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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (27)

27. �லிகளி� �காமி� நி�வாணமாக. /ளி./� ‘பா.கிய�’ கிைட%த�!

நா)  சிைற>சாைல�;*  ெச)றேபா<  கட
த  சில  நா�கள2�  க/�ராத   ஒ�வ�த
ஆரவார,ைத� க/ேட). நா� த�கிய��
த ேஹாைல சில� கBவ�� ெகா/��
தன�.
ம�C�  பல�  மகி4>சி5ட)  ;ள2,<�  ெகா/��
தன�.  இ<  என�;  ஆ>சயமாக
இ�
த<.  ஏெனன2�  நா)  ைக<ெசEய�ப�டதிலி�
<  கட
த  ஏB  நா�களாக
இ
தமாதி,  த/ண:ைர� காணவ��ைல. தினச ஒ� ;ள2��� ப,< தடைவ உட��
கBFவ<மாக இ�
த என�;, அ
த ஏB நா�கள2� ஒ� ெசா�H, த/ண:�Iட எ)
ேமன2ய�� படவ��ைல.

சிைற>சாைல�;�  ப�கவா���  இ�
த  கிண�றிலி�
<  ந:ைற�;�  இய
திர�
த/ண:ைர  இைற�க,  அ<  ;ழாE  Jல�  சிைற�;*  வ
<ெகா/��
த<.  வார�
ஒ��ைற,  சிலேவைளகள2�  இ�  வார,<�;  ஒ��ைற  இ8வாC  ;ள2�பத�;,
த/ண:�  தர�பH�  என  அறி
<  ெகா/ேட).  அ
த  ேவைளகள2�  அ�கி��;�

அைனவ��;� ெபா<வாக ஒேரெயா� ைலஃேபாE சவ��கார� தர�பHவ<� வழைமயா�. ஆனா� சிைற>சாைலைய� கBFவ<
அேநகமாக மாத,தி�; ஒ��ைற ம�H�தா). இ)C �,தா/டாைகயா� கBFதL� ;ள2,தL� ஏககால,தி� நைடெபCகி)ற<
என அறி
ேத).

இதி� ேவ��ைகயான வ�டய� எ)னெவன2�, நா) உ*ேள ேபான சமய� ;ள2,<� ெகா/��
த அைனவ�� உட�ப�� எ8வ�த
<ண�கMமி)றி  ப1ரண நி�வாணமாக� ;ள2,<� ெகா/��
த<தா). என�; அவ�கைள� பா��க� I>சமாக இ�
த<. ஆனா�
அவ�கேளா அைத�ப�றி எ8வ�த கவைல5� படாம� ஆரவாரமாக� ;ள2,<� ெகா/��
தா�க*. அவ�க* அ8வாறான நிைலய��
;ள2�க ேவ/�ய இ�க�டான நிைல�; உ*ளானைம�;� காரண�, அவ�க* அண�
< வ
த உ*ளாைடகைளேயா ெகா/H வ
த
<வாEகைளேயா �லிக* பறி,ெதH,<வ��H, சிைற�ைகதிகM�கான தம< சார,ைத ம�H� உH�க� ெகாH,தி�
தா�க*.

அ
த சார�க* Iட ஒ�வ� மாறி  ஒ�வ� க�� சகி�க ��யாத நா�ற,<டேனேய இ�
தன.  �திதாக  வ�� ஒ�வ� அைத
உH,தா�,  உடன�யாக க� ெசாறி  ேநாE வ��.  என�; அ8வாC வ
<, என< உட�ப�) �B,ேதாL� 1ரணமாக உ
த<
எ)றா�, நிைலைமைய வ�ள�கி� ெகா*ளலா�. சில ேவைளகள2� அ
த சார�கைள சில� த/ண:� அலNவ</H. அ8வாC
அலசினா� அ
த ஈர,<ண�ைய உட�ப�� N�றி உட�� ெவ�ப,தி�தா) அைத� காயைவ�க ேவ/H�.

எ)ைன�  க/ட<� என�;  அ�கி�  இ�
த  ெபயவ�,  Ôந�ல  ேவைள த/ண�  நி�க�கிைடய�ைல வ
தி��ய*.  ஓ��ேபாE
;ள25�ேகா” எ)றா�. அவ� இைத> ெசா�L�ேபா< நி�வாணமாக நி)C ெகா/H, ப�ழி
த தன<  சார,தா� தைலைய, <வ���
ெகா/��
தா�. என�ேகா ெவ�கமாகF� I>சமாகF� இ�
த<. நா) நி�வாணமாக� ;ள2�க, தய�கிேன). வய<வ
த ப�)ன�,
ஒ�ேபா<� அ8வாC ;ள2,த அQபவ� என�; இ�ைல. நா); Nவ�கM�;* J�ய கதவ�) ப�)னா�Iட, ஏதாவ< <ண�
அண�
< ெகா/Hதா) ;ள2,<� பழ�க�. அேதேநர,தி� ஒ� கிழைமயாக� ;ள2�காததா� ;ள2�கF� ஆைசயாக இ�
த<. இ)C
தய�கினாL�  எ)ேறா  ஒ�நா*  ;ள2�;�ேபா<  நி�வாணமாக,தா)  ;ள2�க  ேவ/H�.  இCதிய��  ஒ�  ��F�;  வ
<
உ*ப�கமாக இ�
த அைற�;* ெச)C சார,ைத� கைள
<வ��H� ;ள2,ேத).

அ
த>  ச
த��ப,தி�  எ�க* (ைகதிக*)  நிைலைய எ/ண�யேபா<,  தமி4,  தைலைமக* ;றி,<  அ��க�  நா)  ேக�ட  ஒ�
வ�டய�தா) நிைனF�; வ
த<. அதாவ< Ôஎம< தமி4, தைலவ�க* Õதமி4ெமாழி Ð தமிழின�’ எ)C வாE ஓயா< ேபசி�ேபசி,
கைடசிய�� தமிழைன ஒ�டா/�யா�கிய<தா) மி>ச�” என எம< க�சிய�) ��கிய ேதாழ� ஒ�வ� அ��க� ெசா�வ</H.
ஆனா� இ�ெபாB<  �லிகேளா  எ�கைள�  ேகாவணா/�களாக�Iட  வ�டாம�,  நி�வாணா/�களா�கி  வ��டா�கேள  எ)Cதா)
எ/ண, ேதா)றிய<.

இ
த ஆரவாரெம�லா� ��ய மதிய ேபாசன� வ
< ேச�
த<. வழைமைய வ�ட வ�,தியாசமாக அ< இ�
த<. வழைமயான சீன2
ேபா�ட ெவ/ெபா�க� இ)C இ�ைல. அத�;� பதிலாக சீன2 ேபாடாத ெவ*ைள> ேசாC. அதQட) ேச�;,<> சா�ப�ட மரவ*ள2�
கிழ�கி� கறி5ம�லாத ெசாதி5ம�லாத ஒ� திரவ�.  அைத� ப�கி�டேபா< அதி�$டமி�
த சில��; அ
த� கிழ�கி) சில
ேவ�க* கிைட,தன. ம�றவ�க* த/ண:�� பதா�,,<ட) தி��தி�ப�H� ெகா/டன�.  என�; அ�கிலி�
த ெபயவ��; சில
ேவ�க* கிைட,ததா�, அவ� மி;
த மகி4>சி5ட) அைத� பல தடைவக* தி��ப, தி�ம� +�ப�> +�ப�> சா�ப��டைத� பா��க
மிகF� கவைலயாக இ�
த<.

சா�ப��H ��
த<� எ)ைன� பா�,�< அவ� சி,தா�. Ôகன நாைள�;� ப�ற; ந�ல சா�பாH” என, தி��தி5ட) Iறினா�.
ெதாட�
< Ôஎ�கைட ப�க,< கிழ�; எ/டா� க�க/Hதா)” எ)றா�.

இ<தா) சமய� என நிைன,< நா) அவட�, Ôந:�க* எ
த ஊ�?” எ)C ேக�ேட).

Ôநா)  த�ப�  உHவ��  எ�கைட  ஊைல5�  ப�க,ைத  ம�தனாமட�,  இZவ��  ப;திகள2ைல5�  ெப�வாயாக  மரவ*ள2
ேபாHறைவ” என� Iறினா�.

Ôந:�கM� ெசEய�றன2�கேளா?” என நா) ேக�ேட).

Ôஇ�ைலய��ைல நா) ெச).ப�றி�கி$சிைல ப��ப��கிற)” எ)C ெசா�லிவ��H, நா) ேம�ெகா/H ஏதாவ< ேக�Hவ�Hேவேனா
எ)C நிைன,ேதா எ)னேவா எB
< உ* அைறைய ேநா�கி> ெச)Cவ��டா�.

என<  வ�சாரைண ��5�வைர,  எ)Qட)  வ�டய�கைள�  ப�கிHவைத  அவ�  வ���பவ��ைல  எ)பைத  ஏ�ெகனேவ  அவ�
உண�,திய��
தைத நா) நிைன,<� ெகா/ேட). ஆனா� சில தின�கM�;*ளாகேவ அவர< ெபயைர5�, அவ� ெச).ப�றி�$
க�[ய��  உட�I�றிய�  ஆசியராக�  க�ப�,<�  ெகா/��
தவ�  எ)பைத5�  அறி
<  ெகா/ேட).  அவர<  �ன2தமான
ஆசிய, ெதாழிைல5� சJக அ
த$ைத5� எ/ண�� பா��ைகய��, அவைர அ
த மரவ*ள2 கிழ�; ேவைர ஆைச5ட) +�ப
ைவ,த இ
த ேகHெக�ட �லிகைள மி�க சாதிய�L�Iட ேச��க ��5மா எ)Cதா) எ/ண, ேதா)றி

இ
த இட,தி� எ�ைம, த�க ைவ,தி�
த வைத�கா� ச�ப
தமாகF� சில வ�டய�கைள� ICவ< ப�ரேயாசனமாக இ��;�
என நிைன�கிேற). இ
த> சிைற>சாைல யாேரா ஒ�வ�ைடய ெபயெதா� வ :�ைட அபக,<, �லிக* அைத தம< வசதி�;
ஏ�றவாC மா�றியைம,த ஒ)றா;�. இதி� நா); ப;திக* உ/H.

நHவ�� உ*ள ெபய ேஹா�தா) அதிக� ேப� த�க ைவ�க���
த ப;தியா;�. நாQ� அதி�தா) இ�
ேத). அத) வட�;
ேநா�கிய  �)ப;திய��  எம< சிைறய�) இ����  கதF�,  ;C�காக  ஒ� சிC  வ�றா
ைத5�  உ/H.  அ
த  வ�றா
ைதய�)
கிழ�;��ற ��வ�� ஒ� சிறிய அைற உ/H. அதி�தா) தி�ைல நா) அ�; ெச)ற ேநர,தி� த�க ைவ�க�ப���
தா�. அ
த

Yarl TV Live
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அைற�;* நா� ேபாE வ�வத�; வழிக* எ<Fமி�ைல. எம< ேஹாலி) ப�)ப�கமாக  ேம�;��ற,தி� இ)ெனா� சிறிய அைற
உ/H. அத�;* எ�மா� ேபாEவர ��5�. இைதவ�ட எம�;� ப�)�றமாக ெவள2ேய இ)ெனா� சிறிய அைற உ/H.

இவ�ைறவ�ட ப�)ப�கமாக தன2ேய �லிகளா� �திதாக வ�ேசடமான �ைறய�� மிக ஒH�கமாக� க�ட�ப�ட சில ைகதி�I/Hக*
இ�
தன. அவ�றி� கHைமயான ;�றவாள2க* என�க�த�ப�ட சில� தன2ைமய�� ைவ�க�ப���
தன�. அவ�க* அ�; J)C
மாத� �த� ஒ� வ�ட�வைர தH,< ைவ�க�ப����ப< வழைம என அறி
ேத).

அ8வாC தH,< ைவ�க�ப���
த மாதகைல> ேச�
த சிவ� எ)பவைர� ப�)ன� எம< ப;தி�; மா�றிய��
தன�. அவ� Nமா�
ஆC மாத�க*வைர தன2ைமய�� இ�
த ப�)ன� எம< ப;தி�; வ
தி�
தா�. அவ� ஒ� �லி�ேபாராள2.  அவ� ெசEத ;�ற�,
ம�Hவ�� ப;திய�� இய�க �காமி� இ�
தேபா<,  அயலிL*ள ெப/ ஒ�வைர வ���ப�  அவ�ட) இரகசியமாக, ெதாட��
ைவ,தி�
த<தா).

அவ� எம< ப;தி�; வ
தப�)ன� சில� அவ�ட) ேப>N�ெகாH�க �ய)றன�. அவ� சில நா�களாக யா�டQ� ேபசவ��ைல. எ<
ேக�டாL�  வாEதிற�கமா�டா�.  யாைர5�  ஏெறH,<�  பா��கF�மா�டாh.  Nவைர  அ�ல<  மிக  உயர,தி�  உ*ள  ய)ன�
க�ப�கைள ெவறி,<� பா�,தப� இ��பா�. சJக,தி) ஒ� அ�கமான ஒ� மன2தைன இய�ைக�; மாறாக தன2ைம> சிைறய��
1�� ைவ,தா�, எ�ப� அவQ�; மன>சிைதF ஏ�ப�H சJக,திலி�
< அ
நிய�ப�H� ேபாவா) எ)பைத, அ
த இைளஞன2�
அ�ப�டமாக�  பா��க  ��
த<.  அவைன  என�;  அ�கி�  இ��கவ��டதா�,  நா)  அவQட) சதா  �ய)C,  அவன<  மன
இC�க,ைத�  ப��ப�யாக,  தள�,தி,  இCதிய��  அவன<  வாைய,  திற�க  ைவ,ேத).  ப�)ன�  நா)  அ�;  இ�
த  ஆC
மாத�கள2L�, அைத,ெதாட�
< ேகாவ�லா�க/�ய�� இ�
த ஒ� வ�ட,திL�, எ)ைனேய N�றிவ�� ஒ� ந�ல ந/பனாக
அவ) மாறிவ����
தா).

இ
த> சிைற>சாைலக* எ�லாவ�றிLமாக Nமா� 150 ைகதிக* வைர தH,< ைவ�க�ப���
தன�. ைகதிகள2� பல வைகய�ன�
இ�
தன�. மா�C இய�க�கைள> ேச�
ேதாேர அதிக�. ெபா<ம�கM� பல� இ�
தன�. �லிகள2� ;�றமிைழ,தவ�கM� பல�
இ�
தன�. எ�ைம�ேபா)ற சில�� இ�
ேதா�. சில சி�கள Ð �$ல(� ைகதிகM� Iட இ�
தன�. இ�;*ளவ�க* ெப��பாL�
வ�சாரைண�காக  ெகா/Hவர�ப�ட  ��கிய  நப�களாக  இ�
தன�.  இைதவ�ட  ப�ேவC  இட�கள2�  ேமL�  பல  சி,திரவைத
�கா�கM� சிைறகM� இ�
தன.

இ
த �கா�க* எ�லாவ�றிL� <Z�காய�லி�
த மிக�ெபய வைத �காைம வ��H�பா�,தா�,  ஆைன�ேகா�ைடய�லி�
த
இ
த Tank Ð 2 எ)ற �காேம ��கியமான<. அத�ெகா� காரண� இ
த �கா� கா
திய�) ேநர�� க�H�பா��� இ�
தைமயா;�.
�லிகள2)  மிக�ெபய  �லனாEF வைலயைம�ப��  கா
தி  J)றாவ<  இட,தி�  இ�
தா).  ப�ரபாகர)  �B இய�க,தி�;�
தைலவ� எ)றப�யா�, அவ� ேக*வ��; அ�பா�ப�ட Õதாைன, தைலவ�’.  அத�; அH,த நிைலய�� இ�
தவ) ெபா�ட�மா)
எ)ப< எ�ேலா��;� ெத
தேத.

�லிகள2) �லனாEF� ப�ைவ� ெபாC,தவைரய�� ெபா�ட�மா) தா) �த)ைம நப�.  யா4�பாண� அயாைலைய> ேச�
த
அவ)தா)  �லனாEF�  ப�வ�)  ச�வ  உலக,<�;மான  ெபாC�பாள�.  இர/டாவ<  நிைலய��  இ�
தவ)  கப�ல�மா).
திேகாணமைலைய>  ேச�
த  இவ),  �லனாEF�  ப�வ�)  இல�ைக  �Bவ<�;மான  ெபாC�பாள�.  J)றாவ<  நிைலய��
இ�
தவ)  கா
தி.  இவQ�  திேகாணமைலைய>  ேச�
தவ)தா).  இவ)  �லிக*  இய�க�  ப��,<  ைவ,தி��;�  சகல
ைகதிகM�;� அவ�கள< அைன,< சி,திரவைத �கா�க*, சிைற�Iட�க* அைன,<�;� ெபாC�பானவனாக இ�
தா). இ
த
வைகய��தா)  அவ�கள2)  ஒB�;�ைற  இ�
த<.  எ)Qட)  சிைறய��  ஒ)றாக,  த�கிய��
த  சில  ��கியமான  �லி
உC�ப�ன�க* Jலேம நா) இவ�ைற அறி
< ெகா/ேட).

�லிக* இய�க,தி� ஒ� ��கிய இய�க உC�ப�ன��; இ�லாத மFN சாதாரண ஒ� �லனாEF,<ைற உC�ப�ன��; உ/H.
அவ�கM�;*  உ*aைழ
<  பா�,தா�  �லனாEF�  ப�Fதா)  �லிக*  இய�க,ைதேய  நடா,<வ<  வ�ள�;�.  நா)
ேகாவ�லா�க/�ய�� அவ�கள< சிைற>சாைல காயாலய,தி� ேவைல ெசEத கால,தி�,  ேவC �கா�கள2லி�
< யாராவ<
ஏதாவ< அLவ� நிமி,த� அ�; வ
< ேபானா�, ப�)ன� நா) அ<ப�றி அ�;*ள ெபாC�பாள��;> ெசா)னா�, அவ� தி��ப��
ேக�ப< எ)னெவ)றா�, Ôவ
த< இய�கமா அ�ல< எ�கைட ஆ�களா?” எ)Cதா). Õஎ�கைட ஆ�க*’ எ)C அவ� க�<வ<
�லனாEF�ப�வ�னைரேய.  இ8வாCதா) �லிக* இய�க உC�ப�னைர5� �லனாEF�ப�வ�னைர5� அவ�க* ப�,<� பா�,<
நட
< ெகா/டா�க*.

ேவC ஒ� ச
த��ப,தி� அ��ேறா$ எ)ற �லனாEF� ப�வ�) ��கிய$த) எ)Qட) ஒ� சமய� உைரயாH�ேபா<, தம<
�லி  இய�க  ேபாராள2க*  இ
திய  இராZவ,<டQ� அதQட) <ைண நி)ற  இய�க�கMடQ�  ச/ைடய��  ஈHப�டேபா<
ைக�ப�றிய  ஆ5த�கைளவ�ட,  இ
திய  இராZவ� தி��ப�>  ெச)ற  ப�)ன�  தம<  �லனாEF�  ப�F  வ�சாரைணக* Jல�
ம(�ெடH,த ஆ5த�க* இ�மட�; அதிக� எ)C ெப�ைம5ட) ெசா)னா).

அ)C ப��பக� யா��;� வ�சாரைணக* எ<F� நைடெபறவ��ைல. எ�ப�ேயா இ)ைறய �,தா/H தின� இர,த� காய�க*
I�;ர�க*  எ<Fமி)றி  கழி
த<.  வ�சாரைண  ெசE5�  �லி�  �லனாEவாள�க*  கர�ப
தா�ட,தி�  ஈHப���
தைத,
வ�றா
ைதய�லி�
த  ய)னலி)  உைட
த  ஒ�  க/ணா�  இைடெவள2#டாக�  பா��க  ��
த<.  சிைற�;*M�  ெவள2ேய
ெச�L�ேபா< இரகசியமாக� ெபாC�கி வ
த சிC க�கைள ைவ,< தாய�, நா5� �லி5� வ�ைளயா�ைட> சில� வ�ைளயாHவைத
அவதான2,ேத). சி
தைனக* வ :�ைட> N�றி> சிறக�,தன.

ெதாட��

��ைனய பதிEக�
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