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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (68)

68. புலிப் புலனாய்வுப் பிrவினrன் ெபயர் விபரங்களும், மரணிக்கப்பட்டவர்களின் ஓலத்தால் மிரண்ட புலியும்!

புலிகளின்  கிளிெநாச்சிப்  ெபாறுப்பாளனாக  இருந்த  திைச  என்பவன்,  தனது  ெபாறுப்பிலிருந்த  ைகதிகளுக்குச்  ெசய்த

சித்திரவைதகள்  எண்ணிலடங்காதைவ.  ெபாதுவாகேவ  புலிகளால்  ைகது  ெசய்யப்படுபவர்கள்  அடித்துத்  துைவத்து

சித்திரவைத  ெசய்யப்படுவது  சர்வசாதாரண  விடயம்.  இந்தச்  சித்திரவைதகளின்  ேபாது  தாம்  நிைனத்தவாறு  ைகதி

ஒருவர் நடந்து ெகாள்ளவில்ைலெயன்றால், அவர் சாகடிக்கப்படுவதும் சாதாரண விடயம்.

இந்தத் திைச என்பவன் இவற்ைறத் தவிர சில பிரத்திேயக நைடமுைறகளும் ைவத்திருந்தான். அவனது ெபாறுப்பில்

இருந்தவர்களுக்கு ஒரு நாைளக்கு இரு ேநரம்தான் உணவு (அைத என்று உணவு ெசால்வேத நாம் மனம் அறிந்து

ெசால்லும் ெபாய்யாகும்) வழங்கப்படும்.  உணவருந்தும் ேவைளகளில் ஒரு குவைள தண்ணரீ் மட்டுேம குடிப்பதற்கு

வழங்கப்படும்.  இைடயில்  தண்ணரீ்  ேகட்டால்,  ெபரும்  இழுத்தடிப்புக்குப்  பின்னர்  ஒரு  குவைள  தண்ணரீ்  மட்டும்

வழங்கப்படும். அதுவும் தூசண வார்த்ைதகளால் வைசமாr ெபாழிந்த பின்னேர வழங்கப்படும்.

ஒரு  நாைளக்கு  ஒரு  தைடவ  மட்டுேம  மலசலம்  கழிக்கச்  ெசல்லலாம்.  இைடயில்  கழிக்க  ேவண்டிவந்தால்,

சிைறச்சாைலக்குள் உள்ள சட்டி ஒன்றுக்குள்தான் கழிக்க ேவண்டும். கழுவுவதற்கான வசதிகள் இருக்காது. காைலயில்

பல்  விளக்குவதற்கு  எந்தவித  வசதிகளும்  கிைடயாது.  முகம்  கழுவுவதற்கு  மட்டும்  ஒரு  குவைள  தண்ணரீ்

வழங்கப்படும். குளிப்பதற்கு மாதத்தில் இரு தடைவகள் மட்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்படும். சிலேவைளகளில் அதுவும் ஒரு

தடைவ மட்டுேம.

சிைறக்குள் இருக்கும் ேநரங்களில் ைகதிகள்  ஒருவருக்ெகாருவர் கைதக்கக்கூடாது.  மலசலம் கழிப்பது,  சாப்பிடுவது

தவிர்ந்த ேநரங்களில் கண்கைளக் கறுப்புத் துணியால் கட்டியபடி இருக்க ேவண்டும்.  அவ்வாறில்லாமல் கண்கைளக்

கட்டிய துணிகைள விலக்கினாேலா அல்லது மற்றவர்களுடன் கைதத்தாேலா, அடி, உைத வழங்கப்படுவதுடன், அவரது

ைககளும் பின்புறமாகக் கட்டப்படும்.

இந்த நிைலைமகைள (ெகாடுைமகைள) எண்ணிப் பார்க்ைகயில், ெகாடுங்ேகாலன் ெஜர்மானிய சர்வாதிகாr ஹிட்லrன்

சிைறகளிேலா, அல்லது இந்திய சுதந்திரப் ேபாராட்ட வரீர்கைள அடித்துத் துைவத்த பிrட்டிஸ் இந்தியாவின் அந்தமான்

ேபான்ற இடத்துச் சிைறகளிேலா கூட, இந்த மாதிr நடந்திருக்குமா என்றுதான் எண்ணத் ேதான்றியது.

இந்தத் திைச என்பவன் ஒருநாள் நாம் இருந்த ஆைனக்ேகாட்ைட வைத முகாமுக்கு வந்தேபாது. என்ைன விசாரைண

ெசய்து  ெகாண்டிருந்த  தயாபரனிடம்  வந்து  என்ைனப்  பற்றிய  தகவல்கைளக்  ேகட்டறிந்த  பின்னர்,  “ஐயாைவ

என்னுைடய விருந்தாளியாகக் ெகாஞ்ச நாைளக்கு அனுப்பி ைவயன்” என தயாபரனிடம் ‘நைகச்சுைவ’யாகக் கூறிவிட்டு,

“என்ன ஐயா, உங்களுக்கு வர விருப்பம் தாேன?” என்னிடமும் ‘ெபrய ேஜாக’; அடித்துவிட்டுச் ெசன்றான்.

புலிகளினால் நடாத்தப்பட்டு வந்த பல டசின் கணக்கான வைத முகாம்களுக்கப் ெபாறுப்பாக இருந்த ஒவ்ெவாருவரும்,

ஒரு  குட்டிச்  சர்வாதிகாrகளாகச்  ெசயற்படுவதற்கு  புலிகளின்  தைலைமப்படீம்  தாராளமான  அனுமதி

ெகாடுத்திருந்தைதேய  இது  காட்டுகிறது.  புலிகளின்  இன்ெனாரு  சிைறயான  ஒட்டிசுட்டான்  -  புதுக்குடியிருப்பு

வதீியிலிருக்கும்  மன்னாங்கண்டல்  பகுதியில்  அைமந்திருந்த  வைத  முகாமில்  இருந்து  விஜயன்  என்ெறாரு  (புலி

இயக்கத்திலிருந்த)  ைகதி  எமது  ஆைனக்ேகாட்ைட  சிைறச்சாைலக்கு  ெகாண்டு  வரப்பட்டிருந்தான்.  அவர்  ெசான்ன

தகவல்களின்படி, அங்கும் திைச என்பவனின் கிளிெநாச்சி வைத முகாமில் இருந்த நிைலைமகேள இருந்துள்ளன.

இந்த வைத முகாம்களில் விசாரைணகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு விேசட பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்பைத, புலி

விசாரைணயாளர்களது நடவடிக்ைககளில் இருந்து அறிந்து ெகாள்ளக் கூடியதாக இருந்தது.  சாதாரணமாக சமூகத்தில்

இருக்கும் ஒரு மனிதனிடம் இயல்பாகேவ சில நல்ல குணங்கள் இருக்கும். அவன் தாய் தகப்பன், தனது ஆசிrயர், ஊர்

ெபrயவர், மதகுரு, அரச அதிகாr என் பலருக்கு மrயாைத ெகாடுப்பவனாக இருப்பான்.

களவு ெசய்வது,  ெபாய் ேபசுவது,  ெபண்களிடம் ஒழுங்கீனமாக நடப்பது,  சண்ைட சச்சரவுகளில் ஈடுபடுவது ேபான்ற

சமூக விேராதச் ெசயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு அவனுக்கு இேலசில் தற்துணிபு வராது. ஒருவன் தனது குடும்பத்தாரால்,

சமூகத்தால், நண்பர்களால் என, அைனவராலும் ஏேதா ஒரு காரணத்தால் ஒதுக்கப்படும் ேபாதுதான், அவன் சாதாரண

மனித இயல்புகைள இழந்து சில தப்பான ேவைலகளில் ஈடுபடுகிறான்.

ஆனால்  புலிகளின்  புலனாய்வுப்  பிrவில்  விசாரைணயில்  ஈடுபடுபவர்களுக்கு,  முதலில்  இந்த  மனிதப்  பண்புகள்

எல்லாம்  இல்லாெதாழிக்கப்படுகின்றன.  தனது  தாய்  தந்ைதயர்  உட்பட  அைனவைரயும்  ெவறுப்பதற்கு  அவனுக்குப்

ேபாதிக்கப்படுகிறது.  இவ்வாறு  மூைளச்  சலைவ  ெசய்த  பின்னர்,  அவனது  ைகயில்  அகப்படும்  மனித  உயிர்கைள

எவ்வாறு ஈவிரக்கமற்று வைத ெசய்வது எனப் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. மனிதர்கைள அடித்துச் சித்திரவைத ெசய்யவும்,

ெகாைல ெசய்யவும் தயக்கமில்லாத ஒருவனாக, அந்தப் புலி உறுப்பினன் புதிதாக வார்த்ெதடுக்கப்படுகிறான்.

இைத நான் புலிகளின் ஆைனக்ேகாட்ைட வைத முகாமில் இருந்த ேபாது நன்கு அவதானிக்கக் கூடியதாக இருந்தது.

அங்கு ெபாறுப்பாளன் காந்தியின் தைலைமயில் இருந்த சுமார் 20 வைரயிலான புலனாய்வு விசாரைணயாளர்களில்

ெபரும்பாலும்  எல்ேலாrடமும்  இந்த  மனித  விேராதக்  குணாம்சத்ைத  அவதானித்ேதன்.  நான்  புலிகளின்  வைத

முகாமில் தடுத்து ைவக்கப்பட்டு ஏறக்குைறய 20 வருடங்கள் (1991 டிசம்பர் 26 – 1993 ஜூன் 06) கழிந்துவிட்டதால், அந்த

வைத முகாமில் விசாரைணயாளர்களாக இருந்த ஒரு சிலrன் ெபயர்கள் மறந்துேபாய்விட்டாலும்,  பலrன் ெபயர்கள்

இன்னமும் எனது ஞாபகத்தில் உள்ளன. யம தூதர்கைள இேலசில் மறந்துவிட முடியுமா?

அவர்களில்  காந்தி தான் தைலக் கடா.  அவைனத்  தவிர  என்ைன விசாrத்த  தயாபரன்,  ேசவியர் (இவன்,  எனக்கு

சுன்னாகம் ஸ்கந்தவேராதயாக் கல்லூrயில் உயிrயல் கற்பித்த மருதனார் மடத்ைதச் ேசர்ந்த ஏகாம்பரம் ஆசிrயrன்

மகன்),  அம்புேறாஸ்,  வால்மீகி,  வசீகரன்,  ெமய்யப்பன்,  விேநாதன்,  சாள்ஸ்,  இன்பம்,  சசிகரன்,  சின்னச்சங்கிலி,  ெபrய

சங்கிலி, ஆதவன், நல்லதம்பி, சின்னமணி இன்னும் சிலர். உதயன், நீதன், சின்னவன் இன்னும் சிலர் இைடயிைடேய

வந்து ேபாவார்கள்.

இவர்களில் நல்லதம்பி,  சின்னமணி இருவரும் ைகதிகைள விசாrப்பதில் ஈடுபடுவதில்ைல.  அவர்கள் ைகதிகளுக்கு

மரண  தண்டைன  வழங்குவதற்குப்  புலிகளின்  தைலைமயால்  பயன்படுத்தப்பட்டவர்கள்  எனப்  பின்னர்  அறிந்ேதன்.

சின்னமணி  ஆவரங்காைலச்  ேசர்ந்த  தாழ்த்தப்பட்ட  சமூகத்ைதச்  ேசர்ந்தவன்.  நல்லதம்பி  திrேகாணமைல

பாைலயூற்ைறச் ேசர்ந்தவன்.
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இந்த  இருவரும்  சில  நாட்களில்  சிைறச்சாைலக்  கதவருகில்  வந்து  நின்று  உள்ேள  உள்ள  ைகதிகைள  ேநாட்டம்

விடுவதுண்டு.  சிலைரப்  பார்த்து,  ‘அவனது  முகத்தில்  கண்களில்  பிேரதக்கைள  இருந்தது’  என்று  கூறுவார்கள்.

அேதேபால இந்த இருவரது கண்களும் இருள்படிந்து,  ஒளியிழந்து,  மரணக்கைளயுடன் தான் எப்ெபாழுதும் இருக்கும்.

அப்படி அவர்கள் சிைற வாசலில் வந்து நின்று ேநாட்டம் விட்டால்,  உள்ேள இருந்த அனுபவமிக்க புலிக் ைகதிகள்

உடனடியாகேவ ஆரூடம் கூறி விடுவார்கள்.  அதாவது ‘இன்றிரவு யாேரா ஒருவனுக்ேகா அல்லது ஒரு சிலருக்ேகா

‘மண்ைடயில் ேபாட’ப் ேபாகிறார்கள்’ என்று.

நல்லதம்பி  சிைறச்சாைல  வாசலுக்கு  வரும்  ேநரங்களில்  முதலாவதாக  இருக்கும்  அன்சார்  என்ற  முன்னாள்  புலி

இயக்க உறுப்பினைன அைழத்து,  அவனுடன் சில  நிமிட  ேநரங்கள்  உைரயாடிவிட்டு,  சிைறக்கம்பிகளால்  ைககைள

நுைழத்து அவனது தைலயில் குட்டிவிட்டுச் ெசல்வது ஒரு வழைம. அவ்வளவு தூரம் அன்சார் மீது அவனுக்கு ஒரு

‘பிrயம்’. (மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்த தமிழ் இைளஞனான அன்சார், இயக்கத்தில் இருக்கும்ேபாது ஒட்டிசுட்டான் பகுதியில்

காவல்  கடைமக்குச்  ெசல்லும்  பகுதியிலுள்ள  ஒரு  வடீ்டில்  இருந்த  ெபண்ணுடன்  தகாத  உறவு  ைவத்திருந்த

காரணத்தால், ைகது ெசய்யப்பட்டு எம்முடன் அைடக்கப்பட்டிருந்தான்)

நல்லதம்பி அன்சாருடன் கைதக்கும் நாட்களில் என்னுடனும் சிறிது ேநரம் உைரயாடுவது வழக்கம். இருந்தால் ேபால்

சில நாட்களாக நல்லதம்பிையக் காணவில்ைல.  சுமார் மூன்று வாரங்கள் கழித்து ஒருநாள் நல்லதம்பியின் தைலக்

கறுப்பு சிைற வாசலில் ெதrந்தது.  நல்ல பருமனான நல்லதம்பி உருவம் ெதrயாத அளவுக்கு துரம்பாக இைளத்துப்

ேபாயிருந்தான். குரலில் பைழய உத்ேவகம் இல்ைல.

வழைமேபால  அன்சாருடன்  கைதத்த  பின்னர்  என்ைனப்  பார்த்துச்  சிrத்தான்.  ெபாதுவாகப்  புலிகளுடன்  கண்டபடி

யாரும் கைதப்பதில்ைல. நல்லதம்பி என்னுடன் ஓரளவு நல்ல முைறயில் பழகுவதால், “எங்ைக உங்கைளக் ெகாஞ்ச

நாளாய் காேணல்ைல” என்று ேகட்டு ைவத்ேதன்.  அவன் உடனும் என்ைனச் ைசைக மூலம் தன்னருகில் வருமாறு

அைழத்தான்.

நான் சற்றுத் தயக்கத்துடன் அவன் அருேக ெசன்ேறன்.  அவன் மிகவும் ெமதுவான குரலில் தனக்குக் கடுைமயான

சகவனீம்  வந்து,  படுத்த  படுக்ைகயாகக்  கிடந்ததாகச்  ெசான்னான்.  வருத்தம்  மிகக்  கடுைமயாக  இருந்ததால்,

பாைலயூற்றிலுள்ள  தனது குடும்பத்தாருக்கு  அறிவிக்கப்பட்டு,  அவனது தாய் அங்கிருந்து வந்து,  ஒரு  வடீ்டில்  சில

நாட்கள்  தங்கியிருந்து,  தனக்குச்  சைமத்துத்  தந்துவிட்டு,  இரண்டு  தினங்களுக்கு  முன்னர்தான்  பாைலயூற்றுக்குத்

திரும்பிச் ெசன்றதாகச் ெசான்னான்.

சுகவனீம் என்றால் “என்ன காய்ச்சலா?” என நான் மீண்டும் வினவிேனன். சிறிது ேநரம் ேயாசித்தவன் “இல்ைல ேவைற

பிரச்சிைன”  என்றான்.  நான் அதற்கு  ேமல் அவைனத் துருவ விரும்பவில்ைல.  ஆனால்  அவனாகேவ விடயத்ைதச்

ெசான்னான்.  தனக்கு  யாேரா  ெசய்விைன  ெசய்துவிட்டான்கள்  என்றும்,  தன்ைனப்  ேபய்  பிடித்துவிட்டது  என்றும்

ெசால்லி, தாய் வந்து நாவாந்துைறயிலுள்ள ஒருவrடம் கூட்டிச்ெசன்று மந்திrத்து ைகயில் நூல் கட்டிவிட்டது என்று

தனது ைகயிலிருந்த நூைலக் காட்டினான்.

ேபய் பிடித்தது என்பதற்கு என்ன அத்தாட்சி என நான் ேகட்ேடன். தாங்கள் (புலி உறுப்பினர்கள்) சிலர் எம்ைம அைடத்து

ைவத்திருந்த  சிைறச்சாைலக்கு  அருகில்  உள்ள  ஒரு  வடீ்டில்தான்  தங்குவது  வழைம  என்று,  அந்த  வடீு  இருந்த

திைசையக் ைகயால் சுட்டிக்காட்டினான். அந்த வளவின் மூைலயில் ஒரு புளிய மரம் நிற்கிறது என்றும், கடந்த சில

நாட்களாக இரவு  ேநரங்களில்  அந்தப் புளிய மரத்திலிருந்து ஆட்கள்  அழுவது ேபான்ற விதம் விதமான ஓலங்கள்

ேகட்பதாகவும்,  தான் அதுபற்றி மற்றவர்களுக்கக் கூறியேபாது,  அவர்கள் தங்களுக்கு அப்படி எதுவும் ேகட்கவில்ைல

என்று ெசான்னதாகவும் கூறினான்.

அப்படி  அலறல்  குரல்  ேகட்ட  ஒர்  இரவு  தான்  தன்னுடன்  படுத்திருந்த  மற்றவர்கைள  எழுப்பி  விடயத்ைதச்

ெசான்னேபாது, அவர்கள் தன்ைனயும் கூட்டிக்ெகாண்டு புளிய மரத்தின் அருேக ெசன்று பார்த்த ேபாது, சில உருவங்கள்

தைலகீழாகத்  ெதாங்கியைதக்  கண்டு  தான்  அலறிக்ெகாண்டு  வடீ்டுக்குள்  ஓடி  வந்ததாகவும்,  ஆனால்  மற்றவர்கள்

அப்படி எதுவும் தங்கள் கண்களுக்குத் ெதrயவில்ைல எனத் தன்ைன ைநயாணடி ெசய்ததாகவும் ெசான்னான். அதன்

பின்னேர  தனக்குக்  காய்ச்சல்  வந்து  படுத்த  படுக்ைகயாகக்  கிடந்ததாகவும்  ெசான்னான்.  காய்ச்சலாகக்  கிடந்த

ேநரத்திலும்  கனவில்  பலர்  தன்ைனக்  ெகால்வதற்கு  கத்திகளுடன்  துரத்துவது  ேபாலக்  காட்சிகள்  வந்ததாகவும்

ெசான்னான்.

தனது காய்ச்சல் சுகமான பின்னர், தான் ‘காந்தி அண்ைண’யிடம் ெசன்று, தன்ைன ேவறு எங்காவது ஒரு முகாமுக்கு

மாற்றிவிடும்படி  ேகட்டதாகவும்,  அதற்கு  அவன்  ‘ெகாஞ்சநாள்  ெபாறு,  பார்ப்ேபாம்’  என்று  கூறியதாகவும்  ெசால்லி

முடித்தான் நல்லதம்பி.

நல்லதம்பிக்கு  வந்த  ேநாய்  என்ன  என்பது  எனக்கு  உடனடியாகேவ  விளங்கிவிட்டது.  புலிகளின்  தைலைமப்படீம்

நல்லதம்பி ேபான்றவர்களின் ைககளால் பலி எடுத்த மனித ஆத்மாக்களின் அவலத்ைத ேநrல் கண்டு அனுபவித்ததின்

விைளேவ  அவனுக்கு  வந்த  ேநாய்.  அவன்  விரும்பாமல்  ெசய்த  ெகாைலகள்  நல்லதம்பியின்  மன  ஆழத்தில்

புைதயுண்டு கிடந்து ெகாண்டு, அவ்வப்ேபாது தைலகாட்டுகின்றது என்பதுதான் அவனது ேநாய்க்கான காரணம்.

பின்னர் நான் ஒன்றைர ஆண்டுகளின் பின்னர் விடுதைலயாகி வந்த பின்னர்,  யாழ்ப்பாணம் ஸ்ரான்லி வதீி புத்தகக்

கைடயில் ஒருநாள் இருந்த ேபாது, அவ்வழியால் ெசன்ற நல்லதம்பி என்ைனக் கண்டுவிட்டு என்னிடம் வந்தான். தான்

இப்ெபாழுது  கிளாலிக்  கடலின்  அக்கைரயில்  (குஞ்சுப்  பரந்தன்)  ஆட்கைளயும்,  ெபாதிகைளயும்  பrேசாதிக்கும்

கடைமயில் இருப்பதாகச் ெசான்னான். அப்பக்கம் வந்தால் தன்ைன வந்து பார்க்கும்படியும் கூறினான். ேநாய்வாய்ப்பட்டு

இருந்த காலத்ைதப் ேபாலல்லாது ஓரளவு பரவாயில்லாத ேதாற்றத்தில் இருந்தான்.

பின்னர் என்னிடம் இரகசியமான குரலில் ெதrந்த நல்ல ேசாதிடர் யாராவது இருக்கிறார்களா என விசாrத்தான். ‘ஏன்’

என்று ேகட்ேடன். தான் இயக்கத்தில் இருந்து விலகுவதற்குத் ‘துண்டு’ ெகாடுத்துள்ளதாகவும், ேமலிடம் இன்னும் ஒரு

பதிலும் ெசால்லவில்ைல என்றும் ெசான்ன அவன், தனக்கு எப்ெபாழுது விடுதைல கிைடக்கும் என்பைத, ஒரு நல்ல

ேசாதிடர் மூலம் அறிய விரும்புவதாகச் ெசான்னான்!

என்ைனப்  ேபான்ற  ைகதிகள்  தான்  புலிகளின்  பிடியிலிருந்து  விடுதைல  ெபற  ஏங்குகிேறாம்  என்றால்,  புலி

உறுப்பினர்களும்  தமது  ‘ேமய்ப்பர்களிடமிருந்து’  விடுதைல  ெபறத்  துடிக்கிறார்கள்  என்ற  விடயம்  அப்ெபாழுதுதான்

எனக்குப் புrந்தது.

ெதாடரும்ஸஸ.

முன்ைனய பதிவுகள்

081012-2 http://thenee.com/html/081012-2.html

2 of 2 07/11/2012 09:11


