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இலஙழகயில் வாகைஙகளின விழல அடுத்த வருடம் 10 – 
15 வீதத்தால் அதிகரிக்கும் எை வாகை றக்குமதியாளரகள் 
ஊடகஙகளுக்கு சதரிவித்துள்ளைர.

இலஙழகயின நாணய ச்றுமதி வீழ்ச்சி மற்றும் அரசியல் 
சநருக்கடி நிழல காரணமாக இந்த விழல அதிகரிப்பு ஏற்்டும் எை அவரகள் 
கூறியுள்ளைர. எதிரவுகூறல்கழள தாம் ்மற்சகாள்ள முடியாவிட்டாலும், வாகை 
விழல அதிகரிப்ழ் கட்டுப்்டுத்த முடியாத நிழல இருப்்தாக அவரகள் கூறுகிறாரகள்.

மட்டக்களப்பு, களுதாவழள பிள்ழளயார 
ஆலயத்தில் நடந்த ருத்ர யாக நிகழ்வில் 
ஏற்்ட்ட சைசநரிசலில் சிக்கி 15 ்்ர 
வழர காயமழடந்ததாக களுவாஞ்சிகுடி 
ழவத்தியசாழலயின ழவத்திய அத்தியட்சகர 
டாக்டர சுகுணன சதரிவித்துள்ளார.
ஆலயத்தில் நடந்த யாகத்தின இறுதியாக 
அ ங கு  ரு த் தி ர ா ட் ச  ச க ா ட்ழ ட க ள் 

விடுதழலப்புலிகள் அழமப்பின மாவீரர 
நாள் நிழை்வந்தல்களுக்கு தழட 
விதிக்குமாறு ்காரி யாழ்ப்்ாணம் 
்காப்்ாய் ச்ாலிஸார யாழ்ப்்ாணம் 
நீதவான நீதிமனறத்தில் நம்்ர 21 
ஆம் திகதி  மனுசவானழற தாக்கல் 

நீ டி த் து ச்  ச ச ல் லு ம்  அ ர சி ய ல் 
ச ந ரு க் க டி யி ை ா ல் ,  அ டு த் த 
நிதியாண்டுக்காை வரவு சசலவுத் 
திட்டத்திற்குப் ்திலாக இழடக்கால வரவு 
சசலவுத் திட்டத்ழத சமரப்பிக்கவுள்ளதாக 
மஹிந்த ராஜ்க்க்ஷ தழலழமயிலாை 
ச்ாதுஜை ஐக்கிய முனைணி தரப்பு 
நாடாளுமனற உறுப்பிைர ்ஜான 
சசைவிரட்ை சதரிவித்துள்ளார.

இ ழ ட க் க ா ல  வ ர வு  ச ச ல வு த் 
திட்டத்திற்காை அஙகீகாரத்ழத ஜைாதி்தி 
ழமத்திரி்ால சிறி்சை - பிரதமர 
மஹிந்த ராஜ்க் ஷ தழலழமயிலாை 
அழமச்சரழவ வைஙகியுள்ளது எனறும் 
அவர குறிப்பிட்டுள்ளார.

மகிந்த ராஜ்க் ஷ அவரகளின பிரதமர 

சசய்துள்ளைர.
த மி ழீ ை  வி டு த ழ ல ப் 
பு லி க ள்  இ ய க் க ம் 
்யஙகரவாத அழமப்்ாக 
்ட்டியலிப் ்ட்டுள்ளதால் 
அ ந் த  அ ழ ம ப் பி ன 
உ று ப் பி ை ர க ழ ள 
நிழைவுகூர அனுமதிக்க 
முடியாது எனறு தமது 
ம னு வி ல்  ் க ா ப் ் ா ய் 
ச்ாலிசார ்காரியுள்ளைர.

அ லு வ ல க த் தி ல்  பு த ன கி ை ழ ம 
இடம்ச்ற்ற ஊடகவியலாளர சந்திப்பில் 

CøhUPõ» ÁµÄ ö\»Äzvmh® 

GvºöPõÒÐ®  ]UPÀPÒ



nts;sp> etk;gu;; 23, 2018
 ,jo; - 40 02

xøÓ\õº Pø»bºPÒ 
£zx¨ ÷£º  öPÍµÂ¨¦!

PõøµwÄ ©õnÂPÒ 
\ºÁ÷u\ A£Pì 

÷£õmi°À \õuøÚ..

QÇUS `ÓõÁÎUS Á¯x 40.

]Áõ|¢uõ 
£øÇ¯©õnÁº 

\[Pzvß øÁµÂÇõ!

QÇUS¨ £ÀPø»UPÇP¨ 
£Ÿmø\PÒ

EÒ|õmi¾® öÁÎ|õmi¾® {PÌ¢u ÂÁõP, ¤Ó¨¦, CÓ¨¦ 

£vÄPøÍ Cøn¯ Pno Á\v‰»® ÁÇ[S® vmh® 

கி ை க் கு ப்  ் ல் க ழ ல க் க ை க த் தி ன 
விஞ்்ாைம், விவசாயம் மற்றும் கழல 
கலாசார பீட மாணவரகளுக்காை 
்ரீட்ழசகள் எதிரவரும் 29ஆம் திகதி 
வியாைக்கிைழம ஆரம்்மாகவுள்ளை 
எை கிைக்குப் ்ல்கழலக் கைக உ்்வந்தர 
கலாநிதி த. சஜயசிஙகம் சதரிவித்தார.

்ல்கழலக்கைக விடுதி வசதியுள்ள 
ம ா ண வ ர க ள்  2 3 ஆ ம்  தி க தி 
சவள்ளிக் கிைழம விடுதிகளு க்கு 
திரும்்லாம் எைவும் அவர கூறிைார.

கிைக்குப் ்ல்கழலக்கைகத்தில் கழல 
கலாசார பீடம் 2016-2017 முதலாம் வருடம் 
2ம் தவழண, விஞ்்ாை பீடம் 2013-
2014 மூனறாம் வருடம் 2ம் தவழண, 
இரசாயைவியல் 2011-2012 வி்சட நானகாம் 
வருடம் 1ம் தவழண, விவசாய பீடம் 2013-
2014 நானகாம் வருடம் 1ம் தவழண ஆகிய 
பீடஙகழளச் ்சரந்த மாணவரகளுக்்க 
எதிரவரும் 29ஆம் திகதி ்ரீட்ழசகள் 
ஆரம்பிக்கப்்டவுள்ளதாக அவர ்மலும் 
குறிப்பிட்டார.

மட்டக்களப்பு மாவட்ட சசயலகத்தில் முதல் 
தடழவயாக கணணி வழலயழமப்பூடாக 
இலஙழகயில் எல்லாப் ்ாகஙகளிலும் 
்திவு சசய்யப்்ட்டுள்ள விவாக, பிறப்பு, 
இறப்பு ் திவுகழள ச்ாதுமக்கள் ச்ற்றுக்  
சகாள்ள முடியும் எை மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட அரசாஙக அதி்ரும் ்மலதிக 
்திவாளர நாயகமுமாை மா.உதயகுமார 
மாவட்ட ஊடகப்பிரிவுக்குத் சதரிவித்தார.

ச ் ா து  ம க் க ள்  இ த ற் க ா ை 
விண்ணப்்த்திழைப் பூரத்தி சசய்து உரிய 
கட்டணத்திழை சசலுத்தி உடைடியாக 
பிரதிகழள ச்ற்றுக்சகாள்ளலாம் 

கலாச்சார அலுவல்கள் திழணக்களத்தின 
அ னு ச ர ழ ண யி ல்  க ா ழ ர தீ வு 
பிர்தசசசயலக கலாச்சாரப்பிரிவு 
மற்றும் பிர்தச கலாச்சார அதிகார சழ் 
ஆகியவற்றின ஏற்்ாட்டில் ' கழல்ர 
சுவதம் ' நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின கீழ், 
காழரதீவு பிர்தசசசயலகப்பிரிவிலுள்ள 
்ல்துழற சாரந் த கழல்ரகள் 
கடந் த புதனகிைழம ்ாராட்டிக் 
சகௌரவிக்க்கப்்ட்டைர.

பிர்தச கலாச்சார உத்தி்யாகத்தர 
வி.விக்்ைஸ்வரன தழலழமயில் 
இடம்ச்ற்ற நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக 
க ா ழ ர தீ வு  பி ர ் த ச ச ச ய ல ா ள ர 
்வதநாயகம் சஜகதீசன பிரதம 
அதிதியாகக்கலந்துசகாண்டர.

பிர்தசத்திலுள்ள கழல,இலக்கிய 
து ழ ற க ளி ல்  பு க ழ் ச ் ற் ற  இ ர ா .
கிருஸ்ணபிள்ழள (இலக்கியம்) வி.ரி.
சகா்தவராஜா(இலக்கியம் ஊடகம்) 
இ.்கா்ாலசிஙகம் (குறும்திழரப்்டம்) 

(காழரதீவு    சகா)
உலகின முதல் தமிழ்ப்்்ராசிரியர 
முத்தமிழ் வித்தகர சுவாமி விபுலாநந்த 
அடிகளார   உருவாக்கிய மட்டக்களப்பு 
கல்லடி
சிவாநந்தா ்தசிய வித்தியாலய 
்ழையமாணவர சஙகத்தின ழவரவிைா 
எதிரவரும் 25ஆம் திகதி ் ாயிற்றுக்கிைழம 
நழடச்றவிருக்கிறது.

் ழ ை ய  ம ா ண வ ர  ச ங க த் தி ன 
தழலவர முரு் கசு முரு க் வள் 
தழலழமயில் 60வது வருடாந்த 
ச்ாதுக்கூட்டம் மற்றும் ழவரவிைா 
நிகழ்வுகள் நழடச்றவிருக்கினறை. 
இராமகிருஸ்ணமிசன மட்டு மாநில 
முதல்வர ஸ்ரீமத் சுவாமி தக்ஸயாைந்தா 
ஜீ யி ன  ஆ சி யு ட ன  அ ன ழ ற ய 
நிகழ்வுகள் யாவும் நழடச்றவுள்ளை. 
காழல 8மணிக்கு கல்லடி இ.கி.மிசன 
ஆச்சிரமத்தில் வி்சட பூழஜ நிகழ்வுகள்
ஆரம்்மாக வுள்ளை. சிவாநந் தா 
வித்தியாலயம்  90வது வருடத்ழத 
அழடகினற அ்த்வழள அதன ்ழைய 
மாணவர சஙகம் 60 வருடஙகழளப் பூரத்தி 
சசய்துள்ளது என்து குறிப்பிடத்தக்கது. 

முக்கியமாைசதானறு. அழைவழரயும் 
கலந்துசகாள்ளுமாறு ்ழையமாணவர 
சஙகச் சசயலாளார எஸ்.்வாைந்தராஜா 
்கட்டுக்சகாள்கிறார.

(காழரதீவு நிரு்ர சகா)

18வது சரவ்தச அ்கஸ் ்்ாட்டியாைது 
அண்ழமயில்  சகாழும்பு சுகததாச 
அரஙகில் நழடச்ற்றது. இதில் 15 க்கு 
்மற்்ட்ட உலக நாடுகழகச் ்சரந்த 2000 
மாணவரகள் ்ஙகு்ற்றி இருந்தைர. 
இப்்்ாட்டியில் மாணவரகளுக்காை 
விைாத்தாள் 05 நிமிடஙகளுக்காக 
வைஙகப்்ட்டது. இதில் சாதழை ்ழடத்த 
சாதழையாளரகளுக்காை சாம்பியன 
கிண்ணஙகள் வைஙகப்்ட்டை.. காழரதீவு 
அ்கஸ் நிழலயத்ழதச் ்சரந்த எஸ்.
சபிஸ்கரி மற்றும் அவ்றிட் மற்றும் றீஹா 
ஆகிய மாணவிகள் சம்பியனகளாக 
கிண்ணஙகழளப் ச்ற்றைர. குறித்து 
ஒரு அ்கஸ் நிழலயத்திலிருந்து 03 
மாணவரகள் உலக சாம்பியனகளாக 
சதரிவுசசய்யப்்ட்டழம சரித்திர 
சாதழையாகும்.

காழரதீவு  நிரு்ர சகா)

1978ஆம் ஆண்டு நவம்்ர மாதம் 
23ஆம் திகதி கிைக்கு மாகாணத்ழத 
உலுக்கிய அ்கார சூறாவளிக்கு 
இனறு(23) சவள்ளிக்கிைழம நாற்்து(40) 
வயதாகினறது.

கிைக்கில் திரு்காணமழல சதாடக்கம் 
அ ம் ் ா ழ ற  ம ா வ ட் ட ம்  ஈ ற ா ை 
கழரப்பிர்தசஙகழள அச்சூறாவளி 
புரட்டி எடுத்தது.

1978.11.23ஆம் திகதிமாழல 6.30மணிமுதல் 
மறுநாள் 24ஆம் திகதி அதிகாழல 
4.30மணிவழர சூறாவளி அ்காரமாகத் 
தாக்கி  கிைக்ழக சினைாபினைமாக்கியது.
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எைவும் கால விரயத்திழையும் ்ண 
விரயத்திழையும் தவிரக்கும் முகமாக 
அரசாஙகம் இவ்வாறாை சசயற்திட்டத்ழத 
மு ன ழ வ த் து ள் ள த ா க வு ம்  அ வ ர 
சதரிவித்தார. 
இ ழ ண ய க்  க ணணி  வ ச தி யி ன 
ஊடாக இந்த நாடளாவிய மற்றும் 
சவளிநாட்டில் நிகழ்ந்த விவாக, பிறப்பு, 
இறப்பு ்திவுகள் வைஙகும் வசதிகள் 
ஏற்்டுத்தப்்ட்டுள்ளதாகவும், எதிரவரும் 
திஙகட்கிைழம முதல் இந்த வசதிகழள 
ச்ாது மக்கள் மாவட்ட சசயலகத்தில் 
ச்ற்றுக் சகாள்ள முடியும் எனறும் அவர 
்மலும் சதரிவித்தார. 

1960 ஆம் ஆண்டு முதல் 2012ஆம் ஆண்டு 
வழரயாை ்திவுகழள எதிரவரும் 
29ம் திகதி முதல் வார நாட்களில் 
திஙகட்கிைழம முதல் ச்ற்றுக் சகாள்ள 
முடியும். 

இனழறய இளம்சந்ததியிைருக்கு 
இச்சூறாவளி ்ற்றி சதரிந்திருக்காது.

அச்சூறாவளியிைால் ஆயிரத்துக்கு 
்மற்்ட்்டார  மரணமாைாரக ள். 
்த்து லட்சத்துக்கு ்மற்்ட்்டர 
்ாதிப்புக்குள்ளாகிைர. இரண்டழர 
லட்சம் வீடுகள் ்ாதிப்புக்குள்ளாகிை. 
28ஆயிரம் சதனழைகள் அடி்யாடு 
பிடுஙகிவீசப்்ட்டை. 11 அரிசி ஆழலகள் 
முற்றாக ்சதமாக்கப்்ட்டை.

இவற்ழற ஈடுசசய்ய அனழறய 
அரசுக்கு 60்காடி ரு்ா ்தழவப்்ட்டது. 
சூறாவளியின 40ஆவது ஆண்டு 
நிழறவு நாள் கிைக்சகஙகும் ்ரவலாக 
நிழைவுகூரப்்டுகினறது.
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திரு. ஏரம்பு பசுபதி உரிமமயாளர்- இலட்சுமி மரக்காமல ஊர்காவற்துமற, 
பபருங்காடு புங்குடுதீவு, முன்மன நாள் தமலவர் புங்/நயி. ப.நநா.கூ.சங்கம் 

வயது 81

 யாழ். புஙகுடுதீவு 4ம் வட்டாரத்ழதப் பிறப்பிடமாகவும், வவுனியா, சகாழும்பு ஆகிய 

இடஙகழள வசிப்பிடமாகவும் சகாண்ட ஏரம்பு ்சு்தி அவரகள் 20-11-2018 சசவ்வாய்க்கிைழம அனறு 

வவுனியாவில் காலமாைார.

 அனைார, காலஞ்சசனற  ஏரம்பு, வள்ளியம்ழம தம்்திகளின சி்ரஷட மகனும், 

காலஞ்சசனற சூழசப்பிள்ழள, ்ராஸ்்மரி தம்்திகளின மருமகனும், எலிசச்த்ராணி அவரகளின 

அனபுக் கணவரும், ்மாகைகுமார(பிரானஸ்), ஸ்ரீகரன(பிரித்தானியா), ்கதீஸ்வரன(பிரானஸ்), 

ம்கந்திரா(்நார்வ), வளரமதி(்நார்வ), ்தவமலர(பிரானஸ்) ஆகி்யாரின அனபுத் தந்ழதயும், 

்ராசக்தி, இலட்சுமி, காலஞ்சசனறவரகளாை அமிரதவல்லி, சிவலிஙகம்(அம்மான) ஆகி்யாரின 

அனபுச் ச்காதரரும், கஜநிதி(பிரானஸ்), பிருந்தா, ழமதிலி(பிரானஸ்), நகு்லஸ்வரன(்நார்வ), 

அன்ைகன(பிரானஸ்) ஆகி்யாரின அனபு மாமைாரும், காலஞ்சசனறவரகளாை கதிரகாமு, ்சு்தி, 

இராசலிஙகம் மற்றும் மகாலட்சுமி  ஆகி்யாரின அனபு ழமத்துைரும், தட்ஷயா, அபிைா, அஸ்விைா, 

அக்ஸைா ஆகி்யாரின அனபு அப்்ப்்ாவும், ்டனுஷா, அனுக் ஷா, சதுஷா ஆகி்யாரின அனபுத் 

தாத்தாவும் ஆவார.

அன்னாரின் இறுதிக்கிரிமய 25-11-2018 ஞாயிற்றுக்கிழமம அன்று 
மு.ப 11:00 மணியளவில் அவரது இல்லத்தில் நமடப்பபற்று பின்னர் 
நதாணிக்கல் இந்து மயானத்தில் பூதவுடல் தகனம் பசய்யப்படும்.
இவ் அறிவித்தழல உற்றார, உறவிைர, நண்்ரகள் அழைவரும் ஏற்றுக்சகாள்ளுமாறு 

்கட்டுக்சகாள்கின்றாம்.     தகவல்: குடும்பத்தினர்

மரண அறிவித்தல்

கருத்து சவளியிட்ட அவர, எதிரவரும் 
ஜைவரி மாதம் முதல் அழைத்துத் 
திழணக் களஙகளு க்குமாை நிதி 
ஒதுக்கப்்டும் எனறும் கூறிைார.

ஆைால் இழடக்கால வரவு சசலவுத் 
திட்டத்ழத நாடாளுமனறத்தில் சமரப்பித்து 
நிழற்வற்ற முடியாசதை ஐக்கிய்தசியக் 
கட்சி கூறுகினறது. சாதாரண 113 
உறுப்பிைரகளின ச்ரும்்ானழமழய 
மஹிந்த ராஜ்க்ஷ அணியிைரால் ச்ற 
முடியாசதை கட்சியின மூத்த உறுப்பிைர 
ஹரஷ  டி சில்வா கூறியுள்ளார.

ஆைாலும் இழடக்கால வரவுசசலவுத் 
தி ட் ட ம்  ந ா ட ா ளு ம ன ற த் தி ல் 
சமரப்பிக்கப்்டும் எை மஹிந்த தரப்பு 
அழமச்சர தி்ைஸ் குணவரத்தை 
கூறியுள்ளார.  இந்த நிழலயில் 
ம ஹி ந் த வி ன  அ ழ ம ச் ச ர க ளி ன 
அ தி க ா ரி க ளு க் க ா ை  ச ம் ் ள க் 
சகாடுப்்ைவு மற்றும் சலுழககழள 
நி று த் து ம ா று  வ லி யு று த் தி யு ம் 
ஐக்கிய்தசியக் கட்சி புதனகிைழம 

நாடாளுமனற சசயலாளர நாயகத்திடம் 
பி்ரரழண ஒனழற ழகயளித்துள்ளது.

மஹிந்த ராஜ்க்க்ஷவின பிரதமர 
அலுவலகத்துக்காை சகாடுப்்ைவுகழள 
நிறுத்துமாறு வலியுறுத்தி பி்ரரழண 
ஒனழற ஐக் கிய் த சியக் கட்சி, 
நாடாளுமனறச் சசயலாளர நாயகத்திடம் 
கடந்த 19 ஆம் திகதி சமரப்பித்திருந்தது.

மஹிந்தவுக்கு எதிராக கடந்த 14, 16 
ஆம் திகதிகளில் நிழற்வற்றப்்ட்ட 
ந ம் பி க் ழ க யி ல் ல ா ப்  பி ் ர ரழ ண 
நாடாளுமனற ஹனசாட் ்திவுப் 
பு த் த க த் தி ல்  ச வ ளி ய ா கி யு ள் ள 
நிழலயில், இந்தப் பி்ரரழணகள் 
ழகயளிக்கப்்ட்டுள்ளை.
ஆைால் இவ்வாறு அழமச்சுக்களுக்காை 
நிதி முடக்கப்்ட்டால் சமுரத்தி அதிகாரிகள் 
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மற்றும் ஓய்வூதியம் ச்று்வாருக்காை 
சகாடுப்்ைவுகழள வைஙக முடியசதை 
மஹிந்த தரப்பு கூறுகினறது. அரச உயர 
அதிகாரிகளும் அவ்வாறு கூறுகினறைர.

இ்த்வழள, இழடக்கால வரவு 
சசலவுத் திட்டத்ழத நாடாளுமனறத்தில் 
நிழற்வற்ற விடாமல் தடுத்தால். 
அ து  ம க் க ளு க் கு ம்  அ ர ச ா ங க 
அதிகாரிகளுக்கும் ்ாதிப்ழ் ஏற்்டுத்தும் 
எனற அடிப்்ழடயில், வாக்சகடுப்பு 
நழடச்றும்்்ாது வாக்களிப்பில் 
கலந்துசகாள்ளாமல் ஐக்கிய்தசியக் கட்சி 
உறுப்பிைரகள் சவளி்யறக் கூடும் எை 
உள்ளகத் தகவல்கள் சதரிவிக்கினறை.

ஆைால் தமிழ்த்்தசியக் கூட்டழமப்பு, 
்ஜ.வி.பி உறுப்பிைரகள் எதிரத்து 
வ ா க் க ளி ப் ் ா ர க ள்  எ ன று ம் 
கூறப்்டுகினறது.

அவ்வாறு ஐக்கிய ்தசியக் கட்சி 
உ று ப் பி ை ரக ள்  வ ாக் க ளி க் க ா ம ல் 
சவளி்யறிைால் இழடக்கால வரவு 
சசலவுத் திட்டம் நிழற்வறலாம் 
எைவும் கூறப்்டுகினறது.மஹிந்த 
அரசாஙகம் சட்டத்திற்கு முரணாைது. 
ஆைால் மக்களின நனழம கருதி 
இழடக்கால வரவுசசலவுத் திட்டத்ழத 
நாடாளுமனறத்தில் நிழற்வற்ற 
்வண்டிய ்தழவ இருப்்தாகவும் 
அதைால் முரண்்ாட்டில் ஓர உடன்ாடாக 
விட்டுக் சகாடுக்க ்வண்டிய அவசியம் 
உள்ளது எனறும் ஐக்கிய்தசியக் கட்சியின 
உயரமட்டத் தகவல்கள் கூறுகினறை.
தமிழ்த்்தசியக் கூட்டழமப்பு, ்ஜ.வி.
பி ஆகிய கட்சிகளும் இ்த கருத்ழதக் 
சகாண்டுள்ளதாக சகாழும்பு அரசியல் 
தகவல்கள் கூறுகினறை. 

இலஙழக அரசியலில் அண்ழமயில் 
ஏற்்ட்ட அரசியல் சநருக்கடிகள் 
நாட்டு மக்கழள மிகவும் ்மாசமாை 
ச்ாறிக்குள் சிக்கிய நிழலக்குள் 
தள்ளியுள்ளை.

ச்ாருளாதார, அரசியல் சமூக 
நிழலழமகளில் நாட்டு மக்கள் 
எதிரசகாள்கிற சநருக்கடி மிகவும் 
கடிைமாைதாக இருக்கினறது.

இரு கட்சிகளுக்கு இழடயிலாை 
ஜைநாயக இழு்றியில், அவரகளின 
வி ட் டு க் ச க ா டு ப் பி ன ழ ம யி ன 
ம த் தி யி ல்  ம க் க ள்  சி க் கி த் 
த வி க் கி ற ா ர க ள் .  ஆ ை ா ல் , 
ஊடகஙகளின, ஆய்வாளரகளின 
அலசல் எல்லாம் ஏ்தா ஒரு 
தரப்புக்கு மாத்திரம் ஜைநாயகம் 
ம று க் க ப் ் ட் டு வி ட் ட து  என ற 
நி ழ ல யி ல்  வ ா தி ட் டு க் 
சகாண்டிருக்கிறாரகள்.

ம க் க ளி ன  நி ழ ல ,  க ட ந் த 
் ல  க ா ல ம ா க ் வ  இ ன று 
எ தி ச ர தி ர  அ ணி க ளி ல் 
இருப்்வரக ளின ஜைநாயக 
எதிரப்பு நடவடிக் ழக க ளால் 
சதாடரச்சியாக ்ாதிக்கப்்ட்டு 
வந்திருக்கினறது என்ழத மறந்து 
ஆய்வாளரகள் சிலர இனறுதான 
இ ல ங ழ க யி ல்  ஜ ை ந ா ய க ம் 
சிக்கலில் மாட்டியது எனற மாதிரி 
்்சிக்சகாண்டிருக்கிறாரகள்.

்்ாட்டியில் இருக்கும் இரு தரப்பிலும் 
மிகுந்த அரசியல் அறிவு மிக்க 
்லர இருக்கிறாரகள். இனழறய 
நிழலயில் இருந்து விடு்டுவதற்கு 
சுமூகமாை வழி ஒனழற அவரகளும் 
பி்ரரிக்கவில்ழல, அதழைக் 
்கட்கும் நிழலயில் அவரகளது 
அணியிைரகூட இல்ழல. இதுதான 
இனழறய அரசியல் நிலவரம்.

இ ப் ் டி ய ா ை  இ க் க ட் ட ா ை 
சூழ்நிழலகளில் மக்களின நலழை 
முனனிறுத்தி, விட்டுக்சகாடுத்துச் 

சிந்திப்்துதான அரசியல் அறம். 
ஆைால், அதற்கு இனறு ்காதாவில் 
நினறு ் ்ாராடு்வரகளில் எத்தழை 
்்ர தயார எனறு சதரியவில்ழல.

்தழவயற்ற இழு்றிக்ள கண்முன 
ச த ா ட ரகி ன ற ை.  வி ழ ரவி ல் 
சுமூகமாை நிழல ஏற்்டும் 
எனறு எதிர்ாரக்கவும் சிரமமாக 
இருக்கினறது.

இனறு, இலஙழக மக்கழள 
கடவுள்தான காப்்ாற்ற ்வண்டும்.

rPtfd; g+ghyul;zk;

்க்தரகளுக்கு வைஙகப்்ட்டதாகவும், 
அதன்்ாது ஏற்்ட்ட சநரிசலில் ்லர 
காயமழடந்ததாகவும் சம்்வத்ழத ்நரில் 
்ாரத்தவரகள் சதரிவித்திருந்தைர.

அ தி ல்  க ா ய ம ழ ட ந் த வ ரக ளு க் கு 
அஙகு முதலுதவிக்காக நிறுத்தி 
ழ வ க் க ப் ் ட் டிரு ந் த  அ ம் பு ல னஸ் 
வண்டிகள் சிகிச்ழச அளித்துள்ளை. 
ஆ ை ா லு ம்  ் ம ா ச ம ா க ப் 
்ாதிக்கப்்ட்டவரகள் களுவாஞ்சிகுடி 
மருத்துவமழையின அவசர சிகிச்ழசப் 
பிரிவில் அனுமதிக்கப்்ட்டதாக டாக்டர 
சுகுணன சதரிவித்தார,

இவரகளில் ்மலும் ்மாசமாக முறிவுகள் 
்்ானறவற்றுக்கு உள்ளாைவரகள் 4 ்்ர 
்மலதிக சிகிச்ழசக்காக மட்டக்களப்பு 
்்ாதைா ழவத்தியசாழலக்கு அனுப்பி 
ழவக்கப்்ட்டதாகவும் அவர கூறிைார.
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நவம்்ர 27ஆம் நாள் அனுஷடிக்கப்்டும் 
வி டுத ழ ல ப் பு லி க ள்  அ ழ ம ப் பி ன 
மாவீரர நாள் நிகழ்வுகள் எனறதும் 
சிஙகள மக்கள் மற்றும் ்ழடத்தரப்பு 
மட்டுமல்ல தமிைரகளில் ஒரு சாராரும் 
அச்சத்துட்ை்ய ்ாரக்கும் நிழல 
காணப்்டுகிறது.

்்ாரில் இறந்தவரகழளயும் ழவயத்துள் 
வாழ்வாஙகு வாழ்ந்தவரகழளயும் 
சதய்வமாக மதித்து வழி்ாடு சசய்யும் 
முழற மானிட வரலாற்றில் சதானறு 
சதாட்டு காணப்்டுகிறது.

இதைால் தான ழவயத்துள் வாழ்வாஙகு 
வாழ்்வன வானுழறயும் சதய்வத்துள் 
ழவக்கப் ்டும்'  எை வள்ளுவர 
எடுத்துழரத்திருந்தார.

தமிைரகளின வழி்ாட்டு முழற கூட இந்த 
அடிப்்ழடயில் தான அழமந்திருந்தது.

இதன அழடயாளமாக எழுந்தழவதான 
நடுகல் வழி்ாடு. இந்த நடுகல்்ல 
நாளழடவில் குலசதய்வ வழி்ாடாக 
மாற்றமழடந்ததாக ஆய்வாளரகள் 
கூறுகினறைர. 

நடுகல் வழி்ாடு

சஙக காலம் சதாடக்கம் ்்ாரில் மரணித்த 
வீரரகளுக்கு நடுகல் அழமத்து வழி்ாடு 
சசய்யப்்ட்டதாக புறநானுறு ்்ானற 
வீரம் ்ற்றி ்்சுகினற நூல்களில் 
கூறப்்ட்டிருக்கிறது. 

வீரக்கல், நடுகல், நிழைவுத்தூண், 
வீரனகல், சுழமதாஙகிக் கல் எைப் ்ல 
வடிவஙகளில் ்ல வழககளாக, இறந்து 
்்ாைவரகழளத் தியாகிகளாகப் 
்்ாற்றிய வைக்கம் சஙக காலம் முதல் 
தமிைரகளிழட்ய நிலவி வந்திருக்கிறது.

மாவீரர நாள் என்தும் மாவீரரகழள 
நிழைவு கூரந்து நடுகல் அழமத்து 
வணக்கம் சசலுத்தும் முழற தமிழீை 
விடுதழலப்புலிகள் காலத்தில் உருவாை 
ஒனறல்ல. தமிைரகளின ஆதிகாலம் 
சதாட்டு இருந்து வருகினற வைக்கமாகும்.

்்ாரில் அல்லது ்்ாரில் சவற்றிச்ற 
நவகண்டம் எனற ச்யரில் மாய்ந்தால், 
தன இைத்ழதக் காக்க மடிந்தால், 
ஊழரக் காக்க ்்ாராடி இறந்தால், 

த ைது  இ ைத் தி ற் க ாக  த னழ ை 
மாய்த் துக்சகாண்டால் அவரக ள் 
வழி்ாட்டிற்குரியவரகளாக மதிக்கப்்ட்டு 
வந்திருக்கிறாரகள்.

்சரன சசஙகுட்டுவன கண்ணகிக்கு 
ந டு க ல்  எ ழு ப் பி  வ ழி ் ட் ட ழ த 
சிலப்்திகாரம் சசால்கிறது.

நடுகல் வழி்ாடு நம் தமிைரகளின 
வாழ்வியல் முழறயாக இருந்திருக்கினறது.  
வீரரகளுக்கும், மனைரகளுக்கும் அவரகள் 
இறந்தபின நடுகல் ழவத்து வணஙகும் 
்ைக்கம் தமிைரகளிடம் காணப்்ட்டது.  மதம் 
எனற நிறுவைமயம் ஆக்கப்்ட்ட அழமப்பு 
சஙக காலத்தில் வாழ்ந்த தமிைரகளிடம் 
இ ரு க் க வி ல் ழ ல .  இ ய ற் ழ க ழ ய 
தமிைரகள் வழி்ட்டிருக்கினறைர. 
ஆைால் இயற்ழகக்கு அப்்ாற்்ட்ட 
சக்தி ஒனறு இருக்கினறது. அதுதான 
இயற்ழகழய, மனித வாழ்க்ழகழய 
கட்டுப்்டுத்துகினறது எை அவரகள் 
நம்பிைர.

தமக்காக ்்ாரில் மடிந்து ்்ாைவரக்ள 
தமது காவல் சதய்வஙகள் எை எண்ணி 
அவரகழள வழி்ட்டு வந்தைர.

சஙக இலக்கியத்தில் அதியமான, 
் க ா ப் ச ் ரு ஞ்் ச ா ை ன,  ் ச ா ை ன 
ஆகி்யாரகளுக்கு நடுகல் இருந்ததாக 
நாம் ்ாடல்களின மூலம் அறிந்து 
சகாள்கின்றாம்.

இறந்தவரகழள புழதக்கும் வைக்க்ம 
ஆதிகால தமிைரகளிடம் காணப்்ட்டது. 
்ல்லவர காலத்தின பின வடஇந்திய 

ம த  அ னு ட் ட ா ை ங க ள்  த மி ை ர 
வழி்ாட்டு முழறயிலும் வாழ்வியல் 
முழறயிலும் கலந்ததன விழளவாக்வ 
இறந்தவரகழள எரிக்கும் முழற 
தமிைரகளிடம் புகுத்தப்்ட்டது.

ஆ க ம மு ழ ற ய ா ை  வ ழி ் ா ட் டி ன 
தாக்கத் தால் யாழ்ப்்ாணத் திலும் 
இறந்தவரகழள எரிக்கும் முழற 
பின்ற்றப்்ட்ட ்்ாதிலும் ஆகமமுழற 
அல்லாத இயற்ழகத்சதய்வ வழி்ாட்டு 
முழற அல்லது சிறுசதய்வ வழி்ாட்டு 

முழறழய பின்ற்றும் மட்டக்களப்பு 
்்ானற தமிைர பிர்தசஙகளில் 
இறந்தவரகழள புழதக்கும் வைக்க்ம 
அதிகமாகக் காணப்்டுகிறது.

வடஇந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி 
சசய்யப்்ட்ட இந்து மதத்தின தாக்கம் 
மட்டக்களப்பில் காணப்்டவில்ழல 
எ ன ் ற  ச ச ா ல் ல ல ா ம் .  அ ங கு 
கண்ணகி, காளி, திசரௌ்தி ்்ானற 
வீரப்ச்ண்களுக்கு ்காவில் கட்டி 
வழி்டும் முழற்ய ச்ரும்்ாலும் 
காணப்்டுகிறது. இது நடுகல் வழி்ாட்டின 
ஒரு அஙகமாக்வ கருதப்்டுகிறது.

்்ாரில் இறந்தவரகளுக்கு வருடத்தில் 
ஒரு நாளில் வணக்கம் சசலுத்தும் 
முழற இலஙழகயில் சிஙகள மக்கள் 
மத்தியிலும் காணப்்டுகிறது. 1971ஆம் 
ஆண்டு அரசாஙகத்திற்கு எதிராக 
ஆயுதப்்்ாராட்டம் நடத்திய ்ஜ.வி.
பி இயக்கம் தமது ச்ண் ்்ாராளி 
பி்ரமாவதி மைம்்்ரி ்ழடகளால் 
சகால்லப்்ட்ட ஏப்ரல் 16ஆம் திகதிழய 
தமது வீரரகளுக்கு வணக்கம் சசலுத்தும் 
நாளாக பிரகடைப்்டுத்தியிருக்கிறது.

விடுதழலப்புலிகள் மட்டுமனறி ஏழைய 
தமிழ் இயக்கஙகளும் தமது இறந்த 
்்ாராளிகழள வீரமக்கள் திைம் எனறும் 
தியாகிகள் திைம் எனறும் வருடத்தில் ஒரு 
நாள் அனுஷடித்து வருகினறைர.

எனினும் தமிழீை விடுதழலப்புலிகள் 
இயக்கத்தில் இழணந்து ்்ாராடி 
மடிந்தவரகளுக்கு வணக்கம் சசலுத்தும் 
நவம்்ர 27ஆம் நாளில் தமிைர 
்தசம் மட்டுமல்ல சிஙகள ்தசமும் 
மாவீரரநாளின ்க்கம் தன கவைத்ழத 
சசலுத்த தவறுவதில்ழல.

ஆரம்்காலத்தில் விடுதழலப்புலிகள் 
இயக்கமும் தமது இறந்த ்்ாராளிகழள 
எ ரி க் கு ம்  வ ை க் க த் ழ த ் ய 
சகாண்டிருந்தைர. 1987ஆம் ஆண்டு 
இந்திய இராணுவம் நிழலசகாண்டிருந்த 
காலத்தில் சயைற் அருந்தி தற்சகாழல 
சசய்து சகாண்ட குமரப்்ா பு்லந்திரன 
உட்்ட 11 ்்ாராளிகளின உடல்களும் 
வல்சவட்டித்துழற தீருவில் மயாைத்தில் 
எரிக்கப்்ட்டது.

இதன பினைர 1988ஆம் ஆண்டுக்கு 
பினை்ர தமது ்்ாராளிகழள 
புழதக்கும் வைக்கத்ழத அவரகள் 

ஏற்்டுத்திக்சகாண்டைர.

1989ஆம் ஆண்டிலிருந்து நவம்்ர 27ஆம் 
திகதிழய மாவீரரகளுக்கு வணக்கம் 
சசலுத்தும் நாளாகவும் விடுதழலப்புலிகள் 
பிரகடைப்்டுத்திக்சகாண்டைர.

தமிழீை மாவீரர நாளாக இந்நாழளத் 
்தரந்சதடுத்ததற்கு தமிழீை ்்ாராட்ட 
வரலாற்றுடன இழணந்த ஒரு முக்கிய 
காரணம் உள்ளது. இந்த நாளில்தான 
தமிழீை விடுதழலப்புலிகள் அழமப்பின 
முதலாவது ்்ாராளியாை சஙகர (சச. 
சத்தியநாதன) வீரமரணம் அழடந்தார.

1 9 8 8 ஆ ம்  ஆ ண் டி ன  பி ன ை ர 
விடுதழலப்புலிகள் தமது ்்ாராளிகழள 
புழதத்து அதில் நடுகல் அழமப்்தற்சகை 
பிரத் தி்யகமாை இடஙகழளயும் 
அழமத்து சகாண்டைர. அவற்றிற்கு 
மாவீரர துயிலும் இல்லம் எை ச்யர 
சூட்டப்்ட்டது.

வடக்கு கிைக்கில் 33 மாவீரர துயிலும் 
இல்லஙகள் இருந்த ்்ாதிலும் அழவ 
2009ஆம் ஆண்டின பினைர அழிக்கப்்ட்டு 
விட்டது.

யாழ்ப்்ாண மாவட்டத்தில் சாட்டி 
மாவீரர துயிலுமில்லம், ்காப்்ாய் 
மாவீரர துயிலுமில்லம், எல்லஙகுளம் 
மாவீரரதுயிலுமில்லம்,  சகாடிகாமம் 
மாவீரரதுயிலுமில்லம்,  உடுத்துழற மாவீரர 
துயிலுமில்லம் ஆகியைவும்,

கிளிசநாச்சி மாவட்டத்தில் கைகபுரம் 
மாவீரர துயிலுமில்லம். விசுவமடு 
மாவீரர துயிலுமில்லம், முைஙகாவில் 
மாவீரர துயிலும் இல்லம், முல்ழலத்தீவு 
ம ா வ ட் ட த் தி ல்  மு ள் ளி ய வ ழ ள 
மாதுயிலுமில்லம், அலம்பில் மாவீரர 
துயிலுமில்லம், ஆலஙகுளம் மாவீரர 
துயிலுமில்லம்,  வனனிவிளாஙகுளம் 
மாவீரர துயிலுமில்லம், களிக்காடு 
(சநடுங்கணி) மாவீரர துயிலுமில்லம்,  
ம ண ல ா று  உ த ய பீ ட ம்  ம ா வீ ர ர 
துயிலுமில்லம், இதயபீடம் மாவீரர 
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மட்டக்களப்பின வடக்்கயழமந்துள்ள 
வயல்புறக் கிராமமாை பூலாக்காட்டில், 
ஒரு சதுர கி்லாமீற்றருக்கும் ்மலாை 
விசாலமாை ்ரப்பில் உள்ள ்மட்டில் 
மழறந்து கிடக்கினற சதால்ச்ாருள் 
சினைஙகள், கிறிஸ்துக்கு முற்்ட்ட 
காலத்தில் மட்டக்களப்பு ்தசத்தில் 
வாழ்ந்த நாகரகளின ்ண்்ாட்டுச் 
சினைஙகளாகும் எை இப்்்ாது உறுதி்டக் 
கூறிக்சகாள்ளலாம். மட்டக்களப்பில் மிக 
அண்ழமக்காலஙகளில் கண்டறியப்்ட்ட 
நாகரகளின ்ண்்ாட்டுச் சினைஙகழள 
ஒத்தவழகயிலாை ்ல சதால்ச்ாருள் 
சினைஙக்ள இஙகும் காணப்்டுகினறை.

பூலாக்காடு,  மட்டக்களப்பின வடக்்க, 
்காறழளப்்ற்று சதற்குப் பிர்தச 
சசயலகப்பிரிவில் அழமந்துள்ள 
வயல்புறக் கிராமமாகும். கூகுள் 
வ ழ ர ் ட த் தி ல்  கு றி ப் பி ட ப் ் ட ாத 
மட்டக்களப்புக் கிராமஙகளில் இக்கிராமமும் 
ஒ னறு. கிரான சந் தியிலிருந் து 
் ம ற் ் க  ச ச ல் லு ம்  வீ தி யி ல் 
புலி்ாய்ந்தகல் சசனறு, அஙகிருந்து 
சதன்மற்்க சசல்லும் வீதியில் 
தவழணக்கண்டத்திழைத் தாண்டிச் 
சசனறால் வரும் ஊரிது. வட்டி்்ாட்டமடு, 
ச்ண்டுகள்்சழை என்ை அயல் 
கிராமஙகளாகும். அண்ழமக்காலஙகளில் 
நாகரகளின ்ண்்ாட்டுச் சினைஙகள் 
கண்டறியப்்ட்ட குடும்பிமழலக்குத் 
சதற்்கயும் இலாவழணக்கு வடக்்கயும் 
இப்பூலாக்காடு அழமந்துள்ளது.  

இவ்வூரில் ஒரு சதுர கி்லாமீற்றருக்கும் 

்மலாை விசாலமாை ்ரப்பில் 
உள்ள ்மட்டில் மழறந்து கிடக்கினற 
ச த ா ல் ச ் ா ரு ள்  சி ன ை ங க ளி ல் 
ச்ருமளவாைழவ நிலத்தில் அடிப்்ாகம் 
புழதக்கப்்ட்ட கட்ழடயாை கருஙகல் 
தூண்களாகும். இக் கட்ழடயாை 
க ரு ங க ல்  தூ ண்க ள்  த னி த் து ம் 
கூட்டமாகவும் காணப்்டுகினறை. 
் ல  ் த ச ம ழ ட ந் து ள் ள ை . 
இ ழ வ ,  இ ங கு  நி ல த் தி ன  கீ ழ் 
ஈ ம க் க ல் ல ழ ற க ் ள ா  அ ல் ல து 
ஈமத்தாழிக்ளா புழதயுண்டிருப்்தற்காை 
அழடயாளஙக ளாக க் சகாள்ளத் 
தக்கைவாக உள்ளை. எை்வ இப்்குதி 
ச்ருஙகற்கால ஈமத்தலம் எைக் 
சகாள்ளமுடிகிறது. இதழை விட நடுவில் 
சதுர வடிவில் குழி சவட்டப்்ட்ட சதுரமாை 
கல்சலானழறயும் காணமுடிந்தது. இது 
தூண்தாஙகும் கல் எைக்கருத முடிகிறது.

இஙகு மண்ணுள் புழதந்த நிழலயில் நாக 
வடிவில் சசதுக்கப்்ட்ட கல்சலானழறயும், 
மண்ணுள் புழதந்த நிழலயில் நாக 
வடிவிழை ஒத்த கல்சலானழறயும், 
் த ா ணி வ டிவி ல்  ச ச து க் க ப் ் ட் ட 

கட்ழடயாை கருஙகல் தூழணயும் 
காணமுடிகிறது. இவற்ழற நாகரின 
வழி்ாட்டுச் சினைஙகள் எைக்கருத 
முடிகிறது.

மட்டக்களப்பில் ்மற்சகாள்ளப்்ட்ட 
அ ண் ழ ம க் க ா ல  ச த ா ல் லி ய ல் 
்மலாய்வுகள் மூலம் கிறிஸ்துக்கு 
முன மூனறாம் நூற்றாண்டளவில் 
ந ா க ரி ன  கு டி ் ய ற் ற ங க ள் 
மட்டக்களப்பில் ்ரவியிருந்தழம 
உ று தி ப் ் டு த் த ப் ் ட் டு ள் ள து . 
இ ங கு  வ ா ழ் ந் த  ந ா க ரி ன 
்ண்்ாட்டம்சஙகள் ச்ருஙகற்காலப் 
்ண்்ாட்டம்சஙகளாகும். ்மலும் 
மட்டக்களப்பில் நாகரின ஆட்சியின 
கீைழமந்த ்திழைந்து ்வள்புலஙகள் 
அ ழ ட ய ா ள ங க ா ண ப் ் ட் டு ள் ள ை . 
பூலாக்காட்டில் சவளிப்்ட்டுத் சதரியும் 
சதால்ச்ாருள்கழளக் சகாண்டு, மிக 
அண்ழமக்காலத்தில் மட்டக்களப்பில் 
கண்டறியப்்ட்ட நாகரின ஆட்சியின 
கீ ை ழ ம ந் த  ் வ ள் பு ல ங க ளி ல் 
இவ்விடமும் ஒனறு எைக்கருத முடிகிறது. 
இத்சதால்ச்ாருட்கள் ்மலும் கவைமாக 
ஆய்வு சசய்யப்்ட ்வண்டும்.

்மலும் சில முக்கியத்துவஙகழளயும் 
பூலாக்காடு சதால்ச்ாருட்களும் 
இப்பிர் த சமும் சகாண்டுள்ளை. 
பூலாக்காட்டு சதால்ச்ாருள் காணப்்டும் 
ஒரு சதுர கி்லாமீற்றருக்கும் ்மலாை 
விசாலமாை ்ரப்பில் உள்ள ்மட்டின 
ழமயத்தின அழமந்துள்ள மண்புட்டியின 
கீழ் ஒரு ் காயில் மழறந்து கிழடக்கினறது 

எைகிறாரகள் ஊர மக்கள். இதழைப் 
புழதயல் எைக்கருதி ்தாண்டும் 
முயற்சிகள் ்மற்சகாள்ளப்்ட்டதாகவும் 
ஆைால் சதய்வ அருளால் அம்முயற்சிகள் 
த ழ ட ப் ் ட் ட த ா க வு ம்  ம க் க ள் 
கூறிக்சகாள்கிறாரகள்.

இம் ்மட்டின அரு கழமந் துள்ள 

வயல்களிலும் ்ல 
ச த ா ல் ச ் ா ரு ள் 
சி ன ை ங க ள் 
காணப் ் டுகினறை. 
இ வ் வூ ரி ன 
்மற்கழமயுந்துள்ள 
முறுத்தாழையிலும் 
நி ல த் தி ல் 
அ டி ப் ் ா க ம் 

பு ழ த க் க ப்  ் ட் ட  க ட் ழ ட ய ா ை 
கருஙகல் தூண்கள் நானழக காண 
லாம். முறுத்தாழை நீண்டகாலமாக 
்ைஙகுடியிைர வாழும் கிராமமாகும். 
முறுத்தழைக்கருகிலுள்ள காட்டில் 
அழமந்துள்ள 'கல்லூடு' சசஙகல் 
கட்டுமாைத்தின சிழதவு எைக்கருதலாம். 
இ து  கி றி ஸ் து வு க் கு  மு ற் ் ட் ட 
காலத்திற்குரியது என்தழை யாழ்.
்ல்கழலக்கைக வரலாற்றுத் துழறயிைர 
உறுதிப்்டுத்தியுள்ளைர.  

இ த ற் க ப் ் ா ல்  இ ப் பி ர ் த ச த் தி ன 
்மற்கழமயந்துள்ள காடுகளில் குழககள் 
உட்்ட ்ல சதால்லியல் சினைஙகள் 
மழறந்து கிடக்கினறை

ஈை வரலாற்றில் தமிழ் நிலமாய் 
மூத்்தாரின சுவடுகள் ஆைமாக 
்திந்துள்ள இடஙகளில் ஒனறு.

கட்ழட்றிச்சான சினைப் ்ாலத்ழத 
க ட ந் து  ் ள் ளி க் கு டி யி ரு ப் பு க் கு 
்்ாகும் ்ாழதழய கடந்து வளம் 
நிழற வயல்களும் குளஙகளும் சூை  
்சுழமத் தாயகமாய் நிழறந்திருக்கும் 
இயற்ழக அனழையின சகாழடயாய் 
க ட் ழ ட ் றி ச் ச ா ன  கி ர ா ம த் தி ன 
சதானழமழய ்ழற சாற்றி நிற்கும் 
மழல.

ஓய்வு கிழடக்கும் ்்ாசதல்லாம் 
கயல்சகாடி மழல ஏறி காட்டுப் ் ைஙகழள 
்றித்துச் சாப்பிடுவது எஙகள் இளழம 
நாள் வைக்கம்.  மழல உச்சியிலிருந்து 
்ாரக்கும் ் ்ாது நம் ் ாரழவ சகாட்டியாரம் 
முழுவழதயும் அதன அைழகயும் ்மய்ந்து 
வரும் சகாட்டியாரத்ழதயும் தாண்டி கடல் 
கடந்து ் கா்ணசர மழலயின எழிழலயும் 
சுழவக்க முடியும்.

மழலச் சரிவுகளிழட்ய முதலிப் 
்ைஙகள் குழல குழலயாய் ்ழுக்கும் 
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காலஙகள் எஙகள் சகாண்டாட்ட காலம். 
முதலி எப்்்ாதாவது ஒரு முழற ்ல 
வருடஙகளுக்கு ஒரு முழற ்ழுக்கும் 
அபூரவ காட்டுப் ்ை மரம்.

மனித நாகரிகம் நதிக் கழரகளிலும் 
மழலக் குழககளிலும் உருவாைதாக 
சதால்லியல் ஆய்வுகள் நிருபிக்கினறை. 
அந்த வழகயில் ஈைத் தமிைரகளின 
சதால்லியல் தடஙகளின மிகப் 
்ைழமயாை இடமாக  கயல் சகாடி 
மழலழய நாம் அழடயாளப் ்டுத்த 
முடியும்.

கயல் சகாடி மழலக்கு வைழம ்்ால 
ஏறிக் சகாண்டிருந்த ஒரு நாளில் 
அந்த அதிசயத்ழத கண்்டாம். மழலச் 
சரிவிழட்ய முதலிப் ்ைம் ்ழுத்த 

ஒரு நாளில் ்ைம் ஆயச் சசனற ்்ாது 
குனறாய் நிமிரந்திருந்த ஒரு ்ாழறயும் 
அதன ஓரம் ஒரு சிறு குழகயும் அந்த 
குழகயின விதாைமாய் ்ரந்திருந்த 
்ாழற முகமும் அந்த ்ாழற முகத்தில் 
நாம் அந்த நாட்களில் அறியாத 
எழுத்துக்களும் கல் ்டுக்ழககளுமாய் 
்ைஙகால மனிதரகள் வாழ்ந்த இடமாய் 
அந்த இடம் .

"்ரு மக திச புத சக சஙகமய சல்ை"

 பினைாளில் நான ்ல்கழலக் கைகம் 
சசனறு தமிழை சிறப்பு ்ாடமாக ்டித்த 
்்ாது சதால்ச்ாருளியல் எனும் சிறப்பு 
்ாடம் இருந்தது. ்்ராசிரியர இந்திர்ாலா 
சதால்லியல் எழுத்துகள் ்ற்றி கற்பித்தார. 
அந்த எழுத்துக்கள் கயல் சகாடி மழல 
எழுத்துக்கழள ஒத்திருந்தை.  நான 
மகிழ்ச்சியில் உச்சத்தில் நின்றன நான 
பிறந்த நிலம் சதானழம வாய்ந்தது எை 
ச்ருழம சகாள்ள ழவத்தது.

இது ்ற்றி ்்ராசிரியர இந்திர்ாலா 
அப்்்ாது மிகுந்த அக்கழற சகாண்டு 
கயல்சகாடி மழலக்கு எஙக்ளாடு 
வந்து அக் கல்சவட்ழட ்டிசயடுத்து 
அது ்ற்றிய சதால்லியல் விளக்கத்ழத 
தந்தார. அதன்டி இக் கல்சவட்டு கி.மு 
இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு உரியது 

தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் என்ழதயும் 
நிருபித்தார. இதில் சிறப்பு எனைசவனில் 
தமிழ் பிராமிக்குரிய  ம வடிவம் இருப்்து.

இதன காலத்ழத குறிப்பிட்ட ்்ராசிரியர 
இதன ச்ாருண்ழமழய புரிய ழவத்தார. 
கிறிஸ்து சகாப்த காலகட்டத்தில் தமிழ் 
ச்ளத்தம் சசழித்திருந்த ்்ாது 
துறவிகளுக்கு இஙகிருக்கும் குழகழய 
ழகயளித்த குறிப்்ாய் இருக்கலாம் எை 
குறிப்பிட்டார.

பி ன ழ ை ய  ந ா ட் க ளி ல்  இ க் 
கல்சவட்ழட தமிழ் நாட்டு சதால்லியல் 
ஆய்வாளரகளுடன சதாடரபு சகாண்டு 
சில கருத்துக்கழள முன ழவத்துள்ளைர 
த மி ழ்  வ ணி க  கு ழு க் க ளு ட ன 
சதாடரபு ்ட்டிருக்கலாம் எை உறுதிப் 
்டுத்துகினறைர.

சதால்லியல் ஆய்வாளர தங்கஸ்வரி 
“்ரு மக” என்ழத முருக வழி்ா்டாடு 
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‘ ம ா ரி  க ா ல ம்  ஆ ர ம் பி த் த ா ல் 
்ண்டாரியாசவளி, ்ழடயாண்டசவளி 
கிராம மக்கள் இடம்ச்யர ஆரம்பிப்்ர’ 
எை க்ணசன இராமசாமியுடன 
்ண்டாரியாசவளி நாகதம்பிரான ஆலய 
முனறலில் நினறு கூறிக்சகாண்டிருந்தான.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில், மண்முழை 
சதன்மற்கு பிர்தசத்தில் கிராமஙகளாக 
்ண்டாரியாசவளி, ்ழடயாண்டசவளி 
கிராமஙகள் உள்ளை. இக்கிராமஙகள்  
அழமந்துள்ள சூைல் இயற்ழகயாைது. 
கிராமத்தின ஒரு ்குதியில் வாவியும், 
ஏழைய ்க்கஙகளில் குளஙகளும், 
சநற்சசய்ழக வயல்நிலஙகளும் 
அழமந்துள்ளை. இக்கிராமஙகளில் 
463 குடும்்ஙகழளச் ்சரந்த 1673 ்்ர 
வாழ்கினறைர. ்ண்டாரியாசவளிக் 
கிராமத்தில் தரம் 9  வழரயாை 
வகுப்புக்களுடன நாமகள் வித்தியாலயம் 
எனற ச்யருடன ்ாடசாழலசயானறும், 
்ழடயாண்டசவளிக் கிராமத்தில் தரம் 
5வழரயாை வகுப்புக்களுடன அரசிைர 
தமிழ் கலவன ் ாடசாழல எனற ச்யருடன 
வித்தியாலயசமானறும் அழமந்துள்ளை. 
மக் க ளின இழற வழி்ாட்டிற் காக 
இந்து ஆலயஙகளும், மாணவரகளின 
கற்றழல ்மம்்டுத்திக்சகாள்வதற்காக 
வாசிகசாழலயும், விழளயாட்டுப் 
்யிற்சிகளில் ஈடு்டுவதற்கு விழளயாட்டு 
ழமதாைமும், ்ாலரகளின கல்விழய 
்மம்்டுத்துவதற்காக ் ாலர ் ாடசாழலயும் 
அழமந்துள்ளை.  

இஙகுள்ள மக்கள் விவசாயம், மீனபிடி, 
கூலி்வழல மற்றும் அரச, அரசசார்ற்ற 
நிறுவைஙகளில் ்வழல சசய்து 
குடும்்ச்சுழமகழள ஈடுசசய்தும் 
வருகினறைர. இக்கிராமஙகளுக்கும் 
ஏழைய கிராமஙகளுக்கும் உள்ள 
இழடசவளிகளாக சநற்சசய்ழக 
வயல்நிலஙகள் காணப்்டுகினற 
அ்த்வழள மகிைடித்தீவு, அரசடித்தீவு, 

கடுக்காமுழை ஆகிய 
் கு தி க ளி லி ரு ந் து 
இ க் கி ர ா ம த் தி ற் க ா ை 
் ் ா க் கு வ ர த் து 
இழணக்கப்்ட்டுள்ளது. 
குடிப்்தற்காை நீர உகந்த 
நி ழ ல யி ல்  இ ல் ல ா த 
இ க் கி ர ா ம ங க ளி ல் , 
கு டி நீ ரி ழ ை ப் 
ச ் ற் று க் ச க ா ள் வ தி ல் 
இற்ழறவழர இப்்குதி 
மக்கள் சிரமஙகழள்ய 
எதிரசகாண்டு வருகினறைர.

த ண்ணீ ரி ல்  க ண் ட ம்  ச க ாண் ட 
கிராமமாக்வ ்ண்டாரியாசவளி, 
்ழடயாண்டசவளி கிராமஙகளிழை 
்ாரக்க ்நரிடுகினறது. வருடமும் 
முழுவதும் கிராமத்தி்ல குடிப்்தற்கு 
உகந்த நீரிழை ச்ற்றுக்சகாள்ள 
முடியாத நிழல, வருடம் நிழறவி்ல 
நீருக்குள் கிராமம் மூழ்கும் நிழலசயை 
இரண்டு்க்கமாகவும் நீரிைால் இனைழல 
எதிர்நாக்கி இருக்கினறை இந்த 
இருகிராமஙகளும். கிராமத்திற்கும், 
வாவிக்கும் உள்ள தூரம் மிகக்குறுகியது. 
மழை காலஙகளில் ச்ய்கினற மழை 
நீர, எல்லாக்கிராமஙகளிலும் இருந்து 
வடிந்து மட்டக்களப்பு மண்ணிழை 
இ ரு ் கு தி க ள ா க ப் பி ரி க் கி ன ற 
வ ா வி யி னி ் ல  க ல ந் து ,  பி ன 
முகத்துவாரத்தின ஊடாக கடழல 
அ ழ ட கி ன ற து .  இ வ் வ ா ற ா ை 
வாவிப்்குதியில் ஒரு்குதியிழை 
்ண்டாரியாசவளி, ்ழடயாண்டசவளி 
கிராமம் சகாண்டுள்ளது. இதைால் 
வாவியில் நீர அதிகரித்து அந்நீர 
இ ரு கி ர ா ம ங க ளு க் கு ள் ளு ம் 
உள்நுழைகினறை. அ் த் வழள 
இருகிராமஙகளிலும் சிறுசிறு குளஙகளும் 
அழமந்துள்ளை. அக்குளத்து நீரும் 
வீ டு க ளு க் கு ள்  ஊ ட று க் கி ன ற ை. 
இ ழ த வி ட வு ம்  இ ப் ் கு தி யி ல் 
உள்ள  க டுக் க ாமு ழ ை  கு ளத் து 
வானகதவுகளும் இக்கிராமஙகழள 
்நாக்கியவாறு உள்ளழமயிைால், 
இக்கிராமத்திற்குள் இக்குளத்து நீரும் 
உள்வருகினறது. இதைால் கடுக்காமுழை 
– ்ண்டாரியாசவளி, அரசடித்தீவு 
– ்ண்டாரியாசவளி, மகிைடித்தீவு – 
்ழடயாண்டாசவளி கிராமஙகளுக்காை 
த ழ ர வ ழி  ் ் ா க் கு வ ர த் து ம் 
தழடப்்ட்டுவிடும். இதன காரணமாக 
இப்்குதி மக்கள் தமக்காை ச்ாருட்கள், 
்சழவகழள ச்ற்றுக்சகாள்வதில் 
சிரமஙகழள எதிரசகாண்டு வருகினறழம 

கடந்த கால அனு்வஙக்ள எனறார 
க்ணசன.

்்ாக்குவரத்து தழடப்்ட்டு, சவள்ளநீரும் 
வீட்டுக்குள் நுழைந்தால் இக்கிராமத்து 
ம க் க ள்  எ ங ் க  ச ச ல் வ ச த ன ற 
விைாவிழை சதாடுத்தான இராமசாமி, 
்திலளிக்க ஆரம்பித்த க்ணசன, 
இஙகுள்ள மக்கள் இடம்ச்யரந்து 
குடியமரும் இடமாக அண்ழமயில் உள்ள 
அரசடித்தீவுப் ்ாடசாழல்ய அழமவது 
வைக்கமாைசதானறு. இப்்ாடசாழலயி்ல 
மக்கள் தற்காலிகமாக இடம்ச்யரந்து 
அமரந்து சகாள்வதுடன, சவள்ளநீர 

வ ழி ந் ் த ா டி ய து ம்  வீ டு க ளு க் கு ச் 
சசனறழடவர. மக்கள் இடம்ச்யரவது 
ஒருபுறமிருக்க அவரகளது முக்கிய 
ச்ாருட்கழளயும் சகாண்டுசசல்ல 
்வண்டி்யற்்டு்ம, இவ்விடயத்திழை 
எவ்வாறு ்மற்சகாள்கினறைர எனற 
விைாவிழை சதாடுத்த இராமசாமியிழை 
்நாக் கி,  அனு்வத் திழை கூற 
ஆ ர ம் பி த் த  க ் ணச ன,  வீ ட் டில் 
உள்ள எல்லாப்ச்ாருட்கழளயும் 
சகாண்டு சசல்வசதன்து மிகவும் 
கடிைமாைசதான்ற.  ஆைாலும் 
வருடாந்தம் இந்நிழலழமகளுக்கு 
உள்ளாகினறழமயிைால், முக்கிய 
ச்ாருட்கழள எமது ழககளி்ல சகாண்டு 
சசனறு விடுகின்றாம். சிலவற்றிழை 
அதிக உயரத்தில் ழவத்துவிட்டு 
சசல்லுகின்றாம். ஆைாலும் உடம்பு 
மாத்திர்ம தற்காலிக இடத்தில், உயிர 
எமது வீட்டி்ல எனறார.

வ ரு ட ா ந் த ம்  எ ம து  ் கு தி யி ல் 
ம ா ரி க ா ல த் தி ல்  ம ழ ை ச ் ய் வ து 
வைழமயாைசதான்ற. இதைால் 
சவள்ளநீர அதிகரித்து ஊருக்குள் 
நுழைவதும் ்ைகிப்்்ாைசதானறு 
இதற்காை நிரந்தர தீரவு இனைமும் 
க ா ண ப் ் ட வி ல் ழ ல .  வீ டு க ழ ள 
உயரமாக  கட்டுவத ன மூ லமாக 
சவள்ள நீரகளிலிருந்து தம்ழம 
்ாதுகாத்து இருக்கமுடியும். அல்லது, 
இஙகுள்ள ்ாடசாழல கட்டிடஙகழள 
இருமாடிக் கட்டிடமாக கட்டுவத ன 
மூலம் ்மல்்குதியில் தஙகுவதற்காை 
ஆயத்தஙகழள ்மற்சகாள்ள முடியும்.

 ஆைாலும் ்்ாக்குவரத்துக்கள் 
த ழ ட ப் ் டு வ தி ை ா ல் ,  த ம க் க ா ை 
உணவு ப் ச ் ாரு ட்க ழ ள  ச ் ற் று க் 
சகாள்வதி்ல இஙகுள்ள மக்கள் 
சிரமஙகழள எதிரசகாள்ள ்நரிடும்;. 
இதற்காக வீதிகழளயும் உயரமாக 
அழமக்க ்வண்டும். 

இதன மூலமாக ் ாரிய சவள்ளத்திலிருந்து 
அனறி குழறவாை சவள்ளத்திலிருந்து 
த ங க ழ ள  இ ங கு ள் ள  ம க் க ள் 
் ா து க ா த் து க் ச க ா ள் ள  மு டி யு ம் . 
ஒவ்சவாருவருடமும் மழை ச்ய்தாலும், 
்ாரிய சவள்ளஙகள் ஒவ்சவாரு 
வருடமும் ஏற்்டுவதில்ழல. ஆயினும் 
சிறிய மழைக்கும் இடம்ச்யர்நரிடும் 
நிழலயிலிருந்து மக்கழள காப்்தற்கு 
நிரந்தர தீரவுகள் எட்டப்்ட ்வண்டும் 
என்்த க்ணசனின எண்ணமுமாகும்.
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இலஙழகத் தமிைரின வரலாற்றில் 
்த்திரிழக ஜாம்்வாைாகத் திகழ்ந்த 
்காபு எை அழைக்கப்்ட்ட எம். எம். 
்கா்ாலசரத்திைத்தின (எஸ்.எம்.
ஜி) முதலாவது ஆண்டு நிழைவு 
நிகழ்ழவசயாட்டி கள்ளியஙகாடு 
்சமக்காழலயில் அவரது உடலம் 
அடக்கப்்ட்டிருக்கும் இடத்தில் கடந்த 
வியாைக்கிைழம (15 )  மலரஞ்சலி  
சசலுத்தப்்ட்டது.

ஈைமுரசு, ஈைநாதம், வீர்கசரி உள்ளிட்ட 
்ல ்த்திரிழகயில் ்த்திரிழகயாளராகக் 

க ட ழ ம ய ா ற் றி ய ,  ந ா ட றி ந் த 
ஊடகவியலாளர ்காபுவின சமாதிக்கு 
உறவிைரகள், ஊடகவியலாளரகள் 
மற்றும் அரசியல் பிரமுகரகள் மலரஞ்சலி 
சசலுத்திைர.

வீ ர ் க ச ரி  ் த் தி ரி ழ க யி ல் 
ஒப்பு்நாக்குநராக தமது ்த்திரிழகழயப் 
்ணிழய ஆரம்பித்த இவர அஙகு உதவி 
ஆசிரியராகப் ்தவி உயரவு ச்ற்றார. 
அஙகு நழடச்ற்ற ் வழலநிறுத்தத்ழதத் 
சதாடரந்து ்ணியிலிருந்து விலக 
்நரந்தது. யாழ்ப்்ாணத்திலிருந்து 
சவளியாை முதல் தமிழ் நா்ளடாை 
ஈை நாடு, காழலக்கதிர (அரியழலழயச் 
்சரந்த திரு நீலகண்டர என்வரால் 
சவளியிடப்்ட்டது) சசய்திக் கதிர, 
ஈைமுரசு, ஈைநாதம், மட்டக்களப்பிலிருந்து 
சவளிவந்த திைக்கதிர முதலாைவற்றின 
ஆசிரியராக விளஙகிைார.

'யாழ் மண்ணில் இந்தியச் சிழற' எனும் 
தழலப்பில் தைது இரு மாதகாலமாக 
சிழற அனு்வஙகழள அவர நூலாக 
எழுதி சவளியிட்டழம குறிப்பிடத்தக்கது.
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சசங்கால் தவறாது முழறசசய்து 
மக்கழளக் காக்கும் மனைன அவன. 
அவைது மழைவி - ்ட்டத்தரசி - மிகவும் 
அைகாைவள். அரசன, அரசியுடன 
அன்ாகவும், இல்லற வாழ்வில் 
இன்மாகவு்ம இருந்தான. ஆைாலும் 
அவனுக்குப் பிறமஙழகய்ராடும் சதாடரபு 
இருந்தது. அர்சாச்சுவதில் நல்லவைாகத் 
திகழ்ந்த அவன காமக்களியாட்டத்திலும் 
வல்லவைாக்வ இருந்தான. அரசனுக்கும் 
அரசிக்கும் ஓர ஆண்குைந்ழத பிறந்தது. 
அதற்குப் பினைரும் மழைவிழய 
விட்டுவிட்டு, மற்ழறய ச்ண்களுடன 
உல்லாசமாக இருக்கும் அவனின 
வைக்கம் சதாடரகிறது. குைந்ழத வளரந்த 
சிறுவைாகினறது. ஒருநாள் தாயும் மகனும் 
விழளயாடிக்சகாண்டிருக்கிறாரகள். 
தாயின மடியில் தாவி அமரவதும், 
ச வ ளி ் ய  ஓ டி ச் ச ச ன று 
கு தி ப் ் து ம ாக  அ ந் த ச்  சி று வ ன 
விழளயாடிக்சகாண்டிருக்கினறான. 

கால்களி்ல அவன அணிந்திருக்கும் 
சதஙழககள் கணீர கணீர என 
ஒ லி ச ய ழு ப் பு கி ன ற ை .  அ வ ன 
விழளயாடும் அைழக ஆழச்யாடு 
இரசித்த்டி தாய் அமரந்திருக்கிறாள். 
அவன ச்ாம்ழம யாழைகழள இழுத்து 
மகிழ்ந்துசகாண்டிருக்கினறான. அப்்்ாது 
அங்க மஙழகயரகள் விழளயாடும் 
களத்திழை உைக்குகினறான. அவரகளின 
வி ழ ள ய ா ட் டு  அ ழ ட ய ா ள ங க ள் 
அவைது கால்்ட்டுச் சிழதகினறை. 
ம க ழ ை  வி ழ ள ய ா ட வி ட் டு 
ம கி ழ் ந் து ச க ா ண் டி ரு க் கு ம்  த ா ய் 
விழளயாட்டுக்கு இழட்ய அவனுக்கு 
அறிவுழரகழளச் சசால்கினறாள்.

“மக் ை!  என அனபு மக் ை! 
்்ாரயாழைக்கு ஒப்்ாை வீர்ை! நான 
சசால்வழதக் ்கள். அைகி்ல நீ உைது 
அப்்ாழவப்்்ால விளஙக்வண்டும். 
ஆைால், எல்லா விடயஙகளிலும் நீ 
அவழரப்்்ால இருக்கக்கூடாது. ்க்கச் 
சாரபினறி, நீதி தவறாது சசங்கால் 
ஓச்சுவதி்ல அவழரப்்்ால இருக்க 
்வண்டும். மஙழகயழர நாடுகினற 
அவரது கு ணத் ழத மட்டும் நீ 
ழகக்சகாள்ளா்த. களத்தி்ல எதிரிகழள 

சவற்றிசகாள்ளும் வீரத்தி்ல நீ அவ்ராடு 
ஒனறு்டு. ஆைால் மைத்தி்ல நான 
இருக்கும்்்ாது எனழைத் தவிக்க விட்டு 
மற்ழறய ச்ண்களிடம் சசல்லுகினற 
குணத்தி்ல நீ ்வறு்டு. தனழை 
நாடி வரு்வரகளுக்கு வாரி வைஙகும் 
அவரது வள்ளல் தனழமழய நீ 
பின்ற்று. ஆைால், தனழைக் காதலித்து 
மணந்துசகாண்டவழள ்நாகச்சசய்து 
துன்த்தில் வாடவிடுகினற அவரது 
சசய்ழகழய நீ ழகக்சகாள்ளா்த” 
எனசறல்லாம் மகனுக்கு தாய் அறிவுழர 
ச ச ா ல் லி க் ச க ா ண் டி ர க் கு ம் ் ் ா து , 
மனைன - அவளின கணவன - அங்க 
வருகினறான. தந்ழதழயக் கண்டதும் 
சிறுவன அவழரப்்ாரத்துச் சிரிக்கிறான. 
அழதக்கண்ட தாய் முழறக்கிறாள். 
இவ்வளவு ்நரமும் நான எனை 
சசால்லிக்சகாண்டிருக்கி்றன, இவன 
இப்்்ாது எனை சசய்கிறான எனறு 
முணுமுணுக்கிறாள். மகழை இழுத்துத் 

தன்ைாடு இறுக அழணத்து ழவத்துக் 
சகாள்கிறாள். மனைன அவழளப்்ாரத்து, 
“அன்ாை அைகி்ய. இங்க ்ார. 
்வறு யாரிடமும் எைது உள்ளத்ழதக் 
சகாடுக்காதவன நான. அப்்டிப்்ட்ட 
என்மல் எனை பிழை கண்டாய்? 
அவழைப்பிடித்துக்  சகாண்டிராமல் 
விட்டுவிடு. அவழை எனனிடம் வருவதற்கு 
விடு. அவழை நான தூக்கி அழணத்து 
மகிை ்வண்டும்.” தந்ழத இவ்வாறு 
சசால்லிக் சகாண்டிருக்கும்்்ா்த, 
தாயிடமிருந்து திமிறித் தனழை 
விடுவித்துக்சகாண்ட மகன தந்ழதயிடம் 
தாவி்யாடுகிறான. இப்்்ாது தந்ழதயின 
மாரபி்ல அவன தவள்கிறான.

தாய்க்குக் ்கா்ம் வருகினறது. 
உண்ழமயி்ல அது ்கா்மல்ல 
கணவ்ைாடு சகாண்ட ஊடல்தான! 
“அட இங்க ்ார! நீ அவரிடம் ்்ாகா்த 
எனறு நான எவ்வளவு தடுத்தும்கூட, 
இவன எனழைவிட்டுவிட்டுத் தாவி்யாடி 
அவரின மாரபில் ஏறிவிட்டா்ை. அது 
சரி! எனனிடம் அனபில்லாதவர ச்ற்ற 
மகனதா்ை இவன. இவன மட்டும் 
எப்்டி என்மல் அனபு காட்டுவான. 
தந்ழதழயப் ்்ாலத்தா்ை பிள்ழளயும் 
இருப்்ான” எனறு கணவனுக்குக் 

்கட்கும்்டி கூறுகினறாள். கணவ்ைாடு 
ஊடுகினறாள். பினைர கணவனின 
அழணப்ழ் நாடுகினறாள். அவ்ைாடு 
கூ டுகி ன ற ாள்.  இ ந் த க் க ா ட் சி ழ ய 
எடுத்தியம்பும் ்ாடல் வருமாறு:
்ாடல்:
ழம்டு சசனனி மைகளிற்று ஓழட்்ால்
ழகபுழை முக்காழ் கயந்தழலத் தாைப்
ச்ாலஞ்சசய் மழுசவாடு வாள் 
அணிசகாண்ட நலஙகிளர ஒண் பூண் 
நழைத்தரும் அவ்வாய் கலந்துகண் 
்நாக்குஆரக் காண்பின துகிர்மல் 
ச்ாலம்புழை சசம்்ாகம் ்்ாரசகாண் 
டிழமப்்க் கடிஅரணம் ்ாயாநின 
ழகபுழை்வைம் சதாடி்யார மணலின 
உைக்கி அடியாரந்த ்தழரவாய்க் 
கிண்கிணி ஆரப்் இயலும்என 
்்ாரயாழை வந்தீக ஈஙகு!
சசம்மால்! வைப்ச்ல்லாம் நுந்ழதழய 
ஒப்பினும் நுந்ழத நிழலப்்ாலுள் 
ஒத்தகுறிஎன வாய்க்்கட்டு ஒத்தி

கனறிய சதவ்வரக் கடந்த களம்சகாள்ளும்
ச வ ன றி ம ா ட் டு  ஒ த் தி ,  ச ் ரு ம ! 
மற்று ஒவ்வாதி ஒனறி்ைாம்யாம் 
எனறு உணரந்தாழர நுந்ழத்்ால் 
சமன்தாள் சநகிைவிடல் ்ால்சகாளல் 
இனறிப் ்கல்்்ால் முழறக்கு ஒல்கா 
்கால்சசம்ழம ஒத்தி ச்ரும! மற்று 
ஒவ்வாதி கால்ச்ாரு பூவின கவினவாட 
நுந்ழத்்ால் சால்பு ஆய்ந்தார சாயவிடல்
வீதல் அறியா விழுப்ச்ாருள் நச்சியாரக்கு
ஈதல்மாட்டு ஒத்தி, ச்ாரும! மற்று ஒவ்வாதி
மாதரசமன ்நாக்கின மகளிழர 
நுந்ழத்்ால் ்நாய்கூர ்நாக்காய் விடல்
ஆஙக, திறன அல்ல யாம் கைற, யாழர 
நகும், இம் மகன அல்லான ச்ற்ற மகன?
மழறநினறு தாம் மனற வந்தீத் தைர
ஆயிைாய்! தாவாத எற்குத் தவறுண்்டா? 
காவாது ஈஙகு ஈத்ழத இவழையாம் 
்காடற்குச் சீத்ழத யாம் கனறி அதழைக் 
கடியவும் ழகநீவிக் குனற இறுவழரக் 
்காண்மா இவரந்தாஙகுத் 
தந்ழத வியனமாரபில் ்ாய்ந்தான அறன 
இல்லா அனபிலி ச்ற்ற மகன!
(கலித்சதாழக, மருதக்கலி ்ாடல் இல: 21 
்ாடியவர: மருதன இளநாகைார)
இதன ்நரடிக்கருத்து:
இளம் யாழ ையின கழுத் தி் ல 
சதாஙகுகினற மலர வடத்ழதப்்்ால 
உைது சமனழமயாை தழலயிலும் 
மூவடக்்காழவ சதாஙகுகிறது. வாளும், 
மழுவும் இட் இலச்சிழை்யாடு 
அ ழ ம ந் த வ ா று  நீ  க ழு த் தி ் ல 
அணிந் துள்ள அணிழய உைது 
வாயிலிருந்து வடிந்துசகாண்டிருக்கும் நீர 
நழைக்கினறது. அந்த அைகி்ல உள்ளம் 
ஒனறியவளாக என ஆழச தீர உனழைப் 
்ாரப்்்ன.  யாழைகள் இரண்டு 
்்ாரிடுவழதப்்்ாலப் ் வள உருழளயின 
்மல் அழமத் துச் சசய்யப்்ட்ட 
ச்ாம்ழம யாழைழய இழுத்து நீ 
விழளயாடிக்சகாண்டிருக்கினறாய். 
வழளயல்கள் அணிந்த ச்ண்கள் 
வி ழ ள ய ா டு ம் ் ் ா து  அ வ ர க ள் 
நிலத்திலிட்ட அழடயாளஙகழள 
காலால் உைக்கிச் சிழதத்துக்சகாண்டு, 
அந்தக்கால்களி்ல அணிந்துள்ள 

் த ழ ர யி ன  வ ா ய் ் ் ா ன ற 
ச த ங ழ க க ள்  ஒ லி ச ய ழு ப் ் 
நடந்துவந்துசகாண்டிருக்கும் என மக்ை! 
்்ாரயாழைழய ஒத்த வீர்ை, இங்க 
வா!

சசம்ம்ல! அைகி்ல நீ உன தந்ழதழயப் 
்்ால இருந்தாலும், உைது தந்ழதயின 
சசய்ழககளி்ல உைக்கு ஏற்றழவ 
எழவ என்ழத எனனிடம் ்கட்டறிந்து 
அழவகளில் மட்டு்ம நீ அவழரப்்்ால 
இருக்க்வண்டும். ்கா்ஙசகாண்டு 
வருகினற ்ழகவழரப் ்்ாரக்களத்தி்ல 
எதிரசகாண்டு சவற்றிச்றுவதில் 
அவழரப்்்ால்வ நீயும் இருப்்ாயாக. 
ஆைால்,

ச்ருழமக்குரியவ்ை! அவ்ராடு 
ஒ ன று க ல ந் து வி ட்் ட ா ம்  எ ன று 
உணரந்தவரகளின ்தாள்கள் சமலிந்து 
து ன ் ம ழ ட யு ம ாறு  அ வ ரக ழ ளக் 
ழகவிட்டுச் சசல்வதி்ல நீ உன 
தந்ழதழயப் ்்ால் இருக்கா்த.

ஒரு்க்கம் சாராமல், கதிரவழைப்்்ால 
நீ தி த வ ற ா து  ச ச ம் ழ ம ய ா க 
ஆட்சிசசய்வதி்ல நீ அவழரப்்்ால்வ 
விளஙகு. ஆைால், ஒழுக்கத்தில் சிறந்த 
மழைவிழய காற்றிைால் உதிரந்த 
மலரகழளப்்்ால, வாடி வதஙகவிட்டுப் 
் ர த் ழ த ய ரி ட ம்  ச ச ல் லு கி ன ற 
தனழமயி்ல நீ அவழர ஒத்திருக்கா்த.

தனழை விரும்பி வந்தவரகளுக்கு 
அழிவற்ற உயரந்த ச்ாருட்கழள 
வைஙகுவதில் நீ தந்ழதழயப்்்ால்வ 
விளஙகு. ஆைால் ச்ருழமக்குரிய 

என மக்ை! உனதந்ழதழயப்்்ால, 
காதலித்த சமனழமயாை மஙழகயழரத் 
துன்த்தி்ல வாடவிட்டுச் சசல்கினற 
சசய்ழகயிழை மட்டும் நீ சசய்யா்த.

திறன அல்லாத சசயல்கழளச் 
ச ச ய் ய ா ் த  எ ன று  ந ா ன 
ச ச ா ல் லி க் ச க ா ண் டி ரு க் கி ் ற ன , 
அப்்டியிருந்தும், மகன இல்லாதவன 
ச்ற்ற இந்த மகன யாழரப்்ாரத்துச் 
சிரிக்கிறான?

(தந்ழத சசால்கிறார)அைகுள்ளவ்ள! 
மற்றவரகளிடம் மைழத அழலயவிடாத 
எனனிடம் ஏதாவது தவறு உள்ளதா? 
மகழைப் பிடித்துக்சகாண்டிராமல் 
அவழை எனனிடம் வருவதற்கு விட்டுவிடு.

 இவசைாரு கீழ்மகன. “உைது 
தந்ழதயிடம் நீ சசல்லக்கூடாது” 
எனறு நான தடுத்தும் ்கட்காமல், 
எைது ழககழள உதறித்தள்ளிவிட்டு 
மழலச்சாரழல ்நாக்கிச் சிஙகக்குட்டி 
் ா ய் ந் ் த ா டு வ து ் ் ா ல ,  த ன 
தந்ழதயின அகனற மாரழ்்நாக்கி 
ஓடிச் சசனறுவிட்டா்ை, எனனி்ல 
அனபில்லாதவன ச்ற்ற இந்த மகன!
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எ தி ர ் ா ர ா த வி த ம ா  ம ழ ை யி ல் 
நழைந்துவிட்டீரகள், ஏதும் சாப்பிட்டால் 
குளிருக்கு நல்லா இருக்கு்ம எனறு 
நிழைக்கும்்்ாது, மைதில் எனசைனை 
சாப்்ாடுகள் வரும்?
இஞ்சிப்பி்ளனடி, வழட எை லிஸ்ட் நீளும். 
ஆைால் மட்டக்களப்்ானுக்கு முதலில் 
்ா்கம் வருவது மரவள்ளிக்கிைஙகு.

மரவள்ளிகிைஙழக ரசிச்சு ச்ாரிப்்தற்கும், 
ரசிச்சுச் சாப்பிடுவதற்கும் மட்டக்களப்்ாழர 
யாரும் அடிச்சுக்சகாள்ள முடியாது.

எஙக ள் ்ள்ளிக் கூட நாட்க ழள 
் சு ழ ம ய ா க் கி ய தி ல்  ம ர வ ள் ளி ப் 
ச ் ா ரி ய லு க் கு ம்  ச ் ரி ய  ் ங கு 
இருக்கினறது.

மரவள்ளிப்ச்ாரியல் எனறதும் சிறு 
துண்டுகளாக சவட்டப்்ட்ட “சிப்ஸ்” எனறு 
நிழைத்துவிடாதீரகள்.
மரவள்ளி ச்ாரிப்்து ஒரு கழல.

ச்ரிய துண்டுகளாக சவட்டி, மஞ்சளில் 
குளிப்்ாட்டி, ச்ரியசட்டி நிழறய 
எண்சணழய சகாதிக் க ழ வத் து 
அதி்ல மரவள்ளிழய ்தமாக வாட்டி 
எடுக்க ்வண்டும்.  ச்ரிய துண்டுகளின 
சவளிப்புறம் மட்டு்ம ச்ாரித்தது 
்்ால இருக்கும், அழத நசித்து விட்டால் 
உள்்ள ச்ாரித்ததற்கும் அவித்ததிற்கும் 
இழடப்்ட்ட ்தத்தில் இருக்க்வண்டும்.
ச்ாரித்த பினபும் கிைஙகின சவளிப்புறம் 
மஞ்சள் கலந்து தஙகம் ்்ால 
்ள்ளக்க்வண்டும்.

அந்தத் துண்டுகழள நசித்துப்்்ாட்டு, 
தூளும், புளிக்கழரசலும் கலந்து 
ஒரு மூடிய ்ாத்திரத்துக்குள் ்்ாட்டு 
ஒரு குலுக்குக் குலுக்கி விட்டால் 
மரவள்ளிப்ச்ாரியல் டிஷ சரடி. அப்்டி்ய 
ஒவ்சவாரு துண்டாக எடுத்து வாய்க்குள் 

ழவக்க அது தாைாக கழரந்து ்்ாகும்.

பின்ைரம் விழளயாடிவிட்டு அல்லது 
வகுப்புக்கள் முடிந்த பின நண்்ரகளாக 
்சரந்து ஏதாவது ஒரு மரவள்ளிப்ச்ாரியல் 
கழடயில் கூடிவிடு்வாம். இந்தக்கழடகள் 
சாதாரணமாக குடிழச வீடுகளில் 
இருப்்வரகளின வீட்டுக்கு சவளிப்புறமாக 
இருக்கும் சினை ஓழலக்சகாட்டழகயாக 
இருக்கும்.

ஓழலக்சகாட்டழகயும் ச்ாரித்த 
மரவள்ளிழய ழவக்க மட்டு்ம. இருந்து 
சாப்பிடுவசதல்லாம் சவளியில் இருக்கும் 
வாஙகில்தான.

நாஙகள் ்்ாகினற கழடழயத் 
தீரமானிப்்தில் இரண்டு விடயம் முக்கிய 
்ஙகு வகிக்கும். ச்ாரியல் எந்த்நரமும் 

சூடாக ஆவி ்றந்து சகாண்டு 
இருக்க ்வண்டும் கலக்கினற 
தூள் சுழவயாைதாக இருக்க 
்வண்டும். அ்நகமாக கூனி 
கலந்த தூள் ்்ாடு்வரகளின 
கழடகளுக்்க சசல்்வாம். 
ஒவ்சவாரு கஸ்டமருக்கும் 
அ்நகமாக சட்டியில் இருந்து 
இறக்கியவுடன பிசரஷாக்வ 
சகாடுப்்ாரகள். ஆறிப்்்ாைது 
ச க ா டு த் த ா ல்  அ டு த் த 
கழடக்குப்்்ாய்விடு்வாம் 

என்தால் எப்்்ாதும் சூடாக கிழடப்்து 
உறுதி. 2000 ஆண்டளவில் 50 ரூ்ாய் 
இருந்தால் 5 ்்ர சாதாரணமாக சாப்பிட்டு 
விட்டு வரலாம்.

மாட்டிறைச்சி சூப்
சகாஞ் சம் வி் சடமாை ்ாரட்டி 
எனறால், மாட்டிழறச்சிச் சூப் உடன 
ம ர வ ள் ளி ப் ச ் ா ரி ய ல்  ் வ ட் ழ ட 

rptr;re;jpud; rptQhdk;



nts;sp> etk;gu;; 23, 2018
 ,jo; - 40 09

Vrpah gTz;Nlrd; epWtdj;jpd; cgNjrpa 

MSif jpl;lj;jpd; ed;nfhilapd; 

Clhf ,e;jg; gf;fj;Jf;fhd mDruiz 

toq;fg;gLfpd;wJ

ypNahz;

"£_ø© |PºÄ'' && PÈÄ¨ ö£õ¸Ò «Ò £¯ß£õmk 
ÂÈ¨¦nºÄ£ØÔ¯ PsPõm]²® ÂØ£øÚ²®Q

©õ|Pµ \ø£UPõÚ C»zvµÛ¯À 
Ai¨£øh°»õÚ Si©UPÒ P¸zx AÔuÀ

4 ÷£ºa\ºì Põo°¾® Pmih® Pmh»õ®

£¸zvzxøÓ  |Pµ¤uõ 
©mhUPÍ¨¦ ©õ|Pµ \ø£US ÂI¯®

சமகாலத்தில் சவாலுக்குரியதாக மாறிவரும் 
பிளாஸ்டிக், ச்ாலித்தீன கழிவுகள், திண்மக் 
கழிவுகழள மீள் ்ாவழைக்குட்்டுத்தி 
சூைழலப் ்ாதுகாக்கும் ்நாக்கில் “்சுழம 
நகரவு”  எனற சதானிப் ச்ாருளில் 
கண்காட்சியும் விற்்ழையும் விழிப்புணரவும் 
ஏ ற் ் ா டு  ச ச ய் ய ப் ் ட் டு ள் ள த ா க 
மட்டக்களப்பு வி்ஷட ்தழவக்கு உட்்ட்ட 
சிறுவரகளுக்காை உதவு ஊக்க நிழலயம் 
சமனகச்ப் அறிவித்துள்ளது.

மட்டக்களப்பு மயில்வாகைம் வீதி, 
ந ா வ ற் ் க ணி யி ல்  அ ழ ம ந் து ள் ள 
்மற்்டி உதவு ஊக்கப் ்ாடசாழலயில் 
சவள்ளிக்கிைழம 23.11 .2018 காழல 9 
மணிக்கு இக்கண்காட்சி ஆரம்பித்து 
ழவக்கப்்டவுள்ளது.

சமனகச்ப் இழண இஸ்தா்கராை ரஞ்சி 
ஸ்டப்ஸ் தழலழமயில் இடம்ச்றும் 
இக்கண்காட்சிழய மட்டக்களப்பு மாநகர 
்மயர தியாகராசா சரவண்வன பிரதம 
அதிதியாகக் கலந்து சகாண்டு ஆரம்பித்து 
ழவக்கவுள்ளார.

ஆரவமுள்ள ச்ாதுமக்கள் அழைவரும் 
கண்காட்சியில் ்ஙக்ற்றி மீள் ்ாவிழை 
உற்்த்திப் ச்ாருட்கழளப் ்ாரழவட்டு 
்சுழமச் சூைலுக்காை நகரழவ ்நாக்கிய 
அணியில் இழணந்து சகாள்ளுமாறு 
அழைக்கப்்ட்டுள்ளாரகள்.
இ த ன மூ ல ம்  கி ழ ட க் க ப் ச ் று ம் 
விழிப்புணரழவக் சகாண்டு வீட்டில், 
அலுவலகத்தில், சுற்றாடலில் ச்ருகும் 
ச்ாலித்தீன பிளாஸ்டிக், திண்மக்  கழிவுப் 
ச்ாருட்கழள சூைலுக்கு இழசந்ததாக 
்யனுள்ளதாக மாற்றிக் சகாள்ள முடியும் 
எனறு எதிர்ாரக்கப்்டுகினறது.

இது மட்டக்களப்பு ்்ானற மாநகரஙகளில் 
சுற்றாடழல மிகவும் சிறப்்ாகப் ்்ணவும் 
உதவும். வி்ஷட ்தழவக்கு உட்்ட்ட 
சிறுவரகள், அவரகளின ச்ற்்றார, 
ம ா ற் று த் தி ற ை ா ளி  ஊ க் கு வி ப் பு 
்்ாத ைாசிரியரக ள் ஆகி்யாரால் 
கழிவுப் ச்ாருட்கழளக் சகாண்டு 
்நரத்தியாகச் சசய்து முடிக்கப்்ட்ட அைகிய 
ழக்வழலப்்ாடுகள் நிழறந்த ்ல  மீள் 
்ாவழைப் ச்ாருட்கள் கண்காட்சியிலும் 
விற்்ழையிலும் இடம்பிடித்துள்ளை எனறு 
சமனகச்ப் மட்டக்களப்பு ஊக்க உதவிப் 
்ாடசாழலயின முகாழமயாளர எஸ்.பி. 
பிரசனயா சதரிவித்தார.

திண்மக் கழிவுப்  ச்ாருட்ழகழள எஙகு 
சகாண்டு ்்ாய்க் குவிக்கலாம் எனறு 
தடுமாறிக் சகாண்டிருக்கும் ்வழளயில் 
இந்தத் திட்டம் சதாடஙகப்்ட்டுள்ளது 
சிறப்்ம்சம் எனறும் அவர ்மலும் கூறிைார.

ஆசிய அபிவிருத்தி மனறம் இலஙழகயின 
முக்கிய உள்ளூராட்சி சழ்களின ச்ாதுச் 
்சழவகள் குறித்த ச்ாதுமக்கள் கருத்ழத 
அறியும் முக்கிய திட்டம் ஒனழற நடத்த 
உதவி வருகினறது.

அந்தத் திட்டத்தின கீழ், மட்டக்களப்பு மாநகர 
சழ்யின ச்ாதுச் ்சழவகள் குறித்த 
மக்கள் கருத்தறியும் திட்டம் ஒனறுக்கு அது 
நிதியுதவியும், சதாழில்நுட்் உதவியும் 
வைஙகி வருகினறது.

அ ந் த த்  தி ட் ட த் தி ன ் டி ,  ம ா ந க ர 
எல்ழலக்குள் அதன ்சழவகழளப் ச்றும் 
மக்களின கருத்துக்கள் “இலத்திரனியல் 
ச்ாதுமக்கள் கருத்து அட்ழட” எனனும் 
அனசராயிட் சசயலியின உதவியுடன 
்சகரிக்கப்்டும். அதழை அடிப்்ழடயாகக் 
சகாண்்ட இனி்மல் மாநகர சழ் தைது 
்வழலத்திட்டஙகளுக்காை வரவு சசலவு 
ஒதுக்கீடுகழள திட்டமிடும் எனறார ஆசிய 
மனறத்தின சதாழில்நுட்் ஆ்லாசகராை 
எஸ். சி. சசிகரன.

்க்கசாரழ் தவிரப்்தற்காக, உதவி 
உள்ளூராட்சி ஆழணயர அலுவலகத்தின 
மூ ல ம்  1 0  ் ் ரு க் கு  இ த ற் க ாை 

்யிற்சிகள் வைஙகப்்ட்டு, அவரக்ள 
ச்ாதுமக்கள் கருத்துக்கழள இதற்காக 
ச்ற்றிருக்கிறாரகள்.
அ ழ வ  இ ப் ் ் ாது  ஆ ர ா ய ப் ் ட் டு 
வருவதாகவும், அது குறித்த அறிக்ழக 
இனனும் ஒருவார காலத்துக்குள் மாநகர 
சழ்க்கு வைஙகப்்டும் எனறும் சசிகரன 
சதரிவித்தார.

இந்தக் கருத்துக்கணிப்பு குறித்து, மக்கள் 
கணிசமாை ஆதரழவத் தந்ததாகவும், 
அவரகள் சவகு ஆரவத்துடன தமது 
கருத்துக்கழள சதரிவித்ததாகவும் சசிகரன 
குறிப்பிட்டார. உண்ழமயில் மக்களிடம் 
இருந்து இந்த கருத்துக்கணிப்புக்கு 100 வீத 
ஆதரவு கிழடத்தது எனறும் அவர கூறிைார.

இந்தத் திட்டத்துக்காை நிதியுதவிழயயும் 
சதாழில்நுட்் உதவிழயயும் ஆசிய மனறம் 
வைஙகுகினறது. 

இ் த்்ால இலஙழகயில் ஆசிய 
மனறத்திைால் உதவி வைஙகப்்டும் 
்ல உள்ளூராட்சி அழமப்புக்களுக்கும் 
இலத்திரனியல் சசயலி மூலமாை 
கருத்தறியும் ்ணி நடப்்தாகவும் சசிகரன 
கூறிைார.

இதுவழரயில், மட்டக்களப்பு மாநகர 
எல்ழலக்குள் கட்டிடஙகள் அழமப்்தற்கு 
ஆகக்குழறந்தது 6 ்்ரச்சஸ் விஸ்தீரணம் 
சகாண்ட காணி இருக்க ்வண்டும் 
எனற ஏற்்ாட்டிழை திருத்த ்வண்டும் 
எைக் சகாண்டுவரப்்ட்ட தீரமாைமாைது 

ஏகமைதாக மட்டக்களப்பு மாநகர 
சழ்யிைால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்்ட்டது.

மட்டக்களப்பு மாநகர சழ்யின 9 ஆவது 
அமரவு மாநகர முதல்வர தி.சரவண்வன 
தழலழமயில் இடம்ச்ற்றது. இதன்்ாது 
“மாநகர எல்ழலக்குள் கட்டிடஙகள் 
அழமப்்தற்கு ஆகக்குழறந்தது 6 
்்ரச்சஸ் விஸ்தீரணம் சகாண்ட காணி 
இருக்க ்வண்டும் ஆைால் தற்காலத்தின 
சைசநரிசல், பிர்தசத்தின அபிவிருத்தி 
மற்றும் மக்களின ச்ாருளாதார, சமூக 
நலழைக் கருத்தி;ற்சகாண்டு கட்டிடம் 
கட்டுவதற் காக அனுமதிக் கப்்டும், 
ஆகக்குழறந்த காணி விஸ்தீரைத்திழை 
4 ்்ரச்சஸ் ஆக மாற்றியழமக்க 
்வண்டும்” எனறு மாநகர முதல்வாரால் 
சகாண்டுவரப்்ட்ட தீரமாைமாைது சழ்யில் 

்ருத்தித்துழற நகரசழ்யின நகரபிதா 
்ஜாசசப் இருதயராஜா தழலழமயில், 
் சு ழ ம  க ா க் கு ம்  அ பி வி ரு த் தி 
திட்டஙகள் எனற சதனிப்ச்ாருளில் 
்மற்சகாள்ள்ப்்ட்ட இந்த விஐயத்தில் 
்ரு த் தித் துழற  பிரதி ந கரபிதா 
மற்றும் நகரசழ்யின உறுப்பிைரகள், 
உ த் தி ் ய ாக த் த ரக ள்  ஆ கி ் ய ாரு ம் 
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கலந்துசகாண்டைர. மட்டக்களப்பு மாநகர 
சழ்யிைால் முனசைடுக்கப்்டுகினற 
மரநடுழகத் திட்டஙகள் சதாடர்ாகவும், 
்சுழம காக்கும் அபிவிருத்தித் திட்டஙகள் 
சதாடர்ாகவும் அனு்வஙகழளயும், 
சசயனமுழறகழளயும் அறிந்துசகாள்ளும் 
்நாக்கில் இவ்விஜயத்திழை அவரகள் 
்மற்சகாண்டிருந்தைர.

குறித்த விஜயத்திழை ்மற்சகாண்டிருந்த 
குழுவிைர, மாநகர முதல்வர தியாகராஜா 
சரவண்வன தழலழமயில் நழடச்ற்ற 
க ல ந் து ழ ர ய ா ட லி லு ம் ,  ம ா ந க ர 
சழ்யிைால் மரம் நடுழக சதாடர்ாக 
இதுவழர ்மற்சகாள்ளப்்ட்டுள்ள 
திட்டஙகள் சதாடர்ாகவும், எதிரகாலத்தில் 
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மட்டக்களப்பில் வீசிய  இரண்டடாவது  
சமய அலை 

2 காலத்திற்குக்  காலம் குடி்யற்றஙகள் 
ஏற்்ட்ட ்்ாது அக்குடிகள் சகாணரந்த 
மதமும், வழி்ாடுகளும், வழி்ாட்டு 
சமாழியும்
(இது இழடக்காலம்)
பூரவீக  காலத்ழத அறிய எமக்கு 
ஆதாரஙகள் குழறவு  ஆைால்  பூரவீக  
காலத்தின எச்ச சசாச்சஙகள்  இனறும் 
எமது  ்ண்்ாட்டு மரபில் வி்சடமாகச்  
சமய வழி்ாடுகளில் காணப்்டுகினறை. 
அந்தக்காலத்ழத நாம் சரித்திரத்துக்கு 
முந்திய காலம் எைலாம். கற்காலம் எை 
மானிடவியலாளர  இதழைக் குறிப்பிடுவர,  
இதழைப் ச்ரும் கற்காலப் ்ண்்ாடு 
எைவும் அழைப்்ர. இப்்ண்்ாடு 
சதனனிந்தியாவிலும்  இலஙழகயின 
்ல ்ாகஙகளிலும்  இருந்தழமக்காை 
புழதச்ாருள் சானறுகளும் உண்டு, 
ச்ரும்்ாலும்  இது அரசு உருவாக்கம் 
இல்லாத காலம்.  இரும்பு ்ாவழைக்கு 
வராத  காலம்.

இரும்புக்காலம் ்தானறிய பினைர 
இஙகு இனசைாருவித நாகரிகம் 
உருவாகிறது,அது சவளியிலிருந்து  
மட்டக்களப்பு வந்த சமூகக் குழுக்களால் 
உருவாகினறது. நாகர  ஆட்சி இதில் 
முக்கியமாைது. அண்ழமக்காலத்தில்  
நாகர ஆட்சி, ்ண்்ாடு  சம்்ந்தமாை 
நிழறயப்  புழத  ச்ாருட்கள் எமக்குக்  
கிழடத்துள்ளை. இந்நாகராட்சியும் நாகர 
ஆட்சி சாரந்த ்ண்்ாடும் மட்டக்களப்பின 
்ல இடஙகளில் இருந் தழமயும்  
அண்ழமக்காலத்தில் கண்சடடுக்கப்்ட்ட  
கல்சவட்டுகள் புழதச்ாருட்கழள  
ஆதரமாகக் சகாண்டு ்்ராசிரியர  
்த்மநாதன  நிறுவியுள்ளார. நாகதம்பிரான  
வழி்ாடு  இக்காலத்தி்ல்ய வந்திருக்க 
்வண்டும்,  இது  ்ண்ழடய  நாக வழி்ாடு.

 இக்காலத்திற்குப் பினை்ர்ய 
இலஙழகயிற் குடி்யற்றஙகள், குறிப்்ாக 
இந் தியாவிலிருந் தும் சிறப்்ாக த் 
ச த ன னி ந் தி ய ா வி லு ரு ந் து ம்  வ ர 
ஆரம்பிக்கினறை, அப்்டி  பினைாளில் 
மட்டக்களப்புக்கு வந்த குழுவிைரகள் 
தம்்மாடு  தமது குலத் சதய்வ  
வழி்ாடுகழளயும் சகாணரந்திருக்க 
்வண்டும்.

கடல்நாச்சியம்மன, காளியம்மன, 
மாரியம்மன  ,கண்ணழகயம்மன, 
தி ச ர ௌ ் ழ த ய ம் ம ன,  ழ வ ர வ ர , 
நரசிஙக ழவரவர, சிஙகநாத ழவரவர, 
காத்தவராயன, ஹனுமார, நாகதம்பிரான, 
்ட்த்திரகாளி, ச்ரியதம்பிரான, 
்்ய்ச்சியம்மன, ்்ானற சதய்வஙகள் 
அ ந் நி ய ர   ம ட் ட க் க ள ப் பி ல் 
குடி்யறிய்்ாது இஙகு சகாணரப்்ட்ட   
சதய்வஙகளாகும்.

இவற்றுள் கண்ணகியம்மன சதய்வம் 
கஜ்ாகு மனைைால்  இலஙழகக்குக் 
சகாணரப்்ட்டு, பினைர  மட்டக்களப்புக்கு   
அறிமுகப்்டுத்தப்்ட்ட சதய்வம் எனு்மார 

கருத்தும் உண்டு. இழவ தமிழ் நாட்டிலும்  
்கரளாவிலும்  சதலுஙகு நாட்டிலும்  
தமக்சகைத் தனித்தனி  வரலாறுசகாண்ட  
சதய்வஙகளாயிருந்தை. அந்த வரலாற்றுக் 
கழதகளுட்ை்ய  அழவ இஙகு வந்தை.

இ ழ வ  த ம க் ச க ை  வ ழி ் ா ட் டு 
முழறகழளயும்  துதிப்  ்ாடல்கழளயும் 
ச க ா ண் டி ரு ந் த ை .  அ ழ வ 
கிராமஙகளில்  சதய்வஙகளாக 
ழ வ க் க ப் ் ட் ட் ் ா து  உ ள் ளு ர ப் 
புலவரகள் அந்தத் சதய்வஙகளுக்காை 
துதிப்்ாடல்கழளப்்ாடிக் சகாடுத்தைர, 
மட்டக்களப்பிலுள்ள  இச் இறு 
சதய்வஙகழளயும், அவற்றிற்காை 
்ாடல்கழளயும் சிதம்்ரப்பிள்ழள 
என்ார ்திப்பித்த மஹாமாரித் ்தவி 
திவ்விய கரணி எனும் நூலில் காணலாம். 
அது்வார மிக முக்கிய நூலாகும்

வழிபடாடடு முலை
----------------------------------------- 

இவ்வழி்ாடுகழளச் சசய்்தார  பூசாரிமார 
எை அழைக்கப் ்ட்டைர. வழி்ாடு சசய்ய 
சில விதிமுழறகள்  இருந்தை, இவ்விதி 
முழறகழளக் கூறும் நூல்கள் ்த்தாசிகள்  
எை அழைக்கப்்ட்டை, ்த்ததிகளின  
கிராமிய வடிவம்  ் த்தாசிகள். காளியம்மன, 
மாரியம்மன, கண்ணகியம்மன,  ழவரவர 
முதாலாம் சதய்வஙகளுக்கு தனித்தனிப் 
்த்தாசிகள் இருந்தை.

 கும்்ம் ழவத்தல் என்து இவ்வழி்ாட்டின 
முக்கிய  அம்சமாகும். அட்சரம் கீறி 
அதன்மல் கும்்ம் ழவக்கப்்டும், கும்்ம் 
சசய்யும் முழற அதழை ஆவாகைம் 
சசய்து பீடத்தில் ழவக்கும் முழற 
என்ைவும் கும்்த்திற்கு முனைால் மழட 
ழவக்கும் முழற என்ைவும்,  ்காவிற்்டி 
கடக்கும் முழற,  பூழச ்ண்ணும் முழற 
என்ைவும் ஒரு சட்டதிட்டத்துக்குள் 
வந்தழமழய இப்்த்தாசிகள்  காட்டி 
நிற்கினறை.

மந்திரம் உழரத்து  சதய்வஙகழள  மனித 
உடலில்  வரப்்ண்ணல்,  வந்த உருழவ 
்தாத்திரப் ்ாடல்கள் ்ாடி, அம்மனித 
உடலில்  தஙக ழவத்தல். அட்சரம் கீறி  
அதன மீது  மழட ழவத்தல்  என்ை  
வழி்ாட்டு முழறகளாகும். இழவ 
முந்திய வழி்ாட்டு  முழறகளிலிருந்து  
்வறாைழவ

தெயவ  உருவங்கள்
--------------------------------------------------
இவ்வழி்ாட்டு முழறயில் ஆகம 
விதிகளுக்குட்்ட்ட  சதய்வஙகள் 
் ் ால்  ச த ய் வ  வி க் கி ரக ங க ள்  
இருக்கவில்ழல,அதற்குப்்திலாக  மூல 

ஸ்தாைத்தில்  ழவரவராயின  சூலமும் 
கும்்மும்  ழவக்கப்்ட்டை.

காளி,  மாரி  எனற  ச்ண் 
சதய்வஙகளாயின  கும்்ம் சூலத்துடன  
முகக்கழளயும்  ழவக்கப்்ட்டது. 
முகக்கழள என்து  சசம்புத்  தகட்டிைால் 
சசய்யப்்ட்ட  ஓர ச்ண் முகமாகும். 
அம்முகத்தின கீழ் கம்புகழளக் கீழ்  
்நாக்கி வரிழசயாக இறுக்கிக்  கட்டி   
அடுக்கி   அதில் ்சழலகழள  மடித்துச்   
சாத்தி அப்ச்ண் முகம் ்ாவாழட கட்டி 
இருப்்து ்்ானற ஒரு உருத்்தாற்றம் 
உருவாக்கப் ்ட்டிருக்கும். ்தாற்றத்ழத  
்வப்பிழலயாலும்   மலரகளாலும் ்மலும் 
அைகு்டுத்துவர. இது சுவாமிக்கு அடுக்கு 
சாத்துவது ்்ால இருக்கும், இது  ்காவில் 
மூல ஸ்தாைத்தில் ழவக்கப்்ட்டது  
பூசகரும்  ஒருவராைார.

இயற்ழகயாக  அம்மழை  அலஙகரித்தல்

சி ல  ச ் ண் ச த ய் வ  வ ண க் க க் 
்காவில்களில் முகக்கழளழய ழவத்து  
அதற்கு அட்டியலாக  வாழைப்்ைச் சீப்பும் 
ஸ்தைஙகளாஙிரண்டு இளம் ்தநீரக் 
குரும்ழ்களும், கூந்தலாக கமுகம் பூ  
மடலும்,  ்சழலயாக ்வப்பிழலயும் 
அணிவர. அவ்வுரு ஒரு ச்ண்்்ால 
காட்சிதரும். ஒருவழகயில் இயற்ழகழயத் 
சதய்வமாக உருவகித்த ்ண்ழடய 
தாந்திரீக மத வழி்ாடு இது எைலாம்.   
துதிப்்ாடல்களும் மந்திரஙகளும் தமிழ் 
சமாழியி்ல்ய இருந்தை. ஒருவழகத் 
தமிழ் வழி்ாடு இது, ஆரிய மதம்்்ால 
சதய்வத்திற்கும்  மனிதருக்குமிழட்ய  
இழடத்தரகராக பிராமணக் குருக்கள் 
இஙகு இரு க் கவில்ழல. மனிதர 
உடலில்  வந்து புகுந்ததாக எண்ணிய   
சதய்வஙகளாை காளி, மாரி, ழவரவர  
்்ானற  சதய்வஙகளுடன பூசாரியாரின 
உதவியுடன ்க்தரகள் ்்சிைர,  
குழறகழளக்  கூறிைர. உரிழமயுடன 
சண்ழடகூட இட்டைர. அது ஒரு வித 
சநருக்கமாை வழி்ாட்டு முழற.

இக் ்காவில்கள் வருடம் ்தாறும் 
திறக்கப்்ட்டை.  ஏழு நாள். அல்லது 
் த் து  ந ா ட் க ளு க் கு  ச ட ங கு க ள் 
நடத்தப்்ட்டை, சடஙகின இறுதிநாள் 
்லிசகாடுத்தலாக அல்லது தீப்்ாய்தலாக 
அல்லது  கடலாடுதலாக  அல்லது 
்ள்ளயம்  சகாடுத்தலாக (ச்ரும் 
்சாறு) ச்ரும்காட்சிப்்ண்பு  சகாண்ட  
அழைவழரயும் இழணக்கும் ஒரு 
ச்ருவிைாவாக  அழமயும்.  ்தர 
திருவிைாக்கள் இல்ழல அழவ பினைால் 
வந்தழவ. இஙகு ்ழறயும் உடுக்கும் 
பிரதாை வாத்தியமாகும். மந்திரஙகள் 
உடுக்சகாலியுடன சசால்லப்்ட்டு, 
சதய்வஙகள்  சதய்வக்காரருக்கு 
உரு் வ ற் ற ப் ் டு ம்,   கு றி ப் பி ட் ட  
சதய்வம்  அத்சதய்வக் காரரில்  

வந்த    பின ்ழறயுடன ஆட்டம் 
சதாடரும். இத்சதய்வக்காரர ழககளில் 

சிலம்்ணிந்திருப்்ர. உடுக்சகாலி,  ்ழற 
ஒலி  சிலம்ச்ாலி  கலந்து ்ாரப்்்ாரின 
நாடி நரம்ச்ல்லாம் முறுக்்கற்றி ஒருவித 
்ரவச நிழலழய ஏற்்டுத்தும். ஆடலும் 
்ாடலுமாக  அவ்வழி்ாட்டு முழற  
அழமயும்.

இவ்வணக்க முழறகளும் அழவ  
சம்்ந்தமாை  ்த்தாசிகளும்,  வழி்ாட்டு  
முழறகளாை  கும்்ஙகள்,  ஆடல்கள்,  
மந்திரஙகள்,  துதிப்்ாடல்கள் என்ைவும்  
இஙகு ஏற்கை்வ  இருந்த  புராதை 
வழி்ாட்டு முழறகழளப்்ாதித்தை.  
வந்த குடிகள்  சதாழிநுட்்த்திலும் 
ச்ாருளாதாரத்திலும்  வளரச்சியழடந்த 
சமூகஙகள் ஆைழமயிைால்  இஙகு  
வாழ்ந்த  பூரவீக   குடிகள்    வந்தவற்ழறத் 
தம்முடன இழணத்தைர.  ஒரு வித  
்ண்ழடய  கலாசார    ்மல் ஆதிக்கம் 
இதுசவைலாம்.

சசழுழமயுடன  இருந்த வழி்ாட்டு 
மு ழ ற க ளு ட ன  இ ன ச ை ா ரு 
சசழுழமயாை  வழி்ாட்டு முழறகள் 
இழணழகயில்  இருந்ததும் வந்ததும் 
கலந்து இனசைானழற ஏற்்டுத்தும்.  
இதழைச் சிந்தீஸிஸிஸ் என்ர...இது்வ 
அனறு நடந்்தறியது.  இரண்டும் 
இழணந்தை, புராதை  சதய்வஙகள்  
சிலவற்ழற வந் த சதய்வஙகள் 
இழணத்துக்சகாண்டை, வழி்ாட்டு  
முழறகளிலும் இது நடந்்தறியது. புராதை 
ச்ண் சதய்வஙகள்  காளி  அம்மனின 
அல்லது  மாரி  அம்மனின   ்ரிகலத்  
சதய்வஙகளாக  (உ்  சதய்வஙகளாகக்) 
கருதப்்ட்டை,, மாறா  வதைமார 
்்ானற புராதை  ஆண்  சதய்வஙகள்   
ழவரவ்ராடு சதாடரபு்டுத்தப்்ாட்டு  
அவரின  ்ரிகல சதய்வஙகளாயிை.
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முனைதாக கடந்த ்குதியில் குறிப்பிட்ட 
வ ழி மு ழ ற க ளு ள்  கூ த் து க் க ழ ல 
முதனழமயிடம் ச்ற்றுள்ளது. கூத்து 
கழலயூடாக இதிகாச, புராண, இலக்கிய, 
வரலாற்று அறிவு கிழடத்துள்ளது, 
இ வ் வி த த் தி ல்  ம ட் ட க் க ள ப் பு ப் 
பிர்தசத்தி்ல ஆடப்்ட்டு வந்துள்ள 
கூத்துக்களின உள்ளடக்கத்திழை 
கவனிப்்து அவசியமாைது.

வாளவீமன நாடகம் அல்ல நாடகம்                   
்ாரதம் இந்திர குமாரன நாடகம் முதலியை 

இராம நாடகம் இராவ்ணசன நாடகம்           
இராமாயணம் குசலவன நாடகம் 
முதலியை

தஞ்சன ்்ார  ்ாகவத புராணம் சத்திய 
்ாமா முதலியை

வள்ளியம்மன நாடகம் கந்த புராணம்
மாரக்கண்டன நாடகம் முதலியை

சி று த்  ச த ா ண் ட ன  ந ா ட க ம்        
ச்ரியபுராணம் கண்டியரசன நாடகம்            
வரலாற்றுக்கழதகள்

பூதத்தம்பி நாடகம் முதலியை

இ வ் வி த த் தி ல்  கூ த் து க் க ழ ல 
்்ானறு வாய்சமாழி ்ாடல்களும் 
க வ ை த் து க் கு ரி ய த ா யு ள் ள ை . 
வாய்சமாழி ்ாடல்களுள் ஊஞ்சல் 
்ாடல்கள் குறிப்பிடத்தக்கழவ - 
இத் தழகய ஊஞ் சல் ்ாடல்கள் 
இதிகாசம் சாரந்தைவாகவும் (வள்ளி 
திருமணம்) வரலாறு சாரந்தைவாகவும் 

(கட்டச்ாம்மன, கண்டியரசன, ்ண்டார 
வனனியன ஒல்லாந்தர ்ழடசயடுப்பு, 
ச வ ள் ழ ள க் க ா ர ன  ச ண் ழ ட ) 
இருந்துள்ளை. இவ்வூஞ்சல் ்ாடல்கள் 
ச்ண்களாலும் ்ாடப்்ட்டு வந்துள்ளழம 
குறிப்பிடத் த க் க து.  இவ்விடத் தில் 
ஆய்வாளசராருவரின பினவரும் 
கூற்றிழை கவனிப்்்ாம்:

"ஈைத்ழத ஆண்ட கண்டியரசன 
சரித்திரத்ழத நான ஏைாம் வயதில் 
ஊஞ்சல் ்ாட்ழடக் ்கட்்ட அறிந்து 
சகாண்்டன. அது ்்ால்வ புராணக் 
கழதகள் வரலாற்று சம்்வஙகள், ஊஞ்சல் 
்ாட்டுக்கள் மூலம் ் ்ாதிக்கப்்டுகினறை.”
ஊஞ்சல் ் ாடல்கள் ் ்ானறு அம்மாழைப் 
்ாடல்களும் சிறப்பிடம் ச்ற்றுள்ளை. 
அம்மாழைப் ்ாடல் வடிவஙகழள 
் ய ன ் டு த் தி  இ ய ற் ற ப் ் ட் டு ள் ள 
இலக்கியஙகள் வீடுகளிலும் (்ாரத 
அம்மாழை, இராமர அம்மாழை) 
மரணச் சடஙகுகளிலும் (ழவகுந்த 
அம்மாழை) ்ாடப்்ட்டு வந்துள்ளழம 

மட்டக்களப்புப் பிர்தச நீண்ட கால 
்ாரம்்ரியமாகும். எடுத்து காட்டாக 
்ாரத அம்மாழையின காலம் கி.பி. 
16ம் நூற்றாண்டின முற்்குதி ஆகிறது. 
முஸ்லிம் மக்கள் மத்தியி்ல ்ாடப்்ட்டு 
வந்துள்ள இசுவா அம்மாழையின காலம் 
18ம் நூற்றாண்டாகும். தவிர வாய்சமாழிப் 
்ாடல்கள் வரிழசயில் அடஙகும் 
தாலாட்டு ்ாடல்கள், வழி நழடச் சிந்துகள், 
விழளயாட்டுப் ் ாடல்கள் முதலியவற்றின 
முக்கியத்துவமும் ்மற்குறித்த விதத்தில் 
குழறத்து மதிப்பிடக் கூடியைவல்ல.

ஊரி்ல நிகழும் முக்கிய சம்்வஙகள் 
(புயல், சவள்ளப் ச்ருக்கு) புதுழமகள் 
(இஙகினியாக ல நீரத் ் த க் கம்) 
முதலியைவற்ழற அவ்வப்்்ாது 
்ாடல்களாக இயற்றி, ஊர மக்கள் 
மத்தியிலும், ச்ாது இடஙகளிலும் 
்காயில்களிலும் ்ாடி வந்துள்ள வாய் 
சமாழிப் புலவரகளின ்ாரம்்ரியமும் 
மட்டக்களப்பு பிர்தசத்தி்ல நீண்ட 
காலமாக நிலவி வந் துள்ளழம 
வற்புறுத்தப்்ட ்வண்டிய்த. இத்தழகய 
புலவரகள் இயற்றிய ்ாடல்களுள் ்ழைய 

ஏட்டுப் பிரதிகளிலும் நூல்களிலும் உள்ள 
வரலாற்ழற அம்மாழையி்ல ் ாடிப் ் ாமர 
மக்களும் அறியச் சசய்யும் ்நாக்குடன 
க னைனகு ட ா  சி த ம் ் ர பி ள்ழ ள ப் 
புலவர ்ாடிய மட்டக்களப்பு வரலாற்று 
அம்மாழை நுணுகிக் கவனிக்கப்்ட 
்வண்டியசதானறாகும்.

கு றி ப் ் ா க  ச ் ா து ம க் க ழ ள 
மைஙசகாண்டு, அவரகள் முனனிழலயில் 
்ாடப்்டும் ்நாக்குடன அவரகழளக் 
கவரும் வித த் திலும் நூல்கழள 
இயற்றும் வைக்கமும் மட்டக்களப்பு 
பி்தசத்தி்ல இருந்து வந்துள்ளழம 
மைஙசகாள்ளத்தக்கது. ஆரம்்த்தி்ல 
குறிப்பிட்டுள்ள எண்சணய்ச் சிந்து, 
சிறுவரகள் மத்தியி்ல நல்சலாழுக்கம் 
த ா ய் ் ாச ம் ,  க ல் வி யி ன  சி ற ப் பு 
என்வற்ழற இளம் ்ருவத்தி்ல்ய 
ஏற்்டுத்தும் ்நாக்குடன இயற்றப்்ட்டழம 
விதந்துழரக்கற்தக்கது.

இ று தி ய ாக  கூத் து க்  க ழ ல யி ன 
முக்கியத்துவம் ்ற்றி இனசைாரு 
விடயமும் இவ் இடத்தில் வற்புறுத்த 
்வண்டியுள்ளது. அதாவது, ஊர மக்கள் 
மத்தியி்ல சமூக ஒருழமப்்ாடு, 
கூட்டுப் ச்ாறுப்பு, திட்டமிட்டுச் 
ச ச ய ற் ் டு ம ா ற் ற ல்  மு த லி ய ை 
உருவாவதற்கும் கூத்து ச்ருந்துழண 
புரிந்து வந்துள்ளசதன்்த அதுவாகும்.

சுருஙக க் கூறின, மட்டக் க ளப்பு 
பிர்தசத்தில் நிலவி வந்த சசவி்யறல் 
கல்வி முழறயின முக்கியத்துவம் ஏழைய 
பிர்தசஙகழள விட அதிகமாைது 
என்தில் தவறில்ழல

கல்முழை கார்மல் ்ற்றிமா கல்லூரியின 
ஓய்வுநிழல சி்ரஸ்ட இரசாயைவியல் 
ஆசிரிழய சசல்வி தஙகராஜா ்நசராணி 
அ வ ரக ளி ன  ந ல் ல ட க் க ம்  க ட ந் த 
சசவ்வாய்க்கிைழம காழரதீவு இந்து 
மயாைத்தில் நழடச்றவுள்ளது.

மாணவரகளாலும் ஏழை்யாராலும் 
உள்ளனபுடன ்நசிக்கப்்ட்டுவந்த  சசல்வி 
த.்நசராணி ஆசிரிழய ்ாயிறு(18) 
அதிகாழல  இயற்ழகசயய்திய சசய்தி 
அவர கற்பித்த கல்முழை கார்மல் 
்ற்றிமாக் கல்லூரிக்கு மாத்திரமல்ல அவர 
பிறந்த காழரதீவுக்கு மாத்திரமல்ல இந்நாள் 
கல்விச்சமூகத்திற்கு ்ாரிய இைப்்ாக 
இருந்திருக்கும் என்தில் ஐயமில்ழல.
இவர, காழரதீவில் முத்தமிழ்வித்தகர சுவாமி 
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விபுலாநந்த அடிகளார பிறந்த வீட்டிற்கு 
முனைாள் இருந்த வீட்டில் பிறந்த  தஙகராஜா 
்நசம்மா தம்்தியிைரின சி்ரஸ்ட 
புதல்வியாவார. இவர ் நசராசா, ் நசரஞ்சினி, 
்நசராமன, ்நசராதா, ்நசராகவன 
எனும் ச்காதர ச்காதரிகளுடன 
வாழ்ந்துவந்தார. சிறுவயதி்ல்ய உடல் 
நிழல சீரில்லாத்்ாதும் இவர, கல்வியில் 
மிகவும் ஆரவமாக இருந்துவந்தார. அவர  
கிைக்கு ்ல்கழலக்கைகத்தில் தைது 
விஞ்்ாைமாணிப்்ட்டத்ழதப் பூரத்தி 
சசய்து இறுதிவழர கல்முழை கார்மல் 
்ாத்திமாக்கல்லூரியில் கற்பித்துவந்தார.

ஆசிய ்சழவழய இழணந்த ஆசிரிழய 
்நசராணியிைால் அச்்சழவ மகத்துவம் 
ச்ற்றது எனறு சசானைால் மிழகயில்ழல. 
இரசாயைவியல் எனறால் ்நசராணி : 
்நசராணி எனறால் இரசாயைவியல் எனறு 
கூறுமளவிற்கு புகழ்விளஙகிய ஆசிரிழய 
அவர.

கல்முழை ்ாத்திமாக்கல்லூரி அதி்ர வண. 
ச்கா. எஸ்.எ.ஜ.மத்தியு அடிகளார இந்த 
ஆசிரிழயயின ்சழவயப்்ாராட்டி ்ாராட்டு 
மலசரானழற அச்சுவாகை்மற்றிைார.

துழறநீலாவழணழய பிறப்பிடமாகவும் தற்்்ாது மட்டக்களப்ழ் 
வசிப்பிடமாகவும் சகாண்ட ஆறுமுகம் மதியைகன அகில இலஙழக 
சமாதாை நீதவாைாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட நீதவான நீதிமனற 
நீதி்தி எம்.ஐ.எம். றிஸ்வி முனனிழலயில் சத்தியப்பிரமாணம் 
சசய்து சகாண்டார.  ஆறுமுகம் ்கவதி ஆகி்யாரின மகனும் 
்்ராதழைப்்ல்கழலக்கைகத்தின ்ட்டதாரியுமாைஇ இவர மட் 
துழறநீலாவழை மகாவித்தியாலயம் மட்ஃசிவாைந்தா மகாவித்தியாலயம் 

கல்முழை கார்மல் ்ாத்திமா கல்லுரி கல்முழைஃசவஸ்லி உயரதரப்்ாடசாழல 
ஆகியவற்றின  ்ழைய மாணவருமாவார. தைது ஆசிரியர சதாழிழல கல்முழை 
சவஸ்லி உயரதரப்்ாடசாழலயில் ஆரம்பித்த இவர தற்்்ாது மட்.வினசனட் மகளிர 
உயரதர்ாடசாழலயில் அரசறிவியல் ஆசிரியராக கடழமயாற்றுவ்தாடு ்ாடசாழல 
அபிவிருத்திச்சஙகம் முகாழமத்துவ குழு மற்றும் ்ாடசாழல ஒழுக்கக் கட்டுப்்ாட்டு குை 
உறுப்பிைராகவுமஇ; சமூக அபிவிருத்தி அழமப்பின சசயலாளராகவும் சமுக ்சழவயில் 
ஈடு்ாடுசகாண்டவராவார.

Ntj rfh njhlHr;rp... 

‰uõøu¯›ß Põ»iPÒ
P¯À öPõi ©ø»

சதாடரபு ்டுத்துகிறார.
இந்தக் கல்சவட்டு ் ற்றி மூனறு விதமாை வாசிப்புகள் இருந்தாலும் அழவ தமி்ைாடும் 
தமிைர ் ண்்ாட்்டாடு சநருஙகிய சதாடரபுள்ளதாய் உள்ளது என்து நிரு்ணமாகிறது.

கயல்சகாடி மழலயில் புராதை மனிதரகள் வாழ்ந்தற்காை வாழ்வியல் தடஙகள் 
நிழறய்வ காணப்்டுகினறை.

(இனறு இந்த வரலாற்றியல் மழலழய இடித்து கல்லுழடக்கும் முயற்சிகள் 
நழடச்றுகினறை)
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

 J.nfsuP];tud;

PõÀ£¢uõmhzvÀ •zvøµ £vzu 
A©µº µÃì AÄmì÷Põß

©mhUPÍ¨¦ ©õÁmh 
ö\¯»PzuõÀ |hzu¨£k® 

vønUPÍ[PÐUQøh°»õÚ 
ÂøÍ¯õmk¨ ÷£õmi 2018

øÁµÂÇõøÁö¯õmi¯ 
ÂøÍ¯õmk÷£õmiPÒ

மட்டுநகரின கால்்ந்தாட்டத்தில் 1980 
களில் சஜாலித்த இளம் வீரரகளுள் 
ஒருவராக ரவீஸ் எை அழைக்கப்்ட்ட ரவீஸ் 
அவுட்ஸ்்கான அவரகள் விளஙகிைார. 
இவர ஆரம்்த்தில் ்ாடுமீன ச்ாழுது 
்்ாக்குக் கைகத்தில் விழளயாடியதுடன, 
1990 களின பினைர கூளாவடி டிஸ்்கா 
கைகத்தின நிகரில்லா வீரைாகக் களமாடி 
மட்டுநகரின கால்்ந்தாட்டத்தில் டிஸ்்கா 
கைகம் முனனிழலக்கு வரக் காரணமாை 
வீரரகளுள் முதனழமயாைவராக 
விளஙகிைார.

மட்டுநகரின கால்்ந்தாட்ட வரலாற்றில் 
1990 கள் வழர மாவட்ட மட்டத்தில் உள்ள 
வீரரகழளக் சகாண்ட ்ாடுமீன கைகம், 
ழமக்கல்சமன கைகம், அனரனீஸ் கைகம், 
பி.ஆர.சி கைகம் முதலிய சில கைகஙகளின 
ஆதிக்க்ம நிலவி வந்தது. இந்த 
ஆதிக்கத்திற்குச் சவால் விடும் கைகமாக 
1990 களின ஆரம்்த்தில் டிஸ்்கா கைகம் 
தனழை சவளிப்்டுத்தியிருந்தது.

இவ்வாறு மட்டுநகரின கால்்ந்தாட்டத்தின 
வரலாற்றில் புதியசதாரு ்ாழதக்கு 
வித்திட்ட வீரரகளுள் ஒருவராக ரவீஸ் 
விளஙகிைார. ்ாடுமீன கைகத்தில் 
முனைணி வீரரகளாக களமாடிய 
ரவீஸ் மற்றும் அவருழடய நண்்ரகள் 
சிலர 1990 களின ஆரம்்த்தில் தாம் 
வாழ்ந்த பிர்தசத்ழத ழமயப்்டுத்திய 
டிஸ்்கா கைகத்திற்காக கால்்ந்தாட்டம் 
ஆடுவதற்காக புறப்்ட்ட ்்ாது 
மட்டுநகரின கால்்ந்தாட்ட வரலாற்றில் 
புதிய கவனிக்கத்தக்க அணியாக டிஸ்்கா 
கைகம் ்மற்கிளம்பியது.

1 9 90  காலப்்கு தியில் ்ாடுமீன 
கைகத்திற்குச் சவால் விடும் கைகமாக 
டிஸ்்கா களமாடியது. ்ல விறுவிறுப்்ாை 
இறுதிப் ்்ாட்டிகளில் ்ாடுமீன கைகத்ழத 
சவற்றி சகாண்டு மட்டுந கரின 
கால்்ந்தாட்டத்தில் டிஸ்்கா தனழை 
அந்நாட்களில் சவளிக்காட்டியிருந்தது. 
மட்டுநகரின கால்்ந்தாட்ட வரலாற்றில் 
1990களில் ்்சப்்ட்ட சஜ்ராஜினி 
்ா்காரத்த சவால் கிண்ணத்திற்காை 
சுற்றுப் ்்ாட்டியில் இறுதிப் ்்ாட்டியில் 
்ாடுமீன கைகத்துடன ்மாதி 4:2 எனும் 
்்றுகளால் ச்ரு சவற்றி ச்ற்ற 
டிஸ்்கா கைகத்தின சாதழையில் 
ரவீஸ் அவரகளின ஆற்றுழக சிறப்்ாக 
அழமந்திருந்தது. இனறு வழர டிஸ்்கா 
கைகத்தின ஆதிக்கம் மட்டுநகரின 
கால்்ந்தாட்டத்தில் நிலவி வருவதழைக் 
காண்கின்றாம்.

1990 களில் டிஸ்்கா கைகம் தனழை 
கால்்ந்தாட்டத்தில் முனனிழலப்்டுத்த 
மிகவும் ்ஙகளித்த முனைணி வீரராக 
ரவீஸ் அவரகள் விளஙகிைார. ்ந்ழதத் 
தைது கட்டுப்்ாட்டிற்குள் ழவத்திருந்து 
மிக ்வகமாகவும் எதிரப்்டும் வீரரகழள 
ஏமாற்றியும் முனைகரத்தும் சாதுரியமாை 
வீரராக இவர களஙகளில் ஆடுவார. ரவீஸ் 
அவரகளின கால்்ந்தாட்ட ஆற்றுழக 
மிகவும் ரசிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். 

கிறிக்கட்டில் பிராந்திய சுகாதாரத் 
திழணக்களம் சம்பியன, இரண்டாமிடம் 
- நில அளழவத் திழணக்களம்.

வழலப்்ந்தில் கல்வித் திழணக்களம் 
சம்பியன, இரண்டாமிடம் - மாவட்டச் 
சசயலகம்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டச் சசயலகத்தின 
விழளயாட்டுத் திழணக்களத்தின 
ஏ ற் ் ா ட் டி ல்  ம ா வ ட் ட  அ ர ச 
திழணக் களஙகளு க் கிழடயிலாை 
வி ழ ள ய ா ட்டு ப்  ் ் ா ட் டி  க ட ந் த 
வ ா ரத் தி லி ரு ந் து  ம ட் டு  ச வ ் ர 
ழமதாைத்தில் மாவட்ட அரச அதி்ர திரு 
மா.உதயகுமார அவரகளின தழலழமயில் 
நழடச்ற்று வருகினறது.

இப்்்ாட்டிகழள மாவட்ட விழளயாட்டு 
உத்தி்யாகத்தர திரு.்வ.ஈஸ்்ரன 
அ வ ர க ளு ம்  வி ழ ள ய ா ட் டு 

இவரின அலாதியாை ஆட்டத்ழதக் 
காண்்தற்சகன்ற ரசிகரகள் கூடுவாரகள்.

இ ந் த  ரவீ ஸ்  அ வு ட்ஸ் ் க ானி ன 
குடும்்த்திைரும் உறவிைரகளும் 
க ா ல் ் ந் த ா ட் ட த் தி ல்  க ா த ல் 
சகாண்டவரகள். இவருழடய ச்காதரரகள் 
அழைவரும் சிறந்த கால்்ந்து வீரரகள், 
இவருழடய சிறிய தந்ழதயா்ர மழறந்த 
எட்்வட் அவுட்ஸ்்கான அவரகளாவார. 
இவ்வாறு தைது குடும்்த்துடனும் 
சுற்றத்தாருடனும் கால்்ந்தாட்டம் 
ஆடி மட்டுநகருக்கு ச்ருழம ்சரத்த 
மழறந்த அந்த மகத்தாை ரவீஸ் எனும் 
வீரழை அரஙகத்தில் ்திவாக்கி 
்ா்கப்்டுத்து்வாம்.

உத்தி்யாகத்தரகளும் ஒழுஙகழமத்து 
சிறப்்ாக நடத்தி வருகினறாரகள். 
இதுவழர நழடச்ற்ற கால்்ந்தாட்டப் 
்்ாட்டியில் மட்டக்களப்பு ச்ாலிஸ் 
திழணக்கள அணியும், மாவட்டச் 
சசயலக அணியும் இறுதிப் ்்ாட்டிக்குத் 
சதரிவாகியுள்ளை. இ்த ்நரம் 
கிறிக்கட் சுற்றில் பிராந்திய சுகாதாரத் 
திழணக்கள அணி மாவட்ட நில 
அளழவத் திழணக்கள அணிழய 
சவற்றி சகாண்டு முதலிடத்ழதப் 
ச்ற்றுள்ளது. வழலப்்ந்தாட்டத்தில் 

கல்வித்திழணக்கள அணி மாவட்டச் 
சசயலக அணிழய சவற்றி சகாண்டு 
முதலிடத்ழதப் ச்ற்றுள்ளது.

தடகளப் ்்ாட்டிகள் டிசம்்ர மாதத்தில் 
நழடச்றும் எை மாவட்டச் சசயலகத் 
தகவல்கள் சதரிவிக்கினறை.

(காழரதீவு   சகா)
மட்டக்களப்பு கல்லடி சிவாநந்தா ்தசிய 
்ாடசாழல  ்ழைய மாணவர சஙகத்தின 
ழவரவிைாழவசயாட்டிய சி்நகபூரவ 
விழளயாட்டுப் ்்ாட்டிகள் நாழள 
(24) சனிக்கிைழம கல்லடி சிவாைந்தா 
ழமதாைத்தில்   நழடச்றவிருக்கினறை.

ச்ாதுக் கூட்டத்ழத சிறப்பிக்கும் 
வழகயில் அழமந்த ்ாடசாழல 
ம ா ண வ ர க ளு க் கு ம்  ் ழ ை ய 
மாணவரகளுக்குமாை சி்ைகபூரவ 
முன்ைாடி விழளயாட்டுப் ் ்ாட்டி நிகழ்வு 
நாழள சனிக்கிைழம நழடச்றுகிறது. 

காழல மு.் 08.30 மணியளவில்  கிரிக்கட் 
்்ாட்டியும் பி.் 04.30 மணியளவில் 
உ ழ த ் ந் த ா ட் ட ப்  ் ் ா ட் டி யு ம் 

நழடச்றவிருக்கிறது.

மறுநாள் ்ழைய மாணவர சஙகத்தின 
தழலவர முரு் க சு முரு க் வல் 
தழலழமயில் நழடச்றவிருக்கும் 
60 வது வருடாந்த ச்ாதுக்கூட்டம் 
ம ற் று ம்  ழ வ ரவி ை ா  நி க ழ் வு க ள் 
நழடச்றவிருக்கினறை.

இராமகிருஸ்ணமிஷன மட்டு. மாநில 
முதல்வர ஸ்ரீமத் சுவாமி தக்ஸயாைந்தா 
ஜீயின ஆசியுடன அனழறய நிகழ்வுகள் 
யாவும் நழடச்றவுள்ளை.
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vOj;J

xt;nthU tpdhTf;Fk; rupahd tpilia vOjp mDg;Gk; Kjy; 
%d;W  ntw;wpahsu;fSf;Fg; guprpy; toq;fg;gLk;. KbTj; jpfjp : 
29.11.2018.

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

Ntw;Wik -tpil• gpd;tUk; tpdhf;fSf;Fupa rupahd tpiliaj; njupTnra;f.

1. gpd;tUtdtw;Ws; mfr;Rl;L

 (1) ,J  (2) vJ       (3) md;G   (4) mf;fhyk;

2. gpd;tUtdtw;Ws; mftpdh

 (1) tUtPuh (2) NghtPNuh (3) Vd;  (4) nra;thNd

3. gpd;tUtdtw;Ws; ffuk; NtWgl;L xypg;gJ

 (1) fk;G  (2) gf;fk; (3) Nfhyk; (4) Kfk;

4. gpd;tUtdtw;Ws; capusngil

 (1) xuP,  (2) mk;k;kh (3) jltp (4) miyI

5. gpd;tUtdtw;Ws; xw;wsngil my;yhjJ

 (1) m//F (2) ngha;a;fs; (3) xw;w;W (4) ,yq;q;F

6. Ifhuf; FWf;fj;jpd; khj;jpiu

 (1) ,uz;L khj;jpiu (2) xU khj;jpiu   (3) miu khj;jpiu 

 (4) fhy; khj;jpiu

7. gpd;tUtdtw;Ws; capu;j;njhlu;f; Fw;wpaYfuq;fs;

 (1) kpsF> tuT  (2) MW> njupT    (3) md;G> mYg;G 

 (4) fapW> fLF

8. td;nwhlu;f; Fw;wpaYfuk; 

 (1) gw;W   (2) gz;G (3) gaW (4) ge;J

 

9. nghUj;jkw;w nrhw;nwhFjp ,lk;ngw;wpUg;gJ

 (1) ,ilj;njhlu;f; Fw;wpaYfuk;  : khu;G> rhy;G> nra;J. 

 (2) Gwr;Rl;L   : mt;tplk;> ,k;kuk;> ,t;tPjp  

 (3) Ifhuf; FWf;fk;  : fiyQu;> kio> tisak;.  

  (4) cldpiy nka;k;kaf;fk; : gUg;G> czu;T> tpisr;ry;

10. nghUj;jkhd nrhw;nwhFjp ,lk;ngw;wpUg;gJ

 (1) rhu;ngOj;J  : Fw;wpaypfuk;> Ma;jk;> Ma;jf; FWf;fk;

 (2) Ntw;Wepiy nka;k;kaf;fk; : fd;W> gz;G> fyf;F

 (3) vOj;Jg; gpio nfhz;lJ : <u;f;F> rtu;f;fhuk;> Kaw;r;rp  

 (4) nkhopf;F Kjypy; tUk; vOj;J : kh> yh> th 

11. gpd;tUtdtw;Ws; Kw;wpaYfuk;   

 (1) fwq;F (2) fuT  (3) fspW (4) jbg;G

12. fspW vd;gJ

 (1) Kw;wpaYfuk;    (2) ,ilj;njhlu;f; Fw;wpaYfuk;; 

 (3) capu;j;njhlu;f; Fw;wpaYfuk;; (4) td;nwhlu;f; Fw;wpaYfuk;

13. 'nja;tk; njhohms; vd;gjpy; te;Js;s capusngilapy; msngLj;j 

   vOj;J

 (1) oh  (2) m  (3) njh  (4) M

14. $l;Lapu;fs;

 (1) m> , (2) m> xs (3) I> xs (4) I> M

15. KjnyOj;Jf;fspd; vz;zpf;if

 (1) 30  (2) 18  (3) 12  (4) 5

‘Ntw;Wik’ vd;Dk; jiyg;gpy; nrd;w thu muq;fj;jpy; Nfl;fg;gl;l 
gjpide;J tpdhf;fSf;Fk; vtUk; KOikahfr; rupahd 
tpilaspf;ftpy;iy. rupahd tpil ,Njh :

,yq;ifapd; [dhjpgjpfs;

ngaH gjtpf;fhyk;

1. tpy;ypak; Nfhgy;yht  1972 – 1978
2. N[.MH.[atHj;jd 1978 – 1989
3. uzrpq;f gpNukjh] 1989 – 1993
4. B.gp.tpN[Jq;f 1993 – 1994
5. re;jphpf;fh gz;lhuehaf;fFkhuJq;f 1994 – 2005
6. kfpe;j uh[gf;r 2005 –2015
6. ikj;jphpghy =Nrd 2015–

,yq;ifapd; gpujkh;fs;

ngaH gjtpf;fhyk;

1. b.v];.Nrdhehaf;f    1948 – 1952
2. ll;yp Nrdhehaf;f    1952 – 1953> 1960> 1965 – 1970
3. N[hd; nfhj;jyhty    1953 – 1956
4. S.W.R.D.gz;lhuehaf;fh   1956 – 1959
5. W.jfehaf;f     1959 – 1960
6. =khNth gz;lhuehaf;f    1960 – 1965>1970-1977>1994-2000
7. J.R.n[ath;j;jdh      1977 – 1978
8. uzrpq;f gpNukjhrh    1978 – 1989
9. D.Ptp[aJq;f     1989 – 1993
10. uzpy; tpf;fpukrpq;f    1993 – 1994> 2000 – 2004
11. re;jphpfh gz;lhuehaf FkhuJq;f 1994 – 2000
12. kfpe;j uh[gf;\     2004 – 2005
13. ,uj;drpwp tpf;fpukehaf;fh   2005 – 2010
14. D.Mn[auj;d     2010 –2015
14. uzpy; tpf;ukrpq;f    2015–

,yq;ifapy; toq;fg;gLk; tpUJfs;

• tp];t fPh;j;jp = jphprpq;ffshjP\;tu

• tp];t fPh;j;jp kja #hp [d gpurhj

• = Nuhfz [duQ;rd (ky;tj;J gPlk; toq;FtJ)

• `hpj;j rk;khd - #oiy ghJfhg;gtUf;F toq;fg;gLfpwJ.

• rurtpa – rpdpkh JiwapdUf;F toq;fg;gLfpwJ.

 1. (2)  6. (4)  11. (2)  
 2. (1)  7. (4)  12. (4)  
 3. (4)  8. (1)  13. (3)  
 4. (1)  9. (2)  14. (4)  
 5. (3)      10. (4)  15. (2)   
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தகவல் ்சகரித்தல், கண்காணிததல், 
மதிப்பீடு, ஆராச்சி

மது்ாவழையற்ற சமூகத்ழத உருவாக்கும் 
்நாக்குடன மது்ாவழை குறித்த 
தகவல் ்சகரித்தல், கண்காணித்தல், 
மதிப்பீடு, ஆராச்சி என்வற்ழற 
நழடமுழறப்்டுத்துதல்.

மது்ாைஙகளின விற்்ழையில் உள்ள 
எல்லா வழககள், அவற்றின விழலகள் 
என்வற்ழற கிரமமாக பிரசுரிப்்தற்காை 
நடவடிக்ழககழள ்மற்சகாள்ளுதல்.     
மது்ாைவழககளின சகாள்ளவு, 
இறக்குமதி, ஏற்றுமதி, வருமாைம் என்ை  
குறித்த      தகவல்கழள அரச அழமப்புகள் 
மூலமாக ச்ற்றுக்சகாள்வதுடன 
அவற்ழற      கண்காணிப்்தற்காை 
நடவடிக்கழககழள ்மற்சகாள்ளல்.    
ம து ் ா வ ழ ை ய ா ல்  ஏ ற் ் டுகி ன ற 
வி்த்துக்கள், வனமுழறகள், ஈரல்கருகல் 
்நாய்,     தற்சகாழல 
மரணஙகள், 

த ற் ச க ா ழ ல 
முயற்சிகள் என்ை குறித்த தகவல்கழள 
உரிய     ்நரத்தில் கண்காணித்து 
்சகரித்துக் சகாள்ளுதல்.    நாட்டின 
ச்ாருளாதாரத்திற்கு மது்ாவழையில் 
கிழடக்கினற இலா்ம் அத்துடன 
அதன தீவிழைகளால் ஏற்்டுகினற 
சசலவு அடஙகலாக நிகர ச்ாருளாதார 
ந ன ழ ம க ள்  எ ன ை ச வ ன ் ழ த 
கண்டறிதல். ஆய்வு அழமப்புகள், அரச 
ஆய்வு முழறகள், ்ல்கழலக்கைகஙகள் 
மூலமாக மது்ாவழை குறித் த 
ஆராச்சிகளிற்காை ்டிமுழறகழள 
ஏற்்டுத்துதல்.   இலஙழகக்காை 
மது்ாவழை கட்டுப்்ாடு சகாள்ழக 
அமுலாக்கத்தின ்்ாது உலக   வரத்தகம், 
ஏழைய உடன்டிக்கழககள் என்வற்ற 
நழடமுழறப்்டுத் துவதில் உள்ள 
தழடகழள கண்டறிதல்.

புனர்வாழ்வு அளித்து, ஆதர்ளிக்கும் 
ப�வாறி முறைகறை ்லுப�டுத்தல்.

ம து ் ா வ ழ ை யி ல்  ஏ ற் ் டு கி ன ற 
தீ விழைகள் குறித் து த னிந்ர, 
குடும்்ம். சமூகம் ்தசிய அளவில் 
நடவடிக்ழககழள ்மற்சகாள்வதற்கும் 
கட்டுப்்டுத்துவதற்கும் சுகாதாரத் 
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lhf;lh;. gp. a+b uNk]; n[af;Fkh;

csey kUj;Jth;

thior;Nrid kUj;Jtkid

துழற அதன கீழ் உள்ள சவவ்்வறு 
பிரிவுகழள ்யனுழடய முழறயில் 
்யன்டுத்துவதற்காை நடவடிக்ழககழள 
்மற்சகாள்ளல்.   மது்ாவழையால் 
்ாதிக்கப்்ட்டு ்ல்்வறு உடல், உள 
பிரச்சிழைகளுடன இருக்கினற ந்ரகழள 
இைம் காணுதல், அவரகழள உரிய 
சிகிச்ழசக்கு அனுப்புதல் என்வற்றிற்கு 
சு க ா த ா ர  உ த் தி ் ய ா க ஸ் த ர க ள் 
மு ன னு ரி ழ ம  ச க ா டு த் து 
சசயற்்டுவ்தாடு, மது்ாவழைழய 
ஆ ர ம் பி க் க  மு ய ல் ் ் ா ழ ர யு ம் 
கட்டுப்்டுத்துவதற்காை நடவடிக்ழககழள 
்மற்சகாள்ளுதல். அரச,அரசசார்ற்ற, 
தனியார நிறுவைஙகளில் மது ்ாவிக்கும் 
ந்ரகளிற்காை உதவிகள் கிழடக்கும் 
வழிமுழறகழள மீளப் ்ரிசீலழை 
சசய்து அதன தரமாை ்சழவகள், 

கிழடக்கும்    வழிமுழறகள், 

ச ் ற் று க் ச க ா ள் ள க் கூ டி ய 
இடஙகள் குறித்த தகவல்களுடன 
நடவடிக்ழககள்   ்மற்சகாள்ளுதல். 
மது்ாவிப்்வரகளிற்காை உடைடி 
இழடயீடுகழள ்மற்சகாள்ளுவதற்கு 
ஆரம்் ்ராமரிப்பு நிழலயஙகள். 
சமூக வழலயழமப்பு ஊடாக நிகழ்ச்சி 
திட்டஙக ழள ்மற்சகாள்ளு த ல்.  
ம து ் ா வ ழ ை யி ல்  ஏ ற் ் டு கி ன ற 
உள்நாய்கள், ்ாலியல் ்நாய்கள், காச 
்நாய்    என்வற்ழற கண்டறிவதற்காை 
ச்ாறிமுழறகழள ஏற்்டுத்தி அவற்ழற 
நல்லமுழறயில்   அபிவிருத்தி சசய்து 
நழடமுழறப்்டுத்துதல். மாவட்டஙகள் 
்தாறும் புைரவாழ்வு நிழலயஙகழள 
நிறுவுதல்.

மது உற்பத்தி நிறுவனங்களின் 
தமலயடீுகமள கட்டுப்படுத்தல்
அரச, அரச சார்ற்ற நிறுவைஙகளின 
ம து ் ா வ ழ ை  ச த ா ட ர ் ா ை 
ச க ா ள் ழ க  அ மு ல ா க் க த் தி லு ம் 
நழடமுழறப்்டுத்துவதிலும் மது உற்்த்தி 
நிறுவைஙகளின தழலயீடுகழள 
கட்டுப்்டுத்தல். மது்ாை உற்்த்தி 
நிறுவைஙகளுடன அரச அதிகாரிகள் 
அநாவசியமாக ்சரந்து இயஙகுவழத 
கட்டுப்்டுத்தவதுடன அதிகாரிகள் 

அரசாஙகத்தின மது்ாை உற்்த்திகள் 
சதாடர்ாை தகவல்கழள மட்டும் 
ஒழுஙகழமக்கப்்ட்ட முகாழமத்துவ 
கட்டழமப்புகளுடன வைஙகு்வரகளாக 
சசயற்்டுவழத உறுதிப்்டுத்தல். 
்மற்குறிப்பிட்டுள்ள விடயத் தின 
ச வ ளி ப் ் ழ ட த்  த ன ழ ம ழ ய 
உறுதிப்்டுத்தல்.     மது்ாவழை 
சதாடர்ாக ்வழலசசய்கினற எல்லா 
அழமப்புகழளயும். ஒரு குழடயின    கீழ் 
சுகாதார அழமச்சு ஒழுஙகிழணத்து 
அ த னூ ட ா க  வி தி மு ழ ற க ழ ள , 
நழடமுழறப்்டுத்துவதற்கு சாத்தியமாை 
் ய னு ழ ட ய  ந ட வ டி க் ழ க க ழ ள 
் ம ற் ச க ா ள் ளு த ல் .  ் த சி ய 
்்ாழதப்ச்ாருள் கட்டுப்்ாட்டுச் சழ், 
மது்ாை கட்டுப்்ாடு சதாடர்ாை 
சகாள்ழகழய அமுல்்டுத்துவதற்கு 
ஏ து வ ா க  அ ந் நி று வ ை த் ழ த 
ந ல் ல மு ழ ற யி ல்  ் ல ப் ் டு த் த ல் . 
இலஙழகயின சுகாதார அழமச்சரின 
்நரடி கண்காணிப்பின கீழ் எல்லா 
துழறசாரந் த அழமப்புகழளயும் 
ஒ ருஙகிழ ணத் து ஆ் லாச ழ ைச் 
சழ் ஒனழற ஆரம்பிப்்துடன, 
ஒழுஙகாை அவற்றின ்ணிகளுக்காை 
ஆய்வறிக்ழககழள ்ரிசீலழை சசய்தல். 
மது்ாவழை கட்டுப்்ாடு சதாடர்ாை 
இக்சகாள்ழகயில் அடக்கப்்ட்டுள்ள 
சரத்துகழள நழடமுழறப்்டுவத்துவதற்கு 
்தழவயாை, நீடித்து நிழலக்ககூடிய நிதி 
வளஙகழள ச்ற்றுக்சகாள்ளல்.

ஒருகிமணப்பு பபாறிமுமற :
சுகாதார அழமச்சில் உள்ள உளநல 
்ணிப்்ாளரின ்நரடி கண்காணிப்பின 
கீழ், பிரதி சுகாதார ்சழவகள் 
்ணிப்்ாளரின ஆ்லாசழைக்கு 
அழமவாக இக்சகாள்ழக திட்டம் 
அமுல் ்டுத்தும் ்்ாது அவற்ழற 
மாகாண, மாவட்ட மட்டஙகளில் 
நி ழ ற ் வ ற் று வ த ற் க ாை  ச ச ய ன 
முழறழய மாகாண சுகாதார ்தழவகள் 
்ணிப்்ாளர, மாவட்ட சுகாதார ்சழவகள் 
்ணிமழை, உளநல ழவத்தியர / மாவட்ட 
உளநல ஒருஙகிழணப்்ாளர ஊடாக 
சசயற்்டுத்துவதற்காை ஒருஙகிழணப்பு 
குழுக்கழள நிறுவுதல்.

மது்ாவழை ்ற்றிய ஆய்வுகழள 
்மற்சகாள்ளுகினற நிறுவைஙகள், 
ஆய்வாளரகள்      ்நரடியாக்வா 

மழறமுகமாக்வா மது உற்்த்தி 
நி று வ ை ங க ளு ட ன  ச த ா ட ர பு 
ழவத்துக் சகாள்வழத தடுப்்தற்காை 
ச ாத் தி ய ம ாை  ச ச ய ற் ் ாடுக ழ ள 
இக்சகாள்ழக திட்டதிற்கு முரணாகாமல் 
நழடச்றுவழத உறுதிப்்டுத்துதல்.   
மது உற்்த் தி நிறுவைஙகளால் 
சசயற்்டுத்தப்்டுகினற எல்லாவிதமாை 
சமூக சசயற்்ாடுகழளயும் உடன 
அ மு லு க் கு  வ ரு ம்  வ ழ க யி ல் 

த வி ர ப் ் ் த ா டு ,  அ வ் வ ா ற ா ை 
் வ ழ ல த் தி ட் ட ங க ழ ள  அ ர ச , 
அரசுசாரா, தனியார அழமப்புகள் 
மூலம் முனசைடுத்தல். மது உற்்த்தி 
நி று வ ை ங க ள ா ல்  அ னு ச ர ழ ண 
சசய்யப்்ட்டு நழடச்றுகினற ச்ாதுச் 
சுகாதார, கல்வி, வரத்தகம், இழள்ர 
வி ழ ள ய ா ட் டு  து ழ ற க ளி ற் க ா ை 
சகாடுப்்ைவுகழள,முன்ைற்்ாட்டு 
சசயற்்ாடுகளின தவிரத்துக்சகாள்ளுதல் 
அல்லது  தடுத்தல்.
துமறகள் ஒழுங்கமமப்பும் நிதி 
நடவடிக்மககளும்
சுகாதார அழமச்சின ஊடாக, எல்லா 
ச்ாறுப்பு கூறக்கூடிய நிறுவைஙகழளயும் 
உள்வாஙகி மது்ாவழை கட்டுப்்ாடு 
சதாடர்ாை சகாள்ழக அமுலாக்கத்ழத 
சசயற்்டுதல்.

கண்காணித்தல், சுயபகுப்பாய்வு 
பசய்தல்
மாவட்ட , மாகாண மட்டஙகளில் 
்தசிய மது்ாவழைக் கட்டுப்்ாட்டுக் 
சகாள்ழகயில் உள்ள சரத்துகழள 
அ மு ல் ் டு த் தி ,  க ண் க ா ணி த் து 
சு ய  ் கு ப் ் ா ய் வு  ச ச ய் து 
நழடமுழறப்்டுத்துவழத பிராந்திய 
சுகாதார ்ணிப்்ாளரின கண்காணிப்பின 
கீழ் மாவட்ட உளநல ஒழுஙகிழணப்்ாளர 
்மற்சகாள்வழத, மாகாண சுகாதார 
்ணிப்்ாளர ஒழுஙகிழணத்து அதற்காை 
தரவுகழள கிரமமாக ஆய்வு சசய்து 
அவற்றிற்காை அறிக்ழககழள மத்திய 
சுகாதார அழமச்சின, இத்திட்டத்திற்கு 
் ந ர டி  ச ் ா று ப் ் ா ை  உ ள ந ல 
்ணிப்்ாளரிற்கு கிரமமாக அனுப்புதல் 
்வண்டும். ்தசிய உளநல ்ணிப்்ாளர 
இக்சகாள்ழகயில் உள்ள சரத்துகழள 
உரிய முழறயில் அமுல்்டுத்துவதற்காை, 
ச்ாருத்தமாை நடவடிக்ழககழள 
் ம ற் ச க ா ள் வ ் த ா டு ,  நீ டி த் து 
நிழலக்கக்கூடிய, மிகப்ச்ாருத்தமாை 
மீளாய்வு ச்ாறிமுழறகழள உருவாக்கி, 
்தசிய ்்ாழதப்ச்ாருள் கட்டு்ாட்டுச் 
சழ்யுடன இழணந்து இக்சகாள்ழக 
திட்டம் நழடமுழறப்்டுத்தப்்ட்ட பின, 
அதைால் ஏற்்ட்டுள்ள மாற்றஙகழள 
சரியாை முழறயில் ஆய்வு சசய்து 
கண்டறிவதற்கு ஏதுவாை, ்யனுழய 
முழறகள் அழைத்ழதயும் சசய்வதற்கு 
உறுதுழணயாக இருத்தல்.



nts;sp> etk;gu;; 23, 2018
 ,jo; - 40 15

njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... njhlHr;rp... njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... 

மந்திர முழறகழளயும் புராதை 
வழி்ாட்டு முழற  சில இடஙகளில்  
ச்ற்றுசகாண்டது. ்வட  வழி்ாட்டு 
முழறயில் கப்புகன எை்வ பூசாரிழய 
அழைப்்ர. இப்்்ாது  ்வடப் பூசாரி எனற 
புதுச் சசால்லும் வந்து ்சரந்தது.

இ ழ வ ய ா வு ம்  இ ழ ட க் க ால த் தி ல் 
நடந்்தறியைவாக இருக்கலாம். மூனறாம் 
கட்டம் இனனும் ்ல மாற்றஙகழள இந்த 
வழி்ாட்டு முழறயில் சகாணரந்தது 
அடுத்து அதழைப் ்ாரப்்்ாம்

(சதாடரும்)
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துயிலுமில்லம்,
மனைார மாவட்டத்தில் ஆட்காட்டிசவளி 
மாவீரரதுயிலுமில்லம். ்ண்டிவிரிச்சான 
மாவீரர துயிலுமில்லம்.

வ வு னி ய ா  ம ா வ ட் ட த் தி ல் 
ஈ ச் ச ங கு ள ம் ம ாவீ ர ரது யி லு மி ல் ல ம் 
தி ரு் க ாண ம ழ ல  ம ாவ ட் ட த் தி ல் 
ஆைஙகுளம ;மாவீரரதுயிலுமில்லம் தியாக 
வைம மாவீரர துயிலுமில்லம். ச்ரியகுளம் 
மாவீரர துயிலுமில்லம், உப்்ாறு மாவீரர 
துயிலுமில்லம்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தரழவ 
மாவீரர துயிலுமில்லம். தாண்டியடி மாவீரர 
துயிலுமில்லம். வாகழர கண்டலடி மாவீரர 
துயிலுமில்லம். மாவடிமுனமாரி மாவீரர 
துயிலுமில்லம். அம்்ாழற மாவட்டத்தில் 
கஞ்சிகுடியாறு மாவீரர துயிலுமில்லம் எை 
27 மாவீரர துயிலும் இல்லஙகள் 2008ஆம் 
ஆண்டு இறுதிவழர இருந்தை.

2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் உக்கிரமழடந்த 
பினைர தரமபுரம் மாவீரர துயிலுமில்லம்.  
சுதந்திரபுரம் மாவீரர துயிலுமில்லம். 
இரழணப்்ாழல மாவீரர துயிலுமில்லம்.  
்ச்ழசப்புல்சவளி மாவீரர துயிலுமில்லம் 
க ழ ர ய ா  மு ள் ளி வ ா ய் க் க ா ல் 
மாவீரர துயிலுமில்லம். சவள்ளா 
முள்ளிவாய்க்கால் மாவீரர துயிலுமில்லம் 
எை ஆறு மாவீரர துயிலும் இல்லஙகள் 
அழமக்கப்்ட்டை.

2009க்கு பினைர இந்த மாவீரர துயிலும் 
இல்லஙகளில் இருந்த கல்லழறகளும் 
நடுகற்களும் அழிக்கப்்ட்ட ்்ாதிலும் 
2015ஆம் ஆண்டுக்கு பினைர அந்த 

எம்.்ஹ்த் ஜுழைட்)

அனபிற்கும் வாழ்விற்குமாை இழள்ரகள் 
அழமப்பிைால்(YLL) "நாம் இழள்ரகள்" 
எனற கருப்ச்ாருளில் இழள்ரகளின 
திறழமகழள சவளிப்்டுத்தும் கண்காட்சி 
்ாயிற்றுக்கிைழம (18) நாவற்குடா தீ்ன 
அரஙகில் நடத்தப்்ட்டது. இக்கண்காட்சி 
நிகழ்விழை மட்டக்களப்பு மாநகர சழ் 
்மயர தி. சரவண்வன பிரதம அதிதியாக 
கலந்து சகாண்டு ஆரம்பித்து ழவத்ததுடன  
இழ ள்ரகளு க்கு த னைம்பிக் ழக 
வழிகாட்டல் மற்றும் ஆ்லாசழைகளும் 
வைஙகி ழவத்தார. சிறப்பு அதிதியாக 
மட்டக்களப்பு மாநகர சழ் உறுப்பிைர 
சிறிஸ்கந்தராஜாவும் கலந்துசகாண்டார.

இந் நிகழ்வில் சமூகத்தில் காணப்்டும் 
பிரச்சிழைகள், அதற்காை தீரவுகள் 
்்ானற 14 விடயஙகழள இழள்ரகள் 
காட்சிப்்டுத்தி இருந்ததுடன, அவரின 
தி ற ழ ம க ழ ள  ச வ ளி க்ச க ாணரு ம் 
நிகழ்வுகளும் இடம்ச்ற்றை. இந்நிகழ்வில் 
அதிகளவிலாை இழள்ரகள், ச்ாதுமக்கள் 
எை ்லரும் கலந்து சகாண்டழம 
குறிப்பிடத்தக்கது.

இடஙகளில் நவம்்ர 27ஆம் நாள் வணக்க 
நிகழ்வுகழள மக்கள் நடத்தி வருகினறைர.
இறந்தவரகளின கல்லழறகழளயும் 
ந டு க ற் க ழ ள யு ம்  அ ழி ப் ் ் த ா 
்சதப்்டுத்துவ்தா அல்லது வணக்க 
நிகழ்வுகழள தடுப்்்தா மரபுவழி வந்த 
வழி்ாட்டு முழறழய தடுப்்தாக்வ 
அழமயும். எதிரியாக இருந்தாலும் 
க ல் ல ழ ற க ளு க் கு  ம தி ப் ் ளி க் க 
்வண்டியது மானிட தரமமும் ஒழுக்க 
சநறியுமாகும்.

தன்ைாடு ்்ார இட்டு மடிந்த 
எல்லாள மனைனுக்கு துட்டழகமுனி 
சிழல அழமத்து வழி்ாடு சசய்த 
்ாரம்்ரியத்ழத சகாண்ட இலஙழக 
மண்ணில் சஙக காலம் சதாட்டு இருந்து 
வரும் தமிைரகளின நடுகல் வணக்க 
நிகழ்ழவ வழி்ாட்டு முழறழய தடுக்க 
நிழைப்்து மானிட தரமத்திற்கும் 
எதிராைதாகும். மாவீரர நாள் வணக்க 
நிகழ்வு என்து மைழத சநகிை ழவக்கும் 
வழி்ாடாகும். அது உலகில் ்வறு எஙகும் 
காணமுடியாது.

கல்லழற முன நினறு உறவுகளின 
விம்மலும் அழுழகயும் ஒஙகி ஒலிக்க 
தீ்ம் ஏற்றி வழி்ாடு சசய்யும் 
மாவீரர அகவணக்க நிகழ்வு தமிைர 
வாழ்வியலிருந்து இனறு அகற்ற 
முடியாத ஒனறாக மாறிவிட்டது. தஙகள் 
உறவுகளின கல்லழற மீது தழலழவத்து 
அழுவதற்காை உரிழமழய யாரும் தடுத்து 
விட முயல்வது தரமமாகாது.

ச ச . ம ணி ம ா ற ன ( இ ல க் கி ய ம் ) 
் க .ச ஜ ய ர ா ஜீ ( இ ல க் கி ய ம்)  எ ன.
ச த் தி ய ந ா த ன ( ந ா ட் டு க் கூ த் து ) 
இ . இ ர ா ஜ ் ம ா க ன ( ் ா ட க ர ) 
கு.அருழமத்துழர(நடிகர) திருமதி 
ச.  சத் தியவதி(இல க் கியம்)  எம்.
பி . அ ன வ ர ( க வி ழ த )  ஆ கி ் ய ா ர 
நிழ ைவுச்சினைம்,  சானறிதழ் 
மற்றும் ்ரிசுகள வைஙகி ்ாராட்டிக் 
சகௌரவிக்கப்்ட்டைர.

நிகழ்வில் கணக்காளர சசல்வி என.
சஜயசரமிகா பிரதிதிட்டமிடல்்ணிப்்ாளர 
எஸ்.வி்வகாைந்தராஜா நிருவாக 
உ த் தி ் ய ா க த் த ர  ரி . க ம ல ந ா த ன 
கிராம்சழவ நிருவாக உத்தி்யாகத்தர 
எஸ். பு வ ் ை ந் தி ர ர ாஜ ா  க ல ாச ா ர 
உ த் தி ் ய ா க த் த ர  எ ம் . ச த ா க ர ன   
உள்ளிட்்டாரும் கலந்து சிறப்பித்தைர.

ஏகமைதாக ஏற்றுக்சகாள்ளப்்ட்டது.

ந கரு க்கு ள் இடப்்ற்றாக்கு ழற க ள் 
அதிகரித்து வருவதால் தம்மிடமுள்ள 
க ா ணி க ளி ன  வி ஸ் தீ ர ணத் து க் கு ள் 
கட்டிடஙகழள அழமக்க முடியாமல் 
உ ள் ள த ா க  ச ் ா து ம க் க ள்  சி ல ர 
முதல்வருக்கும், மாநகரசழ்க்கும் விடுத்த 
்வண்டு்காளிற்கு இணஙக இந்தத் 
தீரமாைமாைது ஏற்றுக்சகாள்ளப்்ட்டுள்ளது. 
இதற்காை வரத்தமானி சவளியிடப்்ட்டதும் 
மாநகர எல்ழலக்குள் இந்த புதிய தீரமாைம் 
ந ழ ட மு ழ ற ப் ் டு த் த ப் ் ட வு ள் ள ழ ம 
குறிப்பிடத்தக்கது.

் ம ற் ச க ா ள் ள வு ள் ள  தி ட் ட ங க ள் 
சதாடர்ாகவும் இடம்ச்ற்ற திட்ட 
முனனிழலப்்டுத்தல் நிகழ்விலும் கலந்து 
சகாண்டைர.

இந்த மனுழவ ஆராய்ந்த யாழ்ப்்ாண 
நீதவான, தீரப்ழ் 23 ஆம் திகதி 
சவள்ளிக்கிைழம அறிவிப்்தாக 
அறிவித்துள்ளார.

நடக்கும். அதற்கு அ்நகமாக முஸ்லிம் 
சஹாட்டல்கழளத்தான நாடு்வாம். 
அப்்்ாது ஹாஜியார சஹாட்டலுக்குப் 
்க்கத்தில் இருந்த சஹாட்டலும், மாரசகட் 
்ள்ளிவாசலுக்குப்்க்கத்தில் இருந்த 
சஹாட்டலும்தான ்்மஸ்.

மாட்டிழறச்சி சூப், அது மட்டக்களப்புக்குத் 
தனித்துவமாை ஒரு சூப்.
்வறு எங்கயும் அப்்டிசயாரு சூப்ழ் 
நான இதுவழர குடித்ததில்ழல.

அந்த சூப்்்ாடு மரவள்ளிப்ச்ாரியழலச் 
்சரத்துச் சாப்பிடுவதும் ஒரு ச்ரும் கழல.

சாதாரணமாக ஒவ்சவாருவரும் ஒரு சூப்பும் 
நானழகந்து மரவள்ளிப்ச்ாரியலும் 
வ ா ங கி க் ச க ா ள் ் வ ா ம் .  எ ல் ல ா 
மரவள்ளித்துண்டுகழளயும் சூப்பின 
உள்்ள ்்ாட முடியாது. துண்டுகழள 
ந சித் துப்்ாரத் து, ச்ாரு த் தமாை 
துண்டுகழள சதரிவு சசய்ய்வண்டும். 

அவ்வாறு நசித்து சூப்பின உள்்ள ் ்ாடும் 
மரவள்ளிப்ச்ாரியலின உள்்ள சூப் 
ஊறி முழுத்துண்ழடயும் ஆக்கிரமிக்க 
் வண்டும். அப்்டி ஊறக் கூடிய 
துண்டுகழள சதரிவு சசய்வதில்தான 
சூட்சுமம் இருக்கிறது. சூப்பில் ஊறிய 
துண்டுகழள கரண்டியால் தூக்கி 

வாயினுல் ழவத்ததும் அது அப்்டி்ய 
சதாண்ழடயினூடாக வழுக்கிக்சகாண்டு 
்்ாகும் ்ாருஙகள்.... 

எந்த ழ்ஸ்டார சஹாட்டலிழலயும் 
அந்தச் சுழவ கிழடக்காது.

இப்்்ாது மட்டக்களப்புக்குப்்்ாகும்்்ாது 
முனபு்்ால் நிழறய மரவள்ளிப்ச்ாரியல் 
வி ற் கு ம்  ச க ா ட் ட ழ க க ழ ள க் 
காணக்கிழடப்்தில்ழல.

இ ரு ந் த ா லு ம்  க ா த் த ா ன கு டி 
தாண்டிப்்்ாகும்்்ாது, கால் தாைாக 
பி்ரக் பிடித்து காழர நிறுத்திவிடும்.

இனழறக்கு மழையில் நழைந்ததும் அந்த 
்ா்கம் வந்தது. உட்ை ் க்கத்தில் இருந்த 
மாரசகட்டுக்குப்்்ாய் கிைஙகு வாஙகி 
வந்து மட்டக்களப்பு ஸ்ழடலில் ச்ாரிக்க 
எனறு அழர்்ாத்தல் எண்சணழயயும் 
வீணாக்கிய திருப்தியில் ஏப்்ம் 
விட்டுக்சகாண்டு எழுதி முடித்்தன.
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