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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� –
8

எ�ைன ஏ�க ம,%த �லி �கா�க�!

�லிகள9-  �லனா?4�  ெபா@�பாள-  சி-னவைன  ம,2A�  அ�ேக  க2டB�,
இ-ன�� ஏேதா வ�ப:த�க. ெதாடர� ேபாகி-றன என0 ேதா-றியB.

சி-னவ-  எ-ைன�  க2டB�,  Ôஎ�ப�  ஐயா  இ#�கிறிய.?”  என  ÕமிJ�த
அ�கைற<ட-’ வ�னவ�னா-.

நா-, Ôஇ#�கிேற-” என )#�கமாக� பதிலள90ேத-.

உ2ைமய�� அவனB ேக.வ�ய�- அ�0தம,;  Õ  எ�ப� எ�க. சிைற உபச���?’
எ-ற கி2டL�, எனB பதிலி- அ�0த�, Õஉ�க. ைகய�� அக�ப A வ� ேட-. இன9ெய-ன-ன, ந8�க. நிைன0தைதM ெச?ய
ேவ2�B தாேன?’ எ-பB�தா-. ஆனா� அைத நா� இ#வ#� ேபாலியான நாக:க �லா� 7சி� கைத0B� ெகா2ேடா�.

ப�-ன� அவன,;  அ�கி#�தவன9ட� ஏேதா இரகசியமாக� ேக டா-.  அ�கி#�தவ- அைறெயா-றி- உ.ேள ெச-@வ� A,
ைகய�� ஒ# க@��0 Bண�<ட- வ�தா-. அத- ப�-ன� சி-னவO�, அவOட- வ�த இ-ெனா#வO�, அவ�க. வ�த
ைச�கிள9- அ#ேக எ-ைன� P �M ெச-றன�.

சி-னவOட- வ�தவ- ைச�கிள9�  ஏறி  அம��த4ட-,  சி-னவ- எ-ன#கி�  வ�B,  எனB க2கைள அ�த�  க@��0
Bண�யா� Q�� க �னா-. ப�-ன� ம�றவOைடய ைச�கி. பா�� எ-ைன ஏறி இ#�J�ப� Pறினா-.

என�J இ�த Õக2க A’ நிக;4, மனதி� ெப#� கிேலச0ைத<�, B�க0ைத<� உ2Aப2ண�யB. எனB வா;வ�� �த�
தடைவயாக, நா- ப�ற�B வள��த ம2ைண� பா��க ��யாதவா@, ெசய�ைகயாக மன9த�களா� எ- க2க. மைற�க�ப ட
ேபாB, Õஓ’ எ-@ கதறி அழ ேவ2A� ேபால இ#�தB.

நா-  சி@வனாக  இ#�தெபாSB,  எனB  தா?  த�ைதய�-  ப�ற�ப�டமான  அM)ேவலி  -  இைட�கா ��,  எனB  இ#
அ2ண-மா#ட- ேச��B, எனB ெப�ய தாயா�- அரவைண�ப�� இ#�B அ�J க�வ� க�ேற-. அ�ெபாSB அ�J பல
வ�தமான வ�ைளயா Aகள9� ஈAபAேவா�.

கி � அ�0த�, கிள90த A, வா� ஓ ட�, தாய� ேபாAத�, J2A�கா?, சீ A வ�ைளயா A, மா�ெகா ைட ெக�தி அ�0த�,
இL�ைப� ெகா ைட அ�0த�, ப ட� வ�Aத�, ஒள90B வ�ைளயாட�; என பல வ�ைளயா Aகள9- வ�ைசய��, க2கைள
ஒ#வ#�J க �வ� A, அவ� ம�றவ�கைள ேத� அைடயாள� ப���J� ஒ# வ�ைளயா A� இ#�தB.

ஆனா� நா- அ�தM சி@ வயதிேலேய அ�த க2க A வ�ைளயா �� ேச#வதி�ைல. �த� ஒ# தடைவ அதி� ேச��B எனB
க2கைள� க �ய ெபாSB, உலகேம இ#2A நா- அனாதரவாகி வ� டதான ஒ# பய உண�4 எ-O. ஏ�ப டதா�, ப�-ன�
நா- ம�றவ�க. அ=வ�ைளயா ைட வ�ைளயாA� ேபாB, ஒB�கி நி-@ ேவ��ைக பா��ேப-. அ�ப� நா- வ�ைளயா டாக0
த-O� வ�ைளயாடாத அ�த ெச?ைகைய, இ�ெபாSB இ�த �லி கா Aமிரா2�க. என�JM ெச?த ெபாSB, ஒ# ப�க�
அSைக<�, இ-ெனா# ப�க� அவ�க. ம,B ெசா�ெலாணா ஆ0திர�� பVறி A�ெகா2A வ�தB.

எ-ைனM  ைச�கிள9�  ஏ�றிM  ெச-றவOட-  சி-னவO�  Pட  வ#கிறா-  எ-பைத,  அவ�க.  இ#வ�னB�
உைரயாடலிலி#�B  ���B  ெகா2ேட-.  அவ�க. எ-ைன எ�ேக  ெகா2A ெச�கிறா�க.,  எ-ன ெச?ய�  ேபாகிறா�க.
எ-பைத  எ-னா�  வ�ள�கி�ெகா.ள  ��யவ��ைல.  ஆனா�,  இBவைர  அவ�க.  எ-ைன  ைவ0தி#�த  �கா�
த�காலிகமானB எ-பB ம A� ���தB.

சிறிB ேநர� ஓ�ய ப�-ன�, ஒ# இட0தி� நி@0தின�. ப�-ன� எ-ைனM ைச�கிள9லி#�B இற�கி, ைககைள� ப��0B சில
ப��க Aகள9� ஏ�றிM ெச-@ ஒ# வா�கி� இ#0தின�. அத- ப�-ன� அவ�க. யா#டேனா உைரயாAவB ���தB. ப�-ன�
அவ�க. எ-ன#கி� வ�B, எனB க2கைள மைற0B� க �ய�#�த Bண�ைய அவ�;0Bவ� டன�.

எ-ைன� ெகா2A வ�தவ�கWட-, அ�த �காமி- ெபா@�பாள- எ-@ க#த�P�ய ஒ#வ- எ-ன#கி� மிக ெந#�கமாக
வ�B நி-@, எ-ைன மிக4� கவனமாக உ�@� பா�0தா-.

ப�-ன� அவ�க. சில அ� !ர� த.ள9Mெச-@ ஏேதா  கைத0தா�க..  அ�த �காமிலி#�தவ- அ�பா� ெச�L� ேபாB
ம�றவ�கைள� பா�0B, Ôஆைள� பா0தா� சாBவானவ� ேபாைல கிட�JB” எனM ெசா-னB எனB காBகள9� ேக டB.

அ�த  �காமிL�,  நா-  �-ன�  த�க  ைவ�க�ப �#�த  �காமிலி#�தB  ேபால,  �-னா�  ஒ#  வ ட�  ெகா ��
ேபாட�ப A, ஒ# Aஆ� ரக B�பா�கி<ட- ஒ#வ- காவL�J இ#�தா-. யா#�J பய�ப A இ=வா@ ெச?கிறா�க. எ-பB
என�J� ��யவ��ைல.

எ-ைன அைழ0B வ�தவ�க., அ�கி#�தவன9ட� )மா� பதிைன�B நிமிட�க. வைர ஏேதா த8வ�ரமாக உைரயா�னா�க..
அவ�களB  உைரயாடலிலி#�B,  இவ�களB ஏேதாெவா#  க#0ைதேயா  அ�லB ேவ2Aேகாைளேயா  அவ-  ஏ�கவ��ைல
எ-பB  ெத��தB.  ப�-ன�,  அவ�க.  எ-ைன  தி#�ப4�  ைச�கிள��J  P �M  ெச-@,  எனB  க2கைள  தி#�ப4�
க �வ� A, ைச�கிள9� ஏ�றி�ெகா2A �ற�ப டா�க..

சிறிB ேநர ஓ ட0B�J� ப�-ன�, இ-ெனா# �கா��J ெகா2A ெச-@ எ-ைன இற�கினா�க.. அ�J� �-னB ேபாலேவ
எ�லா ச�ப�ரதாய�கW� நட�தன. அ�J� அ�த வ ட� ெகா �� கா சி இ#�தB. ஒ# 7ைனேயா நாேயா அைச�தாL�
Pட, அவ�ைற உடன�யாகேவ ) Aவ�ட�P�ய உசா� நிைலய��, அ�த� காவலாள9க. ைவ�க�ப �#�தைத அவதான90ேத-.

ஏ- இ=வள4 �-ெனMச��ைக எ-பBதா- ��யவ��ைல. இ�ெபாSB யா; Jடாநா �� �லிகW�J சவா� வ�ட�P�ய
எ�தM  ச�தி<�  இ�ைல.  1990�  ஜனாதிபதி  ஆ�.ப�ேரமதாச4ட-  ேச��Bெகா2A  இ�திய  அைமதி�பைடைய  �லிக.
ெவள9ேய�றிய ப�-ன�,  மா�@ இய�க�க. எB4� அ�J ெசய�பAவதி�ைல. அவ�கள9� சில� இ�திய இரா\வ0Bட-
இ�தியா4�JM  ெச-@வ� டன�.  இ-O�  சில�  ெத-ன9ல�ைகய��  தைலமைறவாகிவ� டன�.  வசதியானவ�க.  ேம�J
நாAகW�J �ல�ெபய��B வ� டன�.

ெச?வறியாB அக�ப ட, )மா� நாலாய�ர� ேப� வைரய�லான ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�, ெரேலா, �ெளா  ம�@� சில சி@ இய�க�கைளM
ேச��தவ�க.,  B\�காய�லி#�த  �லிகள9-  மிக�ெப�ய  வைத  �காமி�  அைட0B  ைவ�க�ப A,  மிக  ேமாசமான
சி0திரவைதகள9- ப�-ன�, ப��ப�யாக� ெகா�ல�ப A� ெகா2�#�தன�.
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ெப#�பாL�  தம�J  எதிரான  இய�க�கைளM  ேச��தவ�கைளெய�லா�  ைகBெச?B  ��0த  ப�-னேர,  எ-  ேபா-ற
ச ட7�வமான  அரசிய�  க சிகள9�  ெசய�ப டவ�க.  ம,B  ைகைவ�க  ஆர�ப�0தி#�தன�.  அவ�க.  க�0தா�  தி#�ப��
க��க�P�யவ�க.  அ�ல  நா�க..  அ�ப�ய�#�க,  ஏ-  இ�த  அள4�கதிகமான  பாBகா��  ஏ�பாAக.  எ-பB  என�J
வ�ள�கவ��ைல.

ஒ#ேவைள பல� P@வB ேபால, �லிகள9- தைலவ� ப�ரபாகர- யாைர<� ந�பாதவ�, எ�ேலாைர<� ச�ேதகி�பவ� எ-ற
காரண0தா�, த�மவ�கள9டமி#�B பாBகா��0 ேதAவத�காக இ�த ஏ�பாேடா எ-னேவா?!

நா� ெச-ற அ�த இட0திL�, எ-ைன� P �M ெச-றவ�க. எதி�பா�0த வ�டய� நட�கவ��ைல� ேபாL�. அ�கி#�B�
எனB க2கைள ம,2A� க ��ெகா2A �ற�ப டா�க.. அத- ப�-ன#� சில �கா�கW�J எ-ைன� ெகா2A ெச-றா�க..
ெப#�பாL� அ�த �கா�க. எ�லாம,; யா; நகைர அ2�ய பJதிகள9ேலேய இ#�தைத எ-னா� அOமான9�க ���தB.
ேபான எ�லா இட�கள9L� ஒேரவ�தமான சட�J ச�ப�ரதாய�க. நிக;�தன. ெச-ற எ�லா இட�கள9L�, ஒ-@ தவறாம�
அேத வ ட� ெகா �� கா சிக. இ#�தன.

ஒ# இட0தி� ம A�, அவ�களB உைரயாட� என�J0 ெதள9வாக� ேக டB. அ�J ெபா@�பாக இ#�தவ- எ-ைன� ெகா2A
ெச-ற சி-னவைன� பா�0B, Ôஅ�மான9-ைர ஓட� இ�லாம� ஒ#தைர<� ெபா@�ெபA�ேகலாB” எனM ெசா-னா-.

அத�J சி-னவ-, Ôகா�தி அ2ைணய�-ைர ஓட� வ�Bதா- ஆைள� ப��Mசனா�க.” எ-@ பதி� ெசா-னா-.

ப�-ன� அ�கி#�B� �ற�ப ேடா�.  அவ�களB உைரயாடலிலி#�B ஒ# வ�டய� ���தB.  கா�தி  எ-ற ��கியமான �லி
உ@�ப�ன-  ஒ#வன9-  உ0தர4�ப�ேய  நா-  ைகB  ெச?ய�ப �#�கிேற-.  ைகBெச?ய�ப �#�தாL�,  எ-ைன
எS�தமான0B�J ெபா@�ெபA�பத�J எ�தெவா# �கா� ெபா@�பாள#�J� அOமதி  இ�ைல எ-@ ெத��தB.  அத�J
யாேரா ஒ# Õஅ�மான9-’ அOமதி ேவ2A�.

யா� அ�த அ�மா-? ஒ#ேவைள �லிகள9- �லனா?4� ெபா@�பாள� ெபா ட�மானாக இ#�Jேமா?

இ@தியாக அவ�க. எ-ைன )2��Jள9 மகள9� க�a��J அ#காைமய�லி#�த ஒ# ெப�ய இர2A மா� ப�களா4�J
P �M ெச-றா�க..

ேநர� ந.ள9ரைவ0 தா2� அதிகாைல இர2A மண��J ேமலாகிய�#�தB. என�J த2ண8� தாக� எA0தB. என�J J��கM
சிறிB த2ண8� த#�ப� அவ�கள9ட� ேவ2�ேன-. ஒ# ெப�ய க2ணா� கிளாசி� த2ண8� ெகா2A வ�B த�தன�.

அத- ப�-ன� என�J ஒ# பா<� தைலயைண<� த�B பA�J�ப� Pறி, எ-ைன ஒ# அைற�J. ைவ0B� 7 �வ� A
ெச-@வ� டன�.

ெச�வத�J  �-ன�,  Ôநா�க.  வ�றா�ைதய��  தா-  இ#�ப�.  ஏதாவB  ேதைவெய2டா�  கதைவ0  த A�ேகா”  எ-@
ெசா�லிவ� AM ெச-றன�.

அவ�க. �ற�ப ட சிறிB ேநர0தில,; அவ�களB கால� ஓைசக. அட�கிய ப�-ன�, அ�த அைறய�- ெத#ேவார ஜ-னலி- சி@
ந8�கL�Pடாக ெவள9ேய பா�0ேத-.  எ-ைன� ெகா2Aவ�B வ� ட  இ#வ#�,  ைச�கிள9� எ�ேகா  �ற�ப AM  ெச�வB
ெத��தB. தா� அ�கி#�பதாக என�J� ெபா? ெசா�லிய�#�கிறா�க. எ-பB ���தB.

அ0Bட-,  அ�த  இட�  )2��Jள9  மகள9�  க�a��J  அ#காைமய��  உ.ளB  எ-பB�  ���தB.  அேனகமாக  வட
மாகாண0தி- ஒ=ெவா# கிராம0திL� எனB கால� ப �#�த என�J, அதிL� யா; நக�- ஒ=ெவா# அ�Jல ம2ைண<�
மிதி0B�, மதி0B� இ#�த என�J, அ�த இட� )2��Jள9 எ-பைத� க2A ப���க அதிக ேநரமாகவ��ைல.

அ-ைறய அைலMசலி- கைள���  காரணமாக,  எனB ந8ணடகால  ஆ'0Bமா  ேநா?  தனB  இS��  அறிJறிைய�  கா ட
ஆர�ப�0தB. சிறிB ேநர� ஆ@வத�காக பA�ைகய�� சா?�ேத-. நி0திைர வர ம@0தB.

யா;�பாண  நக�-  க டா�காலி  நா?கள9-  காைத�  கிழி�J�  ஓல�கள,;  அ�Jமி�J�  ேக டவ2ண�  இ#�தன.
வ��காைலய�- உதய0ைத உண��த சில ேசவ�கள9- Pவ�கW� இைடய�ைடேய ேக டன.
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