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தீபாவளிக�ாண்ாடிமுடிந்தக�ய�ா
டுஉங�ளுகக�ல்ாம்ஒருகெய்தி
கொல்யவணடும்.

‘மாரி பிறந்தால வீதி� 
கெல்ாம் ஆறாவதும்,  
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கிழககு மா�ாணத்தில 
�டுகம�ான மகழ கபய்து 
வரும் நிக்யில... 
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�்ந்த சி் நாட�ொ� மட்க�ெப்பு 
மாவட்த்தில கபய்்த �னமகழ�ால 
ஏறபட் கவளெ நீர் ய்தக�த்க்த 
்தவிர்க� மட்க�ெப்பு மு�த்துவாரம் 
வி�ாழககிழகம கவடடி திறக�ப்பட்து. 

மட்க�ெப்பு மாவட்த்தில கமாத்்தமா� 
இந்த �டுகம�ான மகழ�ால ஏறபட் 
கவளெத்தினால, 1996 குடும்பங�கெச் 
யெர்ந்த 6684 யபர் ்தமது இருப்பி்ங�கெ 
விடடு கவளிய�ற யநர்ந்த்தா� மாவட் 
அனர்த்்த மு�ாகமத்துவ இ�ககுனர் 
எம்.ஏ.சி.எம். ரி�ாஸ் க்தரிவித்துளொர்.

இவறறில அதி�படெமா� வா�கரப் 
பகுதியில 514 குடும்பங�கெச் யெர்ந்த 1759 
யபர் இ்ம்கப�ர்நதுளெனர். வா�கரக�ச் 
யெர்ந்தவர்�ள அகனவரும் இக்த்்தங�ல 
மு�ாம்�ளில ்தங�கவக�ப்படடுளெனர்.
ஏகனய�ார் கபரும்பாலும் இ்ம்கப�ர்நது 
்தமது உறவினர்�ளின் வீடு�ளில 
்தஙகியுளெனர்.

�டுகம�ான மகழ�ால உன்னிச்கெ, 
றூ�ம், வா�கர மறறும் �டடுமுறிவு 
ஆகி� குெங�ள திறநதுவி்ப்பட்ன. 
அ்தன் �ாரணமா� நீர்மட்ம் ்தாழவான 
பகுதி�ளில அதி�ரித்்தது. இ்தன் 
�ாரணமா� மக�ள ்தமது  இருப்பி்ங�கெ 
விடடு கவளிய�ற யநர்ந்தது.

நிவாரணப் பணி�ள துரி்தமா� 
ந்ந்த்தா�வும் பாதிக�ப்பட்வர்�ளுககு 
ெகமத்்த உணவும், குடிநீரும், மருத்துவ 
உ்தவியும் ஏறபாடு கெய்�ப்பட்்தா�வும் 
அனர்த்்த மு�ாகமத்துவ இ�ககுனர் 
கூறினார்.

நிவாரணப் பணி�ளில முப்பக்யினரும், 
அரெ பணி�ாெர்�ளும் ஈடுபட்்தா�வும் 
அனர்த்்த மு�ாகமத்துவ இ�ககுனர் 
க்தரிவித்்தார். இந்த விவ�ாரங�ளுக�ான 
மாவட் ஒருஙகிகணப்புக குழு கூட்ம் 

இ்ஙக�யின் ்தக்ந�ர் க�ாழும்பில 
அரசி�ல கநருக�டி யமலும் அதி�ரித்து 
வருவ்தா� அரசி�ல உ�ர் வட்ாரங�ள 
கூறுகின்றன. அடுத்்த ஆடசிக� �ார் 
அகமப்பது என்ற குழப்பமும் அதி�ரித்து 
வருகின்றது.

ெபாநா��ர் �ரு ஜ�சூரி�வின் 
இறுக�மான தீர்மானங�கெ�டுத்து 
ம ஹி ந ்த  ்த ர ப் பு  ்த ம து 
கபரும்பான்கமக� நா்ாளுமன்றத்தில 
நிரூபிப்பதில கபரும் சிக�ல நிக்க� 
எதிர்யநாககியுளெது.  

எதிர்வரும் 14 ஆம் தி�தி நா்ாளுமன்றம் 
கூடும்யபாது வாகக�டுப்பு ந்த்்தப்படடு 
கபரும்பான்கம நிரூபிக �ப்ப் 
யவணடும் எனவும் அதுவகரயும் 
மஹிந்த ராஜபகெவுககு பிர்தமருககுரி� 
ஆெனம் வழங�ப்ப்மாட்ாது என்றும் 
ெபாநா��ர் உறுதி�ா�க கூறிவிட்ார்.

அ த் து ் ன்  ந ா ் ா ளு ம ன் ற ம் 
ஒத்திகவக�ப்படுவ்தறகு முன்னரான 
ஆென ஒதுககீடடின்படிய� 14 ஆம் 
தி�தி கூ்வுளெ நா்ாளுமன்ற அமர்வு 
இ்ம்கபறும் என்றும் ெபாநா��ர் �ரு 
ஜ�சூரி�, இறுக�மான முகறயில 
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ஜனாதிபதி கமத்திரிபா் சிறியெனவுககு 
அறிவித்துளொர். அரசி�்கமப்பின் 
பிர�ாரம் புதி� பிர்தமர் மறறும் 
அ க ம ச் ெ ர் � க ெ  ஜ ன ா தி ப தி 
ஒத்திகவக�ப்பட் நா்ாளுமன்றம் 
கூ டு வ ்த ற கு  மு ன் ன ்த ா � ய வ 
நி�மிக�முடியும். நா்ாளுமன்ற ெகப 
மு்தலவகரயும் நி�மிக�்ாம். ஆனால 
ஒத்திகவக�ப்பட் நா்ாளுமன்றம் 
கூடுவ ்த ற கு  மு ன்ன்த ா�  பு தி � 
ெபாநா��கர நி�மிக� முடி�ாது.

அந்த நம்பிகக�யில ெபாநா��ர் 
�ரு ஜ�சூரி�வும் இறுக �மான 
மு டிவு � க ெ  அ றி வி த் து ளெ்த ால 
ஜனாதிபதி கமத்திரிபா் சிறியென 
நி�மித் ்த புதி� அகமச்ெரகவ 
14  ஆம் தி�தி நா்ாளுமன்றம் 
கூடும்யபாது 113 உறுப்பினர்�ளின் 
ஆ்தரகவ நிரூபிக�ாமல பிர்தமர், 
அகமச்ெர்�ளுககுரி� ஆெனங�கெ 
ய�ார முடி�ாது என ெட் நிபுணர்�ள 
கூறுகின்றனர். அய்தயவகெ, 2016 
ஆம் ஆணடு உருவாக�ப்பட் 19 
ஆம் ஆவது திருத்்தச் ெட்த்தின்படி 
ஐநது வரு்ங�ள நிகறவக்வ்தறகு 
மு ன் ன ர ா �  ந ா ் ா ளு ம ன் ற த் க ்த 
ஜனாதிபதி �க்க� முடி�ாது. அவவாறு 
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� ் ந ்த  இ ரு  வ ா ர ங � ெ ா � 
க்தன்னி்ஙக�யில ஏறபடடிருககும் 
அரசி�ல பிரெ�த்தின் மத்தியில ்தமிழ 
ய்தசி�க கூட்கமப்பின் மட்க�ெப்பு 
மாவட் நா்ாளுமன்ற உறுப்பினர் 
வி�ாயழநதிரன் அவர்�ளின் �டசித்்தாவல 
்தமிழ அரசி�ல வட்ாரங�ளில கபரும் 
பரபரப்கப ஏறபடுத்தியிருககிறது.

்தமிழ ய ்த சி�க கூட்கமப்பின் 
நா்ாளுமன்ற உறுப்பினர்�ள �ாகரயும் 
விக்க�ாடுத்து வாஙகிவி் முடி�ாது 
என முன்னாள இராணுவத்்தெபதியும் 
நா்ாளுமன்ற உறுப்பினருமான ெரத் 
கபான்யெ�ா கூறி 48மணி யநரம் 
�்ப்ப்தறகு மு்தல �ன்ாவிலிருநது 
வந்த க�ய�ாடு யநரடி�ா� ஜனாதிபதி 
மாளிக�ககு கென்று பிரதி�கமச்ெர் 
ப ்த வி க �  வி � ா ய ழ ந தி ர ன் 
கபறறுகக�ாண்ார்.

்தமிழர் அரசி�ல பரப்பில இது 
அதிர்ச்சி�ான பரபரப்பான வி்�ம் ்தான்.

கபாதுவா� முஸ்லீம் �டசி�ளிக்ய� 
ஆளும் �டசிககு மாறி,  அகமச்சுப் 
ப ்த வி � க ெ  க ப று வ து  என் ப து 
வழகம�ானது்தான். 2010ஆம் ஆணடு 
்தமிழ ய்தசி�க கூட்கமப்பின் அம்பாகற 
மாவட் பாராளுமன்ற உறுப்பினரா� 
க்தரிவு கெய்�ப்பட் பி�யெனா ஆளும் 
�டசிககு மாறி� ெம்பவத்க்த ்தவிர்த்து 
பார்த்்தால சுமார் 40 வரு்ங�ளுககு 
பின்னர் ்தமிழ �டசி ஒன்றிலிருநது ஆளும் 
�டசிககு மாறி, அகமச்சு ப்தவிக� கபறற 
ெம்பவம் ்தறயபாது பதிவி�ாகியிருககிறது.

1979ஆம் ஆணடு ஜனவரி மா்தத்தில ்தமிழர் 
விடு்தக்க கூட்ணியின் மட்க�ெப்பு 
மாவட் நா்ாளுமன்ற உறுப்பினர் 
கெலக்�ா இராெதுகர ஆளும் �டசிககு 
மாறி இநது �்ாொர பிரய்தெ அபிவிருத்தி 
அகமச்கெ கபறறுகக�ாண்ார்.

இ ர ா ஜ து க ர க �  து ய ர ா கி  எ ன 
தூறறி�வர்�ள மத்தியில அவர் �டசி மாறி 
அகமச்சு ப்தவிக� கபறறுகக�ாண்க்த 
மட்க�ெப்பு மக�ளின் ஒரு பகுதியினர் 
வரயவறறிருந்தனர். ஆனால இன்றுவகர 
இராஜதுகர அவர்�கெ துயராகி என 

கொலலும் ஒரு ்தரப்பும் இருக�த்்தான் 
கெய்கிறது.

�்ந்த இரு வரு்ங�ளுககு மு்தல 
இராஜதுகர �ாழப்பாணத்திறகு கென்ற 
யபாது கரய்ா �டசிக� யெர்ந்த 
சிவாஜிலிங�ம் துயராகி என தூறறி 
ஆர்ப்பாட்ம் கெய்திருந்தார். இச்கெ�ல 
சிவாஜிலிங�த்திறகு ்தான் இழுகய� 
அன்றி இராஜதுகர அவர்�ளுககு 
பாதிப்பா�யவா அவமானமா�யவா 
இருநதிருக�ாது.

அன்று இராஜதுகரக� எவவாறு துயராகி 
என தூறறினார்�யொ அய்தயபா் இன்று 
வி�ாயழநதிரகன சி்ர் துயராகி என 
தூறறுகின்றனர். எங�ள �ழுக்த ஒன்கற 
நீ திருடி விட்ாய் என ஜனாதிபதிக� 
ஏசும் அெவிறகு இந்த �டசி ்தாவல ்தமிழ 
ய்தசி�க கூட்கமப்புககு ய�ாவத்க்த 
ஏறபடுத்தியிருககிறது.

ஆ ன ா ல  அ ன் று  இ ர ா ெ து க ர 
�டசி மாறி அகமச்சு ப்தவிக� 
ஏறறயபாது மட்க�ெப்பில இருந்த 
ஒரு ொரார் அ்தகன வரயவறறது 
யபா் இன்று வி�ாயழநதிரன் �டசி 
மாறி அகமச்சு ப்தவிக� ஏறறக்த 
வரயவறறிருககிறார்�ள. மட்க�ெப்பில 
இந்தக  �டசி்தாவலுககு கபரும்பா்ான 
்தமிழர்�ள மத்தியில எதிர்ப்பு �ாணப்பட் 
யபாதிலும் �ணிெமானவர்�ள இ்தகன 
வரயவறறிருககிறார்�ள.

வி�ாயழநதிரன் �டசி மாறி அகமச்சு 
ப ்த வி க �  ஏ ற று க க � ா ண ் க ்த 
வ ர ய வ ற கு ம்  ம க � ள  ம த் தி யி ல 
க ெ ா ல ் ப் ப டு ம்  � ா ர ண ங � ளு ம் 
நி � ா � ம ா ன க வ  எ ன் ப க ்த 
ஏறறுகக�ாளெத்்தான் யவணடும்.

மட்க�ெப்பு மாவட்த்தில ்தமிழர்�ள ப் 
வழி�ளிலும் பாதிக�ப்படடிருககிறார்�ள. 
அரசி�ல கபாருொ்தார அபிவிருத்தியில 
அவர்�ள நசுக�ப்படுகிறார்�ள. அரசி�ல 
அதி�ாரங�கெ கவத்துகக�ாணடு 
்தமிழர் நி்ங�ள அப�ரிக�ப்படுகின்றன. 
அ்தகன ்தடுக� முடி�ா்த அநாக்த�ொ� 
்த ா ம்  இ ரு ப் ப ்த ா �  ்த மி ழ ர் � ள 
உணர்கின்றனர்.

மாவட் அபிவிருத்திக குழு ்தக்வர் 
மறறும் அகமச்ெர் என்ற அதி�ாரத்க்த 
க வ த் து  ய � ா வி ல  � ா ணி க � 
சுவீ�ரித்ய்தன் என அகமச்ெர் ஒருவர் 
கூறி� வீடிய�ாகவ பார்த்்த ஒவகவாரு 
்தமிழனும் ்தமது இ�்ாகமக� எணணி 
்தாம் அரசி�ல அநாக்த�ள என்பக்த 
எணணி கவம்பியிருப்பான்.

்தான் கெய்்தகவ�ளில ஒரு ெம்பவத்க்த 
அகமச்ெர் கொலலியிருந்தார். கொல்ா்த 
ெம்பவங�ள ஆயிரம் இருக�்ாம். இந்த 
ெம்பவங�ொல தினம் தினம் ்தமிழ 
மக�ள பாதிக�ப்படடு வருகிறார்�ள. 
இக்த ்தடுக� வழியிலக்�ா என்ற 
ஏஙகியிருந்த மட்க�ெப்பு ்தமிழ 
மக�ளுககு வி�ாயழநதிரனின் ப்தவி ஏறபு 
ஒரு துரும்பா� கிக்த்திருககிறது.

வி�ாயழநதிரனின் அகமச்சு ப்தவி 
்தங�ளின் ஏக�ங�ளுககு ஒரு தீர்வா� 
அகமநது விடும் என்ற நம்பிகக�யின் 
கவளிப்பா்ா�த்்தான் மட்க�ெப்பு 
்தமிழ மக�ளின் ஒருொரார் இக்த 
வரயவறறிருககிறார்�ள.

மட்க�ெப்பு மக�ளின் இந்த ஏக�த்க்த 
உணரும் பககு வயமா அறிய வா 
கவளியில இருநது துயராகி பட்ங�கெ 
வீ சி க க � ா ண டி ரு ப் ப வ ர் � ளு க கு 
கிக்�ாது.

முககி�மா� பு்ம்கப�ர் நாடு�ளில 
உளெவர்�ள வழகம�ா� மட்க�ெப்பான் 
துயராகி என பட்ங�கெ அளளி 
வீசுவதில குறி�ா� உளெனர்.

வி�ாயழந திரன் ்தமிழ ய ்த சி�க 
கூட்கமப்பிலிருநது கவளிய�றி ஆளும் 
�டசியில அகமச்சு ப்தவிக�ப் கபறறது 
ெரி�ா ்தவறா என்ற வி்�ம் ்தனி�ா� 
ஆரா�ப்ப் யவணடும்.

இந்த அகமச்சு ப்தவிக� கபறற்தன் 
மூ்ம் மட்க�ெப்பு மக�ள எதிர்பார்ப்பது 
யபா் மட்க�ெப்பில ்தமிழர் ்தரப்புககு 
அரசி�ல அதி�ார ப்ம் வநது விடும் 
என்று இப்யபாது கொலலிவி் முடி�ாது. 
கிக்த்்த அகமச்சுப் ப்தவிக� ்தனது 
சு�யபா�த்திறகு அனுபவித்து விடடு 
யபா�ப்யபாகிறாரா அல்து மட்க�ெப்பு 
்தமிழர்�ள மீது யமறக�ாளெப்படும் 
ஆககிரமிப்கப ்தடுக� அ்தகன 
ப�ன்படுத்துவாரா என்ற ய�ளவிககு 
�ா்ம் ்தான் பதில கொல் யவணடும். 
இந்த அகமச்சுப் ப்தவி கூ் நிரந்தரமான்தா 
இன்னும் இரணடு வரு்ங�ளுககு இந்த 
பாராளுமன்றம் நிக்ககுமா என்பதும் 
க்தரி�ாது.

சி ் ய வ க ெ  ப ா ர ா ளு ம ன் ற ம் 
�க்க�ப்ப்்ாம். �க்க�ப்பட்ால 
மீணடும் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகி 
அகமச்சு ப்தவிக� வி�ாயழநதிரன் 
கபறுவாரா என்பதும் ய�ளவிககுறி்தான்.

வி � ா ய ழ ந தி ர ன்  நீ ண ் � ா ் 

�டசித்க்தாண்ரா� இருநது ய்தர்்தலில 
குதித்்தவர் அல்.

2015ஆம் ஆணடு ய்தர்்தல அறிவிப்பு 
கவளி�ான யபாது ்தமிழரசுக�டசியின் 
மட்க�ெப்பு மாவட் யவடபாெர் 
படடி�லில இ்ம்ய �டடு கென்ற 
வி�ாயழநதிரனுககு அந்த வாய்ப்பு 
கிக்க�விலக். ்தமிழ ய்தசி�க 
கூட்கமப்பின் அங�ம் வகிககும் 
புகொட இ�க�த்தின் ொர்பில யவடபாெர் 

படடி�லில இ்ம்பிடிக�்ாம் என்பக்த 
அறிநது க�ாண் வி�ாயழநதிரன் 
புகொட ்தக்வர் சித்்தார்த்்தகன நாடி 
்தமிழ ய்தசி�க கூட்கமப்பின் யவடபாெர் 
படடி�லில இ்ம்பிடித்து க�ாண்ார்.

ய்தர்்தல முடியும் வகர ்தான் புகொட 
ொர்பில யவடபாெர் படடி�லில இ்ம்பிடித்்த 
�க்தக� ய்தர்்தல பிரொரத்தின் யபாது 
கொன்னது கிக்�ாது. ்தமிழ ய்தசி�க 
கூட்கமப்புககு இருந்த ஆ்தரவு 
அக்க� ப�ன்படுத்தி ்தனது மாணவர் 
பக்க� கவத்து ்தனக�ான விருப்பு 
வாகக� கபறறு கவறறி கபறறார்.

கவறறி கபறற்தன் பின்னர் ்தன்கன 
யவடபாெர் படடி�லில இகணத்்த 
சித்்தார்த்்தனுககு வி�ாயழநதிரன் நன்றி 
க்தரிவித்்த யபாது்தான் வி�ாயழநதிரன் 
புகொட இ�க�த்தின் ொர்பில ்தான் 
மட்க�ெப்பில யபாடடியிட்ார் என்ற 
வி்�ம் ப்ருககும் க்தரி�வந்தது.

எது எப்படிய�ா வி�ாயழநதிரன் 
மி�ச்ொதுரி�மா� ்தான் கவறறி 
கபறுவ்தறகு புகொட இ�க�த்க்தயும் 
்தமிழ ய்தசி�க கூட்கமப்கபயும் 
ப�ன்படுத்திகக�ாண்ார்.

நா்ாளுமன்ற உறுப்பினரா� க்தரிவான 
பின்னர் ்தமிழ ய்தசி�க கூட்கமப்பு்யனா 
அல்து ்தமிழரசுக�டசியு்யனா உறகவ 
வெர்த்துகக�ாளெவிலக். க�ாஞெம் 
வி்கி நின்று ்தனது அரசி�க் 
கெய்து வந்தார். �்ந்த ஒரு வரு்மா� 
்தமிழரசுக�டசிக�யும் ்தமிழ ய்தசி�க 
கூட்கமப்கபயும் �டுகம�ா� விமர்சித்து 
வந்தார்.

இநநிக்யில ்தான் வி�ாயழநதிரன் 
�டசி ்தாவி விட்ார் என்ற பிரெ�ம் 
ந்நதிருககிறது.

இப்யபாது வி�ாயழநதிரனின் அரசி�ல 
எதிர்�ா்ம் பறறி� ய�ளவியும் எழுகிறது. 
இனி அவர் சிறி்ங�ா சு்தநதிரக�டசியின் 
யவடபாெர் படடி�லில ்தான் யபாடடியி் 
முடியும். இலக்ய�ல சுய�ச்கெ குழுகவ 
அகமத்து யபாடடியி் முடியும்.

இ ந ்த  இ ர ண டு  க ்த ரி வு ம் 
வி�ாயழநதிரனுககு வாய்ப்பா� இருககும் 
என கொல் முடி�ாது. சிறி்ங�ா 
சு்தநதிரக�டசி�ால மட்க�ெப்பு 
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இ ் ங க � யி ல  இ து வ க ர 
� ண ் றி � ப் ப ட டு ள ெ 
க்தாலகபாருள ொன்று�ளும் 
இ�க�ர் இ்ஙக�யின் பூர்வ 
குடி�ள - குறுணிக�ற�ா் 
மக�ள எனக �ாட், நா�ர்�ள 
ஆ தி  இ ரு ம் ப க � ா ்  – 
கபருங�ற�ாப் பணபாடடு 
மக�ள என்றும் அவர்�ள 
க ்த ன் னி ந தி � ா வி லி ரு ந து 
இஙகு வநது ்தமது பணபாடடின் 
கெலவாகக� நிக்நிறுத்தி�வர்�ள 
என்றும் இ�க�ரும் நா�ரும் ஒன்று 
� ் ந ்த ன ர்  எ ன் று ம்  எ டு த் து க 
�ாடடுகின்றன. குறுணிக�ற�ா் மக�ள 
ஒரு வக� முண்ா கமாழியிகனப் 
யபசி�வர்�ள என்று அறிஞர் க�ாளவர் 
எனவும் குறிப்பிடுகிறார் சி.பத்மநா்தன் 
(பக: 26) அவர்�ள. நா�ர்�ள மி�ப் 
பணக்க�ா்த்தில இ்ஙக�யில 
குடிய�றிய�ாராவார். அவவக�யில 
அவர்�கெ இ்ஙக�யின் பழஙகுடியினர் 
எனக க�ாளெ்ாம்.

மட்க�ெப்பு பூர்வு ெரித்திரம், இ�க�ர் 
மறறும் நா�கர மட்க�ெப்பின் பூர்வ 
குடியினர் எனககுறிப்பிடுகின்றது. 
அணகமக�ா்த்தில அறி�ப்பட் 

க்தாலகபாருள ொன்று�கெ ஆ்தாரமா�க 
க�ாணடு, மட்க�ெப்பு பிரய்தெத்தில 
நா�ருககு முன்பு ப் நூறறாணடு�ொ� 
இ�க�ர் வாழநது வநதுளெனர். 
இ�க�ரின் ந்மாட்ம் மக்�ளிலும் 
மக்�டிவாரங�ளிலும் கூடு்த்ா�க 
�ாணப்பட்து எனக குறிப்பிடடிருககிறார் 
சி.பத்மநா்தன் அவர்�ள. (பக 435)  யமலும், 
இ்ககி�ம் வெம் கபறா்த, ஆதிகுடி�ொன 
இ�க�ரின் கமாழி �ா்ப்யபாககில 
அழிநது விட்து. க்தன்னி்ஙக�யில 
இ�க�ரின் கமாழியும் ்தமிழும் வழக�றறுப் 
யபாய்விட்ன. ஆயினும் இ்ஙக�யில 
மூன்றிய்ாரு பா�த்தில வ்யமறகு, 
வ்ககு, கிழககுப் பகுதி�ளில ்தமிழ 
கமாழியின் ஆதிக�ம் �ா்ப்யபாககில 
யமய்ாஙகி விட்து. இஙகு இ�க�ரின் 
கமாழியும் பிராகிரு்தமும் வழகக�ாழிநது 

விட்ன என்ற ்த�வக்யும் ்தருகிறார் 
சி.பத்மநா்தன் (பக : 454) அவர்�ள.

இ்ஙக�யிலுளெ பிராகிரு்த கமாழிக 
�லகவடடுக�ளில ்தமய், ப்த, பர்த, 
நா�, �யபாஜ, பமன என்னும் இன, 
ெமூ� குழுக�ள பறறி� விபரங�ள 
கி க ்க கி ன்ற ன. (சி . ப த் ம ந ா்த ன், 
பக:18) இவர்�ளில ப்த என்யபார் ெமூ� 
உறபத்தியிலும் கமாழி வழககிலும் 
ஏகனய�ாரிலிருநதும் யவறானவர்�ள 
என்ப்தறகு ப்தவி நிக்�ளில இருந்த 
யவறுபாடு அக்�ாெமாகிறது. ப்த என்பது 
பூர்வீ� குடி�ொன குறுணிக�ற�ா் 
மக�கெக குறிககும் கப�ரா�்ாம் 
எனககுறிப்பிடுகிறார் சி.பத்மநா்தன் (பக: 
26) அவர்�ள.

மட்க�ெப்பில “குெ்ான் மக்யில 
பி ர ா கி ரு ்த  க ம ா ழி யி லு ள ெ 
நான்கு �லகவடடுக�ள ப்த என்ற 
ெமூ�த்க்தச் யெர்ந்தவர்�ள வழஙகி� 
நன்க�ாக்�கெக குறிப்பிடுகின்றன. 
அவர்�ள கபௌத்்த ெங�த்தினருககுக 
குக��கெ வழஙகினார்�ள. அவர்�ள 
அகனவரும் பிராகிரு்த கமாழிப் 
கப�ர்�கெப் கபறறுளெனர். அவர்�ளில 

ஒருவன் ப்த புஸபூதி, இன்கனாருவன் 
ப்த க�ௌ்தம, என்பவன்; மறகறாருவன் � 
பதி சுமண; அவன் ப்த யவ வகுத்்தனின் 
ெய �ா்தரன்;  ய வகறாருவன் ப்த 
சு்தன என்பவன். குொ்ன்மக்க 
�லகவடடுக�ள மூ்ம் ப்த என்யபார் 
நா�கரப் யபான்று ஒரு யவறான ெமூ�ப் 
பிரிவினர் என்பக்த உணரமுடிகிறது.” 
எனககுறிப்பிடுகிறார் சி.பத்மநா்தன் 
அவர்�ள. (பக:116-117) இவர்�ள மட்க�ளப்பு 
பிரய்தெத்தில வாழந்த பூர்வ குடியினாரவர்.
“ ம ட ் க � ெ ப் பு  ய ்த ெ த் தி ன் 
க்தன்பகுதி�ளிலுளெ �லகவடடுக�ளிற 
ப்த என்ற கொல மி�க கூடு்தா்�க 
�ாணப்படுகிறது.”, “நா�கர உளெ்ககி� 
ஆதி இரும்பக�ா்ப் பணபாடடு  
மக�ளும், ப்த என்யபாகர உளெ்ககி� 
பூர்வ குடி�ளும் ெங�மமாகின்ற நிக் 
ஏறபட்து. இரு ொராரும் கபரும்பாலும் 
பிராகிரு்த கமாழிப் கப�ர்�கெப் 
கபறறனர். கபௌத்்த ெம�த்திலும் யெர்நது 
விட்னர். எனினும், �ா்ப்யபாககில 
பிராகிரு்தமன்றித் ்தமியழ அவர்�ளின் 
கபாது கமாழி�ாகி�து.” எனவும் 
குறிப்பிடுகிறார் சி.பத்மநா்தன் அவர்�ள. 
(பக:117) நா�ர் மட்க�ெப்பு பிரய்தெத்தில 
பணக்க�ா்த்தில வாழந்த மக�ொவர். 
மட்க�ெப்பு பூர்வு ெரித்திரம் நா�ர்�ள 

இ ன் று  ந ா ட டி ல  ஏ ற ப ட டு ள ெ 
அரசி�ல �ெ நி்வரத்தில கிழககுத் 
்தமிழ மக�ளின் பார்கவ�ள  ப் 
ய�ாணங�ொ� விழுகின்றன. �ாரணம் 
மட/மாவட் பாராளுமன்ற பிரதிநிதி 
எஸ்.வி�ாயழந திரன் அவர்�ளின் 
மகிந ்தவுக �ான ்தன்னிச்கெ�ா� 
யமறக�ாண் ஆ்தரவுக�ான அதிரடி 
முடிவு பறறி அ்ெப்படுகின்றன.

இவவிமர்ெனங�ளுககு மத்தியில எனது 
பார்கவக� இப்பிரச்சிகனயின் பக�ம் 
திருப்புகியறன்.

ஏற�னயவ ்தமிழரசுக�டசிககும்; ; ; ; ,  
வி�ாயழநதிரனுககும் ப் வி்�ங�ளில 
முறு�ல நிக்யிருநது வந்தது. இதில 
எதிர்வரும் மா�ாணெகபத் ய்தர்்தலில 
'்தமிழ �டசி�ள ஓயர படடி�லில யபாடடியி் 
யவணடும்.' என வி�ாயழநதிரன் அழுத்திக 
கூறி வந்தார். (அரங�ம் 19)

இவரின் யபச்சுககு கூட்கமப்பு பா்த�மான 
பதிக்த் ்தந்தது மடடுமல்ாது, �டசியின் 

கூறறுககு ்தக் ொய்க�ா்தவர்�ள 
கூட்கமப்பில நின்று கவறறி கபறற 
உறுப்பினர் ப்தவிக� துறநது விடடு 
யபெ்ாம் என ெட்ாம்பிப்பிளகெத் 
்தனமா� உறுககி கவக�ப்பட்ார். 
இ்தன் நிமித்்தம் வி�ாயழநதிரன் எம்.
பிககும் ்தமிழய்தசி�க�டசியின் மூத்்த 
உறுப்பினர்�ளுககும் இக்யில வா்தப் 
பிரதிவா்தங�ள கவளிப்பக்�ா�யவ 
இ்ம்கபறறு வந்தன.

பின்பு இய்த வி�ாயழநதிரன் வ் 
மா�ாணத்துக�ான மு்த்கமச்ெகர 
க்தரிவு கெய்வதில ஆர்வம் �ாடடும் 
கூட்கமப்பு, கிழககுமா�ாணத்துக�ான 
மு்த்கமச்ெகர இனங�ாணபதில ஏன்? 
�ரிெகன �ாடடுவ்தா�யிலக்க�ன 
ய�ளவி எழுப்பியிருந்தார். இதுவும் 
்தமிழரசுக�டசிககு பிடிக�விலக்.

வி � ா ய ழ ந தி ர னி ன்  � ் ந ்த � ா ் 
கெ�லபாடு�ளும் யபாராட்ங�ளும் 
கிழககு ்தமிழ மக�கெ கம�ப்படுத்திய� 
இருந்தன. இதுவும் ்தமிழரசுக �டசிககு 
�ெப்பா�யவ இருந்தது.

 ்தமிழரசுக�டசியின் அகெவு�ள 
ஒடடுகமாத்்த ்தமிழர்�ளுக�ா� இருக� 
யவணடுயம ்தவிர கிழககுத் ்தமிழர்�ளுககு 
மடடுயம இருக� யவணடும் என்ற 
எணணம் இருக�க கூ்ாது என்பய்த 
்தமிழரசுக �டசியின் என்ணத் தின் 

கவளிப்பா்ாகும். 

வி�ாயழநதிரனுககும்  ்தமிழரசுக�டசிககும் 
ஏறபட் முறு�ல நிக்க� ெரி கெய்� 
புகொட �டசியின் ்தக்வர் சித்்தார்த்்தன் 
பின்வருமாறு அறிகக�யிடடிருந்தார்.

''கிழககில மாத்திரமிலக் வ்ககிலும் 
உளளுராடசி ெகப�கெ ஆடசி 
அகமக� யபரினவா்தக �டசி�ளின் 
ஆ்தரகவ ்தமிழய்தசி�க கூட்கமப்பு 
க ப ற மு டி யு ம ா ன ா ல  ஏ க ன � 
்தமிழ�டசி�ளு்ன் கூடடுச்யெர்நது 
ஒ ய ர � ணி � ா �  ய ்த ர் ்த லி ல 
யபாடடியிடுவதும் நி�ா�மானய்த'' என 
வலியுறுத்தி இருந்தார்.

இ ப் ப டி � ா ன  அ ர ெ ல  பு ரெ லி ன் 
உச்ெக�ட்யம வி�ாயழநதிரனின் மகிந்த 
ொர்புத் ்தன்கமயின் �ாரணமா�வும் 
இருக�்ாம்.

்தம்மி்மிருநது ஒருவர் மாறறுக�டசியின் 
்தக்வருககு ஆ்தரவு வழஙகுவது 
்தவகறன்றால யபரினவா்தக �டசி�ளின் 
ஆ்தரகவ கபறறு ்தாங�ள உளளுராடசி 
மன்றங�ளின் ஆடசிக� அகமக�்ாமா? 
என மக�ள ய�ட�ாமலிலக்.

அ ய ்த ய வ க ெ  1 9 6 5 ம்  ஆ ண டு 
சி றி ் ங � ா  சு ்த ந தி ரக � ட சி க கு ம் 
ஐககி� ய்தசி�க �டசிககும் ஆடசி 
அகமக� கபரும்பான்கம இல்ாமல 
இ ரு � ட சி � ளு ம்  அ ங � ் ா ய் த் து 
இருந்தயவகெ,

்தமிழர்�ளுககு ெமஸ்டி ஆடசிய� 
ய ்த க வக�ன பிர�்னப்படுத் தி, 
்த மி ழ ரசு க � டசி க �  க ்த ா ் ங கி � 
்தநக்த கெலவா, வீடடுச்சின்னத்தில 
வ ா க கு � க ெ ப்  க ப ற ற 
அங�த்்தவர்�ளு்ன், ெமஸ்டிக� ஒரு 
பக�மா� கவத்து விடடு, �ாகனககு (யூ.
என்.பி) ஆ்தரவளித்து மு.திருச்கெலவத்க்த 
உளளுராடசி அகமச்ெராககினார். என்பது 
வர்ாறு.               

இய்தயவகெ ்தமிழருக�ான தீர்வுத் 
திட்த்க்த முன்னாள ஜனாதிபதி ெநதிரி�ா 
அம்கம�ார் க�ாணடு வந்தயபாது 
அத்திட்த்க்த பாராளுமன்றத்தில 
தீயிடடுக க�ாளுத்தி�வர் ரணில 
விககிரமசிங�ாவாகும்.

இது இவவாறு இரு க � ரணில 
வி க கி ர ம சி ங � ா வு க கு  எ தி ர ா � 
க�ாணடு வரப்பட் நம்பிகக�யில்ா 
பியரரகணககு ்தமிழ ய்தசி� கூட்கமப்பு 
ஸ்்தாபனரீதி�ா� ரணிலுககு வாக�ளித்து 
அவகரக �ாப்பாறறியும் இருந்தது.

யமறபடி வாகக�டுப்புககு முன்பு அனநதி 
ெசி்தரன் அவர்�ள கூட்கமப்பு நடுநிக் 
வகிக� யவணடுகமன ஆணித்்தரமா� 
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‘மாரி பிறந்தால வீதி�கெல்ாம் 
ஆ ற ா வ து ம் ,   ய ப ா க கு வ ர த் து 
்த க ் � ா கு வ து ம்  வ ரு ் ா ந ்த ச் 
கெய்தி�ொகின்றன. படுவான்�கரப் 
ப கு தி யி ல  உ ள ெ  வீ தி � ள 
கபரும்பா்ானகவ, கிறவல�கெ 
க�ாணடு அகமக�ப்பட்கவய�. 
இ்தனால வீதி�ள பளெங�ொவதும், 
ப � ணி � ள  வீ ழ ந து  எ ழு ந து 
கெலவதுயம பழகிப்யபானக்தான்று’ 
என மாசி்ாமணியும், நல்்தம்பியும் 
மாவடிமுன்மாரி பா்த்்தடியில நின்று 
யபசிகக�ாணடிருந்தனர்.

க � ா க � ட டி ச் ய ெ ா க ் யி லி ரு ந து 
்தமககு ய்தகவ�ான கபாருட�கெ 
வாஙகிகக�ாணடு, ்தமது ஊரான, 
ந ா ற ப து வ ட க ்  கி ர ா ம த் தி ற கு 
கெலவ்தற�ா�, வந்த நல்்தம்பியும், 
மாசி்ாமணியும் மாவடிமுன்மாரி 
வ�லூர் முரு�கன �்நது, பா்த்திகன 
அக்ந்ததும் வீதிக�க�ாணாது, 
ஆறகறய� �ணடு அஞசி நின்றனர். 
பா்த்தில நின்ற இருவரும், �்ந்த 
� ா ் த் தி க ன யு ம்  மீ ட டி ப் ப ா ர்த் து 
யபசிகக�ாண்னர்.

அருகில உளெ வ�லிகனவி், வீதி 
பளெமாகிவிட்து, அருகில இருந்த 
வாய்க�ாலும் வீதியும் ெமனான்தால, 
�ாடு�ளிலிருநதும், குெங�ளிலிருநதும் 
ஓடிவருகின்ற நீர் வீதியின் ஊ்ா� �்நது 
கெலகின்றது. இநநிக் ்தறயபாது 
உருவான்தல். �்ந்த ப் வரு்ங�ொ� 
ந க ்க ப ற று வ ரு கி ன் ற க ்த ா ன் று . 
இ வ வீ தி யி ன்  ஊ ் ா ன 
யபாககுவரத்து துணடிக�ப்படுவதும் 

வழகம�ானக்தான்யற.  இ்தனால 
பா்ொக் மாணவர்�ள பா்ொக்ககு 
கெல்முடி�ா்த மறறும் ்தாந்தாமக், 
ந ா ற ப து வ டக ் ,  ம க � ெ டி யூ ற று 
ஆ கி �  ப கு தி � ளு க கு  ம க � ள 
கெலவதும் �டினமானக்தான்றா�யவ 
மாறிவிடுகின்றது. நான்கு, மூன்று 
அடிககுயமல நீர், இவவீதியினால 
ப ா ய் வ தி ன ா ல  வ ா � ன ங � க ெ ச் 
கெலுத் ்தமுடி�ாது. அய ்தய வகெ, 
வீதியில பளெங�ள இருப்பதினால 
ஆபத்துநிகறந்த யபாககுவரத்துமா�யவ 
மாறிவிடுகின்றது. இவவீதியில ப�ணித்்த 
ஒருவர் நீரினால அடித்துச்கெல்ப்படடு 
மரணித்்த ெம்பவமும் �்ந்த �ா்ங�ளில 
பதிவாகியுளென. சிறுமகழககுககூ் 
்தணணீர் ய்தஙகி நிறகும் கபருகமமிகு 
வீதி�ா� இது உளெ்தா� நல்்தம்பி 
கூறுகின்றார். இக்தவி்வும் இன்னமும் 
கபருகம யெர்ககின்ற வீதி�ா�வும் 
இவவீதியுளெ்தா� குறிப்பிட்ார்.

ம க ழ � ா ் த் தி ல  ஆ ற ா � வு ம் , 
ய � ா க ் � ா ் த் தி ல  கி ற வ ல 
புழுதிககும் கப�ர்யபான வீதி�ா�வும் 
இ வ வீ தி யு ளெ்த ா� வு ம்  ப ் ரு க கு 
இவவீதியின் கபருகம க்தரியுகமனவும், 
குறிப்பிட் மாசி்ாமணி, இவவீதியின் 
நிக்க்தா்ர்பில அதி�ாரி�ளி்மும், 
அரசி�லவாதி�ளி்மும் குறிப்பிடடும், 
ஒருதிட்த்தில உளவாஙகி உளெ்தா� 
குறிப்பிடுகின்றார்�ள, அடுத்்த மா்தம், 
அடுத் ்த வரு்ம் என கூறிகூறி 
ப்வரு்ங�கெ �்த்திவிட்னர். ஆனால 
எதுவுயம ந்ந்த்தா� க்தரி�விலக்க�ன 
நல்்தம்பி புறுபுறுத்துக க�ாண்ார்.  
படுவான்�கரப் பிரய்தெத்தில மகழ 

கபய்� ஆரம்பித்்தால, ப் வீதி�ளினூ்ா� 
நீயரா் ஆரம்பிககும், வீதி�ள துணடு, 
துண்ா� உக்ப்கபடுககும் கெககிள, 
யமாட்ார் கெககிள�கெ சுமக� 
யவணடி� நிக்ய�றபடும். இ்தகன 
அனுபவிப்பவர்�ளுககு்தான், அ்தனது வலி 
புரியும். மாரி மகழ கபய்து நிகறவக்�, 
புதி� வரு்ம் பிறககும், புதி� வரு்த்தில 
கநல அறுவக்�ளும் ஆரம்பிககும். 
மாரிமகழ�ால, வீதி�ள உக்நது 
�ாணப்படும். அறுவக் கெய்வ்தறகு, 
வா�னங�கெ க�ாணடு கெலவ்தறகு, 
அறுவக் கெய்்த கநலக் வீடுக�ாணடு 
யெர்ப்ப்தறகு ப் பிர�த்்தனங�கெயும், 
க ெ ் வீ ன ங � க ெ யு ம்  க ெ ய் � 
யவணடிய�றபடும். இ்தனால வீதி�கெப் 
பார்த்து ெலிப்பக்யும் ெமு�மா� 
படுவான்�கர ெமு�த்தினர் மாறியுளெனர். 
இவவறறிறகு நிரந்தர தீர்விகன 
வழங� திட்ங�ள தீட்ப்ப் யவணடும். 
அவவாறு திட்ங�ள தீட்ப்படடு 
யவக்�ள நக்கபறுகின்ற்தா? என 
நல்்தம்பிக�ப் பார்த்து மாசி்ாமணி 
வினவினார். இ்தறகு பதி்ளிக� 
ஆரம்பித்்த மாசி்ாமணி, படுவான்�கரப் 
பிரய்தெத்தில வீதி அபிவிருத்தி�ள 
சிறப்பா� நக்கபறவிலக். அரசினால, 
வீதி அபிவிரு த் தி கபரி�ெவில 
ய ம ற க � ா ள ெ ப் ப ் வு மி ல க ் . 
அ ர ெ ெ ா ர் ப ற ற  நி று வ ன ங � ள 
இலக்க�ன்றால, கிராமங�ளில 
உளெ ப் வீதி�ள ஒழுஙக��ொ�வும், 
ம ண ல வீ தி � ளு ம ா � ய வ 
�ாணப்படடிருககும். நிறுவனங�ளின் 
உ்தவியினாய்ய�, ப் வீதி�ளுககு 
கிறவல இ்ப்படடு, ஓரெவு யபாககுவரத்து 

கெய்�ககூடி� நிக்யில அகவ 
உளென.

அரசினால கெய்�ப்பட் ஒருசி் 
வீதி�ளும் க்தா்ர்ச்சி�ா� 
உக்வதும், அவவி்த்திகன 
ஒடடுவதுயம ந்நய்தறுகின்றது. 
்த ா ர் வீ தி � ெ ா �  மூ ன் று 
்த ெ ா ப் ்த த் தி ற கு  மு ன் பு 
அபிவிருத்தி கெய்�ப்பட் 
வீதி�ள சி் ்தார் இன்றி கிறவல 
வீதி�ா�யவ �ாடசி�ளிககின்றன. 
கப�ருககு்தான் வீதிக�ன்று 

கொலலுமெவிறகு ப் வீதி�ள 
இருககின்றன. மகழகபய்து நீரும் 

வடிநதுவிட்ால, வீதி�ளிக்ல்ாம் 
மணநிரம்பிக �ாணப்படும், இ்தனால 
இ வ வீ தி � ளி ல  வ ா � ன ங � க ெ 
கெலுத்்த முடி�ாது. ஆ�கமாத்்தத்தில, 
வீ தி க � ன் ற  க ப � ரு ் ன்  ப ் 
வீதி�ளும், மாரி �ா் ஆறு�ொ� 
வீதி�ளும், குெங�ொ� வீதி�ளும், 
மணலபரப்புக�ொன வீதி�ளுயம 
நி ர ம் பி யு ளென. எனக கூ றி வி டடு 
கபாருட�கெ ்தக்யிய் சுமநது 
க � ா ண டு  வ ா � ன த் தி க ன யு ம் 
கமதுகமதுவா� ்தளளிகக�ாணடு 
மாவடிமுன்மாரி வீதியிகன நல்்தம்பியும், 
மாசி்ாமணியும் �்ந்தனர்.

்தற�ா் உ்கில யபாககுவரத்க்தன்பது 
மி �  மு க கி � ம ா ன க ்த ா ன் ற ா � 
� ா ண ப் ப டு கி ன் ற து .  ஆ ன ா லு ம் , 
ய ப ா க கு வ ர த் து  க ெ ய் வ ்த ற � ா ன 
யபரூநது வெதி�ள இன்றி அன்றா்ம் 
ப்மணி யநரங�கெ �ாலநக்யில 
கெ்விடுகின்றவர்�ொ� படுவான்�கர 
மக�ள உளெனர். இ்தறகு வீதி�ளின் 
ஒழுககின்கமயும் மி�வும் முககி� 
�ாரணயம. இவறறிகன தீர்ப்ப்தன் மூ்ம் 
ப் மணியநரங�கெ யெமிக� முடிவது்ன், 
�ாரி�ங�ளும் இ்குவாக�ப்படும். 
இ்தற�ா�, இம்மக�ளின் து�ர்துக்க� 
முன்வரயவணடும்.

கிழக்கு அனர்த்த 
முகாமை்ததுவக்குழுவிடம் 

காமைதீவு பிைத்தசசமை்த ்தவிசாளர 
ஜெயசிறில் ஜ்தரிவிப்பு.

(�ாகரதீவு  நிருபர் ெ�ா)

அம்பாகற  மாவட்த்தில �்ந்த 
ஒருவார �ா்மா� பருவ மகழ 
�டுகம�ா� க்தா்ர்நது கபய்து 
வருகின்ற �ாரணத்தினால �ாகரதீவுப் 
பிரய்தெத்க்தச் யெர்ந்த 750 குடும்பங�ள 
பாதிக�ப்படடுளெ்தா� புதி்தா� கிழககு 
ஆளுநரால நி�மிக�ப்படடுளெ கிழககு 

அனர்த்்த மு�ாகமத்துவககுழுவிறகு 
�ாகரதீவு பிரய்தெெகபத் ்தவிொெர் 
கி.கஜ�சிறில க்தரிவித்துளொர்.

இராணுவமு�ாகமயும் நந்தவன சுனாமி 
மீளகுடிய�றற  வீடடுத்க்தாகுதிக�யும் 
சு ற றி  க வ ள ெ  அ ப ா � ம் 
எநயநரமும் ஏறப்்ாகமன அவர் 
க்தரிவித்்தார். ்தாழநி்ப்பகுதி�ளில 
வீ டு வ ா ெ ல � ளி லு ம்  க வ ள ெ ம் 

ய்தஙகியுளெ்தால சு�ா்தாரத்திறகும் 
கபரும் பாதிப்பு ஏறபடடுளெ்தா� அவர் 
கொன்னார். வீதி�ள கவளெத்்தால 
்தாழநதுளென. மக�ளின் அன்றா் 
வாழவி�லநிக் பாதிக�ப்படடுளெது. 
அ ன் ற ா ் ங � ா ய் ச் சி � ள 
சிரமப்படுகின்றார்�ள.
 
�ாகரதீவுககிராமம்  ்தாழும் நிக் 
ஏறறபட்யபாது இராணுவத் தின் 
உ்தவி�ால மு�த்துவாரம் கவட்ப்படடு 
கவளெம் �்லுககுள வி்ப்பட்து. 

விவொ� நி்ங�கெக க�ாண் 
�ாகரதீவில �டுகம�ான கவளெம் 
�ாரணமா� மக�ள இ்ம் கப�ர யவணடி� 
அவ் நிக் ய்தான்றியுளெ்தா� 
அப்பகுதி மக�ள க்தரிவிககின்றனர்.

பாதிக�ப்பட் குடும்பங�ளுககு ெகமத்்த 
உணவு�கெ வழஙகுவ்தறகும் அழிவுறற 
வீடு மறறும் விபரங�ள க்தா்ர்பில அழிவு 
பதிவு�கெ யமறக�ாளெ அனர்த்்த 
மு�ாகமத்துவப்பிரிவு ஏறபாடு�கெ 
கெய்�யவணடும் என கிழககு அனர்த்்த 
குழுவுககு ்தவிொெர் கஜ�சிறில 
யவணடுய�ாள விடுத்துளொர்.. இதுவகர 
இப் பிரய்தெத்தில கவளெ அனர்்தம் 
�ாரணமா� இக்த்்தங�ல மு�ாங�ள 
அகமக�ப்ப்விலக்க�னவும் அவர் 
க்தரிவித்்தார்.
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அரங�ம், கவளளி நவம்பர் 02, 2018, இ்தழ-
37 இல கவளிவந்த 'கிழககு ்தமிழ மக�ள 
விகயனஸ்வரகன கெங�ம்பெம் விரித்து 
வரயவறபார்�ொ?’என்ற ்தக்ப்பில இரா 
துகரரத்தினம் எழுதி� �டடுகரயில 
உளெ சி் வி்�ங�ள ெமந்தமா� சி் 
விெக�ங�கெ முன்கவககின்யறன். 
அவர் ்தனது �டடுகரயில '்தமிழ 
ய்தசி� கூட்கமப்புக�ான வித்து 
கிழககில ்தான் விக்தக�ப்பட்து. 
எந்த அரசி�ல �டசி�கெயும் ொரா்த 
நடுநிக்�ாெர்�ொ� கெ�றபட் கிழககு 
பத்திரிக��ாெர்�ள, புத்திஜீவி�ள என 
சி்ரின் ஒருஙகிகணந்த கெ�றபாடடின் 
விகெவா� 2001 ஆம் ஆணடு அகய்ாபர் 
20ம் தி�தி க�ாழும்பில பிரப் வர்த்்த�ர் 
வடியவற�ரென் வீடடில நான்கு �டசி�ள 
ஒப்பந்தம் ஒன்றில க�ச்ொத்திட்னர்’ 
என்று குறிப்பிடடுளொர்.

இவ வரி�ள ஏய்தா ஒன்கற மனதில 
ஒழித்து கவத்துகக�ாணடு அ்தறய�றற 
வக�யில வார்த்க்த�கெ ய�ார்த்து 
இருப்ப்தா�யவ க்தரிகிறது. ்தமிழ 
ய்தசி�கூட்கமப்பின் உருவாக�த்தில 
ஊ்�வி�்ாெரான மட்க�ெப்கப 
ய ெ ர் ந ்த  சி வ ர ா மு ம்  ( ்த ர ா க கி ) 
ெமந்தபடடிருந்தக்த மனதில க�ாணடு 
'நடு நிக்�ாெர்�ொ� கெ�றபட் 
கி ழ க கு  ப த் தி ரி க � � ா ெ ர் � ள ,  
புத் திஜீவி�ள '  என மிக�ப்ப்க 

கூறியுளொர். நான்கு �டசி�ளும் 
ஒப்பந்தத்தில க�ச்ொத்திட் க�ாழும்பு 
வீடடுச் கொந்தக�ாரர் வடியவற�ரென் 
அவர்�ள ்தமிழரசுக�டசி �ா்த்தில 
இருநய்த அமிர்்தலிங�ம் அவர்�ளுககு 
மி� கநரு க�மானவர் என்பதும் 
்தமிழரசுக�டசிககு அவவப்யபாது நிதி 
உ்தவி வழஙகி�வர் என்பதும் க�ாழும்பில 
யூ.என்.பி ஆ்தரவாெர் என்பதும் யூ.என்.
பி �டசியின் ொர்பில கெனட்ரா� 
இருந்த நீதிராஜா அவர்�ளின் மரும�ன் 
என்பதும் ப்ரும் அறிந்த வி்�ம். 
இதில ெமந்தப்பட் இன்கனாருவரான 
� . நீ ் � ண ் ன்  அ வ ர் � ளு ம் 
அமிர்்தலிங�த்து்ன் மி� கநருக�மான 
்த மி ழ ரசு க � ட சி க � ா ர ர் .  இ வ ர்� ள 
இருவரும் க�ாழும்பில வசித்்தாலும் 
�ாழப்பாணத்க்த யெர்ந்தவர்�ள. ; 
'நடுநிக்�ாெர்�ள 'என்று அவர் 
ப�ன்படுத்தி� வார்த்க்தப் பிரய�ா�த்தில 
'நடுநிக '் என்பது எ்தகன குறிககின்றது. 
புலி�ளின் ஆ்தரவாயிருந்தவர்�ளும் 
்தமிழரசுக�டசிக�ாரர்�ளும் ்தான் அவரின் 
பார்கவயில நடுநிக்�ானவர்�ொ?

்தமிழய்தசி� கூட்கமப்பு உருவான 
யபாது அதில ்தமிழர் விடு்தக் 
கூட்ணியும், அகி் இ்ஙக� ்தமிழ 
�ாஙகிரசும், ஈ.பி.ஆர்.எல.எவ மறறும் 
கரய்ா ஆகி� நான்கு �டசியினர்�ளும் 
்தாயன இகணந்தனர். ்தமிழர் விடு்தக் 

கூட்ணியின் வீ. ஆனந்தெங�ரி அவர்�ள 
்தாயன ்தமிழ ய்தசி�க கூட்கமப்பின் 
ஆரம்ப �ா்த்்தக்வர். 2001 ஆம் 
ஆணடுப் கபாதுத்ய்தர்்தலில இந்த 
நான்கு �டசி�ளும் ்தமிழர் விடு்தக் 
கூட்ணியின் உ்த�சூரி�ன் சின்னத்தின் 
கீயழ ்தாயன யபாடடியிட்ன. இதில 'புெட' 
யெர்த்துக க�ாளெப்ப் விலக்ய�?

பின்னர் 2004ஆம் ஆணடுத் ய்தர்்தலின் 
ய ப ாது  ஆன ந ்த  ெ ங � ரி க � யு ம் 
்தமிழர் விடு்தக்ககூட்ணிக�யும் 
ஓரங�டடிவிடடு, அந்த இ்த்தில 
்தமிழரெக�டசி புகுநது க�ாணடு 
்தமிழரசுக �டசி,  ்தமிழ�ாஙகிரஸ், 
ஈ.பி.ஆர்.எல.எவ,  கரய்ா ஆகி� 
நான்கு �டசி�ளும் இகணந து 
்தமிழரசுக�டசியின் வீடடுச்சின்னத்தின் 
கீழ ்தாயன யபாடடியிட்ன? இப்யபாதும் 
'புெட' யெர்த்துக க�ாளெப்ப்விலக்ய�. 
பி ன் ன ர்  ்த மி ழ ய ்த சி � க 
கூட்கமப்பிலிருநது 2010 ஆம் ஆணடுத் 

ய்தர்்தலின் யபாது அகி் இ்ஙக� 
்தமிழ �ாஙகிரஸ் �ழறறிவி்ப்பட்ய்த? 
வ ்  ம ா � ா ண ெ க ப த் ய ்த ர் ்த லி ன் 
யபாது ்தாயன 'புெட' மு்தன்மு்த்ா� 
யெர்த்துகக�ாளெப்பட்து. 2015ஆம் 
ஆணடுப் கபாதுத்ய்தர்்தலின் பின்னர் 
ஈ.பி.ஆர்.எல.எவ உம் ஓரங�ட்ப்படடு 
இப்யபாது ்தமிழ ய்தசி� கூட்கமப்பு 
என்பது ்தமிழரசுக�டசி, கரய்ா, 
புெட, ஆகி� மூன்று �டசி�ளினதும் 

கூட்ா�த்்தாயன குறுகிப்யபானது. 
இப்யபாது கரய்ாவும் புெடடும் ஓடும் 
புளி�ம்பழமும் யபான்ற உறகவத்்தாயன 
்தமிழரெக�டசியு்ன் (்தமிழ ய்தசி�க 
கூட்கமப்பு்ன்) க�ாணடிருககின்றன. 
இந்த குத்து கவடடுக�ளும் கவடடி 
ஒடடும் யவடிகக��ளும் நி�ழநது 
க�ாணடிருந்த யபாது அ்தகனச் சீர்கெய்� 
முன்வராமல,  இரா. துகரரத்தினத்தினால 
குறிப்பி்ப்பட் ஏறபாட்ாெர்�ொன 
எந்த அரசி�ல �டசி�கெயும் ொரா்த 
நடுநிக்�ாெர்�ொ�ச் கெ�றபட் 
கிழககு பத்திரிக��ாெர்�ள, புத்திஜீவி�ள 
எஙய� ஓடிஒழிந்தார்�ள?

 ஏய்தா கிழககின் நன்கமக�ா�த்்தான் 
்தமிழ ய்தசி� கூட்கமப்பு உருவானது 
என்ற யபாலி�ான ய்தாறறப்பாடக் 
எழுப்ப மு�லகிறார். எனயவ இரா. 
துகரரத்தினம் யபான்ற மூத்்த ஊ்� 
வி � ் ா ெ ர் � ள  வ ா ெ � ர் � ளு க கு 
பிகழ�ான புரி்தல�ள ஏறப்ககூடி�வாறு 
எழு்தககூ்ாது. வாெ�ர்�ளுககு கபாருள 
ம�க�ம் ஏறப்ா்தவாறு எழு்தப்பழ� 
யவணடும்.

ய ம லு ம்  அ வ ரது  � ட டு க ர யி ன் 
இன்கனாரு இ்த்தில 'அணகமயில 
கூ் ்தமிழக�டசி�ள  அகனத்க்தயும் 
ஒயர குக்யின் கீழ க�ாணடுவரப்ப் 

யமறகுறித்்த திணகணப்பளளிக�லவி 
முகறயிய் �றபிக�ப்பட் பா்ங�ள 
பறறி ஆழநது சிநதிககும் யபாது ஆரம்ப 
அடிப்பக்க �லவி கநறி ொர்ந்த்தா�யவ 
அ க வ  � ா ண ப் ப டு கி ன் ற க ம 
பு்ப்படுகின்றது. அவவாகறனில 
ஒரு ய�ளவி எழுகிறது, முன்கன� 
�ா்ங�ளிய் பு்வர்�ொ� தி�ழநய்தார் 
இத்்தக�� �லவி முகறயினால 
உருவானவர்�ொ என்பய்த அகய�ளவி 
ஆகும். அக ய�ளவிக� இத்்தக�� 
�லவி வழி வநய்தாரால கெநகநறி 
இ்ககி�ங�ள உருவாக�ப்படடிருக� 
முடியுமா? என்று இன்கனாரு வி்தமா�வும் 
ய�ட�்ாம்.       

முறகூறி�வறான அடிப்பக் �லவிக� 
கபறறுக க�ாணய்ாருள வெதி 
பக்த்்த சி்ர் ்தமது கிராமத்திய்ா 
அல்து அ�றகிராமங�ளிய்ா வசித்்த, 
உ�ர் �லவி �றற கபரிய�ார்�கெ 
அல்து பு்வர்�கெ நாடி க்தா்ர்நது 
்தமது உ�ர் �லவிக�ப் கபறறுக 
க�ாளகின்ற பாரம்பரி�மும் நி்வி 
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வநதுளெது. இத்்தக�� �லவி முகறயும், 
தி ண க ண ப் ப ள ளி  � ல வி மு க ற 
ொர்ந்தக்தன்று கூறுவதில ்தவறிலக். 
எனினும் �ாழப்பாண பிரய்தெத்திய் 
இத்்தக�� �லவி முகற நி்வி 
வந்தகம பறறி� அதி� ்த�வல�கெப் 
கபறக கூடி�்தாயிருக�, மட்க�ெப்பு 
பிரய்தெத்திய் பிறபட்�ா் (19ம் 
நூறறாணடின் பிறபகுதி அல்து 20 ம் 
நூற றாணடின் ஆரம்பம்) ்த�வல�யெ 
கிக்ககின்றன. ஆ்தலின் முன்கன� 
மட்க�ெப்புப் பிரய்தெ பாரம்பரி�க 
�லவி முகற அக�ா்ங�ளிய் 
இத்்தக�� �லவிமுகற முககி�த்துவம் 
கபறறிருக�்ாம் என்று ஊகிக�த் 
ய்தான்றுகின்றது. �ாழப்பாணத்திய் 
கெம்கமாழி இ்ககி�ங�ள ய்தான்றி� 
�ா்த்தில மட்க�ெப்பு மக�ள 
்த ங � ளு க கு ரி த் ்த ான  ம ர பு  வ ழி 
இ்ககி�ங�கெத் ய்தாறறுவித்்தனர் 
என்ற அணகமக �ா் மட்க�ெப்பு 
ஆய்வாெர் ஒருவரது சுறறும் இஙகு 
நிகனவிறகு வருகிறது.

்தவிர,  முன்கன� �ா்ங�ளில 
இ ் ங க � யி ல  பி ர ா ம ண ர் � ள 
கெறிநது வாழநது வந்த இ்ங�ளிய் 
� ல வி வ ா ய் ப் பு க � ள  அ தி � ரி த் து 
� ா ண ப் ப ட ் ன .  ம ட ் க � ெ ப் பு 
பிரய்தெத்க்த கபாறுத்்த வகரயிய் 
பி ர ா ம ண ர் � ள  க ெ ல வ ா க கு 
கபறறிருப்ப்தா� அறி� முடி�விலக். 
ஆ�ம மரபு ொர்ந்த ய�ாயில�ள  இஙகு 
அதி�ம் �ாணப்ப்ாகம இ்தறகு 
�ாரணமாயிருக�்ாம்.

ஆயினும் உ�ர் �லவி முகற முறறு 
முழு்தா� இஙகு �ாணப்ப்விலக் 
என்று கூறமுடி�ாதுளெது. ஒல்ாந்தர் 
�ா்த்திய் ய்தான்றி� யபாடி �லகவடடின் 
ஒரு பகுதி சிந்தகனககுரி�்தாயுளெது 
அது பின் வருமாறு:

 " இ�லிகெ நா்�ம் எஙகும் வழங�
 கெ�க்ாடு திரிச்சிரா ய்தெத்்தவரில             
அம்பி்ாநதுகற அதிய் கென்று      
வம்பி்ார் �லிங� மரபிகனாருவன்             
ப்நுா ்ாய்நது பணடி்தர் சி்கரக             
�வி ப் விெங� �ாசினிய�ார்ககு             
கமய்ஞான மூடடி விகன��ன்றிருக�             
அஞஞான ம�் அறிவுகர கபரு�             

கெம்பயனாக்வரும் யெர்நதிந ந�ரில      
�ம்பப் பு்வர் �ாடடி� நான்முகற             
அன்னெத்திரம் அளித்திடு ந�ரில  
பன்னூ ய்ாதும் பணடி்தர் வரயவ ெம்பநா 
்தன்்தன்கன இரு கமன்று  அம்பி்ாந 
துகற�்தனில கவத்து   யவணடி� ்தமிழ 
நுால விெங�ப்பயிறகறன  ஆண்ன 
கநஙகும் அழகு� மரபியனார் ”

ஒல்ாந்தர் கி.பி 1766 ஆம் ஆணடு 
அ று ம க கு ட டி க �  ம ட ் க � ெ ப் பு 
வ்பகுதிககுப் யபாடி�ா� நி�மித்து  
"ஆகக�ாத்து” எமுதின் க�ாடுத்்தனர். 
என்று அறி�ப்படுகிறது. அறுமகுடடி 
யபாடியின் ஆடசியின்யபாது அவர் கெய்்த 
�லவி பணி�ள யமறகூறி� பகுதியில 
விவரிக�ப்படடிருப்ப்தா�க �ரு்த்ாம். 
இதிலிருநது இறகறககு இருநூறு 
வரு்ங�ளுககு முன் அம்பி்ாநதுகறயில 
ஒரு �லவிக�ழ�ம் இருநதிருக�யவணடும் 
எனவும் கெம்பன் மு்தலி� ஆசிரி�ர் 
ஐ வ ரு ்ன்  அ ங கு  ்த க ் வ ர ா� 
ெம்புநா்தன் நி�மிக�ப்பட்்தா�வும் அந்த 
ஆசிரி�ர்�ள திருச்சிராப்பளளியிலிருநது 
அ க ழ த் து  வ ர ப் ப ட ் ்த ா � வு ம் 
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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1 9 8 0  � ளி ல  ய ்த சி �  ம ட ்த் தி ல 
மட்க�ெப்பின் �ால பந்தாட்த்திறகு 
மு�வரி கபறறுக க�ாடுத்்த மட்க�ெப்பு 
�ாலபந்தாட் வீரர்�ளுள குறிப்பி்த்்தக� 
ஒருவரா� “குணடு மய�ென் ” என 
� ா ல ப ந ்த ா ட ்  ந ண ப ர் � ெ ா லு ம் , 
�ாலபந்தாட் ரசி�ர்�ொலும் கெல்மா� 
அகழக�ப்பட்வர் மகறந்த திரு.மய�ென்.

ம ய � ெ ன்  அ வ ர்� ள  ஆ ர ம் ப த் தி ல 
கமக�லகமன் �ழ�த்திலும் பாடுமீன் 
கபாழுது யபாககு க �ழ� த் திலும் 
பின்னர் சு்தநதிரன் விகெ�ாடடுக 
�ழ�த்திலும் பஙகுபறறி, மடடு ந�ரின் 
�ாலபந்தாட்த்திறகுத் ்தனது பங�ளிப்கப 
வழஙகி�வர்.

1990 �ளில அணிககு பதிகனாருவர் 
விகெ�ாடும் யபாடடி�ள மி�க குகறவா� 
ந்ந்த சூழலில மடடு ந�ரில கெவண கெட 
யபாடடி�யெ ஆதிக�ஞ கெலுத்தி வந்தன. 
அக�ா்த்தில இப்யபாடடி�யெ மடடுந�ரின் 
�ாலபந்தாட்த்க்த வெர்த்க்தடுத்்தன. இந்த 
உளளூர் கெவண கெட யபாடடி�ளின் 
இ�ககு ெகதி�ளுள ஒருவரா� மய�ென் 
அவர்�ள இ�ஙகினார். குறிப்பா� யபாடடி 
நடுவரா� இவர் பங�ளிப்பு நலகி நல் 
� ணணி�மான �ாலபந ்தாட்மும், 
�ாலபந்தாட் வீரர்�ளும் உருவாக�ம் 
கபறுவ்தறகு �ாரணமா� இருந்தார். மய�ென் 
அவர்�ளின் மத்தி�ஸ்்தர் �்கமயிகன 

மி�ப் கபரும்பா்ான �ழ�ங�ளும் 
இரசி�ர்�ளும் கபரு விருப்பு்ன் ஏறறுக 
க�ாளளும் சூழநிக் �ாணப்பட்து. 
இந்தெவிறகு சிறந்த நடுவரா� அவர் 
கம்தானங�ளில ்தனது �்கமயிகன 
நிகறயவறறினார்.

மய�ென் அவர்�ளி்ம் �ாணப்பட் சிறந்த 
பணபு�ளுள ஒன்று கம்தானங�ளில 
சிறந்த �ாலபந்தாட்த்க்த கவளிப்படுத்தும் 
வீரர்�கெ இனங�ணடு அவர்�கெத் 
்தடடிக க�ாடுத்து உறொ�ப்படுத்தும் 
மனப்பாஙகு ஆகும். இத்்தக�� திறன் 
மிக� வீரர்�ளு்ன் நடபுக க�ாணடு 
அவர்�ளின் முன்ய னறறத் துக �ான 

ஆய்ாெகன�கெயும் வழஙகும் ஒரு 
மூத்்த வீரரா� இவர் வாழந்தார். மய�ென் 
அவர்�ள தினமும் கவபர் கம்தானத்தில 
மாக் யவகெ�ளில ஒரு விகெ�ாடடு 
வீரருககுரி� மிடுககு்ன் �ாணப்படுவார். 
�ாலபந்தாட்ம் மடடுமன்றி ்த்�ெப் 
யபாடடி�ளில பயிறசி கபறும் வீரர்�ளு்ன் 
நடபுக க�ாணடு அவர்�கெ ஊக�ப்படுத்தும் 
ஒரு வீரரா�வும் வாழந்தார். ஒரு நாள 
கவபர் கம்தானத்தில பத்்தாயிரம் மீறறர் 
ஓட்ப் யபாடடிக�ா�ப் பயிறசி கபறற 
வீரரகர (மடடுந�ரிலிருநது ய்தசி� 
மட்த்தில பஙகுபறறி� ஓட் வீரர்) 
அணுகி யபாடடியின் யபாது ஓடுகின்ற 

மு்த்ாவது ஓட்ப் பாக்தயில ஓடிப் 
பயிலவக்த விடுத்து �க்சி�ா� உளெ 
ஓட்ப் பாக்தயின் வழி�ா� ஓடிப் பழகுமாறு 
அறிவுறுத்தினார். இ்தன் பின்னர் நக்கபறற 
யபாடடியில குறித்்த வீரரின் ஓட் யவ�ம் 
அதி�ரித்திருந்தக்த அவ்தானிக� முடிந்தது.
இவவாறு மய�ென் அவர்�ள ெ� 
விகெ�ாடடு வீரர்�ளு ககு நல் 
ஆக�பூர்வமான ஆய்ாெகன�கெ வழஙகி 
அவர்�கெ முன்யனறறமக்�ச் கெய்யும் 
நலவழி�ாடடி�ா� கெ�றபட்ார்.

ம ய � ெ ன்  அ வ ர்� ள  ப ங கு ப ற றி � 
்தாண்வன்கவளி சு்தநதிரன் விகெ�ாடடுக 
�ழ�ம் மடடுந�ரில �ாலபந்தாட்த்தில 
ஒரு �னவான் �ழ�மா�யவ ்தன்கன 
அக்�ாெப்படுத்தி�து. இக�ழ�த்தில 
விகெ�ாடி� வீரர்�ள �னவான் பணபு�ள 
நிகறந்தவர்�ொ�க �ாணப்பட்ார்�ள. 
இப்பணபு�ள மடடுந�ரில பலயவறு 
�ழ�ங�ளிலும் �னவான் பணபு�ள 
க�ாண் வீரர்�ளின் உருவாக�த்திறகு 
சிறந்த முன்மாதிரி�ா� இருந்தகம 
மனஙக�ாளெத் ்தக�து.  இன்கற� 
ம ட ் க � ெ ப் பு  அ ரெ ா ங �  அ தி ப ர் 
மா.உ்த�குமார் அவர்�ளும் இக�ழ�த்தில 
மய�ென் அவர்�ளு்ன் ப் யபாடடி�ளில 
பஙகுபறறி�வர் என்பது குறிப்பி்த்்தக�து.
மய�ென் அவர்�ள பின்னாட�ளில 
மட்க�ெப்பு �ாலபந்தாட் அணியின் 
பயிறறுனரா�வும் �்கம�ாறறியிருந்தார். 
இவர் பயிறறுனரா� இ�ஙகி� �ா்த்தில 
மணமுகன வ்ககு �ாலபந்தாட் 
அ ணி  மி � வு ம்  ப ் ம்  வ ா ய் ந ்த 
அணி�ா�த் தி�ழநதிருந்தகம �ாவரும் 
அறிந்தய்த. இவவாறு ்தனது வாழவில 
�ாலபந்தாட்த்க்தத் ஓர் அங�மா�க 
க�ாணடு வாழந்த மய�ென் அவர்�ள கவபர் 
கம்தானத்தில நக்கபறற �ாலபந்தாட்ப் 
யபாடடி ஒன்றில விகெ�ாடி� யபாது 
ஏறபட் திடீர் சு�வீனம் �ாரணமா� 
இவவு்� வாழகவ விடடுப் பிரிந்தார். 

மரணமக்ந்த தினம் �ாக் மு்தல மாக் 
வகர �ாலபந்தாட்த்திய்ய� அவர் 
ஈடுபடடிருந்தார். �ாக் மு்தல பிறப�ல 
வகர சீ்ாமுகன �ஙஸ்்ார் கம்தானத்தில 
நக்கபறற கெவண கெட யபாடடியில 
நடுவரா�க �்கம�ாறறி� பின்னர் 
மாக் யவகெயில கவபர் கம்தானத்தில 
விகெ�ாடியிருந்தார்.

இவவாறு �ாலபந்தாட்த்து்ன் வாழநது 
மகறந்த திரு மய�ென் அவர்�ளின் 
நிகனவு�கெ மடடுந�ரின் �ாலபந்தாட்ம் 
இய்ொ� மறநது வி் முடி�ாது.

சம்பியனாகியது 
மைற்ஹவுஸ் அணி

இைணடாமிடம்
 யஙஸ்டார அணி

மட்க�ெப்பு மாவட் �ாலபந்தாட்ச் 
ெங�த்தில அங�த்துவம் கபறறுளெ 
�ாலபந்தாட்க �ழ�ங�ளுககிக்யி்ான 
40 வ�திறகு யமறபட் வீரர்�ள 
பஙகுபறறும் கெவண கெட சுறறுப் 
யபாடடி �்ந்த 04.11.2018 ஆம் தி�தி 

ஞாயிறறுககிழகம மு�த்துவாரம் 
க்ற்ஹஸ் கம்தானத்தில க்ற்ஹவுஸ் 
�ழ�த்தின் ஏறபாடடில நக்கபறறது.

இச்சுறறுப் யபாடடியின் இறுதி�ாட்த்தில 
மு�த்துவாரம் க்ற்ஹவுஸ் அணியும் 
சீ்ாமுகன �ஙஸ்்ார் அணியும் யமாதின 
இதில 1:0 எனும் யபறினால க்ற்ஹவுஸ் 
அணி கவறறி கபறறுக க�ாண்து.

மட்க�ெப்பு மாவட் விகெ�ாடடு 
உத்திய�ா�த்்தர் யவ.ஈஸ்பரன் அவர்�ள 

பிர்தம அதிதி�ா�ப் பஙகுபறறி�து்ன் 
இவர் க்ற்ஹவுஸ் அணிக�ா� இறுதிப் 
யபாடடி வகர விகெ�ாடித் ்தனது 
ஆறறக் கவளிக�ாடடியிருந்ததும் 
குறிப்பி்த்்தக�து.

மி � வு ம்  சு வ ா ர சி � ம ா ன 
அ னு ப வ ங � க ெ யு ம் ,  மூ த் ்த 
வீரர்�ளின் பணபான �ாலபந்தாட் 
ஆ ற று க � யி க ன யு ம்  இ ச் சு ற று ப் 
யபாடடியினூ்ா�க �ாண முடிந்தது.

(�ாகரதீவு  நிருபர் ெ�ா)

�ாகரதீவு விகெ�ாடடுக�ழ�ம் தீபாவளி 
தினத்க்த முன்னிடடு வரு்ாவரு்ம் 
ந்ாத்திவரும் �ாகரதீவு விகெ�ாடடுக�ழ� 
� னி ஸ் ்  வீ ர ர்� ளு க கி க ் யி ் ா ன 
கமன்பநது சுறறுப் யபாடடிக� �ாகரதீவு 
�ன�கரடணம் விகெ�ாடடு கம்தானத்தில 
ஏறபாடு கெய்�ப்படடிருந்தது.

சீரறற �ா்நிக் �ாரணமா� �னிஸ்் 
வீரர்�ளுககிக்யி்ான கமன்பநது சுறறுப் 
யபாடடி இ்ம்கபறவிலக். எனினும் 
பூப்பந்தாட் யபாடடி�ளின் இறுதி சுறறு 
யபாடடி�ள தீபாவளி தினமன்று விபு்ாநந்த 
மத்தி� �லலுரியின் உளெரஙகில  
இ்ம்கபறறது.

�ழ�த் ்தக்வரின் ்தக்கமயில 
இ்ம்கபறற இறுதி நி�ழவு�ளில �ழ� 
யபாெ�ர்,  �ழ� சியரஷ்  �னிஷ் 
உறுப்பினர்�ள ப்ரும் �்நது க�ாண்னர்.

2 0  வ � து க கு ட ப ட ் வ ர் � ள ,  2 1 -
4 0  வ � து க கு ட ப ட ் வ ர் � ள ,  4 0 
வ�துககு யமறபட்வர்�ளு க �ான 
ஒறகற�ர் இரடக்�ர் யபாடடி�ள 
இ்ம்கபறறு கவறறிகபறறவர்�ளுககு 
கவறறிககிணணங�ளும் வழங�ப்பட்து.

Jiuuh[h nfsuPrd;
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வ�லும் வ�ல ொர்ந்த நி்முமான 
மரு்தநி்த்து மக�ள உெவுத்க்தாழிலில 
உ�ர்நது விெஙகினார்�ள. யபாதி� 
வருமானம், கபாழுது யபாககுவ்தறகு 
கிக்த்்த அெவறற யநரம் என்பவறறால 
நிகறவான வாழகக�யிய் அவர்�ள 
மகிழந்தார்�ள. �க்�ளிய் சிறந்தார்�ள. 
� ளி�ாட்ங� ளிய ் மி்தந ்தார்� ள. 
அத்்தக��க்தாரு மரு்தநி்த்திய் 
�ா்தலவ�ப்படடு அவளும் அவனும் 
திருமணம் கெய்து வாழநது வந்தார்�ள. 
அெவறற வெதியும் வாய்ப்பும் அவனுககு 
வீடடுச் ொப்பாடக்வி் கவளிச் ொப்பாடடில 
விருப்பத்க்த உண்ாககின. பரத்க்த�கர 
நாடினான். அவர்�யொடு கூடினான். 
மகனவிக� மறந்தான். வீடக்த் துறந்தான்.

அவன் பரத்க்த�யராடு இன்புறுகின்ற 
கெய்திக� ஊர்மக�ள �ண்�ண் 
இ ் ங � ளி ல  எல ் ா ம்  � க ்த க � த் 
க்தா்ஙகினார்�ள. அவர்�ெது அந்த 
ஏழனப் யபச்சுக�ள அவெது கெவி�ளில 
வநது யெருகின்றன. அகவ கநருப்கபவி்க 
க�ாடுகம�ா� அவகெச் சுடக்ரிககின்றன. 
அவள துன்பத்தில துடிககின்றாள. அவவாறு 
அவள வருநதிகக�ாணடிருககும்யபாது 
அவன் அவகெத்ய்தடி வீடடுககு வருகிறான். 
அப்யபாதும்கூ் நிரந்தரமா� அவன் 
வருவ்தா�த் க்தரி�விலக். அவனது 
ய்தர்ப்பா�ன் வீடடுககு கவளிய� ய்தகர 
நிறுத்திகவத்்தகக�ாணடு அவனுக�ா�க 
�ாத்துகக�ாணடிருககிறான். அவன் 
்தன்னி்ம் திரும்பி வருகிறான் என்கறணணி 
உளெத்தில மகிழச்சி கபாங� அவகன 
வரயவறப்தற�ா� ஓய்ாடி வாெலுககு 
விகரகிறாள. ய்தர்ப்பா�ன் க்தருவில �ாத்து 
நிறபக்தக �ாணுகிறாள. உளெத்தில எழுந்த 
மகிழச்சி ஏமாறறத்தில �கரகிறது.
அ வ ன்  ய ்த ரி லி ரு ந து  இ ற ங கி 
வரும்யபாது பரத்க்த�ர் வீடடில அவன் 
இன்புறறிருந்தகமக�ான அக்�ாெங�ள 
அவனது உ்லில கவளிப்பக்�ா�த் 
க்தரிகின்றன. அவனது மாக்க� 
அவனது �ழுத்தில �ாணவிலக். மாறா� 
�ெஙகி� பூமாக்க�ான்கற அவன் 
அணிநதிருககிறான். அக்தக�ண்தும் 
அவளுககு அவன்மீது ய�ாபம் பிறககின்றது. 
கவறுப்பு உண்ாகின்றது. “நீ ஏன் இஙகு 

வந்தாய்? ஏ்தற�ா� வந்தாய்? உன் உ்க்ப் 
பார்! அதிய் உன் கபருகம க்தரிகிறது. 
உனது ந்த்க்த மி�வும் யபாறறத்்தக�்தா�யவ 
இருககிறது.” என்கறல்ாம் அவகனப் 
பார்த்து இ�ழநது யபசுகின்றாள.  “என்னி்ம் நீ 
�ாடடுகின்ற அன்பிறகு நன்றி. மிக� மகிழச்சி. 
நீ இப்யபாய்த திரும்பிப் யபா�்ாம். என்கனப் 
யபா் அந்தப் பரத்க்த�ர்�கெயும் 
புறக�ணித்துவி்ாமல அவர்�ளி்மாவது 
ஒழுங�ா� இருக�ப்பார்” என்று கூறித் 
திருப்பி அனுப்புகின்றாள. இந்தக �ாடசிக� 
நமககுக �ாடடுகின்ற பா்ல இய்தா:

வீ ங கு நீ ர்  அ வி ழ நீ ் ம்  ப � ர் ப வ ர் 
வ�றக�ாண்
ஞாங�ர் ம்ர்சூழ்தநது ஊர்புகுந்த 
வரிவணடு
ஓஙகு�ர் எழில�ாகனக �கன�்ாம் 
�மழநாறறம்
ஆங�கவ விருந்தாறறப் ப�ல அலகிக 
�ஙகு்ான்
வீஙகுஇகற வடுகக�ாெ வீழுநர்ப் 
புணர்ந்தவர்
ய்தங�மழ �துப்பினுள அரும்பு அவிழ 
நறுமுலக்ப்
பாய்நது ஊதிப் ப்ர்தீர்நது பணடு்தாம் 
மரீஇ�
பூம்கபாய்க� மறநது உளொப் புனலஅணி 
நலஊர!
அகணகமன்ய்தாள �ாம்வா் அமர்துகணப் 
புணர்நதுநீ
மணமகன�ாய் எனவந்த மல்லின் 
மாணபு அன்யறா
கபாதுகக�ாண் �வகவயின் பூவணிப் 
கபாலிந்த நின்
வதுகவ அம் �மழநாறறம் கவ�கறப் 
கபறறக்த
�னலும் யநாய்த்்தக்யும் நீ �னஙகுகழ 
அவகராடு
புனல உொய் எனவந்த பூெலின் 
கபரி்தன்யறா
்தார்க�ாண்ாள ்தக்கய�ாக்த ்தடுமாறிப் 
பூண்நின்
ஈர்அணி சிக்த�ாது எம்இலவநது நின்றக்த
்தணந்த்தன் ்தக்யும் நீ ்தெர்இ�ல 
அவகராடு
துணஙக��ாய் எனவந்த �வகவயின் 
�்ப்பன்யறா
ஒ ளி பூ த் ்த  நு ்த ் ா ய ர ா டு  ஓ ரணி ப் 
கபாலிந்தநின்
�ளி்தடப வந்தஇக �வின்�ாண இக�ந்தக்த
அளிகபறயறம் எம்கமநீ அருளிகன 
விளி�ாது
யவடய்ார் திறத்து விரும்பி�நின் பா�னும்
நீடடித்்தாய் என்று �்ாஅம் �டும்திணய்தர்
பூடடு வி்ாஅ நிறுத்து
(�லித்க்தாக�, மரு்தக�லி பா்ல இ்: 1 
பாடி�வர்: மரு்தன் இெநா�னார்)

நேரடிக்கருத்து:
வ�ல�ொல நிரம்பப்கபறறது மரு்த 

நி்ம். வறறா்த குெங�ள அஙய� உளென. 
அந்தக குெங�ளிய் ்தாமகர�ள 
நிகறந்த கபாய்க�யிய் ம்ர்நதிருந்த 
்தாமகர ம்ரில வரிவணடு ஒன்று 
அமர்நதிருநது ய்தனுணடு �ளிககின்றது. 
பக�த்திய்யுளெ வ�ல�ளிய் குவகெ 
ம்ர்�ள பூத்திருககின்றன. பூக�ாரி�ள 
வநது அந்தக குவகெ ம்ர்�கெப் 
பறித்க்தடுத்துகக�ாணடு அவறகற 
விறப்தற�ா� ஊருக�ள க�ாணடு 
கெலகின்றார்�ள. ்தாமகர ம்ரில 
அமர்நது ய்தனருநதிகக�ாணடிருககும் 
வணடு இப்யபாது குவகெ ம்ர்�ளின் 
யமல ஆகெப்படடு அவறறிய் ்தாவி அந்த 
ம்ர்�யொடு ஊருககுள வநதுவிடுகின்றது. 
அப்யபாது அந்த ஊரிய் இருககும் மி�ப் 
கபரி� �ாகன�ளின் ம்தநீர் மணம் அந்த 
வணக்க �வர்கின்றது. உ்யன நீ்நிறக 
குவகெ ம்ர்�கெ விடடுவிடடு. ம்தநீகர 
நாடி வணடு பறநது யபாகின்றது. ப�ல 
முழுவதும் அந்த வணடு இப்படிய� அஙகும் 
இஙகுமா� மாறிமாறிக �ளித்திருககின்றது. 

மாக் யவகெ�ாகின்றது. அந்த ஊர்ப் 

கபண�ள முலக் கமாடடுக�கெத் 
்தக்யிய் சூடுகின்றனர். இரவுமுழுவதும் 
்தத்்தம் �ணவயராடு கூடித் ்தழுவி இன்புறறுக 
கி்ககின்றனர்.  அவர்�ெது ்தக்�ளிய் 
சூடியிருந்த முலக் கமாடடுக�ள 
ம்ர்நது நறுமணம் வீசுகின்றன. அந்த 
மணத்தினால �வரப்பட் வரிவணடு 
அ ங ய � யு ம்  வ ந து  க ப ண � ளி ன் 
கூந்தல�கெ வட்மிடுகின்றன. இவவாறு 
்தஙகியிருந்த ்தாமகரப் கபாய்க�க� 
மறநது �ண்�ண் இ்ங�ளிக்ல்ாம் 
ஆகெக�ாணடு பறநதுதிரியும் வணடிகனப் 
யபான்றவன் நீ. நீர்வெம் நிரம்பப்கபறற 
ஊகரச் யெர்ந்தவயன! நான் கொலவக்தக 
ய�ள!

இஙய� பஞெகண யபான்ற எனது ய்தாள�ள 
வாடி நான் வருநதிக கி்ககின்யறன். 
நீய�ா இரகவல்ாம் பரத்க்த�யராடு 
கூடிக�்நது இன்புறறுவிடடு இப்யபாது 
இஙய� வருகின்றாய். நீ �ாமத்தின் 
வெப்படடு விட்ாய். ஊரவர்�ள எல்ாம் 
இழித்துப் யபசுகின்றார்�ள. உனது 
கபருகமக� எப்படிச் கொலவது? 
அத்து்ன் பரத்க்த�யராடு கூடிககி்ந்த 
அக்�ாெங�யொடு இப்படி எனககு 
முன்யன வநது நிறகின்றாய�, இது மி�வும் 
கபருகமப்ப்த்்தக� �ாரி�ம் ்தான்!

நீ பரத்க்த�யராடு கூடி கபாய்க�யிய் 
நீர் விகெ�ாடடில மகிழநதிருககிறாய் 
எ ன் று  ம ற ற வ ர் � ள  ய ப சு கி ன் ற 
யபச்சுக�கெக ய�டடு எனது யநாய் 
அதி�மாகி கநருப்கபவி்க �டுகம�ா� 
என்கனச் சுடக்ரித்்தது. அப்படிக�ல்ாம் 
நான் துடிதுடித்துக கி்ககும்கபாழுது நீ 
இப்படி வநது நிறகின்றாய். உனது �ாம 
ம�க�த்தினால உன் மாக்க� எவயொ 
ஒருத்திககுக க�ாடுத்துவிட்ாய். அவள 
்தக்யில இருந்த பூமாக்க� நீ அணிநது 

க�ாணடிருககிறாய். அக்தக�ல்ாம் 
நீக�ாமய் துணிவா� என் முன்யன 
வநதிருககும் உனது கபருகமககுரி� 
ந்த்க்த நீ பரத்க்த�யராடு நீராடி�்தா� 
முன்னர் எழுந்த வ்தநதிக�ப் பார்க� மி�வும் 
சிறந்த்தல்வா?

ஏய்தா இந்த நிக்யி்ாவது எங�ளி்ம் 
வந து எனககு அருளபுரிந ்தாய�! 
அந்த அெவில நாங�ளும் உனது 
அன்பிகனப் கபறற்தா� மகிழகின்யறாம். 
உனது பரத்க்த�ர்�ளுககு மி�வும் 
யவணடி�வனான உனது ய்தர்ப்பா�ன் 
பூடடிகவத் ்த ய ்தரு்ன் கவளிய� 
�ாத்துகக�ாணடு நிறகின்றான். இஙய� நீ 
்தாமதித்்தால, உன்னி்ம் கொல்ாமய்ய� 
அவன் கென்றாலும் கென்றுவிடுவான். 
அ ்த ன ால  இ ப் ய ப ா ய ்த  ய ப ா ய் வ ா. 
பரத்க்த�யராடு உனககுளெ உறவாவது 
என்யனாடு க�ாணடிருந்த உறகவப்யபா் 
அ று ந து வி ் ா ம ல  இ ரு க � ட டு ம் . 
இப்யபாய்த கென்று அந்த உறகவ�ாவது 
்தக�கவத்துகக�ாள. (என்று �ணவகனப் 
பார்த்து மகனவி கூறுவ்தா� அகமந்த 
பா்ல இது)

விழிப்பு்ன் கெ�றபடடு அவறகற 
உரி�    இ்த்தில முகறயிடுவ்தறகு 
ஊக�மளிக�ப்ப் யவணடும்.அரொங�த்தின் 
கவளிக�ெ வக்ப்பின்னல அகமப்பு�ள 
மூ்ம் கபாதுமக�ளிறகு    மதுபான 
வ க � � ள ;  ப ாவி ப் ப க ்த  கு றி த் து 
ஊ க � ம ளி க கு ம்  க ெ � ற ப ா டு� க ெ 
�டடுப்படுத்துவ்தற�ான ந்வடிகக��கெ 
யமறக�ாளெல.    குடிப்பக்த குறித்தும் 
அ்தன்பின் ஏறபடுகின்ற ந்த்க்த 
மாறறங�ள குறித்தும்     கபாதுமக�ள 
க�ாணடிருகின்ற யபாலி நம்பிகக��கெ 
இல்ாது கெய்து அ்தனால   ஏறபடுகின்ற 
ெமூ� வியரா்த கெ�ல�ள குறித்து 
அறிவூட்ல.ெமூ�த்்தால அங�ரிக�ப்படடு 
ஏறறுகக�ாளெப்படடுெெ மதுபாவிககும் 
ெம்பவங�ொன   திருமண கவபவம், மரண 
வீடு�ள யபான்ற ெமூ� கெ�றபாடு�ளில 
அவறகற   �டடுப்படுத்துவ்தற�ான 
அறிவூட்ல�கெ அரெ பணி�ாெர்�ொன, 
ஆரம்ப சு�ா்தார உத்திய�ா�த்்தர்�ள மூ்மா� 
யமறக�ாளளு்தல.   மதுபாவகனககு 
உடபடடுளெ எல்ா மட்த்தினகரயும் 
அவறகற குகறத்து     நிறுத்துவ்தறகு 
எப்யபாதும் ஊககுவித்்தல.மதுபாவகன�றற 
ெமூ�த்க்த உருவாககும் நலயநாகய�ாடு 
உளளுர் ெட்ங� க ெ, உளளுராடசி 
அகமப்பு�ள மூ்மா� ஏறபடுத்தி அவறகற 
நக்முகறப்படுத்்தல.ெமூ� மட்த்தில மது 
பாவிககும் குடும்பங�கெ உளெ்ககி� 
�ழ�ங�கெ உருவாககி   அ்தன் மூ்மா� 
மதுபாவகன�ால ஏறபடுகின்ற தீவிகன�ள 
குறித்்த ெமூ� விழிப்புணர்கவ ஏறபடுத்து்தல.

rl;lj;juzp> ghLk;kPd; 

R.=fe;juhrh
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்ண்கன யெர்ந்த மட்க�ெப்பு 
ந லி ந ய ்த ா ர்  அ பி வி ரு த் தி 
ெ ங � த் தி ன ா ல ( ப ட ஸ் ) ,  க ப ரி � 
நீ்ாவகணயில ந்த்்தப்ப்விருககும் 
்தரம் 5 வகரயி்ான மாணவர்�ளுக�ான 
ம ா க ்  ய ந ர  வ கு ப் பு � க ெ 
ந்த்துவ்தற�ான திட்ம் அணகமயில 
விஜ� ்தெமி அன்று  ஆரம்பிக�ப்பட்து.

கபரி�நீ்ாவகணயில சுனாமியினால 
ப ா தி க � ப் ப ட ் வ ர் � ளு க � ா ன 
குடியிருப்பு�ளில வாழும் மி�வும் 
வறி� குடும்பங�கெச் ய ெர்ந ்த 
மாணவர்�ளுக�ா�யவ இந்தத் திட்ம் 
அமுலபடுத்்தப்ப்வுளெது.
பு்ம்கப�ர்நது பிரித்்தானி�ாவில வாழும் 
மட்க�ெப்பு மக�ளின் அகமப்பான 

மட்க�ெப்பு நலிநய்தார் அபிவிருத்திச் 
ெங�த்தின் நிதி அனுெரகணயில இந்த 
திட்ம் நக்முகறப்படுத்்தப்ப்வுளெது.

சுனாமியினால பாதிதிக�ப்பட் இந்த 
வறி� மக�ள அம்பாகற மறறும் 
மட்க�ெப்பு மாவட்ங�ளின் ப் 
பகுதி�ளில இருநது வநது இஙகு 
குடிய�றி வாழநது வருகிறார்�ள. 
ஆனாலும், அணகமயில இஙகு ்தாககி� 
மினி சூறாவளி�ாலும் இவர்�ளின் 

குடியிருப்பு�ள பாதிக�ப்படடிருந்தன. 
இ்தகன�டுத்ய்த இவர்�ளுககு உ்தவுவது 
குறித்து ஆராய்ந்த படஸ் அகமப்பு 
இந்த �லவி ஊககுவிப்பு திட்த்க்த 
ஆரம்பித்துளெது.

E-mail:  info@hotelnirutha.com
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Vrpah gTz;Nlrd; epWtdj;jpd; cgNjrpa 
MSif jpl;lj;jpd; ed;nfhilapd; 

Clhf ,e;jg; gf;fj;Jf;fhd mDruiz 
toq;fg;gLfpd;wJ
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கிழககு மா�ாணத்தில �டுகம�ான மகழ 
கபய்து வரும் நிக்யில, மடடு மாந�ர 
ெகப பகுதியில ஏறப்ககூடி� அவெர 
ந்வடிகக��கெ க��ாளவ்தற�ா� 
மட்க�ெப்பு மாந�ர ெகப முன் ஆ�த்்தக 
குழு ஒன்கற அகமத்துளெது.

மகழ �ாரணமா� நீர்  ய ்தஙகி 
கவளெம் ஏறப்க கூடி� இ்ங�ளில 
நீ ய ர ா ட ் த் து க � ா ன  ்த ற � ா லி � 
�ாலவாய்�கெ கவடடி, கவளெத்க்த 

வடிநய்தா்ச் கெய்யும் பணி�ள இந்தக 
குழுவுககு ஒரு கபருத்்த ெவா்ா� இருநது 
வருகின்றது.

ஆயினும் �டுகம�ான மு�றசி�ளின் 
மூ்ம் இந்த பணிக� ்தாம் கெய்து 
வருவ்தா� மாந�ர மு்தலவர் தி�ா�ராஜா 

ெரவணபவன் கூறினார்.

நீர் வடிநய்தாடும் வழி�ளில கபாதுமக�ள 
உரி� அனுமதியின்றி �்ந்த �ா்த்தில 
கபரி� �டடி்ங�கெ �டடி விட்்தால, 
ப் இ்ங�ள நீரில மூழகும் அவ்ம் 
ஏறபடடுளெ்தா� மாந �ர  ெகப 
கூறுகின்றது.

 புதூர், இரு்த�புரம், மாமாங�ம், பூம்பு�ார், 
�ருயவப்பஙய�ணி, மஞெநக்தாடுவாய் 
ஆகி� இ்ங�ளில நீகர வடிநய்தா்ச் 
க ெ ய் வ ்த ற � ா ன  ப ணி � ள 
யமறக�ாளெப்படுவ்தா� மாந�ர ெகப 
கூறுகின்றது.

“மடடுந�ர் தினம்” என்ற கப�ரில 
ம ட டு ந � ரி ன்  க ப ரு க ம க � 
க�ாண்ாடுவ்தற�ான தினம் ஒன்கற 
நிர்ணயிப்பது குறித்து மாந�ர ெகப முடிவு 
கெய்துளெது.

மாந�ர ெகபயின் 11வது அமர்வின் 
யபாது மட்க�ெப்பு மாந�ரத்துகக�ன 

ஒரு தினத்க்த நிர்ணயித்து, அ்தகன 
“மீன்பாடும் ய்தன்ந�ராம் - மடடுந�ர் தினம்” 
என்ற கப�ரில அனுடடிக� யவணடும் 
என்று பிர�்னப்படுத்்தப்பட்து.

மு்தலவர் தி. ெரவணபவனினால 
முன்கமாழி�ப்பட் இ்தற�ான பியரரகண 
ெகபயில ஏய�ாபித்்த ஆ்தரவு்ன் 
அஙகீ�ரிக�ப்பட்து. 

எமது மாவட்த்தின் �க், �்ாொரம், 
ப ண ப ாடு  ம ற று ம்  ப ா ர ம் ப ரி � ம் 
ஆகி�வறகற பிரதிபலிககும் வக�யில 
இந்த தினத்க்த இரு நாட�ளுககு 
அ னு ட டி ப் ப து  எ ன் று ம்  மு டி வு 
கெய்�ப்படடுளெது. 

உரி� �்ந்தாய்ாெகன�ளின் பின்னர் 
இந்தத் தினம் பறறி� யம்தி� வி்�ங�ள 
அதி�ாரபூர்வமா� அறிவிக�ப்படும்.

njhlHr;rp... 

ஒன்றும் நக்கபறறுளெது. அகனத்து 
நிவாரணப் பணி�ளும் அரெ அதிபரின் 
ஊ்ா� ஒருஙகிகணக�ப்படுவ்தா� 
அறிவிக�ப்படடுளெது.

இ்தறகிக்ய�, மட்க�ெப்பு மாவட்த்தில 
கவளெ நீர் க்தா்ர்நது ய்தஙகுவக்த 
்தவிர்ககுமு�மா� மட்க�ெப்பு �்ய்ரி 
�்லு்ன் �்ககும் மு�த்துவாரம் யநறறு 
வி�ாழககிழகம கவடடித் திறக�ப்பட்து.

அ்த க ன உ்னடி�ா� திறப்பது 
சுறறா்லுககு உ�ந்த்தல் என்ற �ருத்து 
வலுவா� முன்கவக�ப்பட் யபாதிலும், 
ந�ரின் ப் பகுதி�ள கவளெத்்தால 
மூ ழ � டி க � ப் ப ட ்  நி க ் யி ல , 
அ்தகன திறப்பது என்று இறுதி�ா� 

©mhUPÍ¨¤À öÁÒÍzuõÀ 6500US® 
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முடிகவடுக�ப்பட்து. இ்தனால, ஒரு 
நாகெககுள கவளெம் வடிநதுவிடும் 
என்று எதிர்பார்க�ப்பட்து.

இ்தறகிக்ய�, �்ந்த சி் நாட�ொ� 
்தாழ அமுக�ம் �ாரணமா� க்தா்ர்ச்சி�ா� 
கபய்்த மகழ கவளளிககிழகமயு்ன் 
குகறநதுவிடும் என்று வானிக் 
அவ்தான நிக்� அதி�ாரி ய�. 
சூரி�குமாரன் க்தரிவித்துளொர்.

இது இக்யில வந்த மகழ என்றும் 
இந்த ஆணடுக�ான பருவ மகழ டிெம்பர் 
மாத்திய்ய� ஆரம்பமாகும் என்றும் அவர் 
குறிப்பிடடுளொர்.

ypNahz;
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gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 10
juk; 11 - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk;

- kl;Lefu; Atd; -

gjk;

xt;nthU tpdhTf;Fk; rupahd tpilia vOjp mDg;Gk; Kjy; 
%d;W ntw;wpahsu;fSf;Fguprpy; toq;fg;gLk;. KbTj; jpfjp : 
15.11.2018.

mDg;gNtz;ba Kftup : Mrpupau;> muq;fk;> 227> ghu; tPjp> 
kl;lf;fsg;G

• gpd;tUk; tpdhf;fSf;Fupa rupahd tpiliaj; njupTnra;f.

1. ‘mOjhd;’ vd;gjd; gFjp
 (1) mO    (2) mOJ (3) mOjy;      (4) Md;

2. ‘ghu;j;Jf;nfhz;lhd;’ vd;gjd; gFjp
 (1) ghu;    (2) ghu;j;J (3) ghu;j;Jf;nfhs; (4) ghu;j;Jf;nfhz;L;

3. ‘Ngha;f;nfhz;bUf;fpwhd;’ vd;gjd; gFjp
 (1) Ngh  (2) Ngha;f;nfhz;bU  (3) Ngha;f;nfhs;  (4) Ngha;f;nfh

4. ‘fz;lhd;’ vd;gjd; gFjp
 (1) fz;    (2) fz;lh  (3) fz;L    (4) fhz;

5.  ‘tUfpwhd;’ vd;gjd; gFjp
 (1) tU    (2) tUfp  (3) th  (4) t

6. ‘fz;lhd;’ vd;gjpYs;s ,ilepiy
 (1) z;    (2) l;     (3) d;  (4) lh

7. gpd;tUtdtw;Ws; tpfhuk; ,lk;ngw;Ws;s nrhy;
 (1) te;jhd; (2) rpupj;jhd; (3) XLfpwhd; (4) njhOthd;

8. gpd;tUtdtw;Ws; rhupia te;Js;s nrhy;
 (1) thiof;fwp (2) jhoq;Flh (3) mt;thW (4) fyq;fy;;

9. jrujd; nfhLj;j tuj;jhy; ,uhkd; fhNlfpdhd;. ,q;F ‘tuj;jhy;’ 
  vd;gjpYs;s ‘mj;J’ vd;gJ
 (1) gFjp (2) tpfhuk; (3) ngaupilepiy (4) rhupia
 
10. ‘Cl;baJ’ vd;gjpy; te;Js;s ,ilepiy
 (1) Cl;L (2) b  (3) Cl;b    (4) ,

11. gpd;tUtdtw;Ws; rhupia ,lk;ngw;Ws;s nrhy;
 (1) fhl;bw;F (2) fhl;il (3) fhl;by; (4) fhl;bypUe;J

12. gpd;tUtdtw;Ws; re;jp ,lk;ngw;Ws;s nrhy;
 (1) tho;fpwhd; (2) tho;thd; (3) mbj;jhd; (4) gbj;jy;

13. ‘jho;e;jJ’ vd;gjpy; te;Js;s re;jp
 (1) e;         (2) j;;  (3) j  (4) J

14. gpd;tUtdtw;Ws; rhupia ,lk;ngw;Ws;s nrhy;
 (1) kz;Kidg;gw;wpy; (2) mf;fiug;gw;wpy; (3) rpytw;wpy;  
 (4) xw;iwg;gid

15. gFjp> tpFjp Mfpad kl;Lk; ,lk;ngw;Ws;s nrhy;
 (1) tUf (2) $dp  (3) jpd;gz;lk; (4) Mfpdhd;

16. gpd;tUtdtw;Ws; MW cWg;Gf;fSk;  ,lk;ngw;Ws;s nrhy;
 (1) fle;jJ (2) fle;jhd; (3) flT (4) flg;ghd;

17. gpd;tUtdtw;Ws; tpfhuk; ,lk;ngwhj nrhy;
 (1) nrj;jhd; (2) ele;jdd; (3) mOjdd; (4) tho;e;jhd;

18. ‘Nghdhd;’ vd;gjpy; te;Js;s ,ilepiy
 (1) dh  (2) dhd; (3) ,d;  (4) d;

19. ‘nra;Ak;’ vd;gjd; tpFjp
 (1) Ak;  (2) k;  (3) ck;  (4) a;Ak;

20. gpd;tUtdtw;Ws; gFjp ,ul;bj;Jf; fhyk; fhl;Lk; nrhy;
 (1) ehl;Lg;gw;W (2) njhLj;jhd; (3) fl;lis (4) njhl;lhd;

‘Gzu;r;rp’ vd;Dk; jiyg;gpy; nrd;w thu muq;fj;jpy; Nfl;fg;gl;l ,UgJ 
tpdhf;fSf;Fk; vtUk; KOikahf tpilaspf;ftpy;iy. rupahd tpil 
,Njh :

 1.(4)  6. (1)  11. (4)  16. (2)
 2.(2)  7. (4)  12. (3)  17. (2)
 3.(1)  8. (3)  13. (1)  18. (1)
 4.(2)  9. (4)  14. (3)  19. (4)
 5.(3)      10. (2)  15. (3)  20. (2) 

Kaw;rp nra;Aq;fs;> gapw;rp nra;Aq;fs; - ntw;wp NjbtUk;
“KbAk; vd;gJ %yjdk; - KbahJ vd;gJ Kl;lhs;jdk;”

Gzu;r;rp -tpil

mf;fiw nfhz;L muq;fk; jUfpwJ
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தீபாவளி க�ாண்ாடி முடிந்தக�ய�ாடு 
உ ங � ளு க க � ல ் ா ம்  ஒ ரு க ெ ய் தி 
க ெ ா ல ் ய வ ண டு ம்.  ்த மி ழு ் க � ப் 
கபாறுத்்தவகர முககி�மான பணடிக��ள 
மூன்று. சித்திகர வரு்ப்பிறப்பு, தீபாவளி 
மறறும் க்தப்கபாங�ல. இக்தச்கொல
்த் ்தானாஇந ்த க �டடுகரஎழுதினாய்
என்றுெலித்துகக�ாளகிறீர்�கென்றா
ல, அது்தான்இலக்.   நம் ்தமிழ கூறும் 
நலலு்க�ப் கபாறுத்்தவகர இந்த 
மூன்று பருவ �ா்ங�ளிலுயம மறநதும் 
கூ் இகண�ப்பக�ம் ்தக் கவத்துப் 
படுக�ககூ்ாது. யபானாலும் யபொமல 
வாக� மூடிகக�ாணடுவநதுவி் யவணடும்.  

சித்திகர வரு்ப்பிறப்பின் யபாது, 
�ாயரா ஒரு பகுத்்தறிவுவாதி, "அது 
ஆ ரி � ப் பு த் ்த ாணடு.  க � ாண ் ாடு ம் 
நீங�கெல்ாம் ஆரி� அடிவருடி�ள" என்று 
ெபித்துக க�ாடடிகக�ாணடிருப்பார். தீபாவளி 
வந்தால, �ாராவது முறயபாககுவாதி ஒருவர் 
"ஆரி�ப்பணடிக�க�க க�ாண்ாடும் 
முட்ாள�யெ, வீணா� பட்ாசு க�ாளுத்தி 
சூழக் மாசுபடுத்்தாதீர்�ள" என்று முழஙகிக 
க�ாணடிருப்பார். க்தப்கபாங�ல வந்தாய்ா, 
இன்கனாரு யம்தாவி வநது கபாங�ல 
கபாஙகுயவாரின் அ�ப்கபக�ப் பறித்து 
எறிநதுவிடடு, "அக்தக�ல்ாம் பிறகு 
பார்க�்ாம். இன்று ்தான் ்தமிழப்புத்்தாணடு. 
இனி� புத்்தாணடு வாழத்துக�ள, இக்தப் 
பிடியுங�ள" என்று  பூஙக�ாத்து க�ாடுப்பார்.

எ ன் ன ந க � ச் சு க வ  எ ன் ற ா ல , 
்தமிழப்பணபாடு எனும்யபாது, "ஆரி�ன், 
ஆரி�ன்" என்று �்தறி அழும் இவர்�ள 
்தான், ஆஙகி்ப்புத்்தாணடில 12 மணி வகர 
விழித்திருநது மு்தல ஆொ� வாழத்துச் 
கொலபவர்�ள. கவளிநாடடில ்தன் உறவினர் 
ம�ன் ்ஹய்ாவீன் க�ாண்ாடும் யபாது, 
கபருகம�ா� ெமூ� வக்த்்தெங�ளில 
அவனது புக�ப்ப்த்க்தப் பகிர்வார்�ள. 
ஆரி�ன் என்றால �ெப்பது, ஆஙகிய்�ன் 
எ ன் ற ா ல  இ னி க கி ற ்த ா  எ ன் று 
ய�ட்ால, அ்தறகுப் பதில இருக�ாது. 
இவர்�கெக�ல்ாம் எந்த வக��றாவில 
யெர்ப்பக்தன்யற க்தரி�ாமல இருககும்.

ப ண டி க � � க ெ ப்  ப ஞ ெ ா ங � ம் 
பார்த்ய்த க�ாண்ாடும் நாம்  மு்தலில 
ஒன்கறப் புரிநதுக�ாளெ யவணடும். 
நாம் ஆயிரம் ்தான் புராண, ெம� 
நம்பிகக��கெச் கொலலிக க�ாண்ாலும், 
பணடிக��ளு ககுப் பின் உளெது 
�ா்நிக்யும் புவியி�லும் ்தான்.  அ்தனால 
்தான் பழங�ா் �ா்க�ணிப்புக �ருவி�ான 
பஞொங�த்க்த கவத்துக �ா்ம் �ணித்து 
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இவறகறக க�ாண்ாடிவருகியறாம். 
அதிலும் புவியி�ல என்பது மி� 
முககி�மானது. இந்தப் புவியி�லும் 
�ா்நிக்யும் ெம்பந்தப்படுவ்தாய்ய� 
இ்ஙக�யின் யவகறந்தப் பகுதியிலும் 
அனுஷடிக�ப்ப்ா்த ஆடிப்பிறப்பு, வ் 
இ்ஙக�யில மடடும் க�ாண்ா்ப்பட்து. 
கிழககி்ஙக�யின் படடிப்கபாங�்ானது, 
க்தப்கபாங�க் அணடி அகம�ாமல, 
க்தப்பூெமன்று க�ாண்ா்ப்பட்து.

 ெரி, என்றால தீபாவளி ்தமிழர் பணடிக� 
இலக்�ா? அ்தறகும் புவியி�ல - 
�ா்நிக்ககும் க்தா்ர்பு இருககிற்தா?

தீபாவளி மடடுமல்; ்தமிழர் என்ற இன்கற� 
வகர�கறக�த் தூககிகக�ாணடு நாம் 
பழங�ா்த்துககுச் கென்யறாகமன்றால, 
ப் பணடிக��கெ நாம் உரிகமய�ாரயவ 
முடி�ாது. இன்னும் ப் பணடிக��கெ 
அந்தக�ா்த்தில �ாணயவ முடி�ாது. 
ெங� இ்ககி�ங�ளில க்தப்கபாங�ல 
ப ற றி ய � ா ,  சி த் தி க ர ப் பு த் ்த ா ண டு 
பறறிய�ா, தீபாவளி பறறிய�ா, எஙகுயம 
யநரடிககுறிப்பு�ள இலக். அய்தயவகெ 
ெங� இ்ககி�ங�ளில யநரடி�ா�க 
குறிப்பி்ப்பட் க்தநீரா்ல, இநதிரவிழா 
மு்தலி� விழாக�கெ நாம் இன்று 
க�ாண்ாடுவதிலக்.  இக்ப்பட் 
�ா்த்தில ெம்பந்தர் குறிப்பிட் ஐப்பசி 
ஓண விழா பறறிய�ா, ஆண்ாளும் 
மணிவாெ�ரும் குறிப்பிட் பாகவ 
யநான்பு பறறிய�ா நமககு இன்று எதுவும் 
க்தரி�ாது. ஆ�, �ா்மாறறத்ய்தாடு 
ஒ வ க வ ா ன் று ம்  ம ா றி க க � ா ண ய ் 
இருககிறது. ெம�ம் �்நது இன்று 
கிறிஸ்மஸ் �ா்த்தில ப்ரும் நத்்தார் மரம் 
கவககியறாம். கிறிஸ்்தவப் பின்னணியில 
உருவான ஆஙகி்ப்புத் ்தாணக்க 
க�ாண்ாடுகியறாம். வ்நாடடுப் பணபாடடு 
வரவால, ய்ஹாலிக�யும் ரக ஷாபந்தகனயும் 
க�ாண்ாடும் வழக�மும் நம் மத்தியில 
பரவி வருகின்றது. இக்தக�ல்ாம்  
இந்தப் பணபாடடுத் தூய்கமவாதி�ள 
யபாராட்ம் கெய்து ்தடுத்து விடுவார்�ொ? 
அப்படிய� ்தடுக�த்்தான் முடியுமா? 
இப்படிக�ல்ாம் ய�டப்தால, பணபாடடு 
அக்�ாெங�ள யவண்ாம் என்று 
கொலவ்தா� விெஙகிகக�ாளெககூ்ாது.   
புதுப்புதுக க�ாண்ாட்ங�ள அறிமு�மா�, 
பகழ� வழக�ங�ள அருகியும் மகறநதும் 
யபாகின்றன என்ற புரி்தல நமககு 
இருக�யவணடும். அது �ா்மாறறத்தில 
இ�லபு ்தான். முடிந்த வகர நாம் 
�ாப்பாறற மு�்்ாம். இல்ாவிட்ால 
அ து  அ ழி ந க ்த ா ழி ந து  ய ப ா வ து 
இ�றக�யின் நி�தி என்று பணிநது 
பிரி�ாவிக் க�ாடுக�்ாம். பல்ாயிரக 
�ணக�ாயனார் பஙக�டுககும், ‘பணபாடு' 
என்ற பிரமாண்த்தின் முன்னிக்யில, 
கவறும்ஒறகறஆொ� நாம் கெய்�ககூடி�து 
அது மடடுயம.

 ெரி. ்தக்�ங�த்துகய�வருயவாம். தீபாவளி
உணகமயிய்ய�்தமிழர்பணடிக�இலக்
�ா? அதுஎப்யபாது வழக�த்துககுவந்தது?
 தீபாவளிபறறி�வர்ாறறுககுறிப்பு�ள்த
மிழ�த்க்தவி்வ்இநதி�ாவிய்ய�அதி
�ெவுகிக்ககின்றனஎன்பதுஉணகமய�. 
பதிகனடடுப் புராணங�ளின் படடி�லில 
இ்ம்கபறும் �ாந்தபுராணம், பத்மபுராணம் 
என்பனவறறிலதீபாவளிபறறி�குறிப்
பு�ள அவ்தானிக�ப்படடிருககின்றன. 
இ ந ்த ப் பு ர ா ண ங � ள  க ப ா து வ ா � 

கிறிஸ்துவுககுப்பின் ஆறாம் ஏழாம்நூறறாண
டு�ளிலமுறறுப்கபறறகவஎன்பதுஆய்வா
ெர்முடிவு. அய்தயபா், ஏழாம்நூறறாணடில 
வ்இநதி�ாகவ ஆண்்ஹர்ஷர் என் 
றமன்னரால எழு்தப்பட் ‘நா�ானந்தம்’ 
எனும் நா்�த்தில தீபங�ளஏறறப்படுகின்ற, 
புது மணத்்தம்பதி�ர் பரிசு�கெப் 
கபறறுகக�ாளகின்ற, ஒருபணடிக�பறறி� 
குறிப்புவருகின்றது. அப்பணடிக�யின் 
கப�ர் “தீபப்பிரதிப ய்தாறெவம்”்தமிழில, 

்தக்கம விெகய�றறுவிழா.  ஒருயவகெ 
்தக்த்தீபாவளி�ா�இருககுயமா?

பத்்தாம் நூறறாணடில மத்தி �இநதி�ாகவ 
ஆ ண ்  இ ர ா ஷ டி ர கூ ் ம ன் ன ர் 
மூன்றாம் கிருஷணரின் கெப்யபடு 
ஒன்றில, தீயபாறெவம்பறறி �குறிப்பு 
ஒன்றுவருகிறது. பதியனாராம் நூறறாணடில 
இநதி�ாவுககு வருக�்தந்த அலபுரூணி 
எனும் பாரசீ�அறிஞர், �ார்த்திக�மா்த 
அமாவாகெயில இநதி�ர்�ளதீபயமறறி 
க�ாண்ாடுவக்த விபரித்துளொர். தீ
யபாறெவம்பறறிககுறிப்பிடும்பத்்தாம்பதி
யனாராம் நூறறாணடுெமணெம�க�ல 
கவடடு�ளும் வ்இநதி�ாவிலகிக்த்திரு
ககின்றன. பிற�ா்த்திலெம�யப்தமின்றிவ் 
இநதி�ாவின்கெவர்�ள, கவணவர்�ள, 
ொக்தர்�ள, ெமணர்�ள, கபௌத்்தர்�ள, 
சீ க கி � ர் � ள  எ ல ய ் ா ரு ம் க � ா ண
் ா டு ம் க ப ரு ம் வி ழ ா வ ா � தீ ப ா வ ளி வ
ெ ர் ந தி ரு க கி ன்ற து .  ்த மி ழ � த் க ்த ப் 

கபாறுத்்தவகரதீபாவளிக்தா்ர்பானமி�ப் 
பகழ�ொன்று�ள, நா�க�ர் �ா்க�ல 
கவடடு�ள்தான். அதிலும்கி.பி 1623 – 1659 வகர 
மதுகரக� ஆண்திருமக்நா�க�ரின் 
�ா்த்திய்ய� ்தமிழ�த்தில தீபாவளி 
பு�ழகபறத்க்தா்ஙகி�து என்று ஆய்வு்கில 
நம்பப்படுகிறது.  என்றால ்தமிழர் மத்தியில 
தீபாவளிககுவ�துநானூறுஆணடு�ளகூ்
இலக்�ா? என்றுநீங�ளய�டபதுபுரிகிறது. 
அ்தறகுமுன்்தமிழர்மத்தியிலதீபாவளி
க�வி்ப்பு�ழகபறறுவிெஙகி�இன்
கனாருவிழாகவப்பறறிககூறயவணடும். 
ெங�இ்ககி�ங�ளிய்ய�குறிப்புளெ, 
இன்றுவகரநீடிககின்றவிழாஒன்று. அதுஎ
ன்னகவன்றுக்தரிநதுக�ாளெஅடுத்்தவார
ம்வரும்வகர�ாத்திருங�ள. (க்தா்ரும்)
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�க்ப்ப்தா� இருந்தால நான்கு வரு்ங�ள 
நிகறவக்நது ஆறு மா்தங�ள கென்றிருக� 
யவணடும். ்தறயபாக்த� நா்ாளுமன்றம் 
மூன்றகர ஆணடு�ள மாத்திரயம பூர்த்தி 
கெய்திருககின்றது. அப்படி இலக்ய�ல 
வாரவு கெ்வுத் திட்ம் ய்தாலவி�க்� 
யவணடும் அவவாறானக்தாரு சூழல 
இலக்ய�ல நா்ாளுமன்றத்க்தக 
�க்க� முடி�ாது. ஆ�யவ்தான், மஹிந்த 
ராஜபகெ ்தக்கமயி்ான அரொங�மா, 
ரணில விககிரமசிங� ்தக்கமயி்ான 
அரொங�மா என்று ெர்வஜன வாகக�டுப்பு 
ந்த்்தப்ப் யவணடும். ஆனால இந்த 
வி்�ம் குறித்து அரசி�்கமப்பில 
க்தளிவறற நிக் இருப்ப்தனால ்தறயபாது 
கமத்திரிபா் சிறியெனவும் மஹிந்த 
ராஜபகெவும் ்தமது ெட் வலலுநர்�ளு்ன் 
ஆரய்நது வருவ்தா� உ�ர்மட்த்்த�வல�ள 
கூறுகின்றன.
அய்தயவகெ, ்தமது கபரும்பான்கமக� 
நிருப்பிப்ப்தற�ா� மஹிந்த ்தரப்பும் 
ரணில ்தரப்பும் க�ாழும்பில மக�ள 
கெலவாகக� �ாணபித்து வருகின்றன. 
�்ந்த 2 ஆம் தி�தி ஐககி� ய்தசி�க �டசி 
க�ாழும்பில ந்த்தி� யபரணியில சுமார் 

25 ஆயிரத்திறகும் அதி�மான மக�ள 
ஒன்று கூடி�்தா� சு�ாதீனத் ்த�வல�ள 
க்தரிவித்திருந்தன. அய்தயபான்று �்ந்த 
கவளளிககிழகம மஹிந்த ்தரப்பு க�ாழும்பு 
பத்்தரமுலக்யில ந்த்தி� கபாதுக 
கூட்த்திலும் அய்த�ெவு மக�ள ஒன்று 
கூடினர். இந்த நிக்யில ஐககி� ய்தசி�க 
�டசி யநறறு எட்ாம் தி�தி வி�ாழககிழகம 
க�ாழும்பு �ாலிமு�த்தி்லில இருநது 
நா்ாளுமன்ற வொ�ம் வகர ந்த்தி� 
வா�னப் யபரணியில கபரும்திரொன 
ஆ்தரவாெர்�ள �்நதுக�ாண்னர்.
இவவாறு இரு ்தரப்பும் க்தா்ர்நது ந்த்தும் 
ஏடடிககுப் யபாடடி�ான யபரணி�ள. 
கபாதுக கூட்ங�ளினால க�ாழும்பு ந�ரில 
யபாககுவரத்து கநரிெல ஏறபடடுளெது. 
�்ந்த மா்தம் 26 ஆம் தி�தி மஹிந்த 
ராஜபகெ பிர்தமரா� நி�மிக�ப்பட் 
பின்னரான சூழலில க�ாழும்பில ஒரு 
வக��ான ப்தறறமும் வர்த்்த�ர்�ள 
மத்தியில நம்பிகக��றற நிக்யும் 
�ாணப்படுகின்றது.

அய்தயவகெ, மஹிந்த ராஜபகெ பிர்தமரா� 
நி�மிக�ப்பட்கம ஆயு்தங�ள அறற ெதிப் 
புரடசிக�ன ெபாநா��ர் �ரு ஜ�சூரி� 
க�ாழும்பில உளெ கவளிநாடடுத் 
தூதுவர்�ளுககு �்ந்த 5 ஆம் தி�தி �டி்தம் 
ஒன்கற எழுதியிருந்தார்.
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ஜைரும் ஜ்தயவஙகளும் வணக்க 
முமைகளும்

கென்ற வாரம் கூறி� சிறு க்தய்வங�கெ 
வி் முரு�ன், சிவன், பிளகெ�ார், 
திருமால, ய்தவி யபான்ற கபரும் க்தய்வ 
வணக� முகற�ளும் மட்க�ெப்பில 
�ாணப்படுகின்றன. இக ய�ாயில�ளில 
ஆ�ம விதிப்படி பிராமணர்�யெ பூகெ 
கெய்கின்றனர். இக ய�ாயில�ளில 
தி ன ப் பூ க ெ  ந க ் க ப று கி ற து . 
ஆணடுகக�ாரு முகற ய்தயராட்மும் 
திருவிழாவும் நக்கபறுகின்றன, ப் 
சிறு க்தய்வகய�ாவில�ள கமல் 
ெமஸ்கிரு்த ம�மா�வும் க்தா்ஙகின. 
ஆரி�ம�மாக�ம் மட்க�ெப்கப 
ஆகிரமிக�்ாயிறறு. அகவ ்தனி�ா�க 
கூறப்ப் யவணடும். இப் பிராமணர்�ள 
பின்னாளில �ாழப்பாணத்திலிருநது 
கென்றவர்�ொவர். எனயவ இவ 
வழிப்பாடடு முகற மி�ப் பிநதி வநதிருக� 
யவணடும்.

சாதிக்கு ஒரு ஜ்தயவம்
--------------------------------------------------------
ம ட ் க � ெ ப் பி ய ்  ஒ வ க வ ா ரு 
ொதியினருககும் ஒவகவாரு க்தய்வம் 
சிறப்பான க்தய்வமா�க �ரு்தப்படுவது 
குறிப்பி்த்்தக�து. முககுவர், யவொெர், 
்தனக�ாரர் ஆகிய�ார் ்தமது முககி� 
க்தய்வங�ொ� முரு�ன், �ணணகி, 
சிவன், மாரி�ம்மன் ஆகிய�ாகரக 
க�ாண்னர்.

சீர்பா்த க �ாரரு ககு முரு � னும், 
�கர�ாருககுக �்லநாச்சி அம்மனும், 
வணணாருககு கபரி� ்தம்பிரானும், கபாற 
க�ால்ருககுக �ாளியும், நெவருககு 
நரசிங� கவரவரும், யவ்ருககு குமாரரும் 
பிர்தான க்தய்வங�ொம்.

இ வ வ ண ண ம்  ஒ வ க வ ா ரு 
ொதியினருககும் ஒவகவாரு க்தய்வம் 
பிர்தான க்தய்வமா� கபரும்பாலும் 
இன்றும் உளென. இவ வழகம 
முன்னாளில இறுக�மா�ப் யபணப்பட்து 
என்பக்தயும் அது மாய�ான் எனும் 
மன்னனால விதிக�ப்பட்து என்பக்தயும் 
மட்க�ெப்பு மான்மி�ம் கூறும்

அரெ  அதி�ாரம்  விடுத்்த   ொதிககு  ஒரு 
ெம�ம் (வழிபாடு) என்ற �ட்கெ

இ்தகன நாம் ெறறுக �ணககிக்டுக� 
யவணடும். இன்ன இன்ன ொதிககு 
இன்ன இன்ன க்தய்வம் என்பக்த 
அரெ அதி�ாரம் �ட்கெயிடுகின்றது. 
�லிங� நாடடிலிருநது பக்யு்ன் வநது 
மடடக�ெப்கபயும் கவறறி க�ாண், 
மாய�ான் ்தனது அரகெ இஙகு வலியுறுத்்த, 
ெம�த்க்த துகண�ா�க க�ாண்ான். 
�லிங� மா�ன் 1215 ஆம் ஆண்ெவில 
அ்தாவது 13  ஆம் நூறறாணடுத் 
க ்த ா ் க � த் தி ல ,  அ க � ா ் த் தி ல 
இ்ஙக�யின் ்தக்ந�ரமா� விெஙகி� 
கபா்நறுகவக�க க�ப்பறறி 40 
ஆணடு�ளவகர ஆண்வன் ஆவான். 
பாளி கமாழியிலுளெ சிங�ெ வர்ாறறு 

நூல�ள, “மா�ன்” �லிங� நாடடிலிருநது 
24,000 வீரர்�கெக க�ாண் பக்யு்ன் 
இ ் ங க � யி ல  இ ற ங கி � ்த ா � க 
கூறுகின்றன. கபௌத்்த ம்தத்துககு எதிரான 
இவனது ஆடசி, இ்ஙக� வர்ாறறில 
கபரும் ்தாக�ங�கெ உருவாககி�து 
ஒருபுறம் இருக�, �ாழப்பாணத்து 
ஆரி�ச் ெக�ரவர்த்தி அரெ பரம்பகரக� 
உருவாககி�வனும் இவயன என்று சி் 
ஆய்வாெர்�ள �ருதுகிறார்�ள. ஏற�னயவ 
இஙகு ொதி அகமப்பு ்தெர் நிக்யில 
இருந்த்தாயினும் அச் ொதி அகமப்கப 
இறுககி ெம�ம் மூ்ம் ெட்மாககி�வன் 
அநநி� நாக்ான்றில இருநது இஙகு 
ஆதிக�ம் கெலுத்்த வந்த இந்த மாய�ாயன.

ொதி அகமப்கபப் யபணச் ெம�ம் இஙகு 
ஓர் �வெமாகின்றது. இ்தகன மட்க�ெப்பு 
மான்மி�ம் கூறும்.அன்று உருவான புதி� 
ெமூ� அகமப்பிறகு இது ய்தகவப்பட்து,

உழவருககுச் சிவனாம் உடுககு மாரி 
அம்மன் நழவருககு கவரவராம் 
ந ா ் ா ர் க கு க  � ண ண க � � ா ம்  
க்தாழுவருககுப் பிதிராம் க்தாண்ர்ககு 
யவ்வனாம் மழவருககு வீரபத்திரன் 
மகறய�ார்ககு நான்மு�யன யவந்தருககு 
மா்ாம் யவ்ருககுக �ன்னி�ொம் 
ஏநதுபணி கெய்யவார்ககு �ாளி�ாம்- 
யநநது கவககின் முட்ன் முடுவன் 
முனிவகரவர் ஆர் வரினும் பட்மது �டடி 
கவத்்தான் பாணடி மன்னன். என்ற ொதித் 
க்தய்வக �லகவட்ா்றி�்ாம்.

இ க � ல க வ ட க ்  நு ணு க � ம ா � 
யநாககினால ஏற�னயவ இருந்த க்தய்வ 
வணக� முகற�ள ஏற�ப்படுவக்தயும் 
புதி� க்தய்வங�ள விதிக�ப்படுவக்தயும் 
�ணடுக�ாளெ்ாம்.  ஏற�னயவ யவ்ரி்ம் 
பிதிர் வணக�ம்( உத்தி�ாக�ள வணக�ம்) 
இருந்தகமக� முன்னர் கூறியுளயென். 
இஙகு க்தாழுவர் என்பது அப்பழம் 
குடி�கெய� அப்பழம் குடி�ளி்ம் இருந்த 
வழிபாடு யபரரெனான மாய�ானால 
க்தா்ர்நதும் அனுமதிக�ப்படுகிறது இதில 
கூறப்படும் க்தாண்ரும் பழஙகுடி�யெ 
அவர்�ளுககு முன்னர் இருந்த படி 
யவ்ன் வணக�ம் கெய்� அனுமதி 
வழங�ப்பட்து

அய்தயபா் யவ்ரி்மிருந்த ஒரு 
க்தாக�க �ன்னிமார் வணக�ம் 
(மாநீலி�ா, மறமுந்த, குருவிலிமுந்த, 
எரி�ணுமுந்த, முக�ாடடுத் க்தய்வம், 
ஆ்ாத்தித் க்தய்வம்) அவர்�ளி்யம 
வி்ப்பட்ன.

சி்ொதி�ளுககுச் சி் க்தய்வங�ள 
க�ாடுக�வும்பட்ன. 13ஆம் நூறறாணடில 

க்தய்வ வணக� முகற மட்க�ெப்பில 
ொதிஅகமப்பு்ன் அதி�ார கம�ம் 
க � ா ண ்  அ ரெ ன்  ஒ ரு வ ன ா ல 
ெட்மாக�ப்படுகிறது என்ப்தகன நாம் 
புரிநது க�ாளெ யவணடும்.

1 3  ஆ ம்  நூ ற ற ா ண டி லி ரு ந து 
இதுயவ அரெ யமறபார்கவயின் கீழ 
யமறக�ாளெப்பட்து. மட்க�ெப்பில 
இறுக�மான ஓர் நி் மானி� அகமப்பும் 
உரு வானது. இற கறவகர அது 
க்தா்ர்கிறது. ஆனால மாறறம் என்பது 
கபாது விதி�ல்வா? �ா்ம் இதில 
மாறறம் க�ாணர்ந்தது.

நான் முன்னர் கூறி�, ஒரு �ா்த்தில 
இச் ொதித் க்தய்வ வணக� முகற 
யபணப்படடிருப்பினும் பிற�ா்த்தில 
�ா்ம் மாற கம� அதி�ாரம் ்த�ர இகவ 
மாறி யிருக� யவணடும் என்பக்த 
இன்கற� மட்க�ெப்பு வணக�முகற 
உணர்த்துகிறது. நா்ார்ககுரி�்தா�க 
கூறப்பட் �ணணகி வணக� முகற 
முககுவர், யவொெருககும் �கர�ாருககும் 
ஏகனய�ாருககும் ஆனது,  மகறய�ார்( 
பிராமணர்) ்தமககுரி� நான்மு�கன 
விடடு யவறு கபரும் க்தய்வங�கெ 
வணஙகினர். ஏநது பணி கெய்யவார்க�ான 
�ாளி வணக�ம் எலய்ாரி்மும் கென்றது 
முககி�மா� கபாறக�ால்ரி்மும் 
வணணாரி்மும் கென்றது. இகவ 
மாய�ான் அரசு ்த�ர்ந்தபின் ஏறபட் 
மாறறமாகும். கம� அரசு ்த�ர விளிம்பு 
நிக்யில இருநய்தார் சு்தநதிரமா� 
இ�ங� ஆரம்பித்்தகமயினால இது 
ஏறபட்க்தன்ாம், அரசு ்த�ர்ந்தாலும் 
அரசு ஏறபடுதி� ெமூ� அகமப்பு 
க்தா்ர்ந்தகமயினால இவவிதி�ள சி் 
இ்ங�ளில க்தா்ரவும் ஆயின.

மட்க�ெப்பின் திகரௌபக்த அம்மன் 
வணக�ம் இஙகு கூறப்ப்விலக். 
எனயவ அது பின்னர் வந்த்தாயிருக�்ாம்.

எல்ைாச் சாதியினரிடமும் ைைவிய 
வணக்கமுமை
ொதிககு ஒரு க்தய்வம் என்று முன்னர் 
விதிக�ப்படடிருப்பினும், பிர்தானமான 
க்தய்வத்திறகுரி� ய�ாயிலிய்ய� 
ஏகன� சிறு க்தய்வங�ளுககும் 
பந்தலிடடு எல்ாத் க்தய்வங�கெயும் 
வணஙகும் வணக � முகறக� 
ம ட ் க � ெ ப் பி ல  க ப ரு ம் ப ா் ான 
ெ ாதி � ா ரி ் ம்  � ாண  மு டிகி ற து . 
உ்தாரணமா� யவ்ரி்ம் �ாணப்பட் 

வ்தனமார் வணக�முகற நெவரி்மும், 
மு க கு வ ரி ் மு ம்,  � க ர � ா ரி ் மு ம் 
�ாணப்படுகிறது.

முககுவருககுரி�்தான மாரி�ம்மன் 
வணக�முகற ெ�் ொதியினரி்த்தும் 
�ாணப்படுகிறது. எனினும் சி் 
வணக�முகற�ள சி்ரி்ம் இலக். 
உ்தாரணமா� முககுவர், யவொெர் 
இன்று வணஙகும் �ணணகி அம்மன் 
வணக�முகற, அதி�ார அக்விற 
கு கறந ்த வகுப்பினரிக்ய�யும் 
கபாறக�ால்ரிக்ய�யும் இலக். 
அய்த யபால வணணாரி்ம் உளெ கபரி� 
்தம்பிரான் வணக�ம் உ�ர் ொதியினகரன 
அகழக�ப்படுயவாரி்ம் இலக். 
இன்கற� இநநக்முகற ஒரு �ா்த்தில 
ஒவகவாரு ொதிககும் குறிப்பிட் 
க்தய்வமும், வணக�முகறயும் இருந்தது 
என்பக்தயும் பின்னாளில ெ�் வணக� 
முகற�ளும் ஒரு குறிப்பிட் அெவு 
�்ந்தன என்பக்தயும் �ாடடுகின்றது.

இன்று இஙகு ொதி அகமப்பில மி�த் 
்தாழநிக்யிலுளெ ொதியினர் என 
�ரு்தப்படும் ொதியினர் க்தா்க�ம் 
உ�ர்நிக்யிலுளெ ொதியினர் என 
�ரு்தப்படும் ெ�் ொதியினரும் வணஙகும் 
கபாதுத் க்தய்வம் மாரி அம்மனாகும். சிறு 
க்தய்வங�ளுள வெர்ச்சி கபறற கபரும் 
க்தய்வமா� மாரி அம்மன் �ாடசி ்தருகிறது. 
மடடக�ெப்பின் கபாதுத் க்தய்வமா� மாரி 
அம்மன் தி�ழவது �வனிப்பிறகுரி�து. 
பின்னால வநது யெர்ந்த சிவன், 
பிளகெ�ார், முரு�ன் வணக�ங�ளும் 
மாரிஅம்மன் யபா் பின்னாளில 
கபாதுத் க்தய்வங�ொயின. புரா்தனத் 
க்தய்வங�ளும் வழிபாடு�ளும் வெர்ச்சி 
கபறற க்தய்வங�ளின் வருக�யினாலும், 
வழிபாடு�ளினாலும் மாறு்தல கபறு்தல 
இ�லபு. ்தமிழநாடடின் பணக்� குறிஞசி 
நி் யவ்ர் வணஙகி� யவ்ன் பின்னர் 
க�ாறறகவ சிறுவனாகி�தும், சிவனுககு 
மகனவி�ா�த் ்தமிழ நாடடுக க�ாறறகவ 
ஆக�ப்பட்தும் இநதும்த வர்ாறு 
்தரும் கெய்தி�ொகும். மட்க�ெப்பு 
வழிபாடடிலும் இநநிக் ந்நய்தறி�து.
சிங�ெ மக�ள மத்தியிய் புத்்த ம்தம் 
வருமுன்னர் கிராமி�ச் ெம�த்க்தப் புத்்த 
ம்தம் அகணத்்தது என்பர் யபராசிரி�ர் 
ெரத் ெநதிரா. அய்த யபா் மட்க�ெப்புப் 
பகுதியிலும் கிராமி�த் க்தய்வங�கெயும், 
வழிபாடடு முகற�கெயும் இநதுப் 
கபரு ம்தங�ொன கெவ, கவஷணவ 
வ ணக � மு க ற � ள  அ க ணத் து க 
க � ா ண ்ன.  இ ந ்த  இ க ண ப் பு 
இன்னும் ஆரா�ப்ப்விலக்.இந்த 
இகணப்பிற�ான அரசி�ல �ாரணி�ளும் 
ெமூ�க �ாரணி�ளும் உணடு,அகவ 
பறறி� ஆய்வு நம்கம மட்க�ெப்பின் 
ெமூ� ஆய்விற க�ாணர்நது நிறுத்தும்.

( க்தா்ரும்)
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Â¸¢÷uõ Â¸¢x 
ஒரு �ா்த்தில யொழனுக்� ெகபயில  
நி க ற � ப் பு ் வ ர்� ள  இ ரு ந ்த ன ர். 
எலய்ாருயம �விக�ழுதுகியறாம் என்று 
அஙகு வந்தவர்�ள்தான். ஆனால மன்னன் 
இவர்�ளுககு ஒருநாள ஒரு பரீடகெ 
கவத்்தான். அ்தாவது மறுநாள �ாக்யில 
ெகபககு வரும்யபாது நாலுய�ாடி பா்க் 
இ�றறி வரயவணடும் என்பது்தான் 
அது. பு்வர்�ளுககு ்தக் விகறத்து 
விட்து. விடிவ்தறகுள எப்படி நாலு ய�ாடி 
பா்க் எழு்த முடியும். எனயவ மி� 
கநாந்த நிக்யில அவர்�ள க்தருவில 
அழுது க�ாணடு யபானார்�ொ...வழியில 
ஒெகவ�ார்.

  'என்னப்பா! யொ�மா� யபாகிறீர்�ள?' 
என்று ய�ட்ார்.

  ' ்தாய� எங�ள மன்னனுககு என்ன 
யநர்ந்தய்தா நாமறிய�ாம்'

   'அப்படி என்ன்தான் ந்ந்தது?'

  '்தாய� நாம் நாகெக �ாக்ககுள 
ந ா லு ய � ா டி  ப ா ் ல � க ெ 
க � ா டு க � ய வ ண டு ம் .  எ ப் ப டி க 
க�ாடுப்யபாம்';என்றனர் �வக்ய�ாடு.

    '�வக்க� விடுங�ள அந்த நாலு 
ய�ாடி பா்ல�கெ நாயன ்தருயவன்' 
என்ற ஒெகவ�ார் மறுநாள அவர்�யொடு 
அரெகவககுப் யபானார்.

 அரெனும் '�விக�க க�ாணடு வநதீர்�ொ' 
என்று ய�ட�, ஒெகவ�ார் முன்வநது 
பா்க் ்தருவ்தா�க கூறினார்.

 அந்தப்பா்ல இது்தான்,

  மதி�ா்தார் வாெல மதித்க்தாருக�ாற 
கென்று மிதி�ாகம ய�ாடிகபறும்

 உணணீர் உணணீகரன்று உபெரி�ார் 
்தம்மகனயில உணணாகம ய�ாடிகபறும்

ய�ாடி க�ாடுத்்தாலும் குடிப்பிறந்தார் ்தம் 
நாக ய�ா்ாகம ய�ாடிகபறும். என்று 
பாடினார் ஆ� நாலு ய�ாடிக�யும் ஒரு 
பா்லில கவத்து பரிகெயும் கவன்றார் 
என்பது யவறு �க்த.

�ண் இ்த்தி்யும் க� நகனக�ா்த 
பழக�ம் ொதி� அடிப்பக்யி் மடடுமல் 
சுத்்தம் சு�ா்தாரம் யபணுவ்தறகும் 
உ்தவி�து. நாங�ள மச்ெம் மாமிெம் 
எடுக�மாட்ம் அகவபகுதி மச்ெம் 
பிழஙகிறகவ�ாம் என்றால �லி�ாணம் 
யபெ முடி�ாது. ஆம் ொ்த�ப் கபாருத்்தம் 
யபா் இதுவும் இருந்தது. எனது சின்ன 
வ�தில நாங�ள எங�ள வீடக்விடடு 
கவளிய� எஙகும் ொப்பிட்திலக். 
உறவினர் வீடு�ள்தவிர. என் ்தநக்த 
இதில �ணடிப்பா� இருந்தார். என்வீடடில 
மடடுமல் ப் வீடு�ளில இது 
நக்முகறயில இருந்தது. ஒரு �லி�ாண 
வீடு, ொமத்தி�வீடு, கெத்்தவீடு வந்தா 
பநதியி் இருககிறகவ உறவுக�ாரர்்தான். 
எல்ாரும் எல்ா விடடிலும் க� நகனக� 
மாடடினம்.

மறறது து்ககு உரித்துக�ாறர் மடடுந்தான் 
து்ககுவீடடி் ொப்பிடுவினம். மறறகவ 
மு ப் ப த் க ்த ா ண டு  � ழி ச் சு த் ்த ா ன் 
கபணடு�ள கூடி ெகமப்பினம். ஆனா 
ெகம�ல முடி� அவரவர் வீடடுககுப் 
யபாயிருவினம். பின்ன ஐ�ர் வநது 
பக்�ல யபாடடு முடி� வீடுவீ்ாப்யபாய்

'வாருங� எப்பன் ொப்பிடடிடடுப்யபாங�' 
என்று பவவி�மா� மீணடும் அகழக� 
யவணடும். அவர்�ள வநது ொப்பிடும் 
யபாது அருகிலிருநது

'இன்னும் எப்பன் குழம்பு வி்டய்....'

'என்ன உப்புப்புளி �ணக�ா இருகய�'

 'இருங� இன்னும் எப்பன் யொறு ...'

  'இக்தன்ன ொப்பாடு பருப்பில க�ாஞெம் 
யபாடுறன்.'

  'ம்ம் கபாரி�் ொப்பி்யவயிலக '்

 'எ்எ் விடுஙய�ா அக்தல்ாம் நாங� 
எடுப்பம் இக்� கவயுங�'

   இப்படி வீடடுக�ாரர்�ளின் 

உபெரிப்பு திககுமுக�ா் கவககும். 
ெ ா ப் பி ட ் வ ரு க ய � ா  வ யி று 
மடடுமல் மனமும் நிகறநதிருககும். 
வழிப்யபாக�ர்�ள �கெத்துப் யபாய் 
வந்தாலும் அல்து அறிமு�மறயறாரா� 
இருந்தாலும் உணவு உணணும் யநரத்தில 
வ ரு ப வ ர் � ளு க கு  உண வ ழி த் ய ்த 
உணணுவதும் குடிமக�ள மரபு.

  'இருநய்தாம்பி இலவாழவக்தல்ாம் 
வி ரு ந ய ்த ா ம் பி  ய வ ெ ா ண க ம 
கெய்்தற கபாருடடு' என்று வளளுவர் 
கொலலியிருககிறார். துறந்தார்ககும் 
துவவா்த வர்ககும் இறந ்தார்ககும் 
இலவாழவான் என்பான் துகண. அ் 
விடுங�, அப்ப இப்ப நக்முகறயி் 
உளெ விருநய்தாம்பல பணபாடு எப்பிடி 
எங�ளி்ம் வந்தது. அந்தப் புணணி�த்க்த 
கவளிநாடடுப்பணம் வரமு்தய் நம்ம் 
சிறிமாயவா அம்கம�ார்்தான் ஆரம்பித்து 
கவத்்தார் என்பது எனது �ருத்து. 
உங�ளுககு க்தரி�ாது 'கொந்தக�ாறர் 
மடடுந்தாயன வருவினம் ொப்பி்.' என்ற 
�ணிப்பி் அரிசி யபாடடிடடு ொப்பி் வந்த 
ெனத்க்தாக��ா் ொமம் ொமமா அரிசி 
�ழுவின அனுபவம் எனககிருககு.

 அம்கம�ாருக்� அகரக க�ாத்்தரிசி 
திட்ம் வந்த �ா்த்தி் வக�கண�ா 
நாலு �றிகவச்சு ெகமச்சுச் ொப்பி் 
கபாதுவா� �ாராலும் முடி�விலக். 
�ாசிருந்தாலும் கபாருள கிக்ப்பதிலக .் 
ஆ� இந்த ெ்ஙகு வீடு�ளில்தான் 
ப் �றிவக��ளு்ன் ொப்பாடு 
கிக்த்்தது.  க�ௌரவம் பசிக� வி் 
யம்ானதிலக்ய�. �ண் இ்த்திலும் 
க� நகனக�ா்தவர்�ளும் இப்யபாது 
க�நகனக�த் ்த�ாரானார்�ள.
   இய்தெம�த்தில இறந்தவருக்� 
உறவினர்�ள இறநது யபானவரின் 
கப�ரால ்தாம் ்தானமா�?! ொப்பாடு 
யபா் விரும்புவ்தால, வருபவர்�ள 
எக்தயும் க�ாணடுவர யவண்ாம் என்று 

யவணடுய�ாள விட்னர். அந்த 
வழக�ம் நக்முகற�ாகி 
யபாலி�ான  க�ௌவுரவத்க்த 
வ ெ தி � ற ற வ ர் � ளு ம் 
�க்ப்பிடிப்பக்த இப்யபாது 
�ாண்ாம்.

  �லி�ாண வீ்ா ்தாலி�டடும் 
வகர �ாத்திராமல ொப்பி் 
முணடி�டிககும் கூட்ம் 

்தாயம பரிமாறி ்தாயம ொப்பிடடுவிடடு 
புக�ப்ப்த்தில ஆ்தாரம் கவத்து 
பரிசு க�ாடுககிறார்�ள. இ்தற�ா� 
� ா ரு ம்  க வ ட � ப் ப டு வ தி ல க ் . 
�லி�ாண வீடடுகய�ா பிறந்தநாள 
க�ாண்ாட்த்துகய�ா யபாயவார் 
பரிசு�ளு்ன் யபாகிறார்�ள ஆனால 
கெத்்தவீடடுககு??? இழப்பு ந்ந்த வீடடில 
யமலும் இழப்கப ஏறபடுத்துகியறாம் 
முன்கபல்ாம் கெத்்தவீடு முடிநது 
கெய்�ப்படும் அகனத்து ெ்ஙகிலும் 
அ � ் வ ர் � ளி ன்  ப ங � ளி ப் ய ப 
ய ம ய ் ா ங கி யி ரு க கு ம் .  இ ன் று 
அப்படி எதுவும் இலக் என்பது்ன் 
மரணச்ெ்ஙகிலும் வருபவர்�ளுககு பரிசு 
க�ாடுககும் பழக�த்க்தயும் ஆரம்பித்து 
கவத்திருககிறார்�ள. கெலவிருநய்த� 
வ ரு  வி ரு ந து  ப ா ர் த் தி ரு க கு ம் 
வெநா்ர்�ொ� மக�ள வாழந்த 
�ா்ம் மறுபடி வருமா? �ழுநீர்பாய்நது 
வ�லவிகெயும் வெநா்ன் ' என 
மன்னர்�கெப் பாடி� �ா்ம் இனிவருமா? 
வீடு ய்தடி வரும் விருந்தாளி�கெ வீடடில 
உட�ார கவத்துவிடடு யவக்ககுப் 
யபாகும் ெம்பிர்தா�ம் நக்முகறககு 
வநதுளெய்த...

'விருநது புறத்்த்தா�த் ்தானுணணல ொவா 
மருநக்தனினும் யவண்றபாறறன்று' 
என்றார் வளளுவர். இப்ப அப்பிடி�ா 
ந்ககுது. வருகிற விருந்தாளி�யெ 
இக்தப் கபாருடபடுத்துவய்தயிலக். 
விருநது�கெ அ் உணகம�ான 
விருநது�கெ �ணடு �ன�ா்ம்.
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மாவட்த்தில ஒரு உறுப்பினகர ்தான் 
கபற முடியும். மட்க�ெப்பு மாவட்த்தில 
்தமிழ ய்தசி�க கூட்கமப்கப இரண்ாம் 
மூன்றாம் நிக்ககு ்தளளி சிறி்ங�ா 
சு்தநதிரக�டசி�ால மு்தலி்த்திறகு வர 
முடி�ாது.

ஒரு உறுப்பினகர மடடும் கபறக கூடி� 
சிறி்ங�ா சு்தநதிரக�டசியிலிருநது 
� ா ர்  க ்த ரி வு  க ெ ய் � ப் ப டு வ ா ர். 
ஹிஸ்புல்ாவா,  பிளகெ�ானா, 
வி�ாயழநதிரனா என்ற ய�ளவி 

வருகின்ற யபாது ஹிஸ்புல்ா்தான் 
விருப்பு வாககில அதி�ம் கபறறு 
அநநா்ாளுமன்ற உறுப்பினர் ப்தவிக� 
்தம்வெப்படுத்திகக�ாளவார் என்பது 
எலய்ாருககும் க்தரியும். இது ்தான் 
�்ந்த �ா் வர்ாறும் கூ். சிறி்ங�ா 
சு்தநதிரக�டசியிய்ா அல்து ஐககி� 
ய ்த சி � க � ட சி யி ய ் ா  ்த மி ழ ர்� ள 
யபாடடியிட்ால அவர்�ொல அக�டசிககு 
வாககு � க ெ கபறறுகக�ாடுத் து 
முஸ்லீம் ஒருவகர உறுப்பினரா� க்தரிவு 
கெய்� வழி ஏறபடுத்துவார்�யெ ஒழி� 
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்தமிழர்�ொல கவறறி கபற முடி�ாது.

ய ்த சி � ப் ப ட டி � லி லு ம்  � ரு ண ா 
பிளகெ�ான் வி�ாயழநதிரன் என 
�ாராவது ஒருவருககுத்்தான் வாய்ப்பு 
கிக்க�்ாம்.
எனயவ பாராளுமன்றம் �க்க�ப்பட்ால 
வி�ாயழநதிரனின் பாராளுமன்ற 
எதிர்�ா்மும் அரசி�ல எதிர்�ா்மும் 
ய�ளவிககுறி்தான்.

்தமிழ �டசியிலிருநது ஆளும் �டசிககு 
மாறி� ஒருவர் மீணடும் மக�ொல க்தரிவு 
கெய்�ப்பட் வர்ாறு இதுவகர இலக்.

 
உ�ல�லவி மறறும் �்ாொர அலுவல�ள 
அகமச்ெர் விஜ�்தாெ ராஜபகெ மறறும்  
கெ�்ாெர்,அம்பாநய்தாடக் மாவட் 
கெ�்ாெர், வ்ஸ்முல் பிரய்தெ 
கெ�்ாெர் யபான்ற ப்ர் �்நது 
சிறப்பித்்தனர். 

இ்தன்யபாது எழுத்்தாெர் அருொனந்தம் 
சு ்த ர் ெ ன்  அ வ ர் � ளி ன்  'சி று வ ர் 
�விப்பாக�ள' எனும் �விக்தத்க்தாகுதி 
ய்தசி� ரீதியில மு்தலி்ம் கபறற்தால 
அது அகமச்சினாய்ய� நூலுருவாக�ம் 
கபறறு அவரது �ரங�ளினாய்ய� 
உ � ல � ல வி  ம ற று ம்  � ் ா ெ ா ர 
அலுவல�ள அகமச்ெருககும் ஏகன� 
க�ௌரவ அதிதி�ளுககும் உத்திய�ா� 
பூர்வமா� வழஙகிகவக�ப்பட்து. பின்பு 
அநநூலுக�ா� அவருககு விருதும் 
ொன்றி்தழும் வழஙகி க�ௌரவிக�ப்பட்து. 
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ெம்மாநதுகற வ்�த்தின் பின்்தஙகி� 
மலவத்க்த �ணபதிபுரம் விகயனஸ்வரா 
வித்தி�ா்�த்தில ்தரம் 5 பு்கமப்பரிசில 
பரீடகெயில 166 புளளி�கெப்கபறற 
ஒயரக�ாரு மாணவி மய�ஸ்வரன் 
ருகசி�ா சித்திகபறறுளொர். அதிபர் 
எஸ்.கிருகபராஜா மறறும் �றபித்்த 
ஆசிரி�ர் பி.்தவராஜாவு்ன் பு்கம�ாெர் 
ரு க சி � ா   ப ா ்ெ ாக ் யி ன்மு ன் 
நிறபக்தக�ாண்ாம். 
ப்ம் �ாகரதீவு  நிருபர் ெ�ா.

மதுபான வகைைளின் 
கையிருப்பு, ைிகைத்தல் 
வழிமுகைைள் ததாைர்பான      
விையங்ைள்.
 
மதுபாவகன�றற ஒரு ெமூ�த்க்த 
உருவாககும் உ�ர்ந்த யநாககில அவறறின் 
க�யிருப்பு, கிக்ககும் வழிமுகற�ள 
என்பவறகற நீணடு நிக்க�ககூடி� 
முகறயில �டடுப்படுத்துவ்தற�ான 
வழிமுகற�ளினூ்ா� மதுபாவகனயில 
ஏ ற ப டு கி ன் ற  நு � ர் ய வ ா ரு க � ா ன 
தீ வி க ன � க ெ  � ட டு ப் ப டு த் ்த ல , 
ம து ப ா ன  வ க � � க ெ  ப து க கி 
கவத்திருககும் இ்ங�கெ படிப்படி�ா� 
�ணடுபிடித்து குகறந்தது பத்து வரு் 
�ா்ப்பகு தியி்ாவது அவவாறான 
கெ�றபாடு�கெ �டடுப்படுத்துவ்தறகு 
ஏதுவான கெ�றதிட்ங�கெ வகுத்்தல, 
கபாதுமக�ளின், நாடடின் கபாருொ்தாரம் 
அபிவிருத்தி என்பவறறிறகு ்தக்�ா� 
உளெ மதுபாவகனக�க குகறப்ப்தறகு 
குறுகி� �ா், நீண்�ா் திட்ங�கெ 
வ கு த் து  க ெ � ற ப டுத் ்த ல,  ய ்த சி � 
யபாக்தப்கபாருள ்தடுப்புச் ெட்த்திறகு 
அகமவா� இருபத்திக�ாரு வ�திறகு    
உடபட் எவரும் மதுபான வக��கெ 
வாஙகுவ்தறகு ்தக்விதித்்தல, உல்ாெ 
ப�ணி�ளின் ்தஙகுமி்ங�ளில உளெ 
மதுபான ொக்�ளிறகு அனுமதிப்பத்திரம் 
வ ழ ங கு ம் ய ப ா து  அ வ வி ் � ங � ள 
கபாதுமக�ள கெறிநது வாழா்த, ந்மா்ா்த 
இ்ங�ொ� இருப்பக்த உறுதிப்படுத்தி� 
பின்னயர அனுமதிப்பத்திரம் வழஙகு்தல, 
ஒரு விழாவிற�ான நுகழவுக�ட்ணத்க்த 
மதுயபாத்்தல ஒன்கற க�ாளவனவு 
கெய்வ்தன்     மூ்மா� இ்குவா� 
க ப ற று க க � ா ள ெ ் ா ம்  ய ப ா ன் ற 
ெலுக��கெ இரத்துச் கெய்்தல, மதுபான 
ொக்�ளின் அனுமதிப்பத்திரங�கெ 
வழஙகு்தல, புதுப்பித்்தல யபான்ற    
கெ�றபாடு�ளில கபாதுமக �ளின் 
�ருத்துக�கெயும், உளவாஙகி அ்தன் 
மூ்மா� கபாது மக�ளின், ந்னிலும், 
பாது�ாப்பிலும் அக�கற கெலுத்து்தல. 
்தற�ாலி� மதுபானொக்�ளிற�ான 
அனுமதிக� இரத்துச் கெய்்தல.   சிறுவர்�ள 
அதி�ம் ந்மாடுகின்ற இ்ங�ளில 
உ்தாரணமா� - பா்ொக் விகெ�ாடடு 
யபாடடி�ளில மதுபானங�ள விறபக்த 
்தக்கெய்்தல. இகெஞர்�கெ �வரும், 
உளளீர்ககும் வி்தமா� மதுபானங�ள 
குறித்து கவளிவருகின்ற    விெம்பரங�கெ 
இ ர த் து ச் க ெ ய் ்த ல .  உ ்த ா ர ண ம ா � , 
பழங�ள, ஏகன� கமன்பானங�ளிலும்   
குறிப்பிட்ெவு மதுொரம் உணடு என 
விெம்பரம் கெய்்தல.
அரசி�ய்ா, யவறு எந்த ்தக்யீடு�ளும் 
இன்றி கபாதுமக�ளின் பங�ளிப்பு்ன் 
�ளெச்ொர�த்க்த �டடுப்படுத்துவ்தற�ான 
நீணடு நிக்க�ககூடி� கெ�றதிட்ங�கெ 
வகுத்்தல. ஒவகவாரு பிரய்தெ கெ�்ாெர் 

�ாகரதீவு  நிருபர் ெ�ா

உ � ர் � ல வி  ம ற று ம்  � ் ா ெ ா ர 
அகமச்சினால 2018 ம் ஆணடுக�ான 
அரெ ஊழி�ர்�ளுக�ான ஆக�த்திறன் 
யபாடடியில  சிறுவர் �விக்த�ாக�ம் 
பிரிவில 'சிறுவர் �விப்பாக�ள' எனும் 
�விக்தத் க்தாகுதிக� ெமர்ப்பித்து 
ய்தசி� மட்த்தில வீரமுகனக�ச் யெர்ந்த 
அருொநந்தம் சு்தர்ென் மு்தலி்ம் கபறறு 
இ்ஙக� அரசின் 2018ம் ஆணடுக�ான 
ய்தசி� விருக்த கபறறு ொ்தகன 
பக்த்துளொர்.

இவர் ெம்மாநதுகற பிரய்தெகெ�்�த்தில 
பணி�ாறறிவரும் அரெஊழி�ராவார்.  
இவரது �விக்த�ள மு்தலி்ம் கபறறய்தாடு 
அவறகற ஒரு புத்்த�வடிவில நூ்ாககி 
� ல வி�கமச்ொல கவளியிடடும் 
கவக�ப்பட்து. 

2 0 1 8  ம்  ஆ ண டு க � ா ன  அ ர ெ 
ஊழி�ர்�ளுக�ான ய்தசி� மட்த்தி்ான 
ஆக�த்திறன் யபாடடியில கவறறியீடடி� 
உத்திய�ா�த்்தர்�ளுக�ான விருது 
வழஙகும் நி�ழவு 2018.11 .02 அன்று 
அம்பாநய ்தாடக் மாவட்த் தில 
அகமநதுளெ வ்ஸ்முல் ய்தசி� 
பா்ொக் அரஙகில நக்கபறறது.
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பிரிவிலும், இது க்தா்ர்பான ஆக�பூர்வமான 
கெ�றதிட்த்க்த உருவாககி அ்தனூ்ா� 
்த�வல அறிநது கெ�றப்த்்தக� 
கெ�றபாடு�கெ ஆரம்பித்்தல.  
� ள ெ ச் ெ ா ர � ம்  உ ற ப த் தி 
கெய்்தல, �்த்து்தல, விறபகன 
க ெ ய் ்த ல  க ்த ா ் ர் ப ா ன 
நபர்�ளிற�ான ்தண்கன�கெ 
அதி�ரித்்தல. �ளெச்ொரா�த்க்த 
� ட டு ப் ப டு த் து வ ்த ற � ா ன 
ெட்ங�கெ நக்முகறப்படுத்தும் 
யபாது கவளித்்தக்யீடு�ளின் 
்த ா க � த் க ்த  கு க ற த் ்த ல . 
ெமூ� மட்த்தில பணி�ாறறுகின்ற 
யெகவ�ாெர்�ள, ம்தத்்தக்வர்�ள ஊ்ா�    
�ளெச்ொரா� உறபத்தி,விநிய�ா�ம், 
விறபகன என்பவறகற குகறப்ப்தற�ான   
பாது�ாப்கப க�ாடுத்்தல. 
 
மதுபாவகனயில் இருந்து 
சமூைததின் எல்லா 
மை்ைத்தினகையும் பாதுைாத்தல்.
 
கபாதுமக�ள ஒன்றுகூடும் இ்ங�ள, 
யவக்த்்தெங�ள. வீடு�ளில மது 
பாவிப்யபார், பாவித்ய்தார் ஆகி� எல்ா 
பிரிவிகனகர�ம் பாது�ாப்ப்தற�ான 
வி தி மு க ற � ள  ம து ப ா வ க ன � ா ல 
ஏ ற ப டு கி ன் ற  வீ ட டு வ ன் மு க ற , 
வீ தி வி ப த் து க � ள  எ ன் ப வ ற க ற   
கு க ற ப் ப ்த ற � ான,  க ப ாரு த் ்த ம ான 
ெட்விதி�ள நிர்வா� முகறகம�கெ 
வலுப்படுத்்தல. ெட் விதிமுகற�ள மூ்ம் 
கபாதுமக�ள ஒன்றுகூடும் இ்ங�ளில 
ம து ப ா வ க ன க �  � ட டு ப் ப டு த் ்த ல 
வன்முகற�ள, சிறுவர் துஸ்பிரய�ா�ம், 
்தறக�ாக் மு�றசி�கெ குகறப்ப்தறகு 

கபாருத்்தமான எல்ா க�ாளக��ள, 
கெ�லதிட்ங�கெ�ம்     ஒழுஙகிகணநது 
கெ�றபடுத்்தல. மருத்துவ சு�ா்தார துகற 
ொரா்த அகமப்புக�ள மூ்ம் ்தனககும், 
ஏகனய�ாருககும் தீஙகிகழக�ககூடி� 
மதுபாவகன�ாெர்�கெ இனங�ணடு 
அவர்�கெ சிகிச்கெககு   உடபடுத்துவது. 
இ்தறகு ெமூ�யெகவ உத்திய�ா�த்்தர்�ள, 
இகெஞர் யெகவ�ள     உத்திய�ா�ஸ்்தர்�ள, 
க ப ண � ள.  சி று வ ர்  ப ா து � ா ப் பு 
உத்திய�ா�ஸ்்தர்�ள ஆகிய�ாகர    கபாது 
இ்ங�ளிலும், யவக்த்்தெங�ளிலும் 
ப�ன்படுத்்தல.    கபாது நிதியிகன, அரெ, 
கபாது நி�ழவு�ளில மதுபாவகனககு 
கெ்விடுவக்த �டடுப்படுத்து்தல. கபாது 
இ்ங�ளிலும், யவக்த் ்தெங�ளிலும் 
மதுபாவித்்தல �ணடுபிடிக�ப்பட்ால, அது 
கபாருத்்தமான ெட்ங�ள மூ்ம் உரி� 
நபரிற�ான ்தண்கன�ள வழஙகு்தல. அதி� 
மதுபாவகன�ால ஒருவர் பாதிக�ப்படும் 

யபாது க்தாழில்தருனர், க்தாழி்ாளி�ள    
அக்த இனங�ணடு யமலும் குடிப்பக்தயும், 
இவரால யமறக�ாளெப்படுகின்ற பணி�ள 
இக்யூறுன்றி நக்கபறுவக்தயும் 
உறுதிப்படுத்்தல.
குடித்து விடடு வா�னம் கெலுத்து்தல.
குடித்து விடடு வா�னம் கெலுத்து்தல, 
இ�நதிரங�ள, கபாறி�கெ க��ாழு்தல 

என்பவறகற இல்ாது கெய்்தல. வா�னம் 
கெலுத்தும் ொரதி�ளின் இரத்்தத்தில 
மதுபான அெவு கூ்ாமல இருப்பக்த 
உறுதிப்படுத்்தல.   வா�ன ஓடடுநர்�ள 
மதுபாவகனயு்ன் வா�னம் கெலுத்துவக்த 
்தடுத்்தல,       �ணடுபிடித்்தல என்பவறறிற�ான 
தி ற க ம க �  � ா வ ல து க ற யி ன ர் 
க�ாணடிருத்்தல.    குடித்துவிடடு 
வா�னம் கெலுத்துவ்தால ஏறபடுகின்ற 
விபத்து�ளில �ா�ப்படுபவர்�ளிற�ான     
இழப்பீடடு க�ாடுப்பனவு, ்தண்ப்பணம் 
எ ன் ப வ ற றி ற � ா ன  அ ற வீ டு � ளி ல 
அ தி � ரி ப் க ப     ஏற ப டுத் ்த ல.    
விபத்துக�ளின் பின்னர் அனுமதிக�ப்படும், 
�ா�க�ாரர்�ளின் குருதி மாதிரியில, 
மதுபானச்    கெறிகவ �ண்றிவ்தற�ான 
வெதி�கெ கவத்தி�ொக்�ளில 
ஏறபடுத்்தல.   
 
சமூை மை்ை நைவடிை்கைைள்
மதுபாவகன�றற ெமூ�த்க்த உருவாககும் 
யநாகய�ாடு ெமூ�த்தில உளெ எல்ா 
பிரிவினகரயும்,ஈடுபாடடு்ன் கெ�றப் 
கவத்து மதுபாவகன என்பது �வர்ச்சி�ான 
கெ�ல அல் என்ற எணணத்க்த 
ஏ ற ப டு த் து ்த ல .  ம து ப ா வ க ன � ா ல 
ஏறபடுகின்ற கவளிப்பக்�ா� க்தரிகின்ற, 
க்தரி�ா்த தீவிகன�ள குறித்்த விழிப்புணர்வு 
மக�ள மத்தியில ஏறபடுத்்தப்படுவய்தாடு, 
உறபத்தி, விநிய�ா�ம், ெநக்தப்படுத்்தல, 
கமாத்்த விறபகன என்பவறறிற�ான 
ெட்விதிமுகற�ளில   முன்யனறறங�கெ 
ஏறபடுத்து்தல.   ெமூ�த்தில எல்ா 
பிரிவினருககுமான அறிவூட்ல�ளில 
முககி�மான மதுபான வக��ள     பாவிப்பது 
குறித்து ஊக�மளிக�ப்படும் வி்தம், குறித்்த 
�ாரணி�ள மது பாவிப்பக்த     தூணடி, 
க்தா்ர்நதும் குடிப்ப்தறகு �ாரணமா� 
அகமகின்றது என்பன உளெ்க�ப்ப்ல 
யவணடும். மதுபாவிக� ஆரம்பித்்தல, 
க்தா்ர்நதும் பாவித்்தல என்பன குறித்்த 
அறிவூட்ல�ள சிறுவர்�ள, இெவ�தினர், 
மது பாவிப்யபார் அ்ங�்ா� �ாவரிறகும் 
கிக்க� வழிய�றபடுத்்தல.    ய்தசி� 
யபாக்தப்கபாருள �டடுப்பாடடுச் ெகபயின் 
�ண�ாணிப்பின் கீழ மதுபாவகன     குறித்்த 
ெட் விதி�ள மீறப்படும் யபாது கபாதுமக�ள 
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பறறிக குறிப்பிடுக�யில, “குருகு்த்தில 
அணடி� நா�ர்”,  “அத்திநா்்தனால 
மீணடு இ்ஙக� யெர்நது வாழந்தனர்” 
என்று குறிப்பிடுகிறது.  �லி�்நது 
க்தணணூறாணடில இ்ஙக�யில 
நா�ர் வலி�ர் இ�க�யராடு �்ந்தவர், 
மரகபான்றாகி நலிவில்ா நிருபஞ 
கெய்து ந�கர்ாம் இகற�கென்ன 
உ�ந்த கமன்னும் ந�ரத்திலுகறந்தார் என 
மட்க�ெப்பு பூர்வு ெரித்திரம் குறிப்பிடுவது, 
முககி�மானக்தாரு வி்�மா�யவ 
க�ாளெப்ப் யவணடி�்தாகிறது.

அணகமக�ா்த்தில மட்க�ெப்புப் 
பி ர ய ்த ெ த் தி லு ளெ  க ்த ால லி � ல 
்த்ங�ளில நக்கபறற யம்ாய்வு�ள 
நா�ர்�ள பறறி� கபருமெவி்ான 
்த � வ ல � க ெ த்  ்த ந து ள ெ ன . 
இவவாய்வு�கெ அடிப்பக்�ா�க 
க � ாணடு, இ � க � ரு ம்  ந ா� ரு ம் 
கி,மு. 500 ஆம் ஆணடு மு்த்ா� 
மட்க�ெப்பு பிரய்தெத்திய் �்நது 
வாழத்க்தா்ஙகினர், என்றும் 'கி.மு. 
மூன்றாம் நூறறாண்ெவில நா�ரின் 
குடிய�றறங�ளும் கெலவாககும் 
எழுவான் �கரயிலும் படுவான்�கரயிலும் 
பரவியிருந்தன என்று க�ாளெ்ாம்.' 
எ ன் று ம்  கு றி ப் பி ட டி ரு க கி ற ா ர் 
சி.பத்மநா்தன் அவர்�ள. மட்க�ெப்பில 
வாழந்த நா�ர்�ள பறறி� ஆய்வு ்தனி�ா� 
அகமயும் அெவிறகு முககி�மானதும் 
விரிவானதுமாகும். திமி்ர் மட்க�ெப்பில 
பணக்க�ா்த்தில இருநது வாழநது 
வருகிற ஒரு ெமூ�ப்பிரிவினர் என்ற 
வக�யில அவர்�ள இப்பிரய்தெத்தின் 
பழஙகுடியினராவர். மட்க�ெப்பு பூர்வு 
ெரித்திரத்தில 'இ�க�ர் என்னுந திமி்ர்' 
என்ற குறிப்பும் �ாணப்படுகிறது.  ெங� 
�ா்த்தில திமி்ர் எனும் மீனவர்�ள 
வாழந்தகம பறறி� குறிப்புக�ள ெங� 
இ்ககி�ங�ளில உணடு. “திமி்ர் 
என்பவர்�ள ெங��ா்ம் க்தாடய் 

்தமிழ�த்தில இருந்த மீனவர்�ள 
குடி�ள ஆவர். திமில என்பது ெங� 
�ா்த் ்தமிழர் ப�ன்படுத்தி� �்ல நீர் 
�்ங�ளுள ஒன்றாகும். இக�்த்க்த 
ஓடடி�வர்�ள திமி்ர்�ள.” என்ற ்த�வக் 
விககிபீடி�ாவில �ாணககிக்ககிறது. 
மட்க�ெப்பு பூர்வ ெரித்திரம் யவறு 
சி் பணக்க�ா்ச் ெமூ�ங�ள 
பறறியும் குறிப்பிடுகிறது. ஆ்�ெவுநதிரி 
ஆடசிக�ா்த்தில வாழந்த எயினர், 
நூறகறடடு பூ்தங�ள பறறி குறிப்புக�ள 
இநநூலில இ்ம் கபறறுளெது. 
எயினன், உன்னாெகிரியிலுளெ குறுநி் 
எயினன் எனககுறிப்பிடுகிறான்.ெங� 
இ்ககி�மான கபரும்பானாறறுப் 
பக்யில வருணிக�ப்படுகிற யவ்ர் 
குடும்பம், எயினர் குடும்பகமன்று 
கு றி ப் பி ் ப் ப டு கி ற து .  இ ப் க ப � ர் 
பாக்ய�ாடு க்தா்ர்புக்�து எனச் 
சிவத்்தம்பி அவர்�ள ்தரும் விெக�ம் 
எயினன் ெங��ா்ச் ெமூ�த்க்தச் 
ொர்ந்தவன் என்ப்தகனக �ாடடுகின்றது. 
நூறகறடடு பூ்தங�ள �ாகனக�ப் 
ய ப ா ன் ற  ய ்த � மு க ் � வ ர் � ள , 
முற�ா்த்தில இராவயணஸ்வரன் 
நிகும்ப்�ா�ஞ கெய்� அதிலுண்ாகி� 
பூ்தங�ள எனவும், அவர்�ள வசித்்த 
குக�க�ரு�ான இ்கமல்ாம் கெநகநல 
முத்துகய�ாது�ள பிரமாண்மாய்க 
கு விந து கி்க கின்றன என்பன 
யபான்ற ்த�வல�ள மட்க�ெப்பு பூர்வ 
ெரித்திரத்தில கூறப்படடுளென. 
மட்க�ெப்பு பிரய்தெம் பறறி� ஆரம்ப�ா் 
நூல�ளில கூறப்படடுளெ பழஙகுடியினர் 
அல்து பூர்வ குடியினர் பறறி� 
விபரங�கெ பார்த்ய்தாம். இ்தற�ப்பால, 
ம ட ்க � ெ ப் பு  பி ர ய ்த ெ த் தி லு ளெ 
க்தான்கம�ான கிராமங�கெயும், 
க்தான்கம�ான ய�ாயில�கெயும் 
உருவாககி�வர்�ொ�க �ரு்தப்படுகின்ற 
யவ்ர்�ள குறித்்த ஐதீ�க �க்த�ள 
குறித்து யநாக� யவணடும்.
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ய � ட டி ரு ந ்த ா ர் .  இ து ய வ  அ வ ர் 
�டசியிலிருநது தூககி எறி�ப்படுவ்தறகு 
முககி� �ாரணி�ாகும்.

்தறயபாது ்தமிழர் கூட்கமப்பு ரணிலுககு 
ெ ா ர் ப ா �  வ ா க � ளி ப் ப க ்த ன் று ம் ! 
நடுநிக்கம வகிப்பது அராஜ�ம் என்றும் 
கூறியுளெது.
2005ம்ஆணடு நக்கபறற ஜனாதிபதி 
ய்தர்்தலில ்தமிழமக�ள நடுநிக்கம 
வகிக� யவணடுகமன மக�ளி்ம் 
ய � ா ரி க க �  வி ட டு  ர ணி க ் 
ஜனாதிபதி�ா�வி்ாமல ்தடுத் து, 
மகிந்தகவ ஜனாதிபதி�ாககினார்�ள. 
அ்தற�ா� ய்தசி�த்திறக�ன ப்ய�ாடி�ள 
க�மாறி�்தா� ஊ்ா�ங�ள அநயநரத்தில 
கெய்தி�கெ ப்வாறா�த் ்தநதிருந்தன. 
அக�ா் �ட்த்தில அம்முடிவு ஏயனா 

ய வணடும் என கிழககு த் ்தமிழர் 
ஒன்றி�ம் என்ற அகமப்பு மு�றசி�கெ 
எடுத்திருத்்தது. அந்த அகமப்பில 
எந்த அரசி�ல �டசி�கெயும் ொரா்த 
நடுநிக்�ானவர்�ள ஏறபாட்ாெர்�ொ� 
இ ரு ந தி ரு ந ்த ா ல  சி ் ய வ க ெ 
கவறறி�ளித்து இருக�்ாம்’ என 
குறிப்பிடடுளொர்.

நடுநிக்�ாெர்�ள என்று அவர் �ாகர 
�ருதுகிறார் என்ற ய�ளவி மீணடும் 
எழுகிறது. எந்த அரசி�ல �டசிக�யும் 
ொராமல ்தான் உணடு, ்தன் யவகெ 
உணடு, ்தன் குடும்பம் உணடு என்று 
எந்த ெமூ� யொலி�ளுககும் யபா�ாமல 
இ ரு க கு ம்  ந டு நி க ் � ா ெ ர் � ள 
கிழககு ்தமிழர் ஒன்றி�ம் யபான்ற 
ெவால�கெ எதிர்யநாககும் அகமப்பு 
ஒன்றிகன உருவாக� முகனவார்�ொ? 
அப்படி உருவாககினாலும் அ்தகன 
வி க ன த் தி ற னு ் ன்  க � ா ண டு 
கெலவார்�ொ?

கி ழ க கு  ்த மி ழ ர்  ஒ ன் றி � ம் 
உருவாக�ப்கபறறு இன்னும் ஓராணடு 
கூ் பூர்த்தி�ா� விலக் அ்தறகுள 
அது கவறறி�ளிக�விலக் என்ற 
அ னு ம ானத் தி ற கு  அ வ ெ ர ப் ப ட டு 
ஏன் இரா.துகரரத்தினம் வருகிறார். 
அவரது எழுத்துக�கெ பார்ககும் 
யபாது கிழககு ்தமிழர் ஒன்றி�ம் 
பறறி ஒரு பிகழ�ான விம்பத்க்த 
வாெ�ர்�ளின் மனதிய் �ட்கமக� 
யவணடுகமன்யற மு�லகிறார் யபா் 
க்தரிகிறது. ்தமிழரசுக�டசிக�ாரர்�கெ 
யபால அவருககும் கிழககு ்தமிழர் 
ஒ ன்றி�ம் � ெக கிற து யபாலும். 
கிழககு ்தமிழர் ஒன்றி�ம் �டசி 
அ ர சி � ல  மு ர ண ப ா டு � ளு க கு 
அ ப் ப ா ல  கி ழ க கு  ்த மி ழ ர் � ள 
அகனவகரயும் ஒன்றிகணப்ப்தற�ான 
அகமப்பாகும். அ்தன் �்தவு�ள எல்ா 
�டசிக�ாரர்�ளுககும் மடடுமல் �டசி 
அரசி�ல ொரா்த கிழககுத்்தமிழர்�ளின் 
ெமூ� கபாருொ்தார அரசி�ல யமம்பாடடில 
அக�கற க�ாண் ஆர்வ்ர்�ள 
அகனவருககும் கூ் எப்யபாதுயம 
திறநதுளென. ஆனால கிழககு ்தமிழர் 
ஒன்றி�த்துககுளயெ ்தனிப்பட் �டசி 
அரசி�லுககு இ்மிலக். 

்தனிநபர்�ளுக�ான �டசி ஒன்றிற�ான 
அரசி�க் புறந்தளளி மக�ளுக�ான 
அரசி�க் திகெ�ாடடுவது கிழககு 
்தமிழர் ஒன்றி�த்தின் அரசி�்ாகும். 
இ்தகன இப்யபா்தாவது க்தளிவா�ப் 
புரிநது க�ாணடு இரா. துகரரத்தினம் 
அவர்�ள எதிர்�ர்த்தில கிழககு ்தமிழர் 
ஒன்றி�த்தின் உருவாக�த்க்தயும் 
யநாக�த்க்தயும் நலினப்படுத்்தா்த 
வக�யில - க�ாச்கெபடுத்்தா்த வக�யில 
்தனது யபனா கமக� ப�ன்படுத்்த 
யவணடுகமன்று எதிர்பார்ககியறன்.

அஙகு �றகும் மாணவர்�ளுககு 
உணவளிக� அன்னெத்திரம் ஒன்று 
அகமக�ப்பட்்தா�வும் �ரு்தமுடிகிறது. 
குருக�ள ம்த்தில யவ்தாந்த ம்ம் 
ஒன்று இருந்த்தறகு அறிகுறி�ள 
�ாணப்படுகின்றன என்பர்.

்தவிர, மட்க�ெப்பு பிரய்தெத்தில 
்தமிழநாடடு ஏடு�ளும் புழக�த்தில 
இருநது வநதுளென. இத்்தக�� 
ஏடு�ளு ள இராமர்  அம்மாகன, 
பார்த அம்மாகன அணகமயில 
அச்சுருப்கபறறுளென. இவவி்த்தில 
“பார்த அம்மாகன” யின் பதிப்பாசிரி�ர் 
்தமது முன்னுகரயிய் பின்வருமாறு 
குறிப்பிடுவது �வனத்திறகுரி�து. 
அ்தாவது விலலி பார்த யபரி்ககி�ம் 
அணகமக�ா்ம் வகரயிலும்கூ் 
ஓக்ச்சுவடு�ளில எழுதிப்படிககும் 
பரம்பகரக�ான்று இஙகு வாழநதுளெது. 
விலலி பார்தகமனும் யபரி்ககி�ம் 
�லவிமான்�ளின் ய்தகவக� நிகறவு 
கெய்்த அய்த யநரத்தில கபாது மக�ளின் 
ய்தகவக� நிகறவு கெய்வ்தற�ான 
பிறிய்தார் இ்ககி� அகமப்பின் 
ய்தகவக�யும் அது ஏறபடுத்தி�து எனல 
யவணடும். இத் ய்தகவ �ருதி க்தரிவு 
கெய்�ப்பட் அகமப்கப க�ாண்ய்த 
நாம் ஆய்வுகக�டுத்துகக�ாண் பார்த 
அம்மாகன எனக க�ாளெ்ாம்.

ய ம ற கு றி ப் பி ட ் வ ா று  ெ ம � 
இ்ககி�ஞொர்ந்தனவா�வும் ்தமிழ 
இ ் க கி � ஞ ெ ா ர் ந ்த ன வ ா � வு ம் , 
வாய்கமாழி இ்ககி�ஞ ொர்ந்தனவுமான 
ஏடு�ள மடடுமின்றி ்தத்துவம் ொர்ந்த 
ஏடும் மட்க�ெப்பு பிரய்தெத்தில 
வ ழ க கி லி ரு ந து  வ ந து ள ெ க ம 
வி்தநதுகரக�ப்ப் யவணடி�்தாகும், 
அணகமயில பதிப்பிக�ப்பட் சுருதி நூல 
என்பது குறிப்பி்த்்தக�து. பதிப்பாசிரி�ர் 
்தமது உகரயில இவவாறு க்தரிவிப்பது 
எமது சிந்தகனககு�ந்த விக்�மாகிறது:

"மகறநது யபான ்தமது கநருஙகி� 
உறவினர் ஒருவரின் ஞாப�ார்த்்தமா�த் 
ய்தர்நக்தடுக�ப்பட் ஒரு நூக்ப் பிரதி 
கெய்து கவககும் ஒரு நலவழக�ம் 
மட்க�ெப்பிலும் வழககிலிருநது 
வநதுளெது. யவ்ாயு்தர் வீரப்பத்திரன் 
அவர்�ள ்தமது ்தா�ார் �ணணகமயின் 
(�ணணம்கம என்ற கொலக் 
மட்க�ெப்பு நாட்ார் �ணணம்ம என்யற 
உச்ெரிப்பர்) ஞாப�மா�ப் பிரதி கெய்து 
கவக� "சுரதி நூல" முகற என்ற நூக்த் 
க்தரிவு கெய்்ததிலிருநது இந நூல 
மட்க�ெப்பில நன்கு அறி�ப்பட்்தா�வும் 
இருநதிருக� யவணடுகமன ஊகிக� 
முடிகிறது ".

இ து வ க ர  கூ றி � வ ற றி லி ரு ந து 
மட்க�ெப்புப் பிரய்தெத்திய் உ�ர்�லவி 
பாரம்பரி�ம் நி்வி வநதுளெக்தன்பதும் 
பு்ப்படுகின்றக்தன்ாம். (க்தா்ரும்)

அராஜ�மா�த் க்தரி�விலக்க�ன்று 
இ ப் ய ப ாது  ம க � ள  வி ெ னி ப் ப து 
க்தரி�ாமலிலக்.
முன்பு சி்தறுணடு கி்ந்த ்தமிழ �டசி�கெ 
2001.10.20ல ஒன்றிகணத்து ்தமிழத் 
ய்தசி� கூட்கமப்கப உருவாக� 
ஏதுவா� இருந்தவர்�ள கிழககி்ஙக� 
கெய்தி�ாெர் ெங� உறுப்பினர்�ள. 
அவர்�ளில மூத்்த ஊ்�வி�்ாெர் 
இரா.துகரகரத்தினம் அவர்�ள. எஸ்.
வி�ாயழநதிரனின் இம்முடிவு கிழககு 
மணகணக �ாக � முடியுமானால 
நன்கமய� என்றும், ''வி�ாயழநதிரன் 
அகமச்சுப்ப்தவி கபறறது ்தவறு என நான் 
கொல் மாடய்ன்'' என ்தன் எணணத்க்த 
பிரதி பலித்துளொர். பாராளுமன்றம் கூடி� 
பின்பு என்ன  ந்ககிறக்தன்று பார்ப்யபாம்.
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