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இதுதான்  
நடிகர் ரஜினி 
அரசியல்
தலையங்கம்வெற்றிசவசெலென் ஆர்.இளமெழுதி

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் 
பார்்வையில் கடவுள் உணடா?

ஆதிக்க ம�ாழிக்கு  
640 ககாடியா?

சுப.வீ்ரபாண்டியன் 

ட்ரம்ப்பைக் க�ொண்ொடும நொடு  !  
தில்லியில�ொ து்பபைொக்கிச் சூடு !!

நூல் அறிமுகம்
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அமெரிக்காவில் ‘ஹவ் டி 
மெகாடி’ என்கால், இந்தியகாவில்  
‘நெஸ்மே ட்ரம்ப்’. இருவருககும் ஓர் 
ஒற்றுமெ உண்டு. அமெரிக்காவில் 
அவரும், இந்தியகாவில் இவரும் 
இந்தியர்்மை நசுககுகின்னர் 
என்பதுேகான அது!

ஒருவம்ர ஒருவர் ம்பகாற்றிப்  
பு்ழ்ந்து புை்காங்கிேம் அமைந்து 
ம்காண்டிருககும் மவமையில், 
ேன ம்பச்சுககிமையில் ட்ரம்ப் 
ஒனம்க குறிப்பிடுகி்கார். 
"இந்தியகாவும், அமெரிக்காவும் 
இஸ்்காமிய தீவி்ரவகாேதேகால் 
்பகாதிக்ப்்படடுளைன. இஸ்்காமிய தீவி்ரவகாேதமே ஒழிததுக்டை 
இந்தியகாவுைன அமெரிக்கா இமைந்து மெயல்்படும்" எனகி்கார் 
ட்ரம்ப். 

ெே அடிப்்பமையில் ெக்மைப் ்பகாகு்படுததி, ஒரு குறிப்பிடை 
ெேததினம்ர அழிப்்பேற்கு இருவரும் முடிமவடுதது விடைனர் 
என்பமேமய இது ் காடடுகின்து. தீவி்ரவகாேததிற்கும்,  ெேததிற்கும் 
எனன மேகாைர்பு? எந்ே ெேததில்  தீவி்ரவகாேம் இல்ம்? 
ஏன ஒரு குறிப்பிடை ெேதமே ெடடும் குறிமவககின்னர்?  

இப்்படி மவளிப்்பமையகா் ெே மவறி அ்ரசியல் குஜ்ரகாததில் 
ம்பெப்்படடுக ம்காண்டிருந்ே மந்ரததில்ேகான, தில்லியில் ெக்ளின 
மீது ஒடுககுமும் ்டைவிழ்தது விைப்்படைது. 

தில்லியில் ஷகாஹின ்பகாக எனனுமிைததில் குடியுரிமெத திருதேச் 
ெடைததிற்கு எதி்ரகா், ் ைந்ே இ்ரண்டு ெகாேங்்ளுககும் மெ்கா் 
ெக்ள மேகாைர் ம்பகா்ரகாடைம் நைததி வருகின்னர்,  அந்ேப் 
ம்பகா்ரகாடைம் இனறு நகாடு முழுவதும்  ்ப்ரவிக ம்காண்டுளைது. 
அது குறிதது ெக்மை அமைததுப் ம்பெகாெல், "உங்்ைகா் 
எவ்வைவு முடியுமெகா அவ்வைவு தூ்ரம் நீங்்ள எதிர்ததுப் 
்பகாருங்்ள"  (Oppose as much as you can)  எனகி்கார் 
அமிதஷகா. எவ்வைவு ஆைவம்! 

மநற்று தில்லியில், ஜகா்ப்ரகா்பகாத எனனும் ்பகுதியில் ம்பகா்ரகாடைததில் 
ஈடு்படை ெக்ளுககு எதி்ரகா், ்பகாஜ் மவச்  மெர்ந்ே ்பில் 
மிஸ்்ரகா (அந்ே ஊர் மஹச். ்ரகாஜகா ம்பகாலிருககி்து) என்பவரின 
ேம்மெயில் ஒரு கும்்பல் சி ஏ ஏ ஆே்ரவுப் ம்பகா்ரகாடைம் 
நைததியுளைது. (ஆே்ரவுககு ஏன ம்பகா்ரகாடைம்!) அப்ம்பகாது 

அங்கு ஏற்்படை மெகாேம்த ேடுப்்பேகா்ச் மெகால்லி அங்குவந்ே 
்காவல்தும், ேடியடி, துப்்பகாககிச் சூடு நைததியுளைது. ஒரு 
்காவ்ர் உள்பை ஐவர் இ்ந்து விடைனர்.  

இங்ம் இ்ரண்டு மெய்தி்மை நகாம் ்வனததில் ம்காளை 
மவண்டியுளைது.  நகாடடின ம்பகாருைகாேகா்ரம் ்படு ்பகாேகாைதமே 
மநகாககிச் மெனறு ம்காண்டிருககும் மவமையில், அது குறிததுக 
்வம்ப்்பைகாெல், ெேததின ம்பய்ரகால் ெக்மை ஒடுககும் 
மவம்மய அ்ரசு மெய்து வருகின்து. இனமனகானறு, இஸ்்காமிய 
ெக்மைத ேனிமெப்்படுதே முயல்கி்து.  

இது இஸ்்காமிய ெக்ளின ம்பகா்ரகாடைம் அனறு. ெேச் 
ெகார்பினமெமய ஆேரிககும் ஒவ்மவகாருவரின ம்பகா்ரகாடைமும் 
ஆகும். ஈைதேமிைருக்கான குடியுரிமெப்  ம்பகா்ரகாடைமும் 
ஆகும். ேமிழ்நகாடமைப் ம்பகாறுதேவம்ர, அந்ேச் ெடைததிற்கு 
ஆே்ரவகா் வகாக்ளிதே அதிமு், ்பகாெ் ஆகிய ் டசி்ளுககு 
எதி்ரகான ம்பகா்ரகாடைமும் ஆகும்! 

ெக்ளின ம்பகா்ரகாடைததிற்கு ஆே்ரவகா், 2 ம்காடிப் 
ம்பர்்ளிைம் ம்மயகாப்்பம் ம்பற்்  திமு் ேம்மெயி்கான 
கூடைணியும், இந்தியகாமவமய திரும்பிப் ்பகார்க் மவதே 
ெகாம்பரும் ம்ப்ரணிமயத  திருச்சியில் நைததிய விடுேம்ச் 
சிறுதமே்ள ்டசியும் ்பகா்ரகாடடிற்குரியன. 

இஸ்்காமியர்்ளும், ஈைதேமிைர்்ளும் நம் ்ரதேம், நம் உ்வு, 
நம் மெகாந்ேச்  ெம்காே்ரர்்ள. ஆரியப் ்பகார்ப்்பனர்்ள  ெடடுமெ 
நெககு அந்நியர்்ள! 
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மெழுமெ ெற்றும் புனிேதேனமெ ஆகிய ்கா்ரைங்்ைகால், 
்ைவுைர்்ளின மெகாழியகான ெெஸ்கிருேம் ெடடுமெ மேசிய 
உ்வகாைல்்ளுக்கான ம்பகாதுத ேைெகா் இருக் முடியும்.

� -க�ோல்ோல�ர்�(Bunch�of�Thoughts,�பக�ம்�112)

்ைந்ே மூனறு ஆண்டு்ளில், ெெஸ்கிருே மெகாழியின வைர்ச்சிககு 
ெடடும் ரூ. 643.84 ம்காடி நிதிமயச் மெ்விடடுளைேகா் 
நகாைகாளுென்ததில் ஒனறிய அ்ரசு அறிவிததுளைது. அமே மந்ரம், 
ேமிழ் உளளிடை பி் மெவ்வியல் மெகாழி்ளுககுக கும்வகான 
அைமவ நிதி ஒதுக்ப்்படடுளைது, மெகாழி்மை அணுகுவதில் 
இந்திய அ்ரசுககு உளை ெெததுவெற்் ெனப்்பகாங்ம்மய இது 
்காடடுகி்து.

ேமிழுககு ெடடும் இந்ே நிம் எனறு எண்ணிவிை மவண்ைகாம். 
2019-20 ஆண்டிற்குத ேமிழ், ்னனைம், மேலுங்கு ஆகிய 
மெகாழி்ளுககு ஒதுக்ப்்படடுளை மேகாம் மும்மய 10.59, 
1.07 ெற்றும் 1.07 ம்காடி்ைகாகும். ஆனகால் ெெஸ்கிருேததிற்கு 
ெடடும் ரூ. 231.15 ம்காடி ஒதுக்ப்்படடுளைது. ெற்் மெவ்வியல் 
மெகாழி்மைப் ம்பகா், மெவ்வியல் மெகாழி்ைகான ெம்யகாைம் 
ெற்றும் ஒடியகா மெகாழி்ளின வைர்ச்சிக்கா்த ேனியகா் ஒரு 
நிதியம் இனனும் உருவகாக்ப்்பைவில்ம். உதே்ர்காண்ட ெகாநி் 
அ்ரமெகா, இதுவம்ரயில் உருது மெகாழியில் எழுேப்்படடிருந்ே 
இ்ரயில் நிம்யங்்ளின ம்பயர்்மைச் ெெஸ்கிருே மெகாழிககு 
ெகாற்்ப்ம்பகாவேகா் அறிவிததுளைது. 

ஒரு்பக்ம், ேஞமெப் ம்பரிய ம்காயில் குைமுழுகம்த ேமிழில் 
நைததுவேற்ம் நீதிென்தமே நகாடும் நிம்ேகான ேமிழ்நகாடடில் 
உளைது. ெறு்பக்மெகா அண்ைகா ்பல்்ம்க்ை்ததில் ் ல்வியின 
ம்பய்ரகால் ெெஸ்கிருேதமேயும், ெனகாேனதமேயும் திணிககும் 
முயற்சி நமைம்பறுகி்து. 

புதிய ்ல்விக ம்காளம்யின மூ்ம் ெெஸ்கிருேதமேத 
திணிககும் முயற்சி ஒருபு்ம் நைக், ெெஸ்கிருேம் ம்பசினகால் 
ெர்க்ம்ர கும்யும் எனறு ்பகாஜ் நகாைகாளுென் உறுப்பினரின 
ம்பச்ெகால், ்பகாஜ் ெந்தி சிரிததுக ம்காண்டிருககி்து. ்ைந்ே 
வகா்ரம் ் கமனௌ ்பல்்ம்க்ை்ததில் ம்பசிய உதே்ரப்பி்ரமேெ 
முேல்வர்  மயகாகி ஆதிதயநகாத எல்்கா இந்திய மெகாழி்ளுககும் 
ெெஸ்கிருேமெ அடிப்்பமை எனறு உைறிகம்காடடியிருககி்கார்.

ஆர்.எஸ்.எஸ்.-இன ம்காளம்்மைச் சி்ரமெற்ம்காண்டு 
நிம்மவற்றி வரும் ்பகாஜ் அ்ரசு, ் காங்கி்ரஸ் அ்ரசில் ெெஸ்கிருேததின 
வைர்ச்சிக்கா்ச் மெய்யப்்படை நைவடிகம்்மைத மேகாைர்வதில் 
வியப்பில்ம். ஏற்ம்னமவ, இந்திமயத திணிப்்பேன மூ்ம் 
ெம்மு்ெகா் ெெஸ்கிருேத திணிப்பில் ஈடு்படடிருந்ே நடுவண் 
அ்ரசு, இப்ம்பகாது மந்ரடியகா்மவ ெெஸ்கிருேதமே ெடடும் 
வைர்ககும் முயற்சியில் ஈடு்படடுளைது. இேமன உைர்ந்மே 
ேமிை்ம் அனறிலிருந்து இனறுவம்ர, இந்தித திணிப்ம்ப 
எதிர்ப்்பதில் பி் ெகாநி்ங்்ளுககு முனமனகாடியகா்த தி்ழ்ந்ேது; 
இனறும் தி்ழ்கி்து.

  நடுவண் அ்ரசில், ் காங்கி்ரஸ் இருந்ேகாலும் ்பகாஜ் இருந்ேகாலும், 
இந்தி அல்்து ெெஸ்கிருேதமேத திணிககும் ம்பகாககு மேகாைர்ந்து 
நமைம்பற்று வருகி்து. மெகாழிவழித மேசிய உைர்ச்சிமய 
ெழுங்்டிக்ச் மெய்வேற்்கான இதும்பகான் முயற்சி்ளுககு 
எதி்ரகா் ெகாநி் அ்ரசு்ள மேகாைர்ந்து கு்ரல் ம்காடுக் 
மவண்டும். இந்தி மெகாழியின வைர்ச்சிமய ஊககுவிப்்பது, 
ஒனறிய அ்ரசின ்ைமெயகாகும் (Article 351 - It shall be 
the duty of the Union to promote and spread the Hindi lan-
guage) எனறு மெகால்லும் இந்திய அ்ரெமெப்பின 351வது 
உறுப்பு, கூடைகாடசித ேததுவததிற்ம் மு்ரைகானது. இப்பிரிவு 
அ்ரசிய்மெப்புச் ெடைததில் இருந்து நீக்ப்்பை மவண்டும். 
அப்ம்பகாதுேகான இந்தியகாவின ்பனமெததுவம் ்காக்ப்்படும். 

்பல்மவறு மெகாழி்மைப் ம்பசும் ெக்ளின வரிப்்பைதேகால் 
நமைம்பறும் இந்திய அ்ரசு, ஒரு மெகாழிமய வைர்ப்்பேற்்கா் 
ெடடும் அைவில்்காெல் ்பைதமே வகாரியிம்ப்்பது மெகாழிச் 
ெெததுவததிற்கு எதி்ரகானது ெடடுெனறு, கூடைகாடசித 
ேததுவததிற்ம் எதி்ரகானது. இேமன  ஒனறிய அ்ரசு உை்ர 
மவண்டும்.

ஆதிக்� க�ொழிக்கு  
640 ல�ொடியொ?

வவற்றிசவசெலவன்
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இதுதான் நடிகர் ரஜினி அரசியல

அனைத்துக் கட்சிக் கூட்்டம்

திண்டுக்கல், மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு

13-02-2020 அன்று செமூக நீதிக்கு எதிரான மத்திய பாஜக அரசின் நடெடிக்்க்ய 
எதிர்க்கும விதமாக திராவிடர் கழகத் த்ைெர், ஆசிரியர் கி.வீரமணி அெர்கள், 
வசென்்ன வபரியார் திடலில அ்னத்துக் கட்சிக் கூட்டத்்தக் கூட்டியிருநதார். 
அநதக் கூட்டத்தில திராவிட இயக்கத் தமிழர் பபர்ெயின் வபாதுச வசெயைாளர் 
பதாழர் சுப.வீராபாண்டியன் கைநது வகாண்டு பபர்ெயின் கருத்்தப் பதிவு 
வசெயதார். அெருடன் பதாழர்கள் எழில.இளஙபகாென், மு.மாறன், எட்வின், 
முத்்தயா குமரன், கார்த்திக் ஆகிபயாரும கைநது வகாண்டனர்.   

21-02-2020 அன்று மத்திய பாஜக அரசின் இநதியக் குடியுரி்மத் திருத்தச 
செட்டத்திற்கு எதிராக திண்டுக்கல, பபகமபூரில ந்டவபற்ற எதிர்ப்புக் கூட்டத்தில 
திராவிட இயக்கத் தமிழர் பபர்ெ சொர்பாக பதாழர் புபைநதிரன் த்ை்மயில 
பபர்ெத் பதாழர்கள் கைநது பகாண்டார்கள்.   

பேரா.கருணாைந்தம் கருத்்தரஙகம்

16-02-2020 அன்று ‘‘பமாடியின் மக்கள் ெரைாறும, ெரைாற்றுத் திரிபுகளும’’ 
என்ற த்ைப்பில திராவிட இயக்கத் தமிழர் பபர்ெயின் திண்டுக்கல 
மாெட்டம சொர்பாக நடத்தப்பட்ட கருத்தரஙகில பபராசிரியர் கருணானநதம 
கருத்து்ர ெழஙகினார்.

தூததுககுடி மவேகாந்ேகாவின 
ஸ்மைர்ம்ட ஆம்ககு எதி்ரகா் ெக்ள 
கூடிப் ம்பகா்ரகாடைம் நைததிய ம்பகாது 
்காவ்ர்்ளின துப்்பகாககிச் சூடடில் 
சி்ர் உயிரிைந்ேனர்.

இமேக ம்டை நடி்ர் ்ரஜினி தூததுககுடிககு 
ஓமைகாடிச் மெனறு ்பகார்தது விடடுச் 
மெனமன திரும்பினகார். அப்ம்பகாது அவர் 
அளிதே ம்படடியில் ் காவ்ர்்ள மீது 
எந்ேத ேவறும் இல்ம். ம்பகா்ரகாடியவர்்ள எல்்காம் 
வனமும்யகாைர்்ள எனறு மெகானனகார். 

்ரஜினியின மேகாைர் ம்பச்சு்ள எல்்காம்  
ஆர்.எஸ்.எஸ், ்பகாஜ்மவச் ெகார்ந்மே இருககின்ன.

இந்நிம்யில் தூததுககுடி துப்்பகாககிச் சூடு குறிதது 
விெகாரிககும்  ஒருந்பர் ஆமையம் நடி்ர் ்ரஜினிமய, 
மநரில் வ்ர ஆமையிடைது.

ேகான மநரில் வந்ேகால் ்ரசி்ர்்ள கூடைம் ம்பரும் அைவு 
கூடிவிடுவகார்்ள. அது விெகா்ரமைமயப் ்பகாதிககும். 
ஆ்மவ மநரில் வருவதில் இருந்து ேனககு வி்ககு 
அளிககுெகாறு ெனு ம்பகாடடிருககி்கார், நடி்ர் ்ரஜினி.

இது ‘ேெகாஷ்’ஆ் இருககி்து. 

இதுவம்ர நடி்ர் ்ரஜினி எந்ேப் ம்பகாது நி்ழ்விலும் 
்்ந்து ம்காளைவில்ம்யகா? 

தூததுககுடி துப்்பகாககிச் சூடடிற்குப் பின தூததுககுடி 
மென்காம்ர அவர். அப்ம்பகாழுது அங்கு ்ரசி்ர்்ள கூடைம் 
்டடுக்ைங்்காெல் கூடி, அவ்ரகால் ெடைம் ஒழுங்கு 
்பகாதிக்வகா மெய்ேது? அல்்து அவர் ெகாறுமவைமிடடுச் 
மென்கா்ரகா?

ேகான ஒரு ம்பரிய ் டசிமய உருவகாககி ஆடசிமயப் 
பிடிப்ம்பன எனறு ் னவு ் ண்டு ம்காண்டிருககும் ்ரஜினி, 
எந்ே இைததிற்கும் மநரில் மெல்்காெல், ெக்மைச் 
ெந்திக்காெல் எப்்படி அ்ரசியல் நைததுவகார்? 

அவர் ்டசிமய ஆ்ரம்பிததுவிடை பி்கு அவர் 
ெக்ள ெததியில் ம்பகா்மவண்டுமெ, ம்பகாவகா்ரகா? 
ம்பகா்ெகாடைகா்ரகா? அங்ம்ல்்காம் ்ரசி்ர் கூடைம் 
ஏ்ெகா் கூடிச் ெடைம் ஒழுங்கு ம்டடுப் ம்பகா்காேகா!

ெக்ளுக்கா் ெக்ளுைன இருப்்பவர்ேகான ேம்வர். 
ெக்ளுககு எதி்ரகா், அ்ரசுககு ஆே்ரவகா்த துப்்பகாககிமய 
ஜனநகாய்ப்்படுததும் ெனிேர் எனறுமெ ேம்வ்ரகா் 
முடியகாது. 

ேம்மெப் ்பண்பு என்பது ்படிதது வருவது 
அனறு. அது ெக்மைகாடு இருந்து ம்பறும் அனு்பவம். 
தூததுககுடி ம்பகா்ரகாடைததினம்பகாது ம்பகா்ரகாடிய ெக்மை 
வனமும்யகாைர்்ள எனறு மெகானன நடி்ர் ்ரஜினி்காந்த 
ஒருந்பர் ஆமையம் அமைககும்ம்பகாது மநரில் மெனறு 
அவரின வகாககு மூ்தமேப் ்பதிவு மெய்ய மவண்டும். 
ஆனகால், நடி்ர் ்ரஜினி நடி்்ரகா் ெடடுமெ இருக் 
முடியும், ஒரு நகாளும் ேம்வ்ரகா் முடியகாது என்பமே 
அவரின ‘்பயம்’ ்காடடிவிடைது.

அவர் ஆர்.எஸ்.எஸ்-இன மு்மூடி என்பது மீண்டும் 
மீண்டும் உறுதி ஆகிக ம்காண்டிருககி்து.
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Published By Dravida Iyyakka Tamilar Peravai. . Editor Suba. Veerapandian, 

உ்்ம் ம்பகாற்றும் அறிவியல் அறிஞ்ரகான ஸ்டீ்பன ஹகாககிங் 
எழுதியுளை ‘Brief answers to the big questions’ எனனும் 
அவருமைய நூல் குறிதே அறிமு்ெகா்த தி்ரகாவிை இயக்த 
ேமிைர் ம்ப்ரமவப் ம்பகாதுச்மெய்காைர் சு்ப.வீ அவர்்ளின 
அறிவுதமேைல் கூடைததின உம்ர வடிவமெ இந்நூல். ் ைவுள 
உண்ைகா எனகி் ம்ளவிககு விமைமேடிய ஸ்டீ்பன ஹகாககிங் 
்பயைததின முடிவில் ேததுவம்,ெேகம்காட்பகாடமை பு்ம்ேளளி 
அறிவியலின ்பகாமேயில் ்பயணிதது விமை்காணுகி்கார்."்ைவுள 
இல்ம்" எனறு.அவரின முடிவிற்கு வலுமெர்ககும் விேெகா் 
்பல்மவறு அறிவியல் அறிஞர்்ளின கூற்று்மையும்,அறிவியல் 
ெகார்ந்ே ேர்க்தமேயும் முனமவககி்கார். முேல் இயலின 
ேம்ப்ம்ப ் ைவுள இருககி்கா்ரகா எனகி் ம்ளவிமயகாடு புதே்ம் 
மேகாைங்குகி்து. ்பல்்காயி்ரம் ஆண்டு்ைகா் விவகாதிக்ப் 
்படடுக ம்காண்டிருகி் மெய்திேகான "்ைவுள இருககி்கார், 
இல்ம்" என்பது. இந்ே விவகாேம் நகாடு்ள ் ைந்து,வயதுவ்ரம்பு்ள 
அற்று,எல்்காத ேைங்்ளிலும் ்படிதேவர்்ள,்படிக்காேவர்்ள எனறு 
்பகா்ர்படெம் இல்்காெல் நைந்து ம்காண்டிருககி்து. இது வம்ர 
இந்ே விவகாேததிற்குத ேததுவ அறிஞர்்ளும்,ெேப்ம்பகாே்ர்்ளுமெ 
விமை மேடிகம்காண்டு இருந்ேகார்்ள. ஆனகால் இந்ே 
21ஆம் நூற்்காண்டில் அறிவியல் ெகார்ந்ே 

- ஆர்.இளம்வழுதி

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் பார்வையில் 
கடவுள் உணடா?

நூல் அறிமுகம்
முடிமவ முேல் மும்யகா் முன மவததிருககி்கார் ஸ்டீ்பன 
ஹகாககிங். இவருககு முனபு ்பல்மவறு அறிவியல் அறிஞர்்ள 
இருந்ேகார்்ள. ஆனகால் அவர்்ள யகாரும் இவம்ரப்ம்பகால் 
ேன முடிவில் உறுதியும் ேனனம்பிகம்யும் உமையவர்்ைகா் 
இருந்திருக்வில்ம். ஐெகநியூடைன,ஆல்்பர்ட ஐனஸ்டீன, 
ரிச்ெர்ட ைகாககினஸ், அரிஸ்ைகார்்ஸ் எனறு ்பல்மவறு 
அறிஞர்்ளின ெேகம்காட்பகாடமையும் ்ைவுள ்பற்றிய 
அவர்்ளின முடிவு எப்்படிப்்படைேகா் இருககி்து என்பமேயும் 
நெககு அறிமு்ம் மெய்து மவககி்து இந்நூல். 

ஸ்டீ்பன ஹகாககிங் மெகாழியில் மெகால்் மவண்டுெகானகால்,  
‘‘்ைவுள இருககி்கா்ரகா இல்ம்யகா என்பமே மெய்ப்பிப்்பது 
எல்்காம் என மநகாக்மெகா,மவம்மயகா இல்ம் நகான 
அேற்்கா்மவல்்காம் இந்ேப்புதே்தமே எழுேவில்ம். 
ஆனகால் என அறிவியல் எனககு எனன மெகால்கி்மேகா 
அமே உ்கிற்குச் மெகால்்காெல் ம்பகா்ககூைகாது என்பேற்்கா் 
இமே எழுதுகிம்ன’’ எனகி்கார். அவர் அறிவியல் ம்காட 
்பகாடு்ளின அடிப்்பமையில் இயற்ம்மய விஞசிய ஒனறு 
கிமையகாது  எனறு முடிவுமெய்கி்கார். ‘‘இயற்ம்ேகான 

்ைவுள என்பது உங்்ள விருப்்பெகா் இருக்்காம். 
அப்்படி எதுவுமில்ம். ் ைவுள எனறு ஒருவர் உட்கார்ந்து 
ம்காண்டு இமேமயல்்காம் மெய்வேற்கு எந்ே வகாய்ப்பும் 
இல்ம்’’ எனகி்கார். மெலும் அந்ேப் புதே்ததில், 
‘‘நகான ம்பகான பி்கு இந்ே ஆய்வு்ள ் கா்்கா்ததிற்கும் 
நீடிககும். எேமனயும் மீண்டும் மீண்டும் மெகாேமனககு 
உளைகாககுவது ேகான அறிவியல். எமேச்மெகானனகாலும் 
அப்்படிமய நம்பிக ம்காளவது ெேம். நகான அறிவியல் 
ெகார்ந்ேவன’’ எனகி்கார். 

இந்நூல் ஒரு ம்பரும் ் ைம் ஒரு மெம்புககுள அமைததுக 
ம்காடுததுளைது. யகாவரும் வகாங்கிப் ்படியுங்்ள அறிவியல், 
முற்ம்பகாககு சிந்ேமன மிக் வகாழ்கம்மய வகாழுங்்ள.

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் பார்வையில் கடவுள் உணடா?
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கா்தலர் நாள் கருத்்தரஙகம் குடியுரினமச் சட்்டத்திற்கு எதிர்ப்பு

பிப்ரெரி 14, காதைர் நாள் கருத்தரஙகத்்தக்  காஞ்சி மாெட்டத் திராவிட 
இயக்கத் தமிழர் பபர்ெ,  சிட்ைபாக்கத்தில நடத்தியது. அதற்கு ஆர்.எஸ்.எஸ்  
குமபல கடும எதிர்ப்பு வதரிவித்த நி்ையில மாெட்டச வசெயைாளர் 
இளமாறன், தாமபரம பமாகன், தாமபரம வசெநதில, இளஙபகா 
உள்ளிட்ட பதாழர்கள் அக்கருத்தரஙகத்்தச சிறப்பாக நடத்தினார்கள். 
இக்கருத்தரஙகில பதாழர் சுப.வீரபாண்டியன் சிறப்பு்ர ஆற்றினார். 
மருத்துெர் எழிைன், கவிஞர் செலமா, பதாழர்கள் சிஙகராயர், சிற்பி வசெலெராஜ்,  
எட்வின், மு.மாறன் உள்ளிட்படார் கைநது வகாண்டனர்.  

குடியுரி்மத் திருத்தச செட்டத்்த எதிர்த்து வசென்்ன ெண்ணாரப்பபட்்டயில 
மக்கள் வதாடர் பபாராட்டம நடத்தி ெருகின்றனர். 24-02-2020 அன்று 
பபர்ெயின் வபாதுச வசெயைாளர் சுப.வீரபாண்டியன், து்ணப் வபாதுச 
வசெயைாளர் சிஙராயர், பதாழர்கள் மு.மாறன், முத்்தயா குமரன், எட்வின், 
செநதானம, அமபத்தூர் ராஜு, பெலூர் வஜகன் உள்ளிட்படார் பநரில வசென்று 
பபாராட்டத்திற்கு திராவிட இயக்கத் தமிழர் பபர்ெயின் ஆதர்ெத் வதரிவித்தனர்.  


