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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர் (90)

90. யக்காவ இராணுவ முகாம்வைர ெசன்ற எமது இரண்டாவது பயணம்!

நாம் ெகாழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கான பயண முயற்சிைய

ஆரம்பித்த  ேநரம்  இராணுவத்திடமிருந்து  யாழ்  ேகாட்ைடையக்

ைகப்பற்றும்  புலிகளின்  முயற்சியும்,  புலிகளிடமிருந்து  வவுனியா

நகைரக்  ைகப்பற்றும்  இராணுவத்தின்  நடவடிக்ைககளும்  உச்சக்

கட்டத்ைத  அைடந்திருந்தன.  அதனால்  ெகாழும்புக்கு  பல்ேவறு

அலுவல்கள் நிமித்தம் ெசன்று திரும்ப முடியாது சிக்கியிருந்த வட

பகுதிையச்  ேசர்ந்தவர்கள்  பலர்  தமது  உறவுகள்  சம்பந்தமாக

மிகுந்த  கவைல  ெகாண்டிருந்தனர்.  அதுேவ  அவர்கள்  பல்ேவறு

சிரமங்களுக்கிைடயிலும்  தமது  பிரயாண  முயற்சிகைள

ேமற்ெகாண்டதற்குக் காரணம்.

எமது முதல் முயற்சி ெபாருள் ெசலவுடனும் அைலச்சலுடனும் ேதால்வி அைடந்திருந்தாலும், ெதாடர்ந்து

முயற்சித்துக்ெகாண்ேட  இருந்ேதாம்.  இன்று  30  வருடப்  ேபார்  முடிவுக்குக்  ெகாண்டுவரப்பட்டு,  வடக்கு

கிழக்கில்  வதீிகள்  எல்லாம்  நவனீ  முைறயிலும்  சிறப்பாகவும்  ெசப்பனிடப்பட்டு,  புலிகளால்  தனித்

தீவுகளாகத்  துண்டிக்கப்பட்டிருந்த  அந்தப்  பகுதிகள்  நாட்டின்  ஏைனய  பகுதிகளுடனும்,  ெவளி

உலகத்துடனும் சிறப்பான முைறயில் ஒன்றிைணக்கப்பட்டுவிட்டது. நாட்டு மக்கள் விரும்பிய ேநரத்தில்,

விரும்பிய இடத்துக்கு எந்த ேநரத்திலும் ெசன்று வரக்கூடிய சூழல் இன்று ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

புலம்ெபயர் நாடுகளிலிருந்து ெகாண்டு இலங்ைகயில் சிங்கள இனவாத எேதச்சாதிகார ஆட்சி நடக்கிறது

என்று  கைதப்பவர்கள்  (இவர்களில்  பலர்  புலி  ஆதரவாளர்கள்  என்பது  சுவாரசியமான  விடயம்)  கூட,

ஆயிரக்கணக்கில் அங்கு ெசன்று நல்லூர் திருவிழாைவயும் கண்டு  களித்து,  ஆைனக்ேகாட்ைடப் பனம்

கள்ைளயும் ஒரு சுைவ சுைவத்து, மினிவான் பிடித்து உறவினர்கள் சகிதம் இலங்ைக முழுவைதயும் ஒரு

சுற்றுச்  சுற்றிவிட்டு  வருகிறார்கள்.  (திரும்பி  வந்த  பின்னர்  பழக்கேதாசத்தில்  மீண்டும்  இலங்ைக

அரைசயும் சிங்களவர்கைளயும் வைசபாடுவது ேவறு விடயம்!)

யுத்தம்  முடிவுற்று  ஏறத்தாள  நான்கு  வருடங்களாகின்ற  ேபாதிலும்கூட,  இன்ைறய  இைளஞர்கள்

பலருக்கும்,  புலம்ெபயர் நாடுகளில் வாய்ப்பு வசதிகளுடனும் பாதுகாப்பாகவும் தமது தமது குடும்பத்ைத

ைவத்துக்ெகாண்டு, தமிழீழம் அது இது என்று கூச்சல் ேபாட்டுத் தாய் நாட்டில் வாழும் அப்பாவித் தமிழ்

மக்கைள  மீண்டும்  யுத்தத்  தீயில்  தள்ளிவிடத்  துடிக்கும்  ‘புலம்ெபயர்  தமிழர்கள்’  என்ற  புதிய  ‘ேதசிய

இனத்’துக்கும்  அன்று  புலிகளால்  ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த  ஜனநாயக  மறுப்பு,  பிரயாணத்  தைட,  ெபாருள்

தட்டுப்பாடு  என்பன  ெதrந்திருக்க  வாய்ப்பில்ைல.  அதனால்  அந்தக்  காலகட்டத்தில்  வடக்கு  கிழக்கில்

புலிகளின்  இரும்புச்  சப்பாத்தின்  கீழ்  சிக்கித்  தவித்தவர்களின்  துன்பியல்  வாழ்ைவச்  சித்தrப்பது

அவசியமாக உள்ளது.

இதற்கு  இன்ெனாரு  காரணமும்  உள்ளது.  இன்று  தமிழ்  தைலைம  கூடிக்குலாவும்  ஐக்கிய  ேதசியக்

கட்சிதான் அன்று ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தது.  அந்த ஐ.ேத.கதான் 1977இல் பதவிக்கு வந்த பின்னர்

தமிழ்  மக்களுக்ெகதிராக  யுத்தத்ைத  ஆரம்பித்தது  என்பைதயும்  இன்ைறய  தைலமுைறயினர்

அறிந்திருக்கமாட்டார்கள்  அல்லது வசதியாக மறந்துேபாய் இருப்பார்கள்.  அந்த  ஐ.ேத.கட்சி  ஆட்சியுடன்

புலிகள் கூடிக்குலாவி இந்திய அைமதி காக்கும் பைடைய ெவளிேயற்றிய பின்னர், தமது ‘சாணக்கியத்ைத’

தாேம  ெமச்சிக்ெகாண்டு,  அந்த  ஐ.ேத.கட்சி  அரசாங்கத்துடன்  ‘இரண்டாவது  ஈழப்ேபாைர’யும்

ஆரம்பித்திருந்தனர். இந்த இரண்டு ஏகாதிபத்திய சார்பு வலதுசாrப் பிற்ேபாக்கு சக்திகளிடத்தில்தான் தமிழ்

மக்கள் சிக்கி துன்பப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தனர்.

எனேவ எமது இரண்டாவது பிரயாண முயற்சிையயும் பற்றியும் இங்கு ெசால்வது அவசியமானது.

இம்முைற இரண்டு மூன்று தனியார் பஸ்களில் ெகாழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் ேநாக்கிப் புறப்பட்ேடாம்.

ஆனால் வவுனியாைவக் கடந்து ெசல்வது அங்கு தீவிரமாகப்  ேபார் நைடெபறுவதால் சாத்தியமில்ைல

என்றபடியால்,  மதவாச்சி  ெசன்று,  அங்கிருந்து  மன்னார்  ெசன்று,  பின்னர்  பூநகrக்கூடாக  அல்லது

விடத்தல்தீவிலிருந்து படகுகள் மூலம் யாழ்ப்பாணம் ெசல்ல முயற்சிப்பது என முடிவாயிற்று.

அதிகாைலயிேலேய ெகாழும்பிலிருந்து புறப்படுவது என முடிவாகி இருந்த ேபாதிலும், எம்முடன் பயணம்

ெசய்பவர்கள் பல இடங்களிலுமிருந்து வந்து ேசர நண்பகல் ஆகிவிட்டது. எனேவ பிற்பகலில்தான் புறப்பட

முடிந்தது.

எமது  பஸ்கள்  புத்தளம்  நகைர  அண்மிக்கும்ேபாது  ெபாழுதுசாய  ஆரம்பித்துவிட்டது.  எனேவ  இரவு

ேநரத்தில்  பயணத்ைதத்  ெதாடர்வது  உசிதமல்ல  என்ற  அபிப்பிராயத்ைதப்  பலரும்  ெவளியிட்டனர்.

அதற்குக்  காரணம்  நாட்டில்  அன்று  நிலவிய  சூழ்நிைல  அப்படி  இருந்தது.  நாம்  புறப்படுவதற்கு

இரண்ெடாரு தினங்களுக்கு  முன்னர் அனுராதபுரம்,  மிகிந்தைல  ேபான்ற பாைதகளில்  ைவத்து வடக்கு

புலிகளின் வைத

முகாம்களில் ஒன்றைர

ஆண்டுகள்

துன்புற்ற ேதாழர்

மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர்

புலம்ெபயர் எல்.r.r.ஈ

ெசயற்பாட்டாளர்கள்

தங்கைள மனித உrைமக்

காவலர்கைளப்ேபால்

காட்டிக்ெகாள்கிறார்கள்.

கதம்பமான தமிழ்த்

ேதசியக் கூட்டைமப்பின்
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எதிர்காலம்

அரசியல் தீர்ைவப்

பின்தள்ளும் பிைழயான

மூேலாபாயம்
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ெவறுப்பூட்டும்

பிரச்சாரத்ைத நிறுத்துங்கள்

240313 http://www.thenee.com/html/240313.html

1 of 4 20/05/2013 14:11



Thendral Radio
 

ேநாக்கிச் ெசன்ற சில பயணிகள் பஸ்கள் தாக்கப்பட்டிருந்ததுடன், புத்தளத்திலும் சில சம்பவங்கள் நைட

ெபற்றிருந்தன.

எனேவ புத்தளத்தில் இரவு தங்கிச் ெசல்வது என ஏேகாபித்து முடிவு

ெசய்யப்பட்டது.  ஆனால்  இவ்வளவு  ெதாைகயான  ஆட்கள்

புத்தளத்தில் எங்கு தங்குவது என்பதுதான் பிரச்சிைனயாக இருந்தது.

அத்துடன்  எமது  பிரயாணத்தின்  ேபாது  வழியில்  இரண்ெடாரு

இடங்களில் எம்ைம வழி மறித்து விசாrத்த ெபாலிசார், நாம் வடக்கு

ேநாக்கிச்  ெசல்வது  பாதுகாப்பும்  சாத்தியமும்  அற்றது  என்று

ெதrவித்ததுடன்,  ெகாழும்புக்குத்  திரும்பிச்  ெசல்லுமாறும்

அறிவுறுத்தியிருந்தனர்.  ஆனால்  அவர்கள்  எம்ைம

நிர்ப்பந்திக்காதபடியால், நாம் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்து ெகாண்டிருந்ேதாம்.

நாம்  எமது  தங்குமிடம்  பற்றி  ஒரு  முடிவுக்கு  வருவதற்கு  முன்னேர எமது  பஸ்கள்  புத்தளம்  நகைர

அைடந்துவிட்டன.  எமது  பஸ்  சாரதிகளுக்கும்,  உடன்  பயணித்தவர்களுக்கும்  புத்தளம்  நகrல்  சில

முஸ்lம் சேகாதரர்கைளத்  ெதrயுமாைகயால்,  அவர்களிடம் ெசன்று தங்குவதற்கான  வசதிகள் குறித்து

விசாrத்தனர். ஆனால் அந்த நண்பர்களும் சr, சில பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகளும் சr எமது நிைல குறித்து

அக்ைறப்பட்ட  ேபாதிலும்,  வட  பகுதிையச்  ேசர்ந்த  தமிழ் மக்கள் இன்ைறய சூழலில்  புத்தளம் நகrல்

தங்குவது  அவ்வளவு  பாதுகாப்பானது  அல்ல  என்ற  கருத்ைதத்  ெதrவித்தனர்.  அத்துடன்  புத்தளம்

பகுதியில் தமிழ் மக்கள் ெசறிந்து வாழும் கற்பிட்டி ேபான்ற கிராமங்களுக்குச் ெசன்று அன்ைறய இரைவக்

கழிப்பது பாதுகாப்பானது என்றும் ஆேலாசைன கூறினர்.

ஆனால் கற்பிட்டி ேபான்ற கிராமங்களில் வாழ்பவர்கள் தமிழ் மக்கள்தான் என்ற ேபாதிலும், வட பகுதித்

தமிழர்களுக்கு கிழக்குத் தமிழர்களுடன் உள்ள அளவு ெதாடர்பு, இலங்ைகயின் ேமற்குப் பகுதியில் வாழும்

(மன்னார்  பகுதி  தவிர்த்து)  தமிழர்களுடன்  இல்லாதிருந்ததுடன்,  அன்ைறய  சூழ்நிைலயில்  அவ்வாறு

திடீெரன வட பகுதிையச் ேசர்ந்தவர்கைள வரேவற்றுத் தங்க ைவப்பார்களா என்ற சந்ேதகமும் எம்மில்

பலருக்கு இருந்தது.

இந்த  நிைலயில்  எம்முடன்  பயணம்  ெசய்த  ேகாப்பாையச்  ேசர்ந்தவரும்,  விசுவமடு  படித்த  வாலிபர்

திட்டத்தில்  விவசாயம்  ெசய்தவருமான  ஒருவர்  (அவர்  எனக்கும்  ெதrந்தவர்)  ஒர்  ஆேலாசைனைய

முன்ைவத்தார்.  அதாவது தனக்குத்  ெதrந்த  ‘எம்.பி.எஸ்’  என்ற ெபயருைடய ெபரும் வர்த்தகர் ஒருவர்

கற்பிட்டிக்குச்  ெசல்லும்  வழியிலுள்ள  முஸ்lம்  கிராமம்  ஒன்றில்  இருப்பதாகவும்,  அவrடம்  ெசன்று

உதவி  ேகாrனால்  ெபரும்பாலும்  உதவி  ெசய்வார்  என்றும்  கூறினார்.  ஆனால்  அப்ெபாழுெதல்லாம்

இப்ெபாழுது இருப்பது ேபான்ற தகவல் ெதாடர்பு வசதிகள் இல்லாத காரணத்தால், முன்கூட்டிேய அந்த

வர்த்தகருடன்  ெதாடர்பு ெகாண்டு  எமது வருைகைய அறிவிக்க முடியவில்ைல.  எனேவ ேநரடியாகேவ

ெசல்வது என முடிவாயிற்று.

சிறிது ேநரப்  பயணத்தின்  பின்னர் எமது வாகனங்கள்  அந்தக்  கிராமத்ைத  அைடந்து,  அவரது வடீ்ைட

ேநாக்கி  நாம்  ெசன்ேறாம்.  ெபரும்  ெதன்னந்  ேதாட்டம்  ஒன்றில்  அவரது  இல்லம்  அைமந்திருந்தது.

வடீ்டிற்கு  முன்னால்  இருந்த  ெதன்னந்  ேதாட்டத்திற்குள்  ெபரும்  களஞ்சிய  சாைலகள்  காணப்பட்டன.

எம்.பி.எஸ்  என்ற ெபயருடன்  பல  ெலாறிகளும் நின்று ெகாண்டிருந்தன.  இரவு  ேநரம் என்றாலும் பல

ேவைலயாட்களும்  ஓடியாடித்  திrந்து  ெகாண்டிருந்தனர்.  அந்த  வர்த்தகர்  ெகாழும்பிலிருந்த  சிகரட்,

குளிர்பானம்,  பால்மா  ேபான்றைவ  உட்பட  பல  விதமான  பிரபல  வர்த்தக  நிறுவனங்களுக்கு  புத்தளம்

பகுதிக்கான முகவராக இருந்தார் என்பைத அறிந்து ெகாண்ேடாம்.

திடீெரன அவrடம் ேபாய் இறங்கிய எம்ைமக் கண்டதும் ஆச்சrயம் அைடந்த அவர், தன்ைன நாடி வந்த

எம்ைம இன்முகத்துடன வரேவற்றார். எமது விசுவமடு நண்பர் ெசான்ன விபரங்கைள அறிந்து ெகாண்டு,

துrதமாகச் ெசயற்பட்டு நாம் அன்றிரவு தங்குவதற்கான சகல ஒழுங்ககைளயும் ெசய்து தந்தார். எம்முடன்

வந்த ெபண்கைள தனது வடீ்டிேலேய தங்குமாறு ேகட்டுக் ெகாண்டார். ஆண்கைள தனது ெவறுைமயாக

இருந்த களஞ்சிய சாைலகளில் தங்க ஏற்பாடு ெசய்தார். ேதநீரும் குளிர்பானங்களும் சிற்றுண்டியும் தந்து

உபசrத்தார். புத்தளம் பகுதியில் அவர் மிகப்ெபrய வர்த்தகர் என்றபடியால், ெபாலிசாrன் ெசல்வாக்கும்

அவருக்கு இருந்தது.  எனேவ அன்ைறய இரைவ நாம் மிக நிம்மதியாக அவரது இடத்தில் கழித்ேதாம்.

அேநகமாேனார்  இரவு  தூங்காமல்  பல்ேவறு  விடயங்கள்  குறித்தும்  உைரயாடுவதிேலேய  அன்ைறய

இரைவக் கழித்தனர்.

இந்தச் சம்பவம் நைடெபற்று சில மாதங்களில்தான் புலிகள் வடக்கில் வாழ்ந்து வந்த முஸ்lம் மக்கைள

இரண்டு  மணித்தியால  அறிவித்தலில்  உடுத்த  துணியுடன்  அங்கிருந்து  விரட்டியடித்தார்கள்.  புலிகளின்

இந்த காட்டுமிராண்டித்தனமான இனச் சுத்திகrப்ைபப் பற்றி எண்ணும் ேநரங்களில் எல்லாம்,  முன்பின்

ெதrயாத எமக்கு அன்றிரவு அைடக்கலம் ெகாடுத்த அந்த முஸ்lம் வர்த்தகrன் முகம் என் மனக்கண்

முன்  ேதான்றுவது  ஒரு  வழைமயாகிவிட்டது.  புலிகளின்  இதுவும்,  இதுேபான்ற  மானிட  விேராத

நடவடிக்ைககள் குறித்தும், இந்த ேமற்குலக ‘மனித உrைமக் காவலர்கள்’ என்றுதான் கவனத்தில் எடுக்கப்

ேபாகிறார்கேளா ெதrயவில்ைல.

அடுத்த  நாள்  காைல  எமக்கு  அைடக்கலம்  தந்து  சகல  வழிகளிலும்  உதவி  புrந்த  அந்த  முஸ்lம்

வர்த்தகருக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும், அவரது பணியாளர்களுக்கும் நன்றி ெதrவித்துவிட்டு எமது

பயணத்ைத  வடக்கு  ேநாக்கித்  ெதாடர்ந்ேதாம்.  மக்கள்  ெபருமளவில்  கூடும்  நகரங்களில்  எமது

வாகனங்கைள  நிறுத்தாது  பிரதான  வதீியில்  பிரயாணிகளுக்ெகன  தனியான  இடங்களில்

அைமக்கப்பட்டிருந்த ேதநீர்க் கைடகளில் மட்டும் சிற்றுண்டி சாப்பிடுவதற்கும், ேதநீர் அருந்துவதற்குமாக

எமது வாகனங்கைள நிறுத்திேனாம். அதிலும் அதிக ேநரம் தrத்து நிற்காது விைரந்து எமது ேதைவகைள
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முடித்துக் ெகாண்டு புறப்பட்ேடாம்.

நண்பகல் அளவில் மதவாச்சி  நகைரக் கடந்து மன்னார் வதீியில் பயணித்து யக்காவ என்ற இடத்ைத

அைடந்ேதாம். எமது வாகனங்கள் மட்டுமின்றி ேவறும் சில வாகனங்கள் மன்னார் ேநாக்கிச் ெசல்வைதக்

கண்ேடாம். சிலர் நடந்தும் ெசன்று ெகாண்டிருந்தார்கள். நாம் யக்காவ இராணுவ முகாைம அைடந்தேபாது,

ஏற்ெகனேவ  பல  வாகனங்கள்  அங்கு  ெசன்றைடந்திருப்பைதக்  கண்ேடாம்.  அவற்றில்  பயணம்  ெசய்த

மக்கள் ெதருேவாரங்களிலும், மர நிழல்களிலும் குழுமி நின்றனர்.

அந்தப் பிரேதசம் எனக்கு ஓரளவு பrச்சயமானது என்றேபாதிலும்

அங்கு  ஒர்  இராணுவ  முகாம்  முன்னர்  இருந்ததாக  ஞாபகம்

இல்ைல.  அந்தப்  பகுதிகளுக்கு  நான்  வவுனியாவில்  1970களின்

ஆரம்பத்தில்  எமது  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சி  ேவைல  ெசய்த

காலங்களில்  ெசன்று  வந்திருக்கிேறன்.  யாழ்ப்பாணம்  -  கண்டி

வதீியில்  மாங்குளம் என்ற ஓர் ஊர் இருப்பது ேபால, மதவாச்சி –

மன்னார்  வதீியிலும்  மாங்குளம்  என்ெறாரு  கிராமம்  இருக்கிறது.

அங்குள்ள ேநrயகுளம் என்ற கிராமத்தில் யாழ் ஓட்டுமடத்ைதச்

ேசர்ந்த ஒரு ேதாழருக்கு பல உறவினர்கள் இருந்ததால்,  எமக்கு

அதன்மூலம் சில அரசியல் ெதாடர்புகள் அந்தப் பகுதியில் இருந்தன.

அத்துடன்  பாவற்குளத்தில்  எமது  கட்சிையச்  ேசர்ந்த  கிருஸ்ணபிள்ைள,  அபயரத்தின  ேபான்ற

ேதாழர்களும்,  எமது விவசாய சங்கமும் இருந்ததால் நான் அங்கும் ெசன்று வருவதுண்டு.  மதவாச்சி –

மன்னார் வதீியில் அைமந்துள்ள ெசட்டிகுளத்தில் மட்டுவிைலச் ேசர்ந்த அப்ேபாைதய எமது ேதாழர் பாலு

(பின்னர் அவர் மூர்த்தி என்ற ெபயrல் புலிகளின் அரசியல் ெபாறுப்பாளராக இருந்தவர். பின்னர் புலிகளின்

அரசியல்  ெபாறுப்பாளராக  இருந்த  தமிழ்  ெசல்வனின்  ெசாந்த  அண்ணன்)  ஒரு  சிைகயலங்கrப்பு

நிைலயத்ைத நடாத்தி வந்ததால் அவrடமும் சில ேவைளகளில் ெசல்வதுண்டு.

யக்காவ இராணுவ முகாமில் இருந்த அதிகாrகள் எமது வாகனங்கைள அதற்கு அப்பால் ேபாக விடுவதாக

இல்ைல என்ற ேசதி எமக்குக் கிைடத்தது. எமது வாகனங்களின் சாரதிகளும், அதில் பயணம் ெசய்த சில

பிரமுகர்களும்  இராணுவ  முகாம்  அதிகாrகளுடன்  பல  தடைவகள்  ேபசியும்  அவர்கள்  அைசவதாக

இல்ைல.  எம்முடன் வந்த  சிலர் முகாமுக்கு ெவளிேய காவலுக்கு நின்ற சில சிப்பாய்களிடம் ெசன்று

இரகசியமாகக்  கைதத்து பணம் தருவதாகவும்,  எம்ைமப்  ேபாக  அனுமதிக்குமாறும் ‘அலுவல்’  பார்த்தும்

ஒன்றும் சrவரவில்ைல.

அந்தக்  கிராமத்தில்  முழுக்க  முழுக்க  சிங்கள  மக்கேள  குடியிருந்தனர்.  அருேக  தமிழ்  கிராமங்கள்

இருந்ததால், அவர்களில் பலர் தமிழ் ேபசக் கூடியவர்களாக இருந்தனர். எல்ேலாருேம வறிய விவசாயிகள்.

ெபரும்பாலானவர்கள்  தமது  ெசாந்தக்  காணிகளில்  விவசாயம்  ெசய்துெகாண்டு,  காடுகைளப்  புதிதாக

ெவட்டி  ேசைனச்  ெசய்ைகயிலும்  ஈடுபட்டு  வந்தனர்.  அவர்களிடம்  ெபrதாக  இனவாதப்  ேபாக்குகள்

காணப்படவில்ைல. ேவடிக்ைக பார்ப்பதற்காக அவாகளில் பலர் அங்ேக குழுமியதுடன், எமது தாகத்துக்கு

தண்ணரீ் தந்தும் உபசrத்தனர்.

எம்முடன் வந்த அல்ைலப்பிட்டிையச் ேசர்ந்த ஒருவர் 1958 இனக் கலவரத்துக்கு முன்னர் தாம் மதவாச்சி

நகrல் கைட ைவத்திருந்ததாகவும், அப்ெபாழுது இந்த யக்காவ கிராமம் தமிழ் மக்களுைடய கிராமமாக

இருந்ததாகவும்  ஒரு  தகவைல  எம்மில்  சிலருக்குக்  கூறினார்.  அவர்  ெசான்னது  சில  ேவைளகளில்

உண்ைமயாக  இருக்கலாம்.  ஏெனனில்  நான்  கிளிெநாச்சியில்  கட்சி  ேவைல  ெசய்தேபாது  அடிக்கடி

தருமபுரம்  கிராமத்திற்குச்  ெசல்வதுண்டு.  முழுக்க  முழுக்க  கூலி  விவசாயிகள்  நிைறந்த  அந்தக்

கிராமத்தில் எமக்கு நிைறயத் ேதாழர்கள் இருந்தனர்.

அந்தக்  குடிேயற்றத்  திட்டக்  கிராமம் 1958  இனக்  கலவரத்தால்  பாதிக்கப்பட்டு  அனுராதபுரம்,  மதவாச்சி

ேபான்ற  இடங்களிலிருந்து  வந்தவர்களால்  உருவாக்கப்பட்டது.  தருமபுரம்  கிராமத்தில்  வசிப்பவர்கள்

முழுக்க முழுக்க இந்திய வம்சாவழியினர் என்றும், அவர்கள் மைலயகத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும்

தவறான  ஒர்  அபிப்பிராயம்  நிலவுகிறது.  அது  உண்ைமயல்ல.  அவர்களில்  ெபரும்பாேலார்  1958  இனக்

கலவரத்தின்  பின்னர்  வட  மத்திய  மாகாணத்திலிருந்து  ெகாண்டுவரப்பட்டுக்  குடிேயற்றப்பட்டவர்கள்.

அதுமாத்திரமல்லாமல்  அவர்களில்  சிலர்  மிக  நீண்ட  காலத்துக்கு  முன்னர்  வடக்கிலிருந்து  ெசன்று

அனுராதபுரம் ேபான்ற இடங்களில் குடிேயறியிருந்த மக்கள். (யாழ்ப்பாணிகள்)

பருத்தித்துைறையச்  ேசர்ந்த  எனது  உறவினர்கள்  சிலர்கூட  அனுராதபுரத்தில்  சினிமா  ெகாட்டைக

(சிற்றம்பலம் திேயட்டர்),  கைடகள்  என  ைவத்துக்ெகாண்டு;  சிறப்பாக  இருந்ததாக  எனது ெபற்ேறார்கள்

சிறுவயதில்  ெசால்லக்  ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறன்.  அவர்களில்  ஒருவர்  அனுராதபுரம்  நகரசைபத்

தைலவராகவும்  இருந்திருக்கிறார்!  அவரது  முயற்சியாேலேய  அனுராதபுரம்  விேவகானந்தா

வித்தியாலயமும்,  அதற்கு  அருகிலுள்ள  கதிேரசன்  ேகாவிலும்  உருவாக்கப்பட்டதாகவும்

ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறன். சிங்கள மக்கள் ஒரு தமிழைரத் தமது நகரசைபத் தைலவராக ஏற்கும் அளவுக்கு

அந்தக் காலத்தில் தமிழ் - சிங்கள உறவு இருந்திருக்கிறது என்பைதயும், சுதந்திரத்துக்குப் பின்னர் இரு

பக்கத்திலுமிருந்த  குறுகிய  ேநாக்கம்  ெகாண்ட  அரசியல்வாதிகளால்  அது  சிைதக்கப்பட்டிருக்கிறது

என்பைதயும் நிைனக்க ேவதைனயாக இருந்தது.

நாம் எவ்வளேவா முயன்றும் இராணுவத்தினர் யக்காவ இராணுவ முகாமுக்கு அப்பால் எம்ைம ஒர் அடி

தன்னும்  நகர  அனுமதிக்கவில்ைல.  இந்த  நிைலைமயால்  எனக்கு  மீண்டும்  கவைலயும்  ேசார்வும்

ெதாற்றிக் ெகாண்டது. கர்ப்பிணியான எனது மைனவிையப் பற்றிய கவைல ேவறு என்ைன வாட்டியது.

ெபரும்பாலும் கிராமத்திேலேய வாழ்ந்து பழகிய அவர், என்ைன நம்பிேய யாழ்ப்பாண நகர வாழ்க்ைகக்கு
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வந்திருந்தார்.  என்ைனப்  ேபால  இலங்ைக  முழுவதும்  சுற்றித்  திrந்த  அனுபவம்  மட்டமல்லாமல்,

கிளிெநாச்சிக்கு அப்பால் ெசன்ற அனுபவம்கூட அவருக்கு இல்ைல. அவர் ஒரு ‘நிலக்கிளி’.

இதற்கிைடயில் அங்கு குழுமியிருந்த சிங்கள கிராமவாசிகளில் ஒருவர் ஒர் ஆேலாசைனைய எங்களில்

சிலrடம் இரகசியமாகக் கூறினார்.  அதாவது அந்தக் கிராமத்தின் வடக்குப் புறமாக வயல்களும் காடும்

இருக்கிறது.  அதற்குள்ளால் சில ைமல்கள் கால் நைடயாகப் பயணம் ெசய்தால்,  யக்காவ முகாமுக்குப்

ேபாகாமல்  வவுனியாவின்  சில  கிராமங்களுக்ேகா,  மன்னார்  வதீியில்  இருந்த  சில  கிராமங்களுக்ேகா

ேபாகலாம்  என்பதுதான்  அவர்  ெசான்ன  ேயாசைன.  அவ்வாறு  எம்ைமப்  பாதுகாப்பாகக்  கூட்டிச்

ெசல்வதற்கு தான் சிலைர ஏற்பாடு ெசய்வதாகவும், அவர்களுக்கு சிறிது பண உதவி ெசய்ய ேவண்டும்

என்றும் ேகட்டுக் ெகாண்டார்.

 

முன்னர் பலைர இராணுவத்துக்குத்  ெதrயமல் அவ்வாறு அைழத்துச் ெசன்று விட்டதாகவும் கூறினார்.

எமக்கு நம்பிக்ைக ஊட்டுவதற்காக இராணுவத்தினர் சிலருக்கும் இந்த விடயம் ெதrயுெமன்றும், அவர்கள்

கண்டும் காணாமல் விடுவதற்காக அவர்களுக்கு ‘சம்திங்’ ெகாடுப்பதாகவும் ெசான்னார்.

அவரது  ேயாசைன  எமது  மனதில்  ஒரு  நப்பாைசையயும்  சலனத்ைதயும்  ஏற்படுத்தியது.  அேதேவைள

பயத்ைதயும் உருவாக்கியது. தற்ெசயலாக அவ்வாறு ெசல்ைகயில் இராணுவத்திடம் அகப்பட்டால், எம்மீது

புலி  முத்திைர  குத்தப்பட்டு  சுடுகாட்டுக்கு  அனுப்பப்படுேவாம்  என்பது  நிச்சயம்.  அத்துடன்  எம்ைமக்

கூட்டிச்  ெசல்பவர்கள்கூட  அந்தக் காட்டுப்பாைதயில் ைவத்து எமக்கு ஏதாவது ெசய்துவிட்டு,  எம்மிடம்

உள்ள பணத்ைதயும் ெபாருட்கைளயும் ெகாள்ைளயடித்துச் ெசல்லலாம் என்ற அச்சமும் இருந்தது. எனேவ

அந்த ேயாசைனைய முற்றிலுமாக நிராகrத்து விட்ேடாம்.

எமது பயண முயற்சி யக்காவ இராணுவ முகாமுக்கு அப்பால் நகர்வதற்கு வாய்ப்பில்லாத சூழ்நிைலயில்

எமது வாகனங்கள் மீண்டும் ெகாழும்புக்குத் திரும்பத் தீர்மானித்தன. பிற்பகலில் நாம் புறப்பட்ேடாம்.

இந்தப்  பயணங்களின்  ேபாது  புதிதுபுதிதாக  பலrன்  அறிமுகம்  கிைடத்தைம  ஓரு  குறிப்பிடத்தக்க

அம்சமாக இருந்தது. இந்த இரண்டாவது பயணத்தின் ேபாது சிதம்பரநாதன் என்ற ஒருவrன் அறிமுகமும்

நட்பும் கிைடத்தது.  ெநடுந்தீைவப் பிறப்பிடமாகக் ெகாண்ட அவர்,  பூநகrயில் திருமணம் ெசய்து அங்கு

வாழ்ந்து  வந்தார்.  அேதேநரத்தில்  ஒட்டிசுட்டான்  -  முத்ைதயன்கட்டு  படித்த  வாலிபர்

குடிேயற்றத்திட்டத்தில்  நீர்ப்பாசனத்  திைணக்களத்தின்  நீrைறக்கும் இயந்திர இயக்குநராகப்  பணிபுrந்து

வந்தார்.  எனக்கு  ஏற்ெகனேவ  ெநடுந்தீவிலும்  பல  குடிேயற்றக்  கிராமங்களில்  வாழ்ந்த  அந்த  ஊைரச்

ேசர்ந்தவர்கள் மத்தியிலும் பல ேதாழர்களும் நண்பர்களும் இருந்ததால், அவருடன் ெவகு விைரவிேலேய

நட்பு ஏற்பட்டுவிட்டது.

எமது  வாகனங்கள்  முன்னிரவு  ேநரத்தில்  புத்தளம்  நகைர  அைடந்தன.  அன்றிரவு  அங்கு  தங்கிவிட்டு

காைலயில் பயணத்ைதத் ெதாடரலாம் என எண்ணிேனாம்.  ஆனால் எங்கு தங்குவது என்ற பிரச்சிைன

மீண்டும் ஆரம்பமாகிவிட்டது. அங்குள்ள கைடகளில் இரவு உணவு அருந்திய பின் ஒரு கைடக்காரrடம்

ஆேலாசைன ேகட்ேடாம்.  முதல் நாள் இரவும் சில தமிழர்கள் காைடயர் கூட்டத்தால் தாக்கப்பட்டதாக

அவர் ெசான்னார்.  சற்றுத்தள்ளி  ஒரு பிள்ைளயார் ேகாவில்  இருப்பதாகவும்,  அங்கு  ெசன்று தங்குவது

சற்றுப் பாதுகாப்பாக இருக்கம் என்று அவர் ஆேலாசைன கூறினார். அவrடம் வழிையக் ேகட்டுத் ெதrந்து

ெகாண்டு அங்கு பயணமாேனாம்.

அந்தக்  ேகாவில்  அவ்வளவு  ெபrய  ேகாவில்  அல்ல.  ஆனால்  நல்ல  முைறயில்  பராமrக்கப்படுவது

ெதrந்தது.  தண்ணரீ்  ெபறுவதற்கு  வசதியாக  கிணறு  ஒன்றும்  இருந்தது.  ேகாவிலுக்கு  அருேக  ஓைட

ஒன்றும்  இருந்ததாக  ஞாபகம்.  நாம்  அங்கு  ெசன்று  தங்கினாலும்  இரவில்  ஏதாவது  அசம்பாவிதங்கள்

நிகழலாம்  என்ற  அச்சத்துடேனேய  அன்றிரைவக்  கழித்ேதாம்.  அதனால்  அன்றிரவு  எம்மில்  பலர்

தூங்காமேலேய இருந்ேதாம்.

அதிகாைலயிேலேய  முகம்  கழுவிக்  ெகாண்டு  ெகாழும்பு  ேநாக்கிப்  புறப்பட்ேடாம்.  அங்கு  ெசன்றதும்

நானும்  நண்பர்  சிதம்பரநாதனும்,  அவரது  ஆேலாசைனக்கிணங்க  மருதாைனக்குச்  ெசன்று  முஸ்lம்

ஒருவருக்குச் ெசாந்தமான சற்று மலிவு வாடைகயிலான விடுதி ஒன்றில் தங்கிேனாம்.

அடுத்த நாள் காைல வழைமயாக நாம் கூடும் பம்பலப்பிட்டி பிள்ைளயார் ேகாவிலுக்குச் ெசன்று மீண்டும்

யாராவது பயண முயற்சிகைளச் ெசய்கிறார்களா என ஆராயத் ெதாடங்கிேனாம்.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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