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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (71)

71. சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்டவர்கைள தமது ெகாைல ெவறிக்குப் பயன்படுத்திய புலிகள்!

புலிகளின் வரணி வைத முகாமில் தான் மிகவும் பயங்கரமான சித்திரவைத முைறகள் இருப்பதாக அங்கிருந்து எமது

சிைறக்கு அைழத்து வருபவர்கள் மூலமாகக் ேகள்விப்பட்ேடன். அங்கு தடுத்து ைவக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் ெபரும்பாலும்

தனித்தனியாகேவ ைவக்கப்பட்டிருப்பர். அவர்கள் ெபரும்பாலும் நிர்வாணமாகேவா அல்லது ெவறும் உள் உடுப்புடேனா

தான் ைவக்கப்பட்டிருப்பது வழைம. ஏெனனில் சாரம் ேபான்ற உைடகைள அணியக் ெகாடுத்தால், அங்கு நைடெபறும்

சித்திரவைதையத்  தாங்க முடியாமல்,  அந்த  சாரத்ைதக் கிழித்து கழுத்தில்  சுருக்குப் ேபாட்டுத்  தற்ெகாைல  ெசய்து

ெகாள்வார்கள் என்ற பயம் புலிகளுக்கு.

பிறவிகளில் ெபரும் பிறவியான ஒரு மனித உயிர் தன்ைன மாய்த்துக் ெகாள்வதில், புலிகளுக்கு எவ்வித கவைலயும்

கிைடயாது. இன்னும் ெசால்லப்ேபானால், புலிகளுக்கு ஒரு துப்பாக்கிக் குண்டு லாபம். ஆனால் விசாரைணக் ைகதியாக

இருக்கும்  ஒருவர்  தற்ெகாைல  ெசய்து  ெகாண்டால்,  அவrடமிருந்து  ‘கறக்க’  ேவண்டிய  விடயங்கைளக்  கறக்க

முடியாமல்  ேபாய்  விடுேம  என்ற  கவைல  காரணமாக,  ைகதிகள்  தம்ைமத்தாேம  மாய்த்துக்  ெகாள்வைத

அனுமதிக்கமாட்டார்கள்.

வரணி முகாமில் ைகதிகைள தைலகீழாகக் கட்டித் ெதாங்கவிட்டு,  அவர்கைள தாக்குவதற்கான வசதிகைளப் புலிகள்

ெசய்திருந்தார்கள்.  கப்பி  மூலம் ெதாங்கும் கயிறுகளில்  ைகதிகள்  கட்டித்  ெதாங்கவிடப்படுவர்.  அவர்  தைலகீழாகத்

ெதாங்கியபடி இருக்ைகயில,;  சுற்றிவர புலிகள் நின்றுெகாண்டு தடிகளால் அல்லது இரும்புக் கம்பிகளால் அவர்களது

பிட்டம், ைககால்கள் என்பன மீது தாக்குவர்.

வரணி  முகாமில்  ைகதிகைள  விசாrப்பதற்கும்,  சித்திரவைத  ெசய்வதற்கும்  என  விேசடமாகப்  பயிற்றுவிக்கப்பட்ட

விசாரைணயாளர்கைளப் புலிகள் ைவத்திருந்தனர். பின்னர் எமது ஆைனக்ேகாட்ைட முகாமில் விசாரைணயாளர்களாக

இருந்த  ெபrய சங்கிலி,  சின்னச்சங்கிலி ேபான்றவர்கள்,  முன்னர் வரணி  ‘இைறச்சிக் கைட’யில்  ெசயல்பட்டவர்கள்

தான்.  அவர்கள்  ைகதிகளுக்குச்  ெசய்த  அளவு  கணக்கில்லாத  வைதகள்  காரணமாக,  காந்திேய  அவர்கைள

ஆைனக்ேகாட்ைடக்கு தன் முன்னிைலக்கு மாற்றியதாக அறிந்ேதன்.

இன்ெனாரு  சுவாரசியமான  விடயம்,  இந்த  விசாரைணயாளர்களில்  பலர்  தாழ்த்தப்பட்ட  சமூகங்கைளச்  ேசர்ந்த

இைளஞர்கள்.  இந்த இைளஞர்கள் ைகதிகைள ேமாசமாகச் சித்திரவைத ெசய்கிறார்கள் என்ற ஒரு கருத்தும் அங்கு

இருந்தது.  இைத நான் இ;கு எந்தத் தவறான ேநாக்கத்துடனும் எழுதவில்ைல.  அேதேபால ெபண் புலிகளும் ெபண்

ைகதிகளுடன்  மிகவும்  ேமாசமாக  நடந்து  ெகாள்வதான  ஒரு  கருத்தும் இருக்கிறது.  அதற்கான  காரணங்கள்  என்ன

என்பைத நான் சில சக ைகதிகளுடன் விவாதித்ேதன். அவர்களுள் ஒருவர் ‘தீப்ெபாறி’ இயக்கத் ேதாழர் ேநாேபர்ட்.

உளவியல்  rதியான  காரணங்கேள  அதற்குக்  காரணம்  எனவும்,  அைதப்  புலிகள்  நன்கு  திட்டமிட்டுப்

பயன்படுத்துவதாகவும் ‘தீப்ெபாறி’ இயக்கத் ேதாழர் ேநாேபர்ட்  என்னிடம் கூறினார். அதற்கான காரணங்கைளயும் அவர்

என்னிடம் விளக்கினார்.

எமது  சமூகத்தில்  தாழ்த்தப்பட்ட  மக்களும்,  ெபண்களும்  நீண்ட  காலமாக  மிகவும்  அடக்கிெயாடுக்கி

ைவக்கப்பட்டிருந்தவர்கள். எமது சமூகத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் எந்தெவாரு சமூக விடயங்களிலும் முன்னணியில்

நின்று ெசயற்பட முடியாது.  அந்தளவுக்கு இல்லாவிடினும்,  தமிழ் சமூகத்தில் ெபண்களும் கூட முக்கிய பங்குகைள

வகிக்க முடியாத நிைலைம மிக நீணடகாலமாக இருந்து வந்தது.

உதாரணமாக,  தமிழ்  சமூகத்தில்  தனது  கணவர்  அ.அமிர்தலிங்கம்  அவர்களுடன்  இைணந்து  தமிழரசுக்  கட்சி

ேமைடகளில் பகிரங்கமாக ேபசியும் பாடியும் வந்தவர் திருமதி மங்ைகயர்க்கரசி அமிர்தலிங்கம்.  அவரது அரசியைல

விமர்சிப்பைத விட, அவர் ஒரு ெபண் என்பதற்காக அவைரத் தனிப்பட்ட முைறயில் ேகவலமாக பகிரங்க ேமைடகளில்

தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சியினர் அவதூறு ெசய்வது ஒரு வழைமயாக நீணடகாலம் இருந்து வந்தது.  அந்த அவதூறுப்

பிரச்சாரத்தில்  முன்னணியில் நின்றவர்,  பிற்காலத்தில் அமிர்தலிங்கத்துடனும் அவரது மைனவியுடனும் இரண்டறக்

கலந்து அரசியல் ெசய்த, தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சியிையச் ேசர்ந்த தமிழர் விடுதைலக் கூட்டணியின் முன்னாள் தைலவர்

மு.சிவசிதம்பரம்.

தமிழ் சமூகத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்த இந்த இரு தரப்பினருக்கும் புலிகள் இயக்கம் தனது இயக்கத்தில் ஓரளவு

வாய்ப்பு  வழங்கியது.  (பயன்படுத்தியது)   புலிகள்  தங்களது  பைடயணிகளில்  ெபண்கைளயும்  கணிசமான  அளவு

இைணத்ததுடன், ெபண்களுக்ெகன தனியாக ‘சுதந்திரப் பறைவகள்’ என்ற அைமப்ைபயும் உருவாக்கி நடாத்தினர். அதில்

இைணந்த  ெபண்கள்  புதிய  அதிகாரங்கைளப்  ெபற்றவர்களாக,  சமூகத்தில்  தாமாகேவ  முன்வந்து  ெசயல்படத்

ெதாடங்கினர்.

அேதேபால, தாழ்த்தப்பட்ட சமூகங்கைளச் ேசர்ந்த இைளஞர்களும் புலிகள் இயக்கத்துடன் இைணந்ததின் மூலம் புதிய

சக்தி ெபற்றவர்களாக மாறினர்.  புலிகள் உண்ைமயில் தமிழ் சமூகத்தில் தீண்டாைமக்கு எதிராகேவா அல்லது சாதி

அைமப்புக்கு எதிராகேவா எவ்வித ேபாராட்டங்கைளயும் முன்ெனடுக்கவில்ைல.  ஆனால் தமது இயக்கத்தில் ேசர்ந்த

தாழ்த்தப்பட்ட  சமூகத்ைதச்  ேசர்ந்த  இைளஞர்கைள  ‘புலிகள்’  என்ற  புதிய  சாதிப்  பிrவினராகக்  கணித்து  சமமாக

நடத்தினர்.  அேதேவைளயில்  புலிகள்  இயக்கத்தில்  உயர்  நிைலயில்  இருந்த  யாழ்ப்பாணிய  ெவள்ளாள  உயர்சாதி

சமூகத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள், மிக நுட்பமான முைறயில் தமது இயக்கத்துக்கு உள்ேளேய சாதிப் பாகுபாட்ைடயும் ேபணி

வந்தனர்.

சமூகத்தில்  நீண்டகாலம்  அடக்கி  ைவக்கப்பட்டிருந்தவர்கள்  என்ற  வைகயில்  இந்தப்  ெபண்களும்,  தாழ்த்தப்பட்ட

இைளஞர்களும்  புலிகள்  இயக்கத்தால்  வழங்கப்பட்ட  அதிகாரத்ைத  தமது  எதிrகள்  (மாற்று  இயக்கத்தவர்கள்)  மீது

பிரேயாகிப்பதற்கு ஆவலாக இருப்பதும், அைத அளவுக்கு அதிகமாகப் பயன்படுத்தி மகிழ்ச்சி அைடவதும் ஒர் உளவியல்

rதியான ேநாய் என்பதுதான் ேதாழர் ேநாேபர்ட் முன்ைவத்த விளக்கம்.

ஒர் உதாரணத்ைத இங்கு கூறலாம். என்னுடன் புலிகளின் ஆைனக்ேகாட்ைட வைத முகாமில் கரெவட்டிையச் ேசர்ந்த

ேதாழர் ஒருவரும் அைடக்கட்டிருந்தார். நானும் ேதாழர் நா.ேயாேகந்திரநாதனும் 1960களின் பிற்பகுதியில் கிளிெநாச்சிப்

பகுதியில்  புதிதாக புரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட்   கட்சியின் ேவைலகைள ஆரம்பித்த ேபாது,  புதிதாக கட்சிக்கு முழுேநர

ஊழியர்கைளத்  திரட்டும்  திட்டெமான்ைற  ெசயற்படுத்திேனாம்.  அந்த  ேநரத்தில்  கரெவட்டியிலுள்ள  உயர்சாதி

சமூகெமான்ைறச் ேசர்ந்த இந்தத் ேதாழர் தாமாகேவ முன்வந்து எம்மடன் இைணந்ததுடன், கூலி விவசாயிகள் நிைறந்த

தருமபுரம் பகுதியில் கட்சிப் ெபாறுப்புகைளயும் ஏற்றுத் திறம்படச் ெசயற்பட்டார். புதிதாக எம்முடன் இைணபவர்களுக்கு
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அக்கிராயன்  -  ேகாணாவில்  பகுதியில்  நாம்  ைவத்திருந்த  பண்ைணயில்  அைமந்திருந்த  எமது  முகாமில்  அரசியல்

பயிற்சி வழங்குவது வழைம. இந்தத் ேதாழரும் அங்கு பயிற்சி ெபற்ற ஒருவராவார்.

இதில் இன்ெனாரு சுவாரசியமான விடயெமன்னெவனில், இந்தத் ேதாழrன் தகப்பனார் ஒர் அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்

(விவசாயக் கண்காணிப்பாளர்).  அேதேவைளயில் அவர் ஒரு அர்ப்பணிப்புள்ள கம்யூனிஸ்ட்.  ெபாதுவாக யாழ்ப்பாணச்

சமூகத்தில் ஒருவர் தான் அரசியலில் ஈடுபட்டாலும் பிள்ைளகைள அதில் ஈடுபட விடமாட்டார். ஆனால் எமது இளம்

ேதாழர் குடும்பத்தில் மூத்த ஆண் மகனாக, அந்தக் குடும்பத்தின் வருங்கால நம்பிக்ைக நட்சத்திரமாக இருந்த ேபாதும்,

தன் மகன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் ேசர்ந்தைதயிட்டு அவரது கம்யூனிஸ்ட் தகப்பனார் உவைக அைடந்தாேரெயாழிய,

கவைலேயா ஆத்திரேமா அைடயவில்ைல.

அதுமட்டுமல்ல,  அந்த  இளம்  ேதாழர்  எமது  ேகாணாவில்  முகாமில்  அரசியல்  பயிற்சி  ெபற்ற  ேவைளயில்,

முல்ைலத்தீவுப் பகுதியில் அரச கடைமயில் இருந்த அவரது தகப்பனார்,  அங்கு கட்சி ேவைலகளுக்குப் ெபாறுப்பாக

இருந்த  ேதாழர்  இ.ேவ.துைரரத்தினம்  அவர்களுக்குப்  பல  வைககளிலும்  உதவியதுடன்,  தனது  மகைனயும்

உற்சாகப்படுத்தி கடிதங்கள்  எழுதுவார்.  அதாவது  ஒரு  கம்யூனிஸ்ட்  எப்படி  வாழ ேவண்டும்,  எவ்வாறு  மக்களுக்கு

அர்ப்பணிப்புடன்  ேசைவ  ெசய்ய  ேவண்டும்  என்ற  அடிப்பைடயில்  அவர்  தனது  மகனுக்கு  எழுதும்  கடிதங்கள்

அைமந்திருக்கும். அவர் எழுதும் கடிதங்கள் எமது முகாமில் ஆதர்சக் கடிதங்களாக வாசிக்கப்படுவதுண்டு.

இடதுசாrப்  பாரம்பrயத்துக்கும்,  அேதேவைளயில்  சாதித்  தடிப்புக்கும்  ெபயர்ேபான  கரெவட்டிக்  கிராமத்தில்,  இந்தக்

கம்யூனிஸ்ட்  குடும்பத்தில்  தந்ைத  –  மகன்  உறவு  ஒரு  புதிய  சமுதாயத்தின்  -  ேசாசலிச  சமூக  அைமப்பின்

முன்னுதாரணமாகத் திகழ்ந்தது.

இந்தத் ேதாழர் பின்னர் எம்முடன் ேசர்த்து புலிகளால் ைகது ெசய்யப்பட்டு வைத முகாமில் ைவக்கப்பட்டிருந்த ேபாது,

அவைர விசாrத்த புலிகளின் புலனாய்வுப் பிrைவச் ேசர்ந்தவனும் கரெவட்டிையச் ேசர்ந்தவன் தான்.  ஆனால் அந்த

இைளஞன் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் ஒன்ைறச் ேசர்ந்தவன்.  எமது ேதாழர் கரெவட்டிையந் ேசர்ந்தவர் என்பைத அறிந்த

அந்தப்  பலி  விசாரைணயாளன்,  கரெவட்டியில்  எமது  ேதாழா  எந்தக்  குறிச்சிையச்  ேசர்ந்தவர்  என்பைத  அறிந்து

ெகாண்டு, இவர் உயர் சமூகத்ைதச் ேசர்ந்தவர் என்பைதத் ெதrந்து ெகாண்டான்.

எமது ேதாழrன் அரசியல் பின்னணிையேயா, அவர் 1960களில் எமது கட்சி வட பகுதிெயங்கும் தீவிரமாக முன்ெனடுத்த

தீண்டாைமக்கு எதிரான எழுச்சி மிகு ேபாராட்டத்தில் அவர் வகித்த பங்ைகேயா அறியாத அந்தப் புலி உறுப்பினன்,

எமது  ேதாழர்  உயர்  சமூகத்ைதச்  ேசர்ந்தவர்  என்பதற்காக  மிகவும்  ேமாசமான  சித்திரவைதகைள  அவர்  மீது

ேமற்ெகாண்டான்.

இன்னுெமாரு உதாரணத்ைதயும் இங்கு கூறலாம். சசிதரன் என்ெறாரு இன்னுெமாரு புலி இைளஞன் எமது முகாமில்

இருந்தான். அவன் ெபாறுப்பாளன் காந்தியின் ெபரும் விசுவாசி. காந்தி யாருக்காவது அடிக்கப் ேபாகிறான் என அறிந்து

ெகாண்டால், நல்ல காய்ந்த பூவரசம் ெகாட்டன்கைளக் ெகாண்ேடாடி வந்து ெகாடுப்பவன் இவன்தான். பல தடைவகள்

காந்தி என்ைன அடித்த ேபாெதல்லாம் தடி எடுத்துக் ெகாடுத்தவன் இவன்தான்.  எப்ெபாழுதும் ேவட்ைட நாய் ேபால

காந்திையச் சுற்றி சுற்றி வருவான். இந்த இைளஞனும் சங்காைன நிச்சாமம் பகுதியிையச் ேசர்ந்த தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு

இைளஞன்.

இவனது ஒன்றுவிட்ட அண்ணனான சந்திரன் என்ற சங்காைனையச் ேசர்ந்த ேதாழர் ஒருவரும் ைகது ெசய்யப்பட்டு

எம்முடன்  ைவக்கப்பட்டிருந்தார்.  அண்ணன்  என்ற  வைகயில்  இந்த  சசிதரனால்  அவருக்கு  எதுவும்  உதவ

முடியவில்ைல.

நான் ஆைனக்ேகாட்ைட வைத முகாமில் எனது ஆறு மாத தடுப்புக்காவல் விசாரைணக் காலத்ைத முடித்துக்ெகாண்டு,

மிகுதி  ஒரு  வருட  தண்டைனக்  காலத்ைத  அனுபவிப்பதற்காக  நாவற்குழி  –  ேகாவிலாக்கண்டி  திறந்ெவளி

சிைறச்சாைக;கு  அனுப்பப்பட்டு  அங்கிருந்த  ேபாது,  ஒருநாள்  அங்கு  வந்த  சசிதரன் என்ைனத்  தனியாகச் சந்தித்துக்

கைதத்தான். அப்ெபாழுது அவன் இன்ெனாரு சசிதரனாக – உண்ைம உருவமாக என்னிடம் ேதான்றினான்.

தங்கைளப்  ேபான்ற  ஒடுக்கப்பட்ட  மக்களுக்காக  எமது  கட்சி  பல  தியாகங்களுக்கூடாகப்  பல  ேபாராட்டங்கைள

முன்ெனடுத்திருந்தைத அறிந்திருந்த அவன்,  தான் புலிகள் இயக்கத்தில் இைணந்தது குறித்தும் தனது ெசயற்பாடுகள்

குறித்தும் என்னிடம் கவைல ெதrவித்தான். தனது சேகாதரைனேய தனக்கு முன்னால் புலிகள் தாக்கும் ேபாது, தான்

ஒன்றும் ெசய்ய முடியாது ைகயறு நிைலயில் இருந்தைத எண்ணிக் கவைலப்பட்டான்.  அவன் உண்ைமயில் தான்

அவ்வாறு கைதக்கிறானா என்பதில் எனக்குச் சந்ேதகம் இருந்தாலும், நான் அைதக் காட்டிக் ெகாள்ளவில்ைல.

தனக்கும் மனிதாபிமானம் இருக்கிறது என்பைதக் காட்ட அவன் ஒரு சம்பவத்ைதச் ெசான்னான்.  ெசல்வி,  தில்ைல

என்பவர்களுடன்  ைகதுெசய்யப்பட்டிருந்த  யாழ்.பல்கைலக்கழக  மாணவன்  மேனாகரைன  ஒருமுைற  காந்தி

கடுைமயாகச் சித்திரவைத ெசய்ய எண்ணி,  ஒரு  இரவு  முழுவதும் சிைறயின் ெவளி வராந்தாவில் நிற்க ைவத்து

சங்கிலிகளால் பிைணத்திருந்ததாகவும், அவருக்குத் தான் தான் காவலுக்கு இருந்ததாகவும் கூறினான்.

மேனாகரன் நீண்ட  ேநரம் ெதாடர்ந்து  நிற்க முடியாமல்  பல  தடைவகள்  துவண்டு  விழுந்ததாகவும்,  ஆனால்  கீேழ

விழுந்துவிட முடியாமல் அவைரப் பிைணத்திருந்த சங்கிலிகள் தடுத்ததாகவும் சசிதரன் கூறினான். அவரது நிைலையக்

கண்டு  மனம் வருந்திய தான்,  அங்கு  எrந்து  ெகாண்டிருந்த  மண்ெணண்ெணய் ைகவிளக்ைக காற்று  அைணத்தது

ேபால  அைணத்து  விட்டு,  அவரது  சங்கிலிையத்  தளர்த்திப்  பல  தடைவகள்  அவைரக்  குந்தி  இருக்க  விட்டதாகச்

ெசான்னான்.

சசிதரன்  ெசான்ன  தகவல்  உண்ைமதானா  என்பைத  அறிந்து  ெகாள்ள  மேனாகரனுக்கும்  எனக்கும்  எந்தவிதமான

ெதாடர்பும்  இல்லாமல்  இருந்ததுடன்,  அவன்  இந்தத்  தகவைலச்  ெசான்ன  ேநரத்தில்,  நான்  அறிந்த  வைகயில்

மேனாகரன் உட்பட ெசல்வி, தில்ைல ேபான்ற எல்ேலாரதும் ‘கைதகைளப்’ புலிகள் முடித்து விட்டிருந்தார்கள்.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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