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புதினம் இணையத்திற்காக: தி - வழுதி  
[Wednesday, 2009-06-10 05:40:29] 

அது டந்துயிட்டது ன்தன ம்புயதற்கு ம்நில் ருக்கு இப்போதும் படினோநல் இருக்கின்து. ததியோக 

அிவுக்குத் ததரிகின் எரு யிடனத்னதக் கூட நதோல் ற்றுக்தகோள் படினோத உயினல் தோக்கத்தில் ோம் 

தயிக்கின்போம். சிிங்கோ கோட்டின அந்தப் டங்கில் இருந்த அந்த உடல் அயருனடனது அல் ன்ப ம்நில் சிர் 

இப்போதும் ம்புகின்போம். 

யோழும் கோத்திபபன கடவுளுக்கு ிகபோக ோங்கள் அயருக்கு தகோடுத்திருந்த புித ின இப்போது இன்னும் உறுதினோது ஆகின்து. 

கடவுனப் போபய அயரும் இருக்கிோபோ இல்னனோ ன் ஆய்வுகனச் தசய்னோநல் - அயர் கோட்டின யமினில் னணிக்க பயண்டும்  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 போயதில்ன ன்பத உண்னநனோது. 

 

தநிழ்த் பதசின இத்தின் யிடுதன ற்ின தூய்னநனோ கனயச் சுநந்து - 37 ஆண்டுகோக அந்தக் கனய யோக்குயதற்கு நட்டுபந போபோடின அந்த 

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

'தநிமீமத் தினபசு' என்ப தநிமர்களுக்கு ிபந்தப யிடுதனனனப் தற்றுத்தரும் ன்று அயர் ம்ிோர். அதன அனநப்தற்குச் சிந்த யமி  தோன் 

ம்ின எரு யமினன அயர் பதர்ந்ததடுத்தோர். அந்த யமினிப தன் ின்ோல் அணிதிபண்ட ஆனிபநோனிபம் போபோிகளுக்கு அயர் தனனநபனற்ோர். அந்த 

யமினிபபன தன்ன பழுனநனோக அர்ப்ணித்து - ந்த யிட்டுக்தகோடுப்புக்கனயும் தசய்னோநல் போபோடிோர். அந்த யமினிபபன தன்னப் ின்ததோடர்ந்து 

யந்த எவ்தயோரு போபோினனயும் அயர் அனுப்ி னயத்தோர். அந்த யமினிபபன அந்தப் போபோிகன யமிடத்தின தது ததிகனயும் அனுப்ி 
னயத்தோர். அந்த யமினிபபன தோனும் போபோடி நது கண்கன யிட்டு ிபந்தபநோகப் ிரிந்து அயர் போய்யிட்டோர். 
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தநிமீமத் பதசினத் தனயரும், தநிமீமத்தின் தனனநப் போர்த் தகர்த்தருநோ பநன்னந நிகு திருபயங்கடம் பயலுப்ிள்ன ிபோகபன் அயர்கள் - தநிமர் 

சரித்திபத்தின் நகுடநோக, நது தஞ்சத்தில் ினத்த ினயோக, ம்னந யமிடத்திச் தசல்லும் ஆன்ந சக்தினோக - இி ங்கள் நங்கிலும், அியிலும் 

யோழ்யோர். 

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

யிடுதனப் போபோட்டம் தற் அபசினல் தயற்ிகின் தருனந ோோ அண்னணனனச் சோரும். 

யிடுதனப் போபோட்டம் தற் இபோணுய தயற்ிகின் தருனந தீன், ோல்போஜ், சூனச, தோட்டு, பக.ி....  இன்னும் சினபச் சோரும். 

யிடுதனப் போபோட்டத்திற்கு இனங்கு சக்தினனக் தகோடுத்த தருனந தநிழ்த் பதசின இத்னதயும், அந்தச் சத்திிருந்து யந்த ம் போர் யபீர்கனயும் 

சோரும். 

 

ஆோல் - சதிகளும், பதோல்யிகளும், துபபோகங்களும், யின போதல்களும், தருக்கடிகளும் ினந்து கிடந்த நிகக் கபடு பபடோ ோனத யமினோக - நம் 

தபோநல் - யிடுதனப் போபோட்டத் பதனப பன்போக்கி ஏட்டிச் தசன் தருனந ிபோகபனபன சோரும். 
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கனடசிக் கோத்தில் ன்யிதநோ சிந்தனகள் அயபது நதில் ஏடினிருக்கும் ன் பனோசன ழுயனத ன்ோல் தடுக்க படினயில்ன. 

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

 

அல்து - 'ீதியும் தர்நபம் இந்த உனக இனக்குயதில்ன யல்பசுச் சக்திகின் பகந்திப ன்கள் சோர்ந்து நோி யரும் உக எழுங்கிற்கு ற் ோபம் 

நோற்ங்கனச் தசய்து இனங்க பயண்டும்' ன்று ோோ அண்னண திரும்த் திரும்ச் தசோல்ின ஆபோசனகனக் கிபகித்திருந்தோல் இந்த ின 

யந்திருக்கோது ன்று ினத்திருப்ோபோ?... 

அல்து - தயிோட்டுப் ணனங்கன படிந்துக்தகோண்டு எவ்தயோரு பனயும் தன்ிடம் திரும்ி யரும் தநிழ்ச்தசல்யன், நோி யரும் உகின் போக்கு 

ற்ி சரினோ தகயல்கனத் தபோநல் தன்னத் தயோக யமி டத்தியிட்டோர் ன்று ினத்திருப்ோபோ?... 

அல்து - உறுதினோ எர் அபசினல் அடித்தத்னதப் போடோநல், இபோணுய இனந்திபத்னத நட்டுபந கட்டி யர்த்ததோல் - தநிமித்தின் அபசினல் 

யிடுதனக்கோ போபோட்டத்னத இபோணுய த்னத நட்டுபந அடிப்னடனோக்கி யர்த்ததோல் - இன்று அந்த இபோணுயக் கட்டனநப்பு உனடந்து தோருங்கும் 

போது - தநிழ்த் பதசின இத்தின் திர்கோபந தோருங்கி யிழுகின்து ன்று உணர்ந்திருப்ோபோ?... 
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அல்து - கடந்த கோங்கில் தசய்னப்ட்ட சி யிடனங்கனச் தசய்னோது தயிர்த்திருக்க பயண்டும் ன்போ, தசய்னோது தயிர்த்த சி யிடனங்கனச் 

தசய்திருக்க பயண்டும் ன்போ ினத்திருப்ோபோ?.. 

அல்து - தயறுகள் ற்ின ந்தச் சிந்தனயுபந இன்ி - ல்ோயற்னயும் தோன் சரினோகபய தசய்து, ல்ோ படிவுகனயும் தோன் சரினோகபய 

டுத்திருந்ததோக ம்ினிருப்ோபோ?.. 

க்கு துவும் ததரினோது. 

ஆோல் - கனடசிக் கோத்தில் - குமப்ங்கள் துநற்று அந்த நிதர் நிகத் ததியோக இருந்திருக்கின்ோர் ன்னத ன்ோல் உணப படிகின்து. 

தப்ி ஏடி பயறு ஊர்களுக்குச் தசன்று யிடோநல் அந்த நண்ணிபபன அயர் யோழ்ந்திருக்கின்ோர். 

யடீ்டுக்கு எரு ிள்னனனப் போபோட்டத்திற்கோகக் பகட்டயர், தது ிள்னகனயும் அபத போபோட்டத்திற்கோக அனுப்ி சோகக் தகோடுத்திருக்கின்ோர். 

உருயங்கள் நோற்ி நனனோநல் - தனநனிருக்கு கறுப்பு னந பூசி, சீபோக பகத்னதச் சயபம் தசய்து - கக்கம் இல்ோநல், எழுக்கம் கனனோநல் அயர் 

இருந்திருக்கின்ோர். 
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அனடனோம் நனத்து கோணோநல் போகோநல் - தோன் கவு கண்ட "தநிமீமம்" ன் ோட்டிற்தக அயபப உருயோக்கி - நக்களுக்கு யமங்கின அந்த 'பதசின 

குடிநக்கள் அட்னட'னனத் தன் கழுத்திப அயர் சுநந்திருக்கின்ோர். 

நோற்று உனட தரித்து நோனநோய் போகோநல் - தநிமீமத்தின் பதசினப் னடக்தக அயபப உருயோக்கி - தன் போபோிகன கங்கில் அணினச் தசய்த 

சீருனடனன அயர் பர்த்தினோக அணிந்திருக்கின்ோர். எவ்தயோரு போபோினின் கழுத்திலும் அணியித்து கத்திற்கு அனுப்ின சனனட் ச்சுக் குப்ினன தன் 

கழுத்திலும் அயர் அணிந்திருக்கின்ோர். 

 

த்தனபனோ கரும்புிகின் உடல்கில் அணிந்து அனுப்ி னயத்த தயடி குண்டு அங்கினன - துப்ோக்கிக் குண்டு ட்டு தற்தசனோக தயடித்து யிடோம் 

ன் பன்தச்சரிக்னகயுடன் தோட்டம்நோன் யற்புறுத்திக் கமற்றும் யனபனிலும் - தன் உடில் அயர் அணிந்திருந்திருக்கின்ோர். ல்ோயற்றுக்கும் பநோக 

- தோப துப்ோக்கினன ந்திப் போரிட்டு, இறுதினில் தன்னத் தோப சுட்டு - கத்தில் அயர் நடிந்திருக்கின்ோர். 

நில்ர் பதல், திலீன் பதல் - தோன் யமினனுப்ி னயத்த எவ்தயோரு கரும்புி யபீரிடபம் - "ீங்கள் பன்ோப தசல்லுங்கள் ோன் ின்ோப யருபயன்" 

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

தன்ோல் தசய்ன படினோத என்னச் தசய்யும் டி அடுத்தயர்கிடம் பகட்கோத நபகோன்தநோ தனனநத்துயப் ண்ின் இக்கணநோக அயர் 

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