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21. உ.பி/டவைர உ�ளள0� நிைன!

நா) சிைற�;* ம(/>� ெச)ற<� அ�கி�
த எ�ேலா�� எ)ைன உ�? உ�?� பா�,தன�.
;றி�பாக அவ�க* என< �<;� ப�க,ைத அவதான2�பைத உண�
ேத). அத�;� காரண�
எ)ன எ)பைத�  ப�)ன�  அறி
<  ெகா/ேட).  அைத  என�;  வ�ள�கி�  Aறியவ�  என�;
அ�கி� இ�
த வேயாதிப�தா). ஆனா� அைத அவா பல நா�க* கழி,<,தா) ெசா)னா�.

அவ�  ெதவ�,த  தகவ�கள2லி�
<,  எ)ைன  வ�சாரைண�;  அைழ,<C  ெச)ற  வசீகர)
எ)பவ), அ�; மிகE� ப�ரபலமான (க�ணகGரமான) ஒ� வ�சாரைணயாள). அவன< ;றியJ>
(Trade  Mark)  அவ)  வ�சாரைணகள2)  ேபா<  எ�ேபா<�  ைவ,தி��;�  அ
த  காK
த
ெத)ன�பாைளதா).  அ
த�  பாைளயா�  அவ)  �<கி�  ;றி  ைவ�காத  நப�க*  அ�;
இ�ைலெய)ேற ெசா�லலா�. ேவெறா� வ�சாரைணயாள) வ�சாரைண ெசK5� ைகதிைய�Aட
அவLைடய  அ
த�  பாைள  பத�  பா��;�.  அவ)  அ8வா?  க�ட?
த  காைளயாக
ெசய�ப>வத�கான ைதய,ைத, அ
த �கா��;� ெபா?�பாக இ�
த கா
திய�ட� அவL�;
இ�
த  ெச�வா�; வழ�கி� ெகா/��
த<.

வசீகரL�; ம�>மி)றி, அ�; வ�சாரைணயாள�களாக இ�
த ஒ8ெவா�வ��;� வ�ேசடமான
;றியJ>க* உ/>.  சில��;  இ����  க�ப�க*.  சில��;  மர�க�ைடக*.  ேவ? சில��;
மி)சார� ேகப�*க*. மிளகாK,�* இ�ப��பல�பல.

என< �<கி� அவன< ெத)ன�பாைள அ�யா�, சி? சி? கீற� காய�க* ஏ�ப�>, எைவ5� வலிைய5� ஏ�ப>,தி�
ெகா/��
த<.  அைத  என�;�  ப�க,திலி�
த  அ
த  வேயாதிப�  அவதான2,<வ��>  மிகE�  மன� வ�
தினா�.  ப�)ன�
அ�கி�
த ஒ� ைகதிய�ட� ெச)? ஏேதா கைத,தா�. அ
த� ைகதி எ)ைன� ப�)ப�கமாக அைழ,<C ெச)?, ஒ� ேதந:��
;வைளய�� சிறி< கறி உ�ைப ேபா�>� கைர,<வ��>, அைத என< �<கி� தடவ�னா�. உ��� ப�ட<� அ
த இட� மிகE�
எவாக இ�
தாN�, அ< அவசிய� எ)பதா� ெபா?ைம5ட) தா�கி� ெகா/ேட).

Õஉ�ப��டவைர உ*ளளE� நிைன’ எ)ெறா� ெசா� வழ�; தமிழி� உ/>. சில) உதவ�ைய ந)றி A?வத�; Õஅவன<
உ�ைப,  தி/>  வள�
தவ)  நா)’  எனE�  ெசா�வ</>.  உ�ப�)  ��கிய,<வ,ைத�  ;றி�க,  Õஉ�ப��லா�  ப/ட�’

;�ைபய�ேல எ)? ;றி�ப�>வ<�/>. இ
திய  Pத
திர�  ேபா)ேபா<,  ப���ஸா��; எதிராக  கா
தி  நடா,திய உ��C
ச,தியா�கிரக� உலக� �க4 ெப�ற<. ஆனா� இ8வளE அ,தியாவசியமான உ�� எ�லா நா>கள2N� வ�ைளவதி�ைல. (இ
த
வ�டய,தி� இல�ைகய�க* ெகா>,< ைவ,தவ�க*) உ���காக �)ைனய கால�கள2� சில நா>கR�கிைடய�� ேபா� நட
த
வரலா?கR� உ/>. ஆதிகால,திலி�
< ெதKவ வழிபா>கள2� உ��� ஒ� ��கிய இட,ைத� ெப�? வ
<*ள<.

இ,தைகய சிற��  வாK
த உ���;,  �லிகள2) இ
தC  சிைறCசாைலய�N� மி;
த  ��கிய,<வ� உ/>.  ஆனா� அ
த
��கிய,<வ� ேவ? வைகயான<. இ�; ைகதிக* ம(< �லி� �லனாKவாள�களா� நடா,த�ப>� வ�சாரைணகள2) ேபா<
ஏ�ப>�  உட� காய�கR�;C சிகிCைசயள2�பதானா�,  நிCசயமாக  வ�ேசட  �றிE தறிE  ைவ,திய�கைள�  ெகா/ட ஒ�
ைவ,தியசாைல5�,  அதித:வ�ர  சிகிCைச�  ப�EகR�  அ,தியாவசிய�.  ஆனா�  அ
தவ�தமான  ஏ�பா>க*  எ<E�  இ�;
கிைடயா< எ)பைதC ெசா�லி, ெதய ேவ/�யதி�ைல.

Õ+�’ ைவ�பத�காக ஆ�>�கா� எN�ைப, த�� உைட�ப< ேபால, தின�� கா� ைகக* உைட�க�ப�> வ�� இ�;*ள
ைகதிகR�; இ
த உ��தா) ைவ,திய� ெபா�*. உ�ேப இ�; எ�லாவ�தமான <)ப�கR�;மான Õச�வேராக நிவாரண�’. இ
த
நிைலய�� வ�சாரைணய�) �த� நா* �சிைய அLபவ�,<வ��> வ
த என�;�, அ
த உ��தா) இ�ெபாS< நிவாரண�யாக�
பய)ப>,த�ப����கிற<.  இன2ேம� எ)ம(< நடா,த�பட இ��;� Õவ�சாரைணகR�;�’ இ
த உ��தா) ஆப,பா
தவனாக
இ��க� ேபாகி)ற< எ)ப< நிCசய�.

இ
த உ�ைப�Aட, இ�;*ள ைகதிக* மிகE� இரகசியமாகேவ பய)ப>,தி வ
<*ளன�. இ)L� ெசா�ல�ேபானா�, அ
த
உ�ைப�  ெபறேவ  அவ�க*  சா<யமாக  சில  த
திேராபாய�கைள�  ைகயா/>தா)  ெப�றி��கிறா�க*.  �த)  �தலாக
அவ�க* சாதாரண �ைறய�� அ�கி�
த ெபா?�பாள�கள2ட� உ��� ேக�டேபா<,  Ôஎ)ன ேதைவ�; உ��?”  என �லிக*
வ�னா, ெதா>,தி��கிறா�க*.

அத�; எ)ன பதிைலC ெசா�வ< என அவ�க* த>மாறிய ேநர,தி�, ஒ�வ� �)வ
< மிகE� சா<யமான �ைறய��, Ôசில
ேவைளகள2� எ�கR�;, த�� ெபா�க� மிVசி� ேபாகிற<. அைத நா�க* வ :ணா�காம� த/ண� ஊ,தி ைவCP, காைலய��
உ���  ேபா�>�  கைரCP�  ;��க,தா) உ���  ேக�கிற�”  என வ�ள�கி,  அ
த  உ�ைப�  ெப?வத�; வழிவ;,<வ��டா�.
(�)ெபா��ைற  மி;தியான  ெபா�கைல  அ�;*ள  மலசல  Aட�  ;ழி�;*  ெகா��யத�காக  அ�;*ள  ைதகிகR�;
ேமாசமான ;த�மஅ�’ கிைட,ததாக� ப�)ன� அறி
ேத))

உ�� ைவ,திய,ைத ��,<�ெகா/>, மதிய ேபாசன,ைத (சீன ெவ*ைளயசி சீன2� ெபா�க�) உ/டப�), அ>,< எ)ன
நட�க�  ேபாகி)ற<  எ)ற  சி
தைனய��  ஆ4
தி�
ேத).  A/>�  பறைவயாகி�  ேபானப�)ன�தா),  ெவள25லகி)
�ல�கா�சிகள2) அ�ைம5�, நம< உறEகள2) ந�பா�
த ெதாட��கள2) மகிைம5� ஒ�வ��;, ெதய வ�� எ)பைத
அ�ெபாS<தா) நா) மிகE� அLபவ1�வமாக, ெத
< ெகா/ேட). மன2த) ஒ� சYக�ப�ராண� எ)ற வைகய��, அவ)
அதிலி�
< ப��க�ப>�ேபா< ஏ�ப>� மன உைளCச� வா�,ைதகள2� வ�ண��க ��யாத<.

என<  ;>�ப,தின�கள2) �க�கR�,  எ)Lட) நாளா
த�  பழ;�  ேதாழ�கள2) உ�வ�கR�,
எம�;� பழ�கமி�லாவ��L� நா� நாளா
த� காZ� மன2த�கள2) ேதா�ற�கR� மன�க/ண�)
�)னா� அ��க� வ
<, என< அகEண�ைவ எ�ெக�ெக�லாேமா அைழ,<C ெச)ற<. இன2ேம�
இ�கி��;�  எ)ேபா)ற  ைகதிக*தா)  என<  உறEக*.  அவ�கRட)தா)  என<  ந)ைம
தி)ைமகைள இன2ேம� பகிர� ேபாகி)ேற). அ<Aட எ8வளE கால,<�ேகா? ெபா<வாக மன2த�க*
Aறி�ெகா*வ<  ேபால,  எ)  தைலவ�தி  எ8வா?  எSதி  ைவ�க�ப����கிறேதா?  அைத  �லிக*
எ8வா? மா�றி எSத�ேபாகி)றனேரா? சி
தைன எ�ெக�ெக�லாேமா Pழ)? வ
த<.

க/கைள Y� சி
தைன வய�ப���
த என< நிைனவைலகைள,  Ôமண�ய�”  எ)ற உர,த ;ர�
அ?,ெதறி
த<. வாசைல ேநா�கிேன). வாய��கா�ேபா) ஆதவ) இ)ெனா�வLட) சிைற வாசலி� நி)றி�
தா). நா)
அவ�க* அ�கி� ெச)ேற). இ���� கதைவ, திற
< எ)ைன ெவள2ேய வ��ப� அைழ,தன�. நா) ச�கிலி� காNட)
அவ�கRட) த,தி நட
ேத).

ேபா;�ேபாேத ெத
<வ��ட<. கா
திய�ட� அைழ,<C ெச�கிறா�க*. எ)ைன �த) �தலாகC ச
தி,த அேத இட,தில,; அேத
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ேவ�ப  மர,தி)  கீ4  கா
தி  Õவ :�றி��கிறா)’.  வழைமேபாலேவ  அ
த  இ�  ெபாமேனய)  நாKகR�  இ�  ம��கிN�
வள�,தவ) �க,ைத� பா�,த வ/ண� ப>,தி��கி)றன. அவன< ெந�<ய�
த உ�வ��, P�* தைல��5�, �ர�>
ம(ைச5�,  உ��>� வ�ழிகR�,  எ�ெபாS<� சின,<ட) ேதா�றமள2�;� உ�வ��,  அ)? ச�? மிதமாக  இ��பதாக,
ேதா)றிய<.

நா) அ�கி� ெச)ற<�, எ)ைன உ�?�பா�,த அவ), தன�; �)னா� இ�
த ப�)ன� கதிைரையC P���கா��, அதி�
இ��;�ப� ைசைக ெசKதா). நா) ச�?, தய�கி� ப�)ன� அதி� இ�
ேத).

அவ) எ)ைன ஆழமாக உ�? ேநா�கிவ��>, தன< ைகய�� இ�
த உ�/ைடயான த�ய�னா� என< ேதாள2� பலமாக ஒ�
த�>,த��வ��>,  Ôஎ)ன பயமாக இ��;தா?”  என� ேக�>வ��>,  �ழிகைள உ��� எ)ைன� பா�,தா).  நா) எ<E�
ேபசாம� அைமதியாக இ�
ேத)

Ôஎ)னடா நா) ேக�கிேற). ந: ேபசாம� இ��கிறாK. ந�ல 1ைச ேபா�டா�தா) வாK திற�ப�ய* ேபாைல” எ)? Aறிவ��>,
என< தைலய�� அ
த� ெகா�டனா� ஒ� த�>,த��னா). என< Yைள ஒ��ைற கல�கி, ெதள2
த<.

நா) அவைன� ெகVசலாகE� பதாபமாகE� பா�,ேத). ஏெனன2� அவ) அ
த� ெகா�டனா� என< ம/ைடைய� Õபத�
பா��க’,  ெதாட�கினா�,  என<  கைத  அேதா  கதிதா).  எ)ைன  P�>�  ெகா)றாN�  பரவாய��ைல.  அ<  ஒ�  வ�நா�
ேவதைனதா). ஆனா� உடலி) உய��நா�யான Yைளய�� ெகா�டனா� தா�கி,  அத) காரணமாக நா) சி
தனா ச�திைய
அ�ல< உட� இய�க,ைத இழ
தா�, அதனா� ப>� வா4நா* �Sவ<� மரண அவ$ைதைய நிைன�க� பயமாக இ�
த<.
எனேவ, அவைன அ
த நிைல�;C ெச�லாதவா? எ)னவ�த�ப�>� த>,<வ�ட ேவ/>� என எ/ண�ேன).

அவ)  எ)ைன�  பா�,<  பய�கரமாகC  சி,தா).  அ
தC  சி�ப�)  அ�,த�  எ)னெவ)?  வ�ள�கவ��ைல.  Õந:  என<
வ�ைளயா�>� ெபா�ைம’ எ)? ெதவ��கிறானா அ�ல< Õஉன< தைலவ�தி எ)Lைடய ைகய��’ எ)? உண�,<கிறானா
அ�ல< Õஉ)Lைடய ��E�; �)ன� இ�ப�,தா) நா� நட
< ெகா*வ< வழைம’ என �ய ைவ�க �ய�கிறானா? அ<
எ<வாக இ�
தாN�, எைவ5ேம எ)ைன� ெபா?,தவைர ச
ேதாச,<�;ய நடவ��ைகக* அ�ல.

சிறி<ேநர� அைமதி நிலவ�ய<. ப�)ன� அவ) எ)ைன� பா�,<, Ôஉ*ேள சா�பா> எ�லா� எ�ப�?” எ)? வ�னவ�னா). நா)
இ)ெனா� அ�ைய, தவ���பத�காக, Ôபரவாய��ைல” எ)ேற).

Ôஅ�ப�ெய)றா�,  திற�  எ/>  இ�ைல,  அ�ப�,தாேன”  என,  தி[ெரன�  ேக�டா).  Õஇெத)னடா  ேசாதைன?’.  ஏன
எ/ண��ெகா/>, Ôஇ�ைல ந�லாK இ�
த<!” எ)ேற). Ôஎ<E� ப��Cசிைனெய/டா� பய�ப�டாம� எ)ன�ைட� Aறலா�!”
எ)? ��,தா). எ�லா ;*ள நகR� ெசK5� உபேதச�தா)!

ப�)ன�  தன<  இர/> ப�க�� அவன< �க,ைத�  பா�,<�ெகா/> அம�
தி�
த  ெபாமேனய) நாKகைள,  தடவ��
ெகா/ேட, எ)ைன ேநா�கி தி[ெரன ேக*வ�ெயா)ைற வ :சினா).
Ôஉ)Lைடய ப�ற$ (அCசக) சாமென�லா� எ�ைக ைவCசி��கிறாK?”

Õஓேகா..P�றி  வைள,<  அ�ேகயா  வ�கிறாK’  என  எ/ண��  ெகா/ேட).  அவ)  என<  பதிN�;  ெபா?ைமய�)றி�
கா,தி��பதாக, ேதா)றிய<. Õஇ)ெனா��ைற அவன< ைகய�லி�
த ெபா�N எ)ைன ேநா�கி உயர வ�ட�Aடா<’.

அவன< ேக*வ��; பதிலள2�க, தயாராேன).

ெதாட��

�)ைனய பதிEக*
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