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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர் (85)

85. விைட காண முடியாத சில ேகள்விகள்!

அடுத்த  சில  நாட்களில்  எம்முடன்  ெதாடர்புள்ள  ேமலும் சிலர்

புலிகளால்  கடத்தப்பட்டு  வைத  முகாமுக்கு  ெகாண்டு

வரப்பட்டனர்.  அவர்களில்  மூவர்  யாழ்ப்பாணம்  குருநகைரச்

ேசர்ந்த பி.எல்.எப்.r (என்.எல்.எப்.r இயக்கத்தில் ஏற்பட்ட கருத்து

முரண்பாட்டால்  அதன்  ஸ்தாபகரான  ேதாழர்

வி.விசுவானந்தேதவன்  பின்னர்  உருவாக்கிய  ‘தமிழீழ  மக்கள்

விடுதைல  முன்னணி)  உறுப்பினர்கள்.  அவர்களில்  ஒருவைர

எனக்கு முன்னேர நன்கு ெதrயும். மற்ைறய இருவரும் எனக்குத்

ெதrந்தவர்கள் அல்ல.

இவர்களில் எனக்குத் ெதrந்தவைரத் தவிர ஏைனய இருவைரயும் எனது சிைறக்கூடத்துக்குள் அைடத்து

ைவத்தனர்.  அவர்கள்  சிைறக்குள்  இருந்த  யாருடனும்  கைதக்கவில்ைல.  ஆனால்  அவர்களில்  ஒருவர்

அழுதபடி இருந்தார். அவர்களில் எனக்குத் ெதrந்தவைர ஒரு தடைவ புலிகளின் விசாரைணயாளர்களில்

ஒருவனான விேநாதன் என்பவன் எமது சிைற வாசலுக்கு அைழத்து வந்து, என்ைன அைழத்து அவருக்கு

அருகில் நிறுத்திவிட்டு, என்ைனக்காட்டி (அவர் கூண்டுக்கு ெவளிேய நான் உள்ேள) “இவைரத் ெதrயுமா?”

என  அவrடம்  வினவினான்.  அதற்கு  அவர்  ‘ஆம்’  என்பதற்கு  அைடயாளமாகத்  தைலயாட்டிய  பின்,

அவைர அைழத்துச் ெசன்றுவிட்டான்.

புலிகள்  ெகாண்டு  வந்த  நான்காமவர்  பரந்தன்  குமரபுரத்ைதச்  ேசர்ந்த  ‘நவம்’  என  அைனவராலும்

அைழக்கப்படும்  க.நவரத்தினம்.  இவர்  எமது  கட்சி  உறுப்பினர்  அல்லெவன்ற  ேபாதிலும்,  எமது

அனுதாபியாக  இருந்தார்.  ‘தமிழ்  மக்கள்  ஜனநாயக  முன்னணி’  என்ற  ெவகுஜன  அைமப்ைப  நாம்

ஆரம்பித்த  நாட்களில்,  தமிழ்  மக்களின்  பிரச்சிைனகள்  சம்பந்தமாக  5  ேகாrக்ைககைள  வலியுறுத்தி

நடாத்திய நாடு தழுவிய சுவெராட்டிப் பிரச்சாரத்தின் ேபாது, பரந்தன் பகுதியில் சுவெராட்டி ஒட்டும்ேபாது,

நவம் இன்னும் இரு ேதாழர்களுடன் ெபாலிசாரால் ைகது ெசய்யப்பட்டு சில நாட்கள் சிைற வாசமும்

அனுபவித்தவர். நிைறய வாசிப்பதுடன், பரந்த அனுபவத்ைதயும் ெபற்ற ஒருவராக இருந்தார்.

நான்  யாழ்ப்பாணத்தில்  1972இல்  கட்சி  ேவைலகைளப்  ெபாறுப்ேபற்ற  பின்னர்,  கட்சி  ேவைலகளாகப்

பரந்தன்  ெசல்லும்  ேவைளகளில்  தவறாது  குமரபுரம்  ெசல்வதுண்டு.  ஏெனனில்  அங்குதான்  எமது

கிளிெநாச்சிப்  பகுதி  முக்கிய  ேதாழர்களில்  ஒருவரும்,  கிளிெநாச்சி  விவசாயிகள்  சங்கத்தின்

ெசயலாளருமான  ேதாழர்  ேக.சந்திரேசகரத்தின்  வடீும்  இருந்தது.  அவரது  வடீும்,  நவத்தின்  வடீும்

அருகருேக இருந்ததால், அங்கு ெசல்லும் ேவைளகளில் ெபரும்பாலும் நவத்தின் வடீ்டில் தங்குவதுண்டு.

அதற்காகேவ அவர் தனது வடீ்டின் முன் அைறைய எம் ேபான்றவர்களுக்காக ஒதுக்கி ைவத்திருந்தார்.

அவைர  என்ன  காரணத்துக்காக  புலிகள்  வைத  முகாமுக்கு  ெகாண்டு  வந்திருக்கிறார்கள்  என்பது

புrயவில்ைல.  அவைரக்  ெகாண்டு  வந்திருப்பதால்,  ேதாழர்  சந்திரேசகரத்ைதயும்  புலிகள்

கடத்தியிருப்பார்கேளா  என  எண்ணிேனன்.  ேதாழர்  சந்திரேசகரம்  எமது  கட்சியின்  முக்கியஸ்தர்

மட்டுமின்றி,  பரந்தனில்  அந்தக்  காலகட்டத்தில்  ெபரும்ெதாைக  இைளஞர்கைள  உறுப்பினர்களாகக்

ெகாண்டு  ெசயல்பட்ட  ‘பரந்தன்  இைளஞர்  வட்டம்’  என்ற  அைமப்பிலும்  முக்கியமான  ஒருவராகச்

ெசயற்பட்டவராவார்.  எனக்குத் ெதrந்த குருநகர் வாலிபருக்கு என்ைனக் காட்டியது ேபால, நவத்துக்கும்

என்ைனப்  புலிகள்  காட்டினர்.  அவரும்  என்ைனத்  ெதrயும்  எனத்  தைலயாட்டியது  ேபால  இருந்தது.

அவைர சிைறக்குள்ேள அைடக்காமல் ெவளி விறாந்ைதயிேலேய உட்கார ைவத்திருந்தனர்.

புலிகள் தற்ெபாழுது வைத முகாமுக்கு ெகாண்டு வந்திருந்த நால்வைரயும் என்ைன விசாrத்தது ேபால,

ெபrதாக  விசாrத்ததாகத்  ெதrயவில்ைல.  அவர்கைளப்  பாரதூரமாக  அடித்ததாகவும்  ெதrயவில்ைல.

அைதவிட  முக்கியமான  விடயம்  எனது  சிைறக்குள்  அைடத்து  ைவத்திருந்த  குருநகைரச்  ேசர்ந்த

இருவைரயும்  மற்றவைரயும்  இரண்ேடா  மூன்ேறா  நாட்கள்  கழித்து  புலிகள்  ெவளிேய  அைழத்துச்

ெசன்றுவிட்டார்கள். அவர்கள் திரும்பக் ெகாண்டுவரப்படவில்ைல. இவர்கள் புலிகளுக்கு எதிரான இயக்கம்

ஒன்ைறச்  ேசர்ந்தவர்களாக  இருந்தபடியால்,  ‘இைறச்சிக்கைட’  என்ற  வரணியிலிருந்த  ேமாசமான

சித்திரவைத  முகாமுக்குக் ெகாண்டு  ெசல்லப்பட்டிருக்கலாம் என  எண்ணிேனன்.  வைத  முகாமிலிருந்த

ேவறு சிலரும் அவ்வாேற அபிப்பிராயப்பட்டனர்.

பி.எல்.எப்.r  தைலவர்  விசுவானந்தேதவன்  படகு  மூலம்  இந்தியா  ெசல்ைகயில்  கடலில்  ைவத்து

காணாமல் ேபாயிருந்தார். புலிகேள அவைரயும், அந்தப் படகில் ெசன்ற ஏைனேயாைரயும் கடத்திச் ெசன்று

ெகாைல ெசய்துவிட்டு ஏதாவது ஒரு தீவில் புைதத்திருக்கலாம் என்ற அபிப்பிராயம் ெபாதுவாக நிலவியது.

ஆனால்  பின்னர்  சிலர்  மூலம்  கிைடத்த  தகவல்களின்படி,  அந்த  குருநகர்  இைளஞர்கள்  மூவரும்

விடுதைல  ெசய்யப்பட்டுவிட்டதாகத்  ெதrய  வந்தது.  இந்தக்  ெகாடூரமான  சித்திரவைத  முகாமிலிருந்து

அவர்கள் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட விடயம், மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒன்று என்பதில் எள்ளளவும்

சந்ேதகம்  இல்ைல.  ஆனால்  ேகள்வி  என்னெவனில்,  அவர்கள்  ஒரு  குறிப்பிட்ட  இயக்கத்ைதச்
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ேசர்ந்தவர்கள்  என்ற  விடயம்  புலிகளுக்குத்  ெதrந்திருந்தும்,  எவ்வாறு  அவர்கள்  சுலபமாக  விடுதைல

ெசய்யப்பட்டார்கள் என்பதுதான்!

ஏெனனில்  அவர்களுைடய  இயக்கத்ைதச்  ேசர்ந்த  அன்ரன்,  ஞானம்,  ரமணி  ேபான்றவர்கள்  முன்னேர

கடத்தப்பட்டு, இன்றுவைர அவர்கள் விடுதைல ெசய்யப்படவில்ைல. அவர்கள் உயிருடன் இருக்கிறார்களா

இல்ைலயா என்பேத  யாருக்கும் ெதrயாது.  நான்  கடத்தப்பட்ட  பின்னர் கடத்தப்பட்ட  சிலர் என்னுடன்

சிைறயில் இருக்கின்றனர். எனேவ இந்த மூவரது விடுதைலயும் பல சந்ேதகங்கைளயும், ேகள்விகைளயும்

எனக்குள்  எழுப்பியது.  ஏேதா  ஒருவைகச்  ெசல்வாக்கு  அவர்களது  விடுதைலக்குக்  காரணியாக

இருந்துள்ளது. அது என்ன வைகயான ெசல்வாக்கு?

கூண்டுக்  கிளியாக  இருந்த  என்னால்  அந்தக்  காரணி  என்ன  என்பைத  அறிந்து  ெகாள்வதற்கு  அந்த

ேநரத்தில்  வாய்ப்ேபது?  அந்த  விடயம்  நிைனத்துப்  பார்ப்பதற்குக்கூட  லாயக்கற்றது.  ஆனால்  பல

உண்ைமகள்  காலம்  கடந்து  என்றாலும்  ஏேதா  ஒரு  சமயத்தில்  ெவளிவரத்தான்  ெசய்யும்  என்பதற்கு

வரலாற்றில் பல உதாரணங்கள் உண்டு. இந்த விடயத்திலும் அந்த உண்ைம ஒன்றைர வருடங்கள் கழித்து

ெவளிவரத்தான்  ெசய்தது.  அது  முழுைமயாக  ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்ட  ஒன்று  எனச்  ெசால்ல

முடியாவிட்டாலும், பனிப்புகாைரக் கிழித்துக்ெகாண்டு ஒரு கீற்று ெதன்பட்டது.

அந்த  விடயம்  இந்தக்  கட்டுைரத்  ெதாடrன்  இறுதிப்  பகுதியில்  ெசால்லப்பட  ேவண்டியது  என்ற

ேபாதிலும்,  அந்த  விடயத்தின்  முக்கியத்துவம்  கருதியும்,  விடயத்தின்  ெதாடர்  அறுந்து  விடாமல்

இருப்பதற்காகவும் இப்ெபாழுேத அைதச் ெசால்லி விடுவது நல்லது எனக் கருதுகிேறன்.

ஓன்றைர  ஆண்டுகளின்  ஆண்டு  சிைற  வாசத்தின்  பின்னர்  புலிகள்  என்ைன  விடுதைல  ெசய்தார்கள்.

என்ைன  முைறப்படி  விடுதைல  ெசய்வதற்கு  முன்னர்,  நான்  இறுதியாக  ஒரு  வருடம்  தடுத்து

ைவக்கப்பட்டிருந்த  நாவற்குழி  –  ேகாவிலாக்கண்டி  திறந்தெவளி  முகாமிலிருந்து  ெகாண்டு  வரப்பட்டு,

கல்வியங்காடு  புதுச்ெசம்மணி  வதீியிலிருந்த  புலிகளின்  ‘விேநாத்  முகாமில்’  5  நாட்கள்

ைவக்கப்பட்டிருந்ேதன். அங்கு புலிகளின் புலனாய்வுப் பிrவின் இரண்டாவது (ெபாட்டம்மானுக்கு அடுத்த)

தைலவர்  கபிலம்மான்  வந்து  என்னுடன்  சுமார்  3  மணித்தியாலங்கள்  உைரயாடிய  பின்னர்  ஒரு

பத்திரத்தில்  ைகெயழுத்து  வாங்கிக்  ெகாண்டு  (என்.எல்.எப்.r  இயக்கத்தின்  அரசியல்  ஆேலாசகராகப்

பணியாற்றியதாக)  விடுதைல  ெசய்தார்.  கபிலம்மான்  என்னுடன்  அரசியல்  உட்படப்  பல  விடயங்கள்

குறித்தும் உைரயாடினார். உைரயாடலின் முடிவில் அவர் என்னிடம் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட்டார்.

அதாவது நான் விடுதைல ெசய்யப்பட்டு ெவளிேய ேபான பின்னர், எனது வழைமயான கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

அரசியல் ேவைலகளில் ஈடுபட ேவண்டாம் எனக் கூறினார். அதற்கு கபிலம்மான் கூறிய காரணம், தாம்

தமிழ்  ஈழத்  தனியரசு  அைமக்கும்  ேபாராட்டத்தில்  ஈடுபட்டிருக்கும்  ேவைளயில்,  நாம்  வர்க்க

அடிப்பைடயிலான ேபாராட்டத்ைத முன்ெனடுத்தால், அது தமது ேபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சக்திகைளப்

பிளவுபபடுத்தித்  தமது  ேபாராட்டத்ைதப்  பலவனீப்படுத்தி  விடும்  என்பதாகும்.  தாம்  தனிநாடு  ஒன்ைற

அைமத்த பின்னர், ேவண்டுமானால் எமது அரசியல் ேவைலகைளத் ெதாடரும்படி கூறினார்!

அவர்  இன்ெனாரு  விடயத்ைதயும்  என்னிடம்  கூறினார்.  அதாவது  விரும்பினால்  என்ைனத்  தம்முடன்

(புலிகளுடன்)  இைணந்து  ேவைல  ெசய்யலாம்  எனவும்  கூறினார்.  அப்படி  ெவளிப்பைடயாக  ேவைல

ெசய்வதில்  ஏதாவது  சிக்கல்  அல்லது  விருப்பமின்ைம  இருக்குமாக  இருந்தால்,  எமது  சிைறக்குக்

ெகாண்டுவரப்பட்ட  அந்த  குருநகர்  இைளஞர்களில்  ஒருவrன்  ெபயைரக்  குறிப்பிட்டு,  அவர்  ெசய்வது

ேபாலத்   தம்முடன்  இரகசியமாக  ேவைல  ெசய்யலாம்  என்றும்  ெசான்னார்!  அதற்காக  எப்ெபாழுது

ேவண்டுமானாலும் தன்ைன  தனது பிறவுண் வதீியில் கலட்டிச் சந்திக்கு அருகாைமயில் உள்ள தனது

முகாமில் வந்து சந்திக்கலாம் எனவும் ெசான்னார்.

அவர் இறுதியாகச் ெசான்ன இந்த வார்த்ைதகள் என்ைனத் திடுக்கிட ைவத்தது. இன்று வைரயும் அந்தத்

திைகப்பு  என்ைன  விட்டு  நீங்கவில்ைல.  மற்ைறய  இயக்கங்களில்  இருந்தது  ேபால,  ேதாழர்

விசுவானந்தேதவனின் இயக்கத்திலும் புலிகளின் ஒரு கறுப்பு ஆடா?

இந்த  நபர்  முன்னேர  திட்டமிட்ட  முைறயில்  விசுவானந்தேதவனின்  இயக்கத்துக்குள்  புலிகளால்

அனுப்பப்பட்டவரா? அல்லது புலிகள் எல்லா இயக்கங்கைளயும் தைட ெசய்து, அவற்றின் உறுப்பினர்கைள

ேவட்ைடயாடியது  ேபால,  விசுவானந்தேதவைனயும்  தீர்த்துக்கட்டிய  பின்னர்,  சந்தர்ப்ப  சூழ்நிைலகளால்

தன்ைனத் தற்பாதுகாத்துக் ெகாள்வதற்காகப் புலிகளுடன் இைணந்தவரா என்பைத, என்னால் அனுமானிக்க

முடியவில்ைல.

நான்  எழுந்தமானமாக  எவைரயும்  குற்றம்  சாட்டுவேதா  அல்லது  சந்ேதகிப்பேதா  சrயல்ல  என்பது

எனக்குத் ெதrயும். ஆனால் எனது மனைத உறுத்திய விடயம் என்னெவனில், இந்த மூவரும் இரண்டு

மூன்று நாட்களில்  விடுதைல ெசய்யப்பட்டதும்,  கபிலம்மான்  அவர்களில் ஒருவைரப்  பற்றிச்  ெசான்ன

கைதயும்தான். ெபாதுவாக புலிகள் சந்ேதகத்தின் ேபrல் ஒருவைரக் ைகதுெசய்து அவைர விசாரைணக்கு

உட்படுத்தி,  அவர்  குற்றமற்றவர்  எனக்  கண்டு  விடுதைல  ெசய்வதானாலும்,  சாதாரணமாக  இரண்டு

மாதங்கள் வைர எடுக்கும் எனக் ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறன். சில ேவைளகளில் கபிலம்மான் ஒரு தந்திரமாக

அந்தக் குறிப்பிட்ட நபைரப்பற்றி என்னிடம் கைத விட்டிருக்கலாம்.

ஆனால்  ேவறு  சில  விடயங்கைளயும்  ைவத்துப்  பார்க்கும்ேபாது,  எனது  சந்ேதகம்  வலுவைடயேவ

ெசய்தது. கபிலம்மான் குறிப்பிட்ட அந்த நபர், ேதாழர் விசுவானந்தேதவன் படகில் இந்தியா புறப்பட்டுச்

ெசன்ற ேவைளயில்,  அவைர வழியனுப்பி ைவத்தவர்களில் ஒருவராக கடற்கைரயில் இருந்திருக்கிறார்.

அத்ேதாடு  அவர்  அந்தச்  சமயத்தில்  அந்தத்  துைறயில்  நின்றிருந்த  சில  ஈேராஸ்  இயக்க

உறுப்பினர்களுடன்  வாய்த்  தர்க்கத்திலும்  ஈடுபட்டிருக்கிறார்.  ஒர்  இயக்கத்தின்  முக்கியமான  தைலவர்
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இரகசியமான  முைறயில்  ஒரு  பயணத்ைத  ேமற்ெகாள்ைகயில்,  அைத  மிகவும்  கவனமாகப்

பாதுகாக்காமல்,  அைத  அம்பலப்படுத்தும்  வைகயில்  ெசயற்படுவைத  எந்த  வைகயில்  நியாயப்படுத்த

முடியும்?

இது தற்ெசயலாக நடந்ததா அல்லது திட்டமிட்டுச் ெசய்யப்பட்டதா என்பைத என்னால் ெசால்ல முடியாது.

ஏெனனில்  இந்தச்  சம்பவம்  நைடெபற்ற  இடத்தில்  நான்  இருந்திருக்கவில்ைல.  அங்கு  நின்ற

விசுவானந்தேதவனின்  இயக்கத்  ேதாழர்கள்  சிலேர  பின்னாட்களில்  இந்தத்  தகவல்கைள  எனக்குச்

ெசான்னார்கள்.

நான்  ேதாழர்  விசுவானந்தேதவைன  அவர்  இந்தியா  புறப்படுவதற்கு  முதல்நாள்  ேகாண்டாவிலிலுள்ள

அவரது மாமியார் (மைனவியின் தாயார்) வடீ்டில் சந்தித்து சில மணித்தியாலங்கள் உைரயாடிேனன். அவர்

இந்தியா  புறப்படுவதற்கு  முன்னர்  என்ைனச்  சந்திக்க  விரும்பியதால்,  அவரது  இயக்கத்தின்  முக்கிய

உறுப்பினர் ஒருவர் என்ைன  விசுவானந்தேதவனிடம் அைழத்துச்  ெசன்றிருந்தார்.  அந்தச்  சந்தர்ப்பத்தில்

அவர்  தான்  இந்தியா  ெசல்லவிருப்பது  குறித்து  என்னிடம்  பிரஸ்தாபித்தார்.  ஆனால்  எப்ெபாழுது,

எங்கிருந்து புறப்படப் ேபாகின்றார் என்ற விபரங்கைள அவர் என்னிடம் ெதrவிக்கவில்ைல. எனக்கும் அது

அவசியமாகப்படவில்ைல. ஆனால் அந்தச் சந்திப்புத்தான் எமது இறுதிச் சந்திப்பாக அைமயும் என நான்

எண்ணாமேல அது அைமந்துவிட்டது.

மறுநாள் விசுவானந்தேதவன் பயணம் ெசய்த ெநடுந்தீைவச் ேசர்ந்த இரத்தினம் என்பவrன் படகு இரத்தக்

கைறகளுடன்  நயினாதீவு  கடற்பைட  இறங்குதுைறயில்  நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது  என்ற  தகவல்  வந்த

பின்னேர நடந்துள்ள விபrதம் எமக்குப் புrந்தது.

அதன் பின்னர் என்ைனச் சந்தித்த ேதாழர் சசி.கிருஸ்ணமூர்த்தி (பனம் ெபாருள் அபிவிருத்திச் சைபயின்

ெசயலாளராக  இருந்தவர்.  புலிகள்  பூநகrல்  சுட்டு  வழீ்த்திய  ‘லயன்  எயார்’  விமானத்தில்  பயணம்

ெசய்ைகயில்  மரணித்தவர்),  ேதாழர்  விசுவானந்தேதவன்  இந்தியா  புறப்படுவதற்கு  முதல்  நாள்  இரவு

யாழ்.மருதடி வதீியிலிருந்த தனது வடீ்டில்தான் தங்கியிருந்தார் என்ற தகவைலச் ெசான்னார். அத்துடன்

அவர்  என்ைனத்  தனது  வடீ்டிற்கு  அைழத்துச்  ெசன்று,  விசுவானந்தேதவன்  மறுநாள்  இந்தியா

புறப்படுவதற்கு  முன்னர்  தான்  நீண்டகாலமாக  வளர்த்திருந்த  குறுந்தாடிைய  அவரது  வடீ்டுக்

கிணற்றடியில் மழித்துப் ேபாட்டுள்ளைதக் காட்டி மிகவும் மனங்கலங்கி ேவதைனப்பட்டார்.

ேதாழர் விசுவானந்தேதவனின் மரணம் திட்டமிட்டு நிகழ்த்தப்பட்டதா அல்லது எதிர்பாராமல் சந்தர்ப்பம்

வாய்த்து  ெசய்யப்பட்டதா  என்பைதக்  காலம்தான்  ெவளிக்ெகாணர  ேவண்டும்.  ஆனால்  அதன்

பின்னணியில் அவிழ்க்கப்பட ேவண்டிய சில மர்ம முடிச்சுகள் உள்ளன.

கபிலம்மான்  குறிப்பிட்ட  அந்த  குருநகைரச்  ேசர்ந்த  விசுவானந்தேதவனின்  இயக்க  உறுப்பினைர,  நான்

விடுதைலயாகி வந்த பின்னர் மூன்று தடைவகள் கண்ேடன். முதல் தடைவ காணும் ேபாது, என்னுடன்

பி;.எல்.எப்.r இயக்கத்திலிருந்த  ெநடுந்தீைவச் ேசர்ந்த ஒருவரும் இருந்தார். ஒரு கைட வாசலில் அந்த

நபர் ஏேதா வாங்குவதற்காக ைசக்கிைள நிறுத்தினார்.  நாம் அவருடன்  கைதப்பதற்காக அவர் அருகில்

ெசன்றேபாது,  அவர்  எம்ைமப்  பார்த்துவிட்டு  தனது  ைசக்கிைள  எடுத்துக்ெகாண்டு  ேவகமாகச்

ெசன்றுவிட்டார்.

இன்ெனாரு  தைடவ  நான்  ைசக்கிளில்  யாழ்.றக்கா  வதீியால்  ெசல்லும்ேபாது  அவர்  எதிேர  வந்து

ெகாண்டிருந்தார்.  தூரத்தில்  என்ைன  அவதானித்துவிட்ட  அவர்,  திடீெரன  குெறாெசற்  வதீியால்

ைசக்கிைளத் திருப்பிக்ெகாண்டு ேபாய்விட்டார்.

அடுத்த தடைவ நானும் பி;.எல்.எப்.r இயக்கத்திலிருந்த ெநடுந்தீைவச் ேசர்ந்த நண்பரும் ைசக்கிள்களில்

சவாr ெசய்தேபாது, அேத றக்கா வதீியில் எதிர்பாராமல் ேநருக்கு ேநர் சந்திக்க ேவண்டி ஏற்பட்டுவிட்டது.

இந்தத் தைடவ அவர் எனக்குத் தைலயைசத்துவிட்டு ேவகமாகச் ெசன்றுவிட்டார்.

அப்ெபாழுது புலிகள் யாழ்ப்பாணத்ைதத் தமது இரும்புப் பிடியில் ைவத்திருந்தபடியால், பயம் காரணமாக

என்ைனச் சந்திப்பைத அவர் தவிர்த்தும் இருக்கலாம்.

அதன்  பின்னர்  நான்  நாட்ைட  விட்டு  ெவளிேயறுவதற்கு  முன்னர்,  புலிகளின்  ேதடுதலுக்குப்  பயந்து

மைறந்தும்  மைறயாமலும் ெகாழும்பில்  இருந்த  ேபாது,  புறக்ேகாட்ைடயில்  கைட  ைவத்திருந்த  எனது

நண்பர் ஒருவrடமிருந்து ஒருநாள் எனக்கு ஒரு அைழப்பு வந்தது.  நான் குறிப்பிட்ட அந்த குருநகைரச்

ேசர்ந்த  நபர்  (எனது  நண்பருக்கும்  அவைரத்  ெதrயும்)  தனது  கைடக்கு  வந்திருப்பதாகவும்,  நான்

ெகாழும்பில் இருப்பது குறித்து அவருக்குச் ெசால்லி, என்ைனச் சந்திக்க விருப்பமா எனக் ேகட்ட ெபாழுது

அவர் விரும்பியதாகவும், எனேவ என்ைனத் தனது கைடக்கு உடன் வரும்படியும் அவர் அைழத்தார்.

நான்  அவரது  அைழப்ைப  ஏற்க  முடியாமல்  இருப்பைதச்  சுருக்கமாகச்  ெசால்லிவிட்டு,  குறித்த  நபர்

குறித்து எச்சrக்ைகயாக இருக்கும்படி எனது புறக்ேகாட்ைட கைடக்கார நண்பrடம் ெசான்ேனன். பின்னர்

ேவறு  ஒருநாளில்  புறக்ேகாட்ைட  நண்பrடம்;  ெசன்று  குறித்த  நபர்  பற்றிய  எனது  ஐயப்பாட்டிைன

விளக்கிச் ெசான்ேனன்.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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