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தமது இருப்பிடஙகளை விடுவிக்குமாறு 
்காரி ்ொைாடி வரும் பொத்துவில் 
கைகர் கிைாம மக்களின் பிைச்சிளைளய 
தீர்ப்ெதறகாை ்நாக்கில் அவர்கைது 
விெைஙகளை ெதியும் நடவடிக்ளக 
ஆைம்பித்துளைது.

அம்ொள்ற மாவடட அைசாஙக அதிெர் 
டி . எ ம் . எ ல் . ெ ண ட ா ை ந ா ய க் க வி ன் 
உத்தைவிறகளமவாக பொத்துவில் 
60ஆம் கடளட கைகர்கிைாம மக்களின் 
காணி உரிளமக்காை ஆைவஙகளைப் 
ெதிவுபசய்யும் ்வளலத்திடடம் தற்ொது 
நளடபெறறுவருகி்றது.

அவர்கள கடநத 50 நாடகளைக் 
க ட ந து  ் ெ ா ை ா டி வ ரு ம்  அ ந த 
ம க ை க் ப க ா ட டி லி ல்  இ ரு ந ் த 
இப்ெதிவு இடம்பெறறுவருகின்்றது. 
அவர்களிடமிருநது ெல தைவுகள 
தி ை ட ட ப் ெ ட டு வ ரு கி ன் ்ற ை.  அ ந த 
ஆவைஙகள யாவும்  எதிர்வரும் 
16ஆம் திகதிக்கு முன்பு பொத்துவில் 
பு தி ய  பி ை ் த ச ப ச ய ல ா ை ரி ட ம் 
ளகயளிக்கப்ெடவுளைை.

இதறபகை அநத மக்கள மத்தியிலிருநது 
1 0  ் ெ ர்  ப க ா ண ட  கு ழு வு ம் 

தம்ளம விடுதளல பசய்யுமாறு ்காரி 
மூன்று சிள்றச்சாளலகளில் சுமார் 65 
தமிழ் அைசியல் ளகதிகள உணைாவிைதப் 
்ொைாடடத்ளத ஆைம்பித்துளைைர்.

பகாழும்பு மகசின் சிள்றயில் 43 
்ெரும், கணடியில் 10 ்ெரும் மறறும் 
அநுைாதபுைத்தில் 12 ்ெரும் இவவா்றாக 
உணைாவிைதத்தில் ஈடுெடடுளைதாக 
அைசியல் ளகதிகளை விடுதளல 
பசய்வதறகாை ்தசிய அளமப்பின் 
இளைப்ொைர் அருடதநளத எம். 
சத்தி்வல் பதரிவித்தார்.

இ ல ங ள க யி ல்  உ ள ை  1 1 
சிள்றச்சாளலகளில் 107 தமிழ் அைசியல் 
ளகதிகள தடுத்து ளவக்கப்ெடடுளைதாக 
கூறும் சத்தி்வல் அவர்கள, இவர்களில் 
தணடளைக் ளகதிகளும் அடஙகுவதாகக் 
கூறிைார். இலஙளகயில் அமுலில் 
இருக்கும் ெயஙகைவாதத் தளடச்சடட்ம 
இ வ ர் க ள ை  கு ற ்ற வ ா ளி க ை ா க 
ஆக்கியுளைதாக கூறும் அவர், இவர்களை 
ஒரு அைசியல் ஏறொடடின் கீழ் நிெநதளை 
எதுவும் இன்றி, உடைடியாக விடுதளல 
பசய்ய ்வணடும் என்று ்கடகி்றார்.

ப�ொதுமன்னிப�ொ?
அைசியல் ளகதிகளுக்கு பொதுமன்னிப்பு 
வைஙகுமாறு ்காருகிறீர்கைா என்று 

பதரிவுபசய்யப்ெடடு இயஙகிவருவளதக் 
காைக்கூடியதாயிருநதது.

அ ங கு  இ று தி ய ா க  அ ம் ெ ா ள ்ற 
மாவடட அைசாஙக அதிெர் டி.எம்.எல்.
ெணடாைநாயக்க, கிைக்குமாகாை 
காணி ஆளையாைர் தர்மகுமாை, 
உதவிஆளையாைர் ைவிைாஜ் உளளிடட 
குழுவிைர் வநது ொர்த்து கலநதுளையாடிய 
விடயஙகளையிடடு மக்கள நம்பிக்ளக 
பகாணடவர்கைாகவுளைைர்.

அதாவது இஙகிருக்கக்கூடிய 30 
வீ ட டு த் தி ட ட த் தி லி ரு ந த வ ர் க ளு க்

வடக்கு கிைக்கு மாகாைஙக ளில் 
ளகயகப்ெடுத்தப்ெடடுளை பொதுமக்கள 
காணிகளை இநத வருடம் டிசம்ெர் மாதம் 
31ஆம் திகதிக்கு முன்ைதாக விடுவிக்குமாறு 
ஜைாதிெதி ளமத்திரிொல சிறி்சை 
உத்தைவிடடுளைதாக பதரிகி்றது.

உரிய அதிகாரிகளுக்கு இதறகாை உத்தைளவ 
ஜைாதிெதி பி்றப்பித்துளைார். வடக்கு 
கிைக்கு மாகாைஙகளின் அபிவிருத்திக்காக 
உ ரு வ ா க் க ப் ெ ட டு ள ை  ஜ ை ா தி ெ தி 

--காளைதீவு நிருெர் சகா--
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ப ச ய ல ணி க் கு ழு வி ன்  மூ ன் ்ற ா வ து 
சநதிப்பின் ்ொது ஜைாதிெதி இதறகாை 
உத்தைளவ பி்றப்பித்துளைார்.

இநத நடவடிக்ளகக்காை ஒரு கால 
அடடவளைளய தயாரிக்குமாறும், இநத 
விவகாைம் குறித்த முன்்ைற்றஙகளை, 
அ டு த் த  ம ா த ம்  ந ட க் க வி ரு க் கு ம் 
ப ச ய ல ணி க் கு ழு வி ன்  கூ ட ட த் தி ல் 
அறிவிக்குமாறும் ஜைாதிெதி ்கடடுளைார்.
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்கடடதறகு ெதிலளித்த அருடதநளத 
சத்தி்வல், அது பொது மன்னிப்ொ அல்லது 
்வறு எதுவுமா என்ெளத ஜைாதிெதிதான் 
முடிவு பசய்ய ்வணடும் என்றும் 
தம்ளமப் பொறுத்தவளை தமிழ் அைசியல் 
ளகதிகள குற்றஞபசய்யவில்ளல 
என்றும், ெயஙகைவாத தளடச்சடடநதான் 
அவர்களை இநத நிளலக்கு ஆைாக்கியது 
என்றும் குறிப்பிடடார்.

இநத விடயத்ளத சடட ரீதியாக அல்லாமல், 
அைசியல் அடிப்ெளடயில் ளகயாை 
்வணடும் என்றும் அவர் ்காருகி்றார்.

தமிழ் ததசியக் கூட்டமமபபு

அைசியல் ளகதிகள விவகாைத்தில் தமிழ் 
்தசியக் கூடடளமப்பு அக்கள்றயறறுச் 
பசயறெடுவதாக அருடதநளத சத்தி்வல் 
குற்றஞசாடடுகி்றார்.

பிைதமர் ைணில் விக்கிைமசிஙகவுக்கு 
எதிைாை நம்பிக்ளகயில்லா தீர்மாைத்தின் 
்ொது அவருக்கு ஆதைவளிக்க 10 
நிெநதளைகளை விதித்த தமிழ் ்தசியக் 
கூடடளமப்பு அதில் தமிழ் அைசியல் 
ள க தி க ளி ன்  வி டு த ள ல ள ய யு ம் 
முன்ளவத்ததாக கூறியிருநதது என்று 
குறிப்பிடடார். அநத நிெநதளைளய 
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மள்றநது 14 ஆணடுகள!!
்தாைர் உமாகாநதன் எமது ஈைமக்கள 
ொைம்ெரியத்தின் சர்வ்தசியவாதி.
உலகைாவிய ொர்ளவயுடன் இலஙளக 
ஈை்தசிய வர்க்க சமூக விடுதளலப் 
்ொைாடடத்ளத அணுகியவர்.
1980கள 90களின் புலம்பெயர் அைசியல் 
இலக்கியச் சூைலில் ்தாைர் உமாகாநதன் 
மிக முக்கிய ஆளுளம.
அவைது ஆளுளமயின் தாக்கத்துடைாை 
பிைான்சுப் ொைம்ெரியம் இன்்றைவில் 
நிலவுகி்றது.
ொைதிளயப் ்ொல் குறுகிய காலம்தான் 
இவவுலகில் அவர் வாழ்நதிருநதாலும் 

வ ைல ா ற றி ல்  அ வ ைது  த ட ங க ள 
அழுத்தமாைளவ.

ஜைநாயக இளடபவளி அரித்தழிக்கப்ெடட 
மிக அொயகைமாை நாடக ளில் 
ஜ ை ந ா ய க த் தி ன்  ெ த ா ள க க ள ை 
உயர்த்திப்பிடித்தெடி கம்பீைமாக ொரிஸ 
நகை வீதிகளில் உலாவநதவர்.
தைது குறுகிய கால வாழ்க்ளகளய 
ஈ ை ம க் க ளி ன்  வி டி வி ற க ா க வு ம் 
புலம்பெயர் முற்ொக்கு அைசியல், 
இலக்கியத்திறகாகவும் உ்றவுக்காகவும் 
ச ர்வ ் த ச  ச ் க ாத ைத் தி ற க ாக வு ம் 
அர்ப்ெணித்தவர்.
அவைது வாழ்வும் மைைமும் விரிவாக ெதிவு 
பசய்யப்ெட ்வணடும்.
ொைதியின் வார்த்ளதகளில் ஒளிெளடத்த 
கணகளும் உறுதிபகாணட பநஞசுமாக, 
வடமைாடசி மணணில் பி்றநது, உலக 
மானிடைாக, வாழ்நது மள்றநதவர்.
தடம்ெதித்து, மள்றநத ெல்தாைர்களின் 
உ்றவுகள, பெற்்றார்,  உற்்றார் 
பெருளமக்குரியவர்கள.
ெல சநதர்ப்ெஙகளில் அவர்கள வாழ்நத 
வீடுகளிருநத இடஙகளின் நிசப்தம் 
மைளத பநருடுகி்றது.
இநத ் தாைர்கள தமது குடும்ெஙகளுக்்கா, 
உற்ற சுற்றத்திற்கா எதுவும் பசய்யாமல், 
சமூகவிடுதளலளய மூச்சாகக் பகாணடு 
வாழ்நது, மள்றநதவர்கள.
்தாைர் உமாகாநதனும் அவவாறுதான்.
உமாகாநதன் எம் ்தாைர். எமது பெருமிதம்.

உலக சிறுவர்திைத்ளத முன்னிடடு 
காளைதீவு விபுலாநநதா பமான்டி்சாரி 
முன்ெளளிப்ொடசாளல இவவாணடும் 
காளைதீவுக் கடறகளையில் ்நறறுமாளல 
சி று வ ர்தி ை  க ளி ய ா ட ட நி க ழ் ள வ 
நடாத்தியது.

இநதநிகழ்வு ் நறறு (2) பசவவாய்க்கிைளம 
மாளல  ொடசாளல ஆசிரிளயகைாை 
நிலநதினி ைம்யா தளலளமயில் 
நளடபெற்றது.

நி க ழ் வி ற கு  பி ைத ம  அ தி தி ய ாக 
க ா ள ை தீ வு  பி ை ் த ச ச ள ெ த் 
த வி ச ா ை ர்  கி ரு ஸ ை பி ள ள ை 
ப ஜ ய சி றி லு ம்  சி ்ற ப் ெ தி தி ய ா க 
உதவிக்கல்விப்ெணிப்ொைர் வி.ரி.
சகா்தவைாஜாவும் கலநது சி்றப்பித்தைர்.
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 எதிர்வரும் கிைக்கு மாகாை 
சளெத் ்தர்தலில் கிைக்கு மாகாைத் 
தமிைர்கள சார்பில் அதி உச்செடச 
ஆசைஙகளைப் பெறறுக்பகாளளும் 
வ ள க யி ல்  அ ள ை த் து த்  த மி ழ் 
அைசியல் கடசிகளையும் ஒரு பொது 
சின்ைத்தில் கீழ் ஓைணியில் ்ொடடியிட 
ளவப்ெதறகாகக் ‘கிைக்குத் தமிைர் 
ஒன்றியம்’ எடுத்துக் பகாணட முயறசியின் 
முக்கிய கடடமாக ஓைணியில் இளைநது 
்ொடடியிட சம்மதித்துளை தமிைர் 
விடுதளலக் கூடடணி, தமிழ் மக்கள 
விடுதளல புலிகள கடசி, ஈை மக்கள 
ஜைநாயக கடசி, தமிைர் சமூக ஜைநாயகக் 
கடசி, அகில இலஙளக தமிைர் மகா சளெ 
ஆகிய ஐநது தமிழ் கடசிகளும் இளைநத 
அைசியல் கூடடணிபயான்ள்ற (Poltical 
Alliance) உருவாக்கும் புரிநதுைர்வு 
ஒப்ெநதபமான்றிளைக் ளகச்சாத்திடுவது 
ச ம் ெ ந த ம ா ை  க ல ந து ள ை ய ா டல் 
கூடடபமான்று 05.10.2018 பவளளிக்கிைளம 
பகாழும்பில் நளடபெறுவதறகாை 
ஏறொடளட பசய்துளைதாக கிைக்கு தமிைர் 
ஒன்றியம் கூறியுளைது.

இது விடயமாக கிைக்குத்தமிைர் 
ஒன்றியத்தின் ஸதாெகர்களில் ஒருவரும் 
அதன் மாகாை இளைப்ொைர்களில் 
ஒருவருமாை பசஙகதி்ைான் 
த .் க ா ெ ா ல கி ரு ஷ ை ன்  த க வ ல் 
தருளகயில், ‘இநத முயறசியின் 
முதறகடடமாக அளைத்துத் தமிழ் 
அைசியல் கடசிகளையும் கிைக்குத் 
தமிைர் ஒன்றியம் தனித்தனி்ய 
சநதித்து ்ெசியது. அடுத்த கடடமாக 
கடநத 22.08.2018 அன்று களுவாஞசிகுடி 
இ ை ாச ம ா ணி க் க ம்  ம ண ட ெ த் தி ல் 
அளைத்து தமிழ் அைசியல் கடசிகளையும் 
ஓரிடத்தில் கூடடிக் கலநதுளையாடி்ைாம். 
இக் கலநதுளையாடல் கூடடத்தில் 
தீ ர் ம ா னி த் த ெ டி  பு ரி ந து ை ர் வு 
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ஒப்ெநதபமான்றிளைத் தயாரித்து அதன் 
நகல் வடிவத்திளை தமிழ் அைசியல் 
கடசிகளுக்கும் அனுப்பி ளவத்்தாம். 
இநத முயறசியின் அடுத்த கடடமாக்வ 
05.10.2018 அன்ள்றய சநதிப்பு பகாழும்பில் 
நளடபெ்ற ஏறொடாகியுளைது’ என்்றார்.
‘ அ ் த ் வ ள ை  ந ல் ப ல ண ை 
அடிப்ெளடயில் இதுவளை தஙகள 
சம்மதத்ளத பதரிவிக்காத ஏளைய 
தமிழ் அைசியல் கடசிகளுக்கும் தஙகள 
நி ள ல ப் ெ ா டுக ள ைத்  ப த ரி வி க் க 
17.10.2018  கடிதம் மூலம் கால அவகாசம் 
வைஙகியுள்ைாம்’ என்றும் அவர் 
குறிப்பிடடார்.

்மலும், ்தர்தல் திளைக்கைத்திைால் 
இதுவளை அஙகீகரிக்கப்ெடாத தமிழ் 
அைசியல் கடசிகளுடனும் மறறும் 
்தசியக் கடசிகளில் இளைநது 
அைசியல் பசய்கின்்ற தனிப்ெடட 
அ ைசி ய ல்  ப ச ய ற ெ ா டுக ளு டனு ம் 
எமது முயறசிகளுக்கு அவர்கைது 
ஆதைளவயும் பெறறுக்பகாளளும் 
வளகயில் விளைவில் நல்பலணைப் 
்ெச்சுவார்த்ளதகளைக் கிைக்குத் தமிைர் 
ஒன்றியம் ்மறபகாளைவிருக்கி்றது” 
என்று பதரிவித்தார்.

அவர் ்மலும் கூறுளகயில் கிைக்குத் 
தமிைர் ஒன்றியத்தின் பின்ைால் கிைக்கு 
மாகாைத் தமிைர்கள அளைவரும் 
அணி திைை ்வணடுபமன்றும் கிைக்கு 
மாகாைத் துக்கு பவளி்யயுளை 
தமிைர்களும் தஙகள ஆதைளவக் 
கிைக்குத் தமிைர் ஒன்றியத்துக்கு வைஙக 
்வணடும் என்றும் அதறகு ஊடகஙகளும் 
முழு ஒத்தாளச புரிய ்வணடுபமன்றும் 
்வணடு்காள விடுத்தார்.                                  

சிறுவர்கள பெற்்றார்கள கலநதுபகாணட 
இநநிகழ்வில் சிறுவர் விளையாடடுக்கள 
்வடிக்ளக வி்நாத நிகழ்ச்சிகள 
ஆடல்ொடல் உளளிடட ெல வித 
நிகழ்ச்சிகள நளடபெற்றை.

வி ள ை ய ா ட டு  நி க ழ் ச் சி யி ல் 
க ல ந து ப க ா ண ட  ச க ல 
மாைவர்களுக்கும் ெரிசுகள அதிதிகைால் 
வைஙகிளவக்கப்ெடடை.
நி க ழ் ச் சி க ள ை  வி ள ை ய ா ட டு 
உ த் தி ் ய ா க த் த ர்  ் ல ா . சு ல க் ச ன் 
ம த் தி ய ஸ த ம்  வ கி த் து  ந ட ாத் த 
ஆசிரியர் வி.விஜயெவா நிகழ்ச்சிகளை 
பநறிப்ெடுத்தி பதாகுத்தளித்தார்.

பநடுஞசாளலகள இைாஜாஙக அளமச்சர் 
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸபுல்லாஹ் மறறும் 
அவைது மகன் ஹிைாஸ அஹமட, வாகளை 
பிை்தச சளெ உறுப்பிைர் எஸ.தாஹீர் 

அபுல்ஹசன் ஆகி்யார் மீது லஙகா 
பில்்டர்ஸ ்காப்ெைடிவ பசாளையிடடி 
என்்ற நிறுவைத்தின் தளலவர் பிைொத் 
உக்வத்தவிைால் வாளைச்்சளை 
மாவடட நீதிவான் நீதிமன்்றத்தில் 
தாக்கல் பசய்யப்ெடட வைக்கின் 
விசாைளை  கடநத புதன்கிைளமயன்று  
எடுத்துக் பகாளைப்ெடட ்ொது அடுத்த 
தவளைக்காை வைக்கு 2018.12.07ம் திகதி 
என்று அறிவிக்கப்ெடடுளைது.

கு எநதப் பிைச்சிளையுமில்ளல. 
அ த ள ை  வி டு வி க் க ல ா ம் . 
ஆைால் அளதவிட பமாத்தமாக 
2 7 8 கு டு ம் ெ ங க ள  வ ா ழ் ந து ளைை. 
அவற ள்ற உறுதிப்ெடுத் துவதறகு 
சில ஆவைஙகள ்தளவ. பெர்மிட 
அல்லது அஙகிருநததறகாை ெக்கத்துக் 
காணிச் பசாநதக்காைர்களின் பெர்மிட,  
அஙகு வாழ்நத்ொது எடுத்த பி்றப்பு 
இ்றப்பு விவாக ச்சான்றிதழ்களின் 
பிைதிகள அல்லது புைர்வாழ்வுக்காக 
பெறறுக்பகாணட கடன் உத வி 
சான்றிதழ் அல்லது வாக்காைர் அடளட  
இப்ெடி ஏதாவது ஒரு ஆவைமாவது 
காடடுகின்்ற ெடசத்தில் அதளை 
ெரிசீலளைபசய்து காணிவைஙக 
நடவடிக்ளக எடுக்கப்ெடவிருக்கி்றது.  
இநத ஆவைஙகளை வைஙகுகின்்ற 
இறுதி திைம் அக். 16ஆம் திகதி ஆகும். 
அன்று அவறள்ற ெரிசீலளை பசய்து 
வைஙகலாபமை வநத குழுவிைர் 
கூறியிருப்ெது அவர்கள மத்தியில் பெரும் 
திருப்திளய ஏறெடுத்தியுளைது.
அ த ற க ா க  ஆ வ ை ங க ள 
திைடடப்ெடடுவருகின்்றை.

வஙகக்கடலில் ஏறெடடுளை சிறிய 
அைவிலாை குைப்ெம் காைைமாக 
இலஙளகயின் கிைக்கு களை்யாைமாக 
எதிர்வரும் வாைத்தில் மளை பெய்யக்கூடும் 
என்று வளிமணடலவியல் திளைக்கைம் 
கூறுகி்றது.

இதன்காைைமாக கடநத வாைத்தில் 
யாழ் குடா ெகுதியில் கணிசமாை 
மளை ெதிவாகியுளைதாக வானிளல 
நிளலயத்ளத ்சர்நத ்க. சூரியகுமாைன் 
கூறிைார்.

மடடக்கைப்ளெ அணடிய ெகுதிகளிலும் 
குறிப்ொக, நவகிரி, தும்ெங்கணி, 
கதிைபவளி, வாக்ைரி மறறும் ொசிக்குடா 
ஆகிய இடஙகளில் சிறிய அைவில் 
இதுவளை மளை ெதிவாகியுளைது.

எதிர்வரும் வாைத்திலும் இது பதாடரும் 
என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகி்றது.
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‘முைஙகால் புளதயும் மணணில் 
் த ் ை ா ட ட ம் ,  ெ ா ர் த் த வ ர் க ள 
கணணில் நீ்ைாடடம். வருடாநதம் 
் த ் ை ா ட ட த் தி ை ா ் ல  ம கி ள ம 
பெறுகி்றது பகாக்கடடிச்்சாளலப் 
பிை் த ச ’பமை சுப்பிைமணியமும், 
ொலகிருஸைனும் பகாக்கடடிச்்சாளல 
ஸ்ரீ தான்்தான்றீஸவைர் முன்வாயிலில் 
நின்று ்ெசிக்பகாணடிருநதைர்.

பு தி து ,  பு தி த ா க  எ த் த ள ை 
ஆலயஙகளை அளமத்து, புதிய 
்தர்கள வருடபமாருமுள்ற வலம் 
வந தாலும், பகாக் கடடிச்் சாளல 
ஸ்ரீ தான்் தான்றீஸவைர் ஆலய 
்த்ைாடடத்திறகு ஈடாகாபதன்ெதளை 
ஆணித்தைமாக கூறுகின்்ற பசாறெத்ம, 
ஆலயவருடாநத ம்காறசவத்திளை 
்த்ைாடடம் எை அளைப்ெதாகும். 
இறள்றவளை ம்காறசவத்திளை 
்த்ைாடடம் ஆைம்பித்துவிடடது என்று 
கூறுகின்்றளம்ய வைக்கிலிருநது 
வ ரு கி ன் ்ற த ா கு ம் .  இ வ வ ா ்ற ா ை 
ஆலயத்தின் சிறிய ் தரும், சித்திைத்்தரும் 
கடநத ஞாயிறறுக்கிைளம வலம் 
வநதிருநதை. இத் ்த்ைாடடத்திளை 
க ண ணு ற று  இ ன் பு று வ த ற க ா க 
இலஙளக நாடடின் ெல ொகஙகளில் 
இருநதும் ெல்லாயிைக்கைக்காை 
மக்கள வருளக தநதிருநதளமளய 
காைக்கூடியதாகவிருநததாக கூறிய 
சுப்பிைமணியம், பவளிநாடடவர்களும், 
இலஙளக நாடடில் உளை ச்காதை 
இைஙகளைச் ்சர்நத மக்களும் ஆலய 
தரிசைத்தில் ஈடுெடடதாகவும் குறிப்பிடடார். 
்தர்களை ஆண அடியார்கள இழுத்த 
்ொது, மைத்திைால் பசய்யப்ெடட 
சக்கைஙகள மணணில் புளதநது, 
எழுநது பசன்்ற காடசிகள, ்தரின் 
ொைத்திளையும், ் தரின் ெைளமயிளையும் 
எ டு த் து க் க ா ட டி யி ரு ந த ள ம யு ட ன் , 
மகிளமயிளையும் ெடமாக காடடியிருநதது.

்தபைடுக்க பசன்்ற ்வடன் பகாக்கடடி 
மைத்திளை பவடடிய ் ொது, மைத்திலிருநது 
குருதிொய, குருதி ொய்நத இடத்தில் 
சிவலிஙகம் இருப்ெதளைக்கணடு, 
அவவிடத்தில் பூளசகள பசய்து, 

வருளகதநத ெைளமயும் மகிளமயும் 
கூறும் ஆலய்ம பகாக்கடடிச்்சாளல 
ஸ்ரீ தான்்தான்றீஸவைம். இதறகு ஆதாைம் 
்சர்க்கும் வளகயில் ்காபுைத்தின் 
முன்வாயிலில் இன்றும் ்தன்கூடு 
அளமநதுளைது.

இவவருட ் த்ைாடட நிகழ்வில் 
பெரும்ொலாைவர்கள ெணொடடு 

உ ள ட க ளு ட ன்  ஆ ல ய த் தி ள ை 
வழிப்ெடடிருநதளம சி்றப்பென்்றாலும், 
சி ல ர்  ெ ண ெ ா ட டு  உள ட க ள ை 
அணியாளமயும் கவளலயாை்த. ஆலய 
ம்காறசவ பூளசகள வைளம்ொன்று 
சி ்ற ப் பு ற றி ரு ந த  அ ் த ் வ ள ை , 
்மை இளச, ெலளையும் ெக்தியில் 
ஆழ்த்தியிருநதது. கடநத காலஙகளை 
விட, இவவருடம் பெண களலஞர் 
ஒருவர் நாதஸவைம் வாசித்திருநதளமயும் 
சி்றப்புக்குரியது. அ்த்வளை ்மைக் 
கச்்சரிகளும், திருமுள்ற ஓதுதலும் 
ஆலயத்தின் ம்காறசவத்திளை ்மலும் 
சி்றப்ொக்கியிருநதை. காளலயிலும், 
மாளலயிலும் பிடடுக்கு மண சுமநத 
பெருமாைார் ொடல் ஒலிக்கவிடப்ெடும் 
தான்்தான்றீஸவைர் ஆலயத்தில், 
இப்ொடலுக்காை இளசயளமப்பின் ் ொது, 
நாதஸவைம், ் மைம் இளசத்த களலஞர்கள 
பூளச ஆைாதளைகளின் ்ொது, ்மைம், 
நாதஸவைம் வாசித்திருநதளம மக்கள 
மத்தியில் வை்வறளெ பெறறிருநதது. 
அ்த்வளை இப்ொடளல ொடிய 
ொடகர் சாநதன் மணளைவிடடு 
அகன்றுவிடட்வளையிலும், அவைது 
மகன் அப்ொடளல தைது தநளதயின் 
குைலி்ல ஆலய முன்்றலில் ொடி ெலைது 
ொைாடளடயும் பெறறிருநதார்.

ஆ ல ய ங க ள  ஆ ட ம் ெ ை ச் 
பசலவுகளை ்மறபகாளவதிைால் 
ப ெ ரு ம ை வி ல ா ை  ெ ை ங க ள 
வீைடிக்கப்ெடுவதாக கூ்றப்ெடுகின்்ற 
நிளலயில், இளசநிகழ்ச்சிகளுக்கும், 
ெ ட ட ா சு க ளு க் க ா க வு ம்  ப ச ல வு 
ப ச ய் ய ப் ெ டு ம்  ப ச ல வீ ை ங க ள 
குள்றக்கப்ெடடு, சமூக்சளவகளுக்காக 
அளவ வைஙகப்ெட ்வணடுபமன்ெது, 
தற்ொளதய சமூகத்தின் கருத்தாகின்்ற 
நிளலயில், பகாக் கடடிச்் சாளல 
ஸ்ரீ தான்்தான்றீஸவைர் ஆலயமும் 
கல்விக்காக ெல உதவிகளை வைஙகி 
வருகின்்றளம ொைாடடுக்குரித்தாகின்்றது. 
அ்த்வளை திருவிைா காலஙகளில், 
திருவிைா உெயகாைர்களிைாலும், ஸ்ரீ 
தான்்தான்றீஸவைர் ஆலய ெரிொலை 
சளெயிைைாலும் இளசநிகழ்ச்சிகள 
நடாத்தப்ெடாததுடன், கூத்து நிகழ்ச்சிகளும், 
களலநிகழ்ச்சிகளு்ம திருவிைாக் 
காலஙகளை சி்றப்பித்திருநதை. அத்்தாடு 
ெடடாசு பகாளுத்தலும் கடநத காலஙகளை 
விட மிகுவாக குள்றநதிருநததுடன், சில 
திருவிைாவின் ்ொது ஒரிரு ெடடாசுகள 
மாத்திை்ம பகாளுத்தப்ெடடிருநதை. 
இ த ன்மூ ல ம்  ச மூ க் ச ள வ க் க ாை 
அல்லது நிளலயாை ்வளலகளுக்காக 
அப்ெைம் ்சமிக்கப்ெடடிருக்கின்்றளம 
ொைாடடுக்குரியபதை ொலகிருஸைன் 
குறிப்பிடடான்.

்த்ைாடடத்தின் ்ொது அ்ைாகைா 
்காசஙகள எழுப்ெெடடிருநதாலும், 
ள க கூ ப் பு ம்  க ை ங க ளி ல் 
ப த ா ள ல ் ெ சி க ள  இ ரு ந த ை . 
ெலரும் சமூக வளலத்தைஙகளில் 
உடனுக்குடன் ்த்ைாடட நிகழ்வுகளை 
ெ தி வி ட டி ரு ந த ள ம யு ட ன் , 
் ந ை டி  ஒ ளி ெ ை ப் பி ள ை யு ம் 
்மறபகாணடிருநதைர். இதன் ெயைாக 
பவளிநாடுகளிலும், ஆலயத்திறகு 
வருளகதைாதவர்களும் ஒளிெைப்புக்கள 

மூலமாக ்த்ைாடடத்திளை ொர்த்து 
மகிைநதைர்.

ெ டுவ ான்க ள ை  ம ண  வ ந த ாள ை 
வை்வறறு வயி்றா்ற உைவளித்து 
அனுப்பும் ெணொடடு ெைளமமிகு 
ெ கு தி ப ய ன் ெ த ள ை  நி ரு பி க் கு ம் 
வளகயில், ஆலயத்திளைச் சுறறியிருநத 
அளைத்து மடஙகளிலும் ெகல், இைவு 
உைவுகள வைஙகப்ெடடை. இதைால் 
ஆலயத்திறகு வருளகதநத அடியார்கள 
ெசியாறிச் பசன்்றைர். அடியார்களிைால் 
உ ட ள ல  வ ரு த் தி  ் ந ர் த் தி க ள 
நிள்ற்வற்றப்ெடடதுடன், உயிரிைஙகளும் 
்நர்த்தி அளிக்கப்ெடடை. அவவாறு 
்நர்த்தி அளிக்கப்ெடட உயிரிைஙகளை 
உடைக்குடன் விறகாது, ஆலய ம்காறசவம் 
நிள்றவுபெற்றதன் பின்பு விறகுமாறும் 
விமர்சைஙகள பவளியாகிருநதை. ஆலய 
ம்காறசவத்தின் இறுதிநாளில் விறெளை 
நிளலயஙகள ெல அளமக்கப்ெடடிருநதை. 
ஆைாலும் தீர்த்தம் நிள்றவுபெற்ற 
மறுநாள பொலித்தீன்களிைால் ஆலயம் 
நிைம்பியிருநதது.

முளைக்காடு கிைாமத்தில் அளமநதுளை 
ஸ்ரீ  வீ ை ெ த் தி ை ர்  ஆ ல ய த் தி ல் 
திரு்வடளட நிகழ்வு வைளம்ொன்று 

நளடபெற்றது. இதன்்ொது, ொடசாளல 
மாைவர்களின் ெல்்வறு களல 
நிகழ்வுகளுடன், ஊர்வலம் திரு்வடளட 
இ டத் தி ள ை  அ ள ட ந த ள ம யு டன், 
கடநத காலஙகளைவிட திரு்வடளட 
நிகழ்வுகளில் வித்தியாசமாை ்வடளட 
முள்றகளும் நளடபெறறிருநதை.

ப க ா க் க ட டி ச் ் ச ா ள ல  ஸ்ரீ 
தான்்தான்றீஸவைர் ஆலய வருடாநத 
ம்காறசவம் நிள்றவுபெறறிருக்கின்்றது. 
இதன் மூலமாக ெல்்வறு ெடிப்பிளைகள 
ப வ ளி ப் ெ ட டி ரு க் கி ன் ்ற ை .  ெ ல 
முன்னுதாைைமாை பசயறொடுகளும் 
நடந்தறியிருக்கின்்றை. அ்த்வளை 
உ ்ற வு க ள ை  ஒ ன் றி ள ை க் கு ம் 
இடமாகும் ்த்ைாடடம் அளமநது 
சி ்ற ப் ெ ா க் கி யி ரு ந த ள ம  மி க வு ம் 
ெ ா ை ா ட டு க் கு ரி ய ப த ை  கூ றி ய 
சுப்பிைமணியம் மைறபிடடிளய ்நாக்கி 
பசன்்றான்.
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்காளத ெரிநது வரிப்ெநது பகாண்டாடி
்நாதக்க பசய்யும் சிறு ெடடி, ்ம்லார் 
நாள
 அன்ளையும் யானும் இருந்தமா, 
‘இல்லீ்ை!
 உணணுநீர் பவட்டன்’ எை 
வநதார்க்கு, அன்ளை
 அடர்பொன் சிைகத்தால் வாக்கிச் 
சுடர் இைாய்!
 உணணுநீர் ஊடடி வா என்்றாள, 
எை யானும்
 தன்ளை அறியாது பசன்்்றன் 
மறறு என்ளை
 வளைமுன்ளை ெறறி நலியத் 
பதருமநதிடடு
 அன்ைாய்! இவன் ஒருவன் 
பசய்தது காண! என்்்றைா

 அன்ளை அலறிப் ெடர்தைத், 
தன்ளை யான்,
 ‘உணணுநீர் விக் கிைான் ’ 
என்்்றைா, அன்ளையும்
 தன்ளைப் பு்றம்ெழித்து நீவ, மறறு 
என்ளைக்
 களடக்கைால் பகால்வான்்ொல் 
்நாக்கி, நளகக் கூடடம்

பசய்தான் அக்களவன் மகன்.”

(கலித்பதாளக. குறிஞசித்திளை. ொடல் 
15. ொடியவர்: கபிலர்)

(கன்னிப் பெண ஒருத்திளயக் காதலிக்கும் 
ஒருவன் அவளைப் ொர்ப்ெதறகாக 
அவைது வீடடுக்கு வநது தணணீர் 
்கடெளதயும், அவைது ளகளயப் 
பிடிப்ெளதயும், அவைது மைளதக் 
கவர்வளதயும், அவள தாயிடம் பொய்கூறி 

மழுப்புவளதயும் அவள ஒரு களத ் ொலத் 
தன் ்தாழியிடம் கூறுவதாக அளமநதது 
இநதப்ொடல்)
இதன் ்நைடிக் கருத்து:

ஒ ளி ப ெ ா ரு ந தி ய  வ ள ை ய ள ல 
அ ணி ந தி ரு ப் ெ வ ் ை  ் க ள ! 
சிறுவயதில் நாம் வீதியி்ல வீடுகடடி 
விளையாடிக்பகாணடிருநத்ொது அநத 
மைல் வீடுகளைத் தன் காலால் சிளதத்து, 
நாம் தளலயில் சூடியிருநத ் காளதளயப் 
பிய்த்து, நாம் விளையாடிக்பகாணடிருநத 
ெ ந ள த  ெ றி த் து க்ப க ாணடு  ஓ டி 
நம்ளமபயல்லாம் ் நாகப் ெணணிைா்ை, 
அவன், ஒரு நாள நானும் அன்ளையும் 
வீடடில் இருநத்ொது அங்க வநது 
தாகத்திறகுத் தணணீர் ்கடடாைடி. 
அளதக்்கடட என்தாய் வாசலில் யா்ைா 
தணணீர் ்கடகி்றார்கள பொன்தகடடால் 
பசய்யப்ெடட கலசத்தி்ல தணணீர் 
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நிைப்பி அவருக்குக் பகாடுத்து வா 
என்று பசான்ைாள. வநதிருப்ெது 
அவன்தான் என்று அறியாமல் தணணீர் 
பகாணடு பசன்்்றன். அவ்ைா எைது 
ளகளயப்பிடித்து இழுத்தான். நான் 
நடுஙகிக்பகாண்ட, ‘அம்மா இவன் 
பசய்யும் ்வளலளய வநது ொர்’ என்று 
கத்தி்ைன்.  அன்ளை அலறிக்பகாணடு 
ஓடிவநதாள. (அவன் பசய்தளதச் 
ப ச ான்ை ால்  அ வ ள ை  அ டித் து 
அவமதித்துத் துைத்திவிடுவார்க்ை, 
அதைால்) “அம்மா தணணீர் குடித்த்ொது 
அவன் விக்கல் எடுத்தான் அதுதான்…” 
என்று மழுப்பி உணளமளய மள்றத்்தன். 
நடநதளத அறியாத அன்ளை அவைது 
முதுளகத் தடவிக்பகாடுத்தாள. அப்்ொது, 
என்ளை களடக்கணைால் பகால்வது 
்ொலப்ொர்த்துப் பின் நளகத்தாைடி 
அநதக் களவன்மகன்!

njhlHr;rp... 
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மாதவிடாய் காலத்தில் பெணகளைத் 
தனிளமப்ெடுத்துவது குற்றம் என்று 
்நொை நாடு பசன்்ற மாதம் அறிவித்தது. 
அப்்ொது அநதச் பசய்திளய முகநூலில் 
ெகிர்நதுமிருந்தன்.

பெணகளைத் தனிளமப்ெடுத்துவதறகாக 
வீடடுக்கு பவளி்ய பகாடடளக 
அளமத்துளவத்திருப்ெளத இஙகு 
்நொைம் வநத பி்ற்க ொர்த்்தன். 
இநதக் பகாடடளககள “சாவுொடி” 
எ ை  அ ள ை க் க ப்  ெ டு கி ன் ்ற ை. 
்காழி, ஆடு, மாடுகளை வைர்க்கும் 
பகாடளடளககளில் விலஙகுகள, 
ெ்றளவகளுடன் தனிளமப்ெடுத்துவது, 
அல்லது விலஙகுகளுக்காைளவ ்ொன்்ற 
சிறு பகாடடளககளை அளமத்துத் 
தனிளமப்ெடுத்துவ்த வைக்கம்.

பெணகள, சிறுமிகள மாதவிடாய் 
காலத்தில் இநதக் பகாடடளககளை விடடு 
பவளி்ய வருதல்கூடாது. முக்கியமாக 
ஆணகளுக்கு எதி்ை வைக்கூடாது. 
சூரிய ஒளிளயக்கூடத் தரிசிக்கக்கூடாது. 
இவர்களுக்காை ொத்திைஙகள ்வறு. 
உைவு ்வறு. மாதவிடாய் காலத்தில் 

நல்ல ஆ்ைாக்கியமாை உைவுகள 
உணைக்கூடாது.

ஆணகளின் எதிரில் வநதுவிடடால் அநத 
ஆணின் ஆயுள குள்றநது விடும் அல்லது 
அவன் வாழ்வில் பகடுதல் நடநதுவிடும் 
என்ெதாக நம்ெப்ெடுகின்்றது.
 
ரிஷி ெஞசமி எைப்ெடும் இநது 
நாடகுறிப்பில் வைக்கூடிய நாளில் 
்நொை அைசு ெணிபுரியும் பெணகளுக்கு 
விடுமுள்ற வைஙகுகி்றது. இநத நாளில் 
பெணகள தஙகைது பெணணுறுப்ளெ 365 
முள்றகள கழுவித் துப்புைவாக்க்வணடும். 
இநத வைக்கம் இநதுக்களின் உயர் 
சாதிப் பெணகளுக்கு மடடு்ம உரிய 
ஒன்்றாக இருநது,  காலப்்ொக்கில் 
எல்லாப் பெணகளு்ம களடப்பிடிக்கும் 
ஒன்்றாக மாறியிருக்கி்றது. ஆறறுமண, 
குருத்து மண, களிமண ்ொன்்ற ெலவித 
மணகளைக் கலளவயாக்கி எடுத்து 
ஆறறுக்குச் பசன்்்ற 365 முள்றகள 
்யானிளயத் துப்புைவாக்க்வணடும். 
அத்்தாடு 365 முள்றகள மிஷவாக் 
கு ச்சிகள பகாணடு ெறகளைத் 
துப்புைவாக்க்வணடும்.

இநத வைக்கஙகள சமூக உடபிரிவுகள, 
வ கு ப் பு க ளு க் கு  அ ள ம ய  சி று 
்வறுொடுகள ்வறு பெயர்கள பகாணடு 
அ ள ை க் க ப் ெ டுகி ன் ்ற ை.  ஆை ால் 
சமூகத்தவர்களிடம் இது புைக்கத்தில் 
உளைது.

மாதவிடாய் காலத்தில் பெணகளைத் 

தனிளமப்ெடுத்தி ளவக்கும்்ொது 
வி ல ங கு க ள  த ா க் கி யு ம்  கு ளி ர் 
த ா ை ா ம லு ம்  ெ ல  ப ெ ண க ள 
இ்றநதுளைைர். தனிளமப்ெடுத்தப்ெடட 
பகாடடளககளில் பெணகள ொலியல் 
வல்லு்றவுக்குளைாைதும் உணடு.

நீணட காலமாக ்நொை நாடடுப் 
பெணகள அளமப்பு நடத்திவநத 
்ொைாடடஙகள, அழுத்தஙகளின் ெலைாக 
்நொை அைசு மாதவிடாய் காலத்தில் 
பெணகளைத் தனிளமப்ெடுத்துவது 
குற்றம் என்றும், ரிஷி ெஞசமி விடுமுள்ற 
இனி இல்ளல என்றும் அறிவித்தது. 
ஆைால் வைக்கஙகளில் ஊறிப்்ொை 
மனித சமூகம் சடடஙகைால் எளிதில் 
மாறுவதில்ளல.

இத்திளைப்ெடத்தின் பவள்ைாடடக் 
காடசிக்கு வநத அளைப்பிளை ஏறறு, 
்ொயிருந்தன். 
கணடியிளை ஆணட நாயக்கர் வம்சம், 
நயவஞசகத்தால் அழிநபதாழிநத களத. 
‘ஹ ங கு ை ங ப க த ’  பி ை ் த ச த் தி ல் 
விவசாயக்குுடும்ெத்தில் பி்றநத ‘கணணுச் 
சாமி’, எனும் இளைஞன், ஸ்ரீவிக்ைம 
ைாஜசிஙகைாக்கெடட களதளயயும், 
மதவாதம், இைவாதம் என்்ற ்ெரில், 
்ெரிைவாதிகள தம் சுயநலத்திறகாக 
எவவாப்றல்லாம் சூழ்ச்சிகள பசய்து 
அம்மன்ைளைப் ெலிகடாவாக்கிைார்கள 
என்ெளதயும், வைலாறறு ஆசிரியர்கள 
எவவாப்றல்லாம் பொய்யுளைத்து 
அவளைக் பகாடுங் காலைாக ச் 
சி த் த ரி த் து ள ை ா ர் க ள ,  அ வ ை து 
உணளமயாை குை இயல்புகள என்ை, 
என்ெளதபயல்லாம் மிக ்நர்த்தியாகவும் 
பநகிழ்ச்சி்யாடும் சித்தரித்திருநதார்-
திளைக்கதாசிரியரும் இயக்குைருமாை 
திரு. Daevinda Kongahage.

இது ஒரு மிகப்பெரிய அஙகீகாைம் 
என்றுதான் பசால்ல்வணடும். விைாவில் 
திளைப்ெடக்குழுவிைர் அவருக்களித்த 
மு க் கி ய த் து வ ம்  க ள ல ஞ ர் க ள 
மத்தியில் ’்வறறுளமயிலும் ஒறறுளம’ 
்ெணுவதறகு முன்னுதாைைமாயிருநது. 
நிைஞசணியும் அப்ொத்திைத்ளத மிகுநத 
்தர்ச்சியுடன் சித்தரித்திருநதார்.

தமிைகத் திளைப்ெடஙகளிலும் கூட, 
ொடல்கள இயறறிய பெருளமக்குரிய, 
நமது மணணின் கவிஞர் ‘பொத்துவில் 
அஸமின்’ தனித்தமிழ் வரிகளில் ஒரு 
முழுப்ொடளல்ய இயறறியிருநதார். 
மீைா பிரியதர்்ஷணி என்்ற இைம் 
சிஙகைப்ொடகி பதளிவாை உச்சரிப்புடன் 
இனிளமயாக்வ ொடி, அஸமினுக்குப் 
பெருளம ்சர்த்திருநதார்.

வைலாறறுத் திளைப்ெடஙகபைன்்றா்ல, 

அ ை ண ம ள ை ,  அ ந த ப் பு ை ம் , 
யு த் த க் க ா ட சி க ள ை ப ய ல் ல ா ம் , 
கறெளைக்பகடடாத அைவு, ெலமடஙகு 
மிளகப்ெடுத்தியும் Graphics உத்திகள 
மூ ல ம்  பி ை ம் ம ா ண ட ப் ெ டு த் தி யு ம் 
காடடுவார்கள. உணளமயில் அன்ள்றய 
மக்கள பதாளகயிளைக் கைக்கிடடால் 
சில நூறறுக்கைக்கில் மடடு்ம ்ொர் 
வீைர்கள இருப்ொர்கள, ெைஙகாலத்து 
அைணமளைகள (இப்்ொதும் சில 
் ெ ை ப் ெ ட டு ள ை ள வ  ் ெ ா ன் று ) 
அப்்ொது உணளமயில் எப்ெடி 
இருநதிருக்கும் என்ெளதபயல்லாம் 
மிக இயல்ொக சித்திரித்திருநதார்கள. 
எ ந த ப வ ா ரு  இ ை த் ள த யு ம் 
பகாச்ளசப் ெடுத்தாமல் அ்த்வளை 
பெரும்ொன்ளம இைத்தில் அன்றிருநத 
சநதர்ப்ெவாதிகளைத் ்தாலுரித்துக் 
காடடிய துணிச்சல் ொைாடடிறகுறியது.  
த ை க் கு த்  து ் ை ா க மி ள ை த் த 
‘எகலப்ெளல’யின் குைநளதகளைப் 
பெற்ற தாளயக்பகாண்ட உைலில் 

்ொடடு இடிக்களவத்த ‘கணடிய மன்ைன் 
களதளய’, நடிகர்திலகம் கூட ஒரு 
திளைப்ெடத்தில் நாடகமாக நடித்திருப்ொர். 
அளவ எல்லாம் எவவைவு ெச்ளசப் பொய் 
என்ெளத, இயக்குைர் ஆணித்தைமாக 
எ டுத் து ள ைக் கி ்ற ா ர் .  தி ள ை ப் ெ ட ம் 
நிள்றவளடயும் ்ொது சூழ்ளலநிளலக் 
ளகதியாக மாறிப்்ொை கணணுச்சாமின் 
்மல், நம் எல்்லாளையும் அனுதாெம் 
பகாளை ளவத்ததில்- இயக்குைர் 
பவறறியளடநதுளைார்.

மிக முக்கிய விடயம்- திளைப்ெடத்தின் 
நிள்றவில் பின்ைணியில் ஒலிக்கும் 
குைல் மூலமாக -‘்ெரிை வாதிகைாய் 
பசயல்ெடட S.W.R.D. ெணடாைநாயக்க 
மறறும் J.R.ஜயவர்தை இருவைதும் பூர்வீக 
‘்வர்கள’ என்ை என்று சுடடிக்காடடிய 
அசாத்தியத் துணிச்சலுக்காக, இயக்குைர் 
Daevinda Kongahage அவர்களுக்கு ஒரு 
பூஙபகாத்து வைஙகிப் ொைாடட ்வணடும். 
இைப் ொகுொடின்றி எல்்லாரு்ம, 
ஒருமுள்ற ொர்க்க்வணடிய திளைப்ெடம்.

(திளைப்ெடம் ொர்க்கப் பு்றப்ெடட ்வளையில், 
கணடிய மன்ைனின் பகாளளுப்்ெைன் 
இவர்தான் எை, என் மளைவி ஒரு நிைல் 
ெடத்ளதத் ்தடி எடுத்துத் தநதார்- அதளையும் 
இஙகு இளைத்துள்ைன்- என் மளைவி 
சிறுவயதாயிருக்கும்்ொது அவர்கள இல்லத்தில் 
நடநத விருநதுக்கு, குடும்ெ நணெர் என்்ற 
வளகயில் வநதிருநதாைாம் - நீணட மீளசயுடன் 
இருப்ெவர்)

தமிழில் ்ெச்வணடிய களத மாநதர்கள 
தமிழி்ல்ய ்ெசிைார்கள. பிரித்தானிய 
ொத் திைஙகள ஆஙகிலத் தி் ல்ய 
் ெ சி ை ா ர் க ள .  ப ெ ரு ம் ெ ா ல ா ை 
உளையாடல்கள சிஙகை பமாழியில் 
அளமநதிருநதாலும், இதளை ஒரு 
மும்பமாழித் திளைப்ெடம் என்றுதான் 
வளகப்ெடுத்த்வணடும்.

க ணணுச்சாமி என்்ற ஸ்ரீ விக்ைம 
ை ா ஜ சி ங க ை ாக  ந டித் த  P u b u d u 
Chathuranga நிள்றவாக்வ அநத 
ெ ா த் தி ை த் தி ற கு  உ யி ரூ ட டி ை ா ர் . 
மகாைாணி ைஙகநாயகி ொத்திை்மற்ற 
நி ை ஞ ஜ ணி  ்ஷ ண மு க ை ா ஜ ா வு க் கு 

பசய்வதறகு எதிைாகவும் ்வளல 
வ ா ய் ப் பு  ப ெ று வ ள த  த டுக் கு ம் 
வளகயில் சடடத்திளை ளகயாை அவர் 
நடவடிக்ளக ்மறபகாணடுளைளம 
பதரியவருகி்றது. //காணிக்பகாளவைவு 
ப ச ய் வ ள த க் க ட டு ப் ெ டு த் து ம் 
மு க ம ா க  ஏ ற க ை ் வ  ெ ா ை ா ளு 
ம ன் ்ற த் தி ல்  ச ட ட ப ம ா ன் று 
அ றி மு க ப் ெ டு த் த ப் ெ ட டு ள ை து . 
அ ் த ் ெ ா ல்  இ ல ங ள க ய ர் 
அல்லாதவர்கள ்வளலவாய்ப்பிளைப் 
பெறறுக்பகாளவளத மடடுப்ெடுத்து 
வதறகாை ஒரு சடடமூலம் விளைவில் 
அறிமுக்கெடுத்தப்ெடவுளைது//
் த சி ய  அ ள ட ய ா ை  அ ட ள ட 
அறிமுக்கெடுத்துவதன் ஊடாக இநதிய 
வம்சாவளி தமிைர்களை ்வறுெடுத்தல். 
//18 வயதுக்கு ்மறெடட சகலருக்கும் 
அளடயாை அடளட விநி்யாகிப்ெதன் 
மூலம் சடட வி்ைாத குடிவரு்வார் 
பதால்ளலகளை இல்லாபதாழிக்க 
அைசாஙகத்திறகு உதவும் மூன்்றாவது 
சடடமூலம் ஒன்றும் ொைாளுமன்்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்ெடவுளைது//. இலஙளகயில் 
எல்்லாருக்கும் ்தசிய அளடயாை 
அடளடயின் இலக்கத்தின் இறுதியில் 
V எழுத்து குறிக்கப்ெட இநதிய 
வம்சாவளியிைைாை மளலயகத் தமிைர் 
ெலருக்கும்   இலக்கத்தின் இறுதியில் X 
என்்ற எழுத்்த வைஙகப்ெடடுவநதுளைது. 
அ து  இ ல ங ள க யி ல்  அ வ ர் க ள 
முழுப்பிைளஜகள இல்ளல என்ெளத 
காடடுவதறகாை அளடயாைமாகும். 
மிக அணளமக்காலமாக்வ இதறகாக 
ெ ா ை ாளு ம ன்றி ல்  கு ைல்  எழு ப் பி 
எல்்லாருக்கும் பொதுவாை அளடயாை 
அடளடளய இலக்கஙகளுக்கு பின்ைால் 
எழுத்துக்கள ஏதுமின்றி எல்்லாளையும் 
்ொல மளலயகத்  தமிழ் மக்களும் பெறறு  
வருகின்்றைர்.   ( பதாடரும்... ) 
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ம ட ட க் க ை ப் பு க்  ் க ா ட ள ட யி ல் 
இருநது வாவிக்கு அப்ொல் ்நைாகத் 
பதரியும் பதருக்களில் ெயனியர் வீதி 
முக்கியமாைது. ொணடிருப்பில் பி்றநது, 
அநத வீதியில் திருமைத்தின் பின் 
வாழ்நததால் சீனித்தம்பி விைாகநாதன் 
அவர்களுக்கு “ெயனியர் நாதன்” என்்ற 
புளைபெயர் பிடித்துப் ்ொய்விடடது.

சுவாமி விபுலாைநதருக்குப் பி்றகு 
விஞஞாைமும், கணிதமும், தமிழ் 
புலளமயும் கலநது பி்றநத மடடக்கைப்பின் 
ளமநதர்களை விைல்விடடு எணணி 
விடலாம்.

அப்ெடியாைவர்களில் ஒருவர் இநத 
விைாகநாதன்.

ஒருபு்றம் ொர்த்தால் இலஙளக புளகயிைத 
திளைக்கைத்தில் மிக உயர்நத அதிகாரி. 
திளைக்கை தளலளமக்கு அடுத்த 
இடத்தில், ்ொக்குவைத்து இயக்க உயர் 
அத்தியடசகைாக ெணியாறறியவர் இவர்.

1922இல் பி்றநத இவர், லணடன் பிஎஸசி 
வளை கறறுத் ்தறியவர். மிகவும் 
நுடெமாை ஆஙகில அறிவு ெளடத்தவர். 
மறுபு்றம் தமிழ் இலக்கிய அறிவில் மிகவும் 
சி்றநதவர். தநளத வழி வநத தமிழ் மறறும் 
ளசவ அறிவு பூைைமாக இருநதாலும், 
இவளை பவறும்ை ஒரு மத அறிஞர் 
என்்ற கடடுக்குள அடக்கிவிட முடியாது.

இவைது பதாழில் ரீதியாை தி்றளமக்கு 
ஒரு எடுத்துக்காடடு, அணி்சைா (கூடடுச் 

்சைா) நாடுகள மாநாடு இலஙளகயில் 
நளடபெற்ற தருைத்தில் நிரூெைமாைது. 
இலஙளகயில் இதுவளை நடந த 
மிகப்பெரிய மாநாடுகளில் அதுவும் 
ஒன்று. உலகின் ெல ொகஙகளிலும் 
இருநது நாடுகளின் தளலவர்கள 
கலநதுபகாணட மாநாடு அது. அப்்ொது 
அநத தளலவர்களின் விமாைஙகள 
வ ந தி ்ற ந தி ய  ெ ண ட ா ை ந ா ய க் க ா 
ச ர்வ ் த ச  வி ம ாை நி ள ல ய த் தி ன் 
்ொக்குவைத்து கடடுப்ொடடு பிரிவின் 
தளலவைாக பசயறெடடவர் விைாகநாதன். 
பவறறிகைமாக குைப்ெஙகள இன்றி 
விமாை நிளலய ்ொக்குவைத்ளத 
நடத்திக்காடடிைார். இது மடடக்கைப்ொர்கள 
பெருளமயாக பசால்லிக்பகாளைக்கூடிய 
ஒரு சாதளை.

ம று பு ்ற ம்  த மி ழி ல்  அ றி வி ய ல் 
கவிளதகளை எழுதிய பெருளமயும் 
இவளைச் ்சரும். ெரி்சாதளைக்குைாய் 
மூலம் குைநளதகளை பெறறுக்பகாளளும் 
முள்ற அறிமுகமாை ் ொது. அது கடவுளின் 
இயறளகச் சக்திக்கு முைைாைது என்்ற 
வாதபமல்லாம் இஙகு முன்ளவக்கப்ெடடு, 
க வி ள த க ளு ம்  க ட டு ள ை க ளு ம் 
ெத்திரிளககளில் வநதை. அவறள்ற 
நிைாகரித்து “ெரி்சாளைக்குைாய் ொளவ” 
என்்ற பெயரில் கவிளத எழுதி, புதிய 
அறிவியல் கணடுபிடிப்ளெ வை்வற்றவர் 
ெயனியர் நாதன்.

‘அயன் பசய் பதாழிளல அலடசியம் 

பசய்து

ெயன்ெடப் ெரி்சாதளைக் குைாயில்
ளவத்திய நிபுைர் வைம்ெடச் பசய்த
ெரி்சாதளையின் பிைதி ெலைாய்
“ொ்லாப்பியன்” ெழுதுற்றதிைால்

ொலு்றவா்ல ொலன் தரியாது

அல்லும் ெகலும் அயளை நம்பி

எல்ளலயில் பதால்ளல எணணி எணணி

ஒன்ெது வருடம் ஒதுஙகிக் கழித்த

பமல்லியலாள பிைவுண மாது

விரும்பியெடி்ய பவளி்ய எடுத்த

கருவின் முடளட கைவன் ெகுதியிற

கைக்கிடபடடுத்து கலக்க ளவத்து

பசயறளக முள்றயில் பசய்த கருளவ

இயறளக வடிவாய் இயஙக ளவக்க

கயல்விழி மாதின் கர்ப்ெப் ளெக்குள

காலமும் ்நைமும் கைக்கிடடறிநது

மலைவன் நாணி மள்றநது நிறக

ளவத்தைர் ளவத்திய நிபுைர் ஆஙகு

ஐயிரு திஙகள அதன்பின் கழிய

ஆயிைத் பதாைாயிைத் பதழுெத்பதடடின்

ஆடியில் ்ததி இருெத்ளதநதில்
ெத்தாயிைம் ெைத்பதாளக்யாடும்

ொரில் உதித்தாள ெலரும் வாழ்த்த

ெரி்சாதளைக் குைாயின் ொளவ.”

இது அவைது அறிவியல் கலநத இலக்கியப் 
ெணிக்கு ஒரு ்சாறறுப்  ெதம்.

தமிைர் நலன் மீதும் நிள்றநத அக்கள்ற 
பகாணடவர் விைாகநாதன்.

1977 ஆவணியில் கலவைம் ஒன்று 
மு ஸ தீ ெ ாகி யி ரு ந த  த ரு ைத் தி ல் 
அநுைாதபுைத்தில் தாக்குதலுக்கு உளைாகக் 
கூடிய நிளலயிலிருநத யாழ்்தவி 
புளகயிைதத்ளத, குருைாக்லாடு 
திருப்பி பகாழும்புக்கு அளைத்பதடுத்த 
பெருளமயும் இவளைச் ்சரும் என்ொர்கள. 
இப்ெடியாக இளலமள்ற காயாக 
இருநதுவிடடுப் ்ொை ஒரு கிைக்கின் 
மகன் இவர். இன்னும் ஆைமாகப் ்ெசப்ெட 
்வணடியவர்.

2000 ஆம் ஆணடு ொைாளுமன்்றம் 
களலக்கப் பெற்றது. தமிழ் அைசியல் 
கடசிக ள யாவும் த னித் த னி்ய 
்தர்தலி்ல ்ொடடியிடுவதறகுத் 
தஙகளை தயார் ெடுத்தத் பதாடஙகிை. 
அம்ொள்ற (திகாமடுளை ்தர்தல் 
மாவடடம்) மாவடடத்ளதப் பொறுத்த வளை 
ஒன்றுக்குப் ்மறெடட தமிழ் அைசியல் 
கடசிகள அஙகு ்ொடடியிடுமாயின் 
அம்ொள்றமாவடடத் தமிைர்களுக்கு 
என்று சாத்தியப்ெடக் கூடிய ஒ்ைபயாரு 
ொைாளுமன்்ற பிைதிநிதித்துவமும் 
அடிெடடுப் ்ொகக் கூடிய ஆெத்்த 
உளைது.

இநத விடயத்தில் கடந த கால 
அனுெவஙகளை மீடடு ொர்த்தல் 
வாசகர்களுக்கு கூடிய விைக்கத்ளத தரும்.

விகிதாசாைத் ்தர்தல் முள்றயின் கீழ் 
நளடபெற்ற முதலாவது ொைாளுமன்்றத் 
்தர்தலாை 1989 ஆம் ஆணடுத் ்தர்தலில் 
அம்ொள்றமாவடடத்தில் அப்்ொளதய 
தமிைர் விடுதளலக் கூடடணியின் 
உதய சூரியன் சின்ைத்தின் கீழ் தமிைர் 
விடுதளலக்கூடடணி, ஈ. பி. ஆர். எல். 
எப், பை்லா, ஈ. என். டி. எல். எவ ஆகிய 
தமிழ்க்கடசிகள இளைநது ஓைணியாகப் 
்ொடடியிடட காைைத்தாலும், தமிைர் 
விடுதளலக் கூடடணிக்கு எதிைாக 
புலிகளின் பின்ைணியிலும் ஆதைவிலும் 
வடக்கு கிைக்கு மாகாைஙகளில் 
சு்யச்ளசக் குழுக்கைாகப் ்ொடடியிட 
ஈ. ்ைாஸ இத் ்தர்தலில் புரிநதுைர்்வாடு 
அம்ொள்றத் மாவடடத்ளதத் தவிர்த்துக் 
பகாணடதாலு்ம இத் ்தர்தலில் 
அம்ொள்றமாவடடத் தமிைர்களின் 
ொைாளுமன்்றப் பிைதிநிதித் துவம் 
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காப்ொற்றப்ெடடது. தமிைர் விடுதளலக் 
கூடடணிப் ெடடியலில் பை்லா சார்பில் 
்வடொைைாக நிறுத்தப்பெற்ற பஜ. 
திவவியநாதன் பதரிவாைார்.

அடுத்து வநத 1994 ஆம் ஆணடுப் பொதுத் 
்தர்தலில் மாளவ ்சைாதிைாசாளவத் 
தளலளம ்வடொைைாகக் பகாணடு 
தமிைர் விடுதளலக் கூடடணியும், இப் ெத்தி 
எழுத்தாைளைத் தளலளம ்வடொைாைாக 
பகாணடு அம்ொள்றமாவடடத் தமிைர் 
மகா சஙகச் சு்யச்ளச குழுவும், பை்லா, 
புபைாட, ஈ்ைாஸ இளைநத கூடடணியும் 
எை மூன்று அணிகள ்ொடடியிடட 
காைைத்தால் தமிைர் வாக்குகள சிதறுணடு 
அம்ொள்றத் மாவடடத் தமிைர்களுக்குரிய 
ஒ்ைபயாரு ொைாளுமன்்றப் பிைதி 
நிதித்துவமும் ெறிபகாடுக்கப்ெடடது.

இதைால் 1989 ஆம் ஆணடுப் பொது 
்தர்தலில் ஒ்ைபயாரு ஆசைத்ளத்ய 
பெறறுக் பகாணட ஸ்ரீலஙகா முஸலிம் 
காஙகிைஸ கடசிக்கு (எம். எச். எம் 
அஸைப் மறறும் யூ. எல். முளகதீன் 
(பதாப்பி முளகதீன்) ஆகிய இருவரும் 
பதரிவாைார்கள.) இத்தளகய அனுெவப் 
பின்ைணியில் 1994 ஆம் ஆணடுப் 

பொது ்தர்தலில் 
அம்ொள்ற மாவடடத் 
தமிைர்களுக்கு ் நர்நத 
அவலம் மீணடும் 
2000 ஆம் ஆணடுப் 
பொதுத் ்தர்தலிலும் 
்நர்நதுவிடக்கூடாது 
எ ை  ஆ த ங க ம் 
பகாணட அம்ொள்ற 
மாவடடத் தமிைர் 
ம க ா ச ங க த் தி ை ர் , 
கு ள ்ற ந த  ெ டச ம் 

அம்ொள்ற மாவடடத்திலாவது சகல தமிழ் 
அைசியல் கடசிகளையும் ஒன்றிளைத்து 
ஒரு பொதுச் சின்ைத்தின் கீழ் ஓைையில் 
்ொடடியிட ளவப்ெதறகாை அைசியற 
பசயறொடுகளை முன்பைடுத்தது. 

அம்ொள்றமாவடடத் தமிைர் மகா 
சஙகத்தின் சார்பில் சகல தமிழ் அைசியல் 
கடசிகளுடனும் ்ெச்சு வார்த் ளத 
நடாத்தும் பொறுப்பு அவ அளமப்பின் 
மாவடட இளைப்ொைாைாை இப்ெத்தி 
எழுத்தாைரிடம் ஒப்ளடக்கப் பெற்றது.

அப்்ொது தமிைர் விடுதளலக் கூடடணி 
தவிர்நத ஏளைய தமிழ் அைசியல் கடசிகள 
அளைத்தும் அம்ொள்றமாவடடத் தமிைர் 
மகா சஙகத்தின் ்வணடு்காளுக்குச் 
சம்மதித்து ஆதைவளிக்க முன் வநதை. 
ஆைால் தமிைர் விடுதளலக் கூடடணி 
மடடும் அம்ொள்ற மாவடடத் தமிைர் மகா 
சஙகத்தின் ்காரிக்ளகளயப் ெரிசீலித்து 
முடிவு பசால்வதாக நாடகளைக் கடத்தி 
பகாணடிருநதது. அப்்ொது தமிைர் 
விடுதளலக் கூடடணியின் பசயலாைர் 
நாயகமாக விைஙகிய இைா. சம்ெநதன் 
அவர்களுடன் அம்ொள்றமாவடடத் 
தமிைர் மகா சஙகத்தின் மாவடட 

இளைப்ொைைாை இப்ெத்தி எழுத்தாைர் 
பதாடர்ந்தர்ச்சியாை உளையாடல்களைத் 
பதாளல்ெசி ஊடக ்மறபகாணட 
ெடி்ய இருநதார். இளடயிளட்ய 
மாளவ ்சைாதிைாஜாவுடன் ்ஜாசப் 
ெ ை ை ாஜ ாசி ங க ம்  அ வ ர்க ளு டனு ம் 
பதாளல்ெசி உளையாடல்களை 
்மற்காணடு அம்ொள்றமாவடடத் 
தமிைர் மகா சஙகத்தின் ்காரிக்ளகக்கு 
ஆதைவு அளிக்கும்ெடி யாசித்தார். 
இநத மூவரும் ஆளை ஆள சாடடி 
்ொக்கு காடடி, நாடகளைக் கடத்திக் 
ப க ா ண டி ரு ந த ா ர் க ் ை  த வி ை 
முறறு முழு வதுமாை முடிள வச் 
பசால்லவில்ளல. காலம் இழுத்தடிக்கப் 
ெ ட டு க் ப க ா ண டி ரு ந த து .  இ ப் ெ டி 
இருக்கும் ்ொது அப்்ொளதய தமிைர் 
விடுதளலக் கூடடணி மாபெரும் 
அைசியல் தவப்றான்ள்ற மீணடும்  
அம்ொள்றமாவடடத் தமிைர்களுக்கு 
இளைத்தது.

்வடபு மனுக்கள தாக்கல் பசய்யும் களடசி 
திைம் ஒரு திஙகடகிைளமயாயின் அதறகு 
முநதிய வாைத்து பவளளிக்கிைளமயன்று 
இப்ெத்தி எழுத்தாைர் தமிைர் விடுதளலக் 
கூடடணி பசயாலாைர் நாயகம் இைா. 
சம்ெநதன் அவர்களுடன் ்ெச்சுவார்த்ளத 
்மறபகாணடிருநத சமகாலத்தில்ய எநத 
முடிளவயும் பசால்லாமல் மடடக்கைப்பு 
மாவடடத்தின் ்தற்றாதீளவ ்சர்நதவரும் 
அக்களைப்ெறறில் மைமுடித்து,  அஙகு 
உதவி ளவத்திய அதிகாரியாகக் 
கடளமயாறறிக் பகாணடு வசித்து 
வநதவருமாை தமிைர் விடுதளலக் 
கூடடணி அைசியலி்லா அல்லது அதறகு 
முநதிய தமிைைசுக் கடசி அைசியலி்லா 
என்று்ம தளல காடடாத தயாைநதா ைாஜா 
என்ெவளைத் தளலளம ்வடொைைாகக் 
பகாணடு ்வடபுமனுளவ அம்ொள்றக் 
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இலஙளகயினின்றும் சீளத மீடகப்ெடடு 
அ ் ய ா த் தி  அ ை ண ம ள ை யி ் ல 
அ ந த ப் பு ை த் தி ல்  த னி ய ள ்ற யி ல்  
இருக்கி்றாள. அவளை, அளடநத 
ளக்கயி, ‘இைாவைன் என்்ற மகா 
புரு்ஷன் எப்ெடி இருப்ொன்’ என்று 
்கடக்வ, இைாவைனுளடய உருவத்ளத 
வளைநது காடட விரும்பிைாள. வளைநது 
முடிக்கவும் அங்க இைாமன் எதிர்ொைாமல் 
வைவும் சீளத திடுக்கிடடவைாய் அளதத் 
தளலயளையின் கீ்ை மள்றக்க 
முயன்்றாள. இளதக் கணடு பவகுணட 
இைாமன் அவளை ்நாக்கி “இன்னும் 
அவன் நிளைப்ளெ விடவில்ளலயா சீளத! 
அவன் இ்றப்பிலும் அவன் உருவத்ளத 
எழுதியாவது திருப்தியளடலாபமை 
எணணுகி்றாயா? என் முன் நில்லா்த 
மள்றநது ் ொ! என்று கடிநது ் ெசி இைாமன் 
அவவிடத்ளத விடடு பவளி்யறுகி்றான். 
(இந நிகழ்ச்சி ொைம்ெரிய களதயினின்றும் 
எடுக்கப்ெடடது.   )”   

வ ா ல் மீ கி யி ன்  சீ ள த க் கு 
இைாவை்ை காதலன்? வாதாடிைால் 
இைாவாைனுக்காக! இதறபகன்ை 
பொருள.

இைாவைளை சீளத உணளமயி்ல்ய, 
விரும்பிருக்கவில்ளல்யல் அவன் 
உருவத்ளத ஏன் வளைநது ளக்கயிக்கு 
காடட ்வணடும்? உணளமயாக்வ சீளத 
இைாவைளை பவறுத்து இருநதால் 
ளக்கயி இைாவைளைப் ெறறி என்னிடம் 
ஒன்றும் ்கடக ்வணடாம். அவைால் 
நான் பெற்ற அல்லபலல்லாம் ்ொதும். 
இனியும் பெ்ற விரும்்ென். அவளைப் 

ெறறி எைக்பகான்று்ம பதரியாது 
என்று பவளிப்ெளடயாக, பதளிவாை 
முள்றயி்ல ளக் கயிடம் சீளத 
கூறியிருக்க ்வணடும். அவவாறின்றி 
ளக் கயி ் கடட மாத் திைத் தில் 
இைாவைனின் உருவத்ளத சீளத வளைய 
விரும்பியிருப்ொைாயின் இைாமன் 
கூறியது ்ொல இைாவைன் இ்றநத பின் 
அவன் உருவத்ளத எழுதியாவது தன்ளை 
அளமதி பசய்து பகாளை ் வணடும் என்்ற 
எணைநதா்ை சீளதயின் மைதி்ல 
இருக்க ்வணடு்மயன்றி, ்வ்றநத 
எணைமும் இருக்க நியாயமில்ளல. 
இதறகு ஏற்றாற ்ொல் ளக்கயியின் 

கூறறும் அளமநதுளைது. அவள 
கூறுகி்றாள “மனிதருக்கு பிரியமாை 
பொருளக்ை அடிக்கடி நிளைவுக்கு வரும். 
பெணகளின் மைளத அறிநதவர்கள 
யார்? என்கி்றாள. (இக் கருத்து ஆைநத 
இைாமாயைம் ஜன்மம் மூன்றி்ல 
காைப்ெடும்.) ” எை்வ அவன் உருவம் 
அவள உளைத்தில் அடிக்கடி அளசக்க 
முடியாத அைவி்ல இடம்பெறறிருக்க 
்வணடும், என்றுதா்ை நாம் எணை 
் வ ண டி யு ள ை து !  இ ல் ள ல ் ய ல் 
இைவாைன் உருவத்ளத ெடமாக வளைய 

்வணடிய அவசியமில்ளல்ய !

இ ல ங ள க ப்  ் ெ ா ர்  மு டி ந த து ம் 
சீளதளய உட்ை அளைத்து வநது 
தன் மளைவியாக மீணடும் அன்புடன் 
ஏறறுக் பகாளை ்வணடும் என்று 
இைாமன் மைம் எணை்வயில்ளல. தன் 
மளைவியின் ஒழுக்கத்தி்ல இைாமன் 
தீைாத ஐயம் பகாணடான். இவவாறு 
ஐயம் இதுவளையில் அவன் உளைத்ளத 
விடடு அகல்வயில்ளல. இநதக் 
காைைத்ளதக் பகாணடுதான் லவன், 
குசன் ஆகி்யாளைத் தன் மக்கள என்று 
ஏறறுக் பகாளை மறுத்து விடுகி்றான். 
சீளதளய ்நாக்கிப் ெலவாறு ஏசுகி்றது. 
இைாமன் கூறுகி்றான்.

“நான் மாைமுளை சத்திரியன் ஆளகயால் 
பசய்ய ் வணடிய கடளமகளை பயல்லாம் 
பசய்்தன். இைாவைன் பசய்த தவறுக்காக 
அவளைக் பகான்்்றன். மாைஙகாக்க்வ 
உன்ளை விடுதளல பசய்்த்ை தவிை 
உன்னிடம் மீணடும் இன்ெம் காை 
்வணடும் என்்ற கீைாை ் நாக்கத்திறகல்ல. 
கணவலியால் வாளத ெடுகி்றவனுக்கு 
சூரியன் ஒளி எவவாறு ்வதளை தரு்மா 
அது ் ொல என்முன்்ை நீ நிறெது எைக்கு 
்வதளைளயத் தருகி்றது.”

உத்தம குலத்தி்ல பி்றநத எவைாவது ெல 
மாதஙகள அன்னியன் மளையிலிருநத 
ஒருத்திளய மீணடும் மளைவியாக ஏறறுக் 
பகாளை விரும்புவாைா? நீ உன் கறளெ 
இைக்காமல் இருக்க வளக்யயில்ளல 
் ெ ா ர் க் க ை த் தி ல்  இ ை ா வ ை ை து 
்தஜளசக் கணடு நா்ை வியப்புற்்றன். 
நீ விரும்பிய இடத்திறகு பசல்லலாம். 
இனி உன்ளை யாரும் தடுப்ொரில்ளல. 
இவவாறு நான் கூறுவது எல்லாம் திடிபைை 

ஆத்திைப்ெடடுக்கூறி வருநதுவதாக 
எணை ்வணடாம். இளத நான் தீை 
ஆ்லாசித்து பதளிநத பின்ைர்தான் 
கூறுகி்்றன். நீ ்வணடுமாைால் 
சுக்கிரீவன், இலக்குவன் ்ொன்்றவர்கள 
ொதுகாப்பில் இருக்கலாம்”    என்று 
இைாமன் கூறுகி்றான்.

இதறகு சீளதயால் அளிக்கப்ெடட 
விளடகளையும் நாம் காை ்வணடும். 
அவள கூறுகி்றாள. “நீ என் ்மல் 
இத்தளகய குற்றஙகளைபயல்லாம் 
கூறிைாய், அவ் ைா ெலவான்; 
அவனிடமிருநது நாபைவவாறு என்ளைக் 
காப்ொzzzzzzzறறிக்பகாளை முடியும்?  
நீயாவது கர்ெத்திலிருநது ்தான்றிைாய், 
நா்ைா கர்ப்ெ வாசளை்ய அறியாதவள. 
எை்வ நான் தீக்குளிக்கும்்ொது கூ்ற 
்வணடியது யாது உைது ?    மைத்தாலும் 
வாக்கலும் நான் தூயவள என்ெளதத்  
தவிை ்வப்றான்றும் கூறுவதறகில்ளல.” 
என்று கூறிைாள. சீளதயின் கூறறுப்ெடி 
அவள தன் கறளெ இைாவைனிடமிருநது 
காப்ெறறிக்பகாளைமுடியவில்ளல என்ெது 
பதளிவாகி்றது.

(பதாடரும்)

இலஙளக - இநதிய அைசாஙகஙகள  
பசய்து பகாணட ஒப்ெநதத்தின் முக்கிய 
அம்சஙகள ( சிறிமாவின் அறிக்ளக 
பதாடர்ச்சி )

இலஙளக பிைசாவுரிளம வைஙகப்ெட 
உளைவர்களின் பெயர்களையும், 
இ ந தி ய ா வு க் கு  ( த ா ய க ம் ) 
அ னு ப் ெ ப் ெ ட வு ள ை வ ர் க ளி ன் 
பெயர்களையும் உளைடக்கிய இைணடு 
ெதி்வடுகள ்ெைப்ெட்வணடும். இநத 
வருடம் பசப்பதம்ெரில் இலஙளகக்கு 
வநதிருநத இநதிய அதிகாரிகள 
தூதுக்குழு, இநதிய வம்சாவளியிைருள 
இ ல ங ள க ப்  பி ை ச ா வு ரி ள ம 
வைஙகப்ெட்வணடிய மறறும் திருப்பி 
அனுப்ெப்ெட்வணடிய ஆடகளை 
பதரிவு பசய்தலுக்காை அடிப்ெளடளய 
ெரிசீலித்தது. எைது அளமச்சில் பூைை 
தகவல்கள உளைளமயிைால் அநதஸது 
தீர்மானிக்கப்ெடட 825000 ஆடகளிைதும் 
ெதிவுகளை தயார் பசய்வதில் எவவித 
சிைம்மா தாமத்மா ஏறெடுபமை நான் 
எதிர்ொர்க்கவில்ளல. 
திருப்பி அனுப்ெப்ெட உளைவர்கள 
பதாழில் புரிெவர்கைாக இருநதால் 
திருப்பி அனுப்ெப்ெடும் வளையில் 
அல்லது 55 வயதுவரும் வளையில் 
இதில் எது முதலில் நளடபெறுகி்ற்தா 
அதுவளைக்கும் ெணிளயத் பதாடை 
அனுமதிக்கப்ெடுவார்கள. பு்றப்ெடும் 
்ொது, ஒரு குடும்ெம் நாையப் ெரிமாறறு 
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கடடுப்ொடடு விதிகளுக்கு அளமய 
தமது பசாத்துக்கள எல்லாவறள்றயும் 
எடுத்துச் பசல்ல அனுமதிக்கப்ெடுவார்கள. 
ஒ ரு  கு டு ம் ெ ம்  எடுத் து ச் ப ச ல் ல 
அனுமதிக்கப்ெடக்கூடிய பசாத்துக்களின் 
அதிகூடிய அைவு ரூொ 4000/= விட 
குள்றக்கப்ெடமாடடாது. 
ஒ ரு  கூ ட டு ப்  ப ெ ா றி மு ள ்ற ள ய 
ஏறெடுத்தவும், இநத ஒப்ெநதத்ளத 
அமுல்ெடுத்த உரிய பசயன்முள்றகளை 
உருவாக்கவும் இரு அைசாஙகளிைதும் 
அதிகாரிகள மிகக் கிடடிய ஒரு திைத்தில் 
சநதிப்ொர்கள. 
1949 - 1964 வளையாை 15 வருடகாலப் 
ெகுதியில் இநதிய வம்சாவளிளயச் ் சர்நத 
184771 ் ெர் சுயவிருப்பில் நிைநதைமாக 1954 ல் 
இருநது பசயறொடடில் உளை திடடத்தின் 
கீழ் இலஙளகளய விடடுச் பசன்்றார்கள. 
இவபவாப்ெநதத்திறகளமய, 1965 இன் 
ஆைம்ெத்தில் இருநது பசயறெடும் திருப்பி 
அனுப்பும் திடடத்தின் கீழ் 600000 க்கு 
்மறெடட ஆடகள அடுத்த 15 வருடஙகளில் 
தாயகம் திருப்பி அனுப்ெப்ெடுவர். 
வ ரு ட ா ந த ம்  4 0 0 0 0  இ ந தி ய 
வ ம் ச ா வ ளி யி ை ரி ன் 
பவளி்யறுளகயாைது ்தாடடஙகளிலும் 
ஏளைய ெகுதிகளிலும் எமது மக்களுக்கு 
புதிய ்வளலவாய்ப்புகளை உருவாக்கும். 
பின்வரும் விடயஙகளில் இநத இநத 
ஒப்ெநதம் 1954 ஆம் ஆணடு ஒப்ெநதத்ளத 

விட முன்்ைற்றகைமாைதாக உளைது.

(அ) திருப்பி அனுப்ெப்ெடு்வாருக்கு 
இந திய பிைஜாவுரிளம வைஙக 
உறுதியளித்ததன் மூலமும் கடடாயமாக 
திருப்பி அனுப்பும் பகாளளகளய 
ஏ ற று க் ப க ா ண ட த ன்  மூ ல மு ம் 
இலஙளகயில் உளை இநதிய வம்சாவளி 
மக்கள பதாடர்ொை தைது கடப்ொடளட 
இநதிய அைசு அஙகீகரித்துளைது. 

(ஆ) ஊக்குவிப்புகள ஏதும் பசலுத்தத் 
்தளவயுமில்ளல. ஒருவர் 55 வயளத 
அளடயும் வளை திருப்பி அனுப்புதளல 
நிறுத்தி ளவக்கவும் ்தளவயில்ளல . 

( இ) இப்பிைச்சிளை தீர்வில் “நாடற்்றார்” 
எ ன் ்ற  எ ண ை க் க ரு  ப ெ ரு ம் 
பிைச்சிளைளய ஏறெடுத்தாது.
இலஙளகயைது நலனுக்காக ் மறபகாளை 
எதிர்ொர்க்கப்ெடும் நடவடிக்ளககள 
இலஙளகயர்கள அல்லாதவர்கள 
க ா ணி க் ப க ா ள வ ை வு 
பசய்வளதக்கடடுப்ெடுத்தும் முகமாக 
ஏறகை்வ ொைாளு மன்்றத்தில் 
சடடபமான்று அறிமுகப்ெடுத் தப் 
ெடடுளைது. அ்த்ொல் இலஙளகயர் 
அல்லாத வர்கள ்வளலவாய்ப்பிளைப் 
ப ெ ற று க் ப க ா ள வ ள த 
மடடுப்ெடுத்துவதறகாை ஒரு சடடமூலம் 
விளைவில் அறிமுக்கெடுத்தப்ெடவுளைது. 
18 வயதுக்கு ்மறெடட சகலருக்கும் 
அளடயாை அடளட விநி்யாகிப்ெதன் 
மூலம் சடட வி்ைாத குடிவரு்வார் 
பதால்ளலகளை இல்லாபதாழிக்க 
அைசாஙகத்திறகு உதவும் மூன்்றாவது 

சடடமூலம் ஒன்றும் ொைாளுமன்்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்ெடவுளைது. சடட வி்ைாத 
கு டி வ ரு ெ வ ர் க ளு க் கு  எ தி ை ா ை 
நளடமுள்றகள அதிகரிக்கப்ெடடுளைை. 
இந்நாக்கத்தின் நிமித்தம் இைாணுவம், 
கடறெளட ஆகியவறறின் கடடுப்ொடடின் 
கீழ் காைப்ெடுகின்்ற ளக்யாைப் 
பிை்தசஙகள திரு்காைமளல, புத்தைம் 
ஆகியவறள்ற தைது கிைக்கு, ்மறகு 
எல்ளலகைாக பகாணடிருக்கும்.

( சிறிமாவின் அறிக்ளகத் பதாடரும் ) 

அடிக்குறிப்பு : 
இநத வாை அறிக்ளகயின் ெடி 
இநதிய வம்சாவளியிைளை திருப்பி 
அனுப்புவதன் ஊடாக உளநாடடு சிஙகை 
மக்களுக்கு பெருந்தாடடஙகளிலும் 
பி ்ற ப த ா ழி ல்  வ ா ய் ப் பு க ளி லு ம் 
வாய்ப்ளெ ஏறெடுத்திக்பகாடுக்க சிறிமா 
எணணியுளைளம பதரியவருகின்்றது. 
/ / ் த ா ட ட ங க ளி லு ம்  ஏ ள ை ய 
ெகுதிகளிலும் எமது மக்களுக்கு புதிய 
்வளலவாய்ப்புகளை உருவாக்கும். //
மளலயக மக்கள காணி பகாளவைவு 
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

ம ட டு ந க ரி ன் 
கால்ெநதாடடம் 
அ த ன் 
வ ை ல ா ற றி ல் 
1970, 80 களில் 
்தசிய ரீதியில் 
மு க் கி ய த் து வ ம் 
ப ெ ற ்ற த ா க 
விைஙகியுளைது. 
இக்காலகடடத்தில் 

் தசிய மடடத்தில் நளடபெறும் 
கால்ெநதாடடப் ் ொடடிகளில் மடடக்கைப்பு 
மாவடட கால்ெநதாடட அணி ஏளைய 
மாவடட அணிகளுக்குச் சவால் விடும் 
ெலமாை அணியாகத் திகழ்நதுளைது. 
அத்துடன் அக்காலத்தில் இலஙளகக்கு 
வருளக தநத ்மறகு ஐ்ைாப்பிய 
நாடுகளின் (இஙகிலாநது, பிைான்ஸ, 
்ஜர்மனி) சுறறுலா கால்ெநதாடட 
அணிகள ெலவறறுக்குச் சவால் பகாடுத்த 
இலஙளகயின் ஒரு மாவடட அணியாகவும் 
மடடக்கைப்பு கால்ெநதாடட அணி 
திகழ்நதுளைது.
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ம ட டு  ந க ரி ன்  க ா ல் ெ ந த ா ட ட ப் 
ெணொடடில் அணிக்கு ஏழு வீைர்கள 
ெஙகு ெறறும் விலகல் முள்றயிலாை 
கால்ெநதாடடப் ்ொடடிகள மிகவும் 
சுவாைசியம் மிக்களவயாகவும் அதிகைவு 
ொர்ளவயாைர்களைக் பகாணடதாகவும், 
பு்ற நகர்க் கிைாமஙகளின் கால்ெநதாடடத் 
தி ரு வி ை ா வ ா க வு ம்  ந ள டப ெ ற று 
வருகின்்றை. இப்்ொடடிகளூடாக்வ 
சி ்ற ந த  க ால் ெ ந த ா ட ட  வீ ை ர்க ள 
வைருவதறகாை வாய்ப்புக்களும் 
ஏதுவாகின்்றை.

இ ந த  வ ள க யி ல்  மு க த் து வ ா ை ம் 
ளலறஹவுஸ விளையாடடுக் கைகத்திைர் 
வருடாநதம் அணிக்கு ஏழு வீைர்கள இலஙளக கிரிக்பகடடில் நடநததாக 

குற்றஞசாடடப்ெடும் ஊைல் குறித்து 
இலஙளக ஜைாதிெதி, இலஙளக 
பிைதமர், விளையாடடு அளமச்சர் 
ஆகி்யாருக்கு விரிவாை தகவல்களை 
பகாடுத்திருநததாக சர்வ்தச கிரிக்பகட 
கடடுப்ொடடுச் சளெயின் ஊைல் எதிர்ப்பு 
பிரிவின் முகாளமயாைர் அபலக்ஸ 
மார்சல் கூறியுளைார்.

அவர் தற்ொது இலஙளக வநதுளைார்.

ெஙகுெறறும் விலகல் முள்றயிலாை 
சுறறுப் ்ொடடியிளைச் சி்றப்ொக 
ஒழுஙகளமத்து நடத்தி வருகின்்றளம 
குறிப்பிடத்தக்கது.

இவவிதம் இவவருடத் திறகாக 
ளலறஹவுஸ கைகத்திைால் கடநத 
29,30 ஆம் திகதிகளில் நடத்தப்ெடட 
கால்ெநதாடடச் சுறறுப் ்ொடடியில் 
மடடக்கைப்பு மாவடட கால்ெநதாடடச் 
சஙகத்தில் அஙகத்துவம் வகிக்கின்்ற 
க ை க ங க ளி ன்  3 2  அ ணி க ள 
ெஙகுெறறியிருநதை.

இதில் இறுதிப் ்ொடடிக்கு யஙஸடார் கைக 
அணியும், ்கால்டபிஸ கைக அணியும் 
தகுதி பெறறிருநதை. இறுதிப்்ொடடியில் 
யஙஸடார் கைகம் 4:0 எனும் ்ெறுகைால் 
பவறறி பெறறு நான்காவது முள்றயாகவும் 
ளலறஹவுஸ கிணைத்ளதக் ளகப்ெறறிக் 
பகாணடது.

ளலறஹவுஸ விளையாடடுக் கைகத் 
தளலவர் திரு.்வநதன் அவர்களின் 
தளலளமயில் நளடபெற்ற இச்சுறறுப் 
்ொடடியில் பிைதம அதிதியாக 
மடடக்கைப்பு மாவடட நாடாளுமன்்ற 
உறுப்பிைர் ச.வியா்ைநதிைன் அவர்களும், 

இலஙளக கிரிக்பகடடில் நடநததாக 
குற்றஞசாடடப்ெடும் ் மாசமாை ஊைல்கள 
குறித்த புலைாய்வின் ஒரு ெகுதியாக 
தாம் இலஙளக வநதுளைதாக அவர் 
பதரிவித்துளைார்.

புலன்விசாைளை பதாடரும் நிளலயில், 
இளவ குறித்த ்மலதிக தகவல்களை 
கூறுவது உசிதமாைதல்ல என்றும் அவர் 
குறிப்பிடடுளைார். இருநத்ொதிலும் இது 
குறித்த பூைைமாை தகவல்களை தாம் 
ஜைாதிெதி, பிைதமர் மறறும் விளையாடடு 
அளமச்சருக்கு வைஙகியுளைதாகவும் 
அவர் கூறிைார்.

இலஙளக கிரிக்பகட கடடுப்ொடடுச் 
சளெக்காை ்தர்தல் நடக்கவிருக்கும் 
சூழ்நிளலயில், தற்ொளதய நிர்வாகம் 
தமக்கு முழுளமயாை ஒத்துளைப்ளெ 
வைஙகுவதாகவும் அவர் குறிப்பிடடார்.

இநத விசாைளை முடிய நீணட காலம் 
பிடிக்கலாம் என்றும் ஆைாலும் இளவ 
தற்ொது இலஙளகயில் நடக்கவிருக்கும் 
பதாடர்களுக்கு சம்ெநதமாைளவ அல்ல 
என்றும் அவர் கூறிைார்.

இவவாறு பிைகாசித்த மடடக்கைப்பு 
மாவடடக் கால்ெநதாடட அணியின் 
முன்கை வீைைாகக் கைமாடி கால்ெநதாடட 
இைசிகர்கள ெலரின் உளைஙகளைக் 
பகாளளை பகாணட ஒரு வீைைாகத் 
திகழ்நதவ்ை 'சீனியர்' எை கால்ெநதாடடத் 
து ள ்ற யி ள ை ச்  ச ா ர் ந ் த ா ை ா ல் 
பகௌைவத்துடன் அளைக்கப்ெடும் திரு 
நாளகயா பஜயசூரியம் அவர்கைாவார்.

1950 ஆம் ஆணடு ஏப்பிைல் மாதம் 22 
ஆந திகதி மடடுநகரில் பி்றநத இவர், 
மடடக்கைப்பு பமதடிஸத மத்திய 
கல்லூரியில் கல்வி கறறுளைார். 
ெ ா ட ச ா ள ல க்  க ா ல த் தி ் ல ் ய 
கால்ெநதாடடத்தில் ஆர்வங காடடிய இவர், 
ொடசாளலக் கல்வி நிள்றவளடநததும் 
மடடக்கைப்பு “ொடுமீன் பொழுது ்ொக்குக் 
கைகத்தில்” 1969 ஆம் ஆணடு தைது 19 
ஆவது வயதில் கால்ெநதாடட வீைைாக 
இளைநது பகாணடு இன்று வளை 
அக்கைகத்தின் உறுப்பிைைாக இயஙகி 
வருகின்்றார்.

தான் கல்வி கற்ற ொடசாளலயின் 
கால்ெநதாடடப் ெயிறறுைைாக தறசமயம் 
கடளமயாறறி வருகின்்றார். இவருளடய 
ெயிறசியில் உருவாக்கப்ெடட பமதடிஸத 
மத்திய கல்லூரியின் 16,17,18 வயதிறகுடெடட 
கால்ெநதாடட அணிகள ெல ்ொடடிகளில் 
ச ம் பி ய ை ா கி  ெ ா ட ச ா ள ல க் கு ம் 
மடடுநகருக்கும் பெருளம ்சர்த்து 
வருவளத நாம் சம காலத்தில் ொர்த்தும் 
அறிநதும் வருகின்்்றாம்.

இலஙளகயில் பதாளலக் காடசி 
அறிமுகமாகிய 1982 களில் ்தசிய 
விளையாடடு விைாவில் கால்ெநதாடட 
இறுதி ஆடடத்தில் பகாழும்பு மாவடட 
அணியுடன் ்ொடடியிடட மடடக்கைப்பு 
மாவடட அணி 2:1 எனும் ்ெறுகைால் 
்தால்வியுறறு இைணடாமிடத்ளதப் 
பெறறுக் பகாணடது. இப்்ொடடி 
ஒளிப்ெதிவு பசய்யப்ெடடு முதல் 
தடளவயாக ்தசிய பதாளலக் காடசியில் 
(கறுப்பு பவளளை நி்றத்தில்) ஒளிெைப்ெப் 
ெடடிருநதது. இப்்ொடடியில் ்தசிய 
வீைர்களைக் பகாணட ெலம் வாய்நத 
பகாழும்பு மாவடட அணிக்கு எதிைாக 
்கால் ்ொடட மடடக்கைப்பின் நடசத்திை 
வீைைாக திரு.நா.பஜயசூரியம் அவர்கள 
தடம் ெதித்துளைார்.

அக்காலத்தில் தமிழ், முஸலிம், ெ்றஙகி 
எனும் ்ெதஙகள எதுவுமின்றி தாம் 
மிகவும் நடபுடனும் ஒறறுளமயுடனும் 
கால்ெநதாடடத்தில் ஈடுெடடதைா்ல்ய 

்தசிய ரீதியில் ெலமாை அணியாகத் 
திகை முடிந த தாக வும்,  தமக்கு க் 
க ா ல் ெ ந த ா ட ட த் ள த  மி க வு ம் 
கணடிப்புடன் ெயிறறுவித்த திரு 
பைடைசொெதி அவர்களையும் திரு.
கு.பசௌநதைைாஜன் அவர்களையும் ம்றக்க 
முடியாதுளைதாகவும் கூறுகின்்றார்.

1 9 9 0  க ளி ல்  ம ட டு ந க ரி ன் 
கால்ெநதாடடத்தில் கைமாட ்வணடிய 
புதிய தளலமுள்றயிைர் ளமதாைஙகளில் 
கைமாட முடியாத அசாதாைை நிளலளம 
வலுப்பெறறு விளையாடடுத் துள்றயில் 
குறிப்ொக கால்ெநதாடடத்தில் வீைர்கள 
இல்லாத ஒரு பவறறிடம் உருவாை்ொது 
அவபவறறிடத்திளை நிைப்பிய மூத்த 
வீைர்களுள முக்கியமாை ஒருவைாக இவர் 
கால்ெநதாடடக் கைஙகளில் ஆடியளத 
நாம் கணடுள்ைாம். வி்சடமாக 
அப்்ொளதய இடர் மிகுநத காலத்தில் 
கால்ெநதாடடத்தில் ஆர்வஞ பசலுத்திய 
மிகச் சில இளையவர்களுடன் ்சர்நது 
அவவிளையவர்கள தைமாை வீைர்கைாக 
வைருவதறகு கைமளமத்த சீனியைாக 
இவர் விைஙகிைார்.

த ற க ா ல த் தி ல்  ம ட டு ந க ரி ன் 
கால்ெநதாடடத்தில் தி்றளம மிக்க 
ெல வீைர்கள உளை ்ொதிலும் 
அவர்களைத் ்தசிய மடடத்திறகு 
அளடயாைப்ெடுத்துவதறகுத் தளடயாக 
இருப்ெது பெரும்ொலாை கைகஙகளில் 
மு ள ்ற ய ா ை  ெ யி ற று ை ர் க ளு ம் 
ெ யி ற சி க ளு ம்  இ ல் ல ா ள ம ் ய 
எைத் தைது கணிப்ளெக் கூறும் 
இவர், தறகாலத்திலுளை வீைர்கள 
ெ யி ற று ை ர் க ள ை  ம தி க் கு ம் 
மைப்ொஙகு அற்றவர்கைாக வாழ்வது 
பெரும் குள்றயாக உளைதாகவும் 
ஆதஙகப்ெடுகின்்றார்.

குரு இல்லாத வித்ளத ொழ் என்ொர்கள 
அது ்ொல முள்றயாை ெயிறறுைரும் 
ெயிறசிகளும் இல்லாது விடடால் கால் 
ெநதாடடத்தில் முன்்ைறுவதில் ெல 
தளடகளை்ய எதிர் பகாளை ்வணடும் 
எைக் கூறும் மூத்த கால்ெநதாடட 
வீைரின் அறிவுளையிளை நமக்காை 
ொடமாகக் பகாணடு கால்ெநதாடடம் 
எனும் வித்ளதயிளை பவறறி பெ்றச் 
பசய்்வாம்.

Jiuuh[h nfsuPrd;

சி்றப்பு அதிதியாக மாவடட விளையாடடு 
அதிகாரி ்வ.ஈஸெைன் அவர்களும் 
ெஙகுெறறி பவறறி பெற்ற கைகஙகளுக்கு 
ெரிசுகளை வைஙகி ளவத்தார்கள.

இச்சுறறுப் ்ொடடியில் மூன்்றாமிடத்ளத 
யஙஸடார் கைகத்தின் வி அணியும் 
நான்காமிடத்ளத கதிபைாளி கைக 
அணியும் பெறறுக் பகாணடதுடன், சுறறுப் 
்ொடடியின் சி்றநத வீைைாக ்கால்ட பிஸ 
கைகத்தின் சாணு என்ெவரும் சி்றநத 
்கால் காப்ொைைாக யஙஸடார் கைகத்தின் 
பஜயநதக்குமார் எனும் வீைரும் பெறறுக் 
பகாணடார்கள.
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மடடுநகரின் ெைதத் தம்ெதியாை 
முைளிதைன் சதீஸகுமார் மறறும் திருமதி. 
பிைசன்யா சதீஸகுமார் இளைநது 
வைஙகிய “நர்த்தை நி்வதைம்” 
என்னும் நாடடிய நிகழ்வு உணளமயில் 
சி்றப்ொக அளமநதிருநதது. அைஙகமும் 
நிள்றநதிருநதது.

நடைாஜர் பூளச முதல் தில்லாைா மறறும் 
மஙகைம் வளை நடைத்தின் ெலவிதமாை 
உரு ப் ெ டிக ள ை யு ம்  உளை டக் கி ய 
ஒருமுழுளமயாை நாடடிய நிகழ்வாக இது 
அளமநதிருநதது.

அ்த்வளை ஒரு களலஞன் தைது 
குருளவ எவவாறு கைம் ெணை 
்வணடும் என்்ற அம்சத்துக்கு ஒரு 
இலக்கைமாகவும் இநத நிகழ்வு 
நடந்தறியது. “ளகச்சிலம்பு” என்னும் 
ஆடட வடிவம் எமது மடடக்கைப்பின் 

மணவாசளைளய நிள்றத்தது. சி்றப்ொகக் 
கூ்றக்கூடிய மறறுபமாரு நிகழ்வு 
சதீஸகுமார் தம்ெதியின் “சிவதாணடவம்”. 
இவர்கைது குருநாதர், ெைதசூடாமணி, 
ஸ்ரீ ம தி  சு ெ த் ை ா  கி ரு ெ ா க ை ை து 
ந டடுவ ா ங க த் தி ல்,  து ல் லி ய ம ாை 
ஜதிகூ்றலுடன், அணி்சர் களலஞர்களின் 
கூடடு முயறசியாக அது சளெ்யாளை 

பமய்ம்றக்கச் பசய்தது.
களலக்்காகிலத்தின் இநத நர்த்தை 
நி்வதைம் நிகழ்வில், மடடக்கைப்பின் 
மள்றநத களலஞர்கைாை அமைர் 
கலாபூ்ஷைம் ஜீவம் ்ஜாசப் மறறும் 
அமைர் லய இளசச் பசல்வன் ்வல்முருகு 
சிறிதைன் ஆகி்யார் குறித்த நிளைவு 
மலர் ஒன்றும் பவளியிடப்ெடடது. 

அதிதி ஒருவர் ‘மடடக்கைப்பில் நடைத்தின் 

வைர்ச்சி குள்றநது ்ொவதாக’ அஙகு உளையாறறுளகயில் கவளல பவளியிடடார். 
ஆைால், கடநத 3/5/2018இல் மடடக்கைப்பு கல்வி வலயத்திைைால் பவெர் ளமதாைத்தில் 
நடத்தப்ெடட “நாடடியாஞசலி 2018” நிகழ்வு மறறும் களலக்்காகிலத்தின் இநத “நர்த்தை  
நி்வதைம்” நிகழ்வு ஆகியளவ வைர்ச்சிப்்ொக்ளக்ய காணபிக்கின்்றை என்ெளதயும் 
இஙகு குறிப்பிடடாக ்வணடும்.

fyhtpj;jfh; kyh;tpop 
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E-mail: info@hotelnirutha.com
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ெயிர்களில் தாக்கும்  சில புதிய 
வளகயாை பூச்சிகளை நாம் இப்்ொது 
காைக்கூடியதாக இருக்கி்றது. இநத வளக 
பூச்சி,  புழுக்கள அ்நகமாக தக்காளி, 
உருளைக்கிைஙகு, பவஙகாயம், சிறு 
தானியஙகளில் 100 முதல் 200 முடளடகள 
பகாணட குவியல்களை இளலயின் 
அடிப்ெகுதியில் இடுகின்்றை.

இதிலிருநது பவளிவரும் புழுக்கள 
இளலகளைச் சுைணடி உணெதால் 
இளலகள ெச்ளசயத்ளத இைநது 
ப வ ள ள ை ய ா க க்  க ா ை ப் ெ டு ம் . 
அத்்தாடு இளவ சிலநதி ்ொன்று 
நூல் வளலகளைப் பின்னுவதால் ஒரு 
பசடியிலிருநது மறப்றாரு பசடிக்கு 
இலகுவாக தாவிச்பசல்லும். இதைால் 
பவகு்வகமாகப் ெைவி, ெயிர்களை அழிக்க 
வல்லை. எை்வ இவறள்ற அழிக்க, எப்ெடி 
இயறளக முள்றயில் பூச்சிக் பகால்லி 
தயாரிப்ெது என்று ொர்ப்்ொம்.     

முள்ற I -  3 சதவீதம் ்வப்பெணபைய், 5 
சதவீதம் ்வப்ெஙபகாடளடளய அளைத்து 
இைணளடயும் கலநது ெயிர்களுக்கு 
பதளித்தல்  அல்லது ஆடா்தாளட , 
எருக்கு, ்சாத்துக்கத்தாளை, துைசி, 

ஆடுதின்ைாொளல  இவறள்றபயல்லாம், 
சிறு துணடுகைாக பவடடி அளைத்து மாடடு 
்ஹாமியம் ்சர்த்து ஒரு ொளையில் 
இடடு ெத்து நாடகளுக்கு பின் 1/10 என்்ற 
முள்றயில் தணணி கலநது ெயிர்களுக்கு 
பதளிக்கவும். இது உஙகள ெயிர்களையும் 
காக்கும் சுறறு சூைளலயும் சுத்தமாக 
ளவத்திருக்கும்.

தயவு பசய்து எஙகள ்ொடடியில் 
ெஙகு்ொறறுெவர்கள இநத இயறளக பூச்சி 
பகால்லிளய பசய்து ெயன்ெடுத்துஙகள.     

rpahksh Mde;jh
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ம ட ட க் க ை ப் பி ன்  மு ன் ள ை ய 
தளலநகைஙகளில் ஒன்்றாக கருதப்ெடுவது 
திருப்பெருநதுள்ற (பெரியதுள்ற). 
கால னித் துவ ஆடசிக் கால த் தில், 
விணைாஙகாடு, ்வப்ெடித்துள்ற, 
பகாத்துக்குைம், கதலிவைம், பெரியதுள்ற 
்ொன்்ற ெல இடஙகள மக்கள பசறிநது 
பசழிப்ொக வாழ்நத இடஙகள. ஒரு 
பகாளளை ்நாய் காைைமாக மக்கள 
அஙகிருநது பவளி்யறி ெல ஊர்களுக்கு 
இடம்பெயர்நது பசன்றுவிடடைர்.

இப்ெடியாக பசழிப்ொை புைாதை 
மடடக்கைப்பின் ஒரு நகைாக (கப்ெல்கள 
வநதளடயும் இடமும் கூடவாம்) இருநத 
பெரியதுள்ற இன்று பசழிப்பிைநது 
மாநகை சளெயின் குப்ளெகளை க் 
பகாடடும் இடமாக மாறியுளைது. அநதக் 
குப்ளெ இன்று ்மடாக மக்களுக்கு 
அபசௌகரியத்ளத ஏறெடுத்தும் ஒன்்றாக 
மாறியுளைது. இதில் மலக்கழிவும் 
அடஙகும்.

அநதக் குப்ளெ ் மடளட எதிர்த்தும், அஙகு 
பதாடர்நது கழிவுகளை பகாடடக்கூடாது 
என்று ்காரியும் ்ொைாடும் அநதப் ெகுதி 
மக்களின் மாநகைசளெக்காை பிைதிநிதி, 
கிளி என்று பசல்லமாக அளைக்கப்ெடும், 
எம். சணமுகலிஙகம்.

பெரியதுள்ற புதிதாக மாநகைசளெயுடன் 
இளைக்கப்ெடட ஒரு ெகுதியும் கூட.

அநதக் கிைாம மக்கைால் பி்ைரிக்கப்ெடட 
இவர் ஒரு அைசியல் கடசியில் 
்வடொைைாக நிறுத்தப்ெடுவதாக 
இறுதிவளை வாக்குறுதி வைஙகப்ெடடு, 
தான் இறுதியில், ெடடியலில் இருநது 
ஒதுக்கப்ெடடதாக கூறுகி்றார்.
 
ஆைாலும், மக்களின் ஆதைவுடன், 
சு்யச்ளசயாக ்ொடடியிடடு இவர் 
பவறறிகைமாக ்தர்நபதடுக்கப்ெடடார்.

இப்்ொது மாநகைசளெயின், அதன் 
்மயரின் அபிவிருத்தி நடவடிக்ளகக்கு 
தான் முழுதாக ஆதைவு வைஙகிவருவதாக 
கூறும்  சணமுகலிஙகம், ஆைால், 
பெரியதுள்ற குப்ளெ பகாடடும் 
வி வ க ா ைத் தி ல்  ம ாத் தி ை ம்  த ான் 
மாநகைசளெயின் நிளலப்ொடளட 
கடுளமயாக எதிர்ப்்ென் என்கி்றார்.

மாநகைசளெ வடடளகயில், பெரியதுள்ற 
்வகமாக மக்கள குடி்யறும் ஒரு 
ெகுதி. அஙகு ்வறு ெல ்தளவகள 
இரு க் கின்்ற ை. பத ரு விைக்கு க ள 
ஓைைவுக்கு பொரு த் தப்ெடடுளை. 
பதருக்களை அளமப்ெது ்ொன்்ற ெல 
்தளவகள இன்ைமும் இருக்கின்்றை. 
ஆைால், குப்ளெளய அஙகு வநது 
பகாடடுவளத தடுத்து நிறுத்துவ்த தமது 
தற்ொளதய மிகப்பெரிய இலக்கு, சவால் 
என்கி்றார் அவர். இநத விவகாைம் தற்ொது 
நீதிமன்்றத்தில் இருக்கி்றது. நீதிமன்்ற 
தீர்ப்புவளை இவர்கள காத்திருக்கி்றார்கள.

அைசியல் கடசிகளின் அழுத்தஙகளுக்கு 
மத்தியிலும், மக்கைால் ்நைடியாக்வ 
பி்ைரிக்கப்ெடடு, ்தர்நபதடுக்கப்ெடட 
இவர், உளளூைாடசியின் அடிப்ெளட 
அம்சஙகளில் ஒன்்றைாை ்நைடி மக்கள 
பதரிவுக்கு ஒரு உதாைைம். ஏளைய 
அம்சஙகளிலும் புைாதை நகைாை 
திருப்பெருநதுள்றயின் ஊடாக இவைது 
ெஙகளிப்பு  மாநகருக்கு உதவடடும்.

இலஙளகயில் அனுடடிக் கப்ெடும் 
்தசிய வாசிப்பு மாதத்ளத முன்னிடடு 
மடடக் கைப்பு மாந கைசளெ ெல 
ஏறொடுகளை பசய்து வருகின்்றது.

இதறகாை பசயலணித்திடடம் ஒன்ள்றயும் 
அது வளையறுத்துளைது.

இதறகாை ெல நடவடிக்ளககளை 
இநத மாதத்தில் மாநகைசளெ எடுத்து 
வருவதாக மாநகை துளை ஆளையாைர் 
தைஞசயன் “அைஙகம் பசய்திகள” 
ெத்திரிளகக்கு பதரிவித்தார். இதறகாை 
விழிப்புைர்வுத் திடடத் தின் கீழ் 
நூலகஙகள எஙகிலும் ெதாளககள 
கடடப்ெடடுளைை.

மாநகைசளெயின் 4 நூலகஙகள மறறும் 
5 வாசிப்பு அள்றகளில் புத்தகஙகளை 
் ச க ரி க் க  தி ட ட மி ட ப் ெ டடுளைது. 
அ ள ை வ ரு க் கு ம ா ை  க ட டு ள ை , 
சித்திைம், கவிளத ்ொடடிகளை 
மாநகை சளெ நடத்தவுளைது. இதறகு 
விணைப்பிப்ெவர்க ள இம்மாதம் 
15ஆம் திகதிக்கு முன்ைதாக மாநகை 
நூலகஙகளை பதாடர்புபகாளைலாம். 
இதளைவிட  ெளளிக்கூட மடடத்தில், 
விைா - விளடப்்ொடடிகளும் நளடபெறும்.
இம்மாதம் புத்தகக் கணகாடசி ஒன்று 
ஏறொடாகியுளைது. இதில் இலஙளகயின் 
சி ல  பி ை ெ ல  நூ ல் ப வ ளி யீ ட டு 
நிறுவைஙகள ெங்கறகவுளைை. 
அதளைவிட புளகப்ெடப் ்ொடடி ஒன்றும் 
நடத்தப்ெடவுளைது. விரும்புெவர்கள 
நூலகஙகள அல்லது மாநகை சளெளயத் 
பதாடர்புபகாளைவும்.

இவறள்றவிட சஞசிளக பவளியீடு, 
நூலக சிைமதாைப் ெணிகள, புத்தகக் 
பகாளவைவு, நூலக அஙகத்தவரின் 
எணணிக்ளகளய அதிகரித்தல், புதிய 
அஙகத்தவர்களுக்கு 50 வீத கழிவு 
வைஙகல், கருத்தைஙகு ஆகியவறறுக்காை 
ஏறொடுகளும் பசய்யப்ெடடுளைை என்று 
துளை ஆளையாைர் பதரிவித்தார்.

் த சி ய  வ ாசி ப் பு  ம ாத த் தி ள ை 
முன்னிடடு மடடக்கைப்பு மாநகை சளெ 
“புத்தகக் கணகாடசி” ஒன்ள்ற இம்மாத 
இறுதியைவில் நடத்த ஏறொடு பசய்கி்றது.

இந தப் புத் த கக் கணகாடசியில் 
இலஙளகயின் சில பிைெலமாை 
புத்தக பவளியீடடு நிறுவைஙகள 
கலநதுபகாளைவுளைை.

அ ் த ் வ ள ை ,  ம ட ட க் க ை ப் பு 
எழுத்தாைர்களின் புத்தகஙகள மறறும் 
மடடக்கைப்பு ெறறிய புத்தகஙகளுக்கும் 
இநத புத்தக கணகாடசியில் இடமளிக்க 
மாநகை சளெ திடடமிடடுளைதாக மாநகை 
துளை ஆளையாைர் தைஞசயன் 
கூறியுளைார்.

அதன்ெடி, மடடக்கைப்பு மாநகை சளெ 
மணடெத்தில் நடத்த திடடமிடப்ெடடுளை 
இநத புத்தகக் கணகாடசியில் ஒரு 
ெகுதி மடடக்கைப்பு புத்தகஙகளுக்கு 
ஒ து க் க ப் ெ ட டு ள ை து .  இ ங கு ள ை 
எழுத்தாைர்கள அநதப் ெகுதியில் தமது 
புத்தகஙகளை காடசிப்ெடுத்த முடியும். 
அவறள்ற அஙகு ளவத்து விறெளை 
பசய்ய நிளைப்ெவர்கள அவறள்ற 
அங்க்ய விறெளை பசய்துபகாளைவும் 
முடியும். அதறகு மாநகை சளெயால் 
கடடைம் அ்றவிடப்ெட மாடடாது. 
விரும்புெவர்கள உடைடியாக மாநகை 
சளெளய பதாடர்புபகாளளுமாறு 
்கடகப்ெடுகின்்றைர்.

்தசிய வாசிப்பு மாதத்திளை முன்னிடடு 
ஆசிய மன்்றத்தின் அனுசைளையுடன் 
மடடக்கைப்பு மாநகை சளெயால் 
பு ள க ப் ெ டக்  க ணக ா டசி  ஒ ன்று 
நடத்தப்ெடவுளைது.

ெ ல் ் வ று  வ ள க ய ா ை 
ப த ா னி ப் ப ெ ா ரு ட க ளி ல் 
நளடபெ்றவுளை இநத புளகப்ெடக் 
க ணக ா ட சி யி ல்  க ல ந து ப க ாளை 
விரும்பும் புளகப்ெடக் களலஞர்கள 
இம்மாதம் 10 ஆம் திகதிக்கு முன்ைதாக 
மடடக்கைப்பு மாநகைசளெ அல்லது 
நூலகஙகளை பதாடர்புபகாளளுமாறு 
்கடகப்ெடுகி்றார்கள.

மாநகைசளெயின் வருமாை அ்றவீடடு 
மாதத்துக்கு அனுசைளை வைஙகிய ஆசிய 
மன்்றம் இநத நிகழ்வுக்கும் அனுசைளை 
வைஙகுகி்றது

1. கல்லடி சாநதி திளையைஙகு முதல் 
மஞசநபதாடுவாய் பதாழில்நுடெ 
கல்லூரி அணளமவளை குறிப்ொக 
நாவறகுடா ெடுகாடடார் வீதி சநதி வளை 
மடடு கல்முளை பநடுஞசாளலயின் 
மத்தியில் நிறுவப்ெடாதுளை வீதிவிைக்கு 
கம்ெஙகளை நிறுவுதல். (  அளவ 
மாநகைசளெயின் கடளம்யா அல்லது 
வீதிஅபிவிருத்தி அதிகாைசளெயின் 
கடளம்யா பதரியாது)

2 .மாநகரின் முக்கிய இடஙகளில் 
வீ தி ச் ச மி க் ள ஞ  வி ை க் கு க ள ை 
பொருத்துதல். புனித மிக்்கால் 
கல்லூரிச்சநதி,  நீதிமன்்ற சநதி,  
பிை்தச பசயலக சநதி, மணிக்கூடடு 
் க ா பு ை ச் சு ற று வ ட ட ம் ,  பி ை த ா ை 
் ெ ரூ ந து  நி ள ல ய ச் சு ற று வ ட ட ம், 
காவல் நிளலயச்சுறறுவடடம், அைசடி 
மணிக்கூடடு ்காபுைச்சுறறு வடடம், GV 
ளவத்தியசாளலச் சுறறுவடடம், திருமளல 
வீதியில் புளகயிைத நிளலய வீதிச்சநதி, 
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Gayathri medicals அருகாளமயில் 
ஊ்றணிச்சநதி, திருப்பெருநதுள்றச்சநதி, 
கல்லடியில் சைவை வீதிச்சநதி, கல்லடி 
மணிக்கூடடு ்காபுைச்சுறறுவடடம், 
சிவாநநத வித்தியாலயச்சநதி மறறும் 
அதறகு முன்ைாலாை சநதி (சஞசீவி 
மருத்துவமளை அருகில்) ஆகிய 
இடஙகளில்.

3. மள்றநத முன்ைாள அளமச்சர் 
திரு . ் தவநாயகம் அவர்களின் 

தி ட ட த் தி ற க ள ம ய  த ற ப ெ ா ழு து 
ம டடு ந க ர்  நு ள ை வ ா யி ல்  உளை 
இ ட த் தி ற கு  அ ரு கி லி ரு ந து 
ம று க ள ை க் கு  ப த ா ங கு ெ ா ல ம் 
அளமக்கலாம்(்ெைாதளை பூஙகாவில் 
உளைது ்ொன்று), இப்ொலத்திறகும் 
பவளளைப்ொலத்திறகும் இளடயில் 
நீரூறறு ஒன்றிளை அளமக்கலாம், 
்மலும் அதைருகில் சிறுெடகுச்சவாரி 
ஆைம்பிக்கலாம்.

4. நாவலடியில் சுறறுலா வலயம் அல்லது 
Theme park ஒன்றிளை அளமக்கலாம்.

5 .  ம ா ந தீ வு  ள வ த் தி ய ச ா ள ல 
மூ ட ப் ெ டு மி ட த் து  அ த ன் 
இ ய ற ள க த் த ன் ள ம க் கு  ஏ ற ெ 
இலஙளகயின் இைணடாவது மிருக 
காடசிச்சாளலயிளை அளமக்கலாம்.
(மாநதீவாைது சிள்றச்சாளலகள 
திளைக்கைத்திறகு வைஙகப்ெடுமாயின் 
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கா '  இலக்கிய வடடம் அைஙகம் 
ெத்திரிளகயின் அனுசைளையில் 
“தூரிளக்யநதியுடைாை ஒரு உளையாடல்” 
எனும் கலநதுளையாடளல 22.09.2018 அன்று 
காளல 9.00 மணிக்கு அைஙகம் ்கட்ொர் 
கூடத்தில் ஒழுஙகு பசய்திருநதது. 
இதன் அறிமுக உளைளய 'கா' இலக்கிய 
வ ட ட  உ று ப் பி ை ர்  ப ச ா. பி ைச ாத் 
அவர்களும், பதாடக்கவுளையிளை 
கலாநிதி.சு.சிவபைத்திைம் அவர்களும் 
ஆறறிைார்கள.

ஓவியம் எனும் காடசி பமாழிதான் 
மனிதனின் முதல் பமாழியாகும். 
மனித வைர்ச்சியில் காடசி பமாழி 
வைர்த்பதடுக்கப்ெடாமல் வாய்பமாழி்ய 
வ ை ர்த்ப த டுக் க ப் ெ ட டது.  ஓ வி ய ர் 
புக்ைந தி தைது ஓவியஙகளை 
ம க் க ளு க் க ா ை து  எ ன் கி ன் ்ற ா ர் . 
அதாவது மக்கள அவ ஓவியஙகளைப் 
ொர்த்து விைஙகவில்ளல்ய எைச் 
பசால்லக்கூடாது. மக்களுக்கு அது 
விைஙக ்வணடும். அவர்களுளடய 
பமாழியில் அளவ பசால்லப்ெட ் வணடும் 
என்ெதில் கவைமாக இருக்கின்்றார். 
அவருளடய பெரும்ொலாை ெளடப்புகள 
ம னி த  கு ல த் தி ன்  அ வ ல த் ள த 
பவளிப்ெடுத்துெளவயாகும். ஈைப் ்ொர், 

குஜைாத் நில நடுக்கம், சாதி ்மாதல்கள 
எை மனித குலத்தின் துயைத்ளத 
ெஙகிடுெவைாக இருநது வருகின்்றார். 
மக்கள கூடும் இடஙகளில்த்தான் தைது 
ஓவியக் கணகாடசிகளை நடாத்தவதாகக் 
கூறும் புக்ைநதி,  ஈைப் ்ொரில் 
தமிழ்மக்கள ெடட ்வதளைகளும் 
துயைஙகளும்தான் தன்ளை இவவாறு 
ஒரு ஓவியைாக்கியது என்கின்்றார். 
‘எைது ஓவியஙகள ஈைப் ்ொர் ெறறி 
இருநதாலும் அளவ ஒரு விதத்தில் 
எஙபகல்லாம் யுத்தமும் அழிவும் 
இருக்கின்்ற்தா அவர்களுக்பகல்லாம் 
ப ெ ா து வ ா ை த ா க த் த ா ன் 

இருக்கின்்றை’  என்கின்்றார்.  83 யூளல 
இைப்ெடுபகாளலயிளைத் பதாடர்நது 
அதன் தாக்கத்தின் காைைமாக 'எரியும் 
வர்ைஙகள' என்்ற ஓவியத் பதாகுப்ளெ 
பவளியிடட புக்ைநதி அவர்கள 
அதனுடன் நின்றுவிடாது இன்றுவளை 
ஈைத்தில் நடநத யுத்த அவலஙகளையும்  
யுத்தத்தின் பின்ைைாை மக்களின் 
நிளலயிளையும் பதாடர்ச்சியாக 
வளைந த் தாடு ஈைப்்ொைாடடம் 
பதாடர்ொக 100 க்கும் ்மறெடட 
ஓவியஙகளை வளைநது, அவறள்ற 
இநதிய அைவிலும் சர்வ்தச அைவிலும் 
காடசிப்ெடுத்தியும் உளைளம அவர் 
ஈைத்தமிைர்கள ் மல் பகாணட உைர்வின்  
பவளிப்ொடளட எடுத்துக்காடடுவதாக 
அளமகின்்றை.

ஈைத்ளதப் பொறுத்தவளை யுத்த 
பவளிப்ொடடு ஓவியஙகளை முதன் 
முதல் வளைநதவைாக ஓவியர் மாறகு 
அ வ ர் க ் ை  க ா ை ப் ெ டு கி ன் ்ற ா ர் . 
அவருளடய 'அவதி,' 'யூளல 83;' என்ெளவ 
குறிப்பிடடுச் பசால்லக்கூடியைவாகும். 
இவளைத் பதாடர்நது அ்ைகமாக 
எல்லா தமிழ் ஓவியர்களும் யுத்த 
ப வ ளி ப் ெ ா ட டு  ஓ வி ய ங க ள ை 
வளைநதவர்கைாக இருநத ்ொதிலும். 
புக்ைநதி்ொல் இவவைவு பதாளகயாை 
ஓவியஙகளை எவரும் வளையவில்ளல 
எ ன் ெ து  க வ னி க் க த் த க் க த ா கு ம் . 
இந தவளகயில் ஈைத் தின் யுத் த 
அவலத்திளை காடசி பமாழியினூடாக 
ஆவைப்ெடுத்தியிருப்ெதும் அவருளடய 

முக்கிய ெணியாக இருக்கின்்றது.

களலஞன் தான் வாைாத, தான் 
அனுெவிக்காத ஒரு விடயம் பதாடர்ொக 
ெளடப்புக்களை ்மறபகாளைலாமா 
என்ெது இஙகு பொதுவாக ்மபலழுநத 
ஒரு ்களவியாகும். தைது உடல்தான் 
தமிைகத்தில் இருநத்த தவிை தைது 
ஆத்மா ஈைத்தி்ல இருநதது எை ஓவியர் 
புக்ைநதி ெதிலளித்தார். அத்துடன் 
இறுதி யுத்தத்தின் அனுெவஙகளை ெல 
்ொைாளிகளிடமும் பொதுமக்களிடமும் 
அ றி ந து  உ ை ர் ந து  அ வ ற ள ்ற 
உயி்ைாடடமாக வளைநததாகவும் 
குறிப்பிடடார்.

களலஞன் ஒரு ெக்கத்ளத மாத்திைமன்றி 
சம்ெவத்தின் எல்லாப் ெக்கஙகளையும் 
ப வ ளி ப் ெ டுத் து ெ வ ை ாக  இ ரு க் க 
்வணடும். அநதவளகயில் ஈைத்தில் 
நடநத ச்காதைப் ெடுபகாளலகள ெறறி 
உஙகள ெதிவு என்ை என்று ஒரு ்களவி 
்கடகப்ெடட்ொது ஓவியர் புக்ைநதி 
தான் எளதச் பசய்ய ்வணடும் என்ெதில் 
பதளிவாக இருப்ெதாகக் குறிப்பிடடார். 
அவருளடய அநதப் ெதில் அவளை ஒரு 
களலஞைாக அன்றி ஒரு ்ொைாளியாக்வ 
இைஙகாடடியது.

ச்காதைப் ெடுபகாளலகள மடடுமன்றி 
கடடாய நிதி வசூலிப்பு, கடடாய 
ஆட்சர்ப்பு, என்று ஒரு துன்பியல் 
அைங்கறியளத தமிழ் மக்கள அவவைவு 
இலகுவில் ம்றநதிருக்க மாடடார்கள, அநத 
வலியும் சுளமயும் இலகுவாைதல்ல. 
இலக்கியத்தில் இவவா்றாை உைர்வுகள 
ெதிவு பசய்யப்ெடடைவு ஓவியத்தில் 
ெதிவு பசய்யப்ெடாததும் எமது ஓவியக் 
களலஞர்களின் ஒரு ெக்கச் சார்புத் 
தன்ளமளய பவளிக்காடடுவதாக 
இருக்கின்்றது. இருநத்ொதும் கடடாய 
ஆட்சர்ப்பு பதாடர்ொை வலிளய 
கமலா வாசுகி அவர்கள 'எைது பிளளை 
யுத்தத்துக்கு அல்ல' எனும் ஓவியத்தின் 
மூலம் பவளிக்காடடுகின்்றார். இவவாறு 
யுத்தத்தின் எல்லா நிளலகளையும் 
தமது ெளடப்பினூடாக பவளிக்பகாணடு 
வரும்்ொது அது ஈைத்து யுத்தம் 
பதாடர்ொை பமாத்த உைர்வுகளின் 
பவளிப்ொடாக இருக்கமுடியும்.

கலநதுளையாடலில் ெஙகுபகாணட 
ஒருவர் 'உஙகளுளடய ஓவியஙகள 
சமகாலத்தளவயாக இல்ளல, அளவ 
பெருமைவுக்கு இயல்ொைளவயாக 
இருக்கின்்றை. ஏன் நீஙகள சமகால 
ஓவியஙகளைப் ெளடப்ெதில்ளல' எை ஒரு 
்களவிளயக் ்கடடார். அதறகு ஓவியர் 
'சமகாலம் என்்றால் என்ை? நான் சமகால 
ஓவியஙகளைத்தான் ெளடக்கின்்்றன். 
1983ம் ஆணடும் எைக்குச் சமகாலநதான் 
இப்்ொதும் சமகாலம்தான்' என்்றார். 
இநதக் ்களவிளயக் ்கடடவர் ஓவியம் 
பதாடர்ொக சரியாை புரிதலுடன் 
்கடடதாக எைக்குத் பதரியவில்ளல. 
ஆயினும் இன்று மடடக்கைப்பில் நவீை 
ஓவியர்கள என்று பசால்லப்ெடுெவர்களின் 
்வதவாக்கியமாக 'சமகால ஓவியம்' 
எனு ம்  ப ச ால்  ந ள டமு ள ்ற யி ல் 
உளைதளை அறியக் கூடியதாக 
இருக்கின்்றது. களலவைலாறறிைதும் 
அநத வைலாறறினூடு வைர்நது வநத 
களலக் பகாளளக பதாடர்ொகவும் 
்ொதிய விைக்கமின்றி 'சமகாலம்' எனும் 
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கைத்ளதவிடுத்தான், மைத்ளதஎடுத்தான்!

இைளமப்ெருவத்தில் ஏறெடுகின்்ற 
எணைக் கிைர்ச்சியி்ல கணகள 
க ல ப் ெ து ம்  க ா த ல்  சு ை ப் ெ து ம் 
இருொலாருக்கும் இயறளகயாை்த. 
அவவாறு கருத்பதாருமித்த காதலர்கள 
ஒ ரு வ ள ை ப ய ா ரு வ ர்  எ ண ணி 
பயணணி ஏஙகித் தவித் தலும், 
இருவரும் தனிளமயில் சநதிக்கத் 
துடித்தலும், சநதித்த்ொது ஆளச்யாடு 
அளைத்தலும், உடல்கள கலத்தலும், 
உ்றவில் களித்தலும், பின்ைர் அநத 
இ ன் ெ த் ள த  நி ள ை த் த லு ம் த ா ன் 
கு றி ஞ சி த் தி ள ை க் கு ரி ய 
அ க ப் ப ெ ா ரு ள க ை ா கு ம் . 
புைர்தலும் புைர்தல் நிமித்தமும் 
குறிஞசித்திளையின் உரிப்பொருள 
என்று பதால்காப்பியம் பசால்கி்றது.

அத்தளகய குறிஞசி நிலத்தி்ல 
வாழ்கின்்ற கடடாை உடல்பகாணட 
இளைஞன் அவன். காண்ொளைக் 
கவர்நதிழுக்கும் ்ெைைகன். அ்த ஊரில் 
வாளிப்ொை உடலும், கவர்ச்சியாை முகமும் 
பகாணட ஒரு பெணணி்ல அவனுக்குக் 
காதல் பி்றக்கி்றது. அவள ்வறு 
யாருமல்ல. சின்ை வயதில் அவ்ைாடு 
சிறுவீடுகடடி விளையாடியவளதான். 
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ஆைால் இப்்ொது ெருவ மஙளக. அவள 
மீது பகாணட ஆளசமிகுதியால் அவளின் 
வீடு்தடி அவன் பசல்கி்றான். அவளை 
பவளி்ய காைவில்ளல. “வீடடில் யாரும் 
இல்ளல்யா” என்று குைல் பகாடுக்கி்றான். 
“யாைாவது இருநதால், தாகமாக இருக்கி்றது 
குடிப்ெதறகுக் பகாஞசம் தணணீர் 
கிளடக்குமா?” என்று ்கடகி்றான்

வீடடினுள்ையிருநத அவளின் தாய்க்கு 
அவைது குைல் ்கடடுவிடுகி்றது. 
உட்ை அவள மகளைக் கூப்பிடடு 
யா்ைா தணணீர் ்கடகி்றார்கள. நீ 
பசன்று அநதப் பொறகலசத்தி்ல 
தணணீர் பமாணடு அவனுக்குக் 
பகாடுத்துவிடடுவா என்று பசால்கி்றாள. 
அவளும் அவவா்்ற பொன்ைால் பசய்த 

கலசத்தி்ல தணணீர் எடுத்துக்பகாணடு, 
வீடடுக்குளளிருநது வாசலுக்கு வருகி்றாள. 
க ல ச த் தி ் ல யி ரு க் கு ம்  த ணணீ ர் 
சிநதிவிடாதெடி ஆடாமல், அளசயாமல் 
அன்ைம்்ொல அவள நடநது வருகி்றாள. 
அவளின் அைகி்ல அவன் ஒருகைம் 
பசாக்கிப் ்ொகின்்றான். வாசலுக்கு 
வநத அவளமீது ளவத்தகணகளை 
இளமக்காமல் அெெடி்ய ொர்த்துக் 
ப க ா ண டி ரு க் கி ்ற ா ன் .  அ வ ளி ன் 
அைளகபயல்லாம் அப்ெடி்ய மைதிைால் 
விழுஙகுகின்்றான். அவன் சின்ை வயதில் 
தன்்ைாடு ெைகியவன்தான் என்று 
அவள அளடயாைம் கணடுபகாளகி்றாள. 
அதைால், அவளைப்ொர்த்துப் புன்முறுவல் 
பசய்கி்றாள. பின்ைர் அவைரு்கபசன்று 
த ணணீ ர்க் க ல ச த் ள த  அ வ னி ட ம் 
நீடடுகி்றாள. அவ்ைா சடபடன்று 
அவளின் ளகளயப் பிடித்துத் தன்ைரு்க 
இழுக்கி்றான். உட்ை, அவள “ஐ்யா! 

அம்மா இங்க ஓடிவா. இவன்பசய்யும் 
்வளலளயப்ொர்” என்று கத்திவிடுகி்றாள. 
அவைது பிடியிலிருநது தன் ளகளய 
இழுக்கி்றாள. அவனும் வருடிக்பகாடுத்தெடி 
தன்பிடிளயத் தைர்த்துகி்றான். கணகள 
நான்கிலும் காநதசக்தி மின்னுகின்்றது. 
உள்ையிருநத தாய் என்ை்வா, 
ஏ்தா என்று அலறியடித்துக்பகாணடு 
ஓ டி வ ரு கி ்ற ா ள .  அ வ ள ை க் 
காடடிக்பகாடுத்தால் அவன் சிக்கலில் 
மாடடிக்பகாளவான் என்று அநதக் 
காதல் உளைம் தயஙகுகி்றது. உட்ை, 
“ஒ ன்று மி ல் ள ல ய ம் ம ா !  த ணணீ ர் 
குடிக்கும்்ொது விக்கல் எடுத்தான் 
அதுதான்…” என்று மழுப்புகி்றாள. 
அவளின் தா்யா அவன் விக்கல்தான் 
எடுத்தான் என்று நம்பி அவனின் 
முதுளகத் தடவிவிடகி்றாள. அப்்ொது 
அவன் களடக்கணைால் ்கலியாகப் 
ொர்க்கி்றான். அவனிடமிருநது தன் 
கைத்ளத விடுவித்தவள, மைத்ளத 
அ வ னி ட ம்  இ ை ந து வி டு கி ்ற ா ள . 
இநதக்காடசிளய எடுத்துச் பசால்லும் 
ொடல் ஒன்று கலித்பதாளகயி்ல உளைது.

 “சுடர்த் பதாடீஇ ்கைாய் பதருவில் நாம் 
ஆடும்

மைற சிறறில் காலிற சிளதயா, 
அளடச்சிய
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காலஞபசன்்ற கவிஞர் மா . ்சாமலிஙகம் 
எழுதிய “சாகாக்கவி” என்னும் கவிளத 
நூல் பவளியீடு சனிக்கிைளம (06/10/20180) 
காளல 10 மணிக்கு மடடக்கைப்பு சார்ளஸ 
மணடெத்தில் நடக்கவிருக்கின்்றது.

கவிஞர் பொன். தவநாயகம் தளலளமயில் 
இநத நிகழ்வு நடக்கவிருக்கின்்றது. முதல் 
பிைதிளய தமிழ்ச் சஙகத்தளலவர், ளசவப் 
புைவலர் வி. ைஞசிதமூர்த்தி பெறுகி்றார்.

மாகாை முன்ைாள அளமச்சர் 
கி . து ள ை ை ாச சி ங க ம்  நூ லு க் க ா ை 
நயவுளைளய பசய்யவுளைார்.

gf;f mDruiz

,e;j thuk;, njhlu;fs; gw;wpa fzpj;jy;fs; rhu;e;J fye;Jiuahl cs;Nshk;. 
NkYk; Fwpg;ghf vz;fzpj njhlu;fis cw;WNehf;f cs;Nshk;, mLj;JtUk; 
njhlupid mtjhdpf;fTk;,

4,6,8,10,12...
NkYs;s njhlupd; tpj;jpahrq;fis mtjhdpg;gjd; %yk; Muk;gpf;fyhk;. ,j; 
njhlupy; xt;nthU jlitAk; Ke;ija cWg;Gld; ,uz;L $l;lg;gLfpwJ. 
njhlupd; 150MtJ  cWg;G Nfl;fg;gLk; NghJ gy Kiw 2 $l;lNtz;b 
,Uf;Fk;. MfNt 150MtJ cWg;G ngw rpy mbg;gil fzpj;jy;fs; %yk; 
ngwg;gl;l xu;; vspa #j;jpuk; cs;sJ. njhlupy; cs;s xt;nthU vz;zpw;Fk; 
,yf;fkpLtjd; %yk; Muk;gpf;fyhk;.

ehk; Kd;Ng tpj;jpahrk; +2 vd mwpe;Jtpl;Nlhk;. jw;NghJ ,J n ,d; FzfkhFk;. 
MfNt cq;fsJ Fzfk; 2n MFk;. #j;jpuj;jpd; mLj;j gFjpia ngw 0k; 
cWg;ig mjhtJ n=0 fz;Lgpbf;f Ntz;Lk;. 4f;F Kd;dH cs;s vz; 
vd;gij fz;lwptjd; %yk; mij fz;Lgpbf;fyhk; ,jw;fhf ehk; 4 ypUe;J 
2I fopj;JtpLNthk;

,e;j cWg;G #j;jpuj;jpd; mLj;j gFjpahFk;. MfNt cq;fsJ rkd;ghL 2n+2 
,jd;NghJ 150MtJ cWg;G ngw n=150, MfNt 2(150) + 2 = 302.
,j; njhlupd; 150MtJ cWg;G 302 MFk;. ,e;jthu rthypy; nrd;W gjpiy 

mwpa Kbfpwjh vdg;ghUq;fs;.

fle;jthu tpilfSk; gjpy;fSk;. 

,e;jthu fzpj Gjpu; ""\õPõPUPÂ''
 PÂøu ¡À öÁÎ±kgpd;tUk; njhlupd; 200tJ cWg;ig 

fz;LgpbAq;fs;.
6,9,12,15,18....

 Pou® PiÚ©À» r`hdh N[hrg; 

ö£õx AÔÄ- (C»[øP) vd;.jdQ;Nrad;

rl;lq;fSk; xg;ge;jq;fSk;
--------------------------------------------------------------------

01) Njr toikr; rl;lk;. (xy;yhe;juhy;)    - 1707

02) nehj;jhhpRr; rl;lk;      - 1902

03) jdpr; rpq;fsr; rl;lk;     - 05.06.1956.

04) gz;lh– nry;th xg;ge;jk;     - 1957

 (gpuhe;jpa rigfs; mikg;gjw;fhdJ)

05) gaq;futhjj; jilr; rl;lk;     - 1979

06) FbAhpikj;jilr;rl;lk; (J.R.n[athj;jdthy;) -29.08.1980
 (=khNth gz;lhuehaf;ftpd; FbAhpikia gwpg;gjw;fhf)

07) ,yq;if-,e;jpa rkhjhdcld;gbf;if  - 29.07.1987.

08) kdpj chpikfs; rl;lk;    - 1996

09) ,yq;if If;fpaehLfs;rigapy; cWg;Ghpikngw;wJ  - 1955

10) ,yq;if I.eh ghJfhg;Grigapy; cWg;Ghpikngw;wJ - 1962

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 5
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. 

 RLkahdj; jpilj;jd; JizNafj;

    Njhd;wy; Jau;f; flypNdff;

 fLikahu; fhdfj;Jf; fUizahu; 

         fypNaff; foy;fhy; khad; 

 neLikah yd;wse;j Tynfy;yhk;

         jd;kdj;Nj epide;J nra;Ak;

 nfhLikah yse;jhis Muptnud;W

    ciunad;df; Fuprpy; $Wk;

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

ghUq;fs;.

1. jd;Jiz RLkahdj;jpil Vf

2. Njhd;wy; Jau;f;flypd; Vf

3. fUiz Mu;fyp fLikahu; fhdfj;J Vf

4. foy;fhy; khad; neLikahy; md;wse;j cynfy;yhk;

5. jd;kdj;Nj epide;J nra;Ak; nfhLikahy; mse;jhis

6. Mu; ,tu; vd;Wiu vd;d

7. Fuprpy; $Wk;.

   •‘Rw;wj;jhu;….’ vd;W njhlq;Fk; nra;Aspy;> Nfhriyiaj; njhOJ Nehf;fpa  

  gpd;du;jhd;  ‘,tu; Mu;;’ vd;W fk;gd; Ffidf; Nfl;fitf;fpwhd;.

   •‘mwe;jhNd….’ vd;W njhlq;Fk; nra;Aspy;> Rkpj;jpiuia ‘mwe;jhNd 

   vd;fpd;w may; epd;whs;jid Nehf;fp’ > ‘md;gpd; epiwe;jhis ciu’ 
       vd;nwy;yhk; Ffidr; nraw;glTk; nrhy;yTk;itf;fpwhd; fk;gd;. 

(1) jd; fztd; ,wg;gjw;Ff; fhuzkhf ,Ue;jts;.

(2) jd; kfd; Jau;f;flypy; %o;Ftjw;Ff; fhuzkhf ,Ue;jts;.

(3) ,uhkd; fhl;Lf;Fr; nry;yf; fhuzkhf ,Ue;jts;.

(4) (mtjhuk; vLj;Jj;jhd;) jpUkhy; cyif mse;jhu;. Mdhy; (mtjhuk; 

   vLf;fhkNy) ifNfap jd; kdj;jpy; jhNd epidj;Jr; nra;gts;. mjhtJ 

   nfhLikahdts;. ,t;thW fk;gNd ifNfapiag; glk;gpbj;Jf; fhl;ba 

   gpd;du;jhd; ‘Mu; ,tu;?’ vd;W ntWkNd Ffidf; Nfl;fitf;fpwhd;. 

    • ,t;thW NfhriyiaAk; Rkpj;jpiuiaAk; ngUikg;gLj;jpa fk;gd; 
   ifNfapiag; ngUikg;gLj;jtpy;iy vd;gij khztu;fs; ftdpf;f Ntz;Lk;. 

   El;gkhff; ftdpf;ff; ftdpf;f tpilaspg;gJ ,yFthf ,Uf;Fk;.

   ,t;thW nra;Aisg; nghUj;jkhd Kiwapy; tFj;J Nehf;Fk; 

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

   cUthf;FNthk;.

01. RLkahdj;jpil nrd;wtu; ahu;?

02. Jau;f;flypy; Vfpatu; ahu;?

03. fLikahu; fhdfj;Jf;Fr; nrd;wtu; ahu;?

04. ‘foy;fhy; khad;’ vd;W Rl;lg;ngWgtu; ahu;?
05. neLikahy; md;W cyif mse;jtu; ahu;?

06. ‘nfhLikahy; mse;jhs;’ vd;W Fwpg;gplg;gLgtu; ahu;?
07. ‘Mu;; ,tu; vd;Wiu’ - ,J ahupd; $w;W?
08. ‘Furpy;;;’ vd;W Rl;lg;ngWgtu; ahu;?
09. kahdk;> Jiz> Njhd;wy;> Jau;> fhdfk;> Fuprpy;- ,tw;wpd; nghUisj; 

  jUf.

10. cUtf mzpfis vLj;Jf;fhl;br; RUf;fkha; tpsf;Ff.

11. ,r;nra;Aisg; gbf;Fk; NghJ fk;gd; gw;wpa ckJ kdg;gjptpidf; $Wf.

,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.

Mrpupau;-muq;fk;> ,y:227> ghu; tPjp kl;lf;fsg;G. 
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C»UQ¯ Aµ[Q¼¸¢x Aµ]¯À Aµ[QØS 

Á¸øPu¢u  £øh¨£õÎ G®.Ga.G®. Aèµ¨

KUfg+gjp - mT];jpNuypah

பகாழும்பில் 1 97 2 
ஆ ம்  ஆ ண டு 
முதல் பவளிவைத் 
ப த ா ட ங கி ய 
"பூைணி" காலாணடு 
இதழின் விமர்சை 
அைஙகு பகாழும்பு 
ச ட ட க் க ல் லூ ரி யி ல் 
ந ட ந த ் ெ ா து 
ஒ ரு  ம ா ை வ ர் 
உ ள ை ய ா ற றி ை ா ர் . 

அன்ள்றய திகதி 25-06-1973.

அநத நிகழ்ச்சிக்கு தளலளம தாஙகியவர் 
அஙகு சடடம்  ெடித்துக்பகாணடிருநத  
சடடக்கல்லூரியின் தமிழ்மன்்றத்தின் 
தளலவர் குமாைசாமி வி்நாதன். 
அ வ ர்  த ள ல ள ம யு ள ை ய ா ற ்ற த் 
பதாடஙகியது்ம அடிக்கடி குறுக்கிடடு 
பசய்துபகாணடிருநதார் ஸ்ரீகாநதா என்்ற 
மறறும் ஒரு மாைவர்.

இவர் குதர்க்கம் ்ெசி தளலவருக்கு 
சிைமூடடிக்பகாணடிருநதார். 

எனினும் சிைம்பகாளைாமல் ெவவியமாக 
நிகழ்ச்சிளய வி்நாதன் நடத்திைார். 
இநத விமர்சை அைஙகிறகு பூைணி 
இளை ஆசிரியர் என்.்க.மகாலிஙகம் 

அ வ ர்க ளு டன்  ப ச ன் றி ரு ந் த ன்.  
சடடக்கல்லூரி மாைவர்கள ெலரும் 
வநதிருநதார்கள.

எழுத்தாைர்கள இைம்பிள்ற எம். ஏ. 
ைஹ்மான், எச்.எம்.பி. பமாஹிதீன் 
ஆ கி ் ய ா ரு ட ன்  ச ட ட க் க ல் லூ ரி 
மாைவர்கள எம்.எச்.எம் அஷைப், பெரி. 
சுநதைலிஙகம், ம்ைாகைன், வைதைாஜா, 
சிவைாஜா ஆகி்யாரும் உளையாறறிைர்.

பின்ைாளில் சி்றநத ்மளடப்்ெச்சாைைாக 
வ ை ர் ந த  ப ச ல் வி  ச கு ந த ல ா 
சி வ சு ப் பி ை ம ணி ய மு ம்  ச ள ெ யி ல் 
அமர்நதிருநதார். அவரும் அஙகு சடடம் 
ெடித்துக்பகாணடிருநதவர்.

ஏ்றக்குள்றய  நான்கு தசாப்தஙகளுக்குப் 
பின்ைர் அநத விமர்சை அைஙளக 
நிளைத்துப்ொர்க்கின்்்றன். நிளைக்கத் 
தூணடியவர்தான் எம்.எச். எம் அஷைப்.

பின்ைாளில் குமாைசாமி வி்நாதன் 
பகாழும்பில் சுடடுக்பகால்லப்ெடடார். 
ச கு ந த ல ா  சி வ சு ப் பி ை ம ணி ய ம் 
ஒரு விமாைப்ெயைத் தின்்ொது 
எதிர்ொைாதவளகயில் மைைமளடநதார்.

பெரி .சுந தைலிஙகம் எம்.ஜீ.ஆரின் 
பெயரில் ஒரு ெத்திரிளகயும் நடத்தி 
பின்ைாளில் மள்றநதுவிடடார்.அஷைப் 
சடடத்தைணியாகி கிைக்கி லஙளகயில் 

புகழ்பெறறு, அைசியல் பிை்வசம் பசய்து, 
1983 இறகுப்பின்ைர் முஸலிம் காஙகிைளை 
்தாறறுவித்து, இலஙளக அைசியலிலும் 
பிைகாசித்து, எதிர்ொைாத விதமாக 16-09-
2000 ஆம் திகதி சனிக்கிைளம நிகழ்நத 
ஒரு விமாை விெத்தில் பகால்லப்ெடடார். 
அன்று சடடக்கல்லூரியில் வி்நாதனுடன் 
தர்க்கமாடிய மாைவர் என். ஸ்ரீகாநதா 
இன்றும் அைசியல் (சதுைஙகத்தில்) 
அைஙகில் தர்க்கமாடிக்பகாணடிருக்கும் 
அைசியல்வாதியாக பட்லா இயக்கத்தின் 
பசயலாைைாகத் திகழுகி்றார்.

அன்று சடடக்கல்லூரியில் ஈைத்து 
இலக்கியத்தில் கவிளதகள  எவவாறு 
அளமய்வணடும் எைப்்ெசிய அஷைப், 
பின்ைாளில் கவிஞைாக்வ மலர்நதவர்.  
திைமும் ஒரு கவிளத எழுதுவளத 
வ ை க் க ம ா க் கி க் ப க ா ண டி ரு ந த வ ர் . 
அைசியல் தளலவைாகி ்தர்தலில் நின்று 
பவறறிகளை குவித்து, அளமச்சைாைதன் 
பின்ைரும் திைமும் ஒரு கவிளதயாவது 
எழுதியவர்.

1973 இல் சடடக்கல்லூரியில் அவர் 
இலக்கியம் ்ெசிய ்தாைளைளயப் 
ொர்த்த்ொது எதிர்காலத்தில் புகழ்பெற்ற 
இலக்கியப்ெளடப்ொளியாகத் தான் 
வருவார் என்று கருதி்ைன். ஆைால், 
காலம் அவளை மாறறியது. தான் விரும்பிய 
ஆழ்நது ்நசித்த கவிளதகளை திைமும் 
எழுதிக்பகாண்ட,  நாடாளுமன்்றத்தில் 
அதிர்வளலகளை எழுப்பிைார். எம்.

mkuh; vk;. vr;.vk;. m\;ug;

எச். எம். அஷைப் (முகம்மது ஹுளசன் 
முகம்மது அஷைப்)   அம்ொள்ற 
மாவடடத் தில் சம்மாந துள்றயில்  
முகம்மது உளசன் - மதீைா உம்மா 
தம்ெதியரின் ஏக புதல்வன். 1948 இல் 
பி்றநத அஷைப், கல்முளைக்குடியில் 
தைது ஆைம்ெக்கல்விளய பதாடஙகி,  
இளடநிளலக்கல்விளய கல்முளை 
ொத்திமா கல்லூரியிலும் உயர்தைத்ளத 
பவஸலியிலும் முடித்துக்பகாணடு, 
ப க ா ழு ம் பு  ச ட ட க் க ல் லூ ரி க் கு 
ெடிக்கச்பசன்்றார்.  அஙகுதான் பூைணி 
விமர்சை அைஙகில் முதல் முதலில் 
சநதித்்தன்.

அவர் கிைக்கிலஙளகயில் தைது வைக் 
கறிஞர் பதாழிளல ்மறபகாணடிருநத 
்வளையில் 1982 - 1983 காலப்ெகுதியில் 
ொைதி நூற்றாணடு வநதது.

எமது முற்ொக்கு எழுத்தாைர் சஙகம், 
ொைதி நூற்றாணடுக் பகாணடாடடஙகளை 
மு ன் ப ை டுத் த ் ெ ாது  க ல் மு ள ை, 
அடடாளைச்்சளை, மடடக்கைப்பு ஆகிய 
பிை்தசஙகளிலும் கணகாடசிகளையும் 
வி ை ா க் க ள ை யு ம்  ந ட த் தி ய து . 
கிைக் கிலஙளக  நிகழ்ச்சிகளில்  
தமிைகத்திலிருநது வருளக தநதிருநத 
ொைதி இயல் ஆய்வாைர் பதா.மு.சி. 
ைகுநாதனும் இலஙளகயின் மூத்த 
நாவலாசிரியர் இைஙகீைனும் நானும் 
உளையாறறி்ைாம். அநத நிகழ்ச்சிகளுக்கு 
ஒரு ொர்ளவயாைைாக்வ அஷைப் 
வருளகதநது கலநதுபகாணடார்.
ப ட ாக் ட ர்  மு ரு ் க ச ம்  பி ள ள ை 
அவர்களின் கல்முளை இல்லத்தில் 
நடநத இைாப்்ொசை விருநதுக்கும் 
வ ந த ா ர் .  இ ங கு த ா ன்  அ வ ள ை 
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த மி ை ர்  வ ா த் தி ய ங க ளி ல்  ஒ ன் று 
நாதஸவைத்துடன் இளைநது வாசிக்கும் 
்மைம். அம்்மை வாத்திய இளச ெல 
உச்சஙகளைத் பதாடடுளைது. இநத 
்மை இளச நமது நாடி நைம்பெல்லாம் 
ஊறிப்்ொய்க் கிடக்கி்றது

இநத ்மைம் தமிைர் மத்தியில் எப்்ொது 
அறிமுகமாைது?

ஆதிகாலத்தில் தமிைரிளட்ய இத்தளக 
்மைஙகள இருநதளமக்குச் சான்றுகள 
இல்ளல. ெள்றகள ெறறிய பசய்தி்ய 
எமக்குக் கிளடக்கின்்றை
ஆக்வ பின்ைால் வநத இநத ்மைம் 
யாைா்லா உருவாக்கப்ெடடிருக்க ்வணடும். 
ஏன் இது உருவாைது?

இதறகாை சமூகத்்தளவ என்ை எை யாரும் 
ஆைாய்நததாகத் பதரியவில்ளல. இது 
்ொல்வ ஒவபவாரு இளசக்கருவிகளும் 
ஒருவைால் உருவாக்கப்ெடடு, பின் சிலைால் 
்மலும் பசம்ளமப்ெடுத்தப்ெடடு இநத 
நிளலக்கு வநதுளைை.

இைாவ்ைசன் நாடகத்தில் த்ெலாவும் 
இன்னும் சில நூதை கருவிகளும் 
வாசிப்ெதுடன், உரிய இடஙகளில் பின்ைணி 

இளசயும் வைஙகுெவர் கலாநிதி பிைதீென். 
இவர் கிைக்குப் ெல்களலக் கைக விபுலாைநத 
இளச நடை நிறுவக சஙகீத விரிவுளையாைர் 
இம்முள்ற இைாவ்ைசன் ெயிறசியின் ் ொது 
ஒரு பெரிய்தார் ் தால் வாத்தியத்ளத அவர் 
பகாைர்நதிருநதார். மிக அலஙகாைமாகவும் 
வி்ைாதமாகவும் அது காடசியளித்தது.

ஈ ை த் து ப்  ெ ள ்ற  ஒ ரு பு ்ற ம ா க வு ம் 
தமிைகப்ெள்றயாை தப்பு 
இன்பைாரு பு்றமாகவும் இளைக்கப்ெடட 
ஓர் ்மைவாத்தியம் அது. ஈைத்துப்ெள்ற 
இருெக் கமும் ் தால் பகாணடது, 
தமிைகப்ெள்ற ஒருெக்கம் ்தால் பகாணடது. 
இைணடும் இரு்வறு ஒலிகளைத் தருவை. 
இைணளடயும் இளைப்பின் என்ை ஒலி 
எழும்?

ஈைப்ெள்ற ெக்கம் வாசிப்பின் ஈைப்ெள்ற ஒலி 
எழும் தமிைகத் தப்பு அல்லது ெள்ற ெக்கம் 
வாசிக்ளகயில் இன்பைாரு ஒலி எழும். 
இைணளடயும் வாசிக்ளகயில் இைணடும் 
கலநத இன்பைாரு ஒலி எழும், அது 
நூதைமாக இருக்கும்.

மாஙகனிகளில் ெலவளகயுணடு, அதில் 
ஒன்று ஒடடுமாஙகனி.

அதன் சுளவ அலாதியாைது, இைணடு 
மா இைஙகளை ஒடடி பெ்றப்ெடும் கனி 
அது. அ்த்ொல இஙகு இைணடு ்தால் 
வாத்தியஙகள ஒடடப்ெடடுளைை.

இதளை நாம் ஒடடுப்ெள்ற எை 
அளைக்கலாம்.

இநத ஒடடுப்ெள்ற இளசயின் ஒலியும் 

சு ள வ யு ம் 
அ ல ா தி ய ா ை து . 
தீ ெ ன்  அ த ள ை 
வாசித்துக்காடடிைார். 
அவபவாலி எைக்கு 
பிடித்துக்பகாணடது.

இ து  க ல ா நி தி 
பிைதீெனின் கணடு 
பிடிப்பு
அவைது பி.எச்.டி ெடட 
ஆய்வின் ஒருெகுதி 

இதுஎை அறிகி்்றாம். அவர் தன் ஆய்ளவ 
தமிழ்நாடு தஞசாவூர் ெல்களலக் கைகத்தில் 
்மறபகாணடவர்.

அணைாமளலப் ெல்களலக் கைகத்தில் 
சு வ ா மி  வி பு ல ா ை ந த  அ டி க ை ா ர் 
்ெைாசிரியைகப் ெணி புரிநத காலத்தில், 
ெணடு தமிைர் மத்தியில் இருநத 
யாழ்களை தமது ஆைாய்ச்சியின் பின் 
கறெளைக்கணபகாணடு உருவாக்கிைார்.

அவர் பெயரில் இயஙகும் நிறுவகத்தில் 
விரிவுளையாைைகப் ெணிபுரியும் பிைதீெனும் 
சுவாமிகளின் வழியில் முயன்று தானும் 
ஓர் புதுக்கருவிளயக் கணடு பிடித்துளைார். 
அதறகு அவர் "தமிழ்" எைப்பெயரும் 
இடடுளைார். இத்தளகய கணடு பிடிப்புகளை 
நாம் விபுலாைநத அைகியற கறளககள 
நிறுவகத்தில் நிள்றய எதிர்ொர்க்கி்்றாம். 
கணடு பிடிப்புகள விஞஞாைத்தில் 
மாத்திை்ம நிகை ்வணடும் என்ெதில்ளல

இநத வளகயிலும் இடம் பெ்றலாம். 
தமிழ் எைப் பெயரிய இவ வாத்தியத்ளத 
இம்முள்ற இைாவ்ைசனில் ெயன்ெடுத்த 
எணணி்ைன். இம்முள்ற சுகவீைம் 
காைைமாக எமது பிைதாை ொடகி சுகிர்தா 
வைமுடியவில்ளல. ்மாஹைதாசளை 

எடுத்துளைஞர் ொத்திைம் ஏறகுமாறு ் கட்டன். 
ஒத்துக்பகாணடார். இநத முைசு முைக்கத்துடன் 
இைாவைளை முைசள்ற்வான் அளைத்து 
வருவதாக அளமத்்தாம். அக்காடசி 
நல்ல எடுப்ொக அளமநததுடன் இைாவை 
கம்பீைத்ளத இன்னும் கூடடியது.

புது வாத் தியம் இன்னும் ஒன்று 
இைாவ்ைசனில் இளைநது பகாணடது.

கலாநிதி பிைதீெனுக்கு எைது மைம் நிள்றநத 
ொைாடடுக்களும் நன்றியும்

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

அைசாஙகம் ஏற்றதாக இைா. சம்ெநதன் 
தம்மிடம் கூறியிருநததாகவும் அவர் 
குறிப்பிடடார்.

அப்ெடியிருநதும் இன்று வளை அநத 
விடயத்தில் முக்கியமாை நடவடிக்ளக 
எதுவும் இல்லாது இருப்ெது அநதக் 
கடசியின் அக்கள்றயற்ற தன்ளமளயக் 
காடடுவதாகவும் அவர் பதரிவித்தார்.

அநுரொதபுரத்தில் த�ொரொட்டம்

அ ் த் வ ள ை,  ப வ ளளி க் கி ை ள ம 
அநுைாதபுைத்தில் தமிழ் அைசியல் 
ளகதிகளை விடுதளல பசய்யக்்காரி 
தமது அளமப்பிைர் ்ொைாடடத்தில் 
ஈடுெடப் ்ொவதாகவும் சத்தி்வல் 
கூறிைார்.
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ெ ன் னூ ல்  ெ ள ட ப் பி ல க் கி ய வ ாதி 
பவல்லவூர்க் ்காொலின் நீணடகாலத் 
்தடலின் அறுவளட கணைகி வழிொடு 
-  ொர்ளவயும் ெதிவும்.
ஆழ்கடல் கடநத ஆய்வு, ஆைமாை 
ஆய்வு, ஆய்வுச் பசறிவு நிள்றநத 
ஆய்வு, அதைால் கணைகி வழிொடடில் 
ஈடுொடு பகாண்டார்க்கு இது 
அறபுதமாைபதாரு ெளடயல். அநதப் 
்ெளையிளை மடடக்கைப்புத் தமிழ்ச் 
சஙகம் ஐப்ெசித் திஙகள ஏைாம் நாள 
07.10.2018 ஞாயிறறுக்கிைளம மு.ெ. 9.45 
மணியைவில் மடடக்கைப்பு ்தவநாயகம் 
களல அைஙகில் அதன் தளலவர் ளசவப் 
புைவலர் வி. ைஞசிதமூர்த்தி தளலளமயில் 
பவளியிடடுப் பெருளம பகாளகி்றது.

அப்பெரும் நூல் அைங்கற்ற விைாவில் 
ய ா ழ் ப் ெ ா ை ப்  ெ ல் க ள ல க் க ை க 
பதால்லியல் துள்ற சி்ைஷட ்ெைாசிரியர் 
கலாநிதி ெ. புஸெைடைம், ்ெைாதளைப் 
ெல்களலக்கைக தமிழ்த் துள்றத் 
தளலவர் தமிழ்ப் ்ெைாசிரியர் கலாநிதி 
வ. ம்கஸவைன் ஆகிய பெருநதளககள 
முன்னிளல வகிக்கவிருக்கி்றார்கள 
என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது.

பவல்லாபவளி, அதுபவாரு தமிழ்பவளி, 
தமிழ் பசய்யும் வல்்லான் ெலளை 
உலகிறகு ஈநதளித்து உவளக பகாளளும் 
ெதி; தமிழ் இலக்கிய உலகு நன்கறிநத 
கவிக்்கா பவல்லவூர்க் ்காொல் 
அவர்களையும் நமக்கீநத பெரும் ெதியும் 
அப்ெதி்யதான்.

அநத மணணின் மகிளம அகளவ 
ெதிைான்கி்ல அவருக்குள கவிளத 
ஊ ற ப ்ற டு க் க த்  ப த ா ட ங கி ற று . 
க.பொ.த. (உ/த) ெயிலும் காலத்்த 
அவருக்குளளிருநது ொய்நத தமிழ் 
பவளைம்தான் 'கன்னிமலர் ' எனும் 
கவிளத நூல். இநநூல் பவளியீடடு 
விைாவில் பசால்லின் பசல்வர் பச. 
இைாசதுளை அவர்கள கவிக்்காளவப் 
ொைாடடித் தடடிக்பகாடுத்தார்.

அவவாறு பெருக்பகடுத்த இைணடாவது 
கவிமளை 'இதயச்சஙகமம்'. அம்மலருக்குத் 
தமிழ்ப் பெருநதளக தமிழ்ப் ்ெைாசான் 
கார்த்தி்கசு சிவத்தம்பி அவர்கள 
அணிநதுளை  வைஙகித் தமிழுலகிறகு 
அவளை அறிவித்தார்.

1 9 9 0 க ளி ல்  ந ம து  ந ா ட டி ல் 
இடம்பெறறுக்பகாணடிருநத அசாதாைை 
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நிளலளம இப்ெளடப்ொளிளயப் 
புலம்பெயை ளவத்தது.

'இதயச்சஙகமம்' என்்ற நூளலயும் சுமந்த 
கடல் கடநதார். அங்க தமிைறிஞர்கள 
ெல்ைாடு பதாடர்புகளை ஏறெடுத்திைார். 
அதைால் அவருக்குள ஊறப்றடுத்த தமிழ் 
்வகம் பகாணடது.

பு ல ப் ப ெ ய ர் வு  அ வ ர் 
புலளமளயக் கூர்ளமப் 
ெடுத்திறறு. கவிவானிறகுற 
ொடிப் ெ்றநது திரிநத குயில் 
தன் சி்றகுகளை அகல 
விரித்து அதறகும் அப்ொல் 
வடடமிடத் பதாடஙகிறறு.

தன்ளைக் கவிஞைாக 
அ றி மு க ப் ெ டு த் தி ப் 
பி ன் ை ர்  இ ல க் கி ய ம், 
வைலாறு, சமூகம் சார்நத 
ஆய்வுப் புலளமபயன்று 
ெல ெரிமாைஙகளில் 
த ன்ள ை ஈடுெடுத் த த் 

பதாடஙகிைார். தமிைகத்தில் வாழ்நத 
ஆைம்ெ காலப்ெகுதியில் ஈைத்தில் 
நிகழ்நத விடயஙகள அவர் ஆளமைதில் 
தாக்கத்ளத்யறெடுத்திய காைைத்திைால் 
அப்்ொது அவர் பநஞசில் ெதிவாை 
காடசிகள 'பநஞசக்கைல்' என்்ற நூலில் 
ெதிவாைது. அநநூல் தமிைகத்தில் 
பவளியிடப்ெடடது.

அஙகவர் வாழ்நத காலப்ெகுதியில் 
அவருக்்கறெடட அறிஞர் பெருமக்கள 
உ்றவு அவர் ்தடலுக்குக் ளகபகாடுத்தது. 
அதன் ெயைாக

( 1 )தமிைக வன்னியரும், ஈைத் து 
வன்னியரும்

(2) மடடக்கைப்பு வைலாறு அறிமுகம்

(3) மளலயாை நாடும் மடடக்கைப்பும்

(4)       மடடக்கைப்புத் ்தசம் வைக்காறும், 
வைலாறும் என்னும் வைலாறறு ஆய்வு 
நூல்கள பவளிவநதன்.
 
இவவாறு இருெது நூல்களைப் ெளடத்துப் 
புகழ்பகாணட கவிக்்கா அவர்கள 
இயல்ொக்வ கணைகி வழிொட்டாடு 

ஈடுொடு பகாணடவர். கணைகி வழிொடு 
- ொர்ளவயும் ெதிவும் என்்ற தைது ஆய்வு 
நூளல தன்னுளடய 21 ஆவது நூலாக 
பவளியிடுகி்றார்.

தமிைகத்திலிருநது ஈைம் வளையாை 
க ணைகி  வ ழி ெ ா ட டின்  நீ ண ட 
வைலாறள்றப் ெடம்பிடித்துக் காடடியுளைது 
இநநூல்.

இதறகாகத் தமிைகத்தில் உளை வைலாறறுப் 
ெைளம வாய்நத ்காயில்களுக்கு ்நரில் 
பசன்று ஆய்வுகளை ்மறபகாணடதுடன் 
இத்துள்றயில் புலளமயுளடய தமிைக, 
் கைை மாநில அறிஞர்களுடன் 
க ல ந து ள ை ய ா டி  த மி ை க த் தி ன் 
வைலாறறுப் புலளம வாய்நத கணைகி 
வழிொடடு ஆலயஙகள ெலவறறின் 
புளகப்ெடஙகளையும் வைஙகியுளைார்.
ஈைத்திறகு கணைகி வழிொடு ெைவிய 
வைலாறள்ற விரிவாக ஆைாய்நது 

த மி ை ர் க ளி ள ட ் ய  க ண ை கி 
வழிொடாகவும், சிஙகை மக்களிளட்ய 
ெத்தினி வழிொடாகவும் ெரிைமித்த 
வைலாறள்ற ஆதாை பூர்வமாக எடுத்துக் 
காடடியுளைார்.

ஆைம்ெ காலஙகளில் மூன்று கணைகி 
ஆ ல ய ங க ள ை க்  ப க ா ண டி ரு ந த 
கிைக்கிலஙளக 18ஆம் நூற்றாணடில் 
15 ஆலயஙகளையும், தற்ொது 60 
ஆலயஙகளையும் பகாணடிருப்ெதாகச் 
சுடடிக்காடடியிருக்கி்றார்.

கணைகி வழிொடடின் பிைதாை ளமயமாக 
இலஙளக விைஙகியிரு க்கின்்றது 
என்ெ்தாடு தமிழ்த் ்தசியத்தின் 
அளடயாைமாகவும் விைஙகுகி்றது 
என்ெளதக் ்காடிடடுக் காடடுகி்றார். தமிைர் 
சமூகத்திறகும், எதிர்காலச் சநததிக்கும் 
தான் பி்றநத மணணிறகும் ெயனுளை 
மிகப் பெரிய ெணிளயச் பசய்திருக்கி்றார்.

ஐம்ெது ஆணடுகளுக்கும் ்மலாக அவர் 
ஆறறி வரும் அரிய தமிழ்ப் ெணிகளை 
தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் அஙகீகரிப்ெதன் 
அ ள ட ய ா ை ம ா க  ெ ல் ் வ று ெ ட ட 
ொைாடடுக்கள, பகௌைவப்ெடடஙகள, 
ப ெ ்ற க் க ரி ய  வி ரு து க ப ை ை 
இன்்ைாைன்ை பெருளமகளைப் 
பெற்றாலும் அடக்க்ம வாழ்வு, எளிளம்ய 
சி்றப்பெை வாழ்நதிடும் இப்பெருமகளை 
நாடும் நாமும் வாழ்த்திடு்வாம். அவர் 
தமிழ்ப் ெணி பதாடை ்வணடும் என்று 
இள்றவளைப் பிைார்த்திப்ெ்தாடு 
அவருளடய இநத நூல் அைங்கற்றத்தில் 
நாமளைவரும் ெங்கறறு அவவிைா 
பவறறியளடய உளைத்திடு்வாமாக.

பதாடர்நது பெருமான் திருவளளுவர் 
அவர்களின் திருக்கு்றளில் இைணடாவது 
அதிகாைமாை: வான் சி்றப்ளெப் ெறறிப் 
ொர்ப்்ொம். அதிலுளை,

     'நீர் இன்றுஅளமயாது உலபகனின் 
யார் யார்க்கும்

வான் இன்று அளமயாது ஒழுக்கு'     என்்ற 
20வதுதிருக்கு்றளையும்,

'பநடுஙகடலும் தன்நீர்ளமகுன்றும்; 
தடிநபதழிலி

 தான்நல் காதாகி விடின்'

எ ன் ்ற  1 7 வ து தி ரு க் கு ்ற ள ை யு ம் 
ொர்ப்்ொமாைால், ்ம்ல குறிப்பிடடது 
்ொல் பசய்திப் ெரிவர்த்தைமும்,் ொக்கு
வைத்துமில்லாத காலத்தி்ல வளளுவர் 
பெருமான் நிலம் ஒருெஙகும், நீர் 
மூன்றுெஙகுமாை இநதஉலளக எவவாறு 
அறிநதார்? என்்ற ்களவி்யாடு நீர் 
இல்ளலபயன்்றால் உலகம் என்்ற ஒன்று 
அளமயாது என்றும்,வானும் வான் 
மளையும் இல்ளலபயன்்றால்,எவைாலும் 
எளதயும் பசய்யமுடியாது! பநடியகடலும் 
வ்றணடு வறறிவிடும். பூளசகள 
வ ழி ெ ா டுக ள  ந டவ ாது .  த ா ை ம் 
தவம் நடவாது. உைவர் நிலம் உைார் 

(மடடக்கைப்புத் தமிழ்ச்சஙக மாதாநத பசயறகுழு கூடடத்தில் நளடபெறுகின்்ற பதாடர் 
இலக்கிய பசாறபொழிவின் 3வது உளையின் பதாடர்ச்சி)

என்ப்றல்லாம் தீர்க்கமாகச் பசான்ை 
அறிவாற்றளல எணணிபயணணி 
வியக்க ்வணடியுளைது.

 

்மலும் தஞளசப் பெருமகைார் கவிஞர் 
ெடடுக்்காடளட கல்யாைசுநதைம் 
அவர்களும் திருவளளுவருளடய 

திருக்கு்றளைஅடிபயாறறி.

 'பூமியி்ல மாரிபயலாம் சூரியைா்ல–
ெயிர்

பூப்ெதுவும் காய்ப்ெதுவும் மாரியிைா்ல'

்சமமு்ற நாள முழுதும் உளைப்ெதைா்ல 
- இநதத் ்தசபமல்லாம் பசழிக்குது 
ொர் நம்ம ளகயா்ல என்று ொடியது 
மடடுமல்லாமல், தநளதளய இைநத 
ஓர் இைம் விவசாயிக்கு தநளதயின் 
ஸதாைத்தி்ல நின்று இளைஞன் 
பசய்ய ்வணடிய விவசாயத்ளத எப்ெடிச் 
பசய்ய்வணடுபமன்று யதார்த்தமாகக் 
கூறும் கவிளதயில்,
மைப்ொளைமாடுகடடி

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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ஆல�ோசனை வழங்குதல்
------------------------------------------
ஆ்லாசளை என்ெது குறிப்பிடட ஒரு 
்தளவக்கு வைஙகப்ெடுகின்்ற பசய்யக்கூடிய, 
பசய்யக்கூடாத அறிவுறுத்தல்கைாக 
அளமயும். அத்துடன் அவவா்லாசளை 
முடிநதுவிடும். பிைச்சிளையுடன் உஙகளை 
அணுகும்  ெயைாளிக்கு ஆ்லாசளை 
வைஙக முடியாது. ஆைால் உஙகளுடன் 
உளையாடிச் பசல்லும் ்ொது ெயைாளி சில 
விடயஙகளை கூறும்்ொது அவவிடத்தில் 
பொருத்தமாை ஆ்லாசளை ஒன்ள்ற 
கூ்றலாம். (உதாைைமாக இநத விடயத்ளதப் 
ெறறி உஙகள காதலனுடன் களதக்க 
்வணடாம்). பொதுவாக உதவியளிக்கும் 
உதவியாைர்கள, ெயைாளிக்கு ஆ்லாசளை 
வைஙகுவதறகு சில ்வளைகளில் 
முறெடுவார்கள. இது பொதுவாை ஒரு 
விடயமாகும். ெயைாளியும் தைது 
பிைச்சிளைக்காை தீர்வு நீணடு பசல்வளத 
விரும்புவதில்ளல. குறுகிய காலத்தி்ல்ய 
அப்பிைச்சிளையில் இருநது விடுெட 
்வணடும் என்்ற மைநிளலயுட்ை்ய 
உஙகளை நாடி வருகின்்றார்கள. அத்துடன் 
அவர்கள எதிர்காலம் குறித்த எநத 
எதிர்ொர்ப்புகளும் இன்றி, மைச்்சார்வுடன் 
இருக்கும்்ொது பிைச்சிளைகளிறகாை 
முகாளமத்துவ இளடயீடுகள சவாலாக 
அளமயும். இவவா்றாை ்வளைகளில் 
ெயைாளி தற்ொதுளை பிைச்சிளைகளில் 
இருநது விடுெடுவதறகு உடைடியாக 
பசய்யக்கூடியளவ எளவ என்ெளதப் 
ெறறிய ஆ்லாசளைகளை வைஙகுவது 
பொருத்தமாைது.
 
ெயைாளிளய, உைநல மருத்துவரிடம் 
காடட ்வணடும் என்்றால் அதறகாை 
்தளவ குறித்த ஆ்லாசளைகளையும், 
வ ழி க ா ட ட ல் க ள ை யு ம்  அ த் து ட ன் 
உதவிளயயும் பசய்யலாம். இவவாறு 
பசய்யும்்ொது ெயைாளி உஙகைது 
ஆ் ல ா ச ள ை யி லு ம் ,  உ ங க ளி லு ம் 
தஙகிவிடாதெடி ொதுகாத்துக்பகாளவது 
மிகமிக இன்றியளமயாத விடயம். அல்லாது 
்ொைால் எதிர்காலத்தில் நீஙகள உஙகள 
ெயைாளியின் பிைச்சிள ைகற காை 
முகாளமத்துவ பசயறொடுகளைச் பசய்ய 
முடியாத ஒரு ளகயறு நிளல ஏறெடடுவிடும். 
இவவா்றாை ்நைஙகளில், நீஙகள உஙகள 
ெயைாளியிட்ம சில ்களவிகளை 
்கடெதன் மூலம், ெயைாளி தைது 
பிைச்சளை குறித்த ஆ்லாசளைகளை 
தாைாக பெறறுக்பகாளை உதவலாம். 'நீஙகள 
இப்்ொது இருக்கின்்ற நிளலளம்ொல் 
உஙகள உ்றவிைர், நணெர் ஒருவர் 
இருநதால் என்ை ஆ்லாசளை கூறுவீர்கள? 
அவர்கள தஙகைது பிைச்சிளைகளுடன்  
த னி ள ம ப் ெ ட டு,  ம ை ச் ் ச ா ர் வு ட ன் 
இருக்கும் நிளலளமகளில்? உதவிகளை 
ப ெ ற று க் ப க ா ள ை  ம ை மி ல் ல ா த 
நிளலளமகளில்? அத்துடன் மற்றவர்களிறகு 
சுளமயாகி விடு்வ்ைா? எை என்னும் 
்ொது? இவவா்றாை ்களவிகள மூலம் 
தஙகைது ெதில் எவவாறு அளமயும் என்ெளத 
அறிநது, அதறகு ஏற்றாற்ொல் அவர்கள 
்கடகும் ்களவிகளிறகும் அவர்கள ஊடாக 
ெதிளல பெறறு, அவர்கைது சந்தகஙகள, 
்களவிகளிறகு அவர்கைது ெதி்ல 
ஆ்லாசளையாக அளமய உதவலாம்.

ஆ ் ல ா ச ள ை  வ ை ங கு ம் ் ெ ா து 
எதிர்ொர்க்கப்ெடுெளவ

பிைச்சிளைகளிறகாை முகாளமத்துவ 
உதவியளித்தலின்்ொது வைஙகப்ெடும் 
ஆ்லாசளைகள மூலம் ெயைாளி 
உற சாக த் துடன், சமூக ஆ தைள வ 
பெறறுக்பகாணடு, பநருக்கீடுகளிறகு 
தாைாக முகாளமத்துவம் பசய்யும் 
வ ழி மு ள ்ற க ள  எ ன் ெ வ ற ள ்ற 
கறறுக்பகாளவதும் உளைடஙகப்ெடுகின்்றது.

பிைச்சிளைகளை ளகயாளவதில் ொதகமாை 
வழிமுள்றகள எளவ என்ெளத உஙகைது ெயைாளி 
உைர்நது பகாளவதறகு ஏதுவாக அவரிட்ம சில 
்களவிகளை ் கடடு, அதறகு அளிக்கப்ெடும் ெதிளலக் 
பகாண்ட உஙகள ெயைாளி அதளை உைர்நது 
பகாளை உதவ ் வணடும்.  உஙகைது பிைச்சிளைகளில் 
இருநது விடுெடடு நிம்மதியாக இருப்ெதறகு ்ொளத 
தரும் பொருடகளை ொவிக்கலாமா? இவவாறு 
்கடகப்ெடும் ்களவிகளுக்க ெயைாளி அளிக்கும் 
ெதிளலக் பகாண்ட பிைச்சிளைகளிறகாை 
முகாளமத்துவத்தில் சரியாை உதவியளிக்கும் 
முள்றகள, பிளையாை உதவியளிக்கும் முள்றகள 
என்ெவறள்ற அவர்கள ஏறறுக்பகாளளும் வளைக்கும், 
பதளிவாக பொதுவாக எடுத்துளைக்க ்வணடும்.

உதவியோளர் - பயைோளி உறவு முனறகள்-உதவியோளர் வகிபோகம்
------------------------------------------------------------
எமது ெகுதிகளில் ெல்்வறு வளகயாை 
உதவியளிக்கும் முள்றகள உளைை. இஙகு 
உதவிநாடி வருெவரிறகு  அவர்கள வைளமயாக 
பசய்யும் முள்றகளின் அடிப்ெளடயி்ல்ய 
அவவுதவி கிளடக்கி்றது. பெரும்ொலும் ெயைாளி 
தமது தனிப்ெடட பிைச்சிளைகளை அவர்களுடன் 
மைம்தி்றநது முழுளமயாக களதப்ெதறகு சநதர்ப்ெம் 
வைஙகப்ெடுவதில்ளல. ொைம்ெரிய முள்றகளுடாக 
உதவியளிப்ெவர்கள, நாடடு ளவத்தியர்கள, 
வாக்கு பசால்லுெவர்கள ்ொன்்ற முள்றகளில் 
அவர்கள ெயைாளிக்கு பசய்யும் முள்றகளிற்க 
முக்கியத்துவம் பகாடுக்கப்ெடுகின்்றது. இவவா்றாை 
முள்றகளும் ொதிக்கப்ெடடவர்கள மீபைழுவதறகு 
உதவிபசய்கின்்றை என்ெளத நிளைவில் ளவத்துக் 
பகாளளுஙகள.

பி ை ச் சி ள ை க ளி ற க ா ை  மு க ா ள ம த் து வ 
உதவியாைைாகிய நீஙகள, ெயைாளியின் 
பிைச்சிளைகள ஒவபவான்ள்றயும் நன்்றாக விைஙகி 
அதறகு ஏற்றாற்ொல் உதவி பசய்ெவர் என்ெளதயும், 
உஙகைது வகிொகத்ளதயும் ெயைாளியிடம் பதளிவாக 
எடுத்துக் கூறுஙகள. இவவா்றாக ெயைாளியுடன் 
உஙகைது வகிொகத்ளதப்ெறறி எடுத்துக்கூறும் ்ொது, 
அதளை அவர்கள பதளிவாக விைஙகிக்பகாளவதறகு 
ஏதுவாக சில உதாைைஙகளை பகாடுக்கலாம். ஒரு 
ஆசிரியர் வகுப்ெள்றயில் மாைவனிறகு ொடஙகளை 
கறபித்துக் பகாடுப்ொர். மாைவைது சந்தகஙகளிறகு 
பொருத்தமாை விைக்கமளிப்ெர். ெரீடளச, 
ெரீடளசகளுக்காை தயார்ெடுத்தல், ெடிக்கும் முள்றகள, 
ெடிப்ெதன் முக்கியத்துவம் ்ொன்்ற விடயஙகளையும் 
எடுத்துக்கூறுவார். ஆைால் மாைவரிறகாக ஆசிரியர் 
ெரீடளச எழுத முடியாது. ெரீடளசளய மாைவ்ை 
எழுத ்வணடும்.

வகுப்ெள்றயில் ஆசிரியர், மாைவர் உ்றவு எப்ெடி 
உளை்தா, அவவா்்ற உதவியாைர் - ெயைாளி உ்றவும், 
உதவியளிக்கும் முள்றகளும் இருக்க ்வணடும். 
ெயைாளி தைது பசாநத வாழ்க்ளகயில் நிள்றநத 
அனுெவசாலி. 

அதில் ஒரு சிறுெகுதி்ய உஙகளிறகுள இருக்கி்றது. 
இதுவளை தைது பிைச்சிளைகளுடன் வாழ்நதது, 
முகம்பகாடுத்தது ்ொன்்ற ெல விடயஙகள உஙகள 
ெயைாளி பசய்துளைார். 

இதளை ஏறறுக்பகாணடு அதன் மூலமாக 
ெயைாளியில் நம்பிக்ளகளய கடடி வைர்த்து உதவி 
பசய்ய ஆைம்பிப்ெது, ெயைாளி குறித்து நீஙகள 

எடுக்கப்்ொகும் சில முடிவுகளை 
தவிர்ப்ெதறகு ஏதுவாக அளமயும்.

உதவியோளர் - பயைோளி உறவுமுனற 
எதுவவனபனத வதரிவிபபதறகோை சி� 
உபோயங்கள்
-------------------------------------------------
 புதிதாக அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடட 
விவசாய உெகைைம் ஒன்றின் 
ெயன்ொடு குறித்து அதன் 
பொறியியல் வல்லுைர் விவசாயி 
ஒருவருக்கு விைஙகப்ெடுத்திைால் 
அதளை அறிநது பகாணட 
விவசாயி தைது வயல் நிலத்தில் 
உெ்யாகிக்கும் ்ொது அதைது 
ெ ா வ ள ை ,  ப த ா ழி நு ட ெ ம் 
அணுகுமுள்றகள என்ெவறள்ற 
தா்ை கறறுக்பகாளைலாம். 
இதறகு பதாடர்ச்சியாக அநத 
பொறியியல்வல்லுைர் உடனிருக்க 
்வணடியதில்ளல.

மருத்துவ உபோயங்கள்
---------------------------------------------
மருத்துவ உதவிளய நாடியுளை 
் ந ா ய ா ளி  ஒ ரு வ ரி ன் 
்நாய்நிர்ையம், ொவிக்கும் 
ம ரு ந து க ள ,  பி ன் ெ ற ்ற 
்வணடிய உைவுமுள்றகள, 
நளடமுள்ற வாழ்க்ளக மாற்றம், 
உடறெயிறசிகள பதாடர்சிகிச்ளச, 
மாதாநத கைதரிசிப்பு என்ெவறள்ற 
எடுத்துக்கூறும்்ொது அதளை 
விைஙகிக்பகாணட ்நாயாளி 
அ வ வ ா ் ல ா ச ள ை க ள ை 
தா்ை பின்ெறறி தைது உடல் 
்நாய்களை  கடடுப்ொடடிறகுள 
பகாணடுவருதல் ்வணடும். 

இஙகு ளவத்தியர் ஒவபவாரு நாளும் 
உடனிருநது உதவுவதில்ளல.

வினளயோட்டு பயிறறுவிபபோளர் உபோயம்
---------------------------------------------
 தடகை வீைர் ஒருவருக்கு ெயிறறுவிக்கின்்ற 
ெ யி ற று வி ப் ெ ா ை ர் ,  உ ட ற ெ யி ற சி , 
தயார்ெடுத்துதல், ஆைம்ெத்தில், முநதி 
பசல்லுதல், முடிவுக்கு பகாணடுவருதல், 
்ொடடி ்ொடடு பவறறி இலக்ளக 
அளடதல் ்ொன்்ற பசயறொடுகளை 
ெயிறசியாகவும், பசயல்வடிவமாகவும் 
ெயிறறுைருக்கு பசால்லிக் பகாடுத்தால் 
அதன்ெடி ெயிலும்  வீைர் பசயறெடுவார். 
இஙகு ெயிறறுைரிறகாக ெயிறறுவிப்ொைர் 

ஓடுவதில்ளல. ்மறகூறிய உொயஙகள 
மூலம் ெயைாளி எவவிதத்தில் நீஙகள 
கூறுகின்்ற உதவியளிக்கும் உொயஙகளைப் 
பின்ெறறி தைது பிைச்சிளையில் இருநது 
மீபைழுவதறகு முயறசி பசய்ய ்வணடும் 
என்ெளத சந்தகம் இன்றி விைக்கிக் 
பகாளைப்ெடும். அதன்ெடி நாைாநதம் நீஙகள 
கறறியக்கூடிய விடயஙகளை ெயின்று தைது 
பிைச்சிளையில் இருநது பவளிவைடடும்.
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மாயவைம் ஏரு பூடடி
வயக்காடடஉழுது ்ொடுசின்ைக் 
கணணு–ெசுந

த ள ை ள ய ப்  ் ெ ா ட டு ெ ா டு ெ டு 
பசல்லாக்கணணு!
 
ஆத்தூரு கிச்சடிச்சம்ொ
நாத்து வாஙகி பவளத பவளதச்சு
நாத்ளதப் ெறிச்சி நடடுப் ்ொடு 
சின்ைக்கணணு
தணணி்ய ஏத்தப் புடிச்சிள்றச்சிப் ்ொடு 
பசல்லக்கணணு.....

இநதக்கவிளத அடிகளில் வயல் உை நல்ல 
மாடுகளை மைப்ொளையில் வாஙகும். 
மாயுவைத்தி்ல, பகடடியாை ஏர் பசய்யும்,  
மை்வளலபசய்யும் பதாழிலாைர்கள 
இருக்கின்்றார்கள. அஙகுளை ஏளை 
வாஙகியும், ஆத்தூரி்ல கிச்சடிச்சம்ொ 
நாத்ளத வாஙகி நடடும் இதன் பின் ஏத்தால 
நீளை இள்றத்தும், களை பிடுஙகியும், கதிர் 
ெறிநது பவளையும் வளை கவைமாக 
அளைத்ளதயும் ஒழுஙகாச் பசய்யும்.

     வயல் விளைநததும், மதுளை 
மாவடடத்தி்ல அறுவளடபசய்யும் 
பதாழிலாைர்கள இருக்கி்றார்கள. 
அவர்களைக் பகாணடு அறுவளடபசய்து, 
பின் அவறள்ற அடித் துத் தூறறி 
அைநது, வணடியி்ல ஏறறிக்பகாணடு 
பொளைாச்சிச் சநளதயி்ல,விருதுநகர் 
வியாொரிக்கு நல்ல நியாயமாை 
விளலக்கு விறறு, ்ொடடுவிற்ற அநதப் 
ெைத்ளத வீண பசலவுகள பசய்யாமல் 
அம்மா ளகயில் பகாடு அவஙகளத 
ஆள்றநூறு ஆக்குவார்கள என்று ெத்தடிக் 
கவிளதயி்ல எவவைவு அைகாகவும் 
ஆக்கபூர்வமாகவும் பசால்லியுளைார்.

ஸ்ரீ விஸவகர்ம ஜயநதிளய முன்னிடடு 
மடடக்கைப்பு மாவடட விஸவகர்ம 
சம்்மைைம் நடாத்தும்  ெல்களலக் 
கைகத்திறகுத் பதரிவாை பதரிவு 
பசய்யப்ெடட மாைவர்களுக்காை 
பகௌைவிப்பு, களலஞர்கள பகௌைவம் 
மறறும் உளளுைாடசி மன்்றத்திறகுத் 
பதரிவாை உறுப்பிைர்களின் அறிமுகம் 
என்ெை எதிர்வரும் ஞாயிறறுக்கிைளம 
(07) காளல 9.00 மணிக்கு மடடக்கைப்பு 
மகாஜைக் கல்லூரி மணடெத்தில் 
நளடபெறும்.

மடடக்கைப்பு மாவடட விஸவகர்ம 
சம்்மைைத்தின் தளலவரும் மடடக்கைப்பு 
மாநகை சளெயின் உறுப்பிைரு மாை 
சிவம் ொக்கியநாதன் தளலளமயில் 
ந ள டப ெ ்ற வு ள ை  இ ந நி க ழ் வி ல் 
பிைதம அதிதிகைாக மடடக்கைப்பு 
ம ா ந க ை  மு த ல் வ ர்  தி ய ாக ை ாஜ ா 
சைவைெவன்,மறறும் மடடக்கைப்பு மாவடட 
அைசாஙக அதிெர் மாணிக்கம் உதயகுமார் 
ஆகி்யாரும், வி்சட அதிதிகைாக 
கிைக்குப் ெல்களலக்கைக மருத்துவ 
பீடத்ளதச் ்சர்நத ளவத்திய ஆ்லாசக 
நிபுைர் ளவத்தியக் கலாநிதி ்க.ரி.
சுநத்ைசன், கிைக்கு மாகாை முன்ைாள 
விவசாய அளமச்சர் சடடத்தைணி 
கி.துளைைாசசிஙகம், மடடக்கைப்பு ்ொதைா 
ளவத்தியசாளலயின் ளவத்திய அதிகாரி 
ளவத்தியக் கலாநிதி எஸ.அன்புதாசன் 

சர்வ்தச சிறுவர் திைத்ளத முன்னிடடு (F) 
ளென் ஆர்டஸ நிறுவை ஏறொடடில்  மட/
புனித தி்ைசா பெணகள ொடசாளலயில் 
சி று வ ர்தி ை  ப க ா ண ட ா ட ட ங க ள 
்காலாகலமாக நளடபெ்றவுளைை.

07.10.2018  ஞாயிறு காளல 10.35 மணிக்கு 
ம ட / பு னி த  தி ் ை ச ா  ப ெ ண க ள 
ொடசாளலயின் பிைதாை மணடெத்தில் 

(F)ளென் ஆர்டஸ களலக் கைகத்திைால் 
இநநிகழ்வு ஒருஙகிளைக்கப்ெடடுளைது.

் ம லு ம்  சி று வ ர் தி ை த் ள த 
முன்னிடடு நடாத்தப் ெடட சிறுகளத 
ஓவியப்்ொடடிகளில் ெஙகுெறறிய 
வர்களுக்காை பகைைவிப்பு நிகழ்வும் 
இடம்பெ்றவிருக்கி்றது.

இநத ளென் ஆர்டஸ நிறுவைம் 
ெல்்வறுெடட களல, சமூக, கலாசாை 
பசயறொடுகளை ்மறபகாணடு வருவது 
குறிப்பிடத்தக்கது.
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மறறும் சுகாதாை ளவத்திய அதிகாரி எஸ..
சணமுகநாதன் ஆகி்யாரும்

பகௌைவ அதிதிகைாக இலஙளக 
(பகாழும்பு) விஸவகர்ம சஙகத் தளலவர் 
எஸ. பசல்வைடைம், மடடக்கைப்பு, 
பகாழும்பு பசார்ைம் குழுமஙகள 
முகாளமத்துவப் ெணிப்ொைர் எம். 
வி ஸ வ ந ா த ன் ,  ெ ண ட ா ை வ ள ை 
விஸவகர்ம நல உரிளமச் சஙகத் தளலவர் 
ஆ.வைதைாஜா மறறும் ஓய்வுநிளல 
க ை க் க ா ை ர்  ப ெ . மு த் து லி ங க ம் 
ஆகி்யாரும் கலநது பகாளவர்.

இநநிகழ்வில் கிைக்கு, யாழ்ப்ொைம், 
சப்பிைகமுவ, றுகுணு, பகாழும்பு, கைனி, 
பமா்றடடுவ மறறும் ஊவாபவல்லச ஆகிய 
ெல்களலக் கைகஙகளிலிருநது பதரிவு 
பசய்யப்ெடட 40 மாைவர்களுக்காை 
ஊக்குவிப்புப் ெைமும் ொைாடடு விருதும் 
வைஙகப்ெடவுளைை.

அத்்தாடு களலஞர்கைாை சாநதினி 
தர்மநாதன் (சஙகீதம்) ,  தவைாஜா 
்மாகைப்பிரியன் (நடைம்), ொணடியூர் 
பொன் நவநீதன் (கவிளத) மறறும் 
இைா. நித்தியாைநதன் (மிருதஙகம்) 
ஆகி்யார் பகௌைவிக்கப்ெடவுளைளம 
குறிப்பிடத்தக்கது.

பசால்ளலப் ெயன்ெடுத்துவதாக்வ 
விைஙகிக் பகாளைக் கூடியதாக 
இருக்கின்்றது.

ஒ வ ப வ ா ரு  க ள ல ஞ ர் க ளு க் கு ம் 
தாஙகள தாஙகள வாழ்கின்்ற கால்ம 
சமகாலமாகும். அவர்கள அநதநதக் 
காலப்ெகுதியின் விடயஙகளை அநதக் 
காலப்ெகுதியின் பவளிப்ொடடு முள்றயில் 
பவளிப்ெடுத்துவது்வ சமகாலப் ெளடப்பு 
என்ெதாகும். அதாவது ஒரு களலஞன் 
தைது காலகடடப் பிைச்சிளைகளை தைது 
காலகடட பவளிப்ொடடு முள்றயினூடாக 
பவளிப்ெடுத்துவது அவனுக்கு சமகாலப் 
ெளடப்பு என்ெதாகும். எை்வ சமகாலம் 
என்ெது 2017ம் ஆணடு என்்்றா அல்லது 
2018ம் ஆணடு என்்்றா பொருள இல்ளல.

ஓவியம் பதாடர்ொை விடயஙகளைத் தவிை 
ஓவியர் புக்ைநதி தமிழீை விடுதளலப் 
புலிகளுடன் இருநத பநருக்கமாை 
உ்றளவ அடிப்ெளடயாகக் பகாணடு 
்ொைாடடம் பதாடர்ொகவும் அைசியல் 
பதாடர்ொகவும் சில ்களவிகள 
்கடகப்ெடடை. இநதக் ்களவிகளினூடு 
நம்மில் ெலர் இன்னும் பசாநதமாகத் 
சிநதிக்கத் பதரியாதவர்கைாகவும். 
இவவைவு கால ்ொைாடட அனுெவத்தின் 
அறிளவ விைஙகிக் பகாளைாதவர்கைாக 
இருப்ெளதயும் அறியக்கூடியதாக 
இருநதது.

ஓ வி ய ம்,  சி ற ெ ம்  ப த ா ட ர் ெ ா ை 
கலநதுளையாடல்கள பசய்யும் ்ொது 
அது ெறறிய  காடசிப்ெதிவுகளை கலநது 
பகாளெவர்களுக்கு எடுத்துக்காடடி 
உளையாடல்களை ்மறபகாளவது 
எதிர்காலத்தில் ெயனுளடயதாக இருக்கும். 
இதளை 'கா' இலக்கிய வடடமும் அைஙக 
நிறுவைமும் கவைத்தில் எடுத்து 
பசயறெடுவார்கள எை நம்புகின்்்றாம்.

கச்்சரியில் தாக்கல் பசய்தது.

இதைால் அதிர்ச்சியும் ஆத்திைமும் 
அளடநத ஏளைய தமிழ் அைசியல் கடசிகள 
அதாவது அம்ொள்ற மாவடடத் தமிைர் மகா 
சஙகத்தின் ்காரிக்ளகளய ஏறறு ஒரு 
பொதுசின்ைத்தின் கீழ் ஒன்றிளைநது 
ஓைணியில் ்ொடடியிடச் சம்மதித்திருநத 
தமிழ் அைசியல் கடசிகள யாவும் தமிைர் 
விடுதளலக் கூடடணிளய எதிர்த்துத் 
தனித்தனி்ய ் ொடடியிடத் தீர்மானித்தை. 
ெல கடசிகள ்ொடடியிடுவதன் மூலம் 
அம்ொள்ற மாவடடத் தமிைர் மகா 
சஙகத்தின் முயறசி, பிளளையார் பிடிக்கப் 
்ொய் குைஙகாய் முடிநத களதயாக 
மாறிவிடக்கூடா்த என்று எணணிய 
இப் ெத்தி எழுத்தாைர் ஏளைய தமிழ் 
அைசியல் கடசிகளுடன் ்ெசி அவர்களை 
ஆசுவாசப்ெடுத்தி அக்கடசிகள இளைநத 
தனியாை சு்யச்ளசக் குழுபவான்ள்ற 
அம்ொள்ற மாவடடத் தமிைர் மகா 
சஙகத்தின் தளலளமயில் ஏறெடுத்தும். 
விடயத்தில் பவறறியீடடிைர்.

(பதாடரும்)      

அதறகாை கடடிடஙகள அளமப்ெதறகாக 
அதன் இயறளகயைகு முறறிலும் 
அழிக்கப்ெடும் என்ெது நிச்சயமாகும்)

6.கல்லடி கடறகளை, முகத்துவாைம் ்ொன்்ற 
சுறறுலா முக்கியத்துவமிக்க இடஙகள 
்மலும் அபிவிருத்தி பசய்யப்ெடுதல் 
்வணடும்.

7.  அ்நகமாை உடபு்ற வீதிகள 
பசப்ெனிடப்ெடுதல் ்வணடும்.(உ+ம் 
கல்லடி சமுர்த்தி வஙகி அருகாளமயில் 
உளை வீதி)

8.வடிகான்கள புைைளமக்கப்ெடுவதுடன் 
்தளவயாை இடஙகளில் புதிதாக 
அளமக்கப்ெடுதலும் ்வணடும்.

9 .  கழிவகறறும் பசயறொடுக ள 
் ம ம் ெ டுத் த ப் ெ டுத ல்  ் வ ண டு ம். 
்மறகுறித்தவறள்ற்ய பதரிவிக்க 
விரும்புகின்்்றன்.

ைகுநாதனுக்கு அறிமுகப்ெடுத்தி்ைன்.
அஷைப்பின் மநதிைப்புன்ைளக தவழும் 
மு க த் ள த  ம ்ற க் க மு டி ய வி ல் ள ல . 
கலநதுளையாடல்களில் அளமதியும் 
நிதாைமும் அவரிடம் காைப்ெடட 
குைவியல்புகள. ைகுநாதனுடன் கவிளத 
பதாடர்ொக அஷைப் ்ெசியது குள்றவு. 
ஆைால், ்கடடுத்பதரிநதுபகாணடது 
அ்நகம்.

பு து க் க வி ள த ள ய  ை கு ந ா த ன் 
தீ வி ை ம ாக  எதி ர்த் த வ ர்.  அ ஷ ை ப் 
மைபுக்கவிளதகளையும் புதுக்கவிளதக 
ளையும் விரும்பியவர். எழுதியவர். அவைது 
அைசியல் பதாடர்ொை ெல பசய்திகளை 
வீை்கசரியில் எழுதியிருநதாலும், 
எைக்கு அவைது இலக்கியப்ெக்கம் தான் 
பிடித்தமாைது. இைம்சார்நத அைசியல் 
குறித்து எதிர்விளைச் சிநதளைகளை 
நான் அப்்ொது பகாணடிருநததா்லா 
என்ை ் வ ா,  அ வ ைது  அ ைசி ய ல் 
பிை்வசம், ஒரு நல்ல கவிஞனின் 
அஸத்தமைத்துக்கு  காைைமாகிவிடும்  
என்றுதான்  எணணி்ைன். ஆைால், அநத 
அைசியல் பிை்வச்ம அவைது உயிரின் 
அஸத்தமைத்துக்கு காைைமாகும் எை 
அன்று  எணைவில்ளல.  ஆைால், 
அ வ ் ை ா  தி ை மு ம்  க வி ள த யு ம் 
எழுதிக்பகாணடு அைசியல் ெணிகளிலும் 
தீவிைமாகியிருநதார்.
1973 இல் சடடக்கல்லூரியிலும், 1983 இல் 
கல்முளையிலும் நான் ொர்த்த அஷைப் 
ஒரு இலக்கியவாதி. இலஙளகக்கு 
1997 இல் மீணடும் பசன்்ற சமயத்தில் 
ெ ா ர் க் க வி ரு ம் பி ய ் ெ ா து  அ வ ர் 
அைசியல்வாதி, அளமச்சர்!
தமிழ்த்்தசியம், ஈைத் தமிைனுக்கு 
ஒரு நாடு என்ப்றல்லாம் ்ெசும் 
ெல தமிழ்த் தளலவர்கள, ஈைத்து 
தமிழ் இலக்கியத்திறகாகவும் அதன் 
வைர்ச்சிக்கும் எதளையும் பசய்யவில்ளல.
ஆ ை ா ல் ,  அ ஷ ை ப்  ப ச ய் த ா ர் . 
தைது இைத்திறகாை அைசியலும் 
்ெசிக்பகாணடு, ஈைத்து இலக்கியத்ளதயும் 
் ந சி த் த ா ர்.   எழு த் த ாை ர்க ள ை 
அைவளைத்தார். மல்லிளக இலக்கிய 
இதழுக்கு எத்தளை தமிழ்த்தளலவர்கள 

சநதா பசலுத்தி வைவளைத்து வாசித்து  
ஆதரித்தார்கள..?
அஷைப்பின் "நான் எனும் நீ" என்்ற 
பெரியபதாரு கவிளதத்பதாகுப்பு 
அ வ ை து  க வி ய ா ளு ள ம ள ய 
்ெசிக்பகாணடிருக்கி்றது.  அைசியலில் 
அவைது இைப்ொல் ்நர்நத பெரிய 
பவறறிடத் ளத அவைது சமூகம் 
்ெசிக்பகாணடிருக்கி்றது. இநநூல் ெறறி 
களலஞர் மு. கருைாநிதி, கவிக்்கா 
அப்துல் ைகுமான், ்ெைாசிரியர் எம். ஏ. 
நுுஃமான் ஆகி்யார் தமது மதிப்புளைகளை 
வைஙகியிருக்கி்றார்கள.

(பதாடரும்) 
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