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புலிகளின்  வைத  முகாம்களில்  ஒன்றைர  ஆண்டுகள்  துன்புற்ற  ேதாழர்  மணியம்  எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (66)

66. என்ைன ெபாய் ெசால்ல ைவத்த ேயாகியும் திலகரும்!

யாழ்.பல்கைலக்கழக  கலாச்சாரக்குழுவின்  கூட்டம்  இரவு  சுமார்  8  அணி

அளவில்  ெதாடங்கி  நள்ளிரவு  1  மணி  வைர  நைடெபற்றெதன்று

நிைனக்கின்ேறன்.  அக்கூட்டத்தில்  புலிகளின்  ஆதரவு  மாணவர்களான

சிவரஞ்சித்,  சர்ேவந்திரா  ேபான்ேறாரும்  தில்ைல,  ெசல்வி,  கலா,

விஜயரத்தினம் ேபான்ற மாற்று இயக்க அல்லது மாற்றுக் கருத்து உள்ள

மாணவர்கள்  என  பலர்  கலந்து  ெகாண்டனர்.  ெவளியிலிருந்து

சிதம்பரநாதனும் நானும் கலந்து ெகாண்ேடாம்.

கூட்டத்தில்  ெமல்ல  ெமல்ல  முரண்பாடான  விடயங்கள்  குறித்து

விவாதங்கள்  ஆரம்பமாயின.  புலிகளுக்குச்  சார்பான  மாணவர்கேள,

கலாச்சாரக்குழு ஒரு ெபாது அடிப்பைடயில் ெசயல்பட ேவண்டும் என்ற கருத்ைதத்தான் வலியுறுத்தினார்கள். ஆனால்

சிதம்பரநாதன்  ேநரடியாக  புலிகைள  ஆதrக்க  முடியாவிட்டாலும்,  புலிகளின்  ஒரு  துைண  அைமப்பு  ேபால  அது

ெசயல்பட  ேவண்டும்  என்ற  ேதாரைணயில்  விடயங்கைள  முன்ைவத்தார்.  அைத  ெபரும்பாேலார்  ஏற்கவில்ைல. 

நள்ளிரவு  வைர  கூட்டம்  நைடெபற்ற  ேபாதிலும்  உறுதியான  முடிவுகள்  எதுவும்  எடுக்கப்படாமேலேய  கூட்டம்

முடிவுற்றது.

அடுத்து வந்த நாட்களில் கலாச்சாரக்குழுவுக்குள் ேமலும் விrசல்கள் ஏற்படத் ெதாடங்கின.  இதற்கிைடயில் ெசல்வி

மற்றும் பின்னர் தற்ெகாைல ெசய்துெகாண்ட சிவரமணி ேபான்ேறார் ஆங்கில நாடகம் ஒன்ைற ேமைட ஏற்றுவதற்கான

முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அதற்காக அச்சிட்ட நுைழவுச் சீட்டுகைள எனக்கும் எனது கைடயில் ெகாண்டு வந்து

இருவரும் தந்தனர்.

பல்கைலக்கழக வாசலுக்கு  முன்னால்  இருந்த  கைடைய இந்திய ‘அைமதிப்பைட’  பரீங்கிக் குண்டால்  தகர்த்துவிட,

தற்காலிகமாக அேத ேசர்.ெபான்.  இராமநாதன் வதீியில் இருந்த இராமநாதன் ெபண்கள் விடுதிக்கு முன்னால் இருந்த

ஒரு கட்டிடத்தில் எனது கைடைய நடாத்தி வந்ேதன். இந்தியப்பைட இலங்ைகக்கு வந்து, பின்னர் புலிகளுடன் அைமதி

முயற்சிகள் குழம்பி யுத்தம் ஆரம்பித்த பின்னரான ஆரம்ப நாட்களில்,  ெகாக்குவில் ெசன்ற இடத்தில் அங்ேக சிக்கி

ெவளிேயற முடியாத நிைலயில், ெதrந்தவர்கள் சிலருடன் ெகாக்குவில் மஞ்சவனப்பதி முருகன் ஆலயத்தில் தஞ்சம்

புகுந்து ஒரு மாதம் தங்க ேவண்டி வந்தது.

இந்த  யுத்தம்  ஆரம்பிப்பதற்கு  ஓrரு  நாட்கள்  முன்னதாக  ெபாழும்பிலிருந்து  ஹாட்r  இஸ்மாயில்  என்ற

பத்திrைகயாளர்  யாழ்ப்பாணம்  வந்திருந்தார்.  ஹாட்r  இஸ்மாயிலின்  சிேநகிதரான  யாழ்.பல்கைலக்கழக

விrவுைரயாளர் கலாநிதி ேக.சிறிதரன், அவைர என்னிடம் எனது அைறக்கு அைழத்து வந்தார். வடக்கில் புலிகளுக்கும்

இந்திய அைமதிப்பைடக்கும் இைடயில்  முறுகல்  நிைல  ஆரம்பமாகியைதத்  ெதாடர்ந்து,  அங்குள்ள  நிைலைமகைள

அவதானிக்க ஹாட்r இஸ்மாயில் பணி புrந்த ‘த ஐலன்ட்’ (The Island) ) பத்திrைக நிறுவனம், அவைர யாழ்ப்பாணம்

அனுப்பி இருந்தது.

என்னிடம் அைழத்து வரப்பட்ட  ஹாட்r இஸ்மாயில்,  புலிகளின் முக்கிய தைலவர்களில் யாராவது ஓrருவrைரப்

ேபட்டி  காண  விரும்புவதாகத்  ெதrவித்தார்.  புலிகளின்  தைலவர்  பிரபாகரைன  ேபட்டி  காண்பது  சாத்தியமில்ைல

என்றபடியால்,  அப்ெபாழுது புலிகள் இயக்கத்தின் பிரதித் தைலவராக இருந்த மாத்ைதயாைவ ஹாட்r இஸ்மாயில்

ேபட்டி காண விரும்பினார். மாத்ைதயா எனக்கும் தனிப்பட்ட முைறயில் பழக்கமானவராக இருந்த காரணத்தால், நான்

மாத்ைதயாைவ  ெதாடர்பு  ெகாள்ள  முயன்ேறன்.  ஆனால்  அவர்  பருத்தித்துைறயில்  முக்கியமான  ேவைலகள்

காரணமாக நிற்பதாகவும், அவைரச் சந்திப்பது தற்ேபாைதக்கு சாத்தியமில்ைல என்றும் எனக்குச் ெசால்லப்பட்டது.

மாத்ைதயாவுக்குப் பதிலாக புலிகளின் இன்ெனாரு முக்கியஸ்தரான ேலாறன்ஸ் திலகர் வந்து ஹாட்றி இஸ்மாயிலுக்கு

ேபட்டி ெகாடுப்பார் என நான் ெதாடர்பு ெகாண்ட புலிகளின் முக்கியஸ்தர் எனக்குக் கூறினார். அதன்படி திலகைர எனது

அைறக்கு  அைழத்து  வருவதற்காக  நான்  திருெநல்ேவலியிலிருந்த  அவரது  மைறவிடத்துக்குப்  ேபாேனன்.  அவரும்

ேவண்டிய ‘ைபல்கள்’ சகிதம் என்னுடன் புறப்படத் தயாரானார்.

நாம் புறப்படத் தயாராகுைகயில் திடீெரன ேயாகி அவ்விடத்துக்கு வந்து ேசர்ந்தார்.  அவர் அப்ெபாழுது புலிகளினால்

ஆரம்பிக்கப்பட்ட ‘விடுதைலப் புலிகள் மக்கள் முன்னணி’யின் ெசயலாளர் நாயகமாக இருந்தார். (இந்த முன்னணியின்

தைலவராக மாத்ைதயா வாகைரயில் நடந்த அதன் முதலாவது மாநாட்டில் ெதrவு ெசய்யப்பட்டிருந்தார். முதலாவது

மாநாட்டு அறிக்ெயான்ைற மாத்ைதயா என்னிடமும் ெகாண்டு வந்து ேநரடியாகத் தந்திருந்தார். பின்னர் அந்த முன்னணி

பிரபாகரனால் தைட ெசய்யப்பட்டது. அதற்கு பிரபாகரன் ெசான்ன காரணம், ேபாராட்ட களத்தில் நிற்க ேவண்டிய 1000

ேபைர, மாத்ைதயா முன்னணி என்ற ெபயrல் வணீடிக்கிறார் என்பதாகும்)

திலகrடம் வந்த ேயாகி,  அவைர அப்பால் அைழத்துச் ெசன்று ஏேதா இரகசியமாகக் கைதத்தார்.  பின்னர் என்னிடம்

வந்த  ேயாகி,  ஹட்றி  இஸ்மாயிைல  எப்படி  எனக்குத்  ெதrயும்,  அவர்  எவ்வாறு  யாழ்ப்பாணம்  வந்தார்,  எங்கு

தங்கியிருக்கிறார்  என என்னிடம் ‘குறுக்கு  விசாரைணகள்’  ெசய்தார்.  நான் உள்ளைதச் ெசான்ேனன்.  பின்னர் அவர்

புலிகளில் யாரும் ஹாட்றி இஸ்மாயிைல சந்திக்கும் நிைலயில் இல்ைலெயன்று கூறினார்.  அதற்கு அவர் ெசான்ன

காரணம், ஹட்றி இஸ்மாயில் ‘ஐலன்ட்’ பத்திrைகயில் புலிகளுக்கு எதிராகத் ெதாடர்ந்து கட்டுைரகள் எழுதி வந்தவர்

என்றும், கிழக்கு மாகாணத்தில் புலிகளது உறுப்பினர்கள் பலைர ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் இயக்கம் படுெகாைல ெசய்த ேபாது,

அைதத் திrத்து எழுதியவர் என்பதுமாகும்.

பின்னர்  ேயாகி  என்னிடம்,  நான்  புலிகளில்  யாைரயும்  ெதாடர்பு  ெகாள்ள  முடியவில்ைல  என்றும்,  இந்திய

அைமதிப்பைடக்கும் புலிகளுக்கும் இைடயில் எந்த ேநரமும் யுத்தம் ெவடிக்கலாம் என்றபடியால், அவைர உடனடியாக

பாதுகாப்பாக  யாழ்ப்பாணத்ைத  விட்டு  ெவளிேயறும்படி  ஹட்றி  இஸ்மாயிலிடம்  ெசால்லும்படியும்  கூறினார்.  நான்

‘ெவறுங்ைகயுடன்’ திரும்பி ஹட்றி இஸ்மாயிலிடம் அவ்வாேற ெபாய் கூறிேனன். அவrடம் நான் புலிகைள சந்தித்த

விடயத்ைதக்  கூறவில்ைல.  ஹட்றி  இஸ்மாயிைல  அைழத்து  வந்த  சிறிதரனிடம்  மட்டும்  நடந்த  விடயத்ைதக்

கூறிேனன்.

நான் கூறிய ெபாய்த் தகவல் ஹட்றி இஸ்மாயிலுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது. வந்த ேநாக்கத்ைத நிைறேவற்ற முடியாத

அவர், யாழ்ப்பாணம் வரும்ேபாது திறந்திருந்த ஏ9 வதீியும் மூடப்பட்டுவிட்டதால்,  ெபரும் சிரமங்களுக்கூேட ேகரதீவு –

சங்குப்பிட்டி  பாைதயூடாக  ெகாழும்பு  திரும்பினார்.  அவர்  ெகாழும்பு  திரும்பும்ேபாது  புலிகளுக்கும்  இந்திய

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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அைமதிப்பைடக்கும் யுத்தம் ஆரம்பமாகிவிட்டதால், அதில் சிக்கி சிறு காயங்களுடேன ெகாழும்பு ெசன்றதாகப் பின்னர்

அறிந்ேதன்.  (பிற்காலத்தில் ஹட்றி இஸ்மாயில் அெமrக்கா ெசன்று அங்குள்ள மிகப் பிரபலமான சஞ்சைக ஒன்றில்

பணியாற்றியதாக அறிந்ேதன்)

இைடயிைடேய நான் ெசால்ல  வந்த விடயத்திலிந்து விலகி இப்படியான சம்பவங்கைளச் ெசால்வதற்குக் காரணம்

அன்றிருந்த  சில  சூழ்நிைலகைள  எனது  ெதாடைர  வாசிப்பவர்கள்  ெதrந்து  ெகாள்ள  ேவண்டும்  என்பதற்காகத்தான்.

இருப்பினும் எல்லாவற்ைறயும் இதில் ெசால்லிவிட முடியாது. நான் தயாrப்புச் ெசய்து ெகாண்டிருக்கும் எனது அைர

நூற்றாண்டு அரசியல் - வாழ்க்ைக அனுபவங்கைள நூலாக ெவளியிடும் ேபாது, இந்த விடயங்கள் விஸ்தாரமாக இடம்

ெபறும் என்பைத மட்டும் இந்த இடத்தில் ெசால்லி ைவக்கின்ேறன்.

நான்  குறிப்பிட்ட  ஆங்கில  நாடகத்ைத  ெசல்வி,  சிவரமணி  ஆகிேயார்  அரங்ேகற்றம்  ெசய்வைத  சிதம்பரநாதன்

அவ்வளவாக விரும்பவில்ைல என்பைத என்னால் அவதானிக்க முடிந்தது.  அதற்கான காரணங்கள் இரண்டு.  ஒன்று,

அவர்கள்  புலிகளுக்கு  எதிரான  அணிையச்  ேசர்ந்தவர்கள்.  இரண்டாவது,  ;மண்  சுமந்த  ேமனியர்’  நாடகம்  மிகவும்

பிரபலமாக அரங்ேகற்றப்பட்டு, புலிகளின் தைலவrன் ேநரடியான பாராட்டுதைலயும் ெபற்ற பின்னர், நாடகம் என்றால்

அது  சிதம்பரநாதனுக்கு  மட்டுேம உrயது  என்ற ஒரு  நிைல  ேதாற்றுவிக்கப்பட்டு,  ‘தமிழீழத்தின்’  ஆஸ்தான நாடக

ஆசிrயராக அவர் தன்ைனத்தாேன மூடி சூடிக்ெகாண்டிருந்தார்.

‘மண்  சுமந்த  ேமனியர்’  நாடகம்  அரங்ேகற்றப்பட்டதற்குப்  பின்னர்,  சிதம்பரநாதனின்  ெநறியாள்ைகயில்  முன்னாள்

இந்தியப்  பிரதமர்  ராஜீவ்  காந்திைய  விமர்சித்து  (அப்ெபாழுது  இந்திய  அைமதிப்பைட  இலங்ைகயில்  நிைல

ெகாண்டிருந்த  ேநரம்)  ெதருக்கூத்து  ஒன்று  ேபாடப்பட்டது.  அைதத்  ெதாடர்ந்து  இன்ெனாரு  நாடகம்  (அதன்  ெபயர்

எனக்கு இப்ெபாழுது ஞாபகம் இல்ைல) சிதம்பரநாதனின் ெநறியாள்ைகயில் அரங்ேகற்றப்பட்டது. ;மண் சுமந்த ேமனியர்’

ேபால  அந்த  நாடகம்  யாழ்.பல்கைலக்கழக  கலாச்சாரக்குழுவின்  சார்பிலும்  அரங்ேகற்றப்படவில்ைல.  ஏெனனில்

கலாச்சாரக்குழுைவ  புலிகளின்  துைண  அைமப்பாக  மாற்ற  எடுத்த  முயற்சியால்,  அது  ெசயல்பாடு  இழந்து

ேபாயிருந்தது.

அதுமட்டுமின்றி,  ‘மண்  சுமந்த  ேமனியர்;  நாடகத்தின்  கருப்ெபாருளில்  இருந்த  எல்ேலாரும்  ஏற்றுக்ெகாள்ளும்

ெபாதுத்தன்ைம இல்லாத, புலிகளின் ெவறும் இனவாதத்ைத அடிப்பைடயாகக்ெகாண்டு சிதம்பரநாதனின் இந்த நாடகம்

அைமந்திருந்தது.  சிதம்பரநாதனின்  இந்த  இரண்டாவது  நாடகம்  ஒருமுைற  சுண்டிக்குளி  மகளிர்  கல்லூrயில்

அரங்ேகற்றப்பட்டது.  (அங்குதான் சிதம்பரநாதனின் மைனவி பத்மினி கற்பித்துக் ெகாண்டிருந்தார்) அந்த நாடகத்துக்கு

நான்  ேபாகவில்ைல.  ஆனால்  ெசல்வி,  திலைல  உட்பட  பல  மாற்றுக்  கருத்தாளர்கள்  ேபாயிருந்ததுடன்,  அந்த

நாடகத்தின் கருப்ெபாருைள (தமிழ் இனவாதத்ைத) அவர்கள் அங்கு ைவத்து கடுைமயாக விமர்சனம் ெசய்ததாகவும்

அறிந்ேதன்.  அவர்களது  விமர்சனத்ைதயிட்டு  சிதம்பரநாதன்  சினம்  அைடந்ததாகவும்  அறிந்ேதன்.  அதன்  காரணமாக

சிதம்பரநாதனுக்கும் தில்ைல, ெசல்வி ேபான்ேறாருக்கும் இைடயிலான உறவுகள் மிகவும் பாரதூரமாக சீர்ேகடைடந்தது

என நிைனக்கிேறன்.

பின் விைளவுகைளப் பற்றி ெபrதாகச் சிந்திக்காத ஒரு உத்ேவகம் அன்ைறய காலகட்டத்தில் ெசல்வி, தில்ைல ேபான்ற

பலrடம் இருந்தது உண்ைமேய. ஆனால் அது அவர்களது வாழ்வுக்கு பிற்காலத்தில் எமனாக வரும் என்று அவர்கள்

கருதியிருக்கவில்ைல.  அவர்கைளப்  புலிகள்  கடத்தியதிற்கும்,  பின்னர்  சித்திரவைத  ெசய்து  ெகாைல  ெசய்ததிற்கும்,

அவர்களது இந்தப் பயமறியா உத்ேவகம் எவ்வளவு தூரம் காரணியாக இருந்தது என்பைத என்னால் உறுதியாகக் கூற

முடியாது.  ஆனால்  நாடகத்துைறயில்  அவர்களது  பிரேவசமும்,  விமர்சனங்களும்  அவர்களுக்கு  வில்லங்கத்ைதக்

ெகாண்டு வந்ததில் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளன என்பது மட்டும் நிச்சயம். அதுபற்றி சில ஊகங்கள் அன்று உருவாகி

இன்றுவைர ெதாடர்கின்றன.

இந்த விடயத்ைதச் ெசால்லும் ேபாது இன்ெனாரு விடயமும் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. யாழ்ப்பாண பல்கைலக்கழகம்

ஆரம்பிக்கப்பட்ட  பின்னர்  அதில்  பட்டப்படிப்ைப  ேமற்ெகாண்ட  முதலாவது  ெதாகுதி  மாணவர்கள்  சிலைர  இன்றும்

ஞாபகத்தில் ைவத்துள்ேளன். அவர்களில் ஒருவர் மு.திருநாவுக்கரசு. இவர் தனது பட்டப்படிப்பின் முடிவில் சமர்ப்பித்த

ஆய்வுக் கட்டுைர ‘வடக்கில் (அல்லது யாழ்.குடாநாட்டில் என்று ஞாபகம்) இடதுசாr இயக்கத்தின் ேதற்றம்’ என்பதாகும்.

அதற்கான தகவல்கள்  திரட்டுவதற்காக அவர்  எமது  மார்க்கிச –  ெலனினிச கம்யூனிஸ்ட்  கட்சிக் காrயாலயத்துக்கு

வந்தேபாது அவருடன் பrச்சயம் ஏற்பட்டது.

அன்று  முதல்  என்னுடன்  நட்புடனும்,  மிகுந்த  மrயாைதயுடனும்  பழகி  வந்த  ஒருவர்  அவர்.  பின்னர்  அவர்

தனியாகவும்,  ‘ஈழநாதம்’  ஆசிrயர்  ெஜயராயுடனும்  ேசர்ந்து  பல  அரசியல்  ஆய்வுக்  கட்டுைரகைளயும்  எழுதி

ெவளியிட்டார். மு.திருநாவுக்கரசு தன்ைன ஒரு ெபாதுவான ஆள் மாதிr காட்டிக்ெகாண்டு பல இயக்கத்தவர்களுடனும்

பழகி வந்தாலும்,  புலிகள் மீதுதான் அவர் அதிக அபிமானம் ைவத்திருந்தார்.  யாழ்.பல்கைலக்கழகத்துக்கு முன்னால்

இருந்த எனது கைடக்கு அவர் அடிக்கடி வந்து அரசியல் விடயங்கைளக் கைதப்பார். அடிப்பைடயில் மு.திருநாவுக்கரசு

தமிழ் ேதசியவாதியாக இருந்தாலும், மார்க்சியத்ைத ஏற்பவராகவும், ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பாளராகவும் தன்ைனக் காட்டிக்

ெகாள்வார்.  ஆனால் பிற்காலத்தில் அன்ரன் பாலசிங்கத்துக்கு அடுத்ததாக புலிகளின் அரசியல் ஆேலாசகர் ேபாலவும்

அவர் ெசயற்பட்டார்.

மு.திருநாவுக்கரசுவின் ‘பிரசித்த ெபற்ற’ சில கருத்துக்கைள நான் இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியம். இனப்பிரச்சிைனக்குத்

தீர்வாக அவர் ெசான்ன ஆேலாசைன இந்தியா,  இலங்ைக உட்பட ெதன்னாசியாவிலுள்ள அத்தைன நாடுகளும் ஒேர

நாடாக இைணந்து ;ெதன்னாசிய சம்ெமௗனம்’ (South Asian Federation) என்ற ெபயrல் இயங்க ேவண்டும் என்பதாகும்!

ெரேலா  இயக்கத்ைத  புலிகள்  தைடெசய்யப்  ேபாகிறார்கள்  என்ற  விடயம்  முன்கூட்டிேய  மு.திருநாவுக்கரசு

ேபான்றவர்களுக்குத்  ெதrயும்.  அதன் காரணமாக என் ேபான்றவர்களுக்கும்  ெதrய  வந்தது.  ெரேலா  இயக்கத்ைதத்

தைட ெசய்வதற்கு சில நாட்கள் முன்னதாக புலிகளின் முக்கியஸ்தர் ஒருவர் எனது கைடக்கு அருகாைமயில் வந்து

திருநாவுக்கரசுைவச் சந்தித்தார்.  பின்னர் இருவருமாக பல்கைலக்கழகத்துக்குள் ெசன்று எனது கைடக்கு ேநேர உள்ள

மைலேவம்பு மரத்தினடியில் அைமந்திருந்த சீெமந்து இருக்ைகயில் அமர்ந்து நீணடேநரம் சம்பாசித்தார்கள்.

புலி முக்கியஸ்தர் ேபான பின்பு என்னிடம் வந்த மு.திருநாவுக்கரசு, புலிகள் ெரேலாைவத் தைடெசய்யப் ேபாவதாகவும்,

அதுபற்றி தனது அபிப்பிராயத்ைதக் ேகட்கேவ அந்த புலி முக்கியஸ்தர் வந்ததாகவும் ெசான்னார். அதற்கு திருநாவுக்கரசு

ெசான்ன பதிைலக் ேகட்க நான் ஆவலாக இருந்ேதன். ஏெனனில் மற்ைறய இயக்கங்கைளத் தைட ெசய்வது ஜனநாயக

விேராதம் என திருநாவுக்கரசு அந்தப் புலி முக்கியஸ்தருக்கு எடுத்துைரத்திருப்பார் என நான் எதிர்பார்த்ேதன். ஆனால்

திருநாவுக்கரசு புலி முக்கியஸ்தருக்குச் ெசான்ன ஆேலாசைன,  ெரேலாைவத் தைட  ெசய்வது பிரச்சிைன இல்ைல,

ஆனால்  அைத  ெபாதுமக்கள்  ஏற்கக்கூடிய  விதத்தில்,  அவர்களுக்குத்  தகுந்த  விளக்கத்ைத  ெகாடுக்க  ேவண்டும்

என்பதாகும்!!

புலிகள் 1995 அக்ேகாடபrல் 2 மணித்தியால இைடெவளியில் யாழ்ப்பாண மக்கைள அங்கிருந்து ெவளிேயற்றினார்கள்.

அந்த ேநரத்தில் யாழ்.பல்கைலக்கழ மருத்துவ படீத்திலிருந்த முக்கியமான உபகரணங்கள், மருந்துகள், யாழ்.ேபாதனா

ைவத்தியசாைலயிலிருந்த மருந்துகள் - உபகரணங்கள்,  தனிப்பட்ட வர்த்தக நிறுவனங்களில் இருந்த நானாவிதமான

ெபாருட்கள்  என  எல்லாவற்ைறயும்  ெலாறி  ெலாறியாக  வன்னிக்குக்  ெகாண்டு  ெசன்றார்கள்.  அந்த  ேநரத்தில்

மு.திருநாவுக்கரசு ஒர் அபூர்வமான ஆேலாசைனைய புலிகளிடம் முன் ைவத்ததாக அறிந்ேதன். அதாவது யாழ்ப்பாண

பல்கைலக்கழகத்ைதேய வன்னிக்குக் ெகாண்டு ெசன்று தைலமைறவாக (Underground) ெசயற்பட ைவப்பதற்கு புலிகளுக்கு

ஆேலாசைன வழங்கினாராம்!!!  (யாழ்.பல்கைலக்கழகத்தில்  குைறந்த  பட்சம் ஒர்  உதவி  விrவுைரயாளராகத்தன்னும்
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வருவதற்கு மு.திருநாவுக்கரசு எடுத்த முயற்சிகள் பலனளிக்காததால், ஒருவித விரக்தியில் அவர் இருந்தார். வன்னிக்கு

புலிகள்  பல்கைலக்கழகத்ைதக்  ெகாண்டு  ேபாயிருந்தால்,  புலிகள்  திருநாவுக்கரசுைவ  சில  Nைளகளில்  அதன்  உப

ேவந்தராகேவ நியமித்திருக்கவும் கூடும்!)

நான் இங்கு ெசால்ல வந்த மிக முக்கியமான விடயம் என்னெவன்றால், 1990 அக்ேடாபrல் புலிகள் வடக்கில் வாழ்ந்த

முஸ்lம் மக்கைள உடுத்த துணியுடன் சில மணித்தியால அவகாசத்தில் விரட்டி அடித்தார்கள். அதற்கு சில நாட்கள்

முன்னதாக  ஒருநாள்  மு.திருநாவுக்கரசு  என்னிடம்  வந்து  முஸ்lம்களின்  ேபாக்கு  சrயில்ைல  என்றும்,  அவர்கள்

இப்படிேய ேபானால் அவர்கைள வடக்கிலிருந்து ெவளிேயற்றும் சூழ்நிைல ஏற்படலாம் என்றும் ெசான்னார்.  அவரது

கருத்ைத  நான்  அப்ெபாழுது  அவ்வளவு  பாரதூரமாக  எடுக்கவில்ைல.  ஆனால்  சில  நாட்களில்  அவர்  ெசான்னது

ேபாலேவ, புலிகள் முஸ்lம் மக்கைள வடக்கிலிருந்து விரட்டி அடிக்கிறார்கள்.

இைத நான் இங்கு ஏன் ெசால்கிேறன் என்றால், புலிகள் தமது இயக்கத்தில் உள்ளவர்கள் ெசால்கிறைதத்தான் ேகட்டு

நடப்பது  வழைம  என்றாலும்,  இயக்கத்துக்கு  ெவளிேய  இருந்த  தமக்கு  மிகவும்  ெநருக்கமான  மு.திருநாவுக்கரசு,

சிதம்பரநாதன்  ேபான்றவர்களின்  ஆேலாகைனகைளயும்  அவ்வப்ேபாது  ேகட்டு  வந்திருக்கிறார்கள்  என்பைதச்

சுட்டிக்காட்டேவ.

மு.திருநாவுக்கரசு 1995 இடப்ெபயர்வின் பின்னர் வன்னிக்குச் ெசன்று புலிகளின் தீவிரமான ஒரு பிரச்சாரகராக மாறிச்

ெசயல்பட்டார்.  2009ல் பலிகள் முற்றுமுழுதாக அழிக்கப்பட்ட பின்னர் இராணுவத்திடம் சரணைடந்து,  இடம்ெபயர்ந்த

மக்களுக்ெகன  அைமக்கப்பட்ட  முகாம்களில்  வந்து  தங்கியவர்களில்  அவரும்  ஒருவர்.  ‘மடியிைல  கனம்

இருப்பவனுக்குத்தான் வழியிைல பயம் இருக்கும்’  என்பது ேபால,  தனது புலித் ெதாடர்புகள் சம்பந்தமாக பயத்துடன்

இருந்த மு.திருநாவுக்கரசு,  பின்னர் சில ெதாடர்புகைளப் பயன்படுத்தி மன்னார் ஊடாக வள்ளத்தில் இந்தியாவுக்குத்

தப்பிச் ெசன்று, இப்ெபாழுது அங்கு ‘அஞ்ஞாதவாசம்’ ெசய்கிறார்.

எனது  நண்பர்  ஒருவர்  அடிக்கடி  கூறுவது  ேபால,  இவர்கள்  எல்ேலாரும்  ‘தண்ணரீ்  வற்றின  குளத்து  தாமைரக்

கிழங்குகள்’.  எப்ெபாழுது  மீண்டும்  (புலி)  மைழ ெபாழிகிறேதா,  அப்ெபாழுது  கிசுகிசுெவன முைளப்பதற்குத்  தயாராக

உறங்கு நிைலயில் இருக்கின்றார்கள்.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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