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என்னுடைர
என் உறவு ளுக்கு வணக் ம்,
இவ்வரலொற்றுச் சுவடு ள் பதிந்த படை ப்பிடைX பணம் க ொடுத்து படிக் வொங்கி என் இX
உணர்வளரொகி உங் ளுக்கு, நன்றி ந்த Aதிப்பு மிக் யேதொர் வணக் த்டைத முன்டைவக்கியேறன்.
இப்படை ப்பு’ பணம் பு ழ் Aரி ொடைத இழப்பு பிரச்சடைX லொபம் நட் ம் எX எடைதயுயேA ருதொது’ என்
இXத்தின் இத்தடைXவரு தவிப்பிடைX, ந ந்தயேதொர் கபருங்க ொடுடைAயிடைX பதிவு கசய்யும் ஒரு
யேநொக் Aொ Aட்டுயேA படை க் ப்பட்டிருக்கிறது.
மிக் தரAொ கசய்து, அயேதயேநரம் மி குடைறந்த விடைலயில் ொவரும் படிக்கும்வண்ணம்
க ொடுக் யேவண்டும் என்பயேத எங் ளின் முழு எண்ணAொ இருந்தது. . என் அன்பு உறவு ளொகி
தம்பி ள் அகிலனும் பொரதித் தம்பியும் அதற் ொX அதி படி அக் டைறயுங் க ொண்டு இப்படை ப்பிடைX
மி தரAொ த ொரித்து தந்தது வருங் ொலத்தின் நன்றிக்குரி கச லொகும்.
தமிழனுக்கு ஒரு து கரனில் உலகின் விளிம்புவடைரச் கசன்று யேபொரொ த்தக் உன்Xதத் தடைலவரும்,
இலக்கி ப் யேபொர்வொள் என்றுப் யேபொற்றத் தக் ஆழAொX யேபச்சுத் திறனும், படை ப்புசொர் அக் டைறயும்
கபொதுநல் யேநொக் மும் க ொண் ’ சயே ொதரத்துவம் நிடைறந்த அன்பு AனிதருAொX’ ஐ ொ திரு டைவ.
யே ொபொல்சொமி அவர் ள் தXது பல யேவடைல ளின் கநருக் த்திலும், தன் இX உணர்வின் ஒற்டைற
கவளிப்பொ ொ இப்படை ப்பிற்கு சிறந்தகதொரு அங்கீ ொரத்டைத அணிந்துடைர ொ தந்து இவ்வரலொற்றுப்
பதிவிற்கு யேAலும் பலம் யேசர்த்தடைA மிக் நன்றிக்கும் நன்Aதிப்பிற்கும் உரி தொகும்.
அயேதொடு, குடைவத்தின் அரங் ந்தனில் தன் தமிழ் வீச்சு ளொல் ொலத்திற்கும் Aடைற ொத த ம் பதித்துச்
கசன்ற இலக்கி ப் பு ல் என்று இவ்வி ம் கபருடைAயு ன் அறி த்தக் AொAனிதர் புலவர் திரு. ங்டை
AணிAொறன் அவர் ளுக்கும், ண்ணீகரXச் கசொட்டி எம் இXத்தின் ஒவ்கவொரு துளி ரத்தத்டைதயும்
அதன் இறுக் ம் குடைற ொAல் எழுத்தொ உடைற டைவத்துவரும், ஈரம் குடைற ொ டைவரவரி ளின் கசொந்தக்
விஞர் திரு. தீபச்கசல்வன் அவர் ளுக்கும், அவர் ள் தந்த இந்நூலிற் ொX அணிந்துடைரயின் கபொருட்டு’
ொலத்தின் நன்றி ள் பல நிடைறந்து Xக்கும்.
யேAலும் என் உறவு யேள, த வுகசய்து இடைத படித்துமுடித்ததும் Aற்ற புத்த ங் டைள படித்துவிட்டு
டைவப்பதுயேபொல் யேலசொ அலAொரியில் டைவத்துவிட்டு Aறந்துவி ொதீர் ள். இடைத மீண்டும் மீண்டும்
யேவறு ொருக்யே னும் படிக் க் க ொடுத்து நம் இXத்தின் யேதடைவக்குரி ப் புரிதடைல நடைAச் சொர்ந்த
அடைXவருக்கும் ஏற்படுத்திக் க ொடுங் ள்.
ஏறத்தொழ இவ்வரு ஆரம்பத்தில் எழுதி முடித்த டைதயிது. கவளிவரும் தருணம் எம் Aக் ள்
ஒட்டுகAொத்தAொய் க ொதித்கதழுந்து ஒற்றுடைAடை உலகிற்கு படைறசொற்றிக் க ொண்டிருப்பது பொர்க் ப்
கபருமிதAொ உள்ளது. எனினும், இன்னும் நொம் ஆங் ொங்யே பல ொரணங் டைள டை யில் அ க்கிக்
க ொண்டு ந ரும் ொலத்தின் மீது பிரிந்யேத எறி ப் பட்டிருக்கியேறொம் என்படைத முழு நிடைXவில்
க ொள்ளுங் ள்.
தடைX எரித்து விடுதடைல தீபயேAற்றி சயே ொதரர் முத்துக் குAரன், Aற்றும் சயே ொதரி கசங்க ொடியின் இX
உணர்விடைX இன்னும் ஒவ்கவொருவருக்குள்ளும் தீக X பற்றி எரி ச் கசய்து’ ண்கணதியேர நொடைள
Aலரவிருக்கும் எஞ்சி Aக் ளின் ஈழ விடுதடைலயிடைXக் ண்டு யேபரொXந்தம் க ொள்ளும் அறவழிப்
யேபொரொளி ளொய் அத்தடைXப் யேபரும் இருங் ள். நம் யேநொக் ம் யேபொரொட் Aல்ல, ஆங் ொங்யே
இரண் ொம்பட்சAொக் ப் பட் இXத்திற் ொX ஒற்டைற விடுதடைல. நம் யேநொக் ம் ொடைரயே ொ எதிர்ப்பயேதொ
ொடைரயே னும் வீழ்த்துவயேதொ அல்ல; நAக் ொX கவற்றி எதுகவன்று புரி டைவப்பது, நம் யேதடைவடை
அவர் ளுக்கு உணர்த்துவது, நொம் பட் அடி டைள, நம் வலி டைள’ இத்தடைX வலித்தது பொகரன்றுக்
ொட்டி நம் நி ொ த்டைத Aட்டுயேA யேவண்டுவது.
அதற் ொ , உயிர்விடுவதும் அத்தடைX துச்சAல்ல உறவு யேள. நம் உயிர் என்பது நம் இXத்திற் ொX
யேபரொயுதம் என்றுக் க ொள்ளுங் ள். உயிரொயுதம் ஏந்திக் க ொள்வது உ ர் யேபொரொட் த்தின்
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யேபரிழப்கபXப் புரிந்துக் க ொள்ளுங் ள். எவ்வழியிலும் தற்க ொடைல கசய்துக் க ொள்வது தவறு
என்படைதக்
ந்து அது நAக் ொX ஈடுகசய் இ லொ யேபரிழப்பு என்படைதயும் உணர்ந்து தன்
உரிடைAக்க ன்று யேநர்வழியில் நின்று ஒட்டுகAொத்தப் யேபரும் யேபொரொ முற்படுங் ள்
இந்நொவலின் ஒற்டைற யேநொக் யேA அதுதொன், உணர்வு படுத்துவது. பின் அதன்வழி நின்று அறவழியில்
சிந்திப்பது. சிந்தித்தலில் தீர்வு இதுகவன்று உணர்ந்து பின் அதன் கவற்றிக்க X, எல்யேலொருக்கும்
கபொதுவொX நீதியின் ண் நின்று அடைXவருAொய்ப் யேபொரொடுவது. யேபொரொட் த்திற் ொX ர்+டைXடை
அத்தடைXப் யேபரும் கூடிநின்று தன் ஒற்டைறத் தமிழிXத்தின் குரலொய்க் க ொடுப்பது. ஆ , முடிவில் நொம்
டை யிகலடுக்கும் அந்த ஒற்றுடைA எனும் ஆயுதயேA இந்நொவல் ப ணிக்கும் கAொத்த இத்தடைX தூரத்தின்
ஒற்டைறச் சொரAொகும்.
கபொதுவில், இப்படை ப்பின் டைதக் யே ொர்ப்புக் ள் ற்படைXயே என்படைதயும் இவ்வி ம் கசொல்லிக்
க ொண்டு, அயேதயேநரம், டைதக் ொX ரு Aற்றும் பல சம்பவங் ள் உண்டைAயில் ந ந்ததொ என்கXொரு
ப ணத்தில் நண்பர் ள் சிலர் கசொல்லி அழுடைதடைவ ளும் ஆங் ொங்யே ச் கசன்று நிடைற ப் யேபடைர
இதன்கபொருட்டு விசொரித்தறிந்த உண்டைAச் சம்பவங் ளும், பின் பலர் வந்து என்னி ம்
ந ந்தடைவ டைளக் கூறி அழுதடைவ ளுயேA இங்யே உலகின் பொர்டைவக்க X நொவலொக் ப் பட்டு நீதி
யே ட்டு நிற்கிறது.
எXயேவ இது ஒரு டைத Aட்டுAல்ல, ஒரு இXத்தின் அழிவிடைX, அடிடைAத் தXத்திடைX எதிர்த்து
சிந்திக் வும், ொருக்கும் யேநொ ொAல் எம் உறவு ளின் இத்தடைXக் ொலப் யேபொரொட் த்திடைX கவல்லவும்,
விடுதடைல கபருமூச்டைச ஒட்டுகAொத்தAொய் இழுத்துவி வும்’ ந ந்த உண்டைA டைள கசய்தி
வழி ொ வும், இடைண உதவி ளொலும் திரட்டி வரலொற்று உண்டைA யேளொடு பின்னிப் புடைX ப் பட்
படை ப்யேப இது.
இவ்வரலொற்று நொவலில் வரும் ொல அளவு களல்லொம் படித்த சில இடைX புத்த ங் ளின் படியும்
யேAலும் அடைவ டைளப் பற்றி இ ன்றவடைர விசொரித்தும், அவசி AொXவர் டைள சந்தித்துயேA எழுதப்
பட்டிருக்கின்றX. தவிர, புரட்சி என்று வந்துவிட் ொல், இச் சமூ நன்Aொற்றத்திற்க X தன் உயிர்வி வும்
த ொரொகும் Aொணவர் ளின் தின்A நிடைலடை இந்நொவலின் சில ொட்சி ளில் படை ப்பின்
நடை யே ொட் த்திற்யே ற்ப அடைAந்திருக்கியேறொம். அது ண்டிப்பொ வன்முடைற ொ சிந்திக்கும்
யேநொக் த்தில் எழுதப் பட் தல்ல என்படைதயும் இவ்வி ம் பதிவுகசய்கியேறொம்.
என்றொலும், இந்நொவல் கபொருத்தவடைர அவரவர் எண்ணப்படி நிடைற Aொற்றுக் ருத்து ள் இருக் லொம்,
Aொற்று யே ொசடைX ள் வரலொம், Aறுப்புக் கூ கதரிவிக் முடைX லொம், அடைத அவரவரின்
எண்ணத்திற்குத் தக் , ருத்து சொர்ந்த, வலி சொர்ந்த, அனுபவம் சொர்ந்த, அறிவும் கதளிவும் சொர்ந்த,
அக் டைறயின் யே ொணத்திற்குத் தக் தொX ஒரு சுதந்திரம் என்யேற எடுத்துக்க ொள்யேவொம்.
எதுவொயினும், இதுவடைர இழந்தடைவ டைள
ந்து எஞ்சி Aக் ளுக்யே னும் வளம் யேசர்க் க் கூடி
எண்ணங் டைள சிந்திக் டைவக்கும் ‘ஒரு இXத்தின் விடிவின் சிந்தடைXக் ொX தூண்டுதடைல
ஏற்படுத்துகAொரு கபொறி Aட்டுயேA இது’ என்படைதயும் கதரிவித்து, ந ந்த இழிகச ல் டைளயும், என்
இX Aக் ளுக்கு இ ற்றப் பட் க ொடுடைA டைள’ க ொடூர, Aனித தன்டைA ற்ற கச லிடைX பதிவொக்கும்
கபொருட் ொ வும், உண்டைA நி ழ்வின் முடிவு ஒருயேவடைள இக் டைதயில் வரும் முடிவிடைXப் யேபொல்
ந ந்திருந்தொலும் பிற யேதசங் ளுக்கு இதXொல் நட் மில்டைலயே என்படைத எல்யேலொருக்கும் கதரிவிக்கும்
வண்ணமும், உ னிருந்யேத சதி கசய்யேவொருக்கு எங் ளின் யேதடைவ இதுAட்டுயேA என்று அறி ப் படுத்தும்
ஒரு யே ொசடைX ொ வும் கூ இக் டைதயின் யேநொக் மிருப்பதன்றி யேவறு எந்த எண்ணமுமில்டைல’
என்பதடைX இதுவடைர எடைXத் கதொ ர்ந்து படித்து ருத்துப் பரிAொறி ஆதரவு நல்கிவரும்
நல்லுள்ளங் ளுக்கும், உல லொவியுள்ள அன்புத் தமிழுறவு ளுக்கும், இடைண த் தள
யேதொழடைA ளுக்கும், பிற அச்சு இதழ் ளுக்கும் கதரிவித்து, நன்றி பொரொட்டி நிடைறவு கசய்கியேறன்.
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முழுதொய் படித்துவிட்டு எப்கபொழுதும் யேபொல் ருத்துக் டைளப் பகிர்ந்துக் க ொள்ளுங் ள். ஒருயேவடைள
எங்யே னும் வலித்தொல்; விடிவிற்க X சிந்தியுங் ள். ஈழ Aக் ளின் முழு விடுதடைலக்க X உல
தமிழர் யேள ஒன்று படுங் ள்.
வித் ொசொ ர்
www.vidhyasaagar.com
(12 நவம்பர் 2011)
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பகுதி – 1
ொற்று வீசி ொத வொன் கிழித்து, பசுடைA பூத்திருந்த தடைரயேநொக்கி விடைரந்தது நொன் ப ணிக்கும் அந்த
ஸ்ரீலங் ன் விAொXம்.
என் தொயின் Aடி கதொடும் உணர்வில் – விAொXம் கநருங் கநருங் ஆடைச பூரித்து, வொசலின் முன்வந்து,
தடைரயிறங்கி தும் திறக் விருக்கும் தவு யேநொக்கிச் நின்றுக்க ொண்யே ன். விAொXம் அறிவித்திருந்த
யேநரப் படி தொAதமின்றி க ொழும்பு விAொXதளம் யேநொக்கி தடைரயிறங்கி து.
விAொXப் பணிப்கபண் ஒருவள் அவசரAொ என்Xருகில் ஓடிவந்து, விAொXம் தடைரயிறங்குடை யில்
அAர்ந்துக் க ொள்ளயேவண்டும் நிற் க் கூ ொதுக ன்று ட் டைளயிட் ொள்.
என் யேதசத்தின் சுவொசக் ொற்றிடைX முதன் முதலொ சுவொசிக்கும் தருணத்திற்கு ொத்திருப்பவXொய்,
இரண்டு டை டைளயும் இறுக்கி ட்டிக்க ொண்டு +ன்Xலின் வழியே க ொழும்பு ந ரத்தின் இ ற்டை
வளங் டைள பொர்தொவயேர; அருகிலிருந்த இருக்டை ஒன்றினில் அAர்ந்துக் க ொண்யே ன்.
சற்று யேநரத்தில் விAொXம் விAொXநிடைல த்திலிருந்து சற்று தூரத்தியேலயே நின்றுவி , எல்யேலொரும்
அவசர அவசரAொ தற் ொலி படிக் ட்டின் வழியே இறங்கி அங்கு கவளியே நின்று க ொண்டிருந்த ஒரு
யேபருந்தினுள் ஏறிக் க ொண்டிருந்தொர் ள்., நொனும் கAல்ல ந ர்ந்து என் ஈழத்துAண்ணின் தடைரடை
பொர்க்டை யில் முதல்முதலொய் தன் தொடை பொர்க்குகAொரு குழந்டைதயிடைXப் யேபொல் பொர்த்துக்க ொண்யே
இறங்கியேXன்.
யேAலிருந்து கீழிறங்குடை யில் உள்யேள ஒரு ப ப ப்புப் பற்றிக் க ொண் து. ‘ஏயேXொ என் தொயின்
தடைலயேAல் பொதம் பதிக் ப் யேபொகியேறொயேAொ எனும்யேபொல் ஒரு தடைXமீறி Aரி ொடைத வந்தது. என்
தொய்Aண்ணின் உ ல் கதொட்டுப் பூரிக் ப் யேபொகியேறொயேAொ எனும் ப ப ப்பு எXக்குள் எழுந்தது.
பின்Xொல் வருபவர் ள் என் த க் ம் பொர்த்து ந ர்ந்து எடைX
ந்து முன்யேX கசன்று வி , நொன் தடைர
கதொடும் முன் சற்றAர்ந்தவொறு கீயேழ குனிந்து முதலில் தடைரகதொட்டு ஒரு துளி Aண்கணடுத்து என்
தமிழீழத் தொயே எX ண் ளில் ஒற்றிக் க ொண்டு ‘ ொல் பதித்யேதன். அருகில் எடைX
ந்து கசன்றவர்
ஒருவர் சிரித்துக் க ொண்யே யேபொXொர்.
அடைத பற்றிக ல்லொம் எXக்கு யே ொசிக் யேவத் யேதொணவில்டைல. உள்யேள இம்Aண்ணின்
விடுதடைலக்க X இத்தடைX வரு ங் ளொய் சிந்தி ரத்தAடைXத்தும் ஒரு கநொடி Aண்டைணத் கதொட் தும்
எXக்குள்யேள சுட்டு குளிர்ந்தது.
கவகு நொளின் ஆடைச இது. ஈழத்திற்கு வரயேவண்டுகAXக் ொத்திருந்த கவகுநொளின் Xவு இது.
எப்படியே ொ இன்று அது நி ழ்ந்துவிட் Aகிழ்வில் திடைளத்து ந க்கியேறன்..
‘எங்யே ொ என்யேறொ பிரிந்து யேபொX உறவு ளின் ஸ்பரிசம் என்னுள்யேள ப , ஊகரல்லொம் சுற்றி டைலந்த
நொன் இன்று எXக் ொX ஒரு யேதசத்தில் ொல் பதித்துவிட் தொய் எண்ணி Aகிழ, என் இத்தடைX வரு
ொத்திருப்பிற்கு எXக்கு கவகுAதி ொ க் கிடை த்தது கவறும் நொன்கு Aணி யேநரத்து தங்கும் அவ ொசம்
தொன்.
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பகுதி – 2
நொகXொரு லண் ன் கசல்லவிருக்கும் ப ணி. இடை யில் நொன்கு Aணியேநரம் க ொழும்பு விAொXத்தில்
விAொXம் தடைரயிறங்கி ொத்திருக் யேவண்டுகAன்பது ஸ்ரீலங் ன் விAொX நிர்வொ த்தின் ப ணத் திட் ம்.
அதன்மூலம் என் தமிழீழ யேதசத்து Aண்ணிடைXத் கதொட்டுக்
ந்து யேபொ இந்த பதியேXழு வரு
கவளிநொட்டுப் ப ணத்தில் இன்றுதொன் இப்படி ஒரு வொய்ப்படைAந்தது.
விAொX நிடைல ம் மி சுத்தAொ வும், ொண லொச்சொர பொர்டைவ கபொருந்தி தொ வும், புத்தர் இருந்துச்
கசன்ற வொசத்டைத ொற்றில் மிச்சம் டைவத்துக்க ொண்டும் ‘மி அழ ொ க் ொட்சி ளித்தது.
ஒரு பரவசத்யேதொடு இ ற்டை வளம் கபொருந்தி அந்த அழகி க ொழும்பு ந ரத்தின் நொலொப்புறமும்
சுற்றிப் பொர்க்கியேறன். ண்ணொடி ளின் வழியே கதன்படும் Aடைலப்பொங்கு பிரயேதசங் ளும்; Aரங் ளின்
ஏற்றயிறக் அடைAப்புக் யேளொடு ண்டைணப் பறிக்கும் பசுடைAயின் க ொள்டைள அழகும் ஒரு ரசடைX ொX
AXப்பொன்டைAக்கு எடைX இட்டுச் கசல்லும் ொட்சி டைளயும் ண்டு அதனூயே என் மூதொடைத ர் வொழ்ந்த
கபருடைAடை எல்லொம் எண்ணி நிடைறவடை ந்துக் க ொள்கியேறன். அடுத்த ஒரு அடைர Aணி யேநரத்திற்கு,
இங்குAங்குAொய் விAொX நிடைல த்தினுள் சுற்றித் திரிந்துவிட்டு, எங்யே னும் அடைAதி ொ உட் ொர
எண்ணி, ஆட் ள் குடைறவொ உள்ள ஓர் அடைAதி ொX இருக்டை ப் பொர்த்து அAர்ந்து க ொண்யே ன்.
AXதிற்குள், வருவதற்கு முன் ந ந்த அத்தடைX நி ழ்வு ளும், ஒவ்கவொன்றொய் நிடைXவில் வந்து
இடைழயே ொடிக் க ொண்டிருந்தX. ஏயேதொ கப ருக்கு வொழ்வதொய் எண்ணிக் க ொள்ளுகAொரு நிடைறவில்லொ
வொழ்க்டை தொயேX இந்த கவளிநொட்டு வொழ்க்டை . யேபொX Aொதம் இந்யேநரகAல்லொம் ‘என்று என் ஊருக்குப்
யேபொய் என் ஊர் உறவு Aக் யேளொடு நொனும் ஒன்றொ ப் புழங்கிக் கி ப்யேபயேXொ என்று ஏங்கிக் கி ந்யேதன்.
பின், விடுமுடைற கிடை த்து ஊருக்கு கசன்று ொடைர பொர்த்யேதன் ொடைர பொர்க் வில்டைல, என்X
கசய்யேதொம், என்X கசய் வில்டைல என்று கூ யே ொசிக்கும் முன், ஒரு Aொத விடுமுடைற முடிந்து, என் டை
பிடித்தழுத உறவு ள் நண்பர் ள் எX எல்யேலொடைரயும் விட்டுவிட்டு இப்படி தனியே வந்தAர்ந்துக்
கி ப்பதும், மீண்டும் ஊர் கசல்லவிருக்கும் அந்நொளுக் ொய் வரு ங் ளிரண்டிடைX யேநொக்கிக் ொத்துக்
கி ப்பதும் ‘ச்ச..’ ஓர் வொழ்வொ ன்று யேதொன்றி து.
உண்டைAயில் கவளிநொட்டில் வொழும் நொகAல்லொம் ‘எடைதயே ொ இழக்கியேறொம், ஏயேதொ
கிடை க்கிறகதன்று; அவ்வளவுதொன் நம் வொழ்க்டை . யேவகறன்X கசொல்ல, வொழ்க்டை முழுதும் இப்படித்
தொன் நொகAல்லொம் யேபொகலன்று உள்யேள AXம் கநொந்து, ண்ணிடைA நடைX , அக் ம்பக் ம் திரும்பி
ொயேரனும் பொர்க்கிறொர் ளொ என்று பொர்த்துவிட்டு ண் டைள துடை த்துக் க ொண்யே ன்.
ண் ள் கவறிக் சில Aணித்துளி ள்வடைர தூரத்தில் ொற்றிXொல் ஆடிக் க ொண்டிருக்கும் Aரங் டைள
பொர்த்துக் க ொண்டிருக்டை யில், மீண்டும் தXக்குள்யேள தொன் கநொந்துப்யேபொ யேவண்டிதொனிருந்தது.
அங்யே வசந்தமும் Aரம் கசடி க ொடி ளும் இருக் த் தொன் கசய்கின்றX, ஆXொல் ொற்று வீசுவடைத
ண்ணொடிக்குள்ளிருந்து பொர்க் Aட்டுயேA நொம் விதிக் ப் பட்டிருக்கியேறொம். நம் வொழும் வொழ்க்டை யும்
இப்படித் தொயேX; எல்லொமிருந்தும் இடை யே பணம் எனும் ஒரு ண்ணொடி எல்லொவற்டைறயும்
Aடைறத்துக் க ொண் வொழ்க்டை தொயேX நம் வொழ்க்டை யும் என்று எண்ணிக் க ொள்ள, AXது மீண்டும்
விக்கித்தது.
இXம்பொரொ வருத்தத்தில் ண் டைள மூடிக் க ொள்ள, எயேதச்டைச ொய் ொயேரொ என்டைX யேநொக்கி வருவதொய்
உணர்ந்து எதிர்புறம் யேநொக்கித் திரும்பியேXன், இரண்டு யேபர் ஆர்மி ொரர் ள் துப்பொக்கியே ொடு என்டைX
பொர்த்து ஓடி வந்துக் க ொண்டிருந்தXர். நொன் ொகரன்று ஒருயேவடைள அவர் ளுக்குத்
கதரிந்துயேபொயிருக்குயேAொ எனும் ஒரு பதற்றம் எXக்கும் வந்தது.
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பகுதி – 3
இருவரும், என்Xருகில் வந்து நின்று துப்பொக்கிடை சரி கசய்து டைவத்துக் க ொண்டு. ொர் நீ என்றொர் ள்.
லண் ன் கசல்லவிருக்கும் ஒரு ப ணி என்கறன். அப்படி ொ விAொXச் சீட்டு ொட்டு என்றொர் ள்,
ொட்டியேXன்.
வுசீட்டு ொட்டு என்றொர் ள், ொட்டியேXன். அவர் ளுக்குள் ஒருவடைர ஒருவர் பொர்த்து,
சிங் ள கAொழியில் ஏயேதொ யேபசிக் க ொண் Xர்.
நொன் ஒன்றும் புரி ொதவXொய் அவர் டைளயே பொர்க் , டைபயில் என்X டைவத்திருக்கிறொய் பிரி என்றொர் ள்,
பிரித்து உள்யேள டைவத்திருந்த Aடிக் ணினியிடைX ொட்டியேXன். சரி சரி யேபொ என்று ஆங்கிலத்தில்
கசொல்லிவிட்டு, மு த்டைத சற்று சந்யேத கதொனியே ொடு டைவத்துக் க ொண்டு என்டைXப் பொர்க் , நொன்
எங்கும் யேபொ விரும்பவில்டைல, என் விAொXம் புறப்ப இன்னும் அவ ொசங் ள் உள்ளX என்கறன்.
அவர் ள், ஒன்றும் யேபசிக் க ொள்ள வில்டைல. எப்படியே ொ கி என்பது யேபொல் +ொடை கசய்துவிட்டு,
சட்க Xத் திரும்பி அவர் ளுக்குள் என்Xயேவொ விவொதித்துக் க ொண்டு வந்த வழியே யேபொயிXர். நொன்
அவர் ளின் சிங் ள கAொழி புரி ொதவXொய், சற்று பின்யேXொக்கி தடைலதிருப்பி என் இருக்டை க்கு
பின்Xொல் இட்டிருந்த ண்ணொடிக்குள்ளிருந்து கதரியும் என் யேதொற்றத்திடைXப் பொர்த்யேதன்.
வரும் அவசரத்தில் கவட் ொத தொடியும், அழுத ண்ணீரில் நடைXந்து; பின்Xரும் வடைலயில் ழுவொத
மு மும், ஆங் ொங்யே சங்கி ருப்பு லந்த அ ர்நீலச் சட்டை யும், யேதொளில் Aொட்டிவந்த
Aடிக் ணினிப் டைபயும், எல்லொவற்டைறயும்வி ; பொர்த்த உ யேX கதரியும் ‘தமிழன்’ என்னும்
மு மும்தொன் அவர் ளின் சந்யேத த்திற்கு ொரணம்யேபொகலன்று எண்ணிக் க ொண்யே ன்.
அவர் ள் விAொX நிடைல த்தின் கவளியே தமிழடைர பொர்க்கும் பொர்டைவயின் நம்பிக்டை ற்ற தன்டைA;
விAொX நிடைல த்தின் உள்யேள ‘கதள்களXத் கதளிந்த நீர்யேபொல்’ புரிந்தது. எம் நிடைல என்று Aொறும்
இடைறவொ என்கறண்ணி ண் டைள அழுந்த மூடி, பின்Xொல் தடைல சொய்த்துக் க ொண்யே ன்.
யேநற்டைற ஞொப ங் ள் மீண்டும் வந்து நிடைXடைவத் தீண்டிX. யேநற்று விAொX சீட்டு வொங் ச் கசன்றதும்,
வொங் கசன்ற இ த்தில் இந்த யேதசம் பற்றி யேபசிக் க ொண் துகAல்லொம் நிடைXவிற்கு வர, கிரொAத்து
நடுயேவ அAர்ந்து கவளிநொடு யேபொ விAொX சீட்டு பதிந்துக் க ொடுக்கும் அந்த அண்ணன் யேA நொதனும்
நிடைXவிற்கு வந்தொர்.
அவர் ஈழம் பற்றியும் அதற் ொX யேபொரொட் ம் பற்றியும் இன்டைற நிலவரங் ள் பற்றியுகAல்லொம்
யேபசி து, யே ட் து, நொன் யே ொபமுற்றது பின்பு டை குலுக்கிப் பிரிந்தது எX எல்லொம் ஒவ்கவொன்றொய்
யே ொர்டைவ ொ நிடைXவில் வந்தது.
திடிகரX ொயேரொ எதிரில் நிற்பது யேபொல் கதரி , பட்க X ண் டைள திறந்யேதன், யேவறு மூன்று ஆர்மி
ொரர் ள் நின்றிருந்தXர். சற்று பதட் Aொ எழுந்து நின்யேறன்..
பரவொயில்டைல பரவொயில்டைல அAர்ந்துக்க ொள் என்றXர். பின் சிரித்து டை குலுக்கி கப கரன்X
என்றொர் ள், சத்தி சீலன் என்யேறன். எங்யே யிருந்து வருகிறொய், எங்யே ப் யேபொகிறொய் என்றொர் ள்; கAொத்த
விவரமும் கசொன்யேXன். ஒருAொதிரி இருக்கிறொயே பொர்க் ; உ ம்பிற்கு ஏயேதனும் முடி டைல ொ
என்றொர் ள். இல்டைல, வீட்டை நிடைXத்துக் க ொண்யே ன், அதொன் சற்று வருத்தம் என்யேறன். அதற் ொ
வடைலப் பட் ொல் பின் Aனிதன் தன் ப ணத்டைத உல எல்டைலவடைர எட்டித் கதொடுவகதப்படி
என்றொர் ள். என்டைXப் கபொருத்தவடைர உல யேA என் வீட் ொர்தொன் என்கறன். ‘உறவு டைளப்
பொர்த்துவிட்டு பின் பிரிந்துவருவகதன்பது கபரி வருத்தம் தொன், இரண்டு நொளொXொல் சரி ொகும்
வடைலப ொயேத என்றொர் ள்.
அதுவடைர அடைAதி ொ நின்றிருந்த மூன்று யேபரில் ஒருவர், இன்னும் எத்தடைX Aணியேநரம் ொத்திருக்
யேவண்டுமிங்யே என்றொர். நொன் Aறதி ொ தமிழில், நொன்கு Aணியேநரம் என்யேறன். அவர் Aன்னிக் வும்
எXக்கு தமிழ் அத்தடைX சரிவர கதரி ொது என்று ஆங்கிலத்தில் கதளிவொ ச் கசொன்Xொர். உ யேX
அருகிலிருந்த இருவரும் அவரு ன் யேசர்ந்து ‘நொங் ள் சிங் ளவர் ள், நீங் ள் தமிழரொ?’ என்று ந AொX
ஆங்கிலத்தில் யே ட்டு கAன்டைA ொ ப் புன்Xடை த்தXர்.
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நொனும் Aனிதரிடை யே யேவற்றுடைA ொட்டிக் க ொள்ளயேவண் ொயேA என்கறண்ணி, அப்படி ொ நல்லது
நல்லது, விAொXநிடைல ம் அழ ொ சுத்தAொ உள்ளது, ஆங் ொங்யே தமிழில் கூ எல்லொயேA எழுதி
இருக்கிறயேத என்கறன்.
அவர் ள், ஆம் ஆம், தமிழ் எAது இரண் ொம் ஆட்சி கAொழி என்றொர் ள். எXக்கு அந்த இரண் ொம்
என்பது சற்று வலிக் த்தொன் கசய்தது. ொடைர வந்து ொர் இரண் ொம்பட்சAொக்குவது என்கறண்ணிக்
க ொண் ொலும் அடைத ொட்டிக் க ொள்ளயேவண்டி Aனிதர் ளல்ல இவர் ள் என்று நிடைXத்துக் க ொண்டு,
அப்படி ொ Aகிழ்ச்சி என்கறன்.
சொப்பிட் ொ ொ என்று யே ட் ொர் ள் பறிவு ன் மூவரும். இல்டைல, பசி கதரி வில்டைல என்கறன். யேதனீர்
ஏயேதனும் யேவண்டுAொ என்றொர் ள். எழுந்து அவர் ளின் டை பற்றிக் க ொண்யே ன். மிக் நன்றி அதலொம்
ஒன்றும் யேவண் ொம், AXசு க ொஞ்சம் Xத்து கி க்கிறது, உங் ளின் உபசரிப்புக் ளுக்கு நன்றி. தனி ொ
அAர்ந்திருந்தொல் யேபொதுகAன்யேறன்.
அவர் ள் சிரித்துக் க ொண்யே டை குளுக்கிவிட்டு, எங் ளின் விAொXத்தில் ப ணிப்பதற்கு நன்றி,
மீண்டும் அடுத்த ப ணத்தில் சந்தியேபொம் என்று கசொல்லிவிட்டு சிரித்துக் க ொண்யே என்டைXக்
ந்து
யேபொயிXர். அதில் ஒருவர்யேவறு சற்று தூரம் கசன்று வடைளவில் திரும்பும்முன் நின்று என்டைXத்
திரும்பிப்பொர்த்து சிரித்தவொயேற டை டைசத்துச் கசன்றொர்.
பொடைறக்குள் நீரில்லொAல் இல்டைல, தமிழருக்குத் தொன் தக் இ மும்; யேபொதி விடுதடைலயும் இன்னும்
கிடை க் வில்டைல யேபொல்’ என்று எண்ணிக் க ொண்யே ன்..
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பகுதி – 4
சற்று யேநரத்திற்க ல்லொம், எடைதஎடைதயே ொ யே ொசித்து அடைச யேபொட் வொயேற அ ர்ந்து யேபொXவXொ
ண் டைள மூடிக் க ொண்டு இருக்டை யின் மீது அAர்ந்தவொயேற சொய்ந்து படுத்துக் க ொள்ள, ஊரில் சந்தித்த
அந்த அண்ணன் யேA நொதன் நிடைXவிற்கு வந்தொர். அவயேரொடு யேபசி கதல்லொம் கூ ஒவ்கவொன்றொய்
நிடைXவிற்கு வந்தX. டை டைள யேAயேல உ ர்த்தி உ ம்டைப சற்று முறுக்கி எடைX ஆசுவொசப் படுத்திக்
க ொண்யே ன். ஒவ்கவொன்றொய் எல்லொம் நிடைXவில் ஊரிX…
“வொங் சத் ொ.., எங் கசொன்னீங் துபொய்தொயேX”
“இல்டைலண்யேண, லண் ன் யேபொ ணும் துபொய் வழி ொ இருந்தொலும் பரவொயில்டைல”
“லண் Xொ…., என்டைXக்கு யேபொயேXொம்..?”
“நொடைளக்குண்யேண, முன்யேப கதொடைலயேபசியில் அடைழத்து கசொன்யேXயேX”
“ஓ.. Aறந்து யேபொயேXன் ொ…, நீ வருவியே ொ Aொட்டியே ொன்னு ொர் ண் ொ…?”
“அகதப்படிண்யேண கசொல்லிட்டு வரொA, எப்பவும் எடுக்குறவ தொயேX..”
“சரி, என்டைXக்கு யேவணும்?”
“நொடைளக்கு..”
“நொடைளக் ொ??!!!!!!! நொடைளக்கு லண் னுக்கு சீட்டு இல்டைலன்னு கசொன்Xொப்படைலயே ப்பு…”
“பொருங் ண்யேண.., யேவறு வழி Aொறி யேபொற Aொதிரி ஏதொவது இருக் ொன்னு பொருங் ”
“கசத்த இரு, நொன் எங் பொர்க்கிறது, யே ட்டு தொன் கசொல்லணும்”
“சரி யே ட்டு தொன் கசொல்லுங் ..”
அவர் சற்று சலிப்பொ வும் வீம்பொ வும் க ொஞ்சம் பின்Xொல் ந ர்ந்து கதொடைலயேபசிடை எடுத்து ந ரத்து
டிரொவல்ஸ் ஒன்றின் கதொ ர்பு எண் டைள அழுத்தி ொரி யேAொ யேபசிXொர். நலகAல்லொம் விசொரித்துப் பின்
விவரம் கசொன்Xொர். இவ்வளவு குசலம் விசொரிப்பதியேலயே கதரிந்தது இவர் எத்தடைXப் யேபருக்கு இங்யே
ப ணச் சீட்டு பதிந்துக் க ொடுக்கிறொர் என்று.
இருந்தொலும் எXக்கும் இவடைர விட் ொல் யேவறு வழியில்டைல. நம்Aொல் ந ரத்து தூரம் வடைரச் கசன்று
விAொXச் சீட்டு வொங் இ லொது. யேநரமும் யேபொதுAொXதொ இல்டைல. யேபொXமுடைற இவர் எடுத்துக்
க ொடுத்த நம்பிக்டை யில் தொன் இம்முடைறயும் வந்யேதன். அதற்குள் யேபசிக் க ொண்யே இருந்த அவர் என்
பக் ம் திரும்பி கதொடைலயேபசியின் ஒரு முடைXடை டை யில் மூடிக் க ொண்டு “ஸ்ரீலங் ொ வழி ொ தொன் இருக் ொம் பரவொயில்டைல ொ…?” என்றொர். ண்ணொடி அவருடை
மூக்கின்
யேAல் இறங்கி அவரின் ண் யேள என்டைX யே ள்வி யே ட் X. இருந்தொலும் ஸ்ரீலங் ொ என்றதும்
க ொஞ்சம் பரபரப்பு கூடி து.
“ஸ்ரீலங் ொவொ!!!!!!!!!!!!!!!!? பரவொயில்டைல ொவொ!!!!!!!!!!!? என்Xண்யேண நீங் , தொரளொAொ யேபொடுங் ,
புண்ணி Aொ யேபொகும் உங் ளுக்க ன்யேறன்.
“இல்டைலப்பொ, அங் யேவற சண்டை , பிரச்சடைX, அது இதுன்றொன் யேள அதொன் யே ட்யே ன்”
“ஆAொம், சண்டை தொன், ொலங் ொலAொய் யேபொரொடும் Aண்ணிற் ொX, நம் தமிழர் உரிடைAக் ொX
யேபொர்ண்யேண அது.. “
“அதொன், அதXொல தொன், யேவணுAொன்னு யே க்குயேறன்.., கபொதுவொ சிலயேபர் இலங்டை வழி இல்லொA
யேபொடுங் ன்னு தொன் யே ட்டு வொங்குறொங் ”
“உண்டைA ொவொ கசொல்றீங் ???”
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அவர் கதொடைலயேபசியில் யேபசிக் க ொண்டிருந்தவரி ம் எதற்யே ொ சரிக ன்று கசொல்லிவிட்டு
இடைணப்பிடைX துண்டித்து டைவத்துவிட்டு “உண்டைAடை த்தொன் கசொல்யேறன், கபொய் கசொல்ல எXக்க ன்X ஆடைச ொ. அவன்தொன் நம்Aொளுங்
கிட் சண்டை யேபொடுறொXொயேA பிறகு அவயேXொ நொட்டுக்கு நொம் ஏன் வருAொXம் யேதடி தரதுன்னு
தொன்”
“ஆAொம்யேண; அதுவும் யே ொசிக் யேவண்டி விஷ ம் தொன்”
“இருந்தொலும் நம்A கிட் வரயேத ஒன்யேXொ கரண்யே ொ ஸ் Aர்தொயேXப்பு, அது யேவணொம்னு
கசொல்லும்..? எதுக்யே ொ என்Xயேவொ ொர் ண் ொ, யேபொவ ப யேAொ என்Xயேவொ; தமிழன்னு கசொல்லி ஆர்மி
ொரன் அடிச்சிப் புட் ொXொ?”
அவர் கநக் லொ என்டைXப் பொர்த்து ண் சிமிட்டிXொர். எXக்கு அந்த ண்டைணப் பொர்த்து ஓங்கி ஒரு
குத்து வி லொAொ என்று யே ொபம் வந்தது.
“ஏன் அப்பு உன்டைX அடிச்சிப் பிடுவொன்னு பொக்குறி ொ?”
“யேAல டை பட் ொ தடைல திருவி; தமிழன்Xொ ொருன்னு ொட்டுயேவன்”
“இந்த வொய் ஒண்ணுதொன் தமிழனுக்கு”
“ஒட்டுகAொத்தமும் அப்படி இல்டைலண்யேண”
“ஒட்டுகAொத்தமும்Xொ ?”
“உன் யேபொரொட் மும் என் யேபொரொட் மும் யேசொத்துக்கும் தன் பிடைழப்புக்கும் தொன், அவர் ள் தமிழ் யேதச
உணர்வுக் ொ வும்; தன் விடுதடைலக் ொவும் யேபொரொடுறவுங் ண்யேண “
“இலங்டை

ொரங் ளொ…? எல்லொம் ஒரு குட்டை யில ஊறிX Aட்டை தொயேX?”

“என்Xண்யேண யேபசுற நீயி, தமிழன்Xொ உXக்கு என்X நீயும் நொனும் Aட்டும்னு நிடைXச்சி ொ? உன்டைX
Aொதிரி என்டைX Aொதிரி தன் வயித்துக்கு சொவுறவன்னு நிடைXச்சி ொ? ொலங் ொலAொ தXகுன்னு ஒரு
யேதசமும், தன்னி மிருந்து பறித்துக் க ொண் Aண்ணின் சுதந்திரத்டைதயும் வொங் ரத்தமும் உயிரும்
க ொடுத்துப் யேபொரொடும் ஒரு இXம்..”
Aண்டைணப் பற்றி Aண்ணுரிடைA பற்றி யேபச எழ சற்று உணர்ச்சிவ ப் பட்டுப் யேபொயேXன். அடைதயும்
அவர் ண்டுபிடித்து விட் ொர் யேபொல். “சரி, அதுக்கு நீ ஏன்பொ இப்படி உணர்ச்சிவசப் படுற?”
“பின்X என்Xண்யேண; என்XயேAொ நீங் நம்A குழொ டிச் சண்டை Aொதிரி அவுங் டைளயும் இடைணத்து
கAொத்த தமிழடைரயே Aட் Aொ யேபசுறீங் ”
“யேவகறன்Xவொம்; அவன் சண்டை யேபொட் ொ நAக் க ன்Xப்பு???”
“அண்யேண, அது ஒரு இXத்தின் விடுதடைலக் ொX சண்டை ண்யேண? அறுபது வரு Aொ தன் உரிடைA டைள
மீட்பதற் ொ ந க்கும் யேபொர் அது.. “
“ஆAொ LTTE – க்கும் ஸ்ரீலங் ொ ொரனுக்கும் சண்டை ந க்கும்னுவொங் யேள, அதொயேX”
“என்Xங் , எல்.டி.டி.ன்னு என்XயேAொ ொடைரயே ொ கசொல்றொ Aொதிரி கசொல்றீங் ”
“ஆAொ. அவனுங் எல்.டி.டீ தொயேX??????????”
“அப்யேபொ அவர் ள் எல்.டி.டீ.ன்Xொ நீங் ளும் எல்.டி.டீ இல்டைல ொ?”
“அ ஏய் ொ கவறுப்ப கிளப்பற? நொன் ஏன் எல்.டி.டீ ொவனும்? என்X புடிச்சி உள்யேள
யேபொ றதுக் ொ??? நீ ஒரு ொரி ம் கசய்யி; இங் நம்A மூXொவட் ம் கதரு இருக்குல்ல அதுல யேபொயி
தடைலயில முக் ொடு யேபொட்டுக்குனு ஒரு ஸ்ரீலங் ொ கபொம்படைள இருக் ொ, அவகிட் நீ என்X
எல்.டி.டீ. ொன்னு யே ளு ொரி மூஞ்சில துப்புவொ. நொன் யே ட்யே ன், யே ட் துக்கு என் யேAல எப்படி சீறி
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வந்தொன்னு எXக்குள்ள கதரியும். அந்த எல்.டி.டீ. ொரங் தொன் எங் டைள இப்படி நொடுக ட்டு அடைல
விட் ொனுங் ன்னு அவதொன் கசொன்Xொ(ள்)”
எXக்குக் யே ொபம் தடைலக்யே றி து. இருந்தொலும் இதுயேபொன்ற Aனிதரி ம் இனியும் யேபசுவதில் எந்த
அர்த்தமுமில்டைல யேபொல் யேதொன்றி து. “சரி விடுங் சீட்டு இருக் ொன்னு பொர்த்து கசொல்லுங் நொன்
யேபொயேறன்”
“என்Xப்பொ நீயி லண் ன்லொம் யேபொறவர, விவரம் யேபொதடைலயே …, ஆAொ நொன் கதரி ொA தொன்
யே ட்கியேறன் ‘அவனுங் சும்Aொ அடிச்சிக்கினு கவட்டிக்கிXொ நொAளொ அதுக்கு கபொறுப்பு?”
ஓங்கி ஒரு அடைர வி லொAொ என்றிருந்தது எXக்கு. கபரி வர் ஆயிற்யேற என்று அ க்கிக் க ொண்யே ன்.
“ஏன் ொ என்டைX முடைறக்கிற?”
“யேவற…” சலிப்பு ன் தடைலடை யேவறு பக் ம் திருப்பிக் க ொண்யே ன் நொன்.
“என்Xய் ொ, உXக்கு ஏன் இம்புட்டு யே ொபம் வருது, நொA என்X இலங்டை க்கு கபொறுப்பு சுAந்தொ
க க்குறவ….இங் ??????????????”
இதற்குயேAல் என்Xொல் தொங் முடி வில்டைல.
“ஆAொய் ொ………., கபொறுப்பு தொன். நொA பக் த்துலயே இருந்தும் நம்A Aக் ள் சொவுயேத, நொA அதுக்கு
கபொறுப்பில்டைல ொ? நொம் கபொறுப்பில்லொA என்X பக் த்து நொட் ொXொ பின்X வருவொன். பக் த்து
வீட் ொன் சண்டை யேபொட் ொ யேபொய் யே ட்குறியே எங் யே ொ இருந்து வந்தவன் அடிக்கிறொயேX;
கபொறுப்பில்லொA எங் யேபொயிட்யே ொம்??? உன் Aக் ள், உன் இXம், உன்டைX நம்பிX சXங்
அடிபட் ொ நீ தொன் ொ யே ட் யேபொவனும்” யே ொபத்தில் எழுந்து யேAடை+ யேAல் தட்டி த்தியே விட்யே ன்.
அவரும் சொதொரண ஆளில்டைல. அவர் என்டைXப்யேபொல் நிடைற யேபரி ம் இப்படி சண்டை
யேபொட்டிருப்பொர் யேபொல். சொவுதொXAொ எழுந்து நின்று “அ ப் யேபொப்பொ நீயி..” என்றொர். என்டைX உசுப்யேபத்துறொயேரொ என்கறொரு எண்ணம் கூ வந்தது. நொன்
சற்று கபொறுத்துக் க ொண்டு,
“’என்Xண்யேண, நம்A தமிழன்ண்யேண, நம்A தமிழன் தொன் அங் நம்A இXத்துக்குக்குன்னு ஒரு நொடு
யே ட்டு கசத்துக் க ொண்டிருக்கிறொண்யேண. க ொஞ்சம் கூ அத்தடைX யேபர் க ொல்லப் படுகிறொர் யேளன்ற
எண்ணம் கூ உங் ளுக்கில்டைல ொ?”
“அ ஏன்பொ நீ யேவற ொடைலயில வந்து AனுசடைX இப்படி படுத்துற. நீ யேவணும்Xொ பொரு இவுங்
Aட்டும் நீ கசொல்ற ஈழத்டைத புடிச்சிட் ொ நொடைளக்யே தமிழ்நொட்டை சல்லி ொசுக்கு Aதிக்கிறொங் ளொ பொர்,
இப்பயே அவுங் நம்A பத்தி இழிவொ ஒட்டுகAொத்தப் யேபொடைரயும் குடைறகசொல்லி யேபசுறடைதக ல்லொம்
ொதுக ொடுத்து யே ட் முடி டைல. யேவணும்Xொ இன்னும் க ொஞ்சம் நல்லொ தூத்திப் யேபசுவொங்
நொடைளக்கு, ந க்குதொ இல்டைல ொன்னு பொரு. கபறவு இந்த அண்ணடைX வந்து ஏன் கசொன்யேXன்னு
யே ளு..”
அவர் அவடைர சரி ொ Aட்டுயேA எண்ணிக் க ொண்டு யேபசிXொர். நிடைற யேபர் இப்படி தொன்; Aண்டைண
நடைXத்த ரத்தத்தின் ொரணம் புரி ொAயேல; அதன் இழப்பு புரி ொAயேல; உயிர்குடிக்கும் வர் ளின்
தந்திரம் புரி ொAயேல, யேAொசடித்தXம் புரி ொAயேல யேபசிக் க ொண்டுள்ளXர். அவர் ளுக்கு இந்த
யேபொரொட் த்தின் ொரணம் புரிந்துவிட் ொல் பின் நிற்பவர் ளில் முதலொய் ஆவொர் ள் என்று சற்று
நிதொனித்துப் புரிந்துக் க ொண்யே ன். அவடைரயே அடைAதி ொ பொர்த்யேதன்.
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பகுதி – 5
அவர் சற்றும் சலிக் ொAல் சவொல் விட் வரொ யேவ எதியேர எழுந்து நின்றிருந்தொர். நொன் AXடைத அ க்கிக்
க ொண்டு “அப்படி இல்டைலண்யேண. நீங் கசொல்ற Aொதிரி எல்லொம் ற்படைX பண்ணிக் இது
சA மில்டைலண்யேண. அங்யே எத்தடைX உயிர் ள் கசத்து Aடிந்துக் க ொண்டிருக்கு அது உங்
ண்டைணயே உருத்தடைல ொ???”
“விடு தம்பி விட்டுட்டு சீட்டு வொங்குற வழி பொரு, என் வொ க் கிளரொத, ஏயேதொ எப்பவும் வர,
தம்பி ொச்யேசன்னு பொர்க்கியேறன், இவனுங் எ ம் புடிச்சொனுங் Xொ நொடைளக்க ன்X எXக்கு வீடு
யேபொட் ொ தரப் யேபொறொனுங் இலங்டை யில? யேபொவி ளொ…” என்Xொல் இந்த சு நலத்டைத கபொறுத்துக்
க ொள்ளயேவ முடி வில்டைல. அண்ணXொவது Aண்ணொவது எழுந்து சட்டை டை பிடித்துக் க ொண்யே ன்.
“யே ொவ்… யே ொவ்.. AனுசXொ ொ நீ? AனுசXொ நீ? சிந்திக் யேவ கதரி ொA, வரலொயேற புரி ொA, உன்டைX
எல்லொம் கபரி Aனுசன்னு கசொல்லிக் யேவ கவட் Aொயிருக்கு ொ. ஒரு இXத்யேதொ பற்றுன்னு எதXொ
இருக் ொ உXக்கு? உல கAலொம் ஆளும் யேதசங் ளுக்கு Aத்தியில ஒரு துண்டு Aண்டைX ஒரு தமிழன்
ஆண் ொன்Xொ அது எப்படி இருக்கும்னு ொட்றதுக் ொX ஒரு யேபொர்- ொ அது. ஏன்; என்
பொட் ன்முப்பொட் ன் ஆண் Aண்ணுல க ொஞ்சத்டைத தமிழருக்குன்னு க ொடுத்தொ இந்த உல ம் என்X
சுருங்கி ொ யேபொயிடும்???? “
“யேதொ பொர், இதலொம் என்கிட் வொணொம், முதல்ல நீ சட்டை யில இருந்து டை டை எடு,
எடுய் ொன்Xொ!!!!!!!! நொன் என்X டை
ட்டிக்குனு தனி ொ உட் ொர்ந்திருக்யே ன்னு பொர்த்தி ொ??? நொன்
யேAொசAொXவன் பொர்த்துக்யே ொ. ஒரு யேபொன் பண்ணொ யேபொதும் கதருகவல்லொம் ஆட்யே ொ வந்து நிக்கும்
பொர்க்குரி ொ, பொர்க்குரி ொ..” அவர் எகுறி குதித்தொர் வொXத்திற்கும் பூமிக்குAொய்.
“ச்சி … அற்ப AனிதயேX” வொ ொற கசொல்லியே விட்யே ன்.
“என்X அற்ப AனிதயேX???????? நீ என்X கதய்வ பிறவி ொ? எவX பத்தியே ொ கசொன்Xொ உXக்யே ய் ொ
இப்படி யே ொபம் கபொத்துக்குனு வருது? இப்படி எவவனுக்யே ொ வக் ொலத்து வொங்கித் தொன் தமிழ்நொடு
இப்படிக் குட்டிச்சுவுரொ யேபொயிடுச்சி”
அவர் யே ொபப் பட் ொலும், ஒருபுறம் மி க் லவரப் பட்டும் யேபொXொர். சட்டை டை ப் பிடித்திருக் க்
கூ ொது தொன். வ தொXவர் யேவறு. யே ொபத்தொலொ அல்லது ப த்தொலொ கதரி வில்டைல, டை ொல் சற்று
ப ப த்து ஆடி து அவருக்கு. யேபச வொர்த்டைத ள் முழுதொ வரொAல் சட்டை டை பிடித்துவிட்
அவுAXத்தில் Aட்டும் க ொதித்துப் யேபொXொர்.
ஒரு சிறு அடைற, ஒரு ணினி Aட்டும் டைவத்துக் க ொண்டு தூரத்திலிருக்கும் விAொX யேபொக்குவரத்து
அலுவல் டைள கதொ ர்பு க ொண்டு, ப ணச்சீட்டு வொங்கி உள்ளூரில் க ொஞ்சம் கூடுதலொX விடைல
டைவத்துக் க ொடுத்து கதொழில் கசய்யும் ஒரு சொதொரண லட்சி யேA இல்லொத ஒரு Aனிதர் இவர். இவருக்கு
என் ஈழம் சொர்ந்த யேபச்சு அத்தடைX ஈடுபொடிடைXத் தரவில்டைல என்பது முன்பிலிருந்யேத புரி ொAலில்டைல.
என்றொலும், யேபச்சுக்கு யேபச்சு எX விட்டுவி முடி ொAல் இப்படி சட்டை பிடிக்கும் வடைர வந்துயேபொச்யேச
என்று சற்று வருந்தியேXன். டை க்கு வந்ததும் வொ சத் ொன்னு வொஞ்டைச ொ வரயேவற்று வீடு சவு ரி ம்
விசொரித்து, உ யேX ஓடி யேபொய் யேதனீர் வொங்கி வந்து, யேAடை+ யேAல் இருக்கும் மின் விசிறிடை கூ என்
பக் ம் திருப்பி டைவக்கும் அன்பொX Aனிதர்.
வருAொXம் குடைறவு Aட்டுAல்லொது, வந்தடைத தின்று ொலத்டைத யேபொக் ஒரு ணினியும் ஒயேரக ொரு
டை ’யும் ட்டிக் க ொண்டு யேசொத்துக்கு நொட் டைள ழிக்கும் பிடைழப்பு. நொன் யேவறு இடை யில் வந்து
சட்டை டை பிடித்து மிரட்டி விட் தும் அவரொல் தொளமுடி வில்டைல. அவடைர என்னுடை
யே ொபம்
சற்றிற்கு அதி Aொ யேவ பொதித்திருக் யேவண்டும் யேபொல் கதரிந்தது. ப ப த்துப் யேபொXொர். யே ொபத்தில்
ப த்தில் ண் ள் க ொஞ்சம் இ ல்டைபவி சிவந்து யேபொXது.
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நொன் சற்று அடைAதி ொயேXன். க ொஞ்ச யேநரம் அவர் விருப்பத்திற்கு வொய்க்கு வந்தவொறு ஏயேதயேதொ
யேபசிXொர். நொன் அடைத கசய்யேவன் இடைத கசய்யேவன், குத்திப் யேபொடுயேவன் கவட்டி சொய்ப்யேபன்
என்கறல்லொம் குதித்தொர். நொன் சற்று யே ொசித்யேதன், அவரின் அவஸ்டைதடை நன்கு புரிந்துக் க ொண்யே ன்.
ஆரம்பயேA கதரி வில்டைல அவருக்கு. ஈழம் என்றொயேல என்Xகவன்று கதரி வில்டைல அவருக்கு. என்
உறவு ள் என்றொயேல ொர் என்று யே ட்கும் ர Aனிதர்.
இலங்டை ப் பிரச்சடைX தொயேX’ என்று கதரிந்தவர் ளுக்கு, ஈழம் என்று கதரி ொதவர் ளுக்கு, ஈழம்
அந்நி Aொ த் தொயேX இருக்கும்?
பிறகு, இவரி ம் யே ொபப் பட்டு ப னில்டைல. நொன் கசய்ததுதொன் தவறு. அவர் பொவம். இப்படி தவித்து
யேபொXொயேர!!. நொன் தொன் உணர்ச்சிவ ப் பட்டுவிட்யே யேXொ’ என்று நிடைXத்துக் க ொண்டு, என்டைX
நொயேX மீண்டும் ஆசுவொசப் படுத்திக் க ொண்டு அவர் த்தி ங்கும்வடைர அவர்முன்னிருந்த நொற் ொலியில் கசன்று அAர்ந்துக் க ொண்யே ன். அவர்
கவளியே யேபொய் ஒரு ஐந்து நிமி ம் ழித்து வந்து என் எதியேர நின்றொர். நொன் எழுந்து நின்று அண்ணொ
AXதொர Aன்னித்து விடுங் ள் என்யேறன்.
அதற்குள், சப்தம் யே ட்டு அக் ம் பக் த்தில் இருந்கதல்லொம் ஓடிவந்து தவுதிறந்து என்X என்X
என்றொர் ள். அதலொம் ஒன்றுமில்டைல நீங் ள் உங் ள் யேவடைலடை பொருங் ள் என்றொர் அவர். அப்யேபொ
தொன் அவடைர புரிந்தது. அவர் யேவண்டுகAனில் இவன் இப்படி கசய்தொயேX, சட்டை டை பிடித்து
அடித்தொயேX என்று கசொல்லி யேவயேறயேதனும் கூ கசய்திருக் லொம், ஆXொல் கசய் வில்டைலயே .
நொம் தொன் அவசரப் பட்டுவிட்யே ொயேAொ என்று எண்ணி, அடைAதி ொ அவடைரயே பொர்த்யேதன். அவர்
என்டைXயே பொர்த்து முடைறத்தொர்.
“பரவொயில்டைலண்யேண விடுங் ண்யேண” என்யேறன்.
“என்X விடுங் ??????????????? லண் ன் யேபொயிட்டு வந்துட் ொ கபரிய்ய்ய் Aயி…..ரொ நீ” அந்த அடைற
தொண்டி யே ட்கும் அளவிற்குக் த்திXொர். மீண்டும் யே ொபம் வந்தது. அ க்கிக் க ொண்யே ன்.
“யே ொபப் ப ொதீங் உட் ொருங் . உட் ொர்ந்து யேபசுங் ”
“சட்டை

புடிக்கிற.. அடிக் வர.. நொன் ொரு கதரியுAொ???????????”

“கதரிஞ்சிடுச்சி. தப்புதொண்யேண கசொல்யேறன்ல. யேவணும்Xொ ஒரு அடி அடிச்சிடுங் AXசொரட்டும்.
அண்ணன் தொயேXன்னு நிடைXச்சிக்கியேறன்”
அப்படி கசொன்Xது தொன் தொAதம், Aனுஷன் உருகிவிட் ொர்.
“இப்படிப் யேபடைசயில Aட்டும் அண்ணன்னு கசொல்ற, அப்புறAொ சட்டை டை புடிப்ப”
“இல்டைலண்யேண இனி கசய் Aொட்யே ன் தப்புதொன்.., Aன்னிச்சிடுங் ”
உண்டைAயியேலயே நொன் பணிவொ யேபசி து அவருக்கு க ொஞ்சம் அடைAதிடை தந்ததுயேபொல். சற்று
கAௌXAொகி என்டைXயே ப் பொர்த்தொர். யேவ Aொ வொங்கி மூச்சு கAல்ல கAல்ல சAொதொXம்
க ொண் து.
நொயேX யேலசொ புன்Xடை த்தவொறு “சரிண்யேண, ப ண சீட்டு கிடை க்குAொ கிடை க் ொதொ? யே ளுங் நொன்
புறப்ப னும்” என்யேறன்.
“கிளம்பு கிளம்பு.. உXக்கு சீட்க ல்லொம் கிடை க் ொது.. நீ யேபொ லொம்”
“Aன்னிச்சிடுங் ண்யேண. தவறுதொன். உங் ளி ம் யே ொபப் ப நி ொ மில்டைல. இது சற்யேறறக் குடைற
‘தமிழருக்கு தன் தமிழ் இXத்து உறவு ள் பற்றி முழுடைA ொ கதரி ொத டைத’ என்Xயேவொ; ஆங்கிலம்
கதரி வில்டைல என்று ஒரு தமிழ் AொணவடைX தமிழ் ஆசிரி யேர அடிப்பதற்கு சAAொ ,
ஆகிவிட் துகசய்வது, என்Xகசய்வது, அத்தடைX நொம் ஈழத்திலிருந்து அந்நி Aொகி விட்யே ொம்.
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தமிழருக்கு தமிழடைரயே அந்நி Aொக்கும் ஓர் அரசி ல் சூழ்ச்சி சூழ்ந்த யேதசத்தில் வளரப்
பட்டுவிட்யே ொம். அதற்குத் தக் நம் Aண்டைணப் பற்றி கூ நAக்கு சரி ொ கதரி ொத ஒரு வரலொயேற
நAக்குப் பொ Aொக் ப் பட்டுள்ளது. பிறகு, உங் டைளப் யேபொன்யேறொரி த்தில் யே ொபப்பட்டு Aட்டும்
ப னில்டைல தொயேX? ஒரு தடைலமுடைற Aொறிப் யேபொX பிறகு, எல்லொம் Aறக் டிக் வும், Aடைறக் வும்
பட்டுவிடுகிறது. பிறகு, உங் ளி ம் இத்தடைX உணர்ச்சிவசப் பட்டிருக் க் கூ ொது தொன். தப்பு தொன்யேண.
நொன் அபப்டி ந ந்திருக் க் கூ ொது தொன்”
Aன்னிப்கபன்ற வொர்த்டைதக்கு தொன் எத்தடைX சக்தி!! தன் தவறு தொன் என்றதும், அவர் சற்று நிமிர்ந்து
அAர்ந்தொர். Aன்னித்துக் க ொள்ள யே ட் தும் ‘அ ஏம்பொ என்பது யேபொலும், அவர் என்டைX என்Xயேவொ,
ஒரு குற்றவொளிடை Aன்னித்து விடும் நிரபரொதி யேபொலவும், அயேதயேநரம் சற்று உருக் Aொ வும் பொர்த்தொர்.
“சட்டை
பிடிச்சி ொ, அதொன் ஷ் Aொ யேபொச்சி, ஒரு டைப இங் என்டைX இப்படி கசய் Aொட் ொன்
கதரியுAொ” என்றொர்
“தப்பு தொன்ண்யேண, விடுங் ண்யேண”
“ ொர்Xொ பொர்த்திருந்தொ என் AொXம் Aரி ொடைத என்Xொயிருக்கும்???”
“க்குக்கும்…. கபரி …..” என்று AXதில் எண்ணி நிறுத்திக் க ொண்யே ன்.
“Aன்னிச்சிக் ண்யேண”
“சரி.. சரி.. விடுங் .. அதுக்க துக்கு Aன்னிப்கபல்லொம் யே ட்டுகிட்டு..”
“வ சுல கபரி வரு தொன்-Xொலும் யேதசத்டைத பத்தி குடைற ொ கசொல்லி யேவ.. க ொஞ்சம்
யே ொபAொயிடுச்சி”
“பொத்தீங் ளொ, இப்பவும் அடைத தொன் யேதசம்னு கசொல்றீங் . Aறுபடியும் என்டைXயே முட் ொளொக்குறீங்
பொருங் .., நொA இந்தி ரு அவங் இலங்டை ங் .”
இப்யேபொ என்X கசய்வது இவடைர????
யே ொசித்துவிட்டு பிறகு கதொ ருங் ள்..
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பகுதி – 6
நொன் ஒன்றும் யேபசவில்டைல.
யேபசொAல் அவடைரயே பொர்த்யேதன். என் அடைAதியில் நொன் அ க்கிக்க ொள்ளும் யே ொபத்திடைX அவர்
ண்டிருப்பொர் யேபொல் “எXக்க ன்X சீட்டை வொங்கிக் க ொடுத்யேதொAொ யேபொயேXொAொன்னு இருக் னும், ஆXொ, தனி ொ அடைறப்
யேபொட்டு, ஏசி யேபொட்டு, கூ யேAடை+யேAல் கூடுதலொ ஒரு மின்விசிறியும் கவச்சு, சுத்துப்பட்டு
கிரொAத்துல டை
ட்டிX ஆளொ திரியியேறXொ, அதொன் யே ொபம் சுருக்குனு வந்துட்டுது” என்று அவர்
தன்டைX கபொருடைAப் படுத்திக்க ொண்டு யேபசிXொர்.
என்றொலும் அவர் இத்தடைX விளக்கிக் கூறி ப் பின்பும் ‘அகதன்X நம் யேதசAொ? நொம் இந்தி ர், அவர் ள்
இலங்டை ர் தொயேX? என்றதும், குறிப்பொ அகதன்X நம் யேதசAொ நொம் வக் ொலத்து வொங் என்றதும்;
எXக்கு மு ம் பொரொத ஒரு யே ொபம் சுள்களX வந்தது.
“என் Aக் ள் வொழ்ந்த, என் உறவு ள் வொழும் அந்த Aண்டைண என் யேதசகAன்று கசொல்லொAல்
யேவகறப்படிண்யேண கசொல்வது?
சரி அடைத விடுங் , உங் ளி ம் யேபசி ஒரு ப னும் இல்டைல. இனியும் இது கதொ ர்ந்தொல் எXக்கு
மீண்டும் யே ொபம் தொன் வரும். க ொழும்பு வழி ொயேவ ஒரு ப ணச் சீட்டு இருக்குன்னீங் யேள அடைதயே
பதிஞ்சி க ொடுங் நொன் யேபொயேறன் “
“சரி தம்பி……, அண்ணன்னு கசொல்லிப்புட்டு ஏன் இத்தடைX யே ொபப் படுறி ? நொன் கதரிஞ்சிக் த்
தொயேXக் யே ட்கியேறன்? அது ஏன் இவ்வளவு பிடிவொதAொ இருக்கீங் , மூச்சுக்கு முன்னூறு தரம் ஈழம்
ஈழம்றீங் , அது நம்A Aக் ள் வொழ்ந்த யேதசம்னு கசொல்றீங் , உண்டைA ொயேவ கதரிந்துக் க ொள்ளனும்னு
ஒரு அவொ; இலங்டை என்X நம்A யேதசAொ?”
“ஆAொம்யேX, இலங்டை ன்றது நம்A Aக் ள் வொழ்ந்த இ ம்ண்யேண, வரலொற்றுப் படி பொர்த்யேதொம்Xொ
‘இலங்டை ன்னு ஒரு கப யேர அங்கு முன்பு கிடை ொது. இலங்டை ன்றது இப்யேபொ சில
நூற்றொண்டு ளுக்கு முன் டைவத்த கப ர். லங் ொ என்றொல் தீவு என்று அர்த்தம். அயேதொடு நம் தமிழர்
முடைற படி முதகலழுத்து ‘இ’ யேசர்த்து இலங்டை ஆXது. Aங் ள ரம் யேவண்டி ஸ்ரீ யேசர்த்து
ஸ்ரீலங் ொவொ Aொற்றம் க ொள்ளப் பட் து. ஆXொல்; ஈழம் என்பதற்கு கிட் த்தட் நொன் ொயிரத்து
முன்னூறு வரு த்திற்கும் யேAலொX வரலொறு உண்டு.
இப்பவும் வ யேAற்குப் பகுதியில் புத்தளத்திலிருந்து, கிழக்யே அம்பொடைற Aொவட் ம் துவங்கி வ க்யே
ொழ்ப்பொணம் வடைர நம்A Aக் ள் தொன் இருக் ொங் , நடுவில் புகுத்தி வளர்க் ப்பட் சிங் ளந்தொன் தன்
அரசபலத்தொல் ந ர்ந்து ந ர்ந்து நம்டைA ஈழம் விட்யே விரட் ப் பொர்க்கிறொன்”
“அப்படி ொ???!!! அப்யேபொ நீ யேபொறியே க ொழும்பு வழி; அதலொம் ஈழம் நொட்டை யேசர்ந்தது தொXொ?”
“இப்யேபொ இருக்குற ஈழம்னு எடுத்துக்குட்டீங் ன்Xொ க ொழும்பு தொண்டி யேபொ னும்ண்யேண. க ொழும்பு,
க ொழும்பு தொண்டிXொ ம்ப ொ, ம்ப ொ தொண்டி புத்தளம், அப்புறம் அங்கிருந்து ஈழம் துவங்குது”
“அப்படி ொ!! சரி சரி..”
“ஆXொ, கAொத்தAொயேவ நம்A வளர்ச்சி புடிக் ொA சிங் ளன் ஒரு பக் ம் ஆடுறொன்Xொ, கூ யேசர்ந்து
வல்லரசு நொடு ளுமில்ல நிக்குது. எங் ஈழம்னு ஒரு தனியேதசம் வந்தொ நொடைள தமிழ மும் அயேதொடு
யேசர்ந்துக் க ொள்ளுயேAொ; பிறகு அடைத பொர்த்து பிற Aொநிலங் ள் தனி யேதசம் யே ட் த் துவங்குயேAொன்ற ஒரு
அரசி ல் யேநொக்கு இந்தி ொவிற்யே இருக் லொம்”
“ஓ… அதXொல தொன் இந்தி ொ இலங்டை க்கு, Aன்னிக் ணும் சிங் ளனுக்கு துடைண யேபொவுதொ?”
“அதXொடைல ொ இல்டைல ஆள்பவர் ளுக்கு அடைதயும்
வுளுக்குத் தொன் கதரியும்”
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ந்து சு விருப்புகவருப்புக் ள் உண் ொன்னு

“இவனுங் என்Xத்த நிடைXத்து என்X பண்ண? அதது கிடை க் யேவண்டி வர் ளுக்கு கிடை க்கும்
தம்பி”
“அந்த ப ம் தொன் அவர் ளுக்கு, எங்கு நொம் நம் யேதசகAன்று ஈழத்டைத பிடித்துக் க ொண்டு; பிறகு
கAல்ல கAல்ல அவர் டைள விரட்டி விடுயேவொயேAொ எனும் ப ம்.
அதற்கு உ ன்பட்டுவி க் கூ ொயேத நம்A பகுதியிலிருந்து அதொவது வ யேதசத்திலிருந்து
யேபொXவர் ளொல் குறிப்பொ நம்டைAச் சொர்ந்த இXத்திலிருந்து உருவொX இXAொயிற்யேற சிங் ள
இXகAனும் சு நலம் க ொண் பொகுபொடு ளும் உள்யேள நம் இந்தி நொட் வரொX
வ நொட் வர் ளுக்கு உண்டு. அதின்றி; எப்படி எல்லொம் நம்டைA அழிக் லொம் என்று ங் ணம் ட்டித்
திரியும் நம் அண்டை Aொநிலத்து சதி ொரர் ளும் இந்த இX அழிப்பிற்கு உ ந்டைத.
Aத்தியில் வீரி மில்லொத, எங்கு அடைத யே ட் ப் யேபொய்; தன் இருக்டை பறியேபொகுயேAொ என்று ப ந்துக்
கி க்கும் நம் அரசி ல்வொதி ளின் சு நலக் டைAத் தXம்; அவனுக்கு பல ொரம் கசய் சர்க் டைர
கிடை த்தது யேபொல் ஆயிற்று.
ஆ இப்படி ‘உள்ளுக்குள்ள கூட்டுச் யேசர்ந்துக் க ொண்டு, தனி ொ நின்னு யேபொரொ முடி டைலன்Xொலும்
பொர்க்வங் பொர்டைவக்கு ‘சிங் ளன் அடிச்சொன்னு’ வீர வசXங் ள் யேவற. எல்லொத்துக்கும் Aத்தியில நம்A
உடை டைA டைள பிடுங்கிக் க ொண்டு; நம்டைA அவர் ளின் அடிடைA யேபொல, இரண் ொம்பட்சAொயேவ
டைவத்து அ க்கி ஆளப் பொர்க்கிறொன் நம்A பின்Xொல வந்து நம்A Aண்ணுல புகுந்தவXொல்
உருவொXவன்”
“ ொரு?”
“சிங் ளன் தொன்..”
“இப்பவும் அடிக்கிறொXொ?”
“இனியேAலொவது ண் டைள க ொட் திறந்து ஈழம் பற்றி கசய்தி டைள படிங் ண்யேண. க ொத்து
க ொத்தொ அழிக்கிறொன். அடிக்கிறொXொன்னு யே ட்கிறீங் . ஒரு நொயி நொதி அடைத ஏன்னு யே ட் டைல. ஊர்
உல கAலொம் தமிழர் இருந்தும் என்X புண்ணி ம்? யே வலAொ இருக்குண்யேண நம்டைA நிடைXத்தொயேல”
“வொஸ்தவந் யேத(ன்)…”
“அதொன் எXக்கு யே ொவம். கவட்டி முறிக் னும்னு யே ொபம்”
“பின்X வரொத பின்X??”
“அப்படி வொடி ஆத்தி; இப்யேபொ புரிதில்ல; அப்யேபொ கூ நொம் இலகிடுயேவொம்ண்யேண. நம்A AXசு
அதலொம் Aன்னிச்சிடும். ஆXொ, அவனுங் யேபொXொப்யேபொ ட்டும்; நம்A Aக் டைள நொA Aறக் க் கூ ொது
இல்டைல ொ? அவர் ளுக்கு எதொச்சும் நம்Aொல முடிந்தடைத கசய் னுAொல்டைல ொ?”
“ ண்டிப்பொ கசய் ணும் தம்பி”
“நம்A ஈழம்ண்யேண அது, நம்A தமிழீழம்யேண அது. நம்A தமிழர் வொழ்ந்த, வொழும் Aண்ணுண்யேண அது.
அடைத எப்படின்Xொ மீட் னும்ண்யேண. எல்லொத்டைதயும் நீ க ொண்டு யேபொ; என் பொட் ன்முப்பொட் ன்
வொழ்ந்த Aண்ணுல, என் சXம் வொழுற இ த்டைத ொவது மீட்டு; தொ ொன்னு பிடிங்கி ொவது; தமிழர்Xொ
என்Xன்னு அவனுக்கும், தமிழன் வொழ்ந்தொ எப்படி வொழ்வொன்னு இந்த உல த்திற்கும் ஆண்டு
ொட் னும்ண்யேண.
ந ப்படைத எல்லொம் நிடைXச்சொயேல, சிலடைத எல்லொம் கசய்தியில படிக் க் கூ AXசு உருகிப்
யேபொகுதுண்யேண. நம் எத்தடைX வீரதீர கச ல் ளுக்கு முன்Xொல்; நொ ரீ ம் யேபொதித்த ஓர் வல்லடைA
படை த்த இXத்தின் வழி வந்தும் இப்படி தடைலகுனியும் சூழ்நிடைலக்குத் தள்ளப் பட்யே ொம்Xொ அது நம்
பொ ம் வழி ொ நAக்கு இடைழக் ப்பட் துயேரொ Aன்றி யேவறு ொரணமில்டைலண்யேண.
நம்A வரலொடைறயே நம்Aக் ண்ணுலக் ொட் ொA இப்படி நம்டைA இருட் டிப்பு
கசய்திருக் ொங் யேளன்னு நிடைXத்தொல்; ரத்தம் கபொங்கிக் க ொதிக்கிறது. எப்படி எல்லொம்
வொழ்ந்திருக்கியேறொம் கதரியுAொ நொA?
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அந்த Aண்ணுல புடைதக் ப்பட்டு வருகிற நம்A வரலொறு எப்படிப் பட் வரலொறு கதரியுAொ?
எத்தடைX நம் தமிழ் Aன்Xர் ளொல் அன்றிலிருந்யேத ஆளப் பட் Aண்ணது கதரியுAொ அது?
பண் ொர வன்னி ன் வீரசொ சம் புரிந்து கவற்றிக ொண்டு மீட் Aண்ணது. அதற்கும் முன், இராஜே ந்திரச்
யேசொழன் யேபொரில் கவன்று ஆண் Aண்ணது. அதற்கும் முன்Xொல் எல்லொளன்ற Aன்XXொல ஆளப்
பட்டிருக்கு…, அதுக்கும் முன்Xொடி நொ ர் ள் என்ற கப ரில் தமிழர் யேள அங்கு வொழ்ந்திருக்கிறொங் .
அது தவிர, இ க் ர் ள் என்ற கப ரில் சிங் ளரல்லொதவர் ளும் வொழ்ந்து வந்த சA ம் இடை யே வந்து
அக் குடியில் Aணம் முடித்து சிங் ளக் குடிக்கு முதல் விடைத தூவி; இன்று நொன் தொன் நொட்டுக்யே
அரசன்னு கசொன்Xொ அது தவறு தொயேX???”
“ஆAொAொ…”
“அப்படியே நீ அரசXொ கூ இருந்துட்டுப் யேபொ; எங் டைள ஏன் சீன் னும்?”
“யேவற??!!!”
“அதுதொன்ண்யேண யே ொபம், அதுக் ொ புல்லு பூண்டு வடைர எங் ல்லொம் தமிழ் யே ட்குயேதொ அங் ல்லொம்
அவன் தந்திரAொ கவளி ஒண்ணு ொமிச்சு உள்யேள ஒண்ணு கசய்து எல்லொத்டைதயும் அழிச்சிகிட்டு
வரொன்..”
“சரி தம்பி, நம்A தொயேX முதல்ல இருந்யேத இருக்யே ொம் பிறகு எப்படி நம்ப யேதசம் கAொத்தமும்
அவனுக்கு டை Aொறி யேபொச்சி?”
“அது ஒரு ொலக் குடைறண்யேண. ஒண்ணு கவள்டைளக் ொரன் கசய்த ஒரு கபரி அநி ொ ம் அல்லது
சதின்னு கசொல்லலொம். இன்கXொன்னு, சரி விடுங் அடைத பிறகு கசொல்யேறன். அதுக்கும் முன்Xொல – நம்
நொடு என்னும் இந்தி ொவின்’ வ யேதசத்தில் இருந்து யேபொX வி+ ன்னு ஒருத்தன் யேபொய் உருவொக்கி
இXம் தொன் சிங் ள இXம். இடைத அவர் ளின் மகாவம்சம் எனும் ஒரு பொளி கAொழியில் எழுதப் பட்
வரலொற்று நூயேல உறுதி கசய்து”
“ஓயே

ொ.. பிறகு ஏன் இவர் ளுக்கு இந்த க ொள்டைள அநி ொ ம்???”

“அதுதொன்ண்யேண என் யே ள்வியும். நொன் அடிக் டி இப்படி நிடைXத்துக் க ொள்வதுண்டு; ஒருயேவடைள
வி+ ன்னு ஒருத்தன் (அப்யேபொடைத A த நொ ொX பி ொருக்கும், லிங் த்து யேதசAொX ஒரிஸ்ஸொவுக்கும்
இடை யே ொX வங் ப் பகுதியிலிருந்து) வ இந்தி ொவிலிருந்து ஈழத்திற்குப் யேபொ டைலன்Xொ,
லிங் த்டைத கவன்ற பின் கபௌத்தத்திற்கு Aொறி அயேசொ சக்ரவர்த்தியே ொ A ன் Aகிந்தன் அங் வந்து
புத்த Aதத்டைத பரப்படைலன்Xொ, புத்தAதத்டைத பரப்ப புத்த பிக்கு ள் பொளி கAொழியில் எழுதி A ொவம்ச
நூடைல தXக்க ன்று ஒரு தனி இXம் யேவண்டி அவசி ம் ருதி சிங் ளடைர ஆதரித்து உணர்ச்சி ஊட்டி
விட்டிருக் வில்டைலன்Xொ; அங் சிங் ளன்னு ஒருத்தன் இன்டைXக்கு இருந்திருப்பXொ? ன்றது கூ
சந்யேத ம் தொன்”
“ ொலத்டைத ொரொல Aொத்தமுடியுது தம்பி? அது என்X நிடைXக்குயேதொ அடைதத்தொயேX அதன் விருபத்திற்கு
ந ற்றிக் க ொள்ளுது”
“Aனிதர் Aட்டுமில்டைலண்யேண, இந்த இ ற்டை கூ நAக்கு சதிண்யேண.”
“அகதப்படி”
“யேபொயேரொ அதுவும் ஒண்ணுAொ இன்டைXக்கு வந்து அழித்த
ல்யே ொளிலிருந்து அன்டைXக்கு நீரில்
மூழ்கிப் யேபொX கலமூரி ொ ண் ம் வடைர, இ ற்டை யின் சதி தொயேX?
அன்டைXக்கு Aட்டும் அந்த கலமூரி ொ ண் ம்னு ஒண்ணு
இன்கXொரு யேதசAொ ஆயிருக்குAொ?

ல்ல மூழ் டைலன்Xொ; இன்று ஈழம்

உல ொளும் ஒரு தமிழ்கபருங்குடி ொ நொயேA இருந்திருப்யேபொம்!!”
“அப்படி ொ?!!!! சரி, அகதன்X கலமூரி ொ ண் ம்?”
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“அது முன்பு இருந்த நொ ரி ம் வளர்ந்திருந்த கசழுடைA ொX ஒரு ண் ம்ண்யேண. அதில் தமிழர் ள்
தொன் மூலக் குடியிXர் என்பதற்கு உலகின் சொன்றொ நம் Aண்ணின் அடைAப்பு இருப்பயேதொடில்லொAல்,
இ ற்டை யிXொல்
ல்யே ொல் வந்து க ொண்டுகசல்லப் பட் , மூழ் ப் பட் ஒரு பரந்த தமிழ் ண் ம்
அது. தற் ொலி Aொ அடைத அறிந்து ஆரொய்ந்த விஞ்ஞொனி ஒருவரின் கப ரொX கலமூரி ொ என்படைத
டைவத்யேத அடைத கலமூரி ொ ண் ம் என்று குறிப்பிட்டு வருகின்றXர்.
ஆ இப்படி ‘இ ற்டை யும் அதன் பின் வந்த Aனிதர் ளும் யேசர்ந்து கசய்த சதியிXொல் பொருங் ள், இன்று
ஆண் தமிழடைXயே வொழ ஒரு Aண்ணின்றி யேபொரொ டைவத்துவிட் து ஏயேதொ ஒரு சுழற்சியின் விதி?
தன் Aக் டைள இழந்து, உறவு டைள இழந்து, தொயின்றி தந்டைதயின்றி, கபற்றக் குழந்டைத ள் கூ வயிற்றின்
ர்ப்பத்தியேலயே க ொள்ளப் பட்டு, ஆண் ொண்டு ொலAொ ரத்தம் சிந்தி; உயிர்விட்டு; வருந்த
டைவத்துவிட் து அந்த விதி. அறுபது வரு த்திற்கும் யேAலொ எத்தடைX உயிர்? எத்தடைX குழந்டைத ள்;
எத்தடைX கபண் ள்? எவ்வளவு தி ொ ம்? எவ்வளவு கபொது +Xம்ண்யேண சொவறது அந்த Aண்ணுல???”
“அப்படி ொ, அதலொம் நAக்கு கதரி ொயேத தம்பி………”
“கதரிந்துக் க ொள்ளனும்யேண. இதலொம் கதரி ொA யேபசுயேறொயேA, கபரி இவரு Aொதிரி வொடை
கிழிக்கியேறொயேA; யேAடை+க்கு கீழ தர நொலு ொசு லஞ்சத்துக்கும், அடைத கதொ ர்ந்து க ொடுக்கிற அரசி ல்
இருக்டை க்கும் Aனித Aரி ொதயிடைX எல்லொம் விட்டு கீழிறங்கிவந்து; AொXங் க ட்டுப் யேபொய்
நிற்கியேறொயேA; தவறில்ல அது?”
“இவ்வளவு இருக்குன்Xொ தப்புதொன் தம்பி, ண்டிப்பொ தப்பு தொன்”
“கAல்ல கசொல்லொதீங் ; நம்A இXம் அழி நொயேA அடைAதி க ொண்டு இப்படி பொர்த்துக் க ொண்டிருந்தொ
ண்டிப்பொ அது தவறு தொன் தவறு தொன் தவறு தொன்னு உரக் ச் கசொல்லுங் ”
“நீங் இதலொம் படிக்கிறீங் கதரியுது, நAக்க ங் அதலொம் சத் ொ?”
“சும்Aொ படிக் டைலண்யேண; வலி. க ொத்து க ொத்தொ Aக் ள் சொவுறடைத பொர்த்துட்டு வந்த வலி, வலிச்சி,
தனி ொ ொரு இல்லொதப்யேபொ கதொடைல ொட்சியில் கசய்தியில் வருவடைத எல்லொம் பொர்த்துவிட்டு ஓ’ன்னு
த்தி ழுத வலி. தடுக் முடி ொத யே ொபம். ஒத்டைத ொப் யேபொயி ‘நிறுத்துங் ொ யேபொடைரன்னு’ நிறுத்தி
முடி ொத கவறுடைA. நம் டை ொலொ ொத் தXத்தொல நொணிக் கி ந்த தருணத்தின் கவம்டைA. ஏன் இப்படி
ந க்குது, எங்யே தவறு நி ழ்ந்ததுன்னு யேதடி யேதடி பொர்த்ததுல படித்ததுல கதரிந்துகிட் க ொஞ்சநஞ்ச
பொ ம்”
“அப்யேபொ, சுத்தி வளச்சி யே ொசிச்சொ; நம்A இலங்டை டை நAக்யே திருப்பி க ொடுக் ணும்றீங் ,
அதொயேX?”
“அவ்வளவு யேவணொம்ண்யேண, அங்கிருக் றதும் அப்பொவி +Xங் தொயேX? நAக்க துக்குண்யேண அவன்
சுதந்திரம் பறிக்கும் ஆடைச எல்லொம்? அவர் ளும் Aனிதர் ள் தொயேX? அங்கும் குழந்டைதயும் கபண் ளும்
கபொதுAக் ளும் வொழ்கிறொர் ள் தொயேX? அவர் ள் வொழும் இ த்தில் அவர் ள் வொழ்ந்துக் க ொண்டு
யேபொ ட்டும்.
நம்A ஆதி ொலத்துல இருந்யேத ஆண் இ த்டைதக் கூ விட்டுட்டு கவளியே வந்து பொர்த்தொ
கதரியுதுபொர்; இப்யேபொ நம் Aக் ள் வொழும் Aண்ணு, அது நAக்கு கிடை த்தொ யேபொதும். ஓடி ஓடி நொட்டை
பிடித்து க ொடி நட் தமிழன், வொழ ஒரு குடிடைச யேதடி; நொடு நொ ொ அடைலந்து ப்பலில் திருப்பி
னுப்பப் படும் யேசொ ங் ள் நி ழொA இருந்தொல் அது யேபொதும். நம்A இ ம் Aட்டும் நAக்குக்
கிடை த்தொல் அது யேபொதும்ண்யேண.
ஆXொல், வருத்தம் பொர்த்தீங் ன்Xொ ‘இது ொருக்குயேA கதரி யேவொ புரி யேவொ Aொட்யே ங்குது. நொA
இப்பக் கூ அவனுடை
இ த்டைத ொ யே ட்கியேறொம்; நொங் ஆளும் வடைர எங் ளுக்கு க ொடுங் ொ,
நொங் தனி ொ வொழ்ந்துக்குயேறொம்னு தொயேX யே ட்கியேறொம்? அடைத க ொடுக் Aறுத்து நம்டைAயே
அழிக் வும் பொர்த்தொல்; தமிழன் சும்Aொ இருப்பொXொ?”
“அகதப்படி??”
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“அதொன் அடிக்கிறொன். அதXொல தொன் சண்டை வருது. அதXொலத் தொன் அன்டைXக்கும் வந்தது,
இன்டைXக்கும் ந க்குது, இத்தடைX வரு ங் ளொ அதுக்குத் தொன் யேபொரொ வும் கசய்யுயேறொம்.
இடைத, கூ நொம் புரிந்துக்க ொள்ளொAல் விட்டுவிட்டு தூர நின்று யேவடிக்டை பொர்க் அவர் ள் ொரு,
ொயேரொ யேவறு யேவற்று Aக் ளொ? யேபொ ட்டும்னு வி .
யேவற்று Aக் ள்Xொயேல வி Aொட்யே ொம், அப்படிப் பட் தமிழர் பரம்படைர நம்A பரம்படைர. அதுக்யே
என்X ொ இப்படி பன்றொனுவயேளன்னு AXசு தவிக்கும், யே ட்கும் உரிடைA அற்றுப் யேபொயும்
அவர் ளுக் ொய் உருகும். பிறகு, இவர் ள் நம் குடி ளொயிற்யேற; ஏன் ொ ன்னு ஒரு குரல் நொA
க ொடுத்திருந்தொ அவனுங் இப்படி ஏறிவந்து விஷ குண்டு யேபொட்டு நம்டைA அழிக் ; நம்
அடை ொளங் டைள அழிக் ; நம்டைA வரலொற்றிலிருந்யேத அ ற்ற எண்ணம் க ொள்வொXொ???
அதிலும், இன்டைற சூழ்நிடைல பொர்த்தீங் ன்Xொ; நொA கதொடைலத்த சில நம்யேAொ பழந்தமிழர்
அடை ொளங் டைள கூ AொறொA அதி பட்சம் டைவத்துக் ட்டிக் ொப்பதும், அழகி தமிழ் யேபசி
தமிழுக் ொ வும் தமிழருக் ொ வும் வீருக ொண்க ழுவதும்; தமிழ்Aண்ணின் பு டைழ உல அரங்கில்
நிறுத்த மு ல்வதும் அந்த நம்A ஈழ Aக் ள் தொன்யேண.
நொம் இந்தி ொ எனும் ஒரு வட் த்தில் நின்றுக்க ொண்டு கவறும் இந்தி ரொ த் தொன் இருக்கியேறொம்.
அவர் ள் தொன் இன்னும் தமிழரொய், தமிழீழ யேதசத்தின் விடுதடைலக் ொற்றொ த் தன்டைXயே தன்
யேதசத்திற்க X இழந்துக் க ொண்டிருக்கிறொர் ள். இன்Xமும் நம்A பழடைA பொரம்பரி ங் டைள
கதொடைலக் ொA பத்திரAொ டைவத்திருக் அவுங் வொழனும்யேண”
“ ண்டிப்பொ ண்டிப்பொப்பொ, ண்டிப்பொ வொழனும்பொ. அவர் டைள அழி வி க் கூ ொது, அவர் டைள
க ொள்ளவி க் கூ ொது. அவர் ளுக்கு ஏயேதனும் கசய் னும் சத் ொ….., அதுக்கு என் தடைலடை
க ொடுக் ணும்Xொ க ொடுப்யேபன்!!!!!!
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பகுதி – 7
அவர் உணர்வு ளொல் தகித்திருந்தொர்.
“தடைலடை எல்லொம் க ொடுக் யேவண் ொம்ண்யேண. தடைலடை ப ன்படுத்தனும். அவர் ளின் விடிவிற்கு
எது சரின்னு பொர்க் ஒரு தடைலடைAடை யேதர்ந்கதடுத்து, எந்த அரசி ல் நிறமும் யேசர்த்துக் க ொள்ளொத ஓர்
தடைலடைAயின் கீழ் நின்று; அவசி கAனில் எல்யேலொரும் புறப்ப த் த ொரொ னும்.
அப்படி ஒரு தடைலடைA யேவண்டுயேA முதலில்!! என்று யே ொசடைX வரலொம், வருகAனில்; யேபொகும் நூறு
யேபரில் ஒருவடைர யேதர்ந்கதடுப்யேபொம். உ னிருக்கும் ஆயிரம் யேபரில் ஒருவடைர நம்பி நிற் டைவப்யேபொம்.
அவர் கீழ் பணி ொளXொ நிற்பதற்கு பதிலொ இடைண ொ நின்று யேதொள் க ொடுப்யேபொம்.
யேதொள் க ொடுப்யேபொர் அவருக்கு நி ரொ நின்று சிந்திப்யேபொம், எது நம் தமிழரின் Aதிப்பிடைX கூட்டுயேAொ,
எது நAக்கு நம் கசல்வொக்கிடைX, நிடைல ொX ஒரு பிடி Aண்ணிடைX மீண்டும் கபற்றுத் தருயேAொ, அடிடைA
நிடைலயிலிருந்து எது நம்டைA நிடைலAொறச் கசய்யுயேAொ, இரண் ொம் பட்ச இ த்டைத தூக்கி எறிந்துவிட்டு
தXக் ொX சுதந்திரத்யேதொடு வொழ, எந்த நிடைலப்பொடு நம்டைA Aொற்றித் தருயேAொ, வொழ்விக்குயேAொ, நம்
விடுதடைலக் ொற்றிடைX சுவொசிக் எது தக் வழிவடை யிX கசய்யுயேAொ; அதற்க X சிந்திக் னும். புதி
உத்தி யேளொடு நொம் நம் படைழ இ த்திடைX அடை னும். அதற்கு தடைல யேவணும்ண்யேண”
“அப்யேபொ நொயேAொ படைழ Aொதிரி இல்லொA Aொறிட்யே ொம்ங்றி ொ?”
“ ண்டிப்பொ. நிடைற இ த்தில் நொம் Aொறிவிட்யே ொம். எத்தடைX அந்த Aொற்றம் நAக்கு நல்லது
கசய்கிறது, க ட் தொ அடைAகிறது என்படைத வி , அதXொல் நொம் இழந்தடைவ எத்தடைX, என்கXன்X
என்று யே ொசித்தொல் வடைல வந்துவிடுகிறது.
எப்யேபொ; கவள்டைளக் ொரனின் வொழ்க்டை நAக்கு உ ர்வொ பட்டுவிட் யேதொ; அன்றிலிருந்யேத சிறுடைA
பட்டுப் யேபொயேXொம்ண்யேண. ஆங்கிலத்திற்கு ஆடைசப் பட்டு தமிடைழ விற்கும் டைAத் தXத்டைத
யேவகறந்த இXமும் இத்தடைX யேவ Aொ கசய்திருக் ொது.
வொட்டைச தமிகழன்றும், பக்க ட்டை தமிகழன்றும், ஷூடைவ தமிகழன்றும், யேலொன் தமிகழன்றும்,
ரண்ட் தமிகழன்றும், கலட் ர் தமிகழன்றும், கலப்ட்டும் டைரட்டும் சரிக ன்று நிடைXத்தும் வளரும்
குழந்டைத ளுக்கு டை டி ொரம், வொளி, பொதுடை ,
ன், மின்சொரம், டிதம், இ து, வலது என்று
கசொல்லித்தந்தொல் என்X AொXம்குடைறந்தொ யேபொய்விடும்?
ஆXொல், இனி ‘எல்யேலொரும்’ அப்படி கதரிந்துக் க ொள்ளயேவொ பழக்கி வி யேவொ தூ தமிழில் யேபச
தன்டைX த ொர்படுத்தயேவொக் கூ மீண்டும் ஒரு பிறப்புதொன் யேதடைவ என்று அஞ்சும் நிடைல
ஏற்பட்டுவிட் யேத; அது நம் குடைற தொயேX???
கதொடைலக் ொட்சிடை நொம் ண்டுபிடிக் வில்டைல யேபொ ட்டும், யேரடியே ொ நொம் ண்டு பிடிக் வில்டைல
யேபொ ட்டும், ொர் பஸ்சு ஏயேரொபியேளன் நொம் ண்டுபிடிக் வில்டைல யேபொ ட்டும், நன்றி வணக் ம்
Aன்னிப்பு யேபொன்ற கசொற் ள் கூ அற்றுப் யேபொX ஓர் இழி பிறப்பொ நொம்???
வொட்ச் ட்டு, டீ.வி யேபொடு, யேபொன் க ொடு, பக்க ட்ல ஊத்து, அண்ணொக்கு பொய் கசொல்லு, AொAொக்கு கிஸ்
பண்ணு…னு’ இப்படி ஆங்கிலத்டைத லந்து லந்து Aழடைலயில் சிரிக்கும் பொர்க்கும் தவழும்
யேபொதிலிருந்யேத நொம் கசொல்லிக் க ொடுத்து குழந்டைத டைள க டுத்துவிட் ொல், பிறகு தமிழில்
இதற்க ல்லொம் என்X வொர்த்டைதக ன்று எப்படி அவர் ளுக்கு சரி ொ கதரி வரும்ண்யேண?”
“ஏன்பொ அதுக்குன்னு கதொடைலயேபசியில் யேபசு, Aகிழுந்தில் யேபொ’ ொர்யேA ம் சூழ்ந்து Aடைழ கபய்யும்
யேநரம்’ என்கறல்லொம் யேபசிXொல்; யே ட்கிறவன் சிரிப்பொயேXப்பொ!!!”
“சிரிக்கிறவடைX அடிக் னும்ண்யேண………., தமிழரி த்தில் தமிழில் யேபசிXொல் ஒருத்தன் சிரிப்பொன்Xொ
அவடைX உடைதக் னும். ஆXொல் அவடைX அடிக்கும் முன்Xொடி யே ொசிக் வும் கசய் யேவண்டி
ட் ொ வொதி ள் தொன் நொகAல்யேலொரும். ொரணம், அவடைX அப்படி வளர்த்தயேத நொம் தொயேX???
பிறகு சிரிக்கிறவடைX திருத்துவதும் நம்
டைA இல்டைல ொ? சிரிக்கிறவடைX சிரிக்கிறவனுக்கு
புரி டைவத்துவிட் ொல் பிறகு சிரிப்பXொ?
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கதருவுல குடிச்சிட்டு விழுந்து புரளும் யேபொது சிரிக்குயேத Aக் ள், குடிக்கிறடைத விட்டுட்யே ொAொ?
அடுத்தவன் ஒரு இXத்டைதயே அழிக்கிறொன், உல யேA தமிழ த்தின் கAௌXத்டைத எண்ணி சிரித்தயேத;
கபொங்கி எழுந்துட்யே ொAொ? பிறகு இதுக்கு Aட்டும் எங்கிருந்துண்யேண வந்தது AொXமும் கவட் மும்
அசிங் மும்???
தமிழன் தமிழில் யேபசிXொல் ஒருத்தன் சிரிச்சொன்Xொ அவன் சிரிக் ட்டும், அவடைX முட் ொள் என்று
எண்ணிவிட்டு யேபொயேவொம்ண்யேண.
ஆங்கிலம் யேபசும்யேபொது இடை யில் தமிழ் லந்து யேபசுயேறொAொ? ஹிந்தி யேபசுடை யில் இடை யில் தமிழில்
கபசுயேறொAொ? பிறகு தமிழில் யேபசுடை யில் ஆங்கிலம் லந்துப் யேபசுவது Aட்டும் எப்படி அழகும்
நொ ரி மும் ஆXது?
யே ட் ொல், ஆங்கிலயேA யேபசடைலன்Xொ உச்சரிப்பு வரொதொம். வரொதுதொன். அதற்குத் தனியே அAர்ந்து
ஆங்கிலத்தில் Aட்டும் யேபசி பயிற்சி எடு. ஏன், தமிழரி ம் தமிழில் யேபசிவிட்டு தனியே ஆங்கிலத்தில்
யேபச அவசி ம் ஏற்படும் யேபொது, துல்லி Aொ கதளிந்த ஆங்கிலத்தில் யேபசு; ொர் அடைத Aறுப்பொர்.
அடைதவிடுத்து; தமிழில் ஆங்கிலம் லந்து யேபசிவிட்டு பின் தமிழுக்யே தமிழன் பயிற்சி எடுப்பது
என்பது எத்தடைXப் கபரி குடைற இல்டைல ொ நAக்கு?
கAொழி என்பது முக்கி ம்ண்யேண. ஒரு இXத்தின் உயிர், கAொழி தொன். கAொழி தொன் நம் அடை ொளம்.
தொய் கAொழிடை தொய்கAொழி ொ Aட்டுயேA ருதனும். தமிழXொகி என் தொய்கAொழி தமிழ்
Aட்டும்தொயேXத் தவிர, தமிழும் ஆங்கிலமுAல்ல’ என்று உறுதியிடைX AXதில் க ொண்டு, தமிழரி த்தில்
யேபசுடை யில் நொம் தமிழில் Aட்டுயேA யேபசயேவண்டும்.
ஏன் யேபசொவிட் ொகலன்X? தமிழ் யேபசொவிட் ொல் என்X யேசொறொ கிடை க் ொது என்கறண்ணுகின்றXர்
சிலர். யேசொறு கிடை க்கும், அடைதத் தின்னும் நொம் தமிழரொய் தின்XAொட்யே ொம். கAொழி அழிந்தொல் இXம்
அழியும் என்று புரி ொத வடைர; தமிழர் தன்டைX ஆதிப் கபருடைAக்கு உரி முதல் Aனிதரொய்
எக் ொலத்திலும் அடை ொளப் படுத்திக் க ொள்ளப் யேபொவதில்டைல.
பல கAொழி ற்றவன் பல Aனிதனுக்கு சAம் என்பொர் ள். வரயேவற்யேபொம். ஆயிரம் கAொழி ற்யேபொம்.
அந்தந்த இXத்தவரி ம் அவருடை
கAொழியில் யேபசுயேவொம். அதற்கு முன் தமிழரி த்தில்; தமிழில்
யேபசுயேவொம்ண்யேண…
யேதங்க்ஸ் என்று பல முடைற கசொல்லும் இ த்தில் நன்றி ஐ ொ, நன்றி Aணி, நன்றி துடைர என்று கசொல்லிப்
பழ ட்டுயேA; பற் ளொ க ொட்டிப் யேபொகும்?
‘சொரி’ கசொல்லச் கசொல்ல மீண்டும் சொரி கசொல்லத் த ொரொகிறொன் ஒவ்கவொரு தமிழனும். Aன்னித்து வி ச்
கசொல்லிக் யே ட்டுப் பொருங் ள்; கசய்த தவறுக் ொய் கவட்கி நொணிப் யேபொவீர் ள்.
தவறு ள் திருத்தப் ப னும்Xொ தவடைற எண்ணி கவட் ப்ப னும் வருந்தனும். தடைX திருத்திக் க ொள்ள
அறிவு AXடைச உறுத்தனும். தவறு கசய் க் கூ ொயேதன்னு உள்யேள உடைரக் னும். அப்படி
உடைரக் னும்Xொ Aன்னித்துக் க ொள் என்று கசொல்லிப் பொருங் ள்.
தவறு நி ழும்யேபொகதல்லொம், Aன்னித்துக் க ொள் என்யேற கசொல்லுங் ள். அப்படி ஒவ்கவொரு முடைற
கசொல்லும் முன்பும் இனி கசொல்லக் கூ ொகதன்றும் யே ொசிக் த் த ொரொவீர் ள். அப்படி யே ொசிக்கும்
இ த்திற்கு கAொழி நம்டைA அடைழத்துச் கசல்கிறது. தமிழரிXம் தமிழரொய் தன்டைX மீட்க டுத்துக்
க ொள்ள யேவண்டுகAனில், முதலில் நொம் தமிழரொய் நம் இX உணர்யேவொடு பண்பு Aொறொது
வொழனும்ண்யேண..”
“பண்பு AொறொA வொழனும் தொன், ஆXொல், எவன்பொ வொழறொன்?”
“ ொரும் இதில் ஒருவடைர ஒருவர் எதிர்பொர்த்யேதொ அல்லது குற்றம் கசொல்லியே ொப் ப னில்டைல. பிறடைர
டை ொட்டும் முன் தன்டைXப் பற்றி Aட்டுயேA ஒவ்கவொரு தமிழரும் சிந்திக் யேவண்டும். இது ஒரு
ொலந ர்தலின், வளர்ச்சி யேவ த்தின் இடை யே – இடை ச்கசொரு ளொய் நி ழ்ந்துவிட் குற்றம். ஆXொல்
அந்த ொலந ர்த்தலின் குற்றத்திற்கு நொமும் ொரணAொயேXொம் என்பயேத வருந்தத் தக் து.
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டை சி ொய் கவள்டைளக் ொரன் விட்டுப்யேபொகும் யேபொது எல்யேலொடைரயும் இந்தி ர்னு கசொல்லிப் பிரித்து,
தனியே இலங்டை ன்னு கசொல்லிப் பிரித்துச் கசன்றதில்லொAல், அதற்கு முன்Xதொ யேவ; யேசர, யேசொழ,
பொண்டி ர் ள் ஆண் யேதசத்டைத, பின் ளப்பிரர் ள், ளப்பிரர் ளுக்குப் பின் பல்லவர் ள்,
பல்லவர் யேளொடு இடை ொ சொளுக்கி ர் ள், வி+ ந ர யேபரரசு ள், பமொகலொய ்கள், மராட்டியர்கள்
இடை யே வந்து வந்துப் யேபொX ச்சுக் ொரர் ள், யேபொர்ச்சுக் கீசி ர் ள், பிகரஞ்சு ொரர் ள் என்று
க ொஞ்சம் க ொஞ்சம்னு; அவரவர் பங்குக்கு அவரவர் புகுந்து, நொன் தொன் நொட்டுக்கு ரொசொன்னு ந ந்து
யேபொX பொடைதயில் விழுந்த நம் வீரதீரத்தொல், யேநரிட் Aொற்றங் ளொல் நAக்குள் புது விடைத ள் பல
நன்டைAடை யும் தீடைAயுAொய் இடைரக் ப் பட்டுவிட் து.
ஆXொல்; அடைவ ளிலிருந்கதல்லொம் விலகி நின்று நொம் ொர்? எப்படி வொழ்ந்தவர் ள்? எங்கு
நிற்கியேறொம்? இனி எப்படி வொழப் யேபொகியேறொம் என்று சிந்திக் யேவண்டி பிறப்பு நம் தமிழர்
பிறப்பில்டைல ொ?
270 வரு திற்கும் யேAலொ நம்டைA முழுடைA ொய் அடிடைA படுத்தி ஆண் கவள்டைளக் ொரொனிலிருந்து
எல்யேலொருக்குயேA கசன்டைXன்Xொ ஒரு வசதி ொX துடைறமு ம் Aட்டிமில்லொA தமிழ்நொடுன்Xொ வரப்
யேபொ கவல்லம் சொப்பிட் Aொதிரி ொச்யேச!! இவுங் ளுக்கு Aத்தியிகலல்லொம் நம்A பண்பும் வொழ்க்டை
முடைறயும் யேபச்சு வழக்கும் சற்று Aொறத் தொயேX கசய்யும், ஆXொல் முற்றும் Aொறிவிடுவது
தவறில்டைல ொ???
இதுல சAஸ்கிருத லப்பு, வ கAொழி திணிப்பு, ஆங்கில ஆடைசன்னு நம்Aள சற்று ஒழுங்கும்; நிடைற
நொசமும் பண்ணிX சக்தி ள் நம்டைA
ந்து யேபொ வில்டைல, தமிழிXத்டைத தந்திரAொய் மிதித்துப்
யேபொயிருக்கிறது..
இதுல யேவற கதலுங்கு, சவ்ரொஸ்ட்ரம், Aடைல ொளம்னு எல்லொம் யேசர்த்துக் குழப்பி நம்முடை
அடை ொளத்டைதயே நொA கAல்ல கAல்ல நAக்யே த் கதரி ொAல் கதொடைலப்பதுயேபொல் கசய் ; நம்
கAொழி, பண்பொடு, லொச்சொரம், வொழ்வின் யேதடைவ, யேதடுதல் ள் எX எல்லொவற்றிலுயேA முடைறயே ொX
Aொற்றத்டைத சந்திக்கும் நிடைலக்கு நொம் ஆட்பட்டுப் யேபொயேXொம்.
என்X ஒன்னு, என்Xதொன் ொர் வந்து ொர் யேபொXொலும் டை சி ொ எப்படியே ொ தமிழர் ள் வொழும்
பகுதிக X; தமிழ்நொடுன்னு ஒரு யேபரு Aட்டுயேA நAக்குன்னு மிச்சப் பட்டிருக்கு. ஆXொல், அதற்கு
டைவக் ப்பபட் கப ர் பலடை ள் கூ ஆங் ொங்யே ஆங்கிலத்தில் டைவக் ப்பட்டிருக்கிறயேத; அடைத
பற்றியே னும் நொம் சிந்திக் யேவண் ொAொ??!!!
“நம் இXத்டைதப் பற்றி சிந்திக் இவ்வளவு த வல் டைள டைவத்துக் க ொண்டு கவறும் டிக்க ட் Aட்டும்,
இல்டைல இல்டைல ப ணச் சீட்டிடைX Aட்டும் யேபொட்டுக் க ொடுத்துக் ொலத்டைத ழித்து விட்யே யேX
சத் ொ? சரிப்பொ; யேவற ொரொவது வரதுக்கு முன்X “ஸ்ரீலங் ொ பத்தி கசொல்யேலன், யேவற ஸ் Aர் ொரொவது
வந்து ப் யேபொறொ ..”
“யேவகறன்Xண்யேண, நொA வொழ்ந்த Aண்ணு, அதில்லொA நொம் வி ர்டைவ சிந்தி உருவொக்கிX Aண்ணு,
அடைத நொA தொன் ொக் யேவணும், அதுக்கு என்X வழின்னு பொர்க் ணும்”
“அகதன்X உருவொக்கிX Aண்ணு? “
“ம்ம்.., அங்யே நொம் உருவொக்கிX Aண்ணும் இ ங் ளும் கூ உண்டுண்யேண. அது நொம் வொழ்ந்த இ ம்
என்பதில்லொA ொட்டிடைX அழித்து உருவொக்கிX உடைழப்பும் அந்த Aண்ணில் உண்டுண்யேண.., இந்த
நூற்றொண்டுல சுதந்திரம் யேவண்டி ரத்தம் சிந்தியேXொம், இதற்கு முந்டைத நூற்றொண்டு ளில் ரத்தத்டைத
வி ர்டைவ ொய், உயிரொய் – விட்டு ஊர் அடைAத்து, விவசொ ம் கசய்துக் க ொடுத்யேதொம்.
எல்லொவற்டைறயுயேA கசய்யேதொம்; இழந்யேதொம்; இழந்தடைத எவயேXொ அனுபவிக் , தமிழர்
ஏAொளி ொயிXர்”
“அடைத பத்தி கசொல்லுங் யேளன்…?
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பகுதி – 8
“பிரிட்டீஷ் ொரனுங் எப்பவுயேA ஒரு இ த்யேதொ வொழ்ந்யேதொAொ இருந்யேதொAொன்னு யேபொ
Aொட் ொனுங் . அப்பல்லொம், நொடு புடிக் அடைலயிறயேத அவனுங் ளுக்கு யேவடைல. அதில்லொA,
அவனுங் நொட்டுல தப்பு பண்ணிXொ(ல்), தண்டிக் அகAரிக் ொ என்கிற குடியே ற்றப் பகுதியில் யேபொட்டு
தண்டிக்கிறது தொன் அப்யேபொடைத அவனுங் வழக் Aொ இருந்துது”
“அகAரிக் ொவுல யேபொட் ொ!!!?”
“ஆAொம், அகAரிக் ொவுல தொன்”
“அகAரிக் ொவுக்கும் டைத இருக் ொ?”
“நம்A கதருவுக்கு யேபரு ‘முனி ப்பன் கதரு’வுன்னு டைவத்ததற்குக் கூ ஒரு டைத இருக்கும். நொம் தொன்
ஆரொய்வதுமில்டைல. வரலொற்டைற ஆரொய்ந்து யேதடி படித்து நம்டைA நொம் முழுடைA ொய் கதரிந்துக்
க ொள்வதுமில்டைல”
“சரி அகAரிக் ொ கபரி டைத ொ? உன் கூ யேபசி யேபசி யேநரம் யேபொXயேத கதரி டைலயே ப்பொ” இருவரும்
யேபசி யேபசியே Aதி ம் வடைர
ந்திருந்தொர் ள். நடுவில் யேA நொதனி ம் நொடைள சத் ொ
புறப்படுவதற் ொX விAொXப் ப ணச் சீட்டு க ொண்டுவந்து க ொடுக் ப் பட் து.
இருவரும் யேபசிக் க ொண்யே ந ந்துச் கசன்று அரு ொடைAயில் உணவ ம் ஒன்றில் உணவுண் ொர் ள்.
சொப்பிட்டுவிட்டு வந்து மீண்டும் அயேத அடைறயில் ஏசி சரி ொ பணி கசய் வில்டைல என்று திட்டிக்
க ொண்யே மின்விசிறியின் யேவ த்திடைX அதி ப் படுத்திக் க ொண்டு அAர்ந்துக் க ொண் ொர் ள். சத் ொ
அகAரிக் ொ பற்றி கசொல்லத் துவங்கிXொன்.
“அது ஒரு உருவொக் ப்பட்டு பின் விரிவு படுத்தப்பட் ஐம்பது Aொநிலங் ளின் கூட் ணி யேதசம்ண்யேண.
முதலில், நொற்பதொயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முன் பன்னிகரண் ொயிரம் ஆசி Aக் ள் கசன்று வொழ்ந்த இ ம்
அது.
பின் பல நொட்டு Aக் ளின் குடியே ற்றத்திற்கு பிறகு, க+ர்Aனியின் வடைரப நிபுணரொX Aொர்டின்
வொல்ட்ஸ்முல்லர் என்பவரொல்; யேAற் த்தி அடைரக்யே ொள நிலப்பகுதிக்கு ‘இத்தொலி ஆய்வுப்
ப ணி ொ வந்தவரும், வடைரப நிபுணருAொX அகAரிக்யே ொ கவஸ்புகியின்‘ கப ரில் அகAரிக்யே ொ
எXப்பட் து சற்று Aருவி “அகAரிக் ொ” வொXது. பிறகு அது வளர்ந்து கபரி அகAரிக் க் ண் Aொ
அறிவிக் ப்பட் து என்பகதல்லொம் யேவறு நிடைற கபரி டைத.
இருப்பினும், அப்யேபொடைதக்கு அங்யே , குடைறந்தளயேவ Aக் ள் வொழ்ந்து வர, அவர் யேளொடு யேAலும்,
ஐம்பதொயிரம் குற்றவொளி டைள தண்டிப்பதற் ொ , பிரிட்டீஷிலிருந்து க ொண்டுயேபொய் அகAரிக் ொவில்
சிடைறடைவத்து, அவ்வி த்திடைX ஒரு தவறு கசய்பவர் டைள நொடு த்தித் தண்டிக் ப் ப ன்படுத்தும்
அடிடைA ளின் இ Aொ யேவ டைவத்திருந்தொர் ள் பிரிட்டீஷ் ொரர் ள்.
அயேதப் யேபொல இந்தி ொவுல தப்பு பண்ணொ தண்டிக் வும், தண்டிக்டை யில ொருயேA வந்து என்Xன்னு
யே ட் ொத Aொதிரியும் ஓரி ம் யேதடைவப் பட் தொ க் ருதி பிரிட்டீசொரொல் யேதர்ந்கதடுக் ப் பட் தீவு தொன்
அந்தAொன்”
“அதுசரி, அப்யேபொ அப்படி தொன் அந்தAொன் வந்துதொ”
“அப்படி ப ன்படுத்தப் பட் து”
“அகAரிக் ொ கூ அவர் ள் உருவொக்கி து தொXொ?
“அவர் ள் உருவொக்கி து கிடை ொது, பிரித்தொனி ர் ளொல் நொடு த்தப் பட் குற்றவொளி ள் அங்யே
வி ப்பட்டு, அடிடைA ளொ டைவத்து ஆளப் பட் இ ம். பின் பல குடியே ற்றங் ளுக்குப் பிறகு; தன்டைX
‘அகAரிக் ஐக்கி நொடு ள்’ என்று தன் ஒற்றுடைA ொலும், உடைழப்பொலும், முன்யேXற்றத்தொலும்
அறிவித்துக் க ொள்ளுAளவிற்கு வளந்துப் யேபொXது அகAரிக் ொ”
“ஓ… யே

ொ…”
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“அந்த உத்தியில தொன் கபரி கபரி குற்றவொளி டைள க ல்லொம் இன்றும் அந்தAொன் க+யிலுக்கு
Aொத்துவொங் . இந்த அந்தAொன் பிரித்தொனி ர் ளொல் எப்படி இதற்க X வரப் பட் யேதொ; அது யேபொல்
அவடைX துடைறமு ம் சொர்ந்தும், அழகு சொர்ந்தும், மி வும் வர்ந்த இ ம் தொன் ‘திரியே ொணAடைலப்
பகுதி ொகும். இந்த திரியே ொணAடைல நம்A பொரம்பரி த் தமிழர் வொழ்ந்த பகுதியில் ஒன்று.
உலகின் நிடைற நொடு டைள, தXக்கு கீழொ டைவத்திருந்த பிரிட்டீசொரின் பல நொடு ளுக்கு Aத்தியில்;
இந்தி ொ ஒரு சிம்A கசொப்பXAொ இருந்தது கவள்டைள னுக்கு. எXயேவ, எங் இலங்டை டை
சும்Aொவிட் ொ அது வழி ொ வந்து பிகரஞ்சு ொரங் இந்தி ொடைவ டை ப்பற்றுவொங் யேளொன்னு ப ந்து
ச்சுக் ொரர் ளி மிருந்த இலங்டை டை யும் அவயேX பிடித்துக் க ொண் ொன்.
அதற்கு மி முக்கி ொரணAொ ; இலங்டை யில் இருந்த அந்த திரியே ொணAடைல துடைறமு மும், அந்த
திரியே ொணAடைல ஒரு பூயேலொ முக்கி த்துவம் வொய்ந்ததொ அடைA ப் கபற்றதுAொ இருந்தது.
பின் ண்டி Aடைல நொட்டை க் டை
ப்படுத்தி இலங்டை டை ஒயேர நிர்வொ த்தின் கீழ் க ொண்டுவந்து,
கAொத்த இலங்டை டை யே முழுதொ ப் பிடித்து ஆளத் துவங்கிXொன்.
அவடைX கபொறுத்த வடைர இலங்டை யேவறில்டைல, இந்தி ொ யேவறில்டைல, எல்லொம் தXக்குக் கீழொX
அடிடைA யேதசங் ள், அவ்வளவு தொன்.
அப்பவும், தமிழன் ஒரு புறம், சிங் ளர் ஒரு புறம்னு வொழ்ந்து வந்த நிடைலயில்; இலங்டை முழுதும்
ஆளத்கதொ ங்கி கவள்டைள ன், அவனுக்கு சொத Aொ எல்யேலொடைரயும் ஒரு ஆட்சியின்கீழ்
க ொண்டுவருவதொக ண்ணி ஒட்டுகAொத்த தமிழர் Aற்றும் சிங் ளர் வொழ்ந்த பகுதி டைளயும் யேசர்த்து
சிங் ளயேதசம்னு அறிவித்துவிட்டுப் யேபொயிட் ொன்.
அவன் (கவள்டைள ன்) ஆடி ஆட் மும்பொட் மும் க ொஞ்சம் நஞ்சAல்ல. அடைத தொங் யிலொAொல்
‘எப்படியே னும் அவன் க ொட் த்திலிருந்து, அவன் கசய்யும் க ொடுடைA ளிலிருந்து விடுப ல் ஒன்யேற
யேபொதுகAன்று எண்ணி தமிழ் Aக் ளும்; சிங் ளன் இத்தடைX கபரி க ொடுங்யே ொளXொ வருவொன்
என்று எள்ளளவும் எண்ணொது கவள்டைள னி மிருந்து விடுதடைல ஒன்று கிடை த்தொல் யேபொதுகAன்யேற
ொத்திருந்து; பின் கிடை த்த விடுதடைலடை சிங் ளனி ம் கதொடைலக் யேவண்டி தொகிப் யேபொXகதல்லொம்
ொலம் கசய்த யே ொலத்தின் எழுதொவிதி ொகிவிட் கதன்பது ‘நொம் நொணப் ப யேவண்டி வி த்தில்
ஒன்று.
இதற்கு முன்Xதொ , தன் ரொஜ் த்தின் கீழுள்ள இந்தி Aக் ள்யேவறு (இருப்படைதக ல்லொம் வந்யேதறி ள்
சூடைற ொடிக் க ொண் தொல்) ஆங் ொங்யே வருடைAயில் கி ப்பதொய் எண்ணி, அடைதக டுத்து இங்யே
விட் லொவது நல்ல யேவடைலப் பொர்க் ஆளொகுயேA என்று ணக்கிட்டு; 1827 ஆம் ஆண்டு ‘எட்வட்
பர்ன்ஸ்’ற ஆங்கில வர்Xர் ஒருவXொல், ண்டி Aடைலப் பிரயேதசத்தில் ொபித் யேதொட் ங் டைள
நிர்Aொணித்து; அவற்றில் யேவடைல கசய்வதற் ொ கசன்டைX Aொ ொணத்தில் இருந்து 300 கதொழிலொளர் ள்
வரவடைழக் ப் பட் ொர் ள். இந்த எண்ணிக்டை தொன் ொலப் யேபொக்கில் பல A ங் ொ ப் கபருகிப்
யேபொXது.
ொரணம், அவர் ளின் உடைழப்பில் திடை த்துப் யேபொய் வொ டை ந்துப் யேபொX கவள்டைளக் ொரன் பிறகு
பொலம் ட்டுவதிலிருந்து, சொடைல அடைAப்பது வடைரக்கும்; நம்A தமிழடைர டைவத்துத் தொன்
கசய்திருக்கிறொன். அயேதொடு விட் ொXொன்Xொ; அதுவும் இல்டைலன்னு தொன் கசொல்லுது வரலொறு”
“அதுசரி..” அவர் புதிதொ யே ட்கும் டைதயேபொல யே ட்டுக் க ொண்டிருந்தொர்.
“முதலில் ொப்பி யேதொட் ம் அடைAத்து, பிறகு; ொபிக்கு பூச்சி பிடிக்கும் ஆபத்து வருவடைதக் ண்டு,
ொப்பி யேதொட் த்திடைX அப்படியே டை விட்டுவிட்டு யேதயிடைல கதொழிடைல ஆரம்பித்து, அடைத விருத்தி
கசய் இன்கXொரு புறம் மீண்டும் தமிழர் டைள யேபொட்டுக் குவித்து, அ ர்ந்து ப ங் ரAொ
வளர்ந்திருந்த ொடு டைளக ல்லொம் அழித்து, அழ ொX பசுடைA பிரயேதசங் ளொ உருவொக்கிX,
தமிழர் ளொல உருவொX, தமிழனின் ரத்தம் அன்யேற வி ர்டைவ ொய் சிந்தி ஊறி Aண் அது ஈழம்”
“எந்த வருசத்துல.. தம்பி”
“வருசம்லொம் கசொன்Xொ நிடைற கசொல்லனும்யேண”
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“கதரிஞ்சொ சும்Aொ கசொல்லுங் யேளன், யே ட்டு டைவப்யேபொயேA”
“எXக்கு கதரிந்த வடைரயும், படித்தது வடைரயும் கசொல்யேறன், மீதிடை நீங் தொன் ஆரொய்ந்து சரிபொர்த்துக்
க ொள்ளனும் சரி ொ..”
“எண்ணத்த பொக் , அதொன் இவ்வயேளொ விவரAொ கசொல்லுதி யேல, விவரAொ தொயேX படிச்சிருப்பி ,
சும்Aொ கசொல்லுங் ”
“கி.மூ 500 க்கும் முன்Xொல் வி+ ன்ற இளவரசன் ந த்டைதக் யே டு ொரணAொ தXது பதிகXட் ொவது
வ தில் நொடு
த்தப்பட்டு, எழுநூறு யேபயேரொ இலங்டை யின் தம்பல ொAத்திற்கு வந்திருக்கிறொன்.
(அவ்வி ம் தங் ப்ப்பண்ணி என்றும் கூறப்படுகிறது. (இப்யேபொத அடைAப்பு படி அவ்வி ங் ள்
Aன்Xொர், யேநயே ொம்யேபொ, புத்தளம் என்பதொ குறிப்பிட்டுள்ளொர் ள்)
அங் Xம் வந்தவன், அங்கு வசித்துவந்த இ க் ர் இXத்தின் தடைலவி ொX குயேவனிடை AXம் முடித்து
அவ்வி த்தின் தடைலவXொகி, பிறகு பதிடைXந்து வரு ம் ழித்து பொண்டி Aன்Xனின் இளவரசிடை
Aணந்து இலங்டை யின் Aன்XXொ விளங்கி தொ A ொவம்சமும் சில வரலொற்று குறிப்பு ளும்
கூறுகின்றX. .
அவன் அங்கு Aன்XXொXயேதொடு அல்லொAல் அவயேXொடு வந்து குடியே றி எழுநூறு யேபரும், அங்கு
வசித்துவந்த தமிழ் கபண் டைளயே Aணம் முடித்து, பிறகு அவர் ளொல் ஒரு லப்பு சமூ ம் உருவொகி,
வளர்ந்து, அவ்வம்சொவழி ளொல் புத்தம் பரப்பப் பட்டு, சிங் ளம் உருவொக்கிXதொ சிங் ள ஆசிரி ர் யேள
கசொல்வதுண்டு.
பொளி கAொழி யேபசும் A ொவம்சத்திXருக்கு புத்தம் பரப்ப யேவண்டி இங்ஙXம் ஒரு தனி இXம்
யேதடைவப்ப , அவர் ளின் ஆதரவின் கப ரில் தமிழர் ளி மிருந்யேத தனித்த ஒரு இXAொ சிங் ளர் ள்
அடை ொளப் படுத்தப்பட்டு யேAன்டைAபடுத்தவும் பட் Xர்.
அப்யேபொடைத யேதச அடைAப்பு படி, A த நொடும், லிங் நொடும் அரு ொடைA யேதசங் ள். Aொ த நொடு
என்பது வங் த்து ஒரு பகுதிடை யேசர்த்து பீ ொயேரொடு அடைAந்திருந்த இந்தி ொவின் பல சிறப்புக் டைளக்
க ொண் ஒரு கபரி யேதசAொகும்.
லிங் நொடு என்பது, ஒரிஸ்ஸொ Aற்றும் ஆந்திரொயேவொடு யேசர்ந்து வ க்குத் கதற் ொ சுபர்ணயேர ொ
நதியிலிருந்து யே ொதொவரி வடைரயிலும், கிழக்கு யேAற் ொ வங் ொள விரிகு ொவிலிருந்து அAர் ந்தொக்
Aடைலத் கதொ ர் வடைரயும் பரந்திருந்த வளம் கபொருந்தி யேதசAொகும். அதுAட்டுமின்றி வலிடைA மிக்
ற்படை க ொண் யேபரரசொ விளங்கி இந்தப் யேபரரசின் ப்பல் ள் இலங்டை , பர்Aொ, தொய்லொந்து,
வி ட்நொம், யேபொர்னியே ொ, பொலி, சுAொத்திரொ Aற்றும் +ொவொ ஆகி நொடு ள் வடைர ப ணம் கசய்து
வணி த்தில் ஈடுபட்டிருந்ததொ க் கூறப் படுகிறது.
இதன் மூலAொ சிலர் வி+ ன், வங் த்டைத யேசர்ந்தவன் என்றும் சிலர் ஒரிசொடைவ யேசர்ந்தவன் என்றும்
சிலர் யேவறு சிலவொறும் கசொல்வதுண்டு. ஆXொல், உண்டைAயில் ந ந்ததொ A ொவம்சம் வி+ ன் பற்றி
வரலொற்றுக் டைத ஒன்றிடைX கூறுகிறது.
அது, வங் யேதசத்து Aன்Xன் ‘வங் ொ‘ என்பவன் லிங் யேதசத்தின் Aன்Xனின் A டைள Aணந்ததொ வும்,
அவனுக்குப் பிறந்த சுபயேதவி உல A ொ அழகும் அயேதயேநரம் ொAரசமும் க ொண் வகளன்றும், அவள்
விதியின் வசப்படி சிங் த்து ன் யேசர்ந்து”
“சிங் த்து Xொ?????!!!”
“இவ்வளவு கபரி ஆச்சர் குறி யேபொட் ொல் பின் அதன் கிடைள டைத ள் நீண்டு யேபொகும் பிறகு யேநரம்
பத்தொதொது”
“இல்டைல இது டைத ொ ? அல்லது ந ந்த வரலொறொ?”
“இப்படி யே ட் ொல் நொனும் பதில் கசொல்ல இ லொது. இப்படி ந ந்ததொ சிங் ள வரலொற்று நூல் ஒன்று
கதரிவிக்கிறதொம். அதொவது, சிங் ள வரலொறு யேதடித் யேபொXொள், டை சியில் அவர் ள் Aதிக்கும்
பொளிகAொழி வரலொயேற இக் டைதயிடைX தொன் கசொல்கிறது. ஆ , இந்த வங் Aன்Xனுக்கு ஏற் Xயேவ

27

சுபயேதவி பிறந்த யேபொயேத யே+ொதி ர் ள் ணித்து நம் யேதசத்தின் வரலொற்றில் இப்படி ஒரு யேசொ ம்
இருக்கிறகதன்று கசொல்லி விடுகிறொர் ளொம்.
அதொவது, இக்குழந்டைத மி அழ ொ வும் அயேத யேநரம் ொAவியேரொதங் ள் ஏற்படுத்தக் கூடி தொ வும்
இருக்கும் என்றுக் கூற, அன்யேற அதிர்ச்சி ொX Aன்Xர், அவள் பிறந்த பிறகு நிடைற ட்டுப்பொடு டைள
விதித்து எத்தடைX தொன் அ க்கி வளர்த்தொலும், அவள் ஒரு ஆண் பிறப்பிடைXப் யேபொல தன்டைX ஒரு
வீரXொ அடை ொளம் ொட்டிக் க ொள்பவளொ வும் அவள் விருப்பத்திற்கு இருப்பவளுAொ யேவ வளர்ந்து
வருகிறொள். இடைத விரும்பொத Aன்Xன் அவடைள ஒரு ஒதுக்கு புறAொX ஒரு ொட்டுப் பகுதிக்கு அனுப்பி
டைவக் அங்யே , ஓர்திXம் எதிரி நொட்டிலிருந்து தன் நொடு பிடிக் வருபவர் டைள A க்கி சண்டை யி ப் யேபொகும்
வீரர் ள் அணிவகுத்துச் கசல்வடைதப் பொர்க்கிறொள். ஆர்வத்தில் தொனும் அவர் யேளொடு தன்டைX
இன்Xொகரன்று ொட்டிக் க ொள்ளொAல் லந்துக் க ொள்கிறொள். அப்படி லந்து எல்யேலொருAொய் எதிரி
படை யிடைX யேநொக்கிப் யேபொகும் வழியில், ‘ஒரு கபரி ொட்டுச்சிங் கAொன்று அவர் டைள வழிA க்கி
க ொள்ளப்பொர்க்கிறது. அத்தடைXப் யேபரும் அந்த சிங் த்திடைXப் பொர்த்து அஞ்சி ஒதுங் , சுபயேதவி அந்த
சிங் த்யேதொடு சண்டை யிட்டு, சிங் த்டைத தன் வீரத்தொல் Aட்டுமின்றி அழகு ஒளிவீசும்
கபண்வொசத்தொலும் அ க்கி தன்வசப் படுத்தி யேபொர்வீரர் டைள அதனி மிருந்து விடுவிக்கிறொள்.
அவயேளொடு ஒன்றிப் யேபொX சிங் AொXது ொA உணர்வுக் க ொள்ள, இவளும் ொமுற்று, பின் அந்த
சிங் த்யேதொடு யேசர்ந்து கநருங்கி ருவுற்றும்யேபொ , அவளுக்கு சிங் பொபு Aற்றும் சிங் ஷிவொளி என்று
இரண்டு ஆண்கபண் குழந்டைத ள் பிறக்கிறொர் ள். அதன் பின், சிறிது ொலம் ‘சிங் அடை ொளம்
க ொண் அந்தக் குழந்டைத ளு யேX அவளும் யேசர்ந்து வொழ்ந்து, அங்கிருந்த ஒரு குடை க்குள்யேளயே
அவர் ள் ொலத்டைதக் ழிக்கிறொர் ள்.
ஆXொல் சிங் Aற்றும் Aனித உ லடைAப்புக் க ொண் அக்குழந்டைத ள் இரண்டும் வளர்ந்து பிற
சிங் ங் ளின் கதொல்டைலக்கு ஆட்ப , சுபயேதவி அவர் டைள அந்த குடை யிலிருந்து அடைழத்துக் க ொண்டு
யேவறு ஒரு தனி இ த்திற்கு ந ர்கிறொள். பின் அங்கிருந்து மீண்டும் Aொறி யேவகறொரு சிற்றூருக்கு குடி
கப ர்ந்து க ொஞ்ச ொலம் வொழ்கிறொள். இப்படி இ த்திற்கு இ ம் Aொறி, சிறிது சிறிதொ ந ர்ந்து
டை சி ொ ஓரி த்தில் ஒரு முடைற ொX வொழ்வி த்திடைX அடைAக்கிறொர் ள். அவ்வொறொX ஓர் சA ம்,
சிங் பொபு தன் தந்டைதடை க ொன்றுவிட்டு தங்டை சிங் ஷிவொளிடை Aணக்கிறொன்.
அப்படி அவயேளொடு அவன் வொழ்ந்து பின்Xொல் விருத்தி கசய் ப்பட் இ ம்தொன் சிங்கூர் என்றும் சிங்
பூர் என்றும் விளங்கி பின் சிங் ப்பூர் ஆXது. (அதொவது சிங் ம் வொழ்ந்த இ ம் என்பது அர்த்தம் )
சிங் ஷிவொளிக்கு இரண்டு இரட்டை
இடைள வன் சுமித்தொ.

ர் ள் பிறக்கிறொர் ள். அவர் ளில் மூத்தவன் வி+ ன்.

மூத்தவXொX வி+ ன் யேபய் ளி ம் கதொ ர்பு க ொண் வXொ வும் ஏ அட் ொசங் ள்
கசய்பவXொ வும் இருக் , அடைத கபொருக் இ லொத Aன்Xன் சிங் பொபுவொல் அவனும் அவயேXொடு
யேசர்ந்து ஏழுநூறு யேபர் க ொண் படை யுAொ நொடு
த்தப் படுகிறொர் ள்.
ஆ , வங் த்து யேதசத்தின் ஒரு பகுதி A த நொட்யே ொடு யேசர்ந்திருந்தடைA ொலும், A த நொக ன்பது
இப்யேபொடைத பீ ொர் Aொநிலம் என்பதொலும், லிங் ம் ஒரிசொடைவ உள்ள க்கி தொலும், ளிங் த்து
இளவரசி வழி ொ வந்த வம்சத்டைத யேசர்ந்தவன் என்பதொலும், வி+ டைX சிலர் பி ொரிலிருந்து
வந்தொகXன்றும், சிலர் ஒரிஸ்ஸொவிலிருந்து வந்தொகXன்றும், சிலர் வங் த்து இளவரசன்
வி+ கXன்றும் யேவறு யேவறொ கூறுவதுண்டு” சத் ொ யேA Xொதனுக்குக் டைதகசொல்லி நிறுத்த “ஆ இலங்டை டை பிடித்துக் க ொண்டு இது என் நொடு, எXது Aண்; என்று கசொல்லும் சிங் ளர் ள்
வந்யேதறி குடி ள் தொன் இல்டைல ொ சத் ொ?”
“அதிகலன்Xண்யேண சந்யேத ம். அப்படி வந்தவர் ள் தொயேX இப்யேபொ நம்டைA ஆள்கிறொர் ள். அடைத சற்று
விரிவொ பிறகு யேபசுயேவொம். ஆ கAொத்தம், வி+ ன்ற Aன்Xன் நம்A Aண்ணில் வந்து கி.மு 543-இல்
துவங்கி கி.மு 504 வடைர, கிட் த்தட் 38 ஆண்டு ள் நிடைறவொ ஆட்சி கசய்ததொ A ொவம்சம்
கூறுகின்றது.
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அதற்குப் பிறகு, அயேசொ ச் சக்ரவர்தியின் A ன் Aகிந்தன் எனும் Aகிந்த யேதரரும் அவனுக்குப் பின் வந்த
அவனின் சயே ொதரி சங் மித்டைதயும் யேசர்ந்து புத்தம் பரப்பிXதொவும், அவர் ளுக்கு முன்Xயேர அங்கு நாகர்
இ க் ர்னு நொன் முன்Xம் கசொன்Xதுயேபொல நம்A இXAக் ள் அங்யே வொழ்ந்ததொவும் தொன் வரலொறு
இருக்கு. அதுக் ப்புறமும் கூ நம்A எல்லொளன் கி.மு 145 இல் இருந்து கி.மு 101 வடைர
அனுரொதபுரத்டைதத் தடைலந ரொ க் க ொண்டு இலங்டை டை 44 வரு ம் ஆண்டிருக்கிறொர்”
“சரி, எல்லொம் சரி தொன், ஆXொல் டைத Aொத்தீட்டீங் யேள!!! முதல்ல கவள்டைளக் ொரன் ஆட்சியில
தமிழர் கசன்டைXயிலிருந்து யேபொய் அங்யே ொ ழித்து ஊர் வளர்த்தொர் ள் என்று கசொன்னீங் யேள!!!
அடைத முழுசொ கசொல்லலியே ?”
“அதலொம் கபரி க ொடுடைAண்யேண. இந்தி ொவொXொலும் சரி இலங்டை ொXொலும் சரி இரண்டுயேA
பிரிட்டீஷொரின் கீழிருந்த ொரணத்திXொல் எங்கும் எல்யேலொருயேA அடிடைA ள் தொயேX எனும் வருத்தம்
எல்யேலொருக்குயேA இருந்தது. ொடைரயும் ொரும் பிரித்துப் பொர்த்துக் க ொள்ளவில்டைல. அடைXவரும்
பிரிட்டிஷ் சொம்ரொஜ்ஜி த்தின் குடிAக் ள் எXபடைத Aட்டுயேA ருத்தில் க ொண்டு இந்தி ொவிலிருந்து
ண்டிக்குப் புறப்பட் Xர்.
ொரும் கசல்லயேவ இ லொத அ ர் ொடு ளுக்கு இம்Aக் ள் அனுப்பப்பட்டு தன் ரத்தத்டைத
வி ர்டைவ ொக்கி இலங்டை யின் பிற் ொல ஏற்றுAதி உற்பத்திக்கு தன் உயிடைரயும் உடைழப்பிடைXயும்
முதலொ இட் Xர். அவர் ளொல் கசழுடைA படுத்தப் பட் அந்நிலயேA பின்Xர் அழகி
Aடைல AொXது. அதற்க X அவர் ள் க ொடுத்த உயிர் ளின் என்னிக்டை ணக்கில ங் ொதடைவ
என்கிறது வரலொறு.
1926-இல் Aட்டும் Aடைல ம் வந்தவர் ளில் நூற்றில் நொற்பது சதவிகிதத்திXர் அங்கு
இறந்துயேபொXதொ வும், 1841-ற்கும் 1849 -ற்கும் இடை யில் எழுபதொயிரம் யேபர், அதொவது 25
சதவிகிதத்திXர் இறந்துப் யேபொXதொ வும் பத்திரிடை கசய்திக ொன்றிXொல் கசொல்லப் படுகிறது.
அதன் கபொருட்யே ; 1837 – இல் 4,000 ஏக் ரொ இருந்த ொபித் யேதொட் த்தின் பரப்பு 1881 இல் 2,56,000
ஏக் ரொ வளர்ச்சி ண்டுள்ளது. பின், 1860 இல் யேதயிடைல பயிரிடுதல் அறிமு ப்படுத்தப்பட்டு 1870-இல்
பூச்சி ள் தொக்கி ொபிச் கசடி களல்லொம் யேசதAொXடைத ருத்தில்க ொண்டு அடைவ களல்லொம் யேதயிடைல
யேதொட் ங் ளொ Aொற்றப் பட் X. அதன் கபொருட்டு 1917 இல் யேதயிடைல உற்பத்தி 4,26,000 ஏக் ரொ
ஏற்றம் ண் து.
இப்படி இன்டைற இலங்டை யின் முதன்டைA உற்பத்தி கதொழிலொX யேதயிடைல உற்பத்திக்கு அடி உரAொ
தAழரின் உயிரும், பொலம் ட்டுதல், இருப்புப்பொடைத Aற்றும் சொடைல ள் அடைAத்தல் எX வி ர்டைவ
கசொட்டுமி கAல்லொம் உ ன் தமிழரின் ரத்தம் கசொட் ப் பட்டும்; உருவொX ஒரு Aண்ணில் இன்று
கசொந்த ஒரு வீட்டிற்கு கூ இ மின்றி, யேபொதி சுதந்திரத்யேதொடு வொழ தகுதி ற்றுப் யேபொXொன் தமிழன்
எனில்; கசொல்பவடைர திருப்பி டிக் Aொட் ொXொ தமிழன்????
கசொட்டு கசொட் ொ உயிடைர விட்டு விட்டு ொத்து வந்த Aண்ணில் தXக்கு உரிடைAயில்டைல என்றொல்,
‘இல்டைலக ன்றவடைX எட்டிச் சு Aொட் ொXொ தமிழன்???
உலகிற்கு நொ ரீ ம் யேபொதித்து; வொழ்விற்கு அர்த்தம் கசொல்லிக் க ொடுத்து, ஆயிரAொயிரம் ஆண்டுக்கு
முன்Xயேர க ொடி பறக் வொழ்ந்த இXத்டைத பின்Xொல் வந்தவன் கவளியே று என்றொல்; கவளியே றி
வி லொAொ தமிழன்?”
அவன் ஆத்திரம் கபொங் க் யே ட்கிறொன். சத்தி ொவின் யே ள்வியில் எழும் யே ொபத்திற்கு பதிலற்ற
இவ்வுலகின் ஊடைAப் பொர்டைவயின் வழியே யேA நொதனும் அடைAதி ொய் அவடைXயே பொர்க் ;
க ொடுங்யே ொபம் வந்தவXொய் தன் சட்டை யிடைX கவடுக்க X தன்னிரு டை ளொல் பிய்த்கதரிந்து
Aொர்டைப ொட்டி பொர்த்தி ொ!! பொர்த்தி ொ!! என்று Aொர்பு டைளக் ொட்டிக் த்த, Aொர்பில் ‘ஈழம் எம் மூச்சு,
ஈழம் எம் யேதசம், ஈழம் எம் லட்சி ம்’ என்று பச்டைச குத்தி எழுதப் பட்டிருந்தது.
யேA நொதன், சற்று அதிர்ச்சியுற்றவரொ ப் பொர்க் , ச ொகரX நொன்கு யேபர் அந்த அடைறக்குள் நுடைழந்து
யேA XொதடைX யேநொக்கிப் பொ , சத்தி ன் சிரித்துக் க ொண்யே தன் மீடைசடை முறுக்கிவிட்டுக் க ொண்டு
அங்கிருந்த யேAடைசயின் மீயேதறி அAர்ந்து ொ ொ என்று க ொக் ரித்து அரக் த் தXAொ சிரிக் , அந்த
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நொன்கு யேபரில் இரண்டு யேபர் உ யேX பொய்ந்து யேA நொதடைXப் பிடித்து +ன்Xல் ம்பி ளினூ ொ யிறு
யேபொட்டுக் ட்டிவி , Aற்ற இரண்டு யேபர் எகுறி பொய்ந்து யேA நொதடைX சதக் சதக்க X த்தியிXொல்
குத்தி ரத்தச தி ொக் , சத்தி ன் வொXயேA அதிரும் அளவிற்கு மீண்டும் சிரிக் த் துவங்கிXொன்….
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பகுதி – 9
ச ொரொX ஏயேதொ வந்து யேAல் விழுந்தது யேபொலிருந்தது. ண் டைள திடுக்கிட்டுத் திறந்தொல் அம்Aொவின்
டை டை விட்டுவிட்டு ஓடிவந்த குழந்டைதக ொன்று என் மீது விழுந்து எழுந்து Aன்னித்துக் க ொள்ளுங் ள்
அங்கிள் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறிவிட்டு ஓடி து.
ஒரு கநொடி எXக்கு எங்கிருக்கியேறன் என்XொXது என்று ஒன்றுயேA புரி வில்டைல. பின் ஓரிரு விXொடி ள்
யேபொXபின் என்டைX நொயேX ஆசுவொசப் படுத்திக் க ொண்யே ன். விAொX நிடைல த்திலிருப்படைதயும்
யே ொசித்துக் க ொண்யே
ண்ண ர்ந்துப் யேபொXடைதயும் க ொஞ்சம் க ொஞ்சAொய் நிடைXவுறுத்திக்
க ொண்யே ன். யேA Xொதனு ன் யேபசி டைத நிடைXவுற்றுக் க ொண்யே உறங்கி தொல் Xவு யேவறு
வந்துவி , Xவிற்கிடை யே அந்த குழந்டைத வந்து இடித்துவிட் தொல் அதிர்ந்கதழுந்துத் திரும்பியேXன்.
இப்கபொழுது அந்த பொப்பொ சற்று தூரம் கசன்றும் திரும்பிப் பொர்த்து சிரித்துக்க ொண்யே யேபொXது. அடைத
பொர்த்துக் டை டைசத்துவிட்டு தடைலயில் டை டைவத்து அAர்ந்துக் க ொண்யே ன். “ச்ச… ஏயேதயேதொ
யே ொசித்துக் க ொண்யே உறங்கிப் யேபொயேXXொ… டை சியில். Xவு யேவறு ண்டிருகியேறன், அதும் பொவம்
யேA நொதன் அண்ணன் என் ண்கணதிரியேலயே த்தி ொல் ‘சதக் ‘சதக்க ன்று குத்தப் பட் துயேபொல்
Xவு!! என்X Aனிதன் நொன், இடைதப் பொர்த்துக் க ொண்டு சிரிக் யேவறு கசய்கியேறன். என்Xொயேலயே
என்டைX புரிந்துக் க ொள்ள முடி வில்டைல. எடைX தொண்டி எப்படி Xவு வரும்; ஏயேதொ அவர் மீதொX
யே ொபம் உள்ளூர இன்னும் இருந்துக் க ொண்டிருப்பதன்றி யேவறில்டைல.
ஏன் நொகAல்லொம் இப்படி இருக்கியேறொம்? முழுடைA ொய் Aன்னிக்கும் AயேXொபொவயேA AனிதரொX
நம்மி த்திலில்டைல ொ? ஒவ்கவொருவருக்குள்ளும் ஒரு மிரு த்டைத டைவத்துக் க ொண்டுதொன் திரிகியேறொAொ
நொகAல்யேலொரும்? எண்ணற்ற யே ள்வி ள் எXக்குள் எழ, என் யே ள்வி ளொல் நொயேX வருந்தியேXன்.
யேA நொதண்ணன் பொவம், எத்தடைX பரிவு ொட்டிXொர் டை சியில், ச்ச, இப்படி கசய்யேத இருக் க் கூ ொது
நொன்.
இருந்தொலும் எப்கபொழுது தூங்கியேXன்; எப்யேபொது Xவு வந்தகதன்யேற விளங்கிக் க ொள்ள
முடி வில்டைல என்Xொல். ஆழ்ந்து யே ொசித்தத்தில் எடைX றி ொது யேசொர்ந்து தூங்கிவிட்யே ன் யேபொல்.
உண்டைAயில் யேA நொதண்ணன் ஆரம்பத்தில் அத்தடைX அர்த்தAற்று யேபசிXொலும் அவடைர விட்டுப்
பிரிடை யில். பிரி ொ விடை கபற்யேறன் என்று கசொன்Xொயேல தகும். ஏகXனில் ஈழம் பற்றி டை சி ொ
அவ்வளவு உருகிXொர் அவர், ஈழம் பற்றி எந்த உதவி யேவண்டுAொயினும் உ யேX அடைழக் ச்
கசொன்Xொர், அல்லது ஏயேதனும் தமிழ த்தில் இருந்து கசய்வது என்றொலும் பரவொயில்டைல கசய் த்
த ொகரன்று கசொல்லி னுப்பி கதல்லொம் நிடைXவியேலயே இருந்தது.
அவரி மிருந்து விடை க ொள்டை யில்; ொயேரொ ஒரு ஜீவனுக்குள் இருந்த விடுதடைலயின் தீடை யேAலும்
ஒரு கசொட்டு எண்கணய் ஊற்றி எரி டைவத்ததொ வும், ஈழம் குறித்த விழிப்பிடைX; நொம்
க ொள்ளயேவண்டி அக் டைறயிடைX நம் தமிழ்Aண்ணின் டைAந்தர் ஒருவருக்கு தன்Xொல் இ ன்றவடைர
க ொடுத்துவிட்டு வந்ததொ வும் ஒரு திருப்தி எXக்குள் இருந்தது.
யே ொசித்துக் க ொண்யே யிருக்டை யில் திடீகரX யேநரAொயிருக்குயேAொ என்கறொரு பதட் ம் வர
டை க் டி ொரத்தில் யேநரம் பொர்த்யேதன்.. ஒரு Aணி யேநரத்திற்கு யேAல் ழிந்து விட்டிருந்தது. AXதிற்குள்
என்Xயேவொ பல வரு வொழ்க்டை யிடைX மூன்று Aணியேநர திடைரப்ப த்தில் பொர்த்துவிடுவதுயேபொல்..
நொகளல்லொம் நொங் ள் யேபசி ழித்த கபொழுது களல்லொம் ஒரு Aணி யேநர ஓட் த்தில் நிடைXவிடைX
கதொட்டு
ந்து யேபொயிருந்தது.
யேA நொதண்ணன் Aற்றும் அவடைர யேபொல் ஈழத்தின் விடிவு குறித்து எந்த அக் டைறயுயேA இல்லொதவர் ள்
பற்றியும், தன் வீடு, உறவு ள், குழந்டைத ள், நொடு, இXத்தின் விடி ல் எX எல்லொம் குறித்தும் சிந்திக்
சிந்திக் AXதிற்குள் ஏயேXொ மி கவறுடைA உணர்யேவ உண் ொXது.
AXயேதொடு யேசர்ந்து சற்று உ லும் பொரAொ , கவகு யேநரம் உட் ொர்ந்யேத உறங்கிவிட் தொல், ணவு யேபொல
யேநரம்
ந்துவிட் தொல், உள்யேள ஏயேதொ ஒரு பதட் உணகவழ; எழுந்து நின்று டை டைள யேசொம்பல்
முறித்தவXொய் இங்கும் அங்கும் திரும்பிப் பொர்க்கியேறன்.
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டை ப் டைபயிடைX இருக்டை யின் மீது டைவத்துவிட்டு, Aடிக் ணினிடை Aட்டும் எடுத்து யேதொளில்
Aொட்டிக்க ொண்டு, ‘க ொழும்பு விAொX நிடைல த்தின் அடை க் ப் பட்
ண்ணொடியே ொரம் நின்று;
விAொXங் டைளயும், விAொXத்டைத புறப்ப த ொரொக்கிக் க ொண்டிருக்கும் ஊழி ர் டைளயும், உ ன்
யேசர்ந்து பணி புரியும் கபண் கதொழிலொளர் டைளயும், ஆணுக்குப் கபண் நி ரொ பளு தூக்கி,
குறிப்கபடுத்து, ஆண் யேளொடு யேசர்ந்து யேநசயேAொடு பணி ொற்றிக் க ொண்டிருக்கும் சிறப்பிடைXயும் ண்டு
எல்லொவற்டைறயும் ஒரு புடை ப்ப ம் எடுத்துக் க ொண்யே வருகியேறன்.
ஒவ்கவொரு விAொXங் டைள ொ Aொறி Aொறிப் பொர்ப்பது சற்றுத் தூரத்தில் இருந்து என்டைXப் பொர்த்துக்
க ொண்டிருந்த ஆர்மிக் ொரர் ளுக்கு எப்படித் கதரிந்தயேதொ என்X நிடைXத்தொர் யேளொ கதரி வில்டைல.
கூர்ந்து அவர் ள் என்டைXயே வனிப்பது பக் வொட்டில் கதரிந்தது.
சற்று யேநரத்திற்க ல்லொம் அவர் ள், விர்கரX எழுந்து, யேதடிக் க ொண்டிருந்த திரு ன் ஒருவடைX
பிடித்துவிட் து யேபொல்; அவசரAொ யேதொளில் Aொட்டியிருந்த துப்பொக்கியிடைX கவளியே எடுத்து சரி
கசய்துக் க ொண்யே எடைX யேநொக்கி ஓடி வந்தXர்.
நொன் புடை ப்ப ம் எடுப்படைத அவர் ளுக் ொ நிறுத்தவில்டைல. அவர் ள் என்Xருகில் வந்ததும் என்X
கசய்கிறொய் என்றXர். சிரித்துக் க ொண்யே மி அழ ொX ஊர் உங் ள் ஊர் என்யேறன். விAொXங் டைள ஏன்
ப ம் எடுக்கிறொய் என்றொர் ள். விAொXம் தொண்டி பசுடைA பூத்திருக்கும் ஊடைரத் தொகXடுத்யேதன்,
விAொXம் எங் ள் ஊரில் இடைதவி நிடைற நிற்கும் என்யேறன்.
சற்று முடைறத்தவொறு “உன் கப கரன்X? யே ட்பதற்கு Aட்டும் பதில் கசொல்” என்றXர். கசொன்யேXன்.
எங்கிருந்து வருகிறொய் என்றXர், கசொன்யேXன். பிறகு எங்யே யேபொகிறொய் என்X கசய்கிறொய் ொரு ன்
வந்தொய் யேபொன்ற சொதொரண யே ள்வி ள் தொன், என்றொலும், இடை யே புகுந்த ஒரு ருங் ொளி க ொருவன்
கவடுக்க X என் டை யிலிருந்த புடை ப்ப ப் கபட்டிடை பிடுங்கிக் க ொண்டு ‘என்X டைவத்திருக்கிறொய்
டைபயில் என்றொன், ணினி என்யேறன். திற என்றொன், திறந்யேதன். அது என்X என்றொன்; Aடிக் ணினி
என்யேறன். ணினிடை யேAயேல எடு என்றொன். எடுத்யேதன். கீயேழ அடியில் கதரியுயேத அது என்X என்றொன்.
யேபொச்சு ொ..!! என்று நிடைXத்துக் க ொண்யே ன்.
எXக்கு தூக்கிவொரி யேபொட் து. அகதொன்றும் இல்டைல, எல்லொம் புத்த ங் ள் தொன் என்யேறன், அந்த
புத்த த்டைத எடு என்று அடியிலிருந்து க ொஞ்சம் Aட்டும் கதரியும் ஒரு புத்த த்டைத ொட்டிXொன். அவன்
ொட்டி இ த்தில் எXக்கு வந்த எAன் யேபொல அழ ொ ஓரம் Aட்டுAொய் கதரிந்துக் க ொண்டிருந்தது
அந்த புத்த ம். புத்த த்தின் அட்டை யில் க ொட்டை எழுத்தில் ‘விடுதடைலயின் யேவட்டை ’ எனும் கப ர்
பதிக் ப் பட்டிருக் , பொர்த்தொயேல கதரிந்துவிடும் அது ஈழம் பற்றி , ஈழப் யேபொர் பற்றி , ஈழத்தில் ந ந்த
அநீதி ள் பற்றி விடைத ளின் கதொகுப்கபன்று.
அடைத கவளியில் எடுத்தது தொன் தொAதம், ஆர்மிக் ொரர் ள் ஒருவடைர ஒருவர் பொர்த்துக் க ொண் Xர்.
அதற்குள் ஒருவன் அடைதப் பிடுங்கி இரண்டுப் பக் ம் தொன் பிரித்தொன்’ உள்யேள “அண்ணன்
பிரபொ ரனுக்கு சAர்ப்பணம்” என்றிருக் மு டைல ொது பிடித்துத் தூக்கிப் யேபொவொர் யேள; அதுயேபொல
என்டைX தூக் ொத குடைற தொன்; ஒரு நிமி த்தில் அவர் ளின் யேதொற்றம் கச ல் பொர்டைவ யேபச்சு எX
எல்லொயேA Aொறிப் யேபொXது.
ஒருத்தன் அடி என்றொன், ஒருத்தன் பிடி என்றொன், குத்திடுயேவன் கவட்டிடுயேவன்னு ஆளொளுக்கு
குதிக்கிறொனுங் Aொறி Aொறி. நொன் எதற்கும் துணிந்தவXொ யேவ சொதொரணAொ நின்றிருந்யேதன். அதற்குள்
ஒருவர் அடைAதிப் பூடைXப் யேபொல வந்து என் யேதொளில் டை யேபொட்டு யேநரொ விAொX நிடைல க் ொவல்
துடைறயின் உ ர் அதி ொரி ள் இருக்கும் அடைறக்கு அடைழத்துக் க ொண்டு யேபொXொர்.
எல்யேலொரும் என் பின்யேX த்திக் க ொண்யே ஓடிவந்து அந்த அடைறக்குள் புகுந்தXர். வரும் வழியியேலயே
வொக்கி ொக்கியில் ொர் ொடைரயே ொ அடைழத்து கசொல்லிவிட் ொர் ள் பின்Xொல் வந்தவர் ள்.
உள்யேள அடைறக்குள் யேபொXதும், ஒருவடைர Aொற்றி ஒருவர் எடைX அடிக் டை ஓங்கிXர். ஒருவன்
துப்பொக்கி எடுத்து குத்தவந்தொன். நொன் சற்றும் கபொருடைA இழக் வில்டைல, ப ம் துளியும்
க ொள்ளவில்டைல; கவகு கதளிவொ கூறியேXன், என்டைXப் பற்றி விவரம் சரிவர யே ட் ொது ொரும் என்
யேAல் டை டைவக் அதி ொரம் கிடை ொது., நொன் உங் ள் விAொXத்தில் ப ணிக் விருப்பப்பட்டு வந்த ஒரு
ப ணி. யேவண்டுகAனில் தீர விசொரித்துக் க ொள்ளுங் ள், பிறகு நீங் ள் கசொல்வதற்கு நொன் ட்டுப்
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படுகியேறன், ொரணம் நீங் ள் ஏன் இப்படி என்டைX ந த்துகிறீர் ள் என்பயேத எXக்குப் புரி வில்டைல’
என்யேறன்’ ஒன்றும் கதரி ொதவடைXப் யேபொல.
ஒருவன் பின்Xொல் வந்து தடைலயில் டை டைவத்துத் தள்ளிXொன்.. ‘நீ என்X கபரி புடுங்கி ொ, உXக்கு
கசொல்லனும்னு எல்லொம் அவசி ம் கிடை ொது என்பது யேபொல் ஏயேதொ சிங் ளத்தில் திட்டிXொன்.
நல்லயேவடைள எXக்குப் புரி வில்டைல அது, என்றொலும் அந்த தடைலயில் டை டைவத்து தள்ளி யே ொழிக்
கிறுக் ன் ொகரன்று பொர்ப்பதற்குள் அதி ொரி ஒருவர் அங்யே அவசரAொ ஓடிவந்து; ‘ ொரும் ப ணியின்
யேAல் டை டைவக் ொதீர் ள், நொம் விசொரித்துவிட்டு சந்யேத கAனில் சிறப்புக் ொவலொளி ளி ம்
ஒப்படை த்து விடுயேவொம்’ என்று கசொல்லிவிட்டு விசொரிக் Aட்டும் உத்தரவிட் ொர்.
“எப்படி வந்தது இந்த புத்த ம் உன்னி ம்?” என்றொர் இடை யே வந்த ஒருவர். இல்டைல இல்டைல இது
இவனுடை
புத்த ம் புடை ப்ப ம் இருக்யே , பின்Xொடி பொர் என்றொன் Aற்கறொருவன். அவன்
புத்த த்டைத திருப்பி பின்பக் ம் பொர்த்து விட்டு “எத்தடைX புத்த ம் எழுதி இருக்கிறொய், ொர் நீ?”
“நொXொ?!!!!!!!!!, நொன் சத்தி சீலன். ஒரு தனி ொர் நிறுவXத்தில் பணிபுரியும் ணக் ொளன். எXக்கும்
புத்த த்திற்கும் எந்த சம்Aந்தமும் இல்டைல’ என்யேறன். என்X டைத டிக்கிறொய் இயேதொ உன் புடை ப்ப ம்
இருக்கிறயேத?” என்றொன் ஒருவன் ஆயேவசAொ .
அடைத நன்றொ பொருங் ள், அவர் யேவறு நொன் யேவறு. நொகXன்X அத்தடைX சிறுவXொ? எXக்கு
முப்பத்யேதழு வ தொகிறது. பொர்டைவ Aங்கி ண்ணொடி இட்டுத் திரிகியேறன். அவர் யேவறு ொயேரொ’
நொXல்ல” என்யேறன்.
இல்டைல இல்டைல கபொய் கசொல்லொயேத உன்டைX யேபொலயேவ இருக்யே இந்த புடை ப் ப ம் என்றXர்.
அதற்கு நொன் கபொறுப்பில்டைல. அவர் என்டைXப் யேபொல் இருக் லொம் அதற் ொ சத்தி சீலன் எப்படி
“ ொதம்பரி” ஆ முடியும்? அதும் அது ஒரு கபண்ணினுடை ப் கப ர் எப்படி எXதொ இருக் முடியும்.
நொகXொரு ஆண். கசொல்ல யேவண்டி ட் ொ ம் யேவறு எXக்கு.
ஆXொல், நொகXொரு ஆண், அது ஒரு கபண்ணின் கப ர் என்ற யேபொது தொன், அவர் ளுக்கு கதளியேவ
வந்தது. ஒருவடைர ஒருவர் பொர்த்து யேபசிக் க ொண் Xர். தமிழ் கதரிந்த ஒருவடைர அடைழத்துவந்து யே ட் ,
புத்த த்தில் ‘ ொதம்பரி’ என்று எழுதியிருப்பதொ அவர் கசொல்ல.
பிறகு இந்த புத்த ம் எப்படி உன் டைபயில் வந்தது?” என்றXர்.
“நொன் வரும் வழியில் ஒரு டை யில் விற்றது, வொங்கியேXன்” என்யேறன்.
“அப்யேபொ இந்த ப த்தில் இருப்பது நீயில்டைல ொ?”
“சத்தி Aொ நொனில்டைல. இயேதொ என்
க ொடுத்யேதன்.

வுச் சீட்டு, ப ணச் சீட்டு எல்லொம் பொருங் ள்” எடுத்துக்

ஒவ்கவொன்றிடைX ொய் பிரித்து எல்யேலொரும் பொர்த்தொர் ள். நல்லயேவடைள ொ அதில் தற்யேபொது
வுச்
சீட்டு Aொற்றி வொங்குடை யில் பதிந்த புதி புடை ப்ப யேA இருந்தது. விAொXம் புறப்ப இன்னும்
ஏறக்குடைற ஒரு AணியேநரயேA உள்ளது நொன் புறப்படுகியேறன் என் புடை ப்ப க் ருவிடை யும்
வுச்
சீட்டை யுகAல்லொம் க ொடுங் ள் என்யேறன்.
அவர் ளுக்குள்யேளயே ஒரு ஐந்து நிமி த்திற்கு லந்து யேபசிக் க ொண் ொர் ள். முடிவொ
விட்டுவி லொAொ என்று யேபசிக் க ொண்டிருக்டை யில் ஒரு சதி ொரன் எங்கிருந்யேதொ வந்தொன். புத்த த்டைத
வொங்கிப் பிரித்து பொர்த்து விட்டு “இயேதொ இந்த புத்த த்தில் தொன் வடைலதள மு வரி இருக்கிறயேத என்று ொட் ; புத்த த்தில் உள்ள
மு வரிபடி இடைண த்டைத திறந்து வடைலதளத்டைத ொட்டி, தமிழ் படிக் த் கதரிந்த ஒருவடைர அடைழத்து
படித்துச் கசொல்லச் கசொன்XXர்.

33

அவர் உ ம்பில் ஒடுவகதன்X தமிழர் ரத்தம் தொயேX ஏயேதொ விவ ொரம் உள்ளதரிந்து; அவர் அத்தடைX
சரி ொ முழுதொ கசொல்லி வில்டைல. இடைத அருகில் நின்று பொர்த்த க ொஞ்சநஞ்சம் தமிழ் கதரிந்த
சிங் ள ஆர்மி ொரர் ள் ண்டுக் க ொள்ள, ஒருவன் அவடைரப் பொர்த்து உறுமிXொன்.
இவன் புலியே ொ ஆளு, ள்ளன், சரி ொய் கசொல்லAொட் ொன், வி ொதீங் இவடைX; என்று அவடைX
சட்டை டை பிடித்து தள்ளிவிட்டு, தமிழ் படிக் த் கதரிந்த யேவறு ஒரு சிங் ளக் ொரடைர கூட்டி வந்து
படிக் ச் கசொல்ல, அவன் யேலசொ அங்கும் இங்குAொய் பொர்த்துவிட்டு ‘இது ஒரு கபொது வடைலத்தளம்
தொன், கவறும் ொதல் விடைத ள் தொன் இருக்கிறது என்றொன் யேAம்யேபொக் ொ .
அதற்குள் இன்கXொருவன் கதொ ர்பு விவரம் இருக் ொ பொர் என்று கசொல்லி எப்படியே ொ இடைத அடைத
அழுத்தி கப ர் – சத்தி சீலன், விலொசம் இது இது யேAலும் குடைவத் என்றிருக் , அடைத அந்த சண் ொளன்
படித்தும் ொட்டிவி , எகுறி எல்யேலொரும் என் யேAல் பொ ொத குடைற ொ , எட்டிச் சட்டை டை பிடித்துக்
க ொண் ொர் ள்.
நொன் எதற்கும், அசருவதொ இல்டைல. ஒயேர டி ொ அடித்து என் தடைலமீது சத்தி Aொ நொன் இல்லயேவ
இல்டைல என்யேறன். ‘ ொதம்பரி’ என்றொல் எXக்கு ொர் என்X என்று கூ த் கதரி ொகதன்யேறன். அகதப்படி
ஒயேர மு ம் ஒயேர கப ர் வருகAன்று யே ட்டு ஒருவன் துப்பொக்கி ொல் பின்Xொலிருந்து நன்றொ
வலிக்குAொறு குத்திXொன்.
வலி கபொறுத்துக் க ொண்யே ன். விட்டுக் க ொடுக் வுமில்டைல. அடைதப் பற்றி எXக்கு வடைலயே
இல்டைல. என் கப ர் சத்தி சீலன், நொனிருபப்து லண் னில் நீங் ள் குடைவத்திடைX பொர்த்துவிட்டு
யேபசுகிறீர் யேள’ என்று சத்தAொ வும் அழுத்தAொ வும் யே ட் ; அவர் ள் ப ணச் சீட்டிடைX வொங்கி
மீண்டும் பொர்த்துவிட்டு –
சரி அந்த வடைலதள மு வரிப் படி க ொடுத்துள்ள குடைவத் கதொடைலயேபசி எண்ணுக்கு கதொ ர்பிடைX
க ொடுங் ள் என்று கசொல்ல உ யேX அந்த எண்ணில் அடைழத்து யேபசிப் பொர்க் , குடைவத்திலிருந்து கதொடைலயேபசி எடுக் ப் பட்டு
எப்படியே ொ ொயேரொ ஒருவர் ஆAொம் ‘ ொதம்பரி’ என்பவர் இங்கு தொன் இருக்கிறொர். இந்த கதொடைலயேபசி
எண் கூ அவருடை து தொன், அவரி மிருந்து என் நண்பர் வொங்கிக் க ொள்ள, என் நண்பரி மிருந்து
நொன் தற் ொலி Aொ வொங்கியேXன்’ என்று கசொல்ல, யேலொட்ச்பீக் ரில் அடைத யே ட் எXக்கு நிம்Aதிப்
கபருமூச்ச்யேச வந்தது.
“பொர்த்தீர் ளொ; நொன் கசொன்யேXனில்டைல ொ, இப்யேபொது லண் னுக்கு அடைழத்துப்பொருங் ள் என்று
லண் னின் நிறுவX விவரம் கசொல்ல; அவர் ள் சந்யேத த்தில் அங்கும் அடைழத்தொர் ள். அங்யே என்
நிறுவXத்டைதச் சொர்ந்யேதொர் “ஆம் இங்ஙXம் கப ரில் ஒருவர் இங்கு பணி ொற்றி வருகிறொர் என்று
கதரிவிக் மீண்டும் நொன் அழுத்தAொ பிடித்துக் க ொண்யே ன் “ஏன் ஒருவடைர யேபொல் ஏழு யேபர் இருப்பதொய் கசொல்வொர் யேள உங் ளுக்கு கதரி ொதொ? அதும் நொன் ஒரு
இந்தி ன் என்டைX இப்படி ந த்துகிறீர் யேள என்யேறன் (உள்யேள க ொஞ்சம் வருத்தAொ த் தொன்
இருந்தது).
அதலொம் விடு, அதி ம் யேபசிXொல் பிடித்து சிறப்பு ொவலொளியி ம் ஒப்படை த்து விடுயேவொம் என்றொன்
ஒருவன். உன்டைX சுட்டு அயேதொ அந்த மூடைலயில்
ொசிவிட்டு ‘புலி’ என்று கசொல்லி விசொரடைணடை
கூ ரத்து கசய்துவிடுயேவொம், கூடுதல் யேபசொயேத’ என்றொன் இன்கXொருவன். Aொறி Aொறி ஒவ்கவொருவர்
ஒவ்கவொன்று கசொன்Xொர் ள்.
வ லுக்குள் திரிந்த எலிடை பத்து ழுகு ள் சூழ்ந்து க ொண் து யேபொல் இருந்தது எXக்கு. புத்த த்தில்
என்X எழுதியுள்ளது என்று கதரியுAொ என்றொர் ள்; என்Xயேவொ விடைத கதொகுப்பு யேபொல் என்கறண்ணி
தொன் வொங்கியேXன் இன்னும் படிக் வில்டைல’ என்று கசொல்ல.
என் மு த்டைத Aொறி Aொறி பொர்த்தொர் ள். சொணக்கி னின் நிடைXவு Aட்டுயேA உள்ளிருந்து வந்தகதXக்கு.
எதிர் ொலத்தில் ‘என் தமிழ்Aக் ள் சொXக்கி னுக்கு பதில் என்டைX கசொல்லட்டும் என்பது யேபொகலொரு
உறுதியிடைX உணர்வு முழுக் நிடைறத்துக் க ொண்டு பொவம்யேபொல் அAர்ந்திருந்யேதன். என்டைX உட் ொர
டைவத்துவிட்டு ொல் Aணியேநரம் அவர் ளுக்குள் அவர் ள் Aொறி Aொறி யேபசிக் க ொண் ொர் ள்.
34

பிறகு; இதுயேபொன்ற புத்த த்டைத எல்லொம் இனி வொங்கிவரக் கூ ொகதன்று கசொல்ல, கதொ க் கூ
Aொட்யே ன் என்யேறன். சரி, அப்யேபொ யேபொ…, விடு யேபொ ட்டும்’ என்றொர் அந்த யேAலதி ொரி.
நொன் ந ர்ந்து கவளியே வர, என் பின்யேX ஒருவன் ஓடிவந்து; ‘இடை ஞ்சலுக்கு Aன்னித்துக்
க ொள்ளுங் ள், எங் ள் பணிடை நொங் ள் கசய்யேதொம்’ தவறொ எண்ண யேவண் ொம், இந்தி டைர நொங் ள்
Aதிக்கியேறொம்’ என்றொன்.
Aண்ணொங் ட்டி” என்று AXதில் நிடைXத்துக் க ொண்டு, பரவொயில்டைல பரவொயில்டைல ஒரு ப ணிடை
நொலுயேபர் பொர்க் இப்படி அடைழத்துவந்து அசிங் ம் கசய்கிறீர் ள். எXக்கு விAொXத்திற்கு யேவறு யேநரம்
கநருங்கிவிட் து, விடுங் ள் நொன் யேபொகியேறன்” என்று அவசரம் ொட் அவயேXொடு இன்னும் இருவரும் வந்து நிற் , அவர் ள் மூவரும் லந்து யேபசிவிட்டு; அங்கிருந்யேத
வொக்கி ொக்கியில் விAொX அதி ொரி டைள கதொ ர்பு க ொண்டு யேபசி, பிறகு, என்யேXொடு விAொXயேAறும்
அடைறவடைரக்கும் வந்து; விAொX ஊழி ர் ளி ம், யேசொதடைXயின் ொரணAொ தொAதAொகிவிட் து என்று
விவரம் கதரிவித்து, இருந்தொலும் எதற்கும் சற்று வXம் க ொள்ளுAொறு அவர் ளது கAொழியில்
கிசுகிசுத்து விட்டு அங்கிருந்து புறப்பட் Xர்.
அவர் டைள எல்லொம் நொன் கூடுதல் வXத்தில் க ொள்ளவில்டைல, விAொXத்தில் ஏறி அAர்ந்யேதன். ஆர்மிக்
ொரர் ளொல் க ொண்டுவந்து வி ப் பட் தொல் எல்யேலொரும் என்டைXயே ஒரு குற்றவொளி யேபொல்
பொர்த்தXர். ஒரு நடுத்தர வ து கபண். ண்ணீரில் ஊறி விழி யேளொடு என்Xருகில் வந்து நின்று
என்டைXப் பொர்த்தொள். அடைத எல்லொம் நொன் ண்டுக் க ொள்ளயேவயில்டைல. என் எண்ணகAல்லொம்
எங்யே ொ இருந்தது.
என்டைX அவர் ள் பிடித்துக் க ொண் தும், பிறகு விட்டுவிட் தும் என்Xயேவொ எXக்க ொரு Xவு ண்டு
விழித்தது யேபொலயேவ இருந்தது. என்டைX விட்டுவிடுவொர் ள் என்று நொன் உண்டைAயில் நம்பயேவயில்டைல.
எப்கபொழுதும்; யேவ யேAொ உணர்ச்சிவ ப் ப யேலொ சில இ த்தில் அத்தடைX ப டைXத் தருவதில்டைல.
இங்கும், அவர் ளி த்திலும், அது தொன் ந ந்தது. சற்று யே ொசித்து என்
வுச் சீட்டில் என்று நொன்
இந்தி ொ யேபொயேXன். எப்யேபொது மீண்டும் லண் ன் கசன்யேறன். குடைவத் இதற்கு முன் கசன்றுள்யேளXொ,
இல்டைல ொ, குடைவத்தின் அச்சு ள் குத்தப் பட்டுள்ளதொ.. எX, எந்த ஒரு சரி ொX விவரமும்
அவர் ளுக்குப் பொர்த்தி த் யேதொணவில்டைல.
ஒரு சின்X குழந்டைதயி ம் இப்படி ந ந்தது என்று கசொன்Xொலும், ஏன் நொன் குடைவத்திலிருந்துவிட்டு
ஊர் கசன்றிருக் கூ ொது, பிறகு லண் ன் யேபொயிருக் க் கூ ொது’ என்கறல்லொம் அந்த குழந்டைதக் கூ
யே ொசித்து விட்டிருக் க் கூடும். ஆXொல் அவர் ளுக் து கதொXயேவயில்டைல, ஒருயேவடைள அப்படி
இவர் ளும் யே ொசித்து என்
வுச் சீட்டிடைXச் சரி ொ ப் பொர்த்திருந்தொல் நொன் தொன் அந்த “ ொதம்பரி”
என்பது மி த் கதளிவொ அவர் ளுக்குப் புரிந்துப் யேபொயிருக்கும். அந்த புத்த த்டைத எழுதி து
நொன்தொகXன்று ண்டிப்பொ அறிந்திருப்பொர் ள். ஆXொல் அவர் ள் அடைத கசய் வில்டைல. இதலொம்
தொன்
வுள் கச ல் யேபொலும்.
அறிவொளி ள் தவறு கசய்வதும், முட் ொள் கதளிந்துவிடுவதும் கூ சிலயேநரம் தொர்த்தAொ யேவ
ந ந்துவிடுகிறது உலகில்.
அதற்குள், இதலொம் நொன் சிந்தித்துக் க ொண்டிருக்கும் ஒருசில நிமி ங் ளுக்குள் கவளியிலிருந்து வந்துக்
க ொண்டிருந்த மீதப் ப ணி ளும் விAொXத்தினுள்யேள வந்தAர ஒயேர சலசலப்பு கூடி இங்குAங்கும்
சப்தAொ யேவ இருந்தது. சிலர் ஆங் ொங்யே தன் இருக்டை பொர்த்து அAர்ந்தும், கபொதி டைள இ ம் Aொற்றி
டைவத்துக்க ொண்டும் எடுத்துக் க ொண்டும் இருந்தXர்.
நொன் ஒரு கபருமூச்சு விட் வXொய் அடைAதி ொ என் இருக்டை யில் அAர்ந்து ண் டைள மூடிக்
க ொண்யே ன். விAொX நிடைல த்துனுள் ந ந்தது நிடைXவு வந்தது. அந்த பின்Xொலிருந்து வந்து தடைலயில்
தட்டி ஆர்மி குபீகரX நிடைXவிற்கு வந்தொன்.
அடைத யே ொசிக் யேவண் ொகAX Aொற்றி யேவறு எடைத எடைதயே ொ எல்லொம் யே ொசித்யேதன். Aறுமுடைற அந்த
துப்பொக்கி ொல் குத்தி ஆர்மியும் நிடைXவிற்கு வந்தொன். உயிர்யேபொXொல் யேபொ ட்டுகAX திருப்பி
டித்திருப்யேபன் தொன், நொன் தொX ொ “ ொதம்பரி” என் தங்டை யின் கப டைரயே புடைXப் கப ரொய்
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டைவத்து எழுதுகியேறன், என்Xத்டைத கிழித்து விடுவொ ொ, அதி Aொ கசய்வகதனில் சுடுவொய்’
அவ்வளவு தொயேX சுடு!!’ என்று Aொர்டைப விரித்துக் ொட்டிக் யே ட்டிருப்யேபன். ஆXொல்; எXக்கு என் சு
AொXத்டைத வி , எXக்கு நொன் படும் என் அசிங் த்டைத வி ; என் யேதசம் கபரிதொ ப் பட் து. என் Aக் ள்
கபரிதொ ப் பட் ொர் ள்.
சட்க X Aண்டை யில் ஏற்றிக்க ொக ொள்ளும் யே ொபத்டைதவி , அடைAதி ொத்து சொதிக்கும் வல்லடைA ஒரு
வித்டைத. மிச்சமிருக்கும் என்
டைA டைள முடிக் அந்த வித்டைத எXக்கு இப்யேபொடைதக்கு சரிக Xப்
பட் து.
யேA நொதன் யேபொல் இன்னும் நிடைற யேபர் தமிழ த்தில் இருக்கிறொர் ள்; அவர் ளி ம் அவருக்கு
கசொன்X விவரத்டைதக ல்லொம் க ொண்டு யேசர்க் யேவண்டும்’ என்று நூலிடைழயிலொX யேநரத்தில்
மின்XகலX கவட்டி து அந்த எண்ணம்.
என் உறவு ள் க ொத்து க ொத்தொய் தூக்கிப் யேபொட்டு பிணAொ எரித்த யே ொர சம்பவங் டைள, ஒரு யேதசம்
எனும் கப ரில் Aடைறந்துக் க ொண்டு இன்கXொரு இXத்டைதயே அழிக் கசய்த யேAொசடி டைள’
இதுயேபொல் என் புத்த ம் வொயிலொ பதிவு கசய்தி ல் யேவண்டும் எனும் எண்ணம் எடைX கபொறுடைA
இழக் ொAல் என் டை டைள ட்டிப் யேபொட் து.
உயிடைர க ொடுத்த என் உறவு ளுக்கு Aத்தியில், ஆண் ொண்டு ொலAொய் Aொய்ந்த என் Aொவீரர் ளுக்கு
Aத்தியில்; அவன் தடைலயில் தட்டி து ஒன்றும் அத்தடைX எடைX யேபரவுAொXத்திற்குள் தள்ளிவி ொது.
ொலம் ஓர் திXம், திரும்பி என் இXத்தின் வீழ்ச்சிக் ொX பதிடைல கசொல்லொAலொ யேபொகும்? அன்று
எXக்குள்யேள நொன் ர்வப் பட்டுக் க ொள்யேவன்’ என்று நிடைXத்துக் க ொண்யே இருக்டை யில்; அந்த
வலியும், திருப்பி அவடைX பதிலுக்கு அடிக் இ லொ சு AொXமும் ண்ணீரொ டைரந்து சூ ொ என்
ன்Xங் ளில் வழிந்தது. ண் டைள இன்னும் இறுக்கி மூடிக் க ொண்யே ன்.
ஒரு விAொXப் பணிப்கபண் வந்து அடைழத்தொள். விAொணம் புறப்ப உள்ளது என்று கசொல்லி யேநரொ
அAரும் படி யே ட்டுக் க ொண் ொர். நிமிர்ந்து அAர்ந்யேதன். “ஏயேதனும் இ லொடைA ொ? உதவி ள்
ஏயேதனும் யேவண்டுAொ” என்றொள்? அதலொம் ஒன்றுமில்டைல என்று கசொல்லிவிட்டு, கAொத்தம் நீங் ள்
எத்தடைX பணிப்கபண் ள் இந்த விAொXத்தில் உள்ளீர் ள் என்யேறன், அவளி ம்.
அவள்; ஏன் என்று விXவிவிட்டு; பின் சற்று நிதொனித்தவளொ , கAொத்தம் எட்டு யேபர் வடைர உள்யேளொம்
என்றொர். எல்யேலொருயேA தமிழொ என்யேறன். இல்டைல இல்டைல; எல்யேலொருயேA சிங் ளம் என்றொர்
ஆங்கிலத்தில். அப்படி ொ!! நல்லது என்று சிரித்துக் க ொண்யே ன். ஏன் இதலொம் யே ட்கிறொய் என்றொள்
அவள். இல்டைல கதரிந்துக் க ொள்ளத் தொன் யே ட்யே ன்’ என்று கசொல்ல – சிரித்துக் க ொண்யே யேபொXொர்
அந்த சயே ொதரி.
எXக்கு உள்யேள ஈட்டி யேபொல இறங்கி து, அந்த ஓரவஞ்ச அமிலம். இலங்டை யில் ந க்கும் ஒரு இX
அழிப்பின் தந்திரம் இங்கிருந்தும் எXக்குப் புரி வந்தது. சரி, தமிழில் ஏயேதனும் ஒரு வொர்த்டைதயே னும்
கசொல்கிறொர் ளொ என்று பொர்த்யேதன்; ஒருவள் தமிழுக்கு பதில் ட் மிலில் ஏயேதொ பயிற்சி எடுத்துக்
க ொண்டு யேபசுவது யேபொல் ‘வண் ம்’ ‘Aகிச்சி’ ‘கநஞ்றி’ எXபது யேபொல் என்Xத்டைதயே ொ யேபசிவிட்டு
;ஆங்கிலத்தில் ஏயேதொ யேபசப் யேபொXொள்;
கபொறுடைAயே இல்டைல எXக்கு. முதுகில் அடிக்கும் யே ொடைழ ள்; குள்ள நரி ள்; பத்து யேபரில் ஒரு
தமிழச்சிக்கு யேவடைல க ொடுத்தொகலன்X விAொXம் கநொறுங்கி வீழ்ந்துவிடுAொ’ என்யேறன் உணர்ச்சி
அ க் Aொட் ொAல்.
என்Xருகில் அAர்திருந்த சயே ொதரி ஒருவர் ‘விAொXம் எல்லொம் கநொறுங் ொது, தமிழரொகி நொம் தமிழரொ
அடை ொள பட்டுப் யேபொயேவொயேA என்றொள்.
நொன் தமிழில் யேபசி ஒரு கபண் குரல் யே ட்டு Aகிழ்வும் சற்று ஆச்சரி மும் பட் வXொ திரும்பி
அவடைரப் பொர்த்து ‘நீங் ள் தமிழொ’ என்யேறன்.
“ஆம்”
“எந்த ஊர்?”
36

“ஈழம்”
“ஈழத்தில் எங்யே ?”
“கிளிகநொச்சிடை யேசர்ந்தவள்”
“கிளிகநொச்சி ொ?” சற்று சத்தAொ யே ட்டுவி
“சத்தம் யேபொ ொதீர் ள். நொயேX தப்பித்து கசல்பவள்” என்றொர் அவர்
எXக்குப் புரி வில்டைல. என்Xொச்சு எங்கிருந்து என்று சந்யேத ப் பொர்டைவயே ொடு அவர்பக் ம் திரும்ப.
விAொXம் யேAயேல ஏறி நடுவொXத்டைதப் பிடித்து பறக் த் துவங்கி து.
பணிப்கபண் ஒருத்தியும் ஒரு ஆ வருAொ வந்து எங் ள் அருகில் நின்று தள்ளுவண்டியினுள் இருந்து
உணவிடைX எடுத்து எங் ளின் முன் இருக்டை யில் ஒட்டியிருந்த தட்டிடைX ழற்றி அதன் யேAல்
டைவத்துவிட்டு சிரித்துக் க ொண்யே யேபொயிXர். என்Xருகில் இருந்த அவள் டைசவம் கபற்றுக்
க ொண் ொள், நொனும் எXக்குத் தந்த அடைசவத்டைத திருப்பிக் க ொடுத்துவிட்டு அவளுக் ொ டைசவயேA
யேபொதுகAன்யேறன்.
அவள் அந்த உணவுத் தட்டிடைX வொங்கி கவறுAயேX டைவத்துவிட்டு அடைAதி ொ அAர்ந்திருந்தொல்.
எXக்யே ொ; யேநற்று Aொடைலயிலிருந்யேத ஒன்றும் தின்றி ொத A க் ம் ஒருபுறம் தடைலடை ச் சுற்றி து.
இருந்தொலும் நொன் Aட்டும் தனி ொ உண்பதற்கு கநரு லொ இருக் ; ஏன் நீங் ள் சொப்பி வில்டைல ொ’
என்யேறன்
“சிங் ளன் டை யில் கசொட்டுத் தண்ணி வொங்கிக் குடிப்படைத வி நொகXன் ழுத்டைத இங்யே யே
அறுத்துக் க ொண்டு சொயேவன்” என்றொள். அவளின் வீரி ம் என்டைX லவரப் படுத்தி து. ஏன்
என்பதுயேபொல் அவடைளப் பொர்த்யேதன். “இடைத நொன் குடித்தொல் என் Aண்ணுக் ொ Aொய்ந்த எம்
வீரர் ளுக்கு பொவம் தொன் யேசரும்” என்றொள்.
“அப்யேபொ நீங் ள் ொர்?” என்யேறன்
என் Aண்ணிற் ொ கசத்த Aொவீரர் ளுக்கு Aத்தியில்; உயிடைர ொப்பொற்றிக் க ொள்ள, ள்ள
நொடு
ந்துப் யேபொகும் ஒரு யே ொடைழ” என்றொள் அவள்.
“என்னி ம் கசொல்கிறீர் யேள நொன் ொரி யேAனும் கசொல்லிவிட் ொல்?” என்யேறன்.
உன்டைX க ொன்றுவிட்டு பிறகு நொனும் கசத்துப் யேபொயேவன் என்றொள். சற்றும் யே ொசிக் ொAல்..
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வுச் சீட்டில்

பகுதி – 10
“என்டைXப் யேபொல் எத்தடைX யேபடைர க ொள்வீர் ள் என்யேறன்” அவளும் அதிர்ச்சியுற்றொள்.
நொன் வி ொAல் அவடைள கதொ ர்ந்து “யேவகறன்X ொட்டிக் க ொடுக்கும் சமு த்திற்கு Aத்தியில் தொயேX
நம் யேபொர், பிரச்சடைX, எல்லொயேA…?” என்யேறன்.
“அகதன்Xயேவொ சரி ொ த் தொன் கசொன்னீர் ள், அந்த சண் ொளன் அன்று எங்
தடைலவடைர விட்டுப்
யேபொ ல்டைல க ன் ொல்; இன்று இத்தடைX கபரி அவலம் ஏது எம் Aக் ளுக்கு? இன்று நி ழும்
இத்தடைX க ொடுடைA ளுக்கும் அவன் கசய்திட் துயேரொ ம் தொயேX ொரணAொகிறது. இப்கபொழுதும்
ஒவ்கவொரு கச லுக்கும் பின்Xொலிருந்து அவன் தொயேX துடைணப் யேபொகிறொன்; யேதசத் துயேரொகி வன்”
“நீங் ள் ஏன் அப்படி நிடைXக் ணும், இன்கXொரு Aொதிரி ொ அடைத Aொற்றி யே ொசித்துப் பொருங் யேளன்”
“எப்படி”
“அவன் ொர்?”
“ ொகரன்றொல்?”
“அவனும் ஒருயேநரம் நம் Aண்ணுக் ொ யேபொரொடி வன் தொயேX?”
“ஓம்..”
“ஆக் ப் பூர்வAொX கச ல்பொடு ளில் அவனுடை
தொயேX?”

பங்கும் தடைலவருக்குத் துடைண ொ இருந்தது

“அதற் ொ நொட்டை கூட்டி க ொடுப்பொXொ? பொவி…”
“அப்படி இல்டைல ‘திருAதி……..’ உங் ள் கப கரன்X?”
“அடைத நீங் ள் கதரிந்துக் க ொள்ளயேவண்டி அவசி ம் இப்யேபொடைதக்கு இல்டைல, விச த்திற்கு
வொருங் ள்”
“அவன் தடைலவரின் முக்கி நம்பிக்டை க்கு உரி வXொயிருந்து, அவருக்கு வலது டை யேபொல உ னிருந்து
கச ல்பட் வன் தொயேX?”
“ ண்டிப்பொ அடைத Aறுப்பதற்கில்டைல. அவன் பலம் மிக் வன். நல்ல திறடைA ள் கபொருந்தி வன்.
அதில் ஒன்றும் சந்யேத யேAயில்டைல, ொர் ொர் எங்கு நிக்குXம், எவ்வழி யேபொயிXம்; எல்லொம் அறிந்தவன்
அந்த சண் ொளன் தொன்”
ஒருயேவடைள அவயேர நொடைள அவர் டைள திருப்பிக் க ொண் ொல்?
“என்X கசொல்ல வொரி ள்?” அவள் சற்று அதிர்ந்து யேநொக்கிXொள் உதட்டில் புன்Xடை ப் பூத்தது.
“ஆம்!! ொர் ண் து, தமிழன் ரத்தம் தொயேX? Aண்ணிற் ொ ப் யேபொரொடி வர் தொயேX? சுதந்திரம் யே ட்டு
Aக் ளின் விடுதடைலக் ொ ொடும் யேAடும் அடைலந்தவர் தொயேX?”
“எல்லொவற்றிற்கும் ஓம் என்று கசொல்லலொம், டை சி ொய் என்X கசொல்லப் யேபொறீங் க ன்டு, கசொல்லி
முடியுங் ள்”
“நொடைள அவயேர அவர் ளுக்கு எதிரொ நின்று அவடைX உ னிருந்யேத வீழ்த்தவும் வொய்ப்புள்ளது
தொயேX???? ொர் ண் து”
“ஆ… அது ந க்யே ொணும். அப்படி; அவன் நல்ல தமிழன் என் ொல்; அவன் குடித்த பொல்
ஒருத்தியே ொ வொ இருக்குகAன் ொல்; அவன் அடைத கசய் யேவணும், அவன் கசய்வொன். அவன்
கசய் க் கூடி ஆள் தொன். எXக்கும் சில யேநரம் அப்படித் யேதொணும், இப்படிப் யேபொயிட் ொயேX இந்த
பொவி என்று நிடைXக்டை யில், எப்படி ொச்சும் டை சி ொ வந்துவிடுவொன் என்று நொனும் நம்பி துண்டு..”
“சரி அண்ணன் எப்படி இருக் ொர்?”
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“ ொர்?”
“நAக்க ன்று யேவறு எத்தடைX அண்ணன் ள் இருக்கிறொர் ள்”
“தடைலவடைர ொ யே ட்கிறீங் ?”
“ஆம்”
“அவடைர பற்றி டைதக் யேவண் ொம் விடுங் ள், எXக்கு க ட் யே ொபம் வந்துவிடும்”
“ஏன்????!!! அவர் மீதொ உங் ளுக்கு யே ொபம்!! என்Xொல் நம்பயேவ முடி டைலயே ..”
“நம்ப Aொட்டி ள், கவளி இருந்து பொர்க்கிறவர் ளுக்கு என்X கதரியும்? அவர் சரி ொ இருந்திருந்தொல்
எல்லொம் சரி ொ இருந்திருக்கும். இன்று நிரொதரவொய் நொங் ள் நிற்கியேறொயேA!! இப்படிக் ள்ளத் யேதொணி
ஏறி அடைலயுயேறொயேA ொர் ொரணம் இதற்க ல்லொம்???
இயேதொ அந்த சிங் ள க ொடும்பொவி யேபொரில் அப்பொவி Aக் டைள க ொன்டு யேபொட் தில்லொAல்,
ொலங் ொலAொ நொங் ள் யே ொவில் யேபொல புனிதAொ பொவித்த ‘துயில த்டைதக் கூ இடித்துத்
த ர்த்துவிட் ொன், இனி அவர் திரும்பி வந்து Aட்டும் அவருக்கு என்X மிச்சம் கிடை த்துவிடும்?
யேபொXடைத மீட்டுத் தர அந்த கதய்வம் வந்தொலும் இனி ந க் ொது தொயேX???”
அவள் ண் ளில் தீ பறந்தது. உணர்ச்சிவசப் பட்டு விட் ொல் என்று நன்றொ த் கதரிகிறது. ஆXொலும்
என்Xயேவொ கசொல்ல வருகிறொள் என்படைத வனித்து கபொறுடைA ொ அவளருகில் கசன்று “பக் த்தில் இருக் வன் பொர்க்கிறொன், கபொறுடைA ொ யேபசுங் ” என்யேறன்.
“அப்ப விடுங் , இதலொம் ஒன்றும் டைதக் யேவண் ொம், நீங் ள் உங் யேவடைலடை பொருங் ”
“அச்சச்யேசொ கரொம்ப யே ொபப் படுறீங் யேள, நொன் அப்படி கசொல்லவில்டைல. அவர் பொவம் இல்டைல ொ?
எத்தடைX வரு ம் இந்த Aண்ணுக் ொயேவ Aக் ளுக் ொயேவ பொடுபட் வர் தொயேX நம் தடைலவர்???”
“பட் ொர், நிடைற கசய்தொர், அவடைர Aொதிரி உல த்தில் ஒரு தடைலவனும் வர இ லொது. ஆXொல் அதற்கு
பலன் கி ச்சுதொன்னு பொர்க் யேவணும்? புடுச்சி புடுச்சி யேபொனி யேள எம் புள்டைள க ொடு, உன்
புள்டைள குடுன்னு உருவி உருவி யேபொனி யேள, எம் புள்டைள புருசடைX எல்லொம் க ொடுத்யேதொயேA;
டை சி ொ என்Xத்டைத ண்யே ொம்? கதருவில் அXொடைத ொய் AொXங் க ட்டு நின்யேறொயேA, அதுதொயேX
மிச்சம்”
“வொ டை த்துப் யேபொயேXன் நொன்”
“யேதொ, யேநற்று கசய்தி பொர்த்தி ள் தொயேX, அவடைரயும் சுட்டுவிட்யே ொம் இனி புலி யேள கிடை ொது
என்கிறொன் க ொடும் பொவி, துயில ம் வடைர அ ற்றி விட்யே ொம் இனி தமிழர் ளின் அடை ொளயேA
கிடை ொது என்கிறொன் சிங் ளவன். அவயேரொ தல Aயிரக்க்க்க்க்க்க்க் கூ இவனு ளொல அடைசக்
இ லொது. அது எXக்குத் கதரியும். ஆXொ ஒருக் ொல் அவர் யேபொயிருந்தொல்!!!!???” யே ள்வியின் ஊடை யில்
அடைழ வந்துவிட் து அவளுக்கு. விம்மிXொள். ஒரு டை யில் ண் டைள துடை த்தவொயேற Aற்கறொரு
ண்ணொல் என்டைXப் பொர்த்து யேபசிXொள் “எங்
தடைலவர் யேபொXொல், பிறகு நொங் ளும் யேபொயேXொம் என்று அர்த்தம். அவர் தொன் எங் ளுக்கு தொய்..
தந்டைத.. கதய்வம்.. எல்லொம். அவரில்லொAல் எங் ளுக்கு விடி யேல கிடை ொது. அவடைர அந்த
படுங்குழியில் யேபொX கதய்வம்தொன் யேAல்வந்து நின்று ொக் யேவணும். நொன் சத்தி ம் கசய்து
கசொல்யேவன்; எங்
தடைலவர் Aொதிரி உல த்துல ஒருத்தன் வரAொட் ன், எங் டைள மீட் ” ண் டைள
துடை த்துக் க ொண் ொள். அடைழடை நிறுத்திக் க ொண் ொள். நொன் அவடைளயே பொர்த்யேதன். அவளி ம்
ஒரு வீரொயேவசம் இருந்தது. அவள் மி கதளிவொ தன்டைX வொர்த்டைத ளொல் கவளிப்படுத்திXொள் “அவடைர எல்லொம் ொரொலும் அழிக் முடி ொது. உண்டைA தொன், எங்
தடைலவர் ஒரு ொக்கும் சக்தி
க ொண்டு பிறந்தவர். எப்படி ஆண் ொருப் பொருங் எங்
ஈழத்டைத; க ொஞ்ச ொலம் ஆண் ொலும்
அப்படித் தொன் டைவத்திருந்தொர். இன்னும் க ொஞ்ச ொலம் Aட்டும் ஆண்டிருந்தொல் தமிழீழம்
உல த்துக்யே ஒரு பொ Aொ விளங்கியிருக்கும். அவர் வந்த பிறகு தொன் எங்
ஈழத்தில் நீதின்Xொ
என்Xன்னு Aக் ளுக்கு மீண்டும் புரி வந்தது.
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ஒரு கபொடி ன் அப்யேபொ குடிச்சொனில்டைல. குடி அறயேவ ஒழிச்சது அவர் தொன். யேதொ, இவனுங் டைளப்
யேபொல் ொரிருப்பொர் ள் உல த்தில்; இந்த சிங் ளக் கூட் ம் எம் கபண்டு ள் எல்லொம் கசத்தப் பிறகு
கூ பரவொயில்டைலக ன்டு உயிர்யேபொX பிறகும் யேAல ஏறி கAறிப்பினும். சிங் த்துக்கு பிறந்தவனு ள்.
ஆXொல் எங்
புலிங் அப்படி இல்டைல”
யேபச்டைச நிறுத்தி விட்டு என்டைX கிட் வந்து பொர்த்தொள்.
“உண்டைAடை தொன் டைதக்குறன், பொருங் , ொரொச்சும் ஒரு சிங் ளத்திடை எங்
புலி ள் க டுத்தொங் ,
கபொம்படைள யேAல டை கவச்சொங் ன்னு கசொல்லச் கசொல்லிடுங் யேளன் பொர்ப்பம். சுட்யே ப் யேபொடுவொர்
எங்
தடைலவர். அவர் அப்படிப் பட் வர்.
எங் டைள எல்லொம் தொன் கபற்ற A ளுக்கு நி ரொ வும்; தன்யேXொ தங்டை டை Aொதிரியும் பொர்த்தவர்.
கபண் ளுக்கு ஒரு யே க ன்றொல் அடைத ஒருக் ொலும் கபொருக் Aொட் ொர், ஆXொல் தவடைற ொர்
கசய்தொலும் தவறு தொன், அவரி த்தில் தவறுக்கு Aட்டும் தண் டைX இல்லொAல் யேபொ ொது. அது அந்த
ஆண் வXொ யேவ இருந்தொலும் சரி, தண் டைX யேவண்டுகAனில் AரணAொ க் கூ இருக்கும்”
அவள் யேபசிக் க ொண்டிருக்டை யில் இடை யே , உணவு க ொடுத்துவிட்டுப் யேபொX பணிப்கபண் திரும்பப்
கபற்றுக் க ொள்ள எங் ளி ம் வந்தொள். நொங் ள் இருவருயேA க ொடுத்த உணடைவ உண்ணொAல்
அப்படியே த் திரும்பக் க ொடுக் ; அவள் சற்று அதிர்ச்சியுற்று, வொங்கி உள்யேள டைவத்துக் க ொண்டு
யேவயேறயேதனும் யேவண்டுAொ என்றொள் அவடைளப் பொர்த்து. அவள் அதலொம் யேவண் ொம் என்று Aறுக்
நொனும் ஒன்றும் யேவண் ொம் என்று கசொல்லி, அந்த பணிப்கபண்ணிற்கு வழிக ொடுத்து அனுப்பிவி ,
மீண்டும் நொன் அவடைளப் பொர்த்யேதன். அவளுக்கு தொன் AXதிற்குள் இருப்படைத எல்லொம் ொரி யேAனும்
க ொட்டிவி யேவண்டும் யேபொல் துடித்துக் க ொண்டிருந்ததுயேபொலும், அது எXக்கும்
புரிந்துவிட் டைத றிந்து அவயேள என் பக் ம் திரும்பி யேபசிXொள் “நொன் கசொன்Xது விளங்கிற்று தொயேX?”
“ஆம், தடைலவடைர பற்றி கசொன்னீர் ள், நீதி வழுவ Aொட் ொர் என்றீர் ள்”
“ஓம், கநசம் தொன். அவரி த்தில் Aன்னிப்கபன்பது கிடை ொது. கசய் க் கூ ொது க ன்டு கசொன்Xொல்;
கூ ொது தொன். மீறி கசய்தொல் ழுத்டைத கவட் னுகAன் ொல், கவட் னும், ண்டைணத்
யேதொண் னுகAன் ொல் யேதொண் னும்”
“க ொடுடைA ொ இருக்யே ”
“க ொடுடைA இல்டைல. ஒரு ஆட்டை கவட்டிXொல் தொன் பத்து ஆட்டுக்கு ப ம் வரும். அப்படி தொன்
திருந்துச்சி எங்
ஆளுங் . அதுக்கு முன்Xொடி குடி கூத்து கும்Aொளம் எX எல்லொம் ஆங் ொங்யே
இருந்தது தொயேX? ொர் வந்து Aொத்திXது அடைத க ல்லொம்? எங்
தடைலவர்!! நடுவில் சிங் ளXொல்
சீர்க ட்டுப் யேபொX தமிழீழத்டைத படைழ Aொதிரி மீட்டுத் தந்தவர் எங்
தடைலவர்”
“அவர் இப்பவும் இருக் ொர் என்கிறீர் ளொ?”
“என்X யே ள்வி இது பச்டைச புள்டைள ொட் ம், அவர் இன்X கபொடி கXன் ொ நிடைXச்சி ள்? அவர்
எங்
கதய்வம். கதய்வம் வீழுAொ???”
அவள் அவர் யேAல் க ொண்டிருந்த பக்தி என்டைX லங் டித்தது. அடைத Aடைறத்துக் க ொண்டு “கசய்தியில
கசொன்Xொங் யேள?”என்யேறன்.
“ஆயிரம் முடைற சிங் ளவன் அப்படித் தொன் கசொல்லிக் க ொண்டு யேபொறொன். அவன் கசொல்லுறடைத
உல ம் நம்பும், நொங் ள் நம்ப Aொட் ம். அரசு பூர்வAொ பதிXொறு முடைற அறிவிச்சொன் தொயேX, அதுயேபொல
ஒன்னு இது க ன்டு எண்ணிக் க ொள்ளுங் ள்”
அவனுக்கு யேவண்டுகAன் ொல் அவடைர பரியேசொதடைX கசய்த யே ொக் ருன் சொன்றிதழ் இருக்கும் தொயேX
அடைத சAர்ப்பிக் ச் கசொல்லுங் யேளன் பொர்ப்பம். சும்Aொ அங் Xொல ொடைர ொச்சும் புடுச்சி இது தொன்
புலின்னு ொட்டிட் ொ ஆச்சொ? பூடைX புலி எப்படி ஆகும் என்பது என்X யே ள்வி”
“சரி, நொன் ஒன்னு யே ட் ொ யே ொபப் ப Aொட்டீங் யேள?”
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“சும்Aொ யே ளுங் , நீங் ஆம்படைள, உங்

யேAல எXக்க ன்X யே ொபம், சும்Aொ டைதயிங் ”

“இல்டைல, அவர் யேபடைர கசொன்Xதும் இப்படி இவ்வயேளொ யேபசிட்டீங் யேள”
“ஓம்… பின்X எங்
நிXச்சி லொ???”

Aண்ணுக்கு உடைழத்த எங்

தடைலவடைர கசொன்Xொ, சும்Aொ விடுயேவொம்னு

“இல்டைல, அடைத கசொல்லவரவில்டைல, ஆதலொம் சரி தொன், என்னி யேA ொயேரனும் வந்து அவர் இப்படி
என்று குடைற ொ ச் கசொன்Xொலும் நொனும் அடைத நம்ப Aொட்யே ன்தொன். ஆXொல் நீங் முன்X
குடைறயேபொல கசொன்னீங் யேள?” அவள் ப க்க X என்டைXத் திரும்பிப் பொர்த்தொள். எல்லொவற்றிற்கும்
அவளது ண் ள் பத்ர ொளியேபொல் விருந்துக் க ொள்கிறது. ப ங் ர யே ொபக் ொரி ொ இருப்பொள்
யேபொலிவள்.
“என்X கசொன்யேXன்”
“அவர் தொன் ொரணம் என்றீர் யேள”
“ஆAொம், இப்பவும் தொன் கசொல்லுறன்”
“இப்படி நீங் இந்த விAொXம் ஏறி வருவதற்கும் அவர் தொன் ொரணகAன்றீர் யேள?”
“எங் வந்து ற்பூரம் அடிச்சி கசொல்ல கசொன்Xொலும் கசொல்யேவன். அவர் தொன் ொரணம், ொர் யே ட் து
எங்
பிள்டைளங் டைள ஒவ்கவொன்Xொ புடுச்சி யேபொயி புடுச்சி யேபொயி விட்டுட்டு இப்படி எம் Aக் டைள
கதருவுல நிக் டைவக் கசொல்லி??? ம்ம்?? ொர் யே ட் து???
ஒரு வ சுப் பிள்டைள ; ஒரு வொய் அண்ணந்தண்ணி குடிக் வி ொதவொ தொயேX நீங் ? யே ட் ொ, ஆர்மி
அ க் னும்னுவி , அது புலி ொல தொன் முடியும்பி , அ க்குனி ளொ இன்டைXக்கு???
“ஆAொம், வீட்ல வந்து ஆள் க ொண்டு யேபொவொங் ளொ?”
“வீட்ல வந்தொ? யேவகறன்X டைத ொ யே ட்கிறி ள், யேசொத்துல டை கவச்சி சொப்பி உட் ொர்ற பிள்டைள
வந்து வொ அங்யே ஆர்மி நிக்கிறொன் ஆள் பத்தடைலன்னு யேபொலொம்னு’ வரச் கசொல்லிக் யே ட்பினும்.
கரண்டு இருந்தொ ஒன்டைX குடுக் ணும். மூன்று இருந்தொ கரண்டை க் க ொடுக் னும், யே ட் ொ நொட்டுக்கு
என்பினும்.
எல்லொத்டைதயும் ஒன்னுஒன்Xொ க ொடுக் த் தொயேX கசஞ்யேசொம் நொங் ளும், டை சி ொ கபொம்படைள
விட்டி ளொ? கபொட் ச்சிடை க் கூ ‘வொடி பட் ொளத்துக்குன்னு வீட்ல இருக்குற கபொண்ணுங் டைள
க ல்லொம்கூ கூட்டிதொன் யேபொனீங் , டை சி ொ எண்ணத்டைத சொதிச்சீங் ???
இன்டைXக்கு எம் Aக் ள் நிக்குயேத அம்யேபொன்னு??? கதரு கதருவொ சுத்துயேத?? நொயே ொடி ொ உட் ொர ஒரு
அடி Aண்ணு யேதடி அடைலயுயேத.., அடி அடின்னு அடிக்கிறொயேX சிங் ளவன்!!!! யே ட்டீங் ளொ? நின்னு
எதிர்க் முடிஞ்சிதொ டை சிவடைரயும்? பிறகு எதுக்கு ொ எம் புள்டைள எம் கபொண்டைண க ல்லொம்
க ொடுன்னு கூட்டிகிட்டு யேபொய் Aண்ணுல புதச்சீங் ??????” ண் ளில் அவளுக்கு கநருப்பு
க ொட்டி ொத குடைறதொன்.
“ஒண்ணுயேA ந க் ொததுக்கு எதுக்கு ொ எங் வீட்டு தொலிடை க ல்லொம் அறுத்தீங் ? அன்டைXக்கு
அடைத கசய்தகதல்லொம் நீங் ன்Xொ; இன்டைXக்கு ந க்குறதுக்கு ொரணம் ொரு? நொங் இப்படி நிக்
நொடு இல்லொA அடைல றதுக்கு ொரணம் ொரு? தொயிழந்து தந்டைத இழந்து AடைXவி இழந்து அப்பொ
அம்Aொ இழந்து அண்ணன் தம்பி இழந்து குழந்டைத டைள எல்லொம் இழந்து ஒத்டைத ொ நிக் ொரணம்
ொரு? அதுக்கும் நீங் தொயேX ொரணம்???” அவள் யே ள்வியில் கநஞ்சி Xத்துப் யேபொகXன். உண்டைA
ஒவ்கவொன்றும் யே ட் யே ட் AXடைதச் சுட் து. என்Xொல் அவளி ம் கதொ ர்ந்து யேபசயேவொ அவடைளப்
பொர்க் யேவொ கூ முடி வில்டைல. தடைலகுனிந்து அவள் கசொல்வடைத Aட்டுயேA யே ட் எண்ணி கAௌXம்
க ொண்யே ன்.
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பகுதி – 11
அவயேள சற்று யேநரத்திற்க ல்லொம் என் கAௌXம் புரிந்து க ொஞ்சம் அவடைள ஆசுவொசப் படுத்திக்
க ொண் ொள். சற்று நிதொனித்துவிபிறக ன்டைX பொர்த்தொள். லங்கி விழி ளில் யே ொபத்டைத
ந்து
உடை த்துக் க ொண்டு வழிந்தது ண்ணீர் அவளுக்கு.
எXக்கு அவடைளப் பொர்க்டை யில் AXம் எடைX றி ொது லங்கித்தொன் யேபொXது. எத்தடைX வலியிருக்கும்
அவளுக்கு!! ஒரு நொள் குழந்டைதடை ொணொவிட் ொல் எப்படி துடித்துப் யேபொகியேறொம் நொம்? டை க்குப்
யேபொX அம்Aொ திரும்பி வர தொAதAொXொல் வீடு எப்படி விரிச்யேசொடிப் யேபொகிறது? யேவடைலக்குப் யேபொX
அப்பொ யேநரத்தில் வரொவிட் ொல் எப்படித் தவிக்கியேறொம், பள்ளிக்குப் யேபொX பிள்டைள எங்யே ொ
அடிப்பட்டு ரத்தச தி ொய் வீழ்ந்துக் கி க்கிறது என்றொல் எத்தடைX துடி துடித்துப் யேபொயேவொம்
நொகAல்யேலொரும்???
இவர் களல்லொம் பின் எந்த AXநிடைலக்கு உட்படுபவர் ளொவர்? பள்ளிக்குப் யேபொXக் குழந்டைத டைள
க ொத்தொ குண்டு யேபொட்டு சிதறடித்துவிட் ொன் ஆர்மி ொரன், என்று யே ட் தொய் எந்த சுவற்றில் முட்டி
அழது தன் உயிடைர விடுவொள்?
இருந்த ஒற்டைற A ன் ஒற்டைற A ள் டை சிதறி ொல் சிதறி வொசலில் யேபொ ப் பட்டு டைவத்தி ம் பொர்க் க்
கூ சூழலில்லொத யேதசத்தில் அந்த தொய் எப்படி Aொர்பில் அடித்துக் தறி இருப்பொள்?
ணவன் இறந்த யேசதி Aட்டும் யே ட்டு ஓடிப் யேபொய் ‘ஐயே ொ என் ஐ ொ என்று ட்டிப் பிடித்தழ’ உ லின்
ஒரு பொ ம் கூ கிடை க் ப் கபறொAல் Aண்ணில் சிடைதந்து ரத்தAொ லந்துப் யேபொX ஒரு Aொவீரனின்
AடைXவி எந்தக்
வுளி ம் கசொல்லி ழத் துணிந்திருப்பொள்?
வீடு விட்டு ஒரு நொள் பிரி லொம், ஒரு Aொதம் பிரி லொம், ஒரு வரு ம் கூ பிரி லொம்; அல்லது
என்யேறனும் திரும்பப் யேபொய்விடுயேவொம் என்று எண்ணி வொழலொம், ஆXொல், இனி அந்த Aண்யேண
எXக்கு கசொந்தமில்டைல எனில், நொன் பிறந்து வளர்ந்து வொழ்ந்த Aண்டைணவிட்யே
டை சிக்கும்
பிரிவகதனில்; அடைதவி உலகில் க ொடுடைAயும் யேவறுண் ொ?
யேதள் டிக்குயேAொ, பொம்பு க ொத்துயேAொ, யேபய் அண்டுயேAொ, பிசொசு தின்னுயேAொ என்ற ப கAல்லொம்
அற்று; ஐயே ொ ஆர்மி வருவொயேXொ!! என்டைXக் க ொள்வொயேXொ!! என் பிள்டைள ள் முன்XயேA டைவத்து
எடைX சித்தரவடைத கசய்வொயேXொ? AொXபங் ப் படுத்துவொயேXொ, படுக் ச் கசொல்லி அடிப்பொயேXொ?
க டுப்பொயேXொ!! இல்டைல ஒருயேவடைள என்டைX விட்டு என் A டைளயே ொ
தங்டை டை யே ொ…………………. ???? ஐயே ொ இடைறவொ!!!!’ என்று கநொடிக்கு கநொடி தவித்து வளர்த்த A ள்
முண் ச்சி ொய் நிற் வும், முண் Aொய் கி க் வும்; ொண எத்தடைXப் கபரி வலி வலித்திருக்கும்
உயிர்வடைர???
அப்படி ஒரு வலிதொன் அவளுக்குள்ளும் வலித்து ண்ணீரொய் வழிந்யேதொடி து. விருட்க X அவள்
ண் டைள துடை த்து அழொயேத என்று கசொல்ல என்Xொல் இ லவில்டைல. அழுவதற்க ன்யேற பிறந்த
இழிபிறப்புக் ள் நொங் ள் என்பதுயேபொல் துச்சAொ எடைXப் பொர்த்தொள் அவள்.
ண் ளில் நீர் யேAலும் லங்கி து. அவளின் AX நிடைல என்டைXயும் உடை த்துப் யேபொ , என் ரிசXம்
அவளுக்கும் புரிந்திருக்கும் யேபொல். “என் அண்ணகXன்டு எண்ணி உங் ளி கAொன்று கசொல்லுறன்…”
ஏயேதொ கசொல்ல வொக டுத்து, முடி ொதவளொய் மீண்டும் அழுதொள்.
என்Xொல் அவள் தடைல சொய்த்து ண்ணீடைர துடை க் துணிந்துவி முடி ொAல் யேபொXது. யேவறு பக் ம்
திரும்பி என் ண் டைளத் துடை த்துக் க ொண்யே ன். அவளுக்கு என் சிவந்த ண் ளின் உண்டைA புரி ,
சற்று அருகில் வந்து அAர்ந்துக் க ொண் ொள்.
“என் அண்டைணடை யேபொல இருக்கி ள். க ொஞ்சநஞ்ச அவதி ல்ல நொங் ப் பட் து. எங்
ஷ் ம்
எல்லொம் கசொன்Xொலும் உலகிற்கு கவறும் வொர்த்டைதயில் புரி ொது. இதலொம் ஒரு க ொடூர வலி, என்X
பொவம் கசய்யேதொயேAொ……….” விசும்பிXொள்..
“எங் ப் யேபொல ஷ் ம் ஒரு Aனுசனுக்கும் வரக்கூ ொது. அன்டைறக்கும் இன்டைறக்கும் ஒரு Aொற்றமும்
இல்லொAல் ண்ணீருக்கு Aட்டுயேA அடிடைA ொX இXAொகிப் யேபொயேXொம்”
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எXக்கு யேவறு வழி கதரி வில்டைல விருட்க X அங்கிருந்து எழுந்யேதன், இயேதொ வருகியேறன் என்று
கசொல்லிவிட்டு ழிவடைற யேநொக்கி ந ந்யேதன், உள்யேளச் கசன்று தவிடைX தொளிட்டுக் க ொண்டு
ண்ணொடியிடைXப் பொர்த்து நின்யேறன். ஓ...கவX வொய்விட்டு த்தி தறி ழ யேவண்டும் யேபொல் இருந்தது.
இம்Aக் ளுக் ொய் என்X கசய் ப் யேபொகியேறொம்???? எடைதக் க ொண்டு துடை க் ப் யேபொகியேறொம் இந்தக்
ண்ணீடைர? ொர் ொர் கபொருப்பிந்தக் ண்ணீருக்க ல்லொம்????
யே ள்விக் டைண ள் இத த்டைத துடைளத்கதடுத்தX.., ண்ணொடியில் தடைல முட்டி அழயேவண்டும்
யேபொலிருந்தது. எல்லொம் உணர்வு டைளயும் கAொத்தAொ ச் யேசர்த்து ‘அழுதுவி க் கூ ொகதனும் வீம்பின்
உச்சத்தில்’ கவறும் யே ொபAொ , உணர்வு டைள எல்லொம் அ க்கிக் க ொண்யே ன்.
இந்தக் யே ொபம் எXக்குள் ஒரு ஆயுதAொ பிறப்கபடுக்கும் என்கறொரு நம்பிக்டை எXக்கு இருந்தது.
இப்கபொழுயேத இந்த விAொXத்டைத டை க ொண்டு உடை த்து த ர்த்து விட்டு யேநயேர இலங்டை கசன்று என்
Aக் ளுக் ொX நீதி யே ட்டு; என் Aண்டைண என் Aக் ளி ம் பிடுங்கிக் க ொடுக் யேவண்டும் எனும் அசூர
துணிச்சல் உள்களழுந்தது.
ஒருயேவடைள அவர் ளுக்கு எம் நி ொ ம் இனியும் புரி ொகதனில் உல ண் ளில் டை விட்டு
இடைAகிழித்து பொகரன்று ‘எம் ஒட்டுகAொத்த இழப்டைபயும் ொட்டிவி த் துடிக்கும் ஓர் துணிச்சடைல
யேவ த்டைத உள்ள க்கி டைவத்துக் க ொண்டு தண்ணீகரடுத்து மு த்தில் அடித்து அடித்துக் ழுவியேXன்.
அதற்குள் ொயேரொ ஒருவர் வந்து ழிவடைறயின் தவு தட் – தடைவ திறந்யேதன். அவள் தவிற்கு
கவளியே நின்றிருந்தொள்!! ண் ள் அவளுக்குத் தீக X சிவந்திருந்தது!!
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பகுதி – 12
“ஏன் நொன் உங் டைள கதொல்டைல கசய்கியேறXொ?”
“ச்ச ச்ச.. யேபொயிட்டு வொங் , நொன் அங்கிருக்கியேறன் யேபசுயேவொம்” ழிவடைற தவு மூடிவிட்டு கவளியே
வந்யேதன்.
அவள் மு த்டைத யேசொ Aொ டைவத்தவொறு என் பின்யேX வந்து நின்று “நொன் உங் டைள ொயேணொயேA
என்றுதொன் வந்யேதன், வொருங் ள் யேபொயேவொம்” என்று கசொல்லிவிட்டு என்னு யேXயே வந்து என்
பக் த்தில் அAர்ந்து க ொண் ொள்.
ஓரிரு நிமி ம் கAௌXAொ அAர்ந்திருந்யேதொம். +ன்Xல் பக் ம் கதரிந்த கவண்பஞ்சு யேபொன்ற
யேA ங் டைளயும், எதியேர விAொXத்தினுள் இருக்கும் கதொடைலக் ொட்சி Aற்றும் ஆங் ொங்யே
விAொXத்தினுள் எழுதப் பட்டிருக்கும் தமிழ் எழுத்துக் டைளயுகAல்லொம் பொர்த்துக் க ொண்யே அவள்
பக் ம் திரும்பியேXன் “ஏன்.. ழிவடைறக்குள் கசன்று அழுதீர் ளொ?” என்றொள்
“அழக் கூ ொகதன்று முடிகவடுத்து வந்யேதன்” என்யேறன்
“அதொயேX பொர்த்யேதன், தமிழ த்தில் உள்ளவர் ள் எங் ளுக் ொ அழுதிருந்தொல் எங் ளின் ண்ணீர்தொன்
என்யேறொ துடை க் ப் பட்டிருக்குயேA…?”
“பொர்த்தீர் ளொ, இது தொன்.., இதுதொன் நம் கபரி குடைறயே !! நீங் ள் நிடைXப்பது மி ப்கபரி தவறு.
தமிழ த்டைத நீங் ள் யேAம்யேபொக் ொ பொர்க்கிறீர் ள். தமிழ ம் பலA ங்கு கபரி Aொநிலம். தனி நொட்டுத்
தகுதியுள்ள ஓர் Aக் ள் சக்தியும் பரப்பளவும் க ொண் Aண் அது. உல தமிழர் ளின் தொய்நிலம், ஆXொல்
நல்ல அரசி ல் வொதி டைள யேதடியே தன் தனித் தன்டைAயிடைX இழந்துக் க ொண்டுள்ளது என்பது தொன்
வருத்தத்திற்குரி நிடைல.
அப்படியே மீறி உள்ளிருக்கும் அரசி ல் வொதி யேள துணிந்து யேபொரொ கவளிவந்தொலும்; இந்தி ொ எனும்
ஓர் வட் த்தொல் அவர் ள் மு க் ப் பட்டு விடுகிறொர் ள். இந்தி ொ என்று எடுத்துக் க ொண் ொல் அது
பலதரப்பட் ஒருதடைலப்பட்ச AXநிடைலடை யும், சு விருப்புகவறுப்பு ள் சொர்ந்த யே ொபத்டைதயும்,
பொரபட்சம் பொர்த்து பிறடைர ஒதுக்கி தன்டைX வளர்த்துக் க ொள்ள முடைXயும் அரசி ல்வொதி ள் Aற்றும்
அண்டை Aொநிலத்திXடைரப் கபற்ற க ொடி வட் Aொ யேவ உள்ளது. Aத்தி அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தும்
என்Xொல் க ொடுக் முடி ொகதன்று குடிக்கும் தண்ணீடைர கூ தன் பக் யேA அடைணக் ட்டி A க்கிக்
க ொள்ளும் அற்ப பதர் ளுக்கு Aத்தியில் ஆளுகAொரு வொழுகAொரு நிடைல தமிழ ம் சொர்ந்த நிடைல.
தமிழர் ள் இப்படி முழு ஆதரவில்லொ ஓர் நிடைலயில் கூ தன்Xொல் இ ன்ற ஆதரவிடைX ஏற்படுத்திக்
க ொள்ளயேவண்டி , யேபொரொடிப் கபறயேவண்டி அரசி ல் தடைலவர் யேளொ சு நலப் புழுக் ளொ வும்,
தூக்கிவீசப் பட் தன் பங்கிற் ொX உ டைA டைள தூக்கிக்க ொண்டு திரியும் சு நலமி ளொ யேவொ இருக் ,
இவர் டைள நம்பியே தன் உரிடைAயிடைX கதொடைலக்கும் ஒற்டைறத் தவறில்; தமிழ Aக் ளின்
பொர்டைவயிலிருந்து முழுதொ அறி ப் ப ொAல் அந்யேநரம் Aடைறக் ப் பட்டுவிட் து யேபொர் Aற்றும்
இழப்பு சொர்ந்த கசய்தி ள் எல்லொம்.
ஏயேதொ சண்டை என்று அறிந்தவர் ளொல்; ஏன் சண்டை எதற்கு சண்டை , ொருக்கு இழப்பு, என்X
கசய் யேவண்டும் எனும் அடுத்தடுத்த ந வடிக்டை டைளயே ொ தீர்வு டைளயே ொ எடுக் க் இ லொAல்
யேபொXதற்கு; யேதடைவ ொX விழிப்புணர்விடைX ஊ ங் ள் ஏற்படுத்தொடைAயும், அதற்கு பின்Xொல் நின்று
தக் பலம் யேசர்க் ொத அரசி ல் தரப்பும் தொயேX ொரணAன்றி ஒட்டுகAொத்த Aக் ளும் அல்லயேவ அல்ல.
அம்Aக் ள் இன்றும் ஈழத்து யேபொரொட் ங் டைள எண்ணி ரத்தம் க ொதித்யேத திரிகிறொர் ள். ஆயினும் இப்கபொழுகதல்லொம் பொருங் ள்; தமிழருக்கு Aத்தியில்யேவறு ‘தமிழ தமிழர், ‘இலங்டை தமிழர்,
‘Aயேலசி தமிழர் என்று நொடுவொரி ொ பிரிந்துக் கி ப்பதன்றி அந்தப் பிரிவுணர்வு இதற்குள்ளும் கூ
வந்துவிடுகிறது. தமிழருக்குள்யேள; தமிழரொ Aட்டும் நொம் ஒருங்கிடைணந்து நில்லொAல்; நAக்குள்யேளயே
நொம் குடைற கசொல்லித் திரிந்து நம் முதுகியேலயே நொம் இட்டுக் க ொண் பிரிவிடைX யே ொடு ள்தொன்
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இன்றும் நம்டைA கவவ்யேவறு பக் Aொ திருப்பி டைவத்துள்ளது என்யேற எண்ணுகியேறன் நொன். இதலொம்
ந்து ‘தன்Xொல் ஒன்றுயேA கசய் இ லவில்டைலயே எனும் யேவட்டை யில்; என் Aக் ளுக் ொ எடைதயுயேA
கசய்தி முடி ொதவXொ உள்யேளயேX எனும் வருத்தத்தில் ‘ஒரு வொர்த்டைத எதிர்த்துக் யே ட் க் கூ நொன்
வக் ற்று யேபொயேXயேX இம்Aண்ணில் எனும் யேவதடைXயில், இனி நொன் வொழ்ந்து ஆ ப் யேபொவகதன்X
என்ற ஒரு விரக்தியில், ஈழ விடுதடைலக் ொ தன் உயிடைர Aொய்த்துக் க ொண்டு இறந்து யேபொXொல்
நொலுயேபருக்கு அதுயேவனும் ஒரு விழிப்பிடைX ஏற்படுத்தொதொ என்று’ தன் உயிடைர Aட்டுயேA வி முடிந்த
ஒரு சயே ொதரன் கூ அயேத ஈழத்து Aக் ளொல் அவதூறொ விAர்சிக் வும் ஏளXAொ ப் யேபசவும் படுகிறொன்.
இருந்தும், அடைதயும் கூ அவர் ள் வஞ்சிக் ப் பட் வர் ள், வலியில் யேபசுகிறொர் ள் என்று கசொல்லி,
தன்Xொல் இ ன்றடைத இனியே னும் கசய்யேவொம் எX தமிழ் உணர்வும் இX உணர்வும் நொளுக்குநொள்
கபருகி, ஈழம் எம் விடிவு; ஈழம் Aட்டுயேA எம் லட்சி கAன்று தமிழ த்தின் எத்தடைXயே ொ கதருக் ள்;
விடுதடைல யேவண்டி விழித்துக் க ொள்ளுங் களன்று முழங் வும், அரசுக்கு எதிரொ க் கூ க ொடிபிடித்து
பல இடைளஞர் ள் ஈழ Aக் ளின் விடிவிற்க X திரி வும் ஆரம்பித்து விட் Xர். சிடைறகசன்று
யேபொரொ வும் துணிந்துவிட் Xர்.
ஓட்டுப் யேபொ கசல்டை யில் கூ , என் Aக் டைள ொக் ொத அரசு ஓர் அரசொ? எத்தடைX இந்த தமிழ த்திற்கு
கசய்தொகலன்X அங்யே ஈழத்தில் எம் உறவு ள் கூண்யே ொடு சுட்டு வீழ்த்தப் பட் யேபொது ஏகXன்றுக்
யே ட் திரொணி ற்றும், உ ன் நின்று உதவும் யேவற்று Aொநிலத்தவயேரொடு டை யே ொர்த்தும் நிற்கும்
அரகசல்லொம் எப்படி எங் ளின் அரசொகும் என்று யே ட்கும் தூக்கிவீசுகAொரு எழுச்சிமிகு
இடைளஞர் ளொ இன்டைற சொAொனி இடைளஞர் ள் கூ புறப்பட்டு விட் ொர் ள்”
“பொர்த்தீர் ளொ, உங் ளுக்யே , உங் ளின் தமிழ த்டைத பற்றி ஒரு வொர்த்டைத கசொன்Xதும் இத்தடைX
யேபசி, சிபொரிசு கசய்து ‘கAச்சிக் க ொள்ளும் AXநிடைல தொன் இருக்கின்றது”
“இல்டைல; இது கAச்சுதல் பொர்டைவ இல்டைல சயே ொதரி, எடைX நம்புங் ள், இது ஒரு சியேந AொX
தன்னிடைல விளக் ம். நAக்குள் இருக்கும் பிரிவிடைXக் யே ொடு டைள அ ற்றிக் க ொள்ள க ஞ்சிக்
யே ட்பதற்கு பதிலொய், இப்படி நம் நிடைலயிடைX விளக்கிச் கசொல்ல மு ற்சிக்கும் ஒரு உணர்விது.
ொரணம் அவர் ள் அப்படி.., அவர் ள் அப்படிக ன்று ஒட்டுகAொத்தப் யேபொடைரயும் ஒருவர் கசொல்வதொல்
அது அந்த நூறு யேபருக்கும் வலிக்கிறது. அப்படி ஒருவXொல் நூறு யேபடைர குடைற கசொல்லிச் கசொல்லி தொன்
நொம் கAல்ல கAல்ல நAக்குள் கபருத்த பிரிவிடைXயிடைXயே வளர்த்துக் க ொண்யே ொம்.
ஒவ்கவொருமுடைற இதுயேபொன்ற தமிழ த்டைத பற்றி இழிவொX கசொற் டைள வொதங் டைள யே ட்டை யில்
படிக்டை யில் என்று திருந்துயேAொ இந்த Aக் களனும் வருத்தயேA க Xக்கு வரும். கவறுAயேX
நொலுயேபடைர கூட்டி ஒருவடைர இழிவு படுத்துவகதன்பது அத்தடைXப் கபரி டிXAொX கச லல்ல.
அதXொல் இழப்பு என்பது நம்மிXதிற்குள் தொன் வருயேA ன்றி யேவறில்டைல சயே ொதரி”
“நீங் ள் கசொல்வது சரி தொன் நAக்குள் யேவறு பொடு கூ ொது, ஆXொல் இது ஒரு பழிச் கசொல் கிடை ொது,
இது எங்
Aக் ளின் யே ொபம். அடிப் பட்டு அடிப்பட்டு துடித்தவருக்கு, ொப்பொற்ற ஒரு நொதி ற்று
கி ப்பவருக்கு ‘பக் த்தில் நிற்கும் சயே ொதர உறவு ள் கூ இப்படி டை ட்டிக் க ொண்டு கAௌXAொ
இருந்து பொதொ ம் விடைளவித்தயேத எனும் வலி; அங்யே கவடிகுண்டு கவடிக்கும் சப்தமும் குழந்டைத ள்
அலறும் சப்தமும் யே ட் , இங்யே தீபொவளிப் பட் ொசு கவடித்து குதூ லித்துக் க ொண்டிருந்தடைத
தூரAொய் நின்று அறிந்ததன் யேபரில் எழுந்த ஒரு ஆதங் ம் அண்டைண அது”
“Aறுக் வில்டைல, அங்யே உயிர்விட்டு துடிக்கும் Aக் டைள Aறந்து ‘AொXொ Aயிலொ ’ பொர்க்கும் இழிவுச்
கச கலன்பது யே வலம் தொன். அதற் ொ அவர் ள் விழிப்புற்று விடுதடைல உணர்விடைX தடைலயில் ஏந்தி,
உயிர்வி வும் துணிந்தடைலயும் யேநரம், நூறுயேபடைரயும் யே ொடைழ என்பயேதொ, ஏளXத்திற்குள்ளொக்கிச்
சிரிப்பயேதொ எட்டு யே ொடி Aக் டைளயும் அவAதிப்பதொ ொதொ?”
“ஹ் ொ… கபரி எட்டுயே ொடி, எங்
உயிர்பிரிடை யில் இல்லொத எட்டுக் யே ொடி; கசத்துப் பிணAொX
பின் யேAல்விழுந்து அழகதன்X பலன்? அல்லது எரித்துக் க ொண்டு தன்டைX Aொய்த்துக் க ொள்வதில்
தொன் இனி ந க் ப் யேபொவகதன்X?”
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“அடைத Aறுப்பதற்கில்டைல, ஈழம் என்றொயேல கதரி ொத ‘இலங்டை என்று Aட்டுயேA கதரி க் கூடி
சதி ொர வரலொறு படித்து வளரும் Aக் ளுக்கு ஈழத்தின் யேபொர் குறித்த விவரம் கூ கதரி ொAல், தன் இX
உணர்வு டைளக் கூ பிறர் வந்து புதுப்பிக்கும் அவசி ம் என்பது ொலAொற்றத்தின் க ொடுடைAயே ொ
அல்லது அரசி ல் துயேரொ த்தின் யே யே ொ அன்றி யேவறில்டைல.
என்றொலும், இனியே னும் நொம் யேசர்ந்து நிற்யேபொம், நAக்கு Aத்தியில் இருக்கும் பழிச் கசொல் திடைர டைள
கிழித்கதறியேவொம், பல டை த் தட்டும் ஓடைச இதுகவன்று’ உலகிற்கு தமிழர் ஒற்றுடைA மூலம்
ொட்டுயேவொம் சயே ொதரி. எடைX யேபொன்ற அல்ல; எடைX வி வும் மி நல்ல நல்ல இடைளஞர் ள் திறடைA
வொய்ந்த இடைள சமுதொ ம் என்X கசய்வகதன்று வழி கதரி ொAல் ஈழக் Xவு சுAந்து திரிகிறொர் ள்
தமிழ த்தில். அவர் டைள எல்லொம் சயே ொதரத்துவAொய் ஒன்றிடைணப்யேபொம்.
கநற் ட்டு சுAந்துப் யேபொXொலும் பிரித்துப் பொர்க்டை யில் நொன்கு புற் ளின் துண்டு ள் இல்லொAல்
இல்டைலயே ; அதுயேபொல் எண்ணி அக் டைற இல்லொ Aனிதர் ஓரிருவர் இருப்பின் அவர் டைள
டைளந்துவிட்டு லட்சி த்யேதொடு டை யே ொர்க்கும் நிடைற யேபடைரக் க ொண்டு நம் XவிடைX கவல்யேவொம்
சயே ொதரி”
“ஏயேதொ கசொல்கிறீர் ள், உங் டை யேபச்டைச யே ட்டை யில் ஒரு தொர்மீ நம்பிக்டை எXக்கும் உள்யேள ஊறித்
தொன் யேபொகின் து. பொர்ப்பம், நல்லது ந ந்தொல் ொரு Aறுப்பினும். எல்லொம் ஒரு Aண்ணிலிருந்து
உருவொகி பின் பிரிந்து வளர்ந்த டைAந்தர் ள் தொயேX..”
“அதுதொன் சயே ொதரி, குடைறயில்லொ இ மில்டைல. அடைத நிடைற ொக்கிக் க ொள்பவன் தொயேX
கவற்றி ொளன்? இப்யேபொகதல்லொம் பொர்த்தொல், நம் புலி டைள கூ ஏசுகின்றX சில நம் Aக் ள், எப்படித்
தொன் அவர் ளுக்கு AXது வருகிறயேதொ கதரி வில்டைல”
“ஏயேதொ, என்டைX வம்பிற்கிழுக்கும் எண்ணகAன்டு நிடைXக்குறன்”
“இல்டைல இல்டைல”
“எXக்கு நீங் ள் டைதப்படைதப் பொர்த்தொல் அப்படித் தொன் விளங்குனும்”
“நீங் ள் கசொல்வது யேவறு, உங் ளுக் ொX ஆதங் ம் யேவறு. ஆXொல்; யேவறுசிலர் தரக் குடைறவொ கூ
யேபசுகிறொர் யேள புலி டைளப் பற்றி, நAக்க X உயிர்த்தி ொ ம் கசய்த ஒவ்கவொரு Aொவீரர் ளும்
நAக்க X Aண்ணில் புடைதந்த விடைத ள் என்றல்லவொ பூஜிக் யேவண்டும் நொம்? அவர் களல்லொம்
கசொட்டு கசொட் ொ தன் உயிடைர ரத்தAொ வும் புரட்சி ொ வும் சிந்தி Xவு ளுக்கிடை யே வீழ்ந்தவர் ள்
இல்டைல ொ?”
“ஆம், சரி ொ கசொன்னீர் ள், அதுAட்டுAல்லொது என்டைXயும் புரிந்துக் க ொண்டீர் ள். நொன் கூறி து,
வடைலப் பட் கதன்பகதல்லொம் கவறும் என் யே ொபத்திடைXக் க ொண்டு Aட்டுAல்ல. என்டைXப் யேபொல்
கநொடிக்குகநொடி தனிடைAயிXொலும், தனி ொ விடுதடைல தொ த்தொலும் எண்ணி எண்ணி நிடைXவு ளொல்
Aடிந்துக் க ொண்டிருக்கும் எண்ணற்யேறொர் க ொண்டுள்ள யே ள்வி ளின் கவப்பAது.
ஆXொல், உண்டைAயில் புலி ள் புலி ள் என்று புலி டைள குடைற கசொல்லியும் ப னில்டைல. அன்று
அவர் ள் இறங்கி ளத்தில் நிற் ொவிட் ொல். என்யேறொ எங் டைள கதொடைலத்திருப்பொன் சிங் ளவன்.
நொங் ள் எல்லொம் அப்யேபொ சிறு ண்ணி ள். எXக்கு நொன்கு சயே ொதரிAொர் ள் இருந்தXர், அந்த நொயேளொடு
என்டைXயும் யேசர்த்து அஞ்சிப் கபண்டு டைளயும் டைர யேசர்க் எண் அப்பன் பட் பொடு, ஒ.. கசொல்லி
Aொளொது. இந்த சிங் ள நொய் ள் இரவொXொல் வரும் ப லில் கூ அரிப்கபடுத்தொல் நிற் ொது”
“வீட்டுக் குள்யேளயே வருவொங் ளொ?”
“குளிக்கிறன்னு கதரிந்தொல் கூ வி Aொட்டினும், எல்லொருக்கும் முன்XடைA டைவத்யேத எல்லொம்
ந க்கும். இதுயேபொல் கவளியில் கதரி ொAல் கூ எத்தடைXயே ொ டைத ள் ந ந்ததுண்டு. நிடைற யேபர்
கசொல்ல ப ந்து கசொல்ல Aொட்டினும். உயிருக்கும், உயிடைர வி AொXத்திற்கும் ப ந்து ப ந்யேத Aடிந்த
குடும்பங் ளும் பயித்தி Aொகிப் யேபொXவர் ளும் கூ எண்ணற்றயேபர் உண்டு.
ஆXொல், இடைத எல்லொம் ஏகXன்டு கூ யே ட் இ லொது, யே ட் ொல் சுட்டுட்டு யேபொய் க ொண்யே
இருப்பொன். கதருவில் ஆர்மி வரொன் என்றொயேல அடி வ று லங்கும் எங் ளுக்க ல்லொம்.
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உயிர்யேபொXொல் கூ பரவொயில்டைல. AொXம் யேபொகும் என்று முன்XயேA கதரிந்தொல் அடைத வி
க ொடுடைA யேவறில்டைல அண்டைண. அடைத எல்லொம் அனுபவித்த பொவி ள் நொங் ள்.
கசொன்Xொ நம்ப Aொட்டி ல், சின்X சின்X குழந்டைதடை ண் ொல் கூ இந்த நொய் ள் விடுவதில்டைல.
+ட்டி ழட்டிட்டு பொர்ப்பொனு ள், ஆணொ கபொண்ணொ என்று. கபொண்ணுன்Xொ யேபொ ட்டுகAன்டு
விட்டுப்யேபொவினும், ஆகணன் ொல் அங் டை யே யேவடிடைவத்துக் க ொள்ளுவினும்.
“குழந்டைதக் ொ?????????!!!”
“ஓம்….”
“குழந்டைதக்கு பொம் டைவப்பொனுங் ளொ?”
“ஓம் அண்டைண, ழற்றிட்டு பொர்ப்பொனு ள், கபொண்ணொ இருந்தொ ளத்துக்கு வொரொதுன்னு விடுவினும்,
ஆகணன் ொல் புலி ொகி விடுAொம் அது வளர்ந்தொல். அப்படியே அதுக்கு பொம் டைவத்து ண்கணதியேர
சிதற சிதற சொ டிப்பொனு ள்”
“ச்ச நம்பயேவ முடி டைலயே ?”
“இதுக்யே தி ச்சிட் ொ? இவனுங் கசய்தடைத எல்லொம் யே ட் ொ உல ம் Aன்னிக் ொது. இதுக்க ல்லொம்
வுள் ஒரு நொள் கூலி க ொடுக் ொA வி ம்Aொட் ொன். பச்சAண்ணு னு கூ பொர்க் ொA சுட்டுப் யேபொடுற
பசங் தொயேX இவனுங் . நிடைXச்சொ வயிறு எரியுது, என் ண்ணு முன்Xொடியே கசன்+ொனு யேள”
“என்X கசஞ்சொங் ?”
“என் கூ எங்
ஊர்ல இருந்யேத வந்தவ ஒருத்தி, அழகுன்Xொ அழகு அப்படி ஒரு அழகு எதிரிக்கு கூ
துயேரொ ம் நிடைXக் ொதவ அவ. அவடைளயும் விட்டு டைவக் வில்டைல அந்த ஆர்மிக் ொரர் ள். கவளியே ச்
கசொன்Xொல் கவட் க் யே டு இந்த ஆர்மி ொரனுண் கச கலல்லொம்”
“என்X கசய்தொர் ள் என்று கசொல்லுங் யேளன் சயே ொதரி, அவர் ளின் இழிகச டைல உலகிற்கு
கதரிவிப்யேபொம், நி ொ த்டைத உல தமிழர் ள் எடுக் ட்டும்”
“யேவகறன்X, நம்A விடுதடைலப் புலி ள், நம் வீடு யேதொரும் வந்து நீ வொ நீ வொ என்டு க ொண்டுயேபொய்க்
க ொண்யே இருந்தொல் டை சி ொ ொர்தொன் யேபொறது? ஒரு ட் த்தில் எல்யேலொருயேAப் யேபொயேXொம்.
விடுதடைல ஒன்னு தொன் குறிக ன்டு எண்ணி கAொத்த தமிழரும் யேபொயேXொம். அந்த நிடைலயிலும் எண்
அப்பன் AொXம் யேரொசம் குடும்பம்னு பொர்த்துத் தொன் எங் அஞ்சு யேபடைரயும் வளர்துச்சு. அயேத எங்
வளர்ப்பு யேபொலயேவ வளர்ந்தவள் தொன் அவளும். அவ யேபரு Aலர்விழி.
சொந்திரம் ஆறு Aணி ஆகும்Xொயேல எங்
அப்பன் எங் டைள அஞ்சு யேபொடைரயும் ொட்டுக்கு கூட்டி யேபொய்
விட்டுவரும். ப கலன் ொலும் யேபசலொம் த்தலொம் ொடைரயே னும் அடைழக் யேவனும் கசய் லொம்.
இரவில் ொடைர அடைழப்பது என்X கசய்வது, யேநரொ வீட்டில் வந்து ொடைர பிடிக்குயேதொ அவி டைள
க ொண்டு யேபொறது, பிறவு எங் ொச்சும் கவச்சு க ொன்னுட்டு யேவடைலடை முடிச்சிகிட்டு தூக்கிப்
யேபொட்டுவிடுவது. Aறுநொள் எங்யே னும் பிணம் கி க்கும். ொக் ொ ழுகு த்திXொல் அந்த குடும்பம்
அழுதுக் க ொண்யே அங்கு ஓ ணும்.
யே ட் ொ, புலி ள் எதிர்க் வந்தொர் ள் சுட்யே ொம்னு கசய்தி யேபொடுறது. அதுக்கு ப ந்துக் க ொண்டுதொன்
எங்
அப்பன் எங் டைள இரவொXொல் ொட்டுக்கு க ொண்டுயேபொய் விட்டுவிடும். பொவம் அந்த கிழவன்,
தன்யேXொ வ சொX ொலத்துல எப்படி எல்லொம் ஷ் ப் பட்டுது. நொங் அஞ்சு யேபரும் குAரி ொயிட் ம்
பொருங் . அதுல நொங் மூத்தவ மூணு யேபரும் Aொப்பிள்டைள பொர்க் இருந்யேதொம். அதுக்கு ப ந்யேத அந்த
கிழம் திரியும்.
எங் டைள க ொண்டு வந்து ொட்டுல பதுக்கி கவச்சிட்டு யேசொறு க ொண் ொரப் யேபொகும். திரும்பி வரும்
வடைர எங் ளுக்கு யேசொறு வருAொ அப்பொ வருவொரொன்னு நிடைல இருக் ொது. சிலயேநரம் உயிர் யேபொXொ
யேபொகுதுன்னு துணிந்துவி த் யேதொணும். ஆXொல் எங்
அண்ணனு ள் வி Aொட் ொர் ள். நொங் ள்
கசொல்வடைத யே ட் Aொட் ொர் ள். நொகAல்லொம் க ளரவAொ வொழ்ந்த குடும்பம். நAக்கு ஆர்மிடை
எதிர்த்கதல்லொம் ஒன்டும் கசய் இ லொதுன்னு கசொல்லி அ க்கிடுவொனு ள்.
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ஒரு பக் ம் புலி ள்னு ப ம் வரும், இன்கXொரு பக் ம் சிங் ளனுக்கும் ப ப்ப னும்”
“புலி ளுக்கு ஏன் ப ப்ப னும்?”
“ஒரு ப ந்த்-யேத(ன்), அவி ளும் என்X யேலசுபட் வங் ளொ? அடைவ ளும் Aனுசொலு தொயேX? வந்து இடைத
க ொடு அடைத க ொடுன்Xொ என்X Aறுக் வொ முடியும்? அது ளுக்கு யேபொரொ கபொருள் என்X
வொXத்திலிருந்தொ வரும்? எங் ளி ம் இருந்து தொன் யே ட்பொங் , உரிடைAயே ொ வந்து வொங்கிப்
யேபொவொங் . க ொஞ்சம் AXசு வந்து க ொடுப்யேபொம் க ொஞ்சம் Aடைறச்சி டைவப்யேபொம். ஆXொ இருந்தும்
Aறச்யேசொம்னு கதரிஞ்சொ அவர் ளுக்கு யே ொபம் வரும்.
அதும், அது ள பொர்க் யேவ ண்ணு தொங் ொது, புலி ள் என் ொல் என்X கிழகAண் ொ நிடைXச்சி ள்,
எல்லொம் வொலிபக் குAொரர் ள், படிக்கும் வ தில் துப்பொக்கித் தூக் ப் பணிக் ப் பட் வர் ள். பொவம்,
இளசு ளொ வரும். சிலயேநரம், அக் ொ அக் ொ க ொஞ்ச யேசொறு யேபொடுங் க் ொன்னு வந்து நிக்கும், அது டைள
பொர்க்டை யில வயிறு பத்தி எரியும். இப்படி திரியுது யேள ன்னு AXசு தவிச்சி யேபொகும்.
அது ளுக் ொ வொவது உயிடைர விட்டுத் கதொடைலப்யேபொம் யேபொ’ன்னு இருக்கும். அப்பயேவ யேபொயி
புலியே ொ கசர்ந்துடுயேவொமுன்னு நிடைXப்யேபன் நொகXல்லொம்.
வொங் டி கசல்லங் ளொன்னு யேசொற யேபொட் ொலும் திங்கும், ஞ்சி ஊத்திXொலும் குடிக்கும் பொவம்.
இது யேவணும் அது யேவணும்னு டைரசல் எல்லொம் கிடை ொது சொப்பிடுறவிச த்துல. இருக் றத
தின்னுப்புட்டு யேபொவுங் பொவம். அபப்டிக ல்லொம் ஷ் ப் பட்டு, அங் இங் ப ந்து எங்
அப்பன்
ரொத்திரிக்கு ஆXொ யேசொறு க ொண்டு வரும். அடைத யேவற எவXொ பொர்த்தொ எங் யேபொற ொருக்கு யேசொறு
க ொண்டு யேபொறன்னு அடைத அங் டைXயே சுட்டு யேபொட் ொலும் யே ட் யே ள்வியில்டைல நொதியுமில்டைல.
அப்படி ஒரு விதAொ எங் டைள ொட்டுக்குள்டைளயும் வீட்டிற்குள்யேளயும்னு கபொத்தி கபொத்தி கவச்சிதொன்
எங் டைள எங் அப்பன்Aொறுங் எல்லொம் வளர்த்தொங் , இந்த ஆர்மிக்கு ப ந்து. அப்படி எங் கூ யேவ
இருந்து பக் த்து வீட்டுல வளர்ந்தவ தொன் அவ. அந்த Aலர்விழின்னு கசொன்யேXன்ல அவ.
என்X கசயேவல் னு இருப்பொ கதரியுAொ? நல்ல ஆம்படை ொன் கிடை ச்சொன் அவளுக்கு, அவரும் ஒரு
ட் த்துல புலி ள் கூ யேசர்ந்து யேபொரொ
ளத்துக்குப் யேபொயிட் ொரு. அந்த யேநரம் பொர்த்து இவ
ற்பAொயிட் ொ, யேபொர் உக்குரத்துல இருக்கு. திடீர்னு ஒரு நொள் ஆர்மி ொரனு ஊர் உள்ள
புகுந்துட் ொங் ன்னு கதரி வர; புள்டைள ொப்பொத்தனுயேAன்னு எங் எங் யே ொ ஓடிXொள், ஓடி ஓடி
அந்த வயித்யேதொ அடைலஞ்சொ பொவம், அவடைள ொச்சும் விட் ொனு ளொ நொசக் ொரனு ? யேதடி பிடுச்சி
க ொண் ொனுங் பொருங் , பொவிங் … அந்த டைத யே ட்டிங் Xொ கநஞ்சு கவடிச்சிடும்”
“க ொன்னுட் ொங் ளொ?!!!!”
“அடைத ஏன் யே ட்குறீங் . அவடைள ஒரு ற்பவதின்னு கூ பொர்க் ொA க ொன்னு ர்ப்பழுச்சி அவ வயித்த
கீறி அவ வயித்துல வளர்ற குழந்டைதடை எடுத்து சுட்டுப் யேபொட் ொங் ளொம். யே ட் ொல் தமிழயேXொ சிசு
வயித்துல கூ வளரக் கூ ொதுன்னு கசொல்லிப் யேபொXொங் பொவிAொருங் ”
அவள் கசொல்லி நிறுத்திXொள். எXக்கு ொடைத க ொடுத்து அதற்குயேAல் எடைதயுயேA யே ட்டி
இ லவில்டைல. AXடைசயே
ொயேரொ யேபொட்டு பிடைசந்தொற்யேபொல இருந்தது. அப்பவும் நம்ப இ லொA
“உண்டைA ொவொ கசொல்லுறீங் ?” என்று யே ட் – அவள்
“என்டைX க ன்X யேவடைல க ட் வன்னு நிடைXச்சியிலொ, Aரத் தமிழச்சி நொனு, என் நொக்குல கபொய்
வரொது, நொக்டை பொர்தி லொ...” நொக்டை கவளியே நீட்டிக் ொட்டிXொள்.
“இல்டைல இல்டைல நொன் உங் டைள சந்யேத Aொ யே ட் டைல. இந்தளவுக்கு கசய் முடியுAொன்னு தொன்…”
முடிக் ொAல் இழுத்யேதன்.
“இடைத வி எல்லொம் கசய்தவர் ள் சிங் ளவர் ள். எங்
டைத யே ட் ொல் கசத்தப் கபொணம் கூ
எழுந்து உட் ொர்ந்துக் க ொள்ளும். நொகXல்லொம் கபொருத்து கபொருத்துப் பொர்த்து யேவற வழியில்லொA
துப்பொக்கி தூக்கி வள் தொன். இடைத நொன் என்டைXக்யே ொ கசய்திருக் னும், இன்னும் நொலு ஆமிக்
ொரனு டைள சு வொச்சும் கசய்திருப்யேபன்.
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கநசந் தொன் அண்டைண, இவனுங் டைள ஏயேழழு க+ன்Aத்துக்கும் நொங் Aன்னிக் Aொட்யே ொம். அணு
அணுவொ எங் டைள சொ டிச்ச இவனுங் ளும் அணு அணுவொ சொ ணும். அப்பொவி Aக் ள் மீது எங் ள்
யே ொபமில்டைல. அது சிங் ளAொயேவ இருந்தொலும் அவி ளும் கபண்டும் குழந்டைத ளும் தொயேX.
அவி டைள ஒன்டும் கசய் க் கூ ொது, ஆXொல் இந்த ஆமிக் ொரர் ளுக்கு புரி யேவண்டும். கவடித்தொல்
எப்படி வலிக்கும், கவட்டிXொல் எப்படி வலிக்கும், சுட் ொல் எப்படி வலிக்குமுன்டு கதரி யேவணும்.
இன்னும் என்X எல்லொம் கசய்வொனுங் ன்னு யே ட் ொல் கசய் இனி ஒன்டுயேA யில்டைல என்று
கசொல்லும் அளவுக்கு கசய்து விட் ொனு ள். முற்றுAொய் நொங் ள் வொழ்ந்த அடை ொளத்டைதயே இங்கு
Aொற்றிவிட் ொர் ள். எங் டைள க ொண்டுயேபொய் ொட்டில் விடுவினும். ொட்டில் வசித்த சிங் ளAொடைர
நொங் ள் நொ ரீ Aொய் வசித்த ஊரில் குடிடைவபினும். இவனு டைள எல்லொம் ொர் தட்டிக் யே ட்பது.
எங் ளுக்க ண்டு இருந்த ஒற்டைற தடைலவரும் எங்கிருக்கிறொர் எப்யேபொது வருவொர் என்று கதரி ொது.
ஆXொல், ண்டிப்பொ வருவொர் என்று நம்பிக்டை Aட்டுயேA இன்றும் எங் டைள உயிரொ டைவத்திருக்கிறது.
இன்றில்டைல என் ொலும், ஒர்திXம் நொங் ள் கவல்யேவொம். எங்
ரத்தத்திற்கு அந்த ரத்தம் குடித்த
Aண்ணு பதில் கசொல்லியே தீரயேவண்டும். எங்
உயிர் விட்டு ஊறி Aண்ணில் ஓர்நொள் எங்
க ொடி
பறக்கும்!!!!!!!!!!!!! எங் ள் எதிரி ள் எங்
ண்ணீருக்க ல்லொம் பதில் கசொல்லியே ஆ யேவண்டும்”
அவள் யேபச யேபச நரம்பு புடை த்து ஒரு கவறி தடைலக்யே றி வீரதீரத்யேதொடு அAர்ந்துக் க ொண் து
எXக்குள். அந்த எரியும் Xடைல ண்ணில் புடைதத்துக் க ொண்டு – அவர் கசொல்வடைதயே வனித்துக்
க ொண்டிருந்யேதன். நொன் தடைல ொட் தடைல ொட் என் புரிதலுற்ற பொர்டைவ அவளுக்கு நம்பிக்டை டை
க ொடுத்தது.
“பிறகு ஏன் இப்படி பட் வர் டைள எல்லொம் விட்டுவிட்டு இப்படி விAொXம் ஏறி எங்யே ொ
யேபொகியேறயேXன்னு உங் ளுக்குத் யேதொணும், ஆXொல்…”
அவள் யேவயேறன்Xயேவொ கசொல்ல வந்தொள், அதற்குள் ஒலிப் கபருக்கியில் ஆங்கிலத்தில் அறிவிப்பு வர
அடைத யேநொக்கி வனித்யேதொம். விAொXம் கீழ் சொய்ந்து இறங்குவது யேபொல் அங்குமிங்குAொய் ஆடி து.
சற்று யேநரத்தில் விAொXம் கசல்லும் வழியினிடை யே ஓரி த்தில் தடைர இறங் உள்ளதொ வும். அங்கு
ஒரு Aணியேநரம் நின்று, அங்கிருந்து புறப்ப வுள்ள ப ணி டைள எடுத்துக் க ொண்டு யேபொகுகAன்றும்,
அறிவிப்பு வர, விAொணப் பணிப்கபண் வந்து எல்யேலொடைரயும் யேநரொ அAரும் படியும். ச்டைச பட்டி
அணி வும் கசொல்லிவிட்டுப் யேபொXொள்.
இருவரும் யேநரொ அAர்ந்து சற்று அடைAதி ொயேXொம். உள்ளுக்குள் அவள் கசொன்Xது கசொல்ல வந்தது
எல்லொயேA எண்ணி ரத்தம் க ொதித்துக் க ொண்டிருந்தது எXக்கு. இருக்டை யில் பின்சொய்ந்தவொறு அAர்ந்து
ண் டைள மூடிக்க ொண்யே ன். விAொXம் கAல்ல, கAல்ல கAல்ல தடைரயிறங்கி து..
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பகுதி – 13
சொடைர ொ ஊர்ந்துக் க ொண்டிருக்கும் எறும்பு ளின் வரிடைசக்கிடை யே டை டைவத்துக் டைலத்தொல் அது
எப்படி ந ர்ந்து இங்குAங்குAொய் நொலொப்புறமும் சிதறி ஓடுயேAொ அப்படி ஒரு பத்து யேபர் விAொXத்தினுள்
ஏறி இங்குAங்குAொய் பரவி சுத்தம் கசய் ஆரம்பித்தXர்.
அதில் ஒருவன் எங் ளுக் ருகில் வந்தொன். அவடைள கநருங்கி ‘Aொதங்கி அக் ொ என் கப ர் கிருபன்
என்றொன். எXக்கு சற்று அதிர்ச்சி ஏற்பட் து. அவள் திரும்பி என்டைXப் பொர்ப்பொள் என்று பொர்த்யேதன்
அவள் பொர்க் வில்டைல. எல்லொம் த ொர் தொயேX என்றொள்.
அதற்குள் அங்கிருந்து ஏறி ஒருவர் தன் டை ப்டைபயிடைX யேAலடைறயில் டைவக் யேவண்டி எங் ளின்
அருயே வர அவன் அங்கிருந்து ந ர்ந்து ழிவடைற பக் ம் ண் ொட்டிவிட்டுப் யேபொXொன். ஐந்து பத்து
நிமி த்திற்கு யேAல் தவு திறக் ப் ப யேவயில்டைல. யேவகறொருவர் வந்து தவு தட் அவன் தடைர
துடை த்துக் க ொண்யே கவளியே றுவதுயேபொல் வந்தொன்.
எதியேர கவளியிலிருந்து உள்வர நின்றிருந்த ப ணி ஒருவடைXத் தடுத்து உள்யேள யேபொவொயேத என்றொன்,
அவன் அவசரகAன்று ஏயேதொ கசொல்ல, இதில் யேவண் ொம் யேவறு ழிவடைறயில் யேபொ என்று கசொல்லி
அவனுக்கு யேவகறொன்றிடைX ொட்டிXொன். இவள் விருட்க X எழுந்து அவடைX யேநொக்கிப் யேபொ அவன்
வனி ொதது யேபொல் கவளிச்கசன்று, விAொX வொசலில் நின்று எதியேர பொர் என்று டைசடை ொட்டிவிட்டுப்
யேபொXொன்.
எதியேர, வந்ததிலிருந்து எங் ளுக்கு யேசடைவ கசய்த அந்த விAொXப் பணிப்கபண் நின்றிருக் ,
அவளி த்தில் இவள் பொர்டைவ ொல் ஏயேதொ கசொல்லிவிட்டு வந்து என்யேXொ Aர்ந்தொள். சற்று யேநரத்தில்
விAொXம் புறப்பட்டு பறக் த் துவங்கி து.
அந்த விAொXப் பணிப்கபண் ஒரு குவடைளயிடைX க ொண்டுவந்துக் க ொடுத்துவிட்டு ழிவடைறக்குள்
யேபொ , Aொதங்கி அவள் க ொடுத்த குவடைளயில் இருந்து தண்ணீர் அருந்துவதுயேபொல் அருந்திவிட்டு
தண்ணீருக்கு அடியில் இருந்த ஏயேதொ ஒன்றிடைX தன் டை ப் டைப எடுத்து அதற்குள் க ொட்டிக் க ொண் ொள்.
விAொXம் தடைரயிறங் இன்னும் ஒன்Xடைர AணியேநரயேA மீதம் இருந்தது. எXக்கு எண்ண கசய்வகதன்று
எந்தகவொரு யே ொசடைXயும் வரவில்டைல. இம்மூவருக்கும் ஒரு கதொ ர்பிருப்பது Aட்டும் புரி வர,
அடைAதி ொ அAர்திருந்யேதன்.
அவளின் பொர்டைவ அதொவது Aொதங்கியின் பொர்டைவ ந த்டைத எல்லொம் பொர்க் ஒரு எந்திரத் தXAொ
இருந்தது. எடைX பொர்க்கும் பொர்டைவயியேலயே ‘என் மீதொX நம்பிக்டை யிடைX அவள் தன் ண் ளில்
ொட்டிXொள். நொனும் எடைX கAௌXப் படுத்திக் க ொண்டு ஒன்றுயேA யேபசொAல் அAர்ந்திருக் அவள் சற்று யேநரத்திற்க ல்லொம் எழுந்து ழிப்படைறக்குள் யேபொ , நொன் கவகு யேவ Aொ என்Xருகில்
டைவக் ப் பட்டிருந்த அவளின் டை ப் டைபயிடைX எடுத்து ஆரொய்ந்ததில்
வுச் சீட்டும் Aற்றும் ப ணச்
சீட்டும் கிடை க் , அவசர அவசரAொ ப் பொர்த்ததில் அதிர்ந்யேத யேபொயேXன். அதில் அவள் கப ர்
‘நொரொ ணி பியேரAதொச’ என்றிருந்தது. பிறப்பு ண்டி என்றும், இXம் சிங் ளம் என்றுமிருந்தது.
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பகுதி – 14
அவள் கப ர் ‘நொரொ ணி பியேரAதொச’ என்றும், இXம் சிங் ளம் என்றும் ண் தும் அதிர்ந்துப்
யேபொயேXன். அதற்குள் அவள் கவளிப்பட் ொள். நொன் அவளின் டை ப்டைபயிடைX அவசரAொ கீயேழ
டைவப்படைதயும் அவள் பொர்க் த் தவறவில்டைல. பொர்த்துவிட் ொள் என்று கதரிந்ததில் சற்று வி ர்த்துத்
தொன் யேபொXது எXக்கும். அயேதயேநரம் ஒரு சிறி டியூட்டி ப்ரீ பிரிவின் கப ர் கபொருந்தி பொலித்தின்
டைபயிடைX டை யில் அவள் புதிதொ க ொண்டுவருவதொயும் நொன் வனித்துக் க ொண்யே ன்.
என்Xருகில் வந்து நின்றதும் என்டைX கவளியே எழுந்து வொ என்றொள், வந்யேதன். அவள் உள் பக் ம்
கசன்று அAர்ந்து டைபக்குள் இருந்து ஏயேதொ எடுத்து எடைதயே ொ யேபொட்டு டை சியில் சிறுசிறு துண்டு ளொ
இருந்த சில எந்திர பொ ங் டைள ஒவ்கவொன்றொ எடுத்து Aொட்டிXொள்.
அவ்வப்கபொழுது ஆட் ள் இங்குAங்குAொய் வரும்யேநரம் பொர்த்து அடைத அப்படியே டைபயே ொடு
கீழிட் ொள். சற்று யேநரத்தில் மீண்டும் அந்த விAொணப் பணிப்கபண் அக் ழிவடைறக்குள் புகுந்து
என்Xயேவொ கசய்துவிட்டு கவளியே வர, சற்று யேநரம் ழித்து Aொதங்கியும் அங்யே கசன்று வந்தொள்.
யேபொகும்யேபொதும் வரும்யேபொதும் டை யில் அந்த டியூட்டி ப்ரீ பிரிடைவச் சொர்ந்த டைப இருந்தது.
“ டை சி ொய் வந்தAர்ந்த யேபொது. நீ சிங் ளAொ?” என்யேறன்
“ஏன் ப Aொ இருக்கிறதொ?” என்றொள்
“

ும்.. எXக்க ன்X ப ம்?” என்யேறன்

அவள் என்டைXயே கூர்ந்து யேநொக்கிXொள்.
“என்X ஒன்னு எதிரியி யேA என் வீட்டை ப் பற்றி யேபசிவிட்யே யேX என்கறொரு வருத்தம் வரும்”
என்யேறன்
“அப்யேபொ இப்யேபொது வருத்தமில்டைல ொ?”
“ஏன்?”
“நொன் சிங் ளத்தி ொ இருப்யேபயேXொ” என்று
“இல்டைல, அதலொம் விடு, நீயே கசொல் ொர் நீ?”
“முதலில் வந்த யேபொயேத கசொன்யேXயேX ‘யேபொரொளி என்று. மீண்டும் யே ட்பீர் யேள ொXொல் தமிழச்சி என்று
கசொல்லலொம்”
“அப்யேபொ ஏன்

வுச் சீட்டில் சிங் ளம் என்றிருக்கிறயேத”

“தமிழச்சிக்கு அத்தடைX சுதந்திரமில்டைல எங்
நொட்டில், சிங் ளத்தி என்றொல் ஓடும் விAொXம் கூ
எXக் ொ உ யேX நின்று, ‘எங்கு யேவண்டுயேAொ அங்கு தடைரயிறங்கும்”
“ஆம், எல்லொம் பொர்த்துக் க ொண்டுதொன் இருக்கியேறன், என்றொலும் அவர் ளி ம் தண்ணீர் வொங்கிக் கூ
குடிக் முடி ொதவள் எப்படி இத்தடைX சுலபAொ ….. தன்டைX சிங் ளத்தி என்று கசொல்லிக் க ொள்ள
முடிகிறது?”
“எங்
யே ொபகAல்லொம் அப்பொவி +Xங் மீது கிடை ொது, சிங் ள அரசி ம். அரசு சொர்
அடைAப்பு ளி ம். சிங் ள ஆர்மியி ம். அதற் ொ சிங் ளத்தி என்று என்டைX கசொல்லிக் க ொள்வது
ஒன்றும் அத்தடைX சுலபமுமில்டைல, அதற்குபதில் Aரணத்டைத பதிலொ வொங்கிக் க ொண்டுதொன்
வந்திருக்கியேறன்”
“என்X???!!!”
“எல்லொம்
ந்து நொங் ள் எங் ளின் விருப்பிற்கு வொழ்பவர் ள் அல்ல, லட்சி த்திற் ொ உயிடைர
வி வும் சம்Aதித்துள்ளவர் ள். தடைலடைA ‘யேபொ என்றொல் யேபொ யேவண்டும் அவ்வளவுதொன்”
“அது புரிகிறது Aொதங்கி”
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“யேவகறன்X புரி யேவண்டும்”
“ ள்ளக்

வுசீட்டு தொயேX அது?”

“ஆம்”
“ஏன் அப்படி”
“ ட் டைளயின் படி வந்துள்யேளன். யேவகறொன்றும் கசொல்வதற்கில்டைல”
“தப்பித்துப் யேபொவதொ கசொன்Xொயே ?”
“தப்பித்து வருவதொ கசொன்யேXன், அதற் ொ விட்டுவிட்டு ஓடுவதொ கசொல்லவில்டைலயே ”
“பிறகு

வுச் சீட்டில்…. உன் கப ர் …………. கூ …. யேவறொ பொர்த்யேதயேX”

“பொர்த்திருப்பொய் என்று கதரியும்”
“ஒருயேவடைள நொன் ொரு யேAனும் கசொல்லி இருப்பின்”
“கசொல்லAொட் ொய் என்றும் கதரியும்”
“அகதப்படி, இதலொம் வXமின்டைA”
“ ற்படைX கசய்துக் க ொள்ளொதீர் ள், அதி ம் யேபச எXக்கு யேநரமில்டைல, யேபொரொளி என்றொள் என்X
துப்பொக்கி சு Aட்டும் கதரிந்தவள் என்று எண்ணிவிட்டீர் ளொ?”
“சரி, யேநயேர விச த்திற்குவொ என்X கசய் ப் யேபொகிறொய் இந்த விAொXத்டைத”
“அதலொம் கசொல்ல எXக்கு அனுAதி கிடை
படுத்திக் க ொண்டுள்யேளன்”

ொது. எXக்கு இட்

ட் டைளடை கூ உAக் ொ தொAதப்

“எXக் ொ வொ……………….????!!!”
“ஆம். நீங் ள் ொர் என்படைத நொன் க ொழும்பு விAொX நிடைல த்தியேலயே அறிந்துக் க ொண்யே ன்.
உம்டைA நொங் ள் கAொத்த யேபரும் நம்பி இருக்கியேறொம்”
அவள் என்கXன்Xயேவொ கசொன்Xொள். ஒரு சிறி நிடைXவ க்கியிடைX (கAAரி சிப் ஒன்டைற) எடுத்து என்
டை க்குள் திணித்தொள். இதில் நிடைற புடை ப்ப ங் ள் உள்ளX. எல்லொம் சிங் ளன் கசய்த
யேபொற்குற்றத்டைத நிரூபிக் க் கூடி து. அடைத உல Aக் ளி ம் யேசர்க் யேவண்டும் யேசர்ப்பொ ொ என்றொள்.
ண் ள் லங்கிப் யேபொXது. இடைத கசய் ொத என் பிறப்கபல்லொம் பிறப்பொ என்று யேதொன்றிற்று. ஆXொல்,
கவளிக் ொட்டிக் க ொள்ளொAல் “அடைத நொன் பொர்த்துக் க ொள்கியேறன் Aொதங்கி ‘எங்யே யேபொகிறொய் நீ?
என்X கசய் வந்துள்ளொய்?” என்யேறன்
“யேபொவடைத பற்றி பிறகு கதரிந்துக் க ொள்வொய். இருக்கும் வடைர ந ந்தடைத கசொல்கியேறன் யே ள் ‘அன்கறொரு Aொடைல யேநரம், பூந்யேதொட் ம் யேபொன்ற எங் ள் வீடு குழந்டைத ளின் சிரிப்பில் பூத்துக்
குலுங்கிக் க ொண்டிருந்தது. அப்பொவும் நொனும் வீட்டில் புழுக் Aொ இருப்பதொ எண்ணி ொற்றொ
கவளியில் வந்து அAர்ந்யேதொம்.
அண்ணன் அப்யேபொது தொன் டை த்கதரு வடைர யேபொகியேறன் என்று கவளிவந்து எங் யேளொடு யேபசிக்
க ொண்யே நின்றொர். அதற்குள் அவருடை
கபரி குழந்டைதக ொன்று ஓடிவந்து, அப்பொ நொனும்
டை க்கு வயேரகXன்டு அழ அவர் ஒரு அடியேபொட்டு உள்யேள நின்றிருந்த அண்ணியி ம் விட்டுவிட்டு
வந்தொர்.
அடைதக ல்லொம் யே ட் ொAல் அக்குழந்டைத மீண்டும் அழ, அண்ணி இரண் ொம் A டைள ொட்டி
பொர்த்தி ொ உன்னிண் தங் ச்சி ொXொலும் எப்படி நல்ல பிள்டைள ொ ந ந்துக் க ொள்கிறொள், நீ
கபரி வXொ இருந்தும் இப்படி அ ம் பிடிக் லொAொ என்று யே ட் அந்த சின்Xக் குழந்டைத
கபரி வடைX யேநொக்கி ‘வொ அண்ணொ நொம் விடைள ொ லொம் என்று அடைழத்துக் க ொண்டு அவன் டை
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யே … என்று த்திக் க ொண்யே , ஓடிச் கசன்று கவளியே வொசலில் அAர்ந்திருந்த அப்பொடைவ
கதொட்டுவிட்டு இருவரும் வீட்டிற்குள் ஓடுகிறொர் ள். பின் வீட்டிலுள்ள அண்ணிடை கதொட்டுவிட்டு
வொசலுக்கு ஓடி வருகிறொர் ள். வீக ல்லொம் அவர் ளின் சிரிப்பு சப்தம் நிடைறந்துப் யேபொகிறது.
மீண்டும் அந்த சின்Xக் குழந்டைத ஓடி வொசலுக்கு ஓடி வந்து யே … அப்பொ’ என்று அண்ணடைXத்
கதொட்டுவிட்டு வீட்டிற்குள் ஓ அண்ணொ அவர் டைளயே பொர்த்து சிரித்துக் க ொண்டு நிற் ;
கநொடிப் கபொழுதில் சீறி வருகிறதந்த விAொXம், ண்ணிடைAக்கும் கபொழுதிற்க ல்லொம் இரண்டுமூன்று
குண்டு டைள சரAொரி ொ வீட்டின்மீதும் யேதொட் த்துப் பக் மும் குழந்டைத ள் விடைள ொடிக்
க ொண்டிருந்த பக் மும் எX வொரிவீச வீடும் குழந்டைத ளும் சிதறிப் யேபொகிறது.
திரும்பிப் பொர்க்கும் யேவடைளயில் குண்டுப் யேபொட்டுக் க ொண்யே ப் யேபொX அந்த விAொXத்தின் சப்தம்
ொதிலிருந்து ஓயும் முன், சிதறி பஞ்சு பஞ்சொ பிய்ந்துப் யேபொXொர் ள் அண்ணியும் அந்த குழந்டைத ளும்.
டை தனியே ொல் தனியே சக்டை சக்டை ொ கபொறுக்கி எடுத்து கூடை யில் யேபொட்டுக் க ொண்டு Aொர்பில்
அடித்து அழுதக் டைத யே ட் ொல் கநஞ்டைச சு வில்டைல ொ?” ண் ளில் கநருப்பு சிதறுவடைதப் யேபொல்
யே ொபத்டைத டைவத்துக் க ொண்டு என்டைXப் பொர்த்துக் யே ட் ொள் Aொதங்கி.
அந்த ொட்சிடை ண் இ த்தியேலயே அப்பொ மூர்ச்டைச ொகி பின் அன்யேற இறந்தும் யேபொXொர். டை யில்
தன் AடைXவிடை யும் இதுவடைர விடைள ொடிக் க ொண்டிருந்த குழந்டைத டைளயும் தூள் தூளொ எடுத்துப்
பொர்த்த கபரி ண்ணனுக்கு அப்யேபொயேத Aதி யே ட்டுப் யேபொXது. இன்று வடைர அவருக்கு டைபத்தி ம்
கதளிந்த பொடில்டைல, கதருகவல்லொம் அண்ணியின் குழந்டைத ளின் கப ர் டைளச் கசொல்லிக் க ொண்யே
சுற்றி அடைலகிறொரொம். ஆXொல் பொருங் ள், அவர்யேAல் இன்றுவடைர ஒரு குண்டு விழொAல் யேநொ யேநொ
உயியேரொடு டைவத்திருக்கிறது இந்த பொழொப்யேபொX விதி கூ .
டை சியில் எல்லொம் இழந்து எXக்க X மீதம் இருந்தது ஒயேர ஒரு சின்Xண்ணன் Aட்டும் தொன்.
அவடைரயும் ‘புலி’ என்று சந்யேத ப் பட்டு அதற்க ல்லொம் முன்Xொயேலயே க ொண்டு யேபொய் எத்தடைX
சித்திரவடைத டைள கசய்தொர் ள் கதரியுAொ?’ நொங் ள் கூ எங்யே ொ யேவடைல ொரணAொ யேபொயிருக்கிறொர்
என்று தொன் முதலில் எண்ணியிருந்யேதொம்.
பிறகு ொருAற்று நொனிருந்த இருட்டு நொகளொன்றில் வந்தொர் சின்Xண்ணொ. அடை ொளயேA
Aொறியிருந்தொர். யே ட் தற்கு ‘உ ம்கபல்லொம் கநருப்பொல் சுட் ொன் சிங் ளவன் என்று சட்டை டை
ழற்றிக் ொட்டி அழுதொர். ந ந்த டைதக ல்லொம் கசொல்லிக் தறிXொர். டை விரல் ந த்டைத Aட்டும்
ஒவ்கவொன்றொ துண்டித்தொர் ளொம் பொவி ள்.
அதலொம் கூ த் தொங்கிக் க ொள்யேவன்; சிங் ளன் யேபண் டைத டை யிட்டு வொரச் கசொல்லி அடித்தொர் ளொம்.
ஒவ்கவொன்றிடைX ொய் வந்து கசொல்லி தறி தறி அழுதொர். இந்த டை டை கவட்டிவிடுகியேறன் என்று
கசொல்லி கசொல்லி துடித்தொர். ஒரு ட் த்தில் கபரி ண்ணன் உள்யேள வர அவடைர டைபத்தி Aொ ண் பிறகு தொன் யேவறு வழியின்றி அண்ணியும் குழந்டைத ளும் என்X
ஆXொர் ள் என்பது பற்றியும், அப்பொ இறந்துவிட் விவரம் பற்றியும் கசொல்லயேவண்டி வந்தது. அன்று
அதலொம் யே ட்டுவிட்டு தொளமுடி ொAல் ‘இந்த Aண்யேண எXக்கு யேவண் ொம் என்று கசொல்லிவிட்டு
கதரு யேநொக்கி ஓடி வர் தொன்; இன்றும் எங்கிருக்கிறொர் என்று கதரி ொது.
இது என் ஒற்டைற வீட்டின் டைத எனில், இன்னும் எத்தடைX எத்தடைX வீடு ள், எத்தடைX எத்தடைX
Aனிதர் ள் எல்லொயேA இந்த சிங் ளனின் சு நல கவறி ொல் எப்படி Aண்யேணொடு Aண்ணொ ப்
யேபொXொர் ள் கதரியுAொ?????????
ண்ணீர் வந்தொயேல தொங் ொத உறவு டைள ரத்தச தி ொ பொர்ப்பகதன்பது எத்தடைX க ொடுடைA? அதன்
பின்னும் ஏனிந்த உயிர் டைவத்து இத்தடைX ொலம் இருந்யேதன் கதரியுAொ???”
நொன் ஏகXன்கறல்லொம் யே ள்வி யே ட் வில்டைல, அவள் எது கசய்தொலும் சரி என்று எண்ணியிருந்யேதன்.
“இயேதொ பொர்…..”
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எடைதயே ொ எடுத்துக் ொண்பித்தொள். உற்றுப் பொர்க்டை யில் எலும்கபன்று கதரிந்தது. ண் லங்கி ண்ணீர்
வர அடைத; அழகவொன்றும் அவசி மில்டைல இனி என்பது யேபொல் துடை த்துக் க ொண்டு, அவயேள ‘இது
ொரினுடி து கதரியுAொ?’ என்றொள்
அதற்குள் விAொXம் தடைர இறங்குவதற் ொX அறிவிப்பு வந்தது. அந்த பணிப்கபண் ஓடிவந்து
முன்னிருந்த இருக்டை யில் எதியேர அAர்ந்துக் க ொண் ொள். எல்லொம் த ொர் என்பது யேபொல் – டை
ண்ணடைசத்தொள்.

ொட்டி

Aொதங்கி அவசரAொ எழுந்து ழிவடைறக்குள் யேபொ ’ சும்Aொ தடுப்பது யேபொல் அந்த பணிப்கபண் எழுந்து
‘ஏய் என்கு யேபொகிறொய் யேபொய் அAர்ந்துக ொள் என்று கசொல்ல, அவள் அவசரம் என்று ஏயேதொ கசொல்லிக்
க ஞ்சுவதுயேபொல் பொர்ப்யேபொர்முன் நடித்துவிட்டு ழிவடைறக்குள் யேபொXவள் விAொXம் தடைர இறங்கும்
வடைர கவளியே வரயேவ இல்டைல.
நொன் பதற்றமுற்று உள்யேளப் பொர்க் ப் யேபொ , அந்தப் பணிப்கபண் எடைX தடுத்து உள்யேள யேபொ ொயேத
என்று சப்தAொ கசொல்லிவிட்டு ‘அவள் இருக்டை யில் யேபொய் பொர்’ என்று கAல்லAொ கிசுகிசுத்தொள்.
நொன் யேவ Aொ வந்து அவள் இருக்டை யில் பொர்த்யேதன். அந்த டைபயும் ஒரு டிதமும் இருந்தது. அந்த
டைபயில் சில ொகணொளி ளின் குறுந்தட்டு ள் இருந்தX. அடைத எடுத்து துரிதAொ என் கபட்டியில்
டைவத்துக் க ொண்யே ன். டிதத்டைத படித்து விவரம் கதரிந்துக் க ொண்யே ன். விAொXம் நின்றதும் அவள்
வருவொளொ என்று பொர்க் ழிவடைற பக் ம் யேநொக்கி எழுந்து யேபொயேXன். அந்த பணிப்கபண் வந்து
விடைரவொ இறங்கிவிடு என்றும், முதலொ இறங்கி ஓடிவிடு என்றும் Aட்டும் கசொன்Xொள்.
ஏன் என்று யே ட்யே ன். இந்த விAொXம் இன்னும் ஒருசில Aணித் துளி ளில் கவடிக் ப் யேபொகிறது என்று
கசொல்லிவிட்டு, என் மூலம் அந்த ொகணொளியும் புடை ப்ப ங் ளும் உல Aக் ளுக்கு யேசர
யேவண்டுகAன்றும் ஒரு ொகிதத்தில் எழுதி டை யில் க ொடுத்தொள்.
நொன் Aொதங்கி??? என்று யே ட் த் துணி வில்டைல. அவயேளொடு அAர்ந்துப் யேபசக் கிடை த்த
Aணித்துளி டைள எண்ணி கபருமிதம் க ொண் வXொய் ஏயேதொ கசய் ப் யேபொகிறொர் ள், ஆXொல்
ொரணAொ த் தொன் கசய்வொர் ள் என்று டிதத்தில் எழுதியிருந்தபடி எண்ணிக் க ொண்டு அவர் ளுக்கு
ஒத்துடைழக்கும் விதAொ , சற்று முன் ந ந்து அவளி ம் புறப்படுவதொ டைசடை ொட்டிவிட்டு ‘யேவ Aொ
விAொXம் விட்டிறங் முன் கசன்றவர் டைள ந ர்த்தித் தள்ளிக் க ொண்டு ‘யேவறு விAொXம் பிடிக்
யேவண்டும் என்று கபொய் கசொல்லிவிட்டு முன்யேXொக்கி ந ந்யேதன்.
எXக்கு முன் ஒன்றிரண்டு யேபர் அவசரAொ இறங்கிப் யேபொ ப் பொர்த்தொர் ள். அவர் டைள முந்திக்
க ொண்டு நொன் சற்று யேவ Aொ ந ந்து அவர் ளுக்கு முன் கசன்று கவளியே றுவதில் Aட்டும் குறி ொ
இருந்யேதன். என்யேXொ லட்சி கAல்லொம் அவள் தந்தந்த புடை ப்ப ங் டைளயும் ொகணொளி டைளயும்
க ொண்டுப்யேபொய் உல த்தொரி ம் யேசர்ப்பதில் Aட்டுயேA இருந்தது. நொன் கவளியே றி விAொX
நிடைல த்தில் நுடைழந்ததும் Aொதங்கி ஓடி வந்து விAொXத்தின் வொசலின் முன் நின்றுக் க ொண் ொள். சட்டை டை ழற்றி தூர
எறிந்துவிட்டு பொருங் ள் நொன் பொம் ட்டியிருக்கியேறன் அழுத்திXொல் கவடித்துவிடும் என்று
ொட்டிXொள். எல்யேலொரும் அதிர்ச்சியுற்று அவடைளப் பொர்க் , தொAதிக் யேவண் ொம் ஓடி தப்பிக்
முடிந்தவர் ள் ஓடுங் ள் என்று கசொல்ல, யே ொர்ட் சூட் யேபொட்டுக் க ொண்டு முன்Xொள் முதலி
இருக்டை யில் அAர்ந்திருந்த ஒருவன் எழுந்து ஓ ப் பொர்க் எட்டி அவடைXப் பிடித்துக் க ொண் ொள்.
அடைசந்தொல் அழுத்தி விடுயேவன் என்று சிவப்பு நிற கபொத்தொடைX ொட்டிXொள்.
எதியேர ப ொகரX சு ஓடிவந்த இரண்டு மூன்று ொவலொளி டைள யேநொக்கி யேவண் ொம் துப்பொக்கிடை
கீயேழ யேபொடுங் ள் என்று த்திக் க ொண்யே டை டை யேAயேல தூக்கி சிவப்பு நிற கபொத்தொன் ஒன்றிடைX
ொட்டி ‘இனி ொர் அடைசந்தொலும் அழுத்திவிடுயேவன் என்றொள்.
அவர் ள் கசய்வதறி ொது நின்று பொர்க் மீண்டும் ‘துப்பொக்கிடை கீயேழ யேபொடுங் ள் என்று மிரட்
எல்யேலொரும் கீயேழ யேபொட் Xர். என்றொலும், ஒருவன் Aட்டும் சற்றும் த ங் ொது ச ொகரX முன் ஓடிவந்து
வீரசொ சம் கசய்வதுயேபொல் சரAொரி ொ Aொதங்கிடை யேநொக்கி சுட்டு சுட்டு சல்லடை ொக்கிXொன்.

54

தமிழீழம் என் தொ கAன்று சுவொசித்த உயிர்மூச்டைச Aண்ணில் சரிந்தவொயேற நிறுத்திக் க ொண் தந்த
Aொதங்கி என்னும் விடுதடைலத் தீ. இதுவடைர விடுதடைலக் ொ எறிந்த தீபAது அடைணந்து யே+ொதி ற்று
ொற்றில் லந்துப் யேபொXது. Aக் களல்லொம் அலறி இங்கும் அங்கும் திண் ொடி ஓடிXொர் ள்.
அவள் அந்த சிவப்பு நிறப் கபொத்தொடைX அழுத்துவதற்குள் உயிர்பிரிந்து சட்க X கீயேழ சரி ,
நம்புவதற்யே இ மின்றி அயேத ணம் அந்த விAொXம் கவடித்து சுக்குநூறொXது. அந்த யே ொர்ட் சூட்
யேபொட் வனும் விAொXத்யேதொடு கவடித்துச் சிதறிXொன்!!
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பகுதி – 15
விAொXம் எப்படி கவடித்தது, ஏன் கவடித்தது, வொசலில் நின்று மிரட்டி Aொதங்கி ொர்? அவள் ஏன்
அப்படி கசய்தொள் ஒன்றிற்குயேA விடை
ண்டுபிடிக் இ லொAல் தவித்தXர் லண் ன் விAொX
நிடைல த்திXர்.
சத்தி சீலன் முதலில் இறங்கிக் க ொண் டைA ொல் ொர் ண்ணிலும் ப ொAொல் அவசர ப ணிடை ப்
யேபொல் அங்கிருந்து கவளியே றி, ொவலொலி யேளொ அல்லது Aற்ற ொயேரொ சந்யேத ப் படுவதற்குள்
அடைலபொய்ந்து ஓடிக் க ொண்டிருந்த Aக் யேளொடு Aக் ளொ க் கூடி தப்பித்து விAொX நிடைல த்திலிருந்து
கவளியே றிXொன்.
கவகு யேவ Aொ ஒரு Aகிழுந்து யேபசி எடுத்துக் க ொண்டு யேநரொ வங்கிக்கு கசன்று, அங்கு அவன் முன்பு
யேசமித்து டைவத்திருந்த கAொத்த பணத்டைதயும் எடுத்து அகAரிக்
ொலரொ Aொற்றிக் க ொண்டு
லண் னிலிருந்து விAொXம் மூலம் வொன்வழி யேபொ ொAல், யேவகறொரு Aகிழுந்து பிடித்து தடைரவழியே
லண் டைXக்
ந்து யேவகறொரு ஐயேரொப்பொ நொட்டிற்கு கசன்று அங்கிருந்து Aொதங்கி க ொடுத்த அத்தடைX
புடை ப்ப ங் ள் ொகணொளி டைள இடைண ம் மூலம் பதிவு கசய்து சில முக்கி நண்பர் ளுக்கு
அனுப்பிXொன்.
அனுப்பிவிட்டு அவர் டைள அடைழத்து இங்ஙXம் இங்ஙXம் ந ந்தகதன்றும் இனி அவசரத் திட் Aொ
யேவறு என்Xகசய் ப் யேபொகியேறொம் என்ற த வல் டைளயும் கதரிவித்துவிட்டு அங்கிருந்து இந்தி ொ
ஏர்டைலன் மூலம் கசன்டைX வந்து இறங்குகிறொன்.
——————-*——————-*——————Aொதங்கி ஏன் அந்த விAொXத்திற்கு கவடி டைவத்து த ர்க் வந்தொள், ொர் அந்த விAொXத்திற்குள்
ப ணித்தொர் ள், அந்த யே ொர்ட் சூட் யேபொட்டிருந்த ஆசொமி ொர், ஏXவடைXஅவள் க ொள்ளயேவண்டும்,
அவள் அந்த சிவப்பு நிற கபொத்தொடைX இ க்கி ொத யேபொதும் யேவறு ொர் அந்த விAொXத்டைத கவடிக் ச்
கசய்திருப்பொர் ள்’ என்ற எல்லொ விவரமும் பின்Xர் அந்த ொகணொளி டைள ண் தும் சத் சீலனுக்கும்
அவனுடை
நண்பர் ளுக்கும் புரி வந்தது.
நண்பர் ள் ந ந்த நி ழ்வு டைள எல்லொம் பொர்த்தும் Aற்ற இதர வி ங் டைள யே ள்வியுற்றும் திடை த்துப்
யேபொXொர் ள். ர சி Aொய் ஓரி த்தில் கAொத்தப்யேபரும் கூடிXொர் ள். ொகணொளி Aற்றும்
புடை ப்ப ங் டைள எல்லொம் ஒவ்கவொன்றொ அலசிப் பொர்த்து அடைவ டைள எப்படி Aக் ளி ம் க ொண்டு
யேசர்க் யேவண்டும் என்படைத எல்லொம் தீர்Aொனித்துக் க ொண் ொர் ள்.
இடை யே சில ொட்சி டைள பொர்க் இ லொAல் டை டைவத்து Aடைறத்தும் வொய்விட்டு அழவும்
கசய்தொர் ள். இனி என் உயியேர யேபொXொலும் யேபொ ட்டும் இதற்கு ஒரு முடிவு ட்டியே தீருவகதன்று
உறுதி ஏற்றொர் ள்.
இனி வீடு உறவு உல ம் நி ொ ம் தர்Aம் அத்தடைXயும் Aறந்து புறப்பட் ொர் ள். அவரவருக்கு பிரித்துக்
க ொள்ளப் பட் அவரவர்
டைA டைள ஆற்றுவடைத தன் லட்சி Aொ வும் ஈழம் ஒன்று Aட்டுயேA
அவர் ளின் இறுதி கவற்றி என்றும் தீர்AொXங் ள் க ொள்கின்றXர்.
அதன் முதல் படி ொ , குழந்டைத ள் சிதறி சக்டை சக்டை ொ வொரிப் யேபொட் திலிருந்து, Aொதங்கியின்
அண்ணன் பயித்தி Aொய் திரிந்தது வடைர, Aலர்விழி வயிறு கிழித்து ர்ப்பத்திலிருந்து குழந்டைதடை
எடுத்து சுட்டுப் யேபொட் து முதல், சின்X வ சு டைப ன் ளுக்கு சட்டி ழற்றிப் பொர்த்து கவடி டைவத்தது
வடைர, ணவனின் ண் முன்Xொள் AடைXவிடை யும், பிள்டைள ளின் ண் முன்Xொள் கபற்கறடுத்தத்
தொடை யும் ர்ப்பழித்தது முதல் Aொதங்கி கவடித்துச் சிதறி கசத்தது வடைர எல்லொமும் சொட்சி யேளொடு
ல்லூரி Aொணவத் தடைலவனுக்கு நண்பர் ளொல் ொண்பிக் ப்படுகிறது.
பிறகு அவன் மூலம் இதர ல்லூரி நண்பர் டைளயும் அடைழத்துப் யேபசி சொட்சி விவரங் ள் ொண்பித்து,
கAல்ல அது தமிழ த்தின் கAொத்த ல்லூரிக்கும் பரவி, தமிழ இடைளஞர் அணிக்குத் கதரி ப் படுத்தப்
பட்டு, அவர் ள் ஒருபுறம் படை சூழ, Aறுபுறம் Aடை உடை த்து வரும் கவள்ளத்திடைXப் யேபொல்
ல்லூரி Aொணவர் ள் திரண்டு வர; எல்லொ ஏற்பொட்டிடைXயும் கவளியே
ொடைரயும் அறி வி ொAல்
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கசய்துக் க ொண்டு திடீகரX கவடித்த கவடிகுண்டுப் யேபொல ஓர்திXம் நிர்ணயிக் ப் பட்டு, அன்று
தமிழ ம் முழுக் கவடிக்கிறகதொரு ஈழத்திற் ொXப் புரட்சி.
அடைXத்துக் ல்லூரி ளுக்கும் பஞ்சினில் பரவி தீ யேபொலப் பரவி, ொட்சி ள் ஆங் ொங்யே ஒட் ப் பட்டு
ொண்யேபொர் AXடைதக ல்லொம் ண்ணீரொல் சுட்டுக் தற டைவத்தXர் இடைளஞர் படை யிXர்.
இதுவடைர எங்யே ொ இலங்டை யில் சண்டை என்று யே ட்டிருந்த Aக் ளுக்கும் Aொணவர் ளுக்கும், சண்டை
ஈழத்தில் என்றும் அது தன் Aக் ளுக் ொX இழப்பு Aட்டுயேA என்றும் அறிவிக் ப் ப தொன் உண்டு; தன் படிப்புண்டு என்றிருந்த Aொணவர் ளுக்கு, குழந்டைத ள் இப்படி கசய் ப்
பட்டுள்ளொர் ள், அக் ொத் தங்டை ள் இப்படி கசய் ப் பட்டுள்ளொர் ள், தொய்Aொர் ள் வயே ொதி ர் ள்
இப்படி வன்முடைறக்கும் வன்புணர்சிக்கும் ஆளொக் ப் பட்டுள்ளொர் ள் என்பது ஆதொரத்யேதொடு அறி ப்
ப யே ொபத்டைத அ க் முடி வில்டைல அவர் ளொல்.
கAொத்தக் ல்லூரி Aொணவ ளும் ஓரி த்தில் தன் சு சிந்தடைXயே ொடு ொர் தடைலடைAயும் இன்றி
ஒன்றுகூடி ஈழத்திற்க X ஒட்டுகAொத்தAொய் க ொடி பிடித்தXர். தீர்பு இங்யே நிர்ணயிக்கும் வடைர படிப்பு
கிடை ொது ல்லூரி கிடை ொது ஒன்றும் கிடை ொது என்று பகிரங் Aொ அறிவித்தXர். மீறி
எங் ளுக் ொX யே ொரிக்டை நிடைறயேவறொ விட் ொல் சொ வும் துணியேவொம், அவசி ப் பட் ொல் சொ டிக் வும்
துணியேவொகAன்று மிரட் ொAல் தன் துணிவிடைX ஒர்ருடைAயிXொல் ொட்டிXர்.
தமிழ மூடைள முடுக்க ல்லொம், பட்டிகதொட்டிக ல்லொம், எங்கு ொணினும் ஈழத்து புடை ப்ப ங் ளும்,
டை யின்றி ொலின்றி தடைலயின்றி நிர்வொணப் படுத்தப் பட்டு, உ ல் சள்ளடை ொக் ப் பட்டு,
குழந்டைதயின் தடைல கூ சிதறடிக் ப் பட்டு பொர்ப்பதற்யே உ ம்பு கூசும் ப ங் ளும், அங்கு ந ந்த
அத்தடைX யேபொர்க்குற்றத்திற்கும் ஆதொரம் ொட்டும் விதAொ வும் ஒவ்கவொன்றிடைXயும் கசய்தXர்.
Aக் ள் ஆங் ொங்யே ந ந்தடைத ண்டுத் துடித்து கவறி பிடித்து எழும் விதAொ அத்தடைX
இடைளஞர் ளும் தன்Xொலி ன்றடைத கசய்தXர். அவரவருக்கு இட்
ட் டைளப் படி அவரவர்
கச லொற்றிXர். ஆண் கபண் கபரி வர் சின்Xவர் என்று எல்யேலொருAொய் ஒன்று யேசர்ந்து ஈழம் என்னும்,
தமிழர் என்னும் ஒயேரக ொரு ஒற்டைறக் குடை க்குள் நின்றXர்.
பொவொடை ச் சட்டை யேபொட் கபண்குழந்டைத ள் கூ தனித்தனி ொ நின்று யே ொஷகAழுப்பி,
கபரியே ொர் ளுக்கும் இடைள சமுதொ த்திற்கும் முழு பலAொ நின்றXர். எந்த புள்ளியிலும் அ ங்கி
வி ொAல், ொர் கசொல்வடைதயும் க ட்டுவி ொAல், எதற்கும் ப ந்யேதொ விட்டுக் க ொடுத்யேதொ சு நலம்
க ொண்யே ொவி ொAல் கAொத்த ல்லூரி Aொணவர் ளும் ளத்தில் இறங் ; விஷ ம் தீ யேபொல் பரவி,
ல்லூரி மூலAொ Aட்டுமின்றி ஊ ங் ள் வொயிலொ வும் அண்டை Aொநிலத்திற்க ல்லொம் த வல்
கசன்றடை ந்து, இரக் ப் பட் AXகAல்லொம், Aனிதம் நிடைறந்த AXகAல்லொம் ‘ ளத்தில் இறங்கி
ஈழத்திற்க X பரிந்துப் யேபசி து.
ஒரு ட் த்தில் ொவலொளி ள் அரசு சொர்ந்தவர் ள் கூ Aொணவர் ளின் நி ொ ம் புரிந்து, Aக் ளின்
எழுச்சி புரிந்து ‘அங்கு ந த்தப் பட் க ொடுடைA ள் அத்தடைXயும் அறிந்து; அந்த துயேரொ த்திற்கு ஒரு
முடிவு ட் இதுயேவ சA கAன்கறண்ணி தன் யே ொபக் ண் டைள மூடிக் க ொள்ள; நொடு முழுக்
கவடிக்கிறகதொரு ஈழப் புரட்சி; ஸ்தம்பித்து யேபொகிறது இந்தி அரசு!
Aொணவர் ள் கAொத்தயேபரும் ஒன்று திரண் Xர். இடைளஞர் ள் ஒருவரும் எக் ொரணம் க ொண்டும் அசர
வில்டைல. வி ம் ட்டுப் படுத்த இ லொAல் யேபொ கசன்ரல் யேபொலிஸ் வந்து தமிழ த்தில் குவி
ஆரம்பிக்கிறது. கAொத்தயேபரும் சத்தி சீலன் இருக்கும் ல்லூரிடை முற்றுடை இடுகிறொர் ள்.
ஆங் ொங்யே 144 சட் ம் யேபொ ப் யேபொவதொ அறிவிக் ப் படுகிறது.
என்றொலும், ொரொல் எது ந க்கிறது, ொர் இடைத முதல் ஆரம்பித்தொர் ள், ொர் ொர் கூட்டு, ொர்
இதற்க ல்லொம் மூலக் ொரணகAன்று ஒன்றுயேA கதரி வொய்ப்பின்றி கAொத்த Aொணவர் ளும்
இடைளஞர் ளும் ஆண்கபண் சமு கAX கAொத்தப் யேபரும் தமிழரொய் Aட்டும் கிளர்த்கதழுந்து நிற் ;
வொXம் யேநொக்கி முதல் எச்சரிக்டை ொய் துப்பொக்கிக் க ொண்டு சுடுகிறது Aத்தி க் ொவல் துடைற..
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பகுதி – 16
பீரங்கிக்யே துணிந்துவிட் தமிழிXம் துப்பொக்கிக் ொ வொ ப ம் க ொள்ளும். Aொர்டைப விரித்துக் ொட்டி
நின்றXர் எல்யேலொரும்.
ொடைரச் சு ப்யேபொகிறொய் என்டைXச் சுடுகிறொ ொ? சுடு சுடு.. என்டைX சுடு இவடைX சுடு எங் ள்
எல்யேலொடைரயும் சுட்டுவிட்டுப் யேபொ. என்X கிடை த்துவிடும் உXக்கு, எங் ளின் பிணம் வழிக ங்கும்
இடைரந்துக் கி க் அதன்மீயேதறி படுத்து உறங்கிXொல் உறங்கிவிடுவொ ொ நீ?
உறங்கிவிடுவொக னில் ம்ம் சுடு……………..” ஒருவன் உரக்
க ொடுத்து Aொர்பு ொட்டி நின்றது.

த்த ஒரு கூட் யேA அவன் பின் குரல்

“உன் குழந்டைத ஒன்டைற ஒரு டை யில் தூக்கி வொXத்திற்கு ொட்டி கபொட் கபொட்க Xச் சுட் ொல் அப்யேபொ
கதரியும் உXக்கு உயிரின் வலியும் விடுதடைலயின் விடைலயும் என்Xகவன்று!!”
அந்த கூட் ம் மீண்டும் வலியே ொடு யேபச; ொவலொளி ள் ஒரு அடி பின்யேX விலகிXர். இது
உணர்ச்சிவ ப் பட் கூட் Aல்ல, சிந்தித்து சிந்தித்து அழுது அழுது யேவறு வழியின்றி நரம்புப்
புடை த்கதழுந்த Aக் ள் சக்தி என்று அவர் ளுக்குத் கதள்ளXயேவ விளங்கிற்று.
ஆயினும், ொவலர் ள் ட் டைளக்கு உட்பட் வர் ள் என்பதொல் யேவகறொருவன் மி யேவ Aொ
முன்வந்து துப்பொக்கிக டுத்து Aொணவர் ளின் ொல் பொர்த்துச் சு ; சற்றும் அசரொத அந்த Aொணவனில்
ஒருவன் எகுறி துப்பொக்கிடை அவனி மிருந்து பறித்து ‘உXக்கு சு த் தொயேX யேவண்டும் இயேதொ நொன்
சுடுகியேறன், டிஷ்யூம்!! டிஷ்யூம்!! டிஷ்யூம்!! மூன்று Aொணவர் ளின் ொடைலப் பொர்த்து அந்த AொணவயேX
சுட் ொன், “யேபொதுAொ யேபொதுAொ.. இயேதொ டிஷ்யூம்!! அவன் தன் ொலிலும் சுட்டுக் க ொண் ொன், இன்னும்
பொர்க் யேவண்டுAொ டிஷ்யூம்!! தன் ஒரு டை யில் இன்கXொரு டை யிXொல் துப்பொக்கி முடைXடை டைவத்து
அழுத்திச் சுட்டுக் க ொண்டு டை யில் ரத்தம் கசொட் ச் கசொட் யேபொதுAொ யேபொதுAொ என்றொன்.
அதற்குள் சத்தி சீலனுக்கு ஒரு கபொறி தட்டி து, உயிடைர திரி ொக்கி துப்பொக்கியில் இட் ொXவன், ஓடிச்
கசன்று அந்த Aொணவனி மிருந்து அந்த துப்பொக்கிடை ப் பிடுங்கிXொன், டிஷ்யூம்!! டிஷ்யூம்!! டிஷ்யூம்!!
தன் இரண்டு ொலில் Aொறி Aொறி சுட்டுக் க ொண் ொன், Aக் களல்லொம் அவடைX ொப்பொற்ற ஓடி வந்தது..,
“ ொரும் அடைச யேவண் ொம், நAக்கு நம் உயிர் கபரிதல்ல, நம் விடுதடைல முக்கி ம்’ என்று அவன்
‘யேபசிக் க ொண்டிருக்கும் யேபொயேத Aொதங்கி விAொXத்தில் உ ன்வருடை யில் யேபசி தும், குழந்டைத டைள
சிங் ளன் க ொன்றதும், கபண் டைள எல்லொம் பொலிXக் க ொடுடைAக்கு ஆளொக்கி துன்புறுத்தப் பட் தும்,
ொடு ளில் தமிழடைர இருத்தி தமிழர் வொழ்ந்த இ த்திகலல்லொம் சிங் ளக் குடிAக் டைள அAர்த்துவதும்
எX எல்லொம் ஒவ்கவொன்றொய் நிடைXவில் வர தன் கநற்றியில் துப்பொக்கிடை டைவத்தொன்; டை சி ொய் “ ொவலொலி யேள இயேதொ என் உயிரும் இனி எம்
விடுதடைலக்கு துச்சம், எம் தொ ம் தமிழீழ தொ ம்’ என்று கசொல்லி; டிஷ்யூம்!! துப்பொக்கி கவடித்து ரத்தம்
எதிர் முடைXயில் பொ சத் சீலன் உயிரற்று கீயேழ விழுந்தொன். ொவலொளி ள் துப்பொக்கிடை
யேபொட்டுவிட்டு ஓடி அவடைXத் தூக் எல்லொம் யேநரடி ஒளிபரப்பொ ஊ ம் மூலம் உல ம் முழுக் க்
ொட் ப் பட் து. ஒவ்கவொரு ந ர்வும் கசய்தி ொக் ப் பட் து.
துடிதுடித்தXர் உல Aக் ள். ஆங் ொங்யே படை திரண் Xர் தமிழர் ள். அத்தடைXடை யும் பதிவு கசய்து
இடைண ம் முழுதும் ஒளிபரப்பி அதன் மூலம் தங் ளின் நி ொ த்டைத உலகின் பொர்டைவக்கு விளக்கி
முன்டைவத்தXர். அடுத்தடுத்த விXொடி ளில் ஒவ்கவொன்றொய் பரவி இந்தி ொவின் மூடைலமுடுக்க ங்கும்
இது Aட்டுயேA தடைலப்புச் கசய்தி ொXது.
ஆங் ொங்யே ஒருசிலர் Aொணவர் ளின் யேபொரொட் த்டைத பலப் படுத்தும் விதAொ உயியேரொடு
தீக்குளித்தXர். குடும்பAொ Aொடியில் இருந்து குதித்துக் ொட்டிXர். இனியும் தக் ந வடிக்டை
எடுக் வில்டைலக னில் இனி பிணக்குவி ல் யேள கதருகவங்கும் கிடை க் ப் கபறுகAன்று எச்சரிக்டை
விடுத்தXர். இது ஈழ விடுதடைல கிடை க்கும்வடைர நீடிக்கும் என்று அறிவிப்பு கசய்து சுவகரல்லொம் ஒட்டி
தன் ண்ணீடைர விளம்பரப் படுத்திXர். உல நொடு ள் இடைவ டைள எல்லொம் யே ள்வியுற்று
கதொடைல ொட்சி ளின் மூலம் ண்டு பதறி அவசர ந வடிக்டை க டுக்கும் ப லொAொ உ Xடி ொ
ஒன்று கூடி து.
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ஐ.நொ தடைலயிட்டு விசொரித்து, தமிழருக்கு எதிரொ ந ந்தடைவயில் அதி பட்சம் யேபொர்குற்றயேA என்றும்
உ யேX அரடைச டைளத்து உரி வர் யேAல் தக் ந வடிக்டை எடுக்கும்படியும், சம்Aந்தப் பட்
அடைXவடைரயும் சர்வயேதச குற்றவொளி கூண்டில் அடை க்குAொரும் கதள்ளத் கதளிவொ குறிப்பிட்டு
பகிரங் ப் படுத்தி உல நொடு ளுக்கு அறிக்டை விட் து. சிங் ள அரசு எத்தடைX முண்டி டித்தும்
தீவிரAொய் Aறுத்தது உல நொடு ள்.
இத்தடைX ந ந்தபின்னும் அம்Aக் ளுக்கு சிங் ள அரசொல் விடிவு கிடை க் ொது. கிடை த்தொலும் அது
அடிடைAத்தXம் க ொண் தொ யேவ இருக்கும். அதடைX ொட்டிலும், ஒரு ஆதி கAொழி க ொண் இXம்,
தனியே வொழ தகுதியுள்ள ஓர் இXம், இத்தடைX யே ொடி Aக் ள் கதொடை டை க ொண் ஓர் இXம் கவகு
நிச்ச Aொய் தனிநொ ொ விடுதடைல கபற முழு உரிடைAயும் பலமும் க ொண்டுள்ளகதன்று உல நொடு ள்
அத்தடைXயும் சிபொரிசு கசய்தX.
இந்தி ொ கபொறுத்துப் பொர்த்து தன் படை டை கAொத்தமும் பின்னுக்க டுத்தது. யேபொர்குற்றம்
கவட் கவளி ொ அம்பலAொ , தொன் இனி இலங்டை அரசுக்கு துடைண நிற் ப் யேபொவதில்டைல என்றும்,
அதர்A வழியில் யேபொரிட்டு Aக் டைள அழித்தடைA ொல் தொன் இனி தன் உதவி டைள அடைXத்டைதயும் ரத்து
கசய்துக் க ொள்ளப் யேபொவதொ வும், தமிழ் Aக் ளுக்கு தனிநொடு தருவகதொன்யேற அவர் ளுக்கு
பொது ொப்பிடைX அளிக் வல்லகதன்றும் திட் வட் Aொ அறிவித்தது.
தமிழர் ள் வொXம் பொர்த்து டை கூப்பிXர். இந்தி க் க ொடி ண்டு நிமிர்ந்து நின்று வணக் ம்
கசலுத்திXர். இந்தி ொ என் யேதசம்; எம் Aக் ளின் நலனுக்கு துடைண யேசர்த்த இந்தி ர் எம் சயே ொதரர் ள்
என்று யேAடை ளில் முழங்கிXர்.
உல நொடு ள் இந்தி ொவிற்கு வொழ்த்துக்கூறி ஐ. நொ டைவ முன்னிடைல படுத்தி சிங் ளத்டைத தனி ொ வும்
தமிழர் ள் வொழும் பகுதியிடைX தனி ொ வும் யேவறு யேவறு நொடு ளொ அறிவிக் க் கூறிX. உல
தமிழர் ள் தன் ஒட்டுகAொத்த நன்றிடை யும் உல நொடு ளுக்குத் கதரிவித்து ‘இந்தி ொடைவ தன் சயே ொதர
யேதசகAன்று க ொண் ொடிXர்.
தமிழீழ யேதசம் அடைAப்பதன் யேபரில் தடைலவர் யேபச்சுவொர்த்டைதக்கு அடைழக் ப் பட்டு பதிடைXந்திற்கும்
யேAற்பட் நொடு ளின் பிரதிநிதி ள் கூடி கூட் த்தில் கவகு Aனிதம் மிக் வரொ வும், துயேரொ ம்
இடைழத்தவடைXயும் Aன்னிக் த் தக் வரொ வும் யேபசுகிறொர். ‘தண் டைXக்குரி ‘சிங் ள அரசு
சொர்ந்யேதொடைர Aன்னித்து விட்டுவி யேவண்டு கAன்றும், ஆர்மி கசய்த தவறு ளொல் அப்பொவி Aக் ள்
ஒருயேபொதும் தண்டிக் ப்ப க் கூ ொகதன்றும், அரசின் தவறொX அணுகுமுடைறக்கு கபொதுAக் ள்
கபொருப்பல்ல என்றும், இனி வொழும் எம் எஞ்சி Aக் யேளனும் நிம்Aதியும் Aகிழ்வும் பூரித்திருக் த்
தக் நொங் ள் வொழும் ‘தமிழிழீழம்’ வடைர எங் ள் யேதசகAன்று அறிவித்தொல் யேபொதுகAன்றும், அவர் ள்
ஆளுமி த்டைத இலங்டை ொ அவர் யேள ஆண்டுக் க ொள்ளட்டுகAன்றும் கூற, ‘தமிழரின்
கபருந்தன்டைAயும், இத்தடைX ந ந்தும் எஞ்சி Aக் ளுக் ொ சிந்தித்த நி ொ ம் வழுவி ொத AXமும்
உல Aக் ளி த்தில் கAொத்த தமிழிXத்திற்யே கபருடைAடை யேசர்த்தது.
Aன்னிப்பிடைX ஏற்றுக் க ொண் சிங் ள அரசும், ொலத்தின் சூழலில் நொங் ளும் ட் ொ த்திற்கு தள்ளப்
பட்யே ொம் என்றொலும், ந ந்தடைவ யேபொர்முடைற சொர்ந்ததன்றி தமிழர் யேAல் எங் ளுக்கும் எந்த தனிக்
யே ொபமுமில்டைல. அவர் பூமிடை அவர் ஆளட்டும் எங் ள் இலங்டை டை நொங் ள் ஆண்டுக்
க ொள்கியேறொம்” என்றும் முழங் பட் ொசு கவடித்தது விடுதடைலயின் ஆரவொரம் ஊகரங்கும் பரவி து. சுதந்திரத்டைத தன் Aண்ணில்
கபற்றுவிட் சந்யேதொஷம் உள்ளூரப் கபொங்கி து. உல கAங்கும் அ தி ளொய் திரிந்த தமிழகரல்லொம்
ஈழம் யேநொக்கி உ Xடி ொ த் திரும்பிXர். வரொதவர் ளும் அன்பு ரம் க ொண்டு வரவடைழக் ப் பட் Xர்.
தமிழீழக் க ொடி ஓர் நல்ல நொள் பொர்த்து வொனில் X ம்பீரAொ பறக் , தடைலவர் ண் ளில் கபருகி
நீர்துளியே ொடு Aொவீரர் டைள நிடைXத்து AXமுறுகி நிற் ; இந்தி பிரதAர், இலங்டை அதிபர், உல
நொடு ளின் இன்Xபிற தடைலவர் ளின் முன்னிடைலயில், தமிழ முதல்வரும் அருகில் நின்று எல்யேலொரும்
யேசர்ந்து எழுப்பி ரகவொலியின் ஆரொவரத்தில் ‘தமிழீழ யேதசம்’ விடுதடைலப் கபற்ற சயே ொதரத்துவ
நொ ொ அறிவிக் ப் ப சுதந்திர இடைச முழக் த்தின் Aத்தியில் கபருங் ம்பீர்Aொய் ஒலித்ததந்த
சத் சீலனின் விடைதக ொன்று -
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Xவு சுAந்யேதொம் Xவு சுAந்யேதொம்
ரத்தம் கசொட் வரு ம் சுAந்யேதொம்,
உயிடைர துறந்யேதொம்; உயிடைர துறந்யேதொம்
ஓர்நொள் கவல்லும் உறுதிடை க் க ொண்யே ொம்!
விடிவு பிறக்கும் வொசல் திறக்
உயிடைர
ந்தும் ொத்துக் கி ந்யேதொம்,
வரு ம் கதொடைலந்து உறவு ள் இழந்தும் கவல்லும் உறுதியில் Xவு சுAந்யேதொம்!
யேவரூர் பறந்து உறவு பிரிந்து
விடி ல் யேநொக்கிப் ப ணம் கசய்யேதொம்,
அ தி ொய் பட் க் டைரடை த் துடை க்
ஈழக் க ொடிடை ஏந்தி பிடித்யேதொம்!
உறுதி க டுப்யேபொம் உறுதி க டுப்யேபொம்
ஒற்றுடைA க Aது கநற்றிப் கபொட்க X
வளர்ச்சி க ொன்யேற என்றும் மூச்கசX
Aதமும் இXமும்
ந்துப் பறக்கும் ஈழக் க ொடியிடைX உ ர்த்திப் பிடிப்யேபொம்;
உல Aக் ள் பொர்டைவயி கலங் ள் – தமிடைழ
தமிழடைர கபருடைAபடுத்தி – யேதசம் சிறக்
Xவு சுAப்யேபொம்!
Xவு சுAப்யேபொம் Xவு சுAப்யேபொம்
Aொ – வீரர் ள் ண்
Xடைவயும் சுAப்யேபொம்;
Xவு ள் கவல்லும் முழுடைA நொளில்
தமிழரொய் Aட்டுயேAொர் குடை யினில் நிற்யேபொம்!!

————————
…முற்றும்…
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