
Share  Report Abuse  Next Blog» Create Blog  Sign In

என� பதி�க
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கா�திேதச�தி� ம�ப�க�-09  

 

09வி�ப��� கா����ளி��� க�� பசிேயாட 
தி��பி வ�த ஒ� � ெச�வர�தின�ைத �, 

!�கதாைச � இ���வர இ#ெனா� � 

அ%கி��த ச%க�கைடைய பத� பா&�த�. பி'க� 
ெப�(க�, ேசாடா ேக'க�, அ)சி*�ைடக� எ#, 
எ�லாவ.ைற � அ�த� �!கா!� 0�கி1 
ெச#ற�.  

இவ.ைறவிட இ#ெனா� � கா���� ெச#, 
மா# ஒ#ைற ேவ�ைடயா( வ�த�. மதிய� 
1.00மணி� மா# கறி ட# சா4பா� !(�த�� 
ெச�வர�தின�தி# மீ��, !�கதா' மீ�� 
விசாரைண ஆர�பமாகிய�.  

!�ளி�ள !காமி# வடகிழ� *ைலயி� இ��த 
ெப)ய வாைக மர�தி# கீேழேய விசாரைண நட�த�. 

ெச�வர�தின!�, !�கதா:� தா%க� .றவாளிக� 
அ�ல எ#,�, ;ெளா�(ன� எதி)க� அ�ல எ#,� 20 
ேப�� சா4பா� சைம�� எ���வர !(யாத 
கா)ய� எ#,� அ4ப( ெப�மள<� சா4பா� 
சைம4பைத� க=டாேல இ�திய இரா>வ� த%கைள 
ைக� ெச?�வி�� எ#ற பய�திேலேய தா� சா4பா� 
ெகா=� வர ம,�ததாக த%க� நிைலைமைய எ���1 
ெசா#னா&க�.  

விசா)�தவ&க@� அவ&க� ெசா#ன� ச) 
எ#,ப�ட�. ஆனா� த%க@ைடய ஆ�க@� 
!�கதா' அ(�தைத அவ&களா� ஏ.,� ெகா�ள 
!(யவி�ைல.  

அத.காக அவB� த=டைன ெகா��காவி�டா� 
பி#; ம.றவ&க@� இ� ஒ� !#மாதி)யா? 
ேபா?வி�� எ#, அவ&க� நிைன�தா&க�. 

ெச�வர�தின�ைத ேபாகலா� எ#, அB4பிவி�� 
!�கதாைச நி,�தி ைவ�� "எத.காக நC எ%கட 
ஆ�க@� அ(1சனி" எ#, அவ&க� ேக�டா&க�.  

"ஐேயா, அ=ணாமாேர நா# ச�தியமா? அைவ� 
அ(�க�ல அைவ தா# என� அ(1சைவ. அ( தா%க 
ஏலாம� நா# அைத த�(வி�டனா#" எ#, ம#றா�� 
பாணியி� அவ& அவ&க@� பதி� ெசா#னா#.  

“ேட, ெபா? ெசா�லாத உ=ைமயி� நC அ(1சனிதாேன" 

எ#, அவ&க� மீ=�� மிர�(� ேக�க !�கதா:� 
அ�ைக வ��வி�ட�. ஐேயா, ச�தியமா? நா# 
அ(�க�ல எ#, அ�� ெகா=� ெசா#னா#. 

விசா)�தவ&க@� ேகாப� வ��வி�ட�.  
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3 ேப& அ�த விசாரைண��வி� இ��தா&க�. அதி� 
ச%கிலியின� !#னா� பா�கா4;4 பைடயிலி��த 
:�( த#Bைடய ) 56 ரக ைரபிைள ேலா� ப=ணி 
ேச4) ெலா�கி� (ெவ(4பத.கான விைசைய� த��� 
சாதன�) வி��வி�� ெச�மறி நாேய எ#னடா 
எ%க@� கா� �தவா பா&�கிறா? உ=ைமைய1 
ெசா�G நC எ�.).).யிBைடய ஆ� தாேன. 

ெசா�ேல�ேலேயா :��வி�வ# எ#, ப�ைல ந,மி 
க=கைள உ��(� ெகா=� (க)� (விைசயி�) 

ைகைய ைவ��வி�டா#. அ��த கண� �மி� எ#ற 
ச�த��ட# ெந�4ைப� க�கி� ெகா=� =� 
சீறி4பா?�த�.  

"ஐேயா, அ�மா" எ#, அலறியவா, !�கதா' 
நில�தி� வி��தா# உயி& ேபா?வி�ட�. 

ெநH:4பதியி� இ�தய4 பதிைய பி?���ெகா=� 
=� ெவளிேயறி ெச#,வி�ட�.  

ஒ� 100 மீ.ற& 0ர� ெச#றி��காத 
ெச�வர�தின� "ஐேயா, எ#ர த�பி ராசா" எ#, 
அலறி�ெகா=� தி��பி ஓ( வ�தா&. :�( திைக��4 
ேபா?வி�டா#. 'ேசJ) ெலா� ேபா���தாேன 
இ��ேத#, எ4ப( ெவ(�த�' எ#, அவ# தன� 
�4பா�கிைய� 0�கி4 பா&�தா#. விசாரைண��வி� 
இ��த ம.ற இ�வ�� ேப? அைற�த மாதி) ஒ#,� 
ெச?ய !(யாம� திைக��4 ேபா?வி�டா&க�.  

!காமி� ம.ற4 பதியி� த%கியி��த ச%கிலி உ�பட 
ம.றவ&க� த%க@ைடய �4பா�கிகைள� 0�கி� 
ெகா=� பத.ற��ட# அ%ேக ஓ(வ�தா&க�. அத.ள 
விசய� அறி�த ம.றவ&க@� அ% வ�� 
K(வி�டா&க�. !�கதாசி# இள� மைனவி 
கணவனி# உயிர.ற உட� மீ� வி��� கதறிய கதற� 
பா&�க ப)தாபமாக இ��த�. ;ெளா� �வி� வா? 
திற�� யா�� எ�<� ேபசவி�ைல. அவ&கள� 
ெமௗன� ஊரவ&க@� ேமG� பய�ைத� த�த�. 

 

!கா� ெபா,4பாள�� ச%கிலி � :�(ைய 
விசா)�தன&. அவ# தா# மிர��வத.காக�தா# 
�4பா�கிைய கா�(யதாக<�, அ� ெவ(�� எ#, 
நிைன�கவி�ைல எ#,� தன� �4பா�கியி# ேச4( 
ெலா� ேவைல ெச?யவி�ைல எ#,� ெசா#னா#.  

ச%கிலி அவன� �4பா�கிைய வா%கி4 ப)ேசாதி�� 
பா&�த ேபா� அத# ேச4( ெலா� உைட�க4ப�(��த� 
ெத)�த�. உ#ர �வ�கி#ைர ேச4(ெலா� உன�� 
ெத)யாம� எ4ப( உைட � எ#, ச%கிலி :�(ைய� 
ேக�க, அவ# அ�தா# என�� ெத)யவி�ைல 
எ#,� , தா# சா4பிட4 ேபா�ேபா� தன� 
�4பா�கிைய ஆ த தளபாட4 பதியி� ைவ��வி��1 
ெந#றதாக<� , அ% யாேரா ேவ=�ெம#, இைத 
உைட�திர�க ேவ=�� எ#,� , இதி� ஏேதா சதி 
இ��கி#ற� எ#,� ெசா#னா#. சா4பா�� ேநர�தி� 
ஆ த�தளபாட� பதி� ேபான� யா& எ#, 
இரகசியமாக விசா)��4 பா&��� யாைர � க=� 
பி(�க !(யவி�ைல. ச%கிலி இ� மாணி�கதாசனி# 
கா)யமாக�தா# இ��க ேவ=�� எ#,� , 
அவ#தா# தன� ஆ�கைள� ெகா=� இரகசியமாக 
இைத ெச?தி��கலா� எ#,� ச�ேதக4ப�டா#. 

இ�த ச�ேதக�ைத உ,தி ெச?ய மாணி�கதாசனி# 
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ஆ�க� யா& யா& !�ளி�ள !காமில இ��கிறா&க� 
எ#, ச%கிலி � அ�த !கா� ெபா,4பாள�� ேச&�� 
க=�பி(�க !ய#றன&. வச�த# � தா%க� 
எ�<� ெத)யாத ந�ல பி�ைளக� ேபால நட�� 
ெகா=� மாணி�கதாசனி# ஆ�கைள ேத�� 
ச%கிலியி# !ய.சி� ஒ��ைழ�தன&.  
!�ளி�ள� இ4ப( அமளி�மளி4ப��� 
ெகா=(��� ேபா� !�ளி�ள���� கிழ�ேக 
இ��த ;ெளா�(# ம.ெறா� !காமான 
H:�ள�தி� இ#ெனா� ச�பவ� நட�த�.  

ம#னா)லி��� மதவா1சி ெச�G� சாைலயிG�ள 
H:�ள� ச�தியி� ;ெளா�(ன� ேசாதைன1சாவ( 
இ��த�. அ�த சாவ( தா# H:�ள� !�ளி�ள� 
!கா�க@�கான உண< விநிேயாக1 சாவ( எ#,� 
ெசா�லலா�. ம#னா)லி��� ெகா��; ேநா�கி 
ெச�G� வாகன%க@� (ெலாறி !த� கா& வைர) 
ெகா��பிலி��� ம#னாைர ேநா�கி வ�� 
வாகன%க@� இ�த1 ேசாதைன1சாவ(யி� ேசாதைன 
ெச?ய4ப��. இ�த1 ேசாதைனயி# ேபா� ேசாதைன� 
� ேக�� பண�ைத ம��ம�ல அவ&க� வி��பிய 
சாமா#கைள � ெகா���வி���தா# ெச�ல 
ேவ=��.  

க�வா�� சி.ப%க�, அ)சி *�ைடக�, ெகா�ேகா 
ேகாலா, ப#�ரா ேக:க�, )#பா� ம.,� உல& பா�மா 
ெப�(க�, உ�4;க�, அவ&க� எைதெய�லா� 
வி��;கி#றா&கேளா அைத எ�லா� பயண�கார&க� 
ெகா���வி���தா# ெச�ல ேவ=��. 

இைவெய�லா� பயண�தி.காக அவ&க� அறவி�� 
வ)4பண�தி� அட�கமி�ைல. எ#ன த�பியவ இ4ப( 
அநியாய� ெச?யிறிய� எ#, ேக�க�Kட ேவ=டா� 
த%க@�� !>!>�தாேல ேபா�� அ��த கண� 
!>!>�தவ&க� ;லிகளி# ஆ� எ#, !�திைர 
�த4ப�� அ(�� உைத�� இ���1 
ெச�ல4ப�வேதா� அவ&கள� வாகன%க@� பறி!த� 
ெச?ய4ப�� வி��.  

 

அ�ேபா� அJவழியா� வ�� ப'க�, மினி ப'க�, 

கா&க�, வா#க� எ�லா�. நி,�தி ைவ�க4ப�� 
அவ.றி� ;லிகளி# ஆதரவாள&க� (அதாவ� 
;ெளா�(. எதிரானவ&க�) வ�கி#றா&களா எ#, 
தCவிரமாக க=காணி�க4ப��. இ�த� 
க=காணி4பாள&க� வ�� ேபா� யாராவ� பய�தி� 
!ளிசிவி�டா� ேபா�� உடேன அவ&க� ;லிக� எ#, 
!�திைர �த4ப�� வி�வா&க�. அவ&கள� பயண� 
ெகா��ைப ேநா�கிேயா மதவா1சிைய ேநா�கிேயா 
இ��கா�. ;ெளா�(# பிரதான !காமாக 
ெச�(ள�ைத ேநா�கி� தா# இ���.  

வ<னியாவிG� ச) H:�ள�திG� ச) வ)வN� 
ம.,� ேசாதைன1 சாவ(கைள நி&ணயி�� 
ெபா,4;�கைள வ#னிமாவ�ட இரா>வ 
ெபா,4பாளரான மாணி�கதாச# தா# ேநர(யாக 
ைகயா=� வ�தா#. ேசாதைன1 சாவ(களி� ைக� 
ெச?ய4ப�பவ&க� H:�ள !காமிேலா, 
!�ளி�ள !காமிேலா ைவ�க4ப�வதி�ைல.  

மாணி�கதாசனி# ேநர( க��4பா�(� உ�ள 
ெச�(ள !காமி.ேக அவ&க� ெகா=� 
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ெச�ல4ப�வா&க�. அ�த !காமில விசாரைண� 
ைகதிகைள விசா)4பத.ெக#ேற ஒ� தனியான 
வைதKட� இ��த�. மாணி�கதாசB� ;லிக� 
அ�ல� ;லிகளி# ஆதரவாள&க� எ#, 
க�த4ப�கி#றவ&கைள1 சீ=( வைத�� 
விைளயா�வதி� ஒ� தனி ச�ேதாச�. இ� 
அவB��ள ஒ� மனேநா? எ#, Kட1 ெசா�லலா�.  

;லி எதி&4; சாகச� எ#ற ெபய)� அவ#; ெச?த இ�த 
மனிதவைதகைள ேநர(யாக<�, பகிர%கமாக<� 
எதி&�தவ&களி� H:�ள� !கா� ெபா,4பாளராக 
இ��த பா�� எ#ற கேணசலி%க!� ஒ�வ&. இவ& 
இய�க�தி� மாணி�கதாசB� சமகால�தவ&, 
ேபாராளிகளி� நC=டகால� சிைறயி� இ��தவ�� 
Kட. ஆனாG� ஆைன�ேகா�ைட கால�தி. !# 
இவ& ஈேரா' உ,4பினராக இ��தவ&. அைதேய 
இவ��கான ைறவாக மாணி�கதாச# 
ெசா�லிவ�தா#.  

இ�த4 பி#னணியி� ஈேரா' இய�க�தி# ம�திய � 
உ,4பினரான ஐயா எ#பவைர � இ#ெனா�வைர � 
H:�ள ேசாதைன சாவ(�� ;லிக� எ#, 
ெசா�லி பி(�� வ�த�. அவ&கைள !#ேப 
அறி�தி��த பா�� அவ&க� ;லிகள�ல 
ஈேராh'கார&க� அவ&கைள ெச�(ள� ெகா=� 
ேபாக ேவ=டா�. H:�ள�தி� ைவ�ேத நா# 
விசா)�கி#ேற# எ#, அைழ��1 ெச#,வி�டா&.  
இ� மாணி�கதாசைன ேகாபமைடய1 ெச?�வி�ட�. 

அவ#; தன� அதிகார�ைத பய#ப��தி� ேக��� 
பா�� அவ&கைள அவ)ட� ஒ4பைட�கவி�ைல. 

உமாமேக'வர# ெசா#னா� ம��ேம அவ&க� 
ஒ4பைட�க4ப�வா&க� எ#, பா�� க=(4பாக1 
ெசா�லிவி�டா&.  
மாைலதC< தா�தG�கான தயா)4; ேநர�தி� இ� 
நட�ததா� உமாமேக'வர# இைத கவன�தி� 
எ��கவி�ைல. பா�� மாைலதCவி� ெச#, மாப�(� 
ெகா=ட�� மாணி�கதாசB� வசதியாக4 
ேபா?வி�ட�. ஆனா� உடன(யாக அவ# கா)ய�தி� 
இற%கவி�ைல.  

த.ேபா� தன�ெகதிராக .ற� :ம��பவ&க@� 
த#Bைடய ச�தி எ#ன எ#பைத நி�பி�க ேவ=(ய 
ேதைவ அவB� ஏ.ப�ட�. அதனா� H:�ள�தி� 
த���ைவ�க4ப�(��� ஐயாைவ � ம.றவைர � 
ெகாைல ெச?ய அவ#; அ% ;ற4ப��1 ெச#றா# 
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