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13. என./ ��ன� ைக�ெச1ய2ப3ட “தி�ைல”ைய அ6/ க�ேட�!

நா-  �லிகள9-  அ�தB  சிைறBசாைல�C  �-னா�  இ#�த  வ�றா�ைதய��
அம��தி#�த ேநர0தி�, காைலய�லி#�ேத சிைறய�- உ.ேளய�#�E பல ைகதிக.
ெவள9ேய  F �B  ெச�ல�பGவE�,  ஒ#  Cறி�ப� ட  ேநர0தி-  ப�-ன�  தி#�ப�
அைழ0E வர�பGவEமாக இ#�தன�.

அவ�க.  எ�ேலா#ேம  ஒேர  மாதி�யான  சிவ���  ப�-னண�ய��  �.ள9கள9 ட
சார0ைத  அண��தி#�தன�.  சில�-  கா�கள9�  எனE  கா�கள9லி டE  ேபா-ற
இ#��B  ச�கிலிக.  ேபாட�ப �#�தன.  அ@வாJ ேபாட�ப �#�தவ�க. மிக4�
சிரம�ப G  த0தி0  த0தி  நட�E  ெச-றன�.  ேவJ  சில�  கா�கள9�  ச�கிலிக.
எE4மி�லாம� சாதாரணமாக நட�E ெச-றன�.

இ�த� ைகதிகைள அைழ0EB ெச-ற �லி உJ�ப�ன�க. அைனவ#� வயதி� Cைற�த இைளஞ�களாக இ#�தன�. சில� ந82ட
கா�ச ைட<� இ-L� சில� சார�� அண��தி#�தன�. அ�த உJ�ப�ன�கM�C� காவலாக இர2G E�பா�கி ஏ�திய �லிக.
காவO�C  வ�தன�.  அவ�க.  ைகதிகள9-  ெபய�கைளB  ெசா�லி�  F�ப�டாE,  ஏேதா  ஒ#  இல�க0ைதB  ெசா�லிேய
அைழ0தன�. அ�த இல�க�கM�C �-னா� ஒ# ஆ�கில எP0E� ேச��தி#�தE. அவ�களE ைககள9� ஒ# ைப� இ#�தE.
சில�- ைககள9� ஒ# த�<� இ#�தைத� கவன9�க�F�யதாக இ#�தE. ைகதிகைள அவ�க. அைழ0EB ெச�O�ேபாேத,
வ�ைளயா டாக ைகதிகள9- �Eகி� அ�லE ப� ட0தி� அ�த0 த�களா� அ�0E மாGகைள வ�ர �B ெச�O� பாண�ய��
Õஓ �B’ ெச-றன�.

நாL� F�ய வ�ைரவ�� அ�த உJ�ப�ன�களா� Õஅைழ0EB’ ெச�ல�படலா� எ-பE ���தE.

நா-  அ�C  காவO�C  நி-றவைன  ேநா�கி,  ÕசிJந8�  கழி�க  ேவ2G�’  எ-J  ெசா-ேன-.  அவ-  அ�C  நி-ற
இ-Lெமா#வைன�  F�ப� G  ஏேதா  ெசா-னா-.  அவ-  அைத�  ேக Gவ� G  எ�ேகா  ெச-Jவ� G  )மா�  பதிைன�E
நிமிட�க. கழி0E ஒ# E�பா�கி<ட- வ�தா-. ப�-ன� த-Lட- வ#�ப� அைழ0தா-. நா- சிரம�ப G அவLட- எP�E
ெச-ேற-.

எ-ைன அ�த �காமி- ேவலிேயாரமி#�த ஒ# மைறவான இட0E�C அைழ0EB ெச-J, சிJந8� கழி0Eவ� G வ#�ப�
ெசா�லிவ� G, அவ-  E�பா�கி<ட- காவO�C நி-றா-. நா�க. அ�ேக ெச-J தி#�ப�வர )மா� அைர மண� ேநர� வைர
ப��0தE.

நா- அ�த �லி உJ�ப�னLட- ெச-ற ெபாPE அ�Cமி�Cமாக ேலசாக ேநா டமி ேட-. அ�தB சிைறBசாைலையB )�றி பல
சிறிய க �ட�க. இ#�தன. சீெம�தா� க ட�ப G, ேமேல அ'ெப�றா' சீ� ேபா ட க �ட�க.. அவ�J�C. இ#�த
ஒ@ெவா# ேமைசய�- ப�-னாO� ஒ# �லி உJ�ப�ன- கதிைரய�� அம��தி#�தா-. அவL�C �-னா�, க �ட0E�C
ெவள9ேய, ம2 தைரய�� யாராவE ஒ# ைகதி அம��தி#�தா-.

ைகதிகள9ட� �லிகள9- �லனாS4� ப��ைவB ேச��தவ�க. வ�சாரைண நட0Eகிறா�க. எ-பE ���தE.  நா- இவ�ைற
அவதான9�பைத உண��E ெகா2ட எ-ைன அைழ0EB ெச-ற �லி உJ�ப�னன,; அ�கி�C தி#�ப�� பா��காம� வ#�ப�
எ-ைன எBச��ைக ெசSதா-.

வ�சாரைண�CB ெச-Jவ� G வ#பவ�கள9� சில� ெநா2�யப� வ#வைத அவதான90ேத-. சில� ைககைள உதறி�ெகா2G
வ�தன�. சில�- ம2ைடகள9லி#�E இர0த� வ��த அைடயாள�Fட இ#�தE. அவ�களE �க�கைள� F��E பா�0ேத-.
அதி� தா�க��யாத வலி  இ#�பைத<�,  அைத அவ�க. சிரம�ப G அட�கி�  ெகா2G வ#வைத<� காண ���தE.
அவ�க. நா-C ப�க�� �லிகளா� பாS�E Cதற�ப டE ேபா-ற ேகால0தி� கா சியள90தன�.

காைலய�� எ-ைன வ�சாரைண ெசSத ப�-ன�, கா�திைய ம,2G� நா- அ�C காணவ��ைல. ஆனா� பல �லி உJ�ப�ன�க.
அ�C  வ#வE�  ேபாவEமாக  இ#�தன�.  அவ�க.  எவ#ேம  �லிக.  வழைமயாக  அண�<�  வ�  ேபா ட  சீ#ைடகைள
அண��தி#�கவ��ைல. சாதாரண இைளஞ�க. ேபால கா�ச ைட அ�லE சார� அண��தி#�தன�. அவ�க. ெவள9ேய ம�க.
ம0திய�� நடமாG�ேபாE,  அவ�கைள �லி  உJ�ப�ன�க. எ-J யா#� ெகாUச�� ச�ேதக�படமா டா�க..  �லனாS4�
ப��வ�ன� எ-றப�யா� இ�த ஏ�பாG ேபாO�.

ேநர�  ேபாS�ெகா2ேட  இ#�தE.  நா-  சிறிE  ேநர�  பG0E  உட�ைப
ஆ)வாச�பG0த  வ�#�ப�ேன-.  ஆனா�  அவ�க.  அத�C
அLமதி�பா�கேளா  எ-ற  பய0தி�  உ கா��தப�ேய  இ#�ேத-.  உட��
�PவE� வலியாக இ#�தE. அைதவ�ட மனE கGைமயாக வலி0தE.

ேநர� அ�தி சா<� ேவைளைய ெந#�கி� ெகா2�#�தE. என�C ம,2G�
ஒ#�ைற சிJந8� கழி�க ேவ2G� ேபால இ#�தE. மன� பத டமைட<�
ேநர�கள9�  தன�C  அ��க�  சிJந8�  கழி�க0  ேதா-Jவெதன,  ெபாலி'
வ�சாரைணகM�C அ��க� ெச-J வ�த எனE ந2ப� ஒ#வ� ஒ#�ைற
ெசா-னE ஞாபக0E�C வ�தE.

நா- தி#�ப4� அ�C காவO�C நி-றவன9ட� எனE ேதைவையB ெசா-ேன-. அவ- எ-ைன ஒ#�ைற �ைற0E�
பா�0Eவ� G, ப�-ன� சி�0தவாJ, Ôஎ-ன ஐயா, உ�கM�CB சலேராகேமா” என தா- நைகB)ைவ எ-J நிைன0த ஒ-ைறB
ெசா�லிவ� GB சி�0தா-.

ப�-ன� அ�C வ�த இ-ெனா# �லி உJ�ப�னைன அைழ0E எனE ேதைவைய அவன9ட� ெத�வ�0தா-. அவ- எ-ைன
உடL� அைழ0EB ெச�லவ��ைல. எ�ேகா ெச-Jவ� G சிறிE ேநர� கழி0E இ-ெனா#வLட- தி#�ப� வ�தா-. Fட
வ�தவன9- ைககள9� E�பா�கி ஒ-J இ#�தE.

அவ�க. இ��ைற எ-ைன ெவள9ேய அைழ0EB ெச�லவ��ைல. நா- அம��தி#�த வ�றா�ைத�C� ப�-�றமாக ஒ# அைற
இ#�தE.  அ�த  அைறய�ன9-J�  பகலி�  சில�  வ�சாரைண�C  அைழ0EB  ெச�ல�பGவைத  அவதான90தி#�ேத-.  அ�த
அைற�C எ-ைன� F �B ெச-றன�. கா�கள9� ச�கிலி<ட- இ#�த எ-ைன �-� ேபால ெவள9ேய அைழ0EB ெச-J
வ#வE சிரம� எ-J க#தின� ேபாO�.
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E�பா�கி<ட- வ�தவ- காவO�C நி�க, ம�றவ- அ�த அைறய�- இ#��� க�ப�கள9லான கதைவ0 திற�E, எ-ைன உ.ேள
ெச-J சிJந8� கழி0Eவ� G வ#�ப� பண�0தா-. நா- உ.ேள ெச-ேற-. உ.ேள ெச�O�ேபாE அ�கி#�தவ�கைள ேலசாக
ேநா ட� வ� ேட-.

அ�தB சிறிய அைறய��,  கிழ�C அG�கியE ேபால )மா� இ#பE ேபா� வைரய�� ெந#�கமாகB )வ�கள9� சாS�தவாJ
அம��தி#�தன�. எ�ேலா#ைடய க2கM� ஒேர ேநர0தி� எ-ைன0 தி#�ப�� பா�0தன. நாL� அவ�கைள� பா�0ேத-.

தி]ெரன என�C அதி�Bசி! ஆBச�ய�!!

கட�த பல மாத�களாக அவ� எ�C இ#�கிறா� அ�லE அவைர0 த8�0E� க �வ� டா�களா எ-J நா� அ�O� பகO�
ேக.வ� எP�ப� வ�த ஒ#வ� அ�C இ#�தா�.

அவ� ேவJ யா#மி�ைல. எ�கள9� பலரா� Ôதி�ைல” எனJ அ-�ட- அைழ�க�ப ட தி�ைலநாத- ஆசி�ய� அ�C ஒ#
)வ�� சாS�தவாJ இ#�தா�.  �லிக.  எ-ைன� ைகE ெசSயவத�CB சில மாத�கM�C �-ன�,  அவைர  யா;�பாண
ப�கைல�கழக0E�C� ப�-னா� உ.ள ஒP�ைகய�� ைவ0E ைகE ெசSதி#�தன�.

தி�ைலைய அ�C அ�த� ேகால0தி� க2டேபாE, ஒ# ப�க� அதி�Bசியாக4� மJப�க� ேவதைன<மாக இ#�தE. எ�ேபாE
பா�0தாO�  �-சி���ட-  எ�ேலா#டL�  மிக4�  இன9ைமயாக�  பழC�  அவ�,  ெவய�லி�  வாட�ேபா ட  ெவ�றிைல�
ெகாP�E  ேபால0  Eவ2G ேபாய�#�தா�.  க-ன�க.  Cழி  வ�P�E,  க2க.  உ.ேள  ேபாS  ஒள9ய�ழ�E,  உட�  வ�றி,
தைலமய�� ெமா ைடய��க�ப G, ெவJ� எO��� Fடாக� கா சியள90தா�.

தி�ைல<�  நாL�  ஒ#  வ�நா�தா-  ஒ#வைர  ஒ#வ�  பா�0தி#�ேபா�.  Õகைடசியாக  உ�கைள<�  ெகா2G
வ�Eவ� டா�களா?’ எ-பE ேபால தி�ைலய�- பா�ைவ இ#�தE. அதி� ெசா�ல ��யாத கவைல<� ஏ�க�� இ#�பைத
அவதான90ேத-.  பதிO�C,  Õஉ�கைள  இ�ேகயா  இ0தைன  நாM�  ைவBசி#�கிறா�க.?  இ�ப�B  ச�தி�ேப-  என  நா-
கனவ�O� ஒ#ேபாE� நிைனBசி#�கவ��ைல’ எ-பE ேபால, எனE பா�ைவ<� சி�தைன<� இ#�தன.

தி�ைல தி]ெரன0 தனE தைலைய0 தா;0தி� ெகா2டா�. நா- அ�கி#�த அைட�� எE4� இ�லாத மல சல Fட0தி�
எ�ப� ஏறி சிJந8� கழி0Eவ� G0 தி#�ப�ேன-. தி#��� ேபாE ம,2G� ஒ#�ைற எ�க. இ#வ#ைடய க2கM� ச�தி0E�
ெகா2டன.  அ�த�  பா�ைவகள9�  ேசாக�,  ஆ�றாைம,  ைவரா�கிய�,  அ��பண உண�4 என  ப�வைக�ப ட  உண�Bசிக.
தE�ப�யதாக என�C0 ேதா-றியE.

நா- பைழயப� எனE அ-ைறய இ#�ப�ட0E�C அைழ0E வர�ப ேட-. பாய�� உ கா��த எனE சி�தைனய��, )�JB/ழைல
மற�E  தி�ைல  ப�றிய  எ2ணேம ஆ�கிரமி0தE.  Fடேவ  தி�ைல ைகEெசSய�ப ட  தின0த-J ச�J �-னதாக4�
ப�-னராக4�  ைகEெசSய�ப ட  யா;.ப�கைல�கழக  மாணவ�களான  மேனாகர-  ம�J� Ôெச�வ�”  எ-J அைழ�க�பG�
ெச�வநிதி தியாகராசா ஆகிேயா� ப�றிய சி�தைனகM� மனைத நிைற0தன.

அவ�கMட- மிக4� ெந#�கமாக� பழகிய அ�த இன9ய நா க. நிைன4�C வ�E, க2ண8� க2கைள நிைற0தE. உ.ள�
கன0தE.
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