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இன்று மக்களின் சிந்தனைனைக 
்கட்டுப்படுத்தும் ப்பருவாரிைாை 
ஊட்கங்கள் அரசிைல் 

ஒரு ்காலத்தில் குழநன்த்கனை 
உறங்கனவப்ப்தற்கு ்தாயமார்  
்தாலாட்டுப 
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(்கானரதீவு வி.ரி.ச்காத்தவராஜா)
அ ம் ்ப ா ன ற  ம ா வ ட் ட த் தி ன் 
மல்வத்ன்தனைைடுத் துள்ை மி்கவும் 

பின்்தஙகிை மல்லின்கத்தீவு கிராமத்தின் 
மக்கள் இன்று உயினரக ன்கயில் 
பிடித்துகப்காண்டு த்பாராடி வருகிறார்்கள். 

75 குடும்்பங்கனைச் தசர்ந்த 278 த்பர் 
வாழுகின்ற ்தனித் ்தமிழ்ககிராமமாை 
மல்லின்கத்தீவிலுள்ை ப்பாதுககிணறு 
உள்ளிட்ட ச்கல 42 கிணறு்களிலும் 
்கல்சிைம் மற்றும் இரசாைைபப்பாருள் 
்கலநதுள்ை்தால் அஙகுள்ை மக்கள் சிறுநீர்க 
த�ாயககு ஆைாகிவருவத்த இ்தற்்காை 
அடிப்பனடக்காரணமாகும்.

வவுணதீவு நிரு்பர்) -
 மட்டக்கைபபு மாவட்டத்தின் ஏறாவூர்ப்பற்றுப பிரத்தச 
பசைலாைர் பிரிவின் ்பதுனை வீதியில் அனமநதுள்ை புலைபவளி, 
ஆலை முன்றலில் எதிர்வரும் 19.01.2019 அன்று 9.00 மணிககு 
"த்பாருககுப பின்ைராை இலஙன்கயின் சமூ்க ப்பாருைா்தார 
அபிவிருத்தியில்  புலம்ப்பைர் வாழ் மக்களின் ்பங்களிபபு" எனும் 

ப்காழும்பு துனறமு்க �்கர நிர்மாணப 
்பணி்களுக்கா்க ்கடனல நிரபபும் ்பணி்கள் 
நினறவனடநதுள்ைை.

இ்தனை சம்பிர்தாைபூர்வமா்க 
அ றி வி ப ்ப ்த ற் ்க ா ை 
நி்கழ்வு துனறமு்க �்கரில் 
இடம்ப்பற்றுள்ைது. ப்பரு�்கர 
ம ற் று ம்  த ம ல் ம ா ்க ா ண 
அபிவிருத்தி அனமச்சர் ்பாட்டலி 
சம்பிக்க உனரைாற்றிைார். 
இலஙன்கக்காை சீை தூதுவர் 

உள்ளிட்தடார் இதில் ்கலநதுப்காண்டைர்.

வடககு மா்காண அபிவிருத்தி அனமச்சு 
என்்ப்தற்கு ்பதிலா்க வடககு மற்றும் 
கிழககு மா்காண அபிவிருத்தி அனமச்சு 
என்று ஒரு புதிை அனமச்சு பிர்தமரின் 
கீழ் உருவாக்கப்படும் என்று ்தமிழரசுக 
்கட்சியின் பசைலாைராை கி. துரராசசிங்கம் 
அரங்கத்திடம் ப்தரிவித்்தார்.

�ாடு அரசிைல் சிக்கலில் மாட்டியிருந்த 
்கால்கட்டத்தில் இரு மா்காணங்களுககுமா்க 
அபிவிருத்தி அனமச்சுக்கனை புதி்தா்க 
அனமக்க தவண்டும் என்ற விடைம் குறித்து 
்தமிழ் த்தசிைக கூட்டனமபபின் சார்பில் 
பிர்தமர் ரணில் விககிரமசிங்கவிடம் 
த்காரப்பட்ட்தா்கவும்.
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அரசாங்கத்தின் ஊழல் தமாசடி்கள் 
குறித்து விசாரனண பசயை ஜைாதி்பதி 
ஆனணககுழு நிைமிக்கப்பட்டுள்ைது. 

ஜைாதி்பதி னமத்திரி்பால சிறிதசைவிைால் 
இந்த ஆனணககுழு நிைமிக்கப்பட்டுள்ை்தா்க 
ஜைாதி்பதி ஊட்கப பிரிவு கூறியுள்ைது. 

்கடந்த 2015ம் ஆண்டு ஜைவரி 15ம் தி்கதி 
மு்தல் 2018ம் ஆண்டு டிசம்்பர் 31ம் தி்கதி 
வனரைாை ்காலத்தில் அரசாங்கத்தில் 
இடம்ப்பற்ற ஊழல் தமாசடி்கள் குறித்து 
விசாரிப்ப்தற்்கா்கதவ இந்த ஆனணககுழு 
நிைமிக்கப்பட்டுள்ைது. 

ஓயவுப்பற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதி்பதி 
உ்பாலி அத்பரத்ை ்தனலனமயிலாை ஐநது 
உறுபபிைர்்கனைக ப்காண்ட்தா்க இந்த 
ஆனணககுழு நிைமிக்கப்பட்டுள்ைது.

புதுவருடம் 
பி ற ந து 
்கடந ்த 1 6 
� ா ட் ்க ளி ல் 
�ாட்டின் ்பல 
்பா்கங்களில் 
இ ரு ந து ம் 
இ ர ண் ட ா யி ர த் து க கு  த ம ற் ்ப ட் ட 
படஙகு த�ாைாைர்்கள் அனடைாைங 
்காணப்பட்டுள்ைைர்.

ப ்க ா ழு ம் பு  ம ா வ ட் ட த் தி ல் 
ஆ்கககூடு்தலா்க 625 த�ாைாளி்கள் 
இைங்காணப்பட்டுள்ைார்்கள். ைாழ்ப்பாண 
மாவட்டத்தில் 499 த�ாைாளி்களும் 
்கம்்பஹா மாவட்டத்தில் 180 த�ாைாைர்்கள் 

இனடைாைங்காணப்பட்ட்தா்க   இலஙன்கத் 
ப்தாற்றுத�ாயத் ்தடுபபுப பிரிவு 
ப்தரிவித்துள்ைது.

்கண்டி, மாத்்தனற, ்களுத்துனற ஆகிை 
மாவட்டங்களிலும் படஙகு த�ாைாளி்கள் 
கூடு்தலா்க இைங்காணப்பட்ட்தா்க 
ப்தாற்றுத�ாய  ்தடுபபுப பிரிவின் சமூ்க 
சு்கா்தார சிறபபு நிபுணர் டாகடர் பிரஷீலா 
சமரவீர ப்தரிவித்்தார்.

மா்காண சன்பத் த்தர்்தனல வினரவா்க 
� ட த் து வ ்த ற் கு  த ்த ன வ ை ா ை 
�டவடிகன்கனை எடுககுமாறு த்தர்்தல் 
ஆ ன ண க கு ழு வ ா ல்  ஜ ை ா தி ்ப தி 
மற்றும் பிர்தமரிடம் த ்காரிகன்க 
முன்னவக்கப்பட்டுள்ைது. 

த�ற்று முநதிைம் (16) எழுத்து மூலம் 
இது ப்தாடர்பில் அறிவிக்கப்பட்ட்தா்க 
த்தர்்தல்்கள் ஆனணககுழு கூறியுள்ைது. 

அ த ்த த � ர ம்  ்ப ா ர ாளு ம ன் ற த் ன ்த 
பிரதிநிதித்துவம் பசயயும் ்கட்சி்களுககும் 
த்தர்்தல் ஆனணககுழுவால் இந்தக 
த்காரிகன்க விடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

மா்காண சன்பத் த்தர்்தனல வினரவா்க 
�டத்துவ்தற்்கா்க ்பாராளுமன்றத்தில் 
வினரவாை தீர்வுககு வருமாறு த்தர்்தல் 
ஆனணககுழுவால் அந்தக ்கடி்தம் மூலம்  
த்காரிகன்க விடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

அண்னமயில் த்தர்்தல் ஆனணககுழுவில் 
�டந்த அரசிைல் ்கட்சி ்தனலவர்்களின் 
கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மாைம் 
ப்தாடர்பில் குறித் ்த ்கடி்த த் தில் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ைது.

உணவு வன்க்கனை ன்கைால் ப்தாட்டு 
விற்்பனை பசயயும் �டவடிகன்க தம 
மா்தம் மு்தலாம் தி்கதி மு்தல் ்தனட 
பசயைப்படவுள்ைது. 

இதுப்தாடர்்பா்க சு்கா்தார அனமச்சு 
அறிவித்துள்ைது. இது குறித்து மக்களுககு 
விைக்கமளிக்கப்படவுள்ைது. 

மா்காண, மாவட்ட, பிரத்தச சு்கா்தார 
அதி்காரி்களுககு இது ப்தாடர்்பாை 
வ ழி ்க ா ட் டல்  அ றி க ன ்க  த � ற் று 
வழங்கப்பட்டது.

்கடந்த இரண்டு வருடங்களில் ரயிலில் 
தமாதி 470 இற்கும் அதி்கமாதைார் 
மரணமனடநதுள்ை்தா்க ரயில்தவ 
தினணக்கைம் ப்தரிவித்துள்ைது.

இ வ ர்்க ளி ல்  ப ்ப ரு ம் ்ப ா ல ா த ை ா ர் 
்தற்ப்கானல முைற்சிக்கா்க இவவாறு 
ரயிலின் முன் ்பாயந துள்ை்தா்க 
ப்தரிைவநதுள்ை்தா்க ரயில்தவ ்பாது்காபபு 
அதி்காரி அனுர பிதரமரத்ை ப்தரிவித்்தார்.

--- ்பவித்திரன் ---
மட்டக்கைபபு ஆனரைம்்பதியில் ஆற்றல் 
த்பரனவயின் ஏற்்பாட்டில் விைாழன் 
அன்று த்காலா்கலமா்க ப்பாங்கல் விழா 
ப்காண்டாடப்பட்டது.

அதில் பிர்தம அதிதி்கைா்க மா்காணக ்கல்வி 
அனமச்சின் சிதரஷட தமலதி்க பசைலாைர் 
்தவராஜா,  தமலதி்க அரசாங்க அதி்பர் 
சு்தர்சினி, மண்முனைப்பற்று பிரத்தசசன்ப 
்தவிசாைர் மத்கநதிரலிங்கம் மற்றும் 
ப்கௌரவ அதிதி்கைா்க பிரத்தச பசைலாைர் 
சத்திைாைநதி, உள்ளூராட்சி உ்தவி 
ஆனணைாைர் பிர்காஸ், ்கல்விைற்்கல்லூரி 
பீடாதி்பதி புண்ணிைமூர்த்தி மற்றும் சிறபபு 
அதிதி்கைா்க னவத்திை அத்திைட்ச்கர் 
அல்தமடா, ப்பாதுச்சு்கா்தார னவத்திை 
அதி்காரி ரதமஸ், ்காத்்தான்குடி ப்பாலிஸ் 
ப்பாறுப்பதி்காரி ்கஸ்தூரி ஆராட்சி 
ஆகிதைார் ்கலநது ப்காண்டைர். 

ஆற்றல் த்பரனவயின் ்தனலவர் பிரசாந்தன் 
அவர்்களின் ்தனலனமயில் விழாவின் 
ஆரம்்ப்கட்டமா்க  ்பண்னடை ்பாரம்்பரிை 
்பண்்பாட்டு முனறப்படி ஊர்வலம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

ஊர்வலத்தில் மாட்டுவண்டில்்களின் 
அணிவகுபபும் இடம்ப்பற்றிருந்தனம 
குறிபபிடத்்தக்க விடைமாகும்.

குறிப்பா்க இவவிழா ப்பாதுமக்களின் 
அ த ம ா ்க  வ ர த வ ற் ன ்ப  ப ்ப ற் றி 
ரு ந ்த து ட ன்  ்க ன ல நி ்க ழ் வு ்க ளு ம் 
தமனடதைற்றப்பட்டிருந்தை.

பிரிட்டனில் ப்தரீசா தம அரசாங்கம் 
்தபபிைது: �ம்பிகன்கயில்லாத் தீர்மாைம் 
த்தால்வி

பிரிட்டன் அரசு மீது எதிர்க ்கட்சிைாை 
ப்தாழிலாைர் ்கட்சி ப்காண்டுவந்த 
�ம்பிகன்கயில்லாத் தீர்மாைத்தில் 
பவற்றி ப்பற்றுள்ை பிர்தமர் ப்தரீசா தம, 
பிபரகஸிட் திட்டத்ன்த முன்பைடுக்க 
்தங்கள் பசாந்த �லன்்கனை புறந்தள்ளி, 
ஒருஙகினணநது ்பணிைாற்றிட தவண்டும் 
என்று எம்பி்களுககு அனறகூவல் 
விடுத்துள்ைார்.

�ாடாளுமன்றத்தில் முன்ை்தா்க �டந்த 
�ம்பிகன்கயில்லாத் தீர்மாைத்தில் ்தைககு 
ஆ்தரவா்க 325 வாககு்கனையும், எதிர்ப்பா்க 
306 வாககு்கனையும் ப்பற்று ப்தரீசா தம 
பவற்றி ப்பற்றார்.

ஆைால், இந்த �ம்பிகன்கயில்லா தீர்மாைம் 
�டப்ப்தற்கு 24 மணி த�ரத்திற்கு முன்ைர் 
ப்தரீசா தம ப்காண்டு வந்த பிபரகஸிட் 
ஒப்பந்தத்ன்த சில ஆளுங்கட்சி எம்பிக்கள் 
மற்றும் எதிர்க்கட்சியிைர் ஆகிை இரு 
்தரபபும் இனணநது த்தாற்்கடித்்தது 
குறிபபிடத்்தக்கது.

பு்தன்கிழனம இரவில் எஸ்என்பி உள்்பட 
சில எதிர்க்கட்சி ்தனலவர்்கனை பிர்தமர் 
ப்தரீசா தம சநதித்துள்ைார். ஆைால், 
இவர்்கள் �டத்திை த்பச்சுவார்த்ன்தயில் 
ப்தாழிலாைர் ்கட்சி ்தனலவர் பஜர்மி 
த்காபின் ்பஙத்கற்்கவில்னல.
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ஆைாலும், முன்பிருந்த வட மா்காண 
அபிவிருத்தி அனமச்சு மாத்திரதம அமலுககு 
ப்காண்டு வரப்பட்டுவிட்ட்தா்கவும் கூறும் 
துனரராசசிங்கம் அவர்்கள், இருந்த த்பாதிலும் 
அந்த வட மா்காண அனமச்சுககுப ்பதிலா்க 
வடககு மற்றும் கிழககு மா்காண அபிவிருத்தி 
அனமச்சு என்ற ஒன்று பிர்தமரின் கீழ் 
வினரவில் இைஙகும் என்றும் குறிபபிட்டார்.

அத்ததவனை த்பாரிைால் ்பாதிக்கப்பட்ட 
வடககு, கிழககு மா்காணங்களின் 
அபிவிருத்தினை ஒரு உைர் மட்டக 
குழுவின் ஆதலாசனையின் கீழ் பசயை 
தவண்டிை அவசிைம் இருப்ப்தா்கவும் ்தாம் 
பிர்தமரிடம் கூறியிருப்ப்தா்கவும், அ்தன்்படி 
அனமக்கப்படவுள்ை விதசட பசைலணியில், 
வடககு கிழககில் அதி்க ஆசைங்கனைப 
ப்பற்ற ்தமிழ் த்தசிைக கூட்டனமபபின் 
உறுபபிைர்்களும் ஆதலாச்கர்்கைா்க வழி 
�டத்துவார்்கள் என்றும் அவர் குறிபபிட்டார்.

இனவ குறித்்த அறிவித்்தல்்கள் வினரவில் 
பவளிைாகும் என்றும் அவர் கூறிைார்.
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இலஙன்க ்பாராளுமன்றத்தில் ்கடந்த 
வாரம் சமர்பபிக்கப்பட்ட அரசிைலனமபபு 
சன்பயின் வழி�டத்்தல் குழுவிைது 
நி பு ண ர்  கு ழு வி ன்  அ றி க ன ்க , 
அரசிைலனமபபு மாற்றத்தின் மூலம் 
இைபபிரச்சினைககு தீர்வு ்காண்்ப்தற்்காை 
வா்தப பிரதிவா்தங்கனை மீண்டும் 
ப்தாடஙகி னவத்திருககிறது.

்தற்த்பான்தை அரசாங்கத்துககு இந்த 
வனரன்ப முன்னவப்ப்தற்்காை ்தார்மீ்க 

உரினம கினடைாது என்று கூறி, 
அ்தனை மஹிந்த ராஜ்பக ஷ உடைடிைா்க 
நிரா்கரித்துவிட்டார். அவரது அரசிைல் 
சுைலா்பத் த்தனவ அது. இலகுவில் 
அவர் மீது குற்றஞ் சுமத்தி விடலாம். 
அவனரவிடுதவாம்.

ஆைால், ப்பாறுபன்ப அவர் மீது மாத்திரம் 
சுமத்திவிட முடிைாது.

மு்தலில் இந்த வனரன்ப அல்லது 
அ ர சி ை ல ன ம ப பு  ம ா ற் ற த் தி ன் 
மூலமாை தீர்னவ ப்காண்டு வருதவாம் 
என்று ்தமிழ்த் த்தசிைக கூட்டனமபபு 
கூறிவந்தது. அது ்காலந்தாழ்த்திை்தற்்கா்க 
அவர்்க ள் ்கடுனமைா்க ஏனைை 
்கட்சி்கைால் விமர்சிக்கப்பட்டு வந்தைர். 
இபத்பாது, வனரபு ்பாராளுமன்றத்தில் 
சமர்பபிக்கப்பட்டுள்ை நினலயில் ்தமிழ்த் 
த்தசிைக கூட்டனமபன்ப ்பாராட்டிைா்க 
தவண்டும்.

இந்த வனரன்ப எடுத்துகப்காண்டால் அது 
நினறதவற்று ஜைாதி்பதினை ஓரைவுககு 
ஒழிககிறது என்று ப்காள்ைலாம். 
கி ட் ட த் ்த ட் ட  ப வ ஸ் ட் மி னி ஸ் ட ர் 

�ாடாளுமன்ற ஆட்சி முனறனை 
த்காடி்காட்டுகின்றது. கூட்டாட்சிைா 
அல்லது ஒற்னறைாட்சிைா என்ற 
பிரச்சினைனை ்பார்த்து சிங்கை மக்கள் 
எதிர்க்கலாம் என்்ப்தற்்கா்க, அ்தனை 

uªÌz ÷u]¯U Tmhø©¨ø£¨ £õµõmkQ÷Óõ®

BÚõÀ, £õvUQnÖuõß uõsi°¸UQÕºPÒ

ப்தளிவா்கக கூறாமல் விட்டிருககிறது. 
“பிரிவு்படா்த �ாடு” என்ற உத்்தரவா்தத்ன்த 

சிங்கை மக்களுககு 
ப ்க ா டு க ்க 
மு ை ல் கி ற து . 
இனவ சா்த்கமாை, 
மு ை ற் சி ்க ன ை 
அடுத்்த ்கட்டத்துககு 
ப ்க ா ண் டு 
த ்ப ா ்க க கூ டி ை 
ஏற்்பாடு்கள்்தான்.

ப ்ப ௌத் ்த த் து கத ்க 
முன்னுரினம என்று 
ப ச ா ன் ை ா லு ம் 
ஏனைை ம்தங்களின் 
ப்கௌரவம் ்காக்கப்பட 

தவண்டும் என்றும் அது கூறுகிறது. 
இது ப்பரி்தா்க அலட்டிகப்காள்ை 
தவண்டிை விடைம் அல்ல. என்ை 
கூறப்பட்டாலும் இந்த விடைத்தில் 
எதுவும் �டக்கபத்பாவதில்னல. நினலனம 
அப்படிதை்தான் ப்தாடரும்.

ஒ ற் ன ற ை ா ட் சி ை ா  கூ ட் ட ா ட் சி ை ா 
என்று த�ரடிைா்க கூறாவிட்டாலும், 
“இரண்டாவது சன்ப” ஒன்னற மா்காண 
சன்ப்களின் சார்பில் த்தர்நப்தடுக்கப்படும் 
உ று ப பி ை ர் ்க ன ை யு ம்  ப ்க ா ண் டு 
அனமப்ப்தன் மூலம்,  மா்காண சன்ப்களின் 
குரலுககு அதி்க அைவில் பசவிசாயககும் 
நினலனமனை இது ஏற்்படுத்்தலாம். இந்த 
விடைத்தில் ஒன்னறக கூறிைா்கத்்தான் 
தவண்டும். மா்காணசன்ப்களின் அதி்காரம் 
ப்தாடர்பில் அ்தன் ஆளுனமனை 
அதி்கரிக்கச் பசயை இந்த இரண்டாவது 
அனவ நிச்சைமா்க உ்தவத் ்தான் 
பசயயும். இஙகு பூரணமாை கூட்டாட்சி 
கி ன டக ்க ாவி ட் ட ாலு ம்  நி ன ல ன ம 
தமம்்படுகின்றது என்்பன்த மறுக்க 
முடிைாது.

மா்காணங்கள் இனணவ்தற்்காை 
ஏற்்பாடு்களும் இஙகு ்காணப்படுகின்றை. 
அ ்த ற் ்க ா ்க  வ ட க கு ,  கி ழ க கு 
உடைடிைா்க இனணநதுவிடும் என்று 
கூறமுடிைாவிட்டாலும், எதிர்்காலத்தில் 
என்தறா ஒரு �ாள் அ்தற்்காை ஒரு ச்தவீ்த 
வாயப்பாவது இருககிறது என்்பன்த 
மறுப்ப்தற்கில்னல. ்பல குனற்பாடு்கள் 
இதில் இன்ைமும் இருககின்றை 
என்்பன்த மறுப்ப்தற்கில்னல. அ்தற்்கா்க 
அரசிைலனமபபு மாற்றத்தின் மூலம் “்தமிழ் 
ஈழம்” கினடத்துவிடும் என்று எவரும் 
எதிர்்பார்க்க முடிைாது. கினடக்கககூடிை 
விடைங்கனை மு்தலில் ப்பற்றுவிட்டு, 
அதிலிருநது முன்தைற தவண்டும் 
என்்பது்தான் இஙகு சரிைாை வா்தம். 

அ ன ட ந ்த ா ல்  “ ்த மி ழ்  ஈ ழ ம் ” , 
இல்லாவிட்டால் “மரணம்” என்ற 
வா்தங்கள், உணர்ச்சியூட்டல் எல்லாம் 
்காலாவதிைாகிபத்பாை ்கால்கட்டம் 
இது. ்பலருககு எைது இந்தக கூற்று 
ஆத்திரத்ன்த, த்கா்பத்ன்த ஏற்்படுத்்தலாம். 
�ான் ்தமிழ் துதராகி, ்காட்டிக ப்காடுப்பவன் 
என்பறல்லாம் என்னை நீங்கள் 
வர்ணிக்கலாம். எைககும் ்தமிழ் ஈழந்தான் 
முடிவு என்று பசால்லிகப்காண்டிருந்தால் 
்பத்திரின்கககு ஆ்தரவும் கூடலாம். ஆைால், 
மக்களின் �லனுககு எதிரா்க, ்தற்த்பான்தை 
ை்தார்த்்தத்துககு முரணா்க என்ைால் 
எதுவும் கூறமுடிைாது. இருககின்ற 
ை்தார்த்்தம் இது்தான். இபத்பான்தககு, 
இ்தனைப ப்பற்று, இதிலிருநது்தான் 
முன்தைற தவண்டும்.

அத்ததவனை, வனரபு வநதுவிட்டது 

என்்ப்தால் எல்லாம் கினடத்துவிட்டது 
என்று அர்த்்தம் அல்ல. அ்தனைச் 
சட்டமாக்க இன்ைமும் நீண்ட தூரம் 
த்பாைா்கதவண்டும். அ்தற்கு நினறை 
உ ன ழ ப பு ம் ,  ஒ ரு ங கி ன ண ப பு ம் 
ஒத்துனழபபும் த்தனவப்படுகின்றை.. 
இஙகு்தான் அரசிைல் ்தனலவர்்கள் மற்றும் 
்கட்சி்களின் �டவடிகன்க்கள் ப்பாறுப்பற்று 
இருககின்றை. ்தமது ்கட்சி்களின் �லனில் 
இருநது ்பார்ப்பது என்ற நினலப்பாட்டில் 

இருநது அவர்்கள் மாறிைா்க தவண்டும். 
மக்களின் �லனை முன்னிறுத்்த 
தவண்டும்.

இந்த வனரன்ப பிர்தமர் முன்னவக்க, 
முன்பு கூறிைது த்பால மஹிந்த ராஜ்பக ஷ 
்தரபபு அ்தனை நிரா்கரித்துவிட்டது. அது 
ஒருபுறமிருக்க, பிர்தமதர இந்த விடைத்தில் 
பூரண ப்பாறுபபுடன் பசைற்்படுகிறாரா 
என்ற சநத்த்கம் இருககிறது. அவரது 
்கட்சியில் ஒரு ்தரபபிைதர இ்தனை 
இன்ைமும் எதிர்ககிறார்்கள் என்று 
ப்தரிகிறது. ்தான் வனரன்ப சமர்பபிக்க 
முன்ை்தா்க பிர்தமர் ்தைது ்கட்சி உறுபபிைர் 
மத்தியில் ஒரு இணக்கப்பட்னட 
ஏற்்படுத்தியிருக்க தவண்டும். அ்தனை 
அவர் பசய்த்தா்கத் ப்தரிைவில்னல. 
இது ஏமாற்றமளிககிறது. அவருகத்க 
இந்த வனரபு பிடித்திருககிற்தா என்ற 
சநத்த்கத்ன்த ஏற்்படுத்தும் அைவுககு அது 
பசல்கிறது.

அடுத்து ்தமிழ்த் த்தசிைக கூட்டனமபபின் 
ஆ்தரவுடைாை இந்த வனரன்ப ஏனைை 
்தமிழ் ்கட்சி்கள் ்பலவும் எதிர்ககின்றை. 
அவர்்கள் அனைவருககும் கினடப்பன்த 
ப ்ப ற் று க ப ்க ாண் டு்த ான்  அ டுத் ்த 
்கட்டத்துககு முன்தைற தவண்டும் 
என்்பது ப்த ளிவா்க த் ப்தரியும். 
ஆைாலும் அவர்்கள் எதிர்ககிறார்்கள். 
அது அவர்்கைது ்தவறு என்றால் அந்த 
்தவனற அவர்்கள் பசயைத் தூண்டிைதில் 
்தமிழ் த்தசிைக கூட்டனமபபுககும் 
ப்பாறுபபு இருககிறது. இந்த வனரன்ப 
மக்கள் �லனுக்கா்க ப்காண்டு வந்த்தா்கக 
கூறும் அந்தக ்கட்சி ஏனைை ்தமிழ் 
்கட்சி்களுககு நினலனமனை விைககி 
ஒரு இணக்கப்பட்னட ஏற்்படுத்்த ஏன் 
முனைைவில்னல. அவர்்கனை இணங்க 
னவக்க அல்லது அவர்்களுடன் த்பச 
முடிைவில்னல என்று கூறமுடிைாது. 
உள்ளூராட்சி ஆட்சினை அனமக்க 
அனவ்களுடன் த்பசி இணக்கம் ்காண 
முடியுமாைால், ஏன் இ்தற்கு முடிைாது? 
(�ாங்கள் ஆ்தரவு த்கட்்கவில்னல, 
அவர்்கைா்கத்்தான் ்தந்தார்்கள் என்ற 
்கன்தைாடல் எல்லாம் த்பச்சுககும் 
உ்தவா்தனவ.) இன்னுபமாரு விடைம், 
்தமிழ்த் த்தசிைக கூட்டனமபபின் 
்பங்காளிக்கட்சி்களின் வட்டாரங்களில் 
இ ரு ந து  ப ்க ாஞ் ச ம்  இ ன ரச் ச ல் 
த்கட்்பன்தயும் மறுப்ப்தற்கில்னல. 
்த மி ழ ர சு க  ்க ட் சி  ்த ம் மு ட ன் 

்க ல ந ்த ா த ல ா சி க ்க ா ம ல் 
பசைற்்படுவ்தா்க அவர்்கள் 
குனற்படுகிறார்்கள். இனவ 
எ ல் ல ா வ ற் ன ற யு ம்  வி ட 
சிங்கை மக்கள் இ்தனை 
வி ரு ம் ்ப ம ா ட் ட ா ர் ்க ள் 
என்ற ால்,  அ வ ர்்க ளு க கு 
இ்தனை விைக்க த்பாதுமாை 
�டவடிகன்க்கனை எவரும் 
எடுக்கவில்னல. குறிப்பா்க 
ப ்ப ரு ம் ்ப ா ன் ன ம யி ை க 
்கட்சி்கள் இந்த விடைத்தில் 
ப்பரும் ்தவறினழககின்றை. 
்தமது ஆட்சி ்பறித்பாை 
த்பாது அவவைவு உககிரமா்க 

எல்தலாருடனும் ன்கத்காத்துப த்பாராட 
முடியும் என்றால், சிறு்பான்னம இை 
மக்களின் �லனுக்கா்க ப்பாறுபபுள்ை 
இந்த அரசிைல் ்கட்சி்கள் ஏன் ன்கத்காக்கக 
கூடாது.

்தமககினடதை ஒரு இணக்கத்துககு 
வரா்த ்தமிழ் ்கட்சி்கள் மக்களுககு எஙத்க 
இவற்னற விைக்கபத்பாகிறார்்கள் என்றும் 
ப்தரிைவில்னல. இபத்பான்தககு ்பாதிக 
கிணறு்தான் ்தாண்டியிருககிறீர்்கள். 
அ்தனை ்பாரட்டுகிதறாம். குறிப்பா்க ்தமிழ் 
த்தசிைக கூட்டனமபன்ப. ஆைால், ்கரணம் 
்தபபிைால் மரணந்தான். நினலனமனை 
உணர்நது பசைற்்படுங்கள். ்காலம் 
்கடநதுவிடவில்னல. இபத்பா்தாவது 
அடுத்்த �டவடிகன்க்கள் தமம்்பட்டனவைா்க 
இருந்தால் பவற்றிககு வாயபபு 
இருககிறது. �ல்லனவ �டககும்த்பாது 
�ாமும் கூட இருபத்பாம்.
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‘�ம்மை ்கல்வியிலும் ஊஞ்பசழும்்ப 
விடமாட்டாங்க ,  �ம்மடவங்களும் 
இப்படிைாை்த ்பார்க்கமாட்டங்க, �ம்மட 
பிள்னை்களும் முன்னுககு வறாது 
்கஸ்டம்்தான் த்பால’ எை குறிஞ்சாமுனை 
சநதியில் நின்று ்பற்குணம் மணியிடம் 
புறுபுறுத்துக ப்காண்டிருந்தான்.

அ ப ்ப டி  எ ன் ை த் ்த ப ்ப ற் றி த் ்த ா ன் 
்பற்குணம் புறு்பறுத்துகப்காண்டான் 
எை நீங்க எல்தலாரும் தைாசிக்கக 
கூடும், �ம்ம எல்தலாருககும் வரா்த 
தைாசினை்தான் ்பற்குணத்திற்கு வந்தது. 
அது�ம்மட ்படுவான்்கனரனைப ்பற்றிை 
சிந்தனை. ஆசிரிைர் இடமாற்றபமான்று 
அ ண் ன ம யி ல்  � ட ந ்த து .  அ ந ்த 
இ ட ம ா ற் ற த் ்த ா ல்  ம ட் ட க ்க ை ப பு 
தமற்கு ்கல்வி வலைத்திலிருநது 
்பலத்பர் த்பாயிட்டார்்கள். ஆைா 
சிலத்பர்்தான் வநதிருக்காங்க. இ்தைால் 
்பல ்பாடசானல்களில் ஆசிரிைர் 
்பற்றாககுனறைாம். இன்தத்கள்விப்பட்டதில் 

இருநது ்பற்குணத்திற்கு 
இ ரு க ்க த வ 
முடிைவில்னல. ்காணுற 
இ ட த் தி ல  ன வ த் து , 
்காண்கின்ற ப்தரிந்த 
அனைவரிடமும் ்தைது 
ஆ ்த ங ்க த் தி ன ை 
ப ்க ா ட் டி த் தீ ர் த் து 
வருகின்றான். அவவாறு 
்க ண் ட வ ர் ்க ளி ல் 
ஒ ரு வ ர்்த ான்  ம ணி . 
அ வ ரி ட மு ம்  ்த ை து 
ஆ ்த ங ்க த் தி ன ை 
பவளியிட்டான்.

ம ட் ட க ்க ை ப பு  ம ா வ ட் ட த் தி ல் 
்ப டு வ ா ன் ்க ன ர ப ்ப கு தி ன ை 
உள்ைடககிை்தா்க ்கல்வி வலைபமான்று 
உருவாக்கப்பட்டது. உருவாக்கப்பட்ட்தன் 
மூ ல ம ா ்க  இ ப பி ர த ்த ச த் தி ல் 
்பல்கல்விைாைர்்கனை உருவாக்கலாம் 
என்று எல்தலாரும் எண்ணிைர். 
அவபவண்ணம் �ல்பலண்ணம்்தான். 
ஆைால், அது நினறதவற ்கற்பிப்ப்தற்கு 
ஆசிரிைர் தவண்டும். ஆைால் இவவலைம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டதி லிருநது இற்னறவனர 
ஆசிரிைர் ்பற்றாககுனறயுடதை இருநது 
வரு கின்றது. இ்தன் ்காரணமா்க 
இலஙன்கயில், ப்பாதுப்பரீட்னச்களில் 
இறுதி வலைமா்க இருநது வந்தது. 
இறுதி நினல என்்பதில் இருநது 
2017ல் மாற்றமனடநது முன்தைாககி 
� ்க ர் ந தி ரு ந ்த து .  இ வ வ ா ற ா ை 
்தருணத்தில்்தான் 2018ம் ஆண்டின் 
இறுதிப்பகுதியில் ஆசிரிைர் இடமாற்றம் 

அ றி வி க ்க ப ்ப ட் டு ,  அ ்த ற் ்க ா ை 
தமன்முனறயீடு்களும் பசயைப்பட்டு 
ஆசிரிைர்்களுக்காை இடமாற்றக்கடி்தங்கள் 
வழஙகி னவக்கப்பட்டுள்ைை.

அவவடிப்பனடயில்்தான் மட்டக்கைபபு 
தமற்கு ்கல்வி வலைத்திலிருநது 
102ஆசிரிைர்்கள் பவளி வலைங்களுககு 
இடமாற்றம் ப்பற்றுச் பசன்றுள்ைைர். 
ஆைால் மட்டக்கைபபு தமற்கு ்கல்வி 
வலைத்திற்த்கா 28ஆசிரிைர்்கள் மாத்திரம் 
வருன்க்தநதுள்ைைர். இ்தைால் ்கல்வி 
வலைத்தில் ஏற்்கைதவ இருந்த ஆசிரிைர் 
்பற்றாககுனறயுடன் தமலும் ஆசிரிைர் 
்பற்றாககுனற அதி்கரித்துள்ைது.

ம ா ண வ ர் ்க ளி ன்  ்க ல் வி யி ல் 
ஆரம்்பபபிரிவு ்கற்பித்்தல் என்்பத்த 
மி்கவும் அவசிைமாைது. ஆரம்்பபபிரிவு 
்க ற் ற ல் ,  ்க ற் பி த் ்த லி ன்  மூ ல த ம 
மாணவர்்கள் இனடநினலக்கல்வினையும், 
உைர்நினலக்கல்வினையும் சிறப்பா்க 
ப்பற்றுகப்காள்ை முடியும். ஒரு வீடு 
நினலக்க தவண்டுமா்கவிருந்தால் 
அ்தன் அத்திவாரம் உறுதிைாை்தா்க 
அ ன ம ை த வ ண் டு ம்.  அ த் தி வ ா ர ம் 
உறுதியில்லாவிட்டால் வீடு சரிநதுவிடும். 
இத ்த நினல்தான் மட்டக்கைபபு 
தமற்கு ்கல்வி வலைத்தின் நினலயும், 
்தற்த்பான்தை நினலயில் மட்டக்கைபபு 
தமற்கு ்கல்வி வலைத்தில் 65ஆரம்்பபபிரிவு 
ஆசிரிைர்்கள் ்பற்றாககுனறைா்கவுள்ைைர். 
இ்த ன்்காரணமா்க ஆரம்்பபபிரிவு 
வகுபபுக்கள் ்கற்றல், ்கற்பித்்தல் இன்றி 
்காணப்படுகின்றை. இவவாறாை நினல 
வலைம் ஆரம்பிப்ப்தற்கு முன்ைரும் 
இருந்தனமைால் ்பல மாணவர்்கள் 
அரசாங்கப ்பாடசானலயில் ்கற்று 
எழு்த, வாசிக்க ப்தரிைா்தவர்்கைா்க 
சமு்க த் தித ல உரு வாகியுள்ைைர். 
அத்தநினலனை ப்தாடர்நதும் உருவாககும் 
முைற்சிைா்கதவ மட்டக்கைபபு தமற்கு 
்கல்வி வலைத்திற்்காை ஆரம்்பபபிரிவு 
ஆசிரிைர்்களின் ்பற்றாககுனறனை 
த�ாக்கமுடியும் எைககூறிைான் ்பற்குணம்.

� ா ளு க கு  � ா ள்  � வீ ை 
்கண்டுபபிடிபபுக்களும், புதிை புதிை 
உ்ப்கரணங்களும் ்பைன்்பாட்டிற்கு 
வருகின்ற நினலயில், பிரத்திதை்க 

சீைாவின் சாங'இ4 தராத்பாட்டிக ஆயவு 
விண்்கலம் மூலம் நிலவுககு எடுத்துச் 
பசல்லப்பட்ட வின்த்கள் முனைத்துள்ைை 
என்று சீைாவின் த்தசிை விண்பவளி 
மு்கனம ப்தரிவித்துள்ைது.

நிலவில் உயிரிை வைர்ச்சி மு்தன் 
மு ன ற ை ா ்க க  ்க ா ண ப ்ப ட் டி ரு ப ்ப து 
முககிைத்துவம் ப்பற்றுள்ைது. விண்பவளி 
ஆராயச்சியில் நீண்ட்கால த�ாககில் 
குறிபபிடத்்தக்க ஒரு முன்தைற்றமா்க இது 
்கரு்தப்படுகிறது.

சாங 'இ4  நில வின் மறு்பக ்க த் தில் 
்தனரயிறஙகிைபின் தமற்ப்காள்ைப 
்பட்டிருககும் மு்தலாவது ஆராயச்சி 
முைற்சிைாகும் இது. பூமினை த�ாககிதை 
இருககும் நிலவின் ்பக்கத்தில் அல்லாமல், 
மறுபுறத்தில் இருைா்க இருககும் ்பகுதியில் 

வ கு ப பு மி ன் றி ,  ஆ ர ம் ்ப ப பி ரி வு 
ஆ சி ரி ை ர் ்க ளு ம்  இ ன் றி  எ ழு ்த , 
வாசிக்கத் ப்தரிைாமல் ஒரு சமு்கம் 
உருவாக்கப்படு்தா்கவிருந்தால் இ்தற்கு 
்காரணமாைவர்்கைா்க அரசாங்கதம 
இ ரு க ்க மு டி யு ம் .  அ வ வ ா ற ா யி ன் 
அனைவருககும் சமமாை ்கல்வி என்ற 
நினல மாறி ்பக்கச்சார்்பாை ்கல்விதை 
பு்கட்டப்படுவ்தா்க ்பார்க்க முடியும். 
குறிப்பா்க கிழககு மா்காணத்தில் உள்ை 
சில வலைங்களில் த்தனவககு அதி்கமா்க 
ஆசிரிைர்்கள் உள்ைைர். ஆைால் 
ஆசிரிைர்்கள் ்பற்றாககுனறயுடதை 
மட்டக்கைபபு தமற்கு ்கல்வி வலைம் 
்காட்சியுறுகின்றது.

மூ ன் று  ்த ச ா ப ்த  யு த் ்த த் தி ல் 
்பாதிக்கப்பட்டு ச்கல துனற்கனையும் 
இழநது நிற்கும் மட்டக்கைபபு தமற்கு 
ம க ்க ளு க கு ,  ்க ல் வி ப ை ன் ்ப து ம் 
எ ட் ட ா க ்க னி ை ா கி வி ட க கூ ட ா து . 
அவவாறு ஆக்கப்பட்டால் இ்தற்கு 
வ ன ்க கூ ற த வ ண் டி ை வ ர் ்க ை ா ்க 
இ ச் ச மு ்க த் தி ல்  உ ள் ை 

அரசிைல்வாதி்களும், சமு்கத்திைரும் 
உள்ைைர். மக்களின் த்தனவ்கனை 
நினறதவற்றுவ்தற்்காை முைற்சியினை 
பசயை தவண்டிைவர்்கைா்க மக்கள் 
பிரதிநிதி்கள் உள்ைைர். அவற்றினை 
ப ச ய ை த் ்த வ றி ன்  அ வ ர் ்க ளு க கு 
வாக்களித்்த மக்கதை இ்தற்்காை 
ப ்ப ா று ப பு க கூ ற க கூ டி ை வ ர் ்க ை ா ்க 
மாறுகின்றைர் என்்பத்த மணியின் 
்கருத்்தா்க அனமநதிருந்தது. எது 
எவவாறு இருபபினும், வினரநது 
மட்டக்கைபபு தமற்கு ்கல்வி வலைத்தின் 
ஆசிரிைர் ்பற்றாககுனறனை நிவர்த்தி 
பசயைாவிட்டால், அடுத்துவருகின்ற 
இடமாற்றங்களின் த்பாதும், 100த்பர் பசல்ல 
20த்பர் வருவ்தனை ்தடுக்க முடிைாமதல 
பசல்லும். இது ப்தாடர்ந்தால் மட்டக்கைபபு 
தமற்கு ்கல்வி வலைத்தில் உள்ை ்பல 
்பாடசானல்கனை ஆசிரிைர்்கள் இன்றி 
மூடும் நினலதைற்்படுவன்தயும் ்தவிர்க்க 
முடிைாமதல பசல்லும். இவவிடைங்கனை 
்கருத்தில் ப்காண்டு அனைவரும் 
முைற்சி்கள் எடுக்காவிட்டால் மட்டக்கைபபு 
தமற்கு மக்கள் ்கல்வியில் பின்நினலனை 
ப்பறுவன்த ்தவிர்க்க முடிைாமதல த்பாகும்.

இந்த விண்்கலம் ்தனரயிறஙகி ஆயவு 
தமற்ப்காண்டிருககிறது.

ஜைவரி 3 ஆம் த்ததி ்தனரயிறஙகிை இந்த 
விண்்கலத்தில், அந்தப ்பகுதியில் உள்ை 
நிலவின் மண்னண ஆயவு பசயவ்தற்்காை 
்கருவி்கள் உள்ைை.

ச ர் வ த ்த ச  வி ண் ப வ ளி  ஆ ய வு 
நினலைத்தில் முன்பு ்தாவரங்கள் வைர்க்கப 

்பட்டிருககின்றை. ஆைால் நிலவில் 
ஒருத்பாதும் இது �டந்தது கினடைாது.

நிலவில் ்தாவரங்கனை வைர்ககும் திறன் 
இருப்பது, நீண்ட்கால விண்பவளித் 
தி ட் ட ங ்க ளு ட ன்  ஒ ரு ங கி ன ண ந ்த 
பசைல்்பாட்டுககு உ்தவும். இரண்டனர 
ஆண்டு ்காலம் பிடிககும், பசவவாய கிர்கப 
்பைணம் த்பான்ற, விண்பவளித் திட்டத்துடன் 
இனணந்த்தா்க இது இருககும்.

விண்பவளி வீரர்்கள் உணவுத் த்தனவக்கா்க 
பூமிககு திரும்பி வருவ்தற்்காை த்தனவ 
இ ல் ல ா ம ல் ,  வி ண் ப வ ளி யி த ல த ை 
்தங்களுக்காை உணனவ அறுவனட பசயது 
ப்காள்வ்தற்்காை வாயபபு கினடககும்.

நிலவில் ்தனரயிறஙகியுள்ை சீைாவின் 
விண்்கலத்தில் ்பருத்தி, உருனைககிழஙகு 
வின்த்கள், ஈஸ்ட் மற்றும் ்பழ ஈக்களின் 
முட்னட்கள் ஆகிைனவ ப்காண்ட மண்ணும் 
னவக்கப்பட்டுள்ைது.

விண்்கலத்தில் சீலிட்ட ்கண்படயைரில் 
்தாவரங்கள் னவக்கப்பட்டுள்ைை. இந்தப 

்பயிர்்கள் ஒரு சிறிை உயிரி மண்டலத்ன்த 
- ஒரு பசைற்ன்கைாை, ்தற்சார்பு சூழனல 
உருவாககுவ்தா்க இருககும்.

்பருத்தி வின்த்கள் முனைவிட்டிருப்ப்தா்க 
பசவவாயககிழனம சீைாவின் அரச ஊட்கம் 
ப்தரிவித்துள்ைது.

முனை விட்டுள்ை வின்தயின் ்படத்துடன் ஒரு 
பசயதினை, ஆளும் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சியின் 
அதி்காரபபூர்வ ஏடாை பீபபிள்ஸ் படயலி 
ட்விட்டரில் பவளியிட்டுள்ைது. ``நிலவில் 
மனி்தகுலத்தின் மு்தலாவது உயிரிை 
்பரிதசா்தனை நினறவு ப்பறுகிறது'' எை 
அதில் குறிபபிடப்பட்டுள்ைது.
இந்த முன்தைற்றம் ``�ல்ல பசயதி'' என்று 
ஆஸ்திதரலிை விண்பவளி ஆராயச்சி 
நினலைத்தின் விண்பவளி வீரர் பிபரட் 
வாட்சன் ப்தரிவித்்தார்.

``நிலவில் ்கட்டுப்படுத்்தப்பட்ட சூழலில் 
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கிழககு மா்காண ஆளு�ரா்க ்ப்தவி ஏற்ற 
உடன் எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா பசய்த 
மு்தலாவது தவனல மா்காணத்திற்கு 
இருககும் அதி்காரங்கனை மத்திை அரசிற்கு 
்தானர வார்த்்தது்தான்.

மட்டக்கைபபு மாவட்டத்தில் மூன்று 
்பாடசானல்கனையும் அம்்பானறயில் 
உள்ை ஒரு ்பாடசானலனையும் த்தசிை 
்பாடசானலைா்க மாற்றுவ்தற்கு சம்ம்தம் 
ப்தரிவித்து மத்திை ்கல்வி அனமச்சுககு 

ஆளு�ர் ஹிஸ்புல்லா ்கடி்தம் ஒன்னற 
அண்னமயில் அனுபபியிருந்தார்.

ம ா ்க ா ண ச ன ்ப ்க ளி ன்  கீ ழ்  உள் ை 
்பாடசானல்கனை த்தசிை ்பாடசானல்கைா்க 
மாற்றுவது மா்காணத்திற்கு இருககும் 
அதி்காரத்ன்த மத்திை அரசாங்கத்திற்கு 
்தானர வார்ப்ப்தாகும்.

இன்த உணரா்த சிலர் ஹிஸ்புல்லா 
� ா ன் கு  ்த மி ழ்  ்ப ா ட ச ா ன ல ்க ன ை 
த ்த சி ை  ்ப ா ட ச ா ன ல ்க ை ா ்க 
ம ா ற் றி வி ட் ட ா ர்  எ ை  ம கி ழ் ச் சி 
பவள்ைத்தில் துள்ளிககுதிககின்றைர். 
ஹிஸ்புல்லாவின் அதிரடி �டவடிகன்க எை 
மா்காணங்களுக்காை அதி்காரப்பரவலாக்கல் 
்பற்றி அடிப்பனட அறிவு அற்ற சில 
இனணைத்்தைங்கள் பு்கழநது பசயதி்கனை 
பவளியிட்டிருககின்றை.

மா்காணசன்பயின் கீழ் இரு ககும் 
்பாடசானல்கனை த்தசிை ்பாடசானல்கைா்க 
மாற்றி மத்திை அரசிடம் ன்கைளிப்பது 
்தமிழ் மக்களின் த்பாராட்டங்களுககும் 
அபிலானச்களுககும் எதிராைது என்ற 
விடைத்ன்த புரிநது ப்காள்ைாமல் இருப்பது 
தவ்தனைைாை விடைம்.

்தமிழ் மக்கள் இரத்்தம் சிநதி த்பாராடிை்தன் 
வி ன ை வ ா ்க  இ ல ங ன ்க  இ ந தி ை 
ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 13ஆவது திருத்்த 
சட்டம் ப்காண்டுவரப்பட்டது. இ்தன் மூலம் 
மா்காணசன்ப்கள் உருவாக்கப்பட்டதும் ்கல்வி, 
சு்கா்தாரம், உள்ளுராட்சி, விவசாைம், என்்பை 
முழுனமைா்கவும், ்காணி ப்பாலிஸ் மற்றும் 
நீர்ப்பாசைம் என்்பை ்பகுதி அைவிலும் 
அதி்காரங்கள் மா்காணசன்ப்களுககு 
்பரவலாக்கப்பட்டது.

இன்றும் அதி்கார ்பரவலாக்கல் பசயைப்பட்டு 
மா்காண சுைாட்சி ஒன்று வழங்கப்பட 
தவண்டும் என்தற ்தமிழ் மக்கள் த்காரி 
வருகின்றைர்.

ம ா ்க ா ண ச ன ்ப  உ ரு வ ா க ்க ப ்ப ட் ட 
த்பாது ஆட்சியில் இருந்த தஜ.ஆர். 
பஜைவர்த்்தைாவும் அ்தன் பின்ைர் வந்த 
மத்திை அரசாங்கத்தின் ்தனலவர்்களும் 
ம ா ்க ா ண ங ்க ளு க கு  இ ரு க கு ம் 
அ தி ்க ா ர ங ்க ன ை  ்ப றி ப ்ப தி த ல த ை 
குறிைா்க இருந்தைர். வர்தராஜப்பருமாள் 
்தனலனமயில் வடகிழககு மா்காணசன்ப 
உருவாை த்பாது மா்காணத்திற்கு ப்பாலிஸ் 
அதி்காரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. வடகிழககு 
மா்காண ப்பாலிஸிற்கு ப்பாறுப்பா்க 
பிரதி ப்பாலிஸ் மா அதி்பர் ஆைந்தராசா 
நிைமிக்கப்பட்டதும், அ்தன் சிவில் 
ப்தாண்டர் ்பனட எை வர்தராசப்பருமாள் 
்தனலனமயிலாை மா்காண அரசு 
ஆட்தசர்பபு பசய்ததும் ்பனழை சம்்பவங்கள், 
அ்தன் பின் ஒரு வருடத்தில் வடகிழககு 
மா்காண அரசு ்கனலக்கப்பட்ட பின் 
அபத்பாது ஜைாதி்பதிைா்க இருந்த 
பிதறம்தாஸ மா்காணசன்ப்களுககு 
வழங்கப்பட்டிருந்த ப்பாலிஸ் அதி்காரத்ன்த 

மீைபப்பற்றுகப்காண்டார்.

13ஆவது திருத்்த சட்டத்தின் மூலம் 
உைர்்கல்வி ்தவிர்ந்த ்கல்வித்துனறயின் 
அ தி ்க ா ர ம்  ம ா ்க ா ண ச ன ்ப ்க ளு க கு 
வழங்கப்பட்டிருந்தது.

1985ஆம் ஆண்டு த்தசிை ்பாடசானல்கள் 
திட்டம் அறிமு்கப்படுத்்தப்பட்ட த்பாதிலும் 
மா்காணசன்ப சட்டம் ப்காண்டுவரப்பட்ட 

த்பாது ப்காழும்பு �்கரில் உள்ை பிர்பல 
்பாடசானல்கள் சில உட்்பட 18 ்பாடசானல்கதை 
த்தசிை ்பாடசானல்கைா்க இருந்தை. 
இலஙன்கயில் உள்ை ஏனைை அனைத்து 
்பாடசானல்களும் மா்காணசன்பயின் 
்கல்வி அனமச்சின் கீதழதை இருந்தை. 
குறிப்பா்க வடககு கிழககில் அனைத்து 
்பாடசானல்களும் மா்காண ்கல்வி 
அனமச்சின் கீதழதை இருந்தை.அ்தன் 
பின் ்கல்வித்துனற அதி்காரத்ன்த மா்காண 
சன்பயிடமிருநது ்பறித்ப்தடுப்ப்தற்்கா்க 
மத்திை அரசு த்தசிை ்பாடசானல திட்டத்ன்த 
தீவிரமா்க �னடமுனறப்படுத்்த முற்்பட்டது. 

மட்டக்கைபபு மாவட்டத்தில் மு்தலில் புனி்த 
மிகத்கல் ்கல்லூரியும் புனி்த சிசிலிைா 
்கல்லூரியும் த்தசிை ்பாடசானல்கைா்க 
மாற்றப்பட்டு மத்திை ்கல்வி அனமச்சின் கீழ் 
ப்காண்டுவரப்பட்டை. இ்தற்்காை சி்பார்னச 
பசய்தவர் அபத்பாது �ாடாளுமன்ற 
உறுபபிைரா்க இருந்த தஜாசப ்பரராசசிங்கம் 
அவர்்கைாவார்.

மா்காணசன்ப்களின் கீழ் இருககும் 
்பாடசானல்கனை த்தசிை ்பாடசானல்கைா்க 
மாற்றி மத்திை ்கல்வி அனமச்சின் கீழ் 
ப்காண்டுவருவது மா்காணங்களின் 
அதி்காரங்கனை ்பறித்ப்தடுககும் பசைல் 
அல்லவா, அதி்காரப்பரவலாக்கலுக்கா்க 

த்பாராடும் உங்கனைபத்பான்றவர்்கள் 
ம ா ்க ா ண த் தி ன்  அ தி ்க ா ர த் ன ்த 
்பறித்ப்தடுப்ப்தற்கு துனணத்பா்கலாமா 
எை ்பத்திரின்கைாைர் சநதிபபு ஒன்றில் 
தஜாசப ்பரராசசிங்கம் அவர்்களிடம் �ாம் 
த்கள்வி எழுபபிை த்பாது, உண்னமயில் 
இது அதி்காரப்பரவலாக்கலுககு எதிராை 
விடைம் ்தான். என்ை பசயவது ்பாடசானல 
நிர்வா்கங்கள் ்தங்கள் ்பாடசானலனை 
த்தசிை ்பாடசானலைா்க மாற்றி ்தருமாறு 
த்காருகிறார்்கதை எை ்பதிலளித்திருந்தார்.

்த ம து  ்ப ா ட ச ா ன ல ்க ள்  த ்த சி ை ப 
்பாடசானல்கைா்க மாற்றப்பட தவண்டும் எை 
்பாடசானல நிர்வா்கங்கள் விரும்பிை்தற்கு 
முககிை ்காரணங்களில் ஒன்று. ்தாம் ஓயவு 
ப்பறும் வனர அப்பாடசானலயில் அல்லது 
�்கர் புறத்தில் உள்ை இன்பைாரு த்தசிை 

்பாடசானலயில் ்பணிபுரிைலாம். வசதி 
குனறந்த கிராமபுற ்பாடசானல்களுககு 
இடமாற்றம் ப்பற்றுச் பசல்ல தவண்டி 
ஏற்்படாது என்ற சுை�ல த�ாக்கதம ஆகும்.

த்தசிை ்பாடசானலத் திட்டம் என்்பது சமைாை 
வைப்பஙகீட்டு ப்காள்ன்கககு எதிராை்தாகும்.

1990ஆம் ஆண்டில் த்தசிை ்பாடசானல்களின் 
எண்ணிகன்க 18ஆகும். ஆைால் இன்று 

�ாடு முழுவதிலும் 350ககு தமற்்பட்ட த்தசிை 
்பாடசானல்கள் உள்ைை.

கிழககு மா்காணத்தில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் 
்காஙகிரஷ, ்தமிழ் த்தசிைக கூட்டனமபபின் 
கூட்டு மக்கள் பிரதிநிதி்களின் ஆட்சி இருந்த 
த்பாது மா்காணத்தின் அதி்காரங்கனை 
மத் திை அரசு ்பறித்ப்தடுப்ப்தற்கு 
அனுமதிக்கவில்னல.

தஜ.ஆர். பஜைவர்த்்தைா ்காலத்திலிருநது 
்த ற் த ்ப ா ன ்த ை  ஜ ை ாதி ்ப தி  வ ன ர 
ம ா ்க ா ண ச ன ்ப ்க ளு க கு  இ ரு க கு ம் 
அதி்காரங்கனை ்பறித்ப்தடுப்பதிதலதை 
குறிைா்க இருந்தைர். ்கடந்த மகிந்த ராச்பகச 
ஆட்சிக்காலத்தில் �ாடு �்கர திட்டமிடல் 
சட்டம், திவிப�கும சட்டம் ஆகிைவற்னற 
்ப ா ர ாளு ம ன் ற த் தி ல்  நி ன ற த வ ற் றி 
ம ா ்க ா ண ச ன ்ப ்க ளி ற் கு  இ ரு க கு ம் 
அதி்காரங்கனை ்பறித்ப்தடுப்ப்தற்கு மத்திை 
அரசு முற்்பட்டது. மா்காணசன்ப்களுககு 
இருககும் அதி்காரங்கனை ்பறித்து ்பசில் 
ராச்பகசவின் கீழ் இருந்த ப்பாருைா்தார 
அபிவிருத்தி அனமச்சிற்கு வழஙகுவ்தற்த்க 
இச்சட்டமூலம் ப்காண்டுவரப்பட்டது. இச்சட்ட 
மூலத்தின் த�ாக்கம் மா்காணசன்ப்களின் 

கீழ் இருககும் உள்ளுராட்சி மன்றங்களின் 
அதி்காரங்கள் ்பறிக்கப்பட்டு ்பசில் 
ராச்பகசவின் கீழ் இருந்த ப்பாருைா்தார 
அ பி வி ரு த் தி  அ ன ம ச் சி ன்  கீ ழ் 
ப்காண்டுவருவ்தாகும்.

இது மா்காணசன்ப அதி்காரங்கனை ்பறிககும் 
பசைல், இ்தனை ்தடுககும் உத்்தரனவ 
பிறபபிக்க தவண்டும் எை �ாடாளுமன்ற 
உறுபபிைர் மானவ த சைாதிராசா 
உைர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்னற ்தாக்கல் 
பசயதிருந்தார். சட்டத்்தரணி சுமநதிரன் 
அவருக்கா்க நீதிமன்றில் வா்தாடிைார்.

இந்த மனுனவ விசாரித்்த பிர்தம நீதிைரசர் 
ஷிராணி ்பண்டார�ாைக்க ்தனலனமயிலாை 
நீதிைரசர்்கள் குழாம் மகிந்த அரசுககு 
அதிர்ச்சி ்தரும் தீர்பன்ப வழஙகிைர். 

அனைத்து மா்காணசன்ப்களின் சம்ம்தம் 
இன்றி மா்காணசன்ப்களுககு இருககும் 
அதி்காரத்ன்த மத்திை அரசு ்பறிக்க கூடாது. 
இச்சட்ட மூலத்திற்கு ஆ்தரவு வழஙகி 
தீர்மாைம் நினறதவற்றிைால் மட்டுதம 
இச்சட்ட மூலத்ன்த ்பாராளுமன்றத்தில் 
சமர்பபிக்க முடியும் என்ற வரலாற்றுத் 
தீர்பன்ப பிர்தம நீதிைரசர் ஷிராணி 
்பண்டார�ாைக்க ்தனலனமயிலாை 
நீதிைரசர்்கள் வழஙகிைர். எதிர்்காலத்திலும் 
மா்காணசன்ப்களின் சம்ம்தம் இன்றி 
மா்காணசன்பககு இருககும் அதி்காரங்கனை 
மத்திை அரசு ன்கை்கப்படுத்்த கூடாது 
எை இத்தீர்பபில் ப்தரிவித்திருந்தைர். 
இது நீதித்துனறககும் நினறதவற்று 
அதி்காரத்துனறைாை ஜைாதி்பதிககும் 
இனடயில் தமா்தனல ஏற்்படுத்தியிருந்தது. 
இத்தீர்பன்ப அடுத்து பிர்தம நீதிைரசரா்க 
இருந்த ஷிராணி ்பண்டார�ாைக்கானவ 
ஜைாதி்பதி மகிந்த ராச்பகச ்ப்தவி 
நீககியிருந்தார்.

இது உள்�ாட்டில் மட்டுமன்றி சர்வத்தச 
ம ட் ட த் தி ல்  ப ்ப ரு ம்  ச ர்ச் ன ச ன ை 
ஏற்்படுத்தியிருந்தது.

கிழககு மா்காணசன்ப உட்்பட எட்டு 
மா்காணங்களும் ஐக கிை மக ்க ள் 
சு்தநதிர முன்ைணியின் ்கட்டுப்பாட்டில் 
இருந்த்தால் அச்சட்ட மூலத்திற்கு 
அம்மா்காணங்கள் ஆ்தரவாை தீர்மாைத்ன்த 
நினறதவற்றியிருந்தை. வடமா்காணசன்ப 
ஆளு�ரின் ்கட்டுப்பாட்டில் இருந்த்தால் 
ஆளு�ர் அ்தற்கு சம்ம்தம் ப்தரிவித்திருந்தார். 
வடமா்காணத்தில் மக்கள் பிரதிநிதி்கள் சன்ப 
இருநதிருந்தால் திவிப�கும சட்டத்திற்கு 
எதிரா்க தீர்மாைம் நினறதவற்றியிருப்பார்்கள். 
்பாராளுமன்றில் அச்சட்ட மூலத்ன்த 
சமர்பபிக்க முடிைாமல் த்பாயிருககும்.

அ்தன் பின்ைர் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் 
்காஙகிரஷ, ்தமிழ் த்தசிைக கூட்டனமபபு 
கூட்டின் கீழ் இருந்த கிழககு மா்காண 
சன்பயிலும் ்தமிழ்த் த்தசிைக கூட்டனமபபின் 
ஆளுன்கயின் கீழ் இருந்த வடமா்காண 
சன்பயிலும் இருந்த மக்கள் பிரதிநிதி்கள் 
மா்காண சன்பககு இருககும் அதி்காரங்கனை 
மத்திை அரசாங்கம் ்பறிககும் பசைல்்களுககு 
இடம்ப்காடுக்கவில்னல.

மா்காணசன்பயில் மக்கள் பிரதிநிதி்கள் 
இல்லா்த சூழனல ்பைன்்படுத்தி ஆளு�ர்்கள் 
மூலம் மா்காணத்திற்கு அதி்காரங்கனை 
்பறிககும் பசைல்்கனை ்தற்த்பாது மத்திை 
அரசு பசயது வருகிறது. மா்காணங்களுககு 
இருககும் அதி்காரங்கனை ்பறிககும் 
பசைல்்களில்  தஜ.ஆர். ப்தாடக்கம் 
்தற்த்பான்தை ஜைாதி்பதி னமத்திரி்பால 
சிறிதசைா வனர ்கங்கணம் ்கட்டி பசைல்்பட்டு 
வருகின்றைர்.

ப்தன்னிலஙன்க சிங்கை ்தனலவர்்கள் 
ம ா ்க ா ண ங ்க ளு க கு  அ தி ்க ா ர ம் 
வழங்கப்படுவன்ததைா அதி்காரப்பரவனல 
பசயவ்தற்கு எதிரா்க பசைற்்பட்டு 
வருகின்றைர்.

அ்தன் ஒரு அங்கமா்கதவ கிழககு 
மா்காணத்தில் ஆளு�ரா்க ஹிஸ்புல்லா 
்ப்தவி ஏற்ற உடன் மா்காண சன்பககு 
இருககும் அதி்காரத்ன்த ்பறிககும் வன்கயில்  
4 ்தமிழ் ்பாடசானல்கனை மத்திை அரசுககு 
்தானர வார்த்திருககிறார்.

அதி்காரத்ன்த ்பரவலாககி மா்காணங்களுககு 
அதி்காரங்கனை வழஙகி சுைாட்சி 
அடிப்பனடயிலாை அரசிைல்ைாபன்ப 
உருவாக்க தவண்டும் எை த்காரிவரும் 
்தமிழர் ்தரபபின் அபிலானச்களுககு 
எதிராை்தா்கதவ இது அனமநதுள்ைது.

,uh. Jiuul;zk;
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2006ல் ஏற்்பட்ட ப்பரும் இடபப்பைர்விைால் 
எல்லாதம அடி்பட்டுப த்பாயிை.

இன்று மீண்டும் ்தங்கள் ்பட்டி்கனை 
்படிப்படிைா்க  மீைனமத்து வருகின்றைர்.

அன்று ஒவபவாரு வீட்டிலும் வண்டில் 
மாடு்கள் இருந்தை. எப்படி வீடு 
அனமநதிருககுத்தா அது த்பால 
"மாட்டுமால்" இருககும் மாடு்கள் மனழயில் 
�னைைாமல் ்பாது்காப்பது  இவர்்கள்  
மாடு்களுககு ப்பரு மதிபபு ப்காடுத்து 
வாழ்ந்தைர்.

்தங்களுககு ்தங்கள் ப்தாழிலுககு உ்தவி 
பசயயும் மாடு்களுககு �ன்றி பசால்லும் 
விழா ்பட்டிபப்பாங்கல். ்பாலும் ்தயிருமாய 
உணனவத் ்தரும் ்பசுவுககும் �ன்றி 
பசால்லும் விழாவும் இது்தான்.

்கானலயில் வீட்டில் ்கானை, ்பசு 
மாடு்களுககு ப்பாங்கலாய அனமை 
மானல த�ரம் எருனம மாடு்களுககு 
ஊபரல்னலயில் இருககும் கிடாமாட்டு 

்தமிழர்்களின் ்தனித்துவ திரு�ாள் 
ப்பாங்கல் அதிலும் ன்த இரண்டாம் �ாள் 
�னட ப்பறும் மாட்டுப ப்பாங்கல் எங்கள் 
பிரத்தசத்தில் ்பட்டிப ப்பாங்கல் என்தற 
அனழக்கப ்படும்.

அன்னறை �ாட்்களில் ஒபவாரு 
குடும்்பத்துககும் குறிபபிட்டைவுககு 
மாடு்கள் இருந்தை தமயச்சல் நிலம் 
அதி்கம் உள்ை எங்கள் ஊரில் வீட்டுக 
்கானலயில் அனடக்கப்படும் மாடு்கள் 
்கானலயில் திறநது விட அனவ தமயச்சல் 
நிலத்துககு த்பாய மானலயில் ்தாைா்கதவ 
திரும்பி வரும்.

ஒவபவாரு ்பட்டிககும் ஒரு மாபபினை 
மாடு இருககும் .மாபபினை மாடு்கள் 
ப்காம்்பைாச்சி,ப்காககுப்தாடுவாய 
ஆகிை ்தாவைங்களிலிருநது வாஙகி 
வநது ்தங்கள் ்பட்டினை வைம் ்படுத்துவர். 
்பாலுக்காை மாடு்கள் வண்டிலுக்காை 

ப ்ப ான்ை ாவ ன ர ப  பூ  மு க கி ை ம் 
ப்பறுகிறது. ப்பான்ைாவனர மலர்்கைால் 
மாட்னட அலங்கரித்்தலும் இனலயும் 
பூவுமாய இனணந்த ்கழுத்து மானல. 
ப்பான்ைாவனர பமாட்டாலாை ்கழுத்து 
மானல, ப்காம்பு மானல, ்தனி இ்தழ்்கைால் 
ஆை மானல ்பல்வன்க.அத்த்தாடு ்பல்கார 
மானல சிலுவு மானல. ப�ற்றிப ்பட்டம் , 
ப்காம்பு அணி எை அரிசிமா ்பல்காரம்  
அழ்காய மாடு்கனை அலங்கரிககும்.

அழ்காை எடுப்பாை �ாம்்பன் மாடு்களில் 
்காசு மானல த்பாடப ்பட மாடு உள்ைவர் 
வீடு்கள் விழாக த்காலம் ்காணும்.

்பட்டிப ப்பாங்கல் முடிை மாடு்கள் அவிழ்த்து 
விடப்படும் ்தருணத்துக்கா்க இனைஞர்்கள் 
வீட்டு வாசலில் ்காத்திருப்பர்.

்கானை்கனை வீசிப பிடிப்ப்தற்்கா்க 
அ்தற்ப்கை ்தைாரிக்கப்பட்ட ஆத்தி �ார் 
்கயிறு்கதை ்பைன் ்படுத்்தப ்படும் . ஆத்தி 
மரத்திலிருநது அ்தன் ்பட்னடயிலிருநது 
�ார்்கனை உருவி ்கயிறு திரிப்பர் . ்பல 

மாடு்கள் ஊட்டி வைர்க்கப்படும்.

எைககு ஆறு வை்தாய இருககும் த்பாது 
அபபுச்சியிடம்  நூற்றுககு தமற்்பட்ட 
மாடு்கள் இருந்தை. ்கால தவறு  ்பாட்டால் 
அனவபைல்லாம் ்காணாமல் த்பாயிை. 
அபபுச்சி ஒவபவாரு மாட்டுககு பசல்லப 
ப்பைர் னவத்திருப்பார்.

்கடந்த யுத்்த ்காலம் எங்கள் ஊரில் உள்ை 
மாட்டுப ்பட்டி்கனை அழித்து விட்டை. 
அதிலும் குறிப்பா்க எஞ்சியிருந்த மாடு்கள். 

்பட்டி்களில் �டககும்.

"்பட்டி ப்பரு ்க த வணும் 
்தம்பிராதை

்பால் ்பானை ப்பாங்க தவண்டும் 
்தம்பிராதை"

இது இஙகு வழககில் உள்ை 
்பட்டிதைாடு ப்தாடர்்பாை 
மண்ணின் ்பாடல்.

்ப ட் டி ப  ப ்ப ா ங ்க லி ல் 

மா்தங்களுககு முன்த்ப ஆத்தி �ார் 
்கயிறு்கனை ்தைாரித்து னவப்பர். ஆனை 
கூட ஆத்தி �ார் ்கயிற்னற அறுக்க 
முடிைாப்தன்று பசால்வர்.

ப்பாங்கல் முடிை பவளிை வரும் 
்கானை்கனை துரத்தி வீசிப பிடித்து 
்பல்காரம் ்பணம் ஆகிைவற்னற 
இனைஞர்்கள் ்தம்தாககிக ப்காள்வர். 
சிலதவனை்களில் மாடு்கள் ்தறி ப்கட்டு 
ஓடும்.

இதுவும் ஒருவன்க மஞ்சு விரட்டுத்்தான். 
�ம் ்தமிழ் மரபின் ப்தாடர்ச்சி்தான் இது.

்காலத்திலிருநது நீஙகிப த்பாை சின்ராசு 
மாமா, மதி மாமா, த்பரின்்பம், ்கந்தசாமி, 
நிமால், ்கவரி மாமாபவல்லாம் நினைவில் 
வநது புன்ைன்கககிறார்்கள். சாமிககுப 
்பனடத்்தார்்கதைா இல்னலதைா "எங்கள் 
்தனலசாமி இந்தப புள்னை்கள் ்தான் 
மு்தலாளி" என்று சூரிைன் சூதடறும் 
முன் வீட்டுககு ஓடிவநது எங்கனைக 
ப்காஞ்சிப த்பாை அவர்்களுக்கா்க ப�ஞ்சு 
புனடககிறது.

எைககுத் ப்தரிநது ப்பாங்கலுககும் 
புத்்தானட உடுத்திை ஒதர முஸ்லிம் 
குடும்்பம் ஏறாவூரில் அபத்பாது �ாங்கள் 
மட்டும்்தான். வாப்பாவுககு இரு்பது 
்தாண்டி புத்்தானட்கள் அன்்பளிப்பா்க 
வநது குவியும். நினைவு ப்தரிநது 
வாப்பா ்தைகப்கன்று புத்்தானட வாங்க 
அவசிைப்பட்டத்தயில்னல.

"எல்லாரும் புறபபுட்டு பரடிைா இருங்க 
சின்ராசு மாமா வநது கூட்டிபத்பாவார்" 
என்று உற்சா்கமா்க மீண்டுபமாரு 
முனற வாப்பாவின் குரல் ஒலிக்கா்தா 
என்றிருககிறது.

சின்ராசா மாமா ஊறணியிலிருநது 
மனைவி பிள்னை்கதைாடு வநது 
எங்கனையும் கூட்டிபத்பாய ப்பாங்கலுககு 
புது உடுபபு வாஙகிை ்காலம் ப�ஞ்னச 
அறுத்துக ்கண்்கனை ஈரமாககுகிறது.
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சாதி தவறு்பாட்டால் சவாலுககுள்ைாை 
அவர்்கள் ்கா்தல் ்கல்ைாணம் இநதிை 
இராணுவ ப்கடுபிடிைாை ்காலத்தில் 
எங்கள் வீட்டில்்தான் இர்கசிைமா்க 
�டநத்தறிைது. அதுவனரயும் உடுபபு 
பவளுககும் ப்தாழினலச் பசயதுவந்த 
சின்ராசானவ ்படகும், வனலயும் 
வாஙகிக ப்காடுத்து வாப்பா சின்ை 
மு ்த ல ா ளி ை ா க கி ை ா ர் .  அ வ ர் ்க ள் 
்கல்ைாணத்தில் மாமாவின் மடியில் �ான் 
அமர்நதிருந்த புன்கப்படம் இபத்பாதும் 
அவர்்களிடம் இருக்கதவண்டும்.

நீங்கள் �ாங்கள் என்றில்னல "�ாம்" 
ஆ்கத்்தான் சின்ராசா மாமா இந்த வாழ்னவ 
விட்டு நீஙகும் வனர வாழ்ந்தார். ்காலங்கள் 
்கடநது வாப்பாவுககு இ்தை அழுத்்தம் 
வநது மருத்துவமனையில் ்படுக்க �ானும் 
்தம்பியும் எதிர்்பாராமல் விைா்பாரத்ன்தக 

்கவனிககும் நினலககுத் ்தள்ைப்பட்தடாம். 
விைா்பாரத்தில் வாப்பாவுககு சின்ராசா 
துதரா்கங்கள் பசய்தார் என்று �ம்பி 
�ானும் ்தம்பியும் விரல் நீட்டிைத்பாது 
வாப்பா மாமா ்பக்கம்்தான் நின்றார். 
"உங்களுககு �ாங்கைா அவரா முககிைம்" 
என்று ்தம்பி ஆத்திராதவசமா்க அழுது 
சிவந்த ்கண்்களுடன் த்கட்ட த்பாது வாப்பா 
சிறிதும் ்தைங்காமல் பசான்ைார், "எைககு 
அவன்்தான்டா முககிைம். உன்ட ்கணககு 

விசாரனணபைல்லாம் குபன்பயில் த்பாடு".

�ாங்கள் மைமுனடநது பவறுத்து 
நின்றத்பாது ்தைக்கத்துடன் ஒரு�ாள் இரவு 
வீதடறிை சின்ராசா மாமாவும் மனைவியும் 
அன்பறல்லாம் அழுது ஓலமிட்டுத் ்தங்கள் 
நிைாைங்கனைக கூறிைத்பாது �ாங்களும் 
்கலஙகி அழுத்தாம். இந்த முரண்்பாட்டால் 
எங்கள் அன்பில் எதுவி்த விரிசலும் 
விழுநது விடா்த அழன்க பின்ைாள் 
அனு்பவங்களில் ்கண்டு வாப்பாவிடமும் 
மாமாவிடமும் மன்னிபபுக த்காரிதைாம்.

அவரது ம்கள் ்கல்ைாணம் எங்கள் 
வீட்டுக ்கல்ைாணமா்க �டந்தது. முஸ்லிம் 
� ண் ்ப ர் ்க ளு க ்க ா ்க  மு ஸ் லி ம ா ை 
சனமைல்்காரர், ஹலாலாை மாடு, த்காழி 

என்று மாமா ்பார்த்துப ்பார்த்துச் பசய்தார். 
அவர்்கள் வீட்டில் ்கல்ைாணத்திற்்கா்க 
�ான்கு �ாட்்கள் ்தஙகியிருநத்தாம்.

எங்க ளின் இந ்த அனு்பவங்க ள் 
பிள்னை்களுககு பவறும் ்கன்த்கைா்க 
மட்டுதமைாை இந்த வாழ்னவ எண்ணி 
மைம் த�ாகிறது. ப்பாங்கல் �ாட்்களில் 
முன்புத்பான்ற குதூ்கலங்களின்றி மைம் 
இறுக்கமாகி விடுவது இைல்்பா்கதவ 
�டககிறது.

ப்பாங்கலும், ப்பாங்கதலாடு அன்ன்பயும் 
அளித்்த அவர்்களுககு அஞ்சலி! எத்்தனை 
ப்பாங்கல் ைார் அளித்்தாலும் இனி அந்தப 
த்பார்க்காலப ப்பாங்கலும் முநதிை பிநதிை 
உறவும் திரும்்ப வராது
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இன்று மக்களின் சிந்தனைனைக 
்க ட் டு ப ்ப டுத் து ம்  ப ்ப ரு வ ா ரி ை ாை 
ஊட்கங்கள் அரசிைல் வாதி்களிைாலும், 
்கார்ப்பதரட் நிறுவைங்கைாலுதம 
வழி�டத்துப்படுகின்றை. இலஙன்கயின் 
வரலாற்றில் என்றும் இல்லா்த அைவுககு 
சம்கால ஊட்க த்பாககில் இந்த நினல 
உச்சத்ன்த அனடநதிருககிறது என்தற 
கூற தவண்டியிருககிறது.

சமீ்ப்காலமா்க இலஙன்கயின் பிர்பலமாை 
ஊட்கங்களின் ்பக்க சார்ன்ப ப்தளிவா்க 
இைங்காை முடிகிறது. அரசிைல் குழப்ப 
நினல்களின் த்பாது உண்னமனை 
மக்களுககுத் ப்தரிைப்படுத்துவ்தற்குப 
்பதிலா்க ப்பாய்கனைப ்பரபபுவதிலும், 
்தமது �லன்்களுககு ப�ருக்கமாை 
அரசிைல்வாதி்களின் புனைவு்களுககு 
அதி முககிைத்துவம் ப்காடுப்பதும் 
நி்கழ்நது வருகிறது. சிவில் அனமபபு்கள் 
இது ஒரு ்பாரதூரமாை நினலனம 
என்று ்கண்டிப்பதுடன் இப்படிைாை 
நிறுவைங்களுககு எதிரா்க வீதி்களில் 
இறஙகி த்பாராடவும் ப்தாடஙகிவிட்டை. 
குறிப்பா்க ம்காராஜா நிறுவைம், ப்தரண,  
ஹிரு த்பான்ற நிறுவைங்களுககு 
எதிராை எதிர்பபு �டவடிகன்க்கனை ்காண 
முடிகிறது.

77% சிந்தனைனை கட்டுபடுத்துவது 
ைார்?

்பாரிஸ் �்கனரத் ்தைமா்கக ப்காண்டு 
இைஙகும் RSF என்ற எல்னல்கைற்ற 
ஊட்கவிைலாைர் அனமபபு   (Reporters 
Without Borders – RSF) இலஙன்கயின் 
ஊட்கத்துனறனை ்கட்டுப்படுத்து்பவர்்கள் 
்ப ற் றி ை  மு க கி ை ம ா ை ப ்த ா ரு 
ஒ ரு  அ றி க ன ்க ன ை  ச மீ ்ப த் தி ல் 
பவளியிட்டிருககிறது.

அந்த அறிகன்கயின்்படி இலஙன்கயின் 
மூ ன்று  கு டு ம் ்ப ங ்க ளு ம்  அ ரசு ம் 
தசர்நது இலஙன்கயின் 77% வீ்தமாை 
ப்தானல்காட்சி ்பார்னவைாைர்்களின் 
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( a u d i e n c e )  சி ந ்த ன ை ன ை க 
்கட்டுப்படுத்துகிறார்்கள் என்று ்கருத்து 
பவளியிட்டிருககிறது. இந்த நினலனம 
ஒரு அ்பாைச் சமிகனஞ என்று 
ப்தரிவித்திருககிறது.

ர ா ஜ ம த ்க ந தி ர ன்  கு டு ம் ்ப த் து க கு 
பசாந்தமாை ப்கபபிட்டல் ம்காராஜா 
நிறுவைத்துககு பசாந்தமாை சிரச, 
சகதி, டீவி1 ஆகிை ஊட்கங்கள் மாத்திரம் 
22.22 % வீ்தமாை ்பார்னவைாைர்்களிடம் 
பசன்றனடகின்றை.

திலித் பஜைவீர, வருணி அமுனு்கம (சரத் 
அமுனு்கமவின் ம்கள்) ்பவர் ஹவுஸ் 
என்கிற நிருவைத்துககூடா்க �டத்திவரும் 
ப்தரண ஊட்க நிறுவைம் 19.8 % வீ்தமாை 
்பார்னவைாைர்்களிம் பசன்றனடகின்றை.

ம ரண  ்த ண் டன ைக  ன ்க தி ை ா்க 
சினறயில் இருககும் மகிந்த ்தரபபு 
அரசிைல்வாதிைாை துமிந்த சில்வாவின் 
சத்கா்தரன் னரதைார் சில்வாவுககு 
பசாந்தமாை ஹிரு நிறுவைம் 18.1.% 
வீ ்த ம ாை  ்ப ா ர் ன வ ை ாை ர்்க ளி ட ம் 
பசன்றனடகின்றை.

அரச ்கட்டுப்பாட்டு ஊட்கங்கள் 16.9% 
வீ்தத்திைரிடம் பசன்றனடகிறது.

மக்களின் சிந்தனைனை தீர்மானிப்பதில் 
ஊ ட ்க ங ்க ளி ன்  ப ்ப ரு ம் ்ப ங ன ்க 
அறிந்த அரசிைல் ்தனலவர்்கள் ்பலர் 
ஒன்றில் ்தமக்காை ஊட்கங்கனை 
உருவாககிகப்காள்கிறார்்கள். அல்லது 
அபத்பர்்பட்ட ஊட்கங்களில் பசல்வாககு 
பசலுத்துமைவுககு அஙத்க ்தமது 
ஆதிக்கத்ன்தயும், அதி்காரத்ன்தயும் 
பிரதைாகிககிறார்்கள். அதி்காரம், ்பணம் 
என்்பை இ்தற்்கா்க த்பாதிை அைவு 
்பைன்்படுத்்தப்படுகிறது.

அதுத்பாலதவ 74% வீ்தமாை வாபைாலி 
த்கட்த்பார்்கனையும் இவர்்கள் ்தான் 
்கட்டுப்படுத்துகிறார்்கள் என்று RSF 
நிறுவைம் தமற்்படி அறிகன்கயில் 

வி்பரித்துள்ைது.

அதுத்பால �ான்கு நிறுவைங்கதை 
75.45 % வீ்தமாை சிங்கை அச்சு ஊட்க 
வாச்கர்்களிடம் பசன்றனடகின்றை. விஜை, 
உப்பாலி, சிதலான் நியுஸ்த்பப்பர் மற்றும் 
தலகஹவுஸ் நிறுவைங்கள் ஆகிைைதவ 
அனவ.

்தமிழ் ஊடகஙகள் ஆபத்தில்
்தமிழ் ்பத்திரின்க்களின் விற்்பனையில் 
ப்பரும் வீழ்ச்சி ஏற்்பட்டிருப்பன்த 2017, 
2018 ஆகிை ்கடந்த இறுதி ஆண்டு்களில் 
பவளிைாை இலஙன்கயின் மத்திை 
வஙகியின் ப்பாருைா்தார – சமூ்க 
ஆயவறிகன்க  (Central Bank’s Economic 
& Social Statistics 2017, 2018) உறுதி 
பசயதிருககிறது. இந்த இரண்டும் அ்தற்கு 
முநதிை 9 ஆண்டு்கால நிலவரத்ன்த 
ஆயவு பசயதிருககின்றை.

அ்தன்்படி சிங்கை – ஆஙகிலப 
்பத்திரின்களுககு த�ரா்த ்கதி ்தமிழ் 
அச்சு ஊட்கங்களுககு த�ர்நதிருப்பன்த 
்காண முடிகிறது. அட்டவனணனைப 
்பார்க்க. திைசரி ்பத்திரின்க்கள் 2014 இல் 
62,625 இருந்தது 2015ஆ்க ஆகும்த்பாது 
75,906 அதி்கரித்்தத்பாதும், 2016 இல் 
60,969 ஆ்கக குனறநநது 2017இல் 
60,249 வீழ்ச்சிைனடநதிருப்பன்தயும் 
உறுதிப்படுத்துகின்றை. அ்தாவது 2014ஆம் 
ஆண்னட விட வீழ்ச்சிைனடநதிருப்பன்தக 
்காட்டுகிறது. (எண்ணிகன்க்கனை 
ஆயிரங்கைால் ‘000 ப்பருக்கதவண்டும்)

அதுதவ வாராந்தப ்பத்திரின்க்கள் 
2014 இல் 20,335 இருந்தது 2015ஆ்க 
ஆகும்த்பாது 21,653 அதி்கரித்்தத்பாதும், 
2016 இல் 19,324 ஆ்கக குனறநநது 2017இல் 
60,249 ஆ்க சாற்றி சிறிை வைர்ச்சினை 
மட்டுதம ்காட்டுகின்றது. ஏனைை பமாழி 
ஊட்கங்கதைாடு ஒபபிடுன்கயில் இது 
்பாரதூரமாைது. (எண்ணிகன்க்கனை 
ஆயிரங்கைால் ‘000 ப்பருக்கதவண்டும்)

இந்த நினலனமக்காை ்காரணத்ன்த 
்பல த்காணங்களில் இருநது ்காணலாம் 
குறி்காட்டிைா்க, வாசிபபில் ஏற்்பட்டுள்ை 
வீழ்ச்சி, இலத்திரனிைல் சா்தைங்களின் 
மீ ்த ா ை  நு ்க ர் வி ன்  அ தி ்க ரி ப பு , 
இலஙன்கயில் ்தமிழ் அரசிைல் சமூ்க 
விடைங்கனை அறி்தலில் ஏற்்பட்டிருக்கக 
கூ டி ை  ச லி ப பு ,  வ ா ச ்க ர் ்க ளி ன் 
த்தனவ்கனை பூர்த்தி பசயவதில் 
த்தால்விைனடநதிருககும் ஊட்கப த்பாககு 
த்பான்ற இன்தைாரன்ை ்காரணங்கனை 
அடுக கிகப்காண்டு பச ல் ல லாம். 
ஆைால் அத்ததவனை இத்்தனைனையும் 
மீ றி  பு தி ை  ்ப த் தி ரி ன ்க ்க ன ை க 
ப்காண்டுவருவ்தற்்காை முைற்சி்களும் 
�டக்காமலில்னல. புதிை பிராநதிை 
்பத்திரின்க்களின் வருன்கனையும் 
்கவைத்திற்ப்காள்ைதவண்டியுள்ைை.  
இந்தப ்பத்திரின்களின் வரவு என்்பது 
ஏற்ப்கைதவ இருககும் ்பத்திரின்க்களின் 
மீ்தாை ப்காள்ன்க ரீதிைாை த்பாட்டிைல்ல. 
சநன்தனை னமைப ்படுத்திதைா 
அரசிைல் த�ாக்கங்களுக்கா்கதவா 
பு தி ்த ா்க  ப வ ளி வ ரத்ப ்த ா ட ங கு ம் 
இப்பத்திரின்க்கள் சநன்தயில் விைா்பார 
ரீதியில் நின்று பிடிக்க முடியும் என்கிற 
�ம்பிகன்க எஙகிருநது வருகிறது என்று 
ப்தரிைவில்னல.

ஏற்ப்கைத வ விைா்பார  ரீதியில் 
்ப த் தி ரி ன ்க ்க ள்  எ தி ர் ப ்க ா ள் ளு ம் 
பி ர ச் சி ன ை ்க ள்  ்க ா ர ண ம ா ்க 

அநநிறுவைங்களில் ஆட்குனறபன்பயும், 
ஊழிைர்்களின் மீ்தாை தவனலப்பழு 
அதி்கரிபன்பயும், ்பக்க குனறபபு்கனையும் 
பசயது ்தான் சமீ்ப ்காலமா்க சமாளித்து 
வருகின்றை. இந்த மாற்றங்கனை பசயயும் 
த்பாது ்தரத்ன்தப த்பணுவதில் ப்பரும் 
சிக்கனல எதிர்ப்காள்வன்தயும் ்காண 
முடிகிறது. சில ்பத்திரின்க்கள் மூடிவிட்டு 
த்பாயவிட்டை. சில ்பத்திரின்க்கள் தவறு 
வர்த்்த்கர்்களுககு விற்றுவிட்டு கினடத்்தது 
த்பாதும் இத்த்தாடு ப்தானலந்தது என்று 
ஓடிவிட்டை. அரச விைம்்பரங்கனை 
ஏற்ப்கைதவ ்பல ்பத்திரின்க்கள் 
கு த் ்த ன ்க க கு  எ டு த் து வி ட் ட ை . 
இன்னும் ்தனிைார் விைம்்பரங்களும் 
கூட ்தற்த்பான்தை உள்�ாட்டுப 
ப்பாருைா்தாரச் சூழலின் ்காரணமா்க 
மட்டுப்படுத்்தப்பட்தட இருககின்றை. 
ஏ ற் ப ்க ை த வ  ்ப ல ்ப த் தி ரி ன ்க ்க ள் 
்த னி ை ா ர்  வி ை ம் ்ப ர ங ்க ன ை ப 
ப்பறுவதில் த்பாட்டாத்பாட்டினை 
எதிர்ப்காண்டிருககின்றை.

இலஙன்கயில் ்தமிழ் ஊட்கங்களின் 
வீழ்ச்சிக ்காலம் ஆரம்்பமாகிவிட்டது. 
வீ ழ் ச் சி  எ ன் ்ப து  வி ற் ்ப ன ை , 
வி நி த ை ா ்க த் தி ல்  ம ா த் தி ர ம ல் ல 
்தரத்திலும் ்தான். இத்்தனைனையும் 
மீ றி  பு து ப பு து ப  ்ப த் தி ரி ன ்க ்க ள் 
ஆரம்பிக்கப்படவிருககின்றை என்கிற 
பசயதி்கள் சம்்பந்தப்பட்டவர்்களிடம் 
இ ரு ந து  வ ந து  த ச ர் ந து 
ப ்க ா ண் டி ரு க கி ன் ற ை .  த வ று 
த்பாட்டிைாைர்்கனை உள்தை நுனழை 
விட்டுவிடககூடாது என்்ப்தற்்கா்க ்தாதம 
அந்த இடத்தில் இன்பைாரு நிறுவைத்ன்த 
�டத்துவது மு்தலாளித்து �ாடு்களில் 
உள்ை ்கார்்பபரட் மூல்தைங்களின் 
விைா்பார உத்தி தமற்கு �ாடு்களில் 
பிர்பல்ைம். ஏராைமாை உ்தாரணங்கனை 
இ்தற்கு ்காண்பிக்கலாம். அத்த த்பாகன்க 
இலஙன்கயில் ்கனடபபிடிககும் ்தமிழ் 
ஊட்க நிறுவைங்களும் உள்ைை. இனவ 
ஊட்கத்துனறககும், வாச்கத்்தைத்துககும், 
்கருத்துருவாக்கச் பசைற்்பாட்டுககும் மி்கப 
ப்பரும் ஆ்பத்த்த.

ப ்ப ரி ை  ்க ா ர் ப ்ப த ர ட் 
நிறுவைங்கனைப ப்பாறுத்்தவனர 
அ வ ர் ்க ளி ன்  ்க ரு ப பு ப ்ப ண த் ன ்த 
ப வ ள்ன ை ை ாகு வ ்த ற் ்க ா்க  ஊ ட ்க 
நிறுவைங்கனை னவத்து இைககுகின்றை. 
கூடதவ ்தமது அரசிைல் ்தனலயீட்னட 
பசயவ்தனூடா்க ்தமது விைா்பார 
�டவடிகன்க்களின் மீ்தாை அரச 
ச லு ன ்க ்க ன ை ப  ப ்ப று வ ்த ற் கு 
்பைன்்படுத்துகின்றை.

து ர தி ர் ஷ டவ ச ம ா ்க  இ ப ்ப டி ை ா ை 
நிறுவைங்களின் ஏ்கத்பா்கத்ன்த ்த்கர்த்து 
ஊட்கத் ்தரத்ன்தக ்காக்கதவண்டும் 
என்று கிைம்பிைவர்்களும் கூட சற்றும் 
அந்த ஏ்கத்பா்கத்துககு சவாலா்க 
ப�ருங்கவும் முடிைவில்னல. ஆைால் 
அ்தற்்காை இனடபவளி இருக்கதவ 
பசயகிறது. மத்திை வஙகியின் அறிகன்க 
பவளியிட்டுள்ை முககிை ்தரவு்கனை 
ச்கல ஊட்கங்களும் ்கவைத்தில் எடுக்க 
தவண்டும்.

இலஙன்கயில் ்தமிழ் ஊட்கங்களின் 
்த ர ம ா ை  இ ரு ப பு க கு  பு தி ை 
தினசவழினையும், ்தநதிதரா்பாைத்ன்தயும் 
த வ ன ல த் தி ட் ட த் ன ்த யு ம்  வ கு க ்க 
தவண்டியிருககிறது என்்பது மட்டும் 
புரிகிறது.

கூடதவ அரசிைல் சகதி்கனை சார்நது 
அராஜ்கத் ்தன்னமயுடன் எழுச்சிைனடயும் 
ஊட்கப த்பாககும் ஊட்க அறத்தின் 
எதிர்்காலத்ன்த எச்சரித்து நிற்கின்றை.
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எமது மட்டு �்கர் ப்பாது 
வாசி்க்கசானலயில் மி்கவும் 
்பழனமைாை புத்்த்கங்கள் 
்காணப்படுகின்றை. 

இவற்னற பமன்்பதிபபுச் (soft Copy)  
ஆககுவ்தன் முலம் இவற்னற 
்பாது்காக்கலாம் இவவாறு எல்லா 
புத்்த்கங்கனையும் பமன்்பதிபபு 
ப ச ய து  ஒ ரு  ம ல் டி  மீ டி ை ா 
வாசி்க்கசானலனை உருவாககுவ்தன் 
முலம் இடப்பற்றாககுனறனையும் 
பு த் ்த ்க ங ்க ளி ன்  எ தி ர் ்க ா ல 
்பாது்காபன்பயும் உறுதிப்படுத்்தலாம். 

அத்தத்பல இைம் எழுத்்தாைர்்கள் 
டியிட்ல் (digital) ்பதிபபுரினமனையும் 
பசயது ஊககுவிக்கலாதம

ypNahz;

ச ை ச மூ ்க 
அ பி வி ரு த் தி 
உத்திதைா்கத்்தர் ---
            மட்டக்கைபபு 
மா�்கர சன்ப அ்தன் 
பி ர த ்த ச த் தி ல் 
வாழும் மக்களின் 
்க ரு த் து க ்க ன ை 
அறிநது அவர்்கைது 
ின்னூட்டங்களுககு 
அ ன ம வ ா ்க 
2019ஆம் ஆண்டு 

தவனலத்திட்டங்கனை முன்பைடுக்க 
முன்வநதுள்ைது. இ்தற்்கா்க ப்தாழில்நுட்்ப 
ம ற் று ம்  வி ஞ் ஞ ா ை  ரீ தி ை ா ை 
இலத்திரனிைல் மக்கள் ்கருத்்தறியும் 
முனறனமனை பிரதைாகிக்கப்பட்டுள்ைனம 
குறிபபிடத்்தக்க்தாகும்.

            இலத்திரனிைல் பிரனஜ்கள் 
அறிகன்க அட்னட (eCRC- Electronic 
Citizen Report Card) என்னும் மக்கள் 
்கருத்்தறியும் முனறனமைாைது ஆசிை 
மன்றத்திைால் இலத்திரனிைல் முனறயில் 
ஆண்ட்ராயட் பசைலி்கனைப ்பைன்்படுத்தி 
ஜி.பி.எஸ் இனணபபுடைாை்தா்கத் 
்தைாரிக்கப்பட்டுள்ைது.  இ்தனை 
மட்டக்கைபபு உள்ளுராட்சி உ்தவி 
ஆ ன ண ை ா ை ர்  தி ரு . சி . பி ர ்க ா ஷ 
்தனலனமயிலாை குழுவிைர் ்கணிபபீடும் 
தமற்்பார்னவயும் பசயகின்றைர்.
            இக ்கருத்துக ்கணிபபில் மா�்கர 
சன்ப வழஙகும் பிர்தாைமாை ்பன்னிரண்டு 
தசனவ்கனைப ்பற்றிை்தா்க  48 கிராம 
தசனவைாைர் பிரிவு்கனை உள்ைடககிை 
20 வட்டாரங்களில் மாதிரி்கைா்க 1573 
குடியிருப்பாைர்்களிடம் ்கடந்த 2018 �வம்்பர் 

�வீை ப்தாழில்நுட்்பத்துடன் கூடிை ஓர் 
மா�்கனர ்கட்டிபைழுபபும் த�ாகத்காடு 
மட்டக்கைபபு மா�்கர சன்பயும், I Community 
ப ்த ா ழி னு ட் ்ப  நி று வ ைத் தி ை ரு ம் 
இனணநது �டாத்திை விதஷட பசைல் 
விைக்க அமர்வாைது மா�்கர மு்தல்வர் 
திைா்கராஜா சரவண்பவன் ்தனலனமயில் 
பசவவாயககிழனம மானல (15.01.2019) 
்காநதி பூங்கா முன்றலில் இடம்ப்பற்றது.

�வீை ப்தாழில்நுட்்பத்தின் ஊடா்க 
மட்டக்கைபபு மாவட்ட இனைஞர் 
யுவதி்களுககு ப்தாழில் வாயபபு்கனை 
உருவாககும் த�ாகத்காடும், புத்்தாக்க 
்கண்டுபிடிப்பாைர்்கனை இைங்கண்டு 
அவர்்கனை ஊககுவிககும் மு்கமா்கவும் 
இச்பசைல் விைக்க அமர்வாைது 
அனமநதிருந்தது.

ம ட் ட க ்க ை ப பு  ம ா வ ட் ட த் தி ல் 
அதி்கரித்துவரும் ்தற்ப்கானல்களுககு 
தீர்வா்க �வீை ்த்கவல் ப்தாழினுட்்பத்தின் 
ஊ ட ா ்க  � ம் ்ப ்க ம ா ை  உ ை வ ை 
ஆத ல ாச ன ை்க ன ை  வ ழ ங கு வ து 
ப்தாடர்்பா்கவும், அடிக்கடி ்தற்ப்கானல்கள் 

மா்தம் தமற்ப்காள்ைப்பட்டு, ப்பறப்பட்ட 
பின்னூட்டலின் அடிப்பனடயில் முடிவு்கள் 
்பகுத்்தாராைப்பட்டை.

            ப்பறுத்பறா்க மா�்கர சன்பயின் 
தசனவ்களில் ்கழிவ்கற்றல், வீதி விைககு, 
ப்பாது நூல்க தசனவ்கள், பூங்காக்கள்,  
்தாயதசய நினலைப ்பராமரிபபு, 
த்பான்ற தசனவ்கள் ஒபபீட்டைவில் 
உ ை ர் வ ா ்க க  ்க ா ண ப ்ப ட் ட து ட ன், 
வீதி்கனைப ்பராமரித்்தல், மைாைங்கனை 

்ப ர ா ம ரி த் ்த ல் ,  வி ன ை ை ா ட் டு 
ன ம ்த ாை ங ்க ன ை ப  ்ப ர ா ம ரி த் ்த ல் 
த்பான்ற தசனவ்களில் எதிர்்காலத்தில் 
அதி்க ்கவைம் பசலுத்்தப்பட தவண்டும் 
என் ற  பி ன்னூ ட் டல்  ம க ்க ை ால் 
வழங்கப்பட்டிருந்தை.
            இவவாறு மக்கைால் 
பவளிப்படுத்்தப்பட்ட பின்னூட்டங்கனை 
்கடந்த 18.12.2018 அன்று மட்டக்கைபபு 
மா�்கர சன்பயின் ப்கௌரவ மு்தல்வர் 
தி.சரவண்பவான் ்தனலனமயிலாை 
ம ா � ்க ர  ஆ ன ண ை ா ை ர்  தி ரு .
்கா.சித்திரதவல், ப்கௌரவ பிரதி 
மு்தல்வர் திரு.்க.சத்திைசீலன், ப்கௌரவ 
உறுபபிைர்்கள், பிரதி ஆனணைாைர் 
திரு.� .்தைஞ்பசைன், ்கணக்காைர் 
ம ற் று ம்  உ த் தி த ை ா ்க த் ்த ர் ்க ள் 
முன்னினலயில் சமர்பபிக்கப்பட்டது. 
இந்தப ப்பறு்பவர்்களின் உண்னமத் 
்த ன்ன ம ன ை  பு ரி ந து  ப ்க ாண்டு 
இ்தனை அடிப்பனடைா்கக ப்காண்டு 
எதிர்்காலத்ன்த திட்டமிட தவண்டுபமை 
ச்கலரும் ஏற்றுகப்காண்டைர்;.

அனபழகன குரூஸ் (JP)
 M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG

இடம்ப்பறும் ்கல்லடிப ்பாலம் த்பான்ற 
இடங்கனை முழுனமைாை டிஜிட்டல் 
உட்்கட்டனமபபுடன் ்கண்்காணித்து முன் 
ஆைத்்த எச்சரிகன்க்கனை தமற்ப்காள்ைல் 
ப்தாடர்்பா்கவும் இஙகு ஆராைப்பட்டது.

அது மட்டுமன்றி மட்டக்கைபபு மா�்கர 
சன்பயின் அதி்கார எல்னலககுள் 
்க ா ண ப ்ப டு ம்  பி ர ச் ச ன ை ்க ன ை 
மா�்கர மு்தல்வரிடம் ப்தரிைப்படுத்தி 
அவற்றுக்காை உடைடி �டவடிகன்க்கனை 
த ம ற் ப ்க ா ள் ளு ம்  வ ன ்க யி ல் 
ப்பாதுமக்களுக்காை “மு்தல்வரிடம் 
பசால்லுங்கள்” (Tell to Mayor) எனும் 
வனலத்்தைமும் அஙகுரார்ப்பைம் பசயது 
னவக்கப்பட்டது.

இ வ ன வ ்ப வ த் தி ன்  அ தி தி ்க ை ா ்க 
மட்டக்கைபபு மாவட்ட அரசாங்க 

அ தி ்ப ர்  ம ா . உ ்த ை கு ம ா ர் , 
பி ர ா ந தி ை  உள் ளூ ர ா ட் சி 
உ ்த வி  ஆ ன ண ை ா ை ர் 
சி.பிர்காஷ, மா�்கர சன்பயின் 
பி ர தி  ஆ ன ண ை ா ை ர் 
�ா.்தைஞ்பஜைன், மாவட்ட 
திட்டமிடல் ்பணிப்பாைர் திருமதி 
சசி்கலா புண்ணிைமூர்த்தி, 
்த ்க வ ல்  ப ்த ா ட ர் ்ப ா ட ல் 
ப ்த ா ழி னு ட் ்ப  மு ்க வ ர் 
நினலைத்தின் வைவாைர் 
்கசுன் ஆகிதைார் ்கலநது 

ப்காண்டு ்த ்கவல் ப்தாழினுட்்ப 
ரீதிைா்க ்பல்தவறு துனற்களில் ்தமது 
திட்டங்கனை முன்பமாழிந்த திறன்சார் 
வல்லுைர்்கனைப ்பாராட்டிைத்தாடு 
அவர்்களுக்காை ்பரிசில்்கனையும் வழஙகி 
னவத்்தைர்.
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ஆஙகிலத்தில் Attractive people என்று 
கூறுவார்்கள். அ்தாவது மற்றவர்்கனை 
்கவரககூடிை குணம் உனடைவர்்கள்.

அது என்ை குணம்?

உங்களிடம் ஒருவர் உ்தவிபைான்னற 
த்கட்கிறார் என்றால் அந்த �்பரிடம் உங்கள் 
அணுகுமுனற எவவாறு இருககும். 

�ம்மில் மூன்று வன்கைாை மனி்தர்்கள் 

இருககிறார்்கள். மு்தலாவாது வன்க - 
உ்தாரணத்திற்கு ஒருவர் உங்களிடம் 
ப்காஞ்சம் ்பணம் ்தநது உ்தவும்்படி 
த்கட்கிறார் அபத்பாது 

அட நீங்கதவற,  �ாதை பராம்்ப ்கஷடத்தில் 
இருககிதறன், இதில உங்களுககு 
எங்க இருநது  ்தருவது. ்பணம் என்ை 

்கை்கராைன்குைத்தில் பிறந்த புதிைவன் 
இரானசைா ஈழத்து சினிமா வரலாற்றில் 
மி்க முககிைமாைவர். இவர் ஏற்்கைதவ 
'மண்' என்ற ஈழத்துச் சினிமா மூலம் 
பிர்பலமாைவர். ்பல ்படங்கனை 
இைககி ்பலராலும் ்பாராட்டப்பட்ட அவர் 
மீண்டும் 'ஒற்னறப்பனைமரம்' என்ற 
ஈழத்துப்படத்ன்த இைககி முடித்துள்ைார்.

பவகுவினரவில் இநதிைாவின் சைைை 
நிறுவைர் ்தணின்கதவலின் உ்தவியுடன் 
இநதிைாவின் 200 தினரைரஙகு்களில் 
பவளியிடப்படக ்காத்திருககின்றது 
இந்தப்படம். அந்த வன்கயில் இவவைவு 
பிரமாண்டமா்க பவளியிடப்படும் மு்தல் 
ஈழத்துப்படம் என்ற சா்தனைனை 
்தன்வசமாககியுள்ைது இந்தப்படம். 
இது த்பாதிை ஆ்தரவு இல்லாமல் 
்த த் ்த ளி த் து க ப ்க ா ண் டி ரு க கு ம் 
� ம்  � ா ட் டி ன்  சி னி ம ா வு க கு 
உந துசத் திைா்க அனமந துள்ைது. 
அ ன ்த  வி ட வு ம்  இ ந ்த ப ்ப ட ம் 
பவளியிடப்படமுன்ைதம உல்கைாவிை 
அைவில் இரு்பதிற்கும் தமற்்பட்ட 
விருது்கனைத் ்தன்வசப்படுத்தியுள்ைது. 
த்பாரிற்குபபின்ைாை வாழ்விைனல 
னமைமா்ககப்காண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ை 
இந்தத் தினரப்படத்திற்கு இலஙன்க 
்த ணி க ன ்க க கு ழு வி ன்  அ னு ம தி 
கினடத்்தால் வருகின்ற ்பஙகுனி 
மா்தம் இலஙன்கயிலும் இந்தப்படம் 
பவளியிடப்படும். இந்தப்படத்ன்த 
எழு தி  இ ை க கி ை து டன்  மு க கி ை 
்பாத்திரம் ஏற்றும் புதிைவன் ரானசைா 
�டிக்க அவருடன் �வயு்கா, அஜாதி்கா 
புதிைவன், பஜ்கன் மாணிக்கம், ்காசி 
ப்பருமாள், ்தனுவன்,  ்கபில் �ாத், பிரிைா, 
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மரத்திலா ்காயககுது? என்று மு்கத்தில் 
அடித்்தாற் த்பால மறுத்துப த்பசுவார்்கள்.  
இவர்்கைது த்பச்சில் �ா்கரீ்கம் என்்பது 
துளியும் இருக்காது. இந்த �்பர்்கனை 
்பார்ககும் த்பாது உங்களுககு ஒரு வி்த 
பவறுபபு ்தான் த்தான்றும்.  இ்தற்கு ்தான் 
�ான் முன்த்ப பசான்தைன் சிக்கைமா்க 
இருக்க தவண்டும் என்று. �ான் எல்லாம் 
ைாரிடமும் எந்த உ்தவியும் த்கட்்க மாட்தடன் 
எல்லாம் சரிைா்க பசயது விடுதவன் 
என்று ்தற்ப்பருனம த்பசி உங்களுககு 
அறிவுனரனை அள்ளி வழஙகுவார்்கள். 
இவர்்களுககு ்தன்னிடம் ஒருவர் உ்தவி 
த்கட்கிறாதர அவர் நினல என்ை, �ான் 
இப்படி த்பசலாமா என்று சிநதிககும் 
்பககுவம் ப்காஞ்சமும் இருக்காது.

்தன்ைால் பசயை முடிைாது என்்பத்தாடு 
தசர்த்து உ்தவி த்கட்்பவரின் நினலனையும் 
்தாழ்த்திப த்பசுவார்்கள். இது ஒரு வன்க.

அடுத்்தது சில �்பர்்கள் இருப்பார்்கள் 
இவர்்களுககு மறுத்துப த்பசும் ்பழக்கதம 
இருக்காது. ைார் என்ை த்கட்டாலும், 
அ்தற்ப்கன்ை பசயைலாதம, ்தரலாதம, 
உங்களுககு எப்படி இல்னல என்று 
பசால்தவன். இது ்தான் இவர்்கைது 
வழனமைாை த்பச்சா்க இருககும். 
ஏபைன்றால் மற்றவர்்கள் ்தம்னம ்பற்றி 
உைர்வா்க எண்ண தவண்டும் என்்பத்த 

இவர்்களின் ஒதர த�ாக்கம். எஙத்க ்தான் 
இல்னல என்று பசான்ைால் உ்தவி த்கட்ட 
�்பர் ்தன்னை ்தவறா்க நினைத்துவிடக 
கூடுதமா என்று நினைப்பார்்கள்.

இ ப ்ப டி ை ா ை  � ்ப ர் ்க ன ை 
்பார்த்தீர்்கபைன்றால் இவர்்கள் உ்தவி 
பசயயும் நினலயில் இருக்க மாட்டார்்கள் 
அத்த சமைம் இல்னல என்றும் மறுக்க 
மாட்டார்்கள். இவர்்களிடம் ்பணம் 
த்கட்டீர்்கள் என்றால் இரண்டு �ாளில் 
்த ரு கி த ற ன்,  இ ன் ப ை ா ரு வ ரி ட ம் 
வாஙகி ்தருகிதறன் இப்படிைாை ஒரு 
�ம்பிகன்கனை ்தருவார்்கள். நீங்களும் 
அவர் எப்படியும் இரண்டு �ாட்்களில் 
்தநது விடுவார் என்று ்காத்திருபபீர்்கள் 
ஆைால் சரிைாை சமைத்தில் வநது, �ான் 
உங்களுக்கா்க எவவைதவா முைற்சி 
பசயத்தன் ஆைால் கினடக்கவில்னல 
�ான் ்தர தவண்டும் என்று ்தான் 
்பார்த்த்தன்,  ஆைால் இப்படி �டககும் 
என்று �ான் நினைக ்கவில்னல 
என்்பார்்கள். அ்தன் பின் ்தன்னை �ம்பி 
இருந்தவரின் நினல என்ை என்்பது ்பற்றி 
இவர்்களுககு புரிவதில்னல அன்த ்பற்றி 
்கவனலயும் இல்னல. 

இன்பைாரு வன்கைாை �்பர்்கள் 
இருககிறார்்கள் smart people, attractive 
people அ்தாவது புத்திசாலித்்தைமா்கவும் 

மற்றவர் மைம் த்காணாமலும் ்தன் 
நினலனை எடுத்துக கூறும் குணம் 
உனடைவர்்கள்.

இவர்்களிடம் ்பணம் ்தநது உ்தவும்்படி 
த்கட்டால், ஐதைா என்னிடம் இபப்பாழுது 
அவவைவு ்பணம் இல்னலதை மன்னித்து 
விடுங்கள்,  உங்களுககு உ்தவும் 
நினலயில் �ான் இல்னலதை என்று மைம் 
த்காணாமல் அந்த இடத்திதலதை மறுத்து 
த்பசி ்தன் நினலனை ப்தரிைப்படுத்தி 
விடுவார்்கள். 

ப்பாயைாை �ம்பிகன்கனை அளிக்க 
மாட்டார்்கள். �ான் இன்பைாருவரிடம் 
த்கட்டு ்பார்ககிதறன் ஆைால் கினடககும் 
என்று முழுனமைா்க �ம்்பாதீர்்கள் 

நீங்கள் தவறு வழியில் முைன்று ்பாருங்கள் 
�ானும் முைன்று ்பார்ககிதறன் என்று  
கூறுவார்்கள். 

அத்த சமைம் ்தன்ைால் முடியுமா 
இல்னலைா என்்பன்த முடிந்த அைவு 
வினரவா்கதவ உங்களுககு கூறி 
விடுவார்்கள். ்தமது ்பதிலில் ்தான் உங்கைது 
அடுத்்த முைற்சி இருககும் என்்பன்த 
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நிர்த்தி்கா த்பான்தறாரும் �டித்துள்ைைர். 
ஒளிப்பதிவினை மகிந்த அத்பசிங்கவும், 
இ ன ச யி ன ை  அ ஷ வ மி த் ர ா வு ம் 
வழஙகியுள்ைைர். எடிட்டிஙகினை 
ப்பாறுபத்பற்றுள்ைார் சுதரஸ். இந்தப்படம் 
இதுவனர உல்கைவில் பசயதுள்ை 
சா்தனை்கள். 1: தறாம் இண்டிப்பன்டன் 
தினரப்பட விழா,  இத்்தாலி( அனர இறுதித் 
த்தர்வு) 2:ஒனிபராஸ் சர்வத்தச தினரப்பட 
விழா; இத்்தாலி( சிறந்த தினரப்பட 
விருது) 3: இநதிைன்ணி தினரப்பட 
விழா; இநதிைா( சிறந்த தினரப்படம்,  
ஜூர்ர் விருது) 4: மூண்டான்ஸ் சர்வத்தச 
தினரப்பட விழா; அபமரிக்கா ( சிறந்த 
இைககுைர், அனரயிறுதித் த்தர்வு) 

5: அகத்காலட் சர்வத்தச ்பட விழா; 
அபமரிக்கா ( த்தர்வு) 6: விம்பிள்டன் 
னலபிறரி கிைப விழா; பிரித்்தானிைா ( 
த்தர்வு) 7: சி த்க எவ சர்வத்தசத் தினரப்பட 
விழா ;  பிரித்்தானிைா ( சிறந்த முழுநீைப 
்படம் விருது) 8: லண்டன் சர்வத்தச 
அனசயும்்பட விருது விழா; பிரித்்தானிைா 
( த்தர்வு) 9: ரி எம் எவ எவ தினரப்பட 
விழா; ஸ்ப்காட்லாநது (த்தர்வு) 10: த்கால்ட் 

மூவி எவாட்ஸ்; பிரித்்தானிைா ( த்தர்வு) 
11: னடறகற்லி மா்தாந்த தினரப்பட விழா 
( த்தர்வு) 12: கிதறற் தலக சர்வத்தச 
தினரப்பட விழா ; அபமரிக்கா ( த்தர்வு) 13: 
தஜாபைர் பசலிபிதறசன் விழா; ஜப்பான்( 
சிறந்த ்படத்ப்தாகுபபு மற்றும் சிறந்த ்படம் 
்பரிநதுனர) 14: யூதராபபிைன் தினரப்பட 
விழா; ரஸ்ைா ( இறுதித் த்தர்வு சிறந்த ்படம்) 
15: ஓல்றதைற்றிவ தினரப்பட விழா; ்கைடா( 
சிறந்த �டி்கர் அனரயிறுதித் த்தர்வு) 16: 
சவுத் ஒளிப்பதிவுஇ தினரப்படம் மற்றும் 
்கனல தினரப்பட விழா; சிலி ( சிறந்த 
இனசஇ சிறந்த ஒளிப்பதிவுஇ சிறந்த 
்தைாரிபபு வடிவனமபபுஇ சிறந்த ்கணினி 
வடிவனமபபுஇ சிறந்த தினரப்படம் 

வி ரு து ்க ள்)  1 7 : 
பரன்றிவ சர்வத்தச 
தினரப்பட விழா ; 
இத்்தாலி( இறுதித் 
த்தர்வு சிறந்த ்படம்) 
18: ஏ ஆர் எவ எவ ; 
பிரான்ஸ்( குதைாப 
விருது) 19: வின்ட் 
சர்வத்தச தினரப்பட 
விழா; அபமரிக்கா( 
த்தர்வு) 20:சர்வத்தச 
தி ன ர ப ்ப ட ம் 
ம ற் று ம்  இ ன ச 

தினரப்படவிழா; குதராசிைா ( த்தர்வு) 21: 
அவதராடிற் சர்வத்தச தினரப்பட விழா; 
அபமரிக்கா ( சிறந்த இைககுைர் விருது) 
22: தஹாஸ்ற் அண்டகிறவுண்ட் சர்வத்தச 
தினரப்பட விழா; அபமரிக்கா( ப்கௌரவ 
த்தர்வு) 23: யூத்க மா்தாந்த தினரப்பட விழா; 
பிரித்்தானிைா ( த்தர்வு) 24: சினிப்பஸ்ற் 
ப�ாவாலா விழா; இநதிைா ( அனரயிறுதித் 
த்தர்வு) 25: பஹாலிவூட் கில்ட் விழா; 

அபமரிக்கா( சிறந்த ்படம்இ சிறந்த ்கணினி 
வடிவனமபபு விருது்கள்) 26: நியூதைாக 
சர்வத்தச தினரப்பட விழா; அபமரிக்கா( 
அனரயிறுதித் த்தர்வு) 27:யுதரசிைா 
சர்வத்தச தினரப்பட விழா; ரஸ்ைா ( 
இறுதித் த்தர்வு) 28: னமன்ட் பில்ம் சர்வத்தச 
தினரப்பட விழா; அபமரிக்கா( சிறந்த 
�டி்கர்இ சிறந்த தினரப்படம் விருது) 29: 
பராப இன்டி தினரப்பட விழா( ஒறிஜிைல் 
ஐடிைா விருது) 30: ்கட்டிங எட்ஜ் தினரப்பட 
விழா; அபமரிக்கா( த்தர்வு) 31: பிைாஸ்ற்ஓவ 

தினரப்பட விழா; அபமரிக்கா( இறுதித் 
த்தர்வு) 32:�வாடா சர்வத்தச தினரப்பட 
விழா; அபமரிக்கா( சில்வ ஸகிறீன் விருது) 
33: அபமரிக்கன் பில்மாற்றிக விருது விழா; 
அபமரிக்கா( த்தர்வு) 34:அன்ராைா சர்வத்தச 
தினரப்பட விழா; தரககி ( இறுதித் த்தர்வு) 
35: நிை �ஸ்ரத் சர்வத்தச தினரப்பட விழா; 
ஸ்தரல் ( அனரயிறுதித்த்தர்வு)

rptr;re;jpud; rptQhdk;
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ஒரு ்காலத் தில் குழநன்த ்கனை 
உறங்கனவப்ப்தற்கு ்தாயமார்  ்தாலாட்டுப 
்பாடுவார்்கள். ்தனலமுனற ்தனலமுனறைா்க 
்தமிழ்ககுடும்்பங்களில் மட்டுமல்ல,  
ஏனைை இைத்துககுழநன்த்களும் 
்தாயின் ்தாலாட்டுககுரல் த்கட்டுத்்தான் 
உறஙகியிருககின்றை.

்தாலாட்டுப்பாடல்்கள் ்பல அர்த்்தங்கனை 
ப்பாதிநதுனவத்திருககும். அவற்றுககு 
ஓனச �ைமும் ரா்கமும் இருப்ப்தைால் 
அழும் குழநன்த்களும் ்பரவசத்துடன் 
த்கட்டு ்கண்ணைர்நதுவிடும்.

நிலாக்காலத்தில் குழநன்த்களுககு 
உணவூட்டும்த்பாது நிலனவக்காண்பித்து, 
"நிலா நிலா ஓடிவா நில்லாமல் ஓடிவா 
மனலமீது ஏறிவா மல்லின்கபபூ 
ப ்க ா ண் டு வ ா "   எ ை ப ்ப ா டி யு ம் ,  
்ப்கல்ப்பாழுது்களில் வீட்டுப்பறனவ்கனை 
்காண்பித்து தசாறூட்டியும் எமது 
குழநன்த்கனை வைர்த்்த ்காலமும் 
முன்பிருந்தது.

எைககு ஒரு ்தம்பி இருககிறார். அவர் எைது 
அக்காவின் குழநன்த்களுககு  வீட்டில் 
வைர்க்கப்பட்ட த்காழி்கனை ்காண்பித்து, 
"ப்காக்கா ப்காக்கா  வா வா" என்று ஏத்தா 
ஒரு ்பாட்டுப்பாடித்்தான் தசாறூட்டிைார். 
்தம்பிககும் 63  வை்தாகிவிட்டது, 
த்பரன் த்பர்த்தி்களும் ்கண்டுவிட்டார். 
ஆைால்,  வைதுககு வநது திருமணமும் 
பசயது குழநன்தளும் ்கண்டுவிட்ட 
எமது மருமக்கள் இன்றும் எைது 
்தம்பினை "ப்காக்காமாமா" என்று்தான் 
அனழககிறார்்கள்.

அவர்்களுனடை குழநன்தப்பருவத்ன்த 
அவர்்கைால் மறக்கமுடிைவில்னல.

அன்று �ாபமல்தலாரும் குழநன்தப 
்பருவத்தில் விஜை்தசமி ்காலத்தில் 
ப ்ப ரி ை வ ர்்க ளி ை ா ல்  ஏ டுது வ க கி 
வித்திைாரம்்பம் பசயவிக்கப்பட்டு 
அரிச்சுவடி எழுதி ்படிக்கத்ப்தாடஙகிதைாம்.

இலஙன்கககு �ான் வநதிருந்த சமைத்தில் 
எைது அக்காவின் த்பத்திககு ஒரு 

விஜை்தசமி �ாைன்று வித்திைாரம்்பம் 
பசயதுனவக ்க ச்பசால்லி அக ்கா 
த்கட்டிருந்தார். �ான் ஒரு ்தமிழ் 
எழுத்்தாைன் என்ற ்தகுதி மாத்திரம் 
அந்தப்பணிககு த்பாதும் என்று அக்கா 
நினைத்திருக்கலாம்.

அ ன் று  வீ ட் டி ல்  த ்ப ர் த் தி க கு 
வி த் தி ை ா ர ம் ்ப த் தி ற் ்க ா ை  ச ்க ல 
ஏற்்பாடு்களும் �டந்தை. அவளுககு 
பு தி ை  ்ப ட்டு ப ்ப ாவ ான ட  ச ட்ன ட 
அணிவிக்கப்பட்டது. வீட்டின் ்தனரனை 
்கழுவி சுத்்தப்படுத்தியிருந்தார்்கள். சுவாமி 
அனறயில் ்தனரயில் ்கம்்பைம் விரித்து, 
அ்தன் முன்ைால் ப்பரிை ்தட்டில் ்பழம், 
பவற்றினல மலர்்கனை னவத்்தார்்கள். 
குத்துவிைககு நினறகுடமும் ்தைார். ப்பரிை 
சரஸ்வதி ்படமும் நிறுத்தினவக்கப்பட்டு 
அ்தற்கு மானலயும் அணிவிக்கப்பட்டது.

அக்கா, எைது மச்சானின் பவள்னை 
தவட்டியும் ்தநது அணிைச்பசயது சுவாமி 
அனறககு அனழத்துவந்தார். ்கம்்பைத்தில் 
ஒரு ப்பரிை எவர்சில்வர் ்தட்டத்தில் 
அரிசியும் ்பரபபினவக்கப்பட்டது.

வீட்டிலிருந ்த வர்்களும் ்தங்க ன ை 
அலங்கரித்துகப்காண்டு, முன்ைால் 
வநது நின்றார்்கள். சிலர் ்தங்கள் 
ன்கத்ப்தானலத்பசியில் ்படம் எடுத்து, 
வாட்ஸ் அப மூலம் இலஙன்க உட்்பட 
உலப்கஙகும் இருககும் உறவு்களுககு 
அனுபபுவ்தற்கும் ்தைாராகிவிட்டைர்.

�ான் அமர்நது த்பர்த்தினை அனழத்து 
எைது மடிமீது இருத்திதைன்.  அவள், 
" என்ை்தாத்்தா பசயைபத்பாறீங்க? " 
எைகத்கட்டாள். " இன்று உைககு ்தமிழ் 
எழு்த பசால்லித்்தரபத்பாகின்தறன். 
பசால்வது த்பால் எழு்ததவண்டும் 
த்பசதவண்டும் என்தறன். "சரி" என்று 
்தனலனை ஆட்டிைாள்.

அவைது வலது ்கரத்தின் ஆட்்காட்டி 
விரனலபபிடித்து, ்தட்டத்திலிருந்த, 
அரிசியில் " அ " எைச்பசால்லி 
எழு்தனவத்த்தன். எழுதிைாள். அடுத்்த 
எழுத்ன்த எழு்தத்ப்தாடஙகிைத்பாது, 
மடியிலிருநது எழுநது, "  ்தாத்்தா, 

இது அரிசி. த சாறு ஆககுவது. 
"  எ ை ச் ப ச ா ல் லி க ப ்க ா ண் டு 
அந்தத்்தட்டத்ன்த ன்கயில் தூககிவிட்டாள். 
அக்கா வினரநதுவநது, ்தடுத்து ்தட்டத்ன்த 
வாஙகி அ்தட்டிைார்.

" ஆச்சிககு ஒன்றும் ப்தரிைாது.  இது 
கிச்சின்ல்தான் இருக்கதவணும்." என்று 
பசால்லிவிட்டு விருட்படை ஓடிச்பசன்று, 
அனறயிலிருந்த ஐத்பர்னட எடுத்துவநது, 
"  ்தாத்்தா, இதில் அ. , ஆவன்ைா 
பசால்லித்்தாங்க" என்றாள்.

எல் த லாரும் சிரித்த ்தாம்.  �ான் 
அ க ்க ா ன வ யு ம்  த ்ப த் தி யி ன் 
ப்பற்தறார்்கனையும் ்பார்த்து, " இவளுக்கா 
வித் திைாரம்்பம்?  இவள் உங்கள் 
எல்தலாருககும் சம்கால சா்தைங்களில் 
வித்திைாரம்்பம் பசயவிப்பாள்." என்தறன்.

அ ந ்த க கு ழ ந ன ்த க கு  அ ரி சி க கு ம் 
ஐ த ்ப ர்டுக கு ம்  இ ன ட யி லி ரு க கு ம் 
வித்திைாசம் ப்தரிகிறது.

எ ை து  ம ்க ன்  � ா ன்  வ ா ழு ம் 
�ாட்டிற்கு வரும்த்பாது �ான்கு 
வைது. ப்தானலக்காட்சியில் வரும் 
நி்கழ்ச்சி்கள் ்பார்ப்பான். ஒரு�ாள் 
ப்தானலக்காட்சியில் குழநன்த்கள், 
�டுத்்தர வைதிைர், ப்பரிைவர்்கள் 
்பார்க்கத்்தக்க விடைங்கள்  ப்தாடர்்பா்க 
C - G - AO என்ற அனடைாைககுறி்கனை 
விைம்்பரப்படுத்திைார்்கள்.

எைது  இ ரண் ட ாவ து  ம ்க ளு க கு 
அவதவனையில் எட்டுவைது. அவளுககு 
அந ்த அனடைாை எழுத் துக ்கள் 
புரிைவில்னல. அவள் எைது மூத்்தம்களிடம்  
த்கட்டாள், "  அக்கா, G என்றால் என்ை?  AO 
என்றால் என்ை?"

சற்றும் ்தாமதிைாமல் எைது ம்கன் 
பசான்ை்பதில்: " G என்றால் ்கன்ைத்தில் 
ப்காஞ்சுவது. AO என்றால் வாயில் 
ப்காஞ்சுவது. இதுகூட உைககுத் 
ப்தரிைா்தா?"

வீட்டில் அந்தப்பதிலால் அசநதுத்பாதைாம். 

்தற்த்பாது எைது ம்கனுககு முப்பது 
வைதும் ்கடநதுவிட்டது. இந்த சம்்பவத்ன்த 
நினைவூட்டிைால், " எல்லாம் ்கடந்த ்காலம்" 
என்்பான்.

� ா ்க ரி ்க ம்  வ ை ரு ம் த ்ப ா து , 
ப்தாழில் நுட்்பங்களும் துரி்தமா்க 
மாறிகப்காண்டிருககின்றை. அ்தற்கு ஏற்்ப 
எம்னம ்த்கவனமத்துகப்காள்ைாதுவிடின் 
பி ன் ்த ங கி வி டு த வ ா ம்  எ ன் று ம் 
பசால்கிறார்்கள்.

வீட்டில் ்பாட்டிமாரிடம் த்பரககுழநன்த்கள் 
்க ன ்த த ்க ட் டு  வ ை ர் ந ்த  ்க ா ல ம் 
மனலதைறிவிட்டது. சம்காலத்தில் 
்பாட்டிமார் ப்தானலக்காட்சி்களில் 
்க சி ந து ரு கு ம்  ப ம ்க ா  ப ்த ா ட ர் 
�ாட்கங்களில் மூழ்கிவிட்டார்்கள். 
ப்பற்தறார் குழநன்த்கனை சமாளிக்க 
ஐத்பர்ட் வாஙகிகப்காடுககிறார்்கள். 
அதில் அனைத்தும் இருககின்றை. 
குழநன்த ்களு ககு அது ன்கயில் 
இ ரு ந ்த ா ல் த ்ப ா து ம்  ்ப சி யு ம் 
மறநதுத்பாகிறது.

உ ண வு த வ ன ை யி ல்  த ம ன ச யி ல் 
உணனவ ்பரிமாரிவிட்டு, ்தங்கள் 

குழநன்த்கனை ஆசைத்தில் அமர்த்தி, 
அவர்்களின் முன்ைால் ஒரு ஐத்பர்னடயும் 
நிறுத்தினவத்துவிடும் ்தாயமானர 
பவளி�ாடு்களில் ்காண்கின்தறன்.

ஐத்பர்டில் மூழ்கியிருந்தவாறு உணனவ 
உட்ப்காள்கிறார்்கள். ்தாயமார், ்தங்கள் 
ன்க த்ப்தானலத்பசியில் மு்கநூல் 
்பார்த்துகப்காண்டும், வாட்ஸ் அபபில் 
்த்கவல் ்பரிமாறிகப்காண்டுமிருககிறார்்கள்.

அ ன் று  கு ழ ந ன ்த ்க ளு க கு 
உணவூட்டும்த்பாது ன்கயில் அவர்்கனை 
தூககினவத்துகப்காண்டு நிலனவயும், 
த்காழி ்பறனவ்கனையும் ்காண்பித்து 
்கன்த்கள் பசான்தைாம். ஆைால், இன்று 
அந்தக்கன்த்கள் ைாவும் வண்ண வண்ண 
்காட்சி்களில் ஐத்பர்டுககுள் வநதுவிட்டை.

குழநன்தனை தூககிச்சுமககும் தவனலயும் 
இல்லாமல்த்பாயவிட்டது.

ஒ ரு  ்க ா ல ்க ட் ட த் தி ல்  ்ப டி க கு ம் 
கு ழ ந ன ்த ்க ன ை  இ ர வி ல் 
உறங்கனவப்ப்தற்கு முன்ைர் ்பாட்டிமார் 
்கன்த பசான்ைார்்கள். ்தாயமார் 
குழநன்த இலககிை நூல்்கனை எடுத்து, 
அதிலிருககும் ்படமும் ்கன்தயும் 
்காண்பித்து பசால்லிகப்காடுத்்தார்்கள்.

இ்தனை ஆஙகிலத்தில் Bedtime Stories  
எைச்பசால்வார்்கள். இந்தப்பண்்பாடு 
ச ம ்க ா ல த் தி ல்  ்ப டி ப ்ப டி ை ா ்க 
மனறநதுவருகிறது. குழநன்த்கள் 
அத்்தன்கை ்கன்த்கனை ்படுகன்கயில் 
இருந ்தவதற ஐத்பர்டில் ்பார்த் து 
்பரவசமனடகின்றை.

்பாட்டிமாருககும் ப்பற்தறாருககும் 
்க ன ்த  ப ச ா ல் லு ம்  த வ ன ல யு ம் 
இல்லாமல்த்பாயவிட்டது. ஒரு  த்தசத்தில் 
ப்பாருைா்தார ப�ருக்கடி த்தான்றும் 
சந்தர்ப்பங்களில் தவனலவாயபபு்கனை 
மக்கள் இழப்பார்்கள். அதுத்பான்று 
சம்கால குடும்்பங்களில் வசதி வாயபபு்கள் 
ப்பருகும்த்பாது, ப்பரிைவர்்களுககும் சில 
தவனல்கள் இல்லாமல்த்பாயவிடுகின்றை. 
கு ழ ந ன ்த ்க ளு க கு ம்  
ப ்ப ரி ை வ ர் ்க ளு க கு மி ன ட யி ல் 
அநநிைத்்தன்னம த்தான்றிவிடுகிறது.

ப்தாடர்ச்சிைா்க ஐத்பர்ட் ்பார்ககும் 
குழநன்த்களுககு ஐம்புலன்்களிலும் 
்படிப்படிைா்க ்பாதிபபு த்தான்றுகிறது என்று 
விஞ்ஞாைபூர்வமா்க நிரூபித்துள்ைைர். 
ஆைால், ைார்்தான் இது்பற்றி சிநதித்து 
பசைல்்படுகிறார்்கள்?

இ து  இ வ வி ்த மி ரு க ்க ,  � ா ன் 
சிறுவைா்க இருககும்த்பாது, எைது 
்பாட்டி எைககு ்பல ்கன்த்கனை 
பசால்லித்்தந்தார்்கள். அந்தக்கன்த்கனை 
எ ை து  கு ழ ந ன ்த ்க ளு க கு ம் 
ப ச ா ல் லி க ப ்க ா டு த் த ்த ன்.  எ ை து 
ம்கன்,  ்தான் ்படித்்த ்பாடசானலயில் 
சில ்கன்த்கனை எழுதிக்காண்பித்து 
ஆசிரிைரிடம் ்பாராட்டுபப்பற்றான். 

அதில்  ்பாட்டி வனட சுட்ட ்கன்தயும் ஒன்று. 
நிலனவக்காண்பித்து " நிலா நிலா ஓடிவா 
்பாடனலப்பாடிைத்பாது, அந்த நிலவிதல 
பமகபடாைல்ட்ஸ் இருககுமா?  எைவும் 
த்கட்டிருககின்றான். அபத்பாது எங்கள் 
்பாட்டி எைககு,  நிலவில் இருககும் 
்பாட்டி வனட சுட்ட்கன்த பசான்ைன்தயும் 
அவனுககுச்  பசால்லியிருககின்தறன். 
இப்தல்லாம் 25 வருடங்களுககு முன்ைர் 
�டந்த சம்்பவம்.
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மட்டக்கைபபின் ்கால்்பந்தாட்டத் துனறககு 
்பங்களிபபு வழஙகிை ்கழ்கங்களுள் 
B.R .C ்கழ்கம் குறிபபிடத்்தக்க்தா்க 
இருநதுள்ைது. இக்கழ்கம் மட்டக்கைபபின் 
்ப ற ங கி ை ர்  ச மூ ்க த் ்த வ ன ர ப 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்திை ்கழ்கமா்க 
விைஙகியுள்ைது. இக்கழ்கத்தினூடா்க 
மி்கவும் திறனமைாை வீரர்்கள் உருவாகி 
மட்டக்கைபபு ்கால்்பந்தாட்ட அணியில் 
வினைைாடியுள்ைைர். இவர்்கள் மட்டு 
�்கரின் ்கால்்பந்தாட்டத்ன்த பிர்காசிக்கச் 
பசய்தார்்கள்.

இவவாறு வீ.ஆர்.சி ஊடா்க உருவாகி 

மட்டக்கைபபின் ்கால்்பந்தாட்டத் துனறயில் 
பிர்காசித்்த ஒரு பு்கழ் ப்பற்ற வீரரா்க திரு 
பிறிற்தறா பஹன்றிக தி்கழ்ந்தார். 1970,80 
்களில் மட்டக்கைபபிற்குப பு்கழ் தசர்த்்த 
மாவட்ட ்கால்்பந்தாட்ட அணியில் இவர் 
்கைமாடியுள்ைார்.  பிறிற்தறா பஹன்றிக 
அவர்்கனை ஒரு சிறந்த ்கைவான் 
வீரரா்க கூறுகிறார் அவருடன் ்கைமாடிை 
சவரிமுத்து மத்கசன்.

1 980  ்களின் பின்ைர் வீ.ஆர்.சி 
்கழ்கம் பசைலிழந்த்தன் பின்ைர் 
பிறிற்தறா பஹன்றிக அவர்்கள் 
்கால்்பந்தாட்டத்திலிருநது ஓயநது 

ன்தபப்பாங்கல்விழானவ முன்னிட்டு ்கானரதீவு வினைைாட்டுக்கழ்கம் ்கடந்த 4 
திைங்கைா்க �டாத்திவந்த  ்கடற்்கனர ்கரப்பந்தாட்ட சுற்றுபத்பாட்டியின் இறுதிபத்பாட்டியும் 
்பரிசளிபபுவிழாவும் த�ற்று  ப்பாங்கல்திைமாை (15) பசவவாயககிழனம ்கழ்கத் ்தனலவர் 
தலா.சுதரஸ் ்தனலனமயில் ்கடற்்கனரயில் �னடப்பற்றத்பாது இறுதிபத்பாட்டியில் 
பவற்றிப்பற்ற அணிவீரர்்களுககு ்கழ்கபத்பாச்கர்்கள், மாவட்டவினைைாட்டு அதி்காரி 
�்பார்  ஆகிதைார் பவற்றிககிண்ணங்கனை வழஙகுவன்தக்காணலாம்.

்படங்கள் ்கானரதீவு  குறூப  நிரு்பர் ச்கா

விடவில்னல மாறா்க, ்தான் 
வாழ்ந்த ்கல்லடி டச்்பார் எனும் 
ஊரினை னமைப்படுத் தி 
பு னி ்த  இ க த ை சி ை ஸ் 
வினைைாட்டுக ்கழ்கம் என்ற 
ப்பைரில் ஒரு ்கால்்பந்தாட்டக 
்க ழ ்க ம்  ம ட் டு � ்க ரி ன் 
்கால்்பந்தாட்டத்தில் பிர்தாைம் 
ப ்ப று வ ்த ற் ்க ா்க த்  ்த ைது 
்பங்களிபன்ப வழஙகிைார்.

்தான் முதுனமயுற்ற த்பாதிலும் 
புனி்த இகதைசிைஸ் ்கழ்கத்திற்்கா்க 
்கைமாடிைார். இவனரப பின்்பற்றி 
டச்்பாரில் ்பல ்கால்்பந்தாட்ட வீரர்்கள் 
உருவாகிைார்்கள். டச்்பாரிலிருநது 
்கால்்பந்தாட்டத்தில் பஜாலித்்த முன்ைணி 
வீரர்்கனைப ்பயிற்றுவிப்பதில் திரு.
பிறிற்தறா பஹன்றிக அவர்்கள் அதி்கம் 
்தாக்கஞ் பசலுத்தியுள்ைார். இவருனடை 
பு்தல்வர்்களும் முன்ைணி ்கால்்பநது 
வீரர்்கைா்க பஜாலித்்தார்்கள். குறிப்பா்க 
மட்டக்கைபபின் ்கால்்பந்தாட்டத்தில் 1990 
்களில் பிர்காசித்்த பஹசிைஸ் பஹன்றிக 
அவர்்கள் இவருனடை மூத்்த ம்கன் என்்பது 
இஙகு குறிபபிடத்்தக்கது.

த ம லு ம்  பி றி ற் த ற ா  ப ஹ ன் றி க 
அவர்்கள் 1990 ்களில் மட்டு�்கரின் 
்கால்்பந்தாட்டத்தில் ஒரு சிறந்த 
மத்திைஸ்்தரா்கக ்கடனமைாற்றி சிறப்பாை 
்கால்்பந்தாட்டம் விருத்தி ப்பறுவ்தற்குத் 
்தைது ்பங்களிபபினை வழஙகிைவர்.

 இக்காலத்தில் ்கால்்பந்தாட்டத்திற்குரிை 
ம த் தி ை ஸ் ்த ர் ்க ள்  ம ட் டு � ்க ரி ல் 
்பற்றாககுனறைா்க க ்காணப்பட்ட 
நினலயில்  பிறிற்தறா பஹன்றிக 
அ வ ர்்க ள்  ்க ால் ்ப ந ்த ா ட் ட ம்  மீ து 
்தைககிருந்த அதீ்த அக்கனற ்காரணமா்க 
்பல சிரமங்களுககு மு்கஙப்காடுத்து 
மத்திைஸ்்தர் ்கடனமயினை சிறப்பா்க 
வழஙகியிருந்தார். மி்கவும் இறுக்கமாை 
்க ால் ்ப ந ்த ா ட் ட ப  த ்ப ா ட் டி ்க ளு க கு 
பிறிற்தறா பஹன்றிக அவர்்கதை 
பிர்தம மத்திைஸ்்தரா்க ஏ்கமை்தா்க 
ப்தரிவாகியுள்ைார் என்்பன்த அறிை 
முடிகின்றது. 

அந்தைவிற்கு இவருனடை மத்திைஸ்்தம் 
எல்தலாராலும் ஏற்்கப்படுவ்தா்கதவ 
இருநதுள்ைது.

÷u]¯ ©mhzvÀ
 \õvzuÁºPÐUPõÚ öPÍµÂ¨¦ 

2018 ஆம் ஆண்டு த்தசிைமட்டத்தில் பவற்றி 
ப்பற்றவர்்களுக்காை ப்கௌரவிபபு நி்கழ்வு 
திருத்காணமனல ்கடற்்பனட உள்ை்க 
அரஙகில் �னடப்பற்றது.

கி ழ க கு  ம ா ்க ா ண  ்க ல் வி 
வினைைாட்டனமச்சின் பசைலாைர் 
்த ன ல ன ம யி ல்  ம ா ்க ா ண 
வினைைாட்டுத்தினணக்கைப ்பணிப்பாைர் 
ஜைாப எம் என் ப�ௌபீஸ் அவர்்களின் 
ஒழுங்கனமபபில் இ்தற்்காை நி்கழ்வு 
இடம்ப்பற்றது.

 இதில் மட்டக்கைபபு மாவட்டத்தில் 
இருநது த்தசிை மட்டத்தில் பவற்றி 

ப்பற்றவர்்களுக்கா்க கூனடப்பநது ஆண், 
்கடற்்கனர ்க்படி ஆண், ப்பண் மற்றும் 
மல்யுத்்தம் த்பான்ற த்பாட்டி்களுக்க்கவும் 
மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டு சர்வத்தச மட்டத்தில் 
திறனம்காட்டிை்தற்்கா்க திதமாத்தி நிதுஷன் 
அவர்்களும் ்பயிற்று�ர்்கள் திரு. ரி. பிரசாத், 

ரி.ம்தன், ரி.ம்தன்சிங, எஸ். திருச்பசல்வம் 
ஆகிதைாரும் மாவட்ட வினைைாட்டு 
உத்திதைா்கத்்தர் திரு.தவ.ஈஸ்்பரனும் 
ப்கௌரவிக்கப்பட்டைர்.
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gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 19
,yq;;if mjpgu; Nrit juk; III Nghl;bg; guPl;ir

- kl;Lefu; Atd; -

fpufpj;jy; 

capupd; ,urhad fy mbg;gil - 02

capu; mq;fpfspd; %yf cs;slf;fk;
11. GtpNahl;by; ,aw;ifahff; fhzg;gLk; 92  %yfq;fSs; vj;jid %yfq;fs; 
   kdpjUf;Fk; jhtuq;fSf;Fk; mtrpakhdit?
 • ,tw;Ws; Vwj;jho 20-25% %yfq;fs; MNuhf;fpakhd tho;f;iff;Fk; 
        ,dg;ngUf;fj;Jf;Fk; mtrpakhditahFk;. 
 • Vwj;jho 25 %yfq;fs; kdpjUf;Fk; Vwj;jho 17 jhtuq;fSf;Fk; 
        mtrpakhdit.

12. capu;g;nghUspd; mj;jpahtrpakhd %yfq;fspy; Vwj;jho 96% I Mf;Fk; ehd;F 
   %yfq;fs; ahit?
 • xl;rprd; (O)> 
 •  fhgd; (C)> 
 • Ijurd; (H) ; 
 • iejurd; (N)

13. capuq;fpfspd; jpzptpy; vQ;rpAs;s 4% ,d; ngUk; gFjpia Mf;Fk; ehd;F   
   %yfq;fisf; Fwpg;gpLf.
 • fy;rpak; (Ca) 
 • ngh];Nghu]; (P) 
 • nghw;whrpak; (K); 
 • fe;jfk; (S) 

14. kdpjupy; C. H. O. N  Mfpad clw; jpzptpd; 96.3% I Mf;Ffpd;wd. vQ;rpAs;s 
   3.7% IAk; Mf;Fk; %yfq;fs; ahit?
 Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg - mj;jpahtrpa %yfq;fs;; 
 B (Nghud;)> Co (Nfhghy;w;)> Cu (nrk;G)> Cr (FNuhkpak;)> F (GNshupd;)> 
 I (mabd;)> Mo (nkhypg;bdk;)> Mn (kq;fdPR)> Se (nrydpak;)> Si (rpypf;fh) 
 Sn (jfuk;)> V (tdbak;) kw;Wk; Zn (ehfk;). - Rtl;L %yfq;fs;

15. "ePu; ,d;wpaikahj xU mNrjd %yf;$whFk;. ePupd;wp ,f;Nfhspd; Nky; capu;  
   tho;f;if epiyj;jpUf;f KbahJ." capu; tho;f;ifapy; ePu; Kf;fpaj;Jtk; ngWk; 
   ,uz;L fhuzq;fs; ahit?

 1. ePu; capUs;s fyj;jpd; ,d;wpaikahj ,urhadf; $whf ,Uf;fpd;wik.
 2. vy;yh mq;fpfSf;Fk; Xu; capupaYf;Fupa Clfj;ij toq;Ffpd;wik.

capUyfpd; jd;ikAk; xOq;fikg;G tbtq;fSk;

                                                                     
8. capu; mq;fpfspilNa fhzg;gLk; gy;tifikia tifg;gLj;jf;$ba ehd;F   
  mbg;gil mk;rq;fisj; jUf.  
 • gUkd; 
 • cUtk; 
 • tbtk; 
 • thoplk; 

9. mq;fpfspd; Kf;fpa rpwg;gk;rq;fs; Vopidf; $Wf.
 i. xOq;Fk; xOq;fikg;Gk;
 ii. mDNrgk;   
 iii. tsu;r;rpAk; tpUj;jpAk;
 iv. cWj;Jzu;r;rpAk; ,iaghf;fKk; 
 v. ,irthf;fk;
 vi. ,dg;ngUf;fk;;.
 vii. ghuk;gupaKk; $u;g;Gk;

10. capu;g; nghUs;fspd; Ml;rpepiu xOq;fikg;G kl;lq;fisf; Fwpg;gpLf.
   %yf;$Wfs;> Gd;dq;fq;fs;>  fyq;fs;> ,ioaq;fs;> mq;fq;fs;> 
   mq;fj; njhFjpfs;> mq;fpfs;>  Fbj;njhiffs;> rhfpaq;fs;>  #ow;nwhFjpfs;> 
   capu;f;Nfhsk;.

capupay; mwpKfk; 01 njhlh;r;rp...

capupay; rhh;ghd gpur;rpidfs;

Fzk; rtupuh[h

•  gpd;tUk; ciug;gFjpfis thrpj;J> mtw;wpd;; fPNo jug;gl;l tpdhf;fSf;F tpil 

mspf;Ff.

1. “Njrpa tho;f;if vDk; Milapy;> Nghu;j;Jf;Nfau; jkJ fyhrhuk; vd;Dk; 

E}y;fisg; gpd;Dtjw;Ff; iff;nfhz;l gpujhd topfSs; xd;W kjk; MFk;. 

mtu;fsJ mauhj ciog;gpd; gydhf mJtiu Gj;j kjj;ijg; gpd;gw;wpa 

rpq;fs kf;fSk; ,e;J kjj;ijg; gpd;gw;wpa jkpo; kf;fSk; jkf;nfdj; jdpahd 

jfTfisAk; tof;fq;fisAk; Nkw;nfhz;L Gwk;ghdnjhU rKjhakhf 

thoj;jiyg;gl;ldu;. ghuk;gupakhd ngsj;ju;fisAk; ,e;Jf;fisAk;tplj; jhk; xU 

Gwk;ghd fyhrhuf; $l;lj;jpdu; vd;W mtu;fs; jk;ikg;gw;wp vz;zpf;nfhz;ldu;. 

mtu;fsJ tho;f;if Kiw> ghuk;gupaj;ijf; filg;gpbj;J te;j kf;fspd; 

tho;f;if KiwapYk; NtWgl;ljhapw;W. MfNt czT> cil> gof;ftof;fq;fs; 

Nghd;wtw;wpnyy;yhk; ,UrhuhUf;FkpilNa NtWghL fhzg;gl;ljpy; tpag;gpy;iy. 

,e;jg; Gjpa tho;f;if Kiw fhyf;fpukj;jpy; xU Njrpa epiyiag; ngw;W> 

,g;nghOJ ,yq;if kf;fs; vy;NyhupdJk; md;whl tho;f;ifapw; gpupf;fKbahkw; 

gpd;dg;gl;Ltpl;ld vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.”

(i) ,q;F Fwpg;gplg;gLk; ,UrhuhUk; ahtu;?
(ii) Nghu;j;Jf;Nfaupd; tUiff;F Kd;du; ,yq;ifr; r%fepiygw;wp Mrpupau; vd;d 

   $Wfpwhu;?

(iii) Nghu;j;Jf;Nfau; jkJ ,yf;if mile;jikia Mrpupau; vt;thW 

    vLj;Jf;fhl;Lfpwhu;?

(iv) Nghu;j;Jf;Nfaupd; Nehf;fk; ahJ?
(v) “Njrpa tho;f;if vDk; Milapy;> Nghu;j;Jf;Nfau; jkJ fyhrhuk; vd;Dk; 

    E}y;fisg; gpd;dpdu;” vd;gjpypUe;J Nghu;j;Jf;Nfau; gw;wpa ckJ kdg;gjpT 

    ahJ?

2. “xU rpwe;j fUj;Jilf; fy;tpKiwia cUthf;fpaikg;gjhdhy;> jdpkdpjdpd; 

cyfpay; NjitfisAk; ehl;bd; r%f nghUshjhuj; NjitfisAk; kl;Lkd;wp> 

xt;nthUtupdJk; cs;sj;ij cau;j;Jtjw;F cte;j Md;kpfr; R+o;epiyia 

cUthf;fpj; jUjYk; xUjiyaha; Ntz;lw;ghyJ vd;gJ vdJ cWjpahd 

ek;gpf;if. nrg;gkhff; fUf;nfhz;l fy;tpKiwahdhy; mJ jdpkdpjd; vt;tpj 

Kw;Nfhl;Kkpd;wp> jd;idAk; r%fj;ijAk; tpsf;fp> tsuj;jf;f tifapy; mtdplk; 

mff;fl;nlhOq;if tsu;g;gjhf kl;Lkd;wp> “ahJ%Nu ahtUq; Nfspu;” vd;w 
Nfhl;ghl;bYk; mtDf;F mirf;nfhzh ek;gpf;ifA+l;LtjhAk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

jdpkdpjUf;fpilapYk; ehLfSf;fpilapYk; fho;g;igAk; gpzf;ifAk; G+riyAk; 

cz;lhf;Fk; mf kaf;fj;jpdpd;Wk; kdpjd; tpLjiy ngWkg;NghNj> r%fj;jpy; 

cz;ikahd ,irtikjp epyTk;.”

(i) ‘cWjpahd ek;gpf;if’ vd;gjd; %yk; ePu; tpsq;fpf;nfhs;tJ vd;d?

(ii) ‘mf kaf;fk;’ vd;gjw;Fs; mlf;fg;gl;bUf;Fk; tplaq;fs; ahit?

(iii)  vj;jifa fy;tpKiwia Mrpupau; vjpu;ghu;f;fpwhu;?

(iv) ‘kdpj tpLjiy’ vjpy; jq;fpAs;sjhf Mrpupau; Fwpg;gpLfpwhu;?

(v) gue;j cyf kdg;ghd;ikia vLj;Jf;fhl;Lk; njhlu; vJ?

• ciug;gFjpAld; nghUe;Jfpd;w kpfg; nghUj;jkhd $w;iwj; njupTnra;f.

(m) fy;tpj;Jiwapy;> Kjypy; te;jpwq;fpa gpuhd;rpRf;fd; rigahu; rpwpJ fhyk; 

mjd; jdpAupikia Vw;wpUe;jdu;. Mdhy; rkfhyj;jpy; INuhg;ghtpNy fy;tp 

Gfl;Ltjpw; Gfo;ehl;ba ,NaRrigahu; ,j;Jiwapy; ,wq;fp> ,j;jdpAupikiaj; 

jfu;j;Jk; mtu;fisj; njhlu;e;J tpiutpNy njhkpdpf;fd; rigahUk; mF];jPd; 

rigahUk; ,q;F te;jdu;. mtu;fs; gs;spf;$lq;fisAk; fy;Y}upfisAk; 

njhlq;fpdu;. ,t;thNw xt;nthU rigapdUk; jj;jkf;nfd xt;Nthu; Mjpf;f 

kz;lyj;ij tFj;Jf;nfhz;L> mq;Nf jk; jiyikia epiyehl;l Kad;wdu;. 

Mdhy; ,g;gb vy;iy tFg;gJ vg;NghJk; rhj;jpag;gltpy;iy.

(i) ,q;F Fwpg;gplg;gLk; rigapdu; gs;spf;$lq;fisAk; fy;Y}upfisAk; 

   njhlq;fpdu;.

(ii) fy;tpapy; VfNghf epiyia ,y;yhkw;nra;Ak; nraw;ghL ,lk;ngwtpy;iy.
(iii) ,r;rigapdu; mjpfhuj;ij epiyepWj;Jtjpy; mf;fiwnfhs;stpy;iy.

(iv) vy;iy tFg;gJ vd;gjpy; ,r;rigapdu; mf;fiw nfhz;bUe;jdu;.
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த்தன் எடுககும் சடஙகு
------------------------------------------- 
ப்தன் எடுககும் சடஙகு இடத்துககு 
இடம் சிறிது தவறு்படினும் சாராம்சம் 
ஒன்று்தான்,த ்த ன் த ்தடிபசல்லல்,  
த்தன் எடுத்்தல், பூச்சிகுத்தி  வீழ்்தல் 
என்்பைதவ  இதில் இடம் ப்பறும். 
இ்தற்்கா்கபத்பாடப்படும் தமனட்களின் 
்த ன் ன ம ்க ளு ம்  இ ட த் து க கி ட ம் 
தவறு்படுமாயினும் அனைத்தினுள்ளும் 
ஓர் ஒற்றுனம இனழதைாடும்

(த்தன் எடுககும் சடஙகு �னடப்பற 
அனமக்கப்படும்  ்பந்தல்  இது)

வனர்படம் – 1

இலக்க விைக்கங்கள்

1.அலங்காரம் பசயைப்பட்ட இடப்பக்கப 
்பந்தற் ்கால் 

2,மாறா ப்தயவம் ஏறிச் பசல்லும் ஏணி. 

3.இடது ்பக்கச் சா்தாரண ்பந்தற் ்கால். 
4.அலங்காரம் பசயைப்பட்ட வலப ்பக்கப 
்பந்தற் ்கால்.

5.பூச்கர் ஏறிச்பசல்லும் ஏணி

6. வலது ்பக்கச் சா்தாரணப ்பந்தற்்கால். 7. 
மு்தலாம் கும்்பா குடம்.

8. இரண்டாம் கும்்பா குடம்.9. மூன்றாம் 
கும்்பா குடம்.10. மாறாத் ப்தயவம் ்கபபு்கன் 
்தனலயில் பூச்சிப்காட்டிவினைைாடும் 
தமனட. 11. ்படுகினட மாறா நிற்குமிடம்.

த்தன் எடுக்கச்  பசன்றவர்  பூச்சியுடன் 
தி ரு ம் பி  வ ந து  ப ்ப ட் டின ை யு ம், 
த்காடாரினையும் மனட யில் னவப்பார். 
பூனச முடிந்தவுடன் அம்மாறாத் ப்தயவம் 
்கபபு்கனில் முற்்பட்டு முன்றிலில் 
த்பாடப்பட்ட த்தாரணத்தில் ஒரு ்தடனவ 
ஏறி இறஙகும். பின்ைர் இன்பைாரு 
்க ப பு ்க ன்  பூச் சி  ப ்ப ட் டி யு டனு ம், 
த்காடாரியுடனும் மற்பறாரு ்பக்கமா்க 
த்தாரணத்தில் ஏறி உச்சத்திற்குச் 
பசல்வார். மாறாத் ப்தயவமும் மறு்பக்கமா்க 
ஏறிச் பசல்லும், ப்தயவம் ஏறும் வழிைால் 
பூச்கர் ஏறககூடாது என்்பது விதி. அதில் 

ஏறிை ப்தயவம் ்கபபு்கனிடம் ப்பட்டினை 
வாஙகி அ்தனுள் இருந்த பூச்சினை ்தன் 
்தனலயிலும், ்கபபு்கன் ்தனலயிலும் 
ப்காட்டி வினைைாடி விட்டு உச்சியில் 
அனமக்கப்பட்டிருந்த மூன்று கும்்பா 
குடங்கனையும் த்காடாரிைால் ப்காத்திக 
கீதழ வீழ்த்தும்.   மாறா ப்தயவம் ்பந்தலின் 
உச்சியிலிருநது கீதழ இறஙகி வந்ததும், 
கீதழ ஏற்்கைதவ நின்று ப்காண்டிருந்த 
்படுகினட மாறா என்னும் ப்தயவம் 
ப்தன்ைம் ்பானையின் பூக்கனை அள்ளி 
இ்தன்தமல் எறியும். எறிை, மாறாப்தயவம் 
பூச்சி குத்திைது த்பால ்பாவனை பசய்த 
வண்ணம் ்தனலக ்கட்டாடியின் ்காலில் 
விழும். ்தனலக ்கட்டாடி பூச்சிக ்கடியின் 
அத்காரம் ்தணிப்பார். 

உணர்வு அற்ற நினலயில் கிடககும் மாறாத் 
ப்தயவம் பிடித்்தவனரத் தூககிச் பசன்று 
குமார த்காயிலின் ்படியிற் கிடத்துவர். 
பின்ைர் இவர் ்தாைா்க உணர்வு ப்பற்று 
எழுநது பசல்வர்.

இஙத்க தவடர்்கள் த்தன் எடுப்பதும் 
அவர்்கட்குப பூச்சி கு த் துவதும், 
அபி�யித்துக ்காட்டப்படுவ்தனை 
அவ்தானிக்கலாம். பூச்சி குத்திைது த்பால 
அபி�யித்து அதிலிருநது ்தபபு்தலின் 
மூலம் பூச்சி குத்்தாது எை அவர்்கள் 
எண்ணி இத்்தன்கைப்தாரு ஆட்டம் 
ஆடியிருக்கலாம். புரா்தை ்காலத்தில் 
ஆடப்பட்ட இவவாட்டம் அவவனமபபுச் 
சின்தந்த பிறகும்கூட ்பாரம்்பரிைம் 
த்பணும் எண்ணத்தில் ஈண்டு மீண்டும் 
�ாட்கத் ்தன்னமயுடன் நி்கழ்த்்தப்படுவன்த 
அவ்தானிக்கலாம்

ஆனை்கட்டும்.சடஙகு
------------------------------------------------------
இறுதிச் சடஙகில் �ாட்கத் ்தன்னமயுடன் 
�டககும் இன்பைாரு சடஙகு ஆனை்கட்டும் 
சடங்காகும். மூன்றாம் ்கட்டாடி மீது ்பணிக்க 
மாறா என்ற ப்தயவம் பிரசன்ைமாகும்.
்பணிக்கர்  என்று ஆனை ்கட்டு்பவனரக 
குறிப்பர்.

மட்டக ்க ைபபில் வட ்பகு தியில் 
்பணிக்கனைப ப்பத்்த  மனல என்ற 
மனல ஒன்றும் உண்டு. ்பணிக்கமாறாவின் 
ப ்த ா ழி ல்  ஆ ன ை ்க ட் டு வ ்த ா கு ம் . 
ஆனை்கட்டுவ்தற்ப்கை ஒரு ஆனையும் 
(்களி மண்ணால் பசயைப்பட்டது) 
சிறாம்பியும் இருககும்.

ஒரு ்பணிக்கன் (ப்தயவம் ஆடு்பவர்) வநது 
ைானைனைக ்கட்டுவான். இன்பைாரு 
்பணிக்கன் (ஆடு்பவன்) வநது ைானைனை 
எயவான். ்பணிக்கமாறா ்கட்டும் 
ைானைனை இவர்்கள் எயைமாட்டார்்கள். 
அபத்பாது அலிைன் ைானைக குட்டி 
ைானைனைக ்கட்டவிடாது. 

்கட்ட வந்த சன்ை்தக்காரன் அலிைன் 
ைானைனைக ்கண்டதுத்பால அதிசயித்து 
அஙகும் இஙகும் மாறி மாறிப ்பார்த்து 
விட்டு மனறநது விடுவான். மனறந்த 

பின் எயகிற ்பணிக்கன் வருவான். 
அவன் அலிைன் ைானைனை எயது 
ப்கான்று விடுவான். அவன் ப்கான்றதும் 
்பணிக்கமாறாத் ப்தயவம் வநது ைானைக 
குட்டினைக ்கட்டிகப்காண்டு ்பனற 
்தட்டிகப்காண்டு ஆனைககுத் தீனி, 
்தண்ணீர் எல்லாம் ப்காடுத்து அவைானை, 
குமாரருககு என்று கூட்டிச் பசல்வான்.
இநநி்கழ்ச்சி ைானை பிடித்்ததலாடு 
சம்்பந்தமுனடை சடஙகின் நினைவுச் 
சின்ைமாகும். அலிைன் ைானைனைக 
ப்கால்வது த்பாலப ்பாவனை பசயவது 
அலிைன் ைானைனைக ப்கான்று 
குட்டினை பிடிப்பத்த ைாம். ஒரு ்காலத்தில் 
வாழ்கன்கயுடன் பினணநதிருந்த சடஙகு 
பின்ைர் நி்கழ்த்்தப்படும் சடங்காகி 
விடுகிறது

 ்கரடித் ப்தயவம்
 இ்தன்பின்ைர் ்கரடித் ப்தயவம் வரும். இது 
வன்னித் ப்தயவம் எைப்படும். ்கட்னட 
ஒன்று �ாட்டி ்கரடி த்பால னவத்திருப்பர். 
்கரடித் ப்தயவம் அ்தற்குதமல் ஏறி 
வினைைாடி அ்தனைப பிரித்து எறிநது 
விட்டுச் பசல்லும். இத்தத்பால ஒரு 
ப்தயவம் சிங்கைவர் மத்தியில் இருப்பதும் 
குறிபபிடத்்தக்கது.

இத்ப்தயவங்கதைாடு ்கடற்்பகுதி, ்கப்பற் 
ப்தயவம் ஆகிைை வரும். இவற்தறாடு 
ஆச்சா ப்தயவம், ஆக்கா ப்தயவம் 
மு்தலிை சிங்கைத் ப்தயவங்களும் வரும். 
வாைத்தில் இருள் இருபபின் . இவற்னற 
அனழத்து மனழ ப்பயை பசயயும்்படி 
தவண்டிைால் மனழ ப்பயயும் என்ற 
�ம்பிகன்க உண்டு பின்ைர் அம்மன் ்கனல 
வரும். னவசூரி அம்மன், மணல்வாரி 
அம்மன், அம்மாள், சின்ைமுத்து மு்தலிை 
அம்மன்்கள் வந்ததும் அவர்்கனை 
வழி்பாடு ்பண்ணிப ்பஞ்சாமிர்்தம் ்கனரத்து 
னவத்துச் சாநதி ்பண்ணுவர்.

புள்ளிக்காரத் ப்தயவம்
--------------------------------------------------
புள்ளிக ்காரத் ப்தயவம் மி்கவும் 
்பைங்கரமாை ப்தயவமாகும்.

 த்காயிலுககுள் தினரச் சீனல ்கட்டி, 
தினரககுள் னவத்து ்கறுபபு, மஞ்சள், 
பவள்னைப புள்ளி்கனை இத்ப்தயவம் 
ஏறி ஆடு்பவர் மீது குத்துவார்்கள். 
ஒவபவாரு புள்ளியும் ஒவபவாரு ்கண் 
மாதிரி இருககும். புள்ளி குத்துவ்தற்ப்கை 
னம பசயது எடுப்பார்்கள். பின்ைர் 
புள்ளிக்காரனுககுத் ்தனலப்பான்க ்கட்டி 
அவனுககுரிை சட்னடயும் த்பாடுவர். 
பிள்னை்கள் ்கண்டு ்பைநது விடும், என்று 
இபத்பாது புள்ளி்காரத் ப்தயவத்திற்கு 
அப்படிச் பசயவதில்லைாம். த�ாய்கனைத் 
்தரும் ப்தயவத்ன்த உருவகித்்த்தன் 
வினைதவ புள்ளிக்காரன் ப்தயவம் 
த்பாலும்.

்கன்னிமார் சடஙகிற்கு குருைா்கனல 
ப்தவுத்்தன், மாத்்தனை ப்தவுத்்தன் 
ஆகிதைார் பூககுடனல ப்காண்டு 
வருவார்்கள், எைவும், அவர்்கட்கும், 
பூககுடனலககும் ்காவலாய வரு்பவதை 
புள்ளிக்காரன் என்ற �ம்பிகன்கயும் 
இவர்்களிடமுண்டு.

இத்ப்தயவங்களுககு விதசட உடுபபு்கள் 
உண்டு. ஒவபவாரு முகூர்த்்தத்திற்கும் 
ஒவபவாரு உடுபபுடன் ்தான் ப்தயவம் ஆட 
தவண் டும். குமார ப்தயவம் ்கச்சணிநது 
ஆடும். (்கச்சு அணிநது) அ்தாவது இரு்பது 
முழம் பவள்னைச் சீனலனைக ்கயிறு 
த்பாட்டுச் சிங்கைத் ்தட்டுடுபபு உடுத்துவது 
த்பால இடுபபில் வனைநது ்கட்டி அ்தற்கு 

தமற் சிவபபுச் சட்னட த்பாடுவர். தமலுககு 
த்காட்டும் த்பாடுவர்.' ்கரடித் ப்தயவம் 
ப்பண் ப்தயவம் த்பால உடுக்க தவண்டும். 
ஆண்  ப ்த ய வ ங ்க ளு கப ்க ல் ல ா ம் 
கு ரு த் து  ஒ ன ல யி ை ால்  ச ட்ன ட 
மாதிரிச் பசயது தமதல த்பாடப்படும். 
்தனலயில் ்தனலப்பான்கயுடன் ன்கயில் 
வில்லம்பு்களுடனும் இனவ வினைைாடும்.

த வ ட  ப வ ள் ை ா ை ரி டப ம ல் ல ா ம் 
�னடப்பறும் இச்சடஙகு முனற்கள் 
அவர்்களின் முன்தைார்்களின் புரா்தை 
வாழ்கன்க முனறயின் நினைவு ்கைாகும். 
பூச்சி பிடித்்தல், த்தனி ப்காட்டல், ைானை 

பிடித்்தல் ஆகிை சடஙகு முனற்களில் 
அ வ ர்்க ளி ன்  ப ்த ா ழி ல்  ச ா ர் ந ்த 
கிரினை்கனையும், ஏனைைவற்றில் 
த�ாயதீர்க்க ஏனைை ப்தயவங்கனை 
த வ ண் டு ம்  கி ரி ன ை  ்க ன ை யு ம் 
்காணுகிதறாம். உணவு த்தடு்தலும்,இைம் 
ப்பருக்கலுதம ்பண்னடை மனி்தனின் 
அடிப்பனடத் த்தனவ்கள் என்்ப்தற்கு இனவ 
உ்தாரணமா்கத் தி்கழ்கின்றை.

உணவு த்தடும்ப்பாழுது, ப்தாழில் 
பசயயும்த்பாது பசய்த பசைல்்கனைத் 
திருபபிச் பசய்தல் மூலம் ்தமககு 
இன்னும் இன்னும் உணவு கினடககும் 
எ ன் ப ற ண் ணி த ை  ஆ ர ம் ்ப த் தி ல் 
இககிரினை்கள் பசயைப ்பட்டிருக்க 
தவண்டும்.

பின்ைால் அவர்்களின் உணவு த்தடும் 
ப்பாருைா்தார அனமபபு மாறிப புதிை 
ப்பாருைா்தார அனமபபுககுள் தவடர் 
வந்ததும் �ம்பிகன்க ்காரணமா்கத் 
்தமது ்பனழை இை நினைவு்கனைச் 
சடஙகு்கைா்கச் பசயவன்த ்காண்கிதறாம். 
அப்படிச் பசயயும்த்பாது ்பார்பத்பார், 
�டிபத்பார் என்று இருபிரிவிைரா்க 
அம்மக்கள் மாறி விடுவ்தனைக 
்காணமுடிகிறது. குமார த்காயிதல 
�டிப்ப்தற்குரிை ்கைமா்கவும் மாறி 
விடுகிறது.

தவடமிடு்தல், ஆடு்தல், ்பார்னவைாைர் 
்பஙகு ப்காள்ளு்தல், ஒன்னறப த்பாலச் 
பசய்தல் ஆகிை �ாட்க அமிசங்கள் 
தமற்கூறிை சடஙகு்களில் நினறைக 
்காணப்படுகின்றை. எனினும் இவற்னற 
�ாம் �ாட்கம் என்று ப்காள்ை முடிைாது. 
�ாட்கமும், சடஙகும் அரு்கருத்க 
இருப்ப்தனைதை இஙகு ்காண்கிதறாம். 
இச்சடஙகு்கள் �ாட்கமா்க முகிழ்க்க 
முடிைவில்னல. ்காரணம் மட்டக்கைபபுச் 
சமூ்க அனமபபின் அடிநினலயிலுள்ை 
இ வ த வ டத வ ை ா ை ரி ன்  வ ழி ்ப ா டு 
அனைவனரயும் இனணககும் சமைமா்க 
முடிைவில்னல. எைதவ இனவ ்தம்மைவில் 
இன்றும் �ாட்கத் ்தன்னமயுனடை 
்கரணங்கைா்கதவ இருககின்றை.

இது ஆ்கமம் சாரா  வழி்பாட்டுமுனற்களின் 
ஒரு மு்கமாைால்  கும்்பம்,சூலம் 
மு்கக்கனை சில இடங்களில் உருவம் 
னவத்து வழி்படு்தல்  இன்பைாரு  
வழி்பாட்டு முனறைாகும்,இ்தனைச் 
பசய்பவர்்கள் பூர்வீ்க குடி்கள் அல்ல 
இவர்்களிலும் சற்று  வைர்ச்சி ப்பற்ற 
கிராமது மக்கள்,இ்தனைதை  கிராமிைத் 
ப்தயவ வணக்கம் என்்பர்.அ்தனை 
அடுத்துப்பார்பத்பாம்

( ப்தாடரும்)
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்கடந்தாண்டு ரி. சின்ைத்துனர(வைது 54), 
த்க.சுபபிரமணிைம்(வைது 67) ஆகிை இருவர் 
இநத�ாயிைால் மரணித்துள்ைைர்.

்தற்த்பாது ்பதின்மருககும் தமற்்பட்தடார் 
குறிப்பா்க குடும்்பஸ்்தர்்கள்  மா்தாந்தம் 
மட்டக்கைபபு த்பா்தைா னவத்திைசானலயில் 
சிகிச்னச ப்பற்றுவருகின்றைர்.

அவர்்களில் எஸ்.ப்தயதவநதிரன்(வைது40),  
எ ஸ் . பு வ த ை ஸ் வ ரி ( வ ை து  6 4 ) ,  
ரி . பு ஸ் ்ப ர ா ணி ( வ ை து  6 0 ) ,  எ ன்.
�ல்ல்தம்பி(வைது 68),  இ.்கவி்தா(வைது 
38), ஏ.்காராைசிங்கம்(வைது60) ஆகிதைார் 
த�ாயிைால் ப்பரிதும் ்பாதிக்கப்பட்டு 
உயிருககுப த்பாராடிகப்காண்டிருககிறார்்கள்.
இந்தபத்பரா்பத்ன்த ்தடுக்க அதி்காரி்கள் 
வினரநது �டவடிகன்க எடுக்கதவண்டுபமை 
அந்த கிராமமக்கள் மன்றாட்டமா்கக 
த்கட்டுள்ைைர்.

அ ந ்த  ம க ்க ள்  ்ப ை ப  பீ தி யு டன் 
வாழ்நதுவருகின்றைர். சிலர் இடம்ப்பைரத் 
்தனலப்பட்டுள்ைைர்.

த�ற்று அந்த மக்கள் சம்மாநதுனறப 
பிரத்தசசன்பயின் உ்ப்தவிசாைரும் ஸ்ரீலங்கா 
சு்தநதிரக்கட்சியின் அம்்பானற மாவட்ட 
அனமப்பாைருமாை பவ.பஜைச்சநதிரனைச் 
சநதித்து ்தாம் எதிர்த�ாககும் த்பரா்பத்து 
்பற்றி விைககிக கூறியுள்ைைர்.

அவர் கூறுன்கயில், ்தான் அம்்பானற 
த்தசிை நீர்வழங்கல் வடி்காலனமபபுச் 
சன்பயின் மு்கானமைாைருககு எழுத்து 
மூலம் பிரச்சினைனைச் சமர்பபித்்த்தா்கவும் 
சு்கா்தாரனவத்திை அதி்காரியிடமும் 
ப்தரிவித் ்த ்தா்கவும் தமலும் ்தமது 
சன்பயிைால் வாரத்திற்ப்காருமுனற 
வவுசரில் குடி ்தண்ணீர் வழங்க �டவடிகன்க 
எடுக்கவிருப்ப்தா்கவும் ப்தரிவித்்தார்.

த்தசிை நீர்வழங்கல் வடி்காலனமபபுச் 
சன்பயிைர் வினரநது �டவடிகன்க எடுத்்தால் 
மல்லின்கத்தீவு மைாை பூமிைாவதிலிருநது 
்தவிர்க்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

சுற்றவரவிருககும் வைல் ்பகுதி்களில் 
உரமா்கவும் பூச்சி ப்கால்லிைா்கவும் 
்ப ை ன் ்ப டு த் ்த ப ்ப டு ம்  இ ர ா ச ை ை ப 
ப்பாருட்்கள் குடிநீரில் ்பரவிைனமதை 
சிறுநீர்ககத்காைாறுககு ்காரணம் என்று 
மருத்துவர்்கள் கூறிை்தா்க ஊர்மக்கள் 
கூறியுள்ைைர்.

இனவ குறித்்த பூரணமாை புலன் 
விசாரனணயும் த்தனவப்படுகின்றது.

(்கானரதீவு நிரு்பர் ச்கா)
வரலாற்றுப பிரசித்திப்பற்ற உ்கந்தமனல 
ஸ்ரீ முரு்கன் ஆலை வருடாந்த 
ன ்த ப பூச த் தி ரு வி ழ ா  எ தி ர் வ ரு ம் 
திங்கட்கிழனம(21) �னடப்பறவுள்ைது.

்கானல 10 மணிைைவில் ்பாற்குட்பவனி 
ம ன ல க த ்க ா யி ல்  வ ள் ளி � ா ை கி 
ஆலைத் திலிருநது ஆரம்்பமாகும். 
ப்தாடர்நது முரு்கனுககு ்பால்அபிதச்கம் 
இடம்ப்பறும். 

அடிைார்்கள் பசம்புடன் வருன்க்தந்தால் 
த்பாதுமாைது. ்பால் ஆலைத்தில் 
ஒழுஙகு பசயைப்பட்டுள்ைது என்று 
ஆலை பசைலாைர் கு.ஸ்ரீ்பஞ்சாட்சரம் 
ப்தரிவித்்தார். ்பாற்குட்பவனிககுரிை 
்பானல வழங்க உ்பை்காரர் ்தம்பிலுவில் 
ர த ம ஸ் கு ம ா ர்  கு டு ம் ்ப த் தி ை ர் 
மு ன் வ ந து ள் ை ை ர் . ம ா ன ல  4 . 3 0 
மணிைைவில் திருவிைககுபபூனஜ 
இடம்ப்பறும்.  ப்தாடர்நது வசந்தமண்ட்ப 
பூனஜ சுவாமி உள்வீதியுலாவரு்தல் என்்பை 
இடம்ப்பறும். ன்தபபூசக கிரினை்கள் 
ைாவும் ஆலை பிர்தமகுரு சிவஸ்ரீ ்க.கு. 
சீ்தாராம் குருக்கள் ்தனலனமயில் 
�னடப்பறவுள்ைது. 

அன்று(21) ்ப்கல் மட்.அரசிைர் ஆசிரிைர் 
்கலாசானல ஓயவுநினல அதி்பர் 
த வ . இ ல ட் சு மி சு ந ்த ர த் தி ன்  ்ப ்க ல் 
அன்ை்தாைம் இடம்ப்பறும்.
அடிைார்்கள் �லன்்கருதி விதசட 
த ்ப ா க கு வ ர த் து  ஓ ழு ங கு ்க ளு ம் 
பசயைப்பட்டுள்ை்தா்க பசைலாைர் 
்பஞ்சாட்சரம் தமலும் ப்தரிவித்்தார்.
தி ரு வி ைக கு ப பூன ஜ யி ல்  ்க ல ந து 
ப்காள்தவார் ப்காண்டுவரதவண்டிை 
பூ ன ஜ ப ப ்ப ா ரு ட் ்க ள்  ்ப ற் றி யு ம் 
கூறப்பட்டுள்ைது.

ப்தானிப ப்பாருளிலாை ்கலநதுனரைாடல் 
இடம்ப்பறவுள்ை்தா்க இஙகிலாநதின் 
்தனல�்கர் லண்டனில் வாழ்கின்ற இலஙன்க 
்தமிழர் அனமபபு அறிவித்துள்ைது.
இ க  ்க ல ந து ன ர ை ா டலி ல்  சி வி ல் 
அனமபபுக ்க ள்,  மற்றும் ்த னிைார் 
நிறுவைங்களின் பிரதிநிதி்கள், ப்பாது 
அனமபபுக்கள், அரச நிறுவைங்களின் 
பி ர தி நி தி ்க ள்  ்ப ல் ்க ன ல க ்க ழ ்க 
ம ாணவ ர்்க ள்,  வி ரி வு ன ர ை ாை ர்்க ள் 
்க ல ந து  ப ்க ா ள் ை வு ள் ை ்த ா ்க வு ம் 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

இக்கலநதுனரைாடலில் லண்டனில் 
வாழ்கின்ற இலஙன்கத் ்தமிழர் அனமபபின் 
பசைலர் ராஜசிங்கம் பஜைத்தவன், அ்தன் 
்தனலவராை விஸ்வலிங்கம் சிவலிங்கம் 
ஆகிதைார் லண்டனில் இருநது வருன்க 
்தநது ்கலநது ப்காள்கின்றைர்.

இவவனமபபின் உ்தவித் திட்டங்கள் 
ப்தாடர்்பா்க மக்களின் ்கருத்துக்கள் அறிநது 
ப்காள்ைப்படுதுடன் தமலும் எவவாறாை 
உ்தவித்திட்டங்கனை எதிர்்பார்ககின்றைர் 
என்்பது ப்தாடர்்பா்கவும் ்கருத்துக்கனை 
அறிநது ப்காள்ைவுள்ை்தா்கவும் அனமபபின் 
பசைலாைர் ராஜசிங்கம் பஜைத்தவன் 
ப்தரிவித்துள்ைார்.

ச்பரிம ன ல ஐைப்பன் த ்காயிலில் 
நுனழவ்தற்கு பசன்ற ்கண்ணுனர தசர்ந்த 
தரஷமா நிஷாநத் மற்றும் ப்கால்லத்ன்த 
தசர்ந்த ஷானிலா ஆகிதைார் நீலிமனலயில் 
னவத்து பு்தன்கிழனம அதி்கானலயில் 
்பக ்தர்்கைால் ்தடுக ்கப்பட்ட்தா்க ்த 
நியூ இநதிைன் எகஸ்பிரஸ் பசயதி 
பவளியிட்டுள்ைது.
அதி்கானல சுமார் 4 மணிககு ்பம்்பா வந்த 
அவர்்கள், ்காவல்துனறயின் உ்தவிதைாடு 
ச்பரிமனலககு ்பைணத்ன்த ப்தாடஙகிைர்.

நீலமனல ்பகு தியில் வந ்தத்பாது, 
ச்பரிமனலயில் இருநது திரும்பி வந்த 2 
்பக்தர்்கைால் அவர்்கள் ்தடுக்கப்பட்ட்தா்க 
்த நியூ இநதிைன் எகஸ்பிரஸ் பசயதி 
பவளியிட்டுள்ைது.
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சீைத் தூதுவர்  Cheng Xueyunan   
உனரைாற்றுன்கயில் துனறமு்க �்கரின் 
எதிர்்கால அபிவிருத்தி்கனை வினரவா்க 
தமற்ப்காள்ை எதிர்்பார்த்துள்ை்தா்க 
ப்தரிவித்்தார்.

துனறமு்க �்கரத்திற்்கா்க ்கடனல 
நிரபபும் �டவடிகன்கயின் ்காரணமா்க, 
சில பிரத்தசங்களில் ்கடற்்கனர்கள் 
அ ரி ப பு க கு ள் ை ா வ ்த ா்க  சி ல ர ா ல் 
முனற்பாடு்கள் முன்னவக்கப்பட்டுள்ை்தா்க 

அனமச்சர் ்பாட்டலி சம்பிக்க இ்தன் 
த்பாது ப்தரிவித்துள்ைார். துனறமு்க 
� ்கரத் தின் நிர்மாணப்பணி்கனை 
முன்பைடுத்துவரும் சீை நிறுவைத்தின் 
ஊடா்க குறித்்த ்பகுதி்கனை புைரனமக்க 
தீர்மானித்துள்ை்தா்கவும் அவர் கூறிைார்.
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்தங்களுக்காை ்பயிர்்கனை எதிர்்காலத்தில் 
விண்பவளி வீரர்்கள் வைர்ப்பதில், சமாளிக்க 
முடிைா்த பிரச்சினை்கள் எதுவும் இருக்காது 
என்்பன்த இது ்காட்டுகிறது'' என்று அவர் 
கூறிைார்.

` ` வி ண் ப வ ளி ப  ்ப ை ண ங ்க ளி ல் 
நின்று பசல்லும் இடமா்க நிலனவ 

்பைன்்படுத்துவதில், குறிப்பா்க பசவவாய 
கிர்க்தத்துக்காை ்பைணங்களில் இவவாறு 
்பைன்்படுத்துவதில் அதி்க ஆர்வம் ஏற்்படும் 
என்று நினைககிதறன். ஏபைன்றால், 
ஒபபீட்டைவில் இது பூமிககு ப�ருக்கமா்க 
உள்ைது'' என்று வாட்சன் ப்தரிவித்்தார். 
``எதிர்்காலத்தில் விண்பவளியில் மனி்தர்்கள் 
உயிர்வாழ்வது ்பற்றிை சிந்தனை்கனை 
�ாங்கள் உருவாககியுள்தைாம்'' என்று 
ப்தன் சீை மார்னிங த்பாஸ்டுககு 
இ ந ்த  ஆ ர ா ய ச் சி யி ன்  மு ்த ன்ன ம 
வடிவனமப்பாைராை த்பராசிரிைர் ஜி 
பஜஙசின் கூறியுள்ை்தா்கத் ப்தரிவிக்கப 
்பட்டுள்ைது.

`புவியீர்பபு வினச குனறந்த சூழ்நினலயில் 
இந்தத் ்தாவரங்கள் வைர்வது ்பற்றி 
அறிவ்தன் மூலம், விண்பவளி ்தைத்ன்த 
எதிர்்காலத்தில் அனமப்ப்தற்கு அடித்்தைம் 
உருவாககுவதில் திட்டமிட முடியும்'' என்று 
அவர் கூறியுள்ைார்.

்பருத்தினை ஆனட த்தனவககும், உருனைக 
கிழஙகு்கனை விண்பவளி வீரர்்களின் 
உணவு த்தனவககும், ்கடுகு எண்பணய 
வின்த்கள் எண்பணய த்தனவககும் 
்பைன்்படுத்்த முடியும் என்று அவர் 
குறிபபிட்டார்.

பூமியில் இருநது நிலவுககுச் பசல்வ்தற்்காை 
20  �ாள் ்பைணத்தில் ` `உயிரிைல் 
ப்தாழில்நுட்்பம்'' மூலம் இந்த வின்த்கள் 
பசைலற்ற நினலயில் னவக்கப ்பட்டிருந்தை 
என்று சீைாவின் ஷின்ஹூவா பசயதி 
ஏபஜன்சி ப்தரிவித்துள்ைது. வின்த்களுககுத் 
்தண்ணீர் விடுவ்தற்கு ்தனரக ்கட்டுப்பாட்டு 
நி ன ல ை த் தி ல்  இ ரு ந து  உ த் ்த ர வு 
அனுபபிை பிறகு ்தான் அனவ முனைக்கத் 
ப்தாடஙகியிருககின்றை. இந்த ஆராயச்சித் 
திட்டத்தில் இதுவனர 170 ்படங்கள் எடுத்து 
பூமிககு அனுப்பப ்பட்டுள்ை்தா்க ஷின்ஹுவா 
ப்தரிவித்துள்ைது.

சீைா நிலவு ஆராயச்சித் திட்ட (CLEP) பிரிவு, 
இந்த ஆராயச்சியில் எடுக்கப்பட்ட ்பல 
்படங்கனை பவள்ளிககிழனம பவளியிட்டது. 
விண்்கலம் ்தனரயிறஙகியுள்ை இடத்தின் 
்பதைாரமா ்காட்சி்களும், விண்்கலம் 
்தனரயிறஙகிை விடிதைாவும் அதில் உள்ைை.

 �ன்றி - பிபிசி
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