ந்பதை்..
கழுத்னதச்  சுை்ைிக்கட்டும் துணியும்  
இபைசோகவிருந்ததோை், இை்னும்  
கு ள ி ர ோ ய ி ரு ந் த து . . � ஸ் ஸ ி னு ள்  
கணகணத்த  வவ�்�ம்  இதமோயிருந்தது. 
திரும்�  இைங்கி அதிகதுூரம்  

நடக்கபவண்டுவமை்ை   நினை�்ப�  
குளிர்  ஏைி  வினைக்கனவத்தது. 
ஜக்கட்பட  குளிர்�ரவி   அதிகமோக   
நடுங்கியது.
   

குளிர்  உடனைத் துனளக்கும்ப�ோது, 
எை்னையைியோமை்  �னழய   
ைோ�கங்களிை்  அமிழ்ந்து  
ச ி ை் ை ோ � ி ை் ை ம ோக ி வ ி டு க ி ை் ை து  
மைம். ஒரு  நோளோ  இரண்டுநோட்களோ ... 
எத்தனை  இரவுகள்  வவறும்  னநட்டியுடை் 
வினைக்க  வினைக்க  வவளியிை்  
துடித்து�் ப�ோயிருக்கிை்பைை்.மைக்க  
எண்ணிைோலும்  நடுங்கும்  குளிரிை்  
ஒவ்வவோரு  தருணங்களும்  அந்தக் 
வகோடுனமயோை  சம்�வங்களோை்  
இ�்ப�ோதும்  சிை்ைிடும்  குளிர், 
உணர்னவ  உடவைங்கும்  �ரவி  வினைக்க 
னவக்கிை்ைை. அ�்ப�ோது  நோம்  வசித்த  
வடீு  நிைத்பதோடு அனமந்த  மிக�்�னழய 
வடீு. இரண்டு  அனைகள் வகோண்ட 
வட்ீனட, வட்ீடிை் வசோந்தக்கோரை் 
பமை்பூச்சு�் பூசி  ஏமோை்ைித்  
தந்திருக்கிை்ைோை்.(வோடனகக்குத்தோை்)  
வகோை்ச  நோட்களிபைபய  ஓர்  அனை, 
குளிரிை்  இளகி  வவடிக்க  ஆரம்�ித்து. 
ஒருநோள்  அதை்  பமை்�குதி  உனடந்து  
விழுந்துவிட்டது.  
 

சனமயைனைபயோடு   பசர்ந்திருந்த  
ஒரு  �குதிமட்டும்  �ிை்ைர்  எம்மோை்  
�ோவிக்க�்�ட்டது.அங்கும்  குசிைி�்�க்கம்  
நிைத்திை்  தண்ணீர்  ஊைி  

எலும்வப ஊடறுக்கும் 
 குைிர்கால நிவனவுகை்

தன் வைலாறு
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அதிக�்�டியோை  குளினரத்  தந்தது. சுவர்களிலும்  குளிர்  
சுவைி மிை்சோரம்  சரியோக  பவனைவசய்யவிை்னை.  
உள்பளயிருந்த  அனையிை்  மட்டும்   மிை்சோரம்  
இருந்தது.உஷ்ணமூட்டியும்  அந்த  அனையிபைபய  
பூட்ட�்�ட்டிருந்தது. குசிைி  குளிரூட்டினயக்கோட்டிலும்  
,பமோசமோை  குளிரிை்  உனைந்துப�ோைது. கீபழ  
எந்தபநரமும்  நீர்க்கசிவு  பவறு.எைக்கு அனதத்  
துனட�்�பத  வ�ரும்பவனையோகவிருந்தது.  
ஸ்வவட்டர் ப�ோட்டுக்  கோலுக்குத்  தடித்த  கோலுனை  
ப�ோட்டுக்வகோண்டு  நோை்  சனமயை்  பவனைகனளக்  
கவைி�்ப�ை்.அ�்�டியிருந்தும்  எை்  உடை்  குளிரிை்  
ஆக்கிரமி�்�ிபைபய  இருந்தது. எ�்�டி  அந்தக்  
குளிரிை்  நிை்று�ிடித்பதை்  எை்று  நினைத்து�்  
�ிரமித்து�்ப�ோகிை்பைை்.

அபத  பநரம்  எை்  கணவைோயிருந்தவை்  
வசோகுசோகக்  கட்டிைிை்  சோய்ந்து ,உஷ்ணமூட்டியிை்  
கதகத�்�ிை்  நை்ைோக�்  ப�ோர்த்துக்வகோண்டு டிவி 
�ோர்த்துக்வகோண்டிரு�்�ோை். வோய்க்கு  ருசியோக  
விதம்விதமோகச்  சனமக்கோவிட்டோை்  அட்டகோசம்  
�ண்ணி  எை்ைோவை்னையும்  துூக்கியடி�்�ோை். ஒரு  
கணம்கூட  அவனுக்கு  எை்மதீு  இரக்கபம  வந்தது  
கினடயோது. இவனுட்�ட  எை்பைோரும்  குளிக்கும் 
ப�ோவதை்ைோம்  அடு�்�ிை்  தண்ணீர்  வகோதிக்க னவத்துக் 
வகோண்டுமிருக்க பவண்டும். கனள�்�தை்பக  எைக்கு  
அவகோசம்  கினடத்ததிை்னை.

மிை்சோரம்  சரியோக பவனைவசய்யோததோை்  துனவக்கும்  

வமஷினும்  வட்ீடிை்  வ�ோருத்தவிை்னை. வட்ீடுக்கு  
அண்னமயிை்  துணி  கழுவும்  வமஷிை்கள் உள்ள  
கனடயும்  கினடயோது. னககனளச் சிைிர்க்க னவக்கும்  
குளிர்.  வினை�்ப�ோடு  எை்பைோருனடய  துணிகனளயும்  
கழுவுபவை் .தை்னுனடய  உள்ளோனடகனளக்  கூடக் 
கழுவோதவை்  எைக்கு  உதவவோ  ப�ோகிை்ைோை். 
ஸ்வவட்டர், கோை்சட்னட  ப�ோை்ைவை்னை நீரிை்  
அமிழ்த்தியவுடபை  அனவ  மிக�் �ோரமோகிச்  மிகச்  
சிரமத்னதக் வகோடுக்கும். வோளிக்குள்  னவத்துக்  கழுவ 
முடியோததோை் ,குளிக்கும்   வதோட்டியிை்  நீர்  நிர�்�ிக்  
கழுவுபவை்.  வ�ரிய  �டுக்னக  விரி�்�ுக்கனள�்  
�ிழிவது  எை்  சக்திக்கு  மைீியதோகிவிடும். சிை  
தடனவகள்  அவை்னை�்  �ிழிய  உதவும்�டி  இவனைக் 
கூ�்�ிடுபவை் 'னவ �ிைகு  �ிைகு  �ிழிந்து  தருகிை்பைை்' 
எை்று  மைதிை்  வகோை்சம் கூட  ஈரமிை்ைோமை்  
வசோை்ைிவிடுவோை்..எைபவ  நோபை  முக்கித்தக்கி�்  
�ிழிந்து  விடுபவை்.

�ிள்னளகள்  இருவரிை்  �ள்ளிக்கூடமும்  
வவகு  துூரத்திபைபய  இருந்தது.நோை் தோை்  
திைமும்  கூட்டி�்ப�ோபவை். வகோை்சம்  இயைோத  
பநரங்களிை்  �ிள்னளகனள�் �ள்ளியிை்  விடும்�டி  
வகை்சியிரு�்ப�ை்.  முடியோது  எை்று  மறுத்துவிடுவோை்  
'அது  உை்  பவனை'  எை்று  ஆண் திமிருடை்  ப�சுவது  
இவனுக்கு  வோய்�்�ோடோயிருந்தது.ப�ருக்குத்தோை்  
கணவை் - தந்னத  எை்று  இருந்தோபை  தவிர  அவனுனடய  
விரை்  கூட  எந்த  உதவிக்கும்  அனசந்தபதயிை்னை. 
வகோை்ச  நோட்கள்  ஓர்  உணவகத்திை்  பவனை  
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�ோர்த்துக்வகோண்டிருந்தோை்.' பவனை  முடிந்து  
கனள�்ப�ோடு  வருபவை்  �ியர்  வோங்கி னவ'  
எை்ை  கட்டனள பவறு.  வோங்கினவக்கோவிட்டோை்  
வ�ரிய  �ிரளயபம  நடக்கும்.  �ிள்னளகளிை்  
�ள்ளிக்கு�்  �க்கத்திை்  ஒரு  �ைசரக்குக்கனட  
இருந்தது.பவறு  கனடகள்  மிகவும்  
துூரத்திைிருந்ததோை், அந்தக் கனடயிபைபய  
அதிக  வினைவகோடுத்து  �ியர்  வோங்கி னவ�்ப�ை். 
எை்ைோவை்னையும்  வ�ோறுத்துக்வகோண்டு  
எை்ைோை்  ,இரவிை்  குடித்துவிட்டு  இவை்  
�ண்ணும்  அக்கிரமங்கனளத்  தோங்க முடியோமை்  
வநோறுங்கித் தவித்பதை்.பமைதிகமோக   ஒரு 
ப�ோத்தை்  னவனும் குடி�்�ோை் .னவை் 
குடித்தவுடை்  இவை்  உடை் திைவு  உச்சிக்கு�் 
ப�ோய்விடும்.

வதோடர்ச்சியோக   இவை்  �ண்ணும்  
கூத்துக்களோை்  எை் வ�ோறுனம எை்னைமைீிய 
ஒரு  நோளிை், "எடடோ னகனய" எை்று 
ஆபவசமோகக்  கத்திவிட்படை். அக்கணபம   
அவை்  எை்  முகத்திை்  ஓங்கிக் குத்திய  குத்திை்  
,எை்  வோயிைிருந்து  இரத்தம் வழிந்தது. 
குழந்னதகளோை  மகனும், மகளும் ஏதுமைியோது  
துூங்கிக்வகோண்டிரு�்�ோர்கள் .'ப�ோடி  வவளிபய'  
எை்று  கதனவத்  திைந்து  எை்னை  வவளியிை்  
விரட்டிய வகோடுனம  �ிைகு  வதோடர்கனதயோைது. 
குளிர்  நினைந்த  மோதங்களனவ .வவறும்  
னநட்டிபயோடு ,கோைிை்  வசரு�்�ுக்கூட  இை்ைோமை்  
வவடவவடத்துக்வகோண்டு  வவளியிை்  
நிை்ப�ை். கதனவத் தட்டிக்வகோண்டு  திைக்கும்  
�டி  அழுது வகை்சுபவை். கோனையிை் தோை் 
கதனவத் திை�்�ோை்.எை்னை  அடிக்கடி  
வவளியிை்  விடுவது  இவனுக்குக்  குரூர  
வினளயோட்டோகிவிட்டது.

குளிரிை்  அதிக பநரம்  கோை்கள்  வினைக்க  
பவதனை�்�டுவது  வ�ோறுக்க  முடியோமை்  திை�்�ு   
அடிக்கும்  கனடயிை்  சோவி வகோடுத்து  இை்வைோரு  
சோவினய�்  வ�ை்றுக்வகோண்படை். இனத  
இவனுக்குத்  வதரியோமை் மனைத்துனவத்பதை். 
அ�்ப�ோது  வட்ீடிை்  வடைிப�ோை்  வசதியிை்னை.
னகத்வதோனைப�சியும்  இை்ைோத  கோைமது. 
யோருக்கோவது  வதோனைப�ச பவண்டுவமை்ைோை்  
ஒரு  வவட்ட  வவளியிை்  இருந்த  வடைிப�ோை்  
பூத்துக்கு�் ப�ோய்�் ப�சபவண்டும். இதுவும்  
நோமிருந்த வட்ீடுக்குக் வகோை்சம்  துூரத்திபைபய  
இருந்தது.இரவோைோை்  இங்கு  ஆள்  நடமோட்டபம  
இருக்கோது. ஒரு  வடைி கோர்னடயும்  வோங்கி  
ஒளித்து னவத்பதை். �ிைகு  வந்த  நோட்களிை்    
இரவோைவுடை் திை�்ன�யும், வடைிகோர்னடயும்  
எை்  உள்ளோனடக்குள்  மனைத்து  னவ�்�து  
வழக்கமோைது .

மனைவியோகவிருந்தோலும், அவள்  
விரு�்�மிை்ைி  அவள்  உடனை�் 

�ைவந்தமோக  ஆக்கிரமி�்�து  எை்�தும்  
ஆண் வசருக்கிை் வவளி�்�ோடு  எை்�னத  
இவனை�்ப�ோை்ைவர்களோை்  ஒருக்கோலும்  
உணரபவ  முடியோது. தை்மதீு   அை்�ும்  
இரக்கமும்  கோதலும் இை்ைோத ஒருவனை 
எந்த�்வ�ண்ணோலும்  சகிக்கபவ  முடியோது.  
வவறு�்ப�ோடு  பசர்ந்த  அருவவரு�்ப�  மிை்சி  
நிை்கும். இ�்�டி  ஒருநோள்  வவளியிை்  
நிை்ைப�ோது, குளிர்  தோங்கமுடியோமை்  
வினைத்து�்ப�ோய்விட்படை். உடை்  வவடவவடத்து 
நடுங்கியது  சனதனயத்  தோண்டி  எலும்�ுக்குள்  
�ோய்ந்த  குளிர்  எை்னை கடந்த  பகோ�த்னதத்  
தர,வமதுவோகக்  கதனவத்திைந்து, உள்பளப�ோய்   
வோசைிை்  கிடந்த  வசரு�்வ�ோை்னைக்  
னகயிவைடுத்து  அடி பமை்  அடி னவத்துக்   
கட்டிலுக்குக்  கிட்ட  நிை்று  ,வோனயத் 
திைந்துவகோண்டு  குைட்னடவயோைியுடை்  
துூங்கிக்வகோண்டிருந்தவை்  மதீு  ஆத்திரம்  
தீருமட்டும்  ஓங்கிபயோங்கிச்  வசரு�்�ோை்  
அடித்பதை். அவை்  திடுக்கிட்டு  அனசந்தோை். 
மிை்ைை்பவகத்திை்   வவளிபய  ஓடி  , வடைிப�ோை்  
பூத்துக்கு�்  �ிை்ைோை்  மனைந்திருந்து  
பநோட்டமிட்படை். வட்ீடுமுை்ைத்திை்  நிை்று  
அவை்  எை்னைச்  சுை்றுமுை்றும்  �ோர்த்துத்  
பதடுவது  நிழைோகத்  வதரிந்தது..மறுநோள்....  
இவை்  எை்னை�்ப�ோட்டு அடித்த  அடி இ�்ப�ோது  
நினைத்தோலும்  வைிக்கிை்ைது.

இரவிை்  வவைி�ிடித்தவை்ப�ோை்   இவை்  ப�ோடும்  
சத்தத்திை்  மகள்  துூக்கம்  குழம்�ிவயழுந்து  
வரீிட்டு அழுவோள். இதைோை்  வவளிபய  
எை்னை  விரட்டும்ப�ோது  மகனளயும்  
துூக்கிக்வகோண்டு  ஓடுபவை். வகோை்சம்  சோமம்  
கடந்த�ிை்  குளிர் தோங்கமுடியோமை்  கதனவத்  
திைந்து  �ோர்த்தோை், கட்டிலுக்குக்  குறுக்கோக�்  
�டுத்துக்வகோண்டு  துூங்கிக்வகோண்டிரு�்�ோை். 
மகை்  துூங்கிவிட்டோை்  எழு�்�ுவபத  
சிரமம். எதுவும்  வதரியோமை்  எை்  
�ிள்னள  துூங்கிக்வகோண்டிரு�்�ோை். 
மகள்  எை்னை�்ப�ோை, சிறு  அனசவுக்கும்  
விழித்துவிடுவோள்.மகளுக்குக்  குளிர் 
�ிடிக்க�்ப�ோகிை்ைபத  எை்ை கைக்கத்திை்  
வமை்ை  வட்ீடுக்குள்  ப�ோய் கீபழ  உட்கோர்ந்து  
மகனள மடியிை்  னவத்துக்வகோண்டு  
துூங்கிவழிபவை். விடியும் தருணத்திை்  
வவளிபய  ப�ோய் நிை்றுவிடுபவை். எ�்�டி  
உள்பள  வந்பதை்  எை்று  சந்பதகம்  வரக்கூடோது  
எை்ை  எச்சரிக்னகதோை்.

இதுவும்    நீடிக்கவிை்னை.அவை்  துூங்கோமை்  
விழித்திருந்து, எை்னை   வவளியிை்  
விடுவதிபைபய  குைியோகிவிட்டோை். எைக்கு  
அ�்ப�ோது  �ை்ைீசியோ, னதவய�்  எை்ை  நை்ை  
நண்�ர்கள்  இருந்தோர்கள். குளிர்  வ�ோறு�்�து  
எை்�து  முடியோமை்  ப�ோைப�ோது  வடைிஃப�ோை் 
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பூத்துக்கு�்  ப�ோய்  அவர்களுக்குத்   வதோனைப�சி  
அழுபவை்.  வகோை்ச  பநரத்திபைபய  அவர்களுனடய   
சிவ�்�ு  வோகைத்திை்  வந்து  பசர்வோர்கள்.
�ிள்னளகனளயும்,எை்னையும்   அவர்கள் 
வட்ீடுக்கு  அனழத்து�் ப�ோவோர்கள். மறுநோள்  வட்ீடிை்  
வகோண்டுவந்து  விடுவோர்கள்.எை்ைிடம்  இை்வைோரு  
திை�்�ு  இரு�்�னத  எந்தக்கணத்திலும்  அவை்  
அைியோது  ஒளித்துனவ�்�பத  பவனையோகிவிட்டது.

இவர்களுக்கு   எந்பநரமும்   வதோந்தரவு  வகோடுக்கக்கூடோது  
எை்�னத  மைதிை்வகோண்டு  வவளியிை்  நிை்கும்  
சிைநோட்களிை், எை் சபகோதரை் �ுஷ்�ரோஜோவுக்குத்  
வதோனைப�சுபவை். அவ்வளவுக்கு  எை்ைோை்  
குளிரிை்  தோக்கத்னதத்   தோங்கமுடியவிை்னை.  அவனும்  
,மனைவியுடை் வந்து  எங்கனள  அனழத்து�்ப�ோவதும்  
�ழகி�்ப�ோய்விட்டது.   �க்கத்திை்  வசிக்கும்  ஆட்கள்  
எட்டி�்�ோர்த்தது   அவமோைத்னதத்  தந்தது. �கை் 
வ�ோழுதுகளிை்  அவர்கனள  நிமிர்ந்து �ோர்க்கபவ  
கூசிபைை். இவனுக்கு  எந்த வவட்க-துக்கமும் கினடயோது. 
இ�்�டித்தோை்  ஒருநோள், நோை் மகனள இடு�்�ிை்  
னவத்துக்வகோண்டு  வவளியிை்  நிை்ைப�ோது  இவை்  
யை்ைனைத்  திைந்து  �ோத்திரங்கனள  எம்மதீு  வசீிைோை்.   
மகள் அைைி  அழுதோள்.    �க்கத்து    வடீுகளிருந்து  
யோபரோ  ப�ோைசீுக்கு  அைிவித்துவிட்டோர்கள். ப�ோைஸ்ீ  
வோகைம்  வந்து  வட்ீடிை்முை்  நிை்ைது  .அதிைிருந்து  
இைங்கிய  ப�ோைசீோர்  கதனவ�்  �ைமோகத்  தட்டிைோர். 
கதனவத்திைந்து  இவை்  எட்டி�்�ோர்த்தோை். �ிைகு 
ப�ோைசீோர்  அவனைத்  தரதரவவை்று  இழுத்து 
வந்தைர். இனத�்�ோர்த்த  நோை்  ,அவனை எதுவும் 
வசய்யபவண்டோவமை்று  வகை்சிபைை். ப�ோைசீோர்  
திரும்�ி�்ப�ோய்விட்டைர். �ிை்ைோளிை்  எை்னுனடய 
இந்த மடத்தைத்னதவயண்ணி  வருந்தியிருக்கிை்பைை். 
நோளுக்கு  நோள்  இவனுனடய அக்கிரமம்  அதிகரித்து  
எை்னை�் ப�தைிக்க னவத்தது.

இவைோை்  எைக்கு  எந்த  உதவியும்  
கினடத்தபதயிை்னை. தந்னத எை்ை �ோசத்பதோடு 
�ிள்னளகனள அரவனணத்தது  கினடயோது. நோை்கு 
வயதோை  மகனைக் கண்ட�டி அடி�்�ோை். இனத 
மகை் இ�்ப�ோதும் நினைவு கூறுவோை். எ�்ப�ோதும் 
�யந்த�டியிருந்த இருந்த மகை் �டுக்னகயிபை சிறுநீர் 
கழிக்க ஆரம்�ித்தோை். ஒரு நோள்  மகை்  கட்டிைிை் 
சிறுநீர் கழித்துவிட்டோை் எை்று கீபழ துூக்கிவயைிந்தோை் 
இந்தக் வகோடியவை். அைைிக்வகோண்பட  கீபழ  
விழுந்த  மகனை நோை்  வோரியனணத்தப�ோது 
எை்னைக்கோைோை்  உனதத்தோை். ஒரு நோள்,  மகை் 
சோ�்�ிட அடம்�ிடித்தப�ோது ,கட்டிைிை் �டுத்திருந்த இவை் 
எட்டியுனதத்தோை் .வோயிை் உணவுடை் வரீிட்ட மகைிை் 
பகோைம் இை்னும் ைோ�கத்திை்  எட்டி�்�ோர்த்து மைனத�் 
�ினசகிை்ைது.நோனும் �ிள்னளகளும்  இவைிடம் �ட்ட 
சித்திரவனதகள் வகோை்சநை்சமை்ை.

நோை்,  னககளோை்  குளிர் தண்ணீரிை் உடு�்�ுத் 
பதோய்�்�னதக் கவைித்த �ை்ைீசியோவும், னதபய�்�ும் 
கூனடயுடபைபய எமது  அழுக்கு ஆனடகனள  அவர்கள்  

வட்ீடுக்குக் வகோண்டுப�ோய் கழுவித்தர ஆரம்�ித்தோர்கள் 
.இது  வ�ரும் வநகிழ்ச்சினய  எைக்குத் தந்தது. இரத்த 
உைவுகள் கூட இ�்�டிச் வசய்யமோட்டோர்கள். சனமயை் 
எரிவோயு  முடிந்தோை் ,அனத  வோங்க  இருவரிை் ஒருவர்   
எை்பைோடு வருவோர்கள். னதவய�்ப�  சிைிண்டனர�் 
வ�ோருத்தியும் தருவோர். ஒரு மகோரோசை் ப�ோை  இவை் 
பவடிக்னக �ோர்த்துக்வகோண்டிரு�்�ோை். இந்த  இரண்டு 
ப�னரயும் நண்�ர்களோக�் வ�ை்ைது வ�ரிய வரமோகும். 
இவர்கள் உண்னமயோை அை்�ு எை்ைோை் இதுதோை் 
எை்�னத உணர னவத்த அை்�ுத் பதோழர்கள் .  

கிைிஸ்துமஸ்  கோைம்  ஆரம்�ித்துவிட்டது  .விடிந்தோை் 
கிைிஸ்துமஸ்.�ிள்னளகள் இரண்டுப�ரும் 
வதோனைக்கோட்சியிை் கோட்ட�்�டும் விளம்�ரங்களிை்  
வரும் வினளயோட்டு�்வ�ோருட்கனளவயை்ைோம் 
வோங்கித்தரும்�டி, �ட்டியை் ப�ோட்டோர்கள்.'எைக்கு�் 
�ிபளை் பவணும்-இது மகை். 'எைக்கு �ோர்�ி--இது 
மகள்'சரி சரி வோங்கித்தருகிை்பைை்' எை்று வ�ோய்யோை  
வோக்குறுதி வகோடுத்பதை். அம்மோ  வோங்கித்தருவோ  எை்ை 
நினைவுடை் இருவரும் துூங்கிவிட்டோர்கள் .தகிக்கும்  
மைதுடை் துூங்கோமை் இருந்பதை்.

சரியோக�் �ை்ைிரண்டு மணி.�ட�டவவை்று  கதவு 
தட்ட�்�டும்  சத்தம் பகட்டது. திைந்து  �ோர்த்தோை்  
பதவதுூதர்கள் ப�ோை  �ை்ைீசியோவும்  னதவய�்�ும்  
னககளிை்  �ோர்சை்களுடை்  �ுை்சிரி�்�ுடை் கைிவோக  
நிை்ைிருந்தோர்கள். ப�ச எதுவும் பதோை்ைோமை் 
,தினக�்�ு மோைோத  மகிழ்ச்சியுடை் அவர்கனள  உள்பள 
கூட்டிவந்பதை். �ிள்னளகளும்  எழும்�ிவிட்டோர்கள். 
மகிழ்ச்சி  ஆரவோரத்துடை்  �ோர்சை்கள் �ிரிக்க�்�ட்டை. 
மகளுக்கு ஒரு  �ோர்�ி வ�ோம்னமயும்  சட்னடயும், 
மகனுக்கு ஒரு வஹைிவஹோ�்டரும் உடு�்�ும், எைக்கு  
ஒரு சட்னட, இவனுக்கு ஒரு பசர்ட். பமைதிகமோக 
ஒரு மிை்சோர வவ�்�மூட்டியும். இருவனரயும்  
அனணத்துக் கண்கைங்கிபைை்.�ிள்னளகளிை்  
மகிழ்ச்சி  வசோை்லும்  தரமை்று.இவர்களிை் நட்�ுக் 
கினடக்கோதிருந்தோை்  இறுக்கமோை  அை்னைய 
நோட்களிை் கைதியிை்  எை்ைவோகியிரு�்ப�பைோ  
வதரியோது.எை் குடும்�த்தவர்கனளக் கண்டோை் சிடு 
மூை்சியோகிவிடும் இவை்  �ை்ைீசியோ  னதவய�்�ுடை் 
நை்ைோகபவ  �ழகியது  ப�ரதிசயம். 

குளிர்கோைம்  எ�்ப�ோது  வதோடங்கிைோலும்  இந்தக் 
குளிர் நினைவுகள்  �ுத்துயிர் வ�ை்று எை்னைத் 
துரத்திக்வகோண்படயிரு�்�னதத் தவிர்க்க 
முடியவிை்னை. அகந்னத வகோண்ட ஓர் ஆணிை்  
அத்துமைீைோை  இை்ைை்களுக்கு ஆளோை எை் 
கனதயிை் ஒரு சிறு �குதினயத்தோை்  இங்கு 
குைி�்�ிட்டுள்பளை்.முழுவனதயும் �டிக்கும்ப�ோது  
அதை் உணர்வுகள் உங்கனளயும்  அனைக்கழிக்கும்  
எை்�து எைக்குத் வதரியும்.

(எழுதிக் வகோண்டிருக்கும் �ுத்தகத்திை் ஒர் அத்தியோயம்)

◊
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வ�ை்பைோை் வினை உயர்னவக் 
கண்டித்துத் வதோடங்கிய 'மை்சள் 
அங்கி'(Gilet Jaune) எனும் மக்கள் 
ப�ோரோட்டம், வ�ை்பைோனை�் ப�ோைபவ 
ஏனைய மக்களிை் �ிரச்சினைகளிலும் 
�ை்ைிக்வகோண்டு எரிகிைது. 2018 நவம்�ர் 17 
இை் கிட்டத்தட்ட மூை்று இைட்சத்திை்கும் 
அதிகமோை மக்கபளோடு வதோடங்க�்�ட்ட 
ப�ோரோட்டம், இ�்ப�ோது மூை்று மோதங்கள் 
தோண்டியும் அதிகமோை னகதுகளிை்கு�் 
�ிை்ைரும் அபத வச்ீபசோடு வதோடர்கிைது. 
முக்கியமோக அரச அதி�ர் �திவி விைக 
பவண்டுவமை்ை குரை்கள் ஓங்கி 
ஒைிக்கத் வதோடங்கியிருக்கிை்ைை.

'வ�ருநிறுவை�் �ிர�ுக்கபளோடு பசர்ந்த 
மக்கனள இ�்�டி வதீியிை் இருத்தி 
விட்டீர்கபள, மக்பரோை்!' எை்ை பகோஷம் 
அரச மோளினகனய உலு�்�ிவயடுக்கிைது.

இந்த�் ப�ோரோட்டங்கள் ஃ�ிரோை்ஸிை்கும் 
ஐபரோ�்�ோவிை்கும் மட்டுமை்ை சர்வபதச 
அளவிலும் ஒரு முக்கியமோை 
திரு�்�ுமுனையோக மோைியிருக்கிைது. 
அயை்நோடுகளிை் ஆங்கோங்பக 
ஆர்�்�ோட்டங்கள் நிகழத்வதோடங்கி 
விட்டை.

இச்சமூக�் ப�ோரோட்டங்களது 
வவடி�்�ோைது வர்க்க�் ப�ோரோட்டம் 
�ுத்துயிர் வ�ை்றுள்ளனதக் குைிக்கிைது. 
குைி�்�ோக பசோவியத் ஒை்ைியம் 
கனைக்க�்�ட்டதிை்கு�் �ிை் கிட்டத்தட்ட 
மூை்று தசோ�்தங்களிை் இை்னும் 
குைி�்�ோக 2008 வ�ோைிவுக்கு�் �ிை்ைோை 
கோைத்திை் சமூக முரண்�ோடுகள் 
வ�ருமளவிைோை  வ�ருக்கத்னதக் 
கண்டிருக்கிை்ைை. தினக�்பூட்டும் 

சமூகச் சமத்துவமிை்னம, மக்களிை் 
ஒரு சிறு சதவதீத்திைரிடம் குவியும் 
வசை்வம், வறுனம, முதைோளித்துவ 
சமூகத்திை் அழுகை் தை்னமகள் 
அனைத்தும் வவடித்து பமை்�ர�்�ிை்கு 
வந்து வகோண்டிருக்கிை்ைை.

முதை் முதைோக 'Pricillia Ludosky' எை்ை 
வ�ண்மணி  ஃ�ிரோை்ஸிை் அதிகரித்துக் 
வகோண்டு வசை்லும் எரிவ�ோருள் 
வினைபயை்ைத்னத எதிர்த்து 
இனணயதளங்களிை் �திவு வசய்து 
தைது ஆதங்கத்னத வவளி�்�டுத்திைோர், 
அதை்கு�் வ�ோதுமக்களிை் ஆதரனவ 
பவண்டிைோர். வோகைத்திை்குள் 
மை்சள் அங்கினய வவளிபய 
வதரியும் �டி னவத்து எதிர்�்ன�த் 
வதரிவிக்குமோறும் பகட்டுக் வகோண்டோர். 
சமூக வனைத்தளங்கள் வசய்திகனள 
ஒவ்வவோருவருக்கும் வகோண்டு 
வசை்ைை. வசய்தினயயும் அதிலுள்ள 
நியோயத்னதயும்  வ�ோதுமக்களோை் 
�ுரிந்து வகோள்ள முடிந்தது. எந்த 
அரசியை் �ிை்ைை்களுமிை்ைி மக்கள் 
வதீிகளுக்கு வந்தைர். அரனச பநோக்கி 
அடி�்�னடகனள�் ப�ச ஆரம்�ித்தைர்.

இரண்டோம் கட்டமோக 2018 நவம்�ர் 24 இை் 
�ரிஸ் நகரிை் முக்கியமோக வதருக்களிை் 
ஒை்று கூடி அறு�திைோயிரம் மக்கள் 
தங்கள் பகோரிக்னககனள உரக்க எழு�்�, 
�ைரும் 1789இை் மக்களோை் நடத்த�்�ட்ட 
ஃ�ிரை்சு�் �ுரட்சினய ைோ�க�்�டுத்திைர்.

அத்தியோவசிய�் வ�ோருட்களிை் 
மதி�்�ுக் கூட்டு வரி ரத்து வசய்ய 
பவண்டும் எை்�பதோடு ஓய்வூதியம், 
சமூக உதவிகளிை் �ரவைோக்கை், 

Gilet Jaune 
கிைர்ச்சிக்கான பகாதிநிவல
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வசை்வந்தர்களுக்கோை வசோத்து வரினய 
அமுை்�டுத்துதை் ப�ோை்ை �ை �ிரச்சனைகனளச் 
சுட்டிக்கோட்டி நிை்ைது மக்கள் கூட்டம்.

�ுது�்�ிக்கத்தக்க ஆை்ைலுக்கோை முதைடீுகளுக்கு  நிதி 
பதனவ�்�டுவதோை் எரிவ�ோருள் மதீு அதிக�்�டியோை 
வரி விதிக்க�்�டுவதோக மக்பரோை் அரசு கூைியது. 
நோட்டிை் வ�ோருளோதோரத்னதச் சீர்திருத்த�் ப�ோவதோகக் 
கூைிக் வகோண்டு ஆட்சிக்கு வந்த அதி�ர், இந்த வினை 
உயர்னவக் கண்டுவகோள்ளோமலும், வரி உயர்னவ 
நியோய�்�டுத்து�வரோகவும் மோைிவிட அரசுக்வகதிரோை 
மக்களிை் எதிர்�்�ும் வகோந்தளி�்�ும் அசுர பவகம் 
�ிடித்தை

அவசரநினை�் �ிரகடைம் அைிவிக்க�்�டைோவமை்ை 
அச்சம், குைிக்க�்�டும் ஒவ்வவோரு ப�ோரோட்ட நோளுக்கு 
முதை் நோள் உருவோகிவிடுவது இயை்�ோகி�் ப�ோைது.

'இங்கிரு�்�து   அர சோங்க ம் அை்ை . அவ ர்க ள் எை்பைோரும் 
வ ங்கியோள ர்க ள். ம க்க ளிை் ந ை னைக் க ருதோத வ ர்க ள். 
இைோ� ம், இைோ� ம், இைோ� ம் ம ட்டுபம குைிக்பகோளோக க் 
வகோண்ட வ ர்க ள். இந்த  அனம�்�ு துூக்கி எைிய �் � ட  
பவண்டும். ஒரு �ுதிய  �ோரோளும ை்ை ம் வ ர  பவண்டும். 
அதிை் � ண க்கோர ர்க னளயும், ஏனழக னளயும் 
�ிர திநிதித்துவ �்� டுத்துபவோர் அம ர்ந்திருக்க  பவண்டும். 
அதுபவ ம க்க ளிை் � ை ர து விரு�்� மும். இது ந ட க்கோது 
எை்� திை்னை. ம க்பரோை் எை்ை  பவண்டுமோைோலும் 
நினைக்க ட்டும்' எை்�து ப�ோை்ை மக்களிை் 
வவறு�்வ�ண்ணங்கள் நோளுக்கு நோள் வளர்ந்து 
வகோண்பட வசை்கிை்ைை.

இ�்ப�ோரோட்டக்கோரர்களிை் இனடவிடோத ஆபவச 
அனையிைோை் ஆட்சி துூக்கி எைிய�்�டைோவமை்ை 
அச்சம் அதிகோர மட்டத்திை் வமை்ை வமை்ை எழுந்தது.

கிட்டத்தட்ட எழு�து வதீமோை ஃ�ிவரை்சு 
மக்களிை் ஆதரபவோடு வதோடங்க�்�ட்ட 
ப�ோரோட்டம் நோட்டிை் அனைத்து மக்கனளயும் 
வசை்று பசர்ந்து அவர்களுனடய அடி�்�னட�் 
�ிரச்சினைகளுக்வகதிரோை ப�ோரோட்ட 
மைநினைனயக் கிள�்�ிவிட்டிருக்கிைது. �ோடசோனை 
மோணவர்கள் அரசுக்வகதிரோக�் ப�ோர்க் வகோடி 
�ிடிக்க, அந்த மோணவர்கனளச் சினை�்�ிடித்து ஒரு 
�யங்கரவோதச் வசயை்�ோட்டுடை் ஒ�்�ிடுமளவுக்கு 
ஃ�ிரை்சுக் கோவை்துனை நடந்து வகோண்ட விதம் சமூக 
வனைத்தளவமங்கும் னவரைோகியிருந்தது.

நோளுக்கு நோள், குைி�்�ோக ஒவ்வவோரு 
சைிக்கிழனமகளிலும் மக்கள் கூட்டம் வதருக்களிை் 
வ�ருகிய�டி இருந்தது, இருக்கிைது.

'மக்களிை் ப�ோரோட்டக் குணத்னத�் �ோர்க்கும் 
ப�ோது நோவைோரு ஃ�ிரை்சுக்கோரை் எை்�திை் 
தை்ப�ோது வ�ருனம அனடகிபைை்' எைச் சமூக 
விை்ைோைி 'எம்மோவை் வதோட்' வ�ருமிதம் வகோள்ள, 
�டி�்�டியோக இந்த மைநினை �ரவைோக எை்ைோத் 
தர�்�ிலுமிருந்தும், எை்ைோத் தனைவர்களிடமிருந்தும் 
வரத் வதோடங்கியிருக்கிைது.

ஜைநோயகம் மை்றும் மைித உரினமகள் 

ப�ோை்ை முகமூடிகனள அணிந்து வ�ருநிதியச் 
சர்வோதிகோரத்னத நிறுவும் சதியிை் உைக மக்கள் 
அனைவரும் அக�்�ட்டிருக்கிைோர்கள் எை 
வவளி�்�னடயோக�் ப�ோரோட்டக்கோரர்கள் வதருக்களிை் 
நிை்று முழக்கமிட்டைர். அரசோங்கத்திை் ஆட்சினயக் 
கவிழ்க்கும் ஒரு �ுரட்சிகர மக்கள் கூட்டத்தோபை 
மோை்ைியனமக்க முடிந்தோவைோழிய, இந்த ஒழுங்கு இைி 
மோை�் ப�ோவதிை்னை எை்ை எண்ணம் கை்�ிக்க�்�ட்டுக் 
வகோண்டிருக்க�்�டுகிைது.

'1789 ஜூனை 14, �ோஸ்டினைக் னக�்�ை்ைிய திைம் 
தோை் �ுரட்சி இடம்வ�ை்ை சுதந்திர திைம். அதை் �ிை் 
தோை் நிைமோைித்துவ அைிஸ்படோகிரோட்டுகளிை் 
�ிரதிநிதியோை லுோயிஸ்  தனை வவட்ட�்�ட்டோை் 
எை்�னத மக்பரோை் மைந்துவிடமோட்டோர். �ோசிச 
வ�த்தோனுக்கு மக்பரோை் சலுூட் அடித்துக் 
வகளரவிக்கிைோர்.  அ�்�டிவயைிை் தந்னதயர் திைத்திை் 
�ிை்ைோடனுக்கும் சலுோட் �ண்ணியிருக்கைோபம. 
அவனும் �த்துக் குழந்னதகனள�் வ�ை்று வளர்த்தவை் 
தோபை. மக்பரோை் எமக்வகதிரோக �ோசிசத்திை்கு 
அனழ�்�ு விடுக்கிைோர். ைோ�க�்�டுத்துவதை்கோக 
இறுதியிை் ஒை்னைக் கூறுகிபைை், மக்களிை் 
வோழ்வுக்கு சம்�ந்தமிை்ைோத முடிவுகனள எடுத்து�் 
வ�ரும் நிை�்�ிர�ுகளுக்கு சலுனக அளித்த 
�திைோைோம் லுயினுனடய தனை வவட்ட�்�ட்டனத 
மைந்துவிடபவண்டோம்' எை முை்ைோள் ஃ�ிரை்சு 
இரோணுவ சி�்�ோயோக�் �ணி�ுரிந்த ஒரு வ�ண், 
தோை் ஒரு குடும்��் வ�ண்ணோக - தோயோக எவ்வளவு 
கஷ்ட�்�டுகிபைை் எை்�னத ஆத்திரத்துடை் 
வதளிவு�டுத்துகிைோர்.

'இச்சதியிைிருந்து த�்�ித்துக்வகோள்வதை்கோை 
வழிவயோை்று எங்பகனும் வதை்�டுகிைதோ?' எை்ை 
பகள்வி சிை ஆண்டுகளோக�் �ுத்திஜவீிகள் மத்தியிபை 
ஏக்கமோக உருவோகியிருந்தது. �ைர் இந்நினை �ை்ைிக் 
கவனைனய வவளி�்�டுத்தியிருந்தோர்கள். அது இை்று 
நினைபவைத் வதோடங்கியிருக்கிைது.

அரசுகள் எை்�னவ வ�ருநிதியங்களுக்குச் 
பசனவவசய்யும் நினைக்குள் தள்ள�்�ட்டுவிட்டை. 
அரசோங்கங்கள் அதை்குத் தரகு பவனை வசய்கிை்ைை. 
இத்தரகர்களிை் கருவிகளோக மடீியோக்கள் 
இயங்குகிை்ைை. ஃ�ிவரை்சுத் வதோனைக்கோட்சிகள் 
மக்களிை் ப�ோரோட்டத்திலுள்ள அடி�்�னட 
நியோயங்கனளக் கோட்ட விரும்�ுவதிை்னை. மோைோக 
அவை்னை வை்முனையோக பசத�்�ுள்ளி வி�ரங்களோகச் 
சித்திரிக்கிை்ைை. குைி�்�ோக, �ரிஸிை் இதுவனர ஆறு 
மிை்ைியை் ஈபரோ அளவிை்கு�் �ோதி�்�ு ஏை்�ட்டுள்ளதோக 
நகரசன� குனை வசோை்ைத் வதோடங்கியிருக்கிைது. 
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இனவ கடந்து,சிை சர்வபதசத் வதோனைக்கோட்சிகளும் 
முக்கியமோக சமூக வனைத்தளங்களுபம வசய்திகளிை் 
உண்னமத்தை்னமனயக் பகோடிடுகிை்ைை.

தங்களிை் இனைனமனய இழந்து எை்றுமிை்ைோதவோறு 
உைக மக்கள் வ�ருநிதியங்களிை் 
அடினமத்தைத்திை்குள் அக�்�டும் இந்த 
முக்கியமோை கட்டத்திை் தோை் ப�ோரோட்டம் வவடிக்கத் 
வதோடங்கியிருக்கிைது. ஒரு மக்கள் கூட்டம் இறுதிவனர 
ப�ோரோடுபவோம் எை்று வ�ோங்கிவயழுந்து நிை்கிைது. 
�ச்னச �ச்னசயோக மடீியோக்கள் வ�ோய்கனள 
வோர்த்துக் வகோண்டிருக்கிைோர்கள். எை்ைோம் முடிந்து 
விட்டது, கிளர்ச்சியோளர்கள் கனளத்து விட்டோர்கள், 
எை்சியிரு�்�வர்கள் வவறும் வை்முனையோளர்கள் 
எை்�னத மைீி அரசோங்கம் ஆட்டம் கோண்கிைது.

ஆைோை், இங்கு மட்டுமை்ை உைகவமங்கும் அது அ�்�டி 
இருக்கவிை்னை. குைி�்�ோக, ஈரோைிை் வவகுசை 
ஆர்�்�ோட்டங்கள், பஜர்மைியிை் வதோழிை்துனை 
வதோழிைோளர்களது, ஐக்கிய இரோட்சியத்திை் 
விரிவுனரயோளர்களது , அவமரிக்கோவிை் 
ஆசிரியர்களது பவனைநிறுத்தங்களுடை் இைத்தீை் 
அவமரிக்கோ, வதை்வகோரியோ, கிரஸ்ீ, சிைி, மை்றும் 
ஆசியோவிலும் சமூக எதிர்�்�ிை் கணிசமோை 
வவளி�்�ோடுகள் அண்னமக் கோைங்களிை் 
வவளிவந்திருக்கிை்ைை.

சமோந்தர மடீியோக்களிை் கிளர்ச்சிக்கோரர்கள் 
வவளி�்�டுத்தும் கருத்துகள் அவர்கள் எனதயும் விட்டுக் 
வகோடுக்கத் தயோரோக இை்னை எை்�னத வவளி�்�டுத்தி 
நிை்கிைது. ப�ோரோட்டம் வதோடங்க�்�ட்ட 2018 நவம்�ர் 
17ம் திகதியிை் �ிை்ைர் மக்பரோை் அரசினுனடய 
வசை்வோக்கு 21வதீத்திை்குச் சரிந்து ப�ோைது. 1968ை் 
ஏை்�ட்ட வ�ோது பவனைநிறுத்தம் ப�ோை்ைவதோரு 
நினை உருவோகுபமோ எை்ை அச்சம் ஏை்�ட்டிருந்தது. 
இை்றும் அபத நினை தோை். ஆைோை் ஆரம்�த்திை் 
கைந்து வகோள்ள�்�ட்ட இைட்சக்கணக்கோை மக்கள் 
இை்று வதருக்களிை் இை்னை. ஆைோை் வதோடர்கிைது. 
ஒரு வ�ரும் ப�ோனர�் ப�ோை தை் மக்கள் கூட்டத்திை் 
மதீு அரசோங்கம் �னட�ைத்னத�் �யை்�டுத்தி அடக்கி 
வருகிைது. அரசோங்கம் வை்முனைனய ஏவிவிடுகிைது. 
னகதுகளும் கோயங்களும் ஏரோளமோைனவ. வ�ண்கள், 
மோணவர்கள் எை்ை எந்த இரக்கமுமிை்ைி தோக்குதை்கள் 
முடுக்கி விட�்�ட்டுள்ளை. ஆைோை் சைிக்கோமை் 
வதோடரும் வதோடர் ப�ோரோட்ட முை்வைடு�்�ுக்கள் அரசு 
இை்னும் �கை் கைவு மட்டுபம கோண்கிைவதை்ை 
உண்னமனய உரக்கச் வசோை்கிை்ைை.

ஆைோை், இ�்ப�ோரோட்டங்களுக்கு உந்துதைோக 
இரு�்�து பதசிய நிைனமகள் அை்ை. மோைோக உைக 
நிைனமகளோகும். மக்பரோை் எை்ை வசய்ய முடியும், 
அவர் எ�்�டி எதிர்வினையோை்ை முடியுவமை்�து 
சர்வபதச மூைதைத்திை் பகோரிக்னககளோை் 
தீர்மோைிக்க�்�டுகிைது.

எது எவ்வோைோகினும், அடுத்த ஆறு மோத கோைத்திை்கு�் 
வ�ை்பைோைிய உயர்விை் எந்த மோை்ைமும் இருக்க�் 
ப�ோவதிை்னை மை்றும் 'Prime d'activité' எனும் பவனை 
ஊக்கத் வதோனகயிை் நுூறு ஈபரோ வனர உயர்வு 
எை்ை குைி�்�ிடத்தக்க மோை்ைத்னத அரசு வசய்து 

வகோடுக்க முை்வந்திருக்கிைது. தவிர பவறு எந்த 
வித உட்�ுகுத்தை்களும் இை்னை. அரசிை் வவறும் 
சமோளி�்�ோகபவ மக்கள் இனத�் �ோர்க்கிை்ைைர்.

 அரச அதி�ர் மை்றும் �ிரதமர் ஆகிபயோர் மக்கனள 
பநோக்கி மிக ஆக்பரோஷமோகக் கூைிய வோர்த்னதகள் 
வமை்ை வமை்ை�் �ைமிழக்கத் வதோடங்கிை. மக்கனள 
பநோக்கி ப�ச ஆரம்�ித்தைர். ஆைோலும் மக்களுக்கு 
திரு�்தியிை்னை. அரனசபய சோடுகிை்ைைர். குரை்கள் 
வதீிகளிை் வதோடர்ந்து ஒைிக்கிை்ைை. ஆைோை் 
இை்றுவனர முதைோளிகளிகளுக்கு எதிரோை 
எந்தவவோரு வோர்த்னதனயக் கூட ஆட்சியோளர்கள் 
ப�சவிை்னை. ப�ச�்ப�ோவதுமிை்னை. எந்த 
வநருக்கடியும் வகோடுக்கவிை்னை. அனதச் வசய்யவும் 
விரும்�விை்னை.

இனவ தவிர, அரச அதி�ர் ஐந்நுூறு பமயர்கள் கைந்து 
வகோண்ட கூட்டத்திை் ப�சியிருக்கிைோர். அதை் 
வினளவோக அரசு 'Le grand débat national' எை்னுவமோரு 
நடவடிக்னகனய எடுத்திருக்கிைது. அதோவது 
நோடு தழுவிய விவோதங்கனள நடத்தி மக்களிை் 
�ிரச்சினைகள் �ை்ைியும் அவர்களுனடய பதனவகள் 
�ை்ைியும் பகட்டைிதை். இனவ 15 ஜைவரி வதோடங்கி 01 
மோர்ச் வனர நனடவ�றும். கிரோம, நகர சன�களிை் 'Le 
cahier de foléance' னவக்க�்�டும். அதிை் வ�ோது மக்கள் 
தங்கள் �ிரச்சனைகனளத் வதரிய�்�டுத்தைோம். இதை் 
மூைம் மக்களிை் அடி�்�னட�் �ிரச்சனைகனள�் 
�ுரிந்து வகோள்ள முடியுவமை மக்பரோை் நம்�ுகிைோர். 
இனணயத்தளங்களும் உருவோக்க�்�டுகிை்ைை. 
(https://granddebat.fr)

நனடவ�ை இருக்கும் ஐபரோ�்�ிய ஒை்ைிய 
நோடோளுமை்ைத் பதர்தை்களுக்கோை வியூகங்கள் 
இந்த மக்கள் ப�ோரோட்டங்களிை் ப�ோக்னக 
மோை்ைிவிடுவமை்ை அச்சம் ஏை்�டுவது இயை்�ு. 
ஏபதோவவோரு வனகயிை் அரசியை் மய�்�டுத்த�்�ட்படோ 
அை்ைது �யங்கரவோதத்திை்கு எதிரோை 
முை்வைோடு�்�ோகபவோ மோை்ை�்�ட்டு விடுபமோ எை்ை 
அ�ோயமும் அதைோை் தை்வைழுச்சியோக எழுந்த மக்கள் 
ப�ோரோட்டம் இைக்கை்ைதோகிவிடுபமோ எை்ை கவைமும் 
முை்னவக்க�்�டுகிைது.

ஆைோை் இது ப�ோை்ை எழுச்சியோை் இந்தத் பதர்தைிை் 
வ�ருநை்னம அனடய�்ப�ோகிை்ை தர�்�ோக 
மோைியிரு�்�து எதிர் கட்சிகள் தோை். குைி�்�ோக, 
மரிை் லுூ வ�ை்ைிை் தீவிர வைதுசோரி அணிதோை். 
அது இனத விட ஆ�த்தோைது. அவர்கள் ஒருபவனள 
ஆட்சிக்கு வந்தோை் வவளிநோட்டவர்கள் தங்கள் 
உரினமகளுக்கோகவும் பசர்த்து ப�ோரோடபவண்டி வரும். 
குைி�்�ோக அகதிகள் வதோடர்�ோை மோை்ைங்கள்.

இை்வைோரு �க்கமோக, ஐபரோ�்�ோவுக்கு எதிரோை இந்தத் 
தீவிர வைதுசோரி பதசியவோத எழுச்சினய முடக்க 
முை்�டும் சக்திகள், மை்சள் பமைங்கி இயக்கத்னத ஓர் 
அரசியை் கட்சியோக மோை்ை முயை்சிக்கிை்ைை. அவர்கள் 
சோர்�ிை் பவட்�ோளர்கனள களம் இைக்குவதை்கோை 
திட்டங்களுடை் கைந்தோபைோசனைகள் 
வதோடங்கிவிட்டை.

உத்திபயோகபூர்வ �ிரதிநிதிகள் எை்பைோ அை்ைது 
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தனைனம எை்பைோ எவரும் இை்ைோத இந்த மக்கள் 
இயக்கத்துக்குள் பதர்தை் அரசியை் �ுகுத்த�்�டுவனத 
�ைரும் விரும்�ுவதோக இை்னை. இதைோை் 
விரும்�த்தகோத வனகயிை் ப�ோரோட்டக்கோரர்களுக்குள் 
�ிளவுகள் பதோை்ைியுள்ளை.

'மக்பரோனுக்கு எதிரோை ப�ோரோட்டத்திை்கோை 
�ுரட்சிகர முை்பைோக்கு எை்ை?' எனும் தனை�்�ிை் 
வ�ோதுக்கூட்டவமோை்று அண்னமயிை் நனடவ�ை்ைது. 
அங்கு ப�சிய Alex Lanter (Parti de l’égalite socialiste) வரைோை்று 
ரதீியோை அடக்குமுனைகனளயும் முை்னைய 
பசோசைிஸ்ட் தனைவர்கள் வ�ருநிறுவைங்கபளோடும் 
அரசுகபளோடும் இை்று எ�்�டி ஒட்டி உைவோடுகிைோர்கள் 
எை்�னதயும் வருத்தத்பதோடும் பகோ�த்பதோடும் �திவு 
வசய்தோர்.

குைி�்�ோக, 1968ை் நடுத்தர வர்க்க மோணவத் தனைவரோக 
இருந்து அரசுக்வகதிரோக�் ப�ோரோடிய 'டோைியை் பகோை் 
வ�ை்டிட்' வவட்கமிை்ைோமை் இை்று அரசிை் �க்கம் 
நிை்று, 'மை்சள் சீருனட இயக்கத்திை் வ�ரும்�ோை்னம, 
பதசிய முை்ைணியிைிருந்தும் அதிவைதுகளிை் 
களை்சியத்திைிருந்தும் வருகிை்ை �ோஸிச இயக்கம்' 
எை்று அவதுூறு வசய்கிைோர்.

ஸ்ரோைிைிச வதோழிைோளர் வ�ோதுக் கூட்டனம�்�ு 
வதோழிை்சங்கத்திை் (CGT) தனைவரோை '�ிைி�் 
மோர்ட்டிபை', 'மை்சள் சீருனடயோளர்கள் சகவோசம் 
வகோள்ள முடியோதவர்கள்' எை்கிைோர்.

இவர்களுக்கினடயிை், ஒரு வதளிவோை அரசியபைோ 
�ரந்த ப�ோரோட்டபமோ இை்ைோத �ட்சத்திை், இந்த இயக்கம் 
�யைை்ை வவறும் ஆர்�்�ோட்ட நடவடிக்னககளோகச் 
சிதைி�் ப�ோகிை்ை அை்ைது உயரடுக்கிை் சூழ்ச்சிகளோை் 
விழுங்க�்�டுகிை்ை அ�ோயம் மட்டுபம இருக்கிைது. 
தைினம�்�டுத்த�்�டுவதிலும் வினைப�ச�்�டுவதிலும் 
இருந்து இவர்கனள �ோதுகோக்க பவண்டும் எை்ை 
அக்கனை எழு�்��்�டுகிைது.

வோரத்திை் ஒவ்வவோரு சைிக்கிழனமயும் ஒரு ப�ோனர 
எதிர்வகோள்வனத�் ப�ோை்று ஆயிரக்கணக்கோை 
கோவை் துனையிைரும் கைகம் அடக்கும் சிை�்�ு�் 
�ோதுகோ�்�ு�் �ிரிவிைரும் களமிைக்க�்�டுகிை்ைைர். 
�ோதுகோ�்�ு குவிய�்�டுத்த�்�டுகிைது. 

இந்த வ��்ரவரி மோத நடு�்�குதியிை் �திைோை்கோவது 
சைிக்கிழனமயோக மை்சள் அங்கி�் ப�ோரோட்டத்திை் 
கிட்டத்தட்ட மூவோயிரம் ப�ர் வனர கைந்து 
வகோண்டிருக்க, அதிை் �ரிஸிை் மட்டும் 16 ப�ர் 
னகது வசய்ய�்�ட்டிருக்கிைோர்கள். 'மை்சள் அங்கி 
ப�ோரோளிகளுடை் இனணந்து வசயைோை்ை 
விரும்�ுவதோகவும் அவர்கள் ப�ோரோட்டத்னதக் னகவிட 
பவண்டும்' எைவும் நோட்டிை் முதை் வ�ண்மணி �ிரிஜிை் 
மக்பரோை் அனழ�்�ு விடுத்திருக்கிைோர். 

இ�்ப�ோரோட்டங்களுக்கு இனடயிை் வை்முனையிை் 
ஈடு�டும் கும்�ை்களிடம் இருந்து �ோதுகோத்துக் 
வகோள்வதை்கோக�் வ�ரும்�ோைோை வணிக 
நிறுவைங்கள், ப�ோரோட்டக்கோரர்களோை் குைிக்க�்�டும் 
ப�ோரோட்ட நோட்கனளத் தங்கள் விடுமுனை நோளோக 
அைிவித்து விடுகிை்ைை. இரும்�ுக் கம்�ிகளோை 

கதவுகனள�் �ோதுகோ�்�ோக நிறுத்துவது வதோடர்கிைது. 

கடந்து ப�ோை மூை்று மோதத்திை்குள் 
ப�ோரோட்டக்கோரர்கள் மக்களுக்குச் சிை சலுனககனள 
வோங்கிக் வகோடுத்திருக்கிைோர்கள். 

இதை்கினடயிை் மக்களிை் இை்வைோரு 
மைநினைனயயும் வசோை்ைியோக பவண்டும். ப�ோரோட்ட 
மைநினைனயத் தோண்டி தை்னுனடய ஒரு நோனள 
உயிர்�்�ுள்ளதோக மோை்ைி விட பவண்டுவமை்ை 
ஒரு நோள் கைபவோடு ஓடுகிை்ை �ரிதோ�நினை 
ஒவ்வவோரு சோமோைியனுக்கும் இருக்கிைது. ஆைோை் 
அதுவவோரு சைி�்�ுத் தை்னமயோைது. இதை்கும் 
எங்களுங்கும் எந்தச் சம்�ந்தமும் இை்னைவயை்ை 
அ�்�ோவித்தைம். ஃ�ிவரை்சுக்கோரர்கபளோடு பசர்ந்து 
வ�ரும்�ோை்னமயோை இங்கு வோழும் வவளிநோட்டவபர 
இ�்ப�ோரோட்டங்கனள முை்வைடுக்கிைோர்கள். 
�ை்கனைக்கழகங்களிை் இருக்கும் இரண்டோம் 
தனைமுனைத் தமிழர்கள் ப�ோரோட்டத்பதோடு 
இருக்கிைோர்கள். வ�ருந்வதோனகயோக�் 
ப�ோரோட்டத்தளங்களிை் தமிழர்கனளக் 
கோணமுடிவதிை்னை. அவர்களுக்கு ஒை்னைச் வசோை்ை 
முடியும், '�ை ஆண்டுகளோக நோம் இங்கு வோழ்கிபைோம். 
நம் �ரம்�னர இை்னும் அதிகமோை கோைம் இங்கு தோை் 
வோழ�்ப�ோகிைது. குளிரிை், வதீிகளிை் நோள் முழுக்க 
நிை்று ப�ோரோடும் இந்தஃ �ிரை்சு மக்கள் எமக்கோகவும் 
பசர்த்பத ப�ோரோடுகிைோர்கள்' எை்�பத. 

இறுதியிை், இந்த�் ப�ோரோட்டங்களிை் �ிை்ைர் அரச 
அதி�ர் �தவி விைக பவண்டுமோ எை்ை அண்னமய 
கருத்துக் கணி�்�ுக்களிை் 55%மோை மக்கள் தமது 
கருத்னத ஆம் எை�் �திவு வசய்திருக்கிை்ைைர். 
இதுவவோரு முக்கியமோை தீவிர�் ப�ோக்னகக் கோட்டி 
நிை்கிைது. 

உைக பசோசைிஸ்ட் வனைத்தளத்திை் 'Alex Lantier' 
இ�்�டி எழுதுகிைோர். 'ஐபரோ�்�ிய ஒை்ைியத்திை்கும் 
�ிவரை்சு அதி�ருக்கும் ஐபரோ�்�ோ எங்குமோை 
இபதப�ோை்ை அரசோங்கங்களுக்கும் எதிரோை ஒரு 
வ�ோது பவனை நிறுத்தத்னத ஒழுங்கனமக்கும் 
�ணி இத்தனகய இயக்கத்திை்கு குபரோதமோைதும் 
அதனை நடத்தி முடிக்க�் ப�ோவதிை்னை எை்னும் 
திண்ணமுனடயனவயுமோை வதோழிை்சங்கங்களிை் 
வ�ோறு�்�ிை் விட முடியோது. ஃ�ிரோை்ஸிலும் 
ஐபரோ�்�ோ எங்கும் வதோழிை்சங்கங்கள் மை்றும் ப�ோைி 
இடதுக்கட்சிகளது சூழ்ச்சிகளுக்கு எதிரோக ஒரு 
உண்னமயோை வ�ோது பவனைநிறுத்தத்திை்கு ஒழுங்கு 
வசய்வதை்கும் வதோழிைோளர் வர்க்கத்திை் அதை்கோை 
அடி�்�னடனய உருவோக்கித் தருவதை்கும் நடவடிக்னகக் 
குழுக்கனள உருவோக்குவபத முை்பைோக்கிய �ோனத'.

வதோழிைோளர் வர்க்கமோைது, தோை் ஒர் ஒடுக்க�்�ட்ட 
வர்க்கம் அை்ை, ஒரு �ுரட்சிகர வர்க்கமோகும் எை்�னத 
எடுத்துக்கோட்டிக் வகோண்டிருக்கிைது. முதைோளித்துவ 
ஒழுங்கனம�்�ு மை்றும் நினையோை தை்னமகளிை் 
பமை்�ர�்�ிை்கு கீபழ ஓர் உள்நோட்டு�் ப�ோர் �ிரோை்ஸிை் 
வகோதித்துக் வகோண்டிருக்கிைது. 

◊
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தைி�்�ட்ட வோழ்னகயிை் 
அனைக்கழி�்�ும் துயரம் நினைந்த 

அனு�வமும் இருந்தோை் நை்ை இைக்கியம் 
�ிைக்கும் எை்�து வ�ோதுவோை நம்�ிக்னக. 
டோை்ஸ்டோய், வஜயபமோகை், பஷோ�ோசக்தி, 
மிைை் குந்பதரோ, ஹை�்ீ குபரஷி 
வனர அதை்கோை முை்பைோடிகள் 
இருக்கிைோர்கள்தோை். ஆைோை் வவறுபம 
துயரும் அனைக்கழி�்�ும் மட்டுபம 
நை்ை இைக்கியத்னத�் �னட�்�தை்கு�் 
ப�ோதுமோைதோக இரு�்�திை்னை. நை்ை 
உதோரணம் ஈழத்து எழுத்தோளர்களிை் 
ஆக்கங்கள். ஈழம் எை்ைோபை ப�ோர், 
கண்ணீர், இை�்�டுவகோனை எை்ை 
எண்ணபம மைதிை் வரும். அவதை்ைோம் 
சரிதோை், ஆைோை் அவை்னை 
முை்ைிறுத்தி எழுத�்�டும் �னட�்�ிை் 
இைக்கியத்தரம் இருக்கிைதோ எை்�பத 
இைக்கியத்திை்கோை அடி�்�னட. 
இைக்கியம் எை்�பத நிகர் அனு�வத்னதக் 
வகோடுக்கக்கூடியது. அது ஆசிரியரிை் 
பதடைிை் ஊடோக தைக்கோை 
கண்டனடதனை நிகழ்த்தும் ஒரு களம். 
அவதை்ை இைக்கியத்தரம் எை்ை 
விைோ கோைங்கோைமோக எழு�்��்�டுவது. 
அதை்கோை �திை்களும் மண்ீடும் மண்ீடும் 

வசோை்ை�்�ட்ட �ிை்ைரும் மறு�டியும் 
முதைிைிருந்து எழு�்��்�டுவது 
வழனம. அ�்�டி ஒரு பநோயுை்ை சிதிைம் 
அனடந்த உடை்தோை் ஈழ இைக்கிய 
உைகம். அபதபநரம் வைௌகீக உைகிை் 
அனைக்கழி�்�ு இை்ைி அகத்தத்தளி�்�ிை் 
நை்ைிைக்கியம் �னடத்தவர்களும் 
இருக்கிைோர்கள்தோை். ஆ.மோதவை், 
சுந்தரரோமசோமி, பூமணி, அ.முத்துைிங்கம், 
இனமயம், கைோபமோகை் எை்று ஒரு 
வரினசனய அதை்குச் வசோை்ைமுடியும். 
அனைக்கழி�்�ும் அனு�வங்களிை் 
வசைிவும் ஒருப�ோதும் இைக்கியத்திை் 
முக்கிய அடி�்�னடயோகக் வகோள்ள 
இயைோது.

ஈழ இைக்கியம் எை்�பத அரசியைோை் 
�ினணக்க�்�ட்டதோக மோைிவிட்டது, 
அரசியனை�் ப�சும் வவளிதோை் 
ஈழ இைக்கியம் எை்ைோை �ிை்�ு 
இங்பக வவறும் ஒை்னை�்�னடயோை 
�ிரச்சோரங்கபள இைக்கிய அந்தஸ்னத�் 
�ிடித்துவிடுகிைை. வவறுபம ஓர் 
இைத்திை் துயனரச் வசோை்வபதோ 
அவர்களிை் விடுதனைனய�் �ோடுவபதோ 
இைக்கியத்திை் இடம் அை்ை. இனத 

ஈழ இலக்கியமும்
பிைச் கசாதவன விமர்சன மரபும்(?)
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மண்ீடும் மண்ீடும் வசோை்ை பவண்டியுள்ளது.

நோவலுக்கும் வநடுங்கனதக்கும் வித்தியோசம் 
உள்ளது. நோவை் விரிவுத்தை்னமயோை் தை்னை 
விரித்துச் வசை்லும். கதோமோந்தர்களிை் 
வோழ்வியைிை் வரைோறுகள் அவை்ைினுூடோகச் 
வசோை்ை�்�டும். நினைய கனத மோந்தர்கள் 
உைோவருவோர்கள். நோயகை் நோயகி எை்கிை இரண்டு 
சட்டகங்கள் மட்டுபம இரு�்�திை்னை. �ை்பவறு 
முரண்�ோடுகளுக்கு இனடயோை் மோனுடர்களிை் 
இரு�்ன�யும் அதை் சுழை்சினயயும் விவோதிக்கும். 
நோவைிை் அடி�்�னடபய மை்ைனமயிை் மை்னைனய 
தர�்ன�யும் விவோதி�்�பத. அடி�்�னடயிை் அனவ 
தத்துவபநோக்னகக் வகோண்டிருக்கும். வநடுங்கனதயிை் 
கதோமோந்தர்களிை் வரைோறுகள் இரு�்�திை்னை. 
அதீத தத்துவத் பதடை்களும் இரு�்�தை்னை. குனைந்த 
கதோமோந்தர்களிை் விசோரனண ஊடோக நகர்வது. 
நோவைிை் இருந்து வரைோறுகள் �ிய்த்து எைிய�்�டும் 
ப�ோது வநடுங்கனதயோக மோைிவிடுகிை்ைது. இனமயம் 
எழுதிய ‘எங்கவகத’ நோவை் இை்னை. அது வநடுங்கனத. 
இபதப�ோை் இைக்கிய அழகியைிை் வனகனம�்�ோடுகள் 
நினையபவ உண்டு. அவை்னை�் �ை்ைிய விவோதங்கள் 
இை்ைோமை் வ�ோத்தோம் வ�ோதுவோக எை்ைோ இைக்கிய 
ஆக்கங்கனளயும் ஒபர தரோசிை் னவத்து எனட ப�ோட 
இயைோது.

யதோர்த்தவோத எழுத்து, இயை்�ுவோத எழுத்து, மினக 
�ுனைவு வோதம், வசவ்வியை்  எை்று இை்னும் 
இை்னும் இைக்கிய அழகியனை விவோதிக்கைோம். 
அனவ இை்னும் சுவோரஸ்யமோைது. இக்கட்டுனரயிை் 
பநோக்கம் அவை்னை விவோதி�்�தை்ை எை்�தோை் 
அவை்னை இங்பக தவிர்த்துவிடுகிபைை். இந்த 
அழகியை் நினை�்�ோடுகள் கருத்துருவோக்கங்களோை் 
உருவோக்க�்�டு�னவ. முை்பைோடிகள் இதுவனர 
உருவோக்கிய விவோதங்களிை் வதோடர்ச்சியிை் இருந்து 
அடுத்த தனைமுனை விவோதித்தும் மறுத்தும் வகோண்டு 
வசை்ை பவண்டியனவ. உைக இைக்கியத்திை் மோஸ்டர் 
�னட�்�ுகளோகக் வகோள்ள�்�டு�னவயுடை் ஒ�்�ிட்பட 
இவை்னை விவோதிக்க இயலும். இனவ எை்ைோம் ஈழத்திை் 
நிகழ்கிைதோ எை்�பத இக்கட்டுனரயிை் முதை்னமயோை 
பநோக்கம்.

***

ஈழத்து இைக்கிய வரைோை்னைத் திரும்�ி�் 
�ோர்த்தோை் இவ்வோறு வகுத்துக்வகோள்ளைோம். 
மு.தனளயசிங்கத்திை் ‘ஏழோண்டு இைக்கிய 
மறுமைர்ச்சி’, மு.வ�ோை்ைம்�ைத்திை் ‘திைைோய்வு 
சோர்ந்த �ோர்னவகள்’  �ுத்தகத்திை் வோசி�்�ிை் மூைம் 
எைது �ுரிதை்கனள அவர்களிை் �ுரிதை்களிை் ஊடோக 
எை் சிந்தனைனய இவ்வோறு வதோகுக்கிபைை்.

அ. 1930-1940  ஈழ இைக்கிய முயை்சிகளிை் ஆரம்�கோைம்.

ஆ. 1940- 1950 ஈழ இைக்கிய�் ப�ோக்குகளிை் தீவிரம் கூடிய 

மறுமைர்ச்சிக்கோைம்.

இ. 1950-1965 ஈழ முை்ப�ோக்கு இைக்கியம் எழுச்சியுை்ை 
கோைம்.

ஈ. 1965-1975 ஈழ முை்ப�ோக்கு, நை்ப�ோக்கு இைக்கியத்திை் 
விவோதங்கள் பமோதை்கள் உருவோகிய கோைம்.

உ. 1975-1985 இைங்னகவோழ் இைங்களுக்கு 
இனடயிைோை பமோதை்கள் விரிவனடந்து 
இை�்�ிரச்சினை விரிவனடந்த கோைம்.

ஊ. 1985-2009 ப�ோர்ச்சூழலுக்கு உரிய கோைம்.

எ. 2009 க்கு�் �ிை்ைர் �ிை்ப�ோர்ச்சூழலுக்கு உரிய 
கோைம்.

ஈழ எழுத்தோளர்கள் சிறுகனதகள் எழுத ஆரம்�ித்த 
ப�ோது வ�ரும்�ோலும் அனவ தமிழக இதழ்களிபைபய 
ஆரம்�த்திை் வவளியோகத் வதோடங்கிை. கிரோம 
ஊழியை், கனைமகள் ப�ோை்ை �த்திரினககளிை் 
இனவ அதிகம் வவளியோகியுள்ளை. இருந்தப�ோதிலும் 
ஈழத்துக்கு எை்ை தைித்தை்னமனயக் வகோண்டிரோமை் 
தமிழக எழுத்தோளர்கள் எழுதும் கனதகளிை் �ோணினய 
ஒட்டிபய அனவ இருந்திருக்கிை்ைை. இந்திய சுதந்திர 
எழுசியிை் மதீோை ஈர்�்�ு, கோந்தியிை் மதீிருந்த வ�ரும் 
�ை்று ப�ோை்ைனவ அவ்வோைோை எழுத்துமுனைக்குள் 
தள்ளியதோக மு.வ�ோ குைி�்�ிடுகிைோர்.

அதை்கு�்�ிை் பதோை்ைிய மறுமைர்ச்சிக் கோைத்திை் 
ஈழத்து நிை�்�ர�்�ிை் நிகழும் கனதகளோக�் 
�ரிமோணிக்கத் வதோடங்கிை. சுயோதீைமோகத் தமது 
நிைம் சோர்ந்த சிக்கை்கனளயும் வோழ்வியனையும் 
எழுத்துக்குள் �ுகுத்தும் முயை்சி இக்கோை�்�குதிை் 
நிகழ்ந்துள்ளை. இது ஒருவனகயோை மறுமைர்ச்சினய 
இைக்கியத்திை் உண்டு வசய்ததோகக் கருத�்�டுகிை்ைது.

இதை்�ிை்ைர் ஏை்�ட்ட முை்ப�ோக்கு இைக்கியம் 

மு.தனளைசிங்�ம்
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எை்�து வ�ரும் வச்ீசிை் நிகழ்ந்த ஒை்று. 
இதுவனர வடக்கிை், கிழக்கிை் ஏை்�ட்டிருந்த 
சோதிய ரதீியோை ஒடுக்குமுனைகளுக்கு 
எதிரோை குரைோகவும் வர்க்க�் �ிரச்சினைனய 
முதை்னம�்�டுத்தி வதோழிைோளர்களுக்கும் 
முதைோளிகளுக்கும் இனடயிைோை இைோ� 
நட்டக் கணக்னக பகள்விக்கு உட்�டுத்தி 
வதோழிைோளர்களுக்கோை விடிபவ 
மோனுடத்திை் முழுனமயோை விடுதனை 
எை்ை பநோக்னக பநோக்கி எழுத�்�ட 
கனதகளோகவும் அனவ இருக்கிை்ைை. 
முை்ப�ோக்கு இயக்கங்களிை் பதனவகள் 
இை்றுப�ோைபவ அை்றும் பதனவயோக 
இருந்த சூடோை கோை�்�குதி (இதனை 
ஓரளவு விரிவோக�் �ுரிந்துவகோள்ள 
‘எழுநோ’ வவளியடீோை அ.வகௌரிகோந்தை் 
எழுதிய ‘யோழ்�்�ோண சமூக உருவோக்கமும் 
வி�ுைோந்தரும்’ எை்ை ஆய்வு நுூனை 
வோசிக்கைோம்). யோழ்�்�ோணக் கை்லுூரியிை் 
தோழ்த்த�்�ட்ட சோதினயச் பசர்ந்த மோணவர் 
ஒருவர் கை்வி கை்க உள்வோங்க�்�ட்டப�ோது 
அதனை எதிர்த்து உயர்த்த�்�ட்ட சோதினயச் 
பசர்ந்த மோணவர்கள் வகு�்�ு �கிஷ்கரி�்�ிை் 
ஈடு�ட்டைர். எைினும் அந்த�்�ோடசோனையிை் 
அதி�ரிை் �ிடிவோதத்தோை் உயர்த்த�்�ட்ட 
சோதினயச் பசர்ந்தவர்களிை் �கிஷ்கரி�்�ு 
பதோை்வியிபை முடிந்தது.  இவ்வோைோை 
�கிஷ்கரி�்�ுச் சம்�வத்தோை் சீை்ைம் அனடந்த 
அந்த�் �ோடசோனையிை் முை்ப�ோக்குச் 
சிந்தனைகனளக் வகோண்ட �னழய 
மோணவர்கள், யோழ�்�ோண பமட்டினமச் 
சமூகத்திை் ‘பிற்கபாக்குச் சசயற்பாடுகளை’ 
எதிர்க்க ஓர் அனம�்�ோகத் திரண்டைர். 
�ிை்ைர் அதுபவோர் சமூக இயக்கமோக 
விரிவனடந்தது. �ிை்ைர் அவ்வனம�்�ு 
யோழ்�்�ோண ‘வாலிபர் காங்கிரஸ்’ எை்று 
அனழக்க�்�ட்டது. இவ்வனம�்�ிை் இருந்த 
�ைர் இடதுசோரிச் சிந்தனைகனளக் 
வகோண்டிருந்தைர். இந்த அனம�்�ிை் 
வசயை்�ோடுகளும் சிந்தனை அனைகளும் 
இைக்கியம் வனர நீண்டதோக�் �ுரிந்துவகோள்ள 
இயை்கிைது. இந்த அனம�்�ிைிருந்தவர்களோை் 
பநரடியோக இைக்கிய எழுத்து முயை்சிகள் 
பமை்வகோள்ள�்�ட்டைவோ எை்று 
அைியமுடியவிை்னை. எைினும் இவர்களது 
தோக்கம் முை்ப�ோக்கு இைக்கிய எழுத்து 
முனைக்கு அடி�்�னடயோக இருந்துள்ளது 
எை்�னத மறுக்கவியைோதோகிைது.

க.னகைோச�தி 1957-ை் ‘திைகரை்’ 
�த்திரினகயிை் ஆசிரியரோக வந்த�ிை்ைர், 
முை்ப�ோக்கு எழுத்தோளர்களுக்கு இை்னும் 
வோய்�்�ுக்கள் குமிந்தை. ஒருகட்டத்திை் 
முை்ப�ோக்கு எழுத்தோளர்களிை் கனதகள் 
எை்ைோபம �ிரச்சோரமோக அனமய ஆரம்�ித்தை. 

எந்தவித இைக்கியத் தகுதிகளும் இை்ைி 
வவறுபம சோதிய, வர்க்க விடுதனைனய�் 
ப�சுகிை்ைை எை்ை உள்ளடக்கத்துக்கோக 
அனவ �ிரசுரிக்க�்�ட்டை. ஈழ இைக்கியம் 
இைக்கிய அந்தஸ்னத இழந்து கு�்ன�க்கோடோக 
மோைிக்வகோண்டிருந்தது. இவை்னைவயை்ைோம் 
க.னகைோச�தி தை் மோர்சிய �ோர்னவயோை் 
“இதுதான் சரியான களல” எை்று 
திைைோய்வுக் கட்டுனரகனளயும் எழுதி எழுதிக் 
குமிக்க ஆரம்�ித்திருந்தோர்.

இைக்கியத்திை் அடி�்�னடயிை் வோழ்க்னக 
சோர்ந்த பதடை் இருக்கும். இரு�்ன�யும் 
�ிர�ை்ச இயக்கத்துக்கோை தத்துவோர்ந்த 
பகள்விகளுக்கோை வினடகனளயும் 
பநோக்கிச் வசை்லும். ஒரு வோழ்க்னகனய 
வவறுபம முதைோளிக்கும் வதோழிைோளிக்கும் 
இனடயிைோை இைோ� நட்டக் கணக்கிைிருக்கும் 
சமத்துவத்ததிை் ஊடக�் �ோர்க்க இயைோது. 
சரியோை ஊதிய�் �கிர்வும், அந்தஸ்தும் 
கினடத்தோை் ஊழியர்கள் விடுதனை 
அனடந்துவிட�் ப�ோவதும் இை்னை. வோழ்க்னக 
எை்�து எண்ணை்ை பகள்விகளோலும் 
தைி�்�ட்ட அகங்கோர பமோதை்களோலும் 
நிரம்�ியது. உண்னம எை்று நோம் 
நம்�ும் ஒை்று �ோதிதோை் உண்னம; மிச்ச 
உண்னம மை்னைய தர�்�ிைிரு�்�து. 
இதனைத் துழோவிக் கண்டனடய னவ�்�து 
இைக்கியம். இந்த�் �ுரிதைிை்ைி வவறுபம 
சூத்திரங்கள் ஊடோக அணுகி�்�ோர்க்கும் 
�ோர்னவனயக் வகோண்டது னகைோச�தியிை் 
அணுகுமுனை. இந்த அணுகுமுனையிை்தோை் 
வச.கபணசைிங்கைிை் வசவ்வோைத்னத 
மிகச்சிைந்த நோவை் எை்�பதோடு நிை்ைோமை், 
�ுதுனம�்�ித்தைிை் கனதகளிை் வரும் 
�ிச்னசக்கோரர்கள் எ�்�டி வர்க்கரதீியோகச் 
சுரண்ட�்�ட்டு �ிச்னசக்கோரர்களோக 
ஆக்க�்�ட்டோர்கள் எை்�னதச் வசோை்ைவிை்னை 
எை்று �ுதுனம�்�ித்தனை நிரோகரிக்கிைோர். 
இது ப�ோை்ை அணுகுமுனையோலும், 
னகைோச�தியிை் அரவனண�்�ுடனும் 
எண்ணை்ை �ிரச்சோரங்கனள எை்ைோம் 
சிறுகனதகள் எை்று வவளியிட்டது திைகரை்.
னகைோச�தியிை் இைக்கிய அணுகுமுனைக்கு 
எதிரோகக் குரை்கள் அை்னைய கோைத்திலும் 
எழத்தோை் வசய்தை. அதிை் வைினமயோகத் 
தை் கருத்துகனள�் �திந்தவர்களிை் 
முக்கியமோைவர் மு.தனளயசிங்கம். ‘விமர்சக 
விக்கிரகங்கை்’ எை்ை தை் கட்டுனரயிை் 
மு.தனளயசிங்கம், ஏ.பஜ கைகரந்திைோ, 
வசந்திை்நோதை், சிவகுமோரை், சிை்னையூர் 
வசை்வரோசோ, கோவலுூர் ரோசதுனர, எஸ்.
வ�ோை்னுத்துனர, னகைோச�தி, கோ.சிவத்தம்�ி 
�ை்ைி அவர்களது விமர்சை முனைனமயிை் 
உள்ள ஆழமை்ை தை்னமனயயும் இைக்கியம் 
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மதீோை நுண்ணுணர்வு�் ப�ோதோனமனயயும் 
கோரசோரமோகக் குைி�்�ிட்டு விவோதிக்கிைோர். அதை்கோை 
உதோரணங்கனள அந்தந்த எழுத்தோளர்கள் 
எழுதியவை்பைோடு பசர்ந்து வோசித்தோை் இை்னும் 
திை�்�ுகள் கினடக்கும். இதிை் கவைிக்க பவண்டியது 
மு.தனளயசிங்கம் அவர்கள் னகைோச�தி, சிவத்தம்�ி 
ஆகிபயோரிை் �ைவைீங்கனளச் சுட்டிக்கோட்டி 
எழுதிய கட்டுனரகனள ‘திைகரை்’ வவளியிட 
மறுத்ததுதோை். தங்களுக்கு எதிரோக எழும் 
தர்க்கபூர்வமோை விமர்சைங்கனள ஏை்றுக்வகோள்ள 
முடியோத மைநினையிபை னகைோச�தியும் 
சிவத்தம்�ியும் இருந்திருக்கிைோர்கள். இதைோை் தோை் 
மு.தனளயசிங்கம் கை்விமட்டங்களிை் உயர்�தவியிை் 
இருக்கும் ப�ரோசிரியர்கனள ‘துனரமோர்கள்’ எை்று 
அனழத்துச் சீண்டி�் �ோர்க்கிைோர். சமூக மட்டத்திை் 
தங்களுக்கு இருக்கும் வகௌரவம், எழுத்துைகிை் தோம் 
தோை் சிைந்த சிந்தனைவோதிகள் எை்�னத அடுத்த 
தனைமுனை அவர்களிை் ப�ோதோனமனயச் சுட்டிக்கோட்டி 
விவோதிக்கும்ப�ோது அை்ைது உனடக்கும்ப�ோது 
அந்தக் கருத்துகனள அடிபயோடு ஒைிக்கோமை் வசய்யும்  
நடவடிக்னககனளத்தோை் வசய்திருக்கிைோர்கள். 
இந்த வரோைோறுகனள விளங்கிக்வகோள்ளோமை் 
னகைோச�தினயயும், சிவத்தம்�ினயயும் 
துூக்கி�்�ிடி�்�வர்கள் நம் சூழைிை் இை்னும் 
இருக்கத்தோை் வசய்கிைோர்கள். அவ்வோறு இை்று 
ப�சு�வர்கள் ஈழத்துக்கு எை்று விமர்சை மர�ு இை்னும் 
இருக்கிைது எை்று அ�்�ோவித்தைமோக நம்�ுகிைோர்கள். 
( எது? தை் கருத்துகளுக்கு எதிரோை கருத்துகனளக் வகோண்டு 
விவோதிக்க வருவனத முை்ைோக நிரோகரி�்�தோ ஈழத்து விமர்சை 
மர�ு?)

ஆரம்�த்திை் முை்ப�ோக்கு எழுத்தோளர் அணியிை் எஸ்.
வ�ோை்னுத்துனர இருந்தோலும், அவரது தைி�்�ட்ட 
பதடை் எை்�து வவறுபம வர்க்கம், சோதீயம் சோர்ந்த 
ஒை்ைை்ை. யோழ்�ோண இனட நினை வர்க்கத்து 
அகவுைகத்னத நுண்னமயோகக் கோட்சி�் �டுத்துவதிை் 
அவர் எழுத்து வவை்ை ஒை்று. கோமம்  x வோழ்க்னக சோர்ந்து 
அவர் எழுதியனவ முை்ப�ோக்கு எழுத்தோளர்களோை் 
கடுனமயோக மறுக்க�்�ட்டை. இனவ மை்சள் �த்திரினக 
வனகயோை எழுத்து எை்று அை்னைய கோை�்�குதியிை் 
ஒதுக்க�்�ட்டது. இதைோை் சீண்ட�்�ட்ட எஸ்.வ�ோ 
முை்ப�ோக்கு முகோமிைிருந்து வவளிபயைி நை்ப�ோக்கு 
முகோனம உருவோக்கிைோர். உண்னமயிை் இந்த முகோம் 
முை்ப�ோக்கு எழுத்தோளர்கனளச் சீண்டி�்�ோர்�்�திபை 
அதித பநரத்னதச் வசைவிட்டது. தை்னைக் 
கைகக்கோரைோகக் கோட்டிக்வகோள்ள சிகவரட் �ிடிக்கும் 
�ுனக�்�டத்னதத் தை் நோவை் �ிை்ைட்னடயிை் எை்ைோம் 
�ிரசுரித்தோர். இதுபவோர் ஆபரோக்கியமோை விவோதமோக 
இருக்கோமை் இைக்கிய�் பூசைோகபவ அதிகம் இருந்ததோக 
மு.தனளயசிங்கம் குைி�்�ிடுகிைோர். அபதபநரம் 
முை்ப�ோக்கு அணியிை் தனைனம�் வ�ோறு�்ன� யோர் 
னக�்�ை்றுவது எை்ை ப�ோட்டியிை் ஒதுக்க�்�ட்டதோபை 
எஸ்.வ�ோ விைகிைோர்; அதுபவ அந்தரங்க கோரணமோக 
இருக்கிைது - எை்று மு.தனளயசிங்கம் “ஏழாண்டு 
இலக்கிய வைர்ச்சி” நுூைிை் குைி�்�ிடுகிைோர். இை்று 

எஸ்.வ�ோனவ திரும்�ி வோசிக்கும்ப�ோது இயை்�ுவோத 
அழகியைிை் ஈழ இைக்கியத்திை் முை்பைோடி எை்று 
�ுரிந்துவகோள்ள இயலும். “சடங்கு” நோவைிை் கோட்டும் 
சித்திரம் ஓர் பதர்ந்த ஆணிை் உளவியை் மடி�்�ிை் 
கீைை்கள். இருந்தப�ோதும் ‘நைவினட பதோய்தை்’ எை்ை 
ஆக்கபம எஸ்.வ�ோவிைது குைி�்�ிடத்தக்க ஆக்கம் 
எை்�து எை் எண்ணம். அை்னைய யோழ்�்�ோணத்திை் 
நுணுக்கமோை சித்திரமோக இை்றும் மள்ீவோசி�்�ுச் 
வசய்ய இயை்கிைது.

இந்த முை்ப�ோக்கு, நை்ப�ோக்கு குழுபமோதைிை் ப�ோது 
மு.தனளயசிங்கம் வமய்யுள் எனும் பகோட்�ோட்னட 
முை்னவக்கிைோர். வமய்யுனள ஓர் பகோட்�ோடோக 
முை்னவத்தோலும் உண்னமயிை் அது இைக்கியத்னத, 
வோழ்க்னகனய�் �ுரிந்துவகோள்வதை்கோை ஓர் 
சிந்தனை முனைனமதோை் எை்பை வகோள்ள 
பவண்டியுள்ளது. முை்ப�ோக்கு முகோமிை் இருக்கும் 
எழுத்தோளர்கனளயும் சரி, நை்ப�ோக்கு அணியிை் 
எஸ்.வ�ோவுடை் இருந்த எழுத்தோளர்கனளயும் சரி 
தைக்குரிய இைக்கிய�் �ோர்னவயிை் மிகக்கைோரோகபவ 
அணுகிைோர் தனளயசிங்கம். அை்னைய கோைத்திை் 
இவ்விரண்டு முகோங்கனள விமர்சிக்கவும் �ுதிய 
சிந்தனைனய உருவோக்கவும் மு.தனளயசிங்கம் 
னவத்த பகோணத்னத மூை்ைோம் பகோணம் எைைோம். 
உண்னமயிை் முை்ப�ோக்கு எழுத்தோளர்கள் எை்ை 
வ�யனர தங்களுக்குத் தோங்கபள சூட்டிக்வகோண்டோலும் 
அது உண்னமயிை் ‘முை்ப�ோக்கு’ எழுத்துத்தோைோ? 
எை்�னத மு.த விமர்சைத்துக்கு உள்ளோக்குகிைோர். 
அனவ அவ்வோறு இரு�்�திை்னை எை்�னதயும் 
குைி�்�ிடுகிைோர். (முை்ப�ோக்கும், கைோச்சோரமும் �த்து 
வருடத்துக்கு ஒருமுனை மோைிக்வகோண்டு இருக்கும் 
ஒை்ைை்ைவோ!) எஸ்.வ�ோை்னுத்துனரயிை் எழுத்து�் 
�ோணினயத் தழுவி எழுதியவர்களும் முை்ப�ோக்கு 
அணியிை் இருந்தனத ஆதோரத்துடை் முை்னவக்கிைோர். 
கிட்டத்தட்ட எை்ைோபம ஒை்றுதோை் எை்ை �ோர்னவயும் 
�ை இடங்களிை் மு.தனளயசிங்கதிடை் வவளி�்�டச் 
வசய்கிை்ைது.  கடுனமயோகபவ க.னகைோச�தினய 
நிரோகரிக்கும் விவோதங்கனள இை்று வோசிக்கும்ப�ோது 

மு.பொை்ைம்ெலம்
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அதை் எதிர்கோை இைக்கிய நினைனம எ�்�டி இருக்கும் 
எை்ை தனளயசிங்கத்திை் ஊகங்கள் இை்று நிஜமோகி 
இரு�்�னத விய�்�ுடை் பநோக்க முடிகிைது.

“னகைோச�தியிை் இைக்கிய�் �ோர்னவ ஆழம்தோை். 
ஆரம்�த்திை் விரிந்து வதரிந்த ஒரு தரமோை 
இைக்கிய�்�ோர்னவ ‘முை்ப�ோக்கு’ இைக்கிய�் 
�ோர்னவயோக மோைியப�ோது தை்னை ஓர் குறுகிய 
கட்சிக்குள்ளும் வகோள்னகக்குள்ளும் திணிந்துத் 
தோனும் குறுகிக்வகோண்டது, �னழய தமிழ் இைக்கிய 
அைிவுமட்டுமை்ை மை்னைய நோட்டு இைக்கியங்கனள�் 
�ை்ைித் வதரிந்திருக்கும் ஓர் ஒ�்�ிைக்கிய�் �ோர்னவயும் 
பதனவ எை்ை நை்ை வகோள்னகயும் அதைோை் பதயத் 
வதோடங்கிவிட்டது. �ிை்�ு �ிை்ைர் வந்த �ிை்சுகளிடம் 
�ிை்�ு  அக�்�ட்ட ப�ோது பதய மட்டும் வசய்யவிை்னை 
பதய்ந்து சினதந்து பகோரோமோகியும் விட்டது.” -  எை்று 
குைி�்�ிடும் தனளயசிங்கத்திை் வரிகள் இை்றும் 
உண்னமயுடபைபய ஈழ இைக்கிய�்�ர�்�ிை் இருக்கிைது.
�கீதரை் ஈழத்து முை்ப�ோக்கு எழுத்துக்கனள 
வோசித்துவிட்டு, “தமிழ்நோட்டிை் எழுத�்�டும் 
இைக்கியங்கனள விட  �த்துவருடங்கள் �ிை்தங்கி 
இருக்கிைது ஈழத்து இைக்கியம்” -  எை்ை ரதீியிை் 
ஒரு கருத்னத வவளியிட்டோர். இது அ�்ப�ோது 
வ�ரும் சீண்டனை அனைத்துத் தர�்�ு ஈழத்து 
எழுத்தோளர்களுக்கு இனடயிை் உருவோக்கியது. 
அதை்கோை எதிர்வினைகள் வழனமப�ோை் சோணிபூசும் 
வமோழியிை் இருந்தை. மு.தனளயசிங்கம் கூட 
“�கீதரனுக்கு�் ன�த்தியம்” எை்ைோர். 

ஏைக்குனைய இபத கோை�்�குதியிை் 
வண்ணநிைவை் ஈழத்து முை்ப�ோக்கு எழுத்துகள் 
எை்று அனடயோள�்�டுத்த�்�டும் எழுத்துகனள 
வோசித்துவிட்டு மிகவும் வநோந்துப�ோய் “ஈழத்து 
முை்ப�ோக்கு எழுத்துகளுக்கு பூச்சிமருந்து 
அடிக்கபவண்டும்”-  எை்ைோர். பமலும் ‘பகோட்�ோடுகளோை் 
�ோனைவைமோக்க�்�ட்டது’ ஈழ இைக்கியம் எை்ைோர். 
இை்று ஈழ இைக்கிய வரைோை்னைத் திரும்�ி�் 
�ோர்க்கும்ப�ோது �கீதரை், வண்ணநிைவை் 
வசோை்ைனவ எத்தனகய கூர்னமயோை கூை்று 
எை்�னத அரசியை் பூசை்களுக்கு அ�்�ோை் 
சிந்திக்கும் திைனமயோை இைக்கிய வோசகர்கள் 
�ுரிந்துவகோள்வோர்கள். 

இைங்னகயிை் வசிக்கும் இைங்களுக்கு 
இனடயிைோை முரண்�ோடுகள், தைிச்சிங்களச் சட்டம் 
வகோண்டுவர�்�ட்ட ப�ோது �ோரிய கைத்துடை் எழுந்தது. 
தமிழரசுக்கட்சி  சமஷ்டிக் பகோரிக்னகனய முை்னவத்தது. 
மு.வ�ோ மை்றும் சு.விை்வரத்திைம் இனணந்து 
எழுதிய மு.தனளயசிங்கத்திை் ‘ஏழோண்டு இைக்கிய 
வளர்ச்சி’ நுூைிை் முை்னுனரயிை் “சமஷ்டி ஆட்சியிை் 
பதனவனய இடதுசோரிகள் உணர்ந்தப�ோதும், �ைவித 
அரசியை் கோரணங்களுக்கோக அவர்கள் அனத�் 
�ுைக்கணித்து ஒை்னை ஆட்சி பதசியம் ப�சித் தமிழ் 
மக்களிை் ஏபகோ�ித்த குரனை நசுக்கிைர். இதுபவ 
வ�ோது�் �ிை்ைணி” எை்று குைி�்�ிடுகிைோர்கள். 

அதைோை்தோை் இை முரண்�ோடுகள் உச்சத்னத 
பநோக்கி நகர்ந்த ப�ோதும் கம்ைியூைிஸ்ட் கட்சிக்குள் 
அக�்�ட்டிருந்த முை்ப�ோக்கு எழுத்தோளர்களோலும் 
னகைோச�தியோலும் இை�்�ிரச்சினை சோர்ந்து 
தங்களது உள்ளோர்ந்த உண்னமனய வவளிபய 
னவக்க முடியோமை் ப�ோைது. இவர்கள் கட்சிக்கோக 
இைமுரண்�ோடுகள் பநோக்கி தங்கள் பதடனை 
விரிக்கோமை், மண்ீடும் ஆனைத்வதோழிைோளி x முதைோளி 
�ிரச்சினை எை்று எழுதிக்வகோண்டிருந்தோர்கள். 
அ�்ப�ோனதனய இைவுணர்ச்சியிை் வரீியம் மக்களிடம் 
அதிகம் �ரவத் வதோடங்க, அது சோர்ந்த வதளிவோை 
�ோர்னவனய இடதுசோரிகளோை் முை்னவக்க 
இயைோமை் வசை்ை அவர்களிை் இடம் சரிந்தது எை்�து 
வரைோை்ைிை் ஒரு�்�க்க உண்னமயோக இருக்கிைது.

இை�்�ிரச்சினையிை் வரீியம் கூடி�் ப�ோர்ச்சூழை் 
உருவோகிய ஈழ  இைக்கியத்திை் கோை�்�குதியிை் 
ப�சுவ�ோருனள எழுச்சியூட்டை், துயனர�்�ோடுதை் 
எை்ை இரண்டு தைி�்வ�ரும் �ிரிவோக �ிரிக்கைோம். 
நட்சத்திரை் வசவ்விந்தியை்,  அஸ்வபகோஸ், எஸ்.ப�ோஸ் 
ப�ோை்ை அை்னைய கோை இனளைர்கள் இை்னுவமோரு 
�ுதுத்தனைமுனையோக எழுந்து வந்தோர்கள். இவர்கள் 
எழுதிய கவினதகள் பநரடியோக உணர்வுகனள�் 
ப�சுவபதோடு எளினமயோை வசோை்களுடை் 
நிை்றுவிடக்கூடியை. �ுதிய அழகியை் சோத்தியங்கனளத் 
திைந்துவிடக்கூடியை. அவ்வோபை இந்தக் கவினதகனள 
அ�்�டிபய இை்னைய தளத்திைிருந்து மதி�்�ிட 
முடியும். இவர்கள் எழுதிய ஆக்கங்கள் எவ்வோறு 
விமர்சைத்துக்கு உள்ளோகிை எை்று பதடிைோை் 
இ�்ப�ோதிருக்கும் தளத்திைிருந்து �ோர்க்க துை்�பம 
கிட்டுகிைது.

உதோரணத்துக்கு மு.வ�ோை்ைம்�ைத்திை் 
விமர்சைங்கள் சிைவை்னை�் பநோக்குவது பமலும் சிை 
�ுரிதை்களுக்கு இட்டுச்வசை்லும்.

1

பசோனைக்கிளியிை் கவினத�் �ோணி �ை்ைி 
ஏை்கைபவ விரிவோக எழுத�்�ட்டுள்ளதோை் அது 
�ை்ைி விவ�ரிக்கத் பதனவயிை்னை. அவரது 
கவினதகள், அஃைினண�் வ�ோருட்கனள மைித 
குணோம்சங்களுக்குள் இட்டு உருவக�்�டுத்துவதும், 
இத்தனகய  உருவக�்�டுத்தை்களோை் 
ஏை்�டுத்த�்�டும் ஒருவனக�் �டிமமும் மினுக்கமுை 
வவளிவருவை. சிை நை்ைோக வந்து வோய்�்�தும் 
உண்டு. சிை எை்ைோவை்னையும் வகடுத்து விடுவதும் 
உண்டு. அண்னமயிை் இவர் எழுதிய கவினத 
ஒை்றுக்கு னவத்த தனை�்�ு ‘வறுக்க வறுக்க 
மணக்கும் பூச்சி’ எை்�தோகும். சிை பூச்சிகனளத் 
வதோட்டோபை வயிை்னைக் குமட்டும் நோை்ைம் 
அவ்விடத்னத விட்டு அகை அதிக பநரம் எடு�்�துண்டு. 
அ�்�டி�்�ட்ட பூச்சிகனள வறுத்தோை் எை்ைவோய் 
இருக்கும் எம் நினை? எைக்கு வயிை்னைக் குமட்டும் 
அந்த நோை்ைத்திை் மட்ீடைோை் அக்கவினதனய�் 
�டிக்கக் கஷ்டமோய் இருந்தபதோடு �டித்த �ிை்�ும் 
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அந்த நோை்ைந்தோை் கவினதகளிை் கருத்னத மைீி 
மித�்�தோய் இருந்தது. 'சுடச்சுட வவண்னம தரும் 
சங்கு” எை்று �னழய கவிைர்கள் வசோை்ைதிை் 
இருந்த வ�ோருத்த�்�ோட்னட �ுதிதோய் கவினத 
�ண்ணும் நோம் பயோசிக்க பவண்டோமோ?

-மு.வ�ோை்ைம்�ைம்-

மு.வ�ோவுக்கு �டித்தவுடை் குமட்டை் வகோடுத்த 
பசோனைக்கிளியிை் அந்தக் கவினத இதுதோை்.

வறுக்க வறுக்க மணக்கும் பூச்சி
எை்னை வறுக்க வறுக்க 
நோணர் முறுகி மண�்ப�ை்.
கருபகை்!
ஒரு சிை்ை�் பூச்சி நோை். 
இந்த உைகத்திை் மிதந்து 
இயை்ைோை் வோைத்னத எட்டுவது, 
இை்னைவயை்ைோை் ப�ோவவதை்ை 
வ�ரிய கங்கணங்கள் கட்டோத 
ஒரு சிை்ை�் பூச்சி நோை்!

சூரியனைத் திரு�்�ி எை் �க்கம் னவக்க 
எைக்கும் ஆனசயுண்டு, ஆைோலும் 
�ிைரிை் ஒளினய நோை் ருசிக்க விரும்�விை்னை. 
எை் வட்ீடிை்குள் விளக்கும் �ிைர் இை்ைத்துள் 
இருளுனமை்று,
நோை்–
இந்த உைகத்திை் மிதக்க ஆனசயிை்னை.
எண் சிைகிை் இந்த உைகத்னத ஒட்டி 
எங்பகோ �ைந்து வகோண்டுப�ோய் னவத்து 
கு�்ன� கூழை்கனள அகை்ைி,
மிகச் சுத்தமோை ஒரு நிைத்னத 
அதிை் சிரித்த முகங்களுடை் மிருகங்கனள 
ஆக்கி�் �ோர்க்க ஓர் ஆனசயுணர்டு, அதை்கோக 
இந்த உைகத்திை் மிதக்கிை்ை ஒரு பூச்சி!
இை்னும் ஒட்டவிை்னை எண் சிைகிை் உைகம். 
நோை் மிதக்க மிதக்க 
வவயிை் இனைத்து வவயிை் இனைத்து 
எண் நீர்நினைகள் வை்ை 
முறுக வறுக்கிைது, ஏபைோ வதரியவிை்னை, 
நோனும் கருகவிை்னை!

-கசாளலக்கிைி- (எக்ஸிை் இதழ் 4-இை் வவளியோகியது)

இங்கு மு.வ�ோ பசோனைக்கிளி எழுதியது கவினத அை்ை 
எை்று மறு�்�திை் நமக்கு �ிரச்சினை இை்னை. மு.வ�ோ 
வசோை்ைவருவனத விளங்கிக்வகோள்ள முடிகிைது. 
ஆைோை், மைித மை விவகோரங்கனள�் �டிமமோக 
�யை்�டுத்தும் ப�ோது, இங்கு வரும் பூச்சி ப�ோை அது 
ஏை் கனை ரதீியோக வவை்கிைது அை்ைது பதோை்கிைது 
எை்�னத �ுைவயமோக விளக்கமுடியவிை்னை 
மு.வ�ோவோை். இங்குவரும் பூச்சி ஏை் இக்கவினதயிை் 
சரியோை �டிமமோக உருவோகவிை்னை எை்�னதத் 
தை்தர�்�ிை் வதளிவோகச் வசோை்ை முடிவதிை்னை. 
அதை்கு அவர் வகோடுக்கும் விளக்கம் “வயிை்னைக் 
குமட்டும் அந்த நோை்ைத்திை் மட்ீடைோை் அக்கவினதனய�் 

�டிக்கக் கஷ்டமோய் இருந்தபதோடு �டித்த �ிை்�ும் அந்த 
நோை்ைந்தோை் கவினத களிை் கருத்னத மைீி மித�்�தோய் 
இருந்தது” இனதச் வசோை்ை ஓர் இைக்கிய விமர்சகர் 
பதனவயோ எை்ை? 
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நோம் சிை அவதோைி�்�ுகனள முை்னவக்க பவண்டும். 
அ�்ப�ோதுதோை் 90களிை் மிதந்துள்ள கவினத�் 
ப�ோக்குகனள அவதோைிக்கவும் இைி வர�்ப�ோகும் 
ஆபரோக்கியமோை ப�ோக்குகனளக் கணக்கிவைடுத்து�் 
ப�ணவும் முடியும்.

90களிை் வவளிவந்த வோசுபதவைிை் 'வோழ்ந்து வருதை்", 
நட்சத்திரை் வசவ்விந்தியைிை் 'வசந்தம் 91’, ஜ�ோரிை் 
தர�்�ட்டுள்ள அவகோசம்', ஓட்டமோவடி அை�ோத்திை் 
'எரிவநரு�்�ிைிருந்த”, சு�த் திரைிை் ‘சு�த்திரை் 
கவினதகள்', அஸ்வபகோஸிை் 'வைத்திை் அனழ�்�ு 
ஆகிய வதோகுதிகளிை் கவினதகள் ஏை்கைபவ 
நோை் குைி�்�ிட்ட �ோணிக் கவினதகளிை் இருந்து 
பவறு�ட்டனவயோகவும், இைிவரும் ப�ோக்குகனள 
பநோக்கிய உணர்வகோம்�ுனடயைவோகவும் 
உள்ளைவவை்ைோை் மினக�்�டுத்தைோகோது.

93ை் வவளியோை வோசுபதவைிை் ‘வோழ்ந்து வருதை்’ 
வதோகு�்�ிை் உள்ள கவினதகள் இ�்�ுதிய ப�ோக்கிை் 
வருனகக்கு அடிக்கை் ைிட்டு �ோனத அனமத்தனவயோக 
நிை்கிை்ைை' ஒரு மோனையும் நோனும் எை்னும் அவரிை் 
கவினத �ிை்வருமோறு ஆரம்�ிக்கிைது.

"வோைம் இருளனடந்து கோை்று�ைமோய் வசீும் 
இந்த மோனையிை் நோை் வ�ருக்வகடுக்கிபைை். 
நோை் நிம்மதி இழக்கிபைை். துயரிை் வநை்சு 
கசிகிைது. கோரணம்�ுரியோது அடிவை்ைிை் கத்திகள் 
�ோய்கிைது.” �டிமம், உருவகம், உவனம எை்று 
எந்தவித ஆரவோரமும் இை்ைோமை் சோதோரணமோக 
வ�ய்ய�்�டும் வோர்த்னதகளோை் கவினத 

�.சிவத்தம்ெி
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ஊை்வைடு�்�னத இக்கவினதயிை் கோண்கிபைோம். ‘நோை் 
வ�ருக்வகடுக்கிபைை்’, ‘கோரணம் �ுரியோது அடிவயிை்ைிை் 
கத்திகள் �ோய்கிை்ைை’ -  எை்னும் வோர்த்னத�் 
�ிரபயோகங்கள் அத்தனகயை.

-மு.வ�ோை்ைம்�ைம்-

மு.வ�ோவுக்கு�் �டிமம், உருவகம், உள்ளடக்கம் 
எை்�னவவயை்ைோம் ஆரவோரமோகத்தோை் வதரிகிை்ைை. 
கவினதயிை் ஏை் �டிமங்கள் பதனவ, அனவ எ�்�டி 
கைவுத் தை்னமயோக விரிகிை்ைை எை்�னதவயை்ைோம் 
அவரோை் விளக்கவும் முடியவிை்னை. கனடசிவனர 
மு.வ�ோவிைோை் �டிமம், உருவகம், உவனம இை்ைோமை் 
எ�்�டி கவினத சிருஷ்டிகரம் வகோள்கிைது எை்�னத 
விளக்கபவ முடியவிை்னை. கவினதயிை் வோசகர் 
கவைிக்க மைந்த பகோணம், அது அரூ�மோக 
உணர்த்தும் அகவய உணர்னவ �ுைவயமோக எழுத்திை் 
வகோண்டுவருவது. விவரி�்�பத விமர்சகைிை் கடனம.; 
அனவவயை்ைோம் முவ�ோவுக்கு கிை்சித்தும் வரவிை்னை 
எை்�னத இங்பக பநோக்கைோம்.

***

இக்கட்டுனரயிை் ஏை் வதோடர்ச்சியோக மு.வ�ோனவ 
மட்டுபம கருத்திை் வகோள்கிைீர்கள்?  பவறு விமர்சகர்கள் 
இை்னையோ எை்று பகட்கைோம். 

னகைோச�தி ஏை் ஓர் விமர்சகர் இை்னை எை்�னத 
பமபை குைி�்�ிட்டோகிவிட்டது. அவர் சமூகத்னத அளக்க 
இைக்கியத்னத �யை்�டுத்த முனைந்தோரபர தவிர 
இைக்கிய விமர்சகர் இை்னை. மு.தனளயசிங்கம்  
னகைோச�தி உட்�ட அந்தக்கோைத்திை் இருந்த விமர்சக 
விக்கிரங்களளிை் ப�ோதோனமகனள வதளிவோகச் 
சுட்டிக்கோட்டி துகிலுரித்துவிட்டோர். ஆைோை்,  அவரிை் 
தம்�ியோை மு. வ�ோை்ைம்�ைம் �ை்ைி யோரும் அதிகம் 
ப�சியதிை்னை. அபதபநரம் மு.வ�ோை்ைம்�ைம் ஈழத்து 
விமர்சை மர�ிை் தைக்கு ஓர் இடம் இரு�்�தோக இை்னும் 
நம்�ுகிைோர். ஆக அவர் நம்�ுகிை்ை அவரது தகுதி மதீோை 
விமர்சைங்கனள முை்னவக்கக்கூடிய சுநதந்திரமும் 
எங்களுக்கு கினடக்கிைது.

மு.வ�ோவுக்கு ஒரு மைக்குனை இை்றுவனர 
உள்ளது. தமிழியை் வவளியடீோக வந்த ‘யதோர்த்தமும் 
ஆர்மோர்த்தமும்’ எை்கிை தைது �ுத்தகம் வ�ரிதோகக் 
கண்டுவகோள்ள�்�டவிை்னை எை்�துதோை் 
அது. உண்னமயிை் மு.வ�ோவிை் குைி�்�ிடத்தக்க 
�ுத்தகங்களிை் ஒை்று அது மட்டும்தோை் எை்�பத எை் 
எண்ணம். ஆைோை், அ�்�ுத்தகத்திலுள்ள மஹோகவி 
நீைவோணை் �ை்ைிய திைைோய்வுக் கட்டுனரகள்கூட 
�ுைவயமோை தர்க்கங்களுடை் நிை்றுவிடுகிை்ைை. 
இை்று திரும்�ி�் �ோர்க்கும்ப�ோது பமைதிக 
�ுரிதை்களுக்குச் வசை்ைபவ இயைோத தை்னமயுடை் 
வைட்டு வமோழியுடனும்ை் அக்கட்டுனரகள் 
பமை்பகோள்களுடனும் அனமந்திருக்கிை்ைை 
எை்�து துக்கரமோைபத. மு.வ�ோை்ைம்�ைம் ஈழத்து 
இைக்கியத்திை் யோர் யோர் �ங்கு�ை்ைிைோர்கள் எை்ை 

வரைோை்று ஆவண�்�டுத்தை் பவனைனயத்தோை் 
வசய்தோபர தவிர, ஒரு �னட�்ன� ஆழமோகச் வசை்று 
வதோட்டு இை்னுவமோரு �ுதிய பகோணத்னத வோசகருக்குக் 
கோட்டிவிடும் விமர்சைத்னதச் வசய்யபவ இயைவிை்னை. 
முயை்று முயை்று �ோர்த்து பதோை்வியுை்ைவர்.

இை்னுவமோரு மு.வ�ோை்ைம்�ைத்திை் கூை்னை 
சுட்டபவண்டியுள்ளது. கீபழ �ோர்க்கவும்.

“50களில் பகீரதன், ஈழத்து எழுத்தாளர்கள் 
தமிழ்நாட்ஹடவிட பத்து வருடங்கள் 
பிந்தியுள்ளார்கள் என்று கூறியனபாது “அது 
அவரது அறியாஹம”  என நாம் சாடினனாம். 
இன்று அனத வஹகக்குரல் நஜயனமாகன் மூலம் 
மண்ீடும் ஒலிக்கிறது. நமது சிறுகஹதகள் 
தமிழ்நாட்டுச் சிறுகஹதகஹளவிட பின்தங்கி 
நிற்பதாகவும், ஒற்ஹறப் பரிமாணமுஹடய 
தட்ஹடயானஹவயாக இருப்பதாகவும் 
அவர்  கூறியுள்ளார். இக்கூற்ஹறப் 
பகீரதனுஹடயதுனபால நாம் ஒதுக்கிவிட 
முடியாது. இதில் கணிசமான உண்ஹம 
உண்நடன்பஹத நாம் ஒப்புக்நகாள்வது எமது 
இலக்கிய ஆனராக்கியத்துக்கு அவசியம்”.

 -மு.வ�ோை்ைம்�ைம்-

வஜயபமோகைிை் கூை்னை �ைமோக ஆபமோதிக்கும் 
மு.வ�ோை்ைம்�ைம் இை்று முை்னுக்கு�்�ிை் 
முரணோை கருத்துக்களுடை் உைோவருகிைோர். இனத 
வஜயபமோகைிை் “பூச்சிமருந்து” விவோதத்துடை் 
வதோடர்�ு�டுத்தி�் �ோர்க்க பவண்டியுள்ளது.

சு.விை்வரத்திைம் கவினதகளிை் �னட�்�ுைகம் 
சோர்ந்து ‘அகவமரியும் சந்தம்’ எை்ை   கட்டுனரனய 
வஜயபமோகை் ‘கோைம்’ இதழ்-27ை் எழுதியிருந்தோர். 
அதிை் விை்வரத்திைத்னத விதந்பதோதி, தோழ்த்தி சிை 
வ�ோதுனம�்�டுதை்களோை் ஈழக் கவிைர்கள் �ை்ைி 
வஜயபமோகை் தரக்குனைவோக ஏபதோ வசோை்ைிவிட்டோர் 
எை்ை ரதீியிை் மு.வ�ோை்ைம்�ைம் அதை்கு 
எதிர்வினையோக கோைம் இதழ் 28 & 29ை் 'அகவமரியும் 
சந்தத்திை்' அடிபயோடும் நிரோகரி�்�ு” எை்று ஒரு கட்டுனர 
எழுதிைோர்.  (கட்டுனரயிை் ஆரம்�ம் இ�்�டி ஆரம்�ிக்கும் 

�.சிவத்தம்ெி
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:வஜயபமோகை் ஈழத்துக் கவிைர் சு.விை்ைரத்திைம் 
‘அகவமரியும் சந்தைம்’ எை்ை தனை�்�ிை் 
கோைம்-27 இதழிை் எழுதிய விமர்சைத்னத 
வோசித்தப�ோது மகிழ்ச்சி அனடந்பதை். 
கோரணம் எந்தத் தமிழ்நோட்டு எழுத்தோளனும் 
ஈழத்துக் கவிைர் ஒருவனர விமர்சை ரதீியோக 
ஆய்வுவசய்து �ோரோட்டி எழுதியதிை்னை) இை்று 
மு.வ�ோவிை் அக்கட்டுனரனய வோசிக்கும்ப�ோது 
வழனமப�ோை் பமை்பகோள்களுடனும் அகவய 
உணர்வுகளுக்குள் நுனழயோத �ுைவய 
தர்க்கங்களுடை் எழுத�்�ட்ட கட்டுனரயோக 
இரு�்�னதபய சைி�்�ுடை் பநோக்க இயலுகிைது. 
அதிை் அடுத்த தனைமுனையிை் எக்கசக்கமோை 
கவிகள் உண்டு,  அவை்னை வஜயபமோகை் 
கருத்திை் வகோள்ளவிை்னை எை்ை ரதீியிை் 
குைி�்�ிடுகிைோர். குைி�்�ிடுவபதோடு நிை்ைோமை் 
ஒரு �ட்டியனையும் வகோடுக்கிைோர்: கருணோகரை், 
பயசுரோசோ, �ுஸ்�ரோஜை்,  அரவிந்தை், சிவபசகரம், 
பசோனைக்கிளி, வோசுபதவை், ஜ�ோர், நிைோந்தை், 
வசழியை், முை்னைகமோை், அமரதோஸ், எை்.
பக மகோைிங்கம், �ைோகபணசை், சிவரமணி, 
ஊர்வசி, சங்கரி, ஒளனவ, ஆழியோள் எை்று 
அந்த�்�ட்டியை் நீள்கிைது.  அதை்கு வஜயபமோகை் 
நனகச்சுனவயோக ஓர் �திை் வ�ோதுவவளியிை் 
அளித்தோர். (மு.வ�ோ குைி�்�ிடும் கவிைோர்களிை் 
வ�ோருட்�டுத்தத்தக்கவர்களிை் கவினதகனள 
வஜயபமோகை் மு.வ�ோை்ைம்�ைத்னதவிட 
ஆழத்துக்குச் எை்று எழுதியிருக்கோர் 
எை்�னதயும் குைி�்�ிட பவண்டியுள்ளது). 
அதோவது, வஜயபமோகை் �ட்டியைிை் அவசியத்னத 
வைியுறுத்தும் வனகயிை் மு.வ�ோ அனைவனரயும் 
ஒபர �ோயிை் அமரனரனவ�்�திை் இருக்கும் 
சமரசத்னதபய வண்ணநிைவைிை் �ோணியிை் 
– “அத்தனை கவிகள் நோட்டிை் இரு�்�ிை் 
பூச்சிமருந்து அடிக்கபவண்டும்” -  எை்ை ரதீியிை் 
நனகச்சுனவயோகச் சீண்டும் தை்னமயிை் -  
குைி�்�ிட்டு இருந்தோர். 

அதை்கு முை்ைரும் இபதவிடயத்னத 
வஜயபமோகை் தைது  �ை்பவறு கட்டுனரகளிலும் 
உனரயிலும்  இனத�் �ைதடனவகள்  முை்ைபம 
திரும்�த் திரும்� குைி�்�ிட்டுள்ளோர். ஆைோை்,  
திடீவரை்று இ�்ப�ோதுதோை் ஓர் உனரயிை் 
இனதக் கண்டு�ிடித்து நமது அை்�ர்கள் 
ப�சியிருக்கிைோர்கள். நம்மவர்களுக்கு 
எ�்ப�ோதுபம எை்ைோபம வகோை்சம் �ிந்தித்தோை் 
வதரியவரும். இது வகோை்சம் அதிகம்தோை்; 
சரி இருக்கட்டும். ஒரு நனகச்சுனவனயயும் 
அதை்குள்ளிருக்கும் வமைிதோை சீண்டனையும் 
�ுரிந்துவகோள்ளக்கூட முடியோமை் இங்கிருந்து 
எழும் எதிர்வினைகனள�் �ோர்க்க வவட்கமோகவும் 
சைி�்�ோகவுபம இருக்கிைது.

இங்பக வனசகனளக் 
வகோட்டிக்வகோண்டிரு�்�வர்கள் தோங்களும் 

இைக்கியவோதிகள் தோை் எை்று 
நினைக்கிைோர்கள். சிைர்  வருடத்துக்கு ஒரு 
கனத எை்ை ப�ரிை் சிைவை்னையும், விமர்சைம் 
எை்ை வ�யரிை் கனதகனளச் சுருங்க மண்ீடும் 
வசோை்�வர்களோகவும் இரு�்�வர்கள். சிைர் 
அதுவுமை்ை. 

ஒரு கோைத்திை் எஸ்.வ�ோ “புலம்சபயர் 
இலக்கியம் தான் தமிழ் இலக்கியத்ளத 
இனிகமல் ஆளும்” -  எை்று வசோை்ைப�ோது 
சுந்தர ரோமசோமி ஓர் எதிர்வினை னவக்க, 
இபதப�ோை் ஓர் கூச்சை் எழுந்தது. வவறுமபை 
சிை்ைிதழ்களிை் எண்ணிக்னகனய னவத்து 
வசோை்ை�்�ட்ட மிக பமம்ப�ோக்கோை உணர்ச்சிக் 
கூை்று எஸ்.வ�ோவிைது எை்�து �ிை்�ோடு 
தோைோகபவ வதரியவந்தது. 

இை்று சோதோரணமோக ஓர் ஈழ இைக்கிய இதனழ�் 
�ுரட்டிைோபை அதனைத் வதரிந்து வகோள்ளைோம். 
கோரணம் நம் சூழைிை் இைக்கியச் வசயை்�ோடு 
எை்�து �ைருக்கு ஆர்மோர்த்தமோைதோக இை்னை. 
நினைபவை்ை முடியோத அரசியை் ஆதங்கங்கனளக் 
கனரக்கக் கோகிதங்கள் பதனவயோக இருந்தை 
எை்ைளவிபை இை்று ஈழத்திை் இைக்கிய 
சிை்ைிதழ்கனள “நுூைகம்” தளத்திை் 
திரும்�ி�் �ோர்க்கும்ப�ோது �ுரிந்துவகோள்ள 
இயை்கிைது. இை்று �ுைம்வ�யர் இதழ்கள் 
ஒை்று இரண்டு தோை். அவை்ைிை்கூட எழுத 
முடியோதவர்களிை் வவை்றுக் கூச்சைோகத்தோை் 
இை்னைய இைக்கியத்திை்கு சம்�ந்தம் இை்ைோத 
கூக்குரை்கனள பநோக்க பவண்டியிருக்கிைது. 

�ட்டியைிை் பதனவனயயும், இைக்கியத் 
தரோதரத்னத�் �ை்ைிப�சும் ப�ோது இங்பக 
இந்தக் கூச்சை்கள் எ�்�வும் ஒைி�்�னவதோை். 
வஜயபமோகை் ஈழக் கவிைர்களிை் �ைனர 
நிரோகரிக்கிைோர் எை்ைோை், இங்கிரு�்�வர்கள் 
“இை்னை வஜயபமோகை் வசோை்�வர்கனளத் 
தவிர்த்தும் இங்பக கவிகள் உண்டு,  இவர்கனள 
இை்ை இை்ை பகோணத்திை் வ�ோருட்�டுத்த 
பவண்டும்” -  எை்று ஒரு கட்டுனரனய முை்னவக்க 
பவண்டும்;.  உனரயோடனைத் திைக்க பவண்டும். 
இந்தச் சீண்டலுக்கு �ிை்னுள்ளதும் அதுதோை். 
ஆைோை், அனதச் வசய்ய இங்கிரு�்�வர்களுக்கு 
வோசி�்�ும் இை்னை, இைக்கிய  அைிவும் இை்னை. 
வவறுமபை வனசகனளத்தோை் வழனமப�ோை் 
னவக்க இயை்கிைது. முகநுூை் விரு�்�க் குைிக்கோக 
மைிவோை உனரயோடை்கனள�் வ�ருக்க 
முடிகிைது. அவர்களோை் முடிந்தது அவ்வளவு 
தோை். ஆைோை், உண்னமயிை் ஈழ இைக்கியம் 
சோர்ந்து வோசி�்�ுள்ளவர்களோை் அ�்�டியோை 
கட்டுனரனய எழுத முடியுமோ எை்�தும் சந்பதகபம. 
அங்கும் தீர்க்கமோை �ட்டியை் உருவோகும்; 
ஏவைை்ைோை் உண்னமயிை்  அ�்�டி இைக்கியத் 
தரத்துடை் கவினதகள் எழுதக் கூடியவர்கள் 
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இங்கிருக்க பவண்டுமை்ைவோ. இங்பக வதோடர்�ுகள் 
மூைம் ஓரளவுக்கு அைியக்கூடிய இதழ்களிை் திரும்�த் 
திரும்� ஒபர �டிமத்னத வனளத்து வனளத்து மூக்குச் 
சிந்தனவ�்�னவதோபை கவினதகள் எை்ை வ�யரிை் 
அதிகமோக எழுத�்�டுகிை்ைை.

 “பதிசனாரு ஈழத்துக் கவிஞர்கை்” எை்ை வதோகு�்ன� 
எம்.ஏ. நுஃமோை் மை்றும் அ.பயசுரோசோ வதோகுத்த ப�ோது 
சிை எதிர்வினைகள் வரத்தோை் வசய்தை. ஆைோலும் 
அத்வதோகு�்�ிலுள்ள கவினதகள் இை்றும் ஈழத்துக் 
கவினதகளிை் ஒரு குறுக்குவவட்டுத் பதோை்ைத்னத 
தரக்கூடியை. அவ்வோைோைவதோரு சிைந்த �ட்டியைிட 
இை்றும் இங்பக எவரும் இை்னை எை்�து நம் 
பசோபகோை்ட்-கவிகளுக்கு வர�்�ிரசோதம் தோை். 

ஈழத்து எழுத்தோளர்கள் தமக்குள்பள முந்னதய 
தனைமுனை ஈழத்து எழுத்தோளர்கள் �ை்ைிபயோ, 
சக எழுத்தோளர்கள் �ை்ைிபயோ எை்ை விரிவோக 
எழுதியிருக்கிைோர்கள் எை்று �ோர்த்தோை் 
வனசகனளயும் பமம்ப�ோக்கோை விமர்சங்கனளயும் 
தோை் பநோக்க இயை்கிைது.

இை்று, ஈழ இைக்கியத்திை் முக்கிய ஆளுனமகளோை 
மு.தனளயசிங்கம், கோ.சிவத்தம்�ி, எஸ்.வ�ோை்னுத்துனர, 
அ.முத்துைிங்கம், சு.விை்வரத்திைம் ,பசரை், 
வதளிவத்னத பஜோச�் உடை்�ட ஏரோளமோபைோர் �ை்ைி 
மிகவிரிவோக எழுதியவர் ஒருவரோக வஜயபமோகபை 
இருக்கிைோர். ஆழியோள், அைோர், �ஹீமோ ஜகோை் 
ப�ோை்ைவர்களிை் கவினதகனள�் �ை்ைி எழுதிய 
‘மறு�க்கத்திை் குரை்கள்’ அளவுக்குக் கூட வ�ண்-
கவிகள் சோர்ந்து இை்னும் விரிவோை கட்டுனரகள் 
ஈழத்திைிருந்து எழுத�்�டோமபை இருக்கிை்ைை. 
இங்பக பசோம்ப�ைிகளும் வைட்டு�்�ிடிவோதம் 
வகோண்டவர்களும்தோை் அதிகம். முை்முடிவுகளுடை் 
வோசி�்�ு எதுவும் இை்ைி வனசகனள உமிழ்�வர்கள்; 
அை்ைது நுண்ணுணர்வுகளோை் கைனவ விரித்து 
வோசித்து�் �ுரிந்துவகோள்ள முடியோதவர்கள். 

இைக்கியம் சோர்ந்த அைிவுச்வசயை்�ோடு எை்�து 
ஈழ இைக்கிய�் �ர�்�ிை் கிை்சித்தும் இை்னை 
எை்�பத வரைோை்று உண்னமயோக இருக்கிைது. 
இைக்கியம் எை்�து தைி அைிவுத்துனையோகவும், 
அைிதை் முனையோகவும் �ோர்�்�தை் அவசியத்னத 
மண்ீடும் மண்ீடும் வசோை்ைபவண்டியிருக்கிைது. 
இந்த உனரயோடை்கனள அடித்துத் திைக்கும்ப�ோது 
மூர்க்கமோை அரசியை் விவோதங்கள் அவை்னை 
விழுங்கிவிடுகிை்ைை.

ஈழத்திை் இருக்கும் வோசகர்களும் சரி, எழுத்தோளர்களும் 
சரி அபநகமோைவர்கள் கருத்துத்தளத்திை் 
வசயை்�டு�வர்கள். எந்தத் தடிமைோை �ுத்தகத்னதக் 
வகோடுத்தோலும் அனதச் சுருக்கி ஒை்னைத் வரியிை் 
�ுரிந்துவகோள்ள முயை்�வர்கள். தங்களது அைிவுக்கு 
எட்டிய வனகயிை் ஓர் கருத்துநினைனய உருவோக்கி 
அதுதோை் இந்த�்�ுத்தகம் வசோை்ைவருவதோக உருட்டியும் 

�ிரட்டியும் நினை�்�வர்கள். இனதபய �ுனைவு 
�னட�்�ுகளுக்குள்ளும் வசலுத்தி�் �ோர்க்கிைோர்கள். 
இறுதிவனர கவித்துவ தருணங்கனளபயோ, 
வசோை்ைோமை் உணர்த்தும் உணர்வுகனளபயோ 
அகவயமோக �ுரிந்து வகோள்ள இயைோதவர்கள். எைபவ 
அவர்களோை் இைக்கியத்னத�் �ுரிந்துவகோள்ளபவ 
இயை்வதிை்னை. இறுதிவனர அரசியை் சரி, �ினழ 
நினைகளுக்குள்பள முடங்கிவிடுகிைோர்கள். 
பநரடியோக�் ப�சும் கருத்து நினைகனளபய 
இைக்கியமோக நினைக்கிைோர்கள். வ�ரும் துை்�ம் தோை்.
�ோர்த்தீைியம், வஜ�்�ோை ப�க்கரி ப�ோை்ைனவ 
வவறும் அரசியை் கோரணக்களுக்கோ உடைடியோக�் 
ப�ச�்�டுகிை்ைை. இைக்கிய தரத்னத அனடந்தனத�் 
ப�ோை �ோவனை வசய்து �ிரகோசிக்கிை்ைை.  �ிை்ைர் 
அந்த�் �ிரகோசம் கோை�்ப�ோக்கிை் தோைோகபவ மங்கிச் 
வசை்கிை்ைது. நை் இைக்கிய வோசகர்கள் இைக்கியம் 
எை்�தை்குள்பள அவை்னை வ�ோருட்�டுத்த�்  
ப�ோவதிை்னை. சிைகோைம் கழித்து எந்த இைக்கிய 
விவோதங்களிலும் அனவ நினைவு கூை�்�ட�் ப�ோவதும் 
இை்னை. ஒை்னை�்�னடயோை அரசியை் கருத்துகனள 
மினகயுணர்ச்சி கூட்டி எழுத�்�ட்டு நோவைோகபவ 
சிருஷ்டிகம் வகோள்ளோதனவ எ�்�டி நினைவிை் நிக்கும். 
நோவை் எை்ை விரிவுத் தை்னமக்குள் நுனழயபவ 
நுனழயோதனவ அனவ. ஆைோை், இவை்னை அவர்கள் 
ஈழத்திை் மோனுட சோட்சியமோக முை் னவக்கிைோர்கள். ஓர் 
�ுனைனவ மோனுடத்திை் சோட்சியமோக முை்னவ�்�திை் 
இருக்கும் அடி�்�னட வழுபவ எழுத்தோளர்களுக்கும் 
பசர்த்து �ைருக்கும் �ுரிவதிை்னை. �ுனைவு எை்�பத 
எழுத்தோளர் தை் தத்தளி�்�ு சோர்ந்து கண்டனடனய 
எழுதும் அந்தரங்க வவளி. தை் உள உள்ளுணர்வு, 
பதடை், �ுரிதை், ப�ோதோனம ஊடக எழுந்துவருவது. 
அதிை் கண்டனடவனத வோசகருக்கு உணர்திைோபை 
அந்த ஆக்கம் இைக்கிய ரதீியிை் வவை்கிைது. 
அதுவவோரு �ுனைவு எை்ை ரதீயிை் அனத தைி 
அைிதை் துனையோக எடுத்துக்வகோண்டு விவோதி�்�தும் 
மதி�்�ிடுவதுபம இைக்கியத்திை் வசை்லு�டியோகும். 
அனத வரைோை்ைிை் உண்னமயோக ஒருப�ோதும் னவக்க 
இயைோது. அது எை்ை அரசியனை ப�சிைோலும் 
அதை் எை்னை மட்டு�்�டுத்த�்�ட்டபத. மை்ைனமயிை் 
மை்னைனய தர�்ன� தை் உள்ளுணர்வோலும் ஆழ் 
உள்ளதோலும் வநருங்கிச் வசை்று கைனவ விரித்து 
எழுத முடியோதனவயோக வதோக்கி நிக்கும் ஆக்கங்கபள 
�ிை்ப�ோர் சூழைிை் ஈழத்திை் அதிகம் வவளியோகிை்ைை. 
அதனை விமர்சிக்கும் விமர்சகர்களும் வரைோை்றுத் 
தளத்திை் நிை்று உண்னமனயத் பதடுவனதபய 
விமர்சைமோக நினைக்கிைோர்கள் (இங்கு உண்னம 
எை்று குைி�்�ிடுவது தரிசைத்னத அை்ை) இதுபவோர் 
�னட�்ன� அணுகும்முனை அை்ை எை்�னத திரும்�த் 
திரும்�ச் வசோை்ை பவண்டியுள்ளது. இந்த அரசியை் 
தளத்திபை விவோதம் வசய்�வர்களுக்கு கோசியோைந்தை் 
தோை் வ�ரும்கவியோக இரு�்�திை் ஆச்சரியம் இை்னை.
ஈழத்திை் இந்த இைக்கிய நுண்ணுணர்வு இை்ைோமை் 
ப�ோைதை்கு முக்கிய கோரணம் வதோடர்ச்சியோக 
இைக்கியம் சோர்ந்து எழுதி கருத்துக்கனள உருவோக்கி 
இைக்கிய இயக்கமோகபவோ, சிந்தனைக்கூடமோக 
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ஆக்கியவர்கள் எை்று ஈழத்திை் எவரும் இை்ைோமை் 
ப�ோைபத எை்ை முடிவுக்பக இை்னைய தனைமுனை 
(இைக்கிய�் �ை்றும், பதடலும் உள்ளவர்கள்) 
வரபவண்டியுள்ளது. அ.முத்துைிங்கம், பஷோ�ோசக்தி 
ப�ோை்ைவர்களிடம்கூட இந்தக் குனை�ோட்னடச் 
சுட்ட முடியும். னகைோச�தி, சிவத்தம்�ியிை் மோர்சிய 
விமர்சை முனைனயக்கூட அவர்களிை் மோணவர்கள் 
வளர்த்வதடுத்தோர்களோ எை்ை? அந்தச் சிந்தனை�் 
�ள்ளியிைிருந்து யோர் யோர் எழுத வந்தோர்கள்?, 
எழுதுகிைோர்கள்? ஈழத்திைிருந்து இவர்கள் (விமர்சை 
மர�ு உள்ளது எை்�வர்கள்) எவனரச் சுட்ட முடியும் 
எை்ைோை் வமௌைத்னதத்தோை் �திைோகச் வசோை்ை 
பவண்டியுள்ளது.

மு.தனளயசிங்கத்திை் அசை் சிந்தனைகனள 
விரிவோக்கியவர்கள் ஈழத்திை் யோர்? இங்பக அனத 
அடுத்த தனைமுனையிடம் எடுத்துச்வசை்று ஒரு 
சிந்தனை முனையோக வளர்த்வதடுத்தவர்கள் யோர்? எை்.
பக மோகோைிங்கம் ப�ோை்ைவர்களோை் கூட அனதச் வசய்ய 
முடியவிை்னை. வவறுமபை வமோழிவ�யர்�்�ோளர்களோக 
மட்டுபம சுருங்க முடிந்தது. நம்மவர்களுக்கு அவை்னை�் 
�ுரிந்துவகோள்ள ஆை்ைலும் இை்னை, வளர்த்து ஓயோமை் 
எழுதியும் விவோதித்தும் அதனை ஓர் அைிவியக்கமோக 
எடுத்துச் வசை்ை திைனும் கினடயோது எை்�னதபய 
வவட்கத்னதவிட்டுச் வசோை்ைபவண்டியுள்ளது.

இைக்கியம் சோர்ந்த கருத்துருவோக்கங்களும், சிந்தனை 
முனைகளும் ஈழத்திை் உருவோகபவ இை்னை 
(விதிவிைக்கு மு.தனளயசிங்கம்). அதை்கு வோசி�்�ு�் 
�ிை்�ுைம் வகோண்ட சிந்தனைவோதிகளும் இை்னை. 
வவறுபம வோய்சோடை் தோை். அதை் �ிரதி�ைை்கனளத் 
தோை் இை்று �ோர்க்கிபைோம். (மு.தனையசிங்கம் 
முை்ைபம இதனை எதிர்வுகூைியிருந்தோர்!) 

இவர்களிடம் வசை்று அடுத்த தனைமுனை 
யதோர்த்தவோதத்திை் அழகியலுக்கும், இயை்�ு 
வோதத்திை் அழகியலுக்கும் இனடயிைோை 
பவறு�ோட்னட�் �ை்ைி ப�ச இயலுமோ? பதவகோந்தைிை் 
அழகியை் இயை்�ுவோதத்திை்குள் வருமோ எை்று 
விவோதிக்க முடியுமோ எை்ை? நோவலுக்கும் 
வநடுங்கனதக்கும் வித்தியோசம் வதரியோமை் ஈழ 
மூத்த எழுத்தோளர்கள் முகநுூைிை் விமர்சைம் எை்ை 
வ�யரிை் “ஆைோவது அத்தியோயம் �டித்தவுடபை 
�ுத்தகத்னத மூடினவத்துவிட்படை்; ‘வநை்சு 
கைக்குகிைது’ எை்ை வனகயிை் வடம்�ிபளட் �திவுகள் 
எழுதிக்வகோண்டிருக்கிைோர்கள். இதுதோை் நம் 
முை்பைோர்களிை் இைக்கிய அைிவும் வதளிவும். கஷ்டம் 
தோை். 

அபதப�ோை் நம் சூழைிை் நடக்கும் 
இைக்கியக்கூட்டங்களிை் இைக்கியம் சோர்ந்து 
ஏதும் ப�ச�்�டுகிைதோ எை்ைோை் அபூர்வபம, 
எை்ைோபம அலு�்பூட்டக்கூடிய அரசியை் தோை். 
சிைகோைம் முதை் ஓர் அனம�்�ு கைடோவிை் நடத்திய 
பதவகோந்தைிை் “கைிங்கு” நோவை் விமர்சைக் 

கூட்டத்னத கோவணோளி�்�திவோக இனணயத்திை் 
�ோர்த்பதை். ஒரு விமர்சகர் பதவகோந்தைிை் சிந்தனை 
எை்�து “கோவியகோை கீனழத்பதயத் தத்துவங்கள் 
�ண்�ோடு மை்றும் சிந்தனைகளிை் �ிை்ைணியிை் 
வளர்த்வதடுக்க�்�ட்ட நவைீகோை தமிழ் �னட�்�ோளிக்கு 
உரிய தைித்துவமோை சிந்தனை” எை்ைோர். நோனும் 
நிமிர்ந்து முள்ளந்தண்டு சிைிர்க்க�் �ுதிதோக ஏபதோ 
வசோை்ை�் ப�ோகிைோர் எை்று அமர்ந்பதை். ஆைோை், 
அந்தச் சிந்தனை எ�்�டி �னட�்�ிை் வவளி�்�டுகிைது? 
அந்தச் சிந்தனைனய எ�்�டி வனரயறுக்கைோம் 
எை்று ஒரு சுருக்கமோை விளக்கத்னதக் கூட வகோடுக்க 
முடியவிை்னை. இறுதிவனர கமரோனவ �ோர்த்து 
வவட்க�்�ட்டுக்வகோண்பட ப�ச முடிந்தது அவரோை்; 
எை்பைோடு பசர்ந்து இை்னும் ஏழு ந�ர்கள்தோை் 
அந்தக் கோவணோளி�்�தினவ�் இை்றுவனர 
�ோர்த்திருக்கிைோர்கள். இ�்�டியோை பமம்ப�ோக்கோை 
உனரயோடை்கனள�் ப�சித்திரிந்தோை் எ�்�டி அடுத்த 
தனைமுனை இவர்களிடம் இருந்து எனதயோவது 
கை்றுக்வகோள்ள முடியும்? உனரகனளக் பகட்க 
வருவோர்கள்? 

�ுைம்வ�யர் பதசங்களிை் ஆங்கோங்பக �த்துப�ர் 
வகோண்ட இைக்கியக்கூட்டங்கள் நனடவ�றுகிை்ைை. 
இனளய தனைமுனைபய வர அை்சும் வனகயிை் 
சைி�்பூட்டக்கூடிய உனரயோடை்கபள நனடவ�றுகிை்ைை. 
தத்தமது �ுத்தகங்கனளத் தோங்கபள �ணம் வகோடுத்து 
அச்சடித்து�் �த்து�்�த்து�் �ுத்தகமோக நோை்கு நோடுகளிை் 
வவளியடீு வசய்தோை் ப�ோதும் எை்�துதோை் இங்கிருக்கக் 
கூடியவர்களிை் இைக்கிய இைட்சியம். ஏதோவது ஒரு 
சீண்டை் நடந்தோை் கண்டை அைிக்னக எழுதிவிட்டு 
முகநுூைிை் னகவயழுத்து னவக்க ஆள்�ிடி�்�து. 
இனதத்தோை் இைக்கிய இயக்கமோக நினைக்கிைோர்கள். 
சமகோை இைக்கியம் சோர்ந்து இவர்களிடம் எை்ை 
வோசி�்�ும் வதளிவும் இருக்கிைது எை்�னத நினைக்கபவ 
கடும் பவடிக்னகயோக இருக்கிைது.

�ுதுனம�்�ித்தை் கூறுவது ப�ோை ‘வோனழயடி 
வோனழயோக எை் வோசகர்கள் வருவோர்கள் 
அவர்களுக்கோகபவ எழுதுகிபைை்’ -  எை்�தை்கு இணங்க 
ஈழ இைக்கியம் சோர்ந்த சைி�்�ிை் இருந்துவிடு�ட்டு எழுத 
எதிர்கோைம் பநோக்கிபய சிந்திக்க பவண்டியுள்ளது. 
அவர்களுக்கோகபவ இக்கட்டுனரனய எழுத 
பவண்டியுள்ளது. ஒரு மறு�்�ிை் குரை் இருக்கத்தோை் 
பவண்டும். இை்னைவயைிை் வர�்ப�ோகிைவர்களுக்கு 
இவர்கள் வசோை்லும் வனசகளும் திரி�ுகளுபம 
வரைோைோகிவிடும். இைக்கிய இயக்கத்திை் நம் 
முை்பைோடிகளிை் இருந்து கருத்துக்கனள�் வ�ை்று 
நம் சிந்தனைனய வ�ருக்கிக் கடந்து வசை்ைபவண்டும். 
ஆைோை், ஈழத்திை் அடுத்த தனைமுனை முை்னைய 
தனைமுனை மிதித்துத்தோை் வசை்ை பவண்டியுள்ளது 
எை்�து துரதிர்ஷ்டவசமோைது. ஆைோை், பவறு 
வழியிை்னை.

◊


