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5. �லிகளி� �காமி� என� �த� சிைறவாச�

�லிகள;.  �லனா@6�  ப��வ�ன$ட.  நா.  வ :!ைடவ�!A  ெவள;ேயBவத�0
�.ன�,  கைடசியாக  ஒ$ தடைவ எனE மைனவ�  அவ�கள;ட� Ôஅவைர எ�ப
வ�Aவ�ய/?” என வ�னவ�னா�.

அத�0  அவ�க/  Ôஇ.B  இர6�0/ைள  அ�லE  நாைள�0  காைலய�ைல
வ�திAவா�” என� பதிலள;2தன�.

இE  �I�க  �I�க�  ெபா@  என  என�02  ெத�=�.  ஏெனன;�  ெபாEவாக
அ�ேபாE  நா.  ேக/வ��ப!ட  வைகய��,  �லிக/  ஒ$வைர  வ�சாரைண�ெகன
அைழ2EL ெச.றா�,  அE பார"ரமான ப�ரLசிைனயாக இ�லாவ�!டாM� Nட,
இர3A  மாத�கO�0  �.ன�  வ�Aதைல  ெச@வE  வழைமய��ைல  என
அறி�தி$�ேத..  இ$�தாM�,  அவ�க/  ெபா@யாக2த.P�  எனE  மைனவ��0
அ>வாB NறியE, அவ$�0 ஒ$ மன ஆBதைல அள;�0� என ந�ப�ேன..

வ :!ைடவ�!A வ :தி�0 வ�தE� நா. அவ�கள;ட�, Ôச�, இ�ப எ3டாM� என�0 உ3ைமையL ெசா�M�ேகா, எ.Pைடய
வ�சாரைண எ�ப ��=�?” என வ�னவ�ேன..

அத�0 சி.னவ., ÔஅE உ�கைட வ�சாரைணைய� ெபாB2தE” எனL *$�கமாக� பதிலள;2தா.. அE ச�ப�தமாக ேவB
எE6� அவ. எ.Pட. ேபச வ�$�பவ��ைல எ.பE ெத��தE. அத. ப�.ன� சி.னவ. Nட வ�த ெஜய�த. எ.பவன;ட�
ஏேதா ெசா�லி ெசா�லிவ�!A, எ.ைன அவனE ைச�கிள;� ஏB�ப� Nறினா.. ஆனா� ெஜய�த. ச�B2 தய�கி நி.றா..
அைத�க3ட சி.னவ., Ôஅவ� ப�ரLசைனயான ஆள;�ைல. ந:  பய�ப�டாம� ெகா3A ேபா” என அவP�0 உ2தரவ�AவE
ேபாலL ெசா.னா..

அத.ப�.ன� ெஜய�த. எ.ைன2 தனE ைச�கிள;� ஏ�றி�ெகா/ள, சி.னவP� அவPட. Nட வ�த ம�றவP� ேவB ஒ$
வ :திய�� தி$�ப�L ெச�ல ஆர�ப�2தன�.

ெஜய�த. எ.ைன ஏ�றி�ெகா3A ந�R� க�தசாமி ேகாவ�� ப�. வ :தியா� ெச.B ெகா3�$�தா.. அ�ெபாIE �த�நா/
ந2தா� ப3�ைகைய ஒ!�, ந2தா� தா2தா ேவட� த�2த ஒ$வ$ட. சில இைளஞ�கO� சிBவ�கO� அ>வ :தி வழியா�
வ�E ெகா3�$�தன�.

அவ�கைள�  க3ட  ெஜய�தP�0  ேகாப�  உLச�தைல�0  ஏறிவ�!டE.  அவ�கO�0�  ேக!காம�  என�0  ம!A�
ேக!க�N�யதாக, அவ�கைள இதி� எIத��யாத "சண வா�2ைதகளா� தி!�னா.. அவனE வைசய�. சாரா�ச� இEதா.:
Ôேப@� .....ம�கேள நா�க/ க(ட�ப!A ஆமிேயாைட ச3ைட ப��L*Lசாக, உ�கO�0 �*�பா2தி=� ெகா3டா!ட�ேமாடா”.

அத.ப�.ன�, அவ. எ.ைன ந�R� ேகாவ�M�0 அ$கிM/ள ப3டார�0ள� ஒI�ைகயா� ெகா3A ெச.B, அ�கி$�த
ஒ$  இர3A  மா�  வ :!A�0/  Uைழ�தா..  அ�த  வ :!A�0/  Uைழவத�02  தி$���  ேபாE,  அத�0  �.பாக,  அ�த
ஒI�ைகய�� இ$�கி.ற எனE ெந$�கிய உறவ�ன� ஒ$வ� ேவB ஒ$வ$ட. கைத2E�ெகா3A நி�பைத�  க3ேட..

என�0 திVெர.B ஒ$ ேயாசைன ேதா.ற, அவைர ேநா�கி� ைகைய அைச2ேத.. ஏெனன;� அவ� எ.ைன� க3Aவ�!டா�
எ.றா�,  ப�.ன�  �லிக/  எ.ைன�  ைகEெச@தைத  அறி=�  ேபாE,  இ�த  வ :!A�0/தா.  அவ�க/  எ.ைன�ெகா3A
ெச.றா�க/  எ.பைத  எனE  வ :!டா$�0  அவ�  ெத�வ��க  வா@�பாக  இ$�0�  என  நா.  ந�ப�ேன..  ஆனா�  எனE
"ரதி(ட�, அவ� எ.ைன� கவன;�கேவய��ைல. அ2Eட. எ.ைன�ெகா3A ெச.றவP� நா. அவ$�0� ைககா!�யைத
அவதான;2Eவ�!A, ேவகமாக எ.ைன உ/ேள ெகா3A ெச.Bவ�!டா..

எ.ைன� ெகா3Aெச.ற �கா�, �லிகள;. �லனா@6�ப��6 ��கிய நப�கள;� ஒ$வனான Õைப�’ எ.பவன;. ெபாB�ப��
உ/ள ஒ$ �கா� எ.பைத� ப�.ன� அறி�E ெகா3ேட.. �லிகள;. �லனா@6� ப��வ�M/ள ஒ>ெவா$ ��கிய நப�கள;.
ெபாB�ப�M�, ஒ.B அ�லE அத�0 ேம�ப!ட �கா�க/ இ$�பE வழைம எ.பைத நா. �.னேர ேக/வ��ப!�$�ேத..

இ�ெபாIEதா.  எ.  வா4நாள;�  �த�தடைவயாக  நா.  �லிகள;.  ஒ$  �கா��0/ ெச�கி.ேற..  இத�0  �.ன�
ஆ=த�ேபாரா!ட இய�க�கைள� ெபாB2தவைரய��, ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�ப�. ஓ�$ �கா�கO�0 ம!Aேம ெபாEம�கள;. சில
ப�ரLசிைனக/ ச�ப�தமாகL ெச.றி$�கிேற..

மாைல ம�0� அ�த ேநர�ெபாIதி�, நா� அ�த �கா��0/ ெச.ற ேபாE, அ�த இ$மா�� க!�ட2தி�0 �.னா� உ/ள
வ!டவ�வமான  ஒ$ திற�த  ெகா!�M�0/,  ஒ$வ. ஒ$ LMG  E�பா�கிைய  வாசைல ேநா�கி�  0றிபா�2தப�  காவ�
கடைமய��  ஈAப!�$�தா..  அவ.  எ.ைன  மிக6�  N�ைமயாக6�,  ஒ$  வ�ேராத  மேனாபாவ2EடP�,  எLச��ைக
உண�6டP� ேநா�0வைத நா. அவதான;2ேத..

எ.ைன� ெகா3A ெச.றவ., அ�த� க!�ட2தி. வ�றா�ைதய�M/ள ஒ$ வா�கி� இ$�0�ப� என�0L ெசா�லிவ�!A,
காவ� கடைமய�� இ$�தவைன ேநா�கி Ô இவ� இ�ைக இ$�க!A�. சி.னவ. அ3ைண இர6 வ�E ெபாB�ெபA�பா�”
என� Nறினா..

Ôஎ.ென3டாM� ஆைள அைற�0/ைள வ�A” என காவ� கடைமய�� இ$�தவ. பதிலள;2தா..

Ôஅவ� ப�ரLசைனயான ஆ/ இ�ைல. இதிைல இ$�க!A�” என எ.ைன�ெகா3A ெச.றவ. தி$�ப6� Nறினா..

Ôேவ3டா�,  ேவ3டா�.  உவ�கைள  ந�ேபலாE.  ேந�B  உ�ப��2தா.  ஒ$தைன  இ$�க  வ�ட,  க�ப�  ந:!V!டா..
ஆனப�யாைல உ/O�ைகதா. வ�ட ேவX�” எ.B காவலி� நி.றவ. ம-3A� தி!டவ!டமாக� Nறினா..

அத. ப�.ன� இ.ெனா$வ. வ�E, எ.ைன வ :!�. உ/ேள அைழ2EL ெச.B, அைறெயா.ைற2 திற�E உ/ேள ேபா0�ப�
Nறினா.. மிகLசிறிய அ�த அைறைய2 திற�தEேம, நா. ஒ$ேபாEேம அPபவ�2திராத, சகி�க ��யாத ஒ$ E�நா�ற�
Y�ைக2 Eைள2E தைல*�ற ைவ2தE.

�தலி� அைற�0/ இ$�த ஒ.B� எனE க3கO�0 ெதள;வாக� �ல�படவ��ைல. ப�.ன� அைறய�. ஒ$ Yைலய��
எ��E ெகா3�$�த சிறிய ம3ெண3ெண@ ைகவ�ள�கி. ம�கலான ெவள;Lச2தி�, நா. அ�0 க3ட கா!சி எ.ைன2
திைக�ப�� ஆ42தியE!
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