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âˆî¬ù Ý‡´èœ! âˆî¬ù èôõóƒèœ! âˆî¬ù 
àJ˜ŠðLèœ! âŠð®«ò£ Ü¬ñF F¼‹Hù£™  êK â¡ø 
ñùG¬ô‚° ñ‚èO™ ªð¼‹ð£«ô£˜ õ‰¶M†ì î¼íˆF™, 
Ü«ò£ˆF õö‚A™ b˜Š¹ ªõOõ‰¶œ÷¶.  

2010 Ý‹ Ý‡´ Üôè£ð£ˆ àò˜cFñ¡ø‹, 2.77 ã‚è˜ 
Gôˆ¬î Í¡Á îóŠHù¼‚°‹ ðƒA†´‚ ªè£´ˆ¶Mì 
«õ‡´‹ â¡Á ÃPJ¼‰î¶. Üˆb˜Š¹ îõø£ù¶ â¡Á 
ÞŠ«ð£¶ à„êcFñ¡ø‹ ÃP»œ÷¶. Ü‰î ÞìˆF™, ó£ñ˜ 
«è£J™ è†®‚ ªè£œ÷ô£‹ â¡Á‹, ñÅF è†´õîŸ°ˆ   
îQò£è 5 ã‚è˜ Gô‹ å¶‚A‚ ªè£´‚è «õ‡´‹ â¡Á‹ 
b˜Š¹ õöƒèŠð†´œ÷¶.  

Ü«î b˜ŠH™,  "ð£ð˜ ñÅF Þ®‚èŠð†ì¶‹, Ü‰î 
Þvô£Iò Ü¬ñŠ¹ îè˜‚èŠð†ì¶‹, ÜF˜„C îóˆî‚è 
ê†ì eø™ Ý°‹" â¡Á‹ ÃøŠð†´œ÷¶. ( "The destruc-
tion of the mosque and the obliteration of the Islamic structure was 
an egregious violation of the rule of law") Ü‰î ÜF˜„C îóˆî‚è 
ê†ì eø½‚° â¡ù î‡ì¬ù â¡Á «è†ì£™, Ü¶ îQ 
õö‚°, ÜîŸ°‹ ÞîŸ°‹ ªî£ì˜H™¬ô â¡Á ÃÁA¡øù˜. 
Þó‡´‚°‹ ªî£ì˜H™¬ô â¡ø£™, Þ‰î õö‚AŸè£ù 
b˜ŠH™, Ü¶ °Pˆ¶Š «ð²õ£«ù¡?  

ð£ð˜ ñÅF Þ®‚èŠð†ì õö‚° ÞQ«ñ™ ïì‰¶ ÜF™ 
b˜Š¹ õ¼‹ â¡ø ï‹H‚¬è«ò Þ™ô£ñ™ «ð£ŒM†ì¶. 

Ü´ˆîî£è, Þvô£Iò˜èœ îóŠ¹ êKò£ù Ýî£óƒè¬÷ˆ 
îóM™¬ô â¡Á cFñ¡ø‹ ÃP»œ÷¶. ÜŠð®ò£ù£™,  
Þ‰¶ ñîˆ  îóŠHù˜ ªè£´ˆ¶œ÷ Ýî£óƒèœ â¬õ â¡Á 
ïñ‚°ˆ ªîKòM™¬ô. ñî ï‹H‚¬èèO™ °Á‚Aì‚Ãì£¶ 
â¡ð«î Üˆb˜ŠH¡ ê£ó‹. 

G¬ô¬ñ Þšõ£P¼‚è, Cô  Þvô£Iò Ü¬ñŠ¹èœ 
àœðì Ü¬ùõ¼‹ Þî¬ù ãŸÁ‚ªè£‡´œ÷¶ âîù£™? 
«õªø£¡ÁI™¬ô, ñîƒèÀ‚° Þ¬ìJô£ù °öŠð‹ ãŸð†´, 
Ü¶ ï£†®¡ Ü¬ñF¬ò‚ ªè´ˆFì‚ Ãì£¶ â¡ðî£™î£¡,  

Þó‡´ ï£´èÀ‚° Þ¬ìJ™ ïì‰î «ð£˜èO™ ãŸð†ì 
ð£FŠ¹è¬÷»‹, àJ˜ ÞöŠ¹è¬÷»‹ Mì, Þó‡´ ñîƒèÀ‚° 
Þ¬ìJ½‹, å«ó ñîˆF¡ à†HK¾èÀ‚° Þ¬ìJ½‹ ïì‰î 
«ñ£î™è÷£™ ãŸð†ì ð£FŠ¹‹, àJKöŠ¹èÀ‹î£‹  I°F! 

Ü‰î‚ ªè£´¬ñ ÞQ»‹ ªî£ìó «õ‡ì£‹ â¡ø â‡í‹  
ªð£¶õ£è«õ  ñ‚èœ ñˆFJ™ ãŸð†´œ÷¶. Ü‰î Ü¬ñF, 
ï£†®™ c®ˆ¶ G¬ô‚è «õ‡´ªñ¡ø£™, ÜîŸ° å¼ M¬ô 
ªè£´ˆ¶ˆî£«ù Ýè«õ‡´‹! 

அலைதியின் விலை

Fó£Mì Þò‚èˆ îIö˜ «ðó¬õ ïìˆ¶‹  
  ÜP¾ˆ«îì™ & 5 

ï£œ:  15.11.2019 ªõœO‚Aö¬ñ ñ£¬ô 6.30 ñE 
Þì‹ :Ü¡ðè‹, «îù£‹«ð†¬ì, ªê¡¬ù--&18  

õœÀõˆF¡ ¬ñòŠªð£¼œ ñîñ£, ñQîñ£?  
«î£ö˜ ²ð. ióð£‡®ò¡ 

î¼‹ MKõ£ù M÷‚è¾¬ó»‹ Mù£ M¬ìŠ ð°F»‹!  
Ü¬ùõ¼‹ õ¼è! 

Ýîóõ£÷˜èÀì¡ æ˜ Ü¬óï£œ!

'²ði»ì¡ à¬ó 
ò£´ƒèœ' â¡Â‹ 
î¬ôŠH™, Fó£Mì 
Þò‚èˆ îIö˜ «ðó¬õ 
ê£˜H™ æ˜ Ü¬öŠ¹ 
M´‚èŠð†ì¶.  
« ð ó ¬ õ J ¡ 
Ýîóõ£÷˜è÷£è¾‹, Hø Ü¬ñŠ¹èO™  àÁŠHù˜èœ 
Ü™ô£îõ˜è÷£è¾‹ Þ¼‚°‹ ï‡ð˜èœ, 10.11.2019 ë£JÁ 
è£¬ô  10 ñE‚°, «ðó¬õJ¡ î¬ô¬ñòèˆF™,  «î£ö˜ 
²ði¬ò„ ê‰Fˆ¶ à¬óò£ìô£‹ â¡Á‹, ºîL™ ðF¾ 
ªêŒ¶ªè£œÀ‹ 25 «ð¼‚° ñ†´«ñ Þ‹º¬ø ÜÂñF 
õöƒèŠð´‹ â¡Á‹ ªê¡¬ù ñ£õ†ìŠ «ðó¬õ ê£˜H™ 
æ˜ ÜPMŠ¹ ªõOJìŠð†ì¶.  

ä‹ð¶ «ð¼‚°‹ «ñô£è Ý˜õ‹ è£†®òî£™, ºîL™ 
ðF¾ ªêŒî 35 ï‡ð˜èÀ‚° Ü¬öŠ¹ M´‚èŠð†ì¶.  
ÜF™ ºŠð¶‚°‹ «ñŸð†ì ï‡ð˜èœ àKò «ïóˆF™ õ‰¶ 
èô‰¶ ªè£‡ìù˜.  

Fó£Mì‹/îI› â¡Â‹ «î¬õòŸø «ñ£î™ ã¡ Þƒ° 
ãŸð´Aø¶, Þî¬ù ò£˜ à¼õ£‚°Aø£˜èœ â¡ðî£ù  
Mù£«õ ðôó£½‹ º¡¬õ‚èŠð†ìî£™ , Ü¶ °Pˆ¶Š 
«ðó¬õJ¡ ªð£¶„ ªêòô£÷˜,  45 GIìƒèÀ‚°‹ «ñô£è  
M÷‚AŠ «ðCù£˜.  

â¡ªø¡Á‹ Fó£Mì Þò‚è‚ ªè£œ¬èè¬÷ ñ‚èOì‹ 
â´ˆ¶„ ªê™ôˆ î£‹ àÁ¶¬íò£è  Þ¼Š«ð£‹ â¡Á 
õ‰F¼‰î ï‡ð˜èœ ÞÁFJ™ ÃPù˜. 

Ü‰î ÞìˆF«ô«ò 11 «ð˜ Þò‚è àÁŠHù˜è÷£èˆ îƒè¬÷ 
Þ¬íˆ¶‚ ªè£‡ìù˜. ñŸøõ˜èÀ‹, ªî£ì˜‰¶ «ðó¬õŠ 
ªð£¶„ ªêòô£÷«ó£´ ªî£ì˜H™ Þ¼ŠðîŸè£ù ãŸð£´èœ 
ªêŒòŠð†ìù.  

Ü´ˆî´ˆî ñ£õ†ìƒèO½‹, Þ«î «ð£¡Á, '²ði»ì¡ 
à¬óò£´ƒèœ' Gè›êC¬ò â´ˆ¶„ ªê™ôˆ  F†ìIìŠð†´œ÷¶. 



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜    நவம்பர் 9, 20193

Ü‡¬ñJ™ Ãìƒ°÷‹ Üµà¬ôJ™ ïìˆîŠð†ì ¬êð˜ î£‚°î™ 
ºîL™ ñÁ‚èŠð†´ H¡ù˜ «õÁ õNJ¡P ïì‰îî£è åŠ¹‚ªè£‡ì 
ªêŒFJ¡ H¡ùE â¡ù?

«îCò ªî£N™¸†ð Ýó£Œ„C Ü¬ñŠ¬ð„ «ê˜‰î º¡ù£œ 
Ü½õô˜ Þ¶ðŸP  î¡Â¬ìò †M†ì˜ ð‚èˆF™ ðFM†´ 
Þ¼‰î£˜. Ü¬î êCîÏ˜ î¡Â¬ìò ð‚èˆF™ ðF¾ ªêŒî£˜, 
H¡ù˜ Ü¶ ðóõô£è ªõOò£ù¶. Þ‰î î£‚°î™ ïì‰î¶ 
ªêŠì‹ð˜ 4. Þ¶°Pˆ¶ î¡ «ñôFè£KJì‹ ªê£™L 
M†ìî£è¾‹ Ü‰î º¡ù£œ Ü½õô˜ ªê£¡ù£˜. H¡ù˜ 
Þ‰Fò Üµê‚F‚ èöè‹ ðˆFK‚¬èò£÷˜ ê‰FŠH™ Þ¶«ð£¡Á 
â¶¾‹ ïì‚èM™¬ô â¡Á ªê£¡ù¶.

 Ýù£™ èEQJ™ ¬õóv î£‚°î™ ïìˆîŠð†ì Ýî£óƒèœ 
Üî¡H¡ è‡ìPòŠð†ì¶. «õÁ õNJ¡P Ü´ˆî ï£œ 
Þ‰Fò Üµê‚F‚ èöè‹ Ü¬î åŠ¹‚ ªè£‡ì¶. 

â‰î ñ£FKò£ù ¬êð˜ î£‚°î™  ïìˆîŠð†®¼‚Aø¶?

Þ‰î î£‚°î™ G˜õ£èŠ ðEªêŒ»‹ èEQJ™ ñ†´«ñ 
ïì‰î¶ â¡Á‹ ªî£N™¸†ð‹ ê£˜‰î è†´Šð£†´‚ èEQJ™ 
â‰îˆ î£‚°î½‹ ïìˆîŠðìM™¬ô â¡Á‹ ªîKMˆîù˜. 
Üîù£™ ªðKò ð£FŠ¹ Þ™¬ô â¡Á‹ ªîKMˆîù˜. 
G˜õ£èŠ ðEªêŒ»‹ èEQ‚°‹ è†´Šð£†´‚ èEQ‚°‹ 
ªî£ì˜¹ Þ¼‚è£¶ â¡Á Üõ˜èœ ªê£™Aø£˜èœ. ÜŠð®«ò 
¬õˆ¶‚ ªè£‡ì£½‹ Þ¡Á G˜õ£èŠ ðEªêŒ»‹ èEQJ™ 
î£‚°î™ ªêŒõ¶«ð£ô ï£¬÷ è†´Šð£†´ èEQJ½‹ 
ªêŒõîŸ° õ£ŒŠ¹èœ Þ¼‚A¡øù. Ü¶ G˜õ£èŠ ðE ªêŒ»‹ 
èEQò£è Þ¼‰î£½‹ Ãì ÜF½‹ Üµà¬ô ªî£ì˜ð£ù 
îèõ™èœ, «ñô£‡¬ñˆ F†ìƒèœ, Üµ‚èN¾ ðŸPò 
îèõ™èœ «ð£¡ø¬õ «êI‚èŠð†®¼‚°‹. Ü‰î îèõ™èœ 
F¼ìŠð†ì£½‹ ÜN‚èŠð†ì£½‹ ÃìŠ «ðKöŠ¹î£¡. 

Þ«î«ð£™ ßó£Q™ 2010Þ™ å¼ M…ë£QJ¡ ªð¡ 
†¬óM™ ¬õóv ãŸøŠð†´ Ü‰î Üµà¬ô ªêòLö‚è„ 
ªêŒòŠð†ì¶. Üîù£™ Þƒ°‹ Þ¶ «ð£¡ø î£‚°î™ 
ïìˆîŠð´õîŸ° õ£ŒŠ¹èœ ÜFèñ£è«õ Þ¼‚A¡øù.

Þ‰Fò Üµê‚F‚ èöèˆF¡ ªêò™ð£´ âŠð® Þ¼‚Aø¶?

AERB â¡Â‹ å¿ƒè£ŸÁ õ£Kò‹ ªõOŠð¬ìˆ 
î¡¬ñ»ì¡ ªêò™ðì «õ‡´‹. Þ¶«ð£¡ø ¬êð˜ î£‚°î™ 
ïìˆîŠð†ì£™ ºîL™ ÜîŸ° å¼ è‡è£EŠ¹‚ °¿ 
Ü¬ñˆ¶ˆ  ªî£ì˜‰¶ è‡è£E‚è «õ‡´‹. Hø° b˜¾è¬÷ 
«ï£‚A ïèó «õ‡´‹. Ýù£™ Þõ˜èœ ªêŒî¶ â¡ù? 
å¼ °Ÿø„ê£†´ ªê£™ôŠð†®¼‚Aø¶. Ü¬îŠðŸP â‰î 
ÝŒ¾‹ ªêŒò£ñ™ àì«ù ÜŠð®ªò™ô£‹ â¶¾I™¬ô 
â¡Á  ñÁ‚Aø£˜èœ. Þ¶ üùï£òèˆFŸ° âFó£ù¶.

 Þ‰Fò Üµê‚F‚ èöè‹ â¡ð¶ Þ‰Fò M´î¬ô‚° 
º¡ð£è«õ à¼õ£‚èŠð†´M†ì¶. «ïó®ò£èŠ Hóîñ˜ 
Ü½õôèˆF¡ è†´Šð£†®™ ÞòƒA õ¼Aø¶. Üîù£™ 
Þõ˜èOì‹ â‰î å¼ ªð£ÁŠ¹í˜„C»‹ A¬ìò£¶. Þƒ° 
å¼ Mûò‹ â¡ùªõ¡ø£™ Þ‰Fò Üµê‚F‚ èöèˆF™ 
ðEò£ŸÁðõ˜èœ â™ô£‹ «ñ™ ê£F¬ò„ ê£˜‰î «ñ™î†´ 
õ˜‚èˆFù˜. Üõ˜èœ âŠ«ð£¶‹ ÝF‚è àí˜«õ£´ î£ƒèœ 
ªê£™õ¶ î£¡ ê†ì‹ â¡Á ªêò™ð´Aø£˜èœ. îƒèÀ‚° 
ñ†´‹ î£¡ ÜP¾ Þ¼‚Aø¶, âOò ñ‚èÀ‚° ÜP¾ 
A¬ìò£¶ â¡Aø ñùG¬ôJ™î£¡ Üõ˜èœ Þ¼‚Aø£˜èœ. 
üùï£òèˆFŸ° âFó£ù «ð£‚°î£¡ Þ‰Fò Üµê‚F  

èöèˆFì‹ Þ¼‚Aø¶.

Üµ à¬ôJ™ ð£¶è£Š¹ ãŸð£´èœ â‰î Ü÷MŸ° Þ¼‚A¡øù?

ÞŠ«ð£¶ Þ¼‚°‹ Üµ à¬ôèœî£¡ àôA«ô«ò 
ð£¶è£Šð£ù¶ â¡Á Ãìƒ°÷‹ «ð£ó£†ì‹ ïì‰î«ð£¶ 
ªê£¡ù£˜èœ. Ýù£™ èì‰î 5 Ý‡´è÷£è«õ Üµ 
à¬ô¬òˆ ªî£ì˜‰¶ Þò‚è º®òM™¬ô. Þó‡´ Í¡Á 
ñ£îˆFŸ° å¼ º¬ø ã«î£ å¼ ªî£N™¸†ð‚ «è£÷£ø£™ 
Üõ˜èœ Þ¬îˆ ªî£ì˜‰¶ Þò‚è º®ò£ñ™ GÁˆF 
¬õ‚Aø£˜èœ. Üµ‚èN¾è¬÷Š ðŸP à„ê cFñ¡ø‹ 
ðFôO‚è„ ªê£™LJ¼‰î¶. Üµ‚ èN¾è¬÷ «ñô£‡¬ñ 
ªêŒò‚Ã®ò ªî£N™ ¸†ð‚ è¼Mèœ Þ™¬ô â¡ðî£™ 
îƒèÀ‚° «ïó‹ «õ‡´‹ â¡Á à„êcFñ¡øˆF™ ªê£™L 
Þ¼‚Aø£˜èœ. Þ‰î‚ °¬øð£´è¬÷ åŠ¹‚ªè£œAø£˜èœ. 
ÞŠ«ð£¶ ïì‰F¼‚°‹  ¬êð˜ î£‚°î™ Ã´îô£ù Ýðˆ¶î£¡.

Üµ à¬ôJ™ ¬êð˜ î£‚°î™ ïìˆîŠð†ì£™ ãŸð´‹ ð£FŠ¹ â¡ù?

¬êð˜ ªê‚ÎK†® â¡ð¶ 100% ð£¶è£Šð£ù¶ Ü™ô. 
ò£ó£½‹ î£‚°î™ ïìˆî º®ò£¶ â¡Á àÁFò£Œ„ 
ªê£™ô º®ò£¶. è‡®Šð£è ¬êð˜ î£‚°î™ ïì‚èˆ 
î£¡ ªêŒ»‹. õƒAJ«ô£ ñŸÁ‹ Ü½õôèƒèO«ô£ ¬êð˜ 
î£‚°î™ ïìˆîŠðìô£‹ ÜFèð†ê‹ ðí‹ Cô îèõ™èœ 
F¼ìŠðìô£‹ Ü™ô¶ ÜN‚èŠðìô£‹ Ýù£™ å¼ Üµ 
à¬ôJ™ ¬êð˜ Ü†ì£‚ ïìˆîŠð†ì£™ Üƒ«è Þ¼‚°‹ 
Þò‰Fóƒè¬÷‚ è†´Š ð£†´‚°œ ªè£‡´õó º®»‹. Üî¡ 
Íô‹ ÜõŸ¬ø„ ªêòLö‚è„ ªêŒò¾‹ º®»‹ Mðˆ¶èœ 
ãŸðì„ ªêŒò¾‹ º®»‹ Þîù£™ ñ‚èœ àJ¼‚°ˆî£¡ 
«ðó£ðˆ¶ ãŸð´‹.

ÜŒ‰¶ Ý‡´èÀ‚°ˆ «î¬õò£ù »«óQò‹ Üƒ° «êIˆ¶ 
¬õ‚èŠð†´ Þ¼‚Aø¶. Þ¶ U«ó£Sñ£ ï£èê£AJ™ ªõ®ˆî 
Üµ°‡¬ì Mì 100 ñìƒ° ê‚F õ£Œ‰î¶. ÞF™ ãî£õ¶ 
«è£÷£Á ãŸð†ì£™ à‡ì£°‹ ð£FŠ¹è¬÷‚ èŸð¬ù 
ªêŒ¶ÃìŠ ð£˜‚è º®ò£¶.

- «ï˜è£í™ - õö‚èPë˜ ªõŸP„ªê™õ¡, Ì¾ôA¡ ï‡ð˜èœ

Ãìƒ°÷‹ Üµ à¬ôJ™  
    ïìˆîŠð†ì ¬êð˜ î£‚°î™

«ï˜è‡ìõ˜: ñ£.àîò°ñ£˜
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îIöó£Œ «õ˜ H®! àôªèô£‹ A¬÷ MK!

யாழ்ப்ாணத்தில் உருத்திராட்சக் க�ாட்டை, திருநீற்று்ப 
்ட்டையுடைன் 19ஆம் நூற்்ாண்டில் கெளியான ஒரு 
திருெள்ளுெர் ் டைத்்தைக் �ாடடி, திருெள்ளுெர் இந்து 
மதைத்்தைச் ச்சர்ந்தைெர் என்று தைமிழ�த்தில் ்ாஜ�/  
ஆர்.எஸ்.எஸ் �ாரர்�ள் ச்்சத் கதைாடைங்கியிருக்கி்ார்�ள்.   
இது அெர்�ளின் அறியா்ம்யக் �ாடடுகி்து.

யாழ்ப்ாணத்தில் ்ார்்ப்னர்�ள் கு்்வு. ்்செ 
செளாளர்�ள் எண்ணிக்்�யில் ்சற்று அதி�ம் 
அவெளவுதைான். 

்்செ செளாளர்�ளால் அெர்�ளுக்�ா� மடடுசம 
ெடிெ்மக்�்ப்டடை அந்தை ெள்ளுெர் ்டைம் தைமிழ�ம் 
உள்்டை ் ரந்து்டடை அளவில் ெடிெ்மக்�்ப்டடைது  
அன்று. அது யாழ்ப்ாணத்துக்கு மடடுசம உரியது.

அதைனால்தைான் 1959ஆம் ஆண்டு அன்்்ய �ாங்கிரஸ் 
அர்சால் செணுச�ா்ால ்சர்மா மூலமா� ஒரு ெள்ளுெர்  
்டைம் உருொக்�்ப்டடு அது அஞ்சல் தை்லயா� 
கெளியிடை்ப்டடைது.  

இந்தை ெள்ளுெர் ் டைம் உருொ�த் து்ண நின்்ெர்�ள் 
புரடசிக் �விஞர் ்ாரதிதைா்சன், அறிஞர் அண்ணா, 
க்ருந்தை்லெர் �ாமரா்சர், அன்்்ய முதைல்ெர் 
்க்தைெச்்சலம், முத்தைமிழ அறிஞர் �்லஞர் ஆகிசயார். 

அண்்மக் �ாலம் ெ்ரயில் அந்தை்ப்டைம்தைான்  
எந்தைவிதைச் ்சாதி, மதை அ்டையாளமும் இல்லாமல் 
கெள்்ள உ்டையுடைன் இருந்தைது.

தைருண்விஜய் திருக்கு்ள் ் ற்றி தைமிழ்ாடடில் ச்சிய 
சம்டை�ளில் கூடை ெள்ளுெர் உ்டை கெள்்ளயா�த்தைான் 
இருந்தைது.

ஆனால், இ்பக்ாழுது கெச்.ராஜா, ்ாராயணன், 
ரா�ென் ச்ான்் இந்துத்துெச் சிந்தை்னயாளர்�ள் 
திருெள்ளுெர் இந்துக் �டைவுள் க்யர்�்ளத் திருக்கு்ளில் 
க்சால்லியிருக்கி்ார், அெர் ஓர் இந்து என்று �ாவி 
உ்டை்ய க்ாருத்துகி்ார்�ள். 

‘‘இந்திரசன ்சாலும் �ரி’’ என்று இந்திர்ன ெள்ளுெர் 
க்சால்லும்க்ாழுது, ஒழுக்�ம் குன்றிய ஒருெனுக்கு 
இந்திரசன ்சான்்ாொன் என்று இந்திரனின் க்சய்ல 
்ெத்து அெ்ன இழிொ�ச் க்சால்கி்ார்.

‘‘்ரந்து க�டு� உலகியற்றி யான்’’ என்று க்சால்லுமிடைத்தில், 
இந்தை உலகில் ஒருென் பிச்்்ச எடுக்� செண்டிய நி்ல 
ஏற்்டடைால், அெ்ன்ப ்்டைத்தைென் (உல�த்்தை 
்்டைத்தைென்) என்று க்சால்ல்ப்டு்ென் ்ரந்து்டை 
அழிந்துவிடுொன் என்று ெள்ளுெர் க்சால்கி்ார்.  
இங்ச� உல்�்ப ் ்டைத்தைென் என்று க்சால்்ெ்னயும் 
்ழித்து்ப ச்சுகி்ார். 

இ்ெகயல்லாம் இ்்ெனுக்கு எதிரா�ச் க்சால்ல்ப 
்டடிரு்ப்தினால், திருெள்ளுெர் எ்ப்டி இந்துொ� 
இருக்� முடியும். ் ாஜ�/ ஆர்.எஸ்.எஸ் என்ன முயன்்ாலும் 
தைமிழ்ாடடில் அெர்�ள் �ாலூன்்த் திருெள்ளுெர் 
உதைெமாடடைார். 

‘‘திருக்கு்ள் எனும் �டை்ல, ஒரு சிமிழுக்குள் அ்டைக்� 
முயற்சிக்�ாதீர்’’ என்் �விஞர் ் ெரமுத்துவின் ெரி�்ள  
நி்னவு ்டுத்துசொம்.

கலாவிககுள் அடஙகலாதவர் திருவள்ளுவர்!

Fó£Mì Þò‚èˆ îIö˜ «ðó¬õ 
ïìˆ¶‹

Þ‰Fò M´î¬ôŠ «ð£ó£†ì ió˜ 

FŠ¹ ²™î£¡
Hø‰î ï£œ Mö£

ï£œ: 23-&11&-2019, êQ‚Aö¬ñ,  

«ïó‹: ñ£¬ô 6.30 ñE,  

Þì‹: Þ‰Fò Ü½õô˜ êƒè‹, ô£J†² ê£¬ô, 

     Þó£òŠ«ð†¬ì, ªê¡¬ù 600014

õó«õŸ¹¬ó:  «î£ö˜ º.ñ£ø¡
º¡Q¬ô:  «î£ö˜èœ ºˆ¬îò£ °ñó¡,  
   Þó£.àñ£, ªê™M¡, 
    îI› ñøõ¡, ê£‰îYô¡
ªî£°Š¹¬ó: «î£ö˜ ð.â†M¡

î¬ô¬ñ:   «î£ö˜ Ý.Cƒèó£ò˜

CøŠ¹¬ó:  

ªè£œ¬è ðóŠ¹„ ªêòô£÷˜ & Fºè, 
Þ‰Fò ï£ì£Àñ¡ø àÁŠHù˜.

ªè£œ¬è ðóŠ¹„ ªêòô£÷˜ & Fºè, 
Þ‰Fò ï£ì£Àñ¡ø àÁŠHù˜.

ï¡P»¬ó: «î£ö˜ õ÷¬ê è«íê¡
Ü¡¹ì¡ Ü¬ö‚°‹

 
ªð£¶„ ªêòô£÷˜,
Fó£Mì Þò‚èˆ îIö˜ «ðó¬õ.

திரலாவிட இயககத் தமிழர் சேரவவயின் ேலார்பில், 2-11-2019 அன்று 
திருச்சியில் நவடபேற்ற கருத்தரஙகத்தில்  பேலாதுச்பேய்லாளர் சதலாழர் 
சுே.வீரேலாண்டியன், நிவைவுப் ேரிவே, திமுக பகலாள்வக ேரப்பு இவைச் 
பேய்லாளர் சதலாழர் புதுகசகலாடவட விஜயலாவிறகு வழஙகிைலார். 

திருச்சி கருத்தரஙகம்
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ஊரும் உணர்வும்
இகைாஸ் உசேன்

è´¬ñò£ù ê†ìƒèœ Fø¬ñò£ù 
°Ÿøõ£Oè¬÷ à¼õ£‚°‹ â¡ð¬î 
GÏHˆ¶ Þ¼‚Aø¶, c† «î˜¾º¬ø.

Þ‰Fò‚ è™Mˆ «î˜¾ º¬øèO«ô 
è´¬ñò£ù ðK«ê£î¬ù‚°Š 
H¡ ïì‚°‹ «î˜¾º¬øò£è  
ñ¼ˆ¶õˆFŸè£ù c† «î˜¾º¬ø  
èì‰î Í¡ø£‡ì£è ï‹ð¬õ‚èŠð†ì¶.

èì‰î ªêŠì‹ð˜ ñ£î‹,  c† 
«î˜¾ â¿Fòõ˜ å¼õ˜, ñ¼ˆ¶õ‚ 
è™ÖKJ™ «ê˜‰îõ˜ ñŸªø£¼õ˜ 
â¡Aø  Ýœñ£ø£†ì Mõè£ó‹ 
ªõOõ‰î¶.

àFˆ Å˜ò£ â¡Aø ñ£íõ˜ 
ªðŸ«ø£«ó£´ ¬è¶ ªêŒòŠð†ì£˜.

Ü´ˆ¶ ªê¡¬ù ñ£íM HKòƒè£¾‚è£è Ýœñ£ø£†ì‹ 
ªêŒ¶ «î˜¾ â¿Fò ªð‡ ò£˜ â¡Á Mê£KŠðî£è¾‹, 
Þ«î£´ ñFŠªð‡ ê£¡Pî¬öˆ F¼ˆF»‹ «ñ£ê® 
ªêŒ¶œ÷î£è¾‹  ÞîŸ° ñ¼ˆ¶õˆ ¶¬ø ÜFè£Kèœ 
àì‰¬îò£è Þ¼‰F¼‚èô£‹ â¡Á‹  C.H.C.ä.®. «ð£hê£˜ 
ê‰«îAŠðî£èˆ îèõ™ ªõOò£ù¶.

Ýœ ñ£ø£†ì õö‚A™ Þ¶õ¬óJ™ 10 «ð˜ H®ð†´œ÷ù˜. 
c† «î˜¾Š ðJŸC ¬ñòƒèœ Íôñ£è«õ îóè˜èœ Ýœ 
ñ£ø£†ìˆ¶‚° Ý†è¬÷ˆ «î˜¾ ªêŒ¶œ÷ù˜.

îIöè‹ º¿õ¶‹ 412 Þôõê c† ðJŸC ¬ñòƒèO™    
ðJŸC õöƒ°‹ º¶G¬ô ÝCKò˜èÀ‚° ñFŠÌFòñ£è õöƒè 
58,800 Ïð£Œ, LCD projector, èEE àœO†ì ªð£¼†èœ 
õ£ƒ°õîŸè£è 1 ô†êˆ¶ 66 ÝJó‹ âù ªñ£ˆî‹ 2 
ô†êˆ¶ 24 ÝJóˆ¶ 800 Ïð£Œ å¶‚èŠð†ìF™ Ãì,  
ñ£íõ˜èÀ‚° Þôõê c† ðJŸC õ°Š¹ ïìˆî£ñ™ Üó² 
àðèóíƒèœ õ£ƒè‚ ªè£´ˆî ðíˆ¬î»‹ º¬ø«è´ 
ªêŒî Hó„C¬ù F¼ªï™«õL, è¬ìòï™Ö˜ ð°FJ™ 
ïì‰¶œ÷¶.

Þ‰G¬ôJ™ c† «î˜¾ º¬ø«è´, õö‚è£A Ü¶  
àò˜cFñ¡ø cFðFèœ A¼ð£èó¡, «õ™º¼è¡ ÝA«ò£˜ 
º¡Q¬ôJ™ Mê£ó¬í‚° õ‰î¶.

 cFðFèœ å¼ è¼ˆ¬î ªõOJ†ìù˜. c† «î˜¾Š 
ðJŸC‚° Ï.5 ô†ê‹ â¡ø£™, Aó£ñŠ¹ø ñ£íõ˜èO¡ 
ì£‚ì˜ èù¾ âŠð®„ ê£ˆFòñ£°‹? º‰¬îò Üó² 
ªè£‡´ õ‰î F†ìƒè¬÷ â™ô£‹ Ü´ˆî (Þ¡¬øò)
Üó² ºì‚A ¬õŠð¶ «ð£ô c† «î˜¬õ»‹ ñˆFò 
Üó² F¼‹ðŠ ªðŸP¼‚èô£«ñ  â¡Á «èœM â¿ŠHù˜.

c† «î˜¾ º¬øò£™ îIöèˆF¡ ã¬ö ñ£íõ˜èO¡ 
ñ¼ˆ¶õ‚ èù¾ âŠð®„ C¬î‚èŠð†ì¶ â¡ð¬îˆ îIöè 
ÜóC¡ ê£˜H™ Ýüó£ù Ã´î™ Ü†õ«è† ªüùó™ 
Ü˜M‰ˆ ð£‡®ò¡ ÜP‚¬è ªîOõ£è M÷‚°Aø¶.

îIöèˆF™ 48 ñ£íõ˜èœ ñ†´«ñ î£ù£èŠ ð®ˆ¶ 
c† «î˜M™ «î˜„C ªðŸÁ, Üó² ñ¼ˆ¶õ‚ è™ÖKèO™ 
â‹.H.H.âv. «ê˜‰¶œ÷ù˜. eF 3033 ñ£íõ˜èœ, c† 
îQò£˜ ðJŸC ¬ñòƒèO™ ð®ˆ¶ˆî£¡ c† «î˜M™ 
«î˜„C ªðŸÁ„ «ê˜‰¶œ÷£˜èœ.

 î£ù£èŠ ð®ˆ¶ c† «î˜¾  Íô‹ õ‰îõ˜èœ 1.6 
êîMAî‹ ñ†´«ñ c† ðJŸC «î˜¾ Íô‹ õó£ñ™ 
«ïó®ò£è õ‰îõ˜èœ.

Ü«î «ð£™, ªõÁ‹ 52 
ñ£íõ˜èœ ñ†´«ñ î£ù£èŠ 
ð®ˆ¶ c† «î˜M™ «î˜„C ªðŸÁ 
îQò£˜ ñ¼ˆ¶õ‚ è™ÖKèO™ 
«ê˜‰¶œ÷ù˜. 

1,598 ñ£íõ˜èœ c† ðJŸC 
¬ñòƒèO™ ð®ˆ¶ˆ «î˜„C 
ªðŸÁ, îQò£˜ ñ¼ˆ¶õ‚ 
è™ÖKèO™ «ê˜‰¶œ÷ù˜. 

«ñ½‹, 1,628 «ð˜ ñ†´«ñ 
ºî™º¬ø c† «î˜M™ «î˜„C 
ªðŸP¼‚Aø£˜èœ. 

3 , 103 ñ£íõ˜èœ 2õ¶, 
3õ¶ º¬øèO™î£¡ «î˜„C 

ªðŸÁœ÷£˜èœ. Þ‰îˆ îèõ™èœ Üó² ÜOˆî ÜP‚¬èJ™ 
Þì‹ ªðŸÁœ÷¶. (Þõ˜èœ â™ô£‹ c† ðJŸC‚è£è 
ðˆ¶ ô†ê‹ Ïð£Œ õ¬ó ªêô¾ ªêŒ¶ Þ¼‚è‚Ã´‹)

c† «î˜¾Š ðJŸC õ°ŠH™ «êó£ñ™ c† «î˜M™ 
ªõŸP ªðŸøõ˜èœ ªõÁ‹ 100«ð˜ ñ†´«ñ â¡Á Üó² 
Ýõí‹ ªê£™Aø¶.

å†´ªñ£ˆîˆ îIöè ñ¼ˆ¶õ‚ è™ÖKèO™ c† 
ðJŸC ¬ñò‹ Íô‹ ð®ˆ¶ˆ «î˜¾ â¿Fòõ˜èO¡ 
M¿‚è£´ 96.63%, c† ðJŸC ¬ñòˆF™ ð®‚è£ñ™  
c† «î˜M™ ªõŸP ªðŸÁ‚ è™ÖKJ™ «ê˜‰îõ˜èœ 
3.2 % ñ†´«ñ.

96.63% ñ¼ˆ¶õ‚ è™ÖK ñ£íõ˜è¬÷ˆ b˜ñ£QŠð¶ 
îQò£˜ c† ðJŸCŠ ðœOè«÷.

å¼ ñ£íõ¡ îQò£˜ c† ðJŸCŠ ðœOJ™ ð®‚è«õ‡´‹ 
â¡ø£™ Ý‡´‚° Í¡Á ô†ê‹ Ïð£Œ  ªêôMì 
õêF Þ¼‰î£™ ñ†´«ñ ê£ˆFò‹.

Þ‰î 2019 c† «î˜M™  å¼ ô†êˆ¶ Þ¼ðî£Jó‹ 
ñ£íõ˜èœ «î˜¾ â¿FJ¼‰î£˜èœ. ÜF™ å¼ ô†ê‹ 
«ð˜ îQò£˜ c† ðJŸC ¬ñòˆF™ ð®ˆîõ˜èœ âù‚ 
èí‚A†´ åšªõ£¼ ñ£íõ¼‹ îô£ Í¡Á ô†ê‹ 
ªêô¾ ªêŒîî£è‚ èí‚A†ì£«ô ªñ£ˆî‹ 30ÝJó‹ 
«è£® Ü÷¾‚°, c† ðJŸCŠ ðœOèœ  õ¼õ£Œ ß†® 
Þ¼‚A¡øù (Þ‰îˆ ªî£¬è îIöèˆF¡ ªñ£ˆî ð†ªü†  
ªî£¬èJ™ 15M¿‚è£´).

àò˜cFñ¡ø cFðFèœ ðí‹ ð¬ìˆîõ˜èÀ‚° 
ñ†´«ñ ê£ˆFòñ£è àœ÷ c† «î˜¾ «î¬õî£ù£ 
â¡ø «èœM â¿Š¹Aø£˜èœ. Þ«î «èœM îIöè‹ 
º¿‚è ðô Ý‡´è÷£èˆ ªî£ì˜‰¶ â¿‰¶ªè£‡«ì 
î£¡ Þ¼‚Aø¶.

î°FòŸø ÝÀ¬ñè÷£™ îI›ï£´ Ý÷Šð´Aø¶. 
Üõ˜èœ c† «î˜¬õ c‚è ñˆFò ÜóCì‹ õL»Áˆî£ñ™  
Ü®¬ñèœ «ð£ô„ ªêò™ð´Aø£˜èœ. Þ¡¬øò G¬ôJ™ 
Ý†C ñ£Pù£™ è£†C ñ£Á‹. è£†C ñ£Pù£™î£¡ 
c† «î˜¾ Íô‹ ñ¼ˆ¶õ‚ è™Mˆ¶¬øJ™  Å›‰¶œ÷ 
Fø¬ñò£ù °Ÿøõ£OèÀ‚°  âFó£èŠ «ð£ó£® c† 
«î˜¬õ ï‹ ñ£Gôˆ¬î M†«ì Mó†ìº®»‹ â¡Aø 
Åö«ô Gô¾Aø¶.

âF˜è£ô ÜóCò™ ñ£ŸøˆF™ î£¡... ã¬ö âO«ò£˜èO¡ 
ñ¼ˆ¶õ‚ èù¾‹ ÜìƒA Þ¼‚Aø¶. ï£‹ â¡ù ªêŒòŠ 
«ð£A«ø£‹?!


