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Piu®..தமிழறிஞர் ஒருவர், 

ததருவில் தென்று 
த�ொண்டிருநதொர்...

தனியொர் நிறுவனங�ளின் 
�ல்வி நடவடிக்��ளில் 
மொந�ர ெ்ை 
த்ையிட்டுள்ளது....

நொன் ெற்றுப் ை்ழயவன். 
எனது ைொடெொ்ையும் அதன் 
ஆெொன்�ளும்...

தெல்ை ம்ழயும் நீ ..சின்ன 
இடியும் நீ. என் அன்ைொன தெல்ை 
ம�ள,
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இைங்�யின் 29 உறுப்பினர்�்்ளக 
த�ொண்ட புதிய அ்மசெர்வ ஜனொதிைதி 
்மத்திரிைொை சிறிசென முன்ைொ�ப் 
ைதவிசயற்்றது.

ஆ ன ொ லு ம் ,  பி ர த ம ர்  ர ணி ல் 
விககிரமசிங�வினொல் பிசரரிக�ப்ைட்ட 
தையர்�ளில் சிைரது தையர்�்்ள, 
அ்மசெர்�்ளொ� நியமிக� ஜனொதிைதி 
மறுத்துவிட்டதொ�த் ததரிகி்றது. இது 
குறித்து இருவருககும் இ்டயில் நீண்ட 
சநரம் �ைநது்ரயொடல் நடநததொ�வும், 
ஆனொலும் 29 சைருககு மொத்திரசம 
ஜனொதிைதி அனுமதி வழஙகியதொ�வும் 
கூ்றப்ைடுகின்்றது.

புதிய அ்மசெர்�ள விைரம் வருமொறு.

1.     ரணில் விககிரமசிங� -- பிரதமர், 
சதசியக த�ொள்�, தைொரு்ளொதொர 
விவ�ொரம், புனர்வொழ்வு மீளகுடிசயற்்றம், 
வட மொ�ொண அபிவிருத்தி, ததொழில் 

இ்டக�ொைக �ணககு அறிக்� 
தவளளியன்று நொடொளுமன்்றத்தில் 
ெமர்பிக�ப்ைட உள்ளதொ� ைொரொளுமன்்ற 
வட்டொரங�ள ததரிவித்துள்ளன. 

இ்டக�ொை �ணககு அறிக்�்ய 
நி்்றசவற்றிக த�ொண்டொல் மொத்திரசம 
ஜனவரி மொதம் 1 ஆம் தி�தி முதல் அரெ 
தெைவு�்்ள ெரியொன மு்்றயில் 
சமற்த�ொள்ள முடியும்.

எதிர்வரும் 3 மொத �ொைப் ைகுதிக�ொன 
அரெொங�த்தின் தெை்வச ெமொளிப்ைதற்கு 
என இநத இ்டக�ொை �ணககு அறிக்� 
ெமர்ப்பிக�ப்ைடுகின்்றது.

உை�ப் தைொரு்ளொதொர நி்ை்ம மற்றும் 

சதசிய நீர் வழங�ல் வடி�ொை்மப்புச 
ெ்ையின் மட்டக�்ளப்பு பிரொநதிய 
மு � ொ ் ம ய ொ ்ள ர்  அ லு வ ை � ம் , 
குச்ளொரின் அ�ற்றும் மற்றும் இதர நீர் 
வடி�ட்டி�்்ள விற்ை்ன தெய்யும் 
எநததவொரு நிறுவனத்திற்கும் அத்ன 
விற்ை்ன தெய்வதற்கு எதுவித 
சிைொரிசும் வழங�வில்்ை என்று அதன் 
மட்டக�்ளப்பு பிரொநதிய மு�ொ்மயொ்ளர் 
த ை ொ றி யி ய ை ொ ்ள ர்  டி . ஏ . பி ர � ொ ஷ் 

ையிற்சி, தி்றன் அபிவிருத்தி மற்றும் 
இ்்ளஞர் விவ�ொரம்.

2 .     ஹரின் தைர்ணொண்சடொ 
- - ததொ்ைத்ததொடர்பு, டிஜிட்டல் 
உ ட் � ட் டு ம ொ ன ம் ,  த வ ளி ந ொ ட் டு 
சவ்ைவொய்ப்பு மற்றும் வி்்ளயொட்டு.

3.     சஜொண் அமரதுங� -- சுற்றுைொ 
அபிவிருத்தி, வன விைஙகு�ள மற்றும் 
கிறிஸதவ விவ�ொரம்.

4.     �ொமினி ஜயவிககிரம தைசரரொ -- 
புத்தெொென மற்றும் வடசமல் மொ�ொண 
அபிவிருத்தி.

5.     மங�்ள ெமரவீர -- நிதி மற்றும் ஊட�ம்

6.     ைகஸமன் கிரிதயல்ை -- தைொது 
நிறுவனங�ள, �ண்டி ைொரம்ைரியம் மற்றும் 
�ண்டி அபிவிருத்தி.
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தற்தைொழுது இைங்�யில் உள்ள 
தைொரு்ளொதொர சூழ்நி்ை ததொடர்பில் 

�வனத்திற் த�ொண்டு வழங�ககூடிய 
ஆ � க கூ டி ய  நி வ ொ ர ண த் ் த ப் 
தைொதுமக�ளுககுப் தைற்றுக த�ொடுக� 
பிரதமர் ரணில் விகரமசிங� நடவடிக்� 
சமற்த�ொண்டுவருகின்்றொர்.

ததரிவித்துள்ளொர்.

இ வ் வி ட ய ம ொ �  அ வ ர்  ச ம லு ம் 
ததரிவித்துள்ளதொவது. ‘அண்்மக 
�ொைமொ� நீர் வழங�ல் ெ்ையின் 
இைசசி்ன அல்ைது நீர் தொஙகியுடனொன 
ை ட ம்  ம ற் று ம்  ெ ் ை யி ட மி ரு ந து 
அனுமதி தைற்றுகத�ொண்டவொ்றொன 
வ ொ ெ � ங � ள  த ை ொ றி க � ப் ை ட் ட 
ைதொ்��ள மற்றும் துண்டுப்பிரசுரங�ள 
விநிசயொகிக�ப்ைட்ட்ம �ண்டறியப் 
ை ட் டு ள்ளது டன்  அ த ் ன  ச ம ற் 
த�ொண்டவர்�ளுக த�திரொ� உரிய 
நடவடிக்��ளும் முன்தனடுக�ப்ைட்டு 
வருகின்்றன.
சமலும் சதசிய நீர் வழங�ல் ெ்ையொனது 
இைங்�யின் தர நிர்ணயம் (SLS 614:2013) 
மற்றும் ெர்வசதெ தர நிர்ணயம் (ISO:2008) 
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ம ொ வ ட் ட  த ெ ய ை � ம் ,  ெ மூ � 
செ்வ�ள தி்ணக�்ளம் மற்றும் 
அங�வீனமுற்ச்றொரு�க�ொன சதசிய 
தெயை�மும் இ்ணநது நடத்தும் 
ெர்வசதெ மொற்றுத்தி்றனொளி�ள தின நி�ழ்வு 
எதிரவரும் 24ஆம் தி�தி திங�ட்கிழ்ம  
ைொ்ை 9.30 மணிககு மட்டக�்ளப்பு ்வ.எம்.
சீ.ஏ. மண்டைத்தில் ந்டதை்றவுள்ளது. 

அங�வீனமுற்்ற நைர்�்்ள வலுவூட்டுதல், 
உளவொஙகுதல் மற்றும் ெமத்துவத்தி்ன 
உறுதிப்ைடுத்துதல் என்்ற ததொனிப்தைொருளில் 
ந்டதைறும் ெர்வசதெ மொற்றுத்தி்றனொளி�ள 
தின நி�ழ்வில் ைொடெொ்ை�ளில் 
தி்ற்ம�்்ளக�ொண்பித்த, சைொட்டி�ளில் 
தவற்றி ஈட்டியவர்�ளுககும் ைரிசில்�ள 
வழங�ப்ைடவுள்ளன. 

நி�ழ்வில், 2018ஆம் ஆண்டு ந்டதைற்்ற 
5ம் தரப் புை்மப்ைரிசில் ைரீட்்ெயில் 
தி்ற்ம்ய தவளிப்ைடுத்திய, 2017ம் 
ஆண்டில் �.தைொ.த ெொதொரண தரப் 
ைரீட்்ெயில் தி்ற்ம்ய தவளிப்ைடுத்திய 
மட்டக�்ளப்பு மொவட்ட மொற்றுத்தி்றனொளி�ள 
த�ௌரவிப்ைடவுள்ளனர். 

அத்துடன், 2016. 2017ம் ஆண்டு�ளில் 
ை ல் � ் ை க � ழ �  அ னு ம தி ் ய ப் 
தைற்றுள்ளவர்�ள ததரிவு தெய்யப்ைட்டு 
25000 ரூைொ தைறுமதியொன ைணப்ைரிசில்�ள 
வழங�ப்ைடவுள்ளதொ�வும் மொவட்ட ெமூ� 
செ்வ�ள பிரிவு ததரிவித்துள்ளது.

அசத சநரம், மொற்றுத்தி்றனொளி�ளுக�ொன 
சதசிய தட�்ள வி்்ளயொட்டு விழொவில் 
சதசிய ரீதியில் தவற்றிதைற்்ற வீர 
வீரொங�்ன�ளுககு தைொ 5000 ரூைொ 
தையுமதியொன ைணப்ைரிசு, சுயெகதி 
அபிமொனி நி�ழ்வில் மட்டக�்ளப்பு மொவட்ட 
உதயம் விழிப்புைனற்ச்றொர் ெங�த்திற்கு 
ரூைொ 5000 தைறுமதியொன ைணப்ைரிசும் 
வழங�ப்ைடவுள்ளது. 
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நர்த்தன ைவனம் நொட்டியொையத்தின் 
ஒளிவிழொ மி�வும் ச�ொைொ�ைமொ� 
ந்டதைற்்றது.

 நர்த்தன ைவனம் நொட்டியொையத்தில் அதன் 
ஸதொை�ர், திருமதி. ஷர்மிைதொ பிரைொ�ரன் 
அவர்�ள த்ை்மயில் மண்மு்ன வடககு 
�ைொெொர மத்திய நி்ையத்தில் ந்டதைற்்ற 
நி�ழ்வில், �ைொெொர உத்திசயொ�த்தர் 
திருமதி. அமலின் ரஞ்சித்துமொர் அவர்�ள 
அதிதியொ�க �ைநது சி்றப்பித்தொர் .
இவ்விழொவில் 60திற்கு சமற்ைட்ட 

மொணவர்�ள �ைநது த�ொண்டிருநதனர். 
இதில் ைொைன்பி்றப்்ை �ருப்தைரு்ளொ�க 
த�ொண்டு ைை நடனங�ளும் ைொடல்�ளும் 
இடம்தைற்்றன. இவற்்்ற தநறிப்ைடுத்தி, 
அரஙச�ஙறியவர் நொட்டியொையத்தின் 
ஸதொை�ர் 

'நொட்டிய பூஷணி'திருமதி. ஷர்மிைதொ 
பிரைொ�ரன்.
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7.     ரவூப் ஹககீம் -- ந�ர திட்டமிடல், நீர் 
விநிசயொ�ம் மற்றும் உயர் �ல்வி.
8.     திைக ஜன� மொரப்ைன -- 
தவளிவிவ�ொரம்.
9.     ரொஜித செனரட்ண - சு�ொதொரம் மற்றும் 
சுசதெ ்வத்தியம்.
10.  தமொஹமட் ஹசீம் தமொஹமட் �பீர் - 
தநடுஞ்ெொ்ை�ள, வீதி அபிவிருத்தி 
மற்றும் தைற்ச்றொலிய வ்ள அபிவிருத்தி.
11.  ரஞ்சி மத்துமைண்டொர -- தைொதுநிர்வொ�ம் 
மற்றும் இடர்�ொை மு�ொ்மத்துவம்.
12.  ஹயநத �ருணதிை� -- �ொணி மற்றும் 
நொடொளுமன்்ற மறுசீர்மப்பு.

13.  ெஜித் பிசரமதொஸ -- வீட்மப்பு மற்றும் 
�ைொெொர விவ�ொரம்.
14.  அர்ஜுன ரணதுங� -- சைொககுவரத்து 
மற்றும் விமொனப் சைொககுவரத்து.
15. ரவி �ருணநொயக� -- ெகதி, வலு மற்றும் 
வணி� நிறுவன அபிவிருத்தி
16. வஜர அசைவர்த்தன -- உளநொட்டு மற்றும் 
உளவிவ�ொர மற்றும் மொ�ொண ெ்ை�ள 
மற்றும் உளளூரொட்சி.
17. ைொட்டொளி ெம்பி� ரணவொக� -- தைருந�ர 
மற்றும் சமற்கு அபிவிருத்தி.
18. நவீன் திஸொநொயக�ொ -- தைருநசதொட்ட 
்�த்ததொழில்.
19. ைழனி தி�ொம்ைரம் -- ம்ைநொட்டு புதிய 

கிரொமங�ள, உட்�ட்ட்மப்பு மற்றும் ெமூ� 
அபிவிருத்தி.
20. ெநதிரொணி ைண்டொர -- தைண்�ள 
மற்றும் குழந்த�ள விவ�ொரம் மற்றும் 
வ்றள வைய அபிவிருத்தி.
21. பி. ஹரிென் -- விவெொயம், கிரொம 
தைொரு்ளொதொர விவ�ொரம், �ொல்ந்ட 
அபிவிருத்தி, நீர்ப்ைொென மற்றும் மீன்பிடி 
மற்றும் �டல் வ்ள அபிவிருத்தி.
22. தைதொ அத்துகத�ொர்ள -- நீதி மற்றும் 
சி்்ற மறுசீர்மப்பு.
23. அகிை விரொஜ �ொரியவெம் -- �ல்வி
24. அப்துள ஹலீம் மு�மட் ஹசீம் -- 
தைொல் செ்வ�ள மற்றும் முஸலிம் மத 
விவ�ொரம்.

25. ெொ�ை ரட்ணொநக� --- து்்றமு�ங�ள 
மற்றும் �ப்ைல் மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி.
26. மசனொ �சணென் -- - சதசிய 
நல்லிணக�ம், அரெ �ரும தமொழி, ெமூ� 
முன்சனற்்றம் மற்றும் இநது மத விவ�ொரம்.
27. தயொ �மச� --- ததொழில், ததொழிற்ெங� 
உ்றவு�ள மற்றும் ெமூ� வலுவூட்டல்.

28. மலிக ெமரவிககிரம --- அபிவிருத்தி 
தநதிசரொைொயங�ள, ெர்வசதெ வணி�ம் 
மற்றும் விஞ்ஞொனம், ததொழில்நுட்ைம் 
மற்றும் ஆய்வு�ள.

29. அப்துள றிெொத் ைதியுதீன் - - - 
்�த்ததொழில் மற்றும் வர்த்த�ம், 
நீண்ட�ொைமொ� இடம்தையர்நசதொருக�ொன 
மீளகுடிசயற்்றம் மற்றும் கூட்டு்றவு 
அபிவிருத்தி.
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ஆகியவற்றின் நியமங�ளுகச�ற்ை நீ்ர 
சுத்தி�ரித்து வழஙகுவதனொல் 

அநத நீரிலுள்ள குச்ளொரி்னசயொ 
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அல்ைது ஏ்னய �னிமங�்்ளசயொ 
அ�ற்்ற சவண்டிய எதுவித சத்வயும் 
இல்்ை என்ைசதொடு, இது குறித்த 
வி ட ய த் தி ல்  த ை ொது ம க � ள  மி � 
அவதொனமொ� இருககுமொறும்’ அவர் 
குறிப்பிட்டுள்ளொர்.
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மட்டக�்ளப்பு மொந�ர எல்்ைககுள உள்ள 
மொணவர்�ளின் சுவொத்தியம் மற்றும் 
ைொது�ொப்பு ஆகியவற்்்ற உறுதிப்ைடுத்தும் 
சநொககில் தனியொர் நிறுவனங�ளின் 
�ல்வி நடவடிக்��ளில் மொந�ர ெ்ை 
த்ையிட்டுள்ளது.

மொர்�ழி மொதத்தில் குறிப்பிட்ட �ொைப் 
ைகுதியில் மொணவர்�ளுககு தனியொர் 
�ல்வி நிறுவனங�ள விடுமு்்ற வழங� 
சவண்டும் என்று அது உத்தரவிட்டுள்ளது. 
இநதக �ொைப்ைகுதியில் அரெொங� 
�ல்வி நிறுவனங�ள மொணவர்�ளுககு 
வழ்மயொ�சவ விடுமு்்ற வழஙகுவது 
வழக�ம்.

அத்துடன், தனியொர் �ல்வி நிறுவனங�ள 
தமது �ல்வி �ற்பிககும் நி்ையங�ளில் 
சுவொத்திய நி்ை்ய உறுதி தெய்த 
பின்னர் மீண்டும் �ல்வி நடவடிக்��்்ள 
ததொடர சவண்டும் என்னும் தீர்மொனத்்த 
மொந�ர ெ்ை நி்்றசவற்றியுள்ளது.

இது ெரியொ, தவ்றொ என்று ைைதரப்பிடம் 
அரங�ம் ஆசிரிய பீடம் சைசியது. 
ைத்திரி்�யின் ஆசிரியர் என்்ற வ்�யில் 
எனககு தனிப்ைட்ட அபிப்பிரொயம் இநத 
விடயத்தில் இருககின்்ற சைொதிலும், 
எனது தனிப்ைட்ட முடிவு இநத விடயத்தில் 
ைொதிப்்ை ஏற்ைடுத்தககூடொது என்்ற 
�ொரணத்துக�ொ�, ைை தரப்பிடமும் 
�ைநதொசைொசித்த பின்னசர இநதக 
குறிப்்ை நொன் இஙகு எழுதுகின்ச்றன்.

மொந�ர ெ்ையின் இநத நடவடிக்�்ய 
தைொதுமக�ள ைைரும் ைொரொட்டசவ 
தெய்திருககி்றொர்�ள. �.தைொ.த. ெொதொரண 
தர ைரீட்்ெ முடிநதவுடன் உடனடியொ� 
த னி ய ொ ர்  � ல் வி  நி று வ ன ங � ள 
ந டவ டி க ் � ் ய  ஆ ர ம் பி ப் ை ் த 
அதி�மொன தைற்ச்றொர் எதிர்ககி்றொர்�ள. 
இது அநதக �ல்வி நிறுவனங�ள ைணம் 
செர்ப்ை்த மனதில் த�ொண்ட நடவடிக்� 
என்ச்ற அவர்�ள விமர்சிககி்றொர்�ள.

இநத விடயத்தில் மொந�ரெ்ையின் 
இநத நடவடிக்�்ய எதிர்ககும் 
மி�சசிறிய தரப்பு கூறும் வொதம், ‘உயர்தர 
ைரீட்்ெக�ொன சைொட்டி �ொரணமொ� 
ஏ்னய ைகுதி மக�ச்ளொடு சைொட்டி சைொட 
சவண்டியுள்ளது மற்றும் ைொடத்திட்டத்்த 
முடிக� �ொை அவ�ொெம் சைொதொது’ 
என்ை்வயொகும்.

ஆனொல், இநத வொதங�்்ள ஆதரிக� 
எம்மொல் முடியவில்்ை. ைொடத்திட்டத்்த 
முடிக� �ொை அவ�ொெம் சைொதொது 
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என்்றொல் அத்ன மொற்்ற அல்ைது 
கு்்றக� முயற்சிக� சவண்டும். அதற்கு 
உரிய திட்டம் சவண்டும். அ்தவிடுத்து 
மொணவர்�ள மீது  எத்னயும் திணிக� 
முயல்வது ஆைத்து. மொணவர்�ள 
என்ைவர்�ள உண்்மயில் அ்ரக 
குழந்த�ள. அவர்�்ளது குழந்தப் 
பிரொயத்்த மதிக� சவண்டும். அது 
சைொதுமொன நிதொனமொ�, நின்மதியொ� 
�ழிய சவண்டியது அவசியம். இப்ைடியொன 
திணித்தல்�ள, அ்ளவுககு அதி�மொன 
�ல்வி உட்புகுத்தல்�ள அவர்�்்ள 
சவத்னககு உள்ளொககும். உண்்மயில் 
அப்ைடிச தெய்வது ஒரு வ்�யில் மனித 
உரி்ம மீ்றலும் கூட.

இன்னுதமொரு விடயத்்தயும் இஙகு 
குறிப்பிட சவண்டியுள்ளது. மொணவர்�ள 
மத்தியில் வி்்ளயொட்டு மற்றும் ஏ்னய 
உடற்ையிற்சிக�ொன நடவடிக்��ள 
கு்்றநது சைொய்விட்டன என்ைது 
இன்னுதமொரு குற்்றசெொட்டு. இத்னயும் 
த வி ர்க �  ச வ ண்டு ம்.  இ த ற் � ொ� 
வொரத்தில் ஒருநொ்ளொவது �ட்டொயமொ� 
ம ொ ண வ ர் � ளு க கு  ஓ ய் வு ந ொ ்ள ொ � 
ஒதுக�ப்ைட சவண்டும்.

தனியொர் வகுப்பு�ளின் ஆசிரியர்�ள 
இநத தனியொர் வகுப்பு�ள மூைம் 
(இவர்� ளில் தைரும்ைொைொச னொர் 
அ ர ெ  ை ள ளி க கூ ட ங � ளி லு ம் 
�ற்பிப்ைவர்�ள) ைட்ெக �ணககில் 
ைணம் ெம்ைொதிககின்்றொர்�ள என்றும் 
ஆ�சவ அத்ன அவர்�ள இழக� 
விரும்ைொ்மசய, 365 நொளும் வகுப்பு�்்ள 
்வக� அவர்�்்ள தூண்டுகின்்றது 
என்றும் குற்்றசெொட்டு உண்டு. அதற்�ொ� 
மொணவர்�ளின் குழந்தப் ைரொயத்்த 
ைணயம் ்வக� முடியொது.

அடுத்தது அரெொங� மற்றும் தனியொர் 
ைளளி�ள மற்றும் வகுப்புக�ளில் 
மொணவர்�ளுககு சுவொத்தியமொன 
இடங�்்ள ஒதுககுதல் ெம்ைநதப்ைட்ட 
விடயம். இஙகு மட்டக�்ளப்பு மொந�ரிசைசய 
த�ரக த�ொட்ட்��ளில் வகுப்புக�ள 
நடப்ை்த நொன் ைொர்த்திருககின்ச்றன். 
இநத �ொற்ச்றொட்டம் இல்ைொத த�ரக 
த�ொட்ட்� வகுப்புக�ள மொணவர்�்்ள 
வொழ் நொ்்ளககு சு�வீனமுற்்றவர்�்ளொ� 
மொற்றிவிடும் ஆைத்தொன்வ. அது 
�ல்விககு ைொது�ொப்ைற்்ற சூழ்நி்ைசய. 
இ்வ அ�ற்்றப்ைட சவண்டும் அல்ைது 
அப்ைடியொன �ல்வி நிறுவனங�ள த்ட 
தெய்யப்ைட சவண்டும். இநத வெதி�ளில் 
குடிதண்ணீர் மற்றும் மைெை கூட 

வெதி�ளும் அடக�ம்.

அடுத்தது ஏ்னய ைகுதி மொணவர்�ளுடன் 
சைொட்டி சைொட சவண்டியுள்ளசத என்்ற 
விவ�ொரம். உண்்மதொன். சைொட்டிப் 
ைரீட்்ெ அதீ த பிரசசி்னயொ� 
உருதவடுத்துள்ள்ம உண்்மசய. 
ஆனொல், இவ்வ்ளவு நொளும் அ்ளவுககு 
அதி�மொன நொட்�ள ரியூென் நடத்தி, 
அ்ளவுககு அதி�மொன ததொ்�்ய 
� ட் டண ம ொ� ச  த ெ லு த் தி ,  எ ந த 
அ்ளவுககு மட்டக�்ளப்பு மொணவர்�ளின் 
ைல்�்ைக�ழ� அனுமதி்ய இநத 
தனியொர் நிறுவனங�்ளொல் அதி�ரிக� 
முடிநதிருககின்்றது என்ைதற்கு ஏதொவது 
ஆதொரம் இருககின்்றதொ?

அதுமொத் திரமல்ை, இன்னுதமொரு 
அடிப்ை்டக ச �ளவியும் இஙகு 
இருககி்றது. ைை ச�ொடி ரூைொய்�ள 
மக �ள வரிப்ைணத்்த தெைவு 
த ெ ய் து ,  மி � ப் த ை ரி ய  ஒ ரு 
�ல்வித்தி்ணக�்ளத்்த உருவொககி, 
அதன் மூைம் இைவெமொ� மொணவர்�ளுககு 
�ல்வி வழங� ஏற்ைொடு தெய்தும், இநத 
இைவெக �ல்வி தைறும் அ்னத்து 
மொணவர்�ளும் தனியொர் ரியூென்�ளுககு 
த ெ ன் ்ற ொ ல் த ொ ன்  ை ரீ ட் ் ெ யி ல் 
தவற்றி தை்ற முடியுதமன்்றொல், 
இ ந த க � ல் வி த் தி ் ண க � ்ள த் தி ன் 
நடவடிக்� அடிப்ை்டயிசைசய சதொல்வி 
என்று ஆகிவிடொதொ? இநத அடிப்ை்டப் 
பிரசசி்ன்ய தீர்க� ஏன் இவ்வ்ளவு 
நொளும் நடவடிக்� எடுக�ப்ைடவில்்ை?

மொணவர்�ளின் �ல்வி நடவடிக்�யில் 
மொந�ர ெ்ைககு இருக�ககூடிய 
அ தி � ொ ர ம்  மி � க கு ் ்ற வ ொ கு ம் . 
� ல் வித் தி் ணக � ்ளத் துககு த் தொன் 
அது ததொடர்பில் அதி� அதி�ொரம் 
இருககி்றது. ஆனொல், தனியொர் வணி� 
நடவடிக்�யுடன் ெம்ைநதப்ைட்ட மி�ச 
சிறு அதி�ொரத்்த ்வத்துகத�ொண்சட 
மொந�ர ெ்ை இவ்வ்ளவு தொக�த்்த 
ஏ ற் ை டு த் த  மு டி யு த ம ன் ்ற ொ ல் , 
இது மொதிரியொன விடயங�ளில் 
அதி� அதி�ொரத்்தக த�ொண்ட 

�ல்விய்மசசும், �ல்வித்தி்ணக�்ளமும் 
திட்டமிட்டுச தெயற்ைட்டொல் இன்னும் 
எவ்வ்ளசவொ அதி�மொன ெொத�மொன 
த ொ க � த் ் த  ம ொ ண வ ர் � ளி ன் 
� ல் வி யி ல்  ஏ ற் ை டு த் த ை ொ ச ம . 
மொந �ர  ெ ்ை நடவடிக ்� ்ய 
ந ொ மு ம்  எ ச ெ ரி க ் � யு ண ர் வு ட ன் 
ைொரொட்டுகின்ச்றொம். �ல்வி அ்மசசு தனது 
திட்டங�்்ள சமம்ைடுத்தி மொற்்றங�்்ள 
த�ொண்டு வரட்டும்.

இறுதியொ�, இப்ைடியொன �ட்டு்ர்ய 
எ ழு து வ த ொ ல்  த னி ய ொ ர்  � ல் வி 
நி்ையங�ள “அரங�ம் தெய்தி�ள” 
ைத்திரி்�யின் மீது ச�ொைம் த�ொள்ளைொம். 
எமககு வி்ளம்ைரங�்்ள வழஙகுவ்த 
அ்வ தவிர்க�ைொம். அதற்�ொ� 
மக�ளுககு நல்ைது என்று ைட்ட்த நொம் 
தெொல்ைொமல் இருக� முடியொது. இனியும் 
அ்தக �டு்மயொ�ச தெொல்ைசவ 

தெய்சவொம். அத்னயும் தொண்டி நல்ை 
இதயம் த�ொண்ட தனியொர் �ல்வி 
நிறுவனங�ள இருககுமொயின் அ்வ 
எமககு வி்ளம்ைரங�்்ள தரட்டும். அ்வ 
சைொதும்.
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மட்டக�்ளப்பு 
திருப்தைருநது்்றயில் 
�ொணி விற்ை்னககு 

உண்டு. 

ததொடர்பு :  071 6165785
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(தமிழர்- முஸலிம் என்்ற தையர்த�ொண்டு 
இ ந ந ொ ட் டி ன்  இ ரு  சி று ை ொ ன் ் ம 
இனங�்்ளயும் அ்ழப்ைதில் எனககுப் 
பிரசசி்னயுண்டு. தமிழர் என்ைது 
ஓர்இனத்தின் தையர். முஸலிம் என்ைது 
ஒரு மதத்்தப் பின்ைற்றுைவர்�ளின் 
தையர். இைங்� முஸலிம்�ளின் இனப் 
தையதரன்ன? இநதச ெர்ச்ெ்ய 
நொன் ஏற்�னசவ சவச்றொரிடத்தில் 
வி்ளககியுளச்ளன். ஆதைொல் தமிழர்-
முஸலிம் என்்ற தையர்�்்ள வெதிக�ொ� 
இஙகு ்�யொளுகின்ச்றன்)  

�டநத சிை வொரங�்ளொ� நொட்டில் 
நடககும் அரசியல் சூதொட்டம் தவறுமசன 
�ட்சி�ளுககி்டசயயும், ஆளும் �ட்சிககும் 
ஜனொதிைதிககி்டசயயும், ந்டதைறும் 
அதி�ொரப் சைொரட்டம் மட்டுமல்ை, 
அதற்த�ல்ைொம் சமைொ� ஜனநொய�த்துககும் 
ெர்வொதி�ொரத்துககுமி்டசய நடககும் ஒரு 
ஜீவமரணப் சைொரொட்டம்.

இநதப் சைொரொட்டம் இன்று வ்ர 
முற்றுப்தை்றொது ததொடர்வதற்குக �ொரணம் 
ைொரொளுமன்்றத்தில் தமிழர், முஸலிம் 
அங�த்தவர்�ளுள தைரும்ைொன்்மயினர் 
ஜனநொய�ம் நி்ைக� சவண்டுதமன்்ற 
தமது த�ொள்�யில் விடொப்பிடியொ� 
நின்்ற்மயொகும். இது தைரு்மப்ைட 
சவண்டிய ஒரு விடயம். இவர்�ளுடன் 
த ை ரு ம் ை ொ ன் ் ம ச  ெ மூ � த் தி ன் 
மு ற் ச ை ொ க கு வ ொ தி � ளு ம்  ச ெ ர் ந து 
த�ொண்ட்ம அரசியல் இருளிற் சிககுண்டு 
தவிககும் இைங்� வொனிற் சதொன்றிய 
ஒரு விடிதவளளியொய் அ்மநதுள்ளது. 
இதன் பின்னணியில் ஒரு முககியமொன 
உண்்ம்ய இைங்�வொழ் தமிழர்�ளும் 
முஸலிம்�ளும் உணரசவண்டியுள்ளது. 
�டநத சிை தெொப்தங�்ளொ� தைரும் 
ை ொ ன் ் ம  இ ன த் தி ன ரி ் ட ச ய 
வ்ளர்நதுள்ள சைரினவொதச ெகதி�ள 

சிறுைொன்்ம இனங�ளின் வொழ்வுககும் 
வ்ளத்துககும் குநத�ம் வி்்ளவிப்ைனவொ� 
இயஙகுகின்்றன என்ைதில் எநதச 
ெநசத�முமில்்ை. இதுவ்ர சிறுைொன்்ம 
இனங�ள அனுைவித்த இன்னல்�ளும் 
இழப்பு�ளுசம இதற்குச ெொன்று.

இ ந த ச  ெ க தி � ளி ன்  த ெ ல் வ ொக கு 
த ை ரு ம் ை ொ ன் ் ம  அ ர சி ய ற் 
� ட் சி � ளு க கு ள ளு ம் ,  த ை ௌ த் த 
ெ ங � த் தி னு ள ளு ம்  ை ொ து � ொ ப் பு த் 
து்்றககுளளும் ஊடுருவியிருப்ை்த 
யொர்தொன் மறுப்ைர்? இநதச ெகதி�ளுககுப் 
பின்னொல் ஒரு தைரும்ைொன்்மப் 
ைணக�ொர வர்க�மும் அவர்�ளின் புதினப் 
ைத்திரி்��ளும் ஒலி, ஒளி ஊட�ங�ளும் 
தெயற்ைடுகின்்றன என்ைதும் �ண்கூடு.

சிை தவளிநொட்டுச ெகதி�ளும் இவர்�ளின் 
ை ை த் து க கு  உ ர ம் ச ை ொ டு கி ன் ்ற ன 
என்றும் சிை நடுநி்ை அரசியல் 
அவதொனி�ள சுட்டிக�ொட்டுகின்்றனர். இநத 
நி்ையில் இப்சைரினவொதச ெகதி�ள 
ஆட்சி்யக ்�ப்ைற்றுமொயின் அது ஒரு 
ெர்வொதி�ொரப்சைொககி்னக �்டப்பிடிககும் 
என்ைதில் ெற்ச்றனும் ஐயமுண்டொ? 
எழுைதொண்டு�ளுககும் சமைொ� இஙச� 
நி்ைத்திருககும் ஜனநொய� ஆட்சிமு்்றககு 
அவர்�ளின் ஆட்சி ெொவுமணியொ� 
அ ் ம ய ொத ொ ?  அ வ் வ ொ ்ற ் ம ந த ொ ல் 
சிறுைொன்்ம இனத்தினரின் �திதயன்ன? 
இரு இனங�ளும் எண்ணிப்ைொர்க�சவண்டிய 
ஒரு விடயமிது. தமிழர்�ளும் முஸலிம்�ளும் 
ஓ ரு ண் ் ம ் ய  உ ண ர ச வ ண் டு ம் . 
ஜனநொய�ம் என்்ற ஓர் ஆட்சிமு்்ற 
இருககும்வ்ரதொன் இவ்விரு இனங�ளும் 
தனித்தனிசய சைொரொடியும் ஒருவ்ர 
மற்த்றொருவர் ைலித�ொடுத்தும் தத்தமது 
இனங�ளுகத�னச சிை நன்்ம�்்ளப் 
தை்றமுடியும். அவ்வொறுதொன் இதுவ்ர 
அவர்�ள தைற்றுகத�ொண்டனர்.

ஜனநொய� ஆட்சி அ�லும்ைட்ெத்தில் 
அவர்�ளின் அநத யுகதி�ள ைைனளிக�ொ. 
ெர்வொதி�ொரத்துககுச ெொர்நது நின்்றொல் 
தனிப்ைட்டவர்�ள சிை நன்்ம�்்ளப் 
தை்றைொம். ஆனொல்,  சிறுைொன்்மயினர் 
ெமூ�வொரியதன அைொர நன்்ம�்்ளப் 
தைறும் என்ைது ெநசத�சம.

இநத உண்்ம்ய உணர்நதுத�ொண்டு 
�டநத சிை வொரங�்ளொ� தமிழ் முஸலிம் 
த்ைவர்�ள தைரும்ைொன்்மச ெமூ�த்தின 
முற்சைொககுச ெகதி�ளுடன் செர்நது 
ெம்ைநதன் த்ை்மயிலும் ஹககிம் 
த்ை்மயிலும் ஜனநொய�த்துக�ொ�க 
் � ச � ொ ர் த் து  நி ன் ்ற ் த யு ம் 
அவதொனிக்�யில் சவச்றொர் உண்்ம 
புைப்ைடவில்்ையொ?

அதொவது, இைங்�யின் அரசியல் 
எ தி ர் � ொ ை த் ் த த்  தீ ர் ம ொ னி க கு ம் 
ை ொ ரி ய  த ை ொ று ப் ் ை  இ ் ்ற நி ய தி 
அ ல் ை து  வி தி  சி று ை ொன்் ம யி ன் 
த ் ை யி ற்  சு ம த் தி யு ள ்ள த த ன் ை து 
ததளிவொகின்்றதல்ைவொ? இநத மச�ொன்னத 
நி்ை்ய அவர்�ள ெொமர்த்தியமொ� 
உைசயொகித்தொல் வருங�ொைச ெநததி�ள 
நன்றியுடன் அவர்�்்ள நி்னவுகூரும் 
என்ைதிற் ெநசத�மில்்ை. முஸலிம்�்்ளப் 
தைொறுத்தவ்ர ஹககிமும் அவரது 
ெ�ொக�ளும் இதுவ்ர நடநதுத�ொண்ட 
விதம் தமசெத்தக�சத. அசத சைொககி்னத் 
ததொடர்வொர்�்ளொ என்ைசத எனது ச�ளவி.

இவற்்்றதயல்ைொம் சநொககும்சைொது 
தமிழர்�ளும் முஸலிம்�ளும் அரசியல் 
ரீதியொ� ஐககியமொவது �ொைத்தின் 
�ட்டொயமொகின்்றது. தமது இனங�ளின் 
ந ைனுக �ொ� மட்டுமல்ை நொட்டின் 
ெபீட்ெத்துக�ொ�வும் ஜனநொய�த்்தக 
�ொப்ைொற்றுதற்�ொ�வும் இநத ஐககியம் 
ஏற்ைடசவண்டியுள்ளது. அவ்்வககியம் 
இ ன ப் ை ற் ் ்ற வி ட  ச த ெ ப் ை ற் ் ்ற ப் 
ை்்றெொற்றுவதொ� அ்மயசவண்டும். 
இதுவ்ர �ொைமும் இனப்ைற் ்்ற 
் ம ய ம ொ � ் வ த் ச த  இ வ் வி ரு 
இனங�ளின் அரசியற் �ட்சி�ளும் 

அ வ ற் றி ன்  அ ங � த் தி ன ர் � ளு ம் 
தெயற்ைட்டுவநதுள்ளனர். இ்தக�டநது 
ந ொ ட்டு ப் ை ற் ் ்ற  ் ம ய ம ொ� ் வ த் து 
இவர்�ள இ்ணநது தெயற்ைடும்சைொது 
அ து  த ை ரு ம் ை ொ ன் ் ம யி ன ரி ன் 
முற்சைொககுச ெகதி�்்ளயும் நொட்டின் 
ஏ ் ன ய  ந ை ன் வி ரு ம் பி � ் ்ள யு ம் 
�வரொதொ? அவ்வொறு �வரப்ைட்டு எழுகின்்ற 

தெயற்ைொடு சிறுைொன்்ம இனங�ளின் 
இன்னல்�்்ளயும் தீர்த்து்வக�ொதொ?

த ெ ன் ்ற � ொை க  கு ச ர ொத ங � ் ்ள யு ம் 
குற்்றங�்்ளயும் ைல்ைவி�்ளொ� இன்னும் 
ைொடிகத�ொண்டிருப்ைதிற் ைைனில்்ை. 
அவற்்்ற ம்றக � முடியொவிடினும் 
மன்னிக� முடியுமல்ைவொ? உணர்சசியின் 
அ டி ப் ை ் ட யி ல்  பி ர ச சி ் ன � ் ்ள 
அணு�ொமல்,  அறிவின் அடிப்ை்டயில் 
அவற்்்ற அணுகினொல் அது ஐககியத்துககு 
வழிவகுககும். அல்ைது பிரிவி்னவொதம் 
ததொடரும்.

இப்சைொது உருவொகியுள்ள அரசியற் குழப்ைம் 
சிறுைொன்்ம இனமிரண்டும் இ்ணநது 
தெயற்ைடசவண்டிய ஓர் ஒப்ைற்்ற சூழ்ைப் 
ை்டத்துள்ளது. இத்ன நழுவவிட்டு 
விரயமொககினொல்,  �ொைம் இவ்வினங�்்ள 
ஒருசைொதும் மன்னிக�ொது. சைரினவொதச 
ெர்வொதி�ொரத்தினொல் சிறுைொன்்ம இனங�ள 
ஒடுக�ப்ைடுவது உறுதி. 

 fyhepjp mkPh; myp 
( Nkh;nlhf; gy;fiyf;fofk;> 

Nkw;F mT];jpNuypah)

நடநதது...உன் அப்ைொ்வ ஆயுத மு்னயில் 
ஒரு குழு �டத்திச தென்்றது... உனககு 
வி்ளஙகும் அம்மொ எப்ைடித் துடித்திருப்சைன் 
என்று... �ள்ள்னப் பிடிப்ைது சைொல் இரவிை 
துப்ைொககி�ச்ளொடு வநது �டத்திக த�ொண்டு 
சைொனொர்�ள.. �ள்ளர்�ள அசன�ர் தவளியில் 
சுதநதிரமொ�த் திரிய.. ெமூ�ம்..செ்வ அது 
இது என்று ைொடுைட்ட உன் அப்ைொ �டத்தப் 
ைட்டொர்... 

�ருஞ்சுழிககுள நொம் அ�ப்ைட்ட அன்று 
உன்்னத் சதடிப் ையமும் ைதற்்றமும்.. 
நடுக�முமொ�க �ழிநதது சைொைசவ 
அப்ைொ்வத் சதடிய ைதிதனொரு நொட்�ளும் 
அம்மொவுககுக �ழிநதது.. அப்ைொவின் 
ஆதர்ெ மனிதர்�ள உதவி தெய்ய 
மறுத்தொர்�ள... ஓடி ஒளித்தொர்�ள...யொர் 
யொசரொ தெய்த �ொரியங�ளுக�ொ� அப்ைொ 
அ்டக�ப்ைட்டிருக�..நம் வீட்டுககு வரசவ 
ைைர் ையநதொர்�ள..

 ைைரது மு�மூடி�ள கிழிநது, ததொஙகி 
அவர்�்ளது அவைட்ெணமொன மு�ங�ள 
தவளியில் ததரிநதன. . ைை மொயப் 
பிம்ைங�ள ததறித் து விழுநதன. . .
ஒரு ெர்வசதெ தீவிரவொதக கும்ைலின் 
த்ைவனது வீடு என்ைதொ�வும். .நம் 
ததொ்ைசைசி ைை மு்ன�ளில் ஒட்டுக 
ச�ட்�ப்ைடுகி்றததனவும்.. நம் வீதியில் 
ஒற்்றர்�ள அ்ைநது திரிகின்்றனதரனவும்..
�ற்ை்ன தெய்த ைடி அ்ைநதனர் மனிதர்.. 

இ்வ எ்வ ைற்றியும் �வ்ைப் ைட 
சநரமற்று மீண்டுதமொரு �ருஞ்சுழிககுள 
அப்ைொ ஒரு மு்னயிலும் நொனும் தம்பியும் 
மறு மு்னயிலுமொ�.. சுழன்்றைடியிருநசதொம்...
எப்ைடி அப்ைொ்வ அவர்�ள �டத்திய 
�ொட்சி்ய என்னொல் ம்றக� முடியொசதொ..

'அவரில் ஒரு குற்்றமுமில்்ை..தவறுதைொ�க 
த�ொண்டு சைொய்விட்சடொம்' என்று தெொன்ன 
வொலிைனுடன் அவர் நம் வொெலில் நின்்ற 
�ொட்சி்யயும் என்னொல் ம்றக� முடியொது..  
அப்ைொ �டத்தப்ைட்டிருநத நொட்�ளில் 
இநத மனிதர்�ள எத்த்ன விதமொன 
சைசசுக�்்ளத்தொன் சைசினொர்�ள..எத்த்ன 
ஊ�ங�ள. .எள்ளல்�ள. .ம்்றமு�மொன 
்நயொண்டி�ள..எனககு தவறுத்து விட்டது..
எநத ெமூ�த்துக�ொ� அவர் உ்ழத்தொசரொ..
தன் ெம்ை்ளத்தில் தைரும் ைகுதி்யச 
தெைவிட்டொசரொ..அசத ெமூ�சம தூற்்றவும் 
தெய்தது.. 

ஆனொல் நொம் உதவொத .  நம்மொல் 
ை ய ன ் ட ய ொ த . . . .  மு � ந த த ரி ய ொ த 
ைைர் எனககு உதவினொர்�ள..சைொதும் 
. . .இதற்கு சமல் எ்தயும் தொஙகும் 
ெகதி எங�ளுககிருக�வில்்ைதயன 
உணர்நசதன்..மற்்றவர்�ளுக�ொ� வொழ்நதது 
சைொதும் இனியொவது எங�ளுக�ொ� 
வொழ்சவொம் என முடிதவடுத்சதன். . . 
ஏஞ்ெல் குட்டிசய..உன் மூசசுக �ொற்றுக 
�ைநதிருககும் மட்டக�்ளப்்ை. .உன் 
�ொைடி ைதிநத நம் வீட்டு முற்்றத்்த..உன் 
ஸைரிெம்ைட்ட உன் தைொருட்�்்ள...உன் 
ஞொை�ங�்்ளச சுமநதிருககும் நம் வீட்்ட..
உன்்ன இன்னும் ம்றக�ொமலிருககும் உன் 
தெொநதங�்்ள...உன்பிரிவொல் வொடியிருககும் 
உன் சதொழிய்ர...உன் உடலின் எசெங�ள 

மிஞ்சியிருககும் உன் �ல்ை்்ற்ய..
இன்னும். . இன்னும். . அச ன� இனிய 
நி்னவு�்்ள விட்டுப் பிரிநது இப்சைொ 
அன்னிய மண்ணில் வொழ்கிச்றொம்..

சுனொமியில் ைொதிக�ப்ைட்டதொய்ப் தைொய்ப் 
ைத்திரங�ள தயொரித்து தவளிநொடு 
சைொனவர்�ள அச ன�ர்,  உன்்ன 
இழநதும் கூட நொட்்ட விட்டு தவளிசய்ற 
முயைவில்்ை..தற்�ொலி�மொ�சவனும் 
நொட்்ட விட்டுப் சைொசவொம் என அப்ைொ்வச 
ெம்மதிக� ்வத்சதன்..அப்ைொ அடிக�டி 
என்னிடம் தெொல்வொர் 2006 தெடம்ைர் 30 ம் 
தி�திககுப் பின்னர் தன் வொழ்க்� சவறு 
யொசரொவொல் தொன் தீர்மொனிக�ப்ைட்டுக 
த�ொண்டிருககி்றது என..

 ம�ச்ள உனககுத் ததரியும் உன் அப்ைொ 
எப்ைடிக �ஷ்டப் ைட்டுப் ைடித்தொர் என்று..
வறு்மயுடன் சைொரொடிப் ைடித்த �்த்ய 
அவர் தெொல்லும் சைொததல்ைொம் நீ அழுவொய்..
உனககும் அநதக �ஷ்டங�ள புரிநதொல் 
தொன் மற்்றவர்�ளுககு உதவுவொய் என 
அவர் நி்னத்திருக�ைொம்..ைல்�்ைக�ழ� 
விரிவு்ரயொ்ளரொ� சவண்டுதமன்்ற 
இைட்சியத்துடன் வொழ்நததொல் ெநசதொஷமொ� 
அநத சவ்ை்யச தெய்தும் வநதொர்..தொம் 
தப்பிக� சவண்டுதமன்று அப்ைொ்வ மொட்டி 
விட்டவர்�ள யொதரன்றும்..தைொ்றொ்மயொல் 
ச�ொளமூட்டியவர்�ள எவர் என்றும். . . 
எல்சைொ்ரயும் ததரியும்...ஆனொல் இசயசு 
சிலு்வயில் தெொன்னது சைொை 'பிதொசவ 
இவர்�ள அறியொமல் தெய்கி்றொர்�ள 
இவர்�்்ள மன்னியும்' என்றுதொன் எங�்ளொல் 
தெொல்ை முடியும்..ஏதனன்்றொல் நம் குணம் 
மன்னிப்ைதும்..ம்றப்ைதும் தொசன..

ம�ள நீ வொழ விரும்பிய சதெத்தில் நொங�ள 
இப்சைொ இருககிச்றொம்...'அடுத்த ஏப்பிரல் 
விடுமு்்றககு நீயும் அம்மொவும் ைண்டன் 
வொருங�ள' என்று உன் சித்தொ உன்னிடம் 
தெொல்லியிருநதொள..நீ அம்மொ்வ விட்டுப் 
பிரிய 2 கிழ்மககு முதல் த�ஞ்சும் குரலில் 
சித்தொவிடம்..

'சித்தொ இநத டிெம்ைர் விடுமு்்றககு 
ைண்டன் வொ்றசம' என்று ச�ட்டொய்..உன் 
அநதக குரல் என் �ொது�ளில் ஒலித்துக 
த�ொண்சடயிருககி்றது.. நீ ச�ட்டைடி அநத 
விடுமு்்றககு இஙகு வநதிருநதொல் 
உன்்ன இழநதிருக� மொட்சடொசமொ என்று 
நி்னப்சைன்.. இஙகு எ்தப் ைொர்த்தொலும் 
உன் ஞொை�ம் தொன் வருகி்றது...உனககு 
இது பிடிககுசம..அது அழ�ொயிருககுசம..
என நி்னத்தைடி அ்ைசவன்...இப்சைொ 
நீ இருநதிருநதொல் 28 வயது.. .அம்மொ 
எத்த்ன சைருககு Key birthday cake தெய்து 
த�ொடுத்திருககிச்றன்.. உனகத�ொன்்்றச 
தெய்ய முடியவில்்ைசய. . .உனககு 
யொரிைொவது �ொதல் வநதிருககும்..உன் 
திருமணத்்தப் ைற்றி அப்ைொவும் நொனும் 
நி்னக�த் ததொடஙகியிருப்சைொம். . 
ம�ச்ள எநத நொட்டில் வொழ்நதொலும்..
எத்த்ன ஆண்டு�ள தென்்றொலும்..உன் 
நி்னவில் தொன் அம்மொ வொழ்கிச்றன்...உன் 
நி்னவு�ளின் சு்ம தொங� முடியொமல் 
சைொகும் நொட்�ளில் உன் �ல்ை்்றககு வநது 
தமழுகுவர்த்தி�்்ளயும்..மைர்�்்ளயும் 
்வத்து ஆறுசவன்..இஙகு என்ன தெய்ய...???

என்றும் உன் நி்னவு�ளுடன் வொழும்
உன் அன்பு அம்மொ,
பிரமி்ளொ

njhlHr;rp... 
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இைங்�யில் ஐம்ைது நொட்�்ளொ� 
நீடித்த அரசியல் தநருக�டி உயர் 
நீதிமன்்றத் தீர்ப்பின் மூைமொ� முடிவுககு 
த�ொண்டுவரப்ைட்டுள்ளது. ஆனொலும் 
2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மொதம் 
உருவொக�ப்ைட்ட ்மத்திரி- ரணில் 
அரெொங�ம் சைொன்று இது தெயற்ைடுமொ 
என்ைது குறித்து இதுவ்ர ெரியொன 
முடிவு�ள இல்்ை. ஒகசரொைர் 26 ஆம் 
தி�தி மகிநத பிரதமரொ� நிமிக�ப்ைட்டதும் 
அ ் ம க � ப் ை ட் ட  அ ் ம ச ெ ர ் வ 
நீதிமன்்றத் தீர்ப்பின் மூைம் தெயலிழநது, 
தற்சைொது மீண்டும் ரணில் பிரதமரொ� 
நியமிக�ப்ைட்டுள்ள நி்ையில் புதிய 
அ்மசெர்வயும் அ்மக�ப்ைட்டுள்ளது.

ஆனொல் புதிய அ்மசெர்வயில் 
்மத்திரிைொை சிறிசென த்ை்மயிைொன 
ஸ்ரீ ை ங � ொ  சு த ந தி ரக  � ட் சி ் ய 
்மயப்ைடுத்தி ஐககிய மக�ள சுநத்திரக 
கூட்ட்மப்பு அங�ம் வகிக�வில்்ை. 
இதனொல் 2015 ஆம் ஆண்டு உருவொக�ப்ைட்ட 
நல்ைொட்சி எனக கூ்றப்ைடும் சதசிய 
அரெொங�மொ� இது இருக�ொது என்ை்தசய 
புதிய அ்மசெர்வ நியமனம் 
தவளிப்ைடுத்தியுள்ளது.

ஆனொலும் இன்னும் சிை வொரங�ளில் 
ஸ்ரீைங�ொ சுதநதிரக �ட்சியின் மூத்த 
உறுப்பினர்�ள சிைர் ்மத்திரிைொை 
சிறிசெனவின் அனுமதிசயொடு முககிய 
அ்மசசுப் தைொறுப்பு�்்ள தை்றக 
கூடும் எனவும் �ட்சித் த�வல்�ள 
கூறுகின்்றன. எனினும் முரண்ைொட்டில் 
ஒரு உடன்ைொடொ� மொத்திரசம இநதப் 
புதிய அ்மசெர்வ்ய சநொக� முடியும். 
மொ்றொ� ஒகசரொைர் 26 ஆம் தி�திககு 
முன்னரொன அரெொங�மொ� இத்னக 

tpsk;guk;

�ருத முடியொது. இநத இடத்தில் தற்சைொது 
எதிர்�ட்சித் த்ைவர் ைதவிககு பிரசசி்ன 
ஏற்ைட்டுள்ளது.

எதிர்க�ட்சித்த்ைவர்

ரணில் பிரமரொ�ப் ைதவிசயற்்றதும் 
இதுவ்ரயும் பிரதமரொ�ப் ைதவி 
வகித்து ெர்்ெ்ய ஏற்ைடுத்திய மகிநத 
ரொஜைகெ்வ எதிர்க�ட்சித் த்ைவரொ� 
நியமிக� சவண்டும் என ஐககிய மக�ள 
சுதநதிரக கூட்ட்மப்பு ச�ொரிக்� 
விடுத் திருந த து.  அதற் � ்ம வொ� 
ெைொநொய�ர் �ரு ஜயசூரியவும் மகிநத 
ரொஜைகெசவ எதிர்க�ட்சித் த்ைவர் 

என �டந த தெவ்வொய்ககிழ்ம 
நொடொளுமன்்றத்தில் அறிவித்துமுள்ளொர்.

ஆனொல் அத்ன தமிழ்த்சதசியக 
கூட்ட்மப்பு ஏற்�வில்்ை. இரண்டு 
எதிர்க�ட்சித் த்ைவர்�ள இருப்ைதொ� 
ெம்ைநதன் புதன்கிழ்ம தவளியிட்டுள்ள 
அறிக்� ஒன்றில் கூறியுள்ளொர்.

அரசியல் தநருக�டி உயர் நீதிமன்்றத் 
தீர்ப்பின் மூைம் முடிவ்டவதற்கு 
சுமநதிரன், �ன� ஈஸவரன் சைொன்்ற 
ெட்டத்தரணி�ச்ள �ொரணம் என சிங�்ளப் 
தைரும்ைொன்்ம �ட்சி�ச்ள கூறியுள்ளன. 
மகிநத ரொஜைகெ தரப்பு சுமநதிரன் மீது 
�டு்மயொ�க குற்்றம் சுமத்தியுமுள்ளது. 
இநத நி்ையில் ரணில் பிரதமரொ�ப் 
ைதவிசயற்்றதும் எதிர்க�ட்சித் த்ைவர் 
ைதவிககு பிரசசி்ன ஏற்ைட்டுள்ளது.

ஒசர �ட்சி்யச ச ெர்ந தவர்�ள 
அரெொங�த்திலும் எதிர்க�ட்சியிலும் 
இருப்ைதொல் எதிர்க�ட்சித் த்ைவர் 

ைதவி்யக ச�ொர முடியொததன சுமநதிரன் 
சுட்டிக�ொட்டியுள்ளொர். ஐககிய மக�ள 
சுதநதிரக கூட்ட்மப்்ைச செர்நத 
்மத்திரிைொை சிறிசெசன ஜனொதிைதியொ� 
இருககும் நி்ையில் அநதக �ட்சி்யச 
செர்நத மற்றுதமொரு மூத்த உறுப்பினர் 
எதிர்க�ட்சித் த்ைவரொ� இருக� 
முடியொது. நொடொளுமன்்ற நி்ையியல் 
�ட்ட்்ளச ெட்டத்தின் பிர�ொரம் அவ்வொறு 
ைதவிவகிக� முடியொது எனத் ததரிநதும், 
ெைொநொய�ர் �ரு ஜயசூரிய. மகிநத 
ரொஜைகெ்வ எதிர்க�ட்சித் த்ைவரொ� 
அறிவித்ததன் சநொக�ம் என்ன என்ைது 
குறித்து தமிழ்த் தரப்பிடம் ச�ளவி�ள 
எழுநதுள்ளன.

உயர் நீதிமன்்றத்தில் மனு ஒன்்்றத் 
தொக�ல் தெய்யவுள்ளதொ� ெட்டத்தரணி 
சு ம ந தி ர ன்  எ ச ெ ரி க ் � ச வ று 
வி டு த் து ள ்ள ொ ர் .  எ தி ர் க � ட் சி த் 
த்ைவரின் ைதவி விவ�ொரம் குறித்து 
ஐககியசதசியக �ட்சி விெனத்்த 
தவளியிட்டொலும் ரணில் விககிரமசிங� 
இதுவ்ர தவளிப்ை்டயொ�க �ருத்துக 
கூ்றவில்்ை. மகிநத எதிர்க�ட்சித் 
த்ைவரொ� இருப்ைதில் ெட்டப் பிரசசி்ன 
உண்டு என்று ததரிநதும் ரணில் 
விககிரமசிங� அ்மதியொ�சவ உள்ளொர்.

எதிர்க�ட்சித் த்ைவர் ைதவி என்ைது 
இைங்� அரசியல் யொப்பின் பிர�ொரம் 
மூன்்றொவது அதி�ொரம் உள்ள ைதவி. 
ஜனொதிைதி, பிரதமர் ஆகிய ைதவி�ளுககு 
அடுத்ததொ� எதிர்க�ட்சித் த்ைவர் 
ைதவி இருப்ைதனொல் மகிநத ரொஜைகெ 

அநதப் ைதவி்ய வகிக� சவண்டும் 
என முன்னொள அ்மசெர் திசனஸ 
குணர்த்தன கூறுகின்்றொர்.

அசதசவ்்ள, 2015 ஆம் ஆண்டில் இருநது 
எதிர்க�ட்சித் த்ைவர் ைதவி்ய 
வகித்த ெம்ைநதன், தமிழ் மக�ளின் 
அரசியல் பிரசசி்ன�ளுக�ொன தீர்வு 
விடயத்தில் எநத வ்�யில் தெயைொற்்ற 
முடிநதது என்ைது இஙகு ச�ளவி. 
ஆனொலும் புதிய அரசியல் யொப்புக�ொன 
ந�ல் சயொெ்ன�ள தயொரிக�ப்ைட்ட 
விவ�ொரத்தில் ெம்ைநதனுககு முககிய 
ைஙகு உள்ளது.

இருந தொலும் மூன்றில் இரண்டு 

தைரும்ைொன்்மப் ைைத்்த தைறுவதற்கு 
இநத எதிர்க�ட்சித் த்ைவர் ைதவி 
ையன்ைடப்சைொதில்்ை என்ைது ததளிவு. 
குறிப்ைொ� ரணில் விககிரமசிங�வுக�ொ� 
ஜனநொய�ம் சைசியசைொது விரும்பிசயொ 
வி ரு ம் ை ொ ம ச ை  ெ ம் ை ந த னு ட ன் 
்�ச�ொர்த்த சஜ.வி.பி, ரணில் பிரதமரொ�ப் 
ைதவிசயற்்றதும் புதிய அரசியல் யொப்பு 
நொட்்டப் பி்ளவுைடுத்தும் என எசெரிக்� 
விடுத்துள்ளது.

இநத நி்ையிசைதொன் எதிர்க�ட்சித் 
த்ைவர் ைதவிக�ொ� ெம்ைநதன் 
மகிநதவுடன் சமொதுப்ைடுகின்்றொர். 
ெம்ைநதனின் இநத ஜனநொய� சமொதலுககு 
ஐககியசதசியக �ட்சியும் சஜ.வி.பியும் 
கூ்றப் சைொகும் சநர்்மயொன ைதில் என்ன? 
இைங்�யில் ஜனநொய�ம் இரண்டு 
வ்�யொனசதொ என்்ற ச�ளவிதொன் 
தற்சைொது விஞ்சி நிற்கின்்றது.
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‘பி்றநது விட்சடொம் உயிர் உடசைொடு 
இருககும் வ்ர மனித சவடத்சதொடு 
வொழ்நதுதொன் ஆ�சவண்டும். அதுவ்ர 
வயிற்்்ற ைொழ்சைொட முடியொது. இதற்�ொ� 
ைணம் சவண்டும். ைணம் வீட்டிசை 
�ொய்ககும் மரமல்ை. மற்்றவர்�்ளொல் 
தரப்ைடும் ஊதியம். இ்தப்தை்ற உடம்்ை 
வருத்தி, உ்ழக� சவண்டும். அதற்�ொ� 
�தி்ரயில் இருநது எல்சைொரும் 
சம்ெயில் எழுத முடியொது. ைை 
ததொழில்�்்ளயும் தெய்ய சவண்டும்’ 
இது �சணெமூர்த்தி விகசனஸவரனிடம் 
கூறியது.

தைருவட்்டயில், மொடு சமய்ககும் 
சைொது, இருவரும் சைசிகத�ொண்டனர். 
ை டுவ ொன்� ் ர ப் ை கு தி யி ல்  உள்ள 
மக�ள தைரும்ைொன்்மயினர்�ள 
விவெொயத் தி் னயும்,  �ொல்ந ்ட 
வ்ளர்ப்பி்னயும், கூலிசவ்ை தெய்துசம 
வொழ்க்�யி்ன வழிநடத்துகின்்றனர். 
இத்ததொழில்�ளும் வீட்டில் இருநது 
தெய்வதில்்ை. �ொடு�்்ள அண்டிய 
ைகு தி�ளிச ை இப்ைகு தி மக �ள 
விவெொயத்தி்ன சமற்த�ொளகின்்றனர். 
அசதசைொன்று �ொல்ந்ட வ்ளர்ப்்ை 
தைொறுத்தவ்ர, அதி�மொனவர்�ள 
மொடு�்்ள சமய்ப்ைதொனொல் சமய்செல் 
த ் ர� ள  � ொ டு� ் ்ள  அ ண் டி ய 
ைகுதி�ளிசை அ்மநதுள்ளன. இதனொல் 
வனஜீவரொசி�ளின் தொககுதல்�ளுககும் 
உள்ளொகி வருகின்்றனர். மட்டக�்ளப்பு 

மொவட்டத்தின் தவல்ைொதவளி, வொ�்ர, 
ைட்டிப்ை்்ள, வவுணதீவு, தெங�ைடி 
பிரசதெ தெயைொ்ளர் ைகுதி�்்ளச 
செர்நத மக�ச்ள இப்ைொதிப்புககுள அதி�ம் 
உள்ளொகின்்றனர். வனஜீவரொசி�ளுளளும் 
யொ்ன தொககுதலுகச� மக�ள அதி�ம் 
உள்ளொவதுடன், ையிர்�ள அழிக�ப்ைட்டு 
வருகின்்ற்மயும் நடநசதறி வருகின்்றது.

சவ்ளொண்்மயிலும், சமட்டுநிைப் 
ையிர்சதெய்்��ளிலும் தற்சைொது 
விவெொயி� ள ஈடுைட்டுள்ளதுடன், 
அ று வ ் ட க � ொ ை மு ம்  த ந ரு ங கி 
வருகின்்றது. இதனொல் யொ்ன�ளின் 
தநருக�டியும் நொளுககுநொள அதி�ரித்து 
வருகின்்றது. ையிர்�்்ள உண்ைதற்�ொ� 
யொ்ன�ளும் விவெொய நிைங�ளில் 
ஊ டு ரு வு கி ன் ்ற ன.  ய ொ் ன� ் ்ள 
துரத் துவதற்�ொ� விவெொயி�ளும் 
இ ர வு மு ழு வ து ம்  � ண் வி ழி த் து 
�ொத் திரு க கின்்றனர்.  யொ்ன்ய 
மனிதர்�ள துரத்தும் அசதசவ்்ள யொ்ன 

மனிதர்�்்ளயும் துரத்தவும் தெய்கின்்றது. 
இத்சதொடு நிறுத்தவில்்ை. குடி்ெ�ளில், 
தைொ்ர�ளில் இருப்ைவர்�்்ளயும் 
ய ொ ் ன  த ொ க கி  வ ரு வ து ட ன் , 
த ை ொ ் ர ் ய யு ம் ,  வீ டு � ் ்ள யு ம் 
ய ொ் ன  அ ழி த் து  வ ரு கி ன் ்ற து . 
இதனொல் மனித உயிர்ப்ைலி�ளும் 
இ ட ம் த ை ற் று ள ்ள ன .  இ த ன ொ ல் 
மக�ள மிகுநத அசெ நி்ையுடசன 
வொழ்கின்்றனர். கிரொமங�ளுககுளளும் 
ய ொ ் ன  பு கு ந து  அ ட் ட � ொ ெ ம் 
தெய்கின்்றது. வீதிசயொரங�ளிலும் 
நின்று வீதியொல் தெல்ைவர்�்்ளயும் 
தொககுகின்்றது. ைொடெொ்ை�்்ளயும் 
விட்டு ்வக�வில்்ை; அவற்றி்னயும் 
தொககித்தொன் தீருகின்்றது. இதனொல் 
வீட்டிச ை உள்ள பிள்்ள�ளும், 

தைற்ச்றொர்�ளும் ை�ல் சநரம்  முழுவதும் 
தத்தமது �ட்ம�்்ள நி்்றசவற்றி 
இரவிசை தூங� முடியொதவர்�்ளொ� 
�ண்விழித்திருககின்்றனர். உயி்ர 
ைறித�ொடுத்துவிடுசவொசமொ, விட்டசமொ 
என்றுகூடத்ததரியொத அசெ நி்ைசய 
இவர்�ள மனதில் குடித�ொண்டுள்ளது.

இ ச த ெ ய ற் ை ொ டு  ஒ ரு ந ொ ச ்ள ொ டு 
முடிநதொ�வில்்ை. ஒவ்தவொரு நொளும் 
ததொடர்கின்்றது. இதன் �ொரணமொ� 
வொழ்க ்�ப் பிடிப்ைற்்ற வர்� ்ளொ� 
வொழ்வசதொடு, உயிர்வொழ உ்ழககும் 
இவர்�ளும், உயி்ர  ைறித�ொடுககும் 
நி ் ை யி ன் ை ொ ல்  ம ன வி ர க தி யு ம் 
த�ொண்டுள்ளனர். கிரொமத்திற்குள 
யொ்னயின் ஊடுருவலும், இநதக 
கி ர ொ ம த் தி ல்  இ வ் வ ொ று  எ ப் ை டி 
வொழ்வது என்்ற மன உணர்வி்னயும் 
ஏற்ைடுத்தியிருககின்்றது.

�ொடு�்்ள அண்டி வொழ்நதொலும், 
�ொடு�ளுககுள மக�ள வொழவில்்ை. 
ை டு வ ொ ன் � ் ர ப் பி ர ச த ெ த் தி ச ை 
இடம்தைறுகின்்ற யொ்னயின் தொககுதல் 
ததொடர்பில் மக�ளும் ஒவ்தவொரு மு்்றயும் 
ஒவ்தவொரு மட்டத்திலும் சுட்டிக�ொட்டி 
வருகின்்றனர். மனித உயிர்ப்ைலி 
என்ைது ஒரு குடும்ைத்தில் ஒருவ்ர 
மட்டும் யொ்ன ைலி எடுக�வில்்ை.  
குடும்ைத்தி்னசய ஒட்டுதமொத்தமொ�ப் 
ைலிதயடுத்த தருணமும் உண்டு. இதற்�ொ� 

மக�ள வீதிககு இ்றஙகி, அரெ நிர்வொ� 
பிரசதெ தெயை�ங�ளின் முன்னொல் 
ஆர்ப்ைொட்டங�்்ள தெய்த்மயும், 
தெய்து த�ொண்டிருககின்்ற்மயும் 
முடிநதொ�வில்்ை. இத்த்னககும் 
அரசு தீர்வு தைற்றுகத�ொடுப்ைதொ� 
கூ றி ய து .  அ ச த ச ை ொ ன் று 
அதற்�ொ� சிை தெயற்ைொடு�்்ள 
முன்தனடுத்தனர். அ்வ முற்றுமுழுதொ� 
ையனளிக�வில்்ை. குறிப்ைொ� மனித 
குடியிருப்பு�ளுககு தவளிசய யொ்ன 
மின்சவலி�்்ள அ்மத்தனர். இதனொல் 
யொ்ன ஊடுருவ்ை தடுக�ைொதமன்ைது 
அரசின் எண்ணமொ�விருநதது. அது 
நி்்றசவ்றவில்்ை. யொ்ன, மின் 
சவலி்யயும் �டநது ஊருககுள ஊடுருவி 
இருககின்்றது. மக�ள உயிர்�ளும் 
ஊெைொட ததொடஙகியிருககின்்றன. என 
தனது மனதில்ைட்ட அ்னத்்தயும் 
�சணெமூர்த்தி த�ொட்டித் தீர் தொன்.

பின்னர் விகசனஸவரன் ஆரம்பித்தொன், 
மின்சவலி அ்மத்தும் முற்றுமுழுதொன 
ைைன் கி்டக�வில்்ைதயன்ைது 
அரசுககு ததரியும். மக�ளும் அடிக�டி 
கூறிவருகின்்றனர். இநநி்ையில் 
இதற்கு நிரநதர தீர்வு என்ன? இதற்கு 
தீர்தவன்ைது வழங�ைடமொட்டதொ? 
என்று வினொ எழுப்பியவனொ�, நவீன 
உைகிசை நொளுககு நொள எத்த்னசயொ 
�ண்டுபிடிப்புக�ளும், ததொழில்நுட்ை 
வ்ளர்சசியும் இடம்தைற்றுவருகின்்ற 
நி்ையில், இதற்�ொன தீர்தவொன்றி்ன 
�ொணொமல் இருப்ைது சவத்னயொன 
விடயசம. வொழ்வொதொரத்திற்�ொ�வும், 
உயிர்வொழ்வதற்�ொ�வும் தொம் பி்றநத 
கிரொமங�ளிசை மகிழ்சசிசயொடு வொழ 
சவண்டும் என நி்னககும் மக�ள 
நொ்ளொநதம் மனக�வ்ையுடனும், 
இ ட ம் த ை ய ர ச வ ண் டு ம்  எ ன 
நி்னத்திருககின்்ற மன உணர்வின்ைொல் 
மட்டக�்ளப்பு மொவட்டத்தின் மண்மு்ன 
ததன்சமற்கு பிரசதெத்தில் இருநத 
�றுவொசசெொ்ை கிரொமம் இன்று இல்ைொமல் 
சைொயிருப்ைதுசைொன்று இன்னும் ைை 
கிரொமங�ள இல்ைொமல்சைொ�ைொம். 
இதற்�ொ� மக�ள நைன்சவண்டி செ்வ 
தெய்ைவர்�ள மக�ளின் துயர்து்டக� 
மு ன் வ ர ச வ ண் டு த ம ன  கூ றி ய 
விகசனஸவரன் சூரியனும் சமற்கு 
சநொககியவொறு கீழ்இ்றங� தொனும் 
அவ்விடத்தி்னவிட்டு அ�ன்்றொன்.

மனித்னப் புனிதனொககிட 
புனிதனொம் இ்்றவன் 
மனிதனொ�ப் பி்றநதொர். 
இ ச ய சு  எ ன் னு ம்  
தையரி்னப் தைற்்றொர்.

மனித என்பும் சதொலும் 
சைொர்த்து, மனித சவடம் 
பூண்டு இ்்றவன் மனித 
அவதொரம் எடுத்ததொல் 
மனித இனம் மொண்பு 
தைற்்றது என சவத 
விற்ைன்னர்�ள வி்ளம்ைைொனொர்�ள.

வரைொற்றுககு முற்ைட்ட மனிதன் கு்�யில் 
பி்றநதொன். வரைொற்்்றப் ை்டத்தவருககு 
கி்டத்தசதொ ஆடு,  மொடு�ளின் 
ததொழுவமொன கு்�சய. பிற்�ொைத்தில் 
மிரு�த்தனமொ� மிரு�த்்தப்சைொல் 
மனிதர்�்ளொல் அடித்துக த�ொ்ை 
தெய்யப்ைட இருநதவர் மிரு�ங�ளின் 
தைத்திசைசய அவதரித்தொர். ைை 
நூற்்றொண்டு�ளுககு முன் யூதர்�ள 

�ொ்்ள்யயும் கிசரக�ர்�ள 
�ழு்த்யயும் கும்பிட்டு 
வநதொர்�ள.

இவ்வொறு வணக�த்துக 
குரியதொயிருநத மிரு�ங�ள 
த்ை ெொய்த்து வணஙகி 
நிற்�த்தக�தொ� மனுசவநதர் 
முகிழ்நதொர். நரி�ளுககுக 
குழி�ளும்  ஆ�ொயப் 
ை்ற்வ�ளுககு கூடு�ளும் 
உண்டு. மனித குமொரனுகச�ொ 

த்ைெொய்க� இடமில்்ை எனக 
கூ்றவநதவர், தொன் பி்றப்ைதற்கு இடம் 
கி்டயொத ைரிதொை நி்ைககுள்ளொகி 
மொட்டுத்ததொழுவத்தில் பி்றநதொர்.

எளிய நி்ையிலுள்ள இ்டயர்�ளும் 
தத்துவஞொனி�்ளொன அரெர்�ளும் 
ெநதிககும்ைடி பி்றநதொர். ததொழுவமும் 
சிலு்வயும் அவரின் மண்ணுை� 
வ ொ ழ் ் � யி ன்  த த ொ ட க � மு ம் 
முடிவுமொயிருநதன. பூவுைகில் பி்றககும் 
சைொது ஒதுக�ப்ைட்டவர் பூவுை்� விட்டுப் 

பிரியும் சைொது தவறுக�ப்ைட்டொர்.

வொனமும் பூமியும் ஒழிநதுசைொம் என் 
வொர்்த�ச்ளொ ஒழிநது சைொவதில்்ை 
என தன் ெத்திய வொர்்த�ளின் 
நித்தியத்துவத்்த வலியுறுத்தினொர். 
அசத சநரத்தில் தவளியரங�மொ�ொத 
அநதரங�முமில்்ை தவளிககுவரொத 
ம்்றதைொருளுமில்்ை (உண்்ம 
ஒருநொள தவளியொகும்) என உண்்மயின் 
தன்்ம்ய சுருக�மொ�க கூறினொர்.

சமலும் ‘நீங�ள எநத அ்ளவினொல் 
அ்ளககிறீர்�ச்ளொ அநத அ்ளவினொல் 
உங�ளுககு அ்ளக�ப்ைடும்’ எனத் 
த த ய் வ நீ தி ் ய  வி ்ள க கி ன ொ ர் . 
தீர்க�தரிசி ஒருவனும் தன்னூரிசை 
அஙகி�ரிக�ப்ைட மொட்டொன் எனச 
தெொன்னொர். அதற்கு அவரது வரைொச்ற 
எ டு த் து க � ொ ட் ட ொ �  அ ் ம ந த து . 
அவரு்டய வொர்த்்த�த்ளல்ைொம் 
உன்்னப்சைொல் பி்ற்ரயும் சநசி 
என்்ற வெனத்்த ்மயமொ� ்வத்துச 
தெொல்ைப்ைட்ட்வயொகும்.

அவ்ரக த�ொல்ைச சிலு்வயில் நிறுத்தி 
ஆணி அ்்றநத த�ொடியவரிடத்தும் அன்பு 

�ொட்டி ''பிதொசவ இவர்�்்ள மன்னியும்” 
தொங�ள தெய்கி்றது இன்னததன்று 
அறியொமல் தெய்கி்றொர்�ள'' என்று 
உயிர்விட்டொர். அன்புள்ள இடத்தில் 

தியொ�மிருப்ைது இயல்பு. தியொ�மில்ைொத 
இடத்தில் அன்பிருத்தல் அரிது.

கிறிஸது அன்பு – அன்பின் முழு்ம, 
அன்சை அவர், அவசர அன்பு. எனசவதொன் 
அயைவனிடமும் அன்பு கூறுங�ள 
என்்றொர். அன்்ை அவர் சைொதித்தொர், 
அன்்ைச ெொத்னயிலும் �ொட்டினொர்.

மனித அன்பும் இரக�மும் இசயசுபிரொன் 
ச ை ொ தி த் த ை டி  ் � க த � ொ ள ்ள ொ த 
�ொரணத்தினொல்த்தொன் இன்று இத்த்ன 
இடர்ைொடு�ளும் சவத்ன�ளும். மனிதன் 
மனிதனொ� வொழ மனித இதயங�ளில் 
மனிதசநயம் தைரு� சவண்டும். 
மனித்ன மனிதன் மதிககும் �ொைம் 
வரசவண்டும். மனிதம் த்ழக� சவண்டும்.          
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அ தி � ொ ் ை யி ல்  எ ழு ம் பு வ த ற் கு ம் 
த வ ற் றி  த ை று வ த ற் கு ம்  எ ன் ன 
ெம்நதம் என்று நீங�ள சயொசிப்பீர்�ள. 
ெம்மநதம் இருககி்றது. வொழ்க்�யில் 
தவற்றியின் உசெத்்த அ்டநதவர்�ள 
அ்னவரும் அதி�ொ்ையில் எழும்பும் 
ைழக�மு்டயவர்�ள. உைகின் த்ைசி்றநத 
விஞ்ஞொனியொன தைஞ்ெமின் பிரொஙகிளின் 
'அதி�ொ்ையின் வொயில் தங�ம் இருககி்றது' 
என்்றொர்.

சநரம் என்ைது நம் எல்சைொருககும் 
தைொதுவொன ஒன்று. அதி�ொ்ையில் 
எழும்பும் ைழக�மு்டயவர்�ள ஒரு நொளில் 
அதி�மொன சவ்ை்யச தெய்கி்றொர்�ள. 
அதி�ொ்ையில் எழும்புவது என்ைதுதொன் 
அன்்்றய நொளின் தவற்றி சதொல்வி்ய 
தீர்மொனிககி்றது. வொழ்க்�யில் தவற்றி 
தைற்்ற மனிதர்�ளுககும் வொழ்க்�்ய 
ெொதொரணமொ� வொழும் மனிதர்�ளுககும் 
இ்டயில் உள்ள ஒசர வித்தியொெம் 
அதி�ொ்ையில் எழும்பும் ைழக�ம்தொன்.
நொம் ஒரு ஓட்டப்ைநதயத்்த ெரியொன 
சநரத்தில் ஓடி முடிக� சவண்டும் 
என்்றொல் அதன் ததொடக� சநரமும் 
சவ�மும் ெரியொ� இருக� சவண்டும். அது 

சைொல்தொன் வொழ்க்�யும். 
அ தி � ொ ் ை யி ல் 
எழும்புவதுதொன் அநத 
நொளிற் �ொன ெரியொன 
ததொடக�ம். அப்சைொது தொன் 
அநத நொள உங�ளுககு 
த வ ற் றி � ர ம ொ ன த ொ � 
இருககும்.

அ த ி க ால ை  ந ே ர ம் 
என்பது எது?

நம்மில் ைைர் அதி�ொ்ை சநரம் 
என்ைது எது என்ச்ற ததரியொமசை 
ஓடிகத�ொண்டிருககிச்றொம். தைொதுவொ� ஒரு 
வொர்த்்த நொம் ச�ளவிப்ைட்டிருப்சைொம் 
'பிரம்ம முகூர்த்தம்' என்று. அப்ைடி என்்றொல் 
என்ன? சூரியன் உதிப்ைதற்கு முன்னொல் 
இருககும் ஒரு மணித்தியொைமும் முப்ைது 
நிமிடமும் தொன் பிரம்ம முகூர்த்தம் எனப்ைடும்.
 அநத சநரத்்த மதங�ள புனித 
சநரம் என்கின்்றன. அது �டவுளுக�ொன 
சநரம், அநத சநரத்தில் நொம் நொ்்ளத் 
ததொடஙகுவது அநத நொளின் தவற்றிககு 
வழிய்மககும். நீங�ள கு்்றநதது 
அதி�ொ்ை ஐநது மணிக�ொவது எழுநதிருக� 
சவண்டும். இன்று பு�ழின் உசெத்தில் 
இருககும் மனிதர்�ளின் தவற்றியின் 
�ொரணம் அவர்�ள அதி�ொ்ை 4.00 
மணிககு எழும்புவது தொன் என்கி்றொர்�ள. 
உதொரணத்திற்கு ஒருவ்ர கூறுகிச்றன், 
Apple நிறுவனத்தின் CEO Tim cook  அவர்�ள 
அதி�ொ்ை 3.45 மணிககு எழும்புகி்றொர், 
5.00 மணிககு உடற்ையிற்சசி தெய்கி்றொர். 
தன்னு்டய தவற்றிககு �ொரணம் என்று 
அவர் இ்தத்தொன் கூறுகி்றொர்.

அதிகாலையிை் எழும்புவது எப்படி?
கு ் ்ற வ ொ ன  ச ந ர ம்  தூ ங கி ன ொ ல் 
அதி�ொ்ையில் எழும்ை முடியொது. அசதசைொல் 
அதி� சநரம் தூஙகினொலும் எழும்புவது மி� 
�டினம். ஒருவித செொம்ைைொ� இருககும். எநத 
சவ்ை்யயும் ெரியொ� தெய்ய முடியொது.
மு த லி ல்  உ ங � ளு க கு  எ த் த ் ன 
மணித்தியொைம் தூங� சவண்டும் என்ை்த 
தீர்மொனித்துக த�ொளளுங�ள. ஏதனனில் 
தூஙகும் சநரத்தின் அ்ளவு என்ைது 
ஒவ்தவொருவருககும் சவறுைடும்.

நம்மில் ைைர் கூறுவொர்�ள ' எனககு 
�ொ்ையில் எழும்புவது ெரி வரொது நொன் 
எனது சவ்ை�ள எல்ைொவற்்்றயும் 
இரசவ முடித்து விடுசவன்' என்று. அது 
தவறு. இரவில் ெரியொன சநரத்திற்கு தூங� 
சவண்டும்.

அதிகாலையிை் எழும்ப இரண்டு 
வழிகள் ச�ாை்கிநேன்.  

1. இரவில் தூங�ச தெல்லும் முன் அதி�ொ்ை 
எழுநசத ஆ� சவண்டும் என்்ற �ட்டொயத்்த 
உருவொககி விட்டு தூஙகுங�ள. அதொவது 
நொ்்ள முடித்திருக� சவண்டிய சவ்ை 
என்று சிை சவ்ை�ள இருககும். அவற்்்ற 
இரசவ தெய்து விடொமல் அதி�ொ்ையில் 
எழுநது தெய்து முடியுங�ள.

2. நீங�ள அைொரம் ்வககும் �டி�ொரசமொ 
இல்்ை ்�த்ததொ்ைசைசிசயொ அ்த 
உங�ள ைடுக்�ககு ெற்று தளளிசய 
்வயுங�ள. அதொவது ்�ககு எட்டொத 
தூரத்தில்.

அது ஏன் என்்றொல் எழுநது தென்று 
�டி�ொரத்்த அ்ணககும் அநத சநரத்தில் 
நமது தூக�ம் �்ைநது விட அதி� 
வொய்ப்புள்ளது. எநத ஒரு விடயத்்தயும் 

மூன்று மொதங�ள ததொடர்நது தெய்து 
விட்டீர்�ள என்்றொல் பி்றகு அதுசவ உங�ள 
வழக�மொகி விடும்.

அதிகாலையிை் எழுே்து என்ன 
ச�ய்வது?
அதி�ொ்ையில் எழுநதவுடன் என்ன 
தெய்ய சவண்டும் என்று கூறும் முன்பு 
என்ன தெய்ய கூடொது என்று கூறுகிச்றன். 
�ொ்ையில் எழுநததும் தயவு தெய்து 
உங�ள ்�சைசி்ய மட்டும் ததொடொதீர்�ள. 
இன்று நொம் அ்னவரும் �ொ்ையில் 

எழுநதவுடன் தெய்யும் முதல் சவ்ை 
ெமூ� வ்ைத்த்ளங�்்ள ைொர்்வயிடுவது. 
Facebook what's app இவற்்்ற ைொர்த்து 
சநரத்்த வீணடிககின்ச்றொம். கு்்றநதது 
ஒரு மணி சநரமொவது ்�சைசி்யத் 
ததொடொதீர்�ள. �ொ்ையில் எழுநததும் 
உடற்ையிற்சி அல்ைது சயொ�ொ ையிற்சி 
தெய்யுங�ள. அப்ைடி இல்்ைதயன்்றொல் 
ஒரு அ்ர மணி சநரம் நடவுங�ள 
அதுசவ புத்துணர்சசி தரும் அநத நொ்்ள 
தவற்றி�ரமொ� ததொடங�.

 த�ொஞ்ெ சநரம் எ்தயொவது ைடியுங�ள 
அல்ைது நல்ை இ்ெ்ய ச�ளுங�ள. 
மு க கி ய ம ொ�  இ ் ்ற  வ ழி ை ொ ட் டில் 
ஈடுைடுங�ள. அது மன நிம்மதி்யயும் 
உடல் புத்துணர்சசி்யயும் தரும். அன்்்றய 
நொளில் நீங�ள தெய்ய சவண்டிய 
சவ்ை�்்ள திட்டமிட்டு தெய்யுங�ள.

ஆ�சவ அதி�ொ்ையில் எழும்புங�ள. 
நிசெயமொ� உங�ள வொழ்க்�யில் 
தவற்றி்ய சநொககிய ஒரு மொற்்றம் ஏற்ைடும்.
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தெல்ை ம்ழயும் நீ ..சின்ன இடியும் நீ.
என் அன்ைொன தெல்ை ம�ள,

நீ எப்ைடி இருககி்றொய் உன் இருப்புப் 
ைற்றி அறிய ஆவைொ� இருககிச்றன். 
அம்மொ்வயும், அப்ைொ்வயும் விட்டுப் 
பிரிநது நீ நீண்ட ையணம் தென்று 
ைதினொலுவருடங�்ளொகி விட்டது...

ஒரு நொள உன்்ன விட்டுப் பிரிநதிருக� 
சநரிட்டொசை எத்த்ன ததொ்ைசைசி 
அ்ழப்புக�ள..விெொரிப்புக�ள..எவ்வ்ளவு 
சவ�மொ�ப் சைொய் விட்டது ைதினொலு 
வருடங�ளும் என்று சிைர் தெொல்கி்றொர்�ள. 
ஆனொல் எனககுத் தொன் ததரியும் ைதினொலு  
வருடங�ளும் ைதினொலு யு�ங�்்ளக 
�டநத அலுப்பும் ஆயொெமொ�வும் �ழிநதது 
என்று. உன் நி்னவின்றி ஒரு �ணசமனும் 
�ழியவில்்ை. உன்னிடம் தெொல்ை 
எவ்வ்ளசவொ இருககி்றது ம�ச்ள...நீ வ்ளர்நது 
வருகி்ற நொட்�ளில் எனககு ம�்ளொ� 
இருநத்த விட..ஒரு நல்ை சிசனகிதியொய் 
இருநதொய்..என் எல்ைொவற்்்றயும் உன்னிடம் 
தெொல்லுசவன்..தைொறு்மயொய்க ச�ட்டு 
ஆசைொெ்ன தெொல்வொய். இப்சைொதும் அம்மொ 
இஙகு  நடககும் எல்ைொவற்்்றயும் உன்னிடம் 
மொனசீ�மொ�ச தெொல்கிச்றன்.. �ொற்றில் 
�ைநது வரும் தைருமூசதெொலிககுள 
பு்தநதிருககும் என் மன்தப் ைடிககும் 
ஆற்்றல் உனககிருககும் என்ச்ற நம்புகிச்றன்...

சைரொசிரியர் வ.ஆறுமு�த்தின் '�ருஞ்சுழி' 
நொட�த்்த அப்ைொ தயொரிககும் சைொது 
அநத வெனங�ள நமககும் மனப் 
ைொடமொயின..நொம் சிககியதும் அ்தப் 
சைொன்்றததொரு �ருஞ்சுழிககுள தொன்..
ஆனொல் அதற்குச 'சுனொமி' என்று தெல்ைப் 

தையரிட்டு அ்ழககும் சைொது எனககு 
எரிசெல் எரிசெைொ� வரும்..�ருஞ்சுழி 
நொட�த்தில் '�ருஞ்சுழி..அண்டங�்்ள 
விழுஙகி. .ஆ�ொயத்்தசய விழுஙகி. . .
இப்சைொது பூமி்ய'..என்றும்..'இது ஓயசவ 
ஓயொதொ..எல்சைொ்ரயும் அழித்து விட்டுத் 
தொன் ஓயும்..' என்த்றல்ைொம் வெனங�ள 
வரும். அநத நொட�த்தில் வரும் பிர்ளயம்.. 
தப்பித்தலுக�ொன சைொரொட்டம், எல்ைொசம 
நம் வொழ்வில் நிஜமொ�சவ அரஙச�றிய 
த�ொடு்ம்யத் தொன் என்னொல் தொங� 
மு டி ய வி ல் ் ை . . . அ ந த க  � ரு ஞ் சு ழி 
நம் வொழ்்வயும் சி்தத்துச சின்னொ 
பின்னமொககியிருககி்றது..வொழ்தலுக�ொன..
தப்பித்தலுக�ொன சைொரொட்டத்தில் நீ 
சதொற்றுப் சைொ� நொன் தவன்ச்றன்.. ஆனொல் 
முதல் மு்்றயொ� ெநசதொஷிக� முடியொத 
தவற்றி..

ம�ச்ள நீ இல்ைொத இநத ைதினொலு  
வருடங�ளில் என்தனன்னசவொதவல்ைொம் 
நடநது விட்டன...நீ என்னிடம் எப்சைொதும் 
ஒரு தம்பி தைற்றுத்தொ எனக ச�ட்டு அடம் 
பிடிப்ைொய்..நீ இருககும் சைொது நொங�ள 
விரும்பியும் கி்டக�ொத அநதத் தம்பி 
இப்சைொ எங�ளிடம் இருககி்றொன்...ஆனொல் 
அவ்னக  த�ொஞ்ெவும்..வி்்ளயொடவும்..
சீரொட்டவும் நீதொன் இல்்ை. குழந்தயொய் 
நீ இருநத சைொது எப்ைடி இருநதொசயொ 
அப்ைடிசய அவனும் இருககி்றொன்.. அவனது 
சின்ன வொய் தி்றநது சிரிககும் சைொது நீ 
சிரிப்ைது சைொைசவ இருககி்றது.. உனது 
சின்ன நொடியும்..உதடு�ளும் அவனுககு 
அப்ைடிசய வநதிருககி்றது.. . அவ்ன 
வயிற்றில் சுமநதிருநத நொட்�ளில் நொன் 
மி�வும் சு�யீனமுற்றிருநசதன்.. �ண்ணீசர 
எனககு உணவொ� இருநதது.. அதனொல் 

அவன் குறித்த �ொைத்துககு முன்சை.. 
மி�வும் எ்ட கு்்றநதவனொ�சவ 
பி்றநதொன்...அவன் பி்றநத பின்பும் அம்மொ 
�டு்மயொ� சு�யீனப் ைட்சடன், 3 ம் நொள 
தொன், ஸ்ரீ தஜயவர்த்தன புர சிறுவர் அவெர 
சிகிச்ெப் பிரிவில் இருநத அவ்னப் 
ைொர்க� என்்ன அ்ழத்துச தென்்றொர்�ள.. 
ஒன்்ற்ரக கிசைொ எ்டயுடன், மு�த்தில் 
�ண்�ள மட்டும் பிர�ொெமொய்த் ததரிய.. 

என்்னசய குறு குறு தவனப் ைொர்த்தொன்.. 
அவனது ைொர்்வயில் 'அம்மொ அக�ொ்வப் 
ைற்றிக �வ்ைப் ைட்டு..சயொசித்து..அழுது..
என்்ன முழு்மயொ� வ்ளர விடொமல் 
தெய்து விட்டீர்�ச்ள'என்்ற ச�ளவியும் 
குற்்றச ெொட்டும் ததரிநதது.. ம�ள இப்சைொ 
உன் தம்பி மி� ஆசரொககியமொ� வ்ளர்நது 
வருகி்றொன்.. அப்ைொ உன் தைய்ரயும் 
இ்ணத்து அவனுககு 'அனொமிர்தன்'என்ச்ற 
தையரிடிருககி்றொர். என் அன்பு ம�ச்ள..
அவ்னப் ைொர்ககும் சைொது �ொை யநதிரத்தில்  
வருடங�ள பின்சனொககிப் ையணம் தெய்தது 
சைொைவும்..நீதொன் சிறுமியொய் இருககி்றொய் 
என்ைது சைொைவும் இருககி்றது.. ஒவ்தவொரு 

நிமி டமு ம்  உன்் ன 
ஞ ொ ை � ப் ை டு த் தி க 
த�ொண்டிருககி்றொன் உன் 
தம்பி..

ம�ச்ள இ்த விட  
எவ்வ்ளசவொ விடயங�ள  
ந ட ந தி ரு ந த ொ லு ம் . .
உன்னொல் தொங� முடியொத 
சி ை  வி ட ய ங � ளு ம் 
நடநதுதொனிருககின்்றன.. 
நீ விரும்பிப் சைொகும் 
உன் அப்ைொவின் ஊரும், 
அ ் த ச  சூ ழ வு ள ்ள 
கிரொமங�ளும், 2006 ல் 
மக�ள இல்ைொத மயொன 
பூமியொகி. உன் அப்ைொவின் 
ஊரில் உன் தெொநதங�ள. 

தஷல் அஙகு ம்ழயொ�ப் தைொழிநததொம்.. 
தம் வீடு�்்ள விட்டு முதலில் ைொடெொ்ை�ள 
ச�ொயில்�ளில் ஒதுஙகினொர்�்ளொம். .
பின் ைதுஙகு குழி�ளில்..பின் த�ொஞ்ெம் 
தளளிக �ொடு�ளில்...அதன் பி்றகு ைக�த்துக 
கிரொமங�ளில்..தவரு�லில் ..வொ�்ரயில்..
என்று ஏரொ்ளமொன இடங�ளில் மொறி மொறி.. 
சித்றடிக�ப்ைட்டு... அஙகுமிஙகும்..அ�தி�ள 
என்்ற முத்தி்ரசயொடு.. மரங�ளுககுக 
கீழும்..அ�தி மு�ொம்�ளிலும்..நண்ைர்�ள 
உ்றவினர்�ள வீடு�ளிலும். தஙகியிக�...
உன் பூட்டியொசசி உட்ைட இன்னும் ைைர் 
நம் மட்டக�்ளப்பு வீட்டில். .உடுத்திய 
உ்டயுடன்..உயி்ரக ்�யில் பிடித்தைடி..
தம் வீடு�ள..தெொத்துக�ள..உட்ம�ள..இனிய 
நி்னவு�்்ள உள்ளடககிய நம் ைொரம்ைரிய 
பூமி..எல்ைொவற்்்றயும் இழநதவர்�்ளொ� 
ந்டப் பிணங�்ளொ� வொழ்நது  2009ல்  
மீண்டும் ஊருககு தென்று  வொழ்கி்றொர்�ள. நீ 
சநசித்த பூட்டியொசசி 2014ல் இவ்வுைகு நீத்தொர் 
சின்ன அப்ைப்ைொவும் இநத ஆண்டு  எம்்ம 
விட்டு சைொய் விட்டொர் எங�ளுககுத்தொன் 
எதுவும் த�ொடுத்து ்வக�வில்்ை.

ம�ச்ள..2006 தெப்டம்ைர் 30 ம் தி�தி உன்னொல் 
தொங� முடியொத இன்சனொரு ெம்ைவமும் 
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மட்டு வொவி மி�வும் அழ�ொனது. 
ஆனொல், அதன் அழ்� எநத 
அ்ளவுககு நொம் ையன்ைடுத்துகிச்றொம். 

நமது தைொரு்ளொதொர ஈட்டத்துககு எநத அ்ளவுககு 
ையன்ைடுத்த முடியும்?

இநத வொவி்ய ஏன் நொம் சுற்றுைொத்து்்ற்ய ஊககுவிக�ப்  ையன்ைத்தககூடொது ?
ைடகு வீடு�ள (Boathouse), ைடகு உணவ�ங�்்ள (Boat Food court) உருவொக�ககூடொதொ? 

இது மட்டு. மக�ளுககு ததொழில் வொய்ப்்ைத் தருவதுடன்  மொந�ரெ்ைககும் 
வருமொனம் ஈட்டும் அம்ெமொ� அ்மயைொம். 

ந�ரின் அழகு நமககுப் ையன்ைடட்டும். ஆனொலும், சுற்றுசசூழல் மொசுைடொமலும் 
ைொர்த்துகத�ொள்ள சவண்டும்.

ம ட் ட க � ்ள ப் பு  ம ொ ந � ர  அ தி � ொ ர 
எல்்ைககுட்ைட்ட பிரச த ெங�ளில் 
உணவ�ங�ளின் தரம் குறித்தும் அஙகு 
ெ்மக�ப்ைடும் உணவின் சு�ொதொர 
நிை்ம�ள குறித்தும் ஆரொய்நது, அவற்்்ற 
வ்�ப்ைடுத் தும் நடவடிக்��்்ள 
தைொதுச சு�ொதொர ைொரிசெொத�ர்�ளுடன் 
இ்ணநது மொந�ர சு�ொதொரப் ைகுதியினர் 
சமற்த�ொண்டிருநதனர்.

இதன்ைடி உணவ�ங�ள செொத்ன 
த ெ ய் ய ப் ை ட் டு  அ வ ற் றி ற் � ொ ன 
தரசெொன்றிதழ்�்்ள வழஙகும் நி�ழ்வொனது 
மட்டக�்ளப்பு மொந�ர ெ்ை மண்டைத்தில் 
ந்டதைற்்றது.

இநத நி�ழ்வில் மட்டக�்ளப்பு மொந�ர 
ெ்ையின் முதல்வர் தி.ெரவணைவன், 
ஆ்ணயொ்ளர் �ொ.சித்திரசவல், சு�ொதொர 
நி்ையியல் குழுவின் த்ைவர் சிவம் 
ைொககியநொதன், மொந�ர ெ்ையின் பிரதி 
ஆ்ணயொ்ளர் என்.தனஞ்தஜயன் ஆகிசயொர் 
�ைநது த�ொண்டு இத்தரச ெொன்றிதல்�்்ள 
வழஙகி ்வத்தனர். இதில் ‘A’ தரத்திைொன 
15 உணவ�ங�ளுககும் ‘B’ தரத்தினைொன 23 
உணவ�ங�ளுககும் தரச ெொன்றிதல்�ள 

மட்டக�்ளப்பு மொந�ரெ்ையின் முதைொவது 
வரவு-தெைவுத்திட்டம் ஐககிய சதசிய �ட்சி 
மற்றும் ஸ்ரீைங�ொ சுதநதிரக�ட்சியின் 
ஆதரவுடன் நி்்றசவற்்றப்ைட்டுள்ளது.

மட்டக�்ளப்பு மொந�ரெ்ையின் வரவு-
தெைவுத் திட்டத்தி்ன ெமர்ப்பிற்ைதற்�ொன 
விசெட அமர்வு தெவ்வொய்ககிழ்ம �ொ்ை 
மட்டக�்ளப்பு மொந�ரெ்ையின் முதல்வர் தி. 
ெரவணைவன் த்ை்மயில் ஆரம்ைமொனது.

இ த ன் ச ை ொ து  ம ொ ந � ர ெ ் ை யி ன் 
முதல்வரினொல் வரவு-தெைவுத்திட்டம் 
ெமர்ப்பிக�ப்ைட்டு, அது ததொடர்ைொன விசெட 
உ்ர நி�ழ்த்தப்ைட்ட்த ததொடர்நது 
உறுப்பினர்� ளின் விவொத த த் துககு 
விடப்ைட்டது.

வரவு – தெைவுத்திட்டம் ததொடர்பிலும் 
�டநத �ொை தெயற்ைொடு�ள ததொடர்பிலும் 
இதன்சைொது ைல்சவறு �ருத்துக�ள 
முன்்வக�ப்ைட்டன.   வரவு-தெைவுத்திட்ட 
தயொரிப்பு�ளில் உறுப்பினர்�ள சிைர் 
பு்றக�ணிக�ப் ைட்டதொ�வும் இதன்சைொது 
�ருத்து�ள முன்்வக�ப்ைட்டன.

எனினும் அ்னவரினதும் �ருத்து�ளும் 
மொந�ர மக�ளின் எதிர்ைொர்ப்பு�ள 

வழஙகி ்வக�ப்ைட்டதுடன். ‘C’ மற்றும் ‘D’ 
தரநி்ையில் உள்ள உணவ�ங�ள ‘A’ மற்றும் 
‘B’ ெொன்றிதல்�்்ள ஒரு மொத �ொைத்திற்குள 
தைற்றுக த�ொள்ளொது விட்டொல், அநத 
உணவ�ங�ளின் அனுமதி�ள இரத்து 
தெய்யப்ைடும் என மட்டக�்ளப்பு மொந�ர 
முதல்வர் நிைநத்ன விதித்தொர்.

அத்துடன், மட்டக�்ளப்பு மொந�ர ெ்ைககுள 
உள்ள உணவ�ங�ளில் ையன்ைடுத்தப்ைடும் 
இ்்றசசி�ளில் 75 வீதத்திற்கும் சமற்ைட்ட 
இ்்றசசி மொந�ரெ்ைககு தவளியில் 
இ ரு ந து வ ரு வ த ொ � வு ம் ,  ஆ ன ொ ல் ,  
மட்டக�்ளப்பு மொந�ரெ்ைககுட்ைட்ட 
ைகுதி�ளில் தவட்டப்ைடும் இ்்றசசி�ள 
மொத்திரசம மொந�ர சு�ொதொர பிரிவினரொல் 
உறுதிப்ைடுத்தப்ைடுகின்்றன என்றும் 
அவ்வொறு தவளியில் இருநதுவரும் 
இ்்றசசி�்்ள யொரும் உறுதிப்ைடுத்த 
முடியொது இருப்ைதொ�வும் எனச வ 
இ்்றசசி�்்ள தவளியில் இருநது 
த�ொண்டு வருவது நிறுத் தப்ைட்டு 
மட்டக�்ளப்பு மொந�ர ெ்ைககுளச்ளசய 
அவற்றி்ன தைற்றுகத�ொள்ள சவண்டும் 
என்றும் முதல்வர் சுட்டிக�ொட்டியுள்ளொர்.

மட்டக�்ளப்பு மொந�ரெ்ையின் நிர்வொ� எல்்ைககுள தெயற்ைடுகின்்ற வர்த்த� 
நி்ையங�ள மீது விதிக�ப்ைட்டிருநத ெொய்ப்புச ெட்டமொனது ைண்டி்�க �ொைத்்த 
முன்னிட்டு தற்�ொலி�மொ� ஒரு மொதத்திற்கு த்ளர்த்தப்ைட்டுள்ளதொ� மட்டக�்ளப்பு மொந�ர 
முதல்வர் த�ௌரவ தியொ�ரொஜொ ெரவணைவன் அறிவித்துள்ளொர்.

இதன்ைடி எதிர்வரும் நத்தொர், புதுவருடப் பி்றப்பு மற்றும் ்தப் தைொங�ல் ைண்டி்��்்ள 
முன்னிட்டு வியொைொர நி்ையங�ளின் விற்ை்ன அதி�ரிப்புக �ொைம் மற்றும் நு�ர்சவொரின் 
த�ொளவனவு வெதி�ள சைொன்்றவற்றி்னக �ருத்திற் த�ொண்டு ெ�ை வியொைொர 
நி்ையங�ளும் 15.12.2018ந தி�தி ததொடக�ம் 15.01.2019ந தி�தி வ்ரயொன �ொைப் ைகுதிககுள 
வரும் ஞொயிற்றுககிழ்ம�ளிலும் தி்றநது வியொைொர நடவடிக்�யில் ஈடுைடுவதற்கு 
அனுமதி வழங�ப்ைடுவதொ� அவர் ததரிவித்துள்ளொர்.

அத்துடன் இத்ன ெ�ை வர்த்த� நி்ைய உரி்மயொ்ளர்�்ளது �வனத்திற்கும் த�ொண்டு 
வருவதற்�ொ� வர்த்த� ெங�த் த்ைவருககும் �டிதம் அனுப்பி ்வக�ப்ைட்டுள்ளதொ�த் 
ததரிவித்ததுடன், இச ெொய்ப்புச ெட்ட ந்டமு்்றயொனது மீண்டும் எதிர்வரும் 16.01.2019ந 
தி�தி முதல் அமுல்ைடுத்தப்ைடும் என்றும் முதல்வர் குறிப்பிட்டுள்ளொர்.

உள்ளடக�ப்ைட்சட வரவு-தெைவுத்திட்டம் 
மு ன் ் வ க � ப் ை ட் ட த ொ �  ம ொ ந � ர 
முதல்வரினொல் இஙகு ததரிவிக�ப்ைட்டது.

இறுதியில் வரவு-தெைவுத்திட்டத்தி்ன 
வ ொ க த � டு ப் பு க கு  வி டு வ த ற் கு 
தீர்மொனிக�ப்ைட்ட நி்ையில் வொகத�டுப்பு 
நடொத்தப்ைட்டசைொது வரவு –தெைவுத்திட்டப் 
பிசரர்ணககு எதிரொ� தமிழ் மக�ள 
விடுத்ைப்புலி�ள �ட்சியின் உறுப்பினர்�ள 
ஐநது சைரும் ஈ.பி.டி.பி.உறுப்பினர் ஒருவரும் 
வொக�ளித்தனர்.

ஐ க கி ய  ச த சி ய  � ட் சி  ம ற் று ம் 
ஸ்ரீ ை ங � ொ  சு த ந தி ர க � ட் சி , த மி ழ ர் 
விடுத்ைககூட்டணி,தமிழர் ஐககிய 
சுதநதிர முன்னணி உறுப்பினர்�ள வரவு-
தெைவுத்திட்டத்திற்கு ஆதவு வழஙகினர்.

இதனடிப்ை்டயில் 29 உறுப்பினர்�ள வரவு 
தெைவுத்திட்டத்திற்கு ஆதரவொ�வும் 06 
உறுப்பினர்�ள எதிரொ�வும் வொக�ளித்துடன் 
03 உறுப்பினர்�ள ெ்ைககு இன்று 
ெமூ�மளிக�வில்்ை. 23  சமைதி� 
வொககு�ளினொல் வரவுதெைவுத்திட்டம் 
நி்்றசவற்்றப்ைடுவதொ� மொந�ர முதல்வர் 
அறிவித்தொர்.
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நொன் ெற்றுப் ை்ழயவன். எனது 
ைொடெொ்ையும் அதன் ஆெொன்�ளும் 
எனககுள சிை முககிய விழுமியங�்்ள 
இறு�சவ ஊன்றிவிட்டிருககி்றொர்�ள.

அதில் முககியமொனது சநரநதவ்றொ்ம. 
சநரம் தவறினொல் நொன் ைதற்்றப்ைடுசவன். 
என்னொல் ைைரின் சநரம் ைொழொகி்றசத என்்ற 
குற்்றவுணர்சசி என்்னப் ைற்றிகத�ொளளும். 
த்ைகுனிவு ஏற்ைட்டதுசைொன்று மனது 
ெங�டப்ைடும்.

இரண்டொவது, எ்தயும் சநர்ைடப்சைசும் 
ைழக�ம். அது யொரொ� இருப்பினும் 
நி ய ொ ய ம ொ ன  � ரு த் த ொ ட லு ட ன் 
உண்்ம்யப்சைசு. அவர் தைரியவர், 
எனது ஆெொன், தைரும் தெல்வொககுள்ளவர், 
அரசியல்வொதி என்த்றொல்ைொம் ையநது 
உண்்ம்ய ம்்றக�ொசத எனவும் 
�ற்பிக�ப்ைட்டிருககிச்றன்.

எ்தயும் சுயசிநத்னயின் அடிப்ை்டயில் 
சிநதி. ஒருவர் தைரியவர் என்ைதற்�ொ� 
அவரது �ருத்்த நீ ஏற்�சவண்டிய அவசியம் 
இல்்ை. அத்ன ஆதொரங�ளுடன் 
மறுத்து்ரககும் உரி்ம உனககுண்டு.

இவற்்்றதையல்ைொம் �ற்பித்தவர் எனது 
சைரொெொன் பிரின்ஸ �ொசிநொதர். ஒரு 
மு்்ற அவ்ர எதிர்த்சத ஒரு ெ்ையில் 
உ்ரயொற்றிய்த ச�ட்டுகத�ொண்டிருநதவர், 
“இன்று மொ்ை வீட்டுககு வொ” என்்றொர். அவரது 
வீட்டில் அவ்ரச ெநதித்தசைொது “எனககு 
எதிரொ� ஏன் அப்ைடி உ்ரயொற்றினொய்” 
என்்றொர். “நொன் அவற்்்ற உங�ளிடம் 
இருநதுதொன் �ற்ச்றன்” என்்றசைொது, முதுகில் 
தட்டி புன்ன்�த்தொர். அவர் மு�த்தில் 
தைரு்ம ைடர்நதிருநத்்தக �ண்சடன்.

சநற்று ஞொயிற்றுககிழ்ம எங�ள 
�ல்லூரியின் அதிைரும் சைரொெொனும், 
முன்்னநொள மட்டக�்ளப்பு ைொரொளுமன்்ற 
உறுப்பினரும், யுத்த�ொைத்தில் தமிழ் முஸலீம் 
ெமூ�ங�ளுககு பிர்ெ�ள குழுத்த்ைவரொ� 
இருநது தைரும்ைணியொற்றியவரும், ைை உயர் 
ைதவி�ளினூடொ� கிழககிற்கு அ்ளப்ைரிய 
செ்வயொற்றிய பிரின்ஸ �ொசிநொதரின் 
இ று தி நி � ழ் வி ல் ,  ம ட் ட க � ்ள ப் பி ன் 
�ல்விமொன்�ள என்்ற்ழக�ப்ைடுசவொரும், 
த ை ரு ம்  த ை ொறு ப் பு க � ளி ல்  உள்ள 
உயரதி�ொரி�ளும், அரசியல்வொதி�ளும் 
நடநதுத�ொண்ட மு்்றைற்றிய ைதிசவ இது.

இ ப் ை தி வி ல்  உள ்ள  அ ் ன த் து ம் 
எனது �ருத்துக�ச்ள. இதன்பின்னொல் 
சவறு மனிதர்�ச்ளொ, நிறுவனங�ச்ளொ 
இல்்ை என்ை்த மி�வும் ததளிவொ�ப் 
ைதிவுதெய்ய விரும்புகிச்றன். நொ�ரி�மொன 
எநத எதிர்வி்னககும் ைதிைளிப்சைன் 
என்ை்தயும உறுதிப்ைடுத்துகிச்றன்.

முதலில் எனது ைொடெொ்ைக�ொைத்துக 
� ் த த ய ொ ன் று ட ன்  ஆ ர ம் பி க � 
சவண்டியிருககி்றது. அக�ொைத்தில் 
எமது, வொரொநத மொணவர் ஒன்றுகூடல் 
திங�ட்கிழ்ம�ளில் �ொ்ை 08.05ககு 
ஆரம்ைமொகும்.  முத ைொவது ம ணி, 
இரண்டொவது மணி என்று இரண்டு மணி�ள 
அடிககும். முதைொவது மணியடித்தவுடன் 
நொம் மண்டைத்தினுள தெல்ைசவண்டும். 
இரண்டொவது மணியடித்தவுடன் ஊசி 
விழுநதொலும் ச�ட்கும் அ்மதி அஙகு 
நிைவும். இரண்டொவது மணியடித்து சிை 
�ணங�ளுககுள பிரின்ஸ �ொசிநொதர் உளச்ள 
வருவொர். அடுத்துவரும் 15 நிமிடங�ளும் 
அ்னவரது �வனங�ளும் அதிைரின், உை 
அதிைரின், ஆசிரியர்�ளின் உ்ர�்்ள 
ச�ட்ைதிலிருககும். அநசநரங�ளின் 
அ்மதி்ய மீறுைவர்�ளுககு தண்ட்ன 
சம்டயில் நி்்றசவற்்றப்ைடும்.

இநத ஒன்றுகூடல் ஆரம்பித்தபின் 
ைொடெொ்ைககு வரும் மொணவர்�ள, 
ஆசிரியர்�ள மண்டத்திற்கு தவளிசய 
� ொ த் தி ரு க � ச வ ண் டு ம் .  அ னு ம தி 
கி்டத்தொல் உளச்ள தெல்ைைொம். 
இதற்�ொன �ொரணம் மண்டைத்தின் 
அ்மதி்ய புதிதொ� உளச்ள நு்்ளைவர்�ள 
த�டுக�ககூடொததன்ைசதயொகும்.
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சிைசவ்்ள�ளில் பிரின்ஸ �ொசிநொதர் 
உளச்ள வருவதற்குப் பிநதினொல், உை 
அதிைர் ஒன்றுகூட்ை ஆரம்பிப்ைொர். 
அப்சைொது பிரின்ஸ �ொசிநொதர் வநதொல், 
உை அதிைரின் உ்ர முடியும் வ்ரயில் 
சம்டககுச தெல்ைமொட்டொர். �தவருச� 
நின்றுத�ொளவொர். நி�ழ்வு�ளுககும் 
அவற்்்ற வழிநொடொத்துைவர்�ளுககும் 
அவர் �ொண்பிககும் மரியொ்த என இ்தக 
த�ொள்ளைொம்.

அடுத்ததொ� உங�ளுககு நொன் பிரின்ஸ 
�ொசிநொத்ர அறிமு�ப்ைடுத்தசவண்டும். 
சநரம் தவ்றொ்ம, �ண்டிப்பு, வொய்்ம, 

எவருககும் அஞ்ெொது தனது �ருத்்த 
எநதச ெ்ையிலும், எவர் முன்னி்ையிலும் 
அசெமற்றுக கூறும்ைண்பு, நலிநசதொரின் 
நைம் சைணல் என்ைன அவரு்டய 
முககிய அ்டயொ்ளங�ள. இ்த அவர் 
தனது 90 வயது�ளிலும் மி�வும் �டு்மயொ� 
�்டப்பிடித்தவர். அவ்ர மி� நன்கு 
அறிநதவர்�ளுககு இது நன்கு புரியும்.
அவரு்டய இறுதியஞ்ெலி நி�ழ்வி்ன 
தமதடிஸத மத்திய �ல்லூரியின் ை்ழய 
மொணவர் ெங�ம் தைொறுப்சைற்றிருநதது. 
நொம் பின்வரும் அறிவித்த்ை ெமூ� 
ஊடங�ளினூடொ� மி�வும் ததளிவொன 
மு்்றயில் அறிவித்திருநதொர்�ள. 
//Please note the following
Any one interest to do a speech contact us 
to allocate a time frame. Time duration for 
speech 2 to 3 minutes.// ததொடர்பு த�ொள்ள 
தவண்டியவரின் ததொ்ைசைசி இைக�மும் 
குறிப்பிடப்ைட்டிருநதது இநத அறிவிப்பில் 
முககியமொன விடயங�ள இரண்டு முககிய 
விடயங�ளுள்ளன.  

முதைொவது, அஞ்ெலி உ்ர 2  – 
3  நி மி ட ங � ளு க கு  உ ட் ை ட் ட த ொ � 
இருக�சவண்டும்.

இரண்டொவது, உ்ரயொற்்ற விரும்புைவர்�ள 
ை்ழயமொணவர் ெங� த் தினருடன் 
ததொடர்புத�ொண்டு, உங�ள உ்ரயின் 
சநரத்தி்ன ைதிவுதெய்துத�ொளளுங�ள.
இநத அறிவித்த்ை புரிநதுத�ொளவதற்கு 
University of Oxford தென்றிருக� 
சவண்டிய அவசியம் இல்்ை. ெொதொரண 
5ம் வகுப்பு மொணவர்�்ளொல் இத்ன மி� 
மி� ததளிவொ�ப் புரிநதுத�ொள்ளககூடிய 
வ்�யிசைசய இது எழுதப்ைட்டிருநதது. 
ெனிககிழ்ம மொ்ைககு முன்னதொ� 
தங�ளுககு உ்ரயொற்்ற சநரம் தருமொறு 
ச�ட்ட அ்னவருககும் 2-3 நிமிடங�ள 
ஒதுக�ப்ைட்டிருநதது. இதனடிப்ை்டயில்  
தயொரிக�ப்ைட்ட சநரஅட்டவ்னயின்ைடி 
10.30 வ்ரயில் அஞ்ெலி உ்ர�ளும், 
10.30 மணியில் இருநத 11.15 மணிவ்ர 
ஆரொத்னயும், 12 . 30 மணிய்ளவில் 
ஆ் ை ய டி ச ச ெ ொ் ை  ம ய ொனத் தி ல் 
நல்ைடக�மும் எனத் திட்டமிடப்ைட்டிருநதது.

08.30 மணிககு திட்டமிடப்ைட்ட சநரத்தில் 
ஆெொனின் இறுதியஞ்ெலி ஆரம்பித்தது.

நி�ழ்வு ஆரம்பித்து உ்ர�ள ஒழுங�ொ� 
ந்டதைற்றுகத�ொண்டிருககும்சைொது, 
அஞ்ெலி நி�ழ்விற்கு சநரம்பிநதி வநது, 
தொமும் உ்ரயொற்்ற சவண்டும் என்்ற 
அழுத்தத்தினூடொன ச�ொரிக்�்ய 
முன்்வத்தனர்.

உ ங � ள  உ் ரக � ொ ன  ை தி வி ் ன 
சநற்்்றககு முன்னசம சமற்த�ொண்டீ�்ளொ 
என்று ச�ட்டொல் ”நீங�ள எனககு 
அறிவிக�வில்்ைசய” என்்ற ரீதியில் 
அவர்�ளு்டய ைொர்்வயும், உடல்தமொழியும் 
இருந்தயும் மறுப்ைதற்கில்்ை.

ஆெொனுடன் எவ்வித ததொடர்புமற்்ற, அவரிடம் 
�ற்�ொத சிை அதி�ொரி�ளுககும் சிை 
தெல்வொககு மனிதர்�ள உதவி புரிநதொர்�ள 
என்ைதும் சவத்னயொனது.

சநரப்பிரசெ்ன உள்ளது,  இருப்பினும் 
“உங�ளுககு இரண்டு நிமிடங�ள 
தருகிச்றொம்” என்்றத்ன ஏற்றுகத�ொண்டு 
ஒலிவொஙகி்யக ்�யில் எடுப்ைொர்�ள. 
அத ன்பின் அவர்� ளிடம் இருந து 
ஒலிவொஙகி்ய வொஙகிகத�ொள்ள நொம் ைட்ட 
ைொடு இருககி்றசத. அ்தவிட நொம் �ல்லில் 
நொருரித்திருக�ைொம்.

உ்ர�ள, மூன்று நிமிடங�ள �ழிநது 
5 நிமிடங�ள ஆகியதும் அவர்�ளின் 
முதுகி்னத் தடவி அன்ைொ� சநரத்்த 
�வனியுங�ள என்சைன். ைைருககு 
முதுகிலிருக�சவண்டிய உணர்சசி நரம்பு�ள 
தெயலிழநதிருநத்ம அப்சைொதுதொன் 
எனககுப் புரிநதது.

3 நிமிடங�ள 5ஆகி, 5 நிமிடங�ள 8 
ஆகியதும் முது்�த் தடவுவ்த தவிர்த்து, 
தமிழில் சநரம் முடிநதுவிட்டது என்ை்த 
மரியொ்தயுடன் அவர்�ளுககு ச�ட்குமொறு 
கூறிசனன்.

அ வ ர் � ்ள து  த ெ வி ப் பு ை னு ம் 
இயங�ொது என்ை்த அப்சைொதொன் 
அறியநதுத�ொண்சடன். அதுமட்டுமல்ை 
சிை ரு ககு தமிழும் புரியவில் ் ை 
என்ை்தயும் அறிநதசைொது, தமிழர் 
விடுத ் ை க கூட்டணியிலும், ைை 
உயரதி�ொரி�ளிடத்திலும் ைரிதொைம் ஏற்ைட்டது.

நி�ழ்வின் நொய�்ன என்னொல் நிமிர்நது 
ைொர்க� முடியவில்்ை. இருப்பினும் 
தமதுவொ� அவ்ரப் ைொர்த்சதன். அப்சைொது 
என்னொெொன், என்்னப் ைொர்த்த ைொர்்வ 
“ஏன்டொ, உங�ளுககு என்ன ைொவமடொ 
தெய்ச தன். என்்ன நிம்மதியொ� 
அனுப்ைமொட்டீர்�்ளொ” என்ைது  சைொலிருநதது.

அநநி�ழ்வில் �ைநதுத�ொண்டவர்�ள 
அ்னவரும் ஏசதொ ஒரு விதத்தில் இச 
ெமூ�த்திற்கு வழி�ொட்டும் ைதவி�ளில் 
இருப்ைவர்�ள, இருநதவர்�ள.

ஒ ரு மு ் ்ற  அ ர ெ ொ ங � ப் ை த வி � ள 

என்னும் தைொருளைட ஆெொனுடன் 
உ்ரயொடிகத�ொண்டிருநசதொம். அவர், 
Public servant என்ைதன் அர்த்தம் “மக�ளின் 
சவ்ைக�ொரன் ” என்ைசத. ஆனொல் 
இப்சைொதுள்ள ைைர் அத்ன “மக�ள 
தனது சவ்ைக�ொரர்�ள” என்று அர்த்தம் 
த�ொளகி்றொர்�ள என்்றொர். ஆெொனின் 
�ருத்து உண்்மதொன்சைொலிருககி்றது. ஒரு 
மனிதனின் இறுதி நி�ழ்வில் இப்ைடியொ 
நடநதுத�ொளவது. ெ்ை இஙகிதம் என்ை்த 
அறியொதவர்�்ளொ நொம்?

ஒரு மனிதனின் இறுதி நி�ழ்வு�ளுககு 
என்று எமது ெமூ�த்தில் எழுதொத ைை 
விதி�ள உண்டு. அவற்றில் முககியமொனது 
இ்றநதிருககும் மனித்ர �னம்ைண்ணசவ 
நொம் அஙகு தெல்கிச்றொம் என்ைது. 
இ ப் ை டி ய ொன  நி � ழ் வு � ளு கத � ன்று 
உ்டத்சதர்வு�ள உண்டு. இநதி�ழ்வு�ளில் 
அ்மதி மி� முககியமொனது. ஒரு மனிதனின் 
இறுதி நி�ழ்வு என்ைதொனது ஒன்றும் 
�ழியொட்ட நி�ழ்வல்ை. 

மட்டக�்ளப்பின் ஆசிரியப்தைருநத்��ள, 
அதிைர்�ள, குருமொர்�ள, தைரும் அதி�ொரி�ள, 
்வத்தியக �ைொநிதி�ள, ்வத்தியர்�ள, 
தைொறியியைொ்ளர்�ள, மற்றும் ைை 
உயர்நி்ை அதி�ொரி�ள என்ைவர்�ளிடம் 
ஒரு இறுதிநி�ழ்வில் நடநதுத�ொள்ள 
சவண்டிய மு்்ற�ளைற்றிய மி�ச ெொதொரண 
அறிசவனும் இல்ைொதிருநதது சைொன்ச்ற 
ைைரும் நடநதுத�ொண்டொர்�ள.

அ ந  நி � ழ் வு  ஆ ர ம் பி ப் ை த ற் கு 
மு ன் ன ச ம  வ ந தி ரு ந த வ ர் � ் ்ள 

விரல்�்்ளகத�ொண்டு எண்ணிவிடைொம். 
அஙகு நின்றிருநத, வநதுதென்்ற ைைர் 
மகிழ் விழொவில் �ைநதுத�ொளவதுசைொன்்ற 
உ்டயைங�ொரங�ளுடன் வநதிருநதொர்�ள. 
முககியமொ� சீமொட்டி�ள.

ஒருவர் உ்ரயொற்றிகத�ொண்டிருககும்சைொது 
உளச்ள மண்டைத்தினுள உட்புகுைவர்�ள 
எதுவித தவட்� உணர்வமின்றி உளச்ள 
நு்ழகி்றொர்�ள, தவளிசயறுகி்றொர்�ள. ெ்ை 
நொ�ரீ�ம் என்ைது இதுதொனொ?

இ ்ற ந தி ரு க கு ம்  ம னி த ் ன ப் ை ற் றி 
உ்ரயொற்றிகத�ொண்டிருககி்றொர்�ள, 
அ தி � ம ொ ச ன ொ ர்  தி ரு ம ண வீ ட் டி ல் 
நண்ைர்�ளுடன் ெத்தமொ� உ்ரயொடிக 
�ழிப்ை்தப்சைொன்று ெ்ையின் அ்மதி்ய 
�வனிக�ொது தமது மகிழ்சசியில் �வனமொ� 
இருநதனர்.

பிரின்ஸ �ொசிநொதரின் இறுதி நி�ழ்வொனது 
அம்மனிதனின் விழுமியங�ளுககு அ்மய 
ந்டதை்றசவண்டும் என்ைசத நியொயமொனது. 
ஒருவருககு நொம் �ொண்பிக�ககூடிய இறுதி 
மரியொ்த அது.

அவரது சநரநதவ்றொ்ம, ஒழுஙகு, 
கூட்டங�்்ள அவர் நடொத்தும்சைொது 
அஙகிருககும் அ்மதி சைொன்்றவற்்்ற நொன் 
இப்ைதிவின் ஆரம்ைத்தில் குறிப்பிட்டதற்�ொன 
�ொரணங�்்ள நீங�ள இப்சைொது 
புரிநதுத�ொண்டிருக�ைொம்.

ம ண் ட ை த் தி ல்  உ ட் � ொ ர் ந தி ரு ந த 
ம ட் ட க � ்ள ப் பி ன்  பு த் தி ஜீ வி � ்ள ொ ல் , 
�ல்விமொன்�ளினொல் ஒரு அஞ்ெலி நி�ழ்வில் 
அ்மதி்யப் சைண முடியவில்்ை. 
இப்ைடியொன �ல்விமொன்�ளினொல் எவ்வொறு 
எங�ள ெமூ�த்திற்கு வழி�ொண்பிக� முடியும் 
என்்ற ச�ளவிக�ொன ைதி்ை உங�ளிடசம 
விட்டுவிடுச்றன். இப்ைடியொனவர்�ளிடம் 
எமது மொணவசெமூ�ம் எத ் னக 
�ற்றுகத�ொள்ளப்சைொகி்றது? இ்தயொ எமது 
ெமூ�ம் விரும்புகி்றது?

�ட்மயில் நின்றிருநத சிறிய ெொரணர் 
இயக�த்து மொணவர்�ளின் ஒழுக�த்்தக 
�ண்ணுற்்றசைொது மனது தைரும் ஆறுத்ை 
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தமிழறிஞர் ஒருவர், ததருவில் தென்று 
த�ொண்டிருநதொர். ்ெககிளில் வநத 
ஒருவன், �வனிக�ொமல் அவர் மீது 
சமொதி விட்டொன். உடசன அவன் "ஐயொ, 
மன்னித்துக த�ொளளுங�ள. ததரியொமல் 
சமொதி விட்சடன்."  என்்றொன்.

இ்தக ச�ட்டதும்  அநத தமிழறிஞர், 
ச�ொைமொ�, "மன்னிப்பு என்ைது உருதுச 
தெொல்!  தைொறுத்துக த�ொளளுங�ள 
என்ைசத ெரி."  என்்றொர்.

சமொதியவனும் அவ்வொச்ற தெொல்லிவிட்டு 
அஙகிருநது அ�ன்றுவிட்டொன். அநதத் 
தமிழறிஞர்தொன் தமிழ் உைகில் பு�ழ்தைற்்ற 
சதவசநய ைொவொணர்!

இவரது தையரில் தென்்னயில் ஒரு 
நி்னவு மண்டைமும் இருககி்றது.

அவர் அன்று தெொன்ன �ருத்து, இன்்ற்ளவும் 
விவொதிக�ப்ைடுகி்றது. ஆய்வறிஞர்�ள 
உருது தமொழி்யயும் தமிழ் தமொழி்யயும் 
இதற்�ொ�வும் ஆரொய்நதொர்�ள.

இது அன்று நடநத ெம்ைவம். இன்று 
நடககும் ெம்ைவங�ளுடன் மன்னித்தல் 
- தைொறுத்தருளதல் ைற்றி ைொர்த்தொல் ைை 
சுவொரசியங�்்ள �ொணமுடிகி்றது.

இைங்�யில் நீடித்த சைொரினொல் 
த�ொல்ைப்ைட்டவர்�ள, ஆயுதம் ஏநதிய 
இயக�ங�ளினொல் அநொவசியமொ� 
த�ொல்ைப்ைட்ட ெமூ�த்த்ைவர்�ள, 
ெ மூ �  ந ை ன்  வி ரு ம் பி � ள , 
�ல்விமொன்�ள, மனித உரி்மச 
தெயற்ைொட்டொ்ளர்�ளின் எண்ணிக்� 
ை ல் ை ொ யி ர ங � ் ்ள யு ம்  த ொ ண் டி 
இைட்ெத்்த எட்டிப்பிடிககும். அத்துடன் 
தொககுதல் ெம்ைவங�ளில் ைடு�ொயமுற்று 
உடல் ஊனமுற்று - �ண்ைொர்்வ்ய 
இழநதவர்�ள, மொற்றுத்தி்றனொளியொ� 
மொறிப்சைொனவர்�ள, இன்றும் வலிசுமநத 
சமனியர்�்ளொ� நடமொடுகின்்றனர்.

தினமும் �ொ்ை எழுநததும் �ண்ணொடி 
முன்னொல் நிற்கும்சைொது, தமககு 
சநர்நத ைொதிப்பு ைற்றிய நி்னவு வநது, 
மனஉ்்ளசெ்ையும் தரககூடும்.

அன்றும் - இன்றும் என்்ற இநதப் 
ைதிவில் வரும் இரண்டு தைண்�்்ளப் 
ைற்றிசதெொல்ை விரும்புகின்ச்றன். 
இவர்�ள இரண்டுசைருசம ஏசதொ 
ஒரு வ்�யில் ஆளு்ம�ளதொன். 
இழப்பு�ளுககுப்பின்னரும் ெமூ�த்தில் 
த்ைநிமிர்நது நிற்ைவர்�ள.  இவர்�ளின் 
ஆன்மைைம் முன்னுதொரணமொனது.
அதில் ஒருவர் திருமதி ெநதிரிக�ொ 
குமொரணதுங� ைண்டொரநொயக�ொ. 1945 

ஆம் ஆண்டில் பி்றநதிருககும் இவர், 
இைங்�யில் பிரதமர் ைதவியில் இருநத 
தைற்ச்றொர்�ளின் புதல்வி. தந்த 1959 
இல் த�ொல்ைப்ைட்டசைொது இவரது வயது 
14.  த�ொழும்பில் ைடித்து, சமற்�ல்விக�ொ� 
தவளிநொடு தென்று, திரும்பி, அரசியல் 
பிரசவெம் தெய்து,  தந்த ததொடஙகிய 
ஸ்ரீைங�ொ சுதநதிரக�ட்சியின் ம�ளிர் 
அணித்த்ைவரொகி, ைடிப்ைடியொ� 
அரசியலில் பிர�ொசித்து, �ணவர் 
விஜயகுமொரணதுங� ததொடஙகிய மக�ள 
�ட்சியின் து்ணத்த்ைவியொனவர். 
� ணவ ் ர  த னது  4 3  வ ய தி ல் 
ைறித�ொடுத்தொர். மக�ளின் அனுதொை 
அ்ைவீசிய்தயடுத்து, அரசியலில் 
மீண்டும்  தீவிரமொனொர். முதலில் சமற்கு 
மொ�ொண முதல்வரொ�வும் ததரிவொகி, 
1994 இல் தொயும் தந்தயும் பிரதமரொ� 
ைணியொற்றிய நொடொளுமன்்றத்திற்குள 
பிரச வசித் து,  பின்னர் நொட்டின் 
அதிைரொனவர்.

உைகின் முதல் தைண் பிரதமர் என்்ற 
தைய்ரதயடுத்த தனது தொயொ்ர 
தனது அதிைர் ைதவிக�ொைத்தில் தனது 
முன்னி்ையில் ெத்தியப்பிரமொணம் 
த ெ ய் ய ் வ த் த வ ர் .  ம � ளி ட ம் 
ைதவிப்பிரமொணம் தெய்யும் தொயொர் என்று 
அன்று தெய்தி�ள எழுதப்ைட்டன.

த ந ் த ் ய ,  � ொத ல்  � ணவ ் ர 
த�ொ்ையொளி�ளிடம் ைறித�ொடுத்தவர், 
1999 இல் த�ொழும்பில் புலி�ளின் 
த ற் த � ொ ் ை த் த ொ க கு லி ன் ச ை ொ து 
ைடு�ொயமுற்று வைது �ண் ைொர்்வ்ய 
முற்்றொ� இழநதவர்.

அதன்பின்னரும் அவர் தைொதுவொழ்வில் 
செொர்நதுசைொ�ொமல், துவண்டுவிடொமல் 
இைங்� அரசியலில் ஒரு கிஙசமக�ரொ� 
இயஙகியவர். ெொணககியமொ� தெயற்ைட்டு, 
ம கி ந த ர ொ ஜ ை க  ஷ வு க கு  எ தி ர ொ � 
்மத்திரி்ய தைொதுசவட்ைொ்ளரொககி 
தவற்றிதை்ற்வத்து Silent killer ஆனவர்.  

தற்சைொது சதசிய ஒரு்மப்ைொடு 
ந ல் லி ண க �  ஆ ் ண க கு ழு வி ன் 
த்ைவியொ� தெயற்ைடும் அவர், இநத 
ஆண்டு வடககிற்கு தென்று, அன்று தனது 
ைதவிக�ொைத்தில் தனது அரசுககு எதிரொ� 
சைொரிட்டு புனர்வொழ்வு தைற்்றவர்�்்ளயும் 
சைொரில் ைொதிக�ப்ைட்ட தைண்�ள 
மற்றும் �ொயமுற்்ற தைண்�்்ளயும் 
ெநதித்து, புனர்வொழ்வுப்ைணி�ளில் 
தைண்�்்ளயும் இ்ணத்துகத�ொளளும் 
ச வ ் ை த் தி ட் ட ங � ள  ை ற் றி யு ம் 
ஆரொய்நதொவர்.

சமசை குறிப்பிடப்ைட்ட விடயங�ள 
யொவும், யொவரும் அறிநத தெய்தி�ளதொன். 
ெநதிரிக�ொ தனது வடைகுதி ையணத்தில் 
ெநதித்த ஒரு இ்ளம்தைண், இைங்�யில் 
புலி�ளின் சைொரியல் வரைொற்றில் 
மி�வும் முககிய ைஙத�டுத்தவர். அவர் 
1974 ஆம் ஆண்டு மன்னொரில் பி்றநதவர். 
எழுத்தொற்்றலும் சைசெொற்்றலும் மிக� இவர், 
1991 ஆம் ஆண்டில் புலி�ள இயக�த்தில் 
இ்ணநதொர். ஆயுதம் ஏநதினொர். அத்துடன் 
புலி�ளின் நிதர்ெனம் மற்றும் புலி�ளின் 
குரல் முதைொன ஊட�ங�ளிலும் 
ைணியொற்றினொர்.

அவரது இயற்தையர் ெநதிர�ைொ. 
இயக � த் திலும் இை க கியத் திலும் 
அவரது தையர் தவற்றிசதெல்வி. யுத்த 
�ொைத்தில் சநர்நத ஒரு தவடிவிைத்தில் 
வைது்�்யயும் இழநது, வைது 
�ண்ணிலும் ைொதிப்புககுள்ளொனவர்.

    1997 முதல் இைககியத்து்்றயிலும் 
ஈடுைட்டு �வி்த, சிறு�்த, �ட்டு்ர, 
ந ொவ ல்  மு த ை ொன  து ் ்ற � ளி ல் 
எழுதிகத�ொண்டிருப்ைவர். சைொர் முடிவுககு 
வருமுன்னசர 2007இல் "இப்ைடிககு 
அக�ொ" என்்ற �வி்தத்ததொகுப்்ையும் 
எழுதி, இதுவ்ரயில், இப்ைடிககு 
தங்�, துளிர்விடும் துயரங�ளும் 
ந ம் பி க ் � � ளு ம்  ( � வி ் த � ள ) , 
�ொணமல் சைொனவனின் ம்னவி, 
முடியொத ஏக�ங�ள (சிறு�்த�ள), 
சைொரொளியின் �ொதலி (நொவல்) , 
தவண்ணிைொ (குறுநொவல்), ஆறிப்சைொன 
�ொயங�ளின் வலி, ஈழப்சைொரின் 
இறுதிநொட்�ள (வரைொற்றுப்ைதிவு�ள) 
முதைொன நூல்�்்ள வரவொககியவர்.  
த வ ற் றி ச த ெ ல் வி  த த ொ ட ர் ந து ம் 
இயஙகுகி்றொர்,  எழுதுகி்றொர்.

அவரது வொககு மூைங�ள இ்வ:

" ஈ ழ ப் ச ை ொ ரி ன்  ெ ொ ட் சி ய ொ � வு ம் 
இடப்தையர்வு�ளின் ெொட்சியொ�வும் 
ஈழத்தின் அ்டயொ்ளமொ�வும் நொனும் 
இவ்தவழுத்தில் ஆகியிருககின்ச்றன். 
என் �ண்ணொல் �ண்ட �ொட்சி�்்ள 
அப்சைொதிருநத மனதின் உணர்வு�ச்ளொடு 
இஙச � ைதிவுதெய்திரு க கிச்ற ன். 
தமிழர்�ளின் �ண்ணீ்ர த�ொஞ்ெம் 
இஙச� செமித்து்வத்திருககிச்றன். 
அ ந த க � ண் ணீ ர்  � ொ ய ொ த 
வ டி வ த ம டு த் தி ரு க � ச வ ண் டு ம் 
என்ைதொல் இற்்்றவ்ர �ண்ணீ்ரசய 
எ ழு தி க த � ொ ண் டி ரு க கி ச ்ற ன் . 
இரத்தக�ண்ணீ்ர" (நூல்: ஈழப்சைொரின் 
இறுதி நொட்�ள)

" சதெத்தின் குருத்து�ள, அஙகு 
அனலி்ட தவநத உணர்வு�ளுககு 
ஆ்ளொகினொர்�ள. அநத உணர்வு�ள 
அ்னத்்தயும் தெொல்லிவிட முடியொது. 
சதெத்துககுருத்துக�ளின் வொககுமூைமொ� 
இத்ன எடுத்துகத�ொள்ளசவண்டும். 
நடநத உண்்ம�்்ள நடநதது நடநதைடி 
வரைொற்றில் ைதிவுதெய்யசவண்டும் 
என்ைசத இநதப்ைதிவின் சநொக�ம். 
புனர்வொழ்வு என்று அ்ழக�ப்ைட்ட 
த்டமு�ொம் ஒன்றில் ஒரு ததொகுதிப்தைண் 
சைொரொளி�ள வொழ்நத வொழ்தலின் 
புரிநதுணர்வுககு எடுத்துகத�ொண்டொல் 
சைொதும் என்ைசத என் தொழ்்மயொன 
சவண்டுச�ொள"      ( நூல்: ஆறிப்சைொன 
�ொயங�ளின் வலி)

" வலிசயொடும் சவத்னசயொடும் 
இ த ் ன  எ ழு தி க த � ொ ண் டி ரு ந த 
நொட்�ளில் வீதியில் ையணித்த ஐ.சி. 
ஆர். சி. வொ�னத்தின் த�ொடியினொல் 
ஏற்ைட்ட ெத்தம்கூட எறி�்ண ைரொஜ 
ைண்ணப்ைடுவதொய் நி்னத்து என்்ன 

நிைத்தில் விழ ் வத்திருககி்றது. �ொற்்றொல் 
அ்ெக�ப்ைட்ட த�ரத்தின் ெத்தம்கூட 
எறி�்ண கூவிகத�ொண்டு வருவதொய் 
தநஞ்்ெ ைடைடக�சதெய்திருககி்றது. 
அநத உயிரொைத்தொன சூழலுககுள மீண்டும் 
வொழ்நத உணர்வு, எழுதி முடித்தசைொதும் 
இருநதது. இ்தப்ைதிப்ைொக�த்திற்�ொ� 
�ணினியில் தைொறித்தசைொதும் அ்த 
மீள வொசிப்புசதெய்தசைொதும் மீண்டும் 
மீண்டும் குருதி ைொய்நத வன்னிககுள 
கிடநது எப்ைடித்துடித்திருப்சைன் என்ை்த 
இ்த வொசிககும் ஒவ்தவொருவரும் 
புரிநதுத�ொளவீர்�ள" ( நூல்: சைொரொளியின் 
�ொதலி - நொவல்)

இ ந த ப் பி ன் ன ணி � ளி லி ரு ந து 
ஒ ரு  உ ண் ் ம ் ய  ந ொ ம் 
ததரிநதுத�ொள்ளசவண்டும்.  வடககில் 
நடநத சதசிய ஒரு்மப்ைொட்டு நல்லிணக� 
தெயைணியில் ெந திரிக �ொவுடன் 
சைசசுவொர்த்்த நடத்தியிருககும் 
ெநதிர�ைொ (தவற்றிசதெல்வி) என்்ற 
முன்னொள ஈழவிடுத்ைப் தைண் 
சைொரொளியும் ெந திரிக �ொ என்்ற 
முன்னொள இைங்� அதிைரும் சைொர் 
நடநத �ொைத்தில் எதிரும் புதிருமொ� 
இருநதவர்�ள.

ச ை ொ ர்  நீ டி த் தி ரு ந த ொ ல்  இ ந த ச 
ெநதிப்பு ெொத்தியமொகியிருககுமொ? 
உ ரி ய  � ொ ை த் தி ல்  இ ை ங ் � 
இனப்பிரசசி்னககு அர்த்தமுள்ள தீர்வு 
�ொணப்ைட்டிருககுமொனொல், ெநதிரிக�ொ 
தனது ஒரு �ண்ணின் ைொர்்வ்ய 
இழநதிருப்ைொரொ?

ெநதிர�ைொ என்்ற தவற்றிசதெல்வி 
த ன து  ஒ ரு  � ர த் ் த யு ம் 
இ ழ ந து ,  � ண்  ை ொ ர் ் வ யி லு ம்  
ைொதிப்புககுள்ளொகியிருப்ைொரொ?

 

2018 �ொைப்ைகுதியில் சதொன்றியிருககும் 
இநத ெமொதொன நல்லிணக�ம் 2009 இற்கு 
முன்னர் ஏன்  ஏற்ைடவில்்ை? எதனொல் 
தொமதித்தது?

வி ட ொ க � ண் ட ர் � ளு ம்  த � ொ ட ொ க 
�ண்டர்�ளும், �ண்த�ட்ட பின்னர் சூரிய 
நமஸ�ொரம் தெய்துத�ொண்டிருககி்றொர்�ள.

நீ டி த் த  உ ள ந ொ ட் டு ப் ச ை ொ ரி ன ொ ல் 
எங�ள சதெம் இழநதது அசந�ம்! 
த வ ளி ந ொ ட் டி லி ரு க கு ம்  ஆ யு த 
வி ற் ை ் ன ய ொ ்ள ர் � ளு ம்  ஆ யு த த் 
தர�ர்�ளும் ஈட்டிய ைொைம் அசந�ம். 
அதமரிக�ொவில் ஆயுத உற்ைத்தி 
த த ொ ழி ற் ெ ொ ் ை � ள  ை ை வ ற் ் ்ற 
நடத்திவரும் தைரும் ச�ொடீஸவரர் 
கு டு ம் ை ங � ் ்ளச ச ெ ர் ந த  ஒ ரு வ ர் 
அண்்மயில்தொன் ம்்றநதொர். அன்று 
எதிர் எதிர் தரப்பில் நின்று தங�ள 
தரப்பு நியொயங�ளுககு வலுசசெர்த்த 
இரண்டு தைண்�ள, இன்று -  உடல் 
ரீதியொ� வலுவிழநது, உணர்வு ரீதியொ� 
ெநதித்திருககி்றொர்�ள.

இவர்�ள இருவரும் தினமும் �ொ்ையில் 
�ண்ணொடி முன்னொல் சதொன்றும்சைொது 
என்ன நி்னப்ைொர்�ள? யொ்ர யொர் 
குற்்றம் சுமத்துவொர்�ள?

வொன்மதியும் விண்மீனும் �டலும் 
�ொற்றும் நதியும் த�ொடியும் செொ்ையும் 
இயற்்�யும்  மொ்றவில்்ை ! ஆனொல், 
மொறும் இயல்புள்ள  மனிதன் மொறிவிட்டொன். 
அதன் வி்்ளவு�ளதொன் யுத்தங�ளும், 
ஆககிரமிப்பு�ளும்.

u]Qhdp 
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மட்டக�்ளப்பில் இன்றும் வழககிலுள்ள நொட� 
அமிெம் நிரம்பிய ெடஙகு�ள
மட்டக�்ளப்பிசை இன்றும் வழஙகிவரும் 
ெமயச ெடஙகு�ள சிைவற்றில் நொட� 
அமிெம் நிரம்பிய ெடஙகு�்்ளயும் அவற்றில் 
�ொணப்ைடும் நொட�க கூறு�்்ளயும் முதலில் 
சநொககுசவொம்.

‘குமொர ததய்வச ெடஙகு"

இசெடஙகி்னச தெய்ைவர்�ள சவடர் 
மரபில் வநசதொரொவர். இவர்�்ளது ைண்்டய 
ததொழில் சவட்்டயொடுதலும், மந்த 
வ்ளர்த்தலுமொகும். இன்று இவர்�ளிற் 
தைரும்ைொச னொர் கூலி விவெொயத் 
ததொழிலிலும், கூ்ட பின்னுத ல், 
மீன்பிடித்தல், மரம் தவட்டுதல் சதன் எடுத்தல்  
ஆகிய ததொழில்�ளிலும் ஈடுைட்டுள்ளனர். 
இவர்�ளின் தைொரு்ளொதொர  வ்ளம் 
அத்து்ணச சி்றப்பு்டயதொயில்்ை

 இவர்�ள தொம் வொழும் இடங�ளிதைல்ைொம் 
ஒரு சிறு குமொர ச�ொயி்ை ்வத்திருப்ைர். 
இவர்� ளின் கு ை த தய்வ ம் கு மொ ர 
ததய்வமொகும். முரு�்ன இவர்�ள குமொரர் 
என அ்ழப்ைர். இவர்�ள தமிழ் தமொழி 
சைசினும் சவடைொ்ஷ என இவர்�்ளொல் 
அ ் ழ க � ப் ை டு ம்  ை ொ் ஷ யி ச ை ச ய 
வணக� மு்்றககுரிய தெொற்�்்ளயும், 
ைொடல்�்்ளயும் கூறுகின்்றனர

 இவர்� ளின் ெடஙகு மு ்்ற � ள 
இவர்�ளின் புரொதன வொழ்க்� மு்்றயின் 
நி்னவு�்ளொ� இருப்ைது குறிப்பிடத்தக�து. 
இககுழுவினர் மத் தியில் நிைவிய 
ைண்்டய வொழ்க்�மு்்ற இன்று 
அழிநதிருப்பினும் நம்பிக்� �ொரணமொ�, 
அப்ைண்்டய வொழ்்வ இவர்�ள ெடங�ொ� 
நடத்துகின்்றனர் என்ை்த இவர்�ள 
ெடஙகு�ள உணர்த்துகின்்றன.

 இவர்�ள ைை இடங�ளிற் ைரவி 
வொழ்கின்்றனர். இவர்�ள தொம் வொழும் 
இடங�ளிதைல்ைொம் ஒவ்சவொர் குமொர 
ச�ொயில் ்வத்து அதற்குரிய ெடஙகு 
தெய்வர். மட்டக�்ளப்பின் வடைொ� 
�டற்�்ரசயொரமொய் அ்மநதுள்ள த்ளவொய் 
என்னும் கிரொமத்திலுள்ள குமொர ச�ொயில் 
இவர்�ளின் பிரதொன ச�ொயில்�ளில்  ஒன்று. 
அஙகு ந்டதைறும் ெடஙகு�ச்ள இஙகு 
வி்ளக�ப்ைடுகின்்றன.

குமொர ச�ொயில் சவடருககு வம்ெொவழியொ� 
உள்ள ச�ொயிைொகும். ச�ொயில் மண்ணொசைொ, 
�ல்ைொசைொ �ட்டப்ைட்டதல்ை. ஒரு குறிப்பிட்ட 
மரத்தடிசய ச�ொயிலுக�ொன இடமொகும். 
ஆண்டுகத�ொரு மு்்ற அவ் விடத்தில் ைநதல் 
சதொரணமிட்டு ெடஙகு ந்டதைறுகி்றது.

ஆவணி மொதம் �திர்�ொமத்தில் தீர்த்தம் 
நடககும் அன்று இவர்�ளின் ெடஙகு 
ததொடஙகும். ஏழு நொட்�ள ததொடர்சசியொ� 
இசெடஙகு ந்டதைறும். இககுமொர 
ச�ொயிலின் த்ை்மத் ததய்வம் குமொரர் 
ஆகும். இஙகு பூ்ெ தெய்யும் பூெொரி 
�ப்பு�ன் என அ்ழக�ப்ைடுகி்றொர். ென்னதம் 
த�ொண்டு ஆடுைவர்�ள "�ட்டொடி” என 
அ்ழக�ப்ைடுகி்றொர்�ள. இஙகு பூெ�சர 
ததய்வம் ஏறி ஆடுவொர். இரண்டு மூன்று 
பூெ�ர் இருப்ைர். ஒருவர் மீது ததய்வம் 

வநதொல் மற்்றவர் பூெ�ரொ� மொறுவர். 
இஙகு மநதிரம் தெொல்ைப்ைடுவதில்்ை. 
ச வ ட ை ொ ் ஷ யி ல்  ை ொ ட் டு � ள 
ைொடப்ைடுகின்்றன. ைொட்டுடன் த�ொட்டு 
எனப்ைடும் ை்்றயும் அடிக�ப்ைடுகி்றது. 
ஒவ்தவொரு ததய்வத்திற்கும் ஒவ்தவொரு 
விதமொன த�ொட்டு எனப்ைடும் ை்்ற 
ஒலி உண்டு. அதற்கு த�சவ ததய்வம் 
பிரென்னமொகி ஆடும். �ப்பு�ன், �ட்டொடி 
ஆகிசயொர் ைரம்ை்ரயொ� வருகின்்றனர். 
த�ப்ைனின் ததய்வம் ம�னுககு வரும் 
என்்ற நம்பிக்� இவர்�ளிடமுண்டு. ெடஙகு 
நடப்ைதற்கு முதல்நொள ச�ொயில் இருககும் 
இடத்்தத் துப்புரவு தெய்து விடுகின்்றனர்.

 மறுநொள �ப்பு�ன் (பூெொரி) வீட்டிலிருநது 
சி்ையில் தெய்யப்ைட்ட குமொரரும், 
அம்மொளும் உள்ள ம்டககுரிய ெொமொனுள்ள 
தைட்டி்யக த�ொண்டு வநது ச�ொயில் 
அ்மநதுள்ள இடத்தில் ்வப்ைர். பின்னர் 
ைொய் விரித்து அதன் மீது வண்ணொன் 
தவள்்ள விரிக� �ன்னிமொருககு என்று 
மூன்று ம்ட ்வக�ப்ைடும். ஒரு வி்ளககும் 
அருகில் ்வக�ப்ைடும். �ன்னிமொருக குரிய 
கிருத்தியங�ள முடிநதவுடன் தைட்டி்யத் 
தூககிக த�ொண்டு ச�ொயி்ை வ்்ளத்துக 
த�ொண்டுவநது ச�ொயிலுகத�திரில் 
சம்டய்மத்து சம்டமீது ைொய்விரித்து 
அதன்மீது தவள்்ள விரித்தும் தைட்டி்ய 
்வப்ைர். அஙகு 5 ம்ட ்வக�ப்ைடும். 
அத்சதொடு வி்ளககுககு ஒரு ம்டயும், குமொர 
தைட்டிககு ஒரு ம்டயும் ்வக�ப்ைடும். 
பின்னர் தீைொரொத்ன ந்டதைறும். அப்சைொது 
குமொர ததய்வத்திற்குரிய தொ்ளத்தி்னக 
த�ொட்டில் மத்த்ளம் அடிப்சைொர் வொசிக� ஒரு 
பிரதொன �ப்பு�னொர் ஆடத்ததொடங� அடுத்த 
�ப்பு�னொர் பின்வரும் ைொட்ை ைொடுவர்.

ஈநதொ ச�சடொ ஏ �சமொ ஈ தமணொய் முத்சதொ 
�ணமொய் ஏஏ�ொம்ை வணஙகிைொசதொ  
அம்்மசய �ண பூஜ ததய்சயொ தடொதுங�ொ  
ஏஏ. மை�வத்தில் பிளச்ளசவொ நலுனங �ட்ட 
�ட்ட துவொ ைொ ஏ. வைொப்பு �ொணங குமொர 
ததய்வத்திற்கு ஆடும் த்ைக�ப்பு�னொரிடம் 
வண்ணொன் தவள்்ளத் துணி்யக 
த�ொடுக� அவர், ச�ொயில் வொெலில் நின்று 
கூ்ரயில் அவ்தவள்்ள்ய எறிவொர். 
எறிநதவுடன் வண்ணொன் ச�ொயிலுககு 
தவள்்ள �ட்டத் ததொடஙகுவொன். தவள்்ள 
எறிநதவுடன் குமொர ததய்வம் தென்றுவிடும். 
குமொர ததய்வம் தென்்றவுடன் ஆைத்தித் 

ததய்வத்திற்குரிய தொ்ளத்தி்னக த�ொட்டில் 
மத்த்ளம் வொசிப்சைொர் வொசிப்ைர். குமொர 
ததய்வம் வநத த்ைக �ப்பு�னொர்மீசத 
ஆைத்தித் ததய்வமும் வரும். ஆைத்தித் 
ததய்வம் வர, பின்வரும் ைொட்ைப் ைொடுவர்.

இநதொ சவசடொ உங, ஏ எ �சமண �மணொய்

ஆைத்திப் ைட்டினமொகு திருககுணொம்ை,

 திருகச�ொயில் கிட்டுவளும் தொனதநசதொ 
தசனரிண குமணொய்.
இப்ைொட்டுககு த�ொட்டு அடித்தைடி அஙகுள்ள 
ஆெனத்தில் இரண்டு வி்ளககு�்்ள இவ் 
ஆைத்தி ததய்வம் ்வககும். ்வத்ததும் 

அத்ததய்வம் நீங�க �ப்பு�ர் தமய் ம்றநது 
வீழ்வொர். அவ்ரப் பிடித்துசதென்று தண்ணீர் 
ததளித்து ்வப்ைொர்�ள. அதன்பின்னர் 
ெ ொ ம ொ ன் � ் ்ள  தூ க கி க த � ொ ண் டு 
ச�ொயிலுககுள ்வத்து, �ொய், பூ, ைழம் 
தவட்டுவொர்�ள. தவட்டிக ச�ொயி்ை 
அைங�ரித்த பின்னர் இருக� சவண்டிய 
சி்ை�ள அத்த்னககும் அபிசஷ�ம் 
தெய்தபின் ஏ்னய ெடஙகு�ள ந்டதை்றத் 
ததொடஙகும். ஆரம்ைத்தில் முதன் முதைொ� 
வரும் குமொர ததய்வம் இவ்ரக குமொரத்தன் 
எனவும் அ்ழப்ைர்

 “நீங�ள தெய்வது நன்்றொ� வரும். 
அல்ைது பி்ழயொ� வரும்; இ்த இப்ைடிச 
தெய்யுங�ள; இப்ைடிச தெய்யொதீர்�ள”

என்று கூறி ஏழுநொட் ெடஙகு�்்ளயும் 
குமொரத்தன் ததய்வம் வழி நடத்தும். 
பின்னொல் வநது புகுநத சி்ை�ள 
இவர்�ளின்  வழிைொட்டில் இடம்தை்றொ்ம   
�வனிப்பிற்குரிய ஓர் அம்ெமொகும். மரத்தில் 
மீது  அ்மக�ப்ட்ட சவல்/ அதற்கு ஆ்ட 
அணிவித்து ஓர் உருவமொகியுள்ளனர். இது ஓர் 
புரொதன வழிைொடு, இன்றும் மட்டக�்ளப்பில்  
உயிர்த்துடிப்சைொடு சிை இடங�ளில் உள்ளது

இதன் இரண்டொம் நொள ெடஙகு இன்னும் 
விசெடமும்  சு்வயும் உ்டயது
 ( ததொடரும்)

மரவழிைொடும், சவல் வழிைொடும் உருவ 
வழிைொட்டிற்குப் ைல்ைொயிரம் ஆண்டு�ளுககு 
முநதிய்வ என்ை்த மொனிடவியைொ்ளர் 
வி்ளககியுள்ளனர்.(1) எனக குறிப்பிடுகி்றொர் 
நொ.வொனமொம்ை அவர்�ள.  இவ்சவல் 
வழிைொடு தமிழர்�ளி்டசய எவ்வொறு 
சதொற்்றம் தைற்றிருககும் என்ைத்னயும் 
அவர் வி்ளககியிருககி்றொர்.  '�ல் �ருவி 
நொ�ரி�ம் ம்்றநது உசைொ� நொ�ரி�ம் 
ச தொன்றி இரண்டும் � ை ் வயொ� 
நி்ைதைற்றிருநத �ொைத்தில் உசைொ�க 
� ரு வி � ளு க கு ம் ,  அ க � ரு வி ் ய ப் 
ை ய ன் ை டுத் து ச வ ொரு க கு ம்  ஏ ற் ை ட் ட 
மதிப்பினொல், சவ்ைப் ையன்ைடுத்தும் ஒரு 
ததய்வம் ைண்்டத் தமிழர் சிநத்னயில் 
மதிப்புப் தைற்்றது.’ என்ைது அவரது 
வி்ளக�மொகும்.

தமிழ்நொட்டிலும் ஈழத்திலும் இரும்ைக 
�ொைம் அல்ைது தைருங�ற்�ொைத்தில் 
சவல் வழிைொடு சதொன்றிவிட்டது எனைொம். 
தமிழ் நொட்டில் கிறிஸதுவுககு முன் 1000 
ஆம் ஆண்்டச செர்நத தைருங�ற்�ொைக 
�ைொெொரத்திற்குரிய ஆதிசெநல்லூரில் 

fpuhd; tp[a;

உள்ள தொழிக�ொட்டில் தவண்�ைத்திைொன 
சவல் �ண்தடடுக�ப்ைட்ட்மயொனது 
அ க � ொ ை த் தி ல்  அ ங கு  ச வ ல் 
வழிைடப்ைட்டிருக�ைொம் என்ைதற்குச 
ெொன்்றொ� அ்மகி்றது. தமஞ்ஞொன 
புரம் நொ�ரி�த்தில் (�ொைம் :கி.மு. 1500?) 
இரும்பினொல் ஆன அம்பு நுனி, திரிசூைம் 
என்ைன �ண்தடடுக�ப்ைட்டுள்ளன.  
ம�ொைலிபுரத்துககு அருகில் அ்மநதுள்ள 
ெொளுவன்குப்ைத்தில் அ�ழ்நததடுக�ப்ைட்ட 
ெங� �ொைத்்தச செர்நத �ல்ைொல் ஆன 
சவல்ைற்றிய த�வல் சவல் வழிைொடு ைற்றிய 
மற்த்றொரு ஆதொரமொ� அ்மகி்றது.

இ ை ங ் � யி ல்  த ை ரு ங � ற் � ொ ை க 
� ை ொெ ொ ரத் தி ற் கு ரி ய  த ை ொ ம் ை ரி ப் பு , 
அனுரொதபுரம், பின்சவவொ, �நசதொர்ட, 
பூன�ரி ஆகிய இடங�ளில் கி்டத்த 
ச வ ல் ச ை ொ ன் ்ற  த த ொ ல் த ை ொ ரு ட் � ள 
இஙகும் தைருங�ற்�ொைத்தில் சவல்  
வழிைொடு நிைவியிருநதது என்ைதற்குச 
ெொன்்றொ� அ்மகி்றது. அநுரொதபுரத்திலும் 
ச வ ல்  ச ை ொ ன் ்ற  ச த ொ ற் ்ற மு ் ட ய 
�ருவி�ள கி்டத்துள்ளன. எனினும் 
இத்ததொல்தைொருள ஆதொரங�்்ளக 
த�ொண்டு ததொல்ைழங�ொைத்தில்  சவல் 
மற்றும் திரிசூை வழிைொடு நிைவியிருநதது 

என்்ற �ருத்து முன்்வக�ப்ைடவில்்ை. 
மொ்றொ� முரு� வழிைொடு நிைவியது என்்ற 
�ருத்சத முன்்வக�ப்ைட்டுள்ளது. இதற்குக 

�ொரணம், பிற்�ொை 
இ ை க கி ய ச 
சித்தரிப்புக�ளில் 
மு ரு � னு ட ன் 
சவல், செவல், 
� ொ வ டி ய ொ ட் ட ம் 
எ ன் ை ் வ 
இ ் ண ந 
தி ரு ப் ை ் த க 
த�ொண்டும் �ண்ட 
த ட டு க � ப் ை ட் ட 
த த ொ ல் 
த ை ொ ரு ட் � ளி ல் 
சவல், செவல், 
த ங � வ ொ ய் 
மூடி�ள சைொன்்ற 

த த ொ ல் த ை ொ ரு ள � ள  � ண் டத ட டு க 
�ப்ைட்ட்மயொகும்.

ஆதிசெநல்லூர் அ�ழ்வொ ரொய்சசியில் 
�ண்தடடுக�ப்ைட்ட செவல் உருவங�ள 
த�ொண்ட திரிசூைம், �ொவடியொடுசவொர் 
வ ொ ் ய  மூ ட ப்  ை ய ன் ை டு த் து வ து 
சைொன்்ற தங�வொய் மூடி�ள சைொன்்ற 
ததொல்தைொருட்�ள, தமஞ்ஞொனபுரம் 
ந ொ� ரி � த் தி ல்  � ண் த ட டுக � ப் ை ட் ட 
இரும்பினொல் ஆன அம்பு நுனி, திரிசூைம் 
சைொன்்ற ததொல்தைொருட்�ள,(8) மற்றும் 

இைங்�யில் தைொம்ைரிப்பு, அனுரொதபுரம், 
பின்சவவொ, �நசதொர்ட, பூன�ரி ஆகிய 
இடங�ளில் ந்டதைற்்ற அ�ழ்வொரொய்சசியில் 
கி்டத்த சவல், செவல் சைொன்்ற 
ததொல்தைொருட்�ள என்ைவற்்்றக த�ொண்டு 
முரு� வழிைொடு நிைவியது என்்ற �ருத்சத 
வலியுறுத்தப்ைடுகி்றது. வொனமொம்ை 
அவர்�ளும் ைண்்டக�ொை மக�ள 
சைொர்த்ததய்வத்்த வழிைட்டனர் என்ச்ற 
குறிப்பிடுகி்றொர். இத்ததய்வ வழிைொடு ைற்றி 
வி்ளககும் வொனமொம்ை அவர்�ள, 'தமிழ் 
நொட்டின் மி�ப்ைழ்மயொன தமஞ்ஞொனபுரம் 
ந ொ� ரி � த் தி ல்  த த ய் வ  வ ணக � ம் 
ைற்றிய ெொன்று�ள கி்டக�ொவிடினும் 
திரிசூைம் இருப்ைது சவட்்டககுரிய 
அல்ைது சைொருககுரிய ததய்வத்்த 
அவர்�ள ஆரொதித்தனர் என்ை்த 
வி்ளககுகி்றது' எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளொர். 
எனினும் தைருங�ற்�ொைத்திற்குரிய 
இத்ததொல்தைொருட்�ளும் இக�ொைத்திற்குப் 
பிநதிய இைககிய ஆதொரங�ளும் சவல் 
வழிைொடு நிைவியிருக�ைொம் என்்ற 
�ருத்்தத் தருவனவொ�சவ உள்ளன.
ச�.ஆர்.எஸ., 'ெங� �ொைத் தமிழ் மண்ணில், 
சவல் வழிைொசட மிகுநது இருநதது!  
சிைப்ைதி�ொரத்தில், சவலுககு எனத் தனிக 
ச�ொட்டசம இருககி்றது. இநத சவல் வழிைொடு 
நொ்ள்டவில் நின்று விட்டது.'  என்கி்றொர். 
மொனிடவியைொ்ளர்�ளின் 'மரவழிைொடும், 
சவல் வழிைொடும் உருவ வழிைொட்டிற்குப் 

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 16
juk; 11 - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk;

- kl;Lefu; Atd; -

nkhoptsk;

xt;nthU tpdhTf;Fk; rupahd tpilia vOjp mDg;Gk; Kjy; 
%d;W  ntw;wpahsu;fSf;Fg; guprpy; toq;fg;gLk;.
KbTj; jpfjp : 27.12.2018.

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

kuGg;ngau;fs;; - tpil

mjpgu; Nrit juk; III Nghl;bg; guPl;irf;fhd

 kuGg;ngau;fs;; vd;w jiyg;gpy; Nfl;fg;gl;l tpdhf;fSf;Fupa tpil

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

1. ‘mr;rk; vd;gJ klikalh’ - ,q;F mr;rk; vd;gJ

 (1) mQ;rhik (2) gak; (3) Iak; (4) Kl;lhs;jdk;

2. ,uhkidf; fhl;Lf;F mDg;gpdhs; ifNfap. ,q;F fhL vd;gJ

 (1) mltp (2) jz;lid (3) Ml;rp (4) tuk;

3. mtdpd; fPOjL ,uj;jr; rptg;G. ,q;F cjL vd;gJ

 (1) tapW (2) cjuk; (3) efk; (4) mjuk;

4. nre;jhkiuapy; tPw;wpUf;Fk; vd;dtNs. ,q;F jhkiu vd;gJ

 (1) rptg;G  (2) ,yl;Rkp  (3) mk;Gak; (4) Mk;gy;

5. ,Lf;fz; tUk; NghJ eFf. ,q;F ,Lf;fz; vd;gJ

 (1) rpupg;G (2) gzk;  (3) nghwhik (4) Jd;gk;

6. xt;nthUtUf;Fk; xt;nthd;W vspJ. ,q;F vspJ vd;gjd; 

  vjpu;f;fUj;J

 (1) mupJ (2) FiwT (3) Nkyjpfk; (4) KbAk;

7. md;gpw;Fk; cz;Nlh milf;Fk; jho;? ,q;F md;G vd;gjd;  

  vjpu;f;fUj;J

 (1) td;G (2) vd;G (3) gz;G (4) fjT

8. Fw;wk;Fiw VJ ,J ee;jtdj; NjU. ,q;F Fiw vd;gjd; 

  vjpu;f;fUj;J

 (1) Fiwe;jJ (2) FiwT (3) kiw (4) epiw

9. etPdk; vd;w ngaupy; VNjNjh elf;fpwJ. ,q;F etPdk; vd;gjd; 

  vjpu;f;fUj;J

 (1) Gul;rp  (2) Gjpdk; (3) Guhjdk; (4) rpdpkh

10. tho;f;ifapd; me;jk; KJik vd;ghu;fs;. ,q;F me;jk; vd;gjd; 

  vjpu;f;fUj;J

 (1) KbT (2) Mjp  (3) ,sik (4) filrp

11. FUit kjpj;J elg;Nghk;. ,q;F FU vd;gjd; vjpu;g;ghy;

 (1) FUj;jpdp (2) FUgj;jpdp (3) FUtpdp (4) FUj;ij

12. fz;lJ fw;fg; gz;bjd; Mthd;. ,q;F gz;bjd; vd;gjd; vjpu;g;ghy;

 (1) gz;bij (2) gz;bjdp (3) gz;bkhl;b (4) gz;bahs;

13. Xl;lg; ge;jaj;jpy; ntw;wp ngw;w tPud; nfsutpf;fg;gl;lhd;. ,q;F 

   tPud;; vd;gjd; vjpu;g;ghy;

 (1) tPup  (2) tPuhl;b (3) tPuhq;fid (4) tPupaj;jp

14. G+l;ld; ,we;j nra;jp Nfl;L mjpu;e;JNghdhd;. ,q;F G+l;ld;; vd;gjd; 

   vjpu;g;ghy;

 (1) G+l;il (2) G+l;bdp (3) G+l;ls; (4) G+l;b

15. mtd; vrkhdpd; nrhw;gb elg;gtd;. ,q;F vrkhd;; vd;gjd; vjpu;g;ghy;

 (1) vrkhds; (2) vrkhdp (3) gpuhl;b (4) ngupats;;

nghJ mwpT tpdhf;fs;

1. ,yq;ifapd; KjyhtJ fy;tp mikr;ru; ahu;?

2. gy;fiyf;fof  khztu;fSf;fhf  toq;fg;gLk; kfhNghy 

  epfo;r;rpj;jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpatu;?

3. ,yq;ifapy; cs;s gy;fiyffofq;fspd; vz;zpf;if vj;jid?

4. Mju; C. fpyhf; mtu;fs; gpwe;j ehL vJ?

5. ,yq;ifapd; 1tJ xy;yhe;j MSzu; ahu;?

6. ghlrhiy khztu;fSf;fhf mKy; gLj;jg;gl;Ls;s 

  fhg;GWjpj;jpl;lj;jpd; ngau; vd;d?

7. cau;ju khztu;fSf;F ,ytrkhf toq;fg;gLfpd;w rPUil voucher 

  ,d; ngWkjp vt;tsT?

8. ,yq;ifapy; 1tJ mikf;fg;gl;l ngz;fs; ghlrhiy vJ?

9. ,yq;ifapy; fhzg;gLk; fzdp mwpT tPjk; vt;tsT?

10. ,yq;ifapy; KjyhtJ jghy; Kj;jpiu ntspaplg;gl;l Mz;L?

11. nfhOk;G jpl;lk; cUthf;fg;gl;l Mz;L?

12. murpayikg;G  Nguitapy; mq;fk; tfpf;Fk; rptpy; gpujpepjpfs; 

   ahtu;?

13. ePjpkd;wpdhy; gpwg;gpf;fg;gLk;  rptg;G mwptpj;jy; vd;why; vd;d?

14. ru;tNjr gy;fiyf;fofk; vq;F mike;Js;sJ?

15. rhu;f; mikg;gpd; KjyhtJ khehL vq;F eilngw;wJ?

Ez;zwpT  

jfty; xOq;fikg;G (1)

gpd;tUk; jftiy mbg;gilahf nfhz;L gpd;tUk; tpdhf;fSf;F tpilaspf;f

juT

1. uh[hTk;  ukzDk;  ehlfk; kw;Wk;  fk;gpA+l;lu; fw;gpf;Fk; Mrpupau;fs;.

2. utpAk>; uh[hTk;  fk;gpA+l;lu; kw;Wk; ngsjpftpay; fw;gpf;Fk; Mrpupau;fs;.

3. utp> ukh kw;Wk; uhzp MfpNahu; ngsjpatpay; kw;Wk; tuyhW fw;gpf;Fk;    

  Mrpupau;fs;.

4. uhzp> utp MfpNahu; ngsjpftpay;> fzpjk; fw;gpf;Fk; Mrpupau;fs;.

5. ukh kw;Wk; ukzd; tuyhW kw;Wk; ehlfk; fw;gpf;Fk; Mrpuau;fs;. 

tpdh 

1. ngsjpftpay;> tuyhW> ehlfk; Mfpa ghlq;fis fw;gpf;Fk; Mrpupau; ahu;?

 1. utp    2. uh[h   3. ukh   4. ukzd;

2. ngsjpatpay;> tuyhW> fzpjk; fw;gpf;fpd;w Mdhy; fk;gpA+l;lu; fw;gpf;fhj 

  Mrpupau; ahu;?

 1. utp    2. uh[h   3. ukh   4. uhzp

3. tuyhW> ehlfk;> fk;gpA+l;lu; fw;gpf;Fk; Mrpupau; ahu;?

       1. utp    2. uh[h   3. uhzp   4. ukzd;

4.  ehlfk; kl;Lk; fw;gpf;fhj Mrpupau; ahu; ?

       1.  utp    2. uh[h   3. ukh   4. uhzp

5. tuyhW ghlk; fw;gpf;fhj Mrpupau; ahu;?

       1.  utp    2. uh[h   3. ukh   4. uhzp
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gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid 

tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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 இைங்� உ்தைந தொட்ட 
ெம்சம்ளத்தின் வருடொநத தைொதுக கூட்டம் 
15.12.2018 அன்று த்ைவர் அனுர டீ சில்வொ 
த்ை்மயில் த�ொழும்பில் ந்டதைற்்றது.

 இநநி�ழ்வில் மட்டக�்ளப்பு மொவட்ட 
உ்தைநதொட்ட ெங�த்தின் த்ைவரும் 
மட்ட� ்ளப்பு மொவட்ட அரெொங� 
அதிைருமொன மொ.உதயகுமொர் அவர்�ளும் 
மட்டக�்ளப்பு மொவட்ட உ்தைநதொட்ட 
ெங�த்தின் தெயைொ்ளர் ரி.�ொநதன் 

அவர்�ளும் �ைநது த�ொண்டனர்.

இவர்�ளுடன் இைங்� உ்தைநதொட்ட 
ெம்சம்ளத்தின் உை த்ைவர் என்.
டீ . ை ொ ரூ க  அ வ ர் � ளு ம்  � ை ந து 
த�ொண்டொர். இக கூட்டத்தில் 2019ம் 
ஆண்டிற்�ொன தெயற்ைொடு�ள மற்றும் 
நடொத்தப்ைடவுள்ள சுற்றுப் சைொட்டி�ள 
ைற்றிய �ைநது்ரயொடல் இடம்தைற்்றதொ� 
மட்டக�்ளப்பு மொவட்ட உ்தைநதொட்ட 
ெங�த்தின் தெயைொ்ளர் திரு.ரி.�ொநதன் 
ததரிவித்தொர்.

2019ம் ஆண்டி்ன வரசவற்கும் மு�மொ� 
�ொ்ரதீவு ஜல்லிக�ட்டு இ்்ளஞர் 
அ்மப்பின் ஏற்ைொட்டில் ந்டதைற்்ற 
கிரிகத�ட் சுற்றுப்சைொட்டி மி�ச 
சி்றப்ைொ� (16) �ொ்ரதீவு �ன�தரத்தினம் 
வி்்ளயொட்டரஙகில் ந்டதைற்்றது.

இப்சைொட்டியொனது, ஜல்லிக�ட்டு இ்்ளஞர் 
அ்மப்பின் த்ைவர் ஏ.விஷி�ரன் 
த்ை்மயில் ந்டதைற்்றது. 

  
பிரதம விருநதினரொ� �ொ்ரதீவு 
பிரசதெெ்ைத் தவிெொ்ளர் கி.தஜயசிறில் 
மற்றும் விசெட அதிதி�்ளொ� �ொ்ரதீவு 
பி ர ச த ெ ெ ் ை  உ று ப் பி ன ர் � ள 
மு.�ொண்டீைன்,  திருமதி.எஸ.தஜயரொணி, 
ெ.சந ெரொஜொ,  ஆ .பூைொைதரட்ணம், 
த.சமொ�னதொஸ  ஆகிசயொர் �ைநது 
சி்றப்பித்தனர்.

இ ச சு ற் று ப் ச ை ொ ட் டி யி ல்  ை ை ம் 
வ ொ ய் ந த  8  அ ணி � ள  � ை ந து 
த � ொ ண் டன.  சு ற் று ப் ச ை ொ ட் டி் ய 
கு தூ � ை ப் ை டு த் து வ த ற் � ொ � 
ஆ்ளவநதொன்,சிங�ம், மொரி, ெர்�ொர், 
புலி, மங�ொத்தொ, ெொமி, பில்ைொ 
எ னு ம்  த ை ய ர்� ளி ல்  அ ணி � ள 
�்ளமி்றஙகியிருநததன. விறுவிறுப்ைொ� 
ந்டதைற்்ற சுற்றுப்சைொட்டியில் இறுதி 
சைொட்டிககு  ைவிதரன்  த்ை்மயிைொன  
பில் ைொ அணியினரும் �பிை ன் 
த்ை்மயிைொன சிங�ம் அணியினரும் 
சிநதுஜன் த்ை்மயிைொன புலி 
அணியினரும் ததரிவு தெய்யப்ைட்டனர். 
ைைத்த சைொட்டிககு மத்தியில் பில்ைொ 
அணியினர் தவற்றி வொ்� சூடினர்.

இப்சைொட்டியில் சி்றநத துடுப்ைொட்ட 
வீரரொ� சுைகென், ததொடர் ஆட்ட 
நொய�னொ� பிரதீென் ஆகிசயொர் 
ததரிவு தெய்யப்ைட்டனர். முதல் மூன்று 
அணி�்்ள தைற்்ற அணி�ளுககு 
விருது�ள வழங�ப்ைட்டன.

மட்டக�்ளப்பில் �ொல்ைநதொட்டத்்த 
மு ் ்ற ய ொ � ப்  ை யி ற் று வி த் த 
ஆ ெ ொன்� ளு ள  ஒ ரு வ ர ொ�  தி ரு .
கு.தெௌநதரரொஜன் செர் அவர்�ள 
தெயற்ைட்டிருககின்்றொர். இன்்்றய 
�ொல்ைநதொட்டத் த்ைமு்்றயினருககு 
இவரது �ொல்ைந தொட்டப் ையிற்சி 
நடவடிக்��ள ைற்றி தைரிதொ�த் 
ததரியொதிருக�ைொம். ஆனொல் மட்டுந�ரின் 
�ொல்ைநதொட்டத்தில் 1980 �ளில் பிர�ொசித்த 
ை ் ழ ய  த ் ை மு ் ்ற யி ன ரு க கு 
�ொல்ைநதொட்டத்தி்ன மு்்றயொ�வும் 
வி்்ளயொட்டிற்ச� உரிய நுட்ைங�ளுடனும் 
ையிற்றுவித் த ஒரு த்ைசி்றந த 
ை யி ற் று ன ர ொ�  த ெ ௌ ந த ொ  ச ெ ர் 
மட்டக�்ளப்பில் இயஙகியுள்ளொர் எனும் 
தெய்தி�்்ள அறியக கி்டககின்்றது.

ஒரு சி்றநத உடற்�ல்வி ஆசிரியரொ�வும் 
�னவொன் தன்்ம மிக� �ொல்ைநதொட்ட 
வீரனொ�வும் அநநொட்�ளில் இயஙகிய 
தெௌநதொ செர்,  மொவட்டத் ததரிவு 
வீரர்�ளுககு �ொல்ைநதொட்டத்தி்ன 
மு்்றயொ�க �ற்றுக த�ொடுககும் 
ைணி�்்ளயும் சமற்த�ொண்டுள்ளொர்.

ம ட் ட க � ்ள ப் பி ன்  த ் ை சி ்ற ந த 
�ொல்ைநதொட்ட வீரரொ�த் தி�ழ்நத 
நொ.தஜயசூரியம் அவர்�ள தமககுக 
�ொல்ைநதொட்டத்்த உரிய மு்்றயில் 
ையிற்றுவித்த சி்றநத ையிற்சியொ்ளர்�ளுள 
ஒருவரொ� திரு.கு.தெௌநதரரொஜன் செர் 
அவர்�்்ளக குறிப்பிட்டுக கூறியுள்ள்ம 
இஙகு �வனத்திற்குரியதொகின்்றது.

தெௌநதொ செர் மட்டக�்ளப்பு ைொடுமீன் 
தைொழுது சைொககுக �ழ�த்தின் மத்திய 
�்ள வீரரொ� வி்்ளயொடிய்தப் ைற்றிய 
த�வல்�்்ள அன்று இ்்ளஞர்�்ளொ� 
இருநத இன்்்றய முதியவர்�ள ைைர் 
கூ்றக ச�ட்�க கூடியதொ� உள்ளது. மி�வும் 
ஒழுக�மொன �னவொன் தன்்ம த�ொண்ட 
சி்றநத மத்திய�்ள வீரரொ� தெௌநதொ 
செர், �ொல் ைநதொட்டத்தில் தன்்ன 
தவளிப்ைடுத்தி இருநதொர் என்ைசத 
அவர்�ள கூறும் தெய்தியொ� உள்ளது.

பி ன் ன ொ ட் � ளி ல்  ஆ சி ரி ய ர் 
செ்வயிலிருநது அதிைர் செ்வககுச 
தென்்ற்ம �ொரணமொ�வும், சிை 
வருடங�ள �ொத்திரமொன அரசியல் 
ந ட வ டி க ் � � ளி ல்  ஆ ர் வ ஞ் 
தெலுத்தி்மயொலும் தெௌநதொ செர் 
�ொல்ைநதொட்டத்திலிருநது தன்்ன 
விடுவிக� சவண்டி வநதுள்ளது.

தெௌநதொ செர் �ொல்ைநதொட்டத்தில் 
ததொடர்சசியொ� ையிற்சியொ்ளரொ� 
தெயற்ைட்டிருந தொல் மட்டுந �ரின் 
� ொ ல் ை ந த ொ ட் ட ம்  ச வ த ்ற ொ ரு 
ை ரி ம ொணத் தி ற் கு ச  த ெ ன் றி க கு ம் 
என்கின்்றனர் மூத்த �ொல்ைநதொட்ட 
இரசி�ர்�ள.

உண்்மதொன் திரு.கு.தெௌநதரரொஜன் 
செர் அவர்�ள �ொைஞ்தென்்ற அதிைரும் 
ததொழிற்ெங�த் த்ைவருமொன திரு டி.எஸ.
ச�.வணசிங�ொ அவர்�்ளொல் ஒரு சி்றநத 
அதிைரொ� இனங�ொணப்ைட்டு அரெடி 
ம�ொ வித்தியொையத்திற்கு 1986 �ளில் 
அதிைரொ� த�ொண்டுவரப்ைட்டதன் பின்னர் 
அரெடி ம�ொ வித்தியொையம் அடுத்தடுத்து 
தரசமற்்றங�்்ளப் தைற்்ற்மயும், அஙச� 
�ற்்ற மொணவர்�ள ைைர் வி்்ளயொட்டுத் 
து்்றயூடொ� சி்றநத ஆளு்ம�்ளொ� 
வ்ளர்க�ப்ைட்்மயும் குறிப்பிடத்தக�து.

திரு.தெௌநதொ செர் உடற்�ல்வி்ய 
பிரசயொ� ரீதியில் முன்தனடுப்ைதில் 
மி�வும் ஆர்வமொ� இயஙகியவர். அரெடி 
ம�ொ வித்தியொையம் ம�ொஜன �ல்லூரியொ� 
இவரொல் மொற்்றம் தைற்்றதன் பின்னர் 
இப்ைொடெொ்ையில் ஒரு �ொல்ைநதொட்டப் 
ையிற்சி மு�ொமி்னச சி்றப்ைொ�த் 
திட்டமிட்டு நடத்தியிருநதொர். �ொல்ைநதொட்ட 
வி்்ளயொட்டின் நுட்ைங�்்ளயும் அதன் 
தைொறி மு்்ற�்்ளயும் தைொருத்தமொன 
ையிற்றுவித்தல் உத்தி�ளினூடொ� 
�ற்றுக த�ொடுககும் சி்றநத ையிற்சி 
மு�ொமொ� அது அ்மநதிருநதது. 
அன்று மொணவர்�்ளொ� இருந து 
இப்ையிற்சி மு�ொமில் ைஙகுைற்றியவர்�ள 
ைைர் பின்னொட்�ளில் மட்டு ந�ரின் 
�ொல்ைநதொட்டத்தில் முன்னணி வீரர்�்ளொ� 
தஜொலித்த்மயி்னக �ொணக கூடியதொ� 
இருநதது.

இ வ் வி த ம ொ �  வி ் ்ள ய ொ ட் டி ் ன 
்மயப்ைடுத் தி சி்றந த மொணவ 
ஆளு்ம�்்ள சிருட்டிப்ைதில் சதர்நத 
ஓரு வ்ளதொரியொ� தெௌநதொ செர் 

மட்டக�்ளப்பில் இயஙகியுள்ளொர். குறிப்ைொ� 
�ொல்ைநதொட்டத்்தயும் அதற்�ொன ையிற்சி 
நடவடிக்��்்ளயும் நல்தைொழுக�மும், 
அறிவொற்்றலும், ஆளு்மயும் மிக� மனித 
உருவொக�த்திற்�ொ�ப் ையன்ைடுத்திய 
தெௌநதொ செ்ர அவரிடம் �ற்்றவர்�ள 
அவரொல் ஆளு்மயொக�ப்ைட்டவர்�ள 
ம்றக� மொட்டொர்�ள.

ம ட் டு  ந � ரி ன்  � ொ ல் ை ந த ொ ட் ட ம் 
நவீன உைகின் ெவொல்�ளுகச�ற்்ற 
முன்சனற்்றம்டவதற்கு தெௌநதொ செரின் 
�ொல்ைநதொட்ட ையிற்சி நடவடிக்��ளும் 
அவரின் �ொல்ைநதொட்டம் ததொடர்ைொன 
�ரு த் து வி்ளக �மும் �ற்்றறிந து 
�வனிக�ப்ைடுதல் அவசியமொகின்்றது.
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சித்துறு �்ைநி�ழ்வில் ைஙகுைற்றிய 
குழு, பிரசதெ மட்டத்தில் தங�்ளது 
தி்ற்ம�்்ள தவளிக�ொட்டிய சுய உதவிக 
குழுக�ளின் அங�த்தவர்�ளும் குறித்த 
ெர்வசதெ மொற்றுத்தி்றனொளி�ள தின 
நி�ழ்வில் த�ௌரவிக�ப்ைடவுள்ளதொ�வும் 
மட்டக�்ளைபு மொட்ட ெமூ� செ்வ�ள பிரிவு 
ததரிவித்துள்ள்ம குறிைபிடத்தக�தொகும். 
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மனக�ொயங�்்ள மன்னிப்பு�ளதொன் 
சு � ப் ை டு த் து ம் .  ெ ந தி ரி க � ொ வு ம் 
ெநதிர�ைொவும் எமககு ஓர் உதொரணம்!

சதவசநயப்ைொவொணர் அன்று மன்னிப்பு 
என்்ற வொர்த்்தககுச தெொன்ன மூை 
தமொழி சைெப்ைடும் சதெத்திலும்,  நடநத 
அ் னத் ்தயும் தைொறுத் த ரு ள� 
என ந ல் லிணக �ம் சைெப்ைடும் 
எங�ள சதெத்திலும்  மனக�ொயங�ள 
சு�ப்ைடுவதற்கு இன்னும் எவ்வ்ளவு �ொைம் 
நீடிககும்?

AßÖ® CßÖ® &  A[P® 02

உணர்நதது என்ை்த மறுப்ைதற்கில்்ை. 
அவர்�ள அஙகு நின்றிருநத சநரங�ளில், 
அவர்�்ளது தமௌனத்்த எம் ஆெொன் 
வியநதிருப்ைொர்.  இநதச சிறுவர்�ள 
புத்திஜீவி�ளுககும் �ல்விச ெமூ�த்திற்கும் 
முன்னுதொரணமொ� இருநதொர்�ள என்்றொல் 
அது மி்�யில்்ை.

மண்டைத்தில் உட்�ொர்நதிருநதவர்�ளின் 
ெத்தங�்்ள தொங� முடியொத நி்ையில், 
தயவுதெய்து அ்மதியொ� இருப்சைொமொ?, 
பிரின்ஸ �ொசிநொதர் இத்ன விரும்ைமொட்டொர் 
என்று அரசியல்வொதி�ளிடமும், உயர்நத 
ைதவி�ளிலும், தைருங �ல்வி�்்ளக 
� ற் ்ற வ ர்� ளி டமு ம்  ஒ லி வ ொ ங கி யி ல் 
ச�ட்டசைொது மண்டைத்தில் ஏற்ைட்ட 
அ்மதியும், ஒரு சிை த்ை�ள எனது 
ச�ொரிக்� அவசியமொனது என்ை்தயும் 
வழிதமொழிநதன. 
ஒரு இறுதியஞ்ெலில் தமௌனமொய் 
இருப்சைொமொ என்று ஒலிதைருககியில் 
ச � ட் கு ம ்ள வு க கு  ம ட் ட க � ்ள ப் பி ன் 
�ல்விசெமூ�ம் வநதிருககி்றது என்ைது 
மி�வும் மனவருத்ததிற்குரியது. உ்ர�ள 
நீ ண் டு த ெ ன் ்ற ச ை ொ து  உ ் ர � ளி ன் 
சநரங�்்ளக �வனியுங�ள என்றும் 
ச�ொரசவண்டியிருநதது. இருப்பினும், 
ெற்றுசநரத்தில் எனது ச�ொரிக்� தெவிடன் 
�ொதில் ஊதிய ெங�ொயிற்று.

ம னி த வ ொ ழ் வி ன்  ெ ொ த ர ொ ண 
விழுமியங�ளுககும் ைல்�்ைக�ழ� 
� ல் வி க கு ம் ,  ை த வி � ளு க கு ம் , 
ைட்டங�ளுககும் எதுவித ததொடர்புமில்்ை. 
மனிதவொழ்வின் அடிப்ை்ட�்்ளப் 
புரிநதுத�ொள்ளொத, தன்னடக�மில்ைொத 
எநதப் தைரிய �ல்வியிலும், ைதவியிலும் 
ையனில்்ை என்ை்த எப்சைொது 
பு ரி ந து த � ொ ள ்ள ப் ச ை ொ கி ச ்ற ொ ம் . 
இ்தயொ எங� ள ெந த தி�ளு ககு 
�ற்றுத்தரப்சைொகிச்றொம்?

இறுதியஞ்ெலி�ளில் ஆற்்றப்ைடும் உ்ர�ள 
இ ்ற ந த  ம னி த ் ன ப் ை ற் றி ய ல் ை வ ொ 
இருக�சவண்டும்.

உங�ள அரசிய்ைப் அஙகு ைரப்பு்ர 
தெய்யசவண்டிய அவசியம்தொன் என்ன?

சைசசுக�ளில் ஆதொரங�்்ள அடிப்ை்டயொ 
கத�ொண்ட யதொர்த்த்ததன்்ம இருக� 
சவண்டொமொ? உங�்ளது science fiction 
�்த�ளுககு ஒரு அஞ்ெலி நி�ழ்வி்ன 
உைசயொகிப்ைது எத்த்ன மலிமொனது? எங�ள 
ஆெொன் அரெ ைரம்ை்ர்யச செர்நதவர் 
என்று எவ்வொறு ெற்ச்றனும் தவட்�மின்றி 
�்த�ட்ட முடிகி்றது உங�்ளொல்?

இ்வய்னத்திலும் தொஙத�ொணொ 
எரிசெ்ைத் தநதது ஒரு கிறீஸதவக 
குருவொனவரின் சைசசு. அவர், நி�ழ்வு 
ஆரம்பித்து ஏ்றத்தொழ அ்ர மணி 
சநரத்தின்பின்சை வநதொர். உ்ரயொற்்ற 
சநரம் சவண்டும் என்று வற்புறுத்தி 
சநரத்தி்னப் தைற்றுகத�ொண்டபின், 
மிெனரி�ளினொல்தொன் தமிழர்�ளின் �ல்வி 

வ்ளர்நதது, அவர்�்ளது அ்ளப்தைரிய 
செ்வ�்்ளக கு்்றகூ்றொதீர்�ள என்்ற 
ததொனியில் அவர் தனது அரசிய்ைப் 
சைசிகத�ொண்டிருநதொர்.

அநத இடம் உ்ரயொடலுக�ொன இடம் 
அ ல் ை ,  எ ன் ை த ொ ல்  அ ் ம தி ய ொ� 
இருக�சவண்டியிருநதது.

மிெனறி�ளின் வரு்�ககு முன்னொன 
�ொைத்து இைங்�யின் அறிவிய்ை, 
வொனியற் ெொத்திரத்தின் வ்ளர்சசி்ய, 
இ ய ற் ் �  ் வ த் தி ய மு ் ்ற � ் ்ள, 
�்ைவடிவங�்்ள, இைங்�யின் 
� ட் ட் ட க � ் ை � ் ை ் ய ,  நீ ர் வ ்ள 
சமைொண்்ம்ய அவர் �ற்றிருநதொல் 
இவ்வொறு உ்ரயொற்றியிருக� முடியொது. 
அவற்்்ற அறியொதவர்�ளின் சைசசு இது. 
அல்ைது எஜமொனர்�ளுக�ொ� உண்்ம்ய 
திரிககி்றொர்.

�ொைனித்துவம் வரும்வ்ரயில் நொம் 
என்ன �ல்வியறிவற்்ற �ற்�ொைத்து கு்� 
மனிதர்�்ளொ�வொ இருநசதொம்?

ஆஙகிை தமொழியின்சதொற்்றக�ொைத்்தயும், 
தமிழ், ைொலி தமொழி�ளின் ைழ்ம்யயும் 
ஒ ப் பி ட் ட ொ ல்  எ ம து  அ றி வு ை � ம் 
எவ்வொறிருநத்து என்ைது ததட்டததளிவொ�ப் 
புைப்ைடும்.

தமிழ் தமொழியின் �ட்ட்மப்்ை 
அறிவியைொககிய ததொல்�ொப்பியத்்த 
2300 வருடங�ளுககு முன்சை உருவொககிய 
மனிதர்�ளின் வழிவநதவர்�ள நொம்.

இைங்�யில் �ொைனித்துவம் வருவதற்கு 
மு ன் னி ரு ந த  எ ம து  ை ொ ர ம் ை ரி ய 
ைொடத்திட்ட மு்்ற�ள (Curriculum) 
அழிநதுசைொனதற்�ொன �ொரணங�ள எ்வ?

இவற்்்றதயல்ைொம் சுயமொய் சிநதிக� 
விடொமலும், அவருககுப் புரியொமசை அவ்ர 
தங�ள விசுவொசியொ� மொற்றியிருககி்றது 
�ொைனித்துவம். இதுசவ அவர்�ளின் தவற்றி.
இவர்�ள இப்சைொதும் �ொைணித்துவ 
எஜமொனர்�ளின் விசுவொசி�ள. சுசதசி�ள 
முட்டொள�ள என்றும், எஜமொனர்�ச்ள 
அ றி வ ொ ளி � ள  எ ன் று ம்  � ரு து ம் 
சிநத்னப் ைற்்றொககு்்றயு்டயவர்�ள. 
ஆசிரியர், அரசியல்வொதி, குருவொனவர் 
எ ன் ை த ற் � ொ �  அ வ ர் � ள  ச ை சு ம் 
அ்னத்்தயும் விமர்ெனமின்றி நொம் 
ஏற்றுகத�ொள்ளசவண்டும் என்்ற எநதவித 
நிர்ப்ைநதமும் எமககு இல்்ை. தவிர, 
உண்்ம்ய, ெரித்திரத்்த தங�ளின் 
எஜமொனர்�ளுக�ொ�, தங�ள ைதவி�ளின் 
ஊடொ� திரிககும்சைொதும் அ்மதியொ� 
இருக� முடியொது. தைரியவர்�த்ளனினும் 
எதிர்த்துப்சைெ சவண்டியிருககி்றது. 
ஹொவொர்ட் ைல்�்ைக�ழ�த்தில் தமிழ் 
இருக்� ஏற்ைடுத்துவசத சமொட்ெத்திற்�ொன 
ஒசர வழி என �ருதுைவர்�ளுககும் 
சமற்குறிப்பிட்ட ைொதிரியொருககும் என்ன 
வித்தியொெம் இருக� முடியும்?

நொனும் மிெனரி ைொடெொ்ையிற்தொன் 
�ற்ச்றன். அஙகு ஆெொன்�ள சுசதசி�ளிக 
ெரித்திரத்்த நன்கு அறிநதவர்�்ளொ�சவ 
இருநதொர்�ள.

பிரின்ஸ �ொசிநொதர் ஒரு முககிய 
ைொடெொ்ையின் அதிைர் என்ை்தத் 
தவிர்த்துப் ைொர்த்தொல் அவர் எமது 
ெமூ�ங�ளுக�ொற்றிய செ்வ அ்ளப்ைரியது. 
முககியமொ� யுத்தக�ொைத்தில் அவரொற்றிய 
ததொண்டு எழுதித் தீரொது. ்�து 
தெய்யப்ைட்டவர்�்்ள மீட்தடடுத்து 
எத்த்ன குடும்ைங�்்ளக �ொப்ைொற்றியவர். 
ைொரொளுமன்்ற உறுப்பினரொ� அவரொற்றிய 
செ்வ, ஏ்னய ைை ைதவி�ளின் 
ஊடொ�  மக�ளுக�ொற்றிய செ்வ 
என்ைவற்்்ற �ருத்திற்த�ொண்டொல் 
இ ப் ை டி ய ொ ன த த ொ ரு  ம னி த னி ன் 
இறுதி நி�ழ்வி்ன மட்டக�்ளப்பின் 
அரசியல்வொதி�ளும், மொநரெ்ையும் 
இ்ணநது அவருக�ொன இறுதி நி�ழ்வி்ன 
நடொத்தியிருக�சவண்டும் என்னும் ைொரிய 
உண்்ம தவளிப்ைடும்.

இ ப் ை டி ப் ை ட் ட  மு ன் ம ொ தி ரி ய ொ ன 
தெயற்ைொடு�்்ளச ஏன் அரசியவொதி�ளும், 
� ல் வி ச மூ � மு ம்,  உ ய ரதி � ொ ரி �ளு ம் 
சிநதிக�த் தவறினொர்�ள? ெமூ�ம்ைற்றிய 
புரிதலின்்மயும், ெமூ�த்திற்�ொ� இயஙகிய 
மனிதர்�ளின் செ்வ�்்ள அறியொத 
தன்்மயுசம இவற்றிற்�ொன �ொரணங�ள 
என்ை்த இைகுவில் புரிநதுத�ொள்ளைொம்.

ஒலிவொஙகி்ய தைற்றுகத�ொண்டு சநரத்்த 
ம்றநது உ்ரயொற்றியவர்�ளுள இருவர் 
மட்டுசம ஆெொனின் இறுதி ஊர்வைத்தில் 
�ைநதுத�ொண்டனர். ைை அதி�ொரி�ளுககும், 
பு த் தி ஜீ வி � ளு க கு ம்  அ த ற் கு ம் 
சநரமிருக�வில்்ை. ை்ழய மொணவர்�ளும், 
ைொடெொ்ையின் ெொரணர்�ளும், தொ்ள 
வொத்திய இ்ெககுழுவினரும் இல்்ை 
என்்றொல் இத்த்ன �ொைம் மட்டக�்ளப்பு 
ெமூ�த்திற்�ொன உ்ழத்சதொய்நத மனித்ன 
சுமப்ைதற்கும் நொல்வசரனும் இல்ைொது 
சைொயிருககும்.

அவ்வொ்றொன மு்்றயில் அவருககு நன்றி 
தெலுத்தியது எமது ெமூ�மும் அதன் 
வழி�ொட்டி�ளும். 

சமற்கூறிய புத்திஜீவி�ளின் ஒலிவொஙகி 
மீதொன தீரொக �ொதைொல் ஏற்ைட்ட 
சநரப்ைற்்றொககு்்றயி்ன அறிநத, 
ஆெொனுடன் தநருஙகிப்ைழகிய ைைர் 
தொமொ�சவ முன்வநது “சநரமொகிவிட்டது, 
செர் இ்த விரும்ைசவ மொட்டொர், எனசவ 
எனது சைச்ெ தவிர்த்து நிழ்வி்ன 
வி்ரவொ� முடியுங�ள என்்ற்தயும் இஙகு 
குறிப்பிடத்தொன் சவண்டும். இநநி�ழ்வி்ன 
ஒழுஙகுதெய்த ை்ழய மொணவர்�ள 
ெங�த்தின் த்ைவரது உ்ர்யயும் 
அவர்�ள நிறுத்திகத�ொண்டொர்�ள.  ஆெொ்ன 
நன்�றிநதவர்�ள தங�ள உ்ர�்்ள 
சுரு க கிகத�ொண்டனர். ஆெொனுடன் 
ஏ்றத்தொ்ள 30 வருடங�ளுககுசமைொ� 
தினமும் ைணியொற்றிய ஒரு ஆசிரி்யககும் 
உ்ரயொற்றும் ெநதர்ப்ைம் கி்டக�வில்்ை.

அன்று மொ்ை வயதொன இஸைொமியச 
ெச�ொதரர் ஒருவர் ைொடெொ்ையின் 
மு ன் ை கு தி யி ல்  நி ன் றி ரு ந த ொ ர் . 
ைொடெொ்ை்ய அஞ்ெலி ைதொ்த�்்ள ைடம் 
எடுத்தொர். அவருடன் உ்ரயொடடும்சைொது 
ஆெொனின் இறுதி நி�ழ்விற்�ொன த�ொழும்பில் 
இருநது வநதவர் என்ைதும் அவர் வநதசைொது 
அ்னத்து நி�ழ்வு�ளும் முடிநதிருநதன 
என்ை்தயும் அறிய முடிநதது. அறுைது 
வயது�்்ள �டநத அவர் அழுதைடிசய தனது 
�ொைத்து ைொடெொ்ை்யப்ைற்றியும், பிரின்ஸ 
�ொசிநொதர்ைற்றிய நி்னவு�்்ளயும் 
ைகிர்நதுத�ொண்டொர்.

அந நி�ழ்வில் �ைநதுத�ொண்டவர்�ளில் 
ஆெொனின் மொணவர்�ள யொர் யொர் என்ை்த 
மி�த்ததளிவொ�சவ அ்டயொ்ளம்�ொண 
மு டி ந த து .  ஆ ெ ொனி ன்  � ற் பி த் த ல் 
அப்ைடியொனது.

இன்றிரவு ஆெொன் �னவில் வநது, இநதச 
தெவிடர்�ளின் �ொதில் ெஙகூதுகி்றொசய 
என்று எனது �ன்னத்தில் அ்்றயககூடும். 
அவர் தெொல்வதில் உண்்மயுண்டு என்ை்த 
�ொைம் �ற்பித்திருககி்றது.

C[Qu® 

©Ó¢xÂm÷hõ©õ?ைல்ைொயிரம் ஆண்டு�ளுககு முநதிய்வ' 
என்்ற �ருத்்த �வனத்தில் த�ொண்டொல், 
ைல்ைொயிரம் ஆண்டுப் ைழ்ம வொய்நதது 
'சவல் வழிைொடு' என்றும் இவ் 'சவல் வழிைொடு' 
பிற்�ொைத்தில் முரு� வழிைொட்டுடன் 
இரண்ட்றக �ைநது விட்ட ஒரு வ்ளர்சசி 
நி்ையி்னசய ெங� இைககியங�ளில் 
�ொணமுடிகி்றதுஎன்றும்முடிவு த�ொள்ளைொம்.

ெ ங �  இ ை க கி ய ங � ளி ல்  மு ரு � 
வழிைொட்டுடன் இ்ணநது சவல் வழிைொடு 
சித்தரிக�ப்ைட்டுள்ளது மட்டுமன்றி, வடநொட்டு 
அல்ைது ெமஸகிருத ஸ�நத-�ொர்த்திச�ய 
இ்ணநத வழிைொடும் சித்தரிக�ப்ைட்டுள்ளது. 
எனினும் ெங� இைககியச சித்தரிப்புக�ள 
ெங� �ொைத்தில் சவல் வழிைொடு 
தனியொனததொரு வழிைொடொ� நிைவியிருக�  
முடியும் என்ை்தக �ொட்டுவதொ�வும் 
அ்மகின்்றன. ெங� இைககியங�ளில் 
முருகு, தெவ்சவள ததய்வங�ள ததொடர்ைொன 
வழிைொட்டில் தமிழர்�ள சவ்ை வழிைட்ட்த 
�ொணமுடிகி்றது. ைரிைொடல் - 17 ஆம் ைொடலில் 
வரும்

சதம்ைடு மைர் கு்ழ பூநதுைகில் வடிமணி
ஏநதி்ை சுமநது ெொநதம் வி்ரஇ
வி்டய்ர அ்ெத்த சவைன் �டிமரம்
ைரவினர்...

என்னும் தெய்யு்ளடி�ளில் சவைன் சவ்ை 
ஏநதிவருதல் ைற்றிச சித்தரிக�ப்ைட்டுள்ளது. 
எம்.ெண்மு�ம் பிள்்ள அவர்�ள, முரு� 
வழிைொட்டின் சதொற்்றமொ� சவல் வணக�ம் 
த�ொள்ளப்ைடுகி்றது. சைொர்க�்ளத்திலும் 
குர்வக கூத்திலும் சவல் வழிைொடு இடம் 
தைறுகின்்றது. 'ஆடு�்ளம்', 'தவறிக�்ளம்' 
எனச ெங� இைககியங�ள கூறும் 
�்ளத்திலும் சவல் த�ொண்டு தெல்ைப்ைட்டது. 
தநடுநல்வொ்ட எனும் ெங� இைககியத்தில் 
'அவ்சவல் மயில் இ்றகு, பூமொ்ை�ள 
முதலியவற்்றொல் அைங�ரிக�ப்ைட்டது' என்்ற 
சித்தரிப்பு சவல் வழிைொட்டின் சி்றப்்ைக 
�ொட்டுகி்றது எனககுறிப்பிடுகி்றொர்.

அத்துடன் ெங� இைககியங�ளில் முருகு, 
தெவ்சவள ைற்றிய சித்தரிப்புக�ளில் 
சவல் எனும் அ்டதமொழி�ள அதி�ம் 
�ொணப்ைடுகின்்றன. சமலும் ஐஙகுநூறு சவல் 
வழிைொடு, சிைப்ைதி�ொரக குன்்றககுர்வ, 
அருணகிரிநொதர் - சவல் வகுப்பு மற்றும் 
சவல் விருத்தம், ைொம்ைன் சுவொமி�ள - சவல் 
மொ்றல், வளளிம்ை சுவொமி�ள - சவற் 
ைதி�ம் சைொன்்ற இைககியங�ளிலும் சவல் 
வழிைொடு ைற்றிக கூ்றப்ைட்டுள்ளது. இநத 
இைககியச ெொன்று�ள சவல் வழிைொடு 
தனிவழிைொடொ� இருப்ைதன் எசெங�்ளொ� 
த�ொள்ளத்தக�னவொகும். 

இத்துடன் ்தப்பூெத் திருநொள என்ைது 
முரு�ன் தன் தொயிடமிருநது சவ்ைப் 
த ை ற் ்ற  நி � ழ் ் வ க  கு றி க கி ்ற து . 
இதன் மூைமும் சவலின் தனித்தவம் 
�ொட்டப்ைடுகி்றது. 'முரு�ன் அன்்னயிடம் 
சவல் வொஙகும் �ொட்சி்ய, சிக�ல் 
சிங�ொரசவைர் ச�ொவில் ென்னிதியில் 
ஒவ்தவொரு ஆண்டும் நடித்துக �ொட்டுவது 
வழக�ம். அப்சைொது சிங�ொரசவைர் திருசமனி 
சவலின் த�ொதியொல் வியர்ககி்றது என்று 
தெொல்வொரும் உண்டு. முரு�ன் திருசமனி 
்யத் து்டத்து எடுப்ைதும் வழக�ம். 
எநதத் திருமுழுககும் இல்ைொமசைசய, 
ஒத்தி எடுககும் துணி�ள ஈரமொய் 
ந்னவ்த �ொணைொம் என்று கூறுவர்.’ 
என்்ற த�வைொனது சவல் வழிைொடு தனித்த 
வழிைொடொ� இருநது பின்னர் முரு�னுடன் 
இ்ணக�ப்ைட்டிருக�ைொம் என்ைத்னக 
�ொட்டுகி்றது. புரட்டொசி மொதத்தில் வரும் 
தவளளிககிழ்ம�ளில் திருப்ைரஙகுன்்ற 
ம்ை உசசியில் ைகதர்�ள சவலி்னக 
த�ொண்டு தென்று அம்ம்ையில் ஊன்றி 
அபிசஷ�ம் தெய்து வழிைடுவது ைண்்டய 
சவல் வழிைொட்டின் எசெசம எனைொம்.   தமிழ் 
நொட்டிலும் ஈழத்திலும் ததொன்்மயொன, 
பிரசித்தமொன முரு�ன் ச�ொயில்�ளில் 

மூைமூர்த்தியொ� சவல் ்வக�ப்ைட்டு 
வழிைடப்ைடுகி்றது. மக�ள மத்தியில் நிைவும் 
�்த�ளும் 'இகச�ொயில்�ள முன்னர் 
சவல் ்வத்து வழிைடப்ைட்ட இடங�ள 
என்்றவொச்ற அ்மகின்்றன.“இப்சைொதும் ைை 
ததொன்்மயொன ச�ொயில்�ளில் முரு�ன் 
சி்ைககுப் ைதிைொ� சவல் வழிைொடுதொன் 
நடநது த�ொண்டிருககி்றது.  ைழமுதிர்செொ்ை, 
திருசதெஙச�ொடு, ஈழத்தில் தெல்வர் ெநநிதி, 
மசைசியொவில் ைத்தும்ை, ைை கிரொம 
ஆையங�ள எல்ைொம் சவல் வழிைொடுதொன்.” 
என்்ற த�வல் முககியம் தைறுவததொன்று.
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