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11. ‘கா-தி த.சன�’ கிைட%த�!

Õகா�தி த�சன0C�காக’ நா- கா0தி#�த ேவைளய��, �லி உE�ப�ன- ஒ#வ-
வ�C எ-ைன வ#�ப� அைழ0தா-. எ-ன நட�க� ேபாகிறேதா எ-ற அHச�
ஒ#�ற�  இ#�தாI�,  கா�திய�-  ெபயைர  வ�#�ப�H  /�ய�#�J�  ஒ#வ-,
Jைற�த  ப ச�  ெகாKசமாவC  இர�க  )பாவ�  உ.ளவனாக0தா-  இ#�பா-
எ-E எ2ண�ேன-.

இ�திய அைமதி�பைட இல�ைகய�� நிைல ெகா2�#�த கால0தி�,  கா�திய�
ப�றி எதி#� �தி#மான இர2L வ�யா�கியான�கைள நா- பா�0தி#�ேத-.

ஒ-E, �லிகM�J� இ�திய அைமதி�பைடய�ன#�J� இைடய�� <0த� N2ட
ப�-ன�, இ�திய� பைடய�ன�- ெசயைல வ�ம�சி�J� �கமாக, யா;�பாண0தி�
கா�ேகச-Cைற வ 8தி<�, 'ரா-லி வ 8தி<� ச�தி�J� � டா)�கைடH ச�திய��

அைம�தி#�த வ�ேவகான�தா அHசகH )வ��, ெப�ய சிவ�� எO0Cகள9� வாசக� ஒ-E எOத�ப �#�தC. அ�த வாசக0தி�
ப�-வ#மாE Jறி�ப��ப �#�தC.

Õேகா ேச கா�திைய� ெகா-றா-. ஆனா� ராஜ8ேவா கா�திய0ைதேய ெகாைல ெசQC.ளா-”.

அதாவC ேகா ேசைய வ�ட, ராஜ8@ ேமாசமானவ� எ-பCதா- அத- சாரா�ச�. அத�காக0தா- ப�-ன� �லிக., ராஜ8ைவ ெப2
த�ெகாைல� J2Lதா� Nலமாக� ெகாைல ெசQதா�கேளா எ-னேவா?

இ-ெனா-E,  இ�திய  அைமதி�பைட  நிைல ெகா2�#�த  கால0தி�,  ெபாCம�கMட- ெதாட��  ெகா.வத�காக,  இ�திய
இராSவ உய� அதிகா�க., ஒ@ெவா# பJதிகள9I�, அ�த�த ஊ�கள9� உ.ள ப�Cைற� ப�ர�க�கைள� ெகா2L, ப�ரைஜக.
JO�கைள அைம0தி#�தன�. அ@வாறான ஒ# JOவ�- U டெமா-றி� ப�Jப�E� ஒ# ச�த��ப�, ஒ#�ைற என�J�
கிைட0தC.

நா- பல மாத�கM�J ஒ#�ைற,  எனC ெசா�த  ஊரான இய�கHசி�J எனC சேகாதர�க.,  உறவ�ன�க.,  ஊரவ�கைள�
பா��க� ேபாவC வழைம. அ@வாE ேபான ஒ# ச�த��ப0தி�, சாவகHேச�ய�� நைடெப�ற,   ெத-மரா சி, பHசிைல�ப.ள9
ப�ரேதச ப�ரைஜக. JO�கள9- இைண��� U ட0தி�, பHசிைல�ப.ள9 ப�ரைஜக. JO0 தைலவ� தி#.சி.)�தரலி�க�, பைள
ைவ0தியசாைல� ெபாE�பதிகா�  டா�ட�  ).இர0தினசி�க� ஆகிேயா#ட-,  நாV� கல�C ெகா.ள ேவ2�ய ஒ# /ழ�
வ�Cவ� டC.

நா- கல�C ெகா.ள ேவ2�ய /ழ� உ#வானத�கான காரண�,  எனC ஊ�� எனC N0த சேகாதர- உ பட சிலைர,
�லிகM�J உதவ�னாhக. எ-ற J�றHசா �ல,; இ�திய அைமதி�பைட ைகCெசQC ஆைனய�ற4 இராSவ �காமி� தL0C
ைவ0தி#�தC. அவ�கைள வ�Lவ��பத�J இ�த� U டH ச�த��ப0ைத� பய-பL0தலா� எ-ற ந�ப��ைகய�ேலேய நா- அதி�
கல�C ெகா.ளH ச�மதி0ேத-. (எனC ேநா�க� ப�-ன� ெவ�றி ெப�றC)

அ�த� U ட0தி� ப�ரதம வ�#�தினராக, அ�ேபாC இல�ைகய�லி#�த இ�திய அைமதி�பைடய�- ப�ரதம தளபதி ச�ேதா'
பா�ேத,  ெத-மரா சி0  தளபதி  க�யா2சி�  உ பட,  பல  இ�திய�பைட  உயரதிகா�கM�,  ெத-மரா சி,  பHசிைல�ப.ள9
ப�ரைஜக. Jழ உE�ப�ன�க. பல#� கல�C ெகா2டன�.

U ட0தி�,  �லிகM�J� இ�திய அைமதி�பைட�J� இைடய�� நைடெபE� <0த0தி�,  சி�கி  ெபாCம�க. அVபவ��J�
க'ட�க.  ப�ரைஜக.  JO  உE�ப�ன�களா�  எL0Cைர�க�ப டC.  ப�ரHசிைனகைள  எL0CH  ெசா-ன  ப�ர�க�க.,
(வழைமேபால)  �லிகள9-  ெசய�பாLகைள  ஒ#ப�க�  ஒC�கி  ைவ0Cவ� L,  இ�திய  அைமதி�பைட  ம,ேத  எ�லா�
J�ற�கைள<�  அL�கி�ெகா2L  ேபாய�ன�.  அவ�கMைடய  J�றHசா Lகைளெய�லா�,  ச�ேதா'  பா�ேத<�,  ஏைனய
அதிகா�கM� ெபாEைமயாக� ேக L� ெகா2�#�தன�.

அவ�களC ெபாEைமைய பலவ 8னமாகேவா எ-னேவா க#திய, ப�ரைஜக. �-னண� சா�பாக அதிக� க#0Cகைள� Uறி�
ெகா2�#�த சாவகHேச� �ைகய�ரத நிைலய �-னா. அதிப� தி#, எ'.அ#ணாசல��, தி#. வ 8.இராஜச�க�<� (த.வ�.U
தைலவ�  வ 8.ஆன�தச�க�ய�-  சேகாதர�),  இ�திய  அைமதி�பைட  அதிகா�கைள�  பா�0C,  Ôகா�திய�-  அகி�ைச  வழிய��
)த�திர� ெப�ற நா ைடH ேச��த ந8�க., இ�J வ�C கா�தி ேபாதி0த சா0வ 8க� ெகா.ைககM�J எதிராக அ \ழிய�கள9�
ஈLபடலாமா?” என ஆேவசமாக� Jர� எO�ப�ன�.

உைரயாட� /L ப���க0 ெதாட�கியC� அைமதி இழ�த ச�ேதா' பா�ேத, Ôகா�தி இ�திய )த�திர� ேபாரா ட கால0தி�,
தனC ெகா.ைககM�J எதிரானவ�கைளH ) L� பLெகாைல ெசQதாரா?  வ�கிகைள� ெகா.ைளய�0தாரா?  பால�கைள0
தக�0தாரா? ம�க. பயண� ெசQ<� ப'கைள<�, ரய��கைள<� த8ய� L� ெகாM0தினாரா?” என� ேகாப0Cட- சரமா�யாக�
ேக.வ�� கைணகைள0 ெதாL0தா�.

ஆேவசமாக� ேபசிய ப�ரைஜக. JO� ப�ர�க�க. வாயைட0C� ேபானா�க.. அ0ேதாL இ�திய அைமதி�பைட அ \ழிய�க.
ப�றி ம L� கைத0வ�க., வாயைட0C ெமௗன வ�ரத� 72Lவ� டன�. U ட�� அைமதியாக ���Cவ� டC. U ட�
���C, நாV� டா�ட� இர0தினசி�க� அவ�கM�, யா;நக� தி#��� ேபாC, சாவகHேச� நக�� உ.ள கைடெயா-றி�, தி#.
இராஜச�க� வா�கி0 த�த Jள9�பான0ைத அ#�தி, அவ#ட- சிறிC ேநர� உைரயா�வ� LH ெச-ேறா�.

மEநா. காைலய��,  உ.ள+� தினச�ெயா-ைற� பா�0தேபாC,  இராஜச�க� அவ�க. சாவகHேச�ய�I.ள அவரC வ 8 _�
ைவ0C,  Õஇன�ெத�யாேதாரா�’  ) L�பLெகாைல  ெசQய�ப �#�த  அதி�HசிH  ெசQதி  �-ப�க0தி�  ப�ர)ரமாகிய�#�தC.
இ�த� ெகாைலைய, ச�த��ப0ைத� பாவ�0CH ெசQதவ�க., அகி�ைச ேதச0தவ�களா அ�லC அகி�ைச ப�றி ேக.வ� எO�ப��
ெகா2L அராஜக� ���C ெகா2�#�தவ�களா எ-பC ெத�யவ��ைல.

இைத நா- இ�J Jறி�ப�Lவத- காரண�, த0த� வ��க0C�கான அரசிய� நல-க., அைத� கா�பத�கான <0த� எ-E
வ#�ேபாC,  அCவைர  ச�ப�த�ப டவ�களா�  ெப�தாக�  ேபச�ப L  வ�த,  ஜனநாயக�,  மன9த  உ�ைமக.,  அகி�ைச
எ-பனெவ�லா� தி#�ப0 தி#�ப ேகலி�U0தா�க�ப �#�பைத, வரலா�றி� நா� பல தடைவக. க2L.ேளா� எ-பைத
எL0Cைர�கேவ. <0த0தி� ஈLப ட �லிகM� ச�, இ�திய இராSவம� ச�, அகி�ைசைய� ேபசி�ெகா2L, அராஜக0ைதேய
அர�ேக�றின� எ-பைத, ப�-ன� நட�த ச�பவ�க. ெதள9வாக நி`ப�0C.ளன.

இ�த�  ப�-னண�ய��,  எமC  அகி�சாN�0தி,  மிதி0த  இட0C�  ��  சாகாத  சாC,  Õகா�தி  அ�மாைன’  ச�தி�பத�காக,
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அைழ�பாைண ெகா2L வ�தவVட- �ற�ப ேட-.  எமC கா�தி  சாC,  �-ைனய கால�கள9�  �ன9வ�க.  அைம0தC
ேபா-ற வ ட வ�வமான ஓைல�J�� அைம0C, ேமேல ேவ�ப மர நிழ� Jைட ப��0தி#�க ஒ# சி�மாசன� ேபா-ற
கதிைரய�� வ 8�றி#�தா�.

இ�த� கா�திய�- ேதா�ற0ைத� பா�0தC�, நா- அவ- ப�றி உ#வா�கி ைவ0தி#�த ப��ப�க. எ�லா�, ெநா��ெபாOதி�
தக��C வ�O�தன. அவனC ெந�Cய��த உயர�. ந82ட கர�க.. ெப�ய ம,ைச. க#ைமயான �#வ�க.. க L�கட�காத )#.
தைலமய��. வ�சம�� ேகலி<� கல�த பா�ைவ எ-பன, இவ- அ�த� கா�திய�- கா�!)�J� ெபEமதிய��லாதவ- எ-பைத
எL0Cைர0தன. அவனC இ#�ைக ம,C,  அவனC த2டா<தமாக,  ந-J சீவ� உ# � எL0த மர� ெபா�I ஒ-E சா0தி
ைவ�க�ப �#�தC.  இர2L  ப�க��  நா�ைக0  ெதா�கவ� டவாE,  அைரநிைலய��  உ கா��C  ெகா2�#�த  இர2L
ெபாமேன�ய- நாQ�J �கைள, அவனC ைகக. இர2L� வ#�� ெகா2�#�தC. இ@வாEதா-, அ�தH சாCவ�- Õப�ற�ற’

ேகால� அைம�தி#�தC.

நா- கா�தி�J �-ேன ேபானC�, எ-ைன அைழ0C வ�தவ- ப�-த�கிவ� டா-. கா�தி  எ-ைன� பா�0C ஒ# வ�சமH
சி��ைப உதி�0Cவ� L,
Ôமண�ய0தா�, மண�ய2ைண, மண�ய� வ#க வ#க” என� ேகலி<�, கி2டIமாக வரேவ�றா-.

Ôந8�க. இ�J வ#வ 8�க. என� கனவ�I� எதி�பா�0தி#�கமா _�க., எ-ன?” என அL0ெதா# ேக.வ�ைய வ 8சினா-.
 
ப�-ன�, Ôஉதிைல இ#�ேகா” என, தன�J �-னா� ேபாட�ப �#�த வய� ப�-னI.ள நா�காலிக. இர2�� ஒ-ைறH
) ��கா �னா-.

நா-  அம��C  ெகா2ட  ப�-ன�,  எனC  ேச�  ெபா�க�E�J.  தி_ெரன  ைகைய  eைழ0C,  நா-  ைவ0தி#�த  எனC
ஆ'0மா4�கான ம#�C� Jள9ைககைள எL0C� ப��0C� பா�0தா-. ப�-ன� எ-ைன ேநா�கி, ÔகLைமயான வ#0த�கார-
எ-E கா �,  எ�கைளH )0CறC�J (இ�தH  ெசா�,  �லிகள9- நாளா�த  வா;�ைகய��  அ��க� பய-பL0த�பL� ஒ#
ÕகைலHெசால’; எ-பைத, ப�-ைனய நா கள9� ெத��C ெகா2ேட-) ம#�C� Jள9ைசேயாைட தி�ய�றிய.” என, ஏேதா ஒ#
ெப�ய உ2ைமைய� க2Lப��0Cவ� டைத� ேபாலH ெசா�லிH சி�0தா-.

சில வ�நா�க. அைமதி நிலவ�யC. கா�தி (நா- இ�த� ப�ரகி#திைய, இ�த ெதாட� �OவC� இ�திய )த�திர ப�தா மகா0மா
கா�திய�-  ெபயைரH  ெசா�லி  அைழ�க  ேவ2�  இ#�பத�காக,  அவ�  எ-ைன ம-ன9�பாராக)  எ-ைன  தைலய�லி#�C
கா�வைர க2கைள உ# � உ# � உ-ன9�பாக� பா�0தா-. ப�-ன� தி_ெரன எ-ைன ேநா�கி,
Ôெடா�ட�  சிற8தரV�J�  உன�J�  எ-ன  ெதாட��?  அவVட-  தி2டC,  J�0தC,  பL0தC,  ஓ....தC  எ�லாவ�ைற<�
ெசா�லி�ேபாL. இ�ைலெய2டா� நட�கிறC ேவைற” என உEமினா-.

தி_ெரன அ�ேக.வ�ைய� ேக டதா�, என�J எ-ன ெசா�வெத-E ெத�யவ��ைல. எத�காக அ�த� ேக.வ� இ�த இட0தி�
வ�தெத-E� வ�ள�கவ��ைல. இ#�தாI� நா- சமாள90C� ெகா2L,
Ôஅவ� எனC ந82ட நாைளய ந2ப�. அைத0 தவ�ர வ�ேசசமாக ஒ2L� இ�ைல” எனH ெசா-ேன-.

அ@வள4தா-. எ- ம,C ஒ# உைத வ� டா-. நா- கதிைர<ட- ேச��C தைரய�� ச��C வ�O�Cவ� ேட-. ப�-ன� ஒ#வாE
சமாள90C�ெகா2L எO�C இ#�க �ய�சி�ைகய��, தி_ெரன அ�J ைவ�க�ப �#�த ெகா டனா�, எ-ம,C சரமா�யாக0
தா�க0  ெதாட�கினா-.  அவ- ேகாபமைட<� ேபாC,  நா�ைக ப�கM�கிைடய��  ைவ0C� க�0C�  ெகா2L,  �ழிகைள
உ# �� ெகா2L உE�வC வழ�க� எ-பைத, ப�-ன� பல தடைவகள9� க2ேட-.

எ- தைலைய0 தவ�ர  உட�� �OவC� )மா�  N-E நிமிட�க. வைர தா�Jத� நட�தC.  (தைல த�ப�யC த�ப�ரா-
�2ண�ய�) ப�-ன� எ-ைன ேநா�கி, Ôஎ-னடா எ�கM�JH )0தலா� எ2L பா�கிறியா? உ-ைன� ேபால ஆய�ர� ேபைர�
க2டனா�க.” என க�Hசி0தா-.

இவ-கள9ட� உ2ைமைய� Uறிேயா, நியாய� ேபசிேயா ப�ரேயாசன� இ�ைல எ-பைத� ���C ெகா2ேட-. அைமதியாக
எO�C நி-ேற-. அவனC தா�Jதலா� உட�� �OவC� வலி எL0தC. மனC�J. அOேத-.

ஏெனன9�  எ-  நிைன4�J  எ �யவைர,  எனC  சிE  வயதிேலா  அ�லC  ப�-னேரா  எனC  தாQ  த�ைதயேரா  அ�லC
சேகாதர�கேளா,  என�J  ஒ#ேபாC�  அ�0ததாக  ஞாபக�  இ�ைல.  சில  ேவைளகள9�,  சிE  வயதி�  நா-  ெசQத
Jழ�ப�கM�காக, ஒ# த�ைய எL0C ெவ# �ய�#��UL�. நா- க�வ�க�ற கால0திI� Uட, எ�த ஒ# ஆசி�ய�ட��
நா- ஒ#ேபாC� அ� வா�கியதி�ைல.  ஆனா� ப���  வாசைனய�ற,  (இவ�கள9� அேநக�- நிைல அCதா-)  ப2பாL
எ-றா� கிேலா எ-ன வ�ைல எ-E ேக J�, இ�த மி#க�கள9- ைகயா� அ� வா�கியC, ஒ#ப�க� மன ேவதைனயாக4�,
இ-ெனா# ப�க� அவமானமாக4� இ#�தC.

இத�J �-ன�, த82டாைம�J எதிரான ேபாரா ட�கள9- ேபாC�, தமி; ம�கள9- உ�ைம� ேபாரா ட�கள9- ேபாC�, நா-
சில ச�த��ப�கள9� ெபாலிசாரா� ைகCெசQய�ப L வ�சாரைண�J உ பL0த�ப �#�கிேற-.  ஆனா� அ�த ேநர�கள9�
எ�லா�,  எ�தெவா# ச�த��ப0திI� ெபாலிசா� எ-ன9ட� அ0Cம,றி  நட�கவ��ைல. (ெபாலிசா� எ�ேலா#டV�,  எ�லாH
ச�த��ப�கள9I� நாக:கமாக0தா- நட�C ெகா2டா�க. எனபC, இத- அ�0தம�ல)

நா- அைமதியாக எO�C நி-ேற-. அவ- என�J இ#�க ஆசன� த�த ெபாOC, எ-ைனH சிறிதளவாவC ெகௗரவ0Cட-
நடா0Cவா- என எ2ண�ேன-.  ஆனா� �த� ச�தி�ேப  ேகாணலாகிவ� டC.  எனேவ இன9  ��றிI� ேகாண� எ-பC
வ�ள�கியC.

அவ-  எO�C  நி-E,  ம,2L�  அ�த�  ெகா2டனா�  எ-ம,C  தா�Jத�  நடா0திவ� L,  Ôஇ2ைட�J  ஒ#நா.  தாற-.
அC�Jைள ேயாசி0C ந8  ெசQத J�ற�க. எ�லா0ைத<� ந8யாகH ெசா�லி�ேபாL. இ�ைலெய2டா� உ-ைர ெபாKசாதி
ப�.ைள உன�J அ�தி� � ெசQய ேவ2� வ#�” என எHச�0தா-.

ப�-ன�  அ�J  நி-ற  ஒ#தைன�  U�ப� L,  Ôஅவ�  எ-ன  ெப�ய  Cைரயா?   ெகா2L  ேபாQ  ச�கிலி  ேபாடடா”  என
உ0தரவ� டா-.

அவ- எ-ைன  அைழ0C�  ெகா2L  �ற�ப டா-.  என�J�  ப�-ேன  கா�திய�னC�,  ேவE  யாேரா  இர2ெடா#வ�னC�
சி��ெபாலிக. ேக டன.

Õச�கிலி  ேபாடH  ெசா�லி  இ#�கிறா-.  அC  எ-ன  ச�கிலி?’  என  ேயாசி0தவாE  அவV�J�  ப�-னா�  நா-  ேபாQ�
ெகா2�#�ேத-.
 
ெதாட#�

��ைனய பதி?க�

280811 http://www.thenee.com/html/280811.html

2 of 2 28/08/2011 09:48


