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த�ொகுப்பும் �விர்ப்பும்  :
 தர்மு பிரசாத் (dhpirasath@gmail.com)

ஃபிரான்ஸிலிருந்து வெளிெரும் கரை, இைக்கிய  இதழ்.  
திறனாய்வுக் கட்டுரரகளூடாக  இலக்கிய உரரயாடல் வெய்ெதும், 
இலக்கியம்  ககாரும் மீறிெ் வெல்லரலயும், நுட்பத்ரதயும், உள்வி-
ரிரெயுமுரடய பரடப்புகளில் கெனப்படுத்துெதும் இதழின் 
கநாக்கம். உங்கள் கருத்துகரள aakkaddi@gmail.com என்ற மின்ன-
ஞ்ெலுக்கு அனுப்பிரெக்கலாம்.

72.மதிப்புரர / உமா ஷானிக்கா
த�ொற்றுப்தபொன தீயிலிருந்து எழும் கவித�வரிகள்
‘ஒரு துயரத்தின் இன்னுவமாரு ககாடு’ என்ற இக்கவிரதெ-
ரிகள் தாயாதி வெளியீடாக வெளிெந்திருக்கும் தில்ரலயின் ‘ 
விடாய்’......

77.கரத / சி.புஷ்பராணி
புதக
கநரம்   நடுெ்ொமம்  கடந்திருந்தது. வதாரலக்காட்சியில் படம் 
பார்த்துக்வகாண்டிருந்கதன். கநரத்துக்குப் ’......

04.தரையங்கம்
விமர்சனங்களும், இலக்கியப் பூசல்களும்.
கருத்துதிர்ப்புகள், திறனாய்வுகள் என்றாகி விதந்கதாதல்கள் 
மட்டுகம எழுத்தாளர்கள் ககட்க விரும்பும் விமர்ெனங்கள் 
என்றாகிவிட்டிருக்கிறது.......

06.அஞ்சலி / தர்மு பிரசாத்
த�ொமினிக் ஜீவொ : �லி�் எனும் �ன்னுணர்வு.
வடாமினிக் ஜீொரெ கநரில் பார்த்ததில்ரல. அெரது 
உருெத்ரத புரகப்படங்களிலும், குரரல உரரகள் 
ெழியாகவும் ககட்டிருக்கிகறன். மனதில்.....

12.கட்டுரர / ஆசிர் முஹமட்
ஹலொல் லவ் ஸ்த�ொரி: அறம், அழகியல் மற்றும் அரசியல்
ஹலால் லெ் ஸ்கடாரி ககரளத்தின் மலபார் பகுதியில் இரண்டாயிர-
ங்களின் வதாடக்ககாலகட்டத்தில் நடப்பதாகெ் சித்தரிக்கப்படுகிறது. 
இது ககரளத்தில் வெயல்படும்....

40.பதிவு / சசை்வம் அருளானந்தம்
நீரிலும் இனியவன்
அருந்ததி என அரழக்கப்படும் அருள்மாஸ்ரரின் புதிய நாெல் 
�ஆண்பால் உலகு� பார்க்கக்கிரடத்தது. மீண்டும் அந்தக் 
கரலஞன் இலக்கியெ் வெயற்பாட்டில் நிற்கின்றார் என 
அறிந்தகபாது...... 

51.சிறுகரத  / ஷாதிர்
சகுரொ மதல. 
அந்தி ொனம் கடலின் நீல விளிம்புடன் ெங்கமிக்கலானது. 
சிறுெயதுகளில் ொப்பிட்ட ஆரஞ்சு நிற ெட்ட முறுக்கு கபான்ற 
மிதரெயில் தாழ்ந்தும் ெரிந்தும்....

67.சிறுகரத  / சிந்துஜன் நமஷி
தவன்
மூன்று மாடிக்கட்டிடத்ரதப் படிகளின் ெழிகய ஏறிெந்த 
கரளப்பில் அெனுக்கு மூெ்சு ொங்கிக்வகாண்டிருந்தது.....

26.கட்டுரர / மீக்காயிை்
தபொருக்குப் பின்னரொன சில சிறுகத�கள் மீ�ொன 
வொசிப்பும் புரி�லும்.
கபார் மனிதர்கள் காணாத, உணராத ஒன்றல்ல. கபார்கரளயும் 
அதன் வகாடூரங்கரளயும் அழிவுகரளயும் ெரலாறு வநடுக மனித 
இனம் கண்டுவகாண்கட ெந்திருக்கிறது.....

45.கட்டுரர  / சசந்தூரன் ஈஸ்வரநாதன்
புனி�தர�் தூர ஓ�்டு�ல்
பரடப்பு உருொக்கப்படுகிறது. பின் அந்தப் பரடப்ரப 
விளக்குெதற்காக  விமர்ெனமும் ககாட்பாட்டுக் கண்கணாட்ட-
ங்களும் உருொக்கப்படுகின்றன......

58.கட்டுரர  / ஹரி இராசைட்சுமி
உ�்சுருங்கும் புவியியல்
கபார் பற்றிய எழுத்து அடிப்பரடயில் ஒப்பளவு (scale) பற்றிய 
சிக்கரலத் தன்னகத்கத வகாண்டிருக்கிறது. மனித உடல், 
இருப்பு என்பெற்றுக்கும்.....19.கட்டுரர  / யதார்த்தன்

சொதி மற்றும் ஏதனய ஒடுக்குமுதறகளின் நிலப்ப�ம்
இலங்ரகயின் பரழய துரறமுகங்களில் ஒன்றாகவும், பண்பாடும் 
மரபுகளும் வெறிந்த இடமாகவும், கடந்த முப்பதாண்டுகளில்...

64.கட்டுரர  / அனனாஜன் பாைகிருஸ்ணன்
ப�்�க்கொடு : முதிரொச் சம்பவங்களின் த�ொகுப்பு
ெமகால ஈழ நாெல்களில் யுத்தத்ரத விலக்கிக்வகாண்டு, 
கெறு களங்கள் ஊடாகப் பயணிக்கும் நாெல்கள் என்று 
பட்டியல் இட்டால்.....

60.சிறுகரத /  னஜாஸ் குவாற்றா
ம�ம் தகொண்� பள்ள�்�ொக்கு
கயா தனது கட்டிலில் கிடந்து புரண்டான். பூகெரலப்பாடு 
வகாண்ட காரிக்கன் கூடாரத் துணி அென் முகத்தில் பட்டும் 
படாமலும் வதாங்கியதும்.....

34.சிறுகரத  / சசந்தூரன் ஈஸ்வரநாதன்
உதிரொ� வொல். 
இரவும் பகலும் மாறுகின்றன.  ககாரடயும் மாரியும் பின்பனிக்கா-
லமுமாக நகரம் இழுத்து இழுத்து அரெகிறது. மதியப்வபாழுதுக-
ளில் பிரபலமான ெதுக்கங்கள், ஒடுங்கியிருக்கிறது......

கவிரதகள்  
சுகன் - மின்ஹொ - தநற்தகொழு�ொசன்

க்கொ�் 18
ஆக்காட்டி

சித்திரை 2020

அட்டைப்படைம் : Malvika Raj Mai (Mother) 3rd January 1831, the birth date of Savitribai Phule , also known as SavitriMai Phule, is a day which is 
currently celebrated as the “Teacher’s day” among Dalits and Bahujans in India. Savitribai, played an important role in improving women’s conditions 
and became the pioneer of women’s education here. https://feminisminindia.com/2019/01/22/malvika-raj-dalit-madhubani-artist/
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இது, ஆக்காட்டியின் 18வது இதழ். சிற்றிதழ்்ளு-
க்் உரிய ஒழுங்கின்்மை்ளுடனும், சிக்-

ல்ளுடனு்மை இநத இதழும் வெளிெருகிறது. 
்டநத இத்ை, சரியகா் எல்லகாரிட-
த்தும் வ்காண்டு வசன்று ்சரக்்ெகா, உரிய 
்ேரத்திற்கு ேண்்பர்ளுககு அனுப்பி்ெக்்ெகா 
முடியவில்ல. வ்கா்ரகானகா ்கால வீடடங்கினுள் 
அநத இதழ்்ளும் முடங்கி விட்டிருநதன. 17ெது 
இதழ் கி்டக்ப் வ்பற்ற வசகாற்்ப ேண்்பர்ளும் 
இதழின் ்ட்டு்ர்ள் குறித்து உ்ரயகாட 
‘கனதியான’ விடயங்்ள் இருநத்தச் சுட்டிக 
்காட்டியிருநதகார்ள். அவெகாறகான ்னதியகான 
விமைரசன அம்சங்்்ை்ய வதகாடரநதும் ் ெனப்்ப-
டுத்தி ஆக்காட்டியில வெளியிட விரும்புகி்றகாம். 
விமைரசனங்்ளிற்்கான ஒரு வெற்றிடம் எப்்்பகாது-
மிலலகாதெகாறு தமிழில இப்்்பகாது இருககிறது. 
குறிப்்பகா் இலங்்்த் தமிழ் இலககியச் சூைலில. 
 
தமிை் இலககியக ்ழிவிரக்ப் ்பகார்ெயி-
லிருநது பிரித்வதடுக் முடியகாமைல ஒன்்றகாடு 
ஒன்று  பின்னிககிடநதகாலும், இலங்்்த் 
தமிழ் இலககியத்திற்வ்னச் சில நுண்்மையகான 
தடித்த ்தகால மைனநி்ல்ளும் உண்டு. அதீத 

விமர்சனங்களும்
இலக்கியப் பூ்சல்களும்
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உணரச்சிெசப்்படல்ளும், ்ழிவிரக்த்்த 
இரத்தலும் அதில பிரதகானமைகானது. இரத்தல 
விமைரசனமைற்ற இரத்தலுமைகாகி இருககிறது. 
ேகாம் வதகாடரநதும் விமைரசிப்்பது அத்த்்ய 
்ப்டப்பு்ளின் உள்ளீடற்ற வெற்றுத் 
தன்்மை்்ை மைட்டு்மை. வெற்றுத் தன்்மைககு 
அரசியல உ்றயிட்டுக வ்காடுத்தகால 
அது ேலல இலககியம் ஆகிவிடகாது. ஆ் 
அெற்்றத் வதகாடரநது விமைரசனங்்ளூடகா்ச் 
சுட்டிக்காட்ட ்ெண்டியிருககிறது. 
 
்ருத்துதிரப்பு்ள், திறனகாய்வு்ள் என்றகாகி 
விதந்தகாதல்ள் மைட்டு்மை எழுத்தகாைர்ள் 
்்ட்் விரும்பும் விமைரசனங்்ள் என்றகா-
கிவிட்டிருககிறது. சிறு விமைரசனங்்ளும் 
மைனங்்்காண்லயும் ்சப்்்பயு்மை எதிரவி-
்னயகா்த் தருகின்றன. ்ப்டப்பு்ளில 
நுட்்பத்்தயும் தீவிரத்்தயும் ் ்காருெதற்குப் 
்பதில மு்ன மைழுங்கிய ஊ்மைக குத்து்்ை 
விரும்்பப்்படுகின்றன. இப்்படியகான 
விதந்தகாதும் ெை்மை ெணி் எழுத்து 
ெட்டங்்ளுக்் உரியன. ஏவனனில ெணி் 
எழுத்திலிருநது ெகாசிப்்பெர்ளுககு அறிநது 
வ்காள்ெதற்கு ஏதுவு்மை இலலகாத்்பகாது 
அங்்் விமைரசனங்்ளின் ்த்ெ்ய 
இல்ல. அது ஒருெ்் கூட்டுச் சந்த 
மைனநி்ல. எலலகாக குரல்ளும் உரத்தும், 
அடங்கியும் ஒலித்துக வ்காண்்ட இருககும் 
வெற்றுக கூச்சல. மைகாறகா்ப் ்ப்டப்பு்ளில 
தீவிரத்்தயும், நுட்்பத்்தயும் ் ்காரிய சிற்றி-
தழ்்ளின் சிறு ெட்டங்்ளில  எப்்்பகாதும் 
தீவிர உ்ரயகாடல்ளும் இலககிய 
விெகாதங்்ளும் உககிரமைகா் நி்ழ்நத்படி்ய 
இருநதிருககின்றன. மின்னி மை்றநத ்ப்ைய 
சிற்றிதழ்்்ை வமைள்ைப் புரட்டிப்்பகாரத்தகால 
அநதக குருதித் வதறிப்பின் உககிரத்்த 
அறிநது வ்காள்ைலகாம். இலங்்்த் தமிழ்ச் 
சூைலில ்்லகாச்பதியின் திறனகாய்வுக 
்ட்டு்ரத் வதகாகுப்பு்ள், ்.சிெத்தம்பி-
யின் திறனகாய்வு்ள், மு.த்ையசிங்்த்தின் 
முற்்்பகாககு இலககியம், ஏைகாண்டு இலககிய 
ெைரச்சித் வதகாகுப்பு்ளில, எஸ்.வ்பகாவின் 
ேற்்்பகாககு இலககியக ்ட்டு்ர்ளில, 
பிரமிளின் ்பல உதிரிக்ட்டு்ர்ளில அநத 
விெகாதங்்ளின் அதிரச்சியூட்டும் எல்ல 
மீறல்்ைத் வதரிநது வ்காள்ைலகாம்.   
அப்்படியகான ்ட்டுக்டங்்கா விெகாதங்்ளின் 
ெழி உருெகாகி ெநத்த ேவீனத் தமிழ் 
இலககிய விமைரசனங்்ள் என்றகால அ்த 
மைறுக்க வ்காஞச்மைனும் தயங்் ்ெண்டி-
யிருககும்.
 

இலககிய விமைரசனம் ேவீனத் தமிழ் இலககி-
யத்திற்கு மைட்டு்மையகான தனித்துெமும் 
அலல. அது சங்் ்காலம் முத்ல தமிழில 
இருப்்பதற்்கான இலககிய ஆதகாரங்்ள் 
இருககின்றன. அநத விமைரசனங்்ளின் நீட்சி 
சங்்்காலத்திற்கும் முன்னரும் கூட இருநதி-
ருககும். அதற்குக ்லவெட்டு ஆதகாரங்்ள் 
இலலகாத ்்பகாதும் அ்ெ இருநதிருககும் 
என்்ப்த ேம்்பத் தயங்்்ெண்டியதில்ல. 
ஏவனனில இலககியத்தின் ஆதகார இயல்்பகா 
என எண்ணும்்படி விமைரசனங்்ளும் இலககி-
யத்துடன் பி்ணந்த இருககின்றன. 
இருககும். அது தனிமைனித அ்ங்்கார-
மைகா்்ெகா, வெறும் ்காழ்ப்புணரச்சிக்கான 
பூச்லகா எனச் சந்தகிககும் அைவிற்குச் 
சிறுத்துச் வசன்றிருநதகாலும், விமைரசனங்்-
ளின் ஆைத்தில ்பல ்ருத்து / வ்காள்்்த் 
தரப்பு்ள் தங்்ளி்ட்ய முட்டி ்மைகாதிய 
உ்ரயகாடல்ைகா்்ெ இருநதிருககிறது. 
அப்்படியகான தீவிர நி்ல இலங்்்த் 
தமிழில அறு்பது, எழு்பது்ளிலும், 
தமிை்த்தில வதகாண்ணூறு்ள் ெ்ரயும் 
கூட இருநதிருககிறது. யுத்தம் ்பண்்பகா-
ட்டுத்தைத்தில எலலகா ெ்் உ்ரயகா-
டல்்ையும் அழித்து ஒற்்றத் ்தசிய 
அ்டயகாை உ்ரயகாடலகா்க குறுககியபின் 
அநத விமைரசனக ்ைம் இலங்்்ச் சூைலில 
்பல்காலம் வெற்றிடமைகா்்ெ இருநதது. 
இ்ணயத்தின் ெர்ெகாடு இலககிய 
விமைரசனங்்ளுக்கான வெளி இன்னும் 
விசகாலமைகா்த் திறநதிருப்்பதகா் எதிரவு 
கூறப்்பட்டது. அது தீவிரம் வ்காள்ைகாமைல 
சிறு வ்காப்புைப்பு்டப்்பகா் உ்டநதுவி-
ட்டிருககிறது. 

இலககிய விெகாதங்்ளுககும் இ்ணய 
இலககியப் பூசல்ளுககும் வதளிெகான்தகார 
இ்டவெளியுண்டு. அநத இ்டவெளிதகான் 
இலககிய விமைரசனங்்ளுககும், வெற்று 
விெகாதங்்ளுககுமைகான இ்டவெளி. 
இ்ணயத்தில விெகாதங்்ள் தீவிரமைகா் நி்ை 
முடியகா்மைககு இ்ணயத்தின் ்ட்டற்ற 
இயலபும் அதன் ்்ளிக்்த் தன்்மையும் 
முதன்்மைக ்காரணம். அது தீவிரத்்தத் 
்்காரகாமைல ்ப்டி்ய மைட்டும் ்்காருகிறது. 
்ட்டற்றும் இருப்்பதகால அத்னத் வதகாகுத்துக 
வ்காள்ைவும் முடிெதில்ல. அதற்கு மைகாறகா் 
ஆக்காட்டியில தீவிர இலககிய உ்ரயகா-
டல்ளுக்கான வெளி்ய உருெகாக்்ெ 
வதகாடரநதும் ்ெனம் வசலுத்தி ெருகி்றகாம். 
இநத இதழிலும் அதற்கு அழுத்தம் தரும் 
்ப்டப்பு்்ை்ய வெளியிட்டிருககி்றகாம்.

•••



6  |  ஆக்காட்டி - 18 

வடகாமினிக ஜீெகா்ெ ்ேரில ்பகாரத்ததில்ல. அெரது உருெத்்த பு்்-
ப்்படங்்ளிலும், குர்ல உ்ர்ள் ெழியகா்வும் ்்ட்டிருககி்றன். 
ஜீெகாவு்டய ்ப்டப்பு்ளின் வதகானிககும், நிமிரநத ஆகிருதிககும் தீரமைகான 
குரலிற்கும் வேருங்கிய இ்ணப்வ்பகான்று இருப்்பதகா் மைனதில ்பதிெகாகியி-
ருப்்பது தற்வசயலகானது அலல. அெரது ்ப்டப்பு்்ையும் ஆகிருதி்யயும் 
குர்லயும் பிரித்தறிய முடியகாமைல இருப்்பதிலிருந்த அெரு்டய 
குணகாதிசயங்்ளின் வதகாகுப்பு என்னுள் உருெகாகி ெநதிருககிறது. அநதத் 
வதகாகுப்பு்ளின் ெழியகா்்ெ  முன்்னகாடி ஆளு்மை்ய நி்னவுகூர 
விரும்புகி்றன். அது்ெ அெருககுச் வசய்யும் அஞசலியகா்வும் இருககும்.

்டநத எழு்பது ெருடங்்ைகா் வடகாமினிக ஜீெகா இ்டயீடு வசய்து 
வ்காண்டிருநத இலங்்்த் தமிழ் இலககியத்திற்கு அெரது ்பங்்ளிப்வ்பன்ன?  
தன்னலம் ்ருதகாத தனிமைனித இயக்த்திற்கு சமூ்த்தில ஒரு மைதிப்பும் 
்ரிசனமும் எப்்்பகாதும் உண்டு. ்பண்்பகாட்டுத் தைத்திலகான இயக்த்திற்கு 
மைட்டு்மை அநதக ்ரிசனத்திலிருநது விதிவிலககு உண்டு. அ்ெ ்பயனற்ற 
வெற்று ் ெ்லயகா்்ெ வ்பகாதுச்சமூ்த்தகால புரிநதுவ்காள்ைப்்படும். அதிலும் 
வ்பகாருளியல ஆதகாயங்்ள் ஏதும் கி்டக்காத ்்க்கா்சக ்ரியகாககுகிற 
இயககியச் வசயற்்பகாட்்ட, சமூ்ம் எள்ைலுடன் எதிரவ்காள்ளும். அநத 
எள்ைலுடன் கூடிய நிரகா்ரிப்்்பச் சநதிக்காத தமிழ்ப் ்ப்டப்்பகாளி்்ை 

தலித் எனும் தன்னுணர்வு 

| அஞ்சலி | தை்மு பிைசாத்  
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இருக்மைகாட்டகார்ள். சகதிமுத்தப் புலெரிலிருநது 
்பகாரதி ஈறகா்ப் புது்மைப்பித்தன் ெ்ர அநதப் 
வ்பரு்மைமிகு ெரலகாறு ேம்மிடம் இருககிறது. 
வடகாமினிக ஜீெகா அப்வ்பரு்மைமிகு ெரலகாற்்ற 
தன் ்காலத்தில பிரதிநிதித்துெம் வசய்்பெரகா் 
இருநதகார. ஆனகால அெரு்டய இலககியப் 
்பங்்ளிப்பு அநத இ்டயறகாத தனிமைனித இயக்-
த்தினூடகா் மைட்டும் உருெகாகி ெநதவதகான்று 
அலல என்்பது அெரின் தனித்துெமைகான இலககிய 
அ்டயகாைம். 

வடகாமினிக ஜீெகா ேகாற்்பது ஆண்டு்ைகா் 
மைலலி்் எனும் சிற்றித்ை வெளியிட்டகார. 
மைலலி்்ப் ்பநதல எனும் ்பதிப்்ப்ம் ஊடகா்ப் 
புத்த்ங்்்ைப் ்பதிப்பித்தகார. இநத இலககிய 
ஆரெம் உடனடி மைனவெழுச்சியகா்ச் சிறுத்துச் 
சுருங்கிவிடகாமைலும் அன்றகாட ெகாழ்வின் வேருககு-
தலுககு உட்்பட்டுத் திரிநதுவிடகாமைலும் இருநதி-
ருககிறது. தமிழில மின்னி மை்றநத சிற்றித-
ழ்்ளின் வதகா்்்ய ்ெத்துப் ்பகாரத்தகா்ல 
மைலலி்்யின் வதகாடரச்சியில உள்ை அசகாத்தியத் 
திற்ன உணரநதுவ்காள்ை முடியும்.  சிற்றி-
தழ்்ளின் சி்தவு வெறுமை்ன வ்பகாருைகாதரக 
்ணககு மைட்டும் அலல. அதில ்ருத்தியல 
்பகார்ெ ரீதியகான ெறு்மை்ளும் வசலெகாககுச் 
வசலுத்தியிருககின்றன. ்பல சிற்றிதழ்்ள் 
ஓரிரு இதழ்்ளுட்ன தம் ்பணி்ய முடித்துக 
வ்காண்டிருககின்றன. அெற்றின் ்ருத்து்ளின் 
வதகா்் அவெைவுதகான். ஆனகால மைலலி்் 
தன் ்ருத்து, ்பகார்ெத் தைத்்த வதகாடரநது 
விரித்த்படி்ய இருநதிருககிறது. அதனகாலும் 
அதன் வதகாடரச்சி சகாத்தியமைகாகியிருககிறது. அதன் 
இநத அறு்படகாத வதகாடரச்சி எம்்்பகான்ற அடுத்த 
த்லமு்ற இலககியப் ்ப்டப்்பகாளி்ளுககு 
மிகுநத உத்்ெ்ம் தரக கூடிய ெரலகாற்று நி்ழ்வு. 
மைலலி்் இயக்த்்தயும் தகாண்டிய அெரது 
இலககியப் ்பங்்ளிப்பு அெரது ்ப்டப்பு்ளின் 
ெழியகா் உருெகாகி ெநத ஒன்றகா்வும், அெரது 
சகாதிய அ்டயகாைம் சகாரநது அெருள் எப்்்பகாதும் 
்னன்று வ்காண்டிருநத தலித் என்றும் தன்னுணரவு 
சகாரநததகா்வும் இருககிறது.  

யகாழ்ப்்பகாணச் சூைலில தம் தலித் சகாதி 
அ்டயகாைத்்த முன்்ெத்து இயங்குெது 
தன்னழிவிற்்் இட்டுச்வசலலும் என்்பகார ் விஞர 
சு்ன். அது உண்்மையகானதும் கூட என்்பது 
மைகாதிரியகான ் சப்்பகான அனு்பெங்்்ை ஜீெகாவிற்கு 
கி்டத்திருககிறது. ஒரு ்தப்பூச ேன்ேகாளில 
புத்தம் புதிய ்ெட்டித் துண்்ட இ்டயில 
சுற்றிய்படி வதகாழில ்பை் - பின்னகாளில தகான் 
அ்னத்்தயும் ்ற்றுக வ்காண்ட சரெ்லகாசகா்ல 
எனச் வசகாலலப்்்பகாகின்ற- ்யகாசப் சலூனிற்குச் 
வசலகின்ற சிறுெனுககு யகாழ்ப்்பகாணச் சகாதிய 

ஒடுககுமு்ற குறித்த என்னெ்்யகான புரிதல்ள் 
இருநதிருககும். யகாழ் ே்ரத்்த ஒட்டிய வீட்டுச் 
சூைல, வ்பகாருைகாதகார ரீதியில ேலல நி்லயில 
இருககிற குடும்்பநி்ல. வ்பகாருைகாதகாரத் 
தன்னி்றவு, ே்ரச்சூைல இரண்டும் 
வ்காஞச்மைனும் சகாதிய ஒடுககுமு்ற்யக 
கு்றத்திருககும் என ேம்்ப வி்ைநதகாலும். ஜீெகா 
எதிரவ்காண்ட யகாழ்ப்்பகாணச் சகாதிய யதகாரத்தம் 
அவெைவு சிலகாககியமைகானதகா் இருக்வில்ல. 
்பகாடசகா்லயிலும் அெர சற்்ற துடுக்கானெரகா-
்வும் ்ற்்பதில ஆரெமுள்ைெரகா்வும் இருநதி-
ருககிறகார. அெரது அறியும் ஆரெத்்தயும் துடு-
ககுத்தனத்்தயும் ‘்்பகாய் சி்ரயுங்்்காென்ரகா 
இஞ்ச ெநது ஏன் உயி்ர ெகாங்குகிறீர்ள்’ 
என்்ற யகாழ் ஆதிக்சகாதி எதிரவ்காண்டிருககிறது. 
தன் ்ற்கும் விருப்்்பத் துறநது ஆதிக்சகாதியின் 
எதிர்பகாரப்்பகான ‘சி்ரக்’ ்பை்ச் வசலகிறகார. 

சகாதியரீதியில இழிெகா்வும் ெ்சயகா்வும் 
வசகாலலப்்படுகின்ற முடிவெட்டும் வதகாழி்ல 
அெர ஒரு்்பகாதும் இழிெகானதகா்க ்ருதியெர 
அலலர. எ்த இழிெகானதகா்வும் ெ்சயகா்வும் 
ஆதிக்சகாதி ெலியுறுத்திய்தகா  அ்த்ய 
தன்னு்டய அ்டயகாைமைகா் முன்்ெத்தெர 
அெர. அதிலுள்ை ்்லயம்சத்்தயும் 
அது உணரெளிககும் மைதிப்்பகான வதகாழில 
என்ற வதளி்ெயும் மி் ஆரம்்பத்திலிரு-
ந்த ஜீெகா  ெலியுறுத்தத் வதகாடங்கிவிட்டிரு-
நதகார.  தன்னு்டய பு்னவ்பயரகா் ‘ேகாவிதன்’ 
என்்ற ்ற்்ப்ன வசய்தகார என்்பதிலிருநதும் 
அதன் ஆைத்்தப் புரிநதுவ்காள்ைலகாம். இது 
முககியமைகான்தகார இடம். பின்ேகாளில தலித் 
உ்ரயகாடல்ள் உருெகாகி ெநத ் ்பகாது ்பரெலகாகிய 
தலித் அ்டயகாைம் சகாரநத தன்னுணர்ெ 
இலங்்்த் தமிழ்ச் சூைலில ்்.டகானியல, என்.
்்.ரகுேகாதன், வடகாமினிக ஜீெகா ்்பகான்றெர்ள் 
அய்ம்்பது்ளி்ல்ய முன்்ெத்து இயங்்த் 
வதகாடங்கிவிட்டகார்ள். இது அெர்ளின் 
வதகா்ல்ேகாக்கான தன்னுணரவின் எடுத்துக்கா-
ட்டு. அதனகாலதகான் அெர்ள் தமிழின் தலித் 
இலககிய முன்்னகாடி்ைகா் இன்று சுட்ட-
ப்்படுகிறகார்ள். ஒப்பீட்டைவில இெர்ள் 
மூெ்ரயும்விட ேலல ்்த்்ை எழுதிய எஸ்.
வ்பகான்னுத்து்ரயும் தலித் பின்புலத்தில இருநது 
ெநதெ்ர. சகாதியம் குறித்த ்தர, வ்பகாட்டு 
உட்்பட ேலல ்்த்ளும் எழுதியிருககிறகார. தன் 
சகாதிய்டயகாைத்்த மை்றத்து இயங்கியெரும் 
அலல. ஆனகால அெர தலித் அ்டயகாைத்்தத் 
தன்னுணரவுடன் ெலியுறுத்தி  இயங்கியெர 
அலல. அெரது ்பல ்்தக்ருக்ளில சகாதியமும் 
ஒன்றகா் இருநதிருககிறது. மைகாறகா் ்்.டகானியல 
இநதியகாவில வெளியகா் இருநத புத்த்ம் 
ஒன்றிற்்கான த்லப்்பகா் “வேறிப்்படுத்தப்்பட்ட 
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இலககியம் ்பற்றிப் ்பஞசமைர டகானியல” 
என்ற த்லப்்்பத்தகான் ்பரிநது்ரத்திருநதகார. 
்ெனிக் ‘்பஞசமைர’ டகானியல. இடதுசகாரிப் 
பின்புலத்தில இருநது ெநத இெர்ள் தங்்ள் 
சகாதி அ்டயகாைத்்த வதகாழிலகாளி ெரக்-
த்தினுள் இலகுெகா்க ்்ரத்திருக் முடியும், 
அப்்படி ஆகிவிடகாமைல தங்்்ைத் �தலித்� 
ஆ்்ெ  முன்்ெத்திருககிறகார்ள். ்ப்டப்பு-
்ளிலும், வசயற்்பகாடு்ளிலும் தம் சகாதிய 
அ்டயகாைத்்த்ய முன்்ெத்துப் ்்பகாரகாடி-
யிருககிறகார்ள். 

இலககியத்தில மைட்டுமைலல ஈை விடுத்லப் 
்்பகாரகாட்டத்்தயும் அெர்ள் தலித் என்னும் 
தன்னுணரவில இருந்த இறுதிெ்ர அணுகி-
யிருககிறகார்ள். நிரகா்ரித்திருககிறகார்ள். அது 
அெர்ைது இடதுசகாரிய நி்லப்்பகாட்டகால 
மைட்டும் உருெகாகி ெநத ஒன்று அலல 
என்்பது இங்கு முககியமைகா்க ்ெனிக்ப்்பட 
்ெண்டியது. வடகாமினிக ஜீெகா ‘சிறுபிள்்ை 
்ெைகாண்்மை’ என்றகார. ் ்.டகானியல சகாதியப் 
்்பகாரகாட்டங்்்ை மு்ன மைழுங்்ச் வசய்ய 
ஆதிக் சகாதித் தமிழ் தரப்பு ்்கவ்காள்ளும்  
்்படேகாட்மைகா்க ்ருதினகார. அதனகால அ்த 
மிகுநத சந்த்த்துடன் விமைரசித்தகார. சிங்்-
ைெர்ைகால தமிைர்ளுககு நி்ழ்த்தப்்ப-
டுெதகா்ச் வசகாலலப்்படும் ஏன் அதிலும் 
அதி்மைகான சகாதிய ஒடுககுமு்ற்ய 
அநீதி்ய ஆதிக்சகாதித் தரப்பு தலித் 
மைக்ளுககு தினமும் இ்ைககிறது அதற்்கான 
குற்றவுணர்ெகா ்ரிச்ன்யகா வ்காள்ைகாத 
திரளின் ் ்பகாரகாட்டம் அெருககு உெப்்பகானதகா் 
இருக்வில்ல. ் ்.டகானியல, அ.மைகாரகஸ்ககு 
எழுதிய ்டிதங்்ளில ஈைப்்்பகாரகாட்டம் 
வதகாடங்கி உச்சம் வ்பறவிருநத ்காலப்்பகு-
தி்ளில நி்ழ்நத சகாதியப்்படுவ்கா்ல்்ை, 
சகாதிய ்மைகாதல்்ைப் ்ப்த்ப்தப்புடன் 
மைனம் ெருநதி எழுதியிருப்்ப்த ெகாசிககும் 
்்பகாது அெரது ்்பகாரகாட்டம் மீதகான தலித் 
சந்த்ம் நியகாயமைகானதகா்்ெ இருககிறது. 
்ப்ைய வசய்தி்யடு்ளில அநதச் வசய்தி்ள் 
இரு குழுக்ளி்ட்யயகான சமூ்வி்ரகாத 
்மைகாதலகா்்ெ ்பதிெகாகியிருககும் என்்பதில 
அய்யம் இல்ல. அப்்படித்தகான் ஆதிக்சகாதித் 
தரப்பு தலித் ்்பகாரகாட்டங்்்ை எதிரவ்கா-
ண்டிருககிறது.  இநதத்  வதகாடரச்சியகான 
நிரகா்ரிப்்்ப்ய யகாழ் நூல் மீள்திறப்புத் 
த்டெ்ர ஆதிக் சகாதித் தரப்பு தலித் 
மைக்ளிற்கு ெைங்கிெருகிறது என்்ப்தக 
்காணும் ்்பகாது இெர்ளு்டய தலித் 
தன்னுணரவு சகாரந்த சந்த்த்தின் ்பக்மைகா் 
ேகாமும் சகாய்நது வசலல ்ெண்டியிருககிறது.

தலித் அ்டயகாைத்்தத் தன்னுணரவுடன் 
முன்்ெத்தது ஒரு ்பங்்ளிப்பு என்றகால மைற்றது 
அெரது ்ப்டப்பு்ள் சகாரநத இலககியப் 
்பங்்ளிப்பு. வடகாமினிக ஜீெகாவின் ஆரம்்ப்காலச் 
சிறு்்த்ளின் எல்ல்ள் குறுகிய்ெ. 
சிறு்்த்ளின் குறுக்ம் என்்பது ஒருெ்்யில 
முற்்்பகாககு யதகாரத்தெகாதச் சிறு்்த்ளின் 
்்பகாதகா்மைதகான். அ்ெ ்ன்ெயும், சமூ் 
மைகாற்றத்்தயும் முன்்ெப்்ப்ெ. அதகாெது 
சமைத்துெ சமுதகாயம் ்ேகாககிய ்ன்ெப் 
்ப்டப்பு்ளில ்ற்்ப்ன வசய்்ப்ெ. 
அெரது ்்த்ளில அநத முற்்்பகாககுப் 
்பகார்ெ என்்பது எளி்மையகான மைனிதகாபி-
மைகானமைகா்்ெ வெளிப்்பட்டிருககிறது. சமூ் 
அநீதி்ய ்ேகாககிய ஒரு மைனிதகாபிமைகானத்தின் 
குரலகா். இன்று அெற்்ற மீை ெகாசிககும் 
்்பகாது ்காலத்தகால சற்்ற பின்ன்ரநதுவிட்ட 
முற்்்பகாககுக ்்த்ைகா்்ெ இருககின்றன. 
அெர எழுத ெநத ்காலத்தில சமூ் அநீதிககு 
எதிரகான ெலி்மையகான குரல்ைகா் இருநதிரு-
ககும் என்்பதில சந்த்ம் இல்ல. ஆனகால 
அெற்்ற முற்்்பகாககு யதகாரத்தெகாதத்தின் 
எல்லயுள் இருந்த இன்று மைதிப்பிட 
்ெண்டியிருககிறது. வெய்காநதன், ரகா்ெநதிர 
்சகாைன், சகா.்நதசகாமி ்்பகான்றெர்ள் 
அ்டநத நுட்்பத்்த அ்டயமுடியகாமைல 
மைனிதகாபிமைகானத்தின் எல்லயுள் நின்றுவி-
டுகின்றன ஜீெகாவின் அதி்மைகான ்்த்ள். 
்்த்ளில வெளிப்்படும் முரண் என்்பதும் 
ெரக் முரணும், சகாதிய முரணும் தகான்.  
ஆனகால அெற்றில ஒரு சுெகாரசியமைகான சகாதிய 
விடுத்ல குறித்த எதிர்பகாரப்பு உள்ைது. 

சகாதிய விடுத்லக்கான ெழியகா் ஒடுக்ப்்ப-
டும் தலித்தின் மைன்னிப்்்பயும் வ்பருநதன்்மை-
்யயு்மை ்்த்ளில ்ற்்ப்னவசய்திருககி-
றகார. அதகாெது  ்டநத ்காலத்தில ஆதிக் 
சகாதியில சகாதிய ரீதியகா்த் தனககு இ்ைக்-
ப்்பட்ட வ்காடு்மை்்ையும், நிரகா்ரிப்்்பயும் 
அென் மைன்னிப்புடன் ் டநது வசலல ் ெண்டி-
யெனகா்வும் அநத மைன்னிப்பின் தகிப்பில 
ஆதிக் சகாதிமைனநி்ல ்்ரநதழிநதுவிடக 
கூடியதகா்வும் இருககிறது அெரது ்பகார்ெ. 
ஒரு ெ்்யில அது இன்னகா வசய்தகா்ர 
ஒறுத்தல… என்்பதகா்வும் சில ்்த்ளில 
இருககிறது. வ்பகாதுவெளியில சகாதிய ்மைட்டி-
்மையுள்ைெர்்ை தன் ்கால்ளின் கீழ் 
வேளியும் அற்்பப் புழுக்ைகா் ் ேகாககும் ெலிய 
மைனநி்ல ெகாய்த்தெரகா்  இருநதிருககிறகார 
ஜீெகா. ஆனகால அெரது ்்த்ளில - ஆதிக் 
சகாதிப் ்ப்டப்்பகாைர்ைகால சித்திரிக்ப்்பட்ட  
இரக்த்்தயும், ்பரி்ெயும் ்்காரககூடிய 
தலித் ்பகாத்திரத்திலிருநது வடகாமினிக 
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ஜீெகாவு்டய தலித் ்பகாத்திரங்்ள் மைகாறு்பட்டு 
அெ்ன மைன்னிப்்்ப ெைங்கும் வ்பருநதன்்மை-
க்காரனகா் இருககிறகான். இத்த்்ய ்பகார்ெ்ள் 
அெரது தன்ெரலகாற்று நூலில வெளிப்்படுெதில்ல. 
அதில இருப்்பது சகாதியத்திற்கு எதிரகான இ்டயறகாத 
்ேரடியகான அரசியல  ்்பகாரகாட்டம்தகான். சில சமையம் 
ென்மு்றயின் எல்லெ்ரகூட அநதப் ் ்பகாரகாட்டம் 
வசன்றுமிருககிறது. ஆதிக்சகாதியினரகால அெர மீது 
்்குண்டு வீசுெதுெ்ரகூட அது வசன்றிருககிறது.

வடகாமினிக ஜீெகாவின் தன்ெரலகாற்று நூல ்பல 
விடயங்்ளிலும் முககியமைகானதும் ஏன் அது்ெ 
அெரது முககியமைகான இலககியப் ்பங்்ளிப்புமைகா-
கும். சிறு்்த்ளில வெளிப்்பட்ட மைனிதகாபிமைகான-
த்தின் மீதகான சரி்ெகா, முற்்்பகாககு யதகாரத்தெகா-
தத்தின் எல்லக குறுக்்மைகா இலலகாத இரண்டு 
தன்ெரலகாற்று நூல்ளும் அெரது ஆளு்மை்ய ேன்்ற 
்ப்றசகாற்றுென. குறிப்்பகா் யுத்தத்திற்கு முநதிய 
யகாழ்ப்்பகாண சமூ்த்தின் ்பருமைட்டகான புரிதலும், 
யகாழ்ப்்பகாண ே்ரம் சிறு்பட்டணமைகா் இருநது ே்ரமைகா் 
உருமைகாறும் ்கால்ட்டத்்தய ்பதிவு்ளும் அெரது 
தன்ெரலகாற்றில உண்டு. கூட்ெ சகாதிய ஒடுககு-
மு்றயின் ்டு்மையும், அதற்வ்திரகான வடகாமினிக 
ஜீெகாவின் இ்டயறகாத ்்பகாரகாட்டங்்ளும் உள்ைன. 

நுட்்பமைகான அெதகானமும் சித்திரிப்பும் ேலல 
்ப்டப்்பகாளி்ளுக்் உரிய தனித்துெமைகான 
அம்சம். அெரது தன் ெரலகாற்றுச் சித்திரிப்பில மி் 
நுட்்பமைகான ேலல அெதகானங்்ளும், ேலல சிறு்்த-
்ளுக்கான ்ருக்ளும் கூட இருககின்றன. ்விஞர 
்ண்ணதகாச்னச் சநதித்த ்்பகாது ்ண்ணதகாசனின் 
்ெரும் ்தகாற்றத்திற்்கான ்காரணத்்த உட்ன்ய 

அெரகால ்ண்டுவ்காள்ை முடிகிறது. ்ண்ணதகாசனின் 
்ண்ணில இருககும் சிறு பிசிறு ஜீெகாவின் வசகாற்்ளில 
வசகாலெவதன்றகால ‘வசலல ெகாககு’ ்ண்ணதகாசனின் 
்ெரச்சிக்கான ் காரணம் என்கிறகார. தியகா்ரகாெ ்பகா்ெ-
தருககும் அநதச் வசலல ெகாககுத்தகான் ்ெரச்சி்யக 
வ்காடுத்தது என்்பதும் ஜீெகாவின் அெதகானம். 

ேலல சிறு்்த்ளுக்கான சித்திரிப்பு என்்பது அெர 
வ்கா்லக குற்றம் தீரக்ப்்பட்ட ்காரகாளி முத்்தயன் 
என்ற அறியப்்பட திருட்னப் ்்பகாலிஸ் அ்ைத்துச் 
வசலலும் யகாழ் பு்்யிரதநி்லயச் சித்திரிப்பில 
இருககிறது. ்பபூன் வசல்லயகா குறித்தெற்றிலும் 
இருககிறது. ேன்கு அறியப்்பட்ட ேகாட் ேடி்ர 
விஸ்ெேகாததகாஸ் ேகாவித சமூ்த்்த ்சரநதெர. 
அெ்ரயும் கூட ்பபூன் வசலலத்து்ர ஒரு சகாதிய 
உள்குத்தலுட்ன யகாழ் மைண்ணில முதலில எதிரவ்கா-
ள்கிறகார. பின் அதற்்கா் அெர மைனம் ெருநதினகார. 
அறியப்்பட்ட ்மை்த்ைகா் இருநதகாலும் யகாழில 
அெர்ைது சகாதிய அ்டயகாைம் ெ்சககும் நிரகா்-
ரிப்புககும் உரியதுமைகா்்ெ இருநதிருககிறது என்்பது 
ஜீெகாவின் ஆதங்்ம்.

 ஜீெகாவின் ்காதல முறி்ெ ்னவும் யதகாரத்தமும் 
முயங்கும் தன்்மையகானது. ஆதிக்சகாதிக ்காத்ல 
எதிரவ்காள்ெதில தலித் ஒருெருககு இருககும் 
அழுத்தத்்த, தடுமைகாற்றத்்த நுட்்பமைகா்ச் வசகாலெது. 
அதில அநதக ்காத்ல அெர ்்விட்டு விலகிச்வச-
லெதற்்கான ்காரணம் ்காதலியின் தகாயின் ்ெண்டுதல 
தகான் என்றகாலும் அது்ெதகான் வடகாமினிக ஜீெகாவின் 
ஆழ்மைன ஆ்ச்யகா வெளிச் சகாதிய அழுத்த்மைகா 
எனக குைப்்பமும் தரககூடிய இடமுமைகா் இருககிறது. 
அதற்்கான தீரமைகான்ரமைகான ்பதிலும் அெரிடத்தில 
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இல்ல. குைப்்பம் மைட்டு்மை உண்டு. ஏவனன்றகால 
்காதலியின் தகாயின் மைலலி்்ப் ்பநதலின் கீைகான 
்ெண்டுதல சம்்பெம் உண்்மையில நி்ழ்நததகா 
இல்ல அெரு்டய ்ற்்ப்னயகா என்்ப்த 
அெரகால பிரித்தறிய முடியவில்ல என்்ற ்பதிவு 
வசய்கிறகார. இன்வனகாரு இடம் இருககிறது. 
இநதியகாவில மைது்ர மீனகாட்சி அம்மைலன் ஆலய 
அை்் ்பகாரக்ச் வசலலும் ்்பகாது  ஒருெர 
இெ்ர அணுகிச் சகா்டயகா் விசகாரிககிறகார. “சகார 
்்ரைகாெகா”. சிறு உ்ரயகாடலின் பின்னர ஜீெகா 
வெளியூரக்காரர என அறிநது “ஸகார தப்்பகா எடுத்து-
க்காதீங்். அரு்மையகான குட்டி. தஞசகாவூரிலிருநது 
இப்்பதகான் ெநதிருககு. வீட்்டகா்ட இடம். மைரியகா-
த்ெயகானெங்்… முடியுமைகானகாச் வசகாலலுங்்்கா”. 
சிறு ச்பலத்துடன் ஜீெகாவும் தர்ருடன் ்்பரம்்்ப-
சிய்படி வ்பண்ணிடம் வசலகிறகார. தர்ர ஒரு 
வீட்டின் ்த்ெத் திறககிறகார. வ்பண்வணகாருெர 
உள்்ையிருநது ெருகிறகார. ‘்யகா்கா.. ்யகா்கா… 
ஸகா்ர உள்்ை கூட்டிகவ்காண்டு ்்பகா ்பகாரத்து-
க்ெனி ஸகார வ்காழும்புக்காரர’ தர்ர அ்ைத்த 
வ்பய்ரக ்்ட்டதும் ஜீெகா ்பதட்டமைகாகி அங்கிருநது 
வெளி்யறிவிடுகிறகார.்யகா்கா என்்பது அெரு்டய 
ச்்காதரியின் வ்பயர. இத்த்்ய ்பகார்ெ வீச்சும், 
நுண்ணுணரவு்ளும் அெரது சிறு்்த்ளில கூடிெ-
ரகாததனகா்ல்ய அ்ெ மைனிதகாபிமைகானத்தின் சித்திரி-
ப்பு்ைகா் இருககின்றன. தன்ெரலகாற்றில முற்்்பகாககு 
யதகாரத்தெகாதத்தின் சு்மை இலலகாததனகால அெற்றின் 
வீச்சும் அ்பகாரமைகானதகா் இருககிறது.

இரண்டகாெது அெரது இதழியல சகாரநத தன்ெரலகாற்று 
நூல. அதில இலங்்்ககும் இநதியகாவிற்குமைகான 
இலககியத்வதகாடரபும், திருமைணத்திற்கு கூட இநதிய 
வசன்றுெரககூடிய இயல்பகான நி்லயும் ்பதிெகா-
கியிருககிறது. ்்பகாருககுப் பின்னரகான இநதியகா 
குறித்த புரிதலுடன் ெகாசிககும் ்்பகாது அநதக ்காலம் 
ேம்்ப முடியகாத ்பல நி்ழ்வு்ளின் வதகாகுப்்பகா் 
இருககிறது. த்லமைன்னகாரிலிருநது ்ப்்பல ்பயணம், 
சுங்்ச் ்சகாத்னவயனக ்டநத்காலச் சூழ்நி்ல்ள் 
இருககின்றன.

்ேகாயகாளியகான மை்னவி, இதய ்ேகாயகாளியகான 
மை்ள் என்ற குடும்்பச் சூழ்நி்ல. ேலல ெருமைகானம் 
ெரக கூடிய செரத் வதகாழில வதரிநதிருநதும் ஜீெகா 
தன்்ன இலககியக்காரனகா்்ெ ்ருதிகவ்காண்டகார. 
சில ேகாட்்ளில ்ப்ைய மைலலி்் இதழ்்்ை 
யகாருக்காெது விற்்ற ்கா்லச் சகாப்்பகாடு சகாப்பிட 
்ெண்டிய சங்் ்காலத்திலிருநது வதகாடரும் 
இலககிய ெறு்மை. ஆனகாலும் அெரது ஓரமைம் அநத 
நிரக்தியகான நி்லயிலிருநது வமைள்ை வமைள்ைச் 
வசகாநதக ்ட்டிடத்தில வசகாநத அச்ச்த்தில மைலலி்் 
இதழ்்்ை அச்சிட்டு வெளியிடுெது ெ்ர 
வ்காண்டுெநது ் சரத்திருககிறது. இலககிய ெகாழ்வில 
சமூ்த்தின் புறக்ணிப்்்ப எதிர வ்காண்டகாலும், 

அச்சடித்த இதழ்்்ை முதுகில சுமைநது வசன்று விற்று 
ெகாழ்க்்ப்்பகாட்்டக ் ெனித்துகவ்காள்ை ் ெண்டிய 
வ்பகாருைகாதகார நி்லயி்ல்ய இருநத்்பகாதும், 
நிரக்தியகா் அடுத்து என்ன வசய்ெவதன்்ற 
வதரியகாமைல ்லங்கி நின்ற ்பல சநதரப்்பங்்ளிலும் 
உதவிக்கான ்ரங்்ள் அெர எதிர்பகாரகாத தி்ச்ளில 
இருநவதலலகாம்  நீண்டிருககின்றன. அ்ெ இலககி-
யத்தகால உருெகாகி ெநத வதகாடரபு்ளூடகா் நீண்ட 
்ரங்்ள் என்்பதுதகான் இலககியத்தில ஈடு்பகாடும் 
ேம்பிக்்யும் வ்காண்டு இயங்கு்பெர்ளுககு 
உத்்ெ்ம் தரககூடியது. வ்காழும்பில எங்்்கா ஒரு 
வீதியில மைலலி்் இதழ்்்ைச் சுமைநது வசன்றெ்ர 
ெழிமைறித்து 100 வடகால்ரக வ்காடுத்துவிட்டுச் 
வசலலும் ெகாச்ர்்ையும் உருெகாககித் தநதிரு-
ககிறது அெரது தன்னலம் ் ருதகாச் வசயற்்பகாடு. அ்த 
இலககியத்தின் ேலலுகாைகா்க வ்காள்ை்ெ முடியும்.

அய்ம்்பது்ளில மி்க ்காத்திரமைகா்்ெ அடித்தைமி-
டப்்பட்ட தலித் என்ற தன்னுணரவுத் வதகாடரச்சி 
இலங்்்த் தமிழ் இலககியத்தில ஓர இயக்மைகா் 
ெைரச்சி வ்பறவில்ல. ்்பரியக்மைகா்வும் 
்தசியத்தின் மைகாற்றுக குரல அலலது தரப்்பகா்வும் 
ெைரநதிருக் ்ெண்டிய தலித் குரல இன்று சுெ்ட 
இலலகாத வெறு்மையுள் இருககிறது. வடகாமினிக ஜீெகா, 
்்.டகானியல, என்.்்.ரகுேகாதன் ்்பகான்றெர்ள் 
மி்க ்காத்திரமைகா் முன்வனடுத்தது ்்பகான்ற தலித் 
தரப்பினரின் ெலி்மையகான குரல்ள் இலலகாத 
சூைல சகாதியப் பிரச்சி்ன்ளில குரலற்ற நி்ல்ய 
வதகாடரகிறது. ெலுெகான தலித் குரல்ள் இலலகாத 
வ்பகாதுவெளியில ஆதிக்சகாதிக ்்தயகாடல்்ை 
இருககின்றன. அெற்றின் மைகாற்றகா் தலித் குரல்ள் 
ெலி்மையகா்ப் ்பதிெகா் ்ெண்டிய ்பண்்பகாட்டு-
த்்த்ெ உள்ைது. 

தலித் இலககியம் குறித்து வடகாமினிக ஜீெகாவு்டய 
இரண்டு ்ருத்து்ள் இருககின்றன.

1. தலித் இலக்கியம் பற்றி அதிகம் பபசபபடுகிறது, 
தலித் இலக்கியத்்த நீஙகள் எபபடி ப�ோக்குகி-
றீரகள்?

தலித் ப�ோரோட்ட இலக்கிய அத்திவோரம் 50-60 
களிபலபய சிக்கரோக தளம் ப�ோ்டப�டடுவிட்டது. 
அநதக் கோலத்திபலபய தம்்மைப �டித்தவரகள் எனச் 
ச�ோல்லிக் சகோண்ட பமைடடுக்குடி கூட்டத்தினர 
எம்்மைப �ோரத்து “எளியதுகள் எழுதுகின்றனர இ்வ 
எளியதுகளுக்கோக எளியதுகள் எழுதும் இழி�னர 
இலக்கியம்” எனச் ச�ோல்லி எமைது ஆனமைோ்வபய 
�ோகடிக்கப �ோரத்தனர. முடியவில்்ல. அடிநி்ல 
மைக்களின உணரவுக்ள அவரகளது பிரச்சி்னக்ள 
அவரகளது புத்திரரோகிய நோம் எம்மைவரகளது 
�ோ்ையிபலபய எழுதி வநபதோம்.
(மூன்றோவது மைனிதன பநரகோணல்)
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2. “தலித் என்ற ச�ோல் ஒடுக்கப�ட்ட, உரி்மை 
மைறுக்கப�ட்ட, �ஞ�ப�ட்ட, தோழத்தப�ட்ட 
�கல மைக்கள் �குதியின்ரயும் உள்ள்டக்கிய 
ச�ோல்லோக -இலக்கியம் அங்கீகரித்த ச�ோல்லோக 
– புழக்கத்தில் வநதுவிட்டது. அகில இநதியச் 
ச�ோல்லோகவும் �ரிமைோணம் ச�ற்றுவிட்டது. தலித் 
என்ற ச�ோல்லின விரிவும் வீரியமும் மைரோடடி-
யத்திலும் கனன்டத்திலும் ஆநதிரோவிலும் 
�ரவலோகவும், தமிழகத்தில் சி்றப�ோகவும் 
இனறு உணரப�டுகி்றது. இதன உள்ள்டக்கக் 
கருத்து �லரோலும் புரிநதுசகோள்ளக் கூடியதோக 
வியோபித்து நி்லத்துவிட்டது. இநதச் ச�ோல்்ல 
இனி யோரோலும் பு்றக்கணித்துவி்ட முடியோது. 
அலடசியம் ச�ய்துவி்டவும் முடியோது. அநதச் 
ச�ோல்லின வலி்மை என்னயும் ஆடசகோண்ட 
கோரணத்தோபலபய, நோன எனது சுய�ரி்த்ய 
நூலோக எழுதி சவளியி்ட முனவநபதன. 
நோங்களும் மைனு�ங்க்டோ! தலித் இயக்கம் கற்றுத் 
தநத மூல மைநதிரம் இது!” 

(எழுதப�்டோத கவி்தக்கு வ்ரயப�்டோத சித்திரம் முனனு்ரயில்)

இலங்்்த் தமிழ்த் ்தசியத்தரப்பு தலித் உ்ரயகா-
டல்்ைத் தன் இருப்புககு எதிரகானதகா்த் தெறகா்க 
்ற்்ப்ன வசய்து மூரக்மைகா் எதிரககிறது. இலங்்்-
யிலிருநது எழுது்பெர்ளும், வசயற்்படு்பெர்ளும் 
இன்னும் தலித் மைக்்ை ‘்பஞசமைர’ என்றும், ‘ஒடுக்-
ப்்பட்டெர’ என்றும், ‘தகாழ்த்த்பட்டெர’ என்றும் 
தங்்ள் சகாதிய மைனநி்லயின் ெடி்கால்ளுககுத் தகுநத 
மைகாதிரியகா் எழுதிெருகிறகார்ள். இெர்ள் ்பயன்்படு-
த்தும் இநதச் வசகாற்்ளின் ென்மு்றயும், வ்பகாருத்த-
மின்்மையும் விரிெகா்்ெ தமிழில உ்ரயகாடப்்பட்டி-
ருககிறது. தலித் என்ற வசகால உல்ைகாவிய ஏற்பும் 
நி்ழ்நதபின்னரும் யகாழின் ஆதிக்சகாதி மைனநி்ல 
எப்்்பகாதும் ்்பகால எதிரவி்னயகாற்றுகிறது. அ்தத் 
தவிரககிறது. ஒடுக்்படு்பெர்ள் எனச் வசகாலலும் 
்்பகாது அது ஒட்டு வமைகாத்த ஒடுககுமு்ற்யயு்மை 
குறிககிறது. அது தனி்ய ் டநத ் காலங்்ளில இருநது 
தீண்டகா்மைக வ்காடு்மைககு ஆைகாகும் மைக்ள் 
வதகாகுதியின் அெலங்்்ைக குறிப்்பதில்ல. ்பகால, 
ெரக்வமைன அ்னத்து ஒடுககு மு்ற்்ையு்மை 
அது சுட்டும். தனி்ய தீண்டகா்மைக வ்காடு்மை்ய 
வெளிப்்படுத்துெதில்ல. அநத அெலத்தின் வீரியம் 
இங்்் நீரத்துப்்்பகா்ச் வசய்யப்்படுகிறது. தகாழ்த்்பத-
ப்்பட்டெர, ்பஞசமைர என்ற வசகாற்்ள் எதிரமை்றயகான 
இழிவுவசய்யும் ்ேகாககுள்ை ஆதிக் சகாதிமைனநி-
்லயின் வெளிப்்பகாடு்ள் என்்பதும் வெளிப்்ப்ட. 
ஆ் இெர்ள் இலங்்்த் தமிழ்ச் சூைலிற்்கான ஒரு 
வசகாலலகா் வதரிவுவசய்ய விரும்பினகால 'சிறு்பகா-
ன்்மைத்தமிைர' என்்ப்தத்தகான் வதரிவு வசய்திருக் 
்ெண்டும். அது்ெ ஒட்டுவமைகாத்த தலித் மைக்ளும் 
இலங்்்யில ்டநத்காலங்்ளில தீண்டகா்மைகவ்-
திரகா்த் தம்்மை அ்டயகாைப்்படுத்திய, ்்பகாரகாடிய 

அ்டயகாைம் ஆகும். அ்தயும் தவிரத்து ஒடுக்ப்்ப-
ட்டெர என்று ஒட்டு வமைகாத்த ஒடுககு மு்றயுடனும் 
குைப்பிக வ்காள்ெ்த அலலது தகாழ்த்தப்்பட்டெ-
ர்ள் என்று ஆதிக் சகாதிமைனநி்லயுடனு்மை எழுதி-
ெருகிறெர்ள். இெர்ள் தலித் என்ற வசகாலலின் 
வ்பகாருத்தப்்பகாட்்டப் ்பற்றிக வ்காஞச்மைனும் 
சிநதிக் ்ெண்டும். அநதச் வசகாலலிற்கு அரசியல, 
்பண்்பகாடு,வமைகாழி சகாரநத இன்்னகாரன்ன ஏற்பும் 
- எதிரப்பின் ெரலகாறும் உண்டு. குறிப்பிட்ட 
சூை்மைவு்ளில தீண்டகா்மைகவ்காடு்மைககு, அதன் 
ேவீன ெடிெங்்ளுககுள் சகாதிரீதியகான ஒடுககுமு்ற-
ககு உள்ைகாகும் மைக்ள் வதகாகுதி்யச் சுட்ட தலித் 
என்ற வசகால்லவிட ்ெறு வ்பகாருத்தமைகான வசகால 
தமிழில இல்ல.    

தலித் என்ற வசகாலலின் ெரலகாற்று நியகாயத்்தயும், 
்பண்்பகாட்டுத்தைத்தில அதன் ்பங்்ளிப்்்ப-
யும் ஏற்றுக வ்காள்ை்ெகா புரிநது வ்காள்ை்ெகா 
முடியகாத்படி சகாதியத்தில ஊறியதகா் இருககிறது 
அெர்ைது சிநத்னயும் வசயற்்பகாடு்ளும். என்.
்்.ரகுேகாதன், வடகாமினிக ஜீெகா ்்பகான்ற தலித் 
இலககிய முன்்னகாடி்்ை தலித் என்ற ்பதத்்தத் 
தம் ்ப்டப்பு்ளில ்பயன்்படுத்தி இருககிறகார்ள். 
அதன் ெரலகாற்று நியகாயத்்தயும், ்ேகாக்த்்தயும் 
்காலமைறிநது முன்்ெத்து இருககிறகார்ள். 
இருநத்்பகாதும் இன்னும் இலங்்்யில தலித் என்ற 
வசகால அவெைவு ஏற்பு்டயதகா் இல்ல. இநதத் 
தலித் முன்்னகாடி்்ை விட ்ெறு யகார தலித் 
மைக்ளின் உண்்மையகான பிரதிநிதி்ைகா் இருக்க 
கூடியெர்ள் என்்பதும், அெர்ைது ெரலகாற்றுப் 
்பங்்ளிப்பு்ள் கூட தலித் என்ற வசகால்லப் ்பயன்்ப-
டுத்துெதில ்ெனத்தில வ்காள்ைப்்படவில்ல 
என்்பது்மை  இன்்றய சகாதிய யதகாரத்தம். 

இநதச் சகாதிய யதகாரத்தத்தினுள் வடகாமினிக 
ஜீெகாவிற்்கான அஞசலி்யயும் இலககியப் ்பங்்ளி-
ப்்்பயும் ்ெனப்்படுத்தகாத இதழ்்்ைகா, இலககிய-
ெகாதி்்ைகா இல்ல என்ற அைவிற்கு இருககிறது 
அெரது ஆளு்மையின் வீச்சு. ஒருெ்்யில இநத 
ஒட்டுவமைகாத்த ஏற்பு நில்மை என்்பது அெரது 
இ்டயறகாத இயக்த்திற்்கான அங்கீ்காரம் எனலகாம். 
ஒரு ் காலத்தில ‘இழிசனர’ இலககியம் என்று ்பழிப்புச் 
வசய்யப்்பட்டெர்ளின் எழுத்து்ள் - முன்னுதகா-
ரணங்்்ை இலலகாமைலும் வசலலும் ெழி குறித்த 
வதளிவு இலலகாமைலும் தனக்கான ்பகா்த்யத் தகா்ன 
தன் ெலிய ்கால்ைகால ்மைகாதித் திறநது அ்டநதி-
ருககின்றன. அநத இயக்த்தின் ஒரு தூணகா் 
இருநத, சகாதியச்சமூ்த்தில  தலித் அ்டயகாைத்்த 
ஓர்மையுடன் முன்்ெத்து இயங்கிய முன்்னகாடிககு 
என் அஞசலி்ள். 

•••
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வ்கா்ரகானகா வதகாற்றுப்்பரெல ்காரணமைகா் தி்ரயர-
ங்கு்ள் எலலகாம் மூடியிருநத ்ேரத்தில இ்ணயவெளி 
ஒளி்பரப்புத் தைங்்ள் தி்ரப்்பட மைற்றும் சின்னத்தி்ரத் 
வதகாடர ்ேயர்ளுககு ஒரு மைகாற்றகா் உருவெடுத்தது 
என்றகால அது மி்்யில்ல. வ்கா்ரகானகாெகால ஏ்னய 
அ்னத்து ெணி்ங்்்ையும் ்்பகான்று தி்ரத்து்றயும் 
மிகுநத சிக்ல்்ையும் செகால்்ையும் சநதித்தது. அச்சி-
க்ல்்ை எதிரவ்காள்ை இது்்பகான்ற இ்ணய ஒளி்பர-
ப்புத்தைங்்்ை (OTT Platforms) ேகாட ்ெண்டிய ்த்ெ 
தி்ரத்து்ரயினருககும் ஏற்்பட்டது. இதனகால நி்றயத் 
தி்ரப்்படங்்ள் ்ேரடியகா் இத்தைங்்ள் ெழியகா்்ெ 
ஒளி்பரப்புச் வசய்யப்்பட்டன. மை்லயகாை சினிமைகா 
உல்மும் இவவூட் ெகாய்ப்்்ப ேன்றகா்ப் ்பயன்்படு-
த்திகவ்காண்டது. அவெகாறு வெளியிடப்்பட்ட ்படங்்ளில 
ஒன்றகான ஹலகால லவ ஸ்்டகாரி அதன் மைகாறு்பட்ட 
்்தயம்சத்தினகாலும் ்பல்ெறு அடுககு்்ைக வ்காண்ட 
்்தவசகாலலல ்பகாணியகாலும் ்்பசிய அரசியலகாலும் 
்பரெலகான ்ெனத்்தப் வ்பற்ற்தகாடு, ்பகாரகாட்டு்்ையும் 
விமைரசனங்்்ையும் வ்பற்று ஒரு விெகாதத்்தயும் உருெகா-
ககியிருநதது. 

ஹலகால லவ ஸ்்டகாரி ்்ரைத்தின் மைல்பகார ்பகுதியில 
இரண்டகாயிரங்்ளின் வதகாடக்்கால்ட்டத்தில ேடப்்பதகா் 
சித்தரிக்ப்்படுகிறது. இது ்்ரைத்தில வசயல்படும் ஓர 

| கட்டுரை |  ஆசிை்  முஹமட்   | 

ஹலொல லவ் ஸ்�ொரி:
அறம், அழகியல மற்றும் அரசியல
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இஸ்லகாமிய அ்மைப்பின் வதகாண்டர்ளில சிலர 
ஒரு தி்ரப்்படம் எடுக் முயற்சிவசய்ெது குறித்த 
தி்ரப்்படமைகாகும். என்ெ இது தி்ரப்்படத்துககுள் 
தி்ரப்்படம் என்ற ்பகாணி்ய ்்யகாள்கிறது. இது 
சமைய மைதிப்பீடு்ளின் மீதகான ்பற்றுதலும் தனித்த 
அரசியல நி்ல்பகாடு்ளும் அதில ்பற்றுறுதியும் 
வ்காண்ட சில இ்ைஞர்ளின் தி்ரப்்படம் 
எடுககும் முயற்சி்யயும் அதில அெர்ள் சநதிககும் 
சிக்ல்்ையும் சித்திரமைகாககியிருககிறது. சகாதகாரண 
சூழ்நி்ல்ளில தி்ரப்்படத் தயகாரிப்்பகாைர்ள் 
சநதிககும் பிரச்சி்ன்்ைகாடு இநதக குறிப்பிட்ட 
தி்ரப்்படம் தனித்தன்்மையகான சிக்ல்்ை 
எதிரவ்காள்ைக ்காரணம், அத்தி்ரப்்படம் எடுககும் 
இஸ்லகாமிய இயக்த்வதகாண்டர்ள் அெர்ைது 
சினிமைகா்ெ இஸ்லகாமிய அற ஒழு்லகாறு்ள் சகாரநது 
எடுக் முயற்சிப்்பது தகான். சமைய மைரபும் அதன் 
அற ஒழு்லகாறு்ளும் ேவீன ்்ல ெடிெமைகான 
சினிமைகா்ெகாடு உ்ரயகாடும்்்பகாது அது ்மைற்்ண்ட 
இரு ்்பசுவ்பகாருட்்்ையும் ்பற்றிய முககியமைகான 
விெகாதங்்்ை உருெகாககுகிறது. இவவிெகாதங்்ள் 
எலலகாம் சமை்கால முஸ்லிம் சமூ்த்தின் சமூ், 
அரசியல சூழ்நி்ல்மை்ளில உடனடியகா் விெகா-
திக்ப்்பட்ெண்டிய விடயங்்ைகாகும். இத்தி்ர-
ப்்படம் விெகாதத்திற்கு எடுத்திருககும் ்்ள்வி்ளில 
சில இஸ்லகாமிய சமூ்த்தின் அ்த்திலும், ்ெறு சில 
இஸ்லகாமிய சமூ்த்தின் புறத்திலும் ேடக்்ெண்டிய 
விெகாதங்்ைகா் இருககின்றன. ஹலகால லவ ஸ்்டகாரி 
ெைக்மைகா் எதிரும் புதிருமைகா் அணு்ப்்படும் 
இவவிரு தி்ச்ள் ்ேகாககிய விெகாதத்்தயும் தனது 
தி்ர வமைகாழியில ் ்காரத்து, ் காத்திரமைகான அரசிய்லப் 
்்பசியிருப்்ப்தகாடு அதில ்்லய்மைதியும் ்்கூ-
டிெநதிருககிறது என்்பது இநதிய தி்ரெரலகாற்றில 
முஸ்லிம் தரப்பிலிருநது நி்ழ்நதிருககும் ஒரு முககி-
யத்துெம் வ்காண்ட நி்ழ்வு ஆகும்.

இத்தி்ரப்்படம் மைல்பகார ்பகுதியில இருககும் 
ெம்மியத்து இஃெகானுல ெத்தன் என்ற அ்மைப்பின் 
மைகாணெர பிரிெகான எஸ்.ஒய்.ஓ வின் அலுெல்த்தில 
வதகாடங்குகிறது. அதன் சுெர்ளில மைகால்ம் எகஸ், 
்பகாலஸ்தீனக ் விஞர மைஹ்மூத் தரவீஷ் ் ்பகான்்றகாரின் 
சுெவரகாட்டி்வைலலகாம் ்காணப்்படுகின்றன. அவெ-
லுெல்த்தில ஒரு ்படிப்்ப்றயும் அதில முஸ்லிம் 
வ்பண்்ள் சிலர ெகாசித்துகவ்காண்டிருப்்பதும் ்காட்ட-
ப்்படுகிறது. ்மைலும் சுற்றிெரும் ்்மைரகா ்ண்்ளின் 
மூலம் மைகாதகாநதிர, ெகாரகாநதிர ஆங்கில இதழ்்ள் 
அடுக்ப்்பட்டிருககும் புத்த் ஸ்டகாண்டும் ்காட்ட-
ப்்படுகிறது. அதில இரண்டகாயிரங்்ளின் ஆரம்்பத்தில 
குெரகாத் முதலெரகா் இருநத ே்ரநதிர ்மைகாடியின் 
்படத்்த அட்்டப்்படமைகா்க வ்காண்ட அவுட்லுக 
இதழின் ்படமும் அருகில ்்காத்ரகா எரிகிறது என்ற 
வசகாற்்்ைத் தகாங்கியிருககும் இதழும் ்காண்பி-
க்ப்்படுகின்றன. இக்காட்சி்ளின் பின்னணியில 
வசப்டம்்பர 11 தகாககுத்லத் வதகாடரநது அவமைரிக்கா 

ஆஃப்்கானிஸ்தகான் மைற்றும் ஈரகாக ்்பகான்ற ேகாடு்ளின் 
மீது ் ்பகார வதகாடுத்ததன் பின்னணியிலுள்ை ேெ-ஏ்கா-
தி்பத்திய அரசியல குறித்து ஒருெர உ்ரயகா-
ற்றிகவ்காண்டிருககும் ஒலித்துணுககு ்்ட்கிறது. 
அதன் வதகாடரச்சியகா் அவவு்ரயின் ஒலி-ஒளிக 
்்காப்்்ப ்ணிப்வ்பகாறியில எடிட் வசய்துவ்கா-
ண்டிருககும் இ்ைஞன் தனது அருகிலிருககும் 
அ்மைப்பின் மூத்த வதகாண்டர்ளில ஒருெரகான 
ரஹீம் சகாஹிபிடம் ‘இன்னும் எவெைவு ேகாள் தகான் 
்மை்டப்்்பச்சுக்்ை்ய எடிட் வசய்துவ்காண்டிரு-
ப்்பது… ேகாம் எப்்்பகாது ்படவமைடுக்ப்்்பகாகி்றகாம்’ 
என்று ்்ட்கிறகான். அதற்கு ரஹீம் சகாஹிப் அநதத் 
திட்டம் அ்மைப்பிடம் சமைரப்பிக்ப்்பட்டிருப்்பதகா்-
வும் இன்னும் வ்காஞச ேகாளில அது சகாத்தியமைகாகிவி-
டும் என்றும் கூறுகிறகார. ்மைலும் அெர அதற்கு ஒரு 
உெ்மைக்்த்யயும் கூறுகிறகார:- அ்மைப்பு (ெமைகாத்) 
என்்பது ்பல்ெறு வ்காண்்ட ஊசி ெ்ைவு்்ை-
கவ்காண்ட மை்லப்்பகா்தயில ்பயணித்துகவ்காண்டி-
ருககும் ஒரு ்்பருந்தப் ்்பகான்றது. ேகாம் அ்டய 
நி்னககும் இலக்் ்ெ்மைகா் அ்டய நி்னத்து 
்்பருந்த ்ெ்மைகா் வசலுத்தினகால அது ்பயணத்தி-
ற்குப் ்பகாத்மைகா் அ்மைநதுவிடலகாம் என்று கூறுகிறகார. 

இன்வனகாரு ்காட்சியில இதற்குத் வதகாடர்பகான 
இன்வனகாரு உெ்மை்யயும் கூறுகிறகார ரஹீம் சகாஹிப். 
வீட்டில அமைரநதிருககும் ரஹீம் சகாஹிப் வெளி்ய 
்சககிளில வசன்று வ்காண்டிருககும் ஒருெர தெறி 
விழும் சத்தம் ்்ட்டு வெளி்ய வசன்று அெருககு 
உதவுகிறகார. பின்னர தனது வீட்டின் மைகாடியில இருநது 
தனது ென்னலுககு வெளி்ய ்பகாரத்துகவ்காண்டிரு-
ககிறகார. அப்்்பகாது தகான் உதவிய அநத முதியெர 
ெயதுெந்தகாருக்கான தி்ரப்்படத்தின் சுெவரகாட்டி 
ஒன்்ற ஒட்டிகவ்காண்டிருப்்ப்த ்ண்ணுறுகிறகார. 
அக்காட்சி்யக ்ண்டு வ்பருமூச்சு விடும் ரஹீம் 
சகாஹிப் ‘இநத ஊரில ஹலகாலகா் ்பகாரப்்பதற்கு 
ஒன்று்மை இல்லயகா’ என்று ்்ட்கிறகார. அதற்கு 
அெரது மை்னவி்யகா இநத ஊரில ஹலகாலகா் 
்பகாரப்்பதற்கு என்ன இருககிறது? நீங்்ள் நீண்ட 
ேகாட்்ைகா் வசகாலலிகவ்காண்டிருககும் அத்தி்ர-
ப்்படத்்த எப்்்பகாது எடுக்ப்்்பகாகிறீர்ள்? ்பஸ் 
இவெைவு வமைதுெகா் ே்ரநதகால நீங்்ள் அ்தவிட்டு 
இறங்கித் தனி்ய ்பயணிக்லகா்மை என்றும் ் ்ட்்பகார. 
அதற்கு ரஹீம் சகாஹி்்பகா ேபிவமைகாழிக ்ருத்தின் 

̀சில கட்டுப்பாடுகள் இருப்து கலலலை 

முற்றிலும் சிலைத்துவிடபாது என்றும் 

மபாறபாக அத்ைலகை இலடவெளிகலை இட்டு 

நிரப்த்ைபான் கற்்லையும் ்லடப்பாககத்தி-

றனும் இருககிறது. 
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தழுெலகா் ஒரு உெ்மை்யச் வசகாலெகார: மைந்தயி-
லிருநது பிரிநதுவிட்ட ஆடு வெகுசீககிரம் ்ெட்்ட 
மிரு்ங்்ளுககு இ்ரயகாகிவிடும். 

இவெகாறு அ்மைப்பு எடுக் முடிவெடுத்திரு-
ககும் தி்ரப்்படம் வதகாடரநது நி்னவுகூறப்்ப-
டுகிறது. இதன்பிறகு அ்மைப்பு தனது அரசியல 
்ருத்து்்ை ெலியுறுத்தித் வதருக்ளில அரங்்்ற்றும் 
ேகாட்ங்்ளில ேடிககும் வெரிஃபுடனகான உ்ரயகா-
டல்ளிலும் தங்்்ைப்்்பகான்ற ்்லஞர்ளின் 
திறன்்்ைப் ்பயன்்படுத்த்ெண்டியது அ்மைப்பின் 
மீதும் அதன் மூத்த உறுப்பினர்ைகான ரஹீம் 
்்பகான்்றகாரதும் ்ட்மையகாகும் என்று கூறுகிறகான். 
இவதலலகாம் ்சரநது ரஹீம் சகாஹி்்ப தி்ரப்்படம் 
எடுககும் முடி்ெ ்ேகாககி உநதித்தள்ளுகிறது. 
இநதச் வசயற்திட்டத்்த யகாரது வ்பகாறுப்பில 
விட்டகால அதற்கு உடனடியகா் அ்மைப்பு ஒப்புதல 
தரும் என்று ஆ்லகாசிககும் அெர்ள் இறுதியகா் 
தவஃபீக்் சரியகான ்தரெகா் அ்டயகாைங்்காணு-
கிறகார்ள். தவஃபீக ேலல ெகாச்ன், சிநத்னயகாைன், 
்்பச்சகாைன், எடுத்த ்ெ்ல்்ைக ்ச்சிதமைகா்ச் 
வசய்து முடிப்்பென், ்தரநத அ்மைப்பு ்பணியகாைன் 
என்வறலலகாம் அெர்ைகால சித்தரிக்ப்்படுகிறகான். 
தவஃபீக ஒரு இஸ்லகாமியப் ்பள்ளிககூடத்தில 
்பணிபுரி்பென். குைந்த்ளுககு கிைகாசிக சரெ்தசத் 
தி்ரப்்படங்்ைகான சினிமைகா ்பகார்ட்சகா ்்பகான்ற-
ெற்்றவயலலகாம் தி்ரயிட்டுக ்காண்பிப்்பென், 
அ்த்ேரம் அதில வ்பண் ்தகா்பகாத்திரங்்ள் யகாரகாெது 
சற்்ற திறநத உடலுடன் கூடிய ஆ்ட்்ைகாடு 
ெரும்்்பகாது அ்த முன்்னகாககி ஓட்டிகப் ்டப்்ப-
ெனகா்வும் இருககிறகான். அெனுககு வ்பண் ்தடும் 
அெனது உம்மைகா தனது மை்னுககு ‘தீன்்லவியும் 
்்லயகாரெமும் வ்காண்ட அை்கான வ்பண் ் ெண்டும்’ 
என்று ் ்ட்கிறகாள். ரஹீம் சகாஹிபும் வெரீஃபும் தவஃ-
பீககிடம் தங்்ைது எண்ணத்்த வெளியிடுகிறகார்ள், 
அெனும் அெர்ைது ்்காரிக்்்ய விருப்்பத்்தகாடு 
ஏற்றுகவ்காள்கிறகான். 

இநதக்்காரிக்் ெமைகாஅத்தின் நிரெகாகி்ளிடம் 
ஆ்லகாச்னககுச் வசலகிறது. அதில இச்வசய-
ல்பகாட்டுககு ஆ்ப்்்பகாகும் வ்பகாருட்வசலவும் இதர 
்த்ெ்ளும் ்லநது்ரயகாடப்்படுகிறது. அதில 
ஒரு நிரெகா்ககுழு உறுப்பினர எழுநது இச்வச-
யற்்பகாட்டுககு பின்னுள்ை சமைய ஒழுங்கு/அறம் 
சகாரநத ்பரிணகாமைம் குறித்து விைககி நி்னவூட்டுகி-
றகார. மைகாரக்த்தில ஹலகாலும் ஹரகாமும் வதளிெகா் 
இருககின்றன. இெற்றுககு இ்டப்்பட்ட மைரமைமைகான 
பிர்தசங்்ளும் இருககின்றன. அதில ேகாம் ்பயணி-
ககும்்்பகாது ேகாம் மிகுநத எச்சரிக்்்யகாடும் 
தூய்்மையகான ேலவலண்ணத்்தகாடும் ்பயணிக்்ெ-
ண்டும் என்று கூறுகிறகார. தி்ரப்்பட உருெகாக் 
வசயற்்பகாட்டின் ஒவவெகாரு அடியிலும் இநத 
இஸ்லகாமிய அறச்சகாரபு என்்பது திரும்்ப திரும்்ப 

நி்னவூட்டப்்படுகிறது. அது வதகாடர்பகா் இநதக்-
ட்டு்ரயில பின்னர விரிெகா்க ்காண்்்பகாம். அெர 
்்பசி முடித்தபிறகு நிரெகாகி்ளில சிலர ்படத்்த 
இயக்ப்்்பகாகும் இயககுேர ஒரு ‘வ்பகாது’ (்மைய 
நீ்ரகாட்ட அலலது வ்பரும்்பகான்்மைச் சமூ்த்்தச் 
்சரநத) ஆைகா் இருநதகால மு்றயகா் இருககும் 
என்று ்்பசிகவ்காள்கிறகார்ள். அதற்கு தவஃபீக்்கா 
இயககுேர சிரகாஜின் வ்பய்ர முன்வமைகாழிநது, சிரகாஜ் 
என்்பதகால அெர வ்பகாது இல்ல என்று நி்னக்-
்ெண்டகாம், அெர பு்், ்பகானம் உள்ளிட்ட ்பைக்-
ங்்்ைவயலலகாம் வ்காண்ட மு்றயகான ‘வ்பகாது’ 
இயககுேர தகான் என்று கூறுகிறகான் தவஃபீக. இ்தக 
்்ள்விப்்பட்டவுடன் நிரெகாகி்ளும் திருப்திய்டநது 
விடுகிறகார்ள். இறுதியகா் அக்லநதகா்லகாச்னயில 
ஈடு்பட்டெர்ள், ‘அலலகாஹ் ேம்மு்டய ேலவல-
ண்ணங்்்ையும் ேற்வசயல்்ையும் அங்கீ்ரிக்-
்ெண்டும்; ேமைகவ்லலகாம் ென்னத்துல ஃபிரவதௌஸ் 
என்னும் ்மைலகான சுென்பதி்யத் தர்ெண்டும்’ 
என்ற பிரகாரத்த்ன்யகாடு ்்லகிறகார்ள். 
அதற்்டுத்த ்காட்சியில ்பகார்டஸ் ்பகார என்ற 
வ்பயரப்்பல்் ்காட்டப்்படுகிறது. தவஃபீககும் 
ரஹீம் சகாஹிபும் அநத மைதுக்்டககு இயககுேர 
சிரகா்ெ சநதிக் வசலகிறகார்ள். அங்கு தவஃபீக, 
தகான் தயகாரித்து ்ெத்திருககும் ்்த்ய சிரகாஜிடம் 
கூறுகிறகான். ேபி்ள் ேகாய்ம் (ஸல) அெர்ளிடம் 
ஒரு ்தகாைர ெநது தகான் யகாருககு முதலகாெதகா் 
்செ்ம் வசய்ய்ெண்டும் என்று ்்ட்கிறகார. அதற்கு 
ேபி்ள் ேகாய்ம் (ஸல) அெர்ள் உனது உம்மைகாவுககு 
என்கிறகார்ள். அடுத்தது யகாருககு என்று ்்ட்கிறகார. 
அதற்கும் உனது உம்மைகாவுககு என்கிறகார்ள். 
அடுத்தது யகாருககு எனக ்்ட்கிறகார. அதற்கும் 
உனது உம்மைகாவுககு என்கிறகார்ள். ேகான்்காெதகா்்ெ 
உனது தந்தககு என்கிறகார்ள். இநத ேபிவமைகாழி 
சகாரத்தின் அடிப்்ப்டயில இஸ்லகாம் தகாய்ககு எநத 
அைவு முககியத்துெத்்தக வ்காடுத்திருககிறது 
என்்ப்த வெளிப்்படுத்துெதகா்்ெ தனது ்்த 
அ்மையப்்்பகாெதகா் தவஃபீக சிரகாஜிடம் கூறுகிறகான்.  
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அதனகால அெர்ள் எடுக்ப்்்பகாகும் தி்ரப்்படத்தின் 
த்லப்்்ப ‘மூணகாமைதும் உம்மைகா’ என்று வதரிவு 
வசய்திருப்்பதகா்வும் வதரிவிககிறகான்.

தி்ரப்்படத்திற்கு கூட்டு நிதியளிப்பு (crowd funding) 
அடிப்்ப்டயில தகான் ் த்ெயகான நிதி திரட்டப்்படு-
கிறது. தி்ரப்்படத்திற்கு நிதி ெசூலிப்்பது வதகாடங்கி, 
்தகா்பகாத்திரங்்்ைத் வதரிவு வசய்ெதிலும், இன்னும் 
இறுதிக்காட்சி்ய எவெகாறு அ்மைப்்பது என்று 
தீரமைகானிப்்பது ெ்ர இஸ்லகாமிய சமைய அறத்்தகாடு 
ஒழுகும் முயற்சி வதகாடரநது ஒட்டுவமைகாத்த 
வசயற்்பகாட்டின் மீது தகாக்ம் வசலுத்தியும் உருெ-
்மைத்துகவ்காண்டும் ெருகிறது. தி்ரப்்படத்திற்கு 
ஆ்்ெண்டிய வ்பகாருட்வசலவுககு உள்ளூர ெணி்-
ர்ளிடமும் முதலகாளி்ளிடமும் வசன்று கூட்டு நிதி-
ெசூலித்தலில (crowd funding) ஈடு்படும்்்பகாது ஒரு 
வசலெநதர தன்னு்டய ெங்கி ்ணககில வ்காஞசம் 
ெட்டிப்்பணம் வதகாடப்்படகாமைல கிடப்்பதகா்வும் அ்த 
்ெண்டுமைகானகால எடுத்து நிதியகா்த் தரெகா என்று 
்்ட்கிறகார. அதற்கு தவஃபீக்்கா அெர அநதப்்பண-
த்்த ்பள்ளிெகாசல ்ட்டுெதற்்்கா அலலது மைதரஸகா 
்ட்டுெதற்்்கா தருெகாரகா என்று ்்ட்கிறகார. அதற்கு 
அநதச் வசலெநத்ரகா மு்ம்சுழித்தெகாறு மைகாட்்டன் 
என்கிறகார. அப்்படிவயன்றகால தகாங்்ள் வசய்யப்்்பகாகும் 
அநத ேற்்காரியத்திற்கும் அநத ஹரகாமைகான ்பணம்  
்த்ெயில்ல என்று மைறுககிறகான் தவஃபீக. 
இஸ்லகாமிய வெறுப்பு ்பரெலகா் ஆகிகவ்காண்டிரு-
ககும் ்காலத்தில முஸ்லிம்்ளின் ெகாழ்விய்லயும் 
அெர்ைது சமையவேறியகான இஸ்லகாத்்தயும் குறித்த 
்ேர்மையகான சித்தரிப்பு்ளுடன் கூடிய ்ப்டப்பு 
ெருெது என்்பது அெர்ளுககு ஒரு ேற்வசயலகா் 
இருககிறது. அதற்கு ஹரகாமைகான ்பணத்்த ெகாங்குெது 
அநத ேற்வசய்லக ்ைங்்ப்்படுத்துெதகா்ப் ்பகாரக்-
ப்்படுகிறது. தி்ரப்்படத்திற்்கான ்தகா்பகாத்திரங்்-
்ைத் ்தரநவதடுப்்பதிலும் தவஃபீக அ்மைப்பின் 
உறுப்பினர்்ை்ய ்தரநவதடுக் ெலியுறுத்துகி-
றகான். ்மைலும் ்படத்தின் ்மையக்தகா்பகாத்திரங்்ைகான 
்ணென், மை்னவி ்தகா்பகாத்திரத்தில உண்்மையகான 
்ணென், மை்னவிதகான் ேடிக்்ெண்டும் என்றும் 
தவஃபீக கூறுகிறகான். அது ஏவனன்று சிரகாஜ் 
வினவும்வ்பகாழுது, அவெகாறு வசய்தகால யதகாரத்தமைகா் 
அ்மையும் என்வறலலகாம் கூறி சமைகாளித்தகாலும், 
அதற்குப் பின்னுள்ை உண்்மைக ்காரணத்்த ரஹீம் 
சகாஹிப் ்்பகாட்டு உ்டத்துவிடுகிறகார. அதகாெது, 
்ணென், மை்னவியகா் ேடிப்்பெர்ள் சற்்ற அநநி-
்யகான்யத்துடன் ேடிக்்ெண்டும் என்்பதகாலும், 
அத்த்்ய நி்லயில அநநிய ஆணும் வ்பண்ணும் 
ேடிப்்பது தங்்ைது ஒழுங்கு்ளுககும் அ்மைப்பின் 
மைதிப்பீடு்ளுககும் வ்பகாருநதகாது என்று கூறுகிறகார. 
இயககுேர சிரகாஜ் ேடி்ர்்ை ஒழுங்்கா் ேடிக்ச்வசகா-
லலி ்டிநதுவ்காண்டகால ரஹீம் சகாஹிப், ‘அெர்வை-
லலகாம் ேமைது அ்மைப்பின் உறுப்பினர்ள், அெர்ைது 
குடும்்பங்்வைலலகாம் ்பகாரத்துகவ்காண்டிருககிறகார்ள், 

அெர்்ை அவெகாறு ேடத்துெது சரியலல’ என்று 
தவஃபீககிடம் கூறி விசனப்்படுகிறகார. ஒரு ் ட்டத்தில 
அ்மைப்பு உறுப்பினர்ளுககுச் சரியகா் ேடிக் 
ெரவில்ல என்றும் அெர்்ை ்ெத்துகவ்காண்டு 
தன்னகால ்படம் எடுக்முடியகாது என்று கூறும் 
சிரகாஜிடம், அப்்படி அெர்்ை அனுப்பிவிட்டகால 
அெர்ளுககு மைனச்சங்்டமைகா் இருககும் என்று கூறி 
ெருநதுகிறகான் தவஃபீக. இதற்்கா் அெர்ளுககு 
ேடிப்பு ்பயிற்சி வசகாலலிகவ்காடுக் ஒரு ்பயிற்சி-
யகாை்ரயும் கூட்டி ெநது, அெர்ளுககுப் ்பயிற்சி 
வ்காடுத்து, ்தறியெர்்ை தக்்ெத்துகவ்கா-
ண்டும், ஏ்ன்யகா்ர அனுப்பிவிடுெது என்றும் 
ஒரு முடிவுககு ெருகிறகான் சிரகாஜ். அப்்பயிற்சியின் 
இறுதியில ்தரநவதடுக்ப்்படகாதெர்ள் ெருத்த-
த்துடன் ரஹீம் சகாஹிபிடம் வி்டவ்பற்றுச்வசலலு-
ம்்்பகாது, ‘ேகாம் அலலகாஹ்விடம் தகா்ன கூலி்ய 
எதிர்பகாரத்து ேடிக்ெந்தகாம், அதனகால ஒன்றும் 
்பகாத்மில்ல’ என்று கூறிவிட்டுச்ப் வசலகிறகார்ள். 

அதுமைட்டுமைலலகாது, தி்ரப்்படத்தின் இறுதிக்-
ட்டமைகா் நீண்ட ேகாள் ஒருெ்ரவயகாருெர பிரிநதிருநத 
்ணெனும் மை்னவியும் திரும்்ப ஒன்று்சரெது 
்்பகான்ற ்காட்சிய்மைப்்்பப் ்படமைகாக் ்ெண்டி 
இருககிறது. அக்காட்சி்ய தவஃபீக நீண்ட ேகாள் 
பிரிநதிருநத ்ணெனும் மை்னவியும் அன்்்பகாடு 
ஒருெ்ர ஒருெர ்பகாரப்்பது ்்பகான்று எழுதுகிறகான். 
அதில இயககுேர சிரகாஜ் ஒ்ரவயகாரு கூடுத்லச் 
வசய்கிறகார. தி்ரப்்படத்்த மைகிழ்ெகான ஒத்தி்சவில 
நி்றவுவ்பறச்வசய்ய ்ணெனும் மை்னவியும் ஒருெ-
்ரவயகாருெர ்ட்டித்தழுவிகவ்காள்ெதகா் ்காட்சி-
ய்மைப்்்பத் திட்டமிடுகிறகார. அதற்கு மைறுப்புச் 
வசகாலலும் தவஃபீக தி்ரப்்படத்தில ்பகாலியல சித்த-
ரிப்புக்ள் ெரககூடகாது என்று ெகாதிடுகிறகான். அதற்கு 
சிரகா்ெகா வ்காஞசம் அழுத்தமைகா்்ெ எலலகா ்ட்டி-
ப்பிடித்தல்ளும் ்பகாலுறவில ்சரநதது அலல என்று 
கூறுகிறகான். ்மைலும் தன்னகால இத்த்ன ்ட்டு-
ப்்பகாடு்ளுடன் ஒரு தி்ரப்்படத்்த எடுக்முடி-
யகாது என்றும் கூறுகிறகான். அதற்கு ரஹீம் சகாஹிப் 
இப்்படிவயலலகாம் ஒரு உ்ரயகாடல ேடநதுவ்கா-
ண்டிருககும்்்பகாது இ்டயில நீங்கிச்வசலலககூடகாது 
என்று சிரகா்ெ ்்ட்டுகவ்காள்ளுகிறகார. தவஃபீக 
தி்ரப்்படம் எடுககும்்்பகாது சில ்ட்டுப்்பகாடு்ள் 
இருப்்பது ்்ல்ய முற்றிலும் சி்தத்துவிடகாது 
என்றும் மைகாறகா் அத்த்்ய இ்டவெளி்்ை இட்டு 
நிரப்்பத்தகான் ்ற்்ப்னயும் ்ப்டப்்பகாக்த்திறனும் 
இருககிறது என்று கூறுகிறகான். அதற்கு சிரகா்ெகா இது 
்்லயலல, வ்கா்ல என்று மைறுவமைகாழி ்ப்ரகிறகான். 
‘இங்கு சில்்பர சிலெற்்றப் ்பகாரக்ககூடகாவத-
ன்றும், சிலெற்்றக ்்ட்்ககூடகாவதன்றும் நி்ன-
ககிறகார்ள், அத்த்்்யகார ்பகாரக்த்தக் ெ்்யில 
ஒரு சினிமைகா எடுப்்பது அெசியமில்லயகா?’ என்று 
வினவுகிறகான். இ்தவயலலகாம் ்பகாரத்துகவ்காண்டிரு-
ககும் ஒளிப்்பதிெகாைர இருதரப்பும் ஒப்பும் ெ்்யில 
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அக்காட்சி்ய எடுப்்பதகா் ெகாக்ளித்து அெர்ைது 
ெகாதப்பிரதிெகாதங்்்ை ஒரு முடிவுககுக வ்காண்டு-
ெருகிறகார. இதனி்ட்ய, சிரகாஜ் உண்்மையகான 
்ணென் மை்னவியும் தி்ரப்்படத்திலும் ்ணென் 
மை்னவியகா்ப் ்பகாத்திர்மைற்றிருககும் வெரிஃப் 
மைற்றும் சுஹரகாவிடம் ‘எலலகா ்ட்டிப்பிடித்தல்-
ளும் வசகஸில ்சரெதுதகானகா? நீங்்ள் ்ட்டிப்பிடி-
ப்்பது ்்பகால ்படத்தில ேடிப்்பதில உங்்ளுககு ஏதும் 
பிரச்சி்னயில்ல்ய’ என்றும் ்்ட்கிறகான். அதன் 
பிறகு வெரிஃபும் சுஹரகாவும் அதுகுறித்து விெகாதி-
ககிறகார்ள். அப்்்பகாது வெரிஃபிடம் சுஹரகா தனது 
்ணெ்னக ்ட்டிப்பிடிப்்பதில தனகவ்கான்றும் 
ஆட்்ச்ப்ன இல்ல என்றும் ஆனகால அவெைவு 
மைனிதர்ளுககு மைத்தியில அ்த எவெகாறு வசய்ெது 
என்ற தயக்ம் இருப்்பதகா்வும் கூறுகிறகாள். அதற்கு 
வெரிஃப், ‘ேகாம் ெைக்மைகா் உடலுறவுககு முன் 
தகான் ஒருெ்ரவயகாருெர ் ட்டித்தழுவிகவ்காள்்ெகாம். 
ஆனகால சினிமைகாக்ளில ெருெது்்பகால உன்்ன 
இயல்பகா், அவெப்்்பகாது அன்புமிகுதியகால ்ட்டி-
த்தழுெவும் எனககு ஆ்சதகான். ஆனகால வீட்டில 
வ்பற்்றகாரும் குைந்த்ளும் இருககும்்்பகாது 
அவெகாறு ேடநதுவ்காள்ெது சரியகா் இருக்காது என்று 
நி்னத்து விட்டுவிடு்ென்’ என்று கூறுகிறகான். 
இருெரு்மை தி்ரப்்படத்தில ஒருெ்ரவயகாருெர 
்ட்டித்தழுவுெதில பிரச்சி்னயில்ல என்றும் 
ஆனகால தி்ரப்்படம் என்றகாலும் கூட அநநியர்-
ளுடன் அவெகாறு ேடநதுவ்காள்ை முடியகாது என்று 
்்பசிகவ்காள்கிறகார்ள். இறுதியில அநதக குறிப்பிட்ட 
்காட்சியில சுஹரகாவும் வெரீஃபும் ஒருெ்ரவயகா-
ருெர ்ட்டித்தழுவிகவ்காள்கிறகார்ள். ்லெரமைகான 
தவஃபீக ்்மைரகாவுககு முன் வசன்று ்ட், ்ட் என்று 
வசகாலகிறகான். ஒளிப்்பதிெகாை்ரகா தகான் ெகாக்ளித்தது 
்்பகான்்ற, ‘்ட்டிப்பிடித்தமைகாதிரியும், ்ட்டிப்பிடி-
க்காதெகாறும்’ ஒருெகாறு தனது ‘ஹலகால ்ட்’ என்ற 
வடகனிக்் ்பயன்்படுத்தி அ்னத்து தரப்பும் 
மைகிழும் ெ்்யில அத்தி்ரப்்படத்தின் இறுதிக்கா-
ட்சி்ய நி்றவுவசய்கிறகார. 

ெைக்மைகா், சமையப்பிடிப்பும் அதன் அறமைதிப்பீடு்-
்ைத் தங்்ைது தனிப்்பட்ட மைற்றும் வ்பகாது ெகாழ்க்் 
சகாரநத வசயல்பகாடு்ளுக்கான உ்ர்லலகா் ்பயன்்ப-
டுத்தும் சமைய ஒழுகுதல வ்காண்ட சமூ்ம் மைற்றும் 
அ்மைப்பு்ளின் ெகாழ்க்் ெடிெங்்்ை மி்வும் 
யதகாரத்தமைகா்வும் உண்்மைககு வேருக்மைகா்வும் 
சித்தரிப்்பதில இப்்படம் வெற்றிய்டநதிருககிறது. 
மைதச்சகார்பற்ற அறிவுச்சூைலும் வ்பகாதுவெளியும் 
இத்த்்ய சமைய ஒழு்ல்்ையும் வசயல்பகாடு்-
்ையும் ஒருவித இரு்மை எதிரெகா்்ெ சித்தரித்து 
்பைகியிருககிறது. எலலகா ெ்் சமைய உறெகாடல்-
்ையு்மை ‘அடிப்்ப்டெகாதம்’, ‘மைதவெறி’ ்்பகான்ற 
சுருக்லெகாத வசகாலலகாடல்ளில விைக்ப்்படுத்தி, 
பின்னர அ்ெ எலலகா்மை ென்மு்றககும் தீவி-
ரெகாதத்திற்கும் தகான் இட்டுச்வசலலும் என்்ப்த 

இவவெளி்ளின் வ்பகாதுெகான சிநத்னப்்்பகாக்கா் 
இருககிறது. இவெகாறு நிரல்படுத்தி, இஸ்லகாமிய 
சகாரபுவ்காண்்டகார ஒ்ர தன்்மையிலகான மைதெகாதி்ள் 
என்றும், அவெகாறு இலலகாதெர்ள் ஏ்ன்யகார 
எல்லகாரும் மைதச்சகார்பற்்றகார என்றும் விைக்ப்்ப-
டுகிறது. ஆனகால அதற்கு மைகாறகா் இத்தி்ரப்்பட-
த்தில - குறிப்்பகா் முஸ்லிம்்ள் சிறு்பகான்்மையினரகா் 
ெகாழும் இநதியகா ்்பகான்ற ேகாடு்ளில - முஸ்லிம் 
சமூ்ங்்ளில சமைய ஒழுகுதல என்்பது ்பல்ெறு 
ெடிெங்்்ைகாடும் உள்ைடக்ங்்்ைகாடும் வதகாழி-
ற்்படுகிறது என்்பது விரிெகா் சித்தரிக்ப்்படுகிறது. 
உதகாரணத்திற்கு, தி்ரப்்படம் எடுப்்ப்த்ய ஹரகாமைகா-
க்ப்்பட்டது என்ற ்ருத்்தயு்ட்யகாரும் இச்சமூ்-
த்தில ்காணப்்படுகின்றனர, அ்த்ேரம் ஹலகாலகான 
மு்றயில (உதகாரணத்திற்கு ெட்டியில புைங்்காத, 
ஆண்-வ்பண் அநநி்யகான்ப்னியச் சித்தரிப்பு்ள் 
அற்ற) ேலல ்ேகாக்த்துடன் (முஸ்லிம்்ள் மைற்றும் 
இஸ்லகாத்்தக குறித்த ்ேரநி்றயகான சித்தரிப்்்பச் 
வசய்யும்) ஒரு தி்ரப்்படம் எடுத்தகால அதுவும் ஒரு 
ேற்்காரியமைகா்வும் இ்றெணக்மைகா்வும் மைகாறும் என்று 
ேம்்பககூடிய ே்பர்ளும் இருககிறகார்ள். இஸ்லகாத்்த 
ஒரு வசகாலலகாடல மைரபு (discursive tradition) என்று 
விைககுெகார மைகானுடவியலகாைர தலகால அசத். 
இஸ்லகாத்்த ஒரு வசகாலலகாடல மைர்பகா் ்பகாரப்்பது 
என்்பது இஸ்லகாத்திற்வ்ன்று குரஆன், ேபிவமைகாழி 
என்ற சில மூலகாதகாரப் ்பனுெல்ள் உண்டு. இநத 
மூலகாதகாரங்்ள் தகான் முஸ்லிம்்ள் தங்்ைது அ், 
புற ெகாழ்க்் ேடெடிக்்்்ை ஒழுங்கு்படுத்தும் 
அற மைதிப்பீடு்்ை உருெகாககிகவ்காள்ெதற்்கான 
சட்ட்ங்்ள். ெரலகாற்றின் ்பல்ெறு ்கால்ட்டங்்-
ளில ெகாழும் முஸ்லிம்்ளும், தங்்ைது அவெக்கால 
்்ள்வி்ளுககும் ்த்ெ்ளுககுமைகான ெழி்காட்டுத-
ல்்ைப் வ்பற இம்மூலகாதகாரப்்பனுெல்ளுடன் ஒரு 
்ப்டப்பூக் ரீதியகான உற்ெ ஏற்்படுத்திகவ்காள்கி-
றகார்ள். இநதப் ்ப்டப்பூக்ரீதியகான உறவு என்்பது 
அநதநதக ்கால ெரலகாற்றுவி்ச்ைகால ெடிெம் 
வ்காடுக்ப்்பட்டும் தகாக்த்திற்்காட்்பட்டும் தீரமைகானி-
க்ப்்பட்டும் உருெகாகிறது. அது்்பகான்று மைகானுட-
வியலகாைர சகாரலஸ் ஹிரஷ்்்ண்ட் ேவீன புத்துயி-
ரப்புெகாத இஸ்லகாமிய இயக்ம் என்்பது ேவீன ் காலம் 
சமூ், அரசியல, வ்பகாருைகாதகார மைற்றும் வதகாழிலநுட்்ப 
ரீதியில வி்ரெகான மைகாற்றங்்்ைச் சநதித்துகவ்கா-
ண்டிருககும் ்ெ்ையில, சமையப்்பற்று வ்காண்ட 
(pious) முஸ்லிம்்ள் இஸ்லகாம் குறித்த தனது 
இயல்பகாக் புரிதலுககு (normative understanding) 
உ்நதெ்்யில அச்சூை்லகாடு  negotiate வசய்து, 
இஸ்லகாத்துககு வேருக்மைகானது என்று தகான் ்ருதும் 
ஒரு ெகாழ்்ெ அ்மைத்துவ்காள்ை வசய்யும் எத்தனம் 
தகான் என்கிறகார. 

ஹலகால லவ ஸ்்டகாரியில ெரும் தி்ரப்்படம் என்ற 
ெடிெம் ஒலி-ஒளிப்்பதிவு மைற்றும் தி்ரப்்படமைகாக்லு-
ககு ்பயன்்படும் எண்ணிறநத ்ருவி்்ைக வ்காண்டு 
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ே்டவ்பறும் ஒரு ேவீன வசயற்்பகாடு. அவெ்்யில 
தி்ரப்்படம் என்்பது ேவீனத்துக்் உரித்தகான 
ஒரு ்்லெடிெம். இநதக ்்ல ெடிெத்துடன் 
எவெகாறு ஒரு முஸ்லிம் தனது அற மைதிப்பீடு்-
ளுககும் அதன் அடியகான சமைய மைரபுககும் ஏற்ற 
ெ்்யில உறவுவ்காள்ெது என்்ப்த உசகாவுெ்த 
இத்தி்ரப்்படத்தில ெரும் தவஃபீக, ரஹீம் சகாஹிப் 
மைற்றும் அெர்ள் சகாரநத அ்மைப்பின் ்ரிச்னயகா் 
இருககிறது. முஸ்லிம்்ளில குறிப்பிடத்தகுநத 
அைெகா்னகார அது இஸ்லகாமிய அடிப்்ப்டயில 
முற்றிலும் தவிரக்ப்்பட்ெண்டிய ெடிெம் என்ற 
முடி்ெ எடுககும்்்பகாது இநதக குறிப்பிட்ட 
இஸ்லகாமிய இயக்ம் அதிலிருநது மைகாறு்பட்டு 
இஸ்லகாமிய அடிப்்ப்டயில அக்்ல ெடிெத்்தகாடு 
வதகாடரபுவ்காள்ை முடியும் என்று எடுககும் முடி்ெ 
இங்கு இஸ்லகாமிய சமூ்ம் ேவீனத்்தகாடு வ்காள்ளும் 
உ்ரயகாடலின் இன்வனகாரு ்பரிமைகாணமைகா்வும் 
ெைரச்சிக்ட்டமைகா்வு்மை ்காண இயலும். இங்கு 
ெைக்மைகா் இஸ்லகாமிய இயக்த்்த ேவீனத்து-
ககுப் புறம்்பகானதகா் ்காண வி்ையும் ்்பகாககுககு 
மைகாறகா் இங்கு இஸ்லகாமிய இயக்்மை சமூ்த்்த 
ேவீனப்்படுத்தும் ஒரு மு்ெரகா்க ்காட்சிப்்படுத்த-
ப்்படுத்தப்்படுகிறது. ்்ரை சூை்ல எடுத்துகவ்கா-
ண்டகால எண்ணிறநத ்லலூரி்ள், மைருத்துெமை்ன்ள் 
்்பகான்ற வ்பகாதுநிறுெனங்்்ைகாடு ேகா்ைடு்ள், 
வசய்திச் ்சனல்ள் ேடத்துதல என்று ்பல்ெறு 
ெ்்்ளில முஸ்லிம் சமூ்த்்த ேவீனப்்படுத்துெதில 
இஸ்லகாமிய இயக்ங்்ள் வ்பரும் ்பங்்காற்றுகின்றன. 
அதன் வதகாடரச்சியகா்்ெ இப்்படத்தில இஸ்லகாமிய 
இயக்ம் ஒன்று தி்ரப்்படம் எடுப்்பதகான சித்தரிப்பு-
்்ைக ்காண்ெண்டும். 

இப்்படத்தின் மைற்றுவமைகாரு முககியமைகான ் ்பசுவ்பகாருள் 
முஸ்லிம் சமூ்த்தில வ்பண்்ளின் நி்ல ்பற்றியது. 
்படத்தின் வதகாடக்த்தி்ல்ய முஸ்லிம் வ்பண்்ள் 
சிலர அ்மைப்பு அலுெல்த்தில அமைரநது ெகாசித்து-
கவ்காண்டிருப்்பதகான ்காட்சி ்காண்பிக்ப்்படுகிறது. 
பின்னர ்படம் எடுப்்பது குறித்து ்லநதகா்லகாச்ன 
வசய்யும் குழுவிலும் வ்பண்்ளின் ்பங்்்ற்பு 
இருககிறது. அ்தத்வதகாடரநது, சினிமைகா எடுக்ப்்்பகா-
கும் ேடெடிக்்யிலும் வ்பண்்்ை ஈடு்படுத்த்ெ-
ண்டிய ்த்ெ இருப்்பதகால திருமைணமைகாகி வீட்டில 
இருககும் வ்பண்்்ை அநதப் ்பகாத்திரத்்த ஏற்் 
அ்ைப்்பதற்்கான ்த்ெ உருெகாகிறது. வெரிஃப் 
தனது மை்னவி சுஹரகாவிடம் தகான் வசய்யப்்்பகாகும் 
ஒரு ேலல ்காரியத்திற்கு நீ து்ணயகா் இருப்்பகாயகா 
என்று ்்ட்டு தி்ரயிலும் தனது ்ெகாடியகா் அெள் 
ேடிக்்ெண்டும் என்ற அெனது விருப்்பத்்த 
வெளியிடுகிறகான். அதற்கு சுஹரகா்ெகா குரஆனில 
அலலகாஹ் மைனிதர்ள் மீது அெர்ள் தகாங்்முடியகாத 
சு்மை்்ைச் சுமைத்துெதில்ல என்ற ெசனத்்த 
அதி்கார ெசன எண்ணுடன் ்மைற்்்காளிட்டு 
மைறுத்துவிடுகிறகாள். பின்னர அெ்ை அ்மைப்பின் 

மைகாநிலத் த்லெர வதகா்ல்்பசியில அ்ைத்து 
அெ்ைச் சம்மைதிக்்ெக் ்ெண்டி இருககிறது. 
இங்கு ஒரு முஸ்லிம் வ்பண் தனக்கான ெகாய்ப்்்ப 
மைறுப்்பதற்கு குரஆ்ன ்மைற்்்காள்்காட்டுகிறகாள். 
பின்னர அெ்ை அப்்பகாத்திரத்்த ஏற்்ச்வசய்ய 
ஒரு முஸ்லிம் அ்மைப்பின் இ்டயீடு ்த்ெப்்ப-
டுகிறது. ஒருெழியகா் அெள் அ்த ஏற்றுகவ்கா-
ண்டதும் ேடிப்புக ்்ல்ய ்்பகாதிககும் ஆங்கிலப் 
புத்த்ம் எலலகாம் நூல்ம் வசன்று வ்பற்றுெருகிறகாள். 
அ்தக ் காணும் தவஃபீககும் ரஹீம் சகாஹிபும் சுஹரகா 
மைனதைவில ேடிப்்பதற்கு ேன்கு தயகாரகாகிவிட்டகாள் 
என்று நி்னத்து மைகிழ்கிறகார்ள். ஒரு இஸ்லகாமிய 
இயக்த்தின் இத்த்்ய இ்டயீடும் அெர்ள் 
எடுககும் சினிமைகா என்ற ஊட்த்தின் ெகாய்ப்பும் 
தகான் சுஹரகா என்ற முஸ்லிம் வ்பண் தகான் ஒரு ேலல 
ேடி்ர என்ற சுய-்ண்டுபிடித்த்ல நி்ழ்த்துெதற்கு 
வி்னயூககியகா் அ்மைகிறது. அ்த்ேரம் முஸ்லிம் 
வ்பண்்ள் இஸ்லகாமிய அ்மைப்பு வெளி்ளில 
வெறுமை்ன ஆற்றல்படுத்தப்்பட மைட்டு்மை 
வசய்கிறகார்ள் என்்பதகா்வும் இப்்படம் ்காண்பிக்-
வில்ல.

குறிப்்பகா், சினிமைகா எடுப்்பதற்்கான அ்மைப்பு ் லநதகா-
்லகாச்னயில சில வ்பண் உறுப்பினர்ளும் இருககி-
றகார்ள். ஆனகால அெர்ளில ஒருெர ஒரு ்ருத்்த 
வதரிவிக் முற்்படும்்்பகாது ஒரு ஆண் உறுப்பினர 
அ்தத் தகான் வதரிவிப்்பதகா் குறிப்பிடுகிறகார. 
அங்கு அநதப் வ்பண் உறுப்பினர தகான் இ்டயீடு 
வசய்யப்்பட்டது குறித்து ஏமைகாற்ற உணர்ெ வெளி-
ப்்படுெது்்பகால ்பகாரப்்பதகா் அக்காட்சி சித்தரிப்பு 
அ்மைநதிருககும். இங்கு முஸ்லிம் சமூ்த்துககுள் 
இருககும் ்பகாலின அசமைத்துெம் ேவீனம், இஸ்லகாமிய 
வசகாலலகாடல மைரபு அத்னகாடு நி்ழ்த்தும் 
்பல்ெறு்பட்ட உறவு, இதனூ்ட உருெகாகும் 
்பல்ெறு்பட்ட சமையப்்பற்றுவ்காண்ட தன்னி்ல்ள் 
(pious Muslim subjectivities), அரசியல ெனேகாய்ம், 
சிறு்பகான்்மை நி்ல, சமூ் இயக்ங்்ளுககுள் (social 
movements) வ்பண்்ளின் மு்்மை எவெகாறு அணிதிர-
ட்டப்்படுதல-்ட்டுப்்படுத்தப்்படுதல என்ற சிக்லகான 
வ்பகாறிமு்றககுள் இயங்குகிறது என்்ப்தவயலலகாம் 
அதற்்்யுரிய முடிச்சு்்ைகாடு ்காட்சிப்்படுத்தப்்படு-
கிறது.  

்மைற்்ண்ட சிக்லகான சமைய, சமூ், அரசியல முயக்-
ங்்்ைவயலலகாம் ்பற்றிப்்்பசுெதற்கு வ்பகாதுவெளி 
அறிவுச்சூைலில ஒரு ்்காட்்பகாட்டு வமைகாழி்ய 

̀முஸ்லிம் சமூகஙகளில் சமை ஒழுகுைல் 

என்்து ்ல்்ெறு ெடிெஙக்ைபாடும் உள்ை-

டககஙக்ைபாடும் வைபாழிற்்டுகிறது என்்து 

விரிெபாக சித்ைரிககப்டுகிறது.
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உருெகாகியிரகாத சூைலில இெற்்ற ஒரு தி்ரப்்படத்து-
ககுள் அெற்றின் அத்த்ன வேளிவு சுழிவு்்ைகாடும் 
உருெகாககியிருப்்பதுதகான் இநத சினிமைகாவின் முககி-
யத்துெமைகாகும். சமை்கால முஸ்லிம் ெகாழ்க்்்யப் 
்பற்றிப்்்பசுெதற்கு ‘மைதெகாதம்’, ‘மைத அடிப்்ப்ட-
ெகாதம்’, ‘ெகுப்புெகாதம்’ என்ற வசகாலலகாடல்ள் 
தவிரத்து ்ெறு வசகாற்்்ை ்பகாவிப்்பதற்கு மைதச்சகா-
ர்பற்ற முற்்்பகாககு வெளி்ளில ஒரு அறிவுத்்தகா-
ற்றவியல ்தக்மும் (epistemological impasse) 
்்காட்்பகாட்டுப் ்பஞசமும் நிலவுகிறது. இ்தப் புரி-
நதுவ்காள்ெதற்கு சுமைகார ஒன்ற்ர ெருடங்்ளுககு 
முன் நி்ழ்நத ஒரு நி்ழ்்ெ உதகாரணமைகா்க கூறலகாம். 
தமிழ்ேகாட்டில ஓர இஸ்லகாமிய அ்மைப்பு முஸ்லிம்்ள் 
சினிமைகா எடுப்்பது வதகாடர்பகான ஒரு நி்ழ்்ெ 
முற்்்பகாககு இயககுேர்ைகான மைகாரி வசலெரகாஜ், 
்்காபி ேயினகார மைற்றும் முஸ்லிம் பின்னணி்யச் 
்சரநத இயககுேர்ைகான மீரகா ்திரென் மைற்றும் 
தகாமிரகா ஆகி்யகா்ரயும் அ்ைத்து ஒருங்கி்ணத்தி-
ருநதகார்ள். அப்்்பகாது அநத நி்ழ்்ெ வதகாகுத்து 
ெைங்கிய அநத அ்மைப்பின் வதகாண்டர ஒருெர 
முஸ்லிம்்ளுககு தி்ரப்்படம் என்்பது தடுக்ப்்பட்ட 
ஒன்று என்ற ்ருத்து பி்ையகானது என்றும், மைகாறகா் 
தங்்ைது சமைய ெரம்பு்ளுககுள் (ஹரகாம் ஹலகால) 
நின்று முஸ்லிம்்ள் சினிமைகா எடுப்்பதில தெறில்ல 
என்றும் ஒரு ்ருத்்தக கூறினகார.  முஸ்லிம்்ள் 
தி்ரப்்படம் எடுப்்பதில்ல என்்பது முற்றிலும் 
முஸ்லிம்்ளின் அ்ச்சிக்லகால ்ேரெதுதகான், 

மைற்ற்படி முஸ்லிம்்ளுககு தி்ரப்்படத் து்றயி்லகா 
ஊட்ங்்ளி்லகா எநதவிதமைகான புறச்சிக்லும் இல்ல 
என்ற ் ருத்்தயு்டய, ஆனகாலும் ‘வ்பகாதுப்’ வ்பயரில 
இயங்கும் இயககுேர மீரகா ்திரென் அத்வதகாண்டரின் 
்ருத்துககு மி்வும் ்டினமைகா் ்பதில கூறினகார. 
இத்த்்ய ்்பச்சுக்வைலலகாம் அடிப்்ப்டெகாதம் 
என்று கூறிய்தகாடு இவெ்மைப்பினருககும் அக்கால-
்ட்டத்தில ேடநத இலங்்்க குண்டுவெடிப்புககும் 
ஏதகாெது வதகாடரபிருககிறதகா என்றும் வினவினகார. 
்மையநீ்ரகாட்டத்தில ்லககி்றகாம் என்ற வ்பயரில 
அநத ்மையநீ்ரகாட்டத்தில இருககும் இஸ்லகா்மைகாஃ-
்்பகாபியகா்ெயும் முஸ்லிம் மைற்ற்மையகாக்்ல-
யும் அ்ெயப்்படுத்திகவ்காள்ெதன் தரக்பூரெமைகான 
நீட்சி்ய இது. ஏற்வ்ன்ெ முஸ்லிம்்ள் தி்ரத்து-
்றயிலும் ஊட்த்து்றயிலும் பின் தங்கியிருககிறகா-
ர்ள் என்்பது ்்பகா் அவவெளி்ளில இயங்குகிறெ-
ர்ளும் முஸ்லிம் மைற்ற்மையகாக் ்்தயகாடல குறித்த 
விழிப்புணரவு இலலகாமைல, முஸ்லிம் சமைய-அரசியல 
வெளிப்்பகாடு்்ை ்ருப்புவெள்்ையகா்ப் ்பகாரககும் 
்மைலகாண்்மைெகாதக ்ருத்திய்ல அ்ெயப்்படுத்தி-
கவ்காண்டெர்ைகா் இருககும்்்பகாது அது ்மைலும் 
முஸ்லிம்்ளின் அரசியலரீதியகான ஆற்றலிைப்பு-
ககும் தனி்மைப்்படுத்தலுககு்மை இட்டுச்வசலலும். 
இத்த்்ய சூைலில ஹலகால லவ ஸ்்டகாரி தி்ரயில 
மி்வும் அரிதகா்்ெ நி்ழும் அற்புதம் என்றகால அது 
மி்்யகா்காது.

•••  
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்சொதி மற்றும் ஏனனய 
ஒடுக்குமுனற்களின் நிலப்்ப�ம்

இலங்்்யின் ்ப்ைய து்றமு்ங்்ளில ஒன்றகா்வும், ்பண்்பகாடும் மைரபு்ளும் 
வசறிநத இடமைகா்வும், ்டநத முப்்பதகாண்டு்ளில விடுத்லப்புலி்ளின் த்லெர 
பிர்பகா்ரன் பிறநத ஊரகா்வும் அறியப்்படும் ெலவெட்டித்து்றககு அருகில 
‘ெலவெட்டி’ என்வறகாரு கிரகாமைம் இருககின்றது. குறித்த து்றமு் ே்ரம் ்பற்றிக 
கி்டககின்ற த்ெல்ளின்்படி ெலவெட்டியின் து்றமு்மைகாதலகால ‘ெலவெட்டி-
த்து்ற’ என்று அ்ைக்ப்்பட்டிருககின்றது. இங்்் ெலவெட்டி என்ற கிரகாமைம் 
ஆதிக் சகாதி வெள்ைகாைர்்ைச் வசறிெகா்க வ்காண்டது. ெலவெட்டித்து்றயகானது 
’்்ரயகார’ சமூ்த்்த வசறிெகா்க வ்காண்டது. இன்றும் ெலவெட்டியில இருக்க 
கூடிய மைக்ள் தங்்ளின் நி்னவிலும் ்பயன்்பகாட்டிலும் ெலவெட்டி்யயும் 
ெலவெட்டித்து்ற்யயும் இரண்டகா்ப் பிரித்துகவ்காண்டுள்ைனர. வ்பகாருைகாதகார 
அடிப்்ப்டயில ெலவெட்டித்து்ற்யச் ்சரநத ்்ரயகார சமூ்த்தினர யகாழ்ப்்பகா-
ணத்தில ் ருத்தியல ் மைலகாதிக்ம் வ்காண்ட வெள்ைகாைர அைவிற்குப் வ்பகாருைகாதகார 
மைற்றும் ெகாழ்க்் மு்றயில உறுதியகான நி்ல வ்காண்டெர்ள். வெள்ைகாைர்ள் 
அதி்காரம் வசலுத்தககூடிய, ஒடுக்ககூடிய இ்டநி்லச் சகாதியினருககும், ஒடுக்-
ப்்பட்ட மைக்ளுககும் ்ேரநத-்ேரகின்ற வ்பகாருைகாதகார ேலிவு, வசகாத்துரி்மை, 
உற்்பத்திக்ருவி்ள் என்்பன மைறுக்ப்்படகாத சமூ்மைகா்்ெ யகாழ்ப்்பகாணத்துக 
்்ரயகார சமூ்த்்தச் ்சரநதெர்ள்  இருநதுெருகின்றனர. அெர்ள் குடி்மை்ள், 
அடி்மை்ள் ்்பகான்ற பிரிப்புககுள்ளும் ே்டமு்ற்ளுககுள்ளும் ஒடுக்ப்்ப-
ட்டதகான த்ெல்ள் கி்டக்ப்வ்பறவில்ல. ஆனகால சகாதியம்  ்்ப்்பற்றி-
கவ்காண்ட ்ருத்தியல ்மைலகாதிக்ம் ்்ரயகார என்ற சமூ்த்்த ஒதுககியது. 
வெள்ைகாை ஆதிக் சகாதிய மைனநி்லப்்பகாட்்டப் வ்பகாறுத்தெ்ர ்்ரயகாரும் 
‘கீழ் சகாதி’ என்்பதகான ே்டமு்ற்ய இருககின்றது. ெலவெட்டி ஆதிக்சகாதி 
மைனநி்ல தங்்ளு்டய து்றமு் ே்ரத்்த வெட்டி விட்டு வமைகாழியி்ல ‘ேகாங்்ள் 
ெலவெட்டி அ்ெ ெலவெட்டித்து்ற’ என்்ப்தப் பிரித்்த புைங்குகின்றனர.  
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இது்்பகான்று யகாழ்ப்்பகாணம் முழுெதும் வெவ்ெறு 
அைவு்ளில  சகாதிய நிலப்்படம் ஒன்று  உருெமைகா்வும், 
அருெமைகா்வும் இருநது ெருகின்றது.

இயற்்் மைற்றும் சமூ்ச்சூை்மைப்பில மைனிதர்ள் 
இயங்கும் மு்றயும் அெர்ளின் ேடத்்த 
மு்றயும்தகான் உைவியலின் அடிப்்ப்ட என்கிறகார 
்பகதின். மைனிதர்ளிடம் ்காணப்்படககூடிய 
பிற்்்பகாக்கான, ென்மு்ற நி்றநத ேம்பிக்்்ள், 
வசயல்்ைப் ்பகாது்காப்்பதற்்கா் அெர்ள் தமைது 
சூை்லயும், இயற்்்்யயும் மைகாற்றிய்மைக்த் 
த்லப்்படுகின்றனர. அவெகாறு அ்மையப்வ்பறும் 
வ்பைதீ்ச் சூைல அெர்ளின் ெகாழ்க்் மு்ற்யப் 
பிரதி்பலிககிறது, ்ருத்திய்ல ெழிேடத்துகி-
ன்றது. தகாங்்ள் ேம்புகின்ற வசயற்்படுத்துகின்ற 
ேம்பிக்்்்ை, ெகாழ்க்் மு்ற்யப் ்பகாது்காக்  
புற உல்ம் அத்னப் புலப்்படுத்திக்காட்டத்தக்தகா் 
மைகாற ்ெண்டும் என்்பது அெர்ளு்டய எண்ணம்.  
அெர்ள் தங்்ளு்டய பிற்்்பகாக்கான மைரபு்்ையும் 
அ்டயகாைங்்்ையும் புறச்சூை்ல ெடிெ்மைப்்பதன் 
ஊடகா்ப் ்பயிலவில ்ெத்திருக்த் த்லப்்படுகி-
ன்றனர. ேம்மு்டய சமூ்ச்சூை்மைவில ஆ்ரகாககி-
யமைகானெற்்றக ்காட்டிலும் பிற்்்பகாககுத்தனங்்ளு-
க்கான வ்பைதீ்ச் சூை்ல உருெகாகி, வதகாடரநதும் 
சமூ் அ்மைப்பில  ஏற்றத்தகாழ்்ெ  ெழிேடத்து-
கின்றது. ஆ்்ெ மைனித சமூ்த்தின் கூட்டு மைன 
அ்மைப்பி்னப் புரிநதுவ்காள்ெதற்கும் ெகாழ்க்் 
மு்ற்யப் புரிநதுவ்காள்ெதற்கும் அெர்ள் 
இயற்்், வ்பைதீ்ச் சூை்ல எவெகாறு உருெகாககிக 
வ்காண்டிருககிறகார்ள் என்்ப்த நுண்்மையகா்க 
்காண்்பது முககியமைகானது.

ேம்மு்டய சமூ்ச் சூை்லப் வ்பகாறுத்தெ்ரயில 
மைதம், சகாதி, ெரக்ம்  இ்ெ மூன்றும் வ்பைதீ்-
ச்சூை்ல அ்மைப்்பதில வசலெகாககுச் வசலுத்துகி-
ன்றன. சமை்காலத்்தப் வ்பகாறுத்தெ்ரயுல மைதமும் 
ெரக்மும் வெளிப்்ப்டயகா்்ெ தங்்ளு்டய 
வ்பைதீ்ச் சூை்ல வெளிப்்படுத்துகின்றன. 
உதகாரணமைகா் கிரகாமைம் ஒன்்றக ்டநது வசலலும் 
்்பகாது அது எநத மைதத்்தப் பின்்பற்றும் மைக்ள் 
அதி்மைகா் இருககிறகார்ள். எங்்் இருககிறகார்ள் 
என்்ப்த கிரகாமைத்தின் - புறச்சூைலில ்காணப்்படும், 
்்காயில்ள், ்தெகாலயங்்ள், மைசூதி்ள் , 
்தகாரணங்்ள், வசகாரூ்பங்்ள், எழுதப்்பட்ட வமைகாழி, 
்்பகான்றெற்றின் மூலம் ்காண்கி்றகாம். அ்த 
்்பகால வீடு்ள், ்ட்டடங்்ள், ெணி் தகா்பங்்ள், 
்்பகான்றெற்றின் மூலம்  ெரக் ்ெற்று்மை்்ைத் 
சரியகா் அெதகானிக்லகாம். ஆனகால சமை்காலத்தில 
சகாதிய ்ெற்று்மையின் நிலப்்படத்தி்ன, நிலக்கா-
ட்சியி்ன இற்்றககு ஐம்்பது ஆண்டு்ளுககு முன்பு 
தரிசித்த ெடிெத்தில புறச்சூைலில ்காணமுடியகாது.  
சனேகாய்மும், சமைத்துெம் ்பற்றிய எண்ணங்்ளும் 
சிநத்ன்ளும், உல்ைகாவிய மைகாற்றங்்ளும் சகாதி  

பிற்்்பகாககுதனமைகானது என்்பத்ன வ்காண்டு ்சரத்த 
பிறகு, வ்பகாது வெளியில சகாதி்ய வெளிப்்படுத்துெது, 
வ்பைதீ் அ்டயகாைங்்்ை ்ேரடியகா் அ்மைப்்பது 
சமை்காலத்தில சகாத்தியம் கு்றெகானது. ஆனகால 
மைர்பகாரநது அ்மைக்ப்்பட்ட வ்பைதீ்ச் சூைலில 
சகாதிய ்ெர்்ைப் ்பகாது்காக் கூடிய நிலப்்படத்்த 
ஆதிக் சகாதி்ள் இன்னும் ்பகாது்காத்்த ெருகின்றனர 
என்்ப்த நுண்்மையகா்ப் வ்பைதீ்ச் சூைலின் ் ருத்து-
ப்புலப்்பகாட்டிற்கு அண்்மையில வசன்்ற அெதகானிக் 
்ெண்டியுள்ைது.

ஒரு சமூ்த்தின் நிலப்்பட்மைகா, நிலக்காட்சி்யகா  
இரண்டு அடிப்்ப்ட்்ைக வ்காண்டு உருெகாெ்தகாடு 
சநததி்ளுககுக ்்யளிக்வும்்படுகின்றது.

1. வ்பகாருள், வ்பைதீ் இருப்பு, வசகாத்து என்்பெ-
ற்றினகால உருெகாககிகவ்காள்ளுதலும் அதற்்கான 
அரத்தம் ்ற்பிக்ப்்படுதலும்,

2. வமைகாழி, நி்னவு, ் ்த்ள் மூலம் உருெகாக்ப்்ப-
டும் நிலக்காட்சியும் அதன் அரத்தப்்பகாடும்.

தமிழ்ச்சூைலின் சகாதிய ஒடுககுமு்றயின் ெரலகாற்றில 
யகாழ்ப்்பகாணம் என்்றககும் வ்பரிய உதகாரணமைகா் 
இருககிறது. அதனு்டய ே்ரச்சூைலும் சரி கிரகாமைச்சூ-
ைலும் சரி சமைய, ெரக் பின்னணி்்ைத் து்ணயகா்க 
வ்காண்டு ஆதிக் சகாதி்யச் ்சரந்தகாரகால உருெகா-
க்ப்்பட்ட  நிலப்்படத்்தயும் அதன் நி்ன்ெயும் 
வ்காண்்ட உருெகாகி ெநதுள்ைது.

ஒடுக்ப்்பட்ட மைக்ள் அ்டயககூடிய விடுத்லயில 
அெர்ள் தங்்ளு்டய உற்்பத்தியி்ன ்மைற்வ்கா-
ள்ெதற்்கான உற்்பத்திக ்ருவி்்ைப் வ்பறுதலும், 
நிலத்தி்னப் வ்பறுதலும் முககியமைகான வ்பரிய 
்காலடியகாகும். சகாதிய ேலன்்்ையும்,  அதி்காரப் ்படிநி-
்ல்்ையும் வ்காண்டு அ்மைக்ப்்பட்ட மைர்பகாரநத 
கிரகாமை அ்மைப்பு்்ை இன்றும்  யகாழ்ப்்பகாணம் 
எங்கும் ்காணலகாம். வெள்ைகாைர்ள் தங்்ளு்டய 
நிலங்்்ையும், வீட்்டயும், ்்காயில்்ையும் , 
குடியிருப்்்பயும் ் மையத்தி்லகா,  இயற்்், உற்்பத்தி 
ெைங்்ள் ்காணப்்படும் நிலங்்ளி்லகா அ்மைத்து-
கவ்காள்ை்ெகா ்்பணிெர்ெகா வசய்தனர.  குறிப்்பகா் 
ெயல்ள், குைங்்ள், பிரதகான வீதி்ள், குறிப்்பகா் 
வதய்ெங்்ள் உலகாெரககூடிய வீதி்்ைத் தங்்ளு்டய 
குடியிருப்பு்்ை ்மையம் வ்காண்டு அ்மைத்திருககி-
ன்றனர. ்மைலும் ே்ரங்்்ை உருெகாககும் ்்பகாது 
ெணி் நிறுெனங்்ள், வ்பகாதுக்ட்டடங்்ள் என்்பெ-
ற்்றயும் தங்்ளு்டய ்மைலகாளு்்ககும் புைங்கு-
்்ககும் ஏற்றகாற்்்பகால அ்மைத்தனர. ்மையமும் 
்பயனும் உள்ை வ்பைதீ்ச்சூை்ல சுவீ்ரித்துகவ்கா-
ண்டு அடுத்த சுற்றில தங்்ளு்டய வதகாட்டகாட்டு 
்ெ்ல்்ைச் வசய்யக கூடிய,  இ்டநி்லச்சகாதியி-
னருககுரிய வ்பைதீ்ச்சூை்ல அனுமைதித்தனர, அதன் 
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பின்னர கிரகாமை எல்ல்ளில தூரமைகா் ‘தீண்டகா்மையும்’ 
ஆதிக் மைக்ளுக்கா் அதி் உடல உ்ைப்்்ப ெைங்்-
த்தக்துமைகான ஒடுக்ப்்பட்ட மைக்்ை விளிம்பு்ளில 
தங்்ளு்டய ேலன்்்ை நி்ற்ெற்றும் சூைலில 
அ்மைத்தனர. ஒரு கிரகாமைத்தின் நிலப்்படத்்த விரித்து 
இநத அதி்கார ஒழுங்்் இலகுெகா்க குறித்து-
க்காட்ட இயலும். அத்துடன் இச்சகாதிய நிலப்்பட-
த்தின் ஒவவெகாரு அலகும் எவெகாறு அ்மைக்ப்்பட்டு 
இருககின்றது என்ற விெர்ண்ய ேகாம் ்ெககும் 
்்பகா்த  அ்த மைகாற்றிய்மைக் முடியும். ்மைலும் 
இச் சகாதிய நிலப்்படத்்தப் ்்பகாரும் அதற்குப் 
பின்னரகான ெகாழ்க்்்யயும் மைகாற்றியிருககிறது. 
அடித்தை மைக்ளின் ் ்பகாரகாட்டங்்ளும் சமூ்ப் ்பங்கு-
்பற்று்்யும் வ்பகாருைகாதகார ெைரச்சியும் மைகாற்றியி-
ருககின்றன. ஆனகால இநநிலப்்படம் வ்பைதீ்மைகா் 
மைகாறத்தயகாரகா்விருநதகாலும் அது ஆதிக் மைனங்்ளின் 
கூட்டு அ்த்தில இருநது மைகாறியிருககிறதகா என்்ப்த 
வ்பைதீ்த்்தயும் தீரமைகானிககின்றது. 

ககாயில்

சகாதிய ஒழுங்கு்்ைக வ்காண்ட நிலப்்படவமைகான்றில 
்்காயில எவெகாறு அ்மைகின்றது என்்ப்தப் ்பகாரக் 
்ெண்டும்.  யகாழ்ப்்பகாணத்்தப் வ்பகாறுத்த ெ்ரயில 
ெண்மைதப்்பகாகு்பகாடு்ள் இலலகாத ் செத் - தமிழ்ப்்ப-
ண்்பகாடு ் ருத்தியல ் மைலகாண்்மை்யகாடு இருககின்றது, 
இச் ்செத்தமிழ்ப் ்பண்்பகாட்டின் ்மைலகாண்்மை 
என்்பது வெள்ைகாைர்ளின் ்ருத்தியல அதி்கார 
்மைலகாண்்மையகால தீரமைகானிக்ப்்படுெதகா் உள்ைது. 
ஆதிக் சகாதி்ளு்டய வ்பரும்்பகாலகான ்்காயில்ள் 
இன்று ஆ்மை ்்காயில்்ை ஆகும். ஏவனனில 
்ண்ண்் முதலகான ேகாட்டகார வதய்ெங்்ளும் 
சமைஸ்கிருதமையப்்படுத்தப்்பட்டு, ்மைன்நி்லயகாக்ப்்ப-
ட்டு ஆ்மைக ் ்காயில்ைகா் மைகாற்றப்்பட்டுள்ைன. மைகாரி, 
்காளி ்்பகான்ற ேகாட்டகார வதய்ெங்்ளும் வெள்ைகாைர, 
்பஞச ்ம்மைகாைர ்்பகான்ற சகாதி்ளிடம் இருககும் 
்்பகாது ஆ்மை ்்காயிலகா் மைகாற்றப்்பட்டு, பிரகாமைணீய 
அலலது சிெப்பிரகாமைணீய  சடங்கியல சூைலினகால 
்பரகாமைரிக்ப்்படுகின்றது. ஆனகாலும் இநதியச்சூை-
்லப் ்்பகாலலலகாமைல பிரகாமைணர்்ைகா சிெப்பிரகா-
மைணர்்ைகா அதி்காரமைற்ற, வெள்ைகாைர்்ைத் தங்கி 
ெகாழும் சகாதியக குழுமைமைகா்்ெ இருநதுெருகின்றனர. 
அெர்ளு்டய வீடு்ளும் நிலமும் ெருெகாயும் 
்்காயி்ல அண்டி்ய இருககின்றன. பிரகாமைணர்ள் 
்ெைகாைர்ளிடம் இருந்த சடங்கியல அதி்காரத்்தப் 
வ்பறுகின்றனர. ்்காயிலும் அதன் நிலமும் வசகாத்தும் 
வெள்ைகாைரு்டய ஆதிக்த்தி்ல்ய உள்ைன. 
என்ெ நிலப்்படத்தில அ்மையககூடிய ஆதிக் 
சகாதியினரின் ்்காயில்ள் ஆதிக் ்்காயில்ைகா்்ெ 
உள்ைன. அறு்பது்ளில ்மைற்வ்காள்ைப்்பட்ட ‘ஆலய 
நு்ைவுப்்்பகாரகாட்டங்்ளின்’ பின்னரும் இன்னும் 
நூற்றுக்ணக்கான ்்காயில்ளுககுள் தகாழ்த்தப்்பட்ட 

மைக்ள் வசலல முடியகாது என்ற ே்டமு்ற்ய 
யகாழ்ப்்பகாணத்தில இன்னும் நிலவுகின்றது. ் ்காயிலின் 
நிலவுரு, ்ட்டட வெளி என்்பன ஒடுக்ப்்பட்ட 
மைக்்ை நிறுத்துமிடங்்்ை, அெர்ள் ‘வதகாண்டு’ 
வசய்யும் இடங்்்ை மைர்பகாரநது ்்பணிகவ்காண்்ட 
இருககும்்படி அ்மைநதுள்ைன. ஆதிக் சகாதியினரின் 
்பரி்பகாலனத்தில இருக்க கூடிய ்்காயில ஒன்றில 
வதய்ெங்்ள் வீதியுலகா ெரும் ் ்பகாதும்சரி, ் தர ெடம் 
பிடித்்தகாடும் ்்பகாதும் சரி ஒடுக்ப்்பட்ட மைக்ளின் 
ெகாசல்்ைக ் டப்்பதில்ல. ஒடுக்ப்்பட்ட மைக்ளின் 
ெகாசல்ளுககுச் சூர்பத்மைனும் அென் தம்பி்ளு்மை 
வசன்றுெருகின்றனர. தவிர, மை்ை தெறிய ேகாட்்ளில 
இழுத்துச்வசலலப்்படும் வ்காடும்்பகாவி என்ற வ்பரிய 
உருெ வ்பகாம்்மை ஒப்்பகாரி்்ை ெகாங்குெதற்்கா் 
ஒடுக்ப்்பட்ட மைக்ளின் வதருக்ளுககுச் வசன்றன.

்மைலும் ஒடுக்ப்்பட்ட மைக்ளின் வதய்ெங்்ள் அலலது 
‘சாதித் தெயவஙகள்’ என்று ஆதிக் சகாதியினரகால 
ஒதுக்ப்்படககூடிய அண்ணமைகார, விருமைர, ்காளி, 
்ெரெர ் ்பகான்ற வதய்ெங்்ள் கிரகாமைங்்ளின் ஒடுக்-
ப்்பட்ட மைக்ள் ெகாழும் ்பகுதி்ளி்ல்ய வசறிெகா் 
இருககின்றன. அ்ெ ்ெதீ் மைரபின், சடங்கின் 
தகாக்ங்்்ைப் வ்பற்றகாலும் அ்ெ ‘மைக்ளின் 
வதய்ெமைகா்’ ்பலியிடல ்்பகான்ற சமூ்ச்சடங்கு்-
்ைகாடும் திருவிைகாக்்ைகாடும் சமூ்ப் ்பங்கு்பற்றலில 
இருககின்றன. அ்ெ குறித்த சகாதிய குழுமைங்்ளுககு 
வசகாநதமைகான்ெயகா் இருநதகாலும், பிறர ெழி்பட 
முடியகாத்ெயகா்்ெகா, சகாதியத்்தப் ்்பணககூடிய 
எநத நி்ல்மை்்ைக வ்காண்ட்ெயகா்்ெகா 
முககியமைகா், சமூ் அதி்காரத்தி்லகா இருப்்ப்ெ 
அலல. 

வ்பரிய ஆ்மை, ஆதிக் சகாதியக ்்காயில்ளுககுள் 
அனுமைதிக்ப்்படகாமைல ்காலங்்காலமைகா் இருநது ெநத 
தகாழ்த்தப்்பட்ட மைக்ள் சமை்காலத்தில அ்டநத நிலம், 
உற்்பத்திக ்ருவி்ள் ்்பகான்றெற்றினகால, குறிப்்பகா் 
யகாழ்ப்்பகாணத்தில புைங்்க கூடிய புலம்வ்பய-
ரநது வசன்றெர்ளின் உ்ைப்பினகால கி்டககும் 
வ்பகாருைகாதகாரத்தினகால புதிய ேடுத்தர ெரக்மைகா் 
மைகாறும் ்்பகாது தங்்ளுகவ்னத்  தனியகான புதிய 
‘்ெதீ்க’ ்்காயி்ல அ்மைத்துகவ்காள்கின்றனர. 
இத்ன இங்்் சகாதிய ஏற்றத்தகாழ்்ெகா, மைறுக்-
ப்்பட்ட உரி்மை்யகா பிரச்சி்ன தீரக்ப்்படகாமைல 
வெறும் ெழி்பகாட்டு இடவமைகான்்ற அ்மைத்துக 
வ்காள்ெது ஒரு வ்பரிய சமூ் ஆ்பத்தகாகும். 
ஏவனனில ஒடுக்ப்்படும் மைக்ள்  ்்காயில ஒன்்ற 
அ்மைப்்பதகா்லகா புதிய மைத்தியதர ெரக்மைகா் 
மைகாறுெதகா்லகா அெர்ளு்டய சமூ் அங்கீ்கார்மைகா, 
ஒடுககுமு்ற்யகா ெடிெ மைகாற்றம் அ்டயு்மை தவிர 
மைகாற்றத்்த்யகா மைனநி்ல்ய்யகா மைகாற்றிகவ்காள்ெ-
தில்ல. அது ஏற்றத்தகாழ்ெகா்்ெ நி்லககின்றது. 
ஏவனனில, ஆதிக் சமூ்ம் பிற ஒடுககு மு்ற்்ைப் 
்்பகாலலலகாமைல அது வ்பகாரு்ையும், மைதத்்தயும் 
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்காட்டிலும் சகாதியத்்த்ய அதி்ம் ெழி்படுகின்றது. 
அது ஏ்தகாவெகாரு ெ்்யில ஒடுக்வும்  பிற்ர 
வெறுக்வு்மை ்பயிற்றுகின்றது. இங்்் ஒடுக்-
ப்்படு்பெர்ள் ஒடுககுகின்றெர்ளிடம் இருநது 
விலகி, புதிய ெரக்மைகா் மைகாறுெதகா்லகா ்்காயில 
ஒன்்ற அ்மைப்்பதினகா்லகா மைட்டும் ஒடுக்ப்்படு-
ெதில இருநது விடு்படப்்்பகாெதில்ல. எலலகா-
த்தரப்பும் ெனேகாய் மையப்்படுெதும் சமைத்துெத்்த 
அ்டெது்மை விடுத்லயகாகும்.

்மைலும்,  ் ெதீ் மைதங்்ள் சகாதி்ய நியகாயப்்படுத்தக 
கூடிய சித்தகாநதங்்்ைக வ்காண்ட்ெ. அெற்றினகால 
என்்றககு்மை சமைத்துெத்்தச் வசன்ற்டய 
முடியகாது. இங்்் சகாதி்ய உருெகாககுெது, 
்பகாது்காப்்பதில மைத நிறுெனங்்்ை ெரலகாறு எங்கும் 
வ்பரிய ்பகாத்திரவமைகான்்ற எடுத்துகவ்காண்டுள்ைன 
என்்ப்தப் புரிநதுவ்காள்ை ்ெண்டும். என்ெ 
சகாதிய நிலவுருவில அதனு்டய ்ருத்தியலின் 
பின்னணியில எைககூடிய எலலகாக ்்காயில்ளும் 
சகாதி்யப் ்பகாது்காககும் ்ரங்்்ை.

யகாழ்ப்்பகாணத்தில ்காணப்்படக கூடிய கிறிஸ்தெக 
கிரகாமைங்்ளிலும் அங்குள்ை சகாதிய ே்டமு-
்ற்ளின்்படி்ய ்தெகாலயங்்ள் இயங்குகி-
ன்றன. ்டு்மையகா் இலலகாவிட்டகாலும் �்்காயில 
்பங்கு’  என்்பது சகாதியப்்பங்கு்ைகா் இருப்்ப்தயும் 
சகாதியத் ்தெகாலயங்்்ையும் இன்னும் ்காணலகாம். 
சகாதியம் ்்பகான்றெற்்ற சிநதகாநத அடிப்்ப்டயில 
வ்காண்டிருக்காத கிறிஸ்தெம் ஆரம்்பத்தில ஒடுக்-
ப்்பட்ட மைக்ளிட்மை ்பரவியது, பின்னர ஆதிக் 
சகாதியின்ர மைதம்மைகாற்றிய பிறகும் ‘்ெதக்கார 
வெள்ைகாைர்ளும்’ உருெகாகிகவ்காண்டனர. முன்பு 
வசகான்ன்தப்்்பகால ேம்மு்டய சமூ்த்தில மைதத்்த 
விடவும், ெரக்த்்த விடவும் சகாதி்ய அதிெ-
ழி்பகாட்டுககுரியதகாயுள்ைது. அது நிலப்்படத்தில 
்்காயில்ள் எங்்் எை ்ெண்டும் எப்்படி நி்ை 
்ெண்டும் என்்ப்தத் தீரமைகானிககின்றது.

நிலம் / காணி

நிலத்தி்ன ெகாழிடமைகா் மைகாற்றும் ்்பகாது அலலது 
ெகாழ்க்்க்கான புைக் இடமைகா் மைகாற்றும்்்பகாது 
்காணியகா் மைகாறுகின்றது.  அது வீடு்்ைகா, வ்பகாது-
க்ட்டடங்்்ைகா அ்மைப்்பதற்கு ்பயன்்படுகின்றது. 
்மைலும் நிலமைகானது ்பண்்படுத்தப்்பட்டு விெசகாயத்தி-
ற்கு மைகாறும் ்்பகாது வி்ைநிலமைகா்வும் உற்்பத்திக்ரு-
வி்ள் புைங்்ககூடிய நிலமைகா்வும் மைகாறுகின்றது. இ்ெ 
அ்னத்தும் இ்ணநது நிலமைகானது வசகாத்தின் வ்பரிய 
மூலத்்த உருெகாககிக வ்காள்கின்றது. நிலத்தி்ல 
உரி்மை, மு்கா்மை, உ்ைப்பு மூன்்றயும் அதி்காரம் 
பிரிககின்றது. நிலவுட்மையகாைர்ள் ்மைலதட்டு 
ெரக்த்தினரகா் இருநதனர. ்ருவி்ள் அெர்ளுககுச் 
வசகாநதமைகா் இருநதன. உற்்பத்தி அெர்ளின் உரித்தகா் 

இருநதது. இன்்றககு ஒடுக்ப்்படும் மைக்ளுககு 
நிலம் வ்காஞசங்வ்காஞசமைகா் ெநது ்சரும்்்பகாதும் 
இன்னும் ஆதிக் ெரக்்மை நிலவுட்மை்யச் 
வசறிெகா்க வ்காண்டுள்ைது. குறிப்்பகா்  ஈைத்திலும் 
சரி, தமிழ்ேகாட்டிலும் சரி நிலவுட்மையகாைர்ைகா் 
இருககும் ஒடுககும் சகாதியக குழுமைமைகா் வெள்ைகாை-
ர்ள்(முதலியகார, பிள்்ைமைகார) ்காணப்்படுகின்றனர. 
அெர்ள் ்காணி நிலத்திலும் சரி, வி்ைநிலத்தில சரி 
அெற்்றப் ்பகிரெதில ‘அ் நி்லயகான’’ ் ட்டுப்்பகா-
டு்்ை்ய வ்காண்டுள்ைனர. அரசியல சட்டப்்படி 
வசகாநத நிலத்்த யகாரும் விற்்்ெகா ெகாங்்்ெகா 
உரித்து்டயெர்ள். ஆனகால வெள்ைகாைர்ளு்டய 
சமூ் அ்மைப்பு, நிலவுரு அ்மைப்பு தனித்தனியகா் 
உரித்துள்ை நிலங்்்ை சகாதிய நி்ல்்ைக வ்காண்டு 
அரூ்பமைகான த்ை்ளினகால பி்ணத்துகவ்காண்டு-
ள்ைது. வெள்ைகாைக குறிச்சி்ளில, குடி்ளில, 
கிரகாய்்ளில இருக்க கூடிய ்காணி்்ை்யகா ெயல 
நிலங்்்ை்யகா தகாழ்த்தப்்பட்ட அலலது இ்டநி்ல-
ச்சகாதி்ளுககு யகாரும் விற்் நி்னத்தகால அத்த்ை்ள் 
்ெ்மைகா் இயங்கி அெற்்ற ே்டமு்றயில 
்ெத்துத் தடுககின்றன. அச்சுறுத்த்ெகா அலலது 
அதி் வதகா்் வ்காடுத்து ெகாங்்்ெகா,  திகவ்ங்கும் 
்தடி வெள்ைகாைர ஒருெருககு அத்ன விற்்்ெ 
ஏற்்பகாடு்்ைச் வசய்கின்றன. புலம்வ்பயரவு, 
்்பகாரின் பின்னரகான வ்பகாருைகாதகார வேருக்டியினகால 
வெள்ைகாைத் தனிே்பர்ளிடம் இருநது ்காணி்்ை 
ஒடுக்ப்்பட்ட மைக்ள் ெகாங்கும் ் ்பகாது ஊர்ளில ஏற்்ப-
டககூடிய பூசல்ள், பிரச்சி்ன்்ை அவெப்்்பகாது 
அெதகானிககின்்றகாம். ்காணி்்ைச் ்சதப்்படு-
த்துெது, ெயல்்ைக வ்காழுத்துெது, நீரநி்ல்்ை 
ேஞசகாககுெது, எல்ல்்ைப் பிடிப்்பது என்று 
அ்ெ உதிரியகா் நி்ழ்ெதகால உள்ளூர குடும்்பப் 
பிரச்சி்ன்ைகா்்ெ அ்ெ முடிநது ்்பகாகின்றன. 
ஆனகால அம் மைனநி்ல என்்பது இன்னும் உள்ளூர 
ஓடிகவ்காண்்ட இருககின்றது.  அயலெர்்ை 
உருெகாககுெதில உள்ை இநதச் சகாதிய நில அரசியல 
சகாதி்யப் ்பகாது்காககும் ஒரு வ்பரிய வ்பைதீ் 
இயல்பகா் உள்ைது. குறிப்்பகா் யகாழ்ப்்பகாணத்தில உள்ை 
்பல ்காணி்ள், ெயல்ள், குறிச்சி்ளுககு சகாதியப் 
வ்பயர இட்டு அெற்்ற நி்லப்்படுத்தும் ெைக்ம் 
இருககின்றது. எழுமைகாற்றகா் ேகான்்்நது கிரகாமை-
ங்்ளுககுச் வசன்று விசகாரித்தகால கூட வெள்ைகாைக 
குடி்ளின் நிலத்திற்கும் தகாழ்த்தப்்பட்ட மைக்ளின் 
நிலத்திற்குமைகான வ்பறுமைதி வ்பரியைவில வித்தியகா-
சப்்படும். அது வ்பகான் வி்ையும் பூமிவயன்றகாலும் 
அங்்் யகாரிடம் இருககிறது என்்ப்த அதன் 
வ்பறுமைகானத்்தத் தீரமைகானிககும் என்்ப்த ே்டமு்ற 
உண்்மையகாகும்.

த்பாதுககடடைடைஙகள்/வீதிகள்/ ்பாடைசா்லகள்

யகாழ்ப்்பகாணத்்தப் வ்பகாறுத்தெ்ரயில வ்பகாதுக்-
ட்டடங்்ள் என்்பது ஒரு அ்பத்தமைகான வசகாலலகா்்ெ 
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்பகாரக் ்ெண்டியது. ஏவனனில, யகாழ்ப்்பகாணத்து 
நிலவுருவில இருக்க கூடிய வ்பகாதுக்ட்டடங்்ள் 
சகாதியக ்ட்டங்்ைகா்்ெ உள்ைன. ்பகாடசகா்ல்ள், 
சனசமூ் நி்லயங்்ள் மைடங்்ள் ்்பகான்றன சகாதிய 
ஏற்றத்தகாழ்வு்ளுட்ன்ய இன்னும் நிலவுகின்றன. 
குறிப்்பகா் உள்ளூர ்ருத்துருெகாக்த்்த, சமூ் 
இ்டயீட்்டச் வசய்யத்தக் சிவில அ்மைப்்பகான 
சனசமூ் நி்லயங்்ள் சகாதியச் சனசமூ் நி்லய-
ங்்ைகா்்ெ வ்பரும்்பகாலும் இருககின்றன. அெற்றின் 
நிரெகா் அதி்காரம் அதனு்டய ்பய்ன ஆதிக் சகாதிய 
ேலன்்்ை ்ேகாககி்ய திறநதிருககின்றன என்்ப்த 
ே்டமு்றயகாகும்.  சகாதியச்சமூ்ங்்ள் தங்்்ை, 
தங்்ளின் ்ருத்தியல அதி்காரத்்த, வ்பகாருைகாதகாரப் 
்ப்ட்்ட, ஒடுககும் அ்டயகாைங்்்ை கூச்சமின்றி 
வெளிப்்படுத்தககூடிய சமூ் அ்மைப்்பகா் சனசமூ் 
நி்லயங்்்ைப் ்பயன்்படுத்துகின்றன. அ்ெ எநதக 
்ட்சி்ளுககு, ்ட்சியில யகாருககு ெகாக்ளிப்்பது 
என்்ப்தத் தீரமைகானிப்்பதிலும் வசலெகாககுச் வசலுத்து-
கின்றன.்்ளிக்்்ள், ்பண்்பகாட்டு நி்ழ்வு்ள் என்று 
அ்ெ ்மைற்வ்காள்ளும் அ்னத்திற்குப் பின்னகாலும் 
சகாதிய மைனநி்ல்ய இருப்்ப்தக வ்காஞசம் 
வெளி்ய நின்று ்பகாரத்தகா்ல ்ண்டுபிடித்துவிட-
லகாம். அ்த்்பகால  மைக்ள் ேலத்திட்டங்்ளுக்கா் 
அரசகாங்்ம் அபிவிருத்தி உத்தி்யகா்த்தர்ள், கிரகாமை-
்ச்ெயகாைர்ள் மூலம் சனசமூ் நி்லயங்்்ைப் 
்பயன்்படுத்தி்ய ஆ்லகாச்ன்்ை ்மைற்வ்காள்கி-
ன்றது. ஏவனனில, சுதநதிரமைகான சனேகாயத்தன்்மை 
ெகாய்நத ்பண்்பகாட்டு அ்மைப்பு்ள் கு்றெகா் 
இருககும் சூைல வதகாடரச்சியகா் நிலவுெதுடன் அ்ெ 
சமூ், ்ருத்தியல அதி்காரமைற்றும் இருப்்பதனகால 
அரசகாங்்மும் சரி அரசியலெகாதி்ளும் சரி ஆதிக் 
சகாதிய நிலவுருக்ளின் அதி்காரத்தரப்பு்ள் மூல்மை 
மைக்்ை ்ேகாககி ேலத்திட்டங்்்ைக வ்காண்டுெரு-
கின்றனர. உதகாரணமைகா், முன்பு வசகான்ன்தப்்்பகால 
ஊரின் பிரதகான வீதி்ளும் சரி, அதன் உ்ப வீதி்ளும் 
சரி, ஆதிக் சகாதியக ்காணி்்ை்ய  ்மையத்தி்லகா 
ே்ர ெகாசலி்லகா வ்காண்டிருககும் ்்பகாது வீதி்ள் , 
மின்சகாரம், நீர ்்பகான்றன ஆதிக் சகாதிய மைக்ளுககு  
உட்ன கி்டககின்றன. அரசகாங்்த் தி்ணக்-
ைங்்ள், அரசியல அதி்காரம் எலலகாெற்றிலும் 
ஆதிக் சகாதியத் தரப்பு்்ை தீரமைகான அதி்காரத்்த 
்ெத்திருககும் ்்பகாது அெர்ள் சகாதிய ேலன்்்ை, 
சகாதிய நிலவுரு்ெ உருெகாககுெதிலும் புனர்மைப்்ப-
திலு்மை அதி் ்ெனம் வசலுத்துெர. யகாழ்ே்ரத்்த 
எடுத்துகவ்காண்டகால அதனு்டய உட்்பகுதி்ளில 
இநத ஏற்றத்தகாழ்்ெ அப்்பட்டமைகா்க ்காண முடியும். 

்லவி ெைங்்க கூடிய ்பகாடசகா்ல்ள், ்லலூரி்ள், 
்பல்்லக்ை்ங்்ளில சகாதியப்்பகாகு்பகாடு பு்ர்யகா-
டிய்படி்ய ்ற்றல வசயற்்பகாடு ேடநது ெருகின்றது. 
யகாழ் ே்ரத்தின் உள்்ையும் வெளி்யயும் இருக் 
கூடிய ்பகாடசகா்ல்ள் ்பலதும் சகாதிப்்பகாடசகா்ல-
்ைகா்்ெ இருககின்றன. எநதப்்பகாடசகா்ல்ளில 

ஆதிக் சகாதிப்பிள்்ை்ள் வசறிெகா்ப் ்படிககிறகா-
ர்ள் எநதப்்பகாடசகா்ல்ள் ஒடுக்ப்்பட்ட மைக்ளின் 
பிள்்ை்ளுக்கானது என்்ப்த யகாெரும் ேன்்றி-
ெகார்ள். ஆறுமு் ேகாெலரும் ்சர வ்பகான்னம்்பலம் 
இரகாமைேகாதனும் ்காலனிய ்காலத்தில ்பகாடசகா்ல்ளில 
தகாழ்த்தப்்பட்ட சகாதிப்பிள்்ை்ள் ்படிக் கூடகாவதன்று 
ஒற்்றக்காலில நின்றதன் சமை்காலெடிெமைகா்த்தகான் 
இன்்றககு ்பகாடசகா்ல்ளில சகாதிய மைனநி்ல்ளும் 
ே்டமு்ற்ளும் விரவிக கிடககின்றன.

வ்காஞச ேகாட்்ளுககு முதல வி்த குழுமைத்தின் ்்த 
வசகாலலும் நி்ழ்வு ஒன்று ்காட்டுப்புலம் கிரகாமைத்தில 
ே்டவ்பற்றது. தகாழ்த்தப்்பட்ட மைக்ள் ெசிககும் 
அககிரகாமைத்தின் பிள்்ை்ள், வ்பற்்றகார மைற்றும் 
இ்ைஞர- யுெதி்்ைச் சநதித்த பிறகு எழுதிய 
குறிப்்்ப இங்்் ்பகிரலகாம் என்று நி்னககின்்றன்.

“என்ர மை்ளிட்ட மூண்டு வெள்்ைச் சீரு்டயள் 
இருககு, இரண்டு ேகாளுககு ஒண்டு எண்டு 
்பகாவிச்சகாலும் கிை்மைககு ெடிெகா ்காணும், ஆனகால 
ஒவவெகாரு ேகாளும் அெள் அ்தத் ்தகாய்க் 
்ெண்டியிருககு. ஒவவெகாரு ேகாள் ்கால்மையும் 
பிள்்ை வெள்்ைச் சட்்ட்யகாட ் ்பகாறகாள், ஆனகால 
ெரும்்்பகாது ஊத்்தயகாகி இருககு; அது ஏன் எண்டு 
நி்னககிறீங்்ள்?”
“்பள்ளிககூடத்தி்ல வி்ையகாட்டுப்்்பகாட்டி; ேகான் 
்சககிள்்ை மை்்ை இறக்ப் ்்பகாறன். என்்னப் 
்்பகால மைற்றப் பிள்்ையளின்ர வ்பற்றகாரும் அங்் 
நிககினம். அப்்ப அதி்பர என்்ன கூப்பிடுறகார, 
‘ஒருக்கா வ்காடிக்ம்்பத்துககு கிடங்கு ்தகாண்டி 
ேட்டு விடுறீங்்்ைகா?’ எனககு ஒன்றுமில்ல, ேகான் 
ேடு்ென், ஆனகால மை்ள் ்யகாசிப்்பகாள்தகா்ன, ஏன் 
எலலகாற்ற த்ப்்பனும் நிக் என்்ர அப்்பகா்ெ 
மைட்டும் கூப்பிட்டு இநத ்ெ்ல வசய்யச் 
வசகாலல்ெணும் எண்டு.’’
சமூ்த்தில அடிப்்ப்ட உரி்மையகா்க கி்டக் 
்ெண்டிய சுயமைரியகா்த மைற்றும் சமைத்துெத்தில 
இருநது தள்ளி ்ெக்ப்்படும் ஒடுக்ப்்படும் 
கிரகாமைங்்ளின் குைந்த்ளுககு இ்ைக்ப்்படு-
கின்ற அடிப்்ப்ட உரி்மை மீறல்ளும் அநீதியும் 
்லவிமைட்டத்தில அெர்்ைப் ்பகாதிக்ககூடிய 
ே்டமு்ற்்ைக வ்காண்டிருககின்றன. ்காட்டுப்பு-
லத்தில உள்ை ்பகாண்டவெட்்ட கிரகாமைத்்தச் ்சரநத 
குைந்த்்ையும் வ்பண்்்ையும் ஆண்்்ையும் 
சநதித்்தகாம். அெர்ளிடம் ‘நீங்்ள் அறிநதிருக்க 
கூடிய சமூ்ப் பிரச்சி்ன்ள் ்பற்றிச் வசகாலலுங்்ள்?’ 
என்று ்்ட்்டகாம். தண்ணீரப் பிரச்ச்ன, ்்பகாககு-
ெரத்துப் பிரச்ச்ன, குைந்த்ளுககு வீட்டிலும் 
்பகாடசகா்லயிலும் கி்டககும் தண்ட்ன்ள், 
நூல்ம் இன்்மை, வ்பண்்ளுககுப் ்பகாது்காப்பில்ல, 
சண்்ட- ெகாள் வெட்டு, கிரகாமைத்தில வி்ையகாட 
்மைதகானம் இல்ல என்்பதகான ்பட்டிய்லச் 
வசகான்னகார்ள். பிறகு அெர்ளிடம் நீங்்ள் ஒன்றகா்ச் 
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்சரநது கிரகாமைத்திற்்கா்ச் வசய்த வ்பகாதுச் வசயற்்பகாடு 
ஒன்்றப் ்பற்றிச் வசகாலலுங்்ள் என்று ்்ட்்டகாம்? 
ஊரில என்ன பிரச்சி்னயிருககிறது, ்பகாடசகா்லயில 
பிள்்ை்ளுககு என்ன பிரச்சி்னயிருககிறது என்்ப-
்தவயலலகாம் தனிப்்பட்ட வ்பகாதுப்புத்தி அபிப்பிரகா-
யங்்ைகா் அெர்ள் வதரிந்த ்ெத்திருககின்றகார்ள். 
ஆனகால அெர்ள் ஒன்றி்ணநது, அ்மைப்்பகா்த் 
தங்்ளு்டய சமூ்ப்பிரச்சி்ன்்ைப் ்்பசுகின்ற, 
தீரககின்ற மைனநி்ல எழுெதற்கும் அரசியலமையப்்ப-
டுெதற்கும் இ்டயூறகா் அெர்்ை ஒடுக்க கூடிய 
வ்பகாருைகாதகாரம், சகாதி ்்பகான்ற பின்னணி்ள் இருநது 
ெருகின்றன.

சிறுெர்்ைப் வ்பகாறுத்தெ்ரயில ேகான்்்நது 
த்லமு்ற்ைகா் ்பகாடசகா்ல இ்டவில்ல்ள் 
அதி்மைகா் இருப்்பதற்கு முதன்்மைக்காரணமைகா் 
அெர்ளின் கிரகாமைத்திற்கு அரு்கா்மையில உள்ை 
சுழிபுரம் ்்பகான்ற சிறு ே்ரப் ்பகாடசகா்ல்ளில 
்காட்டப்்படும் சகாதிய, ெரக் ஏற்றத்தகாழ்வு்ள் 
இருககின்றன. இககுறிப்பின் ஆரம்்பத்தில குறி-
ப்பிட்டுள்ை தந்தவயகாருெரின் கூற்றுக்ளில 
அெரு்டய மை்்ைப் ்்பகான்ற ஒடுக்ப்்படும் சகாதிய 
சமூ்ங்்ளில இருநது வசலகின்ற பிள்்ை்ளிடம் 
கூட்டுதல, குப்்்ப அள்ளுதல ் ்பகான்ற ் ெ்ல்்ைக 
வ்காடுககும் சூழ்நி்ல்்ை ே்ரப்்பகாடசகா்ல்ளில 
இருககின்றன. அதனகா்ல்ய அெரு்டய மை்ள் 
தினமும் ஊத்்த ்படிநத சீரு்டயுடன் திரும்புகிறகார. 
அத்னப்்்பகால சகாதிப் வ்பயர வசகாலலி ஏசுெது, 
பிள்்ை்ளி்ட்ய ஏற்றத்தகாழ்வு்்ைக ்காட்டுெது 
என்று ்பகாடசகா்லச்சூைல பிள்்ை்ளின் சுயமைரி-
ய்த்யயும் அடிப்்ப்ட உரி்மை்்ையும் மீறும் 
அநீதி்யச் சகாதகாரணமைகான மைனநி்லயகா் மைகாற்றியிரு-
ககின்றது. சமீ்பத்தில சுழிபுரத்தின் பிர்பல ்பகாடசகா்ல 
ஒன்றில இருநது இ்ட விலகிய மைகாணென் ஒருென் 
‘எங்்ளுககு ்பஸ் இப்்ப ெகா்றலல, முதல ெகாறது, 
அண்்டககுப் வ்பப்ரெரி 14 ஆம் தி்தி ேகான் ்பஸ்ஸ 
விட்டிட்டன். பிநதீட்டு எண்டு வீட்ட திரும்பி 
ெநதிட்டன். அடுத்த ேகாள் ்பள்ளிககூடம் ்்பகா், 
வ்பப்ரெரி 14 வ்காண்டகாட்டிட்டு ெநத்ன்யகா 
எண்டு ்்ட்டு ்சர ்்பசினகார, உன்்ன ெகுப்பு 
இறககி இருககிறம் இனி ்பத்தகாம் ெகுப்பி்லதகான் 
்படிக்்காணும் எண்டகார, ேகான் வ்ஞசிப் ்பகாத்தன், 
அம்மைகா்ெக கூட்டிகவ்காண்டு ்்பகாய் ்தச்சுப் 
்பகாரத்தன் அம்மைகாவும் வ்ஞசி ்பகாத்தகா. அெர 
மைகாட்டன் எண்டு வசகாலலிட்டகார’ என்றகார. இப்்படி 
அங்்் மூன்று த்லமு்றயினர ்பகாடசகா்லயில 
இருநது இ்டவிலகிய ்்த்்ைச் வசகாலகிறகார்ள். 
அெற்றுககு நியகாயம் ்்ட்்ப்்்பகானகால தகாங்்்ைகா 
தங்்்ைச் சகாரநதெர்்ைகா ்பழிெகாங்்ப்்படு்ெகாம் 
என்ற அச்சத்்தயும் வெளிப்்படுத்துகிறகார்ள்.

ஆ், நிலப்்படம் இருக் கூடிய ்பகாடசகா்ல்ள் 
யகாருக்கான்ெ என்ற ஒரு சகாதிய முரண் 

நி்ழ்நத்படி்யதகான் இருககிறது. எநதப்்பகாடசகா்லயி-
லும் எநதப்பிள்்ையும் ் சரலகாம், ் ற்்லகாம்  என்்பது 
சட்டபூரெமைகான்த தவிர ே்டமு்றககுள்ைது என்று 
வசகாலல முடியவில்ல. முன்்பள்ளி ஒன்்ற ் ேகாககிச் 
வசலலும் ஒரு குைந்த இரண்டு முன்்பள்ளி்்ைக 
்டநது வசன்று ‘தனககுரிய’ முன் ்பள்ளியில ்ற்கும் 
நி்ல்மை இங்்் இன்னும் ேடககிறது. குைந்த 
தன்னு்டய குைந்த்மையில இருந்த ்டநது 
்்பகாய் ்படிக் ்ெண்டிய நிலக்காட்சி்யத் தனககுள் 
்பதித்துகவ்காள்கிறது. இநத அன்றகாடம் ஒடுககும் 
்காட்சி்்ை சகாதகாரணப்்படுத்தி விட்டிருககின்றது.
 

நீர் நி்லகள்

வ்பகாதுககிணறு, குைம் ்்பகான்றெற்றில தகாழ்த்த-
ப்்பட்ட மைக்ள் நீர எடுப்்பதற்கு இருநத த்ட, 
சகாதிய ே்டமு்ற்ள் அறு்பது்ளின் பின்னர 
ஏற்்பட்ட சகாதிய ஒழிப்புப் ்்பகாரகாட்டங்்ைகால 
கு்றெ்டநதன. ஆனகால முற்றிலுமைகா் நீங்கி விட்டது 
என்று கூறமுடியகாது. யகாழ்ப்்பகாணத்தில இருக்க 
கூடிய ்்காயில ்்ணி்ள், விெசகாய நிலங்்ளில 
இருக்க கூடிய துரவு்ளில தகாழ்த்தப்்பட்ட மைக்ள் 
இன்்றககும் நீரி்னப் வ்பற்றுகவ்காள்ை முடியகாத 
நி்ல ்பல இடங்்ளில உள்ைது. 

மயானஙகள் 

யகாழ்ப்்பகாணத்தில இன்றுெ்ர வ்பரும்்பகான்்மையகான 
மையகானங்்ள் குறிப்்பகா், இநது மையகானங்்ள் சகாதிய 
மையகானங்்ைகா்்ெ இருககின்றன. தகாழ்த்தப்்பட்ட 
மைக்ளின்  சடலங்்்ை எரிப்்பதற்்்கா கிரி்்்்ைச் 
வசய்ெதற்்்கா ஆதிக் சகாதியினரின் மையகானங்்ளில 
அனுமைதி கி்டயகாது. மைரணச்சடங்வ்கான்றில 
்ப்றயடிப்்பெர்ள் கூட மையகானத்தின் ெகாசலெ்ர 
ெநது ்ப்ற ெகாசித்துவிட்டு திரும்பிச் வசலெ்த 
இப்்்பகாதும் ெை்மையகா்க ்காணலகாம். சமீ்பத்தில 
ே்டவ்பற்ற புத்தூர ்்லமைதி மையகானப்பிரச்சி்ன-
யும் அதற்்கான சமூ்ப் ்பண்்பகாட்டு அ்மைப்பு்ளின் 
்்பகாரகாட்டமும் மையகானங்்ளின் அரசியல்ப-
ற்றிய சமை்காலத்்த விைங்கிகவ்காள்ைக கூடிய ஓர 
உதகாரணம். குறிப்்பகா் மையகானங்்ள் ே்ர ச்்ப அலலது 
மைகாே்ர ச்்பயின் ்பரி்பகாலனத்திற்கு உட்்பட்ட்ெ. 
ஆனகால வதகாடரச்சியகா் ‘சகாதி’ மையகானங்்்ை நிலவி 
ெருகின்றது. ஆ், அரசகாங்்த்தின் வ்பகாறிமு்ற்ைகால 
அதில த்லயிட முடியவில்ல, அலலது ஒடுககும் 
சகாதியக குழுக்ளுககு அரசகாங்்க ்ட்ட்மைப்பும் 
ஒத்்தகாடுகின்றது என்்ற வ்காள்ை ்ெண்டும்.

இவெகாறு வ்பைதீ்ச் சூைல அ்மைெதில  சகாதிய 
ேலன்்ளுடன், ெரக் ேலன்்ளும் வசலெகாககுச் 
வசலுத்துகின்றன. நிலம், ்ட்டடம், நீரநி்ல மைற்றும் 
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வெளி என்்பெற்றில இருக் கூடிய அரசியல 
அலலது ்மைலகாண்்மை என்்பது சகாதிய ெரக் 
ேலன்்்ை, அ்டயகாைங்்்ைப் ்்பணுெதகா்்ெ 
அ்மைநதுள்ைன. அதகாெது அ்ெ அதி்காரத்்த 
ஒழுங்கு்படுத்தககூடிய – அதி்காரத்தகால ஒழுங்கு-
்படுத்திப் ்்பணககூடிய வ்பைதீ் அரத்தங்்்ை-
யும், இயக்த்்தயும் வ்காண்டிருககின்றன. ்மைலும், 
இப்வ்பைதீ் நி்ல்ளின் அரசியல என்்பதும் அதன் 
நிலக்காட்சியும் வமைகாழியினகாலும், நி்னவு்ைகாலும் 
்்பணப்்படுெ்தயும் ்ெனிக் ்ெண்டும். ஊரப் 
வ்பயர்ள், இடப்வ்பயர்ள் , நீரநி்ல்ளின் வ்பயர்ள் 
இன்னும் இயல்பகா்ச் சகாதிய ெைககி்ல்ய ் ்பணப்்ப-
டுகின்றன. வசட்டிய குறிச்சி, அம்்பட்டன் கிரகாய், 
ெண்ணகான் குைம், தூெகார மூ்ல என்று இடப்வ்ப-
யர்ள் சகாதிய அ்டயகாைங்்்ைகாடு இருககின்றன. 

ெகாய் வமைகாழி நி்லயில ஒருெரு்டய சகாதி்ய 
மை்றமு்மைகா் அறிநது வ்காள்ளும் ் ்பகாது பிர்தசத்்த 
அலலது ஏ்தனுவமைகாரு ்்காயி்லகா, நீரநி்ல்யகா, 
வ்பகாதுக்ட்டட்மைகா இருக் கூடிய இடத்்த 
விசகாரிப்்பதன் மூலம் சகாதி்யத் வதரிநதுவ்காள்ளும் 
்பைக்ம் தமிழ்ச்சமூ்த்திற்்் ்பைகிவிட்டவதகான்று 
அலலெகா? ஆனகால, எத்த்ன வ்பரிய அ்பத்தச் 
சூைல ஒன்று ்பைக்மைகா் மைகாற்றப்்பட்டிருககிறது? 
சகாதிய ெ்ர்படம் ஒன்று அரூ்பமைகா் ேம்மு்டய 
மைனதி்ல இருககிறது இல்லயகா? இச் சகாதிய 
ெ்ர்படத்்த சகாதிய, ெரக்ச் சூைல தன்னு்டய 
்ருத்தியல ்மைலகாண்்மையின் மூலம் உருெகாககிக 
வ்காண்டுள்ைது. ்காலங்்காலமைகா் உருெகாக்ப்்பட்ட 
இநத அரூ்பமைகான நிலப்்படம், அசலகான வ்பைதீ் 
நிலப்்படத்தின் பிரதி்பலிப்்பகா்்ெ இருககிறது. 
அதி்கார ெரக்மைகானது ்ப்ைய ்்காட்்ட வ்காத்த-
ைங்்்ைப்்்பகால அரண்மை்ன, குடியிருப்பு, ்சரி, 
என்்பதகான அதி்கார ஒழுங்கு்்ை உருெகாககிகவ்கா-
ண்டு சனேகாய்த்தின் ்பலவீனமைகான சரடு்ளுககுள் 
சகாதி்யப் ்்பணுகின்றது. இப் வ்பைதீ்ச்சூை்லக 
வ்காண்டு சகாதியம் அ்மைப்புச்சூை்ல உருெகாககிக 
வ்காண்டுள்ைது. மைதம், ்்காயில ்்பகான்ற வ்பரிய 
சமூ் அ்மைப்பு்ள் முதல சிறிய உள்ளூர சனசமூ் 
நி்லயம்ெ்ர சகாதியத்்தப் ்பகாது்காககின்றன. 

இங்்் சகாதியத்்தயும் அ்த உருெகாககி 
ே்டமு்றயில ்ெத்திருககும் ஆதிக் 
மைனநி்ல்யயும் ் ருத்திற்வ்காண்்ட  அவெ்மைப்பு-
்ளின் அரசிய்லப் புரிநதுவ்காள்ை ் ெண்டும். அ்ெ 
எத்த்்ய ேலன்்ளுக்கா் எவெ்்யகா் இயங்கு-
கின்றன என்்பத்னப் புரிநதுவ்காள்ை ்ெண்டும். 
இங்்் சகாதியம் தனிே்பர்ளு்டயதலல, அது 
பிற ஒடுககும் அ்மைப்புக்ைகால உருெகாக்ப்்பட்ட 
மி்ப்வ்பரிய அதி்கார அ்மைப்பு. அது நிலவுகின்ற 
இடத்தில ெரக்ங்்ளுககும்  மைதங்்ளுககும் ்மைற்்ப-
ட்டதகா்்ெ மைகாறுகின்றது. அது மைனிதர்ளின் 
அதி்காரம் ்மைலகான மிரு் ்ெட்்்ககும் ஒடுககுதல 

வதகாடர்பகான இச்்சககும் வ்பரிய து்ணயகா் 
மைகாறுகின்றது. அ்த ெகாழ்க்்ககு எதிரகான 
ஒன்றகா் உைவியல சிக்லகா்ப் ்பகாரக் ்ெண்டும். 
சகாதியத்தின் இநத அ் – புற நிலப்்படத்்த மைகாற்ற 
்ெண்டும். தனிே்பர்ளின் ஒடுககுமு்ற்ளுககு 
எதிரகான  சிநதிப்்்பயும் மு்னப்்்பயும் கூட்டு 
உ்ைப்்பகா் மைகாற்ற ்ெண்டும். சகாதியத்திற்கு 
எதிரகான ்்பகாரகாட்டங்்ள் பிரதகான அரசியல ்்பகாரகா-
ட்டங்்ளில ஒன்றகா் மைகாற்ெண்டும். ேகாம் ஒரு 
நிலத்தின் நிலப்்படத்்த்ய மைகாற்ற ்ெண்டியிரு-
ககிறது. ஒரு நிலத்தின் நிலப்்படத்்த மைகாற்றுெது 
என்்பது அநநிலத்தின் ்பண்்பகாட்டின் ெ்ர்படத்்த, 
சிநத்னயின் ெ்ர்படத்்த, ேம்பிக்்: சடங்கு்ளின் 
ெ்ர்படத்்த மைகாற்றுெதகாகும். அது நீண்ட கூட்டுச் 
சிநத்னயும் உ்ைப்புமைகாகும்.

தீண்டகா்மைககு எதிரகா்த் ்தகான்றிச் வசயற்்பட்ட 
அ்மைப்பு்ைகால தீண்டகா்மை்ய்ய ஒழிக் முடிநதது.  
சகாதி்ய முழு்மையகா் ஒழிக் முடியவில்ல. 
அெற்்ற முற்றகா் ஒழிப்்பதற்்கான திட்டங்்ளும் 
சமை்காலத்தில இல்ல என்்ற கூற ்ெண்டும். 
ஏவனன்றகால, சகாதியத்திற்கு எதிரகான அ்மைப்பு 
என்்பது வெறுமை்ன சகாதியத்திற்கு எதிரகான அ்மைப்பு 
மைட்டுமைன்று, அது ஒட்டுவமைகாத்த ஒடுககுமு்ற்ளு-
ககும் எதிரகான அ்மைப்்பகா் உருப்வ்பற ்ெண்டும். 
அதனகா்ல்ய ‘்பண்்பகாட்டு அ்மைப்பு்ள்’ என்ற 
்பதத்்தச் சமை்காலத்தில முன்்ெக் ்ெண்டியி-
ருககிறது. குறிப்்பகா், ்பண்்பகாட்டு அ்மைப்பு்ள் 
அ்ெ இயங்கும் ்காலத்தில இருக்ககூடிய எலலகா 
ஒடுககுமு்ற்ளுககு எதிரகா்வும் ்ெ்ல வசய்ய 
்ெண்டியிருககிறது. அ்ெ குறித்த ஒரு வதகாழிற்ச-
ங்்த்்தப் ்்பகால குறித்த ஒரு குழுவின் ேலனுக்கா் 
இயங்கு்ப்ெ அலல, குறிப்்பகா் அ்ெ அரசியல 
அதி்காரத்்த மைட்டும் ்்ப்்பற்றும் ்ட்சி்ைகா்வும் 
குறுககிவிட முடியகாத்ெ. ்பண்்பகாட்டு அ்மைப்பு்ள் 
ெரக்ம், சகாதி, ஆணகாதிக்ம்... ்்பகான்ற எலலகாெ்் 
ஒடுககு மு்ற்்ையும் புரிநது வ்காள்ை ்ெண்டும் 
ஏவனனில இவ எலலகாெ்் ஒடுககு மு்ற்ளும் 
ஒன்்றவயகான்று தங்கி ெகாழ்்ப்ெ. என்ெ 
்பண்்பகாட்டு அ்மைப்பு்ள் தங்்ளு்டய சித்தகாநத-
த்்தயும், வ்காள்்்்்ையும் எலலகா ஒடுககுமு-
்ற்ளுககு எதிரகானதுமைகா் ெரித்துகவ்காள்ெதுடன், 
அதற்்கான அரசியல தநதிரங்்்ையும் உ்ைப்்்பயும் 
வ்காடுக் ்ெண்டும். ்பண்்பகாட்டு அ்மைப்பு்ள் 
எலலகாெ்்யகான ஒடுககுமு்றயின் நிலப்்படங்்-
்ையும் மைகாற்றிய்மைக் ்ெண்டும். அ்ெ சுயமை-
ரியகா்தயும் சமைதரமைமும் உள்ை சமூ்த்தின் வ்பரிய 
நிலப்்படத்்த உருெகாககும் வ்பகாறுப்்்பயும் வ்காண்டு 
வசலல ்ெண்டும்.

•••
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க்பார மைனிதர்ள் ்காணகாத, உணரகாத ஒன்றலல. ்்பகார்்ையும் 
அதன் வ்காடூரங்்்ையும் அழிவு்்ையும் ெரலகாறு வேடு் 
மைனித இனம் ்ண்டுவ்காண்்ட ெநதிருககிறது. ்்பகாருக்கான 
சூைல, அதன் பின்னர மூளும் மைனிதர்ளின் அரசகாங்்ங்்ளின் 
சுயேலம், தெறகான ெழிேடத்தல்ள், து்ரகா்ங்்ள், ்தகாலவி்ள், 
இைப்பு்ள், மைரணங்்ள், ்ண்ணீர, அத்துமீறல்ள், ்்பகாரில 
வெற்றி, அ்தி்ள், ஊனமுற்றெர்ள், அனகா்தயகாக்ப்்பட்டெ-
ர்ள், ்காயப்்பட்டெர்ள், ்காணகாமைல ்்பகானெர்ள், புலம்வ்பய-
ரநதெர்ள், ்பண்்பகாட்டு அழிவு, ெடுக்ள், ஏைனங்்ள், உள்ளூர 
மூண்டு எழும் ்்கா்பம், ஞகா்ப்ங்்ளில இருநது அ்ற்றிவிடமுடி-
யகாமைல கீறலகாகிப்்்பகான ேகாட்்ள், மீண்டும் ்்பகாருக்கான சூைல. 
்்பகார எப்்்பகாதும் முடிெ்டெதில்ல. ்்பகாருககு வதகாடக்ம் 
ேடு முடிவு என்று ஏதுமில்ல. ஒரு நிலத்தில என்்றக்்னும் 
ஒரு ேகாள் ்்பகாருக்கான முதல ரத்தம் வி்தக்ப்்படுகி்றகா 
அன்றிலிருநது ்காலம் சூன்யமைகாகிவிடுகிறது. எதிர்காலம் என்ற 
ஒன்று அநநிலத்திலிருநது ்ண்்காணகாத தூரத்திற்கு எடுத்துச் 

| கட்டுரை |  மீக்கொயில் 

்்பொருக்குப் பின்னரொன 
சில சிறு்கனை்கள் மீைொன
வொசிப்பும் புரிைலும்.
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வசலலப்்படுகிறது. ஆச்சரியமைகா் ்்பகார யகார ்பக்மும் 
சகாய்நதிருப்்பதில்ல. அதற்வ்ன்று வமைகாழி்யகா 
இன்மைகா இருப்்பதில்ல. அதற்குத் ்த்ெயகான்ெ 
்தகாலவி்ளும் மைனித உடல்ளும் தகான். ்்பகாருககுப் 
பின்னர என்்பது மைகா்ய. அது என்்றககும் ெ்ரய-
றுக்முடியகாத ஒன்று. ்காண்பியலுககு ்்பகாருககுப் 
பின் என்்பது ்காலத்்த ெ்ரய்றவசய்துவ்காள்ை 
ஏதுெகாயிருநதகாலும், இக்ட்டு்ரயில ்்பகாருககுப் 
பின்னர என்்பது மி்ச்சரியகா் ்மை 19, 2009 இலங்்் 
ரூ்பெகாஹினி கூட்டுத்தகா்பன மைதிய ் ேரச் வசய்தி்ளில 
்ெலுப்பிள்்ை பிர்பகா்ரன் இறநததகா் அறிவி-
க்ப்்பட்ட ்்பகாது ்பகாடசகா்லயிலிருநது வீட்டிற்கு 
ெநதிருநத எனது அம்மைகா அச்வசய்தி்யக ்ண்டு 
சுெ்ரகாடு சகாய்நது தன் த்லயின் ்மைல ்் 
்ெத்த்தகாடு வதகாடங்குகிறது.
 
்ட்டு்ரக்கான உடல ஒன்றி்னத் வதரிவு 
வசய்ெதன் மூலம் ெகாசிப்பு்்ையும் புரிதல்்ை-
யும் ஒழுங்்்மைத்துகவ்காள்ைலகாம். ்்பகாருககுப் 
பின்னரகான சிறு்்த்ளின் ்ைங்்ள் இரு்ெறு 
நிலங்்ளில உயிரகவ்காள்கிறது. ஒன்று ்்பகார நிலம் 
மைற்்றயது ்்பகார நிலத்திற்கு அண்்டய நிலம். 
்்பகார நிலவமைன்்பது விடுத்லக்கா் ஆயுதங்்ள் 
தூக்ப்்பட்டு மைனித உயிர்்ைப் ்பணயம் ்ெத்த 
நிலம். அ்த ்்பகான்று ஆயுதம் தகாங்கிய ்்பகார 
ேடககும் நிலத்்தச் சுற்றி ்்பகாரின் வமைௌனமைகான 
ஓலம் வெடித்துப் ்பரநத அண்்டய நிலங்்ள் 
அ்னத்தும் ்்பகாருககு அண்்டய நிலங்்ள். அ்ெ 
தூரங்்ைகால அலல துயரங்்ைகால அ்டயகாைப்்படு-
த்தப்்படுகின்றன. நிலம் ்்பகாரின் முககிய வ்பகாறி. 
மைனிதர்ள் நிலங்்ளின் ்மைல வ்காண்டிருககும் 
நித்தியமைகான உறவும் ஆதரவும் ்்பகாரில ்ப்்டயகா் 
உருட்டப்்படுகிறது. ்பரநதனில எழுநூறு ்்காழிக்கால 
குறியிட்ட மைகாடு்ளுடன் வதகாடங்கி வசல அடிககு 
திகவ்து தி்ச்யது என்றறியகாமைல இறுதியில மீள் 
குடி்யற்றத்தில பிடித்த ஒரு ்்காமைதியும் வதகா்லத்த 
அறுநூற்று வதகாண்ணூற்று ஒன்்பது மைற்்றய 
்்காமைதி்ளும் தன் நிலத்தின் மீது யதகாரத்தன் 
பிடித்து நிற்கும் துண்டுக ்ண்ணகாடி. சுருவில மைக்ள் 
சட்டி ்பகா்ன்்ைகாடு ்தெகாலயத்திற்குக கிைம்பும் 
்்பகாது ்ப்டன் வ்பகான்ரகாசகா தன் நிலத்திலிருநது ெர 
முடியகாமைல சுருள்ெதும் ்பகாைங்கிணத்திற்குள் ெருட-
க்ணககில ்பகாசி்்ையும் தெ்ை்்ையும் நுண்ண-
ங்கி்்ையும் ்்பகால உயிரப்புடனிருககும் வ்பயர 
வதரியகாத ஊரிப்புல குடிமை்னும் ்ெகா்பகாசகதியின் 
நில அச்சகாணியில உருளும் துயரங்்ள். பிண 
முற்றிப்்்பகான இறுதிக்காடு்்ை அெர்ள் ் டநது என் 
நிலத்தின் தரப்்பகாள்்ளுககுள் திணிக்ப்்படும் ்்பகாது 
அெர்ளின் உயி்ரத் தவிர மைற்்றய எலலகாெற்்ற-
யும் அநநிலத்திற்குள்ளும் ்பதுங்கு குழி்ளுககுள்ளும் 

பு்தவிட்டு ெநதகார்ள். ் ்பகாரின் நிலம் உறவு்ளுககு 
மைட்டுமைலல உணரவு்ளுககும் சுடு்காடகாய்ப்்்பகானது. 
தமிழினிககுத் தன்னிலத்தில ்நத் ெகாசத்்தகாடும் 
ரத்த ெகா்ட்யகாடும் ்பச்சி்ல்ளின் ்ரு்ல 
ெகாச்னயும் துயரத்்தத் தருகிறது. அது பு்னெகால 
்்பகா்ர நி்ழ்த்தும் எெரகாலும் உணரமுடியகாத ெலி. 
்ைமு்னயில தன் ேண்பி சங்்வி்யகாடு மைரத்தின் 
கீழிருநது ்்பசிகவ்காண்டிருககும் தமிழினியின் 
மைனதில ்்பகா்ரப்்பற்றிய ்பயமில்ல. ஆனகால 
எதிர்காலத்்தப்்பற்றிய நிச்சயமின்்மையும் இைப்பு்-
்ைப்்பற்றிய ் ெ்லயும் நீண்டிருநதது. அது அெளின் 
்ண்்ளுககுள் திரண்டு மைரணத்தின் ெகாச்னயகாய் 
நிலவமைங்கும் ்படரகிறது. புத்தர அென் மை்ளிடம் 
மைரணமிலலகாத வீவடகான்றிலிருநது ஒரு பிடிக ்டுகு 
ெகாங்கிெகா என்ற்்பகாது எலலகா வீட்டிலும் மைரணமி-
ருநத்த்்பகால எநத வீட்டிலும் ்டுகிருக்வில்ல 
என்ற உண்்மையும் எமைககுள் உ்றககிறது. இைப்பு 
்்பகாரின் நிலத்திலிருநது மு்காம்்்ை ்ேகாககி தன் 
புழுத்துப்்்பகான ெகா்யத் திறககிறது.
 
யதகாரத்தனின் மு்காம்்ள் முககியமைகான அ்மைப்பு. 
ஆனகால அ்ெ உரிய மைண்ணகால வசதுக்ப்்பட்ட 
சிற்்பங்்ைகா என்றகால, இல்ல என்று தகான் 
ேம்புகி்றன். ஆனகால இக்ட்டு்ரககுச் சிற்்பங்்்ை 
விட மைண்ணகால வசய்யப்்படுகின்றன என்்பது 
முககியமைகா்த் வதரிகிறது. ்ச்ெ என்று மைக்ைகால 
அ்ைக்ப்்பட்ட பிரியங்்கா, அநதப் வ்பய்ரயும் 
நிறத்்தயும் பூச மைரணவமைகான்்ற ்காரணகாமைகா-
யிருககிறது. மைனிதர்ளின் வ்பயர்்ையும் மைன 
அ்மைப்பு்்ையும் சமூ் அ்மைப்பு்்ை இலககிய 
உடல்்ையும் மைரணங்்ள் உருமைகாற்றியிருககிறன. 
மைரணங்்ளும் இைப்பு்ளும் சிறு்்த்ளின் 
்்பகாககு்்ை மைகாற்றுெதில முககியமைகானதகாயிருககி-
ன்றன. எங்்ளுக்கான ெகாழ்க்் ்பற்றிய அறமும் 
அநித்தியம் ்பற்றிய உண்்மை்ளும் மைரணங்்ளின் 
மூல்மை வசகாலலப்்பட்டிருககின்றன. இநநிலத்தின் 
பு்னவு வமைகாழி இறநத உடல்ளுககுள் வமைௌனமைகாய் 
உ்றநது்்பகான ் னவு்ளின் வமைகாழி. முன்னர விஸ்்பர 
ெகாங்குெ்தக கூட தயக்மைகா்க கூறும் பிரியங்்கா, 
பின்னர வெகு லகாெ்மைகா் வ்பரிய ்மைகாட்டகார 
்சககிளில ஏறி உல்த்தின் முன்னகால தன்்னத் 
திறநது வ்காள்ெது ெ்ர ்்பகார மைனிதர்்ை 

̀ைமிழினியின் மைதில் ்்பாலரப்ற்றிை 

்ைமில்லல. ஆைபால் எதிரகபாலத்லைப்ற்றிை 

நிசசைமின்லமயும் இழபபுகலைப்ற்றிை 

கெலலயும் நீண்டிருநைது.
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வெளிப்்ப்டயகாககியிருககிறது. இநத வெளி-
ப்்ப்டத்தன்்மை - அெர்ளின் அரசியலிலும் 
வதன்்படுகிறது. சுத்தமைகாக்ப்்பட்ட வீ்ர 
மைரத்தின் கீழிருநது ்பசித்த ெயிற்றுடன் தம் 
இைநது ்்பகான என்்றககும் திரும்பிெரப் 
்்பகா்காத ெகாழ்க்்்யப் ்பற்றி அநதச் 
சிறுெனின் குடும்்பமும் அ்த மைரத்தின் 
கீழ் முன்வனகாரு மை்ைக்கால இரவில அ்த 
ெகானத்்த ்ேகாககி ஒளிரநதுவ்காண்டிருநத 
விழி்ளுடன் விடுத்லக்கான ஆ்ச்யகாடு 
தன் மூச்்ச நிறுத்தியிருநத தமிழினியின் 
்தகாழியும் ்பலலகாயிரம் சிறுெர்ளும் குடு-
ம்்பங்்ளும் சங்்வி்ளும் சகாக்காட்டின் 
ஒவவெகாரு நிைலும் நி்லத்துநிற்கிறகா-
ர்ள். ெகானம் அெர்ளின் ்தகாலவி்ைகால 
இருண்டிருககிறது. பு்னவு்்ையும் சிறு-
்்த்்ையும் தவிர எநத விசகார்ணயும் 
அெர்ளின் ்காயங்்ளுககு ்பதில வசகாலல-
ப்்்பகாெதில்ல. மு்காம்்ள் மைனித 
அெலத்தின் ஒட்டுவமைகாத்தப் பு்்ப்்படம். 
அன்று யூதர்ளின் உடல்ள் ்ருக்ப்்ப-
ட்டு எழுநத பு்்ககூடத்தின் மைணத்்தயும் 
மினிக ்பகாம்்ள் எங்கும் எழுநத மைனிதர்ளின் 
மைணத்்தயும் எநத வித்தியகாசமின்றிப் 
்பகாரககி்றன். மைரணங்்ளின் மைணமும் 
்்பகாரில ்தகாற்றெர்ளின் மைணமும் ்ெறு 
்ெறலல.
 
புலம்வ்பயரவு என்்றககும் திரும்்பமு-
டியகாத ெகாழ்க்் நில்மை்ய எமைககுத் 
தநதிருககிறது. நிலத்திலிருநது மைனிதர்ள் 
பிரியும் ்்பகாது அநநிலம் தன் பிடி்்ை 
இைககிறது. ஒவவெகாரு மைனிதரும் நிலத்்த 
விட்டுப்பிரியும் ்்பகாது தம்்மைகாடு நிலத்தின் 
ஒரு துண்டத்்தப் வ்பயரத்துகவ்காண்டு 
கிைம்புகிறகார்ள். இன்று அெர்ளின் 
மூன்றகாம் சநததியும் உருெகாகிவிட்டது. 
ஆனகால என்்றககுமைகான அெர்ளின் நிலம் 
வ்பயரத்வதடுத்துப்்்பகான அத்துண்டு நிலமைகா-
்்ெயிருககிறது. அெர்ளின் ்்த்ளில, 
்பயணங்்ளில அநநிலம் ஒவவெகான்றகா் 
உருப்வ்பறுகிறது. அ்ெ ்ளிமைண்்ண-
ப்்்பகால ஒவவெகாரு ெடிெங்்ளில 
ஒவவெகாரு நிறங்்ளில தம்்மை உருமைகாற்றி 
உருமைகாற்றிக ்காட்டிக வ்காண்டிருககின்றன. 
்ெற்றுநிலத்தின் ஆற்றுப்்படுக்்்ளி-
லும் மை்ல்ளிலும் தன்னிலத்்த விரித்துச் 
சகாய்நதுவ்காள்கின்றனர. புலம்வ்பயரநத-
ெர்ளின் விருப்்பங்்ள் முற்றகா் அழிக்-
ப்்பட்டு விரும்பி ஏற்்காத ெகாழ்க்்ககுள் 

தள்ைப்்படுகின்றனர. அெர்ளின் குடும்்பம், 
உறவினர்ள், ேண்்பர்ள் என்று வதரி-
நதெர்ள் ்பலர இறுதி மு்னயிலும் 
மு்காம்்ளிலும் புனரெகாழ்வு நி்லயங்்ளி-
லுமிருக் தனித்திருநது உைலும் அெர்ளின் 
மைனநி்லயும், ்்பகாருககுப்பின்னர 
ெருெதற்்கான ெகாய்ப்பு்ள் திறநதுவிடப்்ப-
ட்டும் ெரமுடியகாமைல உைலும் மைனிதர்-
்ையும் ்்த்ள் வேடு்க ்காணககூடியதகா-
யிருககிறது. ்்பகார அெர்்ை இன்வனகாரு 
ெழியில சி்றப்பிடித்திருககிறது. தருமை-
லிங்்மும் அ்சகா்மைலரும் இநதியகாவில 
தனித்திருககும் இனிய ்காலம் இன்னமும் 
எத்த்ன்யகா ்்பருககு ெகாய்க்காதது. 
சீனர்ளுககும் ெப்்பகானியர்ளுககும் 
இநேகாட்டில இருககும் சுதநதிரம் புலம் 
வ்பயரநத தமிைர்ளுககுக கி்டப்்பதில்ல. 
்ெகா்பகாசகதி ்்பகாரின் ்்த்்ை அரசியல 
பிரசுரமைகாககுகிறகார. அெரின் சகாமைகான்ய 
மைனிதர்ளின் அ்லக்ழிப்்்பத் தவிர 
்ெறு எநதத்தரப்்்பயும் அணுகுெது 
எனககு வெறுப்்பகாயிருககிறது. ஒரு ்்த 
வசகாலலிவயன்ற அ்டயகாைத்்தத் தவிர 
்ெவறநத அ்டயகாைத்்தயும் ஏற்்படுத்து-
மைைவிற்கு எனககு அெரது சிறு்்த்ளில 
உண்்மை்ய உணர முடியகாதுள்ைது. 
பு்னவு்ளுககு உண்்மை அெசியமில்ல 
என்றகாலும் ்்பகாரப் பு்னவு்ளில உண்்மை 
அற்றுப்்்பகாகும் ்்பகாது ்்பகார சந்தயகாக்-
ப்்படுகிறது. இங்கு உண்்மை என்்பது வ்பகாது 
வமைகாழியில வ்பகாய்ககு எதிரகானது. ஆனகாலும் 
்ெகா்பகாசகதியின் சகாதகாரண மைனிதர்்ை 
ேகான் (தங்்்ர்்) மைதிககி்றன். 
்ெலும்மையிலும், ்பமுவும்  அப்்பகாவி்ைகா் 
்்பகாரநிலத்தில ்பலியிடப்்படும் ்்பகாது 
வ்காண்டகாடுகின்றனர இரண்டு தரப்பினரும். 
்்பகா்ர அப்்பகாவி மைனிதர்ளின் இைப்்பகா் 
இெர்ள் அ்டயகாைப்்படுத்துகிறகார்ள்.    
அெரு்டய வ்பரும்்பகாலகான ்்த்ளில 
்்பகா்ரகாடு து்ரகா்மும் ்லநதகாடுகின்றது. 
எப்்்பகாதும், தமிை்னத் தமிை்ன இப்்படிச் 
வசய்யககூடகாது என்று மீண்டும் மீண்டும் 
வசகாலலிகவ்காண்்டயிருககிறகார.
 
வ்பகான்ரகாசகாவின் ்்தக ்ருககு ஏறககு்றய 
ஒத்த ் ்த்ய பு்னகிறகார ் பில. ் பி்லகாடு 
தரமு பிரசகாத்்தயும் ்சரத்்த ்பகாரக்்ெ-
ண்டியிருககிறது. ்ெகா்பகாசகதி, ்பில, தரமு 
மூன்று வ்பய்ரயும் ஒ்ர முக்்காணத்தில 
்ெத்துச் சுைற்றிப் ்பகாரக் உடவலது 
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்்தவயது என்று வதரியகாமைல ஒன்்ற ஒன்று 
்மைவிகவ்காண்டிருககின்றனர. தரமு பிரசகாத்திடம் 
ெலி்மையகான ் ்த்ள் இருககின்றன. தன்னுள் தனித்து 
ஊறும் நிலமும் வசகாற்்ளுமிருககின்றன. ்ைெகாட-
ப்்பட்ட உடல்ளுககுள் ெலி்மையகான இக்்த்ள் 
தத்தளித்துகவ்காண்டிருகின்றன. தனி்மையின் நூறு 
ஆண்டு்ளில தண்ட்னககுட்்படும் அக்கா, தமிழ் 
சமூ்த்தின் வமைகாத்தப் வ்பண்ணுருெகாய்த் வதரிகிறகார. 
்்பகார வ்பண்்்ை ெலி்மையகாககியது. ெரலகாற்றின் 
்பனியகாய் எம் வ்பண்்ள் உருகவ்காண்டகார்ள். 
தனி்மையின் நூறு ஆண்டு்ள் மூன்று ்்கா்ட்ைகா் 
விரிகிறது. என்்றககு்மை மைகாரி்யப் ்பகாரக்மு-
டியகாத நிலத்தின் தனி மைனித பிறழ்்ெ, தனிமைனித 
அழி்ெ திருகுெதன் மூலம் சமைநி்லயற்ற ்்பகார 
விதி்ளின் மீது தறிவ்ட்டகாடும் வமைகாத்த சமூ்த்தின் 
பிறழ்்ெ வமைகாழிககுள் வ்காணரகிறது. ்மைகாசஸ் 
மீளுயிரக வ்காண்டதும் அக்காவின் உயிர எடுக்காமைல 
அநதரத்தில விடுத்துப் ்்பகானதும் ்்த்ளின் 
்்பகாக்் ஆணுயிர, வ்பண்ணுயிர என்று வமைகாழி-
்படுத்துகிறகார்ள் இருெரும். ஆனகால அெர்ளின் 
உடல்ள் ்ெகா்பகாசகதியின் சக்்்ைகா்ெ எனககுத் 
்தகான்றுகின்றன. ் ்தயுடல்ள் ் ்பகாரின் ் ்த்ளுககு 
அெசியமைகான்ெயகா என்ற ்்ள்வி எப்்்பகாதும் 
வதகாககி நிற்கிறது. இன்னமும் அதி்காரத்தின் 
்பகார்ெயில சிறு்பகான்்மையகா் ஊரும் எமைககு 
ெரலகாறு ்பலசகாத்திய ெகாசிப்பி்னக ்்காருகிறது. 
இ்லயின் கீழ் ர்ெ்ய மை்றத்து ்்மைகாற்ற்ெ-
ண்டியிருககிறது. நியமை புத்த்ர ்காணகாமைலகாக்ப்்ப-
ட்டெர்ளின் ்பட்டியலில ் சரககும் ரகா்ெனின் வ்பகாறி 
்்தயுடல்ளுககுச் சிறநத உதகாரணம். எல்லகாரும் 
்்பகாரின் வதகாடக்த்தில மி்த் திடமைகான குறி-
க்்காள்்ளுடனிருநது உயிருக்கா் ஒவவெகான்றகா்க 
்்விட்டு ் ்டசியில உயி்ரகாடு மைட்டு்மை திரும்பிய 
வ்பகாதுெகான ்்பகாக்் சிறு்்த்ள் வ்காண்டிருககி-
ன்றன. இது ் ்பகார நிலத்திற்கு மைட்டு்மையுரிய குணமைகா 
என்றகால, இல்ல என்்ற ்தகான்றுகிறது. ெகாழ்க்் 
சகாமைகான்ய மைனிதர்ளின் மீது வதகாடுககும் அ்லச்ச-
ல்ளில ் ்பகாரகாட்டமும் ் தகாலவி்ளும் வ்பரும்்பங்்கா-
யிருககிறன. அதி்காரம் மைனிதர்ளின் அன்றகாடத்்த 
பூ்ன்்ைப்்்பகால ேசுங்கித் தின்கின்றன. எலலகா 
ெ்ை்ளிலும் ெகாய்்ெத்திருககும் பூ்னயின் 
பிடியில தி்சரகாவின் பு்னவு்ள் உருப்வ்பறுகின்றன.
 
்்தயுடல்ளின் சகாத்தியங்்்ையும் ் ட்டற்ற வமைகாழிச் 
்சகாத்ன்்ையும் பு்னவு்ளில ்பரி்சகாதித்துப்்பகா-
ரககிறகார தி்சரகா. எண்்்ையும் தகாெரங்்்ையும் 
்வி்த வமைகாழி்்ையும் ஒரு குைந்தயின் முதல 
முயற்சி்ள் ்்பகால ்்யகாண்டு்பகாரககிறகார. அ்ெ 
அறிதலுககுரிய பிரமிப்்்ப ஏற்்படுத்தகாவிட்டகாலும் 
வமைகாழி உருெகாக்த்தில அெற்றுக்கான ்பங்கிருப்்ப்த 

மைறுக்முடியகாது. ெழி்ளிருநதும் இயற்்்்யச் 
செகாலுககு அ்ைத்து ஆடும் ்ப்்ட்ய நி்ழ்த்தி-
ப்்பகாரக் தெறுகிறகார. ்பன்்மைப்்பகால நி்ல்ைகால 
பு்னவு மைனத்்த ெ்னயும் தன்்மை உ்ரயகா-
டப்்பட்ெண்டிய ஒன்று. தன்னு்டய ்பகால 
நி்ல்யக ்்ைநது எழுதுெது என்்பதும் 
அதற்குரிய பிரக்ஞயுடன் வமைகாழி்யக ்்யகாள்ெது 
என்்பதும் இன்று ்பலரிடம் விடு்பட்டுள்ைது. தமிழில 
்்பகாதுமைகானைவு உ்ரயகாடல்ள் நி்ழ்த்தப்்பட்ட 
பிறகும் ஆண், வ்பண் விகுதி்்ை ்்யகாள்ெதில 
தடித்த ஆண் மை்னகா்பகாெமும் அலட்சியமும் நி்ற-
நதிருககிறது. வமைகாழி்ய அதன் ்பகாட்டில ே்ரவிட்டு 
பின்வதகாடரும் தி்சரகா அெற்றில மி்வும் பிரக்ஞ 
உணர்ெகாடு வசயற்்பட்டிருககிறகார. ்்த்்ைப்்ப-
ற்றியும் அதன் விெகாதங்்ள் ெகாச் ்பகார்ெ்ள் என்று 
்்த்ளின் எலலகாக கூறு்ளின் மீதும் விருப்்பமும் 
ஈடு்பகாடுமுள்ைெர்ள் சமூ்த்தின் அடிப்்ப்ட 
உண்்மை்ய வமைகாழியில ் ்யகாள்ெதிலுள்ை தயக்ம், 
தங்்்ைத் திருத்திகவ்காள்ெதில உள்ை அலட்சியமும் 
ஏமைகாற்றமைளிககிறது. தி்சரகா வெறு்மையகான நிலத்தின் 
ஒழிநதிருககும் ்ருவமைௌனங்்்ைப் பு்னகிறகார. 
இைத்தலின் ்காலம் ்பரி்சகாத்ன்ளின் உயிரப்புள்ை 
குைந்த.
 
்்பகாரின் நிலத்திற்கும் அண்்டய நிலத்திற்கும் 
இ்டயில மைனித அ்லச்சல்ளின் ்ெர பி்ணநது 
கிடககிறது. அதன் நுண்்மையகான ்ெர மையிர்ளின் 
்சப்பு இநநிலத்தின் மீது எழுதப்்பட்ட, எழுதப்்ப-
ட்டுகவ்காண்டிருககும், எழுதப்்்பகாகும் எலலகாப் 
பு்னவு்ளிலும் ்தகாய்நது அ்லநதுவ்காண்டிரு-
ககும். ்காலத்்த மீள் நிறுத்தி ்்த வசகாலலும் 
்காலமைகா இது என்கிறகார ்ற்சுறகா. எம்முன் ்்பகார 
நிறுத்தப்்பட்டிருககிறது, பு்னவு்ள் சுெர்ளில 
து்ைக்ப்்பட்ட ர்ெக ்லன்்ளுககுள் நி்றத்து 
நிற்கின்றன. குடி்யற்றப்்பட்ட நிலங்்ளின் மீது 
்லங்கி ஓடும் வதகா்லக்காட்சி வ்பட்டி்ளில 
கூட ரூ்பமைகாய் மைனிதர்ளின் அ்லச்சல. ்்பகாரில 
்தகாற்றெர்ள் மீண்டும் தம் நிலங்்ளின் மீது வெறு-
ம்்பகாதங்்்ை அழுத்தும் ்்பகாது உணரப்்படுெது 
மைண்ணின் ்ண்ணீரகா அலலது மைனிதர்ளின் ரத்தமைகா 
என்ற ஞகா்ப்க்லப்பு. ்்பகாரப் பு்னவுக்காலம் 
முடிெற்றது. துயரங்்ள் என்றும் அழிக்முடியகாத்ெ. 
்காலம் உளுத்து ே்னநத குற்றியின் ்மைல பூககும் 
சகாம்்பல பூக்ளுக்கா் ்காத்திருககிறது.

•••

(ஆக்காட்டி 17ல வெளியகாகியிருநத இநதக ்ட்டு்ர 
இங்கு மீள் பிரசுரம் வசய்யப்்பட்டிருககிறது)
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பின் நீள்ெழி முடிவிற்்ப்்பகாலும்
்பயணத்திற்்கான ஏது
முடிெதில்ல.
ஏதகாெவதகாரு ேகாளில 
ேகானுன்்னக ்காணவுங்கூடும்.
வ்பண்வதய்ெத்்த எப்்படி ேகான் எழுநதருைச்வசய்்ென்

அபி்ச்ககூ்டத் தயகாரவசய்்ென்

உன்்ன ஆ்ட ்்ைநது 
நீரகாட்டு்ென்
்பன்னீர ்ரகாசகாப்பூ அ்ரத்த சநதனம் ்லநது ஒரு திருமுழுககு

்பகாலும் வசவவிைநீரும் 
பின்
்பன்னீரில ஒரு முழுககு

வமைன்்மையகான ்மைனி துெட்டல 
புத்தகா்ட ்ட்டுதல 
ஆ்பரணங்்ள் 
வேற்றியில வ்பகாட்டிட்டு
நி்றவுறு
்தகாள்்ளிலும் ்்யிலுமைகா் சகாநது

தூ்பங்்மைை ஒரு ஆரத்தி
தி்ர விலககி 
தரிசனத்திற்குக வ்காடுத்தல.
்காட்சி்ய எலலகாமும்

ச் மைனிதர்ள் ்்விட்டபின்
எல்லகாரககும் ெகாய்ப்்பதகான 
ஒரு ஆதுரம்

சுகன் கவிதைகள்
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வமைன்வதகாடு்்யில சிலிரககிறது 
்ற்பூரெள்ளி.
ஆயிரம்மு்ற வ்ஞசி 
ெருடத்தின் இறுதி அ்ரநிமிடத்தில 
்பகாெம் என தன்்னக  குறிப்புணரத்தும்.
அதன் ஈரலிப்பு 
அதன் ெகாழ்்ெகாடு 
முடிநது்்பகாெது.

வதகாட்டகாற்சுருங்கிககு
ஈரமில்ல .
வமைன் வதகாடு்்யில
தன்்னக கிைரத்தி 
அ்ல்்பகாற் ்பரவுகிறது.
ஈரலிப்்்ப தன்்னத் வதகாடு்பெரிலிருநது 
எடுத்துகவ்காள்கிறது.

மைண்ணீரமிலலகாமைலும்
சிறுமு்ை்ள் ்தகான்றி 
வ்பரு விருட்சங்்ைகாகி
தன்்பகாட்டில இருககும்.
எெ்ரனும் ்பகாரத்து 
தன் சிறு்மை்ய உணரநதகாற்தகானுண்டு.

்பகாரத்துப்்பகாரத்து ெைரத்த 
்ற்பூரெள்ளி .
விதிக்ப்்பட்டெ்ர அதன்
ஈரலிப்பு.

ஈரம் சுரநத மு்்யில 
என் வதகாடுவிரல
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ஆ்
*
ஓடுெதற்்கா்ப் ்பயிற்சிவயடுத்துத்  தயகாரகானெர்ள்
எெருமில்ல

்மைதகான வேறிமு்ற்ள் 
ெ்ர்்காடு்ள் எல்ல்ள் 
அறிநதும் அறியகாத்ெ 

ேடுெர்ள் வ்ௌரெமைகானெர்ள் 

ஒரு உற்சகா்மைகான ்ேரத்தில 
வெளி்ய ்பகார்ெயகாைர்ளிலும்விட 
்பங்்்ற்்பகாைர்ள் மிகுதியகாயகாயிற்று

குளுக்்காசும் தண்ணீரும் வ்காடுத்து
உற்சகா்மூட்டு்பெர்ள் இலலகாமைல 
ஓட்டப்்்பகாட்டி அ்மையகா்த 

்்பகாட்டியில வெலலலிலும்விட 
்்பகாட்டியில ்லநதுவ்காண்டு 
ஓடிமுடித்து 
வி்ையகாட்டிற்குக வ்ௌரெம் ்சரப்்பதற்கும் 
ஒருெர இருப்்பகார

ஸ்்்பகாரட்ஸ்வமைன்சிப் உணரவு 
ஒரு ்பககுெத்தில ெருெது.
அத்னயும் ்்பணிெரு்ெகார 
உைர

வ்பரும் வீரரகாயிருநதும் 
வதகாடங்கிய்்பகாதினில 
ஒரு்ணத்தில
மைனம்சலித்து விலகி ஓட்டத்்த 
வமைதுெகா்க கு்றத்து
லகாெ்மைகா் ்பகார்ெயகாைரில 
ஒதுங்கி்யகா்ரப் ்பகாரத்துப்
்பரிதகா்பப்்பட்டிருககி்றன்

எதிரத்தி்சயில ஓடமுயன்றகால
்்பத்தியவமைன ஒதுககுெகார்ள் ்பகார்ெயகாைர
எல்லகாரும் 

ஆ்
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எலலகாக ்ட்டங்்்ையும்
ேளினமைகா் ஒன்றன்்மைவலகான்றகா்ப் வ்பகாருத்தி
தனது வி்ையகாட்டுக ்்காபுரத்்த அடுககிமுடித்து
பின் கு்லத்துப்்்பகாட்டு
பின்னரும் அடுககி
வி்ையகாடிகவ்காண்டிருககும் குைந்தப் வ்பண்்ண !

ஒரு மைகா்லயில
எத்த்ன வி்ையகாட்டில
்தரநதெைகாயும் பின்
எதுவும் அறியகாதெைகாயும்
தூங்கிப்்்பகாகிறகாய் !

்பரிதவிக்ச்வசய்யும்
இயல்்பக ்டநது
நீ முதிரநது நிற்கும்்்பகாது
ேகான் உன்னிலிருநது
்காணகாமைலகாகு்ென் .
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01.
இரவும் ்ப்லும் மைகாறுகின்றன.  ்்கா்டயும் மைகாரியும் பின்்பனிக்கா-
லமுமைகா் ே்ரம் இழுத்து இழுத்து அ்சகிறது. மைதியப்வ்பகாழுது்-
ளில பிர்பலமைகான சதுக்ங்்ள், அரச ்மையங்்ள் வமைௌனித்திருககி-
ன்றன. ே்ரம் ஒடுங்கியிருககிறது. 

்காெலர்ள் வீதி்ை மைறித்தகார்ள். ே்ரங்்ளின் ்பகா்த்ள் துண்டகா-
டப்்பட்டிருநதன. மைனிதர்ள் தனி்மைப்்படுத்தப்்பட்டிருநதகார்ள். 
வ்காடுங்்காலவமைகான்று திரண்டு உரு்ெறிகவ்காண்டிருநதது.

வீடு்ளின் சுெர்ளில ்்ெல்ளும் அரற்றல்ளும் ்படிநதிரு-
நதன. ்ண்்காணிப்புககுள்ளும் ்ரகாநதுககுள்ளும் ே்ரம், பிடி்பட்டி-
ருப்்பதகான ்தகாற்றம். சினிமைகா, வியகா்பகார அரங்கு்ளில நு்ைநத 
எலி்ள் எலலகாெற்்றயும் தின்றன. அரித்துத் தீரத்தன. வீடு்ள் 
திரும்்பத் திரும்்ப சுத்தமைகாக்ப்்பட்டன. மைரணங்்ள் வதருக்ளில 
்ெறு்ெறகா் நின்று ்பலலிளித்தன. இரவு-்ப்ல என்றிலலகாமைல 
அநதக குட்டி ே்ரம் திககித்துக கிடநதது. புலப்்படகாத அதிரவின் 
வ்காம்பு்ள் அநத ே்ரத்துக ்காற்றில அச்சத்தின் துரெகாச்ன்யப் 
்பரப்பிப்்்பகாயிருநதது.

உதிரொை வொல

| சிறுகரத | தசந்தூரன் ஈஸ்வரநொ�ன்  
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அத்த்்ய இரவு்ளில தூக்ம் என்்ன இழுத்திரு-
க்காவிட்டகால எலலகாம் த்லகீைகா் இருநதிருககும் 
என்்ப்த எனது இறுதி ெகாரத்்த்ைகாய் இருநதன.

துயரமைகான வ்பகாழுது்ள். மைரணங்்ள், ்்விடப்்பட்ட 
மைனிதர்ள், யகாச்ம் ்்ட்டு அ்லயும் 
மைனிதர்ளின் சுெகாசம் நி்றநத ்காற்று, துயரத்து-
ககும் தனி்மைககுமைகான வ்பகாற்்த்ெத் திறககி்றன்.  
எப்்்பகாதும் ேன்்மைககும் தீ்மைககும் இ்டயிலகான 
ேற்சகாத்தியங்்ள் நி்றநதிருககின்றன.

இறங்கி வெளி்யறுகி்றன். ே்ரமும் ் ்பர்மைதிககுள் 
மூழ்கியிருககிறது. ேண்்ப்ல ்ேரங்்ள் வெயிலில 
தகார வீதி்ள் உருகிககிடககின்றன. ெகா்னங்்ள் 
அங்வ்கான்றும் இங்வ்கான்றுமைகாய் எப்்்பகாதகாெது 
வசலகின்றன. ்மைய வீதி்ள் அ்னத்தும் கூரமுள் 
்பற்்ற்ைகால அ்டக்ப்்பட்டிருநதன. வீட்்ட 
விட்டு வெளி்யறுெது குறித்து அச்சம் வ்காண்டிருநத 
்காலம் ஒன்று வேருங்கியிருநதது.
 
எனது அ்றயின் ெகாசலில அமைரநதிருநத அநத முதிய 
்றுத்த குள்ைமைகான மைனிதருககு ெயது நூ்றக ் டநதி-
ருக்லகாம். ஏறத்தகாை ேடப்்பதற்்் அெர சிரமைப்்படு-
்பெர ் ்பகாலிருநதகார.   இருளில  ஒரு வ்பகாதி்யப்்்பகால 
அமைரநதிருநதகார அநத மைனிதர. உண்்மையில 
அெர எனககுச் சங்்டமைளிககும் ேகாட்்்ைக 
வ்காண்டுெருெகார என அப்்்பகாது யகாரகாெது வசகாலலி-
யிருநதகால நிச்சயம் அ்த அப்்்பகாது ேம்பியிருக்-
மைகாட்்டன். வெளிச்சமைற்ற வ்பகாழுவதகான்றில அெ்ர 
முழு்மையகா்ப் ்பகாரத்த்்பகாது வ்காஞசம் மிரண்்டன்.  
அெரது முதுவ்லும்புக கூன்தகான் அெர ஒரு முதியெர 
என்ற எண்ணத்்தயும் ்தகாற்றத்்தயும் ஏற்்படுத்தியி-
ருநதது. கூர்மையகான நீண்ட மு்ம், ஓர அைவில ஒரு 
தரபூசணிப்்பைத்்தப் நி்னத்துப்்பகாரககும் அைவுககு  
அநத மைனிதரின் மு்சகா்ட. ேகானிருககும் வீட்டு 
ெகாசலில அநத மைனிதர தங்கியிருககிறகார என்்பது 
முதலில எநதச் சங்்டத்்தயும் ஏற்்படுத்தவில்ல.

02.
அநத மைனித்ர ேகான் வதகாடரநது சநதிககி்றன். எனது 
வீட்டு ெகாசலிலதகான் ்டநத இரண்டு ெகாரங்்ைகா்  
அமைரநதிருநதகார என்்ப்தத் வதரிநதுவ்காண்ட்்பகாது 
ஏறத்தகாை எலும்பும் இரண்டு ்ண்்ளும் மைட்டு்மை 
மிச்சமிருநத எனது மு்ம் முழுெதும் ஒருமு்ற சுருங்கி 
விரிநதது. அதீத உணரவு்ளுககு ஆட்்படும்்்பகாவத-
லலகாம் எனது மு்ம் இவெகாறு என்்ன வெளிப்்படு-
த்திவிடுகிறது. இதுவும் ஒருமைகாதிரி மைகாயகாெகாலம்தகான். 
மு்ம் சுருங்கி ்ப்ைய நி்லககு ெநத்்பகாது ேகான் 
அெரிடம் ்்ட்ட்்ள்வி அெ்ர எநத விதத்திலும் 
வதகாநதரவுககுள்ைகாக்வில்ல, ெகாசலில முது்்ச் 
சற்றுச் சகாய்த்த்படி சிங்்வமைகான்றின் தடித்த ்காலதட-
ங்்்ைப் ்பதித்த்படி ்பகாதி உட்ல முைங்்கால்ளில 
சகாய்த்து மி் நிதகானமைகா்வும் எந்ேரமும் இ்ரயின் 

மூச்்சக வ்ைவுெதற்்கா் அடிவயடுத்துக ்காற்றில 
சி்ல ் ்பகால நிற்கும் பூ்ன்ய ஒத்த உ்றநி்லயில 
அநத மைனிதர அமைரநதிருநதகார.

ஏறத்தகாை அநதத் வதகாகுப்புக ்ட்டடப்்பகுதி்ளில 
விடுதி்ளிலும்  ெகாசல்ளிலும் குடியிருப்்பெர்ளின் 
வதகா்் சமை அைெகான்த. ஒருெ்ர ஒருெர யகார 
எனக ்்ட்டுகவ்காள்ெது ேம்்மை ேகா்மை விசகாரித்துத் 
த்ெல்்ைத் திரட்டித் வதகாகுத்துகவ்காள்ெதற்குச் 
சமைமைகானது. வி்னகாதங்்ளின் முதல அத்தியகாயம் 
இப்்படித்வதகாடங்கியது:
 
அ்றயிலிருநது வெளி்யறுகி்றன். முதியெர 
வமைதுெகா் எழுநது பின்வதகாடர ஆரம்பிககிறகார,  
தைரெகான ே்ட்யகாடு ே்ரத்துக ்்டவயகான்றில 
ஏறிகவ்காண்்டன். அநதக ்கால அச்சத்்தயும் மீறி 
்்டக்கார மைனிதர மைங்கிய விைககு்ளில வதரியும் 
இலக்ங்்்ை ஒருமு்ற சரி ்பகாரகிறகார. இ்ரயும் 
இயநதிரத்திலிருநது வெளி்யறிய ்காகிதத்்த அெர 
எனககு முன்னகால நின்றிருககும் வ்பண்ணிடம் 
தயெகா் நீட்டுகிறகார. ்காகித ெகாச்ன ்காற்றில 
்பரவியிருககிறது. ஏறத்தகாை அநத ே்ரத்து மைனிதர்ள் 
வெளி்ய ெருெதில்ல. வெளியில ெரும் ்ேரங்்-
ளிலகூட   ஆயுதங்்்ைகாடுதகான் உலவித் திரிநதுவ்கா-
ண்டிருநதகார்ள். எலலகாெற்றுககும் ்மைலகா் அநதக 
்காலம் வ்பரியவ்பரிய ென்மு்ற்்ைச் சநதிக்வி-
ருநதது.
 
்றுத்தக குள்ை மைனித உருெம் என்்னப் பின்வதகாட-
ரெதகாய் சமீ்பேகாட்்ளில எண்ணிகவ்காண்டிருந்தன். 
அ்த உறுதிப்்படுத்திய அன்்றய தினத்திலிரு-
நது ேகான் வீட்டிலிருநது வெளி்ய வசன்றுெருெது 
மி்வும் கு்றநது்்பகாயிருநதது. தண்ணீரும் உணவும்  
்ச்ரிக் மைட்டும் வெவ்ெறு தினங்்ளில -அநத 
மைனித்ரக குைப்புெது்்பகால- ்்பகாய்ெநதுவ்கா-
ண்டிருந்தன். தகாடி்ள் முடி்ளுடனும் மைனிதர்ள். 
சலூன்்்ட திறநதிருககிறது. ்பை்மையகான ேடி்ர்ள் 
சிலரின் ஈஸ்ட்மைன் நிறப் பு்்ப்்படங்்ள் வ்பகாரு-
த்தப்்பட்ட ்பகாசி்படரநத குட்டிச்சுெர்்ையும் அதில 
சகாய்த்து நிறுத்தப்்பட்டிருககும் ்சககிவைகான்றும் 
அதன்மீது ்படரநத  ்பகா்ற்வ்காடியும் நின்ற 
ெ்ைவில மைனிதர்ள் ெரி்சயில முன்னு-
ம்பின்னுமைகாய் தனித்தனியகாய் நின்றிருநதகார்ள். 
வ்பகாருட்்்ை ெகாங்கியபின் சி்வரட் ்்ட்ய 
்ேகாககி ேடககி்றன். மைனிதர என்்னப் பின்வதகா-
டரகிறகார. ்கால்ள் அச்சத்தில முன்்னறுகின்றன. 
்்ள்வி்ளுக்கான ்பதில்்ை முன்ன்மை தயகாரித்து-
கவ்காள்கி்றன். ்ெ்மைகா்  எனது ்கால்ள் அ்ற 
்ேகாககி வி்ரகின்றன. சந்த்த்திற்கு இடமிலலகாத 
ஒரு ்ண்்காணிப்பு ெ்ையம். கிைட்டு முதியெர 
ஒருெரின் ்றகாரகான ்ண்்காணிப்பில சிககியிருககி-
்றன். 
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எனது இரவு்்ையும் ்ப்ல்்ையும் அ்றககு-
ள்ைகா்்ெ எரித்து அமைரத்திய்படியிருந்தன். 
வமைழுகுதிரி்ள் அ்ற்ய முழு்மையகான ் சகாரவுககுள் 
தள்ளியிருநதன. அரிசி ்்யிருப்பு தீரநது்்பகாயிரு-
ககிறது. ஏறத்தகாை எனது உணவு ஒரு்ெ்ையகா்வும்  
தூக்ம்  நீண்ட ்ரடித்தூக்மைகாயும் மைகாற ஆரம்பித்தி-
ருநதது. 
 
்பருெ ்காலங்்ள் மைகாறின. ்்கா்ட, மைகாரி, ்பனிக்கா-
லங்்ள். ஏறத்தகாை அ்ற சமைநி்ல்ய முற்றிலும் 
இைநதிருநதது. புனுகு ெகாச்னயும் ஆ்ட்ளில 
பூஞசணமும் மிஞசிய உணவு்ளின் துரெகா்டயும் 
அ்ற்ய முழு்மையகா் நிரப்பியிருநத ஒரு 
வ்பகாழுதிலதகான் அநத அ்றககுள் ்பலலிவயகான்று 
இருப்்ப்த அறிநதுவ்காண்்டன். ஒரு சிறிய 
்பலலிவயகான்்றகாடு அ்ற்யப் ்பகிரநதுவ்காள்ெதில 
முதலில எநதப் பிரச்ச்ன்ளும் ஏற்்படவில்ல. 
ஆனகால வெளியில ்காத்திருககும் ்ண்்காணிப்பு 
என்்ன முழு்மையகா்த் தின்று தீரத்துவிட்டிரு-
நதது. வெளியில வசலகிற வ்பகாழுது்ளில அெசர 
அெசரமைகா்க ்த்ெ இழுத்து மூடவும் ்பலலி்ய 
ஆ்டககுள் மை்றத்து எடுத்துப்்்பகாய் திரும்்பவும் 
வ்காண்டுெருெது ெ்ரயில சுடு்பகா்றயில ேடப்்ப-
்தப்்்பகால ்ப்த்ப்தத்்தன். ்பலலி ஒன்்றகாடு 
இநத அ்ற்யப் ்பகிரநதுவ்காள்ெதில வ்பருத்த 
சமைகாதகானமும் என்னிடமிருநதது. ேகான் தனியகா் 
இல்ல. இநத அெசர ்காலங்்ளில ்பலலிககும் 
எனககும் ஏற்்பட்டிருநத ேட்பு என்்னக கிைெனிட-
மிருநது ்காப்்பகாற்றியிருநதது. 

உண்்மையில ்பலலியின் ெர்ெ ேகான் வ்பருமைகி-
ழ்வுடன் ெர்ெற்றிருந்தன். அநத அ்றயில அநதப் 
்பருெ்காலங்்ளில இருெர மைட்டும்  அ்ற்யப் 
்பகிரநதுவ்காண்்டகாம். 

அநதக கிைட்டு உருெத்திடமிருநது தப்பித்து 
அ்றககுள் நு்ைந்தன். வமைழுகுதிரி அ்ணநது 
அதன் பு்் மைட்டும் அ்றயில மிஞசியிருநதது. 
்பலலி்ய இறககிவிட்்டன். ்பலலி அங்குமிங்கு-
மைகா்ப் ்பதற்றத்துடன் அ்ற்யச் சுற்றி ஓடியும் 
வி்னகாதமைகான ஒரு சப்தத்்தயும் எழுப்பியடி 
அ்லய ஆரம்பித்தது. ெைக்மைகான எ்தயும் ்பலலி 
அன்்றககுச் வசய்யவில்ல. வமைன்்மையகா்த் 
தண்ணீரில எழுப்பும் சலசலப்புச் சத்தத்்தப்்்பகான்ற 
எ்தயு்மை அது ஏற்்படுத்தவில்ல. அதன் தடித்த 
குரலகூட ்டி்கார டிகடிக ஒலி்ய அது ஞகா்ப்-
ப்்படுத்துகிறது. குரூரங்்்ையும் மைரணங்்ளின் 
இறுதி வேகாடி்்ையும் ஞகா்ப்ப்்படுத்தும் ஒலி. அது 
அதன் சப்்பகாத்்தப்்்பகாலிருநத ெகாய்ககுள்ளிருநது 
வெளி்யறுகிறது. ஆனகால அதன் ெகாய் அ்செதகாய் 
இல்ல. தகா்ட மைட்டும் ்ெ்மைகாய் அ்சநத்படி்ய 
இருககிறது. அதன் ெகால ஆடி அ்சகிறது.  உட்ல 
அங்குமிங்கும் அ்சத்து வேளித்த்படி ேகாக்்ச் 

சுைற்றிச் சப்தம் எழுப்புகிறது. ஓர அருெருப்்பகான 
விருநதகாளி்ய எதிரவ்காள்ை ்ெண்டிய நிரப்்பநதம். 
வமைலலிய ்்காடு்்ை உ்டய வெளிறிய அதன் 
ெகால அ்சநது ஆடிகவ்காண்டிருககிறது. ஒளிரும் 
சகாம்்பல ்ண்்ளுடன் இருககும் ்பலலியின் –
எனது விருநதகாளியின்- வமைகாழி்யச் வசவிமைடுக் 
முயன்றுவ்காண்டிருந்தன். அ்றயில அ்ணநது 
எழுநத வமைழுகுதிரிப்பு்்யின் இ்டேடுவில 
்பலலி ஊரெதற்குத் தயகாரகா் இருநத்தப்்்பகாலி-
ருநதது.  ஏறத்தகாை இது முதல சம்்பெம் என்கிற 
அைவில அ்றககுள் இன்வனகாரு ே்பர இருப்்ப்த 
அ்மைதி்ய உண்டகாககியிருநதது. ஆனகால பிற்கான 
ேகாட்்ளிலும் ்பலலி அநத இடத்்த விட்டு ே்ரெதகாய் 
வதரியவில்ல. ஒரு குறுகுறுப் ்பகார்ெ எனககுள் 
சிறிதுசிறிதகா் நு்ைநது உள்்ைறிகவ்காண்டிருநத்த 
உணரநத்்பகாது எலலகாம் ்் மீறிப்்்பகாயிருநதது.
 
சகாம்்பல ்படிநத ்ண்்்ைகவ்காண்ட ்பலலி  ேகான்கு 
தினங்்ளுககு ்மைல ஒ்ர இடத்தில நின்றுவ்காண்டி-
ருப்்ப்த சிறிது ்ேரத்துககுககூட மைறநது்்பகா்மு-
டியகாத நி்ல்மைககு ஆட்்பட்டிருந்தன். ்பலலி்யத் 
துரத்துெதற்கு முயற்சி வசய்்தன். ஒரு சிறிய ்காகி-
தத்்தச்சுருட்டி அதன்மீது எறிந்தன். அது சற்று 
விலகிகவ்காண்டது. மீண்டும் அதன் கிறீச்சிடும் 
குரலகால எனது வசயலுககுக ்ண்டனத்்தப் ்பதிவு 
வசய்ெது்்பகால வசவியில ்த்திக கீற்ல ஏற்்படு-
த்தியது. இதற்கு்மைலும் அத்னகாடு மைலலுக்ட்டி-
கவ்காண்டிருப்்பது எனது மைனேலத்திற்கு ேலலதில்ல 
என்்ப்த உணரநதுவ்காண்்டன். மூட்டகாத ்ப்ைய 
சகாரவமைகான்்றப் ்பலலிககு அருகிலிருநத  ஆணியில 
எறிந்தன். ஏறத்தகாை இநதச் வசயற்்பகாடு சமைகாதகான 
ஒப்்பநதத்துககு நி்ரகானதுதகான், ்பலலி இறங்கிெர-
லகாம் எனக ்காத்திருக்லகா்னன்.  

03.
வெளியில மை்ை வ்பய்துவ்காண்டிருககிறது. 
முதிய உருெம் இப்்்பகாது எங்்் ்்பகாயிருககும்? 
்ப்த்ப்தப்்பகான அநத எண்ணம்  அடங்குெதற்குள் 
்்த்ெத் திறந்தன். முதிய உருெம் சிங்் அமைரவில 
அமைரநதிருநது என்்ன விதிரத்துப்்்பகா் ்ெத்தது. 
அநத உருெத்தின் ்பகார்ெ்யத் தவிரத்த்படி வெளி-
்யறிச்வசன்்றன். ஒழுங்்்யில ்பலலியின் டிகடிக 
ஒலி மி் ்ெ்மைகா் ஒலிக் ஆரம்பிககிறது. திரும்பிப் 
்பகாரககி்றன். முதிய உருெம் தைரநத உட்லகாடு 
ேகான் நின்றிருககும் தி்சயின் எ்த்யகா ஒன்்றப் 
்பகாரத்த்படி நின்றிருககிறது. உண்்மையில அநத டிகடிக 
்பலலியிடமிருநது ஒலிக்வில்ல. முதியெரின் 
தகா்ட வமைலல அ்சகிறது. அெரும் ்பலலி்ய-
ப்்்பகால்ெ இருப்்பதகா் ேகான் நி்னககி்றன். 
ஆனகால ்பலலி ஒன்றும் என்்னக ்ண்்காணிப்்ப-
தகாய் இல்ல. முதிய உருெம் எனது ே்ட்ய 
எதிர்பகாரத்து நிற்்பது்்பகால வதரிகிறது. வமைதுெகா் 
ே்ர ஆரம்பிககி்றன். ஒரு நீண்ட சங்கிலியில 
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அநதத்தில இ்ணக்ப்்பட்டிருககும் மிரு்ங்்்ை-
ப்்்பகால என் பின் அநத மைனிதரும் ெநதுவ்காண்டிரு-
ககிறகார. சந்தப்்பகுதிவயகான்்ற இருெரும் முன்னு-
ம்பின்னுமைகா்க ்டககி்றகாம். ே்ரம் வமைௌனிக்ப்்ப-
ட்டிருககும் இநதக ்காலத்தில மைக்ள் வ்பகாருட்்்ைச் 
்ச்ரிக்வும் அரச ்காரியங்்்ைப் ்பகாரப்்பதற்கு-
வமைன்று சிறிய இ்டவெளி்ள் விடப்்படுகின்றன. 
மைனிதர்ள் ்ெ்்ெ்மைகா் வ்பகாருட்்்ை ெகாங்கிக 
குவிககிறகார்ள். வெளி்யறிகவ்காண்டிருககும் 
மைனிதர்்ைக ்டககி்றன். ஒவவெகாருெர பின்னும் 
ஒரு உருெம் ்றள் ஏறிய  இரும்புச் சங்கிலி்ள் 
பி்ணக்ப்்பட்டிருககிறது. உண்்மையில இது 
அசகாத்தியமைகானது. ஒவவெகாருெர பின்னும் வெளுத்தும் 
்றுத்தும் வசம்்பட்்டயகா்வும் உயரமைகா்வும் 
குள்ைமைகா்வும் இருககிற உருெங்்ள் இ்ணக்-
ப்்பட்டு அ்லகின்றன. ே்ரவமைங்கும் அ்லநது 
திரியும் ஒவவெகாரு மைனிதர்ளின் பின்னகாலும் நீண்ட 
சங்கிலியகால பி்ணக்ப்்பட்ட மைனிதர்ள் உலகாவு-
கிறகார்ள். இது சகாத்தியமிலலகாதது. உறுதிப்்படுத்தி-
கவ்காள்ை என் பின் நின்றிருககும் அநத மைனித்ரப் 
்பகாரககி்றன். அெரின் மு்ம் ்பகாழ் வெய்யிலுள் 
்றுத்்த வதரிகிறது. நீண்ட சங்கிலி்ள், மைனிதர்ள், 
அெரெரின் வசகாநதச் ச்்காதரங்்ள். இநத ே்ர்மை 
்பகாழ்்படட்டும். ்ெ்மைகா் அ்ற்ய ்ேகாககி ஓடத் 
தயகாரகாகி்றன். 
    
்ெ்மைகா் உள்நு்ைநது அ்ற்யயும் உட்லயும் 
சகாத்திகவ்காள்கி்றன். கு்றநத ஒளியில அ்ற 
ெசீ்ரமைகாய்த் வதரிகிறது.  

வெளியில வசலலும் ்ேரங்்ள் கு்றநதிருநதகாலும் 
குள்ைமைகான ் றுத்த அநத உருெத்திடமிருநது விலகியும் 
ஒதுங்கியும் இருப்்பதற்கு என்னகாலகான தயகாரப்்படு-
த்தல்்ைச் வசய்ய ஆரம்பித்்தன். உணவுக்கா்வும் 
வெளியில அெசியம் ்்பகா்்ெண்டிய தருணங்்்ை-
யும் அ்றககுள்ைகா்்ெ உருெகாக்த் வதகாடங்கியி-
ருந்தன். ெகாரத்திற்கு ஒரு மு்ற என்ற ்ணககில 
உண்ெயும் நீ்ரயும் ்ச்ரிக் ஆரம்பித்்தன். அது 
்்பகா்ப்்்பகா் இரண்டு ெகாரத்துக்கான உணெகா் மைகாற 
ஆரம்பித்திருநதது. வெளியில எனது ெரு்்க்கா்க 
்காத்திருககும் உருெத்திடமிருநது தற்்காலி்த் 
தப்பிப்்்ப்ய எதிர்பகாரத்திருந்தன். 
 
வெளியில வசலகிற வ்பகாழுது்ளில ்பலலி தகானகா்்ெ 
என்னுடன் ெருெதற்குத் தயகாரகான சமிக்ஞ்்ைத் 
தர ஆரம்பித்திருநதது. ்பலலி உடல அ்சவில 
வெளித்தள்ளியெற்்ற ேகான் புரிநதுவ்காள்ை 
ஆரம்பித்திருந்தன். சமையங்்ளில அது ஏ்தகா ஒரு 
வ்பகாநது ெழியகா் வெளி்யறி மீண்டும் அ்றககுள் 
நு்ைெ்தப்  ்பகாரத்த்்பகாது அப்்்பகா்தககு 
எனககுப் வ்பரிய அச்சவமைகான்று முழு உடல மீதும் 
ஏறிகவ்காண்டது. இன்வனகாருமு்ற ்ண்்காணிப்பு 
மிகுநதிருநத ே்ரத்தில தனித்திருப்்பது என்்பது 

என்்ன முழு்மையகா்க கீறிக ்காயம் ்பகாரத்துவிடும் 
என அஞசி்னன். ஆனகால அவெகாறகான எநதத் 
தருணங்்்ையும் ்பலலி பிறகு ஏற்்படுத்த்ெ 
இல்ல. அது ேகான் ்பகாரககிற வ்பகாழுது்ளில ஒ்ர 
இடத்தில ஒட்டிகவ்காண்டிருககும். அதன் சகாம்்பல 
்ண்்ளில த்லகீழ் உருெமைகாய் விழும்்படி ேகானும் 
ஒ்ர இடத்தில வெகு்ேரம்ெ்ர கிடக் ஆரம்பி-
த்திருந்தன். ஏறத்தகாை ்பலலியின் உடலவமைகாழி்ய 
ேகான் ்ற்றுகவ்காண்டிருககி்றன்.

04.
இப்்்பகாவதலலகாம் ்பலலி என்னு்டய உடலில ஏறி 
இறங்்த் வதகாடங்கிவிட்டது. அதன் ்கால்ள் என் 
உடல ்ரகாமைங்்ளில ஒட்டி இழு்படுகிறது. ஒரு கிளி-
ப்பிள்்ைககு உணவூட்டுெது்்பகால ்பலலிககு ேகான் 
உணவிடவும்  அது எனது ெகாயிலிருநது உணவு்்ை 
எடுத்துத் தின்னவும் என்றெ்்யில எங்்ளுககு ஓர 
ஆழ்நத ேட்பு உருெகாகியிருநதது. இது எங்்ளுககுள் 
ஒரு வி்ையகாட்்டப்்்பகாலவும் மைகாறியிருநதது. ்தவு 
அதிரத் தட்டப்்பட்ட இரவெகான்றில ்பலலி எனது 
ெகாய்ககுள் ஏறி அமைரநதுவ்காண்டது. உண்்மையில 
ேகானும் வ்காஞசம் அதிரநதுதகான் ்்பகா்னன்.  
்ப்ைய ேண்்பவனகாருென் அன்்றககு அ்றககு 
ெநதிருநதகான். அெனது ெர்ெ இவெகாறு திடீவரன 
நி்ழ்ெதுதகான். அச்சத்்தயூட்டும் ெ்்யிலதகான் 
அெனது ெரவு எப்்்பகாது்மை நி்ழ்நதிருககிறது. 
வ்ட்ட வசய்தி்்ைகாடு மைட்டும் ெரும் ஒரு 
அெத்தூதன். அெனிடம் எ்தயும் ் ்பசலகாம். எதற்கும் 
அெனிடன் ஒரு அெச்வசகால ஒன்று ்பதிலகாய்க 
கி்டககும். என்ெ ்பலலி விசயத்்த்யயும் 
ெகாசலில முதிய கிைென் ்பல்காலங்்ைகா் என் ்ண் 
முன்்ன்ய இருநதுவ்காண்்ட பின்வதகாடரெ்த-
யும் வசகாலெதற்குக வ்காஞசம் அஞசி்னன். இது 
்பகிடியில ் ்பகாய் முடியலகாம். ஆனகால அ்றயிலிருநத 
இர்சியங்்்ைத் வதரிநதுவ்காண்டென்்்பகால அென்  
ேடநதுவ்காள்ை ஆரம்பித்தகான். எப்்்பகாது்மை அென் 
எட்டிப்்பகாரத்திரகாத ்ப்ைய வ்பகாருட்்ள் நிரம்பிககி-
டககும் அநத அ்ற்ய எட்டிப்்பகாரத்தகான். அது 
்பகாசியும் சகாம்்பலும் ்படிநதமைகாதிரி ஒருவித வி்னகாதத் 
்தகாற்றத்தில இருநதது.

 என்்ன ஒருமு்ற முழுெதும் சுற்றிெநதகான். 
ெகா்யத் திறக்ச் வசகான்னகான். எடுத்தவுடன் ெகா்யத் 
திறக்ச்வசகான்னது எனககும் வ்காஞசம் அதிரச்சிதகான். 
இருநதும்  ெகா்யத் திறநது ்காண்பித்்தன். ்பலலி 
ெகாய்ககுள் மை்றநதுவ்காள்ளும் என்று எண்ணி்னன். 
அதுதகான் ேடநதது,  அதற்குப் பிறகுதகான் எனது ெகாய் 
அதன்  கு்்யகா் மைகாறிப்்்பகாயிருநதது. கு்்ககுள் 
ெகாழ்நதுவ்காண்டிருப்்ப்தப்்்பகால அதனது ேடெடி-
க்்்ள் மைகாறிப்்்பகாயிருநதன. இரவு்ளிலும் ெகா்யப் 
பிைநதுவ்காண்்ட இருக் ்ெண்டிய சங்்டமைகான 
சூைலுககுள் தள்ைப்்பட்டிருந்தன். அதற்கும் ஒரு 
விடிவுேகாள் ெநதது. 
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05.
முதிய உருெம் பின்வதகாடரெதும் ேகான்  
அ்றககுள் அடங்கியவுடன் எநதச் சம்்பநதமு-
மிலலகாதது்்பகால ெகாசலில ஆயத்த ஒழுங்கில 
அமைரநதுவ்காள்ெதும் ெகாடிக்் நி்ழ்ெகா் 
மைகாறியிருநதது. ஒவவெகாருமு்றயும்  ேடநது 
சில அடி்ள் ேகான் ேடநதபின் அநத மைனிதர 
என்்னப் பின்வதகாடரெகார. எநதவித ஆ்பத்தும் 
இலலகாத மைனிதர.  எனது ்ெ்த்தில ேடநதும் 
நிற்கிற இடங்்ளில சி்ல்்பகால நின்றும் அதீத 
அச்சத்திற்குள் என்்னத் தள்ளிகவ்காண்டிரு-
நதகார. வ்பரும்்பகாலகான ்ேரங்்ளில விககித்து 
்் ் கால்ள், சதுரம் எலலகாம் ேடுங்் தன்னி்ல 
மைறநது இறுகிப்்்பகாகி்றன். அன்றகாடங்்ள் 
்பைகிவிடுகின்றன. ஆனகால அச்சம் ஆைப் ்பற்றி-
யிழுககும் ்ெர்்ைகவ்காண்டது.  பு்தத்து 
்மை்லறி நின்றுவ்காள்ளும். அச்சம் என்்னப் 
வ்பரும் தூக்த்துககுள் தள்ளிவிடுகிறது. அச்சத்்த 
எதிரவ்காள்ளும் எனது திறன் தூக்த்திலதகான் 
இருப்்பதகா் எண்ண விரும்பி்னன்.
 
ஒருேகாள் இரவில ்பலலி ெகாய்ககுள் இருப்்ப்த 
மைறநது தூங்கிப்்்பகா்னன். ்பலலி ேகான்கு 
மைணி்ேரங்்ளுககு ்மை்ல ெகாய்ககுள் இருநதி-
ருககிறது. முழித்துப்்பகாரத்த்்பகாது ்பலலி 
ெகாய்ககுள் இலலகாத்தக்ண்டு அ்த விழு-
ங்கியிருககி்றன் என்று எண்ணிப் வ்பருநதுக்ம் 
அ்டந்தன். ஆனகால அது அவெகாறு 
நி்ைவில்ல. ்பலலி வதகாண்்டயில இருநது 
வமைதுெகா் ெகாய்ககுள் ்மை்லறிெநத்்பகாது ஒரு 
வ்பரிய முரட்டு உருெம் ஒன்று ெயிற்றுககுள் 
இருநதுவ்காண்டு எனககு ஓங்்காைத்்த ஏற்்படு-
த்துெதகான பிர்மை. ்ண்ேரமைகா் ஓங்்காைத்்தத் 
தவிரத்த்படி இருநதும் எனது ெகாய் தகானகா்்ெ 
திறநதுவ்காள்ை ெகாயிலிருநது ்பலலி வெளி்ய 
குதித்தது. உண்்மையில அது ெயிற்றிலிரு-
நது ்மை்லறி ெநத்்பகாது உடும்வ்பகான்றுதகான் 
ஏ்தகா வசய்து வ்காண்டிருப்்பதகா்வும் என்்ன 
அவசௌ்ரியப்்படுத்துெதகா்வும் உணரந்தன். 
புனுகு ெகாச்னயும் துரெகா்டயும் அ்ற்யச் 
சூழ்நதிருநதது. இப்்்பகாது அநத ெகாச்ன எனது 
ேகாசி ெழியகா் ஏறி முழு உடலு்மை ெகாச்னயும் 
துரெகா்டயும் ஏறியது ் ்பகால உணரந்தன். ்பலலி 
வெளி்ய குதித்தவுடன் அநத ெகாச்ன்ளிலிரு-
நதும்  வ்பரும் துயரத்திலிருநதும் தகான் தப்பி-
த்துவிட்்டன் என்று வசகாலெ்தப்்்பகால அதன் 
உடல்சவு்ள் இருககும் என்று ஊகித்்தன். 
ஆனகால அது அதன் சகாம்்பல ்ண்்ளில வ்பருத்த 
உற்சகா்த்்தயும் உடல அ்சவில வ்காண்டகாட்ட-
த்்தயும் வெளிப்்படுத்தியது, ஏறத்தகாை அதற்குப் 
பிற்கான சம்்பெங்்ள்தகான் வி்னகாதமைகா் மைகாற 
ஆரம்பித்திருநதன. 

06.
ேகான் வமைலிநதுவ்காண்்ட ெந்தன். ஆ்காரம் 
எவெை்ெத் தின்று வதகா்லத்தகாலும் 
எப்்்பகாதும் ்பட்டினி இருப்்ப்தப்்்பகாலவும் நீர 
வதகாண்்டயில இறங்்காதது ்்பகாலவும் உணர 
ஆரம்பித்்தன். ்பலலியுடனகான எனது உறவு 
இப்்்பகாது வ்காஞசம்  சரியகாயில்ல. ்பலலி 
வதகாண்்ட்யவிட்டு வெளி்ய ெருெ்த 
இல்ல. அதன் வேளிவு்்ைப் புரிநதுவ்காண்டு 
அதற்்்ற்ற்படி உண்ெப் ்பரிமைகாறுகி்றன். 
அது தனது வ்பரும்்பகாலகான ்ேரங்்்ைத் 
வதகாண்்டயி்ல்ய ்ழிக் ஆரம்பித்திரு-
நதது. வதகாண்்டயில இருநத்படி்ய உண்ெ 
-எனககுக கி்டக்்ெண்டியெற்்றயும் ் சரத்து- 
எடுத்துகவ்காண்டது.  அதன் நீைமைகான ஒட்டும் 
ேகாககு எனது ேகாசி்ய அடிக்டி அ்டத்து-
கவ்காண்டது. ்பல ்ேரங்்ளில எனது ேகாககு 
ெறுத்த ஈசல்ளின் வமைகாறுவமைகாறுப்்பகான ருசி்ய 
்ெண்டிகவ்காண்டிருநதது. புரத உணவு்்ை 
எப்்்பகாதும் ேகான் விரும்பியெனலலன். ஆனகால 
இப்்்பகாது நி்ல்மை த்லகீழ். ்பசிககும்்்பகாது 
தகானகா்்ெ விட்டில, ஈசல, அநதுப்பூச்சி்-
ளின் எண்ணங்்்ை அதி்ம் ெநது்்பகாயின. 
அெற்்றத் தவிரப்்பதற்்கா் அரிசி்ய அங்்ங்கு 
தூவி்னன். ஒன்வறகான்றகாய் அெற்்றவயலலகாம் 
ஒரு பூச்சி்யப் பிடிப்்பது்்பகாலப் பிடித்துத் 
தின்ன ஆரம்பித்திருந்தன். உண்்மையில 
இப்்்பகாதுதகான் எனககு ்றுத்த குள்ைமைகான அநத 
முதிய உருெத்தின்மீதும் வ்பரிய சந்த்ம் ஒன்று 
ெலுத்திருநதது. முதியெர என்்ன வெளியில 
்ண்்காணிககிறகார. ்பலலி என்்ன வீட்டிற்குள் 
இருநது ்ண்்காணிககிறது. முதலில அது எனது 
அ்றககுள் நு்ைநதது. பின் எனது ெகா்யத் 
தங்குமிடமைகா்ப் ்பயன்்படுத்தியது. ்பலலிதகான் 
்ண்்காணிப்பில ஒரு ்படி ் மை்ல ் ்பகாயிருககிறது. 
தற்்்பகாது இருககும் நி்ல்யப் ்பகாரத்தகால எனது 
ெகாயும் ெயிறும்தகான் அதன் நிரநதரத் தங்குமிடம் 
என்்ப்தப்்்பகால ேடநதுவ்காள்ை ஆரம்பித்தி-
ருககிறது. அ்த வெளி்யறச் வசகாலெதற்கு 
ேகான் ்படகாத்பகாடு  ்பட்்டன்.  ஈரப்்பதமைகான 
இடம்  அதற்குத் ்தகாதகாய் மைகாறிப்்்பகாயிருநதது. 
அ்ற்ய ஒருெருடன்  ்பரிமைகாறிகவ்காள்ெதில 
சிக்ல்ள் இருப்்பதில்ல. ஆனகால இது ்ெறு. 
பிரச்ச்ன மி்த்தீவிரமைகா் மைகாற ஆரம்பித்திரு-
நதது.
 
மைதியப்வ்பகாழுவதகான்றில ஏறத்தகாை ஒருவித 
மையக்த்தில தி்ைத்துகவ்காண்டிருககிறது ே்ரம். 
சலூன்்்டப் ்பகா்ற்வ்காடி ஒழுங்்்்ய ் ேகாககி 
ேடககி்றன். முதிய உருெம் பின்வதகாடரத் 
வதகாடங்கிவிட்டது.
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07.
அ்றககு ெநது்சரநத்்பகாது முற்றிலும் துெண்டு-
்்பகாயிருந்தன். ்கால்ளில ஒட்டிகவ்காண்டிருககும் 
வசருப்பு்ள் ் ைர மைறுககின்றன. உதறித் தள்ளுகி்றன். 
்கால்ளில ஈரம். ்ப்ச்யப்்்பகால ஒட்டியிழுககும் 
நீர. மூககிலிருநது சூடகான ் காற்றும் வெளி்யறுகிறது. 
மைலத்துெகாரத்திற்கு ்மைலிருககும் முதுவ்லும்பு 
மு்னயில ெலிவயடுககிறது.  ேடுவில வ்காஞசமைகா் 
வீங்கியும் இருககிறது. ்பல ெகாரங்்ள் ் ழித்துப் ்பலலி 
ஒருமு்ற வெளி்ய ெநத்்பகாது அதன் உருெத்தில 
வ்காஞசம் வ்பருத்தும்்்பகாயிருநதது.

்பை்பைககும் அதன் சகாம்்பல ்ண்்ள் இப்்்பகாது 
வ்காஞசம் ்றுத்து வெளுறிய ்தகாற்றத்திலும் அதன் 
உருெம் ஒரு ்ெரச்சி்ரமைகான மினுங்கும் அபூரெம் 
ஒன்்றப்்்பகாலவும் மைகாறிப்்்பகாயிருநதது. ஊரநது 
அ்ற்ய முழு்மையகா் ஒருமு்ற சுற்றிெநதது. 
அங்குமிங்குமைகா்ப் ்பகாரத்துவிட்டு மீண்டும் என் 
ெகாயருகில ெநது உட்லயும் ெகா்லயும் அ்சக் 
ஆரம்பித்திருநதது, இது என் மு்ற, ெகா்யத் திறநது-
வ்காள்கி்றன். ்பலலி தனது கு்்ககுள் திரும்புகிறது,

ஏறத்தகாை ்பன்னிரு ெகாரங்்ள் ்ழிநதிருநதன. உடம்பு 
்மைலும் தைரநது ்்பகாயிருநதது. ்ண்்ள் வெளிறிச் 
சகாம்்பலகாய் மைகாறிப்்்பகாயிருநதது. எநதப்வ்பகாருட்்-
்ையும் வதகாடமுடியவில்ல. ஈரம் ஊறும் ்்்ள். 
ஒட்டிகவ்காள்கின்றன. ே்ரமும் வ்பருநதுக்த்தில 
சிககிகவ்காண்டிருககிறது. வமைலலிய சத்தங்்ளு-
கவ்லலகாம் ்காது்ள் கூர்மைய்டகின்றன. சூடகான 
மூச்சுக்காற்றுடன் அ்ற்யச் சுற்றிச்சுற்றி ேடநது-
வ்காண்டிருககி்றன். உண்்மையில ்பலலியின் புனுகு 
ெகாச்னயும்  அ்றயின் துரெகா்டயும் முற்றிலும் 
நீங்கியிருககிறது அலலது எனது மூககு அ்டத்து-
கவ்காண்டிருக் ்ெண்டும். மைனேலத்்தச் சி்தயச் 
வசய்கிற ெகாச்ன்ய ேகான் இலகுெகா்ப் ்பைகி-
கவ்காண்்டன். சகாம்்பலகாகிப்்்பகான ்ண்்ளிலிருநது 
பீ்ை ெழிநதுவ்காண்்ட இருககிறது. மைஞசைகான 
எனது உடலிலிருநது ்ரகாமைங்்ள் உதிரகின்றன. 
ெயிறு சமைகாநதரமைகா் ஒட்டிப்்்பகாயிருககிறது. 
அ்றயில வமைழுகுதிரியின் மைஞசள் ்படிநத அநதத் 
துயரமைகான வெளிச்சம்கூட ்பச்்சயும் சகாம்்பலும் 
்படிநதிருப்்ப்தப்்்பகால மைகாறிகவ்காண்டிருநதன. 
ஏறத்தகாை எனது அ்ற்ய மைனிதர்ள் நி்றநதிரு-
ககும் நீண்ட மைருத்துெமை்ன ெைகா்த்தின் ்ெனி-
ப்்பகாரற்ற ஆனகால மி்வும் ்பகாது்காப்்பகான ஒரு 
மூ்ல்யப்்்பகால மைகாறியிருநதது. வமைலலிய ெகா்ன 
வெளிச்சங்்ள் சன்னலினூடகா் உள்விழும்்்பகாது 
மைட்டும் திடுககிட்டுகவ்காள்கி்றன். எனது இருப்பின் 
அசகாத்தியமைகான சகாத்தியங்்ள் நிரம்பிய வ்பகாழுது்்ை 
அநதத் திடீர ெகா்ன வெளிச்சங்்ள் உண்டகாககு-
கின்றன. அ்றயிலிருநது தூசிது்ள்்்ைககூட 
அ்ெ எழுப்பிவிட்டுப் ்்பகாகின்றன. உட்லகாடு 

ஒட்டிய்படி இருககும் ஆ்ட்்ை இப்்்பகாவதலலகாம் 
அணிெ்த்ய தவிரத்துவிடுகி்றன்.  

அம்மைணமைகா் அ்ற முழுக்ச் சுற்றிெருகி்றன். 
பிரச்சி்னயின் வி்பரீதம் என்னவென்றகால  எனது 
மைலத்துெகாரத்தின் ்மைல்பகுதியில ெகால மு்ைக் 
ஆரம்பித்திருநதது, குருத்்தப்்்பகான்ற வமைலலிய 
மு்ன. எநத உயிருமைற்ற ே்த்்தப்்்பகால ேகான் 
்ற்்ப்ன வசய்துவ்காண்டிருக்வும் அது ெைரநதது, 
அநதக குருத்து ெகால என்்னயும் தைரநதுவிட்ட 
எனது உட்லயும் சமைநி்லப்்படுத்திக வ்காண்டி-
ருநததகா்்ெ உணரந்தன்.  வ்பரும் ேம்பிக்்யும் 
சமைகாதகானமும் நி்றெதகா் ேகான் ்ற்பித்துகவ்காண்டி-
ருந்தன். கிைட்டு உருெத்்தப் ்பகாரககிற்்பகாதுகூட 
ஒரு சமைநி்ல்யக குருத்து ெகால எனககு வென்று-
வ்காடுப்்பதகாய் ேகான் ேம்்ப ஆரம்பித்திருந்தன். 

்கால்ளில ஈரம் ஊறுகிறது. வமைதுெகா்வும் 
நிதகானமைகா்வும் ஒழுங்்்ககுள் ே்ரகி்றன். முரட்டு 
உருெம் பின்வதகாடரகிறது. இம்மு்ற அநத 
உருெத்தின் ்ெ்ம் வ்காஞசம் அதி்ப்்பட்டிருககிறது, 
என்்ன ்ேகாககி ்ெ்த்துடன் வேருங்குகிறது, 
ஏறத்தகாை என்்னக ்்ப்்பற்றிவிடும் ்ெ்ம் அநத 
ே்டயில வதரிகிறது. வ்பரியவதகாரு சம்்பெத்துக்கான 
ஆயத்தநி்ழ்வெகான்று சமீபித்திருககிறது என்்ப்த 
உணரநதுவ்காள்ெதற்்கான எலலகாச் சடங்கு்ளும் 
அங்கு வதகாடங்கிவிட்டன. எனது ெகால வமைன் குருத்து 
விடகாது அங்குமிங்குமைகா் நீைக்காற்சட்்டககு உள்்ை 
துடித்து  அடிக் ஆரம்பித்திருநதது. அதன் எச்சரி-
க்்ககு எனது உடல வசவிசகாய்க்த் வதகாடங்கி-
யிருநதது, எனது உடல சற்று வி்காரமைகா் அதிரநது 
எழும்பியது்்பகாதுதகான் அநதச் சம்்பெம் நி்ழ்நதது.

08.
எனது ெகால உதிரநது விழுநதது, ஒரு ்மையத்தில 
உருளும் த்சக்ட்டியகா் அது துடிதுடித்துப் ்பதறி 
நிலத்துககும் ெகானத்துககுமைகா் எம்பிக குதிக்த் 
வதகாடங்கியிருநதது. இநத வி்னகாதக ்காட்சியகால 
து்றமு் ே்ரமும் வசநதூரப் வ்பகாட்டு்ளும் வி்னகாத 
ெகாச்னவயழும் மைனிதர்ளும் அரண்டு்்பகாயிரு-
நதகார்ள். ்றுத்த உருெம் தி்ச திரும்பிய்்பகாது 
அங்கிருநது வமைலல விலகி அ்றககுள் நு்ைநது-
வ்காண்்டன். இனி்மைல ்றுத்த உருெம் என்்னப் 
பின்வதகாடர ெகாய்ப்பில்ல. ்கால்ளில ்ப்ச ஈரம் 
ஊறுகிறது. உடலில சூடு வமைலல அதி்ரிககிறது, 
நிமிரநதுநிற்கும் சுெரில  இடது ்கா்ல வமைலல 
ஊன்றுகி்றன். ்கால ஒட்டிகவ்காள்கின்றது. ெலது 
்்்யயும் சுெரில ்ெககி்றன். இப்்்பகாது ேகான் 
வசங்குத்தகா் ஒரு குருத்து ெகாலுடன் சுெரில ஊரநது-
வ்காண்டிருந்தன். 

•••
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நீரிலும் இனியவன்

்விஞன் ்பிலனும்  ்பகாரி மைன்னனும்  
்விஞனும் மைன்னனும் என்ற 
உற்ெத்தகாண்டி  ேட்வ்பன்னும் 
்்பரன்்பகால இ்ணக்ப்்பட்டெர்ள். 
்பிலர ்பகாரி்ய  ‘நீரிலும் இனியென்’  
எனச்  வசகான்ன்தப்்படித்து வ்காண்டி-
ருநத்்பகாது, ஏ்னகா வதரியகாது...  
நீண்ட ெருடங்்ள் ்ேரில ்காணகாமைல 
நி்னவு்ளில மைகாத்திரம் தங்கியிருககும் 
அருநததி என அ்ைக்ப்்படும் அருள்மைகா-
ஸ்ரரின்  ஞகா்ப்ம் ெநதது. அெரு்டய 
புதிய ேகாெல �ஆண்பால் உலகு� ்பகாரக்க 
கி்டத்ததும் மீண்டும் அநதக ்்லஞன் 
இலககியச் வசயற்்பகாட்டில நிற்கின்றகார 
என அறிநத்்பகாது   மைகிழ்ச்சியும் ்ப்ைய 
நி்னவு்ளும் வ்பருகின.
 
இதுவும் என்னு்டய ்பரிஸ் நி்னவு்ளின் 
எழுதித்தீரகாப் ்பக்ம்தகான். அருள்மைகாஸ்ர்ர 
முதன்முதலில ்பகாரத்தது ்பகாரிஸ் 
�வ்பகாம்பிடு� நூல நி்லய தி்யட்டர முன் 
நின்ற ்பகார்ெயகாைர்ள் ெரி்சயில.அது 
ஒரு ்்கா்ட ்காலம்.இநதியப் ்படவிைகா 
ேடநது வ்காண்டிருநதது. ேகான் ஒவவெகாரு 
ேகாளும் ்்பகாய் விைங்கியும் விைங்்காமைலும் 
மை்லயகாை, ெங்்காைப் ்படங்்்ை 
்பகாரத்துக வ்காண்டிருந்தன்.
 
அன்்றககு நி்றயக கூட்டம்.�உற்செ� 
என்ற ்படம் ்காமைசூத்திரத்்தயும்   அதன்  
அற்புத அரத்தங்்்ையும் விைங்்ப்்படு-
த்தும் ்படம் என்றும், அப்்படி்ய  இநதிய 

வசய்மு்ற்்ைக ்காட்டுறகாங்்ள் என்ற 
ெதநதி வதகா்ல்்பசி்ள் ெழி்ய ்பரவி  
நி்றயத் தமிழ்ச்  வசம்மைல்ள்  ரிக்-
ற்றுக்கான ெரி்சயில வ்பகாறு்மையிைநது 
நின்றகார்ள். வ்ட்டிக்காரனகான ேகான் முதல 
ேகா்ை ரிக்ற் எடுத்த்படியகால ்பதற்றமி-
லலகாமைல வமைதுெகா்  அநதப் ்பக்த்தகால 
ேடநது வ்காண்டிருக் ஒருெர என் வ்பயர 
வசகாலலிக கூப்பிட்டகார. கூப்பிட்டெருககுக 
கிட்டப்்்பகா்னன் அெ்ர ேகான் ்ண்டி-
ருககி்றன். என் ்வி்த்ளில பிரியமைகான 
ஒரு ஈ.பி.ஆர.எல.ஃஎப் ்தகாைர. அெர 
என்்ன விசகாரித்துவிட்டு, ்பக்த்தில நின்ற 
இன்வனகாரு ே்பருககு ‘இெ்ரத் வதரியகா்தகா 
இெர தகான்  ்விஞர வசலெம்’ என 
என்்ன அறிமு்ப்்படுத்தினகார
 
அெ்ரகா வ்காஞசம் உணரச்சிெசப்்பட்ட 
விதமைகா்த் தன் வசறிெகான த்ல்யக 
்்காதிகவ்காண்டு ‘ஐ்யகா உங்்்ைக 
்ன்காலமைகாய்த் ்தடித் திரிகி்றன்’ என்று 
வசகாலலி ெரி்ச்ய விட்டு வெளி்ய 
ெநதகார
 
ஏதகாெது ஈ்ரகாஸ், ஈ.பி.ஆர.எல.ஃஎப் 
பிரச்ச்னயகாய் இருககும் எதகாெது விைக்ம் 
ேடக்ப்்்பகாகு்தகா  என எண்ணிகவ்காண்டு 
“ேகான் வ்காஞச ேகாைகாய் தகான்  ஈ்ரகாஸில 
இருககி்றன்” என்று ெகாய் திறக்... “கூத்து 
்பற்றிய உங்்ள் விமைரசனம் ்படித்்தன். 
உங்்ள் ்வி்த்ள் எனககு ேலலகாய் 
பிடிககும்� என்று வசகாலலிக ்்்யப் 
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பிடித்தகார. ேகான், நீங்்ள் யகார என்று ்்ட்ட்்பகாது 
்பக்த்தில நின்றெர “இெர தகான் அருள் மைகாஸ்ரர
� எனச் வசகாலல ஆ! அப்்படியகா.. எனச் வசகாலலி 
விலகி அங்்கால ்்பகா்ெகாம் என நி்னத்த்்பகாது 
இெர தகான் அருள் மைகாஸ்ரர என்று வசகான்னெர 
“இெ்ர அருநததி என்று அ்ைப்்்பகாம்� என்றகார. 
ேகான் திடுககிட்டுப் ்்பகா்னன் சமீ்பத்திலதகான் அெர 
இயககிய வதன்்மைகாடி ரகா்த்தில அ்மைநத கூத்்தப் 
்பகாரத்துப் பிரமிப்்ப்டநதிருந்தன்.
 
அககூத்தின் வ்பயர கூட இப்்்பகாது ஞகா்ப்ம் இல்ல. 
்்தயில கூட எநதப் புது்மையும் இல்ல. விலங்கில 
இருநது மைனிதன் ்தகான்றி- மைனிதனில இருநது 
முதலகாளி ்தகான்றி -வதகாழிலகாைர்ள்  முதலகாளி்்ை 
எதிரத்துப்்்பகாரகாடுகின்ற மைகாதிரி எங்்ள் இடது சகாரி 
இயக்ங்்ைகால ்்பகாடுகின்ற ேகாட்க்்த தகான்.
 
ஆனகால  அ்தக கூத்தகா் அருள் மைகாஸ்ரர இயககிய 
விதம் அற்புதமைகா் இருநதது. ேடித்தெர்ள்  கிற்ரி 
தங்்ரகாெகா, ‘ஆண்டெர’ இம்மைகானுெல, சகாம்சன் 
்்பகான்ற வ்பரிய ்்லஞர்ள் ெரி்சயது. குறிப்்பகா் 
சகாம்சனின் ்பகாட்டும் ஆடலும்  ்்பகால ஊரில கூட 
்பகாரக்க கி்டக்வில்ல. அசநது ்்பகா்னன். 
ஊ்ரவிட்டு ெநது ்ன்காலத்திற்குப் பிறகு ்பகாரத்த 
கூத்து. ஊர நி்னவு்்ையும் உறவு்்ையும் மைறு்படி 
நி்னத்துக ்லங்கிய இரவு அது.
 
அன்றிர்ெ வதகா்ல்்பசியில உமைகா்காநத்ன 
அ்ைத்து நி்ழ்்ெப் ்பகாரகாட்டி விட்டு, கூத்து 
இயககிய அண்ணகாவியகார யகார என்று ்்ட்ட்்பகாது 
“அெர அண்ணகாவியில்ல எங்்ளின் ்தகாைர 
ஒருெர கூத்து்ளுடன் வதகாடரபிலலகாதெர. ஆனகால 
ஆள் வ்பரிய ்்லஞன். அண்்மையில சில கூத்துப் 
்பகாடல்்ைக ் ்ட்டு அதில மையங்கி ஒரு ேகாட்த்்த 
எழுதி இம்மைகானுெல,சகாம்சன்…ஆட்்ளின் உதவியுடன் 
அ்த அப்்படி்ய கூத்தகாககினகார. அது அற்புதமைகா் 
ெநதிட்டுது� என்றகார. எனககுப் வ்பரிய ஆச்சரியமும் 
அெ்ர ்ேரில ்ண்டு ்பகாரகாட்ட ்ெண்டும் என்ற 
ஆ்சயும் ஏற்்பட்டது.
 
அநதப் வ்பகாம்பிடு நூல நி்லயத்தின் முன் அெ்ரப் 
்பகாரகாட்டி, பிடித்த ்்... ேகான் ்னடகா ்்பகாகும் 
மைட்டும் விட்ெயில்ல. மூன்று, ேகான்கு ெருடங்்ள் 
ஒன்றகா்த் திரிந்தகாம்.இ்த எழுதிக வ்காண்டிருககும் 
்்பகாது ஒரு சம்்பெம் ஞகா்ப்ம் ெருகிறது.
 
ஒரு ேகாள் �வசநவதனி� சந்தககு உயிரக்்காழி 
்ெண்டிச் ச்மைப்்்பகாம் எனப் ்்பகான ்்பகாது 
்பகா்சயூ்ரச் ்சரநத பிரகான்சி்ஸச் சநதித்்தன். 
அெ்ர ஊரில எனககு வதரியும். வ்பரிதகா்ப் 
்பை்வில்ல. வ்பரிய மீன்்பகாடுள்ைெர்ள். வ்காஞசம் 
்பணக்காரக குடும்்பத்்தச் ்சரநதெர. அெர 
என்்னத் தற்வசயலகா்ச் சநதிககும் ்்பகாவதலலகாம் 

ஒரு உதவி ்்ட்்பகார. “என்்ன எலலகாம் உங்்ளுககு 
ஊரி்ல வதரியும் தகா்ன. சின்வனகாரு உதவிவசய்யு-
ங்்்காென்  உங்்்ட வடகாமிசலில ஏதகாெது இடம்  
இருக்கா?� தன்னு்டய உறவினர்ள் இரண்டு்்பர 
விசகாவிற்குப் ்பதிய வடகாமிசலில பிரச்ச்ன 
இருகவ்ன்று, உங்்்ை ஊரி்ல்ய வதரிஞச்படியகால 
ஓர உதவியகாய் ்்ட்கி்றன் என்்பகார. தற்வசயலகா்க 
்காணும் ் ்பகாவதலலகாம் அெ்ரக வ்காஞசம் விலத்திப் 
்்பகா்ென்.

என்னு்டய வடகாமிசல தனி்ய ஈ்ரகாஸ்்காரருககு 
என்று மைட்டும் வ்காள்்்யு்டயென். அ்தவிட ஆறு 
்்பர இருக்ககூடிய வீட்டில ஏற்்ன்ெ ்பத்துப்்்ப-
ருககுக வ்காடுத்தகாச்சு. ்்காழிக்்டயில பிரகான்சிஸ் 
்ேருககு ்ேர ெநதகார. தவிரக் முடியவில்ல. 
மி்ச்்சகாரெகா்க  ்ெ்ல ்தகாய்நத மு்த்துடன் 
நின்றகார. அப்்்பகாதுதகான் அண்்மையில இறநது்்பகான 
எட்்ெட் இெரு்டய வேருங்கிய உறவினன் என்று 
ஞகா்ப்ம் ெநதது.
 
எட்்ெட்்ட விடுத்லப்புலி்ள் அ்மைப்்்பச் 
்சரநதெர்ள் வ்கான்றகார்வைன்றும், ஊருககும் 
கிட்டுவிற்கும் வ்பரிய பிரச்சி்ன ேடநதவதன்றும் 
்்ள்விப்்பட்டிருந்தன்.

பிரகான்சிஸின் ்்்யப் பிடித்து என்னப்்பகா 
எட்்ெட்டுககு என்ன ேடநதது என்று ்்ட்்டன்.
அெர அை வெளிககிட்டகார. அநியகாயம்...அநியகாயம் 
என்றகார. ேகான் வமைைனமைகா் நின்்றன். நீயும் ஏ்தகா 
இயக்த்தில இஞ்ச இருககிறகாவயனக ்்ள்விப்்ப-
ட்்டன். இநதக ்டிதத்்தப் ்பகார. தமிழ் மைக்ளுககு 
விடுத்ல ்ெண்டித்தருகி்றகாம் என்று வசகாலலிப் 
்்பகான உங்்்ைப்்்பகான்ற ஆட்்ள் வசய்யுற 
்ெ்ல்யப் ்பகார எனச் வசகாலலி வ்பகாக்ற்றுககு-
ள்்ை இருநத எயகார வமையில என்ெலப்்்பகாடு கூடிய 
்டிதத்்தத் தநதகார.
 
்மைலகால அநதக ்டிதத்தின் வி்பரங்்்ைப் ்பகாரக் 
இது முககிய ஆெணமைகா்ப்்பட்டது - உட்ன 
உசகாரகா்னன்.
 
“பிரகான்சிஸ் இ்தப் ்்பகாட்்டகா வ்காப்பி 
எடுக்ட்்டகா” எனக ்்ட்டு எ்தகா ்யகாச்னயில 
நின்றெர ‘ஓம்’ என்று வசகான்னகார முன்னகா்ல்ய 
்்பகாட்்டகா வ்காப்பிக்்ட இருநத்படியகால 
உட்ன்ய பிரதி ்பண்ணி்னன்.
 
அெரது ்டிதத்்தத் திரும்்பக வ்காடுத்துவிட்டு 
வடகாமிசியல பிரச்ச்ன்பற்றிப் ்்பச வெளிககிட 
தற்்்பகா்தககு அது ்த்ெயில்ல எனவும் 
்த்ெ என்றகால வரலி்்பகானில அ்ைககின்்றன் 
என்றும் வசகாலலிவிட்டு மி் விரகதியகான நி்லயில 
்்வ்காடுத்து வி்ட வ்பற்றகார.
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ேகான் வீட்டுககுத் திரும்பிப்்்பகா்னன் உட்ன்ய 
ேண்்பர உமைகா்காநதனுககுத் வதகா்ல்்பசி எடுத்து 
வ்பரியவிசயம் ஒன்று சிககியிருககு என்று வசகாலல 
- வி்பரத்்தக ்்ட்டு விட்டு என்ன வசய்வீங்்்ைகா 
வதரியகாது. பின்்னரம் ஆறுமைணிககு முதல ேகான் 
்ெ்லவசய்யும் இடத்திற்குக வ்காண்டு ெநது 
அ்தத்தர்ெணும் என்றகார. ஐநது மைணி ்்பகால 
உமைகா்காநத்னச் சநதித்து, அநதப் ்்பகாட்்டகா 
வ்காப்பிப் பிரதி்யக வ்காடுத்்தன். அக்டிதத்்த 
ெகாசித்து அெரும் ் லங்கினகார. அ்தவிட இன்வனகாரு 
இயக்த்தின்ர அம்்பலப்்படுத்த அது ஓர ஆெணம் 
எனவும் மைகிழ்நதகார.
 
ேகான் ஒன்று தகான் ்்ட்்டன். உங்்ள் தமிழ்முரசில 
பிரசுரிப்்பதகா் இருநதகால தயவுவசய்து இப்்படி்ய 
பிரசுரியகாதீர்ள். எனககு இ்தத் தநத ேண்்பர குடு-
ம்்பத்திற்கு ஆ்பத்து. இ்த ஆதகாரமைகா் ்ெத்து 
்ட்டு்ரயகாய் எழுதுங்்ள் என்று வசகாலலிப்்்பகாட்டு 
வீட்டுககு ெர இரெகாயிற்று.பிரகான்சிஸ் என்்பெர 
உங்்்ைத்்தடி ்பலமு்ற வரலி்்பகான் எடுத்தெர 
என்று வீட்டில உள்ைெர்ள் வசகான்னகார்ள் அெர்ள் 
வசகாலலி ெகாய்மூட முன்ன்மை  திரும்்பவும்வதகா்ல-
்்பசி அ்ைப்பு பிரகான்சிஸிடம் இருநது ெநதது.
 
என்னவென்று விசகாரித்த ்்பகாது தகான் எனககுக 
்டிதத்்தக ்காட்டிய வி்பரத்்தத் தன்னு்டய 
மை்னவியிடம் வசகான்னதகா்வும் அெ ்்கா்பப்்பட்டு 
உங்்ளுககு ஃ்்பகான் எடுத்து ஒருெருககும்  இ்தச் 
வசகாலல ்ெண்டகாம் எனச்வசகாலலும்்படி வசகாலலுறகா. 
மைற்றது நீங்்ள் எழுதுற-ெகாசிககிற  ஆ்பத்தகான 
ஆட்்ள் என்று சரியகாய் ்பயப்பிடுறகா.  உங்்்ை 
இ்த ஒருெருககும் தயவு வசய்து வசகாலல 
்ெண்டகாம்.என்று திரும்்பத் திரும்்பச் வசகாலகின்றகா. 
இ்த அறிநதகால  ஊரி்ல எங்்ட ஆக்ளுககுப் 
வ்பரிய ஆ்பத்து ெரும், எனச் வசகாலலிப்்்பகாட்டு   
இர்சியமைகாய்  ‘நீங்்ள் ்்பகாட்்டகா வ்காப்பி எடுத்த 
விடயத்்த மைனுசியிடம்வசகாலலவில்ல. அநத, 
்்பகாட்்டகா  வ்காப்பி்ய கிழித்து விடுங்்ள்’ எனச் 
வசகான்னகார. வ்பண்்ள் உள்ளுணரவு கூடியெர்ள் 
என்று மீண்டும் நிரூபிககிற தருணம் அது.
 
எனககு அநதரமைகாயிருநதது. இனி ஒன்றும் என்ர 
்்யில இல்ல- உமைகா்காநதனுககு அ்ைத்து 
விடயத்்தச் வசகாலலி தயவு வசய்து தமிழ்முரசில 
அ்த இப்்்பகா்தககுப் ்்பகாடகாதீர்ள் எனக 
்்ட்் ‘அது எப்்ப்ெகா முடிஞசு ்்பகான ்காரியம்’ 
என்று வசகாலலிப்்்பகாட்டு, சிரிச்சுகவ்காண்டு 
வதகா்ல்்பசி்ய ்ெத்துவிட்டகார.
 
தமிழ்முரசில ெநத்தகா என்்ப்த  இப்்்பகாது 
மைறநது விட்்டன். ஆனகால அடுத்து ெநத ‘சங்்் 
முைங்கு’ ்்ல நி்ழ்வில அ்த அருள்மைஸ்டர ஓர 

அரு்மையகான விலலுப் ்பகாட்டகாககினகார. உமைகா்காநதன் 
அருள் மைகாஸ்ரருககும் அக்டிதத்்த ்காட்டியிருககி-
றகார மைகாஸ்ரர அ்த அப்்படி்ய விலலுப்்பகாட்டு 
ெடிெத்திற்கு வ்காண்டுெநதுவிட்டகார.
 
ஒரு கிணற்்ற ்பங்குக கிணறகாய் வ்காண்ட அக்கா, 
தங்்்குடும்்பப் பிரச்சி்ன.அள்ளிக குளிக்்க்் 
ஓடுற தண்ணி ஆற்்ற ெைவுககுள்்ை ் ்பகாறவதண்ட 
பிரச்சி்ன. அெர்ளுககுள் பிரச்சி்ன ெநது, அது 
இயக்ங்்ளுககு விைக்த்திற்குப் ்்பகாயிற்று. ஒரு 
்பக்த்திற்கு வர்லகாவும் ஒரு ்பக்த்திற்கு புலியும். 
இயங்்ங்்ளுககு முன்னகா்ல்ய அெர்ள்  ெகாய்ச் 
சண்்ட பிடித்துக வ்காண்டிருநதகார்ள்.ஒரு ் ட்டத்தில 
ஒரு புலிப்வ்படியன் அதில ஒரு வ்பண்ணுககு 
அடித்துப்்்பகாட்டகான். அ்த ்பகாத்துகவ்காண்டிருநத 
எட்்ெட், அப்புலிப் வ்படியனுககு சம்்பல அடி.
 
எட்்ெட் அப்்்பகாதுதகான் இரண்டு ெருடங்்ள் மைத்திய 
கிைககில ்ெ்ல வசய்து ்்பகாட்டு திரும்பி ெநது 
தன்்ர வதகாழி்ல வசய்ய வதகாடங்கிய ் ேரம். வதகாழி-
லகாளிககுரிய வீரமும் உடலில உறுதியும் வ்காண்டென். 
ஊரில இன்்றய நி்ல்மை வதரியகாதெர. தன் 
வ்பரியம்மைகா மு்றயகான வ்பண்ணுககு, ஒரு சிறிய 
வ்படியன் அடிக்்ெகா என்ற ்்கா்பத்தில அடித்த 
அடி.

இது புலிப்வ்படியளுககுப் வ்பரிய ்்கா்பத்்த 
ெரப்்பண்ணியது. ்காம்புககுத் திரும்பிப் ்்பகாய் ஒரு 
ெகா்னத்தில ெநது அெ்ர இழுத்துச் வசலகிறகார்ள்.
உறவினர்ள் தங்்ள் ்பங்குக குருவிடம் ஓடிச்வசன்று 
விடயத்்தக கூறுகிறகார்ள். அெர தகான் பூ்சககு 
ஆயத்தம் வசய்ெதகா்வும், அ்த முடித்துவிட்டு 
்காம்புககுப் ்்பகாய் அெ்ர விடுத்ல வசய்ய 
முயற்சி வசய்கி்றன் என்றும் வசகாலலி பூ்ச முடிய 
உறவினர்ளுடன் ்காம்புககு ்்பகா், அதற்கு முத்ல 
எட்்ெட்்டவ்கான்றுவிட்டகார்ள். இவெைவு 
விடயத்்தயும் அருள் மைகாஸ்ரர என்ற ்்லஞன் 
அற்புதமைகா் விலலுப்்பகாட்டு மூலம் வ்காண்டு 
ெநதிருநதகார.

மூன்றகாெதகா் ேகான் ்பகாரத்து ஆச்சரியப்்பட்ட  விடயம் 
அெரு்டய ‘மு்ம்’  என்ற ்படம், அப்்்பகாது 
ேகான் ்னடகா ெநதுவிட்்டன். வ்பரும் ெசதிககு-
்றவு்ளுடன் புலம்வ்பயரநத மைண்ணில ெநத 
புலம் வ்பயரநதெர்ளின் துய்ரச் வசகான்ன சிறநத 
்படம். அதன் பிறகு புலம்வ்பயரந்தகார எத்த்ன்யகா 
்படங்்்ை வெளியிட்டு விட்டகார்ள். எனக்்கா 
அநதப் ்படம் ேலல ்்லயம்சங்்ளும் உண்்மை 
ெகாழ்வும் கூடிெநத ்படம் என மைனதில இருககின்றது. 
அ்தவிட ேகான் அெ்ரகா்ட திரியிற ்காலத்தி்ல 
ேகான் வசகான்ன சம்்பெம் ஒன்்ற அப்்படத்தில 
ே்்ச்சு்ெயும் துயரமுமைகா்  மைகாஸ்ரர ்படமைகாககியி-
ருப்்பகார. ேண்்பர தங்்ம் தகான் அதில ேடித்திருப்்பகார. 
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பின் அ்த  எழுதித் தீரகாப் ்பக்ங்்ள் என்ற என் 
புத்த்த்தில இப்்படி ்சரத்திருப்்்பன்.

//இந்த வெறிக்குட்டிகளிடம் இருந்து எப்படித் தப்பி 
பபோெது என நினனத்துக் வகோண்டிருக்கும்பபோது 
பமெின் பகட்டோன் சோி பெனை பதடுகிறோய் என்று 
வசோை்லுகிறோய் ஒரு பத்திப�ோனிடம் எப்படி பெனை 
பகட்போவயன்று வசோை்லு. நோட்டென் எனக்வகோன்றும் 
வதோியோது என்று நினனக்கப்பபோகிறோோ்கள் என்ற 
ெீம்பிை் றுூமிை் வசோை்ைி தந்த மோதிோி “வபோன்சுமிசு 
திறெோயிை் சிை்ெுப் பிபள எனக்பகட்க பெண்டும்” 
என்பறன்.

அென் திரும்பெும் சிோிக்க வதோடங்கி ெிட்டோன் 
எங்கனட ஆட்கள் எை்ைோம் ெிடுகிற பினை இதுதோன். 
ஒருக்கோலும் திறெோயிை் சிை்ெுப் பிபள என்று 
வசோை்ைப்படோது. சிை்ெுப் பிபள திறெோயிை் என்றுதோன் 
வசோை்ைபெண்டும்- எனக்குத் தனை சுற்றியது.//

இ்தவிட, தமிழ்முரசில வதகாடரநது அெர எழுதிய 
்வி்த்ள் குறிப்பிடத்தக்்ெ. ஒருமு்ற சங்்் 
முைங்கு நி்ழ்வில ்வியரங்கு. ேகானும் அெரும் 
இன்னும் இரண்டு ்்பரும் அதில ்பங்கு்பற்றி்னகாம்.
்மை்டயில இருககும் ்்பகாது என் ேண்்பர ஒருெர 
ஓரத்தில நின்று  என்்னக கூப்பிட்டு  உ்டச்ச்படி 
ஒரு வ்காக்்்காலகா ரின்்னத் தநது உன்்ர ்வி்த 
தகான் ேலலகா இருககும். ஆனகால நீ உெகாரகாய் 
வசகாலல மைகாட்டகாய் இ்தக குடிச்சுத் வதகாண்்ட்ய 
ே்னவயன்று தநதகார. ேகான் அ்த ்ெண்டி உட்ன 
குடிக்காமைல ் மை்டயில ெநது அமைரந்தன். ்பக்த்தில 
அருள் மைகாஸ்ரர தனககுத் வதகாண்்ட ்காய்ெதகா்ச் 
வசகாலலி, என்னட்்ட இருநத வ்காக்க்்காலகா்ெ 
ெகாங்கிக குடித்துவிட்டகார. அ்ரெகாசி குடித்து முடிய, 
இது வ்காக்க்்காலகா்்பகால இல்ல என என்னிடம் 
திருப்பித் தநதகார.

ேகானும் தண்ணி விடகாயில அ்தக குடித்்தன். உட்ன 
ேண்்பன் என்்ன உசகாரகாககுெதற்கு ்மைற்்படியகான் 
எ்தகா ்சரத்து இருககிறகான் எனக ்ண்டுபிடித்து. 
மைகாஸ்ரர இதுககுள்்ை விஸ்கி ்லநது எனககு தநதி-
ருககிறகான் ேலல உசகாரகாய் இருககும் என.. மைகாஸ்ரர 
குைறத்வதகாடங்கி விட்டகார. “என்ர ெகாழ்க்்யில 
ேகான் குடித்தறி்யன். எனககுத் த்லசுத்துது... 
்்்கால ேடுங்குது. ேகான் ்வி்த ்பகாடகாமைல ்்பகா்ப் 
்்பகாகி்றன்” என குைறி, வ்பரிய அமைளியகாய் ் ்பகாச்சு. 
வ்காஞச ேகாள் இது எங்்ளுககுப்  வ்பரிய ்பகிடிக 
்்தயகா் இருநதது.

மைகாஸ்ரர என்னிடம் அடிக்டி ் ்ட்கும் ் ்ள்விவயன்று 
இநதத் தமிழ்ச் சனம் பிர்பகா்ரனுககும் உமைகா மை்்ஸ்ெ-
ரனுககும் என்ன தீங்கு வசய்தது. ஒருத்தர தன்்ர 
இயக்த்துககு ெநத வ்பகாடிய்ை வ்காலலுறகார. 
மைற்றெர மைற்ற இயக்ங்்ளுககுப் ் ்பகான வ்பகாடிய்ைக 
வ்காலலுறகார. எங்்ளுககு விடிவு கி்டக்கா்தகா 

என. ேகாங்்ள் ்சரநத இயக்ங்்ளும் உண்்மையில 
்்பகாரகாடத் வதகாடங்கினகால இப்்படித்தகான் மைகாறு்மைகா 
ேகான் ்்ட்டதும்  ்ேற்றுப்்்பகால.
 
மைகாஸ்ரர தன் முதல ்ெ்ல ்்த்ய  ஒரு தட்ெ 
வசகான்னகார. ்ெ்ல இலலகாமைல ்ஸ்ரப்்படுகிறகா்ன 
என்று தன்்ர ரூம்்மைட் ஒருெர  ஆ்ர்யகா வ்ஞசி 
மைன்றகாடி  ஒரு வரஸ்்ரகாரண்டில டிஷ்ெகாசிங் ்ெ்ல 
எடுத்துத் தநததகா்வும் முதல  ேகாள்்ெ்லககு 
்்பகானகால ்கா்ல 10 மைணி வதகாடக்ம் பின்்னரம் 3 
மைணிெ்ர பின்பு இரவு 6 மைணி வதகாடக்ம் விடிய 1 
மைணிெ்ரயும் ஆறு ேகாள் ் ெ்ல என வசகான்னகார்ள். 
முதல ேகாள் ஒரு மைகாதிரி  ஆயிரக்ணக்கான பீங்்கா-
ன்்்ையும் நூற்றுக்ணக்கான சட்டி்பகா்ன்-
்ையும் உருட்டிப் பிரட்டிக ்ழுவிப்்்பகாட்்டன். 
இரண்டகாம் ேகாள் ்ெ்லககு ்்பகாய் ்ப்ல 3 மைணிககு 
்கா்ல ்ெ்ல முடிய வீட்்ட்்பகாய் திரும்பிெர 
்மைலும் ்்ைககும் என ்யகாசித்துவ்காண்டு- 
இநத ்ெ்ல்ய வசய்து இப்பிடி்ய ெகாழ்ெதகா? 
10 மைணி- 3மைணி  6மைணி -1மைணி ஆறு ேகாளும்  
வதகாடரநது  இரவு ்ப்லகாய்்ழுவிகவ்காண்டிருநதகால 
எப்்்பகா ெகாழ்ெது? -மைனிதன் ்ெ்லவசய்யத்தகான் 
பிறநதெ்னகா? இப்்படி்ய ்யகாசித்த ெண்ணம் 
்ெ்லயில நீண்ட தூரம் ேடநது. வெகு வதகா்லவு 
ெநதுவிட்்டன். ்ேரத்்தப்்பகாரதத்்்பகாது. மைகா்ல 
ஆற்ர தகாண்டிவிட்டது. அப்்படி்ய ேடநது வீடு 
ெநது ்சரநது வரஸ்்ரகாரண்டுககுத் வதகா்ல்்பசி 
எடுத்து இனி ேகான் ்ெ்லககு ெரவில்ல என்று 
வசகான்்னன். அநத ்ெ்லககு முதலகாளி எனககு-
த்தகா்றன் எண்டு வசகான்ன சம்்பைத்்த விட, ேகான் 
்ெ்லககு ெரமைகாட்்டன்  என்று ேகான் முதலகாளிககு 
வசகால்லக்் ெநத சந்தகாசம் வ்பன்னகாம் வ்பரிசு   
என்றகார.

சநதித்்தகாம் என்றகால சினிமைகா, இலககியம் என்று 
எங்்ளுககுத் வதரிநத அறிவில உ்ரயகாடிக 
வ்காண்டிருப்்்பகாம். அெர அப்்்பகாது ்பகாரதிரகாெகா 
மீதும் இ்ையரகாெகா மீதும் வ்பரிய ்காதல 
வ்காண்டெரகா் இருநதகார. முதல மைரியத்்த ்படத்்த 
ெசனம் ெசனமைகா் ஒப்புவிப்்பகார. தன் நீண்ட ்னவு, 
ஒரு ேலல தமிழ்ச் சினிமைகா எடுப்்பது எனக ்ண்்ள் 
மின்னச் வசகாலலுெகார.
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இப்்படித்தகான் ஒரு ேகாள் இரண்டு ் ்பரும் ஒரு ் ்காப்பிக 
்்டயில ஆளுகவ்காரு ்்காப்பி ்ெண்டி குடித்து-
கவ்காண்டு  இயக்ம், இலககியம் என உ்ரயகா-
டிகவ்காண்டிருந்தகாம். ்ேரம் மைறநத ்்பச்சுககுப் 
பிறகு வீட்டுககு ்்பகா்ெகாம் என ்்பசிப்்்பசி்ய 
்்ட்ய விட்டு வெளி்யறி்னகாம். ்்பச்ச சுெகார-
சியத்தில ்்காப்பி ்காசு வ்காடுக் மைறநதுவிட்்டகாம். 
்்டக்காரி ்தடிெநது  வமைற்்றகா ஸ்்ரசன் ெகாசலில 
்்காப்பிக்கா்ச ெகாங்கிகவ்காண்டு ்்பகானகார. 
என்னு்டய அ்திக்்காரிக்் இரண்டகாெது 
அப்பீலும் பி்ைத்திருநத ்காலம்.  ஏ்தகா  லக 
அடிச்சு ஒரு வ்பண்ணும் மை்னவியகா் ெநதுவிட்டகா-  
என் சிறிய திருமைணவிருநதுககு அருள் மைகாஸ்ரரும்  
ெநதிருநதகார.

திருமைணத்தின் பின் அடிக்டியகான சநதிப்பு்ள் 
வ்காஞசம் கு்றநதிருநதகாலும். வதகா்ல்்பசியில 
அடிக்டி ்்பசிகவ்காண்டிருந்தகாம். அநத ேகாட்்ளில 
திடீவரன்று ஒருேகாள் எழுத்தகாைர அ்ஸ்திய்ர என் 
வீட்டிற்கு அ்ைத்து ெகா்றன் என்றகார  எனககுப் 
வ்பரிய சந்தகாசம்.  அ்ஸ்தியர ்பகாரிசில இருநதும் 
அதுெ்ர அெ்ரக ்காணவில்ல. அ்ஸ்திய-
ருடன் மைதிய உணவுமைகா் ஒரு இலககிய உ்ரயகாடல 
ேலலகாய்த்தகான் ்்பகாய்கவ்காண்டிருநதது.  எழுத்தகாைர.
எஸ்.வ்பகா ்பற்றிய்்த ெநத ்்பகாது  வ்பகான்னு-
த்து்ரயும்  வ்காஞசம் ்பரெகாயில்ல எழுதுெகான் 
என்ற்்பகாது  ேகான் அ்த இரசிக்வில்ல. அப்்்பகாது 
ேகான் எஸ்.வ்பகா.்ெப் ்பகாரத்தது இல்ல என்றகாலும்  
்படித்திருககி்றன்.. வெய்காநத்னப்்்பகால அலலது 
வெய்காநத்ன மிஞசிய எழுத்தகாைன் எஸ்.வ்பகா. 
என்ற எண்ணம் எனககு. அநத உ்ரயகாடல வ்காஞசம் 
முறு்லகாய் ்்பகானகாலும்  இ்டயில அருள் மைகாஸ்ர 
சமைகாளித்தகார.அ்ஸ்தியரின் ஊ்ரச் ் சரநத ஒரு வ்பரிய 
கூத்துக்காற்ரப்்பற்றி அெரிடம் விசகாரித்த்்பகாது 
அெர தனது வசகாநதச் ச்்காதரம் என்றகார. ேகான் 
எனது ்்பரனின் வ்பய்ரச் வசகான்ன ்்பகாது, ேகாங்்ள் 
தூரத்துச் வசகாநத்காரர எனக்ண்டுபிடித்து உ்ரயகாடல 
இனி்மையகா் முடிநதது.

அன்றிரவு மைகாஸ்ரர  வதகா்ல்்பசியில அ்ைத்தகார. 
எப்்படி  இன்்றய சநதிப்பும் உ்ரயகாடலும் 
எனக்்ட்டகார. அடக்ப்்பட்ட மைக்ள் சகார்பகா்  
சமூ்விடுத்லக்கா் எழுத்்த ஆயுதமைகாககும் 
அ்ஸ்தியர மீது எனககு மைதிப்பு இருககு. ஆனகால 
எஸ்.வ்பகா ்பற்றிக ் ்தக்்க்் தகான் ேகான் வ்காஞசம் 
உணரச்சிெசப்்பட்டு விட்்டன். மைகாஸ்ரர  ேகான் ஏதும் 
பி்ையகா்க ்்தத்தனகா்னகா என்று ்ெ்ல்யகாடு 
்்பசி்னன். 

அருள் மைகாஸ்ரரும் எழுத்தகாைர த்ையசிங்்ம் வசகான்ன 
மைகாதிரி ‘எழுதவென்று ஒருென் ெநதுவிட்டகால அென் 
முற்்்பகாக்காைன் தகான்’  எஸ்.வ்பகா வும் அ்ஸ்தியரும் 

முற்்்பகாக்காைர்ள்தகான். நீங்்ள் ஒன்றும் பி்ையகா்க 
்்தக்வில்ல என்றுவசகாலலி ஆறுதல்படுத்தினகார  
எனககு மை்ன் பிறநத்த அறிநது மைகாஸ்ரர ஆஸ்்பத்தி-
ரிககு ெநதிருநதகார. ஓர என்்பலப்பில நி்றயப் ்பணம் 
்ெத்து என் மை்னவியிடம் வ்காடுத்தகார. மை்னவியும் 
ேகானும் திடுககிட்டுப் ்்பகா்னகாம். ‘வசலெம் ்வி்த 
தகான் ்ெத்திருப்்பகார, ்காசு இருக்காது என்்பது  
எனககு வதரியும்’ எனச் வசகாலலிச் சிரிச்சு... விலல-
ங்்ப்்பட்டு அப்்பணத்்த ்ெத்து விட்டுப்்்பகானகார.
்ண் ்லங்கிவிட்்டன்.

ஒழுங்்கா் விசகா இலலகாத்படியகால எநதச் சமூ் 
உதவியும் எனககுக கி்டக்காது. என் தனி ஒரு 
்ெ்ல்யக வ்காண்்ட குடும்்பத்்தக ்ெனி-
ப்்பதற்குக ்ஷ்டப்்பட்ட ்காலம். மைகாஸ்ரரின் உதவி 
்காலத்தகால வசய்தது.
 
திரும்்பவும் மைகாஸ்ர்ரகாடு திரியத் வதகாடங்கி்னன். 
அநத ேகாட்்ளில தகான் ச்பகாலிங்்ம் அண்ணனின் 
வீட்்டயும் சில ்ெ்ை அெ்ர அ்ைத்து 
வசல்ென். அப்்்பகாது உருெகான திட்டம்; ேகான், 
ச்பகாலிங்்ம், அருள் மைகாஸ்ரர மூன்று ்்பரும் 
்சரநது ஒரு சஞசி்் வதகாடங்குெது. ச்பகாலி-
ங்்த்திற்கு தமிழ் முரசு சஞசி்் ஈ.பி.ஆர. எல. 
ஃஎப் ்பக்ம் ்்பகாகுது என்ற எண்ணம் இருநதது. 
சஞசி்்ககுப் வ்பயரும் ்ெத்து உமைகா்காநதனின் 
ஆசியுடன் சஞசி்் வெளியிடும் திட்டம். ்பல்ெறு 
்காரணங்்ைகால  ேகான் ்னடகா வெளிககிட ்ெண்டி-
யதகாயிற்று. சஞசி்் வசய்யகாவிட்டகாலும் ச்பகாலிங்்ம் 
ஆசியகா என்ற ்பதிப்்ப்ம் வதகாடககி அருள் மைகாஸ்ரரின் 
்வி்தத் வதகாகுப்்்ப முதல புத்த்மைகா்க வ்காண்டு 
ெநதகார.

அருள் மைகாஸ்ரர ஒரு வ்பரும் ்்லஞன் இநத 
உல்ம் விலலங்்மைகா் ெநத துயரங்்ைகால விலங்கி-
டப்்பட்டுள்ைது  ்்லஞர்ளும் எழுத்தகாைர்ளும் 
முயன்றகால அநத விலங்்் உ்டக்லகாம்  என 
எண்ணக கூடியெரதகான். வ்பரிதகா்ப் ்்பசப்்பட-
்ெண்டியெர.  அெர வதகாடங்கிய ்ெ்த்திற்கு 
பின்னகாளில இயங்்வில்ல என  நி்னககின்்றன். 
ெகாழ்வு தரும் வேருக்டி்ைகால ்சகாரவுககுள் 
வீழ்நதகாரகா  அலலது என்னத்்த எழுதி என்னத்்த 
இயககி இப்பிறப்பில ஒரு மைனிதனகா்  ெகாழ்நதகா்ல 
அது்ெ வ்பரிய  இலககியம் என் எண்ணுகிறகா்ரகா? 
அெரு்டய திற்மைககு அெர இன்நும் வ்பரிதகா் 
இலககிய உலகில அறியப்்பட்டிருக் ்ெண்டும். 
்காலத்்த யகார அறிெகார?

(முப்்பத்்தநது ஆண்டு்ளுககு முற்்பட்ட  நி்னவு்்ைச் 
வசகாலெதகால சில த்ெல பி்ை்ள் இருக்லகாம்)

•••
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பிைதி எப்்பாது இைக்கியமாகிறது?
“விமர்சனத்துககும் அறிமுகத்துககும் மதிபபீடடுககும் உட்படுத்தும் 
க்பாது அது இலககியமாகப ்பரிணமிககிறது. அ்ெ எழுதியவர் 
இலககியவாதியாக மாறறம்டைகிறார்.”
 
்ப்டப்பு உருெகாக்ப்்படுகிறது. பின் அநதப் ்ப்டப்்்ப விைககுெ-
தற்்கா்  விமைரசனமும் ்்காட்்பகாட்டுக ்ண்்ணகாட்டங்்ளும் உருெகா-
க்ப்்படுகின்றன. தற்்கால விமைரசனங்்ள் ்ப்டப்பு்்ைக ் காயடிப்்பது 
என விமைரசனமும் ஒரு சகாரகாரகால புரிநதுவ்காள்ைப்்பட்டிருநதது. 
அெர்்ைப் ்பதற்றம் பிடித்தகாட்டியது. ஆனகால பிரதி்ளின் ்மைலகான 
விமைரசனமும் ்ட்டவிழ்ப்பும் ்ப்டப்்்ப ஒன்றுமிலலகாமைல ஆககுெது 
என்று அரத்தமைலல. பிரதியகாைர்ள் சூை்லயும் சமூ்த்்தயும் 
நுண் அெதகானிப்புககு உட்்படுத்தவும் சற்று முன்்னகாககி ே்ரவும் 
விமைரசனம் ெ்் வசய்கிறது. ஏன், எப்்படி, எதற்கு, யகாரகால, 
எங்கிருநது  என்கிற அடிப்்ப்டக   ்்ள்வி்ளுடனும் விைக்த்து-
டனும் இநதக குறிப்பு்்ை ஆரம்பிக்லகாம்.

அழகியலும் ஏப்பங்களும்:
அைகியல, தீரமைகானமைகான விைக்த்்தக வ்காண்டது அலல. ேவீன  
இலககிய விமைரச்ர்ள் (அவெகாறு புரிநதுவ்காள்ைப்்பட்டெர்ள்) 
அைகியலுககுச் சில அரத்தங்்்ைக வ்காடுக் முன்ெநதகார்ள். 

| கட்டுரை |  ஈ.தசந்தூரன்   | 

புனிைனரத் தூர ஓட்டுைல : 
ஈழ இலக்கிய விமர்சனப் ்்பொக்கு்கள்
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ஆனகால, அைகியல தனிே்பரின் ெகாழ்வு, சமூ்ம், 
இருப்பு சகாரநது அதன் அம்சங்்ள் பிரதி்ளில 
இயங்குகின்றன. உள்ைடக்ம், ெடிெம், வமைகாழி, 
வமைகாழிப் ்பயன்்பகாடு, ்காலம், வெளி, ்பண்்பகாட்டுப் 
புரிதல்ள் ்்பகான்று அைகியல அம்சங்்ளும் 
்்காட்்பகாட்டுப் பின்னணி்ளும் ்பல்பரிணகாமை-
த்தன்்மையும் வ்காண்ட்ெ. அ்ெ தனிே்பரரு-
ககுத் தனிே்பர மைகாறு்படும்; இது ்பள்ளிககூடங்்-
ளின் ்்பகாலச்வசய்த்லகா பிரதி்பலித்த்லகா அன்று. 
இலககியப் ்்பகாககு்ளில முன்்னயெர்ளின் 
நீட்சியிலிருநது பின்ெரு்பெர்ள் எ்தச் சகாதிககி-
றகார்ள், சமூ்த்திலும் அரசியல ்பண்்பகாடு்ளிலும் 
ஏற்்படுத்தும் தகாக்ம் என்று அதன் வெளி அ்லப்்ப-
ட்டுகவ்காண்்ட வசலலும். ஒரு ்கால்ட்ட அைகியல 
இன்வனகாரு ்காலத்தில ்்தககுதெகாத ஒன்றகா்வும் 
மைகாறிப்்்பகாகும். ஆ், பிடித்து ்ெத்த்தப்்்பகான்ற 
தட்்டயகான உ்ரயகாடல்ைகாலும் ஒற்்றப் ்பரிணகா-
மைத்திலும் அைகிய்ல அணு் முடியகாது. அவெகாறு 
அணுகும் ்பட்சத்தில வதகாடரநது ்்பணப்்பட்டு 
்காக்ப்்பட்டு ெருவமைகான்று அதி்காரமைகா்வும் 
்பகாசிசமைகாவும் மைகாற்றம் வ்காள்ளும். இலககியங்்ளும் 
அதன் விமைரசனப்்்பகாககு்ளும் ்காலத்்த மீறியும் 
மைகாற்றியும் இயங்குெது. விமைரசனச் வசயற்்பகாடும் 
அப்்படியகான்த.

குறிப்பிட்ட ்கால்ட்டம் அலலது இன்றுெ்ர ேவீன 
ஈை இலககியப் பிரதி்ளில மைகாரகசிய, தமிழ், எதிர, 
மைகாற்று அைகியல மு்ற்ள் உ்ரயகாடப்்பட்டி-
ருககின்றன. அ்ெ  வ்பரும்்்பகாககு இலககியப் 
பிரதி்ளின் வதகானி்்ை மீட்டுருெகாக்ம் வசய்யும் 
்பணி்்ை ்மைற்வ்காண்டிருநதன. சமை்காலத்்தய 
விமைரசன மு்ற்மை என்்ப்த அ்டெதற்குச் சில 
்பகா்ல்்ைக ்டந்த தீர ்ெண்டியிருககிறது. 

இலககியம் ஒடுககுமு்ற்ளுககு ஆதரெகா்வும் 
அத்னகாடு இ்சநதும் சகாககுப்்்பகாககு்்ைச் 
வசகாலலிகவ்காண்டும் இயங்கிகவ்காண்டிருக் 
முடியகாது; அ்ெ ்தகாலுரிப்பு்ளுககு உள்ைகாக்-
ப்்பட ்ெண்டிய்ெ. ஆதிக்க ்ருத்தியல்ளுககும் 
வ்பருங்்்தயகாடல்ளுககும் ெலுச்்சரக்ப் ்்பகாரகா-
டிகவ்காண்டிருககும் வ்பரும்்்பகாக்கான ்ருத்திய-
லகூடங்்ளின் - மைரபு்ளின் வீணிெகாய்க கூச்சல்ள் 
இநதப் ்பகா்ல்்ைப் ்்பகான்றன. ஏவனனில அதன் 
்ேகாக்ம் ஒரு நீண்ட ெரி்ச்ய உண்டகாககுெது. 
கூட்ெ ஒரு துயரமைகான இறுக்ம் நி்றநத சூை்ல 
அலலது மைர்பகாரநத ஏற்றத்தகாழ்்ெ நியகாயப்்படுத்துதல 
அலலது சமைதைப்்படுத்துதலுக்கான வெளியகா் அ்தப் 
்பயன்்படுத்துதல. தூய புனித இலககியம் குறித்த 
்தடல்ளின் வி்ைவு. தூய்்மையும் புனிதமும் வசன்று 
்சரும் இடமும் தீட்டும் விலககும். சமை்காலத்தில 
இநதக குழு ்ண்ட்டநதிருககும் ்ப்டப்்பகாளி்்ை 
அெதகானித்தகா்ல இெர்ளின் ெரலகாற்றுப் ்பணி ேம் 
மு்த்திலடிககும். ஒருெர குடும்்ப உறவு்ள் குறித்துக 

குைப்்பம் அ்டநதிருககிறகார; இன்வனகாருெர 
அ்தப்்பற்றிக ்ல்ம் வசய்கிறகார; மூன்றகாமைெர 
மீண்டும் நிலப்பிரபுத்துெ ெகாழ்வுககுத் திரும்புெ்தக 
குறித்துக ் னவு ் காண்கிறகார. இன்வனகாருெர முட்்ட-
யிலிருநது ்்காழி ெநததகா ்்காழியிலிருநது முட்்ட 
ெநதிருககுமைகா என்ற தத்துெ விசகாரத்தில தன்்ன 
ஆழ்த்திகவ்காண்டிருககிறகார; மைற்்றயெர பின்்னகாககி 
ேடக்த் தகான் பிரயத்தனப்்பட்டுகவ்காண்டிருப்்பதகா்ச் 
வசகாலலிகவ்காண்டிருககிறகார. மைடத்தின் ெைரப்பு்ள் 
இப்்படியகா்த்தகான் இருககின்றன; சரி அதகாெது 
்பரெகாயில்ல, அெரின் ெைரப்பு்ள் அெ்ரக 
்டநதகாெது ேடநதகார்ைகா? இல்ல. முடிநதைவு 
பின்னகா்ல்ய நின்றுவ்காண்டகார்ள். இலககியக 
கூட்டங்்ள் ஒரு ேகாஜி ெ்தககூடங்்்ைப்்்பகால-
த்தகா்ன வசயற்்படுகின்றன? குரங்கு வித்்தக்கா-
ரனின் மைனநி்லயில ஆட்டுவிப்்பதும் ஆடுெதும்தகான் 
இநதப் ்பகாரத விலகாசின் மைனநி்ல. இலககியவமை-
ன்றகா்ல அது குப்்்பத்வதகாட்டிதகா்ன. அதற்குள் 
எலலகா்மை இருக் ்ெண்டும். இது மைட்டும்தகானி-
ருக் ்ெண்டுவமைன்றகால எப்்படி? தரப்்படுத்தல்ள் 
இறுகிக வ்ட்டிதட்டிய இடத்்த்ய முன்வமைகாழியும்.

இநத வ்பரும்்்பகாககு இலககியத் த்லமு்றயி-
னருடநதகான் ேகாம் ்ேரடி முரண் உ்ரயகாடல்்ை 
நி்ழ்த்த ்ெண்டியிருககிறது. அெர்ளின் ஒற்்ற 
வமைகாழியில இது ்்லத்தன்்மையுடன் இல்ல, 
்்லயகா்வில்ல என்று அ்பத்தங்்்ை அவிழ்த்துப் 
்பகாரப்்பதும் ்காலங்்காலமைகான ்த்ெ. இது்ெ 
விமைரசனச் வசயற்்பகாடகா்வும் அ்மைய முடியும்.

ஈழ இைக்கிய விமர்சனம்:
ஈை இலககியப் ்பரப்பின் ்்காட்்பகாட்டு விமைரசனக 
்கால்ட்டங்்ைகா் மூன்று ்பகுதி்ைகா்ப் பிரித்துக 
வ்காள்ைலகாம்: 
1. 1980்ளின் பிற்்பகுதி மைகாரகஸிய முற்்்பகாககு 

விமைரசனமு்ங்்ளின் எழுச்சிக ்கால்ட்டம் 
2. நிறப்பிரி்்க ்கால்ட்டம்
3. 2000்ளின் பிற்்பகாடகான உல்மையமைகாக்ல சூைலின் 

பிற்கான விமைரசனத் வதகாடரச்சி. இது எனது புரி-
தலுககுட்்பட்ட ்தகாரகாயமைகான ்பகுப்பு.

80்ளின் பிற்்பகாடு்ளில எம்.ஏ. நுஃமைகான், ் ்லகாச்பதி, 
சிெத்தம்பி ்்பகான்றெர்ளின் திறனகாய்வு்ள் தமிழ்ப் 
்பரப்பிலிருநத வ்பருமித உணரவு்்ை வெளி்யற்றி 
்்காட்்பகாட்டுப் பின்புலத்திலகான உ்ரயகாடல்்ைத் 
வதகாடர ஆரம்பித்தன. அதுெ்ரககும் வெளியகான 
்்த்ள் ஆன்மீ் மைத சகாதியப் ்பகுப்பு்ளுனூ்ட 
அணுகும் ் ்பகாக்்ச் சற்று விரித்துப் ்பகாரக் இெர்ள் 
இடமைளித்தகார்ள். இன்வனகாரு ்பக்மைகா்க ்ருத்தியல 
சகாரபு்ளுககு இெர்ள் அளித்த முககியத்துெம் சற்று 
மி்்யகானதகா்வும் மைகாறித் தி்ட்டவும் வசய்தது. 
இயக்ம், அ்மைப்பு்ள், விடுத்லக ் னவுடன் எழுத 
ெநத ்விஞர்ள் எழுத்தகாைர்ளின் ்ப்டப்பு்ளில 
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இவவிமைரசனங்்ள் அதி்ைவில தகாக்ங்்்ைச் 
வசலுத்த ஆரம்பித்தன, வதகாடரநது இநதிய இரகாணு-
ெத்தினரின் ெரு்், ச்்காதரப் ்படுவ்கா்ல்ள் என 
அரசியல ்காரணி்ளும் ்ப்டப்பு்ளில விமைரசன-
ங்்்ை ஏற்றின. இெற்்ற மீறி சுயகாதீனமைகான 
மை்லய்ப் ்ப்டப்புல்ம் சகாதி, ெரக் உ்ரயகாட-
ல்ளுடன் எழுநதுெர ஆரம்பித்தது. ஒரு சில விமைரச-
்ர்ளும் மை்லய்த்திலிருநது வெளிெர ஆரம்பித்தி-
ருநதகார்ள். இன்றுெ்ர எழுதிகவ்காண்டிருககும் ்பல 
்ப்டப்்பகாளி்ள் அநத நீட்சியிலிருநது உருெகானெ-
ர்ள்.

இரண்டகாம் ்ட்டம்; 90்ளுககுப் பிறகு நிறப்பிரி்்-
யின் ்கால்ட்டம்.  ஒட்டுவமைகாத்தச் தமிழ்ச் சூைலில 
அதுெ்ரககும் நிலவி ெநத வ்பருங்்்தயகாடல்ைகான 
மைதம், அரசியல சித்தகாநதங்்ள், மைகாரகசியம், ் தசியம், 
சகாதி, (ஈை, இநதிய, புலம்வ்பயர) எனக ்ட்டவி-
ழ்ப்்்பயும் த்லகீைகாக்த்்தயும் உண்டகாககின. 
தமிழ்ப் ்ப்டப்பு்ள் எனச் வசகாலலப்்பட்டெற்றின் 
மைகா்ய்ள் ்்லக்ப்்பட்டன. தமிழ்ப்்ப்டப்பு்ளின் 
எல்ல்ள் நீரத்துப்்்பகா்ச் வசய்யப்்பட்டன. ்பல 
பிரதி்ள் ்மையங்்ளின் இலககியம் எனக ்ட்டவி-
ழ்க்ப்்பட்டன. ஏறத்தகாை ஒரு நீரச்சுைற்சி தமிழ்ப்்ப-
ரப்்்ப ஆககிரமித்தது. அதன்பிற்கான ்ப்டப்பு்ள் 
்மையங்்ளிலிருநது தப்பித்தெர்ளின் ்்த்ளுமைகா்  
சிதறுண்ட ்்த்ளுமைகா் சின்னக ்்தயகாடல்-
ளுமைகா் அதிரவு்ளுடன் வெளியகா்த் வதகாடங்கின. 
வ்பண்ணியம், தலித்தியம், பின்ேவீனத்துெம், 
்பகாலியல என மைகாற்றுக ்்தயகாடல்ளும் விமைரசனப் 
்்பகாககு்ளும் தீவிரப்்பட்டன. அதற்கு முன்னமும் 
விளிம்புநி்லககுட்ட ்்த்ள் வெளியகாகியிருநதகா-
லும் (மை்லய் இலககிய பிரதி்ள்) அ்ெ அைகியல 
விமைரசனம் என்ற தட்்டயகான விமைரசனத்துககுள் 
சிககி நிரகா்ரிப்புககுள்ைகாயின அலலது விமைரசனம் 
வசய்யப்்படகாமை்ல்ய வெளித்தள்ைப்்பட்டன. 
இநதப் ்்பகாக்் நிறப்பிரி்்த் த்லமு்றயினர 
்ழுவிகவ்காட்டினர. இநதக ்காத்திரமைகான ்்பகாககு 
தகான் பிற்்காலங்்ளின் வதகாடரச்சியகா் மைகாறியிருக் 
்ெண்டிய்ெ. ஆனகால ஒரு சிறிய ்தக்ம் 
நிறப்பிரி்் குழுவினரின் அரசியல ்தரவு்ள், 
பிரிவு, இதர ்காரணங்்ள் எனச் ்சரநது அநதக 
கூட்டு வெளி முன்வனடுக்ப்்படகாமைல ஆயிற்று. 
ஆனகால தனித்தனியகா் ரவிககுமைகார, அ. மைகாரகஸ், 
ரகாஜ் வ்ௌதமைன், ர்மைஷ்-ப்்ரம் என்று எழுத்து-
க்காரர்ள் வெவ்ெறு தைங்்ளில ்ப்டப்பு்்ை-
யும் விமைரசனங்்்ையும் ்ெனப்்படுத்தி ெநதகார்ள். 
அநத விமைரசனங்்ளிலிருநது கி்ைத்த ்ப்டப்்பகா-
ளி்ளும் இருநதுவ்காண்டுதகான் இருககிறகார்ள். 
அ்த்்பகால புலம்வ்பயர சூைலில அதன் வதகாடரச்சி 
எகஸில் ்்பகான்ற இதழ்்ளினூடகா்க ்காத்திரமைகா்்ெ 
இயங்கியது. முதன்்மையகா் ்ெகா்பகாசகதி, சக்ர-
ெரத்தி என ்பல ்ப்டப்்பகாளி்ள் உருெகானகார்ள். 
நிறப்பிரி்் ‘ெரலகாறு்ள் ்ற்பிதங்்ள் வ்காண்ட்ெ; 

பிரதி்ள் புனிதமைற்ற்ெ; சுத்த x அசுத்தக 
்்காட்்பகாடு்ள்; வமைகாழியின் ெககிரம்; சகாதியும் 
குடும்்பமும் அதன் ென்மு்ற்ளும்; வ்பருங்்்த-
யகாடல்ளின் ்பகாசிசம்’ என ஒட்டுவமைகாத்தமுமைகா்ப் 
பிரதி்்ைத் ்விழ்த்துகவ்காட்டியது. அதன் பிற்கான 
சூைலில தலித்திய, வ்பண்ணிய, அடித்தை, உதிரி்ளின் 
்்த்ள் தீவிரத்துடன் வெளியகா்த் வதகாடங்கின. 
ஆனகால இன்்றககும் தமிழ்ச் சூைலில விமைரசனமு-
்ற்ள் ெைகவ்காழிநதிருககின்றன என்கிற குரல்ள் 
்்ட்கின்றன. அநதக குரல்ளுககு ெலி்மையகான 
விமைரசனப் ்்பகாககு ஒன்று தமிழில உருெகானதும் 
அது ்மைலும் ்பல்ெறு திறப்பு்்ைக ்்காரியதும் 
நி்னவில ஆடகாமைல  ் ்பகானது ஆச்சரியமைகானதில்ல. 
நுண்்மையகான ெகாசிப்்்பயும் சின்னவிசயங்்ளின் 
்்தயகாடல்்ையும் அது ் ்காரிய்மை வ்பரும்்்பகாககு 
இலககிய மு்காம்்ளுககு அதிரச்சி்ய உண்டகாககின. 
தமிழின் சமை்கால இலககியப் ்பள்ளிககூடங்்ள் 
ஒருசில இநதக ்்தயகாடல்ளின் ஒரு ்பகுதி்ய 
ஆககிரமித்துகவ்காண்டு தங்்ள் சகாதிய ெககிரங்்்ை 
எழுதிக குவித்துகவ்காண்டிருககின்றன. அதற்கு 
விைக்ங்்ளும் அளிககின்றன. இநதப் ்்பகாககு்்ை 
வ்பரும்்்பகாக்கான இலககியக ் ரத்தகாக்ள் ் ெனத்தில 
வ்காள்ைகாததும் அலலது புறக்ணித்ததும் அதற்்டுத்து 
ெநத த்லமு்றயின்ர மூ்ைச் சல்ெ வசய்ததும் 
தமிழ் இலககியப் ்பரப்பின் குரூர நி்ழ்வு்ள்.
 
மூனறாவது காலகடடைம்; உல் மையமைகாக்ல 
தமிழ் ெகாழ்வில ஏற்்பட்ட – சகாதி ெகாழ்வில – 
தகாக்ங்்ள், ஈை அரசியல சூைல ்்பகான்றன 
மைகாற்றமை்டயத் வதகாடங்கின. புதியெர்ள் ஈைத்தி-
லிருநது 2009ககுப்பிறகு வமைதுெகா்த் த்லவயடுக்த் 
வதடங்கினகார்ள். மீள்ெரு்் என்்பது்்பகால 10 
ெருடங்்ள் ்டநதுவிட்டிருகின்றன. விமைரசனம் 
ேடக்வில்ல, தரப்்படுத்தல்ள் நி்ைவில்ல, 
்பட்டியல ்்பகாடப்்படவில்ல என்ற குரல்ளின் 
வ்பருமூச்்ச எண்ணிப் ்பரிதகா்பப்்பட மைட்டு்மை 
முடியும். விளிம்புநி்ல ஆய்வு்ள் ்்தயகாடல்ளின் 
வதகாடரச்சி்ய புதியெர்ள் ்ெறு்ெறு (ஆக்காட்டி, 
புதிய வசகால ் ்பகான்ற அச்சு ஊட்ங்்ளும் ெலலினம், 
எனில இ்ணய தைங்்ளும்) இநதத் தகாக்ங்்ளிரு-
நது - முன்்னயெர்ளின் தீவிரம் இலலகாவிடினும் 
– விமைரசனங்்்ை முன்னிறுத்த ஆரம்பித்தன. 
ஆக்காட்டியும் ெலலினமும் தீவிர விளிம்புநி்ல 
இலககிய விமைரசனங்்்ை முன்னிறுத்தின. ஆ், 
விமைரசனப் ்பரப்பு அ்லப்்படவில்ல, மைரபில்ல, 
உப்பில்ல, புளியில்ல என்ற ெகாதத்்த ஏற்றுப் 
்பதிலளிப்்பதில சிக்ல ்தகான்றுெ்த இங்கிரு-
நதுதகான்.

ஏவனனில இதுெ்ரககுமைகான வ்பரும்்்பகாககுத் 
தமிை் இலககியெகாதி்ளுககு – ஈை இலககியெகாதி-
்ளும் – தகாமைகா்த் ்தடி ெகாசிக்வும் ்தரநவதடுத்து 
விமைரசனம் வசய்யவும் சில ெழி்காட்டுதல்ள்தகான் 
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உண்டு. தமைககு ்ேரடியகா்்ெகா அலலது வதகாடரபி-
லிருககும் ்ப்டப்்பகாளி்ள் யகா்ரப் ்்பசுகிறகார்்ைகா 
அெர்ளின் புரிதலில இருநதும் ்ருத்து்்ை 
விழுங்கிச் வசரித்துகவ்காண்டும் தம் மைகாதிரிக 
்ருத்து்்ை உருெகாககிக வ்காண்டகார்ள். அநத 
மைகாதிரிக ்ருத்து்்ைக வ்காண்டு ஈை, மை்லய், 
புலம்வ்பயர, மை்லசிய எழுத்து்்ை அணுகினகார்ள். 
தமிை் இலககிய அைவீடு்ள்தகான் ஒட்டுவமைகாத்த 
தமிழ் இலககிய வெளிககு மூலம் என்ற புரிதல்ளும் 
அெர்ளுககு ெநதிருககிறது. இலககிய அதி்காரமும் 
தடித்தனமும் மு்ைத்திருப்்பதும் தகான். இநத விடு-
்படல்ளும் ்தரநவதடுத்த வ்பரும்்்பகாககு விமைரசன 
மைரபும் தகான் சிக்லுககு ெழி அ்மைத்துகவ்காண்டு 
இருககின்றன.
 
த�ர்ந்த�டுப்பும் இலக்கிய விமர்சனமும்:
ஆ், விமைரசனத்திற்குள்ைகாக்ப்்படகாத பிரதி்ள் 
ஏன் விமைரசனத்திற்குள்ைகாக்ப்்படவில்ல என்ற 
்்ள்வி்ய பிரதகானமைகானது. ஆதிக்ப்்்பகாககு்ள் 
தமைககு ஆதரெகானெற்்றத்தகா்ன முன்னிறுத்த 
முடியும். அதுதகா்ன அெர்ள் ்ண்்ளுககுத் வதரிய 
ெரும். இநதத் ் தரநவதடுப்பு்ள் மி்த் வதளிெகான்ெ. 
தமைது இரச்ன என அெர்ள் இலகுவில அ்தக 
்டநதுவிடுெகார்ள். அ்ெ ஆ்ரகாககியமைற்ற்ெ. 
அ்தயும் மீறிச் சில ்ப்டப்்பகாளி்்ை இெர்ள் 
்தரநவதடுககிறகார்வைனில ்ெறு ெழி்ய 
இலலகாமைல அநதப் ்ப்டப்பு்்ை உ்ரயகாடி்ய தீர 
்ெண்டும் என்ற ் ட்டகாயத்்த பிரதி்ள் ஏற்்படுத்தின. 
டகானியல, ரகாஜ் வ்ௌதமைன், ்ெகா்பகாசகதி, ஸ்டகாலின் 
ரகாெகாங்்ம், ரவிககுமைகார ்்பகான்றெர்ளின் ஆய்வு்ள், 
பிரதி்ள் ்மையங்்ளுககுப் ்பதிலகூற ்ெண்டிய 
நிரப்்பநதத்்த உருெகாககின. இலககிய அநதஸ்து, 
ேடுநில்மை குறித்த ்பதற்றத்்த இப்்ப்டப்பு்ள் 
உண்டகாககின. எழுத்தறிவு என்ற ஒற்்றயகான 
புரிதலின் அடிப்்ப்டயில தமிழ்ச் சமூ்த்தில வமைகாழி 
ஒரு குறிப்பிட்ட சகாதிப் பிரிவினரின் ஏ்்்பகா் 
உரி்மையகாயிருநதது. இன்்றககு அநத அறிவு 
்பரெலகாக்ப்்பட்டிருககிறது. ஒரு ்ப்ன்யறியி-
டமும் ்ட்லகாடியிடமும் இருககும் வதகாழிலநு-
ட்்பமும் இயற்்்்ய அறிநதுவ்காள்ளும் திறனும் 
அறிெகா்த் தமிழ்ச் சமூ்த்தில வ்காண்டகாடப்்பட்டதி-
ல்ல. ஆதிக்த்திலிருககும் சகாதியினர வமைகாழி்யக 
்்ய்ப்்படுத்திகவ்காண்டனர; ஏ்்்பகா் உரி்மை 
வ்காண்டகாடினர; தகாம் எழுதுெதும் உதிரப்்பது்மை 
்்த்ள் விமைரசனங்்ள் என்கிற தண்டல்காரன் 
மைனநி்ல்யகாடு வதகாடரநதும் இயங்கினர; இயங்கி-
கவ்காண்டுமிருககின்றனர. சமை்காலத்தில இன்னும் 
இலககியப் பிரதி்ைகா் அங்கீ்ரிக்ப்்படகாத பிரதி்ள் 
நி்றய்ெ இருககின்றன.

வ்பரும்்்பகாககுத் தமிழ் இலககியம் என்ற 
உ்ரயகாடலின் கீழ் தமிை் தமிழ்ச் சமூ்ம் சகாதியப் 
ஒடுககுமு்ற்்ைப் ்பண்்பகாவடனவும் ஈைத் தமிழ்ச் 

சமூ்ம் ்செப் ்பண்்பகாட்்ட்ய தமிழ்ப் ்பண்்பகாடு 
எனவும் பிதற்றி எழுதித் திரிகின்றன. தமிழின் ்பகாட்டும் 
வதகா்்்ளும் சமைண, வ்பௌத்தத் துறவி்ளினகால 
எழுதப்்பட்டிருககும்்்பகாது எங்கிருநது இநத இநது 
்செப் ்பண்்பகாடு ெநது ்சரநதது? எது மைரபு என்ற 
்்ள்வி தகான் எழுகிறது. ஆ், தமிழ் இலககிய-
ங்்ளின் மூலெர்ள் சமைண, வ்பௌத்தத் துறவி்ைகா-
யிருககும்்்பகாது இங்கு இநது ,்செப் ்பண்்பகாடு 
மைரபுதகான் எதிரப்்பண்்பகாடு எனப் ்்பசித் தீரத்திருக் 
்ெண்டியது. ஆனகால இன்்றய வ்காடுங்்காலம் இநது-
சகாதியமைரபுககு எதிரகான எதிரப்்பண்்பகாடு வ்பௌத்த, 
சமைணப் ்பண்்பகாடு என்ற அைவில ்்பச நிரப்்பநதி-
க்ப்்படிருககி்றகாம். அநத மைரபு முற்றிலும் அழிக்-
ப்்பட்டு மை்றக்ப்்பட்ட ெரலகாறகா் மைகாறியிருககிறது, 
சமை்கால அரசியல புரிதலிலிருநது உ்ரயகாடும்்்பகாது 
அது இன்னும் சிக்லுககுரியதகா் மைகாறும். ஆனகால 
ஒன்று, இங்கு ்்ட்்ப்்படகாத ்்ள்வி்ள் மைட்டு்மை 
முட்டகாள்தனமைகான்ெ.

இநதுப் ்பண்்பகாடு்்ையும் சகாதியப் ்பண்்பகாடு்்ை-
யும் திணித்த கூட்டத்தின் பிரதிநிதி்்ை இன்்றககு 
்பண்்பகாவடன்றகால அது இநதுப் ்பண்்பகாடுதகான் தமிழ்ப் 
்பண்்பகாடு என்று கூறியும் எழுதியும் இரு்மைநி்லயில 
ஓங்்காளித்துத் திரிகிறகார்ள். ஆ், தமிழ்ச் சமூ்த்தின் 
்பகாரம்்பரியம் ்பண்்பகாடு என எலலகாமு்மை வ்பௌத்த 
சமைண அ்டயகாைங்்ளின் எச்சங்்ள். அ்ெ்ய 
இன்்றககு மைதம் எனும் வ்பருங்்்தயகாடலுககுள் 
்பல்ெறு ெடிெங்்ளில உள்ளீரக்ப்்பட்டும் நீரத்து-
ப்்்பகா்ச் வசய்யப்்படும் ்பண்்பகாட்டு அ்சவு்ைகாய் 
இயங்கிகவ்காண்டிருககின்றன. அ்ெ விரிெகான 
ஆய்வுககு உரிய்ெ. அது ஒருபுறம் இருக்ட்டும்.

ேகாம் திரும்பிச் வசலல முடியகாது என்்பதகால 
இங்கிருந்த இநத உ்ரயகாட்லத் வதகாடரலகாம். 
சமை்கால அலலது நூற்றகாண்டு்ளுககு முன்னரகான 
தமிழ்ப் ்பண்்பகாவடன்்பது சகாதியத்தின் ்மைலும் 
்பகாலியல ஒடுககுமு்றயின் ்மைலும்  அடிப்்ப்ட-
ெகாதக ்ருத்்தகாட்டங்்ளின் மீதும் ்ட்ட்மைநத்ெ. 
விமைரசன எழுத்து்ள் பிரதி்ள் ெகாழ்்ெயும் தரிசன-
த்்தயும் ்ண்ட்டநது உருெகாக்ப்்படுெதகா்வும் 
வ்பகாருள் மைதிப்்்ப உணடு்பண்ண வி்ைகின்றன. 
ஈைப் வ்பகாது அைகியல என்்பது சகாதி மைன்ேகாயகாை-
ர்்ைக வ்காண்ட வெளி. ஒவவெகாரு தமிழ் மைனமும் 
அடிப்்ப்டயில ெககிர அதி்காரக ்ட்ட்மைப்பு-
்ளினகால ஊக்ம் வ்பற்று ்ேகாய்த் தன்்மை்ளுடன் 
ஒட்டுறெகானது. தமிழ் வமைகாழி ்்பசும் இருெர 
இ்ணகிற உ்ரயகாடல்ளில மி் இயல்பகா்்ெ கீழ் 
x ்மைல, ேலலெர x தீயெர, சிறியது x வ்பரியது 
என்கிற ெககிர இரு்மைத் தன்்மை்ள் உ்ரயகாட்ல 
நிரப்பித் வதகாடரும். இது ஒரு பிறழ்வு. தமிழ்ச் சமூ் 
மு்ம் இப்்படியகானதுதகான். இ்தத்தகான் இரச்னயும் 
பிரதி்பலிககும். எநத உட்சிக்லும் முரண்்பகாடு்-
ளும் இலலகாத பிரதி்்ை தமிழ் எழுத்தகாைர்ளின் 



சித்திரை 2021  | 49 

்ேகாக்மைகா்வும் இருககிறது. இவவுைவிய்ல 
அைகிய்லத் தீரமைகானிக்ச் வசய்கின்றது. இநதச் 
சகாதிய ஏற்றத்தகாழ்வின் ஒடுககுமு்ற்ய அைகிய்லத் 
தீரமைகானித்துகவ்காள்கிறது. அ்னகாென் கூறிய 
‘்பாசிசத்தின அழகியல்’ என்ற ்பதத்்தயும் இங்்் 
வ்பகாருத்திப் ்பகாரக்லகாம். ஆ், சகாதியத்திலிருநது 
விடுத்லய்டெது சமூ் ெகாழ்்ெகாடும் தனிே்பரப் 
்பண்்பகாட்்டகாடும் வதகாடரபு்டயது. இலககியப் 
பிரதி்ள் ்டு்மையகான பி்ரதப் ்பரி்சகாத்னககு 
உள்ைகாக்ப்்பட ்ெண்டும் என்்ப்த ஏன் திரும்்பத் 
திரும்்பக கூறுகி்றகாவமைனில இநத ்ேகாய்ககூறு்்ை 
இனங்்ண்்ட. அ்த ்்பகால பிரதியகாைர்ளும் 
பி்ரதப் ்பரி்சகாத்னககு உள்ைகாக்ப்்பட்ெண்டிய-
ெர்்ை.

இனிதமலொன இலக்கிய விமர்சனம்: 
வ்பரும்்்பகாக்கான சகாதிய, ஆணகாதிக்த்தி-
ற்கு ஆதரெகான மைனநி்ல்்ைக ்ட்டிக்காககும் 
்ெ்ல்்ை்ய இன்்றய ஈை - புலம்வ்பயர சூைல 
எழுத்து்ள் தகாங்கி நிற்கின்றன. இெற்்ற எதிரப்்ப-
தகா்ச் வசகாலலும் ்பம்மைகாத்துக்காட்டும் பிரதி்ளும் - 
ஒடுககுமு்றககு எதிரகா் நின்றுவ்காண்டு மைற்வறகாரு 
்பக்த்தகால ஒடுககுமு்ற்யச் வசய்கிற பிரதி்ள்- 
இநதக ‘்ட்டிக ்காககும்’ வதகாடரச்சியின் இன்வனகாரு 
பிரிவு. வ்பரும்்பகாலகான பிரதியகாைர்ளின் கூற்று 
ெகாழ்்ெ எழுதுங்்ள் அன்றகாடங்்்ை எழுதுங்்ள், 
ெகாழ்வின் தரிசனத்்தக ்ககுங்்ள்  என்றும் புளுகித் 
திரிகிறகார்ள். தமிழ் ெகாழ்வின் அன்றகாடம், தரிசனம் 
என்ன?  உலமையமைகாக்லுககுப் பின்்பகான ஏ் ்்பகா் 
சந்த ெகாய்ப்பு்ள், வ்பரு நிறுென ்ெ்லெகா-
ய்ப்பு்ள் என எலலகாமு்மை ஏற்றத்தகாழ்்ெயும் 
ஒடுககுமு்றககும் ் செ்ம் வசய்ெனதகான். ஒன்றின்றி 
இன்வனகான்றில்ல. அ்த்்பகால இநத ெகாழ்்ெ 
எழுதுதல என்்பது ‘யகார ெகாழ்்ெ எழுதுதல’ என்கிற 
்்ள்வியிலிருந்த அைகியல, விமைரசனம் என்்ப்தத் 
வதகாடங்் முடியும்.

்மைற்கூறப்்பட்ட ்ேகாய்த் தன்்மை்ள்வ்காண்ட 
வ்பரும்்்பகாக்கான ஈை இலககியத்தின் விமைரசன 
மு்ற்மை்ய ் ெைகாை, ஆணகாதிக் விமைரசன மு்ற 
என்்ற புரிநதுவ்காள்ை முடிகிறது. ஏவனனில இதுெ-
்ரககுமைகான விமைரசனப் பிரதி்ளின் உருெகாக்மும் 
இயங்குதைமும் வ்பரும்்பகான்்மைக ்ட்ட்மைவு்ளின் 
அடிப்்ப்டயி்ல உருெகாகியிருககின்றன. ்்பகாரச் 
சூைல ஏற்்படுத்திய தகாக்ங்்ள் கூட வெறு்மையகா்ப் 
்பதிவு வசய்தல, தகாண்டிச் வசலலுதல, சகாதிப் 
வ்பருமிதம், வீரம் - ்காதல, ஆண் - வ்பண் உறவு, 
குடும்்பம், என்ற ஏற்றத்தகாழ்வு்ளி்ல்ய சிககியிரு-
நதன. குடும்்பமும் சகாதியும் முந்தய ்ப்டப்பு்்ை 
விடவும் இன்்றககு அதி் அைவில இடம்வ்பறு-
கின்றன. ஏறத்தகாை இப்்படிப் ்்பசலகாம்; உல்மைய-
மைகாக்ம் ்ப்டப்்பகாளி்ளிடம் ்பை்மை்ய ்ேகாககித் 
திரும்புகிற எண்ணத்்தயும் அதன்்மைலகான 

ஏக்த்்தயும் அதி்ப்்படுத்தியிருககின்றன. முன்வ்பகா-
ரு்காலத்தில எமைகவ்காரு ெகாழ்விருநதது என்ற ஏக்ம் 
அது; ஏது சகாதிய ெகாழ்வும் ஆதிக் ெகாழ்வும்தகா்ன? 
இப்்்பகாது ்ப்டப்்பகாளி்ள் அதிலிருநது என்னத்்த 
மைகாறு்பட்டு ெகாழ்நதுவ்காண்டிருககிறகார்ள்? ஒன்று 
அங்்்்ய இருநது யகாழ்்மையெகாத இலககியம் 
ச்மைப்்பெர்ள், இன்வனகான்று வெளிேகாடு்ளுககுச் 
வசன்று அங்கிருநதுவ்காண்டு வெள்்ைத்்தகாலர்-
்ைகாடு தம்்மை இ்ணத்து நிறுத்தி வ்பருமிதமும் 
இன்வனகாரு ்பக்த்தகால வெட்்ங்வ்ட்டது்ள் என்கிற 
இரு்மையில இயங்கும் பிறழ்ெகாைர்ள். ஆனகால 
ேமைது இலககியப் பிரதி்ளில ேகாம் இனங்்காண 
்ெண்டியது ஆதிக்சகதி்்ையகா? இல்ல்ய 
ஒடுக்ப்்படும் விளிம்புநி்லப்்படுத்தப்்படும் 
்றுப்பு, தலித்,வ்பண், ்பகாலியல உதிரி்ள் என உதிரி 
ெகாழ்விய்லகா்ட இலககியத்்தத் வதகாடரமுடியும். 
ஆனகால வ்பரும்்்பகாககு இலககிய ஊழியர்ள் 
வசய்ெது;  ஒன்றும் இல்ல இப்்்பகாதிருககும் சகாதிய 
ஆதிக் ெகாழ்்ெவிட இன்னும் மைகாடு்ள், நிலங்்ள், 
குடும்்ப அடி்மைக குடி்ள் என்று ஒரு நிலப்பிரபு-
த்துெச் சமூ்ம் குறித்த ஏக்ம் ்ப்டப்பு்ளின் தரத்்த 
நிரணயப்்படுத்துகின்றன. எநதைவுககு நி்ன்ெக்ம் 
இருககிற்தகா அநதைவுககு இலககியப் வ்பறுமைகானம் 
அதி்ரிககும் என்்ப்த நில்மை. இநதக ்்தயகா-
டல்்ைக ்்லப்்பதகா்ச் வசகான்ன பிரதி்ளும் 
அதன்்மைலகான ஏக்ங்்்ை்ய வ்காண்டிருநதன. ஏன் 
அவெகாறு நி்ழ்கிறது என்்பது வமைகாழிப் ்பயன்்பகாடும் 
அதன் குறித்தலும் இெற்்ற உணரத்தின.

்ல்க்காரக ்்லஞர்ைகா்த் தம்்மை முன்னிறுத்திய 
்பல ்ப்டப்்பகாளி்ளிடமும் ்பை்மைககுத் திரும்புதல 
குறித்த ஏக்மும் ஏற்றத்தகாழ்வுக ்ருத்தகாக்ங்்ளும் 
நி்றநது கிடநதன. அதி்கார இைப்்்பக ்ல்மைகா் 
மைகாற்றிய ்ப்டப்்பகாளி்ள் இன்றும்  புது்மைப்பித்தன், 
ஜி.ேகா்ரகாென், விககிரமைகாதித்தன் என்று இதன் நீட்சி 
ச்ல ் ்லத்து்ற்ளிலும் வதகாடரகிறது. ஆணகாதிக்ம் 
வ்காண்ட குடும்்பத்்தயும் அதன்ெழி்யயகான சகாதிக 
்ட்ட்மைப்்்பயும் அ்தக ்ட்டிக்காத்துகவ்காண்டி-
ருககிற மைதநிறுெனங்்்ையும் த்ரககின்ற்மை்ய 
அடித்தை விமைரசன மு்றயின் அடிப்்ப்டயகாகும்.

இவெகாதிக்ப் ்்பகாககு்ள் தன்னி்ல்யக 
்ட்ட்மைத்து மைற்ற்மை்ய உருெகாககிக வ்காள்கின்றன. 
இதன்மூலமைகா் மைற்ற்மை்ள் எநதக குற்றவுணரவும் 
குறுகுறுப்பு இன்றி வெளித்தள்ைப்்படுகின்றன. 
இநத வெளித்தள்ைப்்பட்ல இலககிய விமைரசனத் 
்தரவு்ளிலும் நி்ழ்நதுவ்காண்டிருககின்றன. இநதப் 
்்பகாககு இலககியங்்ளில வதகாடரச்சியகா் ்மைற்வ்கா-
ள்ைப்்பட்டிருககின்றன. அ்த்்பகால ்மைம்்்பகாக்கா்ச் 
சில பிரதி்ள் மைற்ற்மை்்ை ஊறு்காயகா்த் வதகாட 
முயற்சி வசய்திருககின்றன. ஆனகால அது உணரச்சி-
்ளின் ்பகாற்்பட்டு மி்் உணரெகா்வும் ்ழிவிரக்-
த்்த உண்டகாககும் பிரதி்ைகா் மைகாற்றம் அ்டநது 
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ெகாச்்ர உருகி அை ்ெத்திருககின்றன. அப்்ப்ட-
ப்பிற்குப் பிறகு பிரதியகாைர மி்க ்காத்திரமைகா்வும் 
்பகாது்காப்்பகா்வும் தன் இருப்்்ப உணரநதுவ்காள்ை 
ஆரம்பித்துவிடுகிறகார. விளிம்பின் விமைரசனம் ்ழிவி-
ரக்த்துககு எநதப் ்பங்்்யும் தரமுயலெதில்ல. நீ 
்மைலிருநது ்பகாரப்்பதகாலதகான் என்்ன இரக்த்துடன் 
்பகாரககிறகாய்; சமைமைகா் என்்றககுப் ்பகாரப்்பகா்யகா 
அப்்்பகாது ்்பசிகவ்காள்ைலகாம் என்ற குரலுடன் 
முழு்மையகா் நிரகா்ரிககின்றது. புறக்ணிப்பும் 
அரசியலின் ்பகாற்்பட்ட்த.விளிம்பு்ள் இ்தச் வசய்ய 
்ெண்டிய ்த்ெ்ளுமிருககின்றன.

இலககியம் விமைரசனம் என்்பது அரசியல, வமைகாழி, 
இனம், நிலம், பிறப்பு, நிறம், ்பகாலியல என 
அ்னத்துப் வ்பருங்்்தயகாடல்்ையும் ஊடறுக் 
்ெண்டும். ஊடறுத்தல வசயற்்பகாடு ்பகாது்காப்புமிக் 
இருத்த்ல - குடும்்பம், சகாதி, மைதம் - இதுெ்ர-
ககுமைகான ெரலகாற்றுக ்ற்பிதங்்்ைப் வ்பகாடிப்வ்பகா-
டியகாக் ்ெண்டும். அதற்்கான கூறு்ள் ெகாய்வமைகாழி 
ெரலகாறு்ள், ேகாட்டகார ்பகாடல்ளில வசறிந்த 
கிடககின்றன. அ்மைப்பு்ளின் நிறுெனங்்ளின் 
்்்ளுககுள் சிக்கா வெளி்ளில அ்ெ அ்லவுறு-
கின்றன. அதன் தன்்மை்்ை, நிறங்்்ை வசகாலல-
லமு்ற்ள் ்ல்ச் வசயற்்பகாட்்டக ்்கவ்காள்கி-
ன்றன. இன்்றய நி்லயில ்ல்ம், புரட்சி எப்்படி 
வ்பருங்்்தயகாடல்ைகா்வும் ் த்ெயற்றனகாெகா்வும் 
இ்தப் ்்பசுெ்பர்ள் ்்காமைகாளி்ைகா்வும் ஆக்ப்்ப-
டுகின்றனர என்்பதும் இங்்் ்ெனிப்புககுள்ைகா-
க்ப்்பட ்ெண்டிய்ெ. ஆனகாலும் அதிலும் உள்ை 
சிக்ல அநத மைரபும் சகாதியப் ்படிநி்ல்்ைகாடு 
தம்்மைக ்்ரத்துகவ்காள்கின்றன என்்பதுதகான். ஆ் 
வமைகாழி இலககியம், ெரலகாறு்ள், ்பண்்பகாடு்ளு-
ககு மைறு ெ்ரய்ற்ளும் மீட்டுருெகாக்ங்்ளும் 
இன்்றய ்த்ெயகாய் உள்ைன.

மைறுெ்ரய்ற, மீட்டுருெகாக்ங்்்ை விளிம்புநி்லக 
்்தயகாடல்்ைகாடு இ்ணத்துப் புரிநதுவ்காள்ை 
முடியும். அ்யகாத்திதகாசரின் அரிச்சநதிரன் ்்த 
ேநதனகார சரித்திரமும் த்லகீைகாக்த்்தக ்்ய்ப்்ப-
டுத்தின. இதுெ்ரககும் ்மையம் கூறிெநத ்்த்ய 
முற்றிலும் நிரகா்ரித்து மைறுெ்ரய்ற்யயும் மீட்டு-
ருெகாக்த்்தயும் உண்டகாககின வ்பருங்்்தயகாடல்-
ளின் அடிப்்ப்ட்்ை்ய ்்லககும் வசயற்்பகாடு 
விளிம்பின் பிரதி்ளுககும் விமைரசனங்்ளுககும் 
அெசியப்்படுகின்றன. இலககியமும் விமைரசனமும் 
ஒடுக்ப்்படும் தலித், வ்பண், விளிம்புநி்ல உதிரி 
மைக்ளுடன் இ்ணந்த வசயற்்பட ்ெண்டும். 
அது ்ல எறிய ்ெண்டும். ்ல்ம் வசய்ய 
்ெண்டும். ்த்திக வ்காண்டகாடித் தீரக் ்ெண்டும். 
அதன் அரசியலும் இதுதகான். முன்வனகாரு ெகாழ்வு 
குறித்தகான ஏக்ம், வ்பருமூச்சு்்ை உதறித் தள்ை 
்ெண்டும். வி்ன்்ை உருெகாக் ்ெண்டும். 
இவவிடத்தில வதகா. ்பத்தினகாதனின் எழுத்து்்ை 

எண்ணிகவ்காள்கி்றன். இைநது்்பகான வ்பருமிதங்்ள் 
குறித்துப் பிதற்றிகவ்காண்டிருககிற மைற்்றய எழுத்து-
க்ளின் ்கால்ட்டத்தில ்பத்திேகாதனின் எழுத்து 
நி்ழ்்காலத்தில உலவுகிறது.
 
சகாதி, ்பகாலியல, மைதம், குடும்்பம், சரண்டல 
வ்பகாருைகாதகாரம், புனிதம், இலட்சியங்்ளின் ்பகாசிசம், 
அ்மைப்பின் ென்மு்ற்ள் என ஏற்றத்தகாழ்வு்ள், 
ஒடுககுமு்ற்்ைக ்்லககும் வசயற்்பகாடு்ள் 
இன்்றக்கான இலககியப்்்பகாக்கா் ெைரத்வதடுக்-
ப்்பட்ெண்டியன. இதற்்கான வி்த்்ை நிறப்பி-
ரி்்யும் அத்னகாடு சிநத்னயகாைர்ளும் உ்ரயகா-
டல்ளும் உருெகாககித் தநதிருககின்றன. ஆனகால 
இப்்்பகாது இருநதுவ்காண்டு அைகியல ்பற்றி உ்ரயகா-
டிகவ்காண்டிருககி்றகாம் என்்பது ேம் த்லமு்றயின் 
்்பகாதகா்மை்ய்ய சுட்டி நிற்கிறது. முதலில ேமைககுள் 
இருககும் புனித்ரத் துரத்தி ஓடவிடுெவதகான்்ற 
மி்ச் சிறநத விமைரசனமைகா் இருககும்.

ததாடை்ச்சியாக:
சமை்கால இலககிய விமைரசனம் ்தக்மை்டநது-
விட்டது; அ்ெ அ்னத்்தயும் ்ட்டு்டத்து 
வெறு்மைெகாதத்்த ்ேகாககித் தள்ளுகிறது; 
வமைகாழியில வெறு்மை ்படரகிறது என அங்்லகா-
ய்ப்்பெர்ளுககு இநத விமைரசனங்்ள் வமைகாழி்யயும் 
சூை்லயும் ்ெனிப்்பதிலும் எழுெதிலும் நுண் 
அெதகானிப்்்பக ் ்காருகின்றன. வமைகாழியின் சட்ட்ம் 
உருெகாககும் ென்மு்ற ஒடுககுமு்ற்்ைப் புறம்த-
ள்ளுதல என இன்்றய விமைரசனத்தின் வெளி 
மி்ப் ்பகாரியது. அடித்தைத்திலிருநது உ்ரயகாடல்-
்ையும் விமைரசனங்்்ையும் விடு்படல்்ையும் 
முன்னிறுத்துெ்த இன்்றய ்த்ெ. அதற்்கான 
அடிக்ட்டுமைகானம் ஏற்்ன்ெ இடப்்பட்டகாயி-
ற்று. தலித்தியம், வ்பண்ணியம், விளிம்புநி்லப் 
பிரதி்ளும் ஒற்்றயகான்ெ அலல; விளிம்பின் 
விளிம்புப் பிரதி்ள் இன்றைவும் எழுதப்்படகாமைல 
இருககின்றன. நிலவியல, சமூ்வியல, வ்பகாருளியல 
என அதன் எல்ல்ள் இன்னும் விரிநதிருககி-
ன்றன. அெற்்ற இனங்்காணுதலும் சுயவிமைரசனப் 
மைதிப்பீடு்ளு்டய ்பன்்மைத்தன்்மை நி்றநதெற்்ற 
ஏற்றும் மைறுத்தும் பிரதி, விமைரசனம் என, பின் 
த்லமு்றயினர முன்்னகாககி ே்ரத்துெது்மை ேம் 
அடுத்த ்படிமு்றயகா் அ்மைய முடியும்.
  
1. இநதக குறிப்பில ெரும் எழுத்தகாைர்ள், ்பத்திரி்், 

இதழ்்ளின் வ்பயர்ள் ்பட்டியலுக்கான்ெ அலல. 
்தரநவதடுப்பும் நி்னவிலிருநத எழுத்தகாைர்ளும் 
மைட்டு்மை.

2. ேன்றி: எழுத்தகாைர சிெசங்்ர எஸ்.்ெ

•••

(ஆக்காட்டி 17ல வெளியகாகியிருநத இநதக ்ட்டு்ரஇங்கு 
மீள் பிரசுரம் வசய்யப்்பட்டிருககிறது)
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அநதி ெகானம் ்டலின் நீல விளிம்புடன் சங்்மிக்லகானது. சிறு-
ெயது்ளில சகாப்பிட்ட ஆரஞசு நிற ெட்ட முறுககு ்்பகான்ற 
மித்ெயில தகாழ்நதும் சரிநதும் ெகா்னப் ்பகாரத்தெண்ணம் 
இருக்லகா்னன். ேகாட்டின் ஓர ஓரத்தில இருநத ்டற்்்ர அது. 
அெளுடன் ்சரத்து என் ச்்பகாடி்ள் ்பத்துப்்்பரும் தகான் இநத 
வமைகாத்தக ்டற்்்ரயில குளிப்்பெர்ள். ஸகாரட்சும் டீ்சரடுமைகா் 
்டலுககுள் என் சூரியன் நீச்சலிட ேடநது ெநதுவ்காண்டிருககிறகாள். 
எனககு எது ஒளி தருகிற்தகா அதுதகா்ன என் சூரியன். வமைதுசகா்ெ 
என் மைனம் வெறுமை்ன ச்்பகாடியகா் மைட்டும் ஏற்்வில்ல. 
எப்்்பகாதும் ஏன் ்காத்ல மைட்டும் ஒருத்தி வெளிப்்படுத்த 
தயங்குகிறகாள். ஆண் எவெைவு வ்பரிய டிரகா்னகா் இருப்பினும் 
அெள் ் காலில மைண்டியிட ் ெண்டும் என்ற அசமைநதம் அெளுககு. 
இது்ெ ஒரு வ்பண் ஒருத்த்ன அ்டந்த ஆ்்ெண்டும் என்று 
முடிவெடித்த மைறு்ணம் ஆ்ண அெள் உள்ைங்்்யில ்பம்்ப-
ரமைகாககிவிடுெதன் சூத்திரமும் கூட. வமைதுசகா முன்பு ்காதலித்த-
ெனும் என் ேண்்பன் தகான். அெனுககு ்காதற்பிரிவில ஆறுதல 
வசகாலலியெனும் ேகான் தகான். இப்்்பகாது கூட அெள் மீது ்காதல 
இல்ல எனககு ,வெறும் ஈரப்பு மைட்டும் தகான். அெ்ை ேகான் 
திருமைணம் வசய்யப்்்பகாெதில்ல. இப்்்பகாது என்மீது அெளுககு 
்காதல இருக்க கூடும்.

| சிறுகரத |  ஷாதிை்   | 

சகுரா மலே
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**

ேகாங்்ள் தகான் இநத நிலத்தில அதி்மைகா் 
இருககி்றகாம். எங்்ளின் நிலம் இது. இது்ெ 
எங்்ள் ெைரச்சி. இதில இருககும் ்பட்டகாம்பூ-
ச்சி்ள் எலலகாம் ஆ்பத்தகான்ெ. அெற்்றக 
்்யினகால பிடித்தகால உடலுககு மின்வ்பகாறி்ய 
்பகாய்ச்சிவிட்டு தப்பிச்வசன்றுவிடும். இங்கு 
ேகாம் புதிதகாய் ஒன்றும் ெகாைப்்பை்வில்ல.
எங்்ள் ெகாழ்விய்ல உங்்ளுககு வசகாலலலகாம் 
என்று முடிவெடுத்ததின் பிரதி்பலன் தகான் 
நீங்்ள் இப்்்பகாது புரிய முயற்சிககும் எலலகாம். 
எங்்ள் உலகில மைட்டும் ஏன் எங்்ளுககு 
்பசிப்்பதில்ல என்று ்பல புற நில உயிரி்ளும் 
எங்்ளிடம் ்்ட்டிருககின்றன. ்பசிவயன்றகால 
என்ன? அதனகால எங்்்ை என்ன வசய்துவிட 
முடியும்? எங்்்ைச் சகா்டிக் முடியுமைகா? 
ேகாங்்ள் அப்்படியகான உணர்ெ இன்னும் 
உணரநத்பகாடில்ல. எங்்ள் நிலத்தில இெர்ள் 
கூறும் இநத அன்பு மைட்டும் தகான் எங்்ள் ்பசி, 
அழு்், சந்தகாசம் எலலகா்மை. பிறப்பிலிரு-
நது ெயதகா் ெயதகா் ேகாங்்ள் இயலகா்மையில 
இருநது இயலு்மை்ய அ்டகின்்றகாம். பின்பு 
ஒண்டு்மை வதரியகாத சிறுவுருக்ைகாய் மைகாறிவி-
டுகின்்றகாம். இங்கு ்்பசமைறுககும் சிறுவுரு 
மைரணத்்த எய்தியதகா் ்ருதப்்படுகிறது. 
அத்னச் வசம்பி்ன பிைநத நிலத்தில இட்டு 
மூடிவிடு்ெகாம். த்ட்டின் ் மைலகா் ்பதியமிடும் 
அநத பூக்்ை எங்்ள் உயிர்ைகாகி அன்்்ப 
மீண்டும் எமைககு தருகின்றது. அதிலதகான் 
ேகாங்்ள் ெகாழ்வின் சகாரத்்த உணருகி்றகாம். 
ேகாங்்ள் இநத உட்லப் பு்தக்காமைல 
இருக்வும் ்பல ்காரணங்்ள் இருககின்றன. 
ேகான் வசகாலெ்த நு்ர முயற்சியுங்்ள். 
நிச்சயமைகா் உங்்ளுககுப்புரியும். எங்்ளுககு 
இநத வமைகாழி்யச் வசகாலலித்தநதெளும் அெள் 
தகான். அெளுககு எங்்ள் டிரகா்ன்்்ை ்பைக் 
இலகுெகாகிப்்்பகானது.

**

ச்்பகாடி்ைகால எனககும் அெர்ளின் வமைகாழி-
ப்்பகாடல்ள் ்பரீட்்சயமைகாயிப்்்பகாயின.சரித்த 
அட்டல்் (Charitha attalage) வின் ்பகாடல்்ை 
்்ட்டிருககிறீர்ைகா ்பல சமையங்்ளில அ்ெ 
உச்சம்வ்காண்டு இ்ச்ய அனு்பவிக் 
்ெத்திருககின்றன.சகுரகா மை்ல (sakura male) 
்பகாட்ல ்்ட்டுகவ்காண்்ட என் சூரிய்னப் 
்பகாரக்லகாம் என்று முடிவெடுத்்தன். 
என்னருகில ெநது வ்பயரவசகாலலி “ஹகாய்” 

கூறி நீநத ஆரம்பித்தகாள். ஏ்தகா ஒரு விர் 
மைனநி்ல ஏற்்பட மித்ெயிலிருநது எழுநது 
்ட்லவிட்டு வெளி்யறி்னன். “ஏன் 
்்பகாகிறகாய்?” என்று அெள் ்்ட்ட்்பகாதிலும். 
“இரி ெருகி்றன்” என்று அெ்ைத் திரு-
ம்பிககூடப்்பகாரக்காமைல சத்தமிட்டெகாறு விடு-
திககுச்வசன்றுவிட்்டன். அ்றயில இருநத 
வடககிலகா ்ரகாஸ் (Tequilarpse) குப்பி்ய 
்விழ்த்து ஒரு குெ்ையில ஊற்றி ்பனிக்-
ட்டி்்ை ்்பகாட்ட எனககு அத்ன ெகாயில 
்ெக் மைனம் ெரவில்ல. யகாருககுத்தகான் 
பிடிக்காமைல ் ்பகாகும், அன்று எனககுப்்்பகானது.

எப்்்பகாதும் மைனம் நி்லவ்காள்ைகாவி-
ட்டகால ்ண்்்ை மூடி ஒரு ஆழ்நி்லத் 
தூக்த்திற்கு ்்பகாய்விடு்ென். அங்கு தகான் 
என் ெகாழ்வின் ்படிமைநி்லயின் நிசப்தம் 
என்்ன ஆட்வ்காள்ளும். அது எனககு மி்வும் 
பிடித்தமைகான ஒன்று. எப்்்பகாதும் எங்்்யும் 
கூறிவிடமுடியகாத மைற்றெருககு இலகுவில 
புரிநது விட முடியகாத ஓர அ்மைதி்ய சில 
்ேரங்்ளில மைனம் ்ெண்டி நிற்கிற்த அன்றி 
்ெறில்ல எனலகாம். அதில ்தகாற்கும் 
்ணத்தில ்ண்விழித்துவிடு்ென். வ்பகாதுெகா் 
ேகான் எப்்்பகாதும் ்தகாற்றதில்ல அன்்ற 
தவிர. ஒரு மைணி ேகாழி்்ககு கு்றநத 
்ேரத்திற்குள் ்ண்்ள் விழித்துகவ்காண்டன. 
ச்்பகாடி ஒருென்தகான் என்்ன விழிக்்ெ-
த்ததும் கூட. இரவுணவிற்்கா் எல்லகாரும் 
தயகாரகாகிறகார்ள். எழுநது அமைரநது சில்பகாட-
ல்்ைத் தட்டிவிட்டு குளித்துவிட்டு ெந்தன்.

**

திருமைணம் என்ற ெைக்காறு எங்்ளிடத்தில 
இல்ல. அதி்்பட்சம் ேகாங்்ள் கூடிகவ்காள்்்-
யில முத்தத்துடன் நிறுத்திவிடு்ெகாம். இது்ெ 
எங்்ளின் schooll of athensல வசகாலலித்தரப்்ப-
ட்டதும் கூட. அதற்கு அப்்பகாலகான ்பகா்த்ய 
என் முன்்னகார்ளும் கூட அறிநதிருக்வி-
ல்ல. ஆனகால எங்்ளுககுப் ்பறக் இயலும். 
மைற்்றய நிலங்்்ை ேகாங்்ள் ்பகார்ெயிட்டு-
ச்வசலலும் ்்பகாவதலலகாம் அெர்ள் ்்பசிக்்-
ட்டிருககி்றன். அெர்ள் ்்பசியது தகான் இநத 
்பட்டகாம்பூச்சி, பூக்ள், ்பகாதரசம், இரத்தம் 
எலலகா்மை. ேகானும் பிடித்துப்்்பகாய் அ்த்ய 
உங்்ளிடம் வசகாலலிகவ்காண்டிருககி்றன். 
இன்னுவமைகான்றும் வசகாலல்ெண்டும். ேகாங்்ள் 
இங்கு டிரகா்ன்்்ை ்பைககுகின்்றகாம். 
அதுதகான் எங்்ளின் ஒட்டுவமைகாத்த மைகிழ்ச்சி. 
எங்்ள் நிலத்தில அது்ெ எங்்ள் எலலகாமுமைகாய் 
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ஆகிவிட்டது. மைனிதர்ள் என்று கூறப்்படும் 
விலங்கு்்ை விட டிரகா்ன்்ள் அங்்தத்்த 
வெளிப்்படுத்தும் தன்்மை வ்காண்ட்ெ. 
அெற்றின் பிரக்ஞ ்்பகாதும் எனககு. இ்ெ 
தகான் எங்்ளுடனகான அயலென். நீங்்ள் 
்காண்்பது ்்பகால இநநிலத்தில ேகாங்்ள் தகான் 
ஆைப்பிறநதென் என்ற எண்ணம் இத்த்ன 
ஒளியகாண்டு்ள் ்டநதும் எங்்ள் ்பகாதரசத்தில 
ஊறவில்ல.

**

ச்மையல தயகாரகா் கிட்டகா்ர ் ெத்துகவ்காண்டு 
இெர்ள் ்ளியகாட்டம் ஆடத்துெங்கிவிட்டனர. 
அங்கு ச்மைக்ெநத ஒருெருககு ்டலுககுச் 
வசல்்யில குதித்வதழுநத மீன் ஒன்று ் ்பகாய்க 
்ன்னத்தில ்பட, ஏற்்பட்ட மு்த்துக்கான 
ேரம்புப் ்பகாதிப்்பகால (facial nerve palsy) 
ஒரு்ண் வதரியகாமைல ஆககிவிட்டது என்்பதகால 
அெருடன் உதவிககுப் ்்பகாய்விட்்டன். 
்சூனின் ்்க்டி்காரத்்தக ்காணவில்ல 
என்று என்்னயும் அ்ைத்துகவ்காண்டு 
்டற்்்ர்யகாரமைகா்ச் வசன்று அங்கு ேகாம் 
குளிக்ச்வசலலும் முன்னர உ்ட்்ை 
்ெத்துவிட்டுச் வசன்ற மைரத்தகாலகான வ்பரிய 
நிைற்கு்ட ஒன்றின் கீழ் ்பச்்சயகா் 
அெனது ்டி்காரத்தின் ்ரடியம் ஒளிர அ்த 
ஒருெழியகா்க ்்ப்்பற்றிவிட்்டகாம். மீண்டும் 
்பகாட்டும் கூத்தும் ேடககும் இடத்்த ்ேகாககி 
வி்ர்்யில அென் என்னிடம் “நீ வமைதுசகா்ெ 
விரும்புகிறகாயகா?” என்று திடீவரன ்்ட்டகான். 
“விசரகாடகா உனககு, அப்்படி ஏதுவமைன்றகால 
உன்னிடம் வசகாலலகாமைலகா?” என்று ்பதில-
ளித்துவிட்டு “யகார உன்னிடம் ்்ட்டது, 
அெைகா?” என்்றன். “நீதகான் விரும்்பலல்ய 
அப்புறம் எதுககு?” என்றகான். அதற்கு்மைல 
ஒரு ெகாரத்்தகூட ் ்பசகாமைல மைரத்தடிககு ெநது 
்சரந்தகாம்.

மைரத்தின் அடியில ்பகாட்டி்சத்து ெட்டமைகாய் 
அமைரநதிருநத அெர்ளுககு BBQ ்பரிமைகாறப்்பட 
குதூ்லித்துகவ்காண்டிருநதகார்ள். இது முடிய 
உள்்ை வசன்று ஆடலுடன் ்பகாடலகாம் 
என்றவுடன் தூககிெகாரிப்்்பகாட்டது. ேகான் 
அெைருகில இருக்காமைல அங்குமிங்கும் அமைர 
முயற்சிப்்ப்த ்ண்டு அெ்ை “என்னருகில 
இருக்ப்பிடிக்வில்லயகா?” எனக்்ட்் ஏன் 
விருப்்பமிலலகாமைல என்று கூறி அெைருகில 
வசன்று அமைரந்தன். இதற்கி்ட்ய 
இன்வனகாருத்தி அங்கு ்ெ்லவசய்த 

்பணியகாட்்ளில ஒருெரின் உ்டயைகில 
மையங்கி நீ ஏன் அெ்ரப்்்பகால உ்டய-
ணியககூடகாது எனக்்ட்டு எரிச்ச்லக 
கிைப்பினகாள்.

எல்லகாரும் ்பகாடல ்பகாட மீண்டும் வசன்று 
்ஸகா்பகாவில அமைர அெள் ்பக்த்தில மைட்டும் 
தகான் இடம் ்காலியகாய் இருநதது. அெளுடன் 
அமைர என் மைனம் ஒப்புகவ்காள்ைவில்ல. 
“ெநது என் ்பக்மைகா் அமைரு”(Come and sit 
by my side) என்று அெள் ் ்கா்பகா்ெசத்துடன் 
்்ட்டது்மை “்ட்டகாயம்”(sure) என்று சமைகாளி-
த்துகவ்காண்்ட அமைரந்தன். நி்றய்ெ 
சிரித்து மைகிழ்நதகாள்.

ஒவவெகாருத்தரகா் சுைற்சி மு்றயில 
்பகாடல்்ை ்பகாடிகவ்காண்டு ெரு்்யில 
ஒரு வித ்பரெசம் அெ்ை நி்றத்திரு-
நதது. சிரித்தகால மைட்டும் ்பரெகாயில்ல்ய 
அவெப்்்பகாது என்மீது சகாய்நதும் வ்காண்டதில 
தகான் எனககு உடன்்பகாடு கு்றெகா் இருநதது 
என்று என் மூ்ை வசகாலலியும் மைனம் 
அ்தக ்்ட்ட்பகாடில்ல. ெகாழ்க்்-
க்காலத்தில ்பகாடல்்ை ஒலிெகாங்கியில 
்பகாடியிரகாத அெள் அன்று ்பகாடியதன் அரத்தம் 
புரியவில்ல என அெளின் அ்ற ேண்பி 
பிறவ்காருேகாள் எனககுக கூறினகாள். உச்ச 
ஸ்தகாயியில அெர்ள் ்பகாடியும் கூட எனககுத் 
தூக்ம் ் ்பகாயிருநதது. ் ண்விழித்துப்்பகாரத்தகால 
என் த்ல சகாய்நதிருநதது அெளின் ்தகாளில 
தகான். என் த்லயின் ்பகாரத்தல அெளின் 
சநது மூட்டு ்ைன்றிருககு்மைகா என்ற ்ெ்ல 
இருநதது. தூக்க ் லக்த்தில அ்றககு ேடநது 
வசல்்யில அெள் என்னருகில ெநது ேகா்ை 
்கா்லயில சநதிப்்்பகாம் என்று கூறிப் பிரிநது 
வசன்றுவிட்்டகாம். அடுத்த ேகாள் ்கா்லயில 
அெ்ைக ்காணவில்லயகாம்.

**

எங்்ள் நிலத்தில குறுகிய ்காலத்தில பூத்து 
உதிரும் ஒன்றகான “சகுரகா” ்ெ நீண்ட ்காலம்
நி்லக்காத குறுகிய ்காலத்தின் ெசநதத்்த 
எமைககுத் தநது வசலெது. எங்்ள் நிலத்திற்கு
அ்ைத்துெரப்்பட்டெர்ளில இப்்்பகாது 
இறநது கிடககும் இெள் மைட்டு்மை எதிர 
ெைரச்சி
்காட்டியெள்.

•••
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லககிய விமைரசனம் ேவீனத் தமிழ் இலககியத்திற்கு மைட்டு்மையகான தனித்துெமும் அலல. அது 
சங்் ்காலம் முத்ல தமிழில இருப்்பதற்்கான இலககிய ஆதகாரங்்ள் இருககின்றன. அநத விமைரசனங்்-
ளின் நீட்சி சங்்்காலத்திற்கும் முன்னரும் கூட இருநதிருககும். அதற்குக ்லவெட்டு ஆதகாரங்்ள் இலலகாத 
்்பகாதும் அ்ெ இருநதிருககும் என்்ப்த ேம்்பத் தயங்்்ெண்டியதில்ல. ஏவனனில இலககியத்தின் ஆதகார 
இயல்்பகா என எண்ணும்்படி விமைரசனங்்ளும் இலககியத்துடன் பி்ணந்த இருககின்றன. இருககும். அது 
தனிமைனித அ்ங்்காரமைகா்்ெகா, வெறும் ்காழ்ப்புணரச்சிக்கான பூச்லகா எனச் சந்தகிககும் அைவிற்குச் சிறுத்துச் 
வசன்றிருநதகாலும், விமைரசனங்்ளின் ஆைத்தில ்பல ்ருத்து / வ்காள்்்த் தரப்புக்ள் தங்்ளி்ட்ய முட்டி 
்மைகாதிய உ்ரயகாடல்ைகா்்ெ இருநதிருககிறது. அப்்படியகான தீவிர நி்ல இலங்்்த் தமிழில அறு்பது, 
எழு்பது்ளிலும், தமிை்த்தில வதகாண்ணூறு்ள் ெ்ரயும் கூட இருநதிருககிறது. யுத்தம் ்பண்்பகாட்டுத்தைத்தில 
எலலகா ெ்் உ்ரயகாடல்்ையும் அழித்து ஒற்்றத் ்தசிய அ்டயகாை உ்ரயகாடலகா்க குறுககியபின் 
அநத விமைரசனக ்ைம் இலங்்்ச் சூைலில ்பல்காலம் வெற்றிடமைகா்்ெ இருநதது. இ்ணயத்தின் ெர்ெகாடு 
இலககிய விமைரசனங்்ளுக்கான வெளி இன்னும் விசகாலமைகா்த் திறநதிருப்்பதகா் எதிரவு கூறப்்பட்டது. அது 
தீவிரம் வ்காள்ைகாமைல சிறு வ்காப்புைப்பு்டப்்பகா் உ்டநதுவிட்டிருககிறத

அயலாள் தர்மினி கவிததகள்
கருப்புப்பி�திகள்

பதச எை்னைகள், யுத்தம், நிறவெறி என்பன ஊடுருெிய அகதி 
மனதின் அகப்போடை் ெடிெம் தோ்மினியுனடயது. ஆனோை், புகைிட 
ெோை்ெுக்வகன்று எழுதி னெத்திருக்கும் போிதோப அபனைக் 
கனதயோடை் நியதினய மறுத்து, அந்த ெோை்ெிை் சோத்தியமோகக்கூடிய 
சுெோ�சிய - அசுெோ�சியங்கனள அெோ் பதிெு வசய்கிறோோ்.

ஆண்களுக்வகன்பற ஆகிெந்திருக்கும் அந்நியமோதை் ெிசோ�ம் 
இங்பக அன்றோடத்தின் ப�ப்பிை், குடும்ப நிறுெனத்துக்குள், இைக்கிய 
நண்போ்களுக்குள், முகநூை் வதோடோ்புகளுக்குள், சக நக�ெோசிக-
பளோடு நடோத்தப்படுகிறது. ஆனோை், இதன்ெினளெோக அெநம்பி-
க்னகனயபயோ மோனுடவெறுப்னபபயோ தோ்மினி ெந்தனடெதி-
ை்னை. மோறோக, அபத்த தோிசனத்னத மீறிக் கோதனையும்  கனனெயும் 
தினளப்னபயும், அெற்னறச் சோத்தியமோக்கும் கெினத எழுத்னதயும் 
தக்கனெத்துக் வகோள்ள பெண்டுவமன்ற ஏபதோ ஒரு தெிப்போை் அெோ் 
உந்தப்படுெனத ெோசிக்கிபறோம்.

மிக அடிப்பனடயோன இந்த மோனுட எத்தனத்னத அகம்வகோள்ளும் 
இக்கெினதகள் அந்நியத்தின் வதோனைதுூ�த்னதக் கடக்க 

எத்தனிப்பனெ.
-ஹோி இ�ோசைட்சுமி-

நோங்கூை்                              
மின்ஹோ

          கருப்புப்பி�திகள்  

மின்ஹோெின் கெினதகள் பெகமோகப் பபசிக்வகோண்பட 
இருக்கின்றன. வதோடோ்ச்சியோய் ஆோ்ெத்துடனும், தனது 
நம்பிக்னககளுடனும்.

இந்தக் கெினதகனளப் படித்த பபோது ஆோ்ெம் ததும்பிய 
ஒரு சின்னப்வபண் நோம் புைக்கத்திை் ெிட்ட அைகியை் 
ெிதிகனளக் கற்றுக்வகோண்டு தனக்குத் வதோிந்தனத, தோபன 
உருெோக்கிய ஒரு வமோைியிை் படபடவெனப் பபசிப்பபோகும் 
ஒரு துடிப்னப ெோசகோ் கண்டுண�ைோம்.

உைகம் ெிசோைமோனது. ெோோ்த்னதகள் கோைத்தின் 
முனனகபளோடு உள்ளன. வமோைியின் வசழுனம ெினளந்த 
பின்புைத்திைிருந்து ெரும் கெிஞோ் தோனியத்னத பமய ெரும் 
பகோைிகனள தங்கத்பதோடு கைற்றி ெீசி ெி�ட்டுதை் பபோை 
ெோோ்த்னதகனள ெிசிறுகிறோோ்.

கோைம் அென� ெைி நடத்தும். இன்னும் ப�ந்து பட்ட 
ெோசிப்பும் நிதோனமும் தமிைின் ஓோ்னமயுள்ள முக்கியமோன 
கெிஞோ்களிை் ஒருெ�ோக அென� நினைநிறுத்தும்

-கெிஞோ் மதிெண்ணன்-

ெகாய்மூடிய
எலலகாெற்றிற்குள்ளும்

ஒரு அசரீரி
்ெ்மைகா்ப் 

்்பசிகவ்காண்்ட
இருககிறது.

முைகாசி எரிகிறது ்தகால
வேற்றிககும்
்பகாதங்்ளுககுமி்டயில
்கா்ங்்ளின்  நிைல்ள் வி்ையகாடுகின்றன
நீளும்
குளிரவிரல்ளில ேதி வ்பருகுகிறது
அத்வதகாடு்்்யப் ்பற்ற முடியகாத தைல்ள்
உயிர தீரும்ெ்ர
உடலில ேடனமைகாடிக ்ளிககின்றன.
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ெகாடித் ்தய்நத இ்லககூட்டின் மீது
உ்றநதிருககும் 
்ெ்்றப் ்பனித்துளி்ளுககு 
முன்வமைகாழியப்்பட்ட சகாசனமைகாய்
வசம்மைஞசள் ஒளிக்ற்்ற்ள்
சூழ்கின்றன
(01)

ேகாணல ்காடு்ளில வதகா்லயும்
சிறு்பற்்ற்ளின் ்பச்்சயம்
்பசு்மையின் நிறப்்்பகாலிவயன
ஒளிவிழும் நிலம் முணுமுணுககின்றது
கீற்று்ளில முறிநத ெ்ை்்காடு்ள்
துலலியமைகாய் இடம் அ்டகின்றது
ஏெலின் ்ப்றவயகாலி கீச்சிடும் ெல்ச்ைகா்
கி்டப்்பரப்பில அதிரகின்றது
மைநதிரப் புன்ன்்வயகான்றகால 
வ்பகாழு்தப் புலரத்தி
சமைன்வசய்ய வி்ையும் 
இ்ல ஊரநது வ்காள்ளும் சிற்வறறும்பு
கி்ைபிரிநத ெகிடில வசலலும் நீ்ரகாட்டத்தில
்்ர ்சரும் ெ்ர துடுப்பில 
்ெய்ங்குைல இ்சககிறது

மின்்ஹா கவிதைகள்
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்பரநத ெயலப் பூமியில 
வெய்யில ்பரெலகாய் எங்கும் ்மைய்கிறது
மைரநிை்ல விழுங்கிடும் ெ்ரயில
வ்பரும்்பகாடு ்படுகிறது அது
அநதிககு முன்னர உலரநதுவிடும்
சிற்்றகா்டககு 
ெழி யகாககும் ்தட்டத்தில
ெழிமைகாறிப் ்பறககும் 
ெல்சககு
்ண்்ளில வதன்்படும் 
நீலநிறம் யகாவும் வதளிநதநீ்ர
தகா்ம் மி்்த்து ெகானுயரப் ்பறநது
பின் சிறகு ஒடுங்கிய ெண்ணம்
கீழ் ்ேகாககி வீழ்தல 
சுயமைகாய்த் ்தகாற்றிகவ்காள்ளும்
பிர்பஞசத்துடனகான
பித்்தறிய சரண்டதல

�

நிைல 
*
்்தியின் 
தனித்த அ்றயில
வேடும் ்வி்த்ய 
எழுதுகின்றது இருள்
நிெத்தின் சகாயம் வதகா்லநத இருளின் 
்்பகார்ெககுள் குளிர 
்த்தப்்்பத் துரத்துகின்றது
தூரத்தில ்்ட்கும் ஒலி்ள் யகாவும்
அ்ற்ய நி்றத்து
ஏ்காநத  தகாள்்ளில
ஊறிககிடககின்றது
வசல 
வ்கால 
எனும் சப்தங்்்ை
மைகாறி மைகாறி உச்சகாடனம்  வசய்யும்
அ்ணநது அ்ணநது
ஒளிரும் மின்விைககு்ள்
்காற்றின் தகாண்டெத்தில
த்ல்மைல உதிரநது விை 
மைறுககின்றன
தகாமைதிககின்றன
நிறங்்ைற்ற யகாவும்
ெண்ணக ்னவு்ளில 
ஆழ்நதிருக்
ஒளிரும் சிறு சுடர
தனககுள் ்்ரநது உ்றநது
மைறு்படியும் ெைரும் திரியில
திரகாணியற்று இரு்ை 
இ்சககின்றது
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மையில ்தகா்் உரசும் ்ற்்ளுககுள்
ஒரு வ்பகாதி அடரநத இறகு மூ்டயகா்
இடம்மைகாறுகின்றது 
அ்ம் அதன் திணிவில இருநதும் 
வ்பயரநது ்்ரநதுருகும்
மை்லயகா் 
பின் மைணலகா்
குவிகின்றன
்காற்றில ்மைவலழும் இலகு
்கால்ைற்ற அட்சரங்்ைகாகின்றன
சுைலும் இ்லச்சருகு்ள்
இ்சயற்ற ெகாரத்்த்ளில
ெநதமைரகின்றன
நி்னவுச்சரங்்ளில உதிரநத 
பூக்ளுககுள்
எறும்பு ஊரதி்ள்
நி்ழ்தலின் ்பளு திணிககின்றன
பி்ைத்தலின் ்்பறு
்காலம் ்டநத
நி்லயகா்மையின் அநதரத்தில புரியும் 
இர்சியக ்ளி ேடனம் 
ஒத்தி்செற்ற பூக்்ை 
ஆரப்்பரிககும் ரீங்்காரத்தின்
இ்டேடுவில வ்பருவி்சப்புயல
்னவுத்்தகாட்டம் ்்லககின்றன
வெற்றிடம் முற்று்்யிட்டு
்ெலி்ளில பி்ணநதழிகின்ற
உதிரி்ளின் எத்தடயமும்
மீதமைகா் எஞசியிருக்வில்ல
விலங்கிடப்்பட்ட ்கால்ள்
துரத்தப்்படும் ்்பகாவதலலகாம்
மைறு்படியும் 
்தகாற்றுகவ்காண்்ட வசலகின்றன
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்்பகார ்பற்றிய எழுத்து அடிப்்ப்டயில ஒப்்பைவு (scale) 
்பற்றிய சிக்்லத் தன்ன்த்்த வ்காண்டிருககிறது. 
மைனித உடல, இருப்பு என்்பெற்றுககும், நிலப்்பரப்பு-
ககும், புவியியலுககும் இ்ட்ய இருககிற ஊடகாட்டம் 
என்்பதுவும் இநத ஒப்்பைவு சகாரந்த அனு்பெமைகா், 
அறிெகா், எண்ணக்ருெகா்வெலலகாம் புலப்்படு-
கிறது.  ்்பகாருககுப் பிந்தய ஈைத்துப் பு்னவு்ள் 
எடுத்துகவ்காள்கிற நில ெ்ர்படத்தில (இலங்்்ககு 
உள்்ையும் வெளி்யயும்) நி்ழ்நதிருக்ககூடிய 
இரகாணுெ ெரலகாறு்்ை (Military history) ஒருவிதமைகான 
Drone viewவில அணுகும் பு்னவு்்ை ்ெகா்பகாசகதி, 
சயநதன் ்்பகான்்றகாரும், அ்த்ய சமைகாநதரமைகான, 
அண்மித்த Horizontalist அனு்பெங்்ைகா் குணகா 
்வியை்ன், தமிழ்க்வி, ்தெ்காநதன், தீ்பச்வசலென் 
்்பகான்்றகார எழுதுெ்தயும் ்ண்டிருககி்றகாம். 
 
தரமு பிரசகாத்தினு்டய சிறு்்த்ள் நிலம் ்பற்றிய 
அனு்பெத்தினு்டய, அறிவினு்டய அைவு எல்ல்ள் 
குறுக்ப்்பட்ட ்காலத்திலிருநது ெரு்ப்ெ. ்மைற்்-
ண்்டகாரு்டய எழுத்தின் நி்ழ்்காலத்துககு அண்மித்த 
எழுத்்த ஆயினும், ஒரு த்லமு்ற ்ழிநதிருப்்ப-
தில ்ெறு சில விெர்ண்ள் சகாத்தியமைகாயிருககி-
ன்றன. இதுெ்ரயகான எழுத்து்ளில கி்டக்ககூடிய 
வ்பயரிடப்்பட்ட இடங்்ள் சகாரநத இனெ்ரவியல 
(Ethnographic), நிலெ்ரவியல (Geographic)  சகாரநத 
்ரிச்ன்்ைத் தன்னு்டய எழுத்துக்கானதகா்ப் 
தரமு பிரசகாத் ெரித்துகவ்காள்ைவில்ல என்்பது மி் 
முககியமைகான புள்ளியகாய்ப் ்படுகிறது. அ்த சமையம், 
எதகாரத்தெகாத ்பணிப்பிலிருநது விடு்பட்ெண்டி சுயம் 
அலலது அ்ம் சகாரநத உட்திரும்பிய ்தடலகா்்ெகா, 
அலலது ஒரு மைநதிர யதகாரத்தெகாதமைகா்்ெகா தரமு 
பிரசகாத்தின் எழுத்து மை்டமைகாற்றமை்டெதில்ல 
என்்பதும் முககியமைகா்ப்்படுகிறது. இத்வதகாகுப்பிலுள்ை 
சிறு்்த்ளில உள்ை எழுத்து, ‘நிலத்தில ் காலூன்ற்ெகா’ 
அலலது விடு்பட்ெகா முயலெதில்ல. ஒ்ர சமையம் 

நிலத்தில ஆைமைகா்ப் பு்தயுண்ட்படி, அ்த ்ேரம் 
்்பய்்மை நி்லயில அநதரத்தில ்பறநத்படி இருத்லக 
வ்காள்ளிவயறும்்பகா்ப் பு்னவு ே்ரெதகா் ேகான் 
்ருதுகி்றன். ஏ்தகா ஓர உண்்மை்ய, யதகாரத்தத்்தச் 
வசகாலலிவிட்ெண்டும், வி்பரிப்புககுள் அ்த அ்ப்்ப-
டுத்திவிட்ெண்டும் என்கிற எத்தனம் இருநத்்பகாதும், 
அது நி்ழ்நத நிலம் அதற்குரியது அலல என்று 
ஆகிவிட்ட நி்லயில யதகாரத்தவியலும் இலலகாமைல, 
மீ-பு்னவும் ெசப்்படகாமைல இ்டப்்பட்டஓர எடுத்து-
ச்வசகாலல்ல இச்சிக்ல ்தகாற்றுவித்திருககிறது. 
 
நிலத்துடன் மைகானுட உடலுககு இருககிற Scale சகாரநத 
பிரச்சி்ன ஒவவெகாரு ்்தயிலும் திரும்்பத்திரும்்ப 
வெவ்ெறு விதங்்ளில ெநது்்பகாெ்தக ் காண்கி்றகாம். 
ஊ்ர ஊரகா், ஒரு சீரிய நிலப்்பரப்்பகா் அறிநதுவ்காள்ை-
முடிகிற திறன் ் தகா்பகாத்திரங்்ளிடம் வெகுெகா்க குன்றி-
ப்்்பகாய்விட்டிருப்்ப்தக ்காண்கி்றகாம். இடத்்தப் 
்பற்றிய விெரணங்்ள் புலன்்ைகா் மைட்டு்மை (ஒளி, 
மைணம், சத்தம்) என்்பதகா்க குறுகிப்்்பகாய்விடுகின்றன. 
‘இண்டும் இடுககும் ்ண்்ள் உள்ை’ ஒரு ்ண்்காணிப்பு 
வேருககீட்டின் கீழ் சில குறுக்மைகான எல்ல்்ை 
ெகுத்துகவ்காள்ை ்ெண்டி, அ்த ்ெலியிட்டு, 
கூ்ரயிட்டு, கிடுகு மை்றப்பிட்டுச் சமைகாளிக் ் ெண்டிய 
நி்லயில ்்தமைகாநதர்ள் ெநது்்பகாகிறகார்ள். ஊரின் 
வ்பகாறுப்்பகாைர்ைகா் ெரு்ெகார கூட அ்த முழுதகா் 
அறிநதுவ்காள்ை்ெகா, நிரெகிக்்ெகா, வ்பகாறுப்்்பற்்்ெகா 
முடிெதில்ல. நிலம் ்பல இடங்்ளில உட்ல ஒழுங்கு-
றுத்தெலல ஒன்றகா்்ெ இருப்்ப்தக ்காண்கி்றகாம். 
ஊர ்பதுங்குழியகாகிவிடுகிறது. ‘ஒரு ்பங்்ருககுச் 
சகாத்தியமைகான அத்த்ன ெழி்ளிலும் ெ்ை ்தகாண்டி-
ய்படியிருப்்்பகாம், அதுதகான் எங்்ள் தனித்துெம்’ 
என்கிறது ஒரு ்தகா்பகாத்திரம் (13, Rue Albert Camus). 
்பதுங்குெதற்்கான, தப்பிப்்பதற்்கான ஏதனமைகா் இருககும் 
அ்த ்பங்்ர அழுகும் சடலங்்்ை (‘வித்துடல்ள்') 
பு்தககும் திறநத பு்தகுழியகா்வும், மைகாரி்காலத்தில 
தெ்ை்ளும் ெகாற்்்பத்்த்ளும் ெைரநது வ்பருகி 
உடல்ள் அழுகி மிதககும் ்பதுங்குழியகா்வும் மைகாறுகிறது. 
்்காரத்து்டய இ்ழ்ச்சிககு எல்லயில்ல. ்மைன்்மை 
்ேகாககிய ே்ரவு (எ.்கா. சயநதனு்டய ‘ஆதி்ர’) 
இங்கு சகாத்தியமில்ல. ்ெகா்பகாசகதியின் ‘வ்பகாகஸ்’ 
ேகாெலில ெருகிற இ்த ெ்் சகதிவ்காண்ட  சதுரங்்ள் 
வெளியிலிருநது ெ்ரயப்்படுகின்றன.  ஆனகால தரமு 
பிரசகாத்திட்மைகா - நிலம் இப்்படியகான தன்்மை்யத் 
தன்ெசம் வ்காண்டிருககும் ஒன்றகா் ெருகின்றது. 
ஓவியர சனகாதனனு்டய ஆரம்்ப்கால ஓவியங்்ளில 
உடல உருக்ள் தமைது உடலசகார எல்ல-சீரழிநத 
ஒரு தன்்மையில நிலெ்ர்படங்்ளுடன் ஒன்றகாகிக 
கிடப்்ப்தப் ்்பகால ஒரு நிலெரம். 

இநத நிலெரத்தின் கீழ் ஓர உடலு்டய நி்ல என்ன 
என்்பது சுெகாரசியமைகான ்்ள்வி. உடல எப்்்பகாதும் 
்பருண்்மையகான நிலப்்பகுதியின் விதி்ளுககும் நிலெர-
த்துககும் ஆட்்பட்ட ஒன்றுதகான். ஆனகால, ்்பகார இநத 
ஊடகாட்டங்்்ைத் துரித ்தியில ெக்ரித்துப் ்்பகா்ச் 
வசய்துவிடுகிறது. ‘துண்டு நிலம்’ ்்தயில ்்பகாருககு 

உட்சுருஙகும் புவியியல
ஹரி இரொசல�்சுமி

ஆ்ைக்பகோடரி (சிறுக்தகள்)
தரமு பிர�ோத் 
கருபபுப பிரதிகள் சவளியீடு (2021) 
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முன்னகான ்காலவமைகான்றில இரு ச்்காதரர்ளுககு 
இ்ட்ய நி்ழ்நத எல்லத்த்ரகாறு நிலத்தில ‘்்காடு 
கிழிப்்பதில' வதகாடங்கி தம்பியகாரின் மு்த்தில மைடககுக 
்த்தியகால எல்லக ்்காட்்டக ‘கிழிப்்பதகா்’ ஒரு 
விெர்ண ெருகிறது. பின்ெரும் ் ்பகாரக்காலத்தில இநத 
நிலம் எப்்படிவயலலகாம் உருமைகாறுகிறது என்்ப்தயும், 
அம்மைகாற்றங்்ள் எங்்ஙனம் உடல்்ை மைகாற்றி மைகாற்றி 
நிலப்்படுத்துகின்றன என்்ப்தயும் ் காண்கி்றகாம். குறித்த 
்தகா்பகாத்திரத்துககு நிலம் மீது இருககிற உரி்மையுணரவு, 
அது சகாரநத ஓர்மை, இறுமைகாப்பு ்்பகான்ற்ெ மி்வும் 
குரூரமைகா்ச் சி்தவுற்றுப் ் ்பகாய்விடுகின்றன.  ‘சிறுது்ை’ 
சிறு்்தயில இறுதிப்்பகா்த்தில ்காயம்்பட்ட ஓர உடல 
ஓர்மை தெறிய நி்லயில இருநது நி்னவுககுத் 
திரும்புெ்த அணுஅணுெகா் விெரிககிறகார ஆசிரியர. 
நி்னவு தப்புகிறது. கிரகிப்பு சகாத்தியமில்ல. உடல 
முழுதும் ெலி. மூச்்ச இழுத்தகால இன்னும் ஆைமைகா் 
ெலிககிறது. இயலு்மையுள்ை, ஓர்மையுள்ை உடலகா் 
மைகாறுெதற்்கான ச்ல பிரயத்தனங்்்ையும் அவவுடல 
்மைற்வ்காள்கிறது. எறிநது கிடககிற ஆ்ட்்ைத் ்தடி 
அணிநது தன் நிரெகாணத்்த மை்றக் முயலகிறது. தகான் 
்காயமுற்றிருப்்ப்த அறிநதுவ்காள்ெதற்கு எடுத்துகவ்கா-
ள்கிற அவெைவு ்ேரமும் அநத உடலுடன் கூட்ெ 
இருககிற ெரண்னயில Phenomenology of wounded-
ness (்காயமுற்றிருககும் நி்ல்பற்றிய ேனவு-அனு்பெ-
வியல) சகாத்தியமைகாயிருககிறது. 
 
இலங்்்ககு வெளி்யயும் இ்த Scale சகாரநத 
பிரச்சி்ன இன்னும் உககிரமைகா்த் வதகாடரகிறது. 
கூனிககுறுகிய உடல அதனினும் குறுகிய குடியிருப்பு்-
ளிலும், மைகாே்ரின் வ்பரிய ்ட்டட வெளி்ளுககுள்ளும் 
ஏ்தகா மைகாதிரியகா்த் தன்னு்டய அெலத்்த அறிநது 
வ்காள்கிறது. ெழி்ள் வதரியகாமைல ேடு வீதியில திக்ற்று 
நிற்் ் ெண்டியிருககிறது. முன்வனகாரு சமையம் ் காநதிககுத் 
்தகான்றிய்தப் ்்பகால்ெ ஈஃபிள் டெர இரும்புக 
குப்்்பயகா்க ்காட்சி தருகிறது. ்சகாத்னகவ்டுபிடி்ள் 
அற்ற ஐ்ரகாப்பிய எல்ல்்ைக ்டப்்பதற்கு மைறுத்து 
‘இஞசும் ே்ரகாமைல' ஒரு ்தகா்பகாத்திரம் தங்கிவிடுகிறது 
(நிலகாெ்ர).

இநத நி்லயிலிருநது விடுத்ல்ய, ்தகா்பகாத்திரங்்ள் 
வெகு அரிதகான சில சமையங்்ளில அெகாவுகின்றன. 
சிறு சிறு அ்சவு்ள் மூலம் தம்மு்டய சிறு 
சுயகாதீனங்்்ை அெர்ள் ்்பரம்்்பசி நி்லேகாட்டவும் 
வசய்கிறகார்ள் (துண்டுநிலம்). ஆனகால அநத நிலப்்ப-
குதியின் ெ்ரய்ற்்ை அெற்றுக்் இருக்ககூடிய 
தரக்ங்்ளின் ஊடகா் இெர்ைகால மீறமுடிெதில்ல. 
்பலர வ்காலலப்்படுகிறகார்ள், சிலர தகாமைகா்்ெ சி்தநது 
்்பகாய் விடுகிறகார்ள். 

தரமு பிரசகாத்தின் சமை்காலத்தெரகான யதகாரத்தனு்டய 
்தகா்பகாத்திரங்்்ைப்்்பகால மைண்்ணகாடு இ்யநத 
பிரக்ஞயும், ெகாழ்வியலும் ்்தமைகாநதர்ளு-
ககு ெகாய்க்முடியகாத்படி ேனவியல, நிலவியல, 
ஒப்்பைவியல சிக்ல்ள் ்மைலிட்டுவிடுகின்றன. தரமு 
பிரசகாத்து்டய  சமை்காலத்தெரகான அ்னகாெனு்டய 

்்த்ளில ெருெது்்பகான்ற ஆழ்நத சமைரசத்்தயும் 
இெர்ைகால வசய்துவ்காள்ை முடிெதில்ல. பு்னெகால 
மீட்வடடுக்முடியகாத நிலம், மீட்டலுககு ெசப்்படகாத 
உைவியல சி்தவு - இநத இரண்டு அசகாத்தியங்்-
்ையும் தனது எழுத்தின் ்ைமைகா்க வ்காள்ெது மி்வும் 
்டினமைகான விடயம். இது ்தகாலவியுடன் சமைரசம் 
வசய்துவ்காள்ை ்ேரகிற விடயப்்பரப்பு. அதனகால ்பல 
இடங்்ளில சறுக்ல ்ேர்ெ வசய்கிறது. சிறு்்த-
ககுரிய ெடிெ்ேரத்தி, சிக்னத்தன்்மை ் ்பகான்றெற்றுககு 
இநத விடயப்்பரப்பின் அெலம் இலகுெகா் ெ்ைநது 
வ்காடுக்ப்்்பகாெதில்ல என்்பது இன்னுவமைகாரு 
சிக்ல. ்ப்டப்்பகாற்றலுககு ஏற்்படும் வேருக்டி சில 
குறுககுெழி்்ை ்ேகாககி அெ்ர ே்ரத்துகிற்தகா 
என்றும் ்யகாசிககி்றன். பூட்ப்்படுத்துதல, குறிப்பு-
ணரத்துதல, உருெ்ப்்படுத்துதல எனப் ்பல உத்தி்்ை 
அெர முயற்சிககிறகார. சில உண்்மை்்ை எப்்படி 
முன்்ெக்முடியும் என்கிற ஆழ்நத விசகாரம் அெ்ர 
ஆட்வ்காண்டிருப்்ப்தக ்காணமுடிகிறது.  ்்பசகா-
ப்வ்பகாருட்்்ைப் ்்பசத்துணிந்தகாம் என்கிற அசட்டுத் 
்தரியத்தில இெற்்ற முன்்ெத்துவிடமுடியகாது என்ற 
புரிதல ்மைற்வசகான்ன உத்தி்்ை ்ேகாககி அெ்ர 
ே்ரத்தியிருப்்பதகா் ேகான் ்ருதுகி்றன். 

சயநதனிடமும், ்ெகா்பகாசகதியிடமும் ெருெ்தப் 
்்பகால்ெ பு்னவு அலலது எழுத்து மீட்்பரகா், மீட்பின் 
சகாத்தியமைகா்ச் சில இடங்்ளில ெநது்்பகாகின்றது – 
ஆனகால இ்த ஒரு ்பைக்்தகாெமைகா்்ெ ்ருதுகி்றன். 
்ெகா்பகாசகதிககும் சரி, சயநதனுககும் சரி ஒருவித 
விடுத்ல இ்றயிய்லத் தக்்ெப்்ப்தப் பு்னவு 
சகாத்தியமைகாககுகிறது. ஆனகால, இநதச் சிறு்்த்்ைப் 
வ்பகாறுத்தெ்ர தப்பித்தல மைட்டு்மை சகாத்தியம், 
விடுத்ல சகாத்தியமில்ல. விடுத்ல ்பற்றிய ்ரிச்ன 
பின்வனகாட்டகா் ஆங்்காங்்் ெநது்்பகானகாலும், அது 
ஆங்்காங்்் இ்றயியலகா்த் ்தகாற்றம் தநதகாலும் (‘மி் 
இர்சிய இயக்ம்) – அதனு்டய எல்ல்ைகால 
நிரணயிக்ப்்பட்ட ்பரிதகா்ப்ரமைகான எதிரப்்பகா்்ெ 
அது எஞசிவிடுகிறது. இநதத் ்தகாலவி்ய, அதன் 
்பரிதகா்பத்்த எப்்படி எழுதுெது - அலலது அ்த்ய 
மைட்டும் எழுத்ெண்டியிருககும் நிரப்்பநதத்தில இருநது 
எப்்படி மீள்ெது என்்பது ்்பகாரின் சமை்காலத் த்லமு-
்ற்ளுககு முன்னிருககும் ஆ்ப்வ்பரிய ்்ள்வி.
 
இலட்சியங்்ளு்டய மை்்கான்னதம் அெற்றினு்டய 
எல்ல்்ைத் தீண்டிக ‘்ெரச்சி்ரமைகான ் தகாலவி்ைகா்', 
ஒன்றுமிலலகாமைல ஆன பிறகு உடலு்டய நி்ல 
என்ன, ஆன்மைகாவினு்டய நி்ல என்ன என்்பது 
்்பகான்ற ்்ள்வி்்ை தரமு பிரசகாத்தினு்ட சிறு்்த 
உலகு எழுப்புகிறது. தன்னு்டய ேனவிய்ல 
(Phenomenology) இருப்புககுச் சகாத்தியமிலலகாமைல 
இருககும் ்்பகாது, நிலத்தின் மீது, புவியியலின் மீது 
எப்்படி அது விசகார்ண்்ைச் வசய்யமுடியும்? மீநதி-
ருத்தலின் ்ேர்மையகான அ்விசகார்ண இப்்படியகான 
ஒரு இடத்திலிருநதுதகான் ஆரம்பிக் முடியும்.  

•••
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்யகா தனது ்ட்டிலில கிடநது புரண்டகான். 
பூ்ெ்லப்்பகாடு வ்காண்ட ்காரிக்ன் கூடகாரத் துணி 
அென் மு்த்தில ்பட்டும் ்படகாமைலும் வதகாங்கியது. 
“அம்மைகா!”
புழுபூச்சி்ள் ஊரும் விரிப்பினுள் கிடநத 
தகாய்ககிைவி அனுங்கினகாள்.
“என்ன?”
்யகா சிடுசிடுத்தகான். “நித்தி்ரவ்காள்ை ஏலகாமைல 
கிடககு!”
“ஆய்!”
“புழுக்மும் நுைம்பும்...”
"அது்ளும் ெ்லககுள்்ை ெநதிட்டுது்்ைகா?”
“இல்ல, அது்ளின்்ர இ்ரச்சல, அம்மைகா… 
அப்்பகாடகா, என்ன இ்ரச்சல... என்ன புழுக்ம்… 
உண்்மையகா என்்ர உடம்பி்ல ஒரு துணியும் 
இல்ல, அம்மைகா… ஆ… என்ன புழுக்ம்!”
“ஆ!”
தகாயின் அ்த ்படுக்்யில ்காலநீட்டிக கிடநத 
அென் தங்்் இ்ரவி்யகா ்த்தினகாள்: “எங்்்ை 
நித்தி்ரவ்காள்ை விடு! அலட்டுெதற்்லல இரவு!” 
அ்றயில ஒரு்ணம் அ்மைதி நிலவியது. 
நுைம்பு்ளின் இ்ரச்ச்ல மைட்டு்மை ்்ட்் 
முடிநதது. ்பள்ைத்தகாககிலிருநது ஊ்தக்காற்று 
கிைம்புெது ்்பகால வதன்்பட்டது. வதகா்லவில 
அ்மைநத ்காடு இ்ைத்துக்்ைத்த மைகாவ்பரும் 

விலங்கு்்பகால  திணறித் திணறிப் வ்பருமூச்சுவி-
ட்டது.  
“அம்மைகா!”
“என்ன?”
“இப்்ப என்ன ்ேரம் இருககும்?”
“ேள்ளிரவு.”
“அம்மைகா!” ்யகா விடகாப்பிடியகா்க கூப்பிட்டகான்.
“என்ன?”
“வ்பகாழுது விடிெதகாய் இருக் ்ெண்டும். ேலல 
வெளிச்சமைகாய் இருககு.”
“இல்ல, மை்்ன, அது நிலவு.”
“ஆ!”
“நித்தி்ர்யக வ்காள்ளு…”
“என்னகா்ல முடியகாது. என்ன புழுக்ம், அம்மைகா… 
நுைம்பு்ள் ்ெ்ற.”
“ெகா்யப் வ்பகாத்து!” திரும்்பவும் சினநது ் த்தினகாள் 
தங்்்.
ஒரு ் ணம் வ்பகாறுத்து ் யகா மைறு்படியும் கூப்பிட்டகான். 
“அம்மைகா!”
“என்ன?”
“ேகான் எழும்்பப் ்்பகாறன். எனககு என்வனண்டு 
வதரி்யல்ல. இநத அ்றககுள்்ை எனககு 
மூச்சுத் திணறுது… முற்றத்து தூளியில ்காலநீட்டிக 
கிடக்ப் ்்பகாறன்… அங்்் ்காத்து வீசும்…”
“வெளியகா்ல ்்பகாறது கூடகாது.”

மைம் ட்கொண� ்பள்்ளத்ைொக்கு
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“ஏன்?”
“நிலவி்ல ஆவி்ள் உலகாவித் 
திரிெது வதரியும்.”
“ஆவி்ள் இருப்்பது உண்்மையகா?”
“உண்்மைதகான். எவெை்ெகா 
்காலத்துககு முநதி வசத்துப்்்பகான 
வ்காப்்பகா உநதப் ்பைமைரத்்தகா-
ப்்பருகில ஒண்்டக ்ண்டெர. 
அது ஒரு வெள்்ை உருெம். 
ஒரு வ்பகாம்பி்ை்யப் ்்பகால 
கிடநதது.  வ்காப்்பகா்ெ அது 
்்்காட்டிக கூப்பிட்டது.”
“என்ன? அது ஒரு வ்பகாம்பி்ையகா?”
“ஓம்.”
“ஆர அநதப் வ்பகாம்பி்ை, 
அம்மைகா?”
“சகாவு.”
“ஆ!  அம்மைகா, இஞ்ச ்பகார! 
ஆவி்ளுககு ேகான் அஞசவில்ல. எனககு உண்்மையகா 
்ெகுது. எனககு உள்ளுக்் ்காய்ச்சல அடிககிற 
மைகாதிரி ்ெகுது. அப்்பகாடகா, என்ன வெக்்! 
வெளியி்ல எண்டகால குளிரும்… ஆவி்்ைப் 
்பகாரக்காமைல ேகான் ்ண்்்ை மூடு்ென்… தூளியில 
ஆடி ஆடி உறங்கிவிடு்ென்…” 
்யகா எழுநதகான். ்காற்சட்்ட்ய அணிநதகான். 
்மைற்சட்்ட அணியகாமைல வெளி்ய ்்பகானகான். 
“அசட்டுப் ்்பயகா! சிலு்ெ அ்டயகா்ைத்்த-
யகாெது ்்பகாடடகா!”
“சரி, ்்பகாடுறன், அம்மைகா!”
அென் சிலு்ெ அ்டயகாைத்்த ் ்பகாட, தகாய்ககிைவி 
தனது ்படுக்்யில கிடநத்படி்ய ஆசிகூறினகாள். ் யகா 
முற்றத்துககுப் ்்பகானகான். குடி்சயின் ஒரு ்பக்த்தி-
லிருநது முற்றத்துககுப் ் ்பகா்லகாம். முற்றத்்தச் சுற்றி 
கூரிய குத்துக்ம்்பங்்ள் வ்காண்டு ்ெலி அ்டக்-
ப்்படிருநதது. அப்்படி தங்்்ைப் ்பகாது்காக்்ெ-
ண்டிய ்த்ெ அெர்ளுககு ஏற்்பட்டது. ஆட்்்ைகா 
விலங்கு்்ைகா அெர்்ைத் தகாக்ககூடும். குறிப்்பகா் 
அநத ஆட்்ள் சிமி்யகான் ்பண்்ணயகாரின் எதிரி்ள் 
என்்பதகால, அெர்ள் இெர்்ைத் தகாக்ககூடும். 
குடி்சயில வெளிவெளியகாய் இருநத ஒ்ர ஒரு ்பக்ம் 
முற்ற்மை என்்பதகால, அங்கு தகாககுதல வதகாடுப்்பது 
எளிது. குத்துக்ம்்பம் ஒவவெகான்றின் நுனியும் 
கூரியது. அது ஓர ஆணின் வதகா்டயைவு உயரநதது. 
ஒரு வ்பண்ணின் வதகா்டயைவு தடித்தது. எநத ஒரு 
தகாககுதலுககும் அது தடங்்ல வி்ைவிககும். 

நி்லயடுப்பும், தூளியும் முற்றத்தில இடப்்பட்டி-
ருநதன. அெற்றுடன் ்்காழிககூ்டயும், ்பத்தலும், 
்காத்திரமைகான அலகு்ப்டத்த இருெகாயன் ்பற்ெ 
தங்கும் முள்ளுச்வசடிப் ்பகாத்தியும் ்சரநதிருநதன.

்யகா தூளியில ஆடிய்படி அதன் வமைல்லகா்சயச் 
வசவிமைடுத்தகான். தக, தக, தக… அென் அஞசவில்ல. 

மைகாறகா், விழி்்ை அ்லத் திறநது 
சுற்றெரப் ்பகாரத்தகான். ெய்லயும், 
ெகானத்்தயும் ்பகாரத்தகான். 

தகான் ஒரு வ்பகாநதின் அடியில 
கிடப்்பது்்பகால அெனுககுப் 
்பட்டது. நி்றமைதி நிலவில 
ெகானம் தகாழ்நது, ்பனி்படரநது, 
வெண்்மையில ்தகாய்நதது. 
அெ்ன ேகாற்புறமும் மை்ல்ள் 
சூழ்நது நி்லவ்காண்டன. 
ெகாள்வ்காண்டு ேடுக்காடு வெட்டி 
அ்மைத்த குறுகிய நிலகாமு-
ற்றத்தின் ேடுவில அ்மைநத 
குடி்சயின் முன்றல அது. தனது 
ஆழ்நத வ்பகாநதிலிருநது என்று்மை 
தன்னகால அ்லமுடியகாது என்று 
அென் எண்ணினகான். 

ஆனகாலும், அது அப்்படி இல்ல. அநத அடரநத 
்காட்டின் மைறுபுறத்தில,  ஒருேகாள் ்பயணப்்பட்டு 
அ்டயும் வதகா்லவில, ஆற்றுககு அண்்மையில 
சிமி்யகான் முதலகாளியின் ்பண்்ண அ்மைநதிரு-
ககும் வ்பசுக்ல என்ற ஊ்ர அ்டெதற்கு ஒரு 
்பகா்த இருப்்பது அெனுககுத் வதரியும். அநதப் 
்பகா்தெழி்ய ்பயணப்்பட்ட ஒவவெகாரு தட்ெயும் 
இ்டெழியில அென் நின்றதில்ல. த்ப்்பன் 
உயிரெகாழ்நத ்காலத்தில சின்னப்்்பயனகாய் இருநத 
்யகா அெருடன் கூடிப் ்்பகாெது ெைக்ம்.  

இப்வ்பகாழுது அென் தனித்துப் ்பயணித்து ெநதகான். 
சிமி்யகான் ்பண்்ணயகா்ர அெர அலுெல்த்தில 
்ண்டு தனது குடும்்பத்துககு அெர வசலுத்தும் 
்பணத்்தப் வ்பற்றுகவ்காள்ெகான். அெர்ள் எங்்் 
இருககிறகார்்ைகா அங்்் இருப்்பதற்்கா்்ெ அநதப் 
்பணம். தகாய்ககிைவி நிக்லசகா வசகாலலிவிடும் 
சகாப்்பகாட்டுச் சகாமைகான்்்ையும், உடுப்பு ெ்்்்ையும் 
்பண்்ணக்்டயில ெகாங்குெகான். இருளில 
மை்லயி்ட்ய அ்ப்்படகாமைல, ்ப்லில வீடுதிரு-
ம்புெதற்்கா் முன்வனச்சரிக்்்யகாடு விடியப்புறம் 
திரும்பிப் புறப்்படுெகான். 

அென் என்று்மை இரவில மை்லப்்பகா்தயகால 
்்பகானதில்ல. ்்பகாெது ்பயங்்ரமைகானது என்்பது 
அெனுககுத் வதரியும். சிறுத்்த்ளும் வ்பருங்குரங்கு-
்ளும் அங்கு ்பகாதுங்கியிருககும். அெற்்றவிட, சிககு-
ப்பிக்கான ் காட்டுப் ்பகா்தெழி்ய எலலகா ெ்்யகான 
்்பய் பிசகாசு்ளும், பிலலி சூனியப் பிறவி்ளும் 
தன்மீது ்பகாயும் என்்பது அெ்னப் வ்பகாறுத்தெ்ர 
்்பருண்்மை. த்ரயில ்பகாம்பு்ள் அ்ரயும். ெகானில 
துரச்சகுனப் ்பற்ெ்ள் ்பட்படககும். 
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இங்்் வீட்டில நி்ல்மை ்ெறு. குரங்கு்ளின் 
ஓலமும், புலி்ளின் ்ரடுமுரடகான உறுமைலும் 
்காதில விழுந்த தீரும். ்காடுவெட்டி வெளியகாககிய 
அநத ெை்ெ அவெப்வ்பகாழுது இவவிலங்கு்ள் 
சூழ்ெதுண்டு. அப்வ்பகாழுது அெற்றின் விழி்ள் 
்பை்பைப்்ப்தப் ்பகாரக் முடியும். எனினும் 
முற்றத்்தச் சுற்றி அ்டத்த குத்துக்ம்்ப ்ெலிககுள் 
்பத்திரமைகாய் இருக்லகாம். இனி, துெககும் சுடுெதற்கு 
தயகாரநி்லயில இருககும். வ்பகாலிக்கா்ை 
ச்்பகாட்டியும் தனது மூன்று ்பசுக்ளுடனும், ்ன்று-
்ளுடனும் அ்ரயுறக்ம் வ்காள்ளும். ச்்பகாட்டி 
்தறும்வ்பகாழுது ்்பய் ்தறுெதகா் எண்ணிப் புலி்ள் 
வெருண்்டகாடும். 
  
்யகாவுககு இ்ெ எலலகாம் ் ெடிக்்யகாய் இருநதன.  
"புலி்ள் எலலகாம் வ்பட்்டச்சி்ள்" என்று அென் 
வசகாலெது ெைக்ம். அென் அ்ரகாதியில அதன் 
வ்பகாருள் ்்கா்ை்ள் என்்ப்த. அநத எண்ணத்்த 
அென் தகாயிடமிருநது வ்பற்றிருநதகான். ஒருேகாள் ் ெறு 
சில ்்பயன்்்ைகாடு, அதகாெது ்னரகாத்்த என்ற 
ஊ்ரச் ்சரநத ்பண்்ணத் வதகாழிலகாளி்ள் சிலரின் 
்்பயன்்்ைகாடு உடுதுணியின்றி ஆற்றில அென் 
குளித்துகவ்காண்டிருக், ஒரு சூனியெகாதி ்டநது 
வசன்றகான். ்யகா்ெ ்ேகாட்டம்விட்ட சூனியெகாதி 
சிரித்துகவ்காண்்ட, "்யகா, நீ ெைரநதென் எண்டகாலும் 
ஒரு வ்பட்்டயன்!" என்று வசகான்னகான். வீடுதிரும்பிய 
்யகா தகாயிடம் அதன் ் ருத்்த ஆெலுடன் ் ்ட்டகான். 

"நீ ஒரு மிருதுெகான ்சகாம்்்பறி எண்ட ்ருத்துப்்பட 
அென் வசகாலலியிருககிறகான். தண்ணீரில இறங்் நீ 
்பயப்்பட்டனி்யகா?" 
"இல்ல, எனககு நீநதத் வதரியும். நீநதப் 
்பைகிவிட்்டன்..."
"ஆ!"
"இஞ்ச ்பகார, அம்மைகா! என்்ன ெைநதென் எண்டு 
ஏன் அெர வசகான்னகார? இப்்ப ேகான் ஒரு வ்படியன் 
இல்லத்தகான். எனககு எத்த்ன ெயது?"
நிக்லசகா தன் விரல்்ை மைடித்து எண்ணி "்பதினகாறு" 
என்று மைறுவமைகாழி கூறினகாள். 
"ஆ!... தங்்்ச்சி... இ்ரவி்யகாவுககு எத்த்ன 
ெயது, அம்மைகா?"
கிைவி திரும்்பவும் விரல மைடித்து எண்ணி "்பதினகாலு" 
என்று வசகான்னகாள். 
"அட!"
ஓரகாண்டுககு முன்னர, ்பண்்ணயகார சிமி்யகான் 
அெர்ளு்டய மைகாதச் சம்்பைத்்த கூட்டிகவ்காடுத்த 
அன்று, தகாயும் மை்னும் ்்தத்த ்்த அது. 

்காட்டின் ஒரு மூ்லயில அெர்ள் தங்்யிருப்்பத-
ற்்கா் அெர்ளுககுப் ்பணமும் வீடும் வ்காடுககும் 
அைவுககு மி்வும் தயகாைசிந்த ்ப்டத்தெர 
சிமி்யகான் முதலகாளி! (அங்்் அெர்்ை தனது 
கூலியகாட்்ைகா் ெசிக் ்ெத்திருப்்பதகால, அநத 

மை்ல்யச் சூழ்நத வ்பன்னகாம்வ்பரிய ்காணி ஒருசில 
ஆண்டு்ளில ்பண்்ணயகாருககுச் வசகாநதமைகாகிவிடும் 
என்று சிலர வதரிவிப்்பது உண்்மை்ய. நிக்லசகாவின் 
்ணென் சிமி்யகா்ன என்றும், அெருடன் கூடி-
ப்்படுப்்பதற்்கா்்ெ அநத இைேங்்்யகாகிய 
இ்ரவி்யகா்ெ அெள் ெைரத்து ெருகிறகாள் என்றும் 
அெர்ள் வதரிவித்தகார்ள். ஆனகாலும் இது வெறும் 
அரட்்டதகான்.) 

தற்வ்பகாழுது அெற்்றப் ்பற்றி எலலகாம் ்யகா 
அலட்டிக வ்காள்ைவில்ல. ஆவி்்ை எண்ணியும் 
அென் வெருைவில்ல. மைகாறகா், அென் இன்று 
அரியண்டப்்பட்டகான்; அவெைவுதகான்! அது ஒரு 
விசித்திரமைகான சங்்தி: மைதம்! ஆம், அதுதகான்: மைதம்! 
அென் வேஞசின் உள்்ையும், ெயிற்றின் உள்்ையும், 
அ்ம் முழுெதும் மைதம் எனும் தீ விைகாசி எரிநதது. 
த்ல சுைன்றது. வசவி்ளின் உள்்ை வ்பருெகாரி 
பூச்சி்ள் ்டித்துக குதறுெது ்்பகால இருநதது. 
இ்டககி்ட அென் தணிநதகான். பிறகு மையங்குெது-
்்பகால ஓர உணரவு ஓங்கியது. வ்காஞச ் ேரம் ் ழித்து  
மைறு்படியும் ்்ைெரம் த்லதூககியது. ்டித்துக 
குதறி, ்சககி முறுக் அென் அ்ம் உநதியது. ஆம், 
ச்்பகாட்டி அதன் ்பசுக்ளுடன் முயங்குெது்்பகால 
உட்லகாடு உடல உரஞச அென் அ்ம் உநதியது... 
அப்்படி, இப்்படி  வி்ையகாட உநதியது!.. 
 
“தங்்்ச்சி!” என்று கூப்பிட்டு, “வ்காஞசம் ்்காப்பி 
்்பகாடு!” என்றகான். 
அ்றககுள்ளிருநது சினநது மைறுவமைகாழி கூறினகாள் 
இ்ரவி்யகா. “ேகான் ்்காப்பி ்்பகாடமைகாட்டன். 
நித்தி்ர வ்காள்ளுறன்.”
த்மையன் மைன்றகாடினகான். “ஈனத்தனம் ்காட்டகா்த, 
தங்்்ச்சி! எழும்பு! ேகான் அடுத்தமு்ற வ்பசுக்கால 
்பண்்ணககு ்்பகாய்ெ்ரக்் உன்்ர கூநத்ல 
உயத்திக ் ட்ட உனககு ேலல ெடிெகான ்பச்்ச ேகாடகா 
சுருள் ஒண்டு ெகாங்கி ெகாறன்.”
“எனககு ்ெண்டகாம்!”
நிக்லசகா குறுககிட்டகாள். “ஒரு ்ணம் வ்பகாறடகா!, 
ேகான் ்்பகாட்டுத் தகாறன்.”
“இல்ல, நீ ்்பகாட ்ெண்டகாம், அம்மைகா! உனககு 
ெருத்தம். இ்ரவி்யகா ்்பகாடட்டும்!”
ஈற்றில இ்ரவி்யகா இைகினகாள். “உனக்கா்்ெகா, 
உன்்ர ேகாடகாவுக்கா்்ெகா ்்பகாடுறன் எண்டு ்ேக் 
்ெண்டகாம். அம்மைகா்ெ எழும்்பகாமைல ்பண்ணத்தகான் 
்்பகாடுறன்.”

… நிலவில் அெள் ஒளிரநைபாள். அடுபபு-

சசுடரில் அெள் புறவுரு மலரநைது. பிறநை 

்மனியுடன் நிற்்ெள்்்பால் வைன்்ட்டபாள்.
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தனது வமைலிதகான உள்ைகா்டயுடன் எழுநத 
இ்ரவி்யகா, ஒரு ் ்பகார்ெயுடன் வெளி்ய ெநதகாள். 
நி்லயடுப்பினுள் சில சப்்்ப்்ை இட்டு, ஒரு 
திரி்யக வ்காளுத்தி, அடுப்்்ப மூட்டி ஊதினகாள். 
வ்காஞச ்ேரத்துள் அடுப்பு த்த்த்தது. ஒரு 
ச்மையல ்பகாத்திரத்தில தண்ணீ்ர ஊற்றி அடுப்பில 
வ்காதிக் ்ெத்தகாள். எரிப்்்பக கூட்டுெதற்்கா் 
ஓர இ்லவிசிறி வ்காண்டு வீசத் துெங்கினகாள். 
அடுப்பின் சகாம்்பல த்டு இைகியிருநதது. இ்ரவி்யகா 
்்பகார்ெ்ய ேழுெவிட்டு, இைகிய த்ட்்டச் 
சரிப்்படுத்தக குனிநதகாள். 

நிலவில அெள் ஒளிரநதகாள். அடுப்புச்சுடரில அெள் 
புறவுரு மைலரநதது. பிறநத ் மைனியுடன் நிற்்பெள்்்பகால 
வதன்்பட்டகாள். இை்மையும் தூய்்மையும் ததும்பும் 
அெள் உருெம் மு்னப்புடன் துலங்கியது. உறுதியும் 
திரட்சியும் வ்காண்ட அெைது உடலின் ெ்ைவு்ள், 
சிறிய வ்காங்்்்ள், அ்ன்ற இடுப்பு, அைகுற 
ெ்ைநத வமைது்மையகான ்கால்ள் அ்னத்தும் 
அச்சில ெகாரத்வதடுக்ப்்பட்ட்ெ ்்பகால ்தகான்றின. 
்யகா அெ்ை்ய அெதகானித்த்படி இருநதகான்.. 
“உனககுப் புழுங்்வில்ல்யகா, தங்்்ச்சி?”
“இல்ல, எனககு வி்றககுது.”
“எனககும் வி்றககுது… சட்டுப்புட்வடண்டு எனககுக 
வி்றககுது… ஏன் எண்டு வதரி்யல்ல…”
பிறகு “தண்ணி தன்்பகாட்டில வ்காதிக்ட்டும், 
தங்்்ச்சி. தூளிககு ெகா. இஞ்ச எங்்ளுககுவி்ற-
க்காது.”
“ஆ!”
அெர்ள் அரு்ரு்், த்ல்யகாடு த்ல்ெத்து, 
உட்லகாடு உடவலகாட்டி, ்்்கா்ல நீட்டிய்படி 
கிடநதகார்ள். 
“தங்்்ச்சி!”
“சும்மைகா கிட!”

தங்்்யின் மு்த்்த த்மையன் ெருடினகான். பிறகு 
அெ்ைக வ்காஞசினகான். 
“ஏன் என்்னக வ்காஞசிறகாய்?” என்று இ்ரவி்யகா 
்்ட்டகாள்.
அென் ்பதில வசகாலலவில்ல. ஆனகாலும் ்பதிலுககு 
அெளும் வ்காஞசினகாள். பிறகு “என்்ன விடு” 
என்றகாள். 
்யகா தனது ் ்்ைகால அெ்ை இறு்ப் ்பற்றி ் சககிக 
வ்காண்டிருநதகான். அெைகால ் ்பச்ெ முடியவில்ல. 

அெள் மூச்சுவிட முட்டுப்்பட்டகாள். மூச்சுத்திணறி்ய 
்்பகானகாள்!
“நீ என்ன வசய்யிறகாய்?” ஈற்றில அெள் 
முணுமுணுத்தகாள்.
“எனககுத் வதரியகாது… ஒண்டுமில்ல… ேகாங்்ள் 
சும்மைகா வி்ையகாடிறம்…”
“என்்ன விடு…”
ஆனகால ்யகா ்மைற்வ்காண்டு ்ப்றயவில்ல. 
அென் விழி்ளில வெறி வ்காப்புளித்தது. ்பகார்ெ 
்ெவறங்்்கா நி்லவ்காண்டது.
 
இ்ரவி்யகா வீலிட்டு அலறினகாள். “ஐ்யகா, ் டவு்ை! 
அம்மைகா! அம்மைகா! ஐ்யகா, ்டவு்ை!”
நிக்லசகா வெளி்ய வி்ரநது ெநதகாள். குடி்ச 
ெகாயிலில நின்ற்படி தனது பிள்்ை்ள் இருெ்ரயும் 
்ண்ணுற்றகாள். “ேகாசமைகாய்ப் ்்பகா்!” என்று சபித்த்படி 
அெர்்ை ் ேகாககி ஓடிெரும்வ்பகாழுது தடககுப்்பட்டு 
முற்றத்துக குத்துக்ம்்பங்்ள் மீது மைடங்கி விழுநதகாள். 
ஏ்னய ்ம்்பங்்்ை விட்டு விலகிநின்ற கூரிய 
்ம்்பம் ஒன்று அெள் ெயிற்றினுள் ஆைமைகாய் ஏறியது. 
அெள் உருண்டு புரண்டு நிலத்தில விழுநதகாள்.  
பிைநத ெயிற்றின் ஊடகா் உயிர வெளி்யறகாெகாறு 
இரண்டு ்்்ைகாலும் வ்பகாத்த முயன்று ்தகாலவி 
அ்டநதகாள். 

மைலலகாநது கிடநது, ேடுங்கி, சகாகுநதறுெகாயில 
அெைகால ஒருெகாறு அனுங்் முடிநதது. “்டவுள் 
என்்னத் தண்டித்துவிட்டகார… ேகான் வசய்த அ்த 
்பகாெத்்தக வ்காண்்ட ்டவுள் என்்னத் தண்டித்து-
விட்டகார… இதுககுப் ்பழி ஏற்்்ெண்டியது ேகா்ன!... 
இயற்்்ககு மைகாறகான இநதப் பிள்்ை்்ைப் வ்பத்தது 
ேகா்ன!.. ்டவு்ை, என்்ன மைன்னித்துவிடு!..”
தகா்யப் பிள்்ை்ள் ்பகாரக்்ெகா, ்்ட்்்ெகா 
இல்ல… அெர்ள் தூளியில ...உறங்குெது ்்பகால 
...குப்புறத் துெண்டு கிடநதகார்ள். 

வதகா்லவில மை்ல்ய அண்டி ஒரு வதன்்னயிலி-
ருநது ேழுவிய ்தங்்காய்க கு்ல ஒன்று வதகாப்வ்பன  
விழுநத ஓ்ச, ஒரு ்்ப்ை செககுழியின் அடியில 
விழும்வ்பகாழுது எழும் ஓ்ச்ய ஒத்திருநதது. 

்காடு  எழிலகா் அ்சநதகாடிய்படி இருநதது. 
அெதகானமைகான ஒரு விலங்கி்னப் ் ்பகால ்பள்ைத்தகாககு 
வேடு்ேரமைகாய் தகாை முனகி மூச்வசறிநதது. 

•••

Jose de la Cuadra, Valley Heat, translated from Spanish to English by Harry Kurz and from English 
to Tamil by Mani Velupillai, 2020-04-09. / ்ெகாஸ் குெகாத்ரகா (1903-1941) :  எககுெ்டகாரில பிறநதெர, ்விஞர, 
்ட்டு்ரயகாைர, எழுத்தகாைர, ்லவியகாைர, அரசியலறிஞர, இரகாசதநதிரி, ்்பரகாசிரியர, வதகாழிற்சங்்த் த்லெர.
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சமை்கால ஈை ேகாெல்ளில யுத்தத்்த விலககி-
கவ்காண்டு, ் ெறு ் ைங்்ள் ஊடகா்ப் ்பயணிககும் 
ேகாெல்ள் என்று ்பட்டியல இட்டகால, ேமைககுத் 
்தறுெது மி்ககு்றெகா்்ெயிருககும். 
எனககுத் வதரிநது இைங்்்காவின் வமைகஸிக்்கா 
அதிலிருநது விலகியது. சமை்காலத்தில எநதவெகாரு 
ஈைம் சகாரநத ்தகா்பகாத்திரத்்த ெடிெ்மைககும் 
்்பகாது, பின்னணியில யுத்தம் ெந்த தீரும். 
யதகாரத்த ெகாழ்வு அத்னகாடு ்ேரடியகா்்ெகா, 
வமைலலிய இ்ையகா்்ெகா வதகாடரவு்பட்்ட-
யிருககும். அ்தத் தவிரப்்பது அவெைவு 
சகாத்தியம் வ்காண்டதலல. யுத்தம் ஒரு தி்ரயகா்ப் 
பின்னணியில இருநதகாலும் ்தகா்பகாத்திரங்்-
ளின் ்தடல்ள் தகான் பு்னவின் ்தடலகா் 
விரிகிறது. யுத்த பின்புலமைற்ற சிறு்்த்்ை 
எழுதிவிட இயலும். சிறு்்த்ளின் ்பரப்பு 
என்்பது எல்லககு உட்்பட்டது. ேகாெல என்ற 
ெடிெம், விரிவுத் தன்்மை்ய அடிப்்ப்டயகா்க 
வ்காண்டது, அெற்றின் முரண் உ்ரயகாடல்ள், 
ஆைம் எடுத்துகவ்காள்ளும் விரிவு வ்பரியதகா் 
இருப்்பதகால அெற்்ற விடுத்து எழுதுெது என்்பது 
ஈை நிலத்தில பிறநத ்தகா்பகாத்திரத்தின் அடி்ப்டச் 
சரிவு்்ை, ்பகாதிப்பு்்ை தவிரப்்பது ்்பகால 
ஆகிவிடும்.

யுத்தம் வ்காடியது. ்ேரடியகா் ென்மு்ற்ய 
சித்தரிப்்பது. அதன் ்பகாதிப்பு்ள் ்பற்றி உ்ரயகாடக 
கூடியது. ஒருெ்்யில ்சகா்மைகானது. தமிை-
ர்ளுககு மைட்டுமைன்றி சிங்்ைெர்ள் உட்்பட 
எல்லகாருககும் துக்்ரமைகான, ெலி்ள் நிரம்பிய 
அனு்பெத்்தக வ்காடுப்்பது. அதன் இறுதி 
முடிவு, சிங்்ை மைக்ளின் கூட்டு மைனநி்லககு 

மைகிழ்ச்சி்யக வ்காடுக்க கூடியதகா் இருக்லகாம். 
ஆனகால, தனி மைனித அ்ங்்ளுககு அவெகாறுதகான் 
இருககும் என்்பதற்கு ்பன்்மைத்துெமைகான 
முடிவு்ள் இருககும். இன்று யுத்தம் எழுதப்்படும் 
யதகாரத்தெகாத ்்த வசகாலலல என்்பது இநத 
்பன்்மைத்துெமைகான முடிவு்்ை விெகாதிப்்பதகா் 
இருககின்றன. இன்வனகாரு்பக்ம் ் ேரடியகா் ் சகா் 
உைவிய்லக ்ட்டி எழுப்புகின்றன. அெலங்்ள் 
திரும்்பத்திரும்்ப நி்னவூட்டப்்படுகின்றன. 
அெலங்்ளுககுள் பு்தயுண்டு இருக்ககூடிய 
ஒரு ெகாழ்க்்யின் ்ளிப்்்ப வ்காண்டகாட்டமைகா்ச் 
வசகாலெது செகாலகானது.

அமைலரகாஜ் பிரகான்ஸ்சிஸ் எழுதிய ‘்படடைககாடு’ 
யுத்தத்்தகாடு சம்்பநதப்்பட்ட பு்னவு. ஆனகால, 
வ்பரும்்பகாலகான ்பகுதி்ள் ்சகா்மைகான ்பகுதி்்ை 
விடுத்தது, ெகாழ்வின் வ்காண்டகாட்டமைகான 
்பகுதி்்ை ்ேகாககிச் வசலகிறது. ஒருெ்்யில 
்பதின்மைத்தின் இறுதியில இருககும் இ்ைஞர்ளின் 
்்தயகா் இருப்்பதகால, அெர்ளின் இயல்பகான 
ெகாலி்பப் ்பருெத்்தச் வசகாலலும்்்பகாது இநதக 
வ்காண்டகாட்டம் கூடி ெநதுவிடுகிறது.

ேகாெலின் பின்புலம், ்பட்டக்காடு என்ற கிரகாமைத்தில 
ெைரநத மைதன் என்ற ்பதின்மைெயது யுெனின் ் ்த. 
அென் ெைரநது அ்டயும் முதிரச்சியும், அெனது 
இைம் பிரகாயமும், யுத்தம் அெனது ெகாழ்வில 
புறெயமைகா்வும், அ்ெயமைகா்வும் நி்ழ்த்திய 
மைகாறுதல்ளும் ் ்தயின் ் ைங்்ைகா் இருககின்றன. 
இறுதியுத்தத்்தப் ்பற்றிப் ்்பசிய வ்பரும்்பகாலகான 
உ்ரே்ட ்ப்டப்பு்ள் ென்னி, கிளிவேகாச்சி, 
யகாழ்ப்்பகாணம் என்்ற நீண்டிருககின்றன. இக்்த 

| விமை்சனம்  |  அ்னாஜன் பாைகிருஷ்ணன்
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மைன்னகார மைகாெட்டத்்தச் ்சரநத ்பட்டக்காடு என்ற 
கிரகாமைத்தில ஆரம்பித்து மைன்னகார நிலத்்த ஒட்டிய 
்பகுதி்ள் ஊடகா் ே்ரகின்றன.

சுெகாரஸ்யமைகான ெகாசிப்்்ப அளிக்ககூடிய 
்ப்டப்பு்ள் வமைகாழியிலும், ்்தச் சம்்பெத்திலும் 
புது்மை்யக ்்யகாளும். வமைகாழியில இருக்ககூடிய 
புது்மை என்்பது உெ்மை்ள், ெரணிப்பு்ளினூ-
டகா்த் ்தகான்றும். ்்தச் சம்்பெங்்ள், திருப்்பங்்ள், 
முடிச்்ச அவிழ்த்தல என்று தன்்ன மைகாற்றி அடுககிச் 
வசலலும். வ்பகாதுெகா் இநதெ்் ்ப்டப்பு்ளுககு 
சப்-வடகஸ் என்்பது அதி்ைவில இருக்காது. உள்ை-
டுககு்ளில விரிநது ்்தச் சம்்பெங்்ளுககுள் ே்ரும் 
்படிமைங்்ள், குறியீடு்ள் என்்ப்ெ இருக்காது. 
்படிமைங்்்ை தனககுள் வ்காண்டு முன்்னறிச் 
வசலலும் ்ப்டப்பு்ள் நிதகானமைகான ெகாசிப்புககு 
உரிய்ெ. இங்கு நிதகானம் என்்பது ெகாசிப்பின் 
்ெ்ம் சகாரநததலல.

ஈை இலககியத்தில ‘வசங்்் ஆழியகான்’ சிறநத 
சுெகாரஸ்யமைகான சனரஞச் எழுத்தகாைரகா் இருநதிரு-
ககிறகார. அெரது ் ்த்ள் ் மை்லகாட்டமைகான ே்டயில 
தவவிதகாவிச் வசலலககூடியது. ஓரைவுககு த்ெல்ள் 
இருககும் (உ+ம் : ் காட்டகாறு). அெரின் பு்னவு்ளில 
எநத சப்-வடகஸ்்ளும் இலலகாமைல ்ேரடியகா் 
வசகாலலப்்படும் யகாதரத்தெகாத ்்த்ைகா் இருககும். 
இலககியத் தரமைகான ஆக்ங்்ைகா் இலலகாவிட்டகா-
லும், வெகுெனப் ்பரப்பில ேன்கு அறியப்்பட்ட 
எழுத்து்ள்.

அமைலரகாஜ் பிரகான்ஸிஸ் எழுத்து ே்டயிலும் 
சப்-வடகஸ்்ள் இல்ல. ்ேரடியகான கூறு மு்றயில 
வசகாலலப்்பட்ட ்்த. “்பட்டக்காடு” ேகாெல 
சனரஞச்மைகான ெகாசிப்பு அனு்பெத்்த அளிககிறது. 
அதற்்கான முதன்்மைக ்காரணம் ேகாெலின் வமைகாழி. 
ஒவவெகாரு ெகாரத்்த்ளில இருநது அடுத்த 
ெகாரத்்த்ள் ்பற்றி எரிநது ெைரநது வசலகிறது. இநத 
வமைகாழி சகாரு நி்ெதிதகா்ெ நி்னவு ்படுத்தவும் 
வசய்கிறது. ்காரணம், அெர உ்ப்யகாகிககும் 
ெடவமைகாழிச் வசகாற்்ள் (ஸ்திரி, லஜ்்ெ, வியகாகூலம், 
..) இங்்்யும் ்காணககி்டகின்றன. எநதவெகாரு 
வமைகாழி அ்மைப்்்பயும் உருெகாககிகவ்காள்ைக கூடிய 
சுதநதிரம் எழுத்தகாைனுககு இருககின்றது என்்ப்த 
மைறுப்்பதற்கு ஏதும் இல்ல. வமைகாழி மீதும், 
வசகாற்்்ைப் ்பயன்்படுத்தும் ்்பகாது அெற்றின்மீதகான 
நியகாயமைகான ்காரணங்்ளில இருந்த ஆரம்பிக் 
்ெண்டும்.

‘மைதன்’ மீனெ சமூதகாயத்தில பிறநதென். 
மீன்பிடித்த்ல வ்காண்டகாட்டமைகா்ச் வசய்யககூடி-
யென். அெனுககு ெகாழ்க்் சகாரநத ்தடல்ள் 
வ்பரிதகா் இல்ல. ்படிககிறகான், ்காதலிககிறகான், 
யுத்தத்தகால பிரிவு்்ைச் சநதிககிறகான், இைப்பின் 

ெலி்ய உணரகிறகான் என்ற ெகாழ்க்்ச் சித்திரத்தில 
சுைன்றெகாறு இருககிறகான்.

மைதன் என்ற ்பகாத்திரத்தின் தன்னி்லயில ேகாெல 
வசகாலலப்்படுெதகால, அெனது ெகாழ்வு அனு்பெங்்ள் 
மைட்டு்மை ேமைககு கி்டகின்றன. அெனது அடிப்்ப்ட 
ஆதகாரச் சிக்ல என்ன? அெனுகவ்ன்று தனிப்்பட்ட 
்தடல்ள் இருககின்றனெகா? அென் எத்னக 
்ண்டுவ்காள்கிறகான். என்்பதிலிருந்த ேகாெலின் 
அடரத்திககுள் நு்ைய இயலும். மைதனுககு இங்்் 
பிரதகான சிக்ல, ்காதல என்்பதகா்்ெ இருககிறது. 
்காதலில பிரதித்்ய்மைகா் அென் ்ண்டுவ்காள்ளும் 
தரிசனம் என்்பது, வெறும் சகாதகாரண ெகாழ்க்் 
சகாரநத அனு்பெங்்ைகா்்ெ இருககின்றன. இநத 
அனு்பெங்்்ை யகாரும் எழுதிவிட இயலும். ‘்யல’ 
என்ற வ்பண்்ண ஆரம்்பத்தில மைதன் நிரகா்ரிப்்பதும், 
பின்னர அெ்ை விரும்பிக ் காதலிக்ச் வசலலும்்்பகாது 
அெள் ்்பகாரகாளியகா் இருப்்பதும், இறுதியில யுத்தம் 
முடிெ்டநத பின்னர ்ய்லச் சநதிககும்்்பகாது 
அென் அ்டயும் தரிசனம்- இதற்கு ேகான் ்காரணமைகா 
என்ற குற்றவுணரவும், ்்பகாரகாட்டம் என்று குதித்தது 
இதற்குத்தகானகா? என்்பதகான ்்ள்வி்ைகா்்ெ 
இருககின்றன. இெற்்றச் சகாதகாரணமைகா் யகாரும் 
எழுதிக ்்ட்டுவிடலகாம். சம்்பெக ்்காரப்பு்ள் 
ஊடகா்த் திரண்டு ெரும் விடயங்்ள் தகான் இ்ெ. 
இதில அமைலரகாஜ் என்ற எழுத்தகாைரின் வி்சட 
்ண்ட்டதல்ள் என்று ஏதும் இலலகாமை்ல்ய 
இருககின்றன.

தன்னி்லயில, ்பட்டக்காடு ேகாெல ் ்பகான்று, வ்பரும் 
ெரலகாற்று நி்ழ்வில ஒரு ்பதின்மைெயதுச் சிறுெனின் 
்பகார்ெயில வசகாலலப்்படும், அ்சகா்மித்திரனின் 
18 அெது அட்சக்்காடு ேகாெ்ல ஓர ஒப்பீட்டுககு 
எடுத்துகவ்காள்ைலகாம்.

அநத ேகாெலின் ்ைம் நிெகாம் ்காலக ்ஹதரகா்பகாத். 
்ஹதரகா்பகாத்தின் நிெகாம் ்பகாகிஸ்தகானுடன் இ்ணய 
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அலலது இநதியப் வ்பருநிலத்துடன் இ்ணயகாமைல 
தனியகா் ஆட்சிவசய்ய விரும்புகிறகார. அதன் 
வ்பகாருட்டு மைதெகாதம் தூண்டப்்படுகிறது. எங்கும் 
ென்மு்ற, ்பதட்டம் வதகாற்றிகவ்காள்ைப்்படுகிறது. 
அருகிலிருப்்பெர்ள் சட்வடன்று மைத்ெற்று்மை 
வ்காண்டு ்பரஸ்்பரம் ென்மு்ற்ய, அெமைதிப்்்பச் 
வசய்கிறகார்ள். ்பட்டக்காடு மைதனின் ்கால்ட்டம் 
ஏறககு்றய இவெகாறகான ்கால்ட்டம்; தனி ஈைம் 
்்ட்டு ேடககும் ் ்பகாரின் இறுதிக்ட்டம். ்பலெநதமைகா் 
்்பகாரகாளி்ள் இ்ணக்ப்்பட்டு ்்பகாரகாட்டம் ்ெறு 
ெடிெத்்த மைக்ளின் வி்ரகாதத்்த சம்்பகாதித்துகவ்கா-
ண்டு அ்டகிறது. மைதனுககு இ்ெ தள்ளி நி்ழும் 
நி்ழ்வு்ள், மீன் பிடிககிறகான், ்காதலிககிறகான். 
பின்னர குடும்்பத்்தப் பிரிநதிருககும்்்பகாதும் 
்ெ்ல்பகாரககும் ்்டயில ்காதலிககிறகான், திருட்டு 
தம் அடிககிறகான் என்்ற அென் உல்ம் எளி்மையகா் 
இருககிறது. 18ெது அட்சக்்காடு சநதிர்ச்ரன் 
கிரிகவ்ட் வி்ையகாடுகிறகான்; அெனது அப்்பகா என்ன 
ேடநதகாலும் வரயில்ெ ஊழியர என்்பற்கு அப்்பகால 
வசலெதில்ல. அெர்ைது குடும்்ப நி்ழ்வு்்ை 
தவிரத்து வெளி்ய நி்ழும் அரசியல மைகாற்றங்்ள் 
அெர்ளுககு வ்பரிய விடயங்்ைகா் இருக்வில்ல. 
ெகாழ்க்் வேருக்டிககுள் ெரும்்்பகாதும் சத்தமி-
லலகாமைல ஓரமைகா் ெகாழ்நது ்பகாரக்்ெ விரும்புகிறகா-
ர்ள். ்காநதி வ்கா்லயுண்ட ்்பகாது மைட்டு்மை சநதி-
ர்ச்ரன் தன்னு்டய மைதம் சகாரநத பிரக்ஞ்ய 
அ்டநது மைதத்தின் அ்டயகாைத்்த அ்டகிறகான். 
சட்வடன்று அெனது அரசியலகா் அது மைகாறுகின்றது. 
இஸ்லகாமியர்ள் மீது அெனுககு வெறுப்பு ஏற்்ப-
டுகின்றது. சகாமைகானியனின் அரசியலில இ்ணநது 
அெர்ளில ஒருெனகா் ஆகிவிடுகிறகான். ென்மு்றககு 
ஒடுங்கி, ்பயநது உயிரச்சத்துடன் ஒளிநதிருககும் 
இஸ்லகாமிய குடும்்ப வ்பண்்ணச் சநதிககும் நி்ழ்வு 
அெனுககுள் வ்பரும் உ்ட்ெச் வசய்கிறது. 
சட்்ட்யக ்ைட்டி “என்்ன எடுத்துகவ்காள் என் 
குடும்்பத்்த விட்டுவிடு” என்று வசகாலலும் தருணம், 
அெனது மைதம் சகாரநத அ்டயகாை அரசிய்ல அற்்ப-
்பமைகாககிக்காட்டுகிறது. தகானும் சகாமைகானியர்ளில 
ஒருெனகாகிவிட்்டன் என்று உணரகிறகான் சநதிர-
்ச்ரன். அறம் சகாரநத பிரக்ஞ்ய அ்டகிறகான். 
அது்ெ அநத ேகாெலின் திரண்ட தரிசனமைகா் 
இருககிறது. ்பட்டக்காட்டில இவெகாறகான தருணங்்ள் 
கூடி ெரவில்ல. சம்்பெங்்ளின் வதகாகுப்்பகா்்ெ 
இருககின்றன.

வ்பரும்்பகாலகான சம்்பெங்்ள் எல்லகாரகாலும் எழுதி-
விடககூடிய தட்்டயகான சம்்பெங்்ைகா்்ெ 
இருககின்றன. மி் ேலல சம்ெம் என்று ேகாெலில 
உடனடியகா் ஒன்்றககூட நி்னவுகூற இயலவில்ல. 
்டல சகாரநத அனு்பெங்்்ைச் வசகாலலும் இடங்்ள் 
ஈரப்்பகா் இருககிறன. ஆனகால அெற்றில இருக்-
ககூடிய த்ெல தன்்மை, ேகாெலின் சம்்பெங்்ளுடன் 
இயல்பகா்ப் வ்பகாருநதிெரகாமைல தனி அத்தியகாயங்்ைகா் 

நின்றுவிடுகின்றன. ேலல உதகாரணம் மைதனுககு வசகாறி 
மீன் ்டிககும் அத்தியகாயம். அங்்் வ்காடுக்ப்்ப-
டும் கூர்மையகான விடயங்்ள், ்்த அம்சத்துடன் 
்சரகாமைல விலத்தி்ய இருககும் வதகானி்ய 
அளிககிறது. மீனெர ஒருெர, புற உல்த்்தப் 
்பகாரககும் நுட்்பமைகான அெதகானங்்ள் மைதனின் 
்பகாத்திரத்தில வெளிப்்படவில்ல. நி்ெதகாவின் 
அறிமு்த்துககு பின்னரகா் ெரும் ் காதல சித்தரிப்பு்ள், 
இப்்படிதகான் ெரும் என்று அனுமைகானிககும் ெ்்யில 
சகாதகாரணமைகா்்ெ இருககின்றன. நி்ெதகா்ெ 
்காய்ச்சல தகாககிய்்பகாது, தனிய்றயில சநதிககும் 
இடங்்ள் உட்்பட, வ்பற்்றகார மைதனுககுப் ்பகாரத்த 
வ்பண்ணின் பு்்ப்்படம் என்று நி்ெதகா ்காட்டும் 
இடங்்ள் அ்னத்தும், இவெகாறு தகான் அ்மையப் 
்்பகாகிறது என்று வதரிந்த ெகாசிக்்ெண்டியிருநதது. 
ேகாெலில வதரியும் சம்்பெங்்ள் மீதகான முதிரச்சியி-
ன்்மை ேகாெ்ல ்பலவீனமைகா் ஆககுகின்றது.

மைதனுடன்ெரும் ்பகாத்திரம் அந்தகானி, சகாரு 
நி்ெதிதகாவின் எக்ஸல ேகாெலில ெரும் 
வ்காக்்ரகாக்்கா ்பகாத்திரத்்த நி்னவு்படுத்தக 
கூடியது. அென் வ்காடுக்ககூடிய ‘்வுண்டர்ள்’ 
ஏறககு்றய வ்காக்்ரகாக்்காவின் எதிரவி்ன 
்்பகான்்றயுள்ைன. அந்தகானியின் ெகாழ்க்்ப் 
பின்புலம் என்்பது ேகாெலில வ்பரிய அைவில 
வசகாலலப்்படகாமை்ல உள்ைது. அெனது தனிப்்பட்ட 
அநதரங்்ம் சகாரநத வி்பரிப்பு்ளின் கு்ற்பகாடு, 
வெறு்மை மைலிெகான தமிழ்த் தி்ரப்்படங்்ளில 
்தகான்றும் ‘வ்காமைடியன்’ ்்பகான்ற சித்திரத்்த்ய 
அளிககிறது.

்பட்டக்காடு என்ற கிரகாமைத்தின் சுற்றம் உதிரிதத்ெ-
லகா்்ெ ேகாெலில ெருகின்றன. ஒரு ்தெகாலயத்தின் 
ெடிெம் எப்்படி இருககும் என்்ப்தக ்ற்்ப்னயில 
தீட்டி ெைரத்துப் ்பகாரக் இயலகாமை்ல இருககின்றது. 
ேகாெல ஆசிரியர அமைலரகாெகால இெற்்றச் சித்தரி-
த்திருக் இயலும். ஆனகால அமைலரகாஜ் ்்யகாண்ட 
ேகாெல ெடிெம் என்்பது சகாரு நி்ெதிதகாவின் 
�எக்ஸைல்� ேகாெ்ல ஒட்டியதகா் இருககின்றது. 
அத்தியகாயங்்்ை முடிககும் ்பகாணியும் ஏறககு்றய 
அவெகா்ற. இதனகால ஏற்்படும் கு்ற்பகா்ட ்காட்சி 
ரீதியகான சித்தரிப்பு்ளில இருககும் ்பலவீனம் என்று 
்தகான்றுகின்றது. அமைலரகாஜிடம் ்்த இருககிறது. 
யதகாரத்தெகாதக ்்த வசகாலலலில வசகாலலககூடிய 
்்த. ஆனகால, அத்னச் வசகாலல எடுத்த 
ெடிெம், அெரிடம் இருநத ்்த்ய ெைமைகான 
இலககிய ஆக்மைகா் உருமைகாற்ற இயலகாமைல வசய்தி-
ருககிறது. இது ்பட்டக்காடு என்ற கிரகாமைத்தின் 
்்தயலல. அங்கிருககும் இ்ைஞன் ஒருெனின் 
்்த. இநதக ்்த எங்கும் நி்ைலகாம். பிர்தசம் 
என்்பது வ்பரியைவில ேகாெலின் த்லப்புடன் 
இ்ணயவில்ல.

•••
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மூன்று மைகாடிக்ட்டிடத்்தப் ்படி்ளின் ெழி்ய 
ஏறிெநத ்்ைப்பில அெனுககு மூச்சு ெகாங்கிகவ்கா-
ண்டிருநதது. இரண்டு ்படி்ள் சநதிககும் திருப்்பத்தில 
்டற்்்ர்ய ்ேகாககிய அ்ண்ட ்ண்ணகாடி யன்ன-
ல்ளுககு எதிரில இருநதது அநத அப்்பகாரட்வமைண்ட். 
அதன் ெகாசலில சீன எழுத்து்ள் வ்பகாறிக்ப்்பட்ட 
மூங்கில தடி்ைகால வசய்யப்்பட்ட அலங்்காரத்்தகா-
ரணம் வதகாங்்விடப்்பட்டிருநதது. அ்ெ ்காற்றுககு 
அ்சயும் வ்பகாழுது ஒன்்றகாடு ஒன்று ்மைகாதி 
எழும் ‘கிளுங்’ சத்தமும் ்ண்ணகாடிச் சுெர்்ையும் 
தகாண்டிக ்்ட்கும் ்டல்ல்ள் ஓ்ச்யயும் தவிர, 
்ெறு எநத அரெமுமைற்றிருநதது அநத இடம்.

இரண்டு ்்்்ையும் கூப்பிய்படி சீனப்வ்பண்ணின் 
ஆளுயரப் பு்்ப்்படம் அப்்பகாரட்வமைண்ட் ்தவில 
ஒட்டப்்பட்டிருநதது. ்த்ெத் திறநது உள்்ை 
நு்ைநதகான். பிர்காசமைகான வெள்்ை ெரணம் 
பூசப்்பட்ட ஒடுங்கிய  நீண்ட விறகாந்த. சுெர 
முழுதும் ்ண்ணகாடிககுடு்ெ்ளுககுள் ெைரக்-
ப்்பட்ட தகாெரங்்ைகாலும் வ்காடி்ைகாலும் அலங்்-
ரிக்ப்்பட்டிருநதது. ்கான்கரீட்டகால வசய்யப்்பட்ட 
சிறிய அைவிலகான தடகா்ம் தகாமை்ர இ்ல்ைகால 
நிரம்பி இருநதது ஓரிரண்டு பூக்ளும் வமைகாட்டு்ளு-
மிருநதன. ேடுவில அ்ரயடி உயரப் ்பளிங்குப்புத்தர 
்ண்்்ை ்பகாதி மூடிய்படி உட்்காநதிருநதகார.

ஒரு ரிசப்ென் ்்பகான்ற ்பகுதி இருநதது. அதில 
்்காலடன் ஸ்்பகா எனும் நி்யகான் வெளிச்சம் மின்னி-
கவ்காண்டிருநதது. அநதப் வ்பண்தகான் முதலில 
எழுநது நின்று ெணக்ம் வசகான்னகாள். தகாட்டீ்மைகான 
உருெம். வதற்குச் சிங்்ைப்வ்பண்்ளின் மு்ெகாகு. 
ஒசிரி புட்ெ உடுத்தியிருநதகாள். ்மைற்்படி குறிப்பு-
்்ைவயலலகாம் வேகாடி ்ேரத்தில அெதகானித்த்படி 
்பதிலுககு ெணக்ம் வசகான்னகான். என்ன எது என்று 
இருெருககுள்ளும் எநதப் ்்பச்சுெகாரத்்த்ளும் 
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ேடக்காமைல ்ேரடியகா் “எகதகாஸ் ்பண்சீயகாய� 
என்றகாள். அென் ்பர்ஸத் திறநது மூன்று 
ஐநூறுரூ்பகாய்த் தகாள்்்ை எடுத்து நீட்டினகான். அ்த 
ெகாங்கிகவ்காண்டு அெளுககு முன்னகாலிருநத ெரவு 
ஏட்்ட விரித்து “ேமை வமைகாக்த்த� என்றகாள் அென் 
‘சு்ரஷ்’ என்றதும் ெய்தயும் ஊ்ரயும் ்்ட்டு 
எழுதிகவ்காண்டகாள். அெளுககு ேன்கு வதரியும் அென் 
வசகாலலும் வ்பயரும் மு்ெரியும் வ்பகாய்யகான்ெ 
என்று, இருநதும் எழுதிகவ்காண்டகாள். அென் 
மைட்டுமைலல இங்கு ெரும் யகாரு்மை தங்்ைது வசகாநத 
வ்பய்ர்யகா மு்ெரி்ய்யகா தர விரும்புெதில்ல.

்மை்ச மீது இருநத ் ்காலிங் வ்பல்ல அழுத்தினகாள். 
உள்்ையிருநது சில வ்பண்்ள் ெரி்சயில ெநது அங்கு 
கிடநத வேடிய ்சகா்பகாவில நி்றநது வ்காண்டகார்ள். 
ரிசப்ெனில இருநத வ்பண் அெர்ளின் ்பக்ம் 
்்்யக ்காட்டினகாள்.

எல்லகார மீதும் அென் ்ண்்ள் மி் ்ெ்மைகா் மைகாறி 
மைகாறி வமைகாய்க்த்வதகாடங்கின.  ஒருெரில இருநது 
இன்வனகாருெ்ரத் தனியகா்ப்  பிரித்து அெதகானிக் 
முடியகாத்படி அெர்ளின் உ்டயும் மு்ப்பூச்சு்-
ளுமிருநதன. உள்ைங்்் வியரக்த் வதகாடங்கியது. 
யகா்ரத் வதரிவுவசய்ெது என்று வதரியகாமைல அென் 
தடுமைகாறுெ்த அநதப் வ்பண்்ள் அெதகானித்துத் 
தங்்ளுககுள் ்பரி்காசம் வசய்து சிரிக்த்வதகாடங்கினர. 
அெசர அெசரமைகா் ஒருத்தி்யக ்் ்காட்டினகான். 
அெள் ஏ்தகா சகாதித்த திமிரில எழுநது உள்்ை 
ேடநதகாள். அென், அெ்ைப் பின்வதகாடரநதகான். 
அங்கிருநது ஓர ஒடுங்கிய ்பகா்த வதகாடரநதது. அதன் 
இரண்டு ்பக்ங்்ளும் சின்னச் சின்னதகா் அ்ற்ள் 
இருநதன. அ்ெ எதற்கு்மை ்தவு்ள் ்ெக்ப்்ப-
டகாமைல அெற்றின் ெகாயில்ளிலும் தி்ரச்சீ்ல்ள் 
மைகாத்திரம் வதகாங்் விடப்்பட்டிருநதன.  அ்ெ 
்காற்றுககு அ்சநது ்பகா்தககுக குறுக்கா்ப் ்பறநது-
வ்காண்டிருநதன. அதற்கி்டயில அநதப் வ்பண் தன் 
சகாக்லட் நிற ் ஹஹீலில மிடுக்்காடு ேடநது்்பகாெது 
ேன்கு ்பயிற்றுவிக்ப்்பட்ட  ்்பகாரககுதி்ர  அரச 
அணிெகுப்பில ேடநது வசலெது்்பகால இருநதது. 
ஓர அ்றககு முன்னகால நின்று அெ்ன உள்்ை 
்்பகா்ச்வசகான்னகாள். அது இதற்்கா்்ெ பிரத்தி்ய-
்மைகா்த் தயகாரிக்ப்்பட்ட அ்ற. அதன் மைத்தியில  
ஒருெர மைட்டும் ்படுத்துகவ்காள்ைக கூடிய ்ட்டில 
அதன் மீது ்பச்்ச  நிற விரிப்பும் தும்்்பப்பூ நிறத்தில   
துண்டும்  மைடித்து ்ெக்ப்்பட்டிருநதன. அதன் 
அருகில  அலரிப்பூக்ளும் தட்்டயகான கூைகாங்்ற்்-
ளும் ்பரப்பி ்ெக்ப்்பட்டிருநதன. அநதத் துண்்ட 
அென் ்்யில வ்காடுத்து குளித்துவிட்டு ெரும்்படி 
வசகான்னகாள். அென் ஆ்ட்்ைக ் ்ைய உதவினகாள். 
அெற்்றக ்சங்்காமைல மைடித்து ்ெத்தகாள். அெ்ன 
அ்ைத்துச்வசன்று குளியல்ற்யக ்காட்டினகாள். 
குளித்து முடித்து ெரும் ெ்ரககும் ெகாசலி்ல்ய 
்காத்துகவ்காண்டிருநதகாள்.  

அ்றககுள் அ்ைத்துச்வசன்று அென் உடலில 
ஒட்டியிருநத நீரத்துளி்்ைத் து்டத்து, ்ட்டி்லக 
்காட்டி, ்படுத்துக வ்காள்ைச் வசகான்னகாள். இறககுமைதி 
வசய்யப்்பட்ட வ்பகாடி ்லகாெ்னத் தன் உள்ை-
ங்்்்ளில பிழிநது விட்டு இரண்டு ்்்ளிலும் 
பூசிகவ்காண்டு அநதக ்்்்ை அென் முதுகின் 
்மைல ்ெத்தகாள். அதன் குளிரச்சியும் ்த்தப்பும் 
முண்ணகான் ெழியகா் அென் உடல முழுதும் 
்பகாய்நதது. நீரப்்பரப்பின் மீது ே்ரும் தண்ணீரப் 
பூச்சி்ளின் ்கால்ள்்்பகால அெள் விரல்ள் அென் 
உடலின்மீது ்பட்டும் ்படகாதது ்்பகால ே்ரத்வதகா-
டங்கின. ேரம்பு முடிச்சு்ள் உதறத்வதகாடங்கின. 
்காதுமைடல்ள் சூடகா் ஆரம்பித்தன. ஓர ஆணின் 
உணரச்சி்்ைத் தூண்டககூடிய வதகாழிலமு்றயகான 
வதகாடு்் ஒன்்ற நி்ழ்த்துெதில ்் ்தரநதெைகா்   
அெள்  இருநதகாள். அென் உடல ஒரு ்பற்ெயின் 
இறக்்்்பகால எ்ட இைநது ்்பகானது. தன் 
்்்்ை அென் அடி ெயிற்றுககும் மைகாரபுககும் கீ்ை 
வசலுத்தி அெ்ன திரும்பிப் ்படுக் உதவி வசய்தகாள். 
அென் மைலலகாநது ்படுத்துகவ்காண்டதும்  அெ்னப் 
்பகாரத்துப் புன்ன்்த்தகாள்.

“்்பர என்ன?”

“ஷிரகாணி�

“எநத இடம்?”

“்ண்டி”

“்லயகாணம் ்ட்டியகாச்சகா?”

“ம்ம்ம்”

்்பச்சுெகாககில அெளின் ்்்்ைத் தடெத்வதகா-
டங்கினகான். ்பதறகாமைல அென் ்்்ய எடுத்துக 
்ட்டிலின் மீது ்ெத்தகாள். 
“நீங்் இங்் ்ெ்ல வசய்ரீங்் எண்டு வீட்்ட 
வதரியுமைகா?”
“இலல, பியூட்டி ்பகாரலரல ்ெ்ல எண்டுதகான் 
வசகாலலிருக்ன்”
மீண்டும் அெளின் ் ்்்ைத் தடெத்வதகாடங்கினகான்.
மைசகாஜ் வசய்ெ்த நிறுத்திவிட்டுக ் ட்டிலின் மீது ஏறி 
அமைரநதுவ்காண்டகாள். 
“வதகாட ் ெண்டும் ஏண்டகா எனககு இன்னும் ஆயிரம் 
ரூ்பகா ்ெணும்� கிறக்மைகான குரலில அ்றககு 
வெளி்ய ்்ட்்காத குரலில கிசுகிசுத்தகாள். அென் 
அெளுககு ஆயிரம் ரூ்பகாய் தகாள் ஒன்்ற எடுத்து 
நீட்டினகான். ்ட்டிலில இருநது துள்ளிப் ்பகாய்நது 
இறங்கித் தன் விரல வித்்த்யத் வதகாடங்கினகாள். 
அென்  மீண்டும் தடெத்வதகாடங்கினகான். இப்்்பகாது 



சித்திரை 2021  | 69 

அங்கிருநது எநத எதிரப்புமின்றி அெனின் தீண்டல்ள் 
முழுெதுமைகா் அனுமைதிக்ப்்பட்டிருநதது.

ஆணுககு அென் ஆண்்மை சகாரநது ஒரு நிரநதர 
சந்த்ம் இருநதுவ்காண்்ட இருககும். அ்த ஒரு 
வ்பண் உ்டககும் வ்பகாழுது அென் ்பரெசமை்ட-
கிறகான். ஷிரகாணி அநதச் சூட்சுமைத்்தத் வதரிநது 
்ெத்திருநதகாள். அெள் விரல்ளும் வதகாடு்்யும் 
அென் உட்ல ஓர  உச்ச நி்லககு மைகாற்றியிருநதது. 
அெள், அென் உடலைகில கிைறப்்பட்டெள்்்பகால 
அெனது உட்ல ெரணிக்த் வதகாடங்கினகாள். 
தகான் இத்த்ன  ெருடத்தில இது ்்பகான்றவதகாரு 
திண்ணமைகான உட்லப் ்பகாரத்ததில்ல என்றகாள். 
அென் மைகாரபில முத்தமிட்டகாள். முரட்டுத்வதகா-
டு்் வசய்தகாள். ்காதுமைடல்்ை தன் நுனி ேகாெகால 
ெருடிய்படி “இநத முரட்டு உடம்்ப என்னகால தனியகா 
சமைகாளிக் முடியல’’ என்றகாள்.

அென் ஆச்சரியமைகா் ஷிரகாணி்யப் ்பகாரத்தகான். 
“உனககு விரும்பினகா வசகாலலு என்ன ்்பகால்ெ 
இன்வனகாருத்தி்ய கூட்டிடுெகா்ரன். வெறும் ஆயிரம் 
ரூ்பகா குடுத்தகா ்்பகாதும்�

அெனிடமிருநது வெறும் முன்ல்ள் மைகாத்திர்மை 
்பதிலகா் ெநதது. ்்பரம் ்்பசுெதற்குக கூடத் திரகா-
ணியற்றெனகா்க கிடநதகான். த்லமைகாட்டில இருநத 
்பர்ஸ  எடுத்து ்மைலுவமைகாரு ஆயிரம் ரூ்பகா்ய 
அெளிடம் நீட்டினகான். ஷிரகாணி அெசர அெசரமைகா்த் 
தன் ்மைலகா்ட்யச் சரி வசய்துவ்காண்டு ்பளிங்கு-
ப்புத்தரின் விறகாந்தககு ஓடினகாள்.   சில வினகாடி்ள் 
்ழித்து ஷிரகாணியின் ்ஹஹீல ஓ்ச அ்ற்ய 
்ேகாககி ே்ரநது வ்காண்டிருநதது. முதலில ஷிரகாணி 
அ்றககுள் நு்ைத்தகாள். அ்றககுள் எரிநது 
வ்காண்டிருநத விைக்் அ்ணத்தகாள். எதிரில 
இருககும் உருெம் மைங்்லகா்த் வதரியும்்படியகான 
வெளிச்சம் மைட்டும் அநத அ்றககுள் இருநதது.

“வலகாககு அக்கா� என்று ்தவின் தி்ரச்சீ்லககு 
வெளி்ய  நிற்்பெருககு மைகாத்திரம் ்்ட்கும்்படியகா்க 
கூப்பிட்டகாள். அநத மைங்்லகான உருெம் உள்்ை 
நு்ைநதது. ் ட்டிலின் இரு ்பக்ங்்ளிலும் இருெரும் 
நின்றுவ்காண்டகார்ள். சற்று ்ேரத்தில இரு்பது 
தண்ணீர பூச்சி்ள் அென் மீது ேடக்த்வதகாடங்கின. 
அென் இரண்டு ்்்ளும் தடுமைகாறின. ்பசி வ்காண்ட 
வசநேகாய்்ளின் கூட்டம்்்பகால அென் ்்்ள் ்பர்பர-
க்த்வதகாடங்கின. அ்ெ  அெர்ளின் மைகார்ப்ங்்-
ளுககு வி்ரநதன. சடுதியகா் அெனுடல உஷ்ண-
மிைக்த் வதகாடங்குெ்த ஷிரகாணி உணரநதகாள். 
அெனுடல வியரத்துக குளிர ஆரம்பித்தது. அெனது 
விரல்ள் ஏ்தகா வித்தியகாசத்்த உணரநதன. 
சட்வடன்று ்ட்டில மீது எழுநது அமைரநதுவ்கா-
ண்டகான். “்லட்்ட ்்பகாடு� என்றகான். ஷிரகாணி 

அெ்னச் சமைகாளித்து மீண்டும் ் ட்டிலின் மீது சகாய்க் 
மு்னநதகாள். “்லட்்ட ்்பகாடு�

என்று அென் இன்னும் சத்தமைகா் அதி்காரத்வதகானி-
யில உறுமினகான். ஷிரகாணி தயங்கித் தயங்கிப் ்்பகாய் 
்லட்்ட  ஓன் வசய்தகாள். வ்பரியக்கா தன் உட்லத் 
தனககுள் குறுககிக வ்காண்டு த்ல்யக குனிநது 
வ்காண்டகாள்.  தன் வதகாடு்் தனககு உணரத்தியது 
சரி தகான் என்ற இறுமைகாப்பும் தகான் ஏமைகாற்றப்்பட்டு 
விட்்டன் என்ற ெலியும்  ஒரு ் சர அென் மு்த்தில 
வ்காப்்பளித்துகவ்காண்டிருநதது. வ்பரியக்காவின் 
ேகாடியில ் ்  ் ெத்து அெள் மு்த்்த உயரத்தினகான். 
அெள் மீண்டும் த்ல்யக குனிநது வ்காண்டகாள்.

அெளுககு ஐம்்பது ெயத்துககும் கு்றெகா் இருக் 
ெகாய்ப்பிலலகாத ்தகாற்றம். த்ச்ள் தைதைத்து,்தகால 
சுருக்ங்்ள் பிடிக்த் வதகாடங்கியி ருநதது. எலலகாெ-
ற்்றயும் மு்ப்பூச்சுககு மை்றக்க வ்காடுத்திருநதகாள் 
சட்வடன்று ஷிரகாணியின் ்பக்ம் திரும்பி
“என்னட்ட என்ன வசகாலலி ்காசு ்்ட்ட?�
“இெளுககுத்தகான் ஆயிரம் ரூ்பகாய் ் ்ட்டியகா?” என்று 
்பகாய்நதகான் இருெரும் ஒரு ெகாரத்்த கூட ்்பசகாமைல 
நின்று வ்காண்டிருநதகார்ள். அெசர அெசரமைகா்த் தன் 
ஆ்ட்்ை எடுத்து அணிநது வ்காண்டகான். அ்ற்ய 
விட்டு வெளி்யற முயன்றெ்னத் தடுத்து நிறுத்தி 
ஷிரகாணி எ்த்யகா வசகாலல முயன்றகாள். ஆள்்காட்டி 
விர்ல அெள் மூககுககு ்ேரகா் உயரத்திப் 
்பட்படத்தகான். அெள் வசகாலல ெநத ெகாரத்்த்்ை 
விழுங்கிகவ்காண்டகாள். உள்ைங்்்யில அென் 
வ்காடுத்த ஆயிரம் ரூ்பகா்ய ்ெத்து அெனிடம் 
நீட்டினகாள். அ்த ெகாங்கிக ்்்ளுககுள் ்ெத்துக 
்சககி வலகாககு அக்காவின் மு்த்தில வீசினகான். 
ஒரு புயற்்காற்று ்்ர்ய ்டப்்பது்்பகால அநத 
அ்றககுள்ளிருநது வெளி்யறினகான். இருெரும் 
நீண்ட ்ேரமைகா் அ்ற்ய விட்டு வெளி்யறகாமைல 
அங்்்்ய நின்று வ்காண்டிருநதகார்ள். பின் 
வ்பரியக்கா ே்ரநது வமைகாட்்ட மைகாடிககுப் ்்பகானகாள்
                                                               
                                                                          

02.

ஷிரகாணி அருகில ெநது நிற்்பது கூட வதரியகாமைல 
வலகாககு அக்கா ்ட்ல்ய  வெறித்துப் ்பகாரத்துக 
வ்காண்டிருநதகாள். எதுவு்மை ேடக்காதது ்்பகால 
அெ்ைப் ்பகாரத்துச் சிரித்தகாள் வ்பரியக்கா.
“என்ன மைன்னிச்சிரு வலகாககு அக்கா என்னகால தகா்ன 
உனககு இநத அெமைகானம்”
“எனககுத் வதரிஞசு ஒரு ெகாரமைகா் உனககு ஒரு 
்ஸ்டமைர கூட இலல�
“உன்கிட்ட ்காச தநதிருநதகா ெகாங்கியிருக்மைகாட்ட 
அதன் இப்்படி ்பண்ணினன் நி்னச்சது என்ன்ெகா 
ேடநதது என்ன்ெகா�
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வ்பரியக்கா தன் இரண்டு ்்்ைகாலும் ஷிரகாணியின் 
்ன்னங்்்ை அ்ணத்துப் பிடித்தகாள். 
“ேகான் ்ெ்லப்்படுறன் எண்டு நி்னககிறிய?�
“இலல்ெ இலல இப்்ப ேடநதது எதுவு்மை எனககு 
ஒரு விெய்மை இலல” 
“உனககு என்ட ்்பர வதரியுமைகா”
“உனககு மைட்டுமிலல  இங்் யகாருககு்மை என்ட 
்்பர வதரியகாது” 
“எப்்ப என்ட ்்பர மை்றநது ்்பகாய் ேகான் உங்்-
ளுகவ்லலகாம் வ்பரியக்கா ஆ்ன்னகா அண்்டக்் 
ேகான் இதுகவ்லலகாம் என்னத் தயகாரப் ்படுத்திட்்டன். 
இங்் இருநது வெளிய ் ்பகானகா பிச்்ச எடுக்்ெணும் 
அதுககு இது ்பரெகாலல�
அென் மு்த்தில வீசி எறிநது விட்டுப் ் ்பகான ஆயிரம்  
ரூ்பகா்ய வ்பரியக்காவிடம் நீட்டினகாள் ஷிரகாணி.
 
“இநதக ்காசு எனககுரியதில்ல. இத நீ்ய ெச்சிரு 
எனககுத் ்த்ெ ்பட்டகா  உன்னட்டக ்்ககி்றன். 
்்பகா ்ஸ்டமைர ெகாற ்ேரம் நீ ்்பகாய் ்ெ்லயப் 
்பகாரு” ஷிரகாணி எதுவும் வசகாலலகாமைல அங்கிருநது 
திரும்பிப்்்பகானகாள்.

வ்காழும்பின் வமைரின் டி்ரவ இரவின் சம்பிரதகாய-
ங்்ளுககு வமைலல வமைலல மைகாறிகவ்காண்டிருநதது. 
சகா்ல முழுதும் ெகா்னங்்ளும் ் ட்டிடங்்ளும் ஒளிர-
த்வதகாண்டங்கின எலலகா இயநதிர உறுமைல்ளுககு  
்மைலகா்வும் ்டல ஆரப்்பரித்துக வ்காண்டிருநதது. 
மிதமைகான ்்பகா்தயில மூன்று இ்ைஞர்ள் 
்்காலடன் ஸ்்பகாவிற்குள் நு்ைநதகார்ள். ்்காலடன் 
ஸ்்பகாவின் நியகான் வெளிச்சம் புத்தரின் ்பளிங்கு 
மு்த்தில ்பை்பைத்துகவ்காண்டிருநதது.

மூன்று ்்பருககும் சரியகா், வ்பரியக்கா்ெகாடு மூெர 
அநத வேடிய ்சகா்பகாவில அமைரநது வ்காண்டகார்ள். 
்ெறு வ்பண்்ள் இல்லயகா என்று அெர்ள் 
ரிசப்ெனில விசகாரித்தகார்ள். மைற்்றயெர்ள் 
்ெ்லயில இருப்்பதகா் அநதப் வ்பண் வசகான்னகாள் 
இப்்்பகாது அெள் ஒசிரி ்ச்லயில இருநது ஜீன்ஸ் 
டீ்சரட்ககு மைகாறியிருநதகாள்.

அெர்ள் மூெரும் ஒரு மூ்லககுச் வசன்று தங்்ளுககுள் 
்்பசிகவ்காண்டகார்ள். வ்பரியக்கா தவிரநத மைற்்றய 
இருெ்ரயும் அெர்ள் உள்்ை அ்ைத்துகவ்கா-
ண்டு ்்பகானகார்ள். மூன்றகாமைென் உள்்ை இருநது 
வ்பண்்ள் யகாரகாெது  ெரும்  ெ்ரககும் ்காத்திருப்்ப-
தகா்ச் வசகாலலி வேடிய ் சகா்பகாவுககு முன்னகால கிடநத 
பிைகாஸ்டிக ேகாற்்காலியில வ்பரியக்விற்கு முன்னகால 
அமைரநது வ்காண்டகான். நீண்ட  ்ேரம் ்காத்திருநது 
உள்்ையிருநது வ்பண்்ள் ெநததும் அெர்ளில 
ஒருத்தி்ய அ்ைத்துகவ்காண்டு உள்்ை ்்பகானகான். 
வ்பரியக்கா எநதச் சலனமுமிலலகாமைல இறநதெ்ை-
ப்்்பகால அ்த இடத்தில அமைரநதிருநதகாள்.

03.
 
சித்தி்ரப்புத்தகாண்டு இலங்்்யின் மி்ப்வ்பரும் 
வ்காண்டகாட்ட ்காலம். வ்காழும்பு ே்ர புத்தகாண்டிற்கு 
முநதிய ெகாரங்்ளில எப்்படிக ்்ை ்ட்டத் 
வதகாடங்குகிற்தகா அ்த்்பகால புத்தகாண்டு ேகாட்்ளில  
இங்கு ்ெ்ல வசய்யும் வ்பரும்்பகாலகானெர்ள் 
வெளிப் பிர்தசத்தெர்ள் வெளி்யறிய பின் வெறி-
ச்்சகாடிப்்்பகாய் இருககும்.

அன்று இரவு வரகாெகான் ்்காலடன் ஸ்்பகாவிற்கு 
ெநதிருநதகார. ேகான்கு, ஐநது ் ்பருககு ் மைல ் ்காலடன் 
ஸ்்பகா ்் மைகாறி இப்்்பகாது இ்த அெர தகான் 
ேடத்தி ெருகிறகார. வரகாெகான் சுங்்த்தி்ணக்ைத்தில 
உயரதி்காரி. எப்்்பகாதகாெது ேள்ளிரவுககு பிறகு ெநது 
சில வினகாடி்ள் மைட்டும் இருநது விட்டுப் ்்பகாெகார. 
எல்லகா்ரயும் அ்ைத்து விசகாரித்தெர, புத்தகாண்டுககு 
எல்லகாருககும் ஒரு ் ெர வ்காடுத்தகார. இங்கு ் ெ்ல 
வசய்யும் யகாருககும் சம்்பைம் ெைங்்ப்்படுெதில்ல. 
அெர்ள் ்ஸ்டமைர்ளிடம் டிப் ெகாங்கிகவ்காள்ை 
முடியும். ெருடவமைகாருமு்ற இது்்பகால ஒரு ்ெர 
ெைங்்ப்்படும். ஆ்ைப் வ்பகாறுத்து அதன் ்னதி 
இருககும்.

வ்பரியக்கா்ெ அ்ைத்து ஒரு ்ெ்ரக வ்காடுத்தகார.
“ெருசத்துககு இருப்பீர்ைகா? இலல வீட்்ட 
்்பகாறீங்்ைகா?”
“இலலத் தம்பி இருப்்பன்”
“மைற்ற எலலகாரும் ் ்பகாயிருெகாங்், ்பத்திரமைகா இருங்். 
ஏதும் ்த்ெ இருநத எனககு ்்கால ்பண்ணுங்்“
 
சிறிது ்ேரம் தனக்கான அ்றயில இருநதுவிட்டு 
வரகாெகான் கிைம்பிப் ்்பகானகார. வ்பரியக்கா தனியகா்ச் 
வசன்று அநதக ்ெ்ரப் பிரித்துப் ்பகாரத்தகாள் உள்்ை 
்பன்னிவரண்டகாயிரம் ரூ்பகாய் இருநதது. ்ண்்ளில 
ஒற்றிகவ்காண்டகாள் அடுத்தேகாள் ்கா்லயில இருநது 
ஒவவெகாருெரகா் ஊருககுச் வசலலத்வதகாடங்கினர. 
ஷிரகாணி இரவு ்பதிவனகாருமைணி ரயிலில வசலெதற்கு 
டிகவ்ட் புக ்பண்ணியிருநதகாள்.

“்ெனமைகா இருங்் மூணு ேகாளில ெநதிருென்” 
வசகாலலி, ்ட்டி அ்ணத்துவிட்டுப் ்்பகானகாள்.

நீண்ட ேகாட்்ளுககுப் பிறகு அெ்ை ெழியனுப்்ப 
இறங்கி ெநதகாள் வ்பரியக்கா. ெரும் ெழியில தனக்கா் 
ெகாப்பிங் வசய்துவ்காண்டகாள் ச்மைப்்பதற்கு ்த்ெ-
யகானெற்்றவயலலகாம் ெகாங்கினகாள். வெள்ைெத்்தக 
்டற்்்ரயில ்பகாதம் ே்னய நீண்ட ் ேரம் அமைரநதி-
ருநதகாள். அப்்பகாரட்வமைண்ட்ககுத் திரும்பும்்்பகாது 
மூன்று மைணியகாகி இருநதது. மைறுேகாள்  ்ப்லகான 
பின்்்ப எழுநது வ்காண்டகாள். தனக்கா் மைட்டும் 
ஒரு ்தநீர  தயகாரித்துகவ்காண்டகாள். நிலம் முழுதும் 
சுத்தம் வசய்தகாள். விரிப்பு்ள், தி்ரச்சீ்ல்ள் 
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எலலகாெற்்றயும் து்ெத்து வமைகாட்்டமைகாடியில 
்காய ்ெத்தகாள். தனககுப் பிடித்தெற்்றவயலலகாம் 
வ்காஞசம் வ்காஞசமைகா்ச் ச்மைத்துகவ்காண்டகாள். ேடு 
ஹகாலில ்மை்ச ்்பகாட்டு, தகான் ச்மைத்தெற்்றவய-
லலகாம் அை்கா் அடுககி ்ெத்தகாள்.

குளியல்றயின் ்த்ெத் திறநது ்ெத்த்படி்ய 
நீண்ட குளியல ்்பகாட்டகாள். ெகாங்கிெநத புதிய 
ஆ்டககு மைகாறி, ்மைக அப் வசய்துவ்காண்டகாள். 
ெருடம் முழுெதும் இநத ஒரு ெகாரத்துக்கா்்ெ 
அெள் ்காத்திருப்்பகாள். இது அெளுக்கான ்பண்டி-
்்க்காலம். உணவு ்மை்சயில வமைழுகுெரத்தி்ய 
ஏற்றி ்ெத்தகாள். வெளிேகாட்டு ்ஸ்டமைர்ள் 
ெரும்்்பகாது டிப்ஸ் உடன் அெர்ளிடமிருககும் 
மைதுப் புட்டி்்ையும் வ்காடுத்துவிட்டுச் வசலெகார்ள். 
அ்தவயலலகாம் ஓர அலுமைகாரியில ்சமித்து ்ெத்து 
எப்்்பகாதகாெது ஒரு ேகாள் வ்பண்்ள் எல்லகாரும் 
ஒன்றகா்க கூடி, அ்தக குடிப்்பகார்ள் . வ்பரியக்கா 
விற்கு அது ஞகா்ப்ம் ெநதது. அநத அலுமைகாரி்யத் 
திறநதகாள் உள்்ை ஆ்றழு ்்பகாத்தல்ளிருநதன. 
ஒரு ்ென் புட்டி்ய உருவி வெளிய எடுத்தகாள். 
நீண்ட ்ண்ணகாடிக குெ்ையில ஊற்றிகவ்காண்டகாள். 
அநத ்ென் புட்டி்ய அெதகானித்தகாள். அது 
அறு்பது ெருடம் ்பை்மையகான ்ென். புட்டி்ய 
முத்தமிட்டகாள். சிெப்பு நிற ் ென் தளுதளுத்துகவ்கா-
ண்டிருநதது. குெ்ை்ய உதடு்ளில ் ெககும்்்பகாது 
வெளியில ்காலிங் வ்பல சத்தம் ்்ட்டது.  

்டி்காரத்்தப் ்பகாரத்தகாள், இரகாத்திரி  ஒன்்பது மைணி 
ஆெதற்கு இன்னும் 5 நிமிடங்்ளிருநதன. மைற்்றய 
ேகாட்்ளில ்ஸ்டமைர ெநது ்்பகாகும் ்ேரம் தகான். 
ஆனகால இன்று ்கா்லயில இருநது ஸ்்பகா பூட்டப்்ப-
ட்டிருநதது. ெை்மையகான ்ஸ்டமைரஸ் எல்லகாரும் 
ஊருககுப் ்்பகாயிருநதிருப்்பகார்ள். ்்பகான யகாரும் 
்பஸ் கி்டக்காமைல திரும்்ப ெநதிருப்்பகார்்ைகா?
எழுநது ்்பகாய்க ்த்ெ திறநதகாள்.

ஆறடிககுக கு்றவிலலகாத உயரநத உருெம் இருளில 
நின்றுவ்காண்டிருநதது. அெ்ைக ்ண்டதும் இரண்டு 
அடி்ள் ே்ரநது, முன்னகால ெநது புன்ன்்த்தகான்
“நீங்்... மைரியம் தகா்ன?”
வ்பரியக்காவின் ஒவவெகாரு வசலலும் சிலுசிலுத்தது
“நீங்்.....?”
“ேகான்  நுெகான்”
“ஆரமில இருநதன் ஞகா்ப்மிருக்கா?”
“மைருதகா்ன வலகாட்ஜ்ல இருநதீங்்?”
ஒரு...மைனதுககுள் ் ணககு ்பகாரத்துகவ்காண்டகான் ்பத்து 
ெருசத்துககு முன்னகால. அது வெட்்மைகா ஆச்சரியமைகா 
என்னவென்று வசகாலலிவிட்ெ முடியகாத ஒரு மைன 
நி்லயில நின்றுவ்காண்டிருநதகாள் வ்பரியக்கா
அென் ் ்ட்்பதற்வ்லலகாம் ஆம் என்்பதகா்த் த்லயகா-
ட்டிகவ்காண்டிருநதகாள்.
“ஸ்்பகா மூடியகா இண்்டககு?”

“இலல�
“உள்ை ெகாங்்�
வ்பரியக்கா உள்வை ேடநதகாள். அென் பின் 
வதகாடரநதகான்.
“ஓ்ஹகா சகாப்பிடுற ்ேரம் ெநதிட்டகானகா?�
“இலல ்பரெகாலல”
“எங்் இருநத இவெைவு ேகாைகா?’’
“வஹய்டி�
“அது எங்்?�
“அது அவமைரிக்கா கிட்ட�
“ஆரமில இருநது அனுப்பினகாங்்�
“அஞசு ெருெம் அங்் இருநதன்�
“ேகாட்டுககு ெநது 4 ெருசமைகாச்சு உங்்ை ்தடகாத 
வலகாட்ஜ் இலல ஸ்்பகா இலல. ஒரு மைகாதிரியகாக ் ண்டு 
பிடிச்சிட்டகான்”
“மைரியம்! உங்்ை ெகாழ்க்்யில திரும்்பப் 
்பகாரக்காமை்ல்ய வசத்துப்்்பகாயிருெகா்னகா எண்டு 
நி்னச்சன்”

வ்பரியக்காவின் மு்ம் ஒருவித ேமைட்டுச் சிரிப்்்பகாடு 
உ்றநது்்பகாய் இருநதது. உதடு்ளுககுள்ளிருநது 
சிரிப்பு பீறிட்டு ெநதது அெளுககு.

“சரி இங்் யகாரும் இலல ேகான் மைட்டும் தகா்ன 
இருக்ன்”

“ேகான் உங்்ைப் ்பகாக்த்தகா்ன ெநதன் மைரியம்”

“சகாப்பிடுறியகா?”

“்ெண்டகாம்”

“சரி ெகா”

்ஸ்டமைர்்ை ்பதிவு வசய்யும் புத்த்த்்த எடுத்து 
அென் வ்பயர மு்ெரி்ய எழுதினகாள். வேடிய 
்சகா்பகாவின் ேடுவில ஒரு ்பட்டத்து மைஹகாரகாணி்யப் 
்்பகால ் கால மீது ் கால ் ்பகாட்டு அமைரநது வ்காண்டகாள்.
இங்் ஒரு ெை்மை இருககு  உங்்ளுககுத் ்த்ெ-
யகானெங்்ை நீங்்தகான் ்தரவு வசய்ய ்ெணும். 
அநத ரகாணுெ சிப்்பகாய் அெளுககு முன்னகால 
மைண்டியிட்டகான்
“நீங்் தகான் ்ெணும்�
அெைது ்்்்ைப்்பற்றி முத்தமிட்டகான். அெனது 
்்்்ைப் பிடித்து அெ்ன உள்்ை அ்ைத்து-
கவ்காண்டு ்்பகானகாள் வ்பரியக்கா.

்காலம் தப்பிய மை்ை ஒன்று வெளி்ய வ்பய்யத்வதகா-
டங்கியது.

•••
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‘ஒரு துயரத்தின் இன்னுவமைகாரு ் ்காடு’ என்ற 
இக்வி்தெரி்ள் தகாயகாதி வெளியீடகா் 
வெளிெநதிருககும் தில்லயின் ‘ விடகாய்’ 
்வி்தத் வதகாகுப்பின் உள்ைடக்்தயும், 
ஆன்மைகா்ெயும் எடுத்தியம்புெது்்பகால 
அ்மைகின்றது.

வ்பண்ணுடலிலிருநது அெைது 
மு்ல்்ையும் ்யகானி்யயும் 
்பறித்வதடுத்துச் சு்ெத்தும் ெ்தத்தும் 
்ள்ைவமைௌனம் ்காககும் ஆண்மையப்்படு-
த்தப்்பட்ட சமூ்க்ட்டுமைகானங்்ள் மீது 
தன் ெலியின் உரம் வ்காண்டு ்காறித் 
துப்புகின்றன தில்லயின் ்வி்த்ள்.

| விமை்சனம்  |  உமா ஷானிக்கா

த�ோற்றுபதபோன தீயிலிருந்து 
எழும் கவித�வரிகள் - 
திலதலையின் விடோய் மீ�ோன போரதவ

நிோ்ெோணத்னத அப்பி
நி�ம்பி ெைிகிறது
கெினத.
எனது உடை் தழுெி
ஒத்தினக போோ்த்தெோ்கள்,
தனசகனளத் தின்று
ஒருெோ் பின் ஒருெ�ோய்
உணோ்ெுகனள மட்டும்
துப்பிச் வசன்றனோ்.
ஆயினும் நோன்
அடிவயடுத்பத
நடக்கின்பறன்.
இனிய சபகோதோிபய
என்னன மன்னியுங்கள்
நீங்கள் ெிரும்போத
வமோைினய
நோன் பபசுெதற்கோக.
சோட்சியங்கள் ஏதுமின்றி
பதசோந்திோியோய்
தனித்த பயணத்திை்,
எை்னைகளற்ற
வபருவெளிகளிை்
நிோ்ெோணமோய்
நி�ம்பிெைிகிறது
எனது கெினத.

விடோய் (கவி்தகள்)
தில்்ல
தோயதி சவளியீடு
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அநத ஈரலிப்பின் பிசுபிசுப்்்ப உணரநதுவ்காண்டு, 
தில்ல ்காட்டும் அருெருக்த்தக் நிதரசனத்்த 
உங்்ள்முன் ்படரவிடுகி்றன்.

தில்ல தனது ்்த்்ை, தனது ்பகாட்டியின், தனது 
தகாயின், தனது ஊரின் ் ்த்்ை மைகாத்திரமைலல எமைது 
்்த்்ையும் தனது வமைகாழி ஆளு்மையகால உயிரும் 
ச்தயும் வ்காடுத்துப் பிறப்பித்திருககிறகாள்.
தனது ெகாழ்வின் ஏக்ங்்ள், நி்னவு்ள், ெலி்ள், 
ஏமைகாற்றங்்ள், சந்த்ங்்ள், ்தகாலவி்ள், எதிர்பகா-
ரப்பு்ள், வெற்றி்ள் அ்னத்்தயும் சமூ்மைகா், 
சம்பிரதகாயமைகா் மைறுக்ப்்பட்ட ஒரு வமைகாழியினூடகா்ச் 
வசகாலலியிருககிறகாள். அநத வமைகாழிககு அெள் தகான் 
வசகாநதக்காரி. அ்தச் வசகாலலும் உரி்மை அெளு-
ககுதகானிருககிறது. ஆ்்யகால தகான் இக்வி்த்ள் 
அதன் ்னதி்யப் வ்பறுகின்றன.

ஆணகாதிக்ச்சமூ்ம் வ்பண்்ள் மீது ்ட்ட்மைத்திரு-
ககும் ஒடுககுமு்ற்ள், ்பகாலியல சுரண்டல, சிறுெர 
மீதகான் ்பகாலியல துஷ்பிர்யகா்ம், ்்பகாரின் ்பகாதிப்பு, 
அ்திெகாழ்வு, ்காதல, பிரிவு என்்பெற்றின் ்ேரடிச்சகா-
ட்சியங்்ைகாகின்றன இத்வதகாகுப்பின் ்வி்த்ள்.

பிர்பஞசத்தின் அ்னத்து சகதி்ளும், உயிரஜீவி்ளும் 
தில்லயின் ்வி்த வமைகாழியகால ஆட்வ்காள்ைப்்ப-
ட்டு, விம்்பங்்ைகா் எங்கும் வியகாபித்திருககின்றன.

அெள் மை்ைக்காற்்ற முறிககின்றகாள், ்காற்்ற 
மைண்டியிட ்ெககிறகாள், ்காற்்ற ேககிக ்ட்லக 

குடிககிறகாள், வ்பண்ண்லயகா் எழுகிறகாள், 
ெற்றிய மைகாரபு்ள் உஷ் எனப்வ்பருத்து சிறகு்ைகா் 
மைகாறுகின்றன.

வ்பண்ணுடல, அெள் பிறப்பிலிருநது சமூ்த்தின் 
வ்பகாதுக்ருத்தியலிற்்்மைய சிருஷ்டிக்ப்்படுகி-
ன்றது. இக்ருத்திய்ல நி்லநிறுத்தும் கூறு்ைகா் 
மைதம், ்லகாசகாரம், சம்பிரதகாயங்்ள் இயங்குகின்றன. 
தமிழ்ப்புரகாணங்்ளும், இநதுமைதத்்தப் ்்பகாதிக் 
இயற்றப்்பட்ட ்ெதங்்ளும் இத்ன வெகுெகா் 
ெலியுறுத்துகின்றன.

மைனுசகாஸ்திரத்தில குறிப்பிடப்்பட்டிருககும், முதலில 
்ப்டக்ப்்பட்ட வ்பண்ணகான ெத்யரூ்பகா மீது 
பிரம்மைகாவிற்கு ்காமைவுணரவு ்மைவலழுகிறது. அெள் 
அதிலிருநது தப்பிக் ேகாலு தி்ச்ளிலும் ஓடுகிறகாள். 
பிரம்மைகாேகான்கு த்ல்்ை உருெகாககி அெ்ைப் 
பின் வதகாடருகிறகார.

உடலி என்ற ்வி்த இக்ற்பிதங்்்ை 
உ்டத்வதறிநது, சமூ்த்தில வ்பண்ணின் ெகாரப்்்பக 
்்ள்விககுட்்படுதுகிறது.

என் உடைின் ஒெ்வெோரு அங்கங்களும்
வசட்னடகட்டிப் பறக்கின்றன
கடெுளின் சிருஷ்டிப்புகனள
மிகச் சிறிய வபோம்னமகளின்
ெடிெனமப்புகளிைிருந்து
பிய்த்து பிய்த்து எறிகின்பறன்

***

உன்னன
சிற்பிபய எனப் பபோற்றும்
ஓோ் அற்பப்பிறெியின்
புைம்பனை
ஒரு ம�ணத்தின்
ெிளிம்பிைிருந்து நோன் போோ்க்கிபறன்
பனடப்பு என்பவதன்ன?
சனதயும் பிண்டமுமோ?
ெிந்தும் சுக்கிைமுமோ?

எமைது சமூ்த்தில ்்பசகாப்வ்பகாருைகா்விருககும் சிறு-
ெர,சிறுமியர மீதகான ்பகாலியல துஷ்பிர்யகா்ம்; 
்ட்டக்காடு, வ்பகாட்்டமுடிச்சு, மின்வனகாளி, 
சிட்டுகுருவி ஆகிய ்வி்த்ளின் ்்பசு 
வ்பகாருைகாகின்றது.

வ்பண்ணுட்ல வெறும் நு்ரவுப்்பண்டமைகா்க ் ருதும் 
சமூ்்ேகாககின் வி்ைெகா்த்தகான் இச்சுரண்டல்ள் 
நி்ழ்கின்றன. இச்வசயல்ள் ்கால்காலமைகா் மை்றக்-
ப்்பட்டு, ்பகாதிக்ப்்பட்டெர்ள் இத்த்்ய ேடெடி-
க்்்்ை எதிரக்்ெகா, வெளியில இது்பற்றி 
்்பச்ெகா முடியகாத சூை்ல இன்னும் நிலவுகிறது. 
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்பல சநதரப்்பங்்ளில ்பகாதிக்ப்்பட்டெர்ள் தகான் 
தண்டிக்ப்்படுகிறகார்ள்.

கடடைககாடு என்ற ்வி்தயில

நோன் என் சிறுெயதிைிருந்பத
என் ஒெ்வெோரு பருெமும்
என்னிை் முனளத்து
பூத்துக் குலுங்கும் கணங்களிை்
பறித்வதறியப்பட்பட ெருகிபறன்.
என் பூனன மயின�க்கூட நீெி
ஈசை் பிடித்த பப�ன்டப்பன்  
குருதி வகோப்பளித்த ெளோியிலும்
அென் என் முன் யமனோக நிற்போன்

பைமற்ற என் க�ங்கள்
அென் கழுத்னத வநோிக்க
ைோயக்கற்று ெீை்ந்து பபோகும் தருணத்திை்
நோன் துடியோய்த் துடிப்பபன்.

துடி துடித்வதைக் கட்டக்கோட்டிை்
ஊருமிை்னை
உறெுமிை்னை / இனசனமுமிை்னை
பைமற்ற என் னக
அப்பபோபத வசத்துப்பபோனது
தன் ெோை்நோள் முழுதும் பைமற்றெளோய் அனுபெித்து 
ெந்த அத்துமீறை்கனள எதிோ்த்வததிோ்த்து உருெோகிய 
ெைினமயின் பி�திபைிப்பப ‘ஒரு துய�த்தின் நீள்பகோடு‘ 
கெினதயிை் திை்னைனய இெ்ெோறு எழுத னெக்கிறது.
“ எனது சிை
கெினதகனளப் பபோலும்
கனெுகனளப் பபோலும்
பயோனிகளுக்கு
பகோன�ப்பற்கள்
முனளத்திருக்கின்றன “

‘த்பாட்டை முடிச்சு� ் காலம்்காலமைகா் வமைௌனமைகா்ப் 
்பத்திரப்்படுத்தப்்படும் குடும்்பச் சூைலில 
ேடந்தறும் சிறுெர்ள் மீதகான துஷ்பிர்யகா்ங்்-
்ைப் ்பற்றிப் ்்பசுகின்றது.

நூற்றோண்டின் இ�ெுகனள முடிச்செிை்க்கின்பறன்
இத்தும் புோி பிய்ந்தும்
அசெின் கயிறுகள்
உயிோின் சுனெவகோண்ட
இ�த்தத்னத நக்கியும்
வகோடுெைிகனளக் குடித்தும்
நோன்.
போய்கள்
ெிந்துூறி நனனந்தும்
சோயம் வெளுத்தும்
எனது தனைமுனறகளின்
அசெு.
தகப்பன் கணென்

மகன்கள் என தனைமுனறகளின் ஆதிக்கம்
இறுகியும் இறுக்கியும்
வபோட்னடமுடிச்சோய்
எனது தோய்
தனது பசனைத்தனைப்பிை்
முடிந்து னெத்திருக்கும்
சிை்ைனறகனளப் பபோை்.

மினதனாளி ்வி்தயும் வ்பண்குைந்த்ள் எச்சநத-
ரப்்பத்திலும் ெகாை ்ேரகின்ற ்பகாது்காப்்பற்ற சூைல, 
அெர்ைது உடல மீதகான ெகா்த்்ை ்்காடிட்டி-
க்காட்டுகிறது.

அோ்ச்சுனனுக்கு அபயம் அனடக்கைம்
என்ற என் ஓனச எழும் பபோவதை்ைோம்
ஆண்குறிகள் திமிறி
என் பூப்பனடயோ பமனி
பதம் போோ்த்திருக்க,
நோன் மின்வனோளிக்கு ஏசுபென்
என் கண்னணப் பறிக்கும் ஒளினயயும்
கோனதப் பறிக்கும் சத்தத்னதயும்
ஏன் உண்டோக்கிறோய்?
என் பூப்பனடந்த பமனியை்ைெோ?
புண்ணோய் பபோகுது . . . .
ென்புணோ்ெின் பபோது வபண்ணுடை் மீதோன 
அத்துமீறை், சினதெு என்பது மிருக இ�ோட்சியத்தின் 
பைம் சோோ்ந்த குறியடீுகளினுூடோக
ெயிறு ெைித்தது
ெோிகனளத் துப்பிபனன்
சிட்டுக்குருெியின்
மைெோசைிை்
தும்பிக்னக இறுகி
கண்கள் திறந்து
கைிெனறயிை் கிடந்தது
மைெோசைிை் இ�த்தம் ெைியச் சிட்டுகுருெி

வ்பண் தனது உட்ல தனதகாககி, அதில ்பரெசமை-
்டயக கூடியநி்லயும், அ்த ஏதுெகாககி, அதற்்கான 
உரி்மை்ய அெள் தனது ்்்ளில எடுத்துகவ்கா-
ள்ெதகானது ஒரு ்வி்த்யப் பிரசவிப்்பதற்கு 
ஒப்்பகானது என்்ப்த உணர்ெககிறது ‘ஆச்சரியங்்-
ளுககு ்காத்திருத்தல’ ்வி்த.

 முக்கி முனகி அதிசயித்து
முனைகனள அழுத்திக்
குப்பிறக்கிடக்கிறது
துளிோ் ெிடும் ஒரு கெினத
கோை்கனள உயோ்த்தியும்
பனித்தும் என்னமோய்
உற்சோகப்படுகிபறன்.

ஆண்-வ்பண் இருெருககுமைகான உடல ரீதியகான 
உறவு்ளின் வி்ைவு்்ைச் சுமைக்்ெண்டிய-
ெைகா் வ்பண்னிருப்்பதகால, எமைது சமூ்த்தின் முன் 
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குற்றெகாளியகா்வும், ்பகாதிக்ப்்பட்டெைகா்வும் 
அெ்ை நிறுத்தப்்படுகிறகாள். ஓர உற்ெ ஆணகால 
எநதத் தடயமுமின்றி இலகுவில ்டநதுவிடலகாம்.
ஆனகால ஒரு வ்பண் அநதக ்ணங்்ளிற்கு அப்்பகால 
வசயற்்பட்ெண்டியதகா்வுள்ைது.

்ட்டற்ற, நி்பநத்ன்ைற்ற அலலது உடன்்பகாடு்டய 
்பகாலுறவு, எதுெகா்விருநதகாலும் இரு ்பகாலருககுமைகான 
பின்வி்ைவு்ள் ்ெறு்படுகின்றன.

எமைது சமூ்க்ட்ட்மைப்பின் வ்பகாதுக்ருத்தியலு-
க்்மைய இநநி்ல்மை்்ை எதிரவ்காள்ெவத-
ன்்பது வ்பண்்்ை வி்பரீத வி்ைவு்்ை எடுக் 
்ெககின்றது.

இெற்்றத் தனது ்வி்த்ளின் அடிேகாதமைகாககுெதன் 
மூலம் தில்ல சமூ் விழுமியங்்்ை ்்ள்விககு-
ட்்படுத்துெ்தகாடு, உறவு்ளுககி்டயில மை்றநதிரு-
ககும் ்பகாலியல சுரண்டல ்பற்றியும் உ்ரயகாடுெத-
ற்்கான ெகாயில்்ைத் திறநதுவிடுகிறகாள்.

‘உயிர்த்தித்தெழும் உணர்வுகள்’எனும் ்வி்தயில

எை்பைோன�யும் என்னிை்
முடித்து னெக்கின்பறன்.
கருெனறயிை் பபசமறுத்த வசோற்கள்
கைன்று ெிழுந்தன
வெறும் துெோனையோய்.
பிறவகோரு நோளிை்
ெஞ்சிக்கப்பட்ட
எனது கருெனறயிை்
பபசமறுத்த வசோற்களும்
அதீதமோய் பநசித்த
அெனின் கருெும்
கைன்று ெிழுந்தன
வெறுந் துெோனையோய்.
எப்வபோழுதும் மிதந்துக் வகோண்டிருக்கும்
ெிந்னதப் பபோைபெ ஆண்களும்.
நோன் ஒளித்து னெத்திருக்கும்
கருெனற.
ஆண்கள் பபசமறுக்கும்
வசோற்களிைிருந்து உயிோ்த்வதழும் ஒரு நோள்

இ்த மைகாதிரியகா் , 
ஒரு காெலும் இரணடு குளி்சகளும்

தடயங்கனள மனறத்தும்
அதன் உயிோ்ப்னபயும்
அைித்தும் ெிட்டும்
கூட்டத்பதோடும் தனித்தும்
எனது தோய் மனறத்தனதயும்
எனது சபகோதோி அைித்தனதயும்

நோனும் வசய்பதன்
ெ�ைோற்றின் தடங்களிை்
தோய் மனறத்தனதயும்
சபகோதோி அைித்தனதயும்
நோனும் வசய்பதன்
தயெுவசய்து
நோன் இறந்தபின்
என் பயோனினயத்
திறந்து னெயுங்கள்
அெோ்கள் வசோை்ெோோ்கள்
கனடசியோக
என் கெினதக்கு
என்ன மதிப்வபன்று?

ஆண் ் மையெகாத சிநத்ன்ளினூடகா் முன்வனடுத்துச் 
வசலலப்்படும் வ்பண்ணுடல மீதகான அரசியல அ்ப்பு-
றரீதியகா் ்்பகாரச்சூைலில ெகிக்ககூடிய ்பகாத்திரத்்த 
அதன் ெலியினூடகா் சித்தரிகின்றன யுத்தச் சூைல 
்பற்றிப் ்்பசும் இத்வதகாகுப்பின் ்வி்த்ள்.

்்பகாரின் ்்பரழிவில தமைது ்ணெர. குைந்த்்ை 
இைநது அதி்ம் தவிப்்பெர்ைகா்வும் வ்பண்்்ை-
யிருப்்பதன் அெலத்்த ‘த்லகீைகாய்த் வதகாங்கும் 
மு்ல்ள்‘ ்வி்தெரி்ள் சுமைககின்றன.

உண்ணும்
முனைகனளயும்
இன்னும் பை
நூறு பயோனிகனளயும்
எனது உடம்பிை் வகோழுெினோ்.
கண்களிை் ெோை்ெு
ெைிந்பதோட
என் பதசப் வபண்கள்
மூக்னகப்வபோத்தி
மூன்று தனைமுனற தோண்டு
கடைிை் மூச்சு ெோங்கினோ்.

.¥¥¥

இன்று பகலும்
எை்னைத்தடுப்பு
முகோமிை்
வெள்னளயுனட ெோங்க
முப்பத்தி மூெோயி�ம்
வபண்கள்
முனைகனளயும் பயோனிகனளயும்
என்னிை் வகோழுெினோ்

‘எரிந்தும் நூராெ ெணல்’ ்வி்தயின் ெரி்ள் 
்்பகாரிடும் தரப்பு்ளில வெற்றி ்தகாலவி்்ை 
வெளிப்்படுத்தும் அ்டயகாைத்திற்குரியெர்ைகா்வும் 
.‘soft Targets’ ஆ்வும், அதகாெது எளிதில ்பகாதி-
ப்புககுள்ைகா்ப்்பட அலலது எதிரத் தரப்பினரகால 
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ென்புணரவுககுள்ைகாக்ப்்படும் நி்லயில 
வ்பண்ணுடலிருப்்ப்தயும், ்்பகாரின் ஆண்்மைத்தன-
த்்தயும் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

பபோோிட்டு முடிந்த வபண்ணுடனை
தழுெிப்புண�
இழுத்து ெருகிறோன்
திமிறிவயை வபண்ணுடைிை்
ஆனடயுமிை்னை, அனசெுமிை்னை

¥¥¥

அன� குனறயுவமன இனணயங்களிை்
ெீழும் வபண்ணுடைிை்
யுத்த நிைங்களிை்
வெடிமருந்து நி�ப்பிய ஆண்குறிகள்,
துய�த்னதப் பபசும் அபத கணம் ெிடுதனைப் 
பபோ�ோட்டம் பற்றிய தனது ெிமோ்சனத்னதயும் 
திை்னையின் கெினதகள் முன்னெக்கின்றன.
பபோோ் பநற்று ென� தனித்து
அனைந்தது
பகோோிக்னககளும்
ெோோ்த்னதகளும்
ஆயி�ம் ஆயி�மோய்
அனடகோக்க முடியோத
முட்னடகள் பபோை்

அ்தி ெகாழ்வின் தனி்மையில உைலும் தில்ல 
உலவ்ங்கும் ்்பரினெகாதம், ஏ்காதி்பத்தியம்,மைத 
அடிப்்ப்டெகாதம் என்ற வ்பயர்ளில முன்வன-
டுக்ப்்படும் யுத்தச்சூைல்ளில கிழித்வதறியப்்ப-
ட்டு, அநநிய ்தசங்்ளில ஏதிலி்ைகா் வீசப்்படும் 
ஏ்னய ேகாட்டுப்வ்பண்்ளின் துயரிலும் ்ண்ணீரிலும் 
தன்்னக ்காண்கிறகாள்.

யுத்த அழிவின் அதியுச்ச சகாட்சியங்்ைகா் விைங்கும் 
வ்பண்்ள் அநேகாட்டு அரசியல சூைல்ளில 
முடிவெடுக் முடியகாதெர்ைகா் இருப்்பதன் யதகாரத்த-
த்்தக  �கறுபபுச் சரித்திரம்� ்பதிவிடுகிறது.

ெோை்தைின் னமயம் வதோனைத்த
இரு போைஸ்தீன
யுெதிகனளக் கண்படன்
என் கண்கனளப் பபோன்று
அெோ்கள் கண்களும்
பூமிக்குள் தோை்ந்திருந்தன
ஒட்ட ஒட்ட வெட்டப்பட்ட
அெோ்களுனடய
புன்னனக பபோன்பற
என்னுனட
புன்னனகயும் இருந்தது.
ஒரு பதசத்துக்கோக கடனைத் தந்த

எனது கண்கனளப் பபோன்று
அெோ்கள் கண்களும்
பூமிக்பக தோை்ந்திருந்தது

தில்லயின் ் வி்த்ளில வசறிநதிருககும் தன்னி்ல 
சகாரநத துயரச்வசய்தி்ளி்ட்ய துளிரவிடும் மைனித-
்ேயத்்தயும், பிறர ெகாழ்வு குறித்த அெரது 
அக்்றயும், அெர்ளின் ்மைம்்பகாட்டிற்்கான 
அெகாவி்னயும் தரிசிக் முடிகிறது.

‘எனககம்மா‘ ்வி்தயில ெரும் பின்ெரும் ெரி்ள் 
இதற்குச் சகான்று.

அம்மோெுக்கும்
எனக்கும் அறுந்துபபோன
இனடவெளினய
போை்கிணற்றிை்
இன்றும் பதடுகிபறன்.

¥¥¥

உன் ஏக்கம் மட்டும்
என் அடிவநஞ்சிை் உறங்கினோலும்
உன்னனப்பபோை் னகயோைோகோப்
வபண்கனள வெறுக்கிபறன்.
பிஞ்சுகளின் இதயங்கனள
நோசம் வசய்யும்
உங்கள் முடிெுகள்
எந்த ெிடுதனைனயயும்
வெற்றி வகோள்ளோது என்பனத,
அம்மோ நோன் யோோிடம் வசோை்ை?

¥¥¥

பநற்று நீ
உன்னன மோய்த்த கிணற்றிை்
இன்வனோரு
உயிோ் மோயக்கூடோவதன
எை்ைோெற்னறயும்
சுகமோக முடித்திருக்கிபறன்
இன்றுதோன்
நோன் வெற்றிவகோண்ட
திருநோள்.

வ்பண்்ள் மீதகான ்பகாலியல மைற்றும் உணரவுச் சுரண்ட-
லிற்்கான ஒற்்ற நியகாயத்்தப் ்பருகுெதற்கு மைகாத்திரம் 
ெகா்யத் திறநது ்காத்திருககும் ஆணகாதிக்ச் சமூ்ம், 
மைறுக்ப்்பட்ட, மை்றக்ப்்பட்ட நியகாயங்்்ைச் 
சுமைநது ெரும் இக்வி்த்்ை அருநதி, தன் 
விடகா்யத் தீரத்துகவ்காள்ை ்ெண்டும் என்்ப்த என் 
அெகா.

•••
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்ேரம்   ேடுச்சகாமைம்  ்டநதிருநதது. வதகா்லக்காட்சியில 
்படம் ்பகாரத்துகவ்காண்டிருந்தன். ்ேரத்துககுப் ்படுத்து 
நித்தி்ரயகாகும் ்பைக்ம் இப்்்பகாவதலலகாம்  கி்டய்ெ 
கி்டயகாது. “அம்மைகா  ்்பகாய்ப் ்படுங்்்கா� மை்ள் தன் 
அ்றயிலிருநது ் த்தினகாள். வதகா்லக்காட்சியின்  சத்தத்்தக  
கு்றத்துவிட்டு,்சகா்பகாவில  நீட்டி  நிமிரநது  ்படுத்துப் 
்படத்தின் வதகாடரச்சியில  மூழ்கிவிட்்டன். மை்ள் 
நித்தி்ரயகாகி விட்டகாள்்்பகால.பிறகு சத்தம் ெர்ெயில்ல.

திடீவரன்று, சணல  வெடிப்்பது்்பகால  ஒரு வித்தியகாசமைகான  
ஒலி  ்மை்லயிருநது  ்்ட்டுகவ்காண்்டயிருநதது. எழும்்பச்  
்சகாம்்பலகாயிருநதது. அப்்படி்ய த்லககுக ்்்யக 
வ்காடுத்துகவ்காண்டு ்படுத்திருந்தன். சத்தம்  வதகாடரநது  
்்ட்டதகால, ்்பகார்ெ்ய உதறிவிட்டு, ்ெ்மைகா்  எழும்பி  
யன்னல ்பக்ம் ் ்பகாய்க ் ெனித்்தன்.்பகீவரன்றது.்மைலிருநது 
வேருப்புத்  து்ள்்ள் வ்காட்டிகவ்காண்டிருநதன.

திகிலடிக் வீட்டுககுள் ஓடிப்்்பகாய் மை்்ைத் தட்டி 
உலுப்பி்னன். ஒரு ் ்பயில அெசியமைகான சில வ்பகாருட்்்ை 
எடுத்துகவ்காண்டு, மை்ளுடன் கீ்ை துரிதமைகா்ப் ்படி்ளில 
இறங்கி, வதருவுககு ெநது  ் மை்ல அண்ணகாரநது  ்பகாரத்தகால, 
எங்்ள் வீட்டுககு ் மை்லயுள்ை  ேகான்்காம் மைகாடி வீட்டிலிருநது, 
பு்்யும், வேருப்புச் சுெகா்லயுமைகா்த் வதரிநதது. 

கரத  |  சி.புஷ்பைாணி

புன்க
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தகாமைதிக்காமைல, ்பதி்னைகாம் இலக்த்்த 
அழுத்திப் ்்பகாலீசுடன்  வதகாடரபுவ்காண்டு,  
்பதட்டத்துடன்   வி்பரத்்த  விைககி்னன்

்ண் வெட்டும் ்ேரத்துககுள் ்்பகாலீஸ் 
ெகா்னமும் தீய்ணககும் ்ப்டயினரும்  
கூவிகவ்காண்்ட ெநது  குதித்தனர.  த்ெல   
வ்காடுத்தெள்  ேகாவனன்்பதகால, ்்பகாலீசகார  
என்ன ேடநதவதன்று  ்்ட்டுக குறித்து-
கவ்காண்டனர.
 
அங்கிருநத தீய்ணககும் ்ப்ட்யச்  ் சரநத  
இ்ைஞன்,  ேகான்  குடியிருப்்பது, எரிநது-
வ்காண்டிருககும் வீட்டுககு  ்ேரகீழ்  வீடு  
என்்ப்தத்  வதரிநதுவ்காண்டு  என்  வீட்டுத் 
திறப்பு்்ைக  ்்ட்டுப்  வ்பற்றுகவ்காண்டு 
்ெ்மைகா்ப்    ்்பகானகான்.

“உங்்ள்  வீட்டிலும்  தீ  ்பரவியிருக்லகாம்  
சரி ்பகாரக்்ெண்டும்� அென் வசகான்ன 
்காரணம்  சரியகா்ப்்பட்டதகால, அ்ர 
மைனதுடன் வ்காடுத்்தன். “என்   திறப்பு்்ை 
இென் வதகா்லத்தகால� என்ற எண்ணமும் 
எட்டிப்்பகாரத்தது.

வெளியில ேகாங்்ள் நின்ற்்பகாது, எங்்ளுடன் 
இன்னும் சிலரும் ெநது ்சரநதிரு-
நதனர. வ்காஞச ேகாட்்ளுககு முன், எமைககு 
அண்்மையிலுள்ை ஒரு வதகாடர மைகாடிக்-
ட்டிடம் எரிநது ்பலர வெளி்யறமுடி-
யகாமைல  பு்்ககுள்ளும் வேருப்பிலும் சிககி 
மைகாண்ட்த யகாரும் மைறநதிருக்முடியகாது. 

தீய்ணககும் ்ப்டயினர ்பர்பரப்புடன்  
ஓடிகவ்காண்்ட வேருப்்்ப நூரப்்பதில  
மு்னநதிருப்்ப்த அெதகானித்த்்பகாது, 
மைனதுககு  இதமைகா்வும், வேகிழ்ச்சியகா்வுமி-
ருநதது. சமீ்பத்தில கூட இரண்டு தீய்ண-
ப்புவீரர்ள் தீயில ்ருகி வெளி்யறமுடி-
யகாமைல மைரணமைகான துயரச் வசய்தி அந்ேரம்  
நி்னவில ெநது்்பகானது.

உண்்மையி்ல்ய இெர்ள் ்்பகாற்றுத-
லுககும், ெணக்த்துககும் உரியெர்்ை. 
இெர்ள் ெரத் தகாமைதித்திருநதகால என்ன  
ேடநதிருககும் என்று ்ற்்ப்ன வசய்து 
்பகாரக்்ெ அச்சமைகா் இருநதது. இவெைவு  
்பர்பரப்பு்ள் எதுவு்மை வதரியகாமைல,  
இன்னும் அ்ே்மைகான  குடியிருப்்பகாைர்ள்  
உறங்கிகவ்காண்டிருககின்றகார்்ை.

என்்ன ேகா்ன  ்பகாரகாட்டிகவ்காண்்டன். என் 
நித்தி்ரமுழிப்பு  ேலலவதகாரு ்காரியத்்தப் 

்பண்ணியிருககிறது. இரண்டு  ெருடங்்ளு-
ககுமுன்,  ்பதினகான்்காம்  மைகாடியில தீப்பி-
டித்த்்பகாதும், ்்பகாலீசுககு  அறிவித்தது 
ேகான்தகான். சின்ன ெயதில, தூங்்காமைல  
விழித்திருநது ்படித்துகவ்காண்டிருநதகால, 
வீட்டில திட்டு ெகாங்கு்ென். ்ண்்ள்  
்பழுதகாகிவிடும், உடம்பு வ்ட்டுவிடும் என்ற 
அம்மைகாவின்  ேச்சரிப்பில எரிச்சல்டநது, 
விைக்் நூரத்துவிட்டுப் ்படுத்துவிடு்ென்.
இப்்்பகாது  என் மீது  அக்்றவ்காண்டு 
்ண்டிக்  யகாருமில்ல. சகாமைம்  ்டநதும்  
விழித்திருப்்ப்த  ெைக்மைகாககிவிட்்டன். 
அநதப்  ்பைக்ம்  இரண்டு தட்ெ்ள்  என்  
குடியிருப்்்பக ்காப்்பகாற்றியிருககிறது.

திறப்்்ப  ெகாங்கிய  ஆள்  ்ண்ணில 
்படும்்்பகாவதலலகாம், “என்  சகாவி்ள்...� 
என்று  பிவரஞசில ்்ட்டுகவ்காண்்டயிரு-
ந்தன். ‘பிறகு  தருகின்்றன்’ தண்ணீரககு-
ைகாயில  நீர  பிடித்து   ் மை்ல அனுப்புெதில  
்ருமைமைகாயிருநதெ்னப்  ்பகாரக்  எரிச்சலும் 
ெநதது. எவெைவு  ்ேரவமைன்று  வெளியில  
நிற்்பது. நித்தி்ரயும், அலுப்பும்   அசதி்யத் 
தநதன. தம்பிககு ஃ்்பகான்  ்பண்ணி ேடநத-
ெற்்றக கூறி்னன். ்பதறிய  அென், 
“ேகான்  உட்ன ெநது உங்்்ைக கூட்டி  
ெருகின்்றன்� என்றகான். �இல்ல  
ெர்ெண்டகாம் வேருப்்்ப நூரத்தகாச்சு. 
வ்காஞச ்ேரத்தில வீட்டுககுப் ்்பகா்லகாம். 
நீ  வீணகா் அ்லய ்ெண்டகாம்� 

வ்பகாழுது ்்பகா்காததகால வ்காஞசம் 
தள்ளிக குடியிருநத ்பைக்மைகான தமிழ்ப் 
வ்பண்ணுககும் ேடநத்தச் வசகான்்னன். 
‘அப்்படியகா’  வெகு  சகாதகாரணமைகா்  அநதப் 
வ்பண் ்்பசியது எரிச்ச்லக கிைப்்ப  
ஃ்்பகா்னத் துண்டித்்தன்.

ேகான்்காம்   மைகாடியில  என்ன  ேடநதது  
என்்ப்த  இன்னும்  அறிய  முடியவில்ல. 
ஆங்்காங்்் ்்பகாலீசகார நின்றனர, 
தீய்ணப்்்பகார ்்பகாெதும் ெருெதுமைகா் 
வி்ரநதுவ்காண்்ட இருநதனர. 

அநத வீட்டுக்காரப் வ்பண் ஒரு  பூ்ன 
்ெத்திருநதது ஞகா்ப்த்துககு ெநதது.   
அநத்ேரம் ்பகாரத்து மை்ள் என்்னத் 
தட்டி �அம்மைகா’ என்றகாள். பூ்னயின்  
இறநத உட்ல மினுங்்ல ்டுதகாசியகால  
சுற்றிகவ்காண்டு ்்பகாய்கவ்காண்டிருநதகான்  
அெர்ளில ஒருென். �்பகாெம் பூ்ன’ மை்ளின் 
்ெ்லயிது. எனககும் ெருத்தமைகாயிருநதது. 
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அை்கான  பூ்னயது. வீட்டுக்காரப்வ்பண்  மைகாரகிரட் 
பூ்ன்ய அதன்  மைருத்துெரிடம்  வ்காண்டு்்பகாகும் 
்்பகாது ்பகாரத்திருககி்றன்.

பின்னிரவு தகாண்டிவிட்டது. திறப்புக ்்கார்ெ்ய 
ெகாங்கியென் ்ண்ணில ்பட்ெயில்ல. மை்ள் 
தூங்கிெழிநது வ்காண்டிருநதகாள். சகாவி்ள்  ்பற்றிய 
சிநத்னயில  முழித்துகவ்காண்்டயிருந்தன். 
“அப்்பகாடகா� திறப்பு்ள்  ்்ககு ெநத்்பகாது, 
மைகிழ்நது்்பகா்னன்.

“நீங்்ள் வீட்டுககுப் ்்பகா்லகாம் ஒரு பிரச்சி்னயுமி-
ல்ல� பிறவ்ன்ன...வி்ரெகா்   ெநது  லிஃப்டில 
ஏறி்னகாம், இரண்டு  தீய்ணப்புப்்ப்டவீரர்ளும்  
எங்்்ைகாடு  ெநதகார்ள், “இெர்ள் ஏன் ெருகின்றகா-
ர்ள்?� எனககுள் ்்ட்டுகவ்காண்்டன். மூன்றகாம்  
மைகாடியில லிஃப்ட் நின்றது.

்தவு திறநதவுடன் ேகாம் ்ண்ட ்காட்சி... உடல 
்பதற ்ெத்தது. மை்ளுடன் ்சரநது ேகானும்  
வீறிட்டு அலறி்னன். லிஃப்டுககு முன்னகாலிருநத  
ே்ட்பகா்தயில, மைகாரகிவரட்டின்  பிரமைகாண்டமைகான  
்றகாஸ் நிற உடல நிரெகாணமைகா், மினுங்்ல  
்டுதகாசி்ளில ஆங்்காங்்் சுற்றப்்பட்டு மைலலகாக்க  
கிடத்தப்்பட்டிருநதது. அதுவும் எங்்ள் ்தவுககு  
முன்னகால.

வ்காஞசம் கூட இ்த  எதிர்பகாரகாத  ேகானும்,மை்ளும்  
அதிரச்சியிலிருநது  விடு்படகாமைல  அ்த லிப்டில  
கீ்ை  இறங்கி  வெளியில  ெந்தகாம். முன்னகாலிருநத  
்பகாரககுககு  ஓடிப்்்பகாய், ஒரு  ெகாங்கில அமைரந்தகாம். 
மை்ள் என்்ன  இறுககிக  ்ட்டிப்பிடித்திருநதகாள். 
சிறிது்ேரத்தில மை்ள்  ஏன்  மீது சகாய்நது நித்தி்ரயகா-
கிவிட்டகாள். ேகான்  ெகாச்ல்ய  கூரநது  ்ெனித்துக 
வ்காண்டிருந்தன்.

்ேரம் ்ழிநத்த தவிர, மைகாரகிவரட்டின் உட்ல 
வெளியில வ்காண்டுெரக ்கா்ணகாம். என்  

்்த்வதகா்ல்்பசி்ய எடுத்துப்்பகாரத்்தன்.
அதி்கா்ல  இரண்டுமைணி  ்டநதிருநதது. அசதியில  
்ண்்ண  மூடிவிட்்டன்.

சப்்பகாத்துச் சத்தங்்ள், ்தவு திறககும்  ஒலி 
எலலகா்மை என்்ன  எழுப்பிவிட்டன.ெகா்னத்தில  
உட்ல ஏற்றிகவ்காண்டிருநதகார்ள். எல்லகாரும்  
அவவிடத்்த விட்டு  நீங்கிய்த உறுதிவசய்தபின் 
மை்்ை  உசுப்பி எழுப்பி்னன்.்பதட்டம் வில்காமை்ல 
மீண்டும்  லிஃப்டில  ஏறி்னகாம்.

லிஃப்டுககு  முன்னகாலிருநத  இடவமைங்கும் ஈரமைகாயிரு-
நதது. ் த்ெ வமைதுெகா்த் திறநது  ்பயகவ்டுதியுடன்   
வீட்டுககுள்  நு்ையும்்்பகா்த, ே்னநதிருநத  ெகாசல 
மிதியடி்யக ்காலகால  அப்்பகால  தள்ளிவிட்்டன். 
“விடிநததும்  இ்த  வெளியில எறிய்ெண்டுமை� 
வீட்டுககுள் ்்பகானகால,வீடு முழுெதும், ஈரமைகான  
்ரிபிடித்த சப்்பகாத்துக ் கால்ளின் தடங்்ள்.்மை்சயில   
்்பப்்பர, ்்பனகாக்ள் ்பரப்்பப்்பட்டிருநதன ஓ! 
இப்்்பகாதுதகான்  விைங்கியது. என்  வீட்டு  ் மை்சயில 
்ெத்துத்தகான், அநதப்வ்பண்ணின்  மைரணம் சம்்ப-
நதப்்பட்ட வி்பரங்்்ை எழுதிப் ்பதிவு வசய்திரு-
ககின்றகார்ள். அதனகாலதகான் திறப்்்பக வ்காடுக்த் 
தகாமைத்திருககின்றகார்ள்.

இன்வனகான்றும் சட்வடன்று உ்றத்தது. ேகான்்காம்  
மைகாடியில  இறநத அப் வ்பண்ணின் உட்ல , எதற்கு   
மூன்றகாம்  மைகாடிககு  மினகவ்ட்டுக வ்காண்டுெநது 
கிடத்த்ெண்டும்..என்  வீட்்ட  மைரண விசகார்ணக 
கூடமைகா்ப் ்பகாவித்திருககின்றகார்ள். இது என் 
மைனதுககு  உெப்்பகாயிருக்வில்ல. ்்கா்பம் ெநதது. 
ஒரு  வித அசூ்சயுடன்,்மை்ச  விரிப்்்பயும் கீ்ை  
தூககி  வீசி்னன்.

ேகானும், மை்ளும் ்சரநது வீடு முழுெ்தயும் 
்ழுவி்னகாம். ்மை்ச, ்தி்ர்ள் எலலகாெற்்ற-
யும் ேன்கு து்டத்்தகாம். குளித்துவிட்டுத்தகான் 
இருெரும்  ்படுக்்யில  விழுந்தகாம்.  ்ட்டிலில 
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திரும்பித்திரும்பிப் ்படுத்்தன்.உறக்ம் ெர அடம்பி-
டித்தது. என்ன விதமைகா்்ெகா நித்தி்ரயகாகி விட்்டன்.
்படுக்்யருகில,ஏ்தகா ேடமைகாட்டம்... திடுககிட்டு  
எழும்பி உட்்காரந்தன். இரு்ைத் துைகாவிப் 
்பகாரத்தகால, ஓர  உருெம் ்்பகாரத்து மூடிகவ்காண்டு 
நிற்்பது   வதரிநதது.என் இருதய்மை நின்றது ் ்பகாலகான 
திகிலுடன், ்லட்்டப் ்்பகாட்டகால எதிரில மை்ள் 
்்பகார்ெயுடன் ்பயநத்படி நின்றகாள். ‘அம்மைகா 
எனககுத் தனி்ய ்படுக்ப் ்பயமைகாயிருககு.அநதப் 
பூ்ன ்த்தினது ்்ட்டதம்மைகா’ என்னவெலலகா்மைகா  
உைறினகாள். எனககுள்ளும் ஒ்ர உதறலதகான்.அ்த 
வெளிக்காட்டகாமைல,“சும்மைகா ஏன் ்பயப்பிடுறகாய் 
அவதகான்றுமில்ல� அெ்ைத் ்தற்றி என்னருகில 
்படுக்்ெத்்தன். என்்ன இறுககிக ் ட்டிப்பிடித்து-
கவ்காண்டு நித்தி்ரயகாகிவிட்டகாள்.
என் நித்தி்ர ்்பகாய்விட்டது.  

கிட்டத்தட்ட ஒரு மைகாதத்துககு்மைல மை்ள் 
என்்னகாடுதகான்  உறங்கினகாள். இரவில அநதப்வ்பண் 
தடதடவென்று ேடப்்பது்்பகால, பூ்ன ‘மியகாவ’ என்று 
்த்துெது்்பகால, எனககுமைலலெகா  ்்ட்டுகவ்காண்டி-
ருநதது. வ்காஞசக்காலம்  இநதப் பிர்மையில  ேகானும்  
அரண்டு ்்பகாயிருநதது உண்்மை. என்்னயறி-
யகாமைல  ேகான்்காம்  மைகாடிககு  ஏறிப்்்பகாய், அடிக்டி  
்பகாரக்வும் வசய்்தன். எரிநதிருநத  ்தவுககு ்மை்ல  
்ெவறகாரு ்தவு  ்்பகாட்டுப்  பூட்டப்்பட்டிருநதது. 
 
வ்காஞச ேகாட்்ள் ் ்பகா், வீட்்டத் திருத்த  ஆரம்பித்துப் 
புதிது ்்பகாலகாககிவிட்டகார்ள். இநத அடுககுமைகாடிக்-
ட்டிடத்துககு  ேகான்  ெநது  ்பதி்னநது ெருடங்்-
ளுககு ்மைலகாகி விட்டது. இங்கு  குடியிருப்்்பகார  
எல்லகா்ரயும்  அ்ே்மைகா்  எனககுத் வதரியும்.
ஆனகால  சில்ரகாடு மைட்டும்தகான் ்பைகு்ென்.
 
மைகாரகிவரட்்டகாடு அெரின் மை்னும் ெசித்துெ-
நதகார. சில ்ெ்ை்ளில அநத மை்ன்  தகாயுடன்  
சண்்ட பிடித்துக வ்காண்டு ்ெவறங்்்கா ்்பகாய்த்  
தங்குெதுண்டு. அநத ேகாட்்ளில தகாய் மைட்டும் 
்்டயிலிருநது மூச்சி்ரக்ப் வ்பகாருட்்்ைக ்காவி 
ெருெ்தக ்ண்டிருககின்்றன். மை்ன் இருநதகால 
தகாய்ககுப் பின்னகால ஒரு தள்ளு ெண்டியில 
சகாமைகான்்்ைத் தள்ளிகவ்காண்டு ெருெகார. 
அெரு்டய ஒரு  ்காலில ஊனமிருக்்ெண்டும். 
்்யில தடியுடன் வேகாண்டிகவ்காண்்ட ேடநதுெரு-
ெகார. சண்்டபிடித்துகவ்காண்டு  ்்பகான மை்ன் சில  
தினங்்ளில திரும்பிவிடுெ்த, ெகாவனகாலிச் சத்த-
த்திலிருநது  ஊகித்துகவ்காள்்ென். அநத மை்்ன  
இப்்்பகாது யகாரும் ்பகாரக்வில்ல. ்்பகாலீசகார  
உட்்பட, ்பலருககும்  தீப்பிடித்ததில  இெருககுச்   
சம்்பநதமிருக்்ெண்டுவமைன்ற  சந்த்மிருநதது.

தீவிர விசகார்ணயின் பின், மின்சகாரக  
்்காைகாறினகா்ல்ய வீடு தீப்பிடித்திருககின்றது 

என்றும், தூக்த்திலிருநது திடுககிட்டு  விழித்வதழுநத 
வ்பண், தீ ்பரவுெ்தக ் ண்ட அதிரச்சியில  மைகார்டப்பு 
உண்டகாகி  இறநதிருககின்றகார என்்ப்தயும் ்்பகாலீஸ் 
உறுதிப்்படுத்தியது.

இதன் பின் எங்்ள் அடுககுமைகாடிக ்ட்டிடத்தில, 
உள்ை  எலலகா  வீடு்ளுககும்  வேருப்வ்பரிநதகா்லகா 
பு்் ெநதகா்லகா  எச்சரிக்்தரும் அலகாரம் பூட்டி-
விட்டகார்ள். அடுப்பில எ்தயகாெது ்ெத்துவிட்டு, 
மைறநது்்பகாய், அது பு்்யுடன் ்ரு் ஆரம்பித்தகால,  
இநத அலகாரம் ெகா....ள்ெகாள் என்று நிறுத்தகாமைல 
கூப்்பகாடு  ் ்பகாடும். ் ்கவ்ட்டகாத  தூரத்தில இ்தப் 
வ்பகாருத்தியிருப்்பதகால, ஏணி ்ெத்து ஏறித்தகான் நிறு-
த்த்ெண்டும். இரண்டு மூன்று தட்ெ்ள் இப்்படி  
அெதிப்்பட்டிருககி்றன்.
 
முன் வீட்டில  ெசிககும்  மிலனும், மைகாரகிவரட்டும் 
வேருங்கிப் ்பைகிய ேண்பி்ள் என்்ப்தயறி்ென். 
அெரும், மை்ளும்  மைகாரகிவரட்டின் இறப்புக்கா்க  
மைனம் ்லங்கி அழுத்தக  ்ண்டு ேகானும் துக்ம் 
வ்காண்்டன். பின்னகாளில ெநத ஒரு வ்பகாழுதில, 
“மைகாரகிவரட்டின் மை்ன் ஏன் ெரவில்ல?” எனக 
்்ட்்டன்.   ‘மை்னகா …’ முறுெலித்த மிலன்,  
“அென் மை்னலல; petit  ami (்சரத்து ்ெத்தி-
ருப்்பெர)” என்ற்்பகாது அதிரநதுவிட்்டன். அநத 
ஆண்  ் ்பசும்்்பகாது, ma mere (என்னு்டய அம்மைகா) 
என்றும், மைகாரகிரட் mon fils (என்னு்டய மை்ன்) 
என்றும் குறிப்பிடுெகார்்ை... இவதன்ன மிலன்  
என்்னக குைப்புகின்றகா்ர... ்த்ெயிலலகாமைல  
ேகான் ்யகாசித்துக வ்காண்்டயிருநததில த்ல 
ெலித்தது. இப்்படிவயகாரு புதி்ர மிலன் அவிழ்த்து-
விட்டதில  உல்்மை  வ்பகாய்்்பகாலப் ்பட்டது.

என்்னகாடு வ்காஞசக ்காலம் என் தம்பியும், 
தங்்்யும் இருநதகார்ள். அெர்ள் கூட இெர்்ை 
அம்மைகாவும் பிள்்ையும் என்று நி்னத்திருநதகார்ள்.
 
வீணகா் என்்ன ேகா்ன அலட்டிகவ்காண்்டன்.
வ்காஞசக ்காலத்துககு முன் கிறிஸ்ட்டினகா என்ற 
வ்பண் மைகாரகிவரட்்டயும், மை்்னப்்பற்றியும் 
வசகான்னது இப்்்பகாது  ஞகா்ப்த்துககு ெநது நின்றது.  
‘இெர்ள் தகாயும் மை்னுவமைன்்பதில மைரமைமிருககு’.
கிறிஸ்ட்டினகா  வ்பரும் விடுப்புக்காரிவயன்்பதகால, 
அப்்்பகாது ேகான்  வ்பகாருட்்படுத்தவில்ல. மைகாரகிரட் 
வெள்்ை வெ்ைர.வசகாலலப்்்பகானகால ் றகாஸ் நிறம்.
மை்்னகா சுருட்்ட முடியுடன் கூடிய அரபுக்காரத் 
்தகாற்றம்.த்ப்்பன் அரபியகா் இருக்்ெண்டுவமைன  
ேம்பியிருந்தன்.முன் வீட்டுக்காரப்வ்பண், அதுவும் 
மைகாரகிவரட்டின்  நீண்ட்கால வேருங்கிய ேண்பி ஏன் 
வ்பகாய் வசகாலல்ெண்டும்? இநதப் புதுத்த்ெல தநத 
அதிரவு  இன்னும் நீங்்வில்ல.

•••
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நெறநகொழுதொசன் 
கவிததகள்

�

அபிஷேகத்திற்குக்  கூடைமலர் 
திருமுழுக்குக்கு செவ்விளநீரும் பாலும் கரும்பும்.
பட்டின் நிறம் பசடெ.
சிகப்பு அழகுதான் 
நிறத்திற்சகாரு அர்த்தம் கற்பிப்பார்கள்.
ெமுத்திரத்தின் நீரளவு கடதகளுமுண்டு.
கண்களில் ஒளிசெஙஷக 
கும்பம் ெரிக்கும் நாசளான்று உண்டு.
நவதானிெஙகளின் முடளதான் அன்று பிரொதம்.
புதுமுடள ஆதுர வாெடை 
ஷகாபுரகலெ கிரீைசமதற்கு 
எடுத்சதறி.

மைநடத நல்லாள் நீசராப்ப 
தைநடத சவல்ஷலாய் தீசொப்ப
நம்பாஷத பாடுவார்கள் கரம்பற்றிொடுவார்கள்.

திருநடை ொத்திைால் 
அவர்களுக்கு மூன்றாம் அடிடவக்க தடலசகாடுப்பார்கள் 
உைக்கு மட்டும் 
மூக்குத்தி கழற்றிப்ஷபா என்பார்கள். 

சவளிக்கிளம்பி வா ஷதவி.
திருசொழல் உண்டு. 
நாமாைலாம்.

�

ஷபரழகு
கழிமுகஙகளில் தரடவகளில்
வடலடெப் பறடவகள்
நூற்றாண்டுகளாய் தைம் மறக்கவில்டல.
நீள்  கழுத்தில்  
கூர் அலகில்
அகன்ற இறகுகளில் ஆயிரம் வண்்ணஙகள்
எஙகள் குழநடதகடளப்ஷபால.
உன் குழநடதகளும் தான்.
என் ொவு உன்டை அசெமூட்டுகிறது
உயிர்த்சதழ விரும்புகிஷறன்.
வாழ்வு உைக்கு விடுதடலெளிக்கட்டும்.

ஷநற்டறெ ஷபார் நிலத்தில் வீரனின்
கைவுகள் புடதநதுகிைக்கும்.
இறுகிெ பாளஙகசளை எலும்புகள் உடறநதுஷபாகும்.
எநத சமாழியில் அவன் ஓலம்.
நீஙகள் டககடளப் பற்றிக்சகாண்ைஷபாதும்
அவனுக்காை புடதகுழிடெத் தான் ஷதாண்டினீர்கள்.

சதளிக்கின்ற
நீர் புனிதமாயிற்று.
நடைநதவர்கள் டககளில் மலர்கஷளாடு
ொவுகடளெல்லவா ொத்திைார்
நண்பா,
இநதக் குரல்களில் பாடுவடத நிறுத்து.
எல்டலகளிலிருநது வழிகின்ற ஆறுகளில்
இனி ொர் ெவஙகளும் ஷவண்ைாம்.

ஆதி ஷதெத்தின் குரல்கடளக் ஷகள்.
இடழபின்னி சதாடுத்து வ்ணஙகும் உன் நிெமஙகளில்
பாழும் காலம் எடதக் கலநதது.
வெநதகாலத்தின் சதருக்களில்
மகரநதத் துகள்கடளக் கைத்தட்டும்
உன் ஷநெம்.
இரவின் குருட்டுக் கிடளகளில் வாெமிக்க பூக்கள் மலர்த்தட்டும்.
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�
காலடியில் கிைக்கும் தாமடரயிருநது
இறஙகும்  ஒளி
சபாழுதில் கலக்கிறது.
இனி
திறவும் விழி ; எவசராருவரும் வரார்.

சொல் சவறுத்து நீர் அமர்நத நிழலில்
எத்தடை சொற்கள்.
உதறி நைநத தைத்தில் எத்தடை சவகுமதிகள்
பரிநிர்வாணி
உம் சபெரில்தான்  எத்தடை டெத்திெஙகள்

என்ை செய்ெப்ஷபாகிறீர் ஷதவரீர்
முழுநிலவு மீநதிருக்கிறது.

திகழ் ஒளிசூழ் எம்சபரும,
காலக் க்ணக்குடைக்கும் வார்த்டதகளில்
ஏஷதனுசமான்று நிடைவிருக்கிறதா
வான்விரிவு  வாழ்வு சபருக்கும் சீலஙகள்
எஙஷகனும் சமய்த்திருக்கிறதா
அருகதர்கள் நிடறநத அருகாடம வாய்த்திருக்கிறதா

சித்தார்த்தா,
ஆதியில் நீ மனிதைாய் இருநதாய்.

எநத
நிமித்திகனின் குரலிலும் உன் வீழ்சசி
பதிெப்பைப் ஷபாவஷதயில்டல
நிழல் விழா
ஷபருருவத்தில் விழி மெக்கி
சமௌைமாய் வீசும்
மநதகாெப் புன்ைடக உம்முயுடைொயிற்று.

செஙகழு நீர்க்சகாடியில் இனி நீர் தூஙகிைலாம்

�
புடதநிலசமை காலம் சூழ்நதிருக்க
சவள்ளி விழும் இரசவான்றில் பாைடலக் ஷகட்ஷைன்

மர்ணத்டதக் கூறு ஷபாட்டு விற்பவர்கள்
பனிக்கட்டிகஷளாடு வருகிறார்கள்
எழு.
கைலின் உப்சபை உருத்திரள்கிறது 
இது சகாடல நிலம்.
சித்தார்த்தா,
மர்ணஷம நிகழாத 
வீட்டிலிருநது  ஒருபிடி கடுகு ஷகட்ைாய்.
உன் செவ்சவாளிக் கமலஙகடள 
முத்தமிை முன் 
மிஞ்சியிருக்கும் விலா என்புகடளயும்  டவக்க அனுமதி.
ஷநற்று நீ இறநத பின் காநதி வநது சென்றிருநதார்.

மூத்ஷதார்,
ஷதால் கிழிநத உடுக்டகயில்  
பாைடலப் பாடிெபடி ஷபாயிைர்

அநதப் பாைலில் நீ இறக்கஷவயில்டல
சித்தார்த்தா


