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20. ெத�ன�பாைள அ./ட� ெதாட0கிய �த� விசாரைண!

இ
த  Õபட�ப����’  நாடக�  ப�)ன��  சில  தடைவக*  நட
த>.  என�;  ம�@ம�ல
அ�கி�
த ைகதிக* எ�ேலா��;� நட
த>. அவ�க* எ�ேலாைர5� எ)ைன எ@,த>
ேபால இ�; வ
தAடேனேய பட� எ@,தி�
தாB�, ப�)ன�� எ�ேலாைர5� எ@,>�
ெகா/டா�க*.

ப�)ன�  எ@,த  ேபா>,  ஒ��ைற  தைலைய  ெமா�ைட  அ�,>வ��@  எ@,தா�க*.
இ)ெனா�  தடைவ  ம(ைசைய  எ@,>வ��@  பட�  எ@,தா�க*.  (ப�ரபாகரF�  அவர>
G�ட,தின�� 2009  ேம மாத� இல�ைக இராKவ,தா� �*ள2வாL�காலி� ைவ,>
ெகா�ல�ப�ட ப�)ன�, தம> Õேந�,தி� கடைன’ நிைறேவ�Mவத�காக சில� தம> தைலைய
ெமா�ைட அ�,த ச�பவ�கN� நிக4
>*ளன. அ/ைமய��Gட �ல�ெபய� நாெடா)றி� 

வசி�;� ஒ�வ�, இ
தியாA*ள தி��பதி�;O ெச)M தன> Õேந�,தி� கடைன’ நிைறேவ�ற தைலைய ெமா�ைட அ�,>வ��@
வ
தைத நா) அறிேவ). இ
த ேந�,தி� கட) எ)னெவ)பைத நா) ெசா�ல, ேதைவய��ைல)

இ
த� பட�ப�����கான காரண�கைள� ப�)ன� என> சிைற வா4�ைகய�) ேபா>, எ)Fட) ஒ)றாக, தன> த/டைனைய
அFபவ�,த �லி உM�ப�ன� ஒ�வ� வ�ள�கி� Gறினா�. அவர> வ�ள�க,தி)ப�, �லிக* த�மிட� இ��;� ஒ� ைகதிய�)
தகவ� ேகாைவய�� ேச�,> ைவ�பத�காகேவ எ�ைம� ைக>ெசLதAட) �தலி� எ@�;� பட� எ@�கிறா�க*.  ப�)ன�
தைலைய ெமா�ைட அ�,>வ��@, ம(ைசைய மழி,>வ��@ எ@�ப> ேவM காரண�கN�காக.

அதாவ>, ைகதி ஒ�வ� �லிகள2) ப��ய�� இ�
> த�ப� ஓ�, தன> ேதா�ற,ைத மா�Mவத�காக தைலைய5� ம(ைசைய5�
மழி,>வ��@  நடமா�னால,  அவைரO;  Sலபமாக  அைடயாள�  ப���பத�காகேவ,  ப�)ைனய  வைக  மாதி�  பட�க*
எ@�க�ப@வதாக  அ
த�  �லி  உM�ப�ன�  வ�ள�கி�  Gறினா�.  அ,>ட)  ேவM  ஒ�  காரண,>�காகA�  இ
த�  பட�க*
எ@�க�ப@வ>/@.

அதாவ>  சில  ைகதிக*  ஆ/@�கண�காக  (அ�;  சிலா  5  ஆ/@கைள,  தா/�5�  இ�
தன�)  சிைறய��
ைவ�க�ப�����>/@. அ
த ேநர,தி� சிைறய�� வழ�க�ப@� ேபாசா�க�ற உணA,  ேநாL,  மன உைளOச� காரணமாக
அவ�கள> ேதா�ற�க* மாறி வ�@வதா�, அத�காகA� பட�க* எ@�க�ப@வ>/@. எ8வளA �)ேயாசைனயான பா>கா��
ஏ�பா@க*  பா��க*!  (உலைக�  ேபரழிவ��  ஆ4,திய  ேஜ�மான2ய  ச�வாதிகா  ஹி�ல) சிைறய�ேலா  அ�ல> இ)M
இராKவ ஆ�சிக* நைடெபMகி)ற நா@கள2ேலாGட, இ,தைகய ஏ�பா@க* இ�
தி��;ேமா எ)னேவா?)

�லிக* எ@,த இ
த� பட�கேளா, இதர ஆவண�கேளா, �லிகNடனான இMதி� ேபா) ேபா> இராKவ,திட� சி�கிய��
தா�,
அ
த ஆவண�கேள பல கைதகைள� GM�.  உ/ைமய�� இ
த ஆவண�க*,  �லிக* ைகதிகைளO சி,திரவைத ெசLய�
பய)ப@,திய  க�வ�க* ம�M� தடய�  ெபா��கைள� ெகா/@ ஒ� ஞாபகா�,தOசாைல அைம,>,  அத) [ல� எம>
எதி�காலO ச
ததிகN�; தம> ெசா
த� பாசி$�@கள2) ெசய�பா@க* ;றி,> வ�ள�;வ> அவசிய�. இ>ேபா)ற பல கா�சி�
Gட�கN�,  நிைனA  இட�கN�  ேஜ�மன2ய��  அைம�க�ப�@,  ஹி�ல�  தைலைமய�லான  ேஜ�ம)  நாஜிகள2)  பாசிச
நடவ��ைகக* ச
ததி ச
ததியாக நிைனA Gர�ப@வைத இ�; ;றி�ப�@வ> அவசிய�.

என> �தலாவ> பட�ப���� ��
>, நா) சிைற�;* ம(/@� G��O ெச�ல�ப�ட ேபா>, அ�கி�
த எ�ேலா�� எ)ைன
மிகA� உ)ன2�பாக அவதான2�பைத க/ேட). ஆனா� எவ�� எ)Fட) எ>A� கைத�கவ��ைல. அவ�க* அ�ப�� பா��ப>
ஏ) எ)பைத� ப�)ைனய கால�கள2� ெத
> ெகா/ேட).

ஒ� ைகதி ெவள2ேய G��O ெச�ல�ப�@, ப�)னா சிைற�;* அைழ,> வர�ப@�ேபா>, பல நிைலகள2� அவ� வ�வா�. சில�
ெவள2�பைடயான உட� காய�கNட) - அதாவ> ைக �றி
ேதா, கா� �றி
ேதா, ம/ைட Ð ப� ேபா)றன உைட
ேதா
வ�வ>/@. ேவM சில� உட� ஊைம� காய�கNட) வ�வா�க*. ஒ� சில� மன� காய�கNட) வ�வா�க*. எ�ப�
வ
தாB� அவ�கள> ேதா�ற�கைள ைவ,>,  அவ�கN�; இ)M �லிகளா� நடா,த�ப�ட Õஅப�ேஷக�’  எ)ன எ)பைத,
Õஉ*ேள’ இ��பவ�க* அFமான2,>வ�@வா�க*.

பைழய  ைகதிகளாக  இ�
தா�,  அ)M  நட
த>  எ)னெவ)பைத�  ப�)ன�  வ�சா,>  அறி
>  ெகா*வா�க*.  ைகதி
�தியவரானா�,  அவ�ட)  ேலசி�  கைத�கா>  கவனமாக  இ�
>  ெகா*வா�க*.  அவ��;  இ)ன��  வ�சாரைண
நைடெபறவ��ைலயானா�, மிக மிக அவதானமாக இ��பா�க*. ஏெனன2�, �திய ைகதி�; நைடெபற�ேபா;� வ�சாரைணக*
சி,திரவைதகள2) ேபா>, உ*ேள ைகதியாக இ��பவ�க* யாராவ> அ
த� �திய ைகதிைய Õ�) வ�சாரைண’ ெசLதா�களா
எ)ப>� உ*ளட�கி இ��;�. அ8வாM நட
த> க/@ப���க�ப�டா�, அ�ப�� கைத,த ைகதி�; ம(/@� ஒ� வ�சாரைண
நடா,த�ப�@, அ� உைத ெகா@�க�ப@வ>ட), அவர> த/டைன� கால�� அதிக�க�ப@�.

இ>தவ�ர,  சில  ேவைளகள2�  �லிகள2)  உளவாள2க*,  ைகதிக*  எ)ற  ேபா�ைவய��  சிைற�;*  அF�பபபப�@,  உ*ேள
இ��பவ�க* எ)ன ேபசி� ெகா*கிறா�க*, அவ�க* தம> வ�சாரைணய�) ேபா> ஏதாவ> வ�டய�கைள மைற,>*ளாகளா
எ)ற வ�டய�கைள அறி5� �ய�சிகN�, அ
த சிைறய�� நட
> வ
>*ளன.

உதாரணமாக, �லிகள2) உM�ப�னனான ம�ட�கள�ைபO ேச�
த Sமில) எ)பவ�, காவ� கடைமய�� இ�
தேபா>, ப�க,>
வ :��லி�
தவ�கNட)  பாலிய�  ெதாட��  ைவ,தி�
தா�  எ)ற  ;�றOசா���  ைக>ெசLய�ப�@,   இ
தO  சிைறய��
ைவ�க���
தா�.  ப�)ன�  அவர>  ;�ற�  நி_ப��க�படாம�  வ�@தைல  ெசLய�ப�டா�.  வ�@தைல  ெசLய�ப@வத�காக
ெகா/@ ெச�ல�ப�@ ைவ�க�ப���
த இட,தி�, அவ� தா) வ�சாரைணய�) ேபா> ெசா�லாம� ஒள2,த வ�டய�கைள,
த)Fட) வ�@தைல ெசLய�படவ��
த சக ைகதி ஒ�வட� உளறிவ��டா�. அ
த சக ைகதி �லிகளா� அF�ப�ப�ட ஒ�
உளவாள2.  அத) ப�)ன� அ
த Sமில) எ)பவ� தி��ப� Õஅைழ,>வர�ப�@’ வரண�ய�B*ள Õேம�வ :�@’ வ�சாரைண�காக�
ெகா/@ ெச�ல�ப�டா�!

எ)ைன5�Gட உளA பா��பத�காக �லிகள2) சிேர$ட உM�ப�ன�  ஒ�வ� இேத சிைறய�� நியமி�க�ப�டா�.  அ>ப�றி�
ப�)ன� GMேவ).

காைலய�� எ`
ததிலி�
> த/ண:ேரா உணேவா, எ>A� அ�
தாததினா� தைல S�Mவ> ேபாலி�
த>. இரA� நா) உணA
எ>A� உ/���கவ��ைல.  உ*ேள  ெச)M என> இ��ைகய��  இ�
த>�  அ�கிலி�
த  ெபயவ�  எ)ைன�  பா�,>,
Ôசா�பா@ ஏ>� சா�ப���யளா?” என வ�னவ�னா�. நா) Ôஇ�ைல” என� பதிலள2,ேத).

ப�)ன� அவ� Ôஏ>� இ��ேகா ெதய�ைல”  என �K�K,>வ��@,  ப�)னா� ெச)M அ�; ைவ�க�ப���
த ஒ�
அBமின2ய� கிடார,ைத ஆராL
>வ��@, ப�)ன� அ�; நி)ற வாலிப) ஒ�வன2ட� ஏேதா ெசா)னா�. அத) ப�)ன� அவ)
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ஒ� ேகா�ைபைய எ@,>O ெச)M அ
த� கிடார,திலி�
> வ�றா/� எ@,>,  ெவ*ைள அசிய�� ெசLத சீன2  ேபா�ட
ெபா�கைல� ெகா/@ வ
> த
தா). அ
த ெவ/ ெபா�க� அ
த ேநர,தி� என�; Õஅமி�தமாக’ இ�
த>.

காைலேநர  உணைவ ஏற,தாழ  மதிய  ேநர,ைத  அ/�ய ப�)னேர  உ/டதா�,  சிறி>  ேநர�  ப@�க  வ���ப�,  தைரய��
சாL
ேத). நிைனAக* வ :�ைடO S�றி வ
தன. ஆனா� அ> ெதாடரவ��ைல.

திcெரன வாய��கா�ேபா) வ
> நி)M ÔR 140 ... மண�ய�” என அைழ,தா).

நா) எ`
> வாச� க�ப�கN�; அ�கி� ெச)ேற). ெவள2ேய அவFட) இ)ெனா�வF� நி)M ெகா/��
தா). அ
த
இ)ெனா�வ)  எ)ைன  தைல  �த�  கா�வைர  ெவ;  கவனமாக�  பா�,தா).  அவன>  பா�ைவ  யா4�பாண�
ப�கைல�கழக,>�;  அ�கி�  இைறOசி�  கைட  ைவ,தி�
த  என>  ந/பரான  அலியா�  எ)பவ�,  வ :@கN�;O  ெச)M
இைறOசி�காக ஆ@ வா�;� ேபா> பா��;� பா�ைவைய நிைனf��ய>.

அவ�க*  இ�வ��  கதைவ,  திற
>  எ)ைன ெவள2ேய  வ�மாM  அைழ,தன�.  நா)  மிகA�  க$ட�ப�@  என>  கா�
ச�கிலி5ட) ெவள2ேய வ
த>�, அ
த� �தியவ) எ)ைன அைழ,>�ெகா/@ ப�ய�ற�கினா). நா) தி��ப� நி)M ைககைள
ஊ)றி  இற�க  ��ப@ைகய��  என>  �>கி�  திcெரன  ஒ�  வ�,தியாசமான  அ�  வ�`
த>.  நா)  ஒ�வாM
சமாள2,>�ெகா/@  இற�கி,  தி��ப��  பா��ைகய��,  அவன>  ைகய��  ஒ�  காL
த  ெத)ன�பாைள  இ��பைத
அவதான2,ேத). அத) [ல�தா) அவ) என�; அ�,தி��கிறா) எ)பைத உண�
> ெகா/ேட).

அவ)  எ)ைன  அ�கிலி�
த  சிறிய  ெகா���  ஒ)M�;  அைழ,>�ெகா/@  ேபானா).  ேபா;�ெபா`ேத  அ
த,
ெத)ன�பாைளயா� என> �>கி� அ�,>�ெகா/ேட வ
தா). காL
த ெத)ன�பாைளய�) வ�றா�க* கீறி என> �>;
ேவதைனெய@,த>. அ
த� ெகா��B�;O ெச)ற>�, அவ) உ*ேள இ�
த நா�காலிய�� இ�
>ெகா/@, எ)ைன ெவள2ேய
தன�; �)னா� நில,தி� அம��ப� ெசா)னா).

நா) அவ) Gறியப�ேய, அவF�; �)னா� ெவள2ேய நில,தி� அம�
த>�, அவ) எ)ைன� ைக>ெசLதேபா> என>
கைடய�� எ@,த டயறிைய5�, இல�ைக வைர பட,ைத5� எ@,> ேமைசய�� ைவ,தா). ப�)ன� அ
த டயறிைய எ@,>�
பா�,>வ��@, Ôஏ) டயறிய�� ஒ/@� எ`த�ைல?” என வ�னவ�னா). நா) அத�; Ôநா) அதிகமாக டயறி எ`>வதி�ைல”

என� பதிலள2,ேத).

அவ)  எ)ைன  ெவறி,>�  பா�,>வ��@,  Ôடயறி  எ`திறதி�ைலேயா  அ�ல>  எ�கைள  ஏமா,த  எ`தாத  டயறிைய
ைவOசி��கிறிேயா?” என� ேக�@வ��@, ெத)ன�பாைளயா� எ�� ஒ� அ� வ��டா). என�; அவFைடய கைதைய� ேக�க
சி�பாக  இ�
த>.  Õஇவ�க*  எ)ைன�  ப���க  வ�வா�க*  எ/@  நா)  சா,திர�  பா�,>,  எ`தாத  டயறிைய
ைவ,தி�
தனானா�. எ)ேன வ�ேவகமான சி
தைன’ என எ/ண�ேன).

ப�)ன� அவ) அ
த இல�ைக வைரபட,ைத எ@,>�கா��, Ôஎ�கைட கா��க* எ�ைகெய�ைக இ��ெக/@ இ
த� பட,ைத
ைவOS,தாேன ஆமி�; தகவ� ;@�கிறன2?” என வ�னவ�னா).

நா) அத�; Ôஇ> யாேரா வா�கி வ
த ேரா� மா�. என�;� இ>�;� எ
தO ச�ப
த�� இ�ைல” என� Gறிேன).

உடேன  அவ)  ஆேவச�  வ
தவ)  ேபால  ெவள2ேய  வ
>,  அ
த,  ெத)ன�பாைளயா�  எ)ைனO  சரமாயாக  அ��க,
ெதாட�கினா). இைடய�ைடேய Ôஆமி�;� உன�;� எ)ன ெதாட�படா?” என� க,தி� GOசலி�டா).

என�;,  தா�க��யாத  ேவதைனயாக  இ�
தாB�,  Õஎ)னடா  இ>  வ�பாக  இ��;>.  எ)ைன  இராKவ,>ட)
ெதாட��ைடயவ)  என�  �>�கைதய�லவா  ேசா��கிறா�க*.  ெபய  தி�ட�தா)  த:��ய���கிறா�க*  ேபால’  என
எ/ண�ேன).

அவ) எ)ம(> அ�,>� ெகா/���ைகய��,  அ
த இட,>�; வ
த ஒ�வ), Ôவசீகர) இவைர� ெகா/@ேபாL உ*ேள
வ����@ த)ன2�ைட வரOெசா�ல கா
தி அ/ைண ெசா)னவ�” எ)M Gறினா).

அ8வளAதா), ஒ�வாM நா) அவன2டமி�
> த�ப��ெகா/@, ம(/@� சிைறOசாைல�;* ெச)ேற). இ�ேபாைத�; ஒ� சிM
நி�மதி கிைட,த>.

ெதாட��

�)ைனய பதிAக*

��ைனய பதி?க�
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