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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (67)

67.  யாழ்ப்பாணம்  பல்கைலக்கழகத்ைதக்  கண்டு  அஞ்சிய  புலிகளும்,  இதர  தமிழ்  ேதசிய
ெவறியர்களும்!

யாழ்ப்பாணம் பல்கைலக்கழகத்தில் 1990களின் முற்கூறில் இருந்த நிைலைம பற்றி காந்தி

அடிக்கடி  விசாrப்பதற்கு  ஒரு  காரணம்  இருந்தது.  நான்  அப்பல்கைலக்கழகத்துக்கு

முன்னால்  ஒரு  புத்தகக்  கைடைய  நடாத்தி  வந்ததினால்  மட்டும்,  அவன்  அங்குள்ள

சூழ்நிைலகள்  பற்றி  விசாrக்கவில்ைல.  அல்லது  அேநகமாக  எல்லா  தமிழ்  ஆயுதப்

ேபாராட்ட  இயக்கங்களும்  அங்கு  தமது  ெசயற்பாடுகளுக்கு  முக்கியத்துவம்  ெகாடுத்து

ெசயற்பட்டு வந்ததினாலும் கூட அவன் அதில் அக்கைற ெசலுத்தவில்ைல.

தமிழ்  காங்கிரஸ்  கட்சியும்  தமிழரசுக்  கட்சியும்  தமிழ்  மக்களுக்கு  இந்துப்

பல்கைலக்கழகம்  ேவண்டும்  என்றும்,  தமிழ்  பல்கைலக்கழகம்  ேவண்டும்  என்றும்,

எதிரும்  புதிருமாக  கைழக்கூத்தாடிய  ேநரத்தில்,  இடதுசாrகளின்  அயராத

முயற்சியினால்,  சிறலீங்கா  சுதந்திரக்  கட்சி  தைலைமயில்  1970இல்  அைமந்த  ஐக்கிய

முன்னணி  அரசாங்கம்  யாழ்ப்பாணப்  பல்கைலக்கழகத்ைதக்  ெகாண்டு  வந்தது.  அதன்

காரணமாக  யாழ்.பல்கைலக்கழகத்தின்  மீது  தமிழ்  ேதசிய  ெவறியர்களுக்கு  ஒருவித

ெவறுப்புணர்ச்சி  இருந்து  வந்தது.  அது  முன்னர்  தமிழர்  விடுதைலக்  கூட்டணியின்

உருவத்தில்  ஒருமுைற  பல்கைலக்கழக  மாணவர்களுக்கு  எதிரான  வன்முைறயாக

ெவளிப்பட்டிருந்தது.  (அவர்கள்  ெவளியிலிருந்த  காைடயர்கைள   உசார்  படுத்தி,  குழப்பம்  விைளவித்து,

பல்கைலக்கழகத்ைத சில வாரங்கள் மூட ைவத்தனர்)

பல்கைலக்கழகம்  இடதுசாrகளின்  முயற்சியால்  உருவாக்கப்பட்டது  ஒருபக்கம்  இருக்க,  அைதத்  திறந்து  ைவக்க

அன்ைறய பிரதமர் சிறமீாேவா பண்டாரநாயக்க வந்த ேபாது, அதற்ெகதிராக தமிழர் கூட்டணி இரண்டு நாள் ஹர்த்தால்

நடாத்தி, (அது முழுத் ேதால்வியில் முடிந்த ேபாதும்) ஒரு வரலாற்றுத் தவைறயும் இைழத்தனர். தமக்குத் தாேம கr

பூசிய அந்த நிகழ்வும் அவர்கள் மனதில் அவமானத் தீைய எrய விட்டுக்ெகாண்ேட இருந்தது.

அதுமாத்திரமின்றி  அப்பல்கைலக்கழகத்தின்  முதலாவது  தைலவராக  மார்க்சியரான   ேபராசிrயர்  க.ைகலாசபதி

நியமிக்கப்பட்டதும்,  அவரது  முயற்சியால்  ஒரு  ெபரும்  இடதுசாr  விrவுைரயாளர்கள்  அணி  முதல்  ெதாகுதி

விrவுைரயாளர்களாக நியமனம் ெபற்றதும் தமிழ் ேதசிய ெவறியர்களுக்கு அலர்ஜியான விடயங்களாக இருந்தன.

அதன் காரணமாக,  யாழ்.பல்கைலக்கழகச் சூழலில் இடதுசாrக் கருத்துகள் பலம் ெபறத் ெதாடங்கியிருந்தன.  அதன்

தாக்கம், 1976இல் வட்டுக்ேகாட்ைடயில் தமிழர் விடுதைலக் கூட்டணி ‘தமிழீழ’ தீர்மானத்ைத எடுத்த ேபாது, அதுபற்றி

யாழ்.பல்கைலக்கழகத்தில் யாரும் ெபrதாக எதுவும் அலட்டிக் ெகாள்ளாததில் ெதrந்தது.

தமிழீழத் தீர்மானத்தின் காரணமாக அப்பாவித் தமிழ் மக்கைள ஏமாற்றி,  தமிழர் கூட்டணி 1977 ேதர்தலில் வடக்கு

கிழக்கில் 18 ஆசனங்கைளக் ைகப்பற்றி எதிர்க்கட்சியாக வந்த பின்னர்,  அந்தப் பதவிக்குrய பாத்திரத்ைத வகிக்காது,

தமது வர்க்க சகாவான ேஜ.ஆர்.ெஜயவர்த்தன அரசுடன் கூடிக்குலவி ஊடல் ெசய்த ேபாது, அதற்ெகதிரான இயக்கத்ைத

ஆரம்பித்து ைவத்தவர்களும் யாழ்ப்பாணம் பல்கைலக்கழக சமூகத்தினர் தான்.

பின்னர் ேஜ.ஆர்.அரசு தமிழ்மக்களுக்கு எதிரான வன்முைறகைளக் கட்டவிழ்த்துவிட்டு, பின்னர் அைத தமிழ் மக்களுக்கு

எதிரான யுத்தமாக மாற்றிய ேபாது,  அதற்ெகதிரான முதல் அடிைய எடுத்து ைவத்தவர்களும் இந்த பல்கைலக்கழக

சமூகத்தினர் தான்.  அைமதிப்பைடயாக வந்த  இந்திய இராணுவத்தினைர யுத்தத்தில்  புலிகள்  இழுத்துவிட்ட  ேபாது,

புலிகைள ேவட்ைடயாட ேவண்டிய இந்தியப் பைட, புல்லுடன் ெநல்ைலயும் கைளவது ேபால, புலிகைள மட்டுமின்றி

அப்பாவிப் ெபாதுமக்கைளயும் ேவட்ைடயாடிய ேபாது, அைதயும் எதிர்த்து நின்றது பல்கைலக்கழக சமூகம்.

விடுதைல ேவடத்தில் வந்த புலிகள் தமது ேவடம் கைளந்து, தமிழ் மக்களின் புதிய அடக்குமுைறயாளர்களாக மாறிய

ேபாது,  புலிகளுக்கு  எதிராகப்  ேபார்க்ெகாடி  தூக்கவும்  யாழ்.பல்கைலக்கழக  சமூகம்  தயங்கவில்ைல.  அந்தப்

ேபாராட்டத்தில்  புலிகளின்  ெகாைல  ெவறிக்கு  ஆளானவர்கள்தான்,  விrவுைரயாளர்  ராஜினி  திராணகம,  மாணவ

மணிகள்  விஜிதரன்,  ெசல்வகுமாரன்  (ரமணி),  விமேலந்தின்,  ெசல்வி.  தில்ைலநாதன்,  மேனாகரன்  எனப்  பலப்பலர்.

இலங்ைக  இராணுவேமா,  இந்திய  இராணுவேமா  இவ்வாறு  எவைரயும்  ெகால்லவில்ைல.  தமிழ்  மக்களின்

‘மீட்பர்களான’ புலிகள் மட்டும் தமது ெசாந்தச் சேகாதரர்கைளேய ேவட்ைடயாடினர்.

எனேவ,  புலிகள்  உட்பட  தமிழ்  ேதசிய  ெவறியர்கள்  அத்தைன  ேபரும்,  யாழ்ப்பாண  பல்கைலக்கழக  சமூகம்  மீது

ெவறுப்பும்  துேவசமும்  சந்ேதகமும்  ெகாண்ேட  ெசயற்பட்டு  வந்தனர்.  புலிகளுக்கு  எதிராக  பல்கைலக்கழகத்தில்

உருவான உணர்வைலகளுக்கான பங்கில் எனக்கும் ஒர் அணில் அளவு சிறு பங்கு உண்டு என்பது உண்ைமேய என்ற

ேபாதிலும்,  அைதயும் கூட  புலிகளால் சகித்துக்ெகாள்ள முடியவில்ைல.  அதுவும் ஒரு  காரணம்,  நான் இப்ெபாழுது

புலிகளது ‘விருந்தாளி’யாக இருப்பது.

‘கைறயான்  புற்ெறடுக்க,  பாம்பு  குடி  ெகாண்ட  கைதயாக’  பிற்காலத்தில்  திருநாவுக்கரசு,  சிதம்பரநாதன்,  கேஜந்திரன்

(குதிைர)  ேபான்ற  புலிகளின்  அடிவருடிகள்  பல்கைலக்கழகத்ைதச்  சீரழித்து,  மாணவர்களின்  படிப்புக்கும்,

பல்கைலக்கழகத்தின் ெபறுமானத்துக்கும் ஆப்பு ைவத்து, அைத புலிகளின் ஒரு கூடாரமாக மாற்றும் வைர, சுமார் 20

ஆண்டுகள் யாழ்.பல்கைலக்கழகம் தனது முற்ேபாக்கு புலைமசார் ஆளுைமைய நிைலநாட்டிேய வந்துள்ளது.

தங்களின் முழுக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் யாழ்ப்பாணக் குடா நாட்ைடப் புலிகள் ெகாண்டு வந்த பின்னரும் கூட,  புலிகள்

யாழ்.பல்கைலக்கழக சூழல் பற்றி அதிகம் கவைலப்பட்டதற்கு இதுதான் காரணம்.  அதன் காரணமாகத்தான் முன்னர்

தமக்கு  எதிரானவர்களாகக்  கருதப்பட்ட  விrவுைரயாளர்கள்  சித்திரேலகா,  ெமௗனகுரு,  நுஃமான்,  ஏ.ேஜ.கனகரத்னா,

ெஜயசீலன் அடிகளார் ேபான்றவர்கள் (இதில் மனித உrைமகளுக்கான பல்கைலக்கழக ஆசிrயர் சங்க உறுப்பினர்கள்

பற்றி  நான்  குறிப்பிடவில்ைல  –  அவர்கள்  புலிகளின்  முதலாம்  நம்பர்  எதிrகள்  என்பது  எல்ேலாரும்  அறிந்தேத)

பற்றியும், மாணவர்களாக இருந்த தில்ைல, ெசல்வி, மேனாகரன், ேசரன், வ.ஐ.ச.ெஜயபாலன், சிவரஞ்சித் ேபான்றவர்கள்

பற்றியும்  (இதில்  ேநரடியாக  இயக்கங்களில்  ெசயற்பட்ட  சில  மாணவர்களின்  ெபயர்கைள  நான்  குறிப்பிடவில்ைல)

அடிக்கடி காந்தி என்னிடம் விசrத்தான்.

ஒரு  சந்தர்ப்பத்தில்  அவன்  என்ைன  விசாrக்கும்  ேபாது,  ஏ.ேஜ.கனகரத்தினா  இப்ெபாழுது  புலிகள்  இயக்கத்துக்கு

ஆதரவாக மாறியுள்ளார்  எனத்  ெதrயவந்ததாகவும்,  அது  உண்ைமயான  விசுவாசமா  அல்லது  தம்மீதான பயத்தின்

காரணமாகவா என என்னிடம் வினவினான்.

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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BBC

Newsnow
நான் அதுபற்றி எனக்குத் ெதrயாது எனப் பதிலளித்ேதன்.  ஏ.ேஜ.  கனகரத்தினா இந்தப் பாசிசவாதிகைள ஒருேபாதும்

ஆதrக்கமாட்டார்  என்பது  எனக்குத்  ெதrயும்.  எனது  நீண்டகால  நண்பரான  அவரது  எண்ணேவாட்டங்கைள,

அவருடனான  பல  உைரயாடல்களின்  ேபாது  நான்  அவதானித்திருக்கிேறன்.  அவர்  தனது  ேவைலையக்கூட  தனது

கருத்துச்  சுதந்திரத்துக்காக  தூக்கி  எறிந்தவர்.  யாருக்கும்  சலுைககளுக்காக  அடி  பணிபவர்  அல்ல  அவர்.  ஆனால்

எவ்வளேவா  ெநருக்கடிகள்  வந்த  ேபாதும்,  யாழ்ப்பாணத்தில்தான,  தான்;  வாழ்வது  என்ற  தனது  நிைலப்பாட்டில்

உறுதியாக இருந்தவர்.  இறுதிக் காலத்தில் கடும் ேநாய்வாய்ப்பட்டு,  ெகாழும்பில் சிகிச்ைச ெபற ேவண்டிய சூழலில்

அங்கு ெசன்று மரணமானார்.

புலிகள்  ஆதிக்கத்தில்  இருந்த  காலத்தில்,  லண்டன்  பி.பி.சி  தமிேழாைச  ஒருமுைற  ஏ.ேஜ.  கனகரத்தினாவிடம்

யாழ்ப்பாண நிைலைமகள் பற்றி ஒரு வினாைவத் ெதாடுத்த ேபாது,  ‘அைதப்பற்றிக் கைதச்சால் கைரச்சல்’  என ஓரு

வாக்கியத்தில் புலிகளின் கீழான தமிழ் மக்களின் நிைலைம பற்றி ெவகு கச்சிதமாக எடுத்தியம்பியவர்.

யாழ்ப்பாணம் பல்கைலக்கழக சமூகம் பற்றி காந்தி என்னிடம் புதிதாகத் ெதாடுத்த ேகள்விகளுக்கு காரணமாக,  ஏேதா

புதிய ‘ேகாள் மூட்டல்கள்’  ெவளியிலிருந்து நடந்திருக்கிறது என்பது மட்டும் புrந்தது.  அைத யார் ெசய்திருப்பார்கள்

என்பதும் விளங்கியது.  ெசல்வி,  தில்ைல,  மேனாகரன் மற்றும் என்ைனப் ேபான்றவர்கள் என்ன காரணம் ெகாண்டும்

உயிருடன்  ெவளிேய  வந்துவிடக்கூடாது  என்பதில்  அக்கைறயுள்ள  சிலர்,  ெதாடர்ந்து  புலிகளின்  புலனாய்வுப்

பிrவினர்களுக்கு இம்மாதிrயான தகவல்கைள வழங்கிக் ெகாண்டிருப்பதன் விைளேவ இது.

காந்தி அத்துடன் அன்ைறய தினம் எனது விசாரைணைய முடித்துக்ெகாண்டு என்ைனப் ேபாக அனுமதித்தான். ஆனால்

இந்த விவகாரம் இத்துடன் முடிந்துவிடப் ேபாவதில்ைல என்பது எனக்குத் ெதrயும்.

நான் வைத முகாமுக்குள் ெசன்றவுடன் வழைம ேபால எனது சக வைத முகாம் ைகதிகள் என்ைனத் தைலயிலிருந்த

கால்  வைர  ஒருமுைற  ஆராய்ந்துவிட்டு  அைமதியைடந்தனர்.  இது  ஒரு  வழைமயான  நைடமுைற.  ெவளியில்

விசாரைணக்காக அைழத்துச் ெசல்லப்படுபவர்கள், திரும்பி வரும் ேபாது என்ன ேகாலத்தில் (என்ெனன்ன அவயங்கள்

உைடபட்டு  அல்லது முறிபட்டு)  வருகிறார்கள் என்பைத அவதானிப்பது,  உள்ேள இருந்த ஏைனய ைகதிகளின் ஒரு

வழைமயாக இருந்தது.

நான் உள்ேள  வந்த  சிறிது  ேநரத்தில்  சிைற வாசலில்  தைல  ெமாட்ைட  அடித்த,  ஒரு  ைக இல்லாத  ஒருவனும்,

இன்ெனாரு  புதியவனும்  வந்து  நின்று  வைத  முகாமுக்குள்  உள்ளவர்கைள  ேநாட்டமிடத்  ெதாடங்கினர்.  இைத

அவதானித்த  ஆைனக்ேகாட்ைடையச் ேசர்ந்த குமார்  என்ற ைகதி,  என்ைனப் பார்த்து தைலையத்  தடவிக்ெகாண்டு,

தனது  ெநஞ்சில்  தனது  சுட்டு  விரைல  ைவத்து  தட்டினான்.  இந்தப்  பrபாைச  என்னெவன்றால்,  இவர்கள்தான்

ைகதிகளுக்கு மண்ைடயில் ேபாடுபவர்கள் என்பதாகும்.

இந்தக்  குமார்  முன்னர்  ெஜகனின்  ‘ெரலி’  என்ற  இயக்கத்தில்  தீவிர  உறுப்பினராக  இருந்தவன்.  துணிகரமானவன்.

ெஜகைன புலிகள்  கைதப்பதற்கு  என்று  கூப்பிட்டு.  கல்லுண்டாய் ெவளியில்  ைவத்துச் சுட்டுப் படுெகாைல  ெசய்த

பின்னர்,  புலிகள்  மீது  தீவிர  ெவறுப்பில்  இருந்தான்.  புலிகளின்  ‘காவல்துைற’  உறுப்பினன்  ஒருவைன

ஆைனக்ேகாட்ைடயில்  ைவத்து  நன்றாகப்  புைடத்துவிட்டு,  மதகுக்குள்  தூக்கிப்  ேபாட்டதற்காக  குமார்  ைகது

ெசய்யப்பட்டு,  புலிகளால்  நன்றாகப்  ‘பதம்  பார்க்கப்பட்ட’  பின்னர்  வைத  முகாமுக்குள்  அைடக்கப்பட்டிருந்தான்.

ஆனாலும் அடிபட்ட பாம்பு ேபாலச் சீறிக்ெகாண்டுதான் இருந்தான்.

வைத முகாம்  வாசலில் வந்து நின்றவர்களில் ஒருவைனப் பார்த்து ெசௗந்தராஜன் என்ற வவுனியாைவச் ேசர்ந்த

ைகதியும் கலங்கியைத அவதானிக்க முடிந்தது.  ெசௗந்தராஜன் ெமதுவாக என்னருேக வந்து அவர்களில் ஒருவனின்

ெபயர்  திைச  என்றும்,  அவன்தான்,  புலிகளின்  கிளிெநாச்சி  வைத  முகாமுக்குப்  ெபாறுப்பானவன்  என்றும்,  தான்

கிளிெநாச்சி  வைத  முகாமுக்குள்;  அைடத்து  ைவக்கப்பட்டிருந்தேபாது,  அவன்  ைகதிகளுக்குச்  ெசய்த  ெகாடுைமகள்

விவrக்க இயலாதது என்றும் பயத்துடன் ெசான்னான்.

ெதாடரும்ஸ

முன்ைனய பதிவுகள்
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