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வெலிக்கந்தையில் இறங்கிய 
ப�ோது மோ்ை ஐநது 
மணியோகி விட்டிருநதைது. 

‘பிள்ளை்க்ளை ெோட்டி 
ெ்தைப�துதைோன் தைரம் 5 
புை்மப�ரிசில் �ரீட்்சை

வி்தை வி்தைததைல், 
அருவிவெட்டுதைல், ஆடுமோடு 
பமயததைல் என்று ஓடிபயோடி 
உ்ைததுப
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மோந்கர சை்�யின் ்கழிவு 
அ்கற்றுதைல் வதைோடர�ோன 
பிரச்சினககியமோனது.
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தைமிழ் அரசியல் ்்கதி்களின் விடுதை்ை 
குறிததை விெ்கோரததில் அரசியல் 
யோதைோரததைங்்க்ளை ்கருததில் வ்கோண்டு 
நடெடிக்்க்க்ளை முன்வனடுக்கோவிட்டோல், 
அநதை விடயததிலும் நோம் பதைோற்றுவிடும் 
நி்ை ஏற்�டைோம் என்று அ்மச்சைர மபனோ 
்கபேசைன் எச்சைரிததுளளைோர. 

தைோன் ஒரு அ்மச்சைரோ்க இருககின்ற 
ப�ோதிலும், அரசியல் ் ்கதி்கள விடயததில் 
அ்மச்சைர்ெககுளளும் வெளிபயயும் 
்கடு்மயோன முயற்சி்க்ளை எடுதது 
ெருெதைோ்க கூறும் அெர, இநதை விடயததில் 
முழு்மயோன வெற்றி்ய வ�றுெதைற்கு 
முயற்சிவசையதைோ்கவும் குறிபபிட்டோர. 

அெர இது குறிதது அரங்்கம் வசையதி்கள 
�ததிரி்்கயுடன் ப�சிய விடயங்்கள 
பின்ெருமோறு. 

‘அரசியல் ்்கதி்கள விடுதை்ையுடன் 
பசைரதது இரோணுெததில் குற்றம் 
வசையதைெர்களுககும் வ�ோதுமன்னிபபு 
ெைங்கும் ஒரு திட்டத்தை அ்மச்சைர 
சைம்பி்க ரேெக்க முன்்ெததிருககின்றோர.

ப �ோ ரக குற்றம் வசை யதை  இ ர ோணு 
ெ த தி ன ரு க கு  வ � ோ து ம ன் னி ப பு 

அளிப�தில் எனககும் உடன்�ோடு 
கி்டயோது. ஆனோல், ஒபர ப�ோரில் 
சை ம் � ந தை ப � ட் ட  இ ரு தை ர ப பி ன ரி ன் 
விடுதை்ைக்கோன ஒரு திட்டத்தை ஒருெர 
�ரிநது்ரககும் ப�ோது, நோம் அெற்்ற, 
நமது தைரபபினரின் நைன் ்கருதி, ஒரு 
ஆரம்�பபுளளியோ்கபெனும் ்ெதது, 
ப�ச்சு நடததை முன்ெரபெண்டும்.

எமககு ்கதைோநய்கர்களைோ்க வதைரி�ெர்கள 
எ வ ெ ோ று  சி ங் ்க ளை  தை ர ப பு க கு 
�யங்்கரெோதியோ்க வதைரிெோபரோ, அபதைப�ோை 
எமககு �யங்்கரெோதி்களைோ்க வதைரி�ெர்கள 
அெர்களின் தைரபபுககு ்கதைோநோய்கர்களைோ்க 
வதைரிெோர்கள.

ஆ்கபெ எமது அரசியல் ்்கதி்களின் 
விடுதை்ைக்கோன ஒரு திட்டம் மறுதைரபபிடம் 
இருநது ெரும் ப�ோது அதை்ன 
ஆரோயநது�ோரக்க நோம் தையோரோ்க இருக்க 
பெண்டும்.
ெரும் திட்டங்்கள அ்னத்தையும் 
நிரோ்கரிததை ப�ோகப்க ்கடநதை ்கோைததில் 
எமது �ை அரசியல் பதைோல்வி்களுககு 
முககிய ்கோரேமோ்க இருநதிருககிறது 
என்�தை்னயும் நோம் ்கருததில் வ்கோளளை 
பெண்டும்.

(்கோ்ரதீவு  நிரு�ர சை்கோ)

்கல்மு்னப பிரபதைசைததில் �ோரிய 
்கடைரிபபு இடம்வ�ற்றுெருகின்றது. ்கடநதை 
சிை தினங்்களைோ்க ்கடல் சீற்றம்வ்கோண்டு 
�ோரிய சைததைததுடன்  அ்ை்க்ளை 
வெளிததைளளிெருகிறது.

இதைனோல் ்கல்மு்ன �ோண்டிருபபு 
மருதைமு்ன நீைோெ்ே ப�ோன்ற 
பிரபதைசை ்கடபைோரங்்கள வ�ருமளைவில் 
�ோதிக்கப�ட்டுெருகின்றன. மக்கள 
அச்சைததுடன் ்கோேப�டுகின்றனர.

்க ட ை ரி ப ் � த  தை டு ப � தை ற் வ ்க ன 
சு ன ோ மி க கு ப பி ன்  ந ட ப � ட் டிரு ந தை 
சை வு க கு  ம ர ங் ்க ள  ்க ட லு க கு ள 
இழுததுச்வசைல்ைப�ட்டுளளைன. சிை 
வ தை ன்் ன ம ர ங் ்க ளு ம்  இ வ வி தை ம் 
உளெோங்்கப�ட்டுளளைன.

்கடபைோரததில் மக்கள இருப�தைற்வ்கன 
அ ் ம க ்க ப � ட் டி ரு ந தை  சீ வ ம ந து  
இ ரு க ் ்க ்க ள  � ை  ்க டலு க கு ள 
உளெோங்்கப�ட்டுளளைன. சிை மண் ெோரதது 
மூடப�ட்டுளளைன.
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இைங்்்கயில்  நீடிததை 
ப�ோர அனரததைங்்களினோல் 
�ோதிக்கப�ட்ட  தைமிழ் 
மோேெர்களின் ்கல்வி 
ெளைரச்சிககு,   1 988 
ஆ ம்  ஆண் டு  மு தை ல்  
அவுஸ்திபரலியோவிலிருநது  
உதைவிெரும் தைன்னோரெத 
வதைோண்டு நிறுெனததின் 
மு ப � தை ோ ெ து  ஆ ண் டு  
நி்றவு நி்கழ்வும்,  ெருடோநதை 
ஆண்டுபவ�ோதுககூட்டமும்  இம்மோதைம் 27 
ஆம் தி்கதி ( 27-10-2018) சைனிககிை்ம மோ்ை 
5.00 மணி முதைல் இரவு 8.00 மணிெ்ரயில் 
வமல்�னில் பெரமண் வதைற்கு சைனசைமூ்க 
நி்ையததில்  (Vermont South Community 
House -  Karobran Drive, Vermont South VIC 
3133)   நிதியததின் தை்ைெர திரு. விமல் 
அரவிநதைன் தை்ை்மயில் ந்டவ�றும்.

இதுெ்ரயில் நூற்றுக்கேக்கோன 
அன்�ர்களின் ஆதைரவுடன் ஆயிரததிற்கும் 
பமற்�ட்ட மோேெர்களுககு உதைவிய ்கல்வி 
நிதியததின் எதிர்கோை வசையற்�ோடு்கள 
வதைோடர�ோன வசையல் அமரவும், 
மோேெர்களின் முன்பனற்றம் �ற்றிய 
தை்கெல் அமரவும் இடம்வ�றவுளளை 

மட்டக்களைபபு ்கல்வி ெையத்தை பசைரநதை 
மட்/திருபவ�ருநது்ற  ஸ்ரீமுரு்கன் 
விததியோைய அதி�ர திரு.பசைோமசுநதைரம் 
தைரமசீைன் அெர்கட்கும் மட்/அமிரதை்களி 
ஸ்ரீசிததிவிநோய்கர ம.வி அதி�ர திருமதி 
நெகீததைோ தைரமசீைன் அெர்கட்கும் உை்க 
ஆசிரியர தினததைன்று ( 2018-10-05 )  ்கல்வி 
அ்மச்சின் ெழி்கோட்டலில் BMICHல் 
" குரு பிரதீ�ோ பிர�ோ"  பதைசியவிருது 
வ்கௌரெ ்கல்வி அ்மச்சைர அகிைவிரோஜ் 
்கோரியெசைம் அெர்களினோல் ெைங்்கப�ட்டு, 
வ்கௌரவிக்கப�ட்டது.

 இவ விருதைோனது இெர்கள தைங்்கள 
� ோ ட சை ோ ் ை யி ல்  ப ம ற் வ ்க ோ ண் ட 
அரப�ணிப�ோன அதி�ர பசை்ெகப்க 
ெைங்்கப�ட்டுளளைது.

அ ர சி ய ை ் ம ப பு ச்  சை ் � க ்க ோ ன 
சிவில் சைமூ்கப பிரதிநிதி்கள மூெரின் 
நி ய ம ன த ் தை  ந ோ ட ோ ளு ம ன் ற ம் 
அங்கீ்கரிததுளளைது.

இதைன் மூைம் புதிய அரசியை்மபபுச் 
சை ் � க ்க ோ ன  நி ய ம ன ங் ்க ள 
பூரததிய்டகின்றன.

டோகடர. ஜயநதை தைன�ோை, அஹமட் யூசுப 
மற்றும் நோ்கநோதைன் வசைல்ெககுமோரன் 
ஆகிபயோர சிவில் சைமூ்க பிரதிநிதி்களைோ்க 
நியமிக்கப�ட்டுளளைனர.

மண்மு்ன பமற்கு, ெவுேதீவு பிரபதைசை 
வசையை்கததில் ந்டவ�ற்ற சைரெபதைசை 
சிறுெர தின நி்கழ்வும் முதிபயோர ெோர 
நி்கழ்வும் வியோைககிை்ம 11.10.2018 ஆம் 
தி்கதி பிரபதைசை வசையை்க மண்ட�ததில் 
ந்டவ�ற்றது.

இநநி்கழ்வில் மண்மு்ன பமற்கு 
பிரபதைசைததில் சைோதை்ன �்டததை 
மோேெர்களும், முதிபயோர்களும் �ோரோட்டி 
வ்கௌரவிக்கப�ட்டனர. இதைன்ப�ோது 
சிறுெர்களின் ்க்ை நி்கழ்வு்களும் 
அதிதி்களின் உ்ரயும் இடம்வ�ற்றது.

இப �ோரோட்டு நி்கழ்வில், அண்்மயில் 
வெளியோன  தைரம் 5 புை்மப 
�ரிசில் �ரீட்்சையில் மட்டக்களைபபு 
மோெட்டததிலும், கிைககு மோ்கோேததிலும் 
சிறநதை வ�றுப�ற்றி்னப வ�ற்று முதைன் 
நி்ைககு வதைரிெோன,  மண்மு்ன 
பமற்கு ெவுேதீவு பிரபதைசைததிலுளளை 
உன்னிச்்சை 6ம் ்கட்்ட  �ோடசைோ்ை 
மோேென் வசைல்ென் வஜயரோஜ் துஹின் 

சைரெபதைசை விண்வெளி நி்ையததுககு 
புறப�ட்ட ரஷயோவின் 'பசைோயுஸ்' 
ரோகவ்கட்டில் ப்கோளைோறு ஏற்�ட்ட்தை 
அடுதது அதில் இருநது விண்வெளி 
வீரர்கள அெசைரமோ்க வெளிபயறி 
தை்ரயிறங்கினர.

்கஜ்கஸ்தைோனில் இருநது புறப�ட்ட இநதை 
ரோகவ்கட்டில் ரஷய விண்வெளி வீரர 
அவைகசி ஓவசினின் மற்றும் அவமரிக்க 
விண்வெளி வீரர நிக பேக ஆகிபயோர 
�யேம் வசையதைனர. ஏெப�ட்டப�ோது, 
ரோகவ்கட்டின் பூஸ்டரில் ப்கோளைோறு 
ஏற்�ட்டதைோ்கவும், அதில் உளளை விண்வெளி 
வீரர்கள அதில் இருநது ப�லிஸ்டிக 
இறங்கு ெோ்கனம் மூைம் புவிககுத 
திரும்பியதைோ்கவும் அவமரிக்க விண்வெளி 
நிறுெனம் 'நோசைோ' வதைரிவிததுளளைது.
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இ ந நி ்க ழ் வி ல்  ்க ை ந து வ ்க ோ ண் டு 
சி ற ப பி க கு ம ோ று  நி தி ய த தி ன் 
உறுபபினர்க்ளையும்,  மோேெர்களுககு 
உதைெ விரும்பும் அன்�ர்க்ளையும் 
அன்புடன் அ்ைககிறது இைங்்்க 
மோேெர ்கல்வி நிதியம்.

பமைதி்க வி�ரங்்களுககு:
விமல் அரவிநதைன்
 (தை்ைெர)      04 144 46 796

விததியோ ஸ்ரீஸ்்கநதைரோஜோ 
(நிதிச்வசையைோளைர)   04 048 08 250

 முரு்கபூ�தி    
( து்ே நிதிச்வசையைோளைர)    04 166 25 766

சை ம் பி க ்க  ர ே ெ க ்க  அ ெ ர ்க ள 
அ ரசை ோ ங் ்க த தி ன்  சை ோ ர பி ல்  இ ந தை 
�ரிநது்ர்யச் வசையயவில்்ை. ஒரு 
சிங்்களை வ�ௌததை பதைசியெோதியோ்கபெ 
அெர இநதை ்கருத்தை முன்்ெததுளளைோர. 
ஆ்கபெ அதை்ன சிங்்களை வ�ௌததை 
பதைசியெோதி்களின் ்கருததைோ்கக வ்கோண்டு 
அெர்களுடன் ப�சை முயை பெண்டும். 
அதில் இருநது எமது அரசியல் 
்்கதி்களின் விடுதை்ை்ய உறுதி வசையய 
முயை பெண்டும். 

நோன் ஒன்றும் ப�ோரககுற்றம் வசையதை 
இரோணுெததினருககு வ�ோது மன்னிபபு 
ெைங்்கப�ட பெண்டும் என்ற ்கருததுககு 
ஆதைரெோனென் அல்ை. ஆனோல், 
அ்னத்தையும் நிரோ்கரிப�தைன் மூைம் 
எமது மக்கள �ோதிக்கப�டுெ்தை, நோம் 
அரசியல் ரீதியோ்க பதைோற்�்தை ஏற்்க 
முடியோதைென்.

இது குறிதது என்னுடன் ப�சிய அ்மச்சைர 
ரேெக்க, தைோனும் கூட அ்னதது 
இரோணுெததின்ரயும் விடுதை்ை 
வசையெதில் அக்க்ற இல்ைோதைெர 
என்றும், ஆட்்கடததைல்்கள ப�ோன்ற 
தைனிப�ட்ட குற்றங்்க்ளைச் வசையதைெர்க்ளை 
விடுவிப�தில் தைனககும் உடன்�ோடு 
கி்டயோது என்றும் கூறினோர. அநதை 
ெ்்கயில் தைமிழ் அரசியல் ்்கதி்க்ளை 
விடுதை்ை வசையெதைற்்கோன அ்னதது 
முன்்ெபபுக்க்ளையும் ஒரு ஆரம்� 
புளளியோ்கக வ்கோண்டோெது நோம் ப�ச்சு 
நடததை முன்ெரபெண்டும்’ என்றோர 
அ்மச்சைர மபனோ ்கபேசைன்.

தீமிதிபபு நி்கழ்விற்்கோ்க தீககுழி்ய 
தையோர வசையதுவ்கோண்டிருக்்கயில் 
ம ய ங் கி வீ ழ் ந தை  � க தை ர  பி ன்ன ர 
மரேமோனோர.

இச்சைம்�ெம் சைம்மோநது்ற ஸ்ரீ �ததிர்கோளி 
அம்�ோள ஆையததின் ெருடோநதை தீமிதிபபு 
்ெ�ெததின்ப�ோது இடம்வ�ற்றது.

்கடந தை புதைன்கிை்ம ்கோ்ை 7 
மணியளைவில் இச்சைம்�ெம் இடம்வ�ற்றது.

மரேமோனெர �ோண்டிருப்�ச் பசைரநதை 
62 ெயதைோன அருளைோநநதைம் ்கண்ேதைோசைன் 
எனும் �கதைரோெோர.

தீககுழி்ய தீமிதிபபு நி்கழ்விற்்கோ்க 
தையோர வசையயும் �ணியில் �ை 
�கதைர்கள ஈடு�ட்டிருநதைனர. இெரும் 
தீககுழியருப்க அமரநது அநதைப�ணியில் 
ஈடு�ட்டிருககும்ப�ோது மயக்கம்டநது 
வீழ்நதைோர. அததைருேம் தீமிதிபபு 
ஆரம்பிததிருக்கவில்்ை.

(்கோ்ரதீவு  நிரு�ர சை்கோ)

(்கோ்ரதீவு  நிரு�ர சை்கோ)
அம்�ோ்ற - ்கோ்ரதீவு பிரதைோன 
வீதி மோெடிப�ளளி்ய ஊடறுதது 
வசைல்லும் ஆற்றில் அதி்களைவிைோன 
முதை்ை்கள ்கோேப�டுெதைோல் மக்கள 
அநதைப �ோ்தையில் வசைல்ெதைற்கு 
அச்சைப�டுகின்றனர.

 அண்்மயில் வ�யதை ம்ை ்கோரேமோ்க 
ஆற்்ற விட்டு இரவிலும் �்கலிலும் 
முதை்ை்கள வெளிபயறுெதைனோல்  
வீதியோல் வசைல்லும் �யே்கள மற்றும் 
� ோ தை சை ோ ரி ்க ள  அ ச் சை த து டப ன ப ய 
�யேத்தை பமற்வ்கோளகின்றனர.

கு றி ப � ோ ்க  இ ர வு  ப ந ர ங் ்க ளி ல் 
அதி்கமோன  சுமோர 9 அடி ெ்ரயிைோன 
நீளைமு்டய முதை்ை்கள நடமோடுெதைோ்க 
மக்கள வதைரிவிககின்றனர. பமலும்  
அம்�ோ்ற மோெட்டததில் கிட்டங்கி, 
அன்னம்ை, மோெடிப�ளளி, இறக்கோமம், 
சின்ன மு்கததுெோரம், சைோ்கோமககுளைம், 
்கஞ் சிகுடிச்சைோறு, தைோம்ரககுளைம், 
வ�ோததுவில் ்களைபபுக்கள ப�ோன்ற 
இடங்்களிலும் முதை்ை அச்சைறுததைல் 
வதைோடரநது ெருகின்றன.

பமற்�டி  �குதி்களில் உளளை  ெோவி்கள  
குளைங்்களிலும் முதை்ை்களின் வ�ருக்கம் 
அதி்கரிதது ்கோேப�டுகிறது.

அண்்மயில் இைங்்்கககு ெநதை 
வெளிநோட்டு சுற்றுைோப�யணி ஒருெர 
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்கடபைோரககுடியிருபபுக்களுகவ்கன 
்கட்டப�ட்டிருநதை சிை கிேறு்களும் 
்கடலினுள அமிழ்நதுளளைன. சிை 
அ்ரகு்றயோ்க வதைரிகின்றன.

ஒலுவில் து்றமு்க நிரமோேததைோல் 
ஏற்�ட்ட வி்ளைவுதைோன் இநதை �ோரிய 
்க ட ை ரி ப பு  எ ன  வ � ோ து ம க ்க ள 
கூறுகின்றனர.  இபபிரபதைசைததில் �ோரிய 
்கற்்க்ளையிட்டு அ்ேப�ோட பெண்டும். 
இன்பறல் ்கடல் ஊருககுள ெநதைோலும் 
ஆ ச் சை ரி ய ப � டுெ தை ற் கி ல் ் ை  என 
அெர்கள கூறுகின்றனர. சைம்�நதைப�ட்ட 
தைரபபினர வி்ரநது நடெடிக்்க 
எடுக்கபெண்டுவமன அெோ்கள பமலும் 
ப்கோரிக்்கவிடுககின்றனர. அண்்மயில் 
திருகப்கோவில் பிரபதைசைததிலும் இவவிதைம் 
�ோரிய ்கடைரிபபு இடம்வ�ற்றிருநதை்ம 
குறிபபிடததைக்கது.
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உள்ளே மக்கள வெளி்ே ோனை்கள

வெலிக்கந்தையில் இறங்கியப�ோது 
மோ்ை ஐநது மணியோகி விட்டிருநதைது. 
வெலிக்கந்தை சிறிய ந்கரமோயினும் 
்கோவ�ட் வீதி்களும் ்கட்டடங்்களுமோ்கக 
்கோட்சி தைருகிற சிறுந்கரம்.

சைநதியிலிருநது சிங்்களைக கிரோமததிற்கு 
வசைல்லும் அைகிய ்கோவ�ட் வீதிககு எதிபர, 
குண்டும் குழியுமோன கிறெல் வீதியில் 
7/8 கிபைோமீற்றர வசைல்ை பெண்டும் 
ெடமு்னககு!

அதிலிருநது சிறு தூரததில்தைோன் 
ஊததுச்பசை்னக கிரோமம்.

ஊததுச்பசை்னயில் ந்டவ�றும் சிறுெர 
தின - முதிபயோர தின நி்கழ்வு்களுககுச் 
வசைல்லுெதைற்்கோன �யேததில் இநதைச் 
சைநதியில் நின்று வ்கோண்டிருநபதைோம். 

ெடமு்ன, ஊததுச்பசை்ன என்�ன 
எல்்ைபயோரக கிரோமங்்கள. 1980 ்களில் 
ம்கோெலி அபிவிருததித திட்டததின் 
வ�யரில் ஒபர நோளில் ஆயிரக்கேக்கோன 
சிங்்களைக குடிபயற்ற ெோசி்க்ளைக 
வ்கோண்டு ெநது குடிபயற்ற முயற்சிததை 
ப�ோது பிர�ல்யமோன கிரோமங்்கள இ்ெ.

ெடமு ் னக கு ளைமும் ெளைமோன 
மண்ணும் ்கடிமோன உ்ைபபும் ஒன்று 
பசைர வசைழிப�ோன கிரோமங்்களைோ்க 
அ்ெ அபப�ோதிருநதைன. மோ, �ைோ, 
வதைன்னஞ்பசைோ்ை்கள என ெளைமும் 
ெனபபும் மிகுநதை கிரோமங்்களைோ்க இருநதைன. 
�ோலும் பதைனும் அங்குதைோன் சு்ெயோ்க 
இ ரு க கு ம்.  ப ெ ட்் ட ய ோடு ப ெ ரி ன் 
வசைோரக்க புரியும் கூட. ஆயுதைப ப�ோரோட்டம் 
வதைோடங்கிய பின்னர இரண்டு மு்ற, 
நீண்ட ்கோைம் இடம் வ�யரநது இபப�ோது 
மீளைககுடிபயறியிருககிறோர்கள. எங்்க்ளை 
அ்ைததுச் வசைல்லும் முச்சைக்கரெண்டி 
ெநது, நோங்்கள அதில் ஏறியப�ோது 5.30 
மணியோகிவிட்டது. “7/8 கிபைோ மீற்றரதைோன் 
என்றோலும் குண்டும் குழியுமோன வீதியல் 
வசைல்ை சைற்று பநரம் பிடிககும். ம்ை 
மூட்டம் பெறு. யோ்ன்கள வீதிககு ெநது 
விடும். ்கெனமோ்கப ப�ோ்கபெண்டும்.' என்று 
�யமுறுததினோர முச்சைக்கர ெண்டிச்சைோரதி.

 ்கடும் வநருக்கடி்களில் கூட இப�ோ்தையில் 
வ சை ல் லு ம்  து ணி ச் சை ல்  மி க ்க ெ ர 
எனககூறப�ட்டதைோல்தைோன் இநதை பநரததில் 
அெருடன் �யேம் வசையயத துணிநபதைோம். 
அெபர இப�டிக கூறினோல்? இநதைக 
்கோட்டுககுள யோ்ன்களில் அடி�ட்டுச் சைோ்க 
யோருககுததைோன் விருப�ம் ெரும்.

வீதியின் இரு�க்கங்்களிலும் ்கோடு்கள. 
வீதியும் வீதியில் யோ்ன ெரும் 
இடங்்களும் அெருககு அததுப�டி. 'இது 
யோ்ன்கள ்கடககும் இடம். ்கடககும் 
ப�ோது நோம் குறுக்கறுக்கக கூடோது. 
அதை அது �ோட்டுககுப ப�ோ்கவிட்டோல் 
சைரி.”எனக கூறிகவ்கோண்டும் ்கோடு்க்ளைப 
அெதைோனமோ்கப �ோரததுக வ்கோண்டும் 
வமதுெோ்கபெ ெண்டி்ய ஓட்டிச் வசைன்றோர. 
முச்சைக்கர ெண்டி வமதுெோ்கததைோன் 
வசைன்றது என்றோல் அது வ்கோஞ்சைம் 
பு்னவுதைோன். மி்கமி்க வமதுெோ்கபெ 
வசைன்றது ெண்டி.

மனதுள ஓடிய �யததி்னக ப�ோக்க 
சைததைமோ்கப ப�சிகவ்கோண்டு வசைன்பறோம். 
அ்ர மணி பநரப �யததின் பின் 
்களளிச்்சை என்ற வ�யரப�ை்்கயும் 
ஒரு கிறெல் வீதியும் வதைன்�ட்டது. 
அதுவும் மீளகுடிபயற்றக கிரோமம்தைோன். 
இன்னும் வ்கோஞ்சைததூரததில், ்கோடு்களுக 
கூடோ்க சிை வீடு்கள வதைரிநதை ப�ோதுதைோன் 
நிம்மதி ஏற்�ட்டது. அது எல்.பி. கிரோமம். 
எல்.பி கிரோமத்தைத தைோண்டிய ப�ோது 
ெடமு்னக குளைம் விசைோைமோ்கத 
வதைரிநதைது. மோ்ைமங்கிய வெளிச்சைததில் 
மபனோரம்மியமோ்கக ்கோட்சியளிததைது குளைம்.

ெடமு்னககிரோமததிற்குள நு்ைநது 
ஊததுச்பசை்னககு திரும்பியப�ோது 
இருட்டத வதைோடங்கிவிட்டிருநதைது. இருளில் 
வ�ரிய உருெததில் யோ்ன ஒன்று நிற்�து 
வதைரிநதைது. ெயல் வெட்்டககுள யோ்ன 
ஒன்று இறங்கிவிட்டிருநதைது. நோங்்கள 
ஊருககுள ப�ோகும் ப�ோது யோ்ன்களும் 
ஊர எல்்ைககுள ப�ோய விட்டிருநதைன. 
�ட்டோசு வெடிச்சைததைமும் கூய கூய என 
யோ்ன்க்ளை விரட்டும் சைததைங்்களும் 
ப்கட்டுக வ்கோண்டிருநதைன.

முன்னர சைண்்ட நடநதை ்கோைததில் 
மோ்ையோனதும் மக்கள வீட்டுக்கள 
மு ட ங் கி க  கி ட க கு ம்  நி ் ை ் ம 

இருநதைது. அது ஆமிககுப �யததினோல். 
இபப�ோது யோ்ன்கள மக்க்ளை முடககி 
்ெததிருககின்றன. ஊருககுள புகும் 
யோ்ன்களைோல் ஊரு ககுளப ளைபய 
மனிதைர்கள நடமோட முடியோதை நி்ை்ம 
உருெோகியிருககிறது! ஆனோலும்  என்ன, 

ஊர எல்்ையில் நின்ற யோ்ன்க்ளைப 
�ற்றி யோரும் வ�ரிதைோ்க அைட்டிக 
வ்கோண்டதைோ்கத வதைரியவில்்ை. நோங்்கள 
தைங்கியிருநதை இடததிற்கும் இரண்டு 
நோட்்களுககு முன் யோ்ன ெநதிருநதைது. 
யோ்ன்கள ெந தைோலும் ஒன்றும் 
வசையெதில்்ை என்றோர்கள.

மறுநோள ஊ்ரப �ோரக்கப புறப�ட்படோம். 
நீ ண் ட  ்க ோை  இ ட ப வ � ய ரவு ்க ள 
கி ர ோ ம ங் ்க ளி ன்  வ சை ழி ப ் � யு ம் 
ெனப்�யும் து்டததைழிததிருநதைன. 
1990 இல் இடம் வ�யரநது 13 ஆண்டு்கள 
�ை ஊர்களுககு இடம் வ�யரநது, இடம் 
வ�யரநது, 2003 இல் மீண்டும் ெநது 
குடிபயறிய ப�ோதிலும், யுததைம் அெர்க்ளை 
நிம்மதியோ ெோைவிடவில்்ை. மீண்டும் 
2006 இல் இடம்வ�யர பெண்டி ஏற்�ட்டது. 
2009 இல் வ்கோஞ்சைப ப�ர மீண்டும் ெநது 
குடிபயறியிருககிறோர்கள. இடம்வ�யரநது 
ெோழ்நதை இடங்்களில் சிைர நிரநதைரமோ்கபெ 
ெோைதவதைோடங்கிவிட்டோர்கள.

ெடமு்னக குளைம் வ�ரிய குளைங்்களில் 
ஒன்று. ஆனோல் அதைன் நீரப�ோசைனத்தைக 
வ்கோண்டு வ�ரியளைவில் வநற்வசைய்்க 
விருததிய்டவில்்ை என்றோர்கள. 
இன்்றய வநற்வசைய்்கயும் இயநதிரப 
�ோெ்னயுடன் ந்டவ�றுகிறது. 
புல்லு வசைருககுதைல், ெரம்பு ்கட்டுதைல், 
அருவி வெட்டுதைல் என்ற ெோழ்ெதைோரத 
வதைோழில்்கள இல்ைோமல் ப�ோயுளளைன. 
அதைனோல் கி்டககும் ெருமோனமும் 
வநல்லும் இபப�ோது கி்டப�தில்்ை. 
குளைதது மீனும் மீன்பிடியும் ெருடம் 
மு ழு ெ தை ற் கு ம ோ ன  ஆ தை ோ ர ம ோ ்க 
விளைங்குகின்றன. இது மீளகுடிபயற்றக 
கிரோமங்்களின் வ�ோதுக்கோட்சி.

குடிபயறியெர்களுககு வீடு்கள ்கட்டிக 
வ்கோடுக்கப�ட்டுளளைன. மின்சைோரமும் 
கி்டததிருககிறது. ஆனோல் இது 
அெர்களு்டய ெோழ்ெோதைோரத்தை 
ெளைப�டுததை உதைவியதைோ்கத வதைரியவில்்ை 
என்�து சைங்்கடமோனவதைோரு விடயம்தைோன். 
மின்சைோரம் கி்டததிருப�து வசைல்லிடத 
வதைோ்ைப�சிப �ோெ்னககு ெோயப�ோ்க 
அ்மநதிருககிறது. வதைோ்ைக்கோட்சிப 
� ோ ெ ் ன க கு ம்  ெ ோ ய ப � ோ ்க 
அ ் ம ந தி ரு க கி ற து .  இ ரண் டு ப ம 
வசைை்ெத தைரும் விடயங்்கள தைோன்!

சிைர மோடும் ஆடும் ெளைரககிறோர்கள. அது 
நோட்டு ெளைரபபு மு்ற. �ோரம்�ரியமோ்க 
ந்டவ�ற்று ெருென. வீட்டுத பதை்ெககுப 
ப�ோ்க மிகுதி்ய விற்றுக வ்கோஞ்சைம் �ேம் 
�ோரததுக வ்கோளளைைோம். அவெளைவுதைோன்.

வ�ோது நீர ெசைதி்கள கி்டததிருககின்றன. 
அ்தைகவ்கோண்டு ்கோ்ை, மோ்ைக  
்கடன்்க்ளை முடிததுக வ்கோளளைைோம். 
குடிநீ்ரயும் வ�ற்றுக வ்கோளளைைோம். 
ஆனோல் �யிர வசையய முடியோது! நிைததைடி 
நீ்ரப வ�ற்றுப �யிர வசையெதைற்கு �ை 
ைட்சைம் ரு�ோய்களில் வசைைவு ஏற்�டும். 
மோரி ம்ை்ய நம்பிய பசை்னப 
�யிரச்வசைய்்கதைோன் சைோததியமோகிறது.

மீ ள கு டிப ய ற் ற க  கி ர ோ ம ங் ்க ளி ல் 
இன்்றய நி் ையில் கீ ்ரயும் 
இ ல் ் ை ,  ப ்க ோ ழி யு ம்  இ ல் ் ை , 
ப்கோழி முட்்டயும் இல்்ை என்�து 
கிரோமங்்கள �ற்றிய மனப�தி்ெபய 
ம ோ ற் றி ய ் ம த து  வி டு கி ன் ற ன . 
�ோடசைோ்ைச் சைததுேவுத திட்டததிற்்கோன 
முட்்ட ெோங்்க ஓட்டமோெடிகப்கோ 
அ ல் ை து  ெ ோ ் ை ச் ப சை ் ன க ப ்க ோ 
வசைல்ை பெண்டியிருககிறது என 
�ோடசைோ்ை அதி�ர கூறியது ்கெ்ை 
தை ரும் வசையதிதைோன்.  அங்ப ்கயும் 
குளியோபபிட்டியிலிருநது ெருகிற 
முட்்டதைோன் விற்கிறோர்கள. குருநோ்கலில் 
இருநது ெருகிற ப்கோழி்யததைோன் 
விற்கிறோர்கள.

்கடின உ்ைபபும் ெோை பெண்டும் என்ற 
எண்ேமும் இக கிரோமங்்களில் உயிரப்� 
மீண்டும் துளிரவிடச் வசையதிருககிறது. 
வதைன்்ன, �ைோக்கள இபப�ோதுதைோன் 
ெளைரதவதைோடங்கியிருககின்றன. அ்ெ 
ெளைரநது வசைல்லும். மண்ணும் உ்ைபபும் 
அப�டி.
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கிைககுத தைமிைர ஒன்றியததின் ஏற்�ோட்டில் 
தைமிைர விடுதை்ைக கூட்டணி, தைமிழ் 
மக்கள விடுதை்ைப புலி்கள ்கட்சி, 
ஈைமக்கள ஜனநோயக்கட்சி, தைமிைர சைமூ்க 
ஜனநோய்கக்கட்சி, அகிை இைங்்்க 
தைமிைர ம்கோ சை்� ஆகிய ஐநது தைமிழ் 
அரசியல் ்கட்சி்களும் 05.10.2010 அன்று 
ஒன்று கூடி 'கிைககுத தைமிைர கூட்ட்மபபு' 
எனும் வ�யரில் புதிய அரசியல் 
கூட்டணிவயோன்்ற உருெோககியுளளைன.

எதிரெரும் கிைககு மோ்கோேசை்�த 
ப தை ரதை லி ல்  கி ை க கு  ம ோ்க ோ ேத 
தைமிைர்களின் சைோரபில் அதி உச்சை�ட்சை 
உறுபபினர்க்ளைப வ�ற்றுக வ்கோளளும் 
ெ ் ்க யி ல்  அ ் ன த து த  தை மி ழ் 
அரசியல் ்கட்சி்க்ளையும் ஒரு வ�ோதுச் 
சின்னததின் கீழ், ஓரணியில் ப�ோட்டியிட 
்ெப�தைற்்கோ்கக தைோம் எடுததுக வ்கோண்ட 
முயற்சியின் ஒரு முககிய ்கட்டமோ்க இநதை 
அரசியல் கூட்டணி உருெோகியுளளைதைோ்க 
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கிைககுத தைமிைர ஒன்றியம் கூறியுளளைது.

இநதை முயற்சியின் முதைற்்கட்டமோ்க 
அ ் ன த து த  தை மி ழ்  அ ர சி ய ல் 
்கட்சி்க்ளையும் கிைககுத தைமிைர ஒன்றியம் 
தைனிததைனிபய சைநதிததுப ப�சியது. 
பின்னர, அ்னததுத தைமிழ் அரசியல் 
்கட்சி்க்ளையும் ஓரிடததில் கூட்டிக 
்கைநது்ரயோடியது. அங்கு எட்டபவ�ற்ற 
தீரமோனததிற்்க்மய கிைககுத தைமிைர 
ஒன்றியம் புரிநதுேரவு ஒப�நதைம் 
ஒன்்றத தையோரிதது, அதைன் ந்கல் 
ெடிெததி்ன அ்னததுத தைமிழ் அரசியல் 
்கட்சி்களினதும் �ோர்ெககு அனுபபி 
்ெதது அெற்றின் பின்னூட்டல்்க்ளைக 
ப ்க ோ ரி யி ரு ந தை து .  இ ந தை ப 
பின்னணியிபைபய தைங்்கள சைம்மதைத்தைத 
வதைரிவிததை பமற்�டி ஐநது ்கட்சி்களும் 
வ்கோழும்பில் ஒன்றுகூடி புரிநதுேரவு 
ஒப�நதைததின் உளளைடக்கததி்னயிட்டு 
விரிெோ்கக ்கைநது்ரயோடி அதைன் ந்கல் 

ெடிெததில் அெசியமோன திருததைங்்க்ளை 
ப ம ற் வ ்க ோ ண் டு  பு ரி ந து ே ர வு 
ஒப�நதைததி்ன இறுதிப�டுதியுளளைன.

எ னி னு ம்  இ து ெ ் ர  தை ங் ்க ள 
சைம்மதைத்தைத வதைரிவிக்கோதை தைமிழ் 
அரசியல் ்கட்சி்களைோன இைங்்்கத 
தைமிழ் அரசுக்கட்சி, அகிை இைங்்்க 
தைமிழ் ்கோங்கிரஸ், ஈைமக்கள புரட்சி்கர 
விடுதை்ை முன்னணி, ஜனநோய்க மக்கள 
விடுதை்ை முன்னணி, தைமிழீை விடுதை்ை 
இயக்கம் ஆகிய ஐநது ்கட்சி்களுககும் 
தைங்்கள நி்ைப�ோடு்க்ளைத வதைரிவிக்க 
நல்வைண்ே அடிப�்டயில் 17.10.2018 
ெ்ர ்கோை அெ்கோசைம் ெைங்கும் 
்கடிதைங்்க்ளைக கிைககுத தைமிைர ஒன்றியம் 
அனுபபி ்ெததுளளைது.

பமலும், பதைரதைல் தி்ேக்களைததினோல் 
இதுெ்ர அங்கீ்கரிக்கப�டோதை ஆனோல் 
தைமிழ் மக ்க ளி்டபய அரசியல் 
வசையற்�ோடு்களில் ஈடு�ட்டுளளை தைமிைர 
ஐககிய சுதைநதிர முன்னணி, ஈபரோஸ் 
ஜனநோய்க முன்னணி, ஜனநோய்கப 

ப�ோரோளி்கள ்கட்சி, புனரெோழ்ெளிக்கப�ட்ட 
ப�ோரோளி்கள ்கட்சி என்�ன கிைககுத தைமிைர 
ஒன்றியததின் அரசியல் வசையற்�ோட்டிற்கு 
ஆதைரெளிக்க முன்ெநதுளளைதைோ்கவும் 
கிைககு தைமிைர ஒன்றியம் கூறியுளளைது.

அ த து டன்,  இ து ெ ் ர  ப தை ர தை ல் 
தி்ேக்களைததில் �திவு வசையயப�ட்டு 
அங்கீ்கரிக்கப�டோதை தைமிழ் அரசியல் 
்கட்சி்களுடனும் பதைசியக ்கட்சி்களில் 
இ்ேநது அரசியல் வசையற்�ோடு்களில் 
ஈடு�ட்டுளளை தை னிந�ர்களுடனும் 
மி ்க வி ் ர வி ல்  ந ல் வ ை ண் ே ப 
ப�ச்சுெோரத்தை்களில் ஈடு�டவுளளைதைோ்க 
கிைககுத தைமிைர ஒன்றியம் கூறுகின்றது.

எது எப�டியிருபபினும் குறிபபிட்ட 
்கோைச் சைட்ட்கததிற்குள 'கிைககுத தைமிைர 
கூட்ட்மபபு' எனும் புதிய இவ அரசியல் 
கூட்டணி்ய பதைரதைல் தி்ேக்களைம் 
அங்கீ்கரிதது அதைற்வ்கனப புதிய சின்னம் 
ஒன்றி்னப வ�ற்றுக வ்கோளளும் 
வசையற்�ோடு்க்ளைத துரிதைப�டுததை 
பெண்டியுளளைதைோல் எதிரெரும் 20.10.2018 
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‘பிள்ளை்க்ளை ெோட்டி ெ்தைப�துதைோன் 
தைரம் 5 புை்மப�ரிசில் �ரீட்்சை, இதில் 
ம ோெ ட் ட  வ ெ ட் டு ப பு ளளி ்க ளு க கு 
பமல் வ�று�ெர்கள எல்பைோரும் 
�ல்்க்ைக்கை்கம் வசைல்ெதில்்ை. 
ஆனோலும் பிள்ளை்களின் மகிழ்ச்சிககு 
இ ட மி ல் ் ை’  எ ன  ம ோ தை ெ னு ம், 
சின்னரோசைோவும் உன்னிச்்சைககுளைதது 
அ ் ே க ்க ட் டி ல்  இ ரு ந து 
ப�சிகவ்கோண்டிருநதைனர.

பிஞ்சு்க்ளை வ்கோஞ்சை பநரமில்ைோமல் 
ெகுப�்ற ்கம்பி்களுககுள அடககி 
ஆனநதைததி்ன சூ்றயோடும் நி்ை 
இைங்்்க நோட்டில் இருக்கததைோன் 
வசையகின்றது. ெசைதியோன �ோடசைோ்ை, 
ெ று ் ம ய ோ ன  ம ோ ே ெ ர ்க ளு க கு 
பு ை ் ம ப � ரி சி ல்  எ ன் � தை ் ன 
்க ரு ெ ோ ்க க வ ்க ோ ண் டு,  தை ர ம்  5 
மோேெர்களுககு புை்மப�ரிசில் 
� ரீ ட் ் சை  ஆ ர ம் பி க ்க ப � ட் ட து . 
தைற்்கோை சூைலில் வ�ற்பறோரின் 
வ்கௌரெப �ரீட்்சையோ்க இதை்ன 
வ�ற்பறோர்கள மோற்றியுளளை்மயினோல் 

பிள்ளை்க்ளை ஓயவின்றி ஓட்ெதது, 
ம ோெ ட் டவ ெ ட் டு ப  பு ளளி ்க ளு க கு 
பமல் வ�ற்பற ஆ்கபெண்டுவமன்ற 
தி ணி ப பி ் ன ப ய ற் � டு த தி , 
சிறோர்களி்டபய �யததி்னயும், 
சு்ம்யயும் ஏற்றிவிடுகின்றனர. 
வசையெதைறியோது பிள்ளை்களும் திேறி, 
�ரீட்்சையிபை பதைோற்றிவிடுகின்றனர. 
கூண்டுுககுள அ்டதது ெளைரததை 
கிளி்ய திறநதுவிடும் ப�ோது, அககிளி 
மகிழ்ச்சி வ�ோங்்க சிறகு்க்ளை அடிததுப 
�றப�துப�ோன்று, பிள்ளை்களும் 
� ரீ ட் ் சை க கு  ப தை ோ ற் றி ய பி ன் 
ப�ரோனநதைததி்ன அ்டகின்றனர. 
வ�ற்றோர்கள, மோேெர்கள பதைோற்றிய 
நோளிலிருநது �ரீட்்சை வ�றுப�ற்றி்ன 
எதிர�ோரததிருககின்றனர. பிள்ளை்கள 
அதை்ன மறநது நிற்கின்ற நி்ையில், 
�ரீட்்சை வ�றுப�று வெளியோகின்றது. 
இப�ரீட்்சையில் 70புளளி்களு ககு 
ப ம ல்  வ � ற் ற ோ ல்  ம ோ ே ெ ர்க ள 
சிததிய்டநதுவிட்டனர என்�தை்ன அநதை 
நிமிடததில் மறநது, வெட்டுபபுளளி்களுககு 
பமல் வ�ற்ற பிள்ளை்கள மோததிரபம 
சி த தி ய ் ட ந தை ெ ர ்க வ ளை ன 
எ ல் ப ை ோ ரு ம்  நி ் ன க கி ன் ற ன ர. 
இச்சிநதை்னயோல் கூட்டோளியோ்கவிருநதை, 
கூ டி வி ் ளை ய ோ டி க வ ்க ோ ண் டி ரு ந தை 
ம ோ ே ெ ர ்க ள  உ ளை ரீ தி ய ோ ்க 
பநோ்கடிக்கப�டுகின்றனர. என்றோன் 
சின்னரோசு.

வெட்டுபபுளளி்கள வ�ற்ற மோேெர்க்ளை 
பநோககி �ை ்்க்கள வசைல்கின்றன. 
ஏ்னய மோேெர்க்ளை பநோககி ்்க்கள 
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வசைல்ைவில்்ை. இததை்ன்யயும் 
� ோ ர த தி ரு ந தை  பி ள ் ளை ்க ள 
அழுதுபுைம்புகின்றன. தைனது நண்�ர்கள 
அழுகின்றனர என்�தை்ன அெதைோனிதது 
வெட்டுபபுளளி்களுககு பமல்வ�ற்ற 
சிறுெர்களும் அைதவதைோடங்குகின்றனர. 
பிள்ளை்கள என்னவென்று வதைரியோமபை 
அழுகின்றனர. இவெழு்்க உளை 
ஆதைங்்கததின் வெளிப�ோபடயோகும். இதைற்கு 
ெ்்ககூறபெண்டியெர்கள யோர? என்ற 
வினோ ஒரு�க்கமோ்கவிருக்க, இநதைெருடம் 
அண்்மயில் தைரம் 5 மோேெர்களின் 
புை்மப�ரிசில் �ரீட்்சை வ�றுப�று்கள 
வெளியோகிருநதைன. இபவ�றுப�று 
வெளியோகி மோெட்ட வெட்டுபபுளளி்கள 
வெளியோன பின்பு, �ை விமரசைனங்்கள 
மு்கநூல்்களிபை குவிநதைன. பிள்ளை்க்ளை 
அடககி ்ெககும் �ரீட்்சைவயனவும், 
சைோரோசைரியோ்க ஒரு �குதியில் 80புளளி்கள 
வீதைம் வமோததைமோ்க 160புளளி்க்ளை 
வ�ற்றும் மோெட்டவெட்டுபபுளளி்ய 
அ்டய முடியவில்்ை. இவெோறோன 
விடயங்்கள மி்கவும் விமரசைனததி்னக 
வ ்க ோ ண் டி ரு ந தை ன .  ஆ ன ோ லு ம் 
குறிபபிட்டளைவிைோன மோேெர்களுகப்க 
அரசைோங்்கம் புை்மப�ரிசி்ை ெைங்கும். 
இதில் அரசைோங்்க உததிபயோ்கததைர்கள 
உளளைடங்்கமோட்டோர்கள.

ம ட் ட க ்க ளை ப பு  ம ோ ெ ட் ட த தி ல் 
எழுெோன்்க்ரப�குதியில் மோெட்ட 
வ ெ ட் டு ப பு ள ளி ்க ளு க கு  ப ம ல் 
வ � று கி ன் ற ெ ர ்க ள  அ ர சை ோ ங் ்க 
உததிபயோ்கததில் உளளை வ�ற்பறோர்களின் 
பி ள ் ளை ்க ப ளை ய ோ ெ ர .  ஆ ன ோ ல் 
�டுெோன்்க்ரபபிரபதைசைததில் அன்றோடம் 
கூலிதவதைோழில், விெசைோயம் வசையது 
ெோழ்கின்ற வ�ற்பறோர்களின் பிள்ளை்கபளை 
மோெட்டவெட்டுபபுளளி்களுககு பமல் 
வ�ற்றுளளைனர. இம்மோேெர்களுககு 
அரசினோல் ெைங்்கப�டும் புை்மப�ரிசில் 
வதைோ்்க அெசியமோனபதை. இதவதைோ்்கப 
�ேங்்கள இன்னும் �ை மோேெர்களுககு 
வ ்க ோ டு க ்க ப � ட  ப ெ ண் டி ய து ம் 
அெசியமோனபதை.

கிைககு மோ்கோேம் ்கல்வி ரீதியோ்க 
பின்நி்ையில் நிற்�தைோ்க தைரவு்கள 
சுட்டிநிற்கின்ற நி்ையில், அரசினோல் 
நடோததைப�டுகின்ற வ�ோதுப�ரீட்்சை்களில் 
ஒன்றோன தைரம் 5 புை்மப�ரிசில் 
� ரீ ட் ் சை யி லு ம்  ம ோ ே ெ ர ்க ள 
சிறநதைவ�றுப�ற்றி்ன வ�ற்று்கோண்பிக்க 
பெண்டியதும் அெசியமோகின்றது. 
ஏ வ ன னி ல்  ம ோ ்க ோ ே த தி ன் 
வ�றுப�ற்றி்ன �ோர்ெயிடுெதில் 
இம்மோ்கோேததி்னச் பசைரநதைெர்கள 
ஆரமுளளைெர்களைோ்க இருககின்றனர. 
அபதைப�ோன்றுதைோன் தைமது ெையங்்களும் 
முன்னி்ை வ�றபெண்டுவமன்�தில் 
ெ ை ய த தி ் ன  ெ ழி ந ட த து ம் 
ெ ை ய க ்க ல் வி ப  � ணி ப � ோளை ர்க ள 

எண்ணுகின்றனர. இதைனோல் தைமது 
ெையபவ�றுப�ற்றி்ன உயரததுெதைற்்கோ்க 
�ல்பெறு பெலி்களுககுள பிள்ளை்க்ளை 
அ ் டக ்கப ெ ண் டி ய  சூ ை லு க கு ள 
தைளளைப�டுகின்றனர என்பற கூறபெண்டும். 
வ�றுப�று்கள வெளியோகின்ற ப�ோது 
தைமது பிரபதைசைம் முன்னி்ையில் நிற்்க 
பெண்டும் என்�தை்ன சைமூ்கததில் 
உளபளைோர்கள விரும்புகின்றனர. தைரம் 
5 புை்மப�ரிசில் �ரீட்்சை வதைோடரபில் 
விமரசைனங்்கள வெளிெநதிருககின்ற 
நி்ையில்,  சைோதிக்கப�ட்ட சைோதை்ன்க்ளை 
வெளியிடோமலும் இருக்கமுடியோது.

ம ட் ட க ்க ளை ப பு  ம ோ ெ ட் ட த தி ல் 
மட்டக்களைபபு பமற்கு ்கல்வி ெையம் 
� டு ெ ோ ன் ்க ் ர ப � கு தி யி ் ன 
உளளைடககியதைோ்க அ்மநதுளளைது. 
இ வ ெ ை ய த தி ல்  ்க ல் வி  ்க ற் று 
�ரீட்்சைககு பதைோற்றிய மோேெர்கள 
ெ ை ய  ெ ர ை ோ ற் றி ல்  ெ ர ை ோ ற் று 
சைோதை்ன்க்ளை நி்ைநோட்டியுளளைனர. 
கிைககு மோ்கோேததில் முதைலிடததி்ன 
வ�ற்ற மோேென், இவெையததில் 
உள ளை  உன் னி ச் ் சை  6 ம் ்க ட்் ட 
அரசினர தைமிழ்்கைென் �ோடசைோ்ை 
மோேெனோெோன். இம்மோேென் தைரம் 
4ல் இருநது இப�ோடசைோ்ையில் ்கற்று 
தைரம் 5ல் புை்மப�ரிசில் �ரீட்்சைககு 
ப தை ோ ற் றி  சி த தி ய ் ட ந து ளளை ோன். 
இ ம் ம ோ ே ெ னி ன்  ெ சி ப பி ட ம் 
மட்டக்களைபபு ந்கரோ்கவிருநதைோலும் 
உன்னிச்்சைப�ோடசைோ்ையிபை இரு 
ெருடங்்கள ்கற்றுளளைோன். இச்வசையற்�ோடு 
ந்க்ரபநோககி வசைல்�ெர்களுககு 
மு ன் னு தை ோ ர ே ம ோ ்க வி ரு ந தை ோ லு ம் , 
நமது சைமூ்கததிபை சைோதிக்கப�டோதை 
பிரபதைசைங்்களிலிருநது சைோதை்ன்கள 
வ ெ ளி ெ ந தை ோ ல்  அ ெ ற் றி ் ன 
� ோ ர ோ ட் டு ெ வ தை ன் � து  மி ்க வு ம் 
கு ் ற ெ ோ ன ப தை .  அ தை ற் ்க ப � ோ ல் 
விமரசைனங்்க்ளை கூறுெபதை அதி்கம் 

்கோேமுடிகின்றது. ஆனோல், அதை்னயும் 
மீறி அெர்க்ளை �ோரோட்ட “அறிெோையம்” 
ப�ோன்ற அ்மபபுக்களும் இருக்கததைோன் 
வ சை ய கி ன் ற ன  என் ற  ம ோதை ெ ன், 
196புளளி்க்ளைப வ�ற்று பதைசிய ரீதியில் 
4ம் இடததி்னப வ�ற்று சைோதிததை்ம 
ெரைோற்று சைோதை்னபயயோகும் என்றோன்.

ெ ை ய த தி ல்  மு தை ன் நி ் ை 
புளளியோ்க 196புளளி்களவிருககின்ற 
அ ப தை ப ெ ் ளை யி ல் , 
இபபிரபதைசைததி்ன்யச் பசைரநதை 
அ ம் பி ளை ோ ந து ் ற  ்க னி ஸ் ட 
வி த தி ய ோ ை ய த தி ல்  � யி ன் ற 
ப்கோ.ேவிநோத என்ற மோேென் 
182புளளி்க்ளைப வ�ற்று ெையததில் 
இரண்டோம் இடததி்னபபிடிததுளளைோன். 
இபதைப�ோன்று 181புளளி்களும் �ை 
இடங்்களில் வ�றப�ட்டுளளைன. மண்மு்ன 
வதைன்பமற்கு ப்கோட்டததிற்குட்�ட்ட 
�ண்டோரியோவெளி நோம்கள விததியோையம், 
மு்னக்கோடு சைோரதைோ விததியோையம், 
்கற்பசை்ன அரசினர தைமிழ் ்கைென்  
�ோடசைோ்ை, �்டயோண்டவெளி அரசினர 
தைமிழ் ்கைென்  �ோடசைோ்ை ப�ோன்றன 
100வீதை சிததியி்ன வ�ற்றுளளை்ம 
வ�ரிதும் �ோரோட்டுககுரியது. மண்மு்ன 
பமற்கு ப்கோட்டததில்  முளளைோமு்ன 
முரு்கன் விததியோையம், மண்ட�ததைடி 
அரசினர தைமிழ் ்கைென் �ோடசைோ்ை, 
ந ரி ப பு ல் ப தை ோ ட் ட ம் ;  ந ப ட ஸ் ெ ர ோ 
விததியோையம் ப�ோன்றனவும் 100வீதை 
சிததி்க்ளைப வ�ற்றிருககின்றன. 
ஏறோவூரப�ற்று பமற்கு ப்கோட்டததில், 
உளளை தைளைெோய சுெோமி அஜரோதமோனநதைோஜீ 
விததியோையததிலும், வ்கோடுெோமடு 
சை க தி  வி த தி ய ோ ை ய த தி லு ம் 
ெ ை ய ம்  ஆ ர ம் பி க ்க ப � ட் ட தை ன் 
பி ன் பு  மு தை ன் மு ் ற ய ோ ்க 
ஒ வ வ ெ ோ ரு  ம ோ ே ெ ர ்க ள வீ தை ம் 
ம ோ ெ ட் ட வ ெ ட் டு ப பு ள ளி ்க ளு க கு 
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மட்டக்களைபபு - �ண்டோரியோவெளி 
அ றி ெ ோ ை ய ம்  அ ் ம ப பி ன் 
அ னு சை ர ் ே யி ல்  தை ர ம்  ஐ ந து 
புை்மப�ரிசில் �ரீட்்சையில் சிததி 
வ�ற்ற மோேெர்க்ளை வ்கோளைரவிககும் 
நி்கழ்வு வசைவெோயகிை்ம (0 9 ) 
வ ்க ோ க ்க ட் டி ச் ப சை ோ ் ை  ்க ை ோ சை ோ ர 
மண்ட�ததில் ந்டவ�ற்றது.

அறிெோையம் ஆபைோசை்கர சி.�ரபமஸ்ெரன் 
தை்ை்மயில் ந்டவ�ற்ற இநநி்கழ்வில் 
அறிெோையம் அ்மபபின் நிறுெனர 

அ்ையபப�ோடி நல்ைவரததினம், 
மட்டக்களைபபு மோெட்ட தைமிழ்பதைசிய 
கூ ட் ட ் ம ப பு  � ோ ர ோ ளு ம ன் ற 
உறுபபினர்களைோன சீ.பயோப்கஸ்ெரன், 
ஞோ.ஸ்ரீபநசைன், முன்னோள �ோரோளுமன்ற 
உறுபபினர �ோ.அரியபநததிரன் உட்�ட 
�ைர ்கைநதுவ்கோண்டனர.
இநநி்கழ்விைன்ப�ோது மட்டக்களைபபு பமற்கு 
ெையததில் வெட்டுப புளளி்களுககுபமல் 
வ�ற்ற 43 மோேெர்களுககு ெங்கிக 
்கேககு்கள ஆரம்பிக்கப�ட்டு,  ்ெபபுப 
புததை்கங்்களும் ெைங்்கப�ட்டன.

gLthd; ghyfd;



nts;sp> xf;Nlhgh; 12, 2018
 ,jo; - 34 05

"ஒரே வீட்டில் புசித்தல்'

சிங்கள சமூ்க அமைப்பில் "பல ்கணவர் முமை'

“எ்க ப்க ப்கம” (Eka Ge Kaema) என்�்தை 
தைமிழில் “ஒபர வீட்டில் புசிததைல்” என்று 
பநரடியோ்க வ�ோருள வ்கோளளைைோம். ஒபர 
குடும்�ததிச் பசைரநதை சைப்கோதைர்களுககு 
ஒபர வ�ண்்ே மேம்முடிதது ் ெப�து 
சிங்்களை சைமூ்க அ்மபபில் குறிபபிட்ட 
சைமூ்கப பிரிவினர மததியில் ்கோைோ்கோைமோ்க 
�ோரம்�ரியமோ்க ்க்டபிடிக்கப�ட்டு ெநதை 
ஒரு ெோழ்க்்கமு்ற.

ஒ ன் று க கு  ப ம ற் � ட் ட  ஆ ண் 
சைப்கோதைர்களுடன் ெோழ்க்்க்யப 
� கி ர ந து வ ்க ோ ள ளு ம்  ம ே மு ் ற 
வநடுங்்கோைமோ்க ஏற்றுகவ்கோளளைப�ட்ட 
ஒரு மு்றயோ்க நிைவி ெநதிருககிறது. 
அநதைப வ�ண் ஆண் சைப்கோதைர்களுடன் 
அ ன் ் � யு ம் ,  � ோ லு ற ் ெ யு ம் 
�கிரநதுவ்கோளெோர. அபதைபெ்ளை 
ஆண்்கள “வ�ோது ம்னவி” என்று 
கூறுெ்தை தைவிரததைோர்கள. அதைற்குப 
�திைோ்க “ஒபர வீட்டில் உண்கிபறோம்” 
என்கிற வசைோல்்ைப �யன்�டுததுெோர்கள. 
அதுப�ோை ம்னவி “நோன் மூெருககும் 
உேவு சை்மததுப ப�ோடுகிபறன்” என்�ோர 
என்று ருல்ப பீரிஸ் தைனது “சிங்்களை சைமூ்க 
அ்மபபு: ்கண்டி யு்கம் (1964)” என்கிற 
நூலில் குறிபபிடுகிறோர. இ்தை பசைர வ�ோன் 
அருேோச்சைைமும் எழுதியிருககிறோர.

" � ை ்க ே ெ ர  ம ே ம்"  அ ல் ை து 
"�ல்வ்கோழுநம்" (Polyandry) என்று 
அ்கரோதி்கள இதைற்்கோே �தைங்்க்ளை 
அறிமு்கப�டுததுகின்றன. பந�ோல், சீனோ, 
ெடஇநதிய �குதி்களிலும் �ல்பெறு 
சைமூ்கக குழுமங்்களி்டபய இநதை ெைக்கம் 
இருநது ெநதிருககிறது.

“�ண்்டய தைோயெழிச் சைமூ்கததில் 
�ை ஆண்்கள ஒரு வ�ண்்ே 
வ � ோ து வி ல்  அ னு � வி த தை ோ ர ்க ள. 
பிறககும் குைந்தைககு தைோய யோர என்று 
வதைரிநதிருநதைது. தைந்தை யோர என்று 
வதைரிநதிருக்கவில்்ை. வ�ண்்ேச் 
சுற்றிபய ெம்சைோெளி அ்மநதைது. 
எனப ெ ஆ்ே விை க கிவிட்டு 
வ�ண்ெழியில் மட்டுபம இரததை உறவு 
்கேககிடப�ட்டது” என்று எங்வ்கல்ஸ் 
எழுதிய குடும்�ம், தைனிச்வசைோதது, அரசு 
ஆகியெற்றின் பதைோற்றம் நூலில் 
குறிபபிடுெோர. ்கோைபப�ோககில் இ்ெ 
எப�டி எல்ைோம் மோறி இன்்றய குடும்� 
அ்மபபு மு்ற நிறுெப�ட்டது என்�து 
தைனிச்வசைோதது்ட்மயின் நீட்சிபய.

ம்கோ�ோரதைக ்க்தையில் �ோஞ்சைோலி 
�ஞ்சை�ோண்டெ சைப்கோதைர்கள ஐெருககு 
ம்னவியோ்க இருநதை ்க்தை இன்றும் ஒரு 
வியப�ோன ்க்தையோ்க பநோக்கப�டுகிறது.
சிங்்களை சைமூ்கததில் நிைவும் குடும்� 
– மே உறவு்கள �ண்�ட்டதைோ்கவும், 
இனி்மயோனதைோ்கவும் இருகிறது. இது 
ப�ோை மனிதை சைமூ்கததில் வசைோற்�மோ்கபெ 
்கோேப�டுகிறது.” என்று பஜோன் படவி 
என்கிற ஆங்கிபைய ஆயெோளைர தைனது 
நூலில் வதைரிவிககிறோர. (Davy, John (1821), 
An Account of the interior of Ceylon).

�ோலுறவு, விெோ்கம், விெோ்கரதது 
ப�ோன்ற்ெ மிகுநதை தைோரோளைெோதை, 
திறநதை, சுதைநதிரமோன ஒரு மு்ற்ம 
சிங்்களை சைமூ்கததில் ஒரு ்கோைததில் 
நிைவியிருப�்தை இனங்்கோன முடிகிறது.
ஓர ஆண் ஒன்றுககு பமற்�ட்ட 
வ�ண்்க்ளை ஒபர சைமயததில் மேநது 
வ்கோளெ்தை வ�ோலிஜினி (Polygyny) 
என்�ோர்கள. ஒரு வ�ண் ஒன்றுககு 
பமற்�ட்ட ஆண்்க்ளை ஒபர சைமயததில் 
மேநது வ்கோளெ்தை �ோலியோண்டரி 
(Polyandry) என்�ோர்கள. ்கண்டிய சிங்்களை 
சைமூ்கததில் இநதை இரண்டும் ெைக்கததில் 
இருநதிருககிறது.

உ ை ்க ம்  மு ழு ெ து ம்  ஆ ண் ்க ள 
� ை  வ � ண் ்க ் ளை  தி ரு ம ே ம் 
வசையதுவ்கோளெ்தை அததை்ன வ�ரிய 
அதிசையமோ்க �ோரப�தில்்ை. ஒரு 
ெ்்கயில் �ை இனககுழுமங்்களில் அது 
ஏற்றுகவ்கோளளைப�ட்பட இருககிறது. 
ஆனோல் வ�ண்்கள �ை ஆண்்க்ளை 
தி ரு ம ே ம்  வ சை ய து வ ்க ோ ள ெ ் தை 
ஆ ே ோ தி க ்க  சை மூ ்க  அ ் ம ப பு  
ஆச்சைரியமோ்கவும், அதிசையமோ்கவும், ்கைோசைோர 
சீரப்கடோ்கவும் �ோரககிறது. வெறுக்கததைக்க 
ஒன்றோ்கவும், ஒழுக்க மீறைோ்கவும் 
பு்னநபதை ெருகிறது.

்கேெனின் இறபபு, விெோ்கரதது, 
விை்க ல் என்�ெற்றின் பின்னர 
வசையதுவ்கோளளும் மறுமேத்தைபய 
ஏற்றுகவ்கோளளைோதை சைமூ்கம் ஒபர சைமயததில் 
�ை ஆண்்களுடன் ெோழ்்்க்யப 
�கிரெ்தை ஏற்றுகவ்கோளளுமோ என்ன? 
ஆனோல் சிங்்களை சைமூ்க �ண்�ோட்டில் 
வநடுங்்கோைமோ்க வ�ோதுெைககில் 
எற்றுவ்கோளளைப�ட்டிருநதைது. அநதை 
சைமூக ெைக்்க மு்றப்கடோன ஒன்றோ்க 
�ோரக்கவில்்ை.

இ ை ங் ் ்க யி ல்  � ை தை ோ ர ம ே ம் 
சைட்டவிபரோதைமோன ஒன்று. ஆனோல் 
்கண்டிய திருமேச் சைட்டததில் ஒரு வ�ண் 
குடும்�ததில் மூததைெ்ன மு்றப�டி 
திருமேம் வசையதைோலும் அெள அெனது 

சைப்கோதைரர அ்னெருககும் ம்னவியோகிற 
மு ் ற  ஏ ற் று க வ ்க ோ ள ளை ப � ட் ட 
ஒ ன் ற ோ ்க  இ ரு க கி ற து .  இ ந தை த 
திருமேம் சைப்கோதைர்களுடன் ஒன்றோ்க 
வசையதுவ்கோளளைப�டுெதில்்ை. ஒருெர; 
குறிப�ோ்க மூததைெர தைோன் திருமேம் 
முடிதது வ�ண்்ே அ்ைததுெருெோர.
கு டு ம் � த தி ன்  வ சை ோ த து க ்க ள 
அககுடும்�ததிபைபய வதைோடரநதும் 
ெழிெழியோ்க �ோது்கோக்கப�டுெதைற்்கோ்க 
இது வதைோடரநது ெநதிருககிறது. 
வசைோததுக்க்ளைப �ோது்கோப�து �ற்றிய 
அச்சைம் வ்கோண்ட நிைவு்ட்மச் 
சைமூ்கத தினர மத தியில் அதி்கம் 

இருநதிருககிறது. ஆ்க வ்கோவி்கம 
சைோதியினர மததியிபைபய  இநதை 
ெைக்கம் அதி்கமோ்க இருநதுெநதை்தை 
நோம் ஊகிக்கைோம். அபதைெ்ளை சிங்்களை 
சைமூ்கததில் சை்கை சைமூ்க மட்டததிலும் 
இநதை ெைக்கம் இருக்கபெ வசையதைது  
அ்தைபய �ல்பெறு ஆயெோளைர்களும் 
ஒபபுகவ்கோளகிறோர்கள.
வரோ�ரட் வநோகஸ் தைனது நூலில் 17 ஆம் 
நூற்றோண்டில் இைங்்்கயில் ்்கதியோ்க 
ெோழ்நதைனு�விதது பின்னர எழுதிய 
(Historical Relation of Ceylon) நூலில் 
இ்தை உறுதிப�டுததும் ெ்்கயில் 
்கண்டிய சைமூ்கததில் ஒரு வ�ண் இரு  
்கேெரமோருடன் ஒன்றோ்க குடிததைனம் 
நடததுெது ஏற்றுகவ்கோளளைப�ட்ட 
ஒன்றோ்க இருநதைதைோ்கவும் குைந்தை்கள 
அநதை இருெ்ரயும் வசைோநதைத தை்கப�னோ்க 
ஏற்றுகவ்கோண்டிருநதைோர்கள என்�்தையும் 
குறிபபிடுகிறோர.

“�ை ்கேெர மு்ற” இருநதைதைற்்கோன 
ஒரு நி்கழ்ெோ்க “மகுல்ம்கோ வி்கோ்ர 
ஓ்ைச்சுெடி்கள” வெளிப�டுததிய 
ஆதைோரம் குறிபபிடததைக்கது. 14ஆம் 
நூற்றோண்டில் ருகுணு பதைசைத்தை 
ஆண்ட �ரோககிரம�ோகு சைப்கோதைர்கள  ஒபர 
வ�ண்்ே திருமேம் முடிததிருநதைோர்கள 
என்கிறது. ப ்கோட்்ட �கு தி்ய 
ஆண்ட 6ெது விஜய�ோகு தைன்னு்டய 
சைப்கோதைரனுடன் ம்னவி்யப ப�ோது 
ம்னவியோ்க ஆககி ெோழ்நது ெநதைோர 
என்கிறது ெரைோறு.

இைங்்்கயில் இநதை சைம்பிரதைோயம் �ற்றி 
சைமீ�்கோைததில் அறியததைநதைது ஒரு 
வதைோ்ைக்கோட்சி நோட்கபம. 1993 இல் 
வெளியோன “வ�தபதைவ்கதைர” (Baddegedara) 
என்கிற வ�யரில் ஜயபசைன ஜயகவ்கோடி 
எழுதி வெளியிட்ட நோெல் 1996இல் 
வதைோ்ைக்கோட்சித வதைோடர நோட்கமோ்க 
வெளியோனது. கிரோமததில் அண்ேனுககு 
திருமேமுடிததுக வ்கோடுக்கப�ட்ட 
வ�ண் தைம்பிககும் ம்னவியோக்கப�ட்டு 
நடததும் ெோழ்க்்கப �ற்றியது அநதைக 
்க்தை. �ை ஆண்டு்களுககு முன்னபர 
ெைகவ்கோழிநது ப�ோயிருநதை ஒரு மர்� 
மீண்டும் நி்னவுககு வ்கோண்டு ெநது 
ப�சுவ�ோருளைோககியது இநதை நோட்கம் தைோன்.
மி்கச் சைமீ�ததில் வதைோ்ைக்கோட்சிக்கோ்க ஒரு 
�ோடல் தையோரிக்கப�ட்டது (Eka Gei Kema). 
அநதைப �ோடலில் மூததை சைப்கோதைரனுககு 
திருமேம் முடிதது வ்கோடுக்கப�ட்ட 
வ�ண் இ்ளைய சைப்கோதைரனுககும் 
ம்னவியோக்கப�ட்டப�ோதும் அநதைப 
வ�ண் கூடுதைைோ்க ஈடு�ோடு ்கோட்டுகின்ற 
இ்ளைய சைப்கோதைரன் �டும் பெதை்ன, 
ஏக்கம், தைவிபபு, ்கோதைல் �ற்றியதைோ்க 
அ்மக்கப�ட்டிருநதைது. யூடியுபில் இநதைப 
�ோடல் மி்கவும் பிரசிததைம்.

சைப்கோதைரர ஒருெர ம்னவியுடன் ஒன்றோ்க 
உறவுவ்கோளளும் ப�ோது வெளிக்கதைவின் 

ெ ோ சை லி ல்  தை ன து  உ ள ளை ோ ் ட த 
துண்்ட (ப்கோெேம்) சைமிக்ஞக்கோ்க 
வதைோங்்கவிட்டிருப�ோர. மற்றெர அ்தைப 
புரிநது வ்கோண்டு விைகிச் வசைல்ெோர. 
இநதைக ்கோட்சியும் அநதைப �ோடலில் 
சிறப�ோ்க �திவு வசையயப�ட்டிருககும்.

ெைகவ்கோழிநதைது எபப�ோது?

்கோைபப�ோககில் இநதை மரபு சைமூ்க அளைவில் 
ப்கலிககுரிய ஒன்றோ்க மோறியப�ோது 
வமதுவமதுெோ்க ெைகவ்கோழிநது ப�ோனது.
1815இன் பின் இைங்்்கயில் �டிப�டியோ்க 
ஆங்கிபைய விகபடோரியோ சைட்டங்்கள 
அறிமு்கமோயின. 1819இல் நீதிமன்ற 
ஆ்ேயோைர்களைோல் “�ை ்கேெர” 
மு்ற்ய பின்�ற்றும் சிங்்களை அரசை 
அதி்கோரி்க்ளை பசை்ெயிலிருநது 
நீககும்�டி அறிவிததிருககிறோர்கள. 
பிரிட்டிஷோர �ை ்கேெர மு்ற்ய 
1859 இல் தை்ட வசையதைததுடன் மூன்று 
ெ ரு ட  சி ் ற த தை ண் ட ் ன ் ய 
அறிமு்கப�டுததினோர்கள. 1907ஆம் 
ஆண்டின் 19இைக்க விெோ்கப �திவு 
சைட்டததின் �டி (ஒபர ்கேெர – ஒபர 
ம்னவி) சைம்பிரதைோயபூரெமோன �ை 
்கேெர மு்ற முற்றிலும் முடிவுககு 
ெநதைது. “Twentieth Century Impression of 
Ceylon (1907)” (�க்கம் 337) என்கிற நூலில் 
பசைர வ�ோன் அருேோச்சைைம் “்கண்டிய சைமூ்க 
அ்மபபில் நிைவிய ஒபர வ�ண்்ே 
�ை சைப்கோதைர்கள மேமுடிககும் மு்ற 
இனிபமல் சைட்டபூரெமோனதில்்ை. 
அவெோறோன விெோ்கத்தை �திவு 
வசையய சைட்டததில் இடமில்்ை” என்று 
குறிபபிடுகிறோர.

இநதை ெைக்கம் தைோரோளைெோதை மு்ற என்று 
சிை ஆயெோளைர்கள குறிபபிட்டப�ோதும் 
வ � ண்ே டி் ம த தை ன ம்  நி ் ற ந தை 
ஒன்று. திருமேம்-மேம்கன் வதைரிவு 
வ � ண் ணு க கு  உ ரி ய  ஒ ன் ற ோ ்க 
இ ரு க ்க வி ல் ் ை .  வ � ரி ய ெ ர ்க ள 
தீரமோனிதது முடிதது ்ெப�ோர்கள. வ�ண் 
அநதை வீட்டுககு சை்கை ஆணுககும், அெரின் 
குடும்�ததுககுமோன �ணிபவ�ண்ேோ்க 
வசைல்கிறோர. அநதை ஆண்்களுககுத 
ப தை ் ெ ப � டு ம்  ப � ோ வ தை ல் ை ோ ம் 
� ணி வி ் ட ப ய ோ டு ,  � ோ லு ற வு த 
பதை்ெ்யயும் நி்றவு வசையயும் ஒரு 
�ோலியல் இயநதிரமோ்க அபவ�ண்்கள 
நடததைப�ட்டிருககின்றனர.
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ரபறஷககு வ�ோன்னோ்ட அணிவிதது 
நி்னவுப �ரிசு ெைங்்கப�ட்டது.

பிரபதைசை வசையைோளைர எஸ்.சுதைோ்கர 
தை்ை்மயில் ந்டவ�ற்ற இந 
நி்கழ்வில் மண்மு்ன பமற்கு பிரபதைசை 
சை்� தைவிசைோளைர எஸ்.சைண்மு்கரோஜோ, 
ப்கோட்டக ்கல்விப �ணிப�ோளைர எஸ்.
பசைோமசுநதைரம் மற்றும் ெவுேதீவு 
வ�ோலிஸ் நி்ைய வ�ோறுப�தி்கோரி, உதைவி 
பிரபதைசை வசையைோளைர, ்கேக்கோளைர, உதைவி 
திட்டப �ணிப�ோளைர என �ைர ்கைநது 
சிறபபிததைனர.

(ெவுேதீவு நிரு�ர ) 
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மட்டக்களப்பின் பூர்வீ்க மதங்கள்

மட்டக்களைபபின் பூரவீ்க மதைங்்கள 
ெழி�ோடு்கள �ற்றிய விஞ்ஞோன 
பூரெமோன ஆயவு்கள இன்னும் ஆைமோ்க 
நி்கைவில்்ையோயினும் கி்டககின்ற 
தை்கெல்்க்ளையும்ஆயவு்க்ளையும் ்ெதது 
மட்டக்களைபபின் பூரவீ்க மதைங்்க்ளைப �ற்றி 
அறியக கூடியதைோ்கவுளளைது

இயக்கர, நோ்கர என்ற பூரவீ்க இனங்்கள 
�ற்றி நோம் அறிபெோம். இயக்கர ஏஸ்பரோயட் 
இனமக்கள. நோ்கர மங்்கபைோயட் இனமக்கள. 
இயக்கர இயற்்்க ெழி�ோட்்டயும் 
(மரங்்களில் ம்ை்களில், நீர நி்ை்களில் 
உ்றயும் வதையெங்்க்ளை ெேங்கினர. 
இதை்ன விட புரோதைன மட்டக்களைபபு 
மக்களிடம் திரோவிட ெழி�ோடோம் இலிங்்க 
ெழி�ோடும் இருநதுளளைது. பின்னோளில் 
ஆரியத வதையெங்்களைோன விஷணு, 
்கோளி, ்கோரததிப்கயன், பிள்ளையோர 
ெழி�ோடு்கள �்ைய ெழி�ோடு்க்ளை 
பமவி பமவைழுநதைன. இதைற்்கோன 
ஆதைோரங்்க்ளைவயல்ைோம் மட்டக்களைபபில் 
�டுெோங்்க்ர பிரபதைசைங்்களில் ்கோே 
முடியும்.

�ததினி ெழி�ோடு மட்டக்களைபபுககு 
அறிமு்கம் வசையயப�ட்டு அது ்கண்ேகி 
ெழி�ோடோ்க எழுநதை ்கோைததில் ய்கஷர 
ெழி�ோட்டில் ெநதை வ�ண் வதையெங்்கள 
அ்னததும் பின் வசைல்ை ்கண்ேகி 
ெழி�ோடு முதைன்்ம வ�றைோயிற்று.
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மட்டக்களைபபில் இநதை ெழி�ோட்டு 
மு்ற்களும் அக்கோைததில்பெறோனதைோ்க 
இருநதைது. இன்னும் சிை இடங்்களில் இவ 
ெழி�ோட்டு மு்ற்கள ெைக்கததிலுளளைன. 
பூசைோரிமோர ெழி�ோட்டு மு்ற, ்கட்டோடிமோர 
ெழி�ோட்டு மு்ற, ்கபபு்கனோர ெழி�ோட்டு 
மு்ற, ஆதிககுடி்கள ெழி�ோட்டு 
மு்ற, சுயெழி�ோட்டு மு்ற என 
இவெழி�ோட்டு மு்ற்க்ளை ெகுததுளளைோர 
மப்கஸ்ெரலிங்்கம்.

சிறு வதையெங்்கள என இநது மதை 
வ�ரிபயோர்களைோல் அ்ைக்கட்டும் 
்கண்ேகி, திவரௌ�்தை, ்கோளி, மோரி, 
்ெரெர, நோ்கதைம்பிரோன், வ�ரியதைம்பிரோன், 
நரசிங்்க்ெரெர, ப�ச்சி அம்மன் 
முதைைோன வதையெக ப்கோயில்்கள அதி்கம் 
உளளைதும் ெருடம் பதைோறும் ்கதைவு திறநது 
�நதைலிட்டு கும்�ங்்கள ்ெதது மநதிர 
உச்சைோடனங்்கள முைங்்க வதையெம் ஏறி ஆடி 

மக்களுடன் வதையெங்்கள உ்ரயோடுெதும் 
தீப�ோயதைல், கும்�ம் வசைோரிதைல், �லியிடுதைல், 
�ளளைம் என்ற வ�ருவிைோக்க்ளையும் 
வ்கோண்டதைோன ஒரு சைமயப �ண்�ோடு 
மட்டக்களைபபிற்ப்கயுரிய ஒரு �ண்�ோடோ்க 
�ை மோற்றங்்கள வ�ற்ற ப�ோதும் இன்றும் 
நின்று நிைவி ெருகின்றது.

ம ட் ட க ்க ளை ப பி ன்  � ண் � ோ ட் டு 
மோற்றத்தையும்ெழி�ோட்டு மோற்றத்தையும் 
ஏற்�டுததும்்கோரணி்களுள பின்ெரும் 
மூன்றும் முககியமோன்ெ. ப�ர்ை்கள 
ப�ோை இ்ெ நம்்மத தைோககுகின்றன.
ஓன்று ஐபரோபபிய மயமோக்கம்,
இரண்டு சைமஸ்கிருதை மயமோக்கம்,
மூன்று எைகபரோனிக மயமோக்கம்.
முதைல்  அ்ை ஐபரோபபிய மயமோக்கம்

ம ட் ட க ்க ளை ப பு க கு  ஐ ப ர ோ ப பி ய ர 
1 6 ம்  நூ ற் ற ோண் டிலி ரு ந து  ெ ரத 
வதைோடங்கி பின்னபர மட்டக்களைபபு 
ஐபரோபபிய மயமோக்கததிற்குட்�டத 
வதைோடங்கியவதைனைோம். ்கறுபபுதபதைோல் 
வ ்க ோ ண் ட  வ ெ ள ் ளை  மூ ்க மூ டி 
ம னி தை ர ்க ் ளை  உ ரு ெ ோ க கு ெ து ம் 
ஐபரோபபியச் சைோயலில் அெர்களின் 
� ண் � ோ ட்் ட  உ ரு ெ ோக கு ெ து ப ம 
ஐபரோபபிய ்கோைனிததுெ  ெோதி்களின் 
பநோக்கமோகும்.  இங்கு மக்கள மததியில்  
ெழி�ோட்டிலுளளை  வதையெங்்க்ளையும், 
ெ ழி � ோ ட் டு  மு ் ற ்க ் ளை யு ம் 
்கோட்டுமிரோண்டிதைனமோன்ெ எனப 
பிரசைோரப�டுததிய்ம மோததிரமன்றி 
அெற்்ற அழிககும் பெ்ை்களிலும் 

ஐபரோபபிய ்கோைணிததுெ ெோதி்கள 
ஈடு�ட்டனர.

அநநியருகவ்கதிரோன ப�ோரில் சைமயம் 
முன்னி்ை ெகுததைது.  

யோழ்ப�ோேததில் ஆறுமு்க நோெைர 
ஆங்கிபையர மதைம் ெளைரததை மு்றயில் 
�ோடசைோ்ை நிறுவி ஓர ஒழுங்கு 
மு்றககுள இநது மதைத்தை நி்ை 
நிறுததை முயன்ற பெ்ளை மட்டக்களைபபு, 
தைம் சிறு வதையெ ெழி�ோடு்க்ளை அப�டிபய 
வதைோடரநது வசையதைதைன் மூைம் ஐபரோபபியத 
தைோக்கததிற்குமு்கங்வ்கோடுததைது. எனினும், 
்கட்டிடங்்கள ப்கோயில்்களின் சிை �குதி்கள 
ஐபரோபபிய �ோணியில் அ்மக்கப�ட்டன.

இநதுக ்கடவுளின் திருவுரு�ங்்கள 
கூட ஐபரோபபிய ஓவிய �ோணியில் 
ெ்ரயப�ட்டன. ஐபரோபபிய மயமோக்கம் 
மட்டக்களைபபின் �ண்�ோட்டிலும் �ோரிய 
மோற்றங்்க்ளை ஏற்�டுததியது. 

ந ் ட ,  உ் ட ,  � ோ ெ ் ன ்க ளி ல் 
பமற்கு மயம் புகுநது வ்கோண்டது. 
ஆங்கிைம் வதைரிநதைெபர அறிெோளி்கள, 
நீைக்கோற்சைட்்ட ப�ோட்டு பசைட்டும் ்ரயும், 
ப்கோட்டும் அணிெபதை நோ்கரி்கம் என்ற 
நி்ை உருெோகிற்று. ஆங்கிைம் பமபைறி 
தைமிழ்க ்கல்வி கீழிறங்கியது. பமற்குைகினர 
ப�ோல் தைம் மக்க்ளை ெளைரதவதைடுக்கபெ 
வ�ற்பறோரும் விரும்பினர.

(வதைோடரும்)

(சிறிமோவின் அறிக்்க - இறுதிப�குதி)

்கைோசைோர ஒன்றி்ேதைலும் தைனியோன 
பதைரதைல் �திபெடும்

இ ை ங் ் ்க யி ல்  உ ள ளை  இ ந தி ய 
ெம்சைோெளியினர மி்க அரிதைோ்கபெ சுபதைசை 
மக்களுடன் ஒன்றி்ேநது ெோழும் ஒரு 
சைமுதைோய வமோன்ற எனது கூற்றி்ன ஆரம்� 
�குதியிபைபய நோன் குறிபபிட்டிருநபதைன். 
பமலும் இைங்்்க பிரஜோவுரி்ம 
ெைங்்கப�ட்டெர்கள ்கோைபப�ோககில் தைோம் 
ெோழ்கின்ற பிரபதைசை மக்களுடன் ்கைோசைோர 
ரீதியோ்க ஒன்றி்ேெர என்�பதை எனது 
விருப�மும் எதிர�ோரபபும் ஆகும். 

இநதிய - �ோகிஸ்தைோன் ெதிவிடச் 
(பிரஜோவுரி்மச்) சைட்டததின் கீழும் 
தைற்ப�ோ்தைய உடன்�டிக்்கயின் 
கீழும் இைங்்்கப பிரஜோவுரி்ம்யப 
வ�ற்றுகவ்கோண்ட சை்கை இநதிய 
ெ ம் சை ோ ெ ளி யி ன ரு ம்  தை னி ய ோ ன 
பதைரதைல் �திபெவடோன்றில் �தியப�ட 
பெண்டுவமன எதிர்கட்சி தை்ைெருடன் 
எனது ்கைநது்ரயோடலின்ப�ோது 
இ ே ங் ்க ப � ட் ட து .  அ ெ ர ்க ள 
அவெோறு தைனியோன �திபெட்டில் 
இடம்வ�றுகின்றவ�ோழுது அெர்கள தைமது 
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பிரதிநிதி்க்ளை வதைரிவு வசையெதைற்்கோன 
ெோயபபு உளளைது. இநதை  ஏற்�ோடோனது 
சுபதைசை மக்களு்டய அரசியல் நைன்்க்ளை 
�ோது்கோககிறது. இைங்்்கப பிர்ஜ்களைோ்க 
தைம்்ம �திவு வசையதுவ்கோண்ட இநதிய 
ெம்சைோெளியின்ர தைனியோன பதைரதைல் 
�திபெபடோன்றில் �திவு வசையது 
வ்கோளெது வதைோடர�ோன விடயம் இ்ற்ம 
மிக்க எமது �ோரோளுமன்றததினோல் 
மு ழு ் ம ய ோ ்க  தீ ர ம ோ னி க ்க ப 
�டககூடிய ஒரு விடயவமன்�தைோல் 
இ து  � ற் றி  பு து வ ட ல் லி யி ல் 
்கைநது்ரயோடப�டவில்்ை. 

ஒதது்ைபபு 

ஓர உடன்�டிக்்க ்்கச்சைோததிடப�டு 
ெதைனோல் மோத திரம் பிரச்சி்ன 
தீ ர ந து வி ட் டதை ோ்க  அ ரத தை ம ோ்க ோது . 
இபபிரச்சி்னககுத தீரவு ்கோணும் 
முயற்சியில் இநதிய அரசைோங்்கம் தைனது 
முழு்மயோன ஒதது்ைபபு ெைங்கியது. 
இவவுடன்�டிக்்க்ய வெற்றி்கரமோ்க 
ந ்டமு ்றப�டுத துெதைற்கு இரு 
நோடு்களுககுமி்டயில் வநருக்கமோன 
ஒதது்ைபபும் உடன்�ோடும் அெசியம். 
பமலும் இது ்கட்சி அரசியலுககு 
அப�ோற்�ட்ட ஓர பதைசியப பிரச்சி்ன 
என்�தைோல் சை்கை அரசியல் ்கட்சி்களிதும் 
மக்களினதும் ஒதது்ைபபும் உதைவியும் சைம 
அளைவில் முககியததுெம் வ�றுகின்றன. 

(சிறிமோவின் அறிக்்க நி்றவு)

்கடநதை சிை ெோரங்்களைோ்க 1964 ஆம் 
ஆண்டு சிறிமோ – சைோஸ்திரி ஒப�நதைம் 
பமற்வ்கோளளும் வ�ோருட்டு அபப�ோ்தைய 
பிரதைமர சிறிமோபெோ �ண்டோரநோயக்க 
பமை்ெககு ெைங்கிய அறிக்்கயி்ன 
ம்ை்க்ளை ப�சைவிடுங்்கள �ததியின் 
ஊடோ்க ெோசிக்க கி்டததைது. இநதை 
இறுதிப �ோ்கததில் அெர கூறியிருககும் 
்கருததுக்களில் ்கைோசைோர ஒன்றி்ேதைல் 
�ற்றிய எதிரவு கூரல் இன்்றய 
ம்ைய்க த தில் ந ்டமு்றயோகி 
ெருெ்தை அெதைோனிக்க முடிகிறது.

 முன்்னய அததியோயததில் ம்ைய்கத 
தைமிைர்க்ளை  எநதைவிததிலும் சுபதைசை 
(சிங்்களை) மக்களுடன் ்கைோசைோர ரீதியோ்க 

சைமததுெமோ்க ்ெக்க முடியோது என்�்தை 
ெலியுறுததியிருநதைோர. அபதைபநரம், இறுதிப 
�குதியில்  இைங்்்க பிரஜோவுரி்ம 
ெைங்்கப�ட்டெர்கள ்கோைபப�ோககில் தைோம் 
ெோழ்கின்ற பிரபதைசை மக்களுடன் ்கைோசைோர 
ரீதியோ்க ஒன்றி்ேெர என்�பதை எனது 
விருப�மும் எதிர�ோரபபும் ஆகும் என 
கூறியிருப�தைோனது  சிறிமோ - சைோஸ்திரி 
ஒப�நதைம் மூைம் ம்ைய்க மக்களின் 
்கைோசைோர பின்புைங்்க்ளை அழிககும் 
திட்டத்தை சிறிமோ வ்கோண்டிருநதுளளைோர 
என்�்தை வதைளிெோககின்றது. 

1964 ஆம் ஆண்டு அெர ெகுததை 
திட்டங்்களின் அடிப�்டயில் இன்்றய 
நி்ையில் ்கோலி, ்களுதது்ற, மோததை்ற, 
குருநோ்கல், இரததினபுரி மோெட்டங்்களில் 
சி ங் ்க ளை  ம க ்க ளி ன்  ்க ை ோ சை ோ ர 

�ண்�ோடு்களுடன் ்கைநதுவிட்டிருப�தை்ன 
அெதைோனிக்க முடியும். ்களுதது்ற ப�ோன்ற 
மோெட்டங்்களில் �ரெைோ்க அெர்கள 
சிங்்களை வமோழியில் உ்ரயோடுெதுடன் 
சிங்்களை ்கைோசைோர ஆ்ட்க்ளைபய 
அணிகின்றனர. எனினும் இனததுெ 
அடிப�்டயில் அெர்கள சிங்்களைம் ப�சும் 
தைமிைர்களைோ்கபெ �ோரக்கப�டுகின்றனர, 
�ரோமரிக்கப�டுகின்றனர என்�து ்கண்கூடு. 

அெர்கள ெோழும் பிரப தை சைங்்கள 
மி்கவும் பின்தைங்கிய நி்ை்மயில் 
்க ோ ே ப � டு கி ன் ற ன.  கு ரு ந ோ ்க ல் 
மோெட்டததில் இநதை நி்ை்ம்ய 
அெதைோனிக்கைோம். வமோனரோ்க்ை, �து்ளை 
மோெட்டங்்களில் கூட அதி்களைெோன 
ம்ைய்கத தைமிைர்கள சிங்்களைததில் 
உ்ரயோடிகவ்கோளளும் ஒரு ்கைோசைோரம் 
்கோேப�டுகின்றது. 

ஒரு இனம் தைனது ்க்ை, ்கைோசைோரத்தை 
பி ன் � ற் று ெ தை ற் ்க ோ ன  உ ரி ் ம 
அரசியை்மபபு ரீதியோ்க உளளைப�ோதும் 
கூட அரசியல் ரீதியோ்க முன்்ெக்கப�ட்ட 
ஒரு தீரமோனததின் அடிப�்டயில் 
இரண்டு நோடு்களுககு இ்டபய 
வசையதுவ்கோளளைப�ட்ட ஒப�ந தைம் 
ஆனது ஒரு சைமூ்கததின் ்கைோசைோரத்தை 
வ�ரும்�ோன்்ம ்கைோசைோரததுடன் ்கைக்கச் 
வசையயும் உளபநோக்கத்தை வதைட்டத 
வதைளிெோ்கபெ வ்கோண்டிருப�தைோனது 
திட்டமிட்ட உரி்ம மீறல்ஆகும்.

இதை்ன சிறிமோ �ண்டோரநோயக்க 
வெளிப�்டயோ்க எழுதது மூைமோ்க 
அறிவிதது வசையதுளளைோர என்�்தை இநதை 
அறிக்்க ்கோட்டி நிற்கின்றது. 
குடியுரி்ம �றிப்� நியோயப�டுததுதைல், 
நோடு்கடததைல், உளநோட்டு நிரெோ்கததில் 
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2000 ஆம் ஆண்டு �ோரோளுமன்றப வ�ோதுத 
பதைரதைலில் அம்�ோ்ற மோெட்டததில் 
(தி்கோமடுல்ை பதைரதைல் மோெட்டம்) தைமிைர்கள 
சைோரபில் தைமிைர விடுதை்ைக கூட்டணியும், 
இப �ததி எழுததைோளைரின் தை்ைமயிைோன 
அம்�ோ்றத மோெட்டத தைமிைர ம்கோ சைங்்கச் 
சுபயச்்சைக குழுவும் பெட்பு மனுக்க்ளைத 
தைோக்கல் வசையதிருநதைன. தைமிைர ம்கோ சைங்்கச் 
சுபயச்்சைக குழுவில் அம்�ோ்றமோெட்டத 
தைமிைர ம்கோ சைங்்கப பிரதிநிதி்களுடன் ஈ. 
பி. டி. பி சைோரபிைோன இரு பிரதி நிதி்களும், 
வரபைோ சைோரபிைோன இரு பிரதிநிதி்களும் 
இடம்வ�ற்றிருநதைனர. தைமிைர விடுதை்ைக 
கூட்டணி தைவிரநதை ஏ்னய தைமிழ் அரசியல் 
்கட்சி்கள அம்�ோ்றத மோெட்டத தைமிைர 
ம்கோ சைங்்கச் சுபயச்்சைக குழுவுககு ஆதைரவு 
நி்ைப�ோட்்ட எடுததுப ப�ோட்டியிடமோல் 
விைகியிருநதைன.
 
பெட்பு மனுத தைோக்கல் வசையயும் இறுதி 
நோளைன்று அம்�ோ்றக ்கச்பசைரியில் 
ந்டவ�ற்ற பதைரதைல் ஆட்பசை�்ே்கள 
வதைரிவிககும் கூட்டததில் தைமிைர 
ம்கோ சைங்்கச் சுபயச்்சைக குழுவுககுத 
தை ் ை ் ம  தை ோ ங் கி ய  இ ப � த தி 
எழுத தைோளைர தைமிைர விடுதை்ைக 
கூட்டணியின் பெட்பு மனுவுககு 
எதிரோ்க ஆட்பசை�்னவயோன்்றக 
கிளைபபி கூட்டணியின் பெட்பு மனு்ெ 
நி ர ோ்க ரி க கு ம் � டி  வ தை ரி ெ த தை ோ ட்சி 
அலுெைோ்கரோன அரசைோங்்க அதி�்ர 

ஒவவெோரு பிரபதைசைததிற்கும் ஒவவெோரு 
தைனிததுெமோன ்கைோசைோர அ்டயோளைம் 
உண்டு. அநதை ெ்்கயில் திருப்கோேம்ை 
ம ோ ெ ட் ட த தி ன்  தை னி த து ெ ம ோ ன 
அ்டயோளைமோ்க விளைங்குெது கும்� 
விைோெோகும். நோம் இங்கு கும்�விைோ என 
அ்ைததைோலும் 'கும்�ம்' என்�பதை இங்கு 
வ�ோதுப�்டயோன ெைககு.

 

தி ருப ்க ோே ம ் ை  ம ோெ ட் ட த தி ல் 
திருப்கோேம்ை ந்கரததிலும் ந்க்ர 
அண்டிய �குதி்களிலும் தைம்�ை்கோமததிலும் 
மூதூர கிைககிலும் நிைோவெளியிலும் 
சைோம்�ல் தீவிலும் கும்�விைோ �ோரம்�ரியமோ்க 
வ்கோண்டோடப�ட்டு ெருகிறது.

மூதூர கிைககில் ெரைோற்று �ை்ம 
மிக்கதும் வதைோன்ம மரபு சைோரநதை 
கி ர ோ ம ங் ்க ளை ோ ன  ப சை ் ன யூ ர , 
்கட்்ட�றிச்சைோன் மருதைந்கர, ்கல்ைம்�ோர, 
அம்மன் ந்கர, ்கடற்்க்ரச் பசை்ன 
சைோ்ையூர, சைநபதைோசைபுரம் ஆகிய 
கிரோமங்்களில் கும்�விைோ மி்கச் 
சிறப�ோ்க �ரம்�்ர �ரம்�்ரயோ்க 
வ்கோண்ட்டோடப�ட்டு ெருகிறது.

தைம்�ை்கோமம் நீண்ட ெரைோறு வ்கோண்ட 
�ண்்டத தைமிழ் கிரோமம் ்கடல் நடுபெ 
்கோணும் தீவுக கூட்டங்்கள ப�ோை 
ெயல்்களின் நடுபெ திட்டுததிட்டோய 
வதைரியும் குடியிருபபுக்கள ப்கோயில் 
குடியிருபபு, புதுக குடியிருபபு, �ட்டி பமடு, 
கூட்டோம் புளி, ்களளிபமடு, முன்மோரிததிடல்,  
சிபபித திடல், ெரே பமடு, நோயன்மோர 
திடல், குஞ்சைடப�ன் திடல், ்கரச்சிதிடல், 
நடுபபிரப�ன் திடல் என தைம்�ை்கோமததில் 
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பெண்டினோர. பெட்பு மனுவில் தைமிைர 
விடுதை்ைக கூட்டணியின் அபப�ோ்தைய 
வசையைோளைரோ்க விளைங்கிய இரோ. சைம்�நதைன் 
அெர்களின் ்்கவயோப�ம் சைமோதைோன 
நீதைோெோனோல் மு்றயோ்க அததைோட்சிப 
�டுததை�ட்டிருக்கவில்்ை என்�பதை அநதை 
ஆட்பசை�்ேயோகும். அபப�ோது ஸ்ரீ 
ைங்்கோ முஸ்லிம் ்கோங்கிரஸ் தை்ைெர 
எம். எச். எம். அஸ்ரப அெர்கள இப�ததி 
எழுததைோளைர எழுபபிய ஆட்பசை�்ே்ய 
எதிரதது தைமிைர விடுதை்ைக கூட்டணிககு 
ஆதைரெோ்க விெோதிததைோர. அபப�ோது 
ஸ்ரீ ைங்்கோ முஸ்லிம் ்கோங்கிரஸ் 
்கட்சிககு எதிரோ்க யு. என். பி �ட்டியலில் 
ப�ோட்டியிட அக்க்ரப�ற்்றச் பசைரநதை 
பசைகு இஸபீன் அெர்களும் ஸ்ரீ ைங்்கோ 
சுதைநதிர ்கட்சியின் தைை்மயிைோன 
வ�ோதுஜன ஐககிய முன்னணியின் 

்கதி்ரச் சின்னப�ட்டியலில் ப�ோட்டியிட 
நிசைோம் ்கோரியப�ர அெர்களும் தைமிைர 
ம்கோ சைங்்கததுககு ஆதைரெோ்க குரல் 
எழுபபினோர்கள. அஸ்ரப அெர்களுககும் 
இ ப � த தி  எ ழு த தை ோ ளை ரு க கு ம் 
இ்டயில் வதைோடரநது இடம்வ�ற்ற 
ெோதைப பிரதிெோதைங்்களின் முடிவில் 
ஆட்பசை�்ே்ய நிரோ்கரிததை அரசைோங்்க 
அதி�ர, தைமிைர விடுதை்ைக கூட்டணியின் 

பதைரதைல் மனு்ெ ஏற்றுகவ்கோண்டோர.

ஆட்பசை�்ே கிளைப�ப�ட்ட ப�ோது 
தைங்்களைது பெட்பு மனு்ெ ஆதைரிதது 
தைோங்்கபளை விெோதிக்க முடியோமல்தைோன் 
தை்ை்ம பெட்�ோளைர திரு. தையோனநதைரோஜோ 
உட்�ட்ட தைமிைர விடுதை்ைக கூட்டணிப 
�ட்டியலில் அதைன் வசையைோளைர நோய்கம் 
இரோ. சைம்�நதைன் அெர்களினோல் நியமிக்கப 
வ�ற்றிருநதை பெட்�ோளைர்கள அ்னெரும் 
கூட்டததில் வீற்றிருநதைோர்கள. அதைற்்கோன 
ஆளு்மயும் ஆற்றலும் அெர்களிடம் 
இருக்கவில்்ை. அதைனோல்தைோன் அஸ்ரப, 
தைமிைர விடுதை்ைக கூட்டணிககு உதைெ 
முன் ெநதைோர. இதைன் மூைம் ஒபர ்கல்லில் 
இரண்டு மோங்்கோய்க்ளை விழுததை 
எண்ணினோர.

ஒன்று தைமிைர விடுதை்ைக கூட்டணிககு 
ஆதைரெோ்க குரல் எழுபபுெதின் மூைம் 
தைமிைர்களுககு தைோன் எதிரோனெர 
அல்ை என்�்தைக ்கோட்டுெது. மற்றது 
அம்�ோ்றத மோெட்டததில் ஒன்றிற்கு 
பமற்�ட்ட தைமிழ் அரசியல் ்கட்சி்கள 
அதைோெது தைமிைர விடுதை்ைக கூட்டணியும் 
அம்�ோ்ற மோெட்டத தைமிைர ம்கோ சைங்்கச் 
சுபயச்்சைககுழுவும் ப�ோட்டியிட்டோல் 
தைமிைர்களுககுரிய பிரதிநிதிததுெம் 
்கடநதை 1994 ஆம் ஆண்டுப �ோரளுமன்றப 
வ�ோதுபதைரதைலில் நடநதைது ப�ோல் 

அடி�ட்டுப ப�ோய அநதை ஆசைனம் முஸ்லிம் 
்கோங்கிரசுககு கி்டக்கைோம் என்ற 
நப�்சையோகும்.

ஆ ன ோ ல்  அ ம் � ோ ் ற ம ோ ெ ட் ட த 
தைமிைர்களு ககுரிய �ோரளுமன்றப 
பி ர தி நி தி த து ெ ் தை த  தை க ்க 
்ெக்கபெண்டுவமன்�தில் மி்கவும் 
உறுதியோ்க இருநதை ம்கோ சைங்்கத சுபயச்்சைக 
குழுவின் தை்ைெரோன இப�ததி 
எழுததைோளைர அன்்றய தினபம வ்கோழும்பு 
வசைன்று மறு நோள தைமிைர விடுதை்ைக 
கூட்டணியின் பெட்பு மனுவுககு எதிரோ்க 
பதைரதைல் ஆட்பசை�்ன ெைககு ஒன்றி்ன 
பமன்மு்றயிட்டு நீதிமன்றததில் தைோக்கல் 
வசையதைோர. ெைககில் தைமிைர விடுதை்ைக 
கூட்டணியின் பெட்பு மனு நீதி மன்றத 
தீரபபின் மூைம் நிரோ்கரிக்கப வ�ற்றது. 
இதைனோல் அம்�ோ்றத மோெட்டததில் 
தைமிைர்கள சைோரபில் அம்�ோ்றத மோெட்டத 
தைமிைர ம்கோ சைங்்கச் சுபயச்்சைக குழு 
மட்டுபம ப�ோட்டியிடும் சைோதை்கமோன 
சூழ் நி்ை பதைோற்றுவிக்கபவ�ற்றது. 
ஆனோல் தைமிைர விடுதை்ைக கூட்டணி 
இ தை ் ன யு ம்  வி ரு ம் � வி ல் ் ை . 
்கோரேம் அதைற்குத தைமிழ் மக்களின் 
நைன்்க்ளைத விடத தைனது ்கட்சியின் 
நைபன முன்னுரி்மயோனது. இன்றும் 
கூட நி்ை்ம மோறவில்்ை. அன்று 
தைமிைரசுக ்கட்சியின் தை்ை்மயிைோன 
தைமிைர விடுதை்ைக கூட்டணி, இன்று 
தைமிைரசு ்கட்சியின் தைை்மயிைோன 
தைமிழ்த பதைசியக கூட்ட்மபபு. வ�யர 
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கும்�விைோ அதைன் தைனிததுெத்தை �்ற 
சைோற்றி நிற்கிறது.

திருப்கோேம்ை ப்கோயிலும் சு்னயும் 
்கடலுடன் சூழ்நது ெரைோற்றுப �ை்மயும் 
நவீனததுெததின் ெோசைல்்க்ளையும் 
ஒருங்ப்க வ்கோண்ட அைகிய தைமிைர 
தை்ை ந்கர. இங்கு கும்�விைோ ஒரு 
வ�ரும் �ண்�ோட்டின் அ்டயோளைமோ்க 
வ ்க ோ ண் ட் ட ோ ட ப � ட் டு  ெ ரு கி ற து . 
கும்�தது மோலில் வதைோடங்கிய இம் 
மரபு இன்று வ�ரும் சைமஸ்கிருதை 
மயப�ட்ட ஆையங்்களுககுளளும் தைன் 
வசைல்ெோக்்க வீச்்சை வெளிப�டுததி 
நிற்கிறது. ந்க்ர அண்டிய �குதி்களைோன 
சைல்லி புளியங்குளைம் சைல்லி லிங்்க 
ந்கர நிைோவெளி ஆகிய இடங்்களிலும் 
ந்கரததில் கும்�தது மோல் திருக்கடலூர 
ப�ச்சியம்மன் ப்கோயில், ்கோளி ப்கோயில் 
�ததைோம் நம்�ர ்கண்ேகியம்மன், ெட 

�ததிர்கோளி ப்கோயில்,  ெரோகி ப்கோயில், 
மடததைடி மோரியம்மன், ம்னயோவெளி 
மோரியம்மன், ்கநதைசைோமி ப்கோயிைடி 
உெரம்ை ்கோளி ப்கோயில் என நீட்சி 
்கண்டுளளைது.

கும்�ம் என்�தைற்கு பநரடியோன தைமிழ் 
வசைோல் குடம் என்�தைோகும். இதைனோல் 
தைோன் கும்�ோபிபசை்கம் என்ற சைமஸ்கிருதை 
வசைோல்லுககுப �திைோ்க குடமுழுககு என்ற 
வசைோல் �யன்�ோட்டில் உளளைது. ஆனோல் 
கும்�ம் ஒரு தைமிழ் வசைோல்ைோ்கபெ இங்கு 

மோறி ஒரு �ண்�ோட்டின் அ்டயோளைமோ்க 
வெளிப�ட்டு நிற்கிறது.

கும்�ம் �ற்றி �ண்டிதைர ெடிபெல் அெர்கள 
சீககியர்களைோல் அறிமு்கப�டுததைப�ட்டது 
எனக  கு றி ப பி ட் டு ளளைதை ோ்க  � ை 
குறிபபுக்களில் எழுதியுளளைனர. ஆனோல் 
சீககியரது மதை அனுஸ்டோனங்்களிபைோ 
அெர்களைது ்க்ை நி்கழ்வு்களிபைோ 
இததை்்கய ்கைோசைோர அ்டயோளைங்்க்ளை 
்கோேமுடியவில்்ை. அெர்களைது நடனமோ்க 
�ங்்கோரோ நடனமும் அதைபனோடு இ்ேநது 
துளளைல் இ்சையும் அ்மநதிருககிறது. 
அததுடன் அெர்களைது சைடங்கு மு்ற்களில் 
கும்�ம் ப�ோன்ற எநதை ஆதைோரத்தையும் 
்கோேமுடியவில்்ை.

இைங்்்கயில் பெறு எங்கும் கும்� விைோ 
ந்டமு்றயில் இல்்ைவயன்பற 
வசைோல்ைைோம். மடடக்களைபபில் கும்�ம் 
வசைோரிதைல் ந்டமு்றயுளளைது. மோரியம்மன் 
ப�ச்சியம்மன் சைடங்கு்கள முடிெ்டய 
்க்டசி நோளில் ்கடலில் அல்ைது ஆற்றில் 
கும்�ம் வசைோரிதைல் சைடங்கு ந்டவ�றும். 
அதைற்கும் திருப்கோேம்ையில் நடககும் 
மு ் ற ் ம ்க ளு க கு ம்  நி ் ற ய ப ெ 
பெறு�ோடு ்கோேப�டுகிறது.

திருப்கோேம்ையில் ந்டவ�றும் 
கும்�விைோ நெரோததிரிபயோடு வதைோடரபு�ட 
மட்டக்களைபபு கும்�ம் வசைோரிதைல் ்ெ்கோசி 
ஆனி மோதைங்்களில் ந்டவ�றும். 
மோரியம்மன் சைடங்கு்கபளைோடு வதைோடரபு�ட்டு 
நிற்கிறது.

கும்� விைோ எபப�ோது வதைோடங்கியது 
என்ற ப்களவி �ைர மனதிலும் எழுெது 
இயற்்்கபய.  என்னிடபம �ைர 
ப்கட்கிருககிறோர்கள. சைடங்கு்களுககும் 
நம்பிக்்க்களுககும் வதைோடக்கவமன்ன? 
முடிவென்ன? என அடிமுடி பதைடமுடியோது. 
சை ட ங் கு ்க ளு ம்  ந ம் பி க ் ்க ்க ளு ம் 
மனிதை நோ்கரி்கததின் வதைோடரச்சியோன 
வசையற்�ோடு்கபளை. அ்ெ ்கோைங்்கோைமோ்க 
�ை தை்ைமு்ற்கள தைோண்டி நீண்டு 
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மட்டக்களைபபு மோெட்ட விஸ்ெ்கரம 
சைம்பம ளைனம் அரசைடி ம்கோஜனக 
்கல்லூரி மண்ட�ததில் நடோததிய 
வ ்க ௌ ரவி ப பு  வி ை ோவி ல்  ்க ட ந தை 
ஞோயிற்றுககிை்ம நோன்கு ்க்ைஞர்கள 
வ்கௌரவிக்கப�ட்டனர.

மட்டக்களைபபு மோெட்ட விஸ்ெ்கரம 
சைம்பமளைனததின் தை்ைெரும் மட்டக்களைபபு 
மோந்கரசை்� உறுபபினருமோன சிெம் 
�ோககியநோதைன் தை்ை்மயில் நடநதை 
இநதை நி்கழ்வில், இ்சைத து்றககு 
வ�ரு்ம பசைரததை மட்டக்களைபபின் சிறநதை 
ஒரு சைங்கீதை ஆசிரி்யயோன சைோநதினி 
தைரமநோதைன் (சைங்கீதைம்) அெர்களும், 
சிங்்கபபூர அபசைரோஸ் ்க்ைய்க நடன 
விரிவு்ரயோளைரும் மற்றும் சைரெபதைசைததில் 
தைனது நடன நி்கழ்ச்சி்க்ளை ெைங்கி 

தைடம்�திததை �ரதைநோட்டியக ்க்ைஞர 
பமோ்கனபபிரியன் தைெரோஜோ(நடனம்)வும்,
இ ை ங் ் ்க  ெ ோ வ ன ோலி ,  ப தை சி ய 
�ததிரி்்கள மற்றும் சைஞ்சி்்க்களில் 
தை னது ்க வி்தை ஆக ்கங்்க ் ளைப 
பி ரசு ரி த து  ்க வி ய ர ங் கு ்க ் ளை யு ம் 
நடோததி மற்றும் வ்கோழும்பு வசைட்டியோர 
வதைருவில் ந்்க்க்ளை ெடிெ்மப�தில் 
சிறநது விைங்கிய �ோண்டியூர வ�ோன் 
நெநீதைன் (்கவி்தை)அெர்களும், மற்றும் 
மீன்�ோடும் பதைனோட்டிற்கு பு்கழ் பசைரததை 
முைக்கம் முரு்கப�ோ இம்மண்ணிற்குச் 
வசையதை �ணி்ய நி்னநது நோட்டிய 
வித தியோ நடனப �ட்ட்றயின் 
மிருதைங்்கப �யிற்றுனரோ்க ்கட்ம 
புரிநது ெரும் மிருதைங்்க விததுெோன் இரோ 
நிததியோனநதைன் (மிருதைங்்கம்) அெர்களும் 
வ்கௌரவிக்கப�ட்டனர.

மட்/ மயிைம்�ோவெளி ஸ்ரீ விகபநஸ்ெரோ 
விததியோைய மோேவி வி.வினுஜிக்கோ 
அகிை இைங்்்கத தைமிழ்வமோழித தினப 
ப�ோட்டியில்(2018) பதைசிய மட்டததில் 
பிரிவு 5 சிறு்க்தை ஆக்கப ப�ோட்டியில் 
2ஆம் இடத்தைப வ�ற்று சைோதை்ன 
�்டததுளளைோர

இெரோல் மட்டக ்க ளைபபுக ்க ல் வி 
ெையம் வ�ரு்மவ்கோளகிறது. அநதை 
மோேவியுடன் அெ்ர வநறிப�டுததிய 
ஆசிரி்ய திருமதி ம.ஸ்ரீ வஜயககுமோர 
அெர்கள ்கோேப�டுகிறோர.  
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மோந்கர சை்�யின் ்கழிவு அ்கற்றுதைல் 
வதைோடர�ோன பிரச்சி்ன முககியமோனது. 
மட்டக்களைபபு புளியநதீவு ந்க்ர 
அண்டிய பிபரபதைசைததில் ெசிபப�ோர 
85%  அரசு தைனியோரது்ற முழு பநர 
�ணியில் ஈடு�டுபெோபர. அெர்கள 
அ்னெரும் ்கோ்ையில் 8 மணிககு 
முன்பு பெ்ைககு வசைன்று விடுெோர்கள. 
்கழிவு அ்கற்றும் ெோ்கனம் இதைற்கு பின்னபர 
ெரும். வீட்டில் ்கழிவு்க்ளை வ்கோடுக்க 
யோரும் இருக்க மோட்டோர்கள. வீட்டு 
பெ்ைககு ஆட்்கள ்ெததிருககும் 
வீடு்கள தைற்ப�ோது மி்க கு்றவு. இதைனோல் 
MC ெோ்கனம் ெரும்ப�ோது ்கழிவு்க்ளை 
வ்கோடுக்க முடியோது பதைங்கும். ்கழிவு்க்ளை 
வீட்டின் முன்்ெககும் ப�ோது அது சைட்ட 
பிரச்சி்னயோ்க மோறி தைண்டப �ேம் 
வசைலுததை பநரிடும்.

குைந்தை்கள ்ெதது இருபப�ோர 
குைந்தை்களின் டயப�ர இரு நோட்்களுககு 
பின் ்ெததிருககும் ப�ோது மிகுநதை 
அவசைோ்கரியங்்க்ளை எதிர பநோக்க 
பெண்டியுளளைது.

்கழிவு்க்ளை தைரம் பிரிதது உக்கககூடிய 
குப்�ககு ஒருநோள, உக்கோதை குப்�ககு 
ஒருநோள என்று குறிக்க�ட்ட நோட்்களில் 
மட்டும் எடுததைல்.
வ�ோதுெோன ்கழிவு்க்ளை வ்கோட்டுமிடம் 
இல்்ை. இயற்்்க அனரததைம் ம்ை ்கோற்று 
ப�ோன்ற அசைோதைோரே நி்ை்மயில் 
மரங்்கள முறிநது ஏற்�டும் குப்�்கள 
ஓர தைட்ெயில் அ்கற்றோது �குதியோ்க 
அ்கற்றுதைல்.

ஆபைோசை்ன்கள 
----------------------------
மோந்கர சை்�யின் ்கழிவு்க்ளை அ்கற்றும் 
ெோ்கனத்தை இரு பநரததில் ்கோ்ையிலும் 
மோ்ையிலும் வசையற்�டுதைல். பெ்ைககு 
வசைல்பெோர எதிரபநோககும் பிரச்சி்ன்ய 
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இது தீரக்க முடியும். (தைற்ப�ோது 7-3 மணி 
ெ்ர ஒருநோ்ளைககு என்று உளளைது 
இதபதைோடு ஒரு shift  கூட்டி மோ்ையில் 
4-10 மணிெ்ரயில் அ்கற்றைோம். இதைனோல் 
பெ்ை ெோயபபும் ஏற்�டும் இதைனோல் 
ெோ்கனததின் உச்சை �ய்ன வ�றைோம். 
இங்கு ்கததைோரில் இரவு பநரததில் தைோன் 
்கழிவு்க்ளை அ்கற்றுெோர்கள) தைரம் பிரிதது 
்கழிவு்க்ளை இடககூடிய வதைோட்டி்க்ளை 
வ�ோதுெோன இடங்்களில் அல்ைது மக்கள 
வநருக்கடி அற்ற இடங்்களில் அ்மததைல். 
இதைனோல் ெசைதியோன பநரத தில் 
்கழிவு்க்ளை இட முடியும் (உதைோரேமோ்க  
பின்பனரம் இறோல் ெோங்கி ெநது 
அ்தை சுததைம் வசையதைோல் அதைன் ்கழி்ெ 
ஒருநோ்ளைககு பமபை ்ெக்க முடியோது 
அதுப�ோை குைந்தை்களின் ்கழிவு்க்ளையும் 
கூறைோம்).அநதை வதைோட்டி்க்ளை தினம் 
மோந்கர சை்� அ்கற்றைோம்.

பிரதைோன வீதி்களில் உளளை வீடு்களில் வதைரு 
�க்கமோ்க ஒரு மூ்ையில் நிரநதை வதைோட்டி 
அ்மக்க வீட்டோ்ர அறிவுததைல் (மதிலில் 
ஓரிடததில் ்கதைவுடன் கூடிய அ்மபபு)
cs.JPG

 

உக்கககூடிய குப்�ககு ஒருநோள,  உக்கோதை 
குப்�ககு ஒருநோள  என்று நோட்்க்ளை   
பிரிக்கோது ஒபர நோளில் உக்கககூடிய 
குப்� உக்கோதை குப்� என்று இரு 
ெோ்கனங்்களில் குப்�்கள பசை்கரிக்கைோம்.
 வதைருக்களபதைோறும் அதில் ெசி�ெர்க்ளைக 
வ்கோண்டு மோதைநபதைோறும் அநதை வதைரு சுற்று 
சூை்ையும் சிரமதைோனம் வசையயும் ஒரு 
திட்டத்தை ஏற்�டுததைைோம்.
 
வ�ோது இடததில் ்கழிவு வதைோட்டி்க்ளை்க்ளை 
்ெததைோல் மக்கள குப்�்க்ளை தைரம் 
பிரிக்கோது இடுெோர்கள என்�து ஏற்்க 
முடியோதை ்கருதது. இபப�ோது குறிபபிட்ட 
வீதைததுககும் பமற்�ட்ட மக்கள தைரம் 
பிரிதபதை ்கழி்ெ அ்கற்றப �ைகி 
விட்டோர்கள. ( வெளிநோடு்களில் கூட 
வ�ோது இடங்்களில் வதைருக்களபதைோறும் 
்கழிவு வதைோட்டி்கள இருககும் அ்தை 
மட்டக்களைபபில் ந்டமு்றப�டுததை 
முடியோது என்�து ஏற்றுகவ்கோளளை முடியோதை 
்கருதது )
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மட்டு ப�ோதைனோ ்ெததியசைோ்ைககுச் 
வ சை ல் லு ம்  ம க ்க ளி ன்  ெ ோ ்க ன த 
தைரிபபிடததில் இடம்ப�ோதைோ்மயினோல் 
மக்கள வ�ரும் அவசைௌ்கரயங்்களுககு 
உளளைோகின்றனர. இதைனோல் வீதி 
ஓரங்்களிலும், NO parking இலும், குறுககு 
வீதி்களிலும் ெோ்கனங்்க்ளை நிறுததி 
விட்டுச்  வசைல்கின்றனர.

மததிபயஸ் வீதியில் மோந்கர சை்�யோல் 
அ ங் கீ ்க ரி க ்க ப � ட் ட  ப ம ோ ட் ட ோ ர , 
து வி ச் சை க ்க ரெ ண் டி  நி று த து மி ட ம் 
இருககின்ற ப�ோதிலும் ப�ோதியளைவு 
இடெசைதி இல்ைோ்மயினோல் ஈஸ்ெரன் 
ஒ ழு ங் ் ்க யி லு ம்  ெ ோ்க ன ங் ்க ் ளை 

மட்டக்களைபபு மோந்கர நூை்கம் முடிநதைெ்ர 
தைன்னோல் ஆன நல்ை பசை்ெ்ய ெைங்கி 
ெருகிறது என்று கூறுகிறோர மோந்கர 
து்ே ஆ்ேயோளைர என். தைனஞ்வசையன்.

இது ெோசிபபு மோதைம், அதைற்்கோன 
�ைவிதைமோன ஏற்�ோடு்களில் ஈடு�ட்டிருநதை 
தை ன ஞ் வ சை ய னி ட ம்  ம ட் ட க ்க ளை ப பு 
நூை்கத்தை �யன்�டுததுபெோர ப�ோககு 
எப�டி இருககிறது என்று ப்கட்படோம். 
ெோசிபபு இபப�ோது கு்றநதுதைோன் 
ப�ோயிருககிறது என்�தை்ன மோந்கர 
நூை்கங்்களு ககு ெரும் ெோசை்கர 
எண்ணிக்்க ்கோண்பிப�தைோ்க ்கெ்ை 
வதைரிவிததை அெர, ஆனோல், �ைர ் ்கயடக்க 
வதைோ்ைப�சி்கள மூைம் ெோசிககும் 
�ைக்கத்தை அதி்கரிததுளளைனர என்றோர.

இருநதைப�ோதிலும், மட்டக்களைபபு மோந்கர 
சை்� ெோசிபப�ோர எண்ணிக்்க்ய 
அதி்கரிக்க �ைவிதைமோன நடெடிக்்க்க்ளை 
எடுப�தைோ்க அெர கூறுகிறோர.

மட்டக்களைபபு மோந்கர சை்�யின் 
நிரெோ்கததில், 4 நூை்கங்்களும் 5 ெோசிபபு 
அ்ற்களும் இருககின்றன. ந்கர வ�ரிய 
நூை்கம், தைரம் 1 ஐ பசைரநதைது. இதை்னவிட 
புதூர, ்கல்ைடி, அரசைடி ஆகிய இடங்்களில் 
3ஆம் தைரத்தை பசைரநதை நூை்கங்்கள 
இருககின்றன. இெற்்றவிட, நோெற்குடோ, 
�ோரதி பைன், சின்ன ஊறணி, எல்்ை வீதி, 
மட்டிக்கழி ஆகிய இடங்்களில் ெோசிபபு 
அ்ற்கள இருககின்றன.

ypNahz;

2013 ெ்ர 5 ைட்சைம் ரூ�ோய்களுககும் 
2015இல் 10 ைட்சைம் ரூ�ோய்களுககும் 
புததை்கங்்கள ெோங்்கப�ட்டதைோ்கவும், 
ஆசிய மன்றம் நி்றய புததை்கங்்க்ளை 
ெைங்கியதைோ்கவும் அெர கூறுகிறோர.

சிை நோடோளுமன்ற உறுபபினர்களும் நிதி 
ஒதுககியதைோ்கவும் அெர கூறினோர.

முன்னோள மோ்கோே முதைல்ெரின் நிதி 
ஒதுககீட்டில் புதிய நூை்கததுக்கோன 
�ணி்கள ஆரம்பிக்கப�ட்ட நி்ையில், 
அது இன்னமும் பூரததி வசையயப�டோமல் 
இருப�து குறிததுக ப்கட்டப�ோது, அதைற்கு 
பின்னர ஆளுனரும் நிதி ஒதுககியதைோ்கவும், 
வி்ரவில் அது ்கட்டிமுடிக்க நடெடிக்்க 
எடுக ்க ப � டுெ தை ோ்க வு ம்  கூ றி ன ோ ர. 
நோடோளுமன்ற உறுபபினர்களும் இதைற்்கோ்க 
உ்ைப�தைோ்கவும் அெர குறிபபிட்டோர.

வ�ோதுெோன ெோசிபபுக்கோ்க மக்கள 
நூை்கம் ெருெது கு்றநதுளளைதைோ்கவும் 
ஆனோல், ப�ோட்டிப �ரீட்்சை்களுக்கோ்க 
அங்கு மோேெர ெரதது அதி்கரிததுளளைது 
என்றும் கூறினோர.

நவீன வதைோழில் நுட்�ம் குறிததை 
�யிற்சி்கள ெோசி்கசைோ்ை ஊழியர்களுககு 
பதை்ெப�டுெதைோ்கவும் அெர குறிபபிட்டோர.

இநதை ெருட ெோசிபபு மோதைத்தை முன்னிட்டு 
நி்றய புததை்கங்்க்ளை ெோங்்கத 
திட்டமிட்டுளளைதைோ்கவும் அெர குறிபபிட்டோர.

நிறுததுகின்றனர. (இங்கு �ற்றுச்சீட்டு்கள 
ெைங்்கப�டோ்ம குறிததும் மு்றப�ோடு 
உளளைது.  இது �ற்றி ெோ்கன நிறுததுமிட 
உரி்மயோளைரிடம் வினவிய ப�ோது 
தைங்்களைது தைரிபபிட ெசைதியின்்ம 

்கோரேமோ்க இவெோறு வசையெதைோ்க 
கூறினோர. தைோம் வ�ருநவதைோ்்கயோன 
�ேத்தை முதைலீடு வசையது குததை்்கககு 
எடுததும் தைங்்களைது இடப�ற்றோககு்றககு 
எநதைவிதை தீரவும் கி்டக்கவில்்ை 
என்றும்  இதைற்கு மோநரசை்� தீரவு   
ெைங்்க பெண்டும்  எனவும் அெர 
ப்கட்டுகவ்கோண்டோர. மோந்கரசை்� இநதை 
விெ்கோரத்தை ்கெனததில் எடுக்க 
பெண்டும்.
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

ம ட் ட க ்க ளை ப பு  ம ோ ெ ட் ட த தி ல் 
முதைன்மு்றயோ்க உடல் ெலுவூட்டல் 
சைங்்கம் ஆரம்பிக ்கப�ட்டு புதிய 
நிரெோ்கமும் வதைரிவு வசையயப�ட்டது. 
மோெட்ட வி்ளையோட்டு உததிபயோ்கததைர 
வி.ஈஸ்�ரன் தை்ை்மயில் இந நி்கழ்வு 
மட்டக்களைபபு ப்கோப சிற்றி மண்ட�ததில் 
வசைவெோயகிை்ம (18ஆம் தி்கதி) மோ்ை 
இடம்வ�ற்றது.

இக கூட்டததில் இைங்்்க உடல் 
ெலுவூட்டல் சைங்்கததின் தை்ைெர 
கிதசிறி வ�னோன்படோ, முன்னோள 
கிைககு மோ்கோேசை்�ப பிரதித தைவிசைோளைர 
பிரசைன்னோ இநதிரகுமோர, மோந்கரசை்� 
உறுபபினர்களைோன வி.பூ�ோைரோஜோ, 
து.மதைன், பு.ரூ�ரோஜ், ப்க.வறோனி பிரின்ஸன், 
அம்�ோ்ற மோெட்ட உடல் ெலுவூட்டல் 
சைங்்கததின் தை்ைெர சைம்�த, வி்ளையோட்டு 
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உததிபயோ்கததைர்களைோன பிரசைோத, அனுசைன் 
மற்றும் �ைர ்கைநது வ்கோண்டனர.
இ தை ன்  ப � ோ து  ம ட் ட க ்க ளை ப பு 
மோெட்டததில் முதைன்மு்றயோ்க பமற்�டி 
சைங்்கம் அங்குரோரப�ேம் வசையது 
்ெக்கப�ட்டதுடன், புதிய நிரெோ்கக 
குழுவும் வதைரிவு வசையயப�ட்டிருநதைது.

அதைன் �டி பமற்�டி சைங்்கததின் தை்ைெரோ்க 
முன்னோள கிைககு மோ்கோேசை்�ப பிரதித 
தைவிசைோளைர பிரசைன்னோ இநதிரகுமோர, 
வ சை ய ை ோளை ர ோ்க  எ ம் . லி ப சை ோத ம ன், 
வ�ோருளைோளைரோ்க எம்.துதீஸ்ெரன், 
உ�தை்ைெர்களைோ்க எ.ரோஜ்குமோர மற்றும் 
ப்க.நிவ்கோல் நிசைோநதைன், உ�வசையைோளைரோ்க 
எஸ்.நிபரோசைன், உ�வ�ோருளைோளைரோ்க 
என்.விபனோதைரன், ப�ோட்டி்களுக்கோன 
வசையைோளைரோ்க மோந்கரசை்� உறுபபினர 
ப்க .வறோனி பிரின்ஸன், நிரெோ்க 
உறுபபினர்களைோ்க எ.அரஜுன், டி.இநதுஜன், 
எ.நிதிசைன் ஆகிபயோரும் வதைரிவு 
வசையயப�ட்டுளளைனர.

இச் சைங்்கததிற்கு ஆபைோசை்கர்களைோ்க 
மோெட்ட அரசைோங்்க அதி�ர எம்.உதையகுமோர, 
இைங்்்க ெலுவூட்டல் சைங்்கததின் 
தை்ைெர கிதசிறி வ�னோன்படோ மற்றும் 
மோெட்ட வி்ளையோட்டு உததிபயோ்கததைர 
வி.ஈஸ்�ரன்  ஆகிபயோர வதைரிவு 
வசையயப�ட்டோர்கள.

வி்ளையோட்டுது்ற அ்மச்சினோல் 
நடோததைப�ட்ட 44ெது பதைசிய வி்ளையோட்டு 
விைோவில் பதைசிய ்கரோதபதை ப�ோட்டி ்கடநதை 
27,28,29 ஆகிய தினங்்கள வ்கோழும்பு 
வடோரிங்டன் உளளை்க வி்ளையோட்டு 
அரங்கில் ந்டவ�ற்றது.

இ ப ப � ோ ட் டி  நி ்க ழ் வி ல்  கி ை க கு 
மோ்கோேத்தை பிரதிநிதிப�டுத தி 
்கல்மு்ன பசை்னககுடியிருப்� 
பசைரநதை வதைற்்கோசிய சைம்பியன் S.�ோலுரோஜ் 
மற்றும் அெரின் சைப்கோதைர்களைோன 
S.ப்கோமன்ரோஜ், S.பசைோ�ன்ரோஜ் ஆகிபயோர  
�தைக்கம் வென்று JKMO ்கை்கததுககும் 
கிைககு மோ்கோேததுககும் வ�ரு்ம 
பசைரததுளளைனர.

�ோலுரோஜ் ்கோட்டோ பிரிவில் இம்மு்ற 
தைங்்கம் வென்று வதைோடரச்சியோன 
மு்றயில் 7 ெருடங்்களைோ்க �தைக்கததி்ன 
தை ன தை ோ க கி ய ப தை ோ டு  மூ ன் ற ோ ெ து 
மு்றயோ்க சிறந தை வீரரு க ்கோன 
கிண்ேத்தையும் �ேப�ரிசி்னயும்  
தைனதைோககிகவ்கோண்டோர.

குழு ்கோட்டோ நி்கழ்வில் சைப்கோதைரர்கள 

மட்டக்களைபபு மோெட்ட ்கோல்�நதைோட்டச் 
சைங்்கததின் ஏ பிரிவு முன்னணிக 
்கை்கங்்களுககி்டயில் டோன் வெற்றிக 
கி ண் ே த தி ற் ்க ோ ்க  மூ ன் ற ோ ெ து 
தைட்ெயோ்க நடததைப�டும் மோவ�ரும் 
விை்கல் மு்றயிைோன ்கோல்�நதைோட்டச் 
சுற்றுப ப�ோட்டியின் இறுதிப ப�ோட்டி 
எதிரெரும் 27 ஆந தி்கதி மட்டு வெ�ர 
்மதைோனததில் ந்டவ�றவுளளைதைோ்க 
சுற்றுப ப�ோட்டிக குழுத தை்ைெர 
வ�ோ.பமரவின் அரங்்கம் வசையதி்களுககு 
அறிவிததுளளைோர. இபப�ோட்டியில் ஏறோவூர 
இளைநதைோர்்க அணியும், அரசைடிததீவு 
விகபனஸ்ெரோ அணியும் பமோதைவுளளை்ம 
குறிபபிடததைக்கது.

இபதைபெ்ளை மட்டக்களைபபு மோெட்ட 
்கோல்�நதைோட்டச் சைங்்கததின் ஏ பிரிவு 
விை்கல் சுற்றினதும், வி பிரிவு லீக 
சுற்றினதும் இறுதிப ப�ோட்டி்கள எதிரெரும் 
20, 21 ஆந தி்கதி்களில் மட்டு வெ�ர 
்மதைோனததில் ந்டவ�றவுளளைன. ஏ 
பிரிவு இறுதிப ப�ோட்டியில் யங்ஸ்டோர ்கை்க 
அணியும் ்கடல்மீன்்கள ்கை்க அணியும்; 
வி பிரிவு இறுதிப ப�ோட்டியில் வரட்ேம் 
அணியும் விகபனஸ்ெரோ அணியும் 
பமோதைவுளளை்ம குறிபபிடததைக்கது.

்க ல் ை டி  ப ெ லூ ர  வி பு ை ோன ந தை ோ 
வி்ளையோட்டுக ்கை்கம் நடத தும் 
அணிககு ஏழு வீரர்கள �ங்கு�ற்றும் 
விை்கல் மு்றயிைோன ்கோல்�நதைோட்டச் 
சுற்றுப ப�ோட்டி எதிரெரும் 13,14 ஆந 
தி்கதி்களில் ்கல்ைடி பெலூர விபுைோனநதைோ 
்மதைோனததில் ந்டவ�றவுளளைதைோ்க 
சுற்றுப ப�ோட்டிக குழுத தை்ைெர 
அறிவிததுளளைோர. இபப�ோட்டியில் 
மட்டக்களைபபு மோெட்ட ்கோல்�நதைோட்டச் 
சைங்்கததில் அங்்கததுெம் வ�ற்றுளளை 
ஏ, வி பிரிவு ்கை்கங்்களின் அணி்கள 
�ங்கு�ற்றவுளளை்ம குறிபபிடததைக்கது.

சைரெபதைசை சிறுெர தினத்தைவயோட்டி 
்கோ்ரதீ வு விபுைோநந தை மத திய 
்கல்லூரியில் மோேெர்களுக்கோன 
கிரி்கட் மற்றும் ெ்ைப�நதைோட்ட  
ப�ோட்டி்கள மி்கவும் சிறப�ோ்க இடம் 
வ�ற்றன. �ோடசைோ்ை ்மதைோனததில் 
அதி�ர தி.விதயோரோஜன் பிரதிஅதி�ர 
ம.சுநதைரரோஜன் உளளிட்டெர்கள கிரிக்கட் 
குழுவின்ர அறிமு்கம்வசையது ப�ோட்டி்ய 
ஆரம்பிதது்ெப�்தையும் மோேவி்கள 
ெ்ைப�நதைோட்டததிலீடு�டுெ்தையும் 
்கோேைோம் 
�டங்்கள ்கோ்ரதீவு  நிரு�ர சை்கோ

இ ை ங் ் ்க  அ ணி க கு  எ தி ர ோ ன 
இங்கிைோநதின் முதைைோெது ஒருநோள 
சைரெபதைசை கிரிகவ்கட் ஆட்டம் ம்ை 
்கோரேமோ்க ்்கவிடப�ட்டது.

தைம்புளளை ந்கரில் நடநதை இநதைப 
ப�ோட்டியின் ப�ோது ம்ை ்கோரேமோ்க 
ஆட்டம் ்்கவிடப�டுெதைற்கு முன்னதைோ்க 
இங்கிைோநது அணி 2 விக்கட்டு்கள 
இைபபுககு 92 ஓட்டங்்க்ளை வ�ற்றிருநதைது.

இரண்டோெது ஒ ருநோள ஆட்டம் 
சைனிககிை்ம நடக்கவிருககின்றது

மூெரும் இ்ேநது வெண்்கை �தைக்கம் 
வென்றனர.

இெர்களைது JKMO ்கை்கததின் கிைககு 
மோ்கோேததின் பிரதைம ப�ோதைனோசிரியரோன 
Sensei (Eng) S.முருப்கநதிரன்(International 
Black-belt 6th Dan (JAPPAN), Asian Referee)

அெர்களின் �யிற்றுவிபபில் சிறநதை 
� யி ற் சி யி ் ன  ப ம ற் வ ்க ோ ண் டு 
�தைக்கங்்க்ளை இெர்கள வென்றனர.
 
�தைக்கம் வென்று கிைககு மோ்கோேததுககும் 
வ�ரு்ம பசைரததை சைப்கோதைரர்களுககு 
கிைககு மோ்கோே வி்ளையோட்டு 
�ணிப�ோளைர திரு.என்.மதிமண்ேன் 
அெர்களும் அம்�ோ்ற மோெட்ட 
வி்ளையோட்டு உததிபயோ்கததைர எம்.ஐ.எம்.
அமீர அலி  அெர்களும் ்கல்மு்ன ெடககு 
பிரபதைசை வசையைோளைர திரு.எஸ்.வஜயரூ�ன் 
அெர்களும் ்கல்மு்ன ெடககு பிரபதைசை 
வசையை்க வி்ளையோட்டு உததிபயோ்கததைர்கள 
மற்றும் ்கல்மு்ன பிரபதைசை அ்மபபுக்கள 
்கை்கங்்கள ஆகியனவும் ெோழ்ததுக்க்ளை 
வதைரிவிததைனர. 

(்கோ்ரதீவு  நிரு�ர சை்கோ)
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மனம் விரும்புதே உன்ன!
வி்தை வி்தைததைல், அருவிவெட்டுதைல், 
ஆடுமோடு பமயததைல் என்று ஓடிபயோடி 
உ்ைததுப �ை வதைோழில்்க்ளைச் வசையயும் 
முல்்ை நிைதது மக்கள உடற்�ைம் 
மிக்கெர்கள. தை்ைென் வதைோழில் 
்கோரேமோ்க பிரிநது வசைல்ெதும் அென் 
ெரும்ெ்ர ்கெ்ைபயோடு தை்ைவி 
்க ோத தி ரு ப � து ம்  மு ல் ் ை நி ை த து 
மக்களின் ெை்மயோன ெோழ்க்்கமு்ற. 
அதைனோல்தைோன் இருததைலும் இருததைல் 
நி மி த தை மு ம்  மு ல் ் ை  நி ை த து 
உரிபவ�ோருள என இைக்கேம் ெகுககிறது 
வதைோல்்கோபபியம்.

ஏறுதைழுவுதைல் முல்்ைநிைததுப �ண்�ோடு. 
ெசைதி�்டததைெர்களைது வீட்டிபை ஒரு 
வ�ண்குைந்தை பிறநதுவிட்டோல், 
அ ெ ள  ்க ன் னி ப � ரு ெ த ் தை 
அ்டயும்ப�ோது அநதை வீட்டிபை நன்கு 
மதைமதைதது ெளைநதை நி்ையிபை ஒரு 
்கோ்ளையும் நிற்கும். அதைற்வ்கன்பற 
ெளைரக்கப�ட்ட அநதை முரட்டுக்கோ்ளை்ய 
அடககு�ெனுகப்க அநதைப வ�ண்்ே 
மேமுடிதது்ெககும் ஏறுதைழுவுதைல் 
என்ற ெைக்கம் �ண்்டத தைமிை்கததில் 
நிைவிய்ம்யக ்கலிதவதைோ்்கயின் 
முல்்ைததி்ேககுரிய (முல்்ைக்கலி) 
�ோடல்்கள நன்கு எடுததியம்புகின்றன.

வீரமும் ்கோதைலும் வி்ளைநதை நிைமோ்க 
சு்ெமிகுநதை �ோடல்்களைோல் முல்்ை நிைம் 
வி�ரிக்கப�டுகின்றது.

மு ல் ் ை க ்க லி யி ன்  � ோ ட ல் ்க ள 
தை ் ை ெ ன் ,  தை ் ை வி ,  ப தை ோ ழி 
எ ன் � ெ ர ்க ளு க கி ் ட யி ை ோ ன 
உ்ரயோடல்்களைோ்க, நோட்கம் ப�ோை 
அ்மநதுளளை்ம ஒரு தைனிச்சிறப�ோகும். 
இபதைோ அப�டிவயோரு ்கோட்சி்யச் 
சிததிரம்ப�ோை நமககுக சிததைரிததுக 
்கோட்டுகின்ற ஒரு�ோடல்.

ம ை ர � றி த து  ெ ரு ெ தை ற் ்க ோ ்க த 
பதைோழி்கபளைோடு ெனததிற்குச் வசைல்கிறோள 
ஒ ரு த தி .  � ் ன ப ய ோ ் ை ய ோ ல் 
வநயயப�ட்ட கூ்ட்கபளைோடு வசைல்லும் 
அெர்கள எல்பைோரும் மகிழ்சியோ்க 
மைர்க்ளைப �றிததுக கூ்ட்களிபை 
நிரபபிகவ்கோண்டு திரும்பி ெருகிறோர்கள. 
ஒவவெோருததியும் அெரெர வீட்டுககுச் 
வசைல்கிறோர்கள. தை்ைவியும் தைன் 
வீட்்டபநோககி மைரககூ்டயுடன் 
நடநது வசைல்கிறோள. அபப�ோது அெ்ளை 
ெழிமறிததுக ்கோதைல் ெோரத்தை ப�சுகிறோன் 
ஒருென்(தை்ைென்). அெளுககும் 
அென்பமல் ்கோதைல் பிறககிறது. இருெருபம 
தைம் ்கோதை்ை வெளிப�்டயோ்கக 
கூறோமல் ம்றமு்கமோ்க உேரததுெதைோ்க 
அ்மநதுளளைது இநதைப�ோடல். இருெரின் 
உ் ர ய ோ டல் ்க ளு ம்  ஒ ப ர � ோ டலி ல் 
அடங்குெது இதைன் தைனிச்சிறபபு.  

“மோே உருககிய நன்வ�ோன் மணிஉறீஇ

ப�ணித து்டததைன்ன பமனியோய! 

P¼zöuõøP Cß£®
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ப்கோங்கின்

முதிரோ இளைமு்்க ஒப�, எதிரிய
வதைோயயில் வ�ோறிததை ெனமு்ையோய! 
மற்று நின்்்கயது எென்? மற்று உ்ர.

்்கய்தை பசைரிககிைென் ம்கபளைன் யோன், 
மற்று இ ஃ  பதைோர

மோதைரப பு்ைத தி வி்ையோ்க ச் 
வசையதைபதைோர

ப�ோழில் பு்னநதை ெரிபபுட்டில் - புட்டிலுள 
என் உளை?

்கோண்தைக்கோய! எற் ்கோட்டிக்கோண்

்கோண் இனி, பதைோட்டோர ்கதுபபின் என்பதைோழி 
அெவரோடு

்கோட்டுச் சைோரவ்கோயதை சிறுமுல்்ை, மற்று 
இ்ெ.

முல்்ை இ்ெ ஆயின் - முற்றிய 
கூ்ையோய!

எல்லிற்றுப ப�ோழ்தைோயின் - ஈபதைோளிக 
்கண்படனோல்,

வசைல் என்று நின்்ன விடுபென் யோன், 
மற்று எனககு

வமல்லியது ஓரோது அறிவு.”              

 (்கலிதவதைோ்்க. முல்்ைததி்ே  �ோடல்: 
17. �ோடியெர:  பசைோை மரபிபை பதைோன்றிய 
பசைோைன் நல் உருததிரன் என்ற புைெர.)

�ோடல் வசைோல்லும் உ்ரயோடல் இதுதைோன்.

அென் ப்கட்கிறோன்:    உருககிய 
வ�ோன்னில் நீைமணி்யப �திதது 
அ்மதது வமருகூட்டியதுப�ோை அைகிய 
உட்ைக வ்கோண்டெபளை! இைெமரததின் 
இளைவமோட்்டபப�ோை விம்மிபபு்டததை 
மோர�்கங்்க்ளை உ்டயெபளை! உனது 
்்கயிபை என்ன இருககிறது என்று 
வசைோல்ெோயோ?

அெள வசைோல்கிறோள:   நோன் இநதை 
ஊரின் தை்ைெரின் ம்கள. இது 
பு்ைததிவயோருததி வசையது எனககு 
விற்ற, �்னபயோ்ையில் வசையது 

ெண்ேம் தீட்டப�ட்ட கூ்ட.

அென் : கூ்ட என்�து எனககுத 
வதைரியும். ்கண்்களைோல் �ோரததுகவ்கோண்பட 
இருக்கததைக்க அைகிபய! அநதைக 
கூ்டயினுளபளை என்ன இருககிறது? 
அ்தை எனககுக ்கோட்டுெோயோ?

அெள :  இபதைோ �ோரததுகவ்கோள. 
இ்ெவயல்ைோம் எனது பதைோழி்கபளைோடு 
நோன் ்கோட்டிபை �றிததை சிறுமுல்்ைப 
பூக்கள. 
அென் : முல்்ைப பூக்களதைோன் இ்ெ. 
அப�டிவயன்றோல், நீண்டு ெளைரநது 
அடரநதை கூநதை்ை உ்டயெபளை! 
இபப�ோது மோ்ையோகின்றது. ஒருெ்ர 
ஒருெர ்கோேமுடியோதைெோறு இருள 
சூழ்கின்றது. நீ ப�ோ்கைோம் என்று 
உன்்ன விட்டுவிடுபென். ஆனோல் 
என் அறிவு மி்கவும் வமன்்மயோனது. 

நல்ைது வ்கட்ட்தை ஆரோயநது �ோரககும் 
வதைளிவில்ைோதைது. அது உன்்ன 
விரும்புகிறபதை என்னோல் என்ன 
வசையயமுடியும்?

இ து தை ோ ன்  � ோ ட லி ன்  ்க ரு த து . 
எவெளைவு இதைமோன உ்ரயோடல்! 
வ � ண் வ ே ோ ரு த தி ் ய  வி ரு ம் பி 
அெபளைோடு ப�சுகின்ற ஆணின் 
ெோரத்தை்களில் இருககும் நோ்கரி்கமும், 
ந ோ ே த ப தை ோ டு  அ ெ னு க கு ப 
� தி ல் கூ று ம்  வ � ண் ணி ன் 
நளினமும் இைககியச்சு்ெபயோடு 
எடுததியம்�ப�ட்டுளளை இதுப�ோன்ற 
� ோ ட ல் ்க ் ளை ப  � டி க ்க ப � டி க ்க 
அெற்றில் அடங்கியுளளை ்கோட்சி்கள 
ந ம்  ம ன த தி ் ர யி ல்  வி ழு ந து 
நம்்மப�ரெசைப�டுததுகின்றன.

மட்டக்களைபபு தைமிழ்ச் சைங்்க வெளியீட்டில் 
்கவிகப்கோ வெல்ைவூர ப்கோ�ோல் எழுததில் 
வெளியோகும் 21ஆெது நூைோன ்கண்ேகி 
ெழிெோடு - �ோர்ெயும் �திவும் நூலின் 
வெளியீடு மட்டக்களைபபு பதைெநோய்கம் 
மண்ட�ததில் ந்டவ�ற்றது.

மட்டக்களைபபு தைமிழ்ச் சைங்்கததின் தை்ைெர 
்சைெப புரெைர வீ.ரஞ்சிதைமூரததி 
தை்ை்மயில் இவவெளியீட்டு நி்கழ்வு 
்கடநதை ஞோயிற்றுககிை்ம �்கல் 
ந்டவ�ற்றது. 

இவ நூல் வெளியீட்டில், யோழ் 
�ல்்க்ைக்கை்க வதைோல்லியல் து்ற 
சிபரஸ்ட ப�ரோசிரியர ்கைோநிதி 
� . பு ஸ் � வ ர ட்ே ம்,  ப � ர ோதை ் ன ப 
� ல் ்க ் ை க ்க ை ்க  தை மி ழ் த து ் ற த 
தை்ைெர தைமிழ்ப ப�ரோசிரியர ்கைோநிதி 
பெ.மப்கஸ்ெரன், கிைககு மோ்கோே ்கோணி, 
வீதி அபிவிருததி மற்றும் ம்களிர விெ்கோர 
அ்மச்சின் வசையைோளைர ்க.்கருேோ்கரன், 
ப � ர ோ தை ் ன ப  � ல் ்க ் ை க ்க ை ்க 
வசையற்�ோட்டு மு்கோ்மததுெத து்றத 
தை்ைெர ்கைோநிதி சி.மப்கஸ்ெரன், 

jkpo; ,yf;fpa MHtyHfSf;fhf 
kl;lf;fsg;G jkpo;r; 

rq;fj;jpd; rhHgpy;> mjd; jiytH> 
GutyH tpehaf%Hj;jp uQ;rpj%Hj;jpapd; 

rkHg;gzk; ,e;jg; gf;fk;. 

rl;lj;juzp> ghLk;kPd; 

R.=fe;juhrh

கிைககுப �ல்்க்ைக்கை்க ்க்ை ்கைோசைோர 
பீட முன்னோள பீடோதி�தி ்கைோநிதி 
ப்க.ரோபஜநதிரம் உளளிட்படோர ்கைநது 
வ்கோண்டனர.

மு தை ல்  பி ர தி ் ய  உ ள ந ோ ட் டு 
இ்றெரிததி்ேக்களை ஆ்ேயோளைர 
சை ட் ட த தை ர ணி  மு . ்க ப ே சை ர ோ ஜ ோ 
வ�ற்றுகவ்கோண்டோர.

வ்கௌரெ அதிதி்களைோ்க மட்டக்களைபபு 
சைட்டததைரணி்கள சைங்்கததை்ைெர சிபரஸ்ட 
சைட்டததைரணி ்க.நோரோயேபபிள்ளை, 

வ தை ன் கி ை க கு ப  � ல் ்க ் ை க ்க ை ்க 
சி ப ர ஸ் ட  உ தை வி ப � தி ெ ோ ளை ர 
சி.சிெகுமோர, கிைககுப �ல்்க்ைக்கை்க 
ெ ர ை ோ ற் று த து ் ற த தை ் ை ெ ர 
ப்க.சிெ்கபேசைன் ஆகிபயோர ்கைநது 
வ்கோண்டனர. 

நூல் நயவு்ரயி்ன கிைககுப 
�ல்்க்ைக ்கை்க விரிவு்ரயோளைர 
நோ.ெோமன் நி்கழ்ததினோர.
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vJ ey;y rpdpkh?

,g;ghlg; gFjp> jpU. jpaNlhu; gh];fud; vd;gtuhy; vOjg;gl;l Xu; fl;LiuahFk;. 

,jpypUe;J rpy tpdhf;fSk; tpilfSk; jug;gLfpd;wd. mit tUkhW:

1. ‘ey;y rpdpkh vd;why; vd;d?’ vd;gij Vd; Gupe;Jnfhs;s Ntz;Lk;?

     - ,yf;fpaj;ijg; NghyNt ekJ rpdpkh mDgtk; Mokhtw;fhfg; 

        Gupe;Jnfhs;s Ntz;Lk;.

2. ‘epidtpy; nfhs;Sq;fs;’ vd;W fl;Liu Mrpupau; $Wtijj; jUf.

   - mr;rpy; tUtnjy;yhk; ,yf;fpak; MfhjJ NghyNt jpiuapy; 

        tUtnjy;yhk; rpdpkh my;y.

3. jkpo;ehl;by; rpdpkh tsuhikf;fhd Kf;fpakhd fhuzk; xd;iwj; jUf.

 - ehlfj;Jf;F mbikg;gl;bUf;fpd;wik.

4. rpdpkh ehlfj;jpw;Fs; mbikg;gLtjw;fhd fhuzq;fs; ahit?

 •   Muk;g fhyj;jpy; Guhz ehlfq;fs; glkhf;fg;gl;lik.

 • ehlfk; ghu;g;Nghupd; Nfhzj;jpypUe;Nj glkhf;fg;gl;lik.

 • nrd;idapypUe;j ehlff; fk;gdpfs; fy;fj;jh> Kk;ig Nghd;w 

   efuq;fSf;Fr; nrd;W jkJ ehlfq;fisg; glkhf;fpaik.

 • mz;ikf;fhyk; tiu jahupg;ghsu;fs;> ,af;Fdu;fs;> ebfu;fs;> 

   trd fu;j;jhf;fs;> ,iraikg;ghsu;fs; ehlfj; JiwapypUe;J 

   te;jtu;fshf ,Uf;fpd;wik.

 • ,d;wa glq;fspYk; ehlfj;jd;ik kpFe;J fhzg;gLfpd;wik.

              - Nkilapy; Vwp elg;gJ Nghy fjhghj;jpuk; rJukhd jpiuapd; 
  tpspk;gpypUe;J tUjy;> trdj;ijg; Ngrp gf;fthl;by; kiwjy;>  

  fj;jpg; NgRjy;> NgRk; NghJ gpd;dzp ,ir xypj;jy;.

5. rpdpkhtpd; rpwg;gk;rk; vd;d?

 • rpdpkh nkhopjhd; rpwg;gk;rkhFk;.
6. rpdpkhnkhop %d;W tiffisf; nfhz;lJ. mit vit?

 • fhl;rpg;gbkk;> xyp> glj;njhFg;G vd;gdthFk;.
7. Nkw;$wpa %d;wpDs; rpdpkhtpd; ,yf;fzj;Jf; mbj;jsk; vJ?

 • glj;njhFg;G
8. fhl;rpg;gbkq;fis ,izf;Fk; Kiwfs; %d;iwAk; Fwpg;gpLf.

 • fz; ,ikg;gJ Nghyf; fhl;rp khWtJ fl; (cut) vdg;gLk;.
 • xU fhl;rp kq;fp mNj jUzj;jpy; mLj;j fhl;rp jpiuapy; Njhd;Wjy;. 

   ,J kaq;fpj; njspjy; (Dissolve) vdg;gLk;.
 • jpiu ,Uz;L gpd; kWfhl;rp tUtJ. ,J ,Uz;L njspjy; 

  (Fade-in and fade-out) vdg;gLk;.
9. ey;y rpdpkh vg;NghJ gpwf;fpwJ?

 • rpdpkh nkhopia> mjd; jd;ikiaj; jdpj;Jtj;ij czu;e;J mij 

  mOj;jkhff; ifahSk; NghJ ey;y rpdpkh gpwf;Fk;.

10. rpdpkh nkhopia tskilar; nra;Ak; KiwfSs; xd;iwf; Fwpg;gpLf.

 • FwpaPLfs; Kiw

11. ey;y rpdpkhit mDgtpf;f Kbahikf;fhd fhuzk; ahJ?

 •  ey;y rpdpkh njhlu;ghd gupr;rakpd;ik.
12. ‘rpdpkhtpd; rf;jp’  vd;gJ vd;d?
 • rpdpkh nkhopahdJ nkhopngau;f;f KbahjJ. 

   kdpj Fyj;jpw;Fg; nghJthdjhf ,Ug;gJ.

13. rpdpkhitg; gw;wpa tpopg;G Vw;glhjtplj;J vd;d elf;Fk;?

 • Gydstpy; kl;LNk vk;khy; rpdpkhit mZfKbAk;.

,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. 

E}y; : rhfhf; ftp

Mrpupau; : ftpQu; kh. Nrhkypq;fk;

Kftup  : mk;gyj;jb> te;jhW%iy> ,yq;if.

tpiy  : 400/=

re;jk; epiwe;j ftpfSf;Fr; nrhe;jf;fhuu; ftpQu; 

Nrhkypq;fk; mtu;fs;.  eak; epiwe;j mtupd; ftpijfs; 

‘rhfhf; ftp’ vd;Dk; ngaupy; ntspaplg;gl;Ls;sd. 

,t;ntspaPl;L tpoh kl;lf;fsg;G rhu;s;]; kz;lgj;jpy; 

06.10.2018,y; ele;jJ. rhfhf; ftpapYs;s ftpijfs; 

nghJf; ftpijfs;> fhjy; ftpijfs;> nja;tg; ghly;fs; 

vd;Dk; %d;W jiyg;Gf;Fs; mlf;fg;gl;Ls;sd.

,ijtpl ,e;E}yhf;fk; gw;wp …> mzpe;Jiu> ftpQu; njhlu;ghd rpy gjpTfs;>  

nfhz;L te;jJ vJTk; ,y;iy vd;W nehe;J ghba ftpQd;> rhfhf; ftp : rpy 

kdg;gjpTfs;> fhrpapd; epidtpy; ftpQu;> vq;fSiu vd;Dk; jiyg;Gf;fspy; 

trdq;fs; NgRfpd;wd.

rpe;jhkzpapy; ftpQu; Nrhkypq;fj;jpd; ftpijfs; mjpfkhf ntspte;Js;sd. mf; 

ftpijfSf;Fg; gjpy; ftpijfs; vOjpa tpisahba tuyhWk; cz;L vd;gJ 

Fwpg;gplj;jf;fJ.

‘vd; Foe;ij’ vd;Dk; jiyg;gpy; njhlq;fp ‘fhg;gJ tbNtNy’ vd;Dk; jiyg;gpy; 

rhfhf; ftp KbfpwJ. 103 jiyg;Gf;fspy; ftpijfs; fhzg;gLfpd;wd.  

jkpio Efu;e;J> jkpohy; tsu;e;J> jkpopy; epkpu;e;J epw;Fk; ftpQu; Nrhkypq;fk; 

mtu;fspd; ey;y ftpijfs; nfhz;l ‘rhfhf;ftpia’ eae;J ghUq;fs;. 
ftpr;rf;futu;j;jp fk;gd;> ‘gQ;R xspu; tpQ;R Fspu;… vd;W njhlq;fp tQ;rp vd 

eQ;rk; vd tQ;r kfs; te;jhs;’ vd;W KbAk; ghlnyhd;iwf; fk;guhkhazj;jpy; 

je;Js;shd;. ,e;jg; ghlYld; ftpQu; Nrhkypq;fj;jpd; fPo;tUk; ftpijia 

xg;gpl;Lg;ghUq;fs;. ftpQu; Nrhkypq;fj;jpd; ftpj;jpwk; GupAk;.

 tQ;rp mts; gpQ;Rgjk; mQ;rp eil gapYk;

    kQ;R jidf; nfhQ;Rkiy neQ;rpy; xapy; MLk;

 eQ;rpy; eid fQ;r tpop nfQ;rp cwthLk;

    eq;ifjidf; fz;L kapy; fe;jd; mb rhUk;

 kQ;rkjpy; neQ;r nkhL neQ;R rk uhLk;

    kq;if FW tpau;itaJ ikay; gapu; ghAk;

 nfhQ;R ,jo; gpQ;R mdy; fz;LmJ thLk; 

   Nfhyp miz iffspNy nfhbapilNa JtSk;.

அறிவு என்�து அ்னதது மோேெர்களுககும் வ�ோதுெோனது. ஆயினும் அெரெர 
்கற்றல் மு்றயிபைபய அதைன் விருததி தைங்கியுளளைது. தைனியோள பெறு�ோடு ்கோரேமோ்க 
இ்ெ பெறு�ோடும். ஆ்கபெ, ஒவவெோருெரும் தைனிக்கெனம் வசைலுததுதைல் நல்ைது.    

யோசிக்கபெ பெண்டும். ஆ்கபெ ெோசிபப�ோம்.நுட்�ங்்கள முககியமோன்ெ
அ்ெ ெருமோறு
6 R நுட்�ங்்கள

1) Read - கிரகிதது ெோசிததைல்
மோேெர்கள தைோங்்கள வதைரிவு வசையதை �ோடப�ரபபின் �நதி்ய நன்றோ்கக கிரகிதது, 
விளைங்கி ெோசிததைல் பெண்டும்.
2) Remember - ஞோ�ோ்கததிற்குக  வ்கோண்டு ெருதைல் பெண்டும்.     
    ெோசிததை �நதி்யப �ோரக்கோமல் ஞோ�ோ்கததிற்குச் வ்கோண்டு ெருதைல்
3) Re-read - மீண்டும் கிரகிதது ெோசிததைல்
மீண்டும் குறிததை �நதி்யக கிரகிதது ெோசிததைல்.
4) Rewrite - மீண்டும் குறிப�ட்டில் எழுதுதைல்.
ெோசிதது நி்னவில் ்ெததிருப�்தைப பிரததிபய்க குறிப�ட்டில் எழுதுதைல்.
5) Rectify - பி்ையி்ன நீககுதைல்
எழுதிய குறிப�ட்டில் பி்ை்கள இருககுவமனின் பி்ையி்னத திருததுதைல்.
6) Revise - மீண்டும் மீட்டுப �ோரததைல்.
ெோசிததுப குறிபவ�டுதது ஞோ�்கததில் ்ெததுளளைெற்்ற பெவறோரு பநரததில் 
மீண்டும் மீட்டுப�ோரததைல்.

மோ.ெரதைரோஜன்
BA(HONS), DIP.in.CP(Merit), MDE (Merit)           
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்கவி்தா என் ரசவகி
------------------------------
    வசையவி்ன சூனியம் மநதிரம், 
்கண்ஊறு, ்கோததுக்கறுபபு எண்டு �ை�ை 
விசையங்்களிை ்கவிதைோவின்ர நம்பிக்்க 
இருநதைது. அதைோைதைோன் அவ என்பனோட 
வநருக்கமோ்க ெநதிட்டோள.  அெ்ளை 
எனககு முன்னபின்ன வதைரியோது அெள 
புைனோயவுபபிரிவிை ஒரு சைோதைோரேப 
ப�ோரோளி. அெள எங்்களைபப�ோை ஏ்னய 
ப�ோரோளியபளைோட அளளைெளைப�ோ ்க்தைக்க 
ஏைோது அது பி்ை. ஆனோ நோங்்கள 
ரோணுெததிை புலிவயண்டு �திய, அ்தை 
அென் சைரே்டஞ்சைது எண்டு �திஞ்சு 
புனரெோழ்வு மு்கோவமண்ட ப�ரிை ஒரிடம் 
வரண்டிடமோ பிரிச்சு ்ெச்சிருநதை பநரம்.

    என்ன சைரியோ ்கோல்நீட்டிப�டுக்கவும் 
இடங்்கோேோதை மண்ட�ததில் �டுக்க 
விருப�மில்ைோம நூறு இருநூறு 
பிள்ளையள அநதை மண்ட�ததின்ர கிரெல் 
முததைததிை �டுததிவதைழும்பிறதுதைோன் 
ெைக்கம். அபபிடி ஒரு நோளிை 
புழுக்கம்தைோளைோம வெளியிை �டுக்க 
நோனும் ெர, அப� இெள ஓடிெநது 
என்ர �ோயப �றிச்சுக வ்கோண்டு 'பேய 
ெோ்ே என்பனோட' எண்டு இழுததுக 
வ்கோண்டு ப�ோனோள. �ோயக வ்கோண்பட 
தைனக்கருகிை விரிச்சுபப�ோட்டு 'என்பனோட 
கிட' எண்டோள.  அப�தைோன் நோன் அெளை 
முதைல்முதைைோ �ோககிறன். ஆனோ நோன் 
எதுகுஞ் வசைோல்பைல்ை �டுததிட்டன். 
�டுததிருநதுதைோன் ப்கட்டன்.

 'நோன் �யங்்கரமோ குறட்்டவிடுென் 
�ரெோயில்்ையோ?' எண்டு

அெள வ�ரிசைோ சிரிச்சிட்டு, 'இஞ்சை ஆர 
நிததி்ர வ்கோளளைபப�ோகினம் விடிய விடிய 

்க்தைச்சுக வ்கோண்டிருககிற்ெதைோன் 
்கனக்க' எண்டோள.

  'ஓ...' நோன் அதுககு பமை ப�பசைல்ை 
வ தை ரி ய ோ தை  பி ள ் ளை ப ய ோ ட 
என்னததைக்க்தைககிற. ஆனோ ்கவிதைோவுககு 
எப�பெோ முற்பிறவியிை நோன் குடுததை 
்கடபனோ இல்ை இநதைபபிறவிை நோன் 
�ட்ட ்கடபனோ அநதைளைவுககு என்பனோட 
ஒட்டிற்றோள; இபபிடிபய ஒரு மூண்டுமோசைம் 
இரவிை அெளுக்கருகிை நோன் �டுப�ன். 
ஆனோ �்கல்ை அெள பெற இடததிைதைோன் 
இருநதைோள; அெளின்ர டீமும் பெற.

   ்கலியோேம் முடிச்சு புரியன்்கோறன் 
மட்டக்களைப�ோை பெவுககுபப�ோனடத்தை 
்கோேோமப ப�ோட்டோன். அெ்ன 
வீ ர ச் சை ோ வ ெ ண் டு  கி ் ளை ம் 
�ண்ணிட்டோங்்களைோம். ஆனோ இெளுககு 
சைநபதை்கம் ஆமிக்கோறர அெ்ன 
ெச்சிருப�ோங்்கவளைண்டு. தைன்ர ப�ர ்கவிதைோ 
அென்ர ப�்ரயும் தைன்ரதைோககி ்க்தைப�ோ. 
�ோெம் அெபனோட ஒரு ெரியமோ ்கோதைலிச்சு 
்கலியோேம் வசையதைெள ஒருமோசைநதைோன் 
ெோழ்ந தைோளைோம் அப தைோட அென் 
மட்டக்களைபபுககுப ப�ோட்டோன். எங்்களை 
பெற மு்கோமுககு வ்கோண்டு ப�ோனோங்்கள 
அங்்கயும் இெள என்பனோட ெசிக்க 
முடிபயல்ை அது ஒரு �்ைய அ்கதி மு்கோம் 
எண்டதைோல் நோலுப�ருககு ஒரு வீவடண்டு 
தைரப�ோல் வ்கோட்டில் கி்டச்சிட்டுது. 

பின்ன இெள பெறயோபப�ோட்டோள. 
ஆனோலுவமன்ன எனககு ்கறிெச்சுக 
வ்கோண்டருெோள. வீட்டிையிருந து 
ெோற �ை்கோரங்்களை தூககிக வ்கோண்டு 
ஓடிெருெோள. ஆபரோடயும் சைண்்டபிடிக்க, 
ப்கோள வசைோல்ை, முட்டுப�ட ப�ோறபதை 
இல்்ை. அபபிடிபய ஒரு எட்டுமோசை 
முடிவில் நோங்்கள பூநபதைோட்டமு்கோமுக்க 
மோததுப�ட்டம்.

  அங்்க வ�ோறுபபிை நிண்டது ஒரு ெயது 
ப�ோன ஆமிக்கோறி. இெள அெளை கிைவி 
வமடம் எண்டுதைோன் வசைோல்லுெோள �ோெம் 
மனிசி வ�ண்டு்களின்ர உரி்மயிை 
்கடு்மயோன ்கரிசைனம் ெச்சிருநதைது. 
எனககு என்ர ெய்சைக்கோட்டி ஒரு 
தைனி அ்ற ஒழுங்கு வசையது தைநதைோபெோ 
இெள எங்்கபயோ நிண்டு ்கண்டிட்டோள. 
கிைவி அங்்கோை ப�ோன அடுததை வசைக்கன் 
ஓடிெநதைோள. எபபிடிவயண்டு ப்ககப்கல்ை. 
தைன்ர உ்ட்ம ்�்யயும்; �ோ்யயும் 
வ்கோண்பட ெநதிட்டோள. 'நோன் என்ர 
அம்மோபெோடதைோன் இருப�ன்' எண்டு. 
எனகவ்கன்ன குருச்சைநதிர பயோ்கநதைோன். 
குளிக்க தைண்ணிவயடுதது ெச்சிட்டு 
ெநது கூபபிடுெோள. ஓண்டு, இப� 
நோன் வ�ோறுபபிை இல்்ை. சைோப�ோடு 
பதைததைண்ணி எல்ைோம் இருநதை இடததுககு 
ெரும், அநதை அ்ற �டு சுததைமோ இருககும், 
பெளைோபெ்ளைக பதைததைண்ணிபயோட 
சிற்றுண்டியள. எல்ைோம் அெளின்ர 
தைோய திருகப்கோவில்ை இருநது வசையது  
ெசுெழிய ஏறியிைநது வ்கோண்டு ெநது 
பசைரககிறதுதைோன்.

    ஒரு்கட்டததில் ்கோவமன்ரு்களுககு 
ஆ வ ளை டு க ்க  இ ெ ளு ம்  தை ன் ர 
ப�்ரககுடுததிட்டு ெநதிட்டோள; ப்கட்டோ 
'இஞ்சை அ்டஞ்சு கிடநது என்னமம்மி 
வசையயிறது ப�ோயிற்று ெோறபன 
எண்டோள. எனககும் சைரிவயண்டுதைோன் 
�ட்டுது. அெள ப�ோயிட்டோள ஆனோ 

எனககு எடுபிடி பெ்ை வசையய தைன்ர 
பதைோழியக வ்கோேநது விட்டிட்டுததைோன் 
ப�ோனோள. அநதைபபிள்ளை என்பனோட 
தைங்்கயில்ை. அெள ப�ோன பிறகுதைோன் 
எனகவ்கோரு வெபபியோரம் ெநதுது. அெள 
என்ர மனசுக்கயும் ெோழ்க்்கபயோடயும் 
எவெளைவுககு உளளுக்க ெநதிட்டோள. 
எ ன் ர  பி ள ் ளை வ ய ோ ண் ட 
இைநதைதுப�ோை அவெளைவு பசைோ்கமோ 
கிடககு. ஒவவெோரு அலுெலிலுயும் 
அ ெ ள தை ோ ன்  நி ண் டி ரு க கி ற ோ ள ; 
பசைோநது �டுததைோ 'பயோசிக்கோ்தை'. 
தை்ையபபிடிச்சைோ மோததி்ர. சைோப�ோடு 
விருப�மில்ைவயண்டோ அ்தை �ககுெமோ 
கு்ைச்சு ்்கயிை தைநது, என்்ன ஒரு 
குைந்தைமோதிரிததைோன் �ோததிருககிறோள. 
இெளைோர எனககும் அெளுககும் என்ன 
உறவு. ்கோைம் ஒடோம நிககுபதை. அ்ெயள 
திரும்பி ெரப ப�ோகினமோம் எண்டு 
தை்கெல் ெநதுது. நோன் அெளுக்கோ்க 
குளிக ்க தைண்ணிபிடிச்சு ெச்சைன் 
சைோப�ோடு வ்கோண்டுெநது மூடிெச்சைன். 
அெளின் �டுக்்கய தைோயோரிச்சைன். 
இநதைோ பிள்ளையள ெநதிட்டினம் 
ஆமிக்கோறர �ட்டியிை சைோயககிற மோடு்களை 
எண்ணுறமோதிரி எல்ைோ்ரயும் ப�பரோட 
சைரி�ோதது உளளுககு எடுதது முடிய, 
நிண்டு பயோசிககிறோள. நோன் ஓடிபப�ோய 
அெளின்ர ்�ய ெோங்கிகவ்கோண்டு, 
அெ்ளை என்ர அ்றக்க கூட்டிக 
வ்கோேநதைன். தைண்ணியக வ்கோண்பட 
குளிக்கப�ண்ே, அெளைோை தைோங்்க 
முடிபயல்ை. என்னக்கட்டிபபிடிச்சுக 
வ்கோண்டு அழுதைோள. எங்்கட விடுதை்ை 
ஒபர நோளிைதைோன் நடநதைது. அதுதைோன் 
நோன் அெ்ளை ்க்டசியோப�ோததைது. ரயில் 
�யேம் ப�ோை முடிஞ்சுது அெள இப� 
என்ன வசையெோள.

(வதைோடரும்)
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சீ்தை அகனிப பிரபெசைம் வசையதைோலும் கூட 
அெளு்டய ்கற்வ�ோழுக்கததில் இரோமன் 
வ்கோண்டிருநதை ஐயம் இறுதி ெ்ரயில் 
அென் அ்கத்தை விட்டு அ்கைவில்்ை. 
இதைனோல் மனமு்டநதை இரோமன் ைென், 
குசைன் என்ற தைன் புதைல்ெர்க்ளையும் 
தைன்னு்டய மக்கள அல்ை என்று 
மறுததுச் வசைோல்ைககூடிய அளைவிற்கு 
துணிநது விட்டோன்.

தை ன து  ஆ ட் சி  மு ் ற ் ய ப 
�ற்றி தைன் குடிமக்கள எவெோறு 
ப�சிகவ்கோளகிறோர்கள என்று �தரன் என்ற 
பிரோமேனிடம்  இரோமன் ப்கட்கிறோன். 
அதைற்கு அென் “பிரபு தைங்்களு்டய 
இைங்்்க வெற்றியின் வ�ரு்ம்யப 
�ற்றி மக்கள நோற் சைநதி்களிலும், ்க்ட 
வீதி்களிலும் மி்கெோ்கப பு்கழ்நது ப�சிக 
வ்கோளகிறோர்கள. ஆனோல் அெர்கள ப�சிக 
வ்கோண்ட மற்வறோரு வசையதியோனது 
உங்்களிடம் நோன் அ்தைச் வசைோல்ை முடியோதை 
அளைவிற்கு என் மனதிற்கு பெதை்ன 
அளிததைது. அயைோனோல் எடுததுச் 
வசைல்ைப�ட்டு, அென் �ோது்கோபபிபை 
�ை மோதைங்்கள ெ்ர இருநதை சீ்தை்ய 
கூட்டி ெநது அெளுடன் இரோமன் சிறிதும் 
மோன உேரச்சியில்ைோமல் இன்�மோ்க 
ெோழ்கிறோன். இநதை ெோழ்க்்கயும் 
ஒரு ெோழ்க்்கயோகுமோ? நம்மு்டய 

ம்னவியோரும் இ்தைபப�ோல் வசையது 
விட நோமும் இெ்னபப�ோல் அெ்ளைக 
கூட்டி ெநது மோனமிைநது அெளுடன் 
ெோை பெண்டும் ப�ோலும்! ்கோரேம் 
மன்னன் எவெழி குடி்கள அவெழி 
என்ற �ைவமோழி ஒன்று உளளைதைல்ைெோ? 
என்று இவெோறு தைோங்்கள சீ்தை்ய 
எடுதது ெநதை்தைப�ற்றியும், அெளின் 
ஒழுக்கத்தைப �ற்றியும் ப்கெைமோ்கப 
ப�சிக வ்கோளகிறோர்கள” என்று கூறினோன்.

முன்னபர சீ்தையின் ்கற்வ�ோழுக்கத்தைப 
� ற் றி  அ ் ர கு ் ற ய ோ ்க  ஐ ய ங் 
வ்கோண்டிருநதை இரோமன் இபவ�ோழுது 
முழுதும் சீ்தை்யப வெறுததைோன்.

அெள ்கற்பிபை முழுதும் அெநம்பிக்்க 
வ்கோண்டோன். சீ்தை ்கற்பிைநதைெளைோ 
இல்்ையோ என்ற தைடுமோற்றததிற்கு 

உளளைப ப�ோரோட்டததிற்கு எண்ேக 
குைப�ங்்களுககு அெனோல் முடிவு 
்கோே முடியவில்் ை. அெனது 
அ்மதியோன உளளைம் அ்ை ்கடல் 
ப�ோல் வ்கோநதைளிததைது; எரிம்ை 
ப�ோல் குமுறியது. தைனது சீ்தையோல் 
ஏற்�ட்ட இநதை இழி்ெப ப�ோககிக 
வ்கோளளை பெண்டும். ஆனோல் நி்ற 
்கரபிணியோகிய இெ்ளை சிறிதும் ்கரு்ே 
்கோட்டோமல் ்கோன்கததிற்கு அனுப� 
பெண்டியதுதைோன் என்று தைனககுள முடிவு 
வசையது, அதைன்�டிபய இைககுெ்ன 
அ்ைதது சீ்தை்யக வ்கோண்டு 
ப�ோய வ்கோடிய விைங்கு்கள திரியும் 
�டியோன ்கோட்டிபை விட்டு, ெோவென்று 
அெனுககு ஆ்ேயிட்டோன். இறுதியில் 
நிைம் வெடிதது சீ்தை்ய தைனககுள 
ஏற்றுகவ்கோண்டது. அனோ்தையோ்கத 
பதைோன்றிய சீ்தை அனோ்தையோ்க இறநதைோள.

சீ்தை ்கற்பிைநதைெளதைோனோ என்று இரோமன் 
திடமோ்க ஐயப�ட்டோன். அெளு்டயப 
ெ ோ ழ் வி ன்  வ தை ோ ட க ்க த தி லி ரு ந து 
இதுெ்ரயில் இடம்வ�ற்ற நி்கழ்சி்கள 
யோெற்்றயும் ஆழ்நது எண்ணில் �ோரதது 
சீ்தை ்கற்பிைநதைெபளை என்ற முடிவுககு 
ெநதைோன். 

இெனு்டய எளிய மன்தையும், இழிெோன 
ெோழ்்ெயும் ்கண்டு ஊர சிரிததைது; ந்கர 
மோநதைர ்நயோண்டி வசையதைனர. மோனங் 
்கோக்க ம்னவி்ய பிரிநதைோன். இதுதைோன் 

சீ்தை ெோழ்நதை ெோழ்வும் ம்றநதை 
ம்றவுமோகும்.

்கம்�நோடனோல் ்கற்புக்கனி எனப 
ப�ோற்றப�டுகின்ற சீ்தை என்ன 
்கோரேததைோபைோ ்கட்டிய ்கேெனோம் 
இரோமனோல் ்கற்பிைநதைெள என்று �ழி 
சுமததைப�ட்டோள. ்கற்புககு உதைோரேமோ்க 
்கோநதியோருககுத பதைோற்றமளிககும் சீ்தைப 
பிரோட்டியோர என்ன ? ஏதுெோபைோ இரோமன் 
மனதிற்கு ்கற்பு்டய ம்னவியோ்கத 
பதைோற்றமளிக்கவில்்ை.

சீ்தையின் ெோழ்விபை இடம்வ�ற்றுளளை 
இததை்்கய நி்கழ்சி்க்ளை ெோல்மீகி 
இரோமயோேம், அற்புதை இரோமோயேம் 
ப�ோன்ற �ை இரோமோயேங்்களில் ்கோணும் 
ப�ோது நமககும் சீ்தையின் ்கற்்��ற்றி 
இரோமோ்னப ப�ோல் ஐயம் உண்டோகிறது. 
சீ்தை ்கற்பிைநதைெளைோ என்ற வினோ 
பிறககிறது இநதை வினோவிற்கு ெோசை்கர்கள 
வி்ட அளிப�ோர்களைோ்க
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அரங்்கம் �ததிரி்்கயினூடோ்க, ்கடநதை 
30 ெோரங்்களைோ்க ்கட்டிளை்மப�ருெ 
உளைநைம் சைோரநதை �ல்பெறு விடயங்்க்ளை 
எமுதியுளபளைன். உளைநைமருததுெர 
என்ற ெ்்கயில் இன்்றய ்கோை 
்கட்டிளை்மப�ருெததினரும், அெர்களின் 
வ�ற்பறோர, ஆசிரியர்கள, உறவினர்கள 
எதிரவ்கோளளும் பிரச்சை்ன்க்ளை 
நோளைோநதைம் எமது சிகிச்்சைக்களைததில் 
்க ோ ணு ம்  � ய ன ோ ளி ்க ளி ன் 
பி ரச் சை ் ன்க ் ளை  ் ம ய ப � டுத தி 
உங்்களு ககு வெளிபடுத திப னன். 
உை்க சு்கோதைோர ஸ்தைோ�னம் ஒகபடோ�ர 
10ம் நோ்ளை உை்க உளைநை நோளைோ்க 
பிர்கடனப�டுததியுளளைது. ஒவவெோரு 
ெருடமும் குறிததைவதைோரு தை்ைபபில், 
உளைநை நோள வ்கோண்டோடப�டுகின்றது. 
இம்மு்ற இதைன் வதைோனிபவ�ோருள 
'மோறிெரும் உைகில் ்கட்டிளை்மப�ருெ 
உளைநைம்' (Adolescent Mental health in a 
changing World). இதுெ்ர நீங்்கள ெோசிதது 
உளெோங்கிய விடயங்்கள உை்களைவில் 
்கட்டிளை்மப�ருெ இ்ளைஞர்கள, யுெதி்கள 
எதிரவ்கோளளும் பிரச்சி்ன்க்ளை 
வதைளிெோ்க எடுததுக்கோட்டுகின்றன.
 

உளநல நாள் குறிதே உலக சுகாோர 
ஸோபன அறிக்க.

ஆரம்� ெோலி� �ருெம் ஆண், வ�ண் 
இரு�ோைோரு ககும் வ�ோதுெோனது. 
இெர்களின் உடல், உளை,  சைமூ்க 
வ சை ய ற் � ோ டு ்க ளி ல்  நி ் ற ய ப ெ 
மோற்றத்தை ஏற்�டுததும் ்கோைம். 
வ�ற்பறோரின் பநரடிக்கண்்கோணிபபில் 
இதுெ்ர வீட்டில் ஒன்றோ்க ெோழ்நதை 
ெோழ்க்்கயில் இருநது �டிப�டியோ்க 
விடு�ட்டு ்கல்லூரி்கள, �ல்்க்ைக்கை்கம், 
ப ெ ் ை ெ ோ ய ப பு ,  வ தை ோ ழி ல் , 
புைம்வ�யரவு என சுயோதீனமோ்க இயங்்க 
ஆரம்பிககின்ற ஆரம்� ்கோைமோ்கவும் 
இது அ்மகின்றது. வநருககீடு்கள, 
மன உ்ளைச்சைல்்கள, ஓயவின்்ம, 
ப�ோதிய வதைோடர�ோடல் இன்்ம ப�ோன்ற 
�ல்பெறு பிரச்சி்ன்க்ளை புதிய 
இடங்்களில் இவெயதினர எதிரவ்கோளளை 
பநரிடும் ்கோைமோ்கவும் இவெயது 
அ்மகிறது. இநதை சைநதைர�ங்்களில் 
ப�ோதிய ஆறுதைல்-ஆற்றுப�டுததைல், 
தீரவு்கள கி்டக்கோதைப�ோது அெர்கள 
எதிரவ்கோளளும் பிரச்சை்ன்கள உளைநை 
ப்கோளைோறு்களைோ்க வெளிக்கோட்டப�டைோம். 
மோறிெரும் உைகில் இ்ேயம், 
இ ் ே ய  ெ ழி  வ தை ோ ட ர பு ்க ள 
� ை  ெ ழி ்க ளி ல்  ந ன் ் ம ்க ் ளை 
ஏற்�டுததியப�ோதும் அெற்்ற சைரியோ்க 
�யன்�டுத தைோதை சைந தைரப�ங்்களில் 
்க ட் டி ளை ் ம ப � ரு ெ த தி ன ரி ன் 
பிரச்சை்ன்களுககு மூை்கோரேமோ்கவும் 
அ்ெ அ்மகின்றன. 

வ�ரும்�ோைோன ்கட்டிளை்மப�ருெததினர 
�ல்பெறு நோடு்கள, பிரபதைசைங்்களில் 
மனிதைனோல் பமற்வ்கோளளைப�டுகின்ற 
அ ன த தை ங் ்க ளை ோ லு ம் ,  இ ய ற் ் ்க 
அனததைங்்களிலும், �ரவிெருகின்ற 
வ்கோள்ளைபநோய்களினோலும் �ல்பெறு 
விதைமோ்க உளை பநருககீடு்களுககும், உளைநை 
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ப்கோளைோறு்களுககும் மு்கங்வ்கோடுக்க 
பெண்டியுளளைது.

ஐம்�து சைதைவீதைமோன உளைபநோய்களின் 
ஆரம்�ம், �தின்நோன்கு ெயதிற்கு 
முன்னபர ஆரம்�மோகின்றது. ஆனோல் 
வ�ரும்�ோைோன உளைநை ப்கோளைோறு்கள 
சைரியோன பநரததில் இனங்்கோேப�ட்டு 
வ�ோருததைமோன இ்டயீடு்களுககு 
உட்�டுததைப�டுெதில்்ை.

்கட்டிளை்மப�ருெ உளைநை ப்கோளைோறு்களில் 
உளைச்பசைோரவு பநோய மூன்றோெது 
இடததிலும், தைற்வ்கோ்ை மரேம் 15 
– 29 ெயதினரில் இரண்டோெதைோ்கவும், 
அததுடன் பிரச்சை்னககுரிய மது�ோெ்ன, 
ப�ோ்தைபவ�ோருள உட்வ்கோளளுதைல் 
முதைைோெது தீவிர பிரச்சை்னயோ்கவும் 
இ ன ங் ்க ோே ப � ட்டுளளைது.  இ ் ெ 
�ோது்கோப�ற்ற உடலுறவு, அ�ோய்கரமோன 
ெோ்கன ஓட்டுதைல், தைனிந�ர ென்மு்ற 
ப�ோன்ற து்ேபபிரச்சி்ன்க்ளையும் 
எற�டுததுகின்றன. ஆபரோககியமோன உடல், 
உளை பமம்�ோட்டுடன் கூடிய ஒட்டுவமோததை 
நைன் ்கட்டிளை்மப�ருெ ெயதில் 
பதை்ெப�டுகிறது. உளநோட்டு யுததைம், 
இயற்்்க அனரததைங்்களைோல் �ோதிக்கப�ட்ட 
நோடு்களில் இ்ெ இன்னும் அதி்கமோ்கபெ 
பதை்ெப�டுகின்றன. சைரியோன ெழி்கோட்டல், 
ஆபைோசை்ன்க்ளை புரிநதுவ்கோண்டு 
ஒ த து ே ர வு ட ன்  உ தை வி வ சை ய யு ம் 
வ�ற்பறோர, ஆசிரியர்கள, சு்கோதைோரத 
து்றயினர, அதி்கோரி்கள என எம்மில் 
நி்றய மோற்றமும் பதை்ெப�டுகிறது. 
அபப�ோது இ்ளைஞர்கள, யுெதி்கள 
பிரச்சை்ன்களுககு மு்கங்வ்கோடுதது 
ஆபரோககியமோ்க வி்ரெோ்க மீவளைழும் 
நி்ை இயல்�ோ்க ஏற்�டும்.

வருமுனகாதேல் - நல்ல புரிந்துணர்வின 
அடிதேளம்

உளைவநருககீடு்கள, உளைநைகப்கோளைோறு்கள 
உ ளை ந ை க ப ்க டு ்க ளி ல்  இ ரு ந து 
தைற்துணிவுடன் மீவளைழும் �ககுெம் 
்கட்டிளை்மப�ருெததில் ஏற்�ட அெர்க்ளை 

முழு்மயோ்க புரிநதுவ்கோண்டு அெர்களைது 
பிரச்சி்ன்களில் ஆக்கபூரெமோ்க 
உதைவி வசையெதைன் ஊடோ்க பமவைழும்� 
முடியும். இங்கு வீட்டில் வ�ற்பறோரும், 
� ோ ட சை ோ் ை யி ல்  ஆ சி ரி ய ர்க ளு ம் 
்க ட் டி ளை ் ம ப � ரு ெ த தி ன ரு க கு 
� ய னு ் ட ய  � ங் ்க ோ ளி ்க ளை ோ ்க 
மோறபெண்டும். �ரீட்சிததுப�ோரததைல் 
என்�து இவெயதில் மி்கபவ�ோதுெோனது. 
எனபெ நோங்்கள முன்கூட்டிபய இெற்்ற 
எதிரவுகூறககூடிய, எதிரவ்கோளளைககூடிய 
�ககுெத்தை வ�ற்றிருததைல் ெருமுன் 
்கோப�தைற்கு மட்டுமல்ை வ�ற்பறோர்கள, 
ஆசிரியர்கள ஆகிய நோமும் வி�ரீதைங்்கள 
நடககும்ப�ோது மனவுறுதியுடன் விைகிய 
தைண்டெோளைததில் மீண்டும் தூககி நிறுததி 
ஓடவிடும் ரயில் ப�ோை அெர்க்ளையும் 
பநரோ்க அ்டயபெண்டிய இைக்்க 
பநோககி முன்ன்கரததை முடியும். இன்னும் 
நோம் எமது �ண்�ோடு, ்கைோச்சைோரம், 
மற்றெர்கள என்ன நி்னப�ோர்கபளைோ? 
என்ற �யததில் ்கட்டிளை்மப�ருெ எமது 

பிள்ளை்களுடன் சிை வ�ோதுெோன 
வி்டயங்்க்ளை ப�சைமறுககிபறோம் 
அல்ைது அெர்களைது விருப�ங்்கள, 
ஆ்சை்க்ளை விளைங்கிகவ்கோண்டு. 
உதைெ முடியோதை ்்கயறு நி்ை 
்கோேப�டுகின்றது.

நோம் ப�சை மறுததை வி்டயங்்க்ளை 
தை ற் ப � ோ ் தை ய  இ ை த தி ர னி ய ல் 
சைோதைனங்்கள, சைமூ்க ெ்ைததைளைங்;்கள 
இ ெ ற் றி ன்  வ தை ோ ட ர பு ்க ள  மி ்க 
வி்ரெோ்க வசைோல்லிகவ்கோடுககின்றன. 
்கட்டிளை்மப�ருெ ெயதில் ஏற்�டும் 
�ோலியல் ப தை்ெ்கள, �ோலியல் 
நடத்தை்கள, ்கோதைல்ெயப�டுதைல், 
மது, ப�ோ்தைபவ�ோருள �ோெ்ன, 
பு்்கததைல், அதி்க இ்ேய �ோெ்ன, 
உடலில் �ச்்சைகுததுதைல், ்சை�ர 
குற்றங்்கள இ்ெ ப�ோன்ற்ெ, 
வீட்டில் வ�ற்பறோரும், �ோடசைோ்ையில் 
ஆசிரியர்களும் தைமது ்கட்டிளை்மப�ருெ 
ெயதினருடன்  வெளிப�்டயோ்க 
்க ்தைப�தைற்கு ,  விெோதிப�தைற்கு , 
அெர்களிடமுளளை சைநபதை்கங்்க்ளை 
சைரியோ்க அறிநது தீரதது்ெப�தகு 
உதைெபெண்டும். �ோடததிட்டம் முடிநது 
�ரீட்்சைககு ஆயததைப�டுததுெதைற்கு 
பமல் இ்ெ பமைோனது. இன்்றய 
்கோைததிற்கு பதை்ெயோனது. அல்ைோது 
ப�ோனோல் யுததைததின்ப�ோது இைநதை 
்கட்டிளை்மப�ரு ெத தின்ர விட 
அதி்கமோ்க தைற்வ்கோ்ை, வ்கோ்ை, வீதி 
வி�ததுக்கள, ஏ்னய வி�ததுக்களில் 
இைக்க பநரிடும். - - -  எச்சைரிக்்க.

பாலியல் கல்வி.
�ோடசைோ்ை்களில் மோேெர்களின் 
� ோ லி ய ற் ்க ல் வி  இ ன் று ம் 
ஆ ர ம் � நி ் ை யி ப ை பய  உளளைது. 
பமற்்கத்தைய நோடு்களில் இ்ெ 
ஆேடு ஒன்று முதைல் ஒவவெோரு 
ெகுபப�ற்றததுடன் மோேெர்களுககு 
ப�ோதிக்கப�டும் மி்கபபிரதைோன �ோடமோ்க 
அ்மகிறது. ்கோைததிற்கு ஏற்றோற்ப�ோை 
�ோலியற் ்கல்வி ஃ இனபவ�ருக்க 
சு்கோதைோரம் மேெர்களுககு சைரியோன 
மு்றயில் வசைோல்லிகவ்கோடுப�தைன் 
ஊ ட ோ்க  இ ளைெ ய து  தி ரு ம ே ம், 
திருமேமோ்கோமல் ்கற்�ம் தைரிததைல், 
்கோதைலிககும் ்கோைததில் வசையயககூடிய, 
வசையயககூடோதை விடயங்்கள, ்கரப�த 
தைவிரபபு மு்ற்கள, அெசைர்கரப�தைவிரபபு 
மு்ற்கள என்�ெற்்ற அறிெதைன் மூைம் 
பிரச்சை்ன்களுககு மு்கங்வ்கோடுபப�ோர 
அெற்றிலிருநது மீழும் மு்ற்யயும் 
சைரியோன பநரததில் பிரபயகிக்க 
உதைவியோ்க இருககும். இங்கு எமது 
்கைோச்சைோரம், �ண்�ோடு, விழுமியங்்கள என 
சிைெற்்ற முன்நி்ைப�டுததி ெோழ்ெது 
இனிெரும் ்கோைததிற்கு வ�ோருததைமோ? என 
ஆக்கபூரெமோ்க ெோதிடுெது, மோற்றங்்க்ளை 
வ்கோண்டுெருெதும் எமது வ�ோறுப�ோகும். 
பமற்்கத்தைய வ�ற்பறோர ப�ோை 
ஒருசிை வி்டயங்்களிைோெது எமது 
்கட்டிளை்மப�ருெ பிள்ளை்களுடன் மனம் 
திறநது ்க்தைதது வசைோல்லிக வ்கோடுப�தைன் 
ஊடோ்க 'வசைங்்கைடி சைம்�ெங்்கள ' 

ப�ோன்ற துர�ோககிய நிை்ம்க்ளை 
எதிர ்கோைததில் தைவிர�தைற்கு உதைவியோ்க 
இ ரு க கு ம் .  சை மு த தி ர க ்க னி யி ன் 
'அப�ோ' (தி்ரப�டம்) தைந்தை தைனது 
தைனயனிற்கு எெற்்ற எநதைெயதில் 
வசைோல்லிகவ்கோடுக்கபெண்டும் என்ற 
ப�சைப�டோதை வ�ோரு்ளை ப�சை்ெககும் 
்க்தையோ்க அ்மகிறது. 'குற்றம் ்கடிதைல்' 
�டததில் 'இனபவ�ருக்கக ்கல்வி்ய' 
எவெோறு ெகுப�்றயில் ஒரு ஆசிரியர 
வசைோல்லிகவ்கோடுக்க பெண்டும் என்ற 
மு்ற ஓரளைவு வதைளிவு �டுததுகின்றது.

தை ோ ம்  எ ண் ணு ம்  வி தை ம ோ ்க 
உளைநைதது்ற்ய �ோரக்கோமல் அல்ைது 
வ�ோதுெோ்க வசைோல்லிகவ்கோளகிற 
வி சை ர ,  � யி த தி ய ம்  இ து தை ோ ப ன 
உளைநைம் என்ற மனநி்ையிலிருநது 
மோற்றத்தை வ்கோண்டு ெோருங்்கள. 
்க ட டி ளை ் ம ப � ரு ெ த தி ன ரு க கு 
உருெோககிய பசை்ெ ்மயங்்க்ளை 
மீண்டும் இயக்கததிற்கு வ்கோண்டுெர 
உங்்கள மனச்சைோட்சியின் ்கதைவு்க்ளை 
திறநது விடுங்்கள. யோழ்ப�ோேம் வசைன் 
பயோண்ஸ் ்கல்லூரியின் அதி�ரோன அமரர 
ஆனநதைரோசைோ நி்னவுபப�ரு்ர மூன்றோம் 
தி்கதி ஐப�சி 2015 அன்று ப�ரோசிரியர 
தையோ பசைோமசுநதைரம் நி்கழ்ததிய நி்னவுப 
ப�ரு்ரயிலிருநது...... 'ெழிதைெறிபப�ோன 
இ்ளைஞர தை்ைமு்ற'

இ்ளைஞர்கள �யன்�டோதைெர்கள அல்ைர 
அெர்கள �யன்�டுததைப�டோதைெர்கள என்ற 
அபதுல்்கைோமின் ்கருதது இக்கோைததிற்கு 
வ�ோருததைமோனதைோகும். அண்்மயில் 
முடிவுககு வ்கோண்டுெரப�ட்ட உளநோட்டு 
யுததைம் ்கோரேமோ்க சைமூ்கததின் மைரும் 
பூக்களைோன இ்ளைஞர யுெதி்களில் 
�ைர வ்கோல்ைப�ட்டோர்கள. சிைர 
தைோங்்களைோ்க உயிரததியோ்கம் வசையதைோர்கள, 
வசையய்ெக்கப�ட்டோர்கள. சு்கநதிரம் 
மற்றும் சிறநதை சைமூ்க ஒழுக்கங்்க்ளை 
ஏற்�டுததுெது ப�ோன்ற அக்க்ற்களில் 
இ்ளைஞர்கள �ை்ர ப�ோரோளி்களைோ்க பசைர 
ஊககுவிப�தைற்கும் அரசை ென்மு்ற்கள, 
இரோணுெததின் அடககு மு்ற்கள, 
தைமிைருககு எதிரோன �ோகு�ோடு்கள, 
�ல்்க்ைக்கை்க அனுமதியில், குறிப�ோ்க 
்கோட்டப�ட்ட தைரப�டுததுதைல் ப�ோன்றன 
மோேெர்க்ளையும், இ்ளைஞர்க்ளையும் 
ஆயுதை அ்மபபுக்களுடன் பசைரெதைற்கு 
முன்தைளளியது.

இயக்கததின் பிரசைோரம், மற்றும் தைமிைர, 
தைம் தைனிததுெம் �ற்றிய இன உேரவு்கள, 
தைோயநோடு, இரததைம், துணி்கரமோன 
வசையல் ப�ோன்ற்ெ இ்ளைஞர்க்ளை 
ப � ோ ர ோ ளி ய ோ ்க  இ ் ே ெ தை ற் கு 
ெழிெகுததைன. இநநி்ையில் இன்பனோரு 
வதைோகுதி இ்ைஞர்கள இக்கட்டோன 
பிரயோேங்்கள, �ை ்கண்டங்்களினூடோ்க, 
்கடல்்களுககு ஊடோ்க ஆட்டம் ்கோணும் 
�டகு்களினூடோ்க ெட ஐபரோப�ோவின் 
உ்ற�னி, ்கோடு்க ளின் ஊடோ்க , 
வதைன்கிைக்கோசிய, ஆபிரிக்க, ைததீன் 
அவமரிக்க சி்ற்களில் ெோடி சைரெபதைசை 
எல்்ை்க்ளை வ்கோள்கைங்்களின் 
உளபளையும், வ�ரும்�ோர ஊரதி்களுககு 
அடியிலும் �யேம் வசையது அ்கதி்களைோ்க 
பு்கலிடம் வ�ற்றனர. இதைன் வி்ளைெோ்க 
உை்களைோவிய ரீதியில் 'புைம் வ�யர தைமிைர' 
பதைோன்றினர.

ஆயினும் இன்பறோ  இத தை ்்கய 
ெ ர ை ோ ற் றி ் ன யு ம்,  அ ளை வி ல் ை ோ 
அரப�ணிபபு்க்ளையும், தியோ்கங்்க்ளையும், 
இைபபு்க்ளையும் மறநது எமது சைமுதைோயம் 
அதைன் ெை்மயோன �ோணியில் கு்ற 
வசைோல்லி, பி்ை வசைோல்லி, விமரசிதது 
ெருகின்றது. இதைனோல் எமது ெோழ்வின் 
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�ை்்க மட்டுபம மோறியிருககிறது. தைனது 
வீட்டின் முன் வ�ரிய அளைவிைோன உதைய 
சூரியன் சின்னப �தைோ்்க்ய நிறுததி 
்கட்சியின் நிறக ்கடதைோசி்களினோல் 
பிரமோண்டமோ்கச் பசைோடிததுத பதைரதைல் 
பிரச்சைோரத்தை முன்ப� வதைோடங்கியிருநதை 
தைமிைர விடுதை்ைக கூட்டணி �ட்டியலின் 
தை்ை்ம பெட்�ோளைர திரு. தையோனநதைரோஜோ 
அெர்கள தைங்்களைது ்கட்சியின் பெட்பு மனு 
நீதிமன்றத தீரபபின் மூைம் நிரோ்கரிக்கப 
வ�ற்ற வசையதி வெளி ெநதைதும் தைனது 
வீட்டு முன்றலில் முன்பு நிறுததியிருநதை 
“ உதைய சூரியன் ” �தைோ்்க்ய இறககி 
விட்டுப �திைோ்க அநதை இடததில் யோ்னச் 
சின்னப �தைோ்்க்ய ஏற்றிப �ச்்சை 
நிறக ்கடதைோசி்களினோல் அைங்்கரிதது யு. 
என். பி ககு ஆதைரெோன பிரச்சைோரத்தை 
ஆரம்பிததைோர.

இதை்னக ்கண்ட தைமிைரசுக்கட்சியின் 
நீண்ட நோள உறுபபினரும், 1994 ஆம் 
ஆண்டுப வ�ோது பதைரதைலின் ப�ோது 
மோ்ெ பசைனோதிரோசைோவின் தை்ைமயிைோன 
தைமிைர விடுதை்ைக கூட்டணிப �ட்டியலில் 
பெட்�ோளைர்களில் ஒருெரோ்க இடம் 
வ�ற்றிருநதைெரும், அம்�ோ்றத மோெட்டத 
தைமிைர ம்கோ சைங்்கததின் வசையைோளைோரும், 
அக்க்றப �ற்்றச் பசைரநதைெரும், 
2000 ஆண்டுப வ�ோது பதைரதைலில் 
இப�ததி எழுததைோளைரின் தைை்மயிைோன 
அம்�ோ்ற மோெட்டத தைமிைர ம்கோ 
சைங்்கச் சுபயச்்சைக குழுப �ட்டியலில் 
பெட்�ோளைரோ்கப ப�ோட்டியிட்டெருமோன 

சிெஸ்ரீ சிெஞோனவசைல்ெம் அெர்கள 
அதிரச்சியும் ஆததிரமும் அ்டநது தைமிைர 
விடுதை்ைக கூட்டணி தைை்மப பீடததிடம் 
குறிப�ோ்க அெர வநருக்கமோன உறவு 
வ்கோண்டிருநதை மோ்ெ பசைனோதிரோசைோவிடம் 
அம்�ோ்றத மோெட்டததில் தைமிைர 
விடுதை்ைக கூட்டணி  ப�ோட்டியிட 
முடியோமற் ப�ோன நி்ையில் ம்கோ சைங்்கச் 
சுபயச்்சைக குழுவில் இடம்வ�ற்றிருநதை 
அம்�ோ்றத மோெட்டததின் தைமிைர 
ம்கோ சைங்்கப பிரதிநிதி்க்ளை ஆதைரிதது 
ெோக்களிககும் �டி அம்�ோ்ற மோெட்ட 
தைமிைர்க்ளைத தைமிைர விடுதை்ைக 
கூ ட் ட ணி  ப ்க ட் டு க வ ்க ோ ள ளை 
பெண்டுவமன்று பெண்டினோர. ஆனோல் 
அம்�ோ்றத மோெட்டத தைமிைர்களுககுச் 
சைோததியமோன ஒபரவயோரு �ோரோளுமன்றப 
பிரதிநிதிதுெத்தையும் �றிப�ோய 
விடோமோல் தைக்க ்ெப�தைற்்கோன இந 
நியோயமோன ப்கோரிக்்க “வசைவிடன் ்கோதில் 
ஊதிய சைங்கு” ஆனது. தைமிைர விடுதை்ைக 
கூட்டணியின் நி்ைப�ோடு என்னெோ்க 
இருநதைது என்றோல் அம்�ோ்ற மோெட்டத 
தைமிைர்களுககு மூககு ப�ோனோலும் 
�ரெோயில்்ை; ம்கோ சைங்்கத சுபயச்்சைக 
குழுவுககுத தை்ை்ம தைோங்கிய இப�ததி 
எழுததைோளைரோன தைம்பியப�ோ ப்கோ�ோை 
கிருஷேனுககுச் சைகுனப பி்ையோ்க 
பெண்டும் என்றெோறு இருநதைது.

(வதைோடரும்)
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வசைல்லும் மரபு்கள; திருப்கோேம்ை கும்� 
விைோவும் அததை்்கயபதை.

இததை்்கய ப்களவி்களும் வி்ட்களும் 
இருநதைோலும் மூைத்தைத பதைடுதைல் 
வதைோடரநதுவ்கோண்பட இருககிறது.
 
ப்கரளைோவில் ந்டமு்றயில் உளளை 
சைடங்கு்களில் நோம் இநதை மு்றயிைோன 
அ்மப்�க ்கோேைோம். பதையோட்டம்,  
ஒட்டம் துளளைல், �்கெதி அம்மனுககு 
நடககும் சைடங்கு்கள நம் கும்� சைோய்ைக 
வ்கோண்டுளளைன.

ஒவவெோரு பிரபதைசைமும் தைமக்கோன 
�ண்�ோட்டு மரபு்க்ளை தைமககுளளைோ்கபெ 
உ ரு ெ ோ க கு கி ன் ற ப � ோ து 
ப ெ வ ற ோ ரு  � ண் � ோ ட் டி லி ரு ந து 
ெ ரு கி ன் ற ் ெ ்க ் ளை யு ம் 
உளெோங்கிகவ்கோண்டு புதிய ெடிெமோய 
�ரிேமிககின்ற்ம்யயும் உை்க 
�ண்�ோட்டு ெரைோறு உேரததி நிற்கின்றது.

வ�ோதுெோ்க, வதைன்னோசிய மரபுக ்க்ை்கள 
சைடங்கு்களின் அடிப�்டயிபைபய 
உருெோகியிருககின்றன. கும்� விைோவும் 
ஒரு சைடங்்கோ்கவும் ்க்ையோ்கவும் 
வெளிப�டுெ்தை நோம் ்கோேைோம்.

வதைன்னோசிய மரபில் சைடங்கு்கள 
்க்ைபயோடு இ்ேநபதை �யில் 
நி்ையில் உளளைன. கும்�விைோ 
ஒன்�துநோள சைடங்கும் அதைபனோடி்ேநது 
ெருகின்ற பூ்சை்களும் சைோமியோட்டமும் 
மனிதைனின் நம்பிக்்கயின் ெழிெநதை 
்க்ையின் சைங்்கமிபப�. (வதைோடரும்)

ஏ ற் று க வ ்க ோ ள ளை ோ ம ோ ல்  வி டு தை ல் , 
வதைோழில்ெோயப்� இைக்கச் வசையதைல், 
வதைோழில்து்ற்ய ்்கப�ற்றுதைல், 
பதைசிய அ்டயோளை அட்்ட மூைம் 
ப�தைப�டுததுதைல், ்கோணி உரி்ம ப�ோன்றன 
மட்டுமின்றி ்கைோசைோர தி்சைமோற்றம் என 
அததை்ன ெழி்களிலும் ம்ைய்கத 
தைமிைர்க்ளை தி்சை திருபபிவிட்ட   சிறிமோ – 
சைோஸ்திரி உடன்�டிக்்க்ய பமற்வ்கோண்ட 
சிறிமோ அம்்மயோ்ர சிங்்களை சைமூ்கமும் 
ஊட்கங்்களும் ்கடினமோன பிரச்சி்னககு 
இைகுெோன தீர்ெ ்கண்ட சைோதை்னப 
வ�ண்மணியோ்க �ோரககின்றன.

வ்கோழும்பு �ண்டோரநோயக்க ஞோ�்கோரததை 
மோநோட்டு மண்ட�ததில் ஒரு �குதியோ்க 
நிறுெப�ட்டுளளை சிறிமோ �ண்டோர 
நோங்்க அருங்்கோட்சிய்கததில் அெரது 
ெோழ்க்்கக குறிபபு்கள நிைற்�டங்்களுடன் 
்கோட்சி�டுததைப�ட்டுளளைன. அதில், அெர 
பமற்வ்கோண்ட  சிறிமோ - சைோஸ்திரி 
ஒப�நதைம் வதைோடர�ோ்க பின்ெருமோறு 
குறிபபிடப�ட்டுளளைது. ‘நீண்ட ்கோைமோ்க 
தீரவு ்கோேப�ட முடியோது இருநது ெநதை 
இநதிய ெம்சைோெளி தைமிழ் பதைோட்டத 
வதைோழிைோளைர பிரச்சி்ன்ய இரண்டு 
நோடு்களுககும் �ோதிபபில்ைோது தீரதது 
்ெததைப�ோது’, எனக குறிபபிட்டிருப�துடன் 
‘்கடினமோன பிரச்சி்னககு இைகுெோன 
தீரவு’ என தை்ைபபிடப�ட்டிருப�து 
ஆச்சைரியமளிககின்றது. 

ம்ைய்கத தைமிழ் மக்களின் இைங்்்க 
அரசியல் ெரைோற்றில் குடியுரி்ம 
�றிப்� விட �ோரதூரமோனது சிறிமோ 
– சைோஸ்திரி ஒப�நதைம் ஆகும். அன்று 
�றிக்கப�ட்ட குடியுரி்ம்ய இன்று 

மீளைவும் வ�ற்றுகவ்கோளளை கூடிய 
சைநதைரப�ங்்கள அபதை அரசியல் சூைலில் 
உருெோககியது. எனினும், சிறிமோ – 
சைோயதிரி ஒப�நதைம் மூைம் பியதது 
எறியப�ட்ட ைட்சைக்கேக்கோன உறவு்கள 
இன்றும் 'சிபைோன் வ்கோைனி்கள' எனும் 
வ�யரிைோன இடங்்களில் இநதியோவில் 
ெோைநது வ்கோண்டிருககின்றனர. 

அெர்க்ளை இைங்்்கககு மீளைபவ�றுெது 
இ ப ப � ோ து  இ ை கு ெ ோ ன தை ல் ை . 
அதைனோல் இைநதை ம்ைய்கத தைமிைர 
சைனதவதைோ்்கயின் அடரததியும், இைங்்்க 
அரசியலில் அெர்களின் ெகி�ோ்கமும் 
புரட்டிபப�ோடப�ட்டது இைகுெோன 
விடயமல்ை. அ்ெ ்கடினமோன்ெபய. 
எனபெதைோன், ்கடினமோன பிரச்சி்ன்க்ளை 
இைகுெோ்க தீரததுெரோ்க  சிங்்களை 
சைமூ்கததின் மததியில் சிறிமோபெோ 
�ோரக்கப�டுகின்றோர. எனினும், சிறிமோவுககு 
எதிரோன மனிநி்ை ம்ைய்க மக்கள 
இடததில் இன்றும் பமபைோங்கியிருப�தைன் 
பி ன்னணி  இ து தை ோன்  என் � ் தை 
உேரககூடியதைோ்கவுளளைது. அதை்ன 
மூைதைனமோககிக வ்கோண்ட ஐககிய பதைசிய 
்கட்சி ம்ைய்க தைமிழ் மக்க்ளை தைமது 
அரசியல் இைோ�ததுக்கோன முதைலீடோ்க 
மோற்றிகவ்கோண்டது பெற ்க்தை. 

இ ந தை  நி ் ை யி ல்  ந ோ ட் டு ரி ் ம 
ப�ோரோட்டததில் வெற்றிவ�ற்ற ம்ைய்க 
தைமிழ் மக்கள, இைங்்்கயின் உளநோட்டு 
நி ரெ ோ்க த தி ல்  எவ ெ ோ வ ற ல் ை ோ ம் 
விைககி்ெக்கப�ட்டோர்கள அதில் இருநது 
எவெோறு விடு�ட்டு தைங்்க்ளை உளநோட்டு 
நிரெோ்கததில் இ்ேததுகவ்கோளளை 
எடுததை முயற்சி்கள என்ன? அ்ெ வெற்றி 
வ�ற்றனெோ என்�து �ற்றி அடுததுெரும் 
ெோரங்்களில் �ோரக்கைோம்.

 (வதைோடரும் )

அன்று தைமிழ் ்கட்சி்களுககி்டயிைோன 
புரிநதுேரவு ஒப�நதைம் மட்டக்களைபபில் 
்்கச்சைோததிடப�டுெதுடன் அடுததை 
்கட்ட நடெடிக்்க்களுக்கோ்க பதைரதைல் 
ஆ்ேககுழுவிடம் உததிபயோ்கபூரெமோ்கக 
்்கயளிக்கப�டவுளளைதைோ்கவும் அநதை 
அ்மபபு கூறியுளளைது.

அரததைத்தை, குறிகப்கோள்க்ளை ்கண்டறிய 
தைடுமோறி நிற்கும் இன்்றய இ்ளைஞர்கள 
�ற்றி ்க்தைககும்ப�ோது 'நோம், நோங்்கள 
இப�டி இல்்ை இப�த்தைய இ்ளைஞர்கள 
�டுபமோசைம்' என்ற ெோரத்தை்க்ளைப 
வ�ோதுெோ்க �யன்�டுததுெபதைோடு 
அெர்க்ளை விமரசிப�தும், அெர்களின் 
நடத்தை்கள பி்ைவயனச்சைோடுெதும், 
அெர்களைோல் ஏற்�டும் குைப�ங்்களுககு 
என்ன வசையயைோம் என முன்வமோழிெதும் 
எமககு ெைக்கமோகி விட்டது. ஆனோல் 
இ த தை ் ்க ய  ெ ோ ர த ் தை ்க ் ளை , 
விமரசைனங்்க்ளை முன்்ெககும் வ�ோது 
இ்ளைஞர்களின் ்கருத்தை நோங்்கள 
ப்கட்�தில்்ை.

அெர்களைோல் ஏற்�டும் குைப�ங்்களுககு 
என்ன வெயயைோம் என்று சிநதிககும் 
ப�ோது கூட சைம்�நதைப�டும் இ்ளைஞர்கள 
அதில் �ங்குவ�ற்ெக்கப�டுெதில்்ை. 
இநநி்ைககு மோற்றோ்க இ்ளைஞர்களின் 
ம னநி் ையில் நின்று தைற் ்கோை 
சூழ்நி்ை்ய இ்ளைஞர்கள எவெோறு 
பநோககுகின்றனர, அெர்கள �ோர்ெயில் 
அது எவெோறு �ரினமிதது இருககிறது, 
அதை்ன அெர்கள எவெோறு அனு�விதது 
நிற்கின்றனர என்�்தையும், நிைவும் 
பிரச்சி்ன்களில் இருநது அெர்கள 
விடு�டுெதைற்்கோன உததி்க்ளையும் 
அெர்கள மூைமோ்க ்கண்டறிநது 
வ சை ய ற் � டு த து ெ து ம்  இ ன் ் ற ய 
தை்ைமு்றககு வ�ோருததைமோனது. . . . 

பமல்வ�ற்றுளளைனர.  ெையத தில் 
வ ம ோ த தை ம ோ ்க  4 3 ம ோ ே ெ ர ்க ள 
ம ோெ ட் ட  வ ெ ட் டு ப பு ளளி ்க ளு க கு 
ப ம ல் வ � ற் றி ரு க கி ன் ற 
அ ப தை ப ெ ் ளை  அ ம் பி ளை ோ ந து ் ற 
்க னி ஸ் ட  வி த தி ய ோ ை ய த தி ப ை 
அதி்கமோன மோேெர்களைோன ஐெர 
வெட்டுபபுளளி்களுககு பமல்வ�ற்று 
சைோதிததிருககின்றனர. என்றோன் மோதைென்.

சி று ெ ர ்க ளு க ்க ோ ன  � ரீ ட் ் சை , 
இப�ரீட்்சையில் சைோதிததை மோேெர்களைது 
�டங்்கள உளளைடககிய �தைோ்தை்கள 
�ோடசைோ்ையினோல் ்கோட்சிப�டுததைககூடோது. 
அ வ ெ ோ று  ்க ோ ட் சி ப � டு த து ெ தை ன் 
மூைமோ்க மோேெர்கள �ோதிக்கப�டுெர 
என்�தை்ன ெலியுறுததி ்கல்வித 
தி்ேக்களைம் சுற்றுநிரு�ங்்க்ளை 
அனுபபி இருககின்றது. இவெோறோன 
சூ ை லி ல்  ம ோ ே ெ ர ்க ் ளை ப � ற் றி 
சீரதூக்கோவிட்டோலும் சைமூ்கததிற்்கோ்க 
சிறபபுக்க்ளை வெளிக்கோட்ட பெண்டியது 
�டுெோன்்க்ர ப�ோன்ற பிரபதைசைங்்களுககு 
அ ெ சி ய ம ோ ன வ தை ோ ன் ற ோ ்க ப ெ 
வதைன்�டுெதைோ்க கூறிய மோதைென், 
அவவிடததி்னவிட்டு அ்கன்றோன்.
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வ�ோததுவில் ஆற்றில் இறங்கியப�ோது 
முதை்ைக ்கடிககுளளைோகி உயிரிைநதுளளைோர.

்கடநதை ெருடம் ்்க்கழுெச் வசைன்றப�ோது 
வ�ோததுவில் �ோே்மயில்  பிரிததைோனிய 
ஊட்கவியைோளைர ஒருெர முதை்ையோல் 
இழுததுச் வசைல்ைப�ட்ட நி்ையில் 
சைடைமோ்க  மீட்்கப�ட்டிருநதைோர.

ப�ோல் ஸ்டுெோட் மகைன் (ெயது 24) 
என்ற பிரிததைோனிய ஊட்கவியைோளைபர 
இவெோறு முதை்ையோல் இழுததுச் 
வசைல்ைப�ட்டிருநதைோர.

(்கோ்ரதீவு  நிரு�ர சை்கோ)
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