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1.ஒனற

கமை 1 , 2015
விடியேற்ககோவல 6 மைண. மைகோர்கழி மைகோதப் பன,
துடியேலூர் கிரகோமைம் முழுவைவதயும் கபகோர்வவை
கபகோல கபகோர்த்தயிருந்தது . ஆங்ககோங்கக வதரு
விளக்குகள் அங்வககோனறம் இங்வககோனறமைகோக
மினனக் வககோண்டிருந்தன . வபகோதுமைக்கள் ஒருவைர்
பின ஒருவைரகோக டீக்கவடைவயே கநகோக்கி
பவடைவயேடுத்தவைண்ணம் இருந்தனர். அங்கக
வபருசுகள் ஆளுக்வககோரு பக்கமைகோக
வசெய்தத்தகோவள கமைய்ந்து வககோண்டிருந்தகோர்கள் .
தவலயேங்க வசெய்தவயே உரக்கமைகோக வைகோசிக்கத்
வதகோடைங்கினகோர் ரகோமைசெகோமி வபருசு .
“ஆளுங்கட்சிவயேச் கசெர்ந்த துடியேலூர் செட்டைமைனற
உறப்பினர் மைகோர்த்தகோண்டைம் மைகோயேம் . கபகோலீஸ
கதடுதல் கவைட்வடையில் தீவிரம் ” .
டீக்கவடையில் இருந்த அத்தவன வபருசுகளும்
ஒரு கசெர, ரகோமைசெகோமிவயேகயே பகோர்க்க, அவைர் கமைலும்
படிக்க வதகோடைங்கினகோர்.

மைகோர்த்தகோண்டைம் வையேது (52) .கககோவவை துடியேலூர்
வதகோகுதயில் ஆளுங்கட்சி செகோர்பில்
கபகோட்டியிட்டு வபருவைகோரியேகோன வைகோக்குகள்
வித்தயேகோசெத்தல் வவைற்றி வபற்றவைர் . கட்சியில்
மிகுந்த வசெல்வைகோக்கு வககோண்டை இவைர், கநற்ற
இரவு 8 மைணயேளவில் தன பண்வண வீட்டுக்குச்
வசெனற விட்டு, வீடு தரும்பும்கபகோது அவைர்
மைகோயேமைகோனதகோக தகவைல்கள் வதரிவிக்கினறன .
அவைருடைன ககோர் டிவரவைர் கதகரசெனும் உடைன
இருந்தகோர் எனபது குறிப்பிடைத்தக்கது . கநற்ற
இரவு முதல் அவைரது வீடு மைற்றம் பண்வண
வீடுகவள ஒட்டியுள்ள பகுதகளில் கபகோலீசெகோர்
கதடுதல் கவைட்வடையில் களமிறங்கியுள்ளனர் .
அவைர் கடைத்தப்பட்டைகோரகோ ? இல்வல
தவலமைவறவைகோனகோரகோ? எனகினற பல
கககோணங்களில் கபகோலீசெகோர் விசெகோரவண
கமைற்வககோண்டுள்ளனர். இந்த செம்பவைம் துடியேலூர்
பகுதயில் வபரும் பரபரப்வப
ஏற்படுத்தயுள்ளது” . எனற படித்து முடித்தகோர்
ரகோமைசெகோமி. கூட்டைத்தல் இருந்த வபருசு ஒனற தன
பங்கிற்கு , எனனய்யேகோ இது அநியேகோயேம் !
ஆளுங்கட்சி MLA வை ககோணமைகோம் ! கபகோன
எவலக்செனல(election) ஓட்டு ககக்க வைரும்கபகோது,

கதகோள்ல துண்கடைகோடு பகோத்தது . இப்ப தவலப்புச்
வசெய்தல வைர்ற அளவுக்கு பிரபலமைகோயிட்டைகோகர !
எனற சிரித்தகோர் . அப்படிகயே இவதப்பற்றி
கபசிக்வககோண்டு ஒவ்வவைகோருவைரகோக கிளம்ப
ஆரம்பித்தனர் . டீக்கவடை வபஞ்ச் ககோலியேகோனது .
-------------------------------

2.இரண்டு

கநரம் ககோவல 10 மைணவயேத் தகோண்டியிருந்தது .
MLA மைகோர்த்தகோண்டைம் வீட்டுக்கு முனகப
மிகப்வபரியே ஜனக் கூட்டைமிருந்தது . கபகோலீஸ
வைகோகனங்கள் ஒலி விளக்குககளகோடு
நிறத்தபட்டிருந்தன . கட்சிக் கவர
கவைஷ்டிகளுடைன ஆளுங்கட்சி வதகோண்டைர்கள்
ஒருபுறம், கவைவல கதகோய்ந்த முகங்களுடைன
ககோணப்பட்டைனர் . மீடியேகோக்கள் தங்கள் பசிக்ககோக
வைருகிற கபகோகிறவைர்கவளவயேல்லகோம்
வைலுக்கட்டைகோயேமைகோக, கபட்டி
எடுத்துக்வககோண்டிருந்தனர் . துக்கமும்
கண்ணீருமைகோக மைகோர்த்தகோண்டைத்தன மைவனவி
நிர்மைலகோ , நிருபர்களின ககள்விக்கு பதலளித்துக்
வககோண்டிருந்தகோர்.
நிருபர் 1 : கமைடைம் கவடைசியேகோ அவைர் உங்ககிட்டை
எப்ப கபசினகோர் ? எனன வசெகோனனகோர் ?
நிர்மைலகோ : பதல் வசெகோல்வைதற்கு முனகப
கண்களில் கண்ணீர் தகோவர தகோவரயேகோக ஊற்ற
கபகோல் வககோட்டிக்வககோண்டிருந்தது . அவைர்

பண்வண வீட்ல இருந்து கிளம்பிட்டைதகோகவும் ,
சீக்கிரம் வைந்தடைகறனும் வசெகோனனகோர் .
நிருபர் 2 : கமைடைம் ! உங்களுக்கு வதரிஞ்சு
அவைருக்கு யேகோரவைது அரசியேல் எதரிகள்
இருக்கிறகோங்களகோ ? நீங்க யேகோர் கமைலயேகோவைது
செந்கதகப்பட்றீங்களகோ ?
நிர்மைலகோ : (செற்ற கககோபமைகோன வதகோனயுடைன)
எனக்கு வதரிஞ்செ வைவரக்கும் அவைருக்கு எதரிகள்
எனற யேகோரும் கிவடையேகோது . இனனும் அவைருக்கு
எனன ஆச்சுனகன யேகோருக்கும் வதரியேல. அவைர்
கண்டிப்பகோ தரும்பி வைந்தடுவைகோர்னு நம்பிக்வக
எனக்கு இருக்கு. கமைலும் கமைலும் ககள்வி
ககட்டு என கவைதவனவயே அதகரிக்ககோதீங்க .
தயேவு வசெஞ்சு எனவன வககோஞ்செம் தனயேகோ
விடுங்க எனற வசெகோல்லிவிட்டு அழுது
புலம்பியேபடிகயே வீட்வடை கநகோக்கி நடைந்தகோர்.
அந்த கநரம் பகோர்த்து ஆளுங்கட்சியின செட்டைம்
மைற்றம் ஒழுங்குத்துவற அவமைச்செர்
புண்ணயேகககோடி, தன செககோக்களுடைன ஸககோர்பிகயேகோ
ககோரில் வைந்து இறங்கினகோர் . அங்கக நினறிருந்த
கபகோலீஸ அதககோரிகள், அவைவரப் பகோர்த்தவுடைன
செல்யூட் அடித்து விட்டு, அங்கிருந்த ஜனக்

கூட்டைத்வத அப்புறப் படுத்தக் வககோண்டிருந்தனர்
. அவைர் உள்கள நுவழைந்ததும் , எதகர வைந்த
துடியேலூர் கபகோலீஸ இனஸவபக்டைர் ரவி,
அவைவரப் பகோர்த்து செல்யூட் அடித்துவிட்டு குட்
மைகோர்னங் செகோர் எனறகோர் . உடைகன அவமைச்செர்
புண்ணயேகககோடி வவைறப்புடைன , குட் மைகோர்னங்
எல்லகோம் இருக்கட்டும் ! ஏதகோவைது நம்பத்தகுந்த
தகவைல் இருக்ககோ? இதுவைவரக்கும் எனன க்ளு
வகவடைச்சிருக்கு ? எனறகோர்?
செகோர் அவைகரகோடை வமைகோவபல் நம்பர trace
பண்ணட்டு இருக்கககோம், இப்ப அது கவடைசியேகோ
பகோரதயேகோர் பல்கவலக் கழைகத்துக்கும் ,
மைருதமைவலக்கும் இவடைகயே இருக்கிற ஒரு
டைவைர்ல இருந்து ஒரு சிக்னல் கிவடைச்சிருக்கு .
அந்த இடைத்த வசெக் பண்றதுக்ககோக எங்க டீம் அங்க
கபகோயிருக்ககோங்க. கசெகோ! கூடியே சீக்கிரகமை ஒரு
நல்ல தகவைல நகோமை எதர்பகோக்கலகோம் செகோர் எனறகோர்
இனஸவபக்டைர் ரவி.
எனன கருமைத்த கவைணகோலும் பண்ணுங்க !
எனக்கு சீக்கிரம் ஒரு நல்ல நியூஸ வைர்றனும்
எனற கறகோரகோக வசெகோல்லி விட்டு அந்த இடைத்வத
விட்டு நகர்ந்தகோர் அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி .

மைகோர்த்தகோண்டைம் வீட்டு உறவினர்கள்,
நிர்மைலகோவுக்கு செற்கற ஆறதலகோன வைகோர்த்வதகவள
வசெகோல்லி கதற்றிக்வககோண்டிருந்தனர் . அவமைச்செர்
புண்ணயேகககோடிவயேப் பகோர்த்ததும் அவனவைரும்
எழுந்து நினற வைணக்கம் வவைத்தனர் .
நீ ! ஒனனும் கவைவலப்படைகோதமைகோ !
மைகோர்த்தகோண்டைத்துக்கு ஒனனும் ஆககோது. அவைன
எங்கிருந்தகோலும் அவைவன வககோண்டுவைந்து
பத்தரமைகோ கசெர்ப்பது எனகனகோடை வபகோறப்பு .
உனகனகோடை வைருத்தத்தல் எனக்கும் பங்குண்டு.
இத்தவனக்கும் கமைல அவைன என நண்பன .
எனற ஆறதல் கூறினகோர்.
கபகோலீஸ ககோரில், AC வயே ஆன பண்ணட்டு,
சீட்டில் செகோய்ந்து வககோண்டு, சிறிகத
கண்ணயேர்ந்தருந்தகோர் இனஸவபக்டைர் ரவி. அந்த
கநரம் பகோர்த்து அவைர் பகோக்வகட்டில் இருந்த
வசெல்கபகோன கதறியேது. எடுத்து பகோர்த்த அவைர்
ஹகலகோ எனறகோர். மைறமுவனயில் இருந்த குரல் ,
செகோர் ! நகோன செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் கபசுகறன .
வசெகோல்லுங்க குமைகோர் ! எனன அவைர trace
பண்ணடீங்களகோ ? .

கநகோ செகோர் ! இனனும் இல்ல . இப்ப வைவரக்கும்
நகோங்க மைருதமைவல TO பகோரதயேகோர் யுனவைர்சிட்டி
ஏரியேகோ fullah வசெக் பண்ணட்கடைகோம் . அந்த
சிக்னல் இப்ப எனனகோச்சு? எதுவுகமை புடிபடைல .
ஓ ! shit… ஓகக குமைகோர் .. நகோன அதுக்குள்ள
துடியேலூர் எதர்கட்சி தவலவைர் சிங்ககோரத்த
பகோர்த்துட்டு வைந்துடைகறன எனற வசெகோல்லி
வலவன துண்டித்தகோர் ரவி.

3.மூனற

துடியேலூரின எல்வலயில் இருந்தது செஞ்சீவி
பிவரகவைட் கஹகோஸபிடைல் . மிகப்
பிரமைகோண்டைமைகோக, கிட்டைத்தட்டை 25 ஏக்கர்கவள
வைவளத்துப் கபகோட்டைபடி, இருந்தது அதனுவடையே
உட்கட்டைவமைப்பு . மைருத்துவைமைவனயின உட்புற
சுவைர்களில், விருதுகவள வகயில் பிடித்தபடி
டைகோக்டைர் குணகசெகரனன புவகப்படைங்கள்
வவைக்கப்பட்டிருந்தது. அவைரின அவறயில்
இருந்து வபல் செப்தம் ககட்டைது . அமைர்ந்தருந்த
கநகோயேகோளிகள் ஒருவைர் பின ஒருவைரகோக உள்கள
வசெனற வைண்ணம் இருந்தனர் . குணகசெகரன .
வையேது 55 இன விளிம்பில் இருக்கும் . வைட்டைமைகோன
சிரித்த முகம் . ஒரு கநகோயேகோளியின வமைடிக்கல்
ரிப்கபகோர்ட்வடை கம்ப்யூட்டைர் தவரயில் பகோர்த்துக்
வககோண்டிருந்த அவைர் , செற்கற முகம் மைகோறினகோர் .
உடைகன பக்கத்தல் இருந்த வடைலிகபகோனல்
இருந்து எண்கவளத் தட்டினகோர் . மைறமுவனயில்
NURSE செகுந்தலகோ கபசினகோள் .

செகோர் GOOD Evening ! . WHAT SHALL I DO FOR YOU
NOW ?
டைகோக்டைர் குணகசெகரன : கபகோன மைகோசெம்
MARTURY க்கு கபகோன கநகோயேகோளிகள் லிஸடும் ,
அவைங்ககளகோடை வமைடிக்கல் வரககோர்ட்ஸம் எனக்கு
கவைணும் . ப்ளீஸ GET இட் IMMEDIATELY .
NURSE செகுந்தலகோ : எஸ செகோர் ! I ‘ll BE THERE IN 1 ௦
MINUTES WITH RECORDS . எனறவுடைன
மைறமுவனயில் இவணப்பு துண்டிக்கப் பட்டைது .
குணகசெகரன கம்ப்யூட்டைர் தவரவயேகயே
வவைறித்துப் பகோர்த்துக் வககோண்டிருந்தகோர் . 1 ௦
நிமிடைத்தல் NURSE செகுந்தலகோ வமைடிக்கல்
ரிப்கபகோர்ட்ஸ உடைன டைகோக்டைர் குணகசெகரனன
அவறயில் பிரகவைசித்தகோள் . ரிப்கபகோர்ட்வடை
வகயில் வைகோங்கியேவுடைன , படை படைப்புடைன
அவதப் புரட்டினகோர் . ஒவ்வவைகோரு இறந்த
கநகோயேகோளியின ரிப்கபகோர்வடையும் , கவைனமைகோகப்
பகோர்த்த அவைர் , செகுந்தலகோவின பக்கம் தரும்பி ,
செகுந்தலகோ ! கநத்து முத்துச்செகோமிங்கற ஒரு PATIENT
இறந்தருக்ககோரு . அதப் பத்த எனன

வநனக்கிறீங்க ? அவுங்க WIFE கூடை உங்ககிட்டை
கபசிட்டு இருந்தகோங்ககள . எனன பிரச்செவன ?
செகுந்தலகோ : ஓ ! அதுவைகோ செகோர் ! . பகோவைம் செகோர் அந்த
அம்மைகோ ! . அந்த மைனுஷன செரியேகோன தண்ண
பகோர்ட்டி . கநத்து எகதகோ வீட்டு பிரச்செவனல ,
வககோஞ்செம் ஓவைரகோ குடிச்சிருப்பகோன கபகோல
இருக்கு . கபகோவத தவலக்ககறி , மூச்சு
கபச்சில்லகோமை கபகோய் கநத்து வநட்
கஹகோஸபிடைல்லகயே இறந்துட்டைகோன செகோர் .
டைகோக்டைர் குணகசெகரன : இஸ இட் . ஹ்ம்ம் .
ஓகக . இந்த ரிப்கபகோர்ட்ஸ எல்லகோம் யேகோர் HANDLE
பண்றகோங்க ? .
செகுந்தலகோ : செகோர் ! நகோன தகோன HANDLE பண்கறன .
எனகூடை பிரியேகோ , ஸ்ரீநித, மைலர்விழினனு மூணு
புது NURSE ங்க இருக்ககோங்க . அவைங்க JOIN
பண்ண ஒரு மைகோசெம் தகோன ஆச்சு . இப்பத்தகோன
அவைங்க TRANING அட்வடைனட் பண்ணட்டு
இருக்ககோங்க .
டைகோக்டைர் குணகசெகரன : செற்ற கயேகோசித்த அவைர் ,
“ஓகக . YOU CARRY ON .” எனறகோர் .

செகுந்தலகோ : எஸ செகோர் ! எனற கதவவை தறந்து
விட்டு வவைளிகயேறினகோள் .
செகுந்தலகோ வவைளிகயேறியேதும் , குணகசெகரனன
முகம் செற்கற சிவைந்தது .

4.நகோனகு

கநரம் மைதயேம் 2 மைணவயே கடைந்தருந்தது .
டிவிவயே பகோர்த்துக்வககோண்கடை கம்மைங்கூவழை
மிளககோயுடைன கசெர்த்து, குடித்துக்வககோண்டிருந்தகோர்
செமூக ஆர்வைலர் செற்குணம் .
வையேது 60 ஐ வதகோட்டிருக்கும் . பண ஓய்வு வபற்ற
தமிழ் ஆசிரியேர். கதர் கவைட்டி கதர் செட்வடையுடைன
ஒரு மூக்குக் கண்ணகோடி. கபகோலத்தன பல
பகுதகவள இயேற்வக அனவன தன வைசெம்
எடுத்துக்வககோண்டிருந்தகோள் கபகோலும் !
ஆங்ககோங்கக நவரத்த முடிகள் வதனபட்டைன.
செமுதகோயேத்தன அவைலங்களுக்கு எதரகோக குரல்
வககோடுப்பவைர் . செற்குணம் தகோத்தகோவவைப் பற்றி
வதரியேகோதவைர் யேகோரும் இல்வல எனகிற அளவுக்கு
அந்த ஏரியேகோவில் பிரபலமைகோயிருந்தகோர் . கநரத்வத
பகோர்த்துவிட்டு, கசெனல்கவள ஒனறன பின
ஒனறகோக மைகோற்றிக்வககோண்டிருந்த அவைர்,
தவலப்புச்வசெய்தகள் எனற தன கண்ணல்
பட்டைவுடைன டிவியின செத்தத்வத
அதகப்படுத்தனகோர் . டிவி தவரயில் வதனபட்டை,

அந்த வசெய்த வைகோசிக்கும் வபண், தன வைகோல்யுவமை
அதகரித்தகோள் .
வைணக்கம் ! இனவறயே முக்கியேச்வசெய்தகள் .
பிரதமைரின கககோரிக்வகவயே ஏற்ற எதர்கட்சிகள்
பகோகிஸதகோனுக்கு எதரகோன கண்டைன தீர்மைகோனத்வத
ஆதரித்தனர் .
உலக அளவில் facebook
உபகயேகோகபடுத்துபவைர்களின பட்டியேலில்
இந்தயேகோவுக்கு முதலிடைம் . இந்தயேகோ வைந்துள்ள
facebook நிறவைனர் மைகோர்க் ஜஜூகர்பகோர்க் வபருமிதம்.
ஆளுங்கட்சிவயேச் கசெர்ந்த துடியேலூர் செட்டைமைனற
உறப்பினர் மைகோர்த்தகோண்டைம் மைகோயேம் . அவைர்
கடைத்தப்பட்டைகோரகோ ? இல்வல
தவலமைவறவைகோனகோரகோ? எனகினற பல
கககோணங்களில் கநற்ற இரவுமுதல் கபகோலீசெகோர்
தீவிர விசெகோரவண கமைற்வககோண்டுள்ளனர்.
தடுக்கிட்டு பகோர்த்துக்வககோண்டிருந்தகோர் செற்குணம்.
உடைகன அவைர் வீட்டு கதவு தட்டைப்படும் செப்தம்
ககட்டைது . வமைல்ல எழுந்து தள்ளகோடிக்
வககோண்கடை வசெனற, கதவவைத் தறந்த மைற

வினகோடி, அவைரின நண்பர் நமைச்சிவைகோயேம்
எதர்ப்பட்டைகோர்.
வைகோ! நமைச்சிவைகோயேம்! எனன இவ்களகோ சீக்கிரமைகோ
நம்மை வீட்டுக்கு வைந்தருக்க ! எனன விஷயேம் ?
ஐயேகோ ! நியூஸல பகோத்தீங்களகோ நம்மை துடியேலூர் MLA
வை ககோணமைகோம் . எனன ஆனகோர்னகன யேகோருக்கும்
வதரியேவலயேகோம்? எனறகோர் நமைச்சிவைகோயேம்.
ஆமைகோம் ! நகோனும் இப்பதகோன பகோத்கதன ! ஒகர
குழைப்பமைகோ இருக்கு .
ஐயேகோ! இதுல எனன குழைப்பம் உங்களுக்கு!
அவைனுக்கு எதரகோக எத்தவனகயேகோ
கபகோரகோட்டைங்கவள நீங்கள் அனுபவித்தீர்கள் .
வையேதகோனவைர் எனற கூடை பகோர்க்ககோமைல் உங்கவள
அடித்வதல்லகோம் துனபுறத்தயிருக்கிறகோன.
ஐயேகோ வபகோறவமைக்கும் ஒரு எல்வல உண்டு .
உங்ககளகோடை கபகோரகோட்டைத்வத யேகோருக்கும்
வதரியேகோத மைகோதரி ஒடுக்கிட்டைகோங்ககள ! இதுக்கும்
கமைலயும் நீங்க தன ஆளகோ நினனு கஷ்டைப்பட்றத
எனனகோல பகோர்க்க முடியேல. கவைண்டைகோம்யேகோ
விட்ரலகோம் . இந்தக் ககோலத்து

அரசியேல்வைகோதகள்கிட்டை எல்லகோம் நகோமை நல்ல
மைனத்வத எதர்பகோர்க்க முடியேகோது, கககோடி
கககோடியேகோ பணத்வத கவைண்டுமைகோனகோல்
எதர்பகோர்க்கலகோம் . அவைங்கல எதுத்து நம்மைகோல
ஒனனும் பண்ண முடியேகோது . அவைன வசெய்த
விவனகளுக்ககோக இனற அவைன
அனுபவிக்கிறகோன . இது நமைக்கு செகோதகம் தகோகன.
இல்வல நமைச்சிவைகோயேம்! . அது தவைற . நமைக்கு
கவைண்டியேது அவைனுவடையே கவைதவன அல்ல .
நமைது கநகோக்கம் அவைன தன தவைவற உணர்ந்து ,
நமைது அரசு பள்ளிக்கு அருகக உள்ள
அவைனுவடையே டைகோஸமைகோக் கவடைவயே மூடை
கவைண்டும் . பள்ளிக் குழைந்வதகள் படிக்கும்
இடைத்தற்கு அருகக டைகோஸமைகோக் கவடையேகோ ?
இனவறயே ககோல இவளஞர்கள் செமுதகோயேத்வத
மைறந்து, வவைறம் செகோரகோயேத்வத மைட்டுகமை
விரும்பும் நிவல ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிவல
மைகோற கவைண்டும் . நகோன ககோந்தயேவைகோத . இதற்ககோக
எப்கபர்ப்பட்டை கபகோரகோட்டைங்கவளயும் நகோன
அறவைழியில் செந்தக்கத் தயேகோரகோக இருக்கிகறன .
என கவடைசி மூச்சு இருக்கும் வைவர இதற்ககோக
கபகோரகோடுகவைன எனறகோர் செற்குணம்.

5.ஐந்து

கநரம் மைதயேம் 1:30 மைண.
துடியேலூர் எதர்கட்சித் தவலவைர் சிங்ககோரத்தன ,
வீட்வடை கநகோக்கி இனஸவபக்டைர் ரவியின ககோர்
பயேணத்துக் வககோண்டிருந்தது . வபகோதுமைக்களிடைம்
விசெகோரித்த கபகோது அவைர்கள் கூறியே கருத்துக்கள்
ஒவ்வவைகோனறம் அவைருக்கு விசித்தரமைகோக
இருந்தது. ஒவ்வவைகோனறகோக
அவசெகபகோட்டுக்வககோண்கடை வைந்தகோர் . கதர்தல்
முடிவுகளுக்கு பிறவு, அவைன மைக்கவள செந்தத்கத
பல வைருஷம் ஆச்சு. யேகோரகோச்சும் மைனுகவைகோடு
வைந்தகோகலகோ இல்ல, அவைவன எதர்த்தகோகலகோ
அவுங்கள பல வைழிகளில் துனபுறத்துவைது,
அடிகயேகோடு ஒழிப்பது கபகோனற ககோரியேங்கவள
வசெஞ்சுருக்ககோன. அவைனுக்கு ஆளுங்கட்சி
அவமைச்செர்ககளகோடை full செப்கபகோர்ட் இருக்கு.
வபகோதுமைக்களுக்கக அவைன கமைல் வவைறப்பு
இருக்கத்தகோன வசெய்கிறது . இத்தவன மைர்மை
முடிச்சுகளகோ ! இந்த ககஸல ! எனற
மைண்வடைவயே உருட்டி வககோண்டிருந்தகோர்.

அதற்குள் சிங்ககோரம் வீடு வைந்தது. பல ஏக்கர்கவள
வைவளத்துப்கபகோட்டு கட்டியே பங்களகோ அது .
ககட்டின முனபு கபகோலீஸ ககோர் வைருவைவதப்
பகோர்த்ததும், வசெக்யூரிட்டி ஓடி வைந்து ககட்வடை
தறந்து செல்யூட் அடித்தகோன . வககோஞ்செ தூரம்
உள்கள வசெனறவுடைன ஒரு வபரியே கபகோர்டிகககோ
வதனபட்டைது. அங்கக வசெனற ககோவர பகோர்க்
பண்ணவிட்டு , வைரகவைற்பவறவயே கநகோக்கி
நடைந்தகோர் ரவி . வைரகவைற்பவறயில் இருந்த வபண்
, வவைற்றப் புனனவகயுடைன அவைவரப் பகோர்த்து
வவைல்கம் செகோர் எனறகோள் . நகோன சிங்ககோரம் செகோர
பகோக்கனும் . இனஸவபக்டைர் ரவி வைந்துருக்ககோருனு
இனபகோர்ம் பண்ணுங்க எனறகோர். ஜஸட் அ
மினட் செகோர் எனறவைள் , பக்கத்தல் இருந்த
வடைலிகபகோனல்
எண்கவளத் தட்டினகோள். உடைகன மைறமுவனயில்
இருந்த குரல் ‘எஸ’ எனறது..
செகோர் ! உங்கள பகோர்க்கிறதுக்கு இனஸவபக்டைர் ரவி
வைந்துருக்ககோர்.
ஓ ! அவைர உள்ள அனுப்பு ! எனறது அந்த குரல் .

மிஸடைர் ரவி ! ப்ளீஸ வகட் – இன எனற வசெகோல்லி
லிப்வடை ஓபன வசெய்தகோள் .
இருவைரும் ஏறியேவுடைன ,2 ஆம் தளத்தற்கு லிப்ட்
வசெனற வககோண்டிருந்தது.
டின ! டின ! டின ! லிப்ட் தறந்தவுடைன ,
சிங்ககோரம் எதரில் வதனபட்டைகோர் .
வைகோங்க மிஸடைர் ரவி . இட்ஸ வநஸ டு மீட் யூ
எனற வக குலுக்கியேகோவைகோகற எதகர இருந்த
கசெகோபகோவவை ககோட்டினகோர் .
இருவைரும் அமைர்ந்தவுடைன , பணப்வபண் ககோபி
கககோப்வபயுடைன , வைந்து பக்கத்தல் இருந்த
கடைபிள் கமைல் வவைத்து விட்டு வசெனறகோள் .
எனன ரவி! இந்த பக்கம் ? MLA மைகோர்த்தகோண்டைம்
கமைட்டைரகோ? எனறகோர் சூசெகமைகோக . ஆமைகோ செகோர்! ஒகர
குழைப்பமைகோ இருக்கு! நீங்களும் மைகோர்தகோண்டைமும்
எதர் எதர் துருவைமைகோ இருக்கறீங்க ! எப்பவுகமை
மைகோர்த்தகோண்டைத்துக்கு எதரகோன கருத்துக்கவளகயே
கபசிட்டு இருக்கீங்க .வபகோதுக்கூட்டைத்துல
கபசும்கபகோது , MLA வை வவைட்டுகவைன
குத்துகவைனல்லகோம் கபசிருக்கீங்க ! இந்த ககஸல

உங்களுக்கும் வதகோடைர்பு இருக்கலகோம்ற செந்கதகம்
........... கபகோலீஸ டிபகோர்ட்வமைனட்கு இருக்கு ,
SO ! அது விசெயேமைகோ ஒரு சினன பகோர்மைல்
எனவககோய்ரிக்கு கூப்டுவைகோங்க . அதுக்கு நீங்க
வககோஞ்செம் ஒத்துவழைக்கணும் அவ்வைளவுதகோன
செகோர்.
அடை அந்த கமைட்டைர் எனக்கக ஆச்செரியேமைகோதகோன
இருக்கு . நகோனும் டிவி நியூஸ எல்லகோம்
பகோத்துட்டு தகோன இருக்ககன . உங்களுக்கு
வதரியேகோதது ஒனனும் இல்ல. நகோனும்
மைகோர்த்தகோண்டைமும் , கமைவடைகள்ல கவைணகோம்
ஒருத்தருக்வககோருத்தர் தப்பு தப்பகோ தரக்குவறவைகோ
கபசி கிழி கிழினு கிழிச்சுக்குகவைகோகமை தவிர
உண்வமையில நகோங்க வரண்டு கபரும்
அப்படியில்ல . எங்க வரண்டு கபர்க்கும்
வசெகோந்தமைகோன பல நிறவைனங்கள் இப்ப
கககோயேம்புத்தூர்ல இருக்கு. இத்தவனக்கும் கமைல,
நகோங்க வரண்டு கபரும் ஒகர கட்சியில தகோன
எங்ககளகோடை அரசியேல் வைகோழ்க்வகயே
ஆரம்பிச்கசெகோம் ! ககோலம் எங்கள இப்படி எதர்
எதர் கட்சிகளகோ மைகோத்தருக்கு ! ஆனகோ நகோங்க
மைகோறல . அந்த கடைந்த ககோல நட்பு இனனும்
வதகோடைர்ந்துகிட்டு தகோன இருக்கு. நகோனும்

எனகனகோடை அடியேகோளுங்கள வவைச்சி விசெகோரிச்சுட்டு
தகோன இருக்கிகறன . எனக்கு ஏதகோவைது தகவைல்
வதரிஞ்செகோ இனபகோர்ம் பண்கறன . நகோன இத
வசெஞ்சிருப்கபங்கற கககோணத்த மைகோத்த கவைற
மைகோதரி கயேகோசிங்க . நீங்க எப்ப, எங்க
எனவககோய்ரிக்கு கூப்ட்டைகோலும் நகோன வைகரன !
ஓகக ! கதங்க்யு செகோர் ! நகோன வைர்கறன எனற
வசெகோல்லி விட்டு இடைத்வத ககோலி வசெய்தகோர் .
கபகோர்டிகககோவில் இருந்து ககோவர எடுத்த
கவைகத்தல் ககோர் பறந்தது.
ககட்வடை விட்டு வவைளிகயே வைந்தவுடைன ,
சிங்ககோரத்தன கட்சிக்ககோரர்கள் அவைவரப் புகழ்ந்து
கபனர் வவைத்தருந்தகோர்கள் . அதன வவைர வைரிகள்
பினவைருமைகோற ,
ஏளனம் வசெய்கினற எதர் கட்சிக்ககோரர்களுக்கு
எமைன நீ !
எங்கவள பவடைத்த கடைவுளுக்கக செமைன நீ ! எனற
எழுதயிருந்தகோர்கள் .

அவதப் படித்தவுடைன ககோரி உமிழ்ந்து விட்டு
ககோரின கவைகத்வத கூட்டினகோர் இனஸவபக்டைர்
ரவி.

6.ஆற

குடிகபகோவதயில் இறந்த, முத்துச்செகோமியின
வீட்டைருகக மிகப் வபரியே கூட்டைம் . வீகடை ஒரு
கசெகோக மையேகோனமைகோக ககோட்சியேளித்தது . உற்றகோர்
உறவினர்கள் ஒரு பக்கம் சூழ்ந்து நினற
வககோண்டிருந்தனர். தவரயின விரிப்பில், தன
உடைல் மீது பூ மைகோவலகவள கபகோர்வவையேகோக
கபகோர்த்தயேபடி , அண்ணகோர்ந்து விட்டைத்வதப்
பகோர்த்தபடிகயே, ஆழ்ந்த அவமைதயில்
படுத்தருந்தகோர் முத்துச்செகோமி. உறவினர்கள்
ஒவ்வவைகோருவைரகோக வைருவைதும் கபகோவைதுமைகோக
இருந்தனர் . பல பந்தகள் பரிமைகோறப்பட்டிருந்தன
. செமூக ஆர்வைலர் செற்குணம் ஐயேகோவும் , அவைரது
நண்பர் நமைச்சிவைகோயேமும் வபகோடி நவடையேகோக
முத்துச்செகோமியின வீட்வடை கநகோக்கி வைந்து
வககோண்டிருந்தனர் . அவைவரப் பகோர்த்ததும் , துக்கம்
தகோளகோமைல், வைகோயில் துண்வடை வவைத்துக்
வககோண்கடை, அவைவர கநகோக்கி ஓடி வைந்து
வககோண்டிருந்தகோன முத்துச்செகோமியின மைகன
ரத்தனம் .

ரத்தனம் : ஐயேகோ ! எங்க அப்பகோ எங்கள
விட்டுட்டு கபகோய்ட்டைகோர்யேகோ ! எனற கதறியேவைன
அவைவரக் கட்டியேவணத்துக் வககோண்கடை அழை
ஆரம்பித்தகோன .
அவைனுக்கு எப்படி ஆறதல் வசெகோல்வைவதனற
வதரியேகோமைல் சிவலயேகோக நினறகோர் செற்குணம் .
ரத்தனம் : குடிப் பழைக்கத்வத நிறத்து !
நிறத்துனனு நீங்க எவ்வைளகவைகோ வசெகோனனீங்க !
ஆனகோ எங்க அப்பகோ ககக்கல . இப்ப கவடைசியில
எங்கள அனகோவதயேகோ விட்டுட்டு கபகோய்டைகோர்யேகோ
எனற கதறினகோன . அவைவன வகயில் தகோங்கி
பிடித்தவைகோகற வீட்வடை கநகோக்கி முனகனறினகோர் .
முத்துச்செகோமியின செடைலத்வத பகோர்த்தவுடைன ,
கண்களில் வபருக்வகடுத்த கண்ணீவரத்
துவடைத்து விட்டு , அவைவர வைணங்கி விட்டு
செற்குணமும் , நமைச்சிவைகோயேமும் வவைளிகயே
வைந்தனர் .
அங்கக கூடியிருந்த , ரத்தனத்தன நண்பர்கள்
செற்குணம் அய்யேகோவவை சூழ்ந்து வககோண்டு அவைவர
நலம் விசெகோரித்தனர் .

கூட்டைத்தல் இருந்த ஒருவைன ,ஐயேகோ ! நீங்க ஒரு
வைகோர்த்வத வசெகோல்லுங்கய்யேகோ !
நம்மை ஊர்ல இருக்கிற எல்லகோ டைகோஸமைகோக்
கவடைவயேயும் அடிச்சு இழுத்து மூடிடுகவைகோம்
எனறகோன கககோபமைகோக .
அவைவனப் பகோர்த்து , வமைல்ல சிரித்தகோர் செற்குணம்
ஐயேகோ .
உடைன இருந்த செற்குணத்தன நண்பர்
நமைச்சிவைகோயேம் அவைவனப் பகோர்த்து ,
கடைய் ! கவைண்டைகோம்டைகோ ! வமைகோதல்ல நீங்க
வபகோவழைக்கிற வைழியேப் பகோருங்க .
எனவனக்குகமை ஆத்தரமும் , வைனமுவறயும்
எதுக்குகமை ஒரு தீர்வைகோககோது .
எப்படிப்பட்டை பிரச்செவன வைந்தகோலும் அவத
அவமைதயேகோவும் , அகிம்வசெகயேகோடும்
எதர்வககோள்றது தகோன நம்மை ஐயேகோவுக்கு புடிக்கும்.
மைககோத்மைகோ ககோந்தயின வககோள்வககவள முழு
மூச்செகோகக் வககோண்டைவைர் நம்மை ஐயேகோ .

டைகோஸமைகோக் பிரச்செவனயே நகோங்க பகோர்த்துக்ககறகோம் .
நீங்க உங்க கவைவலயே பகோருங்க எனறகோர்
நமைச்சிவைகோயேம் .
இல்லீங்க ஐயேகோ ! எங்களகோல இத ஏத்துக்க
முடியேல . எங்க நண்பன ரத்தனத்கதகோடை
கவைதவனவயே எங்களகோல பகோத்துகிட்டு இருக்க
முடியேல .
இகத மைகோறி , இதுக்கப்புறம் எந்த குடும்பமும்
பகோதக்கப்படைக் கூடைகோது . அதனகோல தகோன நகோங்க
இப்படி கபசுகறகோம் . உங்ககளகோடை அறப்
கபகோரகோட்டைத்தல் எங்ககளகோடை பங்கும்
இருக்கணும்னு நகோங்களும் ஆவசெப் படைகறகோம் .
தயேவு வசெஞ்சு எங்கள கவைண்டைகோம்னு
ஒதுக்கிறகோதங்க ஐயேகோ எனறகோன .
இதுவைவர அவமைத ககோத்த செற்குணம் , செற்கற
அவைர்கவளப் பகோர்த்து கபசெத் வதகோடைங்கினகோர் .
செற்குணம் : நீங்கள் எனக்ககோக எதகோவைது வசெய்யே
கவைண்டும் எனற ஆவசெப் பட்டைகோல் , இந்த
குடிப்பழைக்கத்தன தீவமைகவளப் பற்றி செமூக
வைவல தளங்களில் அதகம் பகிருங்கள் . அது
தகோன சிறந்தது. ஏவனனறகோல் இனவறயே

ககோலகட்டைத்தல், இவளயே தவலமுவறயினர்
இவணயேத்தல் ஐக்கியேமைகோகி விட்டைனர். இது
இவணயே தவலமுவற . இவணயேத்தன மூலம்
உங்கள் கபகோரகோட்டைங்கவள வதகோடைருங்கள் .
உங்கள் நண்பர்கவளயும் இவத பகிர
வசெகோல்லுங்கள் . எனற வசெகோல்லிவிட்டு
நமைச்சிவைகோயேத்துடைன கசெர்ந்து நடைக்க ஆரம்பித்தகோர் .

7.ஏழு

செகோயுங்ககோல கநரம். அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி
அவைர் வீட்டு வைரகோந்தகோவில் இருந்த ஊஞ்செலில்
ஆடிக்வககோண்டிருந்தகோர். உடைன அவைரது P.A வும் ,
அரசியேல் ஆகலகோசெகர்களும் இருந்தனர். அந்த
கும்பலில் இருந்த வையேதகோன கிழைம் ஒனற அங்கு
நிலவியிருந்த நிசெப்தத்வத கவலத்தது . இங்க
பகோரு புண்ணயேகககோடி ! இந்த விஷத்வத நகோமை
கலசெகோ விட்றக் கூடைகோது . ஏனனகோ ! மைகோர்த்தகோண்டைம்
எனன ஆனகோர்ங்கறத பத்த நமைக்கு இனனும்
நம்புறமைகோதரி ஒரு தகவைலும் இல்ல . இதல
இருந்து எனக்கு எனன கதகோணுதுனனகோ ?
நம்மைகளகோடை அடுத்த மூவ் எனனகோனனு யேகோகரகோ
நம்மைள வைகோட்ச் பண்றகோங்கனனு வதளிவைகோ
வதரியுது . வபரியேவைரின கபச்வசெ அலட்டிக்
வககோள்ளகோமைல் ககட்டை புண்ணயேகககோடி, அவைரின
இந்த எச்செரிக்வகவயேப் பற்றி கயேகோசிக்கலகோனகோர்.
அவைர் பதல் கபசெ வதகோடைங்கியே அடுத்த வினகோடி,
அவைர் பகோக்வகட்டில் இருந்த வசெல்கபகோன
அலறியேது . எடுத்து பகோர்த்த அவைர் அவத உடைகன

அட்வடைனட் வசெய்தகோர் .வசெகோல்லுங்க ரவி
எனனகோச்சு ? என குட் நியூஸ? .
இல்ல செகோர் ! நகோன இப்பதகோன எதர்கட்சி தவலவைர்
சிங்ககோரம் வீட்ல இருந்து வைர்கறன . அவைரிடைம்
எனவககோய்ரிக்கு ஒத்துவழைப்பு ககட்க கபகோகனன .
அவைகர இத பத்த எங்கிட்டை விசெகோரிச்செகோர். அவைரும்
மைகோர்த்தகோண்டைமும் சும்மைகோ வவைளி கதகோற்றத்துக்கு
தகோன எதரி மைகோதரி பகோவ்லகோ ககோட்றகோங்க . ஆனகோ
உண்வமையில அப்படியில்ல . கசெகோ ! எனக்கு
அவைர்கமைல தப்பு இருக்கற மைகோதரி வதரியேல
எனறகோர்.
கலசெகோக முகம் சிவைந்தவைரகோய் புண்ணயேகககோடி ,
கபகோனல் கபசெ வதகோடைங்கினகோர் .ககோவலயில
இருந்து கதடியும் இனனும் உங்களகோல ஒரு
உருப்படியேகோன தகவைல் வககோடுக்க முடியேல இல்ல
. வபகோலிடிகல் ப்வரஸசெர்னகோ எனனனு வதரியுமைகோ
உங்களுக்கு ! ககோவலயில இருந்து இருபது
முப்பது call அட்வடைனட் பண்ணட்கடைன .
ஒவ்வவைகோருத்தனுக்கும் பதல் வசெகோல்றதுக்குள்ள
தவலகயே வவைடிச்சிரும் கபகோல . ஆனகோ நீங்க கூலகோ
ஒரு பதல வசெகோல்லிட்டீங்க.

இல்ல செகோர் நகோங்களும் எங்க டிபகோர்ட்வமைண்டும்
இனனும் கதடிகிட்டு தகோன இருக்கிகறகோம். பட்
சீக்கிரம் கண்டுபுடிச்சுருகவைகோம் . கடைகோனட்
வவைகோர்ரி செகோர் ! எனறகோர் இனஸவபக்டைர் ரவி .
அலட்சியேமைகோன குரலில் சீக்கிரம் பண்ணுங்க
எனற கூறி இவணப்வப துண்டித்தகோர் புண்ணயே
கககோடி .
வகயில் சிகவரட்டுடைனும் மைனதல் பலவிதமைகோன
சிந்தவனகளுடைனும் ரவி தனனுவடையே
வீட்வடைகயே சுற்றித் தரிந்து வககோண்டிருந்தகோர்.
பதவனந்து, பதனகோற சிகவரட் துண்டுகள்
தனனுள் இருந்த புவகவயே கக்கி, எரிந்து
செகோம்பலகோயிருந்தன .. கநரம் இரவு 11 ஐ
கடைந்தருந்தது . AC வயே ஆன வசெய்து விட்டு
படுத்தகோர் . இரவு முழுவைதும் இந்த ககஸ பற்றியே
சிந்தவனகள் அவைவர வைகோட்டி வைவதத்தன . ஒரு
வைழியேகோக உறக்கம் அவைர் கண்வண எட்டியேது .

8.எட்டு
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விடியேற்ககோவல எட்டு மைண . முழு தூக்கத்தல்
இருந்தகோர் இனஸவபக்டைர் ரவி.
அவைர் கபகோனல் இருந்து இரண்டு மூனற
அலகோரங்கள் ஒலித்தது . கசெகோர்வுடைன எடுத்து
அலகோரத்வத நிறத்த விட்டு மீண்டும் படுக்கத்
வதகோடைங்கினகோர் .
மீண்டும் வசெல்கபகோனல் இருந்து செத்தம் வைந்தது.
இந்த முவற வைந்தது அலகோரம் அல்ல . அவழைப்பு
மைண . எடுத்து யேகோர் எனற பகோர்த்தகோர்.
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் வலனல் இருந்தகோர் .
ஹகலகோ குமைகோர் எனன எவ்களகோ சீக்கிரமைகோ
கூப்ட்றீங்க ? என தங் சீரியேஸ எனறகோர் ரவி ?
எஸ செகோர் ! நீங்க வமைகோதல்ல நியூஸ பகோருங்க .
மைகோர்த்தகோண்டைம் ககஸல ஒரு துப்பு

வகவடைச்சிருக்கு . எகதகோ ஒரு இயேக்கம் அவைவர
கடைத்தருக்கு. இனனக்கு எல்லகோ கசெகோசியேல்
மீடியேகோவிலும் அதப் பத்தத்தகோன நியூஸ, வவைரலகோ
பரவிக்கிட்டு இருக்கு .
ஓஹ் ! இசிட் .அந்த இயேக்கத்கதகோடை கபர் எனன
குமைகோர் ?
‘‘ ஒற்றன ‘’ செகோர் .
எனனது ஒற்றனகோ ? ஓகக நகோன பகோத்துட்டு
உங்களுக்கு கூப்டைகறன .
ஓகக செகோர் ! எனற மைறமுவனயில் இவணப்பு
துண்டிக்கப் பட்டைது .
செட்வடைனற டிவிவயே ஆன வசெய்து நியூஸ
கசெனவல வவைத்தகோர் ரவி .
டிவி தவரயில் வசெய்த வைகோசிக்கும் வபண், மிகுந்த
உற்செகோகத்துடைன, தருத்தமைகோன தமிழில் வசெய்தவயே
வைகோசித்துக்வககோண்டிருந்தகோள் . கீகழை ப்கரக்கிங்
நியூஸ ஓடிக்வககோண்டிருந்தது . அதல் “துடியேலூர்
MLA மைகோர்த்தகோண்டைம் கடைத்தப்பட்டை விவைககோரம் –
ஒற்றன எனற முகம் வதரியேகோத அவமைப்பு
வபகோறப்கபற்பு “. எனற எழுத்துக்கள்

ஒனறனபின ஒனறகோக ஓடி மைவறந்து
வககோண்டிருந்தது . அதற்குள் வசெய்த வைகோசிக்கும்
வபண் வதகோடைர்ந்தகோள் .
“ செற்ற முனனர் கிவடைத்த தகவைலினபடி,
துடியேலூர்
MLA
மைகோர்த்தகோண்டைம்
கடைத்தப்பட்டிருக்கிறகோர் . இந்த விவைககோரத்தற்கு,
‘ஒற்றன’ எனற அவமைப்பு வபகோறப்கபற்றள்ளது .
இவத
ஊர்ஜிதப்
படுத்தும்
விதமைகோக
www.ஒற்றன.com எனற இவணயேதள முகவைரியில்,
வக ககோல்கள் கட்டைப்பட்டு , மையேங்கியே நிவலயில்
மைகோர்த்தகோண்டைம் இருப்பது கபகோனற புவகப்படைம்
அப்கலகோடு வசெய்யேபட்டிருப்பது பரபரப்வப
ஏற்படுத்தயுள்ளது . FACEBOOK, TWITTER,
WHATSAPP கபகோனற செமூக வைவலதளங்களில்
குடியிருக்கினற இவணயேதள வைகோசிகள் இவத
வபரிதும்
பகிர்ந்துள்ளனர்
.
குறிப்பகோக
ட்விட்டைரில் “ஒற்றன” எனற கஹஷ்கடைக்
இந்தயே அளவில் பிரபலமைகோகி முதலிடைத்தல்
உள்ளது எனற வசெய்தவயே முடித்தகோள் . அவர
மைண கநரத்தல் இனஸவபக்டைர் ரவியின ககோர் ,
துடியேலூர் ககோவைல் நிவலயேத்வத அவடைந்தது .

உள்கள நுவழைந்த ரவி , செப்-இனஸவபக்டைர்
குமைகோவரப் பகோர்த்ததும் ,
எனன குமைகோர் அந்த இவணயேதளத்த (WEBSITE)
TRACE பண்ணடீங்களகோ ?
எஸ செகோர் ! வசெபர்கிவரம் கபகோலீஸ, அவைங்க
டீகமைகோடை ட்வர பண்ணட்டு இருக்ககோங்க . வி வில்
வகட் வதம் QUICKY செகோர் எனறகோர் குமைகோர்.
எங்கக அந்த வவைப்வசெட்டை ஓபன பண்ணுங்க ?
எனறகோர் இனஸவபக்டைர் ரவி.
அங்கக இருந்த ஒரு கலப்டைகோபில் அந்த
இவணயேதளம் ஓபன வசெய்யேப்பட்டைது .
அது LOAD ஆவைதற்கு சிறிது ககோல அவைககோசெம்
எடுத்துக் வககோண்டு, பினனர் LOAD ஆனது . அந்த
இவணயேதளத்தன இரண்டு மூவலகளிலும் ,
இடைது பக்கத்தல் பகத்சிங்கும் , வைலது பக்கத்தல்
கநதகோஜியும் தங்களுவடையே புவகப்படைங்களுடைன
முககோமிட்டு இருந்தகோர்கள். அதற்கும் கீகழை,
இந்தயேகோவுக்கு முனனகோல் , வதருக்கவள சுத்தம்
வசெய்யும் துவடைப்பத்துடைன, முகமூடி அணந்த
ஒரு மைனதன, நிற்பவதப் கபகோனற ஒரு நிழைல்

உருவைம் வபகோறிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கு
“ஒற்றன - செமுதகோயே செகோக்கவடைகவள அகற்றகினற
ஒரு துப்புறவுப் பணயேகோளன“ எனகினற வைகோசெகம்
விளக்கமைளித்தது . குறிப்பு : இந்த இவணயேதளம்
முடைக்கப்பட்டு விட்டைகோல் , MLA மைகோர்த்தகோண்டைம்
பற்றியே தகவைல்களும் இத்கதகோகடை முடைங்கிவிடும்
- எச்செரிக்வக எனற சிவைப்பு நிறத்தல்
அடிக்கககோடிடைப் பட்டிருந்தது .
இவணயேதள வைகோசிகள் தங்கள் ககள்வி
பதல்கவள பதவு வசெய்யே, தன SECTION
இருந்தது . ககள்விகளுக்கு 7 ௦ எழுத்துக்கள்
(CHARACTERS)
மைட்டுகமை அனுமைத இருந்தது . இதுவைவரக்கும் 18
கபர் தங்களுவடையே ககள்விகவள பதவு
வசெய்தருந்தகோர்கள். உடைனுக்குடைன
ஒற்றனடைமிருந்து பதலும் வைந்தருந்தது .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் ஒவ்வவைகோனறகோக
படிக்க ஆரம்பித்தகோர் .
இவணயேதள வைகோசி பிரியேகோ113 : HELLO யேகோர் நீங்க?
எதுக்ககோக இந்த கடைத்தல் செம்பவைம் ? PUBLICITY
கதடைறீங்களகோ ?

ஒற்றனடைமிருந்து : நனறி பிரியேகோ FOR YOUR
INTREST ! . மைக்களுக்கு எதரகோக அநியேகோயேங்கவள
அரங்ககற்றம் சில அரசியேல்வைகோதகளின ஆட்டைம்
முடிவுக்கு வைர கவைண்டும் . அதற்ககோகத் தகோன
இந்த கபகோரகோட்டைம் . எனவனப் பற்றியும், இந்த
கடைத்தல் செம்பவைத்வதயும் பற்றியும் உங்களுக்குத்
வதரியேத்தகோன கபகோகினறது. அதற்கு செற்ற ககோல
அவைககோசெம் ஆகும் . ஆட்சியேகோளர்களின வமைமௌனம்
எனற கவலகிறகதகோ அனற தகோன இந்த
விடுகவதக்ககோன விவடை வவைளிப்படும் .
அதுவைவர வபகோறவமைகயேகோடு ககோத்தருப்கபகோம் .
நனறி .
இவணயேதள வைகோசி மைனுஷ்யேபுத்தரன057 :
எனக்கு எனனகமைகோ, அவமைதப்பூங்ககோவைகோன தமிழ்
நகோட்டிலும், ஐ.எஸ. ஐ.எஸ. (ISIS) தீவிரவைகோத
இயேக்கத்தன கிவளகள் வதகோடைங்கப்பட்டு
விட்டைதகோக கதகோனறகிறது .
ஒற்றனடைமிருந்து : மைனுஷ்யேபுத்தரன அவைர்ககள
! மைதத்தன வபயேரகோல் மைனதர்கவள வககோனற
வககோண்டிருக்கும், ககோட்டு மிரகோண்டிகவள
எங்ககளகோடு ஒப்பிடைகோதீர்கள் . அவைர்களுக்கும்
கட்டைகோயேம் ஒரு முடிவு உண்டு எனபவதயும்

மைறந்து விடைகோதீர்கள் . அகத கபகோல் ஜனநகோயேகம்
எனகினற கபகோர்வவையில் இந்த செமுதகோயேத்வத
அழித்துக் வககோண்டிருக்கும், சில அரசியேல்
முதவலகளின முகத்தவரகள் கிழிக்கப்
படைகவைண்டும் . தமிழ் தகோன எங்களின மைதம் .
தமிழ் மைண்ணன வமைந்தர்கள் நகோங்கள் .
வீழ்ந்தகோலும் வீழ்கவைகோகமை தவிர தீவிரவைகோதத்தற்கு
துவண கபகோக மைகோட்கடைகோம். அவைசெரப்பட்டு
வைகோர்த்வதவயே விடைகோதீர்கள் .
இவணயேதள வைகோசி செந்தரகமைகோகன447 : அரசுக்கு
எதரகோ ஒரு தமிழைன கபகோர்க்கககோடியேகோ ? ககற்ககவை
மிகப்வபருவமையேகோகவும் ஆச்செர்யேமைகோகவும்
இருக்கக !
ஒற்றனடைமிருந்து : செந்தரகமைகோகன ஐயேகோ !
இப்படிகயே ஆச்செர்யேப்
பட்டுக்வககோண்கடையிருந்தகோல் ஆயுசுககோலம்
முடியும் வைவரக்கும் ஆச்செர்யேப்படை
கவைண்டியேதுதகோன . இது ஒனறம் வபருவமைக்ககோன
கபகோரகோட்டைம் அல்ல, எங்களது உரிவமைக்ககோன
கபகோரகோட்டைம் . நமைது நகோட்டில் ஜனநகோயேகம்
எனவறக்கககோ , கவற படைர்ந்து குழி கதகோண்டி
புவதக்கப் பட்டு விட்டைது . அவதத்

கதகோண்டிவயேடுத்து, கவறவயே அகற்றம்
முயேற்சியில் தகோன, நகோங்கள் துவடைப்பத்துடைன
இனற புறப்பட்டிருக்கினகறகோம்
இவணயேதள வைகோசி சுப்ரமைணயேம்543 : கநதகோஜி,
பகத்சிங் கபகோனற கதசியேத் தவலவைர்களின
படைங்கவள, உன இவணயேத்தளத்தல் கபகோட்டு
விட்டைகோல் நீ வசெய்தவதல்லகோம் செரி ஆகிவிடுமைகோ ?.
நகோங்கள் ஒனறம் ஏமைகோளிகள் அல்ல .
ஒற்றனடைமிருந்து : சுப்ரமைண்யேம் ஐயேகோ !
மைனனக்கவும். உங்களுவடையே கககோபம்
நியேகோயேமைகோனது. அவத விடை இந்த
கபகோரகோட்டைத்தன கநகோக்கம் மிக முக்கியேமைகோனது .
இவத நகோன மைற்றவமைகோரு சுதந்தரப்
கபகோரகோட்டைமைகோகத்தகோன கருதுகிகறன .
ஆங்கிகலயேர்களிடைம் இருந்து இந்த கதசெத்வத
ககோப்பகோற்றவைதற்ககோக அவைர்கள் கபகோரகோடினகோர்கள் .
ஆனகோல் அரசியேல்வைகோதகளிடைம் இருந்து இந்த
செமுதகோயேத்வத ககோப்பகோற்றவைதற்ககோக நகோன
கபகோரகோடுகிகறன . நல்லகத நடைக்கும் . ககோலம்
வககூடைட்டும் . வபகோறத்தருங்கள் . நனறி .
படித்துக் வககோண்டிருக்கும் கபகோகத அவமைச்செர்
புண்ணயேகககோடியின ககோர் துடியேலூர் ககோவைல்

நிவலயேத்வத கநகோக்கி வஜட் கவைகத்தல் வைந்து
வககோண்டிருந்தது . ககோரில் இருந்து
புண்ணயேகககோடி கவைக கவைகமைகோக வைந்தறங்கினகோர்
. அவைவரச் சுற்றி மீடியேகோக் கூட்டைம் வமைகோய்க்கத்
வதகோடைங்கியேது. NO COMMENTS எனற
வசெகோல்லிக்வககோண்டு அவைரது உதவியேகோளர்கள்
கூட்டைத்வத கவலத்துக்வககோண்டு முனவசெனறனர்
.
இனஸவபக்டைர் ரவியும் , செப்-இனஸவபக்டைர்
குமைகோரும் அவைர் முனபு செல்யூட்டுடைன
எதர்பட்டைகோர்கள் .
இனஸவபக்டைர்-ரவி : ஹகலகோ செகோர் ! குட்
மைகோர்னங் !
புண்ணயேகககோடி : எனன ரவி ? அந்த ஒற்றன
யேகோருனு trace பண்ணடீங்களகோ ?
இனஸவபக்டைர்-ரவி : எஸ ! செகோர் ! வசெபர்கிவரம்
டீம் TRACE பண்ணட்ருக்ககோங்க ! இனனம்
வககோஞ்செ கநரத்துல அவைன ஏரியேகோவை
கண்டுபுடிச்சிரலகோம் .

புண்ணயேகககோடி : வசெகோல்லகோதீங்க ! வமைகோதல்ல
வசெஞ்சு முடிங்க ! .
இனனும் வககோஞ்செ கநரத்துல அவைன யேகோரு? எந்த
ஏரியேகோங்கற DETAILS எனக்கு வைந்தகோகணும் .
அடுத்த சில நிமிடைங்களில் , வசெபர்கிவரம் டீம்ல
இருந்து ஒருவைன தடீவரனற தன வகவயே
உயேர்த்தனகோன .
செகோர் ! ஐ ககோட் ஹிஸ LOCATION .
தவலயில் வக வவைத்து உட்ககோர்ந்து
வககோண்டிருந்த அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி செற்கற
தன புருவைத்வத உயேர்த்தனகோர் . இனஸவபக்டைர்
ரவியும், குமைகோரும் ஆச்செர்யேத்துடைன , அவைன முன
வசெனறகோர்கள்.
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : TRACE
பண்ணடீங்களகோ ? WHAT இஸ ஹிஸ LOCATION ?
வசெபர்கிவரம் ஆபீசெர் : செகோர் ! அவைகனகோடை
LOCATION - சிரியேகோ .
WHAT ? சிரியேகோவைகோ ? எனற அதர்ச்சியேகோனகோர் ரவி .

அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி : துடியேலூருக்கும் ,
சிரியேகோவுக்கும் எனவனயேகோ செம்பந்தம் ?
ஒண்ணுகமை புரியேவலகயே எனறகோர் .
ஏற்கனகவை சிரியேகோவில் உள்நகோட்டு கபகோர் கவைற
கபகோய்ட்டு இருக்கு . உலக நகோடுகவள
அச்சுறத்துகினற ஐ.எஸ. ஐ.எஸ. (ISIS) தீவிரவைகோத
இயேக்கம் சிரியேகோவின பல பகுதகவள தங்கள்
வகவைசெம் ஆக்ரமிச்சிருக்ககோங்க.
உலக நகோடுகளுக்கும், சிரியேகோவுக்கும் எந்த
விதமைகோன கபகோக்குவைரத்து கசெவவையும் இப்கபகோது
இல்வல . சிரியேகோவில் இருந்து வபகோதுமைக்கள்
வவைளிகயேறிக் வககோண்டிருக்கிறகோர்கள் .
இப்படிப்பட்டை பதற்றமைகோன சூழைலில், ஒருத்தன
அங்கிருந்து நம்மைகிட்டை கண்ணகோமூச்சி
விவளயேகோட்றகோனணகோ அவைன செகோதகோரணமைகோன ஆள்
வகவடையேகோது எனறகோர் அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி
.
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் உடைகன, செகோர் ! ப்வரஸ
ரிகபகோர்ட்டைர்ஸ எல்லகோம் வவையிட் பண்ணட்டு
இருக்ககோங்க .

ஓகக ! நகோன பகோத்துக்கிகறன எனற வசெகோல்லி
வவைளிகயே வைந்தகோர் புண்ணயேகககோடி .

9.ஒனபது
அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி ப்வரஸ மீட்டிங்
ஏற்பகோடு வசெய்தருந்த இடைத்தற்கு வசெனற தனக்கு
ஒதுக்கப்பட்டை இருக்வகயில் அமைர்ந்தகோர் .
வைரலகோற ககோணகோத அளவுக்கு, பல மீடியேகோக்கள்
புண்ணயேகககோடியின கபட்டிக்ககோக
ககோத்தருந்தகோர்கள் . புண்ணயேகககோடி வமைல்ல
கபச்வசெத் துவைங்கினகோர் .
“ அவனவைருக்கும் வைணக்கம் . MLA
மைகோர்த்தகோண்டைம் கடைத்தப்பட்டை செம்பவைம் நகோடு
முழுவைதும் வபரும் அதர்ச்சி அவலகவள
உருவைகோக்கியுள்ளது .ஒற்றன எனகினற முகம்
வதரியேகோத அவமைப்பு இதற்கு
வபகோறப்கபற்றள்ளது. இந்த ஒற்றன யேகோர் ?
அவைன பினனணயில் இருப்பவைர்கள் யேகோர் ?
எனபவதப் பற்றி விசெகோரவண நடைந்து
வககோண்டிருக்கிறது . எனகவை மீடியேகோக்கள்
வககோஞ்செம் வபகோறவமை ககோக்கும்படி
தகோழ்வமையுடைன ககட்டுக்வககோள்கிகறன எனறகோர் .

மீடியேகோ 1 : செகோர் ! இந்த ஒற்றனப் பத்த நீங்க
எனன வநவனக்கிறீங்க ? மைக்கள் மைத்தயில்
அவைருக்கு ஒரு வைரகவைற்பு இருப்பதகோக
வதரிகிறகத ?
புண்ணயேகககோடி : ஒற்றன ஒனறம் ககோந்த
இல்வல . இந்த அரசெகோங்கத்தன மீது
ககோழ்ப்புணர்ச்சி வககோண்டைவைர்கள் யேகோகரகோதகோன
இப்படி ஒரு இழிவைகோன வசெயேவல
வசெய்தருக்கினறகோர்கள் எனற நகோன கருதுகிகறன .
ஒரு MLA வவை கடைத்தயிருக்கிறகோர்கள் .
அரசெகோங்கத்தற்கு எதரகோக கிளம்பும்
ஒவ்வவைகோருவைரும் கதசெத் துகரகோகிகள் தகோன .
விவனவயே விவதத்தருக்கிறகோர்கள், அதற்ககோன
விபரீதங்கவள அவைர்கள் செந்தத்கத ஆவைகோர்கள் .
மைகோர்த்தகோண்டைம் எதற்ககோக கடைத்தப்பட்டைகோர் ?
அவைர்களின நிபந்தவனகள் எனன ? எனபது
பற்றி நம்பகமைகோன தகவைல்கள் இதுவைவர
ஒற்றனடைமிருந்து இல்வல . அதுவைவரக்கும்
வககோஞ்செம் வபகோறவமை ககோப்கபகோம் . இவ்வைளவு
தகோன இப்கபகோவதக்கு எங்களிடைம் உள்ள பதல் .
SO PLEASE CO-ORDINATE WITH US எனற
வசெகோல்லிக்வககோண்டு இடைத்வதக் ககோலி வசெய்தகோர்
புண்ணயேகககோடி.

ஒற்றன விவைககோரம் – அவமைச்செரின பரபரப்புப்
கபட்டி எனற இந்தயேகோவின அவனத்து
வதகோவலக்ககோட்சி தவலப்புச்வசெய்தகளிலும்
புண்ணயேகககோடியின ஆகவைசெப் கபட்டி
இடைம்வபற்றிருந்தது .
செகோர் ! CM ஆபீஸில் இருந்து கபகோன
பண்ணீர்ந்தங்ககோ ! இனனக்கு செகோயேந்தரம் 5
மைணக்கு ஒரு அவைசெர மீட்டிங் SCHEDULE
பண்ணீருக்ககோங்க . எனறகோர்
புண்ணயேகககோடியின P.A .
ஹ்ம்ம் . ஓகக ! பகோத்துக்கலகோம் எனறகோர்
புண்ணயேகககோடி .

10.பத்து
“மினனல் டிவி நிறவைனம்” வைடைக்கு
கககோயேம்பத்தூரின (வைடைகககோவவை) வமையேத்தல்
அவமைந்துள்ளது . எந்த ஒரு அரசியேல்
கட்சிவயேயும் செகோரகோமைல் , உள்ளவத உள்ளபடி ,
உண்வமை நிலவைரங்கவள உடைனுக்குடைன, வபகோது
மைக்களுக்கு வவைளிபடுத்தக் கூடியே ஒரு
வபகோழுதுகபகோக்கு நிறவைனம் “மினனல் டிவி”
எனற அதன PROMO SONG அந்த நிறவைனத்வத
வவைளிப்படுத்தயேது .
பல பிரச்செவனகள் , மிரட்டைல்கள் , வைழைக்குகள்
என அவனத்வதயும் தகோண்டி , வபகோது மைக்களுக்கு
உண்வமைவயே உரக்க வசெகோல்ல கவைண்டும்
எனபவதகயே குறிக்கககோளகோய் வககோண்டிருந்தகோர்
அதன நிறவைனர் நகோரகோயேணன . அதன
ககோரணமைகோககவை அந்த கசெனலுக்கு நல்ல
வைரகவைற்பு இருந்தது . குறிப்பகோக இரவு 7
மைணக்கு ஒளிபரப்பகோகும் “ நிதர்செனத்தன
மைறபக்கம் “ எனகிற கநரவல நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு
தன ரசிகர் பட்டைகோளகமை கிளம்பியிருந்தது .

ககோரணம் அதன நிகழ்ச்சி வதகோகுப்பகோளர் விஜயேன
. அந்த நிகழ்ச்சியில் , ஒவ்வவைகோரு நகோளும் ஒரு
வபகோதுப் பிரச்செவனவயே வமையேமைகோக வவைத்து
கருத்தரங்கம் நவடைவபறம் .
பிரச்செவனக்கு செம்பந்தப் பட்டைவைர்கள் அந்த
நிகழ்ச்சியில் கலந்து வககோள்வைகோர்கள். அவைர்கள்
ஒரு அரசியேல் தவலவைர் , அல்லது நடிகர் என யேகோர்
கவைண்டுமைகோனகோலும் இருக்கலகோம். அவைர்களின
மீது, பிரச்செவனகவள வமையேமைகோக வவைத்து,
விஜயேன செரமைகோரியேகோக ககள்விகவள வீசுவைகோர் .
அவைரின ஒவ்வவைகோரு ககள்வியும் மைக்களின மைன
பிம்பத்வத அப்படிகயே பிரதபலிப்பதகோக
இருக்கும் . பல பிரபலங்கள் , இந்த நிகழ்ச்சியின
மீதுள்ள பயேத்தகோல் , நிகழ்ச்சிவயேத்
தவிர்த்தருக்கிறகோர்கள் .
ககோவல 11 மைண . மினனல் டிவி நிறவைனம்
பரபரப்பகோக வசெயேல்பட்டு வககோண்டிருந்தது . “
நிதர்செனத்தன மைறபக்கம் “ எனற வபயேர்
வபகோறிக்கப்பட்டை அவறயின கதவவை தறந்து
வககோண்டு உள்கள வசெனறகோன விஜயேன . உள்கள
பல பணயேகோளர்கள் மைவழைக்ககோல எறம்புகள்
கபகோல் கவைகமைகோக வசெயேல்பட்டு

வககோண்டிருந்தகோர்கள் . விஜயேன வசெனற CHAIRஇல் உக்ககோர்ந்த அடுத்த வினகோடி,
எடிட்டிங் டீமில் இருந்து ஒருவைன வைந்து ,
செகோர் ! உங்கள M.D உடைகன மீட் பண்ணனும்னு
வசெகோனனகோர் .
விஜயேன : ஓகக . I’LL MEET HIM . கதங்க்ஸ .
செற்ற கநரம் , கயேகோசித்து விட்டு MD நகோரகோயேணன
ரூவமை கநகோக்கி நடைந்தகோன விஜயேன .
நகோரகோயேணன . MANAGING DIRETOR . மினனல்
டிவி. எனற வபயேர் பலவக வதகோங்கிக்
வககோண்டிருந்தது . அந்த ரூமின கதவவை தறந்து ,
செகோர் ! MAY I GET IN ? எனறகோன .
உள்கள இருந்த நகோரகோயேணன , எஸ ! PLEASE
எனறகோர் .
நகோரகோயேணன : விஜயேன , நம்மை நிதர்செனத்தன
மைறபக்கம் நிகழ்ச்சிக்கு , ஒரு அருவமையேகோன
SCRIPT வைந்தருக்கு . CAN U GUESS IT ?
விஜயேன : செகோர் ! அது விசெயேமைகோத்தகோன நகோன உங்க
கிட்டை கபசெலகோம்னு வநனச்கசென . BUT நீங்ககள

ககட்டுடீங்க . அந்த ஒற்றன விவைககோரம் பத்த
தகோன வசெகோல்றீங்க .
நகோரகோயேணன : YES . அகத கமைட்டைர்தகோன .
ஒற்றகனகோடை அடுத்த MOVE எனனனு வதரிஞ்சுக்க
நகோகடை மிகப் வபரியே எதர்பகோர்ப்கபகோடு
ககோத்துகிட்டு இருக்கு .
விஜயேன : செகோர் ! ஒற்றன செம்பந்தப்பட்டை எல்லகோ
DETAILS’ம் நகோன ALREADY COLLECT பண்ணட்டு
தகோன இருக்ககன . தமிழ் நகோட்ல இப்ப நடைக்குற
ஆட்சியில , பண்ணகோத அட்டூளியேங்ககள
கிவடையேகோது . அரசெகோங்கத்த எதர்த்து ஒரு வைகோர்த்வத
கபசினகோலும் , அவைங்க கமைல கதசெ துகரகோக
வைழைக்கு பதவு பண்ண , வஜயில்ல கபகோட்ற
அளவுக்கு வைந்துட்டைகோங்க செகோர் ! . கருத்து
சுதந்தரகமை இல்ல . வபகோது மைக்களுக்கக , இந்த
ஆட்சி கமைல வவைறப்பு அவல உருவைகோயிருக்கு .
செரியேகோன கநரத்துல தகோன செகோர் ! ஒற்றன , தடைம்
பதச்சிருக்ககோன . இன ஒற்றகனகோடை ஒவ்வவைகோரு
நடைவைடிக்வகவயேயும் CAPTURE பண்ண,
ஜனங்களுக்கு ஒற்றன கமைல ஒரு நம்பிக்வக,
வைர்ற மைகோறி பண்ணப் கபகோகறன . இன நம்மை
அடுத்த TARGET – ஒற்றன தகோன .

நகோரகோயேணன : ஓகக . U TAKE CARE .
ஜனங்களுக்கு உண்வமையே எடுத்து வசெகோல்லு .
எனன பிரச்செவன வைந்தகோலும் நகோன
பகோத்துக்கிகறன .
விஜயேன : எஸ ! செகோர் ! WE WILL DO IT ..

11.பதவனகோனற

துடியேலூர் கபகோலீஸ ஸகடைஷன . ஒகர
பரபரப்பகோக ககோணப்பட்டைது . சிரியேகோவில்
இருக்கினற இந்தயேர்கள் மைற்றம் சிரியேகோவுக்குச்
வசெனற வைந்த இந்தயேர்கள் பற்றியே தகவைல்கவள
மும்முரமைகோக கசெகரித்துக் வககோண்டிருந்தகோர்கள்
இனஸவபக்டைர் ரவியும் , செப்-இனஸவபக்டைர்
குமைகோரும் .
செப்-இனஸவபக்டைர் - குமைகோர் : செகோர் !
கிட்டைத்தட்டை சிரியேகோகவைகோடு வதகோடைர்புவடையே
இந்தயேர்ககளகோடை லிஸட்டை வரடி பண்ணயேகோச்சு .
இதுல நமைக்கு ஒரு சினன தடையேம்
வகவடைச்சிருக்கு . குறிப்பகோ தமிழ் நகோட்டில
இருந்து சிரியேகோவுக்கு கபகோன நபர்ககளகோடை
எண்ணக்வக 1 8 . அதுல 16 கபர விசெகோரிச்செகோச்சு ! .
2 கபர் மைட்டும் மிஸ ஆகுறகோங்க .அவைங்கள
வதகோடைர்பு வககோள்ள முடியேல . எனக்கு அவுங்க
கமைல வககோஞ்செம் டைவுட் இருக்கு செகோர் !

இனஸவபக்டைர் – ரவி : இல்ல குமைகோர் !
வதகோடைர்புவககோள்ள முடியேலங்க்றதுக்ககோக
அவைங்கள நகோமை குற்றவைகோளினனு செந்கதகப் பட்றது
தப்பு .
செப்-இனஸவபக்டைர் - குமைகோர் : இல்ல செகோர் ! நகோன
அதுக்ககோக மைட்டும் அவைங்கள செந்கதகப் படைல .
அவைங்ககளகோடை பகயேகோகடைட்டைகோவை எடுத்துப்
பகோர்த்கதகோம் , அவைங்க வரண்டு வபரும்
கககோயேம்பத்தூர் பகோரதயேகோர் யூனவைர்சிட்டில
முதுகவலப் பட்டைம் வபற்றிருக்ககோங்க . கபகோன
வைருஷந்தகோன சிரியேகோவுக்கு கபகோயிருக்ககோங்க .
அவுங்க வீட்லகயே அவைங்க எங்க
கபகோயிருக்ககோங்கனனு யேகோருக்கும் வதரியேல .
அவைங்ககளகோடை FRIENDS CIRCLE வளயும்
விசெகோரிச்சு பகோத்தகோச்சு . யேகோர் கூடைவும் அவைங்க
ககோண்டைக்ட்ல இல்ல . SO , I THINK WE ARE IN
RIGHT MOVE ONLY.
இனஸவபக்டைர் –ரவி : இஸ இட் ! . ஓகக ! இது
விசியேமைகோ , வமைகோதல்ல நகோமை உளவுத்துவற கிட்டை
தகவைல் வககோடுப்கபகோம் . THEN WILL START OUR
FURTHER ACTIONS.

இருவைரும் கபசிக் வககோண்டிருந்த அடுத்த வினகோடி
, செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோரின வசெல்கபகோனல்
இருந்து செத்தம் வைந்தது . எடுத்துப் பகோர்த்த அவைர்
உடைகன , இனஸவபக்டைர் ரவிவயேப் பகோர்த்து
ஆச்செர்யேமைகோன குரலில் ,
செகோர் ! WHATSAPP ல இருந்து , எனக்கு MSG
வைந்துருக்கு . ஒற்றன வவைப்வசெட் UPDATE
ஆயிருக்ககோம் .
இனஸவபக்டைர் ரவி : வைகோங்க குமைகோர் ! எனனனனு
உடைகன வசெக் பண்ணலகோம்.
ரவியும் , குமைகோரும் , ஒற்றன
இவணயேதளத்துக்ககோன முகவைரிவயே
கம்ப்யூட்டைரில் தட்டினகோர்கள் .
ஒற்றன இவணயேதளம் வவைகு விவரவைகோக LOAD
ஆனது .
அதல் ஒற்றனன குறியீடைகோன , இந்தயேகோவுக்கு
முனனகோல் , துவடைப்பத்துடைன , முகமூடி அணந்த
மைனதன நிற்பவத கபகோனற நிழைலுருவைம், ஒற்றன
எனற வைகோசெகத்வத கம்பீரமைகோக தகோங்கி நினற
வககோண்டிருந்தது . அதன கீகழை இளஞ்சிவைப்பு

நிறத்தல் இருந்த எழுத்துக்கள் ஒற்றனன
கககோபத்வத பிரதபலித்தருந்தது .
“ கதசெத்துக்ககோன எங்களின இந்த கபகோரகோட்டைம்,
இனற அரசெகோங்கத்தன ககோதுகளுக்கு
எட்டியிருக்கினறது எனபதல் எங்களுக்கு
வபருமைகிழ்ச்சி. எங்கவள கதசெ துகரகோகிகள்
எனற விமைர்சித்த அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடிக்கு
மைனமைகோர்ந்த நனறி . கதசெத்தன மீது அதீத பற்ற
வககோண்டைவைர்கள் , கதசெ துகரகோகிகளகோக்கப்படுவைது
இந்தயேகோவில் ஒனறம் புததல்ல .
மைனனரகோட்சிவயே ஒழித்து மைக்களகோட்சிவயே மைலரச்
வசெய்தீர்கள் . இனனமும் அதககோர வைர்க்கங்கள்
தகோன இந்தயேகோவில் வைகோழ்க்வகவயே நடைத்தக்
வககோண்டிருகினறகோர்கள் . அடித்தட்டு மைக்களின
வைகோழ்க்வக ககள்விக்குறியேகோகத்தகோன
இருந்துவககோண்டிருக்கினறது. அவைர்களின
கூக்குரல்கள் அரசியேல் அவமைப்புகளின
ககோதுகளுக்கு எட்டுவைகதயில்வல . ஏகதனும் ஒரு
அரசியேல் மைகோற்றம் வைந்துவிடைகோதகோ? ஒரு நல்ல
தவலவைன வைந்துவிடை மைகோட்டைகோனகோ ? எனற மைக்கள்
ஏங்கிக் வககோண்டுதகோன இருக்கினறகோர்கள் .
இனவறயே நிவலயில் அரசியேல்வைகோதகள்
ஆண்டைவைனகோக்கப் படுகிறகோர்கள் . மைக்களுக்ககோக

குரல் வககோடுத்து , செமூகத்துக்ககோக
கபகோரகோடுபவைர்கள் , ஒடுக்கப் படுகிறகோர்கள் .
துனபுறத்தப்படுகிறகோர்கள் . சிவறயில் நகோட்கவள
எண்ணக் வககோண்டிருக்கினறகோர்கள் . இங்கு
நடைக்கும் அரகோஜகங்கள் ,ஆட்சியில் கமைகல
இருப்பவைர்களுக்கு வதரிவைதல்வல . அவைர்கள்
வதரிந்து வககோள்ளவும் விரும்புவைதல்வல .
அதற்ககோன கநரம் வைந்துவிட்டைது . MLA
மைகோர்த்தகோண்டைம் கபகோனற அரசியேல்வைகோதகள்
மைண்ணல் இருப்பவத விடை இறப்பகத கமைல்.
குழைந்வதகள் படிக்கும் பள்ளிக்கு அருகக
டைகோஸமைகோக் கவடை கவைண்டைகோம் . அவத
அகற்றங்கள் , அல்லது கவைவறகோரு
இடைத்துக்ககோவைது மைகோற்றங்கள் எனற ஒரு வையேது
முதர்ந்த வபரியேவைர் பல ககோலமைகோக குரல்
வககோடுத்து வைருகிறகோர் . பல அரசியேல்
தவலவைர்களிடைம் வசெனற
முவறயிட்டிருக்கினறகோர் . பல விதமைகோன அறப்
கபகோரகோட்டைங்கவள அரங்ககற்றியிருக்கிறகோர் .
ஆனகோல் அவைவர , வையேது முதர்ந்தவைர் எனற
கூடைப் பகோர்க்ககோமைல் , அவைரின மீது ஏகப்பட்டை
அடைக்கு முவறகவள MLA மைகோர்த்தகோண்டைம்
வகயேகோண்டிருக்கிறகோர் . அவைற்வறவயேல்லகோம்

இனமுகத்கதகோகடை செமைகோளித்து வககோண்டு
இனனமும் கபகோரகோடிக் வககோண்டிருக்கிறகோர் ஒரு
கபகோரகோளி .
கதடிச் கசெகோறநிதந் தனற - பல
சினனஞ் சிறகவதகள் கபசி - மைனம்
வைகோடித் துனபமிக உழைனற - பிறர்
வைகோடைப் பலவசெயேல்கள் வசெய்து - நவர
கூடிக் கிழைப்பருவை வமைய்த - வககோடுங்
கூற்றக் கிவரவயேனப்பின மைகோயும் - பல
கவைடிக்வக மைனதவரப் கபகோகல - நகோன
வீழ்கவைவனனற நிவனத் தகோகயேகோ?
எனற பகோரதயேகோரின வவைர வைரிகவள , இனற நகோன
அவைர் வைடிவில் கநரில் ககோண்பவதப் கபகோல
உணர்கினகறன . . அவைர் கவைற யேகோரும் அல்ல .
துடியேலூர் அரசுப் பள்ளியின ஓய்வு வபற்ற
தமிழைகோசிரியேர் செற்குணம் . ஒரு செமைகோனயேனன
கககோபம் செகோதகோரணமைகோனது அல்ல எனபவத இந்த
உலகிற்கு எடுத்துக் ககோட்டுவைதற்ககோககவை
எங்களின இந்த முயேற்சி . ஆளுங்கட்சியின
இப்படிப்பட்டை அரகோஜகங்களுக்கு ஒரு முற்ற
புள்ளி வவைக்ககவை இந்த ஒற்றன எனகிற
இயேக்கம் தமிழைகத்தல் ககோல் ஊனறியுள்ளது .

ஆளுங்கட்சியின பல முகத்தவரகள் கிழிக்கப்
படை விருக்கினறன . ஆனகோல் எங்களுக்கும் அந்த
வபரியேவைர் செற்குணத்துக்கும் துளியும் செம்பந்தம்
இல்வல . தயேவுவசெய்து விசெகோரவண எனகினற
வபயேரில் , அந்த வபரியேவைவரத்
துனபுறத்தகோதீர்கள் . இத்கதகோடு முடிந்து
விடைவில்வல எங்கள் கபகோரகோட்டைம் . ஒரு
மிகப்வபரியே உண்வமைவயே வவைளிச்செத்துக்கு
வககோண்டுவைர கவைண்டியே செமையேம் வைந்துவிட்டைது .
கடைந்த சில மைகோதங்களகோக துடியேலூவர உலுக்கியே
சில தீடீர் மைர்மை மைரணங்கள் ! . ககோரணம்
வதரியேகோமைல் தவகத்துக் வககோண்டிருந்கதகோகமை ! .
அவத ஆரகோய்ந்து பகோர்த்த கபகோது தகோன, அதல்
இருந்த மிகப்வபரியே உண்வமை புலப்பட்டைது .
இறந்தவைர்கள் அவனவைரும் மைது அருந்துபவைர்கள்
. அளவுக்கு மீறி குடித்ததகோல், கபகோவத
தவலக்ககறி அவைர்கள் உயிரிழைந்தனர் எனற அரசு
விளக்கம் அளித்தருந்தது . ஆனகோல் அதுவைல்ல
உண்வமை . இறந்தவைர்கவள பிகரத பரிகசெகோதவன
வசெய்து பகோர்த்த கபகோது , அவைர்கள் மூவளயின
நரம்புகள் வசெதல் வசெதலகோக
துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது வதரியே வைந்தருக்கினறது
. அதற்ககோன ககோரணம் ஆக்கடைகோசின (OCTOSIN)

எனற ஒரு ரசெயேகோனப் வபகோருள் அவைர்கள் உடைலில்
கலக்கப் பட்டிருந்தது கண்டைறியேப்பட்டுள்ளது .
இந்த ஆக்கடைகோசின வவைளி நகோடுகளகோல்
முழுவைதுமைகோக தவடை வசெய்யேப்பட்டை ஒரு கவைதப்
வபகோருள். இந்த ரசெகோயேனம் உடைலில் அதீத
கபகோவதவயே ஏற்படுத்தும் , நகோளவடைவில்
மூவளயின நரம்புகவள வவைகுவைகோக பகோதத்து
நரம்புகவள அறக்க வதகோடைங்கி விடும் . இந்த
மைகோறபட்டை ரசெகோயேணம் கலந்த மைதுபகோனங்கவள
தயேகோர் வசெய்து வினகயேகோகம் வசெய்யும் நிறவைனம்
MLA மைகோர்த்தகோண்டைத்தன “WINESHINE”
நிறவைனம் . அதற்ககோன ஆதகோரங்கள் , இகதகோ
துடியேலூர் செஞ்சீவி ஹகோஸபிடைலில் இருந்த பிகரத
பரிகசெகோதவன ரிப்கபகோர்ட்டின(POST MORTEM
REPORT) நகல்கள் உங்கள் பகோர்வவைக்கு .
முடிந்தகோல் அந்த நிறவைனத்தன மைதுபகோனங்கவள
கசெகோதவன வசெய்து பகோருங்கள். இதல்
ஆளுங்கட்சியின ஆற அவமைச்செர்கள் இந்த
நிறவைனத்தன கநரடி பங்குதகோரர்கள் . இவத விடை
முக்கியேம் எனனவவைனல், எங்கவள கதசெ
துகரகோகிகள் எனற விமைர்சித்த அவமைச்செர்
புண்ணயேகககோடிதகோன இந்த நிறவைன வதகோடைக்க
விழைகோவுக்கு அடிக்கல் நகோட்டியே சிறப்பு

விருந்தனர். .வவைட்கமைகோக இல்வல . உங்கள்
பகோர்வவைக்கு அந்த புவகப்படைத்வதயும்
இத்கதகோடு இவணத்துள்களன . ஒற்றனன
பினனகோல் இவ்வைளவு மைர்மைங்கள் புவதந்து
கிடைக்கினறன . இவத கநர்வமையேகோன வைழியில்
நமைது நகோட்டில் வவைளிகயே வககோண்டு வைர
முடியேகோது. வவைளிபடுத்தவும் விடை மைகோட்டைகோர்கள்
இந்த அரசியேல் வியேகோதகள் .

இவத முதலில் மைக்களுக்கு வதரியேப்படுத்த
கவைண்டும் . அதற்ககோகத் தகோன இவ்வைளவு
கபகோரகோட்டைம் . வபகோதுமைக்களகோகியே நீங்கள் தகோன
இதற்கு ஒரு தீர்வு வைழைங்க கவைண்டும் .
இப்பிரச்செவனவயே , முடிந்தகோல் ஒற்றனன
செகோர்பில் வபகோது நல வைழைக்கு ஒனவற
நீதமைனறத்தல் வதகோடைர்ந்து பகோருங்கள் . இந்த
நகோட்டில் இனனமும் நீதமைனறத்தல் கமைல்
எனக்கு நம்பிக்வக இருக்கினறது . நீதமைனறம்
எடுக்கும் எந்த முடிவுக்கும் நகோன
நிபந்தவனயினறி தவல வைணங்குகிகறன .
வஜய்ஹிந்த் .
இப்படிக்கு

- ஒற்றன –
எனற படித்து முடித்தகோர் செப்-இனஸவபக்டைர்
குமைகோர் .
இனஸவபக்டைர் ரவி : எனன குமைகோர் ! . நகோன கூடை
எனனகமைகோ வநவனச்கசென . BUT ஹி இஸ GREAT !
அவைன ஒரு வித்தயேகோசெமைகோன ஆளு தகோனயேகோ !.
செப்–இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : எனன செகோர் ! நீங்க
தடீர்னு ஒற்றன பக்கம் செகோஞ்சுட்டீங்க ! HE IS AN
ACCUST . ஒரு MLA வை கடைத்தருக்ககோன ! அவைன
கபகோய் பகோரகோட்றீங்ககள செகோர்? .
இனஸவபக்டைர் ரவி : இல்ல குமைகோர் ! அவைன
வவைறம் சுயே நலத்துக்ககோக எவதயும்
பண்ணலனனு நமைக்கக CLEAR ரகோ வதரியுதுல்ல .
நியேகோயேமைகோ நகோமை பண்ண கவைண்டியேத அவைன
பண்ணருக்ககோன . MLA மைகோர்த்தகோண்டைத்தப் பத்த
நமைக்கக நல்லகோ வதரியும். அவைன கமைல எத்தவன
ககஸ இருக்கு ? . ஒனனுலயேகோவைது அவைன ARREST
பண்ண முடியுதகோ ? முடியேகோது . ஏனனகோ ! அவைங்க
ஆளுங்கட்சி. இந்த ககோக்கிச் செட்வடையேப்
கபகோட்றதுக்கு முனனகோடி நமைக்கிருந்த கம்பீரம் ,
கபகோட்டைதுக்கு அப்புறம், துளி கூடை இல்ல .

நகோவமைல்லகோம் JUST , GOOD FOR NOTHING .
அவ்களகோதகோன . அதகோவைது வைகோய்ச்வசெகோல் வீரர்கள் .
ஆனகோல் வைகோள் வீசெமைகோட்கடைகோம் ! . இப்படிப் பட்டை
ஒரு விஷயேத்வத , ஒட்டுவமைகோத்த
தமிழ்நகோட்கடைகோடை கவைனத்துக்கக வககோண்டு
வைந்துருக்ககோனனகோ அவைன செகோதகோரணமைகோன ஆள்
இல்ல . HE IS VERY CLEVER ! .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : செகோர் ! நகோமை அடுத்து
INVESTIGATE பண்ணப் கபகோற ஏரியேகோ எது செகோர் ?
இனஸவபக்டைர் ரவி : செஞ்ஜீவி PRIVATE HOSPITAL
. எனறகோர் சிரித்துக்வககோண்கடை!!!.

12.பனவரண்டு

ககோவல 10 மைண வசெய்தகளுக்ககோக டிவி
தவரவயேகயே வவைறிக்க வவைறிக்க பகோர்த்துக்
வககோண்டிருந்தகோர் துடியேலூர் எதர்கட்சி தவலவைர்
சிங்ககோரம் .
எனனங்கய்யேகோ ! ஒகர பதற்றமைகோ
உக்ககோர்ந்தருக்கீங்க ? எனறகோன கதகோட்டைக்ககோரன
கண்வணயேகோ !
அடை அது ஒனனும் இல்லடைகோ ! . ஒற்றன நியூஸ
வககோஞ்செம் சூடு புடிச்சிருக்ககோம் ! அதகோன வசெய்த
கசெனல் கதடிட்டு இருக்ககன எனற
வசெகோல்லிக்வககோண்கடை மினனல் டிவியின
வசெய்தகவளக் கண்டைவுடைன ரிகமைகோட்வடை கீகழை
வவைத்தகோர்.
வசெய்த வைகோசிக்கும் வபண் தன அழைககோன பல்
வைரிவசெவயேக் முகம் சுளிக்ககோமைல் ககோட்டிக்
வககோண்கடை ,
வைணக்கம் ! இனவறயே முக்கியேச் வசெய்தகள் ! .

MLA மைகோர்த்தகோண்டைம் கடைத்தப் பட்டை விவைககோரம் ! .
முதன முவறயேகோக மைனம் தறந்தருக்கினறது
ஒற்றன அவமைப்பு ! அரசுக்கு எதரகோக
எதர்கட்சிகள் கபகோர்க்கககோடி ! .
ஒற்றன விவைககோரத்தல் துடியேலூர் அரசு பள்ளியின
ஓய்வு வபற்ற தமிழைகோசிரியேர் செற்குணத்துக்கு
வதகோடைர்பு !!! கபகோலீசெகோர் விசெகோரவண !
ஒற்றன செகோர்பில் வபகோது நல வைழைக்கு ஒனவறத்
வதகோடைர்ந்தகோர் , மினனல் டிவியின நிர்வைகோக
இயேக்குனர் நகோரகோயேணன ! மூனற கபர் அடைங்கியே
நீதபதகள் வபஞ்ச் அவத ஏற்றக் வககோண்டுள்ளது
. அத்துடைன ‘ WHINESHINE ‘ நிறவைனத்தன
மைதுபகோனங்கவளயும் கசெகோதவனயிடை
உத்தரவிடைப்பட்டுள்ளது.
ஒற்றனன கருத்துக்கள் ஒனறக்வககோனற
முரணகோனவவை . அவத நகோங்கள் வபரிதகோக
எடுத்துக் வககோள்ளப் கபகோவைதல்வல எனகிறகோர் –
செட்டைம் ஒழுங்குத் துவற அவமைச்செர்
புண்ணயேகககோடி .
விரிவைகோன வசெய்தகள் :

செமீபககோலமைகோக தமிழ்நகோட்வடைகயே
பரபரப்பகோக்கியிருக்கும் ஒற்றன அவமைப்பு , சில
பல தடுக்கிடும் ஆதகோரங்கவள, தன
இவணயேதளத்தல் வவைளியிட்டு , இனனும்
பரபரப்வப ஏற்படுத்தயுள்ளது .
மைதுவிலக்குக்ககோகப் கபகோரகோடியே, துடியேலூவரச்
கசெர்ந்த செமூகஆர்வைலர் செற்குணம் எனபவைவர ,
MLA மைகோர்த்தகோண்டைம் தன அதககோர பலத்தகோல் ,
அவைவர துனபுறத்தயிருக்கிறகோர் .
அவதவயேல்லகோம் வபகோருட்படுத்தகோமைல் தன
வககோள்வகயில் குறியேகோய் இருந்த அந்த
வபரியேவைருக்ககோக , இந்த ஒற்றன அவமைப்பு களம்
இறங்கியுள்ளதகோக ஒற்றன இவணயேதளம்
வதரிவித்துள்ளது . அதுமைட்டுமைல்லகோமைல் , MLA
மைகோர்த்தகோண்டைத்தன நிறவைனமைகோன WHINESHINE
நிறவைன , மைதுபகோனங்கவள தவடை விதக்குமைகோறம்
கககோரிக்வக வவைத்துள்ளது ஒற்றன அவமைப்பு .
இது குறித்து , துடியேலூர் செமூக ஆர்வைலர்
செற்குணத்தடைம் ககட்டை கபகோது,
செற்குணம் வககோடுத்த கபட்டி , டிவி தவரயில்
கதகோனறியேது .

செற்ற கககோபமைகோன வதகோனயுடைன கபசியே செற்குணம்
, ‘ எனக்கும் அந்த ஒற்றன அவமைப்புக்கும் எந்த
வதகோடைர்பும் கிவடையேகோது . யேகோகரகோ மிகப்வபரியே
தவைறிவழைத்துள்ளகோர்கள் . எனக்ககோக இப்படி ஒரு
கபகோரகோட்டைத்வத யேகோரும் வகயில் எடுக்க
கவைண்டைகோம் . நகோன ககோந்தயேவைகோத . அகிம்செகோ
வைழியில் தகோன என கபகோரகோட்டைத்வத
வதகோடைங்கியிருக்கினகறன . என வைகோழ்நகோள்
முழுவைதும் ககோந்தயேத்துக்ககோககவை வைகோழ்கவைன .
மைனம் தளரமைகோட்கடைன . யேகோரகோக இருந்தகோலும் ,
இந்த ககோட்டு மிரகோண்டித்தனத்வத இத்கதகோடு
நிறத்துங்கள் . செமுதகோயேத்தல் ஆற்ற கவைண்டியே
கடைவமைகள் எவ்வைளகவைகோ இருக்கினறன . அவத
விடுத்து இது கபகோனற ககவைலமைகோன
ககோரியேங்களில் ஈடுபடைகோதீர்கள் . நனறி வைணக்கம் .
எனற முடித்துவககோண்டைகோர் செற்குணம் .
வசெய்த வைகோசிக்கும் வபண் வதகோடைர்ந்தகோள் .......
ஒற்றன செகோர்பில் வபகோது நல வைழைக்கு ஒனவற ,
அவைசெர வைழைக்ககோக விசெகோரிக்குமைகோற கககோவவை
நீதமைனறத்தல் வைழைக்கு வதகோடைர்ந்தகோர் மினனல்
டிவியின நிர்வைகோக இயேக்குனர் நகோரகோயேணன .
மூனற கபர் அடைங்கியே நீதபதகள் வபஞ்ச் அவத

ஏற்றக் வககோண்டு, மைகோர்த்தகோண்டைத்தன வசெகோந்த
நிறவைனமைகோன ‘WHINESHINE’ நிறவைனத்தன
மைதுபகோனங்கவள கசெகோதவனயிடைவும்
உத்தரவிட்டுள்ளனர் . மிகவும் அதக
முக்கியேத்துவைம்வககோண்டை இந்த வைழைக்கின
விசெகோரவண மைதயேம் 12 மைணயேளவில்
வதகோடைங்குகிறது . நீதமைனறத்தன முடிவுக்கு
தகோன தவல வைணங்குவைதகோக ஒற்றன அவமைப்பு
கூறியுள்ளவதயேடுத்து , பரபரப்பகோன தீர்ப்பு
இனகற வவைளியேகோகும் எனற எதர்பகோர்க்கப்
படுகிறது .
இது குறித்து மினனல் டிவியின நிர்வைகோக
இயேக்குனர் நகோரகோயேணனடைம் ககட்டை வபகோழுது ,
மைனசெகோட்சிக்கு கட்டுப்பட்டுத்தகோன இந்த
வபகோதுநல வைழைக்வக வதகோடைர்ந்தருக்கினகறன .
ஒற்றனன கபச்சில் உண்வமை இருப்பது கபகோல்
கதகோனறகிறது . மைக்களுக்ககோன இந்த
கபகோரகோட்டைத்தல் , ஒற்றன மைக்களின
உதவிவயேத்தகோன நகோடியிருக்கினறகோன .
நீதமைனறத்தன முடிவவை ஏற்கபன எனறம்
உறதயேளித்தருக்கினறகோன . இந்த வைழைக்வக
வைகோபஸ வபறமைகோற , அவடையேகோளம் வதரியேகோத

நபர்களிடைம் இருந்து எனக்கு வதகோவலகபசி
அவழைப்புகள் வைந்த வைண்ணம் இருக்கினறது .
இதல் இருந்கத வதரியேவில்வலயேகோ ? ஒற்றனன
கபகோரகோட்டைம் உண்வமைவயேனற .
டிவி தவரவயேப் பகோர்த்து வியேர்த்து விறவிறத்துப்
கபகோன சிங்ககோரத்வதப் பகோர்த்த கதகோட்டைக்ககோரன
கண்வணயேகோ ,
ஐயேகோ ! எனனகோச்சு ? மூஞ்சி முழுக்க கவைர்த்துப்
கபகோச்சுங்கய்யேகோ !
சிங்ககோரம் : இல்லடைகோ கண்வணயேகோ ! அந்த
WHINESHINE நிறவைனத்த மூடைணும்னு ஒற்றன
அவமைப்பு குரல் வககோடுத்துருக்கு .
கதகோட்டைக்ககோரன : ஐயேகோ ! கபகோனகோ
கபகோகட்டுங்கய்யேகோ ! அந்த
மைகோர்த்தகோண்டைத்கதகோடைது தகோகன ! அவைன
பண்ணதுக்கு இப்ப அனுபவிக்கிறகோன . அதுக்கு
ஏனயேகோ நீங்க வைருத்தப்பட்றீங்க ?
சிங்ககோரம் : கடைய் ! மைடை செகோம்பிரகோண ! அந்த
நிறவைனத்கதகோடை பகோத பங்கு எனகனகோடைதுடைகோ
எனறகோர் வையிவறரிந்து வககோண்கடை .

13.பதமூனற

மைண மைதயேம் 2.3 ௦ இருக்கும் . துடியேலூர்
கபகோலீஸ ஸகடைஷனல் இருந்து வஜட் கவைகத்தல்
கபகோலீஸ ககோர் புறப்பட்டிருந்தது . செப்இனஸவபக்டைர் குமைகோர் மினனல் கவைகத்தல்
ககோவர ஓட்டிக்வககோண்டிருந்தகோர் .
வநடுஞ்செகோவலகள் (HIGHWAYS)
வவைறிச்கசெகோடிக்கிடைந்தன. சில வமைல் தூரங்கவளக்
கடைந்தருப்பகோர்கள் .
இனஸவபக்டைர் ரவி : குமைகோர் ! ககோவர எதகோவைது
கபக்கரியில் நிறத்துங்க ! அப்புறம் கபகோலகோம்
எனறகோர் ..
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : Yes Sir ! கபகோயிரலகோம்
...
வநடுஞ்செகோவலயின வதகோவலவில், “ஸ்ரீதரன
விலகோஸ” உங்கவள அனபுடைன அவழைக்கினறது
.. எனற வபயேர்கபகோட்டை பலவக இடைது பக்க
அம்புக்குறிவயே () தகோங்கிக் வககோண்டு நினறது .

அவதப் பகோர்த்தவுடைன இடைது பக்கமைகோக
வைண்டிவயே தருப்பி நிறத்தனகோர் குமைகோர் .
இருவைரும் நடைந்து ஸ்ரீதரன விலகோஸக்குள்
நுவழைந்தகோர்கள் . பணத்வத எண்ணக்
வககோண்டிருந்த ககஷியேர் (CASHIER) ககோக்கிச்
செட்வடைவயேக் கண்டைவுடைன உடைகன ஓடி வைந்து ,
செகோர் ! எனனங்க செகோர் ! கவைணும் எனறகோன
பவ்யேகோமைகோக ..
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : வரண்டு கப் டீ !
அப்பகறகோம் வரண்டு கிங்க்ஸ (சிகவரட்)
அவ்களகோதகோன .
ககஷியேர் :- ஓகக செகோர். எனற வசெகோல்லிக்வககோண்டு
உள்கள ஓடினகோன .
சூடைகோன டீவயே குடித்தவுடைன , வவைளிகயே வைந்த
இருவைரும் சிகவரட்வடை பற்ற வவைத்தகோர்கள் .
நகோலகோப்புறமும் புவகவயே வவைளியிட்டு , ஓகசெகோன
படைலத்வத மைகோசுபடுத்த தங்களகோல் முடிந்த
உதவிவயே வசெய்தருந்தகோர்கள் .

செப் – இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : செகோர் ! நகோமை எதுக்கு
இப்ப செஞ்சீவி ஹகோஸபிடைல் கபகோகறகோம் ? எனக்கு
ஒனனும் புரியேவலகயே ?
இனஸவபக்டைர் ரவி : எனன குமைகோர் ! ககஸகயே
மைறந்துடீங்களகோ ! எனறகோர் சிரித்துக் வககோண்கடை .
செப் – இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : NO செகோர் ! ஆனகோ
நம்மை ககஸஸுக்கும் , அந்த ஹகோஸபிடைலுக்கும்
எனன செம்பந்தம் ?
இனஸவபக்டைர் ரவி : குமைகோர் ! இதலிருந்கத
வதரியுது , இந்த ககஸல உங்ககளகோடை INTEREST
எப்படி இருக்குனனு ! இப்ப ஒற்றன கிட்டைருந்து
நமைக்கு வகவடைச்சிருக்கற ஒகர CLUE - செஞ்சீவி
கஹகோஸபிடைல் தகோன. ஏனனகோ ! ஒற்றகனகோடை
வவைப்வசெட்ல ‘OCTOSIN வகமிகல்’ பத்த அவைன
வசெகோல்லும்கபகோது, செஞ்சீவி கஹகோஸபிடைகலகோடை
POST MORTEM ரிப்கபகோர்ட்டை ATTACH
பண்ணருந்தகோன . SO ஒற்றன செம்பந்தப்பட்டை
எகதகோ ஒரு விஷயேம் அந்த கஹகோஸபிடைல்ல
ஒளிஞ்சிருக்கு . விசெகோரிக்க கவைண்டியே வைழியில
விசெகோரிச்செகோ உண்வமை தகோனகோ வவைளியே வைந்துரும் .

செப் – இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : GREAT MOVE செகோர் !
நகோன வககோஞ்செம் கவைற மைகோதரி கயேகோசிச்சிட்டு
இருந்கதன .
இனஸவபக்டைர் ரவி : THATS ஓகக ! சீக்கிரம்
வைண்டியே எடுங்க ! இனனும் 2 கிகலகோமீட்டைர்
தகோன செஞ்சீவி கஹகோஸபிடைல் .
பத்து நிமிஷ பயேணம் ! செஞ்சீவி பிவரகவைட்
கஹகோஸபிடைல் வைந்தது . GATE க்கு பக்கத்தல்
நினறிருந்த வசெக்யூரிட்டி ,கபகோலீஸ ககோவரப் (CAR)
பகோர்த்ததும் SALUTE அடித்துவிட்டு GATE ஐ ஓபன
பண்ணனகோன . ககோவர பகோர்க் பண்ணவிட்டு ,
கபகோலீசுக்கக உரியே மிடுக்ககோன நவடையில்
வவைளிகயே வைந்துவககோண்டிருந்தகோர்கள் . அந்த
கஹகோஸபிடைல் வைளகோகத்வதகயே , உற்ற
கவைனத்துக் வககோண்கடை வைரகவைற்பவறவயே
கநகோக்கி நடைந்தகோர் இனஸவபக்டைர் ரவி .
வைரகவைற்பவறயில் உட்ககோர்ந்தருந்த
RECEPTIONIST எழுந்து,
RECEPTIONIST : YES செகோர் ! HOW CAN I HELP U செகோர்
? எனறகோள் வவைற்றப்புனனவககயேகோடு !

செப் – இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : நகோங்க டைகோக்டைர்
குணகசெகரன பகோக்கணும். WHERE IS HIS ROOM ?
RECEPTIONIST : செகோர் ! TAKE FIRST LEFT , AND
...YOU WILL FIND THE டைகோக்டைர்ஸ ரூம் . எனறகோள் .
வககோஞ்செ தூரம் நடைந்தவுடைன , DR . குணகசெகரன .
MBBS,DA,PHD,PAIN PHYSICIAN , எனற வபயேர்
பலவக வதகோங்கிக்வககோண்டிருந்த ரூம் வைந்தது .
செப் –இனஸவபக்டைர் குமைகோர் கதவவை தறந்து ,
டைகோக்டைர் ! MAY COME IN ! எனறகோர் .
ககோதல் வவைத்தருந்த வடைலிகபகோவன அவைசெர
அவைசெரமைகோக கட் பண்ணவிட்டு, YES PLEASE
எனறகோர் . DR .குணகசெகரன .
உள்கள நுவழைந்தவுடைன , HOW ARE YOU டைகோக்டைர் ?
எனறகோர் இனஸவபக்டைர் ரவி.
YA I’m FINE செகோர் . PLEASE . PLEASE TAKE YOUR
SEAT . எனறகோர்,
இருவைரும் நகோற்ககோலியில் அமைர்ந்தவுடைன , செப்இனஸவபக்டைர் குமைகோர் வதகோடைர்ந்தகோர் .
குமைகோர் : டைகோக்டைர் ! ஒற்றன நியூஸ பத்த ஒரு சினன
FORMAL எனவககோய்ரி !.

வககோஞ்செ கநரம் கயேகோசித்துவிட்டு , எஸ PLEASE !
எனற டைகோக்டைர் குணகசெகரனன முகத்தல் , செற்ற
மைகோற்றம் வதரிந்தது . அந்த AC அவறயிலும்
அவைருக்கு வியேர்த்து வைழிந்தருந்தது. . அவைரின
முகமைகோற்றத்வத இனஸவபக்டைர் ரவி கூர்ந்து
கவைனத்தகோர் ,
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : டைகோக்டைர் ! நகோங்க சுத்த
வைவளச்சு கபசெ விரும்பல. எங்களுக்கு அதுக்ககோன
கநரமும் இல்வல.
ஒற்றன வவைளியிட்டை தகவைல்களில் , உங்க
ஹகோஸபிடைகலகோடை பிகரத பரிகசெகோதவன
REPORT டும் இடைம்வபற்றிருக்கு . உங்ககளகோடை
அனுமைத இல்லகோமை அந்த ரிப்கபகோர்ட்
வவைளியுலகதுக்கு கபகோயிருக்ககவை முடியேகோது .
நீங்க வசெகோல்லப் கபகோற பதல வவைச்சுத்தகோன ,
விசெகோரவணவயே இங்க வவைச்சுக்கலகோமைகோ ? இல்ல
ஸகடைஷனல வவைச்சுக்கலகோமைகோனனு முடிவு
பண்ணனும் .
டைகோக்டைர் குணகசெகரன : செற்ற வியேர்வவை வைழிந்த
முகத்துடைன ,

செகோர் ! நகோகன இந்த உண்வமைவயே உங்ககிட்டை
முனனகோடிகயே வசெகோல்லலகோம்னு தகோன இருந்கதன
எனற ஆரம்பித்தகோர் .................... . செரியேகோ ! ஒரு
மைகோசெத்துக்கு முனனகோடி , ஒரு பிகரத பரிகசெகோதவன
ரிப்கபகோர்ட்டை நகோன வசெக் பண்ணும்கபகோது, அந்த
DEAD BODY கயேகோடை உடைம்புல ஆக்கடைகோசினங்கற
நச்சுப்வபகோருள் அதகமைகோக கலந்து இருக்கிறது
எனக்கு வதரியே வைந்துச்சு . அது மைனதனுக்கு அதீத
கபகோவத ஏத்துற ரசெகோயேனம் . வவைளி நகோட்ல
உபகயேகோகிக்க தவடை வசெய்யேப்பட்டைது . அப்ப
இந்த கமைட்டைர நகோன வபருசெகோ எடுத்துக்கல .BUT
அடுத்தடுத்து இகத மைகோதரி வரண்டு மூணு
ரிப்கபகோர்ட் எனக்கு வைந்துச்சு . அப்பத்தகோன நகோன
இகதகோடை ROOT CAUSE FIND பண்ண
ஆரம்பிச்கசென . அதுக்கு ககோரணம்
மைகோர்த்தகோண்டைத்துக்குச் வசெகோந்தமைகோன, ‘
WHINESHINE ‘ நிறவைனத்கதகோடை மைதுபகோனம்
தகோனனு, நகோன கவடைசியேகோ கண்டுபுடிச்கசென .
அதுல தகோன இந்த வகமிக்கல் அதகமைகோக
கசெர்க்கப்பட்டிருக்கு . இது வவைளி உலகத்துக்கு
வதரியேறதுக்கு முனனகோடி , இது விஷயேமைகோ நகோன
மைகோர்த்தகோண்டைத்துக்கிட்டை உண்வமையே
வசெகோல்லலகோம்னு நிவனக்கும்கபகோதுதகோன , அவைர்

கடைத்தப்பட்டை விசெயேகமை எனக்கு வதரியே வைந்தது .
ஆனகோ கநத்து எப்படி அந்த POST MORTEM
ரிப்கபகோர்ட் , ஒற்றன கிட்டை கபகோச்சுனனு எனக்கு
வதரியேகோது . INFACT , அந்த கமைட்டைர் எனக்கக
ஆச்செர்யேமைகோத்தகோன இருக்கு . நகோனும்
கஹகோஸபிடைல்ல வநவறயேகோ கபர் கிட்டை
விசெகோரிச்சுப் பகோர்த்துட்கடைன . ஒகர மைர்மைமைகோ
இருக்கு. செத்தயேமைகோ ! எனக்கும் அந்த ஒற்றன
இயேக்கத்துக்கும் எந்த செம்பந்தமும் கிவடையேகோது ..
இனஸவபக்டைர் ரவி : ஓகக ! POST MORTEM
ரிப்கபகோர்ட்டை HANDLE பண்ற உங்க டீமை நகோங்க
விசெகோரிக்கலகோமைகோ ?
டைகோக்டைர் குணகசெகரன : SURE செகோர் ! எனற
வசெகோல்லி பக்கத்தல் இருந்த வடைலிகபகோனல்
நம்பவரத் தட்டை மைறமுவனயில் ககோல் கபகோனது .
HEAD NURSE செகுந்தலகோ எடுத்து கபசினகோள் .
எஸ ! டைகோக்டைர் .
டைகோக்டைர் : NURSE செகுந்தலகோ ! உங்க TEAMAH
கூட்டிட்டு உடைகன வைகோங்க எனறகோர்.

பத்து நிமிடைத்தற்குள் , HEAD NURSE
செகுந்தலகோவுடைன , JUNIOR நர்சுகள் பிரியேகோ , ஸ்ரீநித,
மைலர்விழியும் ஆஜரகோனகோர்கள் . ககோக்கிச்
செட்வடைவயேப் பகோர்த்தவுடைன வககோஞ்செம்
பயேந்தருந்தகோள் பிரியேகோ . இனஸவபக்டைர் ரவியும்
,டைகோக்டைர் குணகசெகரனும் நர்சுகள்
ஒவ்வவைகோருவைவரயும் தனத்தனயேகோக விசெகோரித்தனர்
.
மைலர்விழியும் , ஸ்ரீநிதயும் பரபரப்பில்லகோமைல் ,
ககட்டை ககள்விகளுக்கு பதலளித்தருந்தனர் .
பிரியேகோவிடைம் இது பற்றி விசெகோரிக்கும்கபகோது ,
அவைளுவடையே பதல்களில் இருந்த பதற்றம் ,
அவைர்களுக்கு செந்கதகத்வத அதகரித்தது .
அந்த கநரம் பகோர்த்து இனஸவபக்டைர் – ரவியின
வசெல்கபகோன கதறியேது .
எடுத்துப் பகோர்த்த அவைர் முகம் சுளித்தகோர் .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : யேகோர் செகோர் ? கபகோனல ?
இனஸவபக்டைர் ரவி : MINISTER புண்ணயேகககோடி
......................எப்படியும் இப்ப நகோமை தட்டு
வைகோங்க தகோன கபகோகறகோம் ..

கவடைசியில் PHONE-ஐ அட்வடைனட் பண்ணனகோர் .
அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி : ஹகலகோ ! MR ரவி
அவைர்ககள ! எனன பண்ணீட்டு இருக்கீங்க ?
எனறகோர் நக்கலகோக .
இனஸவபக்டைர் ரவி : செகோர் ! நகோங்க செஞ்சீவி
கஹகோஸபிடைல்ல , ஒற்றன ககஸ செம்பந்தமைகோ
விசெகோரிச்சுட்டு இருக்கககோம் .. கிட்டை
வநருங்கிட்கடைகோம் செகோர் . எப்படியும் ஒற்றன
யேகோருங்கறத இனனக்குள்ள கண்டுபிடிசிடுகவைகோம்
செகோர் .
அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி : கிழிச்செ !
இதுவைவரக்கும் ஏதகோவைது ஒரு தடையேமைகோவைது கண்டு
புடிச்சியேகோயேகோ ? நீவயேல்லகோம் எதுக்குயேகோ கபகோலீஸ
கவைவலக்கு வைந்த ? வவைக்கமைகோ இல்ல. மைகோசெமைகோசெம்
செம்பளம் வைகோங்குறிகயே , அதுக்ககோன கவைவலயே
ஒரு நகோலகோவைது பகோத்துருக்கியேகோ இந்த ககஸல .
இதுக்கப்புறம் நீ அங்க ஒனனும் கிழிக்க
கவைண்டைகோம் .
வமைகோதல்ல நியூஸ பகோரு . ஒற்றனுக்கு செகோதகமைகோ
கககோர்ட்கடை தீர்ப்பு வசெகோல்லிருச்சு . நகோவளக்கு
ககோவலல 10 மைணக்கு , மைகோர்த்தகோண்டைத்த

கூட்டிட்டு ஒற்றன, கககோர்ட்ல செரணவடையேனும்னு
COURT ORDER கபகோட்ருக்கு . SO, நீ எண்ண
பண்றனகோ , COURT க்கு வவைளில பகோதுககோப்பு
ஏற்பகோடுகள மைட்டும் நீ கவைனச்செகோ கபகோதும் .
இனனும் அங்கிருந்து கண்டுபுடிக்கிகறன ,
கிழிக்கிகறனனு வடைம் கவைஸட் பண்ணகோத .
உனனமைகோதரி ஒரு வவைத்துகவைட்டு கிட்டை கபகோய்
ககஸ ஒப்பவடைச்கசென பகோரு , எனன
வசெகோல்லணும் . கபகோன கட் பண்னுயேகோ ! எனற
இவணப்வபத் துண்டித்தகோர் .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : எனன செகோர் ஆச்சு ?
இனஸவபக்டைர் ரவி : ஒற்றனுக்கு செகோதகமைகோ தீர்ப்பு
வைந்துருக்ககோம் . நகோவளக்கு ககோவலல 10 மைணக்கு
ஒற்றன கககோர்ட்ல SURRENDER ஆகணுமைகோம் .
அதுக்கு நகோமை பகோதுககோப்பு ஏற்பகோடுகவள
கவைனக்கனும்னு அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி
வசெகோல்றகோரு .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : டைகோக்டைர் ! ஒரு
நிமிஷம் , டிவியே ஆன பண்ண நியூஸ கசெனல்
வவைங்க ..

டைகோக்டைர் குணகசெகரன : YES ! MR குமைகோர் . எனற
டிவிவயே ஆன பண்ண நியூஸ கசெனவல
மைகோற்றினகோர் .
ஒற்றன விவைககோரம் : கககோவவை நீதமைனறம்
பரபரப்பு தீர்ப்பு எனற BREAKING நியூஸ
ஓடிக்வககோண்டிருந்தது .
வசெய்த வைகோசிக்கினற நபர் வதகோடைர்ந்தகோர் .
செமூக ஆர்வைலர் செற்குணம் மைற்றம் துடியேலூர்
வபகோதுமைக்கள் ஆகிகயேகோர் அளித்த
செகோட்சியேங்கவள, வமையேமைகோக வவைத்து விசெகோரவண
கமைற்வககோண்டை நீதபதகள் ,
துடியேலூர் அரசு பள்ளிக்கு அருகக இருந்த,
மைதுபகோனக் கவடைவயே முற்றிலும் அகற்றக்கககோரி
அதரடி தீர்ப்பளித்தனர் . ‘WHINESHINE’
நிறவைனத்தன மைதுபகோனங்கவள
கசெகோதவனயிட்டைதல் , அதல் அக்கடைகோசின
ரசெகோயேனம் கலந்தருப்பது உறத
வசெய்யேப்பட்டுள்ளவதயேடுத்து , அந்த
நிறவைனத்துக்கு சீல் வவைக்கவும்
உத்தரவிடைப்பட்டுள்ளது . இது வதகோடைர்பகோக MLA
மைகோர்த்தகோண்டைம் மைற்றம் அந்த நிறவைனத்தன

பங்குதகோரர்கள் மீதும் விசெகோரவண கமிஷன
விவரவில் அவமைக்கப்படும் எனறம் அதல்
கூறப்பட்டுள்ளது . கமைலும் நகோவள ககோவல 1 ௦
மைணக்குள் , MLA மைகோர்த்தகோண்டைம் மைற்றம் ககோர்
டிவரவைர் கதகரசெனுடைன , கககோவவை நீதமைனற
வைளகோகத்தல் , நீதபதகள் முனனவலயில் ஒற்றன
செரணவடையே கவைண்டும் எனறம் ககட்டுக்
வககோண்டுள்ளனர் . கமைலும் மினனல் டிவியின
நிர்வைகோக இயேக்குனர் நகோரகோயேணன, தனது மைனுவில்
ககட்டுக்வககோண்டைதனபடி , இது விகசெஷமைகோன
வைழைக்கு எனபதகோல் , நகோவள நீதமைனறத்தல்
நடைக்கும் வைழைக்கு விசெகோரவண ,வபகோதுமைக்களின
பகோர்வவைக்ககோக வபரியே தவரயில்
தவரயிடைப்படும் எனறம் குறிப்பிட்டுள்ளது .
இதனவடைகயே வசெய்தயேகோளர்களுக்கு
கபட்டியேளித்த செமூக ஆர்வைலர் செற்குணம்,
இந்த தீர்ப்பு தங்களுக்கு மைகிழ்ச்சியேளிப்பதகோகவும்
, இதற்ககோக தகோன ஒற்றன அவமைப்புக்கு நனறி
வதரிவித்துக் வககோள்வைதகோகவும் கூறினகோர் .
இருப்பினும் நீதமைனறத்தன தீர்ப்புக்கு
கட்டுப்பட்டு ஒற்றன செரணவடையே கவைண்டும்
எனறம் கவைண்டுகககோள் விடுத்துள்ளகோர் . கமைலும்

ஒற்றன யேகோர் ? எனபவத வதரிந்து வககோள்ளும்
ஆவைல் வபகோதுமைக்களிடைம் அதகரித்துள்ளது .
முனனதகோக ஒற்றனன வசெய்வக நியேகோயேமைகோனதகோ ?
இல்வலயேகோ ? எனபது பற்றி வபகோதுமைக்களிடைம்
எடுக்கப்பட்டை கருத்துக்கணப்பில் , 72% கபர்
ஒற்றனுக்கு செகோதகமைகோக கருத்து வதரிவித்துள்ளனர்
.

14.பதநகோனகு

கநரம் மைகோவல 6.55 மைணவயேத் வதகோட்டிருந்தது .
நீதமைனற வைளகோகத்வதச் சுற்றிலும் CCTV
ககமைரகோக்கள் வபகோருத்தப்பட்டு பகோதுககோப்பு
ஏற்பகோடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது .
கவடைசியேகோக ஒரு முவற பகோதுககோப்பு
ஏற்பகோடுகவள செரி பகோர்த்து விட்டு ,
இனஸவபக்டைர் ரவியும், செப்-இனஸவபக்டைர்
குமைகோரும் வீடு தரும்பினகோர்கள் . மிகுந்த
கவளப்புடைன வீட்டுக்கு வைந்த குமைகோர் ,
அப்படிகயே வமைத்வதயில் படுத்துவிட்டுவை
டிவிவயே ON பண்ணனகோர் . மினனல் டிவியின ,
‘நிதர்செனத்தன மைறபக்கம்’ நிகழ்ச்சி
வதகோடைங்கியிருந்தது . மிகுந்த உற்செகோகத்துடைன ,
தவரயில் கதகோனறினகோர் அந்த நிகழ்ச்சியின
வதகோகுப்பகோளகோர் விஜயேன .
“ செமுதகோயேத்தன உண்வமை நிலவைரங்கவள ,
உள்ளவத உள்ளபடி, உலகிற்கு எடுத்துவரக்கும்
‘நிதர்செனத்தன மைறபக்கம்’ கநரவல

நிகழ்ச்சியில் உங்கவள வைரகவைற்கிகறன எனற
கபசெ ஆரம்பித்தகோர் .
நகோட்வடைகயே தரும்பிப் பகோர்க்க வவைத்த ஒற்றன
வைழைக்கு . நடுநிவலயேகோன தீர்ப்வப
வைழைங்கியிருக்கினறது நீதமைனறம் . நகோவள
நீதமைனறத்தல் செரணவடைவைகோரகோ ஒற்றன ? .
அரசியேல்வைகோதகளின முகத்தவரகவள கிழித்த ,
அந்த முகமூடி மைனதன யேகோர் ? எதற்ககோக இந்த
கபகோரகோட்டைம் ? இதுகபகோனற பல
ககள்விகவளத்தகோன ஒட்டுவமைகோத்த தமிழ்நகோகடை
எதர்பகோர்த்துக் வககோண்டிருக்கினறது . இவவை
அவனத்தற்குமைகோன பதல் இனனும் 14 மைண
கநரங்களில் ...
தீடீவரனற கதவு தட்டைப்படும் செப்தம் ககட்டைது .
பதற்றமில்லகோமைல் வமைதுவைகோக வசெனற , கதவவைத்
தறந்த குமைகோருக்கு மிகுந்த ஆச்செர்யேம் . அவமைச்செர்
புண்ணயேகககோடி வவைளிகயே நினற
வககோண்டிருந்தகோர் .
குமைகோர் : ஐயேகோ ! வைகோங்க ! வைகோங்க ! ( குரலில்
பதற்றம் வதகோற்றியிருந்தது ).

அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடியும் , அவைரது
செககோக்களும் உள்கள நுவழைந்தகோர்கள் .
உடைகன கதவவை தகோளிட்டு விட்டு , அவைர்கவள
உட்ககோரவவைத்தகோர் செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் .
அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி : எனன குமைகோர் !
பகோதுககோப்பு ஏற்பகோடுகள் எல்லகோம் எப்படி
கபகோயிட்டு இருக்கு ? .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : ஐயேகோ ! எல்லகோம்
நல்லகோ கபகோய்ட்டு இருக்கு . கககோர்ட் வைளகோகத்த
சுத்த , எந்த விதமைகோன அசெம்பகோவிதங்களும்
நடைக்ககோதவைகோற பகோதுககோப்பு ஏற்பகோடுகள்
பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கு . ஒற்றன வைருவைகோனனு
நீங்க உறதயேகோ நம்புறீங்களகோ ஐயேகோ ? .
அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி : வைருவைகோன !
கண்டிப்பகோ அவைன வைருவைகோன . ஆனகோ தரும்பிப்
கபகோக மைகோட்டைகோன . கபகோனகோ கநரகோ பரகலகோகந்தகோன
! எனறகோர் (இறக்கமைகோன வதகோனயில் ) .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : ஐயேகோ ! எனன
வசெகோல்றீங்க ? எனக்கு ஒனனும் புரியேலகயே .

அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி : இல்ல ! குமைகோர் !.
அடுத்த மைகோசெம் ELECTION கவைற வைருது .
ஏற்வகனகவை அவைனுக்கு மைக்கள் செப்கபகோர்ட்
வககோஞ்செம் அதகமைகோகவை இருக்குது . அவைன
நகோவளக்கு கககோர்ட்ல கபசுற , ஒவ்வவைகோரு
வைகோர்த்வதக்கும் , பல லட்செம் ஓட்டுகள்
வகமைகோறம்னு எல்லகோரும் எதர்பகோர்க்கிறகோங்க .
எனகனகோடை 27 வைருஷ அரசியேல் வைகோழ்க்வகக்கு ,
வவைறம் மூகன (3) நகோள்ல முற்றப்புள்ளி
வைச்சுட்டைகோன . இந்த 27 வைருசெத்துல ,
இனனக்குத்தகோன, முதல் முவறயேகோ , நகோன
இல்லகோமை, ஒரு அவமைச்செரவவைக் கூட்டைம்
நடைந்தருக்குது . கூட்டைத்துல எனக்கு எதரகோ பல
முடிவுகவள எடுத்தருக்ககோங்க . இத இப்படிகயே
விட்றக்கூடைகோது . எனகனகோடை அரசியேல்
வைகோழ்க்வகவயே , ககோலி பண்ண அவைன, நகோன ககோலி
பண்ணகயே ஆகணும் . அரசியேல்வைகோதனனகோ
அடிப்பவடையிலிகயே கிரிமினல்னு அவைனுக்கு
நகோமை ககோட்டைனும் . அதுக்கு நீ தகோன எனக்கு உதவி
பண்ணனும் .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : (அவைருவடையே
கபச்சில் இருந்த வைலிவயே குமைகோரகோல்
புரிந்துவககோள்ள முடிந்தது ....) வசெகோல்லுங்க ஐயேகோ

!. நகோன எனன பண்ணனும் நீங்க வநவனக்கிறீங்க
?.
அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி : கககோர்ட்
வைளகோகத்தலகயே அவைன நகோமை வசெகோர்க்கத்துக்கு
அனுப்பனும் ..உனன மைட்டும் தகோன நகோன நம்பி
வைந்துருக்ககன.
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : ஐயேகோ ! இதுனகோகல
எனக்வகதகோவைது பிரச்செவன வைந்துச்சுனனகோ ?
எனன பண்றது ?
அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி : உனக்கு ஒரு
பிரச்வனயும் வைரகோது . வைரகோமை நகோன
பகோத்துக்குகறன . எனக்கு இந்த ஒரு உதவியும்
மைட்டும் பண்ணீட்டீனகோ ! வைகோழ்நகோள்ல, நீ
வநனச்சுப் பகோர்க்க முடியேகோத, ஆடைம்பர
வைகோழ்வகவயே நகோன உனக்கு பரிசெகோ தர்கறன .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : அவதல்லகோம்
இருக்கட்டுங்கய்யேகோ . எப்படி இத பண்ண
முடியும்னு வநவனக்கிறீங்க ? கககோர்ட்டை சுத்தயும்
கபகோலீஸ பகோதுககோப்பு இருக்கு . இதுக்கும் கமைல
கண்ககோணப்பு ககவமைரகோக்கள் கவைற இருக்கு .

இது எல்லகோத்வதயும் மீறி அவைன எப்படி செகோர்
நம்மை க்களகோஸ பண்ண முடியும் ?
அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி : கபகோலீஸ
பகோதுககோப்ப மீறி , அவைன ஒனனும் பண்ண
முடியேகோது . அதனகோலதகோன , இப்ப கபகோலீஸ
வவைச்கசெ அவைன கவதயே முடிக்கலகோனனு முடிவு
பண்ணீருக்ககன . அது ஒனனும் அவ்வைளவு
வபரியே கஷ்டைம் வகவடையேகோது . ககோந்தயேடிககளகோடை
கத்தயினறி இரத்தமினறி FORMULA வைத்தகோன
இங்க நகோமை USE பண்ணப் கபகோகறகோம் . இது
எனவனனனு வதரியுதகோ ? எனற வகவயேக்
ககோட்டினகோர் . மிகவும் சிறிதகோக
வைடிவைவமைக்கப்பட்டை ஒரு ஊசி (INJECTION) அவைர்
வகயில் இருந்தது . ககோல் சுண்டுவிரல் அளகவை
இருந்த அந்த ஊசியில் மைருந்தும்
நிரப்பப்பட்டிருந்தது .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : எனனங்கய்யேகோ இது
விஷ மைருந்தகோ ?
அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி : நீ வநவனக்கிற
மைகோதரி இது செகோதகோரண மைருந்தல்ல . நகோட்டு
வவைத்தயேத்துல வககதர்ந்தவைர்களகோல் தயேகோர்
பண்ண , ஒரு வககோடும் விஷம் . இதுல, ஒரு

இம்மி அளவு, நம்மை ரத்தத்துல கலந்தகோ கபகோதும் .
பத்கத நிமிஷத்துல யேகோரகோயிருந்தகோலும்
பரகலகோகந்தகோன . அவைன கககோர்ட்க்குள்ள
PRODUCE பண்றதுக்குள்ள, இத நீ அவைன
உடைம்புல வசெலுத்தனும் . கூட்டைத்துக்கு மைத்தயில,
அவைன இழுத்துட்டு வைரும்கபகோது இந்த
கவைவலவயே செத்தகமை இல்லகோமை நீ முடிச்சிடு .
எறம்பு கடிக்கிற மைகோதரி தகோன இருக்கும்.
.அவைனுக்கும் வபருசெகோ ஒனனும் வதரியேகோது .
வலட்டைகோ ஒரு உணர்வு இருக்கும் அவ்களகோதகோன .
இனவனகோரு விஷயேம் இதுக்கு மைகோற்ற மைருந்கத
கிவடையேகோது .
தப்பித்தவைறி கூடை உன உடைம்பில எங்கயேகோச்சும்
பட்டுறப்கபகோகுது . அதுக்கப்புறம் உனக்கு
மைலர்வைவளயேம் வவைக்ககவைண்டி வைந்துரும்
ஜகோக்கிரவத. OCTOSIN ரசெகோயேனத்தகோலதகோன
வநவறயே கபர் வசெத்தகோங்கனனு
கண்டுபிடிச்செகோனல, இப்ப அவைன எப்படி
செகோகப்கபகோறகோனனு அவைனுக்கக வதரியேகோமை அவைன
செகோகனும்.
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : ஐயேகோ !
உங்களுக்ககோக நகோன இத பண்கறன . ஆனகோ !

எனக்கு இனஸவபக்டைர் ரவியே வநனச்செகோத்தகோன
வககோஞ்செம் பயேமைகோ இருக்கு . அந்தகோளு வககோஞ்செம்
வதகோல்ல புடிச்செவைரு . கண்டுபிடிச்செகோலும்
கண்டுபிடிசிடுவைகோன .
அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி : கிழிப்பகோன !
அவைனகோல ஒனனும் பண்ண முடியேகோது.
அதத்வதரிஞ்சுதகோன இந்த கவைவலவயே உனகிட்டை
ஒப்பவடைச்கசென .
நீ கவைவலப்படைகோமை இந்த கவைவலவயே முடி .
மைத்தத நகோன பகோத்துக்குகறன . எனற
வசெகோல்லிவிட்டு தன செககோக்களுடைன வகளம்பினகோர்
.
வகயில் இருந்த ஊசிவயே பத்தரமைகோக எடுத்து
வவைத்துவிட்டு , நகோவள நடைக்கப் கபகோகும்
செம்பவைங்கவள நிவனத்துக்வககோண்கடை
வமைத்வதயில் படுத்தகோர் . பல விதமைகோன
சிந்தவனகள் அவைர் மைனவத அரித்துக்
வககோண்டிருந்தது . கநரம் நள்ளிரவு 1 மைணவயேக்
கடைந்ததும் , கவடைசியேகோக தூக்கம் அவைர் கண்கவள
எட்டிப் பகோர்த்தது .

15.பதவனந்து

அடுத்த நகோள் ககோவல 6 மைண . அலகோரம் அடிக்கத்
வதகோடைங்கியிருந்தது . தடீவரனற விழித்து
மைணவயேப் பகோர்த்த குமைகோர் , மைடை மைடை வவைனற
எழுந்து , கிளம்பும் கவைவளகளில் இறங்கினகோர் .
செரியேகோக 6:3 ௦க்கு , குமைகோரின டுவீலர் , புவகவயே
கக்கிக் வககோண்டு பறந்தது . வநடுஞ்செகோவலகவள
பன மூழ்கியிருந்தது . வைழி வநடுகிலும் ஒரு வித
பயேம் அவைவரத் வதகோற்றியிருந்தது . இந்த
கவைவலவயே நம்மைகோல் முடிக்க முடியுமைகோ ?
ஏகதனும் பிரச்செவன வைந்தகோல் நம்மைகோல் செமைகோளிக்க
முடியுமைகோ ? என பல ககள்விகள் அவைரின
சிந்தவனகவள சிவதத்துக் வககோண்டிருந்தது .
அந்த கநரம் பகோர்த்து வசெல்கபகோனல் இருந்து
அவழைப்பு வைந்தது . BLUETOOTH HEADSET ல் ,
CALL ஐ அட்வடைனட் பண்ணனகோர் .
மைறமுவனயில் இனஸவபக்டைர் ரவி இருந்தகோர் .
இனஸவபக்டைர் ரவி : ஹகலகோ ! குமைகோர் ! எங்க
இருக்கீங்க ?

செப் –இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : செகோர் ! நகோன வபக்ல
வைந்துட்டு இருக்ககன . 15 MINUTES ல அங்க
இருப்கபன .
இனஸவபக்டைர் ரவி : ஓகக ! DONE எனற
இவணப்வபத் துண்டித்தகோர் .
கபகோவன கட் பண்ணவிட்டு , வைண்டியின
கவைகத்வதக் கூட்டினகோர் .
15 நிமிடைப் பயேணம் கககோவவை நீதமைனற
வைளகோகத்வத அவடைந்தகோர் குமைகோர் .
மைண 7-ஐ தகோண்டியிருந்தது . நீதமைனற
வைளகோகத்வதச் சுற்றிலும் , துப்பகோக்கிகயேந்தயே
கபகோலீசெகோர் குவிக்கப் பட்டிருந்தனர் . அங்கக
நினற வககோண்டிருந்த கபகோலீஸ ககோனஸடைபிள்
ஒருவைர் ஓடி வைந்து GOOD MORNING செகோர் எனற
SALUTE அடித்தகோர் .
செப் –இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : GOOD MORNING !
இனஸவபக்டைர் எங்க இருக்ககோர்?
கபகோலீஸ ககோனஸடைபிள் : செகோர் ! அங்க
INSTRUCTIONS குடுத்துட்டு இருக்ககோர் செகோர் எனற
வகவயேக் ககோட்டினகோர் .

ஓகக ! நகோன பகோத்துக்குகறன எனற வசெகோல்லி
இனஸவபக்டைர் ரவிவயே கநகோக்கி நடைந்தகோர் குமைகோர்
.
கும்பலகோக நினறவககோண்டிருந்த கபகோலீசெகோருக்கு
நடுகவை , கம்பீரமைகோக கபசிக் வககோண்டிருந்தகோர்
இனஸவபக்டைர் ரவி .
“ கககோர்ட் வைளகோகத்த சுத்த , வரண்டு
கிகலகோமீட்டைருக்கு முனனகோடியிருந்கத , அங்க
கபகோற வைர்ற , எல்லகோம் வைண்டி NUMBERS யும்
NOTE பண்ணட்டு, தரவைகோ வசெக் பண்ணுங்க .
MEANWHILE WIRE–LESS DEVICE ல
எதகோருந்தகோலும் அப்கடைட் பண்ணீட்கடை இருங்க .
செந்கதகப்படைற மைகோதரி யேகோரகோக இருந்தகோலும்
ARREST பண்ணுங்க . பத்தரிவகக்ககோரங்கவளயும்
, இந்த ககஸக்கு செம்பந்தப் பட்டைவைங்கல மைட்டும்
உள்ள அனுப்புங்க . எக்ககோரணத்தக்வககோண்டும்
வபகோதுமைக்கள JUDGEMENT ஏரியேகோக்குள்ள
அனுப்பகோதீங்க . BE ALERT . DISPERSE எனற
முடித்தகோர் .
அந்த கநரம் பகோர்த்து , செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் ,
GOOD MORNING செகோர் ! எனற SALUTE அடித்தகோர் .

இனஸவபக்டைர் ரவி : GOOD MORNING ! ஏன
குமைகோர் இவ்களகோ LATE பண்ணீட்டீங்க ?
செப்–இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : I’M SORRY செகோர் !
இனனக்கு வககோஞ்செம் LATE ஆயிடுச்சு
இனஸவபக்டைர் ரவி : இட்ஸ ஓகக ! COME ON !
நமைக்கு ஏகப்பட்டை கவைவல இருக்கு எனற
இருவைரும் CCTV MONITORING ஏரியேகோவவை
கநகோக்கி நடைந்தகோர்கள்.
கநரம் மைண 7.3 ௦ ஆயிருந்தது . நீதமைனற
வைளகோகத்துக்கு வவைளிகயே , வசெக்கிள்களில் டீ
வியேகோபகோரம் பிரமைகோதமைகோக
கபகோய்க்வககோண்டிருந்தது . ஆங்ககோங்கக
வைக்கீல்கள் கூட்டைம் கபகோட்டு , இந்த வைழைக்வகப்
பற்றி ககோரசெகோரமைகோக கபசிக்வககோண்டிருந்தகோர்கள் .
மீடியேகோக்ககோரர்கள் தனத் தன குழுக்களகோக அங்கக
முககோமிட்டு இருந்தனர் . நீதமைனற
நடைவைடிக்வககவள, கநரவலயேகோக (LIVE
TELECAST) வபகோது மைக்களுக்கு வதகோகுத்து
வைழைங்குவைதற்ககோன , ஏற்பகோடுகவள அவைர்கள்
வசெய்து வககோண்டிருந்தகோர்கள் . இந்த வைழைக்குக்கு
செம்பந்தப்பட்டைவைர்களும், வபகோதுமைக்களும் கநரம்
ஆக ஆக , ஒருவைர் பின ஒருவைரகோக வைந்து

வககோண்டிருந்தகோர்கள் . மீடியேகோக்கள் அவைர்கவள
விடைகோப்பிடியேகோக கபட்டிவயேடுத்துக்
வககோண்டிருந்தனர் . கககோர்ட் வைளகோகத்தல்
மிகப்வபரியே தவர (SCREEN) ஒனற
வவைக்கப்பட்டிருந்தது . இதுவைவர அந்த
தவரயில் எதுவும் ஒளிபரப்பப்படைவில்வல .
வககோஞ்செ கநரத்தல் வபகோதுமைக்கள் கூட்டைம்
கடைலகோக தரண்டிருந்தது . பகோதுககோப்பு
கவைசெங்களுடைன கூடியே கபகோலீஸககோரர்கள் ,
வபகோதுமைக்கவள கட்டுப்படுத்த வதகோடைங்கினர் .
இப்படி கககோர்ட் வைளகோககமை ஒகர பரபரப்பகோகக்
ககோணப்பட்டைது .

மினனல் டிவியின நிர்வைகோக இயேக்குனர்
நகோரகோயேணனும் , ‘ நிதர்செனத்தன மைறபக்கம் ’
விஜயேனும் , கககோர்ட் வைளகோகத்தகலகயே ,
தங்களுவடையே கநரவல நிகழ்ச்சிவயே
வதகோடைங்கியிருந்தனர் .
ககோதல் வசெகோருகியிருந்த WIRE-LESS வமைக்வக
செரிபகோர்த்து விட்டு , ககமைரகோகமைனுக்கு முனனகோல் ,
கபசெ ஆரம்பித்தகோர் விஜயேன .

அவனவைருக்கும் வைணக்கம் ! கநரம் ககோவல 8
மைண ஆகினறது . மினனல் டிவி நிகழ்ச்சிக்ககோக ,
கககோவவை நீதமைனற வைளகோகத்தல் இருந்து ,
உங்களின ‘ ‘ நிதர்செனத்தன மைறபக்கம் ‘
விஜயேன கபசுகிகறன .

‘ எதர்பகோர்ப்புகள் ஏமைகோற்றமைகோகலகோம் . சில
செமையேங்களில், ஏமைகோற்றகமை எதர்பகோர்ப்பகோக
இருக்கலகோம் . ஆனகோல் இனற ஒட்டுவமைகோத்த
தமிழைககமை , ஒற்றன எனற தனமைனதனன
வைருவகவயே எதர்பகோர்த்துக் ககோத்தருக்கினறது .
இனற ககோவல GOOGLE-ல் , தமிழைகத்தகோல் ,
அதகம் கதடைப்பட்டை வைகோர்த்வதகளில் , ஒற்றன
எனகிற வைகோர்த்வத (WORD) முதல்
இடைம்வபற்றள்ளது . இனற ககோவல 1 ௦
மைணக்குள் ஒற்றன செரணவடையே கவைண்டும் எனற
நீதமைனறம் வகடு விதத்துள்ளது . வைருகினற
செட்டைமைனற கதர்தலில் , ஒற்றனன தகோக்கம் ,
ஆளுங்கட்சிக்கு எதரகோன அவலவயே ஏற்படுத்தும்
எனற , அரசியேல் விமைர்செகர்கள் கருதுகிறகோர்கள் ,
தங்களுக்ககோன ஒரு தவலவைவன
கண்டுவிட்டைதகோககவை , இவளஞர் பட்டைகோளம்

நம்பிக்வகயுடைன ககோத்தருக்கினறது . இப்படி
கககோவவை நீதமைனற வைளகோககமை , மைக்கள்
வவைள்ளத்தல் , மிதப்பது கபகோல் இருக்கினறது
இப்கபகோது நீங்கள் பகோர்க்கும் ககோட்சி . நிச்செயேம்
ஒற்றன வைருவைகோன எனகினற நம்பிக்வக அவல
மைட்டும் இங்கு பரவைலகோக
வீசிக்வககோண்டிருக்கினறது .
நல்லகத நடைக்கும் . ககோத்தருங்கள் ! நீதமைனற
நிகழ்வுகவள , உள்ளவத உள்ளபடி ,
உடைனுக்குடைன , கநரவலயேகோக , உங்களுக்கு
வதரியேப்படுத்தும் முயேற்சியில் ,
மினனல் டிவி நகோரகோயேணன .......... மைற்றம்
ககமைரகோகமைனுடைன உங்கள் விஜயேன . எனற
முடித்தகோர் .
அந்த கநரம் பகோர்த்து , கடைத்தப்பட்டை MLA
மைகோர்த்தகோண்டைத்தன மைவனவி நிர்மைலகோ , மிகுந்த
நம்பிக்வகயுடைன ககோரில் வைந்து இறங்கினகோர் .
உடைகன மீடியேகோக் கூட்டைம் அவைவர
சுற்றிக்வககோண்டைது .

PLEASE ! NO COMMENTS ! NO COMMENTS ! எனற
வசெகோல்லி பதலளிக்கமைகோல் , நீதமைனறத்தன
ENTRANCE ஐ கநகோக்கி முனகனறினகோர் .
இனஸவபக்டைர் ரவியும் , செப்-இனஸவபக்டைர்
குமைகோரும் , CCTV MONITORING ரூமுக்குள்
நுவழைந்தகோர்கள் .
உள்கள , கிட்டைத்தட்டை 15 கபர் , தவலயில்
HEADSET-ஐ மைகோட்டிக் வககோண்டு , ஆளுக்வககோரு
கம்ப்யூட்டைர்-ஐ முவறத்துப்
பகோர்த்துக்வககோண்டிருந்தனர் .
கம்ப்யூட்டைர் தவரயில் , CCTV ககமைரகோவைகோல்
பதவுவசெய்யேப்பட்டை கநரவலக் ககோட்சிகள் ,
ஓடிக்வககோண்டிருந்தது .
கபகோலீஸககோரர்கவளப் பகோர்த்ததும் , அவனவைரும்
எழுந்து நினறிருந்தனர் .
இனஸவபக்டைர் ரவி , கபசெ ஆரம்பித்தகோர் .
‘HI GUYS , PLEASE SIT DOWN ! . TIME கிட்டைத்தட்டை
8.30 ஆயிடுச்சு . கககோர்ட்டை சுத்த நடைக்கிற
ஒவ்வவைகோரு MOMENT-யும் , CLEAR ரகோ WATCH
பண்ணுங்க . ஏதகோவைது செந்கதகப்படும்படியேகோ

இருந்துச்சுனனகோ , PLEASE INFORM OVER
WIRELESS DEVICE . WE ARE IN NEED OF YOUR
SUPPORT NOW . SO PLEASE BE CAREFUL . THANK
YOU எனற முடித்தகோர் .
இதுவைவர வதரியேகோமைகோக இருந்த செப் –
இனஸவபக்டைர் குமைகோருக்கு , முதன முதலகோக
பதற்றம் வதகோற்றியிருந்தது . அவைர் வசெல்கபகோனல்
இருந்து செப்தம் வைந்தது .எடுத்துப் பகோர்த்த
அவைருக்கு , WHATSAPP-இல் இருந்து
NOTIFICATION வைந்தருந்தது .
கவைவலவயே சிறப்பகோக முடிக்க வைகோழ்த்துக்கள்
.............................
BY புண்ணயேகககோடி
எனறிருந்தது . செற்கற நம்பிக்வகவயே
வைரவைவழைத்துக் வககோண்டு இனஸவபக்டைருடைன
வவைளிகயே வைந்தகோர் குமைகோர் .
வவைளிகயே செற்குணம் ஐயேகோ , மினனல் டிவிக்ககோக
கபட்டி வககோடுத்துக்வககோண்டிருந்தகோர் .
நமைச்சிவைகோயேமும் , முத்துச்செகோமியின மைகன
ரத்தனமும் உடைன இருந்தனர் .

விஜயேன : ஐயேகோ ! ஒற்றன யேகோருனு வதரிஞ்சுக்க
வரகோம்ப ஆர்வைமைகோக இருக்கீங்களகோ ?
செற்குணம் ஐயேகோ : ஆமைகோம் . உண்வமையிகல , ஆனகோ
நகோன மைட்டும் இல்ல . இங்கு இருக்கிற அத்தவன
கபகரகோடை எதர்பகோர்ப்பும் அதுதகோன .
வபகோறத்தருந்துதகோன பகோக்கணும் . எனற
வசெகோல்லிக்வககோண்டு JUDGEMENT ஏரியேகோவவை
கநகோக்கி நடைந்தகோர் . .
கநரம் 8.55-ஐக் கடைந்தருந்தது . செஞ்சீவி HOSPITAL
டைகோக்டைர் குணகசெகரனும் , நர்சுகளும் , உள்கள
வைந்தருந்தகோர்கள் . ககஸ செம்பந்தப்பட்டைவைர்கள்
வைரிவசெயில் தங்கள் வபயேர்கவள REGISTER
வசெய்து வககோண்டு JUDGEMENT ஏரியேகோவுக்குள்
நுவழைந்தகோர்கள் .
பத்து மைண , செரியேகோக ஒரு மைண கநரகமை இருந்தது
.
நீதமைனறத்தற்குள் ஒற்றன நுவழைவைதற்ககோக தன
பகோவத அவமைக்கப் பட்டிருந்தது . 9.00 மைணயில்
இருந்து நீதமைனறத்தல் ,நடைக்கும் நிகழ்வுகள்
கநரவலயேகோக , டிவி கசெனல்களில்
ஒளிபரப்பகோகியேது .

நீதமைனறத்தல் வவைக்கப்பட்டிருந்த வபரியே
தவரயில் , JUDGEMENT ஏரியேகோ கநரவலயேகோக
வதரிந்தது . மூனற கபர் அடைங்கியே நீதபதகள்
வபஞ்ச் , அவைரவைர் இருக்வகயில்
அமைர்ந்தருந்தகோர்கள் . அவைர்களுக்கு பினனகோல்
இருந்த சுவைரில் , புவகப்படைத்துடைன ககோந்த
சிரித்துக்வககோண்டிருந்தகோர் .
கண்கள்
கட்டைப்பட்டை நிவலயில் , வகயில் தரகோவசெப்
பிடித்தவைகோற நீதகதவைவத நினற
வககோண்டிருந்தகோள் . குற்றவைகோளிக் கூண்டு
ககோலியேகோக இருந்தது . வைழைக்குக்கு
செம்பந்தப்பட்டைவைர்கள் அமைரும் இருக்வகயில் ,
மினனல்டிவியின நிர்வைகோக இயேக்குனர்
நகோரகோயேணன மைற்றம் செற்குணம் ஐயேகோவும் ,
நமைச்சிவைகோயேமும் முதல் வைரிவசெயில்
அமைர்ந்தருந்தனர் .
டைகோக்டைர்
குணகசெகரனும், நர்சுகளும் , இரண்டைகோவைது
வைரிவசெயில் இருந்தகோர்கள் . இளம் நர்சுகள்
ப்ரியேகோவும் , ஸ்ரீநிதயும் எந்தவிதமைகோன செலனமும்
இல்லகோமைல் இருக்க , மைலர்விழியின முகத்தல்
ஒரு இனம்புரியேகோத நடுக்கம் இருந்தவத நம்மைகோல்
பகோர்க்க முடிந்தது. அவத உனனப்பகோக
கவைனத்தருந்தகோர் டைகோக்டைர் குணகசெகரன .

கநரம் 9.2 ௦ : இனஸவபக்டைர் ரவியும் , செப்இனஸவபக்டைர் குமைகோரும் , ககோதல் மைகோட்டியிருந்த
WIRE – LESS கருவியுடைன , ஓட்டைமும்
நவடையுமைகோக நகோலகோப்புறமும் தரிந்து
வககோண்டிருந்தனர் . ஒவ்வவைகோரு நிமிடைமும்
பதற்றம் அதகரித்துக் வககோண்டிருந்தது . எந்த
கநரமும் ஒற்றன வைரலகோம் எனகினற நிவலயில் ,
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோரின இதயேத்துடிப்பு
அதகரித்தருந்தது .
தன பகோக்வகட்டில் இருந்த ஊசிவயே எடுத்துப்
பகோர்த்துவிட்டு , தயேகோரகோன நிவலயில்
வவைத்தருந்தகோர் .கநரம் ஆக ஆக ,
வபகோதுமைக்களிடைம் இருந்து ஆரவைகோரம்
அதகரித்தருந்தது . ஒரு கட்டைத்தல் எல்வல
மீறியே வபகோதுமைக்கள் கத்தத் வதகோடைங்கியிருந்தனர் .
நிவலவமைவயே செமைகோளிக்க முடியேகோமைல் ,
பகோதுககோப்பு கபகோலீசெகோர் தணறிக் வககோண்டிருந்தனர்
.
கவைற வைழியில்லகோமைல் , ஒலிவபருக்கிவயே
வகயில் எடுத்த இனஸவபக்டைர் ரவி
வபகோதுமைக்கவளப் பகோர்த்து கபசெத் வதகோடைங்கினகோர் .

“ PLEASE ! வககோஞ்செம் அவமைதயேகோ இருங்க !
.PLEASE .. இப்படி செத்தம் கபகோட்றதனகோல
ஒனனும் ஆகப்கபகோறது இல்ல . தயேவுவசெய்து
எங்களுக்கு செப்கபகோர்ட் பண்ணுங்க .
PLEASE . .ஆரவைகோரம் செற்கற தணந்தருந்தது .

கநரம் 9: 40-ஐ வதகோட்டிருந்தது . செப்இனஸவபக்டைர் குமைகோரின முகம் வியேர்த்து
வைழிந்தருந்தது . உடைல் செற்கற நடுக்கம்
கண்டிருந்தது . வியேர்த்து வைழிந்து நினற
வககோண்டிருந்த குமைகோவரப் பகோர்த்த இனஸவபக்டைர்
ரவி ,
இனஸவபக்டைர் ரவி : குமைகோர் ! எனனகோச்சு ! ARE
YOU OK ? எனறகோர் .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : (எங்கக
கண்டுபிடித்து விடுவைகோகரகோ எனற பயேத்தல்) , YES
செகோர் ! I’m ஓகக .
இனஸவபக்டைர் ரவி : வரகோம்ப வடைனஷனகோ
இருப்பீங்க கபகோல இருக்கு . இப்படி
கவைர்த்துருக்கு .

செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : NO செகோர் ! (பதற்றத்தல்
எனன வசெகோல்வைவதனகற வதரியேகோமைல் ....................
கயேகோசித்துவிட்டு) எப்படி இவ்களகோ கூட்டைத்துக்கு
நடுகவை, ஒற்றன கககோர்ட்ல PRODUCE பண்றது .
ஒகர பதற்றமைகோ இருக்குது செகோர் . அவைன
வைருவைகோனனு இனனும் நம்புறீங்களகோ ?
இனஸவபக்டைர் ரவி : குமைகோர் ! வவைளியே நிக்கிற
கூட்டைத்தப் பகோத்தீங்களகோ ? இது ஏகதகோ ககோசு
குடுத்து , கட்சி மைகோநகோட்டுக்கு கூட்டிட்டு வைந்த
கூட்டைம் இல்ல . செமுதகோயேத்துக்ககோக கபகோரகோடுன
ஒரு REAL HERO வை பகோக்க வைந்த கூட்டைம் .
இவ்வைகளகோ கபகரகோடை நம்பிக்வக வீண் கபகோககோது .
கண்டிப்பகோ அவைன வைருவைகோன. ஹ்ம் . அப்புறம்
இனவனகோரு விஷயேம் . கககோர்ட்க்கு உள்ள கபகோற
வைழியிகலகயே , ஒற்றன வககோவல வசெய்யே யேகோகரகோ
செதத்தட்டைம் கபகோட்ருக்கறதகோ , இப்பதகோன
உளவுத்துவறல இருந்து தகவைல் வைந்துருக்கு . SO
நீங்களும் நகோனும் , எப்படியேகோவைது நம்மை உயிரக்
குடுத்தகோவைது அவைன ககோப்பகோத்த உள்ள கூப்பிட்டு
கபகோகறகோம் . ஓகக ...... எனறகோர் .
அதர்ந்து கபகோனகோர் குமைகோர் . இந்த விசெயேம் எப்படி
உளவுத்துவற வைவரக்கும் கபகோயிருக்கு . வக

ககோல்கள் உதறத் வதகோடைங்கியிருந்தது . நம்மை
முயேற்சிவயே வக விட்டு விடைலகோமைகோ ?
எனவறல்லகோம் சிந்தவனகள் கதகோனறியிருந்தது .
அடுத்த நிமிடைம் , தடீவரனற அவைருவடையே
வசெல்கபகோன ரிங் அடித்தது . அவமைச்செர்
புண்ணயேகககோடி வலனல் இருந்தகோர் .
BLUETOOTH HEADSET ல் , CALL ஐ அட்வடைனட்
பண்ணவிட்டு , கபசெ ஆரம்பித்தகோர் .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : HELLO செகோர் ! எனற
அவைரின குரலில் நடுக்கம் வதகோற்றியிருந்தது .
புண்ணயேகககோடி : ஹகலகோ ! குமைகோர் . ஏனயேகோ
கபயேடிச்செ மைகோதரி இருக்க . LIVE TELECAST ல
உனன நகோன பகோத்துட்டுதகோன இருக்வகன . நீகயே
மைகோட்டிக்குடுத்துருவை கபகோல இருக்கக .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : இல்ல செகோர் !
ஒற்றனுக்கு ஆபத்து இருக்குனு உளவுத்துவற
கிட்டை இருந்து, தகவைல் வகவடைசிருக்கிறதகோ
இப்பதகோன ரவி வசெகோனனகோர் . அதகோன பயேமைகோ
இருக்கு .

புண்ணயேகககோடி : கயேகோவ் ! எந்த துவறக்கு தகவைல்
வகவடைச்செகோ எனன ? நகோமை எனன அவைன WEAPONS
வவைச்செகோ CLOSE பண்ணப் கபகோகறகோம் ? ..
அவதல்லகோம் ஒனனும் நடைக்ககோது .. நீ வதரியேமைகோ
பண்ணு . உன PROMOTION க்கு நகோன ஏற்பகோடு
பண்கறன .. ஓககவைகோ ?
செப்-இனஸவபக்டைர் : ஓகக செகோர் ! நகோன பண்கறன .
புண்ணயேகககோடி : ஓகக GOOD எனறவுடைன ..
வலன துண்டிக்கப்பட்டைது .
மைண 9:55 –ஐ வதகோட்டிருந்தகபகோது , கூட்டைத்தல்
இருந்த ஒரு இவளஞன உரத்த குரலில்
கத்தனகோன .
யேகோரும் செத்தம் கபகோடைகோதீங்க . ஒற்றன வவைப்வசெட்
UPDATE ஆயிருக்கு . ஒற்றன நீதமைனறத்துக்கு
வைந்துட்டைதகோ அதுல தகவைல் கபகோட்ருக்கு எனற
கத்தனகோன .
ஒட்டுவமைகோத்த நீதமைனற வைளகோககமை மையேகோன
அவமைதயில் இருந்தது . அந்த இவளஞன கபசெத்
வதகோடைங்கினகோன ..

“ இப்பதகோன நகோன பகோத்கதன . ஒற்றன
வவைப்வசெட்டில ,
ஜனநகோயேகத்தன கவடைசி அங்கமைகோன ,
நீதமைனறத்தல் நகோன
நினறவககோண்டிருக்கிகறன . எனற ஒரு சினன
வைகோசெகம் எழுதீருந்தது .
SO கண்டிப்பகோ , நம்மைகூடைத்தகோன , இங்கதகோன ...
எங்ககயேகோ , ஒற்றன இருக்ககோர் .எனற கத்தனகோன .
வபகோதுமைக்களிடைம் ஆரவைகோரம் அதகரித்தருந்தது .
இனஸவபக்டைர் ரவி நகோலகோபுறமும் தன
கூர்வமையேகோன பகோர்வவைவயே வீசியிருந்தகோர் .
வகவிரல் நகத்வத கடித்தபடி , டிவி தவரக்கு
முனனகோல் வபத்தயேமைகோக
உட்ககோர்ந்துவககோண்டிருந்தகோர் அவமைச்செர்
புண்ணயேகககோடி . கூடைகவை துடியேலூர் எதர்கட்சித்
தவலவைர் சிங்ககோரமும் அவைருடைன இருந்தகோர் .
மைனதல் ஒரு மிகப்வபரியே பதற்றம் .
கவைவலப்படைகோதீங்க ஐயேகோ ! இனனும் வககோஞ்செ
கநரத்துல அவைன யேகோரகோ இருந்தகோலும் ,
பரகலகோகந்தகோன எனற ஆறதல் கூறிக்
வககோண்டிருந்தகோர் சிங்ககோரம். இருந்தகோலும்
புண்ணயேகககோடியின முகத்தல் ஒரு இனம்

புரியேகோத அதர்ச்சி . அவைன யேகோரகோக இருக்க
முடியும் ? கவடைசியேகோக புண்ணயேகககோடியின
சிந்தவன , அவைரது அரசியேல் எதரிகவள ஒருவைர்
பின ஒருவைரகோக கயேகோசிக்கவவைத்தருந்தது .
கநரம் செரியேகோக 1 ௦ மைண . ஓடிக்வககோண்டிருக்கும்
கடிககோர முள்ளின செப்தம் ககட்கும் அளவுக்கு ,
அவமைத நிலவியிருந்தது . ஒவ்வவைகோரு வநகோடியும்
தக் தக் எனறிருந்தது. எல்கலகோரும் ஒருவைவர
ஒருவைர் பகோர்த்துக்வககோண்டிருந்தகோர்கள் .
எல்லகோரும் பதற்றத்தன உச்செத்தல் இருந்த கநரம்
, செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் , வமைல்ல
இனஸவபக்டைர் ரவியின கதகோவளத் வதகோட்டைகோர் .
எனனவவைனற தரும்பிப் பகோர்த்தகோர் ரவி .
தடீவரனற , குமைகோர் தன தவலயில் மைகோட்டியிருந்த
வதகோப்பிவயே கழைற்றினகோர் . முனபிருந்த பதற்றம்
துளிகூடை இல்வல . தன ககோக்கிச் செட்வடையில்
இருந்த முதல் வரண்டு பட்டைனகவள கழைற்ற
ஆரம்பித்தகோர் . ஒரு அசெகோதகோரணமைகோன வதரியேம்
அவைவரத் வதகோற்றியிருந்தது . தன கபகோலீஸ
துப்பகோக்கிவயே வகயில் எடுத்து இனஸவபக்டைர்
ரவியின முன நீட்டினகோர் .

இனஸவபக்டைர் ரவி : (பதற்றமைகோன குரலில் )
எனன பண்றீங்க குமைகோர் ?
WHAT ARE U DOING ?
(வமைல்ல சிரித்தபடி) SORRY செகோர் ! எனற
வசெகோல்லிவிட்டு , தனனடைமிருந்த
வதகோப்பிவயேயும் , துப்பகோக்கிவயேயும்
இனஸவபக்டைர் ரவியிடைம் வககோடுத்துவிட்டு,
JUDGEMENT ஏரியேகோவவை கநகோக்கி கம்பீரமைகோக
நடைக்க ஆரம்பித்தகோர் குமைகோர் .
குமைகோர் ! குமைகோர் ! நில்லுங்க ! எனகற அவைவரப்,
பின வதகோடைர்ந்தகோர் ரவி .
ககமைகோரகோக்ககோரர்கள் , இந்த ககோட்சிவயே
கநரவலயில் ஒளிபரப்பினகோர்கள் .
இப்கபகோது எல்லகோருவடையே கண்களும் செப்இனஸவபக்டைர் குமைகோவரகயே உற்ற
கநகோக்கியிருந்தது .
இனஸவபக்டைர் ரவியின குரலுக்கு , வசெவி
வககோடுக்ககோமைல் , கவைகமைகோக உள்கள வசெனறகோர்
குமைகோர் . குமைகோரின இந்த விசித்தரமைகோன வசெயேவலப்

பகோர்த்த இனஸவபக்டைர் ரவி , அவைவர
தடுக்குமைகோற நீதமைனற வமைய்ககோப்பகோளர்களுக்கு
வசெய்வகயேகோல் உத்தரவிட்டைகோர். நீதமைனற
ககோவைலர்கள் அவைவர தடுக்க முற்பட்டைனர் .
அவைர்கவள மீறி அவைர் உள்கள நுவழையே
முயேனறகோர் . இந்த கபகோரகோட்டைத்வதக் கண்டை
நீதபதகள் , குமைகோவர உள்கள வைர
அனுமைதத்தனர் . எந்த வித செலனமும்
இல்லகோமைல் , தடீவரனற குற்றவைகோளிக் கூண்டில்
ஏறி நினறகோர் செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர்.
அவனவைர் முகத்தலும் ஆச்செர்யேம்
வதகோற்றியிருந்தது.
அங்கிருந்த நீதபதகளுள் ஒருவைர் , ஹ்ம்ம் !
வசெகோல்லுங்க ! எவதகயேகோ வசெகோல்ல வைந்தீங்க !
வதரியேமைகோ வசெகோல்லுங்க !
ஒரு நிமிடைம் அவமைதயேகோக கடைந்தருந்தது .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் கபசெ
ஆரம்பித்தருந்தகோர் .
“ MLA மைகோர்த்தகோண்டைம் கபகோனற ,
அரசியேல்வைகோதகளின பிடியில் இருந்து ,
விடியேலுக்ககோக ககோத்தருந்த , துடியேலூர் மைக்களில்

நகோனும் ஒருவைன . இனற “ ஒற்றன ” எனற
வபயேரில் , கவைற வைடிவில் வைந்தருக்கினகறன
எனறகோர் வபருமிதத்கதகோடு .
நீதபதகள் முகத்தல் ஒரு மைலர்ச்சி வதரிந்தது .
உள்கள அமைர்ந்தருந்த செற்குணம் ஐயேகோ , இந்த
பதவலக் ககட்டைதும் , மைகிழ்ச்சி வவைள்ளத்தகோல்
நமைச்சிவைகோயேத்தன வககவள இறக்கமைகோக
பிடித்துக் வககோண்டைகோர் . நம்முவடையே குமைகோரகோ
இதவயேல்லகோம் வசெய்தது ? எனற பூரித்துப்
கபகோனகோர்கள் இருவைரும். .. இருவைருவடையே
கண்களிலும் கண்ணீர் கதங்கியிருந்தது . ......
இருண்டு கபகோயிருந்தகோர் இனஸவபக்டைர் ரவி .
குமைகோர் ஒற்றனகோ ?????????? புரியேகோத புதரகோய்
இருந்தது அவைருக்கு . செட்வடைனற , அங்கிருந்த
நகோற்ககோலியில் பிரம்வமை பிடித்தவைர் கபகோனற
அமைர்ந்தருந்தகோர் .
இவத கநரவலயில் பகோர்த்துக் வககோண்டிருந்த
புண்ணயேகககோடியின இதயேத்துடிப்பு , ஒரு
நிமிடைம் நினற , மீண்டும் சீரகோன நிவலக்கு
தரும்பியிருந்தது . தன 27 வைருடை அரசியேல்
வைகோழைக்வகயில் , அவைர் கண்டிரகோத ஒரு அதர்ச்சி .

தனவன சுயேநிவனவுக்கு வககோண்டு வைரகவை சில
நிமிடைங்கள் ஆயிருந்தன .
வவைளிகயே வபரியே தவரயில்
பகோர்த்துக்வககோண்டிருந்த , கககோர்ட் வைளகோககமை ஒகர
இனப அதர்ச்சியில் மூழ்கியிருந்தது . ஒற்றன !
ஒற்றன ! எனற குரல்கள் விண்வணப்
பிளந்துவககோண்டிருந்தது . இரண்டு
நிமிடைங்களகோகியும் ஆரவைகோரம்
அடைங்கியேபகோடில்வல . ககோவைலர்கள் கூச்செவலக்
கட்டுப்படுத்த கபகோரகோடிக்வககோண்டிருந்தகோர்கள் .
நிவலவமைவயே உணர்ந்த குமைகோர் , ககமைரகோவவைப்
பகோர்த்து தன வகவயே கீழ்கநகோக்கி அவசெத்தகோர்.
அவடைமைவழை கபய்ந்து ஓய்ந்தவதப் கபகோல
ஆரவைகோரம் தணந்தருந்தது .
அங்கிருந்த அரசு தரப்பு வைழைக்கறிஞர் , தன
விசெகோரவணவயே வதகோடைங்கியிருந்தகோர் .
வைழைக்கறிஞர் : எனனதகோன ! உங்க
கபகோரகோட்டைத்கதகோடை கநகோக்கம் , நியேகோயேமைகோனதகோக
இருந்தகோலும் ,........ அது செட்டை
விகரகோதமைகோனதுனனு உங்களுக்கு வதரியேகோதகோ ?

ஒற்றன : ஏன ? குருகசெத்தர யுத்தத்தல கூடை தகோன
, தர்மைத்த ககோப்பகோத்தறதுக்ககோக, சில முரணகோன
வைழிகள் கதவவைப்பட்டுச்சு .....
ஐயேகோ...... !
செட்டைத்துக்கு புறம்பகோ நடைக்குற சில
விசெயேங்களுக்கு , அகதகோடை வைழியில தகோன நகோமை
முற்றப்புள்ளி வைச்செகோகணும் .
வைழைக்கறிஞர் : அதுக்ககோக நீங்க எனன
வசெஞ்செகோலும் அது நியேகோயேமைகோகிடுமைகோ ? ஒரு
வபகோறப்பகோன கபகோலீஸ ஆபீசெர் நீங்க .. நீங்ககள
இப்படி பண்ணீங்கனனகோ ? வபகோதுமைக்களுக்கு
எப்படி ககோவைல்துவற கமைல நம்பிக்வக வைரும் ?
ஒற்றன : கபகோலீஸககோரனனு கவைணும்னகோ
வசெகோல்லுங்க ! . ஆனகோல் வபகோறப்பகோன
கபகோலீஸககோரனனு தயேவு வசெஞ்சு வசெகோல்லகோதீங்க .
எங்கய்யேகோ ! எங்ககளகோடை வபகோறப்புகள பகோர்க்க
விட்டைகோங்க ? எனவனக்கு இந்த ககோக்கிச்
செட்வடையேப் கபகோடை ஆரம்பிச்கசெகோகமைகோ !
அனனக்கக இந்த வபகோறப்பு , பருப்பு
எல்லகோத்வதயும் குழி கதகோண்டி , வபகோதச்சுட்டுத்
தகோன வைகோழ்க்வகவயே ஓட்டிக்வககோண்டிருக்கிகறகோம்
. இனனக்கு வைவரக்கும் , அரசியேல்வைகோதககளகோடை
அடிமைகோடைகோத்தகோன வைகோழ்ந்து வககோண்டிருக்கிகறகோம்

. கிரிமினல்-குற்றம் பண்ணவைவனல்லகோம் ,
இனனக்கு அரசியேல்வைகோதககளகோடை சிபகோரிசுல ,
வவைளியில சுதந்தரமைகோ நடைமைகோடிக்கிட்டு
இருக்ககோங்க . எங்கள கநருக்கு கநர் பகோர்த்து
செவைகோல் விட்றகோனுங்க . எதர்த்து ககட்டைகோ ,
தண்ணயில்லகோத ககோட்டுக்கு மைகோத்தருகவைனனு
பயேமுறத்தறகோங்க .
வைழைக்கறிஞர் : அவதல்லகோம் இருக்கட்டும் . ஏன
? நீங்க கநர்வமையேகோன வைழியில இந்த
கபகோரகோட்டைத்த வதகோடைங்கியிருக்கலகோகமை ?
ஒற்றன : கநர்வமையேகோன வைழி .... (உரக்க சிரித்தகோர்
குமைகோர் ...)
அங்க பகோருங்க ! எனற செற்குணம் ஐயேகோவவை
கநகோக்கி , வகவயேக் ககோட்டினகோர் .
அகதகோ , கநர்வமையேகோன வைழியில கபகோரகோடின ,
எனகனகோடை தமிழ் வைகோத்தயேகோர பகோருங்க .......
இச்செகத்துள்களகோவரல்லகோம் எதர்த்து நினற
கபகோதலும் ,
துச்செமைகோக எண்ண நம்வமை
தூற வசெய்த கபகோதலும் ,
உச்சி மீது
வைகோனடிந்து வீழுகினற கபகோதலும் ,

அச்செமில்வல ! அச்செமில்வல !
அச்செவமைனபதல்வலகயே ! எனற எங்களுக்கு
வசெகோல்லிக்குடுத்த அந்த மைனுசெனப் பகோருங்க .
கிட்டைத்தட்டை அவைர நடைக்க முடியேகோத அளவுக்கு
பண்ணட்டைகோனுங்க . அறவைழியில கபகோரகோடி
இதுவைவரக்கும் நகோமை எனன செகோதச்கசெகோம் நீங்ககள
வசெகோல்லுங்க ?
வைழைக்கறிஞர் : (கயேகோசித்துவிட்டு .... )
அறவைழியில கபகோரகோடித்தகோன , நகோமை சுதந்தரகமை
வைகோங்கணும் .
ஒற்றன : செட்டைம் படிச்செ நீங்ககள .... இப்படி
பதல் வசெகோல்றது ஆச்செர்யேமைகோ இருக்குது .
அறவைழியிலயேகோ நகோமை சுதந்தரம் வைகோங்கிகனகோம் ?
நல்லகோ கயேகோசிச்சு பகோருங்க . வீரபகோண்டியே
கட்டைவபகோம்மைன .... கநதகோஜி .... பகத்சிங் ....
கபகோனறவைர்கள் எல்லகோம் , இனவறக்கு
மைவறக்கப்பட்டை வைரலகோறகள் . நகோட்கடைகோடை
விடுதவலக்ககோக , இனனும் எத்தனகயேகோ கபர்
தனகனகோடை உயிவரக்கூடை வபகோருட்படுத்தகோமை
கபகோரகோடியிருக்கிறகோர்கள் . அவைங்ககளகோடை
தனனலமைற்ற உயிர் தயேகோகத்தகோலதகோன, இனனக்கு
நகோமை சுதந்தரக் ககோற்வற சுவைகோசித்துக்

வககோண்டிருக்கிகறகோம் . அத விட்டுட்டு, இனனும்
அறப்கபகோரகோட்டைம் , அகிம்வசெனு நகோமை கபசிட்டு
இருக்கககோம் . ககோரணம் அரசியேல் தகோன .
ஒற்றனன ஒவ்வவைகோரு வைகோர்த்வதக்கும் வவைளிகயே
வகதட்டைல்கள் அதகரித்தருந்தது . தமிழ்
ஆசிரியேர்களகோல் தகோன , இனவறக்கும் நமைது
நகோட்டில் தமிழ் வைகோழ்ந்து வககோண்டிருக்கினறது .
அவைர்களுவடையே கககோபம் செகோதகோரணமைகோனது அல்ல
, எனபதற்ககோகத் தகோன இந்த கபகோரகோட்டைத்வத
நகோங்கள் வகயில் எடுத்கதகோம் .
கடைந்த ஜனவைரி 26 , நகோன படித்த துடியேலூர்
அரசுகமைல்நிவலப்பள்ளியில் , குடியேரசு தன
விழைகோ நிகழ்ச்சி நடைந்தது . அதல் நகோனும் எனது
பள்ளித் கதகோழைர்களகோன விஜயேனும் ,
மைலர்விழியும் கலந்து வககோண்கடைகோம் .
அப்வபகோழுது தகோன MLA மைகோர்த்தகோண்டைம் அங்கு
நடைத்துகினற அட்டூழியேங்கள் அவனத்வதயும்
நகோங்கள் வதரிந்து வககோண்கடைகோம் . MLA
மைகோர்த்தகோண்டைத்துக்கு , தக்க பகோடைம் கற்பிக்க
கவைண்டும் எனற நகோனும் , விஜயேனும் முடிவு
வசெய்கதகோம் . அதற்ககோன செந்தர்பத்வத
எதர்கநகோக்கி ககோத்தருந்கதகோம் . தடீவரனற ஒரு

நகோள் மைலர்விழி எங்களுக்கு கபகோன
பண்ணயிருந்தகோள் . அறிவியேலில் அதீத ஆர்வைம்
வககோண்டை அவைள் , பிகரதப் பரிகசெகோதவன
ரிப்கபகோர்ட்டில் இருந்த அக்கடைகோசின
ரசெகோயேனத்தன உண்வமைவயேக்
கண்டுபிடித்தருந்தகோள் . இது எங்களின
கபகோரகோட்டைத்துக்கு அதகம் வைழு கசெர்த்தருந்தது .
சில வைருடைங்களுக்கு முன , அவமைரிக்ககோவில்
நடைந்த செர்வைகதசெ பகோதுககோப்பு தன விழைகோவில் ,
கலந்துவககோள்ள எனக்கும் வைகோய்ப்பு
கிவடைத்தருந்தது .
அதல் பல்கவைற
நகோடுகளில் இருந்தும் பகோதுககோப்பு வீரர்கள்
கலந்துவககோண்டிருந்தகோர்கள் . அதல் சிரியேகோவவைச்
கசெர்ந்த ஒருவைரின , அறிமுகம் எனக்கு
கிவடைத்தது . நகோளவடைவில் அது நட்பகோக மைகோறியேது
.
ஒற்றன இவணயேத்தளம் உருவைகோவைதற்கு , எனக்கு
அவைன தகோன உதவி புரிந்தகோன . ISIS இயேக்கத்தன
பிடியில் சிரியேகோ இருந்த கபகோதும் கூடை எனக்ககோக
அவைன இந்த உதவிவயே வசெய்தகோன .
இவணயேதளத்துக்கு கதவவையேகோன அவனத்து
விவைரங்கவளயும் நகோன அவைனுக்கு , E-MAIL

மூலமைகோக அவைனுக்கு UPDATE பண்ணருகவைன .
அவைன அவத இவணயேதளத்தல் பதகவைற்றம்
வசெய்து விடுவைகோன . இப்படித்தகோன
WWW.ஒற்றன.COM உருவைகோனது .
ஏப்ரல் 3 ௦ செனக்கிழைவமை இரவு, MLA
மைகோர்த்தகோண்டைத்வத நகோங்கள் கடைத்தகனகோம் .
இனற மைகோர்த்தகோண்டைமும் , டிவரவைர் கதகரசெனும்
எனனுவடையே வீட்டில்தகோன நலமைகோக
இருக்கிறகோர்கள் .
இனனும் பல முகத்தவரகள்
கிழிக்கப்படைவிருக்கினறன . இகதகோ இந்த
ஆடிகயேகோவை ககளுங்க . கககோர்ட் வைளகோகத்தகலகயே
எனவன வககோவல வசெய்யே, எனனடைகமை ஆயுதம்
வககோடுத்து அனுப்பியிருக்கிறகோர் ஒரு அவமைச்செர் .
இந்த நகோட்டில் செட்டைம் ஒழுங்கின நிவல எப்படி
இருக்கினறது எனபதற்கு இந்த ஆடிகயேகோ
ஆதகோரகமை ஒரு செகோட்சி எனற பகோக்வகட்டில்
இருந்து ஒரு PENDDRIVE-ஐ குடுத்தகோர் .
மைறமுவனயில் ஆடிகயேகோ ஆதகோரம் PLAY ஆனது .

புண்ணயேகககோடியும் , செப்-இனஸவபக்டைர்
குமைகோரும் கபசியே கபச்சுக்கள் அதல்
பதவைகோயிருந்தன . நீதமைனறகமை அதர்ச்சியில்
உவறந்தருந்தது .
நகோன வசெய்தது செட்டைம் ஒழுங்குக்கு முரணகோனது
தகோன எனகிறீர்கள் . இப்வபகோழுது செட்டைம்
ஒழுங்குத்துவற அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி ,
கபசியே கபச்சுக்களுக்கு எனன பதல் வசெகோல்லப்
கபகோகுறீர்கள் ?
நீதமைனறம் எனக்கு எனன தண்டைவன
குடுத்தகோலும் , அவத முழுமைனகதகோடு
ஏற்றக்வககோள்கிகறன . எனக்ககோக யேகோரும் எந்த
விதமைகோன கபகோரகோட்டைத்தலும் ஈடுபடை
கவைண்டைகோம். இவணயேத்தகோல் இவணந்கதகோம் ,
இனற இதயேத்தகோல் இவணகிகறகோம் . இதுவைவர
எனக்கு உறதுவணயேகோக இருந்த அவனவைருக்கும்
என மைனமைகோர்ந்த நனறி . எனற முடித்தகோர் செப்இனஸவபக்டைர் குமைகோர் .
வைழைக்வக தீர விசெகோரித்த நீதபதகள் , 15 நிமிடை
கநரத்துக்குப் பிறகு தீர்ப்வப வைழைங்கினகோர்கள் .
தீர்ப்பின விவைரம் பினவைருமைகோற ,

“ அவமைச்செர் புண்ணயேகககோடி இருபத்த நகோனகு
மைணகநரத்தல் , தனது பதவிவயே ரகோஜினகோமைகோ
வசெய்து விட்டு , நீதமைனறத்தல் ஆஜரகோக
கவைண்டும் எனற தீர்ப்பளித்தருந்தகோர்கள் ,
ஒற்றனன கபகோரகோட்டைம் நியேகோயேமைகோனது
எனறகோலும் , செட்டைம் ஒழுங்குக்கு முரணகோன
வைவகயில் நடைந்து வககோண்டைதகோல் , செப் –
இனஸவபக்டைர் குமைகோர் , விஜயேன ,மைற்றம்
மைலர்விழி , இவைர்கள் மூவைருக்கும் 6 மைகோத சிவற
தண்டைவனவயே அளித்தருந்தது .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் வககவள உயேகர
தூக்கி, வைணங்கிவிட்டு கூண்வடை விட்டு
வவைளிகயேறினகோர் .
இனஸவபக்டைர் ரவி எதர்பட்டைகோர் .
செப்-இனஸவபக்டைர் குமைகோர் : செகோர் ! எனன
மைனனசிருங்க ! உங்கள நகோன ஏமைகோத்தட்கடைன
எனறகோர் கண்ணீருடைன .
இனஸவபக்டைர் ரவி செற்றம் எதர்பகோரகோமைல் , தன
வககவள உயேர்த்த SALUTE அடித்தகோர் . அவைர்
கண்களில் உண்வமையேகோன ஒரு தவலவைவனப்

பகோர்த்த ஆனந்தம் வதரிந்தது . குமைகோரின உள்ளம்
வநகிழ்ந்தருந்தது .

செற்குணம் ஐயேகோ குமைகோவரயும் , விஜயேவனயும்
கட்டி அவணத்துக் வககோண்டைகோர் . மினனல்
டிவியின நிர்வைகோக இயேக்குனர் நகோரகோயேணன
இவைர்கள் மூவைகரகோடு ஒரு புவகப்படைம்
எடுத்துவிட்டு அவைர்கவள வைழியேனுப்பினகோர் .
இனஸவபக்டைர் ரவி இவைர்கள் மூவைவரயும் ,
வவைளிகயே அவழைத்துக் வககோண்டு வைந்தகோர் .
வவைளிகயே வபகோதுமைக்களின ஆரவைகோரம்
விண்வணப் பிளந்தருந்தது . அவைர்கள்
அவனவைவரயும் பகோர்த்து , வைணங்கி விட்டு
மூவைரும் கபகோலீஸ வைகோகனத்தல் ஏறினகோர்கள் .
கககோவவை மைத்தய் சிவறச்செகோவலவயே கநகோக்கி
கவைன கவைகமைகோக பறந்தருந்தது .
மூனற நகோள் சுவைகோரஸயேம் முடிவுக்கு வைந்தது ,
ககோவைல்துவறயில் ஒற்றன ??? எனற
பத்தரிக்வககளில் வசெய்தகள் வவைளியேகோகி
இருந்தன .

அடுத்து துடியேலூர் வதகோகுதயில் ,
இவடைத்கதர்தல் வைந்தது .
சுயேட்வசெயேகோக கபகோட்டியிட்டை , ரத்தனம்
லட்செக்கணக்ககோன வைகோக்குகள் வித்தயேகோசெத்தல்
வவைற்றி வபற்றகோர் .
- முற்றம் -
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