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��ைப� ெதா��ைய� ேத�...

ப. ெஜகநாத�

நா� இ��ப� வா�பாைறய��. ேதய�ைல� ேதா�ட�க� ���த ��ய����� ப�திய��

வசி�கிேற�. அ�த� ேதா�ட�கைள� ��றி�� வன�ப�தி இ��பதா� வ����� அ�கி��

அ�வ�ேபா� கா�� வ�ல��கைள� காண ����. வ�ெட�றி��தா� ��ைப ேசர�தா�

ெச���. கா�கறி� கழி�, ம��� ��ைபைய� தவ�ர, ஏைனய ப�ளா��� ��ைபகைள

வ�����ள ��ைப ட�பாவ�� ேசக���, மாத� ஒ��ைற வா�பாைறய�� உ�ள, ெப�ய

��ைப ெகா��மிட�தி� ெகா��ேச��ப� வழ�க�. வ���� அ�கி� வ�சிெயறி�தா�

கா��ய��க���� பாதி�� ஏ�ப��, வ��ைட� ��றி ப�ளா��� ��ைபக� சிதறி அ�த

இய�ைகயான �ழைல� பா�ப����. அவ�ைற ஒ��ேச��� எ��பெத�ப�

ஆேரா�கியமான� அ�ல எ�பதாேலேய இ�த� க�சன�.

பயண� ஆர�ப�

சம�ப�தி� ெபா�ளா�சி ேபா�� ேவைல இ��ததா� வழ�க�ேபால ��ைபைய ஒ�

சா���ைபய�� க��, ேபா�� வழிய�� எ�காவ� ��ைப�ெதா�� ெத�ப�டா� அதி�

ேச���வ�டலா� என எ�ண�, கா�� அ�த ��ைடைய எ���� ெச�ேற�. அ�த� ைபைய�

பா��த�� காேரா�� எ�னெவ�� ேக�டா�. ��ைப எ�ற�ட� ஒ� மாதி�யாக� பா��தா�.

ஏேதா ஞாபக�தி� அ�டக��ய��, அைத� ��ைப�ெதா��ய�� ேபாட மற��வ��ேட�.

ஆழியா�� ��ைப�ெதா��ைய� பா��தா� நி����ப� ெசா�ேன�. ஆழியா� வ�த�.

��ைப ேம�� இ��த�. ஆனா�, ��ைப�ெதா��ைய� காணவ��ைல. ச�, அ��த ஊ��

இ���� என நிைன�� ஆவ�ட� வழிெய�லா� ��ைப�ெதா��ைய� ேத�ய என���

காேரா����� மி�சிய� ஏமா�றேம.

நிழ� பா���� ��ைப ெகா��ேவா�

ஆனா�, வழிெய��� சாைலேயார�தி� ப�ளா��� ��ைபக��� எ�த� ப�ச�� இ�ைல.

ஆழியா�லி��� நா���� ��க� வ�� வைர வழிய�� ெத�ன�ேதா��க� இ����.
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ஆழியா���� �ர�� அ�வ���� வா�பாைற��� வ�� ���லா� பயண�க� பல� அ�த�

ெத�ன�ேதா�� நிழைல� க�ட��, அ�த இட�தி� ேம� காத� ெகா��, தா�க� வ��

கா�, ேவ� �தலிய வாகன�கைள நி���வா�க�. சாைலேயாரமாக ஜம�காள�, பா�

ேபா�� அம���, ெகா��வ�த க���ேசா�ைற ப�ளா��� த��� ைவ�� வய�றார�

சா�ப���வ���, ப�ளா��� க�ப�� த�ண�ைர�� அ��திவ��� (சில� ேவ� வைக

த�ண�ைரைய�� அ��திவ���), எ�லா� ���தப��, ஜம�காள�ைத� �� இ�லாம�

உதறி ம���� கா��� ப�திரமாக ைவ���ெகா�� அ�த இட�ைதவ���

நக���வ��வா�க�. அவ�க� வ��ேபானத�� அைடயாளமாக அ�த ப�ளா��� ��ைபகைள

வ���� ெச�றி��பா�க�. இவ�க� ேபா���ெச�ற ��ைபேயா� ��ைபயாக என�

��ைபைய�� ேபாட� ெசா�னா� காேரா��. �மா� 10 நிமிட�க� ��த�, �காதார� ப�றி

அவ��� நா� உைரயா�றிய ப�ற�, தைலைய ஆ�� ஆேமாதி��வ���� ேபசாம� காைர

ஓ���ெகா�� வ�தா�.

��ைப உ�கைள வரேவ�கிற�

ஆழியா�� சாைலேயார�தி� எ�த� ��ைப�ெதா���� இ�லாததா� அ��� வ�த

�ள�ய�க��ய�� இ���� என நிைன��, வழிெய��� ��ைப�ெதா��ைய� ேத�

அைல�தன எ� க�க�. அ��� இ�ைல. ப�� அ�கல��றி�சி (வரேவ��� பலைக

இ���� இட�ைத� ��றி�� ப�ளா��� ��ைப), ேவடச���, நா���� ��க�,

ச��கா�ர�, ப��சி�னா�பாைளய� கட��, கைடசியாக� சம��� வ�தைட�தேபா� ஒ�

��ைப�ெதா�� சாைலேயாரமாக (��றி�� ��ைபக� �ழ) வ��றி��த�.

��ைப�ெதா��ய�� உ�ேள இடமி�லாம� இ�ைல. ��ைப�ெதா��ைய� பா��� ம��லா

மகி��சி அைட�த� எ� வா�வ�� அ�தா� �த��ைற.

கிட�ப�� ேபாட�ப�ட ‘��ைப’

இ�த� சாைலய�� ேபா�� பயண�கள��, ��ைப�ெதா��ய��தா� ��ைபைய� ேபாட

ேவ��� எ�� வற��� ப��வாத�ைடயவ�க� ஆழியா�லி��� �மா� 15 கி.ம�. கட��

சம��� வர ேவ���. ஆ�கா�ேக ��ைப�ெதா��ைய ைவ��� பராம��தா� நி�சயமாக

ம�கள�ைடேய க�ட இட�தி� ��ைபைய வ�சி எறி�� பழ�க� நி�சயமாக� �ைற��

எ�ப� எ� ந�ப��ைக. இ�த எ�ண�தி� ெபா�ளா�சிய�� உ�ள உதவ� ஆ�சிய����,

ேகாைவய�� உ�ள மாவ�ட ஆ�சிய���� ஒ� க�த� எ�திேன�. அ�த� க�த��ட�

அ�கல��றி�சிய�� பா��த ��ைபைய�� பட� எ��� அ��ப�ய���ேத�. க�த� அ��ப�

23 நா�க� கழி�� உதவ� ஆ�சிய�, வ�டார வள��சி அ�வல���� (ஆைனமைல), ெசய�

அ�வல���� (ேகா��� ேப�ரா�சி) த��த நடவ��ைக எ���மா� க�த� அ��ப�, அத�

நகைல என�� அ��ப�ய���தா�. இ� நட�� �மா� �மா� 5 மாத�க���� ேமலாகிற�.

அ�வழிேய ேபா�வ��ேபா� அ�த இட�ைத� பா����ெகா�ேட பயண��கிேற�. இ�வைர

எ�த மா�ற�� இ�ைல. த��த மா�ற�ைத உடன�யாக எதி�பா��க�� ��யா�.

ெபா�வாக, அர� அ�வலக�க� ெம�வாக�தா� ெசய�ப�� எ�ப� ெத��தேத. என�

கவைல, ேகாப� எ�லா� ெபா�ம�கள��ம��தா�.

எ�த� சீ�ேக��� அைடயாள�?

சம���� பா��த ��ைப�ெதா��ைய� ��றி�� ��ைப ெகா�ட�ப��� சிதறி�கிட�த�.
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அ�கல��றி�சி எ�ற பலைக இ���� இட�ைத� ��றி�� (அதாவ�, ஊ��

�ைழவாய�லிேலேய) ��ைபக� ெகா�ட�ப����தன. இ�ப�, சாைலேயாரெம���

ெப�மளவ�� �வ��தி���� ப�ளா��� ��ைபகைள எ�ப� அ��ற�ப���வ�? ஊெர�கி��

இ�ப� ப�ளா��� ��ைபக� �வ��தி��ப� ெவ�� �����ழ� சீரழிைவ ம��மா

கா��கிற�? தன�மன�த ஒ��க�, கலா�சார�, ச�தாய� ேபா�றவ�றி�� ஏ�ப������

சீ�ேக�ைட�ம�லவா ����கா��கிற�. நம� ெபா��ப��ைமைய�� �����ற�

�காதார�தி� நா� ெகா���ள அ�கைறய��ைமைய�� அ�லவா ெவள��ப���கிற�.

��ைபைய ��ைப�ெதா��ய��தா� ேபாட ேவ��� எ�கிற அறிைவ ெபா�ம�க����

���லா� பயண�க���� எ�ப�� �க��வ�? க�ட இட�தி� ��ைபகைள�

��கிெயறியாம� இ��க எ�ன ெச�யலா�? 10 ம��ட� �ர���� ஒ�றாக

சாைலேயாரெம��� ��ைப�ெதா��ைய ைவ�கலாமா? இ� ெகா�ச� அதிக�ப�யாக

இ��தா�, ஒ� கிேலாம��ட��� ஒ�� ைவ�கலாமா? அ��� ��யாவ��டா�, ஐ��

கிேலாம��ட��� ஒ� ��ைப�ெதா��ைய ைவ��, வழிய�� ந�ந�ேவ ‘அ��த

��ைப�ெதா�� இ��� 2 கிேலாம��ட� �ர�தி�’எ�� பலைக ைவ�கலாமா?

உலாலால ேலேலா…

அரசிய�வாதிகள�ட��, ந�க�கள�ட��, அவ�க�ைடய ப�ற�த நா�கள��ேபா�

அவ�க�ைடய ெதா�ட�க�� ரசிக�க�� மர�, ெச�, ெகா�, ��, ��� ந�வேதா�,

‘‘��ைபைய� ��ைப�ெதா��ய�� ேபாட��” எ�� அறி�ைகவ���, அத�ப� நட�� கா�ட�

ெசா�லலாமா? ந�ைம� கவ��தி���� ந�க, ந�ைகய�� கவ��சிகரமான பட�கைள

ைவ�� ‘��ைப ெகா�ட இ�ேக வ�க’எ�� வ�ள�பர� பலைக ைவ�கலாமா? ஒ��காக�

��ைப ெகா��பவ�க��� இலவச� ெபா��க� ெகா��� ஊ��வ��கலாமா? ஐ.ப�.எ�.

வ�ைளயா�� கி��ெக� வ�ர�கைள, “உலாலால ேலேலா... ��ைபய� ��ைப� ெதா��ய�ேல

ெகா���ேகா..” எ�� பா��� பாட ைவ�கலாமா?

இ�ப�� பல வழிகள��, �தன �ைறய�� அறி� �க����, ேவ��ேகா� வ������ட

ெசா�வைத� ேக�காதவ�கைள எ�ன ெச�யலா�? எ�ன ெச�தா� இ�த� ப�ர�சிைன

ஒழி��? ஏதாவ� ஒ� ந�ல ேயாசைன ெசா���க�.
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