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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (64)

64. ‘மண் சுமந்த ேமனியர்’ நாடகத்தின் பயைன அறுவைட ெசய்த புலிகள்!

இராணுவத்தினனின்  ஆக்ேராசமான  குரல்  நிச்சயமாக  சிதம்பரநாதைன

ெவடெவடக்க  ைவத்திருக்கும்  என்பதில்  சந்ேதகமில்ைல.  தமது  சகாக்கள்  13

ேபைர புலிகள்  ெகாைல  ெசய்துவிட்ட  நிைலயில்,  ஏைனய இராணுவத்தினrன்

அன்ைறய  மனநிைல  எப்படி  இருந்திருக்கும்  என்பைதச்  ெசால்லத்

ேதைவயில்ைல.  தமது  சகாக்கைள  இழந்த  நிைலயில்  மிகுந்த  சினத்துடன்

இருக்கும் ஒர் இராணுவச் சிப்பாய் என்ன ெசய்வான் என்பது சிதம்பரநாதனுக்கும்

நன்கு ெதrயும்.  ஏற்ெகனேவ அந்த இராணுவத்தினர் வழியில் ெதன்பட்டவர்கள்

எல்ேலாைரயும் கண்மூடித்தனமாகச் சுட்டுக்ெகாண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதும்

சிதம்பரநாதனுக்குத் ெதrயும்.

மலசல  கூடத்தின்  கதைவத்  திறந்தால்  நிச்சயமாக  ெவடிதான்.  கதைவத்

திறக்காவிட்டால்,  அந்த  இராணுவ  வரீன்  நிச்சயமாகக்  கதைவ  உைடத்துத்

திறப்பான்.  அவனுக்கு  உதவியாக  இன்னும்  பல  இராணுவத்தினர்  நின்று

ெகாண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த  நிைலைமயில்  சிதம்பரநாதனின்  மைனவி  பத்மினி  ஓேடாடிச்ெசன்று,  அந்த  இராணுவ  வரீனின்  கால்களில்

விழாக்குைறயாக  ெகஞ்சி  மன்றாடிய  பின்னர்,  அவன்  மனம்  இரங்கி  நீட்டிய  துப்பாக்கிைய  திருப்பிக்  ெகாண்டான்.

அவனது மனமாற்றத்தால் அன்று சிதம்பரநாதனின் உயிர் காப்பற்றப்பட்டது. இந்தச் சம்பவம் நான் ேநrல் கண்டதல்ல.

சிதம்பரநாதேன  ெசால்லித்  ெதrந்துெகாண்டது.  (இந்தச்  சம்பவத்ேதாடு  ஒப்பிடுைகயில்,  புலிகள்  யாைரயாவது

சுடுவதற்குத் தமது துப்பாக்கிைய நீட்டினார்கள் என்றால்,  அைத ஒருேபாதும் திருப்பமாட்டார்கள்.  ஏெனனில் புலிகள்

முன்ைவத்த காைலப் பின்ைவக்காத ெகாள்ைக வரீர்கள் அல்லவா?)

இந்தச் சம்பவம் சிதம்பரநாதன் இடத்தில் என்னவிதமான தாக்கத்ைத உண்டு பண்ணியிருக்கும் என்று என்னால் கூற

இயலவில்ைல. ஆனால் இந்தச் சம்பவம் நிகழ்வதற்கு முன்னேர அவர் தமிழ் ேதசிய விசுவாசியாக இருந்தார் என்பைத

மட்டும் நான் அறிேவன்.  திருெநல்ேவலி தாக்குதல் சம்பவத்தின் எதிர்விைளவாக ேஜ.ஆர்.ெஜயவர்த்தனவின் ஐக்கிய

ேதசியக்  கட்சி  அரசாங்கம்  தைலநகர்  ெகாழும்பிலும்,  ெதன்னிலங்ைகயிலும்  வாழ்ந்த  தமிழர்கள்  மீது

இனவன்முைறையக் கட்டவிழ்த்து விட்டதும்,  அதனால் நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்கள் ெகால்லப்பட்டதும்,  அவர்களது

ெசாத்துக்கள் சூைறயாடப்பட்டதும் எல்ேலாரும் அறிந்த சங்கதி.  அைத மீண்டுெமாருமுைற இங்கு விவrப்பது எனது

ேநாக்கமல்ல.

இந்த இனவன்ெசயலின் விைளவாக தமிழ் இைளஞர்களின் பல்ேவறு ஆயுதப்ேபாராட்ட இயக்கங்கள் ஆரம்பமாயின.

ஆனால்  புலிகள்  இயக்கம்  அதற்கு  முன்னேர  ெசயற்பட்டுக்  ெகாண்டிருந்தது.  எமது  கட்சி  தமிழ்  மக்களின்  ேதசிய

ஜனநாயக உrைமகளுக்காக அரசியல் rதியாகப் ேபாராடும் ேநாக்குடன்,  1975ல் ‘தமிழ் மக்கள் ஜனநாயக முன்னணி’

என்ற ெவகுஜன அைமப்ைப உருவாக்கி பிரச்சார  ேவைலகைள  முன்ெனடுத்து  வந்தது.  நாம் எமது  முன்னணிைய

உருவாக்கிய சில மாதங்களில் புலிகள் இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டது.

புலிகள் இயக்கத்ைத உருவாக்கியவர்கள் முன்னர் தமிழரசுக்கட்சியின் பின்னணியில் உருவாக்கப்பட்ட தமிழ் இைளஞர்

ேபரைவயில் ெசயற்பட்டவர்களாவர். அவர்கள் மட்டுமின்றி, 1983 இன வன்ெசயலின் பின்னர் பல்ேவறு ஆயுதப்ேபாராட்ட

இயக்கங்கைள உருவாக்கிய ெபரும்பாேலார் தமிழ் இைளஞர் ேபரைவயில் ெசயற்பட்டவர்கேள. அதனால்தான் அவர்கள்

பிற்காலத்திலும்,  இன்றும்  எதிரும்  புதிருமான  அரசியல்  இயக்கங்களாக  இருக்கின்ற  ேபாதிலும்,  தமிழ்  ேதசியத்ைத

அடிப்பைடயாகக்  ெகாண்டவர்களாக  இருக்கின்றனர்.  இன்று  அேநகமாக  எல்லா  முன்னாள்  ஆயுதப்  ேபாராட்ட

இயக்கங்களும்  தமிழ்  ேதசியக்  கூட்டைமப்பில்  படிப்படியாகச்  சங்கமமாகி  வருவதற்கும்  இதுதான்  அடிப்பைடக்

காரணமாகும்.

இதில்  சிதம்பரநாதன்  ஆரம்பத்தில்  குறிப்பிட்ட  ஒர்  இயக்கத்தின்  ஆதரவாளராகத்  தன்ைன  இனம்  காட்டவில்ைல.

ஆனால் புலிகள் இயக்கமும் ேவறு பல இயக்கங்களும் ெசயற்படத் ெதாடங்கிய பின்னர், அவர் புலிகள் இயக்கத்தின்

விசுவாசியாக மாறிக் ெகாண்டார்.  இயக்கங்கள்  மத்தியில்  முற்ேபாக்குத்  ேதசியம்,  பிற்ேபாக்குத்  ேதசியம் என இரு

வைகயான ேதசியப் ேபாக்குகள் குறித்து அந்தக் காலகட்டத்தில் ேபசப்பட்டது.  புலிகைளப் ெபரும்பாலும் பிற்ேபாக்குத்

ேதசியவாதிகள் என்ேற எல்ேலாரும் அைடயாளப்படுத்தினர். இது ஒரு குழப்பமான வாதமாகும்.

என்ைனப் ெபாறுத்தவைர ேதசியவாதம் என்பது ஒன்றுதான் என்று ெசால்ேவன். ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட ேதசிய இனம் தனது

ேதசிய உrைமகளுக்காகப் ேபாராடுவதில் தவறில்ைல. அது ஜனநாயகபூர்வமானதாகும். ஆனால் அப்ேபாராட்டம் ேதசிய

ெவறியாகேவா  அல்லது  தனது  இனத்துக்குள்  உள்ள  ஒடுக்கப்பட்ட,  சுரண்டப்பட்ட  மக்களின்  உrைமகைள

மறுப்பதாகேவா இருந்தால் அது பிற்ேபாக்கானதாகும்.   அதுதான் தமிழ் ேதசியவாதிகளின் ேபாராட்டத்திலும் நடந்தது.

அப்ேபாராட்டம் ேதால்வியைடந்ததிற்கும், இனிேமலும் ேதால்வியைடய இருப்பதற்கும் காரணம் அதுதான்.

ேதசியம் என்பேத அடிப்பைடயில் முதலாளித்துவக் ேகாrக்ைகதான்.  அது எழும் வரலாற்றுச் சூழல்,  அது யாருக்கு

எதிராகப் ேபாராடுகின்றது என்பைதப் ெபாறுத்து சில காலகட்டங்களில் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் அைத ஆதrப்பது வழைம.

இது வரலாறு முழுவதும் பல நாடுகளில் நடந்துள்ளது. ேதசிய இனப்பிரச்சிைனயில் கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் நிைலப்பாடு

என்ன என்பைத மாேமைத ெலனின் தனது பல கட்டுைரகளில் மிகவும் ெதளிவாக விளக்கியுள்ளார். ெலனினின் சீடர்

ஸ்டாலின்  தனது  On   the  Opposi on  என்ற  நூலில்  இதுபற்றி  விளக்கும்  ேபாது,  ஒரு  ேதசிய  இனப்  ேபாராட்டம்

ஒடுக்கப்பட்ட  இனத்தின்  ேபாராட்டமாக  இருந்தாலும்,  அது  ஏகாதிபத்தியத்துக்குச்  சார்பாக  இருக்குமாக  இருந்தால்

அைதக்  கம்யூனிஸ்ட்டுகள்  ஒருேபாதும்  ஆதrக்கமாட்டார்கள்  எனத்  ெதளிவுபடுத்தியுள்ளார்.  இலங்ைகத்  தமிழர்

பிரச்சிைனயில் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் நிைலயும் ஏறத்தாழ அதுதான்.

சிதம்பரநாதன் புலிகைளேய ேநரடியாக ஆதrத்ததும் இந்த  அடிப்பைடயில்தான் என்று  நிைனக்கிேறன்.  வால்கைளப்

பிடிப்பைதவிட, தைலையேய பிடிப்ேபாம் என்று அவர் கருதி இருக்கலாம். ஏெனனில் இன்று வால்கள் எல்லாம் அவர்

பல வருடங்களுக்கு முன்னர் ேபான பாைதயிேலேய ேபாகத் ெதாடங்கியுள்ளன.

‘மண் சுமந்த ேமனியர்’  நாடகத்ைத சிதம்பரநாதன் முன்னின்று தயாrத்த ேபாது, பல்கைலக்கழக கலாச்சாரக்குழுவில்

அங்கம் வகித்த  பல்ேவறு  இயக்கங்கைளயும் ேசர்ந்தவர்கள்  அதில்  உற்சாகமாகப் பங்குபற்றினர்.  அதற்குக் காரணம்

Yarl TV Live
புலிகளின் வைத

முகாம்களில் ஒன்றைர

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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BBC

Newsnow

சிங்களப் ேபrனவாதம் என்ற ெபாது எதிrக்கு அது எதிரானது என்ற கருத்தின் அடிப்பைடயால் ஆகும். புலிகளும் அைத

ஆதrத்தார்கள். புலிகைளப் ெபாறுத்தவைர, பல்ேவறு இயக்கத்தவர்கள் அைத ஆதrத்தாலும் கூட, இறுதியில்  அந்த

நாடகத்தின் அறுவைட  தம்ைமத்தான் வந்து ேசரும் என்று  புலிகள்  உறுதியாக நம்பினர்.  அதுதான் உண்ைமயிலும்

நடந்தது.

இந்த  நாடகத்துக்கான  கருவும்  தற்ெசயலாக  உருவாக்கப்பட்டதுதான்.  அந்த  நாட்களில்  யாழ்.பல்கைலக்கழகத்துக்கு

அருகிலுள்ள  கலட்டி  என்ற இடத்தில்  சீவல்  ெதாழில்  ெசய்து வந்த  உைடயார்  என்ற ெபயருைடய ஒருவருைடய

வடீ்டுக்கு பனம் கள் அருந்துவதற்காக நாம் இைடயிைடேய ெசல்வதுண்டு.  அப்படிச் ெசல்பவர்களில் சிதம்பரநாதன்

நிச்சயம் இருப்பார்.  அப்படி ஒருமுைற ெசன்றிருந்தேபாதுதான்,  ‘மண்  சுமந்த ேமனியர்’  நாடகத்துக்கான கரு பற்றிக்

கலந்துைரயாடப்பட்டது.  சிதம்பரநாதன்  தான்  கருவின்  மூலத்ைத  முன்ைவத்தவர்  என்று  நிைனக்கிேறன்.  அன்று

ெசன்றவர்களில்  சிதம்பரநாதன்,  சிவரஞ்சித்,  சர்ேவந்திரா  (அவர்  அந்தக்காலத்தில்  மது  அருந்துவதில்ைல),  ேமாகன்,

ேயாகர், அ.ரவி, நான் ஆகிேயார் அடங்கியிருந்ேதாம் என நிைனக்கிேறன்.

கரு உருவானதும் நாடகத் தயாrப்பு முயற்சிகள் தீவிரமாக நடந்தன. சிதம்பரநாதைனயும் என்ைனயும் தவிர, நாடகக்

கரு உருவாக்கத்தில் பங்குபற்றிய அைனவரும்,  இன்னும் பலரும் நாடகத்தில் நடித்தனர்.  நாடகம் வடக்கின் மூைல

முடுக்ெகல்லாம்  அரங்ேகற்றப்பட்டு  மக்களின்  அேமாக  ஆதரைவப்  ெபற்றது.  அதற்குக்  காரணம்,  அன்ைறய

சூழ்நிைலயில் ஐ.ேத.க அரசாங்கம் தமிழ் மக்களின் ேமல்  அவிழ்த்துவிட்ட  ெகாடூரமான யுத்தம்தான்.  பின்னர் மண்

சுமந்த ேமனியர் இரண்டாம் பாகம் அரங்ேகற்றப்பட்டதாயினும், அது ெபருமளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் எடுபடவில்ைல.

மண்  சுமந்த  ேமனியர்  நாடகம் புலிகள்  எதிர்பார்த்தது  ேபால,  புலிகளுக்கு  நல்ல  அறுவைடைய  ஈட்டிக்ெகாடுத்தது.

அைதத்  ெதாடர்ந்து  அதன்  ெநறியாளர்  என்ற  வைகயில்  சிதம்பரநாதைன  புலிகள்  படகு  மூலம்  தமிழகத்துக்கு

அைழத்துச் ெசன்றனர்.  அப்ெபாழுது  அங்கு  தங்கியிருந்த  பிரபாகரைன  சிதம்பரநாதன் சந்திப்பதற்கு  புலிகள்  ஏற்பாடு

ெசய்தனர். மண் சுமந்த ேமனியர் நாடகத்ைதத் தயாrத்து மக்கள் மத்தியில் ேமைடேயற்றி, தமது ேதசிய விடுதைலப்

ேபாராட்டத்துக்கு  உரமூட்டியதிற்காக  பிரபாகரன்  சிதம்பரநாதைன  ெவகுவாகப்  பாராட்டினார்.  இந்தச்  சந்திப்பு

சிதம்பரநாதனின் ேபாக்கில் ெபரும் தாக்கத்ைத உண்டுபண்ணி விட்டிருந்தது என்பைத, அவர் நாடு திரும்பிய பின்னர்

நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எடுத்துக்காட்டின.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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