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ò£¬ù ªêˆ¶M†ì¶
-ÜPM‚è Ýœ Þ™¬ô!-சுப. வீரபாண்டியன்

ÝƒAô áìè‹ 'F HK‡†' Þ‰FòŠ
ªð£¼÷£î£ó G¬ô¬ò M÷‚è å¼
è¬î¬ò ªõOJ†´œ÷¶.
å¼ ñ¡ù˜ î¡ ò£¬ùJì‹ I°‰î
Ü¡¹ ªè£‡ìõó£è Þ¼‰î£˜. å¼
ï£œ Ü‰î ò£¬ù è´¬ñò£ù «ï£Œ‚°
Ý†ð†ì¶. Þ¡«ø£ ï£¬÷«ò£ Þø‰¶M´‹
â¡Â‹ G¬ô. ñ¡ù¼‚°ˆ î£÷ º®ò£î
õ¼ˆî‹. ò£¬ù Þø‰î ªêŒF¬ò ò£˜
â¡Qì‹ õ‰¶ ªê£™Aø£«ù£ Üõ¡
î¬ô¬ò â´ˆ¶MìŠ «ð£A«ø¡ â¡Á
Ü¼A™ Þ¼‰îõ˜èOì‹ ÃP»œ÷£˜.
ªêŒF â™ô£ ÞìˆFŸ°‹ ðóM M†ì¶.
Ü´ˆî ï£œ ò£¬ù Þø‰¶M†ì¶.
ñ¡ùKì‹ «ð£Œ„ ªê£™ô ò£¼‚°‹
¶E¾ Þ™¬ô. ªê£™ô£ñ™ Þ¼‚è¾‹
º®ò£¶. ÞÁFJ™, ò£¬ùŠð£è¡
ñ¡ù¬ó„ ê‰Fˆ¶, "ñ¡ù˜ ñ¡ù«ó,
ï‹ ò£¬ù Þ¡Á è£¬ôJL¼‰¶ àí¾
à†ªè£œ÷M™¬ô, Ü¬êòM™¬ô, Í„²
Mì¾‹ Þ™¬ô" â¡ø£˜. "ÜŠð®ò£ù£™
ò£¬ù Þø‰¶«ð£Œ M†ìî£?" â¡Á
ñ¡ù˜ Cùˆ¶ì¡ «è†ì£˜. "Ü¶
âù‚°ˆ ªîKò£¶. cƒèœî£¡ õ‰¶
ð£˜ˆ¶ â™«ô£¼‚°‹ ªêŒF ªê£™ô
«õ‡´‹" â¡ø£˜ ò£¬ùŠð£è¡.

ÞŠð®ˆî£¡ Þ¼‚Aø¶ Þ¡¬øò
Þ‰FòŠ
ªð£¼÷£î£óˆF¡ G¬ô.
i›„C¬ò «ï£‚A M¬ó‰¶ ªê™½‹ ï‹
ªð£¼÷£î£ó‹ ãøˆî£ö„ ªêˆ¶M†ì¶
â¡Á ªð£¼Oò™ õ™½ï˜èœ ÃÁA¡øù˜.
Ýù£™ Üî¬ù Üó² Í® ñ¬ø‚A¡ø¶.
«õÁ «õÁ ªêŒFè¬÷„ ªê£™L
à‡¬ñ¬òˆ F¬ê F¼Š¹Aø¶.

«è£¬õJ™ -ÜP¾ˆ

«îì™-- 4

29.09.2019 ë£JÁ ñ£¬ô 6.30 ñE
«ý£†ì™ Ü‚êò‹, ïõ Þ‰Fò£, «è£¬õ
î¬ô¬ñ : «î£ö˜ ñ£. àñ£ðF
õó«õŸ¹¬ó : «î£ö˜ CŸH ªê™õó£x
º¡Q¬ô : «î£ö˜ ªõ‡ñE, î¬ôõ˜, Fó£Mìˆ îIö˜ è†C
ªî£ì‚è¾¬ó : «ðó£CKò˜ º¬ùõ˜ ð. èŸðèõœO
è¼ˆ¶¬ó : «
- î£ö˜
ªð£¼œ:

²ð. ióð£‡®ò¡

ôˆb¡ ÜªñK‚è ï£´èœ

õ£¼ƒèœ «î£ö˜è«÷, õ£¼ƒèœ ñ£íõ˜è«÷!
«ê˜‰¶ ð®Š«ð£‹!
Ü¡¹ì¡ Ü¬ö‚°‹ -

Fó£Mì Þò‚èˆ îIö˜ «ðó¬õ

°PŠð£è, Ý†«ì£ªñ£¬ð™ ¶¬ø»‹,
è†´ñ£ùˆ ¶¬ø»‹ ªð¼‹ i›„C¬ò„
ê‰Fˆ¶œ÷ù â¡ð¶ ªõOŠð¬ìò£èˆ
ªîKAø¶.
Ü¶ðŸP‚
«è†ì£™,
ºˆîô£‚¬èˆ î¬ì ªêŒ¶M†«ì£‹
â¡A¡øù˜. ªñ£ˆîŠ ªð£¼Oò™
àŸðˆF 5% Ü÷MŸ°‚ °¬ø‰î¶ ã¡
â¡Á «è†ì£™, è£we¬ó„ ªê£˜‚è
ÌIò£‚èŠ «ð£A«ø£‹ â¡A¡øù˜.
ï£¬÷ò Þ‰Fò£M¡ ªð£¼÷£î£ó‹ ðŸP
ñ‚èœ èõ¬ô»ì¡ «èœM â¿ŠHù£™,
ÜªñK‚è£M™ ý¾® «ñ£® Gè›„C
CøŠð£è ïì‰î¶ â¡Á ªê£™A¡øù˜.
â™ô£õŸ¬ø»‹ eP‚ «èœM «è†ì£™.
'Þõ˜èª÷™ô£‹ Ý¡® Þ‰Fò¡' â¡Á
ªê£™L‚ è¬î¬ò º®ˆ¶ M´A¡øù˜.
â‰î GF ªï¼‚è®»‹ Þ™¬ô â¡Á
ªê£™½‹ ñˆFò GF Ü¬ñ„ê˜ G˜ñô£
Yî£ó£ñ¡ ÞŠ«ð£¶ ðô õK„ ê½¬èè¬÷
ÜPMˆ¶œ÷£˜.
â‰î ªï¼‚è®»‹
Þ™ô£î«ð£¶ õKJ™ ê½¬èè¬÷ ã¡
ÜPM‚è «õ‡´‹? Kê˜š õƒAJL¼‰¶
1,76,000 «è£®¬ò ã¡ ªðø«õ‡´‹?
õƒAè¬÷ ã¡ Þ¬í‚è «õ‡´‹?
â‰î‚ «èœM‚°‹ M¬ì Þ™¬ô.
ò£¬ù ªêˆ¶M†ì¶. ÜPM‚èˆî£¡
Ýœ Þ™¬ô!
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இதுவா? அதுவா?
பறிப�ோகும் கல்வி உரிமை
பைந்தமிழ் பாபு

Þ¡Á è™M â¡ð¶ åšªõ£¼ îQ ñQîÂ¬ìò Ü®Šð¬ì
àK¬ñò£°‹. Ýù£™ ËŸø£‡´èÀ‚° º¡¹ õ¬ó è™M
â¡ð¶ Ü®Šð¬ì àK¬ñò£è ãŸèŠðìM™¬ô. HøŠH¡
Ü®Šð¬ìJ™ å¼ °PŠH†ì õ°ŠHùK¡ õ†ìˆFŸ°œ
ñ†´«ñ è™M å´ƒAJ¼‰î¶. 1920™ cF‚ è†C Ý†CJ™
î£¡ 'ªê¡¬ù ñ£è£í è†ì£ò Ýó‹ð‚ è™M„ ê†ì‹'
à¼õ£‚èŠð†´ Üñ™ð´ˆîŠð†ì¶. Ü‰î„ ê†ì‹î£¡
ê£F ñîˆFŸ° ÜŠð£Ÿð†´, Ý‡, ªð‡ Þ¼ð£ô¼‚°‹
è™M èŸðîŸè£ù êñõ£ŒŠ¬ð àÁF ªêŒî¶.
ð®‚è Þòô£îõ¬ùŠ ð®‚è ¬õ‚èˆî£¡ ðœO‚ÃìƒèÀ‹
Üî¡ ªî£ì˜„Cò£è ñFò àí¾ˆ F†ì‹, è™M àîMˆ
ªî£¬è, Þôõê‚ è™M, Þôõê„ Y¼¬ì, Þôõê ðv ð£v,
IFõ‡®, âùŠ ð™«õÁ êÍè ïôˆF†ìƒèÀ‹ Fó£Mì
Þò‚èƒèO¡ Ý†CJ™ ï¬ìº¬øŠð´ˆîŠð†ìù.
ñˆFò ð£üè Üó² ÜPMˆ¶œ÷, è™M õ÷˜„C‚°
å¼õ¬èJ½‹ àîõ£î ñ£ø£è Þ¼‚Aø è™M G¬ôòƒè¬÷»‹
Í´õîŸ«è õN õ°‚Aø. ñ£GôˆF¡ è™M àK¬ñ¬ò
ñÁ‚Aø '«îCò‚ è™M‚ ªè£œ¬è' ¬ò ÜŠð®«ò ãŸÁ‚
ªè£‡´ Ý˜âvâv C¡ ¬èŠð£¬õò£è ªêò™ð†´‚
ªè£‡®¼‚°‹ ÜFºè Üó², îIöè ñ£íõ˜èO¡ è™M
àK¬ñ¬ò ðP‚°‹ ªè£´¬ñ¬ò Üóƒ«èŸøˆ ¶®‚Aø¶.
H÷v 1 ñŸÁ‹ H÷v 2 «î˜¾ º¬øèO™ ñ£Ÿø‹
ªè£‡´õóˆ îIöèŠ ðœO‚ è™Mˆ¶¬ø, ñ£Gô Üó²‚°Š
ðK‰¶¬ó å¡¬ø ÜÂŠH»œ÷¶. Þ‰îŠ ðK‰¶¬óJ¡ ðô
Ü‹êƒèœ «ðó£ðˆ¬î‚ ªè£‡´œ÷ù.
°PŠð£è, ðœO è™Mˆ¶¬ø H÷v 1 ñŸÁ‹ H÷v 2
õ°Š¹èO™ 600 ñFŠªð‡èÀ‚°Š ðFô£è 500 ñFŠªð‡èÀ‚°
«î˜¾ â¿¶‹ õ¬èJ™ Üóê£¬í å¡¬ø ªõOJ†´œ÷¶.
Þšõóê£¬íJ™, ªð£PJò™ ð®‚è M¼‹¹‹ ñ£íõ˜èœ
ÞòŸHò™ , «õFJò™ , èEîŠ ð£ìƒè¬÷ ñ†´‹ «î˜¾
ªêŒ¶ ªè£œ÷ô£‹ â¡Á‹ , ñ¼ˆ¶õ‹ ð®‚è M¼‹¹‹
ñ£íõ˜èœ «õFò™ , àJKò™ ð£ìƒè¬÷ ñ†´‹ «î˜¾
ªêŒ¶ ªè£œ÷ô£‹ â¡Á‹ , Þ‰îŠ ¹Fò ï¬ìº¬ø õ¼‹
2020--&2021 Ý‹ è™Mò£‡´ ºî™ Üñ™ð´ˆîŠð´‹ â¡Á‹
àœ÷¶.
ÞîŸè£ù è£óíñ£èˆ îIöè Üó² ÃÁõ¶: «ñ‹ð´ˆîŠð†ì
ð£ìˆF†ì‹, ñ£íõ˜èœ àò˜è™M ñŸÁ‹ «õ¬ôõ£ŒŠHŸ°
õN ªêŒî™, ñ£íõ˜èO¡ ñù Ü¿ˆîˆ¬î‚ °¬øˆî™
â¡ðù. «ñ£«ô£†ìñ£èŠ ð£˜ˆî£™ ã«î£ ñ£íõ˜ ïô¡
â¡ð¶ «ð£ôˆ «î£¡Á‹. Ýù£™ à‡¬ñJ™ Þ¶ ñ£íõ„
êºî£òˆF¡ è™M èŸ°‹ àK¬ñ¬òŠ ðP‚°‹ ªêò«ô.
îŸ«ð£¶ ï¬ìº¬øJ™ àœ÷ ð£ìˆF†ìˆF™ ñ¼ˆ¶õ‹
ñŸÁ‹ ªð£PJò™ Þó‡´‚°‹ «ê˜ˆ¶ ð®‚è‚Ã®ò õ¬èJ™
îI›, ÝƒAô‹, ÞòŸHò™, «õFJò™, àJKò™, èEî‹
âù 6 ð£ìƒèœ Þ¼‰¶ õ¼A¡øù. Þ‰îŠ HK¬õ„ «î˜¾
ªêŒ»‹ ï‹ Hœ¬÷èœ ªð£PJò™ ñŸÁ‹ ñ¼ˆ¶õ‹ âù
Þó‡´ ¶¬øèÀ‚°‹ ªê™½‹ õ£ŒŠ¹ Þ¼‰î¶.
Ýù£™ îŸ«ð£¶, Þ‰îŠ HKML¼‰¶ èEîŠð£ì‹
c‚èŠð†´ îI›, ÝƒAô‹, ÞòŸHò™, «õFJò™, àJKò™
ÝAò 5 ð£ìƒèœ ñ†´«ñ Þ¼‚°‹. ñ¼ˆ¶õŠ ð®ŠHŸ°
ñ†´‹ ªê™ô‚Ã®ò ñ£íõ˜èœ Þ‰î HK¬õ»‹,

Ü«î «ð£™ ªð£PJò™ ¶¬ø ê£˜‰î ð®Š¹èÀ‚°„
ªê™ô‚Ã®ò ñ£íõ˜èœ îI›, ÝƒAô‹, ÞòŸHò™,
«õFJò™, èEî‹ âù 5 ð£ìƒè¬÷‚ ªè£‡ì HK¬õ»‹,
ñ†´«ñ ð®‚è º®»‹ .
Þ¶ õ¬ó ï‹ Hœ¬÷èÀ‚° Þ¼‰î Þó†¬ì õ£ŒŠ¹èO™
å¡¬ø H÷v 1 â¡Á õ¼‹ «ð£«î ðP‚°‹ êÍè ÜcF«ò
ÜFºè Üó² ÜPMˆ¶œ÷ Þ‰îŠ ¹Fò F†ì‹.
ñ£íõ˜èO¡ C‰î¬ù¬ò»‹, ð¬ìŠð£Ÿø¬ô»‹ á‚°Mˆ¶,
Üõ˜èO¡ õ÷˜„C‚°ˆ ¶¬í GŸè «õ‡®ò¶, ñ£Gô
õ÷˜„CJ™ Ü‚è¬ø àœ÷ÜóC¡ èì¬ñò£°‹. ÜîŸ°
ñ£ø£è î‹ ñ‚èO¡ àK¬ñ¬ò»‹ õ÷˜„C¬ò»‹ î´Šðî£
ñ‚èÀ‚è£ù Üó²?
âŠð®Šð†ì îóñ£ù è™M¬ò ï‹ Hœ¬÷èÀ‚° ÜO‚è
«õ‡´‹ â¡ð¶î£¡ å¼ ÜóC¡
«ï£‚èñ£è Þ¼‚è
«õ‡´«ñ îMó âŠð® Üõ˜è¬÷ õ®è†ì «õ‡´‹
â¡ðî£è Þ¼‚è‚ Ãì£¶.

è¬ôëK¡ ªï…²‚° cF
- ªî£ì˜ ªê£Ÿªð£N¾ - 12
26.09.2019, Mò£ö¡
ñ£¬ô 6.30 ñE
ªê¡¬ù,
ªðKò£˜ Fì™
à¬óò£÷˜ :

«î£ö˜

²ð.ióð£‡®ò¡
ªðKò£˜ Ëôè õ£êè˜ õ†ì‹,
ªê¡¬ù--&7

Ü¬ùõ¼‹ õ¼è!
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ஆரியரைப் புறம்கண்ட கீழடி

ªî£ì˜¹‚°
120 â¡.®. ó£ñó£š ªî¼
óƒèó£ü¹ó‹, «è£ì‹ð£‚è‹
ªê¡¬ù & 600 024

ஆப்கானிஸ்தான் த�ொடங்கி, தெற்கே குமரி வரையும்
பரந்து வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள், திராவிடர்கள் என்று
சான்றுகளுடன் நிறுவுகிறார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர்.

ªî£¬ô«ðC: 044&2472 6408

கி.மு.1500ஆம் ஆண்டுகளில் இந்தியாவிற்குள் நுழைந்த
ஆரியர்கள் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தைச் ச�ொந்தம்
க�ொண்டாடப் பார்த்தார்கள். ஆனால், அவர்கள்
வருவதற்கு முன்பே கி.மு. 3,000-2,500 காலங்களில்
இந்நாகரிகம் மிக உச்சத்தில் இருந்தது. இதுகுறித்த
டி.என்.ஏ ஆய்வு இந்நாகரிகம் திராவிடர்களுக்கு உரியது
என்பதை மெய்ப்பித்தது.

பெரியார் பிறந்தநாளில் உடற்கொடை

சிந்துவெளியில் கிடைத்த காளைச் சின்னத்தைச்
சிவனின் வாகனம் என்றனர் ஆரியர்கள். அது சிவன்
வாகனம் இல்லை, மாறாக இனக்குழுவின் அடையாளம்
என்பது வரலாறு.
இப்பொழுது வைகைக் கரையை ஒட்டிக் கீழடி
அகழாய்வு உலகையே வியக்க வைக்கிறது.
17.9.2019 தந்தை பெரியார் பிறந்த நாளன்று சுப.வீரபாண்டியன், வசந்தா,
முத்தையா குமரன், எட்வின், நர்மதா, சாந்தசீலன், இளமாறன், உமா,
அருணாச்சலம் ஆகிய�ோர் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனைக்
கல்லூரிக்குத் தங்கள் உடற்கொடை உறுதியை, நிரப்பப்பட்ட படிவங்கள�ோடு
மருத்துவர் மனிஷா அவர்களிடம் வழங்கினர்.

புதுவையில் நூல் அறிமுகம்

தமிழ் ம�ொழியின் முதல் எழுத்து வடிவம் ‘தமிழி’.
கீழடியில் கிடைத்த சுடுமண் பாண்ட ஓடுகளில் இந்த
தமிழி வரிவடிவத்தில் ‘ஆதன்’, ‘குபிரன் ஆதன்’ ப�ோன்ற
பெயர்கள் இருப்பதை பார்க்கிற�ோம்.
இதன் காலம் கி.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டு என்று த�ொல்லியல்
விஞ்ஞான ஆய்வுகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன.
அந்தக் காலத்திலேயே எழுத்து வடிவம் க�ொண்டவர்கள்
தமிழர்கள் என்பதனால், இவர்களின் கல்வி அறிவு த�ொல்
பழங்காலத்திலேயே மேம்பட்டிருந்தது என்பதையும்
அறிய முடிகிறது.
அனேகமாக இது இடைச்சங்கத்தின் காலமாக இருக்க
வாய்ப்புண்டு.

20.9.2019 அன்று, புதுவையில், கவிஞர் பெருந்தேவன் எழுதியுள்ள
‘திருவள்ளுவருக்குப் பின் அரசியல் அறம்’ என்னும் நூலை, முனைவர்
செல்லப்பெருமாள் தலைமையில், பேராசிரியர் குழந்தை வேலன் முன்னிலையில்
த�ோழர் சுப.வீரபாண்டியன் அறிமுகம் செய்து உரையாற்றினார்.

திருச்சியில் பெண் வழக்கறிஞர்கள் கருத்தரங்கம்

பானைகள், தக்களிகள், எலும்பு மற்றும் தந்தத்தால்
ஆன வரைக�ோல், தந்தத்தால் ஆன சீப்பு, எழுத்தாணிகள்,
அரவைக்கல், குடுவை, தங்கம்-பவழம்-மணிகளால் ஆன
வளையல்கள், த�ோடுகள், பிற அணிகலன்கள், சுட்ட
செங்கற்களால் ஆன நேர்த்தியான கட்டிடச் சிதைவுகள்,
நீர்க் கால்வாய்கள் எனப் பல நூற்றுக்கணக்கான
பண்டைய தமிழ் மக்களின் ப�ொருள்கள் இன்னமும்
கிடைத்துக் க�ொண்டே இருக்கின்றன.
ஒரு முக்கியமான செய்தியைக் கவனிக்க வேண்டும்.
சிந்து சமவெளியில் கிடைத்த யானை உருவத்தைச்
சிவன் வாகனம் என்று ச�ொன்ன பார்ப்பனர்களுக்கு,
வைகைக் கீழடியில் அப்படி ஒரு மதம் சார்ந்த, மத
அடையாளத்தில் எந்த ஒரு வாகனமும் கிடைக்கவில்லை.
கீழடி ஆய்வில் சமஸ்கிருதம் என்ற ஒரு ம�ொழியின்
அடையாளமே இங்கு கிடைக்கவில்லை.

21.9.2019 அன்று, திருச்சியில், முற்போக்கு பெண் வழக்கறிஞர்கள் சங்கம்
நடத்திய பெரியார் பிறந்தநாள் விழாக் கருத்தரங்கில் த�ோழர்கள் க�ொளத்தூர்
மணி, சுப.வீரபாண்டியன் ஆகிய�ோர் சிறப்புரை ஆற்றினர். வழக்கறிஞர்
பானுமதி தலைமையேற்க, மருந்தியல் கல்லூரி முதல்வர் செந்தாமரை,
வழக்கறிஞர்கள் தமயந்தி, அங்கயற்கண்ணி ஆகிய�ோர் பங்கேற்றனர்.

கிரேக்கம்-சீனம் ப�ோன்ற த�ொலைதூர நாடுகளுடன்
அறிவு சார்ந்தும், வணிகம் சார்ந்தும் பல சான்றுகள்
கிடைத்துள்ளன.
உலகின் முதல் நாகரிகம் க�ொண்டவர்கள் த�ொல்
பழங்காலத்திலேயே மதம் சாராத படித்த பகுத்தறிவாளர்களாகச்
செழித்தோங்கியவர்கள் தமிழர்கள், திராவிடர்கள்
என்பதை உறுதி செய்கிறது கீழடி அகழாய்வு.
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தமிழகமெங்கும்
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பெரியார் பிறந்தநாளில் பேரவையினர் மாலை அணிவிப்பு
வேடசந்தூர்

மதுரை

ப�ொன்னேரி

திண்டுக்கல்

அம்பத்தூர்

சூலூர்

சேலம்

பல்லடம்

ஈர�ோடு
பாளை ப�ொன்னாக்குடி
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