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‘கூடியிருந்து கிணறு வெட்டிய, 
ஓலை கட்டிய காைவெலைாம் 
கடந்து ப�ாச்சு. இதனால 
உறவுகள் ஒன்று பேர்ந்து.... 

‘இந்தியப் பிரச்சிலனயானது 
கட்சி அரசியலுக்கு அப்�ால 
நின்று லகயாண்டு்....

புதன்கிழலெ அரே 
நிறுெனஙகலை வ�ாறுததெலர 
வ�ாதுெக்களுக்கான தினம். 
அந்த தினதலத முடிந்தெலர.....  
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ொநகரேல�யின் ெரி 
அறவீட்டு ொதததுக்கு 
வ�ாதுெக்களின் தரப்பில 
�ஙகளிப்பு....
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'இந்த ொரததுக்குள் அரேஅதி�ர் 
ெராவிடின் நாம் தீக்குளிப்ப�ாம்' என்று 
கூறிய வ�ாததுவில ப�ாராட்டெக்களின் 
கு ர லு க் கு  வ ே வி ே ா ய் த து , 
அ ம் � ால ற  ெ ாெ ட் ட  அ ரே ா ங க 
அதி�ர் டி .எம்.எல.�ண்டாரநாயக்க 
ப ந ற் று ( 2 7 )  வி ய ா ழ க் கி ழ ல ெ 
வ�ாததுவிலுக்குச்வேன்று கனகர் கிராெ 
ெக்கலைச் ேந்திததார்.

வ�ாததுவிலலில தெது ொழ்விடதலத 
தெக்கு மீைத தரக் பகாரி பநற்று (27) 
வியாழக்கிழலெ 45ெது நாைாக அந்த 
ெக்கள் ப�ாராட்டததில ஈடு�ட்டிருந்தனர்.

க ட ந் த  ஞ ா யி ற் று க் கி ழ ல ெ 
ப�ாராட்டக்காரர்கலைச் ேந்திதத  தமிழர் 
விடுதலைக்கூட்டணி வேயைாைர்நாயகம் 
வி.ஆனந்த ேஙகரியிடம்  'இந்த 
ொரததுள் அரேஅதி�ர் ெராவிடின் 
நாம் தீக்குளிப்ப�ாம்' என்ற ே�ததலதத 
வதரிவிததிருந்தலெயும் ெறுநாள் 
ஊடகஙகளில வேய்திகள் �ரெைாக 
வெளிெந்திருந்தலெயும் வதரிந்தபத.

இந்தச்வேய்தி வெளியாகி  04 நாட்களுள் 
அ ரே  அ தி � ர்  � ண் ட ா ர ந ா ய க் க 
பநற்றுக்காலை வ�ாததுவில 60ஆம் 
கட்லட கனகர்கிராெ ெக்கலைச் ேந்திததார்.
இ த ற் க ா ன  தீ ர் ல ெ த ,  த ா ன் 
வ�ற்றுததருெதாகவும் அதுெலர 
ப�ாராட்டதலத முடிததுவிட்டு வீடு 
திரும்புொறும் அரே அதி�ர் ெக்கலைக் 
பகட்டார்.

 ெக்கள் ெசியவிலலை. தீர்வு ெரும்ெலர 
நாம் இந்த இடததிபைபய இருப்ப�ாம் 
என்று கூறி ெறுததுவிட்டனர்.

அதன் பின்னர் ப�ாராட்டகாரர்களில 
சிைலர அலழத து வ�ாத துவில 
பி ர ப த ே  வ ே ய ை க த தி ல  நீ ண் ட 
கைந்துலரயாடவைான்லற நடாததினார்.  
ெக்களும் தம்�க்கம் உள்ை நியாயதலதச் 
வோன்னார்கள்.

இறுதியில அரே அதி�ர் ‘எதிர்ெரும் 
16ஆம் திகதிக்கிலடயில தஙகைது ேகை 
வி�ரஙகலையும் வ�ாததுவில பிரபதே 
வேயைாைரிடம் ஒப்�லடயுஙகள். நான் 
16ஆம் திகதி ெந்து பிரச்சிலனலய 
ஆராய்ந்து தீர்ததுலெக்கிபறன். ஆகபெ 
இன்றிலிருந்து ப�ாராட்டதலத முடியுஙகள்’ 
என்றார்.

�திலுக்கு பதலெயான ஆெணஙகள் 
நிலறய வகாடுததிருக்கிபறாம். ேரி 
உஙகளுக்கும் தருகின்பறாம். ஆனால 
வீடுகாணி ஒப்�லடக்கும்ெலர அந்த 
இடதலதவிட்டு அலேயொட்படாம் என்று 
அறுதியாக ெக்கள் கூறிவிட்டனர். அதன்�டி 
ப�ாராட்டம் வதாடர்கிறது.

-- காலரதீவு  நிரு�ர் 
வி.ரி.ேகாபதெராஜா--

ேெயல ொயு விலைபயற்றதலத அடுதது 
அப்�ததுக்கான விலைலய 15 ரூ�ாொக 
அதிகரிததுள்ைதாக அகிை இைஙலக 
உணவு விடுதிகள் ேஙகம் அறிவிததுள்ைது.

ொதாந்தம் பெைதிகொக 6000 ரூ�ாவுக்கும் 
அதிகொக ேலெயல ொயுவுக்காக தாம் 
வேைவிடுெதாகவும் அந்தச் ேஙக 
ெட்டாரஙகள் வதரிவிததுள்ைன. 

இந்த வேைவினதலத தாஙக முடியாத 
காரணததினாபைபய தாம் அப்�ததுக்கு 
விலைபயற்ற பெண்டிய நிலைக்கு 
தள்ைப்�ட்டுள்ைதாக அந்த அலெப்பு 
ஊடகஙகளுக்கு கூறியுள்ைது.
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12.5 கிபைாகிராம் ொயுக் வகாள்கைனின் 
வி ல ை  1 9 5  ரூ � ா ெ ா ல 

அதிகரிக்கப்�ட்டுள்ைது. 

ெ ா யு  நி று ெ ன ங க ள் 
ப க ட் ட த ற் கி ண ங க , 

ொடிக்லகயாைர் விெகார நிர்ொக 

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )



nts;sp> nrg;lk;gh; 28, 2018
 ,jo; - 32

nts;sp> nrg;lk;gh; 28, 2018
 ,jo; - 32

02

அடிப்படை உதவிசெய்யும் திறன்கள்
-------------------------------------------------------------
 வி ப ே ட  வி த ெ ா ன 
பிரச்சிலனகளிற்கான முகாலெததுெ 
முலறகலை லகயாள்ெதற்கு முன்னதாக, 
நாஙகள் அடிப்�லட உதவியளிக்கும் 
முலறகள் �ற்றி கைந்துலரயாட 
பெண்டும். இது உதவி நாடிெரும் 
� ய ன ா ளி யு டன ா ன  ந ல லு ற ல ெ 
கட்டிவயழுப்புெதுடன் வதாடர்புள்ைது. 
உைவியல ரீதியாக உதவியளிக்கும் 
ப�ாது �யனாளியுடன் சுமுகொன, 
நம்பிக்லகயான, ெதிப்�ளிப்புடனான 
உறவுமுலற இன்றியலெயாதது. இந்த 
அடிப்�லட உதவியளிக்கும் விடயஙகள் 
பிரச்ேலனகளிற்கான, முகாலெததுெததில 
மிகப்�யனுலடயது.

்பயனாளிக்கு மதிப்பளிததல்
-------------------------------------------------------------
 �யனாளிக்கு உதவி வேய்ெதற்கு 
உஙகளிற்கு உள்ைார்ந்தொன பநர்லெ 
பதலெப்�டுகின்றது. �யனாளி ெனம் 
திறந்து தனது புதிய பிரச்சிலனகலை 
கலதக்கும் ப�ாது ஆர்ெததுடன் 
அெற்லற வேவிெடுததல பெண்டும். ஒரு 
�யனாளி தனது பிரச்சிலனலயப் �ற்றி 
உஙகளிடம் கலதக்கும்ப�ாது அெலர 
தன்ொனததுடன், கண்ணியததுடன் 
நடாததுெதற்கு இனம், நிறம், �ால, ெயது, 
வொழி, ெதம், அரசியல / கைாோரக் 
குழுக்கள், ோதி, ேமூக ெகுப்புக்கள், 
ஏலழ, �ணக்காரன், �ாலநிலை, 
பிறப்பு உட்�ட ஏலனய நிலைகள் 
ப�ான்ற எந்தவொரு �ாகு�ாடுகளும் 
காட்டப்�டைாகாது. இந்த நற்�ண்புகள் 
�யனாளியுடன் ஆபராக்கியொன 
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உறலெ கட்டிவயழுப்புெதற்கு உெக்கு 
அெசியொனலெ. ேரியான நலலுறவு 
�யனாளியுடன் ஏற்�டாதவிடத து 
நீஙகள் ெழஙகும் இலடயீடுகள் 
�யனளிக்கப்ப�ாெதிலலை. அததுடன் 
�யனாளியுடன் �ணியாற்றுெதற்கு 
அெரிடததில உள்ை கைாச்ோர ரீதியான 
நம்பிக்லககள் குறிததும் அறிந்திருததல 
பெண்டும். இவொறாக பகள்வி பகட்கும் 
ப�ாது நீஙகள் அெற்றிற்கு பூரண 
ெரியாலத வகாடுதது, ஆர்ெததுடன் 
வ ே வி ெ டு ப் � ப த ா டு  அ ெ ர் க ள் 
குறிப்பிடுகின்ற நம்பிக்லககளிற்கு 
இலடயிைான பெறு�ாட்லட நன்கு 
உணர்ந்து, அெர்கள் குறிப்பிடுகின்ற 
வி ட ய ங க ள்  எ ல ெ வ ய ன வு ம் 
விடு�டாதொறு அெதானிக்கவும்.

அடிப்படை உதவி செய்யும் திறன்கள்
-------------------------------------------------------------
  உஙகைது �யனாளியுடன் 
ஆபராக்கியொன உறலெ காட்டி 
ெைர்ப்�தற்கு �ை நலை தலகலெகளும், 
உ ை வி ய ல  தி ற ல ெ க ளு ம் 
ப த ல ெ ப் � டு ெ ப த ா டு,  இ ெ ற் ல ற 

நீ ங க ள்  வ � ற் று க் வ க ா ள் ெ த ற் கு 
வதாடர்ச்சியான இலடவிடாத �யிற்சியும் 
பதலெப்�டுகின்றது கடந்த காைததில 

உஙகைது வநருஙகிய உறவினர், 
நண்�ர்கள் ப�ான்பறார் உஙகளுடன் 
கைந்துலரயாடிய விடயஙகலை 
குறிதது நன்றியுணர்வுடன் நிலனததுப் 
�ாருஙகள். நீஙகள் அவபெலைகளில 
இஙகு குறிப்பிடப்�டுகின்ற �லபெறு 
திறன்கலை வேவிெடுப்�தற்கு 
பிரபயாகிதது இருப்பீர்கள். இந்த 
திறன்கள் யாவும் எம்மிடததிலும் 
இ ரு ப் � ப த ா டு,  அ ல ெ ய ா வு ம் 
�யனாளியின் பிரச்சிலனலய 
வ ே வி ெ டு ப் � த ற் கு ம் ,  உ த வி 

வேய்ெதற்கும் பதலெயானலெ.
 
இர்கசியம் ்காததல்
-------------------------------------------------------------
 உஙகைது �யனாளியுடன் 
ெ லு ெ ா ன  உ ற ல ெ  ஏ ற் � டு த த 

நம்பிக்லகயும், இரகசியம் காததலும் 
பிரதானொனலெ. உஙகைது �யனாளிக்கு, 
தான் வெளிப்�லடயாக கூறும் கலதகள் 
வெளிெராத�டி �ாதுகாக்கப்�டும் 
என்ற நம்பிக்லக வதரிந்திருக்க 
பெண்டும். குறிப்�ாக �லபெறுவிதொன 
ெனெடுக்கபைாடு, உயிர் ொழ்ந்து 
வகாண்டிரு க்கும் �யனாளிகளில 
இரகசியம் காததல உண்லெயாகவும் 
பநர்லெயாகவும் இடம்வ�றபெண்டும். 
சிைபெலைகளில இச்ேம்�ெஙகள் 
'ேமூகெடுக்கைாக' கூட அலெயைாம். 
(உதாரணொக கற்�ழிப்�ால �ாதிக்கப்�ட்ட 
�யனாளி) இருந்த ப�ாதும், உஙகைது 
�யனாளி இரகசியம் காததல என்ற 
வேயல தெது ேட்டபூர்ெ நடெடிக்லககளில 
இருந் து �ாதுகாக்கப்�டுெதற்கும் 
உதவும் என்�லதயும் அறிந்திருததல 

பெண்டும். இவொறான ேந்தர்ப்�ஙகளில 
�யனாளி ஒருெரது �ாதுகாக்கப்�ட 
பெண்டிய இரகசியஙகலை நீஙகள் 
காெலதுலறக்ப கா,  ேமூகப ேலெ 
அலெப்புகளிற்பகா வதரியப்�டுததும் 
ப�ாது, சிைபெலைகளில �யனாளி 
தனது உயிலர ொய்ததுக்வகாள்ைவும், 
பெறு யாலரயாெது ந�லர �ழிொஙகும் 
நிலைக்கும் தள்ைப்�டவும் முடியும். 
வதாடர்ச்ச்சியான பெற்�ார்லெ என்�து 
இரகசியம் காததலிற்கான தலடயாக 
அலெயைாம். வதாடர்ச்சியான ேந்திப்புகள், 
பெற்�ார்லெயிடுதல என்�ெற்றின் 
முக்கியததுெம் �ற்றி �யனாளியுடன் 
கைந்துலரயாடுெபதாடு, உஙகைது 
பெற்�ார்லெயாைருடன் உதவியளிக்கும் 
அணியுடன் இந்தச் ேம்�ெ முகாலெததுெம் 
வதாடர்�ாக நீஙகள் என்ன விடயஙகலை 
கைந்துலரயாடுகின்றீர்கள்? அதன் 
முக்கியததுெம் என்ன? என்�லதப் 
�ற்றியும் �யனாளி வதரிந்திருக்க 

ெட்டக்கைப்பு ொெட்ட வேயைகமும், ொநகர 
ேல�யும் இலணந்து நடாததிெரும் 
ெட்டக்கைப்பின் �ாரம்�ரிய கலை 
கைாச்ோரஙகலை வெளிப்�டுததும் 
ஆற்றுலகக் கலை நிகழ்ொன வ�ௌர்ணமி 
கலை நிகழ்ொனது திஙகட்கிழலெ 
ொநகரேல� உறுப்பினரும், கலை 
கைாச்ோரக் குழுவின் தலைெருொன 
பெ. தெராஜா தலைலெயில ெட்டக்கைப்பு 
காந்தி பூஙகாவில நலடவ�ற்றது.

இந்நிகழ்வில ெட்டக்கைப்பு �ாராளுென்ற 
உறுப்பினர் ஞா.ஸ்ரீபநேன்,  ொநகரேல� 
மு த ல ெ ர்  தி . ே ர ெ ண � ெ ா ன் , 
பிரதி முதலெர் க .ேத தியசீைன், 
ொநகரேல� உறுப்பினர்கள், ொெட்ட 
வேயைக அதிகாரிகள், ொநகரேல� 
உததிபயாகததர்கள், தமிழ்ச் ேஙகப் 
பிரதிநிதிகள், கலைஞர்கள், கலை 
ஆர்ெைர்கள், வ�ாதுெக்கள் எனப் �ைரும் 
கைந்து வகாண்டனர்.
 

வதன் ஆப்ரிக்காவில உணெக விடுதியில 
17 ெயது வ�ண் �ாலியல ெலலுறவுக்கு 
உள்ைானார் என்று எழுந்த குற்றச்ோட்டு 
அந்நாட்டு ெக்கலை கடும் பகா�ததிற்கு 
உள்ைாக்கி உள்ைது.

இரு�து ெயது இலைஞர் கழிப்�லறக்கு 
வேன்று வகாண்டிருந் த அந் தப் 
வ�ண்லண பின்வதாடர்ந்து �ைெந்தொக 
இழுதது, ஆண்கள் �குதிக்கு அலழதது 
வேன்று �ாலியல ெலலுறவு வேய்தார் 
என்று கூறப்�டுெதாக காெல துலற 
வதரிவிக்கிறது.

ே ம் � ெ  இ ட த தி ப ை ப ய  அ ந் த 
இலைஞர் லகது வேய்யப்�ட்டார். 
அெரிடமிருந்து ப�ாலத வ�ாருட்கள் 
லகப்�ற்றப்�ட்டுள்ைன. வதன் ஆப்ரிக்க 
அலெப்வ�ான்று அந்நாட்டில ஒரு 
நாளுக்கு 110 �ாலியல ெலலுறவு ேம்�ெம் 
நடப்�தாக கூறுகிறது.

வ க ா ழு ம் பு  ற ா க ெ  பு ல க யி ர த 
நிலையததிற்கு அருகில இடம்வ�ற்ற 
புலகயிரத வி�ததில இரண்டு ப�ர் 
உயிரிழந்துள்ைதுடன், பெலும் இரண்டு 
ப�ர் காயெலடந்துள்ைனர். 

வியாழக்கிழலெ காலை 07.55 ெணியைவில 
இந்த வி�தது  இடம்வ�ற்றுள்ைது. 

க ண் டி யி ல  இ ரு ந் து  ெ ாத த ல ற 
பநாக்கி வேன்ற புலகயிரதததுடன் 
பொதியதிபைபய இெர்கள் �லியாகினர். 

புலகயிரத �ாலதயின் குறுக்காக கடந்த 
வேன்ற ப�ாபத குறிதத நாலெரும் 
புலகயிரதததுடன் பொதியுள்ைதாக 
வதரிவிக்கப்�டுகிறது.

உ த வி  வ ே ய் ய வு ம் .  இ ர க சி ய ம் 
காததல என்ற வேயலில, �யனாளி 
வதாடர்�ாக வதரிவிக்கின்ற விடயஙகள் 
முக்கியொனலெ.

சதாைர்பாைல்
-------------------------------------------------------------
 உஙகைது �யனாளியுடன் 
பெற்வகாள்ளும் வதாடர்�ாடல முலறகள் 
முக் கியொனல ெ. �யனாளியின் 
உள்ைார்ந்த பிரச்சிலனகள், உணர்ச்சி 
வ ெ ளி ப் � ா டு க ள்,  சூ ழ் நி ல ை க ள் 
என்�ெற்லற ேரியான முலறயில 
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அஸரப் அெர்களின் இப்�ததி எழுததாைர் 
ேந்திததுச் ேம்பிரதாய பூர்ெொன முகென் 
கூறுதலையும் நைம் விோரிப்புக்கலையும் 
கடந்த பின் உலரயாடல அரசியலின் 
�க்கம் திரும்பியது.

இப்�ததி எழுததாைர் “ அம்�ாலற 
ொெட்டததில தற்ப�ாதுள்ை வ�ாததுவில, 
ேம்ொந்துலற, கலமுலன ஆகிய 
பதர்தல வதாகுதிலய உள்ைடக்கியும் 
அம்�ாலறத பதர்தல வதாகுதிலயத 
தவிர்ததும் அலெயவுள்ை உதபதே 
முஸலிம் வ�ரும்�ான்லெத வதன்கிழக்கு 
ொகாண ஆளுலகயின் கீழ் ெட்டக்கைப்பு, 
திருபகாணெலை ெற்றும் ென்னார் 
ெ ா ெ ட் ட ங க ளி லு ள் ை  மு ஸ லி ம் 
வ�ரும்�ான்லெப் பிரபதேஙகளும் 
வகாண்டு ெரப்�டபெண்டும் என்று 
ஸ்ரீ ைஙகா முஸலிம் காஙகிரஸ கட்சி 
முன் லெததுள்ை பயாேலனயில 
வ த ரி வி க் க ப் � ட் டு ள் ை து .  அ ப த 
அடிப்�லடயில உதபதே வதன்கிழக்கு 
ெ ா க ா ண த தி ல  உ ள் ை  த மி ழ் 
வ�ரும்�ான்லெப் பிரபதேஙகள் ஏன் 
உதபதே வதன்கிழக்கு அைகு தவிர்ந்த 
மீதி ெடக்கு கிழக்கு இலணந்த தமிழ் 
வ�ரும்�ான்லெ ொகாண ஆளுலகயின் 
வகாண்டு ெரப்�டவிலலை?”       

என்று பகள்வி எழுப்பினார். அதற்கு 
“உதபதே வதன்கிழக்கு அைகில 
தமிழர்களும் முஸலிம்களும் பேர்ந்து 
ொழைாம்தாபன ” என்றார் அஸரப்.

“ அ ப் � டி ய ா ன ா ல  இ ல ண ந் த 
ெ ட க் கு கி ழ க் கி லு ம்  த மி ழ ர்க ளு ம் 
முஸலிம்களும் பேர்தது ொழைாம்தாபன” 
என்று �தில அளிதத இப் �ததி 
எழுததாைர் பெலும் “ஸ்ரீ ைஙகா முஸலிம் 
காஙகிரஸ கட்சி தனது 13ெது பதசிய 
ொநாட்டில வெளியிட்ட ொநாட்டு ெைரில 
“காைஞவேன்ற ஜி. ஜி வ�ான்னம்�ைம் 
74% சிஙகைெர் ெததியில 18%  தமிழர்கள் 

சிறு�ான்லெ இருப்�லத விரும்�ாது 50 
க்கு 50 ேெநிலைப் பிரதிநிதிததுெதலதக் 
பகாரியிருந்தார். அபத அடிப்�லடயில 18% 
முஸலிம்கைாகிய நாம் ஒன்றிலணந்த 
ெடக்கு கிழக்கு ொகாணஙகளினால 
70%  தமிழர்களிலடபய நிரந்தர 
சிறு�ான்லெயாகத தள்ைப்�டுெலத 
வி ரு ம் � வி ல ல ை ”  எ ன் று 
குறிப்பிடப்�ட்டுள்ைது. இபத தர்க்க 
ரீதியாகததான் ஸ்ரீ ைஙகா முஸலிம் 
காஙகிரஸ கட்சி தனது பயாேலனயில 
வதரிவிததுள்ை அம்�ாலற ொெட்டததில 
அ ல ெ யு ம்  உ த ப த ே  மு ஸ லி ம் 
வ�ரும்�ான்லெ ொகாணததில - 
வதன்கிழக்கு அைகில - 58% ஆக 
இருக்கப�ாகும் முஸலிம்களிலடபய 27%  
ஆக இருக்கப்ப�ாகும் தமிழர்கள் நிரந்தர 
சிறு�ான்லெயாகத தள்ைப்�டுெலத 
விரும்�விலலை” என்று விைக்கெளிததார்.

இதலன மிகவும் கூர்லெயாக காது 
வகாடுததுக் பகட்ட அஸரப் தனது 
முக தலத ச் ேற்றுக் கடுலெயாக 
ல ெ த து க் வ க ா ண் டு ,  “ த மி ழ ர் 
விடுதலைக்கூட்டணி வதன்கிழக்கு 
அைலக ஆதரிததுள்ைபத” என்றார். 
இப்�த தி எழுத தாைரும் ேற்றுக் 
கடுலெயான வதானியில, “தமிழர் 
விடுதலைக்கூட்டணியின் நிலைப்�ாட்லட 
அம்�ாலற ொட்டத தமிழர்க ைால 
ஏற்றுக்வகாள்ை முடியாது. உதபதே 
வதன்கிழக்கு அைகு உருொக்கததின் 
ோதக �ாதகஙகலை அனு�விக்க ப�ாகிற 

அம்�ாலற ொெட்டத தமிழர்களுடந்தான் 
முதலில முஸலிம் காஙகிரஸ ப�சியிருக்க 
பெண்டும். அதலன விடுதது தமிழர் 
விடுதலைக்கூட்டணியுடன் நீஙகள் 
வேய்து வகாண்டுள்ை உடன்�டிக்லகலய 
அம்�ாலற ொெட்டததமிழர்களிடம் 
விற்�தற்கு ெர பெண்டாம். ெடகிழக்கு 
இலணப்ல� வ�ற்று வகாள்ெதற்காகத 
தமிழர்களுலடய யாழ் பெைாதிக்க 
அரசியல தலைலெ அம்�ாலற ொெட்டத 
தமிழர்கலைப் �லி வகாடுக்க அம்�ாலற 
ொெட்டத தமிழர்கள் இடம்வகாடுக்கப் 
ப�ாெதிலலை” என்று கூறிபனன்.

இப்�ததி எழுததாைரின் �திைால ேற்று 
இறுக்கதலதத தைர்ததிய அஸரப் 
அம்�ாலற ொெட்டத தமிழர்களுக்குத 
தான் என்ன வேய்ய பெண்டும் என்று 
பகட்டார். இப்�ததி எழுததாைரும் 
தன்லன சுதாகரிததுக் வகாண்டு, 
கலமுலனததமிழ்ப் பிரபதே வேயைகப் 
பிரிலெத தரமுயர்தத பெண்டும் என்றும் 
அதலன அடிப்�லடயாகக் வகாண்ட 
தனியான தமிழ்ப் வ�ரும்�ான்லெ 
உள்ளுராட்சி அைலக (பிரபதே ேல�லய) 
ஏற்�டுதத பெண்டும் என்றும், அபதப�ால 
வ�ாததுவில ெற்றும் ேம்ொந்துலறப் 
பிரபதேஙகளில முலறபய பகாொரிலய 
லெயொக் வகாண்டும், முன்லனய 
ெலெதலத கிராெ ேல�லயயும் 
அன்னெ ல ை -  நாவித ன்வெளி 
கி ர ா ெ ே ல � ல ய யு ம்  வீ ர மு ல னக் 
கிராெதலதயும் உள்ைடக்கியதாகவும் 
தனியான புதிய தமிழ்ப்வ�ரும்�ான்லெ 
பிரபதே வேயைக பிரிவுகளும், உள்ளுராட்சி 
அைகுகளும் ஏற்�டுதத பெண்டும் என்றும், 
ஆலையடிபெம்புப் பிரபதேேல�யின் 
எலலைப்பிரச்ேலன தீர்தது லெக்கப்�டல 
பெண்டும் என்றும், தற்ப�ாலதய 
(அப்ப�ாதிருந்த) கலமுலனக் கலவி 
ொெட்டததில அடஙகும் ேகை தமிழ்ப் 
�ாடோலைகலையும் உள்ைடக்கிய 
தனியான கலவி ெையம் ஒன்று ஏற்�டுதத 
பெண்டும் என்றும், இததனியான கலவி 
ெையததின் அலுெைகம் கலமுலன 
அலைது அக்கலரப்�ற்று அலைது 
திருக்பகாவில ஆகியெற்றிலுள்ை 

ஏதாெது ஒரு இடததில அலெய 
பெண்டும் என்றும், அஸரப் தனது 
அரசியல வேலொக்லகப் �யன்�டுததி, 
இெற்லற விலரவில ஏற்�டுததி தர 
பெண்டும் என்றும் பகாரிக்லககலை 
முன் லெதததுடன், இெற்லற ஏற்�டுததி 
தந்தால ெட்டுபெ ஸ்ரீ ைஙகா முஸலிம் 
காஙகிரஸ முன் லெததுள்ை உதபதே 
முஸலிம் வ�ரும்�ான்லெத வதன்கிழக்கு 
அைகு பயாேலனலய ஆதரிப்�து 
குறிததுக் கருததில எடுக்கைாம் என்றும் 
முடிொகக் கூறினார்.

மிகவும் வ�ாறுலெயாகவும் நிதானொகவும் 
கெனொகவும் இக் பகாரிக்லககலைக் 
காதில ொஙகிய அஸரப், இப்�ததி 
எழுததாைரிடம் இலெ �ற்றி தான் 
பெலும் ப�ே பெண்டுொயின் யாபராடு 
ப�ே பெண்டும் என்று பகட்டார். இப்�ததி 
எழுததாைர் “அம்�ாலறொெட்டத தமிழர் 
ெகா ேஙகததினருடன் ப�சுஙகள்” என்று 
ேட்வடன்று �தில அளிததார். 
அதற்கு அஸரப் தான் பயாசிததுவிட்டுச் 
ேந்திப்புக்குரிய காைதலதயும் இடதலதயும் 
அறியததருெதாகவும் அதன் பின்னர் 
தான் அம்�ாலறொெட்டத தமிழர் 
ெகா ேஙகததினலரச் ேந்திப்�தற்கான 
ஏற்�ாடுகலைச் வேய்யும்�டி இப்�ததி 
எழுததாைலரபய பகட்டும் வகாண்டார். 
இப்�ததி எழுததாைரும் அதற்கு 
ேம்ெதிததார். 

சுொர் இரண்டு ெணி பநரம் நீடிதத 
இந்த உலரயாடலை முடிததுக்வகாண்டு 
அஸரப் அெர்களின் உததிபயாக பூர்ெ 
ொேஸதைததிலிருந்து திருப்திபயாடு 
இப்�ததி எழுததாைர் வெளிபயறினார். 
அப்ப�ாது முஸலிம்காஙகிரஸ கட்சியின் 
வேயைாைராக இருந்த ேபகாதரர் 
ஹேன் அலி அெர்கள் இவவுலரயாடல 
முழுெதிலும் கைந்து வகாள்ைாவிட்டாலும் 
இலடயில சிை நிமிடஙகள் ெந்து 
வேன்றதால இவவுலரயாடல நிகழ்வு 
குறிதது அெருக்கும் வதரியும். ஆனால 
பின்னர் நடந்த நிகழ்வுகள் யாவும் 
துரதிர்ஸடொனலெபய...

(வதாடரும்....  )

சீ ல த யி ன்  வி ரு ப் � மி ல ை ா ெ ல 
இராெணன் அெலை ெலியத தூக்கிச் 
வேன்றான் என்�ார்கள். இலதவயாட்டி 
இ ர ா ெ ா ய ண த தி ப ை  ெ ர க் கூ டி ய 
கருததுக்கலைக் கூர்ந்து பநாக்கின் இக் 
கருதது தெறுலடயதாகக் காணப்�டும்.

"விருப்�மிலைாத எந்த வ�ண்லணயாெது 
வதாட்டு ெற்புறுததினால உன் தலை 
வெடிதது விடும் " என்று சிெனார் 
விட்ட ோ�வொன்று இராெணன் �ால 
உள்ைது.  சீலத விரும்�ாெல இராெணன் 
ெலிந்து வேய்திருப்�ானாகின்   அென் 
தலையானது சிெனார் ோ�ப்�டி 
வெடிததிருக்க பெண்டும். அென் தலை 
அவொறு வெடிக்காத காரணததால 
இராெணன் சீலதலய ெலியத தூக்கிச்  
வேன்றான் என்ற கூற்று ஏற்புலடயாத 
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காது. இது   வதாடர்�ான இன்னும் சிை 
கருததுக்கலை பநாக்கினால சீலதபய 
இராெணலன விரும்பிச் வேன்றிருப்�ாபைா 
என்று நாம் எண்ண பெண்டியுள்ைது, 
இராெணபனா ஒப்புயர்ெற்ற அறிஞன்.   
கற்ப�ார் �ாரட்டும்�டியான கலைஞன்; 
தன்னிகரற்ற வீரன்; பெலும் அழகிகளும் 
இராெணன் அழலகக் கண்டு விரும்பி 

அெர்கபை அெலன நாடி ெந்துள்ைனர் 
என்று ொலமீகியார் தனது  காவியததில 
கூ று கி ன்ற ா ர்.  இ ர ாெ ணனு ல ட ய 
ப � ர ழ ல க க்  க ண் டு  இ ர ா ெ ப ன 
ப�ார்க்கைததில வியந்து நின்றான். 
விபீடணன் இராெனுக்கு இராெணலனக் 
காட்டுகிறான். இைஙலக பெந்தலனக் 
கண்ட இராகென் "வீபிஷணா, என்ன 
காந்தி! அரக்கர் தலைெனான இராெணன் 
ெகா புகழுலடயென் ப�ாைத வதரிகிறது.  
இராெணனுலடய ப�ரழலகக் கண்டு 
இராெபன ப�ார்க்கைததில வியந்து 
நின்றான். நடுப்�கற் சூரியலனப்�ார்ப்�து 
எப்�டி அோததியபொ, அப்�டி இெலன 
�ார்க்க கண் கூசுகிறபத! இென் பதகம் 
பதஜஸால சூழப்�ட்டிருப்�து எனக்கு 
ஒன்றாகத வதரிகிறது. பதெர்களுக்குக்கூட 
இப்�டிப்�ட்ட காந்தி கிலடயாபத ! இென் 
ெட்டும் என் ெலனவிலய கெர்ந்து 
வேலைாெல இருந்திருப்பின் இெலன 
நான் புகழ்பென் வதரியுொ?  " என்று 
அென் அழலக வியந்து கூறினான். 
(ொலமீகி இராொயணம் யுததகாண்டம் 
சுருக்கம் 58)       

ஆடெர்க்கு ஆடெபர விரும்பும் 
அழகுலடய இராெணலன சீலத 
கண்டப�ாது எவொறு தன் உள்ைதலதப் 
�றிவகாடுக்காெல இருந்திருக்க முடியும் 
? இது உண்லெயிைபய சிந்திக்க 

பெண்டிய விேயந்தான். பெலும் 
சீலதயின் உள்ைம் இராெணலன 
அடிபயாடு வெறுதவதாதுக்கி விட்டதாகவும் 
வதரியவிலலை.

அனுென் இைஙலகப்ப�ாலர முடிதத 
பின்னர் சீலதலய பநாக்கி "சீலதபய 
நீ சுகொய் அபயாததிக்கு திரும்�ைாம். 
நீ �ட்ட துன்�ம் எலைாம் இதபதாடு 
அழிந்தது இராெணன் வேய்யத தகாத 
குற்றஙகள் வேய்ததால அழிந்தான் " 
என்று கூறுகிறான். இச் வேய்திலயக் 
பகட்டு ெகிழபெண்டிய சீலத தன் 
ெகிழ்ச்சிலயக் காட்டாது வ�ரிதும் 
இதற்காக ெருததம் வகாண்டெள் ப�ாை 
வெைனம் ோதிதது, அனுெலன பநாக்கி 
இப்�டிக்கூறுகிறாள் ”  இராென் அழிதத 
இராெணன் ெட்டும் குற்றொளியலை; 
அ ெ ல ன  அ ழி த து  வி ட் டல த க் 
வகாண்டு வ�ருெகிழ்ச்சி வகாள்ெதில 
� ய னி ல ல ை  கு ற் ற ெ ா ளி க ை ா ன 
இராென், சீலத, அனுென் ஆகிபயாரும் 
அழிந்தாலதான் முழுநீதியும் முற்றுப் 
வ�றும் ; குற்றொளிகைான அலனெரும் 
தண்டிக்கப்�ட்டார்கள்  என்ற நியாயமும் 
முடிவு வ�றும்"   என்று கூறுகிறாள். 
உண் ல ெ ய ா க ப ெ  இ ர ா ெ ண ன து 
அழில ெ சீ லத ெ னப்பூர்ெொக 
விரும்பியிருப்�ாபையானால இராெனது 
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இ ந் த  ெ ரை ா ற் று  ெ ை ர்ச் சி யி ன் 
காரணொக ெட்டக்கைப்பு பதேததில 
வநற்�யிர்ச்வேய்லக, நிலையான 
குடியருப்புக்கள் என்�ன பதான்றியதுடன், 
அதன் காரணொக அரசுருொக்கததிற்கு 
ஏதுொன ேமூகக்கட்டலெப்பு ஒன்றும் 
உருொகிவிட்டது என்�துவும் தற்ப�ாதய 
வ த ா ல லி ய ை ா ய் வு க ள்  மூ ை ம் 
வதளிொகியுள்ைது. கிறிஸதுவுக்கு முன் 
ெட்டக்கைப்பு பதேததில பெள் எனும் 
சிறப்புப் �ட்டதலதப் வ�ற்ற நாகர் 
சிற்றரசுகள் பதான்றி விட்டது என்�துவும் 
வ�ருெைவில உறுதியாகிவிட்டது.

இந்த ெைர்ச்சியினால பதாற்றம் வ�ற்ற,  
குடும்பிெலை, கலைடிச் பேலன, �ாைெடு, 
இைொலண பெரம், வெலைாவெளி, 
கிரான், வநடிய ெடு, ெந்தாறுமூலை, 
குோைன் ெலை, ெட்டக்கைப்பு – நாெற்குடா, 
கறுொஞசிக்குடி, ேஙகென்கண்டி, ொகலர, 
தாந்தாெலை எனப் �திலனந்து பெள் 
எனும் �ட்டதலதக் வகாண்ட நாகரின் 
ஆட்சியின் கீழலெந்த பெள்புைஙகள் 
இனஙகாணப்�ட்டுமுள்ைன. இதில 
கிராலனத தவிர்ததும் ெட்டிப�ாட்டெடு, 
முறுததாலன என்�ெற்லறப் புதிதாக 
இலணததுக் வகாள்ை பெண்டும். 
பெலும் சிை பெள்புைஙகலை வதளிொக 
இனஙகாணப்�டாெலும் உள்ைன.

இந்தத தகெலகள் ெட்டக்கைப்புத 
பதேததில, இைஙலகலயப் ப�ான்று 
ெரைாற்றுக்கு முற்�ட்ட காைததிலிருந்து 
வதாடர்ச்சியாக ெக்கள் ொழ்ந்து 
ெருகின்றலெலய உறுதிப்�டுததுகின்றன. 
வதளிொக அறியப்�ட்டுள்ை ெலகயில 
இைஙலகயில நுண்கற்கருவிகளின் 
�யன்�ாடு கிறிஸதுக்கு முன் 29000 
ஆண்டுகளுக்கு முற்�ட்டகாைததில 
ஏற்�ட்டதாகும். இக்கருதது சிரான் 
வதரணியகை என்�ெரின் ஆய்வின் 
முடிபு. இக்காைம் இற்லறக்கு 31000 
ெருடஙகளுக்கு முற்�ட்டதாகும். எனபெ 
அதற்கு முன்பிருந்பத இைஙலகயிலும் 
ெட்டக்கைப்பு பதேததிலும் ெக்கள் ொழ்ந்து 
ெருகின்றார்கள் எனைாம்.

இந்தத தகெலகள் மூைம், ெட்டக்கைப்புத 
பதேததின் ெரைாற்றுக்கு முற்�ட்ட 
க ற் க ா ை ம் ,  கு று ணி க் க ற் க ா ை ம் , 
வ�ருஙகற்காைம் �ற்றிய ெரைாற்று 
ெைர்ச்சிக்கட்டஙகள் �ற்றி அறிந்து 
வகாள்ை முடிகிறது. ெறுபுறொக 
ெட்டக்கைப்புத பதேததின் நாபடாடி 
பெட்லடக் காைம், நாபடாடி ெந்லதக் 
காைம்,  நிலையான �யிர்ச்வேய்லகக் 
காைம் என்ற ேமூக ெைர்ச்சிக்கட்டஙகள் 
�ற்றி அறிந்து வகாள்ைவும் முடிகிறது. 
இந்த ேமூக ெைர்ச்சியின் ஒரு கட்டததில 
சிற்றரசுகள் பதாற்றம்  வ�ற்றதலனயும் 
அறிந்து வகாள்ை முடிகிறது.

ெட்டக்கைப்புத பதேததில ொழ்ந்த 
ெக்களின் வதாடர்ச்சியான ெரைாற்று 
ெைர்ச்சிலய இப்ப�ாது, இவொறு புரிந்து 
வகாள்ை முடிகிறப�ாது, அறியப்�டாத 
விடயஙகள் அதிகரிததச் வேலகின்றன 
என்�லதக் கெனததில வகாள்ை 
பெண்டும்.

மு த ை ாெ து  வி ட ய ம்,  இ ை ங ல க 
ெரைாற்று நூலகளில குறிப்பிட்டுள்ை 
எலைாைன் ெற்றும் துட்டகாமினி 
காைததில கிழக்கிைஙலகயின் பெற்கில 
ொழ்ந்த 32 தமிழ் சிற்றரேர்கலை, 
இந்த ெரைாற்று ெைர்ச்சிக் கட்டததில 
எஙகனம் வ�ாருததிப் �ார்ப்�து 
என்�தாகும். இெற்லற விட துட்டகாமினி 
இலணததுக் வகாண்ட �ைம்மிக்க �ததுத 
துலணெர்கள்,  ெதத காமினியின்  பின் 

ஆட்சி வேய்த ஐந்து தமிழ் 
அரேர்கள் என்ப�ாலரயும் 
இந்த ெரைாற்றில எவொறு 
இலணததுக் வகாள்ெது 
என்�துவும் அறியப்�ட 
பெண்டிய விடயஙகைாகும். 
இந்நூலகள் குறிப்பிடும் 
தகெலகலை ெட்டக்கைப்புத 
பதேததில ொழ்ந்த இயக்கர், 
நாகர் �ற்றிய தகெலகளுடன் 
வ�ாருததிப் �ார்க்க பெண்டிய 
பதலெயுள்ைது.

இ ர ண் ட ா ெ து  வி ட ய ம், 
ெட்டக்கைப்பின் வதான் 

லெயான ஊர்களினதும் வதான்லெயான 
பகாயிலகளினதும் பதாற்றததுடன் 
வதாடர்புலடய ‘பெடர்கள்’ யார் என்�தும் 
அெர்கலை ெட்டக்கைப்புத பதேததின் 
ெரைாற்று ெைர்ச்சிக் கட்டததுடன் 
எஙகனம் வ�ாருததிப் �ார்ப்�து 
என்�தாகும். இவவிடயம் �ற்றிய ஆய்வு 
ெட்டக்கைப்பு ேமூகஙகள் �ற்றிய 
வதளிொன தகெலகலை தரெலைன 
என்பற கருத முடிகிறது.  

மூன்றாெது விடயம், ெட்டக்கைப்பின் 
பூர்வீக குடிகளின் ெழி�ாடான குொரர் 
ெழி�ாடு எச்ேமூகததினருக்குரியது, 
எக்காைததிற்குரியது என்�து. குொரர் 
ெழி�ாட்டில காணப்�டுகிற பெடர் கலை, 
இராஜ கலை என்�ன இருபெறு�ட்ட 
�ழஙகுடிக ளினது �ண்�ாட்லடக் 
காட்டுகின்றன. இலெ இரண்டிலனயும் 
ஆராய்ந்தறிய பெண்டியுள்ைது. 

இக்பகள்விகளுக்கான விலடகலைத 
பதடியறிெதில உள்ை பிரதானொன 
சிக்கல ஒன்றிலனப் புரிந்து வகாள்ை 
பெண்டும். ெட்டக்கைப்புத பதேததிபை 
நாபடாடி பெட்லடக் காைம், நாபடாடி 
ெந்லத க் காைம்,  நிலையான 
�யிர்ச்வேய்லகக் காைம் - நிைவுடலெச் 
ேமுதாயம், நவீன ேெகாைச் ேமுதாயம் 
என்ற ேமூக ெைர்ச்சிகள் காணப்�ட்டுள்ை 
ப � ாதி லு ம்,  ஆ தி க ாை த தி ற் கு ரி ய 
நாபடாடி பெட்லடயாடும் ேமூகததினரில 

சிை ேமூகப்பிரிவினர் இன்னமும் 
தனிததுெொன வ�ாருைாதார – 
ேமூக அம்ேஙகளுடன் ெட்டக்கைப்புத 
பதேததிபை ொழ்ந்து ெருகின்றார்கள்.

நாபடாடி பெட்லடயாடுபொலர நாம் 
“பெடுெர்” என்ற வ�ாதுப் வ�யரில 
அலழதது ெருகிபறாம். ஆனால 
அெர்களிலடபய �லபெறு குைஙகள் 
இருந்துள்ைன என்�து தற்ப�ாது 

அறியப்�ட்டள்ைது. இததலகய குைஙகளில 
சிை, இவொறு வதாடர்ந்தும் �லழய 
ேமூக வ�ாருைாதார நிலைலெகளுடன் 
ொழ்ந்து ெருகின்றார்கள் என்பற 
கருதபெண்டியுள்ைது. இவெழியிைான 
ஆய்வுகள் பெற்வகாள்ைப்�ட பெண்டிய 
பதலெயுமுள்ைது.      

இெற்லற விட , அநுராதபுரதலத 
ஆட்சி வேய்த குதிலர வியா�ாரியின் 
ெகன்கைான பேனன், குததிகன் 
எ ன் ப � ா ரு க் கு ம்  ெ ட் ட க் க ை ப் பு த 
பதேததில ொழ்ந்த ெக்களுக்கும் 
ஏவதனும் வதாடர்புகலைக் காண 
முடியுொ என்�தலனயும் பதடியறிய 
பெண்டியுள்ைது.

இன்னுவொரு அறியப்�டாத விடயமும் 
உண்டு. ெட்டக்கைப்புத பதேததிபை 
வ�ருஙகற்காைப் �ண்�ாடும் அதபனாடான 
ெைர்ச்சிகளும் ஏற்�டத வதாடஙகிய 
காைம், தமிழகததில ேஙககாைம் எனப்�டும் 
எழு த தி ை க் கி ய ங க ள்  ப த ான் றி ய 
காைமுொகும். 

 தற்ப�ாது ேஙககாைச் ேமூகம் �ற்றிய 
ஆய்வுகள் ெழியாக இக்காைததில 
ொழ்ந்த �லபெறு ேமூகப் பிரிவினர் - 
இனக்குழுெஙகள், சிற்றரேர்கள் �ற்றி 
அறியப்�ட்டுள்ைது. ேஙக காைததில 
சிறு நிைப்�குதிகளில சிற்றரசுகலைத 
பதாற்றுவிதத குைக்குழுக்களில பெளிர், 
ஆய் ப�ான்றனவும் அடஙகும். (சிெததம்பி, 
�க்:97) ெட்டக்கைப்புத பதேததில பெளிர் 
என்ற �ட்டம் வ�ற்ற நாகர்களின் 
சிற்றரசுகள்தான் ஏற்�ட்டது. எனபெ 
இந்த விடயஙகலையும் நாம் பதடியறிய 
பெண்டிய பதலெயுள்ைது.

4ஆெது முலறயாக ெட்டக்கைப்பு ொெட்ட 
ெர்ததக ேர்ெபதே கண்காட்சி (BITE 2018) 
ஒக்படா�ர் ொதம்  5,6,7 ஆம் திகதிகளில 
சிொனந்தா விததியாைய லெதானததில 
பகாைாகைொக நலடவ�ற இருக்கின்றது. 
BITE 2018 ேர்ெபதே கண்காட்சி Lanka 
Exhibition and Conferences Private 
l imited(LECS)  உடன் இலணந்து 
ெட்டக்கைப்பு ொெட்ட விெோயிகள் ேஙகம் 
நடதத இருக்கின்றது.

LECS ஸதா�னம் �ாரிய அைவில 
வ ெ ளி ந ா ட் டி லு ம்  உ ள் ந ா ட் டி லு ம் 
கண்காட்சிகலையும் ெகாநாடுகலையும் 
ந ட த து ெ தி ல  பி ர � ை ெ ா ன து ம் 
ஜனாதி�தியின் வகௌரெ �ரிசுகலை 
வ�ற்ற ஒரு ஸதானமுொகும்.

LECS ஸதா�னம் யாழ்�ாணததில 
10ஆெது முலறயாக தஙகள் கண்காட்சி 
நி க ழ் சி க ல ை  வ ெ ற் றி க ர ெ ா க 
நி ல ற ப ெ ற் றி யி ரு க் கி ன் ற து . 
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இந்த கண்காட்சியிபை பின்ெரும் 
வதாழிலகளுக்கு ஏற்றொறு காட்சி 
அ ல ற க ள்  வி ற் � ல னக் கூ ட ங க ள் 
என்�ன ெழஙகப்�ட இருக்கின்றன. 
நிர்ொணதவதாழில, உலைாேப் பிரயாண 
விடுதிகள், உணவு தயாரிப்�ாைர்கள் 
உ ண வு  வி ற் � ல ன ய ா ை ர் க ள் , 
Bakery உரிலெயாைர்கள், ொகன 
விற்�லனயாைர்கள், கனரக விெோய 
இ ய ந் தி ர ங க ள்,  க ணனி ய ல ( I C T ) 
வி ற் � ல ன ய ா ை ர் க ளு ம் , � யி ற் று 
விற்�ாைர்களும், வெளிநாட்டு,உள்நாட்டு 
பி ர ய ா ண  ெ ே தி க ள்  வ ே ய் து 
வகாடுப்ப�ார்கள், ெஙகிகள் பேலெகள், 
நவீன ஆலடகள், திலணக்கைஙகள், அரே 
ோர்�ற்ற நிறுெனஙகள் என்�ன இதில 
�ஙகு வ�ற இருக்கின்றன.

கண்காட்சி கிழக்கு ொகாணததின் 
ெததியில அலெந்துள்ை ெட்டக்கைப்பில 
நலடவ�ற இருப்�தால ெட்டக்கைப்பு, 
தி ரு ப க ா ண ெ ல ை ,  அ ம் � ா ல ற 

ொெட்டஙகளிலிருந்து சுொர் 60,000  
� ா ர் ல ெ ய ா ை ர் க ல ை  ந ா ங க ள் 
எதிர்�ார்க்கின்பறாம். ஒபர கூலரயின் 
கீழ் நுகர்ச்சிப் வ�ாருட்கள் உற்�ததிப் 
வ�ாருட்கள்,  விெோயப்வ�ாருட்கள், 
இைகுெட்டியில கடன் ெழஙகும் 
ஸ த ா � ன ங க ல ை  க ண் ட றி ய 
ெக்களுக்கு ெழஙகப்�டும் இந்த  
நிகழ்வு ஒரு வ�ரும் ெரப்பிரோதொக 
அலெயும்.  அதுொததிரெலைாெல 
வ � ரி ய  வி நி ப ய ாக ஸ த ர்க ளு டன் 
இலணந்து சிறிய உற்�ததிகலை 
அெர்களுக்குரிய உற்�ததிப் வ�ாருட்கலை 
ொஙகுெதற்கான உதவிததிட்டமும் 
வ�ரிய இறக்குெதியாைர்களிடமிருந்தும் 
சிறிய ெற்றும் நடுததர வியா�ாரிகளுக்கு 
பநரடியாக அெர்களுக்கு பெண்டிய 
வ�ாருட்கலை ொஙகுெதற்கும் ஓர் 
இலணப்பு நிகழ்சிததிட்டம் நலடவ�ற 
இருக்கின்றது.

இந்த நிகழ்சியின் ப�ாது இரண்டு 

நாட்களுக்கு இலே நிகழ்ச்சியானது 
பிர�ைம் ொய்ந்த கலைஞர்களினால 
ஆடல,�ாடல வகாண்டாட்டஙகளுடன் 
நலடவ�ற இருக்கின்றது. அததுடன் 
சிறுெர்களுக்கான சிறுெர் பூஙகா என்ற 
நிகழ்ச்சியும் நலடவ�றும்  என்�லதயும் 
அறியததருகின்பறாம்.

 
--- ந.சுந்தபரேன்

தலைெர்
ெட்டக்கைப்பு ொெட்ட விெோயிகள் 

ேஙகம்
32 / 1, தாெலரக்பகணி வீதி,

 ெட்டக்கைப்பு
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தீரா நினைவுகள்...

உசுக்குட்டிப் �ருெம், நாலு கால �ாய்ச்ேலில 
நிலனவுகள் துள்ளிக் குதிக்கிறது. நான் 
�ள்ளிக்கூடம் வேன்ற முதல நாள். என் 
ொழ்வில அற்புத நாள். மீராபொலட 
ேட்டி�ாலனத வதருதான் நான் பிறந்த 
வஜன்ெ பூமி. புழுதியில பிறந்து ஓலடயில 
குளிதது களி வகாண்டாடிய வ�ாழுதுகள். 
 
1953 அரிெரி ெகுப்பில பேர்ெதற்காக 
ொப்�ாவின் லக பிடிதது, குருதது 
ெணலில பிஞசுக் காலகள் புலதயப் 
புலதய கெக்கட்டுக்குள் இடுக்கிய சிபைட், 
வ�ன்சில குச்சியுடன் �யணிதத அந்த 
முதல நாள் இன்றும் வநஞசில அப்�டிபய 
ஈரம் வோட்டச் வோட்ட...
 
எஙகள் குடிலேயிலிருந்து வதற்கு 
பநாக்கிய முடிவில எனது �ள்ளிக்கூடம். 
அகன்ற வேம்ெண் ோலையின் அருகில 
சுண்ணாம்புக் காவி �டிந்த வேஙகல 
துருததிக் வகாண்டு அந்தக் கட்டடம் 
திகழ்ந்தது. அன்றுதான் அததுலன 
வ�ரிய கட்டடதலதப் �ார்க்கிபறன். வ�ரிய 
வ�ரிய உைாதலதகளும், ெலைகளும், 
லக ெரஙகளும். கூலரயில வகாழுக்கி 

""E'' ÷£õmk ""A'' GÊv÷Úß...
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� து ல ை  பி ர த ா ன  வீ தி யி ப ை 
வேஙகைடியிலிருந்து, 7 Km தூரததில  
இயற்லக ெைஙகள் சூழப்வ�ற்ற அதாெது 
வேந்நிற ெண்லணயும் கிழக்கின் திலேயில 
மீன்கள் �ாடும் ொவியுடன் விலைந்த 
ஆற்றிலனயும், முதிலரயடி ஏற்றம் என்று 
வ�யர் வ�ற்ற உயரொன நிைப்�ரப்ல�யும் 
வகாண்டலெந்த ஓர் அழகிய கிராெம்தான் 
புலைய வெளி. இக் கிராெததில 
ெசிக்கும் ெக்கள் �ஙகுடாவெளி எனும் 
தாய்க் கிராெததில ெசிததெர்கைாகவும் 
பேலனப் �யிர் வேய்லககாக புலைய 
வெளி கிராெதலத �யன்�டுததியும் 
பின் �டிப்�டியாக கிராெததில ொடிகள், 
குடிலேகள் அலெதது குடிபயறியதாகவும் 
கூறப்�டுகின்றது.

புலையவெளி கிராெொனது ப�ாருக்கு 
முன்னரான காைப்�குதியிலும், பின்னரான 
காைப்�குதியிலும் அயல கிராெஙகளுடன் 
ஒப்பிடுலகயில மிகவும் பின் தஙகிய 
கிராெ ொகபெ காணப்�ட்டது. அதாெது 
ொழ்ொதார அபிவிருததியிலும் ேரி, கிராெ 
அபிவிருததியிலும் ேரி, சிறுெர்களின் 
கலவியிலும் ேரி பின் தஙகிய நிலைபய 
காணப்�ட்டது.
இவொரன இந்த நிலைலெலய ொற்றி 
முற்று முழுதாக கிராெதலத ததவதடுதது 
�ை அபிவிருததி பெலைகலை வேய்ய 
முன்ெந்தனர் ைண்டன் ஈழப்�திஸெரர் 
ஆையததினர். இச் வேயற்றிட்டொனது 2016 
ம் ஆண்டு ஜனெரி ொதம் புலைய வெளி 
கிராெதலத ைண்டன் ஈழப்�திஸெரர் 
ஆையததினர். �ார்லெயிட்டது ொததிரம் 
அலைாது  2016  ம் ஆண்டு வ�ப்ரெரி ொதம் 

7 ம் திகதி எெது கிராெததிலன வதரிவு 
வேய்து இருப்�தாகவும் தாம் அன்றிலிருந்து 
அபிவிருததி பெலைகலை ஆரம்பிக்க 
உள்ைாதாகவும் ெட்டக்கைப்பிற்கு ெருலக 
தந்திருந்த ஈழப்�திஸெரர் ஆைய தலைெர் 
திரு ராஜசிஙகம்  வஜயபதென் ஐயா 
அெர்கள் அனுப்பியதாகவும் கூறினார்கள்.

அ ன் றி லி ரு ந் து  கி ர ா ெ த தி ன் 
ப ெ ண் டு ப க ா ளு க் கு  அ ல ெ ெ ா க 
முதைாெதாக குடிநீர் பிரச்சிலனலயயும், 
இரண்டாெதாக புதிய ப�ச்சியம்ென் ஆைய 
கட்டுொன �ணிகலையும், ஆையதலத 
முதன்லெப்�டுததி சிை ொழ்ொதார 
மு ய ற் சி க ல ை யு ம்  மு ன் வ ன டு க் க 
முயன்றார்கள்.

ைண்டன் ஈழப்�திஸெரர் ஆையததினர் 
கிராெததில காைடி �திததது புலைய 
வெளி கிராெததின் ஒரு வ�ாற் காைம் 
என்பற கூற முடியும். ஒரு அரசினால 
கூட வேய்யமுடியாத அபிவிருததிலய 
எெது இக் கிராெததில வேய்தார்கள். 
இக் காை கட்டததிபை புலையவெளி 
அதனுடன் இலணந்த தம்�ானம்வெளி 
கிராெஙகளில குடி நீர் பிரச்சிலன 
நிெர்ததி வேய்யப்�ட்டது. புலையவெளி 
விநாயகர், ப�ச்சியம்ென் ஆையஙகள் 
கட்டப்�ட்டு குலட முழுக்கு வேய்யப்�ட்டது. 
தம்�னாம்வெளி நாகதம்பிரான் ஆையம் 
அடிக்கல நடப்�ட்டு, கட்டுொன பெலைகள் 
நலட வ�ற்றுக்வகாண்டிருக்கிறது. லெதான 
புனரலெப்பு ெற்றும் கட்டுொன அபிவிருததி 
�ணிகள் இடம்வ�ற்ற ெண்ணம் உள்ைன. 
இதானால கிராெ ொசிகள் அலனெரும் மிக்க 

ெகிழ்ச்சியுடனும் ஆையததிலும் வேய்யும் 
அபிவிருததி பெலைகளிலும் மிகவும் 
ஈடு�ாட்டுடன் வேயற்�ட்டு ெந்தார்கள். அது 
ெட்டுெலைாது �துலை வீதி கிராெததின் 
நுலழொயிலிபை அலெக்கப்�ட்டுள்ை 
சிென் சிரததுடன் கூடிய அம்ென் சிலை, 
அதனுடன் இலணந்த அபிவிருததி 
பெலைகள் நலடவ�ரும் லெதானம் 
ப�ான்றலெகள் �துலை பிராதன வீதியில 
ப�ாகும் அலனெலரயும் ொததிரெலை 
அயல கிராெஙகலையும் ஒரு முலற திரும்பி 
�ாக்க லெததது என்றால அதன் வ�ருலெ 
ைண்டன் ஈழப்�திஸெரர் ஆையததினலரபய 
ோரும்.

இவொறு மிக மிக துரித கதியில 
அபிவிருததி கண்டு ெரும் கிராெததில 
�ைரின் கண்ணூபறா வதரியவிலலை. சிற் 
சிை பிரச்சிலனகள் பதான்றி ெலறொயின. 
இத னால ெக் க ளின் அபிவிரு த தி 
வதாடர்�ான ஈடு�ாடு நாட்டம் குலறந்தது. 
கி ர ா ெ த தி னு ள் ப ை  பி ரி வி ல னக ள் 
ஏற்�ட்டன. இெற்லற நிெர்ததி வேய்ய 
ஒரு ஆளுலெ மிக்க தலைலெததுெமும் 
அலனெலரயும் ஒன்றிலணதது வேலைக் 
கூடிய முகாலெததுெமும் இக் கிராெததில 
காணப்�டாலெபய ஆகும். இலெகள் 
ஈ ழ ப் � தி ஸ ெ ர ர்  ஆ ை ய த தி ன ரி ன் 
அபிவிருததி �ணிகளில முட்டுக்கட்லடயாக 
இருந்தது. ொததிரெலை அெர்களின் 
அபிவிருததி பெலைப்�ாடுகளும் பின் 
தள்ளிப்ப�ானது.

இதலன நிெர்ததி வேய்து இலட நின்ற 
பெலைகலை முன்வனடுப்�தற்காக 
கிராெததில அலனெரும் ஒன்றுப்�ட்டு 
சீரானவதாரு ஆைய நிருொகததிலன ொற்றி 
முரண்�ாடுகள் ஏற்�டதாொறு அலனெரும் 
லக பகார்ப்ப�ாம் என கடந்த 23.09.2018 அன்று 
ொக்கு வகாடுததுள்ைனர். 
இ த ன ால  இ ல ட நி ன் ற  ல ெ த ா ன 
பெலைகள், திண்லணப் �ள்ளிக்கூடம், 
அரஙகு, காலையில �ள்ளி வேலலும் 
ொணெர்களுக்கான உணவு ெேதிகள், 
அறவநறி �ாடோலை ொணெர்களுக்கான 
உணவு ெேதிகள், கணணி �ாடவநறிகள், 
லதயல �யிற்று வநறிகள், ொழ்ொதார, 
வதாழில �யிற்றுவிப்புகள் என்�ன மீண்டும் 
இயஙக ஆரம்பிததுள்ைன. இதனால ெக்கள் 
இயஙக ஆரம்பிததுள்ைன. இதனால ெக்கள் 
ஆரம்� காைஙகளில இருந்த ெகிழ்ச்சிபயாடு 
உள்ைார்கள் என்�து குறிப்பிடததக்கது 
ஆகும். 
இக் காை கட்டஙகளிபை புலையவெளி 
கிராெததின் ஒருெராக ெயது முதிர்ந்து 
ஓய்வு வ�ரும் காைததில கூட கைததில 
நின்று �ணி புரிந்த இன்று எஙகலை விட்டு 
நீஙகிய அெரர் கைாநிதி இ. நபரந்திரன் 
ஐயாலெ ெறக்க முடியாது. இப் �ணியானது 
வெற்றிகரொக நிலறவுப் வ�ற்று ெக்கள் 
ெகிழ்ச்சியுற இலறெலன பிரார்ததிக்கிபறன்.
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ஓடு. எஙகள் �ாடோலை 
ெைலெச் சுற்றி நான்கு 
புறமும் பிரொண்டொன 
ொலக ெரஙகளும், கூைா 
ெ ர ங க ளு ம்  நி ல ற ந் து 
�ாடோலைக்கு குளிரூட்டிக் 
வகாண்டிருந்தது. 
 
பெற்குப் புறொக ஒரு 
துண்டுப் பூமியில கததரி, 
வகாச்சி, தக்காளி என்று 

காய்த துக் கு லுஙகியது. அன்று 
காலையில �ாடோலைக்கு நுலழந்தும் 
என் ொப்�ாவின் நண்�ரான தலைலெ 
ொததியார் ொஞலேயுடன் ெரபெற்றார் 
(வேௌந்தர்ராஜன் ஆசிரியர் - ெட்டக்கைப்பு). 
அெலர ஊர் ெக்கள் “கட்லட ொததியார்” 
என்று அலழப்�ர். 
 
“இெலன அரிெரி ெகுப்பில பேர்க்க 
வகாண்டு ெந்திருக்கிபறன் ஐயா!” 
உடபன அெர் என்லன ஏற இறஙகப் 
�ார்தது “பிரளிக் காரனாய் இருப்�ான் 
ப�ாலும்” என்றெர் என்லனக் லகயில 
பிடிதது வெளிததிண்லணக்கு அலழததுச் 
வேன்றார். ொப்�ா லகபயாடு வகாண்டு 
ெந்த வெள்லைக் குருதது ெணலை 
நிைததில வகாட்டினார். கட்லட ொததியார் 
அந்த ெணலை நிைததில �ரததி “உ” 
ப�ாட்டுவிட்டு அதன் கீபழ எனது கலிொ 
விரலைப் பிடிதது “அ” எழுதி விட்டார். அந்த 
நாட்களில அது ஒரு ேடஙகு. 
 
எஙகள் �ாடோலைபயா அரசினர் 
த மி ழ்  க ை ெ ன்  � ா ட ே ா ல ை . 
கிண்லணயடியிலிருந்தும் மீராபொலட 
தமிழ் �குதியிலிருந்தும் ொணெர்கள் 
�டிக்க ெந்தார்கள். அெர்கள் இன்னும் 

மூெர் உயிருடன் இருக்கிறார்கள். டிவரக்டர் 
லரெர் குொர், துலறக்காரர் ெகன் 
துலரராோ, எனது ெகுப்�லறத பதாழன் 
ேரெணன் என்ப�ாராகும். ேரெணன் 
எனக்கு புதிய புதிய தமிழ் �ாடலகலைப் 
�டிததுக் காண்பிப்�ான். அவொறு அென் 
வோலலித தந்த �ாடலகளில ஒன்று
 
“ஓ! ரசிக்கும் சீொபன, வஜாலிக்கும் 
உலடயணிந்து...” 
 
இன்றும் அந்தப் �ாடல வநஞசில 
நிலறந்து கிடக்கிறது. பின்னாளில நான் 
�ாடகராக திகழ்ந்ததற்கு ேரெணபன எனது 
முதல குருொனார். 

 

எஙகபைாடு வ�ண் பிள்லைகள் �டிதத 
ஞா�கம் இலலை. கூைா ெர நிழலிலதான் 
எஙகள் அரிெரி ெகுப்பு. �ாடோலையின் 
ெடக்கு வீதியின் கலரயில கிரீன் 
துலறயின் சிலைலறக் கலட. அன்லறய 
நாட்களில ெனிதர்களின் அடிப்�லட 
ொழ்க்லகக்கு பதலெப்�ட்ட ஒரு �தது 
�ன்னிவரண்டு வ�ாருட்கள் இருக்கும். 
இன்று ப�ால அன்று இலலை. இன்லறய 
பிைாஸடிக் குப்ல�களும் கலடகளில 
இலலை. 
 
ப�ாததலகளில பதாடம்�ழ முட்டாசு. 
அது ெகாராணியின் ஊரிலிருந்து 
ெருெதாகச் வோலொர்கள். ஒரு 
ேதததிற்கு இரண்டு முட்டாய்கள். ஒரு 
மிட்டாலய ொயில லெததால அது 
கலரந்து வதாண்லடக்குழிக்குள் இறஙக 
நீண்ட பநரம் எடுக்கும். �ாடோலைலய 
விட்டு �கல வீட்டுக்குப் ப�ாகும் ெலர 
பதாடம்�ழம் ெணக்கும். 
 
அப்�டிவயாரு முட்டாசு... அப்�டிவயாரு 

ெணம்... அப்�டிவயாரு காைம்...  1950களில 
மீராபொலட, ஓட்டொெடி, ொலழச்பேலன 
என்ற இந்த மூன்று கிராெஙகளிலும் 
மீராபொலட ஒரு துலறமுக நகரொகத 
திகழ்ந்தது. ஒட்டொெடியிலிருந்து கெம் 
வேய்�ெர்கள் அலனெரும் மீராபொலடத 
துலறயாலதான் ெள்ைஙகளிலும், 
ப தாணிக ளிலும் அக் க லரப்�ட்டு 
ெயலுக்குள் வேலொர்கள். அப்வ�ாழுது 
புதுவெளிப்�ாைம் கட்டப்�டவிலலை. 
விடிய விடிய துலறமுகம் கலைகட்டும். 
து ல ற க் க ா ர ரி ன்  பு ல ர ெ ா டி யி ல 
வ�ாண்டுகள் �ாைப்�ம், ெண்டப்�ம் 
சுட்டும் புட்டு அவிததும் விற்�ார்கள். 
இறால குழம்பும் புட்டும், அப்�டிவயாரு ருசி. 
எஙகள் ஊர் ஆற்றில பிடி�டும் இறாலிற்கு 
தனி ருசி. 
 
ொரததில மூன்று நாட்கள் தெறாெல 
ெலழவ�ய்யும் காைம் அது. �ாடோலையின் 
ஆசிரியர்கைாக அண்லெயில தனது 
98ெது ெயதில காைொன ொலழச்பே 
லன விபுைானந்தர் வீதிலயச் பேர்ந்த திரு. 
ெடிபெல ஆசிரியர் அெர்கள் எஙகளுக்கு 
கணிதம் �டிததுததந்தார். 
 
அரிெரி ெகுப்பில ஐந்தாம் ொய்ப்�ாடு 
ெலரயும் �ாடொக்குெதுதான் எஙகள் 
�டிப்பு. �ாைமுலனலயச் பேர்ந்த ெர்ஹூம் 
ஜொலதீன் ஆசிரியர் அெர்கள் ஆஙகிைம் 
கற்பிததார். ெர்ஹூம் அச்சி முஹம்ெது 
வெௌைவி அெர்கள் இஸைாம், கட்லட 
ொததியார் தமிழ் �ாடததிற்கு வ�ாறுப்�ாக 
இருந்தார். இன்னும் ஒரு வ�ண் ஆசிரியர் 
அெர் வ�யர் ஞா�கம் இலலை. அெரின் 
கணெர் வ�ரும் வேலெந்தர். ஒவவொரு 
நாளும் அெரின் கணெர் Austin Cambridge 
Car இல அெலர ஏற்றி ெந்து இறக்கி 
விட்டுச் வேலொர். 
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‘கூடியிருந்து கிணறு வெட்டிய, ஓலை 
கட்டிய காைவெலைாம் கடந்து ப�ாச்சு. 
இதனால உறவுகள் ஒன்று பேர்ந்து 
ெகிழ்ந்த காைஙகள் எலைாம் நிலனவில 
ொததிரம் ஆச்சு...’ என விெலுடன் கந்தோமி 
�ருததிச்பேலன கிராெததில உள்ை 
ேந்தியில நின்று ப�சிக்வகாண்டிருந்தான்.

இ ய ற் ல க ல ய ப்  � ய ன் � டு த தி 
இயற்லகபயாடு ெனிதர்கள் ொழ 
�ழகிக்வகாண்டனர். அபதபெலை 
இயற்லகலயயும் பநசிக்கதவதாடஙகினர். 
தனது பதலெகலை இயற்லகயின் 
மூைொகபெ நிலறபெற்றிக்வகாண்டனர். 
உணவுகலை இயற்லகயில இருந்து 
வ�ற்றலெ ப�ான்று, உலறயுலையும் 
இ ய ற் ல க ப்  வ � ா ரு ட் க ல ை ப ய 
வகாண்டு அலெப்�தற்கு ஆரம்�ததில 
தலைப்�ட்டனர். பின்னர் �டிப்�டியாக 
ொற்றஙகள் ஏற்�ட்டு, இயற்லகலய 
அழிதது, வேயற்லகயான உற்�ததிகள் 
�ைெற்றிலன பெற்வகாண்டு, �ை 
ெ டிெ ங க ளி லு ம்,  அ ண் ண ா ர் ந் து 
�ார்ததும் முடிலெ கண்டுபிடிப்�தற்கு 
கஸடப்�டுகின்ற உலறயுலையும் 
தற்ப�ாது அலெந்துக்வகாண்டுள்ைனர்.

இதற்கு விதிவிைக்கிலைாதெர்கைாக 
ெட்டக்கைப்பு �டுொன்கலர ெக்களும் 
உள்ைனர். இரண்டு தோப்தஙகளுக்கு 
முன்பு �டுொன்கலரப்பிரபதேததில 
அ ப ந க ெ ா ன ல ெ  இ ய ற் ல க ப் 
வ � ாரு ட் க ல ை  வ க ா ண் டல ெ ந் த 
வீடுகபையாகும்.  குறிப்�ாக வீடு 
அ ல ெ ப் � த ற் கு  இ ய ற் ல க யி ல 
கிலடதத வ�ாருட்கைான புல, ெரம், 
வகாடி, களிெண்,   ஓலை, லெக்பகால 
ப�ான்ற ெற்றில ன �யன்�டுத தி 
அ ல ெ க் க ப் � ட் ட  ெ ண் வீ டு க ப ை 
காணப்�ட்டன. இவவீடுகளில இயற்லக 

குளிர்ச்சியும் பெபைாஙகியிருந்தது. 
இெற்றிலன அலெப்�தற்கு ெக்கள் 
வ�ருெைவில  �ண ரீதியான 
சிரெஙகலை எதிர்வகாள்ைவிலலை.  
�ணமின்றி வீடுகலை அலெக்கக்கூடிய 
நிலைலெதான் இப்�குதி ெக்களுலடபய 
காணப்�ட்டது. அபதபெலை ெக்களின் 
ஒன்றிலணவு அெசியப்�ட்டது. இதனால, 
அயைெர்கள் அலனெரும் ஒன்றுபேர்ந்து 
ொழ்ெதற்கான ேந்தர்ப்�ம் ஏற்�ட்டது.  

இ ய ற் ல க யி ை ா ன  அ ல ெ ப் பு 
மு ல ற க ல ை ப ய  இ ன் ல ற ய 
சுற்றுைாத துலறக்கு அெசியொக 
இருக்கின்றலெயிலனயும், களிெண் 
வீடுகளிபை  சுொததியததிலன 
உணர்ந்து, அவொறான அலெப்பு 
முலறகலை வெளிநாட்டார் விரும்புகின்ற 
நிலை உள்ைவதனில தமிழர்களின் 
அறிொற்றலும் பெபைாஙகியிருப்�தலன 
எடுததுக்காட்டுகின்றது. பெலைகள் 
வேய்யும், பெலைகள் �ற்றிய திட்டமிடல 
ஆரம்�ம் முதல நிலறவு ெலர 
காணப்�ட்டது. குறிப்�ாக, பெலைகலைச் 
வேய்ெதற்கு முன், நாள் குறிதது, 
பதலெயான வ�ாருட்கலை தயார்�டுததி, 
உரியெர்களுக்கு கூறி அெற்றிலன 
அமுல�டுததுகின்ற முலறயான நீண்ட 
நாள் திட்டமிடலகலை இதன்மூைொக 
காணமுடிந்தது. இது சிறந்த அனு�ெ 
கற்றைாக அலெந்திருந்தது.

�டுொன்கலரயில உள்ை ெக்கள் 
அ ப ன க ெ ா ன  ப ெ ல ை க ல ை 
சிரெதானொகவும், ஒன்று பேர்ந்துபெ 
வேய்து ெந் தனர். அப தப ெலை 
ேெயவிழுமியஙகளுக்கு முன்னுரிலெ 
அளிததெர்கைாகவும் வேயற்�ட்டனர். 
இதலன சு�நாள்கலை அெதானிதது, 
காரியஙகலை வதாடஙகுெதும், வீடு, 

கிணறு கட்டும்ப�ாது ோததிரியர்கள் 
வ�ாருததொன இடஙகலை வதரிவு 
வேய்ெதும் ேெயததின்�ால வகாண்டிருந்த. 
நம்பிக்லகலய ெலுர்ச்பேர்ப்�தாக 
அலெந்துள்ைது.

ஒன்று பேரலை எடுததுக்காட்டுெதாக, 
கிணறு வெட்டுதல, ஓலை கட்டுதல, ொழ்வு, 
ோவு ப�ான்ற காரியஙகள் நலடவ�றும் 
ப�ாது, �டுொன்கலரயில அெதானிக்க 
முடியும். என்கிறார் கந்தோமி. குறிப்�ாக 
�டுொன்கலர �குதியில, வீவடான்றில 
கிணறு வெட்டுெதாயின் அருகில உள்ை 
ஆண்கள் அலனெரும்  ஒன்று பேர்ந்து 
கிணறு வெட்ட ஆரம்பிததுவிடுெர். 
இெர்களுக்கு பெதனஙகள் ெழஙகப்�டாது. 
உ ண வு ெ ட் டு ப ெ  ெ ழ ங க ப் � டு ம் . 
இ ெ ர் க ளு டன்  அ ரு கி ல  உள் ை 
வ�ண்களும் உணவு ேலெப்�தற்காக 
இலணந்துவிடுெர். சிறுெர்களும் அருகில 
ஓடிஆடி விலையாடுெர். வொததததில �ை 
குடும்�ஙகளின் ஒன்றுபேர் இடொகவும் 
அன்லறய நாள் காணப்�டும். இதன்மூைம் 
உறவுகளுக்கிலடபய வநருக்கொன 
உறொடலும், கடந்தகாை ேம்�ஙகலை 
மீட்டுப்�ார்த தலும், கைகைப்�ான 
ப�ச்சுக்களும், பெடிக்லகப்ப�ச்சுக்களும், 
ெகிழ்வூட்டும் �ாடலகலை �ாடி ெகிழ்ெதும் 
நடந்பதறும்.

கிணறு வெட்டுெது புண்ணியவென 
கூறுெதும், அதற்கு முன்னிப்�தும் 
� டு ெ ா ன் க ல ர  ெ க் க ப ை ா டு 
�ழகிப்ப�ானவதான்று. �டுொன்கலரப் 
�குதியில வ�ரும்�ாைான வீடுகள் கடந்த 
காைஙகளில களிெண் சுெர்கலையும் 
ஓலை அலைது லெக்பகாலகலை 
கூலரயாக வும் வகாண்டிருந் த ன. 
இதனால ெருடாந்தம் ஓலை கட்டுெதற்கு 

அருகில உள்ை அலனெரும் 
ஒன்றிலணெர். பெதனஙகள் 
இ ன் றி  உ ண வு க ளு ட ன் 
பெலை வேய்து முடிப்�தும் 
நடந்பதறும். என கந்தோமி 
கூறினார்.

திருெணம், பிறந்தநாள், 
பூப்புனித ெஞேள் நீராட்டு 
விழா ப�ான்ற ெஙகைகரொன 
நி க ழ் வு க ளு க் கு ம் , 
ெரணச்ேடஙகு ப�ான்ற 
அெஙகை நிகழ்வுகளிலும் 
க ை ந் து வ க ா ண் டு , 
�லபெறு உதவிகலையும் 

வேய்து ெருகின்றலெயும் இன்றும்  
ொறாதவதான்று.

நவீனப�ாக்கும், இயந்திர உைகிற்கு 
ஈடுவகாடுதது, இயந்திரொக ெனிதர்கள் 
வேயற்�டபெண்டிய அெசியததினாலும், 
பு தி ய  ெ ே தி ெ ா ய் ப் பு க் க ல ை 
அணுகபெண்டிய நிலையின்�ாலும், 
களிெண் வீடுகள் மிகவும்  குலறந்தும், 

இயந்திரஙகள்  ெருலகயினால 
ெனிதெைஙகளின் பதலெ குலறவின் 
அடிப்�லடயிலும்,  ொழ்ொதாரததிற்காக 
பநரமின்றி ஓடுகின்ற நிலையின்�ாலும், 
ஒன்றுபேரல இன்லெ பெபைாஙகி உள்ைது. 
இதனால இன்� துன்�ஙகலை �கிர்ந்து 
வகாள்ெது இலைாெல ஆக்கப்�ட்டுள்ைது.  
இதன்காரணொக ென ஆதஙகஙகஙகலை 
உள்ைததிபை உள்ைடக்கி ெனஅழு 
ததஙகளுக்கும் �ைர் உள்ைாகி உள்ைனர். 
�ைரின், ெகிழ்ச்சிகரொன ொழ்க்லகக்கும், 
ெனநிம்ெதிக்கும் �டுொன்கலர சூழல, 
உலறயுள் அலெப்புக்கள், ஒன்றுபேரல 
�ண்புகள்  விததிட்டிருந்தது. கூடிொழ்தல, 
உறவுகபைாடு பநரததிலன கழிததல 
குலறந்தலெயினால, �ைரின் ொழ்க்லக 
வ ெ று ப் � ா ன  ெ ா ழ் க் ல க க ை ா க 
ொறியிருக்கின்றலெபய உண்லெபய 
என கந்தோமி கூறியபதாடு, தானும் 
கூடியிருந்து உைாவிய நிலனவுகலையும் 
நிலனவு�டுததியெனாக, அதலன 
எதிர்�ார்தது வ�ருமூச்சு விட்டெனாக 
அவவிடததிலிருந்து அகன்றுவகாண்டான்.

�ாடோலையின் இலை விலையாட்டுப் 
ப�ாட்டி �ள்ளிொேல ெலரக்கார்ொர்களின் 
பெைான �ஙகு�ற்றுதலுடன் நிகழும். 
அப்வ�ாழுது எஙகளுக்கு விலையாட்டு 
லெதானம் இல ல ை. தற்ப�ாது 
ொலழச்பேலன கெநை பேலெ 
நிலையததின் வதற்குப் புறொக 
கிடந்த �ாரிய புற்தலரயில தான் 
இலை விலையாட்டுப் ப�ாட்டி நடக்கும். 
மீராபொலடயில இருந்து ொணெர்களும், 
ஆசிரியர்களும் அஙகு வேலபொம். 
கருொபகணி கிராெம் அப்வ�ாழுது 
இருக்கவிலலை. அது வ�ரும் காடு 
ெனொகக் கிடந்தது. 
 
ஒவவொரு இலைததிற்கும் ஒவவொரு 
காட்டு ொ ெரம் அலடயாைொக இருக்கும். 
மீராபொலடயின் சிறந்த ஓட்ட வீரர்கைாக 
நானும் ெர்ஹூம் �ட்டலறயர் மீராோஹிப் 
ப�ாடியாரின் மூதத ெகன் ஈோவைப்ல�யும் 
திகழ்ந்பதாம். 
 

காட்டு ொ ெர நிழலில புற்தலரயில அன்று 
ஓடிய நான் பின்னாளில அகிை இைஙலக 
விலையாட்டுப் ப�ாட்டியில வகாழும்பு 
ஓெல லெதானததில ஓடி வெற்றி வ�ற்றது 
என்னைவில ஒலிம்பிக் ோதலனதான். 
 
மீராபொலடயில பகாைாட்டம் என்னும் 
களிகம்பும், பகாடு கச்பேரியும் வ�ருநாள் 
தினஙகளில வதாடர்ந்து நாலைந்து 
நாட்களில வதாடரும். இஷா வதாழுத 
லகபயாடு ஆண்கள், வ�ண்கள், 
சிறுெர்கள் என்று வ�ரும் வ�ரும் 
வெட்லட ெைவுகளில கூடுொர்கள். 
ோெக்பகாழி கூவும் வ�ாழுதுதான் 
வீட்டுக்குச் வேலபொம்.  ஒவவொரு 
ெனிதனுக்கும் �ாடோலை நாட்களும், 
அந்த ொழ்வும் ஆனந்தம் தரக்கூடியது. 
ொழ்வின் ஒவவொரு தருணததிலும் 
எண்ணி எண்ணி ெகிழக்கூடியது. 
ொணெப் �ருெததில �ள்ளிக்கூடஙகள் 
சிைருக்கு ஆசிர்ொதஙகைாகவும் �ைருக்கு 
ோ�ஙகைாகவும் ொய்ததுவிடுகிறது. 

ே ா � ங க ல ை ச்  ே ரி த தி ர ங க ை ா க 
ெ ாற் றி ய ெ ர்க ளு ம்  உண்டு.  SS C 
இறுதிப்�ரீட்லேயில கணிதப்�ாடததில 
சிததியலடய தெறிய எனது ெகுப்புத 
பதாழர்களில சிைர் இந்த ெயதில �டும் 
துயரஙகலைப் �ார்க்கும் ப�ாது ெனம் 
�தறுகிறது. 
 
எஙகளின் ஒவவொரு ஆசிரியரும் 
வ�ரும் ஆளுலெ வகாண்டெர்கைாக 
இ ரு ந் த ா ர் க ள்.  ஒ ரு  ஆ சி ரி ய ர் 
புலகததலதபயா, கைர் ஆலடகளில 
�ாடோலைக்கு ெந்தலதபயா நான் ஒரு 
ப�ாதும் காணவிலலை. 

அெர்களுலடய �தது விரலகளும் 
ெ ல லி ல க ப்  பூ ப் ப � ா ல 
வெள்லைவெளீ வரன்டு இருக்கும். 
போக்கட்டிலயப் பிடிதது கரும்�ைலகயில 
எழுதும் ப�ாது ப ோக் கட்டியின் 
வெண்லெயும். . .  உள்ைஙலகயின் 
வெண்லெயும்... என்னால இததலன 
ெயதிலும் ெறக்கமுடியவிலலை. 
 
இ ன் ல ற ய  ஆ சி ரி ய ர் க ளி ன் 
ஆலடயைஙகாரஙகள், பகாைஙகலைப் 

�ார்க்கும் ப�ாது குெட்டைாக இருக்கின்றது.
ொணெர்கள் யார்? ஆசிரியர்கள் யார்? 
என்று அலடயாைம் காணமுடியவிலலை. 
 
ஆசிரியர் ஆசிரியர் ப�ாை, ொணெர் 
ொணெர் ப�ாை, கலவி கலவி ப�ாை...
 
அன்று கலவி ஒரு தெம், இன்று அதுபெ 
அலனெருக்கும் ெதம். 
 
கலவி ேந்லதப் வ�ாருைானதும் அதன் 
ெகததுெம் காணாெல ப�ானதுபொ..?
 
ந ா ங க ள்  � ா ட ே ா ல ை க் கு ச் 
ே மூ க ெ ளி க் க ாவி ட் ட ால  ெ று ந ாள் 
எஙகலைத பதடி ெகுப்�ாசிரியர் எஙகள் 
வீடு்களுக்கு ெந்துவிடுொர்கள். அெர்கள் 
ஆசிரியம்! 
 
இந்தக் கணததில அந்த ஆசிரியப் 
வ � ரு ந் த ல க க ல ை  க ண் மூ டி 
வெய்சிலிர்க்க, வெௌனிதது வநஞேம் 
வகாள்கிபறன்.
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கடந்த ொரம் இந்தத வதாடரில நாம் 
குறிப்பிட்ட அஸவ�ஸடஸ கூலரததகடு 
உ ற் � த தி  வ ே ய் யு ம்  ெ ஸ க ன் ஸ 
நிறுெனததிற்கு முன்னால வேலலும் 
�ண்டாரநாயக்கா ொெதலத �ற்றி 
அறிந்திருக்கிறீர்கைா?
க ை னி  க ங ல க  தீ ர த தி ல 
தலைநகரில அலெந்துள்ை ஏலனய 
வீதிகலைப்ப�ான்றதுதான் இந் த 
ொெதலதயும். ஆனால, இந்த வீதியிலும் 
� ை  சு ெ ா ரஸ ய ெ ான  க ல த க ள் 
உள்ைடஙகியிருக்கின்றன.
ஏன் இந்த வீதிக்கு இைஙலகயின் 
முன்னாள் பிரதெர் எஸ.டபிள்யூ. 
ஆர்.  டி .  �ண்டாரநாயக் காவின் 
வ�யர்ெந்தது...?அெர் அததனகலலை 
வதாகுதியில வஹாரவகாலலையில 
பிறந்தலெயால அந்தப் பிரபதேதலத 
வஹாரவகாலலை ெைவலெ என்றும் 
அலழப்�ர்.
�ண்டாரநாயக்கா குடும்�ததினருக்கு 
இந்தப்�ததியில நாம் குறிப்பிடும்  
ொெதலதயிலும் ஒரு வ�ரிய காணி 
முன்பிருந்திருக்கிறது.
� ண் ட ா ர ந ா ய க் க ா வு ட ன் 
இ ன ப் பி ர ச் சி ல ன க் கு த  தீ ர் ெ ா க 
ஒரு ஒப்�ந்தம் வேய்துவகாண்ட 
தமிழரசுக்கட்சியின் தலைெர் (அெரர்) 
தந்லத வேலெநாயகததிற்கும் இந்த 
ொெதலதயில ஒரு காணி முன்பிருந்தது. 
அஙகிருந்த ஒரு இலைததிலிருந்துதான் 
சுதந்திரன் �ததிரிலக 1947 ஆம் 
ஆண்டு ஜூன் ொதம் 1 ஆம் திகதி 
வெளிெரதவதாடஙகியது.
முதலில நாளிதழாக வெளியான 
சுதந்திரன், 1951 ஆம் ஆண்டு முதல ொர 
இதழாக 1977 ெலரயில வெளிெந்து, 
தலைநகரில அதற்கு �ாதுகாப்பிலலை 
என்�தனால யாழ்ப்�ாணத திற்கு 
இடம்வ�யர்ந்து 1983 ெலரயில வெளியாகி 
நின்றது.
�ண்டாரநாயக்கா ொெதலதயில 
சு த ந் தி ர ன்  � த தி ரி ல க 
வதாடஙகப்�ட்டபெலையில அதன் 
முதைாெது ஆசிரியராக இருந்தெர் 
பதே�க்தன் என்னும் �ட்டம் வ�ற்ற 
பகா. நபடேய்யர். அதன்பின்னர் �ை 
எழுததாைர்கள் அஙகு ஆசிரியபீடததில 
�ணியாற்றியிருக்கிறார்கள்.
எஸ.டி. சிெநாயகம், வே. இராேதுலர, அ.ந. 
கந்தோமி, சிலலையூர் வேலெராேன், 
பிபரம்ஜி ஞானசுந்தரன் ஆகிபயாரும் 
இறுதிக்காைததில பகாலெ ெபகேனும் 
சுதந்திரனில �ணிபுரிந்துள்ைார்கள்.
கவியரசு கண்ணதாேன் இைஙலகக்கு 
ெ ந் த  ே ெ ய த தி ல  சு த ந் தி ர ன் 
காரியாையததிற்கும் ெருலக தந்துள்ைார்.
� ை  ஈ ழ த து  எழு த த ாை ர்க ளி ன் 
கன்னிப்�லடப்புகளுக்கு அக்காை 
கட்டததில கைம் ெழஙகி அறிமுகப்�டுததி 
ஊ க் கு வி த து ள் ை  சு த ந் தி ர ன் , 
காைப்ப�ாக்கில பகாலெ ெபகேன் 
ஆசிரியரானதும் 1970 இற்குப்பின்னர் 
தீவிர தமிழ்தபதசிய நிலைப்�ாட்டிலன 
எடுததது. 1970 ஆம் ஆண்டில �தவிக்கு 
ெந்த ஸ்ரீொபொ - என். எம். வ�பரரா, 
பீட்டர் வகனென் ஆகிபயாரின் கட்சிகள் 
இலணந்த கூட்டரோஙகததிற்கும் 
த மி ழ ர சு க் க ட் சி க் கு ம்  இ ல டப ய 
இ ன ப் பி ர ச் சி ல ன  வ த ா ட ர் � ா க 
முரண்�ாடுகள் உக்கிரெலடந்தலெயாலும் 
1972 இல நலடமுலறக்கு ெந்த புதிய 
அரசியைலெப்பினாலும் சுதந்திரனில 
த மி ழ்  உ ண ர் ல ெ த தூ ண் டு ம் 
வேய்திகளுக்கும் ஆக்கஙகளுக்கும் 
முக்கியததுெம் ெழஙகப்�ட்டது.
சுதந்திரன் வெளியான குறிப்பிட்ட 
இலைததில கவிஞர் காசி ஆனந்தன், 
ெ ா க ல ர  ெ ா ண ன்  மு த ை ா ன 
எழுததாைர்களும் தஙகியிருந்துள்ைனர். 
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தந்லத வேலெநாயகததிற்குப்பின்னர் 
அ ெ ரது  த ன ய ன்  ே ட் ட த த ர ணி 
ேந்திரகாேனின் நிருொகததின் கீழ் 
சுதந்திரன் வெளியானது. இஙகிருந்து 
சுடர் என்ற கலை, இைக்கிய இதழும் 
வெளியாகியது. இதன் ஆசிரியராக 
ெ ட் டக் க ை ப் பு  கி ர ால னச் ப ே ர் ந் த 
கனகசிஙகமும் �ணியாற்றியுள்ைார்.
இந்தப்பிரபதேம் முன்னர் தட்டாரதவதரு 
என்று அலழக்கப்�ட்டது. இஙகு 
திருவிைஙக நகரததார் ேமூகததினர் 
வேறிந்து ொழ்ந்தலெயால அெர்களின் 
கு டு ம் � த து ப் பி ள் ல ை க ளி ன் 
ஆரம்�க்கலவிக்காக ஒரு வேட்டியாரின் 
ப�ருதவியினால கண�தி விததியாையம் 
1954 ஆம் ஆண்டு வதாடஙகப்�ட்டது.  கடந்த 
2014 ஆம் ஆண்டு இந்த விததியாையம் 
தனது லெரவிழாலெ வகாண்டாடியது.
தற்ப�ாது கண�தி விததியாையமும் 
ெக்களின் இடப்வ�யர்வு ப�ான்று 
தரமுயர்ததப்�ட்டு முன்னர் சுதந்திரன் 
�ததிரிலக �ணிெலன இருந்த காணிக்கு 
இடம்வ�யர்ந்துள்ைது.
 
  வகாலைப்�ட்ட ெனிதர் ஒருெரின் 
தலைொததிரம் வ�ாதி வேய்யப்�ட்டு 
அந்த ொெதலதயில வீேப்�ட்டிருந்த 
வ ே ய் தி ல ய யு ம்  அ ண் ல ெ யி ல 
� டி த தி ரு ப் பீ ர் க ள் .  அ ந் ந � ர் 
� ா த ா ை  உ ை க ப க ா ஷ் டி யி ன ா ல 
வகாலைப்�ட்டதாகவும் அெரது உடல பெறு 
ஒரு இடததில கண்டுபிடிக்கப்�ட்டதாகவும் 
வேய்திகள் வெளியாகின. இததலகய 
துன்பியலகலையும் �ண்டாரநாயக்கா 
ொெதலத தன்னகதபத லெததுள்ைது.
ெஸகன்ஸ அஸவ�ஸடஸ வதாழிைகம் 
அலெந்துள்ை ஆெர் வீதியிலிருந்து 
வ த ா ட ங கு ம்  � ண் ட ா ர ந ா ய க் க ா 
ொெதலத நீதிென்றஙகள் அலெந்துள்ை 
ஹ ல ஸ ப ட ா ர் ப்  பி ர ப த ே த தி ல 
முடிெலடகிறது.
இந்தப்பிரபதஙகலை உள்ைடக்கிய 
�குதிலய புதுக்கலட எனவும் அலழப்�ர். 
நானாவித வதாழிைகஙகள் இயஙகும் 
இப்பிரபதேததில மூவின ெக்களும் 
வேறிந்து ொழ்கின்றனர்.
நீதிென்றஙகளுக்கு ெரும் ேட்டததரணிகள் 
வதாடக்கம் ெழக்குவிோரலணகளுக்கு 
பதான்றும் ோட்சிகள் ெற்றும் குற்றம் 
சுெததப்�ட்டுள்ைெர்களின் உறவினர்கள், 
ந ண் � ர்க ளு ம்  � ண் ட ா ர ந ா ய க் க ா 
ொெதலதயில எழுந்தருளியிருக்கும் 
ஸ்ரீ  சி ெ சு ப் பி ர ெ ணி ய  சு ெ ா மி 
ஆையததிற்குச்வேன்று ெழி�டுெலதயும் 

அெதானிக்க முடியும்.
ேட்டததரணிகளுக்பகா தாம் ஆஜராகும் 
ெழக்குகளில வெற்றி கிலடக்கபெண்டும் 
என்ற பிரார்ததலன! குற்றொளிகளுக்காக 
அெர்களின் உறவினர்களும் நண்�ர்களும் 
விடுதலை பெண்டிப்பிரார்ததலன! அந்த 
சுப்பிரெணியக்கடவுள் எததலனப�ரின் 
பெண்டுதலை நிலறபெற்றுொர் என்�து 
அெருக்பக வெளிச்ேம்!

�ண்டாரநாயக்கா ொெதலதயின் 
ெற்றும் ஒரு எலலையில அலெந்துள்ை 
ொலழதபதாட்டம் பிரபதேததிலதான் 
இைஙலகயின் முன்னாள் ஜனாதி�தி 
ரணசிஙக பிபரெதாேவும் பிறந்தார். 
அெரது இலைததின் வ�யர் சுேரிதத! அெர் 
பிரதெராகவும் வீடலெப்பு நிர்ொணததுலற 
அலெச்ேராகவும் �தவி ெகித த 
காைகட்டததில இந்தப்பிரபதேததின் 
அ பி வி ரு த தி க் கு ம்  மு ன் னு ரி ல ெ 
வகாடுததார்.

இைஙலகத தலைநகரததில ஒரு 
க ா ை க ட் ட த தி ல  அ ல ெ ந் தி ரு ந் த 
கட்டிடஙகள் ஒலைாந்தர் காைததிலும் 
அ த ன்  பி ன்ன ர்  பி ரி ட் டிஷ ா ரி ன் 
காைததிலும் உருொக்கப்�ட்டலெ. 
சு த ந் தி ர த தி ற் கு ப் பி ன் ன ர் 
�தவிக்கு ெந்த ஆட்சியாைர்கள் 
காைததிற்கு காைம் தலைநகரதலத 
நவீனெயப்�டுததிெந்தார்கள்.

ஏற்கனபெ பிரிண்ஸ ஒஃப் பெலஸ 
வீ தி யி ல  சு க த த ா ே  ஸ ப ர டி ய ம் 
அலெந் திரு க்கத த க்க நிலையில 
ரணசிஙக பிபரெதாே ஏன் வகததாராலெ 
என்ற இடததில ெற்றும் ஒரு வ�ரிய 
ஸபரடியதலத அலெக்கிறார் என்ற 
பகள்வியும் முன்னர் எழுந்தது!

போலியான் குடுமி சும்ொ ஆடாது என்று 
எெது முன்பனார்கள் வோலொர்கள்.
வ க ா ழு ம் பு  ெ த தி ய  வ த ா கு தி 
மூ வி ன  ெ க் க ல ை யு ம் 
பி ர தி நி தி த து ெ ப் � டு த து ெ த ன ா ல 
மூவின ெக்களின் ஆதரவும்வ�ற்ற 
மூ வி ன த த ல ை ெ ர் க ள் த ா ன் 
நாடாளுென்றததிற்கு வதரிொகபெண்டும்.
ரணசிஙக பிபரெதாே தலைநகரததின் 
எதிர்காைம் குறிதது தீர்க்கதரிேனம் 
வகாண்டிருந்தெர்.

வகததாராலெ பிரபதேததில ொழும் 
ெக்கலை இடம்வ�றச்வேய்ெதற்கு 

ெகுதத திட்டததின் �ைன்தான் இன்று 
அஙகு விைஙகும் வ�ரிய ஸபரடியம். 
அஙகு ொழ்ந்த ெக்களுக்கு வகாழும்பின் 
புறநகரததில முக்கியொக நெகம்புர, 
ெற்றும்  ொளிகாெதலத பிரபேஙகளில 
குடியிருப்புகலை அலெததுக்வகாடுதது, 
ொக்கு ெஙகிலய இனரீதியாக 
பநர்வேய்துவகாண்டார்.
ரணசிஙக பிபரெதாே அெர்கள் இந்த 
ஸபரடியததின் லெதானததில பெட்டிலய 
ெடிததுக்கட்டிக்வகாண்டு �ந்லத உலதந்து  
உலத�ந்தாட்டதலத வதாடக்கிலெதத 
� ட ங க ள்  அ க் க ா ை ப் � கு தி யி ல 
ஊடகஙகளில வெளியாகியிருக்கின்றன.  
அததுடன் அெரது துலணவியார் 
வநட்ப�ால விலையாடிய �டஙகளும் 
வெளிெந்துள்ைன.

த ற் ப � ா து  வ க ா ழு ம் பு  ெ ா ந க ர 
ப ெ ய ர ா கி யி ரு க் கு ம்  ப ர ா ஸி 
பேனாநாயக்கா முன்னாள் திருெதி 
அழகுராணியாகவும் வதரிொனெர் 
என்�தும் குறிப்பிடததகுந்தது.
அதனால தலையிடி ொததிலரக்கான 
வ�ணபடால  விைம்�ரததிலும் அெர் 
பதான்றியிருந்தார்.

இ ெ ற் ல ற  அ ெ த ா னி த த 
எ தி ர் க் க ட் சி யி ன ர் ,   த ங க ள் 
பெலடகளில பிபரொட்ட ஃபுட்ப�ால! 
பஹொட்ட வநட்ப�ால! பராஸிட்ட 
வ�னபடால! அபிட்ட வ�ாலிபடால!! 
என்று பிரோரமும் வேய்துள்ைனர். 
காைம் இந்த சுொரஸயஙகலையும் 
� தி வு வ ே ய் து வ க ா ண் டு  க ை னி 
கஙலக லயப்ப�ான்று துரிதொக  
நகர்ந்துவகாண்டிருக்கிறது.

(வதாடரும்)

 u]Qhdp

அகிை இன நலலுறவு ஒன்றியததின் 
ஏற்�ாட்டில, ேமூக பேலெயாைர்களுக்கான 
ேொஸ்ரீ பதேொன்ய பதசிய விருது 
ெழஙகும் விழா ெட்டக்கைப்பு, ஏறாவூர் 
அலிஹார் ெததிய கலலூரி ெண்ட�ததில 
கடந்த ேனிக்கிழலெ ொலை (22.09.2018ஆம் 
திகதி ) ஒன்றியததின் தலைெர்  
ோெசிஸ்ரீ நிோந்த தர்ேன வஜயசிஙக 
தலைலெயில நலடவ�ற்றது. இதன்ப�ாது 
ெட்டக்கைப்ல�ச் பேர்ந்த இைம் 
ஊடகவியைாைர் ே�ாநாயகம் ேதீஸகுொர் 
ோெசிஸ்ரீ பதேொன்ய விருதிலனப் 
வ�ற்றுக்வகாண்டார்.

 இந் நிகழ்வில பதசிய ஒருலெப்�ாடு 
நலலிணக்கம் ெற்றும் அரே கருெ 
வொழிகள் பிரதியலெச்ேர் அலி ோஹிர் 
வெௌைானா , ெட்டக்கைப்பு ொெட்ட 
�ாராளுென்ற உறுப்பினர் ஞானமுதது 
சிறிபநேன் ப�ான்பறார் அதிதிகைாக 
கைந்து சிறப்பிததனர்.

FhPÂ¯»õÍ¸US 
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ொநகரேல�யின் ெரி அறவீட்டு 
ொதததுக்கு வ�ாதுெக்களின் தரப்பில 
இருந் து ப�ாதுொன �ஙகளிப்பு 
இன்னமும் கிலடக்கவிலலை என்று 
ெட்டக்கைப்பு ொநகர முதலெர் தியாகராஜா 
ேரெண�ென் கூறியுள்ைார்.

ெட்டக்கைப்பு ொநகர ேல�லய 
வ�ாறுததெலர இதுெலர அறவிடப்�டாத 
ெரியாக 217 மிலலியன் ரூ�ாய்கள் 
இருப்�தாகவும், அதில குலறந்த�ட்ேம் 
65 மிலலியன் ரூ�ாய்கலையாெது 
அறவிட்டுவிடும் திட்டததுடன் இந்த ெரி 
அறவீட்டு ொதம் திட்டமிடப்�ட்டதாகவும் 
அெர் கூறினார். இந்த திட்டததுக்கு 
ஆசிய ென்றம் தனது அனுேரலணலய 
ெழஙகியது.

இருந்தப�ாதிலும், 4 முதல 5 மிலலியன் 
ெலரயிைான ெரிபய இதுெலர 
அறவிடப்�ட்டதாகவும் ேரெண�ென் 
கூறுகின்றார்.

இந்த விடயததில வ�ாதுெக்கள் 
தெது பூரண �ஙகளிப்ல� ெழஙக 
முன்ெர பெண்டும் என்று அெர் 
பகட்டுக்வகாண்டுள்ைார்.

ெரிலய வேலுததாெல ொநகர ேல�யிடம் 
இருந்து முழுலெயான பேலெலய 
எதிர்�ார்ப்�து யதார்ததமிலலை என்றும் 
அெர் குறிப்பிட்டார். அபதபெலை 
இந்த விடயததில ஆசிய ென்றததின் 
அனுேரலணலய அெர் வெகுொக 
�ாராட்டினார்.

1977ம் ஆண்டு நலடவ�ற்ற �ாராளுென்றத 
வ�ாதுதபதர்தலில தமிழர் விடுதலைக் 
கூட்டணியில கைம் இறஙகியெர், 
அக்கட்சியின் சிபரஸட தலைெர்களில 
ஒருெரான  வே.இராஜதுலர. அபதபெலை 
அெருக்கு எதிராக வீட்டுச் சின்னததில, 
த மி ழ ர சு க் க ட் சி யி ன்  ே ா ர் பி ல 
இறக்கப்�ட்டெர் காசிஆனந்தன்.

காசியானந்தனுக்கு ஆதரொக தமிழரசுக் 
கட்சியின் வீட்டுச் சின்னததுக்கு �ரப்புலர 
பிரச்ோரஙகலை புதூரில ''எஙகள் ொக்கு 
வீட்டுச் சின்னததுக்பக''  என்ற ொேகம் 
வ�ாறிக்கப்�ட்ட பிரசுரதலத புதூலரச் 
பேர்ந்த கண்ணலக என்ற அன்னம்ொ 
தலைலெயில ஒரு குழு சுெர்களில 
ஒட்டிக்வகாண்டு இருக்கும் ப�ாது, 
இராஜதுலரயின் ஆதரொைர்களுக்கும் 

புதன்கிழலெ அரே நிறுெனஙகலை 
வ�ாறுததெலர வ�ாதுெக்களுக்கான 
தினம். அந்த தினதலத முடிந்தெலர தெது 
பேலெகளுக்காக �யன்�டுததிக்வகாள்ை 
முகப்பு அலுெைகதலத ெட்டக்கைப்பு 
ொநகர ேல� அலெததுள்ைது.

ேல�க்கு ெரும் ஒருெர் எஙகு, 
எப்ப�ாது வேலெது என்று வதரியாெல 
தடுொறுெலத தவிர்ப்�தும் இதன் 
பநாக்கம்.

நாம் அஙகு வேன்ற ப�ாது ெக்களுக்கான 
�ணியில மிகவும் மும்முரொக இருந்த 
ொநகரேல�யின் திட்டமிடலுக்கான 
தலைலெ எழுதுவிலனஞர் எம். பதெராஜா, 
எஙகலையும் ெரபெற்று என்ன பதலெ 

கண்ணலக அெர்களின் குழுவினருக்கும் 
ொக்குொதம் ஏற்�ட்டு,  அவவூரில 
ெசிதத கிைாக்கர் கனகவரததினம் 
அெர்களின் துப்�ாக்கிலய �ைாதகாரொக 
�றிதது ெந்து அன்னம்ொ என்கின்ற 
அததாலய சுட்டனர். அததாயின் இரததம் 
பிரசுரததிலிருந்த வீட்டுச் சின்னதலத 
பெலூம் சிெப்�ாக்க அெர் துடிதுடிதது 
07.07.1977ல அவவிடததிபைபய இறந்து 
ப�ானார். இெரின் ெரணச்ேடஙகில 
இ ர ா ஜ து ல ர ,  க ா சி ஆ ன ந் த ன் , 
வெற்றிபெல விநாயகமூர்ததி ப�ான்ற 
அரசியலொதிகளும் �ஙகு�ற்றினர்.

   ெட்டக்கைப்பு �ான்ோலை வீதியில 
காததான்குடிலயச் பேர்ந்த ஹனி�ா 
என்�ெர் முப்�து ெருடஙகைாக மிைகாய் 
அலரக்கும் ஆலைலய நடாததி ெந்தார். 
பின்பு பெபை நான் எடுததுலரதத சுட்டுக் 
வகாலைப்�ட்ட அன்னம்ொவின் ெகள் 
குடும்�ததினர் (ெருெகன் வ�ான்னு 
இன்னாசி (பயாகன்)) என்�ெர் மூன்று 
ெருடஙகைாக நடாததி ெருகின்றனர்.

   முன்பு ொநகரேல�யால 14.09.2019 ெலர 
இந்த அலரலெ ஆலைக்கு அனுெதிப் 
�ததிரம் ெழஙகி விட்டு தற்ப�ாது 
அருகிலிருக்கும் வீடுகள் அதிர்வினால 

�ாதிக்கப்�டுெதாகவும்; துகள்களினால 
சூ ழ ல  � ா தி க் க ப் � டு ெ த ா க வு ம் 
அயைெர்கள் முலறப்�ாடு வேய்துள்ைதாக 
கூறி 06 .06 . 2018ல ஆலை தலட 
வேய்யப்�டுெதாக ொநகரேல�யால 
கட்டலை பிறப்பிக்கப்�ட்டது. திரும்�வும் 
நடாத த ொந கரேல�யால சிை 
நி�ந்தலனகளும் விதிக்கப்�ட்டன. 
ஆலைலய திரும்� இயக்க ொநகரல� 
அ றி வு றி த தி ய  ப க ா ரி க் ல க க ல ை 
ரூ�ாய் எழு�தாயிரததுக்கு பெல 
வேைெழிதது, ஆலைலய புனரலெதது 
ெ ா ந க ரே ல � யி ட ம்  அ னு ெ தி ல ய 
திரும்�வும் பகாரியப�ாது. பெலும் 
க ல ட யின்  ெ ல ர �டமு ம்  க ட் டி ட 
ோன்றிதழும் பகட்கப்�ட்டுள்ைது.

    தற்ப�ாது முன்பிருந்த கட்டிட 
ெலர�டஙகபைா அலைது ோன்றிதபழா 
இலைாதெர்கள் புதிதாக தற்ப�ாது 
இருக்கின்ற நிலைலய எடுததுலரதது 
இலெகலைப் வ�ற்றுக் வகாள்ைைாம், 
என ஒரு ொய்ப்ல� புதிய ொநகர ேல�  
ஏற்�டுததியுள்ைது. அதற்கலெய பெமிகு 
ொநகரததந்லத இதில தன் �ார்லெலய 
வேலுததுொறு �ாதாைப்�ார்லெ மூைம் 
அெதானியார் பகட்டுக் வகாள்கிறார்.

என்�லத வினாவினார்.

ெந்த விடயதலத கூற, தனது 
�ணிகளுக்கு ெததியில எெது 
பகள்விகளுக்கும் �திைளிததார்.
காணி உரிலெகள், கலடகளுக்கான 
அனுெதி, கட்டிட விண்ணப்�ஙகள், 
காணி பிரிப்பு, 
சுகாதாரம், போலை 
ெ ரி ,  ஏ ல ன ய 
புகார்கள் ஆகிய 
விடயஙகளுக்காக 
ெக்கள் வ�ரிதும் 
மு க ப் பு 

அ லு ெ ை க த ல த 
அணுகுெதாக அெர் 
கூறுகிறார்.

ெ ா ர ா  ெ ா ர ம் 
புதன்கிழலெகளில, நகர 
ஆலணயாைர், பெயர்,  
அெர்கைது ேகாக்கள், 
ஏலனய �ணியாைர்கள் 
எ ன  அ ல ன ெ ரு ம் 
வ � ா து ெ க் க ள் 
கு ல ற ப க ட் � த ற் க ா க  மு க ப் பு 
அலுெைகததில கூடுெதாக பதெராஜா 
கூறுகிறார்.

அன்று ெரும் 90 வீதொன பிரச்சிலனகலை 
அந்த இடததிபைபய 
தம்ொல தீர்தது லெக்க 
முடிெதாகவும் அெர் 
ெகிழ்ச்சி வதரிவிததார். 
ஏலனய பிரச்சிலனகள், 
எ தி ர் த த ர ப் பி ன் 
கரு த லத அறித ல 
ப�ான்ற அடுதத கட்ட 
நடெடிக்லககளுக்காக 
அனுப்�ப்�டும் என்றும் 
அெர் கூறினார்.

வ�ாதுொகபெ எந்த 
விடயத லத எஙகு 
முலறப்�ாடு வேய்ெது 
அ ல ை து  ய ா ல ர 
அணுகுெது என்�து 

குறிதது வதளிவிலைாத தன்லெ 

வ�ாதுெக்கள் ெததியில காணப்�டுெதாக 
அெர் கூறுகின்றார்.
வதருக்கள், வீதிகலை வ�ாறுததெலர 
சிை வதருக்கள் ொநகர ேல�யாலும், 
ஏலனய சிை வீதி அபிவிருததி அதிகார 
ேல� ெற்றும்  வீதிகள் திலணக்கைம் 
ஆகியெற்றாலும் �ராெரிக்கப்�டும் 
நிலையில, ெக்கள் உரியெலர அறிந்து 
அதற்காக அணுகுெதில குழப்�ொக 
இருப்�தாக பதெராஜா குறிப்பிட்டார்.

வ�ரும்�ாைான புகார்கள் நகரப் 
�குதியிபைபய இருந்து ெருெதாகவும், 
ேததுருக்வகாண்டான், வ�ரியதுலற 
ப�ான்ற எலலைப் �குதிகளில இருந்து 
முலறப்�ாடுகள் ெருெது குலறவு என்றும் 
அெர் குறிப்பிட்டார்.

அண்லெக்காைொக வதருக்களில நலை 
விைக்குகள் வ�ாருததப்�ட்டு விட்டதால, 
வதருவிைக்குகள் குறிதத முலறப்�ாடுகள் 
வெகுொக குலறந்துவிட்டன என்றார் 

ெகிழ்ச்சியுடன். வ�ாதுெக்களுக்கு ொநகர 
ேல�யின் நடெடிக்லககள் குறிதத 
விழிப்புணர்வும், வ�ாறுப்புணர்வும் 
இன்னும் வகாஞேம் அதிகொகபெ 
பதலெப்�டுெதாகவும் அெர் கூறினார்.

தமிழரசுக் கட்சிக்காக உயிர் வகாடுதத 
அன்னம்ொவின் குடும்�ததினரின் 
வ த ா ழி லு க் கு  அ ப த  க ட் சி 
ஆட்சியலெததுள்ை ொநகரேல� உதெ 
பெண்டும் என்�து எெது எதிர்�ார்ப்பு.

ஹனி�ா நடாததும் ப�ாது ஏற்�டாத 
அதிர்வு இப்ப�ாது ஏன் ெந்தது என்று இவ 
ெட்டார ெக்களும் பகட்கின்றனர்.
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வி ல ை ய ா ட் டு த து ல ற  அ ல ெ ச் சு 
ெ ரு ட ா ந் த ம்  ந ட ா த தி ெ ரு ம் 
ொகாணஙகளுக்கிலடயிைான அகிை 
இைஙலக ெட்ட வஹாக்கி ப�ாட்டியில 
கிழக்கு ொகாண அணியாக காலரதீவு 
வஹாக்கிையன்ஸ அணி முதன்முதைாகக் 
கைந்து வகாண்டது.

இப்ப�ாட்டி வகாழும்பு வராறிஙரன் 
ல ெ த ா ன த தி ல  ந ல டவ � ற் ற து . 
விலையாட்டுததுலற அலெச்ேர் ல�ேர் 
முஸத�ா இதபதசிய ப�ாட்டிலய 

ெட்டக்கைப்பு முகததுொரம் லைற்ஹவுஸ 
விலையாட்டுக் கழகம் நடததும் அணிக்கு 
ஏழு வீரர்கள் �ஙகு�ற்றும் விைகல 
முலறயிைான ெருடாந்த கால�ந்தாட்டச் 
சுற்றுப் ப�ாட்டி எதிர்ெரும் 29, 30 ஆம் 
திகதிகளில முகததுொரம் லைற்ஹவுஸ 
லெதானததில நலடவ�றவுள்ைது.

ெட்டக்கைப்பு ொெட்ட கால�ந்தாட்டச் 
ேஙகததின் அனுெதியுடன் நடததப்�டும் 
இச்சுற்றுப் ப�ாட்டியில ேஙகததில 
அஙகததுெம் வ�ற்றுள்ை ஏ ெற்றும் 
வி பிரிவுக் கழகஙகளின் அணிகள் 
�ஙகு�ற்றவுள்ைலெ குறிப்பிடததக்கது.ெட்டக்கைப்பு ொெட்ட கால�ந்தாட்டச் 

ேஙகததினால நடததப்�ட்டு ெரும் ஏ பிரிவு 
கழகஙகளுக்கிலடயிைான விைகல முலறப் 
ப�ாட்டி - 2018 இற்குரிய இறுதிப் ப�ாட்டிக்கு 
கலைடி கடலமீன்கள் கழக அணியும் 
சீைாமுலன யஙஸடார் கழக அணியும் தகுதி 
வ�ற்றுள்ைன.

இவவிறுதிப் ப�ாட்டிக்கான திகதி விலரவில 
அறிவிக்கப்�டும் என கால�ந்தாட்டச் 
ேஙகததின் சுற்றுப் ப�ாட்டிக் குழுத தலைெர் 
வ�ா.பெர்வின் அரஙகம் வேய்திகளுக்குத 
வதரிவிததுள்ைார்.

இஙகிைாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் ேர்ெபதே 
ப�ாட்டியில கைந்துவகாள்ளும் இைஙலக 
அணியில இருந்து முன்னாள் தலைெர் 
அஞேபைா ெதயூ ெற்றும் குோல வெண்டிஸ 
ஆகிபயார் விைக்கப்�ட்டுள்ைனர்.

இஙகிைாந்துக்கு எதிராக விலையாடும் 
அணியின் வி�ரதலத இைஙலக கிரிக்கட் 
கட்டுப்�ாட்டுச் ேல� அறிவிததுள்ைது.

ஆசிய கிண்ண ப�ாட்டிகளில இைஙலக 
அணி பொேொக ஆடியலத அடுதது இந்த 
ொர முற்�குதியில அதன் தலைலெப் 
வ�ாறுப்பில இருந்து ெதயூ விைக்கப்�ட்டார். 
இப்ப�ாது இஙகிைாந்துக்கு எதிரான ஒரு 
நாள் ேர்ெபதே ஆட்டஙகளுக்கான அணியில 
இருந்தும் அெர் நீக்கப்�ட்டுள்ைார்.

இஙகிைாந்துக்கு எதிரான ேர்ெபதே ஒரு 
நாள் ஆட்டஙகள் ெற்றும் வடஸட் ப�ாட்டிகள் 
ஆகிய இரண்டுக்கும் டிபனஸ ேந்திெல 
தலைெராக இருப்�ார்.

ஆசிய கிண்ணததுக்கான கிரிக்கட் சுற்றுப் 
ப�ாட்டியில வெள்ளிக்கிழலெ இந்தியாவும் 
ெஙகபதேமும் பொதவிருந்தன.

அலரயிறுதியில �ாகிஸதாலன 37 
ஓட்டஙகைால வென்ற ெஙகபதே அணி 
இறுதிச் சுற்றுக்கு நுலழந்துள்ைது.

ஆப்கான் அணியுடன் விறுவிறுப்�ாக 
நடந்த அலரயிறுதியில ேெநிலை வ�ற்ற 
இந்தியா புள்ளிகள் அடிப்�லடயில இறுதிப் 
ப�ாட்டிக்கு ெந்துள்ைது.

இறுதிப் ப�ாட்டி மிகவும் விறுவிறுப்�ாக 
அலெயும் என்று எதிர்�ார்க்கப்�டுகிறது.

இைஙலக அணி முதல சுற்றிபைபய 
பதாலவியலடந்து வெளிபயறிவிட்டது.

ெட்டக்கைப்பு ொெட்ட கால�ந்து 
ேம்பெைனததால ஏ பிரிவில �திவு 
வேய்யப்�ட்ட கால�ந்து அணிகளுக்கு 
இ ல ட யி ை ா ன  ட ா ன்  கி ண் ண 
சுற்றுப்ப�ாட்டியின் இறுதிப் ப�ாட்டியில 
ெண்முலன வதன்பெற்கு, அரேடிததீவு 
விக்பனஸெரா அணியினர் ஏறாவூர் 
இைம்தாரலக கால�ந்து அணியுடன் 
பொதவுள்ைனர்.

இந்தப் ப�ாட்டி எதிர்ெரும் ஒக்படா�ர் 
ொதம் 19ஆம் திகதி ெட்டக்கைப்பு வெ�ர் 
லெதானததில நலடவ�றவுள்ைது.

விக்பனஸெரா அணியினர் ஏற்கனபெ 
ெட்டகைப்பில �ைம்ொய்ந்த டிஸபகா, 
ய ங ஸ ட ா ர்  ெ ற் று ம்  வ ர ட் ண ம் 
அணிகலை வென்று இறுதிப் ப�ாட்டிக்கு 
வதரிொகியுள்ைனர்.

ஏறாவூர் இைம்தாரலக அணி இக்பனசியஸ 
அணிலய அலரயிறுதில வெற்றி வ�ற்று 
இறுதிப் ப�ாட்டிக்கு வதரிொகியுள்ைது.

முதல தடலெயாக ஏ பிரிவில 
இறுதிப்ப�ாட்டிக்கு வதரிொகியுள்ை 
விக்பனஸெரா அணியின் �டதலத இஙகு 
காணைாம்.

1953 ஆண்டு ேனதவதாலக கணிப்பீட்டில 
ெதிப்பிடப்�ட்ட இந்திய நாட்டெர்களின் 
எ ண் ணி க் ல க யு ட ன்  அ ெ ர் க ை து 
இயற்லக அதிகரிப்பு பேர்க்கப்�ட்டு, 
இைஙலக பிரோவுரிலெ வ�ற்றுக் 
வ க ாண் ப ட ால ர யு ம்  நி ர ந் தர ெ ாக 
ந ா ட்ல டவி ட்டு  வ ே ல ப ெ ால ர யு ம் 
கணக்கில எடுதது இந்தியக் கடவுச்சீட்டு 
உள்ைெர்கலையும் கழிதது ஒப்�ந்தததில 
வோலைப்�ட்ட 975000 என்ற எண்ணிக்லக 
கணிக்கப்�ட்டது. 1964 வேப்வடம்�ர் 20 ம் 
திகதி அன்று இைஙலகயில உள்ை இந்திய 
ேனதவதாலக எவொறு கணிக்கப்�ட்டது 
என்�லத விைக்கும் கூற்லற நான் 
ே�ாபீடததில ேெர்ப்பிக்கின்பறன். 
1003269 என்ற எண்ணிக்லகயில 
இருந்து கடவுச்சீட்டு உள்பைாரின் 
எண்ணிக்லகலய கழிதது மிகுதியான 
975000  என்ற எண்ணிக்லகபய, 
கைந்துலரயாடலின் விடயப் வ�ாருைாக 
அலெகிறது. 
விலரவில எதிர்காைம் தீர்ொனிக்கப்�ட 
பெண்டிய 150000 ப�லரத தவிர்தது 
525000 ப�ரும் அெர்களுலடய இயற்லக 
அதிகரிப்பும் 15 ெருடஙகளில கட்டாயொக 
தாயகம் அனுப்�ப்�டபெண்டும். அபத 
காைப்�குதியில 300000 ப�ருக்கு 
அெர்களுலடய இயற்லக அதிகரிப்புடன் 
பிரோவுரிலெ ெழஙகப்�ட பெண்டும். 
பிரோவுரிலெ ெழஙகுதல தாயகம் திருப்பி 
அனுப்�ப்�டுபொர் விகிதாோரம் 3: 5.25 
(மூன்றுக்கு ஐந்பதகால) ஆக இருக்கும். 

(சிறிொவின் அறிக்லக வதாடரும்) 

இந்தப்�குதியில சிறிொ �ண்டாரநாயக்கா 
குறிப்பிடும்,  பின்ெரும் குறிப்பு 
முக்கியொனது.

//இவவொப்�ந்தம் இைஙலகயில உள்ை 
கிட்டததட்ட 975000 இந்திய ெம்ோெளியினர் 
வதாடர்�ானதாகும். ேட்டததிற்கு எதிராக 
இஙகு குடியிருப்ப�ாரும் அனுெதிக் 
காைததின், பின் தஙகியிருப்ப�ாரும், 
இந்திய கடவுச்சீட்லட லெததிருப்ப�ாரும், 
இ ந் த  எ ண் ணி க் ல க யி ல 
உள்ைடக்கப்�டவிலலை. அெர்கள் 
விரும்பினாலும், விரும்�ாவிடினும் திருப்பி 
அனுப்�ப்�டபெண்டியெர்கைாெர். // 
எனும் சிறிொ - ோஸதிரி ஒப்�ந்தம் 
மூைம் நடந்தது “நாடு கடததபை” என்�து 
வதளிொகிறது. 

( வதாடரும் ...)
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அஙகுரார்ப்�ணம் வேய்துலெததார்.
காலரதீவு வஹாக்கிையன்ஸ அணி அதன் 
தலைெர் தெராோ ைென் தலைலெயில 
அம்�ாலற ொெட்டததில வதரிொகி 
பி ன்ன ர்  கி ழ க் கு ெ ாக ாணத தி லு ம் 
வதரிொனது.

அ த ன் � ை ன ாக  கி ழ க் கு ெ ாக ா ண 
அணியாக இைம் வீரர்கலைக்வகாண்ட 
காலரதீவு வஹாக்கி ையன்ஸ அணி 
பதசியெட்டப்ப�ாட்டிக்கு ெரைாற்றில 
முதற்றடலெயாகத வதரிொகி �ஙபகற்றது. 

ெடக்கு ொகாண அணியுடன் பொதியதில 
இறுதிபநரத தில ஆக 3  ப கால 
விததியாேததில பதாற்கடிக்கப்�ட்டது.

இைஙலகயின் 9 ொகாணஙகளிலிருந்தும் 
வதரிொன 9 ொகாண வஹாக்கி அணிகள் 
�ஙபகற்றன. முதலில வநாக்கவுட் 
முலறயில ப�ாட்டிகள் நடாததப்�ட்டன. 
இறுதிப்ப�ாட்டியில ெததியொகாணஅணி 
முன்னிலை ெகிததலெ குறிப்பிடததக்கது.
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(சங்க இலக்கியங்களில் அடஙகுகின்ற 
எட்டுத்தொக்க நூல்்களிலல ஒன்றொ்க 
விளஙகுவது ்கலித்தொக்க)

"கற்றறிந்பதார் ஏததும் கலி"என்று 
புகழ்ந்துலரக்கப்�டும் கலிதவதாலக 
முற்றுமுழுதாக அகப்வ�ாருலைத 
த ா ங கி நி ற் கு ம்  சி ற ந் த ப த ா ர் 
இ ை க் கி ய ெ ா க த  தி க ழ் கி ன் ற து . 
அகததிலண ோர்ந்த ஏலனய நூலகள் 
அன்பின் ஐந்திலண �ற்றியலெயாக 
ெட்டுபெ அலெந்துள்ைன. ஆனால 
கலிதவதாலக அன்பின் ஐந்திலணபயாடு 
லகக்கிலை, வ�ருந்திலண, ெடபைறல 
என்�லெ வதாடர்�ான �ாடலகலையும் 
வகாண்டுள்ைது. ேஙக இைக்கியஙகளில 
காைததால பிந்தியது கலிதவதாலகயாகும். 
ெகா�ாரதக்கலதயின் �ை நிகழ்வுகள் 
க லி த வ த ா ல க ப்  � ா ட ல க ளி ல 
வ ே ால ை ப் � ட் டி ரு ப் � து  அ த ற் கு ச் 
ோன்றாகின்றது.

ஐெலக நிைஙகலையும் அடிப்�லடயாகக் 
வகாண்டு, குறிஞசிக்கலி, முலலைகலி, 
ெருதக்கலி, வநய்தலகலி, �ாலைக்கலி 
என்று ஐந்து தலைப்புக்களின் கீழ் 
வதாகுக்கப்�ட்ட �ாடலகலைக் வகாண்டது 
கலிதவதாலக இைக்கியொகும். அதில 
இடம்வ�றும் �ாலைததிலணக்கான 
�குதி �ாலைக்கலி எனப்�டுகின்றது. 
�ாலைக்கலியில 35 �ாடலகள் உள்ைன. 
அலெ வேந்தமிழ்ப் புைெராகவும் திகழ்ந்த 
பேரென்னனான வ�ருஙகடுஙபகா 
�ாடியலெ.

அெற்றில ஒரு �ாடலை இந்தக் 
கட்டுலரயில �டிதது இன்புறைாம்.

கலிதவதாலகயில �ாலைததிலணப் 
பிரிவு துன்� நிகழ்ச்சிகலைக் கூறுெதாகும். 
காதைர்களு க் கிலடபய �லப ெறு 
காரணஙகைால பிரிவு ஏற்�டுகின்றது. 
காதைன் ப�ாருக்குச் வேலெதாபைா, 
வ � ா ரு ளீ ட் ட ச்  வ ே ல ெ த ா ப ை ா , 

தூதனாகத வதாலைதூரம் வேலெதாபைா 
ஏற்�டுகின்ற அததலகய பிரிவுத 
துயரின் உணர்வுகலைப் பிரதி�லிக்கும் 
� ா டல க ல ை ப்  � ா ல ை க் க லி யி ல 
காணைாம்.

 

�ாலைத திலணயின் உரிப்வ�ாருள் 
பிரிதலும் பிரிதல நிமிததமும் எனப் 
�கர்கிறது வதாலகாப்பியம்.

கருதவதாருமிதத இருெரின் காதலுக்கு 
வ�ற்பறார் எதிர்ப்புதவதரிவிததப�ாது, 
அெர்கள் இருெரும் ஒன்றுபேர்ந்து 
ொழ்ெதற்காகத தம் வ�ற்பறாலரப் பிரிந்து 
ஊலரவிட்பட வேன்றுவிடுகின்றார்கள். 
அந்தச் சூழ்நிலையில ெகளின் பிரிொல 
துயரலடந்து அெர்கள் இருெலரயும் 
ப த டி த தி ரி யு ம்  த ா வ ய ா ரு த தி க் கு 
அறிவுலரவோலெதாக அலெந் த 
கலிதவதாலகப் �ாடல அன்லறய 
ெ க் க ளி ன்  ெ ா ழ் க் ல க மு ல ற ல ய 
ெ ட் டு ெ ன் றி ,  எ ன் ல ற க் கு ம் 
வ�ாருந்தக்கூடிய கருததுக்கலையும் 
வகாண்டுள்ைது.

ெகலைத பதடிச் வேன்ற தாய், ெழியில 
எதிர்ப்�ட்டெர்களிடம், விோரிக்கிறாள். 
"எனது ெகளும், பெறு ஒருெரின் 
ெகனும் ஒருெலர ஒருெர் விரும்பிக் 
காதலிக்கின்றனர். அெர்கள் இருெரும் 
வோலைாெல வகாள்ைாெல எஙபகா 
வேன்றுவிட்டார்கள். எஙபக ப�ானார்கள் 
என்று இன்னும் வதரியவிலலை. 
அப்�டிப்�ட்ட காதைர்கள் இருெலர 
எஙபகயாெது நீஙகள் கண்டீர்கைா?" என்று 
கண்கள் கைஙக அெள் பகட்கிறாள்.

“என்ெகள் ஒருததியும், பிறள் ெகன் 
ஒருெனும்
தம்முபை புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர்

அன்னார் இருெலரக் காணிபரா வ�ருெ?”

ெ ழி ப் ப � ாக் க ர்க ள்,  அ ெ ளு ல ட ய 
ப க ள்விக்கு பநரடியாகப் �தில 
வோலைாெல, அெளுக்கு அறிவுலர 
கூறுகிறார்கள். எப்�டித வதரியுொ?

“�ைவுறு நறுஞோந்தம் �டுப்�ெர்க்கு 
அலைலத

ெலையுபை பிறப்பினும் ெலைக்கு 
அலெதாம் என்வேய்யும்?

நிலனயுஙகால நும்ெகள் நுெக்கும் ஆஙகு 
அலனயபை

சீர்வகழு வெண்முததம் அணி�ெர்க்கு 
அலைலத

நீருபை பிறப்பினும் நீர்க்கு அலெதாம் 
என்வேய்யும்?

பதருஙகால நும்ெகள் நுெக்கும் ஆஙகு 
அலனயபை

ஏழ்புணர் இன்னிலே முரல�ெர்க்கு 
அலைலத

யாழுபை பிறப்பினும் யாழ்க்கு அலெதாம் 
என்வேய்யும்?

சூழுஙகால நும்ெகள் நுெக்கும் ஆஙகு 
அலனயபை எனொஙகு, இறந்த 
க ற் பி ன ா ட் கு எ வ ெ ம்  � ட ர ன் மி ன் 
சிறந்தாலன ெழி�டீஇச் வேன்றனள்

அறந்தலைபிரியா ஆறும் ெற்று அதுபெ.”

(�ாலைக்கலி- �ாடல 8)

�லபெறு நறுெணததுடன் திகழுகின்ற 
ே ந் த ன ம்  ெ ல ை யி ப ை த ா ன் 
உண்டாகின்றது. ெலைக்கு அதனால 
�யனிலலை. அதலன உடலிபை 
பூசி க் வ க ா ள் � ெ ர் க ளு க் கு த த ா ப ன 
�யன்தரும்? நிலனததுப்�ார்ததால உன் 
ெகளும் உனக்கு அப்�டிததாபன!

முததுக்கள் நீரிபை பிறந்தாலும் 
நீருக்கு அெற்றால என்ன �யன்? 
அெற்லற ொலையாகக் பகார்தது 
அணி�ெர்களுக்குததாபன �யன் 
உண்டாகின்றது. ஆழ்ந்து பயாசிததால 
உன்ெகளும் உனக்கு அப்�டிததாபன!

ஏழுநரம்புகளிப ை தெழ்ந் துெரும் 
இன்னிலே பிறப்�து யாழிபைதான். 
ஆனால யாழுக்கு இலேயால என்ன 
�யன்? அதலன அனு�விப்�ெர்களுக்கு 
ததாபன �யன் கிலடக்கின்றது.

ஆராய்ந்து �ார்ததால உன்ெகளும் உனக்கு 
அப்�டிததாபன!

எ ன ப ெ ,  க ா த ை னு ட ன்  அ ெ ள் 
வேன்றுவிட்டாள் என்று  ெருந்தபெண்டாம். 
அெலைத பதடிச் வேலை பெண்டாம். 
கற்பில சிறந்த உனது ெகள் தன் 
காதைபனாடு விருப்�ததுடன் கூடிச் 
வேன்றிருக்கிறாள். அது அறவநறிதெறாத 
ஒழுக்கொகும் என்�லத நீ அறிந்துவகாள்! 
அெர்கள் ெகிழ்ச்சியுடன் நன்றாக 
ொழ்ொர்கள். நீ கெலைலய விடு. நலைது 
நடந்தது என்று திருப்திப் �டு.

என்�பத �ாடலகளின் கருததாகும். 
ே ங க க ா ை த தி ல  கூ ற ப் � ட் டு ள் ை 
இந்தக் கருததுக்கள் எக்காைததிற்கும் 
வ�ாருந்தக்கூடியனொகக் காைதலத 
வென்று நிலைதது ொழ்கின்றன.
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தாலி அறுகக மறுதத பெண்?

      வ�ாம்பிையளுக்கு பூவும் வ�ாட்டும் 
புருேபனாடதான் ெருதாம். அந்தப் 
புருேனுக்கு ஆெதது அந்தரவெண்டா 
வ�ாம்பிையள் பூ லெக்ககூடாதாம். 
இவதலைாம் வதன்னிந்திய சினிொபொட 
ெ ந் த  வி ய ாக் கி ய ான ங க ள்த ான். 
ஆனா உலதவயலைாம் அப்�பெ 
உலடச்சுப்ப�ாட்ட ஒரு வ�ாம்பிையப்�ததி 
இப்� ப�ேப்ப�ாறன். அெவைாண்டும் 
�டிக்காத முட்டாளிலலை; இன்னும் 
நாலு ப�ருக்கு �டிப்பிக்கிற ொததிச்சி. 
கலியாணம் முடிஞசு ஒரு வரண்டு 
மூண்டு ொேம் இருக்கும் அயலுக்க ஒரு 
வேததவீடு. அதுகும் ஒரு ப�ாராளிதான் 
ொவீரராயிட்டான்.

    அந்த வ�டியனுக்கு கலியாணம் நடந்து 
என்ன...ஒரு இருெது நாள் இருக்கும். 
பெைாை வகாண்டந்து வகாட்டின குண்டிை 
அென் ப�ான ொகனமும் அதிை ப�ான 
அததின ப�ரும் கூண்படாட கயிைாயம் 
ப�ாட்டினம். இென் கலியாணஞ 
வேய்த வ�டிச்சி ெட்டக்கைப்பு. அந்த 
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வேததவீட்டுக்கு இந்த ொததிவ�ட்லட 
ப�ாகுது.

     ப�ாராளியள் கலியாணஞ வேய்பயக்க 
ேம்�ைம் ொஙகுற உததிபயாகததிை 
உள்ைல ெய கூடுத ைா விரும்பி 
வேய்யிறதுதான். இனி வ�டிச்சியளும் 
வ�தத தாய் பதப்�னும் தெண்டமுேல 
அடிச்ே கணக்கிை ப�ாராளி, அதிையும் 

ஒரு வ�ாறுப்பிை உள்ைெவனண்டா 
ெரப்ப�ாக பதததண்ணிய ோப்�ாட்டக் 
குடுதது ஒப்ப�ற்றுறதும் உண்டு. அப்பிடி 
ஒரு ைவவிை முடிச்ே கலியாணந்தான் 
இந்த வ�டிச்சியும்.

   பி ன்ன  ஊ ர ாக் க ள்  கூ டி 
ோவீட்டுச்ேடஙகு கள் வேய்யினம். 
இெள்�ாவி எப்�ன் அழுது ப�ாட்டு 
ொலைகட்டுறதிை இருக்க, ேடஙகு 
ோஙகியஙகள் எண்டு வகாஞேப்ப�ர் 
ஆரொரப்�டுகினம். தாலிகட்டின 
புதுக்கருக்கு ொபறலை. தலையததலைய 
கட்டின ெஞேள் கயிதலத அவுததுப்ப�ாட 
ெந்திருந்த வ�ண்டுகள் வ�ரும் 
�ாடு�டுகினம்.  ோகக்குடுததெள் 
தாலிக்கயிதலத இறுக்கிப் பிடிச்சுக் 
வகாண்டு கதறுறாள். ஆர்விட்ட ஆர் பகட்ட 
அெததிகிெததி அெளின்ர தாலியக்கழததி 
வேததென்ர கழுததிை ப�ாட்டு விட்டாச்சு.

   சூ...உவதலைாம் நடக்கயுக்க அஙக 
வ�ண்ப�ாராளியளும் இருந்தலெதான், 
தைெதிெட்டததிையும் வரண்டு ப�ர் 
நிக்கயுக்க நான் ப�ேைாபெ. வ�ாறவு 
தலையிருக்க ொைாடுறபதா எண்டு 
அவதாரு விலைஙகொப் ப�ாகும். இனி 
வேததவீடு எஙகட �குதியிலை அெயட 

ேடஙகு ோஙகியஙகள் எப்பிடிபயா? 
ஆனா இந்த ொததிப்பிள்லை ெரயுக்க 
என்பனாடதான் ெந்தெள். அெளின்ர 
ெனசுக்க இது வ�ரிய �ாறாஙகலைா 
இறஙகீட்டுது. என்பனாட ஏறுப்�டுறாள். 
' நீ நிண்டநீ பகட்டிருக்கைாபெ. அலெ 
எப்பிடி அந்தொதிரி தாலியக்கழட்டைாம். 
நானாயிருந்தா கலதபய பெற' நான் 
அெேரொ அெை அடக்கினன்.

 ' ச்சீ என்ன ொர்தலத வோலலுறாய் 
ங..நீ ொழ பெணும் இன்னும் கனகாைம் 
ொழுொய் உந்தக்கலதய விட்டுததள்ளு 
வ�ரியாக்கள் ப�ோெ நிக்கினம் 
நாவனன்னண்டு ப�ே' எண்டாலும் 
எனக்கும் அது கிடந்து உலுப்�ததான் 

வேய்யிது. என்னபொ வோலலுவினபெ 
'�டுகைததிை ஒப்�ாரி ஏவத'ண்டு  
ஒரு ொேமிருக்கும் ெட்டக்கைப்புக்கு 
பெவுக்குப் ப�ான ொததிச்சியின்ர புருேன் 
வீரச்ோவெண்டு அறிவிததல ெருது. .ஆனா 
உடல ெரயிலலை. பெவுக்குப்ப�ானலெ 
ெராட்டி அலெ வீரச்ோவெண்டுதான் 
முடிவெடுக்கிறது ஒண்டு. சிை பநரம் 
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கண்்ணகி கனை இைககிய விழாவில் 
ஓவினய றினுஜாவின் ஓவியஙகள்

அரஙக ஆய்வுகூடம் 2012 இல ஓர் ஓவியக் 
கண்காட்சி லெததது
அதில சுொமி விபுைானந்த அழகியற் 
கற்லககள் நிறுெகததில அப்ப�ாது 
ஓவியம் �யின்று வகாண்டிருந்த 
ொணெர்கைான ரெணன், றினுஜா 
ஆ கி ப ய ா ரி ன்  ஓ வி ய ங க ல ை யு ம் 
சிற்�ஙகலையும் காட்சிக்கு லெதபதாம்.
அன்லறய விபுைானந்த அழகியற் 
கற்லககள் நிறுெகப்�ணிப்�ாைர் 
கைாநிதி பிபரம்குொர் அதலனத 
திறந்து லெதது உலரயாற்றினார். 
அவபொவியர்கள் இருெரும் சுொமி 
விபுைானந்த அழகியற் கற்லககள் 
நிறுெகததில பின்னர் தற்காலிக 
உதவி விரிவுலரயாைர்கள் ஆனார்கள். 
அெர்களின் ஓவியப்�ணி வதாடர்ந்தது, 
அஙகு சிை ஓவியக்கண்காட்சிகளும் 
லெததனர். பின்னால அெர்கள் அஙகு 
நிரந்தர விரிவுலரயாைர்களுொனார்கள்

றி னு ஜ ா  க ளு ெ ா ஞ சி க் கு டில ய ச் 
பேர்ந்தெர்,ரெணன் வேட்டி�ாலையதலதச் 
பேர்ந்தெர்.

அ ண்ல ெ யி ல  க ளு த ாெ ல ை யி ல 
நலடவ�ற்ற கண்ணகி கலை இைக்கிய 
விழாவில கண்ணகியம்ென் ேம்�ந்தொன 
ஓர் ஓவியகண்காட்சியும் இடம் வ�ற்றது. 
அஙகு இந்த றினுஜாவின் ஓவியஙகள் 
காட்சிக்கு லெக்கப்�ட்டிருந்தன. அதபதாடு 
ஓவியர் குைராஜின் ஓவியஙகளும் 
காட்சிக்கு ல ெக் கப்�ட்டிருந் த ன. 
குைராஜின் ஓவியஙகளில கைஙகாரி 
�ாணியில கண்ணகி அம்ென் கலதகள் 
கீறப்�ட்டுத வதாஙக விடப்�ட்டிருந்தன.

கைஙகாரி �ாணி ப�ர்சியாவில இருந்து 
இந்தியா ெந்து வொஹைாயர் ஆட்சியில 
�ரவிய ஓர் ஓவிய �ாணியாகும். ஓவியர் 
குைராஜ் அப்�ாணியிலும் பதர்ச்சி 

(சிறிொவின் அறிக்லக வதாடர்கின்றது...) 

எ தி ர்  க ட் சி  த ல ை ெ ரு ட ன் 
கைந்தாபைாேலன

‘இந்தியப் பிரச்சிலனயானது கட்சி 
அரசியலுக்கு அப்�ால நின்று லகயாண்டு 
தீர்க்கப்�டபெண்டிய தீவிரொன பதசிய 
முக்கிததுெம் ொய்ந்தவதான்றாகும் 
என்று நான் எப்ப�ாதும் கூறுகின்பறன். 
இ ை ங ல க  சு த ந் தி ர ெ ல ட ந் த தி ல 
இ ரு ந் து  க ா ை த தி ற் கு  க ா ை ம் 
இப்பிரச்சிலனபயாடு மிக வநருக்கொகத 
வதாடர்புப்�ட்டிருந்த எதிர்க்கட்சித 
தலைெர் டட்லி பேனநாயக்கவுடன் 
�ை தடலெ நான் இதுவிடயம் குறிதது 
கைந்துலரயாடியுள்பைன். இந்த விடயம் 
வதாடர்�ாக நான் அெருடன் நடததிய 
ப�ச்சுொர்தலதகளின் ப�ாது அெர் 
காட்டிய ஒததுலழப்பிற்காக நான் 
எனது நன்றிலய வதரிவிததுக்வகாள்ை 
விரும்புகிபறன். நான் நாட்லட விட்டு 
புறப்�ட்டு வேலெதற்கு முன்னர் இந்தப் 
ப�ச்சுொர்தலதயில இைஙலக நாடு 
எடுக்க பெண்டிய நடெடிக்லககள் 
�ற்றியும் இந்த நாட்டின் பிரலேயாக நாம் 
ஏற்றுக்வகாள்ை வகாள்ைக்கூடிய, இந்திய 
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வ�ற்றெர். இெரின்  நன் ொணாக்கருள் 
ஒ ரு ெ ர்  தி னு ஜ ா  கு ரு ந ாத ல ர ப் 
பின்�ற்றியும் தன் சுய ப�ாக்கிலும் 
சிை ஓவியஙகலை ெலரந்திருந்தார். 
தினுஜா கண்ணகி அம்ெபனாடு ோர்ந்த 
�ை கலதகள் கழுதாெலை ெக்களின் 
�ண்�ாடுகள் என்�ன குறியீட்டு ெடிவில 
அெர் ஓவியஙகளில வெளிப்�ட்டிருந்தன. 
�ைகாரஙகலை அைஙகாரொக வேய்து 
கண்ணகிக்குப் �லடததல கழுதாெலை 
ெரபு.

இைம் வதன்லனக் குரும்ல�கலை 
அெைது ொர்�கொக்கினர். பெப்�ம் 
இ ல ை க ல ை  அ ெ ை து  நீ ண் ட 
�ாொலடயாக்கினர்.

இஙகு இயற்லகபய அன்லனயாகக் காட்சி 
தருகிறது. பிரகிருதி என்�து நிைம்.

நி ை ம்  எ னு ம்  பி ர கி ரு தி யி ல 
முலைதவதழுந்த ெைம் தரும் இலை 
வகாடி வேடி ெரஙகள் அலெதரும் கனிகள் 
என்�ன இஙகு வதய்ெ உருக்வகாள்கிறது.

இதிலிருந்துதான் உருெ ெணக்கம் 
ஆரம்பிக்கிறது. இதிலிருந்துதான்  
ேக்திலய லெயம் வகாண்ட தாந்தரீகக் 
பகாட்�ாடு உருொகிறது. இதுபெ 
�ண்லடததமிழரின் ெழி�ாடு வதய்ெ 
ெணக்கம் தததுெம் என்று கூறுபொரும் 
உண்டு. இதலன நாம் ெட்டக்கைப்பில 

இன்றும் காணுகிபறாம்

ஏன் அதலன வேய்கிபறாம் என்ற 
ெரைாற்று உணர்வின்றி அதலன அழகாச் 
வேய்து காட்சிக்கு லெப்�ர் ெட்டக்கைப்பு 
பகாவில பூோரிொர்.

இது பிராெணர் ஆகெக் பகாவிலகளில 
வேய்யும் ோததுப்�டிலய நிகர்ததது.
இதலன தன் ஓவியஙகளில குறியீடுகைாக 
�யன்�டுததுகிறார் றினுஜா

அெர் லகயாளும் ெர்ணஙகள் கடுலெ 
நிறொனலெ, ெட்டக்கைப்புக்  பகாவில 
�ண்�ாடு கடுலெ நிறம் ோர்ந்தது, கடும் 
ெஞேள், கடும்�ச்லே, கடும் சிெப்பு 
கடும்காவி நிறஙகள் ெக்களுக்கு இஙகு 
�ழகிப்ப�ான நிறஙகள்.

ஐபராப்பிய நவீன ஓவிய ெரபில 
ெந்தெர்களுக்கு இது விபனாதொக 
இருக்கக்கூடும். பெறு அனு�ெமும் 
தரக்கூடும். இந்திய நவீன ஓவியர்கள் மிக 
அதிகொபனார் தெது ெரபினடியாக நவீன 
ஓவியம் ெலரபொபர. ஓவியர் குைராஜும் 
இதலனபய கூறுொர்,

நெது ெரபினடியாக நெக்வகன ஓர் 
நவீனதலத நாம் கண்டலடபொம் என்�ார் 
அெர்றினூஜாவிடம் அக்பகாட்�ாடு 
ஆைப்புலதந்து கிடப்�து ப�ாை 
பதான்றுகிறது

இன்லறய எெது நவீன ஓவியர்கள் 
�ைரின் நவீன ஓவியஙகள் �ை நெக்குப் 
புரியாதனொக இருக்கின்றன, விைக்கம் 
கூறி விரிவுலர நிகழ்ததிப் புரிய 
லெக்கப்�டாது �ாடு�டுகிறார்கள் நம் 
ஓவியர்கள் சிைர். இஙகு ெந்த ெக்கலை 
அெதானிதபதன்,
அெர்கள் றினுஜாவின் ஓவியஙகலை 
ர சி த த ன ர் ,  அ ெ ர் க ளு ட ன் 
அைெைாவிபனன்,

அெர்கள் ஓவிய விற்�ன்னர்கள் அலைர் 
ஆனால அந்த ஓவியஙகள் கூறு�லெ 
தெக்குப் �ரீச்ேயொனது என்றனர். தெக்கு 

அச்வேய்தி புரிகின்றது என்றனர்.

த ம் மூ ர் ப் � ை க ா ர ங க ள்  அ ங கு 
ஓ வி ய  ெ டிவி ல  வ த ா ங கி ய ல ெ 
அ ெ ர் க ளு க் கு  ஆ ச் ே ரி ய த து ட ன் 
ஆனந்ததலதயும் அளிததது. றினுஜா 
தன்லக பநர்ததியில இன்னும் சிறிது 
கெனம் வேலுதத பெண்டும் ப�ாை 
எனக்குப்�ட்டது,சிததிரமும் லகப்�ழக்கம் 
அலைொ?ஒரு குக்கிராெததுக்குள் நடந்த 
கிராமிய ெக்கலைபய �ார்லெயாைராகக் 
வகாண்ட இந்த ஓவியக்கண்காட்சி 
ெரபிலிருந்து நெக்கான நவீனம் 
வ�ரிய நிறுெனஙகளிலிருந்தலை 
கிராெததிலிருந்து உருொெலதபய எனக்கு 
உணர்ததியது "இவபொவியஙகளுக்கு 
எனக்கு வ�ரிய ெரபெற்பிலலை பேர்"

என துயரதபதாடு என்னிடம் றினுஜா 
கூறினாள். நான் அெளிடம்

“நீஙக ள் யாரின் ெரப ெற் ல�க் 
பகாருகிறீர்கள்? இபதா உஙகள் ெக்கள் 
வெகு ொக  ெரப ெ ற் கிறா ர்கப ை ” 
என்று �தில கூறிபனன். அதபதாடு 
"ெலரெதுபெ உெது பெலை ெலரந்து 
வகாண்படயிருஙகள் அதில �லடப்பு 
இன்�ம் காணுஙகள் அதில ெரும் 
ெகிழ்ச்சிலய அனு�விதத�டி ொழுஙகள் 
யாரின் �ாராட்லடயும் புகழுலரகலையும் 
எதிர்�ார்க்காதீர்கள் ஏவனனில நீஙகள் 
ஓர் ஓவியக் கலைஞி அந்தக் கர்ெதபதாடு 
ொழுஙகள்"

எனக்கூறி விட்டுக் காட்சிக்கூடதலதவிட்டு 
வெளிபய ெந்பதன்
றினுஜாவினதும் குைராஜினதும் .கண்ணகி 
ஓவியஙகள் நீண்ட பநரம் ெனதில 
உணர்ெலைகலை எழுப்பிய�டிபய 
இருந்தன.

ெம்ோெளியினரின் எண்ணிக்லகலய 
தீர்ொனிப்�தில நாம் ஓர் உடன்�ாட்லட 
எட்டியிருந்பதாம். இந்தக் குழுவில டட்லி 
பேனநாயக்கலெ கைந்து வகாள்ளுொறு 
நான் அலழப்புவிடுதபதன். அலத அெர் 
ஏற்றுக்வகாண்டார். ஏலனய அலனதது 
அரசியல கட்சிகைது தலைெர்கைதும் 
ஒததுலழப்பிலன நான் பகாரியிருந்பதன்.

ஒக்படா�ரில நான் நாட்லடவிட்டு 
புறப்�டும் மு ன் இப்பிரச்சில ன 
வதாடர்�ாக அெர்களின் கருததுகலை 
வ�றுமுகொக என்லனச் ேந்திக்குொறு 
அெர்களுக்கு அலழப்பு விடுதபதன். 
அ ெ ர்க ளி ல  அ ப னக ெ ா ப ன ா ல ர 
ேந்திதது  கைந்து உலரயாடும் ொய்ப்பு 
எனக்கு கிட்டியது. இைஙலகயிலுள்ை 
இந்திய ெம்ோெளியினர் அலன 
ெ ரு ம்  இ ந் தி ய ாவு க்ப க  தி ரு ப் பி 
அனுப்�ப்�டபெண்டும் என்�து முதல 
அெர்கள் அலனெருக்கும் இைஙலக 
பிரஜாவுரிலெ ெழஙகப்�ட பெண்டும் 
என்�து ெலரயில அெர்கைது கருததுகள் 
�ைதரப்�ட்டதாக அலெந்திருந்தன. 
வ�ாருைாதார ரீதியாக இைஙலகயில 
லெதது �ராெரிக்கக் கூடியெர்கலை 
ல ெ த து க் வ க ா ண் டு  ஏ ல ன ய 

அலனெலரயும் இந்தியாவுக்கு திருப்பி 
அனுப்பி விட பெண்டும் என்ற கருததும் 
முன்லெக்கப்�ட்டது. எனது அலெச்ோனது 
“உடரட்ட ஜாதிக்க வ�ரமுனவுடன்” 
(ெலைநாட்டு பதசிய முன்னணி) 
இது வதாடர்�ாக கைந்தாபைாசிதது 
அெர்கைது கருததுகள் புது வடலலியில 
நான் பெற்வகாண்ட நிலைப்�ாட்டிற்கு 
அலெொனதாய் இருந்தது என்�லத நான் 
அறிபென்.

புதுடிலலி ப�ச்சுொர்தலத

புதுடிலலியில இந்திய பிரதெபராடு 
ஒக்படா�ர் 24 ஆம் திகதி ஆரம்பிதத 
எனது ப�ச்சுொர்தலத ஆறு முழுநாட்கள் 
நீடிததது. இந்திய பிரதெ ெந்திரி ைால 
�கதூர் ோஸதிரிக்கும், அெருடன் 
ப�ச்சுக்களின் ப�ாது இலணந்து 
வகாண்ட ஏலனய அலெச்ேர்களுக்கும், 
எந்த பநரததிலும் அலைது பிந்திய 
இ ர வி லு ம்  சி ை  ப ெ ல ை க ளி ல 

காலையில குறுகிய பநரஙகளிலும் 
எெது தூதுக்குழுலெ ேந்திக்க விருப்�ம் 
வதரிவிதது குறுகிய ஆறு நாட்களுக்குள் 
இப்ப�ச்சுொர்தலதலய பூர்ததி வேய்ய 
உதவிய இந்திய அதிகாரிகளுக்கும் நான் 
எனது நன்றிலய வதரிவிததுக்வகாள்ை 
விரும்புகிபறன்.

இரு அரோஙகஙகளும் வேய்து வகாண்ட 
ஒப்�ந்ததலத வகௌரெ வேனட்டர்கள் 
�டிததிருப்�ார்கள். அதன் முக்கிய 
அம்ேஙகள் குறிதது சுருக்கொக நான் 
கருததுலரக்கிபறன். ‘

இைஙலகயில உள்ை எலைா இந்திய 
ெம்ோெளியினதும் எதிர்காைமும் 
நிலையும் இந்த ஒப்�ந்தம் மூைம் 
இறுதியாக தீர்ொனிக்கப்�டவுள்ைது. 
இம்ெக்களுள் 150000 ஆட்கள் குறிதது 
தீர்ொனவொன்று எட்டப்�டவிலலை. 
அெர்களுலடய நிலையும் விலரவில 
தீர்ொனிக்கப்�டும். 
இவவொப்�ந்தம் இைஙலகயில உள்ை 
கிட்டததட்ட 975000 இந்திய ெம்ோெளியினர் 
வதாடர்�ானதாகும். ேட்டததிற்கு எதிராக 
இஙகு குடியிருப்ப�ாரும் அனுெதிக் 
காைததின், பின் தஙகியிருப்ப�ாரும், 
இந்திய கடவுச்சீட்லட லெததிருப்ப�ாரும், 
இ ந் த  எ ண் ணி க் ல க யி ல 
உள்ைடக்கப்�டவிலலை. அெர்கள் 
விரும்பினாலும், விரும்�ாவிடினும் திருப்பி 
அனுப்�ப்�டபெண்டியெர்கைாெர்.
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(ெட்டக்கைப்புத தமிழ்ச்ேஙக ொதாந்த 
வேயற்குழு கூட்டததில நலடவ�றுகின்ற 
வதாடர் இைக்கிய வோற்வ�ாழிவின் 3ெது 
உலர.)

1. வொழி :
முதலில நாம் ப�சும் வொழியான தமிழ் 
வொழிலயப்�ற்றி நான் அறிந்தெற்றில 
சிைலதக் கூறுகிபறன். உைகில ஐந்து 
கண்டஙகளிலும் உள்ை �ை பகாடி 
ெக்களினாலும், ப�ேப்�டுகின்ற வொழிகள் 
ஏறததாை 2000 வொழிகைாம்.

அெற்றுள்: எழுத எழுததுக்கலைப் 
வ � ற் ற வ ெ ா ழி க ள் :  9 0 0  க் கு 
உட்�ட்டலெயாம். இெற்றுள்ளும்; 
இைக்கண, இைக்கியச் சிறப்புள்ை                    
வொழிகள் 216 என்றும்,அெற்றுள் :

எந்தவொழிக்கும் இலைாத சிறப்பு நம் 
தமிழ் வொழி ஒன்றிற்குெட்டுபெ உள்ைது. 
அதுவுபெ ஒன்றலைப்�ை அலெ:
     1. �ழலெச்சிறப்பு
     2. இனிலெச்ச்சிறப்பு
     3. தனிலெச்சிறப்பு
     4. எளிலெச்சிறப்பு
     5. ெைலெச்சிறப்பு
     6. ஒலிச்சிறப்பு
     7. சுழிச்சிறப்பு
     8. எழுததுச்சிறப்பு
     9. வோற்ச்சிறப்பு
     10. வ�ாருட்சிறப்பு
     11. நூற்சிறப்பு
     12. கவிலதச்சிறப்பு
     13. உெலெச்சிறப்பு
     14. உருெகச்சிறப்பு
     15. இைக்கியச்சிறப்பு
     16. இைக்கணச்சிறப்புக்கள் 
என 16 சிறப்புக்கள் உள்ைன. இெற்றுள் 
ெைலெச்சிறப்பிலன எடுததுக்வகாண்டு 
இெற்லற விரிக்கிற்வ�ருகும் இதனடியில 
விைக்குெது தமிழின் ெைலெச் சிறப்பு 
ஒன்று ெட்டுபெ.

இ த ல னச்  வ ே ால ெ ை ம்  என் � ர் 
அறிஞர். தமிழில காணப்�டுகின்ற 
வோலெைத லதப் பிறவொழிக ள் 
எெற்றிலும் காண இயைாதாம்.

எடுததுக்காட்டாக: இலை என்�லதபய 
�ார்ப்ப�ாம் :- 'இலை' இலத லஃப்  
என்�ர் ஆஙகிபையர். �ததிரம் என்�ர் 
ெடவொழியார்.  இதற்கு த தமிழில 
உள்ை வோலெைதலதப் �ாருஙகள்: 
தமிழில எலைா இலைகலையும், 
இலைவயன்�தலை ஆல, அரசு, அததி, 
ொலழ, ொ, �ைா முதலியெற்றின் 
இலைகளுக்கு ெட்டுபெ இலைவயன்று 
வ�யர் அகததி, �ேலி,  முதலியெற்றின் 
இலைகளுக்கு வ�யர் கீலர. ெண்ணிபை 
�டர்கின்ற திராய், வகாடி, இலைகளின் 

வ�யர்  இலை என்�தலை அெற்றின் 
வ�யர் பூண்டு, அறுகு, பகாலர, �ன் 
முதலியெற்றின் இலைகளுக்குப் வ�யர் 
இலைவயன்�தலை அெற்றின் வ�யர் புல, 
வநல ெரகு, பகாதுலெ முதலியெற்றின் 
வ�யர் இலைவயன்�தலை. அெற்றின் 
வ�யர் தாள். ெலைகளிபை ெைருகின்ற 
உசிலை முதலியெற்றின் வ�யர் 
இலைவயன்�தலை. அெற்றின் வ�யர் 
தலழ. ேப்�ாததி, தாலழ முதலியெற்றின் 
வ�யர் இலைவயன்�தலை அெற்றின் 
வ�யர் ெடல. கரும்பு, நாணல 
மு த லி ய ெ ற் றி ன்  வ � ய ர்  இ ல ை 
என்�தலை, அெற்றின் வ�யர் பதாலக. 
வதன்லன, �லன முதலியெற்றின் வ�யர் 
இலைவயன்�தலை அெற்றின் வ�யர் 
ஓலை.  இலெ அலனததிற்கும் �ததிரம் 
என்ற ெடவொழிச்வோலபைா, லஃப் என்ற 
ஆஙகிைச் வோலபைா, வ�ாருந்துொ? 
என்று �ாருஙகள் அப்ப�ாது தான் தமிழ் 
வொழியின் வோலெைம் நன்கு விைஙகும்.
     பெலும் �ருெம் காட்டும் 
இ ச் வ ே ா ல ெ ை த தி லு ம்  ஒ ரு 
தனிச்சிறப்பு உண்டு. இது இலையின் 
உருெதபதாடு: அதன் �ருெதலதயும் 
பேர்ததுக்காட்டுெதாகும்.
    

பெலும் நெது ொயலேப்பில பிறக்கும் 
வோலெைதலதயும் �ார்ப்ப�ாம் அலெ:
1. அைறினான்               24. சிரிததான்
2. அழுதான்                   25. சீறினான்
3. ஆவென்றான்            26. சுழிததான்
4. இளிததான்                27. சூடினான்
5. ஈவயன்றான்              28. வேய்தான்
6. உறுமினான்               29. பேவயன்றான்
7. ஊலையிட்டான்        30. வோன்னான்
8. எக்களிததான்            31. போர்ந்தான்
9. ஏழனம் �ண்ணினான்  32. தட்டினான்
10. ஒலிததான்              33. தாைமிட்டான்
11. ஓவென்றான்           34. திட்டினான்
12. ஓதினான்                35. தீட்டினான்
13. கததினான்              36. �டிததான்
14. காறினான்              37. �ாராட்டினான்
15. கிடுகிடுததான்         38. பிதற்றினான்
16. கீச்சிட்டான்             39. ப�சினான்
17. குசுகுசுவென்றான்  40. வ�ாழிந்தான்
18. கூவினான்              41. ப�ாதிததான்
19. வகாக்கரிததான்       42. ெந்தான்
20. பகாவென்றான்       43. ொவென்றான்
21. வகௌவினான்          44. விைக்கினான்
22. ேப்பினான்              45. வீறிட்டான்.
23. ோடினான்

 இலெெட்டுபொ? இன்னும் எததலனபயா 
ஆயிரம்? தமிழில  வோலெைம். 
அச்வோற்கள் ொயின் அலேலெ 
ெட்டுொ காட்டுகின்றன? அலேவின் 
ஒலிலயயும், ஒலியின் தரதலதயும், அென் 
உள்ைதலதயும் காட்டுகின்றன. இலெ 
அலனததிற்கும் ேப்திததான்,கர்ஜிததான் 

என்ற  ெ டவ ெ ா ழி ச்  வ ே ாற் க் க ள் 
வ�ாருந்துொ?

இப்�டிப்�ட்ட இன்�த தமிழ் வொழியில 
இயற்றப்�ட்ட நூலகபைா ஏராைம். 
அ ெ ற் றி ல ன  வ ே ல  அ ரி த து ம், 
ஆரியர்களினால தீயிட்டு எரிததும் ஓடும் 
ஆற்றில அள்ளி எறியப்�ட்டதுொன 
நூலகளும் �ைொம் அவொறு அழிந்த 
நூலகளில:

1. இரும்�ல காஞசி.
2. இலேநூல

3. தகடூர்யாததிலர
4. �ன்ெணிொலை
5. �ன்னிரு�டைம்
6. �ாலெப்�ாட்டு
7. �ாண்டியன் ெரபு
8. �ாட்டுெலட
9. புணர்ப்�ாலெ
10. புலதயல ஏடு
11. வ�ரிய�ம்ெம்
12. வ�ருெலைம்
13. ப�ாக்கியம்
14. ெணியாரம்

15. ெதிொணர் நாடகத தமிழ் சுெடிமுறுெல
16. மூப்வ�ட்கிச் வேய்யுள்
17. மூெடிமுப்�து
18. பொதிரப்�ாட்டு
19. ெச்ேதவதாள்ைாயிராம்
20. ெஞசிப் �ாட்டு
21. ொமிப்பியம்
22. விைக்கததார் கூதது
23. நாடகச்சுெடி
24. குபைாததுஙகபோழேரிலத
25. வ�ருெஞசி
26. வீரொலைஅடிநூல
27. அவிநந்தொலை
28. கடகண்டுகணக்கியல
29. வேயற்முலற�தினாறு�டைம்
30. கலியாணகாலத
31. கவிெயக்கிலற
32. கைவு ஏடு
33. கலைக்பகாட்டுத தண்டு
34. காைபகசி
35. காக்லகப் �ாட்டினியம்
36. கணச்சுெடி
37. பகாள் நூல
38. அணியியல
39. அநவியம்
40. ஆசிரியமுறி
41. ஓவியச்சுெடி
42. ஐந்திறம்
43. ேஙகயாப்பு
44. ேயந்தம்
எனப்�ைொம். இதனாபை புரட்சிக்கவிஞர் 
�ாரதிதாேன் அெர்கள்:

வேஙகதிலர நாளிலககள் பெற்பக 
தள்ளும்

வேயல ப�ாபை ஆரியர்கள் தமிழர் 
ொழ்வில

வ�ாஙகுதமிழ் கலைச் வேலெம் ெலறயும் 
ெண்ணம்

புலனசுருட்டிச் வேய்து ெந்தார் ஐயபகா நம்
ெஙகாததமிழ் ெறெர் ெரைாவறலைாம்
ெஙகும் ெலக வேய்தார்கள் லெயம்கண்ட
தஙகதலத இரும் வ�ன்று
வோன்னார் காண்!      ஆம்! அந்தெலகயில 
ஆரியர்கள் நெது நூலகலையும் அழிதது,  
சிந்துவெளி ப�ான்ற நகரஙகலையும், 
அந்நகரஙகளில ொழ்ந்த �ை இைட்ேம் 
ெக்கலையும் அழிததது ப�ாதாெல 
'ெருணம்' என்பறார் முலறயிலனயும் 
ெகு த து ப ெதியன், ேத திரியன், 

ெணிகன், சூததிரன் எனப் பிரிதது 
நம்லெ நான்காெது  சூததிரராக்கி, 
இந்தச்சூததிரர்கள் எலதயும் வேய்ய 
முடியாத நாதியற்ற அடிலெகள், ஒரு 
நாட்லடபய எக்காைததிலும் ஆை 
முடியாதெர்கள் என்று வ�ாருள்�டக்கூறிய 
ஆரியர்களுக்கு ஔலெயார் அெர்கள்
 
'நூவைனிபை பகாலோயும்
நுந்தெபரல வெண்ேெராம்
பகாவைனிபை ஆஙபக குடிோயும்
நாைாொன் ெந்திரியுொொன்
ெழிக்கும் துலணயாொன்
அந்த அரபே அரசு.' என்றார்.

அதாெது: பெதியன் நாடாண்டால, அெர் 
ோர்ந்த ேெயததாருக்கு ெட்டுபெ, உரிலெயும், 
ேலுலகயும் வேய்ொன். ஏலனய ேெயம் 
ோர்ந்பதார் புறந்தள்ைப்�டுொர்கள். 
இ ந் நி ல ை த ா ன்  இ ன் று  ஆ சி ய 
ந ாடுக ளி ல  ந ல டவ � று கி ன்ற ன ! . 
அதனால, பெதியருலடய ஆட்சி 
நிலைக்காது. ேததிரியரான அரேர்கள் 
நாடாண்டால, அண்லட நாட்டு 
அரேனிடம் கப்�ம் பகட்�ான், ெறுததால 
ப�ாருக்கு அலழப்�ான், அலழதது 
அந்த அரேனும் இந்த அரேனும் 
ப�ாராடுெதன் மூைம்; நாட்டு ெக்கள் 
வீண்ப�ாரினால அழிெர். அதனால 
ேததிரியன் ஆட்சியும் நிலைக்காது. 
ெணிகன் நாடாண்டால அைலெ,  
நிறுலெகளில பநர்லெயின்லெயினாலும் 
வகாள்லை இைா�ம்,  கைப்�டம் 
ப�ான்றலெகளினாலும் ெணிகனின் 
ஆட்சியும் நிலைக்காது.

நாைாொனான சூததிரன் ெந்திரியுொொன் 
ெழிக்கும் துலணயாொன். ஆம்! 
�ாட்டாளியான நாைாொன் அெனது 
�ட்டறிலெக்வகாண்பட நாட்லடயும் 
நலை முலறயில ஆள்ெப தாடு: 
நலிவுற்றெர்களுக்கும் லகவகாடுதது 
ேெததுெம் ேெதர்ெம் என்�ன நிலைக்க 
வேய்ொன். அந்த அரபே தான் என்பறா 
ஒருநாள் ெைரப்ப�ாகும் 'வ�ாதுவுடலெ' 
என்று �திைளிததாள் ஔலெ.

(வதாடரும்)

M.K.rp.Ntyofd;

கடந்த 11.09.2018இல கலவிக் கூட்டுறவுச் 
ேஙக ெட்டக்கைப்புக் கிலையில 
(பகாவிந்தன் வீதி) அதன் உதவிப் 
வ�ாது முகாலெயாைர்  திரு.த.பிரதீஷ் 
அெர்களின் தலைலெயில நலடவ�ற்றது. 
உததிபயாகததர்களின் திறலெகலை 
வெளிக்வகாண்டுெரும் விதததில இந்த 
ஒன்றுகூடல ஒழுஙகலெக்கப்�ட்டிருந்தது.

இதிபை ெைய முகாலெயாைர் திருெதி 
சு.ஜீெகாந் அெர்களும் நிருொக 
உத திபயாக த தர் திரு .சி .சுபரந் தர் 
அெர்களும் இைக்கிய ஒன்றுகூடலின் 
பதலெலய எடுததுக் கூறினார்கள்.

இதில சிறப்புச் வோற்வ�ாழிொைராக 
திரு.த.யுெராஜன் (உ.க.� தமிழ்) அெர்கள் 
கைந்துவகாண்டு வோற்வ�ாழிொற்றினார் 

கைந்துவகாண்ட ஒரு �குதியினலர 
�டததில காணைாம்.

PÀÂU TmkÓÄa \[P ©mhUPÍ¨¦U 
QøÍ°À C»UQ¯ JßÖThÀ
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உடலை தாறுொறாகிழிச்சு அனுப்பிப் 
ப�ாடுொஙகள். அலதயும் வீட்லட குடுக்க 
ொட்டாஙகள். எப்பிடிபயா ெட்டக்கைப்�ாை 
உடல ெரயிலை. பேதிெட்டுந்தான் 
ெந்தது. ஒரு வேததவீட்டுப்பிைானில 
எலைாம் நடததிச்சினம். அெனுக்கு 
துயிலுமிலைததிலும் இடமிலை.

   இதிை விபேேவென்னண்டா அந்த ரீச்ேர் 
தாலியக்கழட்டவுமிலலை வநததியிை 
நிலறஞே குஙகுெதத லகவிடவுமிலலை. 
குஙகுெப் வ�ாட்படாடதான் �ள்ளிக்கூடம் 
ப�ாறா ொறா. பின்ன இெெ முன்னபின்ன 
வதரியாதலெ இெவிட புரியன் எஙகபயா 
இருக்கிறதாததான் நிலனச்சினம். 
இருந்தாலும் கூட பெைய்யிற ொததி 
ஒருததன் சும்ொ கிடக்கொட்டாெ பகட்டும் 
விட்டான்.
 ' ஏனக்கா நீ தாலியும் வ�ாட்டுொ 
திரியிறா' எண்டு. அெள் ஒரு சிமிட்டுக்க 
வோன்னாள் 'அது ரிபேவிை இருக்கு. 
இன்வனாண்டுக்கு இடம் லெக்கிறதிலலை. 
வெறுஞசுெவரண்டாததாபன ஆரும் 
எழுதைாம்.' எண்டாபை �ாக்கைாம்.

   இதுக்குள்ை இவெைவு இருக்பகா 
எண்டு பகைாலதயுஙபகா. . . .அடுதது 
ெந்த ஒவவொரு வீரச்ோவுகளிையும் 
வ�ாம்புலையள் தாலியக்கழட்டவுமிலலை 
வ�ாட்லட லெக்க ெறக்கவுமிலலை இனி 
ெட்டக்கைப்�ார் இப்� எப்பிடீபயா?

வடபுலத்துப் பெண்ணின் 
ொர்வயில் மடடக்களப்ொர ....31

வேயற்கரிய வேயலை வெகுொக 
�ாராட்டி இைஙலக பெந்தன் இறப்பிற்கு 
தன் ெகிழ்ச்சியலயயும், இன்�தலதயும் 
இராென்�ால அனுென்�ால காட்டியிருக்க 
பெண்டும். அதுெலைாெல இராெணன் 
ெட்டும் குற்றொளியலை அதன் முடிவுக்குக் 
காரணொயிருந்த நாம் மூெரும் (இராென், 
சீலத , அனுென்) குற்றொளிகபை 
என்று சீலத அனுெனிடம் எதிர்ொதம் 
வேய்ொபையானால இராெணன் அழிலெ 
அெள் விரும்�விலலை என்றுதாபன 
வ�ாருள் !

தன்  கணென் வெற்றிக்கு ெகிழ பெண்டிய 
அெள், ஏன் இராெணன் இறப்புக்காக 
குறிப்�ாக ெருந்த பெண்டும்  அதிபைதான்   
சீலதயின் அந்தரஙகொன உள்ைக் 
கிடக்லக அடஙகி இருக்கிறது. பெலும் 
இராென், அனுென், சீலத, ஆகிபயார்கள் 
எவொறு குற்றொளிகள் என்�தற்குரிய 
காரணஙகலையும் சீலத அனுெனுக்கு 
விைக்கிக் கூறுகிறாள்.

"அனுெபன நான் கூறுெலதக் கெனொக 
பகட்�ாயாக நீஙகள் இராெணலணச் 
பேர்ந்பதாரிடம் �லகலெ வகாள்ை காரணபெ 
இலலை. அது நியாயமும் இலலை. 
இததுன்�ஙகள் யாெற்றிற்கும் காரணம் என் 
முன் கருெஙகபையாம்.  இெனும், இெலனச் 
ோர்ந்பதார்களும் நற்குணமிக்கெர்கள் 
எப்�டிப்�ட்ட அ�ாரதஙகலை இெர்கள் 
வேய்யினும் நாம் அலத வ�ாறுததுக் 
வகாள்ைததான் பெண்டும்.

 இதற்கு ோன்றாக ஒரு கலத கூறுகின்பறன் 
பகள்" என்று இவொறு அனுென் முன் சீலத 
ப�ேதவதாடஙகி அெள் கூற விரும்புகின்ற 
கலதயிலனயும் அனுெனிடம் கூறுகிறாள். 
(அக் கலதலய எழுதின் கட்டுலர மிக 
நீண்டுவிடும் அதனால அக்கலதலய 
எழுதமுடியவிலலை. இராொயணம் 
யுததகாண்டம் இறுதி சுருக்கததில 
இருக்கிறது விரும்பின் �ார்க்கைாம். 
அக்கலத ஒரு பெடன், ஒரு கரடி ஒரு புலி 
ஆகியலெகலைப் �ற்றியது.)  
அனுென் எவொறு குற்றொளியானான் 
என்�லத சீலத முதற்கண் நிருபிக்க 
விரும்புகிறாள். அெள் அனுெலன பநாக்கி 
"நீ சுக்ரீெனுலடய பேெகனாலகயால 
நான் இருக்கும் இடதலதத பதடிச் வேலை 
பெண்டும் என்�பத அென் உனக்கிட்ட 
கட்டலையாகும். நீ அென் வோன்னலத 
ெட்டும் வேய்திருக்க பெண்டுபெயலைாது 
அதற்கு பெல ப�ாயிருக்கக் கூடாது. காரணம் 
நீ அெனுலடய பேெகன் இைஙலகக்கு “தீ” 
லெக்கவும். அபோக ெனதலத அழிக்கவும் 
அென் உனக்கு ஆலண இட்டிருந்தான்? 
அததுமீறி இத தகாத வேயலைச் வேய்த நீ 
ஒரு குற்றொளியலைொ? எனபெ உன்லன 
முதலில தண்டிக்க பெண்டும்."

இரண்டாெதாக இராென் எவொறு 
குற்றொளி என்�லதக் கூறுகிறாள். சீலத 
"உைகில கணென்
ெ ல ன வி ல ய க்  க ா ப் � ா ற் று ெ து ம் ; 
ஆதரிப்�தும் அெனுலடய பிரதான 
கடலெகைாகும். விபெகம் இலைாத 
மிருகஙகள் கூட தன் குட்டிகலைக் கண் 
ப�ாைக் காப்�ாற்றுகின்றன.

 ஒருென் எவெைவுதான் அற்�ொய் 
இருந்தாலும் தன் ெலனவிக்குப் பிறன் 
வேய்த அெொனதலதப் வ�ாறுப் �ானா ? 
இராென் ஒரு ேததிரியன், வீரன்   இச்ொகு 
ெம்ேததினன். அததலகயென், இராெணன் 
என்லனத வதாட்டு தூக்கி வேன்று �ை 
ொதஙகைாக தன்னிடபெ லெததுக் வகாள்ை 
அனுெதிததாபர, இதுொ தர்ெம்? எனபெ 
இராொனும் குற்றொளிபய, ஆகபெ அெரும் 
தண்டலனக்குரியெர்தான். 

மூ ன் ற ாெ த ாக  த ன்ல ன யு ம்  ஒ ரு 
குற்றொளிவயனக் கூறி அதற்குரிய 
காரணதலதக் கூறுகிறாள். "நாபனா 
வ�ண்; ேததிரியன் ெலனவி கூட! ெற்ற 
புருஷலன ெனதிலும் நிலனக்கக்கூடாது. 
அப்�டியானால இராெணன் என்லனத 
வதாட்டு எடுதது தன்னுடல பெல லெதது 
தன் இடம் வகாண்டு வேன்றதால 
நானும் நியாயப்�டி உயிர் விட 
பெண்டியெள்தான்.  எனபெ நாம் மூெரும் 
இவெலகயிப ை குற்றொளிக ைாகி 
தண்டலனக்குரியெர்கைாகிபறாம்." என்று 
சீலத அனுெனிடம் தன் கருததுகலைக் கூறி 
முடிததாள்.

இராெணலனச் சீலத உண்லெயிபைபய 
வெறுதது இராென் வேயலைப் �ாராட்டி  
இராெணன் அழிவிற்கு ெகிழ்ெைாயிருந்தால 
இராெணன் குற்றொளியலை என்று 
நிருபிக்க சீலத  முயைபெண்டிய அெசியம் 
என்ன? எனபெ சீலத இராெணலன 
அறபெ வெறுதவதாதுக்காது,  அெனுக்கும் 
தன்னிதயததில என்றும் அழியாத ஓரிடதலத 
ஒதுக்கியிருந்தாள்  எனத வதரியெருகிறது! 
(ொலமீகி இராொயணம் யுததக்காண்டம்) 
இதற்குச்  ோர்�ாக ெற்வறாரு ோன்று.

(வதாடரும்...)
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அறிந்து வகாள்ெதற்கு முயற்சி வேய்யவும். 
ெறுதலையாக �யனாளி வதரிவிக்கும் 
விடயஙகலை நீஙகள் உள்ொஙகி, 
அலெ உஙகைது பிரச்ேலனகைாக 
எடுததுக்வகாள்ெலத தவிர்தது விடபெ 
பெண்டும். அலைாது விடின் �யனாளியின் 
பிரச்சிலனகள் உஙகளிற்கு அதிக 
வநருக்கீட்லடயும் ெனச்சுலெகலையும் 
உஙகள் பெலைகளில ஏற்�டுததைாம். 

உடலவொழி திறன்கள்
-------------------------------------------------------------
�யனாளியுடன் வதாடர்புவகாள்ெதற்கு 
உடைலேவுகள், உடலவொழிகள் ப�ான்ற 
திறன்கலையும் �யன்�டுதத முடியும். 
இதுவும் �யனாளியுடனான வதாடர்�ாடல 
முலறயாக அலெகிறது. இெற்றில 
வ�ாருததொன கண் வதாடர்�ாடல, 
தலையலேவுகள், ேரியான இருக்லக 
(ேரியான இலடவெளி, முன்ோய்திருததல, 
காலகள் ஒடுக்கொக அலெெது, லககள் 
வதாலடக்கு பெல, முகததில ெைர்ச்சி 
ப�ான்றலெ.) ேரியான பநரததில 
�யனாளியின் உணர்ச்சி ொற்றஙகளிற்கு 
ஏற்� உஙகைது உணர்ச்சி ொற்றஙகலையும்  
வெளிக்காட்டைாம்.

தட்டிக்ச்காடுததல் / ஊக்்கப்படுததல்
-------------------------------------------------------------
 உஙகைது �யனாளி தனது மிக 
அந்தரஙகொன  இதுெலர ெலறதத 
இரகசியஙகலை வெளிக்வகாணர்ெதற்கு 
ஊ க் க ப் � டுத த வு ம்.  அ வ ெ ா ற ா ன 
பநரஙகளில அெலர பநர்முகொக 
தட்டிக்வகாடுதது அந்த வேயலிற்காக 
ஊக்கப்�டுதத, உற்ோகப்�டுதத ெறக்க 
ப ெ ண் ட ா ம் .  � ய ன ா ளி யு ட ன ா ன 
இலடயீடுகள் இருக்கும் காைம் ெலரக்கும் 
இெற்லற வேய்ெதற்கு பின்நிற்கபொ, 
தயஙகபொ, தட்டிக்கழிக்கபொ பெண்டாம்.

 மதிபபீடு செய்தல்
-------------------------------------------------------------
 வ�ாதுொக �யனாளிகள் 
தஙகைது தனிப்�ட்ட விடயஙகலை 
வதரியாதெர்களுடன் கலதப்�தற்கு 
கூச்ேப்�டுொர்கள். அெர்களும் தஙகலை 
ஒதத �ாதிப்புடன் இருப்�ெர்களும் 
இவொபற இருப்�ார்கள் என்�லத 
அறிெதிலலை. தஙகைது பிரச்சிலனலய 
க லதப்�து என்�து அெர்க ைது 
� ை வீ ன ப ெ ா ?  ெ ன ப ந ா ய் க ளி ன் 
அறிகுறிபயா? என்ற உணர்வுகளும் 
அெர்களில இருக்கைாம். சிை �யனாளிகள் 
தாஙகள் உணர்ெலத குறிதது தஙகளிற்கு 
தாஙகபை குற்றம் சுெததைாம். இவொறான 
உண்லெக்கு புறம்�ான நம்பிக்லககள் 
பிலழயானலெ என்�லத நீஙகள் 
�யனாளிக்கு வேய்யும் இலடயீடுகளில 
உணர்தத பெண்டும். 

இபதப�ான்பற ஏலனய �யனாளிகளும் 
உணர்ந்து வகாள்ொர்கள் என்�லத 
யதார்தத பூர்ெொக ஏற்றுக்வகாள்ைச் 
வேய்ய பெண்டும்.

 இவொறு வேயற்�டுெதன் ஊடாக 
உஙகள் �யனாளி உஙகளில மிகக் கூடிய 
நம்பிக்லகலய காட்டிெைர்ப்�துடன், 
இதன் மூைம் வதாடர்ந்தும் அெருடனான 
�யனுலடய வதாடர்�ாடலிற்கும் 
உதவியாக அலெயும். சிைபெலைகளில 
சிை �யனாளிகள் நாஙகள் கூறுெலத 
ஏற்றுக்வகாள்ைாத ெனநிலையிலும் 
இ ரு க் க க் கூ டு ம்  எ ன் � ல த யு ம் 
வதரிந்திருததல நன்று.

இதன் ப�ாது ெட்டக்கைப்பில �ாரம்�ரியக் 
கலைநிகழ்வுகள் ெற்றும் நாடகஙகள், 
கலத நிகழ்வுகள், �லபெறு கைாச்ோரக் 
கட்டலெப்புகலைக் வகாண்ட நிகழ்வுகள் 
எனப் �லபெறு அம்ேஙகளிைான 
நிகழ்வுகள் இஙகு அரஙபகற்றப்�ட்டன.

ெட்டக்கைப்பு ொநகரேல�யின் ஏற்�ாட்டில 
இடம்வ�றும் 03ெது வ�ௌர்ணமி கலை 
நிகழ்வு இதுவென்�து குறிப்பிடததக்கது.
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ேல�யும் விலை அதிகரிப்புக்கு அனுெதி 
ெழஙகியுள்ைது.
இந்த விடயததில ொடிக்லகயாைர்களின் 
சி ர ெ த ல த  க ரு த தி ல  வ க ாள்ை 
அது தெறிவிட்டதாக உணவுவிடுதி 
உரிலெயாைர்கள் கூறுகிறார்கள்.

பதநீர், ோப்�ாட்டுப் �ார்ேல ஆகியெற்றின் 
விலையும் அதிகரிக்கப்�டும் என்றும் 
அெர்கள் கூறியுள்ைனர்.
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gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 4
juk; 11 - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk;

- kl;Lefu; Atd; -

fk;guhkhazk; Ffg;glyj;jpy; cs;s nra;As;fspy; vl;Lr; nra;As;fs;> Fwpj;j 

ghlg; gFjpapy; jug;gl;Ls;sd. mtw;Ws; xU nra;As; tUkhW.

 mwk;jhNd vd;fpd;w may; epd;whs;jid

    Nehf;fp Ia md;gpd;

 epiwe;jhis ciuvd;d newp jpwk;ghj; 

         jd;nka;ia epw;gJ Mf;fp

 ,we;jhd; jd; ,se;Njtp ahtu;f;Fk;

         njhOFykhk; ,uhkd; gpd;G

 gpwe;jhDk; csd;vd;dg; gpupahjhd; jidg;

    gae;j ngupahs; vd;whd;

,r;nra;Ais cs;sgb thrpj;j gpd;du; gpd;tUkhW tifg;gLj;jp thrpj;Jg; 

ghUq;fs;.

1. mwk;jhNd vd;fpd;w may; epd;whs;jid Nehf;fp

2. Ia> md;gpd; epiwe;jhis ciuvd;d 

3. (i) newp jpwk;ghj; jd;nka;ia epw;gJ Mf;fp ,we;jhd; jd; ,se;Njtp

  (ii) ahtu;f;Fk; njhOFykhk; ,uhkd; gpd;G gpwe;jhDk; csd;vd;dg; gpupahjhd;  

     jidg; gae;j ngupahs;

4. vd;whd;.

,r;nra;Aspy; ,yf;Ftdpd;; rpwg;G> 
-------------------------------------------------------------
 • vy;NyhUk; tzq;fj; jf;ftdhdtd; ,uhkd;. me;j ,uhkdpd; gpd; 

gpwe;jtu;fSs; jk;gp vd;W nrhy;yj;jf;f ngUikf;Fupatd;.

,r;nra;Aspy; gujdpd; rpwg;G> 
-------------------------------------------------------------
 • jhDk; ,uhkdpd; jk;gpau;fSs; xUtd;. mg;gbapUe;Jk; jd;idg; 

ngUikg;gLj;jhky; - Kjd;ikg;gLj;jhky; cupatdpd; (,yf;Ftdpd;) ngUik 

NgRgtdhapUf;fpd;wik.

 

,r;nra;Aspy; jrujdpd;; rpwg;G> 
-------------------------------------------------------------
 • Kiw jtwhJ> jd; tha;ikia vd;Wk; epiyj;jpUf;fr; nra;jtd;.

,r;nra;Aspy; Rkpj;jpiuapd;; rpwg;G> 
-------------------------------------------------------------
 • ‘ju;kNk’ vd;W nrhy;yj;jf;ftsha; ,Uf;fpd;wik.
 • Kiw jtwhJ> jd; tha;ikia vd;Wk; epiyj;jpUf;fr; nra;jtdhd 

       jrujdpd; kidtp.

 • rpwg;Gf;Fupa ,yf;Ftidg; ngw;w ngUikf;Fupats;.

,t;thW nra;As;fisg; nghUj;jkhd Kiwapy; tFj;J Nehf;Fk; NghJ 

tpdhf;fSf;F tpilaspg;gJ Rygkhf ,Uf;Fk;. rpy tpdhf;fis cUthf;FNthk;.

1. ‘mwe;jhNd vd;fpd;w may; epd;whs;’ vd;W $Wgtd; ahu;?
2. Ffdpd; $w;iwj; jUf.

3. jrujidr; rpwg;gpf;Fk; $w;W vJ?

4. gujdpd; rpwg;gpid vLj;Jf;fhl;Lf.

5. Rkpj;jpiuapd; rpwg;gpid vLj;Jf;fhl;Lf.

6. jrujd; rpwg;gpf;fg;gLkhw;iwr; RUf;fkhf tpsf;Ff.

7. ,yf;Ftdpd; rpwg;G vLj;Jf;fhl;lg;gLkhw;iw tpsf;Ff.

8. ‘njhOFykhk; ,uhkd;;’ - ,jd; nghUis vOJf.

9. mwk;> newp> jpwk;Gjy;> gae;j - ,tw;wpd; nghUisj; jUf.

,g;gFjpapy; vj;jifa tplaq;fis vjpu;ghu;f;fpwPu;fs; vd;gijAk; 
tpdhf;fisAk; khztu;fs; muq;fk; gj;jpupiff;F mDg;gpitf;fyhk;. 
vjpu;ghu;g;Gf;fs; epiwNtWk;. jhkjpf;fhjPu;fs;. f.ngh.j.(rh.j) guPl;ir 
neUq;FfpwJ.

,yq;ifapd; tuyhw;Wj; juTfs;
---------------------------------------------------------------------
- Mjpf; Fbfs;    : ,af;fh;> ehfh;
- tuyhw;iwf; $Wk; Ehy;fs;  : kfhtk;rk;> jPgtk;rk;> #stk;rk;
- ,yq;ifapd; G+h;tPf khfhzq;fs; : u[ul;l> khaul;l> WFZul;l

,yq;iff;F md;dpaHfshy; toq;fg;gl;l kWngaHfs;
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MhpaH - jk;ggz;dp       rPdH  - rPyd;
mNugpaH- nruz;bg;   NgHj;Jf;Nfah; - nrapyhd;
fpNuf;fH - jg;uNgd;   Xy;yhe;jH - rpyhd;
,e;jpaH - rPyap   Mq;fpNyaH - rpNyhd;

-- ,yq;ifiajhprpj;j Kjy; INuhg;gpaH - khHf;Nfh NghNyh
-- ,yq;ifiajhprpj;j Kjy; mNugpaH  - ,gpd;gJhjh(nkhNuhNfh)
-- ,yq;ifiajhprpj;j Kjy; rPdh;  - gh~pad;

,yq;ifapy; epWtg;gl;lit
--------------------------------------------------
-- ,uhZtk;    : 06.08.1949
-- flw;gil    : 09.12.1950
-- nghyp]; Nrit/jpizf;fsk; : 03.09.1866
-- Gifapuj Nrit   : 27.12.1864
-- tpkhd Nrit   : 1979
-- cs;@h; tpkhdNrit   : 1947
-- &gthfpdp $l;Lj;jhgdk;  : 1982
-- xypgug;G Nrit   : 1925
-- =yq;fh JiwKf mjpfhurig : 1979
-- Njrpa milahs ml;il  : 1972 (Ml;gjpT jpizf;fsk;)
-- ,yq;if Nghf;Ftuj;Jrig  : 1958
-- njhiyj;njhlh;G   : 1982

ngUe;Njhl;l tptrhak;
--------------------------------------------
-- Njapiy : 1839 fyhepjp fpNzrh;
-- Njapiy    :  N[k;]; nuapyh;
-- Nfhg;gp : 1823 vl;Ntl; ghz;];
-- ,wg;gh; : 1876 Mq;fpNyah; (gpNurpy; ehl;bypUe;J)

,yq;ifapd; murpay; jfty;fs;
--------------------------------------------
-- ,yq;ifia Ml;rp nra;j md;dpah;fs; (INuhg;gpah;)
-- NgHj;Jf;NfaH - (1505 - 1658) – 153 Mz;Lfs;
-- Xy;yhe;jH  - (1658 - 1796) – 148 Mz;Lfs;
-- gphpj;jhdpaH  - (1796 - 1948) – 152 Mz;Lfs;
-- ,ul;il Ml;rp  -  1798–1802(Mq;fpNyahpd; fpof;fpe;jpa th;j;jff; 
      fk;gdpAk;> gphpj;jhdpa muRk; ,ize;J 
      Nkw;nfhz;l Ml;rp)
-- ,yq;ifapd; murpay; ahg;Gf;fs;   - Rje;jpuj;jpw;F Kd;dh;
-- Nfhy;GWhf; fkWhd; murpay; rPh;jpUj;jk;    - 1833
-- FUkf;fyk; khdpq;> rPh;jpUj;jk;  - 1921> 1924
-- nlhd%h; murpay; ahg;G   - 1931
-- Nrhy;ghp murpay; ahg;G (Nrhy;ghp gpuG) - 1947
 Rje;jpuj;jpw;F gpd;dh;
-- Kjyhk; FbauR murpay; ahg;G  - 1972 May  22
 (cUthf;fpath;. fyhepjp nfhy;tpd; R.D rpy;th)
-- ,uz;lhk; FbauR murpay; ahg;G  - 1978 Sep 8 
 (cUthf;fpath;.H.Wn[athj;jd)

-- kf;fs; gpujpepjpfs; $Lk; ,lk;  - ghuhSkd;wk;.
    gpujpepjpfs;  - 225 NgH.
    (Njh;jy; %yk; 196 NgH  + Njrpag;gl;bay; %yk; 29 NgH)

ePjpj; Jiw - Judiciary
-- cr;r ePjpkd;wk; - Supreme Court
-- Nkd;KiwaPl;L epjpkd;wk; - Court of Appeal
-- cah; ePjpkd;wk; - High Courts
-- khtl;l ePjpkd;wk; - District Courts
-- ePjthd; ePjpkd;wk; - Magistrate's Courts

ö£õx AÔÄ- (C»[øP) vd;.jdQ;Nrad;
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Coiy xopg;Nghk;!
mjw;F vjpuhf Fuy;nfhLg;Nghk;
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