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்ற்ைாது ந்டந்துமுடிந்துள்ள ஒக்்டாைர 
24 ்கறுப்புச் சடப்டப் ்ைாராட்டம் 
ஆளும்வரக்கத்ப்யும் ஏபை்யாபரயும் 
திரும்பிப்ைாரக ்க ச்  ்சய்துள்ளது. 
அ்பை சாத்தியைடுத்தியவர்களுககு 
மி்கப்்ைரும் வாழ்த்துக்கள். அ்்்வபள 
நாம் வாழ்த்துக்க்ளாடு சுருஙகிவி்டா், 
்ைருமி்ம் நமது ைலவீைங்கபள 
மப்றத்துவி்டா்ைடி ஒரு சுயமதிப்பீடும், 
சுயவிமரசைமும் அவசியம். அத்்ப்கய 
சுயவிமரசைம் மடடு்ம நம்பம உரிய 
வழியில் அடுத்் ்கட்டத்ப் ்நாககி 
வழிந்டத்் உ்வும்.

இ்பை மபலய்கத்தின் எழுச்சியா்க 
் ்க ா ண ்ட ா ்ட  மு டி யு ம்  எ ன் று 
்்ான்்றவில்பல. அந்் ்சால் ஒரு 
மிப்கயாைது. அந்் ்சால் ்ைரும் 
அரசியல் உள்ள்டக்கம் சாரந்்து. ஆைால் 

இது ஒரு நல்ல ்்ா்டக்கம்.

்க்டந்் 5 ஆணடு்களுககுள் மாத்திரம் 
மபலய்கத்தில் ைல்்வறு இபளஞர 
அ ப ம ப் பு ்க ளு ம் ,  ை ண ை ா ட டு 
அபமப்பு்களும், அரசியல் அபமப்பு்களும் 
் ் ா ்ட ங ்க ப் ை ட டி ரு க கி ன் ்ற ை . 
அ து ் ை ா ல  ம ப ல ய ்க த் து க ்க ா ை 
ஊ்ட்கங்களும், ஏற்்கை்வ இருந்் 

ஊ்ட்கங்களில் மபலய்கத்துக்காை 
இ்டமும் சறறு ்ைருகியிருககின்்றை. 
மபலய்கத்தின் ்கல்வி நிபலயும் கூ்ட 
முன்்ைற்றம் ்கணடிருககி்றது. அரசால் 
்மற்்காள்ளப்ைடடுவரும் மபலய்கத்தின் 
ந ல ன் பு ரி  ் ச ப வ த் தி ட ்ட ங ்க ள் 
வி ரி வ ா கி யி ரு க கி ன் ்ற ை.  இ ப வ 
அபைத்தும் மபலய்கத்தின் விடிவுககு 
வலு ்சரக்கக கூடியபவ ்ான்.

அ்் ்வபள தீரக்கப்ை்டாது இருககின்்ற 
பிரச்சிபை்கள் ்ைருந்்்ாப்க. ்்ாட்டத் 
்்ாழிலாளர்களின் சம்ைளப் பிரச்சிபை 
அவறறில் பிர்ாைமாைது.

மக்களின் ்ன்்ைழுச்சி ச்ா ்காலமும் 
இருந்துவிடுவதில்பல. அது அவவப்்ைாது 

்ான் அரி்ா்க ்வளிப்ைடும். 
அ்பை சரியா்க இைங்கணடு 
உரிய வப்கயில் ்கருத்்்றறி, 
ஆ்ரவு சகதி்கபள திரடடி , 
அபமப்பு வடிவம் ்்காடுத்து, 
அ்ற்காை ்்காள்ப்கத் திட்டம், 
்வபலத்திட்டம் என்ைவறப்ற 
தீடடி முன்்ை டுகக்க ்வணடிய 
அ வ சி ய ம்  இ ரு க கி ்ற து . 
அப்ைடியாை ்ன்்ைழுச்சிபய 
கிளரச்சியா்கவும், ்ைாராட்ட 
மா்கவும், முன் ்ைடுககும் ்ாரமீ்கச் 
சுயசகதிபய ைலப்ைடுத் தும் 
ைலமும் ்குதியும் இன்று யாருககு 
இருககி்றது?

இத்்ப்கய ்ன்்ைழுச்சிக ்காலங்களில் 
மக்கள் ்்காடுககும் ்கால அவ்காசம் 
குப்றந்்்். அந்்க ்கால எல்பலககுள் 
அ்பை உரிய அரசியல் கிளரச்சியா்க 
மாறறியபமப்ைது எளிபமயாை ்காரியம் 
இல்பல.  குப்றந்்ைடசம் தீவிர பிரகபஞ 
உள்ள சகதியால் மாத்திர்ம அ்பை 

வாபைச்்சபை ்காகி் ஆபலபய 
மீணடும் மி்க விபரவில் ்சயறை்டச் 
் ச ய் வ து ்ட ன்,  அ ங கு  கி ை க கு 
மா்காண இபளஞர்களுககு மீணடும் 
்வபலவாய்ப்புககு வழி ்சய்யப்ைடும் 
எை ் ் சிய ்காகி் ஆபல்கள் 
கூடடுத்்ாைைத்தின் நிரவா்க சபையின் 
புதிய ்பலவராை எஸ். ்க்ணசமூரத்தி 
கூறியுள்ளார.

்காகி் ஆபல்கள் கூடடுத்்ாைை சபையின் 
்பலவரா்க நியமிக்கப்ைட்டப் அடுத்து 
“அரங்கம் ்சய்தி்கள்” ைத்திரிப்கயு்டன் 
்ைசிய அவர, வாபைச்்சபை ஆபலபய 
மீணடும் ்சயறை்டச் ்சய்வ்ன் மூலம் 
அரசாங்கத்துககும் மீணடும் அ்ன் மூலம் 
நல்ல வருவாபய ஏறைடுத்் முடியும் என்று 
நம்பிகப்க ்்ரிவித்்ார.

்க்டந்் ைல ்சாப்்ங்களா்க, இலஙப்க 
அரசாங்கத்துககு நல்ல வருவாபய 
்ைறறுத்்ந்து வந்் வாபைச்்சபை 
்காகி் ஆபல, ்ைார மறறும் பி்ற 
்காரணங்களால் ்க்டந்் சுமார 20 
வரு்டங்களா்க இயங்கா நிபலபய 
எடடியுள்ளது. அது சி்றப்ைா்கச் ்சயறைட்ட 
்காலப்ைகுதியில் அது ்வறறி்கரமாை 
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ஒரு அரசாங்க கூடடுத்்ாைைமா்க 
்சயறைட்டது்டன், சுமார 3000 ்ைருககு 
்வபலவாய்ப்பையும் வைஙகி வந்்து. 
ஆைால், ்ைாரின் ்காரணமா்க அது சரியா்க 
இயங்க முடியா் நிபல ஏறைடடுவிட்டது.

ஆ்க்வ அ்பை மீணடும் இயங்கச் 
்சய்வ்ற்கா்க ்மற்்காள்ளப்ைட்ட 
ந்டவடிகப்க்களின் அடிப்ைப்டயில், 
்ற்ைாது அ்பை மீணடும் புைரபமத்து 
்சயறை்டச் ்சய்வ்ற்கா்க அபமச்சரபவ 
தீரமாைம் ஒன்று நிப்ற்வற்றப்ைட்டது. 
அ்பை அடுத்்் இந்் புதிய நிரவா்க 
சபை ஏறைடுத்்ப்ைடடுள்ளது.

்ற்ைாது வாபைச்்சபை ்காகி் 
ஆபலயின் நிபலபம, அஙகுள்ள 
இ ய ந் தி ர ங ்க ள்  ஆ கி ய ப வ 
குறித்து மீளாய்வு ்சய்வ்ற்கா்க 
நிபுணர்கபள ்்காண்ட குழு ஒன்று 
ஏறைடுத்்ப்ைடடுள்ளது. அ்பை அடுத்து 
மி்கவும் விபரவில் அ்பை ்சயறை்டச் 
்சய்வ்ற்காை ந்டவடிகப்க்கள் துரி் 
்கதியில் ்மற்்காள்ளப்ைடும்.

இ்ன் மூலம் நாடடுககு நல்ல வருவாய் 
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்கல்முபை ்மிழ்ப்பிர்்ச ்சயல்க வளா்கத்திலுள்ள 
பிள்பளயார ஆலயம் அ்கற்றப்ைட்டால் மறு்கணம் எைது 
பிரதி்மயர ை்விபய நான் இராஜிைாமாச் ்சய்்வன் 
என்று ்கல்முபை மாந்கரசபையின் பிரதி்மயர 
்காத்்முத்து ்க்ணஸ் சூளுபரத்்ார.

்கல்முபை ்மிழ்ப்பிர்்ச ்சயல்க ஆலயம் 
்்ா்டரைாை சரச்பச மாந்கரசபையில் ்க்டந்் அமரவில் 
பிரஸ்்ாபிக்கப்ைட்ட்ைாது பிரதி்மயர எதுவு்ம ் ைசாமல் 
்மௌைமா்க இருந்்ார என்்ற ்சய்தி ்்ா்டரைா்க 
்்கட்ட்ைா்் அவர ்மற்கண்டவாறு ்்ரிவித்்ார.

அவர ்மலும் கூறுப்கயில்: ‘நாம் ்.வி.கூட்டணியிைர 
முஸ்லிம் ்காஙகிர்�ாடு  இபணந்து ஆடசியபமத்துச் 
் ச ய ற ை ட டு வ ரு கி ன் ் ்ற ா ம் .  இ ந் நி ப ல யி ல் 
ஆலயப்பிரச்சிபை நீதிமன்றுககுச் ்சன்றுள்ளது.

நாம் அரசியல் ரீதியா்க இபணந்து ்சயறைட்ட்ைாதிலும் 
இைம், சமயம் என்று வருகின்்ற்ைாது நாம் எமது 
்ாபயத்்ான் ்நசிப்்ைாம். அதில் மாறறுக 
்கருத்துககி்டமில்பல. எமது ்மாழி எமது இைம் எமது 
சமயத்திறகுத்்ான் நாம் முன்னுரிபம வைஙகு்வாம். 
அ்ற்கா்க இது முஸ்லிம் ச்்கா்ரர்களுககு எதிராைது 
என்ை்ல்ல. அவர்கள் எமது நணைர்கள். நாம் 
ஒறறுபமயா்க்வ வாை்வணடும்.

எமது ்மயர இ்பை நீதிமன்றுககுக ்்காணடு 
்சல்லுமுன்ைர எம்மு்டன் ்ைசியிருந்்ால் அ்பை 
சுமு்கமா்கத் தீரத்திருக்கலாம்.

எனினும் இன்னும் ்காலம் ்க்டந்துவி்டவில்பல. எதிரவரும் 
30ஆம் தி்கதி ்கல்முபை நீதிமன்றில் வைககு ந்டக்க 
உள்ளது. அ்பை வாைஸ் ்ைறுமாறு கூறியிருககி்்றன். 
நிச்சயமா்க எைது ்்காரிகப்கயின்்ைரில் அவர 30ஆம் 
தி்கதிககு முன் வாைஸ் ்ைறுவார என்்ற நம்பிகப்க 
உள்ளது. ஆளும் அரசு்டனும் ஸ்ரீ.ல.மு. ்காவு்டனும் நல்ல 
உ்றவு பவத்துள்ள நாடடின் எதிரக்கடசித்்பலவர 
சம்ைந்்ன் ஜயா இக்கல்முபை ்மிழ்ப்பிர்்ச ்சயல்க 
்ரமுயரத்்பலச் ்சய்திருந்்ால் இப்பிரச்சிபை இன்று 
எழுந்திருக்காது. இத்்ருணத்திலாவது  அவர ்சய்ய 
முன்வர்வணடும். ்கல்முபைககு வந்து ்்ர்ல் முடிந்து 
7 நாட்களுள் ்ரமுயரத்தித்்ரு்வன் என்று ்சான்ைார. 
இன்று எத்்பை மா்ங்களாகின்்றை?

அம்ைாப்ற மாவட்ட ்.் ்.கூ. எம்பி.் ்காடீஸ்வரன் ்சன்்ற 
இ்ட்மல்லாம் கூறுகின்்றார ்ரமுயரத்்ல் ்்ா்டரைா்க 
ஜைாதிைதியு்டனும் பிர்மரு்டன் ்ைசியுள்்ளன் என்று. 
்வறும் வாய் வீச்சில்லாமல் முடியு்மன்்றால் இ்பை 
்ரமுயரத்திக்காட்டடடும். நானும் வாழ்த்துத்்்ரிவிப்்ைன்’ 
என்்றார. இ்றகிப்ட்ய, இந்் பிள்பளயார ஆலயம் 
்்ா்டரைா்க ்கல்முபை நீதிமன்றில் ்்ாடுத்் வைகப்க 
வாைஸ் ்ை்ற்வணடும். இன்்்றல் நாம் ்ங்களுக்காை 
ஆ்ரபவ விலககிக்்காள்ள்வணடி ்நரிடும் என்று 
்கல்முபை மாந்கரசபை ்மயர சட்டத்்ரணி எ.எம்.
்றககீப்பி்டம் மாந்கரசபையின் ஆளும் ்கடசியின் ்மிழ் 
்ைண உறுப்பிைர்கள் நால்வரும் கூட்டா்க எச்சரிகப்க 
விடுத்துள்ளைர. 

ஜ.்்.்கடசிபயச் ்சரந்் திருமதி வி.புவ்ைஸ்வரி, 
திருமதி நந்தினி ந்டராசா, ்.வி.கூட்டணிபயச் ்சரந்் 
திருமதி சுமித்ரா ்ஜ்கதீசன், சு்யச்பச உறுப்பிைராை 
திருமதி ்சலஸ்ரிைா ்றா்கல்  ஆகிய நான்கு ்மிழ் 
்ைணஉறுப்பிைர்க்ள இவவி்ம் ்்காரிகப்கவிடுத்து  
ம்கஜபரக ப்கயளித்துள்ளைர.
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(லி்யாண)
்காந்தி பூங்காவில் மட்டக்களப்பு உளவளநல நிபலயமாைது 
(Professional Psychological Counselling Centre)  25-10-2018 ்நறறு 
உளவளநல ்கண்காடசிபய ந்டாத்தியது.
மட்டக்களப்பு உளவளநல நிபலயப் ைணிப்ைாளர அருட்ந்ப் ்ைால் 
சறகுணநாய்கம் ்பலபமயில்  ்காபல 8.30 மணியளவில் மடடு ்ைாது 
்ைரூந்து ்ரிப்பி்டத்தில் நப்டையணமா்க ஆரம்ைமாகி ்காந்திப்பூவபர 
்சன்று அஙகு ்கண்காடசி ஆரம்பிக்கப்ைட்டது. 
 
இந்் நி்கழ்வில் மடடு மாந்கர ்மயர  தி.சரவணைவன்,  அருட்ந்ப் 

்்றாசாயி்்றா வின்சன்,  அருட்ந்ப் 
்லா்றன்ஸ் மறறும் மாந்கரசபை 
உறுப்பிைர்களும் ்கலந்து்்காண்டைர.
 
இது உளநலத்திபை ்ைணும் வப்கயில் 
மாணவர்கள், இபளஞர, யூவதி்கள் 
மறறும் ்ைரி்யாரு ககு சி்றந் ் 
அறிவூட்டபல வைஙகும் வப்கயிலாை 
்கண்காடசியா்க அபமந்்து. அஙகு 
ைல்்வறு ்ரப்பிைராலும் விழிப்பூட்டல் 
ந்டவடிகப்க்களும் முன்்ைடுக்கப்ைட்டை. 
ைா்டசாபல மாணவர்கள் ்கலந்து ் ்காணடு 
ையன்்ைற்றது குறிப்பி்டத்்க்கது.
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்களனி ்கஙப்கககும் ்காலிமு்கத்ப் 
்ழுவும் இந்து சமுத்திரத்்ாய்ககும் 
மத்தியில் இலஙப்கயின் ்பலந்கரமா்க 
மிளிரும் ்்காழும்பில் மூவிை மக்களும் 
்சறிந்து வாழ்கின்்றபமயால் இஙகு 
1865 ஆம் ஆணடு மு்ல் ்்ரிவாகும் 
ந்கரபி்ாக்கபள நிபைத்துப்ைாரககும் 
் ை ா து ,  சு ் ந் தி ர த் தி ற கு 
மு ன் ை ர  இ ங கு  பி ரி த் ் ா னி ய 
பி ர ப ஜ ்க ள்  ் ப ல வ ர ்க ள ா ்க வு ம் 
அ ் ன்  பி ன் ை ர  இ ல ங ப ்க ப் 
பி ர ப ஜ ்க ள ா ை  மூ வி ைத் ப ் யு ம் 
பி ர தி நி தி த் து வ ப் ை டு த் தி ய வ ர ்க ள் 
்மயர்களா்கவும் ்்ரிவாகியிருககும் 
்்கவபல அறிந்து்்காள்ள முடிகி்றது.

்க்டந்் 2015 ஆம் ஆணடு, ்்காழும்பு 
மாந்கர சபையின் 150 ஆவது பி்றந்் 
திை ்்காண்டாட்டங்கள் மி்கவும் 
்்காலா்கலமா்கவும் ந்டந்திருககி்றது. 
பிரித்்ானியாவின் ஆளுப்கககுள் 
இருந்்பமயால் இந்் விைாவுககு 
பிரித்்ானிய இளவரசர சாரள்ஸ் பிர்ம 
விருந்திைரா்க வருப்க்ந்திருந்்ார.

முன்பைய ்்ாகுதிவாரி ்்ர்ல் 
முப்றயின்்ைாது, ்்காழும்பு மத்தி - 
்்காழும்பு வ்டககு - ்்காழும்பு ்்றகு 
எை மூன்று பிர்்சங்களிலுமிருந்து 
ந ா ்ட ாளு ம ன்றி ற கு  பி ரதி நி தி ்க ள் 
்்ரிவாகிைர.

ம ா ந ்க ர  ச ப ை த் ் ் ர ் ல் ்க ளி லு ம் 
வட்டார ரீதியில் உறுப்பிைர்கள் 
்்ரிவாகிைர. நா்டாளுமன்்றத்திறகு எம்.
பி.க்களா்கச்்சன்்ற ைலருககும் மு்லில் 
்்காழும்பு மாந்கரசபைத் ்்ர்ல்்களில் 
்ைாடடியிடடு ்்ரிவாை்ன் பின்ை்ர 
நா்டாளுமன்்ற ஆசைங்களின் ்கைவு்களும் 
வந்துள்ளை.

அ்றகு ஏணிப் 
ைடியா்க அபமந்்து 
்ான் ்்காழும்பு 
மாந்கர சபை.

பிரித்்ானியராை 
் ச ர  ச ா ர ள் ஸ் 
பீட்டர ்லயாரட  
( 1 8 0 6  -  1 8 9 3 ) 
என்ைவர ்்காழும்பு 
ம ா ந ்க ர  ச ப ை 

உருவாக்கப்ைட்டதும் மு்லாவது மாந்கரத் 
்பலவரா்கத் ்்ரிவாைார. இவ்ர 
அக்காலப்ைகுதில் ் ்காழும்பு பிர்்சத்தின் 
அரசாங்க அதிைரா்கவும் ைணியாறறியவர.

1866 ஆம் ஆணடு மு்ல் 1937 ஆம் 
ஆணடுவபரயில் ் ்காழும்பு மாந்கரத்தின் 
்பலவர்களா்க ை்விவகித்்வர்கள் 
அபைவரும் முடிககுரிய பிரித்்ானிய 
சாம்ராஜயத்தின் ைணிப்பின்்ைரி்ல்ய 
நியமிக்கப்ைட்டவர்கள். அ்ைால் அவர்கள் 
பிரித்்ானிய பிரபஜ்களா்க விளஙகிைார.

அ்ன்பின்ைர, ரடண்சாதி சரவணமுத்து 
என்்ற ்மிைர்ான் மு்ல் மு்லில் 
்்காழும்பு மாந்கரின் ந்கரபி்ாவா்க 1937 
இல் ்்ரிவாைார. எனினும் இவரது 
ை்விக்காலம் அ்் ஆணடில், டிசம்ைர 
மா்ம் முடிவுககு வந்திருந்்ாலும் 
1946 ஆம் ஆணடுவபரயில் மாந்கர 
அங்கத்்வரா்கத்்ான் தி்கழ்ந்்ார.

இவபரயடுத்து மருத்துவ ்கலாநிதி வி. என். 
்சாகமன் ்மயராைார. இவர அ்ன்பி்றகு 
் ச ை ட ்ட ர ா ்க வு ம்  வி ள ங கி ய வ ர. 
இவபரயடுத்து ்மயராைவர ஏ.ஈ. 
குணசிங்ஹ. இவபரயடுத்து மீணடும் 
ரடண்சாதி சரவணமுத்து ்மயராைார.
ஏ.ஈ. குணசிங்க பின்ைாளில் மாந்கர சபை 
உறுப்பிைராை ரணசிங்க பி்ரம்ாசவின் 
ஆஸ்்ாை குருநா்ர. இவரி்டம் அரசியல் 
ையின்்ற பி்ரம்ாச, ்காலப்்ைாககில் 
நா்டாளும ன்்ற உறுப்பிைரா்க வும் 
துபண அபமச்சரா்கவும் வீ்டபமப்பு 
அபமச்சரா்கவும் பிர்மரா்கவும் இறுதியில் 

ஜைாதிைதியா்க வும் ைடிப்ைடியா்க 
உயரந்் இ்டத்தில் அமரந்து முடிசூ்டா் 
சக்கரவரத்தியா்கத்தி்கழ்ந்் அ்் 
மாந்கரில் ்்கால்லப்ைட்டார.

ரடண்சாதி சரவணமுத்து, ஏ.ஈ. குணசிங்க, 
்ஜாரஜ ஆர.டீ. சில்வா, ஆர.ஏ.டீ. ்மல், 
குமரன் ரடணம், ருத்ரா, என்.எம். ்ை்ரரா, 
வி.ஏ. சு்க்்ாச, வின்சன்ட ்ை்ரரா, ஜபீர 
ஏ. ்கா்ர, ஏ. எச்.எம். ்ைௌசி, ஸ்ரீ்சை 
கு்ர, ்்க. ்க்ணசலிங்கம், ்கரு ஜயசூரிய, 
பிரசன்ை குணவர்ைா, ஓமர ்காமில், 
உபவஸ் மு்கம்மட இம்தியாஸ், ஏ.் ஜ. எம். 
மு�ம்மில் உடை்ட சிலர  ்்காழும்பு மாந்கர 
மு்ல்வராகிைர. இவர்களின் சிலரது 
்ையர்களில் ்பலந்கரத்தில் வீதி்களும் 
அபமந்துள்ளை.

இறுதியா்க நப்ட்ைற்ற ்்ர்லில் 
மு்ல்்்டபவயா்க ஒரு ்ைணமணி 
்ைாடடியிடடு அதி்கப்ைடியாை வாககு்கள் 
்ைறறு மு்ல் ்்டபவயா்க ்்காழும்பு 
மாந்கர வரலாறறில் மு்ல் ்ைண ்மயர 
என்்ற ்ைருபமபயப்்ைற்றார.

அவர்ான் திருமதி ் ராஸி ் சைாநாயக்கா. 
திருமதி அைகுராணியா்க 1985 இல் 
்்ரிவாைவர்ான் இவர. ்ராஸி 
சாரந்துள்ள ஐககிய்்சியக்கடசி 
இம்முப்ற இத்்்ர்லில் ஒரு இலடசத்து 
3 1  ஆயி ரத் தி ற கு ம்  அ தி ்க ம ா ை 
வாககு்கபளயும் 60 ஆசைங்கபளயும் 
் ை ற று  ் ் ா ்ட ர ந் து  ் ்க ாழு ம் பு 
மாந்கரசபைபய ்ங்கள் ்கடசிககு 
்க்கபவத்துக்்காணடுள்ளது.

இவர முன்ைர ம்லசியாவுக்காை 
இ ல ங ப ்க த்  தூ து வ ர ா ்க வு ம் 
ைணியாறறியிருப்ைவர. இவருப்டய 
குடும்ைத்ப்ச்்சரந்் ்சைாநாயக்கா 
என்ைவர முன்ைர இலஙப்கயில் 
்ைாலிஸ்மா அதிைரா்கவும் இருந்்ார.

இலஙப்கயில் அரசியலில் பிர்வசிககும் 
எவருககும் மு்லில் வாசல் தி்றப்ைது 

ஒரு ்சய்தியாளன் ்ான் ைாரத்து 
அ றி ந் ் ப வ  எ ல் ல ா வ ற ப ்ற யு ம் 
்சய்தியா்க ்்காடுத்துவிட்்டன் என்்ற 
திருப்தி உணரவு்டன் என்றும் அ்டங்க 
முடியாது. ஆைால், ்காலங்க்டந்்ாவது 
்ான் சாடசியா்க இருந்் வரலாறறின் 

கிராம சபை, ந்கர சபை, பிர்்ச சபை, 
மாவட்ட சபை, மாந்கர சபை மு்லாை 
அபமப்பு்கள்்ான். அரசியலில் ஈடுைட்ட 
்கணவரமார மப்றந்்தும் அவவி்டத்திறகு 
வந் ் மபைவிமாரும் அரசியல் 
்பலவி்களாகியுள்ளைர.

ை ண ்ட ா ர ந ா ய க ்க ா வி ன்  தி டீ ர 
மப்றபவயடுத்் அவருப்டய மபைவி 
ஸ்ரீமா்வா உலகின் மு்ல் ்ைண 
பிர்மரா்க இலஙப்கயில் ்்ரிவாைார. 
இவருககு அ்றகு முன்ைர அரசியல் 
அனுைவம் எதுவும் இருக்கவில்பல. 
முன்ைாள் பிர்மரின் ைாரியார என்்ற 
்குதி மாத்திர்ம இருந்்து. எனினும் 
அவர பிர்மராைதும் இலஙப்கயில் 
ைல முன்்ைற்ற்கரமாை மாற்றங்கள் 
நி்கழ்ந்்ை.

இ ல ங ப ்க  பி ரி த் ் ா னி ய 
ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுைடடு, ் சாஷலி� 
ஜைநாய்க குடியரசாைதும் இவரது 
்காலத்தில்்ான். அத்து்டன் அணி்சரா 
நாடு்களின் ் பலவியா்கவும் ் ்ரிவாைவர. 
்ைது ை்விக்காலத்தில் மு்ல்்்டபவயா்க 
இலஙப்கயில் அணி்சரா நாடு்களின் 
மாநாடப்டயும் முன்னின்று ந்டத்திப் 
்ைருபம ்்டிக்்காண்டவர.

அரசியலில் ஈடுைடும் ்ைண்களுககு 
ஸ்ரீமா்வா ைண்டாரநாயக்கா ஒரு 
முன்மாதிரியா்க இருப்ைது்ைான்று 
உள்ளுராடசி அரசியலில் ஈடுை்ட முன்வந்து 
்மயராகும் ்குதிபய ்ை்றவிரும்பும் 
இலஙப்கயின் மூவிை ்ைண்களுககும் 
திருமதி ்ராஸி ்சைாநாயக்கா 
முன்மாதிரியா்கத்தி்கழுவார.
(்்ா்டரும்)
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சில ைக்கங்கபள பூரத்தி ்சய்் திருப்தி 
இப்்ைாது துபரரத்திைம் அணணருககு 
ஏறைடடிருக்கலாம்.

துபரரத்திைம் அணணன் ைறறி 
ைலவி்மாை ைாரபவ்கபள ைலரும் 
முன்பவத்திருககி்றார்கள். அவர ்்காைம் 
்்காள்ளுகின்்ற ்ைாது உதிரககின்்ற 
வாரத்ப்்கள் சில வரு்டங்களுககு 
முன்ை்ா்க ஐ்ராப்பிய - இந்திய 
மணணில் சரச்பசயா்க உரு்வடுத்்ப் 
எவரும் ம்றந்திருக்க முடியாது.

ஆைால், இபவ எல்லாவறப்றயும் ்க்டந்், 
ஒரு ்ைாறுப்ைாை ைத்திரிப்கயாளபர, 
அவரின் மை உணரபவ இந்் நூலில் 
நான் ைாரககி்்றன். இலஙப்கயில் 
நான் இல்லா் ்காலத்ப் ்சரந்்பவ 
இவறறில் ைல ்கடடுபர்கள். நாைறியா 
ம ட ்ட க ்க ள ப் பி ன்  ் ச ா ்க ங ்க ள் 
ைலவறப்ற இந்் புத்்்கத்தில் அவர 
ைதிவு ்சய்திருககி்றார. உணபமயில் 
அணபமக்காலமா்க மட்டக்களப்பு 
்சய்தியாளர்கபள ைாரத்து ைலரும் 
முன்பவககும் விமரசைங்களுககு 

்க ா ரண ங ்க ப ள  இ ந் ்  பு த் ் ்க ம் 
்சால்லாமல் ்சால்லியிருககி்றது.
மட்டக்களப்பு அசம்ைாவி்ங்களின் 
்மப்டயா்க இருந்் ஒரு ்காலத்தில் 
அவறப்ற எல்லாம் ்நரடியா்க ைாரத்தும் 
்ைசமுடியாமல் இருக்க ்நரந்்பம, 
ஒரு ைத்திரிப்கயாளனுககு எவவளவு 
்்காடுபமயாை அனுைவம் என்ைப் 
என்ைால் புரிந்து்்காள்ள முடிகி்றது. 
அ்்்வபள அபவ அபைத்ப்யும் 
ைத்து வரு்டங்கள் ்கழிந்் பி்றகும் 
அப்ைடி்ய ்காடசிப்ைடிமங்களா்க ைதிந்து 
பவத்திருப்ை்ற்கா்க மட்டக்களப்பு 
து ப ர ர த் தி ை ம்  அ ண ண ரு க கு 
நன்றிக்க்டன் ைடடிருககி்றது.

விடு்பலப்புலி்கள், அரசாங்கத் ்ரப்பு, 
இப்டயில் நின்்ற  ஆயு்ககுழுக்கள் 
மறறும் அரசியல்வாதி்கள் என்று 
அபைத்து ்ரப்பிைர மீது ைக்கசாரபின்றி 
விமரசைங்கபள முன்பவத்திருப்ைது 
உண ப ம யி ல்  இ ன் ப ்ற ய  ்க ா ல 
்கட்டத்திலாவது  மி்கவும்  ்்பவயாை 
ஒன்று.

ஒவ்வாரு ்கடடுபரயும் ஒவ்வாரு 
வி்டயத்ப் ்ைசமுயன்்றாலும் அவறறில் 
ஒரு ்்ா்டரச்சிபய ்காணமுடிகி்றது. 
எந்் இ்டத்திலும் குற்றச்சாடடுக்கபள 
முன்பவக்க ஒரு ்கணமும் அவர ்யக்கம் 
்காட்டவில்பல. மட்டக்களப்பு வரலாறறில் 
ஒரு ்கறுப்பு அத்தியாயத்ப் ஒரு 
்ைாறுப்பு மிக்க ்சய்தியாளரா்க அவர 
ைதிவு ்சய்துவிடடுப் ்ைாயிருககி்றார. 
அவரின் ஒவ்வாரு ்கடடுபரயிலும்,  
அஙகு ைத்திரிப்கயாளர்கள் உப்ைந்து 
்ைால அபைத்து ்கால்்களாலும் அடிைடடு 
்நாந்்ப் அை்கா்க விைரித்திருககி்றார.

அவர்களின் ்்கௌரவம் குப்றயாமல் 
அவர்கபள ப்கயாணடிருககி்றார. இந்் 
நூல் குறித்து ைா்்கமாை விமரசைங்கள் 
எதிர்காலத்தில் வரலாம். ஏற்கை்வ கூ்ட 
முன்பவக்கப்ைடடிருக்கலாம். ஆைால், 
இந்் ்சய்தி்களின் மறுைக்கத்துக்கா்க 
உங்களுககு ்பலவணஙகுகி்்றன். ஒரு 
ஊ்ட்கைா்க.

அன்பு்டன்

சீவ்கன் பூைாலரடணம்
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மபல்கபள ்ைசவிடுங்கள் ைத்தியில், 
இதுவபர இரணடு முககிய வி்டயங்கள் 
ைறறி ஆராயப்ைட்டது. மு்லாவது 
சு்ந்திர இலஙப்கயில் 1948  ல் 
மபலய்கத் ்மிைர்களின் குடியுரிபம 
ைறிக்கப்ைட்டதும் அது பின்ைர ்கட்டமா்க 
கிப்டக்கப்்ைற்றதும். இரண்டாவது 
1964 ஆம் ்சய்து்்காள்ளப்ைட்ட சிறிமா 
- சாஸ்திரி ஒப்ைந்்மும் அ்ைால் 
ல ட ச க ்க ண க ்க ா ை  ம ப ல ய ்க த் 
்மிைர்கள் இந்தியாவுககு திருப்பி 
அனுப்ைப்ைட்டபமயும்.

்மறைடி இரணடு வரலாறறு சம்ைவங்களும் 
இலஙப்கயில் அன்ப்றய நிபலயில் 
சுமார 130 ஆணடு்கள் வாழ்ந்் மக்கபள 
இலஙப்கயில் ்்சிய நீ்ராட்டத்தில் 
இருந்து விலககிபவக்க எடுக்கப்ைட்ட 
ந்டவடிகப்க்களா்க்வ அபமகின்்றை.

எை்வ மபலய்கத் ்மிழ் மக்களின் 
அரசியல், ்ைாருளா்ார,  சமூ்க 
குறி்காடடி்கள் நாடடின் ஏபைய 

இை சமூ்கத்தில் இருந்து ்வறுைடடு 
நிறை்றகு இந்் ந்டவடிகப்க்க்ள 
்காரணமாகும். இ்ைால், இலஙப்கயின் 
்ைாது நிரவா்க முப்றபமயில் இருந்து 
முறறு முழு்ா்க விலககிபவக்கப்ைட்ட 
ம ப ல ய ்க  ம க ்க ள்,  அ வ ர்க ளி ன் 
்்ாழில் துப்றபய நிரவகித்் ்்ாட்ட 
மு்காபமத்துவத்திைா்ல்ய சமூ்க ் ைாது 
நிரவா்க வி்டயங்கபளயும் ்மற்்காணடு 
வந்் , ்மற்்காணடு வருகின்்ற 
நிபலபம ்்ா்டரந்து ்்காணடிருககின்்ற 
நிபலயில், அத்்ப்கய சமூ்க ்ைாது 
நிரவா்க வி்டயங்கள் என்ை அவறறில் 
இருந்து எப்்ைாது விடுைடடு இலஙப்க 
அரச ்ைாது நிரவா்க முப்றபமககுள் 
உள்வ ா ங ்க ப் ை ட ்ட ா ர்க ள்  அ ல் ல து 
உள்வாங்கப்ை்டவுள்ளார்கள் என்ைது 

ைறறி்ய இந்் வாரம் மு்ல் “மபல்கபள 
்ைசவிடுங்கள்” ைந்தி ஆராயவுள்ளது. 

மலையக மககளும் அரச ப�ொது 
நிர்ொகமும்: 
இலஙப்க வாழ் மபலய்கத் ்மிழ் மக்கள் 
்ைருந்்்ாட்டப்

 பி ர ் ் ச த் தி ் ல ் ய  ் ை ரு ம் 
எணணிகப்கயில் வாழ்கின்்றைர. 
இன்ப்றய தி்கதியில் அந்் எணணிகப்க 
ைத்து லடசத்ப் எடடுகி்றது. எஞ்சிய ஐந்து 
லடசத்திைர  ்ைருந்்்ாட்ட நிரவா்க 

எல்பல்களுககு ்வளி்ய  ந்கரம் , ந்கபர 
அணடிய ைகுதி்களிலும் ்பலந்கரிலும் 
வாழ்கின்்றைர. 

் ை ரு ந் ் ் ா ட ்ட த்  து ப ்ற யி ல் 
் ் ா ழி ல ா ள ர ்க ள ா ்க  அ ல் ல து 
்்ாழிலாளர அல்லா் வர்களா்க 
(முன்பு ்்ாட்டத் ்்ாழிலாளர்களா்க 
இருந்்வர்கள் அ்்்ைால இப்்ைாது 
்்ாட்டத்்்ாழிலாளரா்க ்வபல 
்சய்யாது பி்ற ்்ாழில்்கபள ் சய்்வார) 
இருககும் நிபலயில் அவர்களுக்காை 
அடிப்ைப்டஉரிபம்கள் எவவா்்றல்லாம் 
விலககி பவக்கப்ைட்டை என்ைப் 
பின்வருமாறு ைடடியலி்டலாம்.

உள்ளூராடசி நிரவா்கமாை ்கம்சைா 
(கிராமிய சபை) முப்றயிலும் பின்ைர 
அது பிர்்ச சபை முப்றயா்க 
மாற்றப்ைட்ட்ைாதும் அதில் ைங்்கற்க 
வாய்ப்பு வைங்கப்ை்டாபம.
மபலய்கப் ்ைருந்்்ாட்ட மக்கள் வாழும் 
பிர்்சங்களில் வாழும் மக்களுககு 
பிரித்்ானியர ஆடசி ்காலத்தில் 
அவர்களிைால் ்கட்டப்ைட்ட “பலன்” 
குடியிருப்பு முப்ற்ய ்ைணப்ைடடு 
வந்துள்ளபம. இ்்ைாடு இபணந்து 
முப்றயாை ்கழிவப்ற வசதி்களும் 
வைங்கப்ை்டாபம.

நாடடில் எல்லா மக்களுககும் இலவச 
்கல்வியின் ்ந்ப் எைப் ்ைாற்றப்ைடும் 
சி . ்ட பி ள் யு . ்ட பி ள் யு  ்க ன் ை ங ்க ர 
அறிமு்கம் ்சய்் அரச இலவச ்கல்வி 
கிப்டப்ைதில் இருந்து இவர்கள் விலககி 
பவக்கப்ைட்டபம.

நாடடில் இலவச சு்கா்ார முப்ற அரசிைால் 
நப்டமுப்றப்ைடுத்்ப்ைடுப்கயில் இந்் 
மபலய்கப் ்ைருந்்்ாட்ட பிர்்சத்தில் 
வாழும் மக்களுககு அது கிப்டக்கப் 
்ை்றாபம.

அரச நிரவா்கப் ்ைாறிமுப்றயாை 
கிராம ்சவ்கர பிரிவு்கள், பிர்்ச 
்சயல்கங்களின் ஊ்டாை ்சபவ்கபள 

்ைறறுக ்்காள்வதில் இவர்களுககு 
இருந்் ்ப்ட்கள். ்ைருந்்்ாட்டங்கபள 
நிரவகித் து வந் ் அந்நியராடசி 
்க ா ல  ்க ம் ை னி ்க ளு ம்  பி ன் ை ர 
கூடடுத்்ாைைங்களு்ம அவர்களது 
பி்றப்பு இ்றப்பு ைதிவு்கபள ்மற்்காணடு 
வந்்பம. ்்சிய அப்டயாள அடப்ட 
இலக்கத்தின் இறுதியில் V என்்ற எழுத்து 
்சரக்கப்ைட்ட நிபலயில் மபலய்கத் ் மிழ் 
மக்களுககு X என்்ற எழுத்து ்சரக்கப்ைடடு 
்வறுைடுத்தி பவக்கப்ைட்டபம.

்ைருந்்்ாட்டப் ைகுதியில் வாழும் 
மக்களுககு மின்சார வசதி்கபளப் 
்ைறறுக ்்காடுக்காதிருந்் நிபலபம.
்ைருந்்்ாட்டப் ைகுதியில் மக்கள் வாழும் 
ைகுதி்கபள ்சன்்றப்டயும் ைாப்்கபள 
அபமக்க்வா புைரபமக்க்வா உரிய 
நிறுவைம் இல்லாபம.

சுத்்மாை குடிநீபரப் ்ைறுவ்ற்காை 
உரிபமபய அந்் மக்களுககுப் ்ைறறுக 
்்காடுக்காபம.

்்ாழிலாளியா்க ்ாம் வைஙகும் 
உபைப்புக்காை கூலிபயப் ் ைறுவ்ற்கா்க 
அரசாங்க சட்ட திட்டங்களுககு மா்றாை 
ஒப்ைந்் முப்றபம்களுககுள் ஒதுககி 
பவக்கப்ைடடுள்ளபம.

அடிப்ைப்டத் ்்ா்டரைா்டல் முப்றயாை 
்ைால் ்சபவ கிப்டப்ைதில் இந்் 
மக்களுககு இருக்கக கூடிய ைாகுைாடு.
இை அப்டயாளத்ப் உறுதிப்ைடுத்தும் 
சட்ட ஏறைாடு்கள் இல்லாபம.

்காணியுரிபமபயப் ்ைறுவ்றகு உரிய 
்ப்ட்கள் இப்ைடியா்க சு்ந்திரத்துககுப் 
பின்ைராை இலஙப்கயில் மபலய்கத் 
்மிழ் மக்கள் ஒரு நாடடின் பிரபஜ 
எ ன் கி ன் ்ற ் ன்  அ டி ப் ை ப ்ட யி ல் 
் ம க கு  கி ப ்ட க ்க ் வ ண டி ய 
அடிப்ைப்ட உரிபம்களில் இருந்து 
விலககிபவக்கப்ைட்ட வி்டயங்கபள 
ைடடியலி்டலாம். இந்் வி்டயங்கபள 
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இது ்்காஞ்சம் ்சாந்்க ்கப்்ான். 
ஆைால், ்ைாது சைத்்்ா்டர்ைாடு 
சம்ைந்்ப்ைட்டது. இறப்றககு சுமார 50 
ஆணடு்களுககு முன்ைர ந்டந்்து. ஆணடு 
சரியா்க ஞாை்கமில்பல. ந்டந்் இ்டம் 
மட்டக்களப்பு மாமாங்்கஸ்வரர ஆலயம்.

அந்் ஆலயத்துககு மு்ன் மு்லா்க 
தீரத்்்ாறசவ ்வபளயில் இலஙப்க 
ஒ லி ை ர ப் பு க கூ ட டு த் ் ா ை ை த் தி ன் 
(அப்்ைாது “்்றடி்யா சி்லான் ”) 
்நரடி அஞ்சபல ஏறைாடு ்சய்து 
்்காணடுவர்வணடும் என்ைது எைது 
்ந்ப்யார நல்பலயா உப்டயார 
பூைாலரடணத்தின் நீண்டநாள் ஆபச 
அப்்ைாது. வா்ைாலியில் ஆைாமாை 
ைாசம் ்்காண்டவர அவர. மாமாங்கப் 
பிள்பளயார மீதும் அ்் அளவு  ைகதி. 
பிபிசியில் ்வபல ்சய்் எைககு அதில் 
்கால்வாசிகூ்டக கிப்டயாது என்ைது 
்வறு்கப்.

அ்ற்கா்க இலஙப்க வா்ைாலிககு 
விணணப்பிக்க, ஏன் மாமாங்்கஸ்வரர 
ஆலயத்துககு ்நரடி ஒலிைரப்பு ்்பவ 
என்ைப் விளககும் ஒரு ஆவணத்ப் 
்யாரித்துத் ்ருமாறு ்்கட்கப்ைட்ட்ாம். 
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ஆ ை ா ல் ,  அ ் ற கு  மு ன் ை ் ா ்க 
்்காழும்பிலும் யாழ்ப்ைாணத்தில் 
ஆலய விைாக்களுககு அப்ைடி எதுவும் 
்்கட்கப்ைட்ட்ா்க ்்கவல் இல்பல.

அப்ைாவுககு அப்்ைாது கிப்டத்்து 
ஒ ரு பசவப் ைா்டப்புத் ் ்க த் தில் 
இருந்் மாமாங்்கஸ்வரர ைதி்கம் 
ஒன்று்ான். அ்்ைாடு சில ்வள்பளப் 
்ைப்ைர்கபளயும் ஒரு ்்காப்பில் 
எடுத்துக்்காணடு அஙகு ்சன்றுள்ளார. 
அவர்கள் எங்்க ஆவணம் என்று 
்்கடடுள்ளைர. அவர்கள் நிபைப்பு 
‘மட்டக்களப்பில் என்ை சி்றப்்ைாடு 
ஆலயம் இருந்திருக்கப் ்ைாகி்றது, 
ஆ்க்வ இவரால் எதுவும் ்்காடுக்க 
முடியாது. ஆ்க்வ ்நரடி அஞ்சல் அஙகு 
்்பவயில்பல என்று கூறிவி்டலாம்’ 
என்று.

அவர்கள் ஆவணம் ் ்கட்க அப்ைா ் சான்ை 
ைதில் பின்வருமாறு அபமந்்து. அ்ாவது 
‘ஆ்ாரங்கள் எல்லாம் ்சரத்துவிட்்டன். 
ஆைால், அ்பை ஒரு திட்டமா்க 

்யாரிக்கத் ்்ரியவில்பல. ஆ்க்வ 
நீங்கள் முன்ை்ா்க நல்லூர அல்லது 
்வறு ஆலயத்துககு ்்காடுக்கப்ைட்ட 
இப்ைடியாை திட்ட ஆவணத்ப் 
்ந்்ால் அ்பைப்ைாரத்து இ்பை 
எழுதி ்ந்துவிடுகி்்றன்’ என்்றாராம். 
அவர்களுககு உ்ட்ை பிடிைடடுவிட்டது, 
ந ம து  தி ரு கு ் ா ள ம்  இ வ ரி ்ட ம் 
எடுை்டாது என்று. உ்ட்ை அனுமதி 
்ந்துவிட்டார்களாம்.

எைககு ஆணடு ்்ரியவில்பல. 
எப்ைடி்யா அப்ைா மாமாங்க தீரத்்த்துககு 
்நரபலபய ஒழுஙகு ்சய்துவிட்டார.

ஆைாலும் பிரச்சிபை தீரவில்பல.

அப்்ைா்்ல்லாம் ்்ாபல்ைசியின் 
ஊ்டா்கத்்ான் வா்ைாலி ்நரபல 
்சய்வார்கள். மாமாங்கத்துககு அரு்்க 
்்ாபல்ைசி இபணப்பு கிப்டயாது. 
ைாரவீதியில் ்்ாபலவில் இருந்் வீடு 
ஒன்றிலிருந்து இபணப்பு எடுத்துவந்து 
்்காடுத்்ாலும், ்்ாபல்ைசி இபணப்பு 
்நரத்துககு கிப்டக்கவில்பல. ்காபல 

ைத்து மணிமு்ல் இபணப்பு இல்பல. 
12 மணிககு தீரத்்ம். அப்்ைாது அங்்க 
அரு்கா்கச் ்சன்்ற இருவர, அப்ைாவின் 
்ந்ப்பய குறிப்பிடடு ‘உப்டயாரின் 
மக்கள் ்சய்கி்ற ்காரியம் என்ப்றக்க்டா 
சரியா்க வந்்து?’ என்று அப்ைாவின் 
்காதுை்டக கூறிச் ்சன்றிருககி்றார்கள். 
மைம் வருந்திப்்ைாை அப்ைா, ஒரு 
்்ங்காபய வாஙகி மாமாங்கப் 
பிள்பளயாருககு உப்டத்திருககி்றார. 
உப்டந்் ்்ங்காயின் இளநீர ்கணணில் 
ை்ட அ்பை ்வடடி மூபலயால் 
து ப ்ட த் து வி ட டு  நி மி ர ந் ் ் ை ா து 
்்ாபல்ைசிபய பவத்துக்்காணடு 
்ைாறியளார ்கத்திைாராம், ‘இபணப்பு 
கிப்டத்துவிட்டது’ என்று.
அப்ைா ஆன்மீ்க நம்பிகப்க அதி்கம் 
்்காண்டவர. மாமாங்கப்பிள்பளயார மீது 
அதீ் ைகதி ் ்காண்டவர. பிள்பளயார்ான் 
்ன்பைக ்காப்ைாறறிய்ா்க நம்பிைார. 
அன்று தீரத்் நி்கழ்வின் ்நரபல 
்வறறி்கரமா்க மு்ன் மு்லா்க 
ந்டந்்்றியது.

இன்று அ் ் மாமாங் ்கஸ்வரர 
ஆலயத்துககு மி்க அருகில் ்நரடியா்க 
்்ாபலக்காடசியில் அஞ்சல் ்சய்ய 
ஒரு ்்ாபலக்காடசி நிபலய்ம 
வந்துவிட்டது. “்டான்” ்்ாபலக்காடசி 
அலுவல்கம். “்டான்” ்்ாபலக்காடசிபய, 
அப்ைாவின் பிரியசகியாை அரங்கத்தின் 
சாரபில் மட்டக்களப்புககு வர்வறகி்்றன். 
“ஆயிரம் பூக்கள் மலரடடும்”.
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இலஙப்க சு்ந்திரம் ்்ா்டக்கம் 
எத்்பை்யா ஆடசி ்கவிழ்ப்பு சதி்கள் 
அரசியல் ராஜ்ந்திர மட்டத்திலும், 
ஆயு்ப் ்ைாராட்டத்தின் மூலமும் 
முயறசி ்சய்யப்ைட்ட வரலாப்ற நாம் 
அறி்வாம். அது ் ைால மாபலதீவு என்கி்ற 
நாடப்ட்ய ஆககிரமித்து ஆடசிபய 
்கவிழ்த்து, அதி்காரத்ப்க ப்கப்ைறறும் 
முயறசியும் பு்ளாட இயக்கத்்ால் சரியா்க 
30 வரு்டங்களுககு முன்ைர (03.11.1988) 
்மற்்காள்ளப்ைடடிருககி்றது. இப்்ைாது 
இஙகு ்சால்லும் ்கப் சு்ந்திரத்திறகும் 
முறைட்ட ்கப்.

இரண்டாம் உல்க யுத்்ம் (1939-1945) 
உல்க வபரை்டத்ப்்ய திபசதிருப்பிப் 
்ைாட்டது்டன் அந்் யுத்்ம் ஏறைடுத்திய 
ைாரிய சரவ்்ச அரசியல் உ்றவு்களின் 
தி ரு ப் பு மு ப ை ப ய யு ம்  ந ா ம் 
அறிந்திருககி்்றாம்.

யுத்்த்தில் பிரித்்ானிய சாம்ராஜஜியம் 
உல்க அளவில் ்ன் ்கடடுப்ைாடடுககுக கீழ் 
இருந்் நாடு்கபள இந்் யுத்்க ்களத்தில் 
இ்றககியது. ்காலனித்துவ நாடு்களில் 
இருந்து திரட்டப்ைட்ட ைப்டயிைர 
் ை ாது ந ல வ ா ய  இ ர ாணு வ த் தி ன் 
்ையரின் கீழ்்ான் இபணக்கப்ைட்டார்கள். 
்ைாதுநலவாய நாடு்களின் அபமப்பின் 
்பலவியா்க அப்்ைாது பிரித்்ானிய 
அரசி எலிசைத் ம்காராணி இருந்்ார.

இலஙப்கயில் இருந்தும் ்கரிசன் இலஙப்க 
பீரஙகிப் ைப்ட (Ceylon Garrison Artillery 
(CGA)), இலஙப்க ைாது்காப்புப் ைப்ட 
(Ceylon Defence Force (CDF)) இலஙப்க 
்காலாட ைப்ட (Ceylon Light Infantry -CLI), 
இலஙப்க ்்ாண்டர பவத்தியப் பிரிவு 
(Ceylon Volunteer Medical Corps) என்ைை 
ஆரம்பிக்கப்ைடடு ்வவ்வறு நாடு்களில் 
்ைாரிலும், ைாது்காப்பிலும் இ்றக்கப்ைட்டை.

இந்து சமுத்திரப் பிராந்தியத்தில் 
இருககின்்ற ்்கா்்காஸ் தீவு்களில் 
்க்டபமயில் அமரத்்ப்ைடடிருந்் இலஙப்க 
்கரிசன் பீரஙகிப் ைப்ட அஙகிருந்் 
பிரித்்ானிய ைப்டயிைருககு எதிராை 
ஒரு கிளரச்சிபய ஆரம்பித்்து. அந்்க 
கிளரச்சி ஒரு வப்க இராணுவ ஆடசி 
்கவிழ்ப்பு சதிக்காை ஒரு ்்ா்டக்கமா்க 
்கரு்ப்ைட்டது.

 எவவா்றாயினும் இறுதியில் அந்் 
ச தி மு ய ற சி  மு றி ய டி க ்க ப் ை ட டு 
அதில் சம்ைந்்ப்ைட்ட இலஙப்கப் 
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ைப்டயிைர ைலர பிரித்்ானிய வி்ச்ட 
நீதிமன்்றத்திைால் மரண ்ண்டபை 
நிப்ற்வற்றப்ைடடு ்்கால்லப்ைட்டார்கள். 
இரண்டாம் உல்க யுத்்த்தில் பிரித்்ானிய 
சாம்ராஜஜியத்தின் இராணுவத்துககு 
எதிரா்க ்மற்்காள்ளப்ைட்ட ஒ்ர 
இராணுவ சதி முயறசியா்க இந்் சம்ைவம் 
ைதிவாைது.

ஜப்பானின் ்லம்

1941 டிசம்ைர ஜப்ைான் அ்மரிக்காவின் 
்ைரல் துப்றமு்கத்ப் ்ாககி ைலத்் 
்ச்த்ப் உணடுைணணிய்்ாடு ைசுபிக 
மறறும் ஆசிய பிராந்தியங்களில் ்ைது 
ஆககிரமிப்பையும் ்சல்வாகப்கயும் 
்வ்கப்ைடுத்தியது. அ்் டிசம்ைர 
பிரித்்ானியாவின் ்கடடுப்ைாடடில் இருந்் 
்்ஹாங்்காஙகில் ்ைார ்்ாடுத்து 
அப்யும் ப்கப்ைறறியது.

1942 ்ைப்ரவரியில் பிரித்்ானியாவின் 
்கடடுப்ைாடடில் இருந்் சிங்கப்பூபரயும் 
ப்கப்ைறறுகி்றது. பிரித்்ானியா இவறப்ற 
்ைருத்் ்்ால்வி்களா்க ்கருதியது.  
2ஆம் உல்க யுத்்த்தில் அது மி்கவும் 
்மாசமாை்்ாரு ்்ால்வி என்று 
அன்ப்றய பிர்மர வின்சன்ட ்சரச்சில் 
்வளிப்ைப்டயா்க ்கருத்து ்வளியிட்டார.

அ்் ்ைப்ரவரியில் ஜாவா தீவு்களில் 
ஜப்ைான் ்மற்்காண்ட ்ாககு்ல் 
பிரித்்ானியாவுககும் அ்ன் ்நச 
நாடடுப் ைப்ட்களுககும் அதி்க இைப்பை 
ஏறைடுத் தியிருந் ் து.  ஜப்ைானிய 
்ற்்காபலப்ைப்ட்கள் ந்டத் திய 
விமாைத் ்ாககு்லின் மூலம் ைல 
்ைாரக்கப்ைல்்களும் மூழ்்கடிக்கப்ைட்டை.

அ்் ஆணடு ஏப்ரலில் பிரிடடிஷ் 
்க ா ல னி த் து வ  ந ா ்ட ா ை  ந ம து 
இலஙப்கயின் ்்காழும்பு மறறும் 
திரு்்காணமபல துப்றமு்கங்களின் மீது 
்மற்்காள்ளப்ைட்ட விமாைத் ் ாககு்லில் 
பிரித்்ானிய ்ைாரக்கப்ைல்்கள் அழித்து 
மூழ்்கடிக்கப்ைட்டை.

்ந்ாஜி சுைாஸ் சந்திர்ைாஸ் ஜப்ைான், 
்ஜரமன் ்ைான்்ற நாடு்களின் ஆ்ரவு்டன் 
இந்திய ்்சிய இராணுவத்ப் (INA) 
அபமத்து அவர்களு்டன் ்சரந்து 
பிரித்்ானியாவுககு எதிராை ்ைாரில் 
இந்திய வீரர்கபள ்களமி்றககியிருந்் 
்ருணம் அது.

ஜஜ.ஆரின் வகி்பாகம்?

இப்ைடிப்ைட்ட பின்ைணியில் ்ான் 
இலஙப்கயின் அரசியலில் அன்று 
தீவிர ்சயறைாடு்களில் ஈடுைடடிருந்் 
சி வி ல்  கு ழு க ்க ள்  ம த் தி யி ல் 
பிரித்்ானியாவி்டமிருந்து இலஙப்கபய 
விடுவிக்க ஜப்ைாைால் உ்வ முடியும் 
என்கி்ற ்கருத்து ்பலதூககியது. 
அ ் ற ்க ா ை  மு ய ற சி ்க ளி லு ம் 

இ்றஙகுகி்றார்கள். இந்் ்காலப்ைகுதியில் 
இளம் அரசியல் ்பலவரா்க இருந்் 
்ஜ.ஆர. ஜப்ைான் ராஜ்ந்திரி்களு்டன் 
்்ா்டரபு்்காள்கி்றார. ஆைால் இந்் 
முயறசிபய முதிரந்் ்பலவரும் 
பிரிடடிஷ் விசுவாசியுமாை டீ .எஸ்.
்சைநாயக்க எதிரககி்றார. ்ஜ.ஆருககு 
புத்திமதி கூறித் ்டுத்்ார. ்ஜ.ஆரு்டன் 
்சரந்து டீ .எஸ்.்சைநாயக்கவின் 
ம்கன் ்டடலியும் இந்் சதியில் 
சம்ைந்்ப்ைடடு இருந்்்ா்க பிற்காலத்தில் 
அவுஸ்தி்ரலிய இராணுவ சஞ்சிப்க (The 
Indian Connection at the AWM - Nr.97) 
ஒன்று ்்ரிவிககி்றது.

“்்கா்்காஸ் தீவு்கள்” ஜப்ைானின் ்ைார 
ந்டவடிகப்க்கபள ்கண்காணித்து, 
எ தி ர க கு ம்  ் ்க ந் தி ர  அ ர ண ா ்க 
பிரித்்ானியாவுககு இருந்துவந்்து. 
அருகில் இருந்் நாடு என்கி்ற 
வப்கயில் அஙகு இலஙப்கயில் இருந்து 

்கரிசன் பீரஙகிப் ைப்டபய உ்விக்கா்க 
ஈடுைடுத்தியிருந்்து.
ஜப்பான் நம்்மை விடுவிக்கும்

அஙகு பிரிடடிஸ் ்கப்்டன் ்ஜாரஜ 
்காடிைர என்ைவரின் ்பலபமயில் 
இலஙப்கப் ைப்டயிைர 56 ்ைர மடடு்ம 
ஈடுைடுத்்ப்ைடடிருந்்ார்கள். இலஙப்கப் 
ைப்டபயச் ்சரந்் ்ைாம்ைடியர கி்ரசன் 
்ைரைாண்்டா என்ைவரின் ் பலபமயில் 
அந்் தீபவ ஜப்ைான் இராணுவம் 
ப ்க ப் ை ற று வ ் ற ்க ா ை  ச தி ்க ப ள 
்சய்கி்றார்கள். அ்ற்கா்க 08.05.1942 
ஆம் தி்கதிபய நிரணயிககி்றார்கள். 
கி்ரசன் ்ைரைாண்்டாவுககு ஆ்ரவா்க 
இலஙப்கப் ைப்டயிைர 30 ்ைர ்மது 
ஆ்ரபவ ்்ரிவித்திருககி்றார்கள்.

மு்ற்கட்டமா்க அஙகிருந்் பிரித்்ானிய 
்கட்டபளத் ்ளைதி்கள் இருவபர 
ப்கது ்சய்து, அவர்களின் மூலம் 
அஙகிருககும் ஏபைய ைப்டயிைபர 
நிராயு்ைாணி்களாககி அவறப்ற 
ப்கப்ைறறுவ்் திட்டம்.

 அ்ன் பின்ைர இந்து சமுத்திரத்தில் 
இத்தீவுககு சறறு ்்ாபலவில் இருந்் 
கிறிஸ்மஸ் தீபவ அப்்ைாது மாரச் 3 
அன்று ஜப்ைான் ப்கப்ைறறியிருந்்து. 
ஆ்க ்்கா்்காஸ் தீவு ப்கப்ைற்றப்ைட்டதும் 
ஜப்ைான் ைப்டயிைருககு சமிகபஞ 
்்காடுப்ை்ன் மூலம் ஜப்ைாபை 
வரவபைத்து ஒப்ைப்டப்ைது, அ்ன் 
பின்ைர ஜப்ைானின் உ்வியின் மூலம் 
இலஙப்கபய பிரித்்ானியாவி்டமிருந்து 
விடுவிப்ைது என்ை்் திட்டம்.

ஜ�பால்வியில் முடிந� புரட்சி

ஆைால் மாரச் 8 ஆம் தி்கதி மு்ல் 
்கட்ட ந்டவடிகப்கயின் ்ைாது இரணடு 
்ரப்புககும் இப்டயில் துப்ைாககிச் 
சணப்ட நீடிககி்றது. சரியாை இலகப்க 
்ாக்கமுடியாது ்ைாைபமயாலும், 
்ானியஙகி துப்ைாககி்கள் சரியா்க 
்்ாழிறை்டா்்ாலும் அந்் சணப்ட 
்்ால்வியில் முடிகி்றது. இலஙப்கப் 
ைப்டயிைராை சமாரிஸ் ஜய்ச்கர 
என்ைவரும் அஙகு ்்கால்லப்ைடுகி்றார. 
பிரித்்ானிய ைப்டயிைரும் ்காயமுற்றைர.

கிளரச்சி ்்ால்வியுற்ற நிபலயில் 
கி்ரசன் ்ைரைாண்்டா ்பலபம 
யிலாை குழு சரணப்டந்்து. ்்காழும்பில் 
ப வ த் து த்  ் ா ன்  ச ர ண ப ்டவு ம் 
விலஙகி்டப்ை்டலும் நி்கை ்வணடும் 

என்று அவர்கள் நிைந்்பை விதித்்ார்கள். 
ஆைால் அது ந்டக்கவில்பல. சில்வபள 
அவர்கள் உபர நி்கழ்த்தி ்்சைக்ர்களா்க 
்காட்ட முயறசிப்ைார்கள் என்று பிரிடடிஷ் 
அரசு ்கருதியிருக்கக கூடும். அவர்கள் 
அபைவரும் இலஙப்கககு ப்கதி்களா்க 
அனுப்ைப்ைட்டார்கள்.

சமாரிஸ் ஜய்ச்கர உள்ளிட்ட ஏழு 
்ைருககு ்்கா்்காஸ் தீவி்ல்ய 
மரண்ண்டபை வைங்கப்ைடடு ்ம 
10 அன்று இராணுவ மரியாப்யு்டன் 
அ்டக்கம் ்சய்யப்ைட்டார்கள்.

ஏபை்யாருககு மன்னிப்பு வைஙகும்ைடி 
அன்ப்றய சிங்கள அரசியல்வாதி்கள் 
ைலர பிரித்்ானியாபவக ்்காரிய்ைாதும் 
அன்ப்றய ஆளுநர ்சர அன்ரூ 
்கல்்்ட்்காட (Sir Andrew Caldecott) 
அக்்காரிகப்கபய நிரா்கரித்்ார. கி்ரசன் 
்ைரைாண்்டா ்ைக்காை மன்னிப்பு 
முயறசிபய நிரா்கரித்்ார. கி்ரசன் லங்கா 
சமசமாஜ ்கடசிபயச் ்சரந்் ்்சைக்ர.

இராணுவ நீதிமன்்றத் தீரப்பின் பிர்காரம் 
1942 ஓ்கஸ்ட மா்ம் மூன்று ்வவ்வறு 
திைங்களில் கி்ரசன் ்ைரைாண்்டா 
(ஓ்கஸ்ட 5), ்கார்லா ஒ்கஸ்டின், ்ைனி 
் சில்வா ஆகி்யார ்வலிக்கப்ட 
சி ப ்ற ச் ச ா ப ல யி ல்  தூ க கி ட டு 
்்கால்லப்ைட்டார்கள். அககிளரச்சியில் 
சம்ைந்்ப்ைட்ட ்மலும் 7 ்ைருககு ்கடூழிய 
சிப்றத்்ண்டபை விதிக்கப்ைட்டது.

பி ரி த் ் ா னி ய ா வு க கு  எ தி ர ா ை 
்ைாதுமக்களின் மைவுணரவு ்மலும் 
்மாசமப்டந்்து. அன்று சிவில் ைாது்காப்பு 
ஆபணயாளரா்க இருந்் ்சர ஒலிவர 
குணதிலக்க இந்் விவ்காரத்ப்க 
ப்கயாண்ட ்ைாது ்ன்பை அன்ப்றய 
பிரித்்ானிய ்ளைதியா்க இருந்் ்சர 
்்காப்றி ்லய்ட்டன் (Sir Geoffrey Layton) 
“்கறுப்புத் ்்வடியா ம்கன்” (Black bastard) 
என்று திடடியப் முப்றயிடடிருககி்றார.

இ க கி ள ரச் சி யி ன்  பி ன்ைணி யி ல் 
அவர்கபளத் தூணடிவிட்ட அல்லது 
அவர்கபள பின்ைணியில் இருந்து 
இயககிய அரசியல் ்பலவர்கள், சகதி்கள் 
யார என்ைது ைறறி அப்்ைாது ைகிரங்கமா்க 
உணபம்கள் எதுவும் ்வளிவரவில்பல.

ஆைால் பிற்காலத்தில் அப்்ைரைட்ட ஒரு 
ராஜ்ந்திர சதியில் ஜப்ைானு்டன் ்ஜ.ஆர. 
ஈடுைடடிருந்்ார என்கி்ற உணபம்கள் 
்வளிவந்்ை. ைல இ்டங்களிலும் 
ைதிவாயிை. அது்ைால ஜப்ைானுககு 
்ஜ.ஆர ்சய்் இன்்ைார ம்கத்்ாை 
உ்விக்கா்க இன்றும் ஜப்ைானிய மக்கள் 
்ஜ.ஆபர வணஙகுகி்றார்கள். 

் ஜ . ஆ ரி ன்  நி ப ை வு  இ ல் ல ம் , 
சி ப ல  எ ன் ் ்ற ல் ல ா ம்  அ ங கு 
பவத்திருககி்றார்கள். அ்பை ்னியா்க 
அடுத்் வாரம் ைாரப்்ைாம்.
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01.  1950ம் ஆணடு ்கபலவாணர என்.எஸ்.
கிருஸ்ணன் அவரது மபைவி நடிப்க 
மதுரம் நடி்கர வி.் ்க.ராமசாமி ஆகி்யார  
்ங்கள் குழுவிை்ராடு வருப்க ்ந்து 
ஆசிரியர  ையிறசிக ்கலாசாபலயில் 
்வட்ட்வளியரஙகில் ''ைணம்''என்னும் 
நா்ட்க்மான்ப்ற ்ந்திருந்்ைர.

02. குமாரி சச்சு:                                   ்கா.சின்ைத்துபர 
அவர்கள் ந்டாத்திவந்் '்கல்கிபீடி' ' 
்கம்்ைனியின் அபைப்பை்யறறு, 1965ம் 
ஆணடு முறைகுதியில் நடிப்க குமாரி சச்சு 
அவர்களும் அவரின் ந்டைக குழுவிைரும் 
மட்டக்களப்பு முற்ற்வளி பம்ாைத்துககு 
வருப்க ்ந்து, ந்டை நி்கழ்சி்கபள 
''்கல்கிபீடி''ஸ்்ாைைத்்ாரின் ஆ்ரவில் 
இலவசமா்க வைஙகிைர.                                        

அந்நி்கழ்ச்சியில்.

01.    ''அம்மம்மமா கமாற்று வந்து ஆடை 
த�மாட்டுப் பமாடும.''    

02.    ்கணணன் என்னும் மன்ைன் 
்ைபரச் ்சால்லச் ்சால்ல.''்ைான்்ற 
ைா்டல்்களுககும் குமாரி சச்சு ந்டை 

ஜைாதிைதி சந்திரி்காவின் ்பலபமயின் 
கீைாை 2000 ஆம் ஆணடில் ை்வி்யற்ற 
பிர்மர ரணில் விககிரமசிங்கவின் 
ை ா ர ா ளு ம ன் ்ற ம்  ஒ ரு  வ ரு ்ட ம் 
முடிந்் பின்ைர ஜைாதிைதியிைால் 
்கபலக்கப்்ைறறு 2001ஆம் ஆணடு 
டிசம்ைர 5ஆம் நாள் ்ைாதுத்்்ர்ல் 
நப்ட்ைற்றது. இந்்ப் ்ைாதுத்்்ர்லில் 
்மிைர விடு்பலககூட்டணி, அகில 
இலஙப்க ்மிழ் ்காஙகிரஸ், ஈ.பி.ஆர.
எல்.எஃப் , ்ர்லா இபணந்் வீ. 
ஆைந்்சங்கரி ்பலபமயிலாை 
“்மிழ் ்்சியக கூட்டபமப்பு” ்மிைர 
விடு்பலககூட்டணியின் “உ்யசூரியன்” 
சின்ைத்தின் கீழ், வ்டககுக கிைககில் 
்ைாடடியிட்டது. இத்்்ர்லில் அம்ைாப்ற 
மாவட்டத்தில் ் மிைர விடு்பலககூட்டணி 
சாரபில், உ்யசூரியன் சின்ைப் ைடடியலில் 
நிறுத்்ப்ைட்ட அ. சந்திர்நரு அவர்கள் 
ைாராளுமன்்ற உறுப்பிைரா்க ்்ரிவு 
்சய்யப்ைட்டார. இவர ்மிைரசுவாதியும், 
அக்கபரப்ைறறு ்்றகு(திருக்்காவில்) 
கி ர ா ம ச ப ை யி ன்  மு ன் ை ா ள் 
்பலவருமாை அமரர “அ்றப்்ைார” 
அரியநாய்கத்தின் மூத்்பு்ல்வராவார. 
இவர இந்்ப்ைந்தி எழுத்்ாளருககு 
்நருஙகிய நணைருமாவார. அம்ைாப்ற 
மாவட்ட ்மிைர ம்காசங்கத்தின் மாவட்ட 
இபணப்ைாளராை இப்ைத்தி எழுத்்ாளர, 
இத்்்ர்ல் ்காலத்தில் லண்டன் 
் ச ன்றி ரு ந் ்் ை ாதி லு ம்,  அ வ ரது 
ஆ்லாசபைககிணங்க அம்ைாப்ற 
மாவட்ட ்மிைர ம்காசங்கத்திைரும் 
இப்ைந்தி எழுத்்ாளரின் ஆ்ரவாளர்களும் 

விருந்்ளித்்ார என்ைது குறிப்பி்டத்்க்கது.

03.    எம.ஜி.ஆர் -- சர�மாஜமார�வி:  

  1965ம் ஆணடு அக்்டாைர மா்ம் 
'திைைதி; சிந்்ாமணி, சுந்்ரி, ்ந்தி, 
ரா்ா   ்ைான்்ற ைத்திரிப்க்கபளத் 
்ந்் சுயாதீை ைத்திரிப்க சமாசம் 
எ ன் ்ற  ் ை ரி ய  நி று வ ை த் தி ன் 
அபைப்பை்யறறு மட்டக்களப்புககு 
வருப்க்ந்து, முற்ற்வளி பம்ாைத்தில் 
மகிழ்ச்சிககுரிய ஓர கூட்டம் இ்டம் ் ைற்றது. 
அக கூட்டத்தில் அன்ப்றய மடடுந்கர 
மு்ல் பிரதிநிதி ்சால்லின் ்சல்வன் 
இராஜதுபர அவர்களின் ்பலபமயின் 
கீழ் மக்கள் தில்கம் எம்.ஜி.ஆர அவர்களும்  
அபிநயசரஸ்வதி ச்ராஜா்்வியும்  
் ய ா ் ச ப்  ை ர ர ா ஜ சி ங ்க மு ம் 
உபரயாறறிைார்கள். அன்று மட்டக்களப்பு 
முற்ற்வளி பம்ாைத்தில் ஒன்று கூடிய 
மக்கள் ்வள்ளம்்ைால் இன்றுவபர 
ஒன்று கூ்டவில்பல என்ைப் யாரும் 
ம்றக்கமுடியாது. அன்றுகூடிய கூட்டத்தின் 
்நருக்கடியில் அக்கபரப்ைறப்றச் ் சரந்் 
ஒருவர உயிரிைந்தும் ்ைாைார.

 
04. ரக.ஏ.�ஙகரவல் -- எம.சர�மாஜமா:

 1967ம் ஆணடு ்டணால் ்்க.ஏ.்ங்க்வல் 
அவரின் மபைவி நடிப்க எம்.ச்ராஜா 
சகி்ம் அவர்களின் நா்ட்கககுழு்வாடு 
மடடுந்கருககு விஜயம் ்சய்து அரச் 
மிக்்கல் ்கல்லூரி மண்டைத்தில் 
“அ வ ச ர க ்க லி ய ா ண ம்' '  எ ன் னு ம் 
நப்கச்சுபவ நா்ட்கத்ப் ந்டாத்திைர. 

இககுழுவிைர திருமபலவீதியில் 
அபமந்திருந்் “்்ஹாட்டல் ஓரியன்ட'' 
என்னும் விடுதியில் ்ஙகியிருந்்ைர. 
அ்்்வபள ையனியர வீதியில் உள்ள 
அமரர ்வ்ாரணியம் அவர்களின் 
வீடடிலும் ்ஙகியிருந்்ைர என்ைது 
குறிப்பி்டத்்க்கது.

05. எஸ்.எஸ்.ஆர் -- விஜயகு்மமாரி

 1968ல் இலடசிய நடி்கர எஸ்.எஸ்.
ரா்ஜந்திரன் நடிப்க விஜயகுமாரி 
ஆகி்யார வருப்க்ந்து "்்ஹாட்டல் 
ஓரியன்ரில்" ்ஙகி, அரச் மிக்்கல் 
்கல்லூரியின் மண்டைத்தில் வில்லுப்ைாடடு 
நி்கழ்சி்யான்ப்ற நி்கழ்த்திைர. நி்கழ்ச்சி 
முடிந்் மறுநாள் சரவசா்ாரணமா்க 
மடடுந்கர ைசார வீதியில் அபமந்திருந்் 
''குயின்ஸ் ்்டகஸ்பரல்ஸ்'' பு்டபவக 
்கப்டககும் பிர்ாைவீதி, முபைவீதி 
்ைான்்ற ்்ருக்களிலும் உலா வந்்ார்கள்.

06. சு்மதி:

நடிப்க சுமதி 1981ம் ஆணடு ''ைாப்மாறிய 
ைருவங்கள்'' என்னும் ை்டப்பிடிப்புக்கா்க 
ை்டககுழுவிை்ராடு மட்டக்களப்பில் 
''்லடி்மனிங டிப்றவ'' என்னும் வீதியில் 
65ம் இலக்க வீடடில் ்ஙகியிருந்்ார. அஙகு 
குழுமிய ரசி்கர்கள், ''ச்ராஜா குப்பையா 
்்காடடு்றா '' எைக்கலாய்து ்ங்கள் 
அன்பை ்வளிப்ைடுத்திைர. இவவசைம் 
சுவரில்லா் சித்திரங்கள் திபரப்ை்டத்தில் 
்கவுண்டமணி சுமதிபயப் ைாரத்து ்ைசும் 
வசைமாகும்.
 ைாப்மாறிய ைருவங்கள் திபரப்ை்டம் 
் ்ை்க த் தில் மாமாங்க தீரத் ் க 

கு ள ம ரு கி லு ம் 
ை ்ட ப் பி டி ப் பு 
நப்ட்ைற்றது. இத் 
தி ப ர ப் ை ்ட த் தி ன் 
்கப் வசைத்ப் 
ம ட ்ட க ்க ள ப் ப ை ச் 
்சரந்் ்காலஞ்்சன்்ற 
இ ர ா . ை த் ம ந ா ் ன் 
அ வ ர ்க ள் 
எழுதியிருந்்ார்கள்.

 

07. தவண்ணிறஆடை நிர்்மலமா:

 விபுலாநந்்ா இபசக ந்டைக 
்கல்லூரியின் தி்றப்பு விைாவுககு நடிப்க 
்வணணி்றஆப்ட நிரமலா  இந்துசமய 
்மிழ் ்கபல ்கலாசார அபமச்சர  
்ச.இராஜதுபர அவர்களின்  அபைப்பை 
ஏறறு ்ன் ந்டைககுழுவிை்ராடு 
வருப்க ்ந்து சிவாைந்்ா விபளயாடடு 
ப ம ் ா ை த் தி ல்  பி ர ம ா ண ்ட ம ா ்க 
அபமக்கப்ைடடிருந்் ்மப்டயில் 
ைர்நாடடிய நி்கழ்ச்சி்கபள ந்டத்திைார.

 

08.ப்தஜயசஙகர் நமாரகஸ்:

  அமரர ்்டாக்டர வின்சன்ட அவர்களின் 
அபைப்பை்யறறு ்்ை்கத்துககு 
விஜயம் ்சய்திருந் ் நடி்கர்கள் 
்ஜய்சங்கர, நா்்கஸ் இருவரும் மட/அரச் 
மிக்்கல் ்கல்லூரியில் நா்ட்கம் ஒன்ப்ற 
்ந்திருந்்ைர. 

பின் திருமபல வீதியில் இருந்் 
எஸ்.ஏ.்சல்வநாய்கம் அவர்களின் 
வீடடில் (்ற்ைாது ரா்கவி பு்டபவக ்கப்ட) 
்ஙகியிருந்்ைர.
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சந்திர்நருபவ ஆ்ரித்்் பிரச்சாரம் 
்சய்்ைர.

ஆைால், அத்்்ர்லில் ்வறறியீடடிய 
ச ந் தி ர ் ந ரு  பி ன் ை ர  ம ா ப வ 
்சைாதிராசாவின் ்சால்பலக்்கடடு, 
அ ம் ை ா ப ்ற  ம ா வ ட ்ட  ் மி ை ர 
ம்காசங்கத்திைபர பு்றக்கணிக்கத் 
்்ா்டஙகிைார. 1994ஆம் ஆணடு 
்ைாதுத்்்ர்லில் ்ன்பை எதிரத்து 
இப்ைந்தியாளர ்பலபமயில் அம்ைாப்ற 
மாவட்ட ் மிைர ம்காசங்கச் சு்யச்பசககுழு 
்ைாடடியிட்டபமயாலும், பின்ைர 
2000ஆம் ்ைாதுத்்்ர்லில் மீணடும் 
்ம்பம எதிரத்து ்மிைர ம்காசங்க 
சு்யச்பசககுழு ்ைாடடியிட்டபம 
மாத்திரமல்லாமல், இப்ைத்தி எழுத்்ாளரால் 
்ாக்கல் ்சய்யப்ைட்ட ்்ர்ல் வைககில் 
்மிைர விடு்பலக கூட்டணியின் 
்வடபு மனு அம்ைாப்ற மாவட்டத்தில் 
நிரா்கரிக்கப்ைட்டபமயிைாலும், எப்்ைாதும் 
அம்ைாப்ற மாவட்ட ்மிைர ம்காசங்கத்தின்  
மீது ஆத்திரம் ்்காண்டவரா்க்வ மாபவ 
்சைாதிராசா இருந்்ார. அம்ைாப்ற 
மாவட்ட ்மிைர ம்காசங்கம் என்ைது 
அம்ைாப்ற மாவட்ட ்மிைர்களின் சமூ்க 
்ைாருளா்ார அரசியல் நலன்்களுக்கா்கக 
்கடசி அரசியலுககு அப்ைால் ்சயறைட்ட 
அபமப்பு என்ைப் மைம்்்காள்ளாது, 
மாபவ ்சைாதிராசாவும் அம்ைாப்ற 
மாவட்ட ைாராளுமன்்ற உறுப்பிைரும் 
அம்ைாப்ற மாவட்ட ்மிைர ம்காசங்கத்ப் 
்வண்டாப் ்ைாருளா்க ந்டத்திய்ாலும், 
ம ்க ா ச ங ்க த் தி ன்  ் ச ய ற ை ா டு ்க ள் 

உ்றஙகுநிபலககுச் ்சன்்றை. ்ங்கள் 
்கடசி அரசியல் நன்பம்களுக்கா்கவும் 
்னிநைர நன்பமக்கா்கவும் இ்பை 
இவர்கள் இருவரும் ்சய்்ைர. இ்ைால், 
்காத்திரமா்க இயஙகிய இவவபமப்பு, 
பின்ைால் ்காணாமல் ்ைாைது.

2000ஆம் ஆணடு ்ைாதுத்்்ர்ல் 
்காலத்தில் ந்டந்் முஸ்லிம் ்காஙகிரஸ் 
்பலவர அபமச்சர அஸ்ரப் அவர்களின் 
அ்கால மரணத்தின் பின்ைர, சறறு 
அ்டஙகிப்்ைாை, ்்ன்கிைககு ்னி 
முஸ்லிம் மா்காணக ்்காரிகப்க, பின்ைர 
2001இல் ்கல்முபை ்கபர்யார மாவட்டக 
்்காரிகப்கயா்க மறுவடிவம் எடுத்்து.

அம்ைாப்ற மாவட்டத்தில் அம்ைாப்ற 
்்ர்ல் ் ்ாகுதிபய நீககி மீதியா்க உள்ள 
்ைாத்துவில், ்கல்முபை, சம்மாந்துப்ற 
ஆகிய மூன்று ்்ர்ல் ்்ாகுதி்கபளயும் 
உள்ள்டககிய்ா்க்வ உத்்்ச ் ்ன்கிைககு 
அலகு - ்னி முஸ்லிம் மா்காணம்- 
அபமந்திருந்்து. இந்்க ்கபர்யார 
மாவட்டக ்்காரிகப்கயும் அவவா்்ற 
்ைாத்துவில், ்கல்முபை, சம்மாந்துப்ற 
ஆகிய மூன்று ்்ர்ல் ்்ாகுதி்கபளயும் 
உள்ள்டககிய்ா்க்வ இருந்்து.

்்ன்கிைககு மா்காணக ்்காரிகப்கபய 
எ ன் ை  ்க ா ர ண ங ்க ளு க ்க ா ்க 
அ ம் ை ாப ்ற  ம ாவ ட ்ட  ் மி ை ர்க ள் 
எதிரக்க ்வணடியிருந்்்்ா அ்் 
்காரணங்களுக்கா்க்வ இந்் ்கபர்யார 
மாவட்டக ்்காரிகப்கபயயும் எதிரக்க 
்வணடியிருந்்து.
 
ஏ்ைனில் அம்ைாப்ற மாவட்டத் 
் மி ை ர ்க ளி ன்  நீ ண ்ட ்க ா ல க 
்்காரிகப்க்களா்க விளஙகும் ் ைாத்துவில் 

வ்டககு(்்காமாரி) பிர்்சச் ்சயலாலர 
பிரிவு, ்கல்முபை வ்டககு ்மிழ் பிர்்சச் 
்சயலாளர பிரிவு(்ரமுயரத்்ல்) மறறும் 
சம்மாந்துப்ற (மல்வத்ப்) பிர்்ச 
்சயலாளர பிரிவு ஆகிய நிருவா்க 
அலகு்களு்டன் இந்் நிருவா்க அலகு்கபள 
அடிப்ைப்டயா்கக ்்காண்ட, ்னியாை 
உள்ளூராடசி அலகு்கபளயும்(பிர்்ச 
சபை்கள்) ஏறைடுத்திக்்காள்ளும் வபர 
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் ்காஙகிரஸின் 
்கபர்யார மாவட்டக ்்காரிகப்கககு 
அம்ைாப்ற மாவட்டத் ்மிைர்கள் ஆ்ரவு 
வைங்க முடியாது.

அன்றியும் இைப்பிரச்சிபைக்காை 
தீரவா்க குப்றந்்ைடசம் வ்டககுக 
கிைககு மா்காணங்கள் இபணந்் ஓர 
அதி்காரப்ைகிரவு அலகு எட்டப்ைடும் 
வபர - அது எட்டப்ை்டாமல் - அம்ைாப்ற 

மாவட்டத்தில் ்மறகூ்றப்ைட்ட ்னியாை 
்கபர்யார மாவட்டம் அபமவது 
அம்ைாப்ற மாவட்டத் ்மிைர்களின் சமூ்க 
்ைாருளா்ார அரசியல் இருப்புககு மி்க 
ஆைத்்ாைது.

இந்் ஆைத்ப் புரியாமலும் அல்லது 
அ்பை புரிந்தும் அதில் அக்கப்ற 
்்காள்ளாமலுந்்ான் ்மிைரசுக்கடசியின் 
்்ா்டரச்சியாை அன்ப்றய ்மிைர 
வி டு ் ப ல க கூ ட ்ட ணி யு ம்  அ ் ன் 
இன்னு்மாரு ்்ா்டரச்சியாை இன்ப்றய 
்மிழ் ்்சியக கூட்டபமப்பும் ந்டந்து 
்்காண்டது / ந்டந்து ்்காள்கி்றது. 
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‘ ம ா ண வ ர ்க ளு க ் ்க ற ்ற 
்கல்விமுப்றபம  இலஙப்கயில் 
ந ப ்ட மு ப ்ற யி லி ரு ந் தி ரு ந் ் ா ல் , 
இலஙப்கநாடடிலும் ்கணடுபிடிப்ைாளர்கள் 
ைலர உருவாகியிருப்ைர. சிப்றயி்ல 
அப்டக்கப்ைட்ட்ாை வகுப்ைப்ற ஒன்றில் 
மாணவர்களின் விருப்ைத்திற்்கற்றால் 
் ை ா ல ல் ல ா து ,  ஆ சி ரி ய ர ்க ளி ன், 
அதி்காரி்களின் அபசவு்களுககுப் 
ையந்து மாணவர்கள் ்கதிபர்களுககு 
சூ்்டறறுகின்்ற, ்ா்யாடு, உ்றவிை்ராடு 
இருந்து ஆைந்்மப்டய ்வணடிய 
வயதில் ைாலர ைா்டசாபல்களிலும் 
அப்டத்து,  நீ இந்்ப் ை்விபயத்்ான் 
்ை்ற்வணடு்மன்்ற திணிப்பிபை 
சி று வ ய தி யி ் ல  தூ ண டி வி ட டு, 
பி ள் ப ள யி ன்  வி ரு ப் ை த் தி ப ை 
நிப்ற் வற்ற முடியா் புத் ் ்க க 
்கல்விமுப்றயிைால், மதிப்்ைண்களுககு 
ையந்து, மகிழ்ச்சி்கபள இைந்து வாடுகின்்ற 
்கல்விமுப்ற நீஙகி, பிள்பளககு 
ஆ ரவ மு ள்ள  அ னு ை வ க ்க ற ்ற ப ல 
வைஙகுவ்ற்காை சூைல் இலஙப்கநாடடில் 
உள்ள கிராமப்பு்றங்களில் எப்்ைாது, 
உருவாகு்மா? அன்று்ான் ஒளிந்திருககும் 
விஞ் ஞானி்களும், ஆக ்க த் தி்ற ன், 
்கபலத்தி்றைாளி்களும் ைா்டசாபலப் 
ைருவத்தில் இருந்்் உருவாவர. 
அதுவபரககும், ைா்டசாபல்களிலிருந்து 
்ைரும்ைான்பமயாை புத்்்கப்பூச்சுக்க்ள 
்வளிவருவர.’  எை ைடடிப்ைபள சந்தியில் 
நின்று ்ைரின்ைமும் மாணிக்கவாச்கமும் 
்ைசிக்்காண்டைர.

கிராமப்பு்றங்களி்ல உள்ள மாணவர்கள் 
ை ல ரு க கு ,  ஆ க ்க த் தி ்ற ன் ச ா ர 
்வளிப்ைாடு்கபள ்சய்வ்றகும், புதிய 
வி்டயங்கபள ்கணடுபிடிப்ை்றகும் 
ஆரவமுள்ள ்ைாதிலும், அவறறிபை 
்சய்து ைாரப்ை்ற்காை ்ைாருட்கள் 
இ ன் ப ம யி ை ா லு ம் ,  அ வ வ ா று 
சி று ் ை ா ரு ப ளக கூ ்ட  ் ச ய் ் ா ல் 
அ்பை ஊககுப்ைடுத்துவ்றகும், 
ை ா ர ா ட டு வ ் ற கு ம ா ை  ந ை ர ்க ள் 
இன்பம. அ்்்வபள அவறறிபை 
்சய்்ால் '்்பவயில்லா ்வபல' 
ஏன் ்சய்கின்்றாய் எை கூறுகின்்ற, 
அவறறிபை ்டடிக்கழிககின்்ற சமூ்கப் 
்ைாககிைால் எ்பையும் எடுத்துப்ைாரத்து 
் ச ய் வ ் ற கு கூ ்ட  பி ள் ப ள ்க ள் 
விரும்ைா்வர்களா்க உள்ளைர.

‘மு ய ற சி யு ப ்ட ய  ம ாணவ ர்க ப ள 
்டடிக்்காடுப்ை்றகு ச்கலரும் முபைய 
்வணடும். ைாராடடுக்கபளயும் வைங்க 

்வணடும்’ எைககூறிய ்ைரின்ைம், 
்்காக்கடடிச்்சாபல கிராமத்தில் 
வசிககின்்ற வரகுணசிங்கம் ்லாகீசன் 
் ் ா ்ட ர பி ல்  கூ ்ற வி ப ள ந் ் ா ன் . 
்க ல் வி ப் ் ை ா து த் ் ர ா ் ர 
உயர்ரப் ைரீடபசககு ் ்ாறறி 
்ைறு்ைறறிபை எதிரைாரத்து வீடடி்ல 
்காத்துக்்காணடிருககின்்ற குறித்் 
மாணவன், ்ைது ்ைாழுதிபை 
்ைறுமதிமிக்க்ா்க ்கழிக்க ் வணடு்மன்்ற 
அவாவில், ்கழிவுப்்ைாருட்கபளக 
் ்க ா ண டு  உ ரு வ ங ்க ப ள , 
்ைாருட்கபள ்சய்துவருகின்்றான். 
ை ா ்ட ச ா ப ல ் ய ா ன் றி ல்  ்க ல் வி 
்கறகும் மாணவர ஒருவர ்ைாம்பம 
ஒன்றிபைச் ்சய்து்ருமாறு ்ன்னி்டம் 
்்கட்ட்ற்கபமய ்ைாம்பம்யான்றிபை 
்சய்து்்காடுத்் ் லாகீசன், இ்் ் ைான்று 
்கழிவுப்்ைாருட்கபள ையன்ைடுத்தி 
நாமும், உருவங்கபள, ்ைாருட்கபள 
்சய்யலாம் என்்ற சிந்்பையில் 
எறும்பு ஒன்றிபை சிரடப்ட்கபளயும், 
சிறு்கம்பு்கபளயும் ையன்ைடுத்தி ்சய்யும் 
ை ணி யி ப ை  ஆ ர ம் பி த் து ள்ள ான். 
ஒருநாள் ்காபல 08மணிககு ஆரம்பித்் 
குறித்் மாணவனின் ைணி இரவு 09 
மணிவபர ்்ா்டரந்திருககின்்றது. 
இரவு 0 9  ம ணிககு ்ான் ்ான் 
எடுத்் ைணிபய நிப்றவு ்சய்து 
் வ ற றி ்க ண டி ரு க கி ன் ்ற ா ன் . 
அதுவபரககும் அன்ப்றய நாள் 
மதிய உணவிபையும் ்லாகீசன் 
உண டிரு க ்க வி ல் ப ல ் ய ன்கி ்ற ான். 
இவவாறு ்சய்து முடித்்்ன் பின்பு, 
்ாயி்டம் ்காணபித்் ்ைாது, ்ாயும், 
அவைது ச்்கா்ரர்களும் அவனுககு 

ைாராடடிபையும் ்்ரிவித்திருககின்்றைர. 
இப்ைாராடடின் எதி்ராலி இன்ைமும் 
சில ்ைாருட்கபள ்சய்வ்றகு 
தூணடியிருககின்்றது. தூணடு்லின் 
வி ப ள வ ா லு ம் ,  ் ை ற ் ்ற ா ரி ன் 
் ட டிக் ்க ாடு ப் பி ை ாலு ம்  வ ணடு, 
ை ாத் தி ர ம்  ் ை ான்்ற ப வ ்க ப ள யு ம் 
்சய்திருககின்்றான், இன்ைமும் ்சய்து 
்்காணடு வருகின்்றான். இவறறிபை 
்சய்வ்றகு எவவி் இயந்திரங்கபள்யா, 
ந வீ ை  உ ை ்க ர ண ங ்க ப ள ் ய ா 
ையன்ைடுத்தியதில்பல. வீடடுசூைலில் 
கிப்டத்் உை்கரணங்களின் உ்வியு்ட்ை 
்ைாருட்கபள ்சய்துவருகின்்றான்.

் ை ா லி த் தீ ன்  ை ா வ ப ை ்க ப ள 
முற்றா்க நிறுத்துவ்றகு, அ்றகு 
இ ப ண ய ா ை  ் ை ா ரு ட ்க ப ள 
்கழிவுப்்ைாருட்களில் இருந்து ்சய்ய 
் வ ண டு ம் ,  ்க ழி வு ப் ் ை ா ரு ட ்க ள் 
ை ா வ ப ை ப் ் ை ா ரு ட ்க ள ா ்க 
மா்ற்வணடும் என்்ற சிந்்பையு்டன் 
் ச ய ற ை ட டு க ் ்க ா ண டி ரு க கு ம் 
்லாகீசன், ்ைக்்கை உை்கரணங்களும், 
்ைாருட்களும் கிப்டககும்ைடசத்தில் 
இ ன் னு ம்  ை ல  ் ை ா ரு ட ்க ப ள 
்ன்ைால் உருவாக்கமுடியு்மன்்ற 
உறுதி்ன்பமயிபையும் ்வளிப்ைடுத்தி 
நிறகின்்றான். இம்மாணவபைப் ்ைான்்ற 
மாணவர்கள் ைலரும் ்வளிச்சத்திறகு 
வராமல் இருளி்ல மப்றந்துள்ளைர. 
அவர்க ப ளயும் ்வளிச்சத் திறகு 
் ்க ா ண டு வ ர ் வ ண டு ் ம ை க கூ றி 
அ வ ர்க ள்  அ வ வி ்டத் தி ப ைவி டடு 
அ்கன்்றைர.

் ்க ா க ்க ட டி ச் ் ச ா ப ல  ் ா ன் 
் ் ா ன் றீ ச் ச ரத் தி ன்  ் ் ் ர ா ட ்ட ம்  
்க்டந்்மா்ம்இ்டம்்ைற்றது உங்களுககுத் 
்்ரிந்திருககும். அக்்காவிலுககு 
அடிக்கடி ் சல்வதுவைபம்ான்என்்றாலும், 
உ ற ச வ த் தி ல்  இ து வ ப ர ை ங கு 
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ைறறியதில்பல. இவவாணடுஎப்ைடியும் 
்விரப்ைதில்பல என்்றதிட்டத்து்டன் 
்க்டந்் ்சப்்டம்ைர 27 வியாைககிைபம 
்்காவிலுககுப் பு்றப்ைட்்டன்.

் ்க ா வி லு க கு ள்  நு ப ை ந் ் து ் ம 
வ ா ச லி ல் ்க ம் பீ ர ம ா ்க  நி ன் ்ற 
இரு்்ர்களும் ்கவைத்ப்க ்கவரந்்ை. 
அந்்த்்்ர்கபளப் ைறறி, ஆபரயம்ைதி
பயச்்சரந்்நணைரும்ஆய்வாளருமாை 
திரு.் சா.பிரசாத்ஏற்கை்வ்சால்லியிரு
ககி்றார. ைபைபமவாய்ந்்அத்்்ர்களின் 
சி ற ை ங ்க ள்  அ றி ய ா ப ம ய ா ல் 
ஆ ண டு க ்க ா ண டு  இ ை க ்க ப் ை ட டு 
வருகின்்றைஎன்ைப்யும், அந்்ச் 
சி ற ை ங ்க ப ளஆ வ ண ப் ை டு த் து வ து 
அவசியம்என்றும்குறிப்பிடடிருந்்ார. 
்்காக்கடடிச்்சாபலத்்்ர்களிலுள்ள 
சிறைங்கள் ைறறி, ஆலயத்தின் 1998 
கு்டமுழுககின் ்ைாது்வளியாைசி்றப்
புமலராை“்்்ராட்டத்தில்”  கிைககுப் 
ைல்்கபலக்கை்கத்ப்ச்்சரந்்்கபல
வாணி்கந்்சாமியால் எழு்ப்ைட்ட 
அருபமயாை்கடடுபரபயயும் முன்பு 
ைடித்திருந்்்ன்.  எை்வ ஆரவம்தூண
்ட்்ர்கபள்நருஙகிஅவ்ானிக்கத் 

்்ா்டஙகி்ைன்.

மு்லில் பிள்பளயார்்பர்நருஙகிப் 
ைாரத்்்ன். இப்்ைாது்்ரிலுள்ள 
்வபலப்ைாடு்கள் ைலஎளிபமயாைபவ, 
்கபல நுணுக்கங்கள்குப்றவாைபவ.  
் ்ரின்ைபையசிறைங்க ளின் ்க தி 
என்ைஆயிறறுஎன்று்்ரியவில்பல.  
கு ்ட மு ழு க கு  ம ல ரி ல் ் வ ளி ய ா ை 
்கடடுபரககும் ்்ரிலுள்ள சிறைங்க
ளுககுமிப்ட்யநிப்றய்வறுைாடு்கள் 
இருந்்ப்க ்காணககூடிய்ா்கஇருந்்து. 
சித்திரத்்்ர என்றுஅபைக்கப்ைடும் 
் ை ரி ய  ் ் ப ர ் ந ரு ங கி ் ை ன். 
ப ்க ் ை சி ் வ ளி ச் ச த் தி ல்  ்க ண ்ட 
மு ் ல ா வ து சி ற ை ் ம அ தி ர ச் சி ப ய 
ஊடடியது. பசவ்நறியில்மி்கஅரி
்ா்கககூ்றப்ைடும் சிவ வடிவம்அது. 
சிவனின்வரா்கஅவ்ாரம்!

ைா்டசாபலயில் பசவ்நறி ைடித்் 
எல் ல ாரு க கு ் ம  "சி வ ் ை ரு ம ான் 
ை ன் றி க கு ட டி ்க ளு க கு ப்  ை ா ல் 
்்காடுத்் ்கப்" ்்ரியும். ்வ்டன் 
்ாய்ப்ைன்றிபயக ்்கான்றுவி்ட, அ்ன் 
குடடி்கள் ைசியில் அழுவப்க ்கணடு 
இரஙகி ஈசன் ்ாய்ப்ைன்றி உருவில் 
வந்து ைால்்்காடுககின்்றான்.  சிவனின் 
அறுைத்து நான்கு திருவிபளயா்டல்்களில் 
ஒன்்றா்கப் ைதிவாை ்கப் இது.  
ம ணி வ ாச ்க ரு ம்  இ ச் ச ம் ை வ த் ப ் 

"ஏைககுருபளக்கருளிபை ்ைாறறி" 
(ஏைம் + குருபள =  ைன்றி +குடடி) என்று 
்ைாறறித்திருவ்கவலில் ைாடியிருககி்றார. 
இந்்க்கப், பசவமரபில் இப்றவன் 
்ாயுமாைவன் என்ைப்யும், அவன் 
அளப்ைருங்கருபணபயயும் சுடடிக்காட்டச் 
்சால்லப்ைடும் இரணடு ்கப்்களில் 
ஒன்று.  (மறப்றயது, ஏபைக ்கரப்பிணி 
ஒருத்திககு ஈச்ை அவளது ்ாயின் 
வடிவில் வந்து பிரசவம் ைாரத்் ்கப்). 

சிவனின் அறுைத்துநான்குதிருவிபள
யா்டல்்களில் ஒன்்றா்கச்்சால்லப்ைடும் 
இக்கப், மி்கஅரி்ா்க்வசிவாலயங்களில் 
இ்டம் பிடித்திருககி்றது. ைாணடியநாடடு 

மதுபரயிலும் திருப்ைரஙகுன்்றத்திலும் 
உள்ள "ஏைககுருபளக்கருளி" சிறைங்கள் 
குறிப்பி்டத்்க்கபவ. அறியாபமயால் 
இபவ ்ற்ைாது ‘வராகி அம்மன்' என்று 
ைக்ர்களால் வழிை்டப்ைடுகின்்றை. 
இ ந் ் வ டி வி ல் ,  தி ரு ம ா லி ன் 
வரா்கஅவ்ாரம்்ைால,  மாந்்வுருவ்கப் 
ை ன் றி ய ா்க  ( a n t h ro p o m o r p h i c ) 
ஈசன் சித்்ரிக்கப்ைடுவ்் சி்றப்பு. 
் ்க ா க ்க ட டி ச் ் ச ா ப ல யி லு ள் ள 
இந்்வடிவமும்ைன்றி மு்கமும் மனி் 
உ்டலும்்்காணடிருந் ் து.  நான்கு 
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்்சிய வாசிப்பு மா்த்ப் முன்னிடடு 
ஏசியா ைவுண்்டசன் நிறுவைத்தின் 

அனுசரபணயு்டன் மட்டக ்களப்பு  
மாந ்கரசபையிைால் புப்கப்ை்டக 
்கண்காடசி ஒன்று ந்டத்்ப்ைட்டது.

 ஒக்்டாைர 19ம், 20ஆம் தி்கதி்களில் 
நப்ட ்ைற்ற இக்கண்காடசியில் 
ைல்ரப்ைட்ட புப்கப்ை்டங்கள் ைாரபவககு 
பவக்கப்ைட்டை.

் ை ா து ம க ்க ப ள யு ம்  சு ற று ல ா ப் 
ையணி்கபளயும் இபவ ்வகுவா்க 
்க வ ர ந் ் ் ா ்க  ்க ண ்க ா ட சி யி ல் 
்கலந்து்்காண்ட ைலர கூறியுள்ளைர.

மட்டக்களப்பு வாழ் புப்கப்ை்டக 
்கபலஞர்கபள ஊககுவிககும் ்நாககில் 
இது ஏறைாடு ்சய்யப்ைட்டது.

மட்டக்களப்பு மாந்கரசபை ்கழிவ்கற்றலில் 
ைல சிரமங்கபள எதிர்்காள்கி்றது என்ைது 
அ்ன் நிரவா்கத்தின் ்கருத்து.

75 .06 சதுர பமல் ைரப்ைளவுள்ள 
மட்டக்களப்பு மாந்கர சபை எல்பல 
வீதி்கள், உள்வீதி்கள் எை 320 கி்லாமீற்றர 
வீதி்கள் அ்டங்கலா்க 40,000 அலகு்கபள 
் ்க ாண ்டது.  அ ் ாவ து  வீ டு்க ள், 
்காணி்கள் மறறும் ்கப்ட்கள் என்ைை்வ 
அலகு்களாலும். இவறறில் 96,000 மக்கள் 
வசிககி்றார்கள். ஆ்க்வ இந்் ஒவ்வாரு 
அலகிலும் ்கழிவ்கற்றபல மாந்கர சபை 
்மற்்காண்டா்க ்வணடும். இ்றகு 
மக்களின் ஒத்துபைப்பு மி்கவும் அவசியம் 
என்கி்றார மாந்கர சபையின் துபண 
ஆபணயாளர ்ைஞ்்சயன்.

அதில் ஒன்று ்கழிவு்கபள அபவ 
உருவாகும் இ்டத்தி்ல்ய ்ரம்பிரித்்ல் 
ஆகும். அ்பை ்ைாதுமக்கள்்ான் 
்சய்்ா்க ் வணடும். அ்ாவது 
உக்கககூடிய ்கழிவு்கள், உக்கா் ்கழிவு்கள் 
எை பிரித்்ா்க ்வணடும்.

அவறப்ற ஒரு சீராை முப்றயில் ் சய்்ா்க 
்வணடும்.

அ்பை அடுத்் ந்டவடிகப்க்ான் 
மாந்கரசபையால் ்மற்்காள்ளப் 
ைடுகின்்றது. அ்ாவது அவறப்ற 
மாந்கரசபை ்ச்கரித்்ா்க ்வணடும். 
இந்் ்சயறைாடு ்கடிைமாைது. இ்றகு 
்ைருமளவூ ஆளணி, இயந்திரங்கள் 
்்பவப்ைடுகி்றது. எை்வ இஙகு்ான் 
மக்களுககு 

விழிப்புணரவு ்்பவப்ைடுகி்றது. 
்கழிவ்கற்றல் மாந்கரசபையின் ்வபல 
மாத்திரமல்ல. அது எம் ஒவ்வாருவரதும் 

்க்டபமயாகும் என்கி்றார ்ைஞ்்சயன்.

இந் ் விழிப்புணரவாைது மடடு 
மாந்கரசபை எல்பலககுள் இருககும் 
மக்களுககு மாத்திரம் ்ைாருந்்ாது.  
அைவரும் இந்் விழிப்புணரபவ 
்ைற்றா்க்வணடும். ையணம் ்சய்யும் 
்ைாதுசாபல்களில் ்கழிவு்கபள வீசுவப் 
நிறுத்் ்வணடும். குப்பை்கபள உரிய 
இ்டத்தில் ் ைா்ட ் வணடும். இப்ைடியா்க ைல 
வி்டயங்களில் ் ைாதுமக்கள் ் ைாறுப்பி்டன் 
ந்டந்து்்காள்ள ்வணடும்.

மாந்கரசபை  அட்டவபணயின்ைடி 
்கழிவ்கற்றபல ்மற்்காள்ளுகி்றது. 

எ ை ் வ  ் ை ா து ம க ்க ள் 
அ்ற்கபமய ்கழிவு்கபள வைஙகி 
ஒ த் து ப ை ப் ப ை வ ை ங ்க ் வ ண டு ம் . 
்கழிவு்கபள  அவவாறு ்சய்யாமல் 
வீதியில் வீசு்ல் எமது மடடு 

ந்கபரத்்ான் அசிங்கப்ைடுத்துகின்்றது.
்வபலககுச் ்சல்ைவர்கள் ்கழிவு்கபள 
அவர்கள் இல்லா் ்ைாது 

வைஙகுவ்றகு ஏ்ாவது மாறறுவழிபய 
அவர்களது வசதிககு ஏறை ்சய்ய  
்வணடும்

்க ழி வ ்க ற ்ற லு க கு  ை ய ன் ை டுத் து ம் 
வா்கைத்்டடுப்ைாடு ்காரணமா்க சில 

மு்காபமத்துவ சிக்கல்்கள் இருககின்்ற 
்ைாதிலும் நாங்கள் அப் 

ச ம ா ளி க கி ன் ் ்ற ா ம்  எ ன் கி ்ற ா ர 
்ைஞ்்சயன்.  நாள் ஒன்றுககு 21 
வா்கைங்கள் ்்பவப்ைடுகின்்றை. 
ஆைால் 

்ம்மி்டம் 15 வா்கைங்கள் ்ான் சீரா்க 
இயஙகுகின்்றை என்கி்றார அவர. 
இப்ைடியா்க சபையின் ்்பவ்கபளயும் 
அவர விைரித்்ார.

'மாற்றம் என்ைது மடடும்்ான் மா்றா்து' 
என்ை்றகு விதிவிலக்கா்க அபமவது 
எமது திசவீரசிங்கம் சதுக்கம் -  ்மறகு 
4ம் குறுககு வீதி்ான். எமது வீதி ்க்டந்் 
10வரு்டங்களுககு ்மலா்க எவவி்மாை 
முன்்ைற்றமுமின்றி இருப்ைது வீதியின் 
அதிஸ்்டமா ?  அல்லது எங்களது 
அதிஸ்்டமா? என்ை்பை அறியமுடியாமல் 
நாம் இருககி்்றாம்.

எங்கள் வீதியில் இருப்ைவர்கள் 
அதி்களவில் ப்க்யாப்ைம் இட்டது 
எமது வீதிபய திருத்துமாறு ்்காரப்ைட்ட 
்கடி்ங்களுககுத்்ான். எமது ்்காரிகப்கக 
்க டி ் ங ்க ப ள  ் ை ற று க் ்க ாண ்ட 
அதி்காரி்க ள்,  அரசியல்வாதி்க ள், 
அபமப்ைாளர்கள் ்ைான்்றவர்கள் 
மாற்றமப்டந்்ார்கள் ஆைால் வீதியின் 
நிபலயில் மாற்ற்மறை்ட்வவில்பல.

எமது வீதியின் அடுத்் அதிசயம் 
என்ை்வன்்றால் வீதிககு ஒழுங்காை 
்ையர இன்னும் இ்டப்ை்டவில்பல. ஒரு 
்்டபவ 3ம் குறுககு என்றும், இன்னு்மார 
்்டபவ 4ம் குறுககு என்றும் மாற்றம் 
அப்டகின்்றது. எை்வ அ்றகு ஒரு 
நிரந்்ரமாை ்ையர பவக்க்வணடிய 
நி ப ல யு ம்  ்க ா ண ப் ை டு கி ன் ்ற து . 
மட்டக்களப்பில் அதி்கமாை வீதி்கள் 
்ையர இல்லாமல் ்காணப்ைடுவதும் 
திருத்தியபமக்கப்ை்ட்வணடும்.

எதிரவரும் ்காலம் மபைக்காலம். 
வீதி ஒழுங்கா்க அபமயப்்ை்றாபம 
மறறும் வடி்கால் அபமக்கப்ை்டா்்ன் 
்காரணத்திைால் ்வள்ளநீர வீதியில் 
்்ஙகியிருந்து ைல்்வறு துயரங்கபள 
ஏறைடுத்தும்.

எங்கள் ்்ருவில் வந்து்ைாைால், 
வா்கைங்களுககு உ்டைடியா்க ்டயரில் 
ஒரு துவாரமாவது வந் துவிடும். 
்நரடியா்க ்டயர ்கப்டககு ைச் ்ைா்டப் 
்ைா்க்வணடியது்ான். மபைவந்துவிடடு 
ஏ ப ை ய  ் ் ரு க ்க ள்  எ ல் ல ா ம் 
்காய்ந்து்ைாைாலும், எங்கள் வீதியில் 
ச்கதி குப்றயாது. புதி்ா்க வந்து ்ைாகும் 
வா்கைக்கார்கள் திடடிவிடடுத்்ான் 
்ைாவார்கள்.

ைள்ளிககூ்டத்து மாணவர்களுககு ்கல்லும் 
முள்ளும் நிப்றந்் ைாப். ைள்ளமும் 
திடடியும் நிப்றந்் ைாப் என்ை்றகு 
உ்ாரணமா்க எஙகள் ்்ருபவ 
ைள்ளி ஆசிரியர்கள் ்கல்விச்சுறறுலா 
்்காணடுவந்து ்காட்டலாம்.

ypNahz;

ypNahz;

எை்வ இது ்்ா்டரபில்  ைல இ்டங்களில் 
அறிவித்தும் ையன் கிப்டக்க்ை்றவில்பல 
என்ை்ைால் அரங்கம் ்சய்தி்ாளின் 
ஊ்டா்க மட்டக்களப்பு மாந்கர சபைககு 
அறிவிககின்்்றன்.

 
ஆதிரா,

திசவீரசிங்கம் சதுக்கம் ்மறகு
மட்டக்களப்பு
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சடங்குகள்
ச்டஙகு்களிைடியா்க்வ ்கபல்கள் 
பி்றககின்்றை என்ைது அறிஞர ்கருத்து. 
இதுைறறி Jane Ellen Harrison Bib நூலில் 
ஆராய்ந்து நிறுவியுள்ளார.

 ஆரம்ைத்தில் உணவு ்்டு்லுக்கா்கச் 
்சய்யப்ைட்ட இச் ச்டஙகு்கள் பின்ைர 
சமயத் ்ன்பம ்ைறறுச் சமயச் 
ச்டஙகுகிளாகின்்றை.

 ்கபல்களுள் ஒன்்றாைதும், ச்கல 
்க ப ல ்க ளு ம்  ச ங ்க மி ப் ை து ம ா ை 
நா்ட்கத்தின் வித்துக்கபளயும் இச்சமயக 
ச்டஙகு்களி்ல்ான் ்காணமுடியும்.

 எை்வ மட்டக்களப்பு பிர்்ச 
மக்களிப்ட்ய ்காணப்ைடும் சமயச் 
ச்டஙகு்கபள ஆராய்வ்ன் மூலம் 
மட்டக்களப்பு மரபு வழி, நா்ட்கங்களின் 
மூலங்கபளக ்கணடு ்்காள்ள முடியும்.

இந்துமதம் சடங்குகள் சொரந்தது.

பி்றந்்து ்்ா்டக்கம் இ்றப்ைது வபர இந்து 
மனி்னின் வாழ்வில் ம்ச்ச்டஙகு்கள் 
முககிய இ்டம் ்ைறுகின்்றை.

 பசவ சித்்ாந்்ம் அல்லது ்வ்ாந்்ம் 
நீண்ட ்கால ்நாககில் ஆன்ம 
வி டு் ப ல க கு  வ ழி ்க ா ட டிை ாலு ம் 
அன்்றா்டக ்கஷ்்டங்களிலிருந்து ்ப்ை, 
்நாய், வாழ்கப்கப் பிரச்சபை்களாை 
நப்டமுப்றத் துயரங்களினின்று மீள 
கிராமியச் சமயம்்ான் கிராமிய மக்களுககு 
உ்வுகி்றது. 

 இந்் ்நாய் ்நாடி்கபள ஏவுகி்ற 
சகதி்கபளயும் ஆவி்கபளயும் வசியம் 
ைணணுவ்ன் மூலம் ்மககு வரும் 
்நாய்்கபளத் தீரக்கலாம் என்்ற 
நம்பிகப்கபயக கிராமிய சமயம் ் ருகி்றது.

 
'கிராமியக ்்காயில்்களும், கிராமியச் 
சமயமும் கிராம மக்களின் ்்ாழில், 
வாழ்கப்க முப்ற்கள் என்ைைவறறிற 
்ைரும் ்சல்வாககுச் ்சலுத்துகின்்றது 
என்ைப் Rural Sociology of India  எனும்  
ஆய்வு நூலில்  A.R. ்்சாய் விரிவா்கக 
கூறுகி்றார.

மனி் வாழ்வுககு அடிப்ைப்டயா்க 
அ ப ம ந் ் ப வ  உண வு ம்  இ ை ப் 
்ைருக்கமுமாகும். உணபவத் ்்டு்ல் 
அவைது பிர்ாை முயறசியா்க இருந்்து.

பிள்பள்களுககும் ்ைககும் ்நாய் 
வராமற ைாது்காத்்ல் அவைது அடுத்் 
முயறசியா்க இருந்்து.

உணபவத் ்்்டவும், ்நாபயத் ்டுக்கவும் 
அக்காலத்தில் அவன் ்ைககு மிஞ்சிய 
இயறப்கச் சகதி்கபள்ய நம்பிைான்.

ஆடு் ல் ை ாடு் ல்  மூ ல மு ம்,  சி ல 
ச்டஙகு்கபள ந்டத்து்ல் மூலமும் அச் 
சகதி்கபள வசப்ைடுத்தி வாழ்வு ந்டத்்லாம் 
எை மனி்ன் நம்பிைான். வளரச்சி்ை்றா் 
சமூ்கக குழுக்களில் இவ வணக்க 
முப்றபய இன்றும் ்காணலாம்

வி ஞ் ஞ ா ை யு ்க ம ா ை  இ ன் று ம் , 
மட்டக்களப்பின் சில சாதியிைரி்டத்்் 
ை ணப ்ட ய  வ ணக ்க  மு ப ்ற ்க ள் 
இருப்ை்பைக ்காணுகி்்றாம்.

 இவர்களின் வணக்க முப்ற்கபள 
்மறகுறிப்பிட்ட ஒரு வப்கககுள் 
அ்டககிவி்டலாம்.
 ஒன்று உணவு ் ்டு்பல அடிப்ைப்டயா்கக 
்்காண்டது.மற்றது ்நாய்்கள் வரககூ்டாது 
எைத் ்்ய்வங்கபள ்வணடு்பல 
அடிப்ைப்டயா்கக ்்காண்டது.

மட்டக்களப்பு இன்னும் ைாரம்ைரிய 
அபமப்பு முற்றா்கச் சிப்யா் ஒரு 
பிர்்சமாகும்.

பு ர ா ் ை  கு ல க கு ழு  வ ண க ்க 
மு ப ்ற ்க ப ள யு ம் ,  நி ல ம ா னி ய 
அ ப ம ப் பி ை டி ய ா ்க  எ ழு ந் ் 
கிராமிய வணக்க முப்ற்கபளயும், 
வளரச்சியப்டந்் ஆ்கம வணக்க 
முப்ற்கபளயும் அது ்்காணடுள்ளது.

(்்ா்டரும்)

ம ட ்ட க்கள ப் பு  ்கல ா ச ா ர த்தின் 
வேரா்க இருககின்்ற ஆ்கமம் சார 
ேழிபாடடு முற்ற(ச்டங்கு்கள்) எந்த 
அளவுககு இங்குள்ள ்கறல்கவளாடு 
த்தா்டர்புபடடிருககின்்றது என்பற்த 
தேளிப்படுத்தும் த்தா்டர் இது. 
அடுத்து ேரும் பல ோரங்்களுககு 
வபராசிரியர் சி. தமௌனகுரு அேர்்களின் 
ற்கேண்ணத்தில் அறே ஒளிரும். 
--ஆசிரியர்--

குளக்்காட்ட மன்ைன் ்காலத்தில் இப் 
பிர்்சத்தில் வளரும் ்ரப்பைப் புல்பல 
்்காணடு கூரச்சம் ்சய்து ்்கா்ணசர 
்்காயில் திருப்ைணிககு அனுப்பி 
பவத்்்ா்கவும் அது்வ அவர்கள் 
திருப்ைணியா்க இருந் த் ் ்ா்கவும் 
அ்ைா்ல்ய கூரச்ச ்வளி என்ைது 
திரிைப்டந்து குச்ச்வளி ஆை்ா்க 
ைணடி்ர வடி்வல் அவர்கள் ்ன் 
திரு்்காணமபலத் திருக்்காயில் என்்ற 
நூலில் குறிப்பிடடிருற்ார.

திரு்்காணமபலயிலிருந்து 33 கி்லா 
மீற்றர ்்ாபலவில் உள்ள ்மிழ் கிராமம் 
குச்ச்வளி. திரு்்காணமபலயின் 
்்கந்திர வரலாறறு முககியம் வாய்ந்் 
இ்டங்களில் குச்ச்வளியும் ஒன்று. 
முன்ைர ்கடடுககுளப்ைறறு எை 
அறியப்ைட்ட பிர்்சத்தின் ஒரு ைகுதியா்க 
இருந்்பம இஙகு குறிப்பி்டத்்க்கது.

ைணப்டய நாட்களில் ஒரு துப்றமு்கமா்க 
இருந்்பமக்காை சான்று்கபள இஙகு 
கிப்டக்கப்்ைற்ற ைைங்கல் ்வடடுக்கள்  
நிருபிககின்்றை. ைல்லவராடசிக ்காலத்தில் 
இஙகு ்நரடியா்க்வ ்கப்ைல்்கள் வந்து 
்ைாை்ற்காை வரலாறறு ஆ்ாரங்கபளக 
்்காணடுள்ளபம உடை்ட ஈைத் ்மிைர 
வரலாறறின் முககிய ்சய்தி்கபள 
குச்ச்வளி நமககு ்ந்து நிறகி்றது.

 ைணப்டய துப்றமு்கமா்க முன்ைர 
குச்ச்வளி்யாடு இபணந்திருந்் 
பு்டபவக்கடடு இருந்திருககி்றது. 'ைல்லவ 
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யக்கா ' என்று அபைக்கப்ைடும் ைல்லவக 
்கப்ைல்்கள் இஙகு வந்து ்ைாைபம 
ைறறிய்ாை ்கல்்வடடு ஆ்ாரங்கள் 
உள்ளை. ்கல் ்வடடின் வாச்கங்களின் 
ைடி  இந்்த் துப்றமு்கம் 'ைத்துவா ்காடடு' 
எை அபைக்கப்ைடடிருககி்றது. அது்வ 
பின்ைாளில் திரிந்து பு்டவக்கட்டாய் 
மாறியிருககி்றது. ைல்லவ-யாக்கா என்ைது 
ைல்லவர்களின் ்கப்ைல்்களாகும்.

ைல்லவ மன்ைர்களின் வழியா்க 
ம்காயாை ்ைளத்் ்சல்வாககு இஙகு 
ைரவுவ்றகும் அவர்கள் ைாணியிலாை 
ைாப்றச் சிறைங்களும் ்கல்்வடடுக்களும் 
இஙகு ்க்டலுக்கரு்்க குன்்்றாரமா்க 
்கால் ைதித்துள்ளபம குச்ச்ச்வளியின் 
்ைருபமபய ்சால்லி நிறகி்றது.

1981 ஆம் ஆணடில் புல்்மாட்டபையிலுள்ள 
இல்மபைடடிற்கா்க ்வட்டப்ைட்ட 
நீ ள ம ா ை  நீ ர த் ் ் க ்க ங ்க ளி ல் , 
வபளயம் கிணறு்கள் உடை்ட, ஒரு 
ை ை ங ்க ால  கு டி் ய ற ்ற த் ் ளத் தி ன் 
விரிவாை ்்ால்்ைாருள் இ்டங்கள் 
்காணப்ைட்டை. அபவ இல்மபைடடுக்கா்க 
அழிக்கப்ை்டபமயால் ைல வரலாறறு 
் ்ட ங ்க ள்  அ ழி ந் து  ் ை ா யி ை . 
குச்ச்வளியின் ்மிைர வரலாறப்ற 
்மலும் வலியுறுத் தும் வி்மா்க 

அபமந்திருப்ைது ்சம்பீஸ்வரர ஆலயம். 
அ்பைச் சூை உள்ள வரலாறறு 
சுவடு்களா்க நம் மூ்ாப்யரின் 
சுவடு்களா்க ைதிந்திருககும் ்கறசுபையும் 
்கல்லிலாை ைடிக்கடடுக்களும் அ்ன் 
வழி்ய அபமதிருககும் ைைபமயாை 
லிங்கமும் சிப்ந்து ்ைாை ்்காயிலும் 
ஒரு நா்கரி்கத்தின் எச்ச ்சாச்சங்களா்க  
நம் அப்டயாளத்ப் ்ைசி நிறகின்்றை.

புரா்ை ்்கா்ணசர ்்காயிலின் 
்்கா்ணசர ்கல்்வடடு வைபம்களுககு 
உடைட்ட ்நறிமுப்ற்கள் சாரந்து சமூ்க 
அப்டயாளத்ப் ்ைணும் ்்கா்ணசர 
்கல்்வடடு ்கலாசாரத்்்ாடு ்்ா்டரபுைடடு 
நிறகி்றது.

குச்ச்வளியில் ்்ாணடீஸ்வரம் 
எனும் ் ்காயில் இருந்்்ா்கவும் 
அஙகு ைல ்மிழ் ்கல்்வடடுக்கள் 

்கணடுபிடிக்கப்ைட்ட்ா்கவும் அபவ இன்று 
புப் ்ைாருள் ஆராய்ச்சி என்்ற ்ையரில் 
மப்றத்து  பவக்கப்ைடடுள்ள்ா்கவும் 
சில ்்கவல்்கள் உள்ளை. குச்ச்வளிபய 
அணடியுள்ள ்காடடுப் ைகுதியில் 
இ ர ண ்ட ா யி ர ம்  வ ரு ச ங ்க ளு க கு 
முந்திய நடு்கற்களின் ்ன்பமபய 
ஒத்் நாறைத்தி மூன்று ்கல்லப்ற்கள் 
்கணடுபிடிக்கப்ைடடுள்ளை. அபவ 
் மி ை ர ்க ளி ன்  ் ் ா ன் ப ம ய ா ை 
அப்டயாளங்கள்.

குச்ச்வளிப் பிள்பளயார ்்காயில் 
ைறறிய ்கப் மி்க சுவாரஸ்யம் மிக்கது.

'்காடடில் வாழ்ந்் ்வ்டர்கள் நிலத்தில் 
கிைஙகு கிணடும் ்ைாது நிலத்திைடியில் 
ஒரு ்கல்லில் ஆயு்ம் ைடடு, அக்கல்லில் 
இரத்்ம் ்சாடடுவப் ்கணடு, ஊரத் 
்பலவரி்டம் கூறி நிலத்ப் அ்கழ்வித்் 
்ைாது, ஒரு பிள்பளயார திருவுருவம் 
கிப்டத்்து. அ்ன் பின் குச்ச்வளி 
மக்கள் அரச மரத்்டியில் பவத்து பூபச 
்சய்வித்து வந்்ார்கள். இது ைல நூறு 
வரு்டங்களுககு முன் நி்கழ்ந்்்ா்க 
முதியவர்கள் கூறுகி்றார்கள். இந்் 
அரசமரம் இன்னும் இருககி்றது.

திரு.்காசிநா்ர என்ைவருப்டய ்காலத்தில் 
இது ்கற்்காவிலா்கக ்கட்டப்ைட்டது. 
இப்்ைாழுது இந்்ப் ைரம்ைபரயின் ஏைாவது 
்பலமுப்றயிைரின் ைராமரிப்பில் இருந்து 
வருகி்றது. ைரிைாலைசபைபய அபமத்து 
நிரவா்கத்ப் ந்டத்தி வருகி்றார்கள். 
்ற்ைாது சித்தி விநாய்கர ்்காவிலில் 
உச்சி ்காலம், மாபலச் சந்தியாகிய 
ஆகிய இரணடு ்காலப்பூபச்களும் 
கும்ைாபி்ஷ்கத்ப் மு்ல் நாளா்கக 
்்காணடு ைத்து நாட்கள் அலங்கார 
உறசவமும் பிள்பளயார ்கப்யும் 
்கந்்சஷ்டியும் திருவாதிபரயும், ஆவணிச் 
சதுரத்தியும் சிவராத்திரியும் சித்திரா 
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விசா்கப்ைடடிைத்தில் இந்தியா மறறும் 
்மறகிந்திய தீவு்கள் அணி்களுககு 
இப்ட்ய ்க்டந்் பு்ன்கிைபம நப்ட்ைறறு 
வரும் இரண்டாவது ஒருநாள் ்ைாடடியில் 
இந்திய அணித்்பலவர விராட ்்காலி 10 
ஆயிரம் ரன்்கபள விபரவா்க ்க்டந்் வீரர 
என்்ற சா்பைபய ைப்டத்துள்ளார.

்க்டந்் 2001-ஆம் ஆணடில் ஒருநாள் 
்ைாடடி்களில் 10,000 ரன்்கபள ்க்டந்் 
சச்சின் ் ்டணடுல்்கர, 259 இன்னிஙஸ்்களில் 
அந்் சா்பைபய ைப்டத்்ார. விராட 
்்காலி 205 இன்னிஙஸ்்களில் அந்் 
சா்பைபய ைப்டத்துள்ளார.

இந்் நிபலயில் இன்ப்றய ்ைாடடியில் 
மு்லில் துடுப்்ைடுத்்ாடிய இந்தியா, 
்ராகித் சரமாவின் விக்்கடப்ட ்சாறை 
ரன்்களில் இைந்்து.

பின்ைர ்களமி்றஙகிய ்்காலி ்ைது 
்ைது ஒருநாள் ்ைாடடி வரலாறறில் 10,000 

மடடு ந்கரின் 
்கால்ைந்்ாட்டத் 
து ப ்ற யி ல் 
பி ர ்க ா சி த் து , 
அமரர்களாை 
வீ ர ர ்க ளு ள் 
மு க கி ய ம ா ை 
ஒ ரு வ ர ா ்க 
்மைன் எை 
அபைக்கப்ைட்ட 

திரு.சி.் யா்க்ாஸ் அவர்கள் விளஙகிைார. 
மட்டக்களப்பு சின்ை உப்்ைாப்டயில் 
பி்றந்து வளரந்் இவர, சீலாமுபையில் 
வாழ்ந்்வர.

1 9 8 0 ,  9 0  ்க ளி ல்  ம ட டு ந ்க ரி ன் 
்கால்ைந்்ாட்டத்தில் இவர முககிய வீரரா்க 
பிர்காசித்்ார. இக ்கால ்கட்டத்தில் மடடு 
ந்கரில் முன்னிபலயிலிருந்் புனி் 
அந்்்ானியார ்கை்கத்திலும் பின்ைர 
ைாடுமீன் ்ைாழுது ்ைாககுக ்கை்கத்திலும் 
முககியமாை பின்்கள வீரரா்க ்களமாடிைார. 
இ்ன் ்காரணமா்க ்்ா்டரச்சியா்க 
மட்டக்களப்பு மாவட்டத் ்்ரிவு அணியில் 
இ்டம்்ைற்றார.

்மைன் அவர்கள் விபளயாடிய 
மட்டக்களப்பு ்கால்ைந்்ாட்ட அணி 
் ்சிய விபளயாடடு விைாவில் 
்க ா ல் ை ந் ் ா ட ்ட த் தி ல்  ் வ ற றி 
்ைறறு மாவட்டத்திறகுப் ்ைருபம 
்சரத்திருந்்பம குறிப்பி்டத்்க்கது. 
்்சிய ரீதியில் மட்டக்களப்பிறகுப் 
்ைருபம ்சரத்்்ன் ்காரணத்திைால் 
மடடு மாந்கர சபையில் ்்ாழில் 
வாய்ப்பிபையும் இவர ்ைறறுக 
்்காண்டார.

எதிரணி்களின் முன்்கள வீரர்கள் ைந்திபை 
்்கால் ்கம்ைத்ப் ்நாககி ந்கரத்துவ்றகு 
மிகுந்் சவால் விடும் பின்்கள வீரரா்க 
இவர தி்கழ்ந்்ார. இ்ன் ்காரணமா்க ்கால் 
ைந்்ாட்ட இரசி்கர்களின் மைங்கபளக 
்்காள்பள ்்காண்ட வீரரா்க வாழ்ந்்ார.

1 9 90  ்களில் ்கால்ைந் ்ாட்டத்ப் 
இரசித்் இளந்்பலமுப்றயிைரில் 
் ை ரு ம ள வ ா ை வ ப ர  ஆ ்க ரசி த் ் 
வீரரா்கவும் ்மைன் ்காணப்ைட்டார. 

ரன்்கபள ்க்டந்்ார. 100 ரன்்கபள ்க்டந்து 
அவர ்்ா்டரந்து ்களத்தில் உள்ளார.

இதுவபர சரவ்்ச ஒருநாள் ் ைாடடி்களில் 
இ ந் தி ய ாவி ன்  ் ர ப் பி ல்  ச ச் சி ன் 
்்டணடுல்்கர, சவுரவ ்கஙகுலி, ராகுல் 
டிராவிட மறறும் ்்ானி ஆகி்யார 10,000 
ரன்்கள் எடுத்துள்ளைர.

இ் ்்ைால் சரவ் ் ச ஒருநாள் 
்ைாடடி்களில் ்மறகிந்திய தீவு்கள் 
அணிககு எதிரா்க அதி்க ரன்்கள் குவித்் 
இந்திய வீரர என்்ற ்ைருபமபய ்்காலி 
்ைறறுள்ளார.

இதுவபர ஒருநாள் ்ைாடடி்களில் 
்மறகிந்திய தீவு்கள் அணிககு எதிரா்க 
சச்சின் ் ்டணடுல்்கர ் மாத்்ம் 1573 ரன்்கள் 
குவித்திருந்்ார.

இன்ப்றய ்ைாடடியில் ்்காலி அந்் 
சா்பைபயயும் முறியடித்்ார.

இ்றகு இவருப்டய ்கால்ைந்்ாட்டத் 
தி ்ற னு ்டன்,  இ வ ரு ப ்ட ய  உ ்டல் 
்கட்டபமப்பின் ்்ாற்றமும் ்காரணமா்க 
அபமந்திருந்்து எைலாம். ்மைன் 
அவர்களுப்டய உ்டல்வாகு ஒரு 
விபளயாடடு வீரனுககுரிய வப்கயில் 
இயல்ைா்க்வ அபமந்திருந்்து்டன் இந்் 
உ்டலபமப்பிபைப் ்ைணிக ்்காள்வதில் 
இவர ஆரவங்காடடிய்ாலும் இவருப்டய 
்்ாற்றம் பி்றபரக ்கவரும் வி்த்தில் 
்காணப்ைட்டது.

இத்து்டன் ்மைன் அவர்கள் ்ான் 
விபளயாடிய நாட்களில் புப்கத்்லிபை 
் வ று த் து  ஒ து க கி ய  வீ ர ர ா ்க க 
்காணப்ைட்டார. புப்க பிடிப்ைது ஒரு 
வீரனின் உ்டல் வலுபவப் ைாைாககி விடும் 
என்ைப் அடிக்கடி ஞா்கப்ைடுத்தியது்டன் 
்ைது ச்க வீரர்களி்டமும் அ்பைக 
்கப்டப்பிடிககுமாறு வறபுறுத்துவார.

்மைன் ஒரு பிரைலமாை வீரரா்க மாத்திரம் 
வாழ்ந்து விடடுப் ்ைா்கவில்பல மா்றா்க 
்ான் பி்றந்து வாழ்ந்் பிர்்சத்தில் 
ஒரு ்கால்ைந்்ாட்டப் ைாரம்ைரியத்திறகு 
்களம் அபமத்துக ்்காடுத்துவிட்்ட 
்சன்றுள்ளார. இன்று மடடு ந்கரின் 
்கால்ைந்்ாட்டத்தில் முன்னிபலயில் 
விளஙகும் ்கை்கங்களுள் ஒன்்றாை 
ய ங ஸ் ்ட ா ர  ்க ை ்க ம்  இ வ ரு ப ்ட ய 
ைங்களிப்பில் வளரந்் ்கை்கம் என்ைது 
குறிப்பி்டத்்க்கது. இன்று யஙஸ்்டார 
்கை்கத்தில் விபளயாடும் சி்ரஸ்்ட 
வீரர்கள் ைலரும் ்மைன் அவர்களின் 
ையிறசினூ்டா்க வளரந்்வர்கள்.

்மைன் அவர்கள் ்கால்ைந்்ாட்ட 
மத்தியஸ்்ரா்கவும் ்க்டபமயாறறி கிராம 
மட்டத்தில் சி்றந்் ்கால்ைந்்ாட்டம் வளர 
ைணி புரிந்்வர. ்கால்ைந்்ாட்டத்தின் 
ஆரம்ைப் ைா்டசாபலயா்க விளஙகிய 
உள்ளூர அணிககு 7 ்ைர ்்காண்ட 
்ைாடடி்களில் சி்றந் ் நடுவரா்க 
ைணியாறறி நல்ல ்கால்ைந்்ாட்ட வீரர்கள் 
முகிழ்க்க வழிபுரிந்்ார. 

இவவாறு ் ைது வாழ் நாளில் மடடு ந்கரின் 
்கால் ைந்்ாட்டத்ப் விருத்தி ்சய்் 
வீரைாகிய அமரர ்மைன் அவர்கபள 
ஞாை்கத்திற ்்காள்ளு்வாம்.

்டான் ்வறறிக கிணணத்திற்கா்க மூன்்றாவது ்்டபவயா்க ந்டத்்ப்ைடும் 
மா்ைரும் ்கால்ைந்்ாட்டப் ்ைாடடியின் இறுதிப் ்ைாடடி எதிரவரும் ஞாயிறு 
பிறை்கல் மடடு ் வைர பம்ாைத்தில் நப்ட்ை்றவுள்ளது. இதில் அரசடித் தீவு 
விக்ைஸ்வரா அணியும் ஏ்றாவூர இளந்்ாரப்க அணியும் ்மா்வுள்ளபம 
குறிப்பி்டத்்க்கது

(்காபரதீவு  நிருைர ச்கா)
உல்க சிறுவர திைத்ப் முன்னிடடு 
்காபரதீவு பிர்்ச ்சயல்க சிறுவர 
்ைண்கள் பிரிவின் ஏறைாடடில் 
சிறுவர்களுக்காை விபளயாடடு விைா 
்கமு/ விபுலாைந்்ா மத்திய ்கல்லூரி 
விபளயாடடு பம்ாைத்தில் 23.10.2018 
ம் தி்கதி, ்காபரதீவு பிர்்ச ்சயலாளர 

திரு.்வ.்ஜ்கதீ�ன் அவர்களின் 
்பலபமயில் சி்றப்ைா்க நப்ட்ைற்றது.
இந்நி்கழ்வில் பிர்்ச ்சயல்க 
பிரதி திட்டமி்டல் ைணிப்ைாளர திரு.
வி்வ்காைந்்ராஜா அவர்களும் சமூ்க 
்சபவ உத்தி்யா்கத்்ர மறறும் பிர்்ச 
்சயல்க உத்தி்யா்கத்்ர்களும் ்கலந்து 
சி்றப்பித்்ார்கள்.

(்காபரதீவு  நிருைர ச்கா)

்கல்முபை நியுஸ்்டார விபளயாடடுக 
்கை்கம் வரு்டாந்்ம் ந்டாத்திவரும் 
"ஏறறியன் கிணண" ்மன்ைந்துகிரிக்கட 
சுறறுப்்ைாடடி ்கல்முபை கிஷா  ஸ்ருடி்யா  
ஆ்ரவில் (14) ஞாயிறறுககிைபம ்காபல 
ஆரம்ைமாகியது. அணிககு 11்ைர்்காண்ட 
இந்் 10ஓவர ்மன்ைந்துககிரிக்கட 
சுறறுப்்ைாடடியில் 24 ்கை்கங்கள் 

்க ல ந் து ் ்க ா ள் கி ன் ்ற ை. 
எதிரவரும் நவம்ைர மா்ம் வபர ் ்ா்டரந்து 
விடுமுப்ற திைங்களில் இச்சுறறுப்்ைாடடி 
நப்ட்ை்ற ஏறைாடு்சய்யப்ைடடுள்ளது. 
்க ல் மு ப ை  உ் வ ஸ் லி  உ ய ர் ர 
ைா்டசாபல பம்ாைத்தில் நப்ட்ைற்ற  
மு்ல்்ைாடடியில் ்கல்முபை துளிர 
்கை்கமும் ஈகிள் ்கை்கமும் ்மாதிை.

்கை்கத்்பலவர ந.துஜிந்்ர ்பலபமயில் 
நப்ட்ைற்ற மு்ல்நாள் அஙகுராரப்ைண 
நி்கழ்வில் ்கல்முபை மாந்கரசபை 
உறுப்பிைர்களாை சந் திர் ச்கரம் 
ராஜன், திருமதி வி.் சலஸ்ரிைா ்றா்கல், 
உ்விக்கல்விப்ைணிப்ைாளர வி.ரி.
ச்கா்்வராஜா, ்கட்ட்டஒப்ைந்்்காரர 
்லாயிட்்ஹன்றிக, ்கப்டஉரிபமயாளர 
எ . நி ம ல ன்  ஆ கி ் ய ா ர  ்க ல ந் து 
சி்றப்பித்்ைர.
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இபளஞன் ஒருவன் ஓரு ்ைணபணக 
்காணகி்றான். அவபளக ்கண்டது்ம 
அவைககுப் பித்துப் பிடித்்து்ைால 
இருககி்றது. அவள் அவவளவு அை்கா்க 
இருககி்றாள். “அ்ட்டா! இப்ைடி்யாரு அை்கா? 
இத்்பை வசீ்கரமாை ்ைண்களும் இந்் 
உலகி்ல இருககி்றார்களா? இவவளவு 
்காலமும் நான் இப்ைடி்யாருத்திபயக 
்காண்வயில்பல்ய” என்று மபலத்து 
நிறகி்றான். எப்ைடியாவது இவபள அப்டய 
முயல்்வாம்” என்று நிபைககி்றான். 
்மல்ல அவளரு்்க ்சன்று ்ைச்சுக 
்்காடுககி்றான்.

“மா்ை! மயி்ல! என் மைப்க ்கவரந்் 
அைகி்ய! உன்பைப் ்ைான்்ற அைகி 
வீடப்டவிடடு ஊருககுள் வந்்ால் ைலரின் 
உயிர ்ைாய் விடு்ம. அத்்பை அை்கா்க 
இருககி்றா்ய! ்வளி்ய நீ வரலாமா? 
என்்ைான்்றவருககு ்வ்பைபயத் 
்ரலாமா?” என்று அவளி்டம் துணிந்து 
்ைசுகி்றான். அவ்ளா எதுவு்ம ைதில் 
்சால்லாமல் ஏளைப் ைாரபவ்யான்ப்ற 
வீசிவிடடுப் அவபைக ்க்டந்து ்ன்வழி்ய 
்சல்கி்றாள். அவன் ்்ா்டரந்து ்சன்று 
்ைசுகி்றான். அவளது அைப்க அங்கம் 
அங்கமா்க வரணித்து, அவளுககு 
மகிழ்ச்சியூட்ட முபைகின்்றான். ஆைால் 
அவள் வாய் தி்றப்ை்ா்க்வ இல்பல. 
்கப்டசியா்க இப்ைடிச் ்சால்கி்றான்:

“நானும் எவவள்வா கூறி்ைன். 
நீ எதுவு்ம ்ைசாமல் இருககி்றாய்? 
இறுதியா்க ஒன்று ்சால்கி்்றன். இப் 
மடடும் ்்கடடுக்்காள். நீ வீடப்டவிடடு 
மற்றவர்கள் ்காணும்ைடி ்வளி்ய வந்து 
ைலபரக்கலங்க அடிககி்றா்ய! அப்ைடி 
்வளி்ய வந்்து உைது ்வ்றல்ல. 
அப்ைடியாைால் அது யாருப்டய 
்வறு? உன்பை ்வளி்ய வர 
அனுமதித்்ார்க்ள உைது ்ைற்்றார, 
அவர்களது ்வ்றா? இல்பலயில்பல, 
அவர்களின் ்வறும் இல்பல. இது 
யாருப்டய்வறு ் ்ரியுமா? ் சால்கி்்றன் 
்்கள். நீ ்வளி்ய வரும்்ைாது 
உைககு மு ன்ைால் மக ்களு ககு 
அைாயத்ப்த் ்்ரிவிககு மு்கமா்கப் 
ைப்றயடிப்ைவர்கபளப் ைப்றயப்றந்து 
்ைா்கச் ்சய்ய்வணடும் என்று இந்் 
நாடடு மன்ைன் ்கட்டபளயிடடிருக்க 
்வணடும். அப்ைடிக ்கட்டபளயி்டா் 
அந்் மன்ைன்்ான் குற்றவாளி. நீயல்ல. 
உன்்ைற்்றாருமல்ல” என்று ் சால்கி்றான். 
இந்்க்காடசிபயத் ் ருகின்்ற ைா்டல் ஒன்று 
்கலித்்்ாப்கயில் வருகின்்றது.

ைா்டல்:

ஊரக்கால் நிவந்் ்ைாதும்ைருள், நீரக்கால்
்்காழுநிைல் ஞாைல் முதிர இணர 
்்காணடு
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்கழும முடித்துக ்கணகூடுகூபை

சுவல்மிபசத் ்ா்்ாடு ்ாை, அ்கல்மதி

தீங்கதிர விட்டது்ைால, மு்கன் அமரந்து

ஈங்்க வருவாள் இவள்யார ்்கால்? 
ஆங்்க ஒர

வல்லவன் ப்இய ைாபவ்்கால்? நல்லார

உறுப்்ைலாங ்்காணடு, இயறறியாள் 
்்கால்? ்வறுப்பிைால்

்வணடுருவம் ்்காண்ட்்ார கூற்றம் 
்்கால்? ஆண்டார

்கடிது, இவபளக ்காவார விடு்ல் 
்்காடிஇயல்

ைல்்கபலச் சிலபூங ்கலிங்கத்்ள் ஈஙகு 
இ்்ார

நல்கூரந்்ார ்சல்வ ம்கள்

இவபளச் ்சால்லாடிக ்காண்ைன் 
்ப்கத்து

நல்லாய்! ்்கள்

ஆய்தூவி அைம்எை, அணிமயில் 
்ைப்டஎைத்

தூதுணம் பு்றவுஎைத். துப்ந்்நின் 
எழில்நலம்

மா்ர்்காள் மான்்நாககின் ம்டநல்லாய் 
நிற்கண்டாரப்

்ைதுறூஉம் என்ைப் அறிதி்யா? 
அறியா்யா?

நுணஙகு அபமத் திரள்எை, நுணஇபை 
அபணஎை

முைஙகுநீரப் புபணஎை, அபமந்்நின் 
்்ட்மன்்்ாள்

வணஙகு இப்ற வால்எயிறறு அம்நல்லாய்! 
நிற்கண்டாரககு

அணஙகு ஆகும் என்ைப் அறிதி்யா? 
அறியா்யா?

முதிர்்காஙகின் முப்கஎை மு்கம்்சய்் 
குரும்பைஎைப்

்ையல்துளி முகிழ்எைப், ்ைருத்்நின் 
இளமுபல

மயிர வாரந்் வரிமுன்ப்க ம்டநல்லாய்! 

நிற்கண்டார

உயிரவாஙகும் என்ைப் உணரதி்யா? 
உணரா்யா?

எைவாஙகு,

்ைதுற்றாய்்ைாலப் பி்றரஎவவம் நீ 
அறியாய்

யா்்ான்றும் வாய்வாளாது இ்றந்துஈவாய்! 
்்கள் இனி

நீயும் ்வறிபல, நின்பைப் பு்றங்கப்டப்

்ைா்ரவிட்ட நுமரும், ்வறிலர

நிப்றஅழி ்்கால்யாபை நீரக்க 
விட்டாஙகுப்

‘ைப்ற அப்றந் ்ல்லது ்சல்லற்க’ என்ைா

இப்ற்ய ்வறுப்டயான்

 

(்கலித்்்ாப்க, குறிஞ்சிக்கலி ைா்டல் இல: 
20 ைாடியவர: ்கபிலர)

இ்ன் ்நரடிக ்கருத்து:

புத்்ம் புதுக ்்கான்ப்ற மலபரத் 
்பலஉச்சியி்ல சூடிக்்காணடு, ்பல 
மயிபரயும் மலபரயும், பிபணத்துப் 

பின்னிய கூந்்ல் ்்ாள்்களி்ல அை்கா்க 
வீழ்ந்து கி்டக்க, ஒளிவீசுகின்்ற முழு 
மதிபயப்்ைாலப் பிர்காசமா்க ஒளிரந்து 
்்காணடிருககும்; மு்கத்து்டன் இங்்க 
வந்து்்காணடிருககும் இவள் யா்ரா?

வல்லவன் ஒருவன் ்சய்து உயிர ஊடடி 
மணணில் உலவ விட்ட ் ைாற ைாபவ்யா? 
சி்றந்் ்ைண்களின் உறுப்புக்கபள 
எல்லாம் ஒன்்றா்கக கூடடிச் சபமக்கப்ைட்ட 
்ைண்ணா? ்ைது உணபமயாை 
்்ாற்றத்தி்ல ் வறுப்ைப்டந்் கூறறுவன் 
ஆண்களின் உயிர்கபளப் ைறிக்க 
நிபைத்து இப்ைடி அை்காை உருவத்ப் 
எடுத்து வந்்ா்ைா? இப்ைடிப்ைட்ட அைகிய 
்ைணபணப் ்ைற்்றார வீடடி்ல பூடடி 
பவத்திருக்க ்வண்டாமா? இவபள 
்வளி்ய உலவ விடுவது எவவளவு 
்்காடுபமயாைது? ைலவி்ங்களில் 
்்காரத்து அபமக்கப்ைட்ட ்ம்கபல 
இப்டயி்ல ்வை, பூக்கபரயி்டப்ைட்ட 
ஆப்டபய அணிந்து்்காணடு ்மல்லிய 
்்காடிபயப்்ைால அபசந்து வருகி்றா்ள! 
இவள் ்நடுங்காலம் பிள்பளயில்லாமல் 

இருந்் ்ைற்்றாருககு அருபமயா்கப் 
பி்றந்் ஒ்ர்யாரு ்சல்வ ம்க்ளா? 
இவ்ளாடு ்ைசிப் ைாரத்து இவளது 
்ப்கபமபயயும் ்காண்ைன்.

மாபைப்்ைாலக ்கண்டவபர மயககும் 
்கண்கபளக ்்காண்டவ்ள! அன்ைம் 
்ைான்்ற உன் நப்டயைகும், மயிபலப் 
்ைான்்ற உன் ஒயிலாை ்்ாற்றமும், 
பு்றாபவப் ்ைான்்ற இளபம ்தும்பும் 
உைது ்ைரைகும் உன்பைக ்கண்டவபர 
மயககி அழித்துவிடும் என்ைப் நீ 
அறிவாயா? இல்பல அறியமாட்டாயா?

அை்காை வபளந்் முன்ப்கயிபைக 
்்காண்டவ் ள!  ்வணபமயாை 
ைற்கபளக ்்காண்டவ்ள! நி்றத்திலும் 
திரடசியிலும் மூஙகிபலப் ்ைான்றும், 
்மன்பமயில் ைடடுத் ்பலயபணபயப் 
்ைான்றும் உள்ள உைது ்்ாள்்கள் 
்காமக ்க்டபலக ்க்டப்ை்ற்காை 
்்ப்ைத்ப்ப் ்ைால உள்ளை. ஆைால் 
அபவ மற்றவரககு ்வ்பைபயக 
்்காடுககின்்றை என்ைப் நீ அறிவா்யா? 
இல்பல அறியமாடயா்யா?

முறறிய ் ்காஙகின் இளம் ் மாடடுக்கபளப் 
்ைாலவும், அடி ்ைருத்் குரும்பை்கபளப் 

்ைாலவும், மபைத்துளி்கள் விழும் 
்ைாது கிைம்புகின்்ற 
குமிழ்்கபளப் ்ைாலவும் 
உைது ்ைருத்் இளம் 
மாரை்கங்கள் அை்கா்க 
உள்ளை்வ. அைகிய 
ம யி ர  வ ரி ப ச ய ா்க 
வ ள ர ந் து ள் ள 
மு ன்ப ்க ்க ப ள யு ப ்ட 
இ ள ம் ் ை ண ் ண ! 
இ ப வ ் ய ல் ல ா ம் 
உ ன் ப ை க 
்க ா ண ை வ ர ்க ளி ன் 
உயிபரப்ைறித்துவிடும் 
என்ைப் நீ அறிவா்யா? 

இல்பல அறிய மாட்டா்யா?
ந ா ன்  இ வ வ ள வு  ் ச ா ல் லி யு ம் 
ம ற ்ற வ ர ்க ளி ன்  ் வ ் ப ை ப ய 
நீ  அ றி ய வி ல் ப ல ய ா ?  ம ய க ்க 
மப்டந்்வர்கபளப் ்ைால எதுவு்ம 
்சால்லாது நீ என்பைவிடடு அ்கன்று 
்ைாகின்்றா்ய! நான் ்சால்வப்க ்்கள்! 
நீ எந்்த் ்வறும் ்சய்யவில்பல. 

உன்ப ை  இ ப் ை டி  வீ டப ்டவி ட டு 
்வளி்ய வருவ்றகு அனுமதித்் 
உ ன்  சு ற ்ற த் ் வ ர ்க ளு ம்  ் வ று 
் ச ய் ் வ ர்க ளல் ல ர.  ம ற ்ற வ ப ரக 
்்கால்லும் ்ப்கபமவாய்ந்் ம்ம்பிடித்்  
யாபைபயத் ்ணணீரத்துப்றககு 
்்காணடு ்சல்லும்்ைாது மக்களுககு 
அ ை ா ய த் ப ்  அ றி வி ப் ை ் ற ்க ா ்க 
அ்றகு முன்ைால் ைப்றயடிதுத்துச் 
்சல்ைவர்கபள விடுவார்க்ள அப்ப் 
்ைால நீயும் ்வளி்ய ்சல்லும் ்ைாது 
உைககு முன்ைால் ைப்றயப்றவித்்் 
்சல்ல ்வணடும் என்று ஆபணயி்டா் 
இந்் நாடடு மன்ை்ை ்வறு ்சய்்வன் 
ஆவான்.

rl;lj;juzp> ghLk;kPd; 

R.=fe;juhrh
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- kl;Lefu; Atd; -

Mrpupau;-muq;fk;> ,y:227> ghu; tPjp kl;lf;fsg;G. 

ehtyu; vOe;jhu; (nrd;w thuj; njhlu;r;rp)

,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.

11. gpwpw;Nwh mtu;fspd; rhu;gpy; thjhbatu;fs; gw;wpf; $Wf.
 • aho;g;ghzj;jpYk; nfhOk;gpYk; gpugy tof;fwpQu;fshfj; 
  jpfo;e;jtu;fs;>
 • thjkpy;yh ,lj;jpYk; thjk; tUtpf;ff;$batu;fs;.

12.   ‘thjkpy;yh ,lj;jpYk; thjk; tUtpf;ff;$batu;fs;’ vd;gjd; %yk; 
    ntspg;gLj;jg;gLtJ vd;d?
 • thjk; Guptjpy; Mw;wy; kpFe;jtu;fs;.

13. ‘gpwpw;Nwhit Mfhrj;jpy; J}f;fpf;nfhz;LNgha; itj;Jtpl;lhu;fs;’ 
   vd;gjhy; ngwg;gLtJ vd;d?
 • gpwpw;Nwh ntw;wpepiyapy; ,Uf;fpwhu; vd;gJ ngwg;gLfpd;wJ.

14. ‘nghope;jnea; ahFjp tha;top nghq;fp vOe;j 
   nfhOq;fd nyd;d vOe;jhu;’ - ,jd; nghUis vOJf.
 • Nts;tpj; jPapDs; nea;apidr; nrhupe;j nghOJ mf;fpdpapdJ 
  thahdJ Nkd;NkYk; mjpfupj;Jr; Rthiytpl;L vuptJ Nghy 
   vOe;jhu;.
   
15. ‘… nfhOq;fd nyd;d vOe;jhu;’ - ,t;thW vOe;jtu; ahu;?
 • MWKfehtyu;

16. MWKfehtyupd; jd;dk;gpf;if ntspg;gLkhw;iw vLj;Jf;fhl;l Xu; 
   cjhuzk; jUf.
 • ‘xUtu; xUtuhfNth> ,Utu; ,UtuhfNth md;wpg; gyu; 
   $l;lq;$l;lkhfNth thjj;jpw;F tuyhk;’ vd;W MWKfehtyu; 
    mtu;fs; $wpaij cjhuzkhff; $wyhk;.

17. ‘khf klq;fYk; khy;tpilAk; nghd;
   ehfKk; ehfKk; ehz ele;jhu;’ -   

   ,g;ghlybfs; %yk; vLj;Jf;fhl;lg;gLtijj;; jUf.
 • ,uhkdpd; tPWld;$ba vOr;rpkpf;f eilia> ehtyu; vOe;J 
  te;jJld; njhlu;GgLj;jp ehtyupd; vOr;rp vLj;Jf;fhl;lg;gl;Ls;sJ.

18. mUze;jp rpthr;rhupahu; ,q;F vt;tpjk; njhlu;GgLj;jg;gl;Ls;shu;?
 • fhr Nehahy; mtjpg;gl;l ehtyu; ePjpia epiyehl;Ltjw;fhfg; 
   Gwg;gl;l nghOJ fhrk; fhzhkw;Nghd tplaj;Jld; 
   njhlu;GgLj;jg;gl;Ls;shu;.

19. murpaYf;F vj;jifatu; tuNtz;Lk; vd;W MWKfehtyu; tpUk;Gfpwhu;?
 • Neu;ikahdtu; tuNtz;Lk; vd;W tpUk;Gfpwhu;.

20. ,uhkehjd; fl;rpapdu; Nrhu;e;JNghd Ntisapy; MWKfehtyu; epiy    
   gw;wpf; Fwpg;gpLf.

 • jpz;Lj; jiyaizfs; rpjWfpd;w msTf;F ePjpia 
   epiyehl;Ltjpy; mf;fiw nfhz;L Gwg;gl;lik.

 • tpyF gps;is vd;W nrhy;tjw;F Kd;dNuNa tpRtehjgps;is 
     ,lk;nfhLf;fpd;w msTf;F MWKfehtyuplk; vOr;rp 
    fhzg;gl;lik.

 • MWKfehtyupd;  Njhw;wk;> fk;gPukhfTk; ghu;it> 
   tPWnfhz;ljhfTk; vz;zq;fs;> Ntfk; nfhz;ljhfTk; ,Ug;gij 
   vLj;Jf;fhl;ba fl;Liuahsu;> me;j Neuj;jpy; mtw;iw tUzpf;f 
   xU fk;gd; ,y;iyNa vd;W epidf;fpd;w msTf;F MWKf 
   ehtyupd; epiy fhzg;gl;lik.

 • ‘mJ fplf;f> vLj;Jf;nfhz;L th> je;jp jghw; fl;Lf;fis’ vd;W 
   xUik epiyapy; nrhy;Yfpd;w msTf;F mtuJ epiy ,Ue;jik.

,yq;if Gs;sptpguj; juTfs;

----------------------------------------------------------------

-- ruhrhp MAl;fhyk;  : 74.9taJ

-- fy;tp mwpT   : 93.3% (Mz;fs; - 94.2% ngz;fs; - 92.6%)

-- Mq;fpy mwpT  : 10 %
-- ruhrhp gpwg;G tpfpjk; : 16/1>000 
-- ruhrhp ,wg;G tpfpjk; : 6.3 / 1>000
-- rpR kuz tpfpjk; : 8.2/ 1>000 
-- rdj;njhif tsHr;rp tPjk; : 0.863 %
-- rdj;njhif mlh;j;jp  : 334 rJu fpNyh kPw;wh;

nghUshjhuk;

------------------------------------------------------------------

[pdp Rl;nlz;   : 0.48

kdpj tsh;r;rp Rl;nlz;  : 0.757 (73tJ)

tWik tPjk;   : 6.7

njhlh;ghly;

------------------------------------------------------------------

epiyahd njhiyNgrp  - 12.4/100
ifalf;fj; njhiyNgrp - 128.7/100
,izak; ghtpg;gth;fs; - 19.5/100

Nghf;Ftuj;J

------------------------------------------------------------------

tpkhd epiyak;  - 18 (2010)

Gifapuj epiyak; - 1>449 km
tPjpfspd; nkhj;jePsk; - 12>210km
Expressways          - 170km

cj;jpaNahfG+h;t tjptplq;fs;

------------------------------------------------------------------

-- [dhjpgjp     - [dhjpgjp khspif

-- gpujkh;     - myhp khspif

-- rghehafh;     - Kk;jh[; kfhy;

-- ghuhSkd;w cWg;gpdh; jq;Fkplk;  - rpuh];tjp

-- fy;tp mikr;R    - ,RWgha

-- Rfhjhu mikr;R   - nrsrphpgha

-- jpl;l mKyhf;fy; mikr;R  - nrj;rphpgha

-- fhzp mikr;R   - rk;gj;gha

,yq;ifapy; . . . . 

-- kpf caHe;j kiy   - gPJUjhyfhy kiy( 2524.69 m) 

-- kpf ePskhd ejp   - kfhtyp fq;if( 333 Km )

-- kpf caukhd ePH tPo;r;rp   - gk;gufe;j ePHtPo;r;rp(240 m)

-- mjpf kio ngWk; ,lk;   - khypg;nghy

-- Fiwe;j kio ngWk; ,lk;   - kwpr;Rf;fl;b (975 mm/year)
-- ,yq;ifapd; ruhrhp kio tPo;r;rp  - 1905 mm
-- ,yq;ifapd; ruhrhp ntg;gepiy - 26.70C  (800F)
-- $ba ntg;gepiy cs;s ,lk;  - jpUNfhzkiy

-- Fiwe;j ntg;gepiy cs;s ,lk; - EtNuypah

-- kpf caukhd Fd;W   - nfhf;fhfy

-- kpfg; nghpa Fsk; / Vhp  - Nrdhehaf;f rKj;jpuk;

-- epyg;gug;G $ba khfhzk;   - tlkj;jpakhfhzk; (10472 r.fp.kP)

-- epyg;gug;G $ba khtl;lk;   - mDuhjGuk; (7180 r.fp.kP)

-- epyg;gug;G Fiwe;j khtl;lk   - nfhOk;G (700 r.fp.kP)

ö£õx AÔÄ- (C»[øP) vd;.jdQ;Nrad;
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என் ்ாய் வலி சுமந்து
என்பைப் ்ைற்்றடுத்்ாளா?

என் ஈை மணணில்
ஏர்்காணடு ்ைரத்்்டுத்்ாளா?

இலவசக ்கல்வியும்
இடடுணணச் ்சாறும்

இருக்க இ்டமுமில்லாமலா
இபணந்்்ன் ்வஙப்கயா்க?

இருள் சூழ்ந்து விழியிைந்்்்ன்
இைத்தின் விடியலுக்கா்க

இன்ைங்கள் து்றந்து
இன்ைல்்கள் பூண்்டன்...

்ைற்றவள் அன்பைத் து்றந்து
்ைப்யவள் ்கா்பல ம்றந்்்ன்...
்ந்ப் சூடடிய ்ையர ்கபளந்து

்மயன் சூடடிய ்ையர பிபணந்்்ன்...

்ப்ட்கபள உப்டத்்றுத்து
்ரணியில் மடிந்்்ன் - ்மிைருக்கா்க

இறுதியிலாைது எைது ்ையர
இவன் இைத்து்ராகி்யன்று...

்காை்கத்தில் ்கைவு்கள் ம்றந்து
்கணணு்றஙகி்ைன்...

்கால்்களில் முள் ப்க்க ந்டந்து
்களமி்றஙகி்ைன்...

்களமாடிக ்காத்து நின்று
்காலிைந்்்ன்...

அறுதியிலாைது எைது ்கப்
அவன் ைா்ம் ைட்டயி்டம் ைாவ்மன்று...

முன்்ைடுத்் சமர்க்ளத்்பை
முறியடித்் சமர்க்ளத்்பை
அத்்பையும் ைப்றசாறறும்

என் மாவீரம்...

அன்று சந்்தி ்காத்திட்ட
சரித்திரமா்ைன்

இன்று சங்கதி்கள் ்ைசிடும்
்ரித்திரமா்ைன்...

ம்றந்துவி்டா்்
்மிழீை மண்ண என்பை- நீ

ம்றந்துவிட்டால்
மாரி கூ்ட நபைக்காது உன்பை...

                                                                   
- பு்கழ் மயூரா -

்கரங்க ள்.  மு ன்னிரு ்கரங்களும் 
ை ன்றி க கு ட டி்க ப ள  அ ப ணத் து ப் 
ை ாலூ ட ்ட ,  பி ன்னி ரு  ப ்க ்க ளு ம் 
மானும் மழுவும் ்ாஙகியிருந்்ை. 
இ ந் ் வ ப ்க யி லு ள் ள  அ ரி ் ா ை 
சிறைம்இலஙப்கயில் ்வ்்றஙகும் 
கிப்டப்ை்ா்கத்்்ரியவில்பல.

இருளில் சரிவரத் ்்ரியாவிட்டாலும் 
்்பரச் சுறறிவந்் ்ைாது, திருமாலின் 
்சாவ்ாரச் சிறைங்கள்,  முப்புரம் எரித்்ான், 
ஆபையுரி்ைாரத்்ான், மா்்ாருைா்கன், 
வீரைத்திரன், மு்லாை சிவனின்  
சிறைங்கள். ்்வியின் ைல வடிவங்கள் 
்்ன்ைட்டை.  எல்லா்ம இபணயத்தில் 
்கணடு வியந்் ்மிை்கத்தின் ைல அரிய 
சிறைங்கபள ஒத்்பவ.

்ான்் ்ான்றீ ச்சரத் தின் ் ்ர்க ள் 
மி ்க ப் ை ப ை ய ப வ .  கு ப ்ற ந் ் து 
மு ந் நூ று  ந ா னூ று  ஆ ண டு ்க ள் 
ை ப ை ப ம ய ா ை ப வ ய ா ்க 
இ ரு க ்க ் வ ண டு ம் .  “ சி ் ல ா ன் 
்க்சறறியர” எனும்பு்கழ்்ைற்ற நூபல 
1834இல்எழுதியபசமன் ்காசிச்்சடடி,  
“ ் ்க ா க ்க ட டி ச் ் ச ா ப ல ஸ் ்க ந் ் ன் 
்்காவில்” என்றுகுறிப்பிடடு அந்நூலில் 
்ான்்்ான்றீச்சரம்ைறறிஎழுதியுள்ளார. 
அககுறிப்பில்இஙகுநி்கழும் ்்்ராட்டம் 
ைறறிய விவரணமும்வரு கின்்றது. 
"புல்லுண்ட ்கல் நந்தி" ்கப்மூலம், 
்ான்்்ான்றீச்சரம் ்ைாரத்துக்்கயரால் 
இ டி க ்க ப் ை ்ட வி ல் ப ல  எ ன் ை து 
வாய்்மாழியில் ைதியப்ைடடுள்ள்ால் 
அ த் ் ் ர ்க ள்  ் ம லு ம் 
ைபைபமயாைபவயா்கவும் இருக்கலாம். 
அஙகு முன்பு மூன்று ் ்ர்கள் 
இருந்்ை்வன்றும், ஒன்று ் ாைா்க்வ ஓடி 
மட்டக்களப்பு வாவியில் வீழ்ந்து மப்றந்்து 
என்றும் ்சால்லி, ்்காவிலின் அரு்்க 
வாவியில் இருககும் "்்ர ்ாண்ட ைள்ளம்" 
எனும் ைகுதிபய சுடடிக்காடடுகி்றார்கள்.  
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njhlHr;rp... 

்ான். அங்க ஒணடும் இல்ல!". இருப்ைது 
எப்ைடித் ்்ரியும்? சிறைங்கபளத் 
திருடி ்வள்பளக்காரனுககு விறறு 
்்காடி ்்காடியா்க உபைககி்றார்கள் 
என்று ்சய்தி வாசிககும் ்ைாது மிகசர 
சாப்பிடடுக்்காணடிருப்ைவர்கள் ்ா்ை 
நாம்?  ்மிை்கத்தில் கூ்ட அரி்ாை 
ஏைககுருபளக்கருளி சிறைம், இந்் 
ஈைமணணி்ல, நமககு மி்க அருகி்ல 
ஒரு ்்காவிலில் இருககி்றது என்ைதும், 
இலஙப்கயின் மி்கப்ைபைய சிறை 
வடிவங்களில் சிலவறப்ற நம்மூரக 
்்காவி்லான்றின் ்்ரில் ்கணடு 
்மய்சிலிரக்க முடியும் என்ைதும் 
்்ரியா் நமககு, "்்ரிந்து என்ை 
ஆ்கப்்ைாகி்றது?" என்று ்்கடகும் நமககு, 
்கபலச்்சல்வங்களின் ்ைறுமதி எங்்க 
புரியப்்ைாகி்றது?

ஆ்ற அமரசிறைங்கபள இரசிககும் 
அ ள வு க கு ் ந ர ம் இ ரு க ்க வி ல் ப ல . 
நடுஙகும்்கரங்களால் ஏைககுருபளக 
்க ரு ளி ப ய ப்  பு ப ்க ப் ை ்ட ம் எ டுத் து
க்்காணடிருந்் ் ன். “எல்லாரும் 
வி த் தி ய ா ச ம ா ை ா க கி ்ற ா ங ்க ள் , 
் ்க தி ய ாவ ா ங ்க அ த் ் ான் ”  என்று 
முணுமுணுத்்ைடி்யஅருகில் நின்்ற 
பமத்துைனுககு ப்க்ைசியில் அபைப்பு. 
்்காவில் வளா்கத்தில் அமரந்திருந்் 
அவைது நணை்ைாருவன் "என்ை்டா, 
் ் ர எ ண ்ட ஒ ண ்ட  இ ப் ை  ் ா ன் 
மு்மு்லா ைாககி்்றலாககும்" என்று 
்்கட்டான். நான் ்ைா்வாம் என்று 
ப்கயபசத்்ைடி்ய்ைருமூச்சு விட்டைடி 
கிளம்பி்ைன். பின்பு்றம் இரணடு 
்்ர்களும் என்பைவிடடு்வ்கமா்க 
ந்கரந்து்்காணடிருந்்ை.

கிைககில் ்ைதுஉறசவ்காலம்“்்்ராட்டம்” 
என்றுஅறியப்ைடும் ்ைருபமபயப் 
ை ப ்ட த் ் து ் ்க ா க ்க ட டி ச் ் ச ா ப ல 
் ா ன் ் ் ா ன் றீ ச் ச ர ம் ஒ ன் ் ்ற . 
ஆ ை ா ல் அ ந் ் ப் ் ை ரு ப ம க கு க 
்காரணமாை இரு்்ர்களும் இன்று 
நம்்கணமுன்்ைசிப்ந்துவருகின்்றை. 
பிள்பளயாரும் முரு்கனும் ைவனி வரும் 
"பிள்பளயார்்ரில்" இப்்ைாது ் ைருமளவு 
ைபைய சிறைங்கள் இல்பல.  சித்திரத் 
்்ரும் அவவா்்ற. ்கவனிப்பின்பமயால் 
்சல்லரித்து உதிரந்து ்்காணடிருப்ைபவ 
அதி்கம். 

சிறைக்கபல மனி்குலம்்கணடு்்காண்ட 
ம்கத்்ாை உன்ை்ங்களில்ஒன்று. 
அ து ் னி ் ய ஒ ரு ச ம ய த் து க ் ்க ா 
இைத்துக்்கா ்சாந்்மாைதுஅல்ல. 
அ ரி ் ா ை ம ர ச்  சி ற ை ங ்க ள் 
வ டி க ்க ப் ை ட டு ள் ள  இ த் ் ் ரி ன் 
ைா்கங்கள், பசவம்்ாணடி, ்மிழிைம் 
்ாணடி்காலமுள்ளவபர்காப்ைாற்றப்ை்ட 
்வணடியபவ. அதிலும்்்கா்ணச்சரம், 
்்கதீச்சரம், நல்லூர, ்்ைவபர 
நாயைார்்காவில், திருக்்காவில் 
மு்லாை்கபலப்்ைாககிஷங்கபள 
அ ந் நி ய ர ஆ க கி ர மி ப் பி ல் 
இைந்துநிறகும்நாம், எஞ்சியிருககும் 
இது்ைான்்ற  ்கபலச்்சல்வங்கபள 
நம்அறியாபமயா்லா ்கவையீைத்்ா்லா 
இ ை ந் து வி ்ட க கூ ்ட ா து .  எ ை க கு த் 
் ் ரி ந் ் ை ல ர ,  ் ை ரு ப ம ய ா ்க த் 
்மிை்கத்துககு சுறறுலா ்சன்று 
மாமல்லபுரம், ்ஞ்பச, மதுபர என்று 
சு ற றி வ ந் து  இ ன் ஸ் ர ா கி ர ா மி லு ம் 
் ை ஸ் பு க கி லு ம்   பு ப ்க ப் ை ்ட ம் 
்ைாடடிருப்ைார்கள். என்ை ைாரத்்ாய் 
என்று ்்கட்டால் ைதில், "சும்ம ்்காவிலு்கள் 
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11 khztu;fSf;Fr; nrayku;Tfis 
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Mfpa jpdq;fspy; kl;lf;fsg;G Nkw;F 
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கி ப ்ட ப் ை து  ம ா த் தி ர ம ல் ல ா ம ல் , 
கிைககு மா்காணத்ப்ச் ்சரந்் 
இபளஞர்கள் சுமார 2000 ்ைருக்காவது 
்வபலவாய்ப்புககு வழி ஏறைடும் என்று 
்க்ணசமூரத்தி ்்ரிவித்்ார.

்க்ணசமூரத்தியின் ்பலபமயில் 
நியமிக்கப்ைடடுள்ள ்்சிய ்காகி் 
ஆபல்கள் கூடடுத்்ாைை நிரவா்க 
சபையின் கீழ் வாபைச்் சபை 
மறறும் எம்பிலிப்பிடடிய ்காகி் 
ஆபல்கள் உள்ள்டக்கப்ைடுகின்்றபம 
குறிப்பி்டத்்க்கது.

'ÁõøÇa÷\øÚ PõQu 
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(்காபரதீவு  நிருைர ச்கா)

நறபிடடிமுபை வாரணம் விபளயாடடு 
்கை்கத்தின் புதிய சீருப்ட அறிமு்க நி்கழ்வு 
சி்றப்ைா்க நப்ட்ைற்றது.

்கை்க ்பலவர ைா.்ரா்மஷ ன் 
்பலபமயில் நப்ட்ைற்ற இந்நி்கழ்வில் 
முன்ைாள் கிைககு மா்காணசபை 
உறுப்பிைர மு.இரா்ஜஸ்வரன் உடை்ட 
அதி்கள் ைலர ்கலந்து சி்றப்பித்்ைர.

அ்மரிக்க ் ்டாலருககு எதிராை இலஙப்க 
ரூைாயின் ்ைறுமதி வரலாறு ்காணா் 
அளவுககு வீழ்ச்சியப்டந்துள்ளது.

்சவவாயன்று ஒரு அ்மரிக ்க 
்்டாலருககு எதிராை ரூைாயின் விபல 
மி்கககுப்றவா்க 172.95 ரூைாய் என்்ற 
நிபலபய எடடியது.
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இம்மா்த்தில் இதுவபர இலஙப்க 
ரூைாயின் ்ைறுமதி 2 .1வீ்த்்ால் 
வீழ்ந்துள்ளது. இந்் வரு்டத்தில் 12.5 
வீ்த்்ால் ரூைாய் வீழ்ச்சியப்டந்துள்ள்ா்க 
்ரஃபினிடடி எய்க்்கான் ்ரவு்கள் 
கூறுகின்்றை.
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2004 ஆம் ஆணடு நாடடில் மீணடும் 
ைாராளுமன்்றத்்்ர்ல் வந்்்ைாது, 
அம்ைாப்ற மாவட்டத்தில் இருந்து 
்மிழ் ்்சியககூட்டபமப்பு(்மிைரசுக 
்கடசி) ைாராளுமன்்ற உறுப்பிைரா்கக 
்காபரதீபவச் ்சரந்் ்ைா. ைத்மநா்ன் 
்்ரந்்்டுக்கப்ைட்டார. பின்ைர 2010ஆம் 
ஆணடு ்ைாதுத்்்ர்லில் ்மிழ் 
்்சியக கூட்டபமப்பில் ்்ரிவாை 
அக்கபரப்ைறப்றச் ்சரந்் பிய்சை 
அரசாங்கத்து்டன் ்சரந்து்்காணடு 
்னிவழி ்சன்்றார.

 ்க ்ட ந் ்  2 0 1 5 ஆ ம்  ஆ ண டு 
்ைாதுத்்்ர்லில் ்மிழ் ்்சியக 
கூட்டபமப்பில் திருக்்காவிபலச் 
்சரந்் ்க. ்்காடீஸ்வரன் ைாராளுமன்்ற 
உறுப்பிைரா்கத் ்்ரிவாைார. இப்டயில் 
ைாராளுமன்்ற உறுப்பிைர ைத்மநா்னின் 
மரணத்துககுப் பின்ைர இவரின் 
இ்டத்துககு ைாணடிருப்பைச் ்சரந்் 
்்ாமஸ் என்ைவரும் வந்து ்பல்காடடிப் 
்ைாைார. ் மிைர விடு்பலககூட்டணியின் 
்்சியப் ைடடியல் ஆசைத்துககு 
நியமிக்கப்்ைறறிருந்் மட்டக்களப்பைச் 
்சரந்் ்ஜாசப் ைரராசசிங்கத்தின் அ்கால 
மரணத்ப் அடுத்து, அவரது இ்டத்துககு 
நியமிக்கப்்ைற்ற அமரர சந்திர்நருவின் 
பு்ல்வர சந்திர்காந்்னும் இப்டயில் 
்பல்காடடிப் ்ைாை ைாராளுமன்்ற 
உறுப்பிைர்களில் ஒருவர.

ஆைால். 1977ஆம் ஆணடிலிருந்து 
இன்றுவபர சுமார 40 ஆணடு்காலப் 
ைகுதியில், அமரர ம. ்கை்கரடணத்ப்யும் 
அவரின் மரணத்துககு பின் நியமைமாை 
திருமதி ரங்கநாயகி ைத்மநா்ன் ஆகிய 
இருவபரயும் ்விர அவர்களுககுப் பின் 
்்ரிவாை அம்ைாப்ற மாவட்டத்தின் 

அத் ் பை ்மிழ் ைாராளுமன்்ற 
உறுப்பிைர்களும் விப ைத் தி்ற ன் 
அற்றவர்களா்க்வ விளஙகியுள்ளைர. 
் வ று ம ் ை  ை ா ர ா ளு ம ன் ்ற க 
்கதிபர்களுககு ைாரமாகிப்்ைாை 
இவர்களின் ப்கயாலா்காத்்ைத்்ால், 
அம்ைாப்ற மாவட்ட ்மிைர்களின் 
சமூ்க ்ைாருளா்ார அரசியல் வாழ்வு 
சுமார அபரநூற்றாணடு ்காலம் 
பிந்்ள்ளப்ைடடுள்ளது.   

சு ற று ச் சூ ை லு க ்க ா ை  ஜ ை ாதி ை தி 
விருது்களில் மூன்று விருது்கள் கிைககு 
மா்காண பவத்தியசாபல்களுககு 
கிப்டத்துள்ளை.

அ ம் ை ா ப ்ற  ம ா வ ட ்ட  ் ை ா து 
ப வத் திய சாப ல ககு மு் லாம் 
இ்டமும், அக்கபரப்ைறறு, நிந்்வூர 
்ைாது ப வத் தியசாப ல ்களு ககு 
மூன்்றாம் இ்டமும், கிப்டத்துள்ளை. 
அ்்்வபள இரண்டாவது விருது 
அறிவிக்கப்ை்டவில்பல.

ஜைாதிைதி பமத்திரிைால சிறி்சைவின் 
ஆ்ரவின் கீழ் இந்் விருது்கள் 19 
பிரிவு்களின் கீழ் வைங்கப்ைட்டது.  இதில்  
ைா்டசாபல, அரச நிறுவைங்கள்,  வியாைார 
நிறுவைங்கள் என்ைை ்ைாடடி இட்டை.
2011 ஆம் ஆணடில் CEA  (மத்திய 
சுற்றா்டல் அதி்காரசபையாைது)ஆல் 
்்ா்டங்கப்ைட்ட ைசுபம விருது்கள் 
திட்டம், 2015 ல் ஜைாதிைதி சுறறுச்சூைல் 
விருது்கள் திட்டத்திறகு மாற்றப்ைட்டபம 
குறிப்பி்ட ்க்கது. இந்் நி்கழ்வில் 
்ைது ்கருத்துக்கபள ்வளிப்ைடுத்தும் 
வ ப ்க யி ல் ,  ம த் தி ய  சு ற ்ற ா ்ட ல் 
அதி்காரசபையாைது (CEA) ்பலவர 
சந்திரரடை ைல்்ல்கம, உல்களாவிய 
நிபலயாை அபிவிருத்தி மறறும் ைச்பச 
வாழ்கப்க முப்றயு்டன் ்்ா்டரபுப்டய 
ைசுபம உறைத்தி ந்டவடிகப்க்களில் 
உல்களாவிய ்கவைம் ்சலுத்துப்கயில், 
ஜைாதிைதி சுறறுச்சூைல் விருது்களுக்காை 
சரியாை ்நரத்தில் முககியத்துவம் 
வாய்ந்்்ா்கக கூறிைார.

 ‘இலஙப்கயில் ைல ்்ாழிறதுப்ற 
்சயறைாடு்கள் உள்ளிட்ட ைதிைான்கு 
பிர்்சங்கள் ஜைாதிைதி விருதுக்கா்க 
் ் ர ந் ் ் டு க ்க ப் ை ட ்ட ை  ம ற று ம் 
்்சிய சுறறுச்சூைல் சட்டத்தின் 
விதிமுப்ற்கபள ்கப்டப்பிடிககும் அ்் 
சமயம் சுறறுச்சூைபல ைாது்காப்ை்்ாடு, 
அ வ ர ்க ளி ன்  ் ந ா க ்க ங ்க ப ள 
நிப்ற்வறறும் அந்் நிறுவைங்களுககு 
விருது்கள் வைங்கப்ைடும்’ என்்றார
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பூரபண மு்லிய வி்ச்ட பூபச்களும் 
நப்ட்ைறறு வருகின்்றை. 'அல்பலக 
கிைஙகின் அடிமுடி ்கண்்டார ்கல்பலப் 
பிளககும் வல்லவராவார ' என்ைது 
இவவாலயத்தின் ்ார்க மந்திரமா்க 
இவவூர மக்களுப்டய வாயிலில் ்்கட்கக 
கூடிய்ா்க இருந்து வருகி்றது.' ஈைத்தின் 
நம் மூ்ாப்யரின் சுவடு்கள் ைதிந்் 
இ்டமா்க குச்ச்வளி அ்ன் ்்ான்பம்கள் 
்சால்லி நிறகின்்றை

்ைாது நிபலயில் ்நாககிைால் 
்கல்வி, சு்கா்ாரம், வீடு, ்்ா்டரைா்டல், 
்ைாககுவரத்து, மின்சாரம், குடிநீர, அரச 
்சபவ்கபள ்ைறு்ல், இைஅப்டயாளம் 
எை சரவ்்ச ரீதியா்க அஙகீ்கரிக்கப்ைட்ட 
ைல அடிப்ைப்ட உரிபம்கபளப் 
்ைறுவதில் ஏறைட்ட ்ாம்ம், ஏறைடடு 
வரும் சிக்கல்்கள்,  இதுவபர அ்ற்கா்க 
்மற்்காள்ளப்ைடடுள்ள ந்டவடிகப்க்கள், 
அப்டவு்கள், ்மற்்காள்ளப்ை்ட்வணடிய 
ந்டவடிகப்க்கள் குறித்து ஒவ்வான்்றா்க 
அடுத்் வாரம் மு்ல் ஆராயலாம்.
மபல்கபள ்ைசவிடுங்கள்....
(்்ா்டரும் )

உரிய முப்றயில், உரிய ்காலத்துககுள் 
மாறறியபமக்க முடியும். அத்்ப்கய 
சகதி இன்று நம்மி்டம் இல்பல என்ைது 
அப்ைட்டமாை உணபம. ்க்டந்் ்கால 
அரசியல் ்பலபம்கள் அந்் ஓரமத்ப் 
நலமடித்து பவத்திருந்்ார்கள்.

இலஙப்கயின் வரலாறறில் மா்ைரும் 
்்ாழிலாளர ் ைாராட்டமா்க ்கரு்ப்ைடுவது 
1960 ஓ்கஸ்ட 12 ்ஹரத்்ால் ்ைாராட்டம். 
நா்டளவில் ந்டத்்ப்ைட்ட அந்் ஒ்ர 
நாள் ்ைாராட்டம் ஆடசிபய்ய 
்கவிழ்த்தியது. அவர்கள் அந்்ப் ் ைாராட்டத் 
்யாரிப்புககு எடுத்துக்்காண்ட ்காலம் 
நான்்்க வாரங்கள் ்ான். இந்் நான்கு 
வாரங்களுககுள் எத்்பை கூட்டங்கள், 
்ைச்சுவாரத்ப்்கள், திட்டமி்டல்்கள், 
்யாரிப்பு்கள் என்ைப் இது ைறறி 
்வளியாை நூல்்களிலும், அன்ப்றய 
ை த் தி ரி ப ்க ்க ளி ைது ம்  வ ா யி ல ா்க 
அறிந்து்்காள்ள முடிகி்றது. வரலாறு 
என்ைது ஆணடு்்ாறும் நி்கழ்த்்ப்ைடும் 
நிபைவுக ்்காண்டாட்டமல்ல. அபவ 
ைடிப்பிபை்கள். 60 ஆணடு்களுககுப் 
பின்ைர நாம் இந்் அனுைவத்தில் 
்கறறுக்்காண்டது ்ான் என்ை?

ஆசியாவில் ்ைரும் ்்ாழிறசங்கங்களில் 
ஒன்்றா்க இலஙப்க ்்ாழிலாளர 
்காஙகிரஸ் ்கரு்ப்ைட்ட ்காலத்தில் கூ்ட 
குறிப்பிடும்ைடியாை ைாரிய ்்ாழிறசங்கப் 
்ைாராட்டம் முன்்ைடுக்கப்ைட்டதில்பல. 
ஆைால் இலஙப்க ஆடசியாளர்கள் 
ம ப ல ய ்க த்  ் ் ா ழி ல ா ள ர்க ளி ன் 
ைலத்துககு ையந்்் இருந்்ார்கள். அந்் 
ையம் ்்ாழிறசங்க ைலத்துககும், வாககு 
ைலத்துககும் ்ான்.

ஆைால் மபலய்கத் ்்ாழிலாளர்கபள 
இ .் ் ா . ்க ா  ் ப ல ப ம  ் வ று ம் 
்்ாழிறசங்கமா்க குறுககிபவத்திருந்்து. 
் வ று ம்  ் னி ை ட ்ட  அ ர சி ய ல் 
லாைங்களுககு அரசியல் உரிபம்கபள 
விடடுக்்காடுத்்ார்கள். ்காலத்துககு 
்காலம் அறை சலுப்க்களுககு சமரசம் 
்சய்து்்காணடும், மக்களுககு சிறிய 
சிறிய ்வறறி்கபளக ்காணபித்தும் 
அடிப்ைப்டத் ்்பவ்கபள ஒத்திபவக்க 
உ்டந்ப்யாைார்கள். அ்ன் விபளவு்கபள 
அடுத்்டுத்் மபலய்கத் ் பலமுப்ற்களும் 
அனுைவிககின்்றை. ்்ாழிறசங்கங்கள் 
ம ப ல ய ்க த் தி ல்  அ ர சி ய ல் 
விழிப்புணரவூடடும் இயக்கங்களா்க 
வளரத்்்டுக்கப்ை்டவில்பல என்ைது 
்கசப்ைாை உணபம.

அப்யும் மீறி சுயமா்க வளரந்் மக்கள் 
இன்று ்ன்்ைழுச்சியு்டன் நிமிரகி்றார்கள் 
என்்றால் அ்றகு உரிய ்பலபம 
்்காடுத்து இயக்க, வழி்காட்ட எவரும் 
மிச்சம் பவக்கை்டவில்பல.

மபலய்கத்தில் இப்்ைாது ஏறைடடிருககும் 
உணரச்சிபூரவமாை ்ன்்ைழுச்சி 
அரசியல் விழிப்புணரச்சியா்க மாற்றமுறும் 
்காலத்தில் ்ான் ஆளும்வரக்கத்துககு 
சிம்ம்சாப்ைைமா்க ஆ்க முடியும். 
பிரகபஞயாை கிளரச்சியா்க உரு்வடுக்க 
முடியும். நமது ைலத்ப் நிரூபிக்க முடியும். 
நீதியாை ் ்காரிகப்க்கபள ் வன்்்றடுக்க 
முடியும்.

்மிை்கத்தில் ்மரிைாவில் ஜல்லிக்கடடுப் 
்ைாராட்டம் ்னி்யாரு அபமப்ைால் 
முன்்ைடுக்கப்ை்டா்து ்ான். அஙகிருந்் 
ைல சகதி்களும் ்த்்மது நி்கழ்ச்சிநிரபல 
பி ர ் ய ாகி க ்க வி ல் ப ல. ஒ ரு மி த் ் 

குரலுக்கா்க ஒன்றுைட்டார்கள். அது 
்வறறி்ைற்ற்றகு ைல்்வறு ்காரணங்கள் 
இருக்க முடியும். ஆைால் அவர்கள் 
்ைருவாரி ்மிைர சைத்்்ாப்கபயக 
்்காண்ட மக்கள் கூட்டத்திைர என்ைது 
மு க கி ய ம ாைது.  ்க ாலி மு ்க த் தி ்டல் 
் ம ரீ ை ா ் வ ா டு  ஒ ப் பி டு ப ்க யி ல் 
மி்கச் சிறிய்். அதில் மி்கச் சிறிய 
ைகுதிககுள் அ்டககிவி்டககூடிய அளவில் 
்ான் ஒக்்டாைர 24 ்ைாராட்டத்தில் 
்க ல ந் து ் ்க ா ண ்ட ை ர .  ம ப ல ய ்க 
இபளஞர்க்ள அணிதிரளுங்கள் 
என்கி்ற ்்காஷம் மடடு்ம இ்றகுப் 
்ைா்ாது என்கி்ற உணபமபய நாம் 
உணர்வணடும். நாம் இலஙப்கயில் 
பி ர ் ா ை  ந ா ன் கு  இ ை ங ்க ளி ல் 
நான்்காவது இருககும் ஒரு இை்ம. நமது 
புவியியல் இருப்பும் ்்காழும்ைல்ல. நாம் 
மடடுமன்றி இைம், ம்ம், ைால், வயது 
வித்தியாசமின்றி ஆ்ரவாளர்கபளத் 
திரட்ட ்வணடியவர்கள் நாங்கள். ்ைரும் 
மக்கள் சகதிபய ஆ்ரவு சகதி்களா்க 
திரடடும் அவசியமும் இத்்ப்கபய 
்ைாராட்டங்களுககு உணடு

இ ப வ  பி சு பி சு த் து  ச ப் ் ை ன் று 
்ைாய்வி்டச்்சய்ய முடியாது.

்க்டந்் ்காலங்களில் மபலய்கத்தில் 
் ் ா ழி ல ா ள ர  பி ர ச் சி ப ை ்க ப ள 
்வகுஜைமயப்ைடுத்தி அணிதிரடடுவதில் 
்கடும் ைாது்காப்பு பிரச்சிபை்கள் 
இருந்்ை. சா்ாரண ஒரு சிறிய 
அளவிலாை ஆரப்ைாட்டத்ப்்யா, 
ஒன்று கூ்டபல்யா ்சய்வப் 
சட்டங்கள் ்டுத்்ை. யுத்்த்ப்க ்காரணம் 
்காடடி அரசு இரும்புக்கரம் ்்காணடு 
அவறப்ற அ்டககியது. மபலய்கத்தில் 
ைல இபளஞர்கள் ்ாம் சந்்்்கத்துககு 
உள்ளா்வாம், ப்கதுககு உள்ளா்வாம் 
என்கி்ற ையத்து்டன் ்ைாதுவி்டயங்களில் 
மடடுப்ைடுத்தி்ய இயஙகிைர.

சா்ாரண ைணைாடடு வி்டயங்கபளக 
கூ்ட ஒழுஙகு்சய்வதில் நிப்றய ்யக்கம் 
இருந்்ை. இ்ைால் மபலய்கத்தின் 
் ் ா ழி ற ச ங ்க ப்  பி ர ச் சி ப ை ்க ள் 
மடடுமல்ல ைணைாடடு வளரச்சியும் 
கூ்ட ஸ்்ம்பி்மாைது. பின்ைப்டபவ 
சந்தித்்து.

்வறும் மு்கநூல் ்சல்பிக ்கா்க 
கூடிக்கபலந்து ்ைாகும் ஒன்்றா்க இது 
அபமந்துவி்டககூ்டாது. ஆளும்வரக்கமும், 
மு்லாளிமார சம்்மளைமும், நமது 
அரசியல் ்பலவர்களும் இந்்க 
்்காரிகப்க்கபள அலடசியம் ்சய்யும் 
ைடசத்தில் அல்லது ்்காரிகப்க்கள் 
நிப்ற்வ்றா் ைடசத்தில் அடுத்் என்ை 
ந்டவடிகப்க என்ைப் யார முடிவு்சய்வது, 
அப்ைடி ஒரு முடிவு எடுக்கப்ைட்டால் முடிபவ 
நப்டமுப்றப்ைடுத்் உரிய சகதி்கபள 
மு்காபமப்ைடுத்தி முன்்ைடுககும் 
வலிபம உண்டா? அ்ற்காை வழி்கபள 
உருவாககியாயிற்றா? இது ்வறும் ஒரு 
ஆரப்ைாட்டமா்க சுருஙகிவி்டப்்ைாகி்ற்ா? 
அல்லது ்்ா்டர ்ைாராட்டமா்க 
முன்்ைடுக்கப்ை்டப் ்ைாகின்்ற்ா?

நமது சிக்கல்்களுககு தீரவு ்்டும் 
்நாககில் ஆரம்பிக்கப்ைடும் அபமப்பு்கள் 
அலடசியத்து்டன் ந்டந்து்்காள்ளாது 
மு ப ்ற ய ா ை  தி ட ்ட மி ்ட லு ்ட ன் , 
் ை ா று ப் பு ண ர வு ்ட ன்  இ வ ற ப ்ற 
ஒழுங்கபமப்ைது முககியம்.

சு ய வி ள ம் ை ர த் து க ்க ா ்க வு ம் , 
ஆரவக்்காளா்றாலும், ்னிப்ைட்ட 
அரசியல் லாைத்துக்கா்கவும், சீசனுககு 
மு ப ளத் து ்காணாம ல் ்ைாகும் 
அபமப்பு்களா்கவும் இபவ சுருஙகிவி்டச் 

்சய்ய முடியாது. ஆைால் அத்்ப்கய 
சகதி்களும் இதில் இருப்ைப் ்விரக்கவும் 
முடியாது.

இபவ ஒழுங்கா்க ஒப்்ைற்றாவிட்டால் 
எதிர்காலத்தில் முன்்ைடுக்கப்ைடும் 
்காத்திரமாை எழுச்சி்களுககும் மக்கபள 
ஒன்று திரடடுவது ்கடிைமாகிவிடும். 
மக்களின் நம்பிகப்கபய ் வன்்்றடுப்ைது 
எந்் ்காத்திரமாை முன்்ைடுப்பு்களுககும் 
அவசியமாைது.
ஆைால் இது ஒரு நல்ல ஆரம்ைம்.
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