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6. சி,கள- ெபாலி. ைகதிகளி� பிரா�%தைன ஒலி ேக0ேட�!

எ.ைன  அ�த  அைற�0/  த/ள;ய  �லி  உ@�ப�ன.,  உ/ேள  இ$�தவ�கைள
ேநா�கி, ÔேடC வாற ஆள;!ைட ஏதாவE அ���கா2E ேவைல பா2தியேளா, �E0
�றி=�” என எFச�2Eவ�!G, கதைவ� ேவகமாக� 9!�வ�!GF ெச.@வ�!டா..

அ�தF  சி.னIசிறிய  அைற�0/  ஆ@  Õமன;த�க/’  இ$�தன�.  அவ�கைள
மன;த�க/ எ.@ அைழ�பதா அ�லE ேவ@ ஏதாவE ெபய� ெசா�லி அைழ�பதா
என எ.னா� த:�மான;�க ��யவ��ைல.  அ>வளE "ர� அவ�களE ேதா�ற�
இ$�தE.  �திய  வ�$�தாள;யான  எ.ைன,  அ�கி$�த  அைனவ$�
ஆFச�ய2EடL� ஒ$வைக ேநச பாவ2EடL� ேநா�கின�.  எ.ைன வரேவ�@
உ!கார ைவ�0� ேநா�0ட., ெந$�கமான தமE இ$�ப�ட�கள;� சிறிE இட�
ஏ�பG2தி  நக��E  இ$�Eெகா3டன�.  ஆனா�  என�0  உடன�யாக  இ$�க2
ேதா.றவ��ைல.  நி.ற  நிைலய�ேலேய  அவ�கைள=�  அ�த  அைறைய=�
ேநா!டமி!ேட..

அவ�க/ எ�ேலா$ைடய தைலமய�$� ெசா�லி ைவ2தEேபால, ேபால ஒேரமாதி� ந:3G வள��தி$�தE. சில$ைடய ��
�ள;ய�காC கண�கி� ஒ.@ட. ஒ.@ ப�.ன;2 ெதா�கியE. பல மாத�களாகF சவர2ைத� க3�ராத �க2தில,; ஒ$ அ�
ந:ள2E�0 தா� வள��தி$�தE. இG�ப�� அO�கைட�த சாரேமா அ�லE ேவ(�=�, உடலி� அேதேபால அO�கைட�த ேம�
ச!ைட=� காண�ப!டன. அைனவரE க3கP� 0ழிவ�O�E, ஒள;ய�ழ�E, ந�ப��ைக வர!சி=ட. காண�ப!டன.

அவ�கள;� உயரமான ஒ$வ� எ.ைன� பா�2E, Ôஇதிைல இ$�ேகா” என தன�க$கி� ஒ$ இட2ைதF *!��கா!�னா�.
அ$கி� ெச.ற ப�.�தா. அவ�க/ அைனவரE உடலிலி$�E� வ :சிய E�நா�ற2ைத உணர ���தE. இ>வள6 கால��
ெவள;�கா�ைற *வாசி2Eவ�!GF ெச.ற என�0, அE அ$வ$�பாக6�, 0ம!டைல உ3Gப3ண� Q�யதாக6� இ$�தE.
அேதேநர2தி�, அவ�கைள இ�த நரக வா4�ைகய�� த/ள;ய �லிகள;. ேம� த:ராத ெவ@��� ஆ2திர�� ஏ�ப!டE.

நா. அம��த  ப�.ன� எ.ைன உ!காரF  ெசா.னவ� எ.ைன� பா�2E,  Ôஉ�கைள எ.ன ேகசிைல ப��Fசவ�க/?”  என
ெமEவாக வ�னவ�னா�. அவ$ைடய ேக/வ��0 நா. எ.ன பதி� ெசா�ல�ேபாகிேற. என, அ�கி$�த எ�ேலா$� ஆவSட.
அவதான;2தன�. அ�கி$�த சிறிய ஜ.னS�க$கி� நி.@ெகா3G ெவள; உலக2ைத=�, "Cைமயான கா�ைற=� ரசி2E�
ெகா3�$�த ஒ$வL� Qட, எ. பதிைல அறி=� ஆவSட. அ$கி� வ�E நி.றா.. அ�த ஜ.னS�0/ளா� ெப$�
பைடெயG��� ேபால உ/ேள Uைழ�E ெகா3�$�த Uள��� Q!ட2ைத� க!G�பG2Eவத�காக,  இ.ெனா$வ. எO�E
ெச.@ ஜ.னைல இO2E V�னா..

Ôஎ.ன ப�ரFசைன எ3G ெத�யாE. ஏேதா வ�சா��க ேவWெம3G Q!� வ�தைவ” என நா. பதி� ெசா.ேன..

அவ�க/  ஒ$வைர  ஒ$வ�  பா�2E�  ெகா3டன�.  அ�த�  பா�ைவக/,  நா.  உ3ைமைய  மைற�கிேற.  எ.பைத
அ�2த�பG2தியதா அ�லE ÕஇE6� எ�கைட ேக( மாதி�2தா.’ என அவ�கP�0 அ*வாரசிய2ைத ஏ�பG2தியதா என2
ெத�யவ��ைல. எEவானாS�, எனE பதி� அவ�கP�0 எEவ�த உ�சாக2ைத=� அள;�கவ��ைல எ.@ ெத��தE.

Ôந:�க/ எ.ன ேவைல ெசCய�றிய/?” என ேவெறா$வ� எ.ன;ட� ேக!டா�.

சில ேவைளகள;� நா. ெசC=� ேவைலைய ைவ2E ஏதாவE E��2 Eல�கலா� என அவ� எ3ண�னாேரா எ.னேவா?

Ôநா. �2தக�கைட ைவFசி$�கிற.” எ.@ பதிலள;2ேத..

ÔஎE  9பாலசி�க�  கைடேயா?”  என  இ.ெனா$வ�  அவசரமாக  வ�னவ�னா�.  அவ$�0  9பாலசி�க�  �2தக�  கைடைய2
ெத��தி$�தE. ஆனா� அ�கைடய�. ஒ$ வா��ைகயாளராக இ$�பா� ேபால2 ேதா.றவ��ைல.

Ôஇ�ைல, ேவைற கைட” என� பதிலள;2ேத..

Ôந:�க/ ேவைற இய�க�க/ எதிைல=� இ$�தன;�கேளா?” என ம-3G�  ஒ$ ேக/வ� எ.ைன ேநா�கி வ�தE. இ�த�
ேக/வ�ைய� ேக!டவ�. ெதான;ய��,  Õஏ. *�றிவைள�பா.,  ேநேரேய வ�சய2E�0� ேபாேவா�’  எ.ற ஒ$ ெந�றிய�2
த.ைம ெவள;�ப!டE.

Ôஇ�ைல” எ.@ ம!G� *$�கமாக� பதிலள;2ேத..

அவ�க/ அத�0 ேம� எ.ன;ட� எE6� ேக!கவ��ைல. �லிக/ எ.ைன வ�சா��பத�0 �த�, அவ�க/ �லி உ@�ப�னன;.
எFச��ைகைய=� ம-றி எ.ன;ட� ேம�ெகா3ட Õ9�வா�க’ வ�சாரைண, அ2Eட. ���தE ேபா� ேதா.றியE.

அத. ப�.ன� நா. அ�த அைறையF *�றிS�  ேநா!டமி!ேட.. ஒ$ Vைலய�� அSமின;யF ச!� ஒ.@ இ$�தE. அதி�
அைரவாசி�0  ேம� சி@ந:�  நிைற�தி$�தE.  அவசர  உபாைத  வ�தா�,  அத�0/தா.  கழி�க  ேவ3G� எ.பE ���தE.
அைறய�.  *வ�  �OவE�  ஒேர  இர2த�  கைறகளாக  இ$�தE.  நா.  அைத  உ�@�  பா�2தைத  அவதான;2த  ஒ$வ�,
Ôபய�ப�டைத=�ேகா,  அE  ேவைறெயா3Gமி�ைல.  V!ைட�9Fசி  ந*�கின  அைடயாள�.  இIைச  V!ைட�9Fசி2
ெதா�ைலெய3டா� ெசா�ேலலாE” எ.@ ச�@ நைகF*ைவ கல�E வ�ள�க� த�தா�.

இத�கிைடய�� அவ�கள;� இ$வ�, ஒ$ அ�0ல ந:ள�  வைரய�லான ஒ$ 0ைறF*$!ைட, அ�கி$�த ம3ெண3ெணC
ைகவ�ள�கி� ப�றைவ�க �ய.@ ெகா3�$�தன�.

அைத� க3W�ற இ.ெனா$வ�, ÔேடC உ�கைட ேவைலயாைல நா�க/ எ�லா$�தா. அ� ேவ3ட ேவ3� வ$�” என
எFச�2தா�. ஆனா� அவ�கேளா அவ$ைடய எFச��ைகைய� ெபா$!பG2தியதாக2 ெத�யவ��ைல.

அத. ப�.ன� நா. எ.ைன �தலி� உ!கார அைழ2தவ�ட�, Ôஉ�கைள எ.ன ப�ரFசைன�காக� ப��Fசைவய/?” என ச�@2
தய�க2Eட. வ�னவ�ேன..

Ôஉ�கைள மாதி�2தா.. ஏேதா வ�சாரைண எ3G ெகா3Gவ�தா�க/. ஆனா இ3Gவைர=� ஒ$ வ�சாரைண=� நட�க�ைல”

எ.@ Qறி� ெப$VF* வ�!டா�.

ேதன2 இைணய�
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22.02 2002- 22.02.2011
 

ட� ெதாைல9கா0சி
ெதாட��க0:

ேதன2 இைணய%தள%தி�

ேதாழ� மணிய� ெதாடராக

எ!�� �லிகளி�

வைத�கா� அ#பவ,க�

�லிகளி� வைத

�கா�களி� ஒ�றைர

ஆ��க� ����ற ேதாழ�

மணிய� எ!��

அ#பவ%ெதாட�

யா;-பாண%தி� சாதி

அரசிய� ெசய�ப�� �ைற

அரசா�க2E�0� தமி4
ேதசிய�
Q!டைம���0�
இைடேயயான ேபF*
வா�2ைத சாதகமாக
�.ேனா�கி நக�கிறE
- (1 )

அரசா�க2E�0� தமி4
ேதசிய�
Q!டைம���0�
இைடேயயான ேபF*
வா�2ைத சாதகமாக
�.ேனா�கி நக�கிறE
- (2

220711-5 http://thenee.com/html/220711-5.html

1 of 2 22/07/2011 11:17



Ôஎ>வள6 காலமாக இIைச இ$�கிறிய/?” என நா. ம-3G� வ�னவ�ேன..

ÔஏO மாத�க/(!);” எ.@ ெசா.ன அவ�, ÔஇIைச இ$�கிற ஆ!கள;ைல நா. தா. 0ைறIச கால�. ம�ற எ�லா$� ஒ$
வ$ச2E�0 ேமைல:” என2 ெத�வ�2தா�.

அைத� ேக!டE� என�0 �த�தடைவயாக மி0�த பய� ஏ�ப!டE எ.ைன=� அவ�க/ வ�சாரைண எE6மி�லாம�, இ�த
சிறிய நா�றெமG�0� அைற�0/ வ$ட�கண�காக அைட2E ைவ2தி$�க� ேபாகிறா�கேளா எ.ற ஏ�க� எ.ைன வா!�யE.
அைத நிைன�க, எ. ெநI*�0/ ெப�யெதா$ பாறா�க�ைல, யாேரா ஒ$வ� தி_ெரன உ$!�வ�!டE எ.ற அதி�Fசி உண�6
ஏ�ப!டE. E�க� ெதா3ைடைய அைட2தE. இ�0 அைட2E ைவ2தி$பவ�கைள, �லிக/ ஏ. ப��2E வ�தா�க/ எ.ற
காரண2ைத, இ.@வைர அவ�கP�0F ெசா�லவ��ைலெய.றா�, �லிக/ எதி�கால2தி� உ$வா�க�ேபா0� Õதமிழ:ழ’ அரசி.
ந:தி நி�வாக� எ�ப� இ$�0� எ.பைத எ.னா� எ3ண��பா��காம� இ$�க ��யவ��ைல.

�த�தடைவயாக,  எனE  த�ேபாைதய  நிைலைய,  நாேன  இர3டா�  ஆளாக  எ!�நி.@  அவதான;�பE  ேபால  என�02
ேதா.றியE. எனE சி�தைனக/ ஒ$ நிைல�படாE தா@மாறாக எகிறி� பாC�தன. நா. யா�? எ.ைன எத�காக� ப��2E
வ�தி$�கிறா�க/?  நா.  ெசCத 0�ற�  எ.ன?  ஒ$ வ�Gதைல இய�க� இ�ப�  ம�கைள காரணமி.றி�  ைகEெசC=�
ச�பவ�க/  ஏைனய  நாGகள;S�  நட�E/ளனவா?  �ல  நாGகள;.  வ�Gதைல�  ேபாரா!ட�க/  ச�ப�தமாக  நா.  ப�2த
ஏராளமான `�கள;�, அைவெய�லா� தி!டமி!G மைற�க�ப!�$�தனவா? எ.Lைடய எதி�கால� எ.னவாக� ேபாகி.றE?
நி��கதி�0/ளாக� ேபா0� எனE மைனவ�=� 0ழ�ைத=�,  அனாதரவாக ம�றவ�கள;ட� ைகேய�தி  நி�க�ேபாகிறா�களா?
இ�ப�� பல ேக/வ�க/ எ.Lைடய மனதி� ஒ.ற. ப�. ஒ.றாக எO�E ெகா3ேட இ$�தன. ைகEெசCய�ப!ட ஒ$ சில
மண�2தியால�கP�0/  எனE  சி�தைன  இ�ப��  0ழ��கிறெத.றா�,  இ�0  வ$ட�கண�காக  அைட2E
ைவ�க�ப!�$�பவ�கள;. மனநிைல எ�ப� இ$�0� என எ3ண��பா�2ேத..

மன� ேசா��த நிைலய�� *வ�� சாC�ேத.. சி�தைன ம!G� சாC�Eவ�டாம� அைலபாC�E ெகா3ேட இ$�தE.
தி_ெரன எனE சி�தைனF 1ழலி� இ$�E எ.ைன இO2ெதG�பE ேபால, பல 0ர�க/ ஒ.@ ேச��E பாGவE ேபா.ற ஒ$
ஒலி எO�தE. நா. காEகைள� Q�ைமயா�கி� ெகா3G அவதான;2ேத.. இ�த ஒலி எ�கி$�E வ$கிறE? இ�0 இ.L�
பல மன;த�க/ ேவ@ ேவ@ அைறகள;� அைட2E ைவ�க�ப!�$�கிறா�களா? ேபாக�ேபாக அ�த ஒலி நமE ெமாழிய�லானE
அ�ல எ.பE ���தE. அ�ப�யானா�ஸ இ�ெபாOE அE ெதள;வாக� ேக!டE. எ.ன அE? ெத.ன;ல�ைகய�� ெபௗ2த
வ�காைரகள;� Õப��2’ ஓE� ேபாE எO�, சி�கள ெமாழிய�லான ஒலி ேபால�லவா அE இ$�கி.றE!

எ.Lைடய �க2தி� ேதா.றிய உண�Fசிகைள அவதான;2த அ�த ெந!ைட மன;த�, Ôஎ.ன ச2த� எ3G பா�கிறியேளா?” என
வ�னவ�னா�.

நா. Õஓ�’ எ.பE ேபால2 தைலயா!�ேன..

ÔஅE இவ�க/ ப��F* ைவFசி$�கிற சி�கள� ெபாலி(கார�க/ 0�ப�Gற ச2த�. ஒ>ெவா$ நா/ ப�.ேனர�� அவ�க/
இ�ப� ஓEறE வழ�க�” என  வ�ள�கமள;2தா�.

இ�த �லி எம காதக�கள;. ப��ய�லி$�E த�ைம வ�Gவ��0�ப�, ேபாதி மாதவன;ட� அவ�க/ ெநI*$கி� ெகI*கிறா�க/
எ.பE ���தE.

கால2E�0� கால� �லிக/ த�மிட� வைகயாக அக�பG� சி�கள� ெபாலிசாைர� ப���பE�, ப�.ன� அவ�கP�0 எ.ன
நட�தE என2 ெத�யாE அவ�களE உறவ�ன�க/ தவ��பE�, தமி4 ெபாEம�கP�0� Qட அவ�க/ எ.ன ஆனா�க/ என2
ெத�யாம� இ$�பE�, ஏ�ெகனேவ நா. அறி�த ச�கதிக/தா.. ஆனா� இ�ெபாOEதா. அE ப�றிய ஒ$ ேநர� அLபவ�
என�0 கிைட2தி$�கிறE. (இE ம�றவ�கP�0 கிைட�காத, என�0 ம!G� கிைட2த ஒ$ அ9�வ ச�த��ப� அ�லவா!?)
ஆனா�  �லிக/  ப��2த  ெபாலி(கார�க/  அைனவ$�  இ�0  ைவ�க�ப!�$�கிறா�களா  அ�லE  அவ�கள;�  சில�
ெகா�ல�ப!Gவ�!டா�களா  எ.பE என�02 ெத�யவ��ைல.  (ஆனா� அவ�க/ அைனவ$� ஒ$வ�Qட பா�கிய��லாம�,
�லிகளா� *!G� ெகா�ல�ப!டா�க/ என, ப�.ன� நா. அறி�Eெகா3ேட.)

இ�ெபாOE எ.ன ேநர� இ$�0� என அறிய வ�$�ப�ேன.. ஆனா� அத�கான வழிேயE� அ�0 இ�ைல. அவ�க/ எ.ைன�
ப��2த ேநர2ைத ைவ2E� பா��ைகய��,  02Eமதி�பாக இ�ெபாOE இர6 எ!G அ�லE எ!டைர மண�  இ$�0� என2
ேதா.றியE.

ேநர� ப�றிய சி�தைனய�� ஆ4�தி$�ைகய��, தி_ெரன எமE அைற�கத6 திற�க�பG� ச2த� ேக!டE.
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