8 க ொலை; 21 வழிப் பறி; என் வுன்ட்டர்
கெய் யப் பட்ட தூத்து ்குடி துலரமுரு ன்;
நடந் தது என்ன?

என்கவுன்ட்டர் செய்யப்பட்ட துரைமுருகன்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதுக்ககாட்ரட அருககயுள்ள கூட்டாம்புளி, காமைாஜ் நகரைச் கெர்ந்தவர்
துரைமுருகன். ஆைம்பத்தில் ெின்னச் ெின்ன திருட்டுகளில் ஈடுபட்டு வந்தவர் படிப்படியாக வளர்ந்து
ைவுடியாக மாறியிருக்கிறார். இவருக்சகன தனியாக ககங்க் எதுவும் கிரடயாது. அவ்வப்கபாது
ஆட்கரளச் கெர்த்துக்சகாள்வார். ஒரு ெம்பவத்துக்கு உடன் கெர்ப்பவரை அடுத்த ெம்பவத்துக்கு
ஈடுபடுத்தாதது இவைது வழக்கம். கடந்த 2001-ல் முத்ரதயாபுைத்தில் மதுகபாரதயில் ஏற்பட்ட
தகைாறில் சநருங்கிய உறவினைான ெீனி என்ற ெீனிவாெகத்ரத சகாரை செய்ததன் காைணமாக
ைவுடிகளின் பட்டியலில் கெர்க்கப்பட்டார்.

என் கவுன்டர் செய்யப்பட்ட இடத்ரத பார்ரவவிட்ட எஸ்.பி செயக்குமார்

இவர்மீது தூத்துக்குடி, மதுரை, சதன்காெி, ைாமநாதபுைம் உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களில் 8 சகாரை
வழக்கு, 21 வழிப்பறி, 6 திருட்டு என சமாத்தம் 35 வழக்குகள் உள்ளன. கடந்த 16-ம் கததி தூத்துக்குடி
கடற்கரைப் பகுதியில் பதுங்கியிருந்தவரை உதவி ஆய்வாளர் ைாெபிைபு தரைரமயிைான
தனிப்பரடயினர் சுற்றிவரளத்துப் பிடிக்க முயன்றனர். அப்கபாது, உதவி ஆய்வாளர் ைாெபிைபு,
காவைர் கடவிட்ைாென் ஆகிகயாரை அாிவாளால் கண்மூடித்தனமாகத் துரைமுருகன் தாக்கியதால்,
இருவருக்கும்
இடது
ரககளில்
சவட்டு
ஏற்பட்டது
என
காவல்துரற
தைப்பில்
சதாிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இரதயடுத்து துரைமுருகன் ெம்பவ இடத்திகைகய என்கவுன்ட்டர் செய்யப்பட்டார். துரைமுருகன்
ெிக்கியது எப்படி என, தூத்துக்குடி கபாலீஸார் ெிைாிடம் கபெிகனாம், “துரைமுருகன் பணத்திற்காக
ஆட்கரளக் கடத்தி பின்னர் சகாரை செய்வரத சதாழிைாகக் சகாண்டவர். ஆைம்பத்தில் தனது
முன்ககாபத்தாலும், ெின்னச் ெின்ன காைணங்களுக்காகவும் அடிதடி, சகாரை வழக்குகளில் ெிக்கி பின்
ைவுடியாகியிருக்கிறார். சகாரை செய்து உடரை ெைமாாியாக குத்தியும், சவட்டியும் புரதப்பதுதான்
துரைமுருகன் பாணி

என் கவுன்டர் செய்யப்பட்ட துரைமுருகன்

சநல்ரை மாவட்டத்தில் ஒரு சபண்ணுடன் ஏற்பட்ட பழக்கத்தால் அந்தப் சபண்ணுக்காக அவாின்
கணவர், உறவினர்கள் என 3 கபரை சகாடூைமாக சவட்டிக் சகாரை செய்திருக்கிறார்.
தூத்துக்குடியில் மற்சறாரு சபண்ணுடன் ஏற்பட்ட பழக்கத்துக்காக முருகன் என்பவரைக்
சகாரைசெய்து அவைது வீட்டின் அருகககய புரதத்திருக்கிறார். இவர், ெிரறயில் இருந்து தன்ரன
ொமீனில் எடுத்தவரைகய சகாரை செய்து அரைகுரறயாக தீயிட்டு எாித்து தனது ஆரடகரள
அந்த உடலுக்கு அணிவித்து, தான் இறந்தது கபாை செட்அப் செய்து கபாலீஸாரைகய நம்ப ரவக்க
முயன்றார்.

இதுவரை 3 முரற குண்டர் தடுப்புச் ெட்டத்தில் ரகது செய்யப்பட்டவர் துரைமுருகன். கடந்த 2017-ல்
பாவூர்ெத்திைத்தில் நடந்த ஒரு சகாரை வழக்கில் ரகது செய்யப்பட்டு பாரளயங்ககாட்ரட மத்திய
ெிரறயில் இருந்தவர், கடந்த செப்டம்பர் 3-ம் கததிதான் சவளிகய வந்திருக்கிறார். துரைமுருகனின்
அக்கா சதன்காெி மாவட்டம் பாவூர்ெத்திைத்தில் திருமணமாகி குடும்பத்துடன் வெித்து வருகிறார்.
கடந்த

5-ம்

கததி

அங்குள்ள

ஒரு

ககாயில்

சகாரடவிழாவுக்குச்

சென்றகபாது,

ஒரு

சபண்ரண துரைமுருகன் கிண்டல் செய்திருக்கிறார்

இரதக் கண்டித்த அகத ஊரைச் கெர்ந்த செகதீஷுக்கும் துரைமுருகனுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு
பின்னர் ெமாதானம் அரடந்தனர். இரதயடுத்து, செகதீரஷ மது அருந்த செல்ைைாம் என காாில்
கடத்திக் சகாரை செய்திருக்கிறார். பாரளயங்ககாட்ரடயில் உள்ள துரைமுருகனின் நண்பைான
கொயலின்

உதவியுடன்

டக்கம்மாள்புைம்

பகுதியில்

உடரை

புரதத்துவிட்டு

தப்பிகயாடியிருக்கின்றனர். இந்த வழக்கில் கொயல் ெிக்கியபிறகக இதில் முக்கியமான குற்றவாளி
துரைமுருகன்தான் எனத் சதாியவந்தது.
கொயலிடமிருந்து தரைமரறவான துரைமுருகனின் செல்கபான் எண்ரண கபாலீஸார் வாங்கினர்.
ஆனால், துரைமுருகனின் நம்பர் ஸ்விட்ச் ஆப்பில் இருந்தது. இதற்கிரடயில் பை சகாரை வழக்கில்
ெம்மந்தப்பட்ட துரைமுருகனின் அண்ணன் செயைாமனின் மகன் சுதந்திைைாரெத் கதடி வந்கதாம்.
சமாட்ரட

அடித்துக்சகாண்டு

அவாிடமிருந்து

துரைமுருகனின்

கபாலீஸுக்கு
புதிய

கபாக்கு

எண்ரண

காட்டியவர்,

வாங்கிகனாம்.

ெமீபத்தில்

பிடிபட்டார்.

துரைமுருகனின்

தாயார்,

ெந்தனம்மாள் உடல் நைமின்றி இருந்ததால் அவரை ெிகிச்ரெக்காக சென்ரன, ைாொெி அரழத்துச்
சென்று துரைமுருகன், தூத்துக்குடிக்கு திரும்பிக் சகாண்டிருப்பதாக சுதந்திைைாஜ் மூைம் தகவல்
கிரடத்தது.

எஸ்.பி செயக்குமார்- சென்றி திகபன்

சுடப்பட்ட அன்று தூத்துக்குடியிலுள்ள தனது செயில் நண்பர்கள் பைாிடம் செைவுக்குப் பணம்
ககட்டிருக்கிறார். இதில் ெிைர் சகாடுத்த பணத்தின் மூைம் துரைமுருகன் தூத்துக்குடியில் இருப்பது
உறுதியானது. இரதயடுத்து அவைது எண்ணின் செல்கபான் டவரை சதாடர்ந்து கண்காணித்துக்
சகாண்கட இருந்கதாம். முள்ளக்காடு அருகிலுள்ள ககாவங்காட்டில் இருந்து கடற்கரைக்குச்
செல்லும் வழியில் உள்ள அடர்ந்த காட்டுப்பகுதியில் அவைது செல்கபான் டவர் காட்டியது.
உடனடியாக அந்தப் பகுதிரயச் சுற்றிவரளத்துப் பிடிக்க முயன்கறாம். ஆனால், எங்கரளகய
அாிவாளால் தாக்கினார். இரதயடுத்கத மூன்று முரற சுட்கடாம். துரைமுருகனுடன் இருந்த திருச்ெி
ஆகைாக்கியைாஜ், தூத்துக்குடி ைாொ ஆகிகயார் தப்பிகயாடினர். அவர்கரளத் கதடி வருகிகறாம்”
என்றனர். துரைமுருகன் ஒரு ைவுடி என்றாலும் அவரை கபாலீஸார் என் கவுன்டாில் சுட்டதற்கு மனித
உாிரம அரமப்புகள் உள்ளிட்ட பை அரமப்புகள் கண்டனம் சதாிவித்திருக்கிறது

என் கவுன்டர் செய்யப்பட்ட காட்டுப்பகுதி

இதுகுறித்து மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் வழக்கறிஞர் சென்றி திகபனிடம்
கபெிகனாம், “தமிழகத்தில் ஒரு ஆட்சகால்லிப் புலிரயப் பிடிப்பதற்குகூட, 20 நாட்கள் அவகாெம்
எடுத்து அந்தப் புலிரய உயிருடன் பிடித்திருக்கிறது வனத்துரற. ஆனால், ஸ்ரீசபரும்புதூாிலும்,
தூத்துக்குடியிலும் குற்றவாளிரய ஒன்றன்பின் ஒன்றாக சுட்டுக்சகாரை செய்திருக்கிறது
காவல்துரற. சுடப்பட்ட துரைமுருகன்மீது பை வழக்குகள் இருக்கின்றன. அவர் குற்றவாளி என்பரத
நாங்கள் மறுக்கவில்ரை. ’எச்ொிக்ரக விடுத்கதாம். அரதயும் மீறி எங்கரள அாிவாளால் தாக்கினார்
அதனால் தற்காப்புக்காகச் சுட்கடாம்’ என்கின்றனர் கபாலீஸார்.
காயம்பட்ட உதவி ஆய்வாளர், காவைர் இருவருக்கும் சொல்லி ரவத்தாற்கபாை இடது ரகயில்
காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு ைவுடி கபாலீரஸ தாக்கினால் இப்படியா தாக்குவார்? தப்பிகயாட
முயன்றகபாது சுடப்பட்டார் என்றார், அவைது பின் தரையில்தாகன குண்டு துரளத்திருக்க
கவண்டும்? அவைது உடலில் காயங்கள் இருந்ததாக அவைது குடும்பத்தினர் சொல்கிறார்கள். முன்கப
ரகது செய்து அந்தப் பகுதிக்கு அரழத்துச் சென்று என்கவுன்ட்டர் செய்திருக்கைாம் என
ெந்கதகிக்கிகறாம்.

ெிகிச்ரெ சபற்று வரும் உதவி ஆய்வாளர் ைாெபிைபு, காவைர் கடவிட் ைாென்

முட்டுக்கீழ் சுட கவண்டும் என்பதுகூட இந்தக் காவல்துரறக்குத் சதாியாதா? குற்றவாளிகரள
உயிருடன் பிடித்து ெட்டத்தின்முன் நிறுத்துவதுதாகன சபாறுப்பான காவல்துரறயின் பணி? கடந்த
மாதம் ’ஸ்டார் மிங் ஆபகைஷன்’ என்ற சபயாில் தமிழகம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட ஆபகைஷனில்
3,325 கபர் ரகது செய்யப்பட்டு அவர்களிடமிருந்து 1,110 பயங்கை ஆயுதங்கரளப் பறிமுதல்
செய்திருக்கிகறாம். இதில், 2,526 கபாிடம், ’நாங்கள் எந்தக் குற்றத்திலும் ஈடுபட மாட்கடாம்’ என
எழுதி வாங்கியுள்ளதாக தமிழக ெட்டம் ஒழுங்கு டி.ெி.பி மீடியாக்களில் கபட்டியளித்திருக்கிறார்.
உண்ரமயில் அந்த ஆபகைஷன் சவறும் கண்துரடப்பிற்காக மட்டுகம நடத்தப்பட்டது.
தமிழத்திலுள்ள ஏ, ஏ-ப்ளஸ் பட்டியலில் உள்ள அைெியல் சதாடர்புள்ள பை ைவுடிகள் ரகது
செய்யப்படவில்ரை. அகதகபாை துரைமுருகரன என்கவுன்ட்டர் செய்ததில் பிற ைவுடிகளுக்கு பயம்
ஏற்பட்டுவிடும் என காவல்துரறயினர் நிரனக்கிறார்கள். உயிருடன் பிடிக்காமல் என்கவுன்ட்டர்
செய்வது என்பரத ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாது. இது ஒரு தவறான துப்பாக்கிக் கைாொைம்” என்றார்
காட்டமாக. இதுகுறித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்.பி செயக்குமாாிடம் கபெிகனாம், ”ைவுடி
துரைமுருகரனச் சுற்றிவரளத்த தனிப்பரடயினர், ெைணரடந்து விடுமாறு அவாிடம்
சொல்லியிருக்கிறார்க

என் கவுன்டர் செய்யப்பட்ட இடத்தில் கிடந்த கத்தி, அாிவாள்

அவர் கபாலீஸாரை அாிவாளால் தாக்க முயன்றார். பின்னர், வானத்ரத கநாக்கிச் சுட்டு எச்ொிக்ரக
விடுத்து மீண்டும் ெைணரடந்துவிடுமாறு சதாிவித்திருக்கின்றனர். இரதயடுத்து முதலில் காவைர்
கடவிட்ைாெனுக்கு இடது ரகயில் அாிவாளால் சவட்டு விழுந்தது, அடுத்து எஸ்.ஐ., ைாெபிைபுவுக்கும்
இடது ரகயில் அாிவாள் சவட்டு விழுந்தது. இரதயடுத்து தங்களின் உயிரைக் காப்பாற்றிக்
சகாள்ளவும், தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிரையிலும்தான் துரைமுருகன் சுடப்பட்டார்” என்றார் அவர்.
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