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‘ஒரு இனத்தின் த�ொன்்மையி்ன 
ப்ைசொற்றுவ�ொக பணபொடுகள் 
அ்மைந்துள்்ளன.

இலங்கயில் நடந்� 
அரசியல் தநருககடி நொடகம் 
முடிவுககு வந்து...

கிளிதநொச்சி, முல்்லத்தீவு 
மைொவடடஙகளில் ஏற்படட 
தவள்்ளப் தபருககினொல் ...
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(கொ்ரதீவு   சகொ)
கிழககு மைொகொண மைடட மமைன்மு்ையீடடு 
ஆசிரியர் இடமைொற்ைச்ப அமைர்வு 
எ தி ர் வ ரு ம்  ஞ ொ யி ை ன் று ( 3 0 ) 
மைொகொண கல்வித்தி்ணகக்ளத்தில் 
ந்டதபறுதமைன்று கிழககு மைொகொணக 
கல்விப்பணிப்பொ்ளர் எம்.மக.எம்.மைன்சூர் 
த�ரிவித்�ொர்.

மமைன்மு்ையீடடு இடமைொற்ைச்ப 
அ மை ர்வு  க ட ந் �  2 6 ஆ ம்  தி க தி 
ந ் ட த ப ை வி ரு ந் � ம ப ொ தி லு ம் 
சி ல  வ ல ய ங க ளி லி ரு ந் து 
மமைன்மு்ையீடடு இடமைொற்ை படடியல் 
வந் து ம சரொ�  கொரணத் தினொல் 
இ து  ஞ ொ யி ற் று க கி ழ ் மை க கு 
ஒத்தி்வககப்படடுள்்ளது என்று மைொகொணக 
கல்விப்பணிப்பொ்ளர் கூறியுள்்ளொர்.

இ்வ குறித் து அவர் மமைலும் 
த�ரிவித்��ொவது. ‘கடந்� கொலஙக்்ளப் 

அ டுத் �  ஆணடு  மு ற் ப கு தி யி ல் 
நொடொளுமைன்ைத் ம�ர்�்ல நடத்துவது 
த�ொடர்பொக ஐககிய ம�சியக கடசியும் 
ஸ்ரீ ல ங க ொ  சு � ந் தி ர க  க ட சி யு ம் 
இணககப்பொட்ட ஏற்படுத்தியுள்்ள�ொக 
கடசித் �கவல்கள் கூறுகின்ைன.

� ற் ம ப ொ ் � ய  அ ர ச ொ ங க த் தி ன் 
ப�விககொலம் 2020 ஆம் ஆணடு ஓகஸ்ட 
மைொ�ம் நி்ைவ்டகின்ைது. ஆனொலும் 
ப � வி க க ொ ல ம்  மு டிவ ் டவ � ற் கு 
முன்ன�ொக நொடொளுமைன்ைத் ம�ர்�்ல 
நடத்� மவணடிய அவசியம் குறித்து 
இரு பிர�ொன கடசிகளும் தீர்ககமைொன 
முடிவுககு வந்துள்்ள�ொக கடசித் �கவல்கள் 
கூறுகின்ைன.

அரசியல்மைப்பின் 19 ஆவது திருத்�ச் 
சடடத்தின் பிரகொரம் நொன்கு ஆணடுகளும் 
ஆறு மைொ�ஙகளும் நி்ைவ்டந்� 
பின்னமர நொடொளுமைன்ைத் ம�ர்�்ல 
நடத்� முடியும்.
 ஆ ன ொ ல்  கு றி த் � 
ப � வி க க ொ ல த் து க கு  மு ன் ன � ொ க 
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மபொலல்லொது இம்மு்ை மைொகொண மைடட 
மமைன்மு்ையீடுகள் அந்�ந்� வலயத்திலும் 
இடம்தபற்று அவர்க்ளது கருத்துகளும் 
தபைப்படடுள்்ளன.

கிழககில் இவவருடம் இடமைொற்ைப்படவுள்்ள 
இரணடொம்த�ொகுதி 447 ஆசிரியர்களுள் 
99வீ�மைொமனொர் �மைககு வழஙகப்படட 

இத்�ொலி, கிமரககம், ்சப்பிரஸ் மைற்றும் மமைொல்டடொ 
ஆகிய நொடுகளுககுச் தசல்லும் இலங்கப் பயணிகள் 
�ம்மமைொடு கறிமவப்பி்ல்ய எடுத்து வரமவணடொம் 
என்று இத்�ொலியின் சிசிலி கடடொனியொவில் இருககும் 
இலங்கககொன தூ�ரகம் அறிவித்துள்்ளது.

ஐமரொப்பிய ஒன்றியம், சிறு பூச்சிகள் பரவுவ்� 
�டுப்ப�ற்கொன �மைது அறிவித்�லின் மூலம் கறிமவப்பி்ல 
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நொடொளுமைன்ைத் ம�ர்�்ல நடத்� 
மவணடிய சூழ்நி்ல ஏற்படடுள்்ளது. 
இ�னொல் சிைப்பு பிமரர்ண ஒன்்ை 
நொடொளுமைன்ைத்தில் சமைர்ப்பித்து மூன்றில் 
இரணடு தபரும்பொன்்மை வொககுகளுடன் 
பிமரர்ண்ய நி்ைமவற்ை இரு பிர�ொன 
கடசிகளும் இணஙகியுள்்ள�ொக கடசித் 
�கவல்கள் கூறுகின்ைன.

அடுத்� நிதியொணடுககொன முழு்மையொன 
வரவு தசலவுத் திடடத்்� ஜனவரி 
மைொ�ம் சமைர்ப்பித்து நி்ைமவற்றிய 
பின்னர் நொடொளுமைன்ைத் ம�ர்�்ல 
நடத்துவ�ற்கொன பிமரர்ண்ய 
அரசொஙகம் சமைர்ப்பிககும் என மூத்� 
அ்மைச்சர் ஒருவர் கூறியுள்்ளொர்.

ஆனொல் நொடொளுமைன்ைத் ம�ர்�லுககு 
முன்ன�ொக மைொகொண ச்பகளின் 
ம�ர்�ல்க்்ள நடத்� மவணடும் என 
மஜ.வி.பி வலியுறுத்தியுள்்ளது. ஒன்பது 
மைொகொணஙகளுககொன ம�ர்�ல்க்்ளயும் 
ஒமர மநரத்தில் நடத்� முடியொத�னவும் 
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சம்மைொந் து்ை முஸ்லிம் மைத் திய 
ம�சிய கல்லூரியின் 110ஆணடுகள் 
நி்ை்வதயொடடி மநற்று முன்தினம்  
சனிககிழ்மை வரலொறு கொணொ� 
எழுச்சிபூர்வமைொன தசன்ைொலியன் 
ந ் ட ப வ னி  ச ம் மை ொ ந் து ் ை யி ல் 
ந்டதபற்ைது.

கல்லூரியின் ப்ழய மைொணவர் 
சஙகம் இந்ந்டபவனி்ய ஏற்பொடு 
தசய்திருந்�து. ப்ழய மைொணவர் 
சஙகத்தின் �்லவரும் அதிபருமைொன 
முத்து இஸ்மைொயில்  �்ல்மையில் 
இந்ந்டபவனி மிகவும் மகொலொகலமைொக 
ந்டதபற்ைது. ப்ழய மைொணவர் சஙகம் 
தவளியிடட தசன்ைொலியன் ரீமசர்ட்ட 
அ ணி ந் து த க ொ ண டு  ப ல் ல ொ யி ரக 
கணககொன ப்ழய மைொணவர்கள் வலம் 
வந்�்மை கணதகொள்்ளொக கொடசியொக 
இருந்�து.  இந்நிகழ்வில் குதி்ர 
மைொடடுவணடில், உழவு இயந்திரஙகள் 
மைற்றும் ஏ்னய வொகனஙகளும் 
கலந்துதகொணடன.

கல்லூரியின் ப்ழய மைொணவர்க்ளொன 
பொரொளுமைன்ை உறுப்பினர் எம்.ஐ.எம் 
மைன்சூர், வவுனியொ மைொவடட அரசொஙக 
அதிபர் ஐ.எம்.ஹனிபொ, அ்மைச்சின் 
தசயலொ்ளர் எம்.ஐ.அமீர், �விசொ்ளர் 
எம்.எ.எம்.தநௌசொட உள்ளிடட பலமுககிய 
பிரமுகர்களும் இதில் பஙமகற்ைொர்கள்.
(கொ்ரதீவு  நிருபர் சகொ)

கொ்ரதீவின் பழம்தபரும் முன்மனொடி 
கொ்ரதீவு வி்்ளயொடடுககழகத்தினதும் 
விபுலொநந்� சனசமுக நி்லயத்தினதும் 
வருடொந் � ஒ ன்றுகூடலும் கழக 
இரவும் நொ்்ள(29)  சனிககிழ்மை 
ந்டதபைவுள்்ளது.

க ழ க த் � ் ல வ ர்  ஆ ன ந் � ன் 
அ மி ர் � ொ ன ந் � ன்  � ் ல ் மை யி ல் 
ந்டதபைவுள்்ள இந்நிகழ்வுகளில் 
கழகப்மபொசகர்க்ளொன முன்னொள் 
பி ர ம � ச த ச ய ல ொ ்ள ர்  எ ஸ் .
இரொமைகிருஸ்ணன், முன்னொள் அரச 
நிலஅ்்ளவயொ்ளர் மவ.இரொமஜந்திரன், 
உ�விககல்விப்பணிப்பொ்ளர் வி.ரி.
ச க ொ ம � வ ர ொ ஜ ொ  ஆ கி ம ய ொ ரு ட ன் 
அதிதிகளும் கலந்துதகொள்வொர்கள்.

க ொ ் ல  அ மை ர் வ ொ க வு ம்  மை ொ ் ல 
அமைர்வொகவும் இருமவறு அமைர்வுகள் 
பு தி ய  நி ரு வ ொக த்த � ரி வு க ளு டன் 
ந்டதபைவுள்்ளது என கழகச்தசயலொ்ளர் 
எஸ்.கிறிசொந் த�ரிவித்�ொர்.

“மிகவும் பொதுகொப்பொன நொ்்ள மநொககி” 
என்ை த�ொனிப்தபொருளில் கடந்� 
பு�ன்கிழ்மை கொ்ல 9.25 மைணிககு 
ம�சிய பொதுகொப்பு தினம் ம�சிய 
ரீதியில் அ்னத்து மைொவடடஙகளிலும் 
அனுஷ்டிககப்படடது.

அந்� வ்கயில் மைடடகக்ளப்பு மைொவடட 
அரசொஙக அதிபர் மைொ.உ�யகுமைொர் 
�்ல்மையில் ந்டதபற்ை இந்� ம�சிய 
பொதுகொப்பு நிகழ்வி்ன மைொவடட அனர்த்� 
முகொ்மைத்துவ நி்லயம் ஏற்பொடு 
தசய்திருந்�து.

2004ஆம் ஆணடு ஏற்படட ஆழிப்மபர்ல 
அனர்த்�த்தில் உயிர் நீத்�
 அ்னவருககுமைொக ஆத்மை சொந்தி மவணடி 2 
நிமிட அஞசலி தசலுத்�ப்படடது. அனர்த்� 
முகொ்மைத்துவ நி்லயமும் - அனர்த்� 
முகொ்மைத்துவ அ்மைச்சும் இ்ணந்து 
ம�சிய ரீதியில் ந்டமு்ைப்படுத்தும் 
ம � சி ய  ப ொ து க ொ ப் பு க கு ரி ய 
நடவடிக்ககளின் முககிய தசயற்பொடொக 
ம�சிய பொதுகொப்பு தினம் வருடம் ம�ொறும் 
அனுஷ்டிககப்படடு வருகிைது. 2004 டிசம்பர் 
26 ஆம் திகதி ஏற்படட சுனொமி – 2004 
இந்தியப் தபருஙகடல் நிலநடுககத்தினொல் 
மமைொசமைொகப் பொதிககப்படட மைொவடடஙகளில் 
மைடடகக்ளப்பும் ஒன்ைொகும்.

மைடடகக்ளப்பு மைொவடட தசயலக ம�சிய 
பொதுகொப்பு தின நிகழ்வில், மமைலதிக 
அரசொஙக அதிபர் திருமைதி சு�ர்சினி 
சிறிகொந்த், மமைலதிக அரசொஙக அதிபர் 
கொணி- திருமைதி நவரூபரஞசினி முகுந்�ன்,  
அனர்த்� முகொ்மைத்துவ நி்லய 
உ�விப்பணிப்பொ்ளரொன மைடடகக்ளப்பு 
மைொவடடத்துககு புதிய�ொக நியமைனம் 
தபற்றுள்்ள உ�விப்பணிப்பொ்ளர் எஸ்.
மகொகுலரொஜொ, தி்ணகக்ளத்�்லவர்கள், 
ப�விநி்ல உத் திமயொக த் �ர்கள், 
உத்திமயொகத்�ர்கள் உள்ளிடமடொரும் 
கலந்து தகொணடனர்.

குடிவரவு குடியகழ்வு தி்ணகக்ளத்தினொல் 
மைத்திய கிழககு நொடுகளுககொன 
கடவுச்சீடடு டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியின் 
பின்னர் விநிமயொகிககப்பட மைொடடது என 
குடிவரவு மைற்றும் குடியகல்வு கடடுப்பொடடு 
ஆ்ணயொ்ளர் எம்.என். ரணசிஙக 
த�ரிவித்துள்்ளொர். 

எ ன ம வ  எ தி ர் வ ரு ம்  ஜ ன வ ரி 
மைொ�ம் 1 ஆம் திகதி மு�ல் எல்லொ 
நொடுகளுககுமைொன கடவுச்சீடடு மைொத்திரமமை 
விநிமயொகிககப்படும் எனவும் அவர் 
த�ரிவித்துள்்ளொர்.  அறிக்க ஒன்்ை 
தவளியிடடு குடிவரவு குடியகழ்வு 
தி்ணகக்ளத்தினர் இந்� விடயம் 
த�ொடர்பில் த�ரிவித்துள்்ளனர்.

(கொ்ரதீவு  நிருபர் சகொ)

கொ்ரதீவு – நிந்�வூர் எல்்லயிலுள்்ள 
த வ ட டு வ ொ ய் க க ொ ல்  ஆ ற் றி ல் 
த�ன்பககமைொக நிர்மைொணிககப்படடுவரும் 
550 மீற்ைர் நீ்ள அ்ணககடடு மவ்லகள், 
கொ்ரதீவு மைககள் எதிர்ப்புத் த�ரிவித்தும் 
மநற்று(27) மீணடும்  ஆரம்பித்துள்்ளன.

நீர்பொசனத்தி்ணகக்ள அதிகொரிகள் 
இதுவிடயத்தில் கொ்ரதீவு பிரம�ச 
தசயலொ்ள்ரமயொ,�விசொ்ள்ரமயொ 
கலந்�ொமலொசிககொது மீ்ளவும் கடடுமைொன 
மவ்லக்்ள ஆரம்பிகக
அனுமைதிய்ளத்திருப்ப்�யிடடு மைககள் 
அதிருப்தி அ்டந்துள்்ளனர்.

ஆற்றின் மைத்தியூடொக அ்ணககடடு 
கடடுவ�ற்கு தி்ணகக்ளம் அனுமைதி
வழஙகியுள்்ள�ொ? என்று �விசொ்ளர் 
மகடடுள்்ளொர். அவவொறு கடடுவ�ொல்
தவள்்ளகொலத்தில் இரு ஊர்களுககும் 
சிவன்ஆலயத்திற்கும் பொதிப்பு
ஏற்படுதமைன்று மைகக்ளொல் கூைப்படடுள்்ளது.

மைகக்ளது பொரிய ஆர்ப்பொடடத்திற்கு 
மைொைொக இவமவ்ல த�ொடர்வ்�யிடடு 
�விசொ்ளர் கி.தஜயசிறில் சம்பந்�ப்படட 
அதிகொரிகளுககும் அம்பொ்ை அரச 
அதிபர், கிழககு ஆளுநர் ஆகிமயொரிடமும் 
நீதிமகொரி மு்ையிடடுள்்ளொர்.
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இ�னொல் உடனடியொகத் ம�ர்�ல்க்்ள 
நடத்� மவணடிய மைொகொண ச்பகளுககு 
மைொத்திரம் ம�ர்�ல்க்்ள நடத்துமைொறும் 
மஜ.வி.பி. வலியுறுத்தியுள்்ளது.

இம�மவ்்ள, ஜனொதிபதி ்மைத்திரிபொல 
சிறிமசன மைொர்கழிமைொ� விடுமு்ை்ய 
முன்னிடடு தவளிநொடு தசன்றுள்்ள 
நி ் ல யி ல் ,  பி ர � மை ர்  ர ணி ல் 
வி க கி ர மை சி ங க வு ம்  ச ப ொ ந ொ ய க ர் 
கரு ஜயசூரியவும் பு�ன்கிழ்மை 
இரவு அலரிமைொளி்கயில் சந்தித்து 
உ்ரயொடியுள்்ளனர். சுமைொர் ஒன்ை்ர 
மைணிமநரமைொக இடம்தபற்ை சந்திப்பில் 
நொடொளுமைன்ைத் ம�ர்�்ல நடத்துவது 
குறித்தும், அதுவ்ரயும் ஜனொதிபதி 
் மை த் தி ரி ப ொ ல  சி றி ம ச ன வு ட ன் 
ஒ த் து ் ழ த் து ச்  த ச ய ற் ப டு வ து 
த�ொடர்பொகவும் மபசப்படட�ொக ஐககிய 
ம�சியக கடசித் �கவல்கள் கூறுகின்ைன.

அரச, �னியொர் பஸ் கடடணஙகள் 4.2 
ச�வீ�த்�ொல் கு்ைககப்படும் என 
இலங்க ம � சியமபொககு வரத் து 
ஆ்ணககுழு த�ரிவித்துள்்ளது.

அ்மைச்சர் அர்ஜூணொ ரணதுஙக 
பஸ் உரி்மையொ்ளர்களுடன் நடத்திய 
மபச்சுவொர்த்்�யில் கடடணககு்ைப்புப் 
பற்றிய தீர்மைொனம் எடடப்படடது. 
எ வ வ ொ ை ொ யி னு ம்,  கு ் ை ந் � ப ட ச 
கடடணமைொன 12 ரூபொவில் மைொற்ைம் 
இருககொத�ன ஆ்ணககுழுவின் 
� ் ல வ ர்  எ ம் . பி .ம ஹ மை ச் ச ந் தி ர 
த�ரிவித்�ொர்.

பஸ் கடடணஙகள் கு்ைககப்படுவ�ொல், 
முச்சககரவணடி கடடணஙக்்ளயும், 
பொடசொ்ல மவன் கடடணஙக்்ளயும் 
கு்ைப்பத�ன குறித்� சஙகஙகள் 
தீர்மைொனித்துள்்ளன. இ�ன் பிரகொரம் 
முச்சககர வணடிகளில் மு�ல் கிமலொ 
மீற்ைர்களுககொன கடடணம் 50 ரூபொவொக 
இருககும். பொடசொ்ல மவன் களுககொன, 
கடடணம் மூன்று ச� வீ� த் �ொல் 
கு்ைககப்படும்

அஙகு தகொணடு வரப்படுவ்�த் �்ட 
தசய்திருககிைது.

சில உடலுககு தீஙகு வி்்ளவிககககூடிய 
பூச்சிகள் கறிமவப்பி்லயில் இருப்ப�ொகக 
கூறிமய ஐமரொப்பிய ஒன்றியம், 
இலங்கயில் இருந்து வரும் பயணிகள் 
இவற்்ை எடுத்து வருவ�ற்கு டிசம்பர் 
24ஆம் திகதி மு�ல் �்ட விதித்துள்்ளது.

இலங்க பயணிகளின் ்பகளில் 
இருந்து இத்�்கய தீஙகு வி்்ளவிககும் 
பூச்சிகள் கறிமவப்பி்லயுடன் தகொணடு 
வரப்படட்� பல �ட்வகள் ஐமரொப்பிய 
சுஙக அதிகொரிகள் கணட�ொக அவர்கள் 
கூறியுள்்ளனர்.
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இலங்கயில் நடந்� அரசியல் தநருககடி 
நொடகம் முடிவுககு வந்து, ரணில் 
விககிரமைசிஙக �்ல்மையில் மீணடும் 
அ்மைச்சர்வ நியமிககப்படட பின்னர்�ொன் 
�மிழர் �ரப்பில் தபரியத�ொரு சர்ச்்ச 
உருவொகியுள்்ளது.

�மிழ் மைககள் பிரதிநிதிக்ளொன �மிழ் ம�சிய 
கூடட்மைப்பினரின் பூரண ஆ�ரவுடன் 
உருவொககப்படடுள்்ள �ற்மபொ்�ய 
அரசொஙகத்தின் அ்மைச்சுப் ப�விகள் 
எவற்்ையும் �மிழ் ம�சிய கூடட்மைப்பு 
தபற்றுகதகொள்வதில்்ல என்ை இறுககமைொன 
முடிவு �மிழ் ம�சிய கூடட்மைப்பின் 
�்ல்மையொல் எடுககப்படடுள்்ளது.

ஆனொலும் இன்்ைய சூழ்நி்லயில் 
வடககு, கிழககின் அரசொஙக தசயற்பொடுகள் 
அ்னத்்�யும் தீர்மைொனிககும் சகதியொக 
�மிழ் ம�சிய கூடட்மைப்மப தசயற்படும் 
என்பது சிறு பிள்்்ளககும் த�ரியும்.

அவவொைொன நி்லயில் கூடட்மைப்பினரொல் 
கூைப்படட நிபந்�்னக்்ள ஏற்று 
புனர்வொழ்வு மைற்றும் மீள் குடிமயற்ைம் 
என்பவற்மைொடி்ணந்� வடககு மைொகொண 
அபிவிருத்தி அ்மைச்சு பிர�மைர் ரணில் 
விககிரமைசிஙக அவர்களின் தபொறுப்பின் கீழ் 
தகொடுககப்படடுள்்ளது. அதுமவ இன்்ைய 
முககிய மபசுதபொரு்ளொக �மிழர் �ரப்பில் 
மைொற்ைமை்டந்துள்்ளது.

கூடட்மைப்பின் முழு ஆ�ரவில் தசயற்படும் 
அரசொனது வடமைொகொணத்துககு �னியொக 
அபிவிருத்தி அ்மைச்்ச ஏற்படுத்தியுள்்ள 
மபொதிலும் கிழககு மைொகொணத்துககு 

அ வ வ ொ ை ொ ன த � ொ ரு  அ ் மை ச் ் ச 
ஏற்படுத்�வில்்ல என்பது கிழககு 
மைொகொணத்திலுள்்ள பலரது ஆ�ஙகம்.

அதில் நியொத்�ன்்மையும் உள்்ளது.

எந்� விடயத்திலும் வடககு கிழககு எனக 
மகொசமிடும் கூடட்மைப்பு,  வடககு, கிழககு 
இ்ணப்்ப தகொள்்கயொக தகொணட 
கூடட்மைப்பு வடககுககொன அபிவிருத்தி 
அ்மைச்சு என்று வந்� மநரத்தில் 
கிழககு அபிவிருத்தி த�ொடர்பொகவும் 
மகள்விதயழுப்பியிருகக மவணடும்.

ஆனொல் அ்�ப் பற்றி அகக்ைதயடுகக 
கூடட்மைப்பினர் �வறிவிடடொர்கள் என்பம� 
கிழககு மைொகொண �மிழ் மைககளின் ஆ�ஙகம்.

இத்�்னககும் வடமைொகொண அபிவிருத்தி 
அ்மைச்சு என்பது புதி�ொக உருவொககப்படட 

ஒன்ைல்ல. ஏற்கனமவ வடமைொகொண, 
வடமைத்திய மைொகொண, மமைல்மைொகொண, மைத்திய 
மைொகொண(கணடி அபிவிருத்தி) அபிவிருத்தி 
அ்மைச்சுககள் ஏற்படுத்�ப்படடிருந்�ன.
அப்மபொத�ல்லொம் இந்�க கிழககு 
மைொகொணத்துககு அபிவிருத்தி அ்மைச்சு 
வழஙகப்படவில்்ல என்ை ஏமைொற்ைம் 
எவருககும் ஏற்படவில்்ல. இப்மபொது 
மைடடும் புதி�ொக ஏன் கிழககு மைககள் மகள்வி 
மகடகின்ைனர் என்ை எணணம் பலருககும் 
உருவொகலொம்.

அ�ற்கு இரணடு கொரணஙகள் உள்்ளன.

கடந்� 26.10.2028 அன்று இலங்க ஜனொதிபதி 
திடீதரன முன்னொள் ஜனொதிபதி மைகிந்� 
ரொஜபகச அவர்களுககு ப�விப்பிரமைொணம் 
தசய்து ்வத்� மபொது சிலர் அவசரமைொகக 
கடசி �ொவிகதகொணடனர்.

அவவொறு எஙகள் மைடடகக்ளப்பு பொரளுமைன்ை 
உறுப்பினர் ஒருவரும்  ஓடிச்தசன்று, 
ஒ ரு  பி ரதி ய ் மை ச் ச ர்  ப � வி ் ய ப் 
தபற்றுகதகொணடொர்.

அந்� அ்மைச்சுககொன அலுவலகமமைொ அந்� 
அ்மைச்சுககுள் வரும் தி்ணகக்ளஙகள் 
பற்றிமயொ த�ரியொமைல் தபற்றுகதகொணட 
அ்மைச்சின் தபயர்�ொன் கிழககு மைொகொண 
அபிவிருத்திப் பிரதி அ்மைச்சு.

(பிரம�ச அபிவிருத்தி அ்மைச்சின் கீழ் வந்� 
பிரதி அ்மைச்சு. ஆனொல் கிழககு மைொகொணம் 
என �னியொக வ்ரயறுககப்படடிருந்�து)

பொரொளுமைன்ை உறுப்பினர் வியொமழந்திரன் 
அவர்கள் மூலமைொக தவளித்த�ரிந்� அந்� 
அ்மைச்சின் கொரணமைொகமவ கிழககு 
அபிவிருத்தி அ்மைச்சு என்ை ப�ம் 
பிரபலமைொனது. இப்மபொது புதிய ஆடசியில் 
கிழககு மைொகணத்துககொன அபிவிருத்தி 
அ்மைச்சு தகொடுககப்படவில்்ல, அது ஏன் 
என மைககள் மகள்வி மகடகவும் இதுதவொரு 
கொரணமைொக அ்மைந்துள்்ளது. அடுத்��ொக 
வடமைொகொண அபிவிருத்தி அ்மைச்சு 
பிர�மைரின் கீழ் தகொணடுவரப்படட்மை.

அ�ொவது வடககு கிழககு மைொகொணஙகளில் 
கூடட்மைப்பின் மநரடி அவ�ொனிப்புகளின் 
கீழ் அபிவிருத்திகள் மமைற்தகொள்்ளப்பட 
ஏதுவொகமவ பிர�மைரின் கீழ் குறித்� 
அ ் மை ச் சு  த க ொண டு வ ர ப் ப ட டு ள்்ள 
நி்லயில் கூடட்மைப்பினர் கிழககு 
அபிவிருத்தி என்ப்�யும் அ�மனொடு 
ஏன் தகொணடுவரவில்்ல என்ை மகள்வி 
உருவொகிைது.

கடந்� கொலஙகளில் வடககின் டக்ளஸ் 
ம�வொனந்�ொ அவர்களின் கீழ் குறித்� 

அ்மைச்சு இருந்�மபொது கிழககில் எவரும் 
மகள்வி மகடகவில்்ல.

அ�ன் பின்னர் சுவொமிநொ�ன் அவர்களின் 
கீழ் இருந்�மபொதும் அ்�ப்பற்றி யொரும் 
அலடடிகதகொள்்ளவில்்ல.

ஆனொல் இன்று கூடட்மைப்பின் மை்ைமுக 
அ்மைச்சொக உள்்ள வடககு அபிவிருத்தி 
அ்மைச்சுடன் கிழககு அபிவிருத்தி 
என்ை ப�ம் ம சர்க கப்படவில்்ல 
என்பம� பிரச்சி்னயொக உள்்ளது. 
வடககு மைொகொணத்துககு அபிவிருத்தி 
அ்மைச்சு வழஙகப்படட்மை்ய யொரும் 
கு்ைப்படவில்்ல.

அது கடடொயம் ம�்வயொன ஒன்று�ொன்.

மபொரொல் பொதிககப்படட வடமைொகொணத்்�க 
கடடிதயழுப்ப ம வணடிய ம �்வ 
அத்தியொவசியமைொனது.

அம �மநரம் கிழககு மைொகொணமும் 
மபொரொல் பொதிப்ப்டந்� மைொகொணம்�ொன். 
கொலத்துககுக கொலம் கிழககில் அ்மைச்சுப் 
ப�விக்்ள வகித்துவரும் முஸ்லிம், 
சிஙக்ள அரசியல்வொதிக்ளொல் கிழககு 
மைொகொண முஸ்லிம்,  சிஙக்ள மைககள் 

மைொர்கழி வந்�ொமல இலங்கயின் வடககுக 
கிழககில் வொழ்வது பயதமைன்ைொகிவிடுகிைது. 
மை்ழ வருகிை�ொ, தவள்்ளம் வருகிை�ொ, 
சூைொவளி வருகிை�ொ என்ை நி்லயில் 
இருந்து �ற்மபொது சுனொமி வந்துவிடுமமைொ 
என்ை அச்சமும் மசர்ந்திருககின்ைது.

இ ய ற் ் க யி ன்  அ ன ர்த் � ங க ளு க கு 
முகம்தகொடுப்பது கடினந்�ொன். ஆனொல் 
முடிந்� அ்ளவுககு முன்மனற்பொடொக 
இருககலொம் அல்லவொ?

இந்� வருடம் கிழககில் தவள்்ளம் 
கு்ைவு�ொன். (கடவும்ள இன்னமும் 
மைொரிகொலம் முடியவில்்ல!) ஆனொல், 
கிளிதநொச்சி, முல்்லத்தீவில் வொழும் 
எமைது உைவுகள் மசொகத்தில் இருககிைொர்கள். 
மபொரில் பொதிககப்படடு மீணடுவரும் 
அவர்களுககு இது “மைரத்�ொல் விழுந்�வ்ன 
மைொமடறி மிதித்�” க்�.

இப்படியொன இடர்கொலஙகளில் நொமும் 
எமைது இ்்ளஞர்களும் ஆபத்து�விககு 
வீறுதகொணடு எழுந்து தசயற்படுகின்மைொம் 
என்பது இஙகு மைகிழ்ச்சிகரமைொன விடயம். 
உண்மையில் இது குறித் து நொம் 
தபரு்மைப்படலொம்.

அ ன ர்த் �  மு க ொ் மை த் து வ  மீ ட பு ப் 
பணிகளிலும் அதிகொரிகளின் பணிகள் 
அ ண ் மை க க ொ ல த் தி ல்  ஓ ர ்ள வு க கு 
ப ொ ர ட ட க கூ டி ய  வ ் க யி ல் � ொ ன் 
இருப்ப�ொக அண்மைய �கவல்கள் 
கூறுகின்ைன. பிரொந்திய ஊடகர்களின் 
தசயற்பொடும் தவள்்ளப்பொதிப்புககளில் 
பொரொடடப்படடுள்்ளது.

ஆனொல், அனர்த்�ஙக்்ள எதிர்தகொள்வது 
என்பது அது வந்துவிடட பின்னர் மீடபில் 
ஈடுபடுவது மைொத்திரமைல்ல.

வருமுன் கொப்பது மிகவும் முககியம். 
தவள்்ள நி்ல்மை குறித்து எழுதிய 
தசய்தியொ்ளர் கருணொகரன்கூட எமைது 
உடகடட்மைப்பில் தசய்யப்பட மவணடிய 
முன்தனச்சரிக்க நடவடிக்ககம்ள 
இயற்்க அனர்த்� பொதிப்புகக்்ள �டுககும் 
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அல்லது கு்ைககும் என்று கூறியுள்்ளொர். 
மபொரில் பொதிககப்படட வடககு கிழககு 
மைொவடடஙகளுககு அபிவிருத்தி என்பம� 
கனவொக இருககும் நி்லயில், கடடுமைொன 
முன்தனச்சரிக்க நடவடிக்ககள் மைற்றும் 
திடடமிடலில் கவனம் தசலுத்�ொமைல் 
இருப்பது மமைலும் அழிவுககு வழி 
தசய்துவிடலொம்.

அரசியல்வொதிகளுககு இந்� விடயத்தில் 
து்ைசொர் அறிவு மபொ�ொமைல் இருககலொம், 
ஆனொல், மைொவடட மைற்றும் மைொகொண மைடட 
அதிகொரிகள் எதிர்கொலத்திலொவது இந்� 
விடயத்தில் மிகவும் கவனமைொக இருகக 
மவணடும்.

அம�மவ்்ள, மபொரில் சி்�ந்து 
மபொய் இருககும் வடககு கிழககு 
மை ொக ொண ங க ளி ல்  மீ ள்க ட ட் மை ப் பு 

என்பது 100 வீ� மீளுருவொககத்்� 
ம�்வயொகக தகொணடிருககின்ைது. 
அ்ரகு்ை அபிவிருத்தி இஙகு பொ�க 
வி்்ளவுக்்ளமய �ரும். ஆழமைொன 
திடடமிடலும், நீடித்� இருப்புககொன 
அபிவிருத்தியும் இஙகு ம�்வப்படுகின்ைது.

அ ர ச ொ ங க த் ் �  த ப ொ று த் � வ ் ர 
வடககு, கிழககு அபிவிருத்தி அல்லது 
புனர்மைப்பு என்ப்� ஒரு கனதியொன, 
மிக மிக ம�்வயொன விடயமைொக அது 
தகொள்்ளவில்்ல என்மை எணணத் 
ம�ொன்றுகின்ைது. ‘அபிவிருத்தி பற்றி 
இப்மபொது மபசமுடியொது’ என்று கூறும் 
அரசியல்கடசிகளும், �்லவர்களும் 
�மைது கருத்்� மீள்பரிசீல்ன தசய்ய 
மவணடும். மைககள் தமைௌனமைொகப் பொர்த்துக 
தகொணடிருககிைொர்கள். அவவப்மபொது 
யொ்ரயும் ஏமைொற்ைலொம். ஆனொல், 
எல்லொ்ரயும் எல்லொ நொளும் ஏமைொற்ை 
முடியொது. �வறுபவர்க்்ள, எதிர்கொலம் 
நிச்சயமைொகத் �ணடிககும்.   

அபிவிருத்திய்டந்துள்்ள மபொதிலும் 
கிழககு மைொகொண �மிழ் மைகக்்ள அந்� 
அபிவிருத்திகள் எடடவில்்ல.

கிழககு மைொகொண மு�ல்மைச்சரொக 
சந்திரகொந்�ன் என்ை பிள்்்ளயொன் 
இ ரு ந் � ம ப ொ து  ஓ ர ்ள வு  சி றி ய 
முன்மனற்ைஙகள் ஏற்படடன. அ�ன் பின்னர் 
நி்ல்மை மமைொசமைொன�ொகமவ உள்்ளது.

ஒ ப் பீ ட ட்ளவி ல்  கி ழ க கு  மை ொக ொண 
மைொவடடஙகளில் மிகவும் மமைொசமைொன 
பின்�ஙகிய �மிழ் பிரம�சஙகள் அதிகம். 
அ வ வ ொை ொன  நி ் ல யி ல்  கி ழ க கு 
மைொகொணத்திற்கும் அபிவிருத்தி அ்மைச்சு 
�னியொகத் ம�்வ.

அதுவும் �மிழர் �ரப்பில் ஒருவ்ர 
நியமிககமவணடிய கடடொயம�்வ 
உள்்ளது. குறித்� இந்� விடயம் த�ொடர்பொக 
கூடட்மைப்பின் ஆ�ரவொ்ளர்கள் சிலர் 
கூடட்மைப்பின் �்ல்மையிடம் அதிருப்தி 
த�ரிவித்� மபொது வடககு அபிவிருத்தி 
அ்மைச்சினூடொக வடககு, கிழககு என 
இரு மைொகொணஙகளுககுமமை மவ்லகள் 
தசய்யப்படும் எனவும் கிழககு மைொகொண 
த ச ய ற் ப ொ டு க ் ்ள  ப ொ ர ொ ளு மை ன் ை 
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கி ளி த ந ொ ச் சி ,  மு ல் ் ல த் தீ வு 
மைொவடடஙகளில் ஏற்படட தவள்்ளப் 
தபருககினொல் 86 ஆயிரத்து 695 மபர் 
பொதிககப்படடிருககிைொர்கள். இரணடு 
மபர் உயிரிழந்துள்்ளனர். 89 வீடுகள் 
முழு்மையொகவும், ஆயிரத்து 308 வீடுகள் 
பகுதி அ்ளவிலும் மச�மை்டந்துள்்ளன.
8 ஆயிரத்து 693 மபர் த�ொடர்ந்தும் 
�ற்கொலிக முகொம்களில் 

�ஙக ்வககப்படடுள்்ளனர்.

இது அனர்த்� முகொ்மைத்துவ மைத்திய 
நி்லயத்தின் அறிவிப்பு.

ஆனொல், இ்� விட இன்னும் ஒரு 
சில ஆயிரம் மபர் கூடு�லொகப் 
பொதிககப்படடிருககிைொர்கள் என்று 
உள்ளுர்த் �கவல்கள் த�ரிவிககின்ைன. 
அவர்கள் இடம்தபயர்ந்து முகொம்களுகமகொ 
தபொது இடஙகளுகமகொ வரவில்்ல. 
�ஙகள் வீடுகளில் மிகுந்� சிரமைஙகளின் 
மைத்தியில் வொழ்கின்ைனர். அவர்களு்டய 
க ொ ல் ந ் ட க ளு ம்  ப யி ர் க ளு ம் 
அழிந்துள்்ளன. மபொககுவரத்துகளும் 
த�ொழில்களும் பொதிககப்படடுள்்ளன. 
ஏன், இந்�ப் பத்தி்ய எழுதிக 
தகொணடிரு ககும் எழுத் �ொ்ளர்கூட 
சி ் ை ப் ப டு த் � ப் ப ட ட ் � ப் ம ப ொ ல 
மபொககுவரத்துககொன பொ்�க்்ள 
இழந்� நி்லயிமலமய இன்று (26.12.2018)  
முழுவதும் இருககிைொர். அந்�்ளவுககு 
சுற்றிவ்்ளத்திருககிைது தவள்்ளம். 
மபொ�ொககு்ைககு வீதிக்்ள மூடி 
அடொத்துப் பணணுகிைது.

இ ந் �  த வ ள் ்ள ப் ப ொ தி ப் பு க கு க 
கொரணஙக்ளொக ஒமர நொளில் 360 – 400 மி.மி 
வ்ர தபய்� கூடு�லொன மை்ழ வீழ்ச்சி, 
பிைகும் த�ொடர்ச்சியொக தபய்� மை்ழ, 
உரிய மநரத்தில் இர்ணமைடுககு்ளத்தின் 
வொன்க � வுக ள் திை க கப்படொ்மை, 
சீ ர ொ ன  வ டி க ொ ல ் மை ப் பி ன் ் மை , 
நீமரொடும் பகுதிகளிலும் நீமரந்து 
பிரம�சஙகளிலும் அ்மைந்திருககும் 
அத்துமீறிய குடிமயற்ைஙகள், மு்ையற்ை 
மைணல் அகழ்வுகள் எனப் பலவும் 
தசொல்லப்படுகின்ைன.

இ்�தயல்லொம் கவனித்ம� ஆக 
ம வ ணடு ம்.  அ � ொவ து  அ ன ர்த் � 
நி ் ல ் மை க ் ்ள  மு க ொ ் மை 
த ச ய் வ � ற் க ொ ன  ஏ ற் ப ொ டு க ் ்ள 
நிர்மைொணத்திலும் நிர்வொகத்திலும் 
தகொணடிருகக மவணடியது அவசியம் 
என்ப்� �ற்மபொ்�ய தநருககடிகள் 
உணர்த்தியுள்்ளன.

த வ ள்்ளத் தி லி ரு ந் து  ச ன ங க ் ்ள 
மீடபதில் உள்ளுர் இ்்ளஞர்களும் 
ப்டயினரும் முன்னின்று ஈடுபடடனர். 
த�ொடர்ந்து அனர்த்� முகொ்மைத்துவப் 
பிரிவின் உத்திமயொகத்�ர்களும் மைொவடடச் 
தசயலகஙகள், பிரம�ச தசயலகஙகளின் 
உத்திமயொகத்�ர்களும் க்ளத்திலிைஙகி 
மவ்ல தசய்யத் த�ொடஙகினொர்கள். 
ஒமர நொளில் அகதிக்்ளப் பொதுகொப்பொன 
இடஙகளில் மசர்ககும் முயற்சிகள் 
தவற்றிகரமைொக முன்தனடுககப்படடன. 
இ�னொல் உயிரிழப்புகள் �விர்ககப்படடன. 
ஆனொலும் வீடுகளிலிருந்� உ்ட்மைகள், 
கொல்ந்டகள் மபொன்ைவற்்ைப் பொதுகொகக 
முடியவில்்ல.

பொதுகொப்பொன இடஙகளில் மசர்ககப்படட 
மைககளுககொன ச்மைத்� உணவு வழஙகல் 
த�ொடககம் படிப்படியொக ஏ்னய அவசிய 
உ�விக்்ள பல்மவறு அ்மைப்புகளும் 
க்ளத்திலிைஙகிச் தசய்யத் த�ொடஙகின. 
உ�விப் தபொருடக்்ளச் மசகரிப்பதும் 
வழஙகுவதும் என்ை நி்லயில் பணிகள் 
நடந்�ன.

த வ ள் ்ள  நி ் ல ் மை க ் ்ள 
துல்லியமைொக தவளிப்படுத்தியதில் 
இந்�ப் பிரம�சஙகளில் தசயற்படும் 
ஊடகவியலொ்ளர்களின் பஙகும் முகநூல் 
பதிவர்களின் பஙகளிப்பும் மிகப் தபரியது. 
இ�னொல் உடனடியொகமவ தவள்்ள 
அனர்த்�ம் பற்றிய மசதிகள் தவளிமய 
த�ரியவந்�ன. இ�்னயடுத்து பல்மவறு 
இடஙகளிலும் பொதிப்புககுள்்ளொன 
மைகக்்ளக குறித்� கரிச்ன ஏற்படடது. 
அரசொஙகமும் இ்�யிடடுக கவனம் 
தகொணடு தசயற்படத் த�ொடஙகியது.

அரசொஙகத்�ரப்பிலிருந்து அனர்த்� 
முகொ்மைத்துவ அ்மைச்சர் ரஞசித் மைத்துமை 
பணடொர 24.12.2018 அன்று கிளிதநொச்சி, 
முல்்லத்தீவு மைொவடடஙகளுககு மநரில் 
பயணம் தசய்து நி்ல்மைக்்ள 
ஆரொய்ந்�ொர். கூடமவ மைககள் �ஙகியிருந்� 
ந ல ன் பு ரி  நி ் ல ய ங க ளு க கு ம் 
தசன்றிருந்�ொர். அ்மைச்சர் வந்�மபொது 
அவருடன் �மிழ்த்ம�சியக கூடட்மைப்பின் 
ப ொ ர ொளு மை ன் ை  உ று ப் பி ன ர்க ளு ம் 
இ்ணந்து தகொணடனர். த�ொடர்ந்து 
ப ொ தி க க ப் ப ட ட  மை க க ளு க க ொ ன 
உணவுப் தபொருடகள் வழஙகுவது 
த�ொடககம், த�ொற்று மநொய்த்�டுப்பு 
மு�ற்தகொணடு அவசியமைொன பணிக்்ள 
மமைற்தகொள்வ�ற்கொன கடட்மைப்பு 
தசயற்படத் த�ொடஙகியது.

இம�மவ்்ள �ன்னொர்வ முயற்சியொக 
அரசியல் கடசிகள், தபொது மைககள், 
தபொது அ்மைப்புகள், இ்்ளஞர்கள், 

பல்க்லககழகஙகளின் மைொணவர்கள் 
எனப் பல �ரப்பினரும் பல்மவறு உ�விப் 
பணிகளில் ஈடுபடடனர். கிளிதநொச்சி, 
முல்்லத்தீவு மைொவடடஙகளுககு அப்பொல், 
வவுனியொ, மைன்னொர், யொழ்ப்பொணம், 
தி ரும க ொண மை ் ல,  மை ட டக க ்ள ப் பு 
என ப்  ப ல  இ ட ங க ளி லி ரு ந் து ம் 
உ�விப் தபொருடகளும் மசகரித்து 
அனுப்பப்படடன. இந்� இடஙகளிலிருந்து 
உ�வியொ்ளர்களும் பொதிககப்படட 
மைககளிடம் வந்து உ�வத் த�ொடஙகினர். 
புலம்தபயர் நொடுகளிலிருந்தும் நிதிச் 
மசகரிப்பும் தபொருட மசகரிப்பும் 
மமைற்தகொள்்ளப்படுவ�ொகத் �கவல்கள் 
த�ரிவிககின்ைன.

 

இ�னொல் பொதிககப்படட மைககள் 
மை ன ரீதி ய ொக த்  த � ம் ப ் ட ந் � ன ர். 
இவவ்ளவு ஆ�ரவு கி்டககும் என யொரும் 
எதிர்பொர்ககமவயில்்ல. த�ொடர்ந்தும் 
உ�விப் தபொருடகள் மசகரிககப்படுகிைது, 
வழஙகப்படுகிைது. க்ளப்பணி என்பது 
எதிர்பொர்ககப்படட்�யும் விட உச்சமைொக 
இருககிைது என்மை கூை மவணடும்.

அனர்த்�ஙகளின்மபொது இன, மை�, 
தமைொழி, பிரம�ச மவறுபொடுகள் எல்லொம் 
க்ரந்�ழிந்து மைனி�ொபிமைொனமும் அன்பும் 
கரு்ணயும் மமைதலழுகிைது. 2004 இல் 
சுனொமி அனர்த்�ம் ஏற்படடமபொதும் 
இ ் � ப் ம ப ொ ன் று  எ ல் ம ல ொ ரு ம் 
ஒன்றி்ணந்து உ�விப்பணிகளில் 
ஈடுபடடிருந்�னர். அனர்த்�த்தின்மபொது 
மை ட டு மை ல் ல ,  அ ழி வு க ளி லி ரு ந் து 
மீத்ளழுவ�ற்கொன மீள் கடட்மைப்புககும் 
அ ந் �  உ � வி க ளு ம்  உ � வி ப் 
பணிகளும்கூடக கி்டத்�ன.  

�ற்மபொ்�ய உ�விகள் மு�ற்கடடமைொக 
உ ட ன டி ப்  ப ொ தி ப் பி லி ரு ந் து 
மீள்வ�ற்கொன்வ. குறிப்பொக உணவு 
உள்ளிடட அத்தியொவசியப் தபொருடகம்ள 
கி்டத்து வருகின்ைன. தவள்்ளம் 
வடிந்� பிைமக ஏற்படட பொதிப்புகளின் 
முழு்மையொன விவரத்்� மைதிப்பிட முடியும். 

அப்மபொது�ொன் ஏற்படட தபொரு்ளொ�ொர 
இழப்புக்்ளயும் உடகடட்மைப்புச் 
சி்�வுக்்ளயும் பற்றி அறியலொம். 
இப்மபொ்�ய அவ�ொனிப்பில் வீதிகள், 
வயல் நிலஙகள், ஆறுகள், வொய்ககொல்கள், 
பொலஙகள் என உடகடட்மைப்பு மமைொசமைொகச் 
சி்�ந்திருப்ப்�க கொணமுடிகிைது.

இ்�விடக கொல்ந்டகளின் உயிரிப்பு. 
பயிர்ச்தசய்்க, வீடுகளின் மச�ம் 
எனப் தபரிய தபொரு்ளொ�ொர இழப்பும் 
ஏ ற் ப ட டு ள்்ளது .  இ து  மை க க ளி ன் 
வொழ்க்க்ய மமைலும் பத்�ொணடுக்்ளப் 
பின்னுககுத் �ள்்ளப்மபொகிைது.

கு றி ப் ப ொ க  த வ ள் ்ள ம்  ப ொ ய் ந் � 
வயல்களின் நி்ல மிக  மமைொசமைொக 
உள்்ளது. இது தநற்தசய்்கக கொலம் 
என்ப�ொல் ஆயிரககணககொன ஏககர் 
பயிர்கள் அழி்வச் சந்தித்துள்்ளன. 
நூற்றுககணககொன ஏககர் வயல் 
நிலப்பரப்பில் மைணல் குவிந்திருககிைது. 
இ்� அப்புைப்படுத்துவது மலசொன�ல்ல. 
அப்படித்�ொன் அகற்றினொலும் வயலின் 
நிலவ்ளம் உடனடியொகச் சீரொகும் 
என்றில்்ல.

இ்�ப்மபொல ஒவதவொன்்ையும் 
மீ ள் நி ் ல ப் ப டு த் து வ த � ன் ப து 
சொ�ொரணமைொன� ல்ல. ஏற்க னம வ 
இந்� மைொவடடஙகளிலுள்்ள வீதிகள், 
பொலஙகள் உடபடப் பலவும் முழு�ொகப் 
பு ன ர ் மை க க ப் ப ட ொ மை ல்  மி கு ந் � 
சிரமைஙகளுடமனமய வொழ்ந்� மைககளுககு 
இது இரட்டப் பொதிப்பொகும். இ்�க 
கவனத்தில் எடுப்பம� அரசொஙகத்தினதும் 
அ ர சி ய ல்  � ் ல வ ர் க ளி ன து ம் 
தபொறுப்பொகும்.

இ்�ககுறித்து இப்மபொம� சிந்திகக 
மவணடும். இ்�தயல்லொம் இப்மபொது 
மபச முடியொது. இ்�ப் பற்றிப் பிைகு�ொன் 

மபச முடியும் என்ைொல் அவவ்ளவு�ொன் 
க்�.

பி ை கு  இ ் � ப் ப ற் றி  ய ொ ரு ம மை 
மபசப்மபொவதில்்ல.

அவர்களுககு இ்� விட மவறு மசொலிகள் 
வந்து விடும்.

இடமைொற்ைத்்� மீ்ளொய்வு தசய்யுமைொறுமகொரி 
ம மை ன்மு ் ை யீ டு  த ச ய் து ள் ்ள ன ர். 
இது கவ்லககுரியது. அ்னத்து 
ஆசிரியர்களும் �மைககு சுகவீனம், தூரம் 
என்று கொரணம்கொடடி வருகின்ைனர்.

இந்நி் லயில் கிழககு க க ல் வி 
அ பி வி ரு த் தி ் ய  எ வ வ ொ று 
முன்தனடுப்பது? பின்�ஙகிய கல்குடொ, 
மைடடு.மமைற்கு வலய மைொணவர்களுககுக 
கற்பிப்பது யொர் ?  அவர்களு ககு 
கல்விகற்கும் உரி்மையில்்லயொ?

ம மை ன் மு ் ை யீ டு த ச ய் �   ப ல ர் 
திருமை்லககு வந்து மு்ையிடுகின்ைனர். 
அ ப் ப டி  இ ங கு வ ந் து � ொ ன் 
மு்ையிடமவணடுதமைன்பதில்்ல. 
அப்பீல் ச்ப யூடொக மநர்்மையொக, நீதியொக 
மைொணவர் கல்வி பொதிககப்படொவணணம் 
அம�மவ்்ள ஆசிரியர் நலன்கருதி  

இடமைொற்ைம் இடம்தபறும். அதில் யொரும் 
சந்ம�கப்படத்ம�்வயில்்ல.

ஆளுநரின் அறிவுறுத்�லுகக்மைவொக 
இ வ வ ரு ட ம்  7 6 0  ஆ சி ரி ய ர் க ள் 
இடமைொற்ைத்துககுள்்ளொகின்ைனர். 

இவர்களுள் 313மபர் மச்வககொலத்்�ப் 
பூர்த்திதசய்து சுயவிருப்பத்தின் மபரில் 
விணணப்பித்து இடமைொற்ைம் தபறுபவர்கள். 
மீதி 447 ஆசிரியர்கள் கஸ்ட அதிகஸ்ட 
பிரம�சஙகளில் கட்மையொற்ைொ�வர்கள் 
அல்லது ஏற்கனமவ அககொலத்்� 
முற்ைொக பூர்த்தி தசய்யொ�வர்க்ளொவர். இந்� 
447 மபரில் 99வீ�மைொமனொர் மமைன்மு்ையீடு 
தசய்துள்்ளனர்’ என்ைொர்.
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£kÁõßPøµ FhõP J¸ ö|kg\õø» ÷Ásk®மைடடகக்ளப்பு மைொவடடத்தில் 
�ற்மபொது 3 பிர�ொனவீதிகள் 
க ொ ண ப் ப டு கி ன் ை ன . 
அ்வயொவன:

1.        மைடடகக்ளப்பிலிருந்து 
எழுவொன்க்ர ஊடொக 
க ல் மு ் ன  த ச ல் லு ம் 
வீதி. (இவவீதி தகொழும்பு – 
மைடடகக்ளப்பு வீதி)

2.        தசஙகலடியிலிருந்து தபரியபுல்லுமை்ல 
தசல்லும் வீதி. (பது்்ள வீதி)

3. மைடடகக்ளப்பிலிருந்து வொக்ர ஊடொக 
திருமகொணமை்ல தசல்லும் பிர�ொனவீதி

1070 சதுர்மைல் பரப்ப்ளவி்ன உ்டய 
மைடடகக்ளப்பு மைொவடடத்தின் மைடடகக்ளப்பு 
நகரிலிருந்�ொன த�ற்குப்பிரம�சத்தி்ன 

42 சதுர்மைல் பரப்பி்ன உ்டய 
மைடடகக்ளப்பு வொவி இரணடு கூறுக்ளொகப் 
பிரிககின்ைது. இவற்றுள் வொவியின் 
கிழககுப்பகுதியில் உள்்ளபிரம � சம் 
எழுவொன்க்ர என்றும் மமைற்குப் பகுதியில் 
உள்்ளபிரம�சம் படுவொன்க்ர என்றும் 
பன்தனடுஙகொலமைொக அ்ழககப்படடு 
வருகின்ைன. இதில் மைடடகக்ளப்பில் 
இருந்து எழுவொன்க்ர ஊடொகக கல்மு்ன 
தசல்லும் பிர�ொன வீதி 1923 ஆம் ஆணடு, 
கல்லடிப்பொலம் அ்மைககப்படடது மு�ல் 
படிப்படியொக அபிவிருத்தி தசய்யப்படடு 
இன்று கொர்பட வீதியொக மிளிர்கின்ைது. 
ஆனொல் படுவொன்க்ரயில் இவவொைொன 
ஒரு வீதி ஒமர வீதியொக, ஒமர தபயரில் ஒமர 

நிருவொகத்தின் கீழ் இல்்ல. இது ஒரு பொரிய 
கு்ைபொடொக இனம் கொணப்படடுள்்ளது. 
இககு்ைபொடு நீககப்பட மவணடும் என்பம� 
எமைது ஆ�ஙகம்.

படுவொன்க்ரயில் பல நூற்ைொணடுகளுககு 
முன்பு ஒரு கிரொமைத்திலிருந்து பககத்தில் 
உள்்ள கிரொமைஙகளுககுச் தசல்வ�ற்கொக 
அ்மைககப்படட வீதி அ்மைப்புகக்்ளமய 
இ ப் ம ப ொது ம்  த க ொண டிரு க கி ம ை ொ ம்.
எனமவ இவ வீதி்ய அகலப்படுத்தி 
க ொ ர் ப ட  வீ தி ய ொ க  அ பி வி ரு த் தி 
தசய்யப்படும்மபொது வீதி அ்மைப்புககளில் 
ஏம�னும் மைொற்ைஙகள் தசய்ய முடியுமைொ 
எ ன் ப து ப ற் றி  த ப ொ றி யி ல ொ ்ள ர் க ள் 
சி ந் தி க க ம வ ண டு ம்.  உ � ொ ர ண மை ொக 
மைடடகக்ளப்பு கல்லடி மைணிககூடடுக 
மகொபுரச் சந்தியிலிருந்து மைணமு்னச்சந்தி 
(�ொழஙகுடொ)  வ்ரயில் �ற்மபொது 
பிர�ொன வீதியொகப் பயன்படுத்�ப்படும் 
வீதி முன்பு இருந்�தில்்ல. மமைற்படி 
மைணிககூடடுகமகொபுரச் சந்தியிலிருந்து 
வொவிகக்ர ஓரமைொக மைணமு்னச் சந்திவ்ர 
தசல்லும் வீதிமய பிர�ொன வீதியொக முன்பு 
பயன்படுத்�ப்படடு வந்�து. பின்பு�ொன் 
�ற்மபொதுள்்ள பிர�ொன வீதி பயன்பொடடிற்கு 
வந்�து. இம�மபொன்று படுவொன்க்ரயின் 42 
கிமலொமீற்ைர்  நீ்ள வீதியின் அ்மைப்பிலும் 
மைொற்ைஙகள் தசய்யப்படமவணடுமைொ என்பது 
பற்றிச் சிந்திககப்படமவணடும்.

மைககள் த�ொ்க அதிகரிப்பும் அவர்க்ளது 
ம � ் வ க ளு ம்  த � ொ ட ர் பு க ளு ம் 
அதிகரித்துவிடட இககொலகடடத்தில் 
அ � ற் ம க ற் ப  மை ொ ற் ை ங க ளு ம் 
அ வ சி ய மை ொ கி ன் ை ன .  � ற் ம ப ொ து 
மைடடகக்ளப்பில் இருந்து �ம்பலவத்்� 
வ்ர பயன்படுத்�ப்படும் மமைற்படிவீதி 
42 கிமலொமீற்ைர்  நீ்ளமு்டய�ொகும். 
இவ வீதி முழுவதும் மைடடகக்ளப்பு 
மை ொ வ ட ட த் தி னு ள் ம ்ள ம ய  அ ட ங கி 
உள்்ளது. மைடடகக்ளப்பிலிருந்து புதூர், 
வ்லயிைவுப்பொலம், வவுணதீவுச்சந்தி, 

மை ண ட ப த் � டி ,  கு றி ஞ ச ொ மு ் ன , 
மைணற்பிடடிச்சந்தி, (தகொககடடிச்மசொ்ல) 
வொல்கடடுச்சந்தி, �ொமை்ரப்பூச்சந்தி 
(அம்பி்ளொந்து்ை), தும்பஙமகணிச்சந்தி, 
பிலொலிமவம்பு, தவல்லொதவளி, மைணடூர், 
பொல மு ் ன, �ம்பல வத் ்� ,  என 
நீணடு தசல்கின்ைது இவவீதி. நீணட 
பிரம�சத்தி்ன ஊடறுத்துச் தசல்லும் இவ 
வீதியில் 07ககு மமைற்படட தபயர்களுடன் 
வீதி அபிவிருத்தி அதிகொர ச்ப மைற்றும் வீதி 
அபிவிருத்தி தி்ணகக்ளம் என இரணடு 
நிருவொகஙகளின் கீழ் வருகின்ைது. அ்வ 
பற்றிய விபரம் பின்வருமைொறு:

மமைற்படிவீதிகள் அ்னத்துமமை Grade வீதிகள் 
ஆகும். எனமவ மமைற்படி 07 வீதிக்்ளயும் ஒமர 
தபயரில் ஒமர வீதியொக வர்த்�மைொனி மூலம் 
அஙகீகரித்து, அ�ற்கு B Grade தகொடுப்பதுடன் 
வீதிககு தபயதரொன்்ையும் இடடு வீதிககொன 
இலககமும் தகொடுககப்படமவணடும்.
இவவீதிககு மைடடகக்ளப்பு படுவொன்க்ர 
பிர�ொனவீதிதயனப் தபயரிடலொம்.

மநொககுடன் சிந்திப்மபொமைொக இருந்�ொல் 
06 வழிச் சொ்லயொக அ்மைப்பம� உகந்� 
தசயற்பொடொகும். ஏதனனில் புவிச்சரி�வியல் 
விஞஞொனிகளின் கூற்றுப்படி 2050ம் 
ஆணட்ளவில் மைடடகக்ளப்பிலிருந்து 
கல்மு்ன வ்ரயுள்்ள எழுவொன்க்ர 
கி ர ொ மை ங க ள்  அ ் ன த் து ம்  நீ ரி ல் 
மூழ்கிவிடுதமைன எதிர்வு கூைப்படுகின்ைது. 
அந்�்ளவிற்கு பூமியின் தவப்பநி்ல 
அதிகரித்து கடல் மைடடம் உயரும் எனவும் 
கூைப்படுகின்ைது.

முன்தமைொழியப்படும் இவவீதி அ்மைககப் 
படு்கயில் எடுத்ம�ன் கவிழ்த்ம�ன் 
என்ை மைொதிரி இல்லொமைல் தூர மநொககுடன் 
மு்ையொக திடடமிடடு தசய்யப்படமவணடும்.  
இவவீதி கடுககொமு்ன கு்ளத்தி்ன 
ஊடறுத்துச் தசல்கின்ைது. கு்ளத்தின் 
நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி வீதியின் மமைற்குப்பககமைொக 

உள்்ள�ொல் மை்ழநீர் 
கு ்ள த் தி ற் கு 
வ ர க கூ டி ய � ொ க  ¼ 
கிமலொ மீற்ைர்  தூரம் 
ஓ ந் � ொ ச் சி மை ட த் தி ல் 
உள்்ளது மபொன்று 5அடி 
உயரமைொன மமைம்பொலம் 
அ்மைககப்படமவணடும். 
மை ற் ை ப் ப டி  நீ ர் 
வ ழி ந் ம � ொ ட க கூ டி ய 
மை ொ தி ரி  ம க ொ ஸ் ம வ 

அ்மைககப்படக கூடொது.
ம மை ற் ப டி வீ தி யி ன்  மை ண ற் பி ட டி ச் 
சந்தியிலிருந்து த�ற்மகவொல்ககடடுச் 
சந்தி வ்ரயொன 2 . 2  கிமலொமீற்ைர் 
நீ்ளமைொன கற்பொ்� மபொன்று ஒரு 
வீதியி்ன இலங்கயில் மவறு எஙகுமமை 
கொணமுடியொது. இந்�இடத்திமல�ொன் 
கிழககின் உள்நொடடுயுத்�ம் ்மையம் 

JiwePyhtiz jq;fuh[d; 
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மமைற்படி வீதியில் அகல வழிப்பொ்� 
அ்மைப்பதில் பிரச்சி்ன கு்ைவு என்ப�ொல் 
4 வழிச் சொ்லயொக இ�்ன நிர்மைொணித்து 
அவற்றுள் இரணடு வழித்�டத்தி்ன 
கடுகதி தநடுஞசொ்லயொக அ்மைப்ப�ன் 
மூலம் �ற்மபொது மைடடகக்ளப்பு கல்மு்ன 
வீதியில் இடம்தபறும் விபத்துகக்்ள 
தபருமை்ளவு கு்ைகக முடியும். இப்மபொம� 
இ ன்னு ம்  3 3  வ ரு ட ங க ் ்ள  தூ ர 

யொழ்ப்பொணத்தில் அ்மைந்துள்்ள பல 
முருகன் மகொயில்களில் இ�ற்கொன 
சொன்றுகள் கொணப்படுகின்ைன. 1876 
ஆம் ஆணட்ளவில் அ்மைககப்படட 
வணணொர்பண்ண ஸ்ரீ கதிமரசன் 
மகொவிலின் மூலமூர்த்தியொக மவல் 
1979 ஆம் ஆணடு வ்ர இருந்துள்்ளது. 
யொழ்ப்பொணத்திலுள்்ள மவல்ண 
த�ற்கு ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமைணியர் மகொவில், 
நயினொதீவு கொடடுக கந்�சுவொமி மகொவில், 
மவல்ண முருகமூர்த்தி மகொவில், 
கரம்பன் மமைற்கு ஸ்ரீ முருகமூர்த்தி 
மகொவில்,பருத்திய்டப்பு ஊர்கொவற்து்ை 
ஸ்ரீ கதிமரசன் மகொவில், முத்�ன்கொடு 
எழு்வதீவு ஸ்ரீ முருகன் மகொவில், 
இருபொ்ல – மகொப்பொய் கதிர்கொமை சுவொமி 
மகொவில் (1890 ஆம் ஆணடு கதிர்கொமைத்தில் 
இருந்து தகொணடு வரப்படட மவல் 
இவவொலயத்தின் மூலஸ்�ொனத்தில் 
ஸ் � ொ பி க க ப் ப ட டி ரு க கி ன் ை து . ) 
என்பவற்றிலும்மூலமூர்த்தி மவல். 
மைொவிடடபுரக கந்�சுவொமி மகொயிலிலும் 
ஆதியில் மூலஸ்�ொனத்தில் மவமல 
் வ க க ப் ப ட டு  வ ழி ப ட ப் ப ட ட து , 
பி ன் ன ர்  சி ல ொ ச ன  மூ ர் த் தி 
பிரதிஷ்்ட பணணப்படடமபொதும்  
சிலொசன மூர்த்திகளுடன் மவலும்; 
்வககப்படடுள்்ளது.

கிழககிலங்கயில் அ்மைந்துள்்ள 
த�ொன்்மையொன முருகன் மகொயில்களிலும் 
இ�ற்கொன சொன்றுகள் கொணப்படுகின்ைன. 
மைடடகக்ளப்பில் தவருகல்,சித்�ொணடி, 
மகொயில் மபொ்ரதீவு, திருகமகொயில் ஆகிய 
இடஙகளிலுள்்ள முருகன் மகொயில்கள் 
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சித்திரமவலொயு�ர் மகொவில்கள் என்மை 
குறிப்பிடப்படுகின்ைன. �ஙமகஸ்வரி 
அவர்கள், '�மிழகத்தில் அறுப்டவீடு 
என ஆறு பிரபல முருகத்�லஙகள் 
அ்ழககப்படுவது மபொல மைடடகக்ளப்பில் 
முருகனின் திருப்ப்டயொன மவல் 
பிரதிஷ்்ட தசய்யப்படட மகொயில்கள் 
திருப்ப்டக மகொயில்கள் ஆகின.'எனக 
குறிப்பிடுகிைொர்.

� ங ம க ஸ் வ ரி  அ வ ர் க ள் 
மை ட ட க க ்ள ப் பி லு ள் ்ள  மு ரு க ன் 
மகொவில்களின் வ்ளர்ச்சி பற்றி விபரிககும் 
தசய்திகள் கவனத்திற்குரியன. 
இஙகுள்்ள கர்ணபரம்ப்ரக 
க்�கள், சூரபத்மை்னக 
அ ழி த் �  ம வ ல ொ ன து 
பின் வொகூர மை்ல்ய 
இ ரு கூ ை ொக ப்  பி ்ள ந் து 
உக கிரம் � னியொமைல் 
கடலில் மூழ்கியமபொது 
அ வ ம வ லி லி ரு ந் து 
மூன்று தபொறிகள் 
ம � ொ ன் றி 
ம வ ல் க ்ள ொ யி ன. 
அ ் வ 
திருகமகொயில், உ க ந் ் � , 
மை ண டூ ரி ல் � ங கி ன . 
அ வ ற் ் ை ஆ � ொ ர மை ொ க க 
த க ொ ண ம ட அ வ வி ட ங க ளி ல் 
மு ரு க ன் ஆலயஙகள் ம�ொன்றின. 
உகந்்� முருகன் மகொயில் 1885 ஆம் 
ஆணடு மைொர்ககணடு எனும் மு�லொளியொல் 
கடடப்தபற்ைது எனவும் அ�ற்கு முன்பு 

மவல் மைடடுமமை இருந்துள்்ளது எனவும் 
கூைப்படுகிைது.(19)

தவரு க லில், ஆலமைரத் தின் கீழ் 
மவடர்கள் மவல் ்வத்து வழிபடப்படட 
இடமமை பிற் கொல த் தில் முரு க ன் 
மகொயிலொக அ்மைககப்படடது என்பது 
அஙகு நிலவும் கர்ணபரம்ப்ரக 
க்�யொகும். பிற்கொலத்தில் முருகன், 
வள்ளி, த�ய்வொ்ன விககிரகஙகள் 
மூ ல ஸ் � ொ ன த் தி ல்  பி ர தி ஷ் ் ட 
தசய்யப்படடன. சித்�ொணடியில் சிகணடி 
முனிவர் மவல் நடடு வழிபடட வந்� 
இடமமை சித்�ொணடியொனது என்பது அஙகு 
நிலவும் கர்ணபரம்ப்ரக க்�யொகும். 
இக கர்ணபரம்ப்ரக க்�ள்,  முன்னர் 
மவல் வழிபொடு ந்டதபற்ை இடஙகம்ள 

மைடடகக்ளப்பில் த�ொல் முருகன் 
மகொயில்க்ளொக வ்ளர்ச்சி தபற்ைன  
என்ப�்னக கொடடுகின்ைன.

தவருகல் முருகன் மகொயில் பற்றிய 
க்ளத்�கவல்கள் அரிய தசய்திக்்ளத் 
�ருவ�ொயுள்்ளன. தவருகல், த�ொல் 
ஈமைத்�ொழிகள் கணதடடுககப்படட 
க திரதவளியின் அரும க உள்்ள 
இடமும் கூட. இலங்கத்து்ைமுகம் 
எ னு ம்  கி ழ க கி ல ங ் க யி ன் 
பண்டத்து்ைமுகமும் தவருகலின் 
அருமக�ொன் உள்்ளது.தவருகல் முருகன் 
மகொயில் த�ொடர்பொக மைககள் மைத்தியில் 
நிலவும் க்�யில், '�ற்மபொது இவவொலயம் 
இருககுமிடத்திமல ஒரு ஆலமைரம் 
இருந்�து எனவும் அம்மைரப் தபொந்திமல 
ஒரு மவல் இருந்��ொகவும் அ�்ன மவடர் 
(குமவனி வம்சத்து மவடர்கள்) வழிபொடு 
தசய்து வந்��ொகவும் கூைப்படுகிைது. 

அவவழிமய யொத்தி்ர தசய்� தசடடியொர் 
ஒருவர் இவவிடத்தில் �ஙகியமபொது 
முருகன் கனவில் ம�ொன்றி அவவிடத்தில் 
ஒரு ஆலயம் அ்மைககும்படி கூை, அ�ன் 
படிமய தசடடியொர் இவவொலயத்்� 
அ்மைத்�ொகவும்.. . ' என்ை விபரஙகள் 
தவருகலில் த�ொன்்மையில் மவல் 
வழிபொடு நிலவிய்�க கொடடுகிைது.

தவருகல் முருகன் மகொவிலில் மவல் 
வழிபொடு, த�ொல் முருக வழிபொடு, ஆகமை 
மு்ை முருக வழிபொடு என்ை மூன்றும் 
�னித்�னியொக கொணககூடிய�ொக 
இருககிைது. மகொவிலின் முன்புைத்ம� 
�னியொனத�ொரு மவல் வழிபொடடிடம் 
இஙகு இன்றும் கொணப்படுகிைது. 
கதிர்கொமைக கந்�ன் ஆலயம் (கதிர்கொமை 
த�ய்மயொ மகொவில்) த�ொல் முருக 
வ ழி ப ொ ட டி ட மை ொக  வி ்ள ங கு கி ை து .  
�ற்மபொதுள்்ள முருகன் மகொவில்  ஆகமை 
மு்ையில்மைந் � ம கொவிலொகும். 
இதில் ஆகமை மு்ைப்படியொன வழிபொடு 
ந்டதபறுகிைது.

சமைஸ்கிரு�மையப்படட - ஆகமை மு்ைப்படி 
மைொற்ைப்படட முருகன் ஆலயஙகளில் 
மூலஸ்�ொனத்தில் முருகன் அன்றி 
மவல் ்வககப்படடு வழிபடப்படுகிைது 
என்பது சொ�ொரணமைொனத�ொன்ைல்ல. 
அம்மைககளு்டய பணபொடடில் இன்னமும் 
ம வ ல்  மு க கி ய த் து வ மு ் ட ய � ொக 
க ரு � ப் ப டு வ ் � ம ய  இ து 
எடுத்துககொடடுகிைது. சமைஸ்கிரு�மையப்படட 
- ஆகமை மு்ைப்படி மைொற்ைப்படட முருகன் 
மகொவில்களில் மவல் மூலஸ்�ொனத்தில் 
் வ க க ப் ப ட டு ள் ்ள து  எ ன் ப து 
சமைஸ்கிரு�மையமைொககத்திற்தகதிரொன 
மைற்தைொரு பரிணமைொகிைது.

இவவிடத்து இரொ.்வ.கனகதரத்தினம் 

njhlHr;rp... (gf;fk; -12 )
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‘ஒரு இனத்தின் த�ொன்்மையி்ன 
ப ் ை ச ொ ற் று வ � ொ க  ப ண ப ொ டு க ள் 
அ ் மை ந் து ள் ்ள ன.  ப ண ப ொ டு க ் ்ள 
அழிப்ப�ன் மூலமைொக ஒரு இனத்தி்ன 
அழித்துவிடலொம்’ என சின்ன�ம்பி கூறினொன். 
தகொககடடிச்மசொ்ல கலொசொர மைணடபத்தின் 
முன்நின்று நல்ல�ம்பியிடம் சின்னத்�ம்பி 
மபசிகதகொணடிருக்கயிமலமய இ�்னக 
குறிப்பிடடொன்.

தசம்தமைொழியொகிய �மிழ்தமைொழி்ய 
�ொய்தமைொழியொக தகொணட �மிழர்க்ளது, 
பணபொடுகள் நீணட வரலொற்றி்னக 
த க ொ ண ட ் வ .  இ � ன ொ ல் � ொ ன் 
�மிழர்க்ளது பணபொடுகள் இன்்ைவ்ர 
மைதிககப்படுவதுடன், �மிழர்களும் எல்லொ 
நொடுகளிலும் பரந்தும் இருககின்ைொர்கள். 
இலங்க நொடடின் ஆதிககுடியொக 
�மிழர்க ள் இருந் �ொர்க ள் என்பது 
வரலொறு.  இவவரலொற்றுக க ்� க ள் 
புத்�கஙகள், �டயஙகள் மூலமைொக எடுத்துச்  
தசொபல்லப்படட அம�மவ்்ள வொய்தமைொழி 
மூலமைொகவும் கூைப்படடுவந்�து. நவீன 
வசதிகளின் ஆககிரமிப்பு, மைற்ைவர்களுடன் 
மசர்ந்துமபசுவ�ற்கு மநரதமைொதுககொது, 
� ற் ம ப ொ ் � ய  சி று வ ர் க ளு ம் , 
இ்்ளஞர்களும் ஓடிகதகொணடிருப்ப�னொல், 
வொய்தமைொழிமூலக க்�களினூடொன 
வ ர ல ொ ற் று க க ் � ப் ப ர ப் பு ் ர 
நிறுத்�ப்படடிருககின்ைது என்மை கூைமுடியும். 
இப்பொ�க நி்ல ஏ்னயவர்களுககு  
ச ொ � க மை ொ க க ப் ப ட டு,  � மி ழ ர் க ்ள து 
�டயஙகளும், வரலொறுகளும் மவறுமவைொக 
திரிபுபடுத்�ப்படடு, �மிழ்தபயர்களும் 
மைொற்ைப்படடுவருகின்ை�ொன மவ�்னச் 
சம்பவஙகளும் நடந்ம�றிவருகின்ைன. 
இச்சூழலில், இருககின்ை பணபொடுக்்ளயும், 
�டயஙக்்ளயும் வரலொறுக்்ளயும் 
கொககமவணடியதும், கடத்�மவணடியதுமைொன 
அவசியத்தில் இலங்கத்�மிழர்கள் 
இருந்துதகொணடிருப்ப�ொக கூறினொன் 
சின்னத்�ம்பி.

இலங்க நொடடிலும் வடககு, கிழககில் 
� மி ழ ர் க ள்  த ப ரு ம் ப ொ ன் ் மை ய ொ க 
வொழ்கின்ை அம�மவ்்ள ஏ்னய 
மைொகொணஙகளிலும் ஆஙகொஙகு வொழ்ந்து 
தகொணடிருககின்ைனர். இவவொறு வொழ்கின்ை 
மைககள் �மைது பணபொடுக்்ளயும் இயன்ை்ளவு 
மபணிவருகின்ைனர். கிழககு மைொகொணத்தில், 
மை ட ட க க ்ள ப் பு  மை ொ வ ட ட த் தி ம ல ம ய 
அதிக்ளவிலொன �மிழர்கள் �ற்கொலச்சூழலில் 

வொழ்கின்ைனர். இஙகுள்்ள இரணடு 
க்ரகளிமல, படுவொன்க்ரயில் உள்்ள 
மைககள்�ொன் �மிழர்க்ளது பணபொடுக்்ள 
அதிகம் மநசிப்பவர்க்ளொகவும், இன்்ைவ்ர 
பொதுகொத்தும், மபணியும் வருகின்ைனர். 
இப்பிரம�ச மைககள், 2007ம் ஆணடிற்கு 
முன்னர் பொரம்பரிய ்வத்தியமு்ை, க்ல, 
உணவு, உ்ட, சடஙகு என்பவற்மைொடு 
�னித்துவமைொக வொழ்ந்�னர். ஆனொலும் 2007ம் 
ஆணடு இஙகுள்்ள மைககள் இடம்தபயர்ந்து 
மீணடும் குடியமைர்த்�ப்படட பின்னர், 
ஏற்கனமவ இருந்� சூழலுககும் பின்னரொன 
சூழலுககும் இ்டமய வித்தியொசதமைொன்று 
குறிப்பொக அச்சமைொனநி்ல மைககளிடத்திமல 
இருந்�்மையினொல், பொரம்பரிய க்ல, 
சடஙகு மபொன்ை்வ 2010வ்ரயும் 
சிைப்புப்தபற்ை�ொகவில்்ல. பின்வந்� 
ஆணடுகளில் பொரம்பரிய க்லகள் 
கிரொமைஙகள்ம�ொறும் ஆற்று்கதசய்யப்படடு 
அ ர ங ம க றி ய து ட ன்,  இ ற் ் ை வ ் ர 
அச்தசயற்பொடுகள் முன்தனடுககப்படடு 
வ ரு கி ன் ை ன .  க ் ல ரீ தி ய ொ ன 
த ச ல் வ ொ க கு  ம மை ம ல ொ ங கி யு ள் ்ள து 
எனககுறிப்பிடடொலும்கூட, பொரம்பரியமைொக 
தசய்யப்படடு வந்� மைருத்துவமு்ை 
குறிப்பொக விஷ க கடி ்வத் தியம், 
சித்�மைருத்துவம், மைருத்துவிச்சுக்ளொல் 
முன்தனடுககப்படட பிரசவம் பொர்த்�ல் 
மபொன்ை தசயற்பொடுகள், நவீன வசதிகளின் 
கொரணமைொக ஓரஙகடடப்படடுள்்ளன. 
பல்க்லககழகஙகள் தசன்று படடஙகள் 
தபற்றிரொவிடடொலும், அனுபவத்திமல 
பல படடஙக்்ள தபற்று பல உயிர்க்்ள 
கொப்பொற்றியவர்க்ளொவும், முழு்மையொன 
சுகப்பிரசவஙக்்ளமய இலவசமைொகவும், 

மைனி�மநயத்துடன் பொர்த்�வர்க்ளொகவும் 
பொரம்பரிய ்வத்தியர்கள் இருந்�னர்.
பொரம்பரியமைொக படுவொன்க்ரப் பிரம�சத்தில் 
பயன்படுத்�ப்படடு வந்� வீடடுப்தபொருடகள், 
விவசொயப்தபொருடகள், ஏ்னயத்த�ொழில் 
தபொருடகள் மபொன்ைன நொள்ம�ொறும் 
விற்கப்படடு வருகின்ைன. இப்தபொருடகள் 
அ்னத்துமமை �மிழர்க்ளது வரலொற்றி்ன 
ஆ�ொரப்படுத்தும் தபொருடக்ளொகும். இ்வ 
இன்மனொர் சமுகத்துடன் தசல்லுகின்ைமபொது, 
அச்சமுகம் அ�்ன �ொம் பயன்படுத்திய 
தபொருடகள் எனககூறி �மைது வரலொற்்ை 
எதிர்வரும் கொலஙகளில் நீடடிச்தசல்லககூடிய 
வொய்ப்பும் உள்்ளது. அம�மநரம் வரலொற்று 
ரீதியொக இஙகுள்்ள மைககள் பின்நி்ல்ய 
அ்டயககூடியதுமைொன சந்�ர்ப்பமுள்்ளது. 
பொரம்பரியதபொருடக்்ள தபொதுவொன 
இடத்தில் ்வத்து பொதுகொகககூடிய 
முடியற்சிக்்ள மமைற்தகொள்்ளொ்மை 
ம வ � ் ன ய ளி க கி ன் ை து .  அ ் வ 
ப ொ து க ொ க க ப் ப ட டி ரு ந் � ொ ல் , 
இ்ளந் �்லமு்ைககு அவற்றி்ன 
கடத்தியிருககமுடியும். �ற்மபொதும் �ந்்�ககு 

த�ரிந்� தபொருடகள், �ந்்�பயன்படுத்திய 
தபொருடகள் மைகனுககு த�ரியொ� நி்லமய 
கொணப்படுகின்ைது. மபச்ச்ளவில் பலரொலும் 
கூைப்படட ஆவணமைொககல் தபரிய்ளவில் 
ந்டமு்ைககு சொத்தியமைொககப்படொ்மை 
துர்ப்பொககியமமை என்ைொன் சின்னத்�ம்பி.

ப ொ ர ம் ப ரி ய  த ப ொ ரு ட க ் ்ள 
அழியவிடடவர்க்ளொவும், பொரம்பரிய ் வத்திய 
மு்ைக்்ள ்கநழுவவிடடவர்க்ளொவும், 
பொரம்பரிய உணவுப்பழககத்திலிருந்தும்; 
சிறிது சிறி�ொக விடுபடடு, நொகரீக உணவு 
என்ை ரீதியில், மநொய்க்்ள ம�டிகதகொள்ளும் 
சூழலிலும், ஆலய�ரிசனம், தபொது 
நிகழ்வுகளில் பணபொடடு உ்டக்்ள 
மபணிவரும் அம�மவ்்ள பொரம்பரிய 
க்லகள் மைொத்திரம் ஓர்ளவு தசல்வச்சிைப்பு 
தபறுகின்ைன. இச்சிைப்பு இன்னமும் 
மமைமலொஙகுவ�ற்கு, நீடித்து நி்லப்ப�ற்கு 
க்லஞர்களுககொன வசதி வொய்ப்புககள் 
என்பதும் அவசியமைொகின்ைது. இன்று 
க்லஞர்க்ளொக இருப்பவர்கள் வீடடிமல 
பல தசொல்தலொணணொத்துயர்க்்ள 
எதிர்தகொணடு வருகின்ைனர். ஆனமபொதும் 
�மைது க்லயின்பொலொன ஈர்ப்பினொல் 
மவ�்ன்யயும் �ொஙகி சிரிப்புடன் 
வொழ்ந்துதகொணடிருககின்ைனர்.

இ ந் � ப் பி ர ம � ச த் தி ம ல  5 0 0 க கு 
மமைற்படடவர்களுககு இலவசமைொக பிரசவம் 
பொர்த்� மைருத்துவிச்சி ஒருவர் இைந்�மபொது, 
அவரி்ன அடககம் தசய்வ�ற்குகூட 
அ க கு டு ம் ப த் � ொ ல்  மு டி ய ொ � ்ள வு 
வறு்மைநி்ல கொணப்படடிருந்�து. 
இ�னொல் அககிரொமைத்தின் இ்்ளஞர்கள் 
ஒன்று மசர்ந்து அம்மைருத்துவிச்சிககொன 
இறுதிககிரி்யக்்ள மமைற்தகொணடனர். 
உண ் மை யி ல்  ப ண ப ொ டு க ் ்ள யு ம், 
ப ொ ர ம் ப ரி ய ங க ் ்ள யு ம்  ம ப ணி ப் 
பொதுகொத்துகதகொள்பவர்கள் �மைககொக 
எ�்னயும் மவணடிகதகொள்வதில்்ல. 
இ�னொல்�ொன் எமைது பிரம�சத்தில் 
உள்்ள பல க்லஞர்களின் வீடடில் 
வறு்மை குடிதகொணடுள்்ளது. எனமவ 
� மி ழ்  இ ன த் தி ன்  இ ரு ப் பி ் ன 
நி்லநிறுத்தும் க்லஞர்களுககு சிைந்� 
தகௌரவத்தி்ன வழஙகுவதுடன், குடும்ப 
வொழ்வொ�ொரத்தி்னயும் மமைற்படுத்� 
அ்னவரும் முயற்சிகக மவணடும்.

கடந்� வொரம் அதிகொ்லயில் எழும்புவது 
எந்� வி�த்தில் உஙகள் தவற்றிககு உ�வும் 
என்ப்� பற்றி கூறியிருந்ம�ன். இந்� 
வொரம் உஙகள் �ன்னம்பிக்க்ய எப்படி 
வ்ளர்த்துக தகொள்வது என்பது பற்றி 
கூறுகின்மைன்.

�ன்னம்பிக்க (self confidence) இல்லொ்மை 
என்பம� நம்மில் பலரின் ம�ொல்விகளுககு 
கொரணமைொய் இருககிைது.
நமைககு நம் உடல் உறுப்புகள் எவவ்ளவு 
அவசியமமைொ அம� அ்ளவு �ன்னம்பிக்கயும் 
அவசியம்.
 உடல் உறுப்புகள் இல்லொ�வர்கள் 
பலர் வொழ்்கயில் சொ�்னயின் 
உச்சத்்� அ்டந்துள்்ளொர்கள், கொரணம் 
என்னதவன்ைொல் என்னொல் முடியும் என்ை 
�ன்னம்பிக்க அவர்களிடம் இருந்�து.
அ த மை ரி க க  ந ொ ட டின்  மி க ச் சி ை ந் � 
எழுத்�ொ்ளரொன edgar allan poe என்பவர் 
"எனககு முடடொள்களின் மீது அதிக 
நம்பிக்க உணடு, அ்� என் நணபர்கள் 
�ன்னம்பிக்க என்று அ்ழககிைொர்கள்" 
எ ன் று  கூ று கி ை ொ ர் .  ந ம் மு ் ட ய 
தசயல்களில் நம்பிக்க மவணடும், நொன் 
சரியொன்�த்�ொன் தசய்கிமைன் என்பம� 
அந்� நம்பிக்க. அது �ொன் �ன்னம்பிக்க. 
நீஙகள் �ன்னம்பிக்க்ய(Self confidence) 
வ்ளர்த்துக தகொள்்ள சில வழிகள் 
தசொல்கிமைன். இது மைருத்துவம் சம்மைந்�மைொன 
ஆமலொச்னகள் அல்ல. இது உ்ளவியல் 
த�ொடர்பொன நமைது ம�்வகள்�ொன்.

1. மு�ல் வழி மைற்ைவர்களுடன் உஙக்்ள 
ஒப்பிடடு பொர்ககொதீர்கள்.
நொம் எல்மலொரும் தசய்யும் �வறு இது. 
மைற்ைவர்களுடன் நம்்மை ஒப்பிடடு பொர்ப்பது. 
உஙகம்ளொடு படித்� ஒருவர் உஙக்்ள விட 
தபரிய மவ்ல, உயர்ந்� அந்�ஸ்தில் 
இருககும் மபொது, நீஙகள் அவ்ர பொர்த்து, 
அவமரொடு உஙக்்ள ஒப்பிடடு, உஙக்்ள 
நீஙகம்ள �ொழ்த்திக தகொள்கிறீர்கள்.

அப்படி தசய்யொதீர்கள் ஏதனன்ைொல் 
ஒவதவொருவரின் குடும்ப சூழல் மைற்றும் 
தபொரு்ளொ�ொர நி்ல்மைகள் மவறுபடட்வ.
உஙகள் நி்லயில் நீஙகள் எவவ்ளவு 
முயற்சிக்்ள தசய்கிறீர்கள் என்பதில் 
மைடடும் கவனம் தசலுத்துஙகள். அ்� 
விடுத்து மைற்ைவர்களுடன் உஙக்்ள ஒப்பிடடு 
பொர்ப்ப்� நிறுத்துஙகள்.

2. �யஙகொமைல் பிரச்சி்னகளுககு முகம் 
தகொடுஙகள். பிரச்சி்னகள் வரும் மபொது 

ஓடி ஒழியொதீர்கள் மைொைொக அ்� 
எப்படித் தீர்ப்பது என்ை வழி்ய 
கணடு பிடியுஙகள். தீர்வு இல்லொ� 
பிரச்சி்ன என்று எதுவுமமை இல்்ல. 
ஒரு மு்ை பிரச்சி்ன்ய எதிர்த்து 
நின்று தீர்்வ கணடு பிடித்து 

பொருஙகள், நிச்சயமைொக தசொல்கிமைன் 
அ�ன் பின் உஙகள் மீது நீஙகம்ள அ்சகக 
முடியொ� ஒரு நம்பிக்க்ய ்வப்பீர்கள். 
பிரச்சி்னகளுககு முகம் தகொடுககும் 
மபொது என்னொல் எதுவும் முடியும் என்ை 
�ன்னம்பிக்க உருவொகும்.

3. உஙகள் பலவீனஙக்்ள கடந்து வொருஙகள்.
ஒவதவொருவருககும் ஏம�ொ ஒரு விடயம் 
அவர்க்ளது பலவீனமைொக இருககும். 
அ்�க கடந்து வர முயற்ச்சி தசய்யுஙகள். 
அ�ொவது சிலர் அதிகம் மபசுவொர்கள் சிலர் 
பகலில் தூஙகுவொர்கள். சிலர் எந்மநரமும் 
ம�நீர் குடிககும் பழககம் உ்டயவரொக 
இருப்பொர்கள். இது மபொன்ை உஙக்ளது 
பலவீனஙக்்ள கடடுப்படுத்தி பொருஙகள்.
உ�ொரணமைொக உஙகளுககு பகலில் தூஙகும் 
பழககம் இருந்�ொல் அ்� கு்ைந்�து ஒரு 
மைொ�த்திற்கு தசய்யொமைல் விடடுப் பொருஙகள், 
அப்மபொது அடடொ என்னு்டய நீணட கொல 
பழககத்்� என்னொல் விட முடிகிைம�, 
அப்படிதயன்ைொல் என்னொல் எ்�யும் தசய்ய 
முடியும் என்ை �ன்னம்பிக்க உஙகளுககு 
வரும்.

4. உஙகள் ம�ொற்ைத்தில் மைற்றும் நடத்்�யில் 
கவனம் தசலுத்துஙகள். உ்டக்்ள 
த�ரிவு தசய்யும் மபொது மைற்ைவர்கள் என்ன 
நி்னப்பொர்கள் என்று மயொசிப்ப்� விடடு 
எனககு எது தபொருத்�மைொக இருககும், எந்� 

உ்டயில் நொன் சிைப்பொக த�ரிமவன் 
என்பதில் கவனம் தசலுத்துஙகள். உஙகள் 
ம�ொற்ைத்தில் உஙகளுககு திருப்தி இருந்�ொல் 
�ொன் உஙக்ளொல் எந்� தசய்லயும் சரியொக 
தசய்ய முடியும்.  ஒருவரிடம் மபசும் மபொது 
நிமிர்ந்து நின்று �ொ்ட்ய உயர்த்தி 
கணக்்ள பொர்த்து மபசுஙகள். அது உஙக்்ள 
�ன்னம்பிக்க உள்்ளவரொய் கொடடும். 
ஆஙகிலத்தில் ஒரு கூற்று உணடு "Chin up, 
eyes forward, keep moving" என்று. அ�ன் 
அர்த்�ம் �ொ்ட்ய உயர்த்தி, பொர்்வ்ய 
மநரொககி, முன்மனறி தசல்லுஙகள் 
என்பம�யொகும். இந்� வொர்த்்�்ய அடிககடி 
மைனதிற்குள் கூறிக தகொள்ளுஙகள், அது 
உஙகள் �ன்னம்பிக்க்ய வ்ளர்ககும்

5. உஙகள் பயத்்� மபொககுஙகள். 
நீஙகள் ஒரு தசய்ல தசய்யத் 
த�ொடஙகும் மபொது தபரும்பொலும் உஙக்்ள 
சொர்ந்�வர்களிடம் இருந்து எதிர்மை்ையொன 
கருத்துகக்்ள �ொன் மகடபீர்கள்.  ஆனொல், 
நீஙகள் உஙகள் முடிவில் உறுதியொக 
இருஙகள்; உஙக்ளது முடிவு சரியொனது என்ை 
நம்பிக்க உஙகளுககு இருகக மவணடும்.

மைற்ைவர்களின் கருத்துகக்்ள மகடகும் 
மபொது நொன் தசய்வம�ொ �வமைொ என்ை 
பயம் உஙகளுககு வர கூடும். ஆனொல் 
அந்� பயத்்� அடித்து தநொறுககி விடடு 
�ன்னம்பிக்க்ய அஙகு நிறுத்துஙகள்.
அப்படி பயந்தீர்கள் என்ைொல் அது உஙக்்ள 
ம�ொல்வி்ய மநொககி துரத்திக தகொணமட 
மபொகும். தீர்ககமைொன முடிவு எடுத்�பின் 
பயத்திற்கு இடம் தகொடுககொதீர்கள். 
�ன்னம்பிக்கமயொடு நிமிர்ந்து நில்லுஙகள். 
தவற்றி்ய மநொககி முன்மனறுஙகள்
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த� ன்னன் மைரபு  அடி கிரொமைம் 
திருகமகொணமை்ல்யயும் முல்்லத் 
தீ ் வ யு ம்  இ ் ண த் து  நி ற் கு ம் 
�மிழரின் பூர்வீகக கிரொமைமைொகும். 
இ்ணந்� வடகிழககு �மிழர் �ொயகப் 
பிரம�சதமைனின் அந்� �ொயக நிலத்தில் 
த�ன்னன் மைரபு அடி கிரொமைம் �ொன் 
இ்ணப்பின் ்மையப்புள்ளி. வடகிழககின் 
தசல்வச் தசழிப்பு மிகக�ொக வி்ளஙகிய 
இககிரொமைத்தில் 1984 ஆம் வருடத்தில் 
சிஙக்ள தபரும்பொன்்மையினரின்  
திடடமிடட படுதகொ்லதயொன்றின் 
பின்பொக மைககள் முற்றுமுழு�ொக 
இ ட ம் த ப ய ர் ந் து  மு ல் ் ல த் தீ வு 
மைொவடடத்தில் �ஞசமை்டந்து வொழ்ந்து 
வருகிைொர்கள்.

2011 ஆம் ஆணடின் பின்பு சுமைொர் 150 
குடும்பஙகள் மீ்ளககுடிமயறினொலும் 
த�ொழில் வொய்ப்புககள் இன்்மை, 
வருமைொனமின்்மை, சிைொர்களுககொன கல்வி 
வொய்ப்பின்்மை மைற்றும் மைருத்துவ வசதிகள் 
இன்்மை மபொன்ை கொரணஙக்ளொல் 
மீ்ளவும் முல்்லத்தீ்வ மநொககி திரும்பி 
விடடனர். �ற்மபொது சுமைொர் 85 குடும்பஙகள் 
வீடடு வசதிகள் கி்டககப்தபற்று 
வொழ்ந்து வருகின்ைனர். இவர்களில் 
தபரும்பொன்்மையொம னொர்  வயது 
முதிர்ந்�வர்க்ளொவர். முல்்லத்தீவின் 
தபொன்னகர் எனும் கிரொமைத் தில் 
த�ன்னமைரபொடி்யச் மசர்ந்� 150 
குடும்பஙகள் இன்னும் வொழ்ந் து 
வருகின்ை்மை குறிப்பிடத்�ககது.

விவசொயம், கொல்ந்ட வ்ளர்ப்பு, மீன்பிடி 
என அ்னத்து த�ொழில்க்்ளயும் 
பு ரி ந் து  வ ந் �  கி ர ொ மை த் தி ன து 
�ற்மபொ்�ய தபொரு்ளொ�ொர நி்ல மிக 
மமைொசமைொக பின்�ஙகியிருககின்ைது. 
அ ய ற் கி ர ொ மை  சி ங க ்ள வ ர் க ்ள ொ ல் 
தபரும்பொலொன விவசொயக கொணிகள் 
அபகரிககப்படடிருககின்ை சூழலில் 
அவற்்ைத் திரும்பப் தபறுவ�ற்கொன 
அரசியற் பலமைற்ை சமூகமைொக இககிரொமை 
மைககள் இருககின்ைனர். கடலொலும் 
க்ளப்பொலும் சூழப்படடிருககும் கிரொமைத்தின் 
கடற் பகுதியில் த�ன்பகுதி மீனவர்கள் 
அடொத்�ொக �ஙகியிருந்து மீன்பிடித் 
த�ொழிலில் ஈடுபடுகின்ைனர். க்ளப்பின் 
தபரும்பகுதி்ய புல்மமைொட்ட முஸ்லிம் 
மீனவர்கள் பயன்படுத்துகின்ைனர். 
25 வருடஙக்ளொக �மிழர் �ரப்பின் 
பிரசன்னமைற்றிருந்� க்ளப்பின் பகுதிக்்ள 
புல்மமைொட்ட மீனவர்கள் �மைகமகயொன 
பகுதியொக உரி்மை மகொரி நிற்கின்ைனர். 

இ�்ன இப்பகுதி மைககளுடன் மபசித் 
தீர்த்துக தகொள்வ�ற்கு எந்� �மிழர் 
அரசியல் �ரப்பும் முன்வரவில்்ல. 
வ்ளஙதகொழிககும் கடல் வ்ள சுரணடலுக 
தகதிரொக குரதலழுப்ப முடியொ� ்கயறு 
நி்ல கிரொமைத்தின் மிகப் தபரிய சொபக 
மகடொகும். ஆடகள் எணணிக்கயில் 
கு ் ை வ ொ க வு ம்  � னி த் து ம் 
விடப்படடிருககும் த�ன்னமைரபொடி 
திடடமிடப்படடுச் சி்�ககப்படுவ்� 
தமைௌன சொடசிக்ளொகப் பொர்த்துக தகொணடு 
நொம் கடந்து மபொகிமைொம். கிரொமைம் 
�ன்தனழுச்சியொக மீ்ளககுடிமயறிய பின்பு 

அ�ன் இருப்்ப நி்லநிறுத்துவ�ற்கொன 
நிரந்�ர மவ்லத்திடடஙக்்ள �மிழர் 
�ரப்பு முன்தனடுககத் �வறி விடடது.

வடகிழக்க இ்ணத்து நிற்கும் ஒரு 
�மிழ்க கிரொமைம் �ொயக அரசியலில் 
ஆற்ை இருககிை பங்க மு்ையொக 
வி்ளஙகிக தகொள்்ளொ்மையும் �ொயகக 
மகொடபொடடில் நில இருப்்ப மபணுவ்� 
குறிப்பொன மவ்லத்திடடஙக்ளொக 
மைொற்றிய்மைககொ்மையுமமை இககிரொமைத்தின் 
இன்்ைய நி்லககொன முககிய 
கொரணஙக்ளொகும். கிரொமைஙகளிலிருந்து 
மைககள் நகரப்பகுதி்ய மநொககி 
இடம் தபயருவ�ற்கொன ஒடடுதமைொத்� 
த ப ொ று ப் பு க க ் ்ள யு ம்  � மி ழ ர் 
வொககுகளினொல் பொரொளுமைன்ைமும் 
மை ொ க ொ ண  ச ் ப ் ய யு ம் 
த ச ன் ை ் ட ந் �  க ட சி க ் ்ள ம ய 
சொரும். யுத்�ப்பொதிப்புகளிலிருந்� 
மைகக்்ள மீ்ளககுடிமயறிய மைகக்்ள 
அவர்க்ளது வொழ்க்க்யக தகொணடு 
நடொத்துவ�ற்மகதுவொன புைச்சூழ்ல 
மபொரொடிப் தபற்றுக தகொடுத்திருகக 
ம வ ண டி ய வ ர் க ள்  இ ன் னு ம் 
தமைௌனிக்ளொகமவ இருககின்ைனர். 
தபொரு்ளொ�ொர அ்மைப்பு மு்ை்மை்ய 
நிறுவுவதில் அத்தியொவசிய மச்வக்்ள 
மை க க ளு க கு  த க ொணடு  ம ப ொ ய் ச் 

முடியவில்்ல. அரசிய்லத் �ொணடிய 
சிவில் அ்மைப்புககளும் தபொருத்�மைொன 
மு்ை்மைக்்ளப் பரிமசொதிப்பதில் 
முயற்சியின்றிமய இருககின்ைனர். 
சிஙக்ளவர்க்ளொல் ஆககிரமிககப்படட 
நி ல ங க ் ்ள  மீ ்ள ப்  ம ப ொ ர ொ டி ப் 
தபறுவ�ற்கொன மைனவுறுதி மைககளிடம் 
கொணப்படடொலும் ஆடபலமின்்மையினொல் 
அ�்ன ந்டமு்ைப்படுத்துவதில் பய 
உணர்்வ தவளிககொடடிநிற்கின்ைனர்.

 ஆ யி னு ம்  மி க ப்  த ப ரு ம் 
அ ச் சு று த் � ல் க ளு க கு  மை த் தி யி ல் 
இம்மு்ையும் பல ஏககர் நிலஙக்்ள 
உழவு தசய்து பயிரிடடிருககின்ைனர் 
த�ன்னமைரபொடி விவசொயிகள். கடலிலும் 
க்ளப்பிலும் மீன்பிடி்ய மீ்ள ஆரம்பிககும் 
ஆர்வத்்� தவளிககொடடிநிற்கும் இப்பகுதி 
மைககள் இவவ்ளஙக்்ள மீ்ள �மைகதகன 
உறுதி தசய்து தகொள்வ�னூடொக 
ஏ ற் ப ட ப் ம ப ொ கு ம்  த � ொ ழி ல் 
வொய்ப்புககளினூடொக ஏ்னய கிரொமை 
மைகக்்ளயும் மீ்ளக குடிமயற்றிவிட முடியும் 
என நம்பிக்க த�ரிவிககின்ைனர். மைககள் 
இன்றி ஏரொ்ளமைொன மமைடடு நிலப்பகுதிகள் 
வி வ ச ொ ய ம்  த ச ய் ய ப் ப ட ொ மை ல் 
�ரிசொகிக கிடககின்ைன. மமைடடுப் 
பயிர்ச்தசய்்க்ய ஊககுவிப்ப�ற்கொன 
ம வ ் ல த் தி ட ட ங க ் ்ள  த ந ற் 

தசய்்க்ய ஊககுவிப்ப�ற்கொன 
மவ்லத்திடடத்துடன் இ்ணத்து 
ம மை ற் த க ொ ள் ்ள  ம வ ண டு ம் . 
கை்வப்பசுகக்்ள ்வத்திருககும் 
விவசொயிகளுககு பொலுககொன வி்ல 
புல்மமைொட்டயில் கி்டப்ப்�யும் விட 10 
ரூபொய்கள் கு்ைவொகமவ கி்டககின்ைது.

 பொலி்னச் சந்்�ப்படுத்�வ�ற்கொன 
வ ொ ய் ப் பு க க ் ்ள  ஏ ற் ப டு த் தி க 
த க ொடு ப் ப � னூ ட ொக  நி ய ொ ய மை ொன 
இலொபத்தி்ன கிரொமைம் அனுபவிககவும் 
அ�னூடு த�ொழி்ல மமைம்படுத்�வும் 
வ ொ ய் ப் பு க க ள்  அ தி க ரி க கு ம் . 
அணண்ளவொக ஐயொயிரம் ப்ன 
மைரஙகள் இககிரொமைம் முழுவதும் 
மசொ்லக்ளொக கொடசி �ருகின்ைன. 
ஆனொல் ப்னகளிலிருந்து எதுவி�மைொன 
பிரமயொசனஙக்்ளயும் மைககள் தபற்றுக 
தகொள்வதில்்ல. ம�சிய சந்்�யில் 
பனம் தபொருடகளுககு ஏற்படடிருககும் 
மகள்வி்ய நிரப்புவ�ற்கொன உற்பத்தி்ய 
இஙகிருந்ம� த�ொடஙக முடியும். ஏ்னய 
எல்லொத் �மிழ்க கிரொமைஙகள் மபொலமவ 
த�ன்னமைரபொடியும் �னித்துவமைொன 
வ ்ள ங க ் ்ள  ஏ் ன ய வ ர்க ளு க கு 
சுரணடக தகொடுத்து ்கயறு நி்லயில் 
நிற்கின்ைது. மு்ையொன தபொரு்ளொ�ொர 
ஆய்வுக்்ள மமைற்தகொணடு சந்்� 
வ ொ ய் ப் பு க ் ்ள  இ ன ங க ண டு 
தபொருடகளுககொன மகள்விக்்ள 

நிரப்புவ�ற்கொன மவ்லத்திடடஙக்்ள 
மமைற்தகொள்்ள கிரொமைஙக்ளொல் சுயமைொக 
முடியொது இருககின்ைது. அரசியல் 
�்ல்மைகளினொல் அணிதிரடடப்படொ� 
மைகக்்ள சிவில் சமூக அ்மைப்புககள் 
திரடடியொக மவணடியது கொலத்தின் 
கடடொயமைொகும். சுயசொர்பு தபொரு்ளொ�ொர 
நி்ல்ய மநொககி �மிழ்க கிரொமைஙக்்ள 
அ்ழத்துச் தசல்ல மவணடியது 
அவசியமைொகும். அ�னூடொகமவ மைககளின் 
இருப்்ப கிரொமைஙகளில் நி்ல 
நிறுத்து�ல் முடியும். கிரொமைஙகளின் 
உறுதியொன இருப்மப �மிழ்த்ம�சியத்தின் 
அடுத் � ந கர்்வ தீர்மைொனிககும் 
என்ப�்ன மைைந்து விடொது பயணித்�ொக 
மவணடும்.

(அடுத்� வொரம்: த�ன்னன் மைரபு அடி – 
ஆககிரமிககப்படும் �மிழரின் பணபொடடு 
மைரபு- கந்�சொமி மை்ல மீ�ொன ஆககிரமிப்பு)

மசர்ப்பதில் ஏன் இவவொைொன அசமைந்�ப் 
மபொக்க இவவரசியல் �்ல்மைகள் 
தவளிககொடடுகிைொர்கள் என்ப்� அறிய 

உறுப்பினர் சிறிமந ச ன் அவர்க ள் 
தசயல்படுத்துவொர் எனவும் பூசி தமைழுகிய 
பதில் தசொல்லப்படட�ொக அறிய முடிகிைது. 
இது ஒருவிடயம்.

அம�மவ்்ள, வடககு அபிவிருத்தி 
என்ை அ்மைச்்ச ்வத்து �மிழ் 
மைககள் திருப்தியளிககும் வ்கயிலொன 
மவ்லத்திடடஙகள் முன்தனடுககப்படுமைொ 
என்ப்�ப் தபொறுத்திருந்து�ொன் பொர்ககவும் 
மவணடும். ஏதனனில் நல்லொடசியில் கடந்� 
மூன்ை்ர வருடஙகள் தசயற்படுத்� முடியொ� 
அபிவிருத்தி தசயற்பொடுகள் எஞசியுள்்ள 
ஒன்ை்ர வருட கொலத்தில் ந்டதபறும் 
என்பது சொத்தியக கு்ைவொனது.

அவவொைொன நி்லயில் கிழக்கயும் 
மசர்த்� அபிவிருத்தி என்ை மபச்சு தவறும் 

மபச்சொகமவ இருககும்.

எப்படிமயொ கூடட்மைப்பின் நடவடிக்ககள் 
கடந்� கொலஙக்்ள விட �ற்மபொது கிழககில் 
பரவலொன விமைர்சனத்துககு உள்்ளொகின்ைன.
�மிழ் ம�சிய கூடட்மைப்பு கிழககு 
மைகக்்ள ஓரம்கடடுவ�ொக அல்லது 
கணககிதலடுககொமைல் தசயற்படுவ�ொக 
கிழககு மைககள் தவளிப்ப்டயொக 
மபச ஆரம்பித்து விடடனர். வடக்க 
்மையப்படுத்திய�ொன �மிழ் ம�சிய 
கூடட்மைப்பின் தசயற்பொடுகள் அல்லது 
கிழக்க மைைந்��ொன அந்�க கடசியின் 
தசயற்பொடுகள் எதிர்கொலத்தில் கிழககு 
மைககள் �மைககொன �னித்�வ அரசிய்ல 
மநொககிச் தசல்லும் தசயற்பொடடுகமக 
வலுச்மசர்ககும் என்பம� ய�ொர்த்�ம். 
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சமீபகொல த�ொழில்நுடப வ்ளர்ச்சியின் 
வடிவமைொக பொர்ககப்படும் டமரொன்க்்ள 
எதிர்தகொள்வ�ற்கு புது்மையொன 
வழிதயொன்்ை கணடறிந்துள்்ளது 
தந�ர்லொந்து.

ச ந் ம � க த் தி ற் கி ட மை ொ க  ப ை க கு ம் 
டம ர ொன்க ் ்ள  ம ந ொக கி  ப ை ந் து 
தசன்று அவற்்ை �னது நகஙக்ளொல் 
தி்சதிருப்பி, தசயலிழககச் தசய்யும் 
வ்கயில் அந்நொடடு கொவல்து்ையினர் 
கழுகுளுககு பயிற்சி அளித்துள்்ளனர்.

இவவொறு பயிற்றுவிககப்படட கழுகுகள் 
டமரொன்க்்ள இ்ரயொக கருதுவ�ொகவும், 
ஆனொல் மவதைந்� தபொருடக்்ளயும் 
இ்வ �ொககுவதில்்ல என்றும் 
த�ரிவிககின்ைனர்.

அனுமைதியின்றி, �வைொன மநொககத்தில் 
இ ய க க ப் ப டு ம்  ட ம ர ொ ன் க ளி ன் 
தசயல்பொட்ட மகமைரொககள், மரடொர், 
மரடிமயொ அ்லகள் மபொன்ைவற்்ை 
த க ொ ண டு  அ � ன்  இ ரு ப் ் ப 
கணடுபிடிககமவொ, இடத்்� கணடறியமவொ 
பயன்படுத்� முடியும்.

மமைற்கொணும் த�ொழில்நுடபஙக்்ள 
�ற்மபொதுள்்ள விமைொன நி்லய பொதுகொப்பு 
அ்மைப்பு மு்ையில் இ்ணத்து, பல 
கிமலொ மீடடர் தூரத்தில் இருககும் 
டமரொன்க்்ளகூட கணடறிய முடியும்.

அதுமைடடுமின்றி, இந்� அ்மைப்புமு்ை்ய 
தகொணடு அந்� குறிப்பிடட டமரொனுககும், 
இயககுபவருககுமி்டமயயொன �கவல் 

த�ொடர்்ப துணடிகக தசய்து, மீணடும் 
அது எஙகிருந்ம�ொ கி்ளம்பியம�ொ 
அஙமகமய திரும்ப அனுப்ப முடியும்.

ஒரு குறிப்பிடட இடத்்� மநொககி வரும் 
டமரொ்ன சுமைொர் அ்ர ்மைல் தூரத்திற்கு 
முன்பொகமவ தசயலிழகக தசய்யும் 
இதுமபொன்ைத�ொரு த�ொழில்நுடபத்்� 
சீனொ ஏற்கனமவ உருவொககியுள்்ளது 
என்பது குறிப்பிடத்�ககது.

மிகவும் தவளிப்ப்டயொன ஒரு வழி 
என்னதவன்ைொல், அச்சுறுத்�்ல 
உண ட ொக கு ம்  டம ர ொ ் ன  சு ட டு 
வீழ்த்துவம�யொகும்.

எனினும், இலக்க �வைவிடும் 
ம�ொடடொககள் ஏற்படுத்தும் ஆபத்தின் 
கொரணமைொக இந்� மு்ை்ய �ொஙகள் 
பயன்படுத்�வில்்ல என்று பிரிடடனின் 
கொடவிக விமைொன நி்லய அதிகொரிகள் 

த�ரிவிககின்ைனர்.

இருந்�மபொதிலும், சந்ம�கத்திற்கிடமைொக 
கொணப்படும் டமரொன்க்்ள ்க அல்லது 

ம�ொள்பட்ட மீது ்வத்து பயன்படுத்தும் 
துப்பொககிக்்ள தகொணடு சுடும்மபொது 
அதிலிருந்து தவளிவரும் வ்லகள் 
மூலம் டமரொ்ன பிடிககும் மைொற்று 
வழிமு்ைக்்ள சில நிறுவனஙகள் 
உணடொககியுள்்ளன.

பிரிடட்ன மசர்ந்� தபொறியியல் 

நி று வ ன மை ொ ன  ஓ ப ன் ஒ ர் க ஸ் 
உ ரு வ ொ க கி யு ள் ்ள  ஏ வு க ் ண த் 
துப்பொக கியொன 'ஸ் ்க வொல்10 0 ' , 
இலக்க மநொககி சுடடவுடன் வ்ல்ய 
தவளிமயற்றுகிைது.

இந்� வ்க துப்பொககி, ஆசியொ, 
ஐமரொப்பொ மைடடுமின்றி வட அதமைரிகக 
நொடுகளின் அரசொஙக மைற்றும் பொதுகொப்பு 
அ்மைப்புக்ளொல் பயன்படுத்�ப்படுகிைது.

அனுமைதிககப்படொ� இடத்்� மநொககி 
வரும் டமரொ்ன இ்டமைறித்து, வ்ல்ய 
தசலுத்தி அ�ன் இயககத்்� நிறுத்தும் 
டமரொன்களும் பயன்பொடடில் உள்்ளன.



nts;sp> brk;gu;; 28, 2018
 ,jo; - 45 09

Vrpah gTz;Nlrd; epWtdj;jpd; cgNjrpa MSif jpl;lj;jpd; ed;nfhilapd; Clhf 

,e;jg; gf;fj;Jf;fhd mDruiz toq;fg;gLfpd;wJ

B]¯ ©ßÓzvß 
AÝ\µøn°À ©õ|PµzvÀ ¤ÍõìiU 

ö£õ¸m £õÁøÚU Pmk¨£õmk 
|hÁiUøPPÒ

ÁhUS ©UPÐUPõÚ {Áõµn¨ 
ö£õ¸ÒPÒ

©mhUPÍ¨¦ ©õ|Pµ\ø£°ß 
JÎÂÇõ

CxÄ®  J¸  |À»   Ii¯õ

எமைது மைடடு நகர் கொந்திப்பூஙகொ 
அ்னவரும் விரும்பி தசல்லும் இடம் 
என்பது அறிந்�ம�.

அதில் எமைது மைணணின் பழ்மை 
வொய்ந்� வரலொறு தசொல்லும் டச்சுக 
கொல பொரம் துககி ஒன்று உள்்ளது. 

அ து  இ ய ங க ொ�  நி ் ல யி ல் 
துருப்பிடித்துக கிடககன்ைது. எனது 
ஐடியொ என்னதவன்ைொல் அ்�ப்மபொல 
ஒ ரு  மை ொதி ரி ் ய உரு வ ொக கி,  
இயஙகககூடிய வ்கயில் அ்மைத்�ொல் 
அது எவவொறு இயஙகியது என்று ypNahz;

கிளிதநொச்சி மைற்றும் முல்்லத்தீவு மைொவடடஙகளில் அண்மையில் ஏற்படட அசொ�ொரண 
கொலநி்ல்ய அடுத்து வட மைொகொணத்தில் தவள்்ளத்தினொல் பொதிககப்படடுள்்ள 
மைககளுககொன நிவொரணப் தபொருள்க்்ள மசகரிககும் நடவடிக்ககளில் மைடடகக்ளப்பு 
மைொநகர ச்பயொனது ஈடுபடடது.

கிளிதநொச்சி, முல்்லத்தீவு மைொவடடஙகளில் ஏற்படடுள்்ள தவள்்ள அனர்த்�ம் 
கொரணமைொக �மைது உணவு, உ்ட, உ்ையுள் என்பவற்்ை இழந்து நிர்ககதியொன 
நி்லயில், அகதி முகொம்களில் �ஞசம் புகுந்துள்்ள �மிழ் உைவுகளுககு மைனி� 
மநய அடிப்ப்டயில் உ�வும் முகமைொக மமைற்படி நிவொரணப் தபொருடமசகரிப்பு 
ஆரம்பிககப்படடது.

மசகரிககப்படும் தபொருள்கள் யொவும் எதிர்வரும் தவள்ளியன்று மைொநகர 
ச்பயின் வொகனஙகள் மூலமைொக மநரடியொக தகொணடு தசன்று வழஙகுவ�ற்கும் 
திடடமிடப்படடுள்்ளது.

மைடடகக்ளப்பு மைொநகர எல்்லககுள் 
பி்ளொஸ்டிக தபொருள் களின் பொவ்ன்ய 
கடடுப்படுத்�ல் மைற்றும் பி்ளொஸ்டிக 
கழிவுக்்ள மு்ையொக அகற்ைல் மபொன்ை 
மைொநகர ச்பயின் முயற்சிகளுககு ஆசிய 
மைன்ைம் தபரும் அனுசர்ணக்்ளச் 
தசய்து வருகின்ைது.

இந்� நடவடிகககளில் மைொநக மைகக்்ள 
் க ம க ொ க க ச்  த ச ய் வ � ற் க ொ ன 
வழிவ்ககள் குறித்தும் ஆரொயப்படடு 
வருகின்ைன.

மைடடகக்ளப்பு மைொநகரச்பயினொல் 
பி்ளொஸ்டிக மபொத்�ல்கள் மீள்சுழற்சிககு 
உடபடுத்துவ�ற்கொன கலந்து்ரயொடல் 

மை ட ட க க ்ள ப் பு  மை ொ ந க ர ச ் ப யி ன் 
நலன்புரிச்சஙகத்தின் ஏற்பொடடில் 
ஒளிவிழொ நிகழ்வொனது மைொந கர 
ஆ்ணயொ்ளர் திரு.கொ.சித்திரமவல் 
அவர்களின் �்ல்மையில் 20.12.2018 அன்று 
மைொநகர நகர மைணடபத்தில் இடம்தபற்ைது.

இந்நிகழ்வில் பிர�மை அதிதியொக 
மைொநகர மு�ல்வர் தகௌரவ தியொகரொஜொ 
சரவணபவன் அவர்கள் கலந்து 
தகொணடொர்.
இ�ன்மபொது மைொநகர உத்திமயொகத்�ர்களின் 
நத்�ொர் இ்சநிகழ்வு  இடம்தபற்ைதுடன் 
சிறுவர்களின் க்ல நிகழ்வுகளும் 
இடம்தபற்ைன. அ�்னத் த�ொடர்ந்து 
தகௌரவ மைொநகர மு�ல்வர், பிரதி 

மு�ல்வர், உறுப்பினர்கள் மைற்றும் 
மைொநகர அதிகரிகளினொல் நிகழ்வில் 
க ல ந் து த க ொ ண ட  அ ் ன த் து 
சிறுவர்களுககும் பரிசில் தபொருள்கள் 
வழஙகி ்வககப்படடன.

அண்மையில் தகௌரவ மைொநகர மு�ல்வர் 
தி . ச ரவ ண ப வ ன்  அ வ ர்க ளி ன ொல் 
பொடசொ்ல மைொணவர்கள் விடுமு்ை்ய 
தகொணடொடுமுகமைொக மைொர்கழி 15 த�ொடககம் 
இரு வொரஙகளுககு �னியொர் கல்வி 
நி்லயஙகள் விடுமு்ை வழஙக 
மவணடும் என்ை ஆ்ணகக்மைவொக, 
சி று வ ர்க ள்  ம மை ற் ப டி  நி க ழ் வி ல் 
ஆர்வத்துடனும் சந்ம�ொசத்துடனும் கலந்து 
தகொணட்மை குறிப்பிடத்�ககது.

தகௌரவ மைொநகர மு�ல்வர் தியொகரொஜொ 
சரவணபவன் அவர்களின் �்ல்மையில் 
அண்மையில் நடந்�ப்படடது.

இ�ற்கொன அனுசர்ண்ய ஆசிய 
மைன்ைம் மைற்றும் ஏ்னய சில �னியொர் 
நிறுவனஙகள் வழஙகியிருந்�ன.

அதிகரித்துவரும் பி்ளொஸ்டிக கழிவுக்்ள 
கடடுப்படுத்�வும் தபொது மைககள் இ�்ன 
மசகரித்து மைொநகரச்பககு தமைொத்�மைொக 
வழஙகுவ�ன் மூலம் வருமைொனமீடடவும் 
முடியுதமைன மைொநகர மு�ல்வர் அந்�க 
கலந்து்ரயொடலில் த�ரிவித்�ொர்.

எமைது சிறுவர்களுககு மைொத்திரம் அல்ல 
தபரியவர்களுககும் கொடசிப்படுத்�லொம்
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"ஏழு ரூபொய் சம்பொதித்�மபொது கி்டத்� 
மைகிழ்ச்சி ஏழு மகொடி ரூபொ வருமைொனத்தில் 
இல்்ல" என்று �னது பவ்ளவிழொவில் 
( 75 வயது) தசொன்னவர் இ்சஞொனி 
இ்்ளயரொஜொ. இவர் �மிழ்நொடடில் 
ம�னீ மைொவடடத்தில் பண்ணப்புரம் 

என்ை கிரொமைத்திலிருந்� இடதுசொரி 
சிந்�்னயுள்்ள இ்சககுடும்பத்தில் 
பிைந்�வர். இவரது அணணன் பொவலர் 
வர�ரொஜன் கவிஞர். தஜயகொந்�னின் 
நணபர்.

மமை்டகளில் இ்ச நிகழ்ச்சிக்்ள 
நடத்திவந்� இ்்ளயரொஜொ, சினிமைொவிலும் 
மசர்ந்து இ்சய்மைகக விரும்பியமபொது, 
1969 இல் தசன்்னககு வந்�ொர். வந்�தும் 
அணணன் பொவலர் வர�ரொஜனின் 
நணபர் தஜயகொந்�னிடம், தசன்்னயில் 
புதுவொழ்க்க த�ொடஙகுவ�ற்கு ஆமலொ
ச்னமகடடு,                         "உஙக்்ள 
நம்பித் �ொன் வந் திரு க கின்மைன் " 
எனச்தசொன்னதும், தவகுணதடழுந்� 
தஜயகொந்�ன், " என்்ன நம்பி ஏன் 
வந்�ொய், தசன்்ன உனககுச் சரிப்படொது. 
உடமன ஊருககுத்திரும்பு" என்று 
விரடடப்பொர்த்�ொர்.

 தஜயகொந்�னும்  சிறிய வயதில் 
கடலூரிலிருந்து ரயில் டிககட எடுககொமைல் 
தசன்்ன வந்து கஷ்டப்படடவர்�ொன். 
அந்�ககஷ்டம் �னது ம�ொழரின் �ம்பிககு 
மநர்ந்துவிடககூடொது என்ை அகக்ை�ொன் 
அன்று தஜயகொந்�னிடமிருந்�து.

ஆனொல், இரொ்சயொ என்ை இயற்தபயர் 
த க ொ ண டி ரு ந் �  இ ் ்ள ய ர ொ ஜ ொ , 
�ன்னம்பிக்கயுடன் தசன்்னயில்  
வ ொ ழ் ந் து ,  அ ன் ன க கி ளி  எ ன் ை 
தி்ரப்படத்திற்கு இ்சய்மைத்�ொர். 
1 9 69  இல் தசன்்னககு வந் � 
இ்்ளயரொஜொவுககு 1976 ஆம் ஆணடு�ொன் 
அன்னககிளி படம் மூலமைொக தி்ரயுலகில் 
அறிமுகம் கி்டத்�து. இ்டயில் அந்� 
ஏழு வருடஙகளும் அவர் தசொந்�ம் 
பந்�ம் இல்லொ� தசன்்னப்படடினத்தில் 
எவவொறு கஷ்டப்படடிருப்பொர் என்ப்� 
ஊகித்து அறியமுடியும்.

ஆ யி ர த் தி ற் கு ம்  ம மை ற் ப ட ட 
தி்ரப்படஙகளுககு இ்சய்மைத்து, 
இ்சஞொனி என்ை தபய்ரயும் 
சம்பொதித்து, பல தமைொழிப்படஙகளுககும் 
இ்சய்மைத்து, இந்திய மைத்திய 
அரசின் பத்மைபூஷன் விருதும் தபற்று 
ரசிகர்களின் மைனதில் நீஙகொ� இடத்்� 
�கக்வத்துகதகொணடொர்.

அன்று தஜயகொந் � ன், "திரும்பி 
ஊருககுப்மபொ" என்று தசொன்ன்�கமகடடு 
அவர் திரும்பியிருந்�ொல், நொம் இன்று 
இ்்ளயரொஜொ்வ அறிந்திருககமைொடமடொம்.

�னது 75  வயது பிைந்� நொள் 
தகொணடொடடத்தில்,  அவர் மைனம்திைந்து 

உதிர்த்� வொர்த்்��ொன், "ஏழு ரூபொய் 
சம்பொதித்�மபொது கி்டத்� மைகிழ்ச்சி ஏழு 
மகொடி ரூபொ வருமைொனத்தில் இல்்ல "

அன்று �னது 26 வயதில் �ொன் சம்பொதித்� 
ஏழு ரூபொவில் கி்டத்� மைகிழ்ச்சி, இன்று 
இவவ்ளவு புகழ்டந்தும் விருதுகளும் 
தபற்று மகொடிககணககொன ரசிகர்களின் 
அபிமைொன இ்சச்சககரவர்த்தியொன�ன் 
பின்னரும் -  இன்று �மைது 75 வயதில் ஏழு 
மகொடி சம்பொதித்�ொலும் மைகிழ்ச்சி இல்்ல 
என்று மைனம் திைககிைொர்.

"எப்தபொழுது மகடடொலும் புத்�ம்புது 
பூ்வப்  மபொல இருப்பம� பொடல்.  அதுமவ 
பொடலுககொன �குதியொகும்"  என்றும்  
மசலத்தில் நடந்� �னது  75 ஆவது 
பிைந்� நொள் விழொவில் இ்சய்மைப்பொ்ளர் 
இ்்ளயரொஜொ தசொன்னொர்.

இந்�ப் பின்னணிகளிலிருந்து , அன்றும் 
- இன்றும் மூன்ைொவது அஙகத்திற்குச் 
தசல்மவொம்.

�மிழ்த்தி்ரப்படஙகளுககு 20 ஆம் 
நூற்ைொணடில் பொடல் எழுதியவர்களும் 
கவிஞர்கள்�ொன். இந்� 2 1  ஆம் 
நூற்ைொணடில்  அண்மையில்  தவளிவந்� 
2.0 தி்ரப்படத்தில் பொடல் எழுதியிருககும்  
மை�ன் கொர்ககி யும் கவிஞர்�ொன்.  இவர் 
கவிப்மபரரசு ்வரமுத்துவின் பு�ல்வர்.

1944 ஆம்  ஆணடு தவளிவந்� தியொகரொஜ 
பொகவ�ர் நடித்� ஹரி�ொஸ்  படத்தில் 
இடம்தபற்ை பொடல்க்்ள எழுதிய 
பொபநொசம் சிவன் அவர்களும் கவிஞர்�ொன். 
இவருககு முந்திய மைகொகவி பொரதியொருககு 
கடந்� டிசம்பர் மைொ�ம்11 ஆம் திகதி 136 
வயது  நி்ைவ்டந்�து. பொரதியின்  
கொலத்தில் �மிழ்த் தி்ரப்படஙகள் 
இல்்ல. ஆனொல், அவரது கவி்�கள் 
பல தி்ரயி்சப் பொடல்க்ளொகிவிடடன.  
அவர் ஒரு சந்�ககவிஞர். அவரது கவி்� 
வரிகளில் ஓ்ச நயமும் எளி்மையொன 
தசொற்களும் தபொதிந்திருககும். சொ�ொரண 
மை க க ளு ம்  பு ரி ந் து த க ொள்்ளத் � க க 
கருத்துககள் தசறிந்திருககும். அ�னொல் 
ரசிகர்கள் அவரது கவி்�கள் தி்ரப்பட 
பொடல்க்ளொக மைொறியமவ்்ளயில், 
அவற்றில் லயித்து தநருஙகிவிடடொர்கள்.

 இ ் ச ய ் மை ப் ப ொ ்ள ர் க ள்  ப ல ர் 
அ வ ர து  ஒ ம ர  ப ொ ட லு க கு 
தவவமவறு இ்சகமகொர்்வக்்ள 
அறிமுகப்படுத்தினர்.

கப்பமலொடடிய �மிழன் தி்ரப்படத்தில் 
ஒலித் � அ்னத் துப்பொடல்களும் 
பொரதியொரின் கவி்�கள்�ொன். இ�ற்கு 
இ்சய்மைத்�வர் ஜி. இரொமைநொ�ன்.

பொபநொசம் சிவன், மக. டி. சந்�ொனம், 
�ஞ்ச ரொ்மையொ �ொஸ்,  மக. பி. 
கொமைொடசி,  தகொத்�மைஙக்ளம் சுப்பு,  கு.மைொ. 
பொலசுப்பிரமைணியம்,  கு.ச.கிருஷ்ணமூர்த்தி 
, கணண�ொசன், படடுகமகொட்ட 
கல்யொண சுந்�ரம், வொலி, மைரு�கொசி, கொ. 
மு.தஷரீப்,  சுர�ொ,  ்வரமுத்து, மமைத்�ொ, 
புல்மைப்பித்�ன்  மு�ல், சமைகொல 
தி்ரப்படப் பொடலொசிரியர்க்ளொன பொ. 
விஜய், பழனி பொரதி, ந. முத்துககுமைொர்( இவர் 

அண்மையில் மை்ைந்துவிடடொர்), �ொமை்ர, 
�மிழச்சி �ஙகபொணடியன்,  சிமநகன், 
மை�ன் கொர்ககி என்று �்லமு்ைகள் 
த�ொடருகின்ைன.

ம க .  பி .  க ொ மை ொ ட சி :   "சி ற் பி 
தசதுகொ� தபொற்சி்லமய" கு.மைொ. 
பொலசுப்பிரமைணியம்:  "அமு்�ப் தபொழியும் 
நிலமவ அருகில் வரொ�ம�மனொ",-   
"சித்திரம் மபசு�டி சிந்்� மையஙகு�டி"

கு . ச. கிரு ஷ் ணமூர்த் தி :  குற்ைம் 
புரிந்�வன் வொழ்க்கயில் நிம்மைதி 
தகொள்வத�ன்பம�து  ( இந்�ப்பொடல் 
நடிகமவள் எம். ஆர். ரொ�ொவின் 
தவற்றிப்படம் இரத்�ககணணீரில் 
வருகிைது.)

கணண�ொசன்:  கலஙகொதிரு மைனமமை 
த�ொடஙகி, கணமண க்ல மைொமன 
வ்ரயில்  நொன்கொயிரத்திற்கும் மமைற்படட   
பொடல்கள் எழுதியவர்.

1944 -  1981 ஆணடுகளுககு  இ்டப்படட 
கொலத் தில்  தகொடிகடடிப்பைந் � 
கணண�ொசனின் தசொல்லொடசிககு 
சொன்ைொக அ்மையும் தி்ரப்படப் பொடல்கள் 
ஏரொ்ளம். சஙககொல �மிழ் இலககியத்தின் 
கற்ப்னச் தசறிவும் தசொல்லொடசியும் 
பொமைர்னச் தசன்ை்டயும் வ்கயில் 
தி்ரப்படப் பொடல்களில் புகுத்தியவர் 
கணண�ொசன்.

இவரு்டய அச்சம் என்பது மைட்மையடொ 
எனத் த�ொடஙகும் மைன்னொதி மைன்னன் 
பொடலும் கவி்��ொன்.  க�ொநொயகன் 
எம்.ஜீ.ஆர். குதி்ரயில் வரும்மபொது டி. 
எம். சவுந்�ரரொஜன் (மைன்னொதிமைன்னன்) 
பொடும் பொடல்.   கவிஞர் மைரு�கொசி எழுதிய   
"சத்தியமமை லடசியமைொய் தகொள்்ளடொ" என்ை 
பொடல். நீலமை்லத்திருடன் படத்தில் நடிகர் 
ரஞசன் குதி்ரயில் வரும்மபொது டி.எம். 
சவுந்திரரொஜன் பொடுவொர்.  படடுகமகொட்ட 
கல்யொணசுந்�ரம்:  "கவி்�களும் 
பொடல்களும் இலககியமைொக இருந்�ொல் 
மைடடும்மபொதும்.  அ்வ மைககளுககு 
நல்வழிப்படுத்தும் வழிகொடடியொக 
அ்மையமவணடும்"  என்ை கருத்தின் 
வழிவந்�வர்.  சமு�ொய உணர்வு, பகுத்�றிவு, 
தபொதுவு்ட்மை, சீர்திருத்�ம் மபொன்ை 
உயரிய தநறிக்்ள �னது கவி்�களிலும் 
தி்ரப்படப்பொடல்களிலும் புகுத்தியவர்.

"�ொன் அமைர்ந்திருககும் ஆசனத்தின் 
ஒரு கொல் படடுகமகொட்ட கல்யொண 
சு ந் � ர ம் � ொ ன்.  "எ ன் று  மை க க ள் 
திலகம் எம். ஜி. ஆர். தசொன்னொர்.  
ப கு த் � றி வு க த க ொ ள் ் க ் ய 
படடுகமகொட்ட கல்யொணசுந்�ரம் 
�னது பொடல்களில் பரப்பினொர். அது 
எம். ஜி.ஆரின் வ்ளர்ச்சிககு மிகவும் 
உ�வியது.  நொமடொடி மைன்னன் பொடல் 
ஒன்று அ�ற்கு மிகச்சிைந்� உ�ொரணம். 
அதில் வரும் "தூஙகொம� �ம்பி தூஙகொம�" 
பல நல்ல கருத்துகக்்ள மைககளிடமும் 
ஆடசியொ்ளர்களிடமும் வி்�த்து. 
கவிஞர் வொலி:  1958 ஆம் ஆணடு “அழகர் 
மை்லக கள்்ளன்” என்ை தி்ரப்படத்தில் 
�ன்னு்டய மு�ல் பொட்ல எழுதினொர். 
இத்தி்ரப்படத்தில் வொலியின் மு�ல் 
பொட்ல ‘பி. சுசிலொ’ பொடியிருப்பொர். 
பின்னர், த�ொடர்ந்து ஆயிரககணககொன 
பொடல்க்்ள எழுதினொர். இவர்�ொன், 
"மைொ�விப் தபொன்மையிலொல் ம�ொ்க 
விரித்�ொல் " (இருமைலர்கள்)  என்ை இலககிய 
நயம் மிகக பொட்லயும் எழுதினொர். 
இவர்�ொன் "முககொலொ முககொபலொ " 
(கொ�லன்)  என்ை குத்துப்பொடலும்  
இயற்றினொர். "�னகமக அ�ன் அர்த்�ம் 
த�ரியொது, தபொருள் இல்லொ�மபொது 
தபொருளுள்்ள பொடல்கள் பல எழுதிமனன். 
தபொருள் வந்�மபொது, தபொரு்ளற்ை 
பொடல்கள் பு்னந்ம�ன்" என்ைவர்�ொன் 
வொலி.

ஹரி�ொஸ் 1944 ஆம் ஆணடு தவளிவந்� 
தி்ரப்படமைொகும். இ்ளஙம கொவன் 
உ்ரயொடல் எழு�, சுந்�ர ரொவ 
நடகர்ணி இயககத்தில் தவளிவந்� 
இத்தி்ரப்படத்தில் எம். மக. தியொகரொஜ 
பொகவ�ர், என். எஸ். கிருஷ்ணன் மைற்றும் 
பலரும் நடித்திருந்�னர். இப்படம் 10 
இலடசம் ரூபொய் வசூலித்து அன்று 
சொ�்ன ப்டத்�து!

1944ம் ஆணடு தீபொவளி அன்று (16 
அகமடொபர்) தசன்்ன சன் திமயடடர்சில் 
தி்ரயிடப்படட இப்படம் அம � 
தி்ரயரஙகில் 100 வொரஙகள் த�ொடர்ந்து 
ஓடி சொ�்ன ப்டத்�து. 1946 தீபொவளி 
நொள் (22 நவம்பர்) வ்ர த�ொடர்ந்து ஓடியது. 
பிை தி்ரயரஙகுக்்ளயும் மசர்த்து 
தமைொத்�ம் 133 வொரஙகள் ஓடியது.

இ ந் � ப் ப ட த் தி ல்  2 0  ப ொ டல் க ள் 
இடம்தபற்ைன. அவற்றுள் இன்றுவ்ரயில் 
மைன்மை� லீ்ல்ய தவன்ைொருணமடொ - 
அன்்னயும் �ந்்�யும் �ொமன பொரில் 
- கிருஷ்ணொ முகுந்�ொ முரொமர மு�லொன 
பொடல்க்்ள மூத்� �்லமு்ையினர் 
இன்றும் ம கடடு ரசிக கின்ைனர். 
இ ந் � ப் ப ொ டல் க ் ்ள  எ ழு தி ய வ ர் :  
பொபநொசம் சிவன்.  தஜமைனி வொசன் 
�யொரித்� படம்�ொன் வஞசிகமகொட்ட 
வொலிபன். அதில் இரணடு தபரிய 
நடசத்திரஙக்ளொன நொடடியப்மபதரொளி 
பத்மினியும் ்வஜயந்தி மைொலொவும் 
ஆடும் நடனம் முககியமைொனது.  கணணும் 
கணணும் கலந்து எனத்த�ொடஙகும் 
அந்� பொடல்வரிக்்ள தகொத்�மைஙகலம் 
சுப்பு எழுதியிருந்�ொர். இவரது க்��ொன் 
தில்லொனொ மமைொகனொம்பொள். கணணும் 
கணணும் கலந்து பொட்ல இதுவ்ரயில் 
இரணடு மகொடி  ரசிகர்கள் மகடடு 
ரசித்துள்்ள�ொக அறியப்படுகிைது. 

1967 இல் ஏ.பி. நொகரொஜனின் �யொரிப்பு க்�, 
வசனம் இயககத்தில் வந்� தவற்றிப்படம் 
திருவருடதசல்வர். இதில் த�ொடககத்தில் 
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மைடடகக்ளப்பு மைொவடடச் தசயலகத்தின் 
வி்்ளயொடடுப் பிரிவின் ஏற்பொடடில் 
2019 ஆம் ஆணடில் மைொவடட மைடடத்தில் 
முன்தனடுகக மவணடிய வி்்ளயொடடு 
அபிவிருத்தித் திடடஙக்்ள வகுத்துக 
தகொள்ளும் மநொககிலொன இரு நொள் 
வதிவிடக க்ளப்பயிற்சி தசயலமைர்வு கடந்� 
23, 24 ஆந் திகதிகளில் சத்துருகதகொணடொன் 
சர்மவொ�யம் பயிற்சி நி்லயத்தில் 
ந்டதபற்ைது.

மைொவடட அரசொஙக அதிபர் திரு.மைொ.உ�யகுமைொர் 
அவர்களின் ஆமலொச்னயுடனும், மமைலதிக 
அரசொஙக அதிபர்க்ளொன திருமைதி. சு�ர்சினி 
சிறிகொந், திருமைதி நவரூபரஞசினி முகுந்�ன் 
ஆகிமயொர்களினதும் வழிகொடடலில் மைொவடட 
வி்்ளயொடடு அதிகொரி திரு.மவ.ஈஸ்பரன் 
அ வ ர் க ளி ன்  இ ் ண ப் ப ொ க க த் தி ல் 
இந்நிகழ்ச்சி கச்சி�மைொக ந்டதபற்றுள்்ளது.

இகக்ளப்பயிற்சிககொன நிதியு�வியி்ன 
கிழககு மைொகொண வி் ்ளயொடடுத் 
தி்ணகக்ளப் பணிப்பொ்ளர் திரு என்.எம். 
தநௌபீஸ் அவர்கள் ஒதுககீடு தசய்திருந்�ொர்.

மைடடகக்ளப்பு மைொவடடத்தின் 
தடனிஸ் பயிற்சி நி்லயத்தின் 
ப்ழய மைொணவர்களினொல் 
27ஆம் திகதி தடனிஸ் சமைர் 

ஒன்று தவகு விமைர்சயொக நடத்�ப்தபை 
இருந்�து.

30 வயதிற்கு மமைலொனவர்களுககும் 30 
வயதிற்கு கீழொனவர்களுககுமைொன இரு 
குழுககளி்டமய இந்� தடனிஸ் சமைர் 
ந்டதபைவிருககிைது. மைடடகக்ளப்பு மைொவடட 
ப்ழய மைொணவர்களினது சவொல் கிணண 
சமைரொனது மைடடகக்ளப்பு தடனிஸ் பயிற்சிக 
கழக ்மை�ொனத்தில் கொ்ல 07.30 மைணிககு 
ந்டதபை இருந்�து.

இதில் 30 வயதிற்கு மமைற்படட தடனிஸ் 
குழுவின் �்லவரொக திரு.பகீர�ன் 
அவர்களும் 30 வயதிற்கு கீழொன தடனிஸ் 
குழுவின் �்லவரொக கழகத்தின் �்ல்மை 
பயிற்றுவிப்பொ்ளர் திரு.திமனஷ்குமைொர் 
அவர்களும் �்ல்மை �ொஙகவிருந்�னர்.

இ�்னயடுத்து 28ஆம் திகதி மைொ்ல 
05.30 மைணிககு மைடடகக்ளப்பு தடனிஸ் 
கழகத்தினொல் Y.M.C.A. மைணடபத்தில் 
தடனிஸ் வீரர்களுககும் ப்ழய தடனிஸ் 
மைொணவர்களுககும் தபற்மைொர்களுககுமைொன 
ஒரு ஒன்றுகூடல் நிகழ்தவொன்றும் ஒழுஙகு 
தசய்யப்படடுள்்ளது.

மை ட டு ந க ரி ன் 
கொல்பந்�ொடட 
வ ர ல ொ ற் றி ல் 
1970களிலிருந்து 
பி ர க ொ சி த் � 
வீ ர ர் க ளு ள் 
ஒ ரு வ ர ொ க 
த ட ொ ல் கி 
மைமகசன் என 
அ்ழககப்படும் 
திரு.சவரிமுத்து 
அன்ரனிரொசொ 
அ வ ர் க ள் 

வி ்ள ங கி யு ள் ்ள ொ ர் .  மை ட டு ந க ரி ன் 
கொல்பந்�ொடடம் பற்றிய உ்ரயொடலின் 
மபொது 1970களிலிருந்து கொல்பந்�ொடடத்துடன் 
பயணிககும் தபரும்பொலொன நபர்கள் 
ஞொபகப்படுத்தும் குறிப்பிடட சில வீரர்களுள் 
ஒருவரொக திரு மைமகசன் அவர்கள் வி்ளஙகி 
வருகிைொர்.

திரு.மைமகசன் அவர்கள் 1953.07.10 ஆந் 
திகதி மைடடகக்ளப்பு பன்சல வீதியில் 
பிைந்து �னது இ்ள்மைக கொலத்தில் 
அஙம கமய வொழ்ந்துள்்ளொர்.   மைட 
புனி� மிகமகல் கல்லூரியில் கல்வி 
கற்ை இவர்,  பொடசொ்ல நொடகளில் 
கொல்பந்�ொடடத்தில் பஙகுபற்றியதுடன் 
பொடசொ்ல கொல்பந்�ொடட அணியின் 
முககிய வீரரொகவும் திகழ்ந்துள்்ளொர். 
பொடசொ்ல நொடகளின் பின்னர் 1972 இல் 
மைடடுநகர் பொடுமீன் தபொழுது மபொககுக 
கழகத்தில் இ்ணந்து கொல்பந்�ொடட 
வீரரொக க்ளமைொடிய இவர் கொல்பந்�ொடடம் 
எனும் வித்்�யூடொக மைடடுநகருககு 
தபரு்மை மசர்த்துள்்ளொர். 1978, 1982 ஆகிய 
இரு வருடஙகளிலும் ம�சிய வி்்ளயொடடுப் 
மபொடடியில் மைடடகக்ளப்பு கொல்பந்�ொடடத் 
த�ரிவு அணி இறுதிப் மபொடடிககுத் �குதி 
தபற்று இரணடொமிடஙக்்ளப் தபற்றுக 
தகொணடது. இந்� த�ரிவு அணியில் திரு 
மைமகசன் அவர்கள் மிக முககிய வீரரொகக 
க்ளமைொடியுள்்ளொர். இவவொறு ம�சிய ரீதியில் 
மைடடகக்ளப்பிற்கு கொல்பந்�ொடடத்தினூடொகப் 
தபரு்மை மசர்த்துத் தகொடுத்�்மை 
க ொ ர ண மை ொ க  அ க க ொ ல த் தி ல் 
நீர்ப்பொசனத் தி்ணகக்ளத்தில் அரச 
த�ொழில்வொய்ப்பி்னயும் தபற்றுக 
தகொணடொர்.

�மைககுக கொல்பந்�ொடடத்்� கற்றுக தகொடுத்� 
திரு.தரடணசபொபதி மைொஸ்டர், திரு. வின்சன்ற் 
மஜொசப் ஆகியவர்க்்ள என்றும் மைைகக 
முடியொது எனவும், �ன்்னக கவர்ந்� வீரரொக 
கொல்பந்�ொடடம் ஆடிய திரு தரடணசிஙகம் 
அவர்கள் வி்ளஙகினொர் எனவும் கூறும் 
இவர், �ன்னுடன் கொல்பந்�ொடடம் ஆடிய 
பிரபல வீரர்க்ளொன சல்மைொன், தஜயசூரியம், 
தஜயரொஜொ, தஹன்றிக, தசௌந்�ரரொஜன் 
மு�லிமயொ்ரயும் ஞொபகப்படுத்�த் 
�வைவில்்ல.

இ க க ்ள ப் ப யி ற் சி யி ல்  கி ழ க கு ப் 
பல்க்லககழக வி்்ளயொடடுப் பணிப்பொ்ளர், 
மைடடகக்ளப்பு ம�சிய கல்வியியற் கல்லூரி 
உடற்கல்வி விரிவு்ரயொ்ளர், வலயக 
கல்வி அலுவலகஙகளின் உடற்கல்வி 
உ�விக கல்விப் பணிப்பொ்ளர்கள், ஆசிரிய 
ஆமலொசகர்கள், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள், 
ம�சிய இ்்ளஞர் மச்வகள் மைன்ை 
உத்திமயொகத்�ர்கள், மைத்திய, மைொகொண 
அரசுகளில் பணிபுரியும் வி்்ளயொடடு 
உத்திமயொகத்�ர்கள், வி்்ளயொடடுப் 
பயிற்றுனர்கள் எனப் பலர் பஙகுபற்றி 
மைொவடடத்தின் 2019 ஆம் வருடத்திற்கொன 
வி ் ்ள ய ொ ட டு  ந ட வ டி க ் க க ் ்ள 
ஆ க க பூ ர் வ மை ொ க த்  தி ட ட மி ட டு க 
தகொணடொர்கள்.

மமைற்படி க்ளப்பயிற்சியின் வ்ளவொ்ளர்க்ளொக 
கொத்�ொன்குடி பிரம�ச தசயலொ்ளர் திரு. 
உ.உ�யசிறி�ர் அவர்களும், மைடடகக்ளப்பு 
வ ல ய க  க ல் வி  அ லு வ ல க த் தி ன் 
த � ொ ழி ல்  வ ழி க ொ ட டல்  பி ரி ் வ ச் 
மசர்ந்� திரு.அ.தஜகநொ�ன் அவர்களும் 
தசயற்படடிருந்�னர்.

ஒரு முககியமைொன 
கொல்பந்�ொடட வீரனொக 
முத்தி்ர பதித்� 
மைமகசன் அவர்கள் 
மைடடகக்ளப்பின் கொல்பந்�ொடட வரலொற்றில் 
ஒரு சிைந்� கொல்பந்�ொடடப் பயிற்றுனரொகத் 
� ன து  � ட த் தி ் ன  அ ழு த் � மை ொ க 
அ்டயொ்ளப்படுத்தியுள்்ளொர்.

வி ம ச ட மை ொ க  மை ட ட க க ்ள ப் பி ன் 
கொல்பந்�ொடடத்தில் �ற்மபொது கொத்�ொன்குடி 
கொல்பந்�ொடடச் சஙகம் �னியொகச் 
தசயலொற்றும் அ்ளவிற்கு அப்பிரம�சத்தில் 
கொல்பந்�ொடடம் விருத்தி தபற்றுள்்ளது. இந்� 
விருத்திககு கொரணமைொக இருந்�வர்களுள் 
குறிப்பிடத்�கக ஒருவரொக திரு.மைமகசன் 
அவர்கள் உள்்ள்மையி்னப் பலரும் 
கூறுகின்ைொர்கள். 1983 இன் பின்னர் திரு.
மைமகசன் அவர்கள் ஆ்ரயம்பதியில் 
வொழ்வ�ற்கொகச் தசன்ை்�த் த�ொடர்ந்து 
கொத்�ொன்குடி சன்்ைஸ் வி்்ளயொடடுக 
கழகத்தின் பயிற்சியொ்ளரொகப் பல 
வருடஙகள் தசயலொற்றியுள்்ளொர். இ�ன் 
கொரணமைொக கொத்�ொன்குடி சன்்ைஸ் கழகம் 
மைடடுநகரின் கொல்பந்�ொடடத்தில் முன்னணிக 
கழகஙகளுள் ஒன்ைொக திகழும் நி்ல 
உருவொனது.

� ற் ச மை ய ம்  ஆ ் ர ய ம் ப தி யி ல் 
உடல்வலுவூடடல் நி்லயம் ஒன்றி்ன 
ஒழுஙக்மைத்து நடொத்தி வரும் இவர் 
மைொகொண மைடடத்தில் உடல் வலுவூடடல் 
மபொடடிகளில் பலரும் தவற்றி தபற்று 

சிைந்� ஆணழகர்க்ளொக வ்ளரப் பஙகளித்து 
வருகின்ை்மை குறிப்பிடத்�ககது.

திரு மைமகசன் அவர்கள் மைடடுநகரின் 
புகழ்தபற்ை ஜீவம் மஜொசப் அவர்களின் 
இ்சக குழுவில் ஒரு வொத்தியக 
க்லஞரொகவும் பஙகுபற்றியுள்்ளொர். 
இ�ன்கொரணமைொகமவ இவர் தடொல்கி 
மைம க சன் என அ்ழக கப்படடொர். 
இத்துடன் மகொட்டமு்னப் பகுதியில் 
சமூக நொடகஙக்்ள அளிக்க தசய்� 
தவணணிலொ கலொமைன்ைத்தில், திரு 
இரொ.�வரொஜொ அவர்களுடன் இ்ணந்து 
மமை்ட நொடகஙகள் பலவற்றிலும் இவர் 
நடித்துள்்ள்மை குறிப்பிடத்�ககது.

இவவொறு கொல்பந்�ொடடம், க்ல என 
ஆர்வத்துடன் தசயலொற்றி மைடடுநகருககு 
புகழ்மசர்த்துள்்ள திரு மைமகசன் அவர்கள் 
மைடடுநகரின் கொல்பந்�ொடடம் வ்ளருவ�ற்கு 
கொல்பந்�ொடட வீரர்களின் சுய பயிற்சியும், 
பயிற்றுநரின் வழிகொடடலும் மிக அவசியம் 
என அழுத்தி உ்ரககின்ைொர்.

1 9 70 , 8 0  க ளி ல்  ம � சி ய  ரீதி யி ல்  
கொல்பந்�ொடடத்தில் மைடடகக்ளப்்பப் பொர்த்து 
பிை மைொவடட அணிகள் அச்சங தகொள்ளும் 
நி்ல இருந்�து. ஆனொல் இன்று அது 
இல்்ல இ�்ன மீ்ளக தகொணடு வர 
த�ொடர் பயிற்சியும் நல்ல பயிற்றுநர்களின் 
தசயலொற்று்கயும் அவசியம் ம�்வ என 
ஆ�ஙகப்படுகின்ைொர்.

(கொ்ரதீவு  சகொ)
கிழககு மைொகொணத்திலுள்்ள சகல 
பொடசொ்லகளும் �ஙகள் இல்ல 
வி்்ளயொடடுப்மபொடடிக்்ள எதிர்வரும் 
ஜனவரி 31ஆம் திகதிககுள் நடொத்தி 
முடித்�ல் மவணடும் என்று கிழககு 
மைொகொண கல்விப்பணிப்பொ்ளர் எம்.
மக.எம்.மைன்சூர் சுற்றுநிருபதமைொன்்ை 
அனுப்பி்வத்துள்்ளொர். அதில் மமைலும் 
த�ரிவிககப்படடுள்்ள�ொவது:

 இல்ல வி்்ளயொடடுப்மபொடடிகள் 
ப யி ற் சி க ள்  ம ப ொ ன் ை வ ற் ் ை 
பொடசொ்ல மநரத்தில் நடொத்துவ்�த் 
�விர்த்துகதகொள்்ளமவணடும்.

வலயமைடடப்மபொடடிகள் யொவும் 31.03.2019ககு 
மு�ல் நடொத்திமுடிககப்படல் மவணடும். 
அம�மபொல் மைொகொணமைடடப்மபொடடி 
10.06.2019ககு மு�ல் நடொத்தி முடிககப்படல் 
மவணடும்.

 J.nfsuP];tud;
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முல்்ல நிலத்தில் “ஏறு�ழுவு�ல்” என்பது 
ஒரு முககிய நிகழ்ச்சி. மைணப்தபணணின் 
வீடடில் அ�ற்கொகமவ வ்ளர்ககப்படட 
கொ்்ள்ய அடக க முயல்வம � 
ஏறு�ழுவு�ல் ஆகும். கொ்்ள்ய 
அடககி தவற்றி தபறுபவனுகமக 
அ ந் � ப் த ப ண ் ண  மை ண ம் 
முடித்துகதகொடுப்பது பண்டககொலத்தில் 
வழககமைொயிருந்�து.  “தகொல்மலறு 
�ழுவு�ல்” என்று அ்� ஒரு விழொவொகமவ 
நடொத்தினொர்கள்.

அத்�்கயத�ொரு முல்்ல நிலத்தில் 
அழகொன ஓர் ஊர். அஙமக ஓரிடத்தில் 
கன்னிப் தபணகள் கூடினொர்கள். நறுமைணம் 
வீசும் பிடவம், நிலத்திமல �வழுகின்ை 
தகொடிமுல்்ல, பலவணணஙதகொணட 
ம�ொன்றி, ஒளிருகின்ை தகொன்்ை 
மு�லிய பல்ம வறு மைலர்க்்ளக 
தகொய்து மைொ்லகடடி மைகிழ்மவொடு 
வி் ்ளயொடிகதகொணடிருந் �ொர்க ள். 
அவர்க்்ளப் பொர்ப்ப�ற்கொகமவ இ்்ளஞர் 
கூடடம் ஒன்று அஙமக வ்்ளய வ்்ளய 
வந்துதகொணடிருந்�து. அவர்களில் 
�்லவனும் ஒருவன். வி்்ளயொடிக 
தகொணடிருந்� அந்� இ்ளம் தபணகளில் 
ஒருத்தியின் அழகு அவ்ன மிகவும் 
கவர்ந்து விடடது. அவ்ளது நளினம் 
அவனது இ�யத்்�ச் சுணடி இழுத்�து. 
உடமன �ன் ம�ொழனிடம், “அமடய் 
நணபொ!  அஙமக மைகிழ்ச்சிமயொடு 
வி்்ளயொடிகதகொணடிருககும் கன்னிப் 
தபணக்்ளப் பொர்த்�ொயொ? அவர்களிமல 
அம�ொ அவர்களுககு மைத்தியிமல 
ஒய்யொரமைொக நின்றுதகொணடிருககிைொம்ள 
ஒருத்தி. அவள் �னது உடலுககுள் 
எனது உயி்ரப் புகுந்துதகொள்்ளச் 
தசய்வதுமபொல என் உள்்ளத்்�க 
கவர்கிைொள். அவ்்ளத் த�ரியுமைொ 
உனககு?” என்று மகடடொன். அ�ற்கு 
ம�ொழன், “ ஓ அவ்ளொ? மிகவும் தகொடிய 
மபொர்ககொ்்ள்ய அடககி தவற்றி 
தகொள்பவர் அல்லொது மவதைவரும் 
அவ்்ள மைணம் முடிகக முடியொது என்று 
ஏற்கனமவ ப்ைய்ைந்து விடடொர்கள். 
அவள் அல்லவொ இவள்?” என்று 
தசொன்னொன்.

உ ட ம ன  � ் ல வ ன் .  “ ந ொ ன் 
அந்�ககொ்்ள்யத் �ழுவி அடககுவ�ற்கு 
முன்வந்திருககிமைன் என்று அவளின் 
தபற்மைொரிடம் மபொய்ச் தசொல்” என்று 
கூறினொன். �்லவனின் ம�ொழனும், 
உைவினர்களும் அவளின் தபற்மைொரிடம் 
தசன்று �்லவனின் விருப்பத்்�ச் 
தசொல்லி, “இப்மபொம� நொஙகள் �யொர், 
�ொமைதிகக மைொடமடொம்” என்று கூறினொர்கள். 

அவளின் தபற்மைொரும், சுற்ைத்தினரும், 
ஒன்றுகூடிப் மபசினொர்கள். ஏறு�ழுவும் 
விழொ்வ நிச்சயித்�ொர்கள். பின்னர், 
�ஙகள் தபணணுககு மைணமைக்னத் 
த�ரிவு தசய்வ�ற்கொன ஏறு�ழுவு�ல் 
விழொ ந்டதபறும் என்று ஊதரஙகும் 
ப்ைய்ைவித்�ொர்கள்.

அந்� விழொவிமல, மநொககுமிடதமைல்லொம் 
கணகள் பூககும் அ்ளவிற்கு தபணகள் 
அமைர்ந்திருககககூடியவொறு பரணக்்ள 
அ்மைத்�ொர்கள். பரணகள் நி்ைய அழகிய 
தபணகள் அமைர்ந்திருந்�ொர்கள். ஊரவர்கள் 
எல்மலொரும் கூடியிருந்�ொர்கள்.

அழகில் சிைந்� இனத்்�ச் மசர்ந்� 
கொ்்ளகள் அஙமக திமிறிக தகொணடு 
நின்ைன. அந் � க கொ்்ளக ளின் 
மமைல் பொய்ந்ம�றுவ�ற்கொக ஆயர் 
குலத்து இ்்ளஞர்கள் அவற்றின் 
எதிமர ஆரவொரத்துடன் மவகமைொகச் 
தசன்ைொர்கள். அவர்கள் �ஙக்்ள 
மநொககி வருவ்�ககணட கொ்்ளகள் 
மகொபத்துடன் சிலிர்த்�ன. அவர்க்்ள 
ம ந ொ க கி ப்  ப ொ ய் ந் � ன.  எ ங கு ம் 
புழுதி கி்ளம்பியது. இ்்ளஞர்கள் 
தநஞ்ச நிமிர்த்தி நின்ைொர்கள். 
கொ்்ளகள் �ஙகள் தகொம்புக்்ளத் 
� ் ர ் ய த்  த � ொ டு வ து ம ப ொ ல த் 
�ொழ்த்திப் மபொருககுத் �யொரொயின. 
அ�்னக கணட இ்்ளஞர்கள் சிலர் 
கலஙகினொர்கள். கொ்்ளகள் மீது 
பொய்ந்�வர்கள் பலர் கொயப்படடொர்கள், 
ஐமயொ என்று க�றினொர்கள். அப்மபொது 
�்லவன் நீலமைணி்யப்மபொன்ை 
நி ை த் ் � க த க ொ ண ட  நீ ண ட 
ம�ொ்்ளயு்டய கொ்்ளயின் மமைல் 
பொய்ந்�ொன். அ�ன் கழுத்்� இறுகப் 
பற்றினொன். அது�ொன் அவனின் 
மைன்� க தகொள்்்ள தகொணட 
கன்னியின் தபற்மைொர் வ்ளர்த்� கொ்்ள. 
அது சினத்துடன் பொய்ந்ம�ொடியது. 
கழுத்்�ப் பற்றிய ்கக்்ள மமைலும் 
இறுககி, கொ்்ளககு மநொதவடுககும்படி 
அஙகும் இஙகும் இழுத்து நீணட மநரம் 
அ�்ன அ்லககழித்�ொன். கொ்்ளயொல் 
�ொககுப் பிடிகக முடியவில்்ல. அது 
க்்ளத்துவிடடது. மிகவும் வருத்�முற்று 
அடஙகியது.

அந்�க கொ்்ள படட மவ�்ன்யக 
கணடவர்கள் இருக்கக்்ள விடடு 
எழுந்து நின்ைொர்கள். கொ்்ளயின் 
தசொந்�ககொரர்கள் அந்� இ்்ளஞன் 
அ�்ன அடககிக தகொணடிருப்ப�ற்கொக 
மைகிழ்ச்சிய்டவ்� விடுத்து ஏமனொ 
அவன்மமைல் ப்க்மை பொரொடடினொர்கள்.

“சரி, சரி இனித் �ணணு்மை வொத்தியம் 
ஒலிககடடும்” என்று தபணணின் 
சு ற் ை த் � வ ர் க ள்  கூ றி ன ொ ர் க ள் . 
கொ்்ள்ய அடககிய இ்்ளஞனின்  
க ரு ் மை ய ொ ன  உ ட லி ் ன யு ம் , 
தி ண் மை ய ொன  ம � ொள்க ் ்ள யு ம், 
அவனின் திை்மை்யயும், கொ்்ளமயொடு 
தபொருதிய �ன்்மை்யயும், அவமனொடு 
மசரப்மபொகின்ை அழகிய தபணணின் 
தமைன்்மையொன ம�ொள்க்்ளயும் பொரொடடி 
குர்வக கூத்�ொடி மைகிழலொம் வொருஙகள் 
என்று உைவினர்கள் அ்ழத்�ொர்கள். 
எல்மலொரும் எழுந்து குர்வக கூ த்்�க 
கொணப�ற்கொகச் தசன்ைொர்கள். 

(“இ்்ளஞர்கம்ள! இ�ற்கு முன்னரும் 
தகொல்மலறு�ழுவி எத்�்னமயொமபர் 

கொ்்ளகளின் கழுத்துககளிமலமய 
� ங கி த்  து ன் ப ப் ப ட ட ் மை ் ய க 
க ண டி ரு ந் து ம் கூ ட ,  இ ன் ன மு ம் 
தகொல்மலறு �ழுவச்தசொல்கின்ைொர்கம்ள 
இந்� இ்டயர் குல மைககள். இவர்கள் 
அறியொ்மை மிகுந்�வர்கள் �ொமன!” என்ை 
புலவரின் அறிவு்ரக கூற்றும் பொடலில் 
உள்்ள்மை்யக கொணலொம்)

இந்�க கொடசி்ய எழிலுைககூறுகின்ை 
பொடல் வருமைொறு:

கணணகன் இருவிசும்பில் க�ழ்தபயல் 
கலந்துஏற்ை
�ணநறும் பிடவமும், �வழ்தகொடித் 
�்ளவமும்
வணணவண ம�ொன்றியும் வயஙகிணர்க 
தகொன்்ையும்
அன்ன்வ பிைவும் பன்மைலர் து்�யத்
�்ழயும் மகொ்�யும் இ்ழயும் என்றி்வ
்�இனர் மைகிழ்ந்� தி்்ளஇ வி்்ளயொடும்
மைடதமைொழி ஆயத்�வருள் இவள்யொர் 
உடம்மபொடு
என்உயிர் புககவள், இன்று?
ஓ ஓ! இவள், தபொருபுகல் நல்மலறு 
தகொள்பவர் அல்லொல்
திருமைொதமைய் தீணடலர் என்று கருமைமைொ
எல்லொரும் மகடப அ்ைந்து எப்தபொழுதும்
தசொல்லொல் �ரப்பட டவள்
தசொல்லுக! பொணிமயம் என்ைொர், அ்ைக 
என்ைொர், பொரித்�ொர்
மைொணி்ழ ஆைொகச் சொறு.
சொற்றுள் தப்டயன்னொர் கணபூத்து, 
மநொககு வொதயல்லொம்
மி்டதபறின் ஏரொத் �்கத்து.
�்கவ்க  மி்சமி்சப் பொயியர் 
ஆர்த்து, உடன்
எதிர்எதிர் தசன்ைொர் பலர்.
மகொ்லமைலி சி்லதசறி தசயிர்அயொ 
சினம்சிைந்து
உருத்து எழுந்து ஓடின்று மமைல்
எழுந்�து துகள் ஏற்ைனர் மைொர்பு
கவிழ்ந்�ன மைருப்பு கலஙகினர் பலர்
அவருள். மைலர்மைலி புகல்எழ அலர்மைலி 
மைணிபு்ர நிமிர்ந்ம�ொள் பி்ணஇ
எருத்ம�ொடு இமிலி்டத் ம�ொன்றினன், 
ம�ொன்றி
வருத்தினொன் மைன்ை, அவ மவறு.
ஏதைவவம் கொணொ எழுந்�ொர் எவன்தகொமலொ
ஏறுந்ட நல்லொர் ப்க?
மைடவமர, நல்லொயர் மைககள் தநரு்ந
அடமலற்று எருத்து இறுத்�ொர்க கணடும், 
மைற்று இன்றும்
உடமலறு மகொள்சொற்று வொர்!
ஆஙகினித்,
�ணணு்மைப் பொணி �்ளரொ� எழூஉக
பணண்மை இன்சீர்க குர்வயுள், 
த�ன்கணணித்
திணம�ொள், திைல்ஒளி, மைொயப்மபொர், 
மைொமமைனி
அந்துவர் ஆ்டப் தபொதுவமனொடு, ஆய்ந்�
முறுவலொள் தமைன்ம�ொள் பொரொடடிச். 
சிறுகுடி
மைன்ைம் பரந்�து உ்ர!
(கலித்த�ொ்க, முல்்லககலி பொடல் இல: 
2 பொடியவர்: நல்லுருத்திரனொர்)

rl;lj;juzp> ghLk;kPd; 

R.=fe;juhrh

த க ொ ண டி ரு ந் � து .  யு த் � த் தி ன் 
மகொரவடுகக்்ள இப்மபொதும் இவவீதியில் 
கொணமுடியும். வொல்ககடடுசந்தியிலிருந்து 
த�ற்மக �ொமை்ரப்பூச் சந்திவ்ரயொன 
2.6 கிமலொமீற்ைர் வீதி 3 அடி உயரத்திற்கு 
உ ய ர் த் � ப் ப ட டு  மு ழு ் மை ய ொ க 
அபிவிருத்தி தசய்யப்படமவணடியது 
உடனடி அவசரத்ம�்வயொக உள்்ளது. 
மமைற்படி �ொமை்ரப்பூச் சந் திககும் 
வொல்கடடுச் சந்திககும் இ்டயிமல�ொன் 
கடுககொமு்னககு்ளம் ஊடறுககிைது.

யு த் � த் தி ன ொ ல்  ப ொ தி க க ப் ப ட ட 
பி ர ம � ச ங க ளி ன்  உ ட க ட ட ் மை ப் பு 
அபிவிருத்திகள் த�ொடர்பொக கடந்� 8 
வருடஙகளில் மில்லியன் கணககில் 
நிதி ஒதுககீடு தசய்யப்படட�ொகப் 
பத்திரி்ககளில் தசய்திகள் தவளிவந்�ன. 
அப்படியொனொல் உள்நொடடு யுத்�ம் ்மையம் 
தகொணடிருந்� இந்� 4.8கிமலொமீற்ைர் 
நீ்ளமைொன வீதி கச்மசரி திடடமிடல் 
உத்திமயொகத்�ர்க்ளொலும், பொரொளுமைன்ை 
உறுப்பினர்க்ளொலும் கவனிககப்படொ�து ஏன் 
என்பது த�ரியவில்்ல.

மைடடகக்ளப்பு மைொவடடத்தின் த�ற்கில் 
எ ழு வ ொ ன் க ் ர யி ல்  க ொ த் � ொ ன் கு டி , 
ஆ ் ர ய ம் ப தி ,  க ளு வ ொ ஞ சி க கு டி 
என  மூ ன் று  பி ர ம � ச த ச ய ல ொ்ள ர் 
பிரிவுகளும் படுவொன்க்ரயில் மூன்று 
பி ர ம � ச த ச ய ல ொ ்ள ர்  பி ரி வு க ளு ம் 
இருககின்ைன. மமைலும் படுவொன்க்ர 
90 வீ�மைொன நிலப்பிரம�சத்தி்னக 
தகொணடுள்்ளது. எனினும் �ரம்மிகக 
ஒ ரு  வீ தி யி ன் ் மை  க ொ ர ண மை ொ க 
இப்பிரம�சம் தபருமை்ளவு அபிவிருத்திகு 
ன்றிககொணப்படுகின்ைது. இம்மூன்று 
பிரம�ச தசயலொ்ளர் பிரிவுகளினதும் 
மைககள் த�ொ்க பின்வருமைொறு. 2013ம் 
ஆணடுபுள்ளிவிபரத்தின்படி

மபொரதீவுப்பற்று (தவல்லொதவளி) –43598

படடிப்ப்்ள(மைணமு்னத�ன்மமைற்கு)–26469

வவுணதீவு (மைணமு்னமமைற்கு) - 30205

அணண்ளவொக ஒருலடசம் மைககள் 
த�ொ்கயி்ன உ்டய இப்பிரம�சத்தி்ன 
அரசியல் வொதிகளும் அதிகொரிகளும் 
மைொற்ைொந் �ொய் மைனப்பொன்்மையுடன் 
ப ொ ர் க கி ன் ை ன ர்  எ ன் ப � ற் கு 
மைணற்பிடடிசந்திககும் �ொமை்ரப்பூச் 
சந்திககும் இ்டயிலொன 4.8 கிமலொமீற்ைர் 
நீ்ளமைொனவீதி �ற்மபொதும் ஒரு சொன்ைொக 
திகழ்கின்ைது.

அ ண ண ்ள வ ொ க  ஒ ரு ல ட ச ம் 
மை க க ள்  த � ொ ் க யி ் ன  உ் ட ய 
இப்பிரம�சத்தி்ன அரசியல்வொதிகளும் 
அ தி க ொ ரி க ளு ம்  மை ொ ற் ை ொ ந் � ொ ய் 
மைனப்பொன்்மையுடன் பொர்ககின்ைனர் 
எ ன் ப � ற் கு  மை ண ற் பி ட டி ச ந் தி க கு ம் 
�ொமை்ரப்பூச் சந்திககும் இ்டயிலொன 
4.8கிமலொமீற்ைர்  நீ்ளமைொன வீதி �ற்மபொதும் 
ஒரு சொன்ைொகத்திகழ்கின்ைது. சமூகச் 
தசயற்பொடடொ்ளர்கள் இவவிடயமைொக 
வி்ரந்து தசயற்பட மவணடியுள்்ளது.

£kÁõßPøµø¯ 
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gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 17
juk; 11 - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk;

- kl;Lefu; Atd; -

gapw;rp nra;Nthk;

xt;nthU tpdhTf;Fk; rupahd tpilia vOjp mDg;Gk; Kjy; 
%d;W  ntw;wpahsu;fSf;Fg; guprpy; toq;fg;gLk;.
KbTj; jpfjp : 03.01.2019.

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

nkhop tsk;;   - tpil
 nkhop tsk;;; vd;w jiyg;gpy; Nfl;fg;gl;l tpdhf;fSf;Fupa tpil

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

01. ney;ypd; ,isaJ ehw;W vd;gJ Nghy gidapd; ,isaJ
 (1) tlyp (2) fd;W (3) Fl;b (4) ehw;W

02. mwpQu; $l;lj;ijf; Fwpf;fg; gad;gLk; nghUj;jkhd nrhy;
 (1) mzp (2) $l;lk; (3) mit (4) jpus;

03. murpay;> tpisahl;L Kjypa ehl;Lelg;Gf;fis vLj;Jf;fhl;l 
   tpj;jpahrkhd Kiwapy; ieahz;bAld; fhl;^d; glq;fisg; 
   gj;jpupiffspy; tiutu;;. ,q;F fhl;^d; (Cartoon) vd;gijf; 
   Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;
 (1) Nfypr; rpj;jpuk;  (3) ieahz;br; rpj;jpuk;  
 (2) fspr; rpj;jpuk;  (4) tiuGf; Nfhl;Lr; rpj;jpuk;

04. fpilg;gjw;fupa nghUs;fis xt;nthU ehLk; kpA+rpaj;jpy; itj;Jg; 
   ghJfhg;gJ toikahdjhFk;. ,q;F kpA+rpak; (Museum) vd;gijf; 
   Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;
 (1) Njrpa Rtbfs; $lk; (3) ghJfhg;G mikr;R
 (2) nghJ E}yfk;  (4) mUq;fhl;rpafk;

05. miyaiyaha; kf;fs; $l;lk;
 (1) jpuz;ldu; (2) jpuz;lhu; (3) jpuz;lJ (4) jpuz;ld

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

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

07. gpd;tUtdtw;Ws; mfr;Rl;L
 (1) md;G (2) vJ  (3) mJ  (4) mf;fhyk;

08. gpd;tUtdtw;Ws; mftpdh
 (1) tUtPuh (2) NghtPNuh (3) Vd;  (4) nra;thNd

09. gpd;tUtdtw;Ws; Ntw;Wik cUG Vw;fhj nrhy;
 (1) kfid (2) kfNd (3) kfdhy; (4) mg;ghTf;F

10. kdj;jpy; ey;y vz;zq;fis cUthf;Fq;fs;. ,jpy; ‘,y;’ cUG 
   czu;j;JtJ
 (1) Vohk; Ntw;Wik  (3) Ie;jhk; Ntw;Wik 
 (2) Mwhk; Ntw;Wik  (4) ehyhk; Ntw;Wik

11. gpd;tUtdtw;Ws; Ntw;Wik cUG Vw;w nrhy;
 (1) kf;fhs; (2) jk;gP  (3) kfNd (4) mg;ghthy;

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

13. gpd;tUtdtw;Ws; Njhd;wy; tpfhuk; ,lk;ngw;w Gzu;r;rp
 (1) tlGyk; (2) fhw;rl;il (3) Gdpj jyk; (4) jiyf;ftrk;

14. gpd;tUtdtw;Ws; jpupjy;; tpfhuk; ,lk;ngw;w Gzu;r;rp
 (1) tlGyk; (2) fhw;rl;il (3) Gdpj jyk; (4) jiyf;ftrk;

15. gpd;tUtdtw;Ws; jpupjy;; tpfhuk;   ,lk;ngwhj Gzu;r;rp
 (1) NgRq;fpsp (2) fhw;rl;il (3) Ml;gjpT (4) khq;fdp

,urhadg; gpizg;Gfs;

%yf mDf;fs; cWjp epiyia miltjw;fhf mtw;wpd; tYtsT 

Xl;bYs;s ,yj;jpuid ,oj;jy; my;yJ Vw;wy; my;yJ gq;fpLtjd; %yk; 

cUthFk; mad;fs; my;yJ mZf;fspilNa Vw;wgLk; ftu;r;rp tpir  

,urhadg;gpizg;G MFk;. 

,g;gpizg;G ,U tifg;gLk;. 

1. mad; gpizg;G

2. gq;fPl;LtYg;gpizg;G

mad; gpizg;G
mZf;fspilNa ,yj;jpud;fs; ,lkhw;wg;gLtjdhy; Neu; kiw mad;fs; 

cUthf;fg;gl;L mt;tad;fspilNa Njhd;Wk; typikahd epiykpd; 

ftu;r;rpapdhy; Njhd;Wk; gpizg;G mad; gpizg;G mad;gpizg;G my;yJ 

kpd;tYg;gpizg;G MFk;.

Example- NaCl

gq;fPl;LtYg;gpizg;G 
mZf;fs; jkf;fpilNa ,yj;jpud;fisg; gq;fpl;Lf;nfhs;tjd; 

%yk; tpOkpa thA ,yj;jpud; epiyaikg;ig ngw;Wf; nfhs;Sk;. 

,t;tpU mZf;fSf;fpilNa ,yj;jpud; gq;fPl;Lf; nfhs;tjhy; 

mt;tZf;fSf;fpilNa Vw;gLk; gpizg;G gq;fPl;LtYg;gpizg;G MFk;.

Example-F2,  H2,  O2,  N2

gpd;tUk; tpdhf;fSf;F tpil jUf.

1. LiO2   (……………………)
2. H2O  (……………………)
3. MgS  (……………………)
4. CCl4  (……………………)
5. CaCl2  (……………………)
6. KF  (……………………)
7. CH4  (……………………)
8. NH3  (……………………)
9. NaCl  (……………………)
10. HCl  (……………………)

nts;sp> brk;gu;; 14, 2018 ,jo; - 43 tpdhf;fSf;fhd tpilfs;

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

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

3. ,urhadg; gpupifj;jhf;fk;.

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

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

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

,urhadj; jhf;fq;fs; - R.N.Rmutpe;j; -
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குமைொர த�ய்வ இரணடொம் நொள் சடஙகு
---------------------------------------------------
இரணடொம் நொட சடஙகு த�ொடஙகுமுன்னர் 
உத்தியொககளுககுரிய �ொ்ளத்்�க

தகொடடில் வொசிப்பர். உத்தியொககள் 
என்பவர்கள் அக குழுவில் இைந்� �ொய், 
�ந்்�, �ந்்�யின் �ந்்� ஆகிய 
முன்மனொர்க்ளொவர். இ�்ன நொம் 
இைந்�  முன்மனொர்  வணககம் எனலொம். 
உருவம் தபற்ை த�ய்வகமகொடபொடுகள்  
உருவொகுமுன்னர் இம் முன்ம னொர்  
வணககமமை  பூர்வீக  குடிகளிடம் இருந்�ன 
என  மைொனிடவியலொ்ளர் நிறுவியுள்்ளனர். 
ஆவி வடிவினரொகிய   இம்முன்மனொர்கள் 
கப்புகனொர்மீது வந்து வில், அம்பு எடுத்து 
ஆடுவொர்கள்,மைொரி அம்மைன் கொளி அம்மைன் 
மைனி�ர்  உடலில் இடம் தகொள்வதுமபொல 
இந்� உத்தியொககளும் மைனி�ர் உடலில் 
இடம்தகொணடு  ஆடுவர், மபசுவர்.  உத்தி  
என்ப�ற்கு  கன்னடத்தில் அர்த்�ம் 
மமைமல  என்ப�ொகும். மமைமல மபொய் விடட  
ஆத்மைொககள்  என்ை  தபொருள்பட  இவர்கள் 
உத்தியொககள்  என அ்ழககப்படுகிைொர்கள். 
இவர்கள் வில் அம்புடன் அபிநயித்து ஆடு�ல் 
நொடகத் �ன்்மையு்டய�ொயிருககும். 
அவர்கடகுரிய பொடல் பின்வருமைொறு:

�ொ உடயப்பொ கமைகமைம�ொ
பணமை்ளம�ொமய. கமைந்தி ஜய்ய்ய் நொம�ொ

ஒ ஓ ஒ நகமைணொய் V−
 பந்ம�ொமவ பந்� ம�ொமவ

 ம�ொப்பொரம் தபொடி தபொந்ம�ொ
 கமைலவுடடியமைம�ொ மய.

 கமைந்தி ஜய்ய்ய்.நொம�ொ நகமைணொய்.
உயவில்லம் பொணனி வில்லம் பொணனி 

தும்பி� வலணடொய் பயவிடட வலணடொய்
விறு�ொ விறு�ொடியம�ொமய.

கமைந்தி ஜய்ய்ய் நொம�ொ. நகமைணொய்

இப்பொடல்பொடிக தகொடடு அடிக க 
உ த் தி ய ொ க க ள்  த � ய் வ க க ொ ர ரி ல் 
பிரசன்னமைொவொர்கள்.  பிரசன்னமைொனதும்  
அஙகுள்ம்ளொர்  அவர்க்்ள �ம் முமனொ்ரக  
கணட உணர்வுடன் வணஙகுவர்.

 உத்தியொககள்( இைந்� முன்மனொர்) 
பிரசன்னமைொகி ஆடினொல்�ொன் ஏ்னய  
த�ய்வஙகள் ஒழுஙகொக வரும் என்பது 
இவர்கள் நம்பிக்க, �மைது முன்மனொ்ரப் 
மபொல அம்பு, வில் எடுத்து மவட்ட ஆடும் 
தசய்்கயி்ன இவர்கள் தசய்வ்� இஙகு 
நொம் கொணமுடிகிைது. இைந்� �ம் முன்மனொர் 
வருவர் என்ை நம்பிக்கயில்  அவர்களுககு 

மைகுடம் க்ல இலககிய வடட மைதிப்பொர்ந்� 
்மைககல் தகொலினின் ஒருஙகி்ணப்பில் 
விரிவு்ரயொ்ளர் பொலசிஙகம் சுகுமைொரின் 
“ஒரு ம�வ்�யின் சிைக்சப்பு" கவி்� 
நூல்தவளியீடும் அவரின் அன்பொன 
ஆருயிர் மைகள் அனொமிகொவிற்கொன 
நி்னவுப் மபரு்ரயும் “அரஙகம்” வொர 
இ�ழின் ஆழிப்மபர்லயின் அனர்த்� 
மீத்ளழு்க கொதணொளி கொடசிப்படுத்�லும், 
அத்துடன் ஆழிப்மபர்ல அவலஙக்்ள 
துலொம்பரமைொககிய ஓவியர் குலரொஜின் 
ஓவியககணகொடசியுதமைன க்ல சஙகமிப்பு 
நிகழ்வொக அனொமிகொஞசலி நிகழ்வு 
மைடடகக்ளப்பில் ஆழிப்மபர்ல அனர்த்� 
நி்னமவந்�ல் தினமைன்று(26-12-2018) 
நிகழ்ந்ம�றியது .

இந்நிகழ்விற்கொன வரமவற்பு்ரயி்ன 

uFjh];  rz;Kfehjd;

விருப்பமைொன உணவுப் தபொருடக்்ள  
மகொவிலுககுக தகொணடு தசல்வர். 
இன்தனொருவரின் உடலிற் பிரசன்னமைொகி  
ஆடும் அந்� முன்மனொரும்  �ம் பு�ல்வர் 
அல்லது  மபரர்கள் �மைகதகன  ச்மைத்துக 
தகொணரும் உணவுக்்ள உணடு மைகிழ்ந்து  
உைவொடி சந்�தி்ய ஆசீர்வதித்துச்தசல்வர்.

பிரொமைணீய  பிதிர்ச் சடஙகு வரமுன்னர்  
நம் முன்மனொர் மைத்தியில் வழககிலிருந்� 
பிதிர்ச்சடஙகு இதுவொக இருககலொம்.

இைந்�வர்கள் இைககவில்்ல நம் அருகில் 
வொழ்கிைர்கள், நமைககு வலி்மை �ருகிைொர்கள் 
என்ை நம்பிக்கமய பூர்வீக குடிகளிடம் 
இருந்�ன. கடவுள் மகொடபொடு வருமுன்னர் 
பூர்வீகக குடிகள் ஆவிக்்ளமய  வணஙகினர்  
என்ப�்ன  மைொனிடவியலொ்ளர்கள் �ம் 
ஆய்வுகள் மூலம் நிறுவியுள்்ளனர்.

அப்புரொ�ன ஆவியுலக மகொடபொடும்  
அ�்ன ஒடடிய  வழிபொடுமைொன 
இச்சடஙகு இன்றும் மைடடகக்ளப்பின் 
பூர்வீக குடிகளிடம்  கொணப்படுகின்ைன,  
உலக சமைய வரலொற்றில் ஆவியுலகக 
மகொடபொடடின் எச்ச தசொச்சஙக்்ள  
மைடடகக்ளப்பின் சில வழிபொடடுமு்ைகளில் 
இன்றும்  இஙகு கொணகிமைொம். இது பற்றிய 
மைொனிடவியல் ஆய்வுகள் இன்னும் இஙகு 
ந்டதபைவில்்ல

இரணடொம் நொள் சடஙகு
------------------------------------------------------
இரணடொம் சடஙகன்று மு�ல் நொள் 
்வத்� மை்ட க்லககப்படடு புதிய 
மை்ட ்வககப்படும்.மீணடும் சுவொமி 
அபிமஷகம் தசய்யப்படும். ஆலத்தி 
த�ய்வம் அன்று வரொது. உத்தியொககள் வந்து 
தசன்ை�ன்பின் கப்புகர்கள் (பூசொர்மைொர்) மீது 
குமைொரக்ல, அம்மைன் க்ல, த�வுத்�ன் 
த�ய்வம், கொடடுத்த�ய்வம், தசம்பகனொடசி, 
தபய்யனொடசி, கடற்பகுதி மைொைொ, பணிகக 
மைொைொ, வ�ன மைொைொ, படடொணி, புள்ளிககொரன் 
ஆகிய த�ய்வஙகள் வந்து  தவளிப்படும். 

ஒவதவொரு த�ய்வத்திற்கும், ஒவதவொரு 
வி�மைொன தகொடடும், ஒவதவொரு வி�மைொன 
"மவட பொ்ஷ” என அ்ழககப்படும்  
பொ்சயில்  அ்மைந்� பொடலும் உணடு. 
(இப்பொடலும், தகொடடு அடித்�லும், 
பரம்ப்ரயொகப் பழககப்படுகிைது. கடற்பகுதி 
என்னும் த�ய்வம் �மிழ் பொ்ஷயில் மைொநீலி 
என்றும், மவடபொ்ஷயில் ்வதீமுந்� 
தகனமவொ என்றும் அ்ழககப்படுவ�ொக 
இவர்கள் கூறினர்.

ஏழொம் சடஙகுவ்ர த�ொடர்ந்து இவவணணம் 
சடஙகுகள் ந்டதபறும்.

அமயொத்தியொய, மைொந்திய, மைனமுந்�, 
குருவிலிமுந்�, எரிகணுமுந்� ஆகிய 
த�ய்வஙகள் கூடொ� மநொய்க்்ளக 
தகொடுககும் த�ய்வஙக்ளொகும். இ்வகளும் 
தவளிப்படடு வில், அம்பு எடுத்து 
வி்்ளயொடும். இவற்றிற்குப் பை்வகள் 
என்று தபயர். ஆடகளுககு வருத்�ம் ஏற்படின் 
பை்வ ம�ொஷம் என அ்ழககப்படும்.

இந் � க குமைொர க்லத் த�ய்வம் 
இந்மநொய்க்்ளத் தீர்ககும் த�ய்வம் ஆகும்."

நொடகத் �ன்்மை வொய்ந்� இறுதிநொள் சடஙகு
-------------------------------------------------------------
இறுதிச் சடஙகு மிக நொடகத் �ன்்மை 
தபொருந்திய சடஙகொகும்.

இறுதிச் சடஙகிற்கு மு�ல் நொளிரவு வினொசகப் 
பொ்ன (வினொயகப் பொ்ன) எழுந்�ரு்ளப் 
பணணுவர். (எழுந்துவர) அன்று இரவு 
பலகொரம் வடிககும் த�ய்வம் வந்து முற்படும். 
அ�ற்குப் பலகொரம் வடிப்பர். அந்மநரம் 
தமைொடடொககுத் த�ய்வம் என்தைொரு த�ய்வம் 
முற்படடு பலகொரம் வடிககும். மைொ்வப் பிரடடி 
அ�்னப் பலகொரமைொக ஆடகள் பணண 
இத்த�ய்வம் ஆடிவந்து பலகொரத்்� வொஙகி 
எணதணய்ச் சடடிககுள் மபொடும்.
 பலகொரம் தவந்து தகொணடிருக்கயில் 
ப�த்திற்கு வந்�தும் அத்த�ய்வம் வந்து 
அ்�க ்கயொல் எடுத்துக தகொணடு 

தசன்று மை்டயில் ்வத்துக குமைொரருககு 
எடடிக தகொடுககும். மூன்று பலகொரம் இப்படி 
வடித்�பின் ஏ்னய பலகொரஙக்்ள ஆடகள் 
வடிப்பர். அ�ன்பின் இரவு 3 1/2 மைணிககு 
வினொசகப் பொ்ன்ய 2ம் கடடொடியும், 
இன்தனொரு பொ்ன்ய 8ம் கடடொடியும் 
தபணகள் அணியும் மச்ல உடுத்திக 
தகொணடு மகொயி்லச் சுற்றித் �ொஙகிக 

தசல்ல, மு�லொம் கடடொடி குமைொரத�ய்வம் 
முற்படடு ஆடிச் தசல்வொர். அவர் இரணடு 
கம்புக்்ளக குறுககொக �ர (X) வடிவிற் 
பிடித்துக தகொணடு பொ்ன தகொணடு 
தசல்பவர் முன் ஆடிச்தசல்வர். (முருகன் 
மவடர்ககு வள்ளி்யத் திருமைணம் தசய்யக 
கிழவனொகக கம்பு ஊன்றி ஊன்றி வந்�்� 
ஞொபகப்படுத்�மவ இக கம்பி்னப் பிடித்து 
ஆடுவ�ொக ஒரு பூசகர் த�ரிவித்�ொர்). 
"எல்லொ இடஙகளுககும் 2 கம்புக்்ளயும் 
தகொணடு தசல்வொர். எல்லொ இடஙகளுககும் 
அவவிரணடு கம்புகளுமமை கொவலொக 
இருககும். பின்பு பொ்ன தபொஙகும் மநரம் 
பொ்ல ஒப்தபடுகக குமைொர த�ய்வம் மீணடும் 
வரும். அத்ம�ொடு இரவு நிகழ்ச்சி முடிவ்டயும். 
இறுதிச் சடஙகு பகல் மநரத்திமலமய 
ந்டதபறும். இச்சடஙகன்று மைொைொத் த�ய்வம் 
கப்புகனொரில் முற்படும். மைொைொத் த�ய்வம் 
மவட்ட ஆடும் த�ய்வமைொகும். இத்த�ய்வம்  
மபொல உருகதகொணடு   ஆடுபவர்கள்  
இறுதிச் சடஙகன்று தசய்யும் தசய்்ககளும், 
அ�மனொடி ஒடடிய நிகழ்ச்சிகளும் மவடர்கள் 
�மைது புரொ�ன வொழ்க்க்ய நடித்துக 
கொடடுகிைொர்கம்ளொ என்று ஐயுறும் வணணம் 
நொடகத் �ன்்மையு்டய�ொயிருககும்.

இறுதிச் சடஙகன்று மைொைொத் த�ய்வம் 
முற்படுபவர் ஏறி வி்்ள யொடுவ�ற்தகன 
ஓர் உயரமைொன பந்�ல் அ்மைககப்படும். 
15 அல்லது 20 அடி உயரமைொன�ொக 
அ்மைககப்படடு உச்சியில் இருவர் ஏறி 
நின்று ஆடும் வ்கயில் உச்சியில் 
கம்புகள் பரவிப் பரவி அ்மைககப்படும். இரு 
புைமும் இருவர் ஏறிப்மபொகும் வ்கயில் 
ஏணிமபொல பதிதனொரு விடடஙகள் 
அ்மைககப்படும். பந்�லின் உச்சியில் 3 

மைகுடம் ஆசிரியர் திரு வி.்மைககல் 
தகொலினும் �்ல்மையு்ரயி்ன மூத்� 
ஊடகவியலொ்ளர், அரஙகம் ஆசிரியர் திரு 
பூ.சீவகனும் பிர�மை அதிதி உ்ரயி்ன 
மைடடகக்ளப்பு மைொநகர ச்ப மு�ல்வர் 
தகௌரவ திரு.தி. சரவணபவனும் சிைப்பு 
அதிதி உ்ரயி்ன கடற்தைொழில், நீரியல் 
வ்ள, கிரொமிய தபொரு்ளொ�ொர விவகொர 
அ்மைச்சின் பணிப்பொ்ளர் கலொநிதி 
சதீஸ்குமைொர் சிவலிஙகமும் நிகழ்த்தினர். 

நூலின் மு�ற்பிரதியி்ன ம�னுகொ மைற்றும் 
துவொரகொவிடமிருந்து மைடடகக்ளப்பு �மிழ்ச் 
சஙகத்�்லவர் ்சவப்புரவலர் திரு வி. 
ரஞசி�மூர்த்தி தபற்றுகதகொணடொர். 
நூல் அறிமுகவு்ரயி்ன சிமரஷ்ட 
விரிவு்ரயொ்ளர் திருமைதி பிரிய�ர்சினி 
தஜகதீஸ்வரன் நிகழ்த்தினொர். இந்நிகழ்மவொடு 

இ்ணந்�வ்கயில் கலொநிதி த�. 
பிரதீபனொல் "ஈழத்�மிழர் பணபொடடில் �மிழ் 
எனும் புதிய இ்சககருவி" பற்றிய ஆய்வு்ர 
அனொமிகொ நி்னவுப் மபரு்ரயொக 
கொதணொளிகொடசிகளுடன் மிகச்சிைப்பொன 
வ ் க யி ம ல  நி க ழ் த் � ப் த ப ற் ை து . 
ஓ வி ய ர்  அ றி மு க வு ் ர யி ் ன 
சிமரஷ்டவிரிவு்ரயொ்ளர் க லொநிதி 
சிவரடணம் சுந்�ரம்பிள்்்ள ஓவியரின் 
நுடபஙக்்ள அலசி ஆரொய்ந்து ஆழ்ந்�கன்ை 
ஆய்வு்ரயொகவும் நிகழ்த்தினொர். 

அனொமிகொஞசலிககொன கவி�ொஞசலியி்ன 
கவி�ொயினிக்ளொன அழகு திலகொ 
மைற்றும் திருமைதி சு�ொகரி மைணிவணணன் 
ஆகிமயொர் அழகு கவி்�களூடொக 
நிகழ்த்தினர். இந்நிகழ்வி்ன மமைலும் 
தமைருகூடடி இ்சயொல் உணர்வூடடும் 
வ்கயில் பொலசுகுமைொர் ஐயொவின் அன்புச் 
சமகொ�ரர் பொடகர் திரு பொ. சந்திரகுமைொர் 
இ்சயஞசலி நிகழ்த்தினொர். நிகழ்வின் 
நன்றியு்ரயி்ன தசல்வி அம்ரி�ொ 
விஜயன் அழகு �மிழிலு்ரத்�ொர். 
அனொமிகொஞசலி நிகழ்வின் ஒடடுதமைொத்� 
உண ர் த வ ழு ச் சி யு டன ொன  நி க ழ் ச் சி 
த�ொகுப்பி்ன கவிஞர் 
திரு. ஜி.எழில்வணணன் த�ொகுத்து 
வழஙகினொர்.

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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த வ லி க ொ மை ம்  - 
மைதுரொப்புர்யச் 
மசர்ந்� முஹம்மைது 
இ ஸ் மை ொ யி ல் 
மு ஹ ம் மை து 
் ப ரூ ஸ் 
( க ் ல மை க ன் 
்பரூஸ்) அகில 
இ ல ங ் க  தீ வு 
முழுவ�ற்குமைொன 

சமைொ�ொன நீ�வொனொக நீதி அ்மைச்சினொல் 
நியமிககப்படடுள்்ளொர்.

மை ொத் � ் ை  நீ � வ ொன்  நீ தி மை ன் ை 
மமைலதிக நீ�வொன் ஆர். வீ. நில்மினி 
ம க .  வி � ொ ரன  மு ன்னி ் ல யி ல் 
நொடு முழுவதுககுமைொன சமைொ�ொன 
நீ�வொனொக அவர் சத்தியப்பிரமைொணம் 
தசய்து தகொணடுள்்ளொர். மைதுரொப்புர 
முஸ்லிம் விவொகப் பதிவொ்ளரொன 
இ வ ர்,  த வ லி க மை யி ன்  ஏ ் ன ய 
பிரம � சஙகளினதும், மபொர்்வப் 
பிரம�சத்தினதும் பதில் முஸ்லிம் விவொகப் 
பதிவொ்ளரொகவும் கட்மையொற்றுகின்ைொர்.

 இவர், இஸ்மைொயில் - பீபி தஜஸீமைொ 
�ம்பதியினரின் சிமரடட பு�ல்வரும் 
அஸ்்ஸபொ வித்தியொலயம், அைபொ ம�சிய 
பொடசொ்ல என்பவற்றின்  ப்ழய 
மைொணவருமைொவொர்.
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அ வ ர் க ள்  மு ன் ் வ த் து ள் ்ள 
க ரு த் த � ொ ன் ் ை  இ ் ண த் து ப் 
பொர்கக மவணடியுள்்ளது. அவர், சில 
ஆய் வ ொ்ள ர்க ள்  சி று த � ய் வ ங க ள் 
மமைனி்ல தபறும் தபொழுது அ்வகள் 
சமைஸ்கிரு� தநறிப்படுக்கககுள் 
உ ட ப டு த் � ப் ப டு கி ன் ை ன  எ ன் ப ர் . 
உண்மையில் சிறுத�ய்வஙகள் எ்வயும் 
சமைஸ்கிரு� தநறிப்படுக்கககுள் 
உ ட ப டு த் � மு டி ய ொ து .  க ொ ர ண ம் 
ஆகமைஙகளிமலொ சிற்பசொத்திரஙகளிமலொ 
சிறு த�ய்வஙகள் பற்றிய குறிப்புககள் 
எ்வயும் இடம் தபைவில்்ல என்பது 
மைனஙதகொள்்ளத்�ககது. இவற்றில் 
இடம் தபைொ� ஒரு த�ய்வத்துககு விதி 
மு்ை ம�டு�ல் என்பது முயற்தகொம்பு 
ம�டு�லுககு ஒப்பொனது. ஒருவொறு 
ஒரு சிறு த�ய்வத்்� சமைஸ்கிரு� 
தநறிப்படுக ்க ககு உடபடுத் தும் 
தபொழுது அத்த�ய்வம் முற்றிலும் 
ஆ ல ய த் ம � ொ டு ம்  ச மை ஸ் கி ரு � 
தநறிப்படுக்கமயொடும் த�ொடர்பற்ை�ொகக 
கொணப்படுகின்ைம� ஒழிய, அது 
சமை ஸ் கிரு � தநறிப்படுக ்கயில் 
உடபடுத் �ப்படவில்்ல என்பம � 
உண்மை.'(22) எனககுறிப்படுகிைொர். 
சமைஸ்கிரு� தநறிப்படுக்கககு எதிரொன 
மபொககின் மைற்தைொரு பரிமைொணம் 
இதுவொகும்.

மமைலும் அவர், 'கணணகி அம்மைன் 
மகொயில்கள் பல புவமனஸ்வரி, 
இரொமஜஸ்வரி, மீனொடசி என்னும் 
மகொயில்க்ளொக மைொற்ைம் அ்டந்துள்்ளன. 
ஆனொல், அஙகு கணணகி அம்மைன் 
சமைஸ்கிரு� தநறிப்படுக்கககுள் 
உடபடுத்�ப்படவில்்ல என்பம� உண்மை. 
அவவொலயஙகளில் கணணகி அம்மைன் 
படிமைத்திற்குப் பதிலொக புவமனஸ்வரி 
அம்மைன் படிமைமமைொ மீனொடசி அம்மைன் 
படிமைமமைொ எழுந்�ரு்ளச் தசய்யப்தபற்று 
சமைஸ்கிரு� மைந்திரச் சடஙகுகள் 
ஆற்ைப்தபறுகின்ைன.அஙகு கணணகி 
படிமைம் மகொயிலின் தவளியில் �னியொன 
இடத்தில் ்வககப்படுகின்ைது. இ�ற்கு 
எடுத்துககொடடொக சுதுமை்ல புவமனஸ்வரி 
அம்மைன் ஆலயத்்�க குறிப்பிடலொம்.'(23) 
எனவும் குறிப்பிடுகிைொர்.

இ து  ச மை ஸ் கி ரு � மை ய மை ொக க லு க கு 
உ ள் ்ள ொ க க ப் ப டு ம்  த ப ொ ழு து 
சிறுத�ய்வஙகள் புைதமைொதுககப்படு�்லக 
குறிககிைது. இவவொறு புைதமைொதுககப்படட 
த�ய்வஙகள் பலவற்்ை ஈழத்தில் நொம் 
கணடறியலொம் மபொலுள்்ளது. எனமவ 
புைதமைொதுககப்படட த�ய்வஙகள் குறித்� 
ஆய்வு பண்டய சமூகம் மைற்றும் சமூக 
மைொற்ைம் குறித்தும் பல �கவல்க்்ள 
வழஙகககூடிய�ொக அ்மையலொம்.

ஆனொல் நல்லூரிலிருந்து மைணடூர் 

வரும் மைன்னவன் வந்�ொனடி பொடல் 
புகழ்தபற்ைது. கவியரசு கணண�ொசன் 
அந்�ப்பொட்ல இயற்றினொர் தி்ர 
இ்சத்திலகம் மக. வி. மைகொம�வன் 
இ்சய்மைத்�ொர். இந்�ப்பொடலின் மு�ல் 
அடிக்ளொக ஐந்து பல்லவிக்்ள கவியரசர் 
எழுதியிருப்பொர். இறுதி பல்லவியுடன் பி. 
சுசீலொ மைன்னவன் வந்�ொனடி எனப்பொடவும், 
மைன்னரொக ம�ொன்றும் நடிகர் திலகம் 
கம்பீரமைொக ஒரு ந்ட நடந்துவருவொர்.

இந்�ப்பொடொ்ல பொடுவ�ற்கு �ொன் நீணட 
பயிற்சி எடுத்துகதகொணட�ொக  பி. சுசீலொ 
தசொல்லியிருககிைொர். இந்�ப்பொடல் 
கொடசிககொன படப்பிடிப்பு அபிநயம் 
த�ொடர்பொன சித்திரிப்பில் மநர்ந்� 
சிககல்களினொல், பல �ட்வகள்  மீணடும் 
மீணடும் எடுககப்படட�ொகவும்,  நடு இரவு 
வ்ரயில் படப்பிடிப்பு நடந்��ொகவும் 
பத்மினி தசொல்லியிருககிைொர்.

இன்று நொம் டிஜிடடல் யுகத்தில் 
வொழ்கின்மைொம். கடந்� நவம்பர் மைொ�ம் 
29 ஆம் திகதி உலதகஙகும் தி்ரககு 
வந்துள்்ள சஙகரின் இயககத்தில் 
தஜயமமைொகனின் வசனத்தில், ஏ.ஆர்.
ரஹமைொனின் இ்சய்மைப்பில்  சூப்பர் 
ஸ்டொர் ரஜினிகொந்த் - எமி தஜகசன் 
நடிப்பில் வந்துள்்ள 2. 0 (ரூ தபொய்ன்ட 
சீமரொ) தி்ரப்படத்தின் த�ொடககவிழொ 
2015 டிசம்பரில்�ொன் நடந்�து. சுமைொர் 
மூன்று ஆணடுகள் �யொரிப்பிலிருந்� 
இந்� படத்தின் தசலவு 600 மகொடி என 
மைதிப்பிடப்படுகிைது. 3டீ தகமைரொவினொல் 
எடுககப்படட இந்�ப்படத்தில் வரும்   
"எந்திரமலொகத்து சுந்�ரிமய" பொட்ல 
இதுவ்ரயில் ஐந்து மில்லியன் ரசிகர்கள் 
மகடடுள்்ள�ொக ஒரு புள்ளிவிபரம் 
கூறுகிைது. இந்�ப்பொட்ல 1980 இல் 
கவிப்மபரரசு ்வரமுத்துவுககு பிைந்� 
மைகன்  மை�ன் கொர்ககி எழுதியிருககிைொர். 
இ ந் � ப் ப ொ ட ் ல  க ட ந் �  சி ல 
வொரஙகளுககுள் ஐந்து மில்லியனுககும் 
மமைற்படட மைககள் மகடடுள்்ளனர். 
ஆனொல், எவவ்ளவு கொலத்திற்கு 
இந்�ப்பொடல் மைககள் மைனதில் நிற்கும் 
என்ை மகள்வியும் இருககிைது. அன்று 
பல ஆணடுகளுககு முன்னர் தவளிவந்� 
பொடல்க்ளொன மைன்மை�லீ்ல, யொரடி 
நீ மமைொகினி,   மைன்னவன் வந்�ொனடி 
ஆகிய �்லப்புகளில் பின்னொளில் 
தி்ரப்படஙகளும் வந் துவிடடன.  
இனிவரும் கொலத்தில் எந்திரமலொகத்து 
சுந்�ரிமய என்ை தபயரில் ஒரு படமும் 
தவளியொகலொம். கொத்திருந்து பொர்ப்மபொம்!

1944 ஆம் ஆணடு தவளிவந்� ஹரி�ொஸ் 
அந்� ஆணடு தீபொவளியன்று�ொன் 
ரிலி்ஸொனது. த�ொடர்ந்து ஒமர திமயடடரில் 
133 வொரஙகள் ஓடியது. அ�ொவது மூன்று 
தீபொவளிக்்ள கணடது. சூப்பர் ்ஸடொரின் 
2.0 எத்�்ன வொரஙகள் ஓடும்?!  இதில் 
வரும் எந்திரமலொகத்து சுந்�ரிமய 
எவவ்ளவு கொலத்திற்கு ரசிகர்களின் 
தசவிகளில் ரீஙகொரிககும்...?

இ்சஞொனி இ்்ளயரொஜொ தசொல்கிைொர்: 
"எப்தபொழுது மகடடொலும் புத்�ம்புது 
பூ்வப் மபொல இருப்பம� பொடல்.  அதுமவ 
பொடலுககொன �குதியொகும்"  

இது அன்றும் தபொருந்தும் இன்றும் 
தபொருந்தும்!
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வ்ரயொன பல முருகன் மகொவில்களில் 
ச மை ஸ் கி ரு � மை ய மை ொ க க மை ொ ன து 
ம வ று வ ் க யி லு ம்  எ தி ர் 
தகொள்்ளப்படடுள்்ளது. பல மகொவில்களில் 
மவல் மூலஸ்�ொனத்தில் ்வககப்பட 
முரு கன் அரும க ்வககப்படும் 
நி்லயுடன் மைணடூர், தசல்வச்சந்நிதி 
ம ப ொ ன் ை  சி ல  ம க ொ வி ல் க ளி ல் 
சமைஸ்கிரு�மைய-பிரமைொணியமைய வழிபொடடு 
மு்ை ஏற்றுக தகொள்்ளப்படொ� நி்லயும் 
கொணப்படுகிைது. இஙகு ஆகமைச் சடஙகுகள் 
புைதமைொதுககப்படடுள்்ளன.பொரம்பரியச் 
சடஙகுகள் பின்பற்ைப்படுகின்ைன.

மைடடகக்ளப்பில் இன்றும் வழககிலுள்்ள 
ஆய�ஙகம்ள பிர�ொனமைொக அ்மைகிை 
த�ொல்வழிபொடடுக குமைொர மகொயில்களின் 
மு ன் பு ை ம்  ் வ க க ப் ப ட டு ள் ்ள 
மைரத்�ொலொன கழுமைரம் மவல் மபொன்ை 
ம�ொற்ைமு்டயம�. இ்வ இஙகு மவல் 
வழிபொடு முககியம் தபற்றிருப்ப�்னக 
கொடடுகிைது. இஙகு மைரத்திலொன மவ்ல 
கழு மைரம் எனக கூறுவர். சஙக கொல 
சொளுவன்குப்ப கல்லொலொன மவ்ல 
ஒத்��ொகமவ இஙகுள்்ள கழுமைரஙகள்-
மவல் கொணப்படுகின்ைன. கிரொன் குமைொர 
மகொவிலில் ்வககப்படடுள்்ள கழுமைரம், 
கழுககுமைொரர் என அ்ழககப்படுவதுடன் 
அ�ற்தகன �னியொன சொமியொடடமும் 
இடம் தபறுவதுணடு.

மைடடகக்ளப்பில் இன்றும் வழககிலுள்்ள 
த�ொல்வழிபொடொன குமைொர வழிபொடடில்  
மை ர த் தி ல ொ ன  ம வ ல்  ந ட ப் ப ட டு 
வ ழி ப ட ப் ப ட ப் ப டு கி ன் ை ் மை யு ம் , 
த � ய் வ ம மை றி  ஆ டு ம வ ொ ர் 
மை ர ப் த ப ொ ல் லு க ் ்ள யு ம்  சி றி ய 
இரும்பிலொன கத்திக்்ளயும் தகொணடு 
த�ய்வமைொடும் மைரபு இன்றும் நிலவுகிைது. 
ஆக, இஙகு மைர மைற்றும் இரும்பு 
ஆயு�ஙகள் ஒரு மசர வழிபொடடில் 
இடம் தபறுகின்ை�்னக கொணலொம். 
வொனமைொமை்ல அவர்கள் 'கல் கருவி 
நொகரிகம் மை்ைந்து உமலொக நொகரிகம் 
ம�ொன்றி இரணடும் கல்வயொக 
நி்லதபற்றிருந்� கொலத்தில் உமலொகக 
கருவிகளு ககும், அக கருவி்யப் 
பயன்படுத்துமவொருககும் ஏற்படட 
மைதிப்பினொல், மவ்லப் பயன்படுத்தும் ஒரு 
த�ய்வம் பண்டத் �மிழர் சிந்�்னயில் 
மைதிப்புப் தபற்ைது.' எனக குறிப்பிடடுள்்ள 
கருத்து இஙகு கவனத்தில் தகொள்்ள 
மவணடிய�ொகிைது.

அம� சமையம் மைொனிடவியலொ்ளர்கள் 
கு றி ப் பி ட டு ள் ்ள  ' ப ல் ல ொ யி ர ம் 
ஆணடுகளுககு முந்திய மைரவழிபொடும், 
மவல் வழிபொடும்' இஙகு நிலவுகிை�ொ? என்ை 
வினொ்வ எழுப்ப மவணடியவர்க்ளொக 
உள்ம்ளொம். இரணடும்  ஒமர பணபொடடுத் 
�்ளத்திற்குரியனவொ? அல்லது இரணடும் 
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கும்பொ குடம், த�ன்னம் குருத்ம�ொ்ல, 
வொ்ழ மைடல் தகொணடு அ்மைககப்படும். 
பந்�ல் த�ன்னங குருத்ம�ொ்ல, இ்லகள், 
பூககள் ஆகியவற்ைொல் அலஙகரிககப்படும். 
ம�ொரணமும் மபொடப்படும். )

இறுதி நொ்ளன்று கப்புகனொரில் மைொைொத் 
த�ய்வம் தவளிப்படடுப் பக�ர்க்ளொகிய 
பொர்்வயொ்ளர்களிடம் அதிக பகதி 
தகொணமடொர் எனக கரு�ப்படுபவரிடம் ம�ன் 
பூச்சி இருககிை�ொ? என்று மகடகும். �ம்மிடந் 
�ொன் த�ய்வம் மகடகுதமைன ஊகித்�வர்கள் 
ம�ன் பூச்சி ம�டி ்வத்திருப்பொர்கள். 
ம�ன் பூச்சி அவரிடம் இல்லொவிடின் 

அநுரொ�புரம், புளியஙகு்ளம் பகுதியில் 
17 வயது்டய இ்்ளஞன் ஒருவனும் 
14  வயது்டய சிறுமி ஒருவரும் 
பு்கயிர�த்தில் பொய்ந்து �ற்தகொ்ல 
தசய்து தகொணடுள்்ளனர்.  வியொழனன்று (27) 
கொ்ல அனுரொ�புரத்தில் இருந்து மை�வொச்சி 
மநொககி பயணித்� பு்கயிர�த்தில் பொய்ந்ம� 
குறித்� இருவரும் உயிரிழந்துள்்ள�ொக 
த�ரிவிககப்படுகின்ைது. அந்� இ்்ளஞன் 
சம்பவ இடத்திமலமய உயிரிழந்துள்்ளதுடன், 
சிறுமி அனுரொ�புரம் ்வத்தியசொ்லயில் 
அனுமைதிககப்படட பின்னர் உயிரிழந் 
துள்்ள�ொக த�ரிவிககப்படுகின்ைது.  
கொ�ல் த�ொடர்பில் இருவரும் �ற்தகொ்ல 
த ச ய் து  த க ொண டிரு க க ல ொ ம்  என 
சந்ம�கிககப்படுகின்ைது.
  அனுரொ�புரம் தபொலி்ஸொர் 
மமைலதிக விசொர்ணக்்ள மமைற்தகொணடு 
வருகின்ைனர்.

அவரிடம் மகொடரி்யயும், தபடடி்யயும் 
தகொடுத்து இந்� வழியொற் தசன்ைொல் பூச்சி 
கி்டககும் என்று அவ்ர மைொைொ த�ய்வம் 
அனுப்பி ்வககும் மைொைொத் த�ய்வம் ம�ன் 
ம�டிச்தசல்லும். ம�ன் ம�டிச்  தசல்வதும் 
ம�ன் எடுப்பதும் ம�ன்பூச்சி குத்தித் 
துடிப்பதும் ஓர் நொடகத் �ன்்மையுடன் 
நிகழ்த்�ப்படும்.

(த�ொடரும்).
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ஒமர தபொரு்ளொ�ொர-சமூக �்ளத்்�க 
தகொணடனவொ? என்ை வினொககளும் 
முககியமைொகின்ைன. இத்�டத்திலொன 
ம�டல், நமைது சமூகம் குறித்� புதிய 
தபொரு்ளொ�ொர-சமூக நி்ல்மைக்்ள 
கணடறியத் து்ணபுரியலொம்.

அகழ்வொய்வுகள் மூலம் கணடறியப்படட 
த�ொல்பழஙகொலத்திற்குரிய மவல், 
சொளுவன் குப்பத்தில் கணதடடுககப்படட 
சஙக கொலத்துககுரிய கல்லொலொன மவல், 
சஙக இலககியஙகளில் கூைப்படும் மவலன் 
ஏந்தும் மவல், மவலன் த�ொடர்பொன 
�கவல்கள்,  சஙக இலககியஙகளில் 
கொணப்படும் மவல் பற்றிய சித்�ரிப்புககள், 
�மிழ் நொடடிலும் ஈழத்திலும்  உள்்ள 
த�ொன்்மையொன பிரசித்�மைொன முருகன் 
மகொவில்களில் மூலஸ்�ொனத்தில் 
்வககப்படடுள்்ள மவல்,மைடடகக்ளப்பில் 
குமைொர மகொவில்களில் வழிபடப்படும் 
க ழு மை ர ம் - ம வ ல்  என் ப ன  ம வ ல் 
வழிபொடு �னிதயொரு வழிபொடொக 
இருந்திருகக முடியும் என்ப�்ன 
எடுத்துககொடடுகின்ைன.

மவல் வழிபொடு �மிழர்கள் மைத்தியில் 
த � ொல் க ொல த் தி ல்  நி ல வி யி ரு க க 
ம வ ண டு ம்  எ ன வு ம்,  அ வ ம வ ல் 
வழிபொடு சஙக இலஙகியஙகளில் 
முருகு வழிபொடடுடன் இ்ணந்து 
விடடது எனவும், மவல் வழிபொடடின் 
எச் ச ங க ள்  � மி ழ ர்க ளி ் டம ய யு ம் 
ஈ ழ த் � மி ழ ர் க ளி ் டம ய  இ ன் று ம் 
மபணப்படடு வருகின்ைது எனவும் கரு� 
மவணடியுள்்ளது.
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