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மனஅழுத்தம் (Stress) என்பது 
ஒரு ந�ோய் அல்ல.

மனி்த ம்லத்்த மனி்தநன 
எடுக்கும் க�ோடூரததுக்கு 
முடிகெடுக்� நெண்டும்

என்ற ஓ்ைக�ோனறு 
க�ோக்�ட்டிசநைோ்்ல 
�்லோைோர மண்்ட்பததில
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மட்்டக்�ளப்பின  சி்றந்த ந்பரோைோனும், 
மு ன ன ோ ள்  � ோ ்ட ோ ளு ம ன ்ற 
உறுப்பினருமோன பிரினஸ் �ோசி�ோ்தர் 
அெர்�ள் ்தனது 93ெது ெ�தில 
�ோ்லமோனோர்.

சி்ல �ோ்லமோ� ந�ோய்ெோய்ப்்பட்டிருந்த 
அெர் பு்தனகிழ்ம மோ்்ல 4 
ம ணி � ள வி ல  � ோ ்ல ம ோ ன ்த ோ � 
கூ்றப்்படுகின்றது.

இ்லங்�யில  மிகுந்த இனனல�ள் 
மி கு ந ்த  � ோ ்ல ப் ்ப கு தி யி ல  
்போரோளுமன்ற உறுப்பினரோ� இெர் 
்ப ணி � ோ ற் றி யி ரு ந ்த ோ ர் .  இ ெ ர் 
்போரோளுமன்ற உறுப்பினரோ� இருந்த 
�ோ்லப்்பகுதியில்தோன  இ்லங்�-இநதி� 
உ்டன்படிக்்�  ்�சைோதிட்்டப்்பட்்டது 
என்பது குறிப்பி்டத்தக்�்தோகும். 

1989ஆம் ஆண்டு மு்தல 1994ஆம் 
ஆண்டுெ்ரயும் ஈபிஆர் எல 
எப் அ்மப்பின ைோர்பில (்தமிழர் 
விடு்த்்லக்கூட்்டணி) மட்்டக்�ளப்பு 
மோெட்்ட ்போரோளுமன்ற உறுப்பினரோ� 
இருநது மட்்டக்�ளப்பு மோெட்்ட 
க்போதுமக்�ளுக்கு �ோததிரமோன 
நை்ெ�ோற்றியுள்ளோர்.  �ோட்டிந்ல யுத்தக் 
க�டுபிடி�ள்,ென மு்்ற�ள் உக்கிரமோ� 
கெடித்த �ோ்லப்்பகுதியில்தோன அமரர் 
பிரினஸ் �ோசி�ோ்தர் ஒரு ைமோ்தோன 
புருஷரோ�வும்,ைோரணரோ�வும் இருநது 
இ்ளஞர், யுெதி�்ளயும் யுத்தததின 
அழிவில இருந து �ோப்்போற்றி 
இருக்கின்றோர்.

ந்பரோைோனோ�வும், அதி்பரோ�வும் இருநது 
மட்்டக்�ளப்பின �லவி ெளர்சசிக்கு 
அ � ர ோது  ்ப ோ டு ்ப ட் டு ெ ந ்த து ்டன 
ம ட் ்ட க் � ள ப் பு  ம ண் ணி ன 

ஜனோதி்பதி ்மததிரி்போ்ல சிறிநைன 
�ோ்டோளுமன்றத்்தக் �்்லத்த்ம 
அரசி�ல �ோப்புக்கு முரணோனது என 
உ�ர் நீதிமன்றம் ந�ற்று வி�ோழக்கிழ்ம 
மோ்்ல ஐநது மணிக்கு தீர்ப்பு 
ெழஙகியுள்ளது. ஏழு நீதி�ரைர்�்ளக் 
க�ோண்்ட உ�ர் நீதிமன்றம் இனறு ்ப்ல 
மணிந�ர விைோர்ணயின இவெோறு 
அறிவிததுள்ளது. 

� ோ ்ட ோ ளு ம ன ்ற ம்  � ் ்ல க் � ப் 
்பட்்ட்்த�டுதது �ெம்்பர் 12 ஆம் தி�தி 
ஐக்கி�ந்தசி�க் �ட்சி, ்தமிழதந்தசி�க் 
கூட்்ட்மப்பு. நஜ.வி.பி உள்ளிட்்ட 
�ட்சி�ளும் க்போது அ்மப்பு�ளும் 
அடிப்்ப்்ட உரி்ம மீ்றல மனுக்�்ளத 
்தோக்�ல கைய்திருந்தன.

இந்த மனுக்�்ள விைோர்ண கைய்்த 
உ�ர் நீதிமன்றம், �ோ்டோளுமன்றம் 
�்்லத்த்ம க்தோ்டர்்போன அரை 
ெ ர் த ்த ம ோ னி  அ றி வி த ்த லு க் கு 

அ்்ட�ோளமோ� �ரு்தப்்படும் ்போடுமீன 
க்தோ்டர்பி்லோன ்பரந்த ஆய்வி்ன 
நமற்க�ோண்டு அ்த்ன கெளி உ்லகுக்கு 
க�ோண்டுகைன்ற க்பரு்மயி்னயும் 
அமரர் பிரினஸ் �ோசி�ோ்தர் க்பற்றுள்ளோர்.
மட்்டக்�ளப்பு கம்தடிஸ்்த மததி� 
�லலூரியில மீ� நீண்்ட �ோ்லமோ� 
அ தி ்ப ர ோ� வு ம்,  ஆ சி ரி � ர ோ� வு ம் 
்பணி�ோற்றி� �ோசி�ோ்தர் அெர்�ள் அந்த 
்பள்ளிக்கூ்ட மோணெர்�ள் உ்லக�ஙகும் 
பு�ழக்க�ோடி ்ப்றக்� ெோழெ்தற்கு 
� ோ ரண ம ோ�  இ ரு ந தி ரு க் கி ்ற ோ ர் . 
அெரோல �டு்ம�ோன �ண்டிப்பு்டன 
ெளர்க் �ப்்பட்்ட மோணெர்�ளின 
க�ஞைங�ளில அெர் நி்்றநது 
நிற்கி்றோர்.

அனனோரின இழப்பில ெோடும் 
அெரது உ்றவினர்�ள், மோணெர்�ள் 
மற்றும் �ண்்பர்�ளு்டன அரங�ம் 
்பததிரி்�க் குடும்்பமும் நைோ�ததில 
�்லநதுக�ோள்கி்றது.

மட்டு��ரின ஒரு சி்றந்த பிர்ஜக்கு 
அ ர ங � ம்  இ ்த ழ  பி ரி � ோவி ் ்ட 
க�ோடுக்கி்றது.

அனபு்டன
சீெ�ன பூ்போ்லரட்ணம்
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இ்்டக்�ோ்லத ்த்்ட விதிததிருந்தது.

இ்தனோல �ோ்டோளுமன்றம் மீண்டும் 14 
ஆம் தி�தி கூடி�து. இந்த நி்்லயில 
ஏழு ந்பர்க�ோண்்ட உ�ர் நீதிமன்றம் 
இனறு மோ்்ல அந்த இ்்டக்�ோ்லத 
்த்்ட உத்தர்ெ உறுதிப்்படுததி, 
�ோ்டோளுமன்றம் �்்லக்�ப்்பட்்ட்ம 
அரசி�ல �ோப்பின 19  ஆெது 
திருத்தத்தச ைட்்டததிற்கு முரணோனது 
எனறும் உ�ர் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

பிர்தம நீதி�ரைர் �ளின க்பநரரோ 
்த ் ்ல ் ம யி ல  நீ தி � ர ை ர் � ள் 
பிரைனன ஜ�ெர்்தன, பிரி�ந்த 
ஜ�ெர்்தன, புெநன� அலுவிஹோநர, 
விஜித ம்லலக�ோ்ட, சிசிர டீ ஆப்ரூ, 
முருது க்பர்னோண்ந்டோ ஆகிந�ோர் 
க�ோண்்ட நீதி�ரைர் குழு மனுக்�்ள 
விைோரித்தனர்.
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எதிர்ெரும் டிைம்்பர் 14, 15, 16ம் தி�தி�ளில 
மட்்டக்�ளப்பு �ல்லடி ைோநதி தி்ர�ரஙகில 
ைர்ெந்தை தி்ரப்்ப்ட விழோ ஒனறு  
�்்டக்ப்றவுள்ளது.

“சி்றகுநுனி ைர்ெந்தை தி்ரப்்ப்ட 
விழோ 2018” என்ற க்ப�ரில இந்த விழோ 
�்்டக்ப்றவுள்ளது.

இ்த்ன சி்றகுநுனி �்்ல, ஊ்ட� 
்ம�ம் ஏற்்போடு கைய்துள்ளது. டிைம்்பர் 14 
கெள்ளிக்கிழ்ம மோ்்ல 5.00 மணிக்கு 
ஆரம்்ப நி�ழவும் அ்்தத க்தோ்டர்நது 6.00 
மணிக்கு சி்றப்புத தி்ரப்்ப்டக் �ோட்சியும் 
இ்டம்க்ப்ற ஏற்்போ்டோகியுள்ளன.

இ்லங்�, ்பங�ளோந்தஷ், ஈரோன, 
ந ்ப ோ ன ்ற  ஆ சி �  � ோ டு � ளு ்டன 
ஐநரோப்பி� �ோடு�ளும் �்லந து 
க�ோள்ளும் இததி்ரப்்ப்ட விழோவில 
9 முழு நீளத தி்ரப்்ப்டங�ளும்  
குறுநதி்ரப்்ப்டங�ளும் இ்லெைமோ�க் 
�ோண்பிக்�ப்்ப்டவுள்ளன.

தி ் ர ப் ்ப ்ட ங � ள்  அ ் ன த து ம் 
ஆஙகி்லததில உ்ப்த்்லப்பி்டப்்பட்டுள்ளன. 
இ ்ல ங ் � த  தி ் ர ப் ்ப ்ட ங � ளி ன 
உ ் ர � ோ ்ட ல � ள்  ்த மி ழி லு ம் 
சிங�ளததிலுமோ� அ்மநதுள்ளன.

்தமிழக்  �்்தஞர் ெட்்டம் (்த�ெம்) �்டததும் 
சு்தோரோஜின “�ோட்டிலிருநது ெந்தென”  
சிறு�்்ததக்தோகுதி நூல அறிமு�விழோ  
எதிர்ெரும் 15.12.2018ைனிக்கிழ்ம அனறு 
மோ்்ல 5.15 க்கு க�ோழும்புத ்தமிழசைங� 
ை ங � ர ப் பி ள் ் ள  ம ண் ்ட ்ப த தி ல 
�்்டக்பறும். 

இவவிழோவுக்கு , ைோகித தி�ரதனோ 
ந்பரோசிரி�ர் ை்போ கஜ�ரோைோ அெர்�ள் 
்த்்ல்ம ெகிப்்போர்.  இவவிழோவில 
்தமிழ ெோழததி்னகைலவி. ஹம்ஷி�ோ 
கிரு்போ�ரன ெழஙகுெோர்.
  தி ரு .  மு .  ்த � ோ ்ப ர ன 
ெரநெற்பு்ர்� நி�ழததுெோர். நூல 
அறிமு�ததி்ன திருமதி ெைநதி 
்த�ோ்பரன அெர்�ளும், �ருதது்ர�்ள  
திரு.ஆ.இரததினநெந்லோன, திருமதி 
ரோணி சீ்தரன ஆகிந�ோர் ெழஙகுெர். 
ஏற்பு்ர்� நூ்லோசிரி�ர் திரு. சு்தோரோஜ் 
ெழஙகுெோர்.

அம்்போ்்ற மோெட்்டததில ஜந்தோெது 
குழந்்த க்பறும் ்தமிழக்குடும்்பம் 
ஒவகெோனறிற்கும் இரு்பத்்த�ோயிரம் 
ரு்போ்ெ ைனமோனமோ� உ்டன ெழங� 
ெசீ�ரன அ்றக்�ட்்ட்ள நிதி�ம் எனனும் 
அ்மப்பு  முனெநதுள்ளது.

இ்த்ன ெசீ�ரன அ்றக்�ட்்ட்ள நிதி� 
ெ்டகிழக்குமோ�ோண ்பணிப்்போளரும் 
�ோ்ரதீவு பிரந்தைை்்பத ்தவிைோளருமோன 
கி ரு ஸ் ண பி ள் ் ள  க ஜ � சி றி ல 
அறிவிததுள்ளோர்.

அ ம் ்ப ோ ் ்ற  ெ ள த ்த ோ ப் பி ட் டி ப் 
பிரந்தைததில  �.க்போ.்த. ைோ்தோரண்தர 
மற்றும் ஏ்ன� மோணெர்�ளுக்�ோன 
இ்லெை பிரததிந�� ெகுப்பு�்ள 
ஆரம்பிதது்ெததுப் ந்பசு்�யில 
இ்த்ன க்தரிவித்தோர். இநநி�ழவு 12/12/2018 
இல  ெளத்தோப்பிட்டியில நிதி�ததின 
மோெட்்டத்த்்லெர் பி.பிரபு �்்டக்பற்்றது 

கி ழ க் கு 
ம ோ � ோ ண த தி ல 
�்டந்த ஒரு ெரு்ட 
�ோ்லமோ� இழுத 
்தடிக்�ப்்பட்டுெந்த 
இவெோண்டுக்�ோன 
(2018)  ஆசிரி�ர் 
இ ்ட ம ோ ற் ்ற ங � ள் 
�ோவும் ஜனெரியில 

அமுல்படுத்தப்்ப்டவுள்ளன என கிழக்கு 
மோ�ோணக் �லவிப்்பணிப்்போளர் எம்.ந�.எம்.
மனசூர் க்தரிவித்தோர். கிழக்கிலுள்ள 17 
�லவி ெ்ல�ங�ளில கமோத்தமோ� 760 
ஆசிரி�ர்�ள் இம்மு்்ற இ்டமோற்்றததிற்
குட்்படுத்தப்்பட்டுள்ளனர்.

 இவவி்டமோற்்றங�ள் �ோவும் ்போ்டைோ்்ல 
மு்த்லோந்தெ்ண க்தோ்டஙகும் 2019 ஜனெரி 
2ஆம் தி�தி மு்தல அமுலுக்குெருகின்றன.  
குறித்த 760 ஆசிரி�ர்�ளுக்குமோன 
இ்டமோற்்றக்�டி்தங�ள் அடுத்த ெோரமளவில 
அ னு ப் பி ் ெ க் � ப் ்ப டு க ம ன று 
்பணிப்்போளர் மனசூர்  க்தரிவித்தோர்.

மகு்டம், "�ோ " இ்லக்கி� அ்மப்புக்�ள் 
அ ர ங � ம்  நி று ெ ன த து ்ட ன 
இ்ணநது �்டோததும் பிர்ப்ல 
எழுத்தோளர் வி.ரி.இளஙந�ோென 
(பிரோனஸ்) உ்டனோன

தி்றந்த �்லநது்ர�ோ்டல நி�ழவு.

#�ோ்லம்: 15-12-2018 ைனிக்கிழ்ம, 
மோ்்ல 4.30 மணி.

#இ்டம்: அரங�ம் ்பததிரி்� 
அலுெ்ல�ம் - ்போர் வீதி மட்்டக்�ளப்பு.

அ்னெ்ரயும்
 அனபு்டன அ்ழக்கினந்றோம்.

்தமிழக்  �்்தஞர் ெட்்டம் (்த�ெம்) �்டததும் 
சு்தோரோஜின “�ோட்டிலிருநது ெந்தென”  
சிறு�்்ததக்தோகுதி நூல அறிமு�விழோ  
எதிர்ெரும் 15.12.2018ைனிக்கிழ்ம அனறு 
மோ்்ல 5.15 க்கு க�ோழும்புத ்தமிழசைங� 
ை ங � ர ப் பி ள் ் ள  ம ண் ்ட ்ப த தி ல 
�்்டக்பறும். 

இவவிழோவுக்கு , ைோகித தி�ரதனோ 
ந்பரோசிரி�ர் ை்போ கஜ�ரோைோ அெர்�ள் 
்த்்ல்ம ெகிப்்போர்.  இவவிழோவில 

ைமூ்தோ� மட்்டததின ஊ்டோ� அனர்த்த 
மு � ோ ் ம த து ெ  தி ட் ்ட த தி ் ன 
�்்டமு்்றப்்படுத்தல திட்்டததின கீழ 
மட்்டக்�ளப்பு மோெட்்டததில அனர்த்தத 
முனனோ�த்தச கை�ற்்போட்டுக்�ோன 
்பயிற்சி�ோளர்�ளுக்�ோன ்பயிற்சி 
க�றி திங�ட்கிழ்ம க�ோழும்பு 
அனர்த்த மு�ோ்மததுெ நி்்ல�ததின 
ஊ்டோ�  மட்்டக்�ளப்பு மோெட்்ட 
அனர்த்த மு�ோ்மததுெ அ்லகின 
ஒருஙகி்ணப்பு்டன �்்டக்பற்்றது.

இரண்டு �ோட்�்ளக் க�ோண்்ட இப் 
்பயிற்சி�ோளர்�ளுக்�ோ� ்பயிற்சி க�றியில 
மட்்டக்�ளப்பு மோெட்்டததின 14 பிரந்தை 
கை�்லோளர் பிரிவு�ளிலும் ்பணி�ோற்றும் 
ைமூர்ததி அபிவிருததி உததிந�ோ�த்தர்�ள், 
நிருெோ�க் கிரோமநை்ெ�ோளர்�ள், 
அபிவிருததி உததிந�ோ�த்தர்�ள் �்லநது 
க�ோண்்டனர்.

மட்்டக்�ளப்பு மோெட்்ட அனர்த்த 
மு � ோ ் ம த து ெ ப்  பி ரி வி ன 
உ்தவிப்்பணிப்்போளர் எம்.ஏ.சி.எம்.றி�ோஸ் 
்த்்ல்மயில �்்டக்பற்்ற இ்தன ஆரம்்ப 
நி�ழவில, மட்்டக்�ளப்பு மோெட்்ட நம்லதி� 
அரைோங� அதி்பர் திருமதி �ெரூ்பரஞசினி  
முகுந்தன, ைமுர்ததித தி்ணக்�ள 
்பணிப்்போளர் திருமதி ஏ.்போக்கி�ரோஜோ, 
அனர்த்த மு�ோ்மததுெ நி்்ல�ததின 
்பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வுப் 
பிரிவின ்பணிப்்போளர் சு�த திை�ோ�க்�, 
மட்்டக்�ளப்பு ெோனி்்ல அெ்தோன 
நி்்ல�ததின அதி�ோரி ந�.சூரி�குமோர், 
ைமுர்ததிததி்ணக்�ள ்த்்ல்ம�� 
சிநரஸ்்ட மு�ோ்ம�ோளர் ைம்்போ 
ஜோன� ஓ்ப்தோ உள்ளிட்ந்டோரும் �்லநது 
க�ோண்்டனர்.

்தமிழ ெோழததி்னகைலவி. ஹம்ஷி�ோ 
கிரு்போ�ரன ெழஙகுெோர்.

திரு. மு. ்த�ோ்பரன ெரநெற்பு்ர்� 
நி�ழததுெோர். நூல அறிமு�ததி்ன 
தி ரு ம தி  ெ ை ந தி  ்த � ோ ்ப ர ன 
அ ெ ர் � ளு ம் ,  � ரு த து ் ர � ் ள  
திரு.ஆ.இரததினநெந்லோன, திருமதி 
ரோணி சீ்தரன ஆகிந�ோர் ெழஙகுெர். 

ஏற்பு்ர்� நூ்லோசிரி�ர் திரு. சு்தோரோஜ் 
ெழஙகுெோர்.

njhlHr;rp... (gf;fk; -10 )
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கி ழ க் கி ்ல ங ் �  என ்ற து ம்  இ ரு 
சுற்று்லோத்த்லங�ள் ்தெ்றோமல நி்னவுக்கு 
ெரும். ஒனறு, ்போசிக்கு்டோ இனகனோனறு 
அறு�ம்ந்ப.  �ோம் இப்ந்போது ெநதிருப்்பது 
அறு�ம்ந்பக் �்டந்லோரம்.  எனன 
முழிக்கிறீர்�ள்? சீைன இல்லோ்த �ோ்லததில 
ஏன �ோம் அறு�ம்்்பக்கு ெரநெண்டும் 
என்றோ? ஹந்லோ, �ோம் இஙகு ெநதிருப்்பது, 
கெளி�ோட்டு உல்லோைப் ்ப�ணி�்ள 
புதினம் ்போர்தது ெோய் பிளக்�நெோ, �்டலில 
குதிதது குளிதது மகிழநெோ இல்்ல. 
இந்த இ்டததின க்ப�்ர ஆய்வு கைய்�. 
�ெனம் அ்்ல�ளில �ோல ்ப்டோமல 
்தள்ளி நினறுக�ோண்ந்ட கைோலெ்்தக் 
ந�ளுங�ள்.

'அறு�ம்்்ப மட்்டக்�ளப்புக்குக் கிழக்குப் 
பு்றம் 64 ்மல க்தோ்்லவிலுள்ள ஒரு 
கிரோமம். அந்தக்ப�ரிலுள்ள ஒரு கு்டோவின 
�்ரயில அது அ்மநதிருக்கி்றது. அஙகு  
�ளி�ோ்லோன சிறுந�ோட்்்டக�ோனறு 

இ்டசசுக்�ோரர்ளோல ஒருமு்்ற இரோணுெ 
மு�ோமோ�ப் ்ப�ன்படுத்தப்்பட்்டது. ்தற்ந்போது 
அஙகு க�ல நைமிக்�ப்்படும் ஒரு �ளஞசி� 
அ்்ற உள்ளது' எனறு 1834இல எழுதுகி்றோர் 
்ைமன �ோசிசகைட்டி.

�ோரிந ்த ்ைமன �ோசிசகைட்டி? 
இ ்ல ங ் � யி ன  ்ப த க ்த ோ ன ்ப ்த ோ ம் 
நூற்்றோண்டுத ்தமிழ ஆளு்ம�ளுள் 
குறிப்பி்டத்தக்�ெர் ்ைமன �ோசிச கைட்டி. 
புத்தளம் �ற்பிட்டியில பி்றந்த இெர், 
இ்லங்�யின ைட்்டெோக்�க் �ழ�ததில 
்தமிழப்பிரதிநிதி�ோ�ப் ்ப்தவி ெகித்தெர். 
இ்லங்�த ்தமிழர் மற்றும் ்தமிழ கமோழி 
்பற்றி பிரித்தோனி�ரின �ெனத்்த 
அதி�ம் ஈர்த்த்ெ, இெரது ஆக்�ங�நள 
என்றோல மி்��ோ�ோது. உ்த�ோதித்தன 
என்ற ்தமிழசைஞசி்�, ்தமிழப்பு்லெர் 
ெர்லோறு கூறும், '்தமிழ புளூ்டோக்', இ்லங்� 
ெர்லோற்்்றக் கூறும் ைரிததிர சூ்தனம் 
என்பன அெற்றில குறிப்பி்டத்தக்�்ெ.
எனினும் இ்ெ எல்லோெற்்்றயும் வி்ட 
அதி�ம் பு�ழக்பற்்றது, இ்லங்�யின 
மோெட்்டங�ள், கிரோமங�ள், ைோதி�ள், 
ைம�ங�ள் ்பற்றி� சுருக்�மோன ைம�ோ்லத 
க்தோகுப்்போன சிந்லோன �கைற்றி�ர். 
க�ோட்்டோ்ெ ந்தெோ்ல� திருசை்்ப�ோல 
1834இல கெளியி்டப்்பட்்ட இநநூலில உள்ள 

்த�ெல�ள், அெற்றின ைம�ோ்ல இ�ல்போல 
இனறு ெர்லோற்று முக்கி�ததுெம் 
ெோய்ந்த்ெ�ோ�த தி�ழகின்றன. 
அநநூலில ்தோன அறு�ம் ்பற்றிச 
கைோலகி்றோர் �ோசிசகைட்டி.

அறு�ம் எனறு �ோசிசகைட்டி கைோலலும் 
இந்தக் கிரோமம் நெக்றதுவுமில்்ல. 
இன்்ற� பு�ழக்பற்்ற சுற்று்லோத்த்லமோன 
அறு�ம்்்ப ்தோன. அறு�ோமம் என்பந்த 
அ்தன ைரி�ோன க்ப�ர். ்பை்்றயில 
ந ்த ோ ன றி  கி ழ க் ந �  ஓ டி ெ ந து 
அறு�ோமததுக்கு அருகில �்டலில �்லக்கும் 
ஆற்றுக்கும் அறு�ோம ஆறு எனறு ்தோன 
க்ப�ர். இனறு அ்்த குருந்த ஓ�ோ 
எனகி்றோர்�ள். அறு�ோம ஆற்றினோல 
அறுக்�ப்்பட்்ட்தோல ்தோன இவவூருக்கு 
அறு�ோமம் எனறு க்ப�ர் ெந்தந்தோ, 
க்தரி�வில்்ல.  அல்லது அறு�ம்புற்�ள் 
கைறிநது ெளர்ந்த ்பகுதி�ோ�வும் 
இருநதிருக்�்லோம்.  கிழக்கி்லங்�த 
க்தோனமங�ளில இது 'அறு�மனப் 

பூமு்ன' எனறு அ்ழக்�ப்்பட்டிருக்கி்றது. 
ம ட் ்ட க் � ள ப் பி ன  மு ்த ற் க ்ப ரு ம் 
ந ்தைததுக்ந �ோவில இ்்றெனோன 
திரு க்ந �ோவில சித திரந ெ்லோயு்த 
சுெோமியின ஆளு்�க்குட்்பட்்ட ெ்ட 
எல்்ல�ோ� அம்பிளோநது்்ற்�யும், 
க ்த ன க ன ல ் ்ல � ோ �  இ ந ்த 
அறு�மப்பூமு்ன்�யும் கைோலெது மரபு.

அறு�ம், அறு�ோமம் என்பெற்றுக்கு 
ைம்்பந்தமினறி, அறு�ம்்்பயில ெரும் அந்த 
'் ்ப' ஏன எனறு ந�ோசிததிருக்கிறீர்�ளோ? 
நெக்றோனறுமில்்ல. �ம்மெர்�ள் 
்தோன அதீ்த அறிெோளி�ள் ஆயிற்ந்ற. 
அறு�ம் கு்டோ என்ற ்தமிழசகைோல்்ல 
கெள்்ள�ன அறு�ம்ந்ப (Arugam 
Bay) எனறு  கமோழி�ோக்கினோல, �ோம் 
அ்்த மீண்டும் அறு�ம்்்ப எனறு 
்தமிழப்'்படுததியிருக்கிந்றோம்'.

்ப்ழ� ்போண்மப்்பற்றில முக்கி�மோ� 
இருந்த இரு ஊர்�ளில ஒனறு அறு�ோமம். 
மற்்்ற�து க்பரி� ்போண்� எனறு 
அறி�ப்்பட்்ட இன்்ற� ்போண்ம. 
பிற்�ோ்லததில, அறு�ோமம் என்ற ்தனி 
ஊர்,  க்போததுவில, அறு�ம் எனறு இரு 
்தனித்தனி ஊர்�ளோ� இனங�ோணப்்ப்டத 
க்தோ்டஙகிவிட்்டது என்பது நெறு 

ஐநரோப்பி�ப் ்பதிவு�ளில க்தரி�ெருகி்றது.
க்போததுவில என்ற இ்டப்க்ப�்ர 
ஆரோய்ந ்தோல,  அது க்போதுவில 
அ ல ்ல து  பு ற் று வி ல  அ ல ்ல து 
ந்போதிவில என்ற கைோற்�ளிலிருநது 
ந்தோனறியிருக்�க்கூடும். வில என்றோல 
ஈழத்தமிழில சிறுகுளத்்தக் குறிக்கும். 
வில ெடிவில ெ்ளந திரு க்கும் 
இந்தச சிறுகுளங�ளின இனகனோரு 
குறிப்பி்டத ்த க்� இ�லபு, இ்ெ 
ந�ோ்்ட�ோ்லததில ெற்றி நமய்சைல 
நி்லமோ� மோறிவிடும் என்பது. அப்்படி ்ப்ல 
ைமூ�த்தெருக்கும் க்போதுெோ� இருந்த, 
அல்லது புற்றுக்கு அண்்மயில இருந்த, 
அல்லது ந்போதிமரததுக்கு (அரைமரம்) 
அருகில இருந்த விலக்லோனறின 
�ோரணமோ� க்போததுவில என்ற க்ப�ர் 
ந்தோனறியிருக்�்லோம்.

இது ம�ோ�ோன க்பௌத்த ்ம�மோ� 
இருநதிருக்�க்கூடும் என்பது, க்போததுவில 
�்டற்�்ரந�ோரமோ� அ்மநதிருந்த 
்ப்ழ்ம ெோய்ந்த முகுது ம�ோ 
வி�ோ்ரயில கி்்டததுள்ள ந்போதிைததுெர் 
சி்்ல�ள் மூ்லம் க்தன்படுகி்றது. எனினும், 
ைமீ்ப �ோ்லமோ�,  துட்்ட்�முனுவின ்தோய் 
வி�ோரமோந்தவி �்டலில ெநது ஒதுஙகி� 
இ்டம் க்போததுவில ்தோன எனறும், இஙகு 
்தோன உநரோ�ண மனனன �ோக்்�ெண்ண 
தீைன ஒரு வி�ோரம் எழுப்பினோன எனறும் 
ஐதி�ங�ள் உருெோகிப் ்பரவுகின்றன. 
ஆரம்்பததில  இப்்படி வி�ோரமோந்தவி 
�்டலில அ்்டந்த இ்டம் எனறு,  
அம்்போநந்தோட்்்டயிலுள்ள கிரிந்த 
்பகுதி்�த ்தோன கைோலலி ெந்தோர்�ள் 
என்பது �ெனிக்�த்தக்�து.

க்போததுவில இருக்�ட்டும். உல்்லப் ்பக்�ம் 
�ோ்லோ்ற �்டப்ந்போம் ெோருங�ள். அக்தனன 
உல்்ல?  அறு�ம்்்பயின உள்ளுர்ப் 
க்ப�ரோன 'உல்்ல' என்பது எப்்படி 
ெந்தக்தனறு ைரி�ோ�த க்தரி�வில்்ல. 
அது 'நுல்்ல' அல்லது 'நுள்்ள' 
என்ற மட்்டக்�ளப்பு ெட்்டோரெழக்குச 

கைோலலிலிருநது திரிநதிருக்�்லோம். 
நுல்்ல என்ற கைோல, இஙகு மோரி 
�ோ்ல கெள்ளத்தோல �்டக்�முடி�ோ்த்படி 
்ப ோ தி க் � ப் ்ப டு ம்  சி று ெ ழி � ் ள க் 
குறிக்கும். அறு�ங�ளப்பின இரு 
�்ர�்ளயும் இ்ணத்த நுல்்ல என்ற 
சிறுெழியின க்ப�நர பினபு உல்்ல 
ஆகியிருக்�்லோம். ந்பசசுெழக்கு நுல்்ல 
என்பது, ்பழந்தமிழில 'நு்ழ' எனறு 
எடுத்தோளப்்பட்டிருக்கி்றது என்பது இஙகு 
குறிப்பி்டத்தக்�து.
அ ்டந ்ட !  ் ை ம ன  � ோசி ச க ை ட் டி 
க ை ோ ன ன  ஒ ரு  மு க் கி � ம ோ ன 
குறிப்்்ப �ோன ்தெ்ற விட்டுவிட்ந்டன. 
எனனகெனறு �ண்டுபிடிததீர்�ளோ?. 
அந்த ்தோன. அறு�ஙகு்டோவில இருந்த 
�ளிமண்ணோ்லோன ஒல்லோந்தரின 
சிறுந�ோட்்்ட.

ஆம்,  �ோசிசகைட்டி�ோர் கைோலெது 
உண்்ம ்தோன. ்ப்ழ� ஒல்லோநது 
இ ்ல ங ் �  ெ ் ர ்ப ்ட ங � ் ள த 
்தட்டினோல, ்போண்�க்கு ெ்டக்ந�  
'அப்பு்றதந்தோட்்்ட' அல்லது 'அப்்பர்ர 
ந்தோட்்டம்' என்ற க்ப�ரில அ்மநதிருந்த 
சி று  இ ்ட ச சு க் ந � ோ ட்் ்ட  ஒ ன று 
�ோண்பிக்�ப்்பட்டிருக்கி்றது. ஒல்லோநது 
ஆளு�ரோ� விளஙகி� ெோனகூனஸ் 
என்பெர், க்தனகிழக்கி்லங்�்� 
்தங�ள் ஆதிக்�ததின கீழ க்தோ்டர்சசி�ோ� 
்ெததிருக்�, இந்தக் ந�ோட்்்ட்�ப் 
க ்ப ரு ப் பி த து க்  � ட் டு ம்  தி ட் ்ட ம் 
க�ோண்டிருந்தோரோம். இப்ந்போது இந்தக் 
ந�ோட்்்டயின அ்்ட�ோளம் எதுவும் 
இல்்ல.  இது அறு�ோமததின அருந� 
இருக்கும் ்பைறிசநை்ன ்பகுதியில 
அ்மநதிருக்�்லோம் என ஊகிக்�முடிகி்றது.

இப்்படி ்ப்ல ெர்லோற்றுத்த�ெல�ள் �மக்கு 
அறு�ம்்்ப ைோர்நது கி்்டக்கின்றன. 
அடுத்த ்த்ட்ெ அறு�ம்்்பப் ்பக்�ம் 
ந்போ�க்கி்்டத்தோல, க்தோபுக்�டீர் எனறு 
்தண்ணீரில ்போய்நது குளிப்்பதில 
மட்டும் �ெனம் கைலுத்தோமல, இந்தப் 
க்ப�ர் வி்ட�ங�்ளயும் ம்றக்�ோமல 
அ்ைந்போடுங�ள். ஏகனன்றோல, ெர்லோறு 
முக்கி�ம் அ்மசைநர!

அெர்�ள் பிரித்தோனி�ோவில �ோ்லமோனோர். அனனோர், ம்்றந்த அன்டன 
�ன�சூரி�ம் மற்றும் திருமதி சிபில ம்லர் ஆகிந�ோரின ம�னும், ரோநஜந்தர், 
சிக்�ோன, சு�ன�ோ, நரெதி, �ோ்தவி, மற்றும் உநமைன ஆகிந�ோரின ைந�ோ்தரரும் 
ரோநஜசின மரும�னுமோெோர்.

அனனோரது பூ்தவு்டல 34, �ண்ணகி அம்மன ந�ோயில வீதி, பூம்பு�ோர், மட்்டக்�ளப்பு 
எனனும் இல்லததில டிைம்்பர் 17ஆம் தி�தி �ோ்்ல மு்தல இறுதி மரி�ோ்்தக்�ோ� 
்ெக்�ப்்படும்.

இறுதி திருப்்பலி  டிைம்்பர் 17ஆம் தி�தி பிற்்ப�ல 3 மணிக்கு மட்்டக்�ளப்பு 
மததி� வீதியில உள்ள புனி்த மரி�ோள் ந்தெோ்ல�ததில �்்டக்பற்று, 
ஆ்்ல�டிசநைோ்்ல ம�ோனததுக்கு அ்டக்�ததுக்�ோ� பூ்தவு்டல எடுததுச 
கைல்லப்்படும்.

க்தோ்டர்பு�ளுக்கு : 077 364 6918
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1960 �ளின �்்டப்்பகுதி அன்்ற� 
்தமிழரசுக்�ட்சியின ஹர்த்தோலினோல 
மட்்டக்�ளப்பு ஸ்்தம்பிததுப்ந்போய் இருந்தது.

மட்்டக்�ளப்பின �சநைரி இ�ங�வில்்ல. 
மக்�ள் அ்த்ன ஒரு மோ்த �ோ்லம் இ�ங� 
வி்டவில்்ல அ்்தச சுற்றி இரோப்்ப�்லோ�ச 
ைததி�ோக்கிர�த க்தோண்்டர்�ள்.

்தமிழுணர்சசி �்ர புரண்ந்டோடி�து.

அ ந ்த ச  ை த தி � ோ க் கி ர கி � ளி ன ோ ல 
மட்்டக்�ளப்பின அ்னதது மக்�ளும் 
ஈர்க்�ப்்பட்்டனர்.  அப்ந்போது �ோ்லம் கைன்ற 
�விஞர் சு்பததிரன என அ்ழக்�ப்்பட்்ட 
்தங� ெடிந ெல, �ோ,சி  ஆனந ்த ன, 
முழக்�ம் முரு�ப்்போ எனது ்மததுனர் 
ெடிநெல ரமணி,  ்தம்்்ப�ோ ஆகிந�ோர் 
மட்்டக்�ளப்பு மததி��லலூரியில ்படிததுக் 
க�ோண்டிருந்தனர்.

துடிப்்போன மோணெர்�ள்.

அெர்�ள் இந்தச ைததி�ோக்கிர�ப் 
ந்போரோட்்டததின முனனணித க்தோண்்டர்�ள் 
�ோன ெந்தோறுமூ்்ல மததி� �லலூரியில 
உ�ர்்தர ெகுப்பில ்படிததுக்க�ோண்டிருநந்தன 
ெ�து 16.
ைததி�ோக்கிர�ததில �ோனும் ஓர் க்தோண்்டன. 
இந்த மோணெத க்தோண்்டர்�ளுக்கி்்டந� 
அடி்பட்்ட க்ப�ர்�ளில ஒனறு பிறினஸ் 
�ோசி�ோ்தர்
அெர் மட்்டக்�ளப்பு மததி� �லலூரியின 
ஆஙகி்ல ஆசிரி�ர். இ்ளஞர் அெருக்கு 
எலந்லோரும் கிடி �டுக்�ம். அெருக்குப் ்ப�நது 
்ப�நது்தோன அெர்�ள் ைததி�ோக்கிர�ததில 
்பஙகுக�ோண்்டனர்.
அந்தப் ்ப�ங�ரமோன ஆசிரி�ர் ்பற்றி 
எனனி்டம் ்ப்ல �்்த�ள் கூறினர்.

அெரின அடி�ளும் உ்்த�ளும் ஏசசு�ளும் 
்பற்றிக் �்்த, �்்த�ோ�க் கூறினர். என 
மனதில ஓர் �ண்டிப்்போன மனி்தரின 
உரு ்பதிநது விட்்டது. அெர் �ற்பித்த 
�லலூரியில்தோன எஸ்.க்போ வும் எழுத்தோளர் 
்போ்லகிருஸ்ணனும் �ற்பித்தனர். அெர்�ளும் 
அெரின �ண்டிப்பு ்பற்றி எனனி்டம் 
கூறியுள்ளனர்.

்தமிழரசுக்�ட்சி எதிர்ப்்போளர்�ளில �ோசி�ோ்தர் 
ஒருெர் எனும் பிம்்பம் இனகனோரு ெ்�யில 
அெர் ஓர் ்தமிழத துநரோகி�ோ� எம் ந்போன்ற 
சிறுெர்�ளோல ்போர்க்�ப்்பட்்டோர்.

1966, 67 �ளின �டுப்்பகுதியில மட்்டக்�ளப்பில 
கிருஸ்ணக்குட்டி ்த்்ல்மயில �ம்யூனிஸ்ட் 
�ட்சி தீவிரமோ� இ�ஙகி�து. அ்தற்கு 
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க்தோழி்லோளர் மததியில சிறிது 
ஆ்தரவும் இருந்தது.

அக்�ட்சி ைோர்பில அன்்ற� 
இ ் ள ஞ ர் � ள ோ ன  � ோ னு ம் 
சு்பததிரனும்,ெடிநெலும் இன்பமும் 
து்ரரததினமும் சிெரோஜோவும் 
இனனும் சி்லரும் ம்்ல �ோட்டில 
மண் ைரிெோல ்போதிக்�ப்்பட்்ட 
க ்த ோ ழி ்ல ோ ள ர் � ளு க் கு  உ ்த ெ 
ஒரு �்்ல நி�ழவு �்டத ்த 
்போ்டைோ்்ல�ளுக்கு ரிக்�ற் விற்�ச 
கைனந்றோம்.

அந்தப் ்ப�ங�ரமோன பிறினஸ் 
�ோசி�ோ்தர் என்ற இளம் ஆசிரி�்ர 
மததி� �லலூரியில ைநதிதந்தோம்.
அந்த மு்தல ைநதிப்பு எனக்கு 
இப்ந்போதும் மனதில ்பதிநதுள்ளது 
அெரின உ�ர்ந்த உருெம்  மிடுக்�ோன 

ந்தோற்்றம், அரும்்போன மீ்ை கூர்்ம�ோன 
்போர்்ெ  எம்்மப் ்ப�முறுததின. 
ஆஙகி்லததில சி்ல ந�ள்வி�ள் ந�ட்்டோர். 
�ணீகரன்ற குரல �ோம் ்பதில கைோல்லோமல 
நினந்றோம் பின ்தமிழில ஆரம்பித்தோர்.

‘நீங�ள் எல்லோம் �ம்யூனிஸ்ட்�ளோ?’

என உறுக்கி ஒரு ந�ள்வி ந�ட்டு,
மு்தலில ்படியுங�ள், பினனர் அரசி�லில 
ஈடு்படுங�ள் என அ்தட்டி அனுப்பினோர்.’
மோணெர்�்ளக் �ண்டிக்கும் ஆசிரி�த 
்தனம் அெர் குரலில �ோணப்்பட்்டது. 
�்டசிெ்ர ரிக்�ட் எடுக்�நெயில்்ல.
மு ணு மு ணு த து க் க � ோ ண் டு  க ெ ளி 
ந�றிநனோம்.

அெர் ஒரு �ம்யூனிஸ்ட் �ட்சி எதிர்ப்்போளர் 
எனும் பிம்்பம் ்பதிந்தது. இனகனோரு 
ெ்�யில இெர் ஓர் க்தோழி்லோள ெர்க்�த 
துநரோகி என்ற எண்ணம் ெந்தது.

கமோத்ததில ்தமிழத துநரோகி.

க்தோழி்லோள ெர்க்�த துநரோகி.

அன்்ற� எங�ள் ெ�துக்ந �ற்்ற 
அனு்பெததிற்ந�ற்்ற எ்்டந்போ்டல அது.
அனறு மட்்டக்�ளப்பு ்போரோளுமன்றப் 
பிரதிநிதி கைல்்ல�ோ ரோஜது்ர. 
இரோஜது்ரயின ெரு்�்� ஆ்தரிக்�ோமல 
்படித்தெர்�ள் ்போரோளுமன்றம் கைல்ல 
நெண்டும் எனக்கூறி�ெர்�ளுள் ஒருெர் 
பிறினஸ் �ோசி�ோ்தர்  ரோஜது்ர பிரினஸ் 
�ோசி�ோ்தரின மோணென  ்தமிழரசுக்�ட்சி 
எதிர்ப்்போளர�வும் ்தமிழத துநரோகி�ோ�வும் 
�ம்யூனிஸ்ட் �ட்சின எதிர்ப்்போளரோ�வும் 
க்தோழி்லோளெர்க்� விநரோதி�ோ�வும் 
்போரோளுமன்றம் ்படித்தெர் கைல்ல நெண்டி� 
இ்டகமனறு கூறும் நமட்டுக்குடி ம�னோ�வும் 
துடிப்ந்போடு கை�ற்்பட்்ட மட்்டக்�ளப்பு 
இளஞர்�ளின மனதில அனறு ஆழப் ்பதிந்த  
இந்த பிறினஸ் �ோசி�ோ்தர்  ்போரோளுமன்ற 
உ று ப் பி ன ர ோ ன து ம் ,  க ்த ோ ழி ்ல ோ ளி 
மக்�ளுக்�ோ� குரல க�ோடுத்ததும்
்தமிழர்க்�ோ� ெோ்தோடி�தும்

மட்்டக்�ளப்பின ைோ்தோரண மக்�ள் 
பிரசை்ன�ளுக்�ோ� உ�ர் அதி�ோரதது்டன 
ந�ரடி�ோ�வும் �டி்தமூ்லமோ�வும் ந்போர் 
�்டததி�தும் ஒருெ்�யில இ்டது 
ைோரிசசிந்த்ன�ள் க�ோண்்ட ஈ பீ ஆர் 
எல எப் எனும் �ட்சியின மட்்டக்�ளப்புப் 
பிரதிநிதி�ோ�ப் ்போரோளுமன்றம் கைன்றதும்
ஒ ரு  மு ர ண்  � ் �  என ்ப து ்டன 
ெர்லோற்றின விசிததிரங�ளிலும் ஒனறு. 

பிறினஸ் மட்்டக்�ோளப்பின ்போரம்்பரி� 
நி்லவு்ட்ம�ோளர் குடும்்பததில ெந்தெர்.
�ோசி�ோ்தர் குடும்்பம் என்பது மட்்டக்�ளப்பில 
அறி�ப்்பட்்ட குடும்்பம்.
அெர்�ள் முனநனோர்�ள் ்ைெ ம்தததினர் 
பினனோளில அெர்�ள் புரட்்டஸ்்தோநதுக் 
கிறிஸ்்தெ ம்தம் ைோர்ந்தோர்�ள்..

்போரம்்பரி� இரத்தமும் �வீன சிந்த்ன�ளும் 
பிரந்தைப் ்பற்றும் க�ோண்்டெரோ� இளம் 
ெ�திலிருநந்த ெளர்நது ெந்தெர் �ோசி�ோ்தர்.  
ஆஙகி்லம் அெருக்குப் பிடித்தமோயிற்று. 
.ஆஙகி்லததிலும் ்லததீனிலும் அெர் 
்போண்டிததி�ம் க்பற்்றோர்.
அக்�ோ்லததில ஆஙகி்ல ஆசிரி�ர்�்ளப் 
்பயிற்றுவித்த சி்றந்த நிறுெனம் மஹோ்ற�ம 
ஆஙகி்ல ஆசிரி� ்பயிற்சிக்�்லோைோ்்ல. 
அஙகு ்பயினறு ஆஙகி்ல ஆசிரி�ரோனோர் 
பிறினஸ் �ோசி�ோ்தர்.

ஆஙகி்லம் உ்ல� கமோழி என்பதிலும் அ்த்ன 
அறிெ்தன மூ்லநம உ்ல்� அறி�்லோம் 
முனநன்ற்லோம்என்பதிலும் அ்ைக்� 
முடி�ோ்த �ம்பிக்்� க�ோண்டிருந்தோர். 
அெர் ்தனது ஆஙகி்ல ஆைோன பி,வி, 
�ண்பதிப்பிள்்ள என என்னயும் என  
ம்னவி்�யும் ைநதிக்கும்ந்போக்தல்லோம் 
ம்றக்�ோமல கூறி மகிழெோர் பிறினஸ் 
�ோசி�ோ்தர். பி,வி,�ண்பதிப்பிள்்ள எனது 
மோமனோர்,
என ம்னவி சிததிரந்ல�ோவின ்தந்்த�ோர். 
�ோழப்்போணம் ெ்டமரோட்சியில அலெோ்�ச 
நைர்ந்தெர். ்போரம்்பரி� ்ைெ ம்தம் ந்பணி� 
குடும்்பததில பி்றந்த இெர் பினனோளில 
ந்போல �ண்பதிப்பிள்்ள  என �ோமம் 
்தோஙகிக் கிறிஸ்்தெரோகிப் பினனர் மீண்டும் 
்ைெரோனெர்.

இ ந ்த  ந ்ப ோ ல  � ண ்ப தி ப் பி ள் ் ள 
ஆஙகி்லததில ெல்லெர். ்பருததித 
து்்ற ஹோட்லிக் �லலூரியில அனறு 
ெல்லோரி்டம் ஆஙகி்லம் ்பயின்றெர். அனந்ற 
்லண்்டன கமற்றிகுந்லைன ்பரீட்்ையில 
சித தியும் க்பற்்றெர் பினனோளில 
க�ோழும்பில க�ோழும்பு கமோழிக்ப�ர்ப்புத 
தி்ணக்�ளததில ்பணி புரிந்தெர்

அெர் மட்்டக்�ளப்பு கம்தடிஸ்்த மததி� 
�லலூரிக்கு ஆசிரி� நி�மனம் க்பற்று 
ெந்தந்போது பிறினஸ் �ோசி�ோ்தருக்கு 
ஆரம்்பததில ஆஙகி்லம் �ற்பித்தோர்.
அ்தன மூ்லம் பிறினஸின ஆஙகி்ல 
ஆசிரி�ருமோனோர் அ்த்ன பிறினஸ் 
�ோசி�ோ்தர் ஒருந்போதும் ம்றக்�வில்்ல 
அடிக்�டி எங�ள் இருெ்ரக் �ண்்டதும் 
ஞோ்ப�ப்்படுததுெோர்.

அ�லில இருப்்பெரி்டம் எனது ஆரம்்ப 
ஆஙகி்ல ஆைோன பி,வி �ண்பதிப்பிள்்ள 
நைர் எனக் கூறி மகிழெோர்,

சி்றந்த குரு ்பக்தி மிக்�ெர் பினனோல 
பிறினஸ் �ோசி�ோ்தர் ்பற்றி நி்்ற�நெ அறி� 
முடிந்தது  .அெரின ஆஙகி்லப்பு்ல்மயு்டன 
அெரது ஆஙகி்ல எழுத்தோளு்ம அெரது 
பிரந்தைப்்பற்று 
மக்�ள் �்ல�ோட்்டம், ைோ்தோரண மக்�ளுக்கு 
உ்தவும் மனப்்போஙகு. .அடிமட்்ட மக்�ளின 
முனகனற்்றததில அெர் க�ோண்டிருந்த 
தீவிரம், ்தமிழ இஸ்்லோமி� ஒற்று்மயில 
அெருக்கிருந்த அக்�்்ற. ஒழுக்�மும் 
�ட்டுப்்போடுமுள்ள மோணெர் ைமூ�த்்த 
உருெோக்குெதில அெருக்கிருந்த நெ�ம். 
�லவி �ற்ந்றோ்ரக் �னம் ்பண்ணும் அெரது 
உ�ரி� மனப்்போஙகு. ந்போலித்தனமோன 
உணர்சசி�ரமோன ந்பசசு�ள் மீது அெருக்கு 
இருந்த கெறுப்பு என்பன க்தரி�்லோயின.

ஆசிரி�ரோ� இருந்த அந்தநெ்ள அெர் 
ஒரு நஜர்னலிஸ்ட்்டோ�வும் இருந்தோர். 
அெர் மட்்டக்�ளப்பு ்பற்றியும் முக்கி�மோ� 
அ்தன இ�ற்்� அமர்வு சி்ல ெர்லோற்று 
வி்ட�ங�ள் முக்கி�மோ� ்போடும் மீன�ள் 
்பற்றி ஆஙகி்லத தில �ட்டு்ர�ள் 
எழுதியிருக்கி்றோர்.

.அரி� ஆெணங�ள் அெரி்டம் உள்ளன.

அெர் ஆரம்்பததில இ்டது ைோரிக் 
க�ோள்்�யினோல ஈர்க்�ப்்பட்டிருந்தோர் 
என்பதும் ்லங� ைமைமோஜக் �ட்சி 
ஆ்தரெோளரோயிருந்தோர் என்பதும் அக்�ட்சி 
முக்கி�ஸ்்தர்�ளோன  �்லோநிதி என,எம் 
க்பநரரோ, க�ோலவின ஆர் டி சிலெோ 
ஆகிந�ோரு்டன க்தோ்டர்பு க�ோண்டிருந்தோர் 
என்பதும் எனக்குப் பினனோல க்தரி� ெந்த 
கைய்தி�ள். இெற்்்ற �ோன அெர் ்பற்றி 
எழுதி� �ட்டு்ர ஒனறில ்பதிநதுள்நளன
அெர் ஆசிரி� க்தோழிற்ைங�ததிலும் அ்தன 
கை�்லோளரோ�ப் ்பணி புரிந்தெர்.

இெர்்தோனோ எங�்ளப் ்போர்தது நீங�ள் 
�ம்யூனிஸ்ட்�ளோ? என கெறுப்பு்டன 
ந�ட்்டோர் என �ோம் பினனோளில �்்தததும் 
க�ோண்ந்டோம். அெ்ரப்்பற்றி� எமது 
பிம்்பமும் மோ்ற்லோயிற்று அெர் எமக்கு 
க�ருக்�மோனோர், 1978 இல மட்்டக்�ளப்பில 
க்பரும் சூ்றோெளி ெநது மட்்டக்�ளப்்்பந� 
்த்்லகீழோக்கி விட்்டது. அ்லமநது ந்போயினர் 
மட்்டக்�ளப்பு மக்�ள்.
� ோ ம்  அ ப் ந ்ப ோ து  � ோ ழ ப் ்ப ோ ண ப் 
்ப ல � ் ்ல க் க் ழ � த தி ல 
�ற்பிததுக்க�ோண்டிருநந்தோம். அஙகிருநது 
இஙகு �ோம் ்ப்ல சிரமங�ளுக்கு மததியில ஒரு 
க்பரும் குழுெோ� ெநந்தோம். உ்்டநது ்த�ர்நது 
கி்டந்த மட்்டக்�ளப்பு மததி� �லலூரியில 
கூ்ரயில மோணெர்�ளுள் ஒருெரோ� நினறு 
ஓடு ந்போட்டுக்க�ோண்டு கெற்று நமலு்டன ஓர் 
க்தோழி்லோளி�ோ�க் �ோட்சி ்தந்தோர் பிறினஸ் 
�ோசி�ோ்தர். 1989 இல அெர் ஈ;பீ ஆர் எல. எப் 
�ட்சியின நெட்்போளரோ�ப் ந்போட்டியிட்்ட்ம 
அெ்ர �ன�றிந்த எம்ந்போனந்றோர்க்கு 
மிகுந்த ஆசைரி�ம் அளித்தது. அெர் 
மட்்டக்�ளப்பின எம் பி ஆனோர். அக்�ோ்லம் 
மி�வும் நமோைமோன �ோ்லம் ்ப்ல்ர அெர் 
ைமோளிக்� நெண்டியிருந்தது. ஒரு்பக்�ம் 
ந்போரோளி�ள் இரோணுெம்  மறு்பக்�ம் 
அரைோங� இரோணுெம்முக்கி�மோ� இநதி� 
இரோணுெம், இரு ்பக்�ததிலும் அெரது 
மோணெர்�ள் இருந்தனர்.

அ்த்னப்்ப�ன்படுததி ்தன மக்�ளுக்�ோ� 
அெர் நெ்்ல கைய்்த்ம்� இனறும் ்ப்லர் 
நி்னவு கூர்ெர். ்தன ஆளு்மயினோல 
அெர் அ்னெ்ரயும் கென்றோர் எப்ந்போதும் 
அெர் மக்�ள் ்பக்�ததில நின்றோர். அழ�ோன 
ஆஙகி்லததில அறுதது உறுததுப்ந்பசுெோர்.
அெர் ந்பசசில எப்ந்போதும் �்�சசு்ெ 
இ்ழந�ோடும் கிண்்டல நி்்றநதிருக்கும், 
அெரு்டன �ோரும் முண்்டமோட்்டோர்�ள்.
அெநரோடு ெோதிடுெதும் முரண்டுெதும் 
எதிர்ெோ்தம் புரிெதும் எனது ம்னவி�ோர் 
சிததிரந்ல�ோ்தோன. சி்ல நெ்ள ்தர்க்�ம் 
உசைக்�ட்்டம் கைனறு விடுெதும் உண்டு.

 “்த�ப்்ப்னப்ந்போ்ல இருக்கி்றோள் 
எனறு கூறி“ :ம�ள் இந்த துணிவு 
எ னக் கு ப் பி டி க் கி ்ற து , , இ ் ்த  வி ட் டு 
வி்டோந்த”எனறு உற்ைோ�ப்்ப்படுததி “என 
ஆசிரி�ரின பிள்்ள”என மற்்றெர்க்கும் 
சிததிரோ்ெ அெர் அறிமு�ம் கைய்யும் 
்போஙகு இனறும் மன்்த நி்்றக்கி்றது.
ம ட் ்ட க் � ள ப் பி ல  அ ெ ர்  ்ப ்ல ர து ம் 
எதிர்ப்பு�்ளச ைம்்போதித்தெர்., எனினும் 
அெரி்டம் மி� நமோைமோ� ஏசசு ெோஙகி அடி 
ெோஙகி ்படித்தெர்�ள்்தோன அெரின மி� 
க�ருக்�மோனெர்�ளும் ஆனோர்�ள்.
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இனறு மோ்்ல Viber இல Our God Father, 
icon of our school, Prince sir passed 
away. May his soul rest in peace என்ற 
கைய்தி்� ந�ோபி எமது ்போ்டைோ்்லயின 
்ப்ழ� மோணெர்�ளுக்�ோன உ்ர�ோ்டற் 
குழுமததிற் ்பதிநதிருந்தோர்.

க்பரும் �னதிக�ோன்்ற மனது 
உணர்ந்தோலும், அெருக்கு இப்ந்போது 
நெண்டி� ஆறு்த்்ல அெரது மரணம் 
ெழஙகியிருக்கும் என்பதில எனக்கு 
எவவி்த ைநந்த�மும் இல்்ல. அதுநெ 
அெருக்கு �ோ்லம் இனறு ெழங�க்கூடி� 
அதியுர் ்பரிசு.

�்டந்த புரட்்டோதி மோ்தம் என்தோைோனின 
்படுக்்��்்றயில முது்மயின ை�்ல 
ெோை்ன�ளு்டனும் நினறிருக்்�யில, 
எழுநது �்டமோ்ட முடி�ோ்த நி்்லயில, 
என ்�்�ப்்பற்றி “ைஞ ை�ன, 
என்ன நீங�ள் எலந்லோரும் நமலும் 
கமலும் �்டனோளி�ோக்�ோதீர்�ள்” எனறு 
�ண்ணீரோல என ்��்ள �்னத்தோர்.

்ப்ல்த்ட்ெ�ள் ந�ட்்ட ெோர்த்்த�ள் அ்ெ. 
எனனி்டம் அெரது நெண்டுந�ோளுக்கு 
ஒநர ஒரு ்பதில்தோன இருக்கி்றது. அதுவும் 
அெர் ்ப்ல மு்்றந�ட்்டது்தோன. “நைர், 
நீங�ள் இல்லோவிட்்டோல �ோம் இனறு இப்்படி 
இல்்ல” என்பது்தோன அது. “ந்போ்டோ” என்ற 
அெரது அன்போன ெோர்த்்த�ளினந்போது 
அெரது �ண்ணிலிருநது �ண்ணீர் 
ெழிநதுக�ோண்டிருந்தது.

ஆ சி ரி � த தி ன  ம � த து ெ த ் ்த 
அெரி்டம்்தோன �ற்றுக்க�ோண்ந்டன. ஒரு 
�ோள், அெருக்கு ஆண்குழந்்த�ள் 
இல்்லந� எனறு மனம்ெருநதி, 
அ ெ ர்  ்த ன து  ம ் ன வி யி ்ட ம் 
கூறி�க்போழுது, 'பிரினஸ்,  க்போய் 
� ் ்த க் � ோ ந ்த ,  உ ன ன ள வு க் கு 
ஆ ண் கு ழ ந ் ்த � ் ள க் க � ோ ண் ்ட 
மனி்தர்�ள் இந்த உ்ல�ததில மி�க்கு்்றவு. 
உன மோணெர்�ள் உன்னத ்தோஙகி, 
க�ோண்்டோடுெ்்த தினமும் ்போர்ப்்பெள் 
�ோன’, என்றோரோம் அெரது து்ணவி�ோர். 
ஆம், அது உண்்ம்தோன.

இப்க்பரும் ஆளு்மக்கும் எனக்குமோன 
உ்றவு 42 ெரு்டங�்ளக்க�ோண்்டது. 1976, 
்்தமோ்தம், 6ம் ெகுப்பில இ்ணந்தந்போது 
ஏற்்பட்்ட உ்றவு. ்போ்டைோ்்ல ெோழவு 
முடிந்தபினபும் 34 ஆண்டு�ளோ� மி� 
க�ருக்�மோ� ஆைோனும் மோணோக்�னோயும் 
ெோழநதிருந்த �ோ்லம் இனறு்டன 
முடிநதிருக்கி்றது. ஐம்்பததி மூனறு 
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ெ�திலும் ஒரு ஆைோனின இழப்பு என்ன 
விக்கி விக்கி அழ்ெததிருக்கி்றது. 
இந்த மனி்தருக்கு எமது �லலூரியின 
மோணெர்�ள் �ோம் எனக்றனறும் 
�னறியு்்ட�ெர்�ள் மட்டுமல்ல, க்பரும் 
�்ட்மப்்பட்்டெர்�ள். அெர் ெழி �்டப்்பந்த 
�ோம் அெருக்�ோற்றும் க்பரும்்பணி.

ஒரு மோணெனுக்கு ஒழுக்�ம், ந�ர்்ம, 
�ண்ணி�ம், �ட்டுப்்போடு எதது்ண 
முக்கி�ம் என்ப்்த மி�வும் �ண்டிப்பு்டன 
்தனது மோணெர்�ளுக்கு பு�ட்டி�ெர், அெர்.

சி்ல ெரு்டங�ளுக்கு முன ஒரு 
�ோள், �ண்்பர்�ள் சூழ அெரு்டன 
அரட்்்ட�டிததுக்க�ோண்டிருநந்தோம். அெர் 
எங�ளுக்கு அடித்த மு்்ற�ள், ்தண்டிக்கும் 
மு்்ற என்பது்பற்றி ந்பசசுத திரும்பி�து. 
�ோன அெர் நமோட்்டோர் ்ைக்கிளில 
ெரும்ந்போது ்போ்டைோ்்லக்�ருகில 
ெ ந ்த து ம்  அ ெ ர்  ெ ோ ன த தி ன 
இ�நதிரத்்த நிறுததி, பூ்னயின 
்போ்தங�ளின ஒலியு்டன எமது ்போ்டைோ்்ல 
விடுதிக்குள், மதி்லோல ஏறிப்்போய்நது 
புகுெ்்தயும், வி்ள�ோடிததிரியும் எம் 
�னனங�்ள ்பழுக்�்ெத்த்்தயும், 
ஒரு �ோள் ரோநஜஸ்ெரோ தி�ட்்டர் 
ெோைலில ்தனது ெோ�னத்்த நிறுததி, 
எ ம க் � ோ� க்  � ோத தி ரு ந து,  அ ந ்த 
ெோ�னததிந்லந� ஏற்றிெநது, எமது 
�னனங�்ள ்ப்தம்்போர்த்த்்தயும் 
கூறி�ந்போது, 'இத்த்ன க�ோடு்ம�ோ�, 
இ்த�மற்று �்டந்த ஒரு மனி்த்ன, 
ெ�்தோன �ோ்லததில உங�ள் குடும்்ப 
உறுப்பினர்ந்போனறு ்தோஙகும் உங�்ள 
க்ப்ற �ோன எனன �ன்ம கைய்ந்தன என 
�ர்த்த்ரக் ந�ட்�நெண்டும்’ எனறு கூறி, 
�ண்�்லஙகினோர்.

்போ்டைோ்்லக்�ோ்லததில இருந்த ்ப�ம், 
மரி�ோ்்த என்பெற்்்ற �ோ்லம் 
கமதுகமதுெோன மணலில உள்ள 
்த்ட�ங�்ள �ோற்று அழிப்்பதுந்போனறு 
அ ழி த ்த பி ன,  � ோ ம்  � ண் ்ப ர்� ள் 
ந்போ்லோநனோம். அெரு்டன எ்்தயும் 
ந்பை முடிந்தது. ்பகிடிவி்ட முடிந்தது. 
ெோழக்்�யின அ�ர்சசி்� ஒப்்ப்்டதது 
அழ முடிந்தது. அெரும் அப்்படிந�. 
எப்ந்போது ந�ோர்நெயில இருநது 
இ்லங்�க்கு ெந்தோலும் அெ்ரச 
ைநதிக்�ோது கைன்றதில்்ல. அெரு்டனோ� 
ைநதிப்பு மனதுக்கு மி�வும் க�ருக்�மோனது. 
ந�ர�ோ்லமினறி நுளம்புக்�டி�்ளயும் 
்தோஙகி�்படி உ்ர�ோடி� க்போழுது�ள் மி� 
அற்பு்தமோன்ெ. அெரது �்�சசு்ெ 
அத்த்ன அ்லோதி�ோனது.

இன்்ற� ைமூ�ததில, “�ோம்” என்ற 
சிந்த்ன அ�னறு, “�ோன” என்ற சிந்த்ன 
க்பரும்்போன்னயினரின சிந்த்னயில 
உருக்க�ோண்டிருப்்ப்்தயிட்டு மி�வும் 
ெருநதினோர். அெரது �ோ்லததில Path 
finders என்றகெோரு இ�க்�ததி்ன 
எ ம து  � ல லூ ரி ல  நி று வி  ்ப ்ல 
ைமூ�சகை�ற்்போடு�்ள மோணெர்�ளின 
ஊ்டோ�ச �்்டமு்்றப்்படுததி�ெர் அெர்.  

ம ோ ந தீ வு  க ்த ோ ழு ந � ோ � ோ ள ர் 
்ெததி�ைோ்்ல்� சுத்தப்்படுததி� 
�ோட்�்ள நி்னததுப்்போர்க்கிந்றன. 
'நீ ஒரு ைமூ�ப் பிரோணி, எனநெ 
எனறும் ைமூ�ததிற்கு பிரதியு்ப�ோரமோய் 
இ ரு '  எ ன னு ம்  � ரு த தி � ் ்ல 
எங�ள் க�ஞசி்ல்்றந்த  க்பருஞ 
ைமூ�சசிந்த்ன�ோளன அெர்.

அெர் எமது ைமூ�ததில ெகித்த ்ப்தவி�ள் 

ஏரோளம், அற்பு்தமோன ஆஙகி்ல ஆசிரி�ன, 
உ்ப அதி்பர், அதி்பர், ்போரோளுமன்ற 
உறுப்பினர் (்த.வி.கூ அமிர்்தலிங�த்்த 
ந ்த ோ ற் � டி த ்த ெ ர் ) ,  இ ்ல ங ் � ப் 
்போரோளுமன்றததின ந்பசைோளர், பிர்ை�ள் 
குழுத்த்்லெர், ந்போக்குெரததுச ை்்ப 
நிர்ெோ� உறுப்பினர், மட்்டக்�ளப்பு 
்பல�்்லக்�ழ�ததின ஆரம்்ப�ோ்ல நிர்ெோ� 
உறுப்பினர், ஆசிரி�ர் ைம்நமளனததின 
்த்்லெர் எனறு அெர் ைமூ�ததில க்பரும் 
்ப்தவி�்ள ெகித்தெர்.

இத்த்ன க்பரும் ்ப்தவி�்ள ெகித்த ஒரு 
மனி்தன இறுதிக்�ோ்லததில ெறு்மயில 
ெோடினோர் என்ப்்த அெருக்கு மி� 
க�ருக்�மோன ஒரு சி்ல்ரத ்தவிர நெறு 
எெரும் அறி�மோட்்டோர்�ள். இது ஒனந்ற 
அெரது ந�ர்்மக்குச ைோனறு.

எெரோயினும் நி�ோ�ததின ்பக்�ம் நில 
எனறு எமக்குக் �ற்பித்தெர். 70�ளில 
ஒரு�ோள் அந�ோள் மட்்டக்�ளப்பின 
�ோ��னோன ்போரோளுமன்ற உறுப்பினர் 
ர ோ ஜ ன  க ை ல ெ � ோ � � ம்  எ ம து 
்போ்டைோ்்லக்கு ஒரு �ட்்ட்டத்்த 
�ட்டித்தநதுக�ோண்டிருந்த �ோ்லம்.  அனறு 
மதி�ம்ந்போல ரோஜன கைலெ�ோ��ம் 
எமது ்போ்டைோ்்லக்கு ெந்தோர். அதி்ப்ரச 
ைநதிக்�ோது ந�ரடி�ோ� �ட்்ட்டத 
க்தோழி்லோளி�்ளப் ்போர்தது ஏந்தோ 
�ட்்ட்ளயிட்டுக்க�ோண்டிருந்தோர்.

‘குட்நமோர்னிங ரோஜன கைலெ�ோ��ம், 
இது எனது ்பள்ளிக்கூ்டம். இஙகு எனது 
அனுமதி இனறி எெரும் ெரமுடி�ோது’ 
என்றோர் பிரினஸ் நைர். 'மனனியுங�ள், 
்தெறு எனனு்்ட�து’ எனறுவிட்டு 
அனுமதி க்பற்றுக்க�ோண்்டோர் ரோஜன 
கைலெ�ோ��ம்.  அனறு மதி�ம் 
அெர்�ள் இருெரும் �னடீனில பிநளன 
டீ குடிததுக்க�ோண்டிருந்தது நெறு�்்த. 
க்பரு மனி்தர்�ள் ்பண்பு�்ள உணர்ததி�  
ைம்்பெம் அது.

இ ்ல ங ் � ப்  ்ப ோ ர ோளு ம ன ்ற த தி ன 
ந ்ப ச ை ோ ள ர ோ �  இ ங கி ்ல ோ ந து 
கைனறிருந்தந்போது, ்தனது அதி்பர் 
�ோட்மன அெர்�்ள ைநதிக்�ச ஒப்்பந்தம் 
கைய்திருந்தோர். அந்த �ோள் அந்த 
ந�ரம் இஙகி்லோநதின ்போரோளுமன்றப் 
ந்பசைோளர் இெ்ர 
ந்தனீர் விருநதிற்கு 
அ்ழத்தருக்கி்றோர். 
“மனனியுங�ள், �ோன 
எனது ஆைோனு்டன 
ந்தனீர் அருநதுெ்தற்கு 
ைம்மதிததிருக்கிந்றன. 
எ ன ன ோ ல  இ ன று 
உங�ள் அ்ழப்்்ப 
ஏ ற் � மு டி � ோ து ” 
எனறிருக்கி்றோர்.

எெரோகினும் அஞைோது 
நி � ோ � த ் ்த யு ம் 
உ ண் ் ம ் � யு ம் 
ந்பசு எனறு எனக்குக் 
� ற் று த ்த ந ்த ெ ர் . 
அ்்தந�, அெரது 
ந ை ் ெ க் � ோ ன 
்ப ோ ர ோ ட்டு வி ழ ோவி ல, 
்ப ோ ்ட ை ோ ் ்ல யி ன 
� ன ் ம க் � ோ � , 
அ ெ ் ர யு ம் 
ந ெ று சி ்ல ் ர யு ம் 
கு றி ப் பி ட் டு 

உ்ர�ோற்றியிருநந்தன. �ோன உ்ர�ோற்றி 
முடிந்ததும் “மோ்்ல வீட்டுக்கு ெோ” என்றோர். 
மனி்தருக்கு எனது உ்ர பிடிக்�வில்்ல 
என்பது மட்டும் புரிந்தது. அனறு மோ்்ல, 
ஏன அப்்படி அத்த்ன மனி்தர்�ளுக்கு 
முனனோல உ்ர�ோற்றினோய் என்றந்போது 
“ நி�ோ�த்்த, உண்்ம்� அஞைோது 
ந்பசு எனறு எனது ந்பரோைோன 
�ற்பிததிருக்கி்றோர்” எனந்றன. அெரது 
மந்த�ோைமோன புனன்�யி்ல அத்த்ன 
க்பரு்மயிருந்தது. அன்போ� முதுகில 
்தட்டித்தோந்தோர்.

1960, 1970, 1980�ளில கிழக்கிழங்�யில, 
ெ்டக்ந� மூதூரில இருந்த க்தற்ந� 
அம்்போ்்றெ்ரயில ெோழநதிருந்த 
இ ஸ் ்ல ோ மி �  ை மூ � த தி ன ரு க் கு 
மட்்டக்�ளப்பில எந்தகெோரு �லலூரியும் 
இ்லகுவில அனுமதி�ளிக்�ோ்த �ோ்லததில, 
எமது ்போ்டைோ்்ல விடுதியிலும், 
்போ்டைோ்்லயிலும் இ்டமளிதது இரு 
ைமூ�ங�ளி்்டந�யும் ஒற்று்ம்�யும், 
� ல வி யி ன  அ ெ சி � த ் ்த யு ம் 
பு ரி � ் ெ த ்த ெ ர்  அ ெ ோ் .  அ ்த ன 
�ோரணமோ� அெர் ைநதித்த இ்டர்�ள் 
க�ோஞை �ஞைமல்ல. இருப்பினும் ்தனது 
�ருததில இருநது ைற்ந்றனும் அெர் 
மோ்றவில்்ல. எமது �லலூரியின 200ம் 
ஆண்டு நி்்றவினந்போது �்்டக்பற்று 
ஊர்ெ்லத தினந்போது இஸ்்லோமி� 
ைமூ�ததினரின கிரோமங�ளில, �ரங�ளில 
அெருக்குக் கி்்டத்த ஆரெோரமோன 
ெரநெற்பு அெரது நை்ெக்கு ைோன்றோகும்.

நைர், உங�ளின இறுதி�ோததி்ரக்�ோ� 
இனறு பு்றப்்படுகிந்றன. உங�ளோல 
உ ரு ெ ோ ன  ்ப ்ல ர்  உ ்ல க � ங கு ம் 
இருக்கி்றோர்�ள். இனறு எனக்கு கி்்டத்த 
க்தோ் ்ல ந்பசி அ்ழப்புக் �ளும், 
கு று ஞ க ை ய் தி � ளு ம்  நீ ங � ள் 
இ்றக்�வில்்ல, அெர்�ளின மனதில 
ஒளிர்நதுக�ோண்டிருக்கிறீர்�ள் என்ப்்த 
உணர்ததுகி்றது. 

“உமது ஒளியில ஒளியுண்டு” என்பது எமது 
்போ்டைோ்்லயின ெோை�ம்.

என்னப் க்போறுத்தெ்ரயில இது 
உங�ளுக்�ோநெ எழு்தப்்பட்்ட ெோை�ங�ள்.

கைனறுெோருங�ள் எங�ள் ந்பரோைோநன. 
�ோம் பினநன ெருகிந்றோம்.
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உ்ல�ம் ந்தோனறி� �ோ்லததிலிருநது 
்போர்ப்ந்போநம�ோனோல,  ெனோந்தரம�மோ்தல, 
்போ்்லெனம�மோ்தல, ெ்றட்சிம�மோ்தல, 
கெப்்பம�மோ்தல, கிரோமம�மோ்தல, 
��ரம�மோ்தல மு்த்லோன  ்பரிணோம 
ெளர்சசியும்,  இ்ெ க்தோ்டர்்போன 
சிந்த்னயும் நமந்லோஙகியிருந்தன.

�்டநதுவிட்்ட  சி்ல நூற்்றோண்டு�ளிலிருநது 
்ப ோ ர் த ்த ோ ல  உ ்ல � ம � ம ோ ்த லு ம் 
ந்பசுக்போருளோகிவிட்்டது. இ்தற்கு  
ந ்த ை ங � ள்  ்ப லி � ோகி யி ரு ப் ்ப ் ்த 
�ோணமுடிகி்றது.

ைமூ� த தில, ம்தங�ளில, ந�ோய் 
உ்போ்்த�ளில, கெகுஜன அ்மப்பு�ளில, 
உள்�ோட்டு மற்றும் உ்ல� அரசி�லில 
மோற்்றங�ள் ந்தோனறிக்க�ோண்ந்ட 
இருக்கின்றன. அனறு �ோம் ெோழந்த 
ெோழக்்� இனறில்்ல. இனறு 
�ோம் அனு்பவிக்கும் ெோழக் ்� 
அனறிருக்�வில்்ல.

"�லந்தோனறி மண்ந்தோன்றோக்�ோ்லததிற்கு 
முநதி� இனம் ்தமிழினம்" எனறு 
க்தோ்டர்சசி�ோ� ஒரு ெோய்ப்்போ்டோ�நெ 
கைோலலிெருகி்றோர்�ள். எம்மததியில 
முனனர் ெோழந்த ஈழததின மூத்த 
எழுத்தோளர் - "எஸ்.க்போ." என �னகு 
அறி�ப்்பட்்ட எஸ்.க்போனனுதது்ர,  
ஒரு ைந்தர்ப்்பததில, " இந்த மூத்த 
்த மி ழ க் கு டி ம க் � ள்,  � ல ந ்த ோ ன றி 
மண்ந்தோன்றோக்�ோ்லததிற்கு முனனர் 
பி்றநதிருந்தோல, ம்லம் �ழிப்்ப்தற்கு 
எஙகு கைன்றோர்�ள். . . ?  "  எனறு 
அங�்தமோ�க்ந�ட்்டோர்.

ஒ வ க ெ ோ ரு  இ ன க் கு ழு ம த தி ன 
ந்தோற்்றததிற்கும் ெோழவி்டங�ளுக்கும் 
இ்டப்க்ப�ர்வு�ள், பு்லப்க்ப�ர்வு�ளுக்கும் 
ெர்லோறு இருக்கி்றது.

அண்்மக்�ோ்லததில இ்லங்�யிலும் 
அண்்்ட�ோ்டோன இந தி�ோவிலும் 
ம ற் று ம்  உ ்ல �  � ோ டு � ளி லு ம் 
நி�ழநதுக�ோண்டிருக்கும் மோற்்றங�்ள 
்போர்க்கும்ந்போது, �்டநதுவிட்்ட இரு்ப்தோம் 
நூற் ்ற ோண்டு  � ோ்ல த தி ல  � ்ட ந ்த 
ைம்்பெங�ளும் மனதில துளிர்க்கின்றன.

மக்�ளின நி்னவு ம்றதி �ோருக்கு 
இ்லோ்பம்?  எனறு ந�ோசிதந்தன. 
உ்டனடி�ோ� நி்னவுக்கு ெந்தெர்�ள்  
அரசி�லெோதி�ள்்தோன!

�்டந்த ஒக்ந்டோ்பர் மோ்தம் இறுதியில 
இ ்ல ங ் � யி ல  தி டீ க ர ன று 
ஏற்்பட்்ட அரசி�ல மோற்்றததினோல 
ஊ்ட�ங�ளுக்கும் மு�நூல�ோர்�ளுக்கும் 
க்பரி� க�ோண்்டோட்்டமோகிவிட்்டது.

கஹலிக�ோப்்டரில ெநது �ோ்டோளுமன்ற 
அமர்வு�ளில �்லநதுக�ோள்ளும் ஒரு 
பிர்தமருக்கும்,  அ்லரிமோளி்�்� விட்டுச 
கைல்லமோட்ந்டன என ்தனது உரி்ம்� 
விட்டுக்க�ோ்டோமல அ்டம் பிடிக்கும் ஒரு 
பிர்தமருக்கும் மததியில ஜனோதி்பதி ்தனது 
நி்்லப்்போட்டுக்�ோன �ோரணங�்ள 
ெலியுறுததிெருகி்றோர்.

மக்�ளின ெோழக்்�த்தரம் ்பற்றி 
ந்பைநெண்டி�ெர்�ள் �ோட்டின அதி்பரது 
உள�்லம் குறித்த மருததுெநைோ்த்ன 
்பற்றி ந்பசுகி்றோர்�ள்!

ந ்த ை த தி ல  ம க் � ளி ன 
ெ ோ ழ க் ் � ச  க ை ்ல வீ ன ங � ள் 
உ � ர் ந து க � ோ ண் டி ரு க் கி ்ற து . 
�ோண�ப்க்பறுமதி ்தோழகின்ற து. 
்பணவீக்�ம் அதி�ரிக்கி்றது.

"�ோ்டோளுமனறில மிள�ோய்ததூளுக்கும் 
�ததிக்கும் எனன நெ்்ல?  அஙகு 
ை்ம�்லோ �்டக்கி்றது?"  எனறும் 
�ோ்டோளுமன்ற ெோைலில இருநது ஒரு 
வி�ோ்போரி அெற்்்ற ்ெததுக்க�ோண்டு 
"்லோ்போய், ்லோ்போய்" (மலிவு - மலிவு) எனறு 
கூவி அ்ழதது விற்்ப்ன கைய்ெ்தோ� 
ந�லிசசிததிரங�ளும் மு�நூல�ளிலும் 
ஊ்ட�ங�ளிலும் ்பதிெோகின்ற �ோ்லததில 
ெோழும் மக்�ள், முனனர் இருந்த அரசி�ல 
்த்்லெர்�ள் எவெோறு ெோழந்தோர்�ள் 
என்ப்்த நி்னததுப்்போர்தது �னவி்்ட 
ந்தோய்கின்றனர்.

ஒரு பிர்தமர் கஹலிக�ோப்்டரில 
ெ ந தி ்ற ங கு ெ ்த ற் கு  எ வ ெ ள வு 
கை்லெோகியிருக்கி்றது என்ற ந�ள்விக்கும் 
்பதில கி்்டக்கி்றது! அ்லரிமோளி்�யில 
திரளோ� குழுமியிருக்கும் ஐக்கி� 
ந்தசி�க்�ட்சி க்தோண்்டர்�ளின ைோப்்போடு 
குளிர்்போனசகை்லவுக்கு �ோர் ்பணம் 

க�ோடுக்கி்றோர்�ள்? என்ற ந�ள்விக்கும் 
்பதில கி்்டக்கி்றது!

� ோ லி மு � த தி ்ட லு க் கு  மு ன ்ப ோ � 
அ ் ம ந தி ரு ந ்த  மு ன ் ன � 
�ோ்டோளுமன்றததிற்கு ்த��ோ�க்�ோ 
என்ற முனனோள் அ்மசைர் (இெர் 
பிர்தமரோ�வும் இருந்தெர்) இ்லங்� 
ந்போக்குெரததுசை்்பயின ்பஸ் ெண்டியில 
ெநது ந்போயிருக்கி்றோர்.

அெருக்கு முனனோலும் பினனோலும் 
கமய்ப்்போது�ோெ்லர்�ள் கைல்லவில்்ல.

�ோலி க்தோகுதியில அெரு்்ட� 
ெோைஸ்்த்லததிலிருந்த க்தோ்்லந்பசி்� 
அெர் ்ப�ன்படுததி�்்தவி்ட ஊர் 
க்போதுமக்�ள்்தோன அதி�ம் ்போவித்தனர். 
இது ்பற்றியும் �ோ்டோளுமன்ற ்பட்ஜட் 
விெோ்தததில அனறு ந்பைப்்பட்்டது.

"என்ன க்தரிவுகைய்்த மக்�ளுக்கு, அரசு 
்தரும் க்தோ்்லந்பசி ெரப்பிரைோ்தத்்தயும் 
க�ோடுததுள்நளன"  என்பது்தோன அெரது 
்தரப்பு ெோ்தமோ� அனறு இருந்தது.

இவெோறு ஒரு ைோ்தோரண குடிம�ன 
ஒரு �ோ்டோளுமன்ற உறுப்பினரது 
ெோைஸ்்த்லததின க்தோ்்லந்பசி்� 
்ப�ன்படுததுெ்தற்கு இன்்ற� �ோ்லததில 
முடியுமோ?

இனறு மு�நூலிலும் ட்விட்்டரிலும் 
� ோ ்ட ோ ளு ம ன ்ற  உ று ப் பி ன ர் � ள் , 
அ்மசைர்�ள், பிர்தமர், ஜனோதி்பதி 
்தங�ள் �ருததுக்�்ள உ்டனுக்கு்டன 
்பதிவிடுெ்தற்கு முடிகி்றது.

இ ந ்த  ெ ோ ய் ப் பு ம்  ெ ை தி � ளு ம் 
இ ந ்த  ்ப ்த வி � ளி ல  மு ன ன ர் 
அமர்நதிருந்தெர்�ளுக்கு கி்்டத்த்தோ?

்தமிழ�ோட்டில �ோமரோஜர் என்ற க்ப�ரில 
ஒரு மு்த்ல்மசைர் இருந்தோர். அெர் 
அந்தப்்ப்தவி்� ஏற்்றதும், அெர் 
்ப�ணித்த ெோ�னததிற்கு முன்போ� 
�ோெ்லர்�ள் மற்றும் ஒரு ெோ�னததில 
்ைரன ஒலி்� எழுப்பி�ெோறு 
கைன்றோர்�ள்.

அந்தசைத்தம் எனன? எனறு ந�ட்்ட 
மு்தலெர் �ோமரோஜர், ்தோன ்ப�ணித்த 
ெ ோ � ன த தி லி ரு ந து  இ ்ற ங கி , 
அந்தக்�ோெ்லர்�்ள அ்ழதது " 

உங�ளுக்கு நெறு நெ்்ல கி்்ட�ோ்தோ? 
எனக்கு மக்�்ள ைநதிப்்ப்தற்கு 
எப்்படிசகைல்லநெண்டும் என்பது 
க்தரியும். நீங�ள் கைனறு உங�ள் 
க்போலிஸ் நி்்ல�ங�ளில மக்�ளுக்கு 
க ை ய் � ந ெ ண் டி �  ்ப ணி � ் ள 
� ெ னி யு ங � ள் "  எ ன ச க ை ோ ல லி 
விரட்டிவிட்்டோர்.

அெரது ்தோ�ோர் சிெ�ோமி அம்்ம�ோர் 
விருது��ரிலிருநது கைன்னக்கு அரசு 
ந்பரூநதில்தோன ெந்தோர். மு்தலெரோன 
ம�னது சு��்லன விைோரிக்� ெந்த 
அந்த மூ்தோட்டி்� ்போர்ததுப்ந்பசி�்தன 
பினனர் அரசு ந்பரூநதிந்லந� திருப்பி 
அனுப்பி�ெர் �ர்மவீரர் க்பருந்த்்லெர் 
�ோமரோஜர்.

இதுந்போன்ற ைம்்பெங�ள் �ற்�ோ்லததில 
�்டக்�வில்்ல!  �ோம் �்டநதுள்ள இரு்ப்தோம் 
நூற்்றோண்டில்தோன �்டநதிருக்கின்றன.

இ்லங்�யில ்தம்புள்ள க்தோகுதியின 
�ோ்டோளும ன்ற உறுப்பினரோ� வும் 

ைமூ� நை்ெ�ள் மற்றும் �்லோைோர 
அ்மசைரோ�வும் ்ப்தவி ெகித்த டீ. 
பி. க்தனனக்ந�ோன �விஞரோ�வும் 
அறி�ப்்பட்்டெர். எளி்ம�ோ� ெோழந்த 
இெர், ந்தர்்தலில ந்தோற்்றபினனர், 
்தனது ஊரில ்பஸ் நி்்ல�ங�ள் 
- க்போதுசைந்்த�ளின முன்போ� 
்தோன எழுதி� �வி்்த�்ளப் ்போடி 
அந்த �வி்்த�ளின பிரசுரங�்ள 
க்போதுமக்�ளுக்கு ை்தங�ளுக்கு விற்று 
ெோழக்்�்� �்டந்தெர்.

அெ்ர �விக�ோ்ல�ோர�ோ எனறும் 
மக்�ள் அனறு கைல்லமோ� அ்ழத்தனர். 
ஏ்ழ மோணெர்�ளுக்கு மதி� உணெோ� 
்பணிஸ் ெழஙகி� �லவி அ்மசைர் 
்த��ோ�க்�ோ்ெ அனறு ்பணிஸ்மோமோ 
எனறு அ்ழத்தனர்.

இனறு, �ோ்டோளுமன்ற உறுப்பினர்�்ள 
கைத்தல மிள�ோய் வி�ோ்போரி எனறு 
அ்ழப்்ப்தோ? ்பட்்டோக்�ததி ் ்பரென எனறு 
அ்ழப்்ப்தோ?  

இ்லங்� �ோ்டோளுமன்ற உறுப்பினர்�ள் 
அ்மசைர்�ள், பிர்தமர், ஜனோதி்பதி 
ஆகிந�ோர் மக்�ளின ெரிப்்பணததில 
அடிக்�டி கெளி�ோடு�ளுக்கு சுற்று்லோ 
கைலகின்றனர். அெர்�ள் கைலலும் 
�ோடு�ளில எவெோறு அரசு இ�ஙகுகி்றது? 
மக்�ளின ெோழக்்�த்தரம் எப்்படி 
இருக்கி்றது? எனறு ்போர்க்�மோட்்டோர்�ளோ?

இ்லங்�யில �ோ்டோளுமன்றம் மற்றும் 
மோ�ோண ை்்ப�ள் இ�ஙகும்ந்போது 
�ோகளோனறின கை்லவு�ள் எவெளவு 
என ்ப ்த ற் கு  ்ப தி ல  இ ரு க் கி ்ற து . 
்ப னமு �  ெ ரவு  க ை ்ல வு த தி ட் ்ட ம் 
அறிவிக்�ப்்படும்க்போழுது, ஒவகெோரு 
� ோ ்ட ோளு ம ன்ற  உ று ப் பி னரு க் கு ம் 
ஒதுக்�ப்்படும் நிதி எவெளவு என்ற 
ந�ள்விக்கும் ்பதில இருக்கி்றது.

ஆனோல, அந ்த நிதி எவெோறு 
உரி�மு்்றயில மக்�ளின ந்த்ெ�ளுக்கு 
்ப � ன ்ப டுத ்த ப் ்ப ட்டுள்ளது ?  என்ற 
ந�ள்விக்கு ்பதில இருக்கி்ற்தோ?

இவெோறு அனறும் இனறும் க்தோ்டரும் 
ந�ள்வி�ளுக்கும் ்பதில�ளுக்கும்  
ம த தி யி ல  க ்ப ோ து ம க் � ளி ன 
நி்னெோற்்றல குறிதது அந்த மக்�ளோல 
ந்தர்வுகைய்�ப்்படும் �ோ்டோளுமன்ற 
உறுப்பினர்�ளுக்கு எள்ளவும் �ெ்்ல 
இல்்ல.

அனறு ்பட்டுக்ந�ோட்்்ட �ல�ோணசுந்தரம் 
எழுதி� "க்போறுப்புள்ள மனி்தரின 
தூக்�ததினோல ்ப்ல க்போனனோன 
நெ்்ல�ளும் தூஙகு்தப்்போ " என்ற 
்போ்டல ெரி�ளும் இனறு நி்னவுக்கு 
ெருகின்றது.

(க்தோ்டரும்)
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‘எம்்மப்்போர்தது ்பரி்தோ்பம் கைோல்லோதீர்�ள் 
ஆ்தரவு ்தோருங�ள்’ என்ற ஓ்ைக�ோனறு 
க � ோ க் � ட் டி ச ந ை ோ ் ்ல  � ்ல ோ ை ோ ர 
மண்்ட்பததில அண்்மயில எழுந்த்தோ� 
ம்லரெனும், முரு்��னும் ்பட்டிப்்ப்ளச 
ைநதியில நினறு ந்பசிக்க�ோண்டிருந்தனர்.

ை ர் ெ ந ்த ை 
மோற்றுததி்றனோளி�ள் 

தினம் அண்்மயில 
்ப்ல இ்டங�ளில 
அ னு ஸ் டி க் � ப் 
்ப ட் ்ட து . 

அநநி்்லயில 
்த ோ ன , 
மண்மு்ன 

க்தனநமற்கு பிரந்தைததிலும் உ்த� 
ஒளி மோற்றுததி்றனோளி அ்மப்பினோல 
க � ோ க் � ட் டி ச ந ை ோ ் ்ல  � ்ல ோ ை ோ ர 
மண்்ட்பததில மோற்றுததி்றனோளி�ள் 
க�ௌரவிக்�ப்்பட்்டனர். இநநி�ழவில 
மோற்றுததி்றனோளி அ்மப்பின உறுப்பினர் 
ஒருெர் உ்ர�ோற்றுகின்ற ந்போது, �ோம் ்ப்லர் 
பி்றக்கும் ந்போந்த மோற்றுததி்றனோளி�ள் 

அல்ல. ெோழும்ந்போந்த ைந்தர்ப்்பசூழல 
எம் ்ம மோற்றுத தி்ற னோளி� ளோ� 
ம ோ ற் றி யி ரு க் கி ன ்ற து .  அ ்த ற் � ோ� 
எம்்மப்்போர்தது ்பரி்தோ்பம் கைோல்லோது, 
ஆ்தரவு ்தோருங�ள் என்ற �ருததி்னயும் 
முன்ெததிருந்தோ� கூறி� ம்லரென 
அ க் � ரு த தி ன  ஆ ழ த தி ் ன யு ம் 
முரு்��னுக்கு விளக்� ஆரம்பித்தோன.

மண்மு்ன க்தனநமற்கு பிரந்தைததில 
600க்கு நமற்்பட்்ட மோற்றுததி்றனோளி�ள் 
இ ரு ப் ்ப ்த ோ �  கூ ்ற ப் ்ப டு கி ன ்ற து . 
மோற்றுததி்றனோளி�ள் எனந்போர் பி்றக்கும் 
ந்போதுமட்டும் உருெோக்�ப்்பட்்டெர்�ள் 
அல்லர். ெோழும் ந்போது ைந்தர்ப்்பசூழல�ள் 
மோற்றுத தி்ற னோளி� ளோ� ்ப்ல ்ர 
உருெோக்கியிருக்கின்றன. குறிப்்போ� 
�்டந்த மூனறு ்தைோப்்த யுத்தம் ்ப்ல்ர 
மோற்றுததி்றனோளி�ளோக்கியிருக்கின்ற
து. அந்தநெ்ள இ�ற்்� அனர்த்தம், 
எதிர்்போரோ்த வி்பததுக்�ள், ந�ோய்�ள் 
என்பனவும் மோற்றுததி்றனோளி�்ள 
உ ரு ெ ோ க் கி யு ள் ள ன .  இ ெ ர் � ள் 
அ்னெருநம ைமு�ததின ெளர்சசிக்கு 
மி� அெசி�மோனெர்�ள், அந்தநெ்ள 
ைமு� அந்தஸ்தும் உள்ளெர்�ள். 
மற்்றெர்�்ளவி்ட ்ப்ல வி்ட�ங�ளில 
ைோதிப்்பெர்�ளோ�வும், ்ப்ல தி்றன�்ள 
க�ோண்்டெர்�ளோ�வும் ைமு�ததில 
ெோழந து க�ோண்டிரு க் கின்ற னர். 
இ ்த ன ோ ல ்த ோ ன  இ ெ ர் � ளு ் ்ட � 

ந்த்ெ�்ள ைர்ெந்தைமும் உணர்நது, 
மோற்றுததி்றனோளி�்ள ெலுவூட்்டல 
மற்றும் உள்ெோங�ல ந்போன்றெற்று்டன 
ைமததுெததி்னயும் உறுதிப்்படுத்த 
நெண்டும் என்ப்த்ன ெலியுறுததி 
ெருகின்றது.

்ப ோ ்ட ை ோ ் ்ல க் � ல வி  க ்த ோ ்ட க் � ம் 
நெ்்லத்தளம் ெ்ர இெர்�ளுக்கு 
ைமததுெம் ெழங�ப்்ப்டநெண்டும் 
என்ற ந�ோட்்போடு இ்லங்��ோட்டிலும் 
உள்ளது. அந ்தநெ்ள �ோட்டின 
அபிவிருததிைோர் கை�ற்்போடு�ளில 
இெர்�ளது ்பஙகும் அளப்்பரி்தோ� 
நெண்டும். அளப்்பரி்தோகியிருக்கின்றது 
என ்ப து ம்  க ்த ோ ்ட ர் ந ்ப ச சு க் � ள ோ� 
உள்ளன. மோற்றுததி்றனோளி�ளோ� 

இருக்கின்றெர்�ளும் ்தோம் எந்தகெோரு 
ைந்தர்ப்்பததிலும் பி்றரின கெறுப்புக்கு 
ஆ ள ோ கி வி ்ட க் கூ ்ட ோ க ்த ன ்ப தி ல 
உனனிப்்போ� �ெனம் கைலுத தி 
ெருகின்றனர். ்தோமும் பி்ற்ரப்ந்போனறு 
ெ ோ ழ க் ் � யி லு ம்  க ை ோ ந ்த 
� ோ லி ல  நி ற் �  ந ெ ண் டு க ம ன 
நி ் னக் கி ன ்ற ன ர்.  ஆன ந ்ப ோது ம் 
�ம்ைோர்சூழல இ்டம்க�ோடுக்�வில்்ல. 
இ்தற்கு க்போருளோ்தோர ரீதியில �ம் 
பிரந்தைம் பினநி்்ல ெகிப்்பதும் 
மி� முக்கி��ோரணநம. குறிப்்போ� 
ெோழக்்�யின ஒரு �ோள் க்போழுதி்ன 
�ழிப்்பதில அன்றோ்டம் ைெோல�்ள 
எ தி ர் க � ோ ள் கி ன ்ற ெ ர் � ள ோ � 
்படுெோன�்ரப்்பகுதி மக்�ள் உள்ளனர். 
இவெ்்லயில மோற்றுததி்றனோளி�ளும் 
சிக்கியிருக்கின்றனர். இ்தற்கு நிரந்தர 
க்தோழிலெோய்ப்பின்மயும் மு்தலீடு 
இன்மயும் சிக்�்லோனக்தோன்றோ�நெ 
இருநது ெருகின்றன. இ்தனோல்தோன 
ஆ்தரவுக்�ோ� ்படுெோன�்ரப்பிரந்தைம் 
்ப்ல்ரயும் எதிர்்போர்ததிருக்கின்றது.

‘ெழிக்தரி�ோமல ஒருெர் ்தடுமோறுகின்ற 
ந்போது, ெழிக்தரி�ோமல ்தடுமோறுகின்றோநர! 

என ்பரி்தோ்பப்்படுகின்ற நி்்லந� ்ப்ல 
இ்டமும் �ோணப்்படுகின்றது. இ்தனோல 
்ப்லர் ்பரி்தோ்பெப்்படுகின்றெர்�ளோநெ 
இ ரு க் கி ன ்ற ன ந ர  ்த வி ர , 
ெழி்�சகைோலலி ஆ்தரவுக�ோடுதது 
ெழி�னுப்புகின்றெர்�ளோ� இல்்ல’ 
என்ற  � ரு த தி ் ன  ம ்ல ரெ னு ம் 
கூ்ற, முரு்��னும் க்தோ்டர்ந்தோன. 
உண்்மயில �ோம் அன்றோ்டம் �ோண்கின்ற 
உண்்மயும் இதுநெ, ஒற்்்றக்�ோல 
இல்லோ்த ஒருெர் ்படிக�ோனறில ஏறும் 
ந்போது, சிரமங�்ள எதிர்க�ோண்டு 
நிற்்�யில, சி்லர் அெ்ரப்்போர்தது 
ஏ ்ற மு டி � ோ ம ல  ்த வி க் கி ன ்ற ோ ந ர 
என �ெ்்லயுறுகின்ற, ்பரி்தோ்பம் 
க�ோள்ளுகின்ற ்தன்மயி்னந� 
அதி�ம் �ோணமுடிகின்றது. அெரின 
்�்�ப்பிடிதது, ்படியில ஏற்றுெ்தற்கு 
மு�லெதில்்ல. அவெோறில்லோமல 
அ ெ ர்  வீ ழ ந ்த பி ன  அ வ வி ்ட ம் 
ஓடிசகைலெது்தோன ைமு�ததில இனறு 
அதி�ம் �்டநந்தறிெருகின்றது. இ்த்ன 
ம ோ ற் று த தி ்ற ன ோ ளி  அ ் ம ப் பி ன 
உறுப்பினரும் �னகு உணர்நதிருக்கின்றோர். 
இ்தன �ோரணமோ�த்தோன ‘்பரி்தோ்பம் 
க ை ோ ல ்ல ோ தீ ர் ,  ஆ ்த ர வு  ்த ோ ரு ம் ’ 
எனக்ந�ட்டிருக்கின்றோர் என்றோன 
முரு்�யின.

்தட்டிக்க�ோடுப்்ப்்தவி்ட ்தட்டிக்�ழிப்்பதிந்ல 
�ரிை்ன  க�ோள்ளும் ்தற்ந்போ்்த� 
சூழலில, மோற்றுததி்றனோளி�ளோ� 
நி ற் கி ன்ற  உ ்ற வு � ளு ம்,  கு டு ம் ்ப 
ெோழக்்�யில, சிரமமினறி ெோழெ்தற்கு 
அ ெ ர் � ளு க் � ோ ன  சி ்ற ந ்த க ்த ோ ரு 
ஆ ்த ர வி ் ன  க � ோ டு ப் ்ப ்த ற் கு 
முனெரநெண்டும். அெர்�ளுக்�ோன 
சி்றப்்போன ஆ்தரவு அெர்�ள் இனனும் 
்ப்லருக்கு ஆ்தரவு க�ோடுக்�கூடி�்தோ� 
அ்ம� நெண்டும். ்பரி்தோ்பம், ்பரிவு 
மனதில இருந்தோலும், கை�ற்்போட்டில 
ஆ்தரவும், ்�க�ோடுப்புநம ஒருெ்ர 
உ�ர்ததிச கைலலும் எனறு ம்லரெனும் 
கூறி முடி�, ந�ரம் கைலெ்தோ� கூறிவிட்டு 
க�ோக்�ட்டிசநைோ்்ல்� ந�ோக்கி 
ம்லரெனும், ்பட்டிப்்ப்ள்� ந�ோக்கி 
முரு்��னும் கைன்றனர்.
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இ்லங்� ்ைெக�றிக் �ழ�த்தோல 
�்டந்த ஒக்ந்டோ்பர் மோ்தம் க�ோழும்புத 
்தமிழசைங�ததில கெளியி்டப்்பட்்ட இரு 
நூல�ளோன சிெப்பிர�ோைக் �்தெம் மற்றும் 
அ்லகி்லோ ஆ்டல ஆகி� இரு நூல�ளின 
நூல அறிமு� விழோெோனது, எதிர்ெரும் 29 
டிைம்்பர் 2018 (ைனிக்கிழ்ம) அனறு மோ்்ல 

3.30 மணி அளவில மட்்டக்�ளப்பு க்போது 
நூ்ல�க் ந�ட்ந்போர் கூ்டததில இ்டம்க்ப்ற 
இருக்கி்றது. 
இெற்றில. ‘சிெப்பிர�ோைக் �்தெம்’ 
நூ ்ல ோ ன து ,  ் ை ெ ப் பு ்ல ெ ர் 
சித்தோந்தரததினம் சிெ்போ்ல�நணைன 
அெர்�ளோலும், ‘அ்லகி்லோ ஆ்டல: 
்ைெததின �்்த’ நூ்லோனது, �ழ�ததின 
க்போதுசகை�்லோளர் திரு.வி. து்லோஞைனன 
அெர்�ளோலும் எழு்தப்்பட்்ட நூல�ள் 
ஆகும்.

 ‘சிெப்பிர�ோைக் �்தெம்’, சிெப்பிர�ோைம் 
எனும் சித்தோந்த நூலின ந�ோக்கில 
்ைெ கமய்யி�்்ல விளக்கும் நூ்லோ� 
அ்ம�, ‘அ்லகி்லோ ஆ்டல’ ெர்லோறு 
மற்றும் ்தர்க்�ரீதி�ோன ஆய்வு மு்்றயில 
்ைெததின ெர்லோற்்்ற விெரிக்கும் 
நூ்லோ� விளஙகுகின்றது. 

 க�ோழும்பு மற்றும் கிழக்கி்லங்�யின 
முக்கி� ்தமிழ பிரமு�ர்�ள் ்ப்லர் 
இநநி�ழவில �்லநதுக�ோள்ளவுள்ளனர். 
்ைெம், ெர்லோறு ஆகி� இரு 
து ் ்ற � ளி லு ம்  ஆ ர் ெ மு ள் ந ள ோ ர் 
இ ந நி � ழ வு க் கு  அ ன ந ்ப ோ டு 
அ்ழக்�ப்்படுகி்றோர்�ள்.

Rfy tpjkhd 
itgtq;fSf;Fk; kd 
epiwthd czTfis
vq;fsplk; Xlh; nra;J 

Fiwe;j tpiyapy; ngw;Wf; 
nfhs;syhk;.

midj;J tpjkhd ntspehl;L kw;Wk; cs;ehl;L 

,yj;jpudpay; rhjdq;fSk; thq;fp tpw;fg;gLk;.

T.P : 0777 419 000, 0779 687 474

tpsk;guk;

IBRAHIM EATING HOUSE
74A, MAIN STREET, BATTICALOA

T.P : 0777 588 427,
  0771 558 883

RIYAS MULTY CORNER
BEACH ROAD, KATTANKUDY

DEALER IN ELECTRONIC ITEMS, MOBILE PHONES, 
PERFUMES AND COMPUTER ETC…
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E-mail:  info@hotelnirutha.com
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மட்டு மோ��ரை்்பயின 12ஆெது க்போது 
அமர்வு  மோ��ர்ை்்பயின ந�ட்ந்போர் 
கூ்டததில 06-12-2018 அனறு மு்தலெர் 
தி . ை ரெ ண ்ப ெ ோன  ்த ் ்ல ் ம யி ல 
இ்டம்க்பற்்றது.  இந்த அமர்வில பிரதி 
மு்தலெர் உள்ளிட்்ட அ்னதது மோ��ரை்்ப 
உறுப்பினர்�ளும் �்லநதுக�ோண்்டனர். 

இதில மு்தலெர் மோ��ரை்்பயின 
ஆட்சி்� ்தமிழ ந்தசி�க் கூட்்ட்மப்பு 
க்பற்றுக்க�ோண்்டதில இருநது, ெரு்டததின 
இறுதி மோ்தம்ெ்ர நமற்க�ோண்்ட ்பணி�ள் 
க்தோ்டர்பிலும் அெற்றின முனநனற்்றம் 

்பற்றியும் குறிப்பிட்்டோர். அதது்டன நிதி, சு�ோ்தோரம், க�ோள்ெனவு மற்றும் மோ்தோந்த ெரவு 
கை்லவு அறிக்்� ந்போன்ற ்பலநெறு வி்்ட�ங�ள் ்பற்றியும் �்லநது்ர�ோ்டப்்பட்்டது. 

மோ��ரை்்ப எல்்லக்குற்்பட்்ட பிரந்தைங�ளில உள்ள வீடு�ளில �ழிெ�ற்றுெ்தற்�ோ� 
�ட்்டணம் அ்றவி்டப்்பட்டு உரப்்்ப�ள் ெழங�ப்்படுகின்றன. இந்த உரப்்்ப�ளில 
நைமிக்�ப்்படும் குப்்்ப�்ள ்போது�ோப்்போ� ்ெப்்பதில க்பரும் சிரமம் ஏற்்படுகின்றது. 
�ோய், �ோ�ம் ந்போன்றெற்றினோல இப்்்ப�ள் சி்்தக்�ப்்பட்டு அசுத்தமோகின்றன.

ஆனோல ��ர ்ம�ப்்பகுதியில சி்ல இ்டங�ளில  �ழிெ�ற்றுெ்தற்�ோ� குப்்்பத 
க்தோட்டி�ள் ெழங�ப்்படுகின்றன. இவெோ்றோன க்தட்டி�்ள மோ��ரம் முழுெ்தற்கும் 
ெழஙகி �ழிெ�ற்்ற்ெ ஒரு ஒழுஙகு மு்்றக்குள் க�ோண்டு ெருமோறு மட்டு மோ��ரை்்ப 
மக்�ள் ந�ட்டுக் க�ோள்கின்றனர்.

மோணெர்�ளின சுெோததி�மோனதும், 
்ப ோ து � ோ ப் ்ப ோ ன து ம ோ ன  � ல வி 
� ்ட ெ டி க் ் � � ் ள 
ஒழுஙகு்படுததும் ந�ோக்கில 
ம ோ � � ர  ை ் ்ப யி ன 
நிர்ெோ� எல்்லக்குள் 
க ை � ற் ்ப டு கி ன ்ற 
அ ் ன த து  ்த னி � ோ ர் 
�லவி நிறுெனங�ளின 
பி ர த தி ந � �  � ல வி 
� ்ட ெ டி க் ் � � ள் 
�ோெற்்்றயும் இம்மோ்தம் 
1 5 ஆ ம்  தி � தி  மு ்த ல 
எதிர்ெரும் ஜனெரி மோ்தம் 
02 ஆம் தி�தி ெ்ர இ்்ட 
நிறுத்த மட்்டக்�ளப்பு மோ��ரை்்ப 
தீர்மோனம் நி்்றநெற்றியுள்ளது.

அதது்டன ைோ்தோரண ்தரப் ்பரீட்்ை 
முடிந்தவு்டன ஆரம்பிக்�ப்்படும் புதி� 
உ�ர்்தர ெகுப்புக்�ள் அ்னததும் 
்பரீட்்ை முடிநது ஒரு மோ்த �ோ்லததிற்குப் 
பினனநர ஆரம்பிக்�ப்்ப்ட நெண்டும். என்ற 
தீர்மோனமும் நி்்றநெற்்றப்்பட்டுள்ளது.

�்டந்த 22.10.2018 அனறு ்தனி�ோர் �லவி 
நிறுெனங�ளின உரி்ம�ோளர்�ளு்டன 
�்டோத்தப்்பட்்ட �்லநது்ர�ோ்டலின 
அ டி ப் ்ப ் ்ட யி ல ,  ்த ம து  � ல வி 
நி்்ல�ங�ளில �லவி ்பயி்ல ெரும் 
மோணெர்�ளின அடிப்்ப்்ட சு�ோ்தோர 
ெைதி�ள், இருக்்� ெைதி�ள், ந்போதி� 
கெளிசைதது்டன �ோற்ந்றோட்்டம் நி்லெக் 
கூடி� சூழல மற்றும் ்போது�ோப்பு 

மட்டு மோ��ரின திண்மக்�ழிெ�ற்்றல 
நை்ெயி்ன நமம்்படுததும் ந�ோக்கிலும், 
துரி்த �ழிெ�ற்்றல கை�ற்்போடு�ளின 
ஊ்டோ� சுத்தமோன மோ��்ர உருெோக்கும் 
ந�ோக்கிலுமோ� மட்்டக்�ளப்பு மோ��ர 
ை ் ்ப � ோல  பு தி �  ெ ோ� ன ங � ள் 
க�ோள்ெனவு கைய்�ப்்பட்டுள்ளன.

இ்தன்படி க�ோள்ெனவு கைய்�ப்்பட்்ட 
இரண்டு க�ோம்்பக்்டர் ெோ�னங�்ளயும், 
இழு்ெப் க்பட்டியு்டன கூடி� �ோனகு 
உழவு இ�நதிரங�்ளயும் மக்�ளின 
்ப � ன ்ப ோ ட் டி ற் � ோ�  ் � � ளி க் கு ம் 
நி�ழெோனது க�ௌரெ மோ��ர மு்தலெர் 
தி�ோ�ரோஜோ ைரெண்பென ்த்்ல்மயில 
இ்டம்க்பற்்றது.

மட்்டக்�ளப்பு மோ��ரததிற்குள் ெதியும் 
மக்�ளின ெரிப்்பணததின ஊ்டோ�, மோ��ர 

ை்்பயினோல நமற்க�ோள்ளப்்படுகின்ற 
மக்�ளுக்�ோன சு�ோ்தோர நை்ெ்� 
ந ம லு ம்  வி ் ன த தி ்ற ன ோ � வு ம் , 
வி்ளதி்றனோ�வும் நமற்க�ோள்ள ஏதுெோ� 
சுமோர் 22 மிலலி�ன ரூ்போய்�ள் கை்லவில 
இவெோ�னங�்ள ்தோம் க�ோள்ெனவு 
கைய்துள்ள்தோ� க�ௌரெ மு்தலெர் 
க்தரிவித்தோர்.

க�ோள்ெனவு கைய்�ப்்பட்்ட குறித்த 
ெோ�னங�்ள மோ��ர ை்்பயின சு�ோ்தோர 
மற்றும் நெ்்ல�ள் குழு ்த்்லெர்�ளி்டம் 
ஒப்்ப்்டக்கும் நி�ழவில மோ��ர க�ௌரெ 
பிரதி மு்தலெர் �.ைததி�சீ்லன, மோ��ர 
ஆ்ண�ோளர் �ோ.சிததிரநெல, மோ��ர 
ை்்பயின க�ௌரெ உறுப்பினர்�ள், 
உததிந�ோ�த்தர்�ள், ஊழி�ர்�ள் எனப் 
்ப்லரும் �்லநது க�ோண்்டனர்.

மட்்டக் �ளப்பு மோ� �ரை்்ப சுற்று்லோத து்்ற்� 
ஊக்குவிப்்ப்தற்கு ்ப்லெ்�த திட்்டங�்ள அமுல்படுததிெரும் 
நெ்ளயில, மட்்டக்�ளபிற்கு ஒரு அரும்�ோட்சி��த்்த ஏன 

ஊருெோக்�க் கூ்டோது?

�ம் மட்்டக்�ளப்புக்கு க்பரு்மயும் 
்தருெது்டன  அ்்ட�ோளமோ�வும் விளஙகுெது 
மட்டு ��ரின அ்மநதுள்ள எமது ்டசசுக் 
ந�ோட்்்ட.

இ்த்ன ்ம�மோ�க் க�ோண்டு ஒரு 
அருங�ோட்சி��த்்த அ்மத்தோல சுற்று்லோப் 

்ப�ணி�்ளக் �ெருெது்டன ெருெோ்�யும் ஈட்டிக்க�ோள்ள்லோநம.                                                  
       -- ypNahz; --

அனுப்பும் க்பற்ந்றோர் நிம்மதி�ோன 
ம ந ன ோ நி ் ்ல யி ் ன  அ ் ்ட யு ம் 
ெ்�யிலும் மோ� �ர ை்்பயின 
06.12.2018 அனறு �்்டக்பற்்ற 12 ஆெது 
ை்்ப அமர்வில நமற்்படி தீர்மோனம் 
நி்்றநெற்்றப்்பட்டுள்ளது.

இத தீர்மோனம் க்தோ்டர்பில மோ��ர 
ஆ் ண�ோளரோல உரி� � ல வி 
நி்்ல�ங�ளுக்கு �டி்தம் மூ்லம் 
அறிவிக்�ப்்பட்டுள்ளது்டன, நமற்்படி 
்த்்டயுத்தரவுக் �ோ்லததிற்குள் குறித்த 
�லவி நி்்ல�ங�ளில உட்�ட்டுமோன 
ெ ை தி � ் ள யு ம்,  ம ோணெ ர்� ளி ன 
்போது�ோப்பி்னயும், சீரோன �ட்்டண 
ஒழுஙகு�்ளயும், உறுதிப்்படுததி� 
பினனநர �லவி நிறுெனங�்ள மீழ 
ஆரம்பிக்� முடியும் எனறும் நி்பந்த்ன 
விதிக்�ப்்பட்டுள்ளது.

ypNahz;

என்பெற்்்ற உறுதி கைய்�க் கூடி� 
ெ்�யில �லவி நி்்ல�ங�ள் 
ஒழுங�்மக்�ப்்பட்டிருக்� நெண்டும் 
என உரி்ம�ோளர்�ளுக்கு அறிவுறுத்தல 
ெழங�ப்்பட்டிருந்தது.

மோணெர்�ள் ஆநரோக்கி�மோன சூழலில, 
ஈர்ப்பு்டனோன �லவி �்டெடிக்்��்ள 
நமற்க�ோள்ளவும், ்தனி�ோர் �லவி 
நி்்ல�ங�ளுக்கு ்தமது பிள்்ள�்ள 
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மனி்த ம்லத்்த மனி்தநன எடுக்கும் 
க�ோடூரததுக்கு முடிகெடுக்� நெண்டும் 
என்ற ந ்தோழர் கிருஸ்ணக்குட்டி 
அெர்�ளின நெண்டுந�ோளின நிமித்தமும் 
அெரது அ�ரோ்த கை�ற்்போட்டுத 
தி்றனோலும்; ை�்ல வீடு�ளுக்கும் 
அ ம் ம ்ல ை ்ல  கூ ்ட த து க் � ரு கி ல 
க்பருஙகுழி�்ள அ்மதது ம்லததி்ன 
இடும் திட்்டம் உருெோகி�து. இ்த்ன 
'குழிக்�க்கூஸ்' எனறு மக்�ள் அ்ழத்தனர். 
இ்தனோல ை�்ல இ்டங�ளிலுமிருந்த 
ெோளி ம்லை்லகூ்டங�ளும் ம்லம் 
எடுக்கும் ந்தோட்டித க்தோழி்லோளி�ளும் 
இல்லோ க்தோழிக்�ப்்பட்்டனர். இவெோறு 
இ ல ்ல ோ க ்த ோ ழி க் � ப் ்ப ட் ்ட  க ்ப ோ து 
ம்லை்லகூ்டங�ளின வி்பரங�ள் இந்தோ.

01. பக்ீகுடா                                                                                
 இப்ந்போது மோ��ரை்்பக்குரி� 
ெோ�னங�ளின ்தரிப்பி்ட நி்்ல�மோ� 
மு்னவீதியில இருக்குமி்டததிந்ல்தோன 
முனபு இரு்பது அ்்ற�்ளக் க�ோண்்ட 
க்போதுெோளிம்லை்ல கூ்டங�ளிருந்தன. 
இதில ்பதது ஆண்�ளுக்கும் ்பதது 
க ்ப ண் � ளு க் கு ம ோ �  இ ரு ந ்த ன . 
இவவி்டத்்த ' '்பெரோைடி' '  எனறும் 
அ்ழத்தனர். இவவி்டததுக்குத்தோன 
இ்்த�ண்டி இருந்த வீடு�ளிலுள்ள 
ெ ோ ளி ம ்ல ை ்ல கூ ்ட ங � ளி ன 
ம்லங�ள் ந ை�ரிக்�ப்்பட்டு பின 
அ்ெ கி்றெலகுழிக்கு க�ோண்டு 
க ை ல ்ல ப் ்ப ட் ்ட ் ம யி ன ோ ல ்த ோ ன 
இவவி்டத்்த ''பீக்கு்டோ'' என அ்ழத்தனர்.

02.சுங்கவதீி                            
              ்தற்ந்போது �ோநதிபூங�ோ 
இருக்கும் ைதுக்�ததில ''ந்ற�டி'' என 
அ்ழக் �ப்்பட்்ட கெளியூர்� ளில 
இருநது ்ப்டகு�ளில க�ோண்டு ெரப்்படும் 
க்போதி�்ள இ்றக்கும் இ்டததுக்கு 
அரு�ோ்மயிலும்; அக்�ோ்லததில 
நிர்மோணிக்�ப் ்பட்டிருந்த உப்பு, சீனி, மோ, 

கெங�ோ�ம்  ஆகி�்ெ �ளஞசி�ப் 
்படுத்தப்்பட்டிருந்த �ளஞசி�ைோ்்லக்கு 
எதிரோ�வும் ஆற்்றங�்ரந�ோரமோ� �ோனகு 
அ்்ற�்ளக் க�ோண்்ட �ழிெ்்ற அ்ம
க்�ப்்பட்டிருந்தது.                                                       

03.வாவிக்கரைவதீி                                                         
 மு ்த லி � ோ ர்  வீ தி யு ம் 
ெோவிக்�்ர வீதியும் ைநதிக்கும் 
்பகுதியில நெ்லோயு்தைோமி ந�ோவிலுக்கு 
ைற்று க்தோ்்லவில ஒரு�ழிெ்்ற 
அ்மக்�ப்்பட்டிருந்தது இக்�ழிெ்்ற்� 
�னனனகு்டோ, க்பரி��ளம் ஆகி� 
இ்டங�ளுக்கு ந்தோணியில பிர�ோணம் 
்பண்ணும் பிர�ோணி�ள் அதி�மோ� 
்போவித்தோர்�ள்.

04.சல்லிப்பிட்டி   
 மட்்டக்�ளப்பு க்போது்ெததி� 
ைோ் ்ல க்கு பினபு்றம் ை்ல ் ெத 
க்தோழி்லோளி�ளின குடியிருப்புக்கு 
அன்மயிலும் ஒரு க்போது ம்லை்லகூ்டம் 
அ்மநதிருந்தது. இம்ம்லை்லகூ்டம் 
க்பரும்்போலும் அக் கிரோமத்தெர்�ளின 
்போெ்னயிலிருந்தது.

05.உப்புக்கைாச்சி                                                         
 ்தற்ந்போது பூம்பு�ோர் என 
அ்ழக் �ப்்படும் ' 'உப்புக் �ரோசசி ' ' 
�ண்ணகி�ம்மன ந�ோவில பிர்தோன 

வீதியில ''கிருஸ்ணோ �ந்ப'' இருக்கும் 
இ்டத துக்கு முனபு்றமோ� ைற்றுத 
க்தோ்்லவில எட்டு அ்்ற�்ளக் 
க � ோண் ்ட  � ழி ெ ் ்ற  இ ரு ந ்த து. 
இக்�ழிெ்்ற்� மீனெர்�ள் அதி�மோ� 
்போவித்தோர்�ள். இக்�ழிெ்்ற இருந்த 
இ்டததில இப்ந்போது நைோம்ந்பறி�ள் ம்டம் 
இருக்கி்றது.

06.சந்ரதவதீி                                                                   
 மட்்டக்�ளப்பில இப்ந்போது 
�ட்்டப்்பட்டு தி்றப்புவிழோ கைய்�ப்்பட்்ட 

க்போதுசைந்்தக் �ட்்ட்டம் இருக்கும் 
இ்டததுக்கு முனபு்றமோ� �ோனகு 
அ்்ற�்ளக் க�ோண்்ட �ழிெ்்ற 
இருந்தது. இக்�ழிெ்்ற்� ைந்்த 
வி�ோ்போரி�ள் அதி�மோ� பிரந�ோைனப் 
்படுததிக் க�ோண்்டோர்�ள்.

 07.சசானகை்ததரு    
 ந ை ோ ன � ர்  க ்த ரு வு க் கு ம் 
அரைடிப்பிள்்ள�ோர் ந�ோவில வீதிக்கும் 
இ்்டப்்பட்்ட க்பரி� இ்டப்்பரப்பில 
இரு்பது அ்்ற�்ளக் க�ோண்்ட 
க்போதும்லை்லகூ்டம் இருந்தது. இதில ்பதது 
ஆண்�ளுக்கும் ்பதது க்பண்�ளுக்குமோ� 
இருந்தன. இக்�ழிெ்்ற�்ள அண்டி� 
்பகுதியில ந்தோட்டித க்தோழி்லோளி�ளின 
குடியிருப்பு�ளும் இருந்தன. அக் 
குடியிருப்பு�ளில ெசித்த முனி�ோண்டி; 
இரோ்ம�ர் ஈக்கிலி;  அம்மோசி;  
ஐ�ப்்பன; சினனவிசிக்கி;  நெ்லோசசி; 
கெள்்ள�ன ந்போன்ற ந்தோட்டி 
க ்த ோ ழி ்ல ோ ளி � ளு ம்  அ ெ ர் � ளி ன 
குடும்்பங�ளும் பினபு �ோெற்கு்டோ 
குெோட்்டசுக்கு குடி�மர்்தப்்பட்்டனர். 

இவவி்டம் அக்கிரோம மக்�ளோல; ''�க்குைடி'' 
என  அ்ழக்�ப்்பட்்டது. இப்ந்போது 
அவவி்டததில ஆ்றோம் ெட்்டோர �னிஸ்்ட 
விததி�ோ்ல�ம் அ்மநதிருக்கின்றது. 
இருநதும் அந்த �லவி�ற்கும் �லவிக் 
கூ்டத்்த ்ப்லர் �க்குைடிப் ்பள்ளிக்கூ்டம் 
எனந்ற அ்ழக்கின்றனர்.

08.ததய்வதநறிக்கழகஒழுங்ரக                                              
 க்போற்க�ோல்லர்  வீதியில 
அ ் ம ந தி ரு க் கு ம்  ம ோ ரி � ம் ம ன 
ந�ோவிலுக்கு முன்போ� இருக்கும் 
க்தய்ெக�றிக் �ழ� ஒழுங்�யில 
ஆறு அ்்ற�்ளயு்்ட� �ழிெ்்ற�ள் 
அ்மக் �ப் ்பட்டிருந ்தன. பினபு 
இது ்போெ்னயிழநது ்போழ்்டநது 
கி்டந்தந்போது. என்பததிமூனறு�ளில 
அ ரசி ன ர்க் � ல லூ ரி  ஆய் வு கூ ்ட ம் 
உ்்டக்�ப்்பட்டு இரோை�னத திரெங�ள் 
இஙகு ்ெக்�ப் ்பட்டிருந்த்தோ�வும் 
இவவி்டததில ்பரமந்தெோ எனகின்ற 
ந்போரோளி ்�க்குண்டு�்ள ்த�ோர் 
கைய்்த்தோ�வும் மக்�ள் ந்பசிக் க�ோண்்டனர்.

09.பாை்வதீி   
 ்போர்வீதியும் திருதக்தோண்்டர் 
வீதியும் ைந திக்கும் இ்டத திலும் 
ஒ ரு  � ழி ெ ் ்ற  இ ரு ந ்த து . 
இப்ந்போது அவவி்டததில ்்த�ல 
நி்்ல�கமோனறும் மட்/ மோ��ரை்்பயின 
்போெ்னயிலிருக்கும் சிறி� �ட்்ட்டம் 
ஒனறும் இ�ஙகி ெருகின்றன.

நம்லதி� ்த�ெல: ந�ரளத்்தச நைர்ந்த 
கிருஸ்ணக் குட்டி அெர்�ள் ஒரு �ம்யூனிஸ 
கை�ற்்போட்்டோளர். மட்்டக்�ளப்பின ஒரு 
முனநனோடி�ோ�த தி�ழந்தெர் என்பது 
இஙகு குறிப்பி்டத்தக்�து.

fyhg+rzk; muq;fk; 

,uh.jtuh[h 

இந்த 760 ஆசிரி�ர்�ளுள் 313 ந்பர் 
்தோமோ� விரும்பி விண்ணப்பித்த்தன 
அடிப்்ப்்டயில இ்டமோற்்றை்்பயினூ்ட� 
்ப ரி சீ ்ல ் ன க் கு ட் ்ப டு த தி 
விடுவிக்�ப்்பட்்டெர்�ளோெர்.

மீதி 447 ந்பர் �ஸ்்ட, அதி�ஸ்்ட 
்போ்டைோ்்ல�ளில குறித்த �ோ்லப்்பகுதி்� 
பூர்ததிகைய்�ோ்த அல்லது அ்றநெ 
அ ப் ்ப டி ப் ்ப ட் ்ட  ்ப ோ ்ட ை ோ ் ்ல � ளி ல 
்பணிபுரி�ோ்த ஆசிரி�ர்�ளோெர். 

இப்்படிப்்பட்்ட 447 ஆசிரி�ர்�ளின 
க ்ப � ர் வி ்ப ர ங � ள்  அ ந ்த ந ்த 
ெ்ல�க் �லவிப்்பணிப்்போளர்�ளோல 
்தரப்்பட்்ட்ெ�ோகும்.

ஏ ழு  க ்த ோ ழி ற் ை ங � ங � ளி ன 
பி ர தி நி தி � ் ள க் க � ோ ண் ்ட 
மோ�ோண இ்டமோற்்றை்்ப நம்லதி� 
ம ோ � ோ ண க் � ல வி ப் ்ப ணி ப் ்ப ோ ள ர் 
ஏ.விஜ�ோனந்தமூர்ததி ்த்்ல்மயில 
�்்டக்பற்று இவவி்டமோற்்றப்்பட்டி�்்ல
த்த�ோரிதது அஙகீ�ரிததுள்ளது.

jpUthrp> fyrk;> nfhb];jk;gk;> ntz;fy> fUq;fy; rpiyfs;> 

Rthkp rpiyfs; ,d;Dk; NfhtpYf;F Njitahd 

cgfuzq;fs; ghuk;gupa njhopy; epGzu;fshy; 

nra;J jug;gLk;. NfhapypYs;s gioa gpj;jis 

nrk;ghyhd nghUl;fs; ey;y tpiyf;F ngw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;. Rj;jkhd ntz;fy kzp 10 fpNyhtpy; 

,Ue;J 1000 fpNyh tiu ey;y Xir Vw;glf;$ba 

tpjkhf NfhtpYf;Fs;NsNa itj;J nra;J jug;gLk;. 

,yq;ifapy; vy;yhg; gFjpfspYk; Ntiy nra;J 

nfhLj;Js;Nshk;. fyrk;. nfhb];jk;gk; nghyp~; nra;J jug;gLk;. 

,e;jpahtpypUe;J Fk;gNfhzk; kfhtypGuj;jpypUe;J fUq;fy;ypdhYk; 

gQ;rNyhfj;jpdhYk; Mf;fg;gl;l KUfd.yf;~;kp. ru];tjp. gps;isahu. 

rptd; Nghd;w rpiyfs; Fiwe;j tpiyapy; jug;gLk;. nrk;G. nfhbf;fk;gk; 

23 mb ey;y fdkhd cNyhfj;jpyhdit 125kg ia tpl mjpf 

epiw nfhz;lit. kpf mofhd Kiwapy; myq;fhuk; nra;ag;gl;lit 

tpw;gidf;F cz;L. ehl;by; cs;s ve;jnthU gpuNjrj;jpw;Fk; 

vLj;Jte;J (free transport) nghUj;jpj; jug;gLk;. 

njhlu;GfSf;F  
C.S.gj;kyhy;, Kftup : No 04, Bar Road, Batticaloa.

 nfhku;~y; Bank ,w;F mUfhikapy;. T.P : 0776765504 

tpsk;guk;njhlHr;rp... njhlHr;rp... 
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இ ந நி � ழ வி ல  அ ெ ர்   ந ம லு ம் 
உ்ர�ோற்று்�யில:
‘்தமிழமக்�ளின இனப்க்பருக்�வீ்தம் 
ெ லு ெ ோ � க் கு ் ்ற ந து வி ட் ்ட து . 
கு றி ப் ்ப ோ �  � � ர் ப் பு ்ற ங � ளி ல 
க ெ கு ெ ோ � க் கு ் ்ற ந து வி ட் ்ட து . 
ஆனோல ஒரு �ோட்டில அ்னததிற்கும் 
அ டி ப் ்ப ் ்ட  அ ள வு ந � ோ ்ல ோ � 
இருப்்பது ைனதக்தோ்�ந�. எனநெ 
்தமிழர்�ளின ைனதக்தோ்�ச கைறி்ெ 
அதி�ரிக்�நெண்டும். இ்தற்�ோ� ெசீ�ரன 
அ்றக்�ட்்ட்ள நிதி� மு�ோ்மததுெ 
நி்்றநெற்றுப்்பணிப்்போளர் ்லண்்டனில 
ெ ோ ழு ம்  ம � ோ ன  ந � ோ டீஸ் ெ ர ன 
இந்தததிட்்டத்்த முன்ெததுள்ளோர்.

எம்�ண்முனநன மீ நனோ்்டக்�ட்டு 
ந ்ப ோன்ற  ்த மி ழ ம க் � ள்  ெ ோ ழ ந ்த 
்ப்ல பிரந்தைங�ள் ்பறிந்போயின. 
திரோய்க்ந�ணியின நி்்ல �ெ்்லக்கி்டம். 
அஙகு ம�ோன ந�ோடீஸ்ெரன மு்தலில 
35வீடு�்ளக்�ட்டிக்க�ோடுத்தோர். இனறு 
்தமிழமக்�ளின ைனதக்தோ்�்�க்கூட்
்டநெண்டுகமன்ப்தற்�ோ� இததிட்்டத்்த 
முன்ெததுள்ளோர்’ என்றோர்.

PILLAIYAR METAL WORKS
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gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 15

tpQ;QhdKk; njhopy;El;gtpaYk; - ,urhadtpay; 
f.ngh.j rhjhuzju khztu;fSf;fhdJ

juk; 11 - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk;

- kl;Lefu; Atd; -

kuGg;ngau;fs;;

,urhadj; jhf;fq;fs;

xt;nthU tpdhTf;Fk; rupahd tpilia vOjp mDg;Gk; Kjy; 
%d;W  ntw;wpahsu;fSf;Fg; guprpy; toq;fg;gLk;.
KbTj; jpfjp : 20.12.2018.

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

fiyr; nrhw;fs;   -tpil
 fiyr; nrhw;fs;  vd;w jiyg;gpy; Nfl;fg;gl;l tpdhf;fSf;Fupa tpil

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

01. fPupapd; ,isaJ Fl;b vd;gJ Nghy mzpypd; ,isaJ

 (1) gps;is (2) gws; (3) FQ;R (4) Ngj;ij

02. ney;ypd; ,isaJ ehw;W vd;gJ Nghy gidapd; ,isaJ

 (1) tlyp (2) fd;W (3) Fl;b (4) ehw;W

03. fd;W vd;Dk; ,sikg; ngau; nghUe;jf;$bait

 (1) gyh> vYkpr;ir  (3) ney;> gyh 

 (2) ney;> Gifapiy  (4) kh> Gifapiy

04. mwpQu; $l;lj;ijf; Fwpf;fg; gad;gLk; nghUj;jkhd nrhy;

 (1) mzp     (2) $l;lk; (3) mit (4) jpus;

05. Me;ij myWk; vd;gijg; Nghy Gyp

 (1) mfTk; (2) fu;r;rpf;Fk; (3) fj;Jk; (4) cWKk;

06. khtpw;F ,iy Nghy njd;idf;F

 (1) ,iy (2) Xiy  (3) kl;il (4) Njhg;G

07. fw;whisapd; cs;sPL NrhW vd;gJ Nghy khtpd;; cs;sPL

 (1) muprp (2) rij (3) jir (4) tL

08. thiof;F Fiy Nghy Nrhsj;jpw;F

 (1) Fiy   (2) fjpu; (3) nfhj;J (4) Rz;L

09. Ml;L kyk; gpOf;if vd;gJ Nghy fOij kyk;

 (1) vr;rk;   (2) ,yj;jp (3) tpl;il (4) rhzk;

10. Ml;Lf;Ff; flh Nghy Fuq;Ff;F

 (1) kwp   (2) Fz;L (3) fLtd; (4) ke;jp

11. itf;Nfhy; mLf;fg;gl;bf;Fk; epiy 

 (1) tuk;G (2) rpg;gk; (3) ghlk;; (4) Nghu;

12. fg;gy; nrYj;JNthd;

 (1) kPfhkd; (2) rhujp (3) tytd; (4) rhujp

13. eha;f;Ff; fLtd; Nghy G+idf;F

 (1) Fl;b   (2) vyp;  (3) ngl;il (4) fLtd;

14. khl;Lf;Fg; gR Nghy Gypf;F  

 (1) Mz;   (2) Nghj;J (3) fLtd; (4) gpzh

15. fUthL mLf;fg;gl;bUf;Fk; epiy

 (1) ghlk;   (2) rpg;gk; (3) fl;L (4) KOik

16. ahidapd; kyk; ,yj;jp Nghy xl;lfj;jpd; kyk;;

 (1) ghiytd vr;rk;  (2) ,yj;jp (3) tpl;il (4) vr;rk;

17. ney;ypd; cs;sPL muprp Nghy NfhJikapd; cs;sPL

 (1) gUg;G (2) kzp (3) kh       (4) muprp

 

18. fpsp NgRk; vd;gJ Nghy gR 

 (1) fj;Jk; (2) Kf;fhukpLk; (3) gpspWk; (4) fjWk;

19. capupd; $l;lk; njhFjp Nghy gy;ypd; $l;lk;

 (1) KuR (2) Nfhug;gy; (3) tupir (4) xOq;F

20. G+tpd; $l;lk; nfhj;J vd;gJ Nghyg; Gy;ypd; $l;lk;

 (1) fl;L (2) fw;iw (3) mLf;F (4) Ftpay;

,urhadj; jhf;fq;fs;

ngsjpf uPjpahf kPs Kbahj nraw;ghLfs; ,urhad khw;wq;fs; 

vdg;gLk;. ,k;khw;wq;fs; ,urhadj; jhf;fq;fshy; epfo;fpd;wd. 

MfNt ,urhad %yfq;fs; my;yJ %yf;$Wfs; ngsjpf uPjpahf 

xd;Nwhnlhd;W jhf;fkile;J Gjpa gjhu;j;jq;fis cUthf;Ffpd;w 

nraw;ghL ,urhad jhf;fk; vdg;gLk;. 

,j;jhf;fk; 4 tifg;gLk;.

 1. ,urhad Nru;f;ifj; jhf;fk;

 2. ,urhad gpupifj;ifj; jhf;fk;

 3. ,urhad xw;iw ,lg;ngau;r;rpj; jhf;fk;

 4. ,urhad ,ul;il ,lg;ngau;r;rpj; jhf;fk;

,urhadr; Nru;f;ifj; jhf;fk;

,uz;L my;yJ mjw;Ff; $Ljyhd %yfq;fs; my;yJ Nru;itfs; 

,urhad uPjpapy; jhf;fj;jpyPLgl;L jdpnahU Nru;itia cUthf;Fkhapd; 

mt;thwhd ,urhadj; jhf;fq;fs;  ,urhad Nru;f;ifj; jhf;fk; vdg;gLk;.

,urhadg; gpupifj;ifj; jhf;fk;

xU Nru;itia ,uz;L my;yJ mjpf vz;zpf;ifahd vspa 

gjhu;j;jq;fshfg; gpupifailar; nra;Ak; jhf;fk; gpupifj; jhf;fk; 

vdg;gLk

,urhad xw;iw ,lg;ngau;r;rpj; jhf;fk;

xU %yfk; ahjhapDk; Nru;itapYs;s NtnwhU %yfnkhd;iw 

,lk;ngau;f;Fk; jhf;fk;, xw;iw ,lg;ngau;r;rpj; jhf;fk; vdg;gLk;. 

,urhad ,ul;il ,lg;ngau;r;rpj; jhf;fk;

xU Nru;itapy; mlq;Fk; %yfk; my;yJ %yf mad; kw;WnkhU 

Nru;itapYs;s %yfk; my;yJ %yf mad;fshy; gupkhw;wg;gLk; jhf;fk; 

,ul;il ,lg;ngau;r;rpj; jhf;fk; vdg;gLk;.

- R.N.Rmutpe;j; -
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gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid 

tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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 J.nfsuP];tud;

ம ட் ்ட க் � ள ப் பு  ந � ோ ட் ் ்ட மு ் ன 
வி்ள�ோட்டுக் �ழ�ததின 2019ம் 
ஆண்டிற்�ோன புதி� நிர்ெோ�ம் 
�ழ�ததின �ம்பிக்்��ோளர் ை்்ப முன 
க்தரிவு கைய்�ப்்பட்்டது. இவ ெரு்டோந்த 
க்போதுக் கூட்்டததிற்கு மட்்டக்�ளப்பு 
மோெட்்ட வி்ள�ோட்டு உததிந�ோ�த்தர் 
V.ஈஸ்ெரன அெர்�ளும் மண்மு்ன 
ெ்டக்கு பிரந்தை கை�்ல� வி்ள�ோட்டு 
உததிந�ோ�த்தர் P.பிரைோத அெர்�ளும் 
கிரோம உததிந�ோ�த்தரும் �்லநது 
க�ோண்்டது விநை்ட அம்ைமோகும்.

   �ழ�ததின புதி� ்த்்லெரோ� 
மீண்டும் P.ை்டோற்ைரரோஜோ்ெ ை�்லரும் 
ஏ�மன்தோ� க்தரிவு கைய்�, கை�்லோளரோ� 
B .கஜ�்தோைன அெர்�ள் க்தரிவு 
கைய்�ப்்பட்்டோர். க்போருளோளரோ� மீண்டும் 
K.்த�ோசிங�ம் க்தரிவு கைய்�ப்்ப்ட, 
உ்ப ்த்்லெரோ� S.்தங�ரோஜோவும் உ்ப 
கை�்லோளரோ� G.முகுந்தன அெர்�ளும் உ்ப 
க்போருளோளரோ� T.ைஜி்தரோஜ் அெர்�ளும் 

1980 �ளில மட்்டக்�ளப்பு மோெட்்ட 
�ோல்பந்தோட்்டத க்தரிவு அணி ந்தசி� 
மட்்டததில அறி�ப்்பட்்ட ்ப்லமோன 
அணி�ோ�த தி�ழநதுள்ளது. இந்த 
அணியில ஆடி� அ்னதது வீரர்�ளும் 
தி்ற்ம�ோனெர்�ளோ� இருந்தந்த 
இ்தற்�ோன அடிப்்ப்்ட�ோ� இருநதுள்ளது. 
இந்தத தி்ற்ம�ோன வீரர்�ளுள் 
அதி தி்ற்ம�ோன முன�ள வீரரோ� 
ஆடி�ெநர க�னோ எனச ை� வீரர்�ளோல 
ெோஞ்ையு்டன அ்ழக்�ப்்பட்்ட க�னடி.

மட்்டக்�ளப்பின �ோல்பந்தோட்்ட ெர்லோற்றில 
1980  �ளிலிருநது ந்போட்டி�்ள 
இரசிதது ெரும் �ோல்பநதுப் பிரி�ர்�ள் 
அ்னெ்ரயும் �ெர்ந்த ஒரு நி�ரில்லோ 
வீரனோ� க�னடி தி�ழநதுள்ளோர்.

மட்்டக்�ளப்பு ்போடுமீன க்போழுது 
ந்போக்குக் �ழ�ததில அங�த்தெரோ� 
இருநது �ோல்பந்தோட்்டததில ஈடு்பட்்ட  
க�னடி அெர்�ள் 1980 �ளில ந்தசி� 
அணியில வி்ள�ோடும் வீரருக்�ோன 
்தகுதி்�யும் தி்ற்னயும் க�ோண்்டெரோ� 
விளஙகியுள்ளோர். எனினும் இெருக்கு 
அந்த ெோய்ப்புக் கி்்டக்�ோது ந்போன்ம 
துரதிஸ்்டமோனந்த.

்தனது �ோல்பந்தோட்்டத தி்ற்மயினோல 
மட்்டக்�ளப்பு மோ��ர ை்்பயில நெ்்ல 
ெோய்ப்பி்னப் க்பற்றுக் க�ோண்்ட 
க�னடி, ்தோன வி்ள�ோடி� �ோ்லததில 
�ோ்்லயிலும் மோ்்லயிலும் மட்்டக்�ளப்பு 
கெ்பர் ்ம்தோனததில ்பயிற்சியில 
ஈடு்படும் ஒரு ்த்்ல சி்றந்த வீரரோ� 
விளஙகியுள்ளோர்.

வி்ள�ோடும் ந்போது ்பநதி்னக் 
�ட்டுப்்படுததும் அ்பரிமி்தமோன ஆற்்றல 
க்பற்்ற வீரரோ� க�னடி கெளிப்்பட்டுள்ளோர்.

�ோ்ரதீவு கஹோக்கி்ல�னஸ் �ழ�ததின 
ெரு்டோந்த க்போதுக்கூட்்டததில க்தோ்டர்நது 
5ெது ்த்ட்ெ�ோ�வும் ்த.்லென மீண்டும் 
்த்்லெரோ�த க்தரிவுகைய்�ப்்பட்டுள்ளோர்.

இ க் கூ ட் ்ட ம்  ம ோ ெ டி � ந ்த சு ெ ோ மி 
ஆ்ல�முன்போ�வுள்ள நூ்ல�ததில 
ந�ற்றிரவு �்்டக்பற்்றது.

�ழ�ப்ந்போை�ர்�ளோன உ்தவிக்�லவிப் 
்பணிப்்போளர் வி.ரி.ை�ோந்தெரோஜோ 
�ம�்லஅபிவிருததி உததிந�ோ�த்தர் 
ம ோ . சி ்த ம் ்ப ர � ோ ்த ன  ஆ கி ந � ோ ர் 
�்லநதுசி்றப்பித்தனர்.

பு தி �  ஆ ண் டு க் � ோ ன  பு தி � 
நிருெோகி�ள்க்தரிவும் இ்டம்க்பற்்றது. 

உ்்த்பந்தோட்்ட மு�ோ்ம�ோளரோ� 
S.ந்தெரோஜன அெர்�ளும் கிரிக்க�ட் 
மு�ோ்ம�ோளரோ� P.்பகீர்தன அெர்�ளும் 
க்தரிவு கைய்�ப்்பட்்டனர். 

நிர்ெோ�க் குழு உததிந�ோ�த்தர்�ளோ� 
K . ர ோ ந ஜ ந தி ர ோ ,  G . இ ர ோ ஜ ோ ஜி ,  
V .ெைந்தநமோ�ன, S .அருள்கமோமி, 
R.உமோ்பதி, நிமோல நமோஸஸ்,  C.�நைோகுமோர் 
ஆகிந�ோர் க்தரிவு கைய்�ப்்பட்்டனர். 

ந�ோட்்்டமு்ன வி்ள�ோட்டு �ழ�ததின 
ந்போை�ர்�ளோ�வும் ஆந்லோை�ர்�ளோ�வும் 
M.உ்த�குமோர் அெர்�ளும் V.விநனோ்போ 
இநதிரன அெர்�ளும் க்தோ்டர்சசி�ோ� 
கை�ற்்படுெோர்�ள் என ஏ� மன்தோ� 
க்தரிவிக்�ப்்பட்்டது்டன இக்�ழ�த்்த 
க்தோ்டர்நதும் �ம்பிக்்��ோளர் ை்்பந� 
்தம் முழுக்�ட்டுப்்போட்டில ்ெதது 
கை�ற்்படும் என ஏ�மன்தோ�வும் 
க்தரிவிக்�ப்்பட்்டது.

அ்த னந்போது ்த .்ல ென மீ ண்டும் 
க்தரிெோனோர்.

� ண் டி  தி ரு த து ெ க் � ல லூ ரி யி ல 
்பயின்ற ்த.்லென ஒரு க்போலிஸ் 
அதி�ோரி�ோெோர். அெர் கஹோக்கி 
வி்ள�ோட்்்ட இப்பிரோநதி�ததில 
அறிமு�ப்்படுததி�ந்தோடு இக்�ழ�த்்தயும் 
ஸ்்தோபிதது இம்மு்்ற மோெட்்ட மோ�ோணப் 
ந்போட்டி�்ள கெனறு ந்தசி�ப்ந்போட்டியில 
கெற்றிக்ப்றவும் கைய்துள்ளோர் என்பது 
குறிப்பி்டத்தக்�து.

இ்லங்� வி்ள�ோட்டு அபிவிருததி 
தி்ணக்�ளமும் மட்்டக்�ளப்பு மோெட்்ட 
கை�்ல� வி்ள�ோட்டு பிரிவும் இ்ணநது 
�்டோததும் மோெட்்ட ெ்்லப்்பந்தோட்்ட 
வீரர்�ளுக்�ோன ஒரு�ோள் ்பயிற்சி மு�ோம் 
மட்்டக்�ளப்பு கெ்பர் உள்ள� அரஙகில 
�்டந்த 5 ஆம் தி�தி  �்்டக்பற்்றது.

இ்லங்� வி்ள�ோட்டு அபிவிருததி 
தி்ணக்�ள ெ்்லப்்பந்தோட்்ட திட்்ட 
உததிந�ோ�த்தர் திருமதி டி .எம் .பி . 
குமோரி ஹோமி ்த்்ல்மயில �்்டக்பற்்ற 
இவ ஒரு�ோள் ்பயிற்சி மு�ோமில 
மட்்டக்�ளப்பு மோெட்்ட ெ்்லப்்பந்தோட்்ட 
்ப யி ற் று வி ப் ்ப ோ ள ர் � ள் ,  ம ோ ெ ட் ்ட 
தி்ணக்�ள ெ்்லப்்பந்தோட்்ட வீரர்�ள், 
்போ்டைோ்்ல மற்றும் �ழ� ெ்்லப்்பந்தோட்்ட 
வீர, வீரங�்ன�ள் �்லநதுக�ோண்்டனர்.

்பயிற்சி மு�ோமின ஆரம்்ப நி�ழவில 
உ்ர�ோற்றி� இ்லங்� வி்ள�ோட்டு 
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அ பி வி ரு த தி  தி ் ண க் � ள 
ெ்்லப்்பந்தோட்்ட திட்்ட உததிந�ோ�த்தர் 
திருமதி டி .எம் .பி . குமோரி ஹோமி, 
ம ட் ்ட க் � ள ப் பு  ம ோ ெ ட் ்ட த தி ல 
ெ்்லப்்பந்தோட்்ட வீரர்�்ள புதி� 
க்தோழிலநுட்்ப ரீதியில ்பயிற்றுவிக்�ப்்பட்டு 
வீரர்�்ள ந்தசி� ரீதியில க�ோண்டு 
கைல்ல இந்தெ்்லப்்பந்தோட்்ட ்பயிற்சி 
மு�ோம்  �்டோத்தப்்படுெ்தோ� க்தரிவித்தோர் .

இ்தன ஆரம்்ப நி�ழவில அதிதி�ளோ� 
மோெட்்ட நம்லதி� அரைோங� அதி்பர் 
திருமதி சு்தர்ஷினி சிறி�ோநத, மட்்டக்�ளப்பு 
மோெட்்ட சிநரஷ்்ட க்போலிஸ் அததி�ட்ை�ர் 
ந� .டி ைநதிர்போ்ல,  மோெட்்ட வி்ள�ோட்டு 
உத தி ந � ோ� த ்த ர்  வி .  ஈ ஸ் ெ ரன 
மற்றும் அரை தி்ணக்�ளங�ளின 
உ த தி ந � ோ � த ்த ர் � ளு ம்  � ்ல ந து 
க�ோண்டிருந்தனர்.
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ந்தசி� மட்்டததில பிர்பல�மோன வீரர்�ள் 
்பஙகு்பற்றும் ந்போட்டி�ளில மட்்டக்�ளப்புத 
க்தரிவு அணி ்பஙகு்பற்றும் ந்போது அஙகு 
ெரும் வீரர்�ளும் ்பயிற்சி�ோளர்�ளும் 
க�னடி வி்ள�ோடுகின்றோரோ? என 
க�னடி்� விைோரிப்்பது ெழ்ம�ோ� 
இருநதுள்ளது. இந்தளவிற்கு க�னடி 
�ோ்டறிந்த மட்டு ��ரின �ோல்பந்தோட்்ட 
வீரனோ�த தி�ழநதுள்ளோர்.

1990 �ளில திருந�ோணம்்லயில 
�்்டக்பற்்ற ந்தசி� ரீதியில முனனி்்ல 
க்பற்்ற பிர்ப்ல �ழ�ங�ள் ்பஙகு்பற்றி� 
�ோல்பந்தோட்்டத க்தோ்டர் ஒனறில 
மட்்டக்�ளப்பு ்போடுமீன க்போழுதுந்போக்குக் 
�ழ�ம் ்பஙகு்பற்றி இறுதிப் ந்போட்டி 
ெ்ர முனநனறி இ்லங்� �்டற்்ப்்ட 
அணியு்டன இறுதிப் ந்போட்டியில 
்ப ங கு ்ப ற் றி  இ ரண் ்ட ோ மி ்ட த ் ்த ப் 
க்பற்றிருந்தது.

இந்தச சுற்றுப் ந்போட்டியில ்பஙகு்பற்றி� 
்போடுமீன அணியு்டன ந்போட்டியி்ட 
ெந்த இ்லங்�யின முனனணிக் 
�ோல்பந்தோட்்டக் �ழ�ங�ளின முனனோள் 
வீரர்�ளோ�த தி�ழந்த ்பயிற்சி�ோளர்�ள் 
்ப்லரும் மட்்டக்�ளப்பு ்போடுமீன அணி 
வீரர்�ளு்டன அறிமு�மோகி உ்ர�ோடி� 
ந்போது திரு கஜ�சூரி�ம் அெர்�்ளயும், 
திரு க�னடி அெர்�்ளயும் ந�ட்டு 
வி ை ோ ரி த ்த ்த ோ �  அ ந � ோ ட் � ளி ல 
திருந�ோணம்்ல கைனறு ந்போட்டியில 
்பஙகு்பற்றி�  வீரர்�ளும், இரசி�ர்�ளும் 
கைோனனோர்�ள்.
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இவ ெ்�யில ைம�ச ை்டஙகு�்ள  
மூனறு  ெ்��ோ�ப் பிரிக்�்லோம்.

1.  ம்த�ம்பிக்்�யு்டன ஒரு ைமூ�ததினர் 
அ்னெரும் ்பஙகு க�ோள்ளும் ை்டஙகு�ள்.

2 .  க்போருளோ்தோர அ�ச சி்்தவு 
�ோரணமோ� ை்டஙகு�ளின ்போலிருந்த 
�ம்பிக்்� க�கிழெ்்டயினும் அ்்த 
நி�ழததுெ்தோல ்தமக்கு �ன்ம ஏற்்படும் 
என்ற �ம்பிக்்�யு்டன நி�ழத்தப்்படும் 
ை்டஙகு�ள்.

3. �ம்பிக்்� க�கிழெ்்டயினும் 
்தம்மு்்ட� ்போரம்்பரி�ம் இது. எனநெ 
இ்த்ன நி�ழத்த நெண்டும் என 
நி�ழத்தப்்படும் ை்டஙகு�ள்.

இ ச ை ்ட ங கு � ள்  அ ் ன த தி ற் கு ம் 
உ்தோரணங�ள�  மட்்டக்�ளப்புச ை்டஙகு�ள் 
�ோணப்்படுகின்றன. 

 மு்த்லோெது ை்டஙகு�ட்கு உ்தோரணமோ� 
ம்ட்டக்�ளப்புப் /பிரந்தைததில �்்டக்பறும் 
ந�ோயிற் ை்டஙகு�்ளக் கூ்ற்லோம்.

 இரண்்டோெ்தற்கு உ்தோரணமோ� ெ�லிந்ல 
வி்ளவு நெண்டி �்டத்தப்்படும் 
ை்டஙகு�்ளக் குறிப்பி்ட்லோம்

. மூன்றோெ்தற்கு உ்தோரணமோ� க�ோம்பு 
முறித்த்்லக் கூ்ற்லோம்.

“�ோ்ட�ம் ைம�ச ை்டஙகினடி�ோ�த ந்தோனறி 
அசைம�ச ை்டஙகு அ்தன ம்த �ம்பிக்்� 
அடிப்்ப்்ட�ோ� இழுததுச கைல்ல 
�ோ்ட�மும் ்படிப்்படி�ோ� ம்தச ைோர்்பற்்ற 
உ்ல� வி்ட�ங�ள் ்பற்றி� �்்ல ெடிெமோ� 
மோறுகி்றது என்பது ெர்லோற்றின முடிந்த 
முடி்போகும்.”

எனநெ �ோ்ட�ததின மூ்லக்கூறு�்ள �ோம் 
ை்டஙகு�ளிந்ல்தோன �ோண முடியும்.

ை்டஙகும் �ோ்ட�மும்
-------------------------------------------------------
ட்ரோமோ (Drama) எனும் ஆஙகி்லச 
கைோலலின மூ்லகமோழி கிநரக்�மோகும். 
கிநரக்�ததில Drama என்ற கைோல 
�ரணபூர்ெமோன கை�்்லக் குறிக்� 
மட்டுநம ்ப�ன்படுத்தப்்பட்்டது என்பந்தோடு 
அஙந� அது கைய்�ப்்பட்்ட எ்த்ன�ோெது 
�ருதும் Dramenon என்ற கைோல்லோ� 
இருந்தது.

 அடுத்த �ட்்டததிந்ல 
இது Drama என்ற 
கைோல்லோகி�து.
ை ம � ச  ை ்ட ங � ோ� 
இருந்த �ட்்டததிந்ல 
Dramenon எனறும், 
க்லளகி� நி்்லப்்பட்்ட 
�ட்்டததில drama 
எனறும் இசகைோல 
ெழஙகிற்று. அ்தோெது 
ை ம � ச  ை ்ட ங கு 
உ்லகி�ல நி்்லப்்பட்்ட 
�ோ்லதந்த �ோ்ட�ம் 

ந்தோனறி�து."

Drama என்பது ்தமிழில �ோ்ட�ம் என 
அ்ழக்�ப்்படுகி்றது. �ோ்ட�ம் என்ற 
கைோல ைங� �ோ்லம் க்தோ்டக்�ம் ்தமிழரோற் 
்��ோளப்்பட்டிருப்பினும் அது ்தமிழச 
கைோல்லனறு. ்தமிழ ம�ப்்படுத்தப்்பட்்ட 
ைமஸ்கிரு்தச கைோல்லோகும். �்டனத்்தயும் 
�ோ்ட�த்்தயும், குறிக்கும் ்தமிழச 
கைோல 'கூதது' என்ப்தோகும். குதி என்ற 
கைோல்லனடி�ோ�க் கூததுப் பி்றந்தது 
எனறு கைோலெது ்தெறு எனறும், 
ஆடு என்ற வி்னயு்டன இச கைோல 
ைம்்பந்தப்்பட்டிருப்்ப்தோ�வும், ஆடு என்ற 
இவவி்னச கைோல ைம�ச ை்டஙகு�்ளத 
திருப்பிச கைய்்த்்லக் குறித்தது எனவும் 
�ோ. சிெத்தம்பி கூறுெோர்.

மட்்டக்�ளப்பில மரபு ெழி �ோ்ட�ங�்ளப் 
்போடிந�ோர், ஏடு�ளில �ோப்பு ெணக்�ததின 
ந்போது �ோ்ட�ம் எனறு அெற்்்றக் 
குறிப்பிட்்ட ந்போதும் க்போதுமக்�ள் அ்த்ன 
இனறும் கூதது எனந்ற அ்ழக்கின்றனர். 
கூத்தோடு்தல, கூத்தோட்்டம், வீட்டுக்கு 
வீடு ஆடு்தல, இரோமருக்கு ஆடுகி்றோன, 
்தருமருக்கு ஆடுகி்றோன எனறு கூதந்தோடு 
ஒட்டி மட்்டக்�ளப்பில ெழஙகும் கைோற்�ள் 
கூததுக்கும் ஆட்்டததிற்கு மி்்டந�யுள்ள 

இ்ணப்பி்னக் �ோட்டுகின்றன.

ஆட்்டமும் கூததும் �ோ்ட�மும்
---------------------------------------------------------------
ம ட் ்ட க் � ள ப் பு ச  சி று  க ்த ய் ெ 
ெணக்�ததினந்போது ஒருெர் மீது 
க்தய்ெம் முற்்பட்டு அெர் ை்டஙகு�ளில 
ஈடு்படும்ந்போது அ்த்னப் ந்ப�ோட்்டம், 
க்தய்ெம் ஆடுகி்றது, �ோத்தோன முற்்பட்டு 
ஆடுகி்றது, �ரசிங�ம் ஆடுகி்றது, மோரி 
ஆடுகி்றது எனந்ற கூறுகின்றனர். 
எனந ெ இந ்த ஆட்்டங�்ளயும் 
கூதந்தோடு க்தோ்டர்பு்படுததிப் ்போர்க்� 
நெண்டும். ஆட்்டம் என்ற கைோல ை்டஙகு 
நி்்லயினினறும் �்்ல ந்தோனறி� 
நி்்ல்�யும் உணர்ததுெ்தோ�்லோம். 
எனநெ மட்்டக்�ளப்பு  மரபுெழி  
�ோ்ட�ங�ளின மூ்லக் கூறு�்ள 
மட்்டக்�ளப்புச ைம�ச ை்டஙகு�ளில 
ந்த்ட்லோம்

இநதி�ோவில ரோமலீ்லோ �ோ்ட�ம், 
்த மி ழ � ோ ட் டி ல  ்ப ோ ண் ்ட ெ ர் � ் ்த , 
மந்லசி�ோவில Mayang �ோ்ட�ம் என்பன 
�ோ்ட�ங�ளோயினும் ைம�ச ை்டஙகு�ளோநெ 
�்டத்தப்்படுகின்றன. மட்்டக்�ளப்பிலும் 
இநநி்்லயி்னக் �ோணுகிந்றோம். எமது 
ைமு்தோ�ததில �ோ்ட�ம் ஒநர ைம�ததில 
ைம�க் �்்ல�ோ�வும் ைம�ச ைோர்்பற்்ற 
�்்ல�ோ�வும் மிளிர்கின்றது.
ை்டஙகு�ள் ைம�ச ைோர்பினினறும் விடு்படும் 
க்போழுந்த அ்ெ �்்ல�ளோகின்றன. 
�ோ்ட�மும் இவெோந்ற. ஆனோல எல்லோச 
ை்டஙகு�ளும் �ோ்ட�மோகிவிடுெதில்்ல. 
அ்தற்�ோன ைமூ�த ந்த்ெ�ளும் உருெோ� 
நெண்டும். �ோ்ட�ம் ஆ�ோ்த அதி�மோன 
ை்டஙகு�ள் ்தமிழரி்்டந� இனறும் நினறு 
நி்லவுகின்றன. இசை்டஙகு�ளிந்ல நி்்ற� 
�ோ்ட� அமிைங�ள் �ோணப்்படுகின்றன.

சிங�ள மக்�ளி்டம் �ோணப்்படும் 
�ோ்ட�த ்தன்மயு்்ட� ்ப்ல ைம�ச 
ை்டஙகு�்ளயும் அெற்றிற் �ோணப்்படும் 
�ோ்ட� அமிைங�்ள ந்பரோசிரி�ர்   ைரத 
ைநதிரோ  ்தனது Folk Drama in Ceylon  எனும் 
நூலில விரிெோ� விளக்கியுள்ளோர்

 ஈழததுத ்தமிழரி்்டந�யும் �ோ்ட�த 
்தன்மயு்்ட� ைம�ச ை்டஙகு�்ளக் 
�ோண முடியும். �ோழப்்போணததில 
க்பரும் க்தய்ெ ெழி்போடு முக்கி�ம் 
க்பற்்ற்மயினோலும், மனனோரில 
கிறித்தெ ம்தம் நெரூனறி�்ம�ோலும் 
இசை்டஙகு�ள் ்ப்ல இனறு ெழக்கிழந்தன.

 ஆனோல ெவுனி�ோ, முல்்லததீவு, 
மட்்டக்�ளப்பு மோெட்்டங�ளில இனறும் 
இ்ெ நினறு நி்லவுகின்றன. க்பரும் 
க ்த ய் ெ  ெ ழி ்ப ோ டு� ளு ம்,  ஆ � ம 
விதிமு்்ற�ளும் ெழி்போட்டின இனனும் 
கைலெோக்கு ெகிக்�ோ்ம�ோலும், 
சிறு க்தய்ெ ெழி்போடும், ெழி்போட்டு 
மு்்ற�ளுநம இனறு கிரோம மக்�ளின 
அன்றோ்ட ெழி்போடு�ளோ� இருப்்ப்தனோலும், 
க்போருளோ ்தோர நி்்ல்ம�ளில 
அதி�ளவு மோற்்றம் ஏற்்ப்டோ்மயினோலும், 
�வீன ெோழக்்� க�றி�ள் முற்்றோ�ப் 
பு � ோ ் ம � ோ லு ம்  ம ட் ்ட க் � ள ப் பு ப் 
்பகுதியிந்ல இசை்டஙகு�ள் இனறும் உயிர்த 
துடிப்ந்போடு நி்லவுகின்றன. அசைம�ச 
ை்டஙகு�ளிந்ல்தோன மட்்டக்�ளப்பு மரபு 
ெழி �ோ்ட�ங�ளின மூ்ல விததுக்�்ளக் 
�ோண முடியும்

அ டு த து  ெ ரு ம்  க ்த ோ ்ட ர் � ளி ல  
மட்்டக்�ளப்பின ஆ�மம் ைோரோ்த 
ெழி்போடு� ளின  வி�க் � த ்த க் � 
மு ் ்ற � ் ள க்  � ோ ண ்ல ோ ம் . 
இவெழி்போட்டு மு்்ற�ள்  சிறு 
க்தய்ெ ெழி்போட்டு மு்்ற�நளோடு 
சி்லநெ்ள�ளில ஒததிருந்தோலும்  
அெற்றில சி்ல ெழி்பட்டுமு்்ற�ள் 
மட்்டக்�ளப்பிற்ந�யுரி�  பிரததிந��  
ெழி்போட்டு மு்்ற�ள் என்பதில 
ஐ � மி ல ் ்ல .  அ ெ ற் றி ன  சி ்ல 
ெழி்போட்டுமு ்்ற � ் ள அடுத துக் 
�ோண்ந்போம்.

(க்தோ்டரும்)

G©US® Kmi¯õ´, ÷uõÇÚõ´ Áõ´zu J¸ 
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1 9 9 0  � ளி ன  � டு ப் ்ப கு தி யி லு ம் 
பிற்்பகுதியிலும்  கிழக்குப்ல�்்லக்�ழ� 
�்்லப் பீ்டோதி்பதி�ோ� �ோன ்பணி 

புரிந்தந்போதும்   விபு்லோனந்த அழகி�ற் 
�ற்்��ள் நிறுெ�ததின ்த்்லெரோ�ப் 
்பணி புரிந்தந்போதும்  ெோ�னச ைோரதி 
ெர்ணகு ்ல சிங� த ்்த அறியும் 
ெோய்ப்புக்கிட்டி�து.

அெர் எனக்கும் ெோ�னச ைோரதி�ோ� 
இருந்தோர்

்பல�்்லக் �ழ� மோனி� ஆ்ணக்குழுக் 
கூட்்டங�ளுக்கும் ஏ்ன� முக்கி� 
கூட்்டங�ளுக்கும் க�ோழும்புக்கும் ஏ்ன� 
கெளி மோ�ோணக் கூட்்டங�ளுக்கும் 
பீ்டோதி்பதி என்ற ெ்�யில �ோன 
கைலலு்�யில அெரு்டன நீண்்ட ்ப�ணம் 
கைய்யும் ெோய்ப்பு�ள் கி்்டததுள்ளன

அக்�ோ்ல �ட்்டங�ள் க�டுபிடி�ள் நி்்றந்த 

்ப�ம், இனகனோரு பு்றம் எதுவும்  �்டநது 
விடும் என்ற பீதி மறு பு்றம் இப்ந்போது 
பீ்டோதி்பதி�ளுக்கும் ்த்்லெர்�ளுக்கும் 

(்ப்டததில �ோணப்்படு்பெர்�ள் அ்னெரும் 
கிழக்குப் ்பல�்்லக்�ழ�ததின சி்றந்த ெோ�னச ைோரதி�ள்)th;zFy rpq;fk;

Nguhrpupah; rp. nksdFU

�ோ்லம் இரோணுெ அரண்�ள் 
இரோணுெக் க�டுபிடி�ள் 
்ப ்ல ெ ற் ் ்ற த  ்த ோ ண் டி த 
்தோண்டிப் ்ப�ணிக்� நெண்டி 
ெரும் குண்டு கெடிப்பு�ள்   

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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மனஅழுத்தம் (Stress) என்பது ஒரு 
ந�ோய் அல்ல. அது ஒரு ெ்��ோன 
அறிகுறி(Symptom). ஒரு பிரசசி்னக்�ோன 
அறிகுறி எனறு மன�்ல மருததுெர்�ள் 
கூறுகின்றனர். மனஅழுத்தம் என்பது �ம் 
மீது �ோம் திணிததுக் க�ோள்ளும் அல்லது 
பி்றரோல திணிக்�ப்்படும் அழுத்தம் 
(Pressure) ்தோன. �ோன இ்்தத ்தோன கைய்� 

நெண்டும், இவெளவு கைய்� நெண்டும் 
எனறு �மக்கு �ோநம ஒரு அழுத்தத்்த 
க�ோடுக்கிந்றோம்.

இந்த அழுத்தததிற்கு க்பண்�ள் 
அதி�ம் ஆளோகின்றனர். �ம் ைமூ�ததில 
க்பண்�ளுக்�ோன ெ்ர�்்ற�ள் அதி�ம்.

உ்தோரோணமோ� ஒரு உ்்ட்� க்தரிவு 
கைய்ெதில கூ்ட சி்ல க்பண்�ள் நி்்ற� 
சிநதிக்� நெண்டி உள்ளது. �ோரணம் 
�ோர் எனன கைோலெோர்�நளோ எனன 
நி்னப்்போர்�நளோ என்ற ்ப�ம். ்தோம் 
விரும்பி�்்த கைய்ெதில ்த�க்�ம்,  
ைமூ�ம் அ்்த எப்்படி�ோன ந�ோணததில 
்போர்க்கும் என்பது முக்கி�மோன பிரசசி்ன. 
க்பண்�ள் ஒரு வி்ட�ததில உறுதி�ோ� 
இருக்� நெண்டும். அ்தோெது அெர்�ளின 

உ்டல மற்றும் மன ஆநரோக்கி�ததில்தோன 
அெர்�ளது குடும்்பததின ெளர்சசி உள்ளது 

என்ப்்த அெர்�ள் 
உணரநெண்டும். 
மனஅழுத்தததின 
உசைம் சி்லருக்கு 
்தற்க�ோ்்லயில 
மு டி கி ்ற து . 
க ்ப ரு ம் ்ப ோ லு ம் 
திருமண ெோழவில 
ந்தோலவி�்்டயும் 
ந்போதும் பிள்்ள 
ந ்ப று க் கு 
பி ன ன ோ லு ம் 
ம ன  அ ழு த ்த ம் 

�ோரணமோ� வும் சி்ல க்பண்� ள்  
்தற்க�ோ்்ல கைய்து க�ோள்கி்றோர்�ள். 
எதிர்்போர்ப்பு�ள் அதி�ம் இருப்்பதும் ஒரு 
வி்த அழுத்தம் ்தோன. �ோம் எதிர்்போர்த்த 
வி்ட�ங�ள் நி்்றநெ்றோது ந்போகும் 
ைம�ததில அதி� மன அழுத்தததிற்குள் 
்தள்ளப்்படுந்றோம்.

க்போதுெோ� ஆண்�்ள வி்ட க்பண்�ளி்டம் 
கிரகிக்கும் ்தன்ம அதி�ம் உள்ளது 
எனகி்றோர்�ள் ஆய்ெோளர்�ள். ஆண்�ள் 
ஒரு ைம�ததில ஒரு நெ்்லயில 
்தோன �ெனம் கைலுததுெோர்�ள் 
ஆனோல க்பண்�ள் ஒநர ந�ரததில ்ப்ல 
நெ்்ல�ளில �ெனம் கைலுததும் ஆற்்றல 
க�ோண்்டெர்�ள். இந்த ஒரு வி்ட�ம் 
கூ்ட அெர்�ளின மன அழுத்தததிற்கு 
�ோரணம் எனறு கூ்ற்லோம். க்பண்�்ளப் 

க்போறுத்த ெ்ரயில மனஅழுத்தததிற்கு 
்ப்ல �ோரணங�ள் உண்டு. திருமணம், 
நெ்்ல, குழந்்த எனறு எல்லோ 
ைந்தர்ப்்பங�ளிலும் க்பரும்்போ்லோன 
க்பண்�ள் சுற்றி இருப்்பெர்�ளோல 
அ ழு த ்த ம்  க � ோ டு க் � ப் ்ப ட் டு 
மனஅழுத்தததிற்கு ஆளோகின்றனர். இளம் 
ெ�து க்பண்�ளுக்கு நெ்்லயிலும் 
ந ெ ் ்ல  க ை ய் யு ம்  இ ்ட த தி லு ம் 
எதிர்்போலினரோல ஏற்்படும் அழுத்தம்,  
திருமணததின பின குழந்்தயின்ம 
ஒரு மனஅழுத்தம் என்றோல, குழந்்த 
பி்றந்த பின குடும்்பததினரோல ஏற்்படும் 
அழுத்தங�ள் அதி�ம். �ணென, க்பற்ந்றோர் 
மற்றும் உ்றவினர்�ள் குழந்்த ்பரோமரிப்பு 
்பற்றி ்ப்ல அழுத்தங�்ள க்பண்�ளில 
திணிக்கி்றோர்�ள். தூக்�மின்ம மற்றும் 
்தன்னயும் குழந்்த்�யும் �ெனிதது 
க�ோள்ள நெண்டும் அ்்தயும் ைரி�ோன 
மு்்றயில கைய்� நெண்டும் என்ற 
அழுத்தம் அதி� மனஅழுத்தததிற்கு 
� ோ ர ண ம ோ கி ்ற து .  அ தி லி ரு ந து 
கெளிெருெது எல்லோ க்பண்�ளுக்கும் 
அவெளவு எளி்தோ� இருப்்பதில்்ல.

 தீர்வுகள்
இந்த மனஅழுத்தததில இருநது கெளிெர 
நெண்டும் என்றோல நீங�ள் எனன 
கைய்� நெண்டும் என்ப்்த ்போர்ந்போம். 
ைரி�ோன ைம�ததில ைரி�ோன முடிவு�்ள 
எடுக்�நெண்டும். �ோன இ்்த ்தோன கைய்� 
நெண்டும் எனறு முடிவு கைய்்தோல அந்த 

முடிவில தீர்மோனமோ� இருக்� நெண்டும். 
குடும்்பமோ, நெ்்ல�ோ எனறு ெரும் 
ந்போது இது ்தோன எனறு உறுதி�ோன 
முடிவு எடுக்� நெண்டும். �ோம் சி்லெற்்்ற 
ந்தர்தக்தடுக்கும் ந்போது சி்லெற்்்ற 
விட்டுக் க�ோடுதது ்தோன ஆ� நெண்டும். 
எது நெண்டும் என்பது �ம்மு்்ட� 
சு� முடிவில உள்ளது. எலந்லோரோலும் 
ஒநர வி்தமோன முடிவு�்ள எடுக்� 
இ�்லோது. அது �மக்கு எதில எவெளவு 
ைோ்த�மோன விை�ங�ள் உள்ளன என்ப்்த 
க்போறுத்தந்த. முடிவு�்ள அடிக்�டி 
மோற்றிக் க�ோள்ள கூ்டோது. அப்்படி மோற்றிக் 
க�ோண்ந்ட இருநதீர்�களன்றோல நீங�ள் 
மனஅழுத்தததில இருநது கெளிெருெது 
�டினம். உங�ளுக்கு மனஅழுத்தம் ்தரும் 

பிரசசி்ன�்ள ஒரு இ்டததில குறிதது 
்ெயுங�ள் அ்தற்�ோன தீர்வு எனறு 
நீங�ள் நி்னக்கும் முடிவு�்ளயும் 
அதில குறிததுக் க�ோள்ளுங�ள், ஏன 
எழுதி ்ெக்� நெண்டும் என்றோல 
�ம் மூ்ளயில க�ோடிக்கு க�ோடி ்ப்ல 
சிந்த்ன�ள் ெநது ந்போகின்றன. ஆ�நெ 
�ம் பிரசசி்ன�ள் எனன? அ்தன தீர்வு 
எனன? என்ப்்த ைரி�ோன மு்்றயில 
்��ோள நெண்டும். உங�ளுக்கு 
பிடித்தெற்்்ற கைய்யுங�ள்.

�ம்பிக்்��ோன �ோரோெது ஒருெரி்டம் 
உங�ள் பிரசசி்ன�்ள ்பற்றி மனம் 
தி்றநது ந்பசுங�ள், அது உங�ள் 
குடும்்பததினநரோ, �ணெநரோ அல்லது 
ந்தோழிந�ோ �ோரோ� இருக்�்லோம். 
உங�ள் எண்ணங�ள் �ருததுக்�்ள 
கெளிப்்ப்்ட�ோ� கைோல்ல ்பழகிக் 
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�்டந்த ெோரம் மது்போெ்ன ைமி்போட்டுத 
க்தோகுதியில ஏற்்படுததும் ்போதிப்புக்�்ள 
அறிநதீர்�ள். இந்தந்போல, மனி்த உ்டலின 
எல்லோ க்தோகு தி�ளிலும் அ்தன 
உறுப்பு�ளிலும் இ்ெ ்போதிப்்்ப 
ஏற்்படுததுகின்றன. உள்களடுக்�ப்்பட்்ட 
ம து வி ல  உ ள் ள  ' எ ்த ந ன ோ ல ' 
அனுநை்ப கை�ற்்போடு�ளிற்கு பின 
'�ோ்பனீர்கரோட்்ை்டோ�வும்' நீரோ�வும் 
மோற்்றப்்படும். ஒரு சிறி� ்பகுதி 'எ்தநனோல' 
எவவி்த மோற்்றமும் இனறி கெளிசசுெோை 
கை�ற்்போட்டின மூ்லம் கெளிந�ற்்றப்்படும் 
ெோ�னசைோரதி குடிததுவிட்டு ஓட்டினரோ? 
என்ப்்தக் �ண்்டறிெ்தற்கு '�ோெலது்்ற 
்போவிக்கும் மோனியும் அ்தன க்தோழிற்்போடும் 
ெோ�னைோரதியின இரத்ததில உள்ள 
எ்தநனோலின கைறி்ெ �ண்்டறிநது 
அ்தன மூ்லமோ� குறித்த �்ப்ர 
ைட்்டததிற்கு முன நிறுததி ்தண்்ட்ன்� 
க்பற்றுக்க�ோடுக்� உ்தவுகின்றது.

கெளிசசுெோை ெளியு்டன எ்தநனோல 
க ெ ளி ந � ெ று து  ந ்ப ோ ன று , 
வி�ர்்ெ, சிறுநீர்,  ்தோய்ப்்போல என்ப 
ெற்றின ஊ்டோ�வும் 'எ்தந னோல 
கெளிந�ற்்றப்்ப்ட்லோம்.

குருதிசசுற்ந்றோட்்டத க்தோகுதியில 
ஏற்்படுததும் ்போதிப்புக்�ள்

இ்த�ம், அ்தனு்டன இ்ணந்த  �ோடி, �ோளம்,  
மயிர்தது்ளக் குழோய்�ள் �ோவும் ஒரு 
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ெ்்லப் பினனல ந்போனறு உ்டல முழுெதும் 
வி�ோபிததுள்ளன. குருதியினூந்ட 
மனி்த அனுநை்ப கை�ற்்போடு�ளிற்கு 
ந்த்ெ�ோன ைததுணவு�ள், ஒட்சிைன, 
மருநது�ள், ஓநமோன, ஏ்ன� க்போருட்�ள் 
�்டத்தப்்படுகின்றன. அதது்டன அனுநை்ப 
க ்த ோ ழி ற் ்ப ோடு� ளி ன  � ழி வு � ளு ம் 
நு்ரயீரல, சிறுநீர�ம் ந்போன்றெற்றிற்கு 
எடுததுசகைல்லப்்படுகின்றன.

குருதி ஒரு ்போ�மோ� இருப்்ப்தோல இது 
ைோததி�ப்்படுகி்றது. அதது்டன இ�ததிலும், 
குருதிக் குழோய்�ளிலும் உள்ள அமுக்� 
மோற்்றததின மூ்லம் புவியீர்ப்பிற்கு 
எதிரோ�வும், ைோர்்போ�வும் இ்ெ 
கைலுத்தப்்படுகின்றன. மது்போவிக்கும் 
ஒருெரில 'எ்தநனோல' உ�ர்குருதி 
அமுக்�த்்த ஏற்்படுததுகின்றது. இது 
்தற்�ோலி�மோ�வும் நிரந்தரமோ�வும் 
ஒருெரில ஏற்்ப்ட்லோம்.

்படிப்்படி�ோ�, குடிக்கு அடி்மப்்பட்்டெரில 
உ�ர்குருதி அமுக்�ம் ஏற்்படுததும் 
்ப ோ தி ப் பு � ளு ம்  இ ்த �  து டி ப் பு 
ஒழுஙகீனங�ள் என்பன மூ்ள�்்றக் 

ந�ோணங�ளில, குருதிச சிறு்தட்டு�ளில 
்ப ோ தி ப் ் ்ப  ஏ ற் ்ப டு த ்த ,  அ ங கு 
குருதியு்்ற்தல ஏற்்படுததுகி்றது. இது 
்போரிைெோ்தம் / ்பக்�ெோ்தம் (Stroke) 
ஆகின்றது.

அந்தந்போல, இ்த�ததிற்கு குருதி 
விநிந�ோ�ம் கைய்யும் முடியுறு �ோடி�ளில 
(Coronary artery) ஏற்்படும் அ்்டப்பு�ள் 
இ்த� ்தோக்கு்த்லோ� (Ischemic Heart Disease) 
கெளிக்�ோட்்டப்்படுகின்றது.

அ த து ்ட ன  இ ்த �  ்த ் ை � ் ள 
்ப்லவீனப்்படுததி (Alcohol Myopathy), 
்த்ை�ள் கை�ழிழக்கும் நி்்லயில இ்த� 
துடிப்பு ஒழுஙகீனம் (Cardiac Arrhythmias) 
சி்ல நெ்ள�ளில உரி� ந�ரததில 
�ெனிக்�ப்்ப்டோ்த ந்போது மரணததில 
முடிெ்்டயும்.

அதி� மது்போெ்ன�ோல அதி� சிறுநீர் 
�ழிக்�ப்்படுெது்டன மது ்போவிக்கும் 
ஒருெர் ்போவிக்கும் நெ்ளயிலும், 

ஏ்ன� ந�ரங�ளிலும் உட்க�ோள்ளும் 
நீரின அளவு மி�க் கு்்றெோ� 
�ோணப்்படும். இதுவும் உ�ர் குருதி 
அமுக்�ததிற்குரி� �ோரணமோகும். 
சிறுநீர�ங�ளில ஏற்்படுகின்ற உ�ர்குருதி 

அமுக்�ம் அதது்டன நீரிழப்்போல சிறுநீர� 
கை�ழிழப்பு ஏற்்ப்ட ெோய்ப்புள்ளது. (Reral 
failture) அதது்டன ை்லநரோ�ம் (Diabetes) 
ஏற்்ப்டவும் ெோய்ப்புள்ளது.

மது்போெ்ன ்போலி�ல உணர்்ெ 
தூண்டும் நீடித ்த புணர்சசி்� 
ஏ ற் ்ப டு த து ம்  எ ன ்ப க ்த ல ்ல ோ ம் 
உண்்மக்கு மோ்றோன �ருதது�ளோகும். 
நீண்்ட �ோள் மது்போவிப்்பெர்�ளில 
மது்போெ்ன �ரம்புத க்தோகுதியிலும், 
ஓநமோன க்தோகுதி�ளிலும் ்போதிப்்்ப 
ஏ ற் ்ப டு த து ெ ்த ோ ல  ஆ ண் கு றி 
வி்்றப்ந்பறும் க்போறிமு்்றயு்டன 
ைம்்பந்தப்்பட்்ட தூண்்டல�ள் அ்த்ன 
க்தோ்டர்நது, �்டற்்பஞசு ந்போன்ற 
குருதிக்குழோய்�ளின விரிெ்்ட்தல, 
அ்தனுள் இரத்தம் ்போசைப்்பட்டு ஆண்குறி 

வி்்றப்ந்பறு்தல (Erection) என்பன 
நி�ழமுடி�ோது.

எனநெ அெரோல ்தனது ம்னவியு்டநனோ, 
� ோ ்த லி யு ்ட ந ன ோ  உ ்ட லு ்ற ் ெ 
்ெததுக்க�ோள்ள முடிெதில்்ல. 
இப்்போதிப்பு நிரந்தரமோனது மீளக் க�ோண்டு 
ெருெது �டினமோனது.

�ோலில உள்ள இரத்த குழோய்�ளிலும், 
�ரம்பு�ளிற்கு இரத்த விநிந�ோ�ம் 
கைய்யும் குழோய்�ளிலும் அ்்டப்பு 
ஏற்்படுெ்தோல �ோல�ளில வி்்றப்பு, எரிவு 
ந்போன்ற உ்போ்்த�ளிற்கு உட்்படுகின்றன 
(Peripheral Neuropathy) சி்ல நெ்ள�ளில 
�ோட்்பட்்ட புண்�ள் (Chronic wounds) 
ஏற்்ப்டவும் ெோய்ப்புள்ளது.
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க�ோள்ளுங�ள், அது ைரிந�ோ ்தெந்றோ 
எதுெோ� இருந்தோலும். அ்்த கைோல்லோமல 
மனதிந்லந� பூட்டி ்ெப்்ப்தோல மன 
அழுத்தம் ்தோன அதி�மோகும். �ோர் எனன 
நி்னப்்போர்�ள் இந்த ைமூ�ம் எனன 
கைோலலும் எனக்றல்லோம் நி்னப்்ப்்த 
நிறுததுங�ள். ைமூ�ம் எனறு ்தனி�ோ� 
எதுவுமில்்ல, எநந�ரமும் �ம்்மந� 
� ண்� ோணி த து க்  க � ோண் டிரு க் � . 
ைமூ�ம் என்பது �ோமும் �ம்்ம சுற்றி 
இருப்்பெர்�ளும் ்தோன. அெரெர்�ளுக்கு 
கைோந்த பிரசசி்ன�ளும் ந்த்ெ�ளும் 
உள்ளன. �ோம் �மது முடிவு�ளில 
உறுதி�ோ� இருக்� நெண்டும். �மக்கு 
இருக்கும் ந்த்ெ�்ளயும் �ோம் கைய்� 
நெண்டி� வி்டங�்ளயும் ைரி�ோன 
மு்்றயில ்��ோள நெண்டும். அவெோறு 
நீங�ள் கைய்்�யில மனஅழுத்தத்்த  
உ்்டதக்தறிநது அதிலிருநது கெளிெர 
முடியும்.
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உள்ள   மி� �ல்ல கைௌ�ரி�ங�ள் 
அப்ந்போது   இருக்�வில்்ல.

ஆ்பதது  மிகுந்த அப்பிர�ோணங�ளில 
�ல்லந்தோர் �ம்பிக்்�த து்ண�ோ� 
இருப்்போர் ெர்ணகு்லசிங�ம் மி� 
�ம்பிக்்��ோன ைோரதி, அெ்தோனமோன 
ைோரதி.

சி ்ல  ்ப � ண ங � ள்  இ ரவு  மு ழு 
ந�ரப்்ப�ணங�ள். சி்ல ்ப�ணங�ள் ்ப�ல 
்ப�ணங�ள்.

சி்ல நெ்ள�ளில இரவு ந�ரங�ளில 
கைலலும் இ்டங�ளில ்தங� நெண்டியும் 
ெரும்  ்பததிரமோ�வும் அதி �ெனதது்டன 
எம்்ம உரி�  இ்டததுக்கு உரி� 
ந�ரததிற்குக் க�ோண்டு நைர்ப்்போர் 
ைோரதி�ோ� மோததிரமனறி  ஒரு �ல்ல 
து்ண�ோ�வும்  �ண்்பரோ�வும்,  
�ல்லந்தோர் ்தம்பி�ோ�வும் கை�ற்்படுெோர்

கைலலும் ெழியில �்ளப்பு அ�ர்சசி 
நீங�க் �்்தததுக்க�ோண்டும் கைலநெோம்
அ ப் ந ்ப ோ து ்த ோ ன  அ ெ ர து 
அ � ்ல ப் ்ப ோ ர்் ெ ் � யு ம்  எதி லு ம் 
்பரிசசி�மும் ஆழமோன அறிவும் அெரி்டம் 
இருப்்ப்்த அறிநந்தன

1995க்கும் 2002 க்கும் இ்்டப்்பட்்ட �ோ்லம் 
கிழக்குப் ்பல�்்லக்�ழ� ெர்லோற்றின 
நைோ்த்னக் �ோ்லங�ள் ்பல�்்லக்�ழ�ம் 
்ப்ல பிரசை்ன�ளின ்ம�ததில 
இருந்தது.  மூ்டப்்படும் நி்்லயிற்கூ்ட 
இருந்தது. அக்�ோ்லங�ளில அஙகு 

்பணி�ோற்றி� �லவிைோரோ ஊழி�ர்�ளின 
்பங�ளிப்பும், விநை்டமோ� ெர்ணகு்லசிங�ம் 
ந்போனந்றோரின ்பங�ளிப்பும் மி� மி� 
அதி�ம்.

ந�ர்்ம,  உண்்ம  �்ட்ம உணர்வு  
அதி�ோரி�ளி்டம் மரி�ோ்்த  ்பணிவு 
என்பன  அெரி்டம் �ோன �ண்்ட 
குணோதிை�ங�ள்.

இெற்்்ற வி்ட அெரி்டம் எனக்குப் பிடித்த 
அம்ைம் அநி�ோ�ம் க்போறுக்� முடி�ோது 
குமுறும் அெரது உள்ளநம.

கிழக்குப்்ல�்்லக்க்ழ� ெளர்சசியில 
அதி� அக்�்்ற க�ோண்்டெர்.

்தோனுண்டு ்தன நெ்்ல உண்டு என 
இருநது வி்டோமல ்பல�்்லக்�ழ� 
அபிவிருததி நெ்்ல�ளிலும் ்பஙகு 
க�ோண்்டோர். 1997 �ளில ந்பரோசிரி�ர் 
சிெத்தம்பி்� ஓரிரு ெரு்டம் இஙகு 
்பணி�ோற்்ற அ்ழத திருநந ்தோம். 
ெர்ணகு்லசிங�ம் அெரின அனுக்�த 
க்தோண்்டரோனோர். ெர்ணகு்லசிங�ததின 
குணோதி ை�ங�ளோலும் அனபினோலும் 
�ெரப்்பட்்ட ந்பரோசிரி�ர் சிெத்தம்பி 
ெர்ணகு்லசிங�த்்த ்தம்பி ்தம்பி எனந்ற 
அ்ழத்தோர். சிெத்தம்பி அெர்�ளின 
ந்த்ெ�்ள நி்்றநெற்றும் �ண்ணனும் 
ஆனோர் ெர்ணகு்லசிங�ம்

ஒருமு்்ற எனது மனிவி�ோ்ர 
் ெ த தி � ை ோ ் ்ல யி ல 
அமனுமதிக்�நெண்டியிருந்த ைம�ததில 

ெர்ணகு்லசிங�ம் ்தன குடும்்பததில 
ஒருெர் ந்போ்ல அந்தரப்்பட்டு ஓடி ஓடிச 
கைய்்த உ்தவி�ள் எனக்கு ஞோ்ப�ம் 
ெருகின்றன.  எங�ளுக்கு மோததிரமல்ல 
எெருக்கும் அெர் இந்த உ்தவி�்ளச 
கைய்ெோர்.

ம ரு த து ெ  பீ ்ட ம ோன  க ை ௌக் கி � 
பீ ்ட ம்  ஆ ர ம் பி க் � ப் ்ப ட் ்ட  பி ன 
ெ ந ்த ோ று மூ ் ்ல யி லி ரு ந து  அ ெ ர் 
ம ட் ்ட க் � ள ப் பு க் கு  அ னு ப் ்ப ப் 
்பட்்டோர்   அஙகும் அெர் அ்னெரது 
மனங�்ளயும் �ெர்ந்தோர்

ெர்ணகு்லசிங�ம் கைன்ற ெோரம் ஓய்வு 
க்பற்்றோர்

இெ்ரப்ந்போன்ற அர்ப்்பணிப்பும் 
நை்ெயில அக்�்்றயும் க�ோண்ந்டோர் 
ஓய்வு க்பறுெது அநநிறுெனததிற்குப் 
க்பரும் இழப்ந்ப.

்தன ஓய்வு �ோ்ள மகிழசசியு்டனும் 
நி்்றவு்டனும் பிரந�ோைனதது்டனும் 
அெர் �ழிப்்போர்.   ்பல�்்லக்�ழ�ததில 
இருந்த்்தப்ந்போ்ல நி்்ற� நெ்்ல�ள் 
அெரது கிரோமமோன கிரோனகுளததிலும் 
அெருக்குக் �ோததிருக்கின்றன.

ெர்ணகு்ல சிங�த்்த அறிந்தெர்�ள் 
இ்்த உறுதி�ோ� அறிெோர்�ள்.

எனது இ்த� பூர்ெமோன ெோழததுக்�ள் 
ெர்ணகு்லசிங�ம்

அெர் எ்த்னயும் நைர்தது ்ெக்�வில்்ல, 
அெரது ந�ர்்ம அ்தற்கு அெ்ர 
அனுமதிக்�வில்்ல 1997 ஆம் ஆண்டு 
என  நி ் னக் கி ந ்ற ன  ந ம ோை ம ோன 
இரோணுெக்க�டுபிடி�ள் நி்்றந்த �ோ்லம் 
அெர் அப்ந்போது ்போரோளுமன்ற உறுப்பினரோ� 
இருந்தோரோ என்பது நி்னவில்்ல. ஒரு 
�ோள் க�ோ்ட க�ோ்டகென ஓடும் சி,ரி,பி ் ்லன 
்பஸ்ஸில �ோன க�ோழும்பு கைலகிந்றன. 
மக்�நளோடு மக்�ளோ� அெரும் எனனு்டன 
பிர�ோணம் கைலகி்றோர்

�்்தததுக்க�ோண்டு கைலகிந்றோம்

ஹ்பர்ணயில இ்றஙகி ஏறு்�யில 
அெரது �ோலில அடி்பட்டு இரத்தம் ெழிகி்றது 
அ்த்னயும் ்தோஙகிக்க�ோண்டு பிர�ோணம் 
கைய்கி்றோர்.

எம் பிக்�ள் ஆனதும் மி�ப்க்பரி� ெோனில 
கைோகுைோ�ப் பிர�ோணம் கைய்யும் இன்்ற� 
ஆட்�ளின ஞோ்ப�ம்்தோன இப்ந்போது 
ெருகி்றது. அெரது �்்டசிக்�ோ்லம் மி�வும் 
து�ரமோனது. உண்்மயும் ந�ர்்மயும் 
அர்ப்்பணமும்ம் அெருக்கு அளித்த்ெ 
்தனி்மயும் முது்மயும் ெறு்மயுநம. 
அெரது ்பரம்்ப்ர வீடும் விற்�ப்்பட்டு 
விட்்டது. ஆனோல அந்த வீட்்்ட ெோஙகி� 
மி�க்பரி� மனம் க�ோண்்ட அெரது மோணெர் 
அெர் இ்றந்த பி்றந� அந்த வீட்்்டத 
்தோன எடுப்்ப்தோ�க் கூறி�்மயினோல 
மட்்டக்�ளப்பில மததி� �லலூரிக்கு அருகில 
இருந்த  ்தனது ்ப்ழ� வீட்டில ்தனது ்ப்ழ� 
மரத்தள்போ்டங�ள் ,்ப்ழ� புத்த�ங�ள் 
,்ப்ழ� உடுப்பு�ள். ்ப்ழ� ்போததிரங�ள் , 
்ப்ழ� ந்போட்ந்டோக்�ளு்டனும்

்ப்ழ� நி்னவு�ளு்டன ்தனது இறுதிக் 
�ோ்லத்்தக் �ழிதது ெந்தோர் பிறினஸ் 
�ோசி�ோ்தர்’. சி்லர் அெ்ர இ்்டக்கி்்ட 
கைனறு ைநதிதது ெந்தனர் அடிக்�டி கைனறு 
ைநதிப்்பெர்�ளில �ோனும் என ம்னவியும் 
அ்டஙகுநெோம் ந்போ�ோவிட்்டோல உரி்மந�ோடு 
ந்போனில அ்ழதது“, “�ோன கைத்த 
பி்ற�ோ ெரப்ந்போகிறீர்�ள்” என்போர் ்தனது 
முது்ம்� முக்கி�மோ�த ்தனி்ம்�த 
்தனக்ந�யுரி� ்போணியில எம்மு்டன ்பகிர்நது 
க�ோள்ெோர்.

ெறு்ம்� அெர் ஒரு ந்போதும் ்பகிர்நது 
க�ோண்்டதில்்ல. அெரது ஆளு்ம அப்்படி.
அெர் இறுதிக்�ோ்லம் ெ்ர அெரு்டனோன 
க்தோ்டர்பு எனக்கு ெோழக்்�யின இனகனோரு 
்பக்�த்்தக் �ற்பிததிருக்கி்றது. இருந்தந்போது 
பு�ழமிக்� ஆசிரி�னோ� இருநது, �ற்பித்த 
அெர் ்தன இ்றப்பிலும் எமக்குக் �ற்பிக்கி்றோர்.
நைர் கைத்த பி்ற�ோ ெரப்ந்போகிறீர்�ள் எனப் 
நீங�ள் ந்போனில ந�ட்பீர்�ள்.

எனன து�ரம்!

இப்ந்போது �ோன கெளியில நிற்கிந்றன 
உ்டநன ெர முடி�ோ்த நி்்ல.

உங�ள் இறுதி ஊர்ெ்லததில �்லநது 
க�ோள்ள முடி�ோ்த நி்்ல.கைத்தபி்றகும் 
உங�்ளக்�ோண ெரவில்்லந� என்ற 
து�ரம் மன்்த இருள்ந்போ்ல அப்பிக் 
கி்டக்கி்றது.

கைனறு ெோருங�ள் நைர்.
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இவெோறு �ோல்பந்தோட்்டம் எனும் 
வித்்தயூ்டோ� மட்்டக்�ளப்பிற்கு பு�ழ 
க்பற்றுத ்தந்த ஒப்்பற்்ற வீரனோ�த தி�ழந்த 
திரு க�னடி்�ப் ்பற்றிக் ந�ட்்டறிநது 
அெ்ரப் ந்போல ்பயிற்சி க்பற்்றோல 
ைம�ோ்லததில மட்டு ��ர் வீரர்�ள் நமலும் 
விருததி க்பற்றுத தி�ழெர் என்பது 
உறுதி�ோனது.

குறித்த மனுக்�ளுக்கு எதிரோ� �்டந்த 
�ெம்்பர் 13 ஆம் தி�தி இ்்டக்�ோ்லத 
்த்்டயுத்தரவு பி்றப்பிததிருந்தந்போது 
மூனறு நீதி�ரைர்�நள விைோர்ண�்ள 
�்டததியிருந்த்ம குறிப்பி்டத்தக்�து.

அந்தநெ்ள, அரசி�ல �ோப்பின 
பிர�ோரம் உ�ர் நீதிமன்றத தீர்ப்்்ப 
எற்� நெண்டும் என்ற அெசி�ம் 
ஜ ன ோதி ்ப தி க் கு  இ ல ் ்ல  என 
மகிந்த ்தரப்பு உறுப்பினர் திநனஸ் 
குணெர்த்தன கூறியுள்ளோர்.

�ோ்டோளுமன்றத்்தக் �்்லதது 
க்போதுத ந்தர்்தல ஒன்்ற �்டத்த்லோமோ, 
இல்்ல�ோ என்பது குறிதது ைர்ெஜன 
ெோக்க�டுப்பு �்டததும் அறிவிப்பு 
ஒன்்ற ஜனோதி்பதி ்மததிரி்போ்ல 
சிறிநைன கெளியிடுெோர் என உள்ள�த 
்த�ெல�ள் கூறுகின்றன.

மட்்டக்�ளப்பு �ோத்தோனகுடி பிரந்தைததில 
இருநது �லமு்ன பிரந்தைததிற்கு க்டோல 
பீன ர� ெோன ஒனறில �ோ்ல்ரக் கிந்லோ 
�ஞைோ்ெ எடுததுச கைன்றெர்�்ள 
க ்ப ோ லி ை ோ ர்  து ர த தி ச  க ை ன று 
�ளுெோஞசிக்குடி பிரந்தைததில ்ெதது 
்�து கைய்்த ைம்்பெம்  பு்தனகிழ்ம 
முற்்ப�ல 11 மணிக்கு இ்டம்க்பற்றுள்ள்தோ� 
�ளுெோஞசிக்குடி க்போலிைோர் க்தரிவித்தனர்.
�ளுெோஞசிக்குடி ந்போக்குெரதது க்போலிைோர் 
�ளுெோஞசிக்குடி பிரந்தைததில வீதி 
நைோ்த்ன �்டெடிக்்�யில ைம்்பெதினமோன 
இனறு முற்்பல ஈடு்பட்டுக் க�ோண்டிருந்தனர். 
இந்த நி்்லயில �ோத்தோனகுடி பிரந்தைததில 
இருநது �லமு்ன ந�ோக்கி கைன்ற 
க்டோலபீன ர� ெோன ஒன்்ற க்போலிைோர் 
நிறுததுமோறு  ைமிக்்� �ோண்பித்தனர். 
ஆனோல குறித்த ெோன க்போலிைோரின 
ைமிக்்�்� மீறி ்தப்பி ஓடியுள்ளது. 
இ்த்ன�டுதது ந்போக்குெரதது க்போலிைோர் 
ஏ்ன� க்போலிைோருக்கு குறித்த ெோன 
க்தோ்டர்்போ� ்த�ெல க்தரிவிததுவிட்டு,  
ெோ்ன பினக்தோ்டர்ந து துரத திச 
கைன்றந்போது �ளுெோஞசிக்குடி பிரந்தை 
கை�்ல� ்பகுதியில ்ெதது ெோ்ன 
க்போலிைோர் ெழிமறிதது ம்டக்கி பிடிதது 
நைோ்த்னயிட்்ட ந்போது, ெோனில ம்்றதது 
எடுததுச கைல்லப்்பட்்ட�ஞைோ்ெ மீட்்டதுன 
4 ந்ப்ர ்�து கைய்்தனர். இச ைம்்பெததில 
்�து கைய்�ப்்பட்்டெர்�ள் 18 க்தோ்டக்�ம் 20 
ெ�து்ரயி்லோனெர்�ள் எனவும் இெர்�ள் 
�ோத்தோனகுடி்�ச நைோர்ந்தெர்�ள் எனவும் 
க்போலிைோரின ஆரம்்ப விைோர்ணயில 
க ்த ரி � ெ ந து ள் ள து ்ட ன  ் � து 
கைய்்தெர்�்ள விைோர்ணயின பினனர் 
நீதிமனறில ஆஜர்்படுத்த �்டெடிக்்� 
எ டுக் � ப் ்ப ட் டு ள் ள்த ோ�  க ்ப ோ லி ை ோ ர் 
க்தரிவித்தனர். 
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