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ேமலும் சில ேதாழர்கள் வந்து ேசர்ந்தனர்!

என் மீதான விசாரைணகள் பல விதங்களிலும் ேகாணங்களிலும் நைடெபற்று வந்தாலும்,  புலிகள் என்ைனக் ைகது

ெசய்ததிற்கான  பிரதான  காரணம்  என்ன  என்பைத  என்னால்  விளங்கிக்  ெகாள்ள  முடியவில்ைல.  எனது  அரசியல்

நிைலப்பாடுதான் அவர்கள் என்ைனக் ைகது ெசய்ததிற்கான காரணமாக இருப்பின்,  அவர்கள் என்ைன எப்ெபாழுேதா

ைகது ெசய்திருக்க ேவண்டும். அைத அடிப்பைடயாக ைவத்து அவர்கள் என்ைனக் ைகது ெசய்திருந்தாலும், அைத ஒரு

காரணமாக  அவர்களால்  ெவளிப்பைடயாகக்  கூற  முடியாது.  எனேவ  என்ைனக்  ைகது  ெசய்ததிற்குக்  காரணமாக,

அவர்களுக்கு வசதியான ஏேதா ஒரு காரணம் இருந்திருக்க ேவண்டும்.  அது என்ன என்பதுதான் எனது மூைளையச்

சர்வசதா குைடந்து ெகாண்டிருந்தது.

அத்துடன் எனது அரசியல் ெகாள்ைககள்தான் என்ைனக் ைகது ெசய்ததிற்குக் காரணமாக இருப்பின், எமது மார்க்சிச –

ெலனினிச  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சிையச்  ேசர்ந்த  ஏைனேயாைரயும்  ைகது  ெசய்திருக்க  ேவண்டும்.  இனப்  பிரச்சிைன

தீவிரமைடந்து,  தமிழ்  இைளஞர்களின்  பல்ேவறு  ஆயுதப்  ேபாராட்ட  இயக்கங்கள்  உருவாகி,  யுத்தம்  ஆரம்பமாகிய

பின்னர்,  எமது  கட்சிையச்  ேசர்ந்த  பலர்  பல்ேவறு  இயக்கங்களுடன்  இைணந்து  ெசயல்பட  ஆரம்பித்திருந்தனர்.

அவர்களில்  புலிகள்  இயக்கத்தில்  இைணந்தவர்கள்  தவிர,  ஏைனய  இயக்கங்களில்  இைணந்ேதார்  பாதுகாப்புக்

காரணமாக  வடக்கு  கிழக்ைக  விட்டு  ெவளிேயறித்   ெதன்னிலங்ைகக்ேகா,  இந்தியாவுக்ேகா  அல்லது

ெவளிநாடுகளுக்ேகா ெசன்றுவிட்டனர்.

அவர்கள் தவிர, எமது கட்சியால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் ஜனநாயக முன்னணி என்ற அைமப்ைப தமிழீழ ேதசிய

விடுதைல முன்னணி (என்.எல்.எப்.r) எனப் ெபயர் மாற்றம் ெசய்து அைதயும் ஒரு ஆயுதப் ேபாராட்ட இயக்கமாக்கிச்

ெசயற்பட்டவர்களும் ெபரும்பாலும் வடக்ைக விட்டு ெவளிேயறி விட்டனர். அவர்களுடன் இைணந்து மைறமுகமாகச்

ெசயற்பட்ட  எமது கட்சியின் உறுப்பினர்கள் சிலர்,  என்ைனப் ேபாலேவ புலிகளால்  தமக்குப் பிரச்சிைனகள்  எதுவும்

வராது என எண்ணிக் ெகாண்டு தமது ெசாந்தப் பிரேதசங்களில் தங்கி இருந்தனர்.  ஆனால் மற்ைறய ேபாலல்லாது,

எந்தவிதமான  இயக்கங்களுடனும்  ெதாடர்புபடாத  நான்  மட்டும்  ைகது  ெசய்யப்பட்டிருப்பது  ஏன்  என்பது  எனக்கு

ஆச்சrயமாக இருந்தது.இந்தச் சூழ்நிைலயில்தான் ஒரு நாள் ஒரு திடீர் நிகழ்ச்சி நடந்தது.  அதன் பின்னர்தான் சில

விடயங்கள் எனக்குப் புrய ஆரம்பித்தது.

ஒருநாள் அதிகாைல சrயாகப் ெபாழுது புலர்வதற்கு முன்னர், சில ைகதிகள் நித்திைர விட்டு எழுந்து முகம் கழுவும்

சம்பிரதாயத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்கு ஆயத்தமாேனாம். அப்ெபாழுது எனக்கு அருகில் இருவர் வந்து நின்று என்ைனேய

உற்றுப்  பார்ப்பைத  அவதானித்ேதன்.  நான்  உடனடியாகேவ  அவர்கைள  அைடயாளம்  கண்டு  ெகாண்ேடன்.  ஒருவர்

நீண்டகாலமாக  எமது  கட்சியின்  முழுேநர  ஊழியராகச்  ெசயற்பட்ட  இரத்தினம’  என  அைழக்கப்படும்

முரசுேமாட்ைடையச் ேசர்ந்த இராசரத்தினம். மற்ைறய இைளஞர் விசுவமடுவில் ெபrய அளவில் விவசாயம் ெசய்து

வந்த இராசமூர்த்தி என்ற ஒரு ேதாழrன் மகன்.

வடமராட்சிையச்  ேசர்ந்த  ேதாழர்  இரத்தினம்  கட்சியுடன்  இைணந்ததுடன்  நின்றுவிடாது,  முழுேநர  ஊழியராகச்

ெசயற்படும் எண்ணத்துடன் கிளிெநாச்சிக்கு வந்து எமது அக்கிராயன் - ேகாணாவில் அரசியல் பயிற்சி முகாமில் பயிற்சி

ெபற்றதுடன்,  முரசுேமாட்ைடப் பகுதியில் கட்சி பணிகளுக்குப் ெபாறுப்பாகச் ெசயற்பட்டு வந்தவர்.  இனப் பிரச்சிைன

யுத்தமாக மாறி, எமது கட்சி ஸ்தம்பித நிைலைய அைடந்த பின்னர், என்.எல்.எப்.r இயக்கத்திற்குள் பிளவு ஏற்பட்டு,

ேதாழர்  விசுவானந்தேதவன்  தைலைமயில்  புதிதாக  உருவாக்கப்பட்ட  தமிழீழ  மக்கள்  விடுதைல  முன்னணி

(பி.எல்.எப்.r)யுடன் இைணந்து ெசயற்பட்டு வந்தார்.  அந்த அணியினர் விசுவமடுவில் மண்ைடதீைவச் ேசர்ந்த எமது

இன்ெனாரு  ேதாழரான  முத்துலிங்கம்  (இவர்  புலிகளுடனான  அரசாங்கத்தின்  இறுதி  யுத்தத்தின்  ேபாது

முள்ளிவாய்க்காலில்  மைனவியுடன்  தங்கி  இருந்த  ேபாது  எறிகைண  வசீ்சில்  மரணமைடந்துவிட்டார்)  என்பவrன்

காணியில் உருவாக்கியிருந்த பண்ைணக்குப் ெபாறுப்பாக இருந்தார்.

ேதாழர் இரத்தினத்துடன் வந்த இைளஞrன் தந்ைதயாரான ேதாழர் இராசமூர்த்தியும் வடமராட்சிையச் ேசர்ந்தவர்தான்.

அவர் விசுவமடுவில் 1965 –  70 காலகட்டத்தில் அப்ேபாைதய ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசால் உருவாக்கப்பட்டிருந்த

விவசாயப்  பைடயில்  ேசர்ந்து  ெசயற்பட்டுவிட்டு,  பின்னர்  அது  கைலக்கப்பட்டதும்  விசுவமடுவில்  சிறிய  அளவில்

விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு, பின்னர் பல ஏக்கர்களில் விவசாயம் ெசய்யும் அளவுக்கு வளர்ச்சி கண்டவர். ஒரு மகைனயும்,

மகைளயும் ெகாண்ட  குடும்பம் அவரது.  மகைன புலிகள் தமது இயக்கத்துக்குப் பிடித்துச் ெசன்றுவிட்டனர்.  புலிகள்

இயக்கத்தில் ஒருசில முக்கியஸ்தர்களுடன் தனக்கு இருந்த ெதாடர்ைபப் பயன்படுத்தித் தனது மகைன மீட்க அவர்

எடுத்த முயற்சி பலனளிக்காததால், புலிகளின் முகாம் ஒன்றுக்கு முன்னால் சத்தியாக்கிரகம் கூட ெசய்து பார்த்தவர்.

இப்ெபாழுது  ேதாழர்  இரத்தினமும்,  ேதாழர்  இராசமூர்த்தியின்  மகனும்  சிைறக்கு  எதற்காக  அைழத்து

வரப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது எனக்குப் புrயாத புதிராக இருந்தது. சில ேவைளகளில் இரத்தினம் அவரது பி.எல்.எப்.r

ெதாடர்பு காரணமாகக் ைகது ெசய்யப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் இயக்கத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு காலமாக இருந்து வரும்

இராசமூர்த்தியின் மகன் எதற்காக சிைறக்கு ெகாண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார் என்பது மர்மமாக இருந்தது. அவர்கள் இங்கு

ெகாண்டு வரப்பட்டிருப்பதற்கான காரணம் என்னெவன்பைத அவர்களிடம் ேகட்கவும் முடியாது.

அவர்களுடன்  கைதத்தாேல  எனக்கு  மிக  ேமாசமான  தண்டைன  கிைடக்கும்.  அவர்கள்  இருவரும்  மிரட்சியுடன்

காணப்பட்டாலும், என்ைனக் கண்டதும் சற்று உற்சாகம் அைடந்தவர்களாக இருந்தனர். நான் அவர்களுக்கு மிக அருகில்

ெசன்று, அங்கிருந்த மற்றவர்களுக்குக் ேகட்காத வைகயில் என்னுடன் எக்காரணம் ெகாண்டும் கைதக்க ேவண்டாம் என

ெமல்லிய  குரலில்  ெசால்லிவிட்டு  அப்பால்  நகர்ந்து  நின்று  ெகாண்ேடன்.  அது  அவர்களுக்கு  ஏமாற்றமளிப்பதாக

இருந்தைத அவதானிக்க முடிந்தது.

அவர்களிடம்  அப்படிச்  ெசான்ன  பின்னரும்  எனக்குள்  ஒரு  சந்ேதகம்  முைளத்தது.  சில  ேவைளகளில்  புலிகள்

திட்டமிட்ேட அவர்கைள நான் இருக்கும் சிைறக்குள் அனுப்பி ைவத்துவிட்டு, நாங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் கைதத்துத்

தகவல்கைளப் பrமாறிக் ெகாள்கிேறாமா என அவதானிக்கக்கூடும் என நிைனத்ேதன். எனேவ நான் ஒரு தந்திரத்ைதக்

ைகக்ெகாண்ேடன்.  வாசலில்  காவலுக்கு  நிற்கும்  ஆதவன்  என்ற  புலிையக்  கூப்பிட்டு,  “நான்  காந்தி  அண்ைணைய

அவசரமாகச் சந்திக்க ேவணும்.  சந்திக்க முடியுமா?” எனக் ேகட்ேடன்.  அவன் ேகட்டுச் ெசால்வதாகச் ெசால்லிவிட்டுப்

ேபாய்விட்டான்.

சிறிது  ேநரம்  கழித்து  இன்ெனாரு  புலி  வந்து  காந்தி  என்ைனக்  கூப்பிடுவதாகச்  ெசால்லி  அைழத்துச்  ெசன்றான்.

காந்தியின் முன்னால் ெசன்றதும் “என்ன விசயம்?” என என்ைன வினவினான்.  நான் அவனிடம் எனக்குத் ெதrந்த

இருவர் நான் இருக்கும் சிைறக்குள் அைழத்து வரப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற விடயத்ைத அவனிடம் ெசான்ேனன். அவன்
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என்ைன ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டு  ஒரு  விசமப் சிrப்புடன்,  “அப்ப அைவயேளாைட  எல்லா விசயமும் கைதச்சு

முடிச்சிட்டியா?”  என  வினவினான்.  நான்  உடனும்  “இல்ைல…இல்ைல  அவர்கள்  வந்து  நிண்டைத  நான்  கண்ேடன்.

அவர்கள் என்ைனக் கண்டார்கேளா ெதrயாது”  என அவசரமாகப் பதிலளித்ேதன்.  “சr நீ ேபா”  என காந்தி என்ைன

அனுப்பி ைவத்தான்.

சிறிது ேநரம் கழித்து ஒரு புலி உறுப்பினன் வந்து இரத்தினத்ைதக் கூப்பிட்டு அைழத்துச் ெசன்று,  எமது அைறக்குப்

பக்கவாட்டில்  இருந்த  இன்ெனாரு  சிைறக்குள்  தள்ளிவிட்டான்.  அந்த  அைறக்குள்தான்  நான்  இங்கு  வந்த  புதிதில்

தில்ைலையக் கண்டிருந்ேதன். இராசமூர்த்தியின் மகன் எனது சிைறக்குள்ேளேய தங்க விடப்பட்டிருந்தான்.

காைல  9  மணியானதும்  புலிகளின்  புலனாய்வு  விசாரைணயாளர்கள்  சிைறக்கு  அருகில்  வந்து  விசாரைணக்கு

உrயவர்கைள  அைழத்துச்  ெசல்வது  வழைம.  எமது  சிைறக்கு  முன்பக்கமாக  பக்கவாட்டில்  உள்ள  ைகதிகளும்,

பின்பக்கமாக அேத பக்கவாட்டில் உள்ள ைகதிகளும் விசாரைணக்காகக் கூட்டிச் ெசல்லப்படும் ேபாது அவர்கைள நாம்

நன்கு பார்க்க முடியும்.

ேதாழர் இரத்தினமும்,  ேதாழர் இராசமூர்த்தியின் மகனும் வந்த பின்னர்,  சிைறக்குள் இருந்த எனக்கு நம்பிக்ைகயான

ைகதிகள்  மூலமாக  அவர்கள்  ஏன்  ைகது  ெசய்யப்பட்டார்கள்  என்பைத  அறிய  முயன்ேறன்.  ஏெனனில்  அவர்கள்

ைகதிற்கான காரணத்ைத அறிந்தால்,  ெவளியில் என்ன நடக்கிறது என்பைதயும்,  இன்னமும் எமது ேதாழர்கள் பலர்

ைகது ெசய்யப்படக் கூடுமா என்பைதயும் ெதrந்து ெகாள்ள முடியும் என எண்ணிேனன்.  ஆனால் இராசமூர்த்தியின்

மகனிடமிருந்து  எைதயும்  அறிந்து  ெகாள்ள  முடியவில்ைல.  அவனும்  இயக்கத்தில்  இருந்தவனில்ைலயா?

அங்குள்ளவர்களிடம்  தான்  ைகதான  காரணத்ைதச்  ெசால்லப்ேபாய்,  அது  புலிகளுக்குத்  ெதrந்தால்  தனக்கு  என்ன

நடக்கும் என்பைத அவன் அறியாதவன் இல்ைலேய? பாம்பின் காைலப் பாம்பு அறியாமலா இருக்கும்?

இவர்கள் இருவரும் சிைறக்குக் ெகாண்டு வரப்பட்டு சில நாட்களின் பின்னர், ஒரு காைல ேநரம் நான் எனது சிைறயின்

உள்ேள பின்புறமாக நின்று ெகாண்டிருக்ைகயில்,  பின்பக்கமிருந்த சிைறக்குள்ளிருந்து ேதாழர் இராசமூர்த்திைய ஒரு

புலி உறுப்பினன் ெவளிேய கூட்டிச் ெசல்வைதக் கண்டு  ஆச்சrயமைடந்ேதன்.  தற்ெசயலாக இந்தப் பக்கம் பார்த்த

இராசமூர்த்தியும்  என்ைன  ஆச்சrயத்துடன்  பார்த்தார்.  அவரது  மகன்  மட்டுமின்றி,  அவரும்  அங்கு  ெகாண்டு

வரப்பட்டிருப்பதால்,  ஏேதா  மகன்  சம்பந்தப்பட்ட  பிரச்சிைனயாக  இருக்கக்கூடும்  என  எண்ணிேனன்.  அதற்கு  ஏன்

இரத்தினத்ைதயும்  கூட்டி  வந்திருக்கிறார்கள்  என்பது  புrயவில்ைல.  ஆனால்  இரத்தினமும்  இராசமூர்த்தியும்

ெநருக்கமான ேதாழர்கள் என்றபடியால், இவர்கள் மூவரும் ஏேதா ஒரு பிரச்சிைனயில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என

நிைனத்ேதன்.

இன்னும் சில ேதாழர்கள் அடுத்து வர இருக்கிறார்கள் என்ற விடயேமா, எனது விசாரைண வில்லங்கமான ஒரு உச்ச

நிைலைய அைடயப் ேபாகிறது என்ற விடயேமா அப்ேபாது எனக்குத் ெதrந்திருக்கவில்ைல.

ெதாடரும்
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