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்மாற்றம்
முன்னேற்றம் 
லி்�ானி! 

சுப. வீரபாண்டியன்

 பபட்ரால் டீசல் எரிவாயு - –
்்மாடி�ால்  

்மககள் படும்பாடு!
ொரதாததவி

பதா்டரும்  
வஞசக வரலாறு!

மா.உதயகுமார்
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ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சமூக வலைத்தளஙகளில் 
ஒரு சசய்திலைப் படித்ததும்,  அதிர்ச்சிைலைந்து  
நண்பர் லியைோனி எண்ணுக்குத ச்தோலையபசி 
சசய்ய்தன். ஒரு சோலை விபததில் லியைோனி 
இறந்துவிடைோர் என்பய்த அந்்தச் சசய்தி.  அந்்தத 
ச்தோலையபசிலை ைோர் எடுக்கப்யபோகின்றோய�ோ 
என்ற கவலையைோடு்தோன் ச்தோலையபசியேன். 
இன்ப அதிர்ச்சிைோக அவய� யபசிேோர். 

"திடைமிடடுச் சிைர் கிளப்பியுளள வ்தந்தி அது" 
என்றோர். "அப்படிைோ, உஙகள மீது ைோருக்கு 
அவவளவு யகோபம்? ஏன் இந்்த வ்தந்தி?" என்று 
யகடயைன்.  "யநற்று திருவண்்ோமலையில் 
ஒரு கூடைததில் யபசியேன். அதிலிருந்து 
இந்்த வ்தந்தி சமூக  வலைத்தளஙகளில் உைோ 
வருகிறது" என்றோர். 

திருவண்்ோமலையில் நண்பர் லியைோனி என்ே யபசிேோர்? 

2016 ய்தர்்தல் யந�ம் அது! அந்்தத ய்தர்்தலில் போடைோளி 
மக்கள கடசி 234 ச்தோகுதிகளிலும் ்தனிததுப் யபோடடியிடைது. 
மருததுவர் அன்புமணி �ோம்தோஸ் அவர்கலள, அக்கடசி,  மு்தல்வர் 
யவடபோள�ோக அறிவிததிருந்்தது.  234 இைஙகளிலும் அக்கடசி 
்தனிததுப் யபோடடியிடைது.  அன்புமணி   சபன்ேோக�ம்  
ச்தோகுதியில் யபோடடியிடைோர். எனினும் ய்தர்்தல் முடிவுகள 
அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சிைளிப்ப்தோக இல்லை. 
ஓரிைததில் கூை அக்கடசி சவற்றி சபறவில்லை 
என்பய்தோடு, மு்தல்வர் யவடபோள�ோே 
அன்புமணியை,  சபன்ேோக�ம் ச்தோகுதியில், 
திமுக யவடபோளரிைம், 18446 வோக்குகள 
விததிைோசததில் ய்தோல்விைலைந்்தோர்.    

அந்்தத ய்தர்்தலின்யபோது,  ்தமிழ்நோடு 
எஙகும் அக்கடசியின் சோர்பில் ஒரு 
சுவச�ோடடி ஒடைப்படைது. அவர் பைதல்தப் 
யபோடடு, "மோற்றம், முன்யேற்றம், ைோக்ைர் 
அன்புமணி" என்று அச்சிைப்படடிருந்்தது. 
அந்்தச் சுவச�ோடடியின்  வடிவலமப்பும், 
சசோல்ைலமப்பும் கவ�த்தக்க வலகயில் 
இருந்்த்தோல், அது குறிததுப் ப�வைோக ஒரு 
யபச்சு இருந்்தது. 

திருவண்்ோமலை ய்தர்்தல் ப�ப்புல�க் 
கூடைததில், திமுக யவடபோளல� ஆ்தரிததுப் 
யபசிை லியைோனி, அந்்தச் சுவச�ோடடி பற்றியும் 
யபசிேோர். அவர் யபச்சின் சோ�ம் இது்தோன்:  
"வ� வழியிை ச�ண்டு சுவச�ோடடிகள 

போதய்தன். ஒன்னுை, மோற்றம், முன்யேற்றம், 
ைோக்ைர் அன்புமணின்னு இருந்துது. இன்சேோன்னு, 
அதுக்குப் பக்கததுை ஒடடியிருந்்தோஙக. "மூைம், 
சபௌத�ம், ஆண்லமக்குலறவு"ன்னு இருந்துது. 
ச�ண்டுக்கும் ஒய� ைோக்ை�ோ, இல்ை, யவற 
யவறைோன்னு ச்தரிைை" 

அன்று மோலையிலிருந்து அவருக்கு மி�டைல் 
மற்றும் ஆபோசத ச்தோலையபசிகள வந்துசகோண்யை 
இருந்்தே. மறுநோள, அவர் இறந்துவிடைோர் என்ற 
வ்தந்தி ப�ப்பப்படைது. அ்தன்பின் பை நோளகள 
அவர் வீடடிற்குக் கோவல்துலற போதுகோப்பு 
வழஙகப்படைது. 

இப்யபோது லியைோனி ்தமிழ்நோடு போைநூல் 
கழகத ்தலைவ�ோக நிைமிக்கப்படடுளளோர். அந்்தப் புனி்தமோே 
ப்தவியிலிருந்து (அதில் என்ே புனி்தம் இருக்கிறது?) அவல� 
நீக்கிவிடடு, ஒரு கல்விைோளல� அந்்த இைததில் நிைமிக்க யவண்டும் 
என்று மருததுவர்கள �ோம்தோஸ், அன்புமணி ஆகியைோர் அறிக்லக 
விடுததுளளேர். 

திண்டுக்கல், சசயின்ட யமரி யமல்நிலைப்பளளியில், 1981 
மு்தல் 2011 வல�யில், 30 ஆண்டுகள  லியைோனி இைற்பிைல் 
(physics) ஆசிரிை�ோகப் பணிைோற்றியுளளோர். அ்தலேக் கல்வித 
்தகுதிைோகத ல்தைோபு�ம் ஏற்றுக்சகோளள மறுக்கிறது. 

முன்ேோள துல் மு்தைலமச்சர் ஓ.பன்னீர்ச சல்வமும் 
அவர் நிைமேதல்த எதிர்க்கிறோர். யமலையில் 
்த�மோகப் யபசுகின்றவர்கலள அந்்தப் 
ப்தவியில் அமர்த்த யவண்டுமோம். ஓ...முன்பு 
அப்சபோறுப்பில் இருந்்த முன்ேோள அலமச்சர் 
வளர்மதி யபோை யமலையில் ்த�மோகப் யபச 
யவண்டும் யபோலிருக்கிறது. 

இந்து முன்ேணி, திேமைர் ஏடு ஆகிை 
இைஙகளிலிருந்தும் எதிர்ப்பு வந்துளளது. 
அவர்கள துக்ளக் ஆசிரிைர் குருமூர்ததி யபோை 
யமலையில் ்த�மோகப் யபசுகின்றவர்கலள 
எதிர்போர்க்கின்றேர் யபோலும்!

வோழ்ததுகள ய்தோழர் லியைோனி! இவற்லற 
விைவும் சிறப்போே சோன்றி்தழ்கள இனி என்ே 
யவண்டியிருக்கிறது உஙகளுக்கு?

"இ்தலே இ்தேோல் இவன்முடிக்கும் 
என்றோய்ந்து அ்தலே அவன்கண்" விடும் நம் 
மு்தைலமச்சல�ப் போ�ோடடியை தீ�யவண்டும்! 

சுப. வீரபாண்டியன்

்மாற்றம் முன்னேற்றம் 
லி்�ானி! 
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நமது இந்திை ஒன்றிைததின் ்தலைலம அலமச்சர்  
திரு.நய�ந்தி�யமோடி அவர்கள கைந்்த 07.07.2021 அன்று ்தேது 
அலமச்ச�லவலை மோற்றி அலமதது இருக்கிறோர்.

 அலமச்ச�லவயில் ்தமிழ்நோடு போ.ஜ.க. ்தலைவர் திரு.எல்.முருகன்  
ஒன்றிை அ�சின் இல் அலமச்சர் ஆக்கப்படடுளளோர்.  
்தோ�ோபு�ம் மக்களோல் நி�ோகரிக்கப்படை ஒருவர்,  சடைமன்ற 
உறுப்பிேர் கூை ஆக முடிைோ்த ஒருவர் எப்படி ஒன்றிை அ�சின் 
அலமச்சுப் சபோறுப்பிற்கு வ� முடியும்?  நிைோைமோே யகளவி்தோன். 

 இந்திை ஒன்றிை அ�சின் நிதி அலமச்சர் நிர்மைோ சீத்தோ�ோமன், 
சவளியுறவுததுலற அலமச்சர் சஜய்சஙகர் யபோன்றவர்கள  
ய்தர்்தலில் யபோடடியிைோமல், மக்கலளச் சந்திக்கோமல் அலமச்சர்கள 
ஆகும் யபோது; ய்தர்்தலில், மக்களோல் புறக்கணிக்கப்படை 
எல்.முருகனுக்கு மடடும் அந்்த ‘அதிர்்ஷைம்' கிலைக்கோமைோ 
யபோகும். வோழ்க ஜேநோைகம் !

்தமிழ்நோடடின் முன்ேோள அ.தி.மு.க.அ�சின் சடைததுலற 
அலமச்ச�ோக இருந்்த திரு.சி.வி.சண்முகம், கைந்்த சடைமன்றத 
ய்தர்்தலில் அ.தி.மு.க.வின் ய்தோல்விக்குக் கோ�்ம் போ.ஜ.வுைன் 
கூடைணி லவத்தது ்தோன் என்று சசோல்லி விடைோர். இது 
குறிதது எப்யபோதும் யபடடி சகோடுக்கும் திரு.சஜைக்குமோர் 
அது அவ�து சசோந்்தக் கருதது என்றோர். 

ஆேோல் போ.ஜ.வின் திரு.யக.டி.�ோகவன் இந்்தக் கருதல்தச் 
சசோன்ே சி.வி.சண்முகம் மீது அ.தி.மு.க. நைவடிக்லக எடுக்க 
யவண்டும் என்றோர். கடசி விவகோ�ததில் நீஙகள ்தலையிை 
யவண்ைோம் என்றோர் சஜைக்குமோர்.

உையே சி.வி.சண்முகம் ‘‘நோஙகள எஙகள கருததுகலளச் 
சசோல்யவோம்; ்தலைலம எஙகளுக்கு வழிகோடடும், ஏற்றுக் 
சகோளயவோம்’’ என்று பதில் சசோன்ேோலும் பி�ச்சலே சிந்துபோத 
கல்தைோகத்தோன் நீளகிறது. 

 ்தமிழ்நோடடில் அ.தி.மு.க வுக்கும், போ.ஜ.கவுக்கும் இருக்கும் 
கூடைணி ‘்தர்மம்' இது.

இந்நிலையில் ்தேது மகனுக்கு அலமச்ச�லவ மோற்றததின் 
யபோது ஒன்றிை அலமச்ச�லவயில் இைம் பிடிததுவிை யவண்டும் 
என்று கிலைைோய் கிைந்்தோர் திரு.ஓ.பி.எஸ்.  சடைமன்றததில் 
மோண்புமிகு மு்தல்வர் ஸ்ைோலின் அவர்கள "ஒன்றிை அ�சு" 
என்று சசோன்ேல்த அலவயியையை  யகடைோலும் கூை, ஒரு 

பதது நோளகளுக்குப் பிறகு  கண்டிதது  ஒரு அறிக்லக விடைோர் 
அவர், போ.ஜ.க. மேம் குளிரும் என்று. 

பை கூடைணிக் கடசிகளுக்கு அலமச்சர் ப்தவி சகோடுத்த 
பி�்தமர் யமோடி, ஓ.பி.எஸ். மகனுக்கு "ைோடைோ " கோடடி 
விடைோர். அது அவர்களின் "கூடைணி ்தர்மம்".

இது ஒருபுறமிருக்க �யபல் �ோணுவ விமோேஙகள வோஙகிைதில் 
முலறயகடுகள நைந்திருப்ப்தோக குற்றச்சோடடுகள எழுந்துளள 
நிலையில், அந்்த விமோேஙகள விற்ற வலகயில் ைோபம் அலைந்்த 
பி�ோன்ஸ் அ�யச விசோ�ல்க்கு உத்த�விடடிருக்கும் நிலையில், 
ஒன்றிை அ�சு கூடு்தைோே நிதிலை இழந்திருப்பல்தப் பற்றிப் 
பி�்தமர் யபசுவதில்லை. மோறோக அடுதது  வ�விருக்கும் உ.பி 
உளளிடை மோநிைஙகளின் ய்தர்்தல்கலளக் க்க்கில் லவதது 
இந்திை ஒன்றிை அலமச்ச�லவயில் மோற்றம் சசய்்தய்த  மக்களின் 
சிந்்தலேகலள மலை மோற்றித திலச திருப்புவ்தற்கோேத 
்தந்தி�ம்்தோன்.

  புதிை அலமச்ச�லவயில் சபோறுப்யபற்றுளள  அலமச்சர்களில் 
ஒருவ�ோே திரு.நோ�ோைண்�ோய் என்பவர் 2019இல்்தோன் 
போ.ஜ.வில் இல்ந்துளளோர். அ்தற்கு முன்ேர் 2014இல்  
திரு. அமித்ோவோல் நோ�ோைண் �ோய் மிகப் சபரிை ஊழல் 
வோதி என்றும், அவர் ்தண்டிக்கப்பை யவண்டிைவர் என்றும் 
சசோல்ைப்படைவர். இன்று புனி்தமோகி விடைோர், போ.ஜ.க 
அலமச்ச�ோக.  

அய்த சமைம் ஊழல் வோதிகளும், சடைவிய�ோ்தச் சசைல் 
புரியவோரும் போ.ஜ.வில் யசர்ந்்ததும் புனி்தப்படுத்தப்படடு 
விடுகிறோர்கள யபோலும். இதில் அ.தி.மு.கவும் அைக்கம்.

ஓ.பி.எஸ் - ஈ.பி.எஸ் இவர்களுக்கிலையில் எந்்தப் "பி�ச்சலேயும்" 
இல்லை, யகடடுப் போருஙகள அமித்ோவிைம்!

அ.தி.மு.க ்தலைவர்களுக்கிலையை எந்்தப் "பி�ச்சலேயும்" 
இல்லை. யகடடுப்போருஙகள சசிகைோவிைம்!

அ.தி.மு.கவுக்கும், போ.ஜ.கவுக்கும் இலையை எந்்தப் "பி�ச்சலேயும்"  
இல்லை. யகடடுப் போருஙகள யக.டி. �ோகவனிைம்!

யமோடி மடடும் யபச மோடைோர், அவரிைம்  எதுவும் யகடடு 
விைோதீர்கள. 

அ.தி.மு.க - பா.ஜ.க 
கூட்டணி தர்மம்...!?

இணையணைச்சர் எல்.முருகன்! 

 இன்று ஒன்றிய அரசின் இலைஅலமசெர் சபாறுப்பில 
இருக்கும் திரு.எல.முருகன்,  ததசிய தாழ்ததப்படதடார் நை 
ஆலைய்ததின் துலை்ததலை்வராக இருநத தபாதுதான் 
தமடடுப்பாலைய்ததில கடடப்படடிருநத தீண்டாலமசசு்வர் 

இடிநது விழுநது அருநததியர் ெமூக 
மக்களில 14 தபர்கள்  இறநது தபானார்கள்.   
அதிகார்தலதக் லகயில ல்வ்ததிருநத   
எல.முருகன் அநத மக்களுக்கு எநத ்வலகயிைா்வது  
ந ன்ல ம  செயதாரா என்றால,  இ ல லை  என்பதுதான்  
பதில. அ்வர்தான் இன்று இலையலமசெர்.

சிற்பி செல்வராசு
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பபட்ரால் டீசல் எரிவாயு 
–்்மாடி�ால் ்மககள் படும்பாடு!

ொரதாததவி

சசன்லேயில் இன்லறை சபடய�ோல் விலை – ரூ.101.37; டீசல் 
விலை ரூ.94.15; வீடடு எரிவோயு விலை – ரூ.850.50. வணிக 
எரிவோயு விலை ரூ.1725.50. 

இது ஒன்றல� ஆண்டுகளோக சபோது முைக்கத்தோல் ச்தோழில் 
நலிந்து, வருமோேம் குலறந்து, யநோய்தச்தோற்றோல் மருததுவ 
சசைவுகள கூடி, இறப்புகலளச் சந்திதது நிற்கும் ஏலழ, நடுத்த� 
மக்களுக்கு யமோடி அளிததுளள சகோய�ோேோ நிவோ�்ம். 

உைகச் சந்ல்தயில் எரிசபோருளகளின் விலை குலறந்து 
சகோண்யை வருகிறது. உைகததின் எல்ைோ நோடுகளும் ்தம் 
மக்களுக்கு விலை குலறப்பின் பைலேக் கைததி வருகின்றே. 
ஆேோல் நம் ஒன்றிை அ�சுக்கு மடடும் அப்படி ஒரு ச்தோலைதூ� 
சிந்்தலே இருப்ப்தோகக் கூைத ச்தரிைவில்லை. மோறோக, விலை 
குலறப்பின் பைலே மடடுமல்ைோது, விலைலை ஏற்றி, அ்தன் 
பைலேயும் மக்களிைமிருந்ய்த சகோளலள அடிப்பதில் குறிைோக 
இருக்கிறது யமோடியின் ஒன்றிை அ�சு. 

திறலமைற்ற நிர்வோகத்தோல், ்தறிசகடை ்தந்ல்தைோல், 
்தோைற்ற ஒரு குடும்பம் படும் போடலை இந்்த நோடடு மக்கள 
படடுக்சகோண்டிருக்கியறோம்! ஆம்! வருவோய் ஈடை யவறு 
வழிகள ய்தைோமல், ஒரு பக்கம் சபரும் ப்க்கோ�ர்களின் 
கைன்களுக்குத ்தளளுபடி, வரிச் சலுலக எே வோரி வழஙகியும், 
மறுபக்கம், ்தஙகள குற்றஙகலள மலறக்க ஊைகம், நீதிததுலற 
எே எல்ைோ சு்தந்தி� அலமப்புகளிலும் ப்தவி, ப்ம் எே வோரி 
இலறததும், இந்துததுவக் கடடுமோேஙகள, நோடு முழுவதும் 
சமூகப் ப்தற்றம், எல்லைகளின் இ�ோணுவப் ப்தற்றம் எே 
நோடடின் நிதிச் சுலமலை கூடடிக் சகோண்டு யபோகிறது ஒன்றிை 
அ�சு. 

ஒன்றிை அ�சின் சவளிக் கைேோேது முன்சேப்யபோதும் 
இல்ைோ்த அளவு கைந்்த 7 ஆண்டுகளில் இ�டடிப்போகி உளளய்த 
திறலமைற்ற நிர்வோகததிற்குச் சோன்றோகும்.

டீ்சல் விணை:

சபோதுவோக டீசல் விலைலை முந்ல்தை அ�சு வல� 
கடடுப்படுததியை லவததிருந்்தோர்கள. சபடய�ோல் விலை 
ரூ.70 களில் இருந்்தயபோது, டீசல் விலை ரூ.40களில் இருந்்தது. 
ஏறக்குலறை போதிைோக இருந்்த டீசல் விலை,  இப்யபோது 
ஏறக்குலறை சபடய�ோல் விலைக்கு இல்ைோக வந்து நிற்கிறது. 
இ�டடிப்பு விலைலையும் கைந்து டீசல் விலை ஏறி இருக்கிறது. 

வணிக வோகேஙகளுக்குப் சபரிதும் பைன்படுத்தப்படுவது 
டீசல் ்தோன். அ்தன் விலையைற்றம் என்பது யந�டிைோக 
வணிகப் சபோருளகளின் விலை ஏற்றததிலும் அதுயவ எளிை 
நடுத்த�மக்களின் வோஙகும் சக்தியின் மீ்தோே 
்தோக்கு்தைோகயவ யபோய் முடியும். ரூ.100/- 
விற்ற ஒரு லிடைர் சலமைல் எண்ச்ய் 
இப்யபோது ரூ.200/-. ரூ.20/-க்கு விற்ற யசோப்பு 
விலை இப்யபோது ரூ.40/-.  டீசல் விலை 
ஏற்றததின் யந�டி விலளவுகள இப்படி 
உளளே. இதில் மருந்தில்ைோ இைற்லக, 
ஆய�ோக்ை மளிலகப் சபோருளகளின் 
விலை இல்தக் கோடடிலும் இ�டடிப்பு 
விலை. மக்கள பசிைோறயவ இைைோ்த 
சூழலில், ஆய�ோக்ை உ்வுகள அவர்களின் 
கற்பலேக்கு மடடுயம சோததிைமோக்கிக் 
கும்மிைடிக்கிறது யமோடியின் அ�சு.

மோநிை அ�சுகள எவவளவு முைன்றோலும் இந்்த விலை 
ஏற்றததிலிருந்து மக்கலளக் கோப்போற்ற இைைோது. ஒன்றிை அ�சு 
எரிசபோருளகளின் மீ்தோே வரிலைக் குலறக்கோமல், மோநிை 
அ�சு மடடும் ஒன்றும் சசய்ை இைைோ்த லகைறு நிலையை 
நீடிக்கும். அ்தேோல்்தோன் நம் ்தமிழ்நோடடு நிதி அலமச்சர் 
கூை சபடய�ோல், டீசல் மீது மு்தைலமச்சர் அறிவித்த வரிச் 
சலுலகலை இப்யபோல்தக்கு நலைமுலறப்படுததிேோலும் பைன் 
இல்லை என்றோர். ஒன்றிை அ�சு அந்்த வரிலையும் ்தேக்யக 
கிலைக்கும்படி மீண்டும் ஏற்றிவிடும் அபோைம் உளளது.

எரிவாயு

சலமைல் எரிவோயு ரூ.350/-க்கு மோனிைததுைன் விற்கப்படடு 
வந்்தது. மோனிைம் சுமோர் ரூ.230/- ஐ வஙகியில் சசலுததுகியறோம் 
என்று ஒரு மோலைலை உருவோக்கிை ஒன்றிை அ�சு, சகோஞசம் 
சகோஞசமோக மோனிைதல்தக் குலறதது இப்யபோது ரூ.20/-க்கும் 
குலறவோக வஙகியில் சசலுததுகிறது. மறுபக்கம் எரிவோயுவின் 
விலைலை உருலளக்கு ரூ.250/- ஏற்றிவிடைது. ஒவசவோரு குடும்பமும் 
இ்தேோல் ரூ.500/- ஒவசவோரு உருலளக்கும் அதிகமோக சசைவு 
சசய்ை யவண்டியுளளது. எேக்குத ச்தரிந்ய்த பை நடுத்த�க் 
குடும்பஙகளில் விறகடுப்லப மீண்டும் உயிர்ப்பிதது உளளோர்கள. 
ஏலழ எளிை குடும்பஙகள என்ே சசய்வோர்கள? விறகு அடுப்போல் 
ஏற்பைப்யபோகும் சுற்றுச் சூழல் போதிப்புகலள இந்்த அ�சு 
கவேததில் கூை எடுததுக்சகோண்ை்தோகத ச்தரிைவில்லை.

ஆைம்ப�, மிலக, அைஙகோ�ச் சசைவுகளுக்கு அல்ைோமல் 
அன்றோை உயிர் வோழ்்தலுக்யக மோ்தந்ய்தோறும் கடும் உலழப்லபச் 
சசலுததும் எளிை குடும்பஙகளின் சசைவு இ�டடிப்போகிப் 
யபோயிருக்கிறது. வருமோேம் குலறந்து யபோயிருக்கிறது. நோஙகள 
வோழயவண்டுமோ? இல்லை, முடிததுக் சகோளளைோமோ? 
பை குடும்பஙகள விலைகலள எதிர்மலறைோகச் சசோல்லிச் 

சசன்றுவிடைோர்கள.

யமோடியின் ்தலைலம எனும் ்தவறோே 
போல்தலை நோம் கடைோைம் மோற்றி 
ஆகயவண்டும். அ்தற்கோே எல்ைோ 
வோய்ப்புகலளயும் நோம் சரிைோகப் 
பைன்படுத்த யவண்டும். ்தவறிவிடைோல், 
நம் வோழ்வோ்த�ஙகளின் மீ்தோே இந்்தப் 
யபோல� நோம் சவல்ையவ முடிைோது! நம் 
மக்களில் பைரின் இழப்லப நம்மோல் 
்தடுக்கவும் இைைோது! 
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2017--- ºî™ 2020 õ¬óJô£ù 
Í¡Á Ý‡´èO™ å¡Pò Üó² 
êñvA¼îˆF¡ õ÷˜„C‚è£è ñ†´‹ 
Ï.683.84 «è£® ªêôM†´œ÷¶. îI›, 
ªî½ƒ°, ñ¬ôò£÷‹, è¡ùì‹ ñŸÁ‹ 
å®ò£ ÝAò ñŸø ªê‹ªñ£NèO¡ 
õ÷˜„C‚° ªñ£ˆîñ£è Ï.29 «è£® 
ªêôM†´œ÷¶. Þ‰îŠ ¹œO Mõó‹ 
Üóê£«ô«ò ªõOJìŠð†®¼‚Aø¶. 

Þ¶ ï‹ è‡ º¡ ªîKAø èí‚°. 
Ýù£™ è‡µ‚°ˆ ªîKò£î èí‚AŸ° 
Ü÷«õ Þ™¬ô. Þ¶ ¹Fò õö‚èº‹ 
Ü™ô. õóô£ŸÁ‚ è£ô‰ªî£†´ ò£˜ 
Ý†CJ™ Þ¼‰î£½‹ êñvA¼î 
õ÷˜„C»‹, Üî¡Íô‹ ð£˜Šðù˜èœ 
õ÷˜„C»«ñ õö‚èñ£ù å¡ø£è 
Þ¼‚Aø¶.

Üóê˜èœ è£ôˆF™ Þõ˜èœ «õî 
ð£ìê£¬ôèÀ‚°Š ªðŸø î£ùƒèÀ‹, 
GôƒèÀ‹ ªê™õº‹ è™ªõ†´èO™ 
è£í‚A¬ì‚A¡øù. A¬ìˆF¼‚°‹ è™ªõ†´èO™ 
ªê£™ôŠð´‹ èí‚«è ñ¬ôŠ¬ðˆ î¼Aøªî¡ø£™, 
A¬ì‚èŠªðø£î è™ªõ†´èÀ‹ ªêŠ«ð´èÀ‹ èí‚A¡P 
ªè£´‚èŠð†ì î£ùƒèÀ‹ âšõ÷¾ Þ¼‚°‹ â¡Á 
â‡EŠ ð£˜‚è«õ è®ùñ£è Þ¼‚Aø¶.

ºèô£ò˜ Ý†C Ýè†´‹, ÝƒA«ô«ò˜ Ý†C Ýè†´‹  

பதா்டரும் வஞசக வரலாறு...
மா.உதயகுமார்

ð£˜Šðù˜èœ è£†®™ ñ¬öî£¡. 
Ü¡ø£õ¶ Üóê˜èOìI¼‰«î£, 
ªê™õ‰î˜èOìI¼‰«î£ î£ù«ñ£, 
î˜ñ«ñ£ ªðø «õ‡®ò G¬ô 
Þ¼‰î¶. Ü¶ Üõ˜èÀ‚°‚ ¬è 
õ‰î è¬ô â¡ø£½‹, Þ¡ªù£¼õ˜ 
¬è¬òˆî£¡ âF˜ð£˜‚è «õ‡®J¼‰î¶. 
Ýù£™, Þ¡Á Üõ˜è«÷ Ý†C 
ÜFè£óƒè¬÷ «ïó®ò£èˆ îƒèœ 
¬èèO™ ¬õˆF¼‚Aø£˜èœ. ÞQ 
Üõ˜èÀ‚° ã¡ ñŸøõ˜èœ î£ùº‹ 
î˜ñº‹ ªè£´‚è «õ‡´‹?

 Þ¶ èì¾O¡ ªðòó£™, «îõ ð£¬û 
â¡Â‹ ñ£ò H‹ð‹ à¼õ£‚èŠð†´ˆ 
ªî£ì¼‹ ªè£œ¬÷ò£°‹. ÞF™ 
ñ‚èO¡ ðí‹ ªè£œ¬÷ò®‚èŠð´õ¶ 
ñ†´ñ¡Á, ²ó‡ìŠð†ì ñ‚èœ 
ÞN¾‚°‹ àœ÷£A¡øù˜. ñ‚èœ 
ªñ£N cê ð£¬ûò£è Þ¼‚Aø¶. 
îƒèœ ðíˆ¬îŠ ªðŸÁ‚ªè£‡«ì 

îƒèœ ªñ£N¬ò«ò ÞN¾ð´ˆ¶‹ ÜõôG¬ô àôA™ 
â‰î êÍèˆF½‹ è£íŠªðø£î¶.

îI¿‚è£è ñ†´ñ™ô, Þ‰Fò å¡PòˆF¡ Ü¬ùˆ¶ 
ªñ£NèO¡ àK¬ñèÀ‚è£è¾‹ Fó£Mì Þò‚è‹î£¡ 
ªî£ì˜‰¶ ªñ£NŠ«ð£˜è¬÷ ïìˆF õ¼Aø¶. Fó£Mì«ñ, 
cê ð£¬ûèœ Ý‚èŠð†ì ªñ£NèÀ‚° Þ¼‚°‹ å«ó 
²ìªó£O!

îIöó£Œ «õ˜ H®! àôªèô£‹ A¬÷ MK!

ஸ்ைோன் சோமி என்று அலழக்கப்படை இவரின் இைர்சபைர் 
ஸ்ைோனிஸ்ைோய்  லூர்துசோமி. இன்லறை அரிைலூர் மோவடைம், 
வி�கனூர் கி�ோமததில் பிறந்்த இவர், பிலிப்லபன்ஸில் 
இலறயிைல், சமூகவிைல் படிப்லபப் படித்தவர்.

 சிறந்்த சமூக சசைல்போடைோள�ோே இவர் மிகவும் 
பின்்தஙகிை மோநிைமோே ஜோர்கண்டில், பழஙகுடியிே 
மக்கயளோடு வோழ்ந்து அவர்களின் சமூக வளர்ச்சிக்கோக 
அரும்போடு படைவர். சிறந்்த எழுத்தோளர், சிை 
நூல்கள எழுதியிருக்கிறோர். 

ம�ோடடிை பீ்ஷவோக்கலள எதிர்தது ஆஙகிைப்பலையுைன் 
்தலிததுகள ஒன்றில்ந்து யபோ�ோடிை இைம் 
பீமோசகோய�கோன். அந்்த இைததிற்க்கு ைோக்ைர் 
அம்யபதகர் சசன்று அஞசலி சசலுததிைதில் 100ஆம் 
ஆண்டு விழோலவ 2007ஆம் ஆண்டு ‘எல்கோர் 
பரி்த’ என்று மக்கள சகோண்ைோடிேோர்கள. 

சிலறயில மலறநத ஸடான் ொமி

அ்தற்க்கு அடுத்த 2008ஆம் ஆண்டு அந்்த விழோயவோடு  
மோயவோயிஸ்டுகளுக்கு ச்தோைர்பு இருக்கிறது என்று குற்றம் 
சோடடி, ‘உபோ’(UAPA)  சடைதல்தப் பைன்படுததி சமூக 
சசைல்போடைோளர்களோே சுதிர், ்தவோயை, மயகஸ்�ோவத, 
யசோமோசசன் உளளிடைவர்கலளக் லகது சசய்்தது அ�சு. 

2019ஆம் ஆண்டு பிப்�வரி மோ்தம் இய்த குற்றச்சோடலை 
முன்லவதது ஆேந்த சைல்டும்யப லகது சசய்ைப்படைோர். 
2020ஆம் ஆண்டு யம மோ்தம் �ோஞசியில் லகது சசய்ைப்படைோர் 
ஸ்ைோன் சோமி. 

அவர் லகது சசய்ைப்படும்யபோது அவருக்கு வைது 83.  
அவருக்கு பர்கின்ஸ் என்ற நடுக்க யநோய் இருந்்தது. அ்தேோல் 
அவ�ோல் லகைோல் உ்வு சோப்பிை முடிைோது. மோற்று 

ஏற்போடலை சிலறததுலற சசய்து ்த�வில்லை. 

யநோய் மற்றும் வைது முதிர்வு கோ�்மோக 
அவருக்குப் பில் மறுக்கப்படை நிலையில் 
2021 ஜூலை 5ஆம் ய்ததி அவர் சிலறயியையை 
ம�்மலைந்்தோர். 

ஒரு யநர்லமைோே மக்கள ச்தோண்ைருக்கு இந்்த 
அ�சு சகோடுக்கும் மரிைோல்த இது்தோன் என்பது 
கண்ைேததிற்குரிைது. 

வ�ைோறு இவல�ப் பதிவு சசய்கிறது.

நன்றி: த்வ.மதிமாறன் இலையதைம்


