
தேயிலைத் தேோட்டத்து   பெரியதுலை ப ோலை  

 

  பெோன் குதைந்ேிைன்  

  

கண்டியில் இருந்து நுவெரேலியாவுக்கு ர ாகும் ெளைந்த   A5 மளலப் 

 ாளதயில்  45  கிமீ தூேத்தில் புவெல்லாொ அளமந்துள்ைது   ாளதயில் 

இரு  க்கத்திலும்  ச்ெம்  ரெல் என்ற  ரதயிளலத் ரதாட்டங்களும் 

ேம்ர ாட  ர ான்ற  நீர்ெழீ்ச்ெிகளும்  கண்களை  கெரும் . அந்த  

புவெல்லாொ கிோமத்தில்     500 வதாழிலார்களை  வகாண்ட 

ஸ்வடல்ரலன்ர ர்க் ரதயிளல வதாட்டம் உள்ைது. அங்கு  ரெளல 

வெய்த வதாழிலாைர்கள்  அரேகர் தமிழ் நாட்டில்  இருந்து கண்காணி 

முளறயிோல்  வகாண்டு ெேப் ட்ட  தமிழர்கள்   . ஒரு அளற உள்ை 

ளலன் ெடீுகைில் குடும் த்ரதாடு ொழந்தேர் . கடும் குைிரிலும், 

அட்ளட கடியிலும் முதுகில் கூளடளய  சுமந்த  டி உடளல குைிரில் 

இருந்து  ாதுகாக்க கம் ிைி  ர ார்த்த டி  ரதயிளல வகாய்ெது 

வ ண்கள் வதாழில்  . ஆண்கள் வதாழிற்ொளலயிலும்  ரதாட்டத்ளத 

 ோமரிப் திலும் ரெளல வெய்தேர்.  

1938 யில் ட்டத்துக்கு வ ாறுப் ாக வ ரிய துளே என்று அளழக்கப் டும் 

ஜார்ஜ் ர ாப் என்றெர் சுப்ரீண்ரடண்டோக ெந்தார் . அெருக்கு 

திருமணமாகெில்ளல.  ல அளறகள் வகாண்ட மிகப் வ ரிய 

 ங்கைாெில் ெளமயல்காேரோடும் . ரெளலகாேரோடும் ெெித்து 

ெந்தார் . 

ஸ்வடல்ரலன்ர ர்க் ரதயிளல வதாட்டத்து வ ரிய துளே ர ாப் என் ெர் 

மிகவும் கண்டிப் ாே ர ர்ெழி.  ிரிட்டிஷ் ஆட்ெி காலத்தில்  ிரிட்டிஷ் 



வ ரிய துளேமார் தம் கீழ் ரெளல  வெய்யும் ரதயிளலத்வதாட்டத் 

வதாழிலாைர்களை அடிளமகள் ர ால் நடத்திோர்கள். அெர்கைில் ர ாப் 

என்ற வ ரிய துளேயும் ஒருெர் . 

 1939  ஆண்டு முடிெில் வதாழிலாைர்கைின் ரதளெகளை பூர்த்தி வெய்ய 

கண்டியில் ஒரு வதாழிலாைர் ெங்கம் உருொகியது. 1941 ஆண்டு முதல் 

ெலதுொரி ெங்கமாே அகில இலங்ளகயின் வதாழிலாைர் ெங்கத்தின் 

தளலளம அலுெலகம்  கண்டி திருரகாணமளல   ெதீியில் இலக்கம் 

54 கட்டிடத்தில் இருந்து இயங்கத் வதாடங்கியது   

அச் ெங்கத்தில் அங்கதிேோெதுக்கு ெருடத்துக்கு அந்த காலத்தில் 

ஐம் து ெதம் கட்டரெண்டும் . அந்த ெங்கத்தில்  ல ரதாட்டத் 

வதாழிலாைர்கள் ரெர்ந்தார்கள். ரெே முன் அெர்கள் ஸ்வடல்ரலன்ர ர்க் 

ரதாட்டத்து    வ ரிய துளே ர ாப் ிடம்  ர ாய் அனுமதி ரகட்டேர் . 

அெர் அனுமதி வகாடுக்க மறுத்ததுமல்லாமல் ெங்கத்தில் ரெர் ெர்களை 

ரெளலயில் இருந்து நிறுத்துெதாகவும் எச்ெரித்தார். ஆோல் அேெிோல் 

அங்கீகரிக்கப்  ட்ட  வதாழில் ெங்கத்தில் அெரின் ரதாட்டத்தில் இருந்து 

300 ர ர்  மட்டில் ரெர்ெளத அெோல் தடுக்க முடியெில்ளல. 

  

அந்த ரதாட்டத்தில் ரெளல வெய்த வமய்யப் ன் என்ற  வதாழிலாைி 

முற்ர ாக்கு ெிந்தளேயுளடயென் நிதாேமாக நடப் ென். அென் 

ெங்கத்தின் வெயலாைோோன்.அெனுக்கு ரதாழில் திளணக்கைத்ரதாடு 

வதாடர்பு இருந்தது   அெனுக்கு ஸ்வடல்ரலன்ர ர்க் ரதாட்டத் 

வதாழிலாகைின்  ிேச்ெளேகளும், ர ாப் வ ரிய துளேயின் ர ாக்கும் 

நன்கு. வதரியும். எப்ர ாது ஒரு நாள் அந்த ரதாட்த்தில் பூகம் ம் 

வெடிக்கும் என் அென் எதிர் ார்த்தான் .  

**** 



1940 ஜூளல 20 இல் கதிர்காமத்துக்கு வமய்யப் ன் . அெேின் மளேெி, 

ரெலாயுதம் என் ெனும் இன்வோருெனும் காரில் கதிர்காமதுக்கு 

யாத்திளே வென்று திரும் ிோர்கள். அெர்கைின் காளே வதாட்த்துக்குள் 

நுளழய ெிடாமல் வ ரிய துளேயின்  கட்டளையின் ரதயிளல 

தயாரிக்கும் அதிகாரி லுரடாளெக்    தடுத்தார் 

  அதோல்  ரதளெ இல்லாத  ிேச்ெளேளய   ரதாற்றுெித்தார் வ ரிய 

துளே . அெேது கட்டளைளய   மீறி காரில் துளேயின் ெடீுெளே 

அெர்கள் வென்றார்கள் . வ ரிய துளே அெர்களை காரில் இருந்து 

இறங்கி அெர்களை ளலன் ெடீுகளுக்கு நடந்து  வெல்லும் டி 

திரும் வும் கட்டளையிட்டார். அெர்கள் அளதயும் மீறி காரில் 

வென்றேர்  . இதில் வ ரிய துளே தன் ஆணெப் ர ாக்கிோல் வ ரிய 

தெறு  வெய்து ெிட்டார் . வெகு தூே  யணத்தின்  ின் ெந்தெர்களை 

அெர் அப் டி நடத்தி இருக்கக் கூடாது.  

இன்வோரு ெம் ெமும் அதன்  ின் நடந்தது. ரதயிளல த் 

வதாழில்ொளலயில் ரெளல வெய்த  ெேீொமி என்ற  வமய்யப் ேின் 

நண் ன்.  ரதயிளல தாயாரிப் ாைர் லுரடாளெக் என்ற வெள்ளையளே 

ெேீொமி தாக்க முயற்ெித்ததாக்  அந்த அதிகாரி  வ ரிய துளேக்கு 

முளறப் ாடு வெய்தான் . அெர் வ ரிய துளேயின்  ளகயாள்  எந்த ஒரு 

ெிொேளணயும்  இன்றி ெேீொமிளய  ஒரு மாத ெம் ைத்ரதாடு  

ரெளலயில் இருந்து வ ரிய துளே நிறுத்திோர். ெேீொமி வதாழில் 

ெங்கத்துக்கு முளறயிட்டான் . வமய்யப் ன் உடரே வதாழில் 

திளணக்காைத்ரதாடு வதாடர்பு வகாண்டு ெரீ்ொமிக்கு திரும் வும் 

ரெளல கிளடக்க ெழி வெய்தான். இது வ ரிய துளேயின் ஆணெத்துக்கு 

ஒரு அடி  



 ழி ொங்கும் ரநாக்கத்ரதாடு வமய்யப் ளே எந்த ஒரு காேணமும் 

இன்றி ரெளலயில் இருந்து வ ரிய துளே நிறுத்திோர்  வெள்ளைக் ொே 

நீதொனுக்கு  புகார் வொல்லி  வமய்யப் ளே  ளகது வெய்தேர்.  அந்த 

 ழிொகும் நடெடிக்ளகயிலும் வ ரியதுளே ரதாழ்ெிளயத் தழுெிோர் . 

ரதாட்டத்து வதாழிைார்கள் தங்கள் ெங்கத் தளலெருக்கு நடந்தளத    

கண்டு வகாதித்த மே நிளலயில்  இருந்தேர். வமய்யப் ேின் நண் ர்கள் 

ெரீ்ொமியும், ரெலாயுதமும்   வ ரிய துளேக்கு ஒரு  ாடம் புகட்ட 

தீர்மாேித்து திட்டம் ர ாட்டேர். அெர்கைின் திட்டத்தில் அய்யன் 

வ ருமாள்  

ேங்கொமி, ெின்ே முேியாண்டி மாரிமுத்து ரெர்ந்தேர்   

ெேீொமி, ேங்கொமி, மாரிமுத்து ஆகிய மூெரும் வதாழிற்ொளலக்கு 

அருகில் உள்ை ளலன் ெடீுகைில்  ெெித்தேர் மற்ற மூெரும் வ ரிய 

துளேயின்  ங்கைாவுக்கு அருகில் உள்ை ளலன் ெடீுகைில் ெெித்தேர் 

 

முதலாம், இேண்டாம் குற்றொைிகைாே  ெேீொமியும் ரெலாயுதமும் 

வ ரிய துளேளய தீர்த்துக் கட்ட திட்டம் ெகுத்தேர். அந்த திட்டத்ளத 

வெயல்  டுத்த மற்ற நால்ெரும்  உடந்ளதயாக  இருந்தேர்  தக்க 

ெமயம் ெரும் ெளே காத்திருந்தேர். 

 

அன்று 1941 ஆம் ஆண்டு ரம மாதம் 9 திகதி வ ரிய துளேயின் ஆணெப் 

ர ாக்குக்கு   முடிவு கண்ட நாள். அன்று மாளல  அெே ெடீ்டு 

ரெளலகேன் அெேின் ளலன் ெடீ்டில் கிேமர ான் ர ாட்டு இளெளய 

ேெித்து  வகாண்டு இருந்தளத ரெலாயுதம்  கண்டான் . அெேிடம்  

என்ே உன் ெடீ்டில் வ ரிய துளே இல்ளலயா?. நீ இங்கு இருந்து இளெ 



ேெிக்கிறாரய என்று ரெலாயுதம் ரகட்டான்  அதற்கு அெ வ ரிய  துளே 

ெில ளமல் தூேத்தில் உள்ை  வடல்டா கிைப்புகு தே நண் ளே ெந்திக்க 

ர ாய் ெிட்டார். அங்கு அெே இேவு உணவு முடிந்து சுமார் காளல ஒரு 

மணி அைெில் தான் ெடீு திரும்புொர் என்று வொன்ோே. அென் 

வொன்ே  வெய்தி ெரீ்ொமிக்கும் ரெலாயுதத்துக்கும் ெிலரின் 

உதெிரயாடு வ ரிய துளேளய அன்று  இேவு வகாளல வெய்ய திட்டம் 

ர ாட உதெியது. இது ரெளலக்காேனுக்கு வதரியாது       

 

வ ரிய துளேர ாப் மாதத்துக்கு இரு தடளெ அருகில் உள்ை ரதாட்டத்து 

வ ரியதுளேளய ெந்தித்து ர ெி அெரோடு இேவு உணெருந்த ர ாய் 

ெருெதுண்டு . வெகு ரநேம் வென்று ெடீு திரும்புெதால் ரதயிளல 

தயாரிக்கும் அதிகாரி லுரடாளெக்கு ர ான் வெய்த தன்  ெடீ்டு 

ரெளலகாேளே தன் கார் ெரும் ர ாது கோஜ் கதளெ திறந்து ளெக்கும் 

 டி வொல்லும் டி வொன்ோர்  

அன்று 1941 ஆம் ஆண்டு ரம மாதம்   9 ஆம் திகதி வெள்ைிக்கிழளம    

இேவும் அந்த அதிகாரியும் அவ்ொரற வெய்தார். அன்று இேவு எட்டு  

ளமல் தூேத்தில் உள்ை வடல்டா கிைப்புக்கு ர ாய்  வ ரியதுளே  க்கத்து 

வடல்டா ரதாட்டத்து வ ரியதுளேரயாடு  இேவு ர ாெேம் உண்ட ின் 

தன் காரில் திரும்பும்ர ாது  க்டரிக்கு அருரக  ாளதக்கு  நடுரெ மேம் 

ஒன்று கார் ர ாக முடியாமல் குறுக்ரக கிடந்தளத  கண்டார்  . அெர் 

காரில் இருந்து இறங்கி மேத்ளத அப்புறப்  டுத்த  முயற்ெித்த ர ாது 

ரதயிளல  ற்ளறக்குள் இருந்து ெிலர் திடீர் என்று வெைிய ெந்து 

கத்தியும் ர ால்லுக்களுடன்  வ ரிய துளேளய தாக்கத் 

வதாடங்கிோர்கள்..  லத்த காயங்கரைாடு வ ரியதுளே ர ாப் 

குற்றுயிோக இேத்தம் ஓட  ாளதயில் கிடந்தார்  . தாங்கள் ெந்த  

காரியம் முடிந்தவுடன்  தாக்கியெர்கள் ஓடி மளறந்தேர். வ ரியதுளே 



ெடீு ெோததால் ரெளலகாேன் ரதயிளல தயாரிக்கும் அதிகாரிக்கு 

ர ான் வெய்து வொன்ோன். உடரே அெர்  தன் காளே எடுத்துக் 

வகாண்டு வ ரியதுளேயின்  ங்கைா ரநாக்கி ர ாே[ர ாது  ெதீியில் 

குற்றுயிோக இேத்தகாயங்கரைாடு வ ரிய துளே ெதீியில் கிடப் ளதக் 

கண்டாே. உடரே ரெளலகாேேின் மற்றும் ெில வதாழிலாைர்  

வ ரியதுளேளய உதெிரயாடும்  டிஸ்வ ன்ெரிக்கு அெளே வகான்று 

வென்று காயங்களுக்கு மருந்து ர ாட்டு உடரே கம்வ ாலெில் உள்ை  

ளெத்திய ொளலக்கு வகாண்டு வென்ற ர ாது வ ரிய துளேயின் உயிர் 

 ிரிந்தது. உடரே ளெத்திொளல ர ாலீசுக்கு அறிெித்தது தாமதிக்காமல் 

ர ாலீஸ் உடல் இருந்த  இருந்த இடத்துக்கு ெந்து ெிொேளணளய 

ஆேம் ித்த வ ாது அளே ொெிக் வகாத்து ளககுட்ளட  ர ான்றளெ 

கிளடத்தது. ிரேத  ெிொேளணயின் ர ாது வ ரிய துரின் உடலில் 28 

வெட்டு காயங்கலாள் இறந்தார் என்று தீர்ப்பு வொல்லப்  ட்டது  .   

ெந்ரதகத்தில் ர ரில் . ெேீொமி, ரெலாயுதம்   அய்யன் வ ருமாள் 

ேங்கொமி, ெின்ே முேியாண்டி. மாரிமுத்து. வமய்யப் ன்    குப்புொமி  

ஆகிய எட்டு ர ர்  ெந்ரதகத்ன்  ஏரில் தடுப்புக்கு காெலில் ளெத்து 

ெிொேளணளய வதாடர்ந்து. அளேத் எடு ர ரில் ெேீாொமி தளல 

மளறொோர் இறந்தெர்  ிரிட்டிஷ் அதிகாரி என் தால் ர ாலீஸ் 

ெிொேளணயில் முக்கிய கெேம் எடுத்தது. முக்கிய உயர்  ர ாலீஸ் 

அதிகாரிகள் ெிொேளணயில் ஈடு ட்டார்கள். ெிொேளணயின் முடிெில் 

ர ாதிய ஆதாேம் இல்லாததால்  வமய்யப் னும் குப்புொமியும்  

ெிடுத்ளல வெய்யப் ட்டேர். ெேீொமி முதலாம் குற்றொைி என்றும், 

ரெலாயுதம்   இேண்டாம் குற்றொைி என்றும் மற்றெர்கள் முளறரய 

அய்யன் வ ருமாள், ேங்கொம, . ெின்ே முேியாண்டி , மாரிமுத்து ரெலு 

மூன்று முதல் ஆறாெது குற்றொைிகள் எே ெழக்கு வதாடேப் ட்டது. 

முதல்லாம் குற்றொைி தளல மளறொேதால் தீெிேமாகத் ரதடத் 



வதாடங்கியது.  டத் ரதாடு  ெேீொமி என்றஎ ர ாப் வகாளலயின் 

முதலாம் குற்றொைி ரதளெ. கண்டு  ிடித்து தரு ெர்களுக்கு தகுந்த 

 ரிசு தேப் டும் என்ற ரநாட்டீஸ் எல்லா இடங்கைிலும், 

 த்திரிளககைிலும் ர ாடப்  ட்டது   

ெட்டத்தின் நீண்ட கேங்கைில்  இருந்து தப்  ெேீொமி இந்தியாவுக்கு 

தப் ிப் ர ாய் இருக்க ரெண்டும் அது முடியெில்ளல   

****  

 ஒருெர்  ின் ஒருொேக மூன்றாம் முதல் ஆறாம் குற்றொைிகள் ளகது 

வெய்யப்  ட்டேர். ரெலாயுதமும் ெேீாொமியும்  தளல 

மேளறொோர்கள். ெில நாட்கைின்  ின் வெளுத ரெலாயுதமம், 

கலாஹாெில் ளெத்து   ளகது வெய்யப் ட்டான். ஐந்து மாதங்கைாக 

 ல இடங்ளகைில் ெேீொமி ஒைிந்து ொழ்ந்தான்.. ஒரு நாள் அெேின் 

தாடியும்  முடியும் ெைர்ந்ததால் முடி வெட்டி தாடிளய  ெெேம் வெய்ய   

கண்டியில் இருெர் ரெளல வெய்த  ஒரு ெலூனுக்கு ர ாோன் . அந்த 

ெலூனுக்கு  ெந்தெேின் அழுக்கு   டிந்த  ொேத்ளதயும் ரெேடி கண்டு 

நாெிதன் முகம் சுைிததான். ெந்தெனுக்கு மறுப்பு வதரிெிக்காமல் முடி 

வெட்டி ெெேம் வெய்யும் வ ாது ெந்தெேின் முகம் முன்ோல் இருந்த 

கண்ணாடியில்   வதரியத் வதாடங்கியது, உடரே அென் யார் என்று 

அளடயாைம் கண்டு அளத உர்ஜிதப்  டுத்த முடி வெட்டிக் 

வகாண்டிருந்த ொடிக்ளகயாைேிடம்   தேக்கு மலம ெலம்  கைிக்க 

ரெண்டி இருக்கிறது ெில நிமிடங்கைில் ெந்துெிடுரென்  என்று வ ாய் 

வொல்லி வ ாலீெி ரநாட்டீெில் இருந்த  டம்  நிளேவுக்கு ெந்தது . 

உடரே தான் வெய்த ரெளலரய  உதெியாைேிடம்  வகாடுத்து ெிட்டு 

அளறக்குள் ர ாய் ர ாலீஸ் ரநாட்டிெில் இருந்த    டத்ளத எடுத்து 

 ார்த்தான்    உடரே ர ாலீஸ் ரதடும் முதலாம் குற்றொைி ெேீொமி 



என் ென்  எே அறிந்தான். உடரே  க்கத்து துணி ளதப் ென் 

களடக்குப் ர ாய் ர ாலீசுக்கு ர ான் வெய்து ெிெயத்ளத வொன்ோன் . 

ெில நிமிடங்கைில்  ஐந்து ர ாலீஸ்காேர்களும் இன்ஸ்வ க்டரும் 

ெலூனுக்கு ெந்து ெேீொமிளய ளகது வெய்தேர். ெேீொமி அளத 

எதிர் ார்கெில்ளல .  ல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப் டுொன் என் து 

உண்ளம  

ஆறு குற்றொைிகள் ரமலாே ெழக்கு திறளமயாே நீதி தியின் கீழ் 

நடந்தது  55 ொட்ெிகள் ொழகில் ொட்ெி வொன்ேர்கள். வகாளல 

குற்றொைிகளை தெிே ரெறு ஒருெரும் கண்ணால்  ார்கெிளல.. 

குற்றெைிக்ைில் ெிலர்  ழிளய ெேீொமிமீதும் ரெலாயுத்தின்  மீதும் 

சுமத்திோேகள். வ ரிய துளேளய வகாளல வெய்யத் திட்டம் 

தீட்டியெர்கள் அெர்கள் இருெருரம என்றார்கள். ெழக்குக முடிெில் 

நீத தி முதல் இேண்டு ரக குற்றொைிகரை வகாளலக்கு காேணம் 

என்றும் மாற்றெர்கள் அதில் ஈடு டாத ொறு  ஜூரிகளுக்கு நீதி  ாதி 

எடுத்து  வொன்ோர். நீதி தி வொன்ேளத ளெத்து ெேீொமியும் 

ரெலாயுதமும்  குற்றொைிகள் எே ஜூரிமார்கள் தீர்ப்பு அைித்தேர் 

மற்றெர்கள் நால்ெேளேயும்  ர ாதிய ஆதாேம் இல்லததால் நிே ோதிகள் 

எே ெிடுதளல வெய்தேர். அப் லீ் ரகார்ட்டிலும் முதல் இேண்டு 

குற்றொைிகைின் மேண தண்டளே நீக்கப்  டெில்ளல   

 

1942  ஆம் ஆண்டு வ ப்ேெரி  மாதம்      27  ஆம் தகதி களல 8 மணிக்கு 

ெேீாொமியும் அடுத் நாள் அரத ரநேம்  ரெலாயுதமும்  வகாழும்பு 

வெலிக்கட வஜயிலில் தூக்கில் இடப் ட்டேர் இந்த வகாளலக்கு  ின் 

 ல ரதாட்டங்கைின் வ ரியதுளேமார் ரதயிளல  ரதாட்டத்தில்  ரெளல 

வெய் ெர்களை மேிதா ிமாேத்ரதாடு நடத்த வதாடங்கிோர்கள் . ஜார்ஜ் 



ர ாப் ின் கல்லளற புவெல்லாெ அங்கிைிக்ன் ெர்ச்ெின் அருகில் உள்ை 

கல்லளறயில் இன்றும் காணலாம்   

 

****   

 


