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சுப. வீரபோண்டியன்

Þ¡Á (18.10.2019) è£¬ô 'F Þ‰¶' ÝƒAô ï£«÷†®™ 
æ˜ ÜF˜„Cò£ù ªêŒF ªõOõ‰¶œ÷¶. 

îIöè ÝÀï˜ ð¡õ£Kô£™ ¹«ó£Aˆ,  ó£Tš 
ªè£¬ôõö‚A™ ¬è¶ ªêŒòŠð†´‚ èì‰î 28 
Ý‡´è÷£è„  C¬øJ™ õ£´‹ ã¿ îIö˜èO¡ 
M´î¬ô °Pˆî îIöè ÜóC¡ «õ‡´«è£¬÷ 
ãŸè Þòô£¶ â¡Á ºîô¬ñ„ê˜ âìŠð£®Jì‹ 
ÃPM†ìî£èˆ ªîKAø¶ â¡ð«î Ü‰î„ ªêŒF! 

ªüòôLî£ Ý†CJ™ Þ¼‰î«ð£«î, 2014 HŠ. 
ªî£ìƒA Þ‰î‚ «è£K‚¬è ñˆFò Üó²‚° º¡ 
¬õ‚èŠð´õ¶‹, Üî¬ù ñˆFò Üó² ñÁŠð¶ñ£è 
å¼ «ð£‚° Gè›‰¶ ªè£‡«ì Þ¼‚Aø¶. ï£ƒèœ 
«è†ð¶ «ð£™ «è†A«ø£‹, cƒèœ ñÁŠð¬î 
ñÁˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ â¡ðî£ù ï£ìèñ£è«õ 
Þ¶ àœ÷¶.   

ÞF™ èõQ‚èŠðì «õ‡®ò ðô ªêŒFèœ àœ÷ù. 
îIöè Üó² à‡¬ñò£è«õ Ü‰î‚ «è£K‚¬è¬ò 
¬õ‚Aøî£ Ü™ô¶ «è£K‚¬è ¬õŠð¶ «ð£™ ï®‚Aøî£ 
â¡ð¶! Ü´ˆ¶, ñˆFò Üó², î¡ ñÁŠ¬ð â¿ˆ¶ õ®M™ 
Ãìˆ  îó£ñ™, «ð£Aø «ð£‚A™ õ£Œªñ£Nò£è M¬ì 
ªê£™LM†ì£«ô  «ð£¶‹ â¡Á G¬ù‚Aø¶ â¡Â‹ 
Üõñ£ù‹.  

Í¡ø£õî£è, Þ¡ªù£¼ ªêŒF¬ò»‹ Þƒ° ï£‹ â‡EŠ 
ð£˜‚è «õ‡®»œ÷¶. Cô ï£œèÀ‚° º¡, M‚Aóõ£‡®J™ 
«ðCò Yñ£¡, ó£p¬õ ï£ƒèœî£¡ ªè£¡«ø£‹ â¡Á 
«ðCù£˜.(ï£ƒèœ â¡ø£™ ò£˜?!).  ã¿ îIö˜ M´î¬ô‚° 
ÜŠ«ð„² æ˜ Þ¬ìÎø£è Ü¬ñ‰¶Mì‚ Ã´‹ â¡Á ðô¼‹ 
è¼Fù˜. Ü¶ Þ¡Á à‡¬ñò£AM†ì¶. 

«ð„Cù£™ î¬ì ãŸð†´œ÷î£ Ü™ô¶ î¬ì 
ãŸð´ˆ¶õîŸè£è«õ «ðêŠð†ìî£ â¡Â‹ Mù£¾‹ 
ÞŠ«ð£¶ â¿Aø¶.  ï£ƒ°«ùK Þ¬ìˆ«î˜îL™ è£ƒAóv 
«ð£†®J´‹ «ïóˆF™ Þ„C‚è¬ô e‡´‹ «ð²õî¡ Íô‹, 
Ü¶ è£ƒAó²‚° âFó£è¾‹, ð£üè ÝîK‚°‹ ÜFºè ¾‚°  
Ýîóõ£è¾‹ Ü¬ñ»‹ â¡ð¶ ªõOŠð¬ì. 

M´î¬ôŠ ¹LèO¡ î¬ôõ˜ «ñî° Hó£ð£èó¬ù Þƒ° 

ªè£‡´õ‰¶ É‚ALì «õ‡´‹ â¡Á Ü¡Á 
«ðCò ªüòôLî£MŸ° Ýîóõ£è  2011 «î˜îL™ 
'Þ¬ô ñô˜‰î£™ ßö‹ ñô¼‹' â¡Á «ðCòõ˜î£¡ 
Yñ£¡. îIjö ñ‚è¬÷‚ ªè£¡Á °Mˆ¶ 
ï£´ F¼‹Hò Þ‰Fò Ü¬ñFŠ ð¬ì¬ò á˜ 
áó£è„ ªê¡Á õó«õŸÁŠ «ðCò ñ.ªð£.C‚° 
²õªó£†® å†®Š ð£ó£†´‹ è†Cî£¡ ï£‹ 
îIö˜ è†C.    

ã¿ îIö˜ M´î¬ô °Pˆ¶„ «ê£Qò£ è£‰F, 
ó£°™ è£‰F Þ¼õ¼«ñ îƒèÀ‚°ˆ î¬ìJ™¬ô 
â¡Á ªîKMˆF¼‚°‹ «õ¬÷J™,  Yñ£¡ 
ÞŠð®Š «ðC Þî¬ùˆ F¬ê F¼ŠH Þ¼ŠðF™, 
ð£üè Mù˜ I°‰î ñA›„C Ü¬ìA¡øù˜  
â¡Á ªêŒFèœ õ¼A¡øù. 

å¼«õ¬÷, Yñ£Q¡ °ó™, ð£üè M¡ 
°ó™î£«ù£?

ஏழு தமிழர் விடுதலை?
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îI›ï£†´ Þ¬÷ë˜èÀ‚è£ù «õ¬ô õ£ŒŠ¹è¬÷ˆ «î®ˆ 
î¼‹ «ï£‚«è£´ à¼õ£‚èŠð†ì îI›ï£´ «î˜õ£¬íò‹, 
ÞŠ«ð£¶ îI› ªñ£N‚°‹ îIö˜èÀ‚°‹ âFó£è„ 
ªêò™ð†´ õ¼Aø¶.

Þó‡ì£‹ HKM™ (°ÏŠ-2) Þ¼‰î îI›ªñ£NŠ 
ð£ìˆ¬î«ò Ü¶ c‚A M†ì¶. îI¿‚° Üƒ° Þì«ñ 
Þ™¬ô â¡Â‹ G¬ô ãŸð†´ õ¼Aø¶. 

îIöè Üó«ê£, «î˜õ£¬íò‹ â¡ð¶ îQ Ü¬ñŠ¹, 
ÜF™ ï£ƒèœ î¬ôJì º®ò£¶ â¡Á ªð£ÁŠðŸø 
M¬ì å¡¬øˆ î¼Aø¶, «î˜õ£¬íò‚ °¿M¡ ªêòô˜, 
àÁŠHù˜èœ, â™«ô£¬ó»‹ îIöè Üó²î£¡ GòI‚Aø¶. 
Ýù£™ ÜcF ïì‚°‹«ð£¶ Ü¬ñF è£‚Aø¶. 

îI¿‚° âFó£ù ÞŠ«ð£‚¬è‚ è‡®ˆ¶, Fó£Mì Þò‚èˆ 
îIö˜ «ðó¬õ  M¬óM™ å¼ è‡ìù Ý˜Šð£†ìˆ¬î 
ïìˆîˆ F†ìI†´œ÷¶

போஜகவின் குரைோ சீமோன்?

îI¬öŠ ¹ø‚èE‚°‹ 
îI›ï£´ «î˜õ£¬íò‹!  



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜    அககடோபர் 19, 20192

ó£w®Kò ²õò‹«êõ‚ êƒ‚ (ÞQ«ñ™ “êƒè”) 1925-Ý‹ 
Ý‡´ îêó£ Fùˆî¡Á ªî£ìƒèŠð†ì¶. Ü‰îˆ 

FùˆF™ ê˜êƒ‚ü£ô‚ (Sarsanghchlak) â¡Á Ü¬ö‚èŠð´‹ 
êƒA¡ î¬ôõ˜ êƒ‚ àÁŠHù˜èÀ‚°ˆ î¡Â¬ìò 
Ý‡´¬ó¬ò Gè›ˆ¶õ£˜. 1990-èœ õ¬ó Þ¬î ò£¼‹ 
è‡´ ªè£œ÷M™¬ô. ã¡, õ£xð£Œ è£ôˆF½‹ Þ‰î 
Gè›¾ Üšõ÷õ£è‚ è‡´ ªè£œ÷ŠðìM™¬ô. âQÂ‹ 
«ñ£® Üó², 2014Þ-™ Ü¬ñ‰î Hø°, Þ‰î Gè›¾ Iè¾‹ 
âF˜ ð£˜‚èŠð†ì å¼ Gè›õ£è‚ è¼îŠð´Aø¶. 2014-Ý‹ 
Ý‡´ ºî¡ ºîô£è «ñ£è¡ ð‚õˆF¡ îêó£ à¬ó 
Üó² ªî£¬ô‚è£†Cò£ù É˜î˜ûQ™ «ïó® åOðóŠ¹ 
ªêŒòŠð†ì¶. ÜFL¼‰¶ åšªõ£¼ Ý‡´‹ É˜î˜ûÂ‹, 
îQò£˜ ªî£¬ô‚è£†C GÁõùƒèÀ‹ Þ‰î à¬ó¬ò «ïó® 
åOðóŠ¹ ªêŒ¶ õ¼A¡øù.
 Þî¬ù å†® Þ‰î Ý‡´‹, Ü‚«ì£ð˜ 8Ý‹ «îF, 
«ñ£è¡ ðèõˆ Þ‰î Ý‡®¡ îêó£ à¬ó¬ò Gè›ˆFù£˜. 
HCL GÁõùˆF¡ î¬ôõ˜ Sšï£ì£˜ Ü‰î 
Ã†ìˆFŸ°„ CøŠ¹ M¼‰Fùó£è Ü¬ö‚èŠð†´ 
Þ¼‰î£˜. «ñ£® î¬ô¬ñJ™ ð£üè Ý†C 
ÜKò¬íJ™ ãPò Hø° ÜóCò™ ð£˜¬õò£÷˜èœ 
Þ‰î à¬ó¬ò‚ Ã˜‰¶ èõQ‚èˆ ªî£ìƒAù˜. 
Þ‰î à¬ó ÜóCŸ°‹ êƒAŸ°‹ Þ¬ì«òò£ù 
àø¾ âšõ£Á àœ÷¶ â¡ð¬î áA‚°‹ å¼ 
Gè›õ£èŠ ð£˜‚èŠð´Aø¶.
 Þ‰î Ý‡´ ²ñ£˜ 64 GIìƒèœ Þ‰FJ™ 
«ðCò «ñ£è¡ ð‚õˆ, ï£†®™ ï¬ìªðÁ‹ 
ð™«õÁ Gè›¾è¬÷Š HKˆî£QòŠ «ðóóC 
«ð£™ ªî£†´‚ è£†® êƒA¡ õNè£†´îL™ 
ïì‚°‹ Ý†C âŠð®ˆ î¡Â¬ìò ðE¬ò„ 
ªêŒ¶ õ¼Aø¶ â¡Á â´ˆ¶¬óˆî£˜. 2019 
«î˜îL™ Iè àòKò â‡E‚¬èJ™ ð£üè 
ªõŸP ªðŸø¬î‚ «è£®†´‚ è£†®Š ªð¼Iî‹ 
Ü¬ì‰î£˜. W›è£µ‹ ä‰¶ Gè›¾è¬÷ Üõ˜ MKõ£è 
M÷‚A‚ ÃPù£˜.
(1) HK¾ 370 c‚è‹ ðŸP : 
ñ‚èO¡ ï‹H‚¬è¬ò»‹ ï£†®¡ ïô¬ù»‹ º¡QÁˆF 
è®ùñ£ù  º®¾è¬÷ â´‚°‹ Fø¡  «ñ£®   ÜóCì‹ 
àœ÷¶. Þî¡ ªð£¼†´, Ýèv´ 5 Ü¡Á ü‹º- è£we˜ 
ñ£GôˆFŸ°„ ê‹ñ‰îŠð†ì HK¾ 370-ä ªêò™ðì£ñ™ 
Ý‚Aò¶ «ñ£®J¡ Üó². ðèõˆ Üõ˜èœ âšõ£Á  
üùêƒ‚  ï£†èO™ Þ¼‰¶ êƒ‚ Ü¬ñŠ¹èœ Þ‰îŠ 
HK¬õ âF˜ˆ¶ õ‰îù âù‚ «è£®†´‚ è£†®ù£˜. 
ü¡ êƒA¡ ºî™ «ð£ó£†ì«ñ Þî¬ù å†® Þ¼‰î¶ 
â¡Á G¬ù¾ Ã˜‰î£˜. ñ‚èÀ‹ Þ¬î«ò M¼‹Hù£˜èœ 
â¡ð¶‹ «ñ£® ÜóCŸ°‚ A¬ìˆî 2019 «î˜î™ ªõŸP 
â´ˆ¶‚ è£†®ò¶. Üóê£ƒèº‹ üùï£òè º¬øŠð® 
ð£ó£Àñ¡øˆF™ Þ¼ Ü¬õèO½‹ b˜ñ£ùƒè¬÷ º¡ 
¬õˆ¶ªõŸPŠ ªðŸø Hø«è Ü‰î„ ªêòLöŠ¬ð ï¬ìº¬ø‚°‚ 
ªè£‡´  õ‰î¶. ð£üè îMó ñŸø è†CèÀ‹ ÞîŸ° Ýîó¾ 
ªîKMˆîù. Þ¶  Hóîñ¼‚°‹, àœ¶¬ø Ü¬ñ„ê¼‚°‹ 
A¬ìˆî ªõŸPò£°‹ â¡Á  ÃPù£˜.
(2) Ã†´Š ð´ªè£¬ôèœ (''Lynching'') : 
ÞŠ«ð£¶ ï£†®™  ãŸð†´ Þ¼‚°‹ ï‹H‚¬èò£ù 
Å›G¬ô¬ò M¼‹ð£îðõ˜èœ Þ¼‚Aø£˜èœ. Þõ˜èœ 
îƒèÀ¬ìò ï¡¬ñ‚è£è ï£†®Ÿ°  Ü õ ñ £ ù ‹ 
«ê¼‹ «õ¬ôè¬÷„ ªêŒò º¬ùAø£˜èœ. ï£†®™ Cô 
ÞìƒèO™ å¼ êºî£ò ñ‚èœ  ñŸªø£¼ êºî£òˆ¬î„ 
«ê˜‰îõ¬óŠ H®ˆ¶ Ü®ˆ¶  Þ¼‚Aø£˜èœ. 10--, 15 
«ð¼‚°œ ïì‚°‹ ê„êó¾è¬÷ I¬èŠð´ˆF Ü¬î å¼ 

êºî£òˆF¡ e¶ ðNò£è„ ²ñˆ¶A¡øù˜. Ýù£™ Þ‰î 
Gè›¾èÀ‚° ''Lynching" â¡Á ªðò˜ ¬õˆ¶, êƒAŸ°‹, Þ‰¶ 
ñîˆFŸ°‹ ªè†ì ªðò˜ ªè£‡´ õó «õ‡´ªñù Cô˜ 
M¬öAø£˜èœ. ''Lynching'' â¡ø ªê£™LŸ° ïñ¶ ªñ£NèO™ 
ãŸø ªê£™Ãì A¬ìò£¶. Þ¶ «ñ¬ô ï£´èO™ ïì‰«îPò 
ðö‚è‹. ã² A¼v¶ å¼º¬ø å¼ ªð‡E¡ e¶ å¼ °‹ð™ 
è™ âPõ¬î‚ è‡´ «õî¬ùò¬ì‰¶ Ü‰î‚ °‹ð¬ô «ï£‚A 
'àƒèO™ ò£˜ å¼õ˜ â‰î å¼ ð£õº‹ ªêŒò£îõ«ó£ Üõ˜ 
ñ†´‹ è™ âPòô£‹" â¡ø£˜. ÞîŸ°‹ Þ‰¶ ñîˆFŸ°‹ 
â‰î ê‹ð‰îº‹ Þ™¬ô. C¡ù ê„êó¾è¬÷ Þšõ£Á 
ªê£Ÿè¬÷ ¬õˆ¶ ï‹ ï£†®¡ ¹è¿‚° àôè‹ º¿õF½‹ 
è÷ƒè‹ ãŸð´ˆî M¬öAø£˜èœ ï‹ àœï£†´ âFKèœ. Þ‰î 
àôèˆF™ «õÁ â‰î ï£†®½‹ Þ‰Fò£¬õŠ «ð£ô ñ‚èœ 
ï™Lí‚èˆ«î£´ Þ¼Šð¬î cƒèœ ð£˜ˆ¶ Þ¼‚Al˜è÷£? 
Þšõ£ø£ù ê‹ðõƒè¬÷ âF˜ªè£œ÷„ ê†ìƒèœ àœ÷ù. 
Ü¬õ «ð£îM™¬ô â¡ø£™ ¹¶„ ê†ìƒè¬÷ ÞòŸø «õ‡´‹. 

Ü¶ Ý†C ªêŒðõ˜èO¡ èì¬ñò£°‹.
 (3 ) ª ð £¼ ÷ £ î £ ó ‹  ð Ÿ P : àôèŠ ªð£¼÷£î£ó‹ 
âŠªð£¿¶‹ å¼  ê‚èó‹ «ð£ô ²ö¿‹. 
Cô êñò‹ ãÁºèñ£è¾‹, Cô êñò‹  
Þøƒ°  ºèñ£è¾‹ Þ¼‚°‹. ªð£¼÷£î£ó ºì‚è‹ 
â¡ð¶ ï£†®¡ õ÷˜„C  MAî‹ 0% °¬øõ£è 
Þ¼‰î£™î£¡ ãŸð†´œ÷¶ â¡Á  Ãøô£‹. 
îŸ«ð£¶ ï‹ ï£†®¡ õ÷˜„C 5%  àœ÷¶.  
ÞîŸè£è  ï£‹ «õî¬ùðìô£‹, Ýù£™ 
Þ¬îŠ ðŸP ï£‹ ªðKî£è õ£î‹  ªêŒòˆ 
«î¬õJ™¬ô. Üšõ£Á õ£î‹ ªêŒî£™, 
ªð£¼÷£î£óˆF™  ðƒ° ªðÁõ˜èœ 
Mó‚F Ü¬ìõ£˜èœ. Þîù£™ ªð£¼÷£î£ó‹  
«ñ½‹  Þøƒ°ºèˆFŸ°„ ªê™½‹. ÞŠ«ð£¶ 
ÜªñK‚è£¾‚°‹, Yù£MŸ°‹  Þ¬ì«ò 
õ˜ˆîèŠ  «ð£˜ ï¬ìªðÁAø¶. F¼ŠÌ˜ «ð£ô 

ï‹ Þ‰Fò˜è÷£½‹ å¼ ïè¬ó«ò ñ£ŸP Ü¬ñ‚è º®»‹. 
ÜîŸ° à‡ì£ù ê‚F ï‹Iì‹ àœ÷¶.
 ²«îC‚ ªè£œ¬è¬ò ï£‹ ãŸA«ø£‹. Ýù£™ 
â‰îŠ ªð£¼œèœ ï‹ ï£†®™ àŸðˆF ªêŒò 
M™¬ô«ò£ ÜŠªð£¼œè¬÷ ï£‹  
ªõOï£†®™ Þ¼‰¶ Þø‚°ñF ªêŒ¶  
ªè£œ÷ô£‹. Ü‰î  Þø‚°ñFèœ ïñ‚° ô£ð‹ ðòŠðî£è¾‹, ï‹   
 MFèÀ‚°  à†ð†ìî£è¾‹ Þ¼‚è «õ‡´‹. Þ¶¾‹  ²«îC‚ 
ªè£œ¬èJ¡  «õÁ  ðKí£ñ‹ Ý°‹. «ñ½‹ GDP â¡ð¶ 
ñ†´‹ ï‹ ªð£¼÷£î£óˆ¬î â¬ì«ð£´‹ °Pfì£è Þ¼‚è  
º®ò£¶.«õÁ °Pf´è¬÷»‹ ï£‹  ãŸð´ˆî «õ‡´‹.
 (4) è™M ðŸP: è™M â¡ð¶ ªõÁ‹ õJÁ 
õ÷˜ŠðîŸ° Ü¡Á.  è™MJ¡ Íô è£óí‹, å¼ ñQî¬ù 
Cø‰î ñQîù£è ñ£ŸÁõîŸè£è ªè£´‚èŠð´Aø¶. î¡Â¬ìò 
ªñ£N,  î¡Â¬ìò ð‡ð£´, ²«îC, î¡Â¬ìò 
ðó‹ð¬ó «ð£¡ø¬õè¬÷ å¼õÂ‚° â´ˆ¶‚ ÃÁõ¶ è™M«ò. 
Þ¬îˆî£¡ ¹Fò è™M‚ ªè£œ¬è â´ˆ¶ º¡¬õ‚Aø¶. 
Þ¶ å¼ ï™ô ïìõ®‚¬èò£°‹.
5.ªð‡èœ ðŸP:
 ï‹ ï£†®¡ Þ™ôø õ£›Mò™ Iè¾‹ èõ¬ô ÜOŠðî£è 
àœ÷¶. ôwñí¡, Yî£M¡ ºèˆ¬î‚ Ãì ð£˜ˆî¶ 
A¬ìò£¶. Þšõ£Á Þ¼‰î ï‹ êºî£òˆF™ ªð‡èÀ‚° 
i†®½‹ ð£¶è£Š¹ Þ™¬ô, ªõOJ½‹ ð£¶è£Š¹ Þ™¬ô. 
Þîù£™ ï£‹ Ü¬ùõ¼‹ ªõ†Aˆ î¬ô °Qò «õ‡´‹. ï‹ 
ªð‡èÀ‚° ï£‹ ð£¶è£Š¹ ñ†´‹ ªè£´ˆî£™ «ð£î£¶. 

«ñ£è¡ ðèõˆF¡  
îêó£ à¬ó

்்கோ. மோலமரு்கன்

ஜதோடர்சசி 4ஆம் பக�ம்
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இந்தியாவில் இருக்கும் க�ாடீஸ்வர 
சாமியார�ள்  10 கேர�ளில் ஜக்கி 
்வாசுகேவ், அமிரோனந்ே மயி, ோோ 
ராம்கேவ், ரவிசங�ர, நிதயானந்ோ 
உள்ளிடகடார ்வரிசசயில் �ல்கி 
சாமியாரும் இருக்கிறார. 

1989ஆம் ஆண்டு ‘‘நான் விஷ்ணுவின் 
அ்வோரம், என் பேயர �ல்கி 
ே�்வான்’’ என்று, பசன்சன பூந்ேமல்லி 
கநமம் கிராமததில் ேடடசறசயப் 
கோடடார எல்.ஐ.சி ஏஜண்டா� 
இருந்ே விஜயகுமார. 

இன்று இ்வருக்கு ஆந்திரா, �ரநாட�ா உள்ளிடட 
மாநிலங�ள் அடஙகிய இந்தியாவில் ேர்வலா�வும், 
ஆப்பிரிக்�, ஐகராப்பிய நாடு�ளில் நூற்றுக்�ணக்கிலும் 
கிசை�ள் ேரந்து இருக்கின்றன. 

இந்ேச் சாமியாசர நம்பி உள்ளூர ேக்ேக�ாடி�ளும், 
ப்வளிநாடடுப் ேக்ே க�ாடி�ளும் ஏராைமா�க் 
�ாணிக்ச��சை ்வாரி ்வழஙகி இருக்கிறார�ள். 

அச்வபயல்லாம் இந்ேச் சாமியாரின் ்வருமானம். 

சுவிஸ ்வஙகியில் இந்தியக் �ாரேகரடடு�ள் கோடடிருந்ே  
ேணததிற்குரிய்வர�ளின் பேயர�சை மததிய அரசிடம் 
சுவிஸ அரசு ப�ாடுததுள்ைது. அந்ேப் ேடடியலில் 
நம்முசடய �ல்கி சாமியாரும் மாடடிக் ப�ாண்டார.  

அேன் விசை்வா� அண்சமயில் 40க்கும் கமற்ேடட 
இடங�ளில் �ல்கிக்குச் பசாந்ேமான ஆசிரமங�ளில் 
்வருமான ்வரிததுசறயினர கசாேசன இடடதில் ரூ.24 
க�ாடி இந்தியப் ேணமும்,  ரூ.9.8 க�ாடி மதிப்புள்ை 
ப்வளிநாடடு டாலர�ளும் ேறிமுேல் பசயயப்ேடடுள்ைன.

முேல் நாள், ்வருமான ்வரிச்கசாேசனயின் கோது 
கிசடதே ஆ்வணங�ளின் மூலம் இந்ேச் சாமியார 200 
க�ாடிக்கும் கமல் ்வரி ஏயப்பு பசயதுள்ைார என்ேது 
பேரிய்வந்திருக்கிறது.

இ்வரின் ஆசிரமததில் கசச்வ பசயே ேக்ேக�ாடிப் 
பேண்�ள் கூட, �ாணாமல் கோயவிடட பசயதிசயப் 
ேததிரிச�யில் ோரக்கிகறாம்.

�ல்கி சாமியாரின் ம�ன் கிருஷ்ணா ரியல் எஸகடட 
கோன்ற ேலபோழில்�சைச் பசயது்வந்துள்ைார. 

இேன் மூலம் இந்தியா மடடுமல்லாமல் ஆப்பிரிக்�, 
ஐகராப்பிய நாடு�ளிலும் ேல ஆயிரம் ஏக்�ர நிலங�ளும்  
இ்வர�ளிடம் இருக்கின்றன.

‘‘என் பேயர விஷ்ணு ே�்வான்’’ என்று பசான்ன 
இ்வருக்கு இவ்்வைவு பேரும் பசாதது கேச்வோனா? 

உசழக்கும் மக்�ள் �டவுளில் மயஙகி இந்ேச் 
சாமியார�ளிடம் ப�ாடுக்கும் �ாணிக்ச��ள் எவ்்வைவு 
பேரிய பசாதோ�ச் கசரந்திருக்கிறது! இசே ஏன் மக்�ள் 
உணரவில்சல.

�ல்கி சாமியார ஒரு ‘சாம்பிள்’ோன். இந்ே ‘சாம்பிள்’ 
ஏசனய �ாவிச் சாமியார�ள் அசன்வருக்கும் போருந்தும். 

மக்�ள் விழிக்�ாே ்வசர சாமியார�ள் விழிததிருப்ோர�ள். 
மக்�ள் விழிதோல் சாமியார�ளின் ‘தூக்�ம்’ நிச்சயம்.

பகே �லகி சோமியோர்

12-10-2019 அன்று ஜசன்்னை அண்ோந�ர் டோகடர் அம்கபத�ர் ஜபோறியோளர் 
சங�த ஜதோடக� விழோ ந்டஜபற்றது. இவ்விழோ்வத த்ே்ம ஏறறு 
ஜதோடககி ்வததோர் நோடோளுமன்்ற உறுப்பினைர் திருசசி சிவோ. கபரோசிரியர்  
சுப.வீரபோணடியன், ஜசலேப்பன் ஐ.ஏ.எஸ் ஆகிகயோர் வோழ்தது்ர வழஙகினைர். 
விழோவின் அறிமு� உ்ர்ய ஜசலவின் ஜசளநதரரோென் நி�ழ்தத, நி�ழ்சசி்யத 
ஜதோகுததளிததோர் உமோ. 

கசேம் மோவட்டத திரோவிட இயக�த தமிழர் கபர்வ சோர்பில மு.புவகனைஸ்வரி 
த்ே்மயில ‘ஜபரியோரும்- ஜபண�ளும்’ என்்ற த்ேப்பில 13.10.2019 
அன்று �ருததரங�ம் ந்டஜபற்றது. திரு.சுப்புேட்சுமி ஜெ�தீசன், கதோழர்  சுப.
வீரபோணடியன், எழுததோளர் இரோ.உமோ ஆகிகயோர் �ருதது்ர ஆறறினைோர்�ள். 
கதோழர்�ள் சிறபி ஜசலவரோஜ், புகேநதிரன், கமட்டூர் குமோர், ஆசிரியர் �நதசோமி 
ஆகிகயோர் இக�ருததரஙகில �ேநது ஜ�ோணடனைர்.

திரோவிட இயக�த தமிழர் கபர்வ, த்ே்ம அலுவே�ததில 13-10-2019 
அன்று சரவ்ன் த்ே்மயில நூல அறிமு�க கூட்டம் ந்டஜபற்றது. ‘ஒரு 
மனிதன் ஒரு இயக�ம்‘ என்்ற நூ்ே ஜவறறிசஜசலவனும், ‘தந்த ஜபரியோர் 
�ணட கபோரோட்டங�ளும் கபோரோட்ட உததி�ளும் என்்ற நூ்ே து்ரமுரு�னும் 
அறிமு�ம் ஜசயதனைர். �ோதர் மஸ்தோன், ரவி குமோர், சிதரோ, அன்பு, இநதுமதி, 
அ்றவோழி உள்ளிட்கடோர் இககூட்டததில �ேநதுஜ�ோணடனைர்.

அம்கபத�ர் ஜபோறியோளர் சங�த ஜதோடக�ம்

கசேததில ‘ ஜபரியோரும் - ஜபண�ளும் ’

ஜசன்்னையில நூல அறிமு�ம்
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ñ¶¬ó‚° Ü¼«è àœ÷ 
ñøõŠð†® â¡Â‹ á¬ó„ 

«ê˜‰îõ˜ ñ£íõ˜ êóõí°ñ£˜. 
î£›ˆîŠð†ì  Ü¼‰îFò˜ êÍèˆ¬î„ 
«ê˜‰îõó£ù ñ£íõ˜ êóõí°ñ£˜ 
êèñ£íõó£™ ü£FJ¡ ªðòó£™ 
î£‚èŠð†´œ÷£˜. êóõí°ñ£K¡ 
º¶¬è ñè£ßvõó¡ â¡Â‹ 
ñ£íõ˜ H«÷ì£™ ANˆ¶œ÷£˜. 
êñˆ¶õ‹ èŸÁˆ îóŠðì «õ‡®ò 
ðœO‚ÃìƒèO«ô«ò ü£FòŠ ð£°ð£´ 
Gô¾Aø¶. Ü‡¬ñ‚ è£ôƒèO™ Þ¶ 
«ð£¡ø ðô Gè›¾èœ ðœOèO™ 
ïì‚A¡øù. 

è‡µ‚°ˆ ªîKò£î A¼I «ð£™ 
ðóM‚ ªè£‡®¼‚°‹ Ý˜.âv.âv 
ñŸÁ‹ Üî¡ A¬÷ Ü¬ñŠ¹èœ ü£Fò 
Ü¬ñŠ¬ðˆ î‚è ¬õ‚°‹ ªð£¼†´ 
ü£F„ êƒèƒè«÷£´ ¬è«è£ˆ¶‚ 
ªè£‡´ ñ£íõ˜èœ ¬èJ™ ü£F‚ 
èJ¬ø‚ è†®M´A¡øù˜. Þ‰î 
ü£F‚èJ¬ø ÜÁˆ¶ âPò Üó² Ý¬íJ†ì£™ Üõ˜èœ 
Üó¬ê«ò Ió†´Aø£˜èœ. Ió‡´«ð£°‹ Ý†Cò£÷˜èœ 
Þ¼‰î£™ Þ‰î ï£´ Þ¼‡´î£¡ «ð£°‹.

Þ¶ «ð£¡ø Gè›¾èœ ªð¼‹ð£½‹ Aó£ñŠ ð°FèO«ô«ò 
ïì‚A¡øù. ü£FèO¡ ªî£°Š¹è÷£è«õ ï‹º¬ìò 
Aó£ñƒèœ Þ¼‰¶ õ¼A¡øù. ü£F åNò «õ‡´‹. 
ï£ègè õ÷˜„C ãŸðì «õ‡´‹.  ªê¡¬ù «ð£¡ø 
ªð¼ïèóƒèO™ Þ¼Šð¬îŠ «ð£¡Á ò£˜ å¼õ¬ó»‹ 
ü£Fò£™ Ü¬ìò£÷‹ è£íº®ò£î G¬ô ãŸðì «õ‡´‹. 
“âù¶ Aó£ñ„ Y˜F¼ˆîˆ F†ì‹ â¡ð¶ â¡ùªõ¡ø£™ 
ï£†®™ Aó£ñƒè«÷ âƒ°‹ Þ™ô£îð® ÜõŸ¬ø åNˆ¶ 
M´õ«îò£°‹” â¡Á 31.10.1944 Þ™ ß«ó£†®™ ï¬ìªðŸø 
Aó£ñ ÜFè£KèO¡ ðJŸCŠðœO Ý‡´ Mö£M™ î‰¬î 
ªðKò£˜ °PŠH†ì£˜. 2019 Þ½‹ ï£‹ Þ«î Þô‚¬è 
«ï£‚AŠ ðòE‚è «õ‡®J¼‚Aø¶.

î‰¬î ªðKò£K¡ è¼ˆ¶‚è¬÷ ñ£íõ˜èOì‹  
Üó² ªè£‡´ ªê™ô «õ‡´‹. ñ£íõ˜èÀ‚°‚  
ªè£‡´ ªê™½‹ º¡ ÝCKò˜èOì‹ ªðKò£K¡ 
è¼ˆ¶‚è¬÷»‹ Ü‹«ðˆèK¡ è¼ˆ¶‚è¬÷»‹ ªè£‡´ 

மாணவர்களைக் கிழிக்கும் ஜாதி
ªê™ô «õ‡´‹. ÝCKò˜èœ õ°ŠH™ 
ð£°ð£´ è£†ì£ñô£ ñ£íõ˜èœ 
ð£°ð£´ è£†´Aø£˜èœ? ðô Aó£ñŠ¹øŠ 
ðœOèO™ ÝCKò˜è«÷ î£›ˆîŠð†ì 
ñ£íõ˜è¬÷ˆ ¶Š¹ó¾Š ðEèO™ 
ß´ð´ˆ¶õ¬îŠ ð£˜‚A«ø£‹.

Þšõ÷¾ ð£°ð£´èÀ‚A¬ìJ™ 
Ü‰î ñ£íõ˜èœ âŠð®Š ð®‚è 
º®»‹? 

Þ‰î «ñ£êñ£ù G¬ô¬ò ñ£Ÿø 
Üó² ºòŸC â´‚è «õ‡®ò 
è£ôè†ìˆF™ ¹Fò è™M‚ 
ªè£œ¬è¬ò ÜPºèŠð´ˆî ñˆFò 
Üó² Ü¬ùˆ¶ ïìõ®‚¬èè¬÷»‹ 
«ñŸªè£‡´ õ¼Aø¶. ï£‹ âŠ«ð£¶«ñ 
¹¶¬ñ¬ò M¼‹¹Aøõ˜èœî£¡. 
Ýù£™ Þ‰î ¹Fò è™M‚ ªè£œ¬è 
â¡ð¶ ðö¬ñJ½‹ ðö¬ñò£ù¶. 
°¼°ô‚ è™M¬ò ïiù º¬øJ™ 
ÜPºèŠð´ˆ¶õ¶. Þ‰î‚ è™M‚ 

ªè£œ¬èJ™ º‚AòŠ ðƒ° õAŠðõ˜èœ ÝCKò˜è÷¡Á. 
àœÙ˜ êÍèˆFù«ó Ýõ˜. ðœO‚ Ãìƒèœ àœÙ˜ 
êÍèˆFùK¡ H®J™ î£¡ Þ¼‚°‹. ðœO‚Ãìƒèœ 
º¿¬ñò£è ÜóC¡ è†´Šð£†®™ Þ¼‚°‹«ð£«î Þšõ÷¾ 
õ¡º¬øèœ ïì‚°‹ «ð£¶, àœÙ˜ êÍèˆFùK¡ H®J™ 
ðœOèœ Þ¼‰î£™ G¬ô¬ñ âŠð® Þ¼‚°‹ â¡ð¬î ï£‹ 
â¡EŠð£˜‚è «õ‡´‹. ð£ìˆF†ìƒèO™ “Þ‰Fò”Š 
ð£ó‹ðKò º¬øèÀ‚°ˆî£¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ÜO‚èŠð´‹. 
“Þ‰Fò”Š ð£ó‹ðKò º¬øèO™ ü£Fò «õÁð£´è¬÷ˆ 
îMó «õÁ â¡ù Þ¼‚Aø¶. ÞŠð®Šð†ì ªè£®ò 
«ï£Œ ï‹º¬ìò °ö‰¬îè¬÷ˆ î£‚è Þ¼‚Aø¶. Þ‰î 
«ï£¬òˆ î´ˆî£è «õ‡®ò è†ì£òˆF™ ï£‹ â™«ô£¼‹ 
Þ¼‚A«ø£‹. 

Üîù£™î£¡ ü£FJ¡ ªðòó£™ ÞN¾ð´ˆîŠð†´ º¶° 
AN‚èŠð†ì ªêŒF¬ò‚ «è†´ ï£‹ ÝˆFóŠð´A«ø£‹, 
Üõ˜èœ îƒèœ ªêò™ F†ì‹ êKò£è G¬ø«õÁõ¬î 
â‡E Ýù‰îŠð´Aø£˜èœ. Þ¡Á å¼ ñ£íõ¼‚° 
º¶° AN‚èŠð†®¼‚Aø¶. ÞŠ«ð£«î ï£‹ MNˆ¶‚ 
ªè£œ÷ «õ‡´‹. ãªùQ™ ÞQ õ¼‹ è£ôƒèO™ 
ñ£íõ˜è«÷ AN‚èŠð´õ£˜èœ.

மோ. உதயகுமோர்

2ஆம் பக�த ஜதோடர்சசி
ï‹ ï£†¬ì»‹, i†¬ì»‹ êñˆ¶õˆ¶ì¡ ïìˆF ªê™½‹ 
ÜFè£óˆ¬î»‹ ï£‹ Üõ˜èOì‹ ªè£´‚è «õ‡´‹. 
ÜîŸè£è ï£‹ Ü¬ùõ¼‹ àîM ªêŒò «õ‡´‹.
 º®¾¬óJô êƒ‚ âŠ«ð£¶‹ Þ‰Fò£, å¼ Þ‰¶ 
ó£wìó‹ â¡ð¬î ñ¬øŠð¶ Þ™¬ô â¡Á ðèõˆ 
ÃÁAø£˜. Þ‰¶ â¡ðõ¡ Þ‰î àôèˆF™ àœ÷ å«ó 
à‡¬ñ ð™«õÁ õ®õƒèO™ ªõOŠð´Aø¶ â¡ð¬î 
ï‹¹ðõ¡. Üîù£™ ï£‹ Ü¬ùõ¼‹ îˆî‹ ð£¬îJ™ 
ªê¡Á å¡ø£èŠ ðó‹ªð£¼¬÷ Ü¬ìòô£‹ â¡Á 
º®‚Aø£˜.

«ñ£è¡ ðèõˆ à¬óJ™ Þ¼‰¶ W›‚è‡ì¬õ àÁFò£Aø¶.
1. êƒ‚ Ü¬ñŠ¹ HK¾ 370-ä «ñ£® Üó² ªêòLö‚è„ 

ªêŒîF™  ñA›„C Ü¬ì‰¶ Þ¼‚Aø¶.

2. Ã†´Š ð´ªè£¬ôèÀ‹, ªð£¼÷£î£ó ºì‚èˆF¡ 
î£‚èˆF¡  iKòˆ¬î êƒ‚ Ü¬ñŠ¹ º¿¬ñò£è 
àí˜‰F¼‚èM™¬ô. ñ£ø£è  Þ¬õè¬÷ Üó²‚° 
ªè†ì ªðò˜ ªè£‡´ õ¼õîŸ° âFKèO¡   
Å›„CJ¡ ªõOŠð£ì£è‚ è¼¶Aø¶.

3. ¹Fò è™M‚ ªè£œ¬èò£™ êƒ‚ Ü¬ñŠ¹ ñA›„CJ™ 
àœ÷¶.

4.  ªð‡èœ ð£¶è£Š¹Š ðŸP êƒ‚ èõ¬ô ªè£‡´ 
Þ¼‚Aø¶.  Üîù£™ Üó² õ¼‹ Ý‡´èO™ Cô 
ïìõ®‚¬èèœ â´‚è‚ Ã´‹.

5. êƒ‚ Ü¬ñŠ¹‹, «ñ£® Üó²‹ îƒèÀ‚°œ ï‹H‚¬è«ò£´‹,  
¹Kî«ô£´‹ êƒA¡ «è£†ð£´è¬÷ º¡ªù´ˆ¶„ 
ªê™A¡øù.

6. ÞŠ«ð£¬î‚° «ñ£® Üó²‚° êƒA™ Þ¼‰¶ â‰î 
Ýðˆ¶‹ Þ™¬ô.  «ñ£®»‹, û£¾‹ Ü‰î Ü¬ñŠH¡ 
ï‹H‚¬è‚° àKòõ˜èœ Ýõ˜.


