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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர் (89)

89. பயணங்கள் பல விதம், அதில் சில மரணங்கைளத் ெதாடுபைவ!

புலிகளின் புலனாய்வு விசாரைணயாளர்கள் என்னிடம் ெகாழும்புக்கு

இறுதியாகப்  ேபாய்வந்தது  குறித்தும்,  கலாநிதி  ேக.சிறிதரன்

அவர்கைளக்  கைடசியாகச்  சந்தித்தது  குறித்தும்  வினவியபடியால்,

அதில்  ஏேதா  ஒரு  விேசடம்  இருப்பதாக  ஊகித்துக்  ெகாண்ேடன்.

புலிகள் என்ைனக்  கடத்தியது  1991 டிசம்பர் 26ஆம் திகதி. அதற்கு

சில  நாட்கள்  முன்னதாக  நவம்பர்  மாதத்தில்  நான்  ெகாழும்பு

ெசன்று  வந்திருந்ேதன்.  என்னுடன்  முகமாைலையச்  ேசர்ந்த

கிருஸ்ணமூர்த்தி என்ற நண்பர் ஒருவரும் கூட வந்திருந்தார்.

நான்  ெகாழும்பு  ெசன்றதின்  பிரதான  ேநாக்கம்  எனது  புத்தகக்

கைடக்கு  சில  பாடசாைல  உபகரணங்கைளக்  ெகாள்வனவு

ெசய்வதாக இருந்தது. என்னுடன் வந்த நண்பrன் ேநாக்கம் சவூதி

அேரபியாவில்  இருந்த  தனது  தம்பியுடன்  ெதாைலேபசியில்  கைதப்பதும்,  அவrடமிருந்து  பணம்

ெபறுவதுமாக இருந்தது.

அந்த  ேநரத்தில்  புலிகளின்  அனுமதி  ெபற்ேற  ெவளி  மாவட்டங்களுக்குச்  ெசல்ல  ேவண்டும்.  அப்படி

அனுமதி ெபறுவதானால் புலிகளால் ஒவ்ெவாரு பகுதியிலும் நியமிக்கப்பட்டிருந்த ‘சிற்றூர் அைவ’ என்ற

புலிகளது நிர்வாக அைமப்பின் (ஊருக்குள் உளவறிவதும், புலிகளுக்கு எதிரானவர்கைளப் பற்றி புலிகளுக்கு

தகவல் வழங்குவதும்தான் அதன் பிரதான ெசயற்பாடாக இருந்தது)  சிபார்சுக் கடிதத்ைதப் புலிகளுக்குச்

சமர்ப்பிக்க ேவண்டும். நல்ல ேவைளயாக நாம் இருந்த அத்தியடிப் பகுதியில் இருந்த சிற்றூர் அைவயின்

தைலவராக எனது ெநருங்கிய உறவினர் ஒருவர் இருந்ததால்,  சிபார்சுக் கடிதம் அதிக சிரமமில்லாமல்

கிைடத்துவிட்டது.

சிற்றூர்  அைவயின்  சிபார்சுக்  கடிதம்  கிைடத்தாலும்,  புலிகளின்  அனுமதி  வழங்கும்  காrயாலயத்தில்

ெபாறுப்பாக இருந்த ‘ெபாடியன்’ சம்பந்தம் சம்பந்தமில்லாத பல ேகள்விகைள எல்லாம் ேகட்ட பின்னேர,

அனுமதிப்  பத்திரம்  வழங்கினான்.  அதன்  பின்னர்  அப்ெபாழுது  நைடமுைறயிலிருந்த  ேகரதீவு  –

சங்குப்பிட்டி பாைதயினூடாகப் பிரயாணம் ெசய்து இராணுக் கட்டுப்பாட்டிலிருந்த வவுனியாைவ அைடயும்

வைர, புலிகளின் பல ேசாதைனச் சாவடிகளில் விசாரைணக்கு உள்ளாக ேவண்டும்.

அப்படி நாம் பயணம் ெசய்ைகயில் எமது மினி பஸ்ைஸ பூநகr வாடியடியில் வழி மறித்த புலிகளின்

ஒரு  குழு,  நாம்  பயணம்  ெசய்த  வாகனத்திலிருந்து  மூவைர  மாற்று  இயக்க  உறுப்பினர்கள்  என்ற

சந்ேதகத்தின் ேபrல் இறக்கிச் ெசன்றனர். அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பது இதுவைரயில் யாருக்கும்

ெதrயாது.

எனது  ெகாழும்புக்கான  இந்தப்  பயணம்  ஒன்றைர  வருடங்களுக்கு  ேமலான  காலத்தின்  பின்னேர

நைடெபற்றது.  நான்  1964இல்  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சி  அரசியலில்  ஈடுபடத்  ெதாடங்கிய  பின்னர்,  முதல்

தடைவயாக கட்சிக் கூட்டம் ஒன்றில் கலந்து ெகாள்வதற்காக 1966இல் முதன் முதலாக ெகாழும்புக்குச்

ெசன்ேறன்.  அதன்  பின்னர் அடிக்கடி  ெகாழும்புக்கும்,  ெதன்னிலங்ைகயின்  பல  பகுதிகளுக்கும்,  கிழக்கு

மாகாணத்துக்கும், மைலயகத்துக்கும் கட்சிக் கூட்டங்களுக்காகச் ெசன்று வருவது வழைமயாக இருந்தது.

ஆனால் புலிகளுக்கும் அரச பைடகளுக்கும் இைடயில் யுத்தம் ஆரம்பமாகி,  வடக்கு கிழக்குப் பகுதிகள்

புலிகளின் பூரண கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்த பின்னர், நானும் சr, ஏைனய ெபாதுமக்களும் சr, முன்பு ேபால

சாதாரணமாக நாட்டின் ஏைனய பகுதிகளுக்குச் ெசல்வது முடியாத காrயமாகப் ேபாய்விட்டது. புலிகளின்

அனுமதிப்  பத்திரம்  ெபற்றுச்  ெசன்றாலும்,  திரும்பி  வந்த  பின்னர்  புலிகளின்  கடுைமயான

விசாரைணகளுக்கு  உள்ளாக  ேவண்டி  இருந்தது.  அதனால்  ெபரும்பாலான  மக்கள்  தமது

இருப்பிடங்கைளவிட்டு ெவளியிடங்களுக்குச் ெசல்வைதத் தவிர்த்து வந்தனர்.

எனது இறுதிக்  ெகாழும்புப்  பயணத்துக்கு  முன்னர் 1990ஆம் ஆண்டு  ஜூன்  மாதம் அளவில் ெகாழும்பு

ெசன்று  வந்ேதன்.  அந்தப்  பயணம்  சாதாரணமாக  ‘ெசன்று  வந்ேதன்’  என்று  ெசால்லக்கூடிய  பயணம்

அல்ல.  அந்தப் பயணத்தின் ேபாது நான் அனுபவித்த துன்பங்கைளயும்,  ெநருக்கடிகைளயும் அறிந்தால்,

அந்தக்  காலகட்டத்தில்  யாழ்ப்பாணத்ைத  விட்டு  ெவளியிடங்களுக்குச்  ெசன்றவர்கள்  அனுபவித்த

இடர்பாடுகைள ஒருவர் நன்கு அறிந்து ெகாள்ள முடியும்.

நான்  1990இல்  ெகாழும்பு  ெசன்ற  ேவைளயில்,  யாழ்ப்பாணம்  ேகாட்ைடயில்  நிைல  ெகாண்டிருந்த

இலங்ைக  இராணுவத்ைத  ெவளிேயற்றும்  முயற்சிைய  புலிகள்  பல  நாட்களாகத்  ெதாடர்ந்த  வண்ணம்

இருந்தனர்.  அப்ெபாழுது நானும் எது மைனவியும் ெகாக்குவில் பகுதியில் ஒரு வடீ்டில் வாடைகக்குக்

குடியிருந்ேதாம். எனது மைனவி முதன்முதலாகக் கர்ப்பமுற்றிருந்தாள்.

நான்  ெகாழும்பு ெசன்று சில நாட்கள் தங்கியிருந்து எனது பணிகைள முடித்த  பின்னர்,  யாழ்ப்பாணம்

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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புறப்படத்  தயாரான  ேபாது,  ெகாழும்பிலிருந்து  யாழ்ப்பாணம்  ெசல்வதற்கான  வசதிகள்  முற்றாகத்

தைடப்பட்டுப்  ேபாயின.  யாழ்  ேகாட்ைடையக்  ைகப்பற்றும்  புலிகளின்  யுத்தம்  தீவிரமைடந்ததால்,

ேகாட்ைடயில் நிைல ெகாண்டிருந்த இராணுவத்தினர் ஏவிய எறிகைணகள் நாம் தங்கியிருந்த ெகாக்குவில்

பகுதி உட்பட யாழ் நகrன் பல பகுதிகளிலும் வழீ்ந்து ெவடித்துக் ெகாண்டிருந்தன. இது எனக்கு மிகுந்த

கவைலைய ஏற்படுத்தியது. எப்படியும் யாழ்ப்பாணம் திரும்பி எனது மைனவிைய பாதுகாப்பான இடத்துக்கு

அைழத்துச் ெசல்ல ேவண்டும் என விரும்பிேனன்.

என்ைனப்  ேபான்று  ெகாழும்பு  ெசன்ற  பலர்  யாழ்ப்பாணம்  திரும்ப

முடியாமல் அங்கு சிக்கித் தவித்துக் ெகாண்டிருந்தனர். அப்படியான சிலர்

ெதாடர்ந்து  ெகாழும்பிலுள்ள  விடுதிகளில்  பணம்  ெகாடுத்துத்  தங்க

முடியாத  நிைலைமயில்,  பம்பலப்பிட்டி  கதிேரசன்  ேகாலிலிலும்,

பம்பலப்பிட்டி  சரஸ்வதி  மண்டபத்திலும்  தங்கியிருந்தனர்.  நானும்  சில

நாட்கள்  விடுதியில்  (ெலாட்ஜ்)  தங்குவதும்,  ேவறு  சில  நாட்கள்

ெவள்ளவத்ைதயில் இருந்த எனது பாடசாைலக்கால நண்பன் ஒருவனின்

வடீ்டில் தங்குவதுமாக இருந்ேதன்.

தினசr பம்பலப்பிட்டி ெசன்று என்ேபான்ற பலருடன் கலந்துைரயாடி, ஏதாவது பிரயாண ஒழுங்குகைளச்

ெசய்ய முடியுமா என ஆராய்ந்து வந்ேதன். ஆனால் நாட்கள் பல ஆகியும் எந்த முயற்சிகளும் ைககூடி

வருவதாகத்  ெதrயவில்ைல.  இந்த  நிைலைமயில்  தினசr  நான்  சந்தித்து  வந்தவர்களில்  சிலர்  ஒரு

ஆேலாசைனைய முன்ைவத்தனர்.  அதாவது இலங்ைகக் கடவுச்சீட்டு  ஒன்ைறப்  ெபற்று இந்தியாவுக்கச்

ெசன்று,  பின்னர் அங்கிருந்து படகு  மூலம் யாழ்ப்பாணம் ெசல்லலாம் என்பேத  அவர்கள்  முன்ைவத்த

ஆேலாசைன! அந்தக் காலகட்டத்தில் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து புலிகளும், புலிகளது ஆதரவு ெபற்ற பலரும்

சர்வசாதாரணமாக  தமிழ்நாட்டுக்குச்  ெசன்று  வந்ததால்,  இது  ஒரு  சுலபமான  வழி  என்பது  அந்த

நண்பர்களின் கருத்து. எனக்கும் அப்படிச் ெசய்தால் என்ன என்ற எண்ணம் ேதான்றியது.

எனேவ புதுப்பிப்பதற்காக நான் எடுத்து வந்திருந்த எனது கடவுச்சீட்ைட புதுப்பிக்கும் முயற்சியில் நான்

ஈடுபட்ேடன்.  தற்ெசயலாக  இந்தியாவிலிருந்து  படகு  மூலம்  யாழ்ப்பாணம்  ெசல்வது

சாத்தியமில்லாவிட்டாலும்,  திரும்பவும்  விமானம்  மூலம்  ெகாழும்பு  திரும்பிவிடலாம்  என்பது  எனது

எண்ணமாக  இருந்தது.  ஆனால்  அந்த  நாட்களில்  ேநரடியாக  ெகாழும்பிலிருந்த  இந்தியத்  தூதரகத்தில்

இந்திய விஸா ெபறுவது சாதாரண விடயமல்ல. இைடத்தரகர்களின் மூலம் ஒருசில நாட்களில் விஸா

ெபற்றுவிட முடியும் என்றாலும், அதற்கு ஆயிரக்கணக்கான ரூபா பணம் ெசலவழிக்க ேவண்டும்.

இந்த  நிைலயில்  நான்  வழைமயாக  பம்பலப்பிட்டியில்  சந்திக்கும்  நண்பர்களில்  சிலர்  ஒரு  தனியார்

வாகனத்ைத  வாடைகக்கு  ஒழுங்குெசய்து  யாழ்ப்பாணம்  ெசல்லும்  முயற்சியில்  ஈடுபட்டிருந்தைத

அறிந்ேதன்.  அந்த  முயற்சியில்  கனடாவிலிருந்து  வந்திருந்த  ேகாண்டாவிைலச்  ேசர்ந்த  ஒரு  வாலிபர்

தீவிரமாக  ஈடுபட்டிருப்பதாக  அறிந்ேதன்.  அவர்களுடன்  ெதாடர்ைப  ஏற்படுத்தி,  அவர்களில்  ஒருவனாக

நானும்  இைணந்து  ெகாண்ேடன்.  நாம்  ஒவ்ெவாருவரும்  ஒரு  குறிப்பிட்ட  பணத்ைத  எமது

பிரயாணத்துக்காக வழங்குவது என இணங்கிக் ெகாண்ேடாம். அந்த கனடிய வாலிபர் பணத்ைத ெபrதாக

எதிர்பாராதவராகவும்,  தன்னுடன் துைணக்கு வரக்கூடியவர்கள் இருந்தாேல ேபாதும் என்ற நிைலயிலும்

இருந்தார்.

அதன்  பின்னர்  ஒரு  பிரயாண  நாள்  ஒழுங்கு  ெசய்யப்பட்டு,  ஒரு  காைல  ேநரம்  ெகாழும்பிலிருந்து

புறப்பட்ேடாம்.  ஏறத்தாழ  எட்டுப்  ேபர்  அந்த  வானில்  பிரயாணம்  ெசய்ேதாம்.  அந்த  வாகனத்தின்

உrைமயாளராகவும்,  அவேர  அதன்  சாரதியாகவும்,  நீர்ெகாழும்ைபச்  ேசர்ந்த  கிறிஸ்தவரான,  நன்கு

சிங்களம் ேபசத் ெதrந்த ஒரு வாலிபர் வந்தார். நாம் நீர்ெகாழும்புக்கூடாக புத்தளம் மார்க்கத்தில் எமது

பிரயாணத்ைத  வவுனியா  ேநாக்கித்  ெதாடர்ந்ேதாம்.  முன்  ஆசனத்தில்  சாரதியுடன்  கனடாவிலிருந்து

வந்திருந்த  வாலிபர்;  இருந்து  பயணம்  ெசய்தார்.  மற்ைறய  எல்ேலாரும்  நடுவிலும்,  பின்னாலும்

அமர்ந்திருந்ேதாம். பிரயாணம் தைடகள் ஏதுமின்றி மகிழ்ச்சிகரமாகத் ெதாடர்ந்து ெகாண்டிருந்தது. மாைல

ேநரம் அனுராதபுரம் நகைர அைடந்து, ேதநீh அருந்துவதற்காக ஒரு உணவுச்சாைல அருேக வாகனத்ைத

நிறுத்திேனாம்.

ெதாடர்ந்து பிரயாணம் ெசய்தால், வவுனியா அைடந்து அங்கு இரவு தங்கிவிட்டு, காைலயில் யாழ்ப்பாணம்

ேநாக்கிப்  பயணிக்கலாமா  என  ஆராய்ந்ேதாம்.  ஏெனனில்  யாழ்ப்பாணம்  ேகாட்ைடைய

இராணுவத்திடமிருந்து  புலிகள்  ைகப்பற்றுவதற்கான  யுத்தம்  ஒரு  பக்கம்  நடந்து  ெகாண்டிருக்ைகயில்,

புலிகள்  வசமிடமிருந்து  வவுனியா  நகைரக்  ைகப்பற்றும்  முயற்சியில்  இராணுவத்தினர்  ஈடுபட்டுக்

ெகாண்டிருந்தனர். இந்த நிைலைமயில் வவுனியாவில் தங்க முடியுமா என்ற சந்ேதகம் எமக்கு இருந்தது.

ேபாக்குவரத்து  மட்டுமின்றி,  தகவல்கள்  ெதாடர்புகளும்  முற்றாகத்  துண்டிக்கப்படடிருந்தபடியால்,

யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டுமின்றி, வவுனியாவிலும் என்ன நடக்கிறது என்பைத நாட்டிலிருந்த ஏைனய மக்கள்

அறிய முடியாமல் இருந்தனர்.

எமது  ஆேலாசைன  அந்தத்  ேதநீர்ச்சாைலயில்  ெதாடர்ந்து  ெகாண்டிருக்ைகயில்,  சில  சாதாரண  மக்கள்

எம்ைமச்  சூழ  நின்று  ேவடிக்ைக  பார்க்கத்  ெதாடங்கினர்.  நாம்  நிைலைம  அசாதாரணமாக  மாறுகிறது

என்பைத உணரத் ெதாடங்கிய ேநரத்தில், திடீெரன சில ெபாலிசார் அங்கு ேதான்றினர். அவர்கள் எம்ைம

ெவளிேய அைழத்துச் ெசன்று, எமது அைடயாள அட்ைடகைளப் பrேசாதித்த பின்னர், எம்ைம விசாrக்கத்

ெதாடங்கினர்.  ெபரும்பாலான  ேகள்விகளுக்கு  எமது  வாகனச்  சாரதிேய  சிங்களத்தில்  பதிலளித்தார்.

கனடாவிலிருந்து வந்திருந்த  வாலிபrன்  கனடிய கடவுச்சீட்ைடத்  துருவித்துருவி ஆராய்ந்த  ெபாலிசார்.

அவrடம் பல ேகள்விகைள அடுக்கடுக்காகக் ேகட்டனர்.

இறுதியில்  அந்தப்  ெபாலிசார்  எம்ைம  ேநாக்கி,  இந்த  ேநரத்தில்  வவுனியாைவக்  கடந்து  யாழ்ப்பாணம்
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ெசல்வது சாத்தியமில்ைல என்றும், வவுனியா ெசல்வதுகூட முடியாத காrயம் என்றும் கூறி, திரும்பிக்

ெகாழும்பு  ெசல்லுமாறு  ேகட்டுக்  ெகாண்டனர்.  நாம்  ேவறு  வழி  எதுவுமின்றி  ெகாழும்பு  ேநாக்கிப்

பயணமாேனாம். ேநரம் மாைல மங்கிக் கருக்கலாகிக் ெகாண்டு வந்தது.

நாம் புத்தளம் ேநாக்கித் திரும்பிக் ெகாண்டிருந்த ேவைளயில், ஒரு பஸ் தrப்பிடத்தில் ஒரு கிறிஸ்தவக்

கன்னியாஸ்திr  பஸ்  வருைகைய  ேநாக்கிக்  காத்துக்  ெகாண்டிருந்தார்.  அவருக்கு  அருகில்  எமது

வாகனத்ைத  நிறுத்திய  சாரதி  அந்த  கன்னியாஸ்திrக்கு  பவ்வியமாக  வணக்கம்  ெதrவித்துவிட்டு,

வாகனத்தில் ஏறும்படியும்,  அவர் ேபாகுமிடத்தில் இறக்கி விடுவதாகவும் ேவண்டிக் ெகாண்டார்.  அந்தக்

கன்னியாஸ்திr சிறிது ேநரம் தயங்கிய பின்னர் எமது சாரதியின்  கழுத்தில் இருந்த  கறுப்புக் கயிறில்

ெதாங்கிக் ெகாண்டிருந்த குருைசப் பார்த்துவிட்டு ஏறிக் ெகாண்டார்.  முன் ஆசனத்தில் இருந்த கனடிய

வாலிபர் அவருக்குத் தனது ஆசனத்ைத வழங்கிவிட்டு, பின்னால் வந்து எம்முடன் அமர்ந்து ெகாண்டார்.

பின்னர் அவர், நாம் எல்ேலாரும் தமிழர்கள் என்பைதயும், யாழ்ப்பாணம் ெசல்வதற்கு முயன்று திரும்பி

வருகிேறாம் என்பைதயும் அறிந்து ெகாண்டு, எம்மீது அனுதாபம் ெகாண்டதுடன், இந்த ேதைவயில்லாத

யுத்தம் பல அப்பாவி மக்களின்  வாழ்க்ைகைய அவலத்துக்குள்ளாக்கியைதயிட்டுத் தனது வருத்தத்ைதயும்

ெதrவித்துக் ெகாண்டார்.

இதற்கிைடயில்  எமது  வாகனத்தின்  பின்  சில்லில்  இருந்த  ஒரு  ரயrலிருந்து  காற்று  ெவளிேயறத்

ெதாடங்கியது.  சிறிது தூரம் ஓடிய பின்னர் சாரதி  ெதருேவாரத்திலிருந்த  ஒரு வாகனத்  திருத்தகத்தில்

வண்டிைய நிறுத்தினார்.  வாகனத்  திருத்துனர் விடயத்ைதக் ேகட்டறிந்து ெகாண்டு,  எமது வாகனத்தின்

ரயைர ஒட்டுவதற்காக அைதக் கழற்ற ஆரம்பித்தார். இதற்கிைடயில் அங்கு நின்ற ஒரு சிலர் மூலம் சில

தமிழர்கள் அந்த வாகனத் திருத்தகத்தில் நிற்பைத அறிந்த சிலர் அங்கு கூட ஆரம்பித்தனர். அத்துடன்

அவர்கள்  எமது  வாகனத்தின்  ரயைர  ஒட்டக்கூடாது  எனவும்  அந்த  திருத்துனைர  வலியுறுத்தினர்.

நிைலைம விபrதமாக மாறத் ெதாடங்கியது.

அதுவைர  வாகனத்ைத  விட்டு  இறங்காமல்  அதற்குள்  உட்கார்ந்திருந்த  அந்தக்  கன்னியாஸ்திr

நிைலைமைய  அவதானித்தவுடன்  இறங்கி  வந்து,  அந்த  மக்களுடன்  சிங்களத்தில்  சிறிது  ேநரம்

உைரயாடினார்.  அவைர  அங்கு  நின்ற  சிலருக்கு  முன்னேர  ஓரளவு  ெதrந்தும்  இருந்தது.  அவரது

உைரயாடைலத்  ெதாடர்ந்து  அவர்களில்  பலர்  கைலந்து  ெசல்லத்  ெதாடங்கினர்.  பின்னர்  எவ்வித

சிரமமுமின்றி  ரயைர ஒட்டிக்ெகாண்டு  புறப்பட்ேடாம்.  அந்த  வாகனத்  திருத்துனர் ேகட்ட  கூலிையவிட

இரு மடங்கு பணத்ைத கனடாவிலிருந்து வந்த இைளஞர் அவருக்கு வழங்கினார். அந்தக் கன்னியாஸ்திr

என்ன  விளக்கம்  ெசால்லி  அந்த  மக்கைளக்  கைலந்து  ேபாகச்  ெசான்னார்  என  நாம்  அவrடம்

ேகட்கவில்ைல. அவரும் அைதச் ெசால்லவில்ைல. அவைர அவரது இடத்தில் இறக்கிவிட்டு நாம் புத்தளம்

ேநாக்கிப் பயணமாேனாம்.

காைலயிலிருந்து பயணம் ெசய்து பல விதமான அைலச்சல்களால் நாம் எல்ேலாரும் கைளத்திருந்ததால்,

அன்று  இரவு  புத்தளம்  நகrல்  தங்கிவிட்டு,  அடுத்த  நாள்  காைலயில்  ெகாழும்பு  ேநாக்கிய  எமது

பயணத்ைதத் ெதாடரலாம் என எண்ணிேனாம். ஆனால் புத்தளத்தில் எங்கு தங்குவது என்ற பிரச்சிைன

இருந்தது. ஏெனனில் அங்கு ெபரும்பான்ைமயாக முஸ்lம் மக்கள் வாழ்ந்தாலும் (அப்ெபாழுது புலிகளால்

வட  பகுதி  முஸ்lம்  மக்கள்  ெவளிேயற்றப்பட்டிருக்கவில்ைல),  அங்கும்  பல  பாதுகாப்புக்  ெகடுபிடிகள்

இருந்தன.

எம்முடன்  பிரயாணம்  ெசய்தவர்களில்  ஒருவர்,  எம்மில்  யாருக்காவது  அங்குள்ள  முஸ்lம்  மக்களில்

எவருடனாவது ெதாடர்பு இருந்தால், அவர் மூலம் ஏதாவெதாரு பள்ளிவாசலில் தங்கினால் பாதுகாப்பாக

இருக்கம் என  அபிப்பிராயம் ெதrவித்தார்.  அந்த  ஆேலாசைனையத்  ெதாடர்ந்து எமது சாரதி  தனக்குத்

ெதrந்த முஸ்லிம் நண்பர் ஒருவரது வடீ்டிற்கு வாகனத்ைதச் ெசலுத்தினார்.  அதற்கிைடயில் இைடேய

வழியில் ஒரு தடைவ ேராந்துப் ெபாலிசார் எமது வாகனத்ைத நிறுத்திச் ேசாதைன ெசய்தும்விட்டார்கள்.

நாம் அந்த  முஸ்lம் நண்பைரச் சந்தித்து ஆேலாசைன  ேகட்ட  ேபாது,  புத்தளம் நகர்கூட  அப்ெபாழுது

அவ்வளவு பாதுகாப்பான  இடமானது அல்ல என்றும்,  பாதுகாப்பான  ஒேர வழி,  ெசலைவப் பார்க்காமல்

அங்குள்ள அரசாங்க வாடிவடீ்டில் (State Rest House) தங்குவது நல்லது என்றும் ஆேலாசைன கூறினார். நாம்

ஒருவைர ஒருவர் பார்த்துக் ெகாண்ேடாம். ஏெனனில் வாடிவடீ்டில் தங்குவது என்பது அந்தக் காலத்தில்

பணம்  பைடத்தவர்களினதும்,  அரசாங்க  உயர்  அதிகாrகளினதும்  பிதுரார்ஜிதமாக  இருந்தது.

சாமானியர்களான எமது ெபாருளாதார நிைலக்கு ஏற்புைடயதல்ல என்பேத எமது தயக்கத்துக்குக் காரணம்.

ஆனால்  எமது  கனடிய  வாலிப  நண்பர்  எமக்ெகல்லாம்  ைதrயமூட்டி,  தாேன  வாடிவடீ்டுச்  ெசலைவ

ஏற்பதாகவும்,  அங்ேக அன்ைறய இரைவக் கழிப்ேபாம் எனவும் ெதம்பூட்டி  எம்ைம அங்ேக அைழத்துச்

ெசன்றார்.  அங்கு  எமக்கு  அதிஸ்டவசமாக  இடமும்  கிைடத்தது.  முதலில்  கைளப்புத்தீர  எல்ேலாரும்

குளித்ேதாம். அதன் பின்னர் ஓடர் ெகாடுத்த மது வந்தது. அதன் பின்னர் சுைவக்குப் ெபயர்ேபான புத்தளம்

இறால் குழம்புடன் சுைவயான இரவு உணவு உண்ேடாம்.

நாம் அங்கு தங்கியிருந்த  ேபாது,  அங்கு இரவு  உணவுக்காக சில இராணுவ,  ெபாலிஸ் உயரதிகாrகள்

வந்து ேசர்ந்தனர். அவர்களும் உணவுக்கு முன்னர் சிறிது மது அருந்தினர். சிறிது ேநரத்தில் அவர்கள் எமது

ேமைசக்கு  வந்து  எம்ைமப்பற்றி  விசாrத்துக்  ெகாண்டு  எம்முடன்  அளவளாவிப்  பழகினர்.  அவர்களும்

நாங்களும் மனம்விட்டுப் ேபசி மகிழ்ந்ேதாம். இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் எம்மில் பலருக்கு ஆச்சrயமாக

இருந்தது. ஏெனனில் ெவளிேய இந்த பைட அதிகாrகள் எம்ைமக் கண்டால் எப்படி நடந்து ெகாள்வாகள்

என்பைத,  எம்மில்  பலர்  அனுபவrதியாக  அறிந்திருக்கிேறாம்.  இைதத்தான்  ‘இருக்குமிடத்தில்  இருந்து

ெகாண்டால்,  எல்லாம்  ெசௗக்கியேம’  என  ஒரு  பாடல்  வrைய  கவிஞர் கண்ணதாசன்  இயற்றினாேரா

என்னேவா? அன்றிரவு நிம்மதியாகத் தூங்கிேனாம்.
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அடுத்த நாள் காைல ெகாழும்ைப ேநாக்கிப் பயணமாேனாம். எமது முதல் பயண முயற்சி ேதால்வியில்

முடிந்தது  கவைலேய  என்ற  ேபாதிலும்,  இந்த  அக்கினிப்  பrட்ைசயில்  பங்குபற்றிய  ஒரு  திருப்தியும்

ஏற்படாமல் இல்ைல. திரும்பவும் இந்தியா ெசன்று யாழ்ப்பாணம் ெசல்லும் எனது திட்டத்ைத தூசிதட்டி

ைககளில் எடுத்ேதன். அதுவைர எனது நண்பனின் ெபாஸ்வல்பிேளஸ் வடீ்டில் தங்குவதற்காக அவனது

வடீ்ைட ேநாக்கி எனது பயணப்ைபையத் தூக்கிக்ெகாண்டு சலிப்புடன் நடந்ேதன்.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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