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நிமிர்நடைப் புரட்சி: அல்லது மனிதர்கள் ஏன் நிமிரிந்து 

நடக்கிறார்கள்? 

ஆசிரியர்: கூகி வா தியாங்ககா (Ngugi wa Thiong’o) 

(கிகுயு ம ொழியிலிருந்து சிறுகதையொசிரியரொல் ஆங்கிலத்ைிற்கு 

ம ொழிமெயர்க்கப்ெட்டது) 

தமிழாக்கம்: அனிருத்தன் வாசுகதவன் 

 

 

முன்ம ொரு கொலத்ைில்,   ிைர்கள் ைொம் நடப்ெைற்குக் கொல்களுடன் 

தககதையும் ெயன்ெடுத்ைி நொன்கு கொல்கள் மகொண்ட விலங்குகதைப் பெொலபவ 
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இருந்து வந்ை ர். முயல்கள், சிறுத்தைகள், கொண்டொ ிருகங்கதை விடவும் 

பவக ொகச் மசல்லக்கூடியவர்கைொக இருந்ை ர். உடலின்  ற்ற எந்ை 

ெொகங்கதைவிடவும் கொல்களும் தககளும் அருகருகில் இருந்ை . அதவ 

உடபலொடு இதையும் இடங்கள் ஒத்ைதவயொக இருந்ை : பைொள்களும் இடுப்பும்; 

முழங்தககளும் முழங்கொல்களும்; கணுக்கொல்களும்  ைிக்கட்டுகளும். 

தககளும் கொல்களும், ஒவ்மவொன்றும் ஐந்து விரல்களுடனும் அவற்றிற்கொ  

நகங்களுடனும் இருந்ை . தககளும் ெொைங்களும் ஒத்ை வடிவத ப்தெக் 

மகொண்டிருந்ை : ஒவ்மவொன்றிலும் ஐந்து விரல்கள், மெருவிரல் மைொடங்கி 

சிறுவிரல் வதர. அந்நொட்கைில், ெொைத்ைில் இருப்ெதுபெொல தககைிலும் 

மெருவிரல்  ற்ற விரல்களுக்கு அருகொத யிபலபய இருந்ைது. தககளும் 

கொல்களும்  ஒன்தறமயொன்று மநருங்கிய உறவி ர்கைொகபவ கருைி .  

 

இரண்டும் இதைந்து மசயல்ெட்டு உடதல அது மசல்லபவண்டிய 

இடங்களுக்கு எடுத்துச்மசன்ற . சந்தைக்கு, கதடகளுக்கு,  தலகள்  ற்றும் 

 ரங்கைின் ப லும் கீழும், எங்மகல்லொம் பெொகத் பைதவயிருந்ைபைொ அங்கு 

அதவ உடதல இதைந்து எடுத்துச்மசன்ற . நீரிலும்கூட அதவ ஒருசீரொய் 

இதயந்து உடதல  ிைக்கபவொ, நீந்ைபவொ, குைிக்கபவொ மசய்ை . 

அவற்றிற்கிதடயிலொ  உறவு ச  ொ ைொகவும் ஜ நொயகத் ைன்த யுடனும் 

இருந்ைது. அது  ட்டு ின்றி உடலின்  ற்ற உறுப்புகைின் ெயன்கதையும் 

அவற்றொல் இரவல் மெறமுடிந்ைது. உைொரைத்ைிற்கு, வொய் எழுப்ெக்கூடிய ஒலி, 

கொதுகைின் பகட்கும் ைிறன், மூக்கின் ைன்த யொ  முகர்ைல், கண்கைின் 

ெொர்தவத் ைிறன்.  
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தககளும் கொல்களும் குழப்ெ ின்றி சீரொக இதைந்து மசயல்ெடுவதைக் 

கண்டு உடலின்  ற்ற உறுப்புகளுக்கு  ிகுந்ை மெொறொத  ஏற்ெட்டது. 

ைங்களுதடய ை ித் ைிறன்கதை இவற்றின் ெயன்ெொட்டிற்கு இரவல் 

ைரபவண்டியிருந்ைதை எண்ைி அந்ை உறுப்புகளுக்கு அைிருப்ைியும் அசூதயயும் 

உண்டொயி . மெொறொத யின்  யக்கத்ைில், தககளும் கொல்களும்ைொன் ைம்த  

எல்லொ இடங்களுக்கும் ஏந்ைிச் மசல்கின்ற  என்ற உண்த தய அந்ை உறுப்புகள் 

 றந்துவிட்ட . அவற்றிற்கு எைிரொக சைித்ைிட்டம் ைீட்டத் மைொடங்கி .  

 

மூதையிட ிருந்து ஒரு சூழ்ச்சிதய இரவல்மெற்று நொக்கு அைத  

உட டியொக மசயல்ெடுத்ைத் மைொடங்கியது. தககள்  ற்றும் கொல்கைின் 

ைிறன்கதை ஒப்ெிட்டு உரக்க பெசியது. இரண்டில் எதவ அைிக வலித  

மகொண்டதவ, தககைொ கொல்கைொ, என்று அவற்றிற்குக் பகட்கும்ெடி சந்பைகிக்கவும் 

மைொடங்கியது. அதுவதர ைங்களுதடய ெைிகதைப் ெற்றிச் சிந்ைித்ைிரொை 

தககளும் கொல்களும் இப்பெொது வொயிட ிருந்து பெச்சுத்ைிறத ப் மெற்று ைொப  

உடலின்  ிக முக்கிய ொ  உறுப்பு என்று வொை ிடத் துவங்கி . அங்கு 

மைொடங்கிய சர்ச்தச விதரவில் இருவரில் யொர் அழகொ வர் என்ெது 

குறித்ைொ து. ைன்னுதடய நீண்ட ம லிந்ை விரல்கதைப் ெற்றி தக மெருத  

ெிைற்றியது  ட்டு ின்றி கொல்விரல்கள் குட்தடயொகவும் ைடி  ொகவும் 

இருப்ெைொகக் பகலி பெசியது. இைற்கு எவ்விைத்ைிலும் சதைக்கொை கொல்விரல்கள், 

தகவிரல்கள் ஒல்லியொக இருப்ெதை ஏை ம் மசய்ை . ெசியில் வொடும் உறவி ர் 

என்று தகவிரல்கதை அதவ பகலி மசய்ை . இது ெல நொட்களுக்குத் மைொடர்ந்து 
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சில பநரங்கைில் தககளும் கொல்களும் இதைந்து சீரொகச் மசயல்ெடுவற்குத் 

ைதடயொகவும் இருந்ைது. இறுைியில் இது அைிகொரம் குறித்ைப் ெிரச்சத யொக 

உருமவடுத்ைது. அைில் நடுநிதல வகித்து  த்ைியஸ்ைம் மசய்ய  ற்ற 

உறுப்புகைின் உைவிதய நொடி .  

 

பெொட்டி ஒன்று தவக்கலொம் என்று நொக்கு பயொசத  மசொன் து. 

ெிர ொை ொ  பயொசத  என்று எல்லொ உறுப்புகளும் ஒப்புக்மகொண்ட . 

தககளுக்கும் கொல்களுக்கும் இதடபய  ல்யுத்ைப் பெொட்டி தவக்கலொம் என்று 

சில உறுப்புகள் பயொசத  கூறி .  ற்றதவபயொ கத்ைிச் சண்தட, ஓட்டப்ெந்ையம் 

அல்லது சதுரங்கம் அல்லது ைொயப் பெொட்டி என்று ெரிந்துதரத்ை வண்ைம் 

இருந்ை . ஆ ொல் இவற்றில் எதுவும் இரு உறுப்புகதையும் ச  ொக பசொைிக்கொது 

என்று கருைப்ெட்டு அந்ை பயொசத கள் நிரொகரிக்கப்ெட்ட .  ீண்டும் நொக்கு, 

மூதையிட ிருந்து எண்ைத்தை கடன்மெற்று, ஒரு ைீர்வு வழங்கியது: ஒவ்மவொரு 

உறுப்பும் முதறபய ஒரு சவொதலத் பைர்ந்மைடுக்கட்டும். தககளும் கொல்களும் 

இந்ைத் ைீர்தவ ஏற்றுக்மகொண்ட .  

 

கொட்டில்  ரங்கைற்ற ஒரு ெகுைியில் ஆறு ஒன்றின் அருகில் பெொட்டி 

நதடமெற்றது. உடலின் உறுப்புகள் அத த்தும் ை க்கிதடபய பெொட்டியில் 

ஈடுெட்டிருப்ெைொல் இந்ை பநரத்ைில் மவைியிலிருந்து உடலுக்கு எந்ை ஆெத்தும் 

வரொ லிருக்க  ிகுந்ை விழிப்புடனும் எச்சரிக்தகயுடனும் இருந்ை . கண்கள் 

மநடுந்தூரம்வதர ெொர்தவயிட்டு  ிகச் சிறிய அெொயம்கூட இல்தல என்ெதை 

உறுைிமசய்துமகொண்ட . மசவிகபைொ எந்ை நுண்ைிய ஒலியும் பகட்கு ொறு ைம் 

ைிறன்கதைக் கூர்த யொக்கிக்மகொண்ட . கண்கைின் கூர்த யொ  
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ெொர்தவதயயும் மசவிகைின் துல்லிய ொ  பகட்கும் ைிறத யும்  ீறி வரும் 

ஆெத்து எதையும் முகர்ந்து கண்டுமகொள்ை ஆயத்ை ொ து மூக்கு. 

பைதவப்ெட்டொல் “அெொயம்!” என்று ெைீிமயொலி எழுப்ெத் ையரொக இருந்ைது நொக்கு.  

 

எல்லொத் ைிதசகைிலும் இந்ைப் பெொட்டி குறித்ை மசய்ைிதயக் 

மகொண்டுபசர்த்ைது கொற்று. முைலில் வந்துபசர்ந்ைதவ நொன்குகொல் விலங்குகள். 

ைொம் அத ைியில் வருவதைக் குறிக்க அதவ ெசும்  ரக்கிதைகதை ஏந்ைி 

வந்ை . சிறுத்தை, சிங்கம், தரப ொ, கழுதைப் புலி, யொத , ஒட்டகச்சிவிங்கி, 

ஒட்டகம், நீண்ட மகொம்புதடய ெசு, குறுகிய மகொம்புதடய எருத , ஆண்டிபலொப், 

கமெல்  ொன்கள், முயல்கள், எலிகள். நீர்விலங்குகைொ   ீன்களும் 

நீர்யொத களும் முைதலகளும் ைம் உடல்கைின் ப ல்ெகுைிதய நிலத்ைிலும் 

 ற்றதை ஆற்றிலும் தவத்ைெடி இருந்ை . மநருப்புக்பகொழிகள், கி ிக்பகொழிகள், 

 யில்கள் ஆகிய இருகொல் ெிரொைிகள் உற்சொகத்ைில் ைம் இறக்தககதை 

அதசத்துப் ெடெடத்ை .  ரங்கைிலிருந்து ெறதவகள் கீச்சிட்ட . சுவர்க்பகொழி 

மைொடர்ந்து ஒலிமயழுப்ெியெடி இருந்ைது. சிலந்ைி, புழு, பூரொன்,  ரவட்தட ஆகிய  

நிலத்ைிலும்  ரங்கைிலும் ஊர்ந்து வந்ை . ெச்மசொந்ைி  ிகக் கவ  ொக, ம துவொக 

நடந்து வந்ைது. ஆ ொல் ெல்லிபயொ ஓரிடத்ைில் நிதலமகொள்ைொ ல் அங்கு ிங்கும் 

ஓடியவண்ை ிருந்ைது. குரங்குகளும் சிம்ென்சிகளும் மகொரில்லொக்களும் 

கிதைக்குக் கிதைத் ைொவியெடி இருந்ை .  ரங்களும் புைர்களும்கூட அதசந்தும் 

வதைந்தும் கு ிந்தும் ெின் அத ைியொக நின்றும் ெங்பகற்ற .  

 

 பெொட்டிக்கொ  ெொடமலொன்றுடன் வொய் மைொடங்கியது:  
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  நம்முதடய  கிழ்ச்சிக்கொக 

  நம்முதடய  கிழ்ச்சிக்கொக 

  நம்முதடய  கிழ்ச்சிக்கொக 

  நொம் இதைச் மசய்கிபறொம்  

  ஏம  ில் நொம் அத வரும் 

  ஒபர இயற்தகயிலிருந்து வருகிபறொம்  

  

பெொட்டியின் இறுைியில் ப ற்மகொள்ைப்ெடும் முடிதவ நயத்பைொடும் 

ெிடிவொை ின்றியும் மவைிநடப்பு மசய்யும்  ிரட்டல்கைின்றியும் பவறு 

பெொரொட்டங்கைின்றியும் ஏற்றுக்மகொள்வைொகக் தககளும் கொல்களும் உறுைிம ொழி 

கூறி .  

 

பெொட்டிக்கொ  முைல் சவொல் தககைிட ிருந்து வந்ைது.  ரக்கட்தட 

ஒன்தற அதவ நிலத்ைில் வசீி . கொல்கள், வலது இடது என்று 

ை ித்ை ியொகபவொ அல்லது பசர்ந்பைொ, அந்ை  ரத்துண்தட நிலத்ைிலிருந்துத் 

தூக்கி வசீிமயறியபவண்டும். பெொட்டியில் எந்ை பநரத்ைிலும் கொல்கைிரண்டும் 

ஒன்பறொமடொன்று கலந்ைொபலொசித்துக் மகொள்ைலொம். ைம் விரல்கதைத் 

பைதவக்பகற்றவொறு ெயன்ெடுத்ைிக்மகொள்ைலொம். கொல்கள் அந்ை  ரக்கட்தடதயத் 

ைிருப்ெவும் ைள்ைவும் முயன்ற . ைம் ொல் இயன்றதைச் மசய்துெொர்த்ை . 

ஆ ொல் அவற்றொல் அந்ைக் கட்தடதயத் தூக்க இயலவில்தல. ஒரு சில 

அங்குலங்கள்  ட்டுப  நகரச் மசய்ய முடிந்ைது. இதைப் ெொர்த்ைக் தகவிரல்கள், 

வொயிலிருந்து ஒலிதயக் கடன்மெற்று ஏை ச் சிரிப்பு சிரித்ை . ெின் தககள் 

அழகுப் பெொட்டியில் அைிவகுப்ெதுபெொல நடந்துவந்து ைம் ம ல்லிய 



Aniruddhan Vasudevan   7 

 

Jalada Translation Issue 01: Ngũgĩ wa Thiong’o  

வடிவத்தைப் மெரு ிைத்துடன் கொட்டிப் ெின் அந்ை  ரத்துண்தட ெல்பவறு 

விைங்கைில் தூக்கிக் கொண்ெித்ை . தூக்கிய  ரத்துண்தட கொட்டிற்குள் 

மவகுதூரத்ைில் வசீி அங்கிருந்ை ெொர்தவயொைர்கைின் ெொரொட்தடயும்  ற்ற 

பெொட்டியொைர்கைின் மெருமூச்தசயும் ெரிசொய்ப் மெற்ற . மைொடர்ந்து இன்னும் 

ெல ைிறன்கதையும் தககள் கொண்ெித்ை . கிண்ைம் நிதறய அரிசியிலிருந்து 

கற்கதைப் மெொறுக்கி எடுத்ை . ஊசியில் நூதலக் பகொர்த்ை . க  ொ  

 ரக்கட்தடகதைத் தூக்குவைற்கு ஏதுவொக உருதைகதை வடிவத த்ை . 

ஈட்டிகதைத் ையொரித்து அவற்தற மநடுந்தூரம் வசீவும் மசய்ை . இந்ைச் 

மசயல்கதையும் அதசவுகதையும் கொல்விரல்கைொல் கற்ெத   ட்டுப  

மசய்யமுடிந்ைது. ைம் சபகொைரர்கைொ  தகவிரல்கைின் நுட்ெத்தையும் ைிறத யும் 

கண்டு வியப்ெதைத் ைவிர அவற்றொல் பவமறதுவும் மசய்ய இயலவில்தல. 

தககைின் மசயல்ைிறத ப் ெொரொட்டிப் ெொர்தவயொைர்கைின் தககள் ைட்டி 

ஆரவொரிப்ெதைக்  கண்டு கொல்களுக்கு அசூதய உண்டொயிற்று. ஆ ொல் அதவ 

அத்ைத  எைிைொக பைொல்விதய ஏற்கப்பெொவைில்தல. வொட்டங்மகொண்டு ைம் 

மெருவிரல்கைொல் நிலத்ைில் பகொடுகள் வதரந்ைெடி அதவ அங்பக 

அ ர்ந்ைிருந்ைொலும், அடுத்துத் ைொம் முன்தவக்கபவண்டிய சவொதலப்ெற்றிச் 

சிந்ைித்துக்மகொண்டிருந்ை .  

 

ஒருவழியொகக் கொல்களும் கொல்விரல்களும் ைம் சவொதல முன்தவக்கும் 

பநரம் வந்ைது. ைங்களுதடய சவொல்  ிக எைித யொ து என்ற  அதவ. தககள் 

முழு உடதலயும் பெொட்டி வட்டத்ைின் ஒரு ெகுைியிலிருந்து இன்ம ொரு ெகுைிக்கு 

ஏந்ைிச் மசல்லபவண்டும். ஆைவம்மகொண்ட தகவிரல்கபைொ என் மவொரு 

அசட்டுத்ை  ொ  சவொல் என்று எண்ைி . கண்மகொள்ைொ கொட்சியொக இருந்ைது 
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அந்ைச் சவொல். உடல் ைதலகீழொக இருந்ைது. தககள் ைதரதயத் மைொட்டெடி 

இருந்ை . கண்கள் ைதரக்கு அருகொத யில் இருந்ைைொல் அவற்றின் ெொர்தவயின் 

விட்டம்  ிகக் குறுகிவிட்டிருந்ைது. புழுைி மூக்கிற்குள் புகுந்துத் தும் ல் 

ஏற்ெட்டது. கொல்களும் கொல்விரல்களும் கொற்றில்  ிைந்ை . “கொல்கள் 

உயர்ந்ைிருக்கட்டும்!” என்று ெொர்தவயொைர்கள் கூவி ஆரவொரித்ை ர்.  

 

 கொல்கதை உயர்த்ைிப்ெிடி 

 கவதலபயதும் இல்தல 

 கொல்கதை உயர்த்து 

 கொல்கள் பெொகும் ைிதசயில் பெொ 

 வொ ில் ெறந்துமசல்லலொம் வொ 

என்று உற்சொகக் குரமலழுப்ெி ர்.  

  

ஆ ொல் எல்பலொருதடய கவ மும் தககள்  ீது இருந்ைது. சற்றுமுன் 

அ ொயொச ொ  ைிறத கதை நிகழ்த்ைிக்கொட்டிய தககள் இப்பெொது சற்றுதூரம் 

கூட நகர இயலொ ல் ைடு ொறி . சில அடிகள் எடுத்துதவத்ை உடப பய 

கரங்கள் வலியில் கைறி . தககள் ச நிதலயிழந்து ைட்டுத்ைடு ொறி சு ந்ை 

உடதலத் ைொங்க இயலொ ல் கீபழ விழச்மசய்ை . சற்று ஓய்மவடுத்துவிட்டுப் 

ெின்  ீண்டும் முயற்சிமசய்ை . இம்முதற நிலத்ைிந்  ீைொ  ெிடிப்தெ 

உறுைிமசய்ய விரல்கதை இன்னும் நன்றொக விரித்து தவத்துக்மகொள்ை 

முயன்ற . ஆ ொல் கட்தடவிரல்  ட்டுப  விரிந்துமகொடுத்ைது. கரை டித்துத் 

தூரத்தைக் கடந்துமசல்ல முயற்சி மசய்ை . ஆ ொல் அைற்குக் கொல்கைின் 

ெயன்ெொடும் பவண்டும் என்ெைொல் அந்ை முயற்சி நிரொகரிக்கப்ெட்டது. 
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கொல்விரல்கள் சிரிப்ெைற்கொ  ைருைம் இது. முன்பு தகவிரல்கள் சிரித்ை 

கிரீச்மசொலிபெொல் இல்லொ ல் அதவ வொயிட ிருந்து நல்ல ஆழ்மைொண்தடச் 

சிரிப்மெொலிதயக் கடன்மெற்றுச் சிரித்ை . அந்ை ஏை ச் சிரிப்தெக் பகட்டுத் 

துணுக்குற்ற தகவிரல்கள் உடதல ஏந்ைிச் மசல்ல இன்ம ொரு முதற ைீவிர ொக 

முயன்ற . ஆ ொல் அவற்றொல் ஒரு அடிகூட முன்தவக்க இயலவில்தல. 

அயர்ந்துபெொய் சவொதலக் தகவிட்ட . ைங்களுதடய ைடகைத் ைிறன்கதைக் 

கொண்ெிக்க கொல்களுக்கு இது சந்ைர்ப்ெ ொயிற்று. அதவத் ைொை ிட்ட , ஓடி , 

குைிதரபெொல் குைித்பைொடி , உயர ொக எம்ெிக் குைித்ை , அகல ொகத் ைொண்டிக் 

குைித்ை . இத்ைத க்கும் இதடபய உடல் ஒருமுதறகூட கீபழ விழவில்தல. 

ெொர்தவயொைர்கள் அத வரின் கொல்களும் ைதரயில் ஓங்கித் ைட்டித் ைம் 

அைரதவத் மைர்வித்ை . கரங்கள் எழும்ெி இந்ைப் ெொரெட்ச ொ  உற்சொகத்ைிற்குக் 

கண்ட ம் மைரிவித்ை . முைல் சவொதல முன்தவத்ைது ைொம்ைொன் என்ெதை 

அதவ  றந்துவிட்டிருந்ை .  

 

ஆ ொல் எல்பலொரும் ஒன்தறக் கவ ித்ை ர். தககள் உடதல ஏந்ைிச் 

மசல்லுவைற்கொக விரித்ை தகக் கட்தடவிரல்கள்  ற்ற விரல்கைிட ிருந்து 

விலகியெடிபய இருந்ை . இதுெற்றி எைிர் அைி உறுப்புகள் சிரிக்கத் 

மைொடங்குமுன் அதவ இன்ம ொன்தறயும் கவ ித்ை . அவ்வொறு விரிந்து 

விலகியிருந்ை கட்தடவிரல்கள் தககதை வலுவிழக்கச் மசய்வைற்கு  ொறொக 

அவற்றின் ெற்றும் ைிறத  இன்னும் ப ம்ெடுத்ைியிருந்ை . என்  இது! 

சிதைவதடந்ை ஒன்று புைிய ஆற்றலொய் உருமவடுத்துவிட்டபை!  
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பெொட்டியில் மவற்றிமெற்றது யொமரன்ற விவொைம் ஐந்து நொட்களுக்கு 

நீடித்ைது. ஒவ்மவொரு தகயிலும் கொலிலும் உள்ை விரல்கைின் 

எண்ைிக்தகயைவிலொ  நொட்கள். ஆ ொல் என்  முயன்றும் யொர் மவன்றொர் 

என்ற ைிட்டவட்ட ொ  முடிவுக்கு வர இயலவில்தல. ஒவ்மவொரு அங்கமும் 

அைற்கொ  ெைிதய  ிகச் சிறப்ெொகச் மசய்ைிருந்ைது. எந்ை உறுப்பும்  ற்றைன் 

துதையின்றி முழுத யொகச் மசயல்ெட முடியவில்தல என்ெபை உண்த . 

அைிலிருந்து ஒரு ைத்துவ விசொரதை மைொடங்கியது. உண்த யில் உடல் என்ெது 

என் ? என்று உறுப்புகள் அத த்தும் ை க்கிதடபய பகட்டுக்மகொண்ட . ெின் 

உடல் என்ெது ைம் ஒருங்கிதைப்பெ என்று புரிந்துமகொண்ட . அதவ 

ஒன்பறொமடொன்று ெின் ிப்ெிதைந்ைதவ என்ெதை உைர்ந்ை . முழுத யும் 

சீரொகச் மசயல்ெட ஒவ்மவொரு உறுப்பும் சீரொகச் மசயல்ெட பவண்டும்.  

 

இதுபெொன்ற பெொட்டி இ ி எழொ லிருக்கவும், எந்ை உறுப்பும்  ற்ற 

உறுப்புகைின் மசயல்ெொட்டில் குறுக்கிடொ ல் இருக்கவும் அதவ ஒரு 

ைீர் ொ த்ைிற்கு வந்ை . இ ி உடல் நி ிர்ந்து நின்று கொல்கதை நிலத்ைில் 

ெைித்ைெடி தககள் கொற்றில் அதசந்ைெடி நடக்கும். உடலுக்கு இந்ை முடிவு 

ஏற்புதடயைொகபவ இருந்ைது. இருப்ெினும் மைொடக்கத்ைில்   ிை உடல் 

எப்ெடியிருந்ைது என்ெது  றக்கொ லிருக்க சிறு குழந்தைகள்  ட்டும் மைொடர்ந்து 

நொன்கு கொல்கைில் நடக்க அனு ைிப்ெைொக உடல் முடிவுமசய்ைது. ெின் உறுப்புகள் 

உடலுக்கொ  ெைிகதைத் ை க்குள் ெங்கிட்டுக்மகொண்ட . உடதல ஏந்ைிச் 

மசல்வது கொல்கைின் ெைி, ஆ ொல் மசல்லபவண்டிய இடத்தை அதடந்ைதும் 

அங்குச் மசய்யபவண்டிய ெைிகதை நிதறபவற்றுவதும் கருவிகதைக் 

தகயொள்வதும் தககைின் மெொறுப்பு. ெலுசு ந்து மசல்லும் ைீவிர ொ  
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பவதலதயக் கொல்கள் ப ற்மகொண்டொலும் தககள் நீண்டு சூழலின்  ற்ற 

ெைிகதைச் மசய்து வொயில் உைவு பசர்வைற்கு உைவி . அப்ெடிக் 

மகொண்டுபசர்த்ை உைதவ வொய், குறிப்ெொகச் மசொல்லபவண்டு ொ ொல் ெற்கள் 

கடித்துத் மைொண்தட வழியொக வயிற்றுக்கு அனுப்பும் ெைிதய ஏற்றுக்மகொண்ட . 

வந்துபசரும் உைவின் நன்த கதைமயல்லொம் ெிழிந்மைடுக்கும் ெைியும் ெின் 

அந்ை நன்த கதைத் ைன் கொல்வொய்த் ைிட்டத்ைின் வழியொக உடலின் ஒவ்மவொரு 

ெகுைிக்கும் அனுப்ெிவிடும் ெைியும் வயிற்றினுதடயது. ெயன்ெடுத்ைப்ெட்ட 

மெொருட்கதைப் ெின் உடல் ைன் கழிவுத் ைிட்டத்ைின் வழியொக 

மவட்டமவைிகைிபலொ  ண்ணுக்கடியில் உர ொகபவொ பசர்த்துவிடும். மசடிகள் 

வைர்ந்து கொய்க்கும். தக அைத ப் ெறித்து வொயிடம் எடுத்துச் மசல்லும். ஆம், 

உயிரின் சுழற்சி.  

 

 விதையொட்டுகளும் மெொழுதுபெொக்குகளும்கூட ெங்கிடப்ெட்ட . ெொடுவது, 

சிரிப்ெது, பெசுவது ஆகியதவ வொய்க்கொ தவ. ஓடுைல், கொல்ெந்ைொட்டம் ஆகியதவ 

மெரும்ெொலும் கொல்கைிடம் விடப்ெட்ட . பெஸ்ெொலும் கூதடப்ெந்ைொட்டமும் 

தககளுக்மக வும் ஆ ொல் அந்ை விதையொட்டுகைில் ஓடுவது 

கொல்களுக்மக வும் ைீர் ொ ிக்கப்ெட்டது. ைடகைப் பெொட்டிகள் மெரும்ெொலும் 

கொல்களுக்கு உகந்ைதவயொக இருந்ை . இத்ைதகய ெைிப் ெிரிவித  உடதல 

வல்லத  ிக்கமைொரு உயிர்க்கருவியொக்கிற்று. அத்ைதகய உடல் ைன் 

மசயல்ெொட்டின் ைிற ிலும் அைவிலும்  ிகப் மெரிய விலங்குகதைக் கூட 

 ிஞ்சியது.  
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 இருப்ெினும் இத்ைதகய நிரந்ைரத் ைீர்வுகூட ெின்ம ொரு நொைில் 

சச்சரவுகதை விதைவிக்கலொம் என்று உடலின் உறுப்புகள் அறிந்ைிருந்ை . 

ப பல இருப்ெைொல் ைதரதயத் மைொட்டிருக்கும் கொல்கதைவிடத் ைொன் சிறந்ைது 

என்று ைதலக்குத் பைொன்றலொம். அல்லது ைொன் எச ொ ன் என்றும் ை க்குக் 

கீபழ இருக்கும் உறுப்புகள் ெைியொட்கள் என்றும் அது நித க்கலொம். எ பவ, 

ைதல உட்ெட எல்லொ உறுப்புகளுக்கும் ச  அைிகொரப  என்று அதவ 

அழுத்ைந்ைிருத்ை ொக நிர்ையித்ை . இைத  நிதலநொட்ட, எந்ைமவொரு உறுப்பு 

அனுெவிக்கும் வலிபயொ இன்ெப ொ  ற்ற எல்லொ உறுப்புகளும் அனுெவிக்கு ொறு 

உறுைிமசய்ை . வொய்க்கு அதவ விடுத்ை எச்சரிக்தக: “என்னுதடய இது...” 

என்னுதடய அது” என்று அது கூறும்மெொழுமைல்லொம் அது வொயொக 

 ட்டு ல்லொ ல் முழு உடலொகபவ பெசும்.  

 ெின், அதவ சேர்ந்து ெொடமலொன்தறப் ெொடி : 

 

 எங்களுதடய உடலில் 

 யொரும் பசவக ில்தல 

 எங்களுதடய உடலில் 

 எவரும் ெைியொைில்தல 

 ஒருவருக்மகொருவர் பசதவ புரிபவொம் 

 எ க்கொக யொம் 

 ஒருவருக்மகொருவர் பசதவ புரிபவொம் 

 எ க்கொக யொம் 

 ஒருவருக்மகொருவர் பசதவ புரிபவொம் 

 எங்கள் நொக்கு எங்கள் குரல் 



Aniruddhan Vasudevan   13 

 

Jalada Translation Issue 01: Ngũgĩ wa Thiong’o  

 நீ என்த  ஏந்து, நொன் உன்த  ஏந்துகிபறன் 

 நல ிக்கமைொரு உடதலச் மசய்பவொம் 

 நீ என்த ப் ெற்றிமகொள், நொன் உன்த ப் ெற்றுகிபறன் 

 நல ிக்கமைொரு உடதலச் மசய்பவொம் 

 அழபக ஒற்றுத  

 

 ஒன்றொய் உதழப்பெொம் 

 நல ிக்கமைொரு உடலுக்கொய் 

 

  ஒன்றொய் உதழப்பெொம் 

  நல ிக்கமைொரு உடலுக்கொய் 

  ஒற்றுத பய நம் வலித  

 

இதுபவ ‘முழுவுடல் வொழ்த்து’ ஆ து. இன்றைவும் உடல் இந்ைப் ெொடதலப் 

ெொடுகிறது.   ிைர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இதடயிலொ  பவறுெொட்தடக் 

குறிப்ெதும் இதுபவ. அல்லது   ிைர்களுக்கும் நி ிர்நதடப் புரட்சிதய 

நிரொகரித்ைவர்களுக்கும் இதடயிலொ  பவறுெொடு என்றும் மசொல்லலொம்.  

 நொன்குகொல் விலங்குகளுக்கு இந்ைப் புரட்சியில் இம் ியைவும் 

ஈடுெொடில்தல. அவற்தறப் மெொறுத்ைவதரப் ெொடுவது என்ெது அெத்ை ொ ைொய்த் 

பைொன்றியது. வொய் சொப்ெிடுவைற்பக, ெொடுவைற்கல்ல. எ பவ அதவ 

இயற்தகயின் ெழத வொைக் கட்சிதய அத த்துக்மகொண்டு எதையும் 

 ொற்றிக்மகொள்ைொ ல் ைங்கள் முந்தைய ெழக்கங்கதைபய மைொடர்ந்ை .  
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 உறுப்புகைின் வதலப்ெின் லிலிருந்து, ஒன்றுகூடிய உதழப்ெிலிருந்து 

கற்கும்வதர   ிைர்கைின் நலம் உறுைி. ஆ ொல் அவர்கள் உடதலயும் 

ைதலதயயும் ஒன்பறொமடொன்று பெொரிடுெதவயொய், ஒன்தறவிட  ற்மறொன்தறச் 

சிறந்ைைொய்க் கருதும்மெொழுது நிமிர்நடைப் புரட்ேிடை நிரொகரித்ை ைம் விலங்கு 

உறவி ர்களுக்கு  ிக மநருக்கத்ைில் வந்துவிடுகிறொர்கள். 
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