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84.ேமலும் சிலர் கடத்தப்பட்டு ெகாண்டு வரப்பட்டனர்!

அடுத்த  சில  வாரங்களில்  எனக்கு  நன்கு  பrச்சயமான  ேமலும்  இரண்டு  ேபர்கைளப்  புலிகள்  கடத்தி,

என்ைனத் தடுத்து ைவத்திருந்த ஆைனக்ேகாட்ைட வைத முகாமக்குக் ெகாண்டு வந்து ேசர்த்தனர்.

ஒருவர்  ேபராதைனப்  பல்கைலக்கழகத்தில்  படித்துப்  பட்டம்  ெபற்ற,  எந்திரவியல்  ெபாறியியலாளரான

கரெவட்டிையச் ேசர்ந்த வரீகத்தி ேசந்தன். கரெவட்டியில் மிகப்பிரபலமான இவரது தந்ைதயார் பண்டிதர்

க.வரீகத்தி அவர்கள் எனக்கு மிகவும் பrச்சயமானவர். 

மிகுந்த  தமிழ்ப்  புலைமயும்  இலக்கணப்  புலைமயும்  ெகாண்ட  வரீகத்தி  மிகவும்  நைகச்சுைவயாகப்

ேபசுவதிலும் வல்லவர். இவர் எமது கட்சிையச் சார்ந்தவர் இல்ைலெயன்ற ேபாதிலும், இவரும் இவைரப்

ேபான்ற  பலரும்  இவர்களால்  ‘கந்ைதயா  அண்ைண’  என  அைழக்கப்பட்ட  ெபான்.கந்ைதயா  அவர்கள்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக பருத்தித்துைறத் ெதாகுதியில் 1956 ெபாதுத்ேதர்தலில் ேபாட்டியிட்டு ெவற்றி

ெபறுவதற்குப்  பக்கபலமாக  இருந்தவர்கள்.  அதனால்  தமிழ் மக்கைள  ெதாடர்ந்து ஏமாற்றி  வந்த  தமிழ்

காங்கிரஸ், தமிழரசு கட்சிகள் மீது நைகச்சுைவயுடனும், கடுைமயாகவும் விமர்சனம் ெசய்து வந்தார்.

பண்டிதர் வரீகத்தி அவர்கள் 1970களில் அப்ேபாைதய சிறலீங்கா சுதந்திரக் கட்சி தைலைமயிலான அரசின்

பிரதமர் சிறமீாேவா பண்டாரநாயக்க அவர்களால் யாழ்ப்பாணத்தில் பல்கைலக்கழகம் திறந்து ைவக்கப்பட்ட

பின்னேர  எனக்கு  அறிமுகமானார்.  ஆப்ெபாழுது  அவர்  பல்கைலக்கழகத்துக்கு  அருகாைமயில்

குடியிருந்தார். ஆனால் அவரது நைகச்சுைவகள் குறித்தும், அவரது தமிழ் புலைமத்துவம் குறித்தும் எனது

வடமராட்சி  ேதாழர்கள்,  நண்பர்கள் மூலம் ஏற்ெகனேவ அறிந்திருந்ேதன்.  அதனால் அவைர என்றாவது

ஒருநாள் சந்திக்க ேவண்டும் என்ற ஆவல் எனக்குள் இருந்தது.

நல்லூrல்  ‘நாவலன்  பதிப்பகம்’  என்ற  ஒரு  சிறிய  அச்சகத்ைத  நடாத்தி  வந்த  நண்பர்  ேஜசுதாசன்

என்பவேர  வரீகத்திைய  எனக்கு  முதன்முதலில்  அறிமுகம்  ெசய்து  ைவத்தார்.  (இந்த  நாவலன்

பதிப்பகத்திேலேய  1971இல்  முதன்  முதலாக  நாம்  நடாத்தி  வந்த  கிளிெநாச்சி  கலாச்சாரப்  ேபரைவ

ெவளியிட்ட  ‘களனி’  என்ற  காலாண்டு  சஞ்கிைகைய  அச்சிட்டு  ெவளியிட்ேடாம்.  நண்பர்  ேஜசுதாசன்

அவர்கேள அச்சுத்  ெதாழிலில் எனக்கு ஆர்வத்ைதயும் ஏற்படுத்தியவர்)  அந்த  ேநரத்தில் (ெசன்ைனயில்

என்று நிைனக்கிேறன்) உலகத் தமிழாராட்சி மாநாட்டில் கலந்துெகாள்ள இருந்த பண்டிதர் வரீகத்தி, தான்

ஆரம்பிக்க  எண்ணியிருந்த  ‘கிருதயுகம்’  என்ற  கைல  இலக்கிய  சஞ்சிைகைய  மிக  அவசரமாக  எமது

‘ேநாேதர்ண்  பிறின்ேரர்ஸ்’  அச்சகத்தில்  அச்சிடுட்டு  அங்கு  ெகாண்டு  ெசன்று  விநிேயாகிப்பதற்காக,

ேஜசுதாசன் அவர்களால் அவர் அறிமுகம் ெசய்து ைவக்கப்பட்டார்.

அன்றிலிருந்து  பண்டிதர்  வரீகத்தி  எனக்கு  மிகவும்  ெநருக்கமான  ஒருவரானார்.  பின்னர்  அவர்

யாழ்.பல்கைலக்கழகத்துக்கு  அருகிலுள்ள  கலட்டிச்  சந்தியிலும்,  பின்னர்  இராசவதீியில்  ேபராசrயர்

க.ைகலாசபதி அவர்களின் வடீ்டிலுற்கு அருகிலும் வாழ்ந்தார்.  அந்தக் காலங்களில் அவர் ெபரும்பாலும்

தினசr  யாழ்.பல்கைலக்கழகத்தில்  விrவுைரயாளர்களாக  இருந்த  ேபராசிrயர்கள்  க.ைகலாசபதி,

கா.சிவத்தம்பி ஆகிேயாைரச் சந்திக்க வரும் ேநரங்களில், பல்கைலக்கழகத்துக்கு முன்னால் இருந்த எனது

புத்தகக்  கைடயில்  சில  மணி  ேநரங்களில்  உட்கார்ந்து  என்னுடன்  உைரயாடிச்  ெசல்வதுண்டு.  அந்த

ேநரத்தில் அவரது மகள் ஒருவரும் பல்கைலக்கழகத்தில் கல்வி கற்றுக் ெகாண்டிருந்தார். 

அந்தக் காலகட்டத்தில் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருைக தந்திருந்த தமிழகத்ைதச் ேசர்ந்த எழுத்தாளர்களான

கி.ராஜநாராயணன்,  ேகா.ம.ேகாதண்டம்  ஆகிேயாருக்கு  பண்டிதர்  வரீகத்தி  அவர்கள்  வழங்கிய  காைல

உணவு  விருந்துபசாரத்தின்  ேபாது  என்ைனயும்  அைழத்திருந்தார்.  அங்கு  ைவத்ேத  முதன்முதலில்

பண்டிதர் வரீகத்தி தனது மகன் ேசந்தன் அவர்கைள அறிமுகம் ெசய்து ைவத்தார். அப்ெபாழுது ேசந்தன்

ஈரானில்  ஒர்  கம்பனியில்  ெபாறியிலாளராகப்  பணிபுrந்துவிட்டு,  தான்  உைழத்த  ெபரும்ெதாைகயான

பணத்ைத அங்கு பணிபுrந்த பலrன் ேதைவகளுக்கும் வழங்கிவிட்டு,  ஒரு வாெனாலிப் ெபட்டிையயும்,

ஒரு  சான்றுப்  பத்திரத்ைதயும்  மட்டும்  உடைமயாகக்  ெகாண்டு  நாடு  திரும்பியிருந்தார்.  அந்தச்

சான்றிதழின்  பின்பக்கத்திலும்கூட  ேசந்தன்  ஒரு  கவிைத  எழுதி  இருப்பைத  எனக்கு  வரீகத்தி;

காண்பித்தார்!

பிற்காலத்தில்  ேசந்தன்  உட்பட  அேநகமாக  பண்டிதர்  வரீகத்தி  குடும்பத்தின்  எல்லா  உறுப்பினர்களும்

எனக்குப் பrச்சயமானார்கள்.

பின்னர் ேசந்தன் யாழ்ப்பாணம் ஸ்ரான்லி வதீியில் எமது யாழ் புத்தக நிைலயத்துக்கு அருகாைமயில் ஒரு

ெபாறியியல் ெதாழில் பட்டைறைய ஆரம்பித்து நடாத்தி வந்த காலத்தில்தான், எனக்கு ேமலும் அவருடன்

பழகும்  வாய்ப்புக்  கிைடத்தது.  ேசந்தன்  தனது  தந்ைத  வரீகத்திையப்  ேபாலேவ,  நைகச்சுைவயுடன்

அரசியல் மற்றும ெபாது விடயங்கைள விமர்சனம் ெசய்வார். அவரது ேவைலத்தலத்துக்கு பலவிதமான

புலிகளின் வைத

முகாம்களில் ஒன்றைர

ஆண்டுகள்

துன்புற்ற ேதாழர்

மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர்

புலம்ெபயர் எல்.r.r.ஈ

ெசயற்பாட்டாளர்கள்

தங்கைள மனித உrைமக்

காவலர்கைளப்ேபால்

காட்டிக்ெகாள்கிறார்கள்.

கதம்பமான தமிழ்த்

ேதசியக் கூட்டைமப்பின்

தைலைம:

கலக்கமான இலங்ைகத்

தமிழrன் அரசியல்

எதிர்காலம்

அரசியல் தீர்ைவப்

பின்தள்ளும் பிைழயான

மூேலாபாயம்

முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான

ெவறுப்பூட்டும்

பிரச்சாரத்ைத நிறுத்துங்கள்
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நபர்கள்  வந்து  ெசல்வதுண்டு.  அவர்களுள்  என்.எல்.எப்.r  ேதாழர்கள்  விசுவானந்தேதவன்,

விேவகானந்தன்(அன்ரன்),  டக்ளஸ் ேதவானந்தாவின்  தந்ைதயார் ேதாழர் கதிரேவலு எனப் பலர் அங்கு

வந்து உைரயாடிச் ெசல்வதுண்டு. புலிகள் சம்பந்தமாகவும், ேவறு சில ஆயுதக் குழுக்கள் சம்பந்தமாகவும்

ேசந்தன் காரசாரமான விமர்சனங்கள் ெசய்வதுண்டு.

இந்தச் சூழ்நிைலயில் ேசந்தன் புலிகளால் ைகது ெசய்யப்பட்டுக் ெகாண்டு வரப்பட்டது எதற்காக என்பைத

ஓரளவு புrந்துெகாள்ள முடிந்தாலும், குறிப்பான காரணம் என்ன என்பைத அறிய முடியவில்ைல.

ஒர் இரவு  ேவைள  நான்  சிைறக்குள்  இருந்த  ேவைள,  சிைறச்  சுவர்களுக்கு  ெவளிேய,  “ஏன்  என்ைன

அடிக்கிறரீ்கள்?”  என்ற  ஒரு  குரல்  மிக  உயரத்தில்  இருந்த  சிைறச்சாைல  யன்னலுக்கூடாகக்  ேகட்டது.

ேகட்ட குரல் மிகவும் பrச்சயமானதாக இருந்தது. பதிலுக்கு ஒரு குரல் உறுமலாகக் ேகட்டது. அது அந்த

முகாமின்  ெபாறுப்பாளன்  காந்தி  என்பவனுைடயது  என்பது  புrந்தது.  சிறிது  ேநரத்தில்  ேசந்தைன

சிைறக்குள் ெகாண்டு வந்து சில புலி உறுப்பினர்கள் தள்ளிவிட்டனர். நாங்கள் ஒருவேராடு ஒருவர் ேபசிக்

ெகாள்ளவில்ைல. 

ஆனால்  அடுத்த  நாள்  காைல  முதல்  ேவைலயாக  வந்திருப்பவர்  எனக்குத்  ெதrந்தவர்  என்பைதக்

காந்திக்குத் ெதrயப்படுத்திேனன். இந்த நைடமுைறைய நான் ஒரு தற்காப்புச் ெசயலாகக் கருதிச் ெசய்து

வந்ேதன். அதன்மூலம் எனக்கும் வந்திருப்பவருக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் எனக் கருதிேனன். ஏெனனில்

ஆனானப்பட்ட புலிகள் எம்ைமச் ேசாதிப்பதற்காகவும், எமக்குத் ெதrந்த சிலைர எமது சிைறக்குள் அனுப்பி

ைவப்பார்கள்.  அதன்பின்  நாம்  ஒருவேராடு  ஒருவர்  ெதாடர்பு  ைவத்துக்  கைதக்கிேறாமா  என்பைதக்

கண்காணித்து, எம்ைமச் சிக்கலில் மாட்டி ைவக்க முயற்சிப்பார்கள்.

ேசந்தன்  ைகதுெசய்யப்பட்டுக்  ெகாண்டு  வரப்பட்ட  இரண்ெடாரு  நாட்களில்,  ேவல்முருகு  என்ற  ஒரு

ேதாழைரக் ெகாண்டு வந்தனர். அவர் 1970களில் முரசுேமாட்ைடயில் வாழ்ந்த காலத்தில் எமது கட்சியுடன்

இைணந்து ேவைல ெசய்தவர். 

கைரச்சி  பலேநாக்கு  கூட்டுறவுச்  சங்க  கிைளெயான்றின்  முகாைமயாளராகப்  பணிபுrந்த  ேவல்முருகு,

பின்னர்  திருமணம்  ெசய்துெகாண்டு,  ைகது  ெசய்யப்படும்  வைர  தருமபுரம்  கிராமத்தில்  உப  தபால்

அதிபராகக் கடைமயாற்றிக் ெகாண்டிருந்தார். அங்கு ஆசிrையயாக இருந்த அவரது மைனவி, இயக்கச்சிப்

பகுதியில் எமது அயல் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்தவர். ஆரம்பக் கல்விைய இயக்கச்சி அரசாங்க தமிழ்க் கலவன்

பாடசாைலயில்  என்னுடன்  ஒன்றாகக்  கற்றவர்.  அவருைடய  அண்ணன்  சச்சி  முருேகசு,  1965

ெபாதுத்ேதர்தலில்  வ ீ.ஆனந்தசங்கr  அவர்கள்  கிளிெநாச்சித்  ெதாகுதியில்  லங்கா  சமசமாஜக்  கட்சி

சார்பாகப் ேபாட்டியிட்ட ெபாழுது, அவருக்காகத் ேதர்தல் பணிகள் ெசய்தவர்.

பூநகrப் பகுதியில் ஆசிrயப் பணிபுrந்த ேநரத்தில் ேதர்தலில் ேபாட்டியிட்ட ஆனந்தசங்கr, அப்ேபாைதய

அரசாங்க  விதிகளின்படி  தனது  ஆசிrயத்  ெதாழிைல  இராஜினாமாச்  ெசய்திருந்தார்.  அதன்  பின்னர்

ஆனந்தசங்கr சிறிது காலம் ேவைலயற்றிருந்த காலத்தில், அவரது மைனவி இயக்கச்சிப் பாடசாைலயில்

கல்வி  கற்பித்த  காரணத்தால்;,  சச்சி  முருேகசுவின்  இயக்கச்சி  –  ெகாற்றாண்டார்குளத்திலிருந்த

வடீ்டிேலேய ஆனந்தசங்கrயின் குடும்பம் குடியிருந்தது.

பின்னர் சச்சி  முருேகசு  தருமபுரத்தில் ஒர் ஆசிrையத்  திருமணம் ெசய்து அங்கு வாழத்  ெதாடங்கிய

பின்னர்,  அவரது சேகாதrையத் திருமணம் ெசய்த  ேதாழர் ேவல்முருகு அவர்களும் குடும்ப சகிதமாக

தருமபுரத்திேலேய குடியிருந்தார். எமக்குத் ெதாடர்ந்து அவருடன் ெதாடர்புகள் இருந்த ேபாதிலும், அவர்

தீவிரமான அரசியலில் பின்னர் ஈடுபட்டிருக்கவில்ைல.

ேதாழர்  ேவல்முருகுைவவிட  தீவிரமாக  அரசியலில்  ஈடுபட்ட  பல  ேதாழர்கள்  கிளிெநாச்சிப்  பகுதியில்

இருக்க,  புலிகள்  அவைர  மட்டும்  ஏன்  ைகதுெசய்து  ெகாண்டு  வந்துள்ளனர்  என்பைதப்  புrந்துெகாள்ள

என்னால்  முடியவில்ைல.  அேதேநரத்தில்  இன்னும்  எத்தைன  ேதாழர்கைளப்  புலிகள்  ைகதுெசய்து

ெகாண்டு வரப்ேபாகிறார்கள் என்ற சிந்தைனயும் எனக்குள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தது.

புதிதாக  வந்தவர்களுடன்  அவர்கள்  ைகது  ெசய்யப்பட்டதற்கான  காரணத்ைதயும்  அறிந்துெகாள்ள

முடியாதால், எனது மனம் பலைதயும் எண்ணித் தவியாய்த் தவித்தது.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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