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இன்றைய அரசியல் களத்தில் 
பாராளுமனறை சபாநாயகர் 
பற்றி்...

தனனு்ைய உயிருக்கு 
அச்சுறுத்தல் எனறு 
ததரிவித்திருக்கிறைார் ....

“உற்பத்திகள் இருக்கினறைன 
அவற்றி்ன சந்தபபடுத்தும்
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ம ட ை க் க ள ப பு  ம ா வ ட ை த் தி ன 
எல்்லைப பிரததசமான மயிலைத்தமடு, 
மாதவ்ன பகுதிகளில் கால்ந்ை 
வளர்பபில் ஈடுபடடிருநத கால் ந்ை 
வளரபபாளர்கள் வனவளத் து்றையினரால் 
்கது தசயயபபடடு பி்ையில் 
விடுவிக்கபபடடுள்ளனர்.

த ச வ வ ா ய க் கி ழ ் ம  க ா் லை  1 0 
மணியளவில் இபபிரததசத்தில் கால்ந்ை 
பராமரிபபில் ஈடுபடடிருநத 10 தப்ர அங்கு 
வநத வனவளத்து்றையினர் ் கது தசயது 
தபாலைநறு்வ மாவடைத்தின மதகாயா 
வன பரிபாலைனத்து்றை  அலுவலைகத்திற்கு 
அ்ழத்துச் தசனறுள்ளனர்.

அம்பா்றை மாவடை எல்்லைக்குள் 
கால்ந்ை வளர்பதபனறை தபார்்வயில் 
காைழிபபில் ஈடுபடைதாகக் குற்றைஞசாடடி 
அவர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு 
தசயயபபடடுள்ளதாக கால்ந்ை 
வளர்பபாளர்கள் ததரிவிக்கினறைனர்.
கா்லையில் ்கது தசயயபபடை 

மகிநத ராஜபக்ச தரபபுக்கு ஆதரவாக 
தசயற்படடு வநத ஐக்கிய ததசியக் 
கடசியின மூத்த உறுபபினர் சடைத்தரணி 
விஜயதாச ராஜபக்ஷ நாைாளுமனறைத்தில் 
எ தி ர் த் த ர ப பி ல்  அ ம ர வு ள் ள த ா க 
அறிவித்துள்ளார். தநற்று வியாழக்கிழ்ம 
நணபகல் நாைாளுமனறைம் கூடியதும் 
விதசை உ்ர நிகழ்த்திய விதஜதாச 
ராஜபக்ஷ மகிநத தரபபு காலைத்்த 
இழுத்தடிக்காமல் தபாரும்பான்ம்ய 
நிரூபிக்க தவணடும் எனவும் அத்ன 
சபாநாயகர் உறுதிபபடுத்த தவணடும் 
எனவும் கூறினார்.

நாைாளுமனறைத்தில் எதிர்த்தரபபில் 
அ ம ர் ந து  சு ய ா தீ ன ம ா க 
த ச ய ற் ப ை வு ள் ள த ா க வு ம்  அ வ ர் 
அறிவித்துள்ளார்.

மகிநத தரபபுக்கு மாறிச் தசனறு கைநத 
ஒக்தராபர் மாதம்,  கல்வி உயர் கல்வி 

அவர்கள் அன்றைய தினம் மா்லை 
உறைவினர்களால் பி்ையில் அ்ழத்து 
வரபபடடுள்ளதாகவும் டிசம்பர் 6ஆம் திகதி 
வழக்கு விசார்ைகள் ததகியத்தகணடி 
நீதிமனறைத்தில் ந்ைதபறைவுள்ளதாகவும் 
மாதவ்ை, மயிலைத்தமடு பிரததச 
கால்ந்ை வளர்பபாளர் சங்கத்தினர் 
ததரிவித்தனர்.

கைநத காலைங்களில் இது தபானறு இரணடு 
தை்வகள் ்கது நைவடிக்்ககள் 
தமற்தகாள்ளபபடடுள்ளதாகவும், 15 
கால்ந்ை வளர்பபாளர்கள் குடி்ச 
அ்மத்திருநத்ம, அபபிரததசத்தில் 
வசித்த்ம, கால்ந்ை வளர்பபில் 
ஈடுபடை்ம உள்ளிடை குற்றைச்சாடடுக்களின 
அடிபப்ையில் கைநத 2015ஆம் ஆணடு 
வனத்து்றையினர் ்கது தசயதிருநதனர் 
எனறும் அவர்கள் கூறுகினறைனர். இதன 
வழக்கு விசார்ைகள் தற்தபாது  
நீதிமனறைத்தில் ந்ைதபற்று வருகினறைன.
இவவாறைான ்கதுகள் ததாைருகினறை 

அ்மச்சராகவும் பதவிதயற்றிருநத 
விஜயதாச ராஜபக்ஷ, திடீதரன முடி்வ 
மாற்றிக் தகாணைதற்கான காரைங்கள் 
எத்னயும் தவளியிைவில்்லை.

அதததவ்ள நாைாளுமனறைத்தில் 
இதுவ்ர காலைமும் சுயாதீனமாகச் 
தசயற்படடு வந த அத் துரலிதய 
ரத்தன ததரர் மகிநத ராஜபக்ஷ 
தரபபுக்கு ஆதரவு வழங்குவார் என 
எதிர்பபார்க்கபபடைதபாதும் ததரர் 
ததாைர்நதும் எதிர்த்தரபபு ஆசனத்தில் 
இருநது சுயாதீனமாகச் தசயற்பைவுள்ளதாக 
இ ன று  ந ா ை ா ளு ம ன றை த் தி ல் 
அறிவித்துள்ளார்.

இ த ன ா ல்  ம கி ந த  த ர ப பு 
தபரும்பான்ம்ய நிரூபபிபபதில் 
தமலும் சிக்க்லை எதிர்தகாள்ளவுள்ளது. 
இ ன னு ம்  ப லை  உ று ப பி ன ர் க ள் 
எதிர்த்தரபபுக்கு மாறி வருவார்கள் 
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த ற் த ப ா ் த ய  க ா லை நி ் லை 
அறிவுறுத்தலினபடி  மினனல்தாக்கம் 
அ தி க ம ா க  இ ை ம் த ப றை க் கூ டி ய 
வாயபபுள்ளதனால் தபாதுமக்கள் மிக 
அவதானத்துைன தசயற்படுமாறு சகலை 
பிரததச தசயலைாளர்களின ஊைாகவும், 
அனர்த்த முகா்மத்துவ நி்லையத்தின 
ஊ ை ா க வு ம்  த ப ா து ம க் க ளு க் கு 
வி ழி ப பு ை ர்வு க ள்  த ச ய ய ப ப ட டு 
வருகினறைதுைன தபாதுமக்கள் விழிபபாக 
தசயற்படுமாறும் மடைக்களபபு மாவடை 
அனர்த்த முகா்மத்துவ மத்திய 
நி்லையத்தின உதவிபபணிபபாளர் எம்.ஏ.சீ.
எம்.றியாஸ் ததரிவித்தார்.

தற்தபா்தய காலைநி்லை ததாைர்பாக 
ஊைகங்களுக்கு ததரிவிக்்கயில் 
இவவாறு ததரிவித்தார். அவர் ததாைர்நது 
குறிபபிடு்கயில்:-

‘வ ை கீ ழ்  ப ரு வ க ா லை  த ப ய ர் ச் சி 
காலைநி்லை  மடைக்களபபு மாவடைத்தில் 

இநத வருைத்தில் 2956 மு்றைபபாடுகள் 
தமக்கு கி்ைத்துள்ளதாக இலைஞசம் 
மற்றும் ஊழல் குறித்த ஆராயும் 
ஆ்ைக்குழு ததரிவித்துள்ளது.

த ம ா த் த ம ா க  கி ் ை த் து ள் ள 
மு்றைபபாடுகளில் 1848 மு்றைபபாடுக்ள 
த ா ம்  வி ச ா ரி க் க வு ள் ள த ா க 
ஆ்ைக்குழுவின புலைனாயவு பிரிவு 
வடைாரங்கள் கூறுகினறைன.

லைஞசம் ததாைர்பாக 411 மு்றைபபாடுகளும் 

கைநத 21 நாடகளில் தெலிக்தகாபைர் 
பயைங்களுக்காக புதிய அரசாங்கம் 
840 மில்லியன ரூபாயக்ள தசலைவு 
தசயதுள்ளதாக ஐக்கிய ததசியக் 
கடசி நாைாளுமனறை உறுபபினர் ரவி 
கருைநாயக்க குற்றைஞசாடடியுள்ளார்.

அ தி க ரி த் த  த ச லை வி ன ங் க ் ள 
கருத்தில் தகாள்ளாது இவவாறு 
தசலைவு தசயயபபடடிருபபதாக அவர் 
குற்றைஞசாடடினார்.

பிரதமர் அலுவலைகத்துக்கான தசலைவுக்ள 
த்ை தசயயும் தீர்மானத்்த சமர்பபித்து 
உ்ரயாற்று்கயிதலைதய அவர் இத்ன 
குறிபபிடைார்.

ம க் க ள்  ச ா ர் பி ல்  இ த ் ன 
தபாறுத்துக்தகாள்ள முடியாது எனறும், 
இபபடியான தசலைவுக்ள தடுபபதற்கான 
சடை ரீதியிலைான அதிகாரம் தமக்கு 
இருபபதாகவும் அவர் ததரிவித்தார்.

(கா்ரதீவு  நிருபர் சகா)

கா்ரதீவின மத்தி்ய ஊைறுத்துச் 
தசல்லும் பிரதான நீணைவீதியான 
ததசிகர் வீதி பலை வருைகாலைமாக 
பு ன ர ் ம க் க ப  ப ை ா ் ம யி ன ா ல் 
படுதமாசமாக குணடும் குழியுமாக 
காைப படுகினறைது. ம்ழகாலைத்தில் 
சிறுசிறு கு ளமாக கடசியளிக்கும். 
சிலைஇைங்களில் தபாதுமக்கள் தசங்கல் 
துணடுக்ளபதபாடடுள்ளனர்.

தபாக்குவரத்திற்கு சற்றும் தபாருத்த 
மில்லைாதவ்கயில் கா்ரதீவில் ஒரு
பிரதானவீதி காைபபடுகினறைததனறைால் 
அது ததசிகர் வீதியாகத்தானிருக்கும்.

இது கா்ரதீவின 3 பிரிவுக்ள 
ஊைறுத்துச் தசல்லும் சுமார் 2கிதலைாமீற்றைர் 
தூர வீதியாகும்.

இவவீதி புனர்மக்கபபைதவணடும் என 
கைநத பலை வருைங்களாக பிரததச
அ பி வி ரு த் தி க் கு ழு க் கூ ட ை ங் க ளி ல் 
தபசபபடடுவநதும் இனனும் அது
்ககூைாமலிருபபது கணடு அவவீதியில் 

(கா்ரதீவு நிருபர் சகா)

கல்மு்ன மாநகர ச்பயின மாதாநத 
அமர்வு மீணடும் அமளிதுமளியுைன 
முடிவ்ைநதுள்ளது.

இநத அமர்வு கைநத புதனகிழ்ம பிற்பகல் 
மாநகரச்ப முதல்வர் எ.எம்.றைக்கீப 
த்லை்மயில் ந்ைதபற்றைது.

இ லை ங் ் க ப  ப ா ர ாளு ம ன றை த் தி ன 
அண்மக்காலை அமர்வுக்ளபதபால் 
கல்மு்ன மாநகரச்ப யின கைநத சிலை 
அமர்வுகள் ததாைர்நது அமளிதுமளியுைன 
குழபபத்திதலைதய முடிவ்ைநதுவருவது 
குறிபபிைத்தக்கது.
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புதனனறு பிற்பகல் அ்ரமணிதநரம் 
தாமதித்து 2.30 மணியளவில் ஆரம்பமான 
அமர்வு சுமார் ஒருமணிதநரம் சுமுகமாகப 
ந்ைதபற்றுக்தகாணடிருநதது.

பினபு நிதிக்குழு தீர்மானம் ததாைர்பில் 
ஏற்படை வாக்குவாதத்தால் ச்பயில் 
அமளிதுமளி ஏற்படைது. குறித்த 
பிதரர்ை்ய வாக்தகடுபபிற்கு 
விைதவணடும் என எதிரணியினர் 
தவணடுதகாள் விடுத்தனர். அது குறித்து 
தமயர்  வாதத்திலீடுபடைார்.

அதனதபாது தமயர் றைக்கீப அநத 
தீர்மானத்்த தான இறுதிமுடிவு 
வாக்தகடுபபிற்கு விைத்தத்வயில்்லை 
எனக்கூறி கூடைத்்த இ்ைநடுவில் 
மா்லை 5.30மணியளவில் முடித்துவிடடு 
ஆசனத்்தவிடடு தவளிதயறினார்.

அதனதபாது எதிரணியினர் ஆசனங்க்ள 
தூக்கி எறிநது தம்சயிலிருநத 
காகிதங்க்ள வீசினர். ச்ப குழம்பியது.

ஆளுநதரபபினர் 11தபரும் தவளிதயறை 

நி்லையில் தாம் கால்ந்ைகளுக்கான 
த ம ய ச் ச ல்  த ் ர ப பி ர த த ச ம ா ன 
இபபிரததசங்களிலிருநது கால்ந்ைக்ள 
அ்ழத்துவர தவணடிய நி்லை ஏற்படும் 
எனறும் அவர்கள் ததரிவிக்கினறைனர்.
1974ம் ஆணடு காலைபபகுதியில் இருநது 
மடைக்களபபு மாவடைத்தில் தமயச்சல் 
த்ரயாக பயனபடுத்தி வரபபடும் 
பிரததசதம மயிலைத்தமடு,  மாதவ்ைப 
பிரததசமாகும். யுத்த காலைத்தில் 
இபபிரததசத்திற்குச் தசனறு வருவதில் 
பிரச்சி்ன ஏற்படடிருநதது. யுத்த 
நி்றைவின பினனரான காலைபபகுதியில் 
இருநது மீணடும் இபபிரததசத்தில் 
கால்ந்ை வளர்பபு ந்ைதபற்று 
வருகிறைது. 

மயிலைத்தமடு, மாதவ்ை பகுதியில் 
2009களில் அத்துமீறிய விவசாய 
நைவடிக்்ககளில் தபாலைநறு்வ, 
அ ம் ப ா ் றை  ம ா வ ட ை ங் க ் ள ச் 
தசர்நதவர்கள்  ஈடுபடைனர்.

மிக நீ ணை பிரயத் த னங்க ளின 
பினனர் அபபிரததசங்களிலிருநது 
க ை ந த  வ ரு ை த் தி ல்  அ வ ர் க ள் 
தவளிதயற்றைபபடடிருநதனர். இருபபினும் 
சிலைர் இவவாறைான நைவடிக்்ககளில் 
ததாைர்நது வருகினறை நி்லையில் 
வனவளப பிரிவினர் இவவாறைான 
்கதுகளிலும் குழபபங்களிலும் ஈடுபடடு 
வருவதாகவும் அறிய முடிகிறைது.

கைநத காலைங்களில் மயிலைத்தமடு, 
மாதவ்ன பகுதியில் ஆயிரத்துக்கு 
த ம ற் ப ட ை  ம ா டு க ள்  த க ா ் லை 
தசயயபபடடும், பிடிக்கபபடடு பைம் 
வசூலிக்கபபடடும், சித்திரவ்தகளுக்கு 
உள்ளான்மயும் குறிபபிைத்தக்கதாகும்.
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தனனு்ைய உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் 
எனறு ததரிவித்திருக்கிறைார் பாராளுமனறை 
உறுபபினர் வடிதவல் சுதரஸ். இ்தப 
படிக்கும்தபாது உங்களுக்குச் சிரிபபு 
வரலைாம். ஏதனனறைால் சுதரஸ் நிதானமாக – 
உண்மயாகத்தான இ்தச் தசால்கிறைாரா 
எனறு சநததகமாயிருக்கும். ஒரு 
மாதத்தில் நானகு தை்வகள் கடசி 
தாவலில் ஈடுபடைால் இநத மாதிரி 
தநருக்கடி வரத்தாதன தசயயும். அதாவது 
மற்றைவர்க்ள முடைாளாக்குவது, 
சீணடிபபார்பபது, ஏமாற்றுவது எனறைால் 
அதற்கான பரிசு எங்கிருநததா வரத்தாதன 
தசயயும்.

அ த த த வ ் ள  வ டி த வ ல் 
சு த ர ஸூ க் கு  உ ண ் ம ய ா க த வ 
தகா்லை அச்சுறுத்தல் எனறைால், 
அச்சுறுத்தலில் ஈடுபடுகினறைவர்கள் 
கணடிக்கபபை தவணடும். அவர்கள் 
மீது சடைநைவடிக்்க எடுக்கபபடுவது 
அவசியம். அதற்கான தபாறுபபு 
தற்தபாது அதிகாரத்திலிருக்கும்(?) மகிநத 
ராஜபக்்ஸ – ்மத்திரிபாலை சிறிதசன 
அரசாங்கத்துக்குரியது.

ஆனால், அதற்கி்ையில் மறுபடியும் 
மகிநத ராஜபக்்ஸவின மடியிலிருநது 
தகாணடு கிரிபத் சாபபிடுவதற்குச் சுதரஸ் 
தசனறைால்(?) சடைத்து்றையினர்தான 
எனன தசயவது?

(02) தமது அரசாங்கம் ததாைர்நதும் 
பாராளுமனறைத்்தப புறைக்கணிக்கும் 
எனறு தசால்லியிருக்கிறைார் விமல் 
வீரவனச (அ்மச்சர்).

அ ப ப டித ய ன றை ா ல் ,  அ ர ச ா ங் க ம் 
ப ா ர ா ளு ம ன றை த் து க் கு  த வ ளி த ய 
இயங்குகிறைதா?

அபபடிதயனறைால் பாராளுமனறைத்துக்கு 
தவளிதயதான ததாைர்நதும் அரசாங்கம் 
இயங்கபதபாகிறைதா?

அபபடிதயனறைால் இநத அரசாங்கத்துக்குப 
பாராளுமனறைதம தத்வயில்்லை 
எனறைாகி விடைதா?

அபபடிதயனறைால் இனி நாடடுக்தக 
பாராளுமனறைம் தத்வயில்்லை எனறைாகி 
விடுமா?
 அபபடிதயனறைால் பாராளுமனறைத்துக்கும் 
அ ர ச ா ங் க த் து க் கு மி ் ை யி லை ா ன 
ததாைர்புகள் எனன?
 
அபபடிதயனறைால் பாராளுமனறைத்தில் 

விவாதிக்கபபை தவணடிய விையங்கள், 
எடுக்கபபை தவணடிய தீர்மானங்கள், 
நி ் றை த வ ற் றை ப ப ை  த வ ண டி ய 
பிதரர்ைகள், ஆக்கபபை தவணடிய 
திடைங்கள், அனுமதிக்கபபை தவணடிய 
உைனபடிக்்ககள் எல்லைாவற்றினதும் 
நி்லை எனன?
அபபடிதயனறைால் இனி எனனதான 
நைக்கபதபாகுது?

அபபடிதயனறைால்....!????
(03) எனனதான நைநதாலும் பரவாயில்்லை. 
ரணில் விக்கிரமசிங்க்வத் தனனு்ைய 
ப த வி க் க ா லை த் தி ல்  பி ர த ம ர ா க் க 
மாடதைன எனறிருக்கிறைார் ஜனாதிபதி 
்மத்திரிபாலை சிறிதசன. (இததனன 
தனிபபடை விவகாரமா? அல்லைது அரசியல் 
விவகாரமா? எனறு நீங்கள் தகடகலைாம். 
அதற்கான பதில் கீதழ உணடு).

ஜனாதிபதியின இநத அறிவிப்ப 
அடுத்து ஐ.தத .கவுக்குள் மீணடும் 
உள்விவகாரம் பு்கயத் ததாைங்கியுள்ளது. 
ரணிலுக்குப பதிலைாக தவறு ஒருவ்ர 
நாம் பிதரரிக்கலைாம் எனறு ஐ.தத.
கவின ஒரு அணியினர் தபசத் 
ததாைங்கியிருக்கிறைார்கள். இதற்காக 
அவர்கள் இரணடு மூனறு தபயர்க்ளப 
பி த ர ரி த் து ம்  உள்ளன ர்.  ஐக் கி ய 
ததசிய முனனணியின பங்காளிக் 
கடசிகளான முஸ்லிம் காங்கிரசும் 
இலைங்்க மக்கள் காங்கிரசும் தமிழ் 
முற்தபாக்கு முனனணியும் கூை இ்ததய 
வலியுறுத்துகினறைன.

ஆனால், ரணில் இதற்கு உைனபைவில்்லை. 
எனனதான நைநதாலும் தானிருக்கும் 
வ்ரயில் மறு ததரிவுக்கு இைதமயில்்லை 
எனறு பிடிவாதமாக மறுத்துள்ளார்.

த க ா ை ா க் க ண ை ரி ை மு ம்  வி ை ா க் 
கணைரிைமும் சிக்கியிருக்கிறைது நாடு 
எனகிறைார் மதனா கதைசன.

இநத நி்லையில் தவறு எனன வழியுணடு 
எனறு எல்த லைாரும் த்லை்யப 
பி ய த் து க் த க ா ண டி ரு க் கி றை ா ர் க ள் . 
மி ஞ சி யு ள்ளது  நீ தி ம ன றை த் தீ ர் ப பு 
மடடும்தான. மகிநத ராஜபக்்ஸவுக்கு 
எதிரான நம்பிக்்கயில்லைாப பிதரர்ை 
ததாைர்பான தீர்பபும், பாராளுமனறைத்்தக் 
க்லைக்கும் ஜனாதிபதியின உத்தரவு 

மீதான தீர்பபும் வநதால்தான ததரியும் 
அடுத்தது எனன எனறு.

அ து வ ் ர யி ல்  ந ாடு  இ ப ப டித ய 
த ள் ள ம் ப ா டி க்  த க ா ண டி ரு க் க 
தவணடியதுதான.

(04) கரு ஜயசூரியா சர்வாதிகாரமாக 
ந ை க் கி றை ா ர் .  ப க் க ச் ச ா ர் ப ா க ச் 
தசயற்படுகிறைார்  எனறு குற்றைம் 
சாடடுகிறைார்கள் புதிய அரசாங்கத்தினர். 
இ ் த  ஏ ற் று க் த க ா ள் ள த வ 
முடியாது எனறும் கூறுகிறைார்கள். 
சபாநாயகரின த னனிச்்சயான 
நைவடிக்்கக்ள மறுபபதற்காகதவ தாம் 
பாராளுமனறைத்்தப புறைக்கணிபபதாகவும் 
அவர்கள் தசால்கினறைனர்.

ஆகதவ அவர்களு்ைய அர்த்தத்தில் 
பாராளுமனறைம் கரு ஜயசூரியாவின 

கடடுபபாடடில் உள்ளது. பாராளுமனறைச் 
சர்வாதிகாரியாக கரு ஜயசூரியாக உள்ளார்.

ம று ப க் க த் தி ல்  ஜ ன ா தி ப தி 
ச ட ை வ ர ன மு ் றை க ் ள  மீ றி ச் 
தசயற்படுகிறைார். சர்வாதிகாரமாக 
நைக்கிறைார் எனறு குற்றைம் சுமத்துகினறைனர் 
ஐக்கிய ததசிய முனனணியினரும் 
அவர்களுக்கு ஆதரவளிபதபாரும்.

த ப ரு ம் ப ா ன ் ம ் ய  நி ரூ பி த் த 
பிறைகும் அ்த ஏற்றுக்தகாள்ளாமல் 
பிடிவாதமாகதவ தான நியமித்த 
அ்மச்சர்வ்யயும் பிரதம்ரயும் 
இயங்க விடடிருக்கிறைார். இது ஏற்றுக் 
தகாள்ளக் கூடியதல்லை. இதனாதலைதய 
தாம் ஜனாதிபதியின அறிவிபபுக்ள 
ம று த லி க் க  த வ ண டி யி ரு க் கி றை து 
எனகினறைனர்  இவர்கள். இவர்களு்ைய 
அர்த்தத்தில் ஜனாதிபதி மக்கள் 
ஆ்ைக்கும் ஜனநாயக மரபுக்கும் 
(அ டி ப ப ் ை க ளு க் கு ம்)  ம ா றை ாக ச் 
தசயற்படுவதாக கருதபபடுகிறைது. ஆகதவ 
இது ஜனாதிபதி சர்வாதிகாரம். இ்த 
எபபடி ஏற்றுக் தகாள்வது எனறை தகள்வி 
எழுபபபபடடுள்ளது.

இபபடிதய தபானால் எனனதான 
நி் லை ்ம?  எனறு ததரியாம ல் 
தடுமாறுகினறைனர் சனங்கள்.

(05) தமிழ்த் ததசியக் கூடை்மபபு 
ய ா ் ர யு ம்  ஆ த ரி க் க வி ல் ் லை . 
ஆனால் ஜனநாயகத்்தப பாதுகாக்க 
தவணடிய தபாறுபபு நமக்குள்ளது. 
யார் ஜனநாயகத்்தப பாதுகாக்க 
விரும்புகிறைார்கதளா, அவர்க்ள நாங்கள் 
ஆதரிபதபாம் எனறு ததரிவித்துள்ளார் 
கூடை்மபபின த்லைவர் சம்பநதன.

ச ட ை வ ர ன மு ் றை க ளி ன  அ டி ப 
ப்ைகளிதலைதய தான ஒவதவாரு 
நைவடிக்்க்யயும் தசயது வருகிதறைன. 
அரசியல் சாசனத்்த மீறைவில்்லை எனறு 
ஜ.நா.தசயலைருக்கு அனுபபிய தசதியில் 
தான சுடடிக்காடடிய்தப பார்க்குமாறு 
சம்பநதனிைம் தகடடிருக்கிறைார் ஜனாதிபதி 
்மத்திரிபாலை சிறிதசன.

ஆகதவ தனக்கு வழங்கபபடை மக்கள் 
ஆ்ைக்கு ஏற்றை விதத்தில் நாடடின 
நன்ம கருதி, தனனால் தபாருத்தமான 
நைவடிக்்ககள் எடுக்கபபடுவதாகவும் 
அ்வ ஜனநாயக அடிபப்ையில் 
(அரசியல் சாசனத்தினபடி) உள்ளன 
எனவும் நிறுவ முற்படுகிறைார் ஜனாதிபதி.

அரசியல் நாகரிகத்்தயும் பாராளுமனறை 
நி ய தி க ் ள யு ம்  மீ றி த்  த வ றை ாக 
நைபபவர் எபபடி ஜனநாயக மர்ப 
ஏ ற் று க் த க ா ள் வ த ா க ச்  த ச ா ல் லை 
முடியும். மக்கள் ஆ்ை்யப தபற்றை 
தபரும்பான்மப பாராளும னறை 
உறுபபினர்களின ஆதரவு தமக்தக 
இ ரு ப ப த ால்  த ா த ம  ஜ ன ந ா ய க 
அ டி ப ப ் ை யி ல்  ப லை ம ா ன வ ர் . 
உரித்துள்ளவர்.  இ்த ஏற்றுக்தகாள்வதத 
ஜனநாயகமாகும் எனறு தசால்கிறைார் 
ரணில்.

த னக் கு  நீ தி  கி ட டு ம் வ ் ர யி ல் 
அ லை ரி  ம ா ளி ் க ் ய  வி ட டு 

தவளிதயறைபதபாவதில்்லை எனவும் அவர் 
தசால்லியிருக்கிறைார். ஜனநாயகத்துக்கான 
அ்ையாளமாகத வ த னனு்ைய 
இன்றைய அலைரிமாளி்க வாசம் எனறும் 
அவர் குறிபபிடடிருக்கிறைார்.

அபபடிதயனறைால் எநதப பக்கம் 
ஜனநாயகம்? எநதப பக்கம் நியாயம்? 
எநதப பக்கம் தமிழ்த்ததசியக் கூடை்மபபு?

fUzhfud;
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“உற்பத்திகள் இருக்கினறைன அவற்றி்ன 
ச ந ் த ப ப டுத் து ம்  தி றை னி ல் த ா ன 
பினநிற்கினதறைாம்” என மாரிமுத்து 
கணை்க்யப பார்த்துக் கூறினார். 
த க ா க் க ட டி ச் த ச ா ் லை  க லை ா ச ா ர 
மணைபத்தின முனநினறு இருவரும் 
நீணை தநரமாக தபசிக்தகாணடிருநதனர். 
‘வாழ்க்்கச் சு்ம அதிகரித்திருக்கினறை 
க ா லை ச் சூ ழ லி ல் ,  அ வ ற் றி ற் கு 
ஈடுதகாடுபபதற்கு சுயததாழில்களிலும் 
ஈ டு ப ை த வ ண டி யு ள் ள து ’  எ ன 
ஆரம்பித்த மாரிமுத்து, அண்மயில் 

த க ா க் க ட டி ச் த ச ா ் லை  க லை ா ச ா ர 
மணைபத்தில் ந்ைதபற்றை தபாசாக்கு 
க ணக ா டசி  த த ா ை ர் பி லு ம்  கூ றை 
ஆரம்பித்தாள்.

மணமு்ன ததனதமற்கு பிரததச 
த ச ய லை க மு ம் ,  த வ ள் ட வி ்ஸ ன 
நிறுவனமும் இ்ைநது தபாசாக்கு 
உைவுக்கணகாடசிதயானறி்ன ஏற்பாடு 
தசயது அண்மயில் நைாத்தியிருநதனர். 
இக்கணகாடசியிதலை 150க்கு தமற்படை 
உ ை வு ப ப ண ை ங் க ள்  க ா ட சி க் கு 
்வக்கபபடடிருநதன. இ்வய்னத்துதம 
உள்ளூரிதலை வி்ளநத தானியங்க்ளயும், 
இ ் லை வ ் க க ் ள யு ம்  த க ாணடு 
உருவாக்கபபடை உைவுபணைங்களாகதவ 
இருநதன.

ஒவதவாரு நாளும் ஒதர வ்கயான 
உைவுப பணைங்க ் ள உணடு 
சலிபப்ைநதிருக்கினறை நம்மக்கள் 
மத்தியில், 150உைவுப பணைங்க்ள 
காணபதத னபதும்,  அவற்றி் ன 
சு்வத்துபபார்பபததனபதும் இலைகுவில் 
முடியாத காரியமாகும். ஆனாலும் 
வருைத்தில் அ்ர வருைத்திற்கு தமலைாக 
ஒவதவாரு புதிய உைவுபபணைங்க்ள 
உணபதற்கான உைவு வ்ககள் 
எ ம த் தி யி த லை  இ ரு க் கி ன றை ன . 
அவவாறைான உைவுக்ள உணபதன 
மூலைமாக உைலுக்கு தத்வயான 
சத்துக்க்ள தபற்றுக்தகாள்ள முடியும். 
ஆனால் அவற்றி்னச் தசயது 
உணைாது, நஞ சு உைவுக்ள 
ததடிபதபற்றுக்தகாணடு உணணுவதும், 

காயநத உைவுக்ள உணபத்னயும் 
தினம் தசயதுதகாணடிரு க்கினறை 
சூழலில் நஞசற்றை உைவுக்ளயும், 
உைனதபற்றை உைவுக்ளயும் உணபதற்கு 
வாயபபிருக்கினறை தபாதும் அவற்றி்ன 
பயனபடுத்தாமல்விடுகினறை நி்லைதய 
நைநததறி வருகினறைது.

கணகாடசிக்காக ்வக்கபபடடிருநத 
உைவுக்ள மணமு்ன ததனதமற்கு 
பிரததச தசயலைகபபிரிவிற்குடபடை 
அ ன ் ன ய ர்  கு ழு வி ன த ர 
தசயதிருநதனர். இதில் குறிபபாக 50க்கு 
தமற்படைவர்கள் பங்தகடுத்திருநதனர். 
தபாசாக்கு கு்றைவான பிள்்ளகளின 
தபாசாக்கி்ன அதிகரிக்க கூடிய 
வ்கயில், உைவுபபணைங்களின 
தசர்க்்ககளும் அ்மநதிருநதன. 
அதததவ்ள இவவாறைான உைவுக்ள 
பிள்்ளகளுக்கு வழங்கதவணடுதமனறை 
விழிபபுைர்வுகளும் கிராமங்கள்ததாறும் 
நைத்தபபடடுள்ளன. இதில் தபாசாக்கு 
கு்றைவான பிள்்ளகளின தபற்தறைார்கள் 
உ ள் வ ா ங் க ப ப ட டி ரு க் கி ன றை ன ர் . 
பிள்்ளகளுக்கும் அவவிைத்திதலை தசயத 
உைவுகள் தகாடுக்கபபடடு பிள்்ளகளின 
தபாசாக்கு அளவிைபபடடுள்ளது. 
இதனமூலைம் தபாசாக்கு அதிகரித்த்ம்ய 
சி லை  ந ா ட க ளி ல்  த ந ர டி ய ா க 
உைர்த்திருக்கினறைனர். இதனால்தான 
அ்னவரும் ஒவதவாரு நாடகளும் 
பி ள் ் ள க ளு க் கு  த ப ா ச ா க் க ா ன 
உைவி்ன வழங்க தவணடும் எனறை 
வ்கயில், இக்கணகாடசி்யயும் 
ஏற்பாடுதசயதிருநதனர். எனக்கூறிய 
கணை்க, இவவுைவு வ்கக்ள 
ஒவதவாரு நாளும் தபற்தறைார் தசயது 
தகாடுபபர் எனபத்னயும் முற்றுமுழுதாக 
தசால்லைமுடியாது எனறைாள்.

தாம் தசயவத ்ன விை பிறைர் 
தசயது ்வத்துள்ள்த தபற்று 
உணைக்கூடியவர்களாக பலைர் இருக்கினறை 
நி்லையில், இவவாறைான 150க்கு தமற்படை 
உைவுபணைங்க்ளயும் ஒதர இைத்தில் 
்வத்து விற்ப்ன தசயயக்கூடிய 
நி்லைதயானறி்ன இபபகுதியில் 
ஏற்படுத்தினால், உைவுபணைங்க்ள 
த ச ய து  உ ண ணு வ த ற் கு 
தநரமில்லைாதவர்கள் தகாள்வனவு 
தசயது உணபதற்கு வாயபபுள்ளது. 
இதற்கு தமலைாக ததாழில்வாயபபுக்களும் 
அதிகம் கி்ைக்கபதபறும். இன்றைய 
சந்தகளில் உள்ளுர் உற்பத்திகளுக்கும் 
அதிக இைமு ணடு. இவவாறைான 
சூழ்நி்லையில், உள்ளுர் பணைங்க்ள 
தசயவதன மூலைமாக, பிறைநாடைவர்களின 
கவனத்தி்ன ஈர்க்கக்கூடிய நி்லையி்ன 
ஏற்படுத்தலைாம். அதததவ்ள உள்ளூுர் 

உற்பத்திகள் மங்கிவிைாது.

எம்மிைத்திதலை பலை ததாழில்கள் 
இ ரு க் கி ன றை ன .  அ வ வ ா றை ா ன 
ததாழில்க்ளப பற்றி கூறுகினதறைாதம 

த வி ர  அ வ ற் றி ் ன  த ச ய து , 
வ ரு ம ா ன த் தி ் ன  ஈ ட ை க் கூ டி ய 
வ ் க யி ல் ,  ச ந ் த ப ப டு த் த ் லை 
தமற்தகாள்வதில்்லை. இதனால்தான 
க்ை்ய திறைநது சிலை நாடகளில் 
மூடுகினறை நி்லையில் இனறுவ்ர 
இருந து தகாணடிரு க் கினதறைாம். 
உள்ளூ ு ர்  உைவு ப த ப ாரு ட க ் ள 
உற்பத்தி தசயயக்கூடிய திறை்ம 
இருக்கினறை தபாதிலும் அவற்றி்ன 
ச ந ் த ப ப டு த் து வ த ற் க ா ன 
வசதியி்ன யார் ஏற்படுத்தி தருவார் 
எனபத்னதய சிநதிக்கினதறைாம். நாதம 
சந்தபபடுத்த்லை சிநதிபபதில்்லை. 

ததாழில்க்ள இனங்காடடுகினறை 
தபாது, உற்பத்தி சந்தபபடுத்த்லையும் 
இனங்காடை த வணடிய த த்வ 
இன்றைவ்ர இருபபதத னபதும் 
கவ்லையானததானதறை.

‘படுவானக்ரபபகுதிதய பணபாடுக்ள 
காத்துவருகினறை மணைாக இருக்கினறைது. 
இம்மணணில் வி்ளநத உைவுக்ளயும், 
ததாைர்நதும் ்வத்துக்தகாள்வதற்கும், 
பி ள் ் ள க ளு க் கு  அ வ ற் றி ் ன 
வழங்குவதற்குமான நைவடிக்்கக்ள 

எடுபபதற்கு, கு்றைநத தசலைவில் நம்வீடடு 
உைவி்ன உடதகாள்வதற்கு, பலை 
தபணகளுக்கான தவ்லைவாயபபி்ன 
வழங்கக்கூடிய வ்கயில் வி்ரவில் 
உற்பத்தி நி்லைதமான்றை உருவாக்க 
தவணடும்’ எனக் கூறிய கணை்க 
அவவிைத்தி்னவிடடு அகனறைாள்.

என ஐக்கியததசியக் கடசியின மூத்த 
உறுபபினர் ரவி கருைாநாயக்க நம்பிக்்க 
தவளியிடடுள்ளார்.

இ த த த வ ் ள,  பி ரத ம ர்  ம கி ந த 
ராஜபக்ஷவின தசயலைாளருக்கு இலைங்்க 
அரச நிதி்ய தசலைவு தசயயும் 
அதிகாரத் ்த நிறுத் துவதற்கான 
பிதரர்ை 123 வாக்குகளினால் இனறு 
வியாழக்கிழ்ம நாைாளுமனறைத்தில் 
நி்றைதவறியுள்ளது. ரவி கருைாநாயக்க 
இ ந த ப  பி த ர ர் ை் ய  இ னறு 
சமர்பபித்தார்.

ஆனால் நாைாளுமனறை அமர்்வ மகிநத 
ராஜபக்ஷ தரபபு புறைக்கணித்துள்ளது. 
ச ப ா ந ா ய க ர்  ந ா ை ாளு ம னறை த் ் த 
நி்லையியல் கடை்ளச் சடைங்களுக்கு 
அ்மவாகக் கூடடும் வ்ர ச்ப 
நைவடிக்்கக்ள புறைக்கணிக்கவுள்ளதாக 
மகிநத தரபபு ச்ப முதல்வர் அ்மச்சர் 
திதனஸ் குைவர்த்தன கூறியுள்ளார்.

ஆனால் தபரும்பான்மப பலைம் 
இல்லைாததால் மகிநத தரபபு நாைாளுமனறை 

அமர்்வ புறைக்கணிபபதாகவும் இது 
மகிநத தரபபுக்கு தபரும் அவமானம் 
எனவும் ஐக்கிய ததசியக் கடசி உறுபபினர் 
ெர்்ஷ  டி சில்வா ததரிவித்துள்ளார்.

பிதரர்ை நி்றைதவற்றைபபடைதும் 
ந ா ை ா ளு ம ன றை த் ் த  ந ா ் ள 
தவள்ளிக்கிழ்ம முற்பகல் 10.30 வ்ர 
சபாநாயகர் ஒத்தி்வத்தார்.

இதததவ்ள, எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் 
முதல் பாரிய நிதி தநருக்கடி ஒன்றை 
மக்கள் சநதிக்கவுள்ளதாக ெர்்ஷ  டி 
சில்வா எச்சரிக்்க விடுத்துள்ளார். 
அரசாங்கம் தசயலிழநத்மயாலும் 
நாைாளுமனறை அமர்வுகள் உரிய 
மு்றையில் இைம்தபறைா்மயினால் நிதிச் 
சடைமூலைங்கள்,  நிர்வாக விையங்கள் 
முைங்கியுள்ளன எனறும் அரச உயர் 
அதிகாரிகள் எதுவும் தசயய முடியாத 
நி்லையில் இருபபதாகவும் அவர் 
கூறியுள்ளார்.

அதததவ்ள, நிதி தநருக்கடி்யச் 
சமாளிக்கவும் அரச ஊழியர்களுக்கான 
சம்பளக் தகாடுபபனவுகள் மற்றும் 
சலு்கள் உள்ளிடை அரச நிர்வாகக் 
கடை்மபபுகள் உரிய மு்றையில் 
த ச ய ற் ப டு வ த ற் கு ம்  ஜ ன ா தி ப தி 
்மத் திரிபாலை சிறித சன த னது 
அதிகாரத்்த பயனபடுத்தவுள்ளதாக 
ஸ்ரீலைங்கா சுதநதிரக் கடசித் தகவல்கள் 
கூறுகினறைன.
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இ ன் றை ய  அ ரசி ய ல்  க ளத் தி ல் 
பாராளுமனறை சபாநாயகர் பற்றி 
நி்றையதவ உ்ரயாைபபடடுவருகிறைது. 
குறிபபாக தற்தபா்தய சபாநாயகர் கரு 
ஜயசூரிய மீது ஆளும் மகிநத தரபபு 
’அவர் பக்கச்சார்பானவர்’ எனறு பிரச்சாரம் 
தசயது வருவதுைன அவ்ர தனிபபை 
தாக்கிவருகிறைார்கள். இலைங்்கயின 
வரலைாற்றில் சபாநாயகர் ஒருவர் இநதளவு 
தபசுதபாருளான சநதர்பபம் இதற்கு 
முனனர் இருநதிருக்க வாயபபில்்லை.

ச்ப்ய நைத்தவிைாதபடி சபாநாயகரின 
ஆசனத்்த ஆக்கிரமித்து,  தசதபபடுத்தி, 
அங்கிருநத அவரது ஆவைங்க்ளயும், 
உபகரைங்க்ளயும் தசதபபடுத்தி, 
அவ்ர ச்பக்குள் வரவிைாதபடி 
தடுத்தனர். அ்தயும் மீறி அவர் தனது 
கை்ம்ய தசயய, தபாலிஸ் பாதுகாபபு 
சூழ தாக்குதல்களில் இருநது பாதுகாத்தபடி 
வ ந து  த வ த றை ாரு  ஆ ச னத் தி ல் 
இருநதபடி ச்ப்ய நைத்துமளவுக்கு 
சம்பவங்கள் அரங்தகறின. இலைங்்க 
ஆசியாவிதலைதய மூத்த பாராளுமனறை 
மர்பக் தகாணை நாடு. ஆசியாவில் 
பலை நாடுகள் வாக்குரி்ம தபற்றிராத 
காலைத்தில் இலைங்்க 1931இதலைதய 
ஆணுக்கும் தபணணுக்குமான சர்வஜன 
வாக்குரி்ம்யப தபற்று தவகுஜன 
ததர்தல் மு்றைக்கு முனதனாடியாக ஆன 
மூத்த நாடு.

அநத எடுத்துக்காடடுக்கு உலைக அளவில் 
மரியா்த உள்ள நாடும் கூை. அபதபர்படை 
பாராளுமனறை சம்பிரதாயத் துக்கு 
இழுக்்க ஏற்படுத்தும் தசயல்கள் 
ஆ ங் க ா ங் கு  ந ம து  வ ரலை ாற் றி ல் 
நிகழத்தான தசயதிருக்கினறைன. ஆனால் 
உலைதக பரிகசிக்கும் வ்கயிலைான 
உச்சமான சம்பவங்கள்தான இநத 
மாதம் அரங்தகறின. சபாநாயகர் கரு 
ஜயசூரிய்வ பாராளுமனறைத்துக்கு 
த வ ளி யி ல்  ம ா த் தி ர ம ன றி 
ச்பக்குள்தளதய தமாசமான அவதூற்றுச் 
தசால்களால் தாக்குவ்த வீடிதயா 
பதிவுகள் உறுதிதசயதுள்ளன. சபாநாயகர் 
எனபது ச்ப்ய நைத்தும் த்லைவர் 
மாத்திரமல்லை. அபபதவி  நாடடின ஒரு 
உயர் தகௌரவத்துக்கு உரிய பதவி.

ம�ொலமூேர முதல்
இலைங்்கயின முதலைாவது பாராளு 

மனறைத் ததர்தல் 1947ஆம் ஆணடு 
நைத்தபபடடு அதன பிரகாரம் உருவான 
ப ா ர ா ளு ம ன றை த் தி ன  மு த லை ா வ து 
சபாநாயகர் தசர் பிரானசிஸ் தமாலைமூதர.

த மி ழி ல்  ச ப ா ந ா ய க ர்  எ ன று 
அ்ழக்கபபடுவ்த சிங்களத்தில் 
“கதாநாயக” எனதறை அ்ழபபார்கள். 
ஒ ரு  வ ் க யி ல்  இ ப ப த வி ் ய 
“பாராளுமனறைத்தின கதாநாயகர்” எனறு 
தசானனால் அது மி்கயில்்லைதான.

தசர் அதலைக்சாணைர் பிரானசிஸ் 
தமாலைமுதறை பிரித்தானிய இலைங்்கயில் 
இலைங்்க சடைவாக்கப தபர்வ, 
இலைங்்க அரசாங்க ச்ப ஆகியவற்றில் 
உறுபபினராக இருநதவர். தைானமூர் 
திடைத்தின கீழ் உருவான அரசாங்க 
ச்பத்ததர்தலில் ததடிகம ததாகுதியில் 
தபாடடியிடடு தவற்றிதபற்று அ்வயின 
முதல்வராக ததரிவானவர். சுதநதிரம் 
அ்ைநததன பினனர் உருவான 
பிரதிநிதிகள் ச்பயில் சபாநாயகராக 
ததரிவானார். அரசாங்க ச்பயின 
மு த லை ா வ து  ச ப ா ந ா ய க ர ா க ர ா க 
ததரிவானதபாதும் பதவிக்காலைம் 
முடியுமுன அவர் 1951இல் இறைநதுதபானார்.

தைானமூர் காலைத்தில் தபணகளின 
வாக்குரி்மக்காக குரல் தகாடுத்த 
தசாற்பத் த்லைவர்களில் இவரும் ஒருவர். 
அவரது ம்னவி அைலின மீததனிய 
தமாலைமூதர தனது தந்தயாரின 
மரைத்்தத் ததாைர்நது ருவனதவல்லை 
ததாகுதியில் நைநத இ்ைத்ததர்தலில் 
தபாடடியிடடு தவற்றி தபற்றைார். இலைங்்க  
அரசாங்க ச்பயின முதலைாவது தபண 
உறுபபினர்.

இரணைாவது உலைக யுத்தம் காரைமாக பலை 
வருைங்கள் ததர்தல் ஒத்தி்வக்கபபடைன. 
அதன பினனர் 1947இல் தான மறு ததர்தல் 
நைத்தபபடைது ஐக்கிய ததசியக் கடசியின 
த்லை்மயிலைான டீ.எஸ்.தசனநாயக்க்வ 
பிரதமராகக் தகாணை அரசாங்கம் 
அ்மக்கபபடைது.

1947இல் பாராளுமனறைம் கூடியதபாது 
எதிர்க்கடசி தரபபில் அன்றைய குருநாகல் 
மாவடை உறுபபினர் ஸ்ரீ நிஷ்ஷங்க 
தமாலைமூதறைவுக்கு எதிராக சபாநாயகர் 
ஆசனத்துக்கு தபாடடியிடைார். இறுதியில் 

தமாலைமூதர அதிக வாக்குகளுைன 
ததரிவானார்.

தமாலைமூதர காலைத்தில் ச்பயில் நிகழ்நத 
பலை சுவாசியமான சம்பவங்கள் உள்ளன.

ஒருமு்றை தணைகமுதவ ததாகுதி 
உறிபபினர் I .M .R .A .ஈரியதகால்லை 
பாராளுமனறைத்தில் தனது தபச்சின 
தபாது எதிர்த் தரபபிலிருநத அரசாங்க 
உறுபபினர்க்ளப பார்த்து “எனக்கு 
இநத தசனாக்களும், புக்குசாக்களும், 
ததவிநதலைாக்களின மீதும் நம்பிக்்க 
கி்ையாது” எனறு கூறிவிடைார். 
ஈரியதகால்லை ச்பயில் தூசனம் 
தபசிவிடைார் எனறு கூறி சபாநாயகர் 
தமாலைமூதர அவ்ர ச்ப்ய விடடு 
தவளிதயற்றும் அறிவித்த்லைச் தசயதார்.

ஈ ரி ய த க ா ல் லை  உ ை ன டி ய ா க ச் 
ஓடிச்தசனறு அங்கிருநத பாராளுமனறை 
த ம ா ழி த ப ய ர் ப ப ா ள ர் க ளி ன 
தபாறுபபாள்ர சநதித்து தனது 
வ ச ன த் ் த  வி ள ங் க ப ப டு த் தி 
ச ப ா ந ா ய க ரு க் கு  அ த ் ன 
விளங்கபபடுத்தும்படி தவணடினார்.

அவர் சபாநாயகருக்கு விளக்கத்்த 
அளித்தார். சிங்கள இலைக்கியங்களில் 
வநத ஒரு அரச அ்வயில் இருநத 
புலைவர்களின தபயர்கதள அ்வ எனறும் 
அது அவதூறுக்குரிய தசால் அல்லை 
எனறும் விளக்கினார்.

தான ததரியாமல் தசயத தவறுக்கு 
வருநதுவதாகக் கூறி ஈரியதகால்லைவிைம் 
மனனிபபு தகாரினார் தமாலைமூதர.  அதன 
பினனர் தனக்கு ததரியாத தசாற்க்ள 
தமாழிதபயர்பபுப பிரிவினரிைம் தகடடு 
விளக்கம் தபறும் வழிமு்றை்ய 
அவர் ்கக்தகாணைார். தனது தமாழி 
ஆளு்ம்ய வளர்த்துக்தகாள்ள 
அவர் பலை இலைக்கியப புலைவர்களுைன 
தநருங்கிய ததாைர்்பயும் நட்பயும் 
தபணி வநதார்.  இலைக்கியவாதிக்ள 
அ்ழத்து விருநதுதகாடுத்து மகிழ்நதார்.

ஒரு மு்றை பாராளுமனறைத்தில் ச்ப்ய 
நைத்திக்தகாணடிருக்கும் தபாதத 
அவருக்கு ஏற்படை தநஞச்ைபபினால் 
அ வ ச ர ம ா க  ஆ ஸ் ப த் தி ரி யி ல் 
அனுமதிக்கபபடை அவர் இரணைாவது 

நாள் காலைமானார்.

தமாலைமூதறைவுக்குப பினனர் அநத 
சபாநாயகர் பதவியில் இருநதவர்கள்
 எல்பர்ட எப.பீரிஸ்
 ெமீட ஹு்சன த்ஷக்
 டிகிரி பணைார சுபசிங்க
 ஆர்.எஸ்.தபல்தபாலை
 ஸ்ைானலி திலைகரத்ன
 ஹியு தபர்னாணதைா
 த்ஷர்லி தகாறையா
 ஆனநத திஸ்்ஸ டீ அல்விஸ்
 பாக்கீர் மாக்கார்
 ஈ.எல்.தசனநாயக்க
 எம்.எச்.தமாெமட
 கிரி பணைார ரத்னாயக்க
 அனுரா பணைாரநாயக்க
 தஜாசப ்மக்கல் தபதரரா
 வி.தஜ.மு.தலைாக்குபணைார
 சமல் ராஜபக்ஷ
 கரு ஜயசூரிய

இருபது வருைகாலைமாக இலைங்்கயின 
முக்கிய அ்மச்சுப பதவிகள் இரண்ை 
வகித்த சீ.ைபிள்யு.ைபிள்யு.கனனங்கர 
(இலைங்்கயின சுதநதிரக் கல்வியின 
தந்த) தனது இறுதிக்காலைத்தில் 
வறு்மயில் காலைம் தள்ளினார். இறுதியில் 
இயலைாத நி்லையில் அவர் அன்றைய 
சபாநாயகர் தபல்தபாலைவிைம் “நான 

எனது இறுதிக் காலைத்தில் இருக்கிதறைன. 
மிகவும் நலிநத நி்லையில் இருக்கிதறைன. 
எஞசிய காலைத்்தக் கழிக்க எனக்கு 
பிச்்ச சம்பளமாவது தபாடுங்கள்” எனறு 
எழுதினார். அபதபாது அவரின சிஷயனான 
தசர் ஒலிவர் குைதிலைக்க ஆளுநராக 
இருநத காலைம். ஏததா காரைங்களால் 
க ன ன ங் க ர ா  ஓ ர ங் க ட ை ப ப ட டு 
பழிவாங்கபபடடிருநததாக சிலை சிங்களக் 
கடடு்ரகளில் கூறைபபடுகிறைது.

பாக்கீர் மாக்கார் சபாநாயகராக பதவி 
வகித்த தபாது “எனது ஒரு ்கயில் அல் 
– குர் ஆன இருக்கிறைது. மறு ்கயில் 
தம்மபதம் இருக்கிறைது. அவற்றினபடிதய 
நான ஒழுகுதவன” எனறைார். 1983 
கலைவரத்்தத் ததாைர்நது அதத யூ்லையில் 
நிகழ்நத பாராளுமனறைக் கூடைத்தில் 
அக்கலைவரத்தின சூத்திரதாரிகளில் 
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நம்மு்ைய வாழ்நாளில் சிலை மனிதர்க்ள 
நம்மால் மறைக்கதவ முடியாது. நம் 
அடிமனதில் பதிநத அவரது வாழ்தவ 
அதற்குக் காரைம். அபபடிப பார்க்கும் 
இைத்தில் என இளம் வயதில், உ்ழக்கும் 
வர்க்கத்தின நாயகன காள்மாக்ஸ் 
அவர்களின தகாள்்க்ய என 
மனதில் பதித்து, என உள்ளத்தில் 
நீங்காத இைத்தி்ன பிடித்த, ததாழர் 
கிருஸ்ைக்குடடி அவர்க்ள எனனால் 
மாத்திரமல்லை அக்காலைகடைத்தில் வாழ்நத 
ததாழிலைாளர்கள், கூலி விவசாயிகள் கூை 
மறைநது விை முடியாது. மக்களுக்காகதவ 
நாங்கள் வாழ்கினதறைாம்,  தச்வ 
தசயகினதறைாம் எனக் கூறிவரும் 
இன்றைய முதலைாளித்துவ அரசியல் 
த்லைவர்கள் அ்னவரும் தங்கள் 
்பகளுக்குள் பைம் தசர்பப்த 
குறிக்தகாளாக தகாணடிருக்கினறைார்கதள 
தவிர தபாலியான பசபபு வார்த்்தகளால் 
மக்க்ள இனமத தமாழிவாதியாக, 
பிரித்து தங்கள் இலைாபத்தி்ன ததடிக் 
தகாள்கினறைார்கதள தவிர, ததாழிலைாள 
மக்க்ள பற்றிதயா விவசாய மக்க்ளப 
பற்றிதயா அவர்களுக்கு எநதவிதமான 
கவ்லையும் இல்்லை.

ததாழர் கிருஸ்ைக்குடடியின வாழ்நாளில் 
அவரது க்ைசி உயிர்மூச்சு உள்ளவ்ர 
அவர்களுைன இருநதது வறு்ம 
ஒனறுதான. வறு்மயில் இருநத 
தபாழுதுகூை தனது வறு்ம்யப பற்றி 
அவர் சிநதிக்கதவயில்்லை.

இதற்கு உதாரைம், ததாழர். மு. ஏ. 
கிருஸ்ைக்குடடிக்கு இரவு தவ்லைகளில் 
சிலை சமயங்களில்  அவர் தனது 
காரியாலையத்திற்குச் தசல்லும்முன எனது 
வீடடிலிருநது நான 5 இடியபபங்க்ள 
கறியுைன தகாடுபபது வழக்கம். ஒரு 
நாள் அவர் தனது இரவு உை்வ எடுக்க 
வரவில்்லை. நான கா்லையில் தசனறு 
ஏன எடுக்க வரவில்்லை எனறு அவரிைம் 
வினாவிய தபாழுது அவர் கூறினார் 
'கி்ைத்தால் சாயா தவல்லைம் (தவறும் 
ததநீர்);  கி்ைக்காவிடைால் கிைற்று 
தவல்லைம்' எனறு தனது ம்லையாள 
தமாழியிதலைதய எடுத்து்ரத்தார். 
இ ச் ச ம் ப வ ம்  க ா ள் ம ா க் ஸ் சி ன 
“ இ லை க் கி ய  ஆ ளு ் ம யி த லை த ய 
இருபப்தக் தகாணடு சிறைபபுைன 
வாழும் இலைக்கைத்்த உ்ையவதன 
ததாழிலைாளி” எனறை மூலைபதபாருளின 
இலைக்கைத்்தக் கணதைன.

மடைக்களபபு மாவடைத்தில் மனித 
ம லை த் ் த  ம னி த த ன  எ டுக் கு ம் 
தகாடூரத்்தக் கணடு, தபாங்கிதயழுநத 
த ் லை வ ன  ம லை ம்  எ டு க் கு ம் 
ததாழிலைாளர்க்ள தவ்லைநிறுத்தம் 
த ச ய யு ம் ப டி  தூ ண டின ா ர் .  இ ச் 
ச ம ய த் தி த லை த ய  ம ா ந க ர ச ் ப 

ஆ ் ை ய ா ள ர்  த ப ா து ம க் க ளி ன 
தச்வக்கு இ்ையூறு வி்ளவித்த்ம 
எனக் கூறி ததாழர் கிருஸ்ைக்குடடியி்ன 
்கதுதசயதார்கள். அச்சமயத்தில் 
நான சிவானநதா வித்தியாலையத்தில் 
ஆசிரியராக க்ை்மயாற்றிய ததாழர் 
ைாக்ைர் இராமகிருஸ்ைன அவர்களிைம் 
மு்றையிடதைன. அவர் இத்ன ததாழர் 
பீடைர் தெனமனுக்கு எடுத்து்ரக்க, 
அவர் மடைக்களபபு தபாலிஸ் அதிகாரிக்கு, 
ததாழர் கிருஸ்ைாக்குடடியின உரி்ம, 
ததாழிலைாள மக்களின வர்க்கத்திற்காக 
குரல் எழுபபுவது. அத்ன த்ைதசயய 
யாருக்கும் உரி்மயில்்லை என 
எடுத்து்ரத்ததின பினனர் ததாழர்  
கிருஸ்ைக்குடடி அவர்க்ள தபாலிஸ் 
அதிகாரி விடுத்லை தசயதார்.

அபதபாழுது ஏகாதிபத்தியம் ஏவி 
விடை தபாலிஸ் தபாறுபபதிகாரி 
‘குடடி உன த்லைக்கறுப்ப இநத 
வீதியிதலைதய காைக்கூைாது’ எனறைார். 
அச்சமயம்            ததாழர் கிருஸ்ைக்குடடி 
‘நான தநதிக்கம்பத்திதலைதய நைநது 
வநதாயினும் ததாழிலைாள மக்களுக்காக 
குரல் தகாடுபதபன’ எனறைார்.

இபதபாராடைத்தின பினனதர மனித 
மலைத் தி்ன மனிததர எடுக்கும் 
நி்லை்மக்கு முற்றுபபுள்ளி ்வக்கும் 
நி்லையாக சகலை வீடுகளுக்கும் மலைசலை 
கூைத்திற்கு அருகிதலைதய குழியி்ன 
உருவாக்கி, அதற்குள்தள மலைத்தி்ன 
இடும் திடைத்தி்ன உருவாக்கினது 
அரசு. இதற்கு மூலை காரணி ததாழர் 
கிருஸ்ைக்குடடி ஆவார்.

பாடைாளிகளுக்கு தங்களின குர்லை 
எழுபபுவதற்கு ஒரு ்மதானம் தவணடும் 
எனறு கூறை உருவாக் கபபடைத த 
பாடைாளிபுர ்மதானம் (இன்றைய 
மடைக்களபபு மத்திய பஸ் நி்லையம்). 
தன வாழ்வி்ன ததாழிலைாளர் மற்றும் 
கூலி விவசாய மக்களுக்கு வாழ்வ்ததய 
இனபமாக கணைாதர தவிர தனக்கான 
ஓர் குடும்பத்்ததயா பிள்்ளக்ளதயா 
அவர் உருவாக்கவில்்லை.

இ ன ் றை ய  த த யி ் லை த் த த ா ட ை 
ததாழிலைாளர்கள் தங்கள் உ்ழபபின 
ஊதியத்திற்காக தபாராடும் தவ்ளயிதலை  
ததாழர் கிருஸ்ைக்குடடி அவர்கள் கூறிய 
மாக்ஸிச சிநத்ன ஒனறு எனக்கு 
நி்னவுக்கு வருகினறைது.

‘மக்கள் எல்தலைாரும் ஒரு தபாரு்ள 
வாங்குகினறைார்கள். அநதப தபாரு்ள 
உற்பத்தி தசயய பலை ததாழிலைாளர்களின 
உ்ழபபு அதில் அைங்கியுள்ளது. ஆனால் 
அநதப பலை்ன முதாலைாளி மடடுதம எபபடி 
அனுபவிக்க முடியும்? அநத தபாரு்ள 
உருவாக்க கஷைபபடடு தவ்லைதசயத 
ததாழிலைாளர்கள் மடடும் எபபடி 
வறு்மயில் வாை முடியும்?' எனபதுதான 
அது. இநத தகள்விக்குப பதி்லைத் ததை 
எனறு சமூகம் முற்படுகிறைததா, அனறுதான 
இச் சமூகம் தூய்மயின சமூகமாக மாறும். 
முதலைாளித்துவ சக்திகளின பினனால் 
அவர்களுக்கு முடடுக்குடுக்கும் இனவாத, 
மதவாத சக்திகளுக்குபபினனால் 
தசல்லும்வ்ர ததாழிலைாள மக்களுக்கும் 
கூலி விவசாய மக்களுக்கும் எனறும் 
விடுத்லையில்்லை.’ 

இவரது தசயற்திறை்ன சங்காரம் நாைகம் 
உருவான க்த எனறை நாடடுக்கூத்தின 
வடிவிதலைதய ததாழிலைாள மக்களின 
விடிவிற்காக தபாராடிய த்லைவன எனறை 
கதாபாத்திரத்்த ததாழர் சி.தமௌனகுரு 
அவர்கள் ததாழர் கிருஸ்ைக்குடடிக்கு 
வழங்கியிருநதார்

அவர் தமலும் கூறுவது இனவாதிகளினால் 
தமிழ்த்  துதராகிதயனப பார்க்கபபடைாலும் 
ம ட ை க் க ள ப பி ல்  த த ா ழி லை ா ள ர் 
கஷைபபடதைார் மத்தியில் அவருக்கு 
மதிபபும் மரியா்தயும் இருநதது.

வி வ ச ா ய  ம க் க ளி ன  த ப ரு ம் 
த த ் வ ய ா க  அ ன று  இ ரு ந த 
படடிருபபுப பாலைத்்த நிர்மாணிக்க 
தவணடிய கடைாய தத்வ  ஏற்படை 
சமயத்தில் ததாழர் கிருஸ்ைக்குடடி, 
ததாழர் கிருஸ்ைபிள்்ள, ததாழர் 
கதிர்காமத்தம்பி ஆகிதயார் சகிதம் 
ததாழர்  S.A.விக்கிரமசிங்க அவர்க்ள 
படடிருபபிற்கு அ்ழத்து வநது, 
விவசாயிகள் படும் கஷைத்தி்ன 
அ வ வி ை த் தி ல்  எ டு த் து ் ர த் த து 
மாத்திரமல்லை அபபிரததசத்தின அன்றைய 
பாராளுமனறை உறுபபினர் திரு.எதிர்மன 
சிங்கம் அவர்களினால் இப பிதரர்ன 
ப ா ர ாளு ம ன றை த் தி ல்  ச ம ர் ப பி த் து 
முனதமாழியபபடும் எனறு அத்ன 
தாங்களாகதவ விளக்க உ்ரயுைன 
வழிதமாழிய தவணடும் எனறு எடுத்துக் 
கூறினார்.

இதன அடிபப்ையில் படடிருபபுப 
பாலைம் கடடுவதற்கு இவரும் மிக முக்கிய 
முனதனாடியாக இருநதார் எனப்த நான 
குறிபபிை விரும்புகினதறைன

தகாடைமு்ன ்வத்தியர் ததாழர் அரிப 
அவர்கள் தனது 80ஆவது பிறைநத நாள் 

அனறு “உங்கள் முனதனற்றைத்தின படிகள்” 
எனறை 20 வாசகங்கள் அைங்கிய, ததாழர் 
கிருஸ்ைக்குடடியிைம் இருநது தபற்றை 
அறிவு்ரக்ள உங்கள் முனதனற்றைத்தின 
படிகள் எனறு எழுதி அத்ன தனது 
நணபர்களுக்கும், ததாழர்களுக்கும் 
தவளியிடடிருநதார்

சுறைாவளி அடித்த சமயத்தில் ததாழர் 
கிருஸ்ைக்குடடி அவர்கள் காத்தானகுடி 
எல்்லையில் மஞசநததாடுவாயிலுள்ள 
மு ஸ் லீம் பிரத த சத் தில் இறைந து 
விடைதாக தகள்விபபடடு நானும் ததாழர் 
கதிர்காமத்தம்பி அவர்களும் மரங்களின 
கடைை இடிபாடடுக்கு மத்தியிலும் 
தசனறு பார்்வயிடை சமயம் அவ்ர 
அவவிைத்தில் பு்தத்ததாக ஓர் இைத்்த 
காடடினார் அங்கு வாழும் ஒருவர். 
அவவிைத்தில் தான தகாணடுவநத 
பா்லை ததாழர் கதிர்காமத்தம்பி அவர்கள் 
ஊற்றி தமௌனமாக இருவரும் இருக்க, 
இவவழியாக வநத ஒருவர் இதில் 
இவ்ர பு்தத்த இைமல்லை தசத்த நாய 
ஒன்றைத்தான பு்தத்து இருக்கிதறைாம் 
எனறு கூறினார் 

இத்ன தகள்வியுற்று எனக்குபபினனால் 
இருநத ததாழர் கதிர்காமத்தம்பி அழுத 
தபாது அவரது கணணீர் எனது வலைது 
்கயில் விழுநத தபாது நான பின தநாக்கி 
அவ்ரப பார்த்ததன. உைதன அவர் 
என்ன கடடிபபிடித்து அழுது, மீணடும் 
'யாருக்காக இநத மனிதன வாழ்நதான என 
விம்மி விம்மி அழுது தகாணதை கூறினார். 
'சுயநலைமினறி சரித்திரம் ப்ைத்த 
த்லைவன ஒருவனுக்கு இக்கதியா  என 
நி்னக்கும் தபாது என தநஞசதம 
தநகிழ்கிறைது’ எனக் கூறினார்.

இநதச் சரித்திர நாயகனின உண்மக் 
க்த்ய அறிநதவர்கள் அவர் வாழ்நத 
காலைத்தில் அவருைன இருநதால் அவர் 
தசயத தச்வக்ள எனக்கு வழங்கும் 
பட்ஷத்தில் நான அவரது வாழ்க்்க 
வரலைாற்்றை "யாருக்காக வாழ்நதான 
எனனுயிர் ததாழன” எனறை புத்தக வடிவில் 
தவளியிை இருக்கினதறைன

ஆகதவ இதுபற்றி அறியத்தருபவர்கள் 
கீதழ குறிபபிடை பினவரும் விலைாசத்தில் 
என்னத்  ததாைர்பு தகாள்ளவும்.

 ததாழர் ந.சுநததரசன. P(W.I)
32/1, தாம்ரக்தகணி வீதி
மடைக்களபபு
ததா.இலை- 0772498123 / 0652222081
E-mail- east.lanka@yahoo.com
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தகாடடியாரத்தின வரலைாற்று மூலைங்களின 
சிலை தகள்விகளுக்கு பதில் தசால்லைக் 
கூடிய, தகாடடியாரப பற்றின பழ்மயுறு 
கிராமங்களில், “தமனகாமம்    வரலைாற்று 
மு டி ச் சு க ் ள  அ வி ழ் க் க க் கூ டி ய  
ஆதாரங்க்ள தகாணை தமிழ் நிலைம்.

கிளிதவடடி கங்குதவலி  நீலைாபப்ள  
ஆகிய கிராமங்களின நடுதவ தனித் 
தமிழ்க்  கிராமமாக ததான்மயான 
வரலைாற்தறைாடு தமிழ்  பணபாடடுத் 
தளத்ததில் தன்னத் தக்க ்வத்துக் 
தகாணடுள்ள கிராமம்.

தகாதைசர் கல்தவடடின வள்மகள் 
ததாழும்புகள் இரணடு தகாயில்களுைன 
மி க  த ந ரு க் க ம ா ன  ம ர பு க ் ள 
தபசுகினறைன. தம்பலைகாமம் தகாதைசர், 
தவருகல் முருகன தகாயில் ஆகிய  
இநத இரணடு தகாயில்களுைனும் 
தகாடடியாரத்து வனனிபங்கள் ததச 
வழ்ம மு்றைகளுக்கு உடபடை வ்கயில் 
உரி்மக்ளக்ச் தகாணடிருநத்ம 
வரலைாற்று தசயதிகளின மூலைம் அறிய 
முடிகிறைது.

குளக்தகாடைன வரலைாற்தறைாடு அவன 

வகுத்த நியமங்கதளாடு பனதனடுங்காலைம் 
தகாடியாரப பற்றின பணபாடு பயணித்தது 
எனபதற்கு ஒல்லைாநதர் காலை குறிபபுகள் 
சானறு பகர்கினறைன.

திருதகாைம்லைக்கு தபாறுபபாக இருநத 
ஒல்லைாநத தளபதி "வானதசணைன " 
தகாடடியாரத்தின பலை பகுதிகளுக்கும் 
பயைம் தசயத க்தக்ள குறிபபுகளாக 

எழுதியிருக்கிறைான அபபடி அவன 
எழுதிய குறிபபுகளில் தமனகாமத்தில் 
இருநது தகாடடியாரப பகுதி்ய 
நிர்வகித்த தகாடடியாரத்து வனனிபத்்த 
சநதித்ததாக எழுதியுள்ளான. தகாடடியார 
வ ன னி ப ங் க ள்  த ம ன க ா ம த் ் த 
தசர்நதவர்களாய இருநதிருக்கிறைார்கள் 
எனபது இதனமூலைம்  நிருபைமாகிறைது.
அண்மயில் கணடு பிடிக்கபபடை உயில் 
ஒனறு தமனகாமத்தில் இருநத இருமரபும் 

துயய வநத பூபாலை 
வனனிபம் எழுதிய 
பு றை ா  த ந ா ட டு 
1893ஆம் ஆணடு 
எழு த ப ப ட ை த ா ய 
சாடசி பகர்கிறைது. 
ஆ ங் கி த லை ய ர் 
ஆடசிக் காலைம் வ்ர 
வ ன னி ப ங் க ள் 
நி ர் வ ா க ம் 
இருநத்ம்யயும் 
அ வ ர் க ள் 
தசல்வாக்்கயும் 

உறுதிப படுத்துகினறை்ம இங்கு 
குறிபபிைத் தக்கது. தவருகல் தகாயிலில் 
இருக்கும் பூபாலைன வனனிபத்தின 
தபய்ரக் குறிபபிடுவது ஒரு வனனிபப 
பாரம்பரியத்தின ததாைர்ச்சி்ய வழி 
தமாழிகிறைது எனதறை தசால்லைலைாம். 

ஈழ நிலைத்தின தாய நிலைங்களில் 
ஒனறைாய தமனகாமம் இருநதிருக்கிறைது. 

ததங்கனி தசா்லைகள் சூழ்நத அழகிய 
கிராமம் கிராமத்துக்குள் நு்ழயும் 
தபாழுதிதலைதய மணணின ஈரம் 
மைக்க கனியூறும் வாச்ன நம்்ம 
வரதவற்க வயல்கள் வளத்்த தசால்லி 
நிற்க விருநததாம்பலும் வி்லை நி்றை 
பணபாடுமாய நம் மனங்க்ள தகாள்்ள 
தகாள்ளும் கிராமம். தமனகாமத்்த 
எனனால் மறைக்க முடியாது என ததாழன 
கிரு்ப அவன நி்னவுகளுைன கலைநது 
நிற்கும் அழகிய முது வரலைாறு தகாணை 
தமிழ்க் கிராமம்.
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ஒ வ த வ ா ரு ந ா ளு ம்  ச ர ா ச ரி ய ா க 
137 தபணகள் உலைகம் முழுவதும் 
தகால் லைபபடுகிறைார்க ள்.  அதுவும் 
தநருக்கமான குடும்ப உறுபபினர்கள் 
மற்றும் தனது இ்ை மூலைமாகதவ 
தகால்லைபபடுகிறைார்கள் என ஐநாவின 
தபா்த மற்றும் குற்றைங்களுக்கான 
அலுவலைகம் ஒரு புதிய தர்வ 
தவளியிடடிருக்கிறைது.

''வீடுகளில்தான தபணகள் தபரும்பாலும் 
த க ா் லை  த ச ய ய ப ப டுகி றை ா ர்க ள். 
அவர்களின வீதை அவர்களுக்கான 
அபாயகரமான இைமாக விளங்குகிறைது'' 
என இநத அலுவலைகம் கூறுகிறைது.

2017ஆம் ஆணடு தகால்லைபபடை 87 
ஆயிரம் தபணகளில் பாதிக்கும் 
த ம ற் ப ட த ை ா ர்  அ வ ர் க ளு க் கு 
தநருக்கமானவர்களின ்ககளாதலைதய 
தகால்லைபபடடிருக்கிறைார்கள்.

தரவுக்ள கவனமாக பார்த்தால் 
கிடைத்தடை 30 ஆயிரம் தபணகள் 

அவர்களின தநருக்கமான இ்ையால் 
தகால்லைபபடடிருக்கினறைனர். சுமார் 20 
ஆயிரம் தபணகள் அவர்களின மற்றை 
உறைவுகளால் தகால்லைபபடடுள்ளனர்.
ஆணகள் தகா்லை தசயயபபடும்வீதம் 
இனனமும் அதிகம்

ஐ ந ா வி ன  த ப ா ் த  ம ற் று ம் 
கு ற் றை ங் க ளு க் க ா ன  அ லு வ லை க ம் 
த ச க ரி த் து ள்ள  த ரவு க ளி ன  ப டி 
' 'உள்தநாக்கம் தகாணடு தகா்லை 
த ச ய ய ப ப ட ை த ா ல்  வ ா ழ் ் வ 
இழநதவர்களில் தபணக்ள விை நானகு 
மைங்கு அதிகமாக பாதிக்கபபடடுள்ளனர் 
ஆணகள்''.

உலை க ம்  மு ழு வ து ம்  ந ை ந து ள் ள 
மனிதர்களால் மனிதர்கதள தகா்லை 
த ச ய ய ப ப ட ை  நி க ழ் வு க ளி ல் 
பாதிக்கபபடைவர்களில் பத்தில் எடடு 
தபர் ஆணகதள என ஐநாவின இநத 
அறிக்்க சுடடிக்காடடுகிறைது. இருபபினும், 
மனிதக்தகா்லைகளில் பாதிக்கபபடும் 10 
தபணகளில் எடடு தபணகள் அவர்களின 

த ந ரு க் க ம ான  உ றை வு க ள ால் த ான 
தகால்லைபபடுகிறைார்கள் எனவும் இநத 
அறிக்்க விவரிக்கிறைது.

''தநருங்கிய இ்ையின வனமு்றையால் 
த ப ண க ள்  ப ா தி க் க ப ப டு வ து 
மனிதக்தகா்லைகளில் தபணகள் 
பாதிக்கபபடும் வீதத்்த தமலும் 
அதிகரித்துக்தகாணதை தசல்கிறைது'' என 
இநத அறிக்்கயில் கூறைபபடடுள்ளது.

ஐ ந ா வி ன  இ ப பு ள் ளி வி வ ர 
அ றி க் ் க ய ா ன து  ஒ வ த வ ா ரு 
நாடுகளில் அரசுகளிைம் இருநது 
தபற்றை மூலைாதாரங்க்ள தகாணதை 
கைக்தகடுக்கபபடடுள்ளது.

புதிய ஐ நாவின அறிக்்கயில், 
தபணகளுக்தகதிரான வனமு்றைகள்  
மிகபதபரிய அளவில் இனனமும் 
அ தி க ா ரி க ளி ை ம்  ச ரி ய ா க 
த க வ ல்  த த ரி வி க் க ப ப ை ா ம ல் 
ஆவைபபடுத்தபபைாமல் இருக்கினறைன 
என விவரிக்கபபடடுள்ளது.

நனறி: பிபிசி

ஆ ர ம் பி த் து ள் ளது .  இ த த த வ ் ள 
இவவருைம் (2018 )நவம்பர் 6 ததாைக்கம் 
11 வ்ரயான காலைபபகுதியில் தபயத 
கடும் ம்ழ காரைமாக சுமார் 1,61632 
குடும்பங்க்ளச் தசர்நத 57051 நபர்கள் 
பாதிக்கபபடடுள்ளார்கள்.

இ ரு ந த த ப ா து ம்  1 4  பி ர த த ச 
தசயலைாளர் பிரிவுகளும் இவதவள்ள 
அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கபபடடிருநதன. 
ம ா வ ட ை த் தி ற் கு  ச ர ா ச ரி ய ா க 
கி்ைக்கபதபறை தவணடிய சராசரியான 
ம்ழ வீழ்ச்சியில் 82 வீதம் கி்ைக்கப 
தபற்றுள்ள்ம குறிபபிைத்தக்கதாகும்.

இருநததபாதும் மாவடைத்தில் அனர்த்த 
த ய ா ர் ப டு த் த ல்  த ச ய ற் ப ா டு க ள் 
சீரான மு்றையில் ந்ைமு்றைப 
படுத்தபபடடிருநதனால்  தவள்ள 
அனர்த்தில் இருநது மக்க்ள பாதுகாக்க 
முடிநதிருநத்ம குறிபபிைத்தக்கதாகும்.

த ற் த ப ா ் த ய  க ா லை நி ் லை யி ய ல் 
அறிவுறுத்தலினபடி  மினனல்தாக்கம் 
அ தி க ம ா க  இ ை ம் த ப றை க் கூ டி ய 
வாயபபுள்ளதனால் தபாதுமக்கள் மிக 
அவதானத்துைன தசயற்படுமாறு சகலை 
பிரததச தசயலைாளர்களின ஊைாகவும் 
அனர்த்த முகா்மத்துவ நி்லையத்தின 
ஊ ை ாக வு ம்   த ப ாது ம க் க ளு க் கு 
விழிபபுைர்வு வழங்கபபடுகினறைது.

 குறிபபாக க்ரதயார பிரததசத்தில் 
உள்ள தபாதுமக்கள், ஆற்றைங்க்ர்ய 
அணடியுள்ளவர்கள் மற்றும் தாழ்நிலைப 
பிரததசத்தில் உள்ளவர்கள் ம்ழ 
அதிகமாக தபயயும்  சநதர்பபங்களில் 
விழிபபாக இருநது தசயற்படுவதுைன, 
குடும்ப அனர்த்த தயார்படுத்தல்க்ள 
முனகூடடிதய தசயது தகாள்ள தவணடும்.

மினதனாழுக்குகள், மனித தவறுகள் 
க ா ர ை ம ா க  தீ  அ ப ா ய ங் க ள் 
ஏற்படுவது வழக்கமாகும். இதனால் தீ 
அபாயங்களிலிருநது வீடுகள்,வியாபார 
ஸ்தலைங்கள் மற்றும் தி்ைக்கள 
பாதுகாபபு நைவடிக்்கக்ளயும் 
தபாதுமக்கள் தமற்தகாள்ளுமாறு 
தகடடுக்தகாள்கிதறைாம்.’
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       மாநகர ச்ப எல்்லைக்குள் 
01-01-2019க்கு பினனர் பிறைக்கினறை 
ஒவதவாரு குடும்பத்தின 3ஆவது 
குழந்தக்கும் மாதாநதம் தகாடுபபனவாக 
5000  ரூபா மாநகரச்பயினால் 
வழங்கபபைதவணடும் எனறை ஒரு 
திடைத்தி்ன  மாநகர முதல்வர் 
முன்வத்துள்ளார்.

மடைக்களபபு மாநரச்ப எல்்லைப 
பகுதியினுள் வாழ்கினறை மக்களின 
பிறைபபு வீதம் மிகவும் கு்றைவாகதவ 
க ா ை ப ப டு கி ன றை து  எ ன ப ் த 
கருத்திற்தகாணடு, பிறைபபு வீதத்தி்ன 
அதிகரிக்க தவணடும் எனபதனால் மாநகர 
முதல்வர் அவர்களினால் இநத தயாச்ன 

முன்வக்கபடடிருக்கினறைது.
 முதல்வரின இநத தயாச்ன்ய 
ந்ைமு்றைபபடுத்துவதாயின இத்ன 
ச்பக்கூடைத்தில் எதிர்வரும் 2019ஆம் 
ஆணடிற்கான பாதீடடில் தசர்த்துக்தகாள்ள 
முடியும்.

இதற்கான நிதியி்ன மக்களின 
வரி மூலைமாகதவா அல்லைது தவறு 
உதவி நிறுவனங்கள் மூலைமாகதவா 
தபற்றுக்தகாள்ள உத்ததசிக்கபபடுகினறைது.

அபபடி நைக்கினறை தபாது மாநகர 
முதல்வரின இத்திடைம் தசயல்வடிவம் 
தபறை முடியும்.

இநதத்திடைத்தின மூலைம் மக்களின 
வாழ்வாதாரம் உயர்வதுைன, மாநகர 
ச்பயின தசயற்திறைனும் அதிகரிக்கும் 
வாயபபுள்ளதாக மாநகர பிரதி முதல்வர் 
க.சத்தியசீலைன

மைடு மாநகர ச்ப எல்்லைக்குள்  வசிக்கும் 
வறிய குடும்பங்களின  குழந்தகளின 
தபாசாக்கி்ன தமம்படுத்தும் வ்கயில்  
மாநகர ச்பயின நிதி ஒதுக்கீடடின 
ஊைாக குழந்தகளுக்கான சத்துைவு 
வழங்கும் தவ்லைத்திடைம உத்திதயாக 
பூர்வமாக

26-11-2018 அனறு மடைக்களபபு சுகாதார 
்வத்திய அதிகாரி அலுவலைகத்தில் 
மடைக்களபபு சுகாதார ்வத்திய 
அதிகாரி கிரிசுதன த்லை்மயில் 

நல்லைததாரு கல்விச் சமூகம் ஒன்றை 
உருவாக்குவதத மடடு மாநகர ச்பயின 
தநாக்கம் எனகினறைார் பிரதி முதல்வர் 
க.சத்தியசீலைன. 

மடடு மாநகர ச்ப எல்்லைக்குள், நக்ர 
அணடிய பகுதிகளில் பலைதரபபடை 
தனியார் பாலைர் பாைசா்லைகள் 
காைபபடுகினறைன.

ஆனால், மாநகர எல்்லை பகுதிகளில் 
நாம் எமது கவனத்்த அதிகம் 
தசலுத்த தவணடியுள்ளது. ஆகதவ 
அபபடியான மாநகர எல்்லைபபகுதிக்ள 
இலைக்கு ்வத்த த தாம் கல்வி 

கல்லைடிபபாலைத்திற்கு அண்மயில் 
அ்மநதுள்ள மீன இ்சப பூங்கா 
திருத்தபபடடு சிறுவர்கள் மீணடும் 
வி்ளயாடுவதற்கு ஏற்றைவாறு 
அ்மக்கபபடடுள்ளது.

 இத்ன தசயற்படுத்திய மடடு 
மாநகரச்ப அதிகாரிகளுக்கும் 
ஊழியர்களுக்கும் நனறி்ய மக்கள் 
சார்பில் ததரிவிக்கினதறைாம்.

அத்துைன, ஒரு தவணடு தகாள்: 
கல்லைடிக் கைற்க்ர தபரும்பாலைான 
சி று வ ர் க ளு ம்  வி ரு ம் பி ச் 
தசல்லுமிைமாக இருக்கினறைது. 
விதசைமாக விடுமு்றை நாடகளில் 
சிறுவர்கள் பலை வ்கயான 
வி்ளயாடடுக் களில் அங்கு 
ஈடுபடுகினறைனர். மடடு மாநகரச்ப 
இநத இைங்க்ள சுத்தம் தசயது 
வருகினறை தபாதிலும் அங்கு 

ஆரம்பிக்கபபடைது.

இதில் அதிதிகளாக மாநகர பிரதி 
முதல்வர் கநதசாமி சத்தியசீலைன, மாநகர 
ஆ்ையாளர் தக .சித்திரதவல் , பிரதி 
ஆ்ையாளர் என . தனஞசயன மற்றும் 
தபாதுச்சுகாதார தாதிய சதகாதரி திருமதி 

. ராஜவதி பயஸ் ஆனநதராஜா, மாநகர 
சுகாதாரக் கி்ளத் த்லைவர் எஸ் . 
பத்மாவதி ஆகிதயார் கலைநதுதகாணைனர்.

நைவடிக்்ககளுக்கான முயற்சிக்ள 
தமற்தகாள்கிதறைாம் எனறைார் சத்தியசீலைன.
மாநகர ச்பயினால், மாநகர எல்்லைப 
பகுதிகளில் 4 பாலைர் பாைசா்லைகள் 
இயக்கபபடுகிறைன. அதற்கான அ்னத்து 
வசதிக்ளயும் நாம் தகாடுத் து 
வருகினதறைாம் எனறும் அவர் ததரிவித்தார்.

வறிய மாைவர்க்ள இனங்கணடு 
அவர்களுக்கு பிரத்திதயக உதவிக்ள 
வழங்க வும் தாம்  முயற் சிக ் ள 
தமற்தகாள்வதாகவும் சத்தியசீலைன 
ததரிவித்தார்.

அ்மக்க தபற்றை தகாங்கிறீட 
இ ரு க் ் க க ள்  சி ் த ந து 
காைபபடுகினறைன. தமலும் அழகான 
மரபபலை்கயால் ஆன ந்ைபா்த 
அ்மக்கபபடடிருக்கினறை தபாதிலும் 
அ்வ காலைாவதியாகி உ்ைநதும் 
துருபபிடித்த ஆணிகள் தவளியில் 
தள்ளிக் தகாணடும் இருக்கினறைன. 
எனதவ இதில் வி்ளயாடும் 
சி று வ ர் க ளு க் கு  க ா ய ங் க ள் 
ஏற்படுவதாக வரும் தபற்தறைார் 
ததரிுவிக்கினறைனர். 

அவர்களின தவணடுதகாள் இநத 
உ்ைநத தகாங்கிறீட இருக்்க்ள 
சீர் தசயதவணடும் அல்லைது முற்றைாக 
அகற்றைதவணடும் எனபதாகும். 
மரத்தாலைான ந்ை பா்த்ய 
முடிநதளவு சீர் தசயய தவணடும் 
எனறும் தகடடுக் தகாள்கினறைனர்.
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காதல் ம்னவிதயாடு இல்லைறைத்தில் 
இ்ைநது ஒனறைாக வாழ்நதிருநத 
கைவன, ஒரு தை்வ பரத்்தய்ர 
நாடிச்தசனறு இனப சல்லைாபத்தில் 
ஈடுபடைான. அங்தகதய சிலைநாடகள் தங்கி 
இருநதுவிடடு ஒருநாள், இரவுதநரத்தில் 
வீடடுக்கு வருகிறைான. இவவளவு நாடகளும் 
தான எங்கு தசனறிருநததன எனப்த 
ம்னவி அறிநதிருபபாதளா? அதுபற்றி 
தகடடுவிடுவாதளா எனறை பயமும், 
குற்றை உைர்வும் அவனுக்கு எழுகிறைது. 
அதனால், இத்த்ன நாளும் கைவு்ள 
வைங்குவதற்காகக் தகாயிலுக்குச் 
தசனறிருநததாகப தபாய தசால்கிறைான.

ஒ ரு வ ர்  ஒ ரு  த ப ா ய ் ய ச் 
தசால்லும்தபாது தபாருத்தமாகவும் 
தசால்லை தவணடுமல்லைவா? அத்துைன 
பதற்றைபபைாமலும் தசால்லைதவணடும். 
இ ல் ் ய த ய ன றை ா ல்  அ வ ர் 
தபாயதசால்லுகினறைார் எனகினறை 
உண்ம தவளிபபடடுவிடும். இங்தகயும் 
அபபடித் தான.  அவனது நாக்கு 
வாயக்குள்தள தைம் புரள்கினறைது. தபச்சு 
நடுங்குகினறைது. த்லைதயா குனிநதபடி 
இருக்கிறைது. ம்னவிக்கு அவன 
தசால்வது தபாய எனபது ததரியும். 
ஏற்கனதவ அவ்னபபற்றிய தசயதி 
வதநதியாக அவளுக்கு எடடியிருநதது. 
எனதவ, அவன பரத்்தயரிைம்தான 
தசனறு வநதிருக்கிறைான எனபதில் 
அவளுக்கு எள்ளளவும் சநததகமில்்லை. 
அதனால், எநதக் தகாயிலுக்குச் தசனறைாய, 
எநதக் கைவு்ள வைங்கினாய 
எனதறைல்லைாம் குதர்க்கமாகக் தகடடு 
அவ்னக் கு்ைநது எடுக்கிறைாள். 
இவவாறு இருவரும் தர்க்கபபடுவது ஒரு 
நாைகக்காடசி்யபதபாலை அ்மநது, 
நம்்ம இரசிக்க ்வக்கினறைது.

தகாயிலுக்குச் தசனறு கைவு்ளக் 
கணடு அருள்தவணடி வைங்கி 
வ ந த த ா க  அ வ னு ம்  தி ரு ம் ப த் 
தி ரு ம் ப  ஒ த ர  த ப ா ய ் ய த ய 
த ச ா ல் லி க் த க ா ண டி ரு க் கி றை ா ன . 
அவளால் தாங்க முடியவில்்லை. 
அவனிைம் தகடகிறைாள், “ கைவு்ளக் 
காைச்தசனதறைன, கைவு்ளக் காைச் 
தசனதறைன எனகிறைாதய, நீ எநதக் 
கைவுளிைம் தசனறு வநதாய எனறு 
நான தசால்லைவா? என வாயாதலைதய 
அ்தக் தகடக நீ விரும்புகிறைாயா? எனறு 
தகடடுவிடடு, அவன தசனறு வநத 
பரத்்தயரின தன்மக்ளப பற்றிப 
படடியலிடுகினறைாள்.

க ண ை ா த லை  ம ற் றை வ ர் க ் ள 

அழித்துவிடுகினறை கணக்ளக் தகாணை 
அழகிய அநதப பரத்்ததான நீ கணை 
கைவுளா? எனறு ஏழனமாகக் தகடடு 
அவ்ன ஏசாமல் ஏசுகினறைாள். இறுதியாக 
இங்தக பார். நீ இங்கிருநது தபாய விடு. நீ 
அவர்க்ள விடடுப பிரிநதிருநதால் நீ 
தசால்லுகினறை அநதக் கைவுள்கதளல்லைாம் 
உன பிரி்வத் தாங்கமுடியாமல் தவித்துப 
தபாயவிடுவார்கள். நான அபபடியில்்லை. 
நான ததளிவ்ைநது விடதைன. உன்னப 
பற்றி நனறைாக உைர்நதுதகாணதைன. 
அதனால்,நான உன்ன தவறுக்கிதறைன.  
நீ தபாய விடு. இபதபாதத தபாயவிடு, எனறு 
கைவ்ன விரடைாமல் விரடடுகினறைாள். 
அவதனா எதுவும் தபசமுடியாமல் 
தி்கத்தபதபாய, அவமானத்தால் 
கூனிக்குறுகி நிற்கிறைான.

இநதக் காடசி்யப புலைபபடுத்தும் பாைல் 
வருமாறு:

வணடூது சாநதம் வடுக்தகாள நீவிய 
தணைாத் தீம்சாயல் பரத்்த, வியல் மார்ப!
பணடு, இன்ன யல்்லைமன ஈங்கு எல்லி 
வநதீயக்  கணைது எவன? மற்று உ்ர
நனறும் த்ைஇய தமனததாளாய! 
தகடடீவா யாயின உைனு்றை வாழ்க்்கக்கு 
உதவிஉ்றையும்  கைவுளர்கண தங்கிதனன
தசா்லைமலைர் தவயநத மானபி்ை 
ய ன ன ா ர் ப லை ர்  நீ  க ை வு ண ் ம 
தகாணதைாழுகு வார்  அவருள் 
எக்கைவுள்? முற்றுஅக் கைவு்ளச் 
தசபபீமன முத்ததர் முறுவலைாய! நாம் 
மைம் புக்கக்கால் இபதபாழ்து தபாழ்து 
எனறு அதுவாயபபக்கூறிய அக்கைவுள், 
மற்று அக்கைவுள் - அது ஒக்கும் நாவுள் 
அழுநது த்லைசாயத்து நீகூறும் மாயதமா 
்கபபடுக்கப படைாய நீ, கணைா்ர 
வாயாக யாம்கூறை தவடடீவாய! தகளினி
தபறைல்ந்ச தவட்கயின நினகுறி 
வாயபபப பறிமு்றை தநர்நத நகாராக, 
கணைார்க்கு இறுமு்றை தசயயும் 
உருதவாடு நும்இல் தசறிமு்றை வநத 
கைவு்ளக் கணைாதயா?

நறும்தண தகரமும் நானமும் நாறும்
தநறிநத குரற்கூநதல் நாளணிக்கு ஒபப
தநாக்கிற் பிணிதகாள்ளும் கணதைாடு 
தமனாள் நீ பூபபலி விடை கைவு்ளக் 
கணைாதயா?

ஈர்அணிக்கு ஏற்றை ஒடியாப படிவத்துச்
சூர்தகானறை தசவதவலைான பாடிப 
பலைநாளும் ஆராக் க்னகாமம் குனறைத்து 
நினதனாடு மாரி இறுத்த கைவு்ளக் 
கணைாதயா?

கணை கைவுளர் தம்முளும் நின்ன 
தவறிதகாள் வியனமார்பு தவறைாகச் 
தசயது குறிதகாளச் தசயதார் யார்? 
தசபபு, மற்று யாரும் சிறுவ்ரத் தங்கின 
தவகுள்வர் தசறுதக்காய!

ததறிதனன, தசனறீ, நீ தசல்லைா 
விடுவாதயல் நற்றைார் அகலைத்துக்கு ஓர்சார 
தமவிய தநடடு இரும் கூநதல் கைவுளர் 
எல்லைார்க்கும் முடடுபபாடு ஆகலும் உணடு

(கலித்ததா்க, மருதக்கலி 
பாைல் இலை: 28 பாடியவர்: 
மருதன இளநாகனார்)

இதன தநரடிக்கருத்து:

கைவனும் ம்னவியும் 
தர்க்கம் தசயவதுதபாலை 
இ ந த  ப ப ா ை ல் 
அ்மநதுள்ளது.

ம்னவி:    ்ககள் 
வ லி க் கு ம்  அ ள வு க் கு 
நறுமைம் வீசுகினறை சாநதி்னப 
பூசியிருபபதால் வணடுகள் வநது 
த ம ா ய த் து க் த க ா ண டி ரு ப ப து ம் , 
இ னி ் ம ய ா ன  ப ர த் ் த ய ர் க ள் 
தழுவிமகிழ்நததுமான அகனறை மார்்ப 
உ்ையவதர! முனதபல்லைாம் நீ இபபடி 
நைநததில்்லைதய! இபதபாது இநத 
இரவு தநரத்திதலை வநதிருக்கிறைாதய. 
எ்தக்கணடு தகாணைாய. அ்தச் தசால்.

கைவன:    மிகவும் பருத்த அழகிய 
ததாள்க்ள உ்ையவதள, நான 
தசால்வ்தக் தகடபாதயனறைால் தகள்! 
நாம் இருவரும் தசர்நது வாழுகினறை 
நமது இல்வாழ்க்்கக்கு அருள்தவணடி, 
கைவுள்கள் உ்றைநதுள்ள இைங்களில் 
தசனறு தங்கி, வழிபாடியற்றி வநததன.

ம்னவி:    தசா்லைகளிதலை மலைர்க்ளச் 
சூடிவருகினறை பி்ைமானக்ளப 
தபானறை பரத்்தப தபணகள்தான நீ 
தசால்லும் கைவுள் தன்ம்ய்யக் 
தகாணடுள்ளவர்கதளா? அவர்களிதலை 
இபதபாது நீ எநதக் கைவு்ளக் 
கணடுவநதாய எனப்தச் தசால்வாயா?

கைவன:    முத்துபதபானறு அழகாகச் 
சி ரி ப ப வ த ள !  ந ா ம்  தி ரு ம ை ம் 
தசயததபாது, “இநத தநரதம நல்லை தநரம்” 
எனறு அநத நல்லை தநரம் நமக்கு வாயக்கப 
தபருவதற்கு அருளிய அநதக் கைவுள்தான 
நான தசனறுவநத கைவுள்.

ம்னவி:    அது தபாருத்ததம! நாக்கு 
வாயினுள்தள அழுநதிப தபச்சு நடுங்கித் 
த்லை கவிழ்நது நீ கூறுகினறை மாயமா 
இது? ்கயும் களவுமாகப பிடிபடைாய 
நீ. நீ கணை கைவுள்கள் யாரயாதரனறு 
எனவாயாதலை தசால்லி, நீ அ்தக் 
தகடக விரும்புகிறைாயா? இனிக் தகள். 
தபற்று அனுபவிக்கும் விருபபத்தினால், 
நீ குறித்து்ரத்த இைத்திற்குத் தவறைாமல் 
வநத அநதக் கைவுள் யார்? ஒழுங்காக 
மு்ளத்திருக்கும் பல்வரி்ச்யக் 
தகாணைவரும், காணதபாருக்கு அழி்வ 
உணைாக்கும் அழகான உைதலைாடு 
பரத்்தயரின இல்லைத்திதலை உன்னச் 
தசர்கினறை தன்மதகாணடு உனனிைம் 

வநதாதள அநதக் கைவு்ளத்தான நீ 
கணடுவநதாதயா?

தமது அைர்நத கூநதலில் தினமும் 
ந று ம ை ம்  மி க் க  ச ா ந த மு ம் , 
கஸ்தூரியும் பூசி வா்சன தநது 
அணிதசயவதற்குச் சமமாக, நீயும் நாள் 
ததாறும் தசனறு கூநதலில் (பூச்சூடி) 
பூவால் அர்ச்ச்ன தசயவாதய கைவுள், 
தனது பார்்வயாதலைதய மற்றைவ்ர 
தநாயக்குள்ளாக்கும் கணக்ளக் 
தகாணை கைவுள், அநதக் கைவு்ளத்தான 
கணடு வநதாயா?

இரணடு வ்கயான அழகிற்கும் 
ஏற்றைவனாக விளங்கிய சூரபத்ம்னக் 
த க ா ன றை  சி வ ந த த வ லை ் ன ப 

பாடியதால், பலைநாடகள் ததாைர்நது 
தபயகினறை ம்ழ்யப தபாலை, விைாது 
தபாழிகினறை காம தவள்ளத்தால் 
திருபபரங்குனறைத்திதலை மாரிக்காலைம் 
முழுவதும் உனதனாடு களித்திருநதாதள 
அநதக் கைவு்ளக் கணைவநதாயா?

நீ  க ணடு வ ந த  க ைவு ள்க ளி த லை, 
மைம்கமழுகினறை உனது பரந த 
மார்பிதலை தவவதவாறைாக வ்கபபடுத்தி 
அ்ையாளமிடைவர்யார்? தசால். அவள் 
யாராயிருநதாலும் நீ சற்றுதநரம் 
அவ்ளவிடடு தவறிைத்திதலை தசனறு 
தங்கினால் தகாபிபபாள்.

த வ று க் க த் த க் க வ த ன !  ந ா ன 
எல்லைாவற்்றையும் ததளிவ்ைநது 
தகாணதைன. நீ இபதபாதத தபாயவிடு. நீ 
தபாகாமல் விடைால், நல்லை மா்லைக்ள 
அணிநத உனது மார்பிதலை, ஒனறுதசரத் 
தழுவிய, நீணை கரிய கூநத்லையு்ைய 
அநதக் கைவுள்கள் எல்தலைாருக்கும் தவிபபு 
எற்படடுவிடும் அல்லைவா?
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(இது பிற்கொல�் 12 ஆ�் நூற்றொண்டின் பின்)

மட்டக்களப்பில் வீசிய  மூன்றவது  
சமய அலை

மூனறைாம் கடைத்தில்  மடைக்களபபில் 
ஏற்படை  சமய வழிபாடடு  மாற்றைங்கள்  
மிக முக்கியமான்வயாகும், இத்னப 
புரிநது தகாள்ள  நாம்  தமிழ் நாடடுச்  சமய 
வரலைாற்்றை அறிய தவணடும்.

தமிழ் நாடடில் சமயம்   

கி.பி.600க்கும் 1100க்குமி்ையில்  தமிழ் 
நாடடின சமயங்களிலும், வழிபாடுகளிலும் 
தபருமாற்றைங்கள் ஏற்படுகினறைன. 
அதற்கான சமூகக்  காரணிகள் 
உணடு,அவற்்றைப  தபச இது சமயம் 
அல்லை.

தமிழ் நாடடில் கி.பி  600  களில்  ்வதீக 
மதங்கள் மீணடும் மக்கள்  மத்தியில்  
தசல்வாக்குறுகினறைன. ்வதீக மதங்கள் 
இபதபாது  ்சவம், ்வஸ்ைவம்  
எனபதபயர் தபறுகினறைன. 700 ,  800 
,  900  களில் பக்தி இயக்கம்  சமை 
தபௌத்த  சமயங்க்ள  தவல்கினறைன, 
்சவமும் ்வஸ்ைவமும் இரு தபரு 
மதங்களாக தமலுழுகினறைன. ததவார  
திவவிய பிரபநதங்கள் எழுகினறைன 
.்சவ ்வஸ்ைவக் தகாவில்கள் 
கடைபபடுகினறைன. ததயவ விக்கிரகங்கள்  
வார்க்கபபடுகினறைன..  பிராமைர்களும் 
ஐயங்கார்களும் இக்தகாவில்களில் 
பூசகர்களானார்கள். பல்லைவ மனனன 
மாமல்லைன வாதாபி்ய தவற்றி 
தகாணைதபாது அங்கிருநது  பிள்்ளயார் 
வைக்கத்்த  தமிழ் நாடு தகாைர்கிறைான, 
பிராமைர்கள்  முக்கியஸ்தர்களாக 
மதிக்கபபடுகிறைார்கள்,  அவர்கதள 
இக்தகாவில்களின  பூசகர்களுமானார்கள். 
பூ்ச  சமஸ்கிருதத்தில்  தசயயபபடைது. 
சமஸ்கிருதம்  ததவ பா்ச  என 
அ்ழக்கவும் படைது. பல்லைவர்கள் 
காலைத்தில் பல்லைவ  மனனர்களும்  
வணிகர்களும்  இந த ச் ்சவ  
மதத்்தக் கைல் கைநது பரபபினர். 10 
ஆம் நூற்றைாணடில் தசாழராடசியில்  
சிவ  வைக்கம் தமலும் வளர்நதது.  11 
ஆம் நூற்றைாணடில்  ்சவ சித்தாநதம் 
உருவானது. த சாழர் காலைத் தில் 
தபாலைநறு்வயில் பலை சிவாலையங்களும் 
அவர்களின ஆடசிக்குடபடை இைங்களில் 
சி வ ாலை ய ங் க ளு ம்   ச ம ஸ் கி ரு த 
வ ழி ப ா டுக ளு ம்  அ றி மு க ம ா யி ன. 
அரசரும் பிரபுக்களும் சமூகத்தின 
த ம ல்  நி ் லை யி லி ரு ந த வ ர்க ளு ம்  
இபபுதிய பணபாடைால் கவரபபடைனர். 
அதில் இ்ைநதனர், ்சவ மதம்  
அரசமதமானது, இதன தாக் கம்  
குறிபபாக இலைங்்கயிலும் சிறைபபாக  
மடைக்களபபிலும் ததரியலைாயிற்று 
சி வ ் ன யு ம்   தி ரு ம ா ் லை யு ம் 
தபரும் கைவுளர்களாக்கிய தபாது 
அவர்க்ளபபாை  அவர்களின தசயல்கள் 
குைாதிசயங்கள் பற்றிய தகவல்கள் 
தத்வபபடைன,  இத்தகவல்க்ள  அனறு 
வைதமாழியிலிருநத  புராை இதிகாசக் 
க்தகள்  தநது   உதவின.

தமிழர்  மத்தியில் முதலைாவது தபரும் 
பணபாடடுத்தாக்கம் தபருமளவில்  
ஏற்படுகிறைது. அதுதவ வைதமாழி  புராை 
இதிகாசக் க்தகளின தாக்கமாகும்

வைநாடடுத் ததயவங்கள் பலை தமிழ் 
நாட்ை இைம் தகாணைன.  ்வதீக  
மதங்கள்  ்சவம்  ்வஸ்ைவமாக  
தமிழ் நாடடுள்  புகுநது,   தமிழ் 
நாடடில்  ஏற்கனதவ  இருநத  உள்  
நாடடுத் ததயவங்க்ள   தம்முைன 
இ்ைத்துக்தகாணைன எனபர் சிலைர்.

  இங்கு வநது தசர்நத வைநாடடுத் 
ததயவங்க்ளத் தமிழ் நாடடு  வழிபாடுகள் 
தம்வயபபடுத்திக்தகாணைன எனபர் சிலைர், 
எனினும் சிறு சமய தநறிகள் தபரு சமய  
தநறிகளுக்குள்  உள்வாங்கபபடைன 
எனபதத யதார்த்தம்.

சங்ககாலைத்திதலைதய  தவலை்ன 
சக்தியின மகனாகபபார்க்கும் மரபு 
இருநதது. திருமுருகாற்றுப ப்ையில் 
தவலைனும் முருகனும் சுபபிரமணியனும் 
இ்ையும் பாங்்கக்காைலைாம், அது 
ஓர் சமய இ்ைபபு  மாத்திரமல்லை, ஓர் 
கலைாசார  இ்ைபபுமாகும். முருகன  
தவற்றிதவல் தைக்்கக் தகாற்றை்வ 
சிறுவன என அ்ழக்கபபடடு காளியின  
மகனாகினறைான. ஆரியபபணபாடு  
காளி்ய சிவனின  ம்னவியான 
சக்தி ஆக்கிவிடுகிறைது, இதனால் 
முருகன சிவனதும்  பார்வதியினதும் 
மகனாக்கபபடடுவிடுகிறைான, இதற்கு 
புராை  ஆதாரங்கள் கூறைபபடுகினறைன.  

வினாயகர் புராைம் பிள்்ளயா்ரயும்  
சிவன –பார்வதி குழந்தயாக்கி 
விடுகிறைது. தமிழ் கைவுளர்கள்  ஆரிய 
மயமான  க்த அது.

த சாழர்கள்  தபாலைநறு்வ்ய  
ஆணைதபாது இவவைக்க  மு்றைகளும் 
பி ர ா ம ணீ ய ச்   த ச ல் வ ா க் கு ம் 
ம ட ை க் க ள ப பி லு ம்  ப ர வி யி ரு க் க  
வாயபபுணடு.

இநதப தபரும் ததயவங்களுைன 

முனனதரதய இங்கிருநத  சிறுததயவங்கள் 
இ்ைக்கபபடைன.

 மடைக்களபபில் நைநததறிய சமய 
இ்ைபபு

ம ட ை க் க ள ப பி லி ரு ந த  ப ் ழ ய 
ததயவங்க ளான குமார,  மாறைா 
தபானறை ததயவங்கள் முருகனுைன 
சம்பநதபபடுத்தபபடைன. காளி, மாரி, 
கணைகி, கைனாச்சியம்மன தபானறை 
தபண ததயவங்கள் சக்தியுைன 
ததாைர்புபடுத்தபபடைன.

 நரசிங்கம், சிங்கனாதம் தபானறை 
த த ய வ ங் க ள்  வி ஷ ணு வு ை ன 
ததாைர்புபடுத்தபபடைன.

 வீரபத்திரன, சுை்லை ்வரவன, ஐயனார் 
தபானறை ததயவங்கள் சிவனுைன 
ததாைர்புபடுத்தபபடைன.

“தபரும் ததயவங்கள் இவற்்றைத் 

தம்முைனி்ைத்துக் தகாள்வதற்குப 
பதிலைாக சிறு ததயவங்கள் தபரும் ததயவ 
வைக்கத்்தத் தம்மளவில் உள்வாங்கிக் 
தகாணைன” எனறு  கூறுதவாரும் உணடு.

 இ ங் கி ரு ந த  சி று  த த ய வ 
வழிபாடுகளினதும், சமூக அ்மபபினதும் 
தசல்வாக்குதம இதற்குக் காரைங்களாகும்.

இதனாதலைதான யாழ்பபாைத்தில் 
ஆறுமுக நாவலைர் உருவாக்கிய  ்சவ  
ஒழுக்க தநறிகள் யாழ்பபாைத்தில்    
அதத  இறுக்கத்துைன இங்கு நி்லைதபறை 
முடியவில்்லை.

பலிதகாடுத்தல், ம்ை்வத்தல் கும்பம் 
்வத்தல்  உருதவறி ஆைல் அ்னவரும் 
இ்ைதல்  பகிர்நதுணைல் எனறை  
பணபாடுகதளாடு  வளர்நத  ஒரு பல் 
கலைசார   சமூகத்தில்  மிக இறுக்கமான  
ஆசாரசீலைம்,, "தினம் விரதம்,.மரக்கறி  
உைவு,   சமய  ஒழுக்க தநறிகள்,  சமயக்  
கடடுபபாடுகள்”  எனறை  கடும்  தபாக்குகள்   
தசல்வாக்குபதபறை  வாயபபிருக்கவி்லை.

தம்மி்ைதய இருநத   ப்ழய சமய 
சுதநதிரத்்ததய  மக்கள் விரும்பினர் 
தபாலும். சிலை இைங்களில்  கும்பம், 
அடசரத்தகடு  எனபனவற்றிற்றுக்குப 
ப தி லை ா க   த வ ண க லை க் க ைவு ள்  
விக்கிரகங்க்ள  ் வக்க முன  வநததபாது  
மானிை உைலில்  புகுநது  இருநத காளி, 
மாரி  ததயவங்கள்  அவற்்றை ்வக்க 
தவணைாம் எனறு கூறிய க்தகளும் 
இங்குணடு. எனினும் எனன மூனறைாவதாக  
வநத இநத ஆரிய  அல்லைது  சமஸ்கிருத 
அ்லை  மடைக்களபபின பலை  பகுதிக்ளத் 
தனனுள் ஈர்த்துக்தகாணைது.

சிங்களப பகுதியில் சிங்கள  மக்கள் 
மத்தியில்  ததானறுடுததாடடு   இருநத 
கிராமியச் சமயங்க்ள தவல்லைாது, 
தபளத்தம் அவற்றிதனாடு சமரசம் தசயது 
தகாணைது எனபார் தபராசிரியர்  சரச் 
சநதிரா. இங்கும்  அதததான நைநதது. 
முழுக்க முழுக்க அநநிய மதமான ஒரு மதம் 
சமரசம் தசயது தகாள்ள முடியுமானால் 
பலை ததாைர்புக்ளயு்ைய இநது மதம் 
மடைக்களபபிற் கிராமியச் சமயங்களுைன 
சமரசம் தசயததில் வியபபில்்லை.

இச் சமய சமரசம்  அ்மதியாக 
நைநததறியது. சமரசத்தில்  பண்ைய  
வழிபாடடு மு்றைகள்  சிலை இைங்களில்  
வலு இழநதன. ஆகமம் சார் தகாவில்களில்  
வழிபாடடு தமாழியும் சமஸ்கிருதமாகியது. 
புரியாத தமாழி வழிபாட்ையும்  மக்கள் 
ஏற்றுதகாணைனர். எனினும்  தம் 
பழ்ம்ய  மடைக்களபபு  மக்கள்  
ததாைர்நதும் தபணினர்
   (ததாைரும்)



nts;sp> etk;gu;; 30, 2018
 ,jo; - 41 12

gf;f mDruiz
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juk; 11 - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk;

- kl;Lefu; Atd; -

Kw;gFjpf;F kpfg; nghUj;jkhd Kbf;Fk; gFjp

xt;nthU tpdhTf;Fk; rupahd tpilia vOjp mDg;Gk; Kjy; 
%d;W  ntw;wpahsu;fSf;Fg; guprpy; toq;fg;gLk;. KbTj; jpfjp : 
06.12.2018.

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

vOj;J -tpil
01. miyaiyaha; kf;fs; $l;lk;
 (1) jpuz;ldu; (2) jpuz;lJ (3) jpuz;lhu; (4) jpuz;ld

02. epUthf rigf; $l;lj;jpy; kd;wg; nghUshsupdhy;
 (1) fzf;fwpf;if rku;g;gpj;jhu;. (3) fzf;fwpf;if rku;g;gpf;fg;gl;ld.

 (2) fzf;fwpf;if rku;g;gpf;fg;gl;lJ. (4) fzf;fwpf;ifiar; rku;g;gpj;jJ

03. ePu; ,yq;iff;F te;jpUf;fpwPu; vd ehd; mwpe;jpUe;jhy;>
 (1) clNd tUfpNwd;.  (3) clNd te;jpUe;Njd;.

 (2) clNd tUNtd;   (4) clNd te;jpUg;Ngd;.

04. me;j kuj;jpYs;s xt;nthU
 (1) G+Tk; ey;yJ.   (3) G+f;fSk; ey;yit. 

 (2) G+Tk; ey;yit.  (4) G+f;fSk; ey;yJ.

05. murd; vt;thW nry;fpwhNdh FbfSk;
 (1) mq;qdNk nry;tu;.  (3) mt;topNa nry;tu;.

 (2) mt;thNw nry;tu;.  (4) mt;tz;zNk nry;tu;.

06. xt;nthU 
 (1) thf;fpaKk; xt;Nthu; cz;ikiaf; $Wfpd;wJ.

 (2) thf;fpaKk; xt;Nthu; cz;ikfisf; $Wfpd;wd.

 (3) thf;fpaq;fSk;; xt;Nthu; cz;ikfisf;; $Wfpd;wd.

 (4) thf;fpaq;fSk;; xt;Nthu; cz;ikfisf; $Wfpd;wJ.

07. me;j kd;wj;jpd; nghJr;rig Nkd;KiwaPL nra;tnjd;W
 (1) KbntLj;jdu;.   (3) KbntLj;jhu;fs;.    

 (2) KbntLj;jJ.    (4) Kbit vLj;jd.

08. tplhKaw;rp nra;jhy; tho;f;ifapy; Kd;Ndw;wk;
 (1) fhz;ghu;fs;. (2) fhzKbAk;. (3) fhzKbahJ. (4) fz;lhu;fs;.

09. rpWfijfs; ahTk; thrfu;fshy; xt;nthd;whf ed;F
 (1) thrpj;Jg;ghu;f;fg;gl;lJ.  (3) thrpj;Jg;ghu;f;fg;gl;ld.

 (2) thrpj;Jg;ghu;j;jhu;fs;  (4) thrpj;Jg;ghu;f;fg;gLfpwJ

10. nts;sj;jhy; ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F cjTtjw;fhfg; nghUs;fs; Nru;f;Fk;  
   gzpapy; ghlrhiyfSk; tyaf; fy;tp mYtyfKk;; ,ize;J
 (1) <LgLfpwhu;fs;.    (3) <LgLfpd;wd.  

 (2) <LgLfpwJ.   (4) <Lgl;LtUfpwhu;fs;.

11. kdpjDf;Fg; gzpT> md;G> Cf;fk; Kjyhd cau;Fzq;fs;
 (1) mtrpakhdjhFk;    (3) mtrukhdjhFk;

 (2) mtrukhditahFk;  (4) mtrpakhditahFk;.

12. tho;f;ifapy; Kd;NdWtjw;F mwpT> Mw;wy; vd;gtw;NwhL tplhKaw;rpAk;
 (1) ,d;wpaikahjjhff; fUjg;gLfpd;wd. 

 (2) ,d;wpaikahjdthff; fUjg;gLfpd;wJ.

 (3) ,d;wpaikahjjhff; fUjg;gLfpd;wJ.  

 (4) ,d;wpaikahjdthff; fUjg;gLfpd;wd. 

13. kf;fNshL Nru;e;J nfsut khefu rig cWg;gpdUk; rpukjhdj;jpy;
 (1) <Lgl;ldu;. (2) <Lgl;lhu;fs;. (3) <Lgl;lhu;;. (4) <LgLtu;.

14. cyfpYs;s njhopy;fs; xt;nthd;Wk; jdpj;JtkhdJk;  
   mj;jpahtrpakhdJkhff; 
 (1) fhzg;gLfpd;wJ.  (3) fhzg;gLfpd;wd. 

 (2) fhzg;gLtjhFk;  (4) nfhs;sg;gl Ntz;baJ.

15. mtu;fSk; ehq;fSk; nts;s epthuzj;Jf;fhfg; nghUs;fisAk; 
   gzj;ijAk;
 (1) Nrfupj;jd. (2) Nru;j;jhu;fs;. (3) Nru;j;jhu;. (4) Nrfupj;Njhk;

vOj;J vd;w jiyg;gpy; Nfl;fg;gl;l tpdhf;fSf;Fupa tpil

 1. (1)  6. (2)  11. (2)  
 2. (3)  7. (4)  12. (3)  
 3. (4)  8. (1)  13. (4)  
 4. (1)  9. (4)  14. (3)  
 5. (3)       10. (1)  15. (1) 

ö£õx AÔÄ- (C»[øP) vd;.jdQ;Nrad;

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

,yq;ifapy; xsljnfhs;ifiamwpKfg;gLj;jpath;:  Nrdf;fgpgpy

,yq;if =yq;fh vd kPs; ngahplg;gl;lJ :  1972
,yq;ifapd; KjyhtJ nghJ Fbrd kjpg;G : 1871

,yq;ifapd; 15 tJ rdj;njhif fzpg;gPL  : 2021 ,y; eilngWk; 

,yq;ifapy; fl;lhaf; fy;tp taJ   : 6-16  

,yq;if nghJr;rl;lg;gb jpUkzj;Jf;Fhpa Fiwe;j taJ  : 18    

[dhjpgjp Ntl;ghsuhf Nghl;bapLk; Fiwj;jgl;r taJ   : 35

ghlrhiyf; fy;tp mikr;R cUthf;fk;     : 2001

rpfphpahit fl;ba kd;dd;    : fhrpag;gd;

க.தபா.த உயர்தரம் மற்றும் பல்க்லைக்கழக 
படிபபுக்களில் ஈடுபடடுள்ள மற்றும் 
அவற்்றை முடித்துள்ள மாைவர்கள் 
ம த் தி யி ல்  ஆ ய வு க ள்  கு றி த் த 
மு ் னபபுக் க ் ள ஊக்கு விக்கும் 
தநாக்கில் எமது அரங்கம் தசயதிகள் 
பத்திரி்க பயிற்சித்திடைம் ஒனறி்ன 
அமுல்படுத்த உத்ததசித்துள்ளது.

இதனபடி , திறை்மயுள்ள மற்றும் 
ஆர்வமுள்ள மாைவர்கள் சிலைர் 
ததர்நததடுக்கபபடடு, ஆயவுக்ள 
தமற்தகாள்வதற்கான படிமு்றைகள் 
குறித்த ஆரம்பக் கடை பயிற்சிக்ள 
அ ர ங் க ம்  நி று வ ன ம்  வ ழ ங் கு ம். 
அபபயிற்சியின முடிவில், கள ஆயவுக்ள, 
குறிபபாக தபாருளாதார வளம் குறித்த 
தநரடி ஆயவுக்ள வழங்குவதற்கான 
திடைம் ஒன்றை தமற்தகாள்கினதறைாம்.

இ தி ல்  க லை ந து  த க ா ள் ளு ம் 
மாைவர்களுக்கு பயிற்சிக்காலைத்தில் 
தசலைவுகளுக்கான தகாடுபபனவுகளும் 
வழங்க திடைமிடடுள்தளாம். ஆரம்பக் 
கடைப பயிற்சிக்ள மடடு நகரில் உள்ள 
அரங்கம் அலுவலைகத்திலும், அத்ன 
அடுத்த களபபயிற்சிக்ள மடைக்களபபு 
மாவடைத்தின கிராமங்கள் சிலைவற்றிலும் 
ந்ைமு்றைபபடுத்த திடைமிடடுள்தளாம்.

©õnÁºPÎß B´ÄUPõÚ C»Á\¨ £°Ø]

அவர்களால் தமற்தகாள்ளபபடும் 
ஆயவுகளின முடிவுகள் குறிபபிடை 
கிராமங்களில் வளர்ச்சிப பணிகளில் 
ஈ டு ப டு ப வ ர்க ள்  ம ற் று ம்  அ ங் கு 
முதலீடு தசயய விரும்புபவர்களுக்கு 
வழங்கபபடும்.

இதன மூலைம் அநதக் கிராமமும் அதன 
மக்களும் பலைன்ைய வாயபதபற்படும் 
எனறு நம்புகிதறைாம்.

ஆகதவ ஒரு புறைம் எமது மாைவர்கள் 
மத்தியில் ஆயவுகள் குறித்த அறி்வ 
வளர்த்தல் மற்றும் கிராமங்களின 
வளர்ச்சிக்கு உதவுதல் ஆகியவற்்றை 
அடிபப்ையாகக் தகாணடு இநதத் திடைம் 
ந்ைமு்றைபபடுத்தபபைவுள்ளது.

இபபயிற்சித்திடைம் 6 மாதங்களுக்கானது. 
வி ரு ப ப மு ள் ள  ம ா ை வ ர் க ள் 
பத்திரி்கயின இனனுதமாரு பக்கத்தில் 
இருக்கும் விளம்பரத்்த பார்த்து அதில் 
குறிபபிைபபடடுள்ள மினனஞசலுக்கு 
விணைபபிக்கவும்.

(ஆசிரியர்)
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tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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(கா்ரதீவு சகா)

ம ட ை க் க ள ப பு  த ம ற் கு  க ல் வி 
வலையத்திற்குடபடை அம்பிளாநது்றை 
க ் லை ம க ள்  ம க ா  வி த் தி ய ாலை ய 
வீராங்க்னகளுக்கும் பனதச்ன பாரி 
வித்தியாலைய வீராங்க்னகளுக்கும் 
இ்ையிலைான உ்தபநதாடை மாதபரும் 
சமரில் (விக் மச்) பனதச்ன பாரி 

வித்தியாலையம் தவற்றிவா்கசூடியது.

அம்பிளாநது்றை க்லைமகள் மகா 
வித்தியாலைய வி்ளயாடடு ் மதானத்தில், 
கைநத ஞாயிற்றுக்கிழ்ம ந்ைதபற்றை 
குறித்த தபாடடியிதலைதய 1 – 0 எனறை தகால் 
வித்தியாசத்தில் இவவருைத்திற்கான 
மாதபரும் சமரில் பனதச்ன பாரி 
வித்தியாலையம் தவனறைது.

மடைக்களபபு தமற்கு கல்வி வலையத்தில் 
முதனமு்றையாக கைநத வருைதம 
தபணகளுக்கான உ்தபநதாடை 

(கா்ரதீவு  நிருபர் சகா)

அ ம் ப ா ் றை  ம ா வ ட ை த் தி ற் க ா ன 
ஆளுநர் தராஹிததபாக ல் லைாகம 
தவற்றிக்கிணைத்திற்கான கைற்க்ர 
கரபபநதாடைபதபாடடி தநற்று(29) 
வியாழக்கிழ்ம ஆரம்பமாகவிருநதது.

அடைா்ளச்தச்ன கைற்க்ரயில் 
ஆரம்பமான இப தபாடடி இனறு(30) 

திரும்லை கிணணியா தபரியாற்றுமு்ன  
தரஞசர்ஸ் வி்ளயாடடுக் கழகத்தின 
புதிய நிருவாகத்ததரிவும் புதிய தமலைங்கி 
அறிமுகமும் கிணணியா நகரச்ப 
உறுபபினர் தமாகமட றிஸ்வான 
இல்லைத்தில் ந்ைதபற்றைது. அதனதபாது 
நிருவாகச்பத் ததரிவும் புதிய அங்கி 
அறிமுகமும் ந்ைதபற்றைது. 

(கா்ரதீவு சகா)

மடைக்களபபின கால்பநதாடைத்தில் 
1990 களில் பிரகாசித்த வீரர்களுள் 
ஒருவர் பாடுமீன தபாழுது தபாக்குக் 
கழகத்தின பினகள வீரராக ஆடிய ராஜா 
அவர்களாவார். மடைக்களபபு கல்லைடி 
முகத்துவாரத்தில் வாழ்நத  ராஜா அவர்கள் 
உள்ளூர் தசவை ்சட தபாடடிகளில் 
கல்லைடி கைல் மீன கழகத்திற்காக 
வி்ளயாடியவர். அநநாடகளில் கைல் 
மீன அணி கால்பநதாடைச் சங்கத்தில் 
பதிவுதசயயபபைாத காரைத்தினால் 
அணிக்கு பதிதனாருவர் ஆடும் 
த ப ா ட டி க ளி ல்  இ வ ர்  ப ா டு மீ ன 
கழகத்திற்காகப பங்குபற்றியிருநதார். 
ராஜா அவர்கள் தனது கால்பநதாடைத்தின 
ஆரம்ப நாடகளில் சிவானநதா கழகத்தில் 
ஆடியுள்ளார் எனபதும் குறிபபிைத்தக்கது.

ராஜா அவர்களின உைல் பருமனாக 
இருநதாலும் அவர் மிகவும் சிறைநத 
பினகள வீரராக பாடுமீன கழகத்தின 
தபாடடிகளில் பங்குபற்றியிருநதார். 1991 
ஆம் ஆணடு மடடுநகரில் ந்ைதபற்றை 
சுதநதிர தினக் கிணைத்திற்கான 
மாதபரும் கால்பநதாடைச் சுற்றுப 
தபாடடியில் காத்தானகுடி சன்றைஸ் 
கழகமும் பாடுமீன கழகமும் இறுதிப 
தபாடடியில் பங்குபற்றியிருநதன. மிகவும் 
விறுவிறுபபாக ந்ைதபற்றை தபாடடியில் 
சன்றைஸ் அணி க்ைசி நிமிைங்களில் 
தகால் தபாடடு தவற்றி தபற்றிருநதது. 
இபதபாடடியின பரிசளிபபு விழாவில் 
சிறைநத வீரருக்கான விருது ராஜா 
அவர்களுக்குக் கி்ைத்திருநதது.

உண்மயிதலைதய குறித்த தபாடடியில் 
எதிரணி இரசிகர்களாலும் பாராடைப 
தபற்றை சிறைநத வீரராக ராஜா அவர்கள் 

மாதபரும் சமர் பனதச்ன பாரி 
வி த் தி ய ா லை ய த் தி ல்  ஆ ர ம் பி த் து 
்வக்கபபடைது. இதன இரணைாவது 
ம ா த ப ரு ம்  ச ம ர்  ஞ ா யி றை ன று 
ந்ைதபற்றைது. இதனதபாது, தபாடடியில் 
பங்தகற்றை இரு அணி வீரர்களுக்கும் 
ப த க் க ங் க ளு ம்,  ச ானறி த ழ் க ளு ம் 
வ ழ ங் கி ் வ க் க ப ப டைன.  த ம லு ம் 
அணிக்கான தவற்றிக்கிணைங்களும் 
வழங்கி ்வக்கபபடைன.

ப ா ை ச ா ் லை க ளு க் கி ் ை யி ல் 
நைாத் தபபடும் தபணகளு க் கான 
உ்தபநதாடைப தபாடடியில், குறித்த இரு 
அணியினரும் ததசியமடைப தபாடடியில் 
பங்குபற்றியிருநத்ம குறிபபிைத்தக்கது.

வித்தியாலைய அதிபர் சு.ததவராஜன 
த்லை்மயில் ந்ைதபற்றை நிகழ்வில், 
மாவடை அரசாங்க அதிபர் மா.உதயகுமார், 
வலையக்கல்விப பணிபபாளர் அகிலைா 
கனகசூரியம்,  பிரததசச்ப தவிசாளர் 
சி.புஸ்பலிங்கம், முனனாள் பாராளுமனறை 
உ று ப பி ன ர்  ப ா . அ ரி ய த ந த் தி ர ன 
ஆகிதயாரும் கலைநது தகாணடிருநதனர்.

தபரியநீலைாவ்ை சரஸ்வதி பாலைர் பாைசா்லை 
மாைவர்களுக்கான வி்ளயாடடுபதபாடடியும், 
பரிசளிபபு நிகழ்வும் சிறைபபாக ந்ைதபற்றைன.

இந நிகழ்வு கைநததசவவாயக்கிழ்ம 
தபரியநீலைாவ்ை தபாது ்மதானத்தில் 
ஆசிரி்ய திருமதி தாரணி ரவிதரன 
த்லை்மயில் இைம்தபற்றைது.

மாைவர்களின வி்ளயாடடுபதபாடடிகளுைன, 
விதனாத உ்ைபதபாடடிகளும் பலை்ரயும் 

கவரும் வ்கயில் அ்மநதிருநதன.

இந நிகழ்வுக்கு அதிதிகளாக உதவிக்கல்விபபணிபபாளர் எம்.ஏ.எம். றைசீன, கிராம தச்வ 
உத்திதயாகத்தர் எஸ்.சுநதர் ராஜன, தவளிக்கள உத்திதயாகத்தர் ஐ.எல்.எம்.அனிஸ், 
ஓயவுதபற்றை தகாடைக்கல்விபபணிபபாளர் பி.தஜகநாதன மற்றும் ஆசிரியர்கள், 
தபற்தறைார்கள், மாைவர்கள் கலைநது சிறைபபித்தனர்.

தனது அபாரமான ஆடைத்தி்ன 
தவளிபபடுத்தியிருநதார்.

ராஜா அவர்களின “அலைாக்காக அநதரத்தில் 
பாயநது பந்த உ்தக்கும் ஆற்றைல்” 
கால்பநதாடை இரசிகர்களால் மிகவும் 
விரும்பிப பார்க்கபபடும் காடசியாக 
அ்மநதிருக்கும்.

தபாடடி ஆரம்பிக்கும் முனபதாக வீரர்கள் 
தம்்மத் தயார்படுத்தும் தவ்ளயில் 
ராஜா அவர்கள் தகால் கம்பங்களில் தனது 
உை்லை தமாதித் தனது தயார்பபடுத்த்லை 
ஒரு மல்யுத் த வீர்ரப தபாலை 
தமற்தகாள்வத்னயும் பார்க்க முடியும்.

இவவாறு ஒரு மல்யுத்த வீர்னப தபால் 

திரு ராஜா அவர்கள் பயிற்சிக்ள 
த ம ற் த க ா ள் வ த ா ன து  எ தி ர ணி 
வீரர்களி்ைதய இவர் குறித்த ஒரு 
பீதி்ய ஏற்படுத்தும் தநதிதராபாயமாகவும் 
இவரால் தசயயபபடுவதாக இரசிகர்கள் 
கூறியதுணடு. இநதத் தநதிதராபாயம் 
இ வ ரு க் கு  உ த வி யு ள் ள ் த யு ம் 
தபாடடிகளின தபாது காைக் கூடியதாக 
இருநதது. அதாவது ராஜா்வ பலை முனகள 
வீரர்கள் தநருங்காத வ்கயில் பநதுப 
பரிமாற்றைத்தி்ன தமற்தகாள்ளும் 
நி்லை்மகள் காைபபடைன.

இவவாறு மடடுநகரின கால்பநதாடைத்தில் 
1990 களில் பிரகாசித்த ராஜா அவர்க்ள 
மடடுநகரின கால்பநது இரசிகர்கள் 
இலைகுவில் மறைக்க மாடைார்கள்.

 J.nfsuP];tud;
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தவள்ளிக்கிழ்ம பிற்பகல் 3மணிக்கு 
பரிசளிபபு நிகழ்வுைன நி்றைவ்ையும்.

கி ழ க் கு  ம ா க ா ை  க ல் வி 
வி்ளயாடடுத்து்றை அ்மச்சின 
தசயலைாளர் முத்துபணைா த்லை்மயில் 
ந ் ை த ப று ம்  இ ந நி க ழ் வி ன 
அங்குரார்பபை இறுதி ்வபவங்களுக்கு  
பிரதம அதிதியாக மு்றைதய சுகாதார 
அ்மச்சின தசயலைாளர் எ.எச்.
எ ம் . அ னச ாரு ம்  மு த லை ் ம ச் ச ரி ன 
தசயலைாளர் யு.எல்.எ.அசீஸூம் பிரதம 
அதிதிகளாகக்கலைநது தகாள்வார்கள்.

கிழக்கு மாகாை வி்ளயாடடுத் 
தி்ைக்களம் இபதபாடடி்ய ஏற்பாடு 
தசயது அ்ழபபுவிடுத்துள்ளதாக 
தி்ைக்களத்தின மாகாைப பணிபபாளர் 
என.எம்.தநௌபீஸ் ததரிவித்தார். இதற்கு 
சுற்றுலைாத்து்றை தபர்வ அனுசர்ை 
வழங்குகினறைது.
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விதசை தினங்களிலும், பூர்ை 
ந ா ட க ளி லு ம்  இ லை ங் ் க யி ல் 
ம து  வி ற் ப ் ன  நி ் லை ய ங் க ள் 
மூைபபடுகினறைன. இநநாடக ்ள 
புனிதமாக வும்,  அ்மதியாக வும், 
சநததாசமாகவும் அனுஷடிக்க தவணடும் 
எனபதத அரசாங்கத்தினதும், சமய 
தபரியவர்களினதும், குடும்பங்களினதும் 
எ தி ர் ப ா ர் ப பு .  ம று த ் லை ய ா க 
இத்தினங்களிற்கு முன்னய நாடகளில் 
மதுபான நி்லையங்களிற்கு முன நீணை 
'கியூ' வரி்ச காைபபடுவது கணகூடு. 
சிலை தவ்ளகளில் ்கயிருபபும் 
முடிநதும்விடும். அத்துைன குறித்த 
வி்லைக்கு பனமைங்கு அதிக வி்லை 
தகாடுத்தும் தகாடுத்த பைத்தின 
மீ தி யி ன றி யு ம்  வ ா டி க் ் க ய ா ள ர் 
திரும்புவதாக குறிபபிடுகினறைனர். 
அத்துைன தவலிதயார விற்ப்ன (வீடடில்) 

இநநாடகளில் அதிகமாக இருபப்த 
கிராமங்களில் காைலைாம். இத்ன 
கடடுபபடுத்த தவணடி காவல்து்றை, 
நீதிதித்து்றை மதுவரி தி்ைக்களம் 
தகுநத நைவடிக்்கக்ள இனனும் எடுக்க 
தவணடும்.

எமது தபரும்பான்ம சிங்கள சமூகமும், 
தமிழர்களும் தகாணைாடுகினறை சித்தி்ர 
தபருநாடகளில், மதுபாவ்னயால் 

ஏ ற் ப டு கி ன றை  வ ன மு ் றை ,  வீ தி 
விபத்துக்கள் ஏ்னய விபத்துக்களுைன 
மருத்துவம்னகளின அவசர, தீவிர 
சிகிச்்ச பிரிவுகளில் அனுமதிக்கபபடும்  
காயபபடுதவாரின எணணிக்்க மிக 
அதிகம், இவர்களில் அதனகமானவர்கள் 
மதுபாவ்னக்கு பினனதர தமற்படி 
சம்பவங்களால் அனுமதிக்கபபடுகினறைனர்.

இ லை ங் ் க யி ல்  அ ரச  ் வ த் தி ய 
சா்லைகளில் அனுமதிக்கபபடுகினறை 
40வீதத்துக்கும் தமலைான வனமு்றை 

சார்நத குற்றைச்தசயல்களில், 50  வீதத்திற்கு 
அதிகமான தகா்லை குற்றைங்களில், 
அதத அளவு வீதி விபத்துக்களில் 
மதுபாவ்ன சம்பநதபபடடுள்ளதாக 
அறியபபடடுள்ளது. விதசை நாடகளில் 
மதுபான விற்ப்ன நி்லையங்க்ள 
மூடுவது மடடுமல்லை அன்றைய நாளில் 
நுகர்தவாரின நுகர்்வயும் எதிர்காலைத்தில் 
கடடுபபடுத்துவதற்கான ஆக்கபூர்வமான 
தசயற்பாடுகள் தத்வ.

�துபொவனன ஏற்படுத்து�் உடல் 
நலப் பிரச்சினனகள்
உச்சநத்லை முதல், உள்ளங்கால் வ்ர 
உள்ள அ்னத்து ததாகுதிகளிலும், அதன 
உறுபபுகளிலும் நாடபடை பாதிபபுக்ள 
மதுபாவ்ன ஏற்படுத்துகிறைது. குறிபபாக 
உள்தளடுக்கபபடுகினறை வாயக்குழி, 
அகத் துறிஞ சல் ந்ைதபறுகினறை 
இ்ரப்ப, சிறுகுைல், தபருங்குைல், 
உடபடை சமிபாடடு ததாகுதியில் உள்ள 
முக்கிய சுரபபிகளான ஈரல், ச்தயி 
எனபவற்றில் இதன பாதிபபுக்கள் மிக 
அதிகம்.

இரத்தவாநதி, வயிற்தறைாடைம், குைற்புண, 
ஈரல் அழற்சி, ஈரல் கருகல் தநாய, 
கு்றையூடைம், விற்றைமின கு்றைபாடு, 
ச்தயி அழற்சி எனபன ஏற்படுகினறைன.

இரத்தவொந்தி (Blood Stained Vomitus)
சமிபாடடுத் ததாகுதியில் அைங்குகினறை 
வ ா ய கு ழி ,  கு ர ல் வ ் ள,  க ள ம் , 
இ்ரப்ப, சிறுகுைல் பகுதிகளில் 
அதிக மதுபாவ்னயால் மயிர்து்ள 
குழாயகளின பாதிபபு உைனடியாக 
இரத்தவாநதியாக மாறும். அவசர மருத்துவ 
உதவி இல்லைாமல் புறைக்கணிக்கும் தபாது 
இதுதவ உயிரிழபபாகவும் மாறும்.

குனறயூட்ட�்
மிகக்கூடுதலைாக மதுபாவிக்கினறை ஒருவரில் 
அவர் உடதகாணை மதுவில் உள்ள உயர் 
கதலைாரிப தபறுமானத்தால் உைல் தனது 
சக்தி்ய தபற்றுக்தகாணைதாக எடுத்துக் 
தகாள்ளும். எனதவ மதுபாவிக்கினறை 
ஒருவரில் பசிதயா, உைவுத் தத்வதயா 
அல்லைது அதற்கான முனனுரி்மதயா 

த க ா டு க் க ப ப டு வ தி ல் ் லை . 
காலைபதபாக்கில் மதுபாவித்தவர் புரத / 
கதலைாரி கு்றையூடைம், உைல் தமலிவு, 
விற்றைமின கு்றைபாடு தபானறைவற்றைால் 
பாதிக்கபபடுவார். அத்துைன மதுவின 
இரசாயன தசயற்பாடைால் உடதகாள்ளும் 
உைவின சமிபாடு, அகத்துறிஞசல் 
எனபனவும் பாதிக்கபபடும்.

குடற்புண்கள்
இ்ரப்ப, சிறுகுைல் பகுதிகளில் 
'எததனால்' குைற்புணக்ள ஏற்படுத்தும். 
ம து வி ற் கு  அ டி் ம ப ப ட ைவ ர் க ள் 
தங்களது உைல்நி்லை குறித்து அதிகம் 
அக் க்றைபைாத தாலும், மரு த் துவ 
உதவி்ய உைன நாைாத தாலும் 
இ்வ மிகபதபரிய பாதிபபுக்க்ள 
ஏற்படுத்துகினறைன. சிலை தவ்ளகளில் 
குைற்பகுதிகளில் உடபுறை குருதிபதபருக்கு 
மரைத்திலும் முடிவதுணடு.

இனரப்னப புற்றுேநொய்
குைற்புன ஏற்படை இைங்களிலும், ஏ்னய 
இ்ரப்ப பகுதிகளிலும் புற்றுதநாய 
ஏற்படுவதற்கான சநதர்பபம் மிக அதிகம்.

ஈரலில் மகொழு�்பு ேச�ிப்பு
'எததனாலின' ஈரல் நஞசு நி்லை, 
கு்றையூடைம் எனபவற்றைால் உைலின 
ஏ்னய உறுபபுகளில் தசமிக்கபபடை 
தகாழுபபு அங்கிருநது அகற்றைபபடடு 
படிபபடியாக ஈரலில் தசமிக்கபபடும். 
மிதமான, அதிக குடி இத்ன ஏற்படுத்தும். 
அத்துைன இதற்கு நீணை நாடகள் குடிக்க 
தவணடும் எனறும் இல்்லை. குறுகிய 
காலைபபகுதியிதலைதய ஈரல் பாதிபபுக்கள் 
ஏற்படும்.

சீன விஞஞானி ஒருவர் உலைகிதலைதய 
முதல் மு்றையாக மரபணுத் திருத்தம்  
(ஜீன எடிடடிங்) தசயயபபடை குழந்தகள் 
பிறைபபதற்கு தான உதவியதாகக் கூறியது 
குறித்து பலை சநததகங்கள் எழுநதுள்ளன. 
இவவாறு தசயயபபடுவது சாத்தியமா 
எனறும் ஆயவாளர்கள் த கள்வி 
எழுபபியுள்ளனர்.

ஜீன எடிடடிங் எனப்த சுருக்கமாக 
கருத்தரித்த முட்ையின மரபணுக்களில் 
சிலை மாற்றைங்க்ள தசயயும் மு்றை என 
குறிபபிைலைாம்.

சீன விஞஞானியான ஹி ஜியானகுய, 
சிலை வாரங்களுக்கு முனபு பிறைநத 
தபண இரட்ையர்களுக்கு எச்.ஐ.வி 
ததாற்று ஏற்பைாமல் இருபபதற்காக 
கருதரித்த முட்ையில் மரபணு மாற்றைம் 
தசயயபபடைதாக ததரிவித்தார்.

அவரது தசயமு்றையின காதைாளி 
ஏ.பி நிறுவனத்தால் பைம் பிடிக்கபபடைது. 
அவரது ஆயவு சரிபார்க்கபபைவில்்லை. 
தமலும் அது விஞஞானிகள் மத்தியில் 
ஆத்திரத்்த ஏற்படுத்தியது. அவர்கள் 
இ த ் ன  ம னி த த் த ன ் ம ய ற் றை 
ஒரு பயங்கரமான தசயல் என 
விவரித்துள்ளனர்.

இது தபானறை தசயல்களில் ஈடுபடுவது 
ப ல் த வ று  ந ா டு க ளி லு ம்  த ் ை 
தசயயபபடடுள்ளது.

எதிர்காலை த்லைமு்றை
ஜீன எடிடடிங் என தசால்லைபபடும் 
மரபணுவில் சிலை மாற்றைங்க்ளச் தசயயும் 
மு்றையால் அதாவது, கருத்தரித்த 
முட்ையில் உள்ள நிரல் தமாழிக் 
குறியீடுகளில் மரபு ரீதியாக வரக்கூடிய சிலை 
தநாயக்ள தடுக்க உரிய மாற்றைங்க்ளச் 
தசயவதன மூலைம் நல்லை பலைன கி்ைக்க 
வாயபபிருக்கிறைது.

ஆனால் கருத்தரித்த முட்ையின 
மரபணுவில் குறுக்கீடு தசயவது 
சம்பநதபபடை நப்ர மடடுமல்லை எதிர்காலை 
த்லைமு்றை்யயும் பாதிக்கக்கூடும் என 
சிலை நிபுைர்கள் கவ்லைபபடுகிறைார்கள்.

பிரிடைன உள்பை பல்தவறு நாடுகளில் 
குழந்தக்ள உருவாக்கப பயனபடும் 
கருத்தரித்த முட்ையில் ஜீன எடிடடிங் 

தசயவ்த தடுபபதற்கான சடைங்க்ள 
்வத்திருக்கிறைார்கள்.

ஆயவாளர்கள் குழந்த உருவாக்க 
ப ய ன ப டுத் த ாத  ஐ .வி .எ ப  ( I V F ) 
எனும் தசயற்்க கருத்தரித்தல் 
மு்றையில் உருவாக்கபபடும் கரு 
முட்ைகளில் மடடுதம ஜீன எடிடடிங் 
ஆராயச்சி்ய தமற்தகாள்ள அனுமதி 
வ ழ ங் க ப ப ட டி ரு க் கி றை து .  த ம லு ம் 
ஆராயச்சிக்கு பயனபடுத்தபபடை 
அநத கரு முட்ைகள் உைனடியாக 
அழிக்கபபைதவணடும்.

ஆனால் அதமரிக்காவின ஸ்ைானஃதபார்டு 
பல்க்லைகழகத்தில் பயினறைவரும் 
ததன சீன நகரமான த்ஷனதஜனனில் 
ஆயவுக்கூைத்தில் தவ்லைதசயது 
வரும் தபராசிரியர் ஹி, “லுலு மற்றும் 
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ஒருவரான சிறில் தமத்தியூவின 
இனவாத பரபபு்ரக்கு எதிராக “இநதப 
தபாய பிரச்சாரங்களுக்கு சபாநாயகர் 
அனுமதிக்கக் கூைாது” எனறு அன்றைய 
எதிர்க்கடசித் த்லைவர் அமிர்தலிங்கம் 
குறுக்கிடைார். ஆனால் பாக்கீர் மாக்கார் 
(ஐக்கிய ததசியக் கடசி்யச் தசர்நதவர்) 
அவ்ரப தபசவிைாது தமத்தியூ்வ 
இனவாதம் காக்க அனுமதித்தார் எனகிறை 
குற்றைச்சாடடு  அனறு எழுநதிருநதது.

சு த ந த ர த் தி ற் கு ப  பி ன ன ர ா ன 
இலைங்்கயின பாராளுமனறை வரலைாற்றில் 
இனறு வ்ர தமிழர் எவரும் சபாநாயகராக 
ததரிவானது கி்ையாது. சுதநதிரத்திற்கு 
முனனர் அரசாங்க ச்பயில் 1936-
1947  வ்ரயான காலைபபகுதியில் 
் வ த் தி லி ங் க ம்  து ் ர சு வ ா மி 
சபாநாயகராக பதவி வகித்திருநதார்.

ப ா ர ா ளு ம ன றை த் தி ல்  கு ் றை ந த 
அளவில் தபசி, நி்றைய கை்மக்ள 
நி ் றை த வ ற் று ப வ ர்  ச ப ா ந ா ய க ர் . 
இலைங்்கயின முதலைாவது பிர்ஜயாக 
ஜனாதிபதி அ்ழக் கபபடுகிறைார். 
இரணைாவது பிர்ஜயாக பிரதமர் 
அ்ழக்கபபடுகிறைார்.  மூனறைாவது 
பி ர் ஜ ய ாக  அ ் ழ க் க ப ப டு ப வ ர் 
பாராளுமனறை சபாநாயகர். இலைங்்கயின 
அரசியலை்மபபினபடி ஜனாதிபதி பதவி 
இழக்கும், துறைக்கும் காலைபபகுதியில் 
அடுத்த ஜனாதிபதி ததரிவாகும் வ்ர 
சபாநாயகதர ஜனாதிபதியாக இருபபார்.

சபாநாயகர்க்ள “கதாநாயகர்களாக” 
தகௌரவித்து ஒழுகும் பாராளுமனறை 
சம்பிரதாயம் எபதபாது முடிவுக்கு 
வருகிறைததா அனறு பாராளுமனறை 
ஜனநாயகத்தின ஜனநாயகத்துக்கு சரிவு 
தான எஞசும்.
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நானா” என அ்ழக்கபபடும் இரட்ையர் 
தபண குழந்தகள் பிறைபபதற்கு ஜீன 
எடிடடிங் கருவிக்ள பயனபடுத்தியதாக 
கூறுகிறைார். ஒரு காதைாளியில், அநதப 
தபண குழந்தகளுக்கு எச்.ஐ.வி ் வரஸ் 
தாக்கினாலும் அத்ன எதிர்தகாள்ளும் 
விதமாக சிசிஆர்5 எனும் மரபணு்வ 
நீக்கியதாகவும், அபதபணகளுக்கு இனி 
எச்.ஐ.வி ததாற்றைாது எனவும் ததரிவித்தார்.
தனனு்ைய தவ்லை எனபது அதிக 
அறிவுத் திறைன தகாணடிருக்கும் அல்லைது 
தவவதவறு கண நிறைம் தகாணை 
குழந்தக்ள உருவாக்குவ்தவிை 
தநாயகளால் பாதிக்கபபைாத வணைம் 
குழந்தக்ள உருவாக்குவதத எனகிறைார் 
அவர்.

' ' எ ன னு ் ை ய  இ வ த வ ் லை 
சர்்சக்குரியதாகலைாம் என நான 
அறிதவன. ஆனால் இனி இநத 
ததாழில்நுடபம் குடும்பங்களுக்கு 
தத்வ என நம்புகிதறைன, அதனால் 
அவர்களுக்காக இவவிமர்சனங்க்ள 
ஏற்றுக்தகாள்ள வி்ழகிதறைன'' என 
அநதக் காதைாளியில் கூறினார்.

இ ரு ப பி னு ம் ,  இ ந த க்  கூ ற் றி ல் 
சம்பநதபபடடுள்ள மருத்துவம்ன உடபை 
பல்தவறு நிறுவனங்களும் தங்களுக்கு 
இதில் எநத சம்பநதமும் இல்்லை என 
மறுத்துள்ளனர்.

த்ஷனதஜனனில் உள்ள சதர்ன அறிவியல் 
மற்றும் ததாழில்நுடப பல்க்லைகழகம் 
இநத ஆராயச்சி திடைம் குறித்து 

ததரியவில்்லை எனறும் விசார்ை்ய 
துவக்கவுள்ளதாகவும் ததரிவித்துள்ளது.

அவர் ஜீன எடிடடிங் தசயததாக 
த வ ளி வ ந து ள் ள  த ச ய தி க ள் 
உண்மதயனில் தபராசிரியர் ஹி 
எநதவித நியாயபபடுத்தலுமினறி 
ஆதராக்கியமான கரு முட்ைகளில் 
தசாத்ன தசயதது மிகவும் தபாறுபபற்றை 
தசயல் என மற்றை விஞஞானிகள் 
ததரிவித்துள்ளனர்.

லைணைனின கிங்ஸ் கல்லூரியின 
ஸ்தைம் தசல் அறிவியலின வல்லுநரான 
ைாக்ைர் ைஸ்க்தகா லிக், ' '  இ்த 
அறைதநறிக்குடபடைது எனச் தசானனால், 
அறைதநறி குறித்த பார்்வ உலைகின மற்றை 
பகுதிகளில் மிகவும் தவறுபைக்கூடும்,'' 
எனகிறைார். எச்.ஐ.வி எனபது நிச்சயம் 
சிகிச்்சயளிக்கக்கூடியது; தமலும் இநத 
ததாற்றைானது மருநது மாத்தி்ரகள் மூலைம் 
கடடுக்குள் ் வத்திருநதால் தபற்தறைார்கள் 
மூலைம் குழந்தகளுக்கு பரவும் வாயபபு 
கிடைத்தடை அறைதவ இல்்லை என அவர் 
வாதிடுகிறைார்.

குழந்த களு க்கு ஜீன எடிடடிங் 
த ச ய ய ப ப டு வ து  ஒ ரு ந ா ள் 
நியாயமானதாகபபைலைாம். ஆனால் அதற்கு 
முனனர் அவவாறு பரிதசாத்னக்ள 
தசயவதற்கு தபாதிய தசாத்னக்ளயும் 
தத்வயான நைவடிக்்கக்ளயும் 
தமற்தகாள்ள தவணடும் எனகினறைனர் 
ஆயவாளர்கள்.
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வசிபதபார் மற்றும் பயணிகள் பலைத்த
விசனத்்தத் ததரிவிக்கினறைனர்.

தபரும்பாலைான வாகனசாரதிகள் 
பயணிகள் இபபா்த்ய தவிர்க்கினறை 
அதததவ்ள
அ வ வீ தி யி ல்  வ ா ழு ம்  ம க் க ள் 
தவிர்க்கமுடியாதவர்களாகவுள்ளனர்.

இ து த த ா ை ர் பி ல்  க ா ் ர தீ வு 
பிரததசதசயலைாளர் தவ.தஜகதீசன 
பிரததசச்பத்தவிசாளர்
கி.தஜயசிறில் ஆகிதயாரிைம் தகடைதபாது 
இவவீதி கடைாயம் திருத்தபபைதவணடும்
எனபதில் மாற்றுக் கருத்திற்கு இைமில்்லை. 
ஜ திடைத்திற்குள் இவவீதி உள்வாங்கபப
டைதாகக்கூறைபபடுகிறைது. தபாறுத்திருநது 
பார்பதபாம்.

இல்லைாவிடில் தவதறைதாவது திடைத்திற்குள் 
உள்வாங்கி புனர்மக்கபபைதவணடும்
எனறைனர்.

எதிரணியினர் 21தபர் தசர்நது ஊைக 
மாநாட்ை நைாத்தத்தீர்மானித்தனர்.

ஊைக மாநாடடிற்கு இ்ைஞசல்!
சு ம ா ர்  5 . 4 0 ம ணி ய ளவி ல்  அ த த 
சபா மணைபத்தில் எதிரணியினர் 
21உறுபபினர்களும் இ்ைநது ஊைக 
மாநாட்ை நைாத்தத்ததாைங்கினர்.

ச ா ய ந த ம ரு ் த ச் த ச ர் ந த 
த த ா ை ம் ப ழ ச் சி ன ன  சு த ய ச் ் ச 
அணியினர் தமிழ்த்ததசியக்கூடை்மபபு 
உறுபபினர்கள் அகிலைஇலைங்்க மக்கள் 
காங்கிரஸ் உறுபபினர்கள் குதி்ரச்சினன 
சுதயச்்ச மற்றும் தகாடிஉறுபபினதரன 
21தபர் ஊைகமாநாடடில் பங்தகற்றைனர்.

ஊைக மாநாடு ததாைங்கி சிலை 
நிமிைங்களில் அம்மணைபத்திற்கான 
மி ன ச ா ர ம்  து ண டி க் க ப ப ட ை து . 

பிரபலைங்களின ஊடைச்சத்து நிபுைரான 
ருஜுதா தித வகர் இது குறித் து 
தபசும்தபாது," கிரீன டீ எனபது நிச்சயம் 
பலைனளிக்கக்கூடியது. ஆனால் யாருக்கு 
என தகடைால் அத்ன விற்ப்ன 
தசயபவர்களுக்தக," எனதபன எனகிறைார்.

கிரீன டீ எனபது பலைனளிக்கும். ஆனால் 
மு்றையான அளவு மடடுதம உடதகாள்ள 
தவணடும். அதிகம் குடிபபது உங்களது 
உைல்நலை்ன பாதிக்கக்கூடும்.

கிரீன டீயில் கஃபீன இருக்கிறைது. 
இதனால் த்லைவலி, தூக்கம் வருவதில் 
சிக்கல், வாநதி மற்றும் வயிற்றுபதபாக்கு 
தபானறை்வ ஏற்பைலைாம். ரத்த அழுத்த 
பிரச்்ன இருக்கக்கூடிய தநாயாளிகளும் 
கிரீன டீ குடிபபதில் கவனமாக 
இருக்கதவணடும்.

கிரீன டீயின தைனின இருக்கிறைது. இது 

மினவிசிறிகளும் நிறுத்தபபடைன.
எ னி னு ம்  த ச ல் த ப ா ன  ் லை ற் 
தவளிச்சத்துைன ஊைக மாநாட்ைத் 
ததாைர்நதனர்.
 சற்றுதநரத்தில் தமயர் றைக்கீப தபாலிசா்ர 
வ ர வ ் ழ த் து  எ தி ர ணி யி ன ் ர 
மணைபத்்தவிடடு தவளிதயற்றுமாறு 
உத்தரவிடைார்.

த ப ா லி ச ா ர்  ம ண ை ப த் தி னு ள் 
நு்ழயமுற்படைதும் எதிரணியினர் 
உரத்துக் குரல்எழுபபினர். ஆதலைால் 
தபாலிசார் தவளிதய நிற்கதநரிடைது.
எனி னு ம்  த ம ய ர்  வி ைவி ல் ் லை . 
தபாலிசாருைன தமயர் மணைபத்தினுள் 
நு்ழநது தவளிதயற்றை உத்தரவிடைார். 
ஆனால் தபாலிசார் அ்மதியாக 
நி ன றை த ன ா ல்  அ வ ர் க ் ள 
தவளிதயற்றைமுடியவில்்லை.

இநநி்லை ததாைர்நதால் எதிர்காலைத்தில் 
ச்ப நைாத்தமுடியாத நி்லை ததானறைலைாம் 
கூைதவ ்ககலைபபும் உயிரிழபபும் 
இைம்தபறைலைாதமன அவதானிகள் 
ததரிவிக்கினறைனர்.

ஊழல் குறித்து 1286 மு்றைபபாடுகளும் 
கி்ைத்துள்ளன. சடைவிதராதமாக 
தசாத்துச் தசர்த்தது குறித்து 88 
மு்றைபபாடுகள் கி்ைத்துள்ளன.

இரும்புச்சத்்த உைல் கிரகிபபதில் 
பாதிபபுக்ள ஏற்படுத்தும். ஆனால் 
அளவாக எடுத்துக்தகாணைால் பிரச்்ன 
இல்்லை.

கிரீன டீ குடிபபதால் ஒருமுகபபடுத்தும் 
திறைன அதிகரிக்கும் என பல்தவறு 
ஆயவுகள் கூறுகினறைன. ஆகதவ கிரீன 
டீ குடிக்க விரும்பினால் எவவளவு 
உடதகாள்கிறீர்கள் எனபதில் கவனம் 
தசலுத்துங்கள்.
   நனறி பிபிசி
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