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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர் (87)

87.உலகம் இவர்களுக்காகவும் ெகாஞ்சம் கண்ணரீ் வடிக்காதா?

எனது  விசாரைண  மீண்டும்  சூடு  பிடிக்கத்  ெதாடங்கியது.

புலிகளின்  புலனாய்வாளர்களில்  ஒரு  வழைம  இருக்கிறது.

ஒருவைர  விசாரைண  ெசய்யும்  ெபாழுது  பல  விதமான

தந்திரங்கைளக்  ைகயாளுவார்கள்.  விசாரைணயின்  ஒரு

கட்டத்தில் விசாரைணயின்  ெபரும்பகுதி  முடிந்தது ேபால ஒரு

ேபாக்குக்  காட்டுவார்கள்.  சில  நாட்கள்  விசாரைணக்குக்

கூப்பிடாமல்  வைத  முகாமுக்குள்  சற்று  ஓய்வாக  இருக்க

விடுவார்கள்.  பின்னர்  திடீெரன்று  கூப்பிட்டு  எதிர்பாராத  பல

ேகள்விகைளக் ேகட்பார்கள்.

அதற்குப்  பல  காரணங்கள்  இருக்கும்.  ஒன்று  புலிகளது  ெவளிக்களப்  புலனாய்வாளர்கள்  தாம்  பிடித்து

ைவத்திருக்கும் நபர் சம்பந்தமாக ஏதாவது ேமலதிக தகவல்கைளத் திரட்டி அனுப்பியிருப்பார்கள். அல்லது

அந்நபருடன் ெதாடர்புைடய ேவறு சிலர் கடத்தப்பட்டு, அவர்கள் தமது விசாரைணயின் ேபாது ஏதாவது

புதிய  தகவல்கைள  வழங்கியிருப்பார்கள்.  அல்லது  விசாரைணக்கு  உட்படுத்தப்பட்டிருப்பவர்  வைத

முகாமுக்குள் உள்ள புலிகளின் உளவாளிகைள நம்பி  ஏதாவது உளறிக் ெகாட்டியிருப்பார்.

அதன்  காரணமாக  மீண்டும்  ஆரம்பமாகும்  விசாரைணதான்  ‘உண்ைமயானதாகவும்  மிகவும்

கடுைமயானதாகவும்  இருக்கும்.  சித்திரவைதகளும்  மிக  ேமாசமாக  இருக்கும்.  எனது  விசாரைணயும்

அப்படி ஒரு கட்டத்ைத அைடவது ேபாலத் ேதான்றியது.

எனது விசாரைணயாளன் தயாபரன் சிறிது ெதாய்வுவிட்டு மீண்டும் எனது விசாரைணைய ஆரம்பித்தான்.

அவன்  இம்முைற  குறிப்பாக  இரண்டு  ேகள்விகைளத்  ெதாடுத்தான்.  ஒரு  ேகள்வி,  நான்  எப்ெபாழுது

கைடசியாகக்  ெகாழும்பு  ெசன்று  வந்ேதன்  என்பது.  மற்ைறய  ேகள்வி,  யாழ்.பல்கைலக்கழக  கணித

விrவுைரயாளர்  ேக.சிறதீரன்  அவர்கைள  எப்ெபாழுது  கைடசியாகச்  சந்தித்ேதன்  என்பதாகும்.  இந்த

இரண்டாவது ேகள்விக்கு ஏற்ெகனேவ நான் பதில் ெசால்லியிருந்ேதன்.

மனித  உrைமகளுக்கான  யாழ்.பல்கைலக்கழக  ஆசிrயர்  சங்கம்  ெவளியிட்ட  ‘முறிந்த  பைன’  என்ற

நூலின் நான்கு ஆசிrயர்களில் ஒருவரான ைவத்தியக் கலாநிதி ராஜினி திராணகம அவர்கைளப் புலிகள்

சுட்டுப் படுெகாைல ெசய்த பின்னர், மற்ைறய மூவருக்கும் புலிகள் வைல விrத்திருந்தனர். அவர்களில்

கலாநிதி ேக.சிறிதரன் தவிர, மற்ைறய இருவரும் யாழ்ப்பாணத்தில் அந்தச் சமயத்தில் இருக்கவில்ைல.

சிறதீரனும் புலிகளின் ெகாைல அச்சுறுத்தல் காரணமாகத் தைலமைறவாகேவ இருந்தார்.

புலிகள் சிறதீரைன விடுத்துவிட்டு முதலில் ராஜினிையக் ெகாைல ெசய்ததிற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது.

ராஜினி ‘முறிந்த பைன’யின் ஆசிrயர்களில் ஒருவர் மட்டுமல்ல. அவர் இலண்டனில் இருந்த காலத்தில்

அவர்தான் அங்கு புலிகள் இயக்கம் ேவரூன்றுவதற்கான அத்திபாரத்ைத இட்டவர். அவர் தமிழ் மக்களின்

பிரச்சிைனக்காகத்தான்  புலிகள்  ேபாராடுகிறார்கள்  என  விசுவாசித்ேத  புலிகளுடன்  இைணந்து  ேவைல

ெசய்தார்.  ஆனால்  அப்படியில்ைல,  புலிகளுக்கு  தமிழ்  மக்களின்  பிரச்சிைனைய  விட,  தமது  ெசாந்த

அரசியல்  அதிகாரத்ைத  –  அதுவும்  பிராபாகரன்  என்ற  ஒரு  தனி  மனிதனின்  சர்வ  அதிகாரத்ைத

நிைலநாட்டும் - நிகழ்ச்சி நிரல்தான் முதன்ைமயில் இருக்கிறது என்பைதயும், அதற்காக புலிகள் மிகவும்

ேமாசமான பாசிச நைடமுைறகைளக் ைகயாள்கிறார்கள் என்பைதயும் அறிந்ததும், அவர் புலிகைள விட்டு

விலகிக் ெகாண்டார்.

அதன்  காரணமாக  புலிகளுக்கும்  அவருக்கும்  தகராறு  ஆரம்பித்துவிட்டது.  இந்தத்  தகராறில்  புலிகளின்

அரசியல் ஞானசூனியமான அன்ரன் பாலசிங்கத்துக்கும் முக்கிய பங்குண்டு. அன்ரன் பாலசிங்கம் ஆரம்ப

காலத்தில்  சமசமாஜக்  கட்சிக்குப்  பின்னால்  திrந்த  ஒரு ெராட்ஸ்கியவாதி.  பின்னர் ெகாழும்பிலிருந்து

ெவளியாகும்  ‘வரீேகசr’யிலும்,  பிrட்டிஸ்  கவுன்சில்  அலுவலகத்திலும்  ேவைல  ெசய்த  ெபாழுது

முற்றிலுமாக ஒரு பிைழப்புவாதியாக மாற்றம் அைடந்துவிட்டார். புலிகள் இயக்கத்தில் நிலவிய அரசியல்

வரட்சிையயும், பிரபாகரனின் அசகாய சூரத்தனத்ைதயும் பயன்படுத்திக்ெகாண்டு, அதற்குள் நுைழந்து தன்

அபிலாைசகைள இறுதிவைர ஈேடற்றிக் ெகாண்டார்.  அப்படியான ஒருவருக்கு ராஜினி ேபான்ற ஒருவர்

புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்தால் இைடயூறு என்பைதப் புrந்து ெகாண்டார்.

இலண்டனில் இருந்து இலங்ைக திரும்பிய ராஜினி, யாழ் பல்கைலக்கழகத்து மருத்துவ பீடத்தில் உடல்

கூற்றியல்  ேபராசிrைய  என்ற  தனது  ெதாழிலுடன்  நின்று  விடுவார்  என்ேற  புலிகள்  ஆரம்பத்தில்

எதிர்பார்த்தனர்.  அவர்  யாழ்ப்பாணம்  வந்த  ஏறத்தாழ  அேத  காலகட்டத்தில்தான்,  சிறதீரனும்  தனது

கலாநிதிப் பட்டப் படிப்ைப பிrத்தானியாவில் முடித்துக் ெகாண்டு இலங்ைக திரும்பினார். ேபராதைனயில்

படிக்கும் காலத்தில் சிறதீரனுக்கு இடதுசாr இயக்கத்துடன் சில ெதாடர்புகள் இருந்ததால், அவரும் தமிழ்

மக்களின் பிரச்சிைன சம்பந்தமாக ஏதாவது உருப்படியாகச் ெசய்ய ேவண்டும் என்ற கருத்துடன் இருந்தார்.

காந்தீய ெநறிமுைறகளில் ஈடுபாடு  ெகாண்ட  ராஜன்  கூல் அவர்களும் இவர்களுடன்  ேசர்ந்து ெகாள்ள,

யாழ் பல்கைலக்கழகத்தில் மனித உrைம அைமப்ெபான்ைற உருவாக்கி ேவைல ெசய்ய ஆரம்பித்தனர்.

இந்த  பல்கைலக்கழக  ஆசிrயர்கள்  தமிழ்  மக்களுக்காகப்  பாடுபடுவது  என்பைத  குறுகிய  இனவாத
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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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அடிப்பைடயில் ேநாக்கவில்ைல.  சிங்களப் ேபrனவாத சக்திகள் தமிழ் மக்கள் ேமல் கட்டவிழ்த்துவிட்ட

ேதசிய  ஒடுக்குமுைறைய  எதிர்த்த  அேதேநரத்தில்,  அவர்கள்  தமிழ்  மக்கள்  மத்தியில்  இருந்தும்

‘விடுதைலவாதிகள்’  என்ற ெபயrல் புதிய ஒடுக்குமுைறயாளர்கள் ேதான்றுவைத எதிர்த்தனர். அத்துடன்

மத்தியஸ்தர்கள் என்ற ேபார்ைவயில் இந்தியா தனது விஸ்தrப்புவாத ேநாக்கங்களுக்கு தமிழ் மக்கைளப்

பகைடக் காய்களாக்குவைதயும் எதிர்த்தனர். அதன் காரணமாகேவ அவர்களது ‘முறிந்த பைன’ இலங்ைக,

இந்திய இராணுவங்களின்  மக்கள்  விேராதச்  ெசயல்பாடுகைளயும்,  அேதேவைளயில்  தமிழ் ‘விடுதைல’

இயக்கங்களின் (குறிப்பாக புலிகளின்) அம்பலப்படுத்தியது.

இந்த விமர்சனங்கைள இலங்ைக - இந்திய அரசுகள் ெபrதாக எடுத்துக் ெகாண்டதாகத் ெதrயவில்ைல.

ஏெனனில் இந்தியாவில் காஸ்மீர் பிரச்சிைன, ெதலுங்கானாப் ேபாராட்டம், நக்சைலட் எழுச்சி, வட கிழக்கு

மாநில மக்களின் சுய நிர்ணய உrைமப் ேபாராட்டம் என்பனவற்றில் ேநருவின் அரசாங்கம் முதல் அவரது

மகள்  இந்திராகாந்தி,  ேபரன்  ராஜவீ்  காந்தி  வைரயிலான  அரசுகளின்  இராணுவங்கள்  இைழத்த

ெகாடுைமகள்  சம்பந்தமாக  நூற்றுக்கணக்கான  நூல்கள்  இந்தியாவில்  ெவளியிடப்பட்டிருந்தும்,  அைத

எழுதியவர்கள்  மீேதா  அல்லது  ெவளியிட்டவர்கள்  மீேதா  இந்திய  அரசுகள்  ெபrதாக  நடவடிக்ைக

எதைனயும் எடுக்கவில்ைல.

ஏெனனில் நடவடிக்ைக எடுத்தால், சுதந்திரப் ேபாராட்டப் பாரம்பrயமும், ஜனநாயகப் ேபாராட்ட வரலாறும்

ெகாண்ட இந்திய மக்கள் அதற்ெகதிராகக் கிளர்ந்ெதழுவார்கள் என்பது அதிகார வர்க்கத்துக்குத் ெதrயும்.

அத்துடன்  இந்திய  அரசு  தன்ைனப்  பற்றிப்  ெபrதாகப்  பீற்றிக்  ெகாள்ளும்  ஜனநாயக  விழுமியங்களில்

ஒன்றான கருத்துச் சுதந்திரத்ைத மதிப்பதாகக் காட்டும் ேதைவயும் இந்திய அரசுக்கு உண்டு.

இலங்ைகயிலும் இரண்டு முைற அரங்ேகற்றப்பட்ட ேஜ.வி.பியின் ஆயுதக் கிளர்ச்சியின் ேபாது, இலங்ைக

அரச பைடகள் நடாத்திய அட்டூழியங்கள் குறித்து பல நூல்கள் வந்திருந்தும் அவற்ைற இலங்ைக அரசு

தைட ெசய்யப்படவில்ைல.

ஆனால் ஜனநாயக சுதந்திரங்கள் எைதயும் மதிக்காத புலிகள் நடாத்திய ‘விடுதைலப் ேபாராட்டம’ குறித்து

யாராவது  ேகள்வி  எழுப்பினால்,  புலிகள்  என்ன  காரணம்  ெகாண்டும்  அைதப்  ெபாறுத்துக்

ெகாள்ளமாட்டார்கள்.  அதுவும்  தம்முடன்  இருந்த  ராஜினி  திராணகம  ேபான்றவர்கள்  அவ்வாறு  நடந்து

ெகாண்டால், அவர்களுக்கு மீட்சிேய இல்ைல.

அதற்காகேவ ‘ேமதகு  தைலவர்’  பிரபாகரன்  சில  தத்துவ முத்துக்கைளயும் உதிர்த்து  ைவத்திருக்கிறார்.

அதாவது  பிரபாகரனின்  தத்துவப்படி  ‘எதிrகைளவிடத்  துேராகிகேள  மிக  ஆபத்தானவர்கள்.  எனேவ

முதலில்  துேராகிகள்  ஒழித்துக்  கட்டப்பட  ேவண்டும்.’  எனேவதான்  புலிகள்  துேராகியான  ராஜினிைய

முதலில்  ஒழித்துக்கட்டிவிட்டு,  அடுத்ததாக  எதிrயான  சிறதீரைனத்  ேதடத்  ெதாடங்கினர்.  உலகில்

ேதான்றிய  உண்ைமயான  விடுதைல  இயக்கங்கள்  எல்லாேம,  தமக்குள்  இருந்த  சிறிய  சிறிய

ேவறுபாடுகைள மறந்து, ெபாது எதிrைய குறி ைவத்துத் தாக்கி அழித்து, ெவற்றிவாைக சூடியிருக்ைகயில்,

விடுதைலப்  புலிகள்  என்ற  தமிழர்களின்  விடுதைல  இயக்கம்  மட்டும்,  தனது  மக்கைளேய

துேராகிகளாகவும் எதிrகளாகவும் ஆக்கி தனது நரபலி ேவட்ைடைய நடாத்தியது. தைலைம அழிந்தாலும்,

வால்கள் ெதாடர்ந்தும் அைதேய ெசய்ய விரும்புகின்றனர்.

புலிகள் ராஜினிையக் ெகாைல ெசய்வதற்கு மிகவும் கீழ்த்தரமான, ேகாைழத்தனமான வழி முைறையக்

ைகக்ெகாண்டனர்.  அவரது நடமாட்டங்கைள அவதானிப்பதற்காக சில மருத்துவ பீட மாணவர்கைளயும்,

அங்கு பணி புrந்த பாதுகாப்பு ஊழியர் ஒருவைரயும் உளவு ேவைலகளில் ஈடுபடுத்தினர். தன்ைனெயாத்த

மற்றவர்கைளப்  ேபால்,  ஒரு  சுகேபாக  வாழ்ைவத்  ேதடாமல்,  ெகாடுைமயான  யுத்தம்  நிகழ்ந்து

ெகாண்டிருந்த  காலத்தில்,  தான்  படித்த  படிப்பு  தனது  மக்களுக்குப்  பயன்பட  ேவண்டும்  என்ற  ஒேர

ேநாக்கத்துக்காக,  இலண்டன்  வாழ்ைவத்  துறந்து  தாயகம்  மீண்டு,  ேசைவ புrந்த  ஒருவருக்கு  புலிகள்

ெகாடுத்த பrசு இறுதியில் துப்பாக்கி ரைவகளும் மரணமும்தான்.

அவrடம்  கற்று,  அவரது  உயிருக்ேக  உைல  ைவக்க  உதவிய  அந்த  மாணவர்களில்  (உண்ைமயில்

இவர்கள்தான் துேராகிகள் என அைழக்கப்பட ேவண்டியவர்கள்) சிலர் இலண்டனிலும், ேவறு இடங்களிலும்

ெசாகுசாக வாழ்ந்தாலும், அவர்களது ஆன்மா அவர்கைளச் சர்வசதா ெகான்று ெகாண்ேடயிருக்கும் என்பது

நிச்சயம்.  அவர்களில்  வல்ெவட்டித்துைறையச்  ேசர்ந்த  ஒருவர்,  சில  காலம்  ெவளிநாடுகளில்

தங்கியிருந்துவிட்டு,  நான்  யாழ்ப்பாணத்ைத  விட்டு  1999ஆம்  ஆண்டு  ெவளிேயறுவதற்கு  சில  நாட்கள்

முன்னர்,  என்னிடம்  வந்து  தான்  கஸ்டத்தில்  இருப்பதாகக்  கூறி,  பண  உதவி  ெசய்யும்படி  ேகாr,

என்னிடம்  உளவறியவும்  முயன்றார்.  ராஜினிையக்  ெகால்வதற்கு  உளவு  பார்ப்பதில்  உதவிய  அந்த

மருத்துவ  பீட  பாதுகாப்பு  ஊழியர்  மனநலம்  பாதிக்கப்பட்டு,  பல்கைலக்கழகத்  ெதாழிைலயும்  இழந்து

நிற்பதாகச் சமீபத்தில் ேகள்வியுற்ேறன்.

தன்னந்தனியனாக ைசக்கிளில் திருெநல்ேவலிச் சந்திக்கு அருகாைமயில் இருந்த தனது வடீ்ைட ேநாக்கி

வந்து  ெகாண்டிருக்ைகயில்,  ெதருவில்  ைவத்து  ராஜினிைய  புலிகள்  ேகாைழத்தனமாகச்  சுட்டுக்

ெகான்றனர்.  இப்படுெகாைலைய  ெசய்தவர்கள்  எனச்  சந்ேதகிக்கப்படும்  புலிகளின்  புலனாய்வுப்

ெபாறுப்பாளர்களில் ஒருவனான ெபாஸ்ேகா மற்றும் ெசங்கதிர் என்பவர்களும் இன்று உயிருடன் இல்ைல.

ெபாஸ்ேகா நான் புலிகளின் சிைறயில் இருக்ைகயில் அடிக்கடி வந்து என்ைன விசாrத்தவன்.

ெசங்கதிர் தாண்டிக்குளத்தில் இருந்த புலிகளின் முன்னரங்க நிைலகைளப் பார்ைவயிடச் ெசன்ற ேபாது

பின்னாலிருந்து சுடப்பட்டு  இறந்தான்.  அைதப்  புலிகேள திட்டமிட்டுச்  ெசய்ததாக  தகவல்கள்  கசிந்தன.

அதற்கான காரணம், ராஜினிைய ெசங்கதிர் மூலமாக புலிகள் ெகாைல ெசய்ததால், பின்ெனாரு காலத்தில்

அவன்  மூலமாக  அந்த  படுபாதகச்  ெசயல்  அம்பலமாகலாம்  என்பதினாேலேய  என,  புலிகளில்  சிலேர

ேபசிக் ெகாண்டனர்.

புலிகள்  எதிர்பார்த்தது  ேபாலேவ  ெசங்கதிருக்கும்  புலிகளின்  தைலைமக்கும்  சில  முரண்பாடுகள்

எழுந்ததாகவும்,  அம்முரண்பாடு  அவர்  தாழ்த்தப்பட்ட  சமூகத்தவர்  என்பதனால்  ஏற்பட்ட  புறக்கணிப்புக்
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காரணமாகேவ  எழுந்ததாகவும்கூட  கூறப்பட்டது.  அதன்  காரணமாகேவ  அவரது  மரணத்துக்கு  துக்கம்

விசாrக்க  அவரது  கன்ெபான்ைல  வடீ்டுக்குச்  ெசன்ற  அப்ேபாைதய  புலிகளின்  பிரதித்  தைலவர்

மாத்ைதயாைவ ேநாக்கி “அவைன நீங்கேள ெகாைல ெசய்துேபாட்டு, துக்கம் விசாrக்க வாறஙீ்கேளாடா?”

என  அவரது  சேகாதr கூச்சலிட்ட  சம்பவமும்  நிகழ்ந்தது.  அைத  ஊர்ஜிதப்படுத்துவது  ேபால,  பின்னர்

ெநல்லியடிச் சந்தியில் ைவக்கப்பட்டிருந்த புலிகளின் மாவரீர் படங்களின் வrைசயில் இருந்த ெசங்கதிrன்

படத்ைதத் திடீெரன புலிகள் ஒருநாள் அகற்றி விட்டனர்.

‘சுட்டவைனச்  சுட்டு’  என்பதற்கிணங்க,  தடயங்கைள  அழிப்பதில்  புலிகள்  ைகேதர்ந்தவர்கள்.  இதற்கு

இன்ெனாரு உதாரணமும் உண்டு. ராதா என்பவன் புலிகளின் மன்னார் மாவட்டத் தளபதியாக இருந்தவன்.

பின்னர்  யாழ்ப்பாணத்துக்கு  மாற்றப்பட்டான்.  இவன்  புலிகளின்  பிரதித்  தைலவராக  இருந்த

மாத்ைதயாவின் ஆள். மாத்ைதயாவுக்கும்,  புலிகளின் யாழ் மாவட்டத் தளபதியாக இருந்த கிட்டுவுக்கும்

ேமாதல்  ஏற்பட்ட  பின்னர்,  கிட்டு  வழைமயாகச்  ெசன்று  வரும்  யாழ்ப்பாணம்  மூன்றாம்  குறுக்குத்

ெதருவிலிருந்த தனது காதலியின் வடீ்டிலிருந்து ஒரு இரவு திரும்பிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,  அவனது

வாகனம் மீது ைகக்குண்டு வசீப்பட்டு, அவன் ஒரு காைல இழக்க ேவண்டி ஏற்பட்டது.

அன்ைறய  தினம்  அந்தப்  பகுதியில்  ராதாவின்  குழுவினேர  பாதுகாப்பு  கடைமயில்  இருந்ததாகவும்,

மாத்ைதயாவின் ஏற்பாட்டில் அக்குழுேவ கிட்டு மீது அந்தத் தாக்குதைல நடாத்தியதாகவும், புலிகளுக்குள்

இருந்து  சில  தகவல்கள்  கசிந்தன.  இது  நடந்து  சில  நாட்களின்  பின்னர்,  ராதா  பலாலி  இராணுவ

முகாமுக்கு  அருகிலிருந்த  புலிகளின்  முன்னரங்க  நிைலகைளப்  பார்ைவயிடச்  ெசன்றேபாது,  பின்னால்

இருந்து சுடப்பட்டு ‘வரீச்சாைவ’த் தழுவினான் (அவன் எனது நண்பெனாருவனின் ெநருங்கிய உறவினன்

என்பதால்,  அவனது  உடல்  ைவக்கப்பட்டிருந்த  யாழ்.பல்கைலக்கழகத்துக்கு  முன்னாலிருந்த  புலிகளின்

தைலைமக் காhrயாலயத்துக்கு நான் ெசன்றேபாது, அங்கு பிரபாகரைனயும் காண முடிந்தது). புலிகளின்

முன்னரங்க நிைலகளுக்குப் பின்னால், மாற்று இயக்கத்தவர்கேளா அல்லது ெபாதுமக்கேளா இருந்திருக்க

வாய்ப்பில்ைல.  எனேவ  இந்தக்  ெகாைலயும்  புலிகளின்  உள்வடீ்டு  ேவைலதான்  என,  அதாவது

தடயங்கைள அழிக்க நடாத்தப்பட்டது என, பின்னர் புலிகளின் ஒரு முக்கியஸ்தrன் வாயாேலேய அறிந்து

ெகாண்ேடன்.

ராஜினியின்  மரண  ஊர்வலத்தில்  ஆயிரக்கணக்கான  மக்கள்  திரண்டைம  புலிகளுக்கு  விடுக்கப்பட்ட

எச்சrக்ைகயாக இருந்தது.  அவரது மரணச்;  சடங்கு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து ெகாண்டது எனது வாழ்வில்

மறக்க  முடியாத  சம்பவம்.  ராஜினி  சுடப்பட்ட  சம்பவம்  ேகள்விப்பட்டதும்  உடனடியாகேவ  அவரது

வடீ்டுக்கு விைரந்ேதன். அதற்கு முன்னர் பல தடைவகள் அங்கு ெசன்றிருந்தாலும், அன்று ெசன்றேபாது

அங்கு கண்ட காட்சி எனது இதயத்ைத ெவடித்துச் சிதற ைவத்தது. காரணம் அவரது இரு சின்னஞ்சிறு

மகள்களும் ேசாகேம உருவாக வாடி வதங்கிப் ேபாயிருந்தனர்.

நான்  அங்கு  ேபானேபாது,  சிறதீரன்,  சித்திரேலகா  ெமௗனகுரு  உட்படப்  பலர்  ேசாகேம  உருவாக

நின்றிருந்தனர்.  என்ைனக்  கண்டதும்  ஒருவர்  “இந்த  ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப்  ராஸ்கல்ஸ்  இப்படிச்  ெசய்து

ேபாட்டாங்கள்”  எனச்  சத்தமிட்டார்.  அதாவது  அந்த  ேநரத்தில்  இந்திய  அைமதிப்பைடயுடன்  ேசர்ந்து

ெசயல்பட்ட  ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப்  தான்  அந்தக்  ெகாைலையச்  ெசய்து  ேபாட்டார்கள்  என்பதுதான்  அவரது

கூச்சலுக்குக் காரணம். புலிகளும் ெபாதுமக்கள் அவ்வாறு கருத ேவண்டும் என நன்கு திட்டமிடேட அந்தக்

ெகாைலையச் ெசய்ருந்தனர்.  அந்த குறிப்பிட்ட நபர் என்ைனக் கண்டதும் அப்வாறு கூச்சலிட்டதற்கான

காரணத்ைதப்  பின்னர்  அறிந்ேதன்.  ஒரு  காரணம்,  எமது  கட்சியில்  முக்கியஸ்தராக  இருந்த  ேதாழர்

வ ீ.ஏ.கந்தசாமி  ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப்  இயக்கத்துடன்  இைணந்து  ேவைல  ெசய்ததால்,  நானும்  அவ்வாறான

ஒருவன்  என்ற  அனுமானம்.  மற்றது,  குறிப்பிட்ட  சில  விடயங்களில்  ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப்  இயக்கத்தின்

முற்ேபாக்குத்  தன்ைம  காரணமாக,  அதனுடன்  எமக்கு  இருந்த  நட்புறவு  நிைல.  ஆனால்  பின்னர்

புலிகள்தான் அந்தக் ெகாைவைய நிகழ்த்தினர் என்பது சந்ேதகமற நிரூபணமாகிவிட்டது.

அந்தச் சம்பவத்தில் மறக்க முடியாத, ெநஞ்ைச விட்டகலாத, இன்றும் என் மனைத வாட்டுகிற விடயம்

ராஜினியின் அந்த இரு சின்னஞ்சிறு குழந்ைதகளின் கண்களில் நிைறந்திருந்த தாய்ைமயின் ஏக்கம். மரண

ஊர்வலத்தின் இறுதியில் அவரது உடல் நல்லூர் முத்திைரச் சந்ைத ெசம்மணி வதீியிலிருந்த அவர்களது

குடும்ப  மயானத்தில்  அடக்கம்  ெசய்யப்பட்ட  பின்னர்,  அவரது  இரு  குழந்ைதகளும்  அவர்

புைதக்கப்பட்டிருந்த மண் ேமட்ைடச் சுற்றிச் சுற்றி வந்து, ‘அம்மா மீண்டும் எழுந்து வரமாட்டாவா?’ என்ற

ஏக்கத்துடன்  நின்ற  காட்சி  மனைத  ஒருகணம்  உலுக்கியது.  ராஜினியின்  கணவர்  தயாபால  அரச

பைடகளின் ேதடுதலுக்கு அஞ்சி தைலமைறவாக இருந்த காலத்தில், தனது இரு குழந்ைதகைளயும் ஒரு

குைறயும்  ைவக்காது  வளர்த்த  அந்தக்  குழந்ைதகளின்  அம்மாைவ,  என்ெறன்ைறக்கும்  திரும்பி  வர

முடியாதபடி புலி பாசிஸ்ட்டுகள் அழித்துவிட்டார்கள். நான் அங்கிருந்து விைடெபறும் ேபாது ராஜினியின்

கணவர் தயாபாலவின் ைககைளப் பிடித்த ேபாது, அவரது இதயத் துடிப்ைப என்னால் உணர முடிந்தது.

தாைய  இழந்தாலும்  உயிர்  தப்பி  வாழ்ந்து  ெகாண்டிருக்கும்  ராஜினியின்  குழந்ைதகைள  இன்று

நிைனக்ைகயில்,  அவ்வாறு  உயிர்வாழச்  சந்தர்ப்பம்  ெகாடுக்காமல்  பூவும்  பிஞ்சுமாக  புலிகளால்  யுத்த

முைனக்கு  பலவந்தப்படுத்திப்  பறித்துச்;  ெசல்லப்பட்டு,  தமது  அதிகார  ெவறி  பிடித்த  யுத்தத்துக்காக

புலிகளால்;  பலியாக்கப்பட்ட  ஆயிரக்கணக்கான  சிறுவர்களினதும்  சிறுமிகளினதும்  ேசாகக்  கதறல்கள்

ெநஞ்ைசப் பிளக்க ைவக்கின்றன.

அநியாயமாக  ெகால்லப்பட்ட  பிரபாகரனின்  மகன்  பாலச்சந்திரன்  என்ற  சிறுவனுக்காக  நியாயமாகக்

கண்ணரீ் வடிக்கும் ‘நாகrக’ உலகு, பிரபாகரனால் யுத்த முைனக்குப் பிடித்துச் ெசல்லப்பட்டு அநியாயமாக்

ெகால்லப்பட்ட  அந்த  முகம்  ெதrயாத  ஆயிரக்கணக்கான  ஏைழச்  சிறுவர்களுக்காகவும்,  கண்ணரீ்

வடிக்காதா?

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்

030313 http://www.thenee.com/html/030313.html

3 of 3 20/05/2013 14:09


