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அது டந்துயிட்டது ன்தம ம்புயதற்கு ம்நில் ருக்கு இப்போதும் படினோநல் இருக்கின்து. 

ததியோக அிவுக்குத் ததரிகின் எரு யிடனத்மதக் கூட நதோல் ற்றுக்தகோள் படினோத உயினல் தோக்கத்தில் ோம் தயிக்கின்போம். 

சிிங்கோ அபசோங்கம் தயினிட்ட அந்தப் டங்கில் இருந்த அந்த உடல் அயருமடனது அல் ன்ப ம்நில் சிர் இப்போதும் ம்புகின்போம். 

  

யோழும் கோத்திபபன கடவுளுக்கு ிகபோக அயருக்குக் தகோடுக்கப்ட்டிருந்த புித ிம இப்போது இன்னும் ததய்யகீநோது ஆகின்து. 

  

கடவுமப் போபய - அயரும் இருக்கிோபோ இல்மனோ ன் ஆய்வுகமச் தசய்னோநல் - அயர் கோட்டின யமினில் னணிக்க பயண்டும் க் 

கருதுகின்போம். 

  

ங்பகோ ஏர் இடம் போயுள்ோர் ன்றும், ன்போ எரு ோள் அயர் திரும்ி யருயோர் ன்றும் கோத்திருக்கின்போம். 

  

நது நங்கில் ன் இருந்தோலும் - ோம் ம் நறுத்தோலும் - அயர் இித் திரும்ி யபப் போயதில்ம ன்பத உண்மநனோது. 

 

தநிழ்த் பதசின இத்தின் யிடுதம ற்ின தூய்மநனோ கமயச் சுநந்து - 37 ஆண்டுகோக அந்தக் கமய யோக்குயதற்கு நட்டுபந போபோடின 

அந்த உன்தநோ நிதர் - நது இத்தின் தருந் தமயர் - அந்தப் போபோட்டக் கத்திபபன யழீ்ந்து போோர். 
  

'தநிமீமத் தினபசு' என்ப தநிமர்களுக்கு ிபந்தப யிடுதமமனப் தற்றுத்தரும் ன்று அயர் ம்ிோர். அதம அமநப்தற்குச் சிந்த யமி  தோன் 

ம்ின எரு யமிமன அயர் பதர்ந்ததடுத்தோர். அந்த யமினிப தன் ின்ோல் அணிதிபண்ட ஆனிபநோனிபம் போபோிகளுக்கு அயர் தமமநபனற்ோர். அந்த 

யமினிபபன தன்ம பழுமநனோக அர்ப்ணித்து - ந்த யிட்டுக்தகோடுப்புக்கமயும் தசய்னோநல் போபோடிோர். அந்த யமினிபபன தன்மப் 

ின்ததோடர்ந்து யந்த எவ்தயோரு போபோிமனயும் அயர் அனுப்ி மயத்தோர். அந்த யமினிபபன அந்தப் போபோிகம யமிடத்தின தது 

ததிகமயும் அனுப்ி மயத்தோர். அந்த யமினிபபன தோனும் போபோடி நது கண்கம யிட்டு ிபந்தபநோகப் ிரிந்து அயர் போய்யிட்டோர். 
  

தநிமீமத் பதசினத் தமயரும், தநிமீமத்தின் தமமநப் போர்த் தகர்த்தருநோ பநன்மந நிகு திருபயங்கடம் பயலுப்ிள்ம ிபோகபன் அயர்கள் - 

தநிமர் சரித்திபத்தின் நகுடநோக, நது தஞ்சத்தில் ிமத்த ிமயோக, ம்மந யமிடத்திச் தசல்லும் ஆன்ந சக்தினோக - இி ங்கள் நங்கிலும், 

அியிலும் யோழ்யோர். 
  

அந்தப் டங்கமப் ோர்த்பதன்: தநிழ்த் பதசின இத்தின் கடந்த நூறு ஆண்டுகோ யபோறு அங்பக சரிந்து கிடந்தது. 

  

யிடுதமப் போபோட்டம் தற் அபசினல் தயற்ிகின் தருமந ோோ அண்மணமனச் சோரும். 

  

யிடுதமப் போபோட்டம் தற் இபோடய தயற்ிகின் தருமந தீன், ோல்போஜ், சூமச, தோட்டு, ோட, போஜூ....  இன்னும் சிமபச் சோரும். 

  

யிடுதமப் போபோட்டத்திற்கு இனங்கு சக்திமனக் தகோடுத்த தருமந தநிழ்த் பதசின இத்மதயும், அந்தச் சத்திிருந்து யந்த ம் போர் யபீர்கமயும் 

சோரும். 

  

ஆோல் - சதிகளும், பதோல்யிகளும், துபபோகங்களும், யிம போதல்களும், தருக்கடிகளும் ிமந்து கிடந்த நிகக் கபடு பபடோ ோமத யமினோக - நம் 

தபோநல் - யிடுதமப் போபோட்டத் பதமப பன்போக்கி ஏட்டிச் தசன் தருமந ிபோகபமபன சோரும். 

 

கமடசிக் கோத்தில் ன்யிதநோ சிந்தமகள் அயபது நதில் ஏடினிருக்கும் ன் பனோசம நதில் ழுயமத ன்ோல் தடுக்க படினயில்ம. 

  

தநிமர் பபோட்டத்தில் ீதியும் தர்நபம் இருந்தும் ன் ல்ோம் இவ்யோறு அமிந்து போய் யிட்டது ன்று பனோசித்திருப்ோபோ?... 

  

அல்து - 'ீதியும் தர்நபம் இந்த உமக இனக்குயதில்ம; யல்பசுச் சக்திகின் பகந்திப ன்கள் சோர்ந்து நோி யரும் உக எழுங்கிற்கு ற் ோபம் 

நோற்ங்கமச் தசய்து இனங்க பயண்டும்' ன்று ோோ அண்மண திரும்த் திரும்ச் தசோல்ின ஆபோசமகமக் கிபகித்திருந்தோல் இந்த ிம 

யந்திருக்கோது ன்று ிமத்திருப்ோபோ?... 
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அல்து - உறுதினோ எர் அபசினல் அடித்தத்மதப் போடோநல், இபோடய இனந்திபத்மத நட்டுபந கட்டி யர்த்ததோல் - தநிமித்தின் அபசினல் 

யிடுதமக்கோ போபோட்டத்மத இபோடய த்மத நட்டுபந அடிப்மடனோக்கி யர்த்ததோல் - இன்று அந்த இபோடயக் கட்டமநப்பு உமடந்து 

தோருங்கும் போது - தநிழ்த் பதசின இத்தின் திர்கோபந தோருங்கி யிழுகின்து ன்று உணர்ந்திருப்ோபோ?... 

  

அல்து - கடந்த கோங்கில் தசய்னப்ட்ட சி யிடனங்கமச் தசய்னோது தயிர்த்திருக்க பயண்டும் ன்போ, தசய்னோது தயிர்த்த சி யிடனங்கமச் 
தசய்திருக்க பயண்டும் ன்போ ிமத்திருப்ோபோ?.. 

  

அல்து - தயறுகள் ற்ின ந்தச் சிந்தமயுபந இன்ி - ல்ோயற்மயும் தோன் சரினோகபய தசய்து, ல்ோ படிவுகமயும் தோன் சரினோகபய 

டுத்திருந்ததோக ம்ினிருப்ோபோ?.. 

  

க்கு துவும் ததரினோது. 

  

ஆோல் - கமடசிக் கோத்தில் - குமப்ங்கள் துநற்று அந்த நிதர் நிகத் ததியோக இருந்திருக்கின்ோர் ன்மத ன்ோல் உணப படிகின்து. 

  

தப்ி ஏடி பயறு ஊர்களுக்குச் தசன்று யிடோநல் அந்த நண்ணிபபன அயர் யோழ்ந்திருக்கின்ோர். 
  

யடீ்டுக்கு எரு ிள்மமனப் போபோட்டத்திற்கோகக் பகட்டயர், தது ிள்மகமயும் அபத போபோட்டத்திற்கோக அனுப்ி சோகக் தகோடுத்திருக்கின்ோர். 
  

உருயங்கள் நோற்ி நமனோநல் - தமநனிருக்கு கறுப்பு மந பூசி, சீபோக பகத்மதச் சயபம் தசய்து - கக்கம் இல்ோநல், எழுக்கம் கமனோநல் அயர் 
இருந்திருக்கின்ோர். 
  

அமடனோம் நமத்து கோணோநல் போகோநல் - தோன் கவு கண்ட 'தநிமீமம்' ன் ோட்டிற்தக அயபப உருயோக்கி - நக்களுக்கு யமங்கின அந்த 'பதசின 

குடிநக்கள் அட்மட'மனத் தன் கழுத்திப அயர் சுநந்திருக்கின்ோர். 
  

நோற்று உமட தரித்து நோனநோய் போகோநல் - தநிமீமத்தின் பதசினப் மடக்தக அயபப உருயோக்கி - தன் போபோிகம கங்கில் அணினச் தசய்த 

சீருமடமன அயர் பர்த்தினோக அணிந்திருக்கின்ோர். 

எவ்தயோரு போபோினின் கழுத்திலும் அணியித்து கத்திற்கு அனுப்ின சனமட் ச்சுக்குப்ிமன தன் கழுத்திலும் அயர் அணிந்திருக்கின்ோர். 
  

ல்ோயற்றுக்கும் பநோக - தோப துப்ோக்கிமன ந்திப் போரிட்டு கத்தில் அயர் நடிந்திருக்கின்ோர். 
  

நில்ர் பதல், திலீன் பதல் - தோன் யமினனுப்ி மயத்த எவ்தயோரு கரும்புி யபீரிடபம் - "நீங்கள் முன்னாலே செல்லுங்கள் நான் பின்னாலே 

வருலவன்"ன்று வ்யவு ததிவுடன் தசோன்ோபபோ - அபத ததிவுடபபன அயர்கள் ின்ோபபன அயரும் தசன்ிருக்கின்ோர். 
  

தன்ோல் தசய்ன படினோத என்மச் தசய்யும் டி அடுத்தயர்கிடம் பகட்கோத நபகோன்தநோ தமமநத்துயப் ண்ின் இக்கணநோக அயர் 
யோழ்ந்திருக்கின்ோர்... யழீ்ந்திருக்கின்ோர். 

 

பப்து யருட கோநோகப் போபோடி - சிிது சிிதோக அயர் ோர்த்துப் ோர்த்து கட்டி யர்த்த தநிழ் சோம்போச்சினம் - அயபது கண்களுக்கு பன்ோபபன 

துகள்கோக உமடந்த தோருங்கி நண்பணோடு நண்ணோகி யிட்டது. ஆோல் -  

  

இந்த பப்து யருட கோப் போபோட்டத்தில் ிபோகபன் சோதித்தது உண்மநனில் அயர் இந்த நண்டக்கு பநப கட்டி யர்த்த அந்தத் தநிழ் சோம்போச்சினம் 

அல். தில் - நண்டக்கு பநப கட்டப்டும் சோம்போச்சினங்கள் ழுயதும் யழீ்யதுபந யபோறு. 

  

ிபோகபன் மடத்த உண்மநனோ சோதம ன்து - எவ்தயோரு தநிமின் நங்களுக்கு உள்ளும் அயர் கட்டிதனழுப்ின தநிழ் சோம்போச்சினம் தோன். அது 

ிநிர்ந்து ழுந்து கம்பீநோக ிற்கின்து. அது யழீ்ச்சி அற்து. 

  

'தநிமீமம்' ன் யிமதமன ம் எவ்தயோருயபது ஆத்நோயிற்குள்ளும் அியிற்குள்ளும் அயர் ஆமப் புமதத்துயிட்டு தசன்ிருக்கின்ோர். 
  

யிடுதம தற் நிதர்கோக - நதிப்புடனும் தருமநயுடனும் - இந்த உகில் ோம் தம ிநிர்ந்து யோம பயண்டும் ன் தயிமனயும், யோம படியும் 

ன் ம்ிக்மகமனயும் நக்குள் அயர் ஊட்டியிட்டுச் தசன்ிருக்கின்ோர். 
  

தநிழ்த் பதசினத்மத திடப்டுத்தி, தநிமர் தோனகக் பகோட்ோட்மட யலுப்டுத்தி, தநிமர் தன்ோட்சி உரிமநக் பகோரிக்மகமனப் ப்டுத்தி - 
  

ங்கள் இத்தின் சின்நோக, ங்கது அபசினல் அமடனோநோக, ங்கள் பதசினத்தின் குினடீோக, ங்கள் பகோத்திதும் பசோகத்திதும் 

நகிழ்ச்சினிதும் தயிப்ோடோக - தது சோவுக்குப் ின்ோலும் ின்று ிமத்து யோழும் யமகனோ எரு தகோடிமனத் தநிழுக்கு அயர் தந்துயிட்டுச் 

தசன்ிருக்கின்ோர். 

 

இன்று இந்த உகபம், சிங்கயர்களும், இந்தினோவும் அச்சப்டும் யிடனம் - 

ிபோகபன் ங்கள் நங்களுக்குள் கட்டிதனழுப்ியிட்டுச் தசன்ிருக்கும் அந்த யழீ்த்த படினோத சோம்போச்சினம், அயர் நக்கு ஊட்டியிட்டுச் தசன்ிருக்கும் 

உறுதியும் துணிவும் யபீபம் தோன். 

  

ிபோகபன் பதோன்றுயதற்கு பன்ோல் - யபீம், துணிவு, உறுதி ன்மய ற்ிதனல்ோம் தநிமர்கள் புத்தகங்கில் டித்து, திமபப்டங்கில் ோர்த்தபதோடு 

சரி. 

  

ஆயுதப் போபோட்டபந எபப யமி த் துணிந்து யந்தயர்கள் கூட இந்தினோயின் ஆதிக்க ஆளுமநக்கு யிட்டுக்தகோடுத்து  தநிமர்கின் உரிமநகமக் 
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மகயிடும் ிமக்குள் தள்ப்ட்டர். 
  

சரிபனோ தயபோ - அந்த நிதர் நட்டுபந ததோடர்ந்து டந்தோர்; அந்த நிதர் நட்டுபந - ங்கள் ஆத்ந தோகத்தின் பகநோக இந்த உகிப திகழ்ந்தோர். 
  

அந்த நிதர் நட்டுபந - ங்கோலும் படியும் ன்று ங்கமபன ம் மயத்தோர். 
  

தம்மநத் தோபந ஆளும் யமகனோ ிபந்தப அபசினல் தீர்வு என்று தநிமர்களுக்கு யமங்கப்ட பயண்டும் ன் ிமப்ோடு இந்த உகில் 

ற்றுக்தகோள்ப்ட்டதோக ஆகுயதற்கு அந்த நிதர் நட்டுபந கோபணம். 

சரிகளுக்கும் தயறுகளுக்கும் அப்ோல் அந்த நிதர் எரு புிதநோ கபயோடு யோழ்ந்தோர். ோம் ல்போருபந சுநந்த அந்தக் கமய ிமவு 

தசய்யதற்குச் சிந்த யமி த் தக்குப் ட்ட எரு யமினில் ந்தச் சசப்பும் இன்ி அயர் டந்தோர். 

அந்தப் னணத்தில் சி தயறுகமச் தசய்யும் சூழ்ிமக்குள் யபோறு அயமப ிர்ப்ந்தித்தயிட்டது. தயறுகோகப் ோர்க்கப்டும் இன்னும் சி ிகழ்வுகள் 

உண்மநனிபபன தயறுகள் தோோ ன்மத அந்த யபோப ோம தீர்நோிக்கட்டும். 

  

தநிழ்த் பதசின இத்தின் அபசினல் யிடுதம ன் அதியுனர் இக்கு போக்கின எரு நிகப் ிபநோண்டநோ போபோட்டத்மத கர்த்திச் தசல்லும் போது - 

அந்த இக்கு நட்டுபந அயபது கண்களுக்குத் ததரிந்ததோல், மன சி யிடனங்கம அயர் ோர்க்கத் தயியிட்டோர் ன்து உண்மந தோன். 

  

அயமபப் தோறுத்தயமபனில் - தநிழ் நக்கம தமிநிர்ந்து யோம மயக்க பயண்டும் ன்து தோன் அயர் யரித்துக்தகோண்ட இட்சினம். அந்த 

இட்சினத்தில் கங்கநற்யபோகபய அயர் ப்போதும் இருந்தோர். 

அந்த இட்சினத்திற்கோகபய யோழ்ந்து, அந்த இட்சினத்திற்கோகபய தன்ம அர்ப்ணித்து, அந்த இட்சினத்திற்கோகபய யழீ்ந்தும் போோர் அந்தப் 

தருநிதன். 

 

தநிமீமத் பதசினத் தமயர் பய.ிபோகபன் அயர்களுடன் ிரிபகடினர் தீன், ிரிபகடினர் யிதுசோ நற்றும் 

ிரிபகடினர் துர்க்கோ 

அயபது இமப்மத் தோங்கும் நத் திடம் நக்கு இல்ோநிருக்கோம்; அல்து, அயபது யபீச்சோமய ற்க படினோநல் பயறு தும் கோபணங்கள் ம்மநத் 

தடுக்கோம்; ஆோல், அத்தமகன நது நப் யீங்கபோ, அல்து பயறு கோபணங்கபோ - 37 ஆண்டுகோக நக்கோகபய போபோடி யழீ்ந்த அந்த 

நோதமயனுக்கு ோம் தசலுத்த பயண்டின இறுதி யணக்க நரினோமதகமச் தசய்ன யிடோநல் ம்மநத் தடுப்மயனோக இருப்து ினோனப்டுத்த படினோத 

தரும் தயறு... எரு யமகனில், அது ோம் அயருக்கு இமமக்கும் துபபோகபம் கூட.  

  

அயர் "இருக்கிோர்" ன்றும் "இல்ம" ன்றும் எரு நர்நத்மத ீடித்துச் தசன்று, அயர் இருப்மதப் போபய எரு நோமனமன யர்த்துச் தசன்று, 

திரும்வும் ழுந்தருி அயர் யருயோர் ன் தோய்னோ ம்ிக்மகமன நக்குள்பபன ஊட்டிச் தசல்யது ற்றுக்தகோள் படினோத தரும் தயறு... எரு 

யமகனில், அது அயமப ம்ி இந்தப் போபோட்டத்தின் பதுதகலும்ோய் இருந்த நக்களுக்குச் தசய்யும் இபண்டகம்.  

  

அயபது இல்ோமநமன ற்றுக்தகோண்டு, அயருக்குரின இறுதி யணக்கங்கமச் தசலுத்தியிட்டு, யிடுதமப் போபோட்டம் ற்ின பழுமநனோ 

ததிமயப் தற்றுக்தகோண்டு - யபோற்ம அடுத்த கட்டத்திற்கு ோம் ல்போருநோகச் பசர்ந்து கர்த்துயபத பதமயனோதும் பர்மநனோதுநோகும்... 

எரு யமகனில் அதுபய ோம் அயருக்குக்கு யமங்கும் நரினோமதயும் கூட. 

  

"பதசத் தந்மத" ஸ். பஜ.யி தசல்யோனகத்திி்ன் நமவுடன் அமநதி யமினில் பன்தடுக்கப்ட்ட 'தநிமீமப் போர் - 1' படிவுக்கு யந்தது. 

  

"பதசினத் தமயர்" பய. ிபோகபின் யபீச்சோவுடன் ஆயுதம் தோங்கி பன்தடுக்கப்ட்ட 'தநிமீமப் போர் - 2' படிவுக்கு யந்துள்து. 

  

ஆோல் - தநிமர் போபோட்டம் இன்னும் படிவுக்கு யந்துயிடயில்ம. 

  

நூறு ஆண்டுகளுக்கு பன்ர் ோம் இமந்த நது ஆட்சியும், கடந்த அறுது ஆண்டு கோநோக ோம் இமந்து யரும் ம் அடிப்மட அபசினல் உரிமநகளும் 

இன்னும் நீவும் தயன்று டுக்கப்ட்டுயிடயில்ம. 

  

நிகக் தகோடூபநோ இ அமிப்புப் போருக்குள் சிக்கி - உருக்குமந்து போனிருக்கும் நது இத்தின் தகபயநோ யோழ்வு இன்னும் நீவும் தற்று 

டுக்கப்ட்டுயிடயில்ம. 

பன்ோப தசன்றுயிட்ட அந்தத் தமயன் யமினில் ின்ோப தசல்யபத இப்போது ம் பன்ோல் உள் தமனோன கடமந. 

  

ிந்திருக்கின் இந்தப் புதின சூமில் - புதின சிந்தமயுடன், புதின யமிபமகில் - இந்து, இஸ்ோநின, கத்பதோிக்கர்கள் ன்று ிரிந்திருக்கோநலும் 

அமநப்புக்கள், இனக்கங்கள், கட்சிகள் ன்று சிதினிருக்கோநலும் - திந்த நதுடன் - 'தநிமர்கள்' ன் எபப அமடனோத்தின் கீழ் நட்டும் ோம் 

அணிதிபள்பயோம். 

  

அயர் கோட்டின உறுதியுடன்... அயர் கோட்டின யிடோ பனற்சியுடன்... அயர் கோட்டின எழுக்கத்துடன்... அயர் கோட்டின இ க்தியுடன்... - 30 ஆனிபம் தநிழ் 

போர் யபீர்கள் அணியகுத்து டந்த அபத ோமதனில் ோபம் அணிதிபள்பயோம். 

  

அயர் யிட்டுச் தசன் இடத்திிருந்து புதின பயகத்துடன், பன்தடுப்போம்... 'தநிமீமப் போர் - 3' 
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