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12. கா�களி� வில-கிட.ப/ேட�!

ச�கிலி  ேபாBவC எ-றC�, எ-ன நட�க� ேபாகிறC எ-பைத ஓரள4 ஊகி�க� F�யதாக
இ#�தC.

எமC வ 8Bகள9� நாHகைள ச�கிலிகளா� க � ைவ�பC நிைன4�I வ�தC. அ�தJ ச�கிலைய
ÕநாHJ ச�கிலி’ என அைழ�ப�.

நா-  சிL  வயதி�  வ�#�ப��  பா�0த  Õமேனாகரா’  பட0தி�,  ஒ#  !ண��  ச�கிலிகளா�
ப�ைண�க�ப �#�த  ந�க�  திலக�  சிவாஜி  கேணச-  உண�Jசிகரமாக�  ேபசிய  அB�I
வசன�கO� ஞாபக0C�I வ�தன.

மன9த ச�தாய� அ�ைம நிைலய�� இ#�த கால0தி�, ேபா�கள9� ெவ-ற ஒ# IQவ�ன�
இ-ெனா# IQவ�னைர ந82ட ச�கிலிகள9� ப�ைண0C ைவ0தி#�ப� எ-பைத �0தக�கள9� ப�0தி#�கிேற-.

ப��0தான9ய ெவ.ைள ஏகாதிப0தியவாதிக. த� Õ��ேகாண வ�0தக�’ என�பB� (ஆப���காவ�� கL�� அ�ைமகைள வா�கிJ
ெச-L, அவ�கைள அெம��காவ�T.ள ப#0தி பய��B� �தலாள9கO�I வ��Lவ� B, அத�I� ப2டமா�றாக ப#0திைய
வா�கி  இ�கிலா�C ெகா2B ெச-L,  அவ�ைற ஆைடகளா�கி�  ப�-ன� அ�த ஆைடகைள இ�தியா ேபா-ற கீைழ0ேதச
நாBகO�I� ெகா2B ெச-L வ��L இலாப� ச�பாதி�பC) வ�0தக நடவ��ைககள9- ேபாC, தமC ஆப���க அ�ைமகைள
க�ப�கள9�  ஏ�Lவத�I  �-ன�  அவ�கைள  வா�I�  நாBகள9-  கட�கைர0  Cைற�க�கள9�  ந8ணட  ச�கிலிகளா�
ப�ைண0C ைவ0தி#�தைத<� நா- பட�கள9� பா�0தி#�கிேற-.

Cைற�க�கள9� தமC �-ைனய ச�ததிய�னைர ெவ.ைள ஏகாதிப0தியவாதிக. ப�ைண0C ைவ0தி#�த அ�ைமJ ச�கிலிக.
சிலவ�ைற, )த�திர� ெப�ற ப�-ன#� Fட சில ஆப��க நாBக. தமC கட�த கால0தி- ஞாபகா�0தJ சி-னமாக இ-L�
பாCகா0C ைவ0தி#�கி-றன.

இவ�றி� �லிக. என�க� ேபாட�ேபாI� ச�கிலி  எ@வைகயானC? ெபாலிசா� சில சிலேவைளகள9� மிக4� பய�கரமான
ச�ேதக நப�கO�I� ேபாBவC ேபா-ற Õைகமா)’ என�பB� ைகJச�கிலி ேபாட� ேபாகிறா�களா அ�லC கா�கள9� ச�கிலி
ேபா B இ�த� Õபய�கரவாதிைய’ க � ைவ�க� ேபாகிறா�களா எ-பC ெத�யவ��ைல.

எ-ைன  அைழ0CJ  ெச-றவ-  ெகா ��  ேபா-ற  ஒ-றி-  �-னா�  ெகா2BேபாH  நிL0தினா-.  அ�I  ஏேதா
இ#�ெபா-றி� ெவ��� க�ப�ய�னா� த8வ�ரமான ஒ Bேவைலய�� ஈBப �#�த ஒ#வ- எ-ைன ஏற இற�க� பா�0தா-.

எ-ைன அைழ0C வ�தவ- அவைன� பா�0C,  Ôஇவ#�I ச�கிலி  ேபாடJெசா�லி  கா�தி  அ2ைண ெசா-னவ�”  எ-L
Fறினா-.

Ôஎ0தைன I2�ைல ேபாடJ ெசா-னவ�” என அவ- உடன�யாக தி#�ப� வ�னவ�னா-.

Ôஒ2B� ெசா�ல�ைல. வழைமயான I2�ைல ேபாட-” என எ-ைன� F � வ�தவ- ச�வசாதரணமாக பதி� ெசா-னா-.

இ�த  Õஎ0தைன  I2B’  எ-ற  ச�கதிைய,  ப�-ன�  நா-  �லிகOட-  கழி0த  ஒ-றைர  ஆ2Bகள9�  வ�பரமாக  அறி�C
ெகா2ேட-.  அதாவC,  ÕI�றவாள9’ய�-  தர0ைத�  ெபாL0C  அவ#�I�  ேபாB�  கா�  ச�கிய��,  எ0தைன  I2Bக.
(வைளய�க.) இ#�க ேவ2B� எ-பைத0 த8�மான9�பேத இC.

அத- ப�-ன�, அ�த� க�மாைலய�� ெபாL�பாக இ#�தவ- எ-ைன அ�கி#�த ��காலி ஒ-றி� அம#மாL ெசா-னா-.
ப�-ன� கா�க. இர2ைட<� அ�கி#�த ரய�� த2டவாள இ#��0 C2ெடா-றி� ைவ0தி#�ப� Fறினா-. அத- ப�-ன�
இர2B இ#�� வைளய�கைள எB0C எனC இர2B கா� பாத�கO�I� ேமலாக கY�காலி� ேபா B வைள0தா-.
ப�-ன� )மா� ஒ# �ழ� ந8ளமான இ#�� ச�கிலிெயா-ைற எB0C அத- இர2B Zன9 I2Bகைள<� (வைளய�கைள<�)
கY�காலி�  ேபாட�ப �#�த  அ�த  இ#��  வைளய�கள9�  Zைழ0Cவ� B,  அைவ  கழ-Lவ�டாதப�  ெவ���  ெறா 
ஒ-றினா� ஒ ட ஆர�ப�0தா-.

அ�த ெவ��� ெறா �- /Bப B எனC கா�க. ேவதைனயா� C�0தன.  அவ- அைத�ப�றி  எ@வ�த கவைல<மி-றி
Iன9�த  தைல  நிமிராம�  ஒ B  ேவைலய��  ஈBப �#�தா-.  ஒ �  ���தC�,  ஒ �ய  இட�கள9�  சிறிC  த2ண8�
ெதள90Cவ� B, எ-ைன நிமி��C பா�0C ஒ# �-சி���J சி�0தா-. Õஎ�ப� எ-ைர ேவைல’ எ-பC ேபால அ�தJ சி���
இ#�தC.

அத- ப�-ன�, எ-ைன� F � வ�தவ- த- ப�-னா� வ#�ப� Fறிவ� B நட�க ஆர�ப�0தா-.

இ�ெபாQC நா- சாதாரண மன9த- அ�ல. Õசிறெகா��த பறைவ ேபால’, கா� ஒ��த அ�ைம. இ@வள4 கால�� நட�தC
ேபால இன9 எ-னா� நட�க ��யாC. த0தி0 த0தி0தா- நட�க ேவ2B�. சா�கி� �I�C ஓB� ஒ#வ�த வ�ைளயா ைட
வ�ட, எனC Õவ�ைளயா B’ ேமாசமாக இ#�க� ேபாகிறC. ஆ2டவைன நிைன0C� ப�ரேயாசனமி�ைல. இ�த� ெகாைலகார�
பாவ�கO�I� பய�C ஆ2டவ� எ�ெபாQேதா தமி; ப�ரேதச�கைள வ� B ெவள9ேயறிய�#�பா� என நிைன�கிேற-!

எனC �த� அ\பவ0ைத� ப: சி0C� பா��I� ேநர� வ�Cவ� டC.  எனேவ நா- அவ\�I� ப�-னா� த0தி0 த0தி
ெமCவாக ஊ��C ெச-ேற-. அவ- எ-ைன அவசர�பB0CவC ேபால, தி#�ப�0 தி#�ப�� பா�0தா-. உ2ைமதா-. அவ\�I
இ-\� எ0தைன ேபைர� F �வ�C ச�கிலி  Ð  கா��  ேபாB� ேவைல இ#�கி-றேதா?  அவனC ேநா�க0ைத� ���C
ெகா2B ேவகமாக நட�க �ய-ேற-.
 
ஒ#வாL ப�ரதான சிைறJசாைல வாசைல அைட�C வ� ேடா�. இ�ெபாQC ப�ரJசிைன எ@வாL அத- ப��க Bகள9� ஏLவC
எ-பCதா-. நா- எ-ன ெசHவC என0 தBமாLைகய��, அ�த� �லி உL�ப�ன- என�I வழிகா �னா-. அவ- ெசா-னப�
நா- அத- ப��க Bகள9� ப�-�றமாக0 தி#�ப� இ#�C ெகா2B, ஒ@ெவா# ப�யாக ைககைள ஊ-றி ப�-ப�கமாக ஏறி
எனC இ#�ைகைய அைட�C, பாய�� அம��C ெகா2ேட-.

ேம�^J) கீ;^J) வா�கினாT�, மகாபாரத0தி� ஒ# அ0தியாய� ���தC ேபா-றெதா# ஆ)வாச� ஏ�ப டC. வாசலி�
காவT�I நி-ற ஆ<ததா� எ- �C� ேகால0ைத� பா�0C ரசி0தா-. அC அவ�களC ப�ைழய�ல. இ�த� பதி-ம வயதி�
இய�பாகேவ  இைவெய�லா�  அவ�கO�I  இரசைன�I�யன  தாேன?  அC4�  �லிக.  தமி;  ச^க0தி�  �திதாக
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அறி�க�பB0திய  சி�'�(60),  ெசவ�-�(70),  எய��றி(80),  ைந-�(90)  எ-ற  எமC  வேயாதிப�க.  ப�றி  ைநயா2�யாக
உ#வா�கிய கைலJ ெசா�க. அவ�கைள ஞாபக�பB0தாம� வ�Bமா எ-ன?

நா- பாய�� அம��தவாL எனC �C அண�கலனான கா� ச�கிலைய0 ெதா B� பா�0C� ெகா2ேட-. இ�ெபாQெத�லா�
ஆ2 - ெப2 எ-ற ேவLபாB இ�லாம� கQ0தி� ச�கிலி, ைகய�� ச�கிலி, வ�ரலி� ேமாதிர�, காதி� ேதாB என பல
நைககைள எ�லா வயதின#� அண�கிறா�க..  அCதவ�ர ெப2க. இர2B கா�கள9T� அ�லC நாக:கமாக ஒ# காலி�
ெவ.ள9J ச�கிலி அண�கிறா�க.. நா- எனC சிL வயதி� ைககள9� ேமாதிர� அண��தி#�கிேற-. அத- ப�-ன� க�&ன9' 
க சிய�� இைண�த ப�-�, எமC க சி0 ேதாழ�க. ப�-ப�L� எQத�படாத மரைப ஏ�L, ைக மண��F ைட0 தவ�ர நா-
ேவL எ@;வ�த அண�கல-கO� அண�வதி�ைல.

அ�த வைகய��, நமC �லிகO�Iநா- ந-றி ெசா�ல ேவ2�ய பா�ய கட�பாB ஒ-L என�I2B. அவ�க. எனC கா�கள9�
ப42 கண�கி�  எ-றி�லாம�,  கிேலா  கண�கி�  ஒ#  நைகைய  அண�வ�0தி#�கிறா�க..  அC4�  ெலன9-  ஒ#�ைற
Iறி�ப� டC ேபால, கழி�பைற�I உபேயாகி�பைத0 தவ�ர (அத- வQ�I� த-ைம காரணமாக), ேவL ஒ-L�I� பய-படாத
த�க0ைத வ�B0C, மன9த ச�தாய வள�Jசி�I உதவ�ய, ைக0ெதாழி� �ர சிய�- அ��பைடயாக அைம�த இ#�ப�� ெசHத
பா�ய நைகெயா-ைறய�லவா அவ�க. எனC கா�கள9� அண�வ�0C, எ-ைன அழIபB0திய�#�கிறா�க.!
 
எனC சி�தைனெய�லா� கா�தி என�I வ�தி0தி#�த ஒ# நா. கால�ெகB ப�றிேய )�றிJ )ழ-றC. அவ- ெசா-ன கால
அவகாச0C�கைடய�� நா- ந-றாகJ சி�தி0C, டா�ட� சிற8தரேனாB உ.ள க.ள உற4க. Iறி0C�, நா- ெசHத I�ற�க.
Iறி0C� Õஒ��த� வா�I^ல0C�I’0 தயாராக ேவ2B�. அ�லC எ-ன நட�Iேமா ெத�யாC.

இர2டா� உலக�ேபா�  நைடெப�ற  கால0தி� ஹி ல�- ெக'டாேபா  உள4� பைடயா� ைகCெசHய�ப B,  நாஜிகள9-
ெகாBiசிைறய��  ெப#�  சி0திரவைதகO�I.ளான  ெச�ேகா'சிேலாவா�கிய  க�&ன9'  க சி0  தைலவ�  ஜூலிய'
7சி�I�, அவரC மைனவ� ம�L� ேதாழ�கO� ப ட அவல0ைத, அவரC அழியா� �க;ெப�ற, Ô!�I ேமைட� Iறி��க.”

எ-ற k� ^ல� நா- வாசி0தி#�கிேற-. எQ0தி� இ#�த ேபாC�, ேந�� கா2பC ேபால எ�ைம உண�Jசி வச�பB0திய
k� அC.

அ�த உ2ைமைய உைர0த வலரா�L ஆவண� ப�-ன�, from  Gallows’  எ-ற திைர�படமாக வ�தேபாC� பா�0தி#�கிேற-.
!�Iமர  நிழலி�  நி-L  அவ�  எQதிய  அ�த  அமர  காவ�ய�  ேபா-ற  kலி�  Fற�ப டைவ  எC4�  க�பைனகள�ல.
அ0தைன<�  இர0த0தா�  எQத�ப ட  உய�ேராவ�ய�க..  அதனா�தா-,  7சி�கி-  அ\பவ�க.  இ-றள4�  உலகி-
ேகாடா\ேகா� ம�களா� தி#�ப0 தி#�ப வாசி�க�ப B வ#கி-றன. அவ#�I ஏ�ப டC ேபா-ற அ\பவ�க. நமC தமி;
ம2 ெப�ெறB0த ஹி ல�களா� என�I� ஏ�ப B வ�Bேமா எ-ற அJச� தி#�ப0 தி#�ப எனC மனைத அைல�கழி0தC.

இைடய�ைடேய எனC மைனவ� ம�L� Iழ�ைத ப�றிய நிைன4க. எ-ைன வா �ெயB0தC. எ-னதா- நா� ெப#� ெப#�
இல சிய�க. ேபசினாT�, எமC வா;4 ஒ# IB�ப0ைத� ப�-ன9�  ப�ைண�ேத உ#வா�க�ப �#�கிறC.  அC �தலி�
தாைய அ��பைடயாக4�, ப�-ன� தார0ைத அ��பைடயாக4� ெகா2�#�கிறC எ-பC அைனவராT� மL�க ��யாத
உ2ைமயாI�. அதனா�தா- ஐ�கிய நாBக. சைபய�- சாசன� Fட, மன9த ச�தாய0தி- மிக அ��பைடயான FL IB�ப�
என வைரயL0தி#�கிறC ேபாT�.
 
சி�தைனய�� ஆ;�தி#�ததி� ேநர� ேபானேத ெத�யவ��ைல. காைலய�� கா�திய�- மர0 த2டா<த0தா� வா�கிய Õ7ைச’,
ப�-ன�  இ#��J  ச�கிலியா�  ஏ�ப ட  Õஅ-��  ப�ைண��’  என  எ�லாேம  திகிm Bவனவாக4�,  ப��ைற  Õப�ணாம
வள�Jசசி’ைய� கா Bவனவாக4� அைம�தி#�தன.

எ-ன இ#�தாT� சிைற வா;�ைகய�- ஒ# ஒQ�I�ைற எனJ சில� FLவC ேபால, Õமண� அ�Jசா� சா�பாB, மய�h
�ைளJசா� சவர�’ எ-பC ேபால, காைலய�� வழ�கிய சீன9� ெபா�கலி- ஒ# பIதி, ம,2B� மதிய உணவாக எ- �-
ைவ�க�ப டC.
 
ெதாட#�
 
�-ைனய ெதாட�கைள வாசி�க.
ெதாட� 1
ெதாட� 2
ெதாட� 3
ெதாட� 4
ெதாட� 5
ெதாட� 6
ெதாட� 7
ெதாட� 8
ெதாட� 9
ெதாட� 10
ெதாட� 11

 

��ைனய பதி;க�

Maniyam-11 http://thenee.com/html/maniyam-11.html

2 of 2 24/09/2011 17:28


