
பிரபாகரன் இனி வர ாட்டார் - தி.வழுதி 

யன்ி, ஜுன் 11 (டின்ஸ்)  யிடுதலப் புிகள் இனக்கத் தலயர் வயலுப்ிள்ல ிபாகபன் உனிரிமந்து யிட்டார் ன்லத அலயரும் 

ற்க வயண்டும். கடவுலப் வாவய அயரும் இருக்கிாபா இல்லனா ன் ஆய்வுகலச் செய்னாநல்- அயர் காட்டின யமினில் னணிக்க 

வயண்டும்.   

 

ாம் ம் நறுத்தாலும் அயர் இித் திரும்ி யபப் வாயதில்ல ன்வத உண்லநனாது ன்று தாம் ழுதியுள் கட்டுலபனில் 

குிப்ிட்டுள்ார் ஈமக் கட்டுலபனார் தி.யழுதி.   
 

இதுசதாடர்ாக புதிம் இலணனத் தத்தில் யழுதி ழுதியுள் கட்டுலப... 

 

அது டந்துயிட்டது ன்தல ம்புயதற்கு ம்நில் ருக்கு இப்வாதும் படினாநல் இருக்கின்து. சதியாக அிவுக்குத் சதரிகின் எரு 

யிெனத்லதக் கூட நதால் ற்றுக்சகாள் படினாத உயினல் தாக்கத்தில் ாம் தயிக்கின்வாம். 

 

இங்லக காட்டின அந்தப் டங்கில் இருந்த அந்த உடல் அயருலடனது அல் ன்வ ம்நில் ெிர் இப்வாதும் ம்புகின்வாம். 

 

யாழும் காத்திவவன கடவுளுக்கு ிகபாக ாங்கள் அயருக்கு சகாடுத்திருந்த புித ில இப்வாது இன்னும் உறுதினாது ஆகின்து. 

 

கடவுலப் வாவய அயரும் இருக்கிாபா இல்லனா ன் ஆய்வுகலச் செய்னாநல் - அயர் காட்டின யமினில் னணிக்க வயண்டும்  

கருதுகின்வாம். 

 

ங்வகா ஏர் இடம் வாயுள்ார் ன்றும், ன்வா எரு ாள் அயர் திரும்ி யருயார் ன்றும் காத்திருக்கின்வாம். 

 

நது நங்கில் ன் இருந்தாலும் - ாம் ம் நறுத்தாலும் - அயர் இித் திரும்ி யபப் வாயதில்ல ன்வத உண்லநனாது. 

 

தநிழ்த் வதெின இத்தின் யிடுதல ற்ின தூய்லநனா கலயச் சுநந்து - 37 ஆண்டுகாக அந்தக் கலய யாக்குயதற்கு நட்டுவந 

வாபாடின அந்த உன்தநா நிதர் - நது இத்தின் சருந்தலயர் - அந்தப் வாபாட்டக் கத்திவவன யழீ்ந்து வாார். 

 

'தநிமீமத் தினபசு' என்வ தநிமர்களுக்கு ிபந்தப யிடுதலலனப் சற்றுத்தரும் ன்று அயர் ம்ிார். அதல அலநப்தற்குச் ெிந்த யமி 
 தான் ம்ின எரு யமிலன அயர் வதர்ந்சதடுத்தார். அந்த யமினிவ தன் ின்ால் அணிதிபண்ட ஆனிபநானிபம் வாபாிகளுக்கு அயர் 

தலலநவனற்ார். அந்த யமினிவவன தன்ல பழுலநனாக அர்ப்ணித்து ந்த யிட்டுக்சகாடுப்புக்கலயும் செய்னாநல் வாபாடிார். அந்த 

யமினிவவன தன்லப் ின்சதாடர்ந்து யந்த எவ்சயாரு வாபாிலனயும் அயர் அனுப்ி லயத்தார். அந்த யமினிவவன அந்தப் வாபாிகல 

யமிடத்தின தது ததிகலயும் அனுப்ி லயத்தார். அந்த யமினிவவன தானும் வாபாடி நது கண்கல யிட்டு ிபந்தபநாகப் ிரிந்து அயர் 

வாய்யிட்டார். 

 

அந்தப் டங்கலப் ார்த்வதன்: தநிழ்த் வதெின இத்தின் கடந்த நூறு ஆண்டுகா யபாறு அங்வக ெரிந்து கிடந்தது. 

 

யிடுதலப் வாபாட்டம் சற் அபெினல் சயற்ிகின் சருலந ாா அண்லணலனச் ொரும். 

 

யிடுதலப் வாபாட்டம் சற் பாடய சயற்ிகின் சருலந தீன், ால்பாஜ், சூலெ, சாட்டு, வக.ி....  இன்னும் ெிலபச் ொரும். 

 

யிடுதலப் வாபாட்டத்திற்கு இனங்கு ெக்திலனக் சகாடுத்த சருலந தநிழ்த் வதெின இத்லதயும், அந்தச் ெத்திிருந்து யந்த ம் வார் 

யபீர்கலயும் ொரும். 

 

ஆால் - ெதிகளும், வதால்யிகளும், துவபாகங்களும், யில வாதல்களும், சருக்கடிகளும் ிலந்து கிடந்த நிகக் கபடு பபடா ாலத 

யமினாக - நம் தபாநல் - யிடுதலப் வாபாட்டத் வதலப பன்வாக்கி ஏட்டிச் சென் சருலந ிபாகபலவன ொரும். 

 

கலடெிக் காத்தில் ன்யிதநா ெிந்தலகள் அயபது நதில் ஏடினிருக்கும் ன் வனாெல ழுயலத ன்ால் தடுக்க படினயில்ல. 

 

தநிமர் வபாட்டத்தில் ீதியும் தர்நபம் இருந்தும் ன் ல்ாம் இவ்யாறு அமிந்து வாய் யிட்டது ன்று வனாெித்திருப்ாபா?... 

 

அல்து - 'ீதியும் தர்நபம் இந்த உலக இனக்குயதில்ல; யல்பசுச் ெக்திகின் வகந்திப ன்கள் ொர்ந்து நாி யரும் உக எழுங்கிற்கு 

ற் ாபம் நாற்ங்கலச் செய்து இனங்க வயண்டும்' ன்று ாா அண்லண திரும்த் திரும்ச் சொல்ின ஆவாெலகலக் 

கிபகித்திருந்தால் இந்த ில யந்திருக்காது ன்று ிலத்திருப்ாபா?... 

 

அல்து - சயிாட்டுப் னங்கல படிந்துக்சகாண்டு எவ்சயாரு பலயும் தன்ிடம் திரும்ி யரும் தநிழ்ச்செல்யன், நாி யரும் உகின் 

வாக்கு ற்ி ெரினா தகயல்கலத் தபாநல் தன்லத் தயாக யமி டத்தி யிட்டார் ன்று ிலத்திருப்ாபா?... 

 

அல்து - உறுதினா எர் அபெினல் அடித்தத்லதப் வாடாநல், பாடய இனந்திபத்லத நட்டுவந கட்டி யர்த்ததால் - தநிமித்தின் அபெினல் 

யிடுதலக்கா வாபாட்டத்லத பாடய த்லத நட்டுவந அடிப்லடனாக்கி யர்த்ததால் - இன்று அந்த பாடயக் கட்டலநப்பு உலடந்து 

சாருங்கும் வாது - தநிழ்த் வதெின இத்தின் திர்காவந சாருங்கி யிழுகின்து ன்று உணர்ந்திருப்ாபா?... 

 

அல்து - கடந்த காங்கில் செய்னப்ட்ட ெி யிெனங்கலச் செய்னாது தயிர்த்திருக்க வயண்டும் ன்வா, செய்னாது தயிர்த்த ெி 

யிெனங்கலச் செய்திருக்க வயண்டும் ன்வா ிலத்திருப்ாபா?.. 

 

அல்து - தயறுகள் ற்ின ந்தச் ெிந்தலயுவந இன்ி - ல்ாயற்லயும் தான் ெரினாகவய செய்து, ல்ா படிவுகலயும் தான் ெரினாகவய 

டுத்திருந்ததாக ம்ினிருப்ாபா?.. 

 

க்கு துவும் சதரினாது. 

 

ஆால் - கலடெிக் காத்தில் - குமப்ங்கள் துநற்று அந்த நிதர் நிகத் சதியாக இருந்திருக்கின்ார் ன்லத ன்ால் உணப படிகின்து. 

 

தப்ி ஏடி வயறு ஊர்களுக்குச் சென்று யிடாநல் அந்த நண்ணிவவன அயர் யாழ்ந்திருக்கின்ார். 
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யடீ்டுக்கு எரு ிள்லலனப் வாபாட்டத்திற்காகக் வகட்டயர், தது ிள்லகலயும் அவத வாபாட்டத்திற்காக அனுப்ி ொகக் 

சகாடுத்திருக்கின்ார். 
 

உருயங்கள் நாற்ி நலனாநல் - தலநனிருக்கு கறுப்பு லந பூெி, ெீபாக பகத்லதச் ெயபம் செய்து - கக்கம் இல்ாநல், எழுக்கம் 

கலனாநல் அயர் இருந்திருக்கின்ார்.அலடனாம் நலத்து காணாநல் வாகாநல் - தான் கவு கண்ட "தநிமீமம்" ன் ாட்டிற்சக அயவப 

உருயாக்கி - நக்களுக்கு யமங்கின அந்த 'வதெின குடிநக்கள் அட்லட'லனத் தன் கழுத்திவ அயர் சுநந்திருக்கின்ார். 

 

நாற்று உலட தரித்து நானநாய் வாகாநல் தநிமீமத்தின் வதெினப் லடக்சக அயவப உருயாக்கி தன் வாபாிகல கங்கில் அணினச் 

செய்த ெீருலடலன அயர் வர்த்தினாக அணிந்திருக்கின்ார். 
 

எவ்சயாரு வாபாினின் கழுத்திலும் அணியித்து கத்திற்கு அனுப்ின ெனலட் ச்சுக் குப்ிலன தன் கழுத்திலும் அயர் அணிந்திருக்கின்ார். 

 

த்தலவனா கரும்புிகின் உடல்கில் அணிந்து அனுப்ி லயத்த சயடி குண்டு அங்கிலன துப்ாக்கிக் குண்டு ட்டு தற்செனாக சயடித்து 

யிடாம் ன் பன்சச்ெரிக்லகயுடன் சாட்டம்நான் யற்புறுத்திக் கமற்றும் யலபனிலும் தன் உடில் அயர் அணிந்திருந்திருக்கின்ார். 
 

ல்ாயற்றுக்கும் வநாக தாவ துப்ாக்கிலன ந்திப் வாரிட்டு, இறுதினில் தன்லத் தாவ சுட்டு கத்தில் அயர் நடிந்திருக்கின்ார். 

 

நில்ர் பதல், திலீன் பதல் - தான் யமினனுப்ி லயத்த எவ்சயாரு கரும்புி யபீரிடபம் - "ீங்கள் பன்ாவ செல்லுங்கள் ான் 

ின்ாவ யருவயன்" ன்று வ்யவு சதிவுடன் செதன்ாவபா அவத சதிவுடவவன அயர்கள் ின்ாவவன அயரும் சென்ிருக்கின்ார். 

 

தன்ால் செய்ன படினாத என்லச் செய்யும் டி அடுத்தயர்கிடம் வகட்காத நவகான்தநா தலலநத்துயப் ண்ின் இக்கணநாக 

அயர் யாழ்ந்திருக்கின்ார்... யழீ்ந்திருக்கின்ார். 

 

பப்து யருட காநாகப் வாபாடி - ெிிது ெிிதாக அயர் ார்த்துப் ார்த்து கட்டி யர்த்த தநிழ் ொம்பாச்ெினம் - அயபது கண்களுக்கு 

பன்ாவவன துகள்காக உலடந்து சாருங்கி நண்வணாடு நண்ணாகி யிட்டது. ஆால் - 

 

இந்த பப்து யருட காப் வாபாட்டத்தில் ிபாகபன் ொதித்தது உண்லநனில் அயர் இந்த நண்டக்கு வநவ கட்டி யர்த்த அந்தத் தநிழ் 

ொம்பாச்ெினம் அல். சில் - நண்டக்கு வநவ கட்டப்டும் ொம்பாச்ெினங்கள் ழுயதும் யழீ்யதுவந யபாறு. 

 

ிபாகபன் லடத்த உண்லநனா ொதல ன்து - எவ்சயாரு தநிமின் நங்களுக்கு உள்ளும் அயர் கட்டிசனழுப்ின தநிழ் ொம்பாச்ெினம் 

தான். அது ிநிர்ந்து ழுந்து கம்பீநாக ிற்கின்து. அது யழீ்ச்ெி அற்து. 

 

"தநிமீமம்" ன் யிலதலன ம் எவ்சயாருயபது ஆத்நாயிற்குள்ளும் அியிற்குள்ளும் அயர் ஆமப் புலதத்துயிட்டு சென்ிருக்கின்ார். 

 

யிடுதல சற் நிதர்காக - நதிப்புடனும் சருலநயுடனும் - இந்த உகில் ாம் தல ிநிர்ந்து யாம வயண்டும் ன் சயிலனயும், யாம 

படியும் ன் ம்ிக்லகலனயும் நக்குள் அயர் ஊட்டியிட்டுச் சென்ிருக்கின்ார். 

 

தநிழ்த் வதெினத்லத திடப்டுத்தி, தநிமர் தானகக் வகாட்ாட்லட யலுப்டுத்தி, தநிமர் தன்ாட்ெி உரிலநக் வகாரிக்லகலனப் ப்டுத்தி - 
 

ங்கள் இத்தின் ெின்நாக, ங்கது அபெினல் அலடனாநாக, ங்கள் வதெினத்தின் குினடீாக, ங்கள் வகாத்திதும் வொகத்திதும் 

நகிழ்ச்ெினிதும் சயிப்ாடாக - தது ொவுக்குப் ின்ாலும் ின்று ிலத்து யாழும் யலகனா எரு சகாடிலனத் தநிழுக்கு அயர் 

தந்துயிட்டுச் சென்ிருக்கின்ார். 

 

இன்று இந்த உகபம், ெிங்கயர்களும், இந்தினாவும் அச்ெப்டும் யிெனம் - 

 

ிபாகபன் ங்கள் நங்களுக்குள் தட்டிசனழுப்ியிட்டுச் சென்ிருக்கும் அந்த யழீ்த்த படினாத ொம்பாச்ெினம், அயர் நக்கு ஊட்டியிட்டுச் 

சென்ிருக்கும் உறுதியும் துணிவும் யபீபம் தான். 

 

ிபாகபன் வதான்றுயதற்கு பன்ால் - யபீம், துணிவு, உறுதி ன்லய ற்ிசனல்ாம் தநிமர்கள் புத்தகங்கில் டித்து, திலபப்டங்கில் 

ார்த்தவதாடு ெரி. 

 

ஆயுதப் வாபாட்டவந எவப யமி த் துணிந்து யந்தயர்கள் கூட இந்தினாயின் ஆதிக்க ஆளுலநக்கு யிட்டுக்சகாடுத்து தநிமர்கின் 

உரிலநகலக் லகயிடும் ிலக்குள் தள்ப்ட்டர். 

 

ெரிவனா தயவா - அந்த நிதர் நட்டுவந சதாடர்ந்து டந்தார்; அந்த நிதர் நட்டுவந - ங்கள் ஆத்ந தாகத்தின் பகநாக இந்த உகிவ 

திகழ்ந்தார். 

 

அந்த நிதர் நட்டுவந - ங்காலும் படியும் ன்று ங்கலவன ம் லயத்தார். 

 

தம்லநத் தாவந ஆளும் யலகனா ிபந்தப அபெினல் தீர்வு என்று தநிமர்களுக்கு யமங்கப்ட வயண்டும் ன் ிலப்ாடு இந்த உகில் 

ற்றுக்சகாள்ப்ட்டதாக ஆகுயதற்கு அந்த நிதர் நட்டுவந காபணம். 

 

ெரிகளுக்கும் தயறுகளுக்கும் அப்ால் அந்த நிதர் எரு புிதநா கவயாடு யாழ்ந்தார். ாம் ல்வாருவந சுநந்த அந்தக் கலய ிலவு 

செய்யதற்குச் ெிந்த யமி த் தக்குப்ட்ட எரு யமினில் ந்தச் ெெப்பும் இன்ி அயர் டந்தார். 

 

அந்தப் னணத்தில் ெி தயறுகலச் செய்யும் சூழ்ிலக்குள் யபாறு அயலப ிர்ப்ந்தித்தயிட்டது. தயறுகாகப் ார்க்கப்டும் இன்னும் ெி 

ிகழ்வுகள் உண்லநனிவவன தயறுகள் தாா ன்லத அந்த யபாவ ால தீர்நாிக்கட்டும். 

 

தநிழ்த் வதெின இத்தின் அபெினல் யிடுதல ன் அதியுனர் இக்கு வாக்கின எரு நிகப் ிபநாண்டநா வாபாட்டத்லத கர்த்திச் செல்லும் 

வாது - அந்த இக்கு நட்டுவந அயபது கண்களுக்குத் சதரிந்ததால், லன ெி யிெனங்கல அயர் ார்க்கத் தயியிட்டார் ன்து உண்லந 

தான்.அயலபப் சாறுத்தயலபனில் - தநிழ் நக்கலத் தலிநிர்ந்து யாம லயக்க வயண்டும் ன்து தான் அயர் யரித்துக் சகாண்ட 

இட்ெினம். அந்த இட்ெினத்தில் கங்கநற்யபாகவய அயர் ப்வாதும் இருந்தார். 

 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



அந்த இட்ெினத்திற்காகவய யாழ்ந்து, அந்த இட்ெினத்திற்காகவய தன்ல அர்ப்ணித்து, அந்த இட்ெினத்திற்காகவய யழீ்ந்தும் வாார் 

அந்தப் சரு நிதன். 

 

அயபது இமப்லத் தாங்கும் நத் திடம் நக்கு இல்ாநிருக்காம்; அல்து, அயபது யபீச்ொலய ற்க படினாநல் வயறு தும் காபணங்கள் 

ம்லநத் தடுக்காம்; ஆால், அத்தலகன நது நப் யீங்கவா, அல்து வயறு காபணங்கவா - 37 ஆண்டுகாக நக்காகவய வதபாடி 

யழீ்ந்த அந்த நாதலயனுக்கு ாம் செலுத்த வயண்டின இறுதி யணக்க நரினாலதகலச் செய்ன யிடாநல் ம்லநத் தடுப்லயனாக இருப்து 

ினானப்டுத்த படினாத சரும் தயறு... எரு யலகனில், அது ாம் அயருக்கு இலமக்கும் துவபாகபம் கூட. 

 

அயர் "இருக்கிார்" ன்றும் "இல்ல" ன்றும் எரு நர்நத்லத ீடித்துச் சென்று, அயர் இருப்லதப் வாவய எரு நாலனலன யர்த்துச் 

சென்று, திரும்வும் ழுந்தருி அயர் யருயார் ன் சாய்னா ம்ிக்லகலன ஊட்டிச் செல்யது ற்றுக்சகாள் படினாத சரும் தயறு... 

எரு யலகனில், அது அயலப ம்ி இந்தப் வாபாட்டத்தின் பதுசகலும்ாய் இருந்த நக்களுக்குச் செய்யும் இபண்டகம். 

 

அயபது இல்ாலநலன ற்றுக்சகாண்டு, அயருக்குரின இறுதி யணக்கங்கலச் செலுத்தியிட்டு, யிடுதலப் வாபாட்டம் ற்ின 

பழுலநனா சதிலயப் சற்றுக் சகாண்டு, அயர் யிட்டுச் சென்ிருக்கும் தலலநத்துய இலடசயிலனப் சாருத்தநா பலனில் 

ியர்த்தி செய்துசகாண்டு - யபாற்ல அடுத்த கட்டத்திற்கு ாம் ல்வாருநாகச் வெர்ந்து கர்த்துயவத வதலயனாதும் 

வர்லநனாதுநாகும்... எரு யலகனில் அதுவய ாம் அயருக்குக்கு யமங்கும் நரினாலதயும் கூட. 

 

வதெத் தந்லத ஸ். சஜ.யி செல்யானகத்திசுன் நலவுடன் அலநதி யமினில் பன்சடுக்கப்ட்ட 'தநிமீமப் வார் - 1' படிவுக்கு யந்தது. 

 

வதெினத் தலயர் வய. ிபாகபின் யபீச்ொவுடன் ஆயுதம் தாங்கி பன்சடுக்கப்ட்ட 'தநிமீமப் வார் - 2' படிவுக்கு யந்துள்து. 

 

ஆால் - தநிமர் வாபாட்டம் இன்னும் படிவுக்கு யந்துயிடயில்ல. 

 

நூறு ஆண்டுகளுக்கு பன்ர் ாம் இமந்த நது ஆட்ெியும், கடந்த அறுது ஆண்டு காநாக ாம் இமந்து யரும் ம் அடிப்லட அபெினல் 

உரிலநகளும் இன்னும் நீவும் சயன்று டுக்கப்ட்டுயிடயில்ல. 

 

நிகக் சகாடூபநா இ அமிப்புப் வாரிற்குள் ெிக்கி - உருக்குலந்து - பட்கம்ி வயிகளுக்குள் படங்கிச் ெிலனிடப்ட்டிருக்கும் நது 

நக்கின் சகபயநா யாழ்வு இன்னும் நீவும் சற்று டுக்கப்ட்டுயிடயில்ல. 

பன்ாவ சென்றுயிட்ட அந்தத் தலயன் யமினில் ின்ாவ செல்யவத இப்வாது ம் பன்ால் உள் தலனான கடலந. 

 

ிந்திருக்கின் இந்தப் புதின சூமில் - புதின ெிந்தலயுடன், புதின யமிபலகில் - இந்து, இஸ்ாநின, கத்வதாிக்கர்கள் ன்று 

ிரிந்திருக்காநலும் அலநப்புக்கள், இனக்கங்கள், கட்ெிகள் ன்று ெிதினிருக்காநலும் - திந்த நதுடன் - "தநிமர்கள்" ன் எவப 

அலடனாத்தின் கீழ் நட்டும் ாம் அணிதிபள்வயாம். 

 

அயர் காட்டின உறுதியுடன்... அயர் காட்டின யிடா பனற்ெியுடன்... அயர் காட்டின எழுக்கத்துடன்... அயர் காட்டின இ க்தியுடன்... - பப்து 

ஆனிபம் தநிழ் வார் யபீர்கள் அணியகுத்த - அயர் ற்ி லயத்துயிட்டுப் வானிருக்கும் ங்கள் வதெத்தின் வதெினக் சகாடினின் கீழ் ாபம் 

அணிதிபள்வயதம். 

 

அயர் யிட்டுச் சென் இடத்திிருந்து புதின வயகத்துடன், பன்சடுப்வாம்... ன்று கூப்ட்டுள்து.  (டின்ஸ்) 

Jun 11, 2009 
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