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கடநத இரு்பதொண்டுகளில் புமைவின் உள்ொர்நத தவளி
சிமதககப்்பட்டு, கமத கூறலின் புதிய சொத்தியஙகள பின்நவீைத்துவ உமையொடமை முன்மவத்தவர்க்ொல் தீவிைைொக
முயன்று ்பொர்ககப்்பட்டை. அவற்றின் சிமதநத கூறுகம்
உட்தசரித்த நவீைத்துவத்தின் கமதகூறல் முமற புதிர்வட்ட
மீள
சுழற்சியில்
இஙகு
முன்தைொழியப்்படுகின்றது.
இைககியத்தின் புனிதவுரு சிமதககப்்பட்டு, அதன் அதிகொைம
ககளவிககுள்ொைதில், இைககியத்மத அதீத விம்யொட்டொக,
கைகைொக, புனிதஙகம்க
கவிழ்ககும தசயற்்பொடொகக
மககதகொள் முடிகிறது. த்பருஙகமதயொடல்களின் தகர்வும,
புனிதஙகளின் தமைகீழ்க கவிழ்ப்பும புமைவுகம் உ்பவைைொறுக்ொக வொசிககும புமைவுசொர் தவளிமயத் தநதிருககிறது.
கடநத முப்்பதொண்டுகளின் க்பொர்ப் புமைவுகளுள அதிகைொைமவ
க்பொைொளிக்ொல் எழுதப்்பட்டமவ. அமவ க்பொருககொை
தமை்விைொை நியொயப்்பொடுகளுடன் இருநதை அல்ைது
இயககஙகளின் உள்ொர்நத வீழ்ச்சியின் விசைஙக்ொக இருநதை.
ஆயுத வன்முமறகளின் குற்றதைொப்பும பிைதிக்ொகச் தசொற்்பப்
புமைவுகம்கய வொசிகக முடியும. க்பொரின் புனிதப்்படுத்தல்சொர்
உ்வியலிலிருநது
வொசிககப்்பட்ட,
எழுதப்்பட்ட
புமைவுகளிலிருநது
விைகு்பமவயொகப்
க்பொரினுள
பிறநதவர்களின் புதிய புமைவுகம் வொசிககைொம. அவர்களுககு
முநமதய தமைமுமற அணுகிய ‘சொகச’ கநொககிலிருநது விைகி,
புதிய அமைப் புமைவுகள க்பொமை அதிகொைஙக்ொல்
்பலியிடப்்பட்ட
உடல்க்ொகப்
முன்மவப்்பதில்
ததொடஙகுகின்றை.
க்பொர் நிமைவுகளும, தவளிப்்பொடுகளும, அணுகுமுமறயும
தன்னிமை சொர்நதமவ. அவற்மறப் த்பொதுமைப்்படுத்தல்களுககுள
அமட்பட முடியொத விைகல்களின் ததொகுப்்பொக ைட்டுகை
வொசித்து, உமையொட முடியும. யதொர்த்தனின் புமைவுகளில்
திைளும க்பொர்த் தன்னிமை, க்பொமை உளளிருநது அணுகிய
சுயைொககவ இருககிறது. அதற்குப் க்பொர் குறித்த புனிதக
கமதயொடல்கம்த் தகக மவத்திருகக கவண்டிய கதமவ
இருப்்பதில்மை. க்பொமை இைத்துச் தசய்யும க்பொககக புமைவில்

உருவொகி வருகிறது. முளளிவொய்ககொல் வமை க்பொகைொடு
இழு்பட்டவனின், க்பொமை மீநதிருககும உடல்களின் வலியொக
உமையொடும
புமைவுக்ொக
வொசிப்பின்
வசதிககொகவமகப்்படுத்தைொம.
நிமைவில் அழியொத கொைகககொடுக்ொகும கமதகளில், முகொமகள
துயர்சொர் குறியீடொகி மீநதிருககும உடல்களின் வலிகம்ப்,
க்பொரில் இைககுக்ொக முன்நிறுத்தப்்பட்ட ைககளசொர்
உ்வியலில் இருநது புமைவொககுகிறொர். யதொர்த்தன் க்பொரின்
உள்ொர்நத அழிமவ, வீழ்ச்சிமய துயைஙக்ொக முன்மவத்துக
கழிவிைககத்மதக ககொருவதில்மை. அவர் க்பொரின் தகொடூை
எதொர்த்தத்மதப் புமைவுக்ொககும க்பொது, நொம இதுகொறும
ஆதுைைொக நமபி வநத ‘க்பொரின் புனிதவுடல்’ அழுகி நமமைத்
ததொநதைவு தசய்வதொக உருைொறி விடுகிறது. க்பொரின் /
க்பொைொட்டத்தின் உள்ொர்நத அழிவுகம் உமையொடும புதிய
அமைப் ்பமடப்புகள, இன்தைொரு முைண் உமையொடல்சொர்
தவளிமயத் திறநதிருககிறது. இப்புதிய அமைப் புமைவுகளின்
ததொடகக உமையொடைொக – ‘தைடூசொவின் கண்களின்முன்
நிறுத்தப்்பட்ட கொைம’ –
கமதகளின்
ததொகுப்ம்ப
தவளியிடுகிகறொம.
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கட்டு்ரகள
அ.முத்துலிங்கமும் வெள்ளா்ச் சளாதி உ்வியலும் • தர்மு பிரசளாத்
மலைய்க இைக்கியமும் ெரைளாறு எழுதியலும்:
மலைய்க நவீன இைக்கிய ெரைளாற்ளாக்்க எழுத்துக்்கள • சுதர்சன் வசலைத்துலர
்கலத்களின் அழகியலும், புதிய ்கலத வசளாலலி்களும் • அனனளாஜன் பளாைகிருஷ்ணன்
இந்திய மண்ணில ஈழ அ்கதி்களின் மு்களாம்்களும் வீடு்களும் - வதளா.பத்தினளாதன்
ஆவ்ணன்றும் வபண்வ்ணன்றும்... • சி.புஷரளாபணி
நளான் உன்லன மீண்டும் சந்திபனபன் • னயளாகி
க்தகள
வபளாட்டு • தக்ஷிைளா ஸெர்்ணமளாலி - தமிழில : எம்.ரிஷளான் வஷரீப
ஓ! தளாவீது ரளாஜளானெ • சளாதனளா
தனிலமயின் நூறு ஆண்டு்கள • தர்மு பிரசளாத்
மரியளாள • நசீஹளா முல்கதீன்
விமர்சனம்
சளாதியமும், ஒடுக்குமுல்க்கு எதிரளான னபளாரளாட்்டமும் • பிருந்தன்
இருள மிதக்கும் வபளாயல்க •

உமளா

கவி்தகள
• இமளாம் அத்னளான் • ஷமீைளா யூசப அலி

• தர்மினி • மின்்ா

• ககொ.நொதன்

அ.முத்துலிங்மும்

வெள்கா்ச் சகாதி
உ்வியலும்.

தடைம் ்களவி: ஈழத் தமிழர்கள மத்தியில் தமிழகத்
தமிழர்களிடைம் உள்ள்தப் ்்பால்வ சாதி
என்்பது மிக ஆழமாகப் ்பதிநதுள்ளது. அது
புலம்்்பயர்ந்தார் மத்தியிலும்கூடை உயிர்த்தி
ருப்்பது ்பற்றி என்ன நி்னககிறீர்கள?
அ.முத்துலிஙகம் : உஙகளுககு தவறான ்சய்தி
கி்டைத்திருககிறது. ஈழத் தமிழர்கள மத்தியில்
சாதி வித்தியாசம் இருநதது உண்்மதான்.
ஆனால் அது ஒரு்்பாதும் ்வறியாக மாறியது
இல்்ல. புலம் ்்பயர்நத்்பாது சாதியும் புலம்
்்பயர்நதது. ஆனால் ஒரு த்லமு்ற கடைநத
நி்லயில் சாதி வித்தியாசம் எஙகாவது
அபூர்வமாக்வ ்தன்்படுகிறது

ஈ

ழத்தில் சொதிய ‘வித்தியொசம’ ைட்டுகை
இருககிறது,
அது
தவறியொக
ைொறிவிடவில்மை என்கிறொர் அ.முத்துலிஙகம.
ஈழத்தின் சொதி தவறி மிக தவளிப்்பமடயொைது;
அமத நொம வலிநது நிறுவகவண்டியதில்மை.
கக.டொனியலின் நொவல்கள, நநதினி கசவியரின்
சிறுகமதகள, ததணியொனின் ்பமடப்புகள, என்.
கக.ைகுநொதனின்
‘ஒரு
்பைஞகசொமைக
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கிைொைத்தின் எழுச்சி’ ைற்றும கயொகைட்்ணம
எழுதிய ‘தீண்டொமைகதகொடுமைகளும தீ
மூண்ட நொட்களும’ க்பொன்ற பிைதிகளில்
யொழ்ப்்பொ்ணச் சொதிய தவறி மிக வலிமையொகப்
்பதிவொகியுள்ை. அமவ நி்ணமும சமதயுைொை
உளளிருநது ஒலித்த ்பமடப்புககுைல்கள. அமத
உ்ணர்நது தகொள் விரும்பொத சொதி ைைநிமை
மிக நுட்்பைொகத் தகவமைநதுள்து. இநதிய
ைைம என்று அறியப்்படும ஒன்று முற்றிலும
சொதி வர்்ணம என்்பதொல் ைட்டும அமைநதது1
என்்பமதப் புரிநதுதகொண்டொல் சொதியத்தின்
இருப்ம்பயும, தவறிமயயும நொம புரிநது
தகொள்ைொம. ஈழத்தில் ்பைரும சொதியம குறித்து
இப்்படியொை கைமக்பொககொை கருத்துககம்க
கொவித்திரி்பவர்க்ொககவ
இருககிறொர்கள.
தஙகள நமபிகமகமயக குமைககும, கமைத்துப்
க்பொடும
உண்மைகம்
வொசிகககவொ,
புரிநதுதகொள்கவொ
முயற்சிப்்பதில்மை.
தலித்தியம குறித்து
முன்மவககப்்படும
கருத்துகம்,
உமையொடல்கம்
ஒவவொமையுடன்
கடநது
தசொல்ை
முயற்சிககிறொர்கள அல்ைது ‘தலித்’ என்ற
தசொல்மை ைட்டும பிடித்து அது அநநியச் தசொல்

எைத் ததொஙகுகிறொர்கள. தலித்திய உமையொடல்கள உள
முைண்்பொடுகம்க கூர்தீட்டும, பி்வு்படுத்தும கவமை
என்்பவர்கள கதசியத்திற்கு கநதைதிைொகக கற்பிதமும
தசய்்பவர்கள வசதியொக ஒன்மறப் க்பசுவதில்மை.
யொழ்ப்்பொ்ணச்
சிவில்
சமூகம
என்்பது
த்பொதுச்சுடுகொடுகக்ொ, த்பொதுப்்பளளிககூடஙகக்ொ,
த்பொது
அதி்பர்
நியைைஙகக்ொ,
த்பொது
வழி்பொட்டிடஙகக்ொ, த்பொது கவட்்பொ்ொர்கக்ொ
இல்ைொத பி்வுண்ட சமூகஙக்ொகச் தசயற்்படுகிறது.
அவர்களிடம இப்்படிச் சொதியொகப் பி்நதிருககும சிவில்
சமூகத்தின் வன்முமறயற்ற த்பொது இம்ணப்்பொக எமத
முன்மவப்்பததன்றொல்
அவர்களிடமிருநது
உமடககமுடியொத தை்ைகை ்பதிைொகக கிமடககிறது.
அது தமிழ்தைொழி என்்பவர்களுககு இம்ணப்பு
தைொழியின் க்பொதொமைகம் நம சூழலில் சலிப்புற
உமையொடப்்பட்டிருககிறது.
அவவிம்ணப்புககூட
இதுவமை
வன்முமறயொல்
ைட்டுகை
சொத்தியைொகியிருநதது.
பின்நவீைச்
சூழலின்
்பன்மைத்துவத்மதயும, ைற்றமையின் இருப்ம்பயும
உளவொஙகிைொைன்றி ஒன்மறதயொன்று தவட்டியும,
இறுகிப் பிம்ணநதிருககும நுண்்ணதிகொை அைகுகம்ப்
்பட்டியலிட முடியொது. சொதிய நுண்த்ணொடுககுதலுககு
எதிைொகப் க்பசவும, தசயற்்படவும முடியொது. சொதிய
அதிகொைம என்்பது மிக தவளிப்்பமடயொைதும,
நிச்சைைைொைதும ஆகும. அது தனிகய ஒரு த்த்தில்
ைட்டும தசயற்்படுவதுமில்மை.
ஈழத்தில் சொதியம உளளுமறநது கிடககும அதிகொை
தவளிதயன்்பது தவள்ொ்ருககு ைட்டுைொைது.
இஙகுள் தலித் ைககளுககுச் சிவில் சமூக
தவளிதயதிலும துளியும இடமிருப்்பதில்மை. சொதி
ைைநிமைகய த்பொது ைைநிமையொக, ஆதிககத் தைப்்பொக
இருககிறது. 90களில் தமிழ்நொட்டில் நிகழ்நத
தலித்ததழுச்சி, தலித்திய விைர்சைமுமற, தலித்திய
ஆய்வுகள, தலித்திய ைதிப்பீடுகள ஈழத்தில்
முன்தைொழியப்்படவில்மை. கதசியத்தின் த்பயைொல்
அமவ அைசியல் நீககம தசய்யப்்பட்டை. சொதியம
குறித்துப்
க்பசுவதும,
உமையொடுவதும
தமடதசய்யப்்பட்டை. தலித் விைர்சை முமறயும
ைதிப்பீடுகளும முன்தைொழியப்்படொத இஙகு இன்ைமும
யொழ் தவள்ொ் ைதிப்பீடுகளும, நமபிகமககளுகை
சிவில் தவளிமய அமடத்துக தகொளகின்றை. அதற்கு
ைொற்றொை தலித்துககளின் ்பககம இன்னும வலிமையொக
முன்மவககப்்படவில்மை. ஈழத்து தமிழ் இைககியப்
்பமடப்புகளும, ைதிப்பீடுகளும, ைைநிமையும
தலித்தியக கண்ணூடு ஒப்புகநொககி ஆய்வுககுட்்படுத்தி
தவள்ொ்ச்சொதி உ்வியமைக ககளவிககட்கொததொலும,
அவர்களின் ைதிப்பீடுகம்க கமைத்துப் க்பொடொததொலும
தவள்ொ்த்தைப்க்ப வலிமையொை தைப்்பொக இருககிறது.

சொதியத்மத ைைநிமையொகப் புரிநதுதகொண்டொகை அதன்
நுண் ஒடுககுதமையும,அதிகொைச் தசயற்்பொட்மடயும
நொம அமடயொ்ொம கொ்ண முடியும. அதுதவொரு
தகர்ககமுடியொத க்பரிருப்்பொக இன்னும நமமுன்
வியொபித்திருககிறது என்்பமத உ்ணைமுடியும. அததைொரு
எளிய தவளிப்்பொகட முத்துலிஙகத்தின் இநதப் ்பதிலும.
சரியொக, இஙகக அவர் அநத தவள்ொ் உ்வியலின்
எச்சைொக மீநதிருககிறொர்.
ஈழத்து இடதுசொரிகளும சொதியத்மத
‘த்ப்தீக’
இருப்்பொக ைட்டுகை புரிநது தசயற்்படுகிறொர்கள.
அவர்க்து அககடொ்பர் எழுச்சியொல் சொதிய
கவறு்பொடுகளின் த்ப்தீக இருப்ம்ப ைட்டுகை சிமதகக
முடிநதிருககிறது. சொதியத்தின் தவளிப்்பமடயொை
கவறு்பொடுகள உதிர்நது அதுதவொரு ைைநிமையொக உள
ஒடுஙகிவிட்டிருககிறது. இடதுசொரியப்பிைதிகளில்
சொதியப்க்பொைொட்டைொைது வர்ககப்க்பொைொட்டைொககவ
முன்தைொழியப்்படுகிறது. கக.டொனியலின் ்பஞசைரிலும
தவள்ொ்ருககு எதிைொக ைற்மறய சொதிகளின்
ஒருஙகிம்ணமவ
டொனியல்
க்பசியிருககிறொர்.
எழு்பதுகளின் சூழல், க்பொைொட்ட முமறமையில்
இடதுசொரிகள தஙகள வர்கக எல்மையினுளளிருநகத
சொதியப்க்பொைொட்டஙகம்யும முன்தைடுத்தொர்கள.
ஆைொல்,பின்நவீைத்துவம கமைநது2 அது கவைப்்படுத்திய
அதிகொை, விளிமபுநிமை உமையொடல்களுககொை இநத
அமைதியொை சூழ்நிமைமயப் க்ப்ண அல்ைது
தககமவகக தலித் அைசியமைப் ்பலிதகொடுகக கவண்டிய
சூழகை இன்னும ததொடர்கிறது.
• தர்மு பிரசாத்
1- பி்ரம் கட்டு்ரகள - ்பன்்மய்,
2- மறு்ம அரஙகு- ்ரி (ஆதி்ர விமர்சனம்)
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நகான் உன்்னை

மீண்டும்
சந்திப்பேன்

ய�ோகி -மயேசி�ோ

அம்ரிதா பிரீதம் (31.08.1919 – 31.10.2005)
உஙகளுககுப் பிடித்த த்பண் கவிஞர் யொர் எை யொைொவது
ககட்டொல் தகொஞசம கூட கயொசிககொைல் நொன் தசொல்லும
த்பயர் அமரிதொ பிரீதம. எப்க்பொதிலிருநது அநதப்
த்பயமை உச்சரிககத் ததொடஙகிகைன் எை கயொசிககிகறன்.
என் சிநதமை ்பைவொறொக கவர்விட்டுச்தசல்கிறது.
இருப்பினும, அவர் எப்்படி எைககுள இத்தமை
தீவிைைொக இடமபிடித்தொர் என்்பமத அறியமுடியவில்மை.

அமையொைல் விவொகைத்துப் த்பற்றொர். தைது திருை்ண
வொழ்வில் நிகழ்நத கசப்்பொை அனு்பவஙகம் ஒளிவு
ைமறவில்ைொைல் ்பத்திரிமககளில் எழுதிைொர். அது
அவருககுப்
த்பண்ணிய
எழுத்தொ்ர்
என்ற
தக்ைவத்மதப் த்பற்றுத்தநதது. அமரிதொ ஆைம்ப
கொைஙகளில் கொதலும,வீைமும கைநத கற்்பமைக
கவிமதகம்கய எழுதிைொர். பின்ைர் அவரின் கவிமத
சொர்நத ்பொர்மவயும ்பொடுத்பொருளும ைொறத்ததொடஙகிை.

கவிஞர், நொவைொசிரியர், கட்டுமையொ்ர் எைப்
்பன்முகத்தன்மை தகொண்ட ஆளுமை தொன் அமரிதொ
பிரீதம. ்பொகிஸதொனின், ்பஞசொப் ்பகுதியில் இருககும
குஜைன்வொைொவில் பிறநதவர் தைது 11 வயதில்தொமய
இழநதொர். தநமதகயொடு ைொகூருககு இடமத்பயர்நத
சிை வருடஙகளில் பிரீதமசிங என்்பவகைொடு திருை்ணம
நிகழ்நதது. திருை்ண வொழ்வு சநகதொஷகைைொக

1947ல் இநதியொ-்பொகிஸதொன் பிரிவிமையின் க்பொது
நிகழ்நத
வன்முமறகம்,
்படுதகொமைகம்
மையப்்படுத்தி ‘வொரிஸஷொ என்ற ்பஞசொபிக
கவிஞருககொை சிறு்பொட்டு’ என்ற கவிமதமய எழுதிைொர்.
அநதக கவிமத மிகவும பிைசித்தித்பற்றது. ததொடர்நது,
இருநொடுகளுககொை பிரிவிமைமய அடிநொதைொகக
தகொண்டPinjar (எலுமபுககூடு)என்ற அவரின் நொவல்
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த்பண்கள மீது தசலுத்தப்்பட்ட, தசலுத்தப்்படும
அடககுமுமறகள ைற்றும வன்முமறகம்த் ததளிவொகப்
்படம பிடித்துககொட்டியது.
இப்்படியொக நவீை ்பஞசொபி இைககியத்தில் அமரிதொவின்
குைல் இன்றியமையொததொக நிமைத்தது. சொகித்ய
அகடொமிவிருது அவரின் ‘தசய்திகள’ என்ற நீண்ட
கவிமதககொகவும, ஞொைபீட விருது அவரின் ‘கொகிதமும
ககன்வொஸும’ என்ற கவிமதத் ததொகுப்புககொகவும
வழஙகப்்பட்டை.
அவரின்
சுயசரிமதயொை
‘தைதவன்யூஸடொமப்’ ைற்றும ‘கொகிதமும ககன்வொஸும’
க்பொன்ற ்பமடப்புகள அமவகளின் ்பட்டவர்த்தைைொை,
கநர்மையொை தன்மைககொக மிகுநத விைர்சைஙகளு
ககுள்ொகிை. ஏறககுமறய 70 வருடஙக்ொக எழுதி
வநத அமரிதொ 24 நொவல்கள, 23 கவிமதத்ததொகுதிகள
ைற்றும 15 சிறுகமதத்ததொகுதிகம் வொசகர்களுககு
வழஙகியுள்ொர். ்பத்ைஸ்ரீ ைற்றும ்பத்ைவிபூஷண்
க்பொன்ற உயரிய விருதுகளும அவருககு வழஙகப்்பட்டை.

ககட்டவுடன் அமரிதொ ததொமைக்பசிமயக கீகழ
க்பொட்டுவிட்டு ‘அநதககவிமதமய நொன் சொகிருககொக
எழுதிகைன், இநதப்்பரிசுககொக அல்ை’ என்று கூறி
அழுதொைொம.
சொகிர் மீது எத்தமை கொதல் இருநத க்பொதும,‘இமகைொஸ
அமரிதொ : கொதல்கமத’ என்ற நூலில் இமகைொஸ மீதொை
தைது
அபிைொைம,
கொதல்
அமைத்மதயும
ததளிவொகககூறியிருககிறொர் அமரிதொ.
நொற்்பது வருடஙகள இமகைொஸ – அமரிதொ
திருை்ணமஇல்ைொைல், ஒன்றொக வொழ்நது வநதைர்.
அவர்களுககு ஒரு ைகனும, ைகளும உள்ைர்.
இநநிமையில் அமரிதொ கழிவமறயில் வழுககிவிழுநது
அறுமவச் சிகிச்மசகளுககு உள்ொைொர். அப்க்பொதும
அவமைப் ்பொர்கக எநத இைககியவொதிகளுகை

அமரிதொவின் வொழ்கமகயில் இரு ைனிதர்கள மிகவும
முககியத்துவம வொய்நதவர்கள. ஒருவர் சொகிர்லுதியொன்வி
என்ற கவிஞர், ைற்தறொருவர் இமகைொஸ என்ற ஓவியர்.
அமரிதொ சொகிர்லுதியொன்வி இவர்களுககிமடகய கவிமத
வொசிப்பு ஒன்றில் நிகழ்நத சநதிப்பு கொதைொக ைைர்நதது.
அககொதல் கடிதப்க்பொககுவைத்தில் ததொடர்நதது. தைது
க்ணவர் பிரீதமசிஙகிடம ஏற்்பட்ட ைைககசப்பு
அமைத்தும சொகிர் மூைைொக அமரிதொவின் ைைம த்பரும
ஆறுதல் த்பற்றுகதகொண்டது. சொகிமை ‘என்கடவுள’,
‘என்கதவமத’, ‘என்கவிஞன்’ என்று தைது சுயசரிமதயில்
குறிப்பிடுகிறொர். ஆைொல், இன்தைொரு த்பண்ணின்
வருமகயொல்
சொகிர்,
அமரிதொமவ
விட்டு
விைகத்ததொடஙக, அமரிதொ மிகவும உமடநது
க்பொகத்ததொடஙகிைொர். அப்க்பொது அமரிதொவின்
தநருஙகிய நண்்பரும ஓவியருைொை இமகைொஸ
அககமறகயொடு அமரிதொமவக கவனித்துகதகொண்டொர்.
அமரிதொ, மிகுநத ைைவும்ச்சகைொடும, கொதற்கதொல்வி
க்பொன்ற குழப்்பஙகளில் சிககியிருநத சையத்தில்,
இமகைொஸ, அமரிதொமவக கொதலிககத் ததொடஙகிைொர்.
ஆைொல் ; அமரிதொகவொ, சொகிமை நிமைத்த ்படி கொைம
கழித்து வநதொர்,பிறகு ஒரு நிமையில் இமகைொஸுடன்
அமைதியொக வொழத்ததொடஙகிைொர்.
ஆைொலும, சிை சையஙகளில் இமகைொஸின் ஸகூட்டரில்
ஏறிப் க்பொகுமக்பொது சொகிரின் த்பயமைத் தைது
விைல்களின் நுனிக்ொல் இமகைொஸின் முதுகில்
எழுதுவொைொம. அது ததரிநதும இமகைொஸ எமதயும
கொட்டிகதகொள்ொைல் அமைதியொககவ இருநது
விடுவொைொம. சொகித்யஅகடொமி ்பரிசு அறிவிப்ம்பக

வைவில்மை எை இமகைொஸ ததரிவிககிறொர். அதன்பின்
ஏற்்பட்ட உடல் நைககுமறவொல் அமரிதொ தைது 86வது
வயதில் ைை்ணம அமடநதொர். அவரின் இறப்புககுப்
பின் இமகைொஸ ஓவியம வமைவமத நிறுத்திவிட்டொர்.
அவர் அமரிதொமவ வமைநத ஓவியஙகள எண்்ணற்றமவ.
மிகவும ஆர்வமூட்டககூடிய இன்தைொரு தகவல்,
சொகிர்லுத்யொன்வி இறநது 26 வருடஙகள கழித்து அமரிதொ
ைை்ணைமடநதொர். ஆைொல், சொகிர் ைைணித்த அகத
கததியில், அககடொ்பர் 31. வொழ்விலும, சொவிலும
ஆன்ைொககம் இம்ணககும வழிமய கொதல் ஒன்கற
அறியும.
கீகழ வரும ‘நொன் உன்மை மீண்டும சநதிப்க்பன்’(I will
meet you yet again) என்ற கவிமத அமரிதொவின்
கமடசிககொைஙகளில் இமகைொஸுககொக எழுதப்்பட்டது.
அடுத்த கவிமதயொை ‘கன்னி’ (The Virgin)
சொகிர்லுத்யொனிவிககொக
எழுதப்்பட்டது
எைச்தசொல்்பவர்கள உண்டு.
•
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நான் உன்்ன மீண்டும் சநதிப்்்பன்
நொன் உன்மை மீண்டும சநதிப்க்பன்
எஙகு? எவவொறு? நொைறிகயன்
அகநகைொக உைது கற்்பமையின் உருவைொகவன்
கைலும ஒருகவம், உைது கித்தொனின் ைர்ைைொை
வமைககொட்டில் என்மைப் ்பைவச்தசய்து
உன்மை தவறித்துப் ்பொர்த்தவொறிருப்க்பன்
உைது வண்்ணஙகள எமைத் தழுவுவதற்கொக
அகநகைொக சூரியஒளியின் கீற்றொகவன்
உைது கித்தொனில் எமை ஓவியைொகத்தீட்டுகவன்
எஙகு? எப்க்பொது? நொைறிகயன்
ஆைொல் நொன் உன்மை மீண்டும சநதிப்க்பன்
அகநகைொக ஒரு நீரூற்றொகத் திரும்ப வருகவன்
நுமைககும நீர்த்துளிக்ொல் உன்னுடமை சுத்தம
தசய்யவும
சூடொை உன் ைொர்பின்மீது என் குளுமை
இம்ப்்பொறவும
எைககு கவதறதுவும ததரியொது
ஆைொல் இவவொழ்கமக என் தும்ணயொக வரும
இவவுடல் அழியுமக்பொது
அமைத்தும அழிநதுவிடும
ஆைொல் நிமைவின் இமழகள
தநய்யப்்பட்டுள்ை த்பொறுமையின் துகளக்ொல்
இநதத் துகளகம்த் கதர்நகதடுப்க்பன்
இமழகம் தநசவு தசய்கவன்
கைலும நொன் உன்மை மீண்டும சநதிப்க்பன்.

அம்ரிதகா பிரீதம்
்வி்த்ள

தமிழில் - ்யாகி -ம்லசியா
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கன்னி
உைது ்படுகமகககு முன்கைறியக்பொது
நொன் தனியொக இல்மை– அஙகு நொஙகள இருவர்
இருநகதொம
திருை்ணைொை த்பண் ைற்றும கன்னி
உன்னுடன் துயிை
என்னுளளிருநத கன்னிமய நொன் ்பலிதகொடுகக
கவண்டியிருநதது
நொன் அவவொகற தசய்கதன்
சட்டத்தில் அனுைதிககப்்பட்ட இப்்படுதகொமையொல்
கநரும அவைொைத்துககு அனுைதியில்ைொததொல்
்பழியின் தொககுதமைச் சுைநகதன்
ைறுநொட்கொமை,
ைத்தககமற்படிநத
எைது
மககம்ககண்கடன்
அவற்மறக கழுவிகைன்
ஆைொல் கண்்ணொடி முன் நொன் நின்ற அகக்ணம
கநற்றிைவு யொமைக தகொமை தசய்கதன் எை
எண்ணிகைகைொ
அவள அஙகு நிற்்பமதககண்கடன்
ஓ ! கடவுக், உைது ்படுகமகயில் கொரிரு்ொகவொ
இருநதது
ஒருவமைக தகொல்ை கவண்டிய நொன்
ைற்றவமைக தகொன்கறன்?

கமத

வபேகா
ட்
டு
கூமைத் தகைஙகளிமடகயயிருநது
தண்ணீர் வழிநது தகொண்டிருநதது.
்பைமகச் சுவர் முழுவதுைொக
ஈைலித்துப் க்பொயிருநதது. ்பைமகச்
சுவரின் கீகழயிருநதும தண்ணீர்
அமறககுளக் வநதது. நொன்
கட்டிலின் கைகை அைர்நதிருநகதன்.
வொடமகககுக தகொடுககவிருககும
்பககத்து
அமறமயக
கொண்பிககதவை இன்று ைொகைட்
அககொ யொமையும அமழத்து
வருவது சொத்தியமில்மை. ைமழ
அநத்வு ்பைைொகப் த்பய்து
தகொண்டிருநதது.
்பககத்து அமறயில் வொடமகககு
வசித்த த�ொைவத்பொத்தொமைமயச்
கசர்நத சககொதரிதயொருத்தி, அவள
்பணிபுரிநத ஆமடத் ததொழிற்சொமை
மூடப்்பட்டதும
வீட்டுககுப்
க்பொய்விட்டொள.
கொலியொகிப்
க்பொை அமறயில் வசிககதவை,
கடனியொ அமழத்துக தகொண்டு
வநத குடும்பத்தின் தமைவன்
அமற வொடமகமய மிகவும
குமறத்துக
ககட்டதைொல்,
அவகைொடு,
கடனியொவுககும
கசர்த்துத் திட்டி துைத்திவிட
கநர்நதது எைககு. கடனியொ
அவமை என்னிடம கூட்டிக

• தக்ிேோ ஸ்வர்ணமோேி
• தமிழில் – எம்.ரிஷான் ்ஷரீப்

தகொண்டு வநததற்கும கூட,
அவனிடமிருநது ஏதொவது ஒரு
ததொமகமய அவள த்பற்றுக
த க ொ ண் டி ரு ப் ்ப ொ ள .
உண்மையொககவ அககுடும்பத்
தமைவனுககு நொன் கூறிய அமற
வொடமக அதிக சுமையொகத்
ததரிநதிருககக கூடும. எனினும
அவனுககு அனுதொ்பம கொட்டப்
க்பொைொல், விதமவயொை நொன்
ஜீவிதத்மதக தகொண்டு தசல்வது
எவவொறு?
எவவொறொயினும,
எைககுக
குடும்பகைொ
குழநமதகக்ொ இல்ைொததொலும,
நொன்
கவனித்துக
தகொள்
கவண்டியது என்மை ைொத்திைகை
என்்பதைொலும, அநத ந்பமைக
குறித்துக தகொஞசம சிநதித்துப்
்பொர்த்திருககைொகைொ எை எைககுத்
கதொன்றியது.
எைககு,ைமழ ஓமசயினிமடகய
கைொட்டொர் மசககித்ொன்றின்
சத்தம ககட்டது. அநதச் சத்தம
எைது வீட்டிைருகக நின்றது.
இப்த்பருைமழயில்
எைது
வீட்டுககு வைக கூடிய யொருமில்மை
என்்பதைொல், அது ஸதடல்ைொவின்
வீட்டுககு வநதிருககக கூடும.

“ஸநதொ தஙகச்சி…”
இவவ்வு சத்தைொக என்மைக
கூப்பிடுவது ைொகைட் அககொதொன்.
நொன்
வீட்டுககுளளிருநத
தண்ணீரிலிறஙகிச் தசன்று கதமவத்
திறநகதன். கொத்திருநதது க்பொை
ைமழயின்
மீதிச்
சொைலும
வொசலினூடொக
வீட்டுககுள
நுமழநதது. ைொகைட் அககொ
கசமபிமை
ைடதைொன்மறப்
பிடித்தவொறு
வொசைருகக
நி ன் று த க ொ ண் டி ரு ந த ொ ள .
அப்த்பருைமழககுச் கசமபிமை
ைடல்
ஈடுதகொடுககவில்மை.
கைொட்டொர் மசககிளகொைர் ைொகைட்
அககொவின் பின்ைொல் நின்று
தகொண்டிருநதொர்.
“இநதத் தமபி அமறதயொண்ணு
வொடமகககுத் கதடுறொர் தஙகச்சி…
நொன் உன்கைொட அமறமயக
கொண்பிககக கூட்டிட்டு வநகதன்..
நீ
தசொல்ற
வொடமகககுத்
தஙகிப்்பொர்…
இன்னிககக
குடியிருககத்
தயொைொத்தொன்
வநதிருககொர்.”
கைொட்டொர் மசககிளகொைரின் ஒரு
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மகயில் த�ல்ைட்டும, ைறு மகயில் சற்றுப் த்பரிய
ம்பதயொன்றும இருநதது. அவர் ைமழயில் நன்றொக
நமைநது க்பொயிருநதொர். அவரிடம ஒரு கசமபிமை
ைடல் கூட இருககவில்மை. ைொகைட் அககொதவன்றொல்,
கடனியொமவப் க்பொை கண்ட கண்ட அழுககுகம்ச்
சுைநது
வருவதில்மை.
த�ொைவத்பொத்தொமை
சககொதரிமயக கூட்டிக தகொண்டு வநது விட்டதுவும
ைொகைட் அககொதொன். அவள க்பொகுமக்பொது தகொழுமபுச்
சீைொட்டி க்பொைப் க்பொைொலும, வருமக்பொது
கிைொைத்தவள க்பொை வநதவள.
“ஐயொ
நமையுறீஙக..
வீட்டுககுளக்
வநது
கமதப்க்பொம”
அவர் நீ்க கொற்சட்மடயும, நீண்ட மககம்யுமடய
சட்மடயும, சப்்பொத்துகளும அணிநதிருநததைொல் நொன்
அவமை ‘ஐயொ’ என்று அமழத்கதன். அவமை
வீட்டினுளக் அமழத்தக்பொதும, தவளிகய விடவும
வீட்டினுளக் அதிகைொக நமைவமத அவர்
கண்டுதகொண்டொர்.
“வொடமகககுக தகொடுகக இருககுற அமறககு நொஙக
கநைொப் க்பொகவொம தஙகச்சி” வநதவர் கூறிைொர். ைொகைட்
அககொ முன்கை நடநதொள. வொடமக அமற எைது
வீட்கடொடு ஒட்டிய ்பககத்து அமற.
“இநத அமறககும ைமழத் தண்ணி வருமக்பொை
இருககுல்ை அககொ?”
“ஐகயொ இல்ை தமபி.. அநத வீட்கடொட அ்வுககு
இல்ை..”
ைொகைட் அககொ கதமவத் தளளித் திறநது உளக்
தசன்றொள. கதவின் கீழொல் அமறககுளளும தண்ணீர்
வநதிருநதது.
“தகொழுமபுககு எநநொளும ைமழ த்பய்யுறதில்மைகய
தமபி. ைமழ த்பய்ஞசொல் இநத வீடுகளனு இல்ை..
தைொத்தக தகொழுமபுகை தண்ணிை மூழ்கிடுகத..”
புதியவர் அமறககுளக் தசன்று ்பொர்த்தொர். இநத
அமறயிலிருநதது ஒரு கட்டில் ைொத்திைகை. கணுககொல்
அ்வல்ை.. கழுத்த்வு தவள்ம வநதொலும கூட
அளளிச்
தசல்வதற்கு
அவரிடம
எதுவுகை
இருககவில்மை. அவர் மகயிலிருநத ம்பமயக கட்டில்
மீது மவத்தொர்.
“தமபி, இன்னும சொைொன்கள ஏதொவது இருநதொ
எடுத்துட்டு வொஙக.. கதிமை ஏதொவது கதமவப்்பட்டொ
இநதத் தஙகச்சி தருவொள.”
“இல்ைககொ.. இநதக கட்டில் ைட்டும எைககுப் க்பொதும.”
த�ொதைொவத்பொத்தொமை
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சககொதரி

என்றொல்

சமைப்்பதற்குத் கதமவயொை ்பொத்திைஙகம்க கூட
எஙகிருநகதொ தகொண்டு வநதிருநதொள. அவள
தசன்றதுகை அமவயும அவக்ொகட கொ்ணொைல்
க்பொயிை. எைது அமற வொடமகமயப் ்பொககியின்றித்
தநத அநத சககொதரி தசன்றமதக கூடப் ்பககத்து
வீட்டிலிருநத நொன் கொ்ணவில்மை.
புதியவர் கொற்சட்மடயின் பின்புற ்பொகதகட்டிலிருநது
்ப்ணப்ம்பமய எடுத்து, “அட்வொன்ஸொ எவவ்வு
கவணும தஙகச்சி?” என்று ககட்டொர். அவருககு எைது
அமற அநத்வு பிடித்துப் க்பொகக கொை்ணஙகள
ஏதுமில்மை. எனினும நொன் அமதக குறித்து கயொசிகக
கவண்டிய அவசியமில்மை. நொஙகள தகொடுககல்
வொஙகல் விடயஙகம்ப் க்பசித் தீர்ைொனித்துக
தகொண்கடொம. நொன் ைொகைட் அககொவின் மகயில்
தகொஞசம ்ப்ணத்மதக தகொடுத்து விட முயற்சித்தக்பொதும
அவள அமத ஏற்றுக தகொள்வில்மை. இதற்கு முன்பும
அவள எைககுச் தசய்த உதவிகளுககு நொன் இவவொகற
்ப்ணத்மதக தகொடுத்து விட முயற்சித்த சநதர்ப்்பஙகளிலும
அவள ஒருக்பொதும அவ்து உதவிகளுககொை ்ப்ணத்மதப்
த்பற்றுக தகொள்கவயில்மை. கசரியில் யொைொவது எைது
வீட்டிைருகக வநது கத்திைொலும கூட ஓடி வநது
என்மைப் ்பொதுகொப்்பது ைொகைட் அககொ தொன்.
ைறுநொள விடிகொமையிகைகய கைொட்டொர் மசககிள
உயிர் த்பறும ஓமசயும, அது கமடச்சநதிககுச் தசன்று
ைமறயும ஓமசயும ககட்டது. அவர் அன்று நடுச்சொைம
வமைககும வீட்டுககு திருமபி வைவில்மை. வருவொர்.
க்பொவொர். கொமையில் க்பொய் ைொமையில் வருவொர்.
ைொமையில் க்பொய் கொமையில் வருவொர். சிை நொட்கள
க்பொைதுகை திருமபி வருவொர். சிை நொட்கள, ்பை
திைஙகள கழித்து வருவொர். சிை நொட்கள எஙகும
க்பொகொைல் அமறககுளக்கய அமட்பட்டுக கிடப்்பொர்.
அன்றும கூட அவர் எஙககயும க்பொகவில்மை.
எநநொளுகை ்பழுதமடநதுக்பொகும கைொட்டொர் மசககிள,
அன்றும ்பழுதமடநது க்பொயிருநதது. அவர் நிைத்தில்
அைர்நதவொறு அதமை முற்றத்தில் மவத்துக குமடநது
தகொண்டிருநதொர். அது எைககும அவருககுமிருநத
த்பொதுவொை முற்றம. நொன் அவைருகக தசன்று குநதி
அைர்நகதன். அவர் தசய்து தகொண்டிருநத கவமைமய
நிறுத்தொைகைகய என்மைப் ்பொர்த்தொர்.
“ஏன் உதவி தசய்யப் க்பொறீஙக்ொ?”
அவர் கஞசத்தைைொக சிறிதொய்ப் புன்ைமகத்து என்னிடம
அவவொறு ககட்டுவிட்டு கவமைமய ததொடர்நது தசய்து
தகொண்டிருநதொர். கைொட்டொர் மசககிள குறித்து நொன்
அறிநத விடயஙகள ஏதுமில்மை. அவர் அப்்படிக
ககட்டது
கூட
கிண்டைொகத்தொன்.
அவர்
தசய்துதகொண்டிருப்்பமதக குறித்து எைகககதும

ததரியொவிட்டொலும கூட நொன் அமதகய ்பொர்த்துக
தகொண்டிருநகதன். அவர் என்தைன்ைகவொ தசய்தொர்.
அவைது விைல்களில் கன்ைஙகறுப்்பொக எண்த்ணய்ப்
பிசுககு ்படிநதிருநதது. நொன் அவமையும, அவைது
்பைைொை விைல்கம்யும, எைககுப் புரியொத அநத
கவமைமயயும ்பொர்த்துக தகொண்கடயிருநகதன்.
முன்பு த�ொைவத்பொத்தொமை சககொதரி கொமையில்
கவமைககுப் க்பொைொல் இைவொகித்தொன் அமறககு
வருவொள. எைககு அவ்து தவளிறிய முகத்மத
நன்றொகப் ்பொர்த்துக தகொள்க கூட முடிநததில்மை.
அமறயிகைகய இருப்்பதைொல், இவதைன்றொல்
க்பச்சுத்தும்ணககு த்பொருத்தைொை ஆளதொன். எனினும
இவர் குமறவொகத்தொன் க்பசுகிறொர். தசொற்்பைொகத்தொன்
புன்ைமகககிறொர். தகொஞசைொகத்தொன் என்மைப்
்பொர்ககிறொர். அமவ எைககுத் கதமவயற்றமவ. அவர்
என்மைப் ்பொர்ககொததற்கும கசர்த்து நொன் அவமைப்
்பொர்த்துக தகொண்டிருககிகறன்.
“நிஜைொகவ ஐயொகவொட த்பயதைன்ை?”
“ைகுநொதன். என்மை ஐயொ, ஐயொன்னு கூப்பிடொதீஙக
தஙகச்சி.”
ைகுநொதன் அண்்ணொ எப்க்பொதொவதுதொன் புன்ைமகத்தொர்
என்றக்பொதும அழகொை புன்ைமகயொக அது இருநதது.
கசற்று நிறக கண்கம்க தகொண்டவர். அக கண்கள
உள்டஙகிப்
க்பொயிருநதை.
எவருககுகை
அழகொைமவதயைத் ததன்்படொத அககண்கள எைககு
அழகொகத் ததன்்பட்டை. ஆம்த் தும்ககும ்பொர்மவ
ைகுவிடமிருநதது.
கைொட்டொர் மசககிளின் ்பொகஙகம்க கழற்றிக கழற்றிப்
பூட்டுமகயில் இமடககிமடகய ஓரிரு வசைஙகம்யும
உதிர்த்தொர்.
“த்பொட்தடொன்று மவத்திருநதொல் இன்னும அழகொக
இருப்பீஙக.”

அமடயொ்ஙகள பூரித்திருககும எப்க்பொதும. ஸஃப்ரிைொ
அககொவிடமும அவவொறுதொன். தமையிலிருநது
்பொதமவமைககும முழுமையொக மூடியிருநத அவர்,
தவளிகய ததன்்படுவதுவும குமறவொகத்தொன். எைககு
எஙகிருநது த்பொட்டு? எைககு எஙகிருநது ைருதொணி?
எைககு எஙகிருநது கசமையும, ைொமையும? எைககு
எஙகிருநது ஃ்பர்தொ?
நொன் எதற்குகை, யொருககுகை உரிமையற்ற கவற்றொள
ஒருத்தியொக உ்ணர்நகதன். எைது கண்களில் துளிர்த்த
கண்ணீர்த் துளிகம் ைமறத்துக தகொள் எவவ்வுதொன்
முயற்சி தசய்தக்பொதிலும, ைகு அண்்ணனின்
்பொர்மவயிலிருநது அவற்றொல் தப்பிகக முடியவில்மை.
ைகு எைது கண்ணீமைப் ்படிகக முயற்சித்தொர். என்மைத்
கதற்ற, சிரிகக முயற்சித்தொர். எனினும ைகுவொல்
க்பொலியொகச் சிரிகக முடியொததன்்பது அன்று எைககுப்
புரிநதது. ைகு விைல்களிலிருநத எண்த்ணய்ப் பிசுககொல்
எைது தநற்றியில் த்பொட்தடொன்று மவத்தொர். அப்க்பொது
ைகு புன்ைமகத்ததில் உண்மை இருநதது.
சநதியிலிருநத கமடயில் தொன் ைகு சொப்பிட்டொர். நொன்
சமைககும சொப்்பொட்டிலிருநது ஒரு ்பொகத்மத ைகு
அண்்ணனுககுக தகொடுகக நொன் எவவ்வுதொன்
முயற்சித்த க்பொதிலும, எைககுச் சுமையொக ஆக ைகு
அண்்ணன் துளிகயனும விரும்பவில்மை. சிை நொட்கள
இைவில் அவர் வருமக்பொது சநதிக கமடயிலிருநது
தகொத்து ்பகைொட்டொதவொன்மற வொஙகிக தகொண்டு
வருவொர். அவவொறு தகொண்டு வரும தகொத்து
்பகைொட்டொவிலிருநது ்பொதிமய எைககுத் தருவொர்.
சொப்பிடச் தசொன்ைொகை தவிை ஒருக்பொதும ஊட்டி விட
முயற்சிககவில்மை. நொன் சொப்பிடுமவமைககும ைகு
தைதுதைதுவொகச்
சொப்்பொட்மட
அம்நது
தகொண்டிருநதொகை தவிை அவர் சொப்பிடவில்மை. நொன்
வயிறு
நிமறயச்
சொப்பிடும
வமை
அவர்
சொப்பிடொதிருநதிருககக கூடும.

ைகு என்மைப் ்பொர்த்துவிட்டுப் பிறகு ததொமை
விதைஙககொ ்பொர்த்தவொறு கூறிைொர். வொழ்கமகயில்
முதல் தடமவயொக ‘நொன் எநத இைத்மதச் கசர்நதவள’
என்்பமத நொன் நிமைவு்படுத்திப் ்பொர்த்கதன். சிஙக்த்தி
எைச் தசொல்ை என்னிடம இருப்்பது எைது த்பயரும,
எைது தைொழியும ைொத்திைமதொன். ஏமையவர்களிடம
இவற்மறத் தொண்டி கவகறதும இருககிறதொ எை
கயொசித்துப் ்பொர்த்கதன். அவர்களிடமும இருப்்பமவ
இமவ ைொத்திைமதொன் இல்மையொ?

எைககு ைகு அண்்ணனிடமிருநது ைொத வொடமகப்
்ப்ணத்மதப் த்பற்றுக தகொள் ைைம இடஙதகொ
டுககவில்மை. எனினும, அவவொறு த்பற்றுக தகொள்ொது,
என்ைொல் எைது ஜீவிதத்மதக தகொண்டு தசல்வது
சொத்தியைொகொது என்ற இயைொமையிைொல் அமதப்
த்பற்றுக தகொண்கடன். நொன் ்ப்ணம கவண்டொம எைக
கூறிய ஒரு ைொதம, ைகு எைககு சின்ைச் சின்ைப் பூககள
நிமறநத கசமைதயொன்மறயும, நிமறய வம்ய
ல்கம்யும தகொண்டு வநது தகொடுத்தொர். அதுவமையில்
நொன்
வொழ்கமகயில்
ஒருக்பொதும
கசமை
அணிநதிருககவில்மை.

்பொர்வதி அககொவிடதைன்றொல் உடல் முழுவதும தமிழ்

“எைககுச் கசமை கட்டத் ததரியொது அண்்ணொ”
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அணிநதிருநத ்பொவொமடககும சட்மடககும கைைொக
ைகு அண்்ணன் எைககு கசமை அணிவித்து விட்டொர்.
மககள மூடுை்விற்கு இைண்டு மககளிலும
வம்யல்கம் ைொட்டிவிட்டொர்.
“த்பொட்தடொண்ணு?” எைக ககட்கடன்.
“கதமவயில்ை.. இப்்பகவ அழகுதொன்.”
என்ைதொன் ைகு என்மை அழகி, அழகி எைக
கூறியக்பொதும நொன் அநத்வு அழகல்ை என்்பது
எைககுத் ததரியும. எனினும ைகு தவறுைகை
முகத்தொட்சண்யத்திற்கு அவவொறு கூறவில்மை
என்்பதுவும எைககுத் ததரியும. ைகுவுககு நொன் அழகொகத்
ததரிநதிருககக கூடும. தவயிலில் வதஙகி, ைமழயில்
கமைநத நொன் அழகி என்்பதொக, அைை உயிகைொடிருநத
கொைத்தில் கூட என்னிடம கூறியதில்மை.
எைது அமறயின் ்பைமககளிமடகயயிருநது, ைகுவின்
அமற
எைககுத்
ததன்்படும.
்பைமக
இமடதவளிகளினூகட ைகுமவப் ்பொர்த்திருப்்பது க்பொை
ப்ரியைொைததொன்று எைககு கவகறதுமில்மை. எனினும
ைகு ஒருக்பொதும ்பைமக இமடதவளிகளினூடொக
என்மை உற்று கநொககவில்மை என்்பமத நொன் நன்றொக
அறிகவன். எப்க்பொதும தைொத்த உைகத்தின் ்பொைத்மதயும
தைது தமையில் ஏற்றி மவத்தமதப் க்பொலிருககும ைகு,
நிமைதியொை நீடித்த உறககத்தில் ஆழ்நதிருப்்பது க்பொை
தூஙகிக தகொண்டிருப்்பொர்.
ைகு அறியொது ்பைமக இமடதவளியினூகட கவண்டிய
ைட்டும அவமைகய ்பொர்த்துக தகொண்டிருப்்பது க்பொன்ற
உவமகமய எைககு கவதறதுவும தைவில்மை.
பிறநததிலிருநகத நொன் ஓடிய ஓட்டத்மத நிறுத்தி
இம்ப்்பொறுவமதப் க்பொை அப்க்பொது நொன்
உ்ணர்கவன். ைகு விழித்திருநத அகநகைொை
கநைஙகளிதைல்ைொம
அமறககுளக்
வயர்
குவியமையும, தகட்டுத்துண்டுகம்யும மவத்துக
தகொண்டு ்பொடு்பட்டுக தகொண்டிருப்்பொர்.
திடீதைை ஒரு நொள கசரிககு க்பொலிஸ வநதது. எைது
அமறககுப் ்பககத்து அமறமயப் புைட்டிப் க்பொட்டது.
அதிகொரிகள ைகுவின் அமறயில் நுமழயுமக்பொது அவர்
தூஙகிக தகொண்டிருநதொர். அவமைப் பிடித்து ஜீப்
வண்டியிகைற்றிைர்.
ைகுவிைது
கைொட்டொர்
மசககிம்யும, அமறயிலிருநத வயர் குவியமையும,
தகட்டுத் துண்டுகம்யும கூட ஜீப்பில் குவித்தைர்.
அமைத்தும நமடத்பறுமக்பொது ைகு என்மைகய
்பொர்த்துக தகொண்டிருநதொர். எப்க்பொதொவது நிகழககூடும
எை எதிர்்பொர்த்திருநதமதப் க்பொை, மிகவும அமைதியொக
அமைத்துககும முகமதகொடுத்த ைகு, அவருகதகை
இருநத ஒகை தசொத்தும ்பறி க்பொய்க தகொண்டிருப்்பமதப்
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க்பொை என்மைகய ்பொர்த்துக தகொண்டிருநதொர்.
ைகு என்மைகய ்பொர்த்துக தகொண்டிருநதொகை தவிை
சயமைட்மடக கடிககவில்மை. ைகுமவ என்னிடம
விட்டுச் தசல்லும்படி எவவ்வுதொன் நொன் அழுது
கதறியக்பொதும அதிகொரிக்ொல் அமதச் தசய்ய
இயைவில்மை. க்பொலிஸ அதிகொரிகள ைகுமவக
தகொண்டு தசன்றொர்கள. தைொத்தச் கசரி ைககளும சூழ்நது
நின்று
அமைதியொக
கவடிகமக
்பொர்த்துக
தகொண்டிருகமகயில் நொன் ைொத்திைம அழுது கதறியவொறு
ஜீப் வண்டியின் பின்ைொகைகய ஓடிகைன். வழமையொக
எைது உதவிககு ஓடி வரும ைொகைட் அககொ கூட அன்று
எைககொக ஒரு அடி முன்கை மவககத் துணியவில்மை.
அதுவமை அநத்வு என்மைப் ்பொர்த்திருககொத ைகு,
அன்று கொ்ணொைல் க்பொகுமவமைககும என்மைகய
்பொர்த்துக தகொண்டிருநதொர். எைது கதறல் ஓமச ககட்கும
எல்மை வமைககும, ைகு அநதக கதறமைச்
சிைைப்்பட்கடனும ககட்டுக தகொண்டிருநதிருககக
கூடும. ைகு ஒருக்பொதும திருமபி வைவில்மை.
அன்தறொரு நொள, நொன் பிைசவிககவிருககும குழநமதயின்
தநமதயொை எைது க்ணவன், கதொடம்பழப் த்பட்டிமயத்
தமையில் சுைநதவொறு அன்மறய வருைொைத்துககொக
அமைநது தகொண்டிருகமகயில், புறகககொட்மடக
குண்டுதவடிப்பில் அகப்்பட்டுச் தசத்துப் க்பொை நொளில்
துயருற்றிருநதமததயொத்த கவமை கதொன்றியது எைககு,
ைகு
இறுதியொக
என்மைகய
்பொர்த்துக
தகொண்டிருநதக்பொது.
•
தக்ஷிலா ஸ்வர்ணமாலி
சமூகம
சொர்நத
விடயஙகம்
மிகுநத
அவதொனிப்புடன் எழுதி
வரும
எழுத்தொ்ரும,
கவிஞருைொை
இவர்
்பொடசொமைதயொன்றில் ஒரு
்பட்டதொரி ஆசிரிமயயொகக
கடமையொற்றி வருகிறொர்.
மூன்று
கவிமதத்
ததொகுப்புகள, இைண்டு
சிறுகமதத் ததொகுப்புகள,
இைண்டு சிறுவர் இைககியப் பிைதிகள, மூன்று சமூகவியல்
கட்டுமைத் ததொகுப்புகள, ஒரு நொவல் எை இதுவமையில்
்பை ததொகுப்புககம் தவளியிட்டுள்ொர்.

கவிமத

இமகாம்

அத்னைகான்
்வி்த்ள

01)
மும்த்தொல் ைறு்படியும ககட்க்பொம
ஒகை முமையிலிருநது.
்பறமவயின் சிறகமசவு தட்டிவிட்ட விமத
்பொடல் ஒன்றிற்குள விழுநது மிதநது தசல்கிறது.
அப்்பொடலின் ஒரு முமையிலிருநது நொனும
ைறு முமையிலிருநது அவளும ககட்கத் துவஙகுகிகறொம
இருவரும சநதிககும ஒற்மற ஒலியில்
விமத மும் விட்டுத் துளிர்ககைொம கொதைொக.
02)
தவயிமை அருநதும தமையின் குளிமை
கொய்நது தொன் ்பொர்கககவண்டும புற்க்ொய் கவரூன்றி.
அவர்களின் ்படுகமக அமறககுள
சுவரில் ஆகவசைொக கைொதித் துடித்து வீழும தசொற்கம்
கசொதிககொைல் இழுத்துச் தசல்கின்றை எறுமபுகள.
தின்னும எறுமபுகள என்ைவொகும?
அறிய எநத வொய்ப்பும கிமடயொது
எறுமத்பொன்றொய் ைொறித் தின்று ்பொர்ப்்பமதத் தவிை.
03)
கடல்க்ொல் ஆறொக நடிகக முடிவதில்மை
அவர்கள ்பயிற்சி தசய்து ்பழகியிருககும ஒகைதயொரு நீச்சல் முமறமயக தகொண்கட
நூறொண்டுக்ொய் நீநதிக கடநது தகொண்டிருககின்றைர்.
கநற்று அவர்களிடம ‘கடல்’ என்ற தசொல் அகப்்பட்டது
துளளிக குதித்து நீநதத் ததொடஙகிைர்
அமைகம் எதிர்தகொள்த் ததரியொைல் ஒருவொறு கமை ஒதுஙகி
அறிகமக விட்டைர்
‘ஒரு ஆற்றின் எநத அமசஙகம்யும தகொண்டிைொத அர்த்தைற்ற பிதற்றல்கக் கடல்’
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கமத

ஓ

தகாவீது
ரகாஜகா்ெ
சோதனோ
முதலில்,
அது
மீன்தொைொ...
என்்பமத
உறுதிப்்படுத்திகதகொள் கவண்டும. இநத இைவு
கநைத்தில் சுறொககளும அமைநதுதகொண்டிருககும.
முன்தைொரு தடமவயும இப்்படித்தொன் நிகழ்நதது.
மீதைன்று நிமைத்து வமைமய ஒரு திட்டமிடலின்றி
இழுத்திருககின்றொர். சுறொ இவமைகநொககிப் ்பொய்வதற்குச்
சரியொக இைண்டு விைொடிகளுககு முன்புதொன்
வைவிருககும ஆ்பத்து ்பற்றிச் சிநதித்தொர். தன்மை
கநொககிப் ்பொய்நது வநத சுறொவின் முகத்மத இைண்டு
மககளிைொலும தளளிவிட்டு குபீதைன்று அப்்பொற்
்பொய்நதொர். அநதச் சின்ைப் ்படகின் பின்்பககத்தில்
விழுநத சுறொ, ஒரு விவரிகக முடியொத மூர்ககத் தைத்கதொடு
எமபிதயமபிக குதித்துக தகொண்டிருநதது. முதலில்
அச்சைமடநத தொவீது பிற்்பொடு ஒரு நிமைககு வநதொர்.
்பைத்தில் தன்மைவிட, சுறொகவ த்பரியது என்று
ததரிநதிருநதும
அவர்
்பயப்்படவில்மை.
சண்மடக்பொடும கதொைம்ணகயொடு மககள இைண்மடயும
முன்னுககு நீட்டிகதகொண்டு திமிறிகதகொண்டிருககும
சுறொமவகய ்பொர்த்துக தகொண்டிருநதொர். சுறொவின்
துடிப்பில் ்படகு கவிழ்நது விடுகைொ என்று நிமைத்தொர்.
இரு்பத்திைண்டு விைொடிகளிருககும. முழு வீச்கசொடு
எமபிக குதித்த சுறொ கநைொகக கடலுககுள க்பொய்
விழுநதது. ்படகுககு அடியில் தசன்று ்படகிமை ஓர்
உலுப்பு உலுப்பியது. தடுைொறிக கீகழ விழுநததில்
தமையில் ்படகின் விளிமபு தொககி ையககைொைொர் தொவீது.
விழிப்பு வநதக்பொது வொைத்தில் ்பறநது தகொண்டிருநத
கிட்டிகவகஸ ்பறமவதயொன்று அமை ையககத்திலிருநத
தொவீதுவின் கண்களுககு ஒரு நிழமைப் க்பொைத்
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ததரிநதது. மீன் பிடித்துக தகொண்டிருநத தன்னுமடய
்படகுககுள சுறொ வநததும, தன்மைத் தொககியதும,
்படகினில் கிடநது துடித்ததும, தொன் சரிநது விழுநததும
அறுநத கைவுகள மீண்டும ஒன்று கசர்நது வருவமதப்
க்பொல்,
ஒவதவொன்றொய்
நிமைவுககு
வை,
த்பருமூச்தசொன்மற இழுத்துவிட்ட தொவீது தைதுவொக
எழுமபிப் ்படகின் திட்டில் உட்கொர்நதொர். தமையின்
பின்்பககைொய் வலிப்்பது க்பொைத் கதொன்றகவ மகக்ொல்
கதய்த்துக தகொண்டொர்.
ஸகண்டிகநவியொவின் கைற்குப்்பககைொயிருககும புற
நகைொை ஃஅத்தியூமஸ சுற்றிகய இநதக கடலிருககின்றது.
த்பரும இமைச்சகைொடு விழுஙக வரும பூததைொன்றின்
உருவத்மதப் க்பொன்று எப்க்பொதும ஆர்ப்்பரித்துக
தகொண்டிருககும இககடமை நமபித்தொன் தைொத்த
நகைவொசிகளுகை இருககின்றொர்கள. மீைவர்க்ொை
இவர்களுககு
ஃஅத்தியூமஸ
அண்டியிருககும
சிற்றூர்வொசிகக் வியொ்பொரிகள. தசஙகற்களிைொல்
கட்டப்்பட்டு, விைல் விட்டு எண்்ணப்்படககூடிய
குடியிருப்புகம்க தகொண்ட நகைமதொன் ஃஅத்தியூஸ.
அதில் தொவீதுவின் குடியிருப்க்ப மிகச்சிறியது. சரியொக
இைண்டு கட்டில்கம்ச் கசர்த்தொற்க்பொல் அ்வுதகொண்ட
ஒரு விறொநமதயும கல்ைமற க்பொன்று புமகபிடித்து
ைஙகிப் க்பொை குசினியும அவர் வீடொயிருநதது. ைமைவி
இறநத பின் இரு்பதொண்டுக்ொகத் தனிமையிகைகய
வொழ்நது வரும அவருககுச் தசொத்ததன்று இருப்்பது
இநத வீடும அநதப் ்படகும தொன்.
கடுமையொை ைஞசள நிற சூரியக கதிர்கள தொவீதின்

கதகத்தில் ்பட்டக்பொது, அவரின் கதகைொைது
மினுமினுத்தது. த்ர்நது க்பொை உடலும, இறுகிய
மககளும அவருமடயதொயிருநதை. ்பழுப்க்பறியதும,
அழுககமடநததுைொை ததொப்பிதயொன்றிமை அவர்
அணிநதிருநதொர். நீை நிற கைற்சட்மடயும, தவளம்
நிறத்திைொை
கொல்சைொயும
அவருககுத்
கதொதொககவயிருநதை.

கைொகசயு அவமைக கடலுககு அமழத்துச் தசன்றொர்.
இப்க்பொதிருப்்பது க்பொல் இல்ைொைல் அப்க்பொது
கைொகசயிடம ஒரு த்பரிய ்படகிருநதது. திைநகதொறும
மீன்கம் அளளிவிடும கைொகசயு, இநதப் ்படகிமைத்
கதவகை தைககு அன்்பளிப்்பொகக தகொடுத்தொதைைவும
மிகவும
அதிர்்ஷடைொை
்படதகைவும
தசொல்லிகதகொளவொர்.

தொவீது வமைமயக கடலில் வீசியக்பொது அதுதவொரு
அழகொை குமடக்பொன்று விரிநது, பின் கடலில்
்படர்நதது.
எப்க்பொதும
கடலின்
கிழககுப்
்பககைொயிருககும இநத இடமதொன் தொவீதின் மீன்
பிடிககும இடைொயிருநது வருகின்றது. அவருமடய
தநமதயொை கைொகசயும கூட இநத இடத்திகைகய மீன்
பிடிப்்பமத வழககைொகக தகொண்டிருநதொர். கதவமதகள
குடியிருககும தசொர்ககதைன்றும, இநத இடத்திகைகய
ஒரு கொைத்தில் மீன்களுககு ைொஜொவொை சொைகைொன்

நடுககடலுககு வநதுவிட்டிருநதொர்கள. கைொகசயு
இதுதொன்
சரியொை
இடதைைத்
தைககுள
தசொல்லிகதகொண்டொர். ்படகின் தகொடிமய இறககிக
கட்டிைொர். நஙகூைத்மதப் க்பொட்டொர். ்படகிலிருநது
எட்டிப்்பொர்த்துக கண்க்ொல் கடமைத் துழொவிைொர்.
மீன்கள சைசைத்து ஓடுவமதக கண்ட அவர்,
திருப்தியமடநதவைொக...
வமைமயதயடுத்துக
கடலுககுள தூவிைொர். அவர்களின் ்படமகக கடைொைது
நவட்டி... நவட்டி எடுத்துக தகொண்டிருநதது.

வொழ்நது வநதொதைன்றும ஏைொ்ைொை கமதகள இநதக
கடல் குறித்து நிைவி வநதை.
தொவீது மீன் பிடிகக வருமக்பொததல்ைொம வமைமயக
கடலில் வீசிவிட்டு மிக நீண்ட கநைம ்படகிகைகய
அைர்நதிருப்்பொர். முன்பு க்பொல் அவவ்வு சீககிைத்தில்
மீன் கிமடப்்பதில்மை. மீன்களின் எண்ணிகமக
குமறநதிருகக கவண்டும, அல்ைது எல்ைொ மீன்களும
தசொல்லி மவத்தொற்க்பொல் இடைொறியிருகக கவண்டும.
சிறிய மீதைொன்று சிககுவதற்கக குமறநதது இைண்டு
ைணித்தியொைஙக்ொவது
கதமவப்்படுகின்றது.
அப்க்பொததல்ைொம தொவீது தன் தநமதமயப் ்பற்றிகயொ
அல்ைது ைமைவிமயப் ்பற்றிகயொ கயொசித்துப் ்பொர்ப்்பொர்.
2.
அவருககு ்பத்து வயதொகவிருநத க்பொது, ஒருநொள

தொவீதிற்குக கொற்றில் கைநதிருநத உப்பின் ை்ணமும,
அவவப்த்பொழுது தன்மீது ததறித்தது க்பொல் வநது
விழும கடலின் குளிர்நத நீரும நிைம்பகவ பிடித்திருநதது.
கூட்டைொகப் ்பறககும கிட்டிகவகஸ ்பறமவகம்க
கண்டு ஆச்சரியப்்பட்டொன். கடலின் அமசப்பில்
அமசநதுதகொண்டிருநத ்படகுடன் கசர்நது தொனும
அமசவது க்பொல் அமசநது தகொடுத்தொன். அப்்பொ
இவமைப்்பொர்த்துச் சிரித்தது தொவீதிற்குக தகொஞசம
தவட்கைொயுமிருநதது. விம்யொடுவமத விட்டுவிட்டு
அப்்பொவிற்குப் ்பககத்தில் க்பொய் அைர்நது தகொண்டொன்.
கைொகசயுவிடம
இைண்கடயிைண்டு
வமைகள
ைொத்திைகையிருநதை. ஒன்று தசவுள வமை, ைற்றது
சுருககு வமை. இப்க்பொது கடலுககுளளிருப்்பது தசவுள
வமை. அதற்கு ஒரு கொை்ணமுமிருநதது, த்பொதுவொகக
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கடலின் இநதப்்பகுதியில் அ்வில் த்பரிய
மீன்கக் ஓடித்திரியும. தசவுள வமைமயக
கடலின் அடிைட்டத்திகைகயொ அல்ைது
ைத்தியிகைகயொ விரித்து விடுவொர்கள.
அ்வில் சிறிய மீன்கள,
த்பருத்த
இமடதவளிகள தகொண்ட தசவுள
வமைககுள
ைொட்டிகதகொண்டொல்
இைகுவொகத் தப்்ப முடியும. ஆைொல்
அ்வில் த்பரிய மீன்கள அப்்படியல்ை.
சிககிைொல் சிககிைதுதொன். தப்்பகவ
முடியொது.
தொன் ்படகிமை நிறுத்தியிருப்்பது த்பரிய
மீன்கள
ஓடித்திரியும
கடலின்
கிழககுப்்பகுதிதயன்்பது கைொகசயுககுத்
ததரிநகதயிருநதது. இநத முமறயும
மீன்கம் அளளிவிடைொதைன்று அவர்
நிமைத்தொர். அவரிடமிருநத ைற்றுதைொரு
வமையொை சுருககு வமை ஒரு இடத்தில்
முடிச்சு அவிழ்நது க்பொயிருநதது. அமத
ைறு்படியும சரிதசய்ய கவண்டும.
கமடசியொக அநதச் சுருககு வமைமயப்
்பொவித்து, சிறிய மீன்கம்ப் பிடித்ததும,
வமைமயக கடலுககுள இழுத்தக்பொது
சிககியிருநத
மீன்கள
சடசடத்து
வமையிலிருநது
தப்பிக
குதிககப்
்பொர்த்ததும நிமைவுககு வநதது. முடிச்சு
அவிழ்நது க்பொயிருநதமத அப்க்பொகத
கைொகசயு
கவனித்துத்தொனிருநதொர்.
நிமைவு வரும க்பொது முடிச்மச இறுககிக
கட்ட கவண்டுதைன்றும அல்ைது
அமதவிடச்
சிறப்்பொை
புதிய
வ ம ை த ய ொ ன் ம ற
வ ொ ங கி வி ட க வ ண் டு த ை ன் று ம
நிமைத்திருநதொர். ஆைொல் அடுத்த
தநொடிகய
புதிய
வமை
வொஙகுவதொயிருநதொல் ்ப்ணத்திற்கு எஙகக
க்பொவததன்றும, இப்க்பர்ப்்பட்ட ஒரு
தகொடிய
வறுமையில்,
தொன்
வொழ்நதுதகொண்டிருககும க்பொது புதிய
வமை
வொஙகிவிடகவண்டுதைன்று
நிமைத்தது குறித்தும நிமைத்துத் தன்மைத்
தொகை தநொநது தகொளவொர்.

இடஙகளில் மநைொன் நொர்கள தநொய்நது
க்பொயிருநதை. கைொகசயு அவற்மறப்
்படகினுள ்படர்த்தி, மகக்ொல் கைவிைொர்.
தொவீதுவுககு ைைத்துப் க்பொயிருநத
அப்்பொவின் மககம்த் ததொட்டுப் ்பொர்த்து
ஸ்பரிசிகக கவண்டுமக்பொல் கதொன்றியது.
வமை ்பழுதமடநதிருப்்பது தொவீதிற்கும
ததரிநதிருநதது. கைவிகதகொண்டிருககும
கைொகசயுமவப் ்பொர்த்து, ‘நொஙகக்ன்
புதிய வமைதயொன்மற வொஙகககூடொது?’
என்றொன்.
கைவிகதகொண்டிருநத
கைொகசயு
நிறுத்திவிட்டு, இைண்டு மகக்ொலும
வமைமயத் தூககிப் ்பொர்த்தொர். இருககும
சுருககுகளில் அவிழ்நது க்பொயிருககும
சுருககு எதுதவை ஆைொய்நதொர். வமையின்
ைய்யப்்பகுதியில்
சுருககுத்
த்ர்நதுக்பொயிருப்்பமதக கண்டுபிடித்தொர்.
பின்பு இப்்படிச் தசொன்ைொர்.
‘ வொஙகைொம தொன் என் தொவீது ைொஜொகவ,
ஆைொல் தற்க்பொது என்னிடம அதற்கொை
்ப்ணமில்மைகய, என்ை தசய்வது?
கரும்ண தகொண்ட கதவன் எஙகளிருவர்
மீது
ைொத்திைம
கரும்ண
தகொளகிறொரில்மைகய’
தொவீது ைொஜொ.... கைொகசயு தன் ைகமை
எப்க்பொதுகை இப்்படித்தொன் அமழப்்பொர்.
அப்்பொ தன்மை ‘அப்்படி’ அமழப்்பது
தொவீதுவுககும பிடித்கதயிருநதது. அவன்
அப்்பொமவப் ்பொர்த்து எதற்கொக எைககு
தொவீது எைப் த்பயர் மவத்தீர்கத்ைக
ககட்டக்பொது, உன்னுமடய கண்களும
தொவீதினுமடய கண்கம்ப் க்பொன்கற
பிைகொசைொைமவயொக
இருககின்றை,
அதைொகைகய தொவீது எைப் த்பயர்
மவத்கதன் என்றொர்.

தன்னுமடய
கண்கள
பிைகொசைொைமவதயை கைொகசயு கூறிய
க்பொது தொவீது ்பைவசைமடநதொன்.
அப்்பொமவப் ்பொர்த்து ஒரு சிறு
கைொகசயுவின் மககள வமைமயப்
புன்ைமகமய உதிர்த்து விட்ட அவன்,
்பககுவைொக ஆைொய்நது தகொண்டிருநதை.
தொவீது என்்பவர் யொதைைத் தொன் அறிநது
அகநகைொக வமையிலிருநத எல்ைொ
தகொள்ைொைொ எைக ககட்டொன்.
முடிச்சுகளிலும ைஞசள நிறத்தில்
திட்டுகளிருநதை.
வமையில்
சிை
<< நிச்சயைொக நீ அறிநது தகொள்ைொம
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கரிய நிறக ்காழுத்த
்பாம்்்பான்று,
ஆக்ராஷமாகத் தன்
வா்யப் பி்ளநது அவ்ர
விழுஙக முயன்ற்்பாது “ஓ”
்வன்று அலறிய்படி்ய
வீட்்டைவிட்டு ்வளி்ய
ஓடினார் தாவீது. இருட்டில்
அவருககு எதுவு்ம
்தரியவில்்ல. தூரத்தில்
கடைல் அ்லகள நு்ரத்துப்
்்பாஙகுவது மாத்திர்ம
்தரிநதது.
்பாம்புகளிடைமிருநது
தன்்னக காத்துக ்காள்ள
கடைலானது தனககு
உதவு்மன அவர்
நி்னத்தார்.

என் தொவீது ைொஜொகவ >> என்ற கைொகசயு பின்வருைொறு
ஒரு கமதமயச் தசொல்ைத் ததொடஙகிைொர்.
கைய்ப்்பைொை தொவீது கடவுள மீது அதீதைொை நமபிகமக
தகொண்டவன். ஒருநொள ககொலியொத் என்்பவமை கல்ைொல்
அடித்துக தகொமை தசய்கின்றொன். இநத விஷயம அைசன்
சவுலுககுத் ததரியவை, தொவீமத அமழத்து, அவமை
ைகிழ்வித்து,
தன்னுமடய
்பமடத்
தமைவைொககுகின்றொன். அதற்கு முன்பு உைககு
இப்க்பொது ஏதும கதமவகயொ எை சவுல் ககட்க, தொவீது
எைககு மிகுநத ்பசியொய் இருககின்றது என்றும
புசிப்்பதற்கு ஏதும இருககின்றதொதவைவும ககட்கிறொன்.
அடுத்த நிமிடம, தொவீதிற்குச் சவுலின் அைண்ைமைப்
த்பண்கள உ்ணவு ்பரிைொறுகின்றொர்கள. உயர்நத
திைொட்மச ைசமும வறுத்த வொன் ககொழியும தொவீதுவின்
முன்ைொல் மவககப்்படுகின்றை. இன்னும எத்தமை
எத்தமைகயொ உ்ணவு வமககள. ைமைத்துப் க்பொகும
தொவீது அமவயமைத்மதயும ஆமச தீைப் புசித்தொன்.
இைவில் ்படுப்்பதற்குப் ்பஞசு தைத்மதயும, ்பட்டுக
கம்பளியும. பூரித்துப் க்பொகும தொவீது சநகதொசைொக
நித்திமை தகொளகின்றொன்.
்பை க்பொர்களில் தவற்றியீட்டும தொவீது, கதவனின்
கட்டம்ப்்படி சவுலிமைக தகொன்று அநத நகைத்திற்கக
ைொஜொவொகின்றொன். ைொஜொவொை அன்மறய திைத்தில்க
கூட அவன் ்பைவமகயொை உ்ணவுகம்ச் சொப்பிட்டுக
தகொண்கடயிருநதொன்.
கொற்றின் கவகம சற்றுப் ்பைைொக இருநதக்பொகத
நிமைத்திருகக கவண்டும. இப்க்பொது தமைககு கைல்
தண்ணீர் வநதுவிட்டது. கைொகசயு நஙகூைத்மதப்
்படகினுளக் தூககிவிடப் ்பொர்த்தொர். நஙகூைம
கடலுககுளக்கய கிடககுைொைொல் ்படகொைது கொற்றின்
கவகத்துககு ஈடுதகொடுகக முடியொைல் சரிநதுவிடும.
கடல் அவர்களின் ்படமக விழுஙகுைொற் க்பொல்
உளளிழுத்துப் பின் அப்்படிகய உநதி வீசியது. தொவீது
்பறநது வீழ்நதொன். த்பைல், ைற்றும கயிற்கறொடு கசர்த்து
அவனும சறுககிப் க்பொய், ்படகின் விளிமபில்
கைொதிைொன். ்பளிச்சிடும மின்ைமைக கண்டும,
த்பருஙகுைதைடுத்து அைறும பூதத்திற்கு ஒப்்பொை
இடிகயொமசமயக ககட்டும மிகப் ்பயநதொன்.
தநமதமயப் ்பொர்த்தக்பொது அவர் நஙகூைத்கதொடு
பிையத்தைப்்படுவது
ததரிநதது.
வொழ்கமக
இவவ்வுதொைொ, நொம மூழ்கிவிடப் க்பொகின்கறொைொ,
்படகு உமடநதுவிடுகைொ என்தறல்ைொம கற்்பமை
தசய்தொன். ஓடிப்க்பொய் கைொகசயுமவப் பின் ்பககைொக
அம்ணத்துக தகொண்டவன் இப்்படிச் தசொன்ைொன்.
<< அச்சைொயிருககின்றது தநமதகய, இநதப் பூதைொைது

எஙகம் நிஜைொககவ விழுஙகிவிடுைொ? >>
ஒருவொறொக. நஙகூைத்மத கைகை எடுத்துக தகொண்ட
கைொகசயு குனிநது முழஙகொல்க்ொல் அைர்நது
தகொண்டொர். தொவீதுமவக கட்டியம்ணத்த அவர்
அவனின் தமைமுடிமயக ககொதிவிட்ட்படி,
>> ்பயப்்படொகத என் தொவீது ைொஜொகவ, கதவன் ஒரு
நொளும எமமைக மகவிட ைொட்டொன். << என்றொர்.
அப்க்பொது எஙகிருநகதொ வநத இைொட்சச
அமைதயொன்று இவர்களின் ்படகுககு கைைொல்
தன்னுமடய பிைைொண்டைொை கைஙக்ொல் உளளிழுத்துக
தகொளளுவது க்பொல் வநது, பின் அடஙகியது.
கைொகசயுவும தொவீதுவும நமைநது க்பொைொர்கள.
கொற்றின் ஆககைொஷைொை ்பட்படப்பில் தகொடிைைம,
முறிநது
விழுவமதப்
க்பொன்று
ஆடியது.
இத்தமையொண்டுக்ொகக கடதைன்றொல் மிகவும
அமைதியொைதவொன்று, ஒரு தொமயப் க்பொன்கறொ
அல்ைது தநமதமயப் க்பொன்கறொ எஙகம்
அைவம்ணககக கூடியது என்று நிமைத்திருநதவனுககுக
கடலின் இத்தமை மூர்ககத்தைஙகம்யும ்பொர்த்தக்பொது
கவதமையும அகத கநைம ககொ்பமும உண்டொயிற்று.
ஒருவொறொகக கடல் தைது உககிைத்மத அடககிக
தகொண்டக்பொது, இைவொகியிருநதது. தொவீதிற்கு ஒரு
தகொடும கைவிலிருநது மீண்டமதப் க்பொலிருநதது.
இனிகைல் என்மைக கடலுககு அமழத்து வைொதீர்கள
அப்்பொ என்றொன். கைொகசயு அவமை அமழத்து
முட்டொளகம்யும, குழநமதகம்யும கதவன்
கொப்்பொற்றுவொர். நீ குழநமத, நொன் முட்டொள ஆககவ
எதற்கும ்பயப்்படொகத என்றொர்.
இைொப்க்பொசைத்தின் க்பொது, கைொகசயு தொவீதிற்கு ஒரு
கொகிதக கிரீடத்மதப் ்பரிசொகக தகொடுத்தொர். இது தொவீது
ைொஜொவினுமடய கிரீடம, இனி நீ ஒவதவொரு
இைொப்க்பொசைத்தின் க்பொதும இமத அணிநது தகொள்
கவண்டுதைன்றொர். தொவீது அமதத் தமையில் அணிநது
தகொண்டு தநமதமயப் ்பொர்த்துச் சிரித்தொன். கைொகசயு
அவனுமடய நொடியிமைத் தடவி அச்சு அசைொகத் தொவீது
ைொஜொமவப் க்பொைகவயிருககின்றொய் என்றொர்.
தொவீதிற்குப் ்பசிப்்பது க்பொல் கதொன்றகவ, ்படகின்
மூமையிலிருநத
உ்ணவுப்
த்பொட்டைத்மதக
மகயிதைடுத்தொர். இைண்டு மீன் துண்டுகளிருநதை.
அவற்மற மூககின் அருகில் பிடித்து முகர்நது ்பொர்த்தவர்,
மீன் இன்னும தகட்டுப்க்பொகவில்மை என்்பமதயறிநது
சிறிது ைகிழ்ச்சியமடநதொர். மகயின் முதல் இைண்டு
விைல்களிைொல் இைண்டொகவிருநத மீன் துண்டுகளில்
ஒன்மற எடுத்து மீனின் தமைப்்பகுதிமய வொய்ககுள
அதககிைொர். நிைம்பகவ முட்கள தகொண்ட சிறிய வமக
‘அககிகைொப்தசட்மடடீ’ மீைது. சற்கற கவைம
2017 | ஆக்காட்டி 15

17

பிசகிைொலும ததொண்மடயில் சிககிவிடககூடிய
அ்பொயமிருககின்றது. தொவீது மீனின் தமைமய
தைதுவொகக கடித்துகதகொண்கட முண்டைொயிருநத
மீனின் உடலிலிருநது அதன் சமதமயத் தனியொகப்
பிய்த்ததடுத்தொர். கடல் நீரில் தன் மககம் அம்நது
தகொண்ட அவர், மகயிலிருநது வழிநகதொடிய நீமை
மீனிமறச்சியில் ததளித்தொர். பின்பு அவற்மற
ஒவதவொன்றொக எடுத்து தைன்று விழுஙகிைொர்.
எலுமிச்மசச் சொறுமிருநதிருநதொல் மீனின் சுமவ
இன்னும நன்றொக இருநதிருககுதைை நிமைத்தொர்.
தொகதைடுககுைொற்
க்பொல்
்படகவ
தண்ணீர்
நிைப்்பப்்பட்டிருநத குடுமவயின் மூடிமய மககளிைொல்
இறுககித் திறநதொர். ஆைொல் அமத அவைொல் முன்பு
க்பொல் அவவ்வு இைகுவில் தசய்ய முடியவில்மை.
்பைைொக மூச்சு வொஙகியது. திறககும க்பொது ்பற்கம்
ஒன்கறொதடொன்று கடிகக கவண்டியிருநதது. அப்்படியொை
கநைஙகளில் கொைமதொன் எத்தமை விசித்திைைொைது,
அப்க்பொததல்ைொம ஒரு முழு ைைத்மதகய ஒகை வீச்சில்
தறித்து விடக கூடிய ்பைம எைககிருநதது. ஆைொல்
இப்க்பொது ஒரு குடுமவமயக கூட என்ைொல் திறகக
முடியவில்மை.முழுப் ்பைத்துடன் பிறநது அகத
்பைத்துடன் ஏன் சொக முடிவதில்மை? கதவனின்
்பமடப்பில் முழுமையில்மை. ஆம, கதவனின்
்பமடப்பில் எதுவுகை முழுமையில்மை என்றவொறொக
நிமைத்துக தகொளவொர். பின் மஸ.... என்ைதவொரு
அ்பத்தைொை நிமைப்பு. கொைதைன்தறொன்றிருநதொல்
அது க்பொகத்தொன் தசய்யும, அகதொடு கூடகவ வயதும
ஏறும. இதில் கதவனின் பிமழ என்ையிருககின்றது
என்றும முணுமுணுத்துக தகொளவொர். 2:1
எத்தமை
ைணிகநைஙகள
இப்்படிகய
உட்கொர்நதிருப்்பொதைைத்
தொவீதிவிற்குக
கூடத்
ததரியவில்மை. வொைத்தில், தவளளி ததரிகிறதொதவைப்
்பொர்த்தொர். த்பொதுவொக தவளளி விடிகொமையில் தொன்
ததரியும. இப்க்பொததன்ை கொமையொ? ைதியம தொண்டி,
ைொமையும ஆயிற்கற. தொவீது விைல்களிைொல் க்ணககுப்
க்பொட்டுப் ்பொர்த்தொர். ைட்டுைட்டொக
ஒன்்பது
இருககைொம. தொவீது தைககுளக் தசொல்லிக தகொண்டொர்.
வமை அமசயுைொப் க்பொைத் ததரியகவ உைகைறிய
மககளிைொல் அதன் கயிற்மற இழுககத் ததொடஙகிைொர்.
்படகுககுள முழு வமையிமையும இழுத்துப் க்பொட்டு
ஏதொவது சிககியிருககின்றதொதவைப் ்பொர்த்தொர்.
ஒகைதயொரு மீன். நல்ை தகொழுத்த சிவமை.
வமையிலிருநது மீமை இைொவகைொகப் பிரித்ததடுத்தவர்
அதமை ைடித்துப் ்படகின் ஓைைொக மவத்தொர்.
மகயிலிருநத மீமைக கவனித்தவருககு அது தன்மைகய
மவத்த கண் வொஙகொைல் ்பொர்ப்்பதொய் கதொன்றிற்று.
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கொல்களுககு கீகழ மவத்துக தகொண்டவர், துடுப்பிமை
வலித்து வீட்டுககுத் திருப்பி விடுகவொைொதயை
கயொசித்தொர். உண்மையில் தொவீதிற்கு வீட்டிலிருப்்பமதக
கொட்டிலும கடலினுள இருப்்பகத பிடித்திருநதது.
குளிர்நத கொற்றும உப்பின் வொமடயும எப்க்பொதும
அவமைக கி்ர்ச்சியுறகவ தசய்தை. இன்னும சிறிது
கநைம கழித்துப் க்பொகவொதைை முடிதவடுத்தவைொய்
மீண்டுதைொரு தடமவ மீமைப் ்பொர்த்துக தகொண்டொர்.
அப்க்பொதும கூட மீைொைது தன்மைகய உற்றுப்
்பொர்ப்்பதொகப் ்பட்டது. சிறிது கநைம தமை குனிநது
உட்கொர்நதிருநதவர் ஓைககண்்ணொல் ைறு்படியும மீமைப்
்பொர்த்தொர். இப்க்பொது அஃது அவருககு கவதறஙகககயொ
்பொர்ப்்பதொகப்்பட்டது.
ஆசுவொசைமடநதவைொகத்
தமைமய நிமிர்த்தி, கநைொககவ மீமைப் ்பொர்த்தொர்.
மீனும தமைமயத் திருப்பி ைறு்படியும தன்மைப்
்பொர்ப்்பதொக அவருககுத் கதொன்றிற்று. சிறிது
அச்சைமடநதவைொை தொவீது, தஜககொவொ கூறியமத
நிமைத்துப் ்பொர்த்தொர். ைனித உ்ணர்வுககும அறிவுககும
நிமறயகவ
வித்தியொசமிருககின்றது.
அறிவு
ைொற்றைமடயைொம, ஆைொல் உ்ணர்வு ஒருக்பொதும
ைொற்றைமடயொது. மீன் என்மைப் ்பொர்ப்்பது என்னுமடய
உ்ணர்கவ ஒழிய அறிவு கிமடயொது. உ்ணர்வுகள
சஞசைைமடயும க்பொது நமமை நொகை குழப்பிக
தகொளகின்கறொம. ஆைொம, அதுதொன் உண்மை. மீன்
என்மைப் ்பொர்ககவில்மை. அப்்படியொைொல் அது
என்மைப் ்பொர்ப்்பது க்பொல் கதொன்றுவது அது தவறும
பிைமை, அல்ைது கற்்பமை. இவவொறு தொவீது தன்மைத்
தொகை சைொதொைப்்படுத்திக தகொண்டொர். இநதப்
பிைமையிலிருநது தப்பித்துக தகொள் ஒகை வழி தகொஞச
கநைத்திற்கு மீமைப் ்பொர்ககொைல் இருப்்பதுதொன்.
ஆைொம,அதுதொன் சரி. இப்்படியொக முடிதவடுத்துக
தகொண்ட தொவீது எழுநது பின்்பககைொக இருநது
தகொண்டொர். ைைதுககு நிமைதியொக இருப்்பது க்பொல்
்படகவ சற்று ஆசுவொசைமடநது தன் முன் பிைைொண்டைொய்
விரிநதிருநத கடற்்பைப்ம்பக கண்களிைொல் துழொவிைொர்.
ஓரிடத்தில் எககச்சககைொை கிட்டிகவகஸ ்பறமவகள
்பறப்்பது கண்டும, துளளிக குதிககும டொல்பின்கம்க
கண்டும விசிைடித்தொர். தொனும அவவொகற ைொறி
அவற்கறொடு கூடப் ்பயணிப்்பது க்பொல் கற்்பமை
தசய்தொர். அப்க்பொதுதொன் மீன் அவமை அமழத்தது.
‘ைனிதொ!’
திடுககிட்டுப்க்பொை தொவீதிற்கு, முதலில் எதுவுகை
வி்ஙகவில்மை. ஒரு மீன் எப்்படிப் க்பசும? அதுவும
ைனிதொதவன்று.
நொன்
ைனித
இைத்மதச்
கசர்நதவதைன்்பமத எநத அறிவின் மூைம
கண்டுபிடித்தது. ைனிதர்கம்ப் க்பொன்கற அதற்கும

ஆறறிவொ?இருககொது.
ஆைொல், தன்னுமடய
அறிவின்
த்பொருட்டு
என்மை ஒரு ைனிதைொக
அது உ்ணர்நதிருககின்றது.
<< என்ை ைனிதொ, ஒரு
மீன் எப்்படிப் க்பசும
எ
ன்
று
கயொசிககின்றொயொ?>>
ைறு்படியும மீன் ககட்டது.
தொவீதிற்குத் தூககிவொரிப்
க ்ப ொ ட் ட து .
உண்மையொககவ மீன்
தொன் க்பசுகின்றதொ?
ஆம, உண்மையொககவ
மீன் தொன், சநகதககை
இல்மை.
தொவீதிற்கு
வியப்க்பொடு கசர்த்து
சிறிது
அச்சமும
ஏற்்பட்டது. மீமைகய
உற்றுப் ்பொர்த்த தொவீது,
அதன்
உதடுகள
பிரிநதிருப்்பமதயும, அதன் கண்கள மிகச் சரியொகத்
தன்மைகய உற்றுப் ்பொர்ப்்பமதயும அவதொனித்தொர்.
சிைைப்்பட்டு மூச்சு விடுவது அப்்பட்டைொய் ததரிநதது.
முதுகின் ஓைைொயிருநத அதன் தசட்மடகள அடிககடி
துடித்துக தகொண்டை.
‘உண்மையொககவ நீதொன் க்பசுகின்றொயொ மீகை?’
‘ஆைொம,நொன்தொன் க்பசுகின்கறன்.உைககு நமபிகமக
இல்ைொவிடின் என்னுமடய உதடுகம்ப் ்பொர்.அமவ
அமசவது உைககுத் ததரிகின்றது தொகை?’
‘ஆைொம நீதொன் க்பசுகின்றொய், சநகதககையில்மை.
ஆைொல், ஒரு மீன் எப்்படிப் க்பசும என்று எைககு
இன்ைமும ஆச்சரியைொககவயிருககின்றது >> என்ற
தொவீதிற்கு உண்மையில் மீனுடைொை இநத உமையொடல்
பிடித்கதயிருநதது. ஒரு ைமைப்்பொமபிமைப் க்பொல்
தன்மை விழுஙகிக தகொண்டிருககும இநதத்
தனிமையிலிருநது தகொஞச கநைத்திற்கு விடுதமை
கிமடககப் க்பொவமததயண்ணி அவர் ைகிழ்வமடநதொர்.
‘உன்மைப் ்பொர்த்தொல் தனிமையில் இருப்்பவமைப்
க்பொல் ததரிகின்றகத. உன் ைமைவி எஙகக?’
‘இறநதுவிட்டொள.ஒரு இரு்பது வருடஙகளிருககைொம’
தொவீது அப்்படிச் தசொல்லியக்பொது, அவரின் கண்கள
்படகின் தமைமயப் ்பொர்த்தவொறு ்பணிநதிருநதை.

கைற்தகொண்டு
எதுவும
அமைதியொககவயிருநதொர்.
மீகை
ததொடைைொயிற்று.

க்பசொைல்
மீண்டும

‘அதன்
பிறகு
நீ
கவறு
ை்ணகை
தசய்துதகொள்வில்மையொ?’
‘இல்மை, ஒருகவம் உ்ணவிற்கக த்பரும்பொடு
்பட்டுகதகொண்டிருககும நொன் எவவொறு இன்தைொ
ருவருககு உ்ணவு தை முடியும தசொல்? நொன்
கதொற்றுப்க்பொைவன். ஆைொம… நொன் கதொற்றுப்
க்பொைவன். கதொல்வி ஒரு ைனிதமை நிமைகுமையச்
தசய்கிறது. நிமைகுமைநது க்பொவது மிகவும சுை்பம.
ஆைொல், அதிலிருநது மீளவகதொ மிகக கடிைம’
‘தவறொை
புரிதலின்
அடிப்்பமடயில்
க்பசிகதகொண்டிருககின்றொய் ைனிதொ’
இவவொறு கூறிவிட்டுத் தொவீமதகய உற்றுப்்பொர்த்த
மீைொைது, பின்ைர்,கவதறொரு ்பககம திருமபி மீண்டும
ததொடர்நதது... ‘உன் வொழ்வு இத்கதொடு முடிநதுவி
டப்க்பொவதில்மை; ஏகதொதவொன்று மிச்சமிருககின்றது,
அதன் மீது நமபிகமகயொயிரு, சொத்தொமை விட, கதவகை
்பைம
த்பொருநதியவதைை்ப.
ம்பபிளில்
எழுதப்்பட்டுள்து தொகை?’
ஆறுதைொக மூச்மச இழுத்து விட்ட தொவீது,
‘ உண்மைதொன்...ஆைொல் என்மைக தகொஞச கநைம ்பொர்.
த்ர்நது க்பொை உடல், ஒரு கவம் ஆகொைத்திற்கக
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நீண்ட கநைம கொத்திருககின்கறன், கதொய்ககொத ஆமட
என் வொழ்கமக இப்்படித்தொன் க்பொகின்றது.
உைகத்திலிருநது
ஒதுககப்்பட்டவமைப்
க்பொைொகிவிட்கடன்.
இப்்படியொைதவொருவன்
தன்னுமடய சொவிமைத் தவிை கவதறமத எதிர்்பொர்கக
முடியும?’ என்றொர்.
‘அப்்படியில்மை ைனிதொ, ைை்ணம நமமைத் தழுவிக
தகொளளும கமடசி தநொடியில் கூட, நொம மீண்டும உயிர்
வொழ்வதற்கொை
சொத்தியம
இருககின்றது.
தொஸதொதவொஸகியின் கமத உைககுத் ததரியும தொகை?
தமை துண்டிககப்்படும கமடசி நிமிடத்திலிருநது அவர்
கொப்்பொற்றப்்படவில்மையொ?’
‘இறப்பின் இறுதி தநொடியிலிருககும நீ என்னிடமிருநது
தப்பி மீண்டும உயிர்வொழ்வதற்கொை சொத்தியம
இருககின்றதொ?’
‘நொன் அப்்படி எண்்ணவில்மை. ஆைொல் ஏறககுமறயச்
சொத்தியம இருககுதைைகவ நமபுகின்கறன்’
‘என்மை ைன்னித்துவிடு மீகை, அககொப்ை ்பசியிலிருககும
நொன் எககொை்ணத்மதக தகொண்டும உன்மை மீண்டும
கடலில் விடுவதொயில்மை’
‘நொன் உன்னிடம எப்க்பொதொவது உயிர்ப்பிச்மச
ககட்கடைொ?’ மீன் சற்றுக ககொ்பைொககவ தொவீதுவிடம
இப்்படிக ககட்டது.
தன்னுமடய வொர்த்மதகளின் மூைம மீமைச்
சஙகடப்்படுத்திவிட்கடைொ என்று தொவீது நிமைத்தொர்.
அது எப்க்பொதொவது என்னிடம உயிர்ப்பிச்மச ககட்டதொ,
இல்மைகய
பிறககன்
என்
வொயிலிருநது
இப்்படியொைதவொரு அநொகரிகைொை வொர்த்மத உதிர்நதது.
மீகைொ, ைனிதகைொ வொர்த்மதகம் அவர்களின் ைைது
புண்்படொைல் ்பயன்்படுத்த கவண்டுதைன்று கைொகசயு
எைககுச் தசொல்லியிருககின்றொகை. தொவீது ததொடர்நது
இருககப் பிடிககொைல் எழுநது நின்று தகொண்டொர்.
வயிற்றிலிருநது ஏகதொ பிமசவமதப் க்பொைப் ்பட்டது.
தைககுளளிருககும ்பசிதொன் இத்தமைககும கொை்ணதைை
அவருககுப் புரிநதது. மீனின் முகத்மதப் ்பொர்ககத்
தயஙகியவர் கவதறொரு திமசயில் ்பொர்த்துக தகொண்டு
இப்்படிச் தசொன்ைொர்.
‘மீகை, நொனுன்மை என்னுமடய வொர்த்மதகளின் மூைம
எரிச்சலூட்ட விரும்பவில்மை. நீ அப்்படி எண்்ணவும
ைொட்டொய். ஏதைனில், தன்னுமடய கமதயிமைக கூறும
ஒருவர் இன்தைொருவரின் கமதயிமைக ககட்்பதற்கும
தயஙக ைொட்டொர்’
இப்க்பொது முகத்மதத் திருப்பி மீமைப் ்பொர்த்த தொவீது,
அதனிடம ைன்னிப்புக ககட்்பமதப் க்பொல் ...
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‘நொன் க்பசியது பிமழகய,உன்மை அப்்படிச்
சஙகடப்்படுத்தியிருககக கூடொது.என்ை தசய்வது வயது
க்பொகப் க்பொக அறம்யும த்பயர்கிறதல்ைவொ?’ என்றொர்.
தன் இைண்டு மகக்ொலும மீமைத் தூககிக தகொண்டவர்,
அதனுடலில் தைல்ை முத்தமிட்டொர். அப்்படிகய அமதக
கடலில் இறககிய தொவீது, நீரிமை அளளிதயடுத்து
மீனின் முதுகில் ஊற்றிைொர். மீைொைது தசட்மடகம்யும
வொமையும அடித்துக தகொண்டது.
பிடியிமை
தைதுவொகத் த்ர்த்திய தொவீது, அது கடலுககுள தசன்று
ைமறவமதகய சிறிது கநைம ்பொர்த்துக தகொண்டிருநதொர்.
3.
தொவீது வீட்மடயமடநதக்பொது பின்னிைவொகியிருநதது.
கதமவத் திறககுமக்பொது வயிறு ைறு்படியும சத்தம
க்பொட்டது. சரியொகக கதவுககு எதிகை ைொட்டப்்பட்டிருநத
இகயசு இவமைப் ்பொர்த்துச் சிரித்தொர். தொவீதுவிற்கு
இகயசுவின் கைல் சற்றுக ககொ்பம வநதது. உன்னுமடய
சகை ்பொடுகளிலும இகயசு ்பஙதகடுத்துகதகொளவொர்
என்ற ம்பபிள வசைம அவருககு நிமைவொய் வை எஙகக
ஒரு தடமவகூட வைவில்மைகயதயை முணுமுணுத்தொர்.
கநைொகக கழிவமறககுச் தசன்றவர் ஆறுதைொக மூத்திைம
த்பய்தொர். அடிவயிற்றிலிருநத வலி குமறவது க்பொல்
ததரியகவ நிமைதியொக மூச்மச இழுத்து விட்டொர்.
ஆைொல், அப்்படிப் த்பய்யுமக்பொது கூட வயிற்றிலிருநது
சத்தம வைகவ தசய்தது. தொவீதிற்கு மூத்திைத்கதொடு
கசர்நது தன்மை வொட்டிதயடுககும ைமைப்்பொமபும
தவளிகய வநதுவிட்டொல் என்ைதவன்று கதொன்றியது.
தொ்முடியொத வலி. கழிவமறமயச் சுத்தம தசய்துவிட்டு
கநைொகக குசினிககுச் தசன்றொர். முடிதவடுத்தவைொய்
கூரிய கத்திதயொன்மற எடுத்துகதகொண்டவர், சிறிது
கநைம அநதக கூைொை தைல்லிய முமைதகொண்ட
கத்திமயகய
்பொர்த்துகதகொண்டிருநதொர்.
வயிற்றினுளக்யிருநத ைமைப்்பொமபு, இப்க்பொது
கதகம முழுவதுகை ஊர்நது தகொண்டிருப்்பமதப்
க்பொலிருநதது. ஒரு சிை க்ணஙகளின் பின், இகயசுகவ!
என்று அைறிய தொவீது, அநதக கூரிய கத்தியிைொல் தன்
வயிமற அறுககத் ததொடஙகிைொர்.
்பொமபின் வொல் ததரிநதது. மகயில் பிசுபிசுத்த
இைத்தககமறகயொடு அமதப் பிடித்திழுத்த அவர், ஒரு
முழுப் ்பைத்கதொடு சடொதைை முழுப் ்பொமபிமையும
தவளிகய
இழுத்தொர்.
நிமைதியொகவிருப்்பது
க்பொல்்படகவ அறுநது க்பொயிருநத வயிற்மறத் மதத்துக
தகொண்டொர். தவளிகய கொற்று ்பைைொக வீசுவது க்பொல்
ததரிநதது. அவசை அவசைைொக யன்ைல்கம் அமடத்துக
தகொண்டக்பொதுதொன் இன்று இகயசுவின் ்படத்திற்கு
முன்ைொல் தைழுகுதிரி தகொளுத்தப்்படவில்மைகய
என்ற
நிமைவும,
உடைடியொக
ஒரு

தைழுகுதிரிமயகயனும
தகொளுத்திவிட
கவண்டுதைன்கின்ற எண்்ணமும அவருககுத் கதொன்றிை.
நிைவமறககுச் தசன்ற அவர், எப்்படிகயொ ஒரு
தைழுகுதிரிமயத் கதடித் கண்டுபிடித்தொர். அருகிலிருநத
தீப்த்பட்டிமயதயடுத்து, திரிமயப் ்பற்ற மவத்தொர்.
அதன் நீைநிறச் சுவொமை அம்ணயொதவொறு மககளிைொல்
சுவைமைத்துப் ்பவுத்திைைொக ஏநதி வநதொர். இகயசுவின்
முன்ைொலிருநத தொஙகியில் அமத நிறுத்தி தஜபித்தொர்.
அப்க்பொது அவரின் முதுகுப்புறைொயிருநது “புஸஸு,
புஸஸு” என்கின்ற அைவம வைகவ, ஒரு அச்சத்கதொடு
திருமபியவர், ்பச்மசநிறத் கதொமையும, ஒளிரும
கண்கம்யும தகொண்ட ்பொமத்பொன்றிமைக கண்டொர்.
கதகம புல்ைரிப்்பது க்பொலிருநதது. த்பருஙகுைதைடுத்து
அைறிய தொவீது இடறிக கீகழ விழுநதொர். ்பயத்கதொடு
ஊர்நது தசன்றவர் தன் முன்ைொல் இன்தைொரு
கருஞசிவப்புப் ்பொமத்பொன்றிருப்்பமதக கண்டு கைலும
அச்சைமடநதொர். திமகத்துப் க்பொை தொவீதிற்கு கதகம
வியர்த்து ஓடியது. வியர்மவயில் தன் முழுத் கதகமும
கமைநதுவிடுகைொ என்று ஐயமுற்றொர். எழுநது ஓடியவர்,
சுவரின் கைல்மூமையிலிருநது ஜுகைொத்பல்ரிடொ
்பொமத்பொன்று உடமை வம்த்து....வம்த்து வீழ்வமதக
கண்டொர். குனிநது தமைமயப் ்பொர்த்த க்பொது
தமைதநடுகிலும ்பொமபுகள. வீட்டுககுள நுமழயொைல்
தவறிப்
்பொமபுகளின்
சை்ணொையத்திற்குள
நுமழநதுவிட்கடொகைொ
என்தறல்ைொம
தொவீது
நிமைத்தொர்.
கரிய நிறக தகொழுத்த ்பொமத்பொன்று, ஆககைொஷைொகத்
தன் வொமயப் பி்நது அவமை விழுஙக முயன்றக்பொது
“ஓ” தவன்று அைறிய்படிகய வீட்மடவிட்டு தவளிகய
ஓடிைொர் தொவீது. இருட்டில் அவருககு எதுவுகை
ததரியவில்மை. தூைத்தில் கடல் அமைகள நுமைத்துப்
த்பொஙகுவது ைொத்திைகை ததரிநதது. ்பொமபுகளிடமிருநது
தன்மைக கொத்துக தகொள் கடைொைது தைககு
உதவுதைை அவர் நிமைத்தொர். என்ைதவன்று
கூறிவிடமுடியொத ஒரு சத்தம அவர் கொதுகளுககுள
ஊடுருவிகதகொண்கடயிருநதது. அது இருட்டின் சத்தம.
உண்மையில் இருட்டு நிசப்தைொயிருப்்பதில்மை.
அதற்கும குைலிருககின்றது. அநதக குைமை மவத்து
அது அடிககடி நமமைக
கைவைப்்படுத்திக
தகொண்கடயிருககும. தொவீது ஓடிைொர். கரிய
இருளிலிருநது ்பொமபுகளின் ஒளிரும கண்கள
பிைகொசைொை ஒளிமயப் க்பொைத் ததரிநதது. அச்சமுற்ற
தொவீது தன்மைச் சூழ்நதிருககும இநத இருக் ஒரு
்பொமபின் கூட்டம தொைொ என்று நிமைத்தொர்.
்பொதஙகம்க கடல் அமையில் நமைய விட்டவர்,
திருமபி வீட்மடப் ்பொர்த்தொர். அது, அவருககு ஒரு

புளளியொகத் ததரிநதது. அப்்படிகய அமையின் மீது
்படுத்துக தகொண்டொர். சிறிது கநைம அப்்படிகய
்படுத்திருநதவர் எழுமபி ஓட ஆைமபித்தொர். ஒரு
கட்டத்தில் அது அவருககுச் சலிப்ம்ப ஏற்்படுத்தகவ
ஓடுவமத நிறுத்தி விட்டு, ை்ணமைக குமழத்து ைமை
க்பொல் ஏகதொ தசய்தொர். அவரின் இநதச் தசய்மக
அவருககக கவடிகமகயொக இருநதது. அப்க்பொது கடல்,
நீர்த்திவமைக்ொக உருைொறியது. ஒளித்பொருநதிய
வண்டுகள ரீஙகொரித்துப் ்பொடிை. அற்புதகைதும
நிகழப்க்பொகின்றகதொதவைத் தொவீது நிமைத்தொர். தூய
ஆமடயணிநது ஒளித்பொருநதியவைொய் இகயசு
கதொன்றிைொர். அவரின் முதுகிலிருநது, சிறகுகள
தைதுதைதுவொக அமசவது க்பொைத் கதொன்றியது.
கதவகைதயன்று இரு மக விரித்து வீழ்நதவர்
ைறு்படியும எழுமபியக்பொது, ஆர்ப்்பொட்டமின்றி
ஆர்ப்்பரிககும கடமைகய கண்டொர். ை்ணல் அப்பிய
மககக்ொடு வீட்டுககுத் திருமபி நடநதொர். இப்த்பொழுது
்பொமபுகம்க கொக்ணொம.
இகயசுவின் முன்ைொல் தகொளுத்தப்்பட்டிருநத
தைழுகுதிரி அம்ணநதிருநதது. கநைொக நிைவமறககுச்
தசன்றவர் இைண்டு தைழுகுதிரிகம் எடுத்துக
தகொண்டொர். ்பற்ற மவத்து இகயசுவின் முன்ைொல்
நிறுத்திைொர். முழு வீடுகை பிைகொசைொைமதப் க்பொைத்
கதொன்றியது. ம்பபிம்தயடுத்துச் தஜபித்தொர்.
குசினிககுச் தசன்றவர், சூடொக இருநத ககொப்பிமய ஒரு
ககொப்ம்பயில் ஊற்றிகதகொண்டொர். ககொப்ம்பகயொடு
சொப்்பொட்டு கைமசககுச் தசன்றவர், அமத அழகொக
அைஙகரித்தொர். தட்டு நிமறநதிருநத உ்ணவுகம்யும,
்பழஙகம்யும தகொண்டு வநது மவத்தொர். அவருககுப்
பிடித்தைொை வொன்ககொழி வறுவலும, அவித்த கசொ்மும
அதிலிருநதை. அமைதியொக - மிக அமைதியொக இருகமகயில் அைர்நதவர், ஏகதொ ஒன்மற ைறநது
விட்டவைொக இருகமகயிலிருநது எழுநது தகொண்டொர்.
ைறு்படியும நிைவமறககுச் தசன்றவர் அநத அமறயின்
இடது்பககமிருநத மூமையில், அடுககப்்பட்டிருநத
்பமழய த்பட்டிகம் ஒவதவொன்றொகத் துழொவி அமதக
கண்டுபிடித்தொர். அதுதவொரு கொகிதக கிரீடம. த்ர்நது
க்பொயிருநத
மகக்ொல் அமதத் தூசிதட்டியவர்
முகத்துககு கநைொகப் பிடித்து அதில் வமையப்்பட்டிருநத
நீைநிற மவைககல்மைகய சிறிது கநைம உற்றுப்
்பொர்த்தவைொக நின்றிருநதொர். பின், கைகை வநது
சொப்்பொட்டு கைமசயின் இருகமகயில் அைர்நது,
தமையில் கிரீடத்திமை அணிநது தகொண்டொர். அது
அவருககு எடுப்்பொகவும, ஒரு ைொஜொவிமைப் க்பொன்ற
கதொற்றத்திமையும தகொடுத்தது. அச்சு அசைொகத் தொவீது
ைொஜொமவப் க்பொைகவ!
•
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அடவியின்

இழு்ெ
நிலம்

வைத்தின் மீது அைரும தவயிமை
நிழல் விரித்து உமடத்ததறிகிறது ்பருநது
கவட்மடககொைனின்
கண்களிலிருநது ்பனிககின்ற க்ணம
கொடுகம் கைய்நது திருமபும ்பகல்
ஒரு தசடி இமையின் ்பனிககுமிழியில் கமைநதது
அச்சம தகொ்ணர்நத இைவு
விைஙகுகம் நீர் கவட்மடககுத் திருமபுகிறது.
இமையின் ்பச்மசய தநடிமய
க்ணத்திற்குக க்ணம முகர்நது விைகும
வண்்ணத்துப்பூச்சி
கொடுகளின் சூழல் தட்்ப தவப்்பத்மத
கொற்றின் அடர்த்தித் தன்மையில் அ்விடுகிறதொ?
பிை்பஞசத்தின்
ஈர்ப்பு விமச கசர்கமக உதிர்நத
இறகுகளின் உமடயும துகளகளின் வண்்ணக கைமவகள
நிைைமடநத சிதறலில் கலியுகத்தின் அழிவொ?

யகோ.நோதன்

ைைத்திகைறும ஓ்ணொன்
தமையமசத்து அமசத்து ஏகதொ
சிநதமைமய தூண்டி தைதுவொக நகர்கிறது.
ைைத்தின் இமைகளில் ்படர்நதிருககும
ஓ்ணொனின் விம்பம
ககொளகளின் மையஙகளூடொை ஈர்ப்பு விமசயொ?
த்பருைமழயில்
கொட்டின் சருகுகள கைவிய நதி
களிைண், குறுை்ணல் தநருடலில்
சூழ்நதிருககும தவள்ப் த்பருககு
ஈர்ககும கொற்றின் அககொைப் பிசுபிசுப்பு
உடமைக குளிரின் விமறப்பு ஊடறுத்து
கொயும ்பறமவ
சூரியனின் கதிர்வீச்சு தீகதகொழுநது ஆதி கயொதியொ?
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அடவியிலிருநது தற்தகொமைககு நகர்நத
சிறகுகள மும்த்த பூச்சிகள
இருள ைககிய கிைொைஙகளூகட கடநது
மின் ஒளியின் விசொைத்துள வீழ்நததும
ைை்ண உடல்க்ொல் மிளிர்நதது நிைம
மின்மினிப்பூச்சி அரிககும மின் துளி
பிை்பஞச சகதி பீடஙகளின் மூைைொ?

ைதிப்புமை

புத்த்விமரசனைம் :

இருள மிதககும் வபேகாய்்

உமோ -யேரமனி

இரும்த் தன் உற்ற கதொழியொக அைவம்ணத்துகதகொண்டு
தர்மினியின் ‘இருள மிதககும த்பொய்மக’ என்ற
ததொகுப்பிலுள் 51 கவிமதகளும கநர்த்திமிகக வலிய
தசொற்களினூடொகத் தனிதயொருத்தியின் அகம சொர்நத
கதடல்கள, வொழ்வுச்சிககல்கள, ஏககஙகள, இயற்மக
மீதொை ஈர்ப்பு, புறம சொர்நத ககொ்பஙகள என்்பவற்மறத்
ததொட்டு நிற்கின்றை.த்பண் விடுதமைககொை அமற
கூவல்கக்ொ,
சமூகவிடுதமை
கநொககிய
முன்தைடுப்புகக்ொ இககவிமதகளில் இல்மை. அமவ
தொன் சொர்நத வொழ்வியமை, இயற்மகயின் வொர்ப்ம்ப,
ைொனுடத்தின்
கநசிப்புடன்
ஸ்பரிசிககின்றை.
தர்மினியின் முதைொவது ததொகுப்்பொை ‘சொவுக்ொல்
பிை்பைைொை ஊர்’ கவிமதகளுடன் ஒப்பிடுமகயில்
இககவிமதகளில்
தைொழியின்
தசறிவு
,கருப்த்பொருட்கம்
அழகொை
கவிமதக்ொக
உருப்த்பறச் தசய்கின்றை.
இைககியத்திலும நொ்ொநத வொழ்விலும த்பொதுவொககவ,
கநர்ைமற- எதிர்ைமற நிகழ்வுகளுடன் த்பொருத்திப்
்பொர்ககும ்படிைஙகம்த் தர்மினியின் கவிமத வரிகள
புைட்டிப்க்பொடுகின்றை. ஆஙகிை இைககிய வர்்ணமை
ைைபில் மைட்கைொடிவ( Leitmotiv) என்ற குறியீட்டு

வடிவத்மத அதிகைொை கவிமதகளில் கொ்ணககூடியதொக
இருககிறது.
இைவு, இருட்டு, கைவு க்பொன்ற ்படிைஙகள
த்பரும்பொைொை கவிமதகளின் கருப்த்பொரு்ொக
அமைகின்றை. த்பொதுவொகத் துயைம, அ்பொயம,
தகட்டமவ என்்பவற்மறக குறித்து நிற்கும இருள இைவு - கருமை என்்பமவ ஆளுமைமிகக, நமபிகமக
தரும
குறியீட்டுப்
்படிைஙக்ொக
இஙகு
்பொர்ககப்்படுகின்றது. இரும் வொழ்தல், இப்க்பொது
முடிகிறது இைவு, இருக்ொடு, இரும்த்தரிசிகக ,
இைகவொடு, இருள மிதககும த்பொய்மக க்பொன்ற
கவிமதகள இககுறியீடுகம்க தகொண்டமைநதுள்ை.
எைது சமூககதில்; இைவு- இருட்டு என்்பமவ ஒரு
த்பண்ணிற்கு அச்சம தைககூடிய ஆ்பத்து நிமறநத
த்பொழுதொககவ
கொைஙகொைைொகக
கட்டமைககப்்பட்டுள்ை. த்பண்ணின் கண்ணீர்க
கமதகம் எழுதும இைவுப் த்பொழுதுகள, தனிமையின்
சுதநதிைதவளியில் அவள கைவுகம்யும வொழ
மவககின்றை.
அநத உன்ைதக க்ணத்தின் சொட்சியொக ‘இப்க்பொது
முடிகிறது இைவு’ எனும கவிமதமயக தகொள்ைொம.
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ைொமை தைல்ை தைல்ை முடிநது இைவு கனிநது
உருகுகின்றது
கருமகவலி ்படர்நதிருகக இருள அம்நது விம்யொடி
தனிமை ்பருகுகிறொள
தன்மைத்தின்னும கருமையினுள கமைய கவண்டுைொம
இைவு கடுஞ சத்தத்துடன் இவம்த்துைத்துகிறது
இப்க்பொது முடிகிறது இைவு
விடிநதுவிட்ட இநத நொளில் என்ை தசய்வது?
இவள ஒளிநது தகொள்
இருளுககொக இன்னும எவவ்வு கநைம கொத்திருப்்பது?
இைவின்
ஸதூைைொை
நிசப்தத்மதயும
ஸதிைத்தன்மைமயயும கவிதொ தைொழிககுள அடுகக
முமைமகயில் கொைகொைைொய் கநர்ைமறயொை விடியல்,
புத்து்ணர்வு என்்பவற்மறக குறிககும ்படிைஙகள எதிர்
ைமறயொை தைொழியுருவொககம தசய்யப்்படுகின்றை.
‘இரும் வொழ்தல்’ என்ற கவிமதயில்…
தன்மைப்்பருகச் தசொல்கிறது இைவு
உறஙகி எழுவதற்குள
ஒரு கொமை விடிநது விடுதைைப் ்பயைொயிருககிறது.
இகத க்பொன்று ‘சூரியச் தசருககு’ எனும கவிமதயிலும
இருளின் ைமமியத்மத அழிககும அதிகொை விம்பைொகச்
சூரியன் வருகிறது.
இறுககிக கண்கள மூடி
தைது தைதுவொய் அமைதி
இருட் கருமையின்
த்பருஙகரும்ண உறககம!
சூரியச் தசருககு
இைமவக தகொன்றது!
குறித்த தசொற்கம், ்படிைஙகம்க தகொண்டு
நிகழ்வுகம்க
கவிமதககுள
அடககும
த்பொதுமைப்்படுத்தப்்பட்ட ஒரு தைொழிமய, தர்மினி
ைறுதலித்துத்
ததொடர்ச்சியொை
இப்்படிை
ைொற்றஙகளினூடொகச் சமூகத் தொர்ப்்பரியஙகம் (social
prejudices) ைொற்றியமைககும புதிய தசொல்ைொடல்கம்த்
கதர்நததடுத்திருககிறொர். இதன் மூைம ஒடுககப்்படுகின்ற,
நிைொகரிககப்்படுகின்ற அமடயொ்ஙகள இைொவகைொக
கவிமத தைொழிககுள அறிமுகப்்படுத்தப்்படுகின்றை.
இத்ததொகுப்பிலுள் அமைத்துக கவிமதகளும இநத
சமூகககட்டமைப்பின் ைொனுட ஏற்றத்தொழ்வுகம்யும
ைனித கநசிப்புடன் விசொைம்ண தசய்கின்றை.
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இயற்மகயின் வைப்ம்ப வர்ணிககும க்பொதும, தன்
வொழ்வியலில் கற்றறிநத சைய சித்தொநதஙகம்க
கட்டுமடககும க்பொதும அடிநொதைொக நசிககப்்படுகின்ற
ைனிதக குைல்கக் ஒலிககின்றை. விவிலியத்தில்
கூறப்்பட்டிருககும கமதகம் மையைொகக தகொண்டு
சைகொை அநீதிகள, இைஙமகயின் யுத்தச்சூழல் தநத
அனு்பவஙகள, த்பண் மீதொை ஒடுககுமுமற என்்பை
்பை ககொ்ணஙகளில் சித்தரிககப்்பட்டுள்ை.
‘ைமழயும தநருப்பும’ என்ற கவிமதயில் உைகப்க்பைழிவு
(தஜைசிஸ) தவள்ப் த்பருககத்தின் க்பொது
கநொவொவிைொல் கட்டப்்பட்ட ்படகின் சித்திைத்துடன்
இைஙமகயில் நடநது முடிநத யுத்தச் சம்பவஙகள ஒப்பீடு
தசய்யப்்படுகின்றை. தஜைஸிசில் குறிப்பிடப்்படும
தவள்ம குண்டுத் தொககுதல்களில் எழுநத தநருப்்பொக
உருைொறுகிறது. கநொவொவின் குடும்பத்திைமையும,
உைகத்தின் அமைத்து உயிரிைஙகளிலும ஒவதவொரு
கசொடிமயயும, கிைொைத்தில் எஞசியிருநத அமைத்மதயும
்படகில் ஏற்றி 150 நொட்கள கடலில் ்பய்ணம தசய்கிறது
கநொவொவின் ்படகு. இறுதியொக அைைொத் ைமைச்சொைலில்
கமை கசர்கிறது. அப்க்பொது தவள்ப்த்பருககு வற்றும
நிமைககு வருகின்றது. கிைொைத்தின் ்பொதுகொப்புப் ்பற்றி
அறிநது தகொளவதற்கு கநொவொவிைொல் அனுப்்பப்்பட்ட
கொகம திருமபி வைவில்மை. இறுதியொக அனுப்்பப்்பட்ட
புறொ ைட்டும நீண்ட நொட்களிற்குப் பின் ஒலிவ கிம்மய
அைகில் ஏநதி வநது கசர்கிறது.
வொைம தநருப்ம்பப் த்பொழிநதமதப் க்பொை
நீமையும த்பொழிகிறது
கநொவொவின் ்படகில் தப்பித்த ஜீவைொசிகள

உைமகப் புதிதொககிைர் என்றொைொம.
இனி;
நீைொல் உைமக அழிகக ைொட்கடன் என்்பதும ஒப்்பநதைொம
கநொவொ விட்ட கொகம திருமபுைொ? திரும்பொதொ?
……..
கடலில் கப்்பல் நிற்கிறது.
நிர்ககதியற்று நின்ற ைககளின் துயர் தீர்கக கநொவொவிடம
திருமபி வைொத கொகம திருமபுைொ என்ற ஆதஙகம
குறியீடொக முன்மவககப்்படுகின்றது.ஒப்்பநதத்தில்
சைைசம தசய்ய வழியில்மை எனும கவிமத
விவிலியத்தில் குறிப்பிடப்்பட்டிருககும சமைைசொக
இருநத சொத்தொனின் தசொர்ககத்திலிருநது பூமி கநொககிய
வீழ்ச்சிமயக ககளவிககுள்ொககுகிறது. டயரின் ைன்ைன்
என்று கருதப்்படுை லுசி்பர்; தைது அழகு, அறிவு,
ஆளுமை என்்பவற்றொல் கவைப்்பட்டுக கடவுளிற்கு
உரித்தொை ைரியொமதமயயும ைகிமைமயயும அமடய
ஆமசப்்பட்டுக கி்ர்ச்சி தசய்தொதைைக குற்றம
சொட்டப்்பட்டுச் சொத்தொைொகப் பூமிககு வீழ்த்தப்்பட்டொர்.
திரும்பச் தசொர்ககத்தில் கசர்ககொத
கடவுளின் ஒப்்பநதத்தில்
சைைசம தசய்ய வழியில்மை
நிைமிறககி
இககுட்டிச் சமைைமசச் சொத்தொைொககிய
அமைவருககும எச்சரிகமக!
தர்மினியின் இவதவச்சரிகமக பூமியில் நிகழ்த்தப்்படும
அமைத்து
அநீதிகம்யும
கநொககிதயழும
கண்டைககுைைொக ஒலிககின்றது. ைதநூல்களும
வைைொறுகளும, ைனித இைத்தின் வீழ்ச்சிககும சமூகத்தில்
இமழககப்்படும அமைத்துத் தவறுகளுககும த்பண்க்ண
குற்றவொளியொககப்்படுகிறொள. ஏகதன் பூஙகொவில்
விைககப்்பட்ட கனிகம் உண்்ணத் துொண்டியமைககொக
ஏவொள மீகத முழுககுற்றமும சுைத்தப்்பட்டது.
‘விைககப்்பட்ட கனி’ , ‘ ்பொவம’ ஆகிய கவிமதகளில்
ஏவொளின்
்பொத்திைம
இரு
ககொ்ணஙகளில்
உருவமைககப்்பட்டுள்து...
‘விைககப்்பட்ட கனி’ கவிமதயில்...
்பொதி அப்பிம்யொவது
தின்ைத் தநதிடுவொள
ஆதொம ஒளிநது தகொண்டொன்
அவக்ொ
முழுப்்பொவத்மதயும
தொகை கட்டிகதகொளவதொக
ஒப்்பநதத்கதொடு அவமையமழககிறொள
அவள மககளில் விைககப்்பட்ட கனி

முதற்கவிமதககு ைொறொக ஏைொற்றப்்பட்டவ்ொை ஏவொள
தப்பித்துச் தசன்ற ஆதொமை அமழத்துக கனியின்
்பொதிமயயொவது தகொடுகக முமைகிறொள. ‘்பொவம’
கவிமதயில்...
தவய்யிற் சூட்டில்
தகிப்்பதொய் நிமைத்த என்னுடல்
அப்்பொமபின் தழுவலில் கிறஙகி
அப்பிம்த் தின்ைச் தசொன்ைது
மிகுதிமய
கூப்பிட்டு ஆதொமிடம தகொடுத்கதன்.
கவிமதகம்ச்
தசொல்வதற்கு
தர்மினியொல்
்பயன்்படுத்தப்்படடிருககும இைககிய நவீை தைொழிக
கூறுகள (Stylistic devices) கவிமதகளின் கருத்துச்
தசழுமைககும, சம்பவஙகளின் தொககஙகளிற்கு
அழுத்தம தகொடுப்்பமவயொைமவயொகவும, அமவ
ைமறத்பொரு்ொக
இயஙகி
அடியொ்த்தில்
த்பொதிநதிருககும
மையககருத்கதொட்டத்மதக
கண்டறியும ததரிமவ வொசகர்களின் சுயகதடலிற்கு
விடவும வொய்ப்்பளிககின்றை.இநத அணுகுமுமறககொை
சிை உதொை்ணஙகம்க கீகழ குறிப்பிடுகின்கறன்.
1995 ஒககடொ்பர் ைொதம முப்்பதொம திகதி என்ற கவிமத
‘ஜயசிககுறு’ இைொணுவ நடவடிகமகயின் க்பொது
வடைொகொ்ணத்திலிருநது
தமிழ்ைககளின்
தவளிகயற்றத்மதப் க்பசும அகதசையம 1990 ஆம
ஆண்டு யொழ்ப்்பொ்ணத்திலிருநது விடுதமைப் புலிக்ொல்
்பைவநதைொக முஸலீம ைககள தவளிகயற்ற்பட்டமதயும
நிமைவுகூருகின்றது. வைைொற்றில் சிை விடயஙகள
க்பொற்றப்்படப்்படுவதும, சிை சம்பவஙகள திட்டமிட்டு
ைமறககப்்படுவமதயும
ைறுதலிககின்றது
இககவிமத.‘Parallelisim’ என்ற தைொழி உத்தியின்
்பயன்்பொடொக ‘அகத’ என்ற தசொல் ததொடர்ச்சியொக
உ்பகயொகிககப்்பட்டுள்து.
இநத
உ்பகயொகம
இநநடவடிகமககளிைதும மூர்ககத்மதச் சைத்த்திை
மவத்து கநொககுகின்றது.
அகத நொட்கள
அகத ைமழ
அகத வீதி
அகத நொவற்குழிப்்பொைம
அகத சொவகச்கசரி
அகத கி்ொலி
அகத கிளிதநொச்சி
அகத ்பசி
அகத அநதரிப்பு...
நொஙகள கிட்டத்தட்ட ஐநது ைட்சம சைஙகள.
2017 | ஆக்காட்டி 15

25

இருள மிதககும் ்்பாய்்க
தர்மினி
கவிமதகள
கருப்புப் பிைதிகள

இயற்மகயின் வொர்ப்புகம்க தகொண்டு சமூக
ஏற்றத்தொழ்வுகள,
த்பண்த்ணொடுககுமுமற,
த்பண்ணுடைைசியல் எனும ஆழைொை விடயஙகம்
இைகுவொக தவளிப்்படுத்தப்்படுகின்றை. ‘Pesonification’
என்ற குறியீட்டு வடிவம மூைம உயிைற்ற த்பொருட்கள
இஙகக, ைனிதப் ்பண்புகள தகொண்டமவயொக
உருவகப்்படுத்தப்்படுகின்றை.
்பய்ணம,
கமை,
பூவண்்ணம, ை்ணற்த்பண், ்பொமறயும ்பனியும ைற்றும
இமையின் பிமழ எனும கவிமதகள இநத
வமகப்்படுத்தல்களிற்குள அடஙகுகின்றை.
‘கமை’ என்ற கவிமத இவவொறொக…
அமைகம் அனுப்பிவிட்டு
அமைதியொைது நடுககடல்.
கைொதிய அமைகளின் சிமதவுகளில்
கமைநது தகொண்டிருப்்பது
நொன்.
கடலுகதகன்ை?
அது ஆழைொய்
அழகொய்
்பச்மசயொய்
நீைைொய்
தைௌைைொய்
தகொநதளிப்்பொய்
அவவப்க்பொது கதொற்றைளிககின்றது.
கமையில்
ஒரு க்பொதும இல்ைொத முைகல்கக்ொடு
கதய்வததன் கொைம.
த்பண்ணின் ்பருவ ைொற்றத்கதொடு த்பண்ணுடல்
அவளிடமிருநது ்பறிககப்்பட்டுச் சமூகத்திற்ககற்ற
நுகர்வுப் ்பண்டைொக ைொற்றப்்படுகின்றது. யுவதியொய்
கி்ர்ச்சிகயற்்படுத்தும அவ்து முமைகள முதிர்ச்சியின்
பிற்்பொடு புறககணிககப்்பட்டுப் த்பறுைதியற்றதொய்
கட்டமைககப்்படுகின்றது. இநத சமூககநொககு,
த்பண்களின்
உ்வியலில்
த்பரும்பொதிப்ம்ப
உண்டொககுகின்றது.
அவள
தன்ைமைத்தொகை
தொழ்த்திகதகொள் முமைகிறொள. ‘ை்ணற்த்பண்’ கவிமத
ை்ணல்கைட்டின் அழிமவப் த்பண்ணுடல் சொர்நத இநத
உ்வியகைொடு த்பொருத்திப் ்பொர்ககின்றது.
26 ஆக்காட்டி 15 | 2017

என் உதடுகளின் திட்டு இப்க்பொது சரிகிறது
ைொர்புகளின் கைடு த்ர்கிறது
வயிறு சிமதநது க்பொகிறது
கொல்கள துவ் விைல்கள அழிகின்றை
நொன் தைல்ை தைல்ை இல்ைொைல் க்பொகின்கறன்
உதிர்நது தகொண்டிருககும துகளகளின் முடிவில்
எதுவொயிருப்க்பன்?
என்ற
ககளவி
அவ்து
இருப்ம்ப
முன்னிட்டதொகின்றது.
‘இமையின் பிமழ’ கவிமத ஆதிககத்தின் அமைத்து
அதிகொை வடிவஙகளிற்கும அடி்பணிதமைச் சொடி
நிற்கின்றது.
கிம்கம் அமசப்்பதும
இமைகம் உதிர்ப்்பதும
கொற்றின் கமை!
ைைஙகனிநகத வீழ்வது
இமையின் பிமழ.
குடும்ப வொழ்வில் ஆண்- த்பண் ்பொத்திைம, அதிகொைத்மத
நிமைநிறுத்திக தகொள் ஆண்களின் உத்திகள, ்பொலியல்
கதமவகளிற்கு ைொத்திைம த்பண்கம் அணுகுதல்
க்பொன்றமவ சொதொை்ண வொழ்வு அனு்பவஙகளுடைொை
நொட்குறிப்புகள க்பொல் தவளிப்்படுத்துவது தர்மினியின்
கவிமதகளின் ஒரு அமசம.
‘சொவுக்ொல் பிை்பைைொை ஊர்’ ததொகுப்பில் தவளியொை
‘ததொனி’ க்பொன்ற கவிமதமயப் க்பொதைொன்று
‘குைல்கள’.
தமைமய விரிச்சுப் க்பொட்டு
க்பய் ைொதிரிப் ்படுத்திருககிறொய் எழுமபு
கநற்றிைவு
ஏஞசமைப் க்பொலிருககிறொய் தகொஞசிய குைல்தொைது
ஒன்றின் கைதைொன்றொய்
உயர்த்திய தமையம்ணககடியில்
நசி்பட்டுப் க்பொை வொர்த்மதகள எககச்சககம.
புகலிட வொழ்வின்; அநநியச் சூழலில் வொழ
முற்்படுமகயில், தொம வொழும நொட்டில், இயநதிை
வொழ்வில், நொட்கம்த் ததொமைத்து, தசொநத நொட்டு
ஞொ்பகஙகளுடைொை ஏககஙகளுடன், அமடயொ
்ஙகம்த் ததொமைத்து ஒன்றிலும ஒட்ட முடியொது
கழியும நொட்கள என்்பவற்மற, வீதடன்்பது என்
ஞொ்பகஙகள, ்பனிககொைச்கசொம்பல், இனிதயொரு
கொட்சியில்மை, என் நொவு பி்நதது, சத்தமில்ைொத ைமழ,
நொட்கம்க கழித்தல் எனும கவிமதகள க்பசுகின்றை.
யுத்தத்தின் க்பொது தொம குடியிருநத வீடு ஒவதவொரு

கொைககட்டத்திலும
அழிநதும,
மீ்ககட்டி
தயழுப்்பப்்பட்டும, பின் முற்றொக அழிககப்்பட்ட
க்பொதும வீடு்பற்றிை நிமைவுகள அழியொது ்பசுமையொக
நிமைத்திருப்்பமத…
ககொமட விடுமுமறககு வீடு க்பொகவில்மையொ?
நட்புகள விசொைம்ண.
அஙகிருககும ஊரில் எஙகிருககிறது என் வீடு?
வீதடன்்பது
என் ஞொ்பகஙகள.
அகதகவம் ்பொதுகொப்்பொக வொழ ஸதிைைொை வீடிருநதும
சலிப்்பொக கழியும நொட்கம்...
கதய்நது
கறுககத் ததொடஙகியது நொள.
அஙகஙகக அமைநத ைனிதர்கள
வீடு நுமழகின்றைர்.
தனித்த தவளி
என் கதவினுொடு ததரிகிறது.
இனிதயொரு கொட்சியில்மை ்பல்கனியில்.
கருதைன்ற வீட்டினுள ஓடப்க்பொகின்கறன்
இனிதயொரு கொட்சியில்மை.
இயற்மகமய இைசித்தலும, அதனுடொைொை எைது
ஒட்டுதலும கூட, தசொநதத் கதசத்திலும, அநநியச்
சூழலிலும எவவொறு ைொறு்பொடொை உ்ணர்வுகம்
ஏற்டுத்துகின்றது
என்்பதன்
பிைதி்பலிப்்பொய்…
ைமழச்சத்தத்தின் வரிகள.
முன்தைொரு கொைம
ைமழ சத்தமிடுவமதக ககட்கடன்

*****
ைமழககுதிகயொமச
நடுககூமைதயொழுக
டப் .... ததொப்.... டப் . . ததொப் சட்டியிலும சத்தம….
கூதலும சத்தமுைொக ைமழ...
என்்பதொகவும ைறுவிதைொக,
கதமவத் தொளிட்டு பூட்டி
திமைகள இழுத்து
மூடிச்சொத்திய சன்ைல்களுடன்
உளக் என் வொசம
மின்னி ஒரு தவளிச்சம
என் முன் விழ

திமை விைககி வொைம ்பொர்த்தொல்
ைமழக கயிறுகள
ைண்ணில்
கமைநது தகொண்டிருநதை.
*******
எைச் ‘சத்தமில்ைொத ைமழ’யில் வரும வரிகளும
வி்ஙகுகின்றை.
கைொசொைம
என்ற
வமையமறககுள
நொம
வ்ர்ககப்்படுவதன் விம்வொக, தனி ைனிதச்
சுதநதிைமும, அவர்கள சக உறவுகள மீது அன்ம்ப
தவளிப்்படுத்துவதும
கட்டுப்்படுத்தப்்பட்கட
வருகின்றது. தைககுத் தொகை க்பொலித்தைைொை
கட்டுப்்பொடுகம் விதிககும ஒரு சமூகத்திலிருநது சற்றுச்
சுதநதைைொை தவளிமயத் தரிசிககும க்பொது, சகஜைொகவும
இகைசொை ைைநிமையுடனும ைனிதர்களுடன்
உறவுதகொள் முடிகிறது.
தன் தசொநத ைண்ணில் அனு்பவித்தமவ, இழநதமவ
எை nostaligic (்பமழயவற்மற நிமைத்தல்) தன்மையுடன்
நிமைவு ்படுத்தமகயில் தன் தொமயப் பிரிநது வருமகயில்
தொய்ககுக தகொடுககொத முத்தத்திற்கொக வருநதுகிறொர்
தர்மினி. அகதகவம், ையில் ்பய்ணத்தில் இயல்்பொக
ஒரு ஆணிடமிருநது கிமடத்த முத்தஙகம்ப் ்பற்றி
இப்்படி நிமைவுதகொளகிறொர்...
முகம ைறநதுவிட்டது
த்பயர் ககட்டறியவில்மை
இரு முத்தஙகள ைட்டும
அத்தரு்ணத்தின் நிமைவொக
என்னுடன் ்பயணிககின்றை
கவிமதககுள தைொழிமய கநர்த்தியொக மகயொளும
தர்மினியின் சிை கவிமதகளில் கதமவககதிகைொகச்
தசொற்கள கசர்ககப்்பட்டிருப்்பதொல், அவற்றின் நயம
குன்றி, அமவ வசைகககொர்மவக்ொக தவளிப்்ப
டுகின்றை என்்பமதயும இஙகு சுட்டிககொட்டைொம.
இனி வரும ததொகுப்புகளில் இககுமறமய நிவர்த்தி
தசய்து, ்பமடப்புைகத்திற்கு, த்பண்்ணொளுமையொய்
இன்னும நிமறயக கவிமதகம், தர்மினி தருவொர்
என்று எதிர்்பொர்ககின்கறன்.
| வ்வளியீடு: கருப்புப்பிரதிகள் (ஏப்ரல் 2016)
விலல: ரூ 60.00
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கமத

மரியகாள
நஸீஹகா மு்்தீன்
முன்பிருநகத ைொைொவின் வீட்டு
சமையைமறயின் முன் ்பககத்மத
அண்டியதொக ஒரு நிமைககண்்ணொடி
இருககும.்பழஙகொைத்துத் கதவமதக
கமதகளில் வரும சொயலில் நீள
வட்டைொை முகப்ம்பக தகொண்ட
அமதச் சூழவும அகைபியொ எழுத்து
வடிவிைொை அைஙகொைமிருககும.
அதன் வழிகய ைொைொவின் வைகவற்பு
அமறயில் இருககும க்ணககு
எழுதும கைமச ததளிவொக வி்ஙகிக
தகொண்டிருககும.
நொன் ்பொர்கக கநர்நத
த ்ப ொ ழு த த ல் ை ொ ம
ைொைொவின் மீமசயில்ைொத
ஒ
டு
ங
கி
ய
முகம,தைலிநத,கொயஙகள
வொட்டிய உடல் ைட்டுகை
வி ம ்ப ை ொ க த்
ததரிநதிருககிறது. சீனி
வியொதி மிக இ்வயதில்
வநததிலிருநது அவருககு
உடதைஙகும
ஒருவித
நமைச்சல்
ஒட்டிகதகொண்டது.
தசொறியும
க்பொததல்ைொம
கீறல்க்ொகி தைல்ை தைல்ைக
கொயஙக்ொகிய
அவற்மறச்
தசொறிவமத
அவர்
நிறுத்தகவயில்மை.நிறுத்தவும
முடியொது என்ற்வுககு அமவ
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அவமைத் தின்றும இருநதை.சிை
கநைஙகளில்
சீழ்
வடியும
கொயஙகம்ப் ்பொர்கக இயைொதும
இருககும.
இன்று அவருககுப் ்பதிைொக
தவளம்த்
துணிதயொன்று
கண்்ணொடியில் பிைதி்பலிககிறது.
க்ணககு எழுதும கைமச தவளிகய
ஓைைொக நிற்கும ைொைைத்தின் கீகழ
க்பொடப்்பட்டிருககிறது.வழமையொக
ைொைொவிற்கு கநைம தொழ்த்திகய

ஓவியம் - ஷமீலா யூசுப் அலி

சீனியில்ைொத
்பொல்ககொப்பி
ஊற்றப்்படும என்்பதொல் அதிக
கநைஙகளில் கமடகளில் மில்கமைட்
டீ
குடிககும
்பழககத்மதக
தகொண்டிருநதொர்.
இதைொகைகய ைொதத்திற்கு இைண்டு

மூன்று நொட்கள கவொர்டில் க்பொய்
்படுத்துக தகொள் கநரிடும.அதுவும
அைசொஙக மவத்தியசொமை என்றொல்
அவருககு
ஆகொது.எவவ்வு
தசைவளித்தொவது
தனியொர்
மவத்தியசொமையில்
க்பொய்
இருப்்பது தொன் ைொமிககும அககம
்பககத்தவர்களிடம
தசொல்ை
த்பருமையொக இருககும.
ஆைொல் இப்க்பொது சீனியில்ைொத
்பொல்ககொப்பி
அவசைப்
்பொல்ககொப்பிக்ொக கைமசமய
நிமறத்து
இருககின்றை.
ைொைொவுககொக
இல்மை
என்்பதொல்
இனிப்பும
தூககைொககவ இருககிறது.
நீண்டு உயைைொகத் ததரியும
ைொைொவின் உடமைச் சுற்றி,
்பமழய
நண்்பர்கள
இருககிறொர்கள.வொப்்பொவும
இ ரு க கி ற ொ ர் . ை ொ மி ம ய
உ ள ் ம ற யி ல்
மவத்திருககிறொர்கள.
எஙககொ ஒரு ை்ணல் திட்டிகைொ,கடல்
்படு
திைவியைொககவொ
புமத்படப்க்பொகும ைொைொவிடம
ைொமி ைன்னிப்புக ககட்க கவண்டும.
ைச்சி ைன்னிப்புக ககட்க கவண்டும.
ஒன்றுககுகை உதவொத மூத்த ைச்சொன்

ைன்னிப்புக ககட்க கவண்டும.நொனும ைன்னிப்புக
ககட்டிருகக
கவண்டும.்பமழய
நண்்பர்களும
ைன்னிப்புக ககட்கட்டும.ைொைொவின் கொதுகளில்
விழொைல் க்பசியவர்களுககும விைககு இல்மை.
கமடசியொக அவமை உயிருடன் ்பொர்த்தக்பொதுதொன்,
முதல் முதைொக என்னிடம சை்ைொகப் க்பச ஆைமபித்தொர்.
எஙகள குடும்பத்தில் நல்ை வசதிககொைைொை ைொைொவின்
வீட்டில் அப்க்பொது கைண்ட் மைன் ததொமைக்பசி
இம்ணப்பு எடுத்திருநதொர்கள.்பககத்தில் நின்று
ஃக்பொமைப் ்பொர்ப்்பததன்றொகை அைொதியொக இருககும.
ஆைொல்
ததொட்டுப்
்பொர்கக
அனுைதியும
இல்மை,அவகொசமும இல்மை.ைொைொ வநதுவிட்டொல்
குசினியமறககுளக்
தஞசம புகுநது விடுகவன்.
ைொைொ அரிசி ஆமை மவத்திருநததொல் முன்அமற
முழுவதும
மூட்மட
மூட்மடயொக
அரிசி
அடுககியிருப்்பொர்கள.அவவமறச்
சுவரில்
இரு்பககஙகளும
அகன்ற
சித்திைஙகள
வமைநதிருப்்பொர்கள.அதில் ஒரு தண்ணீர் ஊற்று
ஓடிகதகொண்கட இருககும.
ைொமி தகொஞசம அகம பிடித்தவள. ஆைொலும அவவ்வு
தகொடூைைொக என்ைொல் கற்்பமை தசய்ய முடியொது.
ைொைொமவப் ்பொர்கக ஒருவர் ைொறி ஒருவைொக வநது
தகொண்டிருககும க்பொததல்ைொம கதயிமையும,
ககககுைொகப் ்பரிைொறிகய அவள கம்த்துப்
க்பொய்விடுவொள.த்பருநொள
கொைஙகளில்
்பொல்ககொப்பியும , கறுத்த ஏைம க்பொட்ட அலிவொவுைொக
இநதச் சம்பவம ைொறிப்க்பொயிருககும.
ைொைொ தவளிர் நிறஙகளிகைகய கைல்சட்மட க்பொடுவொர்.
கீகழ தவளம்யும நீைமுைொகக கட்டம க்பொட்ட சொைம.
சிைகநைஙகளில் கழுத்மதச் சுற்றி ஒரு துண்டு க்பொட்டுக
தகொளவொர். கடிகொைகைொ,ததொப்பிகயொ அணிவதில்மை.
ஆைொல் யொைொவது தவளிநொட்டு நண்்பர்கள அல்ைது
�ஜ ்பய்ணம தசன்ற அவருமடய வியொ்பொைச்
கசர்கமககள தகொடுத்தொல் கடிகொைஙகம் வொஙகி
அவைது உடுப்புப் த்பட்டியில் அடுககி மவத்து விடுவொர்.
ஒருவழியொக ைச்சொனுககும த்பரிய இடத்துப்
த்பண்ணுககும ஊகை வியககும ்படியொகத் திருை்ணம
நடநது முடிநதது.நிறச்சொயஙகள ததளிககப்்பட்ட
புடமவப் ்பநதமை அநதத் திருை்ணத்திற்குப் பிறகு
நொன் கொ்ணவில்மை. ஊரிலிருநகத அநத வழககம
தகொஞசம தகொஞசைொக ைொறிப் க்பொய்விட்டது.
இற்மறகதகல்ைொம திருை்ண வீடுகள தகொச்சி
்பல்புக்ொல் அைஙகரிககப்்பட்டொலும புமடமவப்
்பநதலின் அைொதி இருப்்பதில்மை. என்றொலும இநத
விசயத்திைொல்
உமைொ
தைொம்பகவ
கவமைப்்பட்டிருநதொள. வொப்்பொ இது ்பற்றி மூச்சு

விடவில்மை.அவமை முதிர்ச்சியொைவர் என்று
தசொல்வமத விடக கடநது விடு்பவர் என்று தசொல்வது
தொன் சொைவும த்பொருத்தம.
ைொைொ கைலும வ்ைத்ததொடஙகிைொர். அவர் வீடு இருநத
நொற்சநதியில் ்பொடசொமை,்பளளிவொசல்,க�ொட்டல்க
ள,சில்ைமறக கமடகள என்்பைவும வ்ைத்ததொடஙகிை.
அநத வீதியின் கநைொககவ தசன்றொல் கடற்கமை
வநதுவிடும.அஙகக தொன் ஒவதவொரு பின்கைைஙகளும
ைொைொவின்
த்பொழுது
கழியும.கிழஙகுப்
த்பொரியலும,இஞசிப் பிக்ன்டியும அஙகக அமுதைொக
இருககுதைன்்பொர்.எப்க்பொது ்பொர்த்தொலும அைசியல்
தொன்.கிட்டத்தட்ட அநத நொட்களில் பிை்பல்யைொை ஒரு
அைசியல்வொதியின் நிதி வழஙகுைைொகவும ைொைொ
இருநதொர். ததொண்ணூறொம ஆண்டு ்பளளிவொசல்
்படுதகொமையின் க்பொது இருவரும கசர்நது கவமை
தசய்து ைககளின் வொககுகம்ச் சம்பொதித்துக
தகொண்டொர்க்ொம.மூத்தமைொ தசொல்லியிருககிறொள.
இப்க்பொது இைவில் வீட்மடப் ்பொதுகொகக இைண்டு
கொவைர்களும நிறுத்தப்்பட்டிருநதைர். ைொமியின்
முகத்தில் கைலும ்ப்்ப்ப்புக கூடியது.ைச்சி கொரிகைகய
்பொடசொமைககுப் க்பொைொள.வீடு முழுகக ஆட்கள
நிமறயத் ததொடஙகிைர். கண்்ணொடியில் இப்க்பொது
ைொைொவின் க்ணககு கைமசயில் புதிதொக கவறு சிை
தைட்ஜர்கள குவிநதிருநதமதக கொ்ணமுடியும.அவர்
புதிதொக ஆைமபித்திருநத இைண்டு துணிககமடகளிைதொக
இருககைொம.
ஒருவழியொக எைககுப் ்பல்கமைககழக அனுைதி
கிமடத்ததும ைொைொவிடம கூறிகைன்.‘வீடு இருககிற
நிைமைை ்படிப்பு கதவதொைொ? அஞசு,ஆறு வருசமனு
இழுத்தடிப்்பொனுகள’
த்பண்கள ்படிப்்பதொல் புனிதம ஒன்றும பிறநது
விடுவதில்மை
என்்பதுகவ
அவருமடயதும
ைச்சியினுமடயதுைொை கருத்து.கதொளிகை க�ண்ட்
க்பகமகப் க்பொட்டுகதகொண்டு என் ைகளின் ஆஙகிை
வகுப்புககொக இன்தைொருத்தியின் கொலிகைகய
க்பொய்ககிடகக கவண்டும என்ற ைைநிமை
வமகயறொககளில்
இருநது
விடு்பட்ட
நொன்
விடொப்பிடியொகப் ்படிககத் தயொைொகிகைன்.
இைண்டு வருடஙகள கவகைொக முடிவமடநதை.
ைொைொவின் வீட்டில் அரிசி மூட்மடகள இருநத இடம
கொலியொக இருநதது.ைச்சொனும உமழப்்பதற்குத்
தகுதியில்ைொதவைொகி விட்டொர்.இைவில் கடற்கமையில்
கசொடொவுடன் ஏகதகதொ கைநது குடிப்்பதொல் த்பரிய
இடத்துப் த்பண் அடிககடி அவமை ஓஙகி அமறய
எத்தனிப்்பதொகவும ககளவிப்்பட்கடன்.ைொமி த்பரும
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அழுமகமய அடககிய்படி நமககம் க்பஙகிற்கு
தகொடுத்திருநதொள.வீட்டிலிருநத ஒளி குமறயத்
ததொடஙகியது.கொைத்தின் கொல்நமட முன்ம்ப விட
கவகைொக அழுககுத் கதொய்நத நதிகம் கடலுககுள
அழுத்திக தகொண்டிருநதது.‘ம்பத்தியககொைன் வொய
மூடிககிட்கட இவவ்வு வட்டிய வொஙகிருககொன்.வட்டி
வொஙகிை யொரு நல்ைொ இருககொ.இநத ைனிசன் எஙக
நொை தசொல்றதக ககககொறு.கலியொ்ணம முடிச்ச
கொைத்துககு ஆககிப் க்பொட்டது தொன் மிச்சம’
ைொமி புைமபுகிறொள.
நீண்ட நொட்களுககுப் பிறகு ைொமியின் சமையைமற
தவறிச்கசொடிக கிடநதது.்பமழய ்ப்்ப்ப்ம்பத் தகக
மவகக ைொமி கிறீம பூசுகிறொள எைத் ததரிகிறது.ைொைொ
க்ணககு கைமசககு முன்கை கிடககும சொய்ைமைக
கதிமையில் முகட்மடப் ்பொர்த்த்படி தூஙகிக
தகொண்டிருநதொர்.
அவவ்வு
்பொவைொககவொ,
்பரிதொ்பைொககவொ
ததரியவில்மை.தூரிமககள உமடநத கொகிதஙகளின்
தவண்மை அவரிடம ்படர்நதிருநதது.இப்க்பொது
சட்டபீட ைொ்ணவிமயக கண்ட சொட்சியஙகள தீர்ககைொை
குற்றவொளியொக இருநதொர்.முதல் இப்்படி இருநததில்மை.
நொன் கதமவத் திறநது ைொைொவின் வீட்டிற்கு க்பொகைன்.
ைொைொவின் முன் கதிமைமயப் க்பொட்டு அைர்நகதன்.
ைமழ தூற ஆைமபித்தது.இனி தவளிகய இருககும
ைொைைம சரியுை்விற்கு இடி முழககம வைைொம.பின்
நடநதமவ எைககு ஒன்றும உமையொடைொகத்
ததரியவில்மை என்்பதொல் அமத ஒருவமகயொககவ
தசொல்ைத் கதொன்றுகிறது.
ைொைொ: எப்்ப ்படிப்பு முடியும?
«தைொம்ப சுருககொகவ»
ைொைொ:கொைம ஓடிட்டு.வட்டி,கடன்னு எல்ைொம
சைொளிககைொம என்டு தநைச்சன்.ஒத்தர்ட கமதயும
ககககவும கநைமிருககை
«மம...»
ைொைொ:அண்மடய கடை முடிச்சொ சரி.ஒன்டு ைொறி ஒன்டு
வொஙகி அண்மடய வட்டியக குடுத்தொ சரி.நித்திமை
க்பொகும.இல்ைொட்டி
ம்பத்தியககொைன்
க்பொை
முழிச்சிககிட்கட இருப்்பன்.சீனி கூடிடும.
«ஒருநொள
தூககத்துககொக
ஒட்டுதைொத்த
நிமைதிமயமயயும அடகு வச்சிருகக கதவல்ைகய.
இப்்ப தமைககு கைை கடன்.சுத்தி யொருமில்ை.
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மில்மையும தகொடுத்தொச்சி.JK மறஸ மில் என்டொ
எல்கைொருககும உஙக்த்தொன் ஞொ்பகம வரும»
ைொைொ:இவக்ொட தஙகச்சி ைொரு மூணு க்பருககு ஊடு
கட்டிக கல்யொ்ணம முடிச்சுக குடுத்திருககன்.இவகட
உமைொககு இருகக வசதி தசஞசிருககன்.இவகட நொநொட
ைகளுககுக கி்ணறு,கவலி எல்ைொம அடிச்சுக தகொடுத்த
நொன் தொன்.இப்்ப நொதயன்டும க்ணககில்ை.
«மம.....»
உமைொ ்பககத்தில் அமைதியொக இருநதொள.
ைொைொ:எல்ைொம அவசைைொகவ முடிஞசு.சீனி என்ைத்
தின்னுட்டு.தைண்டு கிட்னி கவற ்பழுதொகிட்டு,கண்
ததரியை.்பொதி நடப்பி்ணம.இதுககுள் உன்ட சின்ை
ைச்சொனுககு இரு்பத்திமூன்றொம வயசிைகய கல்யொ்ணம
ககககுது
«இப்்ப கல்யொ்ணத்துககு என்ை அவசைம.த்பொமபு்ப்
புளம்கக் வயசொகித்தொன் முடிககொளுகள.எல்ைொம
கூட இருககிறவனுஙக ்படுத்துற்பொடு.தஙகச்சி ஒருத்தி
இருககொள வொ»
ைொைொ:அவருககு கூட இருககுறவஙக எல்ைொருககும
க்பசி வச்சொச்சி.விடிய விடிய ஃக்பொனிைகய குடும்பம
நடத்துறொனுஙக.தவளளிககிழமையொைொ த்பொண்டொட்டி
ைொற ஏத்தித் திரியிைதும, தவளிநொட்ை க்பொன் க்பசுறதும
தொன் கல்யொ்ணம இவனுகளுககு.என்ட தை எழுத்தப்
க்பொை கடசி வமைககும அன்புன்ைொ இன்ைதுன்னு
ததரியொைகைகய
சண்மடகயொமடயும
ைல்லுககட்டிககிட்டும வொழ்நதுட்டு க்பொய்டுவொனுஙக.
«மம...»
ைொைொ:யொர்ையும எைககு நமபிகமக இல்ை.
இப்க்பொமதககு சின்ைவ் உன் தமபிட மகை பிடிச்சிக
குடுத்தொ சரி.தைௌத்துட கவை குறஞசிடும.
«சரிவைொது ைொைொ.நொன் அதுககு உடைொட்டன்.அவன்
கவற
யொமைகயொ
விருமபுறொன்னும
கூட்டொளிைொருககுள் தசொல்றொஙக.இனி அவன்
தடொகடர் என்டதொை ்படிச்ச புள்யத்தொகை முடிச்சுக
குடுககனும»எவவ்வு ்படித்திருநதொலும ஏகதொதவொரு
சீரியல் கில்ைரின் குரூைைொை புத்தி என்னுள இருநதது.
்பமழய ஏைொற்றம,ஏககம என்்பை முதல்முமறயொகப்
்பழி தீர்கக கவகைொகப் புறப்்பட்டு இருநதை.்பககத்தில்
இருநத உமைொ என்மைகய உற்றுப் ்பொர்த்துக
தகொண்டிருநதொள.

அடுத்த ஆறுைொத விடுமுமறககு வீடு வநத க்பொது
ைொைொமவ ்பொர்கக கவண்டிய கட்டொயத்துககுத்
தள்ப்்பட்கடன்.இநதச் சநதிப்பிற்கு என்ை த்பயர்
மவப்்பது என்று வி்ஙகவில்மை.கநைம இைவு எட்டு
ைணி.ைொைொ கட்டிலில் தமை குனிநத்படி இருநதொர்.
க்பச்சு வைவில்மை.மக-கொல்கள உதறல் எடுத்திருநதை.
சுவொசம இழுத்து இழுத்து மிகச் சிைைத்திற்கு ைத்தியில்
தவளிவநதது.மககம்ப் பிைொர்த்தமை தசய்வது க்பொை
உயர்த்தியிருநதொர்.
தைொத்தைொக நொஙகள ்பன்னிைண்டு க்பர் அவமைச் சூழ
இருநகதொம.அவர் ைைணிககும வமை எண்ணிகமக
ைொறவில்மை.முதலில் சின்ை ைச்சொன் ைருநது
வொஙகிவைப் க்பொைதும வொப்்பொ கசர்நது தகொண்டொர்.
பின்ைர் வொப்்பொ க்பொைதும,ைொைொவின் நண்்பர்
இம்ணநது தகொண்டொர்.
வொப்்பொ,ைச்சொன்ைொர்,அவரின் ்பொல்ய கொை நண்்பர்கள
யொமையும நிமிர்நதும ்பொர்ககவில்மை.கநைம கடநது
தகொண்கடயிருநதது.
«தைண்டு நொ்ொ ஒன்னும தின்ைை.இை்ணகை இறஙகை»
ைொமி கொதினுள கிசுகிசுத்தொள.நொன் மககம்
அகைவிரித்து இருநகதன்.ைொைொ தைதுவொகத் தமை
நிமிர்நததும ஆண்கத்ல்கைொரும க்பச ஆயத்தைொகிைர்.
ைொைொ உதடுகம் நீட்டி என்னிடகை ்பசிககிறது என்றொர்.
உடகை ஒரு சிறிய உ்ணவு விருநது ஏற்்பொடு
தசய்யப்்பட்டது.ஆப்பிளகம்த் துண்டொக ைச்சி
தவட்டிைொள.நொன் க்பொத்தலில் இருநத ்பொல் ககொப்பிமய
ஒரு த்பரிய ்பரிசுத்தைொை ககொப்ம்பயில் ஊற்றிகைன்.
ைச்சொன்
ைொைொவின்
பிரியைொை
உ்ணவொை
அப்்பமும,ைொசிச் சம்பலும தட்டில் மவத்தொர்.உமைொ
என்மைகய தகொடுககும்படி ககட்டுகதகொண்டொள.ஒரு
துண்டு அப்்பத்மதயும,்பொல் ககொப்பிமயயும அவர் முன்
மவத்கதன்.
இப்க்பொது இடது மக தநஞசத்மத கநொககி உள்து.
அவைது வைது மக குசினியமறமய கநொககி இருநதது.
அதில் த்பருவிைலும ஆட்கொட்டி விைலும ைச்சிமயச்
சுட்டிககொட்டுகின்றை.அவள சமையைமறயில் கழுவிய
்பொத்திைஙகம்த் துமடத்துக தகொண்டிருநதொள.தன்
ைகள ததொடர்்பொை அவர் இறுதிப் பிைொர்த்தமைககு
நொன் தசவி சொய்ககவில்மை.்பதில் கூறவும இல்மை.
எல்கைொருககும என் மீது அச்சம, ஆச்சரியம, ககொ்பம,
நம்பவியைொத் தன்மை, ைறுப்பு, ஐயம... க்பொன்ற ்பை
உ்ணர்வுகள தவளிப்்பட்டது.எைககு தைௌைம
க்பொதுைொைதொகவிருநதது.அடிைை தவளிப்்பொட்டியம
கதொற்றுப்க்பொக அப்்படிகய கட்டிலில் சொய்நதொர். பிறகு
அவர் எழும்பகவ இல்மை.

இைண்டு நொட்கள கழிநதது. பூமி தகொஞசம
கொய்நதிருநதது. அமைவரும கண்ம்ணக கசககிக
தகொண்டிருநதைர். சிைர் என்மைப்க்பொல் புமகநது
தகொண்டிருநதைர். விடிநததும ்பளளிவொசலில் ைை்ணச்
தசய்திமய அறிவித்தொர்கள.இன்ைொைது ைொைொ எை என்
த்பயரும கூறப்்படுகிறது.என் வொர்த்மத அவமைக
தகொன்றிருககைொம எைப் ்பைர் க்பசிக தகொளவது
ககட்கிறது.ஆைொலும உமைொ ததளிவொக இருநதொள.
வநதிருநத ஆட்கள தைல்ைைொகக கமைநதொர்கள.
உள்மறயில் கூடியிருநத த்பண்கள எைககுச்
சொதகைொகப் க்பசிக தகொண்டிருநதைர்.உமைொ திடீதைை
எழுநதொள.அவள தவளிச்சைொகி இருநதொள.
«என்ை நடநதொலும என்ட புள்ககி என்ட தமபிட
ைக்த்தொன் முடிப்்பன்» என்கிறொள.நொன் அவம்ச்
சற்றும நிமிர்நது ்பொர்ககவில்மை.
ைொைொ கவறு இடத்திற்குச் தசன்று விட்டொர்.உண்மையில்
ைொைொவினுள இருநத தீமைகம் கைய்ககும
இமடயமை அல்ை ைொைொ என்ற உடமைகய தண்டித்து
இருககிகறன்.ைை்ணத்தின்
வலி,ததொய்வு,இழப்பு
என்்பமத விட முன்ைொடி எைககு கநர்நதமவகம்த்
தூககிப் பிடித்திருககிகறன்.
ஒரு ்படிககொத ைர்யத்திடம ைை்ணம ்பற்றிய கரும்ண
இருநதது.ைர்யத்திடம கட்டிலில் மூச்சுத்தி்ணறத் தி்ணற
கமடசிப் ்பொல்ககொப்பியும குடிககொத நொதவொன்றிமை
ைன்னிககும கர்ப்்பப்ம்ப இருககிறது.அவள ஆடுகுதிமைமயச் கசர்நதவள.ைர்யம எல்ைொப் த்பண்களிலும
கைன்மை த்பற்றவ்ொக இருககிறொள.இதைொகைகய
ைர்யம கதர்நததடுககப்்பட்டவ்ொய் இருககிறொள.
«ைர்யகை தசொல்லியொச்சு இனி என்ை» என்்பதுக்பொை
இருநதொலும எல்கைொருககும என் மீதொை ்பயம
இருநதது.ஆைொல் நொன் தைௌைைொக எழுநது க்பொகிகறன்.
எைககு அநதக கண்்ணொடியில் என்ை ததரிகிறது
என்்பமத ்பொர்கக கவண்டும க்பொை இருககிறது.
நிமைககண்்ணொடிமய
யொகைொ
துமடத்து
மவத்திருநதொர்கள.என் புதிய கண்களில் இப்க்பொது
கைமச
ததரிகிறது.ைொைொவின்
கிறிஸதவ
ந ண் ்ப த ை ொ ரு வ ரு ம , வ ொ ப் ்ப ொ வு ம
கடன்கொைர்கம்யும,அவர்க்து ைைமதயும இநத
ைை்ணம என்ை தசய்யப்க்பொகிறது என்்பமதப் க்பசிக
தகொண்டிருககிறொர்கள. ்பககத்திகை ைொைொவின் நண்்பர்
தன் ைகளுககுப் பிறநதநொள ்பரிசொக வொஙகியிருககும
கைரி ைொதொவின் புமகப்்படமும இருககிறது.
•
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கட்டுமை

ம்லய் இலககியமும் ெரலகாறு எழுதியலும்:

ம்லய் நவீனை இலககிய
ெரலகாற்காக் எழுத்துக்ள

சுதரசன் சசலேத்துரை
(தமிழ்நொடு, திண்டுககல், கொநதிககிைொை கிைொமியப் ்பல்கமைககழகத்தில் 08.09.2017
அன்று நமடத்பற்ற ‘இைஙமக ைமையகத் தமிழ் இைககியம’ எனும சர்வகதச
ைொநொட்டில் க்பைொதமைப் ்பல்கமைககழகத் தமிழ்த்துமற விரிவுமையொ்ர்
தசல்ைத்துமை சுதர்சன் அவர்கள ஆற்றிய உமையின் சுருககைொை எழுத்து வடிவம)

அமைவருககும வ்ணககம.
இைஙமக ைமையக இைககியம ததொடர்்பொை
முதைொவதும வைைொற்று முககியத்துவம மிககதுைொை
இநதச் சர்வகதச ைொநொட்டில் கைநதுதகொண்டு
உமையொற்றுவதில் ைகிழ்ச்சியமடகிகறன். இநத
வொய்ப்பிமை நல்கிகயொருககு எைது நன்றிகம்த்
ததரிவித்துகதகொளகிகறன்.
1948ல் இைஙமக அைசு ்பொைொளுைன்றத்தில் நிமறகவற்றிய
ைமையகத் தமிழருககு எதிைொை குடியுரிமைச்
சட்டத்திைொல் குடியுரிமையும ்பதவியும ஒருஙகக
இழநத, ைமையக இைககியத்தின் அடிப்்பமட
அமடயொ்ைொை சி.வி.கவலுப்பிளம் அவர்கள,
்பொைொளுைன்றத்தில் கூறிய கூற்தறொன்மற, அறிஞர்
எம.ஏ.நுஃைொன் ைமையக இைககியம ்பற்றிய தைது
ஆய்தவொன்றில் அண்மையில் தவளியிட்டொர். சி.வி.
கவலுப்பிளம்யின், வைொைொற்று முதன்மைமிகக
அககூற்றிமை மீ்வும இஙகக கூறி எைது உமைமய
ஆைமபிககைொம என்று எண்ணுகிகறன்.
‘ச்பொநொயகர் அவர்கக் எைது மூதொமதயர் 85
ஆண்டுகளுககு முன்பு இநத நொட்டுககு வநதொர்கள. நொன்
இநதியொவுககுப் க்பொைகத இல்மை. நொன் ்பொககு
நீரிம்ணமயக கடநதகத இல்மை. இநத நொட்டின்மீது
எைககுள் ்பற்று பிைதை ைநதிரியின் ்பற்மற விடக
குமறநததல்ை. ஆைொல், இஙகு ஒரு கவறு்பொடு உண்டு.
நொன் இநத நொட்டின் அருவிகம், ைமைகம்,
ைைஙகம், புற்கம் கநசிககிகறன். ஆைொல், தகௌைவ
பிைதைர் அவர்கள இநத நொட்டின் வ்ஙகம்,
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அதிகொைத்மத கநசிககிறொர். அதுதொன் கவறு்பொடு.’
இைஙமக நொட்டின் அருவிகம், ைமைகம்,
ைைஙகம்ப், புற்கம் கநசித்த, ‘இஙதகவர் வொழகவொ
தன்னுயிரீநத’ ைமையகத் கதொட்டத் ததொழிைொ்ரின்
வொழ்வுதொன் ைமையக இைககியம. துயைம கதொய்நத
அநத ைகக்து இைககியஙகளின் வைைொறுதொன் ைமையக
இைககிய வைைொறு. இைஙமகத் தமிழ் இைககிய வைைொறு
என்ற த்பருநதியின் கிம் நதியொக வி்ஙகுவது
ைமையக இைககிய வைைொறு. ைமையகம என்ற
அமடயொ்த்மத
இைஙமகயின்
ஏமைய
சமூகத்திைருககும
இைஙமகககு
அப்்பொல்
பிறநொட்டவருககும ததரிவிப்்பதிலும பிைதிநிதித்துவம
தசய்வதிலும ைமையக இைககியகை த்பரும்பஙகு
வகிககிறது.
இத்தன்மைவொய்நத
ைமையக
இைககியஙகளின் வைைொற்றொகக எழுத்துககள ்பற்றியதொக
எைது உமை அமைகிறது.
அநதவமகயில் ைமையக இைககியம ததொடர்்பொை
வைைொற்றொகக
முன்கைொடி
முயற்சிகம்
இைஙகொண்்பமதயும அமமுன்கைொடி முயற்சிகளில்
நிைப்்பப்்படொத இமடதவளிகம் அமடயொ்ம
கொண்்பமதயும வைைொற்றொகக முயற்சிகளில் ஏற்்படும
பிைச்சிமைகம்
அமடயொ்ம
கொண்்பமதயும
வைைொற்றொககத்திற்கொை கருத்துநிமை அடிப்்பமடமயக
கண்டுததளிவமதயும இஙகு அதிகம முதன்மைப்்படுத்த
விருமபுகிகறன். ைமையக இைககியம ததொடர்்பொக
தவளிவநத வைைொற்றொகக முயற்சிகள ைமையக
இைககிய வைைொதறழுதியலுககு உகநதமவ என்ற
கருதுககொம்ப் ்பரீட்சிப்்பதொய் அமையும எைது இவ
ஆய்வுமை ைமையக இைககியம ததொடர்்பொக தவளிவநத
வைைொறுசொர் கட்டுமைகள, நூல்கள ஆகியவற்மற
எல்மையொக வரித்துகதகொளகிறது.

இலககியம் : வரலாற்றாககமும் வரலாறும்
‘வைைொற்றொககம என்்பது வைைொற்மற எழுதும
தசயற்்பொடு அல்ைது அச் தசயற்்பொட்மடப் ்பற்றிய
ஆய்வு’ என்்பொர், ஜொன்.எச்.அர்ைொல்டு (2005:6) த்பொதுவொக
‘வைைொற்றொககம’என்்பதில் ‘வைைொற்மற எழுதும
தசயற்்பொடு’ ‘வைைொற்மற எழுதும தசயற்்பொட்மடப்
்பற்றிய ஆய்வு’ எனும இரு நிமைகம்யும அவதொனிகக
முடியும. ‘இைககிய வைைொற்றொககம’ என்்பது இைககிய
வைைொற்றொசிரியனின் கருத்துநிமை சொர்நத ஓர்
ஆய்வுச்தசயற்்பொடு. இநத ஆய்வுச் தசயற்்பொட்டின்
விம்வுதொன் ‘இலககிய வரலாறு’.
இறநதகொைம ்பற்றிய எழுதுமக ைட்டுைன்று வைைொறு,
ைொறொகப் த்பொதுப்புத்திமயக ககளவிககுள்ொககி,
தருககத் தும்ண தகொண்டு பிைதிகக்ொடும பிைதிகள
மீதொை உமையொடல்கக்ொடும ைொறிப் ்பயின்று வரும
அைசியல், சமூக, ்பண்்பொட்டுக கூறுகக்ொடும சிநதைொ
ரீதியொை ஊடொட்டம தகொளவதொல் நிகழ்வது.
இைககியப் பிைதிகள, பிைதிகளின் இமடதவளிகள,
சிககல்கள, முைண்்பொடுகள, நிச்சயைற்ற ்பகுதிகள
முதலியவற்மறக கண்டுதகொள்ல், அழகியல் வி்பத்தொக
அமையும பிைதிகம் அமடயொ்ஙகொ்ணல், தவறொகப்
புரிநது
தகொள்லில்
இருநது
ஆைமபித்துச்
சரியொைவற்மறக கொ்ணவிம்தல், கிமடககும
சொன்றுகம்ச் சொர்நது இருககொைல் அவற்றின் உண்மைத்
தன்மைமயச் சொர்நதிருத்தல், இைககியப் பிைதியிலிருநது
இைககிய வைைொற்று எழுத்துக மகயொளுமகமய
கவறு்படுத்துதல் முதலியமவ இைககிய வைைொற்றொககச்
தசயற்்பொட்டுககு அவசியைொைமவ.
த்பருங குழப்்பமும ஒழுஙகின்மையும சிககலும
நிமறநத கடநத கொைத்திலிருநது ஆர்வமூட்டககூடிய
்பயன்மிகு உமையொடமை, அர்த்தத்மத இைககிய
தவளியில் உருவொககும கரிசமை மிகக தசயற்்பொடொக
இைககிய வைைொற்றொககம வி்ஙகுகிறது.
வைைொறு ைற்றும வைைொற்றொககம ்பற்றிச் சிநதிப்்பதும
உமையொடுவதும புைமைதவளியில் என்றும நிகழும
்பயன்மிகு தசயற்்பொடு. இைககிய வைைொற்மறக
கட்டமைப்்பதற்கு ைொத்திைைன்றி இைககியப் ்பைப்பில்
ைொற்றஙகளுககொை தசயற்்பொடுகம் முன்தைடுகக
இச்சிநதிப்பு முயற்சி த்பரிதும உதவும. இைககிய
வைைொற்றொககம, வைைொறு ்பற்றிய இத்தமகய
அடிப்்பமடப் புரிதல்கக்ொடு ைமையக நவீை இைககிய
வைைொற்மற எழுதுதல் ்பற்றிய கருத்துநிமை அடிப்்பமட
்பற்றி கநொககைொம.
ம்லயக நவீன இலககிய வரலாற்்ற எழுதுதல் -

கருத்துநி்ல அடிப்்ப்டை
ஈழத்துத் தமிழ் நவீை இைககிய வைைொற்றின் பிைதொை
கடமைதயன்்பது புத்தகஙகம்யும ஆசிரியர்கம்யும
ஆண்டுவொரியொகப் ்பட்டியலிடுவதல்ை. ைொறொக,
இைககியத்தின்வழி தவளிப்்படும ைனித வைைொற்றிமை
- அநத ைனித வைைொற்மற எடுத்துமைககும இைககியத்
தன்மைமயக கண்டமடவகத. உருவ உள்டககத்
கதடுதமை ைட்டுகை எட்டும இைககிய வைைொறுப்
பிைதிக்ொல் புதியவற்மற என்றும கொ்ணமுடியொது. ஈழம
என்ற த்பரும ்பண்்பொட்டின் தனித்தன்மை மிகக உ்ப
்பண்்பொடுக்ொக உமையொடத் கதொன்றிய ஈழத்து நவீை
இைககியம ததொடர்்பொை பிைகதச அைகுகம்
மையப்்படுத்திய இைககியக கருத்தியலும இைககிய
வைைொற்றுப் பிைதிகளும அவற்றின் ததொடர்ச்சியொை
உமையொடல்களும அவவொறு நிகழொைல் குறுகிய
பிைொநதியவொதநிமைமய எய்திை. எைகவ சிறு்பொன்மை
இைஙகளின் இைககிய வைைொறு ்பற்றிச் சிநதிப்்பதற்குப்
புதியததொரு கருத்துநிமை அடிப்்பமட அவசியைொகிறது.
ைமையகத் தமிழர் சுைொர் இருநூறு ஆண்டுகொை வைொைொறு
உமடயவர்கள எனில் ைமையக இைககிய வைைொறு
அமதவிடவும மிகக குமறநத்வு கொைப்்பகுதிமயக
தகொண்டது. ககொப்பிக கிருஷிக குமமி (1869)
ைமையகத்தின் முதல் இைககியம எைக தகொண்டொல்
ைமையக இைககிய வைைொறு இற்மறவமையும
கிட்டத்தட்ட ஒன்றமை நூற்றொண்டு கொைத்மதக
தகொண்டது எைைொம. கொைப்்பகுதி சிறிததனினும தமிழ்
இைககியத்தில் க்பசொப்த்பொரும்ப் க்பசும்படியொை
புதிய த்பொருண்மைமயயும அழகியல் அனு்பவத்மதயும
வழஙகியமவ என்றவமகயில் அமவ முககியைொைமவ.
எைகவ அவ இைககியஙகளின் வைைொறு திடைொை
கருத்துநிமைத் ததளிவுடன் எழுதப்்படகவண்டிய
அவசியத்மத வலியுறுத்தி நிற்கின்றை. ஏதைனில், அது
தனிகய இைககியஙகளின் வைைொறு ைட்டுைன்று. அது
அநத இைககியஙகளிற்கு ஆதொைைொை ைககளின் வைைொறு.
அவர்க்து ்பண்்பொட்டின் வைைொறு. அவர்களின்
அைசியலின் வைைொறு. அவர்களின் அமைவும
உமைவுமதகொண்ட வைைொறு.
‘ைமையகம’ என்்பமத ஒரு பிைொநதியைொகக தகொள்ொது
அதமைக கருத்துநிமை அடிப்்பமடயில் ததளிநது கூறிய
ஆய்வொ்ருள எம.ஏ.நுஃைொன், சொநதிகுைொர் ஆகிகயொர்
முககியைொைவர்கள. எஸ.சொநதிகுைொர் ‘ைமையகம சிை குறிப்புகள’ என்ற கட்டுமையில் பின்வருைொறு
குறிப்பிடுகிறொர்.
‘ைமையகம என்்பது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல்
எல்மைமய அன்றி குறிப்பிட்ட உற்்பத்தி முமறமய
(த்பருநகதொட்டத் துமறமயச்) சொர்நது வொழ்கின்ற ஒரு
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சமூகத்தின் இருத்தமை, ஒரு கதசிய சிறு்பொன்மை
இைத்தின் எழுச்சிமயக குறிககிறது.’(1980:36)
ஏம.ஏ.நுஃைொன் இைககியம ைற்றும வைைொற்றுநிமை
நின்று பின்வருைொறு கூறுகின்றொர்.
‘ைமையகத் தமிழர் என்்பது யொழ்ப்்பொ்ணத் தமிழர்,
ைட்டகக்ப்புத் தமிழர் என்்பது க்பொன்ற பிைொநதிய
அமடயொ்ம அல்ை. பிரித்தொனியர் கொைத்தில்
த்பருநகதொட்டத்துமறயில்
உமழப்்பதற்கொகக
தகொண்டுவைப்்பட்ட இநதியத் தமிழர்களின் இன்மறய
சநததியிைமைகய அது குறிககும. ைமையகத்துககு
தவளிகயயும கணிசைொை அ்வு ைமையகத் தமிழர்
வொழ்கின்றைர். அவவமகயில் அது முற்றிலும ஒரு
இைத்துவ அமடயொ்ம ஆகும.’(2017:5)
கைற்குறித்த ஆய்வொ்ர் இருவைது கருத்தும ‘ைமையகம’
என்்பதற்கு இைத்துவ அமடயொ்த்மதத் ததளிவுற
வமையமற தசய்கிறது. பிைொநதிய எல்மை நீககிய இநதக
கருத்தொககம ்பன்மைத்துவைொை ஈழத்துச் சமூக அைசியல்
ைற்றும இைஙகளின் வைைொற்றில் முககியைொை
ஒன்தறைப்்படுகிறது. இவவொறு தகொளளுமக்பொதுதொன்
இைஙமகயின் அைசியல் ததொடககம ்பண்்பொடுவமையொை
அமைத்துக கூறுகளிலும ‘ைமையகம’ என்்பதற்கொை
முககியத்துவத்மத அவதொனிகக முடியும. அது
ைட்டுைன்றி இைத்துவ அமடயொ்ம, அநத அமடயொ்
இருப்புககொை க்பொைொட்ட அைசியல் முதைொயவற்மறத்
கதசிய இைம எைக கருதி உமையொடல்கம்
கைற்தகொள்வும முடியும. ஆமகயொல்தொன் ைமையகம
என்்பதற்கொை இநத இைத்துவ அமடயொ்ம
ததொடர்்பொை கருத்தொககம முதன்மையொைது.
இைத்துவ அமடயொ்ம என்றொல் என்ை என்்பமத
எம.ஏ.நுஃைொன் பின்வருைொறு கூறுவொர்.
‘இைத்துவ அமடயொ்ம என்்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகக
குழுவின் சமூக, த்பொரு்ொதொை, ்பண்்பொட்டு, அைசியல்
நைன்களின் அடிப்்பமடயில் தமமை கவறு சமூகக
குழுவிைரிலிருநது கவறு்படுத்தி அமடயொ்ப்்ப
டுத்துவமதக குறிககும. இச் சமூகக குழு ைைபிைம,
கதசியம, தைொழி, ைதம, நிறம க்பொன்ற ஏதொவது
ஒன்மறச் சொர்நததொக இருககைொம. சிை குறிப்பிட்ட
சமூக வைைொற்று நி்பநதமைகளின் அடிப்்பமடயிகைகய
இநத அமடயொ் உருவொககம நிகழ்கின்றது.’(2017:1)
இக கூற்றிற்தகொப்்ப ‘ைமையகம’ என்ற இைத்துவ
அமடயொ்மும
கொைனிய
கொைத்திலிருநது
இற்மறககொைம வமையொை ைமையகத் தமிழரின் சமூக
வைைொற்று நி்பநதமைகளின் அடிப்்பமடயில் உருவொை
ஒன்றுதொன்.
கொைனிய
ஆதிககத்துடன்
அது
ததொடஙகுகிறது எனினும பின்கொைனிய கொைத்திகைகய
அது தீவிைத்தன்மையமடகிறது. ்பத்ததொன்்பதொம
நூற்றொண்டில் எழுச்சியமடநத இநது, இஸைொமிய,
த்பௌத்த ைறுைைர்ச்சி இயககஙகள தொம கதொன்றிய
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சமூகஙகளின் ைத்தியில் அைசியல் தன்மைதகொண்ட
இைத்துவ அமடயொ்த்மத உருவொககுவதில் தீவிைைொகச்
தசயற்்பட்டததனினும இமவ ைமையகத்தவமை
உள்டககியதொக நிகழவில்மை என்்பகத கசப்்பொை
வைைொற்று உண்மையொகும. இரு்பதொம நூற்றொண்டில்
இைஙமகயின் அைசியல் அைஙகில் நிகழ்நத யொப்புச்
சீர்திருத்த முயற்சிகளும புதிய கதர்தல்முமற
அறிமுகஙகளும சிறு்பொன்மையிைருககுப் ்பொதகைொை
சட்டைன்ற முடிவுகளும கட்சி அைசியலின் தீவிைமும
ததொழிற் சஙக அைசியற் ்பஙககற்பும இன்னும இமவ
க்பொன்ற ்பைவுகை ைமையகத் தமிழரின் இைத்துவ
அமடயொ்த்மத வலுப்்படுத்தி வ்ர்ககும கொைணிக்ொய்
அமைநதை.
ைமையகம என்ற இைத்துவ அமடயொ்ம ைமையகத்
தமிழரின்
தனித்துவத்மதக
கொட்டுவகதயன்றி
அவர்கம்த் தனித்துக கொட்டுவதல்ை. அது
்பன்மைத்துவம மிகக இைத்துவ சமூக அைசியல்
சூழமையும உள்டககிய ஒரு தனித்துவநிமை என்்பமத
ைறநதுவிடக கூடொது. எம.ஏ.நுஃைொன் அவர்களின்
பின்வரும கூற்று இஙகுகநொககத்தககது.
‘இைஙமகத் தமிழர், ைமையகத் தமிழர், முஸலிம தமிழர்
எனும தனித்துவைொை மூன்று இைககுழுைத்திைொலும
இைஙமகயில் தமிழ்தைொழி தொய்தைொழியொகப்
க்பசப்்படுகிறது. அவர்களுகககயுரிய சிை கிம்தைொழி
கவறு்பொடுகம்யும நொம அவதொனிககைொம. இநத
தைொழி கவறு்பொடுகளும இைத்துவத் தனிப் ்பண்புகளும
கவறு்பட்ட ்பண்்பொட்டு அைசியற் கூறுகளும இவர்களின்
இைககியப் ்பமடப்புககளிலும தவளிப்்படக கொ்ணைொம.
அவவமகயில் இைத்துவ அடிப்்பமடயில் பி்வு்பட்ட
சைகொை இைஙமகயில் தமிழ் இைககியம என்று
க்பசுமக்பொது இச் தசொல் ஒரு ்பல் - இைத்துவ சமூக
அைசியற்
சூழமையும
உள்டககுவமதக
கருத்திற்தகொள் கவண்டும.’ (2012:74)
எைகவ ைமையகத் தமிழ் இைககியம என்்பது
கருத்துநிமை
அடிப்்பமடயில்
இைத்துவ
அமடயொ்த்தின் தவளிப்்பொகட. ைமையக அைசியல்
ைற்றும
்பண்்பொட்மடத்
தைது
இைத்துவ
அமடயொ்ைொகக தகொண்டு தைது இருப்பியல் க்பசும
ைமையகத் தமிழரின் தைொழிவழி தவளிப்்பொடுக்ொக
ைமையகத் தமிழ் இைககியஙகள அமைநதை.
்பல்லிை ்பண்்பொட்மடக தகொண்ட இைஙமகயில்
சிறு்பொன்மைச் சமூகத்திைருககு அவர்க்து இைககியம
்பற்றிய வைைொறு ஏன் அவசியைொைது என்ற விைொ இஙகு
முககியைொைது. அநத வமகயில் ைமையக இைககிய
வைைொறு ைமையகத் தமிழைது வைைொற்றில் த்பறும
முககியத்துவத்மதப் பின்வரும மூன்று அமசஙக்ொகக

குறித்துக தகொள்ைொம.
1.
முதைொவது, ைமையக இைககிய வைைொற்றொல்
கிமடககும ைகிழ்வூட்டல் ஆகும. ைமையகத் தமிழ்
இைத்தின் கடநத கொைத்மத அவ இைத்தின்
நிகழ்கொைத்திலிருநது கற்்பதிலும கடநதகொை வைைொற்றின்
குறிப்பிட்ட
கூறுகம்
இைககியத்திகை
வைைொற்தறொழுஙகில் கொண்்பதிலும உருவொகும ைகிழ்ச்சி
சொர்நததொக இது அமையும.
2.
இைண்டொவது, ைமையக இைககிய வைைொற்மற,
ைமையகத் தமிழர் எனும இை வைைொற்மறப் ்பற்றிச்
சிநதிப்்பதற்குரிய
ஒன்றொகப்
்பொர்ப்்பதும
்பயன்்படுத்துவதுைொகும. ைமையகத் தமிழரின் இைத்துவ
அமடயொ்த்மதயும அதன் இயஙகுநிமைமயயும அதில்
உள் குமற்பொடுகள ைற்றும விைககுகம்யும ்பற்றி
ஆய்வறிவு ரீதியொகச் சிநதித்தைொக இது அமையும.
3.
மூன்றொவது, ைமையக இைககிய வைைொற்;மற
கவறுவிதைொகச் சிநதிப்்பது ததொடர்்பொைதொகும.
இைத்துவ அமடயொ்ம தகொண்ட ைனிதர்க்ொகவும
அநத ைனிதர்களின் வைைொறொகவும ஒருமைத்
தன்மையில், தூய்மை நிமையில் கநொககொது அமடயொ்ம
என்்பதிலிருநது அமடயொ்ஙகளுககும கருத்தியல்
என்்பதிலிருநது கருத்தியல்களுககும வைைொறு என்்பதில்
இருநது வைைொறுகளுககும தசல்லும ைொற்றுச் சிநதமை
்பற்றியதொகும.
வைைொறு அமடயொ்த்மதத் தருகிறது என்்பது
வைைொற்றறிஞர் கண்ட முடிவொகும. ‘நிமைவு என்்பது
ஒரு ைனிதனுககு அமடயொ்ம ஒன்மற அளிப்்பது
க்பொை வைைொறு நைககு அமடயொ்த்மத அளிககிறது’
(2005:174) என்றொர், ஜொன்.எச்.அர்ைொல்டு. எைகவ
ைமையக இைககிய வைைொறு ‘ைமையகம’ என்ற
இைத்துவ
அமடயொ்த்மத
அளிககிறது,
வலுவொககுகிறது, இனிவரும வைைொற்றிலும எடுத்துச்
தசல்கிறது.
ம்லயக நவீன இலககிய வரலாற்றாககம்சார்
எழுத்துககள.
ைமையக நவீை இைககிய வைைொற்றொககமசொர்
எழுத்துககம் ஆய்வொ்ர்களும எழுத்தொ்ர்களும
எழுதியுள்ைர். ைமையக இைககியத்தின் கருத்துநிமை,
்பண்்பொட்டு அமசஙகள, இைத்துவ அமடயொ்ம
என்்பவற்றின் அடிப்்பமடயிலும இைககியத்தின்
த்பொருண்மை ைற்றும அழகியல் அடிப்்பமடயிலும
கவிமத, சிறுகமத, நொவல், நொடகம முதலிய துமறசொர்
பிரிவுகளின் அடிப்்பமடயிலும ஆளுமைகள ைற்றும
நிறுவைஙகள அடிப்்பமடயிலும சிற்றிதழ்கள ைற்றும
்பத்திரிமககள
அடிப்்பமடயிலும
அவர்க்து

எழுத்துககள அமைநதுள்ை. ைமையக இைககியத்மத
ைமையகத் தமிழர் ைட்டுைன்றி ைமையகம சொைொத
இைஙமகத் தமிழரும முஸலிமகளும எழுதியது க்பொை
ைமையக இைககிய வைைொற்றொகக முயற்சியிலும
அவர்கள மிகக கரிசமையுடன் ஈடு்பட்டுள்மத
அவதொனிகக முடிகிறது. இதுவமை நமடத்பற்ற
ைமையக இைககிய வைைொற்றொககமசொர் முயற்சிகள
அமைத்மதயும பின்வரும நொன்கு பிரிவொகக குறித்துக
தகொள்ைொம.
(1)
ைமையக
இைககிய
வைைொற்மறக
கட்டமைப்்பதற்கொை ககொட்்பொட்டு அடிப்்பமடமய
நல்கும புைமைசொர் எழுத்துககள.1
(2)
ைமையக இைககியம ்பற்றிச் சிறிய அ்வில்
இடமத்பற்றிருககும இைஙமகத் தமிழ் இைககிய
வைைொறு ததொடர்்பொக தவளிவநத த்பொதுநிமைசொர்
வைைொற்று நூல்கள.2
(3)
சிற்றிதழ்களிலும ்பத்திரிமககளிலும விழொ
ைைர்களிலும தவளியொகிய ைமையக இைககியம
ததொடர்்பொை வைைொறுசொர் கட்டுமைகள.3
(4)
ைமையக இைககிய வைைொற்றொகக நூல்கள.4
இவற்றுள நொன்கொவது பிரிவொை ைமையக இைககிய
வைைொற்றொககமசொர் நூல்கள ததொடர்்பொகச் சற்று விரிவொக
கநொககைொம. இஙகு முன்கைொடியொை முககிய
முயற்சிகள ைட்டுகை கவைத்திற் தகொள்ப்்படுகின்றை.
அநதவமகயில் க.அரு்ணொசைம, ததளிவத்மத கஜொசப்,
சொைல் நொடன், அநதனி ஜீவொ, மு.நித்தியொைநதனின்
ஆகிகயொரின் ைமையக இைககிய வைைொற்றொகக
முயற்சிகக் கநொககப்்படுகின்றை.
ைமையக இைககிய வைைொற்றொககத்மதத் தைது
ஆய்வுத்துமறகளுள ஒன்றொக வரித்துக தகொண்டு
தசயற்்பட்டவர்,
க.அரு்ணொசைம.
ைமையக
இைககியத்துககுரிய
ஆய்வுசொர்
தவளிமயயும
உயர்புைமை ைட்டத்தில் அதற்குரிய அஙகிகொைத்மதயும
தைது ஆய்வுகளின் மூைம ஏற்்படுத்தியவர் அவர்.
இைஙமகத் தமிழ் இைககிய வைைொற்றுப் த்பருநதியில்
ஒரு வ்மமிகக கிம்நதியொக ைமையக இைககிய
வைைொற்மறப் த்பருகச் தசய்தவர், அவர். உயர்
கல்விநிமையிலும உயர் ஆய்வுநிமையிலும ைமையக
இைககியம அதிகம அறியப்்பட்டது அவைது
எழுத்துககளின் மூைகை என்றொல் அது மிமகயொகொது.
ைமையகத் தமிழ் இைககியம(1994) என்ற அவைது நூல்
ைமையக இைககிய வைைொற்றொககம சொர்நத
முன்கைொடியும முதலுைொை முயற்சியொகும. அநத
நூலுககொை முகவுமையில் அவர் பின்வருைொறு
குறிப்பிடுகின்றொர்.
‘நீண்டநொள கைவு!.. இப்த்பொழுது நைவொகத்
ததொடஙகியுள்து. ஆவல் மீதூைப்த்பற்றநிமையில்
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இநத நூமை எழுத முற்்பட்டக்பொதுதொன் இதிலுள்
சிைைஙகள ்பைவற்மற உ்ணைமுடிநதது. இநநூமை
எழுதிகதகொண்டிருககுமக்பொது திககுத் ததரியொத
கொட்டுககுள நின்று தத்தளிப்்பது க்பொன்ற ஒரு உ்ணர்கவ
எைககு ஏற்்பட்டது. ைமையகத் தமிழ் இைககியம ்பற்றிப்
்பைர் ‘சிதறல்க்ொகப்’ ்பை கட்டுமைகம் எழுதியுள்ைர்
என்்பது உண்மைகய. எனினும இதுவமை எவரும
ைமையகத் தமிழ் இைககியத்மத முழுமையொகவும
வைைொற்று அடிப்்பமடயிலும கநொககி எழுதியதொகத்
ததரியவில்மை. அவவொறொை ஆய்வுகம் முழுமையொக
கைற்தகொளவதற்குப் த்பரும இமடயூறொக அமைவது
ைமையகத்தமிழ் இைககியஙகம்த் கதடிப் த்பறுவதில்
உள் சிைைஙகக். ைமையகத் கதொட்டத் ததொழிைொ்ர்
்பற்றி தவளிவநத ஆககஙகளுள ஒரு சிறு்பகுதிகய
நூல்க்ொக தவளிவநதுள்ை. த்பருநததொமகயொை
ஆககஙகள ்பத்திரிமககளிலும சஞசிமககளிலும ஆண்டு
ைைர்களிலும
துயின்றுதகொண்டிருககின்றை.
கணிசைொைமவ பிைசுை வசதிக குமறவுக்ொல்
மகதயழுத்துப் பிைதிக்ொககவ உள்ை.’(1994:11-12)
ைமையக இைககிய வைைொற்மற எழுதப்புகும முதல்
ஆய்வொ்ருககுரிய த்பொறுப்பு்ணர்மவயும அவர் சநதிகக
கநரும இடமையும கைற்்படிகூற்றுத் ததளிவுறக
கொட்டுகிறது.
இவைது இநத நூல் ைமையகத் கதொட்டத் ததொழிைொ்ர்
்பற்றியும அவர்க்து சமூக, ்பண்்பொட்டு அமசஙகள
்பற்றியும அைசியல் முன்தைடுப்புகள ்பற்றியும விரிவொக
ஆைொய்வகதொடு ைமையகத் தமிழ் இைககியத்தின்
கதொற்றமும அதன் வ்ர்ச்சியும ்பற்றியும ஆைொய்கிறது.
இன்னும ைமையக நொட்டொரியல் அமசஙகள, கவிமத,
புதுககவிமத என்்பமவ ்பற்றியும ஆைொய்வதுடன்
முககியைொை இைககிய ஆளுமைகம்த் தனித்தும
அமடயொ்ம கொட்டி நிற்கிறது.
இவைது ைமையகத் தமிழ் நொவல்கள: ஓர் அறிமுகம
(1999) என்ற நூல் ைமையக நவீை இைககிய வைைொறு
குறித்த மிகப்த்பரிய அ்விைொை முயற்சியொகும.
ைமையகத் தமிழ் நொவல்கள ைமையக வைைொற்றிமை
அறிநது தகொள் உதவும முககியைொை இைககியநிமைத்
தைவுக்ொகவும உள்ை.
‘இநநூல் ைமையகத் தமிழ் நொவல்கள ்பற்றிய ஓர்
அறிமுகம ைட்டுகை. ைமையகத் தமிழ் நொவல்கள ்பற்றிய
கொைசொைைொை திறைொய்கவொ ஆழ்நதகன்ற ஆய்வு நூகைொ
(பிை்பை திறைொய்வொ்ர்களும சிறநத க்பச்சொ்ர்களும
இவவொறு
துணிவொண்மையுடன்
ஒருக்பொதும
கூறைொட்டொர்கள) அன்று என்்பமதப் ்பணிவுடன்
கூறிகதகொளகிகறன்.’(1999:ii)
எை ஆய்வொ்ைொல் குறிப்பிடப்்பட்டொலும ைமையக
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நொவல் வைைொற்மற எழுதுவதற்கு ஆதொைநூல்களில்
முன்வரிமசககுரிய
ஆற்றுப்்பமடயொக
இது
வி்ஙகுகிறது. ைமையக நொவலுககுரிய அடிப்்பமட
அமசஙகம்க கூறும இநநூல் ைiமையகத் கதொட்டத்
ததொழிைொ்ர் வருமகயும அதமையடுத்த கொைகட்டமும,
பிைஜொ உரிமைப் பிைச்சிமையும ததொழிைொ்ர் தொயகம
திரும்பகவண்டிய நிர்ப்்பநதமும, ததொழிற்சஙக
நடவடிகமககளும ததொழிைொ்ர் விழிப்பு்ணர்வும
எழுச்சியும,
கதொட்டஙகள
கதசியையைொகக
ப்்பட்டமையும ததொழிைொ்ர் எதிர்்பொர்ப்புகளும
ஏைொற்றஙகளும,
கதொட்டத்து
அதிகொரிகளின்
தகொடுமைகளும
ததொழிைொ்ர்களுகதகதிைொை
வன்தசயல்களும விம்வுகளும, 1983 ஆம ஆண்டிற்குப்
பிற்்பட்ட கொைநிமைமைகள ஆகியவற்மற ைமையகத்
தமிழ் நொவல்கம் மையப்்படுத்தி அைசுகின்றமை
குறிப்பிடத்தககதொகும. ைமையக நொவல் வைைொற்றொகக
முயற்சிகளில் இநத நூல் ஒரு மைல் கல்.
இவைது இைஙமகயில் தமிழியல் ஆய்வு முயற்சிகள
(1997) என்ற முககியைொை நூலில் ைமையகத் தமிழரியல்
என்ற ்பகுதி ைமையக இைககிய வைைொறு எழுதுவதற்கொை
்பன்முகப்்பட்ட அமசஙகம் ஆய்வு ரீதியொகத் தருகிறது.
இைஙமகயில் ைமையகத் தமிழரியல் ததொடர்்பொை
விரிவொைதும ஆழைொைதுைொை ்பொர்மவ தகொண்டதொக
இநநூல் வி்ஙகுகிறது. த்பொருண்மை அடிப்்பமடயிலும
கொைகட்ட அடிப்்பமடயிலும ைமையகம ததொடர்்பொை
வைைொற்றொகக முயற்சிகம் அவர் கநொககுகிறொர்.
ைமையகம ததொடர்்பொக எழுதிய ஆய்வொ்ர்கம்க
கருத்துநிமை
அடிப்்பமடயிலும
நிறுவை
அடிப்்பமடயிலும அவர் ்பகுத்துக கொட்டுவதும
முன்கைொடியொை வைைொற்று எழுத்து முயற்சிகம்
அமடயொ்ஙகொட்டுவதும குறிப்பிடத்தககமவ.
நிறுவைமசொர்நது
இயஙகொவிடினும
ைமையக
இைககியம ததொடர்்பொக நீண்டகொைைொகத் தீவிை
கரிசமையுடன் தசயற்்பட்டு வரு்பவர், ததளிவத்மத
கஜொசப். கருத்தியலும அழகியலும ஒன்றிப்பிம்ணயும
வமகயில் கமதகம் எடுத்துமைககும ைமையகத்தின்
முககியைொை கமத தசொல்லியொக ைட்டும இயஙகொது
ைமையக இைககியம ்பற்றியும ்பை ககொ்ணஙகளில்
எழுதியவர், அவர். ைமையக இைககியம ததொடர்்பொை
அவைது கட்டுமைகள ்பைவும ைமையக அைசியல்
்பண்்பொட்டு வைைொற்றுடன் இம்ணத்து எழுதப்்பட்டமவ.
ைமையகச் சிறுகமத வைைொறு (2000) என்ற அவைது நூல்
ைமையக வைைொற்றொகக முயற்சிகளில் முககியைொைது.
ைமையகச் சிறுகமதப் ்பமடப்்பொளிகள ்பற்றியும
அவர்க்து ்பமடப்புத் திறன் ்பற்றியும ைட்டுைல்ைொது
ைமையகத் தமிழர் வைைொற்றுடன் சிறுகமதப்
்பமடப்புகம் இம்ணத்து கநொககியிருப்்பதும

சிறப்பிற்குரியது. நூைொசிரியர் தைது முன்னுமையில்
நூல் ்பற்றிக கூறும ஒரு ்பகுதி வருைொறு.
‘உயிமைப் ்ப்ணயம மவத்து ஓடிவநத இம ைககளின்
உதிைத்தில் கதொன்றிய இவர்களுமடய எழுத்துககள
்பற்றி, இவ எழுத்துககளிலும சிறப்்பொை இடம வகிககும
ைமையகச் சிறுகமத இைககியம ்பற்றி விரிவொக
ஆைொய்கிறது இநநூல். துயைம கதொய்நத ்பன்முக
அமைககழிப்புககள
ைத்தியிலும
தஙகம்
இைஙகொட்டிகதகொண்டு தனித்துவத்துடன் நிமை
த்பற்றுள் இநத ைககம்ப்க்பொைகவ ்பைவித
இன்ைல்களுககிமடயில் அருமபி வ்ர்நது ைமையகச்
சிறுகமதகள என்று தசழுமை த்பற்றுநிற்கும ஒரு
இைககியத்துமறயின் வைைொறு இது.’ (1995)
ம்லயகம் எனும் அ்டையா்ளம் : ைமையக
இைககியத்தின் வகி்பஙகு (2011) எனும தமைப்பி;ல்
அவர் நிகழ்த்திய நிமைவுப் க்பருமை ஒன்று
தவளியொகியுள்து. இது அ்வில் சிறியதொயினும க்பசும
விடயத்தொல் மிக முககியைொை நூைொக அமைகிறது.
இது ககொ.நகடமசயரின் கொைத்திலிருநது ைமையக
இைககிய முயற்சிகம்ப் க்பசுகின்றது. இநநூலில்
இவர் ைமையக இைககிய விழிப்புககும கைொசொை
ைறுைைர்ச்சிககும உருவம தகொடுத்தவற்மறத் ததளிவொக
அமடயொ்ம கொண்கிறொர். முககியைொை ைமையக
இைககிய ஆளுமைகள ்பற்றியும ைமையகத்தின்
இைககிய ஏடுகள ைமையக இைககிய வ்ர்ச்சிககு
ஆற்றிய ்பஙகளிப்புப் ்பற்றியும இச் சிறுநூல் அைசுகிறது.
வைைொறு ஒன்று ்பை வைைொறுகளுககு வித்திடும என்ற
வைைொற்றொய்வொ்ரின் ைைப்்பொஙகு விருப்்பத்துடன்கூடிய
எதிர்்பொர்ப்்பொக இவரிடம கொ்ணப்்படுவமத இவரின்
பின்வரும கூற்றுப் புைப்்படுத்துகிறது.
‘ைமையகச் சிறுகமத வைைொறு என்ற இநத நூலின் வைவு,
‘ைமையக ைககள வைைொறு’, ‘ைமையகத் ததொழிற் சஙக
வைைொறு’, ‘ைமையக இைககிய வைைொறு’, ‘ைமையகச்
சஞசிமக வைைொறு, நொவல் ைற்றும கவிமத வைைொறு
என்று கைலும சிை ஆய்வு நூல்கள தவளிவைத்
தூண்டுதைொக
இருககுகையொைொல்
த்பரிதும
ைகிழ்ச்சியமடகவன்’ (1995)
ைமையகத் தமிழர் வைைொறு ்பற்றியும அவர்க்து
இைககிய
வைைொற்றொககம
ததொடர்்பொகவும
தீவிைத்தன்மைகயொடு தசயற்்பட்டவர்களில் சொைல்
நொடனும முககியைொைவர். சொைல் நொடன் ைமையகத்
தமிழ் இைககியம ததொடர்்பொகப் ்பை கட்டுமைகம்யும
எழுதியுள்ொர். அவைது இைஙமக ைமையகத் தமிழ்
இைககிய முயற்சிகள (2014) என்ற நூல் ைமையகத்
தமிழர்
வைைொறு
்பற்றியும
ைமையகத்மத
மையைொககதகொண்டு கதொன்றிய சிறுகமதகள,

்பொடல்கள, கவிமதகள, கட்டுமைகள, நொவல்கள,
நொடகஙகள ்பற்றியும ைமையக இதழ்கள ைற்றும
ஆளுமைகள ்பற்றியும ஆஙகிை ைற்றும ைமையொ்
தைொழிகளில் ைமையக வொழ்வு ்பற்றியும விரிவொக
எடுத்துமைககிறது. ைமையக இைககியத்தின் கதொற்றமும
வ்ர்ச்சியும (2000) என்ற நூலும ைமையக வைைொற்றொகக
முயற்சியில் முககியைொைது.
அநதனி ஜீவொ ைமையக இைககிய வைைொற்றொககம
சொர்நது ததொடர்நது தசயற்்பட்டு வரு்பவர்களில் ஒருவர்.
அவைது ைமையகமும இைககியமும (1995), ைமையகம
வ்ர்த்த கவிமத (2003) ஆகிய இரு நூல்களும
சிறியைவொக இருநதொலும ைமையக வைைொற்றொககம
சொர்நத முயற்சிகளில் குறிப்பிட்டுச் தசொல்ைத்தககமவ.
அவைது ைமையகமும இைககியமும என்ற நூல்
ைமையக வொய்தைொழி இைககியஙகளிலிருநது
நவீைகொைம வமையொை இைககிய முயற்சிகளவமை
ஆைொய்கிறது. ைமையக வைைொற்றுப் பின்ைணியில்
ைமையகக கவிமதகள, நொவல்கள, சிறுகமதகள,
ஆற்றுமகக கமைகள, ்பதிப்்பகஙகள, இதழ்கள
முதலியவற்மறயும அவற்றின் முககியத்துவத்மதயும
ஆைொய்கிறது.
ைமையக வைைொற்றொககத்தின் புதிய ்பொய்ச்சைொக
அமைநதது மு.நித்தியொைநதனின் கூலித் தமிழ் (2014)
எனும ஆய்வு நூகை ஆகும. ்பல்துமறச் சஙகை
ஆய்வறிவுப் புைத்கதொடும சர்வகதச அ்வில்
நமடத்பற்ற கொைனிய ஆய்வுகளின் தும்ணகயொடும
அவற்றுககு ஈடொகவும ைமையகம என்ற இைத்துவ
அமடயொ்த்மதத் ததளிவொகப் புரிநதுதகொண்டும
எழுதப்்பட்ட ஆய்வு இது. கொைனிய கொைத்தில்
தமிழகத்திலிருநது
ைத்திய
ைமைநொட்டிற்குக
கூலிக்ொகக
தகொண்டுதசல்ைப்்பட்ட
இநதிய
வமசொவளித் தமிழர்களின் ஆைம்பகொை எழுத்து
முயற்சிகம் மிகுநத ஆய்வுச்சிைத்மதயுடன் இநநூல்
வைைொற்றொககம தசய்கிறது.
ககொப்பிக கிருஷிக குமமிமய ைமையகத்தில் கதொன்றிய
முதைொவது எழுத்துப் பிைதியொக இந நூைொசிரியர்
அமடயொ்ம கொட்டுகிறொர். கொைனித்துவ ஆட்சி
நைன்கம்ப் த்பறும வமகயிலும ஆ்ப்்படும கொைனிய
ஆட்சிக கருத்மத ஏற்றுக தகொளளும நிமையிலும இக
குமமியொககம நிகழ்நதுள்மத ைட்டுைன்றிக ககொப்பிப்
்பயிர்க மக நூைொகவும ைத ைொற்று முயற்சிகளின்
தும்ணநூைொகவுமகூட
இது
வி்ஙகுவமதயும
ஆைொய்நதுள்ொர். இநநூலில் வரும ஆபிைகொம கஜொசப்
எழுதிய தமிழ் வழிகொட்டி, துமைத்தை அடககுமுமறயும
கூலித் தமிழும, கருமுத்து தியொகைொசர்: இநதியத்
தமிழர்களுககொக குைல் எழுப்பிய முதல் ்பத்திரிமகயொ்ர்,
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சுநதைமீைொள அல்ைது கொதலின் தவற்றி: ைமையகத்தின்
முதல் நொவல், கண்்ணனின் கொதலி: அதியற்புதக
கற்்பமையும யதொர்த்தமும எனும தமைப்பிைொை
்பகுதிகள ைமையக வைைொற்றொககத்தில் முககியைொை
முன்கைொடி முயற்சிகள. ைமையகத்தின் முதல் நொவல்
ததொடககம ்பை முன்முயற்சிகம் அமடயொ்ம
கொட்டுவதொக அவைது ஆய்வு அமைநதுள்து. ைமையகம
என்்பமத இைத்துவ அமடயொ்ைொகக கருதி மிகுநத
புைமைச் சிைத்மதயுடன் எழுதிய வைைொற்றொகக முயற்சி
கூலித் தமிகழ எைைொம. இன்னும, இவர் ்பத்திரிமககளில்
எழுதிய, ைமையக இைககிய வைைொற்றில் அதிகம
ைறநதுக்பொை த.ஏஃக்பல் என்்பவர் ்பற்றிய விரிவொை
ஆய்வுக குறிப்புககளும ைற்றும ைமையக இைககியம
ததொடர்்பொை பிறகட்டுமைகளும மிகவும ஆழைொைமவ.
அமவயொவும நூலுருப்த்பறுைொயின் ைமையக இைககிய
வைைொறு இன்னும துைககமுறும.
பிர்யாக வரலாற்றாய்வு எழுத்துககளும் பிர்யாக
விமர்சன எழுத்துககளும்.
ைமையக இைககிய வைைொற்றொககம ்பற்றிப்க்பசுமக்பொது
ைமையகம ்பற்றிய பிைகயொக வைைொற்றொய்வின்
க்பொதொமைகளும பிைகயொக விைர்சை எழுத்துககளின்
க்பொதொமையும அதிகைொகத் ததரிகின்றை. ைனித
நடத்மத ்பற்றிய த்பொதுவிதிகம்க கொ்ணல், சகை
துமறகம்யும உள்டககிய கநொககுநிமை தகொள்ல்,
எட்டும தகவல்கம்த் தற்கொைச் சமூக அறிவியலின்
தும்ணதகொண்டு ்பரீட்சித்தல் என்்பை பிைகயொக
வைைொற்றொய்வின் முககிய கு்ணொமசஙகள. ைமையகத்
தமிழரின் சமூக ்பண்்பொட்டு வைைொறு உைகப் ்பைப்பில்
சமூகவியல் ைற்றும ைொனிடவியல் தைொழிநத ைனித
இைவைைொற்று எழுது முமறயில் எழுதப்்படுவதும
முககியைொைது. அவவொறு எழுதப்்படுமக்பொதுதொன்
வைைொற்றில்
உளமுகைொகப்
பின்ைப்்பட்ட
வைைொறுகம்க கண்டறிய முடியும. எழுதொதவற்மற
அமடயொ்ங கொ்ணமுடியும. பிற இைககுழுககளுடைொை
தகொண்டும
தகொடுத்தும
நிமைத்பற்றதன்
ததொடுபுளளிகம்ச் சுட்ட முடியும. இதைொல் வைைொறு
ஸதிைத்தன்மை த்பறும. இதன்மீது கட்டப்்படும
இைககிய வைைொறு இைத்துவ அமடயொ்த்தின்
வைைொறொக அமையும. வைைொற்றின் இயககவியல்
ஒழுஙகில் ைமையக இைககிய எழுத்துககம்
வொசிககவும உமையொடவும முடியும. தனித்த ஒரு
்பமடப்க்பொ, ஒரு கொைகட்டத்தின் ்பமடப்க்பொ
இத்தமகயததொரு
பிைகயொக
விைர்சைத்திைொல்
துைககமத்பறும. ‘நொம’, ‘நமமுமடயமவ’ என்ற
அகச்சொர்புநிமைகளுககு
அப்்பொைொை
புறநிமைப்்பொடுதகொள்ல்
இதற்கு
மிகவும
அடிப்்பமடயொைது.
இவற்றுகதகல்ைொம அடிப்்பமடயொகப் பின்வரும
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முயற்சிகம்ப் ்பரிநதுமைக்ொக முன்மவககைொம.
(1)
ைமையகத்
தமிழர்
வைைொற்மறப்
்பல்துமறச்சஙகை ஆய்தவொழுஙகில் எழுதுதல்.
(2)
ைமையகச் சொதிமுமறகள ்பற்றியும வர்கக
முமறகள
்பற்றியதுைொை
புைமைமிகு
வைைொற்றொய்வுகம் எழுதுதல்.
(3)
ைமையகத் தமிழரின் இைத்துவ அமடயொ்
அைசியமையும வைைொற்மறயும எழுதுதல்.
(4)
ைமையகச் சமூகம ்பற்றியும சமூக அமசவியககம
்பற்றியுைொை வைைொற்மற எழுதுதல்.
(5)
ைமையகச் சையம ைற்றும சடஙகுகள,
ஆற்றுமகக கமைகள முதலியை ்பண்்பொட்டுடன்
இம்ணவுற்ற தன்மைமய வைைொறொக எழுதுதல்
(6)
ைமையகம
ததொடர்்பொக
தவளிவநத
்பமடப்புககம்க
கொை
அடிப்்பமடயில்
த்பருநததொகுதிக்ொக தவளியிடல்.
(7)
ைமையகச்
சிற்றிதழ்கம்
நூைொககம
த்பறச்தசய்தல்.
(8)
ைமையகம
ததொடர்்பொை
்பமழய
ஆவ்ணஙகம்த் ததொகுத்துப் ்பதிப்பித்தல்.
(9)
ைமையக ஆளுமையொ்ர் ததொடர்்பொகவும
அவர்க்து
்பஙகளிப்புககள
ததொடர்்பொகவும
தனித்தனிகய எழுதித் ததொகுத்தல்.
(10)
ைமையக நூல்கள ைற்றும கட்டுமைகள
ததொடர்்பொை வழிகொட்டி ஒன்மறத் துமறவொரியொகச்
சுட்டியொகத் ததொகுத்தல்.
(11)
ைமையகக கவிமத, சிறுகமத, நொவல்,
விைர்சைம, சிற்றிதழ் முதலிய பிரிவுகள ததொடர்்பொகத்
தனித்தனிகய வைைொறு எழுதுதல்.
(12)
ைமையகம ்பற்றிப் பிறதைொழிகளில் தவளிவநத
்பமடப்புககம்,
ஆய்வுகம்த்
தமிழுககுக
தகொண்டுவருதல்.
இவற்மற ஆய்வொ்ர் ஒருவர் ்பரிநதுமை தசய்வதன்
கதமவ என்ை என்ற விைொ எழைொம. முன்ைர்
குறிப்பிட்ட, ைமையக இைககிய வைைொற்றொகக
முயற்சிகளில் ஈடு்பட்டவர்கள தகொண்ட சிைைஙகளும
ைைக கவமையுகை கொை்ணஙக்ன்றி இதற்கு கவறு
்பதில் இல்மை. இைககிய வைைொற்றொகக ஆய்வொ்ர்க்ொக
அவர்கள அமடநத த்பருநதுயமை, ஏககத்மத அவர்களின்
துயைம
கதொய்நத
தைொழியில்
்பதிவுதசய்து
மவத்துள்ொர்கள. அவர்களின் அத்தமகய ்பதிவுகம்
அடிப்்பமடயொகக தகொண்டு ைமையக இைககிய
வைைொற்றொககத்திற்குத் தமடயொக அமையும கொைணிகம்
(1) ைமையக இைககியஙகள ததொமைநது க்பொதல், (2)
அவற்மற மீ்ப்த்பற முடியொமை, (3) ைககளிடம
வைைொற்று்ணர்வு இன்மை எை மூன்றொகக குறிகக
முடியும. இதற்கு உதொை்ணைொக ைமையக ஆய்வொ்ர்
சொைல் நொடன் தைது ‘ைமையக இைககியம - கதொற்றமும

வ்ர்ச்சியும எனும நூலிற்கு எழுதிய முன்னுமையின்
ஒரு ்பகுதிமயக குறிப்பிடைொம.
‘இைஙமக ைண்ணில் 19ம நூற்றொண்டில் ததொடஙகிய
கதொட்டப்புற வொழ்கமகயும அதற்கு முற்்பட்ட கண்டி
ைன்ைன் கொைத்திைதும கறுவொப்்பட்மடக கொைத்திைதும
வொழ்கமகயில் எழுநத இைககிய வடிவஙகள
கொ்ணககிமடககவில்மை. இநத உண்மையொல்தொன்
இன்று
அமவகம்த்
கதடிகதகொளவதில்
சிைைப்்படுகிகறொம. இைஙமகயில் கமடசி ைன்ைைொகக
தகொள்ப்்படும முத்துச்சொமிமயப் ்பற்றிய அககமறகயொ
அவர்கொைத்துக கொவியைொகிய சின்ைமுத்து கமத குறித்த
அககமறகயொ நைககு இல்ைொததொல் அநதக கொைத்தில்
கதொன்றிய இைககியஙகம்ப் ்பறிதகொடுத்துவிட்கடொம.
தனியொர்
நூைகஙகளிலும
விகொமைகளிலும
திம்ணகக்த்திலும கதடி அமைகிகறொம’ (2000:
முன்னுமை)
நிமறவொக...
ைமையக இைககியமும வைைொற்றொககமும எனும
த்பொதுநிமைப் ்பைப்பினுள ைமையக நவீை இைககிய
வைைொற்றொகக எழுத்துககள ைமையக இைககியத்தின்
அமைத்துப் ்பைப்பிமைத் தழுவியைவொக இருநதமை
முககியைொை ஓர் அமசைொகும. த்பரும்பொைொை
எழுத்துககள
தகவல்மைய
எழுத்துகக்ொக
அமைநதிருநதொலும அமவயுமகூட வைைொற்;றொகக
முயற்சிகளில் அதிகம கவண்டப்்படுவை. இைககியப்
்பமடப்புககள, ்பமடப்்பொ்ர்கள ்பற்றிய அறிமுக
ஆய்வுகள ்பைவற்மறயும அவதொனிகக முடிநதது.
புைமைசொர் வைைொற்றொகக எழுத்துககள குமறநத
அ்விகைகய தவளிவநதுள்ை எனினும அமவ
ைமையக இைககிய வைைொறு எழுதுவதற்கொை
உறுதியொை அடிப்்பமடக்ொக வி்ஙகுகின்றை.
ைமையக இைககிய வைைொற்றொககமசொர் நூல்கள
ைமையக இைககிய வைைொற்மற எழுதுவதற்கொை
தைமமிகக முன்கைொடி முயற்சிக்ொக அமைகின்றை.
பிைகயொக வைைொற்று எழுத்துககளும பிைகயொக விைர்சை
எழுத்துககளும த்பருை்வில் தவளிவருமக்பொது
ைமையகத் தமிழ் இைககிய வைைொற்மறயும அவ
வைைொற்றின் உளமுகைொை துமறசொர் வைைொறுகம்யும
சமூகப் ்பயன்மிகு புைமைசொர் வைைொறுக்ொகக
கட்டியமைககைொம. அதற்குத் ததொடர்ச்சியொை விவொதம
கதமவ. வைைொற்றறிஞர் ஜொன் எச். அர்ைொல்டுவின்
பின்வரும கூற்றுடன் இநத உமைமய நிமறவுதசய்வது
த்பொருத்தைொைது.
‘வைைொறு என்்பது எல்ைொவற்றுககும அப்்பொல் ஒரு
விவொதம. கவறு்பட்ட வைைொற்றொசிரியர்களுககு
இமடகயயொை ஒரு விவொதம. கடநத கொைத்திற்கும
நிகழ்கொைத்திற்கும
இமடயிைொை
விவொதம.

உண்மையில் நிகழ்நதுவிட்டதற்கும அடுத்து நடகக
இருப்்பதற்கும இமடயில் உள் விவொதம. விவொதஙகள
முககியைொைமவ.
அமவ
ைொற்றஙகளுககொை
சொத்தியஙகம் உருவொககுகின்றை.’(2005:19)
அடிககுறிப்புககள
1.
கொ. சிவத்தமபியின் இைஙமக ைமையகத் தமிழரின் ்பண்்பொடும கருத்துநிமையும
(1999) என்ற கட்டுமையும எம.ஏ.நுஃைொனின் இைஙமகத் தமிழ் இைககியத்தில் இைத்துவ
அமடயொ்ம - ைமையக அமடயொ் உருவொககமும ைமையக இைககியமும (2017) என்ற
கட்டுமையும முககிய கவனிப்புப் த்பறு்பமவ.
2.
கொ.சிவத்தமபி எழுதிய ஈழத்தில் தமிழ் இைககியம (2010), துமை.ைகைொகைன்
எழுதிய இைஙமகயில் தமிழ் இைககிய வ்ர்ச்சி (1997), சி.தைௌைகுரு, தைௌ.சித்திைகைகொ,
எம.ஏ.நுஃைொன் ஆகிகயொர் எழுதிய இரு்பதொம நூற்றொண்டு ஈழத்துத் தமிழ் இைககியம
(1979), நொ.சுப்பிைைணியன் எழுதிய ஈழத்துத் தமிழ் நொவல் இைககியம (2009), க.கு்ணைொசொ
எழுதிய ஈழத்துத் தமிழ்ச் சிறுகமத வைைொறு (2009) முதைொய நூல்களில் ைமையக இைககியம
ததொடர்்பொை ஆய்வுநிமைசொர் ்பதிவுகம்ச் சிறித்வு கொ்ணமுடிகிறது.
3.
கொ.சிவத்தமபியின் ைமையக இைககியம ைறககப்்படககூடொத ைறு்பககம
(1995), சி.தில்மைநொதனின் ைமையகமும தமிழ் இைககியமும (1978), க.அரு்ணொசைத்தின்
ஈழத்துத் தமிழ் இைககியஙகளில் இநதிய வமசொவளியிைர் பிைச்சிமைகள (1984), ைமையகச்
சிறுகமதகள சிை குறிப்புகள (1991), ைமையக நொவல்கள - ஓர் அறிமுகம (1993-1994),
ைமையகச் சிறுகமதகளில் த்பண் ததொழிைொ்ர்கள (1995) துமை.ைகைொகைனின் ைமையகக
கமை இைககியப் ்பொைம்பரியம (1994), ைமையகத்தில் தமிழ் இைககிய வ்ர்ச்சி (1994)
சொைல் நொடனின் ைமையகச் சிறுகமதகள - ஒரு வ்ர்ச்சி கநொககு (1992), எண்்பதுகளில்
ைமையக இைககியம (1992), ததளிவத்மத கஜொசப்பின் ைமையகம எனும அமடயொ்ம:
ைமையக இைககியத்தின் வகி்பஙகு (2011) ைமையகத்தில் சிறுகமத (1991), ைமையகப்
்பத்திரிமகயியல் முன்கைொடிகள இைொ.சிவலிஙகத்தின் ஈழத்துத் தமிழ் இைககிய வ்ர்ச்சியில்
ைமையக எழுத்தொ்ர்கள (1972), அநதனி ஜீவொவின் ைமையகத்தில் நூல்கள சஞசிமககள
தவளியீட்டு முயற்சிகள (1990), ைமையகத் தமிழ் இைககியத்துககு முஸலிம எழுத்தொ்ர்களின்
்பஙகளிப்பு (1997) முதலியைவும சு.முைளீதைன், தைனின் ைதிவொ்ணம ஆகிகயொரின்
கட்டுமைகளும ைமையக வைைொற்றொகக முன்முயற்சிக்ொய் அமைநதுள்ை.
4.
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சொம்பல்கம்த் கதடிய
அநதச் சொத்தொனின்
த்பரும கவட்மடககுளளிருநது
விடுவித்து அமழத்து வருகிகறன்
அ்பமைமய
வழிநகதொடும சிறு கீறலில்
புறப்்பட்ட குருதியின் ்பய்ணத்மத
ைமறகக
கசற்றுககுள வீழ்த்துகிகறன்

மின்்ோ (மின்மினி)

தணிககவியைொப் த்பருந தொகத்தின்
நீட்சியில் விடுவிககப்்பட்ட கடுைொதைை
அடர் இருளில்
முடுககி விடப்்பட்ட சிநதமைகள
்பறநது தகொண்டிருநதை
கொல்கள
இமடதவளிகம்ச் தசறிககும
புதர்களில் வலிநது மீளும
்பசுமை யுத்தம
ஒரு ்பய்ணத்தில் மீட்சி த்பறத்துடிககும
மீமை ஒத்தது
ஒரு கைமவக தகொண்டு கசர்த்திடக கொடுகளும குறுகிகதகொண்டை
அநத இயற்மகயின் நியதியில்
விைகிய கடிகொைத்மத
வைதுபுறம சுழற்றிகைன்
அநநொட்கொட்டிமயச் சரிதசய்ய
கொைத்மதக கிழிகக கவண்டியிருநதது
அமழப்த்பொலிககுள அத்தமையும இடம கசர்நதுவிட்டை
அமறககதவும தொழிடப்்பட்டது
அஙகு அவள ்பத்திைம
ஆைொல், கதவுகளுககு தவளியில் தொன் உைவுகிறொள
•

40 ஆக்காட்டி 15 | 2017

க

ட்

டு

ல

ர

இந்திய மண்ணில்

ஈழ அ்தி்ளின்
மு்காம்்ளும் வீடு்ளும்

சதோ. பத்தினோதன்
1
நவீை ததொழில் நுட்்பஙகளுடன் கட்டப்்பட்ட தசொகுசொை
வீட்டில் வசிப்்பவர்களுககு அவர்கள வீடு குறித்த
ைைநிமை எவவொறு இருககும?
த்பற்கறொர் சம்பொதித்துக கட்டிய வீட்டில் வசிககும
வொரிசுகள அவர்கள வசிககும வீடு குறித்த ைைநிமை
எவவொறு இருககும? தசொநத உமழப்பில் சம்பொதித்து
கட்டிய வீட்டில் வசிப்்பவர்களின் ைைநிமை எவவொறு
இருககும?
ஒரு பிடி நிைம கூட இல்ைொைல்; தசொநத நொட்டில், தசொநத
ஊரில், வொடமக வீட்டில் வசிப்்பவர்களின் ைை நிமை
எவவொறு இருககும?
கைற்குறிப்பிட்டவர்களின் ைைநிமை ைொறு்பொடுமடயது.
கைற்குறிப்பிட்ட எநதப் பிரிவுககுளளும வைொைல் தசொநத
நொடுமில்ைொைல்
ததொடர்நது
தற்கொலிகைொக
வொழ்்பவர்களுமடய ைைநிமை எவவொறு இருககும?
வீடு குறித்துச் சிறிய ்பதிவுககொகத் திரும்பத்திரும்ப
கைற்குறிப்பிட்ட பிரிவு ைககள ்பற்றி கயொசித்துப்
்பொர்ககிகறன் , கற்்பமையொகககூட அநத ைைநிமைககு
அருகில் தசல்ை முடியவில்மை அப்்படியொைொல் வீடு
குறித்த என் (அகதி) ைைநிமை என்ைவொக உள்து?
க்பொரின் ைறு்பககம எழுதிய பின்புதொன் அகதி
என்்பமதயும அகதிமுகொமில் வொழ்நகதன் என்்பமதயும
மதரியைொகக கூச்சமில்ைொைல் தவளிப்்படுத்திகைன்.
அதற்கு முன்பு அமத தவளிப்்படுத்த நொன் விருமபியது
இல்மை. கொை்ணம அது எைககு இழிவொைது என்
வொழ்வொதொைத்மதப் ்பொதிககககூடியது எைககு அது
அவைொைைொைது.
குடிமச
ைொற்றுவொரியத்தில்
வொழ்்பவர்கள ைற்றும கசரிப்்பகுதியில் வொழ்்பவர்களும
தஙகள இருப்பிடத்மதக குறித்துப் த்பருமிதம
இல்ைொைல் இருககைொம. ஆைொல், அவர்கள
இநநொட்டவர்கள என்ற தகுதியுமடயவர்கள. து்பொய்

குறுககுச் சநது விகவகொைநதர் ததரு என்று வடிகவல்
கொைடி ைொதிரி ஒரு த்பொய்யொை முகவரிமயப்
்பதட்டமில்ைொைல் ததளிவொகச் தசொல்லுை்வுககு
அப்க்பொது
எைககுப்
த்பொய்
பிைைொதைொகக
மககூடியிருநதது.
1990ன் நடுப்்பகுதியில், ைண்ட்பம அகதிகள முகொமை
வநதமடநதக்பொது, முகொம நிமறநது வழிநதது.
ை்ணல்கைட்டில் மூன்றுநொட்கள தஙகமவககப்்பட்ட
பின் க்பருநதில் ஏற்றி அனுப்பிைொர்கள. க்பருநது
எத்திமசகநொககிப் ்பயணிககிறது என்்பது ததரியவில்மை.
க்பொகும வழிகளில் ்பச்மசப் ்பகசல் வயல்தவளிகளும
ைமைகளும கண்ணுககுக குளிர்ச்சியொக இருநதை.
ைதுமை ைொவட்டம உசிைம்பட்டி தொலுகொ அலுவைகத்தில்
இறககி, சமைத்த உ்ணவு தகொடுத்தொர்கள. ஆைொல்
அதிகைொைவர்கள சொப்பிடவில்மை. அதன்பின்பு
உசிைம்பட்டியில் உள் கருககட்டொன்்பட்டியில் உள்
அைசு கள்ர் உயர்நிமைப்்பளளியில் ஓர் இைவும ்பகலும
தஙகமவககப்்பட்கடொம. ்பளளிககூடத்தில் தஙக
மவககப்்பட்ட ஒரு நொளில், ்பளளிககூடத்திலிருநது
சற்றுததொமைவில், நீண்டநொட்கள ககொழி வ்ர்ககொைல்
கிடநத சுைொர் 20 அடி அகைம 60 அடி நீ்ம தகொண்ட
இைண்டு ககொழிப்்பண்ம்ணகம்யும சுத்தம தசய்து
தமைமய ைொட்டுச்சொ்ணத்தொல் தைழுகிச் சரி
தசய்திருநதொர்கள .அதில் சுைொர் 80 குடும்பஙகள
தஙகமவககப்்பட்கடொம
என்்பமதவிட
அமடககப்்பட்கடொம என்்பது த்பொருத்தைொைது.
இைண்டடி உயைச்சுவரும அதற்குகைல் கமபி வமையொல்
அடிககப்்பட்ட
ககொழிப்்பண்ம்ணயில்
மூன்று
ைொதஙகளுககுகைல் அமடககப்்பட்டிருநத கொைத்தில்
சற்று ததொமைவில் இருநத அைசு ஆண்கள
கைல்நிமைப்்பளளியில் ்பத்தொவது ஒருைொதம ்படித்கதன்
என்்பமதவிட அநத மைதொைத்தில் ்பளளிககூட கநைத்தில்
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ைைத்தடியில் உட்கொர்நதிருநகதன் என்்பது த்பொய்
இல்மை.
அதன்பின்பு ைதுமை ைொவட்டம திருைஙகைம
தொலுகொவிற்குட்்பட்ட உச்சப்்பட்டியில் வரிமசயொக
கட்டப்்பட்ட
ஓமைகதகொட்டில்களில்
குடியைர்த்தப்்பட்கடொம.
ஆைொல் அநதக ககொழிப்்பண்ம்ண இருநததற்கொை எநத
அறிகுறியும இன்றில்மை. அன்று கண்ணுகதகட்டிய
தூைமவமை கமபும கசொ்மும இருநத இடதைல்ைொம
இன்று கொஙகிறீட் வீடுக்ொக ைொறியிருககின்றை...
ஆைொல் அகதிகளின் ஓமைகதகொட்டில்கள ைட்டும
ைொறவில்மை.(நொன் அநத ைநமதகளிலிருநது பிரிநத
தனியொடொக இருநதொலும(அகதி) ்பலியொடுதொன்.) உைக
வைைொற்றில் அகதிமயக ககொழிப்்பண்ம்ணயில் அமடத்த
த்பருமை இநதியொவுககுரியது, அதில் அமட்பட்ட
த்பருமை இைஙமகத்தமிழருககுரியது. அகதிகம்
்பொதுகொப்்பதும, ்பைொைரிப்்பதும தமிழக அைசின் அதிகொை
வைமபிற்குட்்பட்டது.
2
அகதி என்்பதும அகதிமுகொம என்று முகவரி தசொல்வதும
ஆைம்பநததொ ட்டு அவைொைைொக இருநததற்கு எைககு
முகொமிற்கு தவளிகய இருநத ததொடர்பும கொை்ணைொக
இருநதிருககைொம. முகொமிற்குத் த்பொற்கொைர் வீடு வீடொக
வநது த்பொல் தைைொட்டொர் யொருககுக கடிதம வருதைன்று
முன் ததரிநதவர்கள அல்ைது எதிர்்பொர்ப்்பவர்கள ஒரு
த்பொதுவொை இடத்தில் எப்்பவும கூடி இருப்்பொர்கள.
அநத இடத்தில் த்பொற்கொைர் வநது த்பயர் வொசிப்்பொர்
உரியவர்கள கடிதத்மத வொஙகிதகொளவொர்கள. அககம
்பககம
ததரிநதவர்களுககும
வொஙகி
வநது
தகொடுப்்பொர்கள. சிை முககியைொை கடிதஙகள கொ்ணொைல்
க்பொவதுமுண்டு. கடிதம பிரிககப்்பட்டபின் தகொடுத்து
ைைஸதொ்பஙகள ஏற்்பட்டதுமுண்டு. இதைொல் ஏற்்பட்ட
அனு்பவத்தொல் முகொமுககு தவளிகய நண்்பர்கள
முகவரிமய ்பயன்்படுத்திய அனு்பவமும இருககின்றது.
இவவொறு அகதிகள முகொம என்று ைமறப்்பது எைது
க்பொலியொை தகௌைவத்மதத் கதடும முயற்சியொகக
தகொளளும அகத கவம் முகொம என்்பது ககவைைொைது
என்ற அழுத்தைொை ைைப்்பதிவும மிக முககியம.
அகதியொக ஆைதிலிருநது வீட்டுககும எைககும
இமடதவளி இருநது தகொண்கடதொனிருககிறது
1917ல் கட்டப்்பட்ட ைண்ட்பம அகதிகள முகொம தமிழகம
வொழ் அகதிகளின் நுமழவுவொயில் என்கற தசொல்ைைொம.
ைண்ட்பம முகொம ை்ணல்கைட்டில் கொல் மவககொத
இைஙமக அகதிகள தமிழகத்தில் இல்மை. ைண்ட்பம
வழியொகத் தமிழகம வநது அய்கைப்பியநொடுகளுககு
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தசன்றவர்களும கணிசைொக இருககிறொர்கள.
தமைைன்ைொருககும தனு்ஷககொடிககும கப்்பல்
க்பொககுவைத்து இருநதக்பொது, தமிழகத்தில் இருநது
இைஙமகயின்
கதயிமைத்கதொட்டஙகளுககு
ததொழிைொ்ர்களும ்பயணிகளும க்பொய்கதகொண்டு
இருநதக்பொது அவர்களுககொகக கட்டப்்பட்டது இநத
முகொம. 1983 அகதிகள வருமகமயத் ததொடர்நது அகதி
முகொைொக ைொற்றப்்பட்டது. 1983 அகதிகள வருமக 1990
களில் அகதிகள வருமக 2006 அகதிகள வருமக க்பொன்ற
முககிய நிகழ்வுகளுடன் ததொடர்புமடய ைண்ட்பம
அகதிகள முகொம 2017 வமை நூறு ஆண்டுகள
வைைொறுமடயதொக இன்னும இருககிறது. 1917 முதல்
1925 வமை 125585 கதொட்டத்ததொ ழிைொ்ர்களும 60663
்பயணிகளும தஙகிச் தசன்றதொக ‘ைமையகத்தமிழர்
வைைொறு’
(சொைல்நொடன்)
என்ற
நூலில்
குறிப்பிடப்்பட்டுள்து.
3
ைண்ட்பம முகொமில் பிரிட்டிஷொைொல் கட்டப்்பட்ட ஓட்டு
வீடுகள வரிமசயொக இப்க்பொதும இருககின்றை.
்பமழமையொை த்பரிய ைைஙகள இருககின்றை.
ைருத்துவைமை, ்பளளிககூடம, தனித்தும்ண ஆட்சியர்
அலுவைகம ைற்றும சிறிய அ்வில் சிமறயும
இருககிறது 1983 ல் அகதிகள வருமகமய ததொடர்நது
1986 ல் எம.ஜி.ஆர் ஆட்சிககொைத்தில் வீடுகள
கட்டப்்பட்டை. பிரிட்டிஷொர் கட்டிய வீடுகள, எம.
ஜி.ஆர் ஆட்சிகொைத்தில் கட்டப்்பட்ட வீடுகம் விடப்
த்பரிதொக இருப்்பதொல் அகதிகள விருமபும வீடுக்ொக
பிரிட்டிஷொர் வீடுகக் தற்க்பொதும உள்ை. 2006 மு.
கரு்ணொநிதி ஆட்சிககொைத்தில் பிைதொை சொமைகள
ைற்றும வீடுகள ்பைொைரிப்புககொக 27 இைட்சத்து 33
ஆயிைம ரூ்பொய் ஒப்புதல் தசய்யப்்பட்டது.அதில் முகொம
உட்்பகுதியின் பிைதொை சொமை சீைமைககப்்பட்டமத
நொன் அறிகவன். அகதிகம்ப்க்பொை முமறயொை
்பைொைரிப்பு இல்ைொைல் அவைட்ச்ணைொககவ முகொம
வீடுகளும இருககின்றை.. இநத முகொமில் கொல்
மவத்தவர்கள த்பரும்பொலும இன்றுவமை ைகிழ்ச்சியொக
இல்மை என்று தசொன்ைொல் மிமகயில்மை.
2014 தமிழ் இநது ்பத்திரிகமக தசய்திப்்படி ைண்ட்பம
முகொமில் 641 குடும்பஙகம் கசர்நத 2184 ந்பர்கள
வொழ்கிறொர்கள.
4
1990 ம ஆண்டு 113456 அகதிகள தமிழகம வநதொர்கள.
அவர்கம் ைண்ட்பம முகொமில் தஙக மவத்துப்
க்பருநதுகள
மூைைொகத்
தமிழகத்தின்
உளைொவட்டஙகளுககு அனுப்பி, உ்ணவு தொனியக
கிடஙகு (கழியககவிம்), புயல் ்பொதுகொப்பு
மையம,(முட்டுககொடு) ககொழிப்்பண்ம்ண,(உசிைம்பட்டி)

நீர் அம்ணகம் ஒட்டிய குடியிருப்புககள, (்பவொனிசொகர்,
தவம்பகககொட்மட, தர்ைபுரியில் ஒருமுகொம) க்பொன்ற
இடஙகளில் தஙக மவககப்்பட்டொர்கள. ஒகை ஆண்டில்
ததொடர்நது அதிகைொக அகதிகள வநததொல் அைசுககுச்
தசொநதைொை இடஙகள, நீர் அம்ணகம் ஒட்டிய
இடஙகள, உ்ணவுதொனியக கிடஙமக ஒட்டிய கொலி
இடஙகளிலும ஓமை ைற்றும தொர்சீட்டொல் அதிகைொகத்
தற்கொலிக
வீடுகள
கட்டப்்பட்டு
அகதிகள
குடியைர்த்தப்்பட்டொர்கள. சிை ஆண்டுகளுககு முன்பு
வமை உ்ணவுதொனியக கிடஙகில் உைப்ம்பக்ொல்
தடுப்புகம் உருவொககி அதற்குள அகதிகள
வொழ்நதொர்கள.

உத்தைவிட்டொர்கள. அமவ இன்றுவமை கட்டப்்பட்டு
விட்டைவொ கட்டிய வீடுகளும அகதிகளுககு
வழஙகப்்பட்டுவிட்டைவொ
என்ற
ககளவிகள
இருககின்றை. இநத வீடுகளும தொைொ்ைொை
இடவசதியுடகைொ த்பரியமவயொககவொ கிமடயொது.
ஒப்்பநதககொைரின் பிடிைொைம க்பொக ஒரு ைட்சத்தில்
என்ை வீடு கட்டிவிட முடியும? அமவயும ்பத்துககு
்பத்கதொ, ்பன்னிைண்டுககுப் ்பதிமைநதடியுமடய
வீடுகளதொன். இவவொறு ஒதுககப்்படும நிதியும
முமறயொகச் தசைவு தசய்யப்்பட்டதொ? அறிவிப்பு
தசயற்்படுத்தப்்பட்டதொ என்்பது சம்பத்தப்்பட்ட
அதிகொரிகளுககுத்தொன் ததரியும.

ைதுமை ைொவட்டம உச்சப்்பட்டி, திருவொதவூர் ,தூத்துககுடி
தொப்்பொத்தி, தசன்மை குமமிடிப்பூண்டி, கசைத்தில்
கசொப்புைண்டி ... இன்னும ்பை முகொமகள அைசுககுச்
தசொநதைொை நிைத்தில் தற்கொலிகைொக ஓமை ைற்றும
தொர்சீட்டுக்ொல் கட்டப்்பட்ட வீடுகள.

குடிமச ைொற்று வொரிய குடியிருப்பு, கசரிப்்பகுதிக
குடியிருப்பு கவுசிஙக்பொர்டு க்பொல் இன்று அகதிகள
முகொமகம்யும கசர்த்துகதகொள்ைொம. அநத
ைககளுககு வொககளிககும உரிமை இருககின்றது.
அைசியல்வொதிகள கதர்தல் கொைத்திைொவது வருவொர்கள,
அகதிகளுககு அதுவுமில்மை. நொன் இநதப்்பகுதிமயச்
கசர்நதவன் என்று தவளிகய தசொல்லுமக்பொது
கிமடககும
ைரியொமத
என்ை
என்்பமத
அனு்பவித்தவர்க்ொல் ைட்டுகை உ்ணைமுடியும. வீடு
்பொதுகொப்்பொைது ைட்டுமில்மை தகௌைவைொைதுமதொன்.
்பொதுகொப்பும தகௌைவமும இல்ைொதக்பொது அவவீட்டில்
வசிப்்பவர்கள வீடுகுறித்துப் த்பருமிதம தகொள்
முடியொது. ைொறொக அவவிடத்மத விட்டு தவளிகயறும
ைைநிமைகய கைகைொஙகி நிற்கும.

1990 ஆண்மடவிட 2006 ம ஆண்டு குமறவொகத்தொன்
அகதிகள வநதொர்கள. அப்க்பொதும ஏற்கைகவ இருககும
முகொமகம் ஒட்டிய ்பகுதியில் ஓமைவீடுகள கட்டிக
குடியைர்த்தப்்பட்டொர்கள. இஙகு வீடு என்கிற க்பொது
்பத்துககுப் ்பத்தடிகயொ ்பன்னிைண்டுககு ்பதிமைநதடிகயொ
உள் தகொட்டில் அல்ைதுதகைச்சீட்டொல் கட்டப்்பட்ட
இடம. உ்ணவுதொனியக கிடஙகொக இருநதொல் சீமை,
உைப்ம்ப த்பட்சீட் ஆகியவற்றொைொை தடுப்பு
அவவ்கவ நீண்டகொைைொக அகதிகள வொழ்கவண்டிய
சூழ்நிமை
உருவொைதொல்
ஓமையொலும
தொர்சீட்டுக்ொலும தற்கொலிகைொகக கட்டப்்பட்ட வீடுகள
கசதமைடயுமக்பொது, அகதிகக் அவைவர் வசதிககு
ஏற்்ப
இருககும
இடத்மதப்
த்பொறுத்துக
கட்டிகதகொடுககப்்பட்ட வீடுகளுககு அருகொகக
கட்டிகதகொண்டொர்கள.
5
ஓமையொல் வீடு கட்டியவர்கள நொன்கு அய்நதுமுமற
அவர்க்ொக வீடுகட்டியவர்களும இருககிறொர்கள. 2006ல்
மு.கரு்ணொநிதி
முதல்வைொக
இருநதக்பொது,
இவர்களுககொக 100 ககொடி ரூ்பொய் ஒதுககப்்பட்டது.
அதில் முதற்கட்டைொக 5982 வீடுகள கைம்படுத்த உத்தைவு
இடப்்பட்டது.
அதன் பின்பு 2012ல் தஜ. தஜயைலிதொ முதல்வைொக
இருநதக்பொது அகதிகளுககு வீடுகட்டுவதற்கொக 25
ககொடி ரூ்பொய் ஒதுககிைொர். அதில் 14 ைொவட்டஙகளில்
உள் 21 முகொமகளில் (தைொத்தம தற்க்பொது 107
முகொமகள உள்ை) ஒரு வீட்டுககு ஒரு இைட்சம ரூ்பொய்
ைதிப்பில் 2500 வீடுகள கட்ட தஜ. தஜயைலிதொ

6
தற்கொலிகைொை
இடத்தில்,
தற்கொலிகைொக
அடிப்்பமடவசதிகள இல்ைொைல் கட்டப்்பட்ட
வீடுகளில், தற்கொலிகைொகக கொல்நூற்றொண்மடக கடநது
வொழ நிர்ப்்பநதிககப்்பட்ட அகதிகளின் வொழ்கமக
அவவ்வு சுை்பைொைது இல்மை. தமிழகத்தில் உள்
்பர்ைொகொைனி க்பொல் சிகைொன் கொைனி உருவொகி
விடககூடொது. 27 ஆண்டுக்ொகியும முகொமகள இவவொறு
இருப்்பது நியொயைொைது இல்மை. அைசுகளுககு எநத
அழுத்தமும இல்ைொததொல் அைசுகளும கண்மூடி
இருககின்றை.
அகதிகளின்
துயர்துமடகக
கவண்டுைொைொல், அகதிமுகொமகம் மூடு என்ற
ஒற்மறக ககொசத்மத வலுவொக, அைசொஙகத்மத கநொககி
நொம எல்கைொரும எழுப்்ப கவண்டும
(ைண்ட்பம முகொம கட்டப்்பட்டு நூறு ஆண்டுகள
நிமறமவ ஒட்டி நொன் கநரில் ்பொர்த்த முகொமகளின்
அடிப்்பமடயில் இக கட்டுமை எழுதப்்பட்டுள்து) .
•
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கவிமத

்ண் அழ்ர்ள
நீண்டு அகன்ற கண் வண்்ணொத்திககள
சிறகடிகக
அவள அைர்நதிருநத கமை
ைது ஆறு ஓடுகிறது.
தசககச் சிவநத திைொட்மச ைசம
அவள
கைவில் ைட்டுகை
ஒகை ஒரு முமற அருநதிய ைதுைச்சுமவ
சுவர்ககம ்பளிஙகொைொைது எை
அவள நமபிகதகொண்டிருநதொள.
ஒலித்கதொடும நதிகளும
முறுகித்திைண்ட ைைஙகளும
அதுதவொரு க்பதைழில்கொடொய் இருநததில்
அவளுககுச் சநகதொஷம.
முதிர்கி்ர் தகொஙமககள தகொண்டு
ஆடவர்கம்ப் க்பொமதயூட்டும
�ூருல்ஐன் கண்்ணழகிகள
அவம்க கடநது க்பொைொர்கள.
அவ்து
‘அவன்’
எஙகிருககிறொன்?
அவன் வநதுவிடுவொன்!
அதற்கு முன் ஒகைதயொரு ககளவி ககட்டொக கவண்டும.

ஷமீ ேோ யூசுப் அேி
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ைதர்த்த புஜஙகளும
ையிைடர் திடைொர்பும
யூசும்பப்க்பொன்ற
க்பதைழில் கண்களும தகொண்ட
�ூருல் ஆண்கள எஙகக?

புத்தக ைதிப்புமை

குடிமைகள :

சகாதியமும்,
ஒடுககுமு்்ககு

எதிரகானை

்பேகாரகாட்டமும்

பிருந்தன்

ஓர் இைககியப் பிைதி சமூகத்திற்கு எமததயல்ைொம
கடத்தப்க்பொகிறது என்கிற ககளவியில் தொன்
ஆைமபிககிறது விைர்சகர் ஒருவரின் கதடல். வொசகர்
ஒருவர் இைககியப்பிைதி ஒன்றிமை, அதுவும சிறுகமத,
கட்டுமை, கவிமதகளுககுச் தசைவழிககின்ற கநைத்தின்
்பஙகிமை விடப் ்பைைடஙகு அதிக கநைத்மத ஒதுககி
நொவல் ஒன்மற வொசிககும க்பொது, அவருககுக கமை
என்்பமதத் தொண்டிய ஒன்று கதமவப்்படுகிறது. ைற்மறய
எல்ைொ வடிவஙகளிலும கூறிவிடமுடியொத ஒன்மற,
நொவல் கடத்தகவண்டிய கதமவ ஒன்றிருககிறது. அது
வொசகமைச் தசன்றமடகிறது/ இல்மை என்்பமதத்
தொண்டி வைைொற்றின் ஓட்டத்தில் அது கைநது
தகொள்ப்்படகவண்டும. எநத கவறு இைககிய
வடிவத்திற்கும இல்ைொத இநதத்
தனித்தன்மை
நொவலிற்கு ைட்டுகை உள்து. நொவல் வொசகருககு
ைட்டும அல்ை, வைைொற்று ஆய்வொ்ர், ்பண்்பொட்டு
ஆய்வொ்ர், ைொ்ணவர், அைசியல் சொர்புமடயவர் என்று
இன்தைொரு சநததியின் ைனிதர்களுககு, இன்தைொரு
கைொச்சொைத்தின் ைனிதர்களுககு நொவலின் ்பண்்பொட்டுச்
சமூகத்மத கடத்த கவண்டிய த்பொறுப்பு உள்து.
எமைொல் இன்று்பைவிப் க்பசப்்படுகின்ற தூைத்துக
கைொச்சொைஙகத்ல்ைொம நொவல் வழி உளநுமழநதமவ
தொன். எநதப்்பண்்பொடும எழுத்துரு த்பறப்்படுமக்பொது
தொன், நமபிகமகயொகக கடத்தப்்படுகிறது. எைகவ சமூகம
ஒன்றில் நொவல் உருவொககம ்பற்றிய திடைொை
எண்்ணநிமைமை கவண்டும. நொவல் ஒரு சமூகத்மதகய
கடத்துகின்ற வல்ைமை த்பற்றது. அகத சையம, ஒரு

சமூகத்தின் அமடயொ்த்மத அப்்படிகய அழித்துப்
பூசிவிடககூடியதும.
நொவல்களின் மூைம கடத்தப்்படகவண்டிய மிக
முககியைொை பிைச்சிமை சொதியம. இது ஏன்
கடத்தப்்படகவண்டும? கடத்தப்்படொைல் இருநதொல்
அப்்படிகய அழிநது க்பொய்விடுகை என்ற ககளவிகள
மிகவும கைகைொட்டைொைமவ. இன்று இைஙமக
வடககில் யொரும சொதிய அடிப்்பமடயில் பிரிநது
இருககவில்மை, அவர்களுககு என்று தனித்தனி
பிைகதசஙகளில் கவறு கவறு சொதிய அடிப்்பமடயில்
குடியிருககவில்மை, இன்று எல்கைொரும சிமக
அைஙகரிககும கமடகளில் தொன் முடிதவட்டுகிறொர்கள
- இதைொல் சொதியம இறநதுவிட்டது என்்பது சரியொ?
இன்னும சொதியம ஒழிநது க்பொய்விடவில்மை
என்்பதற்கு, இன்மறய ைை்ணச் சடஙகுகளும
திருை்ணஙகளும
ஆதொைம.
இன்னும
்பமற
அடிப்்பவர்களும கட்டொடிைொர்களும வொழ்நது தகொண்கட
தொன் இருககிறொர்கள. ்படித்து வ்ர்நதசமூகத்திைரிடகை
சொதியதவறி இன்னும ஒழியவில்மை. எைககு
தநருககைொை நண்்பன், அவன் ைருத்துவபீடம
்படித்துகதகொண்டிருககிறொன். அவன் என்னிடம
க்பசுகின்ற க்பொது, அவனுககுச் சொதியிைொல் உண்டொை
தொழ்வு ைைப்்பொன்மை குறித்து வருத்தத்துட
ன்குறிப்பிட்டொன். என்ை தொன் வ்ர்நதொலும தொஙகள
கடொபிகள (சைமவ தசய்கவொர்) என்ற சொதியக
கட்டமைப்ம்ப உமடகககவ முடியவில்மை என்று
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வருநதிைொன். இது இன்ைமும ஒழிககப்்படொத சொதிய
ஊடுருவலின் கூறுகள. இமதப்்பற்றிய அறிவு அடுத்த
தமைமுமறககு இல்ைொைல் க்பொைொல், சொதியம என்ற
த்பயர் இல்ைொைல் - அகத அமைப்பு முமற
உருவொகிவிடும. இது ைமறத்தல் ்பண்்பொட்டின் த்பரும
சிககல். இநத சொதிய அமைப்புககள எல்ைொம அறிவித்தல்
என்்பமத கொட்டிலும கற்பித்தல் என்கிற வழியில்,
உண்மை நிமைகள புைப்்படுத்தப்்படகவண்டும.
இன்று
ஈழத்து
நொவல்
ஒன்றில்
அதிகம
க்பசப்்படகவண்டிய த்பொருள யுத்தைொககவ உள்து.
இது கொைத்தின் இன்றியமையொத பிைதி்பலிப்புச் தசய்மக.
க்பொரிைககியஙகள இன்று எதிர்்பொர்ககின்ற அ்வு,
உள்டககத்திலும, எண்ணிகமகயிலும கைதியொைமவ
தவளிவநதுதகொண்கட இருககின்றை. அதிகைொக
க்பசப்்பட்டும விவொதிககப்்பட்டும தகொண்டிருககின்றை.
உண்மையொை க்பொரின் தைொழியும, அணிகைன்களும
உைக சமூகத்திற்குச் சரியொகக கடத்தப்்பட்டு
கதகொண்டிருககின்றை. இன்தைொரு ்பககம உைக்ொவிய
கைொசொைம ்பற்றிய நிகழ்த்துமக விவொதஙகள
இைககியஙகளின் மூைம ஏற்்பட்டுகதகொண்டிருககின்றை.
எல்ைொ வமகயொை ்பருப்த்பொருளகம்ப் ்பற்றியும
க்பச்சுககள
அைஙககற்றப்்படுகின்றை.
இமவ
அமைத்தும ்பைவைொகப் க்பசுகின்ற, விவொதிககின்ற,
ஆவ்ணப்்படுத்துகின்ற ஒரு சமூகத்தில் சொதியம ்பற்றிய
முற்க்பொககு வொதஙகள மிகவும குமறவு. கதசியம
்பற்றியும க்பொரின் அழிவுகள ்பற்றியும க்பசு்பவர்கள
சொதியம க்பொன்ற உள முைண்்பொடுகள ்பற்றியும
தவளிப்்பமடயொகப் க்பசி சொதிய ஒடுககுமுமறகளுககு
எதிைொகப்க்பொைொடுமக்பொகத அமவ முற்க்பொககுக
கருத்தியைொகும.
யொழ்ப்்பொ்ணத்தில் வொழ்நது தகொண்டிருககின்ற
்பஞசைர்களில் ஒரு பிரிவொை அம்பட்டர்களின்
வொழ்கமகமயப் ்பற்றிப் க்பசுகின்ற நொவல் ‘குடிமைகள’.
இநநொவல் இைஙமகயின் மூத்த எழுத்தொ்ைொை
ததணியொன் என்ற புமைத்பயருடன் எழுதுகின்ற
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கநமதயொ நகடசுவொல் எழுதப்்பட்டது. இைஙமக
அைசிைொல் 2014ல் ‘சொகித்ய ைத்ைொ’ என்ற உயர் விருது
ததணியொன் அவர்களுககுக ‘குடிமைகள’ நொவல் மூைம
கிமடத்தது. இைஙமகயின் வடககிலிருககின்ற
ஒடுககப்்படும சொதியொகிய சிமக திருத்தும
ததொழைொ்ர்கம் மையைொக மவத்து, அவர்களின்
வொழ்கமக முமற, ஆமசகள, பிைச்சிமைகள,
எதிர்ப்புககள, க்பொைொட்டம, புறககணிப்பு என்று
எல்ைொவித அக-புற வொழ்வியலிமைத் ததணியொன்
குடிமைகள மூைம ஆவ்ணம தசய்கின்றொர். தைது
ஐம்பது வருட அனு்பவத்மதயும, கொட்சிப்புை
நிமைவுகம்யும ஒன்றிம்ணத்துககுடிமைகள நொவமை
எழுதியுள்ொர். நொவல் இைஙமகயின் வடககக
இருககின்ற யொழ்ப்்பொ்ணத்தின் வடைைொட்சிமய
மையப்்படுத்தி எழுதப்்ப ட்டிருககின்றது. இமதவிட
ைமையகத்தின் ்பதும் நகருககும, தகொழுமபு நகருககும
நொவல் நகர்நது க்பொய் வருகின்றது. நொவல் 1960-70
கொைப்்பகுதியிமை மையைொகக தகொண்டிருநதொலும,
நொவலில் நடககின்ற சம்பவஙகள இன்மறய
சமூகத்திலும ்பைவைொகக கொ்ணப்்படுகின்றை. இன்னும
கிைொைஙகளில் ஒவதவொரு சமூகத்திைமையும பிரிகக
ஒரு வீதிகயொ ஒரு தவறும நிைகைொ கொ்ணப்்படுகிறது.
வ்ர்நது நிற்கின்ற நகைஙகளில் இவற்மற அவதொனிகக
முடியொது. எல்ைொச் சமூகத்திைரும ஒன்கறொடு ஒன்று
கைநகத வொழுகின்றைர். இருநதும அவர்களிமடகய
இருககின்ற உ்வியல் கவற்றுமை ைொறொைகைகய
இருககின்றது.
ததணியொனுமடய
கநொககம
நொவலிலிருநது அம்பட்டர் சமூகத்தின் ்பண்்பொட்மடயும
வொழ்வியமையும க்பொைொட்டஙகம்யும ஆவ்ணப்்ப
டுத்துவகத ஆகும. பிறப்பின் மூைம ஆதிகக சொதியிைர்
உயர்நதவர்கள என்றும அம்பட்டர்கள தொழ்நதவர்கள
என்றும
தவளியுைகத்திற்கு
அமடயொ்ப்்ப
டுத்தப்்படுகிறது. ஆதிககச் சொதியிைைொல் ்பை வமககளில்
ஒடுககப்்படும சொதியிைர் உயர்நது நிற்கிறொர்கள என்்பமத
ஆழ்நது க்பசுகின்ற ததொனிகய ததணியொனின்
குடிமைகள.
(01)
மிகவும முககியைொைததொன்று நொவல் க்பசுகின்ற
அழகியல். விரிநத ்பண்்பொட்டு அமைப்புமடய சொதியம
ஒன்றின் ்பண்்பொட்டு தவளிப்்பொடு அதிகைொகப் த்பௌதீக
அமைப்பிகைகய தஙகியிருககிறது. தைகதகன்று நிைம
இல்ைொைல், கவ்ொ்ர் நிைத்தில் குடியிருககிற
குடிமைகளின் த்பௌதீக, உ்வியல் அழகியல் மிகவும
வித்தியொசைொைது. அவர்க்து த்பௌதீகச் சூழல் முழுதொக
ஆதிககச் சொதியிைைொல் ஒழுஙகு்படுத்தப்்பட்டதொக
இருககிறது. ஆதிககச் சொதியிைரின் கதமவகளுககு
ஏற்்பக குடிமைகளின் சுற்றுச் சூழல் வடிவமைகக
ப்்படுகிறது. தசொநத நிைம ஒன்று இல்ைொைல், அதில்

அடிப்்பமட வசதிகள சரியொக இல்ைொைல், அமத
தவளிப்்படுத்துவதிலும
த்பரும
இடர்கம்ச்
சநதிககின்ற ஆைொல் அநதச் சூழலுககக தன்மை
இமசவொககப்்படுத்திக தகொண்ட தொழ்த்தப்்பட்ட
சமூகத்தின் குைல் நொவலில் எல்ைொத்திமசகளிலும
ஒலிககின்றது. அம்பட்டர் சமூகத்தின் நீர்ப்பிைச்சமை
தொன் நொவலின் ததொடககப் புளளி. நீர்ப்பிைச்சமை
இயற்மகயொைது அல்ை, அதுவும ஆதிககச் சொதியின்
அடககு முமறகய என்கிறொர், ‘கட்டொடிககு கி்ணறு
தவட்டிகதகொடுத்திருககிறொர்கள.
ககொமடகொைம
வநதுவிட்டொல் ைமழநீர் கதஙகி நிற்கும துைவுகள
வற்றிப்க்பொகும தவள்ொவியில் மவத்து தவளுப்்பதற்கு
தண்ணீருககு எஙகக க்பொவது? நயிைொர்களைொர் என்ை
கொரியம
தசய்தொலும
தைககுகிமடககககூடிய
நன்மைகம் க்ணககுப்க்பொட்டுத்தொன் தசய்வொர்கள’
(குடிமைகள : ்பககம 29)
ததணியொன் கி்ணற்மறச் சுற்றி வமைகின்ற வமைவுகள
முககியைொைமவ. கி்ணற்றில் தண்ணீகை அள் முடியொத
சமூக இ்ம த்பண்கம், எநத ஆதிகக சமூக ஆணும
தீண்டத்
தகொதவர்க்ொகப்
்பொர்ப்்பகதஇல்மை.
அவர்களுமடய கொைம சொதிமயப் ்பொர்ப்்பதுஇல்மை.
தொழ்நத சொதியிைமைக குடிமைகள ததொழில் ்பொர்கக
ைட்டும அல்ை, தைது இச்மசகம்த் தீர்ககவும க்பொகப்
த்பொரு்ொக ்பொர்ககிறொர்கள. குடிககத் தண்ணீர் எடுகக
நொயிைொர்ைொர்களின் கி்ணற்றுககு வருகின்ற அம்பட்ட
சமூக வயதொை த்பொன்னி அனு்பவிககின்ற இன்ைல்,
அவள வயகதொடு கவறு்பட்டிருககின்றகத தவிை
ைொறவில்மை. ஆைம்பத்தில் உடை்விலும பின்ைர்
உ்வியைொலும கநொகடிககப்்படுகின்றொள. உயர்
சொதிப்த்பண்களிடம இருநது தண்ணீர் த்பறுகின்ற
நிமைமயப் பிச்மச எடுககும நிமைமயவிட
கைொசைொைதொகக கருதுகின்றொர்கள. அஙகக விழுகின்ற
வமசகளுககும வயது வித்தியொசத்திற்கும எநதத்
ததொடர்பும கிமடயொது. வயதொை த்பொன்னிககுத்
தண்ணீர் ஊற்றிவிட யொரும முன்வைவில்மை,
முன்வநதவர்கள சிைககொைல் ஊற்றிவிடவில்மை,
தசொநதைொகத் தண்ணீர் ஊற்றக கூட தகுதி அற்ற
குடிமைகள. கி்ணற்மறச் சுற்றித் ததணியொன் கட்டி
எழுப்புகின்ற ககளவிகள ஆழைொைமவ.
(02)
சொதியம
பிரிவிமைமய
ஏற்்படுத்துவது
க்பொைகவ,அவவொறு
பி்வுண்ட
ைனிதர்கள
தைககுளளும பிரிநது நிற்கின்ற உயர்வு-தொழ்மவத்
ததணியொன் சித்திரிககின்றொர். இைண்டு தவவகவறு
இடஙகளில் இமத வலியுறுத்துகின்றொர்.
‘...எஙகமட சொதிககொைர் எல்ைொரும எஙகளுககு சைகை?

ததணியொன்
கருப்புபிைதிகள
விமை : 200

ஒரு சொதிககுள் எத்திமை பிரிவு எத்தமை ்பகுதி
இருககுது ததரியுைொ?’ (குடிமைகள:்பககம 112)
இம்யவர்கள சமூகக கட்டமைப்புகம்த் தகர்கக
முயல்கின்ற க்பொது, அஙகு கைதைழுகின்ற சமூகத்
தமைமைகள- இதற்குப் த்பரும சவொைொக இருககின்றது.
ஒகை சொதிககுள கைநது திருை்ணம தசய்வது கூட
ஏற்றுகதகொள்த்தககதொக இருககவில்மை. ததொழில்
தமகமைகள, வருைொைம, வசதி க்பொன்றவற்மற மவத்து
ஒகை சொதிககுள பிரிவிமைகள உருவொகின்றை.ஒகை
சொதிககுள தைலிதொக உயர்நதவர் ைற்றவர்கம் அடககி
அதிகொைம தசய்கின்ற க்பொககு கொ்ணப்்படுகின்றது.
கநைடியொக இநத முமறமை தவளிப்்படொைல்இருநதொலும
குறித்த சநதர்ப்்பஙகளில் தவளிப்்பட்டுவிடுகின்றது.
சைவம்ண முதைொளி, ைணியன் இருவமையும நொவலூடு
தகொண்டு தசல்கின்ற அடிப்்பமட விடயம இதுவொகும.
ைணியமை முதைொளி தகொடுமைப்்படுத்துகின்ற
இடஙகளிலும
ைணியன்
அடஙகிப்க்பொகின்ற
இடஙகளிலும வொசககைொடு எழுநது ்பயணிககின்ற
அனு்பவஙகள, எஙககொ ஒரு நகைத்திற்குச் சிறிய ததொழில்
ஒன்றிமைச் தசய்வதற்கொக வயது குமறநத பிளம்மய
அனுப்பிவிட்டுத் தவிககின்ற ஒவதவொரு த்பொன்னிககும
வலிமய ஏற்்படுத்துவதொக இருககின்றது. கூலிகய
இல்ைொைல் கவமை தசய்கின்ற ைணியனின்
வொழ்கமகயில் ஏற்்படுகின்ற திருப்்பமும அதன் மூைம
ைணியன்
அமடயககூடிய
அனுகூைஙகளும
வொசகர்கம்த் திருப்தி அமடய மவககின்றது.
ததணியொன், ைணியமைக கற்றலில் நொட்டம இல்ைொத
ஒரு ைொ்ணவைொகச் சித்திரித்து, அதற்கொை கொை்ணத்மத
ஆசிரியர்களின் சொதி ்பற்றிய வமசகக் என்கிறொர்.
ததணியொன் ஆவ்ணம இம்ணயத்திற்கு வழஙகியிருநத
கநர்கொ்ணலில் ஆழைொகவும உ்ணர்ச்சிபூர்வைொகவும
க்பசிய இடஙகளில் அடககப்்பட்ட சொதியப் ்பொடசொமை
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வொழ்கமக முமற ஒன்றொகும. ்பொடசொமைகளில்
ைொ்ணவர்கம்ச் கசர்ப்்பதில் ஏற்்படும இடர்்பொடுகள
்பற்றியும
கசர்ககப்்பட்ட
ைொ்ணவர்கம்ப்
்பயன்்படுத்துகின்ற/ வழி நடத்தப்்படுகின்ற முமறகள
்பற்றியும தைது அதிருப்தியிமைத் ததரிவித்திருநதொர்.
அடககப்்பட்ட சொதி ைொ்ணவர்கள ்பொடசொமை
விம்யொட்டுகளில் மிகவும பிைகொசிககககூடியவர்கள.
அவர்களின் ்பொல்ய வொழ்கமக அவர்கள தசய்கின்ற சிறு
கவமைகள என்்பை அவர்களின் திடைொை உடலுககுக
கொை்ணஙக்ொக இருககின்றை. இதமைப் ்பயன்்படுத்தி
்பொடசொமையில் விம்யொட்டுகம் தவற்றி தகொளவதில்
தொன் ்பொடசொமைச் சமூகம கவைம தசலுத்தியகத தவிை
அவர்களின் கல்வி நடவடிகமககளில் எநத
முன்கைற்றமும தசலுத்த எத்தனிககவில்மை. அநத
ஆதிககத்திலிருநது மீண்டு எழுநது வநதவர்களில்
ததணியொன் முககியைொைவர் என்்பதொல் அவரின்
எழுத்துகளும அமதகய முன்னிறுத்தி நிற்கின்றை.
(03)
ைனித வொழ்கமக தகொண்டொட்டஙகளுககொைது.
ஒடுககப்்பட்ட ைககள எவவ்வு அடககுமுமறகளுககு
உட்்பட்டொலும அவர்களுககொை தகொண்டொட்டஙகள
இல்ைொைல் க்பொய்விடவில்மை. ைொற்றுத்திறைொளிக்ொை
அண்்ணமையும தமபிமயயும வீட்டின் ஒவதவொரு
மூமையில் இருத்தி மவத்துக தகொண்டு தவளி உைகம
ததரியொைகை மவத்திருநத முத்தன் –த்பொன்னியின்
கவமையும அதுதொன். முத்தனுககும வளளிகதகொடிககும
திருை்ணைொை பின்ைர் வளளிகதகொடி மைத்துைர்
இருவருககும திருககல் வண்டிலும ைொடும அவளின்
தகொடிமய
விற்று
வொஙகிகதகொடுத்துச்
சநகதொசப்்படுகிறொள. கைகையுள் நிகழ்வுகள நொவலில்
நடககும க்பொது வொசகர் ைைதிற்குள அ்ப்த்பரிய
சநகதொசமும திருப்தியும உருவொகின்றது.
தகொண்டொட்டம எவவ்வு திருப்தியளிககிறகதொ
அமதவிடப் ்பன்ைடஙகு கவமைமயயும, கசொகத்மதயும
குடிமைகள சுைககிறது.
ஆதிககச் சமூகத்திற்கு எதிைொகப் க்பொைொட்டம
தசய்யவில்மை, மிகச் சிறிய உரிமைகம் கவண்டிக
ககட்ட க்பொது ைறுககப்்பட்டை. ஒடுககப்்பட்ட ைககள
தம க்பொககில் ததொழிமையும, சமூகக கட்டமைப்ம்பயும
ஏற்்படுத்துவதற்கும இமடயூறொக ஆதிகக சொதியிைர்
இருககின்றொர்கள. நொவலின் மையப்்பொத்திைைொகக
கருதத்தகக முத்தன் சமூகக கட்டமைப்புகம்
உமடககவும தைகதகை உரிய அடிப்்பமட ைனித
சுதநதிைத்மதப் த்பற்றுகதகொள்வும ஒரு சையத்தில்
முயற்சி தசய்கிறொர். அதற்கு அவைது நண்்பர்கள
உதவுகின்றொர்கள. நயிமைைொர்கம் எதிர்த்து முத்தன்
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ததொழில்
தசய்யத்ததொடஙகுகிறொர்.
அதுவமை
குடிமைக்ொக இருநத முத்தன் வீதிகளில் தமைநிமிர்நது
நடககத்ததொடஙகுகிறொர். அவருககொை சுதநதிை
வொழ்கமகமய, குடும்பதிற்கொை அன்றொடத்கத
மவகம்ப் பூர்த்தி தசய்யககூடிய ைொற்றுத்தி
றைொளிக்ொை அண்்ணமையும தமபிமயயும ஒரு
சிறித்கவனும
சம்பொத்தியம
தசய்யககூடிய
ததொழிலிமை உருவொககிகதகொளகிறொர். நண்்பர்க்ொை
ைற்மறய ்பஞசைர் சொதிமயச் கசர்நதவர்கள உதவி
தசய்யத்ததொழிமைத் ததொடஙகுகிறொர். ஆைொல்,
இறுதியில் சப்்பொணிக்ொை இைண்டு சககொதைஙகம்யும
இழககிறொர். அவைது சலூனும தீ மவககப்்படுகிறது.
இறுதியில் வீடும தீ மவககப்்படுகின்றது. முத்தனும
குடும்பமும அநத ஊமை விட்கட க்பொய்விடுகின்றைர்.
ததணியொனின் ஐம்பது வருட அனு்பவம, அவரின்
கூர்நத அவதொனிப்பு, சிநதமை என்்பமவ மூைம
ஒடுககப்்பட்டவர்க்து க்பொைொட்டம ஆதிகக சொதியின்
முன்ைொல் நிமைத்து நிற்கமுடியொைல், த்ர்நது க்பொைது.
ஆைொல், கதொற்றுவிடவில்மை என்்பதில் ததணியொன்
உறுதியொக இருககிறொர்.
(04)
அடிமை முமறயிலும மிகக தகொடுமையொைது சொதிய
முமற என்கிறொர் அமக்பத்கர். ஒரு மிகச் சொதொை்ண
அம்பட்டர் குடும்பம, தகொடிய சொதிய அடககுமுமறயொல்
அனு்பவிககின்ற
இன்ைல்கள
குடிமைகளில்
்பதிவொகின்றது.
‘வைைொற்மற
உருவொககுவது
ஒடுககுமுமறயொ்ர் தொன். அவர்கள எழுதுகின்ற
வைைொறு அவர்க்ொல் ஒடுககப்்பட்டவர்களின் வைைொறொக
இருப்்பதில்மை. அது சூமறயொடுகின்ற, வன்பு்ணர்ச்சி
தசய்கின்ற, வறுமைமய உருவொககுகின்ற அவர்க்து
தசொநத
வைைொகற!
இதற்கு
ைொற்றொக
ஒடுககப்்பட்டவர்க்ொல்
கவதறொரு
வைைொறு
உருவொககப்்படுகிறது. ஆைொல், இநத வைைொமற
உருவொககு்பவர்கள நொவைொசிரியர்களும கவிஞர்களும
தொகை தவிை ததொழில்ரீதியொை அல்ைது கல்வித்துமற
சொர்நத வைைொற்றொ்ர்க்ல்ை’ என்று ஃபிைொன்ஸ
ஃ்பதைொன் கூறுகின்றொர். அநத வமகயில் ததணியொன்
கடத்தியிருககின்ற வைைொறு அத்தியொவசியைொைது.
டொனியகைொடும தடொமினிக ஜீவொகவொடும என்.
கக.ைகுநொதகைொடும கசர்நது சொதியத்தின் வீரியத்மத
அழிககின்ற ்பணிமயத் ததணியொன் ‘குடிமைகள’
மூைமததொடர்கின்றொர்.
உசாத்து்ைகள:

கவமைககொரிகளின் புத்தகம – கஷொ்பொசகதி
அகசொகமித்திைன் கட்டுமைகள - 2
ஆவ்ணம இம்ணயத்ம

•

கமத

நூறு
தனி்மயின்

தரமு பிைசோத்

அககொ சநதி கவமபில் சொைத்துணியொல் மககள
கட்டப்்பட்டிருநத்படி க்பொைொளிகளின் துப்்பொககிமய
தநஞசிற்கு கநகை எதிர்தகொண்டக்பொது தநடுநொம்ககு
முநதிய மூன்று ககொமடகம் நிமைத்துகதகொண்டொர்.
முதற் ்கா்டை; அடித்கதொய்நத ைமழயில் நமைநது, திரி
திரியொகப் புமகநத்படியிருநத அவகைொ விைொைத்தின்
துைககைொை வடிவம அலுமினியத்தின் ்ப்்ப்ப்பில்
அககொவிற்கு நிமைவில் வநதது. அவகைொ விைொைம
வொமழைைஙகம் முறித்து வீழ்த்தி வொமழத்
கதொட்டத்தின் நடுவில், உமடநத தவளம் முட்மட
ஓடு க்பொைச் சிதறிக கிடநதது. அதமைச் சுற்றி முறிநதிருநத
வொமழ ைைஙகளின் இமைகள தீயில் கருகியிருநதை.
கறுப்புப் த்பொட்டின் அ்வில் முகில்களுள ைமறநது
திரியும அவகைொவின் உமடநத பிைைொண்டம கண்களின்
முன் க்பருருவைொக இருநதது. அதன் வம்நத
முன்்பககத்தில்
தன்னிரு மககம்யும மவத்து
அழுத்திைொர். எரிநத அலுமினியச்சூடும, ைமழககுளிரும
அதில் மிச்சமிருநதை. அவருமடய ்பத்து விைல்களின்
அழுத்தலில் பிைைொண்ட அவகைொ விைொைம அமசவற்று
தசம்பொட்டு ைண்ணுள புமதநதிருநதது.
தீப்்பற்றி எரிநத அவகைொ விைொைம நிைொவமைக கி்ணறு
தொண்டியிருநத
கதொட்டககொணியினுள
வீழ்நது
தநொறுஙகிய க்பொது ்பைொலியிருநது இைொணுவத்திைர்
நிைொவமை கநொககி தஷல் அடித்தைர். வீழ்நத
அவகைொவின் ்பொகஙகம் மீட்டுப்க்பொக இைொணுவம
முன்கைறி நிைொவமைக கி்ணறு வமை வைககூடும என்ற
அச்சத்மதயும மீறி அககொவும அப்்பொவும அவகைொ
விைொைத்மதப் ்பொர்ககச் மசககிளில் புறப்்பட்டைர்.
அமைொ, அப்்பொவின் கொல்கம்ப் பிடித்துக தகஞசிக
ககட்டும, கொல்கம் உதறிவிட்டுத் தன்னுமடய அகைக
கரியர் மசககிளில் தவளளிப்பூண் க்பொட்ட தகொட்டன்
தடிமயயும, அககொமவயும அப்்பொ ஏற்றிக தகொண்டொர்.
அககொ மிகவும ைகிழ்ச்சியொக இருநதொர். ்பளளிககூட
தவளம்ச்சட்மடமயக கூடக கழட்டியிருககவில்மை.

ஆண்டு்ள

புத்தகப்ம்பமய விறொநமதயில் தூககி எறிநதுவிட்டு
தவளம்ச்சட்மடச் சிறுமியின் குதூகைத்தில் மசககிளில்
அககொ அவகைொமவப் ்பொர்ககப்க்பொை நொளிமை
தசம்பகைொச்சி இப்க்பொதும கமதயொகச் தசொல்லுவொர்.
அன்று அககொவின் கண்களில் அமைொ்ொச்சியின் மூர்ககம
வநதிருநதமதப் ்பொர்த்ததொகச் தசொன்ைொர். ஊர்ச்சைம
ஆமிககுப் ்பயநது உைப்ம்ப மூட்மடகளுடன் கப்பூதுத்
தைமவ தவளிககு இடமத்பயர்நதக்பொது, அககொவும
அப்்பொவும சைஙகம்க கிழித்து எதிர்திமசயில் ்பைொலி
கநொககி அவகைொமவப் ்பொர்ககச் தசன்றைர். கிட்டிைர்
தசதில் உதிரும மீன்த்பட்டி கட்டிய மசககிம்
கவலிகயொைைொகச் சொய்த்து விட்டிருநதொர். மீன் தவட்டும
கூர் ஒடுஙகிய கத்தியுடன் உமடநத அவகைொவிமைச்
சுற்றி கநொட்டமிட்ட்படியிருநதொர். சைஙகள சுற்றி
நின்றிருநதொலும யொருககும அருகில் தசல்லும துணிச்சல்
வைவில்மை. அககொ, அப்்பொவின் மசககிளிலிருநது
குதித்கதொடி, தன்னிரு மககம்யும பிைைொண்ட
அவகைொவில் மவத்து அதமைத் தளளிப்்பொர்த்தொர்.
பின்தைொரு க்பொதும அககொ, கிட்டிைரிடம மீன் வொஙகிச்
சமைகக விடவில்மை. அககொவுககுத் ததரியொைல் அமைொ
ஒரு ைதியம வொம் மீமைக கிட்டிைரிடம வொஙகிச்
சமைத்திருநதொர். நீண்ட முட்களுமடமய கநர்த்தியொக
நறுககப்்பட்டிருநத வொம் மீனின் சிறு துண்மடக கூட
வொயில் மவககொைகை இது கிட்டிைரின் த்பட்டியிலிருநத
மீன் என்ற்படி சொப்்பொட்டுத் தட்மட முன்ைொல் தளளி
மவத்துவிட்டு எழுநது தசன்றொர் அககொ. அமைொ அச்சம
ைண்டிய கண்களுடன் அப்்பொமவப் ்பொர்த்தொர். அப்்பொ
எட்டி, அமைொமவப் பிடரிமயப் த்பொத்தி அடித்தொர்.
‘கதொமற எண்ட பிளம்மய ஏைொத்தப் ்பொககிறிகயொ’
என்ற்படி சொப்பிடொைல் எழுநது தசன்றொர். நொனும
அமைொவுகை அன்று வொம் மீன் முழுவமதயும
சொப்பிட்டு முடித்கதொம. எைககு அநத வொம் மீனில்
எநத வித்தியொசமும ததரிநதிருககவில்மை என்று
தசம்பகைொச்சியிடம ககட்ட க்பொது ‘உவன் கிட்டிைன்
அண்மடககு அவகைொவுகமக தசத்துக கிடநத
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ஆமிககொைன்மை ்பத்துவிைல்களிமையும உப்பிடிக
தகொத்தொக கிடநத கைொதிைஙகம்க கழட்டப்
்பொத்திருககிறொன். எப்பிடி இழுத்தொலும உடுமபு க்பொை
விைகைொமட ஒட்டிக கிடநத கைொதிைம கழகைல்மை
கைொமை, மீன் தவட்டுற கத்தியொை
ஒரு நறுககிமை ைண்டு மககம்யும
தவட்டிக மீன் த்பட்டிகமக மவச்சுக
தகொண்டு வநதுட்டொன்’ என்றொர்
தன்னுமடய பூஞச்ணம ்படர்நத
கண்கள விரிய. அககொவிடம ககட்ட
க்பொது அவள ‘நீ சின்ைப் த்பொடியன்
உைககு இதுகள வி்ஙகொது’ என்றொர்.

வட்டக கழுத்து த்பனியனும அவமைப் க்பொைளியொககவ
நம்ப முடியொத கதொற்றத்மதக தகொடுத்திருநதது.
்பைமத்பொருநதிய, அதீத புமைவுக்ொல் பின்ைப்்பட்ட
க்பொைொளிகள குறித்த கமதகளிலிருநது தப்பி வநதுவிட்ட
கதொற்றத்தில் அவைது உடல்
தைலிநதிருநதது.

இரு்பத்திகயழு ்பஙகர்கம் தவட்ட
கவண்டியது அவைது தண்டமை
என்று ைொ்ணொசிங க்பககரியில்
மவத்துச் தசொன்ைொர். இைவில்
ைொ்ணொசிங
அவனுடன்
்பஙகமைதயொட்டி நிற்கும ஒற்மற
இரண்டைாம்
்கா்டை
;
ைொைைத்தின் கீழ் சொய்நதிருநது
ஈைப்பிசுபிசுப்்பொை இருளில் புதிய
உமையொடுவமதயும,
கசர்நது
ைண் வொசமையில், வியர்மவ வழிய
சொப்பிடுவமதயும ்பொர்த்திருககிகறன்.
இறுககிய கரிய கதகம நுமையொகப்
வொளி வொஙக வநதக்பொது இது
எத்தமையொவது ்பஙகர் என்று
த்பொஙகியது.
புதிதொக
ககட்கடன்.
சிரித்த்படிகய
தவட்டப்்பட்டிருநத L
வடிவ
இருப்்பதிகயழொவது
்பஙகர்
்பஙகரினுள கொல் விரித்து நிைமவ
ஓவியம் - ஷமீலா யூசுப் அலி
என்றவன், ‘தைல்ைைொ தவட்டுறன்
கநொககிப் ்படுத்திருநத க்பொது
ததொமடகளின் வழி அககொவின் த்பண்குறியில் உ்ணர்நத க்த்திமை இைத்தமும ஓைமும சலிப்ம்பகய தருது
வலி அதீத கி்ர்வு தருவதொக இருநதது. ்பஙகரின் அருகில் இநதப் ்பஙகமைச் சொகுமவமை தவட்ட விட்டொகை
நின்ற ைொைைத்தில் தகொழுவியிருநத ்பொைைொை ககொல்சரின் நல்ைொ இருககும’ என்றொன்.
்பச்மசநிறம நிைதவொளியில் ்பழுத்த ைொஙகனிகள ‘சொகும வமை ்பஙகர் தவட்டிைொல் ஊரில் ைண்குழிகள
க்பொைத் ததரிநதை. தவண்மையொை நிைவின் தொன் மிச்சம இருககும’ என்கறன்.
கருமபுளளித் திட்டுகள உறுத்துவதொகத் கதொன்றிய ‘எஙகளுககு இப்்ப குழிகள தொன் கைகககவணும
தநொடியில் உச்சம வநத ஆண்குறி அககொவின் ஒளிஞசு இருககிறதுககு இல்ைொட்டி அழுகுற
கயொனிப்பி்வுககுள வதஙகிச் சுருண்டது. அதுகவ, வித்துடல்கம்ப் க்பொட்டு மூட’ என்ற்படி வொளியுடன்
முதுகின் கீழ் விரித்திருநத ்பமழய உமைப்ம்பயில் திருமபி நடநதொன். அன்றிைவு அககொ தநடுகநைைொகியும
மிச்சைொயிருநத நொட்்பட்ட உைத்தின் ைைவொசமை, வீடு திருமபியிருககவில்மை. ஊர் முழுவதும கதடியும
வியர்மவகயொடு கசர்நது கைவியின் வொசமையொய் எஙகும கிமடககவில்மை. அககொவின் மசககிள
அககொவின் நிமைவின் ைடிப்புகளில் தஙகியிருநதது. ்பளளிககூடத்தின் கதைொ ைைத்தின் கீழ் நின்றிருநதது.
அப்்பொவும அமைொவும ஊமைச் சுற்றியிருநத இயககக
வீட்மடதயொட்டிக கிடநத தவள் வொய்ககொலின் கொமபுகள
எல்ைொம
ஏறி
இறஙகிைொர்கள.
முடிவில் க்பொைொளி ்பஙகர் தவட்டத் ததொடஙகியக்பொது த்பொறுப்்பொ்ர்களின் கொல்களில் விழுநது எழுநதொர்கள.
அவன் தண்டமையில் வநதிருககும க்பொைொளி என்கற அககொ எநதத் தடயமும இல்ைொைல் ஊைொரின்
ஊரில் எல்கைொரும க்பசிக தகொண்டைர். ததருவில் கண்களிலிருநது ைொயைொக ைமறநது க்பொயிருநதொர்.
ைண்தவட்டியும, சிறிய நொர்ககூமடயுடனும அவர் இைவு அககொமவயும, ்பஙகர் தவட்ட வநத த்படியமையும
்பகைொக L வடிவத்தில் மிக தைதுவொக நிைத்மதக ததொமைதூை ்பஸ ஸைொண்டில் ்பொர்த்ததொகச் சிை
தகொத்திய்படி இருநதொன். நொர்ககூமடயில் கசர்நத நொட்களின் பின்ைர் சுப்பு தசொன்ைொர். அப்்பொ கண்கள
ைண்ம்ண தவள்வொய்ககொலின் முடிவிலிருநத சிவகக, மீமசயில் வழியும களம்ப் புறஙமகயொல்
்பள்த்தில் இட்டு நிைவிைொன். தன்னுமடய ்பச்மச துமடத்த்படி ‘எளிய சொதி தன்மை சொதிப்புத்தியக
நிறக ககொல்சமை ைொைைத்தில் தகொழுவிவிட்டிருநதொன், கொட்டிட்டொன்’ என்று கொல் தகண்மடத்தமச துடிகக
அவன் ககொல்சர் கட்டியிருநதமத ஊைொர் ஒரு க்பொதும உறுமிைொர். தன் தகொட்டன் தடிமய எடுத்துக தகொண்டு
்பொர்த்திருககவில்மை. பின்கைைஙகளில் கதொட்டக சுப்பு தசொன்ை ததொமைதூை ஊருககு அககொமவத்
கி்ணற்றில் நீர் அளளிக குளிகக வொளி வொஙக வீட்டிற்கு கதடிப்க்பொகப் க்பொவதொக இமைநதொர். அமைொ
வருவொன். ைண் அழுககும புழுதியும அப்பிக கிடககும அவருமடய கொமைப் பிடித்து அழுது குழறிைொர்.
ததொ்ததொ்ப்்பொை நீ்க கொல்சட்மடயும, தவளுறிய ‘அவம் எண்டொலும நிமைதியொ இருகக விடுஙககொ’
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என்று கத்தியமதயும
ககட்கொைல் அமைொமவ
கவலிகயொைைொக உமதத்து வீழ்த்திவிட்டுப் புறப்்பட்டு
க்பொைொர்.
மூன்றாம் ்கா்டை; ்பச்மச கவொககிகடொககியின் மிகச்
சிறிய கமபி வமையுளளிருநது கைகைத்து ஒலித்த குைல்கள
தடித்துப் புமகயொகிக கமைநதை. அககொவிற்கு குைல்களின்
வசீகைம குறித்த அதீத கற்்பமைகள கி்ர்வு தருவதொய்
இருநதை. கவொககிகடொககியில் கட்டம்யிடும
குைல்கள, உதவி ககொரி இமறஞசும குைல்கள, ்பதிமை
எதிர்்பொர்த்துக கொத்திருககும நடுஙகும குைல்கள,
்பொடமை இமசத்த்படி தொககுதல் அனுைதிககொகக
கொத்திருககும குைல்கள, உமடநத குைல்கள, கதமபி
அழும குைல்கள, நீண்ட தை்ைஙகம்க கமைககும
கைகைப்பு ஒலிகளின் அரூ்ப ஸ்பரிசம கவொககிகடொககியின்
கமபிவமையுளளிருநது கசியும க்பொதில் ்பொடமைப்
க்பொை ைசித்துக ககட்ட்படியிருநதொர்.
அககொமவ, அப்்பொ ஊரிற்கு இழுத்து வநதக்பொது
அவருடன் இைண்டு க்பர் தும்ணககு வநதிருநதைர்.
அப்்பொவின் தகொட்டன் தடியில் ைத்தம கொய்நது
இறுகிககிடநதது. அககொமவ, அமைமைொ எழு்பது
வருடஙக்ொகக குனிநதிருநது கூன் விழுநத முதுகுடன்,
புமகயூதிச் சமைத்துப்க்பொட்ட ்பமழய குசினிககுள
தளளிப் பூட்டிைொர். தொழ்நத கூமையுடன் அடுப்புககரி
்படிநத
்பமழய
குசினி
வீட்மடதயொட்டிய
்பத்தியுளளிருநதது. அககொ கொல்கள இடறி நூற்றொண்டின்
்பமழமைககுள விழுநதுவிட்டது க்பொை உ்ணர்நது
தகொண்டொர். அப்்பொ குசினிககதமவ அடித்துச் சொத்தி,
இறுகப் பூட்டி கதவருகில் தன் தவளளிப்பூண் க்பொட்ட
தகொட்டன் தடிமயயும நிறுத்தி மவத்திருநதொர்.
அமைமைொவின் குசினியில் அமடககப்்பட்ட பின்ைர்
அககொ நிைத்மத, கதமவ, ்பமழமை்படிநத சுவமை
நகஙக்ொல் பிறொண்டும சத்தம ககட்ட்படியிருநதது.
கவலுப்பிளம்ப் ்பரியொரியின் ைகனும ஒட்டொவி
மவத்தியரும அககொவின் ைஞசள ்படிநத நொகமக நீட்டச்
தசொல்லிப் ்பரிகசொதித்தும, ்பச்மசககளி உருண்மடகம்ச்
சொப்பிடக தகொடுத்தும அககொ இைவுகளில் பிறொண்டுவது
நிற்கவில்மை.
இநதியொவிலிருநது அமைன் ககொயிலில் சின்ைகை்ம
ஆடவநது ஊரின் மிகவும நமபிகமகயொை மவத்தியரும,
நொட்்பட்ட
கநொய்கம்க
கு்ணப்்படுத்துவதில்
வல்ைவருைொை கவலுப்பிளம்ப் ்பரியொரியின்
அமறககுள ்பை வருடஙக்ொக அமட்பட்டுககிடநது
ஆடுவமதயும, ்பொடுவமதயும ைறநது உடல் ்பருத்து
நடகககவ சிைைப்்படும ருககுைணி தொன் அககொவின்
பிறொண்டும ்பழககத்திற்கு ைருத்துவம தசொன்ைொர். நீர்
ககொத்திருககும தவளிர் கொல் மூட்டுககள வமை

கசமைமய உயர்த்திவிட்டுக கொல்களுககு எண்த்ணய்
பூசிய்படி அககொவின் பிறொண்டலிற்கொை ைருத்துவத்மதச்
தசொன்ைொர். அவர் எஙகளூர் ஊர் அமைன் ககொயிலில்
கமடசியொக ஆடிய ஆட்டம ஊைொரின் நிமைவுகளில்
இப்க்பொதும இருககிறது என்று நொன் தசொன்ைக்பொது.
அநத ஆட்டத்துககுத் தொன் கவலுப்்பரியொரியொர்
தன்னுமடய தசொத்தில் ்பொதிமய எழுதி மவத்திருககிறொர்
என்று சிரித்தொர். ருககுைணியின் ஆகைொசமைப்்படி ருககுைணிமயக கவலுப்்பரியொரிககொகக கடத்தி வநது
தகொடுத்த
அப்்பொ
இைவுகளில்
அககொ
அமடககப்்பட்டிருநத குசினிககதமவத் திறநதுவிட்டொர்.
அதன் பின்ைர்தொன் இைவில் ஊர்ச் சநதிகவமபு தொண்டிக
கப்பூதுத் தைமவதவளி, ைஸகன் சீற் தகொம்பனிதயொட்டிய
தவஙகொயத் கதொட்டஙகள, மகத்ததொழிற்க்பட்மடயின்
குட்மடப் ்பத்மதகளில் எல்ைொம அககொமவப்
்பொர்த்ததொக ஊைொர் க்பசிகதகொண்டைர். அமைன்
ககொயிலின் கருவமறககுளளும, மவைவர் ககொயிலின்
சூைத்திலும குருதிககமற ்படிநத துணித் துண்டுகள
ததொஙகத் ததொடஙகியதும அதன் பின்ைர்தொன். அமத
அச்சத்தின் குறியீடொககி தசம்பகைொச்சி ‘இது மூதன்மை
தவளிககிருககும கொைம’ எைச் தசொன்ைொர். நிைம
தவளுகக முன்ைர் அககொ வீட்டு முற்றத்மதக
கூட்டுவமதயும, நித்தியகல்யொணிப் பூககம்க
தகொய்வமதயும ்படிகக கவம்ககு எழுமபும நொட்களில்
்பொர்த்திருககிகறன். நிைம தவளுககத் ததொடஙகியதும
அககொ குசினிககுள நுமழநது உட்்பககைொகப் பூட்டிக
தகொளவொர். இைண்டு நொட்க்ொக வீடு திருமபியிருககொத
அககொ திருமபிவநதக்பொது அவரிடமிருநது நீரின் ்பொசி
வொசமை வநதது. அவர் மகயில் தசய்தித்தொளில்
சுற்றப்்பட்டிருநத கவொககிகடொககி ஒன்மறயும
தகொண்டுவநதிருநதொர். அககொ ததொமைநது க்பொைமத
முற்றம கூட்டொைல் இருப்்பமதயும, தகொய்யப்்படொத
நித்தியகல்யொணிப் பூககள வொடி உதிர்வமதயும மவத்கத
நொஙகள அறிநது தகொண்கடொம. ைணியமைொைொ
குட்டியப்புைம தசம்பொட்டுத்தமறமயத் தொண்டிப்
்பைொலிப்்பககைொக ்பத்மதகம் விைத்தி விரிநத முடி
கொற்றில் ்பறகக அககொ க்பொவமதப் ்பொர்த்திருநததொகப்
்பைகொைம கழித்து என்னிடம தசொன்ைொர். அப்க்பொது
அககொ
்பைரின் நிமைவுகளிலிருநதும அழிநது
க்பொயிருநதொர். என்னிடம கவொககிகடொககியிருநது
வரும குைல்க்ம்க ககட்ட்படி அதன் முன்ைொல்
தன்னிரு கொல்க்யும விரித்து அைர்நதிருககும வொடல்
உருவைொககவ மிஞசியிருநதொர்.
***
தொககுலுககுத் ததொடககக கட்டம்யிடும த்்பதியின்
குைமைக ககட்கும நொட்களில், கவொககிகடொககியின்
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முன்ைொல் தன்னிரு கொல்கம்யும விரித்து புமழயில்
விைல்கம் நுமழத்து மைதுைம தசய்யும கவட்மக
துப்்பொககிப் ்பமடமய தநஞசிற்கு கநை எதிர்தகொண்ட
அன்றும அககொவிற்கு அரூ்பைொய் எழுநதது. அககொவின்
மைதுைம தசய்யும மககள சநதிகவமபின் தொழ்நத
கிம்களில் கிழித்த சொைத்துணியொல் ைடககிக
கட்டப்்பட்டிருநதை.
வற்றியுைர்நத
கதகத்தின்
எலுமபுகளில் முழு நீ்க கத்தரிப்பூ நிறச் சீத்மதத் சட்மட
்படிநது க்பொயிருநதது. நிமிர்நத தமையில் அடர்த்தியொை
தசம்பட்மட ையிர் முகத்தில் பிரியொகப் ்படர்நதிருநதை.
விரிநத கொல்களின் த்ர்வொை விைல்கள நிைத்தில்
ககொடுக்ொக இழு்பட்டை. உச்சியில் தவய்யில்,
உககிைைொக எரித்த ககொமடயின் தகிப்பில் ஊகை
முச்சநதியில் கூடியிருநதது. அச்சமும, கி்ர்வும உச்சியில்
எரிககும தவய்யிமை இன்னும உககிைைொககிை.
பின்னிருகமககளில் ஆயுதம தொஙகிய கைொட்டொர்
மசககிளகள
வீதிகயொைைொக
நிறுத்தி
மவககப்்பட்டிருநதை. வீட்மடதயொட்டிச் சரிநது கிடநத
கல்லில் அப்்பொ அைர்நதிருநதொர். அவருமடய கொலின்
தகண்மடத்தமச
துடித்துக
தகொண்டிருநதது.
ஆளுயைைொை பூண் க்பொட்ட தகொட்டன் தடி அவைருகில்
கவலியில் சொய்நது கிடநதது. அதன் ்பமழமைமையின்
வழுவழுப்பில் தவய்யில் எண்த்ணய் க்பொை வழிநதது.
கி்ணற்றடி கவலிகளில் த்பண்களின் அடுப்புக கரி்படிநத
முகஙகள இரு்மடநது கிடநதை. கிட்டிைர், ஒற்மறக
கொமை நிைத்தில் ஊன்றிய்படி மசககிளில் சரிநது
நின்றொர். கரியரில் கட்டப்்பட்டிருநத தசதில்கள உதிரும
ைை மீன் த்பட்டி சரிநது அதிலிருநது சிவநத நீர்க
ககொடுக்ொக ஒழுகிய்படியிருநதை. சுப்பு தவற்றிமைமய
தைன்ற வொமயத் தூககி கிைவல் வீதியில் எட்டித்
உமிழ்நதொர். தவளம்ச்சட்மடச் சிறுவர்கள கி்ணற்றடி
கவலிமய ஒட்டிக கிடநத நீண்ட சீதைநதுக குநதில்
தநருககி
அைர்நதிருநதைர்.
தசம்பகைொச்சி
தநடுநொட்களுககு முநதிய மவைவர் கவளவிமய குருதிப்
பிசுபிசுப்பில் நிமைவு கூர்நதொர். ்பண்டொ க்பககரியின்
கமடசி எச்சைொக ஊரில் மிஞசியிருககும, வைதுமக
முடைொகிப்க்பொை சுதுபுஞகச கைவொமயத் தடவிய்படி,
குநதியிருககத் கதொதொை இடம கதடிைொர். விைைொ அன்ரி
வீட்கடொடு தஙகிவிட்ட ‘கூர்ககொஸ’ ைொ்ணொசிங
தன்னுமடய அழுககுப்்படிநத ்பச்மசநிற ‘டர்்பன்’
துணிமய தமையிலிருநது அவிழ்த்து, மககளில்
்பநதைொகச் சுற்றிைொர். அறுககப்்படொத நீ்க கூநதல்
தவளம் முதுகில் கறுப்பு அருவியொய் சரிநது
இறஙகியது. முதுகின் ஓைைொக, வைது கதொள்பட்மடககு
கைைொக, தநடுநொ்ொக ஆறத தவட்டுககொயம சிவநது,
வொய்பி்நத்படி தவய்யிலில் கொய்நதது. கொயத்மதச்
சுற்றிச் தசதில்க்ொய் சீழ் இறுககிக கிடநதது.
அககொ பிரிபிரியொக முகத்தில் ்படர்நதிருககும ையிமை
52 ஆக்காட்டி 15 | 2017

விைத்தி வீதிமயப் ்பொர்த்தொர். க்பொைொளி மிகவும ்பமழய
தைொடைொை சி-ஸட் 75 பிஸட்ைலின் விமசமய இழுத்துச்
சரி ்பொர்ப்்பது கைஙகைொகத் ததரிநதது. க்பொைொளிகளும,
துவககுகளும
தூைத்திலிருப்்பது க்பொை தடித்த
திமைதயொன்று அககொவின் கண்களுககு அருகில்
கைஙகைொக அமசநதது. தசத்தல் மி்கொய் வரும
சொககிைொல் முகத்மத ைமறத்துக கழுத்தில் ச்ணல்கயிறொல்
சுருககிட்டிருநத க்பொைொளியின் கண்கள
சிறிய
தும்களின் ஊகட அககொமவ ஊடுருவிப் ்பொர்த்தது.
மி்கொய் சொககின் தும் அவனுமடய முகத்தில்
சுருஙகிக கிடநதது. சுருகமக இழுத்துச் சரி தசய்த
க்பொைொளி துப்்பொககிமய வொன் கநொககித் தூககி,
அமைதியொக இருககும ்படி விைல்க்ொல் ஊைொமைப்
்பொர்த்துச் மசமக தசய்தொன். கூட்டத்தில் கடும
இமைச்சலும, கத்தலும அமையொய் எழுநதை.
’தவடிககொத துவககுககு ஆரும ்பயப்பிட ைொட்டிைம’
என்றொர் அககொ. தசருப்புககொல்கம் தமையில் ஓஙகி
உமதத்த்படி வொன் கநொககி இைண்டு முமறகள சுட்டொன்.
சைஙகளின் இமைச்சல் இன்னும அதிகைொகியது.
க்பொைொளியின் துவககு அககொவின் தநஞசிற்கு
கநைொயிருநது. அவருமடய தமைமயக குறி ்பொர்த்தது.
சிறிய தொளில் கவைைொக எழுதப்்பட்டிருநத தசொற்கம்
அழுத்தம திருத்தைொக தவளம்ச் சட்மடச் சிறுவன்
வொசித்த்படியிருநதொன். ஊரின் இமைச்சமையும விைத்தி
மிகக கூர்மையொகக ககட்ட்படியிருநதது அவைது குைல்.
அககொ உதட்மடச் சுழித்துச் சிரித்தொர். தவண்மையொை
்பற்கள அழகொக இருநதை. சீத்மதத் துணி கொற்றில்
அமசநதது. துவககின் விமச இழு்படும சத்தம
இமைச்சலிலும, தவளம்ச் சட்மட சிறுவனின்
குைலூடும துல்லியைொை ஓமசயொக ககட்டது. அககொ
‘இது இனி ஒருககொலும தவடிககொத துவககு என்றொர்.’
அவருமடய கண்கள துவககின் முமைமய
ஊடுருவிப்்பொர்த்த ்படியிருநதது. துவககினுள சுருள
விமச உமடநத சத்தம ககட்டது. தவளம்ச் சட்மட
சிறுவன் தொளிலிருநது கண்கம்த் தூககி துவகமகப்
்பொர்த்தொன். அப்்பொ கவலியில் சொத்தி மவககப்்பட்டிருநத
தகொட்டன் தடிமய எடுத்துப் க்பொைொளியிடம நீட்டிைொர்.
‘ஒைடீை கைகக தநத்திச் சில்லுகம் கதஙகொய் சிைட்மட
ைொரி உமடச்சிருககு உவளுககு ஒரு அடி க்பொதும சீவன்
க்பொய்டும’ என்றொர். கிட்டிைர் மீன் த்பட்டியில் மகமய
விட்டு முமை ஒடுஙகிய கத்திமய எடுத்து ைை மீன்
த்பட்டியின் மீது மவத்தொர். தசம்பகைொச்சி துவககு
தவடிககொதது அமைொ்ொச்சியின் அருள என்றொர்.
அமைொ்ொச்சி தன் கண்களின் முன்ைொல் இைத்தப்்பலிமய
எடுகக ஒருநொளும விடைொட்டொள என்று நிைத்தில்
அடித்துச் சத்தியமும தசய்தொர். இனி ஒருக்பொதும
மூதன்மை அமைொ்ொச்சி ஊருககுத் திருமபி
வைைொட்டொள என்றும, அநதக கொைம ைமைகயறிப்

க்பொய்விட்டது என்ற்படி எழுநது தசன்று அககொ
கட்டப்்பட்டிருநத சநதிகவமபின் கவரில் ததொட்டு
‘எண்ட அமைொ்ொச்சி’ என்று கண்களில் ஒற்றிக
தகொண்டொர்.
சுருள வில் உமடநத துப்்பொககிமய அவர்க்ொல் சரி
தசய்யமுடியவில்ை. அமத அவர்கள தூககி வீசிடொைல்
மிகவும ்பத்திைைொக தசய்தித்தொளில் த்பொதிநது
மவத்தைர். அககொவுககொை ைொற்றுத் தண்டமை வமககள
்பைைொலும உைத்துச் தசொல்ைப்்பட்டை. க்பொைொளிக்ொல்
அநதத் தண்டமை முமறகள மூர்ககைொகவும,
உடைடியொகவும நிைொகரிககப்்பட்டது ைட்டுமில்ைொது
அமவ கொட்டுமிைொண்டித்தைைொை முமறமைகள
எைவும, மீறி முயற்சிப்்பவர்கள ்பொரிய விம்வுகம்ச்
சநதிகககவண்டி வரும என்று எச்சரிககவும்பட்டைர்.
‘துவககுகம்த் விட துல்லியைொை கருவி இன்னும
கண்டுபிடிககப்்படவில்மை புதுத் துவககு நொம்ககு
வநதுவிடும ஒரு நொளில் இநத அழுகிய உடலுககு
ஒன்றும நடநதுவிடொது’ என்றொன் மி்கொய்ச்சொகமகப்
க்பொர்த்தியிருநத க்பொைொளி. அககொவின் தண்டமை
அடுத்த நொளுககுத் தளளி மவககப் ்பட்டிருப்்பமத
அறிவித்த க்பொைொளிகள கைொட்டொர் மசககிளகளில் ஏறிச்
தசன்றைர். ஊைொர் சநதிகவமம்ப விட்டுக கமைநது
தசன்ற க்பொது இரு்த் ததொடஙகியிருநதது. புதிய
மகத்துவகமகப் த்பரிய கொமபிலிருநது எடுத்துவை
இருவர் கைொட்டொர் மசககிளில் உடைடியொக விமைநது
தசன்றொர்கள. விமைநது தசன்றவர்கள பின் ஒரு க்பொதும
ஊர் திருமபிவைவில்மை. அவர்கள தசன்ற கைொட்டொர்
மசககிள தநடுநொட்களின் பின்ைர் ஊர்ச் சுடமையின்
தூர்நத கி்ணமறத் தூர் வொரிய நொளில் ஊைொைொல் கறள
பிடித்துக கண்தடடுககப்்பட்டது. அதில் கட்டப்்படிருநத
தவளளிச் சிலுமவமய மவத்து தைொறிஸ அண்்ணன்
தன்னுமடய அப்்பொவின் கைொட்டொர் மசககிள தொன்
அது என்்பமத உறுதிப்்படுத்திைொர். ஆைொல், ஊைொரின்
நிமைவுகளில் இருநது துப்்பொககி எடுத்து வை விமைநது
தசன்றவர்களின் முகஙகள முழுவதுைொக அழிநது
க்பொயிருநதை.
அககொ, அககுளிர் இைவில் கவமபின் கிம்களில்
கட்டப்்படிருநத மககளில் முழுப்்பொைத்மதயும தகொடுத்து
ஆழ்நது தூஙகிப் க்பொயிருநதமதத் தொன் பின் இைவில்
மூத்திைம த்பய்ய தவளியில் வநதக்பொது ்பொர்த்ததொக,
சுதுபுஞகச ்பஸஸிற்குக கொத்திருநத ஒரு ைமழநொளில்
,தகொடிகொைத்தில் மவத்து என்னிடம தசொன்ைொன். நொன்
திரும்ப ஊருககு க்பொகப்க்பொவதொக அவனிடம
தசொன்கைன். இைொணுவத்தொல் ஆககிைமிககப்்பட
ஊருககு தொன் ஒருக்பொதும திருமபிவைப்க்பொவதிமை
என்றும, வன்னிப்்பககைொகப் க்பொகப்க்பொவதொகவும
தசொன்ைொன். அதன் பின் ஒரு நொளும அவன் ஊருககுத்

திருமபியிருககவில்மை. நொன் அன்மறய பின்னிைவில்
யன்ைலூகட ்பொர்த்த க்பொது அப்்பொ தூககம வைொைல்
கயிற்றுக கட்டிலில் புைண்டு தகொண்டிருநதொர்.
அவருமடய தகொட்டன் தடி அவைருகில் கிடநதது.
அககொவின் உடல் எமடயற்று கொற்றில் மிதப்்பது க்பொை
தூைத்தில்
ததரிநதது.
நொன்
அதிகொமையில்
துப்்பொககிகவட்டுகள ககட்டுக கண் விழித்த க்பொது
கைற்கில் ்பைொலிப் ்பககைொக தவடிச்சத்தஙகளும,
தஷல்லும ஓயொைல் ககட்ட ்படியிருநதை. கூர்நது ககட்ட
க்பொது சிை துப்்பொககி கவட்டுச் சத்தஙகளும ககட்டை.
அமைொ உைப்ம்பயில் சொைொன்கம் மூட்மடயொகக
கட்டிக தகொண்டிருநதொர். எட்டி யன்ைலூடு
தவளிவொசமைத் தொண்டி அககொமவப் ்பொர்த்கதன்.
சநதிகவமபின் கீழ் தன்னிரு மககளிலும அககொ ஆழ்நது
உறஙகிக தகொண்டிருநதொர்.
தசம்பகைொச்சி தொதைொருக்பொதும ஊமைவிட்டு
வைப்க்பொவதில்மை என்றும, உககி ைண்க்ணொடு
ைண்்ணொகப்
க்பொைொலும
அமைொ்ொச்சியின்
நிைத்திகைகய இருககப்க்பொவதொகவும உறுதியொை
குைலில் தசொன்ைொர். குட்டியப்புைம கதொட்டொத்திற்கு
நீர் இமறககச் தசன்ற ைொன்ைணியம ைொைொ ‘த்படியள
ைகவொமட ைவொககவ விற்கறொ ்பண்ணிப் க்பொய்ட்டஙகள
ஒரு நொயம்யும கொ்ணல்ை அவஙகளுககுத் ததரியும
ஆமி
தவளிககிடப்
க்பொறஙகள
எண்டது
துமைஞசுக்பொவொர்’ என்று அழுவொமைப் க்பொை
தசொன்ைொர். ‘ஆமி அமைை்ணத்தியொைம பிநதி
தவளிககிட்டிருநதொஙகள எண்டொ தசம்பொட்டுத்
தமறககு தண்ணி கட்டி முடிச்சிருப்்பன்’ என்று
அஙகைொய்த்தொர். நொன் அப்்பொவின் அகைககரியர்
மசககிளில் இருநத்படி சநதிகவமம்பக கடநது தசன்ற
க்பொது அககொ மககளில் முண்டு தகொடுத்துத்
ததொஙகிய்படி வீதிமய கவடிகமக ்பொர்த்த்படியிருநதொர்.
நொஙகள தொர்வீதிமயக கடநது, ைொட்தடொழுஙமக
முடிநது, சுடமை தொண்டிப் க்பொகும க்பொது ஊமைத்
2017 | ஆக்காட்டி 15

53

திருமபிப் ்பொர்த்கதன் அககொவின் தைலிநத சீத்மதத்
துணிக்பொர்த்திய உடல் கொற்றில் அப்்படிகய எழுமபி
முகில்கக்ொடு முகில்க்ொக மிதநது முழுநிைவு க்பொை
எஙகளுடகை வநதது. பின்ைர் அப்்படிகய கைல் எழுநது
வொன் கநொககிச் தசன்று புளளியொய் ைமறநதது.
அககொவின் புனிதவுடல் கொற்றில் எழுநது வொன்கநொககிச்
தசன்ற அநத நொள அககடொ்பர் முப்்பது ஆயிைத்துத்
ததொள்ொயிைத்துத் ததொண்ணுொற்று அய்நது என்று
தசொன்ைொல் நீ அமத ைறுத்து இல்மையது ஆயிைத்துத்
ததொள்ொயிைத்தித் ததொண்ணுொறு அககடொ்பர் இரு்பது
என்று தசொல்ைக கூடும.
***
அப்்பாவின் ்வளளிப் பூண் ்்பாட்டை ்காட்டைன் தடி :
தகொட்டன் தடி ்பைரின் தநற்றிச் சில்லுகம் உமடத்தமத
அப்்பொ கமத கமதயொகச் தசொல்லுவொர். ஊரின் சித்திை
வொத்தியொைொை ‘மவட் அண்ட் மவட்’ துமை ைொஸடர்
தமைமையில் அமைன் ககொயில் நுமழவுப்க்பொைொட்டம
நடநதக்பொது மநைொர் த்பரியைணியத்தின் ்பககத்தில்
அப்்பொ தொன் முககிய மகயொக இருநதவைொம. ககொயிலின்
முன்வொசல் ைைககதவுகம் இழுத்துச் சொத்தி
இருமபுச்சஙகிலியொல் கட்டிவிட்டு. இைவு ்பகைொகத்
தனி ஆ்ொகக கதவின் ஓைைொகக தகொட்டன் தடியுடன்
குநதியிருநதொைொம. அமைொ த்பரியைணியம வீட்டிலிருநது
இைண்டுகவம்ச் சொப்்பொட்மடயும ககொயில் வொசலிற்கக
தகொண்டு க்பொய்க தகொடுப்்பொைொம. பூண் க்பொட்ட
தகொட்டன் தடியொல் அப்்பொ துமை ைொஸடருமடய
தநற்றிச் சில்மைக ககொயில் வொசலில் மவத்துப்
பி்நதொைொம. ைொஸைரின் ‘மவட் அண்ட் மவட்’ முழுச்
சிவப்்பொக ைத்தம ஊறித் ததொப்்பைொக நமைநத க்பொதும
ைொஸடர் ஒரு அடிகூட பின்னுககு எடுத்து
மவககவில்மையொம. ைொஸைருமடயது தொன் அப்்பொவின்
தகொட்டன் தடி, கமடசியொகப் பி்நத தநற்றிச் சில்லு
என்றொர் அமைொ. அப்்பொவிடம ககட்டொல் ‘மூத்திைம
த்பய்யப் க்பொை இமடதவளியிமை ககொயிலுகமக
க்பொய்ட்டொஙகள திருட்டு நொய்கள’ என்்பொர். பின்தைொரு
நொளில் தவள் வொய்ககொமை ஒட்டிக கிடநத L வடிவ
்பஙகரில் கதஙகியிருநத தவள்த்தில் அப்்பொமவச்
சுட்டுப் க்பொட்டிருநத அன்றும தவளளிப் பூண் க்பொட்ட
தகொட்டன் தடியும அவரின் ்பககத்தில் இருநதது. ்பலூன்
க்பொை ஊதி த்பருத்திருநத உடமை அவசைைொகச்
சுடமையில் எரித்த க்பொது அநதத் தூமைக
தகொட்டமையும அவருடன் கசர்த்து எரிகக தசொல்லி
அமைொ இமைநது அழுதொர். கொடொற்ற கவண்டி
அப்்பொவின் சொம்பமைக கி்றியக்பொது தகொட்டன்
தடியின் தவளளிப் பூண் தீயில் எரியொைல் ்ப்்ப்ப்புடன்
மிஞசியிருநதது.
L வடிவ ்பஙகர் : தண்டமை த்பற்ற க்பொைொளியொல்
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கநர்த்தியொக தவட்டப்்பட்ட ்பஙகருள ததொடககத்தில்
குமற பீடித் துண்டுகளும, சொைொயப் க்பொத்தல்களுகை
இமறநது கிடநதை. அடியில் கிழிநத உைம வநத
உைப்ம்பயும கிடநதது. விைைொ அன்ரி வீட்டுக
குப்ம்பகம் அதனுள தகொட்டுவமதயும சிை தடமவ
்பொர்த்திருககிகறன். அடுத்து வநத ைொரிகொைத்தில் தவள்
நீைொல் நிைமபி வழிநத ்பஙகரினுள வொற்க்பத்மதகளும
தவம்க குஞசுகளும முதலில் வ்ர்நதை. ககொமடயில்
அநத தவள் நீர் ்பஙகரின் அடியில் சிறு குட்மடயொகத்
கதஙகிக கிடநதது. மிக உககிைைொை ககொமட நொட்களிலும
நீர்ததுமபும ைொட்டின் கண்கள க்பொை நீர் வற்றொைல்
ஈைலிப்்பொக இருநதது. அப்்பொவிைது உட்்பட ஆறு
உடல்கள அநதக குட்மட நீரில் அழுகி மிதநதிருககிறது.
ஊர், த்பயர் ததரியொத த்பண்ணின் நிர்வொ்ண உடல்
தநடுநொட்களுககுக கவனிப்்பொைற்றுக கிடநதது. அப்்பொ
தொன் உருககுமைநத அநதப் த்பண்னின் உடமைத்
தனியொ்ொகத் கதசிைைத்தின் கீதழொரு ஊைடஙகு இைவிற்
புமதத்தொர். அநதப் ்பஙகர் ஊரின் வீ.சிககொணியில்
இருப்்பதொல் யொைொலும தூர்த்திட முடியவில்மை.
இப்க்பொதும வற்றொத நீரின் அடியொழ ஈைலிப்புடன்,
்பச்மச ைண்வொசமையுடன் ்படுகுழி க்பொை அஙகக
இருப்்பமத ஊர்ப்்பககம க்பொைொல் தவள்வொய்ககொலின்
முடிவில் கொ்ணைொம.
்பச்ச ்வாககி்டைாககி : ஓைஙகளில் உமடநது ்பச்மச
நூல்
கநர்த்தியொக
வரியப்்பட்டிருநத
்பச்மச
கவொககிகடொககி கைைொைதொக இருநதது. அதன் சிறிய
வட்டைொை கமபி வமை தூசி்படிநது எண்ம்ணப்
பிசுபிசுபில்
இருநதது.
அதன்
ஒலி
அச்சமூட்டுவதொயிருநதது. அககொ அதில் வரும ஆண்
குைல்கம்
ஆர்வைொகக
ககட்ட்படியிருப்்பொர்.
த்பண்குைல்கள வரும க்பொது அவசைைொக அதன் சிறு
முமைமயத் திருப்பி விடுவொர். கவொககிகடொககி
இருண்ட குசினியின் ஒட்டமற ்படிநத புமகக்பொககிப்
த்பொநதிலும, ்பமழய கொய்கறி க்பொடும கூமடயிலும
இருப்்பமதப் ்பொர்த்திருககிகறன். ஒரு நொள ஊரின் த்்பதி
குசினிக கதமவ உமடத்துத் திறநது அககொமவக மகது
தசய்த க்பொது ஊரின் முதைொவது கவொககிகடொககி
மவத்திருநத த்பண் என்ற த்பயர் அககொவிற்கு வநதது.
அநதப் ்பச்மச நூல் வரிநத வொககி-கடொககிமய
அககொவிற்கு எதிைொை முககிய சொட்சியொக ஊரின் முன்
மவத்த க்பொது அது ஒரு நொளும கவமை தசய்யொத
துருப்பிடித்த கவொககிகடொககி என்றொர் அககொ. அமத
அப்்பொவும, த்்பதியும, ஊைொரும... யொருகை
நம்பவில்மை.
(கபிரிகயல் கொர்சியொ ைொர்கககஸ நிமைவுகளுககு)
•

கட்டுமை

்்த்ளின் அழகியலும்

புதிய ்்த
வசகால்லி்ளும்

அ்னைகாஜன் பேகாலகிருஷ்ணன்
1
இதுதொன் இைககியம என்று ஒரு வமையமறககுள
இைககியத்திற்கொை ்பண்புகம் த்பொதுமைப்்படுத்தி
அடககிவிட முடியொது. ஒவதவொருவருககும ஒவதவொரு
வமகயொை புரிதல்கள இைககியத்தின் கைல் இருககும.
தொன் நமபுவமத இைககியைொகக தகொள் அவர்களுககு
முழுச்சுதநதிைமும இருககின்றது. அகத க்பொல் அமத
ைறுத்து விவொதிககவும ைற்றவர்களுககும சுதநதிைம
இருககின்றது. இதைொல் எப்க்பொதும இைககிய
வொதிகளிடம இைககியச் சண்மடகள ஓயொைல் நிகழ்நது
தகொண்டிருககும. ஒருவர் தசொல்வமதக ககட்டும
ைறுத்தும அவர்களுககிமடயில் விவொதம நிகழ்நது
தகொண்டிருககும, இநத ஓயொத தசயற்்பொடு சிைசையம
வமபுதுமபுகம்க கி்றிவிட்டொலும அதன் நீட்சி தொன்
இைககியம என்னும இயககத்மதப் புறவயைொக
நிகழ்த்துகிறது.
வமபு
துமபுகள
வழிகய
இைககியத்திற்குள நுமழநது தீவிை வொசகர்க்ொைவர்கள
நிமறயப்க்பர் இருககத்தொன் தசய்கிறொர்கள.
சைகொைத்தில் எழுதிகதகொண்டிருப்்பவர்கள இதுதொன்
இைககியம என்ற புரிதலில் ஒவதவொருவரும ஒவதவொரு
வமகயொை
நிமைப்்பொட்டுடன்
எழுதி
கதகொண்டிருககிறொர்கள. புதிதொக எழுதவருமக்பொது
இ்ம எழுத்தொ்ர்களுககு இருககககூடிய முககிய
பிைச்சிமைகய அனு்பவம சொர்நததுதொன். தைது
வொழ்கமகயில் நிகழ்நத அமைககழிப்புகளின் ஊடொக
ஒரு த்பொதுப்்பொர்மவமய த்பற்றிருநதொகை கைைதிகைொக
ஒன்மறப் புதிதொகச் தசொல்ை இயலுைொகவிருககின்றது.
இைககியத்தின் அடிப்்பமடகய இஙகிருநதுதொன்
ஆைம்பைொகின்றது.

முன்மைய தமைமுமறயுடன் ஒப்பிடும க்பொது
இன்றிருககககூடிய தமைமுமறககு அதிகைொை
அமைககழிப்புகள
புறவயைொகச்
சொத்தியம
இல்ைொைலிருககைொம. த்பரும்பொலும அமைத்து
வசதிகளும மககளுககுக கிமடககின்றை. எல்ைொ
வசதிகளும இருககககூடிய ஒருவர், சுயைொக
அமைககழிப்புகள ஊடொக எமதயும த்பற்றுகதகொள்
முடியொத ஒரு தமைமுமறயில் இருககககூடிய ஒருவர்
புதிதொக என்ை எழுதிவிட முடியும என்ற ககளவி
எழுவது இயல்்பொைதுதொன்.
கைமக்பொககொக இநதக ககளவிகள எழுநதொலும
இன்மறய தமைமுமறயில் ஒரு புமைவு எழுத்தொ்ர்
எழுநது வருவது அத்தமை கடிைைொைதொ என்ற
ககளவிககொை விமடமயக தகொஞசம ஆழைொககவ
்பொர்கக கவண்டும.
அசைொை கமதகள தசொநதைொகச் தசொல்வதற்கு
அனு்பவத்தின் ஊடொகத் திைண்ட ஒன்று இருககுமக்பொகத
சொத்தியைொகும. அனு்பவஙகள கநைடி வொழ்கமகயின்
அமைககழிப்பிலிருநது உருவொகின்றை..
புமைவுககுத் கதமவயொை புறவயத் தகவல்கள
அவதொனிப்பு ஊடொக உருவொகிைொலும, அகவய
உ்ணர்வுகளும இயல்்பொககவ விரியும உள்கத்
கதடலுகை ்பமடப்புைகத்மதத் தீர்ைொனிககின்றை.
ஒவதவொருவருககும
ஒவதவொரு
வமகயொை
தனித்துவஙகள உருவொகின்றை. இநதத் தனித்துவைொை
்பமடப்புைககை அவைவரின் ஒட்டுதைொத்த இைககியப்
க்பொகமகத் தீர்ைொனிககின்றது.
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ஈழத்தில் இதுவமை இநதப் ்பமடப்புைகத்மத
மையப்்படுத்தி விவொதஙகள நிகழ்நதிருககின்றைவொ
என்று ்பொர்த்தொல் எைககுத் ததரிநது அவவொறு இல்மை
என்கற கதொன்றுகின்றது. ஈழத்து இைககிய உைகம
தவறுகை ககொட்்பொடுகளுடன் தஙகி ்பமடப்பூககைற்ற
்பொமைவைைொக இருப்்பதற்கு இதுவும ஒரு கொை்ணைொகக
தகொள் முடியும.
சமீ்பகொைைொக ஈழத்தில் புமைவுகள எழுத ஆைமபித்த
எழுத்தொ்ர்களிடம புதுவிதைொை நமபிகமகமயப்
த்பறககூடியதொக இருககின்றது. அழகியல் சொர்நது
அவர்களின் மீது எதிர்்பொர்ப்ம்ப அதிகரிகக முடிகின்றது.

2
தர்மு பிரசாத்
தர்மு பிைசொத்தின் சிறுகமதகள அதிகம ்படிைஙகள
ஊடொக கமதகம் நகர்த்திச் தசல்கின்றை. க்பொருககுப்
பிநமதமய ைொனுட ைைநிமையின் சிமதவுகம்த் தொன்
இவரின் கமதகள தசொல்கின்றை. வன்முமறயின் தகொடூை
அடககுமுமறகள தமைமுமற கடநது எப்்படிப்
்பயணிககின்றை என்்பகத இவரின் புமைவு
சிரு்ஷடிப்்பொக இருககின்றது. தொயகம - புைமத்பயர்
கதசம
இைண்டுககும
இமடயில்
கமைநத
அனு்பவஙகளின் ையகக நிமையொகப் ்படிைஙகள
உருப்த்பறுகின்றை. நகைஙகளின் பிைைொண்டஙகள மீது
தர்மு பிைசொத்துககு பிைமிப்பு இருககின்றது. அதிகம
ஓய்நத நகைத்தின் கம்ப்பு புறவயைொக அவைொல்
கொட்சிப்்படுத்தப்்படுகின்றது. ஒருவமகயில் புறவயைொை
கமத தசொல்ைமைகய தர்மு பிைசொத் உருவொககுகின்றொர்.
கமததசொல்லியின் ்பொர்மவயில் கதொைொநதர்களின்
ககொ்ணத்தில் த்பொறுககப்்படும விம்பஙகள ்பககஙகம்
நிைப்புகின்றை. இநத விம்பஙகள ஊடொககவ கமத
ைொநதர்களின் அகவய உ்ணர்வுகம் வொசிப்்பவர்க்ொல்
உருவொககப்்பட கவண்டியுள்து. அகவய உ்ணர்வுகம்
வொசிப்்பவர்களின் ஊகத்துககக தர்மு பிைசொத்
விட்டுவிடுகிறொர். இது கதர்நத மூம் உமழப்ம்ப
வொசிப்புககுக ககொருகின்றது. சிை சையம இதுகவ
கமதமய வொசித்துப் புரிநதுதகொள் கம்ப்ம்ப
உருவொககுகின்றது. கட்டிறுககைொை தைொழிநமட
வொசித்துப் புரிநதுதகொள் ்பைசையம தடஙகல்கம்
விதித்தொலும அதுகவ தசொல்முமறயின் இயல்்பொக
இருககிறது. இநத நமடயின் தொககம எநத
முன்கைொடிகளின் ்பொதிப்பும இல்ைொைல் இருப்்பது
ஒருவமகயில் அவரின் தனித்துவத்மதக கொட்டுகின்றது.
யதார்த்தன்
யதொர்த்தனின் முதல் சிறுகமதப் புத்தகம ‘தைடூசொவின்
கண்களின்
முன்
நிறுத்தப்்பட்ட
கொைம’
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தவளியொகியுள்து.
த்பரும்பொலும
வன்னி
நிைப்்பைப்பில் வொழ்நதவர்கம் கமத நொயகர்க்ொகக
தகொண்டு க்பசும கமதகள. ைனித ைைஙகளின்
கீழ்மைமயச் தசொல்லும கமதக்ொக இமவ
இருககின்றை. ஆைொல், தைல்லு்ணர்ச்சிமய (sentiment)
சீண்டும கமதக்ொககவ இருககின்றை. அமதத்தொண்டி
இககமதக க்ம உள்டுககுகளில் விரியும த்ம
தவற்றிடைொககவ இருககின்றது. எளிய ைனிதர்களின்
ஆமசகளும அவர்களின் வீழ்ச்சியும, உைகையைொககலின்
பின்பு சமூக வமைத்த்ப் ்பொவமைகளின் அதிகரிப்பின்
பின்பு, யுத்தம ஓய்நத பின் எழுநது வநதிருககும
தமைமுமறயின் வொழ்கமக மீதொை அவதொனிப்புகம்
யதொர்த்தனின் கமதகள இயல்்பொக முன்மவககின்றை.
த்பரும்பொைொை கமதகள க்பச்சு தைொழியில்
தசொல்ைப்்படுகின்றை. உைகையைொககல் சூழலுககுப்
பின்பு ஏற்்பட்டு இருககும க்பச்சு தைொழி ரீதியிைொை
ைொற்றத்மத இவரின் கமதகளில் நுண்மையொக
அவதொனிககைொம. எஸ.த்பொ எழுதிய யொழ்ப்்பொ்ண
தைொழி இன்றில்மை. அவர்களுககுப் பின் வநத ைொகவன்,
கஷொ்பொசகதி க்பொன்கறொர் எழுதிய க்பச்சு தைொழியும
இன்று ைொறிவிட்டது. யதொர்த்தன் தசொல்லிச் தசல்லும
தைொழி என்்பது விவிலியத்மதயும, இன்மறய உருைொறிய
வடககின் க்பச்சு தைொழிமயயும பிம்ணத்து அவருககுரிய
தனித்துவத்துடன் ஒப்க்பற்றும ஒன்று.
ஒட்டுதைொத்தைொக யதொர்த்தனின் ்பமடப்புைகம
ைொனுடர்களின் அன்ம்பத் து்ஷபிைகயொகத்துககு
உள்ொககும சக ைனிதர்களின் கீழ்மைமயகய
தசொல்கின்றது. ஆ.ைொதவன் ைனிதர்களின் கீழ்மைமயச்
தசொன்ைொர். அவருககும யதொர்த்தனுககும இமடயில்
முககிய கவறு்பொடு உண்டு. யதொர்த்தன் அதிகம அகவய
உ்ணர்வுகளுககுள
தசல்ைொதவர்.
புறவயைொை
சித்தரிப்புகளிகை தஙகிவிடுவொர். இது இயல்புவொத
எழுத்தின் ஒரு ்பஙகு. புறவயச் சித்திரிப்புகள ஊடக
எளிமையொக அன்றொட நிகழ்வுகம் இம்ணத்துக கமத
தசொல்லுதமை,
எஸ.த்பொ.
ைற்றும
பூைணி
க்பொன்றவர்களிடமும இகத வமகயொை இயல்புகம்க
கொ்ணமுடியும. அதைொகை இன்றும அவர்கள

இயல்புவொத எழுத்தின் முன்கைொடிக்ொக அமடயொ்ப்
்படுத்தப்்படுகின்றொர்கள. இைஙமகத் தமிழ் இைககியம
சொர்நது நுண்சித்திரிப்புகம் அதிகம தவளிகதகொ்ணர்நத
வர்களில் எஸ.த்பொவும ததளிவத்மத கஜொசப்பும
முககியைொைவர்கள.
யதொர்த்தனும தர்முபிைசொத்தும யுத்தத்தின் பின் ஏற்்பட்ட
விம்வுகம் அகழ்நது எடுத்துக கமதகம்
எழுதுவதில் ஒத்த தன்மைமயக தகொண்டிருககிறொர்கள.
யதொர்த்தன் தனிகய ைனிதர்களின் உ்ணர்வுகம்ப்
க்பசகவ எத்தனிககின்றொர். அைசியல் த்த்மத அதிகம
தும்ப்்பதில்மை. தர்மு பிைசொத்தின் கமதகள அைசியல்
த்த்மதயும ககளவி ககட்க முமைகின்றை. இறுதி
யுத்த கொைமும முகொம வொழ்கமகயும யதொர்த்தனின்
கமதகளில் ஊற்தறடுகின்றை. ்பதின்ை வயதுச் சிறுவன்
ஒருவனின் ்பொர்மவயில் த்பரும்பொலும அப்புமைவுகள
நகர்கின்றை. தர்மு பிைசொத்தின் புமைவுகள ்பல்கவறு
இயககஙகள இயஙகிய எண்்பதுகளின் கொைத்மதத்
ததொட்டு ஊசொவி விடுதமைப்புலிக்ொல் ஏமைய
இயககஙகள தமடதசய்யப்்பட்ட சம்பவத்தின் எச்சத்மத
மீட்டி முற்றிலும யுத்தம ஓய்நத இககொைத்தில் நின்று
விசொைம்ண தசய்கின்றை. இஙகக தவறுகை அைசியல்
க்பசொைல் கமதகளின் ஊடொக
அவற்மற
இயஙகச்தசய்வதில் தர்முவின் இைககிய தவற்றி
தஙகியிருககின்றது.
்சநதூரன்
தசநதூைன் சிை கமதகம் எழுதியிருககிறொர்.
சிறுகமதகள என்ற வட்டத்தில் அடககககூடியதொக
இருநதொலும த்பரும்பொலும அமவ நீளகமதககொை
வடிவத்மதக
தகொண்டிருககின்றை.
கட்டஙக
ட்டஙக்ொகச் சம்பவஙகம்க ககொர்ப்்பதின் ஊடொக
முழுமையொை ஒரு சித்திைத்மத கநொககி நகரும கமதகள.
சம்பவஙகம் ஊசி - நூலிைொல் மதப்்பது க்பொை
அமைத்மதயும இம்ணககும மதயல் ககொடுகக்
கமதகளின் மையப்புளளிமய கநொககிக குவிகக
மவககின்றது.
அதிகம
உ்ணர்வுகம்கயொ,
கழிவிைககத்மதகயொ உண்டு ்பண்்ணொைல் ைனித
அவைத்தின்
கமடநததடுத்த
சிறுதுளிகம்
ஊதிப்த்பருப்பித்துக
கொட்டும
தசொல்முமற.
உவமைகளும சம்பவ வி்பரிப்புகளும கஷொ்பொசகதிமய
நிமைவு ்படுத்துகின்றை. உ்ணர்ச்சிகைைொை ஒரு
சம்பவத்மதச் தசொல்லிவிட்டு அதன் முடிவில்
அஙகதைொை உ்ணர்வுகம் விமதத்துச் சுய்பகிடிமய
உருவொககும கஷொ்பொசகதியின் உத்தி தசநதுொைனிடம
நிமறயகவ உண்டு. அதன் தொககத்தின் எச்சத்மதக
குழிகதொண்டி புமதத்தொலும கவறு கமதகளில்
அவருககக ததரியொைல் எழுநது நடைொடத்தொன்
தசய்கின்றை.

சாதனா
சொதைொ இதுவமை ஆறு சிறுகமதகள எழுதியிருககிறொர்.
யுத்தம என்்பமதத் தொண்டி எமவயும ஈழத்து
இைககியத்தில் வைொதொ என்ற ககளவி எப்க்பொதும
இருப்்பதுண்டு. சொதைொ இநத இடத்தில் குறிப்பிடப்்பட
கவண்டியவர். தர்மு பிைசொத், யதொர்த்தன் ைற்றும
தசநதூைன் க்பொன்றவர்களிலிருநது சொதைொவின்
்பமடப்புைகம நிமறயகவ ைொறு்படுகின்றது. ஈழத்
தமிழர்கள ்பய்ணம தசய்த இடஙகள மிக விரிவொைமவ.
யுத்தத்தின் விம்வுக்ொல் ைொத்திைமின்றி ததொழில்
கதடும த்பொரு்ொதொைக கைவுகளிைொலும விைட்டியடிகக
ப்்பட்டவர்கள. எஙதகல்ைொம தசன்று வசிகக
ஆைமபித்தொர்கக்ொ அஙதகல்ைொம சஙகஙகள அமைத்து
இைககியக கூட்டம என்ற த்பயரில் சம்பமயககூட்டி
அைசியல் ைட்டும க்பசி ைொறி ைொறி ைண்மடமய
உமடத்ததுதொன் வைைொறொக இருககின்றது. ்பமடப்பூககம
என்ற வமகப்்பொட்டில் உமையொடல்கள நகைகவயில்மை.
எனினும தனிப்்பட்ட குழுநிமை நண்்பர்கள
்பமடப்பூககம சொர்நது எடுத்த முயற்சிகளும
இருககின்றை. எகஸில், அமைொ க்பொன்ற உட்சுற்று
இதழ்களின் ்பஙகளிப்ம்பக குறிப்பிடைொம. இப்க்பொது,
அடுத்த தமைமுமற சிறித்வு ்பமடப்பூககம சொர்நத
உமையொடல்களில் ஈடு்பட ஆைமபித்திருககிறொர்கள.
இன்னும அமவ விரிவொககப்்பட கவண்டும. சொதைொ
கஜர்ைனியில் எஙககொ ஊர் மூமையில் தனிமையில்
வசித்தொலும தமிழில் எழுதத்தொன் தசய்கிறொர்.
சொதைொவின் கமதகள நைககு முற்றிலும அநநியைொை
நிைப்்பைப்புகளில் நகர்்பமவ. ை்ஷய நிைஙகம்க
கண்முன்கை விரியச் தசய்்பமவ. கமதகளில் வரும
கமத ைொநதர்களும நைது நிைத்மதச் கசர்நதவர்கள
இல்மை. இமவதயல்ைொம சொதைொவின் தசொநத
அவதொனிப்பில் இருநது உருவொகிய கூர்மைமயக
தகொண்டிருககின்றைவொ என்றொல் இல்மை என்கற
தசொல்கவன். தவவகவறு இைககிய புமைவுகளில்
இருநது கிமடத்த தொககத்தில் நீள்பமவயொக அமவ
இருககின்றை. இது அசைொை கமதககொை தன்மைமயப்
்பை கநைஙகளில் இழநதுவிடுகிறது. இமடககிமடகய
கமதகளில் ததறிககும தத்துவஙகளின் சிறுதுளிகள
தொஸதொதவஸகிமய நிமைவு்படுத்துகின்றது. எனினும,
சொதைொவின் கற்்பமையொககம வொசிப்பு இன்்பத்மதக
கற்்பமைககூடொக விரிப்்பதில் தவற்றி த்பறுகின்றது.
்பமழய கிகைககத் ததொன்ைஙகளின் எச்சஙகம்க
தகொண்டு கமதகம் இம்ணககும முமறகள
சொதைொவின் புமைவு தைொழிககுள்ொல் அதிகம கவை
மவககின்றை. யதொர்த்தனின் சிை கமதகளும இகத
்பொணிமயக தகொண்டிருககின்றை. தைொழித்பயர்ப்புக
கமதகள ஏற்்படுத்தும தசயற்மகத் தைஙகள இவர்கள
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எழுதும கமதகளில் இல்ைொைல் இருப்்பது ஒருவமகயில்
இககமதகம் ைைதுககு அணுககைொககுகின்றது.
கமதயின் தைொழிமயவிடச் சம்பவஙகக் மிக
முககியைொைது. சம்பவஙகளின் வலிமை சொதைொவின்
கமதகளில் குமறவொககவ உள்து. சம்பவஙகள
இல்ைொைல் அருவநிமையில் கமதகம் எழுதமுடியும.
நிமைவின் ததொடர்ச்சியொக அமவ இருககும.
சொதைொவின் கமதகள நிமைவின் ததொடர்ச்சியொை
எச்சஙகம்ப் க்பசுவகதொடு சிை நிகழ்கொைச்
சம்பவஙகம்க ககொர்ப்்பகதொடு நகர்கின்றது.
கபில் ஸ்ரனிஸ்லஸ்
கபில் ஸைனிஸைஸ சமீ்ப கொைத்தில் கவனிககத்தகக
கமதகம் எழுதும ்பட்டியலில் இம்ணநதவர். அவர்
எழுதிய த்பரும்பொைொை கமதகள ைன்ைொர் நிைப்்பைப்பில்
நிகழ்்பமவ. இன்னும சரிவை எழுதப்்படொத ைன்ைொர்ப்
்பகுதிமய கபிலின் கமதகள நிைப்பும தன்மைமயக
தகொண்டிருககின்றை. நுணுககைொை அவதொனிப்புகள
கமதகளின் ஓவதவொரு இமழயிலும ததொத்தி
அைர்நதிருககின்றது. சிறுத்பொடியன் ஒருவனின்
நிமைவில் இருநது கமதக்ொக அவரின் கமதகள
விரிகின்றை. அமைத்துக கமதகளிலும இநத
இயல்புகம் கநொகக இயலுகிறது.
கபிலின் கமதகம் கவகம கவகைொக வொசிகக முடியும.
கொை்ணம மிகுநத குறுகிய வசை அமைப்புகம்க
தகொண்டமவ. சிறுகச் சிறுகச் தசொற்கம் அடுககி அைககு
ைொளிமகமய நிர்ைொணிப்்பது க்பொை கமதகம்
உருவொககுகின்றொர். அமைநது திரியும ைனிதர்களின்
கமதமய அழுதுவடியொைல் கமதக்ொககுகின்றொர்.
துன்்பத்மத இன்்பைொகச் தசொல்லுதல். இவரின் ஆைம்ப
கொைக கமதகளில் சொரு நிகவதிதொவின் தொககம அதிகம
இருநதொலும, விமைவிகை அடுத்த கமதகளில்
அவற்மறக
கம்நதுவிட்டொர்.
யதொர்த்தவொதக
கமதக்ொகக கபிலின் கமதகம் முன்மவககைொம.
சைகொைத்தில் எழுதிகதகொண்டிருககும இவர்களின்
கமதகள தனித்தனியொை ்பமடப்புைகத்மத கநொககிச்
தசல்வமத அவதொனிகக இயலுகிறது. அநதக
ககொ்ணத்தில் உமையொடல்கள விரித்ததடுககப்்பட
கவண்டிகய உள்து.
எதற்கு எழுதுகிகறொம என்கிற ககளவி முககியம அல்ை.
அதற்கொை விமட என்ைவொக கவண்டுைொைொலும
இருநதுவிட்டுப் க்பொகட்டும. எழுதுவதுதொன் முககியம.
அநத இமடவிடொத தசயற்்பொடு ்பல்கவறு த்ஙகம்த்
ததொட்டு நகை ஒவதவொரு ்பமடப்புைகத்மதயும துழொவி
முன்கைொடிகம்க கடநது தசல்லுமக்பொகத நிகழும.
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ஒவதவொரு தமைமுமறககும புதுவமகயொை வொழ்கமக
அனு்பவஙகள உருவொகும. நொகரீகம முன்கைொககிச்
தசல்ைச்தசல்ை வொழ்கமக முமறயும தடுைொற்றஙகளும
ைொறிகதகொண்கட இருககும. இதற்குள ஏற்்படும
சிககல்கம்யும பிைச்சிமைகம்யும எழுதுவகத
எழுத்தொ்ரின்
கவமையொக
இருககும.
புதுமைப்பித்தனும, பிைமிளும எழுதியவற்மறத்
திரும்பவும மீண்டும எழுதகவண்டிய அவசியம
இல்மை. அவர்கள எழுதொதவற்மற எழுதுவகத
அடுத்தடுத்து எழுத வரு்பவர்கள தசய்யகவண்டியது.
கதவதச்சன் ‘தகப்்பமைக தகொளளுதல்’ என்ற வசைத்மத
உ்பகயொகிப்்பொர். எப்க்பொதும அடுத்து வரு்பவர்கள
தசய்யகவண்டியது முன்னுள்வர்கம் தொண்டுதல்
என்்பகத அதன் சொைைொகும. கஷொ்பொசகதி எண்்பதுகளின்
பிைச்சிமைகம்
எழுதிவிட்டொர்,
சயநதன்
இைண்டொயிைத்தின்
பின்ைைொை
பிைச்சிமைமய
எழுதிவிட்டொர். கயொ,கர்்ணன் இறுதியுத்த கொைத்மதயும
அதன் பின்ைைொை அமைககழிப்ம்பயும எழுதிவிட்டொர்.
இமவதயல்ைொம யுத்தம என்்பமத மையப்்படுத்து்பமவ.
தகொழுமபில் வசிககும தமிழர்களின் கமதமய யொர்
எழுதப்க்பொகிறொர்கள? அவர்களின் ைைநிமைமயப்
்பற்றி எழுதுவதற்கு யொர் இருககிறொர்கள? ஏன் அமவ
எழுதப்்படகவயில்மை? அமவ தவற்றிடைொககவ
இருககின்றது. இறுதியுத்தம தீவிைைொக நமட
த்பற்றுகதகொண்டிருநத க்பொது அது ்பற்றி கரிசமை
இல்ைொைல் திமையைஙகுகளில் டிககட் எடுகக
முநதியடித்து அடி்பட்ட தகொழுமபுத் தமிழர்கள
இருககிறொர்கள. உதிரியொை அவர்களின் கமதகள,
ைைநிமைகள புமைவுகளில் வருவகதயில்மை.
ததளிவத்மத கயொசப் ைமையக ைககளின் பிைச்சிமைமய
எழுதிைொர். இன்றிருககும ைமையகம கவறு,
இருககககூடிய பிைச்சிமைகள கவறு. அவற்மற யொர்
எழுதப் க்பொகிறொர்கள? ஒவதவொரு ்பககமும
எழுதுவதற்கு நிமறயகவ உள்ை. அமவ கநொககி
்பயணிகக கவண்டும; எழுச்சியொக.
கைகை குறிப்பிட்ட தர்முபிைசொத், யதொர்த்தன், சொதைொ,
தசநதூைன் ைற்றும கபில் ஸைனிஸைஸ எழுதிய கமதகள
உதிரியொைமவ. ஒப்பீட்டு அ்வில் யதொர்த்தன்
இவர்களில் அதிகைொக எழுதியிருககிறொர். இவர்களின்
ததொகுப்புகள தவளிவருமக்பொகத ஒட்டுதைொத்த
்பமடப்புைகத்மத ததளிவொக அைசி ஆைொய முடியும.
எனினும உதிரியொக வொசிககப்்பட்ட கமதகம் மவத்து
கைற்தசொன்ை அவதொைஙகம் த்பறககூடியதொக
இருககின்றது.
•

தரமினி
்வி்த்ள

தமை ்பனியின் உமறநிமை
கயிறொல் பிம்ணத்த உடல்
அமசகக முடியொததன்ற ைைம
கநொமவ உ்ணர்கின்றது
இடககொல் உதறகைொடு விழிப்பு
ததொமடயிலிருநது முறுகிய நைமத்பொன்று
கருநீைைொகி நீளகின்றது
என்ை சத்தைது?
எமத உச்சரித்கதன்?
அமறயில் வழககைொை ஒலிய்வில் குறட்மட
அதனுடன்
ஒரு நு்மபின் ்பறப்பு
என் மீது மீண்டும இறஙகுகின்றை
சிைநதிகள
கொமை - ைொமைதயைப் புமைநத வொழ்மவ
எடிட் தசய்த ்படைொக
மூம் சுழன்தறழுப்புகின்றது
பின்னிச் தசல்லும வமையில்
ஊர்கின்ற உடல்
முதற்கொட்சி.

2
உடமம்ப விசுககிதயறிகின்கறன்
மினுஙகிய கீழ்வொனும தீயொய் ்பற்றிகதகொண்டது.
கொட்டின் ்பசுமவொசத்கதொடு
என் தமசகள எரிகின்றை
உதடுகளின் இைத்தத் துளிர்ப்பில்
உயிர் வடிகின்றது
எலுமபுகள தவண்ைைைொய் கிம் விரித்து
ஆதவைச் சிரித்த வொகயொடு அதுவும நொன்.
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3
வொைத்தில் ஒரு தசொர்ககம இருப்்பதொக
அமைொ கமத தசொன்ைொர்
்பொமபுகளும முட்களுைற்ற
ைைர்த் கதொட்டம உள்ததன்றும
தசநநிறைொய் தசடிகத்ஙகும பூத்திருப்்பதொக
ஒரு பூவின் த்பயர் தசொன்ைொர்
நல்ைவ்ொயிருநதொல்...
அஙகக
வயதில்ைொத வொழ்வும
்பசியறியொத நொட்களும
பூககளின் ஆசைமும கிமடககுதைன்றொர்
அடுத்ததொரு ்பககம
தநருப்த்பரியும நைகம உண்தடன்றும
ஆணிக்ொல் ஆசைதைொன்றும இருகதகன்றொர்
கைகஙகள அளளித்துொககி மவத்திருப்்பதொக
வொைப் பூவைத்தில் உைவும கைவுகளின்
நித்திமையில் நொன்
ககொ்பஙகம் ைமறத்து
விருப்புகம் தவறுத்து
புன்ைமக கீறிய வொயொய்
அப்்படிதயொரு நடிப்பு
கமத...கமதயொை தசொர்ககமும நைகமும
த்பொய்தயை
அமைொ தசொன்ை அநநொளில்
வ்ர்நதிருநகதன்

4.
துொைத் ததரிகின்ற வொைத்தில்
கைகத் துண்டு
்பறமவமயத் துைத்துகின்றது
நொம் ைைர்த்துகின்றது
இைவு
கடலினுள கமைகின்றது
்பகல்
சுவரில் சுழன்ற்படி
வயது
விமையும கொைத்மதத் தொண்டிச் தசல்ை
கைவுத் திறப்பில்
ஒரு வழி
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கட்டுமை

ஆச்ணன்றும்

சபணச்ணன்றும்...
சி.புஸபைோ்ணி
நொன் எைது நொட்டில் வொழ்நத முமறககும, இப்க்பொது
ஃபிைொன்ஸில்
வொழ்வதற்கும
இருககின்ற
வித்தியொசஙகள ஆைம்பத்தில் ்பை விடயஙகளில்
ஒன்றிப்க்பொக முடியொைல் குழப்்பத்தில் ஆழ்த்தியது
உண்மை. ஆைொல், க்பொகப்க்பொக இஙகுளக்ொரிடமுள்
கு்ணொதிசயஙகள
்பை என்மை ஆட்தகொண்டு
ைகிழ்விககின்றை... ்பொசொஙகில்ைொத இஙகுளக்ொரின்
வொழ்கமக முமற, ைனித உ்ணர்வுகம் ைதிககும
ைொண்பு, ்பொலியல் கவற்றுமைதயன்று த்பரிதும
கநொககொது
நட்புரிமை
்பொைொட்டுதல்
என்று
அடுககிகதகொண்கட க்பொகைொம.
சமுதொயம , கைொசொைம, ்பண்்பொடு, உறவிைர்கள என்று
முகம தகொடுத்துக தகொடுத்கத என் வொழ்வின்
இனிமைகள அத்தமைமயயும ஒன்றுகையில்ைொத
சூனிய தவளிககுத் தளளிவிட்டு, இழநதவற்மறத்
திரும்பப் த்பறைொட்கடைொ
என்ற ஏககத்தின்
தழுமபுகம்
ைைததஙகும
நிமறத்து
மவத்திருககின்கறகை இன்றிருககும ததளிவும,
துணிவும அப்க்பொது இல்ைொைல் க்பொைது ஏதைன்று,
என்மைகய நொன் திட்டித் தீர்ககின்கறன். சின்ை
வயதிலிருநகத
ஏகதொதவொரு
விதத்தில்,
ைமறமுகைொககவொ
தவளிப்்பமடயொககவொ
்பொலுறுப்புககள ்பற்றிகய சுட்டிக கொட்டிக கொட்டி,
நிமைவுறுத்தி, அச்சுறுத்தி
வ்ர்ககப்்பட்ட
வீ்ணொய்ப்க்பொை நொட்கம் மீட்டுப்்பொர்ககின்கறன்.
அதுவும எம சமுதொயத்தில் த்பண் பிளம்கம்
வ்ர்த்த விதம ்பற்றிச் தசொல்ைகவ கவண்டியதில்மை.
மூடி மூடிகய வ்ர்ககப்்பட்டதொல் , எமமையறியொைகை
கூச்சம, தயககம எல்ைொம ஒரு கசைத்தொககி எைது
இயல்்பொை தன்ைமபிகமகமயத் கதய்நது க்பொக
மவத்தமத தவறுப்க்பொடு திருமபிப் ்பொர்ககின்கறன்.

நொன் சிறுமியொக இருநதக்பொது, உட்கொருமக்பொது,
நடககுமக்பொது ்படுககுமக்பொது, ஆண்பிளம்கள
முன் நடைொடுமக்பொது என்று ஒவதவொரு தரு்ணத்திலும
‘என் அவயவஙகள தவளிகய ததரிகின்றைவொ?’
என்ற அவதொைத்கதொகடகய கொைம கழித்தமத
இப்க்பொது எண்ணிைொல் ககவைொயிருககின்றது.
பின்ைொளில் என் தன்ைமபிகமகமய மீட்தடடுத்ததற்கு
்பகக்பைைொய்
நின்றது
என் சககொதைகை.
த்பொதுதவளிககுப் த்பண்கள வைத் தயஙகுகின்ற ஒரு
கொைகட்டத்தில், என் சககொதைனின் அனுசைம்ணகயொடு
வீட்மட மீறி நொன் அைசியலில் ஈடு்பட்டகதொடு, என்
துணிச்சல் ்பட்மடதீட்டப்்பட்டது தனிககமத.
த்பண்கம் ஆண்கள ஊடுருவிப் ்பொர்ப்்பதற்கும
இநத வ்ர்ப்புமுமறகய வித்திட ஆைமபித்து, ஆண்
- த்பண் என்ற இமடதவளிமயப் த்பரிதொககுகின்றது
என்ற உண்மைமய உ்ணர்வததன்்பது எமைவர்ககுக
மகவைகவ வைொது. நொன்
்படிககும கொைத்தில்
ஆண்பிளம்கக்ொடு கைநது உட்கொை மவககப்
்பட்டகத கிமடயொது, எநததவொரு நிகழ்ச்சியிலும
ஆண்கள கவறொகவும த்பண்கள கவறொகவும
தனித்தனியொகக கைநதுதகொண்டைர்.
இப்க்பொது வொழும நொடொை ஃபிைொன்ஸில் ்பளளி
வொழ்கமகமுமறமய அவதொனித்துப் ்பொர்ககின்கறன்.
சின்ைக குழநமதகளிலிருநகத ்பளளிச்சிறொர்கள ்பொல்
க்பதமின்றிக
மககம்க
ககொர்த்துகதகொண்டு
வரிமசயொகப் க்பொவது எவவ்வு ைகிழ்ச்சி தருகின்றது
ததரியுைொ? சிறு வயதிலிருநகத ்பொல் க்பதமின்றி
பிளம்கள வ்ைகவண்டும. அப்க்பொது தொன் ஆண்
- த்பண் பிளம்களுககு , அருகைர்நது ்பழகுமக்பொது
கதமவயற்ற ைருட்சிகயொ ,சிலிர்ப்க்பொ கதொன்ற
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வொய்ப்பு குமறயும. எதிர்ப்்பொைொர் சக ைனிதர் என்ற
உ்ணர்வு கதொன்றும.
த்பண்கம்க கண்டவுடன் ஊடுருவிப்்பொர்ககும
அநொகரிகத்மத ஆண்கள உ்ணர்நது தகொண்டொல் த்பொது
தவளியில் த்பண்கள இயல்்பொய் இருகக முடியும .
இஙகு ்பஸஸிகைொ ட்தையினிகைொ பிையொ்ணம
தசய்யுமக்பொது அைட்சியைொக அைர்நதிருககும நொம,
எம தமிழர்கம்க கண்டொல் ைட்டும, எமமை
யறியொைகை, எைது ஆமடகள சரியொக இருககி ன்றைவொ
என்று கவனிககொைல்
இருககமுடிவதில்மை.
்பைத்பண்கள இது்பற்றிக குமறப்்பட்டுப் க்பசியமதக
ககட்டிருப்்பதொல், என் கருத்துடன்
கசர்த்துப்
்பன்மையொக எழுதியுளக்ன்...எல்ைொ ஆண்களும
அப்்படியில்மைதயன்று ததரிநதும , எமமுள ஊறிய
த்பொதுவொை எண்்ணகை எமமையும மீறி எச்சரிகமக
்பண்ணுகின்றது.
பிளம்கள, தவய்யிலுககு ஏற்றவொறு , சிறிய ஆமடகள
அணிநது ஆண், த்பண் க்பதைற்றுக
குதித்துக
குத்துககை்ணைடித்து ,ஓடியொடி விம்யொடும கிகைசைற்ற
சுதநதிைம எைககுக கிமடககொைல் க்பொைதன்
தநருடமை உ்ணருகின்கறன். வ்ரும ்பருவத்திலிருநகத
ஆண் த்பரியவன்,ைதிப்புககுரியவன், முககியைொகப்
த்பறுைதி வொய்நதவன் என்ற ைைமதயு்ணர்வும ஊட்டி
வ்ர்ககப்்படும த்பரும்பொைொை ஆண்களுககுத் தொன்
உயர்நதவன்,ஆதிகக ்பைம தகொண்டவன் என்ற உ்ணர்வு
இைத்தத்கதொடு கைநதுவிடுவதொல், தன்மை முன்னிமைப்
்படுத்துவதற்கு
அவன்
்பொவிககும
உத்திகள
வன்முமறயில் க்பொய் முடிகின்றை. இதற்கு விதி
விைககொை , புரிதகைொடு த்பண்கம் ைதிககும
ஆண்களும
இருககத்தொன்
தசய்கின்றொர்கள.
விகிதொசொைத்தில் இப்்படிப்்பட்கடொர் குமறதவன்்பகத
என்
கணிப்பு. ஆண்கம்ப்
்பைவழிகளில்
தகொடுமைப்்படுத்தும
த்பண்கள
்பற்றியும
அ றி ந தி ரு க கி ன் க ற ன் . . இ ப் ்ப டி ப் ்ப ட் க ட ொ ரு ம
எண்ணிகமகயில் மிகககுமறகவ.
த்பண்கள
அதிகவகைொக
முன்கைறிக
தகொண்கடயிருககின்றொர்கள என்்பது உண்மையொக
இருநதக்பொதிலும, உைதகஙகும
த்பண்கள
தகொடுமைககுள்ொகும தசய்திகள எமமை அதிைமவ
த்துக தகொண்டுதொனிருககின்றை. ஆண்
என்ற
தடிப்க்பொடு ,வ்ர்நத எம நொட்டு ஆண்கள ்பைைொல்
,நம த்பண்கள ்படும்பொடுகள புைமத்பயர்நத
நொடுகளில் கைொசைொக இடமத்பறுகின்றை என்்பது
்பைர் அறியொத கசொகம. இப்்படிப் ்பொதிககப்்பட்டவர்களில்
நொனும ஒருத்தி என்று தவளியிடுவதில் எைககு எவவித
தயககமுமில்மை.
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த்பற்கறொர், உறவிைர்கள ைத்தியில் வொழ்நத
த்பண்த்ணொருத்தி ததரியொத நொட்டுககு,அநநொட்டு
தைொழியறியொத திமகப்க்பொடு திருை்ணம என்ற க்பரில்
இஙகு வநது கசர்கின்றொள . இமத ஒரு வொய்ப்்பொகக
தகொண்டு ...தன்மை எதிர்த்துப் க்பசப் த்பண்ணின்
உறவுகள இஙகில்மை என்ற ்பைம அதிகரிகக,
ைமைவிமயச் சித்திைவமதப்்படுத்தும ைகைொவியொதி
இஙகுள் ஆண்களிடம ்பைவைொகக கொ்ணப்்படுகின்றது.
எைககுத் ததரிநத சிை குடும்பஙகளிகைகய இவவொறொை
சம்பவஙகம் கநரில் அறிநது, தநொநது க்பொயிருககி
ன்கறன். இன்னும தவளியில் வைொைல் ைமறககப்்படும
கமதகளும நிமறய.. இதில் சிைவற்மற இஙகு
்பகிைைொம என்று நிமைககின்கறன்.
ககட்்பதற்கு எவருமில்மை என்ற துணிவில் ,வககிைம
பிடித்த ஆண்கள சிைர் தசய்யும அககிைை
அடககுமுமறகம் , எதிர்ககத் திைொணியற்ற த்பண்கள
்பைர் அடஙகிகய க்பொகின்றொர்கள...சட்டஙகளும,சமூக
கசமவ நிறுவைஙகளும த்பண்களுககு ஆதைவொக
இருநத க்பொதிலும , பிைச்சமைகம் தவளியில் விடொத
த்பண்களின் தயககமும, அவர்களின் ்பயம கைநத
தைௌைமும, ைைச்சிமதவின் பிடிககுள தளளிவி
டுகின்றை. சிைத்பண்கள
தஙகள உயிமைகய
ைொய்த்திருககின்றைர்.
இைண்டனில் வசிககும என் உறவுப் த்பண்த்ணொருவர்
க்பஸபுககில் புைம்பல் ்படைொக தைது தசொநத முகத்மதக
தகொண்ட ்படத்மதப் க்பொட்டதொல், ககொ்பமதகொண்ட
க்ணவன் அவம் அடித்ததில், அப்த்பண்ணுமடய
வைது மக முறிநதுவிட்டது. ‘கீகழ விழுநகதன்’ என்று
த்பொய் தசொல்லிச் சிகிச்மச த்பற்றிருககின்றொர்
இநதப்த்பண். இப்க்பொது புைம்பல் ்படைொகத் தொனும
க்ணவனும கசர்நதிருககும ஒரு ்படத்மதப் க்பொட்ட
பின்தொன் அகக்ணவன் நிமறநதுக்பொயிருககின்றொன்.
அமமுகநூல் க்ணககு, க்ணவைொல் கநைடியொகக
கண்கொணிககப்்படுகின்றது. இதைொல்
த்பரும
ைனுவும்ச்சலுடன் . முகநூல் க்ணகமக மூட நிமைத்த
க்பொதிலும அதற்கும ஏதொவது சநகதகப்்படுவொன்
என்ற ்பயத்தில் அவதவண்்ணத்மதகய மகவிட்டு
விட்டதொக என்னிடம கூறி ஆத்திைப்்பட்டொர் அப்த்பண்.
இன்னும தகொடுமையொை இன்தைொரு த்பண்ணின்
வொழ்வு, இதில் வரும ஆணுககு வயது முப்்பது.
இவனும ஊரிலிருநகத ைமைவிமயக கூப்பிட்டி
ருககின்றொன். ைமைவி நல்ை அழகி. இதைொல்தொகைொ
என்ைகவொ, இவனுககு ைமைவிமீது சநகதகம .. அது
அவனுள வியொதியொக ஊன்றிவிட்டது. ைமைவிமயப்
்படிககவிடகவொ, கவமைககு அனுப்்பகவொ அவனுககுப்

பிடிககவில்மை. அவம் தவளியில் க்பொகவிடகவ
்பயநதொன்.கவமைககுப் க்பொகுமக்பொது கதமவப்பூட்டித்
திறப்ம்பக தகொண்டுக்பொய்விடுவொன்.
இன்தைொன்மற இஙகக குறிப்பிட்கட ஆககவண்டும
.இவர்கள குடியிருநத வீடு மிகச் சிறியது..கழிப்பிடம
தவளியில் இருநதது. குழநமதகள ைைசைம கழிககும
பி்ொஸரிக
கழிப்்பொன் ஒன்மற
வொஙகிவநது
ைமைவியிடம
தகொடுத்திருககின்றொன்
இநத
தகொடுமைககொைன் . அவன் கவமை முடிநது வநதபின்,
அவகைொடு கசர்நது க்பொய்த்தொன், தவளியிலுள்
த்பொதுககழிப்்பமறயில்
கழிப்்பொமைச் சுத்தம
தசய்யகவண்டும.இதைொல் அருவருப்புக தகொண்ட
த்பண் தண்ணீர் அருநதொது, உ்ணவு தகொள்ொது
இருநதிருககின்றொள ்பை நொட்கள.
இநதப்த்பண் வீட்டுககுளக்கய பூட்டப்்பட்டிருப்்பமத
எப்்படிகயொ உ்ணர்நத ்பககத்து வீட்டுககொைர்கள
க்பொலீசுககு அறிவிகக அவள மீட்கப்்பட்டொள த்பரும
ைைச்சிமதவுககு ஆ்ொை அநதப்த்பண் கநொய்வொ
ய்ப்்பட்டு இறநததொகச் சிை ைொதஙகளின் முன் இநதக
தகொடுமைமய அறிநகதன், இது நடநதது ைண்டனில்.
இப்்படி எவவ்கவொ சம்பவஙகள ததொடைத்தொன்
தசய்கின்றை.
என் க்ணவைொக இருநதவனிடமிருநது தவளிகயற
நொன் ஏழு வருடஙகள அல்ைொட கவண்டியிருநதது.
இமததயல்ைொம
வரி பிசகொைல் புத்தகைொக
எழுதிகதகொண்டிருககின்கறன். இயல்்பொய் அமைநத
என் கமபீைைொை என் கதொற்றகை அப்க்பொது எைககு
எதிரியொயிருநதது. என்மை இவன் தகொடுமைப்்ப
டுத்துவமத
க்பொலீசொகை,நம்பவில்மை
்பை
தரு்ணஙகளில்
்பரிதொ்பம
வைவமழககும
முக்பொவத்கதொடு இவன் தசொன்ை த்பொய்கக்
உண்மைதயன்று சிைர் நமபிைொர்கள ஈற்றில்
நீதிைன்றகை என்மை நமபியது. என் க்ணவனிடமிருநது
விடுதமை
த்பற்றபின்ைகை
நிமைதிதயன்்பது
என்ைதவன்்பமத உ்ணர்நகதன்.. தவளியில் தகொட்டிய
வககிைம,ககொ்பம ,வன்முமற எல்ைொவற்றுககும ,என்
மீது இருநத த்பொறொமையும, ,தன்மீது தகொண்ட
்பயமுகை கொை்ணஙக்ொகும. என் மீது அன்பு கொட்டி
அைவம்ணத்து நடநதொல் தன் தகௌைவம க்பொய்விடும
என்ற ரீதியில் முகத்மதச் சிடுசிடுதவை மவத்திருப்்பதில்
இநத ஆள கொட்டிய சிைத்மத அதிகம ‘நொன் ஆண்’
என்ற மூர்ககமதொன் இப்்படியொை ஆண்கம் ஈவு
இைககமில்ைொதவர்க்ொய் ஆககிவிடுகின்றது.தஙகம்த்
தொஙகக் ்பலிககடொகக்ொககி ‘இதுதொன் நியதி’ என்று
வொழும
த்பண்களும என்
்பொர்மவயில்
தவறுப்புககுரியவர்கக்.

அைசியல் வொழ்கமகயில் ஈடு்பட்ட கொைத்தில்
அன்புமிகக ,த்பண்கம் உயர்வொக ைதிககும ்பை
ஆண்கம் நட்்பொகக தகொண்டவள நொன். அவர்களிடம
த்பண்கம்ச் சிறுமைப்்படுத்தும கீழொை புத்தி
இருநதமத
நொைறிகயன். ஆைொலும தமைமை
தொஙகுவதற்ககொ முடிவுகம் எடுப்்பதற்ககொ த்பண்
உறுப்பிைர்கம் அனுைதிககொத தன்மை அவர்களிடமும
இருநதை.க்பொைொட்டகு்ணமுள்இ்மத்பண்்ணொயிருநத
நொகை, ஒரு குடும்பத்தில் ைமைவி என்ற ்பொத்திைத்தில்
இவவ்வு துன்்பத்மத, அடககுமுமறமயச் சநதித்தி
ருககின்கறன் என்்பது நொன் எதிர்்பொர்ககொதது.
க்பஸபுக , வொட்சப் க்பொன்ற த்பொது ஊடகஙகம்யும
சிை
ஆண்கள
நட்புத்தொண்டி,்பொலு்ணர்வுககக
முககியத்துவம தகொடுத்துப் ்பொவிப்்பமத அவதொனிகக
முடிகின்றது. தவறும நட்புககு ைட்டுகை இடம
தகொடுத்து அன்பின் ைகத்துவத்மத உ்ணர்நது ைகிழ
இவர்க்ொல் ஏன் முடியொைலிருககின்றது? தஙகள
இனிமைமயயும ததொமைத்துவிட்ட தவறுமைமய ,
அன்ம்பக தகொடுத்து அன்ம்ப வொஙகத்ததரியொதவர்கள
கொைஙகடநகத உ்ணர்கின்றைர்.
நொன்
முன்பு
குறிப்பிட்டதுக்பொை
்பொலியல்
சைத்துவமின்மை
இவர்கம்ப் க்பொன்கறொமை
முழுதொக ஆககிைமித்திருப்்பகத கொை்ணம என்க்பன்.
இநதப் ்பொலியல் சைத்துவம அற்ற ைகைொ்பொ
வத்திலிருநதுதொன் த்பண்கம் உயர்வொக ைதிகக
ைறுககும,ஆ்ணவமும ்பை ஆண்களிடம ்பைவைொகத்
ததன்்படுகின்றது. அறிவுசொர்நத
்பைரிடமகூட
த்பண்கம் ைட்டைொக எண்ணும அைட்சியம
மிகுநதிருப்்பது
வருத்தத்துககுரியது. ்பொலியல்
கதமவககொக தஙக்து சில்ைமறத்தைைொை த்பொழுது
க்பொககுககொகப் த்பண்கம் ைருட்டித் தம வசப்்படுத்தும
ஆண்க்து க்பொலித்தைமும இமத விடக குமறநததல்ை.
ஆம்ணயும த்பண்ம்ணயும நிகைொகக தகொண்டொடும
ஒகை ்பொர்மவ ஆம்ண வ்ர்ககும த்பண்களுககும
இருகககவண்டும. வீட்டிலிருநது அமைொககள மூைகை
ஆண்பிளம்கம் உயர்வொகவும த்பண்பிளம்கம்
தகொஞசம கீகழயும மவத்துப்்பொர்ககும ஓைவஞசமை
ஆைமபிககின்றது. வீட்டில் ததொடஙகி ; ்படிககும
்பளளிககூடம, ்பழகும நட்பு வட்டஙகள ,கவமை
்பொர்ககுமிடம , ஊடகஙகள, க்பொககுவைத்து என்று
எஙதகஙகும ்பொலியல் கவற்றுமையுடன் கநொககும
குறுகிய ்பொர்மவ
ைொறிட கவண்டும.அன்பும
சைத்துவமும இஙககயிருநதுதொன் ஆைமபிககின்றை.
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