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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (63)

63. திருெநல்ேவலியில் இராணுவத்தினருடன் கூடேவ தாக்குதலுக்குள்ளாகி இறந்த ெசல்லக்கிளி!

1983 ஜூைல 23ம் திகதி திருெநல்ேவலியில் இராணுவத்தினர் மீது புலிகள் தாக்குதல் நடாத்தி

அவர்களில்  13  ேபைரக்  ெகாைல  ெசய்த  அன்று  இரவு,  சம்பவம்  நடந்த  இடத்துக்கு  மிக

அருகாைமயில்  நான்  வாடைகக்குக்  குடியிருந்த  வடீ்டில்  நானும்  சில  ேதாழர்களும்

தங்கியிருந்ேதாம்.  அந்த  வடீு  பல்கைலக்கழகத்துக்கு  அருகாைமயில்  பரேமஸ்வராச்

சந்தியிலிருந்து  சிவன்  ேகாவில்  ெசல்லும்  வதீியில்  தபால்  கந்ேதாருக்கு  முன்னால்

அைமந்துள்ளது.  புலிகள் கண்ணெவடி மூலம் இராணுவத்ைதத் தாக்கிய பின்னர் இரு தரப்பும்

சரமாrயாகத் துப்பாக்கிப் பிரேயாகத்தில் ஈடுபட்டேபாது, துப்பாக்கிக் குண்டுகள் பறந்துவந்து நாம்

தங்கியிருந்த  வடீ்டின்  மீதும்  படபடெவன  விழுந்தன.  அன்றிரவு  நாம்  யாரும்  நிம்மதியாகத்

தூங்கவில்ைல.

அடுத்த நாள் காைல நானும் சில ேதாழர்களும் சம்பவம் நைடெபற்ற இடத்துக்குச் ெசன்றேபாது ெபரும் ெதாைகயான

மக்கள்  அவ்விடத்தில்  குழுமி  இருந்தனர்.  குண்டுெவடிப்பாலும்  துப்பாக்கிச்  சூடுகளாலும்  அயல்  வடீுகள்  சில

ேசதமைடந்திருந்தன.  புலிகள் அயலிலிருந்த வடீுகளின் மதில்களுக்குப் பின்னால் மைறந்திருந்து கண்ணி ெவடிைய

ெவடிக்க ைவத்துவிட்டு, பின்னர் துப்பாக்கியால் இராணுவத்தினர் மீது சுட்டதாக அயல் வடீுகளில் குடியிருந்த மக்கள்

ெதrவித்தனர்.

இந்த தாக்குதல் நடந்த இடம் பல்கைலக்கழகச் சந்தியிலிருந்து திருெநல்ேவலிச் சந்திப்பக்கமாக உள்ள ‘தபால்ெபட்டி’

சந்தியாகும்.  அந்தச்  சந்தியில்  ேமற்குப்புறமாக  ஒெரேயாரு  கைட  மட்டும்  இருக்கிறது.  அதன்  ேமல்புறம்  சீெமந்து

பிளாட்டினால்  ஆனது.  இராணுவத்தின்  மீதான  தாக்குதலின்ேபாது,  புலிகளின்  மூத்த  உறுப்பினர்களில்  ஒருவரான

‘ெசல்லக்கிளி’ இந்தக்கைடயின் ேமல்தளத்தில் நின்றுதான் தாக்குதலில் ஈடுபட்டார். பிரபாகரன் அவருக்கு எதிர்ப்புறமாக

வதீிக்கு அந்தப்பக்கம் இருந்த ஒரு வடீ்டின் மதிலின் பின்னால் சிலருடன் மைறந்திருந்து தாக்குதலில் ஈடுபட்டார்.

தாக்குதலின் உச்சக்கட்டத்தில் திடீெரன ெசல்லக்கிளி மீது சரமாrயான துப்பாக்கிச் சூடு  நடாத்தப்பட்டு,  அவர் அந்த

இடத்திேலேய சrந்து விழுந்து இறந்துவிட்டார்.  அந்த மர்மமான சூட்ைட ெசல்லக்கிளி மீது நடாத்தியவர் பிரபாகரன்

தான் என்ற விடயம்,  பிற்காலத்தில் பரவலாக எங்கும் ேபசப்பட்டது.  அவ்வளவு உறுதியாக பிரபாகரன் மீது குற்றம்

சாட்டப்பட்டதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருந்தன.

ஒன்று, பிரபாகரன் ெசல்லக்கிளிையச் சுட்டைத அவருடன் கூட இருந்த சிலர் கண்டதாகச் ெசால்லப்பட்டது.

இரண்டாவது,  ெசல்லக்கிளி மீது பிரபாகரனுக்கு எப்ெபாழுதுேம ஒர் அச்சம் இருந்து வந்ததாகத் ெதrகிறது.  அதற்குக்

காரணம்  தாழ்த்தப்பட்ட  சமூகத்ைதச்  ேசர்ந்த  ெசல்லக்கிளி  அந்தச்  சமூகத்துக்குப்  ெபாதுவாக  உள்ள  ேபார்க்குணம்

மிக்கவர்.  புலிகள்  இயக்கத்தில்  அஞ்சாைமயுடன்  வரீதீரமாகச்  ெசயல்பட்ட  ஒருவராகவும்,  பிரபாகரைனவிட

உயரமானவராகவும்,  ஆளுைம  மிக்கவராகவும்  அவர்  இருந்தார்.  இயக்கத்தில்  எல்லாவிடயங்களிலும்  தன்ைனேய

முதன்ைமப்படுத்துபவராக  இருந்த  பிரபாகரனுக்கு  ெசல்லக்கிளியின்  வளர்ச்சி  பிடித்திருக்க  நியாயமில்ைல.  எனேவ

இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்படுத்தி அவைரத் தீர்த்துக்கட்டிவிட்டதாக ெசய்திகள் உலாவின.

இந்த  விடயம்  உண்ைமதானா  என்பைத  என்னால்  உறுதியாகச்  ெசால்வதற்கு  என்னிடம்

ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்ைல. ஆனால் சந்ேதகப்படுவதற்குப் பல காரணிகள் உள்ளன. இந்தத்

தாக்குதல்  சம்பவத்தின்ேபாது  புலிகளுக்குப்  பின்னணியிலிருந்து  உதவுவதற்காக

யாழ்.பல்கைலக்கழகத்ைதச்  ேசர்ந்த  மூன்று  மாணவர்கள்  ெசன்றிருந்தனர்.  (இப்ெபாழுது

அவர்கள்  மூவரும்  ெவௗ;ேவறு  ெவளிநாடுகளில்  வாழ்வதாகத்  தகவல்)  அவர்கள்  மூவரும்

எனக்கு  நன்கு  பழக்கமானவர்கள்.  அவர்களிடம்  பிரபாகரன்  ெசல்லக்கிளிையச்  சுட்டது

உண்ைமதானா  என்பைத  அறியப்  பல  தடைவகள்  முயன்ேறன்.  நான்  அந்த  விடயத்ைத

அவர்களிடம் ேநரடியாகக் ேகட்காதேபாதும், விடயத்ைத அவர்கள் புrந்துெகாண்டு பதில் ஏதும்

கூறாமல் தட்டிக்கழித்துவிட்டார்கள்.

ெசல்லக்கிளியின்  அண்ணன்  ஒருவைர  எனக்குத்  ெதrயும்.  திருமணம்  ெசய்து  ெகாள்ளாத

அவர்,  ேமசன்  ேவைல  ெசய்து  வந்தார்.  அவர்  ேவைல  முடிந்து  வந்து  இரவில்  நல்லூர்  பண்டாரக்குளம்

ஒழுங்ைகயிலுள்ள  எனது  ெநருங்கிய உறவினர்  ஒருவrன் வடீ்டில்தான் படுப்பது  வழைம.  நான்  அங்கு  ெசல்லும்

ேநரங்களில் அவருடன் கைதத்துப் பழகியதால், ெசல்லக்கிளியின் மரணம் குறித்து அவrடமும் ஒருமுைற ேகட்ேடன்.

அவர்  பிரபாகரைன  ேநரடியாகக்  குற்றம்  சாட்டாமல்,  இயக்கத்தில்  அவரது  வளர்ச்சி  பிடிக்காத  உயர்  சாதிையச்

ேசர்ந்தவர்கள் சிலர் அவைரத் திட்டமிட்டுச் சுட்டுக் ெகான்றதாகத் தான் ேகள்விப்பட்டதாகச் ெசான்னார்.

இது  ஒருபுறமிருக்க  பிரபாகரனின்  ெசாந்தக்  குணாம்சம்கள்  பற்றி  முன்னரும்  நான்  சில  சம்பவங்கள்

ேகள்விப்பட்டிருந்ேதன். ஆரம்ப காலத்தில் பிரபாகரனும் அவருைடய சகாக்கள் சிலரும் ஒரு இடத்தில் மைறவாக இரவு

படுத்திருந்திருக்கின்றனர்.  நள்ளிரவில்  எழுந்த  பிரபாகரன்  தன்னுடன்  படுத்திருந்தவர்களில்  தனக்குப்  பிடிக்காத

ஒருவைரத் தயவு தாட்சண்யமின்றி சுட்டுக் ெகான்றிருக்கிறார். இந்தச் சம்பவம் பரவலாகப் ேபசப்பட்ட ஒரு விடயம்.

பிரபாகரனும் குட்டிமணியும் ேசர்ந்து நீர்ேவலி வங்கிக் ெகாள்ைளையச் ெசய்த ேநரமும் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது.

ெகாள்ைளயின் பின்னர் ெகாள்ைளயடித்த நைககள்,  பணம் என்பனவற்றுடன் பிரபாகரன்,  குடடிமணி ேபான்ேறார் ஒர்

இடத்தில் இரவு தங்கி இருந்திருக்கின்றனர். எல்ேலாரும் படுத்துத் தூங்கிய பின்னரும் பிரபாகரன் மட்டும் தூங்காமல்

அவர்கள் தங்கியிருந்த ெகாட்டிைலச் சற்றிச்சுற்றி வந்திருக்கிறார்.

இைத அவதானித்த குட்டிமணி “தம்பி (பிரபாகரைன சிறுவயதில் ஊrலுள்ளவர்கள் தம்பி என்று அைழப்பது ேபாலேவ,

புலிகள் இயக்கத்திலும் ஆரம்ப காலத்தில் அன்ரன் பாலசிங்கம் முதற்ெகாண்டு எல்ேலாரும் ‘தம்பி’ என்று அைழப்பேத

வழைமயாக இருந்தது.  பின்னர் அவர் ‘தைலவர்’  ஆனதும் ‘தம்பி’  என அைழத்தால் தண்டைனதான் கிைடக்கும்) நீ

இன்னும் படுக்கல்ைலயா?” எனக் ேகட்டிருக்கிறார்.

அதற்கு பிரபாகரன், “எல்லாரும் படுத்தால் இந்தப் ெபாருட்கைளப் பாதுகாப்பது ஆர்?” எனக் ேகட்டிருக்கிறார்.

பிரகாகரனின் இந்த எதிர்க் ேகள்வி குட்டிமணியின் சிந்தைனப் ெபாறிையத் தட்டிவிட்டிருக்கிறது. பிரபாகரன் நள்ளிரவில்

தனது சகாைவேய சுட்டுக்ெகான்றைத  அறிந்திருந்த  குட்டிமணி,  பின்னர் அன்றிரவு  தானும் தூங்கவில்ைல.  தங்கள்

Yarl TV Live
புலிகளின் வைத

முகாம்களில் ஒன்றைர

ஆண்டுகள் துன்புற்ற

ேதாழர் மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர்

சிங்களவர்கள் ஆகிய
நாங்கள்

யாழ்ப்பாணத்தின்

அவலம்!

ெசால்ல மறந்த கைத:

ராஜவீ்

ெகாைலயாளிகளின்

குற்றப் பின்னணி!

தமிழ் மக்கள் இழந்து
வரும் சந்தர்ப்பங்கள்

ஜயேசனவும்
ராஜகுேலந்திரனும்
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எல்ேலாைரயும்  சுட்டுக்ெகான்றுவிட்டு,  ெகாள்ைளயடித்த  நைககைளயும்  பணத்ைதயும்  பிரபாகரன்  எடுத்துச்

ெசன்றுவிட்டால் என்ன ெசய்வது என்ற அச்சேம, குட்டிமணிையயும் அன்றிரவ தூங்காமல் ெசய்துவிட்டது.

எனக்கு இந்த விபரத்ைதச் ெசான்னவர் குட்டிமணியின் ெநருங்கிய சகா ஒருவrன் நண்பராக இருந்தவர்.

ஆனால்  குட்டிமணி  அன்று  இரவு  சந்ேதகித்தது  சrயாகப்  ேபாய்விட்டது.  அந்த  நீர்ேவலி  வங்கிக்  ெகாள்ைளயில்

கிைடத்த பணம், நைககள் என்பனவற்ைறப்  பிரபாகரனும் குட்டிமணியும் சில வாரங்களில் பாகப்பிrவிைன ெசய்தனர்.

பின்னர்,  அவற்ைற  எடுத்துக்ெகாண்டு  இந்தியா  ெசல்வதற்காக  குட்டிமணி  வல்லிபுரக்  ேகாவிலுக்கு  அருகிலுள்ள

கடற்கைரயிலிருந்து பயணம் ேமற்ெகாண்டேபாது,  இலங்ைகக் கடற்பைடயால் துரத்தப்பட்டு,  திரும்பி அவர் கைரக்கு

ஓடியேபாது அங்கு பதுங்கியிருந்த ெபாலிசாரால் ைகதுெசய்யப்பட்டார்.

பின்னர்  ெவலிக்கைடச்  சிைறயில்  குட்டிமணி  தடுத்து  ைவக்கப்பட்ட  நிைலயில்,  பிரபாகரன்  குழுவினர்

திருெநல்ேவலியில்  இராணுவத்தினர்  மீது  ேமற்ெகாண்ட  தாக்குதலின்  எதிர்விைளவாக,  அன்ைறய  ஐக்கிய  ேதசியக்

கட்சி அரசின் அனுசரைணயுடன் சிங்களச் சிைறக் ைகதிகளால் அவரும், தங்கத்துைர ேபான்ற ேபான்றவர்கள் உட்பட 53

ைகதிகளும் சிைறயில் அடித்துக் ெகால்லப்பட்ட விடயம் எல்ேலாரும் அறிவர்.

குட்டிமணி இந்தியா ெசல்லும் விடயம் மிக இரகசியமாக இருந்தும், ெபாலிசாருக்கு

எப்படி அந்த விடயம் ெதrந்தது என்பது எல்ேலாருக்கும் அந்த ேநரத்தில் வியப்பாக

இருந்தது.  ஆனால்  சிறிது  காலத்தின்  பின்னா  உண்ைம  ெவளியான  ேபாது

எல்ேலாருக்கும் அதிர்ச்சியாகப் ேபாய்விட்டது. அந்த ேநரத்தில் வல்லிபுரம் பகுதியில்

கிராமேசைவ  அலுவலராக  இருந்த  ேகாவளத்ைதச்  ேசர்ந்த  ஒருவர்  ெதrவித்த

தகவலின்படி, பிரபாகரன் குழுவினேர குட்டிமணியின் பயணம் பற்றி ெபாலிசாருக்குத்

தகவல் ெசான்னதாகத் ெதrய வந்தது!

எனேவ இத்தைகய ‘பண்புகள்’ நிைறந்த ஒருவர் தனது சகா ெசல்லக்கிளிைய தாேன

ேவட்ைடயாடி  இருப்பார்  எனப்  பலரும்  கருதியதில்  அர்த்தம்  இருக்கத்தான்

ெசய்கிறது.

புலிகள்  இராணுவத்தினைரத்  தாக்கிய  மறுநாள்,  நண்பகல்  அளவில்  பலாலியிலிருந்து  திருெநல்ேவலிச்  சந்தியில்

வந்திறங்கிய  ெபருமளவு  இராணுவத்தினர்  பலாலி  வதீியூடாகவும்,  அந்த  வதீிக்குக்  கிழக்ேக  இருந்த  தாைளயடி

ஒழுங்ைகக்கூடாகவும் நடந்து வந்து கண்ணில் பட்ட எல்ேலாைரயும் சுட்டுக் ெகான்றனர்.

நான்  இருந்த  வடீ்டுக்கு  ேமற்குப்புறமாக இருந்த  ஒழுங்ைகயினாலும் சில  இராணுவத்தினர்  துப்பாக்கிகைள  நீட்டிய

வண்ணம்  வந்து  ெகாண்டிருந்தனர்.  நாம்  அவர்கைள  மைறந்திருந்து  பார்த்துக்  ெகாண்டிருந்ேதாம்.  எமது  வடீ்டுக்கு

ேமற்குப்புறமாக ஒழுங்ைகக்கு அப்பால் ‘ஆனந்தண்ைண’  என்ற ேறடிேயா திருத்துபவர் ஒருவருைடய வடீு இருந்தது.

மதிய  ேநரமாைகயால்  (அன்று  ஞாயிற்றுக்கிழைம  என்று  ஞாபகம்)  அந்த  ஆனந்தண்ைண  வடீ்டின்  வாசல்படியில்

இருந்த  சாப்பிட்டுக்  ெகாண்டிருந்தார்.  இராணுவத்தினர்  அவரது  வடீ்டுக்  ேகற்றடியில்  நின்று  ெகாண்டு  அவைர

அைழத்தைத நாம் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்ேதாம்.

ஆனந்தண்ைண  ேசாற்றுக்  ேகாப்ைபைய  ைகயில்  ஏந்திய  வண்ணம்  ேகற்ைற  ேநாக்கி  வந்தார்.  அவர்  பாதித்தூரம்

வந்திருக்கமாட்டார்.  இராணுவத்தினர் அவைர ேநாக்கிச் சுட்டுவிட்டு  சர்வசாதாரணமாக அப்பால்  நகர்ந்து ெசன்றனர்.

அவர்  அந்த  இடத்திேலேய  விழுந்து  துடிதுடிக்க  இறந்துவிட்டார்.  நாம்  அதிர்ச்சியில்  உைறந்து  ேபாேனாம்.

இராணுவத்தினர் தற்ெசயலாக இந்தப்பக்கம் திரும்யிருந்தால், எம்ைமயும் கண்டிருப்பர்.  அப்படிக் கண்டிருந்தால் எமது

கதியும் ஆனந்தண்ைணயின் கதியாகத்தான் ேபாயிருக்கும்.

பின்னர் இராணுவத்தினர் சிவன் ேகாவிலின் ேமற்கு வதீியால் ெசன்று மணல்தைற ஒழுங்ைகக்கூடாக பழம் வதீிக்குச்

ெசன்று  கண்ணில்  காண்பவர்கைளச்  சுட்டபடி  ெசன்றிருக்கின்றனர்.  பலாலி  வதீியால்  ெசன்ற  இராணுவத்தினரும்

பலைரச் சுட்டவண்ணம் ெசன்றிருக்கின்றனர். அவ்வாறு சுடப்பட்டவர்களில் அரச அதிகாrயான நன்கு பிரபலமான கலா

பரேமஸ்வரனும் அவரது மாமனாரும் அடங்குவர்.

பழம் வதீியால் ெசன்ற இராணுவத்தினர் அரசடி வதீிையக் கடந்து கந்தப்புராண வதீியால் ெசன்றிருக்கின்றனர். அவர்கள்

அவ்வாறு  சுட்டுக்ெகாண்டு  ெசன்றைத  பழம்  வதீி  -  அரசடி  வதீி  சந்திப்பில்  குடியிருந்த  நில  அளைவயாளர்

என்.ேதவராஜன்  (இவர்  இன்று  யாழ்ப்பாணத்தில்  மனித  உrைமகளுக்காகவும்,  சமூகத்தில்  நீதிைய  நிைல

நாட்டுவதற்காகவும் ெசயற்பட்டு வரும் சட்டத்தரணி ெரங்கன் அவர்களின் தந்ைதயார்) பூட்டிய தனது வடீ்டு கதவுக்கு

ேமல் இருந்த கிறில் கல்லுக்கூடாக ேநரடியாக அவதானித்த வண்ணம் இருந்திருக்கிறார். இந்தச் சம்பவத்ைத அவேர

என்னிடம் பின்னர் ெதrவித்தார்.

இந்தச் சம்பவம் நடந்த நாட்களில் ‘மண் சுமந்த ேமனியர்’ நாடக ‘அண்ணாவியார்’ (ெநறியாளர்) க.சிதம்பரநாதன் தனது

துைணவியார்  பத்மினியுடன்  கந்தப்புராண  வதீியில்  ெதrந்தவர்  ஒருவர்  வடீ்டின்  அைறெயான்றில்  குடியிருந்து

ெகாண்டிருந்தார். (பத்மினியின் பிறந்தகம் பழம் வதீியில் இருந்தது. ஆரம்பத்தில் அங்குதான் குடியிருந்தனர்) இராணுவம்

தமது  ஒழுங்ைகயால்  வருவைதக்  கண்ட  சிதம்பரநாதன்  அச்சத்தால்  ஓடிச்ெசன்று  மலசல  கூடத்துக்குள்  நுைழந்து

கதைவத் தாழிட்டுக்ெகாண்டு நின்று ெகாண்டார்.

ஆனால் இைதக் கண்டுவிட்ட இராணுவ வரீன் ஒருவன்,  துப்பாக்கிைய நீட்டிய  வண்ணம் அந்த மலசல கூடத்தின்

வாசலுக்குச் ெசன்று நின்றுெகாண்டு கதைவத் திறக்கும்படி கூச்சலிட்டான்.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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