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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (70)

70. சிைறகள் பல விதம், சித்திரவைதகளும் பல விதம்!

புலிகள்  தம்மிடம்  ைவத்திருந்த  ‘ைகதிகள்’  என்ற  அப்பாவிப்  ெபாதுமக்களுக்குச்  ெசய்த  சித்திரவைதகள்

பலவிதப்பட்டைவ. அத்துடன் அைவ இடத்துக்கிடம் மாறுபாடான வடிவங்களிலும் இருந்தன.

ெபாதுவாக  உலகிலுள்ள  அடக்குமுைற  அரசுகள்,  ‘விடுதைல’ப்  பயங்கரவாத  அைமப்புகள்  என்பன  பலவிதமான

சித்திரவைத  முைறகைளத்  தமது  எதிrகள்  ேமல்  பிரேயாகித்து  வந்துள்ளன.  ஹிட்லrன்  சித்திரவைத  முைறகள்

குறித்து எண்ணற்ற ஆவணங்களும், நூல்களும், புைகப்படங்களும், திைரப்படங்களும் வந்துள்ளன.

அேதேபால  வியட்நாைம  ஆக்கிரமித்திருந்த  அெமrக்கப்  பைடகள்  அந்த  நாட்டு

ெகrல்லாக்களுக்கு  எதிராகவும்,  ெபாதுமக்களுக்கு  எதிராகவும்  ைகக்ெகாண்ட

பலவிதமான சித்திரவைத முைறகள் குறித்தும் அறிந்துள்ேளாம். ஆட்கைள அடிப்பது,

முறிப்பது  ேபான்ற  சாதாரண  சித்திரவைத  முைறகைள  விட,  பிரத்திேயகமான

எத்தைனேயா முைறகைள ஆக்கிரமிப்பாளர்களும், அடக்குமுைறயாளர்களும் மக்கள்

ேமல்  பிரேயாகித்து  வந்துள்ளனர்.  அதற்கு  உதாரணமாக,  அெமrக்கப்  பைடகள்

ஈராக்கில்  ைகதிகைள  நிர்வாணமாக  பிைணத்து  ைவத்து,  நிகழ்த்தும்  பாலியல்

ேசட்ைடகள் புைகப்படங்களாக ெவளிவந்துள்ளன.

மனிதர்களின்  உடலில்  மின்சாரம்  பாய்ச்சுவது,  ெதாண்ைட  –  உடல்  என்பவற்றில்  சிகரட்டுகளால்  சுடுவது,  விரல்

நகங்கைளயும்,  ெபண்களின்  முைலக்காம்புகைளயும்  குறடுகளால்  பிடுங்குவது,  ெபண்களின்  ெபண்  உறுப்பகளில்

பாம்புகைளயும்,  ேபாத்தல்கைளயும் நுைழப்பது,  ஆண்  குறிைய ெவட்டுவது,  பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்புக் கம்பிகள்

உடலின் மீது அழுத்துவது என இச் சித்திரவைதகள் பல்வைகப்படும்.

வியட்நாமில் நிைலெகாண்டிருந்த அெமrக்க ஆக்கிரமிப்புப் பைடகள் ேவறு ஒரு விதமான சித்திரவைத முைறையயும்

ைகக்ெகாண்டதாக  வாசித்துள்ேளன்.  அதாவது  பறைவகளின்  சிறிய  இறகுகைள  நீண்ட  குண்டூசிகளில்  குத்திவிட்டு,

அந்தக் குண்டூசிகைள தாம் பிடித்து ைவத்திருக்கும் மனிதர்களின் நகக் கண்களுக்குள் ஏற்றிவிட்டு, ஒரு மின் விசிறிைய

இயக்கி,  அதன்  முன்னால்  விரல்கைளப்  பிடிப்பது.  மின்விசிறியின்  சுழற்சியால்  இறகுகள்  சுற்றும்ேபாது,  அது

ஏற்றப்பட்டிருப்பவrன் விரல்களுக்குள் குண்டூசி சுற்றி மிகுந்த வலிைய உண்டுபண்ணும்.

இலங்ைகத்  தமிழரது  புலி  ‘விடுதைலப்  ேபாராளிகளின்’  சித்திரவைதகள்  சற்று

ேவறுபட்டைவ.  புலிகளின்  துணுக்காய்  வைத  முகாமில்  ைவக்கப்பட்டிருந்த  4000

ைகதிகளில்  சிலைர,  புலிகள்  அவர்களது  மலத்ைதேய  உண்ண  ைவத்ததாக

அறிந்தேபாது,  மிகவும்  அதிர்ச்சியாக  இருந்தது.  1960களில்  சங்காைன  ெபாலிஸ்

நிைலயத்தில்  சார்ஜண்டாகப்  பணியாற்றிய  தாேமாதரம்பிள்ைள  என்பவர்,  தான்

ைகதுெசய்து  தடுத்து  ைவத்திருந்த  தாழ்த்தப்பட்ட  மக்கள்  தண்ணரீ்  ேகட்டேபாது,

சிறுநீைரப் பலவந்தமாகப் பருக்கிய சம்பவத்துக்கும் இதற்கும் ெபrய ேவறுபாடு எதுவும்

இல்ைல.  ஆனால்  அந்த  அப்பனான  தாேமாதரம்பிள்ைளயும்  புலிகளின்  (மரண

தண்டைன) ைகதியாக எனது சிைறக்குள் தான் இருக்கிறார்.

சிைறப்  பகுதியில்  மலம்  உண்ண  ைவத்த  சம்பவம்  எதுவும்  நான்  இருந்த  காலத்தில்  நைடெபறவில்ைல.

இல்ைலயானால்  அைதயும்  ஒரு  ருசி  பார்த்திருக்கலாம்.  பிrத்தானியrன்  ெகாடுங்ேகான்ைம  ஆட்சி  இந்தியாவில்

நிலவிய காலத்தில், வங்காள மாநிலத்தில் நிலவிய கடுைமயான பஞ்சத்தின் ேபாது பல இலட்சம் மக்கள் பட்டினியால்

ெசத்து  மடிந்தனா.  மக்கள்  தமது  பசிையப்  ேபாக்க  கண்ணில்  கண்ட  மரம்,  ெசடிகள்,  புல்  பூண்டுகள்  என

எல்லாவற்ைறயும் (அவற்றில் பல விசத்தன்ைம ெகாண்டைவ) உண்டு,  அதுவும் ஒரு கட்டத்தில் இல்லாமல் ேபாக,

தமது  மலத்ைதயும்  சிறுநீைரயும்  உண்டு,  இறுதியாக  மனிதர்கேள  மனிதர்கைளப்  பிடித்து  உண்ட  ெகாடுைமகூட

நடந்திருக்கிறது. ஆபிrக்க நாடுகள் சிலவற்றிலும் இவ்வாறான சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன.

ஆனால் இங்ேக நடந்தேதா, எமது ேமய்ப்பர்கள் தமது ெசாந்த மக்கைளேய மலம் உண்ண ைவத்து ேவடிக்ைக பார்த்த

ேகவலமாகும். புலிகளினது விகாரமான எண்ணங்களுக்கு அளேவ இல்ைல என்பதற்கு இது ஒர் உதாரணம்.

நிற்க,  புலிகளின் சித்திரவைத முைறகள் குறித்து இதுவைர விபரமான கட்டுைரகள் எதுவும் வந்ததாக இல்ைல என

நிைனக்கிேறன். முதலாவதாக புலிகளின் சித்திரவைத முைறகளில் முதன்ைமயானது, ைகது ெசய்யப்பட்டவைர எந்த

ேநரமும்  பதட்டத்தில்  ைவத்திருப்பது.  அதாவது  அவர்  தான்  ஏன்  ைகது  ெசய்யப்பட்ேடன்,  புலிகள்  தனக்கு  என்ன

ெசய்யப் ேபாகிறார்கள், தன்ைன விசாrத்துவிட்டு விட்டுவிடுவார்களா, ெகால்லப் ேபாகிறார்களா அல்லது நீண்ட காலம்

சிைற ைவக்கப் ேபாகிறார்களா எனத் ெதrயாது, சர்வசதா ெசத்துப் பிைழக்க ைவப்பது தான், புலிகளின் முதல்தரமான

சித்திரவைத முைறயாகும்.

இைதத்தவிர,  ேவறு  பல  வைகயான சித்திரவைத  முைறகைள  புலிகள்  ைவத்திருந்தார்கள்.  சாதாரணமாக எல்லாக்

ைகதிகள் ேமலும் ேமற்ெகாள்ளும் முைற,  ெபால்லுகளாலும் இரும்புக் கம்பிகளாலும் உடம்பின் எல்லாப் பாகங்கள்

ேமலும்  தாக்குவது.  இந்தத்  தாக்குதலின்  ேபாது,  உடலின்  பல  பாகங்கள்  உைடந்து  ெநாருங்குவது  சாதாரண

விடயமாகும்.

இைதத்தவிர,  நகங்கைளயும்  தைல  மயிைரயும்  குறடுகளால்  பிடுங்குவது  இன்ெனாரு  விேசட  ‘சிகிச்ைச’யாகும்.

பிேளட்டினால் உடம்பில் கீறி மிளகாய் தூள் அைடவது  இன்ெனாரு ‘விைளயாட்டு’.  (எனது வலது ெபருவிரலிலும்

பிேளட்டால்  கீறி  தமது  ஆைசையத்  தீர்த்துக் ெகாண்டனர்.  அந்த  ‘வரீத்  தழும்பு’  மாறாத  வடுவாக இன்றும் எனது

விரலில் இருப்பதில் ெபருைம ெகாள்கிேறன்)

இன்ெனாரு ‘விஞ்ஞானபூர்வமான’ தண்டைன முைறையயும் புலிகள் ைவத்திருந்தார்கள். அது என்னெவனில், முள்ளுக்

கம்பிகளால் சுற்றி அைடக்கப்பட்ட ஒரு கூடு ெசய்து ைவத்திருந்தார்கள். அது ேநராக இருக்காது. அத்துடன் ஒரு ஆள்

மட்டும்தான் அதற்குள் நிற்கலாம்.  அதுவும் வைளந்து தான் நிற்கலாம்.  அந்த முள்ளுக் கூண்ைட கடும் ெவயிலில்

அல்லது மைழ ெபய்யும் ேநரங்களில் ெவளிேய ைவத்து,  தண்டைனக்கு உrயவைர அதற்குள் இறக்கி விடுவார்கள்.

அவர் அதற்குள் வைளந்தபடி நீண்ட ேநரம் நிற்க ேவண்டும்.

ெபரும்பாலானவர்கள் அப்படி நிற்க முடியாது மயங்கி,  அதற்குள் துவண்டு அைர குைறயாகச் சுருண்டு கிடப்பார்கள்.
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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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அவர்கைளப் பின்னர் அதற்குள் இருந்து எடுப்பேத மிகவும் கஸ்டமான காrயம். அப்படி அவைர எடுக்கும் ேபாது, அவர்

ஒரு மனிதர் என்றுகூடப் பார்க்காமல், முள்ளின் ேமல் ேபாட்ட ேசைலைய இழுப்பது ேபால, முள்ளுக் கம்பி கீறக் கீற

ெகார ெகாரெவன இழுத்து எடுப்பர். (இப்படியான முள்ளுக் கூடுகைள நான் சீனாவுக்குச் ெசன்றிருந்த ஒரு சமயத்தில்,

அந்நாட்டின் தைலநகர் பஜீிங்கில் உள்ள சிறுபான்ைமத் ேதசிய இனங்களின் காட்சிக் கூடத்தில் பார்த்ேதன். சீனாவில்

1949  ஆம்  ஆண்டு  மக்கள்  புரட்சி  நைடெபறுவதற்கு  முன்னர்,  பிற்ேபாக்கு  ேகாமின்டாங்  ஆட்சியிலும்,  தீெபத்தில்

மதவாதி  தலாய்லாமா  ஆட்சியிலும்  சிறுபான்ைம  இனங்களும்,  தீெபத்திய  மக்களும்  எப்படி  அடக்கிெயாடுக்கி

சித்திரவைதக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் என்பைத இந்த காட்சிக்கூடம் தடயப் ெபாருட்களுடன் ேநrைடயாக நிரூபித்து

நிற்கிறது)

புலிகளின் இன்ெனாரு சித்திரவைத முைற ‘தண்ணரீ் பிடிப்பது’.  அங்குள்ள கிணறு ஒன்றின் சீெமந்து முற்றத்தில் ஒர்

ஆள் அளவு நீளமான இரண்டு புைகயிரத சிலிப்பர் கட்ைடகள் பிைணத்து ைவக்கப்பட்டிருக்கும். அதில் ைகதி படுக்க

ைவக்கப்பட்டு, அதில் ெபாருத்தப்பட்டிருக்கும் இரும்புச் சங்கிலியில் உள்ள இரும்பு வைளயங்களால் ைகதியின் காலும்

ைகயும்  இறுக்கமாகப்  பிைணக்கப்படும்.  தைலையப்  பக்கவாட்டில்  திருப்பாதவாறு  ேநராக  இறுக்கி  ைவக்கப்படும்.

பின்னர் அங்குள்ள நீர் இைறக்கும் இயந்திரத்தின் மூலமாக மிகவும் ேவகமாக ைகதியின் முகத்தின் மீது தண்ணரீ்

பாய்ச்சப்படும்.  அவர்  மூச்சுத்திணறி  அவதிப்படும்  ேபாது  தண்ணரீ்  பாய்ச்சுவைத  நிறுத்திவிட்டு,  “எப்படி  இருக்கு.

காணுமா இன்னும் ேவணுமா? இப்ப உண்ைமையச் ெசால்லிறாயா?” எனப் புலிகள் ேகட்பார்கள்.

ஒருமுைற தண்ணரீ் பிடிப்பேத தாங்க முடியாது என்பதால்,  “உண்ைமையச் ெசால்கிேறன்”  எனக் ைகதி ெசால்வார்.

(இங்கு  உண்ைம  என்பது,  புலிகள்  தாம்  நிைனப்பைத  ைகதி  ஒத்துக்  ெகாள்வது  தான்.)  அதன்  பின்னர்  அவர்

விடுவிக்கப்பட்டு மீண்டும் விசாரைணக்கு அைழத்துச் ெசல்லப்படுவார். ைகது ெசய்யப்பட்டிருந்த எமது ேதாழர்கைளப்

ெபாறுத்தவைரயில்,  கரெவட்டிையச்  ேசர்ந்தவரும்,  பரந்தனில்  வாழ்ந்து  வந்தவருமான  வல்லிபுரம்  கதிர்காமநாதன் 

(என்.எல்.எப்.r இயக்கத்துடன் இைணந்து ெசயற்பட்டவர் என்ற குற்றச்சாட்டில் ைகது ெசய்யப்பட்டவர்) மட்டும் இந்த

வைகத் தண்டைனக்கு உள்ளானார்.

இன்ெனாரு வைக சித்திரவைத, ேமேல ெசால்லப்பட்ட முைறயில் சிலிப்பர் கட்ைடகளில் படுக்க ைவத்துவிட்டு, ேமேல

சூrயைன ேநராகப் பார்த்தபடி படுக்க ைவப்பது.  அப்படிப் படுத்திருக்கும் ேபாது, அவரது ெநற்றிப் ெபாட்டில் சிறிய கல்

ஒன்ைற ைவத்துவிடுவது. பக்கத்தில் ஒன்றிரண்டு புலிகள் படுக்க ைவக்கப்பட்டிருப்பவைரக் கண்காணித்துக் ெகாண்டு

நிற்பர்.  ைகதி  சூrய  ஒளிையத்  ெதாடர்ந்து  பார்க்க  முடியாமல்  கண்கைள  மூடினால்,  புலிகள்  அவைர  அடித்துக்

கண்கைளத் திறக்க ைவப்பர்.

‘ெபாலித்தீன் ேபாடுவது’  என்ெறாரு  சித்திரவைத முைறையயும் புலிகள் அந்தச் சிைறச்சாைலயில் ைவத்திருந்தனர்.

அதாவது  மிகவும்  தடிப்பான  கறுப்பு  நிற  ெபாலித்தீன்  ைபகைள  ைவத்திருப்பர்.  அந்தப்  ைபைய  ைகதி  ஒருவrன்

முகத்ைதச் சுற்றி இறுக்கமாகப் ேபாட்டு,  கழுத்தில்  இறுக்கிக் கட்டி விடுவர்.  அப்படி  ெபாலிதீன் ைபயினால் முகம்

மூடப்பட்டவரால்  சுவாசிக்க  முடியாது.  அைத  அவர்  அகற்ற  முடியாதவாறு  அவரது  ைககள்  பின்புறமாகப்

பிைணக்கப்பட்டிருக்கும்.  அந்த  நிைலயில்  ைவத்திருந்து  ைகதிைய  திக்குமுக்காட  ைவத்த  பின்னர்,  ெபாலித்தீைன

அகற்றி,  ைகதி  தமக்கு  ஏற்ற  ‘பதமான’  நிைலயில்  வந்துவிட்டாரா  என்பைதத்  ெதrந்து  ெகாண்டு  விசாரைணைய

மீண்டும் ஆரம்பிப்பர்.

இன்ெனாரு  சித்திரவைத  முைற,  நன்கு  காய்ந்த  மிளகாய்  ெசத்தல்கைள  ஒரு  சாக்குப்;  ைபக்குள்  ேபாட்டுவிட்டு,

அதற்குள் ைகதியின் தைலைய நுைழத்து,  கழுத்தில் சாக்ைக இறுக்கிக் கட்டி ைவப்பது.  ைகதி மிளகாய் ெசத்தலின்

காரம் தாங்காது தும்மி, இருமி கதறிய பின், அவிழ்த்துவிட்டு விசாரைணைய மீண்டும் ஆரம்பிப்பர்.

அந்த ஆைனக்ேகாட்ைட சிைறச்சாைல இருந்த ெபrய வளவினுள் திட்டுத் திட்டாக சிறிய முள்ளுப் பற்ைறகள் சில

இருந்தன.  அைதயும் கூட புலிகள் தமது சித்திரவைதக்குப் பயன்படுத்தத் தவறவில்ைல.  சில ைகதிகைள உடம்பில்

துணி எதுவும் இல்லாமல் நிர்வாணமாக்கிவிட்டு, அந்த முள்ளுப் பற்ைறகள் மீது உருள ைவப்பர். அவர் உருளும் ேபாது

ெகாட்டன்களால் அவர் மீது சகட்டுேமனிக்குத் தாக்குதல் நடக்கும்.

இைவகள்  எல்லாம்  நான்  தடுத்து  ைவக்கப்பட்டிருந்த  சிைறப்  பகுதியில்  நைடெபற்ற  சித்திரவைத  முைறகளில்

சிலவாகும். இைதத்தவிர ‘இைறச்சிக்கைட’ அல்லது ‘ேமல்வடீு’ என அைழக்கப்படும் வரணி – எருவன் பகுதியிலிருந்த

சிைறச்சாைலயில் நடாத்தப்பட்ட சித்திரவைதகள,; இவற்ைறவிட பிரத்திேயகத் தன்ைம வாய்ந்தைவ என அறிந்ேதன்.

20 வருடங்களுக்குப் பிறகு இவற்ைற நிைனவு கூர்ைகயில், மனதில் ஒரு ஆயாசமும,; அச்ச உணர்வும் ஏற்படுவைதத்

தவிர்க்க  முடியாமல்  இருக்கின்றது.  இப்ெபாழுதும்  கூட  நான்  வாழுகின்ற  புலம்ெபயர்  நாட்டில்  எனக்கும்  எனது

குடும்பத்தினருக்கும், என் ேபான்ற பிறருக்கும் பாதுகாப்பு இருக்கின்ற ேபாதும் (ஆனால் பரந்த ஜனநாயகமும், உயர்ந்த

நாகrகமும்,  மானிட ேநயமும் மிக்க இந்த நாட்டில் கூட புலிப் பாசிசவாதிகள் தமது காட்டுமிராண்டித்தனத்ைத 2009

இல்  அவர்கள்  அழியும்  வைர  காட்டி  வந்திருக்கிறார்கள்),  இைடயிைடேய  எனது  கனவுகளில்  புலிப்  பாசிசப்

பயங்கரவாதிகள்  ேதான்றி  என்ைன  விரட்டுவதும்,  நான்  புலிகளிடமிருந்து  தப்புவதற்காக  ெதாண்ைட  வரள  மூச்சுப்

பிடித்து ஓடுவதும்,  இயலாமல் ேபாக கத்தி ஓலமிடுவதும்,  அருேக படுத்திருக்கும் மைனவி என்ைனத் தட்டி எழுப்பி

ஆசுவாசப்படுத்துவதும் இைடயிைடேய நடந்த வண்ணம் தான் இருக்கின்றது.

இன்றிரவும் அப்படியான ஒரு கனவு நிச்சயம் ேதான்றக்கூடும்.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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