வழக்கறிஞர்

வரதராஜா

ப ொன் குலேந்திரன் (கனடொ)

அறிஞர் சி.என் அண்ணொத்துரரரைப் ல ொல் வழக்கறிஞர் வொமலதவன்
ல ச்சுவன்ரமயுள்ளவர். அவருக்கு வைது முப் து இருக்கும். இளரம
ததும்பும் அவரது லதொற்றமும்,

ொர்ரவயும் , லகள்விகரள ஊடுறுவிக்

லகட்கும் விதமும், எதிர்கட்சிக்கொரரர கிடுகிடுக்க ரவத்துவிடும். கறுத்த
லகொட், பவள்ரள நிறக் கொற்சட்ரட லசர்ட், கறுப் பு நிற ரடயுடனும்,
மிடுக்கு நரடலைொடும் உதவிைொளர்கள் இருவர் ர ல்கரள தூக்கிக்
பகொண்டு புரடசூழ, லகொர்ட்டுக்கு அவர் நடந்து ல ொகும் ல ொது “அலதொ
வருகிறொர் வரதன் , இனி எதிர்கட்சிைொளரரத் லதவன் தொன் கொப் ொற்ற
லவண்டும்;” என்று இரட்ரடக் கருத்துப் டப் ல சுலவொரும் உண்டு
ஆனொல் மூன்பறழுத்து லதவனுக்கு அண்ணொரவ ல ொல் அடுக்கு
பமொழில ச வரொது, ஏன் என்றொல் மற்ரறை அரசிைல்வொதிகள் ல ொல்
அவருக்கு அரசிைேில் ஈடு டும் சிந்தரன இருக்கவில்ரே. சட்டத்தில்
உள்ள ஓட்ரடகரள நன்கு அறிந்தவர். அதனொல் தொன் எந்த ஒரு
கடினமொன பகொே,. கற் ழி ப்பு ,. பகொள்ரள
வழக்ரக

வொதொடி தன் குறுக்கு விசொரரண

ல ொன்ற குற்றவிைல்
பசய்யும்

திறரமைொல்

உண்ரமரை ப ொய்ைொக்கி பவன்றுவிடுவொர்.
மரணதண்டரன , ஆயுள்
இருக்கிறொர் .

தண்டரனைில்

“ சட்டம் ஓட்ரடகள்

ே குற்றவொளிகரள
இருந்து கொப் ொற்றி

நிரறந்த ஒரு அரற. அந்த

அரறைில் உள்ள ஓட்ரடகளுக்குள் புகுந்து விரளைொடிவிட்லடன் ”
என் ொர்

வழக்கறிஞர்

வரதரொஜொ நரகச் சுரவைொக.

***
வழக்கறிஞர் வரதரொஜொ ஒரு விஞ்ஞொனப்
உள்ள

ற்றினொல் சட்டம்

ட்டதொரி. சட்டத்தின் லமல்

டித்து வழக்கறிஞரொனொர். சிே

பகொரேகொரர்கரள மரணதண்டரனைில் இருந்து

கொப் ற்றி இருக்கிறொர்

. அதிகம் ல சமொட்டொர். அவரது வொடிக்ரகைொளர்கள் ஏதொவது
லகள்விகள் லகட்டொல், கொமரொஜரரப் ல ொல் “ஆகட்டும்
என் ொர்.

ொர்க்கேொம்”

ஒரு வழக்கறிஞருக்கு லதரவைொன முக்கிை குணங்கள்

அவரிடமிருந்தது. தனக்கு வொடிக்ரகைொளரொல் தரப் ட்ட தகவல்கரள
அேசி ஆரொயும் தன்ரமயுள்ளவர். வொடிக்ரகைொளர் உண்ரம
ல சுகிறொரொ என்று அறிவதற்கு அவர்

ே லகொணங்களில்

ே

லகள்விகரளக் லகட் ொர். தனித்தன்ரம வொைந்த சூல்நிரேைில் அதற்குப்
ப ொருத்தமொன தீர்வுகரளப்

ரடக்கும் ஆற்றல் உள்ளவர். ஒரு

வழக்கில் வொடிக்ரகைொளர் தந்த தகவல்கரள ரவத்து திறரமைொக
ஆரொய்ச்சி பசய்யும் குணம் அவரிடமுண்டு. அவர் தன்லனொடு பதொழில்
புரிலவொருடன் இனிரமைொகப் ல சி தனக்குத் லதரவைொனரத
ப றக்கூடிை சொமர்த்திைம் அவரிடம் உண்டு. மிக முக்கிைமொக வழக்ரக
வொதொட ஏற்க முன், தனிடம்

வந்திருப் வர் பசய்த குற்றத்தில் இருந்து

தப் ிக்க சட்டத்தில் இடம் இருகிறதொ என்று தீர்மொனித்த
வழக்ரக ஏற்றுக் பகொள்வொர்.

ின்னலர அவர்

விடொமுைற்சி தன்ரமரை அவரிடம்

கொணேொம். தனக்கு கிரடத்த தகவல்களின அடிப் ரடைில் தர்க்க
ரீதிைொக சிந்திக்கக் கூடிைவர். ல ச்சு வன்ரமயுள்ளவர்,

அரசிைல்வொதிகரளப் ல ொல் அல்ேொது, தனக்கு எதிரொக வொதொடும்
வழக்கறிஞரர விவொதத்தில் இேகுவில் மடக்கக் கூடிைவர். அவரது
முக ொவரன

அந்தந்த நிரேக்கு ஏற்

மொறும். லகள்விகள் லகட்கும்

ல ொது அவரது கண்களும் ரககளும் ல சும். உண்ரமரைக் மரறக்க
ரவத்துவிடுவொர். அவர் தன் கண்கரள அகே விரித்து

ொர்க்கும்

ொர்ரவ ஒன்லறல ொதும். கடிதங்கள் எழுதுவலதொ. அறிக்ரககரள
சமர் ிப் திலேொ ரக லதர்ந்தவர். சட்டம் மொறிக் பகொண்டிருப் தொல்
பதொடர்ந்து

சட்டத்தில் ஏற் டும் மொற்றங்கரள நன்கு

அறிந்துரவத்திருப் ொர்.

அவரது மணவொழ்க்ரக மிகிழச்சிகரமொனது. அவருக்கு வொரிசுக்கு
ரொஜகுமரன் (குமொர்)
முத்துரொஜொ

என்ற ஒரு மகன் மட்டுலம. வரதரொஜொவின் தந்ரத

பகொரே வழக்குகளிே ஆஜரொகி

ிரசித்தம் ப ற்றவர்.

தந்ரத வழிரைலை வரதனும் கரடப் ிடித்தொர். விடிந்தொல் ப ொழுதறிை
சட்டத்ரதப்

ற்றிலை சிந்தரனயும் ல ச்சும். .

மரனவி சு த்திரொ ப ொறுரமயுள்ளவள். விஞ்ஞொனப்

ட்டதொரி.

டித்தவள் என்ற ப ருரம அவளுக்குத துளிைளவுக்கும் இல்ரே. மகன்
குமொர்

லமல் அளவற்ற

ற்றுள்ளவள். கணவனின் மனம் லகொணொமல்

நடப் வள். சு த்திரொ வரதனின் பசொல்ரே மீ றி நடப் து கிரடைொது.
இதனொல் கணவன் மரனவி உறவில்

ிரச்சரனகள் லதொன்றுவதில்ரே.

ஆனொல் பகொரே கற் ழிப்பு வழக்குகரள கணவன் ரகைொளுவது
சு த்திரொவுக்கு சிறிதளவும் விருப் மில்ரே. குற்றம் புரிந்தவன் என்று
பதரிந்திருந்தும் ஏன்

ணத்துக்கும் புகழுக்கும் ஒருவரன தண்டரனைில்

இருந்து கொப் ொற்றி கர்மொரவ லசகரிக்கலவண்டும்

என் து அவள்

கருத்து. நிர ரொதி ஒருவரன கொப் ொற்றுவதில் அவளுக்கு ஆட்லச ரன
இல்ரே.
முடிந்தமட்டும், எவ்வளவுக்கு வக்கீ ல் கட்டணம் அதிகம் வொங்க
முடியுலமொ அவ்வளவுக்கு ப ரும் பதொரகைொன

ணம் வொங்கி விடுவொர்

வரதன் . அப் டி சம் ொதித்து இங்ரகைிைிலும், மலேசிைொவிலும்
வொங்கிை பதன்னம் லதொடங்களும் ,
பகொழும் ில் விரே உைரந்த

லதைிரே லதொடங்களும் .

குதிைொன கறுவொக் கொட்டில் இரு

வடுகளும்,
ீ
ைொழ்ப் ொணத்துக்கு அருலக உள்ள மொனிப் ொைில் இரண்டு
ஏக்கரில் ஒரு ப ரிை

ங்களொவும் அவரின் வளர்ந்து பகொண்டு இருக்கும்

பசொத்துக்களின் எண்ணிக்ரக. கர்மொலவொடு லசர்த்த பசொத்தும் வளர்கிறது
என்று ஊர்சனங்கள் ல சிைது அவரின் கொதில் விழொமல் இல்ரே
குற்றவிைல் லகஸ்களில் பவன்ற முதன்ரமைொன வழக்கறிஞர்

என்ற

ப ைரர நிரே நொட்டலவ வழக்கறிஞர் வரதரொஜொ விரும் ினொர், தன்
மகன் குமரன் தன்ரனப்

ல ொல் குற்றவிைல் துரறைில்

ிரசித்தம் ல ற

லவண்டும் என் து அவரின் கனவு.
***
நீர்பகொழும் ில்

ிர ே சண்டிைன் என்று ப ைர் வொங்கிை

ப ர்ணொந்து

ிள்ரளக்கு என ஒரு மொ ிைொ கூட்டம் இருந்தது. பகொள்ரள, அரசிைல்
பகொரேகள் கற் ழிப்பு
ப ர்ணொந்து
மகனும்
லகரளொ
லசர்ந்தது

ல ொரத மருந்து, வி ச்சொர விைொ ொரம்

ிள்ளக்கு அத்துப் டி. 6 ஆம் புவலனக ொகுவின் வளர்ப்பு
ைொழ்ப் ொணத்ரத ரகப் ற்றி 17 வருடங்கள் ஆட்சி பசய்த

ணிக்கர் சொதிரைச் லசர்ந்த

சபுமல் குமொரைொ

ரம் ரரரை

தன் பூர்வகம்
ீ
என்று அடிக்கடி பசொல்ேிப் ப ருரமப்

பகொள்வொன் ப ர்ணொந்து

ிள்ரள . ல ொர்த்துக்லகைர் வருரகைின்

ே சலுரககளுக்கொக அவனின் பூட்டனொர் சில்வொப்

ட்டுக்
ின்

ிள்ரள மதம்

மொறிைதொல் கத்லதொேிக

ல ொர்த்துக்லகை ப ைர் ஒட்டிக் பகொண்டது

அரசிைல்வொதிகளின் ரகக்கூேிைொக இைங்குவது நீர்பகொழும்பு சண்டிைன்
ிள்ரளைின் முக்கிை

ிரழப்பு. அதனொல் அரசிைல்வொதிகலளொடு

பநருங்கிை பதொடர்பு இருந்தது

மருதொரன சண்டிைனும்

ிள்ரளைின் ரமத்துனுமொன

அன்டன்

பசொைிசொரவ பகொரே பசய்த விசைமொக. அன்று வழக்கறிஞர்
வரதரொஜொரவ சதித்து
ிள்ரளைின்

ல ச

வந்திருந்தொன் ப ர்ணொந்து

சலகொதரி ப லேொமினொ

கொதேித்து திருமணம் பசய்தது
நம் ிக்ரககும்

தரமைனின் அனுமதிரை மீ றி

ிள்ரளைின் ஒரு கொேத்தில் அன்புக்கும்

ொத்திரமொன உதவிைொளனொக

மருதொரனரை லசர்ந்த சிங்களவனொன
ல ொக்கில்
அடித்த
சலகொதரி

இருந்தவன்

அன்டன் பசொைிசொ. . கொேப்

ிள்ரளலைொடு கருத்து லவறு ொட்டினொலும் பகொள்ரள
ணப்

ங்கீ ட்டில் ஏற் ட்ட

ிலேொமினொரவ

இருவலரொடு

ிரச்சரனைொளும் ,

ிள்ரளைின்

ிள்ரளைின் அனுமதிைின்றி கொதேித்து

களவொகத் திருமணம் பசய்து ,
இருந்த

ிள்ரள.

ிள்ரளைின் மொ ிைொ

ிரிந்து, தனிைொகப் ல ொய்

தனக்பகன ஒரு

கொரடைர் கூட்டம் பசொய்சொ மருதொரனைில் அரமத்தொன்
உதவிைொக அவனின் மகன்

ப றவில்ரே .

அவனுக்கு

நுவொன் பசொைிசொவும் இருந்தொன்

இரு கொரடைர் கூட்டங்களுக்கு இரடலை
சூட்டுச் சம் வங்கள்

கூட்டத்தில்

நடந்தன அனொல்

.

ே தடரவ துப் ொக்கி
உைிர் இழப்புகள் இடம்

ஒரு கிழரமக்குமுன் பகொழும் ில்

இருந்து புத்தளம் ல ொகும்

நீர்பகொழும் ில் இருந்து 10 கி மீ தூரத்தில் உள்ள
இடத்தில் நடந்த துப் ொக்கிசசூட்டு சம் வத்தில்

பகொச்சிக்கரட என்ற

அன்டன் பசொய்சொ

இறந்தொன். அந்த சம் வத்தின் ல ொது ப ர்ணொந்து
அவனின் கூட்டரத லசர்ந்த
பசொய்சொரவ ரிலவொல்வரொல்
அவனுக்கும்

ொரதைில்

ிள்ரளலைொடு

ரணவரீ இருந்தொன் ஆனொல் அன்டன்
சுட்டு பகொரே பசய்தது

ிள்ளபைனவும்

பசொய்சொவுக்கும் பதொழில் ரீதிைொக விலரொதம்

இருந்ததிற்கு ஆதொரம் இருந்ததொலும் அவன்
ரமத்துனனின் விருப் த்துக்கு

சலகொதரிரை

எதிரொக திருமணம் பசய்ததினொல் அந்த

லகொ த்தினொல் பகொரே பசய்தொன்
பசய்ை ல ொகிறது என அறிந்து

ிள்ரளைின்

என்று தன்ரன ல ொலீஸ் ரகது

ிள்ரள வழக்கறிஞர்

வரதரொஜொவின்

உதவிரை நொடி வந்தொன்.
அன்டன் பசொய்சொரவ ரிலவொல்வரொல் சுட்டுக் பகொரே பசய்தது
தொஎன்று

வரதரொஜொ ஒப்புக் பகொண்டு சட்டத்தில் இருந்து தன்ரனயும்

தன்லனொடு இருந்த தன்
எவ்வளவு

கொப் ொற்றினொல்

ணம்லவண்டுமொனொலும் தொன் தருவதொக உதவி லகட்டு

வழக்கறிஞர்
வழக்கறிஞர்

சகொ ரணவரரவயும்
ீ

வரதரொஜொரவ
வரதரொஜொ.

ிள்ரளரை சந்திக்க வந்திருந்தொன்.

ிள்ரளரை இரு வழக்குகளில் இருந்து

ஏற்றகனலவ கொப் ொற்றி இருக்கிறொர் . இந்த வழக்கு முற்றிலும்
மொறு ட்ட பகொரே வழக்கு.
“அரத சரி
லகள்விகள்

ிள்ரள நொன் இந்த வழக்ரக நடத்த முன் உன்னிடம் சிே
நொன் லகட்க லவண்டும் ரவத்திைரிடமும் வக்கீ ேிடமும்

உண்ரம ல சலவண்டும்
தொலன “

என்று பசொல்வொர்கள் அது உனக்குத் பதரியும்

“பதரியும் ஐைொ. நீங்கள் இரு தடரவ

என்ரன கொப் ொற்றிைரத நொன்

மறக்க மொட்லடன்”
“நீ உண்ரமைில் உன் ரமத்துனன் அன்டன் பசொைிசொரவ பகொரே
பசய்தொைொ”?
” அவரன நொன் தொன் சுட்லடன். நொன் சுடும்ல ொது என்லனொடு என் சகொ
ரணவரவும்
ீ
இருந்தொன்
“ ஏன் சுட்டொய் “ ?
“பசொைிசொவின்

குதி மருதொரன,

அவன் என் நீர்பகொழும்பு

வந்து எனக்குத் பதரிந்த ஹனி ொ முதேொளி

குதிக்குள்

ஒருவரிடம் கப் ம்

லகட்டொன். அந்த முதேொளி எனக்கு மிகவும் லவண்டிைர் . அவர் எனக்கு
முரறப் ொடு இட்டொர். அலதொடு பசொைிசொ என் கூட்டத்தில் இருந்து
ணம் திருடிக் பகொண்டு, எனது சலகொதரிரை கடத்திக் பகொண்டு ல ொய்
விட்டொன். அது எனக்கு ப ரும் அவமொனம்”
“உன் சலகொதரி அவரனக் கொதேித்ததொல் அவன் அவரளக

கூட்டிப்

ல ொனதொகக் லகள்வி ட்லடலன”
“அவள் அவரன கொதேித்து இருந்தொல் அவலனொடு ல ொக முன்

என்

சம்மதம் ப ற்றிருக்கலவண்டும். அது நடக்கவில்ரே ஐைொ “
“உனக்குத் பதரியுமொ பகொரே பசய்ததுக்கு சட்டதில்ல் தண்டரன என்ன
பவன்று ?. அலதொடு நீர்பகொழும்பு நீதிமன்ற நீதி தி
கண்டிப் ொனவர். ”
“பதரியும் ஐைொ. மரணதண்டரன “.
“நீ பகொரே பசய்ை

ொவித்த ரிலவொல்வர் எங்லக”

:” இலதொ பகொண்டு வந்திருக்கிலறன் ஐைொ” ,

மிகவும்

தன் சிறு லதொல் ர ைில் பகொண்டு வந்த ரிலவொல்வரர வரதரொஜொவிடம்
ிள்ரள. பகொடுத்தொன்
அரத வொங்கிை டி “நீ எனக்கு இந்த ரிலவொல்வரர தந்தொக ஒருவருக்கும்
பசொல்ேலவண்டொம். : எத்தரன தடரவ சுட்டொய்”?
“இரு

தடரவ. சுட்லடன் ஐைொ. மிகுதி நொன்கு சன்னங்கள் இந்த

ரிலவொல்வருக்குள் இருக்கிறது ஐைொ “
“ அப்ல ொ ல ொலீஸ் சம் வம் நடந்த இடத்திே கண்படடுத்தது ைொருரடை
ரிலவொல்வர்?
அது

வித்திைொசமொன சன்னம்

ொவிக்கும்

ரிலவொளல்வர். என்லனொடு

இருந்த என் கூட்டொளி ரணவர.
ீ நொன் பசொன்ன டி
நொன்கு சன்னங்கலளொடு

தன் ரிலவொல்வரர

சம் வம் நடந்த இடத்திே எறிந்து விட்டு

என்லனொடு வந்து விட்டொன். அரத தொன் ல ொலீஸ் பசொைிசரவ பகொரே
பசய்ை நொன்

ொவித்த

ரிலவொல்வ என்று ல ொலீஸ் கண்படடுத்தது .

அதில் என் ரகலரரககள் இல்ரே “
” நீ புத்திசொேிைொக நடந்திருகிறொய். உனது வழக்ரக நொன் எடுத்து
இருவருக்கும்
“அரத
நொனும்

முடிந்த

ணம் பசேவொனொலும் சரிைொ”?

ற்றி கவரே லவண்டொம் ஐைொ .அந்த ஹனி ொ முதேொளியும்
தருலவொம் “

நல்ேது. முதல்
மிகுதி

நடத்துறன். எவ்வளவு

ணமொக 50,000 ரூ ொயுக்கு

ணம்150,000 ரூ ொய்

பசக் தரலவண்டும்

வழக்கு உங்கள்

சரி.

இருவருக்கும் சொதகமொக

ின் தந்தொல் சரி

****
அன்டன் பசொைிசொ பகொரே வழக்கு
விசொரரணகளுக்குப்

ிலரத

ரிலசொதரன, ல ொலீஸ்

ின் பகொரே நடந்து நொன்கு மொதங்களில்

நீர்பகொழும்பு நீதிமன்றத்தில் முதேொம் குற்றவொளிைொக ப ர்ணொந்து
ிள்ரளயும் இரண்டொம் குற்றவொளிைொக
பசொைிசொரவ ரிலவொல்வரொல் சுட்டு

ரணதீரொவும் அன்டன்

பகொரே பசய்ததொக

இருவர்

மீ து

வழக்கு பதொடரப் ட்டது . சம் வம் நடந்த இடத்திே இருந்த நொல்வர்
சொட்சி பசொன்னொர்கள். அதில் இருவர் முதேொம் குற்றவொளிைின் ரகைில்
ரிலவொல்வர் இருந்தரதக் கண்டதொயும். அலதொடு

இரண்டொம்

குற்றவொளிைின் ரககளில் ரிலவொல்வர் இருந்தரத தொம் கொணவில்ரே
என்றும் ஆனொல்

பசொைிசொ சூடு

ட்டு இறக்கதமுன் இரண்டொம்

குற்றவொளியும் இறந்தவரும் அடி ட்டு சண்ரட ல ொட்டதொக
பசொன்னொர்கள். குற்றவொளிகள் இருவருக்கும். வழக்கறிஞர்

சொட்சிகள்
வரதரொஜொ

ஆஜரொனொர் . ல ொலீஸ் இன்ஸ்ப க்டரர குறுக்கு விசொரரண பசய்தொர்
“: நீர் தொலன பகொரே நடந்த இடத்துக்கு உடலன பசன்ற ல ொலீஸ்
இன்ஸ்ப ச்லடொர்”?

.

”ஆம்”
“அப்ல ொது

இரு குற்ற்வளிகளும் அங்கு இருந்தொர்களொ ”.?

“ இல்ரே. பசொைிசொ இரத்த லவளத்தில் கீ லழ கிடந்தொர் ”
“ அப்ல ொது அவருக்கு உைர் இருந்ததொ ‘?
:” இல்ரே”
:” பகொரே நடந்த ல ொது அந்த இடத்திே எத்தரன ல ர் நின்றனர்”?
“சொட்சி பசொன்னவர்கள்

நொல்வர்.”

“ அவர்கள் எரதக் கண்டொர்கள் “?
“ முதேொம் குற்றவொளிைின் ரகைில் ரிலவொல்வர் இருப் ரத அவர்கள்
கண்டொர்களொ “?

“ இல்ரே”
: அப்ல ொ நீர் கண்படடுத்த

ரிலவொல்வர் முதேொம் குற்றவொளிைின்

ரிலவொல்வர் என்று நிட்சைமொக பசொல்ே முடியுமொ.”?
“ ஆம் முடியும்”
“ அனொல்

ிலரத

ரிலசொதரனைின்

கண்படடுத்த இரு சன்னகள் நீர்

ல ொது இறந்தவரின் உடேில்

கண்படடுத்த

குற்றவொளிைின் ரிலவொல்வருக்குள்

முதேொம்

ப ொருந்தொலத . அரதப்

ற்றி என்ன

பசொல்லுகிறீர்”:
இன்ஸ்ப க்டரிடம் இருந்து

தில் இல்ரே

நீர் கண்படடுத்த ரிலவொல்வரில் இரண்டு

குற்றவொளிகளின் ரகலரரககள்

இருந்ததொ” ?
“ இருக்கவில்ரே”
:”அப்ல ொ எப் டி இரு குற்றவொளிகளில் ஒருவர் இறந்தவரர சுட்டு
பகொரே பசய்து இருக்க முடியும்? . ஒரு லவரள இறந்தவரின் லவறு
ஒரு எதிரி மரறவில் இருந்து சம் வம் நடந்த இடத்திே உள்ள

லதன ீர்

கரடைில் இருந்து சுட்டிருக்கேொம் அல்ேவொ:”?
“ இருக்கேொம்”:
“உண்ரம ல சினத்துக்கு

நன்றி. இதில் இருந்து பதரிைவருகிறது இரு

குற்றவொளிகரள ஒருவரொவது இறந்தவரர சுடவில்ரே. ஆனொல்
இறந்தவர் இரண்டொம் குற்றவொளிரை
தற் ொதுகொப்புக்கொக

முதேில்

அடித்ததொல் அவர்

திருப் ி அடித்திருகேொம் அல்ேவொ . இதற்கு நீர்

என்ன பசொல்லுகிறீர் “”

“ இருக்கேொம்”
“நொன் லகட்ட லகள்விகளுக்கு

தில் பசொன்னதுகு நன்றி இன்ஸ்ப க்டர்

?::வரதரொஜ பசொன்னொர்
எழு ஜூரிகள் அரசு தரப் ினதும்

ிரதி வொத வழக்கரிஞ்சரின்

வொதங்கரள லகட்டு இரு குறற்வொளிக்ளும் சுட்டு பகொரே பசய்ததுக்கு
ல ொதிை ஆதரமில்ரே என் தொல்

குற்றவொளிகள்

குற்றமற்றவர்கள் என நீதி திக்கு ஏக மனதொக
நீதி தி இருவரரயும் விடுதரே
ொரட்டினொர். ப ொலீஸ் சரிவர
என்று

இருவரும்

ரிந்துரரத்தரர்கள்.

பசய்து வரதரொஜொவின் வொதத்ரதப்

விசொரரண

பசய்து இருக்க லவண்டும்

எச்சரித்தொர்.

****
சிே வருடங்களுக்குப்

ின் வரதரொஜொ ஒய்வுப ற்று ஆன்மீ க

வொதிைொனொர் . அவர் தன பதொழிரே தன் மகன் ரொஜ குமரனிடம்
ரகைளித்தொர். . ரொஜகுமொரனுக்கு அரசிைேில் ஈடு ொடு இருந்ததொல் ஆ
எதிரிகள்எ

ேர். ஒரு நொள் நீதி மன்றத்துக்கு ல ொகும் வழிைில்

ஒருஅரசிைல் பதொடர்புள்ள
பசய்ைப் ட்டொர்.. வரதரொஜொ
வழக்கில்

மொ ிைொ குழுவினொல் சுட்டுக் பகொரே
வொதொடி பவன்ற பசொைிசொ பகொரே

இறந்த அன்டன் பசொைிசொவின் மகன்

அந்தக் பகொரேரைப்

ருவொன் பசொைிசொ

ேிவொங்கும் லநொக்கத்லதொடு

பசய்தொலும்

ல ொதிை ஆதொமில்ேொததொல் விடுதரே பசய்ைப் ட்டொன் .
ப ர்ணொந்து

ிள்ரள தீவிர

மஹரகம புற்று

குடல் புற்று லநொைினொல்

ொதிக்கப் ட்டு

லநொய் ஆஸ் த்திரில்அனுமதிக்கப்டொன். அவனுக்கு

இன்னும் ஓரு மொத

வொழ்க்ரக என டொக்டர்கள் அவனின்

குடும த்துக்கு பசொல்ேி விட்டொர்கள் .

ிள்ரளைின் கூட்டொளி

ரணவர்ீ ஒரு கொர் வி த்தில் மரணமரடந்தொன் , வரதரொஜொ முடக்கு
வொதத்தொல் ஒரு அரறைில் அரசைொது இருந்தொர்
பதொடர்ந்து நடந்தன .
கர்மொவின்

ிரதி ேிப்பு .

*****
(ைொவும் புரனவு)

இரவ ைொவும்

