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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (75)

75.அம்மா பச்ைச அrசியால் ஐ.ேத.க அரசும் - புலிகளும் தமிழ் மக்களுக்கும் ைகதிகளுக்கும் ெகாடுத்த தண்டைன!

வைத  முகாமுக்கு  வரும்  ைகதிகளின்  எண்ணிக்ைக  அதிகrக்கத்  ெதாடங்கியிருந்தது.  அதனால்  இட  ெநருக்கடியும்

ஏற்படத் ெதாடங்கியிருந்தது. புலிகளின் பார்ைவயில் சமூகத்தில் குற்றவாளிகளின் ெதாைக அதிகrத்து வருகின்றது என

எண்ணிக்  ெகாண்ேடாம்.  அதுவல்ல,  புலிகள்  எல்ேலாைரயும்  சந்ேதகக்  கண்  ெகாண்டு  பார்க்கிறார்கள்,  அதுதான்

ெதாைகயான ஆட்கள் ைகது ெசய்யப்படுவதற்குக் காரணம் எனச் சிலர் வாதிக்கவும் கூடும்.  எது எப்படிேயா? இந்திய

அைமதிப்பைட  காரணமாக  காட்டுக்குள்  ஓடி  ஒளித்திருந்தவர்கள்,  நாட்டுக்குள்  வந்தவுடன்  தமது  குணத்ைதக்

காட்டத்தாேன ெசய்வார்கள்.

இந்த சனத்ெதாைக அதிகrப்பால்,  வாசைலத் தவிர மற்ைறய மூன்று பக்கமும் ‘ப’  வடிவத்தில் கிழங்கு அடுக்கியது

ேபால ஒருவைர ஒருவர் உரசிக்ெகாண்டுதான் படுக்க ேவண்டும்.  திறந்த மலசல கூடத்தின் வாசல் அருகிலும் சிலர்

படுத்திருப்பர். அருேக யாராவது மலசலம் கழித்துக் ெகாண்டும் இருப்பார்கள். ேஹாலின் நடுேவ யாரும் படுக்கக்கூடாது.

திரும்பிப்படுப்பேதா அல்லது சற்று ஆறுதலுக்காக கால்கைள மடக்கிக் ெகாண்டு படுப்பேதா முடியாத காrயம்.

இைதப் பார்க்கும் ேபாது,  ‘ஓரு பக்கம் தமிழர்கள்,  மற்ைறய பக்கங்கள் எல்லாம் கடல்.  இதற்குள் நான் எப்படி நீட்டி

நிமிர்ந்து ஆசுவாசமாகப் படுக்க முடியும்?’  என சிங்கள மன்னன் துட்ட காமினி தனது தாயாரான விகாரமாேதவிக்கு

உைரத்த வாக்கியங்கள்தான் எனக்கு ஞாபகத்திற்கு வருவதுண்டு.

உணவு  நிைலைமயிலும்  ெபrய  மாற்றங்கள்  இல்ைல.  எனினும்  ஒரு  சிறிய  மாற்றம்  மதிய  உணவில்  மட்டும்

ஏற்பட்டிருந்தது. மூன்று ேவைளகளும் சீனி ேபாட்ட ெவள்ைளப் பச்ைச அrசிப் ெபாங்கல் தருவதற்குப் பதிலாக, மதிய

ேவைளகளில்  அந்த  ேநரத்தில்  ெபாதுமக்களுக்கு  அரசாங்கம்  நிவாரணமாக  வழங்கி  வந்த  ‘அம்மா  பச்ைச’  என்ற

அrசியில்  ேசாறு  வழங்கப்பட்டது.  அந்தச்  ேசாற்றுடன்,  அந்த  ேநரத்தில்  சந்ைதயில்  என்ன  மலிவான  மரக்கறி

கிைடக்கிறேதா அதில் சிறிதளவு ேபாட்டு குழம்பு என்ற ெபயrல் ஒரு நீர்த் திராவமும் வழங்கப்படும்.

அம்மா பச்ைச அrசிையப் பற்றித் தமிழ் ெபாதுமக்கள் நன்கறிவார்கள். அந்த அrசிைய அன்ைறய ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி

அரசு எந்த நாட்டிலிருந்து இறக்குமதி ெசய்கிறது என்று எம்மில் பலர் அடிக்கடி ஆராய்ந்து வந்திருக்கிேறாம்.  ஆனால்

இன்றுவைர  அைதக்  கண்டு  பிடிக்கேவ  முடியவில்ைல.  ஏெனனில்  அதில்  காணப்படும்  உமியும்  புழுக்  கூடுகளும்

பிரசித்தமானைவ. அதன் காரணமாகேவ அரசாங்கம் தனக்கு எதிராகப் ேபாராட்டம் நடாத்தி வந்த தமிழ் மக்களுக்ெகன

அந்த  அrசிைய  விேசடமாக  வரவைழத்து  வழங்கிக்  ெகாண்டிருந்தது.  அைத  ஐ.ேத.கவின்  ெசல்லப்  பிள்ைளகளான

புலிகள் முதுசமாகப் ெபற்று, எம்ைமப் ேபான்ற ைகதிகளுக்குப் வழங்கிக் ெகாண்டிருந்தார்கள்.

ெபாதுமக்களில் ஓரளவு வசதியானவர்கள் அந்த அrசிைய ஒருேபாதும் சைமத்துச் சாப்பிடுவதில்ைல. அது கிைடத்ததும்,

அருகிலுள்ள கைடெயான்றில் மலிவு விைலக்குக் ெகாடுத்து காசாக்கி விடுவார்கள். சிலர் அைதக் கஞ்சியாகக் காய்ச்சி

தாம் வளர்க்கும் மாடு ஆடுகளுக்கு உணவாகக் ெகாடுப்பதுண்டு. அதிலிருந்து வரும் சகிக்க முடியாத மணம் காரணமாக,

அைவகூட சில ேவைளகளில் அைத உண்ண மறுப்பதுண்டு.  கஸ்டப்பட்ட சிலர் அந்த அrசிைய மில்லில் ெகாடுத்து

தீட்டி அதிலுள்ள மணத்ைத ஓரளவுக்குப் ேபாக்கிவிட்டுச் சைமப்பதுண்டு.  சிலர் கழுவிக் காய ைவத்துச் சைமப்பதும்

உண்டு.

இதில்  உள்ள  விடயம் என்னெவனில்,  அந்த  நாட்களில்  தமிழ் பகுதிகளில்  கடைமயாற்றிய கிராம ேசைவயாளர்கள்

உட்பட  எல்லா  அரசாங்க  அதிகாrகளும்  புலிகளின்  ஆைணப்படிதான்  ெசயற்பட  ேவண்டும்.  இதில்  கிராம

ேசைவயாளர்கள்தான் புலிகளுடன் மிக ெநருக்கமாகச் ெசயல்படுபவர்கள். ‘கள்ளன் கள்ளனுக்கு உதவி’ என்பதற்கிணங்க

புலிகளுக்குத்  ேதைவயான  எல்லா  ேவைலகைளயும்  கிராம  ேசைவயாளர்கள்  ெசய்து  ெகாடுப்பர்.  பதிலுக்கு  கிராம

ேசைவயாளர்கள்  ெபாதுமக்களுக்குச்  ேசர  ேவண்டிய  விடயங்களில்  ெசய்யும்  தில்லுமுல்லுகைள  புலிகள்  கண்டும்

காணாமல் இருப்பர்.  எல்லாக் கிராம ேசைவயாளர்களும் அப்படி இல்ைலெயனினும்,  ெபரும்பாலானவர்களின் ேபாக்கு

அதுதான்.  அதனால்தான் கிராம ேசைவயாளர்கள் குறித்து அன்றும் சr, இன்றும் சr, ெபாதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல

அபிப்பிராயம் இல்ைல.

புலிகளின் அடுத்த கூட்டாளிகள் பல ேநாக்குக் கூட்டுறவுச் சங்க ஊழியர்கள். அவர்களில் பலரும்கூட ெபாதுமக்களின்

மடிமீது ைக ைவப்பவர்கள்தான். 1970 – 77 காலகட்டத்தில் சிறமீாேவா பண்டாரநாயக்கவின் ஆட்சி நிலவிய காலத்தில்

அத்தியாவசியப் ெபாருட்களுக்குப் ெபரும் தட்டுப்பாடு  நிலவியது.  எல்லாப் ெபாருட்களும் பல  ேநாக்குக் கூட்டுறவுச்

சங்கங்கள் மூலமாக பங்கீட்டு அடிப்பைடயில் மட்டுேம வழங்கப்பட்டன.  அைதப் பயன்படுத்தி குேபரர்களான பல பல

ேநாக்குக் கூட்டுறவுச் சங்க ஊழியர்கள் இருக்கிறார்கள்.

அதன் காரணமாக,  யாழ்ப்பாணத்தில் பாரம்பrயமாக அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்களுக்கு இருந்த மாப்பிள்ைளக் கிராக்கி

குைறந்து,  பல  ேநாக்குக்  கூட்டுறவுச்  சங்க  ஊழியர்கைளத்  தமது  குடும்பத்தில்  மாப்பிள்ைளகளாக  எடுப்பதற்கு

யாழ்ப்பாணப்  ெபற்ேறார்  ேபாட்டிேபாடும்  நிைலகூட  உருவாகியது.  இந்தச்  சூழைல  அடிப்பைடயாக  ைவத்து  சில

நாடகங்கள் கூடத் தயாrக்கப்பட்டு ேமைடேயற்றப்பட்ட சுவாரசியங்களும் நடந்தன.

புலிகளின் ஆைணப்படி,  முகவr இல்லாத ேபர்வழிகள் சில ேபருக்கு ஒவ்ெவாரு கிராம ேசவகர் பிrவிலும் நிவாரண

அட்ைடகள்  கிராம  ேசவகரால்  வழங்கப்படுவதுண்டு.  புலிகள்  அைதக்  ெகாண்டுேபாய்  பல  ேநாக்குக்  கூட்டுறவுச்

சங்கங்களில்  தமக்கு  அத்தியாவசியப் ெபாருட்கைள  இலவசமாகப்  ெபற்றுக் ெகாள்வர்.  இது  தவிர,  ஒவ்ெவாரு  பல

ேநாக்குக்  கூட்டுறவுச்  சங்கத்திற்கும்  வரும்  ெபாருட்களில்  ஒரு  குறிப்பிட்ட  வதீத்ைத  அந்தச்  சங்கம்  புலிகளுக்கு

கட்டாயமாக வழங்க ேவண்டும். இந்த அம்மா பச்ைச அrசிையயா பலிகள் சாப்பிடுகிறார்கள் எனச் சிலர் எண்ணக்கூடும்.

ஆனால் அதுவல்ல விடயம்.

புலிகள்  தமது  இயக்கத்தில்  இைணந்து  ெகாண்ட  இைளஞர்களின்  குடும்பங்கைள  ‘ேபாராளிக்  குடும்பங்கள்’  என

அைழத்து,  அவர்களுக்கு  மாதாந்தம்  சில  ெபாருட்கைள  வழங்குவதுண்டு.  அதற்கு  இந்தப்  ெபாருட்கள்  பயன்படுத்தப்

படுவதுண்டு.  அத்துடன்  எம்ைமப்  ேபான்ற  ைகதிகளுக்கு  உணவு  வழங்கவும்  இது  பயன்படும்.  எம்ைமப்  ேபான்ற

ைகதிகளின் குடும்பங்களுக்கும் இைடயிைடேய இந்தப் ெபாருட்கள் நிவாரணமாக வழங்கப்படுவதுண்டு.  நான் ைகது

ெசய்யப்பட்டு  தடுத்து  ைவக்கப்பட்டிருந்த  ேநரம்,  எமது  அயலவர்  ஒருவர்  எனது  மைனவிைய  வலியுறுத்தி

தாவடியிலுள்ள புலிகளின் காrயாலயம் ஒன்றில் சில நிவாரணப் ெபாருட்கைளப் ெபற்றுக் ெகாடுத்திருக்கிறார்.

ெபரும் ெபாருளாதார ெநருக்கடியால் துன்புற்ற ேபாதும், எனது மைனவி அவ்வாறு புலிகளிடம் நிவாரணம் ெபறுவதற்கு

விரும்பவில்ைல.  ஆனால் நிவாரணம் ெபறும்படி வலியுறுத்திய அந்த நல்ெலண்ணம் பைடத்தவர் ெசான்ன காரணம்
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ேவறு.  புலிகளிடம் நிவாரணம் ேகட்டுச் ெசல்லாவிட்டால்,  எனது மைனவி  கஸ்டங்கள்  ஏதுமின்றி இருக்கிறார் என

புலிகள் நிைனக்கக்கூடும் என்றும், அத்துடன் ைகக்குழந்ைதயான எமது பிள்ைளையயும் ெகாண்டு ஒவ்ெவாரு மாதமும்

புலிகளிடம் ெசன்றால், அைதப் பார்த்து அனுதாபம் காரணமாக என்ைன விடுதைல ெசய்யக்கூடும் எனவும் அவர் எனது

மைனவிக்கு எடுத்துக் கூறியிருக்கிறார்.

எப்படியிருக்கிறது யாழ்ப்பாணிய மூைள?  ஆனானப்பட்ட  புலிகளுக்ேக இது தைலைய சுற்றுகிற ேவைல  அல்லவா?

அதனால்தாேனா என்னேவா எம்ைம விசாரைண ெசய்யும் புலி விசாரைணயாளாகள் அடிக்ெகாரு தரம், “ேடய் எனக்குச்

சுத்துறிேயா?”  எனக்  ேகட்டு  அடிப்பதுண்டு.  என்றாலும்  கிடந்து  நுைழயும்  புலிகளுக்கு,  கீழாேலயும்  நுைழயும்

விண்ணர்கள்  யாழ்ப்பாணத்தில்  இருக்கத்தான்  ெசய்கிறார்கள்.  இருப்பினும்  எனது  மைனவி  ஒரு  தடைவக்கு  ேமல்

புலிகளது நிவாரணத்ைதப் ெபறுவதற்குச் ெசல்லவில்ைல.

பல  ேநாக்குக்  கூட்டுறவுச்  சங்கங்களுக்கு  ஒவ்ெவாரு  மாதமும்  நிவாரணப்  ெபாருட்கள்  வந்ததும்,  புலிகள்  என்ன

ெசய்வார்கள் என்றால், தம்மிடம் ஏற்ெகனேவ ேசமிப்பில் இருக்கும் பைழய அம்மாப் பச்ைச அrசிையக் ெகாண்டுேபாய்

சங்கத்தில் ெகாடுத்துவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக புதிதாக வந்தைத தமக்கு எடுத்துச் ெசன்று விடுவார்கள். அந்தப் பைழய

அம்மாப்  பச்ைச  அrசி  ேமலும்  ேமாசமான  நிைலயில்  ெபாதுமக்களுக்கு  நிவாரணமாக  சங்க  ஊழியர்களால்

விநிேயாகிக்கப்படும்.

ஒருமுைற  யாழ்ப்பாணத்தில்  அrசிக்குப்  ெபரும்  தட்டுப்பாடு  ஏற்பட்ட  ெபாழுது,  புலிகள்  நீர்ேவலியிலுள்ள  தமது

களஞ்சியெமான்றில் பதுக்கி ைவத்திருந்த அம்மாப் பச்ைச அrசிைய, ஏராளமான உள்ள+ர் ெபண்கைளக் ெகாண்டு பல

நாட்களாகப் புைடத்துத் துப்பரவு ெசய்து கைடகளில் ேபாட்டு விற்றுக் காசாக்கிய சம்பவமும் நிகழ்ந்தது. அேதேநரத்தில்

1995  ஒக்ேராபrல்  புலிகள்  யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து  இராணுவத்தால்  விரட்டப்பட்ட  ெபாழுது,  மக்களுக்குப்

பயன்படக்கூடாது  என்பதற்காக,  நாவற்குழி  அரசாங்க  களஞ்சியத்தில்  தாம்  பதுக்கி  ைவத்திருந்த  ஏராளமான

அத்தியாவசியப் ெபாருட்களுக்கு தீ ைவத்து எrத்துவிட்டுச் ெசன்ற ெகாடுைமயும் நிகழ்ந்தது.

இந்த  அம்மாப்  பச்ைச  அrசிச்  ேசாறுதான்  திடீெரன  எமது  மதிய  உணவாக  வழங்கப்பட்டது.  அந்தச்  ேசாற்ைற

உண்பைதவிட, புலிகள் முன்னர் மதிய உணவாகத் தந்த சீனி ேபாட்ட ெவள்ைளப் பச்ைச அrசிப் ெபாங்கல் ேதவைல

என  ைகதிகள்  எல்ேலாரும்  முணுமுணுத்துக்  ெகாண்டனர்.  அவ்வளவு  தூரம்  அந்தச்  ேசாற்றில்  உமியும்  கற்களும்

இருந்தன. இைதப்பற்றி புலிகளிடம் ெசான்னால் கிைடக்கிறதும் இல்லாமல் ேபாய்விடும் என்ற பயம் எல்ேலாருக்கும்.

‘பூைனக்கு மணி கட்டுவது யார்?’ என எல்ேலாரும் ேயாசித்துக் ெகாண்டிருந்த ேவைளயில், ெசந்தில் என்ற ஒரு ைகதி

தான்  அது  பற்றி  உணவு  ெகாண்டு  வருபவர்களிடம்  கைதப்பதாகச்  ெசான்னான்.  இந்த  ெசந்தில்  கிழக்கு  மாகாணம்

திருக்ேகாவில்  பகுதிையச்  ேசர்ந்தவன்.  புலிகள்  இயக்கத்தில்  இைணந்து  சில  வருடங்கள்  ெசயற்பட்டுக்

ெகாண்டிருக்ைகயில்  ஏேதா  தவறு  ெசய்தான்  என்ற  குற்றச்சாட்டில்  ைகது  ெசய்யப்பட்டு  எம்முடன்  அைடத்து

ைவக்கப்பட்டிருந்தான்.  இயக்கத்தில்  இருந்தவன்  என்றபடியால்,  துணிச்சல்  இருக்கும்  என்ற  நிைனப்பில்  அவனது

ேயாசைனைய நாம் அைனவரும் ஏற்றுக் ெகாண்ேடாம்.

வழைமயாக எமக்கு உணவு ெகாண்டு வரப்படும்ேபாது, ைகதிகளில் இருவர் மட்டுேம சிைறக் கதவுகளுக்கு ெவளிேய

ெசன்று  பிளாஸ்டிக்  வாளிகளில்  எமக்கு  உணவு  எடுத்துவர  அனுமதிக்கப்படுவர்.  அவ்வாறு  ெசல்பவர்களில்  இந்த

ெசந்தில்  நிரந்தரமானவன்.  மற்ைறய  நபர்  தினமும் மாறிக் ெகாண்ேட  இருப்பார்.  எனேவ  ‘பூைனக்கு  மணி  கட்டும்’

ேவைலைய ைகதிகள் எல்ேலாருமாக ெசந்திலிடம் ஒப்பைடத்துவிட்டு,  அவைன ஒரு ஹேீராவாக நாம் அவதானித்த

வண்ணம்  இருந்ேதாம்.  அவனும்  தனது  ெநஞ்ைச  நிமிர்த்தி  தனது  தைலைமத்துவ  இலட்சணத்ைத  ெவளிப்படுத்திக்

ெகாண்டான்.

அடுத்த நாள் மதிய உணவு எடுக்கச் ெசன்ற ேவைளயில், உணவு ெகாண்டு வந்தவர்களிடம் ெசந்தில் எமது குைறைய –

அதாவது அம்மாப் பச்ைச அrசிச் ேசாற்றில் கல்,  உமி இருக்கும் விடயத்ைத - ஒருவாறு ெதrயப்படுத்தி விட்டான்.

ெசந்தில் அைத புலிகளிடம் கூறும் ேபாது நாம் ெபரும் உளவியல் நிபுணர்கள் ேபால, உணவு ெகாண்டு வந்தவர்களின்

முக பாவங்கைள அவதானித்துக் ெகாண்டிருந்ேதாம். புலிகளின் முக பாவங்கள் பல ேகாணங்களில் மாறியைத எம்மில்

சிலர்  நன்றாக  அவதானித்ேதாம்.  விடயம்  முடிந்ததும்,  ெசந்தில்  ஹேீரா  ேபால  உணைவ  எடுத்துக்  ெகாண்டு

வந்துவிட்டான்.

எமது முயற்சிக்கு ஏதாவது பலன் ஏற்படும் என நம்பிேனாம். ஆனால் அைத நாம் ெதrந்து ெகாள்ள அடுத்த நாள் மதிய

உணவு வரும்வைர காத்திருக்க ேவண்டும்.  அடுத்த நாளும் வந்தது.  அம்மாப் பச்ைசச் ேசாறும்,  மரவள்ளிக் கிழங்கில்

ஒரு  தண்ணரீ்  அவியலும்  உப்பு,  தூள்  ஏதுமின்றி  துைணப்  ெபாருளாக  வந்து  ேசர்ந்தது.  சாப்பாட்ைட  ெசந்திலும்

உதவியாளரும்  ெசன்று  ெபற்று  வந்தனர்.  சாப்பாட்ைடக்  ெகாண்டு  வந்த  புலிகள்,  “இண்ைடச்  சாப்பாட்ைடச்

சாப்பிட்டிட்டுச் ெசால்லுங்ேகா எப்பிடியிருக்ெகண்டு” எனச் ெசால்லிவிட்டு ஒரு புன்சிrப்புடன் ேபாய்விட்டாகள்.

வழைமேபால சுற்றிவர ஆட்கள் பிளாஸ்டிக் தட்டுகளுடன் இருக்க சாப்பாடு பrமாறப்பட்டது.  சாப்பிடத் ெதாடங்கியது

தான்  தாமதம்,  எல்ேலாரும்  ஆைள  ஆள்  பார்க்கத்  ெதாடங்கி  விட்டார்கள்.  அந்தளவு  தூரம்  வழைமையவிடச்

‘சிறப்பானமுைறயில்’ இன்னும் ேமலதிகமாக உமியும் கற்களும் சாப்பாட்டில் கலக்கப்பட்டு இருந்தன. ேநற்ைறய எமது

முைறப்பாட்டுக்கு இன்று கிைடத்த பrசு இது!

இைதத்தான் ‘ெபால்லுக் ெகாடுத்து அடி வாங்கின கைத’ என்று ெசால்கிறார்கள் ேபாலும்?

ெதாடரும்ஸ

முன்ைனய பதிவுகள்
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