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மீண்டும் யாழ்.பல்கைலக்கத்துக்குள் பிரேவசித்த காந்தி!

காந்தி எைத மனதில் ைவத்துக்ெகாண்டு என்னிடம் இந்தக் ேகள்விையக் ேகட்கிறான்

என்பைத  என்னால்  புrந்துெகாள்ள  முடியவில்ைல.  உண்ைமையச்  ெசான்னால்

புலிகளுக்குத்  ெதrந்துவிட்ட  விடயங்கைள  மட்டுேம  நான்  புலிகளுக்கு

ஒவ்ெவான்றாகச் ெசால்லி வந்துள்ேளன்.  எனது வாழ்க்ைகயில்  நடந்து முடிந்துள்ள

எல்லா  விடயங்கைளயும்  புலிகளுக்குச்  ெசால்வது  சாத்தியமில்ைல  எனினும்,

புலிகளுக்கு  ேதைவப்பட்ட  எனக்கு  ெதrந்த  விடயங்கள்  பலவற்ைறேய  நான்

இன்னமும் ெசால்லி முடிக்கவில்ைல.

அதற்கு  ஒரு  காரணம்,  எனக்குத்  ெதrந்த  விடயங்களில்  புலிகளுக்கும்  ெதrந்த

விடயங்கள் என்ன என்ன என்பது எனக்குத் ெதrயாமல் இருந்தது. எனேவ புலிகளாக

ஒரு  விடயத்ைதக்  ேகட்கும்  ேபாது  மட்டுேம  அது  பற்றிச்  ெசான்ேனன்.  அதிலும்

புலிகள் சந்ேதகப்பட முடியாதபடி சில விடயங்கைள மைறத்ேத கூறிேனன். அத்துடன்

புலிகள்  எதிர்பார்த்த  என்.எல்.எப்.r  இயக்கம்  ேபான்ற  விடயங்கள்  எனக்குத்

ெதrந்திருக்கவில்ைல. அவ்வளவு தூரம் அந்த இயக்கத்தினர் என்னிடம் தமது இயக்க

விவகாரங்கைள ஒளித்து ைவத்திருந்தனர்.

அதற்கு உதாரணமாக ஒரு ேவடிக்ைகயான சம்பவத்ைதக் குறிப்பிடலாம். இப்ெபாழுது இலண்டனில் வசித்துக்ெகாண்டு

சிறிய பிரமுகராக வலம் வரும் ஒருவர், அப்ெபாழுது என்.எல்.எப்.r இயக்கத்தின் ெசயற்பாட்டாளராக இருந்தார். அவர்

ஒருமுைற ஒரு சிறிய பார்சல் ஒன்ைற எனது கைடயில் ெகாண்டுவந்து தந்து,  அைத என்ன காரணம் ெகாண்டும்

பிrத்துப்  பார்க்க  ேவண்டாெமனவும்,  தான்  குறிப்பிடும்  ஒரு  நபrடம்  அைதப்  பத்திரமாக  ஒப்பைடக்கும்படியும்

கூறிச்ெசன்றார்.

அவ்வாறு  அவர்  குறிப்பிட்ட  நபர்  வந்தெபாழுது,  நான்  அந்தப்  பார்சைல  மிகவும்  கவனமாகவும்,  பவ்வியமாகவும்

அவrடம் ெகாடுத்ேதன்.  அதற்குக் காரணம்,  அந்தப் பார்சலில் புதியவைக ஆயுதம் ஏதாவது இருக்குேமா என்று நான்

கருதியதுதான்!  அந்தப் பார்சைல வாங்கிய ேதாழர் என்மீது ெபrதும் மதிப்பு ைவத்திருந்தவர் என்றபடியால்,  எனக்கு

முன்னாேலேய  அைதப்  பிrத்துப்  பார்த்தார்.  அதற்குள்  அந்த  இயக்கத்தினர்  ெவளியிட்டு  வந்த  இலக்கு  என்ற

சஞ்சிைகயின் இரண்டு பிரதிகள்தான் இருந்தன! அதில் ஒன்ைற அவர் எனக்குத் தந்துவிட்டுச் ெசன்றார்.

இதுதான் அந்த  இயக்கத்தினர் என்னிடம் இரகசியங்கைள  ஒளித்து  ைவத்த  இலட்சணம்.  ஆனால்  நான் புலிகளால்

ைகதுெசய்யப்பட்ட பின்னர் நடந்த விசாரைணகளின் ேபாது,  என்.எல்.எப்.r இயக்கம் என் ேபான்றவர்களிடம் ஒளித்து

ைவத்த  பல  விடயங்கைள  புலிகள்  தாராளமாக  அறிந்து  ைவத்திருப்பைதக்  கண்டு  வியப்புற்ேறன்.  என்ேபான்ற

என்.எல்.எப்.r இயக்கத்திடம் நம்பிக்ைகயற்றிருந்த, பல இயக்கத்தவருடனும் பழகிய, விடயங்கைள ஒளிக்கத் ெதrயாத

ஒருவrடம், அந்த இயக்கம் தனது இரகசியங்கைள மைறத்தைத நான் தவறு என்ற ெசால்ல மாட்ேடன். ஆனால் அதில்

இருந்த சிறுபிள்ைளத்தனமான சிலrன் ெசயற்பாடுகைளக் குறிப்பிடேவ இங்கு அைதக் குறிப்பிட்ேடன்.

அந்த  இயக்கத்தின்  இரகசியம்  காப்பதில்  இருந்த  எதிர்மைறயான  ெசயற்பாடு  ஒன்ைறயும்  இங்கு  நான்  ெசால்ல

விரும்புகிேறன்.  அந்த இயக்கத்தில் ஆதரவாளராக மட்டும் இருந்துெகாண்டு,  கைல இலக்கிய சஞ்சிைக ஒன்ைறயும்

சில  நண்பர்களுடன்  ேசர்ந்து  நடாத்திய  ஒருவர்,  யாழ்.பல்கைலக்கழகத்தில்  படித்துக்ெகாண்டிருந்தார்.  எனது

நண்பராகவும் இருந்தார். இப்ெபாழுது அவரும் இலண்டனில் வாழ்ந்துெகாண்டு, புலிகளுக்காக இைணயத்தளங்களிலும்,

பத்திrைககளிலும் இல்லாத ெபால்லாத ெபாய்கைள எல்லாம் எழுதியும் வருகிறார்.

அவர் ஒருமுைற எனது கைடக்கு வந்து, இன்னும் சிறிது ேநரத்தில் பல்கைலக்கழக ஊழியர்களின் சம்பளப் பணத்ைத

சிலர்  எடுத்து  வரவுள்ளதாகவும்,  அைதத்  தமது  என்.எல்.எப்.r  இயக்கம்  ெகாள்ைளயடித்துச்ெசல்ல  காத்துக்

ெகாண்டிருப்பதாகவும்  ெசால்லிவிட்டு,  தானும்  அைதப்பார்க்கத்தான்  பல்கைலக்கழகத்துக்கு  முன்னால்  உள்ள  எனது

கைட வாசலில் காத்துக் ெகாண்டிருப்பதாகவும் ெசான்னார். 

சிறிது  ேநரத்தில்  அவர்  குறிப்பிட்டது  ேபாலேவ  சம்பளப்பணம் ெகாள்ைள  ேபான  ெசய்தி காட்டுத்தீ  ேபால  எங்கும்

பரவியது.  எனக்குச்  ெசய்தி  ெசான்ன  நண்பருக்கு  தைலகால்  புrயாத  சந்ேதாசம்.  பறந்தடித்துக்ெகாண்டு

பல்கைலக்கழகத்துக்குள்  பாய்ந்து  ெசன்றார்.  எமது  ெகாள்ைககளின்படி  ெகாள்ைளகைள  நான்

ஏற்றுக்ெகாள்ளாவிட்டாலும்,  அன்று  எல்லா  இயக்கங்களும்  தமது  ெசலவுகளுக்கு  ெகாள்ைளயடிப்பைதேய  தமது

அடிப்பைடக்  ெகாள்ைககளில்  ஒன்றாக  வrத்துக்ெகாண்டு  ெசயற்பட்டுக்  ெகாண்டிருக்ைகயில்,  உண்ைமயில்

மக்களுக்காக  விசுவாசத்துடன்  ெசயற்பட்டுக்  ெகாண்டிருக்கும்  இவர்களும்  ஒரு  ெதாைக  அரச  பணத்ைதக்

ெகாள்ைளயடித்துத்  தமது  ெசயற்பாடுகளுக்குப்  பயன்படுத்துவதில்  தவறில்ைல  என  நானும்  எனக்குள்  சமாதானம்

ெசய்து ெகாண்ேடன்.

ஆனால் பின்னர்தான் ேசாகச் ெசய்தி கிைடத்தது. எனக்குச் ெசய்தி ெசால்லிவிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் ெசன்ற அந்த நண்பர்

வாடிய முகத்துடன் திரும்பி வந்து, அந்தப் பணத்ைத தமது சாகாக்கள் ெகாள்ைளயிடுவதற்கு முன்னர் ேவறு யாேரா

அடித்துச்  ெசன்றுவிட்டதாகச்  ெசான்னார்.  பின்னர்  அவேர  சிறிது  ேநரம்  கழித்து  திரும்பவும்  வந்து,  தாம்  அைதக்

ெகாள்ைளயிடப்  ேபாவதாக  அறிந்த  புலிகள்  முந்திக்ெகாண்டுவிட்டார்கள்  என்ற  தகவைலயும்  ெசான்னார்.  இவர்

ேபான்றவர் (என்.எல்.எப்.r இயக்கத்தின் நடவடிக்ைககைள முன்னேர அறிபவராக) இருக்ைகயில், புலிகள் தகவல்கைளப்

ெபற்றுக்ெகாண்டு முந்திவிடுவதில் என்ன ஆச்சrயம் என எண்ணிக்ெகாண்ேடன்.

இப்படியான ஒரு நிைலயில் இருந்துவந்த என்ைனப் பார்த்து காந்தி ேகட்ட ேகள்வி சற்றுத் திைகக்க ைவத்தது.

“என்ன  விடயத்ைத  எண்டு  குறிப்பிட்டுச்  ெசான்னால்,  எனக்குத்  ெதrந்தைதச்  ெசால்லிறன்”  என  நான்  காந்தியிடம்

கூறிேனன்.

“உனக்குத்  ெதrயும்தாேன  என்ெனன்ன  விசயத்ைத  ெசால்லாமல்  ஒளிச்சு  ைவச்சிருக்கிறாய  எண்டு;”  எனக்  காந்தி

உறுமிவிட்டு, அந்தக் ெகாட்டனால் எனது நாrப்பக்கமாக மீண்டும் ஒரு அடி விட்டான்.

நான்  வைளந்து  ெநளிந்துவிட்டு,  என்ன  ெசால்வது  என்று  ெதrயாமல்  ேயாசித்துக்ெகாண்டு  நின்ேறன்.  அவன்தான்

ெதாடர்ந்தான்.
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“கம்பசிைல  (பல்கைலக்கழகத்தில்)  உனக்கு  ஆர்ஆேராைட  எல்லாம்  ெதாடர்பு  இருந்தது  எண்டைத  ஒளிக்காமல்

முழுக்கச் ெசால்லு. தில்ைல, ெசல்வி, மேனாகரன், சிவரமணி, ெடாக்டர் சிறதீரன், ராஜினி திராணகம, ெடாக்டர் ராஜன்

கூல்,  சித்திரேலகா,  ஏ.ேஜ.கனகரத்தினா,  நுஃமான்,  சிவரஞ்சித்,  விமேலந்திரன்,  ெஜயபாலன்,  ேசரன்  இப்படிப்

பலேபேராைட  நீ  ெநருக்கமான  ெதாடர்பு  ைவச்சிருந்திருக்கிறாய்.  இைவெயல்லாம்  எங்களுக்கு  எதிரான  ஆட்கள்.

இைவெயல்லாம் உன்ேனாைட எங்கைளப் பற்றி என்ன கைதக்கிறைவ எண்டைதச் ெசால்லு” என்றுவிட்டு என்ைன

உறுத்துப் பார்த்தான் காந்தி.

அவன் குறிப்பிட்டவர்களில் சிவரஞ்சித் புலிகளின் மிகத் தீவிர அனுதாபி. அவர் முன்னின்று நடாத்தும் பல்கைலக்கழக

மறுமலர்ச்சிக்  கழகம்  புலிகளின்  ஒரு  துைண  அைமப்புப்  ேபான்றது.  அைதவிட  புலிகளுக்குச்  சார்பாக  பல

ெவளியடீுகைளயும்  அவர்  ெவளியிட்டு  வந்துள்ளார்.  கலாநிதி  ேஜம்ஸ்  r.ரட்ணம்  எழுதி  அவர்கள்  ெவளியிட்ட

எல்லாளன்  சமாதியும்  வரலாற்று  ேமாசடியும்  என்ற  நூைல  எமது  ேநாேதர்ண்  பிறின்ேரர்ஸ்  அச்சகத்தில்  நான்

அச்சிட்டும்  ெகாடுத்துள்ேளன்.  தமிழ்த்  ேதசியத்ைத  முன்னிறுத்தி,  க.சிதம்பரநாதனின்  ெநறியாள்ைகயில்  யாழ்

குடாநாட்டின் மூைலமுடுக்ெகல்லாம் ேமைடேயற்றப்பட்ட  மண்  சுமந்த  ேமனியர் நாடகத்திலும் சிவரஞ்சித்  முக்கிய

பாத்திரத்தில் நடித்துமிருந்தார்.

அப்படியான  ஒருவைர  புலிகளுக்கு  விேராதமானவர்களின்  பட்டியலில்  காந்தி  ேசர்த்துக்ெகாண்டு  வினவியதற்குக்

காரணம் இருக்க ேவண்டும்.  ஏெனனில் சிவரஞ்சித் புலிகளின் ஒரு விசுவாசியாக இருந்தேபாதிலும்,  புலிகளின் சில

நடவடிக்ைககள் சம்பந்தமாக முரண்பாடும் விரக்தியும் அைடந்திருந்தார் என்பைத நான் அறிேவன்.  பல்கைலக்கழகம்

ேபான்ற புத்திஜீவிகள் நிைறந்த ஒரு இடத்தில் ெசயல்பட்டுக்ெகாண்டிருந்த சிவரஞ்சித், அவருைடய ெநருங்கிய ேதாழர்

ரவிேசகர் ேபான்ேறாருக்கு, புலிகளின் அராஜகச் ெசயல்களால் இக்கட்டான ஒரு நிைல இருந்து வந்தது. இயல்பாகேவ

ஓரளவு ேநர்ைமயான தன்ைமையக் ெகாணடிருந்த சிவரஞ்சித், புலிகளின் இத்தைகய நடவடிக்ைககைள ெவறுத்தாலும்,

தமிழ்  ேதசியத்தின்பால்  அவர்  ெகாண்டிருந்த  அவா,  அவைரப்  புலிகளின்  வாைலப்  பிடித்தவண்ணம்  ஓட

ைவத்துக்ெகாண்டிருந்தது.

இருப்பினும்  மண்  சுமந்த  ேமனியர்  நாடகம்  அரங்ேகற்றப்பட்ட  பின்னர்,  அந்த  நாடகத்ைதத்  தயாrத்து  அளித்த

பல்கைலக்கழ கலாச்சாரக்குழுவுக்குள் பாரதூரமான கருத்து முரண்பாடுகள்  ஏற்பட்டன.  இந்தக் குழுவில்,  அன்ைறய

காலகட்டத்தில்  இயங்கிய  எல்லா  ஆயுதப்ேபாராட்ட  இயக்கங்கைளயும்  ேசர்ந்த  பல்கைலக்கழக  மாணவர்கள்

உறுப்பினர்களாக இருந்தனர்.

முக்கியமாக சிவரஞ்சித்,  தில்ைல,  ெசல்வி,  அம்பிகா,  ேமாகன்,  ேயாகர்,  சர்ேவந்திரா,  அ.ரவி,  விந்தன்,  விஜயரத்தினம்

எனப் பலர் அதில் இருந்தனர். அவர்கைள வழி நடாத்தியவராகக் கருதப்பட்ட க.சிதம்பரநாதன் பல்கைலக்கழகம் சாராத

ெவளி  ஆளாக  இருந்தார்.  (அப்ெபாழுது  அவர்  இப்ெபாழுது  இருப்பதுேபால  பல்கைலக்கழக  விrவுைரயாளராக

இருக்கவில்ைல)  அவர்  யாழ்.  ெசன்ேஜான்ஸ்  கல்லூrயில்  கற்பித்துக்  ெகாண்டிருந்தார்.  அவர்  தவிர  அதில்

சம்பந்தப்பட்டிருந்த ஒரு ெவளி ஆள் நான் மட்டுேம.

மண்  சுமந்த  ேமனியர்  கைதக்கான  கரு  உருவாக்கப்பட்ட  சூழ்நிைலைம  சுவாரசியமானது.  அந்தக்  காலகட்டத்தில்

க.சிதம்பரநாதன் என்னுடன் மிக ெநருக்கமான ெதாடர்பில் இருந்தார்.  என்ைனச் சந்திக்காத நாட்கள் இல்ைலெயன்ேற

ெசால்லலாம்.  அவருக்கு  புலிகளின்  அப்ேபாைதய  அரசியல்  ெபாறுப்பாளர்  திlபனுடனும்  மிக  ெநருங்கிய  ெதாடர்பு

இருந்தது.  அதன்காரணமாக புலிகளின் உள் பிரச்சிைனகள் உட்பட புலிகளின் பல விடயங்கள் சிதம்பரநாதன் ஊடாக

எனக்கும் கிைடத்து வந்தது.  என்னுடன் இருப்பது ேபாலேவ சிதம்பரநாதனுக்கு அவருடன் ஒன்றாகக் கற்பித்த எனது

நண்பரும் அயலூரவருமான ெபான்.சிவராசா மாஸ்டருடனும் ெநருங்கிய ெதாடர்பு இருந்தது. அேதேபால எமது கட்சித்

ேதாழரும்  ஆசிrய  சங்கச்  ெசயலாளருமான  ேதாழர்  எம்.குமாரசாமி  மாஸ்டருடனும்  சிதம்பரநாதனுக்குத்  ெதாடர்பு

இருந்தது. எமது கட்சித் ேதாழர்கள் பலருடனும்கூட எம்மூலமாக அறிமுகம் இருந்தது.

இலங்ைகயில் ஒவ்ெவாரு மாதமும் ெபௗர்ணமி விடுமுைற தினமாைகயால்,  ஒவ்ெவாரு ெபௗர்ணமி தினத்தன்றும்

நான்,  சிவராசா  மாஸ்டர்,  சிதம்பரநாதன்,  ஓய்வுெபற்ற  தபாலதிபர்  ேதாழர்  பதஞ்சலிநாதன்  ஆகிேயார்  குமாரசாமி

மாஸ்டர் வடீ்டில் அன்ைறய இரவு கூடி பல விடயங்கைளயும் கலந்துைரயாடுவதுடன், சிறிது மதுவும் அருந்தி இரவு

உணவும்  உண்பது  ஒரு  குறிப்பிட்ட  காலம்  வைர  வழக்கத்தில்  இருந்து  வந்தது.  இரண்ெடாரு  தடைவ  சிவராசா

மாஸ்டrன்  ெசாந்தக்  கிராமமான  உடுத்துைறக்குச்  ெசன்று  இரவு  தங்கி,  இரவிரவாகக்  கடற்கைரயில்  இருந்து

கைதத்துவிட்டும் வந்திருக்கிேறாம்.

இந்தச் சந்தர்ப்பங்களில் சிவராசா மாஸ்டர் சிதம்பரநாதைனப் பார்த்து, “சிதம்பரநாதன் உம்முைடய நிைலப்பாடு என்ன?”

என ேகலியாகக் ேகட்பதுண்டு.  அவர் நைகச்சுைவயாகக் ேகட்டாலும் அதற்கு ஒரு அர்த்தம் இருந்தது.  சிதம்பரநாதன்

தான் ஒர் இயக்கத்ைதயும் சாராத ஒரு நடுநிைல நபர் எனச் ெசால்லிக்ெகாண்டாலும், அவர் புலிகள் மீது அதிகமான

விசுவாசம் ெகாண்டிருந்தார் என்பது சிவராசா மாஸ்டருக்குத் ெதrயும். எமக்கும்கூட அது ெதrந்திருந்தது.

சிதம்பரநாதனின் நிைலப்பாடு பற்றிய சிவராசா மாஸ்டrன் ேகள்விக்கு, சிதம்பரநாதன் ேநரடியாகப் பதில் ெசால்லாமல்

சிrத்துச் சமாளித்துவிடுவார். ஆனாலும் எமக்குள்ளான உறவு மிகவும் அந்நிேயான்யமாகேவ இருந்து வந்தது.

சிதம்பரநாதைனப் ெபாறுத்தவைர, எமக்குத் ெதன்னிலங்ைகயில் உள்ள முற்ேபாக்கு சக்திகளுடன் இருந்த ெதாடர்புகள்

பற்றி நிைறயத் ெதrயும்.  அவர் என்னிடம் அடிக்கடி கூறும் ஒரு  விடயம் உண்டு  கடந்தகால தமிழ் ேதசியவாதத்

தைலைமகள்  ெதன்னிலங்ைக  முற்ேபாக்கு  சகதிகளுடன்  ெதாடர்பு  ெகாள்ளாமல்  இருந்தது  தவறு  என்றும்,

ெதன்னிலங்ைகயிலுள்ள ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு சக்திகைளயும்,  தற்ேபாைதய தமிழ் ேதசிய விடுதைல சக்திகைளயும்

(புலிகள்?) ஒரு சமாந்தரமான பாைதக்குக் ெகாண்டுவர ேவண்டும் என்றும் ெசால்வார்.  அவரது மைனவி பத்மினியும்

(புலிகளின்  காலத்தில்  அவர்களால்  தமிழ்  ேதசியக்  கூட்டைமப்புப்  பகாராளுமன்ற  உறுப்பினராக  ஆக்கப்பட்டவர்)

ெதன்னிலங்ைகயில்  இருந்த  சில  சிங்கள  முற்ேபாக்குப்  ெபண்ணியவாதிகளுடன்  ெதாடர்பு  ெகாண்டிருந்ததுடன்,

யாழ்.பல்கைலக்கழகத்திலும் சில முற்ேபாக்கு ெபண் விrவுpைரயாளர்கள், மாணவிகளுடன் ெதாடர்பில் இருந்தார்.

1983 ஜீைல 23ம் திகதி இரவு புலிகள் திருெநல்ேவலியில் இராணுவ ட்ரக் வண்டி மீது தாக்குதல் நடாத்தி 13 இராணுவ

வரீர்கைளக்  ெகான்ற  ேபாது,  அதற்குப்  பதிலடியாக  அடுத்தநாள்  காைல  இராணுவத்தினர்  ெபருந்ெதாைகயாக

அவ்விடத்துக்கு வந்து திருெநல்ேவலியிலிருந்து கந்தர்மடம் சந்திவைர பல ெபாதுமக்கைளச் சுட்டுக் ெகான்றனர். அந்த

ேநரத்தில் இராணுவத்தினrன் ைககளில் அகப்பட்டு உயிர் தப்பியவர்களில் சிதம்பரநாதனும் ஒருவர்!

ெதாடரும்……..
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