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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (80)

80. எழுத்தில் வடிக்க முடியாத வைத முகாம் வாழ்வு ஏற்படுத்தும் அக புறத் தாக்கங்கள்!

என்  மீதான  விசாரைணகள்  முற்றுப்  ெபறுவதற்கான  அறிகுறிகள்  எதைனயும்

காணவில்ைல. சில ேவைளகளில் முடிவுக்கு வருவது ேபாலத் ேதான்றும். ஆனால்

திரும்பவும்  புதிதாக  ஏதாவது  விடயங்கள்  குறித்து  விசாரைணகள்  ெதாடங்கும்.

அல்லது விசாrத்து முடித்த விடயங்கள் மீண்டும் கிளறப்படும்.

எம்முடன்  ெதாடர்புள்ள  சிலர்  புதிதாகக்  கடத்தப்பட்டு  எமது  வைத  முகாமுக்குக்

ெகாண்டு  வரப்பட்டுள்ளதால்,  ஏேதா  ஒரு  திட்டத்தின்  அடிப்பைடயில்  ைகது

நடவடிக்ைககள்  முடுக்கி  விடப்பட்டுள்ளன  என்பது  புrந்தது.  எனேவ  இவர்களும்

ெதாடர்ந்து  ைகது  ெசய்யப்படுபவர்களும்  விசாrத்து  முடிக்கப்படும்  வைர  எனது

விசாரைணயும் முடிவுக்கு வரப் ேபாவதில்ைல.

நான் கடத்தப்பட்டு பல வாரங்கள் கடந்து விட்டபடியால் எனது மனதிலும் உடலிலும்

ேசார்வு  ெதாற்றிக்  ெகாண்டது.  எனது  மைனவி  பிள்ைளையயும்,  ெவளி  உலகத்

ெதாடர்ைபயும்  பிrந்தது  மனதில்  ெபரும்  ேசாகத்ைதயும்  தளர்ச்சிையயும்

உண்டாக்கியது.  கடத்தப்படும்  ஒருவைர  அடித்துத்  துன்புறுத்தத்  ேதைவயில்ைல.

அவைர ெவளித்  ெதாடர்புகள்  ஏதுமின்றி அைடத்து ைவத்தாேல  அவர்  துவண்டு  சுருண்டு  விடுவார்.  எமது  நிைல

இவ்வாெறன்றால் தனிச் சிைறகளில் அைடக்கப்படுபவர்களின் நிைலைய நிைனத்துப் பார்க்கேவ முடியாது.

தனிைம  என்பது  மிகவும்  ெகாடுைமயானது.  அைத  வார்த்ைதகளில்  வர்ணிப்பெதன்பது,  மிகத்  திறைம  வாய்ந்த

எழுத்தாளனால்  கூட  முடியாது.  ெசக்ெகாஸ்சிேலாவாக்கிய  கம்யூனிஸ்ட்  தைலவர்  யூலியஸ்  பூசிக்கும்  அவரது

மைனவியும்  ஹிட்லrன்  ெகஸ்டாேபா  உளவுப்  பைடயால்  ைகது  ெசய்யப்பட்டு,  நாஜி  சிைறகளில்  அைடத்து

ைவக்கப்பட்டுச்  சித்திரவைத  ெசய்யப்பட்டுக்  ெகாைல  ெசய்யப்படுவதற்கு  முன்,  அவர்  சில  சிைறக்  காவலர்களின்

உதவியுடன் எழுதும் தாளும் ேபனாவும் ெபற்று எழுதிய குறிப்புகள், தூக்குேமைடக் குறிப்புகள் என்ற ெபயrல் பின்னர்

நூலாக ெவளிவந்து  உலகம் முழுவதும் ெபரும் தாக்கத்ைத உருவாக்கியது.  என்ைனப் ெபாறுத்த வைரயில் அவர்

மட்டுேம  ஹிட்லrன்  சிைறயில்  தனக்கு  ேநர்ந்த  அவலங்கைளயும்,  அதனால்  தனக்கு  ஏற்பட்ட  உணர்வுகைளயும்

வாசிப்பவrன் இதயத்ைதத் ெதாடும் வைகயில் எழுதியுள்ளார்.

அவரது அந்த அமர காவியம் தமிழ் உட்பட உலகிலுள்ள ெபரும்பாலான ெமாழிகளில் ெவளிவந்து பல ேகாடி பிரதிகள்

விற்பைனயானது.  இந்தியாவில்  அைதத்  தமிழில்  ெவளியிட்ட  கண.முத்ைதயா  அவர்களின்   தமிழ்  புத்தகாலயம்

இன்றும் அதன் புதிய பதிப்புகைளத் ெதாடர்ந்து  ெவளியிட்டு வருகின்றது. அவரது சிைறக் குறிப்புகள் திைரப்படமாகவும்

ெவளியிடப்பட்டது.  அந்தத் திைரப்படத்ைத  1970களில் நண்பர்கள் ஏ.ேஜ.கனகரத்தினா,  சசி.கிருஸ்ணமூர்த்தி  (புலிகள்

சுட்டு வழீ்த்திய லயன் எயார் விமானத்தில் பயணிக்ைகயில் மரணத்ைதத் தழுவியவர்),  அ.ேயசுராசா, எம்.ஏ.நுஃமான்,

சி.ெமௗனகுரு  உட்பட  நாம்  யாழ்ப்பாணத்தில்  சில  காலம்  ெசயற்படுத்திய   யாழ்.திைரப்பட  வட்டத்தின்  மூலம்

யாழ்.றிம்மர் மண்டபத்தில் திைரயிட்ட ஞாபகம் எனக்கு இன்னமும் பசுைமயாக இருக்கின்றது.

1950கள் 60களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் ேசரும் ஒருவருக்கு வாசிக்க ெகாடுக்கப்படும் நூல்களில் ஒன்றாக ேதாழர்

யூலியஸ் பூசிக் எழுதிய தூக்குேமைடக் குறிப்புகளும் இருந்தது.  மற்ைறய நூல்கள்  ேதாழர்  ஸ்டாலின் காலத்தில்

ெதாகுக்கப்பட்ட ேசாவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வரலாறு, மாெபரும் ருஸ்ய எழுத்தாளர் மார்க்சிம் கார்க்கி எழுதிய

பிரசித்தி ெபற்ற  தாய் நாவல்,   இன்ெனாரு புகழ்ெபற்ற ேசாவியத் எழுத்தாளர் ஒஸ்ேராேவாஸ்க்கி எழுதிய  வரீம்

விைளந்தது  (இரண்டு பாகங்கள்) என்பைவயாகும்.  என் ேபான்றவர்களும் இந்த நூல்கைளயும்,  இன்னும் எண்ணற்ற

மார்க்சிய தத்துவ நூல்கைளயும், முற்ேபாக்கு இலக்கியங்கைளயும் ஆரம்ப காலங்களில் கற்ேற எமது பாட்டாளி வர்க்க

உலகக் கண்ேணாட்டத்ைத வளர்த்துக் ெகாண்ேடாம்.

யூலியஸ்  பூசிக்  ேபான்ேற  இந்தியாவில்  பிrட்டிஸ்  ஆட்சிக்  காலத்தில்  ேகரளாைவச்  ேசர்ந்த  சி.ஏ.பாலன்  என்ற

மைலயாளத் ேதாழருக்கும் தூக்குத் தண்டைன விதிக்கப்பட்டது. அவைர விடுதைல ெசய்யக்ேகாr இந்தியா முழுவதும்

மாெபரும்  இயக்கங்கள்  நடாத்தப்பட்டன.  தமிழகம்  கட்சி  ேவறுபாடின்றி  முன்னணியில்  நின்று  ேபாராடியது.

கம்யூனிஸ்ட்டுகளுடன் ஈ.ேவ.ரா. ெபrயாrன் திராவிடர் கழகமும் களத்தில் குதித்துப் ேபாராடியது. நடிகர் எம்.ஆர்.ராதா

தைலைமயில் திராவிட இயக்க ஊர்வலங்கள் நடந்தன. மக்கள் ேபாராட்டத்துக்கு அடிபணிந்த பிrட்டிஸ் இந்திய அரசு

இறுதியில்  அவைர  விடுதைல  ெசய்தது.  அப்ேபாைதய  இந்திய  அரசாங்கத்தின்  கவர்னர்  சக்கரவர்த்தி 

இராஜேகாபாலாச்சாrயர் (ராஜாஜி) பாலனின் விடுதைலப் பிரகடனத்தில் ைகெயாப்பமிட்டு விடுதைல ெசய்தார். ேதாழர்

சி.ஏ.பாலன் விடுதைலயான பின்னர் எழுதிய  தூக்குமர நிழலில்  என்ற அவரது சிைறக் குறிப்புகள் பற்றிய நூலும்

மக்கள் மத்தியில் ெபரு வரேவற்ைபப் ெபற்றது.

இவ்வாறான சிைறக் குறிப்புகைள உலகின் பல புரட்சிகரமான தைலவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள்.  சிலர் சிைறக்குள்

இருந்து ெகாண்ேட  எழுதியிருக்கிறார்கள்.  சிலர் விடுதைலயாகி ெவளிேய வந்த

பின்னர் எழுதியிருக்கிறார்கள்.

வியட்நாமின் தந்ைத என வர்ணிக்கப்படும் ேதாழர் ேஹாசிமின் தனது நாட்ைட

ஆக்கிரமித்த  பிெரஞ்சு  ஏகாதிபத்தியத்ைதயும்,  பின்னர்  அெமrக்க

ஏகாதிபத்தியத்ைதயும்  எதிர்த்துப்  ேபாராடுவதற்கு  தனது  நாட்டு  மக்களுக்குத்

தைலைமதாங்கி  இன்ைறய  சுதந்திர  ேசாசலிச  வியட்நாமுக்கு  வித்திட்டவர்.

அவர்கூட சீனாவின் பிற்ேபாக்கு ேகாமின்டாங் ஆட்சியாளர்களினால் சில காலம்

சிைற  ைவக்கப்பட்டவர்.  சிறந்த  கவிஞரான  அவர்,  சீனச்  சிைறயில்  இருந்து

ெகாண்டு எழுதிய கவிைதகள் ேஹாசிமின் சிைறக் குறிப்புகள்  என்ற ெபயrல்

நூலாக  வந்து  வியட்நாமிய  மக்களின்  ேபாராட்ட  உணர்வுகளுக்கு  ெபரும்

உத்ேவகத்ைதக் ெகாடுத்தது.

அவர் தனது கவிைதெயான்றில் தான் அைடத்து ைவக்கப்பட்டிருந்த சிைறச் சூழைலயும்,  தனது மன நிைலையயும்

பின்வருமாறு அழகாகக் கூறுகிறார்:

“யன்னல் வழியாக

அழகு நிலா ெபாழிகிறது

யாத்திடுக ஓர் கவிைத

Yarl TV Live

புலிகளின் வைத முகாம்களில்

ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற

ேதாழர் மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர்

சிங்களவர்கள் ஆகிய நாங்கள்

யாழ்ப்பாணத்தின்
அவலம்!

ெசால்ல மறந்த கைத:

ராஜவீ் ெகாைலயாளிகளின்

குற்றப் பின்னணி!

தமிழ் மக்கள் இழந்து வரும்
சந்தர்ப்பங்கள்

ஜயேசனவும் ராஜகுேலந்திரனும்
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Newsnow
என்ெறனக்குச் ெசால்கிறது

மின்னல் மனப் ேபார் வரீன்

நிைலைமயிேல யானுள்ேளன்

மீதமில்ைல ேநரமிங்கு

கவிேயதும் பாடுதற்கு”

இந்த  ேஹாசிமின் கவிைதகள்  எமது இலங்ைக முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்க ஸ்தாபகர்களில் ஒருவரும்,  சிறந்த

ெமாழிெபயர்ப்பாளருமான  கண்டி  தலாத்து  ஓயாைவச்  ேசர்ந்த  ேதாழர்  ேக.கேணஸ்  அவர்களால்  தமிழில்  ெமாழி

ெபயர்க்கப்பட்டு, எமது யாழ்.புத்தக நிைலயத்தால் பரவலாக விற்பைன ெசய்யப்பட்டது.

இவற்ைற  நான்  ஏன்  இங்ேக  குறிப்பிடுகிேறன்  என்றால்,  சிைற  வாழ்வில்  ஏற்படும்  அனுபவங்கைள  அைத

அனுபவிக்கும்  ேவைளயில்   அல்லது  விடுதைலயாகி  வந்த  உடேன  எழுத  ேவண்டும்.  அப்ெபாழுதுதான்  அதில்

முழுைமயான உயிேராட்டம் இருக்கும்.

யூலியஸ் பூசிக் தனது குறிப்புகைள எழுதிய ேவைளயில், அவர் அைத எழுதுவதற்கு உலகின் மிகக் ெகாடுங்ேகாலன்

என இன்று வைரயும் வர்ணிக்கப்படும் ஹிட்லrன் சிைறயில் உள்ள காவலர்கேள உதவி ெசய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள்

எழுதுகருவிகைள  அவருக்கு  இரகசியமாகக்   ெகாடுத்து  உதவியதுடன்,  அவர்   எழுதிய  குறிப்புகைள  ெவளிேய

பத்திரமாகக்  ெகாண்டு  ெசன்று  உrய  இடத்தில்  ேசர்த்தும்;  இருக்கிறார்கள்.  அந்த  முகம்  ெதrயாத  காவலர்கள்

இல்ைலெயன்றால்  அவரது  சிைறக்  குறிப்புகள்  ெவளிவந்திருக்கேவ  முடியாது.  அது  ெவளிவந்ததால்தான்,  அவைர

உலகம்  ெதrந்து  ெகாண்டதுடன்,  சிறந்த  பத்திrைகயாளரான  அவரது  நிைனவு  தினத்ைதேய   சர்வேதசப்

பத்திrைகயாளர் தினமாக உலகம் இன்று ெகாண்டாடுகிறது.

யூலியஸ்  பூசிக்  ேபால  இல்லாவிடினும்,  இந்தியாவின்  சி.ஏ.பாலன்  விடுதைலயாகி  வந்த  பின்னர்,  தனது  சிைறக்

குறிப்புகைள எழுதி ெவளியிடுவதற்கான சுதந்திரம் இந்தியாவில் இருந்திருக்கிறது.

ஆனால் என் ேபான்ற புலிகளின் வைத முகாம்களில் இருந்தவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு எள்ளளவும் இருக்கவில்ைல.

புலிகளின் வைத முகாமில் இருந்துெகாண்டு ஒரு துண்டுக் கடதாசிேயா அல்லது ஒரு ெபன்சிேலா எம்மால் ெபறுவைத

நிைனத்தும் பார்க்க முடியாது. எனது மூக்குக் கண்ணாடிையக்கூட அவர்கள் பறித்து ைவத்துக் ெகாண்டார்கள்.

நான் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட பின்னர்கூட யாழ்ப்பாணத்தில் ைவத்து எனது வைத முகாம் குறிப்புகைள எழுதுவதற்கு

ஏற்ற சூழல் இருக்கவில்ைல. புலிகள்; 1995இல் யாழ்ப்பாணத்ைத விட்டு அரச பைடகளால் துரத்தப்பட்ட பின்னர் நான்

ெகாழும்பு வந்து வாழ்ந்த ேபாதும்கூட,  புலிகளது நிழல்  என்ைனத் ெதாடர்ந்து ெகாண்டிருந்ததால்  என்னால் இந்தக்

குறிப்புகைள எழுத முடியவில்ைல. இறுதியாக நான் தற்ெபாழுது வாழும் புலம்ெபயர் ேதசத்திற்கு வந்த பின்னரும்கூட,

2009இல் புலிகள் முற்றாக அழிக்கப்பட்ட பின்னேர எனது இதயத்ைதயும் ேபனாைவயும் திறக்க முடிந்தது.  எத்தைகய

ெகாடுங்ேகாலர்களிடம் எமது மக்கள் சிக்கி இருந்திருக்கிறார்கள்?

எனேவ,  நான் புலிகளின் சிைறயில்  இருந்தேபாது எனக்கு  ஒவ்ெவாரு  விநாடியும் ஏற்பட்ட  மன உணர்வுகைள,  20

வருடங்கள்  கழித்து  அேத  மன  நிைலயுடன்  எனது  எழுத்துக்களில்  பிரதிபலிக்க  முடியாது  என்ற  ேபாதிலும்,

இயன்றவைர முயன்றுள்ேளன். எனது ெதாடைர வாசிப்பவர்களுக்கு எனது உணர்வுகைளச் சrயாகப் புrந்து ெகாள்வது

சில  ேவைளகளில்  சிரமமாக  இருக்கலாம்.  ஆனால்  இப்படியும்  புலிகளின்  வைத  முகாம்களில்  நடந்தது  என்ற

தகவல்கைள அறிந்து ெகாள்வதற்குத் தன்னும் எனது இத்ெதாடர் உதவும் என நம்புகிேறன். அத்துடன் மற்றவர்களுக்கு

நான் பட்ட துன்பங்கைளத் ெதrயப்படுத்துவது மட்டுமின்றி, எனது மனதுக்குள் பாறாங்கல்லாக அழுத்திக் ெகாண்டிருந்த

அந்தத் துன்பச் சுைமகைள இறக்கி ைவப்பதும் எனது இத்ெதாடrன் ேநாக்கங்களில் முக்கியமான ஒன்றாகும்.

ெதாடரும்

 

முன்ைனய பதிவுகள்
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