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�லிகளி� வைத �காமி� என� அ�பவ�க� (ெதாட� – 7)

- மணிய#

ம,2?� @2?�A ெவள9ேய

கதைவ0  திற�தவ-  �தலி�  எ-ைன�  ெகா2?  வ�B  வ� ட  �லி  உC�ப�ன-.
அவனB ைகய�� ஒ# அFமின9யG ச � இ#�தB.

உ.ேள  இ#�தவ�கைள�  பா�0B,  Ôேகா�ைபைய  எ?�ேகாடா”  என  உ0தரவ�?�
பாண�ய�� அவ- உர0B� @றினா-.

அ�A ஒ# Jைலய�� அ?�கி ைவ�க�ப �#�த, மிக4� ெநள9�B ÕேநாLவாL�ப ?’

அM�Aட- காண�ப ட, சில அFமின9ய0 த ?கைள அ�கி#�தவ�க. எ?0B ந8 �ன�.

அவ- ெகா2? வ�தி#�த ச �ய�லி#�த ெகா0B ெரா �ைய, ெகாNச� ெகாNசமாக
அ�த� ேகா�ைபகள9� எ?0B� ேபா டா-. ப�-ன� அவாகைள ேநா�கி,  Ô�திசா வ�த
ஆைள<� ேச0B சா�ப�?�ேகா” எனG ெசா�லிவ� ? கதைவ Jட ஆய0தமானா-.

அத�கிைடய�� அ�கி#�தவ�கள9� ஒ#வ�, Ôஅ2ைண A�த2ண8� ெகாNச� ேவO�” என ெகN)� பாவைனய�� ேக டா�.

த2ண 8� ேக டவ#�A )மா�  ஐ�பB வயதி#�A�.  வ�தி#�த �லி  உC�ப�னQ�A 18  Ð  20  வயதி#�கலா�.  இ-ன��
அவனB ம,ைசய�� ச�யாக� க#ைம படரவ��ைல. இ#�A� இட�, 'தான� காரணமாக, அ�த ஐ�பB வயB�கார#�A அவ-
Õஅ2ைண’யாகிய�#�தா-.  இ�த  அ2ைண  வ�ைளயா ?,  உ.W�ைக  ம ?மி-றி,  ெவள9ய�F�  உலா  வ#வைத  நா-
ஏ�ெகனேவ பா�0தி#�கிேற-.

Ôஎ-னடா ேந0B0 த�த த2ண� எ�லா0ைத<� A�G) ��Gசி �யேளாடா? ஒ டக� ப�றவ�ய.” என அவ- ெசா�லிவ� ?,
கதைவ அ�G)Gசா0தி� 7 ��ெகா2? ேபாLவ� டா-. த2ண8h ேக டவ� ஏமா�ற0Bட- வ�B இ#�Bெகா2டா�.

சிறிB  ேநர0தி�  ம,2?�  கத4 திற�க�ப டB.  �தலி�  வ�தவேன ம,2?�  ஒ# வாள9  த2ண8#ட- நி-றா-.  வாள9
கிண�ற�ய��  உ?��0  ேதாL�பத�A  அ�லB  மலசல  @ட0தி�A�  பய-ப?0த�ப?�  ேதா�ற0ைத�  கா �யB.
உ.ேளய�#�தவ�கள9� ஒ#வ- அ�கி#�த ம2 Aட0ைத எ?0B ந8 ட,  ெகா2? வ�த த2ண8ரா� அைத நிர�ப�வ� ?
ம,2?� கதைவ� 7 ��ெகா2? அவ- ேபாLவ� டா-. அவ- இ�தG சீவ-கW�A மனமிர�கி உடQ� த2ண8� ெகா2?
வ�தைத� பா�0தேபாB, Õக�F�A.W� @ட ஈர� இ#�A�’ எ-C இைத0தா- ெசா�வா�கேளா? ஏன எ2ண�ேன-.

அவ- ேபானB�, அ�கி#�த அCவ#� அவ- நா-A த ?கள9� ேபா ட ெகா0B ெரா �ைய; சா�ப�?வத�A0 தயாரானா�க..
எ-ைன<� சா�ப�ட வ#மாC அைழ0தன�. நா- என�A பசி�கவ��ைல எனG ெசா�லி, அவ�கைளேய எ- ப�ைக<� சா�ப�டG
ெசா-ேன-.

நா- இ#�த மன நிைலய��, சா�பா ைட� ப�றிேய நா- சி�தி�கவ��ைல. Õபசி வ�தா� ப0B� பற�தி?�’ என தமிழி� ஒ#
வழ�A2?. அB இ�ெபாMB எ- வ�டய0தி�, Õபத�ற� வ�தா� பசி<� பற�தி?�’ என மாறிவ� �#�தB.

சாதாரண கால�கள9� எ-றால,; ெகா0Bெரா � எ-றB�, எனB பசி இ-Q� @?தலா�கிய�#�க�@?�. ஏெனன9� அத-
)ைவ. யா;�பாண0ைத� ெபாC0தவைர, அ�த�கால�கள9� இ�த� ெகா0Bெரா � ஒ# வ�ேசட உண4. ெசலவானB� @ட.
ஆர�பகால�கள9� இத- )ைவைய �Mைமயாக  அQபவ��பத�A� பல இைளஞ�க.,  யா;  �'ல,�  வ டார0திலி#�த
சா�பா ?� கைடகW�AG ெச�வB வழைம.

ஆனா� இய�க�க. உ#வான ப�றA, அவ�களB ேதைவ க#தி, Jைல�A Jைல இ�த� ெகா0Bெரா �� கைடக. �ைள�க0
ெதாட�கிவ� டன. ஏெனன9�, அேநகமாக எ�லா இய�க�கள9னB� Õேதசிய உணவாக’ இ#�தB இ�த�  ெகா0Bெரா �தா-.
உதாரண0B�A,  ெந�லிய�ய��  ஒ#  சாதாரண  சா�பா ?�  கைட  நடா0தி  வ�த  எமB  ேதாழ�  ஒ#வ�,  Aறி�ப� ட
இய�கெமா-றி- உC�ப�ன�க. சா�ப�?வத�காக, அவ�கள9- வ��C0தலி- ேப��, தனB கைடைய ஒ# ெகா0Bெரா ��
கைடயாக மா�றேவ2� ஏ�ப ட வ�டய0ைத நா- அறிேவ-.

ெகா0Bெரா � எ-றா� அB உணவா அ�லB வ�ைளயா ?� ெபா�ைமயா என ம�க. வ�ழி ப�B�கி நி�A�, எனB இய�கGசி
ேபா-ற மிக4� ப�-த�கிய ப�ரேதச�கள9� @ட, இய�க�கள9- வ#ைக<ட- ெகா0Bெரா �� கைட<� ப�ரச-னமாகிவ� டB
எ-றா� பா#�கேள-!

எனேவ எனB சக ைகதிக., Õெந�F�கிைற0த ந8� வாL�கா� வழிேயா�, ��F�A� கசி<மா� ஆ�ேக’ எ-பB ேபால, இய�க�
Õெபா�ய.’ சா�ப� ? ம,தமிGசமாக வ 8சிய ெகா0Bெரா �ைய, ஆவFட- ஒ# ைகபா��க� �ற�ப டதி� வ�ய�பத�A ஏBமி�ைல
எ-C என�A0 ேதா-றியB.  அேதேநர0தி�,  ப�கி ?2O� மான9ட�  பா�கி�,   எ-ைன<� அவ�க. அைழ0தB,  எ-
ெநNைச0 ெதா டB.

ÔேயாசிG)  ஒ#  ப�ரேயாசன�� இ�ைல த�ப�.  ஏேதா  வ�தி ட�.  உய�ேராைட  தி#�ப��  ேபாவேமா  இ�ைலேயா  எ2?
ெத�யாB.  இ#�A�வைர  சமாள9�க0தாேன  ேவO�.  நா�க.  சா�ப�டாம�  இ#�கிறதாைல அவ�கW�A ஒ# ந ட��
இ�ைல. ெகாNசெம2டாF� சா�ப�?�ேகா” என, அவ�கள9� வயதான ஒ#வ� எ-ைன அ-�ட- வலி<C0தினா�.

ஆனா� அவ�களB அ-பான ேவ2?ேகாைள ஏ�C சா�ப�?� நிைலய�� நா- இ#�கவ��ைல. அவ�க. @ட, தமB �த�
நா.  சிைற  வா;�ைகய�-  ேபாB  எ-ைன�ேபால  சா�ப�டாம�  இ#�தி#�க�@?�.  இ�ெபாMB  அவ�கW�A  எ�லா�
சகஜமாகிவ� டB ேபா� ேதா-றியB.

எ-ைன �லிக. ைகBெசLதைத எ2ண�,  எனB மைனவ� ம�C� உறவ�ன�க. அ-C Õெச0தவ 8?’ ெகா2டா�ய�#�பா�க.
எ-C நிGசயமாக என�A0 ெத�<�. பல நா கW�A எனB மைனவ� அ-ன ஆகாரமி-றி ப �ன9 கிட�பா. எ-பB� ெத�<�.
அB4� அ-றிர4 நா- சா�ப�ட மC0ததி�A ஒ# காரண�. எனேவ, அ-றிர4 சா�ப�டாமேல இ#�Bவ� ேட-.

அவ�க. அ�தG சா�பா ைட வழி0B0 Bைட0B உ2டைத� க2டெபாMB, மனB�A� ெப#� Bயரமாக இ#�தB. அ�த0
த ?கைள� கMவேவ2�ய ேதைவய��லாத அள4�A, அவ�க. அைதG )0த� ெசLதி#�தா�க.. உ2ைமய�� அவ�கW�A
�லிக.  வழ�கிய  அ�த  உண4  ெகாNச��  ேபாதாB.  அவ�க.  ெவள9ய�லி#�த  ேபாB  க�னமான  உைழ�பாள9களாக
இ#�தி#�பா�க. எ-பைத<�,  வ�#�ப�யைத  உ2? கள90தி#�பா�க. எ-பைத<�,  அவ�களB உட� வாA  இ-ன��
பைறசா�றி�ெகா2? இ#�தB. எ-ன ெசLவB, ப�றா�Aைறைய� ேபா�க, ம,தி வய��ைற0 த2ண8ரா� நிர�ப��ெகா2டன�.
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அ�த  ைகதிகW�A  �லிக.  அள90B.ள  வசதிக.  ப�றி  அறிய  ��ப ேட-.  காைலய��  ம ?�  அவ�களB  காைல�
கட-கைள�  கழி�பத�காக,  ஐ�B  நிமிட  ேநர�  இ#  B�பா�கி  ஏ�திய  �லிகள9-  பாBகா��ட-  ெவள9ேய  அைழ0BG
ெச�ல�ப?வா�க. எ-C ெசா-னா�க.. கிழைம�A ஒ# தடைவ, ஒ# வாள9 த2ண8�� ÕAள9�A�’ சFைக<� அவ�கW�A
வழ�க�ப �#�தB.

ேம�மா�ய�� க?ைமயான க ?�காவFட- அைட0B ைவ�க�ப �#�த சி�கள� ெபாலிசா�, எ�காரண� ெகா2?� ெவள9ேய
அைழ0BG ெச�ல�ப?வதி�ைல. அத�A இர2? காரண�க. இ#�ததாக எனB �திய ைகதி0ேதாழ�க. ெசா-னா�க.. ஒ-C
ெவள9ேய ெகா2? ெச-றா�, ந-A பய��சி ெப�ற அவ�க. த�ப�ேயாட �ய�சி�க�@?�. இர2டாவB, அவ�க. ெவள9ேய
வ�தா�  அ�A  அைட0B  ைவ�க�ப �#�A�  தமி;  ைகதிக.  அவ�கைள�  பா�0Bவ�?வா�க..  எனேவ  அவ�ைற0
தவ���பத�காக, அவ�கW�A மலசல @ட�, Aள9யலைற எ�லாேம உ.ேளேய அைம�க�ப �#�தன.

அ�A.ள நிைலைமக. ப�றி த�கW�A ெத��தவ�ைற, தா�க. ஊகி0தவ�ைற, ஒ#வ� மாறி ஒ#வ� என�A ெசா�லி�
ெகா2�#�தன�.  இைவெய�லா�  என�A�  �B  அQபவ�களாக  இ#�தன.   இ�த  Õவ�?தைல  வ 8ர�க.’  நடா0B�
சிைற�கா�கள9-  ல சண0ைத,  அவ�கைள  உ#வா�கி  வள�0Bவ� ட  தமி;  ெபாBம�க.  க2டா�,  ெநNச�  பதறி0
B��பா�களா அ�லB Õவ�?தைல� ேபாரா ட� எ-றா� அ�ப�0தா- இ#�A�’ என ச�ைப�க ? க ?வா�களா எ-பைத
ஒ#கண� சி�தி0B� பா�0ேத-. ஏெனன9� �லிக. ெரேலா இய�க0ைத அழி0த ெபாMB, அத- உC�ப�ன�கைள B��க�
பைத�க  ) ?�  ெகா-ற  ேபாB,  ெகாைலகார�  �லிகW�A  Aள9�பான�  வழ�கி  மகி;�தவ�கள�லவா  எமB  Õவ 8ர  மற0
தமிழ�க.’!

அ�த ைகதி0 ேதாழ�கWட- கைத0ததி� ேநர� ேபானB ெத�யவ��ைல. நா- அவ�கைள0 ேதாழ�க. எ-C அைழ�பத�A
நியாயமான காரண�க. இ#�தன. ெவள9ேய நா� அரசிய� ேவைலகள9� ஈ?ப �#�த கால0தி�, க சி உC�ப�ன�கைள<�, 
உைழ�பாள9 ம�கைள<�, ஒ?�க�ப ட (Aறி�பாக சாதி  ஒ?�A�ைற) Õேதாழ�’ எ-ேற வ�ழி0B� ேப)வB2?. அவ�கW�
எ�ைம உ�ைம<டQ�, வாNைச<டQ� அ=வாேற அைழ�பா�க..  என�A இன9 அ�த� பா�கிய� கிைட�காB.  இன9ேம�
எனB உலக� �லிகள9- சி0திரவைதG சிைற�@ட�க.தா-. அ�A அைட0B ைவ�க�ப �#�A� பலவ�தமான ைகதிக.தா-,
இன9ேம� எனB �திய ேதாழ�க..

ேநர�  ந.ள9ர4 12  மண�ைய அ2மி0தி#�A� என ஊகி0ேத-.  எனB சக  ைகதி0ேதாழ�கள9�  சில�,  ெவ�C சீெம�B0
தைரய�� த�ைம மற�B க2ணயர0 ெதாட�கிவ� �#�தன�.

அ?0B என�A எ-ன நட�க� ேபாகிறB எ-ற சி�தைனய�� ஆ;�தி#�ேத-. க2க. !�க0ைத0 தMவ மC0தன. திdெரன
ெவள9ேய சில கால�G ச0த�கW�, சில� கைத�A� Aர�கW� ேக டன.
ெதாட��B  எமB  அைற�கத4  திற�க�ப?�  ச0த�  ேக டB.  அ�தG  ச0த0ைத�  ேக டB�,  அ�கி#�த  அைனவ#�
வா�G)# ��ெகா2? எM�B உ கா��B ெகா2டன�.

அ�A ப�ரச-னமாகிய�#�த, எ-ைன �தலி� அைறய�� ெகா2? வ�B அைட0தவ- எ-ைன� பா�0B, Ôஐயா ெவள9யாைல
வா�ேகா” என� @றினா-.

நா- ம,2?� அ�A ெகா2? வ�B வ�ட�ப?ேவனா எ-C ெத�யாத /ழலி�, சில மண� ேநர�கேள பழகிய அ�தG சிைற0
ேதாழ�கள9ட� க2களா� வ�ைடெப�C� ெகா2ேட-.

அ�த  வ 8 �-  வாச�  �க���A நா- ம,2?� @ � வர�ப ட  ேபாB,  மாைலய��  எ-ைன� ைகBெசLத  �லனாL4�
ெபாC�பாள- சி-னவ-, இ-ெனா#வQட- ஏேதா கைத0B�ெகா2? நி�பைத�; க2ேட-.

ெதாட#�É..

��ைனய பதி<க�
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