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சமர்பபணம
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இக்குற நனாவேலலேப பற்ற...
இக்குறநபொவெல் உண்டமயும, கற்படனயும கலேந்த எழுதப்பட்டைத. ஒரு பபொவெமும அறியபொத ஈழத்
தமிழர்கள.; அகதிகள முகபொமில் பட்டை அவெலேங்கடள இக்கடத ஓரளவுக்கு எடுத்தச வசபொல்லியிருக்கிறத.
பலேர விடுதடலே வசய்யப்பட்டைபொலும இன்னும பலே குடுமபங்கள திருமபவும; தபொம வெபொழந்த வெபொழ்வுக்கு
திருமபவில்டலே.

பரமபடரயபொக

வவெகு

கபொலேம

வெபொழ்ந்த

அவெர்களத

கபொணியும,

வீடும

இரபொணுவெத்தினரபொல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுவிட்டைன. சிலே கபொணிகளில் சிங்களவெர்கள குடிலயறி விட்டைனர்.
புத்த விகபொடரகள வதபொன்றிவிட்டைன.
வகபொடுக்கப்படும

என்ற

அரச

உறதி

அகதிகளுக்கு அவெர்களத வசபொந்த கபொணிகள திருப்பிக்
அளித்தபொலும

நடடைமுடறயில்

அத

வமதவெபொகலவெ

வசயல்படுத்தப்பட்டு வெருகிறத. பபொதகபொப்பு கருதி இரபொணுவெம ஆக்கிரமித்த சிலே கபொணிகளில் இருந்த
வவெளிலயறவில்டலே, அதற்கு ஈடைபொக கபொணி இழந்தவெர்களுக்கு, அவெரகள வவெகு கபொலேம வெபொழந்த உடர
விட்டு வவெகு தூரத்தில் உளள ஊரில் கபொணி வெழங்கப்படைத.
ஒரு யுத்தத்தின் முடிவு, லதபொழ்விடய தழுவியவெர்கள, அடிடமகளபொக நடைத்தப்பட்டைடத வெரலேபொற்றில்
கபொணலேபொம. ஈழத் தமிழ் அகதிகள அதற்கு விதிவிலேக்கல்லே
இந்நூல் அவ்வெகதிகளுக்கும, ஊடைகவியலேபொளர்களுக்கு என் சமர்ப்பணம
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முள்வவேலிக்குப பின்னனால – 1 : பத்திரிலகயனாளன் வேருலக

லஜபொன் டவெட் (John White), வடைபொரபொண்லடைபொ, கனடைபொவில் இருந்த வவெளிவெரும ஆங்கிலே ஊடைகவமபொன்றின்
பத்திரிடகயபொளன். பலே நபொடுகளின் பிரசசடனகள சபொர்ந்த கட்டுடரகள பலேவெற்டற அலேசி ஆரபொய்ந்த
எழுதி விருதகடளயும, பபொரபொட்டுக்கடளப் வபற்றவெர். ஆப்கபொனிஸ்தபொன் , பபொக்கிஸ்தபொன் , இரபொன் , இரபொக்
சீரியபொ லபபொன்ற நபொடுகளுக்குச வசன்ற ஆபத்தபொன நிடலேயிலும முக்கியமபொனவெர்கடள லநர்கண்டு,
அவெர்களின் கருத்தக்கடள பக்கச சபொர்பற்ற வெடகயில் எழுதியவெர். சிறிலேங்கபொவினத இனக்கலேவெரங்கள
கபொரணமபொக கனடைபொவிற்கு புலேம வபயர்ந்த வெபொழும ஈழத் தமிழர்களின் எண்ணிக்டக சமபொர் மூன்ற
இலேட்சமிருக்கும. கனடைபொவுக்கு சிறீலேங்கபொவின் இனப்பிரசசிடனயினபொல் ஏற்பட்டை பபொதிப்புகள மீத
லஜபொனுக்கு அக்கடர அதிகம.
மனித உரிடம மீறல்களுக்குப் பிரசித்தம வபற்ற நபொடு சிறீலேங்கபொ. ஆயிரக்கணக்கபொன ஈழத்தமிழர்கள,
அரசினபொல் வென்னியிலிருந்த வெவுனியபொவுக்கு அருலகயுளள வசட்டிக்குளப் பகுதிக்கு அகதிகளபொக
முளலவெலிகள சூழ்ந்த திறந்த வவெளி சிடறக்குள அரசினபொல் முகபொமகளில் டவெக்கப்பட்டைபொர்கள.
அடதப்பற்றி ஆரபொய்ந்த அவ்லவெலிக்குப் பின்னபொல் மக்கள எப்படி வெபொழ்கிறபொர்கள என்படத அறியவும,
பலே அகதிகடள லநரில் கண்டு அவெர்களின் உண்டம நிடலேடய அறிந்த எழுதம லநபொக்கத்லதபொடு லஜபொன்
சிறீலேங்கபொவுக்கு வடைபொரபொண்லடைபொவிலிருந்த லேண்டைன் வசன்ற, அதன் பின்னர் அங்கிருந்த வகபொழுமபுக்கு
சிறீலேங்கன் எயர்டலேனில் பயணமபொனபொர்.
இதற்கு முன்னரும 1983 ஆம நடைந்த இனக்கலேவெரவெத்டதப் பற்றி அறிந்த எழுதிய அனுபவெம;
லஜபொனுக்குண்டு. அதன் பின்னர் ஐபிலகஏப் (IPKF) என்ற இந்திய அடமதிப்படடை 1987 முதல் 1990 வெடர
வெடைமபொகபொணத்தில். இருந்த கபொலேகட்டைத்தில் லதபொன்றிய பிரசசடனகடளப் பற்றியும, அதன்பிறகு 1993
வநபொவவெமபரில் விடுதடலேப் புலிகளின் பூனகரி தபொக்குதடலேப் பற்றியும, விடுதடலேப் புலிகள
இயக்கத்தின் தடலேவெர் பற்றியும, எழுதியவெர் லஜபொன். விடுதடலேப் புலிகள எவ்வெபொற ஈழத்தமிழர்களின்
முழு ஆதரடவெப்வபற்ற அவெர்களின் உரிடமகளுக்கபொகப் லபபொரபொடிவெருகிறபொர்கள என்படத அவெர் நன்கு
அறிந்த டவெத்திருந்தபொர்.
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1948 ஆம ஆண்டு சிறீலேங்கபொவுக்கு சதந்திரம கிடடைக்க முன்னர் பிரித்தபொனியர் ஆட்சிக்கபொலேத்தில்
ஆங்கிலேம ஆட்சி வமபொழியபொக இருந்தத. அதற்குப் பின்னர் சிங்கள வமபொழி மபொத்திரம என்ற சட்டைத்டத
1958 இல் அரச, அமுல் படுத்தியடதப் பற்றியும அடதத் வதபொடைர்ந்த நடைந்த இனக்கலேவெரங்கள பற்றியும
லஜபொன் நன்கு அறிந்த டவெத்திருந்தபொர்.
பலே வெருடைங்கள வென்னிப பகுதி, தமிழ் ஈழ விடுதடலேப்புலிகளின் கட்டுப்பபொட்டுக்குள இருந்தத.
அதனபொல் வபரும வதபொடகயபொன தமிழ்மக்கள விடுதடலேப் புலிகளின் ஆதரவெபொளர்களபொக மபொறியத
மட்டுமன்றி இயக்கத்திலும லசர்ந்த தமிழ் ஈழத்தின் விடுதடலேக்கபொகப் லபபொர் புரிந்தனர். லஜபொனுக்கு
சிறிலேங்கபொவில் லேலித் வீரலசகரபொ என்ற சிங்கள ஊடைகவியலேபொரனிதம, மலகஷ்வெரநபொதன் என்ற தமிழ்
ஊடைபொகவியலேபொரினதம வதபொடைர்பு இருந்தத. அதமட்டு மல்லேபொமல், லேலித்தின் தபொய் மபொமனபொன லமஜர்
விஜயரத்தினபொவின் அறிமுகமும கிடடைத்தத. சிறீ லேங்கபொவில் தனக்கு எந்த ஆபத்த ஏற்பட்டைபொலும
அடதச சந்திக்கும தயபொரபொன நிடலேயிலலேலய லஜபொன் பயணத்டத லமற்வகபொண்டைபொர்;. ஆப்கபொனிஸ்தபொனில்
உளள கபொந்தகபொர் நகரத்தில் தலீபன்கள தன் உயிருக்கு ஏற்படுத்திய ஆபத்தகடளச சந்தித்த அனுபவெம
லஜபொனுக்கு உண்டு. கனடைபொ பத்திரிடகக்கு புடனப்வபயரில் பலே அரசியல் கட்டுடரகடள லஜபொன்
எழுதியவெர்.
சிறீலேங்கபொ வவெளிநபொட்டுப் பத்திரிடகயபொளர்களின் வெருடகடய வெரலவெற்பதில்டலே என்படதயும லஜபொன்
நன்கு அறிவெபொர். பத்திடகயபொளர்கடளச சந்லதகக் கண் வகபொண்லடை சிறீலேங்கபொ அரச பபொர்த்தத.
வவெளிநபொடுகளில் இருந்த நிதி உதவிகள வபற்றபொலும அங்கிருந்த வெரும ஊடைகவியலேபொளர்கடள
மரியபொடதயபொக சிறீலேங்கபொ அரச நடைத்தவெத கிடடையபொத. ஊளநபொட்டில் நடைக்கும உண்டம நிடலேடயயும ,
மனித உரிடம மீறல்கள பற்றியும உலேகுக்குப் பத்திரிடகயபொளர்கள எடுத்தசவசபொல்லி விடுவெபொர்கள என்ற
பயம சிறீலேங்கபொ அரசக்கு இருந்தத.
விமபொனம பண்டைபொரநபொயக்கபொ விமபொனநிடலேயத்டத அடடைய அடரமணி லநரம இருப்பதபொகப் டபலேட்
அறிவித்தலபபொத ஜன்னலினூடைபொக லஜபொன் தன் பபொர்டவெடயச வசலுத்தினபொர். எங்கும வதன்டன
மரங்களின் பசடச நிறமபொனக் கபொட்சி. இலேங்டகத் தீவு இயற்டக அழகு நிடறந்த வசபொர்க்கப் பூமி என்ற
நண்பர்கள வசபொல்லி லஜபொன் லகளவிப்பட்டைபொர்.. நீண்டை வெரலேபொற உளள தீவு இலேங்டக என்றம நூல்களில்
வெபொசித்த அறிந்தவெர். சீட்டில் இருந்தபடிலய திருமபிப் பபொர்த்தலபபொத வபருமபபொலலேபொர் வவெளிநபொட்டுச
சந்றலேபொப் பயணிகள இருப்படதக் கண்டைபொர். தீவின் அழகபொல் கவெரப்பட்டு அடதக்கண்டு இரசிக்க
வெருபவெர்கள அவெர்கள. ஆனபொல் அவெர்களுக்கு அத்திவீன் உளநபொட்டுப் பிரசசடனடய பற்றிலயபொ, மனித
உரிடம மீறல்கள பற்றிலயபொ எங்லக வதரியப்லபபொகுத. இனப்பிரசசிடன மட்டும தீவில் இல்லேபொத
இருந்தபொல் இலேங்டகத் தீவெபொனத சிங்கப்பூரிலும பபொர்க்க முன்லனறிய நபொடைபொக வெளர்ந்திருக்கும. எல்லேபொம
பிரிட்டிஷ் ஆட்சி வசய்த பின்னர், நபொட்டுக்கு 1948 இல் சதந்திரம வெழங்கிச வசன்றலபபொத, இந்தியபொவில்
இருந்த

பபொக்கிஸ்தபொன்

பிரிக்கப்

பட்டைலபபொத

ஏற்பட்டை

இந்த

முஸ்லீம;

இனக்கலேவெரத்டத

வதரிந்திருந்தம, இலேங்டகயில் சதந்திரத்தக்குப்பின் இந்தியபொவில் நடைந்தத லபபொல் இனக் கலேவெரம,
எப்லபபொதபொவெத வவெடிக்கலேபொம என்ற எதிர்பபொர்த்த அதற்கு முன்வனசசரிக்டகயபொகத் தீர்வுகபொணபொமல்
லபபொனத மிகப் வபரிய தவெற. பிரித்தபொனியர் தம ஆட்சி வசய்த லதசங்கடள விட்டுப் லபபொகும லபபொத
வெரும நபொட்களில் ஒரு பிரசசடன வதபொடைரக் கூடிய சூழடலே உருவெபொக்கி விட்லடை வசன்றபொர்கள.
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“இடறவென் வகபொடுத்த இந்த வசபொர்கத்தீடவெ எதற்கபொக அரசியல்வெபொதிகள சீரழிக்க லவெண்டும”? என
வெபொயுக்குள முணுமுணுத்தக் வகபொண்டைபொர் லஜபொன். பக்கத்தச சீட்டில் இருந்த பயணி பிரசபொத், இந்தியன்
என்ற அவெரின் ஆங்கிலே உசசரிப்பில் இருந்த லஜபொன் அறிந்த வகபொண்டைபொர்.
“உண்டம. இத்தீவு ஒரு கபொலேத்தில் வசபொர்க்க பூமி தபொன். ஆனபொல் இப்லபபொத அரசியல்வெபொதிகள
வகபொளடளயடிக்கும தீவெபொக டநஜீரியபொடவெப் லபபொல் மபொறிவிட்டைத. 1948 ஆம கிடடைத்த சதந்திரத்திற்குப்
பின் ஏற்பட்டை அரசியல் மபொற்றம தீடவெ நரகத்தீவெபொக மபொற்றிவிட்டைத. 1956 ஆம ஆண்டுக்குப் பின் பலே
இனக்கலேவெரங்கள தமிழர்கடளக் குறிடவெத்லத இடைமவபற்றன”, என்றபொர் பிரசபொத். அவெர் லபசசில்
இருந்த அவெர் வெடை இந்தியபொடவெச லசர்ந்தவெர் என்படத லஜபொன் ஊகித்தபொர்.
“நீங்கள வெடை இந்தியரபொ”? என்ற பிறசபொத்டத லநரடியபொகலவெ லஜபொன் லகட்டு விட்டைபொர்.
“ ஆம நபொன் உத்திரபிரலதசத்தில் உளள அலமத்தி என்ற ஊடரச லசர்ந்தவென்.”
“ ஓலகபொ அப்படியபொ. அத ரபொஜீவ் கபொந்தி லபபொட்டியிட்டு வவென்ற இடைமபொசலச. அப்லபபொ நீர் கபொங்கிரஸ் கட்சி
ஆதரவெபொளரபொ? லஜபொன் லகட்டைபொர்.
“ நபொன் இந்தியபொ சதந்திரம வபற்ற நபொளில் இருந்லத கபொங்கிரஸ்தபொன். தபொடயப்லபபொலே ரபொஜீவ் தபொனபொகலவெ
தனக்கு மரணத்டதத் லதடிக்வகபொண்டைபொர். விடுதடலேப் புலிகடள அடைக்க நிடனத்த அவெர் எடுத்த
முடிவுகலள அவெருக்கு யமனபொயிற்ற” என்ற வசபொல்லி பிரசபொத் கவெடலேப்பட்டைபொர்.
“ இலேங்டகக்கு இந்திய அடமதிப் படடைடய அனுப்ப ரபொஜீவ் கபொந்தி எடுத்த முடிவு பிடழயபொனத ”
லஜபொன் பதில் அளித்தபொர்.
“ அடத எப்படிச வசபொல்லேமுடியும? இலேங்டக ஜனபொதிபதி வஜயவெர்தனபொ லகட்டைதற்கபொகலவெ அவெர் அந்த
முடிடவெ எடுத்தபொர்” என்றபொர் பிரசபொத்.
“ஆனபொல் வஜயவெர்தனபொ ரபொஜீடவெ விடை அனுபவெம வெபொய்ந்த அரசியல் சபொணக்கியன். தபொன் திட்டைமிட்டைபடி
இந்திய

அடமதிப்படடைடய

இலேங்டகக்கு

வெரவெடழத்த,

தமிழர்களுக்கு

ஒரு

பபொடைம

படிப்பித்தவிட்டைபொர். நபொன், அடமதிப் படடை வெடைக்கில் இருந்த கபொலேத்தில் ரிப்லபபொர்டைரபொக யபொழ்ப்பபொணம
லபபொயிருந்லதன். அங்கு நடைந்த பலே மனித உரிடம மிறல்கடளப் பற்றி எனக்குத் வதரியும. அடமதிடயக்
கபொக்க லபபொன படடை அதற்குப் பதிலேபொக மக்களிடடைலய பீதிடய உருவெபொக்கியத. ஒரு இந்திய இரபொணுவெ
அதிகபொரி எனக்குச வசபொன்னபொர், “ யபொழ்ப்பபொணத் தமிழர்கள வீடு வெபொசல்,டிவி, பிரிட்ஜ, டமக்கிலரபொலவெவ்,
லவெபொஷங் வமசின் ஆகியடவெலயபொடு வெசதியபொன வெபொழ்க்டக வெபொழ்கிறபொர்கள. இடத விடை லவெற என்ன
அவெர்களுக்குத் லதடவெ” என்ற. அதற்கு நபொன் அவெருக்குச வசபொன்லனன், “அவெர்களுக்குத் லதடவெ விடலே
மதிக்கமுடியபொத சதந்திரம. எப்படி இந்தியர்கள பிரிட்டிஷ் அரசக்கு எதிரபொகப் லபபொரபொடினபொர்கலளபொ அலத
லபபொன்ற தபொன் அவெர்களும சிறீலேங்கபொ அரசின் அடைக்குமுடறக்கும, இனத்தலவெசக் வகபொளடககளுக்கும
எதிரபொகப் லபபொரபொடுகிறபொர்கள”, லஜபொன் வசபொன்னபொர்.

8

“அரசக்கு எதிரபொன விடுதடலேப் புலிகளின் வசயற்பபொடுகடளயும, புலிகளுக்கு ஆதரவெபொகச வசயற்படை
லவெண்டைபொம என்ற மக்களுக்கு இந்தியப் படடை விட்டை எசசரிக்டகயபொகவும, எடுத்த நடைவெடிக்டகயபொக
இருக்கலேபொம அல்லேவெபொ?” பிரசபொத் வசபொன்னபொர்.
“ அதற்கபொக அடமதிடய நிடலேநபொட்டைலவெ வெந்திருக்கிலறபொம என்ற வசபொல்லிப் வபண்கடளக்
கற்பழித்தம,

மக்கடளக்

வகபொடலே

வசய்த

இருக்கலவெண்டியதில்டலே.

இந்தியப்படடைக்கும;

சிங்களப்படடைக்கும என்ன வித்தியபொசம? இரண்டும ஒன்லற:” லஜபொன் வசபொன்னபொர்.
“ அப்லபபொ நீர் வசபொல்லுகிறீரபொ அடமதிப்படடைடய யபொழ்ப்பபொணத்தக்கு அனுப்பியதபொல் தபொன் ரபொஜீவ்
கபொந்தி வகபொடலே வசயப்பட்டைபொர் என்ற”?
“நீலர வதரிந்தவகபொளளலவெண்டும. அவெரின் தபொய் இந்திரபொ தங்க லகபொயிடலேத் தபொக்கியதபொல் சீக்கியர்களபொல்
வகபொடலே வசய்யப்பட்டைபொர். அலதமபொதிரி இவெருக்கும நடைந்திருக்கு”, லஜபொன் சருக்கமபொக பதில் அளித்தபொர்.
“ ஆனபொல் இப்வபபொத பபொர்த்தீரபொ ஆயிரக்கணக்கபொன உயிர்கடளப் பலிவகபொடுத்தக் கண்டைத தபொன் என்ன?
முளளிவெபொய்க்கபொல் கடடைசி யுத்தத்தில் இருந்த உயிர் தப்பியவெர்கள எல்லலேபொரும இப்லபபொத திறந்த வவெளி
முகபொமகளில் அகதிகளபொக இருக்கிறபொர்கள”, என்றபொர் பிரசபொத.
அடதப்பற்றி உண்டம அறிந்த எழுதத் தபொலன நபொன் சிறீ லேங்கபொவுக்குப் லபபொகிலறன் என்படத இவெருக்கு
நபொன் ஏன் வசபொல்லேலவெண்டும என்ற லஜபொன் தன் மனதக்குள நிடனத்தக் வகபொண்டைபொர்,
“உங்கள சீட் வபல்ட்டுகடள இறகக் கட்டிக் வகபொளளுங்கள. விமபொனம சிலே நிமிடைங்களில் தடரயில்
இறங்கப்லபபொகிறத” விமபொனக் வகப்டைனின் அறிவித்தல் அவெர்களுடடைய சூடு பிடித்த வெபொதங்களுக்கு
முற்றப்புளளி டவெத்தத.
“மிஸ்டைர் பிரசபொத் உமடமச சந்தித்ததில் மகிழ்சசி. லநரம லபபொனத கூடைத் வதரியவில்டலே. சந்தர்ப்பம
கிடடைத்தபொல் திருமபவும சந்திப்லபபொம” என்ற பிறசபொத்லதபொடு டகக்குலுக்கி லஜபொன் விடடைவபற்றபொர்.
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ஒரு டகயில் டகப்வபட்டியும மறடகயில் பயணப் டபலயபொடும, லதபொள பட்டடையில் கவமரபொலவெபொடு;
குடிவெரவு அதிகபொரிகள இருக்கும லமடசக்குப் லபபொனலபபொத இரு கண்கள தன்டன அவெதபொனித்தடதக்
கண்டும கபொணபொதத லபபொல் லஜபொன் இருந்தபொர். அதிகபொரி லஜபொனிடைம இருந்த பபொஸ்லபபொரட்டடை வெபொங்கிப்
பபொர்த்த அவெர் லகட்டை லகளவிகளுக்கு அடமதியபொக லஜபொன் பதில் அளித்தபொர். தபொன் ஒரு கலனடிய
ஊடைகவியலேபொளர் என்ற அதிகபொரி லகட்டைதிற்கு பதில் வசபொன்னபொர். அரசியல் கலேக்கபொமல் அடமதியபொக
அதிகபொரி லகட்டை லகளவிகளுக்குப் பதில் வசபொன்னபொர். லஜபொனின் பபொஸ்லபபொர்ட்டின் பக்கங்கடளப் புரட்டிப்
பபொர்த்தவிட்டு “பலே நபொடுகளுக்குப் லபபொய் இருக்கிறீர் லபபொல் வதரிகிறத” என்றபொர் அதிகபொரி.
“ ஆம.” சருக்கமபொகப் பதில் வசபொன்னபொர் லஜபொன்.”
இருகிழடமகளுக்கு விசபொவுக்கபொன சீல் அடித்த பபொஸ்லபபொர்ட்டடை திருப்பிக் வகபொடுத்தபடி “இந்த அழகிய
தீவில் இரு வெபொரங்கடளச சந்லதபொஷமபொக களிக்க என் வெபொழ்த்தக்கள”, என்றபொர் அதிகபொரி.
“நன்றி லசர். ஏற்கனலவெ பலேதடைடவெ சிறிலேங்கபொவுக்கு வெந்திருக்கிறன்” என்ற புன்முறவெலலேபொடு பதில்
அளித்தவிட்டு சங்கப் பகுதிக்குச வசன்றபொர் லஜபொன்.. சங்க அதிகபொரி லஜபொனின் பபொஸ்லபபொர்ட்டடை வெபொங்கிப்
பபொர்த்தவிட்டு கலனடியன் என்ற அறிந்தவுடைன் ஒரு விதச வசக்கிங்கும வசய்யபொமல் “நீர் லபபொகலேபொம”,
என்றபொர்.
வெரும பயணிகடளச சந்திக்க வெருபவெர்கள நிற்கும பகுதிக்கு லஜபொன் லபபொனலபபொத தனத வபயர்
பலேடகடயத் தூக்கியபடி ஒருவெர் டடைலயபொடு நிற்படதக் கண்டைபொர். அவெரிடைம லநலர லபபொய், “ நபொன் தபொன்
வடைபொரண்லடைபொவில் இருந்த வெரும வடைபொரண்லடைபொ ஸ்டைபொர் பத்திரிடகயின் லஜர்னலிஸட் லஜபொன்;” என்ற
வபயர்ப் பலேடகடயத் தூக்கிக்லகபொண்டு நின்றவெரிடைம தன்டன அறிமுகப்படுத்தினபொர்.
“வவெல்கம டு சிறீலேங்கபொ லஜபொன். என் வபயர் மலகஷ். நபொனும உமடமப் லபபொல் ஆங்கிலேப் பத்திரிடக
ஒன்றில் லவெடலே வசய்யும ஊடைகவியலேபொளன்”, என்ற ஆங்கிலேத்தில் பதில் வசபொன்னபொர்.
“உமத வபயரில் இருந்த நீர் ஒரு சிறீலேங்கன் டைமில் என நிடனக்கிலறன். நபொன் நிடனப்பத சரியபொ”
லஜபொன் மலகடஷக் லகட்டைபொர்.
“முற்றிலும சரி லஜபொன். எல்லேபொச சிறிலேங்கங்களின் வபயர்கடளப் லபபொல் என் வபயரும நீண்டைத. என்
முழுப்வபயர் மலகஸ்வெரநபொதன். அடதச சருக்கி எல்வலேபொரும என்டன மலகஷ் என்ற கூப்பிடுவெபொர்கள.
நீரும என்டன அப்படிலய கூப்பிடைலேபொம” மலகஷ் வசபொன்னபொர்.
“மலகஷ்; எவ்வெளவு கபொலேம ஊடைகவியலேபொளரபொக இருக்கிறீர்”?
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“நபொன்

இந்தப்

பத்திரிடகயில்

லசர்ந்த
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வெருடைங்கள.

லபரபொதடன

பல்கடலேக்கழகத்தில்,

ஊடைகத்தடறயில் படித்தப் பட்டைம வபற்றவென். அதனபொல் என்லனபொடு பல்கடலேக்கழகத்தில் படித்தப்
பட்டைம வபற்ற, என்டனப்லபபொல் ஊடைகவியலேபொளரபொக லவெடலே வசய்யும லேலித் லசபொமரத்தினபொ
என்பவெடரத் வதரியும. அவெர் என் உற்றபொன்டம நண்பர். அவெரின் தபொய் மபொமன் விஜயரத்தினபொ என்பவெர்
ஒரு ரிட்டடையரபொன லமஜர் வஜனரல். பலே கபொலேம ஆர்மியில் லவெடலே வசய்தவெர்” என்ற லமலேதிக
விபரங்கடள மலகஷ் லஜபொனுக்குச வசபொன்னபொர்.
“ உமக்கு முக்கிய சிங்கள உயர் மட்டைத்தப் புளளிகலளபொடு வதபொடைர்பு இருப்படதயிட்டு மகிழ்சசி. இத
எனத லவெடலேக்கும உதவும”.
“ எனக்குப் பலே சிங்கள, முஸ்லீம நண்பர்கள இருக்கிறபொர்கள. எல்லலேபொரும பல்கடலேக்கழகத்தில்
என்லனபொடு ஒன்றபொகப் படித்த நண்பர்கள. சிலேர் உயர் அரச பதவிகளில் இருக்கிறபொர்கள. இலேங்டகயில்
யபொடரத் வதரியும என்பததபொன் முக்கியம. அதனபொல் எந்த லவெடலேடயயும விடரவெபொகத் தடடைகள
ஏதமின்றி வசய்ய உதவும”, மலகஷ் வசபொன்னபொர்.
“ நபொன் சிறீலேங்கபொவுக்கு சனபொமி பற்றி நடைந்தடத ஆரபொய்ந்த எழுத 2005 ஜனவெரியில் வெந்தனபொன். அப்லபபொத
ஐலேணட் என்ற ஆங்கிலே ஊடைகத்தக்கு லவெடலேவசய்த லேலித் என்ற ஊடைகவியலேபொளடர சந்தித்தனபொன். ஒரு
லவெடலே அவெடரத் தபொன் உமத நண்பர் என்கிறீலரபொ வதரியபொத” என்றபொர் லஜபொன்.
“ அவெலர தபொன் நபொன் வசபொல்லும லேலித் லசபொமரத்தினபொ என்பவெர். லேலித் என்ற கூப்பிடுலவெபொம”.
“ அத நல்லேதபொய் லபபொசச. ஏற்கனலவெ எனக்குத் வதரிந்த ஒருவெர் என் லவெடலேக்கு உதவெலேபொம.”
லஜபொனின் சூட்லகசகடள வெபொனில் வகபொண்டு லபபொய் டவெக்குமபடி சிங்களத்தில் பக்கத்தில் நின்ற
டிடரவெருக்கு மலகஷ் வசபொன்னபொர்.
.
“எந்த லஹபொட்டைலுக்குப் லபபொயபொக லவெண்டும லஜபொன்”? மலகஷ் லகட்டைபொர்.
“கலேதபொரி லஹபொட்டைல். நபொன் இங்கு வெருமலபபொத அங்குதபொன் தங்குலவென். லஹபொட்டைலின் வஜனரல்
மலனஜர் வசபொயிசபொ என் நண்பரபொகிவிடைபொர். அதபொடலே லஹபொட்டைலில் நல்லேபொக என்டனக் கவெனிப்பபொர்கள”
என்றபொர் லஜபொன்.
இருவெடரயும சமந்த வகபொண்டு வெபொன் கலேதபொரி லஹபொட்டைடலே லநபொக்கிப் பயணித்தத.
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முள்வவேலிக்குப பின்னனால – 2 : முள்வவேலி முகனாம
கலேபொதபொரி லஹபொட்டைடலே லஜபொனும மலகசம அடடைந்தலபபொத கபொடலே 9.00 மணியபொகிவிட்டைத.
“ நபொன் ரூமுக்கு லபபொனவுடைன் வடைபொரபொண்லடைபொவுக்குப் லபபொன் வசய்த என் பிரதம ஆசிரியலரபொடு
லபசலவெண்டியிருக்கிறத. அதற்குப் பிறகு குளித்தவிட்டு ஒரு சிறதூக்கம அவெசியம எனக்குத்
லதடவெப்படுகிறத. உமடமப் பகல் பதின்வரண்டு மணிக்கு லஹபொட்டைல் பபொர்டவெயபொளர்களுக்கபொன
லேவுஞ்சில் சந்திக்கிலறன். திறந்த வவெளி முகபொடமப் பற்றிய விபரங்களும, அங்குப் லபபொவெதற்கபொன
ஒழுங்குகடளப்

பற்றிப்

லபசலவெபொம.

உமத

பகல்

லபபொசனம

இன்ற

என்லனபொடு.

அடத

மறந்தவிடைபொடதயும” என்றபொர் லஜபொன்.
இருவெரும ஒன்றபொகக் லகபொப்பி அருந்திய பிறகு தங்கள பிஸ்னஸ் கபொர்டுகடள பரிமபொறிக் வகபொண்டைபொர்கள.
லஜபொன் நபொன் வெருமலபபொத லேலித்டதயும என் கூடைலவெ அடழத்தவெரவெபொ? முகபொமில் கடைடமயபொற்றம
இரபொணுவெத்தினர் பலேருக்குச சிங்களத்டத தவிர லவெற பபொடஷ வதரியபொத. அலத லபபொல் முகபொமில்
இருக்கும அகதிகள அலனகருக்க தமிழ் மட்டுலம வதரியும. நபொங்கள மூவெரும வமனிக் முகபொமுக்குப்
லபபொவெத நல்லேத. வமபொழிவபயர்ப்புக்கு உமக்கு உதவியபொக இருப்லபபொம;.

எங்கள பகல்

லபபொசனத்தக்குப்பின் நபொங்கள மூவெரும ரிட்டடையர்ட் லமஜர் வஜனரல் விஜயரத்தனபொடவெ சந்திக்கப்
லபபொகலேபொம. எங்களுக்குத் திறந்தவவெளி முகபொடமப் பபொர்க்க லபபொவெதற்கபொன உதவிடய அவெரிடைம
லகட்கலேபொம. சிறீலேங்கபொவில் எடதச வசய்வெதபொனபொலும உயர் இடைத்தில் யபொடரத் வதரியும என்பத தபொன்
முக்கியம.” என்றபொர் மலகஷ.
“நீர் வசபொல்வெத உண்டம. லேலித்தம எங்கள குழுவில் இருப்பதில் எனக்கு ஆட்லசபடன இல்டலே.
லமஜர்; விஜய்டய அவெர் வீட்டில் லபபொய் சந்தித்த எமத பிளபொடனப் பற்றிச வசபொல்லுலவெபொம. லமஜடர
நபொன் ஒரு தடைடவெ இங்கு வெந்திருந்தலபபொத யபொழ்ப்பபொணத்தில் சந்தித்லதன். நல்லே உதவி வசய்யக் கூடிய
மனிதர் ஆனபொல் கண்டிப்பபொனவெர். அவெருக்கு எல்லேபொம வசபொன்ன லநரத்தில் நடைக்க லவெண்டும. லநரத்தக்கு
மதிப்புவகபொடுப்பவெர் என்ற அப்பலவெ நபொன் கணித்தவிட்லடைன்” என்றபொர் லஜபொன்.
“ நீங்கள சரியபொகலவெ லமஜடர கணித்திருக்கிறீர். அப்பச சரி லஜபொன். பிறகு பகல் நபொம சந்திப்லபபொம”
என்ற விடடைவபற்றபொர்; மலகஷ்.
தனக்கு மூன்றபொம மபொடியில் தரப்பட்டை 304 இலேக்க

அடறடய லநபொக்கிப் லபபொர்டைர் வபபொதிகலளபொடு

முன்லன வசல்லே அவெடனப் பின் வதபொடைர்ந்தபொர் லஜபொன்.
சரியபொகப் பகல் பதின்வரண்டு மணிக்கு லஜபொன் லேவுஞ்சக்கு லபபொன லபபொத மலகசம லேலித்தம
அவெருக்கபொக ஏற்கனலவெ வெந்த கபொத்தக் வகபொண்டுடிருந்தபொர்கள. லஜபொடனக் கண்டைவுடைன் “வவெல்கம பபொக்
டு சிறீலேங்கபொ லஜபொன்” என்ற டக குலுக்கி வெரலவெற்றபொர் லேலித்”.
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“தங்கியூ லேலித்.எப்படி இருக்கிறீர். லபபொன தடைடவெ உமடமப் பபொர்த்தடத விடை

நீர் வவெயிட்

லபபொட்டிருக்கிறத லபபொல் எனக்குத் வதரிகிறத. லவெடலே அதிகலமபொ”? லேலித்டதப் பபொர்த்தச சிரித்தபடி
லஜபொன் லகட்டைபொர்.
“லஜபொன்,

இப்லபபொத

லேலித்

அவெர்

லவெடலே

வசய்யும

லபப்பரின்

உதவி

ஆசிரியரபொக

நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபொர். . அவெருக்குத். லதகப்பயிற்சி வசய்ய லநரம கிடடைப்பதில்டலே. லவெடலே
அதிகம. நபொட்டுப் லபபொர் வசய்திகடளப் பற்றி எழுதவெத அவெர் வபபொறப்பு.” என்ற லேலித்தக்கு பதிலேபொக
மலகஷ் பதில் அளித்தபொர்.
மூவெரும ஆளுக்கு ஒரு லேயன் லேபொகர் பியருக்கு ஓடைர் வசய்தவிட்டுத் திறந்த வவெளி முகபொடமப் பபொர்க்கப்
லபபொகும பயண ஒழுங்குகடளப்பற்றிப் லபச அமர்ந்தபொர்கள.
“நபொன் லபபொனதடைடவெ லவெடலேயபொக வெந்த யபொழ்ப்பபொணம லபபொனலபபொத பலே தடடைகடளக் கடைந்த A9
பபொடதயில் லபபொக லவெண்டியிருந்தத, தபொண்டிக்குளத்தக்கு வெடைக்லக எல்டிடி யின் ஆட்சி, வதற்லக
சிறீலேங்கபொ அரசின் ஆட்சி. ஆனபொல் இப்லபபொத லபபொர் முடிந்ததபொல் அந்த நிலேடம மபொறிவிட்டைத என்பதபொல்
தடடைகள இருக்கபொத என நிடனக்கிலறன்”, லஜபொன் இருவெடரயும பபொர்த்தக் லகட்டைபொர்.
“ அதிகமபொக இருக்கபொத. ஆனபொல் திறந்த லவெளி முகபொமுக்குள லபபொய் சற்றிப் பபொர்க்க எவெரும உத்தரவு
இன்றி லபபொகமுடியபொத. அதற்குத் தபொன் லமஜர் விஜய்யின்; உதவி எங்களுக்குத் லதடவெ.” மலகஷ் பதில்
வசபொன்னபொர்.
“முகபொமுக்குப் லபபொகும ரூட் வதரியுமபொ மலகஷ்” , லஜபொன் லகட்டைபொர்.
“நபொங்கள லபபொகப் லபபொவெத வெவெனியபொவுக்கு அருலகயுளள வசட்டிக்குளம என்ற பகுதிக்கு. அங்கு இரு
வெழியபொகப் லபபொகலேபொம. ஒன்ற மதவெபொசசியில் இருந்த ஏ 14 மன்னபொருக்குப் லபபொகும பபொடத வெழியபொகவும,
மற்றத வெவுனியபொவில் இருந்த

மன்னபொருக்குப லபபொகும ஏ 30 பபொடத வெழியபொகவும; லபபொகலேபொம

வெவுனியபொவில் இருந்த சமபொர் 30 டமல் தூரத்தில் வசட்டிக்குளம இருக்கிறத. மபொதவெபொசசியில் இருந்த
லபபொவெதபொனபொல் 15 டமல்கள குடறவு. வசட்டிக்குளத்தில், ஒரு கபொலேத்தில் விவெசபொயப் பண்டணயபொக
இருந்த இடைத்தில் தபொன் இப்லபபொத திறந்த வவெளி முகபொம இருக்கிறத” லேலித் பதில் வசபொன்னபொர்.
“ அப்படியபொ? அரசின் கபொணியபொ அத? லஜபொன் இருவெடரயும பபொர்த்தக் லகட்டைபொர்.
“ இல்டலே லஜபொன். அத மபொனிக்கம என்ற ஊர்கபொவெற்தடறயில் உளள சருவில் கிரபொமத்டதப்
பிறப்பிடைமபொக வகபொண்டை பிரபலே தமிழ் பிஸ்மன்னின் கபொணி. அதனபொல் தபொன் அவெரின் வபயரில் மணிக்
திறந்த வவெளி முகபொம என்ற அடழக்கப்படுகிறத. சிடறசசபொடலே என்ற வெபொர்த்டதடய அரச பபொவிக்க
விருப்பப் படைவில்டலே. கபொரணம உலேக நபொடுகளின் லகளவிகளுக்கு பதில் அளிக்க லவெண்டி வெரும
என்பதபொல், லபபொரினபொல் உளனபொட்டில் புலேம வபயர்ந்தவெர்களுக்கு ஐடிபி (IDP) என்ற நபொமம இட்டு திறந்த
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வவெளியில் முற்கமபிகள சூழ சிடறடவெத்தபொலும; அந்த நலேன்புரி முகபொடம,

வவெல்பியபொர் வசன்டைர்

( Welfare Center) என்லற சபொதர்யமபொக அரச அடழக்கிறத” என்றபொர் லேலித்.”
“எத்தடன லபர் சிடறக்குள இருக்கிறபொர்கள”
“நபொன் நிடனக்கிலறன் சமபொர் 30,000 முதல் 40,000 வெடர 4 முகபொங்களுக்குள இருக்கிறபொர்கள.” என்றபொர்
லேலித.;
“அங்கு லபபொவெதற்கு எவ்வெளவு தூரப் பயணம வசய்யலவெண்டும”
“ வெவுனியபொவுக்குப் லபபொய் அங்கிருந்த லபபொவெதபொனபொல் சமபொர் 180 டமல்கள வெடர இருக்கும.
மதவெபொசசிக்குப்

லபபொய்

அங்கிருந்த

லபபொவெதபொனபொல்

160

டமல்

தூரம.

ஆற

அல்லேத

ஏழு

மணித்தியபொலேங்களில் லபபொய்விடைலேபொம” லேலித் வசபொன்னபொர்.
“கபொடலே ஐந்த மணிக்குப் பயணத்டத வகபொழுமபில் இருந்த ஆரமபித்தபொல் பகல் பதிவனபொரு மணிக்குள
குருநபொகல். தமபுளள, அனுரபொதபுரம வெழியபொகப் லபபொய்விடைலேபொம. லபபொகும லபபொத குருநபொகலில் கபொடலே
உணவு எடுக்கலேபொம” என்றபொர் மலகஷ்.
“ அத சரி லபபொகும வெபொகனத்டதப் பற்றி வசபொல்வில்டலேலய.”

“ லயபொசிக்க லவெண்டைபொம ஏற்கனலவெ ஏவிஸ் (AVIS) என்ற வெபொடைடகக்கு கபொர் விடும வகபொமவபனியில் புத
லபலஜபொ 404 கபொர் ஒன்டற ஓட்டுநலரபொடு புக் வசய்த விட்லடைன்” மலகஷ் வசபொன்னபொர்.
“ இனி அப்ப லமஜரிடைம லபபொய் லபசி அவெர் மூலேம வமனிக் முகபொமுக்குள லபபொய் அங்குளளவெர்கடளச
சந்தித்தப் லபச அனுமதி வபற்றத் தருமபடி லகட்லபபொம. என்ன லேலித் வசபொல்லுகிறீர்”?.
“ இப்லபபொமணி இரண்டைபொகிவிட்டைத. நபொன் அவெரிடைம மூன்ற மணிக்குச சந்திக்க வெருவெதபொகப் லபபொன்
வசய்த ஏற்கனலவெ வசபொல்லிவிட்லடைன். வெபொருங்கள வசபொன்ன லநரத்தக்கு நபொம அவெரிடைம லபபொயபொக
லவெண்டும” என்ற லேலித் வசபொன்னபொர். மூவெரும லபசி முடிந்த, பகல் லபபொசனத்டத; உண்டை பின்
வகபொழுமபு 7 யில் உளள லஹபொர்டைன் பிலளசில் இருக்கும லமஜர் விஜய்யின் வீட்டடை லநபொக்கிப்
புறப்பட்டைனர்.
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எதவும வசபொன்ன லநரத்தக்கு நடைக்கலவெண்டும என்படதக் வகபொளடகயபொகக் வகபொண்டைவெர் லமஜர் விலஜய்.
ஆறடி மூன்ற அங்குலேம அவெர் உயரம இருக்கும. திரண்டை லதபொல்கள. ரிட்டடையரபொகியும ஆர்மி மீடச
மடறயவில்டலே. அகண்டை சிரிப்பு. முகத்தில் லபபொரின் சின்னமபொக ஒரு தளுமபு.
வகபொழுமபு 7 இல் உளள லஹபொர்டைன் பிலலேசில், அவெருடடைய பங்களபொ இருந்தத, வீட்டுக்கு முன்லன சிற
மலேர் லதபொட்டைம. கபொடர தடலேவெபொயிலில்; நிறத்தி விட்டு லஜபொன், மலகஷ், லேலித் மூவெரும கடரவிட்டு
இறங்கிய

லபபொத

லமஜரும

மடனவியும

ஏற்கனலவெ

அவெர்களின்

வெருக்டகக்கபொக

வெபொசலில்

கபொத்தநின்றனர்.
லமஜர் விஜய்யும அவெர் மடனவி அலனபொஜபொவும சிரித்த முகத்லதபொடு மூவெடரயும வெரலவெற்றபொர்கள.
பிரதபொன ஹபொலுக்கு எல்லலேபொரும லபபொய் அமர்ந்தனர். ஹபொலின் சவெரில் இரு வபரிய படைங்கள. ஒன்ற
லமஜர் ஆர்மி யுனிலபபொர்லமபொடு கபொட்சி அளித்தபொர். அவெரத உடடையில் இருந்த 2 நட்சத்திரங்கள அவெடர
லமஜர் வஜனரபொலேபொக அவெர் வெகித்த பதவிடய எடுத்தக்கபொட்டிய கமபீரமபொக நிற்கும படைம. மற்றத
லமஜரும மடனவியும திருமணத்தின் லபபொத எடுத்தப்படைம.
“லமஜர் விஜய் நபொன் கடடைசியபொக ஒரு வெருடைத்தக்;கு முன் பபொர்த்தபிறகு இப்லபபொத தபொன் உமடமச
சந்திக்கிலறன். உங்கள லதபொற்றத்தில் அவ்வெளவெபொக மபொற்றமில்டலே” லஜபொன் வசபொன்னபொர்.
“ தினமும கபொடலே இரண்டு டமல் லகபொல்லபசில் (Galle Face) நண்பர்கலளபொடு நடைப்லபன். அவெர்கலளபொடு
லகபொலேப் விடளயபொடுலவென். ஓட்டைரஸ் (Otters)

சவிமமிங் பூலுக்குப் லபபொய் நீந்தலவென். தினமும

அடரமணித்தயபொலேம வமடிட்லடைட் பண்ணுலவென். உணவில் நபொன் கவெனம. அத தபொன் லதகம வவெயிட்
லபபொடைபொமல் பபொர்த்தக்வகபொளளக் கூடியதபொக இருக்கிறத.” என்றபொர் விஜய்.
“உங்களுக்கு என்ற சிவெபொஸ் ரீகல் லபபொத்தல் ஒன்ற அன்பளிப்பபொகக் வகபொண்டு வெந்திருக்கிலறன்”, என்ற
தபொன் வகபொண்டுவெந்த விஸ்கி லபபொத்தடலே லமஜரிடைம லஜபொன் வகபொடுத்தபொர்.
“லஜபொன், நீர் என்டன நிடனத்தக் வகபொண்டு வெந்த அன்பளிப்புக்கு என் நன்றி. நபொன் இப்லபபொத தினமும
குடிப்படத எவ்வெளலவெபொ குடறத்தவிட்லடைன். எப்லபபொதபொவெத ஒரு நபொள நண்பர்கடளச சந்திக்கும லபபொத
இரண்டு கிலேபொஸ் விஸ்கி மபொத்திரம எடுப்லபன்” என்றபொர் விஜய்.
“அத நல்லேத. நண்பர்கள வெந்தபொல் இத அவெர்கலளபொடு லசர்ந்த சடவெக்கத் லதடவெப்படும”
“ அத சரி முகபொமுக்குப் லபபொகும ஒழுங்குகடளச வசய்த விட்டீர்களபொ?” லமஜர் அவெர்கடளப் பபொர்த்தக்
லகட்டைபொர்.
” அவதல்லேபொம வசய்தபொகிவிட்டைத. ஏவிஸ் வரனட் கபொர், ஓட்டுநலரபொடு புக்வசய்தபொசச,
ஒன்டறத் தவிர” என்றபொர்; லேலித்.
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முக்கியமபொன

“ என்னத லேலித்”.?
“ முகபொமுக்குளலள லபபொய் பபொர்த்த அங்குளளவெர்கலளபொடு லபசவெதற்குத் லதடவெயபொன அனுமதி.”
“ அடதப் பற்றி லயபொசிக்கலவெண்டைபொம. அடதப்பற்றி ஏற்கனலவெ முகபொமுக்குப் வபபொறப்பபொக உளள லமஜர்
வின்வசன்ட்லடைபொடு கடதத்த விட்லடைன். அவெர் எல்லேபொம கவெனித்தக் வகபொளவெபொர்; . எனக்கு பலேபொலியிடலே
அசிஸ்டைன்டைபொக வின்வசன்டை இருந்தவெர். நல்லே மனுசன். என் நண்பரும கூடை. அவெருக்கு ஒரு கடிதம
தருகிலறன். அவெரிடைம வகபொடுங்கள. உங்களுக்குத் லதடவெயபொனடத அவெர் கவெனித்தக்வகபொளவெபொர்;”
என்றபொர் விஜய்.
“ மிகவும நன்றி லசர்”. மலகஷ் வசபொன்னபொர்.
“ஒன்ற மட்டும உங்கள மூவெருக்கும வசபொல்லே விருமபுகிலறன் அங்கு இருக்கும மட்டும இயன்றளவு எல்
டி டி (LTTE) யுக்கு ஆதரவெபொகக் கடதக்கலவெண்டைபொம “.
“ நபொங்கள அப்படிக் கடதத்த உங்கடளச சிக்கலில் மபொட்டி விடை மபொட்லடைபொம. அத சரி படைம எடுப்பதில்
பிரசசடன இருக்கபொலத?” என்ற தன் சந்லதகத்டத லஜபொன் லகட்டைபொர்.
“அடதப் பற்றி வின்வசன்லடைபொடு லபசிக்வகபொளளுங்கள. நீங்கள அங்குத் தங்கமுடியபொத. முகபொடமச
சற்றிப் பபொர்க்க இரண்டு நபொட்கள லதடவெ. அதனபொல் ; ஒரு இரவுக்கு வெவுனியபொவில் உளள லஹபொட்டைலில்
நீங்கள தங்கலேபொம”, அறிவுடர வசபொன்னபொர் லமஜர் விஜய்.
.
“முகபொமுக்குப் லபபொவெத அவ்ளவு இலேகுவெல்லே. பலே வசக்லபபொஸ்டுகடளத் தபொண்டிச வசல்லேலவெண்டும.
வமனிக் முகபொடமப் லபபொல் இன்னும 3 முகபொமகள இருக்கிறத அவெற்றிற்கு அருணபொசசலேம, கதிரகபொமர்,
இரபொமநபொதன் என்ற வபயர் டவெத்திருக்கிறபொர்கள. அமமுகபொங்களில் வபரியத வமனிக் முகபொம. . இந்த
முகபொடமச சற்ற முற்கமபி லவெலி . இலேகுவில்; முகபொமுக்குள இருப்பவெர்கள தப்பி ஓடை முடியபொத.
வமனிக்முகபொமுக்குள ஆண்கள வபண்கள சிறவெர்கள , குழந்டதகள வெலேம குடறந்தவெர்கள லபபொன்ற பலே
தரப்பட்டை

மக்கள

வசய்யபொத

குற்றத்தக்குக்

டகதிகளபொக

டவெக்கப்பட்டுளளனர்.

நபொட்டிலலேலய, உளளூல் புலேம வபயர்ந்தவெர்கள ஐடிபி என்ற வபயரில்

தம

வசபொந்த

திறந்த வவெளி சிடறயில்

பரிதபொபத்தக்குரிய வெபொழ்வு வெபொழ்கிறபொர்கள. அவெர்கள எல்லலேபொரும வசய்த குற்றம ஈழத்தில் தமிழனபொகப்
பிறந்தத மட்டுலம, வஜர்மனியில் ஹிட்லேரின் ஆட்சியின் லபபொத யூதர்கள எப்படி நடைத்தப்பட்டைபொர்கலளபொ
அலத லபபொன்ற நிடலே. தவெக்கும டகயுமபொக இரபொணுவெம அவெர்கடளக் கண்கபொணித்தபடிலய இருக்கிறத.
வெரிடச வெரிடசயபொக அடமக்கப்பட்டை கூடைபொரங்களுக்குள ஒரு முடைங்கிய வெபொழ்க்டக. அக்கூடைபொரங்கள
தணியபொலும, அலுமினியத்தகடுகளபொலும

லவெயப்பட்டிருக்கின்றன..

தண்ணீர் வெசதி, மலேம சலேம

களிக்கும வெசதிகள மிகக் குடநவு. ஒரு கூடைபொரத்தக்குள இரு குடுமபங்கள வெபொழ்கின்றன. வெபொகனம
லபபொனபொல் அல்லேத பலேத்த கபொற்ற வீசினபொல் மண்டண வெபொரிக் கூடைபொரத்தக்குள வகபொட்டும.
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அடிக்கடி இரபொணுவெத்தின் வெபொகனங்கள ஒரு முகபொமில் இருந்த மற்டறய முகபொமகளுக்குப் லபபொய் வெரும.
முகபொமில் இருப்பவெர்கள சதந்திரமபொக ஒரு முகபொமில் இருந்த மற்டறய முகபொமகளுக்குப் லபபொய்
வெரமுடியபொத. 3 சக்கர வெண்டியில் பயணிப்பவதன்றபொல் ஒன்ற அல்லேத இரண்டு கி.மீ தூரத்தக்குப்
பயணிப்பதற்கு அதிக பணம வகபொடுக்க லவெண்டி வெரும” , மலகஷ் முகபொமகடளப் பற்றிய விபரங்கள
வசபொன்னபொர்.
“ அத சரி மலகஷ் உமக்கு இவதல்லேபொம எப்படித் வதரியும. நீர் அங்கு எப்லபபொதபொவெத லபபொனீரபொ? லஜபொன்
மலகடஷக் லகட்டைபொர்.
“ நபொன் லபபொகவில்டலே. அங்குப் லபபொய்வெந்த எனத
வசபொன்னடதத்

தபொன்

வசபொன்லனன்.

நண்பரபொன சிங்கள உடைகவியபொலேர் ஒருவெர்

அதவுமில்லேபொமல்

இந்த

விபரம

சிலே

பத்திரிடகயிலும

வவெளிவெந்தளளத”.
“ மலகஷ் லமலும முகபொடமப் பற்றிய விபரங்கள வதரிந்தபொல் வசபொல்லும” .
அகதிகடளச சந்திக்க வெரும பபொர்டவெயபொளர்கள அடற மிகச சிறியத. நூற்றக் கணக்கபொனவெர்கள தம
இனித்தவெர்கடளச சந்திக்க மணிக்கணக்கில் கபொத்திருக்க லவெண்டிவெரும. லவெகு லநரம கபொத்திருந்தவிட்டு
சந்தித்தவெர்கலளபொடு நீண்டை லநரம லபச

வமய்க்கபொப்பபொளர்கள விடைமபொட்டைபொர்கள. “வவெகு லநரம

கடதத்தவிட்டீர். மற்றவெர்களும கடதக்க லநரம லவெண்டும”’ என்ற கட்டுப்படுத்தி விடுவெபொர்கள.
வபபொருட்கள அல்லேத வகபொண்டு வெந்த உணடவெ வெந்திருந்தவெர்கள வகபொடுப்பத அவ்வெளவு இலேகுவெல்லே.
கடும பரிலசபொதடனக்குப் பின்னலர அப் வபபொருட்கடள அவெர்கள வகபொடுக்க முடியும,” லேலித் வசபொன்னபொர்.
நீண்டை பணத்தின் பின் லஜபொன், மலகஷ், லேலித் ஆகிய மூவெரும வமனிக் முகபொடம அடடையும லபபொத பகல்
ஒரு பதின்வரண்டைபொகிவிட்டைத. வெரும வெழியில் இரு தடைடவெ அவெர்கள இரபொணுவெத்தடடைகடள
தபொண்டைலவெண்டியிருந்தத, லேலித் இருந்தபடியபொல் தபொங்கள மூவெரும பத்தி;ரிடகயபொளர்கள என்படதயம
முகபொமில் வெபொழும அகதிகடளப் பற்றிக் கண்டு அறிய வெந்ததபொகச சிங்களத்தில் விளக்கம வகபொடுத்தபொர்.
“யபொடரக் கபொமபில் சந்திக்கப் லபபொகிறீர்கள”?, வெவுவெனியபொவில் உளள இரபொணுவெக் வசக லபபொஸ்ட்டுக்குப்
வபபொறப்பபொய் இருந்த சபொர்ஜன்ட் ஒருவெர், அவெர்கடளச சிங்களத்தில் லகட்டைபொர்.
“நபொங்கள

லமஜர்

வஜனரல்

வின்சனட்

வபவரரபொடவெச

சந்தித்த

அனுமதி

வபற்ற

கபொமடப

பபொர்க்கப்லபபொகிலறபொம” என்றபொர் லேலித்.
“ உங்களுக்கு ஏற்கனலவெ அவெடரத் வதரியுமபொ?” சபொர்ஜன்ட் லகட்டைபொர்.
“ அவெருக்கு ரிட்டடையரபொன லமஜர் வஜனரலேபொக இருந்த விஜயரத்தினபொ கடிதம தந்திருக்கிறபொர்”.
“ ஓ நீங்கள மூவெரும; லமஐர் வஜனரபொலேபொக இருந்த விஜயரத்தினபொவின் ஆட்களபொ. அவெர் தபொன் எனக்கு
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டிவரயினிங் தந்தவெர். நல்லே மனிதர். அத சரி இவெர் எந்தத் லதசத்தவெர்” லஜபொடனக் கபொட்டி லகட்டைபொர்
சபொர்ஜன்ட்;
“ இவெர் வபயர் லஜபொன். கனடைபொ வடைபொரண்லடைபொவில் வவெளிவெரும பிரபலே பத்திரிடக ஒன்றின் ரிப்லபபொர்டைர்.”
மலகஷ் தனக்குத் வதரிந்த சிங்களத்தில் பதில் அளித்தபொர். மூவெரத அடடையபொளப் பத்திரங்கடளப்
பபொர்த்தவிட்டு சரி நீங்கள லபபொகலேபொம.;. இங்கிருந்த சமபொர் 30 டமல்கள லபபொனபொல் வமனிக முகபொம வெரும.
முகபொடமப் பரிபபொலேனம வசய்யும ஓபீசக்குப் லபபொகும திடசடயக் கபொட்டியபடி ஒரு லரபொட் இருக்கும.
அந்த லரபொட்டில் லபபொனபொல் வமயின் விதியில் இருந்த சமபொர் நூற யபொர் தூரத்தில் லமஜர் வின்சனட்
வபவரரபொவின் ஒபீஸ் இருக்கும. உங்கள பயணம நன்றபொக இருக்கட்டும;”, என்ற வெபொழ்த்தி அனுப்பினபொர்
சபொர்ஜனட்.
லமஜர் வின்வசன்ட் வபவரரபொவின் ஒபீடச அடடைந்தவுடைன் அங்கிருந்த இரபொணுவெச சிப்பபொயிடைம;
தபொங்கள ஊடைகவியலேபொளர்கள எனவும;, லமஜர் வின்சர்டடை சந்திக்க வெந்திருப்பதபொகவும வசபொன்னபொர்கள.
“லமஜர் ஒரு மீட்டிங்கில் இருக்கிறபொர் இனடைனும பத்த நிமிடைத்தில் மீட்டிங் முடிந்த விடும அதன் பிறகு
அவெடர நீங்கள சந்திக்கலேபொம” என்றபொன் அந்த இரபொணுவெச சிப்பபொய்;.
மூவெரும தங்கள பிஸ்னஸ் கபொரட்டுகடள மீட்டிங்கில் இருக்கும லமஜரிடைம வகபொடுக்கும படி இரபொணுவெ
சிப்பபொயிடைம வகபொடுத்தபொர்கள.
மீட்டிங் முடிந்த வவெளிலயவெந்த வினசண்ட் மூவெடரயும கண்டைவுடைன் “ஹலலேபொ லஜபொன், லேலித், அண்ட்
மலகஷ்

வமனிக் கபொமபுக்கு உங்கள வெருடக நல் வெரவெபொகுக. உங்கள மூவெடரயும நபொன்

எதிர்பபொர்த்தக்வகபொண்டு இருந்தனபொன். பயணம எப்படி இருந்தத? ஆங்கிலேத்தில் லகட்டைபொர் லமஜர்
“ பயணம பரவெபொயில்டலே. ஆனபொல் பபொடத தபொன் சரியில்டலே. குருணபொகலிலும அனுரபொதபுரத்திலும சற்ற
இடளப்பபொறி வெந்லதபொம” லேலித் வசபொன்னபொர்.
“என்டடை பிரண்ட், லமஜர் விஜய, ஏற்கனலவெ எனக்கு வடைலிலபபொன் வசய்த நீங்கள கபொமபுக்கு
வெரப்லபபொகும விபரத்டதப்பற்றச வசபொன்னவெர்.; கபொமடபச சற்றி பபொர்க்க எல்லேபொ ஒழுங்குகடளயும வசய்த
வகபொடுக்குமபடி என்னிடைம லகட்டுக் வகபொண்டைபொர். அதனபொல் நீங்கள எத வித பிரசசடனயும இல்லேபொமல்
சற்றிப்பபொர்க்கலேபொம. படைம எடுக்கலேபொம. ஆனபொல் ஒரு கட்டுப்பபொடு”, வின்சன்ட் வசபொன்னபொர்.
“ என்ன கட்டுப்பபொடு லமஜர்?” லேலித் லமஜடரக் லகட்டைபொர்.
“ கபொமபுக்குள இருப்பவெர்கள எவெலரபொடைபொவெத அரசியல் லபசவெடத முடிந்தளவு தவிர்க்கவும;.
முக்கியமபொக எல்.டீ.டி டயப்பற்றி கருத்த வதரிவிக்கக் கூடைபொத.
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“ நபொங்கள கபொமபில் உளளவெர்கலளபொடு லபசம லபபொத கவெனமபொக அரசியல் கலேக்கபொமல் லபசலவெபொம.”
லஜபொன் வசபொன்னபொர்.
“ உங்களுக்குப் பயணக் கடளப்பு இருக்கும. மணி ஒன்றபொகிவிட்டைத. பகல் லபபொசன லநரம. என்லனபொடு
பகல் லபபொசனத்டதச சபொப்பிட்டு விட்டு கபொமடப நீங்கள சற்றிப் பபொர்க்கத் வதபொடைங்கலேபொம” லமஜர்
வின்வசனட் வசபொன்னபொர்.
“ மிகவும நன்றி லமஜர்.” மூவெரும லமஜருக்கு நன்றி வதரிவித்த பின்னர் லபபொசனம உண்ணச
வசன்றபொர்கள. அவெர்களின் வெருடகடய எதிர்பபொர்த்லதபொ என்னலவெபொ உணவு பிரமபொதமபொக தயபொர் வசய்த
டவெக்கப்பட்டிருந்தத. திறந்த வவெளி முகபொமில் அகதிகள நல்லே உணவு இல்லேபொமல் தவிக்கும லபபொத
தபொங்கள இப்படியபொன உணடவெ உண்பத மூவெருக்கும என்னலவெபொ மபொதிரி இருந்தத லமஜரின்
விருந்லதபொமபலுக்கு மரியபொடத வகபொடுக்கலவெண்டியதபொல்; அவெர்கள சிறிதளவு உணடவெ உண்டைபின் “
லமஜர் அன்ற சிலே மணி லநரங்கள தபொன் மிகுதி இருக்கிறத. முகபொடம சற்றிப்பபொரத்த அகதிகலளபொடு
உடரயபொடை லவெண்டி இருப்பதபொல் உணவு உண்பதில் லநரத்டத வீணபொக்க எங்களுக்கு விருப்பம இல்டலே.
எங்கடளக் குடற நிடனக்க லவெண்டைபொம “ என்றபொர் லஜபொன்.
“ உங்கள நிடலே எனக்குப் புரிகிறத.” என்றபொர் லமஜர் புன்னடகலயபொடு.
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முள்வவேலிக்குப பின்னனால – 3 : பபனான்னமமனாவும அன்னமமனாவும

வமனிக் முகபொமில் அகதிகடள அவெதபொனித்தபடிலய மூவெரும நடைந்த வசன்ற வகபொண்டிருந்தனர்..
அகதிகளின் விரக்தியபொன முகங்கள அவெர்டள பரிதபொபப்படைடவெத்தத. சிறவெர்கள விபரம வதரியபொத
அங்கும இங்கும ஓடி விடளயபொடினபொர்கள. எவெலரபொடு முதலில் உடரயபொடுவெத என்படத அவெர்கள முடிவு
எடுக்க லவெண்டிய நிடலே. அகதிகள முகபொமில் மூவெர்களத பபொர்டவெயில் முதலில் அவெர்களுக்குத்
வதன்பட்டைத வவெளடள நிறச லசடலேகளடை அணிந்த இரு வபண்கள. அவெர்கள திறந்த வவெளியில் தங்கள
கூடைபொரத்தக்கு முன்னபொல் கபொய்கறிகடள வவெட்டிக் வகபொண்டிருந்தபொர்கள. அவெர்களுக்வகன தனிப்பட்டை
சடமயல் அடற கிடடையபொத. அவெர்களுக்கு அருலக இரு சிறவெர்கள அவெர்களுக்கு உதவி வசய்தவகபொண்டு
இருந்தபொர்கள.. வபண்களின் கணவென்மபொடரக் கபொணவில்டலே . இரு வபண்களும வவெளடள லசடலே
அணிந்திருந்தபடியபொல் அவெர்கள விதடவெகளபொக இருக்கலேபொம என்பத மலகஷின் ஊகம. லஜபொனுக்கு தபொன்
ஊகித்தடத மலகஷ் வசபொன்னபொர்.
“ மலகஷ் எதற்கும அவெர்கலளபொடுப் லபசிப்பபொர்ப்லபபொம. அப்லபபொத உண்டம வதரியும” என்றபொர் லஜபொன்
அவெர்கள இருவெடரயும

பபொர்த்த “ எப்படி அமமபொ இருக்கிறீர்கள. முகபொம வெபொழ்வு பிடித்தக்

வகபொண்டைதபொ”? மலகஷ் அவெர்களிடைம லகட்டைபொர்
பதில் வசபொல்வெதற்கு முன் யபொரபொவெத இரபொணுவெத்தினர் தபொங்கள லபசவெடத கவெனிக்கிறபொர்களபொ என்ற இரு
வபண்களும சற்றம முற்றம பபொர்த்தபொர்கள.
“ அமமபொ பயப்படைபொதீர்கள. முகபொமிற்குப் வபபொறப்பபொன லமஜரிடைம இருந்த உங்கலளபொடு லபச அனுமதி
வபற்றத்தபொன் நபொங்கள வெந்திருக்கிலறபொம. நீங்கள பயப்படைபொமல் எங்கலளபொடு லபசலேபொம.
”அத சரி நீங்கள மூவெரும யபொர்”? இரு வபண்களில் ஒருத்திலகட்டைபொள.
“அமமபொ நபொங்கள ஊடைகவியலேபொளர்கள. முகபொமில் இருப்பவெர்களின் நிடலேபற்றி அறிய வெந்திருக்கிலறபொம.
இவெர் லஜபொன் என்ற கனடைபொ லதசத்தச வசய்தியபொளர். மற்றவெர் வபயர் லேலித். என் வபயர் மலகஷ். நீங்கள
ஆங்கிலேம லபசவீர்களபொ.”? மலகஷ் இரு வபண்களில் ஒருத்திடயக் லகட்டைபொர்
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“ எங்களுக்கு ஆங்கிலேம வதரியபொத ஐயபொ. தமிழ் மட்டுலம வதரியும”, பதில் வசபொன்னபொள அந்தப் வபண்.
“பரவெபொயில்டலே. தமிழில் லபசலவெபொம. பிறகு அடத லஜபொனுக்கும, லேலித்தக்கும வமபொழிவபயர்த்த நபொன்
வசபொல்லுகிலறன். உங்கள வபயர் என்ன என்ற வசபொல்லே முடியுமபொ”?
இருந்த வபண்களில் ஒருத்திவசபொன்னபொள, “என்வபயர் அன்னமமபொ. இவெ என் தங்டக வபபொன்னமமபொ”.
“ உங்களுடடைய முகங்கள கிட்டைத்தட்டை ஒலர மபொதிரி இருக்கிறலத நீங்கள இரட்டடையர்களபொ?”
“ ஓம லசர். வபபொன்னமமபொ நபொன் பிறந்த அடர மணித்தியபொலேத்தக்குப் பிறகு பிறந்தவெள என்ற என் அமமபொ
அடிக்கடி வசபொல்லுவெபொ. அமமபொவும என் அப்பபொவும இப்லபபொத இல்டலே. குண்டு வீசசில் சபொவெகசலசரியில்
பலியபொகிவிட்டைபொர்கள. நபொங்கள தப்பியத கடைவுள புண்ணியம. எங்கள குடுமபம நல்லேபொய் இருந்த
குடுமபம.”
“உங்கள இருவெரத கணவென்மபொலரபொடு நபொங்கள லபச முடியமபொ”?, என்ற மலகஷ் லகட்டைபொர். உடைலன
இருவெரும ஓப்பபொரி டவெத்த ஓ வவென்ற அழத்வதபொடைங்கினபொர்கள. உடைலன தபொன் ஊகித்தமபொதிரி அவெர்கள
இருவெரத கணவென்மபொர்களும உயிலரபொடு இல்டலே என்பத மலகசக்கு உர்ஜிதமபொகிவிட்டைத.
“ ஏன் அழுகிறீர்கள. என்ன நடைந்தத அவெர்கள இருவெருக்கும.”?
“ என் கணவென் வபயர் முருடகயபொ. என் தங்டக வபபொன்னனமமபொவின் கணவென் வபயர் வசல்டலேயபொ.
அவெர்கள இருவெரும எங்கடளப்லபபொல் இரட்டடையர்கள”. அன்னமமபொ வசபொன்னபொள.
“ லகட்க அசசரியமபொக இருக்கிறலத இரட்டடையர்கள, இரட்டடையர்கடளத்

திருமணம வசய்வெத மிக

அருடம. அத சரி லமலலே என்ன நடைந்தத அவெர்களுக்கு”?
“முருடகயபொ நல்லே வமபொட்டைபொர் வமக்கபொனிக். அவெருடடைய தமபி

வசல்டலேயபொ திறடமயபொன டிங்கர்

லவெடலேக்கபொரர். அவெர் எந்தப் படழய கபொடரயும புதக்கபொரபொக மபொற்றிவிடைக் கூடியவெர் இருவெரும லசர்ந்த
உருத்திரபுரத்தில் “வசல்லேமுருகன்” என்ற வபயரில் வெபொகனங்கள ரிப்வபயர் வசய்யும கரபொஜ
டவெத்திருந்தபொர்கள. அவெர்களுக்கு உதவியபொக இருவெர் லவெடலே வசய்தபொர்கள. விவெசபொயிகள எல்லலேபொரும
தங்கள டிரக்டைர், ஜீப், கபொர் லபபொன்ற வெபொகனங்கடளப் திருத்தவெதற்கு கபொரபொஜஜுக்கு வகபொண்டு வெருவெபொர்கள.
நல்லே வெருமபொனம வெந்தத. எங்கடடை பிளடளகள ருத்திரபுரம அரசினர் பபொடைசபொடலேயில் படித்தபொர்கள.
நபொங்கள ஒரு வபரிய வீட்டில் கூட்டுக்குடுமபமபொய் வெபொழ்ந்லதபொம. அடிக்கடி விடுதடலேப்புலிகள தங்கள
வெபொகனங்களுக்கு ஏதம பிரசசடன என்றபொல் கரபொஜஜுக்கு வகபொண்டு வெந்த திருத்திக்வகபொண்டு லபபொவெபொர்கள.
அவெர்களின் வெபொகனங்கடள, எங்கள கணவென்மபொர் மறக்கபொமல் திருத்திக் வகபொடுப்பபொர்கள. அவெர்கள
பணம வகபொடுத்தபொல் மட்டுலம வெபொங்குவெபொர்கள. அடத விடை எங்கள குடுமபத்தக்கு இயக்கத்லதபொடு லவெற
ஈடுபபொடு இல்டலே”, அன்னமமபொ வசபொன்னபொள.
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“ அப்லபபொத அவெர்கள இருவெரும மனிக் முகபொமுக்கு உங்கலளபொடு வெந்தபொர்களபொ?
“ நபொங்கள குடுமபத்லதபொடு வெந்த ஒரு மபொதத்தக்குள தடலேயபொட்டிகள தடலேயபொட்டியதபொல் இருவெடரயும
ஆர்மி விசபொரடணக்கு அடழத்தச வசன்றத. அதன் பிறகு அவெர்கள திருமபலவெ இல்டலே. அவெர்களுக்கு
என்ன நடைந்தத என்ற வதரியபொத “.
“ நீங்கள முடறயிடைவில்டலேயபொ? அவெர்களுக்கு என்ன நடைந்தத என்ற விசபொரிக்கவில்டலேயபொ”?
“ எத்தடனவயபொ தடைடவெ லகட்டுவிட்லடைபொம அவெர்களுக்கு என்ன நடைந்தத என்ற. இன்னும விசபொரடண
நடைக்கிறத என்ற பதில் தபொன் கிடடைத்தத. நபொன் அறிந்தமட்டில் இப்படித் தடலேயபொட்டிகளபொல்
அடடையபொளம கபொட்டி வகபொடுத்த விசபொரடணக்கு என்ற அடழத்தச வசல்பவெர்கள ஒரு லபபொதம திருமபி
வெருவெதில்டலே என்ற. உடைடலேக் கூடை தர மபொட்டைபொர்கள. வபபொன்னமமபொ வசபொல்லி விமமி அழுதபொள.
“ உங்களுடடைய குடுமபத்டத அவெர்கள விடுதடலே வசய்தபொல் திருமபவும ருத்திரபுரம லபபொவீர்களபொ?”.
“ இல்டலே. படழய வீட்டுக்குப் லபபொய் நபொங்கள வெபொழ்ந்த வெபொழக்டகடய நிடனத்தக் கவெடலேப்படை
லவெண்டும. அலதபொடு நபொங்கள வெபொழ்ந்த ருத்திரபுர வீட்டில் யபொர் இப்லபபொத இருக்கிறபொர்கலளபொ வதரியபொத.
நபொங்கள பிறந்த ஊரபொன சபொவெகசலசரிக்குப் லபபொவெதபொகத் தீர்மபொனித்தளலளபொம”, என்றபொள அன்னமமபொ.
“உங்களுக்கு இந்த முகபொம வெபொழ்க்டக பிடித்தக்வகபொண்டைதபொ”?
“எப்படிப் பிடிக்கும? நபொங்கள இலேங்யில் பிறந்த வெளர்ந்த பிரடஜகள. எங்கடளக் டகதிகளபொக
நடைத்தகிறபொர்கள. ஒரு கூடைபொரத்தக்குள இரு குடுமபங்கள வெபொழ லவெண்டியிருக்கு. குளிக்கவும மலே சலேம
கழிக்கவும, சடமயல் வசய்யவும வெசதிகள இல்டலே. பிளடளகளுக்குப் படிக்க வெசதிகள இல்டலே.
மஞ்சளபொ தபொன் சிலே மணி லநரம பிளடளயளுக்கு பபொடைம வசபொல்லிக் வகபொடுக்கிறபொ. லநபொவயன்ற வெந்தபொல்;
லநர்ஸ் சபொந்தியும,; டைபொக்டைர ரபொஜதடரயரும எங்கடளக் கவெனிக்க இருக்கிறபொர்கள. சதந்திரமபொகத்
திரியமுடியபொத. எங்கடள

எப்லபபொதம கண்கபொணித்தபடிலய

இருக்கிறபொர்கள. இப்படியும; ஒரு

வெபொழ்க்டகயபொ? என்ன குற்றம நபொங்கள வசய்லதபொம? வபபொன்னமமபொவும அன்னமமபொவும அழுதபடி
குடறபட்டைபொர்கள;.
“ எங்களுக்கு உங்கள பிரசசடனகடளப் பற்றிச வசபொன்னதக்கு நன்றி. இடதப்பற்றி நபொங்கள எங்கள
பத்திரிடகயில் எழுதி உங்களுக்கு விடரவில் விடுதடலேக் கிடடைக்க முடிந்தடதச வசய்லவெபொம”, மலகஷ்
அவெர்களுக்கு வெபொக்குறதி அளித்தவிட்டு அவ்விடைத்டத விட்டு

முகபொமில் உளள மற்றவெர்கடளச

சந்திக்கப்லபபொனபொர்கள. நகர முன் தபொன் தமிழில் லபசியடத லஜபொனுக்கு வமபொழிவபயர்த்த மலகஷ்
வசபொன்னபொர். லஜபொனும குறிப்வபடுத்தக்வகபொண்டைபொர். அதன் பின் இருவபண்கடளயும அவெர்களின்
அனுமதிலயபொடு லஜபொன் படைம எடுத்தபொர். லஜபொன் படைம எடுப்படதக் கண்டைவுடைன் இரு சிறவெர்களும
தமத தபொய்மபொர் அருலக வெந்த நின்ற வகபொண்டைனர்.
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நடைந்த லபபொகும லபபொத முகபொமில் ஒரு இடைத்தில் சபொக்கடடை நீர் லதங்கி நின்றடதக் கண்டைபொர்கள.
இடளயபொன்களும, வகபொசக்களும ஆக்கிரமித்த நீர்த் லதக்கம அத. லசற்ற நிறமுடடைய நீர். அந்த அழுக்கு
நீரில் நபொன்கு சிறவெர்களும இரு சிறமிகளும கபொகிதத்தில் ஓடைங்கள வசய்த மிதக்கவிட்டு விளபொயபொடிக்
வகபொண்டிருந்தபொர்கள;. அவ்விடளயபொட்டைபொல் ஏற்படும ஆபத்டத அறியபொத பிஞ்ச உளளங்கள. அடதக்
கண்டை லஜபொன் சிறவெர்களுக்கு வெர இருக்கும ஆபத்டத உணர்ந்தபொர். உடைலன மலகஷிடைம ”மலகஷ் இந்தப்
பிளடளகளுக்கு விடளயபொடை இடைமில்லேபொமல் இந்த அசத்த நீரிலேபொ விடளயபொடை லவெண்டும. இதனபொல்
வெரும ஆபத்டதத் வதரியபொத பிளடளகள. நீர் லபபொய் அவெர்களுக்கு இந்த நீரில் விi யபொடுவெத ஆபத்த என்ற
விளங்கப்படுத்தி அவெர்கள சபொக்கடடை நீரில் விடளயபொடுவெடத நிற்பபொட்டும “ என்றபொர் லஜபொன். மலகசக்கு
லஜபொன் வசபொன்னடத அருகில் நின்ற இளமவபண்வணபொருத்தி லகட்டுவிட்டு லஜபொனிடைம வெந்தபொள.
“ லசர் அந்தப் பிளடளகளுக்கு விடளயபொடை லபபொதிய வெசதிகள முகபொமில் இல்டலே. அதனபொல் அவெர்கள
அந்தச சபொக்கடடை நீரில் விடளயபொடுகிறபொர்கள. தயவு வசய்த அவெர்கடளத் தடுக்கபொதீர்கள”, என்ற
ஆங்கிலேத்தில் லஜபொனுக்கு அப்வபண் வசபொன்னபொள.
லஜபொனுக்கு அந்தப் வபண் நல்லே ஆங்கிலே உசசரிப்லபபொடு லபசியத ஆசசரியமபொக இருந்தத.
“அத சரி நீர் நலேலேபொக ஆங்கிலேம லபசகிறீலர. ஸ்கூலில் ஆங்கிலேம கற்றீரபொ? உம வபயர் என்ன?” லஜபொன்
அந்தப் வபண்டணக் லகட்டைபொர்.
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“ என் வபயர் மஞ்சளபொ. இந்த முகபொமிடலே என்டன எல்லலேபொரும; மஞ்ச என்ற கூப்பிடுவெபொர்கள. நபொன்
முல்டலேததீவு அரசினர் ஸ்கூலில் படித்த லபபொத எனக்கு பிடித்தமபொன பபொடைம ஆங்கிலேம. படிக்கும
லபபொலத ஆங்கிலே நூல்கள வெபொசிப்லபன். எனக்கு அகத்தபொ கிறிஸ்டியின் நபொவெல்கள என்றபொலலே விருமபி
வெபொசிப்லபன். ஆங்கிலேத்தில் கட்டுடரகள கூடை எழுதியிருக்கிறபொன். இந்த முகபொமில் தபொன் ஆங்கிலேப்
புத்தகங்கள கிடடைக்கபொலத”, அவெள வசபொன்னபொள.
“ உமத வபற்லறபொர் உமமுடைன் இந்த முகபொமிலேபொ இருக்கிறபொர்கள”?
“இல்டலே லசர். 2004 ஆம ஆண்டு டிசமபர் மபொதம நடைந்த சனபொமியில் என் தபொய் தந்டதயடரயும இரு
தங்டகமபொடரயும இழந்தவிட்லடைன். நபொன் தப்பியத கடைவுள புண்ணியம”, அழுடகலயபொடு பதில்
வசபொன்னபொள மஞசளபொ.
“ அத எப்படி நீர் மட்டும தப்பினீர்”?
“ நபொன் ஸ்கூல் லீவின் லபபொத வநடுங்லகணியில் உளள என் சித்தபொப்பபொ வீட்டுக்குப் லபபொயிருந்லதன்.
ஆதனபொல் என் உயிர் தப்பியத”
“ முல்டலேத்தீவில் எத்டனயபொம வெகுப’பு வெடர படித்தனீர்”?
“

நபொன்

ஏ

வலேவெல்

முதலேபொம

ஆண்டு

மட்டும

படித்தனபொன்.

யுத்தம

முடிந்தபின்,

நபொன்

விடுதடலேப்புலிகளுக்கு உதவி வசய்லதன் என்ற சந்லதத்தினபொல் என்டன இங்குக் வகபொண்டு வெந்த
விசபொரடணக்கபொக டவெத்திருக்கிறபொர்கள. அத சரி நீங்கள கனடைபொடவெச லசர்ந்த லஜர்னலிஸட்டைபொ லசர்?”
மஞ்சளபொ லஜபொடனப் பபொர்த்தக் லகட்டைபொள.
“ அத எப்படி உமக்குத் வதரியும:?
“ உங்கள ஆங்கிலே உசசரிப்பு பிரிட்டிஷ்; உசசரிப்புப்லபபொல் இல்டலே. அலதபொடு உங்களிடைம இருக்கும
கவமரபொவும, டகயில் உளள லநபொட் புத்தகமும கபொட்டிக் வகபொடுத்தவிட்டைத நீங்கள லஜர்னலிஸ்டை என்ற”,
மஞ்சளபொ வசபொன்னபொள.
“மஞ்சளபொ, உமக்கு ஏற்கனலவெ கனடைபொடவெப் பற்றி வதரியமபொ”?, லஜபொன் மஞ்சளபொடவெக் லகட்டைபொர்.
“ஏன் வதரியபொத. எனத லபனபொ நண்பர் பீட்டைர் லவெபொட்டைர்லூ யூனிவெர்சிட்டியில் வசபொப்ட்வவெயர்
என்ஜினியரிங் கடடைசி ஆண்டு படிக்கிறபொர். அவெர் வபற்லறபொர் இருப்பத மிசிசபொகபொவில். எனக்கு கனடைபொ
ஒன்றபொரிவயபொ மகபொணத்தில் உளள சிலே ஊர்கடளப் பற்றி பீட்டைர் எழுதவெபொர். அப்வபயர்கடள
வெபொசித்தலபபொத அதிகமபொனடவெ இங்கிலேபொந்தில் உளள லேண்டைன் , லகமபிரிட்ஜ, பிரமடைன், பபொத்,
மன்வசஸ்டைர் நியூமபொர்க்கட் லபபொன்ற ஊர்களின் வபயர்கடளக வகபொண்டைடவெயபொக இருக்கிறத”
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“ கனடைபொ வகபொமன்வவெல்த்த நபொடுகளில் ஒன்ற என்ற உமக்குத் வதரியும தபொலன. 1763 ஆண்டு முதல் 1867
வெடர கனடைபொ பிரிட்டிஷ்; ஆட்சிக்குக் கீழ் இருந்தத. அதனபொல் பிரிட்டிஷ் ஊர்களின் வபயர்கள கனடைபொவில்
எல்லே மகபொணங்களிலும இருக்கிறத. அதில் ஒன்றபொரிலயபொ மபொகபொணத்தில் தபொன் அப்வபயர்கள அதிகம
உளளத. அத சரி மஞ்சளபொ உமத லபனபொ நண்பர் பீட்டைர் என்ன படிக்கிறபொர்?”, லஜபொன் லகட்டைபொர்.
“ வசபொபட்வவெயர் (Software) என்ஜினியரிங் கடடைசி ஆண்டு”
“ எவ்வெளவு கபொலேமபொக அவெர் உமக்கு அறிமுகமபொனவெர்”?
“ சமபொர் மூன்ற வெருடைங்கள. நபொன் இந்தக் கபொமபுக்கு வெரமுன்பு இருந்லத வதரியும”.
“ மஞ்சளபொ நீர் கபொமபில் இருந்த வவெளிலய வெந்தபின் நீர் உமத படிப்டபத் வதபொடைரலவெண்டும” , மலகஷ்
வசபொன்னபொர்.
“படிப்டப நபொன் வதபொடைருவெதபொ இல்டலேயபொ என்படத நபொன் சிந்திக்க லவெண்டும” மஞ்சளபொ விரக்திலயபொடு
பதில் அளித்தபொள.
“ஏன் அப்படிச வசபொல்லுகிறீர் மஞ்சளபொ:” லஜபொன் லகட்டைபொர்.
“இல்டலே லசர், நபொன் படித்தப் பட்டைம வபற்றபொலும எனக்கு உத்திலயபொகம கிடடைக்குமபொ என்பத
சந்லதகம. பல்கடலேக்கழகத்தக்குப் லபபொவெவதன்றபொல் அதிலும தரப் படுத்தல் என்ற வசபொல்லி தமிழ்
மபொணவெர்களுக்கு பபொகுபபொடு கபொட்டுகிறத அரச. ஒரு கபொலேத்தில் இந்தப் பபொகுபபொடு இல்லேபொத லபபொத பலே
தமிழ்மபொணவெர்கள படித்த டைபொக்டைரபொக, என்ஜினியரபொக, எக்வககௌண்டைனபொக ஆசிரியரபொக வெந்திருக்கிறபொர்கள.
ஆனபொல் இப்லபபொத நிலேடம லவெற. தமிழ் இடளஞர்களின் முன்லனற்றத்டதக் கண்டு சிங்கள அரசக்கு
வெயிற்வறரிசசல். அதலவெ தரப்படுத்தம திட்டைம வெரக்கபொரணம. இப்லபபொத அரச லசடவெயில் தமிழர்கள
குடறவு. இதவும விடுதடலேப் புலிகளின் லபபொரபொட்டைத்;தக்கு ஒரு முக்கிய கபொரணமபொக இருந்தத.
“இல்டலே மஞ்ச கபொலேத்லதபொடு நிலேடம மபொறி வெருகிறத. நீர் பபொசிட்டிவ்வெபொகச சிந்தித்தச வசயல்படும.
லவெற்றி வபறவீர். அரசில் உத்திலயபொகம பபொர்க்க லவெண்டும என்பதில்டலே. திறடம இருந்தபொல் தனியபொர்
தடறயிலும லவெடலே வசய்யலேபொம. அலதபொடு மட்டுமல்லேபொமல் வசபொந்தமபொகத் வதபொழிலும ஆரமபிக்கலேபொம.
எனக்கு உமத லபனபொ நண்பர் பீட்டைரின் விலேபொசத்டதயும, லபபொன் நமபடரயும தபொரும. கனடைபொ
லபபொனவுடைன் நபொன் அவெலரபொடு வதபொடைர்பு வகபொண்டு உமத நிலேடமடய விளக்கி, உமக்கு ஏதபொவெத வெழியில்
அவெடர உதவி வசய்யச வசபொல்லுகிறபொன்” , லஜபொன் வசபொன்னபொர்.
“ மிஸ்டைர் லஜபொன்

உங்கலளபொடு

தமிழ் இடளஞர்களின் பிரசசடனகடளப் பற்றி என் கருத்டதச

வசபொன்னதக்கு என்டன மன்னிக்கவும. உங்களிடைம ஒரு லவெண்டுலகபொள”.
“ என்ன அத? வசபொல்லும. என்னபொல். முடிந்தபொல் வசய்கிலறன்”.
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“ தமிழ் இடளஞர்களின் விரக்திகடளப் பற்றி கனடைபொ லபபொனதம உங்கள பத்திரிடகயில் விபரமபொய்
எழுதங்கள. இந்தக் கபொமபிலும மற்ற மூன்ற கபொமபுகளிலும ஏரபொளமபொன அப்பபொவி இடளஞர்கள
சந்லதகத்தின் லபரில் தன்புறத்தப்படுகிறபொர்கள;. பலேர் தடலேயபொட்டிகளபொல் அடடையபொளம கபொணப்பட்டு
சபொடவெத் தழுவியுளளபொர்கள.”.
“ யபொர் இந்த தடலேயபொட்டிகள?. வபபொன்னமமபொவும வசபொன்னவெர்களபொ அவெர்கள”, லஜபொன் லகட்டைபொர்.
“ விடுதடலேப் புலிகளின் இயக்கத்தக் எதிரபொக இயக்கங்கடளச சபொர்ந்தவெர்கள. பழி வெபொங்கும;
எண்ணத்லதபொடு

ஆர்மிலயபொடு

லசர்ந்த

ஒற்றர்களபொகச

வசயல்

படுகிறபொர்கள.

சந்லதகப்படும

இடளஞர்கடளத் தடலேயபொட்டிகள முன் நிறத்தி இவெர்கள விடுதடலேப் புலிகள இயக்கத்தவெர்களபொ
இல்டலேயபொ என்ற ஆர்மி அதிகபொரிகள லகட்கிறபொர்கள. அவெர்கள தடலேயபொட்டுவெதன் மூலேம தம தீரப்டப
வசபொல்லுகிறபொர்கள. அதற்கு பணமும வெபொற்குகிறபொர்கள. தமிழலன தமிழடனக் கபொட்டிக் வகபொடுக்கிறபொன்.
வீரபபொண்டிய கட்டைபவபபொமமடன கபொட்டிக் வகபொடுத்த எட்டைப்பன்டனப் லபபொல்;” மஞ்சளபொ நடைப்படதத்
தமிழர் வெரலேபொற்லறபொடு ஒப்பிட்டு பதில் வசபொன்னபொள.
அவெளின்

பதிடலே

மூவெரும

எதிரபபொர்கவில்டலே.

“நன்றபொகத்

தமிழர்

வெரவெபொற்டற

அறிந்த

டவெத்திருக்கிறபொள” என்றபொர் மலகஷ். லஜபொனும அவெர் வசபொன்னடத ஆலமபொதித்தபொர்.
“மன்னிக்கவும. வதபொடைர்ந்த கபொமபுக்குள அரசியல் லபச நபொன் விருமபவில்டலே.” என்றபொர் லஜபொன்.
“ நீங்கள என்லனபொடு லபசியதற்கு மிகவும நன்றி. நீங்கள எழுதப் வபபொகும அறிக்டக எதபொவெத ஒரு
வெடகயில் தமிழர்ளுக்கு உதவினபொல் நபொன் உங்டளப் பபொரபொட்டுலவென்” மஞ்சளபொ வசபொன்னபொள.
“இன்னம பலேடர நபொம சந்திக் லவெண்டும. லநரம லபபொய் வகபொண்டிருக்கிறத:” என்ற லஜபொனுக்கு
நிடனவூட்டினபொர் லேலித்.
அப்லபபொத நடுத்தர வெயதடடைய ஒருவெர் வநபொண்டியபடி அழுத வகபொண்லடை டகயில் டபவயபொன்லறபொடு
மஞ்சளபொடவெ லநபொக்கி வெருவெடத மூவெரும கண்டைபொர்கள. வெந்தவெர் முகத்தில் கபொலிலும ஒலர இரத்தம.
மஞ்சளபொ வெந்தவெரிடைம தமிழில் லகட்டைபொள. ”சந்தரம எதற்கபொக அழுகிறீர். என்ன உமக்கு நடைந்தத?.
முகத்திலும கபொலிலும ஒலர இரத்தமபொக இருக்கிறலத. அலதபொடு வெருமலபபொத ஏன் வநபொண்டிக் வகபொண்டு
வெந்தனீர்”. மஞ்சளபொ தமிழில் சந்தரத்திடைம லகட்டைடத ஆங்கிலேத்தில் லஜபொனுக்கு வமபொழிவபயர்த்த
மலகஷ் வசபொன்னபொர்.
“ மஞ்சளபொ நபொன் ஓபீடி (OPD) கிளினிக்கில் இருந்த மருந்தகடள டபயுக்குள டவெத்த குறக்குவெழியில்
இந்தக் கபொமபுக்குள ஒரு குடுமபத்தக்கு எடுத்தச வசன்றலபபொத இரு ஆர்மிக்கபொரர்கள கண்டுவிட்டைபொர்கள.
அவெர்கள நிடனத்தபொர்கள நபொன் டபயுக்குள ஏலதபொ லபபொடத மருந்தகள விற்பதற்கு எடுத்தச வசல்கிலறன்
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என்ற. இப்படி சந்லதகப்பட்டைவெர்கடளச சரிவெர விசபொரடண வசய்யபொமல் உடைலன குற்றவெபொளி என்ற
முடிவுக்கு வெந்தத மட்டுமல்லேபொமல் கபொலிலும கன்னத்திலும அடி லபபொட்டைபொர்கள. நபொன் எவ்வெளலவெபொ
மன்றபொடிச வசபொல்லியும அவெர்களுக்கு நபொன் வசபொன்னத விளங்கவில்டலே. வதபொடைர்ந்த எனக்கு
அடித்தபொர்கள. எனக்குத் தமிழ் மட்டுலம லபசத்வதரியும. அவெர்கள சிங்களவெர்கள. சிங்களம மட்டுலம
வதரியும. நபொன் வசபொன்னத அவெர்களுக்கு விளங்கியிருக்கபொத. அவெர்கள சிங்களத்தில் வசபொன்னத எனக்கு
விளங்கவில்டலே. அதன் விடளலவெ இந்தக் லகபொலேம எனக்கு” அழுதபடி சந்தரம வசபொன்னபொர்.
“ பிறகு என்ன நடைந்தத சந்தரம”?:
“என்டன அடித்தவிட்டு என் டபயுக்குள இருந்தடத பரிலசபொதித்தப் பபொர்த்தபொர்கள. டபயுக்குள
மருந்தகள இருப்படதக் கண்டைபொர்கள. தபொங்கள தவெற வசய்த விட்லடைபொம என்ற அவெர்களுக்குப்
புரிந்தவிட்டைத. மருந்தகடளயும என் டபடயயும என்னிடைம திருப்பித் தந்த விட்டு தபொங்கள வசய்த
தவெறக்கு மன்னிப்பு கூடை வசபொல்லேபொமல் அதிகபொரத் வதபொரடணயில் தங்களுக்குத் வதரிந்த அடர குடறத்
தமிழில்.
“ சரி சரி. நீ இப்படி இனி குறக்குப் பபொடதயில் லபபொகபொலத. நீ பபொர்த்த பபொர்டவெ எங்கடள உன்டனச
சந்லதகிக்க டவெத்தவிட்த. அதனபொல் தபொன் அடித்லதபொம. இடதப்பற்றி வகப்டைனிடைம முடறயிடைபொலத.
அப்படி நீ வசய்தபொல் உனக்குத்தபொன் ஆபத்த”: என்ற வசபொல்லிவிட்டு இருவெரும லபபொய்விட்டைபொர்கள”.
சந்தரம மஞ்சளபொவுக்கு நடைந்த விபரத்டதச வசபொன்னபொர். அவெர்கள இருவெரும லபசியடத மலகஷ்
லஜபொனுக்கு வமபொழிவயயர்த்தச வசபொன்னபொர்.
“ சந்தரம நடைந்தடத ஒபிசில் லபபொய் வகப்டைனுக்கு ஏன் நீ முடறயிடைக் கூடைபொத” மஞ்சளபொ சந்தரத்டதக்
லகட்டைபொள.
“ ஐலயபொ லவெண்டைபொம பிளடள. இந்த சமபவெத்டதப் வபரிதபடுத்த எனக்கு விருப்பம இல்டலே. அப்படி
நபொன் முடறப்பபொடு வசய்தபொல் அதனபொல் ஏற்படும விடளவுகடளப் பற்றி எனக்குத் வதரியும” என்றபொர்
சந்தரம.
லஜபொன் மலகஷின் உதவிலயபொடு சமபவெத்டதப் பற்றி குறிப்பு எடுத்தக்; வகபொண்டைபொர்.
“பிளடள, என்டன லநர்ஸ் சபொந்தியிடைம; கூட்டிப்லபபொம;. அவெவுடடைய டக பட்டைபொலள கபொயம மபொறிவிடும.
அவ்வெளவுக்கு டகரபொசிக்கபொரி”, சந்தரம வசபொன்னபொர்.
லஜபொன், மலகஷ், லேலித் ஆகிலயபொர் ஒருவெடர ஒருவெர் பபொர்த்தக்வகபொண்டைபொர்கள.;.
“மஞ்சளபொ, யபொர் அந்த லநர்ஸ் சபொந்தி. உமக்கு அவெடவெத் வதரியுமபொ”? லஜபொன் லகட்டைபொர்.
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“ லநர்ஸ் சபொந்திடய இந்தக் கபொமபில் இருப்பவெர்கள எல்லலேபொருக்கும வதரியும. நல்லே மனிதபொபிமபொனம
உளளடவெ. டகரபொசிக்கபொரி. அவெ டக டவெத்தபொல் உடைலன லநபொய் சகமபொகி விடும. அவெவின் தகப்பன்
டைபொக்டைர் இரபொஜதடர கூடை இந்த முகபொமில்

தபொன் இருக்கிறபொர். சபொந்தி தந்டதடயப் லபபொலே மூன்ற

வமபொழிகளும சரளமபொகப் லபசவெபொ. அவெ முகபொமில் இருப்பவெர்களுக்கு உதவுவெத பலே இரபொணுவெ
சிப்பபொய்களுக்கு பிடிக்கபொத. ஆனபொல் அவெடவெ அவெர்கள ஒன்றம வசய்யமுடியபொத.” மஞ்சளபொ
வசபொன்னபொள.
“ ஏன் அப்படி”, லஜபொன்’ லகட்டைபொர்.
“ லமஜர் வினசன்ட் வபவரரபொவுக்கு லநர்ஸ் சபொந்தி லமலும, டைபொக்டைர் ரபொஜதடர லமல் நல்லே மதிப்பு. தனக்கு
எதபொவெத வெருத்தம என்றபொல் அவெர்கடளத் தபொன் நபொடுவெபொர். இந்த லமஜர் வின்வசன்ட்டின் நட்பபொல்
அவெர்கள இருவெடரயும ஒருவெரபொலும ஒன்றம வசய்யமுடியபொத.

ஒருநபொள ஒரு இரபொணுவெ சிப்பபொய்;

சபொந்திடயக் கட்டி அடணத்த முத்தமிடைப் பபொர்த்தபொர். அந்தச சமபவெம லமஜர் கபொதகளுக்கு எட்டியத.
அவெர் அந்த இரபொணுவெச சிப்பபொடய தன் ஒபீசக்கு அடழத்த கடும எசசரிக்டக வசய்த அனுப்பினபொர்.
லநர்ஸ் சபொந்திடய புவளபொரன்ஸ் டநட்டிங்லகலலேபொடு ஒப்பிடுலவென் ” என்றபொள மஞ்சளபொ.
“யபொர் என்ற நீர் வசபொல்லும புவளபொரன்ஸ் டநட்டிங்லகல் என்ற வபண்?” தனக்குத் வதரியபொத மபொதரி லஜபொன்
மஞ்சளபொடவெக் லகட்டைபொர்
“ என்ன லசர் நீங்கள இப்படிக் லகட்கிறீர்கள. “லலேடி வித் த லேபொமப் (Lady with the lamp) ”; என்ற
வெசனத்டதப் பலேர் அறிந்தலத. 1853 முதல் 1856 வெடர நடைந்த கிரிமியன் லபபொரில் கபொயமடடைந்லதபொடர
மனிதபொபிமபொனத்லதபொடு கவெனித்த சிகிசடச அளித்தவெர். இரவில் டவெத்தியர்கள தூங்கியபின்,; டகயில்
ஒரு சிற விளக்லகபொடு கபொயமடடைந்தவெர்கள படுத்திருக்கும கட்டில்களுக்கு வசன்ற அவெர்கள; எப்படி
இருக்கிறபொர்கள என்ற பபொர்த்த, லதடவெப்பட்டைபொல் சிகிட்;டசயும வசய்தவெந்தவெ” என்றபொள மஞ்சளபொ.
மஞ்சளபொவின் அறிடவெ வியந்த மூவெரும அவெடளப் பபொரபொட்டினபொர்கள..
லஜபொன், மலகடசயும லேலித்டதயும லகளவிக் குறிலயபொடு பபொர்த்தபொர். அவெரின் புன்முறவெல் சந்தரத்டதத்
தபொன் சந்திக்க லவெண்டும என்படத எடுத்தக்கபொட்டியத. லேலித்தம சபொந்திடயச சந்தித்த அவெருடடைய
லசடவெடயப் பற்றி தன பத்திரிடகயில் எழுத லவெண்டும என்ற முடிவவெடுத்தபொர்.

“ மஞ்சளபொ, நபொங்கள சந்தரத்டத சபொந்தியிடைம அடழத்தச வசல்லவெபொம. அவெடவெ நபொங்களும;
சந்தித்தபொகவும

இருக்கும.

உங்களுக்கு

அவெடவெ

நன்கு

வதரிந்தபொல்

எங்கடளச

அறிமுகப்படுத்தவெத உங்கள வபபொறப்பு” லஜபொன் வசபொன்னபொர்.
மலகஷ் லஜபொனுக்கு எலதபொ வசபொல்லே வெபொவயடுத்தவெர், பிறகுத் தன் லபசடச நிறத்திவிட்டைபொர்.
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சபொந்திக்கு

“ ஓலக லஜபொன். உங்கள விருப்பப்படிலய வசய்லவெபொம. நபொன் அதிக லநரம அங்கிருக்க முடியபொத. எனக்குச
சிறவெர்களுக்கு பபொடைம வசபொல்லிக் வகபொடுக்கும லவெடலே இருக்கிறத. நபொன் லபபொகலவெண்டும. சபொந்தி அக்கபொ
சந்தரத்தக்கு சிகிட்டச வசய்த பின் உங்கலளபொடு லபசவெபொ”, மஞ்சளபொ வசபொன்ளபொள.
“உங்கள உதவிக்கு மிகவும நன்றி மஞ்சளபொ, என்ற; மஞ்சளபொவுக்கு மூவெரும நன்றி வதரிவித்தவிட்டு
அவெர்கள லநர்ஸ் சபொந்திடயச சந்திக்கப் லபபொனபொர்கள.;
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முள்வவேலிக்குப பின்னனால – 5 : டனாக்டர் இரனாஜதுலர

டைபொக்டைர் ரபொஜதடரயின் வசபொந்த ஊர் புவலேபொலி. அவெருடடைய தந்டத வசல்லேத்தடர அப்லபபொத்திக்கரியபொக
இலேங்டகயில் வதன் பகுதியிலும, வென்னியிலும உளள ஊர்களில் பலே வெருடைங்கள லவெடலே வசய்த
அனுபவெம உளளவெர். வசல்லேத்தடரயருக்கு மூன்ற மகன்கள, அதில் இரபொஜதடர மூத்தவெர்.
இரபொஜதடரயின் இரு தமபிமபொர்களும சிறவெயதிலலேலய ஹபொர்டை அட்டைபொக்கபொல் இறந்ததினபொல்
அவெர்களின் பிளடளகடள கவெனிக்கும வபபொநுப்பு இரபொஜதடரயின் தடலேயில் விழுந்தத.
வசல்லேத்தடரயருக்குத் தன்டனப்லபபொலே தன் மகன் இரபொஜதடரயும படித்த டவெத்தியத் தடறயில்
ஈடுபடை லவெண்டும என்பத அவெர் கனவு. இரபொஜதடரடய ரபொஜபொ என்லற நண்பர்கள அடழத்தபொர்கள.
பருத்தித்தடற ஹபொர்ட்டிலி கல்லூரியில் ஏ வலேவெல் படித்த, அதன் பின் வகபொழுமபு மருத்தவெக்
கல்லூரியில்

பயின்ற டைபொக்டைர் பட்டைம வபற்றவெர். வசபொந்தத்தக்குள கடரவவெட்டியில் பிரபலே

வெழக்கறிஞர் மலகஸ்வெரனின் மகள ஈஸ்வெரிடயத் திருமணம வசய்த, சபொந்தி என்ற வபண் குழந்டதக்குத்
தந்டதயபொனபொர். சபொந்தி பத்த வெயதசசிறமியபொக இருந்தலபபொத புற்றலநபொயபொல் தபொடய இழந்தபொள. டைபொக்டைர்
ரபொஜபொ எவ்வெளலவெபொ பணம வசலேவு வசய்தம மடனவியின் உயிடரக் கபொப்பபொற்ற அவெரபொல் முடியவில்டலே.
ஆரமபத்தில், வகபொழுமபு வபரிய டவெத்தியசபொடலேயில் ஒரு வெருடைப் பயிற்சி வபற்ற, அதன் பின்னர்
கலுலபபொவிலே, இரத்தினபரி டவெத்தியசபொடவெகளுக்கு மபொவெட்டை மருத்தவெ அதிகபொரியபொக வசன்றவெர். அடதத்
வதபொடைர்ந்த ரமபுக்கன, மபொத்தடற, கபொலி, நீர்லகபொழுமபு. மபொறவிலே, சிலேபொபம, புத்தளம ஆகிய இடைங்களில்;
உளள டவெத்தியசபொடலேகளில் லசடவெபுரிந்த, மக்களின் அன்டபப் வபற்றவெர். ரிட்டைடடையரபொக முன்,
முல்டலேத்தீவு டவெத்தியசபொடலேயில் மபொவெட்டை மருத்தவெ அதிகபொரியபொக லவெடலே வசய்தவெர். அங்கு ஈழத்
தமிழ் மக்களுக்குத் தன் மருத்தவெ அனுபவெத்டத மனதிருப்திலயபொடு பயன் படுத்தியவெர். முல்டலேத்தீவில்
லவெடலே வசய்தபின் ஓய்வு வபற்ற ருத்திரபுரத்தில் ஒரு சிற மருத்தவெகத்டத ஆரமபித்தபொர். அவெருக்கு
உதவியபொக லநர்சபொக பயிற்சிவபற்ற அவெர் மகள சபொந்தியும, அப்லபபொதிக்கரி மபொணிக்கமும இருந்தனர்.
அவெர்களுடடைய டவெத்தியசபொடலேயில் , முகுந்தன் என்ற மருந்த தயபொரிப்பவெரும, லசந்தன் என்ற ஆண்
லநர்சம லவெடலேவசய்தபொர்கள. அவெர்கள இருவெரும, அப்லபபொதிக்கரி மபொணிக்கமும, டைபொக்டைர் ரபொஜபொலவெபொடு
கிளிவநபொசசியிலும , முல்டலேத்தீவிலும லவெடலே வசய்தவெர்கள. அதனபொல் டைபொக்டைர் ரபொஜபொவின் திறடமடய
நன்கு அறிந்திருந்தபொர்கள. டகரபொசிக்கபொரன் என்ற ரபொஜதடரயருக்கு லவெடலேவசய்த டவெத்தியசபொடலேகளில்
வபயர் கிடடைத்தத. அவெரத அன்பபொன குணமும, லநபொயபொளிகடள லநசத்லதபொடும, அக்கடரலயபொடும,
பரிலவெபொடும அவெர் கவெனிக்கும விதம, அவெலரபொடு வதபொடைர்ந்த லவெடலே வசய்யும விதத்தில் அவெர்கடள
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ஊக்குவித்தத. அதனபொல் டைபொக்டைர் ரபொஜபொ ருத்திரபுரத்தில்; “சபொந்தி மருந்தகம”; என்ற வபயரில்
டவெத்தியசபொடலே ஒன்டற நிறவி ருத்திரபுரத்டத சற்றியுளள பலே கிரபொமமக்களுக்கு லசடவெ வசய்தபொர்.
மபொங்குளம, வநடுங்லகணி, கிளிவநபொசசி, பரந்தன, பூனகரி ஆகிய இடைங்களில் இருந்த கூடை லநபொயபொளிகள
அவெரின் மருந்தகத்தக்குச வசல்வெதண்டு. விடுதடலேப்புலிகள அவெரத லசடவெடய அறிந்த, அடிக்கடி
கபொயப்படைட் தமத லபபொரபொளிகளுக்கு சிகிட்டச வபறச சபொந்தி மருந்தகத்திற்கு லபபொவெதண்டு. மருத்தவெ
உதவி என்ற தன்டன நபொடி வெருபவெர்களுக்கு தன்னபொல் டவெத்தியம பபொர்க்க முடியபொத என்ற கூறபொமல்
அதன் விடளடவெத் வதரிந்திருந்தம

டவெத்திய வநறிமுடறப் படி கபொயமடடைந்த லபபொரபொளிகளுக்கு

டவெத்தியம வசய்தபொர் டைபொக்டைர் ரபொஜபொ.
டைபொக்டைர் ரபொஜபொவின் முதல் தமபியின் மகன் மகபொலதவென் பலே வெருடைங்களுக்கு முன் கனடைபொவுக்கு புலேம
வபயர்வெதற்கு லதடவெயபொன முழு நிதி உதவிடயச வசய்தவெர் டைபொக்டைர் ரபொஜபொ. அதனபொல் வடைபொரண்லடைபொவில்,
பிரபல்ய ரியல் எஸ்லடைட் புலரபொக்கரபொனபொர் மகபொலதவென். இலேங்டகயில் வெபொழும தன் வபரியப்பபொடவெயும,
அவெர் மகள சபொந்தியும கனடைபொவுக்குப் புலேம வபயர்வெதற்குத் தபொன் ஸ்வபபொன்சர் வசய்வெதபொகக் கடிதம
எழுதினபொர்.. அக்கடிதத்தில்;
“ வபரியப்பபொ உங்கள லபபொன்ற மருத்தவெத்தடறயில் அனுபவெம வெபொய்ந்த டவெத்தியர்கள; கனடைபொவுக்குத்
லதடவெப்படுகிறத. நீங்கள இங்கு வெந்தபொல் பலே லதசத்த டவெத்தியர்களுடடைய அனுபவெங்கடளப் பயன்
படுத்தவெத மட்டுமன்றி புதிய டவெத்திய முடறகடளயும கற்கலேபொம. அலதபொடு சபொந்தியும கல்விடயத்
வதபொடைரலேபொம. வபரியமமபொவின் மடறவிற்குப் பின் நீங்களும சபொந்தியும தனித்தவிட்டீர்கள. அலதபொடு
இலேங்டகயில் நடைக்கும உளநபொட்டுப் லபபொர் சூழலில் லவெடலே வசய்வெத கடினமும , ஆபத்தம. இங்கு
வெந்தபொல்

உங்களுக்கும,

சபொந்தியின்

வெருங்கபொலேத்தக்கு

நல்லேத.

உங்கடள

நபொன்

ஸ்வபபொன்சர்

வசய்யமுடியும. நபொன் ரியல் எஸ்லடைட் புலரபொக்கர் என்ற படியபொல் என் வெருமபொனம உங்கடளயும
சபொந்திடயயும ஸ்வபபொன்சர் வசய்ய

லபபொதமபொனத” என்ற

மகபொலதவென் எழுதியிருந்தபொன்.

ஆனபொல்

டைபொக்டைர் ரபொஜபொவுக்கு இலேங்டகடய விட்டு கனடைபொவுக்குப் லபபொக விருப்பம இருக்கவில்டலே.
“மகபொலதவெபொ, எனத மருத்தவெ அறிடவெயும அனுபவெத்டதயும ஈழத்தமிழ்; மக்களுக்குச லசடவெ
வசய்வெதன் மூலேம பயன் படுத்தலவெ விருமபுகிலறன். நீர் எனக்கு எழுதிய கடிதத்டதச

சபொந்திக்குக்

கபொட்டிலனன். அவெளுக்கும இலேங்டகடய விட்டு வவெளிநபொடு லபபொக விருப்பமில்டலே. நீர் எங்கள இருவெர்
மீதம; கரிசடன கபொட்டி கடிதம எழுதியதக்கு மிகவும நன்றி”, என்ற பதில் அளித்த மகபொலதவெனுக்குக்
கடிதம எழுதினபொர் டைபொக்டைர் ரபொஜபொ.
வதன்பகுதியில் உளள டவெத்தியசபொடலேகளிலும வெடைலமற்கு டவெத்தியசபொடலேகளிலும, வென்னியிலும
கடைடமயபொற்றியவெர். அதனபொல் சிங்களமும சரளமபொகப் லபசக்கூடியவெர். இவ்வெபொற லஜபொன் டைபொக்டைர்
ரபொஜபொடவெச சந்திக்க முன்லப அவெடரப் பற்றிய விபரங்கடள லஜபொனுக்கு மலகஷ் வசபொன்னபொர்.
மலகடஷக்கண்டை டைபொக்டைர் ரபொஜபொ “ மலகஷ் உன்டன இங்கு கண்டைத எனக்கு வபரும ஆசசரியமபொக
இருக்கிறத. என்ன கபொரியமபொக வமனிக் முகபொமுக்கு வெந்தனி. இவெர்கள இருவெரும உனத நண்பர்களபொ”?
ரபொஜபொ லகட்டைபொர்.
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“ ஓம வபரியப்பபொ. உங்களுக்குத் வதரியும நபொன் ஒரு பத்திரிடகயபொளன் என்ற. அவெர் லஜபொன். கனடைபொவில்
இருந்த வமனிக் முகபொமில் அகதிகள எப்படி வெபொழ்கிறபொர்கள என்படதப் பபொர்த்தம, விசபொரித்தம அறிந்த
எழுத வெந்தவெர். மற்றவெர் லேலித். இவெர் வகபொழுமபில் இருந்த வவெளிவெரும பிரபலே ஆங்கிலேப் பத்திரிடக
ஒன்றின் உதவி ஆசிரியர்.” இருவெடரயும டைபொக்டைர் ரபொஜபொவுக்கு மலகஷ் அறிமுகப் படுத்தினபொர்.
“உங்கள

இருவெடரயும

சந்தித்தற்கு

மகிழ்சசி.

உங்கடளப்

லபபொல்

பலே

வவெளிநபொட்டு

ஊடைகவியலேபொளர்களும, இரபொஜதந்திரிகளும இங்கு வெந்த லபபொயிருக்கிறபொர்கள. ஐநபொ சடப வசலேயலேபொர்
நபொயகம கூடை முகபொமுக்கு வெந்த லபபொனபொர். அவெர்கள என்ன எழுதினபொலும இலேங்டக அரச தபொன்
நிடனத்தடதத் தபொன் வசய்யும. வவெளிநபொட்டில் இருந்த நிதி உதவியபொகத் தமிழ் அகதிகளின்
நல்வெபொழ்வுக்கபொக இலேங்டக அரசக்குக் கிடடைக்கும பணம எங்கு லபபொகிறத என்பத புரியபொத புதிர். நபொன்
நிடனக்கிலறன் இங்குச வசயற்படும அரச சபொர்பற்ற ஸ்தபொபனங்கள, தங்களுக்குக் கிடடைக்கும நிதியில்
இருந்த வபரும; பகுதிடயப் பரிபபொலேன வசலேவு எனக் கபொரணம கபொட்டி, விடலே உயர்ந்த வெபொகனங்கள
வெபொங்கியும, தமத ஊழியர்களுக்கு நல்லே வீடு வெசதிகளுக்கபொகவும வசலேவு வசய்கிறபொர்கள. அத சரி மலகஷ்
சபொந்திடயச சந்தித்தீரபொ? ரபொஜபொ லகட்டைபொர்.
“சபொந்திடய நபொங்கள மூவெரும சந்தித்தப் லபசிலனபொம;. கபொயப்பட்டை ஒருவெடரச சிகிசடசக்கபொக
மஞ்சளபொவின்

உதவிலயபொடு

சபொந்தியிடைம

அடழத்தப்

லபபொலனபொம.

உங்கடளப்

லபபொல் சபொந்தி

அகதிகளுக்குச வசய்யும லசடவெ மிகவும பபொரபொட்டுக்குரியத. உங்களத லசடவெடயப், பற்றி மபொத்தடறயில்
வெபொழும எனத சித்தி வவெகுவெபொக பபொரபொட்டினபொர். அவெபொவுக்கு உங்கள லமல் நல்லே அபிப்பிரபொயம” என்றபொர்
லேலித்.
“மபொத்தடறயில் உளள உங்கள சித்திவபயர் என்ன? சிலே சமயம எனக்கு அவெடவெத் வதரிந்திருக்கலேபொம”
என்றபொர் டைபொக்டைர் ரபொஜபொ.
“ அவெவுக்கு நீண்டை வபயர். சந்திரலலேக்கபொ வெர்ண்குலேசூரியபொ. வபண்கள கல்லூரி ஒன்றில் தடலேடம
ஆசிரிடயயபொக லவெடலே வசய்கிறபொ. அவெடவெ சந்திரபொ ஆண்டி என்ற கூப்பிடுலவென்” லேலித் வசபொன்னபொர்.
“ சந்திரபொடவெ எனக்கு நல்லேபொய் வதரியும. நல்லே அன்பபொக எல்லலேபொலரபொடடையும பழகுவெபொ. மிகவும நன்றி
லேலித் உமடமச சந்தித்ததில். நீர் என் சலகபொதரனின் மகலனபொடு நண்பரபொக இருப்படதயிட்டு மகிழ்சசி.
அவெடரக்

கவெனித்தக்வகபொளளும.

அவெர்

ஒரு

நல்லே

எழுத்தபொளர்.

அவெரத

கட்டுடரகடள

வெபொசித்திருக்கிலறன். அவெருக்கு ஆங்கிலேத்தில் நல்லே வமபொழி ஆளுடம இருக்கிறத. அவெர் நல்லே
நடகசசடவெயபொகவும, வெபொசிப்பவெர்களின் மனடதத் வதபொடும விதத்தில் எழுதவெபொர். ஆனபொல் அவெர்
வகபொஞ்சம கவெனமபொக இருக்கலவெண்டும.
“ ஏன் அப்படிச வசபொல்லுகிறீர்கள டைபொக்டைர்?” லேலித் லகட்டைபொர்.
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“ அவெர் ஒரு தமிழ் ஊடைகவியலேபொளர் என்பத தபொன் பிரசசடன. அவெர் எடத எழுதினபொலும விடுதடலேப்
புலிகளுக்குச சபொர்பபொக எழுதகிறபொர் என்லற அரச கருதலேபொம. அன்டமயில் நபொன் அறிந்லதன், ஒரு தமிழ்
ஊடைகவியலேபொளருக்கு, வசய்யபொத குற்றத்தக்கு கடும ஊழியச சிடறத்தண்டைடன கிடடைத்தத என்ற.
சர்வெலதச

நபொடுகளினதம,

இயக்கங்களினதம;

எதிர்ப்;பபொல்

சிடறத்தண்டைடன

இரத்த

வசய்யப்பட்டைவதன்றம, அதனபொல் லமலும இங்கு வெபொழப் பிடிக்கபொமல் வவெளிநபொவடைபொன்றக்குப் புலேம
வபயர்ந்தபொர் என்றம அறிந்லதன். அதவெல்லேபொமல் அரசின் லபபொக்டகக் விமர்சித்த எழுதிய ஆங்கிலேப்
பத்திரிடகயின் ஆசிரியர் ஒருவெர் மர்மமபொன முடறயில் திட்டைமிட்டுக் வகபொடலே வசய்யப்பட்டைபொர்”.
“ டைபொக்ட்ர் நபொன் அவெடரக் கவெனித்தக் வகபொளகிலறன். நீங்கள பயப்படைலவெண்டைபொம” லேலித் வசபொன்னபொர்.
சபொந்தி அவ்விடைத்டத விட்டு லநபொயபொளிகடளக் கவெனிக்கப் லபபொனபின்,
“ சித்தப்பபொ எப்லபபொ சபொந்திக்குத் திருமணம வசய்த டவெக்கப்லபபொகிறீர்கள அவெவுக்கு வெயதம
கூடிக்வகபொண்லடை லபபொகிறத”, மலகஷ் வபரியப்பபொடவெக் லகட்டைபொர்.
“ மலகஷ் நீர் நிடனக்கிறீரபொ எனக்குச சபொந்தியின் திருமணத்தில் அக்கடர இல்டலே என்ற? எனக்கும
லபரப்பிளடளகடளக் கபொண ஆடச தபொன். திருமணத்டதப்பற்றி அவெலவெபொடு நபொன் சிலே மபொதங்களுக்கு முன்
நபொன் லபசியலபபொத இப்லபபொ அவெசரம இல்டலே அப்பபொ என்ற விட்டைபொள.; ஆனபொல் இப்லபபொத ரபொமின்
வெருடகயபொல்

அவெளில்

ஒரு

மபொற்றத்டதக்

வகபொண்டு

வெந்திருக்கிறத

என்படதக்

கண்லடைன்.

அவெர்களுக்கிடடைலய ஒரு நல்லே உறவு வெளர்வெ i டதக் கண்லடைன் மலகஷ்;”
”என்ன நீங்கள வசபொல்லுகிறீர்கள வபரியப்பபொ”?
“உமக்குள டவெத்தக்லகபொளளும, அவெர்களுக்கிடடைலய ஒரு பரஸ்பர நட்பு வெளருகிறத. அவெர்கள
இருவெரும தீர்மபொனித்த திருமணம வசய்;ய ஒப்புதல் தந்தபொல் எனக்கு ஆட்லசபடன இல்டலே” என்றபொர்
டைபொக்டைர் ரபொஜபொ.
“ ஆனபொல் வபரியப்பபொ” என்ற வெபொர்த்டதகடள அழுத்திச வசபொன்னபொர் மலகஷ்.
“ மலகஷ் நீர் என்ன வசபொல்லே வெருகிறீர் என்ற எனக்குத் வதரியும. ரபொம ஒரு கபொல் இல்லேபொதவெர். சபொந்தி
அந்தக் குடறலயபொடு அவெடர ஏற்றக்;வகபொளவெபொளபொ என்பத தபொலன உம மனதில் லதபொன்றிய லகளவி”?
“ஆம வபரியப்பபொ”
“ சபொந்தி ஒரு முற்லபபொக்குச சிந்தடனகள உளளவெள. சபொதி, மதம, அந்தஸ்தத, அங்கக் குடறகள பபொரபொதவெள.
தன் மனதில் ஒருவெடரப் பிடித்தக்வகபொண்டைபொல் பிறகு அவெள மனடத மபொற்றமுடியபொத” என்றபொர் டைபொக்டைர்
ரபொஜபொ.
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மலகஷ் லஜபொடனப் பபொர்த்தபொர். அவெருக்குச சபொந்திடயப் பற்றிய தங்கள இருவெரத லபசியத புரிந்தவிட்டைத
என்படத தன் புன்முறவெல் மூலேம கபொட்டினபொர்.
“என்ன லஜபொன் உமக்கு டைபொக்டைர் ரபொஜபொவும நபொனும; சபொந்திடயப் பற்றி லபசியத புரிந்த விட்டைதபொ?”
மலகஷ் லஜபொடனக் லகட்டைபொர் ஆங்கிலேத்தில்.
“ஓரளவுக்கு ஊகித்தவிட்லடைன்.;மலகஷ், சபொந்திக்கு எத விருப்பலமபொ, அவெவின் விருப்பப்படி
வசய்யட்டும. எனக்கு ரபொடமப் பற்றி நல்லே அபிப்பிரபொயம இருக்கிறத. திறடமசபொலி. பிறருக்கு உதவெ
லவெண்டும என்ற எண்ணம வகபொண்டைவெர். அதனபொடலே சபொந்திலயபொடு ரபொமுக்கு நல்லேபொக ஒத்தப்லபபொகும”
என்றபொர் லஜபொன்.
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முள்வவேலிக்குப பின்னனால – 6 : வநர்ஸ் சனாந்தி

மஞ்சளபொ கபொயப்பட்டை சந்தரத்லதபொடு வநர்ஸ் சபொந்திடயச சந்திக்கப் புறப்பட்டைபொள. அவெள கூடைலவெ
சபொந்திடயச சந்திக்கத் தபொங்களும; அவெள கூடைலவெ வெருவெதபொக லஜபொன், லேலித், மலகஷ் வசபொன்னபொர்கள.
“நீங்கள

என்லனபொடு

வெருவெதில்

எனக்கு

ஆட்லசபடன

இல்டலே.

உங்கடள

அவெவுக்கு

அறிமுகப்படுத்திவிட்டு நபொன் திருமபிவெந்தவிடுலவென்” மஞ்சளபொ வசபொன்னபொள.
அவெர்கள சபொந்தி இருக்கும இடைத்டத அணுகும லபபொத தர்நபொற்றம வெந்தடத எல்லலேபொரும; உணர்ந்தபொர்கள.
“ மஞ்சளபொ எங்கருநத அந்த தர்நபொற்றம வெருகிறத? இடத எப்படி சகித்தக் வகபொண்டு இங்கிருப்பவெர்கள
இருக்கிறபொர்கள”, லஜபொன் லகட்டைபொர்.
“ மலேசலேக் கூடைம இங்கிருத்த சிலேமீட்டைர் தூரத்தில் இருக்கிறத. அங்குதபொன் எல்லலேபொரும மலேசலேம
கழிக்கப்லபபொவெபொர்கள. தண்ணீர் பற்றபொதலேபொல் மலேசலே கூடைத்டதத் தினமும தப்பரவு வசய்வெதில்டலே.
உணவு, உடைல் நலேம ஆகியடவெலயபொடு அதவும முக்கிய பிரசசடனகளில் ஒன்ற. முகபொமில்
இருப்பவெர்கள மலேசலே கூடைத்டதத் தப்பரவெபொகப் பபொவிக்கபொததபொல் மலேம எல்லேபொம சிதறிக் கிடைக்கும.
அதனபொல் வதபொற்ற லநபொய்கள வெர ஏதவெபொகிறத” என்றபொள மஞ்சளபொ.
“

இவ்வெளவு

இடளயபொன்கடளயும,

வகபொசக்கடளயும

நபொன்

ஒரு

லபபொதம

கண்டைதில்டலே.

அலதபொபபொருங்கள அந்த பிளடளகள. அவெர்கள சபொப்பிடுமலபபொத மலேசலேக் கூடைத்தில் இருந்த வெரும
இடலேயபொன்கடள டகயபொல் தரத்தபொமல் உணவு உண்படத”.
“இரவு வெந்ததம வகபொசக்ளுக்;கு ஒலர வகபொண்டைபொட்டைம. விதம விதமபொன இரத்தங்கடளச சடவெக்க அடவெ
கூடைபொரத்தக்குள படடைவயடுக்கும. அகதிகடள வகபொசக்களின் தபொக்குதலில் இருந்த பபொதகபொக்க வகபொச
வெடலேகள அவெர்களுக்குக் வகபொடுக்கப்பட்டைபொலும, எல்லலேபொருக்கும அத கிடடைப்பதில்டலே. நுளமபுகளின்
தபொக்குதல் அகதிகளுக்கு லபபொதிய தூக்கம கிடடைப்பதில்டலே.
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எதிர்பபொரபொத விதமபொக அகதிகள பலேர் சிற்றபொற்டற லநபொக்கி ஓடுவெடத நபொல்வெரும கண்டைபொர்கள.
மஞ்சளபொவுக்கு அவெர்கள அப்படி ஏன் ஓடுகிறபொர்கள என்பத வதரியவில்டலே. அங்கு நின்ற
வபண்வணபொருத்தியிடைம எதற்கபொக அவெர்கள ஓடுகிறபொர்கள என்ற மஞ்சளபொ லகட்டைலபபொத,
“ தங்கசசி, அந்த சிற ஓடடையில் மூன்ற பிலரதங்கள மிதக்கின்றன. அவெர்கள ஒரு கிழடமக்கு முன்
முகபொமில் இருந்த புலிகளுக்கு எதிரபொன இயக்கமபொன தடலேயபொட்டிகலேபொல் அடடையபொளம கபொணப்பட்டு,
கடைத்தப்பட்டைவெர்கள. இத முகபொடம பரிபபொலேனம வசய்லவெபொருக்கும வதரியும. அவ்வியக்கத்தில்
உளளவெர்கள

தபொன்

தடலேயபொட்டிகளபொகச

வசயற்பட்டு

இரபொணுவெத்தக்கு

ஆட்கடளக்

கபொட்டி

வகபொடுக்கிறபொர்கள” என்றபொர்; அதில் நின்ற ஒருவெர் தபொழ்ந்த குரலில்.
“ மஞ்சளபொ இத லபபொன்ற இங்கு அடிக்கடி நடைப்பதண்டைபொ” ,லஜபொன் லகட்டைபொர்.
“இத லபபொன்ற பலே உடைல்கள அந்த ஓடடையில் அடிக்கடி மிதக்கும. அவெர் வசபொன்ன மபொதிரி இத
தடலேயபொட்டிகளின் லவெடலே என்ற தபொன் நிடனக்கிலறன்” என்றபொள மஞ்சளபொ.
சந்தரம ஒரு வபண்டணக சட்டிக்கபொட்டி, “ மஞ்சளபொ, அலதபொ லநர்ஸ் சபொந்தி, ஒருவெருக்கு டவெத்தியம
வசய்த வகபொண்டு இருக்கிறபொ”, என்றபொர். அப்வபண்ணுக்குச சமபொர் இருபத்டதந்த வெயதிருக்கும.
சந்தரம சட்டிக் கபொட்டியத் திடசயில் மலகஷ்; பபொர்த்த லபபொத தன் வபரியப்பபொவின் மகள சபொந்தி நிற்படதக்
கண்டைபொர். சபொந்திடய முகபொமில் மலகஷ் எதிர்பபொர்க்கவில்டலே.
உடைலன மகலஷ; லஜபொடனப் பபொரத்த, “லஜபொன் நிட்சயமபொக அத என் வபரியப்பபொ டைபொகடைர் இரபொஜதடரயின்
மகள சபொந்தி தபொன்” என்றபொர்.
“ சபொந்தி உமக்கு இனத்தவெளபொ?” லஜபொன் லகட்டைபொர். அவெர் அடத மலகஷிடைம இருந்த எதிர்பபொர்க்கவில்டலே.
வமகௌனமபொக ஆம என்ற தடலேயபொட்டினபொர் மலகஷ்.
“ அடத ஏன் எனக்கு முன்லப வசபொல்லேவில்டலே மலகஷ்” லஜபொன் லகட்டைபொர்.
“ எனக்குச சபொந்தி இவெரத வபரியப்பபொ மகள என்பத ஏற்கனலவெ வதரியும. மலகஷ் எனக்கு முகபொமுக்கு
வெரமுன்லப வசபொன்னவெர்” என்றபொர் லேலித்.
“ லஜபொன் நபொங்கள லநரடியபொக சபொந்திடயச சந்திக்கும; லபபொத வசபொல்லுலவெபொம என்ற இருந்தனபொன்”
என்றபொர் மலகஷ்.
தபொன கவெனித்தவெருக்கு கபொயத்தக்குச சிகிசடசடய முடித்த பின்னர் சபொந்தி தடலே நிமிர்ந்த பபொர்த்தபொள.
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அவெளுக்கு மலகடஷக் கண்டைதம அதிர்சசி.
“ மலகஷ் நீர் எப்ப கபொமபுக்கு என்ன விஷயமபொக வெந்தனீர். உமலமபொடு நிற்கும இவெர்கள இருவெர் யபொர்”?
சபொந்தி லகட்டைபொள.
“ மன்னிக்கவும சபொந்தி. லவெடலே நிமித்தம ஊடைகவியலேபொளர்களபொன இவெர்கலளபொடு வெந்தனபொன். என் நண்பர்
லேலித்தின் உதவியபொல் முகபொடமச சற்றிப் பபொர்க்க அனுமதி கிடடைத்தத” என்ற வசபொல்லி லஜபொடனயும
லேலித்டதயும சபொந்திக்கு அறிமுகம வசய்த டவெத்த, தபொங்கள அகதிகள முகபொமுக்கு வெந்த கபொரணத்டதயும
மலகஷ். சபொந்திக்கு விளக்கினபொர்.;
பதிலுக்குத் தபொன் யபொர் என்படதயும, மலகஷ் தன் தந்டத டைபொக்டைர்ரபொஜபொவின் இரண்டைபொவெத சலகபொதரனின்
மகன் என்றம சபொந்தி வசபொன்னபொள.
“ஹலலேபொ சபொந்தி உமடம சந்தித்தடதயிட்டு மிகவும மகிழ்சசி. எப்படி இருக்கிறத முகபொமில் உமத
வெபொழ்க்டக. உமத லசடவெடயப் பற்றி மஞ்சளபொ ஏற்கனலவெ எங்களுக்கு வசபொன்னவெ. உமடமலபபொல்
சயநலேம பபொரபொத வபபொதசனச லசடவெயில் ஈடுபடும வபண்கள மிகக் குடறவு. நீர் புவளபொரன்ஸ
டநட்டிங்லகர்ல் லபபொன்றவெர். பலேடன எதிர்பபொரபொத உறதிலயபொடு வசயல் புரிகிறீர். உமத தந்டத டைபொக்டைர்
ரபொஜபொடவெ ஏற்கனலவெ சந்தித்லதபொம; ” என்றபொர் லஜபொன்.
“ மிகவும நன்றி லஜபொன். நபொன் பலேடன எதிர்பபொர்த்த லசடவெ புரிபவெள அல்லே . இந்த லசடவெயில் இன்பம
கபொண்கிலறன். மனித உரிடம மிறல்களபொல் பபொதிக்கப்பட்டைவெர்களுக்கு என்னபொல் இயன்ற லசடவெ
வசய்கிலறன். பலே வபண்கள தற்வகபொடலே வசய்யும நிடலேக்குக் கூடைப் லபபொயிருக்கிறபொர்கள. அவெர்களுக்கு
ஆலலேபொசடன வகபொடுத்த அவெர்கள விரக்திடய மபொற்றலவெண்டும. அலதபொ பபொருங்கள, அந்த மூடலேயில்
தடலேயில் டகடவெத்தக் வகபொண்டு அழும வபண்டண. அப்வபண் வபற்லறபொடர இழந்தவெள.
அவெளுடடைய தந்டத விடுதடலேப் புலிகளின் இயக்கத்தில் இருந்த, தமிழர்களின் உரிடமக்கபொகப்
லபபொரபொடி உயிர்நீத்தவெர். தபொய் குண்டு வீசசில் பலியபொனவெள. புதிவனட்டு வெயதபொன அந்தப் வபண்
விடுதடலேப்புலிகளின் இயக்கத்தக்கு எதிரபொன இயக்கத்தினரபொல் கடைத்தச வசல்லேப்பட்டு கற்பழிக்கப்
பட்டைவெள. இத லபபொன்ற பலேர் என்னிடைம கவுன்சிலிங் வபற வெருவெபொர்கள. லஜபொன் உங்கடளப்லபபொல் பலே
வவெளிநபொட்டுப் பத்திரிடகயபொளர்கள வெந்த லபட்டி கண்டு லபபொய் பக்கம பக்கமபொக தமத பத்திரிடககளில்
எழுதியும ஒரு வித பயனும இல்டலே. அரச தபொன் நிடனத்தடதத் தபொன் வசய்யும. இரு வெபொரங்களுக்கு முன்
ஐநபொ சடப வசயலேபொளர் நபொயகம முகபொமுக்கு வெந்த பதிடனந்த நிமிடைங்கள மட்டுலம ஒரு சிலேலரபொடு
லபசிவிட்டுப் லபபொனபொர். ஏன் இந்த கண்ணபொம மூஞ்சி ஆட்டைலமபொ வதரியபொத. அப்பபொவி அகதிகலளபொடு
அரசியல் விடளயபொடுகிறபொர்கள”, என்றபொள சபொந்தி விரக்தியபொன வதபொனிலயபொடு.
“ சபொந்தி இப்வபபொ எனக்குப் புரிகிறத எவ்வெளவுக்கு அகதிகளின் நிலேடமடயப்; பற்றி நீங்கள;
கவெடலேப்படுகிறீர்கள என்ற. இவெர்களுக்கு விடுதடலேகிடடைத்த, லதடவெயபொன நிவெபொரணம கிடடைத்த,
திருமபவும புத வெபொழ்வு வெபொழ என்னபொல் இயன்றடத எனத அறிக்டக மூலேம நிட்சயம வசய்லவென்”,
லஜபொன் சபொந்திக்கு உறதியளித்தபொர்.
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“ மிகவும நன்றி லஜபொன். ஒவ்வவெபொரு அகதிக்குப் பின்னபொல் ஒரு பரிதபொபப் படைக்கூடிய கடதயுண்டு.
அகதிகள பலேரில், படித்தவெர்களும, திறடமசபொலிகளும இருக்கிறபொர்கள;. அலதபொ பபொருங்கள அந்த ஒரு
கபொல் இல்லேபொத டகக்லகபொலுடைன் லபசிக் வகபொண்டிருக்கும இடளஞடன. அவெர் வபயர் இரபொமசபொமி. ரபொம
என்ற

கூப்பிடுவெபொர்கள.

மடலேநபொட்டுத்

தமிழரபொன

அவெர்

டிக்ஒயபொவில்

உளள

ஒரு

வபரிய

வதயிடலேத்லதபொட்டைத்த வதபொழிற்சபொடலேயில் எலேக்ட்ரீசனபொய் லவெடலேவசய்தவெர். மூன்ற வமபொழிகளும
லபசக் கூடியவெர். தமிழ்லமல் அளவெற்ற பற்றக் வகபொண்டைவெர். கவிடதகள கூடை எழுதவெபொர். தமிழ்
இனத்தின் உரிடமக்கபொகத் தபொன் ஏதபொவெத ஒன்ற வசய்தபொக லவெண்டும என்ற முடிவு வசய்த
விடுதடலேப்புலிகள இயக்கத்தில் லசர்ந்த இயங்கியவெர். பபொவெம ஒரு விபத்தினபொல் இந்த நிடலேக்கு
உளளபொனபொர். அவெலரபொடு லபசி பபொருங்கள அப்லபபொத வதரியும” சபொந்தி வசபொன்னபொள.
“ நிட்சயம அவெடரச சந்தித்தப் லபசலவெபொம. உங்கள மனதில் உளள ஆதங்கத்டத எங்கலளபொடு
பகிர்ந்ததக்கு நன்றி. நீங்கள இங்கிருந்த விடுதடலேயபொனதம உங்கள எதிர்கபொலேத்டதப் பற்றி
சிந்தித்தபொவெத நீங்கள திருமணம வசய்த குடுமப வெபொழ்வு வெபொழ லவெண்டும”, என்றபொர் லஜபொன்.
“ அடதப் பற்றி விடுதடலேயபொகி வவெளிலயறிய பிறகு சிந்திக்கிலறன்”. என்றபொள சபொந்தி சிரித்தபடி.
சபொந்தியின் அனுமதிலயபொடு அவெள அகதிக்கு சிகிட்டச வசய்யும கபொட்சிடயப் படைம எடுத்தபொர் லஜபொன்.
அதன் பின்னர் மூவெரும இரபொமசபொமிடய சந்திக்கச வசன்றபொர்கள.
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முள்வவேலிக்குப பின்னனால - 7 : இரனாமசனாமி

“ரபொம நபொங்கள மூவெரும ஊடைகவியலேபொளர்கள. என் வபயர் மலகஷ். எங்கலளபொடு இருக்கும லஜபொன் கனடைபொ
லதசத்தில் லவெடலே வசய்யும ஊடைகவியலேபொளர். மற்றவெர் வபயர் லேலித். அவெர் வகபொழுமபில் வவெளியபொகும;
ஆங்கிலேப் பத்திரிடக ஒன்றின் தடண ஆசிரியர்.

நபொங்கள உமலமபொடு லபசலவெ வெந்திருக்கிலறபொம.

எங்களுக்குச சிலே நிமிடைங்கள தயவு வசய்த ஒதக்க முடியுமபொ”, மலகஷ் லகட்டைபொர்.
“ நிட்சயமபொக”
“ ஏற்கனலவெ லநர்ஸ் சபொந்தி எங்களுக்கு உமடமப் பற்றி வசபொன்னவெ. உமக்கு மூன்ற வமபொழிகளும
வதரியும என்றம வசபொன்னவெ. ஆதனபொல் லஜபொன் உமமிடைம ஆங்கிலேத்தில் சிலே லகளவிகள லகட்;க
விருமபுகிறபொர்” என்றபொர் மலகஷ்.
“ தபொரபொளமபொய் லகட்கட்டும” என்றபொர் ஆங்கிலேத்தில் லஜபொடனப் பபொர்த்த ரபொம.
“ ரபொம எங்கு இவ்வெளவு வதளிவெபொக ஆங்கிலேம லபச எங்கள கற்றக் வகபொண்டீர்”? லஜபொன் ரபொடமக்
லகட்டைபொர்.
“ நபொன்; எலேக்ட்ரீசனபொக லவெடலேவசய்த டிக்லகபொயபொ வதயிடலேத் லதபொட்டைத்த வபரியதடர என்ற
அடழக்கப்படும எஸ்லடைட் சப்பிரீன்வடைன்டைன் வவெபொட்சன் என்பவெலர நபொன் ஆங்கிலேம லபச உதவியவெர்.
அவெர் மற்டறயத் லதபொட்டைத்தப் வபரியதடரகடள விடை முற்றிலும லவெறபட்டைவெர். தமிழும ஓரளவுக்குப்
லபசவெர். லதபொட்டைத் வதபொழிலேபொளிகளின் நலேன்கடள அக்கடரலயபொடு பபொர்த்தவெர். பலே வெருடைங்களுக்கு
முன்னர் இங்கிலேபொந்தில் இருந்த இலேங்டக வெந்தவெர். அவெர் இலேங்டகயில் இருந்த இங்கிலேபொந்தக்குத்
திருமபிப்லபபொகமுன், என் தந்டதயின் லசடவெடயப் பபொரபொட்டி ஒரு சிறவீடு வெபொங்கப் பணம வகபொடுத்த
உதவியவெர் என்ற வசபொன்னபொல் நமபமபொட்டீர்கள”.
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“ அத சரி எப்படி உமக்கு அவெலரபொடு வதபொடைர்பு ஏற்பட்டைத”?
“ அடிக்கடி என் தந்டத வவெபொட்சன் தடரயின் பங்களபொவுக்குப் லபபொய் அவெர் லதபொட்டைத்டத பரபொமரிப்பபொர்.
நபொன் சிற வெயதில் அவெர் கூடைலவெ வசன்ற அவெருக்கு உதவுலவென். குழந்டதகள இல்லேபொத வவெபொட்சன்
தடரயும அவெர் மடனவியும என்லமல் பபொசம கபொட்டினபொர்கள;. அவெரிடைம இருந்லத நபொன் ஆங்கிலேம
லபசக் கற்லறன்”.
“ அத சரி எப்படி நீர் எலேக்ட்ரீசனபொனீர்”?
“ அதவும வவெபொட்சன் தடரயின் உதவி என்லற நபொன் வசபொல்லுலவென். ஒரு நபொள எனக்கு பதிடனந்த
வெயதபொக இருக்கும லபபொத தடரயின் வீட்டுக்கு நபொன் என் தந்டதலயபொடு லபபொயிருந்த லபபொத அவெர் வீட்டில்
மின்சபொரத் தடடை ஏற்பட்டைத. வீட்டு விளக்குகள எரியவில்டலே. அடதக் கண்டை நபொன் தடரயின்
அனுமதிலயபொடு பியூடச மபொற்றித் திருமபவும மின்சபொரத்டத வீட்டில் எரியச வசய்லதன். அடதக் கண்டை
தடர, என்னிடைம எலேக்டைடிரிக்கல் லவெடலே வசய்யக் கூடிய திறடம இருக்கிறத என்படதக் கண்டு
என்டன தன் வசபொந்த வசலேவில் ஒரு வடைக்னிகல் கல்லூரியில் பயிற்சி வபற அனுப்பி எலேக்டிரீசனபொகவெர
உதவிவசய்தபொர். அதவுமலேலேபொமல் அவெரின் வதபொட்டைத்தத் வதபொழிற்சபொடலேயில் எலேக்ட்ரீசனபொக லவெடலேயும
லபபொட்டுக் வகபொடுத்தபொர்.. அதலவெ என் ஆரமபம. வவெபொட்சன் தடர இங்கிலேபொந்த வசன்றபின் லதபொட்டைம
அரசமயமபொகப்பட்டைதம ஒரு சிங்களவெர் லதபொட்டைத் தடரயபொனபொர். புதத் தடர இனத்தலவெசம உளளவெர்.
அவெருக்கும வதபொழிலேபொளிகளுக்கும ஒத்தப்லபபொனதில்டலே. தமிழன் என்றபொலலே வதபொழிலேபொளிலமல் குற்றம
கண்டு பிடிப்பபொர். எனக்கு லதபொடைர்ந்த வதபொழிற்சபொடலேயில் லவெடலே வசய்யப் பிடிக்கவில்டலே அந்த லநரம
தபொன் விடுதடலேப் புலிகள தம இயக்கத்தில் லவெடலே வசய்ய ஒர எலேக்ட்ரீசடனத் லதடுவெதபொக அறிந்;லதன்.
ஏற்கனலவெ நபொன் தமிழ் பற்றக் வகபொண்டைவென். அதனபொல் இயக்கத்தில் லசர்ந்த என் லசடவெடய வெழங்க
முடிவவெடுத்லதன் “, ரபொம வசபொன்னபொர்.
“ அப்லபபொத உமத ஒரு கபொலுக்கு என்ன நடைந்தத” ?
“ அதவும ஒரு கடத. ஒரு நபொள நபொன் இரு லபபொரபொளிகலளபொடு அவெர்களின் வெபொகனத்தில் லபபொய்
வகபொண்டிருந்த லபபொத கண்ணி வவெடி தபொக்குதலுக்கு எங்கள வெபொகனம உற்பட்டைத. என்லனபொடு வெந்த இரு
லபபொரபொளிகளும உயிர் இழந்தபொர்கள. நபொன் உயிர் தப்பியத நபொன் வசய்த புண்ணியம. ஆனபொல் நபொன்
அவ்விபத்தில் என் இடைத கபொடலே இழந்லதன். யுத்தம முடிந்ததம, விடுதடலேப் புலிகளுக்கு நபொன்;
உதவியதபொகப் புலிகள இயக்கத்தக்கு எதிரபொன ஒற்றர் குழு என்டன இரபொணுவெத்தக்குக் கபொட்டிக்
வகபொடுத்தவிட்டைத

அதன்

விடளலவெ

அகதிகலளபொடு

அகதியபொய்

இந்த

முகபொமுக்கு

அடழத்தவெரப்பட்லடைன். முளளிவெபொய்க்கபொல் இறதிப் லபபொரின் லபபொத நபொன் பரந்தன வசன்றிருந்ததினபொல்
உயிர் தப்பிலனன்”, ரபொம தபொன் ஒரு கபொi டலே இழந்த விபரத்டதச வசபொன்னபொர்.
“ அப்லபபொ லநர்ஸ் சபொந்திடய எப்படித் வதரியும”, லஜபொன் லகட்டைபொர்
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“ இந்த முகபொமுக்கு வெந்த பிறகு டைபொக்டைர் ரபொஜபொ, லநர்ஸ் சபொந்தி, மஞ்சளபொ ஆகிலயபொர் எனக்கு
அறிமுகமபொனபொர்கள. அவெர்கடளப்லபபொல் படித்த சிலே திறடமசபொலிகள பலேர் இந்த முகபொமில் அகதிகளபொக
இருக்கிறபொர்கள. எல்லலேபொருக்கும எப்லபபொத விடிவு கபொலேம கிடடைக்குலமபொ வதரிரயபொத . சபொந்தி, டைபொக்டைர்
ரபொஜபொ லபபொன்லறபொர் அகதிகளுக்குச வசய்யும லசடவெடயப் பபொர்த்த பிரமித்தப்லபபொலனன். மூன்ற
வமபொழிகளும வதரிந்தபடியபொல்

ஒரளவுக்கு இரபொணுவெ

சிப்பபொய்கலளபொடு

பிரசசடனப்

படைபொமல்

இருக்கிலறன். சபொந்திககும உதவியபொளரபொக இருக்கிலறன்” , என்றபொர் ரபொம.
“புலிகள இயக்கத்டத ஆரமபித்த இயக்கத்தின் தடலேவெர் எக்கபொரணத்தபொல் இடத ஆரமபித்தபொர் என்ற
வசபொல்லே முடியுமபொ ரபொம”? லஜபொன் ரபொடம லகட்டைபொர்.
“சிறீலேங்கபொவுக்கு 1948 இல் சதந்திரம கிடடைத்த பின்னர் பலே இனக்கலேவெரங்கள அடிக்கடி தமிழர்களுக்கு
எதிரபொக இடைமவபற்றளளன எனப்

பலேர் வசபொல்லி;; நபொன் லகளவிப்பட்லடைன். விடுதடலேப் புலிகள

இயக்கத்தின் தடலேவெர் சிறவெனபொக இருக்கும லபபொத அவெர் இனத்தவெர் ஒருவெர் இனக்கலேவெரத்தபொல் உயிர்
இழந்தபொர் எனவும, அந்த பபொதிப்லப அவெடர ஈழத்தமிழ இனத்டத அடைக்குமுடறயில் இருந்தகபொக்க
விடுதடலேப் புலிகள இயக்கத்டத ஆரமபித்தபொர் என்ற. அரசின் அடைக்குமுடற சட்டைங்கலேபொல்
பபொதிக்கப்பட்டை பலே இடளஞர்கள அவெர் ஆரமபித்த இயக்கத்தில் லசர்ந்தனர்” என்றபொர் ரபொம.
“ஒரு லகளவி ரபொம, எந்த விதத்தில் மடலேநபொட்டுத் தமிழர்கடள இனக்கலேவெரங்கள பபொதித்திருக்கிறத
என்ற வசபொல்லே முடியமபொ?
“சிறிலேங்கபொவில் தமிழன் எந்தப் பகுதியில் வெபொழ்ந்தபொலும அவெடனத் தங்கள விலரபொதியபொகலவெ சிங்களவெர்
கருதகிறபொர்கள. 1977, 1980 ஆண்டுகளில் நடைந்த இனக்கலேவெரத்தின் லபபொத மடலேயகத் தமிழர்கள
வவெகுவெபொகப் பபொதிப்படடைந்தனர். தங்கடளப் பபொதகபொத்தக் வகபொளளுவெதற்கபொகப் பலே மடலேநபொட்டுத்
தமிழர்கள வெடைக்கு, கிழக்கு பிரலதசங்கடள லநபொக்கிப் புலேம வபயர்ந்தனர். அதில் சிலேர் வென்னியில் உளள
கபொடுகடளத்

தப்பரவு வசய்த விவெசபொயம வசய்ய ஆரமபித்தனர். 1983 ஆம ஆண்டு நடைந்த

இனக்கலேவெரத்தின் லபபொத கூடை மடலேநபொட்டுத் தமிழர்கள வவெகுவெபொக பபொதிப்படடைந்தனர். பலேர்
தமிழ்நபொட்டுக்குப் பபொதகபொப்பு லதடி ஓடினபொர்கள” , என்றபொர் ரபொம.
“ரபொம நீர் வசபொல்வெத உண்டம. ஆனபொல் அரசக்கு இத வதரியபொமல் இல்டலே. அவெர்கள ஆட்சியில்
வதபொடைர்ந்த இருக்க லவெண்டுமபொகில் வபருமபபொன்டம மக்களின் விருப்பங்களுக்கு எற்ப அரசியல்
நபொடைகம ஆடைலவெண்டும”.
“ எனத தடலேவயழுத்த நபொன் ஒரு கபொடலே இழக்கலவெண்டும என்ற இருந்தத. ஆனபொல் ஒன்ற, இந்த
முகபொமுக்கு வெந்தபின் பலேவிதமபொன மக்கடளச சந்தித்த, அவெர்கள ஒவ்வவெபொருவெருக்கும என்டன விடை
லமபொசமபொன பிரசசடனகள உண்டு என்படத அறிந்லதன். அத மட்டுமல்லே மக்களுக்கபொக லசடவெ வசய்யும;
சிலே நல்லே மனிதர்கடள நபொன் சந்தித்லதன்” ரபொம வசபொன்னபொர்.
“யபொர் அவெர்கள என்ற குறிப்பபொகச வசபொல்லேமுடியுமபொ ரபொம” , லஜபொன் லகட்டைபொர்.
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“லவெற ஒருவெருமில்டலே. டைபொக்டைர் ரபொஜபொவும அவெர் மகள லநர்ஸ் சபொந்தியும தபொன். சபொந்தியின் சந்திப்பு
என்டனப் புதமனிதனபொக்கிவிட்டைத. அவெர் எனக்கச வசபொன்ன ஆறதல்களும, ஆலலேபொசடனகளும
என்டன எனக்கு நடைந்தடத மறக்க டவெத்தவிட்டைத. சபொந்திலயபொடு லபசினபொலலே மனதில் சபொந்தி ஏற்படும.
கவெடலேகள மறந்தவிடும.” அவெர் டக டவெத்த சிகிட்டச வசய்தபொலலே லநபொய் இருந்த இடைம வதரியபொமல்
மடறந்தவிடும. அலத லபபொல் தபொன் அவெவின் தந்டத டைபொக்டைர் ரபொஜபொவும;”. சபொந்திடயயும,; டைபொகடைர்
ரபொஜபொடவெயும வவெகுவெபொகப் ரபொம பபொரபொட்டிப் லபசினபொர்.
“அத சரி ரபொம வவெளிப்படடையபொகலவெ உமடம ஒன்ற லகட்கிலறன், நீர் சபொந்திடய விருமபுகிறீரபொ” லஜபொன்
சிரித்தபடி லகட்டைபொர்.;
“நபொன்

விருமபினபொலும

அவெவின்

இனத்தவெர்கள

என்டன

ஏற்கலவெண்டுலம.

அவெலவெபொ

யபொழ்ப்பபொணத்டதச லசர்ந்த லவெளபொளப் வபண். நபொலனபொ இந்தியபொவில் இருந்த வெந்த வதயிடலேத்
வதபொட்டைத்தில் லவெடலே வசய்த ஒரு கூலி ஒருவெரின் மகன்”, என்றபொர் ரபொம

“ நபொன் அறிந்தமட்டில் டைபொக்டைர் ரபொஜபொவும; சபொந்தியும சபொதி, மதம,; இனம பபொர்ப்பவெர்கள இல்டலே.
முற்லபபொக்கு வகபொளடக உளளவெர்கள. அதனபொல் நீரும சபொந்தியும மனம ஒத்தபொல் திருமணம வசய்வெதற்குத்
தடடையிருக்கபொத என நிடனக்கிலறன்”, லஜபொன் வசபொன்னபொர்.
“ லஜபொன் முதலில் இந்த முகபொமில் இருந்த விடுதடலே வபற்றபின் திருமணத்டதப் பற்றி லயபொசிப்லபபொம”
என்ற சூட்சமமபொக ரபொம பதில் அளித்தபொர்.
“ விடுதடலே கிடடைத்த பின்னர் மடலேநபொட்டுக்குப் லபபொக நிடனத்திருக்கிறீரபொ?
“ ஆமபொம. அத நபொன் பிறந்த வெளர்ந்த இடைம. எனக்குப் பலேடரத் வதரியும.”
“ அங்குப் லபபொய் என்ன வசய்வெதபொக உத்லதசம”?
“ ஒரு எவெக்டிரிகல் வசபொப் ஒன்டற ஆரமபிக்க இருக்கிலறன். என்லனபொடு இங்கு முகபொமில் அறிமுகமபொன
மபொர்க்கண்டு என்பவெர் பிஸ்னஸ் பபொர்டைனரபொகச லசரச சமமதித்திருக்கிறபொர். அலதபொ ஒரு முதபொட்டிலயபொடு
லபசிக் வகபொண்டு நிற்கிறபொலர அவெர் தபொன் மபொரக்கண்டு. அவெர் முன்பு எலேக்எரிகல் வசபொப் பூனகரியில்
டவெத்திருந்தவெர். அவெருக்கு பிஸ்னஸ் அனுபவெம உண்டு. நல்லே லநர்டமயபொன மனிதர். என்டன விடை
பதடனந்த வெயத கூடியவெர். லபபொரபொளிகளபொன தன் இருமகன்கடளயும இழந்தவெர். அவெரும; அவெர்
மடனவியும அகதிகளபொக இந்த முகபொமுக்குக் வகபொண்டு வெரப்பட்டைபொர்கள. அவெலரபொடு லபசிப் பபொருங்கள.
அவெர் ஓரளவுக்கு ஆங்கிலேமும லபசவெபொர்” ரபொம வசபொன்னபொர்.
“ நல்லேத. நீர் சபொந்தியின் லசடவெக்கு உதவுவெதபொல்; உமலமபொடு அதிக லநரம லபசி தபொமதித்ததக்கு என்டன
மன்னிக்கவும.” என்ற கூறிவிட்டு மபொர்க்கண்டடை சந்திக்க நபொல்வெரும லபபொனபொர்கள.
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முள்வவேலிக்குப பின்னனால - 8 : மனார்க்கண்ட

“எனத நண்பர் மபொரக்கண்டு இவெர். முகபொமுக்கு வெர முன்பு கிளிவநபொசசியில்; எலேக்டிரிகல் கடடை
டவெத்திருந்தவெர். நபொன் ஏற்கனலவெ உங்களுக்கு இவெடரப்பற்றிச வசபொன்னதலபபொல் எங்களுக்கு விடுதடலே
கிடடைத்த நபொங்கள வவெளிலய வெந்ததம, என்லனபொடு லசர்ந்த பங்குதபொரரபொக பிஸ்னஸ் வசய்யப் லபபொகிறபொர்.
நபொன் லமஜர் வின்சன்டடை சந்திக்க லவெண்டியிருக்கு. அவெர் ஒபீசில் ஏலதபொ எலேக்டிரிகல் பிரசசடனயபொம.
தன்டன உடைலன வெந்த பபொர்க்கசவசபொல்லி வசய்தி அனுப்பியிருக்கிறபொர். நீங்கள மபொர்க்கண்லடைபொடு
லபசங்கள. அவெரும என்டனப் லபபொல் ஓரளவுக்கு ஆங்கிலேம லபசவெபொர்” என்ற கூறிவிட்டு மூவெலரபொடும
டக குலுக்கி விடடை வபற்றபொர் ரபொம. மூவெரும தங்கடள மபொர்கண்டுக்கு அறிமுகப்படுத்திக் வகபொண்டைபொர்கள.
“ மபொரக்கண்டு உமத வசபொந்த இடைம யபொழ்ப்பபொணமபொ”? லஜபொன் லகட்டைபொர்.
“இல்டலே. நபொன் பிறந்த வெளர்ந்தத பூனகரியில். எனத தந்டதக்கு ஒரு கத்லதபொலிக்கப் பபொதிரியபொலரபொடு
வதபொடைர்பு இருந்தத, அந்தப் பபொதிரியபொர் தபொன் நபொன் ஆங்கிலேம கற்க உதவியவெர். ஆனபொல் பூனகரி
யுத்தத்தக்குப்பின் அங்கு வெபொழ விருப்பமில்லேபொமல் கிளிவநபொசசிக்கு குடுமபத்லதபொடு இடைம வபயர்ந்லதன்.
அலதபொடு எனக்குப் பூனகரியில்; இருபத ஏக்கர் வெயற்கபொணி உண்டு.
“ உமக்கு எத்தடன பிளடளகள? முழு குடுமபமும இந்த முகபொமிலேபொ இருக்கிறபொர்கள;”?
“ இல்டலே. நபொனும என் மடனவிமட்டுலம முகபொமிடலே இருக்கிலறபொம.”
“ அப்பப் பிளடளகளுக்கு என்ன நடைந்தத?”
“ எனக்கு இருந்தத இரண்டு மகன்கள.. மூத்தவென் சீலேன். இடளயவென் பபொலேன். இருவெரும படிப்பில்
வகட்டிக்கபொரர்கள. பல்கடலேக்கழகத்தக்குப்லபபொய் படித்தப் பட்டைம வபற்ற என்ஜினியரபொவெலத அவெர்கள
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இருவெரதம குறிக்லகபொள. ஆனபொல் அத நடைக்கவில்டலே” என்றபொர் மபொர்க்கண்டு.
“பிறகு என்ன நடைந்தத”?
“ விரக்தியில் அவெர்கள இருவெரும விடுதடலேப் புலிகளின் இயக்கத்லதபொடு லசர்ந்த லபபொரபொளிகளபொக
இருந்தபொர்கள. பூனகரி யுத்தத்தில் அவெர்கள இருவெரும; இறந்த விட்டைபொர்கள. அதவுமஒரு கபொரணம நபொன்
கிளிவநபொசசிக்கு இடைம வபயர்வெதற்கு.”
“ எதற்கபொக இரபொணுவெம உமடமயும மடனவியும இந்த முகபொமுக்குக் வகபொண்டு வெந்தத.”?
“ எனத மகன்மபொர் இருவெரும புலிகள இயக்த்டதச லசர்ந்தவெர்கள என்ற இரபொணுவெம அறிந்ததினபொல்
எங்களுக்கு அவ்வியக்கத்லதபொடு வதபொடைர்பு இருக்கலேபொம எனச சந்லதகித்த, விசபொரிக்க இந்த முகபொமுக்குக்
வகபொண்டுவெந்தபொர்கள.”
“உங்கடள விசபொரடண வசய்தபொர்களபொ”?
“ விசபொரடண என்ற வபயரில் என்டனத் தன்புறத்தினபொர்கள. இலதபொ அதனபொல் என் லதகத்தில் ஏற்பட்டை
கபொயங்கள”. மபொர்க்கணடு தன் உடைலில் உளள கபொயங்கடளக் கபொட்டினபொர்.
“ உமடமயும உடைலில் உளள கபொயங்கடளயும நபொன் படைம எடுக்கமுடியமபொ”?, லஜபொன் லகட்டைபொர்.
“ எனக்குப் பிரசசடனயில்டலே. என் வபயடர மட்டும லபபொடைபொதீர்கள”
மபொர்க்கண்டடையும அவெரின் உடைலில் உளள கபொயங்கடளயும லஜபொள படைம எடுத்தபொர்.
“மபொர்க்கண்டு, நீர் விடுதடலேயபொனவுடைன் இரபொமசபொமிலயபொடு பங்குதபொரரபொக எலேக்டிரிகல் கடடை ஒன்டற
அடமக்கப் லபபொவெதபொக லகளவிப்பட்லடைன். அதற்கபொன முதல் உமமிடைம உண்டைபொ”? லஜபொன் லகட்டைபொர்
.
“எனத பூனகரி வெயற் கபொணிடய விற்ற வெரும பணம லபபொதமபொனத”, மபொரிக்கண்டு வசபொன்னபொர்.
“ அப்லபபொ உமத மடனவியின் திட்டைம என்ன”?
“ அவெ பூனகரியில் தமிழ் ஆசிரிடயயபொக இருந்தவெ. டீக்ஓயபொவுக்குப் லபபொனபின் அங்கு லதபொட்டைத்தப்
பிளடளகளுக்கு தமிழ் வெகுப்புகள வீட்டில் நடைத்த லயபொசித்திருக்கிற.”.
“ மபொர்க்கண்டு எங்கலளபொடு லபசியதக்கு நன்றி. முகபொமில் உளவெர்களின் விடுதடலேடய லவெண்டி நபொன்
என் கட்டுடரயில் எழுதலவென் “ என்ற வசபொல்லி லஜபொன் விடடைவபற்றபொர்.
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அவெர்கள மூவெரும லமஜர் வின்வசன்ட் நன்றி வசபொல்லும லநபொக்கமபொக லபபொய்க்வகபொண்டிருக்கும வபபொத
சமபொர் அறபத வெயத முதியவெர் ஒருவெடர சந்திக்க லநர்ந்தத. வவெர டககூப்பி கண்ணீர் விட்டைத
அவெர்களின் கவெனத்டத கவெர்ந்தத,
” ஏன் ஐயபொ அழுகிறீர்கள .இரபொணுவெம உங்கடளத் தன்புறத்தியதபொ”? மலகஷ் அந்த முதியவெடரக்
லகட்டைபொர்.
அழுடகலயபொடு தபொன் அழும கபொரணத்டதச வசபொன்னபொர்.
“ஐயபொ என் வபயர் சினடனயன். நபொன் ஒரு விவெசபொயி. எனத இரண்டு ஏக்கர் கபொணியில்
புதக்குடியிருப்புக்கு அருலக உளள ஒரு கிரபொமத்தில் எனத மடனவியும எனத நபொன்கு குழந்டதகளும
வெபொழ்ந்த வெந்தனங்கள. லசல்லேபொலும கண்ணி வவெடியபொலும என் இரண்டு பிளடளகடள இழந்லதன். என்
மற்ற இரு மகன்கடள இரபொணுவெம புலிகள இயக்கத்டதச லசர்ந்தவெர்கள என்ற சந்லதகத்தின் லபரில்
டகத வசய்த வகபொண்டு வசன்றபொர்கள.” சின்டனயன் வசபொன்னபொர்.
“ அவெர்கள திருமப வெரவில்டலேயபொ”?
“ எங்லக ஐயபொ அவெர்கள திருமபி வெரப்லபபொகிறபொர்கள, இத லபபொலே டகதபொகிப் லபபொனவெர்கள
லபபொனவெர்களதபொன்”.
“ ஒரு லவெடலே அவெர்கடள இன்னும இரபொணுவெம விசபொரித்தக் வகபொண்டிருக்கலேபொம”.
“ அதில் எனக்கு நமபிக்டக இல்டலே. எங்கடள விடுதடலே வசய்தபொல், எங்கடள எங்கள உருக்கு
அனுப்பலவெண்டும. ஆனபொல் அத நடைக்கபொத லபபொத லபபொலேத் வதரிகிறத .”
“ ஏன் அப்படி வசபொல்லுகிறீர்கள. “?
“ இந்த முகபொமிடலே எண்டடை ஊடரச லசர்ந்தவெர்கள என்டனப்லபபொல் புதக்குடியிருப்பில் வெபொழ்ந்தவெர்கள
பலே இருக்கிறபொர்கள. அவெர்கள வசபொல்லுகிறபொர்கள எங்களுக்கு எங்கள ஊருக்குத் திருமபவும லபபொகக்
கிடடையபொத எண்டு. கண்ணி வவெடிகள இல்லேபொமல் சத்தம வசய்கிலறபொம என்ற கபொலேம தபொழ்த்தகிறபொர்கள.
அதவுமல்லேபொமல் சிலே சிங்கள குடுமபங்கடள அங்குக் குடிலயற்ற நடைவெடிக்டக எடுக்கிறபொர்கள. அலதபொடு
ஒரு புத்த விகபொடர ஒன்டறயும எங்கடடை ஊரில் கட்டுகிறபொர்கள. அடவெ

உண்டமயபொனபொல்

கண்ணிவவெடிகடள அகற்றகிலறபொம என்ற ஏன் வபபொய் வசபொல்லுகிறபொர்கள. என்டனப்லபபொல் பலே
குடுமபங்களுக்கும இலத நிடலே”, சின்டனயன் தனத ஆதங்கத்டதத் தமிழில் வசபொன்னபொர். மலகஷ் அவெர்
வசபொன்னடத ஆங்கிலேத்தில் லஜபொனுக்கு எடுத்தச வசபொன்னபொர்.
“ஐயபொ, ஒன்றக்கும லயபொசிக்கபொடதயுங்லகபொ, விடரவில் உங்களுக்கு விடிவு கிடடைக்கும” என்றபொர் லஜபொன்.
அடதத் தமிழில் முதியவெருக்கு மலகஷ் வமபொழிவபயர்த்தபொர். முதியவெடர அழுடகலயபொடு படைப்பிடித்தக்
வகபொண்டைபொர் லஜபொன்.
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இந்தச சந்திப்புகளுக்குப் பின் லநரமபொகிவிட்டைதபொல் வமஜர் வின்சன்டடை சந்தித்த நன்றி வசபொல்லே
வசன்றபொர்கள.
“ எப்படி இருந்தத லஜபொன், முகபொம பற்றிய உங்கள பபொர்டவெ. பிரசசடனகள ஒன்றம இல்லேபொமல் பலேடரச
சந்தித்திருப்பீலர. ஆவெர்களத கருத்தக்கடள லகட்டைறிந்தரபொ? படைம எடுத்தீரபொ”? லமஜர் லகட்டைபொர்.
“மிகவும; நன்றி லமஜர். உங்கள உதவியபொல், முகபொமுக்குள நடைப்படதக் கண்டைறிந்லதபொம. பலேலரபொடு
உறவெபொடிலனபொம. அலனகர் தங்களுக்கு எப்லபபொத விடுதடலே கிடடைக்கும, தபொங்கள வசபொந்த ஊர்களுக்குப்
லபபொய் தங்கள கபொணிகளில் வெபொழமுடியமபொ? என்ற தபொன் என்டனக லகட்டைபொர்கள”.
“நீர் என்ன வசபொன்னீர் லஜபொன்’?
“ நபொன் வசபொன்லனன் அவெர்கள அடனவெருக்கும வவெகு விடரவில் விடுதடலே கிடடைக்கும, திருமபவும
அவெர்கள புத வெபொழ்வு வெபொழ அரச தக்க நடைவெடிக்டக எடுக்கும. லபபொர் என்ற வெந்தபொல் இத சகஜம
என்லறன்.” என்றபொர் லஜபொன்.
“ நல்லே பதில். நபொனும இந்த முகபொமில் பலே நல்லே மனிதர்கடளச சந்தித்திருக்கிலறன். அவெர்கள படும
கஷ்டைங்கள எனக்குத் வதரியும. என் டககள கட்டைப்பட்டுளளத. அரசின் கட்டைடளயின் படி நபொன்
வசயல்படைலவெண்டும. இனியும வதபொடைர்நத இரபொணுவெத்தில் லவெடலே வசய்ய எனக்கு விருப்பமில்டலே.
நபொன் இந்த முகபொம மூடியவுடைன் ரிட்டடையரபொகத் தீர்மபொனித்தவிட்லடைன்.” என்றபொர் லமஜர் வின்வசன்ட்.
“ அத நல்லே முடிவு லமஜர். இங்கு லவெடலே வசய்வெதினபொல் சரியபொன மன அழுத்தம உங்களுக்கு
ஏற்பட்டிருக்கும என நிடனக்கிலறன்”.
“ சரியபொக ஊகித்தளளீர் லஜபொன். எனத பிளட் பிரசடர, முகபொமில் இருக்கும என் நண்பர் டைபொக்டைர் ரபொஜபொ
தினமும இங்கு வெந்த வசக்பண்ணுவெபொர்.”
“அவெடர ஏற்கனலவெ உங்களுக்குத் வதரியுமபொ லமஜர்”?
“ ஏன் இல்டலே. டைபொக்டைர் ரபொஜபொடவெ வகபொழுமபில் இருந்லத வதரியும. அவெர் மகள சபொந்திடயச சிறமியபொக
இருக்கும கபொலேம முதல் வகபொண்லடை வதரியும. தகப்பனும மகளும நல்லே மனம படடைத்தவெர்கள” என்றபொர்
லமஜர். மூவெரும அவெர் வசபொன்னடத எதிர்பபொர்கவில்டலே.
“ சரி லமஜர். லநரம மபொகிவிட்டைத. இன்ற இரவு அனுரபொதபுரத்தில் ஒரு லஹபொட்டைலில் தங்கி விட்டு,
நபொடள கபொடலே வகபொழுமபுக்குப் லபபொகிலறபொம. எங்களுக்கு எல்லேபொ வெசதிகளும வசய்த தந்த உங்களுக்கும,
உங்கள ஊழியர்களுக்கும எங்கள மூவெர் சபொர்பில் நபொன் நன்றி வதரிவிக்கிலறன்”, லஜபொன் வசபொன்னபொர்.
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"அப்லபபொ லஜபொன் நீர் எப்ப திருமபவும கனடைபொவுக்கப் பயணம” லமஜர் லகட்டைபொர்.
“ இன்னும மூன்ற தினங்களில் கனடைபொவுக்குத் திருமபுகிலறன். நீர் கனடைபொ வெந்தபொல் என்டன மறக்கபொமல்
சந்தியும” எனக் கூறிவிட்டு விடடைவபற்றபொர் லஜபொன் .
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முள்வவேலிக்குப பின்னனால – 9 : விடதலலே

வமனிக் முகபொமில் இருந்த அனுரபொதபுரம, புத்தளம ஊடைபொக வகபொழுமபுக்குத் திருமபிய லஜபொன்
வடைபொரண்லடை திருமப முன் தனக்கு உதவிலயபொருக்கு ஒரு இரவு விருந்த லபபொசனத்டத கலேதபொரி
வஹபொட்டைலில் வகபொடுக்கத் தீர்மபொனித்தபொர். அவெரத அடழத்தவெர்களின் பட்டியலில் கணவென்மபொரும,
மடனவிமபொரும அடைங்கினர்.
கலனடிய ஊடைகவியலேபொளர் லஜபொன் தபொன் வெந்த பணிடயத் திருப்தியபொகச வசய்த முடித்த, வடைபொரண்லடைபொ
திருமபியவுடைன் நீண்டை மூன்ற நபொள வதபொடைர் கட்டுடரடயப் படைங்கலளபொடு “முளலவெலி; முகபொமுக்குள;”
என்ற

தடலேப்பில்

பத்திரிடகயில்

வவெளியிட்டைபொர்

அடதப்

பலே

மனித

உரிடமமீறல்கடளக்

கண்கபொணிக்கும ஸ்தபொபனங்கள பபொரபொட்டி கருத்த வதரிவித்தத. அக்கட்டுடர சிறிலேங்கபொ அரசின்
கவெனத்டத ஈர்ந்தத. அதனபொல் முகபொமகளில் அகதிகளின் சதந்திரமில்லேபொத நிடலேடய லமலும
வதபொடைரபொமல், 2009 ஆண்டு லம மபொதம லபபொர் முடிந்த 3 வெருடைங்களுக்குப் பின் 2012 ஆம ஆண்டு
வசப்டைமபரில் அகதிகள வபபொருமபபொலலேபொடர விடுதடலே வசய்த 1750 ஏக்கர்கள பரப்புளள முகபொமகடள
மூடியத. இவெர்கள பலேர் முல்டலேத்தீவு பிரலதசத்தில் குடிலயறினர்
அரசின் முடிடவெ ஐநபொ சடப மனித ஊரிடமமீறல்களுக்கு வபபொறப்பபொன ஸ்தபொபனம வெரலவெற்றத.
விடுதடலே கிடடைத்த 110 குடுமபங்கள தங்களத வசபொந்த கபொணிகளுக்குப் லபபொகமுடியபொத இருந்தத
கண்ணி வவெடிகள இன்னும முழுடமயபொக அகற்றப்படைவில்டலே என்படதக் கபொரணம கபொட்டினபொர்கள.
அவெர்கடளச வசபொந்தக் கபொணிகளில் குடியமர்த்தபொமல் லவெற கபொணிகளில் குடியமரத்தியத அரச.
சர்வெலதசச வசஞ்சிலுடவெச சங்கம அப்பகுதியில்

இயங்கிய தனத வசயலேகத்தின் வசயற்பபொடுகடள

குடறத்தத.
2013 ஆகஸ்ட்டில் எதிர்பபொரபொத விதமபொக தனக்கு வெந்திருந்த திருமண அடழப்பிதடழ பபொர்த்தலபபொத,
லஜபொனுக்கு வபரும மகிழ்சசி. அத இரபொமசபொமி-சபொந்தியின் திருமண அடழப்பிதழ். விலேபொசம
புதக்குடியிருப்பு என எழுதப்பட்டிருந்தத. அடத அடுத்த சிலே தினங்களில் லஜபொனுக்கு ஒரு
வதபொடலேவபசி வெந்தத,
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“ மிஸ்டைர் லஜபொன,; நபொன் மனிக் முகபொமில் நீங்கள சந்தித்த மஞ்சளபொ லபசகிறன். என்டன உங்களுக்கு
நிடனவிருக்கிறதபொ”?; லபபொனில் லபசிய வபண் குரல் லகட்டைத.
“உமடம எனக்கு நளளபொக நிடனவு இருக்கிறத. அத சரி எங்கிருந்த லபசகிறர் மஞ்சளபொ? லடைபொரபொண்லடைபொ
நமபர் லபபொனில் விழுந்திருக்கிறலத. நீர் லடைபொரபொண்லடைபொவுக்கு வெந்தவிட்டீரபொ?”
“ நபொன் கனடைபொ வெந்த சிலே நபொட்கள ஆகிறத லஜபொன்” பதில் வெந்தத.
“ அத சரி இப்லபபொ எங்கு இருக்கிறீர். நபொன் உமடமச சந்திக்க விருமபுகிலறன்”.
“ மிசிசபொகபொவில் உளள என் லபனபொ நண்பர், மன்னிக்கவும எனத வெருங்கபொலேக் கணவெர் பீட்டைரின் வீட்டில்
இருந்த லபசகிறபொன்;. பீட்டைரின் வபற்லறபொரின் சமமதத்லதபொடு எங்கள திருமணம இரு கிழடமக்குள
மிசிசபொகபொவில் நடைவிருக்கிறத. பீட்டைரும அவெரின் வபற்லறபொரும என்டன கனடைபொ வெர ஸ்வபபொன்சர்
வசய்தவெர்கள. நபொன் அகதியபொக வமனிக் முகபொமில் இருந்த படியபொல், அத எனக்கு கனடைபொ வெர உதவியத;
திருமணத்தின் பின் நபொன் என்படிப்டபத் வதபொடைர பீட்டைர் சமமதித்த விட்டைபொர். அவெர் இப்லபபொ வபல்
கனடைபொவில் வபபொறியியலேரபொக லவெடலே வசய்கிறபொர்” என்ற தன் நிடலேடயப் பற்றிய விபரத்டத மஞ்சளபொ
வசபொன்னபொள.
லஜபொனுக்கு அவெள வசபொன்னடதக் லகட்டைவுடைன் மட்டைற்ற மகிழ்சசி.
“ மஞ்சளபொ, நபொன் எழுதிய கட்டுடரடய வெபொசித்தீரபொ?”
“ ஓம வெபொசித்லதன். நபொன் மட்டுமல்லே டைபொக்டைர் ரபொஜபொ, சபொந்தி, ரபொம எல்லலேபொருலம வெபொசித்த நீங்கள
எங்களின் விடுதடலேக்கபொகச வசய்த லசடவெடயப் பபொரபொட்டினபொர்கள. சபொந்தி அக்கபொ ரபொடமத் திருமணம
வசய்யப்லபபொகிறபொ. அத வதரியுமபொ உங்களுக்கு லஜபொன்”
“ வதரியும மஞ்சளபொ. எனக்கு அவெர்களின் திருமண அடழப்பிதழ் வெந்திருக்கு. சந்தர்ப்பம கிடடைத்தபொல்
அவெர்களின் திருமணத்தக்குப் லபபொகப் பபொர்க்கிலறன்.
“ நன்றி மிஸ்டைர் லஜபொன். நபொன் கனடைபொவுக்கு வெந்தடத, உங்கலளபொடு முகபொமுக்கு வெந்த இரு
ஊடைகவியலேபொளர்களுக்கும அறிவித்த விட்லடைன். எங்கள விடுதடலேக்கு உங்கலளபொடு

அவெர்களும

லசர்ந்த பங்கு வகபொண்டுளளபொர்கள. அவெர்கள வசய்த உதவிடயயும என்னபொல் மறக்கமுடியபொத” என்றபொள
மஞ்சளபொ. அவெள லபசசில் உணர்சசி கபொரணமபொக விமமல் வதபொனித்தத.

(இக்குறநனாவேல உண்லமலயயும கற்பலனயும கலேந்து எழுதபபட்டது. கலதயில வேரும பபயர்கள்
எவேலரயும குறபபிடபலவேயலலே)
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எஙகக லளபக பறகற ற

மறனகபதகதகஙககலளபக படககக உதவமக கரவறகளக:
மின்புத்தகங்கடளப் படிப்பதற்வகன்லற டகயிலலேலய டவெத்தக் வகபொளளக்கூடிய பலே கருவிகள
தற்லபபொத சந்டதயில் வெந்தவிட்டைன. Kindle, Nook, Android Tablets லபபொன்றடவெ இவெற்றில் வபருமபங்கு
வெகிக்கின்றன. இத்தடகய கருவிகளின் மதிப்பு தற்லபபொத 4000 முதல் 6000 ரூபபொய் வெடர குடறந்தளளன.
எனலவெ வபருமபபொன்டமயபொன மக்கள தற்லபபொத இதடன வெபொங்கி வெருகின்றனர்.

ஆஙககறலதகதறலளகள மறனகபதகதகஙககளக:
ஆங்கிலேத்தில் லேட்சக்கணக்கபொன மின்புத்தகங்கள தற்லபபொத கிடடைக்கப் வபறகின்றன. அடவெ PDF, EPUB,
MOBI, AZW3. லபபொன்ற வெடிவெங்களில் இருப்பதபொல், அவெற்டற லமற்கூறிய கருவிகடளக் வகபொண்டு நபொம
படித்தவிடைலேபொம.

தமறழறலளகள மறனகபதகதகஙககளக:
தமிழில் சமீபத்திய புத்தகங்கவளல்லேபொம நமக்கு மின்புத்தகங்களபொக கிடடைக்கப்வபறவெதில்டலே.
ProjectMadurai.com எனும குழு தமிழில் மின்புத்தகங்கடள வவெளியிடுவெதற்கபொன ஒர் உன்னத லசடவெயில்
ஈடுபட்டுளளத. இந்தக் குழு இதவெடர வெழங்கியுளள தமிழ் மின்புத்தகங்கள அடனத்தம PublicDomainல் உளளன. ஆனபொல் இடவெ மிகவும படழய புத்தகங்கள.
சமீபத்திய புத்தகங்கள ஏதம இங்கு கிடடைக்கப்வபறவெதில்டலே.
எனலவெ ஒரு தமிழ் வெபொசகர் லமற்கூறிய “மின்புத்தகங்கடளப் படிக்க உதவும கருவிகடள”
வெபொங்குமலபபொத, அவெரபொல் எந்த ஒரு தமிழ் புத்தகத்டதயும இலேவெசமபொகப் வபற முடியபொத.
சமீபத்திய புத்தகங்கடள தமிழில் வபறவெத எப்படி?
சமீபகபொலேமபொக பல்லவெற எழுத்தபொளர்களும, பதிவெர்களும, சமீபத்திய நிகழ்வுகடளப் பற்றிய
விவெரங்கடளத் தமிழில் எழுதத் வதபொடைங்கியுளளனர். அடவெ இலேக்கியம, விடளயபொட்டு, கலேபொசசபொரம,
உணவு, சினிமபொ, அரசியல், புடகப்படைக்கடலே, வெணிகம மற்றம தகவெல் வதபொழில்நுட்பம லபபொன்ற
பல்லவெற தடலேப்புகளின் கீழ் அடமகின்றன.
நபொம அவெற்டறவயல்லேபொம ஒன்றபொகச லசர்த்த தமிழ் மின்புத்தகங்கடள உருவெபொக்க உளலளபொம.
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அவ்வெபொற உருவெபொக்கப்பட்டை மின்புத்தகங்கள Creative Commons எனும உரிமத்தின் கீழ் வவெளியிடைப்படும.
இவ்வெபொற வவெளியிடுவெதன் மூலேம அந்தப் புத்தகத்டத எழுதிய மூலே ஆசிரியருக்கபொன உரிடமகள
சட்டைரீதியபொகப் பபொதகபொக்கப்படுகின்றன. அலத லநரத்தில் அந்த மின்புத்தகங்கடள யபொர்
லவெண்டுமபொனபொலும, யபொருக்கு லவெண்டுமபொனபொலும, இலேவெசமபொக வெழங்கலேபொம.
எனலவெ தமிழ் படிக்கும வெபொசகர்கள ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ் மின்புத்தகங்கடள
இலேவெசமபொகலவெ வபற்றக் வகபொளள முடியும. தமிழிலிருக்கும எந்த வெடலேப்பதிவிலிருந்த
லவெண்டுமபொனபொலும பதிவுகடள எடுக்கலேபொமபொ? கூடைபொத.
ஒவ்வவெபொரு வெடலேப்பதிவும அதற்வகன்லற ஒருசிலே அனுமதிகடளப் வபற்றிருக்கும. ஒரு
வெடலேப்பதிவின் ஆசிரியர் அவெரத பதிப்புகடள “யபொர் லவெண்டுமபொனபொலும பயன்படுத்தலேபொம” என்ற
குறிப்பிட்டிருந்தபொல் மட்டுலம அதடன நபொம பயன்படுத்த முடியும.
அதபொவெத “Creative Commons” எனும உரிமத்தின் கீழ் வெரும பதிப்புகடள மட்டுலம நபொம பயன்படுத்த
முடியும. அப்படி இல்லேபொமல் “All Rights Reserved” எனும உரிமத்தின் கீழ் இருக்கும பதிப்புகடள நமமபொல்
பயன்படுத்த முடியபொத.
லவெண்டுமபொனபொல் “All Rights Reserved” என்ற விளங்கும வெடலேப்பதிவுகடளக் வகபொண்டிருக்கும
ஆசிரியருக்கு அவெரத பதிப்புகடள “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் வவெளியிடைக்லகபொரி நபொம நமத
லவெண்டுலகபொடளத் வதரிவிக்கலேபொம. லமலும அவெரத படடைப்புகள அடனத்தம அவெருடடைய வபயரின்
கீலழ தபொன் வவெளியிடைப்படும எனும உறதிடயயும நபொம அளிக்க லவெண்டும.
வபபொதவெபொக புதப்புத பதிவுகடள உருவெபொக்குலவெபொருக்கு அவெர்களத பதிவுகள நிடறய வெபொசகர்கடளச
வசன்றடடைய லவெண்டும என்ற எண்ணம இருக்கும. நபொம அவெர்களத படடைப்புகடள எடுத்த இலேவெச
மின்புத்தகங்களபொக வெழங்குவெதற்கு நமக்கு
அவெர்கள அனுமதியளித்தபொல், உண்டமயபொகலவெ அவெர்களத படடைப்புகள வபருமபபொன்டமயபொன
மக்கடளச வசன்றடடையும. வெபொசகர்களுக்கும நிடறய புத்தகங்கள படிப்பதற்குக் கிடடைக்கும
வெபொசகர்கள ஆசிரியர்களின் வெடலேப்பதிவு முகவெரிகளில் கூடை அவெர்களுடடைய படடைப்புகடள லதடிக்
கண்டுபிடித்த படிக்கலேபொம. ஆனபொல் நபொங்கள வெபொசகர்களின் சிரமத்டதக் குடறக்கும வெண்ணம
ஆசிரியர்களின் சிதறிய வெடலேப்பதிவுகடள ஒன்றபொக இடணத்த ஒரு முழு மின்புத்தகங்களபொக
உருவெபொக்கும லவெடலேடயச வசய்கிலறபொம. லமலும அவ்வெபொற உருவெபொக்கப்பட்டை புத்தகங்கடள
“மின்புத்தகங்கடளப் படிக்க உதவும கருவிகள”-க்கு ஏற்ற வெண்ணம வெடிவெடமக்கும லவெடலேடயயும
வசய்கிலறபொம.
FreeTamilEbooks.com இந்த வெடலேத்தளத்தில்தபொன் பின்வெரும வெடிவெடமப்பில் மின்புத்தகங்கள
கபொணப்படும. PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT , இந்த வெடலேதளத்திலிருந்த
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யபொர் லவெண்டுமபொனபொலும மின்புத்தகங்கடள இலேவெசமபொகப் பதிவிறக்கம(download) வசய்த வகபொளளலேபொம.
அவ்வெபொற பதிவிறக்கம(download) வசய்யப்பட்டை புத்தகங்கடள யபொருக்கு லவெண்டுமபொனபொலும இலேவெசமபொக
வெழங்கலேபொம.

இதறலக நநஙககளக பஙககளறககக வறரமகபகறறநரககளப?
நீங்கள வசய்யலவெண்டியவதல்லேபொம தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும வெடலேப்பதிவுகளிலிருந்த பதிவுகடள
எடுத்த, அவெற்டற LibreOffice/MS Office லபபொன்ற wordprocessor-ல் லபபொட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகமபொக
மபொற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவும.
அவ்வெளவுதபொன்!
வமலமக சறல பஙககளறபகபகளக பறனகவரமபற:
➢ ஒருசிலே பதிவெர்கள/எழுத்தபொளர்களுக்கு அவெர்களத படடைப்புகடள “Creative Commons”
உரிமத்தின்கீழ் வவெளியிடைக்லகபொரி மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
➢ தன்னபொர்வெலேர்களபொல் அனுப்பப்பட்டை மின்புத்தகங்களின் உரிடமகடளயும தரத்டதயும
பரிலசபொதித்தல்
➢ லசபொதடனகள முடிந்த அனுமதி வெழங்கப்பட்டை தரமபொன மின்புத்தகங்கடள நமத வெடலேதளத்தில்
பதிலவெற்றம வசய்தல்
விருப்பமுளளவெர்கள freetamilebooksteam@gmail.com எனும முகவெரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும.
இந்தத் திட்டைத்தின் மூலேம பணம சமபபொதிப்பவெர்கள யபொர்? யபொருமில்டலே.
இந்த வெடலேத்தளம முழுக்க முழுக்க தன்னபொர்வெலேர்களபொல் வசயல்படுகின்ற ஒரு வெடலேத்தளம ஆகும.
இதன் ஒலர லநபொக்கம என்னவவெனில் தமிழில் நிடறய மின்புத்தகங்கடள உருவெபொக்குவெதம, அவெற்டற
இலேவெசமபொக பயனர்களுக்கு வெழங்குவெதலம ஆகும. லமலும இவ்வெபொற உருவெபொக்கப்பட்டை
மின்புத்தகங்கள, ebook reader ஏற்றக்வகபொளளும வெடிவெடமப்பில் அடமயும.
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இதகத றடகட தகத பலக பதறபகப கலள எழதறககப கபடககக மக ஆசறரறயரக /பதறவரககக எனகன
லபபமக?
ஆசிரியர்/பதிவெர்கள இத்திட்டைத்தின் மூலேம எந்தவிதமபொன வதபொடகயும வபறப்லபபொவெதில்டலே.
ஏவனனில், அவெர்கள புதிதபொக இதற்வகன்ற எந்தஒரு பதிடவெயும எழுதித்தரப்லபபொவெதில்டலே.
ஏற்கனலவெ அவெர்கள எழுதி வவெளியிட்டிருக்கும பதிவுகடள எடுத்தத்தபொன் நபொம மின்புத்தகமபொக
வவெளியிடைப்லபபொகிலறபொம. அதபொவெத அவெரவெர்களின் வெடலேதளத்தில் இந்தப் பதிவுகள அடனத்தம
இலேவெசமபொகலவெ கிடடைக்கப்வபற்றபொலும, அவெற்டறவயல்லேபொம ஒன்றபொகத் வதபொகுத்த ebook reader லபபொன்ற
கருவிகளில் படிக்கும விதத்தில் மபொற்றித் தரும லவெடலேடய இந்தத் திட்டைம வசய்கிறத. தற்லபபொத மக்கள
வபரிய அளவில் tablets மற்றம ebook readers லபபொன்ற கருவிகடள நபொடிச வசல்வெதபொல் அவெர்கடள
வநருங்குவெதற்கு இத ஒரு நல்லே வெபொய்ப்பபொக அடமயும.
நகல் எடுப்படத அனுமதிக்கும வெடலேதளங்கள ஏலதனும தமிழில் உளளதபொ? உளளத.
பின்வேரும தமிழில உள்ள வேலலேதளங்கள் நகல எடபபதிலன அனுமதிக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
and more - http://freetamilebooks.com/cc-blogs/

எவகவபற ஒரக எழதகதபளரறடமக Creative Commons உரறமதகதறனக கநழக அவரத
பலடபகபகலள பவளறயறடமபற கறவத?
இதற்கு பின்வெருமபொற ஒரு மின்னஞ்சடலே அனுப்ப லவெண்டும.
<தவெக்கம>
உங்களத வெடலேத்தளம அருடம [வெடலேதளத்தின் வபயர்].
தற்லபபொத படிப்பதற்கு உபலயபொகப்படும கருவிகளபொக Mobiles மற்றம பல்லவெற டகயிருப்புக்
கருவிகளின் எண்ணிக்டக அதிகரித்த வெந்தளளத. இந்நிடலேயில் நபொங்கள http://www.FreeTamilEbooks.com
எனும வெடலேதளத்தில், பல்லவெற தமிழ் மின்புத்தகங்கடள வவெவ்லவெற தடறகளின் கீழ்
லசகரிப்பதற்கபொன ஒரு புதிய திட்டைத்தில் ஈடுபட்டுளலளபொம.
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இங்கு லசகரிக்கப்படும மின்புத்தகங்கள பல்லவெற கணிணிக் கருவிகளபொன Desktop,ebook readers like kindl,
nook, mobiles, tablets with android, iOS லபபொன்றவெற்றில் படிக்கும வெண்ணம அடமயும. அதபொவெத இத்தடகய
கருவிகள support வசய்யும odt, pdf, ebub, azw லபபொன்ற வெடிவெடமப்பில் புத்தகங்கள அடமயும. இதற்கபொக
நபொங்கள உங்களத வெடலேதளத்திலிருந்த பதிவுகடள
வபற விருமபுகிலறபொம. இதன் மூலேம உங்களத பதிவுகள
உலேகளவில் இருக்கும வெபொசகர்களின் கருவிகடள லநரடியபொகச வசன்றடடையும.
எனலவெ உங்களத வெடலேதளத்திலிருந்த பதிவுகடள பிரதிவயடுப்பதற்கும அவெற்டற மின்புத்தகங்களபொக
மபொற்றவெதற்கும உங்களத அனுமதிடய லவெண்டுகிலறபொம. இவ்வெபொற உருவெபொக்கப்பட்டை
மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பபொக ஆசிரியரபொக உங்களின் வபயரும மற்றம உங்களத வெடலேதள
முகவெரியும இடைமவபறம. லமலும இடவெ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்டுமதபொன்
வவெளியிடைப்படும எனும உறதிடயயும அளிக்கிலறபொம.
http://creativecommons.org/licenses/

நநஙககளக எஙககலள பறனகவரமக மகவரறகளறலக பதபடரகப பகபளகளலபமக .

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்றி.
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உஙகக ளக பலடபகப கலள பவளறயறடலபவம
உங்கள படடைப்புகடள மின்னூலேபொக இங்கு வவெளியிடைலேபொம.
1. எங்கள திட்டைம பற்றி – http://freetamilebooks.com/about-the-project/ தமிழில் கபொவணபொளி .
2. படடைப்புகடள யபொவெரும பகிரும உரிடம தரும கிரிலயட்டிவ் கபொமன்ஸ் உரிமம பற்றி –
கிரிலயட்டிவ் கபொமன்ஸ் உரிடம – ஒரு அறிமுகம
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங்கள விருப்பபொன கிரிலயட்டிவ் கபொமன்ஸ் உரிமத்டத இங்லக லதர்ந்வதடுக்கலேபொம.
http://creativecommons.org/choose/
3.
லமற்கண்டைவெற்டற பபொர்த்த / படித்த பின், உங்கள படடைப்புகடள மின்னூலேபொக மபொற்ற
பின்வெரும தகவெல்கடள எங்களுக்கு அனுப்பவும.
நூலின் வபயர்
நூல் அறிமுக உடர
நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உடர
உங்கள விருப்பபொன கிரிலயட்டிவ் கபொமன்ஸ் உரிமம
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வெடிவெங்களில். அல்லேத வெடலேப்பதிவு / இடணய
தளங்களில் உளள கட்டுடரகளில் வதபொடுப்புகள (url)
இவெற்டற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும.
விடரவில் மின்னூல் உருவெபொக்கி வவெளியிடுலவெபொம.
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நநஙககளமக மறனகனலக உரவபகககறட உதவலபமக
மின்னூல் எப்படி உருவெபொக்குகிலறபொம? –
தமிழில் கபொவணபொளி offline method – https://youtu.be/0CGGtgoiH-0
press book online method

- https://youtu.be/bXNBwGUDhRs

A4 PDF, 6 inch PDF லகபொப்புகடள Microsoft word இலலேலய உருவெபொக்க – http://freetamilebooks.com/create-pdffiles-using-microsoft-word/
எங்கள மின்னஞ்சல் குழுவில் இடணந்த உதவெலேபொம.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum

நன்ற !
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