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நலகத த�டடதத�ன தத�டகக உறபப�னரகளள ஒரவரம நலக ந�றவனதத�ன மகக�ய பஙகள�பப�ளரம�ன 
பவன�நத�ரன ஈழந�தன அவரகள 30.09.2012 அனற அக�ல மரணமடடநதடத மனன�டட நலக ந�றவனம 
தனத ஆழநத அனத�பஙகடளத தத��வ�ததக தக�ளக�னறத.

நலகத த�டடம ஆரமப�ககபபடட க�லதத�லரநத நலகதத�ன த,யறப�டகள�ல பஙக தக�ணட தனத 
உட1படபச த,லதத�யவர ஈ1ந�தன அவரகள. ம�கச ,�ற�ய அளவ�லரநத நலகத த�டடததகக வளஙகடளத 
த�ரடடயம தபரமளவ பஙகள�பப�ளரகடள இடணததம அதன த,யறப�டகடளச ,�தத�யம�கக�யவர 
ஈ1ந�தன. அவரத பஙகள�பப க�டடகக�த பப�ய�ரநத�ல நலகத த�டடம�னத தக�ளடகயளவ�பலபய ந�னற 
பப�ய�ரககக கடம.

நலகதத�றக�ன மதல�வத வ1ஙக�,  மதல ந�த�ப பஙகள�பப பப�னறவறடற வ1ஙக�யதடன நலகதத�டன 
ஈ1ததம�1ரகள வ�ழம�டஙகளககக தக�ணட த,னற ப,ரததடமயம நலகதத�றக உலதகஙகம�ரநத 
பலமதபயர தம�1ரகளடடய பஙகள�படபக தக�ணட வநத ப,ரததடமயம ஈ1ந�தனத மகக�ய 
பஙகள�பபககள�கம. இனறம கட ஈ1ந�தன வ�ஙக�யள�தத வ1ஙக�ய�பலபய நலகம இயஙகக�றத. நலகம 
தத�டரப�ன த�டடம�டல, உடரய�டலகள�லம மகக�ய பஙகள�தத ஈ1ந�தன நலகத த�டடம 2008 இல நலக 
ந�றவனம�க இயஙகத தத�டஙக�யபப�த மதல�வத அறஙக�வலர ,டபய�லம இடமதபறறப பஙகள�தத�ர.

ஈ1ததம�1ரகளடடய வ�ழவ�யல மழடமய�க ஆவணபபடததபபட பவணடம எனபத�லம ஈ1ததம�ழ 
ஆளடமகள வரல�றற�ல அ1�நத பப�க�மல ப�தக�கக பவணடம எனபத�லம ம�கபதபரம ஆரவததடன 
த,யறபடட வநத�ர.  பலபவற ஆவணவ�யல�ளரகளடன தத�டரபகடளப பபண� அவரகளககச ,கல 
வ�தஙகள�லம உதவ� வநதவர எனபதம கற�பப�டததககத.

இறத�ய�க,  ,�ஙகபப��ல நலகதத�றக�ன அலதக�னடறத தத�டஙக� ஈ1ததம�1ரகளடடய வ�ழவ�யடலப 
பத�வ த,யய பவணடம எனற மயற,�ய�ல தனடன ஈடபடதத�க தக�ணடரநத�ர. அதமடடமனற�, ,�ஙகபபர 
பத,�ய நலகதத�ல உளள ஈ1ததம�1ரகளடன தத�டரபடடய ஆவணஙகடள தபறற ஒழஙகபடததவபத�ட 
ஆவணபபடதத�த த�றநத அணககதத�றகக தக�ணடவர பவணடம எனபத�லம ஆரவம�க இரநத�ர; 
அதறக�ன ஆரமபகடட மயற,�கள�லம ஈடபடடரநத�ர.

இவபவடளய�ல அவர அக�ல மரணமடடநத�ரபபத நலகதத�றகம ஆவணபபடததல,  நலகவ�யல ,�ரநத 
த,யறப�டட�ளரகளககம பப��1பப�கம.  நலகம அவரகக�ன அஞ,லடயத தத��வ�ககம பநரதத�ல 
அவரடடய வ�ரபபஙகடளயம கனவகடளயம ந�டறபவறறவதறக உறத� பணடளளத.
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கடடற	 கல�ககளஞச�யம
ன வ�கக�பப�டய
வ���ரநத

பவன�நத�ரன ஈழந�தன

பவறனநத�ரன   ஈழந
தன

ப�றபப 20 யன 1981 
உடபப�டட, ய�ழபப�ணம 

இறபப 30 த,பதடமபர 2012

பத,�யம இலஙடக, ,�ஙகபபர
மறற 

தபயரகள ஈ1ந�தன, ஈ1வன

கலவ� தப�ற�ய�யல

பண� தப�ற�ய�யல�ளர, 
எழதத�ளர

பவபனநத�ரன ஈ1ந�தன (ப�றபப:  யன 20,  1981) 
இடணய எழதத�ளரம,  தம�ழ வடலபத�வலக�ல 
நனகற�யபடட ஆரமபகக�ல வடலபபத�வரம, 
நலகத த�டட உரவ�ககதத�ன க�ரண�ய ம�னவர.

வ
ழகலகக க	�பப

இலஙடக,  ய�ழபப�ணம,  உடபப�டட,  இலககன� 
வதடத எனம இடதடதப ப�றபப�டம�கவம, 
,�ஙகபபடர வத�வ�டம�கவம தக�ணடரநத�ர.

ந�கத த�டட உரவ
ககம

ஈ1ததம�1ரகள�ன எழதத இலகக�யஙகள, 
ஆளடமகள க�லதத�ல அ1�நதவ�ட�மல 
ப�தக�ககபபட பவணடம எனம பந�கக�லம அடவ 
எமத அடதத தடலமடறய�னரம பயனபடம 
வடகய�ல அடமய பவணடம எனபத�லம 
மடனபபடன த,யலபடட அவர,  நலகத த�டட 
உரவ�ககதத�ன எணணக கரவ�க இரநத�ர. நலகத 
த�டடதத�ன தத�டகக உறபப�னரகளள ஒரவர�க 
த,யல�றற�யதடன,  மதல�வத வ1ஙக�,  மதல�வத 
ந�த�ப பஙகள�பப பப�னறவறடற வ1ஙக� 
அதத�டடதடத மனதனடததவர�வர.  உலதகஙகம 
பலமதபயரநத வ�ழம ஈ1ததம�1��டம நலகத 
த�டடதடத தக�ணடச த,னறடமய�லம அவரத பஙக 
கற�பப�டததககத.

2008 ம ஆணட நலகம ந�றவனம�க இயஙகத 
தத�டஙக�யபப�த அதன மதல�வத அறஙக�வலர 
அடமபப�லம இரநத பஙக�றற�ன�ர.

தம�ழ வல�பபத�வ�க�ல

தம�ழ வடலபபத�வலக�ல 2004 ம ஆணட மதல 
"ஈ1ந�தன"  எனம தபய��ல வடலபபத�வகள�ல 
ஈ1ததத தம�ழ இலகக�யஙகடள தவள�கதக�ணரம 
வடகய�ல எழததப பண�ய�டன த,யத வநத�ர. 
மறறம ய�ழ கழமதத�ல "ஈ1வன"  எனம தபய��ல 
பஙகள�பப த,யதவர�வர.
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பத�ய நலகம இத1�ன உளளடககம  அடனததம நலக ந�றவனதத�ன ந�டலபப�டடடப ப�ரத�பலபபத�க 
இரககதமனற�லடல.  தவள�ய�கம கடடடரகள�ன கரததககள கடடடரய�ளரகளடடயடவ.  பத�ய நலகம 
இதழகதகன எழதபபடம உளளடககம Attribution-ShareAlike  3.0  Unported  (CC  BY-SA  3.0)  உ��மததடன 
தவள�ய�க�னறத. மறபத�பபககள அவறற�ன மலபப�ரத�ய�ன உ��மததடன தவள�ய�க�னறன.
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ஈழந�தன க�லம���ர

ஈழந�தன மற�வ தத�டரப�க 
சமக வற�ததளஙகள, வற�பபத�வகள�ல பக�ரபபடட க��பபககள�ன தத�கபப

2004  அலலத 2005  இல தக�ழமப�ல ஈ1ந�தடன மதன 
மதலல ,நத�தத பப�த எஙகள தடலமடறய�ன பத�ய 
பயணதத�ன தHரககம�ன பத�1டமய�க இரநத�ர. 
வடலபபவ�ன ஆரமப ந�டகள�ல எஙகள�ன நடப 
வடடததககள ஈ1ந�தன வநத�ர.  நலகம இடணய 
மயற,�ய�ல அவ��ன ஆரவம மறறம ஈ1தத 
ஆவணபபடதலல அவ��ன ஆரவம எனகக பத�ய 
நமப�கடகடயத தநதத.  எனத எ��யம ந�டனவகள படம 
எடததபப�த ய�1�ல ம�க தநரககடய�ன ஒர பணம 
பதடவய�ன ந�டலய�ல அநத படதத�றக தனத பஙக�க 
பணம அனபப� டவதத�ர.....  தத�டரநத நமகக�ன நமத 
மயற,�ய�லம பப�ர�டடதத�லம பலம தரபவர�க எனகக 
தத��நத�ர.  இபபப�த நHணட க�லம தத�டரப�ல இலல�த 
ந�டலய�ல த�டதரன வநத அவ��ன ,�வச த,யத� ....... ,�வ 
எபபப�தம த�ஙக�க தக�ளள மடய�மபலபய இரகக�றத. 

- Someetharan

அனன�டர ,நத�கக�வ�டனம அவரத இடணயத 
தம�ழபபண� அற�நத டவதத�ரநதவன எனற வடகய�ல 
அவரத இ1பப இடணயத தம�ழ உலகககப தபரம 
இ1பப.  அனன�ர�த பண� ஆவணபபடததபபடதத 
பவணடம.  அனன���ன ஆதம� ,�நத� அடடய 
ப�ர�தத�பபப�ம. 

- Memon Kavi

ஈ1தத�ன இணய எழததலக�ன மகக�யமன ஒரவடர 
இ1நதத ந�றக�பற�ம ... எனன த,�லவத... அஞ,லகள 

- Balasingam Balasugumar

இனனம ,�லந�டகள�ல அவஸத�பரலய� வரக�பறன, 
பந��ல வநத ந�டறய வ�,யஙகள கடதகக�பறன எனற 
தத�டலபப,�ய�ல த,பதரமபர தத�டககதத�ல 
த,�லலய�ரநத�ர.  2009  பமய�ன ப�னனர ,�ஙகபப��ல 
வநதந�னற தவ�தத ந�டலநத பபடரப பப�யபப�ரதத 
அஙக�ரநத தவள�கக�ட உதவம�ற பகடடதறக�க தனத 
பவடலபபளடவயம ப�ர�த அவரகடளக கவன�தத 
அனபப� டவதத�ர.  அதனப�றகம ,�ஙகபபர த,லலம 
எனத நணபரகள /  பத�1ரகளகக�ன ஒபர உதவ�ய�க 
ஈ1ந�தபன இரநதவநத�ர. ,ததம பப�ட�மல எவவளபவ� 
த,யததக�ணடநதவர,  எவவளபவ� வ�,யஙகடளக 
கடதககதவன எத�ரப�ரததகதக�ணடரநதபப�த பப�யச 
ப,ரநத�ரகக�ற�ர. 

- Vasanthan Anandaraja

இதத�ன ஈ1ந�தன. இன� ந�ஙகள எலல�ரம எஙகளககத 
தத��ஞ, அவன த,யத எததடனதயததடனபய� நலல 
நலல வ�,யஙகடளதயலல�ம த,�லலவம.  அவன 
மடடநதத�ன இலல�மல பப�ன�ன.  ஆன�ல,  அவன 
த,யதடதக கடதககபவணடம. 

- Mathy Kandasamy

இடணயம வ1�பய த�ன இவடர அற�நத�ரநபதன. ந�டறய 
எழத�யவர. எனத ஆழநத அஞ,லகள:-( 

– Kanags Sritharan

த,யத� அற�நத வரநதக�பறன. 2003-04 க�லகடடஙகள�ல 
வற�பப இதழ தவள�ய�க� சவ�ரஸயபபடதத�க 
தக�ணடரநத ,மயதத�ல அனடறய வடலபபத�வ உலக�ன 
நடபபகள கற�தத தன�பபடட ந�டறய 
உடரய�டய�ரகக�பற�ம.. ,�ற வயத என�னம ப�ரம�தம�க 
எழத�கதக�ணடரநத�ர.  ஈ1ந�தன எனற தபயடர பலரம 
படனபதபயர எனபற ந�டனதத அவ��டம பகடப�ரகள. 
ந�ஜப தபயபர இதத�ன எனப�ர.  அவ��ன நடடப 
வளரதததடகக இயல�மல இடணயததடன என தத�டரப 
அடதத ,�ல ஆணடகளகக அறநத பப�னத.  ப�னனர 
த�ரமப� வநத ,மயதத�ல அவர வடலபபத�வ அபபடடகள 
ந�னற�ரநதடத கவன�தபதன.  ப�னனர ஒர ,மயம நலகம 
ம�ன த�டடதத�ல அவர பஙகள�ததக தக�ணடரபபடதப 
படதபதன.  அதன ப�றக ந�ன அவடரபபறற� 
பகளவ�பபடம தகவல இபபட ஒர தரத,யத�ய�க 
இரநத�ரகக பவணட�ம! :(( ஆழநத இரஙகலகள!

– ந�மககல ர�ஜ� (அனடறய படனபதபயர).
- Veerappan Pushparaja

தநஞச கனகக�றத. தனத 25 வயத�பலபய ம�கவம ஆழநத 
வ�வ�த�தத வநத�ரகக�ற�ர.  அவரத பட1ய 
எழததககடளத பத�ணடதயடதத வ�,�கக�பறன. 
எனன�டம அவரத பல ப�னனடடஙகள இரகக�றத. 
இபபப�த,  வ�யநத பப�க�பறன.  அவரத வயடத 
அற�நதபப�த பவதடனய�கவ�ரகக�றத.  ,�ற�ய வயத�ல... 
ந�ன அவரத வயடத ந�றபதககள கண�தத�ரநபதன. :-( 

வ�1�நH��னபட அவன மலரநத�ன.
வ�1� நH��ல�ட அவன மலரநத�ன.
கய�லம கரமபம த,ழநபதனம
கய�லம ய�ழம தக�ழமப�கம
அய�லம அமதம சடவதHரதத
தம�1�டயப ப���நத�ன அ1�ய�பன�...!

- Sri Rangan Viyeyaratnam

இடணய வ1� அற�மகம�ன�ர ப�னனர மவன�தத�ர, 
எலபல�டரயம பப�ல ஈ1க கனவடன இலல�த பப�ன�ர. 
கண�த த�டர வ1� உடரய�டலகளடன கடரநத பப�கம 
உறவகள.  எனபற� ஒர ந�ள கலநத பப, எமகதக�ர 
ந�லம க�டடகக�த�? 

- Atputhan

நணபரகளகக,  உஙகள�ன நணப��ன இ1பப�ல 
தஙகளகக ஏறபடட தயரதத�ல ந�னம பஙக 
தக�ளக�னபறன. 

- Meera Bharathy

இநத ஈ1ந�தடன எனககத தத��ய�த.  ஆன�ல ஈ1ம 
தத�டரப�க மடடமலல ததனன�நத�ய� தத�டரப�கவம 
ம�கச ,�றநத ஆவணகக�பபகம�க இயஙக�க 
தக�ணடரககம http://www.noolaham.org/  இடணயதடத 
தவஙக� நடததவத�ல இவரடடய பஙகள�பபம இரநதத 
எனபடத அற�யம பப�த ம�கச ,�றநத இநத மன�தன�ன 
இ1பப அற�வலக�றக பப��1பப�கம.  எததடனபய� பபர 
இனற ல�ப பந�கபக�ட பத�பபத தடறய�ல க�ல 
பத�தத�ரககம ந�டலய�ல நலகம எனனம 
ஆவணகக�பபகதத�றக இடணய�க இடணயதத�ல 
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இனதன�ர ஆவணகக�பபதடத ந�ன கணடதம இலடல. 
ஈ1 ந�தனகக என ஆழநத அஞ,லகள. 

– Arul Ezhilan

எடட வரடஙகளகக மனன�ல வடலபபத�வ�ல 
அற�மகம�க�ய நணபர,  வடலபபத�ல ந�ஙகள ஒபர batch 
எனற த,�லலக தக�ளபவ�ம.  தHவ�ரம�ன இலகக�ய 
வ�,கர.  அவரத தம�1�ய�ல ந�ரநதரவ�ச�.   ஈ1ந�தனத 
,�வச த,யத� மனடத அடலகக1�ததக தக�ணடரகக�றத.. 
:( 

- Kathir Sayanthan

ம�கவம தகடடததனம�னவர..  ,�றபர�யம மதபல எழதத 
வலலடம தபறற ஒர எழதத�ளர,  உயரகலவ�த தத��வ�ல 
,�ல நணககஙகடள எனகக த,�லலககட 
தக�டதத�ரநத�ர...  த�டதரனற எனன நடநதத. 
அனன���ன இ1பப�ன�ல தயரறம கடமபதத�னரகக 
ஆறதல த,�லல மடடபம மடயம எனற�லம 
ம�கககவடலய�க இரகக�றத...  எனபன�ட அடககட 
பபசவ�ர. ம�கவம கவடலய�க இரகக�றத. 

- Yoga Thinesh

எனத மடனவ�ய�ன அணண� எனற உறவகக மனனபர 
எழதத�ளர�கவம தம�ழ எழததலக�டன உரளம உலக�ன 
பப�கககக நகரதத பவணடம எனற மறபப�கக எணணம 
தக�ணடவரகள�ல ஒரவர�கவமத�ன அற�மகம�க�ன�ர. 
2002  மதல 2007 ம ஆணடக�லபபகத�கள�ல 
வடலபபத�பவரகள�ல மடசட�மனனன�க த�கழநத�ர 
எனற�ல ம�டகய�க�த.  அகக�லதத�ல தம�ழ மணதத�ன 
தகவல த�ரடடய�ல இவரத ஆககஙகளத�ன மதல 
இடதத�ல இரநதன.  தம�ழ நலகடள இடணயதத�ல 
ஏறற�பப�தக�கக பவணடம எனற வ�ரபபத�ன நலகம 
த�டடம�க உரபதபறற ந�றக�னறத.  நலகம த�டடம�ன 
இடணய நலகம உரபதபற மன ந�னற அதத�வ�ரக 
கறகள�க இரநத த,யறபடடவரகள�ல இவரம ஒரவர 
எனபடத இவபவடளய�ல தபரடமபய�ட 
ந�டனவகரக�னபறன. 

- Inuvaiyur Mayuran

2006  இல க�ள�தந�ச,�கக வநத எஙகள வடடல இரணட 
ந�டகள தஙக�ய�ரநத நலகதத�ன பவடலகடளப பறற�ப 
பப,�ய ந�டனவகள வரக�னறன. 

- Sivarasa Karunakaran

ஈ1தத�ல தவள�வநத பல ஆணடகள ஆக� வ�டட அபரவ 
நலகடள கணடற�நத அடத ம�னனண வடவம�கக� 
இடணயதத�ல இலவ,ம�க தவள�ய�டவதறக�க நலகம 
அறககடடடளடய தத�டஙக�ய அதன ஆரமப க�ல 
உறபப�னர�ன ஈ1ந�தன இனற மரணமடடநத�ர. 
அவரகக என ஆழநத அஞ,ல.  Noolaham.org  உலகம 
மழவதம�ன தம�ழ வ�,கரகள ஈ1தத நலகடள ஒபர 
இடதத�ல பதட கணடற�நத இலவ,ம�க தரவ�றகக� படகக 
வ1�யடமதத ,�றநத தளம.  எனகக இதன மலம த�ன பல 
ஈ1ம ,�ரநத நலகள க�டடககபதபறறத.  ஈ1ந�தடன 
இ1நத வ�டட பப�தம நலக அறககடடடள தத�டரநத, 
தடடய�னற� அதன பண�கடள த,யய பவணடம எனபபத 
வ�,கரகள�ன எத�ரப�ரபப 

- எச.பர மஹமமத

,�ஙகபப��ல 2004  இல ,நத�தப பப,�ய ப�ன 
,நத�ததத�லடல.  ம�கவம தடபப�ன இடளஞர. 
ஆரவததடனம அககடறயடனம ,மக நடவடகடககள�ல 
ஈடபடபவர.  ப1க�ய ஒர,�ல ந�டகளககளபளபய எனத 

மனத�ல நHஙக�த இடதடதப ப�டததக தக�ணடவர. 
அவரகக எனத மனம�ரநத அஞ,லகள 

- S.K.Vickneswaran

ஒர க�லதத�ல,  வடலயலக�ல எமபம�ட ம�கவம 
ஒனற�ய�ரநத ஈ1ந�தன.  ம�கவம அத�ரச,�ய�ன த,யத�. 
ஈ1ந�தன நலகதத�லம இரநத�ர.  

- Chandravathana Selvakumaran

ம�கவம கவடலய�ன த,யத�.  வடல உலகதத�ல 
மடடமனற� ய�ழ இடணயதத�லம இரநத�ரககபவணடம 
எனற ந�டனகக�பறன ....  அத�ரச,�ய�ன த,யத�.  தம�ழ 
வடல பத�வகள உரவ�க�ய க�லதத�ல வ�ரல வ�டட 
எணணககடயவரகபள இரநத�ரகள .அவரகள�ல இரநத 
மகக�யம�னவரகள�ல இவரம ஒரவர 

- Chinnakkuddi

இன�ய தமப� ஈ1ந�தன�ன இ1பப அத�ரச,�யள�கக�றத.... 
இன�ய தமப� ஈ1ந�தன�ன ஆதம� ,�நத� அடடய 
பவணடக�பறன 

- Ajeevan Veerakathy

உடபப�டட இலககண�வதடத டமநதனம 
பதத���டககள�லம இடணயதத�லம ஈ1 ந�தன எனற 
தபய��ல எழத�வநத பவபனநத�ரன இளஙபக� அவரகள 
இனற அமரர�க�வ�டட�ர எனற த,யத� கவடலடய 
தரக�றத.  ,�ற பர�யம மதபல கலவ�ய�லம ம�கவம 
தகடடததனம�னவர.  ஆ,���யரகள�ல ந�டறநத 
ப�ர�டடககடளப தபறபவர.  இனனம ந�டறபண�கள 
த,யயம க�லதத�ல அவ��ன த�டர இ1பப 
ம�ககவடலயள�கக�றத..  அவ��ன இ1பப�ல தயரறம 
மடனவ�,  ப�ளடளகள,  த�ய தநடத ,பக�தரரகள,  எனற 
அடனதத உறவகபள�டம ந�மம பஙதகடகக�னபற�ம.
இடணய உலக�ல அவ��ன எழததபபண�ய�ல ,�ல 
ந�னற�நதடவ -  ,லனசசரள,  (அக)வ�டதகள,  படபபகம, 
படடபப, ஈ1ந�தம எனற தத�டரநத அணடமக க�லம�க 
,�ஙடக மரச எனற தபய��ல எழத�வநத�ரநதடம 
கற�பப�டததகத. 

- Yoga Thinesh

நலகத த�டடதத�ன மகக�ய பஙகள�பப�ளரகள� 
தல�ரவர�ன பவபனநத�ரன ஈ1ந�தன�ன மடறவச த,யத� 
பகடடத தயரறபற�ம.  அவரடன பநரடத 
தத�டரபப�லல� வ�டட�லம,  ஆரமப க�லகடடதத�ல 
ம�னனஞ,ல மலம தத�டரபகள தக�ணடரநபதன. 
இவரத இ1பப நலகத த�டடதடதப தப�றததவடரய�ல 
பப��1பபப.  அவரத அக�ல மடறவ�ல தயரறம நலக 
அறககடடடளக கழவ�னரககம,  நணபரகளககம மறறம 
அவரத கடமபதத�னரககம 'பத�வகள'  தனத ஆழநத 
அநத�பதத�டனத தத��வ�ததகதக�ளக�றத.  அவரத 
மடறவ பறற�ய நலக அறககடடடளய�னர தவள�ய�டட 
த,யத�ய�டனயம பத�வகள தனத வ�,கரகளடன 
பக�ரநததக�ளக�றத. 

- வ.ந.க���தரன, ஆ,���யர, பத�வகள

,�ஙகபப��ல க�லம தபப� உய���1நத அனப நணபன 
ஈ1ந�தனகக எனத அஞ,ல.  ஈ1 இலகக�யதத�ன 
பரவலககம நலகம -எணண�ம நலகதத�ன அ��ய 
பண�களககம தடணய�கவம பத�னற�ததடணய�கவம 
ந�னறவன. 

- Cheran Rudramorthy

தம�ழவடலபபத�வலக�பல ஆரமபக�லதத�லரநத ஈ1ந�தம 
எழத�வநத பத�வர�ன ஈ1ந�தன 29  த,பதரமபர,  2012 
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அனற இநபத�பன,�ய�வ�பல இறநத�ர.  பத�வர 
எனபதறக அபப�லம அவர தம�1�லகக�யம, 
ஆவணபபடததல,  ,க மன�தரகள�ன நலன கரத�ச 
த,யதடவ ,�ல�க�ககததககடவ.  ஈ1ததம�ழ நலகடள 
ஆவணபபடததம பந�ககதத�பல ஆரமப�ககபபடட நலகம 
த�டடதத�பல அவ��ன த,யறப�டகள கற�பப�டததககன. 
தம�ழப பத�வரகள�பல ஒரவர�ன அவ��ன இ1பப�பல 
தம�ழமணம வரததமடடக�னறத.  அவரடடய 
கடமபதத�னரகக எமத ஆழநத அனத�பதத�டனத 
தத��வ�ததகதக�ளக�பற�ம. 

 - Thamizmanam
http://blog.thamizmanam.com/archives/399

மகம தத��ய� வ�டட�லம வடலபபத�வகள�ன மலம 
தநடந�ள�க ஈ1ந�தன பறற� அற�நத தக�ணடரகக�பறன. 
ம�க இளம வயத�ல அவர மரணம தயர தரக�றத.எனத 
அஞ,லகடளயம பக�ரநத தக�ளக�பறன.

 - Devika Gengatharan

ஈ1ந�தனடன ப1ககம�லல�வ�டனம நலகதத�றக�ன 
அவரத பஙகள�பபகள பறற�க பகளவ�பபடடரகக�பறன. 
அனன�ரகக எஙகள அஞ,லகள. 

- Subramaniam Kuneswaran

தறபப�தம நபஙகள நலகதத�ல பயன தபறக�னபற�ம.. 
அத�ல அவ��ன பஙக பறற� எமககத தத��ய�த.அவ��ன 
உறவகளகக எனத அனத�பஙகடள தத��வ�ததக 
தக�ளக�பறன.  அவ��ன ஆதம� ,�நத� அடடயப 
ப�ர�ரதத�கக�னபற�ம. 

- Murukesu Mohanendhiran

தன�பபடட �Hத�ய�ல ஈ1 ந�தடன எனகக தத�ி�ய�த. 
அவரத மடறவ�ல தயரறம அடனவரடனம தயடர 
பக�ரநத தக�ளக�பறன. 

-  Jathindra Ariyapala

ம�ன�டதடத பந,�தத ஒர மன�த பநயன ஈ1ந�தன 
அவடன இ1நத தயர எலபல�டரயபம தபரநதயர�ய 
ந�டனவகள�தலலல�ம அவனத கரல ஒலததக 
தக�ணடரகக�றத. 

- Shanthy Ramesh

ய�ழகளதத�ல ஈ1வன எனற தபய��ல 2005  க�லஙகள�ல 
கரதத�டய நணபர,  ஈ1ந�தன அக�ல 
மரணமடடநதளள�ர.  ந�லகம இடணயததளதத�ல 
அவரத பஙகள�பப ம�கபதப��யத .... அனன�ரகக ஆழநத 
அஞ,லகள!!  2005,  2006  க�லபபகத�கள�ல ய�ழகளதத�ல 
எழத� வநதவர.  அகக�லஙகள�ல ய�ழகளதத�ல இவரத 
ஆககஙகளம மனன�டல வக�ததன.  ஒர தடபப�ன 
மன�தடர அவரத 31  வயத�ல அந�ய�யம�க இ1நதத 
வலகக�னற வ�டயம... 

- தயவன

ஈ1வன எனற கள உறவகள�ல அட1ககபபடட அரடம 
நணபர ஈ1ந�தன அவரகளகக எனத கணணHர 
அஞ,லகள.  ய�1�ல அவரடன இடணநத கரதத�டய 
க�லஙகள இனனம பசடமய�க மனத�ல உளளத. 
அவரடடய மரண த,யத�பய மHணடம களதத�றக 
அட1தத வநதடத ந�டனககம பப�த மனதத�றக 
வரததம�க உளளத.

ம�க அணடமய�ல ப�றநடத க1நடதயம அவரடடய 
மடனவ� மறறம கடமபதத�னத�டரயம மHள� அத�ரச,�ய�ல 
ஆழதத�வ�டட அவர த�டதரன நமடமதயலல�ம வ�டட 

ப���நத வ�டட�ர.  மHணடம ஒர மடற நணபரகக எனத 
அஞ,லகடள மனவரதததடன தத��வ�தத 
தக�ளக�னபறன.  

- Mathan

பத�வர ப.  ஈ1ந�தன இறபப�டனய�டட 
வரததமடடக�னபறன.  தம�ழபபத�வகள�ன ஆரமப 
க�லதத�லரநத எழத�யம நலகம பப�னற தனன�ரவத 
தத�ணடகள�பல ஈடபடடமவநத நணபன ஈ1ந�தன�ன 
மபபபத�ர அகடவய�ல�ன இறபப பத�வலககக 
அபப�லம�ன இ1பப.

 - Ramanitharan Kandiah

ஈ1�பய�ட ஒனற�ய ,�பப�டட,  ஒனற�ய வ�ழநதவரகளள 
ந�னம ஒரவன!  இபத� அவனத இறத�க க���டககள 
கணமனபன ப�ரததகதக�ணட ந�றக�னபறன.  இனனம 
அவனத அநத கணHர கரல பகடடகதக�ணடரகக�றத. ஈ1� 
,�கவ�லடல.  இனனம வ�ழநததக�ணடரகக�ற�ன. 
எனறம வ�ழவ�ன.  அவன ஆதம ,�நத�கக�க 
கணணHரடன. 

- Malavan Balanavaneethan

ம�கவம அத�ரச,� தநத வரததம�ன ப,த�.  மனககலககம 
அடடநதளபளன.  ஒர ஏழ ஆணடகளகக மன அவடர 
,�ஙடகய�ல ஒர பத�வர ,நத�பப�ல கணட பப,�பனன. 
ந�யஸய�ல தம�ழபபததகஙகள க�டடககவ�லடல எனற 
த,�னனபப�த,  நமம மத� கநத,�ம� அவரகக என 
வரடகத தகவலகள த,�லல எனகக உதவமபடச 
த,�னன�ர�ம.  ந�ன பததகககடடககக 
கடடபபப�பறனகக� எனற அனப�கச த,�னன�ர.

அவர மடறவ இனனம கட நமப மடய�தத�க உளளத. 
எததடன ,�னன வயச.......  எமனகக ஏன இவவளவ 
அவ,ரம?:( 

- Tulsi Gopal

ஈ1ந�தன கலல��கக�லஙகள�ல ம�க அத�கம�க 
ஆ,���யரகள�ல உச,��ககபபட ஒர தபயர.உணடமய�ல 
கலல��ய�ன எநதத�ர ந�கழவ�ன�லம இவன�ன 
பஙகள�பபககள ந�ச,யம இரககம.  (இவர எனற 
ம��ய�டதய�க அட1ககமடயவ�லடல க�ரணம இவன�ன 
இ1படப எனன�ல இனனம ஜHரண�கக மடய�தளளத) 
அற�மகம�க�ய ,�லந�டகள�பலபய ம�க 
அனன�பய�னன�யம�க ப1க�வ�டம சப�வம 
தக�ணடவன.ஒர க�லகடடதத�ல எனககம எனத நணபன 
ஒரவனககம,  உடபப�டட வத�கள�ல நணபன�க 
ம�ற�பபப�னவன.கலல��டய வ�ட அத�க தநரககஙகடள 
தநத க�லம அத.  ந�டனவகள�ல அ1�ய�த ஒர இடம 
இவனகக�க எபபவம இரககம 

- தநறதக�ழத�,ன

பத�ய ,�நதடனகக வ�தத�டத தண�நத நலக கழம 
நணப��ன இ1பப தயரம�னத.  ஆதம�ரததம�ன 
அஞ,லகள. 

- Ma Sithivinayagam

ஆழநத இரஙகல....  ஈ1ந�தன பமறதக�ணட 
கடடமகளகக�க அவர இனனம இரநத�ரகக பவணடம. 

- Vijaya Lakshmi

ம�கவம மனபவதடனடய ஏறபடததம ந�கழவ ஈ1ந�தன�ன 
மரணம 

- Jose Antoin
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ஈழந�தன இ�� வரம�டட�ர�ம  :-(
க
ன
 ப�ரப


இனற ,�டன�ய�ல வ�டமடற ந�ள எனற ஆவடல 
வ�ட,  மழந�ள பய�ற,�பபடடடற இரகக�னறபத 
எனற உடளச,பல�ட நகரபபகத�டய பந�கக�ச 
த,�லலம பப�த,  ,க நணபன தம�ழபப�ததன�ன 
தன�மடலல "ஈ1ந�தன இறநத வ�டட�ர�ம"  எனற 
ஒறடற வ�கக�யம மடடம வநதபப�த ஒரகணம என 
தடலய�ல இடபய வ�ழநதத பப�ல இரநதத, 
இபபப�த இடத எழதமபப�தம அநதப ப�ரதடத 
இறகக� டவககமடய�மல டகபப�ன பப�கக�ல 
தடடசசக�னபறன.

வடலபபத�வ உலககக வநத க�லதத�ல தனடன 
அற�மகபபடதத�க தக�ணடபத�ட,  இடணயப 
பரபப�ல இரககம ,க நணபரகடள அற�மகபபடதத� 
எஙகள எலபல�ரககம இடணபப�க இரநத�ர மத� 
கநத,�ம�.  அவ��ன வ1�ய�கபவ எனகக ஈ1ந�தன 
எனற வடலபபத�வபர�ட தத�டரடப ஏறபடதத�க 
தக�ளள மடநதத.  ஆன�ல அதறக மனனர 
அவரடடய வடலபபத�வ,  மறறம தடஸதம�1�ன 
மநத�ய பத�பப (இநத�ய� இனஃபப� என 
ந�டனகக�பறன)  வ1�ய�க ஈ1ந�தன எனற ஒர 
கவ�ஞடர அற�நத தக�ணட�லம இவவளவ 
இடளயவர,  ஈ1தத இலகக�ஙகடள எலல�ம ஒனற 
த�ரடட ஆவணபபடதத பவணடம எனற ஆகபதப��ய 
கனபவ�ட இரபப�ர எனபடத ந�ன அவடரச 
,நத�ககம வடர உணரநதத�லடல. எனனடடய மதல 
,�ஙகபபரப பயணதத�ல ஒவதவ�ர இடம�கக கடடச 
த,னற ஒர க1நடதகக வ1�க�டடம�றபப�ல 
ஒவதவ�னற�கக க�டட மக�ழநத�ர, மதல ந�ள இரவ 
பவடல மடநத கடளபபப�,  தககக கலககபம� 
இலல�த.  "வடவ�ச ,�பப�டஙபக� ப�ரப�"  த�ன 
வ1ககம�கச த,லலம உணவகததகக அட1ததச 
த,னற ஆட, தHரபப��ம�ற�ன�ர.

அதனப�னனர ம�னனஞ,ல வ1�ய�க நHணடத நம 
தத�டரப.  எபபப�த பப,�ன�லம நலகம எனற 
ஈ1தத�ல ஓர தம�ழ இடணய நலகதடதப பறற� அவர 
பப,�த ந�ள�லடல.  அத மடடம பப�த�த, தறபப�த 
வ�ழநத வரம  ஈ1தத�ன கடல,  இலகக�யவ�த�கள 
எலபல�ரதம த,�நதக கரலல அவரகளத 
வ�ழவ�யடலபபத�வ த,யய பவணடம எனபத�ல 
அபபப�த தHவ�ர மடனபப�க இரநத�ர. "ப�ரப�, 2007 
ஆம ஆணட டதபதப�ஙகலகக வரம�றபப�ல ஒர 
ஒலககளஞ,�யம த,யபவ�ம,  த,லதவலல�ம ந�ன 
ப�ரகக�பறன மதலல க���யதத�ல இறஙகபவ�ம, 
உஙகள�ல மடநத அளவகக நHஙகள பண�ப��யம 
வ�தன�ல வ1�ய�கவம இடதச த,யயபப�ரஙபக�" 
எனற வ�டத பப�டட�ர.  அவர த,�னனடத ந�ன 
ஒரபககம�கச த,யயத தத�டஙக�பனன, அவறடறபய 
மடததவ�,ல ப�ளடளய�ரடய�ல ஒலபபத�வகள�கவம 
இடபடன.   தபரம இலகக�யக கனபவ�ட 
இரநத�லம தனனடடய பண�ச சடம க�ரணம�க 
இடணயபபரபப�ல மனனர அளவககத தHவ�ரம�க 
இலல�வ�டட�லம,  அவர எலல�தடதயம ப�ரததக 
தக�ணடரகக�ற�ர எனபடத,  ஈ1ததப பத�வகள 
வரமபப�த தனனடடய ,�நதடனடயப 
ப�னனடடம�கப பக�ரநத தக�ணடரநத�ர.

ஈ1ந�தன�ன வடலபபக�ரவகள இஙபகயளள அவ��ன 
இடணபப�ல 
http://www.blogger.com/profile/06819662477238200109 

ஈ1ந�த�!  ந�ன ந�டனககவ�லடல இன� உமடம என 
வ�ழவ�ன எஞ,�ய ந�டகள�ல ,நத�கக�மல 
இரககபபப�க�னபறன எனற :-(

http://www.madathuvaasal.com/2012/10/blog-post.html

ஈழந
தன கரததககள

*  வடலபபத�வலக�ல ந�ன க�லபத�ககமபப�பத 
ஈ1தத கடல,  இலகக�ய,  ,மக அர,�யல 
வ�டயஙகடள தம�1�ல ஆவணபபடததபவணடம 
எனற பந�கபக�படபய வநபதன.  அத 2004 ம 
ஆணட பம ம�தம ந�கழநதத.  அபபப�த�ரநத 
கனவ ஈ1தத கடலய�லகக�ய மயற,�கடள 
ஆவணபபடததவத�க இரநதத.

*  ஆவணக க�பபகதத�ன மகக�ய பகத�ய�க 
நலகம வ�ளஙகம.  ஈ1தத பலதத நலகளம 
,ஞ,�டககளம இஙபக ஆவணபபடததபபடம. 
தவ�ர,  ஈ1தத கடல இலகக�ய ஆளடமகள�ன 

வரல�ற,  பஙகள�பப,  அவரகளத 
படடபபகள,பநரக�ணலகள;  ஈ1தத கடல 
இலகக�ய மறறம வரல�ற பறற�ய கடடடரகள 
கற�பபகள ஆயவகள;  ,மகம மதம ,�ரநத 
கடடடரகள தகவலகளதம�1�ய�யல ஆர�யச,�க 
கடடடரகள;  ந�டட�ர ப�டலகள எனபவறடற 
உளளடஙக�யத�க இனதன�ர பகத�யம,  ஈ1ததம 
வடட�ர வ1ககச த,�லலகர�த� இனதன�ர 
பகத�ய�கவம பமறகற�பப�டடடவ தத�டரப�க 
தவள�வநத தக�ணடரககம இடணயத தளஙகள 
,ஞ,�டககள பப�னறவறற�ம வ�பரஙகளடன 
அடமநத தகவற பககம இனதன�ர பகத�ய�கவம 
இரககம.

- ஈழந
தன
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ஈழந�தன ந�ன�வகள

- சச'வன -

ஈ1ந�தடன மனனபர பகளவ�பபடடரநத பப�த�லம 
அவடர மதனமதல�க (2006  இல)  ,நத�தத பப�த 
நலகம தத�டரப�க ந�ம எடதயம பப,�ய�ரககவ�லடல. 
ப�.  தவ�ரகன அவரகள ஈ1ந�தடன தவளளவதடதய�ல 
உளள தஙகம�டதத�றக அட1தத வநத�ரநத�ர.  ம�கவம 
தப�தவ�கபவ பப,�க தக�ணடரநபத�ம.  இரவரம 
நலகம தத�டரப�ன பபசசககள எமத 
உடரய�டலகளகக�டடய�ல வரவடதத தவ�ரததக 
தக�ணபட�ம எனபவ ந�டனகக�னபறன.  ஏதனன�ல, 
அபபப�த எனகக ம�கவம ப��ச,யம�னவரகளடன 
இடணநத ஈ1ந�தன நலகதத�டடதத�ல ஈடப�டடடன 
த,யறபடடக தக�ணடரநத�ர. 

2007  இன ஆரமபபபகத�ய�ல ந�னம நலகததடன 
ஈடபடத தத�டஙக�யதன ப�றப�பட அவரடன 
தத�டரச,�ய�க உடரய�டம ,நதரபபஙகள க�டடததன. 
ஈ1தத ஆவணபபடததல ,�ரநத அதHதம�ன ஆரவதடத 
தவள�பபடதத அவர எபபப�தம தயஙக�யபத இலடல. 
எமமடனவரடடய கனவம ம�கபதப��த�கவம 
தயடமய�னத�கவம இரநதத.  அநபநரதத�ல நலகம 
தத�டரப�ன உடரய�டலகள�ல எனனடனம பதமந�ப 
ஐயரடனபம தபரமளவ�ல ஈடபடடக தக�ணடரநத�ர 
என நமபக�னபறன. 

2008  ,�தத�டரய�ல நநலகசத,யறற�டடதத�றக�ன 
தடணந�றவனம பறற�ய கரததககள எனன�ல 
மனடவககபபடட பப�த,  அதறக�ன தனத ஆதரவ 
ந�டலபப�டடட வலடமய�க மனடவதத�ர. 
அவவ�ற�ன கடடடமபபறற நலகம தனத கனடவ 
ந�டறவ த,யதவ�ட மடய�த எனபத�ல எனகதக�தத 
கரதடதக தக�ணடரநத�ர.  ஓகஸட அளவ�ல ம�த��� 
ந�றவனக கடடடமபப ஏறபடததபபடட இயஙகத 
தத�டஙக�ய பப�த அதன ஆரமப அறககடடடள 
உறபப�னரகளள ஒரவர�க இரநத�ர.  தனத 
தத�டரபகளககட�க பப�த�யளவ வளஙகடளப தபறற 
த,யறற�டடஙகடள பவகம�க மனதனடகக மடயம 
எனபத அவரத ந�டலபப�ட�க இரநதத.  அபதபநரம, 
வளஙகடளப தபறறக தக�ளவத�ல ,�ரமஙகடள 
எத�ரதக�ளவத�கவம,  த�ன எத�ரப�ரததத பப�னற 
தபறறக தக�ளள மடயவ�லடலபய எனறம எனன�டம 
வரததபபடடரநத�ர. 

2009  க�லபபகத�ய�ல நலகதத�ல த,யறபடபவர 
களடடய ப�தக�படப உறத�பபடததமபட ,�ல 
மடறகள தத�டலபப,� மலமம மடலகள மலமம 
அற�வ�தத�ரநத�ர.  இரணட�ம ஆணடறக�ன 
த,யறகழடவக கடடயபப�த,  த�ன உறத�யள�தத 
பஙகள�பபககடள வ1ஙக�ய ப�னனபர தனன�ல 
த,யறகழவ�ல பஙகள�கக மடயம எனபடதத 
தத��வ�தத�ரநத�ர. அபதபநரம, தன�பபடட பவடலகள�ல 
அத�கம மழக�வ�டடத�ல பநரதம�தகக�ச 
த,யறபடவத�ல தபரம ,�ரமதடத 
எத�ரதக�ணடளளத�கத தத��வ�தத�ரநத�ர.  அபதபநரம, 
2009  கழவ�ல ,�ஙகபபர இறக�ன நலகத 
தத�டரப�ளர�கத தனன�ல தத�டரச,�ய�கப பஙகள�கக 
மடயம எனவம,  ,�ல அற�மகஙகள பரவல�ககலகள 
ஊடக வளஙகடளப தபறறக தக�ளள 
மயற,�பபத�கவம தத��வ�தத�ரநத�ர.

2010  இல ,�ஙககபபரகக மடடபபடததபபடட 4  ந�ள 
வ�ஜயம�கச த,னறதன க�ரணம�க எவடரயம 

,நத�பபதறக�ன ஏறப�டகள த,யய�த பப�த�லம, 
ப�னனர இரணட வ�ரஙகள தஙகவதறக�ன ,நதரபபம 
க�டடதத�ரநதத.  ஒரந�ள இஙக வநதவ�டட எனடனச 
,நத�கக�மல'  பப�யவ�ட மடயம� எனதற�ர கரல. 
ஈ1ந�தபனத�ன.  இரணட வ�ரதத�றகள மனற ந�டகள 
,நத�பபதறகத த�டடம�டடரநபத�ம.  இரணட ந�டகள 
,நத�தபத�ம.  நலகதத�ன ,�ஙகபபர த,யறப�டகள 
தத�டரப�ல பலபவற வ�டயஙகடளக கலநதடரய�ட 
மடநதத. ம�க வ�டரவ�ல நலகதத�றக�ன அலதக�னடற 
,�ஙகபப��ல த,யறபடததவத தத�டரப�ல 
தனகக�ரககம ஆரவதடத தவள�பபடதத�ன�ர. 
இனதன�ர ந�ள பக�பணஸ அவரகடள 
அற�மகபபடதத�,  ஆவணபபடததல தத�டரப�ல த�ம 
வகதத�ரககம த�டடஙகள பறற�யம அதறக�ன நடபச 
,�தத�யஙகள பறற�யம உடரய�டக கடயத�க இரநதத. 
அதன ப�னப பக�பணஸ நலகதத�றக�ன நடபப 
பஙகள�பபககடள வ1ஙக�ய�ரநத�ர. 

2011  இல அவர தனனடடய வரததகம தத�டரப�ல 
கவனம த,லதத�க தக�ணடரநத க�ரணதத�ல அவடர 
இடணய தவள�ய�ல ,நத�பபபத அ��த�க இரநதத. 
ஒரமடற பபசம ,நதரபபம க�டடததத.  நலகம 
தத�டரப�க வ�,���தத அற�நத�ர.  ஏறகனபவ 
உடரய�டய நநலகதத�றக�ன ,�ஙகபபர அலக 
தத�டரப�கக பகடட பப�த,  த�ன ம�க வ�டரவ�ல ஓயவ 
பநரம க�டடககதமனறம அபபப�த அதடன த�ப�கக 
மடயம எனற உறத�யள�தத�ர. அபதபநரம, ,�ஙகபப��ல 
இரககம பஙகள�பப�ளர ஒரவடர ஒரஙக�டணகக 
மடயதமன�ல,  தனன�ல அவரகக�ன ,கல 
வளஙகடளயம வ1ஙகவபத�ட பரண ஒததட1பப 
வ1ஙக மடயம எனவம தத��வ�தத�ரநத�ர.  தனனடடய 
தத�டரபகள ஊட�க ,�ஙகபபர பத,�ய நலகதத�ல உளள 
ஈ1ததம�1ர ,�ரநத வ�டயஙகடள ஆவணபபடதத� த�றநத 
அணககதத�றகக தக�ணடவர மடயம எனவம 
கற�பப�டடரநத�ர. 

2012  ஈ1ந�தன தத�டரப�க இவவ�ற�ன தயரம�ன 
த,யத�தய�னடறக பகளவ�பபடக�னபற�ம.  இடணய 
தவள�ச த,யறப�டகள�ல இரநத தபரமளவ�ல 
ஒதஙக�ய�ரநத பப�த�லம ,மகம ,�ர த,யறப�டகடளத 
தத�டரச,�ய�க அவத�ன�ததக தக�ணடரபபடத 
அவரடடய உடரய�டலகள�ன பப�த 
அவத�ன�ககககடயத�க இரநத�ரகக�னறத. 
அபதபநரம,  ஈ1தத கடல -  இலகக�யச த,யறப�டகள, 
ஈ1தத எழததச த,யறப�டகள மறறம ஈ1தத 
ஆவணபபடததல பப�னறடவ அவரத மனடதச 
சறற�ய�ரநதததனக கற மடயம.  இவவ�ற�ன 
வ�டயஙகடளத தத�டரச,�ய�க அவத�ன�ததக 
தக�ணடரநத�ர. அவறற�ல அககடறயடன�ரநத�ர. 

நலகதத�றக�ன அவரடடய பஙகள�பபகடள 
மழடமய�கப பத�வ த,யவபத�ட,  அவரடடய 
ஞ�பகம�க ந�கழச,�தத�டடதம�னடற நலகதத�றகட�க 
மனதனடபபத அவரடடய பஙகள�பப�றகச த,யயம 
உ��ய ம��ய�டதய�க இரககம.  அவர இலல�த 
ந�டலய�ல அவடர ஞ�பகபபடததவத�கவம அவரத 
பஙகள�படப ம��ய�டதபபடததவதறக�கவம 
நலகதத�ல தத�டரச,�ய�கப பயனதபறபபப�கம 
,மகதத�றகம இன�பமல�ன பஙகள�பப�ளரகளககம 
அவரடடய பஙகள�படப எடததக கற பவணடயத 
நலகதத�ன கடடம எனற நமபக�னபறன. 
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ஈழந�தன - ச�ல ந�ன�வககற�பபகள

- க'த கம�ரச�ம� -

அமரர.  பவபனநத�ரன ஈ1ந�தன (மலரவ 20.06.1981, 
உத�ரவ:  30.09.2012)  பறற� இலஙடகத தம�ழ இடணய 
எழதத�ளரகள பலரககத தத��நத�ரககம.  வடலபபத�வகள 
ஆரமபம�ன க�லதத�ல ஈ1ந�தம,  “ ”அக வ�டதகள, 
படபபகம,  படடபப,  ,லனசசரள பப�னற 
வடலபபத�வகடள எழத� வநத�ரகக�ற�ர.  பமலம ,�ஙடக 
ந�தம மறறம டசன�ம� மHடப ஒரஙக�டணபபப பண� 
பப�னற வடலபபத�வகள�லம, ய�ழ.களம மறறம த�ணடண 
பப�னற கரததககளஙகள�லம (த�ணடணடய அவவ�ற 
கறமடயம� தத��யவ�லடல)  ஒர பஙகள�பப�ளர�க 
இரநத�ரகக�ற�ர.  2005  இன ப�ன வடலபபககள�ல 
எழதவடதக கடறதத�ரநத�லம,  தமத கரததககடளப 
பலபவற வடலபபககள�லம பக�ரநதம வநத�ரகக�ற�ர. 
ஈ1ந�தன இலஙடகடய டமயம�கக தக�ணட த,யறபடம 
நலகம எனபபடம தனன�ரவத தத�ணட ந�றவனதத�ன 
பத�றறவ�யகள�ல ஒரவர.   உடபப�டட இலககண� 
வதடதய�ல ப�றநத ஈ1ந�தன,  உடபப�டட அதம��ககன 
ம�,ன கலல��ய�ன பட1யம�ணவரம,  மனன�ள ம�ணவர 
தடலவரம�வ�ர.  அவர பறற�ய ஒர ,�ற ஞ�பகமHடடபல 
இதவ�கம.

 

தப��ய ஈ1� எனக�ற ஈ1ந�தன

அத 1994  ஆம வரட நடபபகத�,  அலலத ப�றபகத� என 
ந�டனகக�பறன.  ந�னக�ம வகபபப படததக 
தக�ணடரநபதன.  ய�ழபப�ணதத�ல வளரநத 
ப�ளடளகடகத தத��யம,  ப�ட,�டல தவ�ரதத தன�ய�ர 
கலவ�ந�டலயஙகளககம ப�ளடளகடள அனபப�ப 
தபறபற�ர தம கனவகடள நனவ�கக�கதக�ளள மயற,� 
த,யததக�ணடரநத�ரகள,  த,யததக�ணடரகக�ற�ரகள, 
த,யததக�ணபடய�ரபப�ரகள.  பகமப�ற�டஜ கல�,�டல 
என அட1ககபபடட அபபடய�ன ஒர தன�ய�ர 
கலவ�ந�டலயதத�றற�ன ஈ1ந�தடனக கடமபம�கச 
,நத�தபதன.

 

இநதத தன�ய�ர கலவ�ககடஙகள எலல�பம ம�டல பநரதத 
வகபபகடள நட�ததபடவ.  அபபட ஒர ம�டல 
பவடளய�றற�ன அவரகள எலபல�ரம அஙபக வநதத�க 
ஞ�பகம�ரகக�றத.  பத�த�க வகபபகளககச ப,ரம 
ய�டரயம ஆ,���யரகள தபயர,  எநதப ப�ட,�டல, 
அபப�வ�ன தபயர,  தத�1�ல என வ�,���பப�ரகள. 
அனடறககம அபபடதத�ன,  எனனடடய நணபன 
ஸக�நதன எனட,  ஒர பதபதபடறடயம,  தபடயனம 
வநத�ரககதகளட� எனற�ன.  அபபப�தத�ன அநதப 
தபடயடனக கவன�தபதன.  ,ர�,��கக அத�கம�ன உயரம, 
அநத வயத�பலபய.  எஙகடளவ�ட நலல ந�றம.  தபடடட 
இரநத இடம தத��யவ�லடல.  எபபடபய� அவள தனடன 
அற�மகபபடததமபப�த ப�ரததகதக�ளளல�ம என 
இரநதவ�டபடன.  மதல ப�டதத�ல அவரகள 
அற�மகபபடதத�கதக�ணட�ரகள.  தபடயன இளமப��த�, 
தபடடட பதனதம�1�. இரவரம இரடணகள. இவரகளகக 
ஒர அகக�வம அணண�வம இரகக�ற�ரகள.  அகக� 
பவரணலத� எஙகளகக இர வயத மததவர,  அணண� 
ஈ1ந�தன ந�னக வயத மததவர.  இளமப��த�,  பதனதம�1� 
இரடடடய��ன மதல அற�மகதத�னபப�தத�ன ஈ1ந�தன 
பறற�ய ந�டனவகள ஆரமப�கக�னறன.

 

இளமப��த� ஈழ� ஆக மனனபர ய�ர இளமப��த�ய�ன 
அணண�,  ய�ர அகக� எனபத தத��நத பப�ய�றற,  உரவ 
ஒறறடமகள�ன மலம�க. இளமப��த�- ஈ1ந�தன இரவரபம 

க�டடததடட ஒபர அசச.  தடலகட இடத கனன உச,� 
ப���தத வ��ய�ரபப�ரகள.  ,ர�,��கக பமல உயரம.  கரல, 
பபசம வ�தம எலல�பம ஒபர ம�த���.  இளமப��த� ஈழ� ஆன 
ப�னனபர ஈ1ந�தபன�ட பபசக�ற வ�யபபக க�டடததத. 
எனனபப,�பன�ம எனதறலல�ம ஞ�பகம�லடல.  ஆன�ல 
“ ”வச,�ரகக�ற�ய�ட�,  “ ”,�பப�டடய�ட�,  “ ”படச,�ய�ட� 
பப�னற பகளவ�கடள ஒரவ�தம�க இழதததத�ன 
பகடப�ரகள இரவரம.  அத�ல ஓர ஈரபப,  அனப,  அககடற 
இரபபத�றற�பன� எனனபவ� ஈ1ந�தனககம ,��, 
இளமப��த�ககம ,�� நணபரகள ந�டறய.

 

ஈ1ந�தன அவரகளத வகபப�ல நனற�கப படதத க1�ம�ல 
ஒரவர.  இளமப��த� எஙகள வகபப�ல அவவ�பற.  ந�னம 
அநத வயத�ல தக�ஞ,ம படபபபன.  இநதப படபபதத�ன 
ஈ1ந�தனககம எனககம�ன மதறப�லம எனல�ம.  எலல� 
வடகள�லம ஒவதவ�ர வகபப�லம ய�ர நனற�கச 
த,யவ�ரகள எனக பகடப�ரகள�லடலய�,  அபபடதத�ன 
எனனடடய தபயர ஈ1ந�தனகக அற�மகம�க�ய�ரகக 
பவணடம.  ஆன�ல ஈ1ந�தன�ன தபயர எஙகள 
பத�னமஙகள பத�றம ஒலததக தக�ணடரககப பப�வத 
எனகக அபபப�த தத��நத�ரககவ�லடல.

 

பத�னமஙகள�ல இளமப��த� எனக�ற ஈ1� எஙகளகக ம�க 
தநரஙக�ய�ரநத�ன,  பல க�ரணஙகளகக�க.  கடட,� 
வ�ஙக�லல மரள�,  ஈ1�,  கப�லன,  ந�ன,  பவற ய�ர�வத 
எனபத�கபவ வ��ட, இரககம.  அடககட தஙகர�,� 
ம�ஸரர இடம ம�தத� இரததவ�ர.  அபபப�த அவர 
வ�1�ககம தபயரகள�பலபய ஈ1ந�தன எஙகள ந�டனவகள�ல 
ந�டறநத�ர எனல�ம.  தட�கரர,  பதர�கரர என 
அபப�ககள�ன தத�1�லகள�ல ந�ஙகள 
வ�ள�ககபபடடபப�த,  இளமப��த�யம,  பதனதம�1�யம 
ஈழந�தன எனபற வ�ள�ககபபடட�ரகள.வளள�பப�ளடள 
�Hச,ர,  தஜய�னநதன ப,ர ஏன ந�ரவ�க� தஙகபவல 
பப�னபற�ரம ,�லபவடளகள�ல இவரகடள ஈ1ந�தன 
எனறட1தததணட.  இததடனககம ந�ஙகள 
பத�னமஙகளகக வநதபப�த ஈ1ந�தன அபத ந�றவனதத�ல 
படததகதக�ணடரககவ�லடல.  அவர க.தப�.த உயரதரம 
படககதவன பவற ந�றவனம பப�க ஆரமப�தத�ரநத�ர. 
அவடர வ1�ததரவ�ல கணட�ல பகக�ற ,�றபனனடக 
மறறம அடடய�ளம கணடதக�ளளபபடடதகக�ன 
தடலய�டடல தவ�ரப தப��யளவ�ல ந�ம 
பப,�கதக�ணடத�லடல.  தHப�வள�,  வரடபப�றபப பப�னற 
ந�டகள�ல நணபரகள ஒனறகட எலல� நணபர 
வடகளககம த,லபவ�ம.  அபபப�த,  ம�க ம�க அ��த�க 
ஈ1ந�தடன அவரத வடடல கணடதணட.  அவரகள�ன 
அபப� தயககததடபனபய எஙகடள வடடககள 
அனமத�பப�ர,  தயககததடபனபய இளமப��த�டய 
எஙகபள�ட அனபபவ�ர.  அதறக அவரளவ�ல ந�ய�யம�ன 
க�ரணஙகளம இரநதன.

 

ஈ1� (எஙகள நணபரகள வடடதத�ல இளமப��த� ஈ1�, 
ஈ1ந�தன தப��ய ஈ1�,  அவரகள வடடதத�ல இவன ,�னன 
ஈ1�)  மறறவரகளகக எபபடபய�,  என மனதகக 
தநரககம�ன நணபன�க இரபபதறக ஒபர ஒர க�ரணபம 
இரநதத.  ,�னனவயத�ல பக�பம பப�டட 
வ�டளய�டப�ரகள.  (அத வ�டளய�டடதத�ன).  6 ம 
வகபப�ல வகபப�ல இரநத அடனதத ஆணப�ளடளகளபம 
எனனடன பக�பம பப�டட�ரகள.  மவடரத தவ�ர,  ந�தத, 
கணணன,  ஈ1�.  இதன�றற�ன ஈ1� தநரஙக�வநத�ன எனற 
த,�லலல�ம.  பத�றறதத�ல மடடமலல,  நணபரகடளச 
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ப,ரததகதக�ளவத�லம தப��ய ஈ1�யம,  ,�னன ஈ1�யம 
ஒபரம�த��� இரநத�ரகள.  ந�ம தநரககம�னவரகள�க 
ந�டனககம எலபல�ரம எமடம அவரகளகக 
தநரககம�னவரகள�க ந�டனககபவணடம எனக�ற 
கடட�யம இரபபத�லடலதத�பன.  2000  இல ஈ1ந�தன 
,�ஙகபபர பப�னத எனககக கப�லன மலம�கபவ தத��ய 
வநதத.  அவரகள கடமபதத�ன மதற ப���வ அத என 
ந�டனகக�பறன.  அபத கப�லன மலமத�ன ஈ1ந�தன - 
ப�ரமய� இடணவம தத��யவநதத,  இடணவகக மனனம 
ப�னனம�ன ,�ககலகளடன.  (இநதப ப���டவபபறற� உனர 
மகதறதக க�டட�மல ஒனரயடய�யப னப�ய�ற��ய எனற 
பதனதம�1� பலமப�யடதப படததபப�த கணன�த த�டர 
த�ன�கபவ மஙக�யத)

 

அடததத�க அவரகள�ன கடமபதத�லரநத லத�கக� ப���நத 
பப�ன�ர.  இஙபக கணணடனப பறற�ச த,�லலபவணடம. 
கணணனம எஙகள வகபபதபத�1ன.  தவளளநத�ய�ன 
தபடயன.  அவனத கடமபதத�லம ஒர ஆண-தபண 
இரடணகள இரநத�ரகள.  ,நதரபபவ,ம�க அவரகள 
ஈ1ந�தன�ன வகபப�ல படததகதக�ணடரநத�ரகள. 
கணணனகக ஒர அகக� இரநத�ர.  அவர,  ஈ1�ய�ன அகக� 
பவரணலத�பவ�ட படததகதக�ணடரநத�ர.  எஙகள 
இனதன�ர வகபபதபத�1ன அக�லன�ன அகக� 
அப�ர�ம�யம லத�கக�பவ�ட படததகதக�ணடரநத�ர. 
ந�ஙகள 9 ம வகபபப படததபப�த எஙகள வகபப�ன 
பககம�கபவ இநத அகக�ககள�ன வகபபம இரநதத. 
தமப�கள எஙகபள�ட படகக�ற�ரகள எனபத�ல நலல 
நடபணரவம இரநதத.  அநத லத�கக� அடததத�க அநதக 
கடமபதத�லரநத ப���நத�ர,  த�ரமணம த,யததக�ணட. 
இநதச ,பக�தர ,பக�த��கள�ன தமப�,  தஙடககள�ன 
நணபரகள எலல�ம  கடந�னற நடநத ஒபர த�ரமணம லத� 
அகக�வடடயத எனபற ந�டனகக�பறன.  அவரகள�ன 
இலககண�வதடத வடடல தப��த�கச த,யயபபடட ஒபர 
த�ரமணமம அதபவ.  ந�னம கப�லனம த�ரமணததககப 
ப��சவ�ஙக ய�ழபப�ணம பப�ய,  பஸ ம�ற� ஏற�,  வலடல-
தத�ணடம�ன�ற-பரதத�ததடற மச,நத�ய�ல இறகக� 
வ�டபபடட,  ஒர நலலவ��ன உதவ�ய�ல வடவநத ஞ�பகம 
இனனம இரகக�றத.

 

A/L  மதறதரம எடதத ந�றடதபத�ம,  எலபல�ரபம. 
இரணட�மதரததககத பதனதம�1� வரவ�லடல.  அவர 
சவ�ஸ த,னறத�க அற�நபத�ம.  ஈ1� எஙகபள�ட 
இரணட�மதரம படதபத�ம.  இடடகக�டடபய எஙகள 
பபசசகள�ல ஈ1ந�தன வநதபப�வ�ர. 
இரணட�மதரதடதயம தவறற�கரம�க ந�றடததபப�த, 
அடதத அட எனக�ற க1பபம எலபல�ரககம வநதத. 
ந�ஙகள எடததடவதத அடதத அடகள எஙகடள 
ஒவதவ�ர த�கக�ல ப�யததபபப�டடன.

 

2006  இல கனட� வநத ஏபதபத� த,யபதன.  எஙதகஙபக� 
அடலநபதன.  ந�தத மறறம மக� தவ�ர பவற நணபரகள 
தத�டரப�லரககவ�லடல.  2009  இல வடலபபத�வகள�ன 
அற�மகம எனககக க�டடததத.  கடபவ Facebook  இல 
கடய பநரம த,லவ�டககடயத�ய இரநதத.  க�ரணம 7 
ம�தஙகள 22 ந�டகள பவடலய�லல�மல இரநபதன.  எடத 
எழதல�ம,  எபபட எழதல�ம எனற தத��ய�மல 
வடலபபத�வகள�ல கணடகணட கபடபகடளக 
க�றகக�கதக�ணடரநத க�லதத�ல -/தபய��ல எனபபடம 
இரமண�தரன கநடதய�வடன ஒர ,ணடட.  ஒபர பத�டவ 
ஈ1ததவரகக ஒர வடவ�லம,  இநத�யரகக ஒர வடவ�லம 
எழத�யதறக�க.  ந�ன த,யதத ,�� என 
வ�த�டடகதக�ணடரநபதன. அபபப�தத�ன ஈ1ந�தன என 
வ�ழவ�ல த�ரமபவம வநத�ர.

ஈ1ந�தன வடலபபத�வகடள எழத�,  ந�றதத�யத தத��யம. 

நலகம த�டடதத�ல அவரத பஙகள�பபகளம ஓரளவககத 
தத��யம.  ஆன�லம,  அவர எனடன அடடய�ளம கணட 
கவன�ததகதக�ணடரநத�ர எனபத ந�ன மறற�லம 
எத�ரப�ர�தத.  “ ”  ஈ1தத மறறம எனம கழம வடலபபத�வ 
மயற,�ய�ல படன பறற� ந�ன எழத�ய பத�தவ�னற�ல 
ஈ1ந�தன,  இதத�ன தபயர��� தச�ன� சயம எனற ஒர 
கரததடரதத�ரநத�ர.  இபபப�த அத இலடல.  க�ரணம, 
,�ல அறபச ,ணடடகடளப பப�டடகதக�ணடரநதத�ல 
அடத அ1�தத�ரபப�ர என ந�டனகக�பறன.  ஆன�ல 
இரமண�யடன�ன ,ணடடய�ன ப�ன�னர எழதவததல��ம  
எழததல� எனற எனகக வ�ளஙக ஆரமப�ததத. 

அதறக உரம ப,ரபபத�கவ�ரநதத ஈ1ந�தன அனபப�ய ஒர 
ம�னமடல.அத�ல ந�டறய வ�டயஙகடள ஈ1ந�தன 
தத�டடபபப�ய�ரநத�ர.  ந�டறயக கரததடரகள,  தம�ழ 
மணதத�ல அத�க ற�கககள க�டடபபதறக�க எனனடடய 
பவரகள�லரநத எவவளவ வ�லக�பபப�க�பறன 
எனபடதயம,  அத ஏன தவற எனபடதயம அ1க�கச 
த,�லலப பப�ய�ரநத�ர தப��ய ஈ1�.  ஒர தடமயனகக��ய 
அககடறபய�ட ந�டறயத தன�பபடட வ�ஷயஙகடளப பப, 
அமமடபல ஆரமபம.  ப�னனர Facebook  இலம இரவரம 
நணபரகள�பன�ம.  தமப�ய�ன நணபடனத தமப�ய�கப 
ப�ரதத தப��ய ஈ1� மலம�கபவ,  Facebook  இல 
க�டடததடட ந�னக வரடஙகள�கத தத�டரபறறப 
பப�ய�ரநத இளமப��த� மறறம பதனதம�1� ஆக�பய���ன 
நடபம பதபப�ககபபடடத.

Facebook  இன ஒபர நனடம,  நணபரகபள�ட பப, 
மடய�தளவகக வ�ழதலகக�ன அடலச,லகள 
அடலகக1�தத�லம,  நணபரகள எனன த,யக�ற�ரகள 
எபபட இரகக�ற�ரகள எனபடத அற�நததக�ளள 
ஓரளவகக�வத உதவக�றத.  பதனதம�1�ய�ன இர 
க1நடதகள, அவரத கணவ��ன ஊடகப பஙகள�பப,  ,�னன 
ஈ1�ய�ன த�ரமண ந�ச,யம,  த�ரமணம,  அவனத 
மதறக1நடதய�ன ப�றபப என எலல�வறடறயம ஒர 
ப�ரடவய�ளன�கவ�வத கவன�ககககடயத�ய இரநதத. 
அபத Facebook  த�ன ஈ1ந�தன�ன க�தறதடண 
ப�ரமய�வகக�ன உரவதடதயம எனகக அற�மகம த,யத 
டவததத.  ஈ1ந�தன�ன தப��ய நலகதடதயம க�டடயத. 
ஈ1ந�தன பவடல த,யததக�ணடரபபடதயம க�டடயத. 
கடட,�ய�க ஈ1ந�தன இன�பமல எஙகளடன 
ந�டனவகள�ய மடடபம இரபப�ன எனபடதயம 
க�டடயத.

எஙகளகக�ன தப�தநணபர ஒரவர எம நணபர ஒரவர 
மரணமறடநதத�யக னகளவ�பபடக�ன�ன.  உறத� 
தசயயனவணடம எனபத�க ஒர தகவடலப பக�ரநத�ரநத�ர. 
அவ��டம ய�ரத எனக பகடடபப�பத அத ஈ1ந�தன 
பறற�யத எனத தத��யவநதத.  இளமப��த�,  பதனதம�1� 
இரவரதம தத�டரதபணகள எனன�டம இலடல. 
வடலதயலல�ம அடலநத கடட,�ய�க பதனதம�1�ய�ன 
கணவர மயரடனக கணடடடநத அவ��ன 
தத�டரதபணடணப தபறற அவடர அட1ததக 
பகடடபப�த அவர த,யத�டய உறத� த,யத�ர. 
ஈ1ந�தன�ன மரணதடதவ�ட, அவர தக�லலபபடடரகக�ற�ர 
எனபதத�ன மனடத அடலகக1�ததத.  அவரத 
,பக�தரஙகள மவபர�டம ஐநத ந�ம�டததககக 
கடறவ�கபவ பப,�பனன.  கணணபன�ட ந�டறய பநரம 
கடதததம மனம தப��த�க அடலச,டல வ�டககவ�லடல. 
ஈ1ந�தன உடலவடவம நHததப�னனர பதனதம�1� 
,�னனத�கப பப�டட ஒர கற�பப�டனப ப�ரததப�ன 
கனத�ய�க அழடக வநதத.  தக�ஞ,பநரம அ1 மடநதத, 
எஙகள க1நதடமய�ல அற�மகம�க�ய,  எஙகள அ1க�ய 
பத�னமஙகள�ல ஒர சடடச த,�லல�க எஙகபள�ட 
அடலநத,  ஈ1ந�தன எனக�ற அநத ,ர�,��கக உயரம�ன 
தடமயனகக�க, பமல�ன நணபனகக�க. 
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ஈழன: சமகம தத�னலதத ம��தர

லத� 

த�ஙகடக�1டம ப�றபகலல ஆஸத�பரலய�வ�லரநத ஒர 
நணபர அட1ததக பகடட�ர.  ஈ1ந�தன இறநத 
வ�டட�ர�பம உணடமய� எனற.  எனகக ஒர கணம 
எதவம ப��யவ�லடல.  நHணட க�லததககப ப�னனர அநத 
நணபர அட1தத�ரநத�ர.  மதலல அநத நணபடர 
அடடய�ளம கணடதக�ளளபவ ,�ல கணஙகள ஆனத. 
அதனப�றக அவர த,�னன வ�ஷயதடத உளவ�ஙக பமலம 
,�ல கணஙகள ஆனத.  மடள பவடல த,யவதறகள 
அவ��ன அடதத பகளவ� - எனன நடநதத?

வ�,���ததச த,�லக�பறன எனற அவ��டம கற� 
வ�டட�லம,  ய���டம பகடபத,  எபபடக பகடபத எனற 
தத��யவ�லடல.

ஈ1ந�தடன பந��ல ப�ரதத பல ஆணடகள ஆக�னறன. 
அவரடன பப�ன�ல பப,� ஓர�ணடககம பமலரககம. 
இத�ல அவடரத தத��நதவரகடள எஙபக பதடவத எனற 
ப��யவ�லடல.  நடடபப பப�றறவம நலம வ�,���ததக 
தக�ளளவம தப�ழத�ல இடம�லடல.  தத�டரப�ல 
இலல�தத�ல தத�டலபப,� எணகளம க�ண�மல 
பப�ய�ரநதன.

ஈ1ந�தன�ன நணபரம மககள ப�டணபப�ளர�க அ��ய பண� 
த,யத வரபவரம�ன ,�நதன உதவ�ன�ர.  ஈ1ந�தன�ன 
நணபரகள தத�டலபப,� எணகடளத தநத�ர.

கவ�ஞர,  கடடடரய�ளர,  ,�நதடனய�ளர,  தம�ழ தம�1� - 
,மகதத�ன மHத அககடற தக�ணட ஆறறலம தடபபம 
உட1பபம ம�கக இடளயர - ஈ1ந�தன.

ஈ1ந�தன ய�ழபப�ணம வடமர�ட,�டயச ப,ரநதவர. 
அவரத த,�நத ஊர உடபப�டட,  இலககண�வதடத. 
,�ஙகபபர ததம�த,க பலதடறத தத�1�லநடபக 
கலல��ய�ல படபபதறக கலவ� உபக�ரச ,மபளம தபறற 
20 வயத�ல 2001 ஆம ஆணட ,�ஙகபபரகக வநத�ர.

வநத ந�ள மதபல ,�ஙகபபரடனம இஙக வ�ழம தம�ழச 
,மகததடனம தமடமப ப�டணததகதக�ணட�ர. 
த,�லலபபப�ன�ல,  இஙக வ�ழம ,மகததடன பத�த�கக 
கடபகநதவரகடள ஒனற�டணபபத�ல அவர ஒர 
ப�லம�கபவ வ�ளஙக�ன�ர.

இலகக�ய ந�கழச,�தய�னற�ல ஈ1ந�தன 
அற�மகம�னபப�த, அவர எனடன அற�நத டவதத�ரநத�ர. 
எனடன மடடமலல , தம�ழ உலக�ல - இலகக�யம ,�ரநபத�, 
அர,�யல ,�ரநபத�,  ,மகப பண� தத�டரப�கபவ� எநத 
வடகய�ல�வத ஒர தரமடப அட,பபவர�க இரநத�லம 
அவடர ஈ1ந�தன அற�நத டவதத�ரநத�ர -  அவரகள 
உலதகஙக�ன எநத மடலய�ல இரநத�லம.

வடலப பககளம வடலப பககஙகளம மக�ழககத 
தத�டஙக�ய�ரநத 2000 ஆம ஆணடன தத�டகக க�லம. 
தம�ழ வடலப ப,  வடலப பககஙகள�ல ஈ1ன ம�கநத 
ஈடப�ட க�டடன�ர. தமத blog-இல ந�டறய எழத�யபத�ட, 
மறறவரகடளயம எழத ஊககவ�தத�ர.  தபரமப�லம 
எலல� தம�ழ வடலப பத�வகள�லம ஈ1ன�ன 
ப�னனடடஙகள இரககம.  எபபடதத�ன அவரகக பநரம 
க�டடததபத�.

எலல�வறடறயம வ�,�தத,  எலல�வறற�லம ஈடப�ட 
க�டட,  எலல�ரடனம நடபக தக�ணட�ட...  ந�டனததப 
ப�ரதத�பல ப�ரம�பப�க இரகக�றத...  ம�கச ,�ற 

வயத�பலபய அவரகக�ரநத பரநத வ�,�பபம 
அனபவஙகளம தத�டரபகளம...  மழத�க 
அற�நதவரகளகக மடலபடப ஏறபடததம.

தபரம அற�ஞரகள வ�வ�த�ககம கடடம�க இரககடடம. 
,�த�ரண தத�1�ல�ளரகள�ன ,�ற�ய ஒனறகடல�க 
இரககடடம அடனதத ந�கழவகள�லம கலநததக�ணட 
தமத ஆதரடவ அள�பப�ர.  ந�றக�ல தகக� அடககவ�ர. 
வ�வ�தஙகள�ல பஙபகறப�ர.  பதடவபபடபவ�ரககப 
தப�ரளதவ�யம த,யவ�ர.

ஈ1தத�லம ஈ1ததத தம�ழ தம�1� -  இலகக�யதத�லம 
தHவ�ரம�ன பறறம ஈடப�டம தக�ணடரநதபப�தம 
ஈ1ன�டம பபதம இரநதத�லடல.

தம�ழ ந�டடலரநத வநதவடரயம ஈ1ததவடரயம பவற 
ந�டகள�ல இரநத வநதவடரயம அவர ப�ரபலம�னவர�க 
இரநத�லம ,�த�ரணம�னவர�க இரநத�லம, உளள�ரநத 
அனபப�ட கவன�பப�ர.  தனத பவடலகடளயம 
பப�டடவ�டட, அவரகளடன பநரம த,லவ�டட ஊர சறற�க 
க�டடவ�ர. அவரகளத ந�கழச,�கள�ல பஙகதக�ளவ�ர.

தம�ழ தம�1� -  இலகக�யதத�ன மHத ஈ1னகக�ரநத வ�ஞட, 
அபர�ம�னத.  எலடலகள இலல�தத.  தம�1� தத�டரப�க, 
எஙக எனன மயற,�கள பமறதக�ளளபபடட�லம அடத 
அவர அற�நத�ரநத�ரபப�ர.

பககதத ந�ட�ன மபல,�ய�வ�ல,  ம�றறக கரததடன பத�ய 
பவகததடன இடளய தடலமடறப படடபபகள தவள�வரத 
தத�டஙக�யபப�பத,  பம�பபம ப�டதத பலரககம படற 
,�றற�யவர ஈ1ன.

க�தல இலகக�ய இதழ தவள�வநதபப�த அடத 
,�ஙகபபரகக எடதத வநததடன,  அவரகடள இஙக 
அட1தத வநத அற�மக ந�கழச,�யம ஏறப�ட த,யத�ர. 
இஙக ,நத�த�ரரகடள ஏறபடதத�ன�ர.

பககதத�ல வ�ழம ந�ம தத��நததக�ளள�மல இரநதடத, 
எஙபக� இரநத வநத இவர மகரநத,  மணம பரபபக�ற�பர 
என தவடகம�க இரநதத.  இநத 'க�தல'  கழவ�னரத�ன 
இபபப�த 'வலலனம'  இடணய இதட1 நடததக�னறனர. 
இவரகள ,�ஙகபபரகக அற�மகம�னத ஈ1ன மலமத�ன.

அவரகளத ஆரமப எழததகடளப ப�ரதத,  “தன�ததவம 
”  தப��த�க இலடலபயஎனறபப�த ,  “இலடலயகக�, 

அவரகள�டம பவகமம ஆரவமம இரகக.  வ�தத�ய�,ம�க 
இரகக�ற�ரகள.  வ�,�கக�ற�ரகள.  ப�ரஙபக� தப��,� 
வரவ�ரகள,” எனற�ர.

,�ஙகபப��லம இடணய உலகதத�லம பத�த�க எழதத 
தத�டஙக�யவரகள,  ஆரமப அடதயடபபவரகள பலரககம 
ஊககமடடபவர�க ஈ1டனப ப�ரதத�ரகக�பறன.

எபபப�தம ,���தத மகததடபன இரககம ஈ1ன�டம எனகக 
ம�கப ப�டதத வ�ஷயம,  அவரத ஆபர�கக�யம�ன ,�நதடன. 
அவர ய�டரயம கடற த,�லலப பப,� ந�ன பகடடத�லடல. 
பக�ஷடப ப,லகள,  கழ ,ரசட,கள�ல பஙபகறக ம�டட�ர. 
ஏத�வத ,ரசட, பறற�க பகடட�ல, அபதன நமகக எனப�ர. 
எலல�டரயம பறற�யம நலல வ�ஷயஙகடளபய பபசவ�ர. 
பறமபப,� ந�ன அற�நதத�லடல.  தவற�ன பபசசகள அவர 
க�த�ல வ�ழநத�ரநத�லம அத பறற�ப பப,பவ ம�டட�ர.
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ஆன�ல,  இடணயதத�ல படன தபய��ல 
எழதபவரகடளதயலல�ம அவரககத தத��யம.  ஏபத� ஒர 
தளதத�ல,  ஒர ப�னனடடதடத எழதபவடரயம 
அடடய�ளம கணட வ�டவ�ர.  இரநதம எவடரயம பந�கச 
த,யதத�லடல.

உலதகஙகம பலடர அற�நத�ரநத ஈ1ன,  மன�தரகடள 
பந,�தத�ர.

ஒரமடற அவர நணபர ஒரவர தத�1�ல வ�ஷயதத�ல 
அவடர ஏம�றற� வ�டட�ர.  அத பறற� பவதற�ரவர மலம 
எனககத தத��ய வநத,  ஈ1ன�டம பகடடபப�த, 
“பரவ�ய�லடல,  அவனம கஷடபபடக�ற�ன.  அவனகக 
பவற எதவம த,யவதம ,�ரமம.  அடத வ�டபவ�ம,”  எனற 
,�த�ரணம�க அநத வ�ஷயதடதபய மறநதவ�டட�ர.

எனககத தத��நத ஈ1ன ம�கவம கஷடபபடடரகக�ற�ர. 
படதத க�லதத�பலபய பகத�பநர பவடல ப�ரதத�ர.  படதத 
மடதத ப�றக இரணட,  மனற பவடலகள ப�ரதத�ர.  அவர 
ஆடமபரம�க உடதத�பய�,  த,லவ1�தபத� ந�ன 
அற�நதத�லடல.  எபபப�தம ஜHனசம ட-,டடடயம மதக�ல 
தககம டபயம�கதத�ன த���வ�ர. 

தம�ழ நலகடள-  கற�பப�க இலஙடகத தம�ழ நலகடள 
இடணய தளதத�ல ப�தக�பப�கவம எலல�ரககம 
க�டடககம வடகய�லம ப,ம�கக பவணடம எனபதறக�க 
ஈ1ன ம�கவம உட1தத�ரகக�ற�ர. பல��டம, பல இடஙகள�ல 
பதட நலகடளச ப,க��தத�ர.  எனன�டம இரநத ஆரமப 
க�ல ,ஞ,�கடளப தபற வநதபப�த,  நலகடளச 
ப,க��பபதடன எழதத�ளரகடளயம ஆவணப படதத 
பவணடம எனற ஒர தபரம கனடவ வ�வ��தத�ர.

தம�ழ நலகடள இடணயதத�ல ஏறற பவணடம 
எனபதறக�க ப�டபடட உட1தத பணம ப,ரதத, இடணய 
நலகதத�ல நலகள ப,ரதத�ர.  இரவ�ரவ�க இரநத அவபர 
நலகடளப பத�பவறறவ�ர. இலஙடகய�ல பணம தக�டதத 
பத�பவறறம பண�டயச த,யத�ர. 

நலகதத�ல ஈ1ந�தன�ன பஙகள�பபப பறற� நலகம 
இடணய தளம இவவ�ற எழத�யளளத:

“நலகத த�டடம ஆரமப�ககபபடட க�லதத�லரநத 
நலகதத�ன த,யறப�டகள�ல பஙக தக�ணட தனத 
உட1படபச த,லதத�யவர ஈ1ந�தன அவரகள. ம�கச ,�ற�ய 
அளவ�லரநத நலகத த�டடததகக வளஙகடளத த�ரடடயம 
தபரமளவ பஙகள�பப�ளரகடள இடணததம அதன 
த,யறப�டகடளச ,�தத�யம�கக�யவர ஈ1ந�தன.  அவரத 
பஙகள�பப க�டடகக�த பப�ய�ரநத�ல நலகத த�டடம�னத 
தக�ளடகயளவ�பலபய ந�னற பப�ய�ரககக கடம."

நலகதத�றக�ன உதவ� வ1ஙக�,  மதல ந�த�ப பஙகள�பப 
பப�னறவறடற வ1ஙக�யதடன நலகதத�டன 
ஈ1ததம�1ரகள வ�ழம�டஙகளககக தக�ணட த,னற 
ப,ரததடமயம நலகதத�றக உலதகஙகம�ரநத பலமதபயர 
தம�1ரகளடடய பஙகள�படபக தக�ணட வநத 
ப,ரததடமயம ஈ1ந�தனத மகக�ய பஙகள�பபககள�கம. 
இனறம கட ஈ1ந�தன வ�ஙக�யள�தத வ1ஙக�ய�பலபய 
நலகம இயஙகக�றத.  நலகம தத�டரப�ன த�டடம�டல, 
உடரய�டலகள�லம மகக�ய பஙகள�தத ஈ1ந�தன நலகத 
த�டடம 2008  இல நலக ந�றவனம�க இயஙகத 
தத�டஙக�யபப�த மதல�வத அறஙக�வலர ,டபய�லம 
இடமதபறறப பஙகள�தத�ர.

ஈ1ததம�1ரகளடடய வ�ழவ�யல மழடமய�க 
ஆவணபபடததபபட பவணடம எனபத�லம ஈ1ததம�ழ 
ஆளடமகள வரல�றற�ல அ1�நத பப�க�மல ப�தக�கக 
பவணடம எனபத�லம ம�கபதபரம ஆரவததடன 
த,யறபடட வநத�ர.  பலபவற ஆவணவ�யல�ளரகளடன 
தத�டரபகடளப பபண� அவரகளககச ,கல வ�தஙகள�லம 
உதவ� வநதவர எனபதம கற�பப�டததககத.

இறத�ய�க,  ,�ஙகபப��ல நலகதத�றக�ன அலதக�னடறத 
தத�டஙக� ஈ1ததம�1ரகளடடய வ�ழவ�யடலப பத�வ 
த,யய பவணடம எனற மயற,�ய�ல தனடன ஈடபடதத�க 
தக�ணடரநத�ர.  அதமடடமனற�,  ,�ஙகபபர பத,�ய 
நலகதத�ல உளள ஈ1ததம�1ரகளடன தத�டரபடடய 
ஆவணஙகடள தபறற ஒழஙகபடததவபத�ட 
ஆவணபபடதத�த த�றநத அணககதத�றகக தக�ணடவர 
பவணடம எனபத�லம ஆரவம�க இரநத�ர;  அதறக�ன 
ஆரமபகடட மயற,�கள�லம ஈடபடடரநத�ர.

எலல�ரடனம நடப�க இரநத�லம எலல�க 
கரததகளடனம உடனபடபவரலல ஈ1ந�தன. 81 ல ப�றநத 
ஈ1ந�தன,  ய�ழபப�ணதத�ல இநத�ய ர�ணவதத�ன��ன 
ஆகக�ரம�பப அடட1யஙகடள பந��ல கணட, 
அனபவ�ததவர.  அச,மயதத�ல மககளகக அரண�க இரநத 
வ�டதடலப பலகள மHத இயலப�கபவ அவரககப பறற 
இரநதத- பலகள மHத வ�மர,னஙகள இரநதபப�தம.

ஈ1ன�ன அர,�யல ஈடப�ட ஆ1ம�னத.  எததடன 
,�ககலகடள எத�ரதக�ணட�லம தனத தக�ளடகய�ல 
உறத�ய�க இரநதவர அவர.

இறத�க கடடப பப���னபப�தம அதன ப�னனரம பல 
தகவலகள ஈ1ன மலபம எனககக க�டடததன.  மணண�ன 
தபரம பத�லவ�,  அவடர ம�கவம அடமத�ய�கக� வ�டடத. 
அபத�ட பவடலப பளவம அழததத தத�டஙக�யத.

தபரங கனபவ�ட,  இலகபக�ட கடடமய�க உட1ககத 
தத�டஙக�ய ஈ1ன எத�ரதக�ணட பத�லவ�கள பல. ம�மப1ம 
வ�றபடன மதல உணவக வ�ய�ப�ரம என பல தத�1�லகள 
த,யத�ர. 

அவரத வ�ழகடகககம தம�1�,  ,மகம ,�ரநத அவர 
த,யய ந�டனதத பல பண�களககம அவரககப பணம 
பதடவபபடடத.

மழ மச,�க உட1ககத தத�டஙக�ன�ர.  எழதவத�லடல. 
நணபரகளடன தத�டரப�லடல.

தமத மகன�ன 41 வத ந�டளக தக�ணட�ட வ�டட, 
த,படமபர 28 ம பதத� தவளள�கக�1டம ,�ஙகபபர த�ரமப�ய 
ஈ1ன, ,ன�கக�1டம இநபத�னH,�ய� த,னறளள�ர.

அஙக ஞ�ய�ற க�டல அவர இறநதளள�ர.

தகவல அற�நத அவரத நணபரகள அஙக த,னற அவ��ன 
உடடல தபறற, ,�ஙகபபர வநத ப,ர த�ஙகள நளள�ரடவத 
த�ணட வ�டடத.  தபறபற�ர,  மடனவ�,  மகன, 
நணபரகளடன ஈ1ன�ன இறத�ச ,டஙக அகபட�பர 2 ஆம 
பதத� பதனக�1டம ,�ஙகபபர மணட�ய தகனச ,�டலய�ல 
நடடதபறறத.

அவர எனன க�ரணதத�ன�ல இறநத�ர எனபத அஙக 
பந��ல த,னற நணபரகளகபக தத��யவ�லடல.  ஆன�ல, 
எஙதகஙபக� இரபபவரகள ஈ1ன�ன இறபபக கற�தத 
வதநத�கள பரபபவத பவதடன அள�கக�றத.  ஈ1னத 
இறபபகக�ன க�ரணம ஈ1னககம கடவளககம மடடபம 
தத��யம.  ஊகஙகள ஆய�ரம இரககல�ம.  ஆன�ல எதவம 
உணடமய�லடல.

31  வயத�ல உய�ரநHதத ஈ1ந�தன எனற தம�ழ -  ,மக 
ஆரவலர ,�ஙகபப��ல 11  ஆணடகள வ�ழநதத உணடம. 
அகக�லகடடதத�ல அவர இச,மகதத�ல ஆகககரம�ன 
த�ககம ஏறபடதத�ரபபத ந�ச,யம�னத.

ஈ1ந�தன கடநத ,�ல ஆணடகள�க பவடலப பளவ�ல 
மழக�,  வ�லக� இரநத�லம அவரத அனடப மறகக�மல 
,�லர�வத அவ��ன இறத�ச ,டஙக�ல பஙபகறறத 
ஆறதலள�கக�றத.
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ஈ1ந�தன�ன தம�ழ தம�1� தத�டரப�ன மயற,�களகக 
,மகம மழ ஆதரவள�தத�ரநத�ல,  அவர அவறற�ல 
மழடமய�க ஈடபட எலல� வடகய�லம உதவ�ய�ரநத�ல, 
நலகம பப�னற பமலம பல அ��ய மயற,�கள 
மனதனடககபபடடரககல�ம.

தப�ரள பதடல ஒர நலல படடபப ஆதம�டவ அழதத� 

அமகக� வ�டடத.  கவ�டத எழதவடத,  கடடடரகள 
எழதவடத,  பத�வகள த,யவடத என ஒவதவ�னற�க 
அ1�தத வ�டடத.  கடட,�ய�ல ஈ1ந�தடன தம�ழலகம 
தத�டலதத வ�டடத.

நனற� : http://www.vallinam.com.my/issue46/essay4.html

பய�ர ஈழந�தன மனறவ

தம�ழ வ�கக�பப'டய�வ�ன பஙகள�பப�ளரகள ஈழந�தன மற�வ தத�டரப�ல வ�கக�பப'டய�வ�ன 
ஆ�மரததடய�ல தசலதத�ய அஞச��

,�ற�த க�லம தம�ழ வ�கக�ய�ல பஙகள�பபச த,யத ஈ1ந�தன பநறற ,�ஙகபப��ல அக�ல மரணம�ன�ர எனற த,யத� 
இடணயம வ1�பய க�டடககபதபறற ம�கக அத�ரச,�யடடநபதன.  எனத ஆழநத அஞ,லகள.--Kanags.  13:07,  1 
அகபட�பர 2012 (UTC)

எனத ஆழநத அனத�பஙகள..--,�வம 13:58, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

அவடர இ1நத வ�டம அவரத கடமபதத�னர/நணபரகளகக எனத ஆழநத இரஙகடலத தத��வ�ததக தக�ளக�பறன.--
பதன�. ம. சபப�ரமண�. 16:24, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

இததடன இளடமய�ல இறபப எனபத ம�கவம வரததம�ன த,யத�. :( -- சநதர. 16:33, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

மரணச ப,த�பகடட வரததமடடக�னபறன.--,ஞ,Hவ� ,�வகம�ர. 16:43, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

எனத ஆழநத அனத�பஙகள.  நலகத த�டடதத�ன எணணக கர அவ��டம இரநபத உத�ததத,  அத தத�டஙக� 
த,யறபடவதறகம தனத உட1படப வ1ஙக�ன�ர.  தம�ழ வடலபபத�வ�ன தத�டகக க�லதத�ல ஈ1தத நலகடள பறற�ய 
வடலபபத�வ�ல பக�ரநத வநத�ர எனபத கற�பப�டததககத.  அவரத கடமபதத�ரககம எனத இரஙகலகள. --Natkeeran 
17:14, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

ம�கவம வரததம தரம இ1பப.  அவரதம கடமபதத�ரககம நணபரகளககம என ஆழநத இரஙகடலத 
தத��வ�ததகதக�ளக�னபறன!  தம�ழ வ�கக�பபடய�வ�ல 2006  பஙகள�தத இரநத�ர.--த,லவ�. 19:04, 1  அகபட�பர 2012 
(UTC)

ம�கவம வரததம தரம த,யத�. அவடர இ1நத தயரறம அவரத கடமபதத�னரகக என ஆழநத இரஙகடலத தத��வ�ததக 
தக�ளக�பறன. --- மயரந�தன. 19:12, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

எனத ஆழநத அனத�பஙகள.--த,நத�. 22:10, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

ம�கவம வரததம�ன த,யத�.  பத�வலக�ல அற�மகம�னவர.  அவரத அக�ல மரணம இடணயததம�ழ உலக�றக தபரம 
இ1பப. அவடர இ1நத தயரறம அவரத கடமபதத�னரகக எனத ஆழநத இரஙகலகள.--மண�யன. 02:56, 2 அகபட�பர 
2012 (UTC)

நலகம எனனம பயனம�க த�டடம உரதவடகக ஈ1ந�தன பஙகள�தத�ர என இபபப�தத�ன அற�நபதன.  அனன���ன 
மடறவ கற�தத ஆழநத இரஙகடலத தத��வ�ததகதக�ளக�பறன.--பவல-Paul. 03:30, 2 அகபட�பர 2012 (UTC)

 நலகம த�டடதத�லளள நலகள ந�ன வரல�றற�ய ம�கவம உதவ�ய�ய இரநதடவ.--ததனக�,� சபப�ரமண�யன. 07:18, 2 
அகபட�பர 2012 (UTC)

அவடர இ1நத தயரறம அவரத கடமபதத�னரகக எனத இரஙகடலத தத��வ�ததக தக�ளக�பறன.-- ப�ரவத�ஸ 03:37, 
2 அகபட�பர 2012 (UTC)

அவர இலல�தத தம�ழலககக பப��1பப.  :(  அனன���ன கடமபதத�றக இரஙகல தத��வ�ததக தக�ளக�பறன. 
-தம�ழகக��,�ல 10:02, 2 அகபட�பர 2012 (UTC)

எனத இரஙகடலத தத��வ�ததக தக�ளக�னபறன. --மதன�கரன 12:28, 2 அகபட�பர 2012 (UTC)

வரததம தரம த,யத�.  அவடர இ1நத தயரறம அவரத கடமபதத�னரகக என ஆழநத இரஙகடலத தத��வ�ததக 
தக�ளக�பறன.--கடல 12:58, 2 அகபட�பர 2012 (UTC)

இடணய எணண�ம நலக வரல�றற�ல,  அவரத தபயர எனறம ந�டலககம.இவடரப பறற�ய ஒர ஆவணதடத ந�ம 
உரவ�ககதல பவணடம.நலகததளதத�ல பஙகள�பப த,யதம,  இதவடர இவடரபபறற� அற�ய�த இரநபதன. 
ஆழநதவரததம.  எனத இரஙகடல,  இஙகததத��வ�ததக தக�ளக�பறன.நறகHரன!ஆவணம�ககடல உஙகள�ல த�ன 
,�றபப�க த,யய இயலம.வணககம.-- ♥  த உ1வன  07:14, 4 அகபட�பர 2012 (UTC)

நலகம த�டடதத�ல இவரத பஙக கற�தத இபபப�த த�ன அற�க�பறன.  இவ��ன ,மகப பஙகள�பபகடளச ,��ய�க 
ஆவணபபடதத� அவரத கடமபதத�ரககத தத��வ�பபபத நமம�ல த,யயககடய ம��ய�டத.  ஆழநத இரஙகலகள--இரவ� 
08:46, 4 அகபட�பர 2012 (UTC)-- த�பனஷகம�ர தப�னன,�ம� 15:52, 9 அகபட�பர 2012 (UTC)

இடணயதத�ல தபரம பஙகள�படப ஈநத மடறநத�ரககம அனன���ன மடறவ�றக என ஆழநத இரஙகலகடளத 
தத��வ�ததக தக�ளக�பறன--அரவ�நத 05:17, 29 அகபட�பர 2012 (UTC)
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