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23. வைத �காமிலி-.� விைடெப�ற ஒ- மரண/ பறைவ!

வைத  �காமி)  உ*ேளய��
<  மரண  ஓல,<ட)  ஒ�வ�  ெவள2ேய  ��கி@
ெச�ல�பAவைத�  பா��க  என�;  மிகB�  அதி�@சியாக  இ�
த<.  வைத  �காமி�
உ*ளவ�க*,  அ
த  அகால  ேவைளய��  ஏ�ப�ட  மரண  F@சலா�  ��காம�
வ�ழி,<�ெகா/A  இ�
தன�.  நா)  அ�கி�
தவ�கள2)  �கபாவ�கைள  அவதான2,ேத).
அவ�கள< �க�கள2� ஒ� அGதாப அைல வ :சியைத� காண�F�யதாக இ�
த<. ஆனா�
அவ�க*  எ)ைன�  ேபா�  அதி�@சி  அைட
தவ�களாக,  ெதயவ��ைல.  அைத  எ)னா�
ஓரளB வ�ள�கி� ெகா*ள ��
த<.

நா)  இ
த  Õவ :�A�;’  �திதாக  ;;�’  வ
தவ).  அ�கி��;�  ம�ற  எ�ேலா��  பைழய
Õ;�ய���பாள�க*!’. இ
த மாதியான கா�சிகைள அவ�க* பல தடைவ க/A, அவ�கள<
மன�க* மர,<�  ேபாய���கலா�.  யா�  க/ட<?  நாைள  என< மன��Fட அ8வாL
மர,<� ேபாக�FA�.

நா)  என<  இ��ப�ட,தி�  அம�
<  என<  மனைத  ஆMவாச�பA,த  �ய)ேற).  ஆனா�  மன<  ஒ� நிைலய��  அைமதி
ெகா*ளா<  தவ�,<�ெகா/A  இ�
த<.  ஒ�  மன2த  உய��,  அேத  மன2த  உ�வ��  உ*ள  சில  மி�க�களா�  க�,<�
;தற�ப����பைத, எ) வா4நாள2� இ�ெபாN<தா) மிக அ�கி� இ�
< க/Fடாக� பா��கிேற).

என�; அ�கி� இ�
த ெபயவ� என< �கபாவ�கைள அவதான2,<வ��A, Õஇ< இ�ைக ச�வசாதாரண�. ேபாக�ேபாக� �
<
ெகா*வ :�க*’ எ)ப< ேபால எ)ைன� பா��கி)றா�.

Ôஎ)ன நட
த<?” என அவட� ெம�ல வ�னவ�ேன).

அவ�  பய,<ட)  அ�;மி�;�  பா�,<வ��A,  Ôஇ<கைள  இPைச  கைத�கிற<  ஆப,<”  என@  ெசா)னா�.  ப�)ன�  ஏேதா
ேயாசி,தவராக  எ)ைன�  F�
<  பா�,<வ��A,  Ô�ெளா�  இய�க�  ெபா�ய)  எ/A  ேக*வ�.  வ�சாரைணய�ைல  ந�லா
அ�@M�ேபா�டா�க* ேபாைல கிட�;. ஆ* த�ப�ற< க$ட�.” இரகசியமாக@ ெசா�லிவ��A அவ� அைமதியாகிவ��டா�. ப�)ன�
அவ� வ��5�வைர எ)Gட) எ<B� கைத�கவ��ைல. ��கினாரா அ�ல< எ)ைன�ேபால வ��5�வைர அ
த@ ச�பவ,ைத
எ/ண� மன� கல�கி வ�ழி,<� ெகா/��
தாரா என, ெதயவ��ைல.

ஆனா� வைத �காமி� பA,தி�
தவ�கள2� ெப��பாேலா� அ)றிரB ��கவ��ைல எ)பைத, அவ�க* இர/A Q)L ேபராக
பA,த வ/ணேம ;M;M,தைத ைவ,< அவதான2�க ��
த<. அ< வாய��கா�ேபாG�;� Õமண
<’, அவ) வாச�வைர வ
<
ஒ��ைற அத�� எ@ச,<வ��A@ ெச)றா).

காைலய�� வழைமேபால சில Õக�’ த/ண:� காைல�கட)கைள ��,த ப�)ன�, காைல ஆகார,<�காக எ�ேலா�� வாசைல�
பா�,த  வ/ண�  இ�
தன�.  காைல  ஒ)ப<  மண�யாகி5�,  சா�பாA  ெகா/A  வ�பவ�கள2)  தைல�கL�ைப�  காண
��யவ��ைல. எ�ேலா�ைடய வய�LகR� �ைக@ச� எA�க, ெதாட�கிவ��ட<.

ைகதிகR�;@ சா�பாA வ�ேதா இ�ைலேயா, தம< வ�சாரைணகைள, ெதாட�
< நடா,தி, தமிழ�கள2) Mத
திர ேதச,ைத மன2த
ம/ைடேயா�A�  ;வ�யலி)  ம(<  க��ெயN��வத�காக,  <��;�  தம<  தைலவG�காக,  அ�S� பகS�  ைககள2�  பல
வ�தமான  சி,திரவைத�  க�வ�கRட) கா,தி��;�  �லனாTB�  ப�B  வ�சாரைணயாள�க*  ஓT
தி��க,  தயாராகவ��ைல
எ)பைத, சிைற வாசலி� அவ�கள< ப�ரச)ன�க* க��ய� Fறி�ெகா/��
த<.

அவ�கள2�  ஒ�வ)  என<  ெபயைர5�  என<  ைகதி  இல�க,ைத5�  ெசா�லி  வாசலி�  வ
<  நி)L  அைழ,தா).  நா)
வாசS�;@ ெச)L அவGட) �ற�ப�ேட). ைகய�� ைப� ஒ)Lட) காண�ப�ட அவ), ேந�ைறய தின� எ)ைன வ�சா,த
வசீகர) எ)பவ) அ�ல.  அ,<ட) இவன< ைககள2� த�கேளா ெத)ன�பாைளகேளா எ<B� காண�படB� இ�ைல.  சில
ேவைளகள2� வ�சா�;� இட,தி� ைவ,தி��பாேனா எ)னேவா?

அவ) எ)ைன அ�;*ள வ�சாரைண� ;�� ஒ)L�; அைழ,<@ ெச)றா). உ*ேள ெச)L ேமைசய�) ப�)னா� உ*ள
கதிைரய�� அம�
<ெகா/A, அவG�; �)னா� உ*ள ம/ தைரய�� எ)ைன அம��ப� Fறினா). நா) அம�
த<ம,; தன<
ெபய� தயாபர) எ)L Fறினா). நா) அவைன அவதான2,<� பா�,ேத). அ�; நா) க/ட ம�ைறய �லிகைளவ�ட இவன<
�கபாவ� ச�L மாLபாடாக இ��பதாக�ப�ட<. ஆனா� எ)னதா) சில ேவLபாAக* இ�
தாS�, எ�லாேம வ��லிக*தா).
இ
த� �லிக* பசி,தாS� ��ைல, தி)ன� ேபாவதி�ைல.

மன2த�கள2)  ;ண�க* ப�ற�பா�  உ�வாவதி�ைல.  அைவ வள��பா�  வ�பைவ என@  ெசா�ல�பAவ</A.  ெப��பாS�
எ�ைம�ேபா)ற ��ேபா�;@ சி
தைனயாள�கள2) க�,< அ<தா). ஆனா� ப�ற�பா� ஒ�வ) க�,< உ�வாகி)ற< எ)L�,
அ
த  Õப�றவ��;ண�’  தா)  ஒ�வ�ைடய  ேபா�ைக,  த:�மான2�கிற<  எ)L�,  நம<  ச�தாய,தி�  அேநகமான  ம�க*
க�<கிறா�க*. அ�ப�� பா�,தா� இ
த� �லிக* எ
த அ��பைடய�லான ;ணா�ச,ைத� ெகா/���கிறா�க* எ)ற ேக*வ�
��கியமான<.

இ
த�  �லிக*  ெவௗ;ேவL  காரண�க*  காரணமாகேவ  இய�க,தி�  ேச�கிறா�க*.  (நா)  �லிகள2)  ;ைகய��  ஒ)றாக
அவ�கRட) வா4
ததி� ஏ�ப�டஅGபவ,தி)ப� பா�,தா�,  அவ�கள2� ஒ� சில� ம�Aேம Ð அ/ணளவாக 10  வ :த,தின�
ம�Aேம, அவ�கள< தமிழ:ழ இல�சிய,<�காக இய�க,தி� இைண
< ெகா/டவ�க*. அ< ப�றி� ப�)ன� வ�வாக� பா��கலா�)
அவ�கள2� சில�  ம�க* ந��� ப�றவ��  ;ண,ைத� ெகா/���கலா�.  ஆனா� அவ�கள< வள��� �ைறேய ப�ரதானமாக
அவ�கள< சி
தைன, ெசய�பாA என எ�லாவ�ைற5� த:�மான2�கிற<.

அ
த வைகய�� பா�,தா�, இ
த� �லிகள2) வள��� �ைறேய ப�)ன� அவ�கள2) ஒ8ெவா� ெசயலிS� ப�ரதிபலி�கி)ற<.
அவ�க* மிகB� ெகா\ரமானவ�களாக நட
< ெகா*வத�; அவ�கR�;, தர�பA� உள� பய��சிேய ப�ரதான காரணமா;�.
ெபா<வாகேவ எ
தெவா� இரா]வ,<�;�, சாதாரண ம�கள2லி�
< ேவLப�ட உள� பய��சி வழ�க�பAவ< வழைம. அதி�
��கியமான<, அவ�கR�; வழ�க�பA�  உ,தரBகR�;�; கீ4�ப�ய ேவ/A� எ)ற பய��சியா;�. அ< இ�லாவ��டா�, ஒ�
இரா]வ (அரM) தைலைமயா� எைத5� நிைறேவ�ற ��யா<.

அகி�ைம ேபசிய கா
தி  Fட,  இதி� மர�^தியாக,தா) ெசய�ப�A*ளா�.  இ
தியாவ��,  ப���சா��; எதிரான கிள�@சிய��
(சி�பாT கலக�) ஈAப�ட இ
திய இரா]வ,தின��;, ப���$ அரM த/டைன வழ�கியேபா< கா
தி அைத ஆத,தா�. அ<
ப�றி  Õல(  ெமா/ேட’  எ)ற  ப�ெரPM�  ப,திைக  அவட�  வ�னவ�ய  ேபா<,  Ôஇ)L நா)  கிள�@சிய��  ஈAப�டவ�கைள�
க/��காம� இ�
தா�, நாைள நா) ஆ�சி�; வ
த ப�)ன�� இ< ேபா)ற கிள�@சிக* ஏ�ப�டா� அைத நா) க/��க
��யாத�லவா?” என அவ� பதி� வ�னா எN�ப�னா�.
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எனேவ  �லிகைள�  ெபாL,தவைர,  உ,தரBகைள நிைறேவ�Lவ< எ)ப<  தைலயாய  ப�ர@சிைனயா;�.  அ<B�  ஒ�  தன2
மன2தைன@ M�றி,  தன2மன2த வழிபா�A ^தியாக வள��க�ப�ட ஒ� இய�க,தி�,  ;��A வ�Mவாச,தி) அளைவ� கண�கிட
��யா<.  ஆனா�  �லிகள2)  தைலைம தன<  உL�ப�ன�கR�; அ<ம�Aமி)றி,  ேவL பல  ��கியமான  பய��சிகைள5�
தி�டமி�A வழ�;வ<, கிரமமான நைட�ைறயா;�. அதாவ< மன2த�கைள எ8வாL ெவL�க� பழ;வ< எ)ப<தா) அ<.

ஒ� �லி உL�ப�ன) �திதாக@ ேச��க�ப�ட<� அவG�; �தலி� ஊ�ட�பAவ< அரச எதி���� சி�கள இன எதி����தா). (
சில ச
த��ப�கள2� �$ல(� - மைலயக ம�க* எதி����) ப�)ன� ;A�ப� பாச,திலி�
< வ�Aதைல5� எதி����. அவ)
ப��ப�யாக  தாT,  த
ைத,  சேகாதர�,  உ�ற�  M�ற�  எ)ற  பாச,தைளகள2லி�
<  வ�Aவ��க�பAவ<ட),  அவ�கைள
அ
நிய�களாக�  பா��;�  நிைல�;�  த*ள�பAவா).  ேதைவயானா�  அவ)  அவ�கR�;  எதிராகB�  ெசய�பAவத�;,
தயா�பA,த�பAவா).

இத�; அA,த க�டமாக, தன< ெசா
த இனமான தமி4 ம�கைளேய ெவL�;� ஒ�வனாக மா�ற�ப�A, ப�)ன� ெபா<வாக
மன2த  இன,ைதேய  ெவL�பவனாக,  அவ�கைள  ச
ேதகி�பவனாக  உ�மா�ற�பAவா).  இய�க,திலி��;�  சக  ேதாழைன
ச
ேதகி�ப<�, அவைன ேவB பா��ப<�Fட அவG�; வழ�க�பA� பய��சி �ைறகள2� உ*ளட�கியைவ. ெபா<ம�கR�;
ேம� அதிகார� ெசS,<வத�காகேவ அவ) பைட�க�ப�டதாக ஒ� ப��ப� அவன< மனைத நிைற�;� வைகய��, அவ) �திய
வா��ப��  இட�பAவா).  அவ)  மதி�;�  வண�;�  ேநசி�;�  ஒேரெயா�  நப�  அவன< தைலவ)  (ப�ரபாகர))  ம�Aேம.
இ8வாLதா) ஒ� சாதாரண தமி4 சிLவ), �லி� பாசி$�டாக உ�வா�க�பAகிறா).

இ
த  வைகய��  வள��க�ப�ட  �லிகள2)  �லனாTB�  ப�வ�ன)  ைககள2ேலேய  நா)  இ�ெபாN<  அக�ப����கிேற).
இவ�கள2ட� மன2த ேநய�, இர�க�, வய<�;ய மயாைத, ப/பாA எைத5� எதி�பா��க ��யா< எ)ப< என�;, ெத5�.
இவ�கள2)  ைககள2�  சி�கி@  சிைதவைட
<  ேபாகாம�  தவ���பேத,  என<  இ�ேபாைதய  ஒேர  கவைல.  அவ�கைள,
திைசதி��பB�, ந�ப ைவ�கB� ேவ]மானா�, சில ேநர�கள2� உ/ைம ேபச ேவ/A�. அத) Qல� அவ�கள2) எ)ம(தான
ந�பக, த)ைமைய� பய)பA,தி, சில வ�டய�கள2� ெபாT ெசா�ல ேவ/A�. சில ேவைளகள2� அ�பாவ�யாகB�, சமய�கள2�
அதி ப�ரச�கி,தனமாகB� Fட ேவச� க�ட ேவ/A�.

இ�ேபாைத�; இ
த தயாபர) எ)ற ைபய) (என< வ�சாரைணயாள)) ஓரளB ப/பானவ) ேபால, ேதா)Lகிற<.  ஆனா�
�லிகள2) வரலா�றி� எைத5� ந�ப ��யா<. Fட� பA,தி�
தவைனேய ந*ள2ரவ�� M�A� ெகா)றவைன தைலவனாக�
ெகா/ட ஓ� இய�கம�லவா இ<? ஆனாS� ஏேதாெவா� காரண,<�காக Õெத)ன�பாைள’ வசீகரைன மா�றிவ��A, கா
தி இ
த
தயாபரைன� ேபா�ட< ச�L நி�மதிைய� ெகாA,த<.

தயாபர) எ)ன2ட� ேக�ட �த� ேக*வ�, Ôஉ�கைள ஏ) ப��@ச< எ/A ெத5மா?” எ)பேத. உ/ைமய�� என�; அத�கான
பதி� எ)னெவ)L ெதயா<. ேவ/Aமானா� Õநா) அவ�கள2) அரசிய� எதி’ என� ெபா<வான ஒ� காரண,ைத� பதிலாக�
Fறலா�.  ஏெனன2� அவ�கள< பா�ைவய��,  ;றி�பான ;�ற@ ெசய�கள2� ஈAபAபவ�கைள ம�Aமி)றி,  த��ட) க�,<
�ர/பாA  ெகா/��
தவ�கைள5�  அவ�க*  ைக<ெசTத  காலம<.  எ)ைன@  ைக<ெசTதத�கான  காரண�  என�;,
ெதயாவ��டாS�, இ
த, தயாபரG�;� அவன< தைலவ�கR�;� நி�சய� ெத
தி��;�.

இ)G�  ெசா�ல�ேபானா�,  எம<  தமி4  மகாஜன�கR�;�  Fட  அ<  ெத
தி��;�.  ஏெனன2�  அவ�க*தா),  �லிக*
யாைரயாவ< ைக< ெசTதா� அ�ல< ெகாைல ெசTதா�, Ôெபா�ய* காரணமி�லாம� ஒ� நாR� அ�ப��@ ெசTயமா�டா�க*.
இவ� எ)னேவா அவ�கR�ெகதிராக வ��ல�கமான ேவைல ெசTதி��ேகா]�” என அ)றிலி�
< இ)L வைர ந�சா�சி�
ப,திர� வழ�கி வ�பவ�க*.

Ôஎன�;, ெதேய�ைல” என� பதிலள2,ேத). அவன< �க,தி� ந�க� நள2ன� எைத5� காணவ��ைல. உ/ைமய�� ஏேதா
பார�ரமாக ேயாசி�ப< ேபால, ேதா)றினா). ப�)ன� Ôந:�க* உ�கைள� ப���க வ
த ஆ�கள2�ைட� ேக�க�ைலயா?” என
வ�னவ�னா).

அத�; நா) Ôேக�டனா), ஆனா� ஒ� சி)ன வ�சாரைண எ/Aதா) ெசா�லி@சின�. நா) தி��பB� ேக�டேபா<, Õஉ�கைள
வ�சா�கிற ஆ�க* ெசா�Sவ�ன�’ எ/A ெசா�லி@சின�” என தயாபரG�; பதிலள2,ேத). உ/ைமய�� எ)ைன� ைக<ெசTத
ேபா< காரண� எ<B� ெசா�லாதைதய��A அவ) ஆ@சய�பAகிறானா அ�ல< அவ�கள< நைட�ைற (காரண� ெசா�லாத)
ெத
தி�
<� ந��கிறானா என, ெதயவ��ைல.

Ôஎ)ன ம@சா) எ)ைர ஆைள ந:  ப��@சி�டாT ேபாைல கிட�;”  எ)ற ;ர� திbெரன என�;� ப�)னா� ேக�க, தி��ப��
பா�,ேத). என�;� ப�)னா� வசீகர) ஒ� வ�சம@ சி��ட) நி)L ெகா/��
தா). வழைமேபாலேவ அவன< ைகய�� காT
த
ெத)ன�பாைளெயா)L இ�
த<.

ெதாட�ம◌்
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