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ப�ொதுவொக இந்தியத் 
துணைககண்டத்தின்

தமிழ் ததசியக கூட்டணைப்பின் 
தணைவர் இரொ.சம�ந்தன் அககடசியின் 
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(கொணரதீவு  நிரு�ர் சகொ)

கிழககு ைொகொைத்தில் ஆசிரியர் 
தசணவயிலுள்ள க்டணை நிணைதவற்று 
அ தி � ர் க ள � ணி ய ொ ற் று ம 
�ொ்டசொணைகளுககு தரப்�டுத்தப்�ட்ட 
அதி�ர்கண்ள நியமிககும ந்டவடிகணகணய 
தற்கொலிகைொக இண்டநிறுத்துைொறு 
உத்தரவி்டப்�டடுள்ளது.

ஆளுநரின் உத் தரவிற்கணைவொக 
கிழககுைொகொைக கல்விச பசயைொ்ளர் 

முத்து�ண்டொ இவ்வுத்தரணவ சுற்று நிரு�ைொக ைொகொைக கல்விப்�ணிப்�ொ்ளர் 
ைற்றுமவையக கல்விப்�ணிப்�ொ்ளர்களுககு அனுப்பிணவத்துள்ளொர்.

இது பதொ்டர்�ொக இறுதித்தீர்ைொனம எடுககும வணரயில் தற்கொலிகைொக 
இந்நியைனத்ணத இண்டநிறுத்துைொறு தகடகப்�டடுள்ளது.

--- அமிர்தசன் ---

வ்டககு கிழககு ைொகொை சண�கள 
உளளிட்ட அணனத்து ைொகொை 
சண�களின் ததர்தல்கண்ளயும இந்த 
ஆணடின் முற்�குதியில் ஒதரநொளில் 
ந்டத்துவதற்கு தீர்ைொனிககப்�டடுள்ளது.

இ து  ப த ொ ்ட ர் � ொக  ஜ ன ொதி � தி 
ண ை த் தி ரி � ொ ை  சி றி த ச ன 
தணைணையிைொன ஸ்ரீைஙகொ சுதந்திரக 
கடசி இைககம பதரிவித்துள்ளது. 
ஐககிய ததசியக கடசியும அதற்கு 
சமைதித்துள்ளதொக கடசித் தகவல்கள 
கூறுகின்ைன.

க்டந்த ஆணடு டிசம�ர் ைொதம ைொகொை 
சண�த் ததர்தல்கள ந்டத்தப்�டடிருகக 
தவணடும. ஆனொல் க்டந்த ஒகதரொ�ர் 
ைொதம 26 ஆம திகதி ைகிந்த ரொஜ�கச 
பிரதைரொகப் �தவிதயற்ைதன் பின்னர் 

இைஙணகணய சூழவுள்ள க்டற்�ரப்பு 
தைலும �தற்ைநிணைணய அணமித்து 
வருவதொக ஆயவொ்ளர்கள அசசம 
பவளியிடடுள்ளனர்.

வட்டணக நொடுகளுககிண்டயிைொன 
இரொணுவப் த�ொடடி கொரைைொக 
அபைரிககொ, இந்தியொ த�ொன்ை நொடுகள 
இந்தப் பிரொந்தியத்தில் தைது க்டற்�ண்ட 
பிரசன்னத்ணத அதிகரித்து வருவது 

ஏற்�ட்ட அரசியல் பநருககடியினொல் 
ததர்தல்கள ந்டத்தப்�்டவில்ணை.

உரிய கொைத்திற்குள ைொகொை சண�த் 
ததர்த்ல்கண்ள ந்டத்துைொறு ததர்தல்கள 
ஆணைககுழுவின் தணைவர் ைஹிந்த 
ததசப்பிரிய அப்த�ொது அரசொஙகத்தி்டம 
தவணடுதகொளும விடுத்திருந்தொர்.

ஆனொல் அரசியல் பநருககடி ஐம�து 
நொடகள வணர நீடித்தணையினொல் 
ததர்தல்கள ந்டத்தப்�்டவில்ணை. 
தற்த�ொது சுமுகைொன நிணைணை 
கொைப்�ட்டொலும ஜனொதி�தித் ததர்தல் 
அல்ைது நொ்டொளுைன்ைத் ததர்தணை 
ந்டத்துவது பதொ்டர்�ொக பிரதொன 
அரசியல் கடசிகள ஆதைொசித்து வந்தன.

எனினும 19 ஆவது திருத்தசசட்டத்தின் 
பிரகொரம முதலில் ைொகொை சண�த் 
ததர்தல்கத்ள ந்டத்தப்�்ட தவணடும 
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ஜனொதி�தி ணைத்திரி�ொை சிறிதசனொவின் 
�ணிப்புணரககணைய அமுல்�டுத்தப்�டும 
த த சி ய  த � ொ ண த ப் ப � ொ ரு ள 
தடுப்புவொரத்ணத முன்னிடடு �ல்தவறு 
தவணைத்திட்டஙகள ைட்டகக்ளப்பு 
ைொவட்டத்தில் நண்டப�ற்றுவருகின்ைது.

இந்த வரிணசயில் அரசொஙகத் தகவல் 
திணைகக்ளம,  ைட்டகக்ளப்பு ைொவட்ட 
பசயைகத் தின் அனுசரணையில் 
�ொ்டசொணை ைட்ட ைொைவர்களுககொன 
விழிப்புைர்வு கருத்தரஙபகொன்றிணன 
க்டந்த புதன்கிழணை (23) ைட்டகக்ளப்பு 
ைொநகரசண� ைண்ட�த்தில் ந்டொத்தியது.

ைொவட்ட அரசொஙக அதி�ர் ைொணிககம 
உதயகுைொர் சிைப்பு அதிதியொகக 
கைந்து பகொணடு சமபிரதொய பூர்வைொக 
இககருத்தரஙகிணன ஆரமபித்து ணவத்தொர். 

ை ொ வ ட ்ட  த க வ ல்  அ தி க ொ ரி 
வ.ஜீவொனந்தனின் வரதவற்புணரயு்டன் 
ஆரம�ைொன இந்நிகழ்வில் ைொவட்ட 
அரசொஙக அதி�ர்  திருைதி  சுதர்சினி 
சிறிகொந்த் ைற்றும சர்வததச பதொண்டர் 
அணைப்பின் பிரதிநிதிகள �ைரும கைந்து 
சிைப்பித்தனர்.

இசபசயைைர்வில் த�ொணதப்ப�ொருள 
�ொதிப்புக கள, சமூக ைட்டத் தில்  
இ்ளம சமுதொயம எடுகக தவணடிய 
ந்டவடிகணககள ைற்றும இைஙணகயில் 
த�ொணதப்ப�ொரு ள �ொவண னககு 
அமுல்�டுத்தப்�டும சட்டவொககஙகள 
�ற்றிய விரிவொன பசயல்முணையிைொன 
வி்ளககவுணரகள இ்டமப�ற்ைன. 

இக கருத்தரஙகில் புதுககுடியிருப்பு 
க தி ர வ ன்  க ண ை க க ழ க த் தி ன ொ ல் 
த�ொணதப்ப�ொரு ள �ொவண னககு 
விற்�ணனயொ்ளர்க்ளொ, �ொவணனயொ்ளர்க்ளொ 
கொரைம என்ை த ணைப்பிைொன 
�டடிைன்ைம கழகத்தின் தணைவர் 
இன்�ரொசொ தணைணையில் நண்டப�ற்ைது. 

வொணழசதசணன ைொவட்ட ணவத்தியசொணை 
ைன நை ணவத்தியர் யூடீ.ரதைஷ் 
பஜயககுைொர் த�ொணதப்ப�ொருள 
�ொவணனயும, அதன் உ்டல், உ்ள சமூகத் 

தொககஙகளும என்ை தணைப்பில் 
வி்ளககவுணர வழஙகினொர்.

ப�ொணதப்ப�ொருளுககு அடிணையொதல், 
அதற்கொன சிகிசணச ைற்றும புனர்வொழ்வு 
என்ை தணைப்பில் ைட்டகக்ளப்பு 
விதைொசசனொ இல்ைத்தின் �ணிப்�ொ்ளர் 
திருைதி பசல்விகொ சகொததவன் கருத்துணர 
வழஙகினொர். 

அத்து்டன், த�ொணதப்ப�ொருள �ொவணனயும 
சிறுவர் துஸ்பிரதயொகமும என்ை 
தணைப்பில் ைொவட்ட சிறுவர் உரிணை 
தைம�ொடடு உத்திதயொகத்தர் வி.குகதொசன் 
வி்ளககவுணர வழஙகினொர்.  

இந்நிகழ்விற்கொன அனுசரணையிணன 
ைட்டகக்ளப்பு கொவியொ ப�ணகள 
அபிவிருத்தி நிணையம வழஙகியிருந்தது. 

இக கருத்தரஙகில் 250ககும தைற்�ட்ட 
ை ட ்ட க க ்ள ப் பு  ந க ர ம  ை ற் று ம 
நகணரயணடிய பிரததச �ொ்டசொணைகளின் 
ைொைவ ைொைவிகள, ஆசிரியர்கள �ஙகு 
பகொண்டனர்.

இதததவண்ள ைட்டகக்ளப்பு ைொவட்டத்தில் 
ஜனொதி�தியின் சுற்ைறிகணகககணைய 
சகை அரச திணைகக்ளஙகளும  

ததசிய த�ொணதப்ப�ொருள தடுப்பு 
வொரத்ணத முன்னிடடு �ல்த வறு 
ஒ ழி ப் பு  த வ ண ை த் தி ட ்ட ங க ண ்ள 
நண்டமுணைப்�டுத்தி வருகின்ைணை 
குறிப்பி்டத்தககது.

2019ஆம ஆணடு ஜனவரி ைொதம 21ஆம 
திகதி பதொ்டககம 25ஆம திகதி வணர 
த�ொணதப்ப�ொருள தடுப்பு �ொ்டசொணை 
வொரம பிரக்டனப்�டுத்தப்�டடுள்ளது.

இதற்கணைவொக �ொ்டசொணை ைொைவர்கள 
த�ொணதப்ப�ொருளினொல் எதிர்கொை 
சமுதொயம �ொதிக கப்�டுவதனொல் 
ஏற்�டும தீணைகள �ொதுகொப்�தற்கொன 
வ ழி க ள,  ஆத ை ொச ண னக ண ்ள யு ம 
வழஙகும வணகயில்  இச பசயற்திட்டம 
முன்பனடுககப்�டடு வருகிைது.

இதற்கு கொரைைொகக கூைப்�டுகின்ைது.

தனது அணணைய வட்டொரத்தில் 
சீனக க்டற்�ண்டயின் பிரசன்னம 
அதிகரிப்�து குறித்தும, இைஙணக 
முதல் �ொகிஸ்தொன் வணரயிைொன 
அணரசசுற்றுவட்டத்தில் சீனொ வணிக 
துணைமுகஙகண்ள அணைப்�து குறித்தும 
இ ந் தி ய ொ  அ ச ச ை ண ்ட ந் து ள்ளது. 
இந் த வணிக துணைமுகஙக ள 
க்டற்�ண்ட ணையஙக்ளொக சீனொவொல் 
�யன்�டுத்தப்�்டைொம என்றும இந்தியொ 
அசசம பகொணடுள்ளது.ைைொகக 
நீரிணைககு நுணழவொயிைொக உள்ள 
அந்தைொன் �குதிகளில் குறிப்�ொக 
த�ொர்ட பி்ளயரில் க்டற்�ண்டயின் 
விைொனத்த்ளம ஒன்ணை அணைகக 
இந்தியொ திட்டமிடுகின்ைது. அந்தப் 
�குதியில் இருந்து சீனொவொல் வரககூடிய 
ச வ ொல் க ண ்ள  எதி ர் ப க ொளவ த த 
இந்த த்ளத்தின் தநொககைொகும. இது 
க்டற்�ண்டயின் ஒரு விைொனத்த்ளம 
என்�து இஙகு குறிப்பி்டத்தககது.
சீனப்பிரசன்னம இைஙணகககு கிழககொக 
உள்ள க்டலில் அதிகரித்திருப்�தொக 
இந்தியொ அசசம பகொளகிைது.
அ த த த வ ண ்ள  அ ப ை ரி க க ொ வு ம 
இந்து சமுத்திர பிரொந்திய சீன 
பிரசன்னத்ணத ைனதில் பகொணடு 
இ ை ங ண க யு ்ட ன ொ ன  ஏ சி எ ஸ் ஏ 
ஒப்�ந்தத்ணத விரிவு�டுத்தவுள்ளது. 
இ த ன்  மூ ை ம  இ ை ங ண க யி ன் 
வணிகத்துணைமுகஙகளில் தைது 
இைஙகு த்ளஙகண்ள பசயற்�டுத்த 
அபைரிககொவொல் முடியும.

இ ந் த  சீ ன ொ  இ ை ங ண க யி ல் 
துணைமுகஙகண்ள பகொணடுள்ளது்டன், 
க ்ட ற் பி ர ொ ந் தி ய த் தி ல்  த ன து 
பிரசன்னத்ணதயும பதொ்டர்சசியொக 
அதிகரித்து வருகின்ைது. இது யப்�ொன், 
இந்தியொ, அபைரிககொ த�ொன்ை 
நொடுகண்ள அசசைண்டய ணவத்துள்ளது.

அதன் அடிப்�ண்டயிதைதய சீனொவுககு 
எதிரொன நொடுகள இைஙணகணய 

சூழ்ந்த பிரத தசஙகளில் தைது 
க்டற்�ண்டக கப்�ல்கண்ளயும ஏணனய 
பி ரச ன்னத் ண த யு ம  அ தி க ரி த் து 
வருகின்ைன.

இ த ன்  க ொ ரை ை ொக  இ ை ங ண க 
அணைந்துள்ள இந்து சமுத்திரப் 
பிரொந்தியம மிகவும ஆ�த்தொன 
நி ண ை ண ய  த ந ொக கி  ப ச ன் று 
பகொணடிருப்�தொக ஆயவொ்ளர்கள 
அஞ்சுகிைொர்கள.

�ொ்டசொணைகளில் ப�ற்தைொர்களி்டம 
இருந்து �ைம ப�ற்றுகபகொளவணத 
தடுப்�தற்கு உ்டன் ந்டவடிகணக 
தைற்பகொ்ளளுைொறு கல்வி அணைசசர் 
அ க கி ை  வி ர ொ ஜ்  க ொ ரி ய வ ச ம 
சம�ந்தப்�ட்ட அதிகொரிகளுககு உத்தரவு 
பிைப்பித்துள்ளொர்.

ப � ற் த ை ொ ர் க ளி ்ட ம  இ ரு ந் து 
�ொ்டசொணை ந்டவடிகணககளுககொக 
� ை ம  த ச க ரி க க ப் � டுகி ன் ை த ொ 
எ ன் � ண த க  க ண ்ட றி வ த ற் கு 
ததணவயொன ந்டவடிகணககண்ள 
த ை ற் ப க ொளவ த ற் ப க ன  த த சி ய 
� ொ ்ட ச ொ ண ை க ள  ப த ொ ்ட ர் பி ல் 
மு ண ை ப் � ொ டு க ண ்ள ப் 
ப�ொறுப்த�ற்�தற்கொக அதிகொரி ஒருவர் 
நியமிககப்�டடுள்ளொர். 

இவ்வொைொன முணைப்�ொடுகண்ள 
தக.ஜீ.சீ.ைதகஷிககொ, உதவி கல்விப் 
�ணிப்�ொ்ளர், ததசிய �ொ்டசொணைக 
கிண்ள, கல்வியணைசசு, இசுறு�ொய, 
�த்தரமுல்ை என்ை முகவரிககு அனுப்பி 
ணவககமுடியும  ப�ற்தைொர்களி்டம 
இ ரு ந் து  கி ண ்ட க க ப் ப � ற் று ள்ள 
முணைப்�ொடுகண்ளக கருத்திற்பகொணடு 
அ ண ண ை யி ல்  இ ்ட ம ப � ற் ை 
அதிகொரிகளு்டொன மு ன்த னற்ை 
மீ்ளொயவுக கூட்டத்தில் அணைசசர் 
இதுபதொ்டர்�ொக பதரிவிகணகயில் 
. �ைம தசகரிப்�து பதொ்டர்பில் 
கல்வியணைசசு பவளியிடடுள்ள 
சுற்றுநிரு�த்தின் ஏற்�ொடுகளுககு 
அணைய அணனத்து அதிகொரிகளும 
பசயற்�்ட தவணடும.

 இைவசக கல்வியின் நன்ணைகண்ள 
தைலும விரிவு�டுத்துவதற்கு ந்டவடிகணக 
எடுககப்�டடு வரும சந்தர்ப்�த்தில் 
ப�ற்தைொர்கள மீது ததணவயில்ைொத 
அ ழு த் த ங க ண ்ள க ப க ொ டு க கு ம 
இ வ் வ ொை ொன  ப ச ய ற் � ொடுக ண ்ள 
ஒருத�ொதும அனுைதிகக முடியொது 
என்றும அணைசசர் கூறினொர்.

என ஸ்ரீைஙகொ சுதந்திரக கடசி, தஜ.வி.
பி. உளளிட்ட அரசியல் கடசிகள 
வலியுறுத்தி வந்தன.

இந்த நிணையில் முதலில் ைொகொை 
சண�த் ததர்தல்கண்ள ந்டத்த இைககம 
ஏற்�டடுள்ளது. ஜனொதி�தி ணைத்திரி�ொை 
சிறிதசனவின் உத்தரவு கிண்டத்ததும 
ைொகொை சண�த் ததர்தல்களுககொன 
அறிவிப்பு பவளியி்டப்�டும என ைகிந்த 
ததசப்பிரிய பதரிவித்துள்ளொர்.

ைொகொை சண�த் ததர்தணை ந்டத்துவதில் 
ஆ டத ச � ண ை  இ ல் ண ை ப ய ன 
ஐககிய ததசியக கடசி உறுப்பினர், 

அணைசசர் ஹபீர் ஹொசீம பகொழுமபில் 
பசயதியொ்ளர்களி்டம கூறியுள்ளொர்.
ப க ொ ழு ம ண �  ண ை ய ப் � டு த் தி ய 
தைல்ைொகொைம, அம�ொந்ததொடண்டணய 
ணையப்�டுத்திய பதன் ைொகொைம 
ஆகியவற்றின் �தவிககொைம எதிர்வரும 
ைொர்ச ைொதத்து்டன் நிணைவண்டகின்ைது. 
�துண்ளணய ணையப்�டுத்திய ஊவொ 
ைொகொை சண�யின் �தவிக கொைம 
ஏப்ரல் ைொதம நிணைவண்டயவுள்ளது.

ஆகதவ இந்த மூன்று ைொகொை சண�கள 
உளளிட்ட ஒன்�து ைொகொை சண�களின் 

ததர்தல்கண்ளயும ஒதரநொளில் ந்டத்த 
ஏற்�ொடுகள இ்டமப�ைவுள்ளதொக 
பிரதொன அரசியல் கடசிகளின் 
தகவல்கள கூறுகின்ைன.

புதிய ததர்தல் முணையில் ைொகொை 
சண�த் ததர்தல்கண்ள நண்டப�ைொது 
எனவும தற்த�ொது நண்டமுணையில் உள்ள 
விகிதொசொர முணைப்�டிதய ததர்தல்கள 
நண்டப�றும எனவும ததர்தல்கள 
ஆணைககுழுவின் தணைவர் ைகிந்த 
ததசப்பிரிய ஏைதவ கூறியிருந்தணை 
குறிப்பி்டத்தககது.
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1970ம ஆணடு நண்டப�ற்ை �ொரொளுைன்ைத் ததர்தலில் கொைஞ்பசன்ை  

ரொஜன் பசல்வநொயகத்தின் ஆதரவொ்ளர்க்ளொல் அசசடித்து  பவளியி்டப்�ட்ட 

ததர்தல் துணடுப்பிரசுரம ஒன்ணை தஙகளுககு தருகிதைன்.

இத் துணடுப்பிரசுரத்ணத பவளியிட்ட சகைரும அைரர்க்ளொகி விட்டொர்கள. 

இவர்களில் K.கந்தசொமி என்�வரின் ைகன் தற்த�ொது ைட/ைொநகர சண�யின் 

அஙகதவர்களில் ஒருவர் என்�து  குறிப்பி்டத்தககது. இது எவரது ைனணதயும 

தநொகடிப்�தற்கொனது அல்ை. அரசியலில் �ணழய வி்டயஙகள சற்று 

சுவொரசியைொக இருககும. அதற்கொக ைொத்திரம தொன் இது.

த�ொணதப்ப�ொருண்ள கடடுப்�டுத்துவது 
குறித்து அதிகைொக த�சப்�டும கொைமிது. 
த�ொணதப்ப�ொருள கடடுப்�ொடு குறித்துப் 
த�சுவது மிகவும அவசியைொனதுதொன். 
அந்த அ்ளவுககு அதன் தொககஙகள எைது 
சமூகத்ணதப் �ொதித்திருககின்ைன.

�ை இண்ளஞர்கள நொசைண்டந்திருககிைொர்கள. 
இஙகு, அஙகு என்று பசொல்ை முடியொத�டி 
நொடு முழுவதும மிகவும தைொசைொக இதனொல் 
�ொதிககப்�டடுள்ளது. �ை குடும�ஙகள 
இதனொல் சீர்குணைந்து த�ொயுள்ளன. சமூகம 
�ைவீனைண்டந்துள்ளது.

இன, ைதம என்ை தவறு�ொடின்றி �ைரும 
இதனொல் �ொதிககப்�டடுள்ளனர். த�ொணத 
ைருத்துக க்டத்தல்கொரர்களிண்டதயயொன 
த�ொடடி கொரைைொக �டு �யஙகரைொன 
பகொணைகள கூ்ட ந்டந்திருககின்ைன. 

�யஙகரைொன ஆயுதஙகள அதற்கொக 

ஒ ன் ை ொக த வ  � ொ ர்க க ப் � டுகி ன் ை து . 
தைணைநொடுகள �ைவும இத ணன 
வ லி யு று த் து கி ன் ை ன .  த வ ை ொ ன 
தீர்ப்�ொல் ஒருவர் ைரை தண்டணனககு 
இ ை க க ொ கி வி ட ்ட ொ ல் ,  அ த ண ன 
ைொற்ைமுடியொைல் த�ொயவிடும என்�தத 
இதற்கொன முககிய கொரைம. அது 
ைொத்திரைல்ைொைல், “தண்டணனகள ” 
திருந்த வழி பசயய தவணடும என்�ணத 
அடிப்�ண்டயொகக பகொண்டது அது.

பிலிப்பைன்ஸ் அனுபைவமும் ஜனாதிபைதியும்

இ த ற் கி ண ்ட த ய  அ ண ண ை யி ல் 
பிலிப்ண�ன்ஸுககு பசன்ை எைது 
ஜனொதி�தி இன்னுபைொரு வி்டயத்ணத 
உ ரத் து க  கூ றி வ ந் த ொ ர் .  அ த ொ வ து 
இைஙணகயில் த�ொணதப் ப�ொருளுககு 
எதிரொன த�ொரில் பிலிப்ண�ன்ஸ்  நொடடின் 
ஜனொதி�தி பைொடறிதகொ டுப்டர்த்தத 

அவர்களின் வழிணய தொன் பின்�ற்ைப் 
த�ொவதொக த�சத்பதொ்டஙகினொர். இது 
அடுத்த அ�ொயத்துககொன வழி என்�ணத 
புரியொைதைதய ஜனொதி�தி இந்த வி்டயம 
குறித்து மிக அதிகைொகப் த�சிவிட்டொர்.

த�ொணதப்ப�ொருள க்டத்துவ�வர்கள 
என்று  ச ந்த த கி க க ப் � டு � வ ர்க ண ்ள 
பகொன்பைொழிப்�து என்�து பிலிப்ண�ன்ஸ் 
அதி�ரின் பகொளணகயின் அர்த்தைொகும. 
இதணன அவர் எந்தவிதைொன குற்ை உைர்வும 
இல்ைொைல் பசயது வந்தொர். 2016 இல் அவர் 
�தவிககு வந்ததுமுதல் இப்�டியொன சந்ததக 
ந�ர்கள 12,000 த�ர்வணர பகொல்ைப்�ட்டதொக 
ஆயவொ்ளர்கள கூறுகிைொர்கள. 
அரசொஙக கைககு 4200 வணர 
பசல்கிைது.

த � ொ ண த ப் ப � ொ ரு ள 
க்டத்து�வர்கள என்ை ப�யரில் 
சி றி ய  த � ொ ண த ை ரு ந் து 
� ய ன் � டு த் து � வ ர் க ள கூ ்ட 
பகொல்ைப் �ட்டொர்கள. �ைர் சிறிய 
குற்ைஙகண்ள பசயதுவிடடு 
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�யன்�டுத்தப்�டடுள்ளன. ைககள ஒரு 
�ொதுகொப்�ொற்ை ஒரு நிணைணய உைரத் 
பதொ்டஙகியுள்ளனர்.

�ளளிககூ்ட ைொைவர்கள கூ்ட த�ொணத 
ை ரு ந் து க ளு க கு  அ டி ண ை ய ொ கி ப் 
த�ொயுள்ளதொக தரவுகள கூறுகின்ைன.

இந்த தநரத்தில் த�ொணத ைருந்து 
க்டத்து�வர்கள தூககிலி்டப்�்ட தவணடும 
என்ை கருத்ணத �ைரும முன்ணவத்துள்ளனர். 
இந்த வி்டயத்தில் கடுணையொன முடிவுகண்ள 
நொன் எடுப்த�ன் என்று ஜனொதி�தி 
ணைத்திரி�ொை சிறிதசனவும எசசரித்துள்ளொர்.

த�ொணதப்ப�ொருள க்டத்தலுககு எதிரொக 
கடுணையொன ந்டவடிகணக எடுககப்�்ட 
தவணடும என்�து மிக மிக முககியைொனது 
என்�ணத எல்தைொரும ஏற்றுகபகொண்டொலும 

அதற்கொக அவர்களுககு 
ை ரை  த ண ்டண ன 
விதிககப்�்ட தவணடுைொ 
எ ன் � து  கு றி த் து 
ைொறு�ட்ட கருத்துககள 
ைககள ைத்தியிலும 
சமூக அணைப்புககள 
ை த் தி யி லு ம 
கொைப்�டுகின்ைன.

ை னிதம என்�ணத 
மு த ன் ண ை ப் � டு த் தி 
த�சும சமூகஙகள 
ை த் தி யி ல்  ை ர ை 
த ண ்ட ண ன 

நிணைதவற்ைம என்�து அதற்குப் புைம�ொன 

சிணைகளில் தஞ்சைண்டந்துவிட்டனர். 
ஊபரஙகும உயிர்ப்�யம. இதுதொன் 
பிலிப்ண�ன்ஸ் ந்டத்திய த�ொணத ைருந்துககு 
எதிரொன த�ொர். அந்தக பகொளணகதய மிகவும 
ஆ�த்தொனது.

இந்த வி்டயஙகள புரிந்ததொ என்னதைொ, 
பின்னர் ஜனொதி�தி இது �ற்றிப் 
த�சுவணத பகொஞ்சம குணைத்திருககிைொர். 
ஆனொல், இந்த த�ொணத ைருத்துககு 
எதிரொன த�ொர் குறித்து இைஙணக 
ஜனொதி�தி அணணையில் கூறிய இரு 
வி்டயஙகளும பகொஞ்சம அசசம பகொள்ள 
ணவப்�ணவயொகதவ இருககின்ை. ஒன்று 
ைரை தண்டணனணய நிணைதவற்றுதல். 
அடுத்தது பிலிப்ண�ன்ஸின் ஜனொதி�தியின் 
வழிணய பின்�ற்றுதல்.

இ ந் த  இ ர ண டு த ை 
ஆ�த்தொனணவ. ஒரு நல்ை 
விண்ளணவ ஏற்�டுத்துவதற்கொக 
ைககண்ள ஓர்ளவு அசசம 
ப க ொ ள ளு ம  அ ்ள வு க கு 
மிரடடுவது ந்டப்�துதொன். 
ஆனொல், ஆ�த்தொன, ைககளின் 
உைர்வுகண்ள புண�டுத்தும 
வணகயிைொன இப்�டியொன 
வி்டயஙகண்ள மிரட்டைொகக கூ்ட 
முன்ணவப்�து ஏற்றுகபகொள்ளக 
கூடியதல்ை. முதலில் ைககளின் 

உைர்வுகள ைதிககப்�்ட தவணடும.

அதததவண்ள த�ொணத ைருத்து க்டத்தல் 
ை ற் று ம  � ொ வ ண ன  த � ொ ன் ை ண வ 
�ன்முகத்தன்ணை வொயந்த ஒரு பிரசசிணன. 
அதன் ஆழ அகைஙகள ஆரொயப்�டடு 
ைனித உரிணைகள மீைப்�்டொைல் அவற்ணை 
ணகயொ்ள தவணடும. அததத�ொன்று 
ைரைதண்டணனணய நிணைதவற்றுதல் 
த�ொன்ை கனத்த வி்டயஙகளில் கூ்ட �ைதரப்பு 
நிணைணைகண்ள ஆரொயந்து ந்டவடிகணக 
எடுகக தவணடும. எடுத்ததொம கவிழ்த்ததொம 
என்று இருந்துவி்ட முடியொது.
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தமிழ் த த சியக கூட்டணைப்பின் 
தணைவர் இரொ.சம�ந்தன் அககடசியின் 
ப�ொதுசசண�யின் ஆதைொசணனகண்ள 
அல்ைது அககடசியின் நொ்டொளுைன்ை 
குழுவிற்கு பதரியொைல் சர்வொதிகொரப் 
த � ொக கி ல்  மு டிவு க ண ்ள  எடுத் து 
வருகிைொர் என்ை குற்ைசசொடடு இன்று 
தநற்ைல்ை 2010ஆம ஆணடு பதொ்டககம 
முன்ணவககப்�டடு வருகிைது.

கடசியின் ஏணனய நொ்டொளுைன்ை 
உறுப்பினர்களு்டன் கைந்தொதைொசித்து 
எ டு க க  த வ ண டி ய  மு க கி ய 
வி்டயஙகளில்கூ்ட அவர் தன்னிசணசயொக 
முடிவுகண்ள எடுத்து பசயற்�டுகிைொர் 
என்ை குற்ைசசொடண்ட நிரூபிககும 
வணகயில் அணணையில் வ்டககு 
கிழககு அபிவிருத்திச பசயைணிககு 
கிழககு இணைப்�ொ்ளரொக குகதொஸன் 
என்�வணர நியமித்த வி்டயத்ணத �ைரும 

சுடடிககொடடுகிைொர்கள.

பிரதைர் ரணில் விககிரசிஙக தணைணையில் 
வ்டககு கிழககு அபிவிருத்தி பசயைணி 
அணைக கப்�டடிரு க கிை து.  அத ன் 
முதைொவது கூட்டம க்டந்த வொரம அைரி 
ைொளிணகயில் நண்டப�ற்ைது.

அந்த பசயைணியின் உறுப்பினர்க்ளொக 
எடடுப்த�ர் நியமிககப்�டடிருககிைொர்கள. 
வ ்ட ை ொக ொைத் தி லி ரு ந் து  ை ொண வ 
த ச ன ொதி ர ொச ொ ,  எ ம . ஏ . சு ை ந் தி ரன், 
த.சித்தொர்த்தன், எஸ்.சிறிதரன், பசல்வம 
அண்டககைநொதன் ஆகிதயொரும கிழககு 
ைொகொைத்திலிருந்து இரொ.சம�ந்தன், எஸ்.
தயொதகஸ்வரன், தகொடீஸ்வரன் ஆகிதயொர் 
நியமிககப்�டடிருககிைொர்கள.

ை ட ்ட க க ்ள ப் பு  ை ொ வ ட ்ட த் ண த 
பிரதிநிதித்துவப்�டுத்தும வணகயில் 
நி ய மி க க ப் � ட ்ட  த ய ொ த க ஸ் வ ரன் 
ைொவட்டத்தின் கல்வி ப�ொரு்ளொதொர 
அ பி வி ரு த் தி க ண ்ள  இ ன ங க ண டு 
தகுந்த திட்டஙகண்ள தயொரித்து 
வழஙகுவொரொ என்�து பதொ்டர்�ொக 
�ைருககும நியொயைொன சந்ததகம 
உண டு.  அ ை ப ந றி  வி ்ட ய ங க ள 
ஆையஙகளில் கொடடும ஆர்வத்ணத 
த�ொை அவர் ைொவட்டத்தின் கல்வி, 
ப�ொரு்ளொதொர, சமூக அபிவிருத்திகண்ள 
இனஙகணடு அதற்கொன திட்டஙகண்ள 
வணரந்து பசயற்�டுத்துவொரொ என்�து 
சந்ததகைொகதவ உள்ளது.

கல்வி நிர்வொகத்துணையில் நீண்ட 
அனு�வம பகொண்ட நொ்டொளுைன்ை 
உ று ப் பி ன ர்  ஞ ொ . சி றி த ந ச ன் 
ஏ ன்  இ ந் த  ப ச ய ை ணி யி ல் 
இணைத் துகபகொள்ளப்�்டவில்ணை 
என்�து பதரியவில்ணை. இதற்கொன 
கொரைத்ணத இசபசயைணிககு ப�யர் 
வி�ரஙகண்ள சைர்ப்பித்த சம�ந்தன் 
அவர்கள ைககளுககு பதளிவு �டுத்த 
தவணடும.

இந்த பசயைணிககு வ்டைொகொை 
இ ண ை ப் � ொ ்ள ர ொ க  இ ை ங ண க 
நி ர்வ ொக  த ச ண வ யி ன்  மு த ை ொ ம 
த ர த் ண த  த ச ர் ந் த  ப ச ல் வி ன் 
அவர்கள நியமிககப்�டடிருககிைொர். 
வ்டைொகொைத்தின் அபிவிருத்தி ைற்றும 
புனர்வொழ்வு திட்டஙகண்ள வணரந்து 

பசயைணிககூட்டத்தில் சைர்ப்பித்து அதன் 
பின் அதணன நண்டமுணைப்�டுத்தும 
பிரதொன �ணி அவணர சொர்ந்ததொகும. 

இப்�தவிககு இைஙணக நிர்வொக 
தசணவணய தசர்ந்த ஒருவணர நியமிப்�தத 
மிகப்ப�ொருத்தைொனதொகும. அந்த 
வணகயில் வ்டைொகொைத்திற்கு இணைப்பு 

பசயைொ்ளரொக நியமிககப்�ட்ட பசல்வின் 
மிகப்ப�ொருத்தைொனவரொகும.
பசல்வின் மிக பநரு க கடியொன 
1987ஆம ஆணடு கொைப்�குதியில் 
ை ட ்ட க க ்ள ப் பு  ை ொ வ ட ்ட  உை வு 
கடடுப்�ொடடு உதவி ஆணையொ்ளரொக 
�ணியொற்றியவர். 1987ஆம ஆணடில் 
வொணழசதசணனயில் உள்ள அகதிகள 
முகொம ஒன்ணை �ொர்ணவயிடடு விடடு 
ைொவட்ட அரசொஙக அதி�ர் ைற்றும 
அதிகொரிகள சகிதம ைட்டகக்ளப்பு 
நகருககு திருமபிகபகொணடிருந்த த�ொது 
விடுதணைப்புலிகளின் கணணிபவடி 
த ொ க கு த லி ல்  � டு க ொ ய ை ண ்ட ந் து 
வைது ணகவிரல்கண்ள இழந்தவர். 
இககணணிபவடி தொககுதலில் ைொவட்ட 
அரசொஙக அதி�ரொக இருந்த எம.
அந்ததொனிமுத்து பகொல்ைப்�ட்டொர். இவர் 
மிக தநர்ணையொன சிைந்த நிர்வொகி என 
ப�யர் ப�ற்ை ஒருவர்.

வ ்ட க கு  கி ழ க கு  அ பி வி ரு த் தி 
பசயைணியின் வ்டககு இணைப்�ொ்ளரொக 
ப�ொருத்தைொன தகுதியொன ஒருவர் 
நியமிககப்�ட்ட சைகொைத்தில் கிழககில் 
நியமிககப்�ட்ட இணைப்�ொ்ளர் அதற்கு 
ப�ொருத்தைொனவரொ என்ை தகளவி 
எழுகிைது.

கி ழ க கு  இ ண ை ப் � ொ ்ள ர ொ க 
தி ரு த க ொ ை ை ண ை ண ய  த ச ர் ந் த 
குகதொஸன் நியமிககப்�டடிருககிைொர். 
மிக நீண்டகொைம கன்டொவில் வசித்து 
வந்த குகதொஸன் க்டந்த வரு்டம முதல் 
திருதகொைைணையில் தஙகியுள்ளொர்.

இவர் இைஙணக நிர்வொக தசணவணய 
த ச ர் ந் த வ ர்  அ ல் ை .  இ ை ங ண க 
நிர்வொகத்துணையிதைொ அல்ைது கல்வி 
ப�ொரு்ளொதொர திட்டமி்டல் துணையிதைொ 
எந்த அனு�வமும பகொண்டவர் அல்ை. 
அவருககு இருந்த ஒதர தகுதி தமிழ் 
ததசியக கூட்டணைப்பின் தணைவர் இரொ.
சம�ந்தன் அவர்களுககு பநருககைொனவர் 
என்�து ைடடும தொன்.

இவரின் நியைனம பதொ்டர்�ொக கிழககில் 
உள்ள தமிழ் ததசிய கூட்டணைப்பு 
நொ்டொளுைன்ை உறுப்பினர்களி்டதைொ 
அல்ைது தமிழ் ததசியக கூட்டணைப்பு 
ைற்றும தமிழரசுககடசி உயர்ைட்டஙகளி்டதைொ 
சம�ந்தன் ஆதைொசணன ப�ைவில்ணை. 

தன்னிசணசயொக சுயநை த�ொககில் இந்த 
நியைனத்ணத அவர் பசயதிருககிைொர் 
என்தை �ைரும குற்ைம சொடடுகின்ைனர்.

வ்டககு இணைப்�ொ்ளரொக சிைந்த 
ஆளுணையுள்ள இைஙணக நிர்வொக 
த சணவ அதிகொரிணய நியமித் த 
அதததவண்ள கிழககிற்கு அவ்வொைொன 
ஒருவணர ஏன் நியமிககவில்ணை என்ை 
தகளவி எழுவது இயல்�ொனதுதொன். 
இது பதொ்டர்�ொக கிழககில் உள்ள தமிழ் 
ததசியக கூட்டணைப்பு முககியஸ்தர்களி்டம 
வினொவிய த�ொது அது சம�ந்தன் 
ஐயொவின் தனிப்�ட்ட முடிவு நொஙகள 
ஒன்றும பசயய முடியொது என தைது 
இயைொணைணய பவளிப்�டுத்துகின்ைனர்.

கிழககில் இைஙணக நிர்வொக தசணவயின் 
சிதரஷ்்ட தரத்தில் உள்ள �ைர் உள்ளனர். 
அணைசசு பசயைொ்ளர்கள, அரசொஙக 

அதி�ர்கள, ைொகொை பசயைொ்ளர்கள 
என �ை ைட்டஙகளில் �ணியொற்றி 
ஓயவு ப�ற்றிருககும �ைரும கிழககில் 
உள்ளனர். அவ்வொைொன ஒருவணர 
நியமிககொது தனககு மிக பநருககைொனவர் 
என்ை ஒரு கொரைத்ணத ணவத்து �தவி 
ஒன்ணை வழஙகுவது கிழககு ைொகொை 
அபிவிருத்திககு எந்த வணகயிலும 
உதவப்த�ொவதில்ணை என்�ணத தமிழ் 
ததசியக கூட்டணைப்பின் தணைவர் இரொ.
சம�ந்தன் அவர்கள உைர்ந்து பகொள்ள 
தவணடும.

தமிழ் த த சியக கூட்டணைப்பின் 
தணைவர் இரொ.சம�ந்தன் அவர்கள சிை 
�தவிகண்ள சிைருககு வழஙகும த�ொது 
சர்வொதிகொரப்த�ொககில் தனது சுயநைத்ணத 
முன்நிறுத்திதய வழஙகி வந்திருககிைொர் 
என்�தற்கு �ை உதொரைஙகண்ள 
பசொல்ைைொம.

2001ஆம ஆணடு தமிழ் ததசியக 
கூ ட ்ட ண ை ப் பு  உ ரு வ ொ க க ப் � ட டு 
நொன்கு கடசிகள இணைந்து தமிழர் 
விடுதணைக கூட்டணியின் உதயசூரியன் 
சின்னத்தில் த�ொடடியிட்டன. அப்த�ொது 
ததசியப்�டடியல் மூைம ஒரு ஆசனம தமிழ் 
ததசியக கூட்டணைப்புககு கிண்டத்தது. 

தமிழர் விடுதணைக கூட்டணியின் 
பசயைொ்ளரொக இருந்த இரொ.சம�ந்தன் 
அவர்கள ஏணனய கடசிகண்ளதயொ அல்ைது 
தனது கடசியொன தமிழர் விடுதணைக 
கூட்டணியின் உயர்ைட்டத்தி்டதைொ 
சமைதம ப�ைொது தனககு மிக 
பநருககைொன துணரரத்தினசிஙகம 
அவர்களின் ப�யணர ததசிய �டடியல் 
நொ்டொளுைன்ை உறுப்பினரொக �ரிந்துணர 

பசயது ததர்தல் ஆணையொ்ளருககு 
அனுப்பி ணவத்தொர். சம�ந்தன் அவர்கள 
சர்வொதிகொரப்த�ொககில் தனககு தவணடிய 
ஒருவருககு ததசிய �டடியல் ஆசனத்ணத 
வழஙகி விட்டொர் என அப்த�ொது �ைரும 
குற்ைம சொடடியிருந்தனர்.

அதன் பின்னர் 2015ஆம ஆணடு 
ததர்தலில் தமிழ் ததசியக கூட்டணைப்புககு 
ததசியப்�டடியலில் இரு ஆசனஙகள 
கிண்டத்தன. அதில் வ்டககிற்கு ஒன்று 
கிழககிற்கு ஒன்று வழஙக தவணடும 
என �ைரும வலியுறுத்தியிருந்தனர். 
இ த ன டி ப் � ண ்ட யி ல்  வ ்ட க கி ற் கு 
வழஙகப்�ட்ட ததசியப்�டடியல் வன்னி 
ைொவட்டத்தில் த�ொடடியிட்ட திருைதி 
சொந்திககு வழஙகப்�ட்டது.

கி ழ க கி ற் கு  வ ழ ங க ப் � ட ்ட 
த த சி ய ப் � ட டி ய லு க கு  ய ொ ண ர 

நியமிப்�பதன கிழககில் யொரு்டனும 
க ை ந் த ொ த ை ொ சி க க ொ து  த ன க கு 
பநருககைொன துணரரத்தினசிஙகம 
அவர்கண்ள மீணடும ததசியப்�டடியல் 
நொ்டொளுைன்ை உறுப்பினரொக சம�ந்தன் 
அவர்கள நியமித்தொர்.

ஏற்கனதவ ஒரு த்டணவ ததசியப்�டடியல் 
மூைம நொ்டொளுைன்ை உறுப்பினர் �தவி 
வழஙகப்�ட்ட துணரரத்தினசிஙகம 
அவர்களுககு மீணடும நொ்டொளுைன்ை 
உறுப்பினர் �தவி வழஙகப்�டுவது 
நியொயைொ என தடடிகதகடக கிழககில் 
உள்ள தமிழ் ததசியக கூட்டணைப்பு 
முககியஸ்தர்கள யொருககும துணிவு 
கிண்டயொது.

2013ஆம ஆணடு வ்டைொகொைசண� ததர்தல் 
அறிவிககப்�ட்ட த�ொது தமிழ் ததசியக 
கூட்டணைப்பில் அஙகம வகித்த நொன்கு 
கடசிகளும ஒரு முடிணவ எடுகக அதணன 
நிரொகரித்து சர்வொதிகொரப்த�ொககில் 
பகொழுமபில் இருந்த முன்னொள நீதி�தி 
விகதனஸ்வரணன வ்டைொகொைத்திற்கு 
பகொணடு வந்தொர்.  வ்டைொகொை 
முதைணைசசரொககப்�ட்ட விகதனஸ்வரன் 
வ்டைொகொை சண�ணய நொைடித்து சீரழித்தது 
ைடடுைல்ை தமிழ் ைககண்ள பி்ளவு�டுத்தும 
வணகயில் தமிழ் ததசியக கூட்டணைப்புககு 
எதிரொக புதிய கடசி ஒன்ணைதய 
ஆரமபித்திருககிைொர். விகதனஸ்வரணன 

தமிழ் ததசியக கூட்டணைப்பு 
ஊ ்ட ொ க  அ ர சி ய லு க கு 
பகொணடு வந்தது சம�ந்தன் 
அவர்களின் பிணழயொன 
முடிவு என்�ணத இப்த�ொது 
தமிழ் ததசியக கூட்டணைப்பில் 
உள்ள �ைரும உைர்ந்து 
பகொணடுள்ளனர்.

அத தத�ொன்று கிழககு 
ை ொ க ொ ை ச ண � யி ன் 
முதைணைசசர் தவட�ொ்ளரொக 

குகதொஸணன நிறுத்தும தநொககத்தில் 
அவணர கடசியின் சகை வி்டயஙகளுககும 
சம�ந் த ன் அவர்க ள தற்த�ொது 
முதன்ணைப்�டுத்தி வருகிைொர்.

ைகிந்த ஆடசிககொைத்தில் அடிககடி 
ஜனொதி�தியொக இருந் த ைகிந் த 
ரொச�கசணவ சந்தித்து வந்தொர். தனியொக 
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‘ அ னு � வ த ை  வ ொ ழ் க ண க , 
அவ்வொழ்கணகயின் ப�ரும�கு தி 
�ட்டறிதவ. அவற்றுளளும சிறு�குதி 
�டிப்�றிவு. உைகத்திணனதய ணகககுள 
அ்டககி என்ன நண்டப�றுகின்ைபதன 
பநொடியில் �ொர்ககும, தகடகும நவீன 
கொைத்தில் இருந்து பகொணடும, ஆரம� 
க ல் வி யி ண ன  ப � ற் று க ப க ொ ள ்ள 
முடியொைல், ஆசிரியர் இன்றி தவிககின்ை 
பிரததசைொக ைட்டகக்ளப்பு ைொவட்டத்தின் 
�டுவொன்கணரப்பிரததசம ைொறியுள்ளணை 
தவதணனயிலும, தவதணன தரும 
வி ்ட ய த ை’  என  பு ளு கு ை ொண வ 
கு்ளத்துககடடில் நின்று பகொணடு 
கனகசண�யும  கதிர்கொைத்தமபியும 
த�சிகபகொண்டனர்.

ைட்டகக்ளப்பு ைொவட்டத்தில் உள்ள 
� டு வ ொ ன் க ண ர ப் � கு தி  ை க க ள , 

அ டி ப் � ண ்ட  வ ச தி க ண ்ள க  கூ ்ட 
இன்னமும ப�ற்றுகபகொள்ளமுடியொைல் 
இ ரு க கி ன் ை ன ர் . 
இ த ற் க ொ க த் த ொ ன்  இ ன் று வ ண ர 
த � ொ ர ொ டி க ப க ொ ண டி ரு க கி ன் ை ன ர். 
இவர்க்ளது த�ொரொட்டஙகளுககொன தீர்வுகள 
�ைவரு்டஙகண்ள க்டந்தும இன்னமும 
கிண்டத்த�ொடில்ணை. இந்நிணையில்தொன் 
கல்விணயப் ப�றுவதற்கு க கூ்ட 
த�ொரொ்ட தவணடியவர்க்ளொக அவர்கள 
உள்ளனர். க்டந்த வொரம ைட்டகக்ளப்பு 
தைற்கு கல்வி வையத்தின் பவற்றி்டம 
பதொ்டர்பில் கடடுணர பவளியொகியிருந்தது. 
அககடடுணரணய தழுவியதொகதவ 
கதிரொைத்தமபியினதும, கனகசண�யினதும 
த�சசுககளும அணைந்திருந்தன.
ஆ ர ம � ப் பி ரி வி ற் க ொ ன  ஆ சி ரி ய ர் 
பவற்றி்டஙக ள இப்பிரத த சத் தில் 
65ககும தைல் உள்ளன. ஆனொத�ொதிலும, 

ை ட ்ட க க ்ள ப் பு  ை ொ வ ட ்ட த் தி ல் 
ஆரம�ப்பிரிவிற்கொன ஆசிரியர்கள 
த�ொதிய அ்ளவுககு இருப்�தொக 
த�சிகபகொளகின்ைனர். அவ்வொபைனின் 
எஙதகொ ஒரு வையத்தில் ஆசிரியர்கள 
மி த மி ஞ் சி  இ ரு க கி ன் ை ன ர் . 
அவ்வொைொனவர்கண்ள இப்பிரததசத்திற்கு 
நியமிப்�தன் மூைைொக இப்பிரததசத்து 
ைொைவர்களின் கல்வி சீரொககப்�டும. 
அதற்கு ைொைொக இன்றுவணர ைட்டகக்ளப்பு 
தைற்கு கல்வி வையத்திலிருந்து 
இ்டைொற்ைம ப�ற்று பசல்கின்ைனதர தவிர 
இப்பிரததசத்திற்கு இ்டைொற்ைம ப�ற்று 
எவரும வருவதொகத் பதரியவில்ணை 
என்�தணன அறிககூடியதொகவிருப்�தொக 
கூறும கனகசண�. ஆசிரியர் �ற்ைொககுணை 
கொரைைொக �ொ்டசொணைகள சிைவற்றிணன 
மூ்டதவணடிய நிணைதயற்�டடிருப்�தொக 
கவணையு்டன் குறிப்பிட்டொர்.

ை ட ்ட க க ்ள ப் பு  ை ொ வ ட ்ட த் தி ன் 
எ ல் ண ை யி ல்  அ ண ை ந் து ள ்ள 
கிரொைைொக கசசகபகொடிசுவொமிைணை 
கிரொைம அணைந்துள்ளது. இஙகுள்ள 
ைொைவர்கள கல்வி கற்�தற்பகன 
ஆரம�ப்பிரிவு �ொ்டசொணைபயொன்று 
க ச ச க ப க ொ டி சு வ ொ மி ை ண ை யி ல் 
அணைந்துள்ளது. இப்�ொ்டசொணையில் 
தரம 1பதொ்டககம தரம 5 வணரயொன 
ைொைவர்கள கல்வி கற்கின்ைனர். இஙகு 
மூன்று ஆசிரியர்களும ஒரு அதி�ரும 
க்டணையொற்றியிருந்த நிணையில், 
அணணையில் நண்டப�ற்ை இ்டைொற்ைத்தின் 
மூைைொக இரு ஆசிரியர்கள இ்டைொற்ைம 
ப�ற்றுச பசன்றுள்ளனர். இதனொல் 
தற்த�ொது ஒரு ஆசிரியர், அதி�ர் ஆகிய 
இருவரு்டன் ைொத்திரதை இப்�ொ்டசொணை 
இயஙகி வருகின்ைது. ஒருநொளில் அதி�ர் 
வையத்தில் அல்ைது தகொட்டத்தில் 
ந ண ்டப � று ம  கூ ட ்ட ங க ளு கத க ொ, 
நிகழ்வுகளுகதகொ சமுகைளித்தொல் அல்ைது 
விடுமுணை எடுத்தொல் அப்�ொ்டசொணை 
ஒரு ஆசிரியரு்டன் ைொத்திரதை இயஙகும. 
அதததநரம அததநொளில் அவ்வொசிரியர் 
விடுமுணை எடுத்தொல் �ொ்டசொணையும 
அன்ணைய நொளில் விடுமுணை நொ்ளொகும. 
இதன்கொரைைொக கசசகபகொடிசுவொமிைணை 
� ொ ்ட ச ொ ண ை  அ ர ச ொ ங க த் த ொ ல் 
வழஙகப்�டும விடுமுணை நொடகண்ளவி்ட 
இன்னும �ை  விடுமுணைகண்ள 

ப�ற்றுகபகொள்ளப்த�ொகின்ைணைதய 
உணணைபயன வதஙகிய முகத்து்டன் 
கனகசண� கதிரொைத்தமபிணயப் �ொர்த்துக 
கூறினொன்.

இதுத�ொை ைட்டகக்ளப்பு தைற்கு கல்வி 
வையத்தில் ஆசிரியர் �ற்ைொககுணையின் 
கொரைைொக உள்ள சிை �ொ்டசொணைகண்ள 
மூ்டதவணடிய துர்ப்�ொககியத்து்டன் 
இ ரு ப் � த ொ க  க ன க ச ண � யி ்ட ம , 
கதிரொைதமபியும கூறினொன். குளுவினைடு 
விநொயகர் வித்தியொையம, ைரப்�ொைம 
அரசினர் தமிழ்கைவன் �ொ்டசொணை, 
ப வ லி க க ொக ண டி  வி பு ை ொன ந் த ொ 
வித்தியொையம, �ொைர்தசணன கைொசூரி 
விநொயகமூர்த்தி வித்தியொையம, த்ளவொய 
சுவொமி அஜரொத்ைொனந்தொஜீ வித்தியொையம, 
கரபவடடியொறு விஜித்தொ வித்தியொையம, 
இருநூறுவில் அரசினர் தமிழ் கைவன் 
�ொ்டசொணை த�ொன்ை �ொ்டசொணைகள ஒரு 
அல்ைது இரு ஆசிரியர்களு்டன் ைொத்திரதை 
இயஙகி வருகின்ைன. இந்நிணை 
இப்�ொ்டசொணைகள மூடுவிழொவிணன 
சந்திப்�தற்கொன அறிகுறிகத்ள. இவ்வொறு 

இப்�ொ்டசொணைகள மூ்டப்�ட்டொல் �ை 
ைொைவர்கள கல்வியிணன இழப்�ர் 
என்�தத யொதொர்த்தம எனககூறிய 
கனகசண�, இ்டைொற்ைஙகள பசயது 
ஆசிரியர்கண்ள ப�ற்றுகபகொளவது 
கடினைொக எணணினொல், ைொவட்டத்தில் 
எத்தணனதயொ �ட்டதொரிகள தவணையின்றி, 
ஆசிரியர் த�ொடடிப்�ரீடணசயிலும 
சித் தியண்டந் து ைனவிரக தியு்டன் 
வீடுகளில் மு்டஙகியிருககின்ைனர். 
இ வ ர் க ளு க கு  நி ய ை ன ங க ண ்ள 
வழஙகி இவ்வொைொன ஆசிரியர் 
�ற்ைொககுணையிணன நிவர்த்தி பசயய 
முடியும. இதற்கொன ந்டவடிகணகக்ளொவது 
ப ச ய து  ை ட ்ட க க ்ள ப் பு  த ை ற் கு 
ைொைவர்களின் கல்விககு சம�ந்தப்�ட்ட 
அதிகொரிகள உரமதசர்கக தவணடும 
எனககூறிய கனகசண� கு்ளககடடில் 
இருந்து இைஙகி துவிசசககரவணடியில் 
தனது �யைத்திணன கிழககு தநொககி  
ஆரமபித்தொன்.
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'உப்பு நீர்ச சிற்ைொறு ஊரும-பதன்ைல்
ஓடி வந்து ைரசபசடியில் சொரும
பசப்�லியும மீனினமும கூடும-ஊரி
தசர்ந்து ஊத சில் வணடு �ொடும'
இது ஆைஙதகணி �ற்றி தகணிப் பித்தனின் 
அழகிய �ொ்டல் வரிகள.

ஆைஙதகணி உப்பு நீர் சிற்ைொறுகள ஊணரச 
சூழ்ந்து ஓ்ட அதனிண்டதய சை தூரத்தில் 
இரணடு ப�ரும ஆை ைரஙகள நிற்க 
அதன் நடுதவ அழகிய தகணி, அதனொல் 
ஆைஙதகணி என ப�யர் வந்ததொக கர்ை 
�ரம�ணரக கணதகள கூறுகின்ைன.

கிணணியொ பிரததச பசயைொ்ளர் பிரிவுககு 
உட�டடிருககும ஆைஙதகணி கிரொைம 

கு்ளகதகொடடு ைன்னன் கொைத்துககு 
முனரொன வரைொற்றுப் �ழணை மிககது. 
தகொதைசர் கல்பவடடு குறிப்புகளின்�டி 
ஆைஙதகணி தம�ைகொைப் �ற்தைொடு 
இணைந்த அரசொடசி பிரததசைொக 
இருந்தணையும தகொதைசர் கல்பவடடு 
வ்ளணைகளுககு ஏற்� குடி முணைகண்ளயும 
தகொயில் பதொழுமபு முணைகளிலும புரொதன 
பதொ்டர்புகள நிணைந்த �ழந் தமிழ் கிரொைைொக 
ஆைஙதகணி அணைந்துள்ளது.

ஈழத்தின் பதொன்ணையொன வழி�ொடடு 
மு ண ை ய ொ ன  க ண ைகி  வ ழி � ொ டு 
இப் பிரததசத்தில் �ணண்டய நொள 
பதொடடு இருந்தணைககொன சொன்றுகள 
கொைப்�டுகின்ைன.

ஆைஙதகணியில் புரொதனைொன அமைன் 
தகொயில் இப்த�ொதிருககும இ்டத்திற்கு முன் 
உள்ள பூமிககுள புணதயுணடு கி்டப்�தொக 
நம�ப் �டுகிைது. �ை ஆணடுகளுககு முன் 
அந்த இ்டத்தில் இருந்த கற்கண்ள தஙகள 
ததணவகளுககு �யன்�டுத்தியிருககின்ைனர். 

அணவ தகொயிலின் அழி�ொடுகள என 
உைரவில் ண ை. சிை 
வரு்டஙகளுககு முன் 
அவ்வி்டத்தில் கிைறு 
பவடடியத�ொது கல்லில் 
எ ழு த் து க க ளு ்ட ன ொ ன 
�குதி கிண்டத்திருககிைது. 
ஆனொல், அணவ இப்த�ொ 
அழிந்து த�ொயுள்ளன 
அன்னியப் �ண்டபயடுப்புக 
கொைகட்டத்தில் இஙகிருந்த 
புரொதன தகொயில் அழிககப் 

�டடிருககிைது என்ை உணணைணய ைடடும 
இப்த�ொது உைர முடிகிைது.

இஙகு பூசொரிைொர் �ரம�ணர �ரம�ணரயொக 
வொழ்ந்தணையும அரசர்கள அவர்களுககு 
நிவந்தைொக கொணிகள வழஙகியணைககு 
சொடசியொக பூசொரி பவடண்ட வயல்பவளி 
கொைப்�டுகிைது. இது த�ொைதவ அ்டப்�னொர் 
பவடண்ட வயல்பவளி அ்டப்�னொர் முணை 
இஙகிருந்தணைககொன சொன்ைொய நிணைத்து 
ப�யர் பசொல்கிைது.

ஆைஙதகணிணய சூழவுள்ள �ை இ்டஙகள 
தசொழர் கொைத்தில் பசழிப்பும வனப்பும மிகக 
த�ரரசின் பசல்வொககில் தகொயில்களும 
அததனொடிணைந்த பதொல் நகரொய 
இருந்தணைககொன சொன்றுகள இஙகு கடடி்ட 
இடி�ொடுக்ளொய பகொடடிக கி்டககின்ைன.

தொைரவில், ைொகொைம, சுஙகொன் குழி, 
தீதனரி, �ொணடியனூற்று கற்சுணன, 
சொவொறு, சொந்தொப்�ணிககன், கீணரத் தீவு, 
ப�டண்டக கு்ளம, ணவரொ பவளி, கண்டல் 
கொடு ஆகிய இ்டஙகள பதொன்ணையொன 
நொகரிக அழி�ொடுகளின் பசொர்ககைொய 
நம ஈழத் தமிழர் வரைொற்றின் சொன்ைொய 

உள்ளணை இஙகு ைனம பகொள்ளத் 
தககது.  �ொணடியனூற்று எனும இ்டத்தில் 
ப�ரியபதொரு சிவன் தகொயில் இருந்து 
அழிந்து த�ொய உள்ளது இன்றும �ைர் அந்த 
இ்டம த�ொய ப�ொஙகல் ணவத்து வழி�டும 
முணைணய பகொணடுள்ளனர்.

ைொகொைம எனும கு்ளககடடில் மூர்கக 
ைொதொ அமைன் தகொயில் இருந்ததொகவும 
அஙகு வரு்டம ததொறும ப�ரும தவளவி 
நண்ட ப�ற்ைதொகவும பகொடடியொரம 
தம�ைகொைம என சுற்றுப்புை தமிழர் வொழ் 
நிைஙகளிலிருந்து ைககள கூடி தவளவி 
பசயததொகவும முன்னவர்களின் அனு�வ 
பைொழிகள கூறுகின்ைன.

இஙகு தமிழரின் �ொரம�ரியைொன 
திணணைப் �ளளிக கூ்டம இயஙகியணையும 
அதுதவ பின்னொளில் 1896ஆம ஆணடு 
தரொைன் கத்ததொலிககப் �ொ்டசொணையொக 
ைொறியதொகவும வரைொற்றுக குறிப்புகள 
பதரிவிககின்ைன.

ஆைஙதகணி ஈழத் தமிழர்களின் வரைொற்றுப் 
�ழணை மிகக கிரொைம

ப�ருந்ததொட்ட ைககள இைஙணகயில் 
தற்த�ொது சுைொர் �திணனந்து ைடசம என 
ைதிப்பி்டப்�டடுள்ளது. 18 ஆம நூற்ைொணடில் 
இைஙணகயில் ப�ருந்த தொட்டஙகள 
ஆரமபிககப்�ட்டத�ொது,   ததொட்டத் 
பதொழிைொ்ளர்கள ை ற்று ம  சுகொதொரத் 
பதொழிைொ்ளர்க்ளொக �ணியொற்றுவதற்கொக 
இைஙணகககு பகொணடு வரப்�ட்டனர்.

2016 ல், பதொ ழிைொ்ளர்களுககு ஒரு 
நொண்ளககு 80 0 ரூ�ொய ததணவ என்று 
பதொழிைொ்ள ர்கள தகொரினர்.  2016 
அகத்டொ�ர் 15 ஆம திகதி ணகபயழுத்திட்ட 
கூடடு உ்டன்�டிகணகயின்�டி, ததொட்டத் 
பதொழிைொ்ளர்களின் அடிப்�ண்ட ஊதியம 
ரூ. 500. ஒரு நொள தவணை, வருணக 
ஊககத்பதொணக ரூ. 60. ைற்றும விணையுயர்வு 
சப்ளிபைணட  (ததயிணை ைற்றும ரப்�ரின் 
விணைணய ப�ொறுத்து), ரூ .30. உற்�த்தி 

 ghyRFkhh; Nrida+h;

Nkdhs; Kjd;ikah;

fiy fyhrhu gPlk;

fpof;Fg; gy;fiyf; fofk;

ஊககத்பதொணக ரூ. 140. ஒரு பதொழிைொளி 
பைொத்த வருவொய ரூ. 730. இதனடிப்�ண்டயில் 
கூடடு ஒப்�ந்தம ஒரு பதொழிைொளி ரூ 730 
பைொத்த ஊதியம ப�றுவொர் என்று கூறுகிைது. 
ஆகதவ ைொதத்தின் தவணைநொடகள 75% 
ைடடுதை. தவணைநொடகள 75%  என்று 
�ொர்ககும த�ொது ைொத சம�்ளம ரூ. 15.330 
ஆக உள்ளது.  ைொதொந்த பசைவினஙகண்ள 
நிர்வகிககக கூ்ட த�ொதொது என்�ணத இது  
கொடடுகிைது.

அரசொஙகம ைற்றும பிை துணைகளில் ஒரு 

சொதொரை பதொழிைொளிககு தினசரி ஊதியம 
சுைொர் ரூ. 800.  ரூ1000.  உதொரைைொக, 
கடடுைொனத் த்ளத்தில் தவணை பசயயும 
பதொழிைொளி குணைந்த�டசம ரூ. 1200 

ப�றுகின்ைொர் ைற்றும தனியொர் துணைகளில் 
ப�ரும�ொைொனணவ ரூ. 1200 முதல் ரூ 1500 
என ஊதியம ப�றுகின்ைனர்.

ததொட்டத்துணை சமூகம �ை அமசஙகளில் 
பின்தஙகிய சமூகைொகும. உதொரைைொக, 
கிட்டத்தட்ட 8.8 சதவிகித ைககள வறுணைக 
தகொடடிற்குக கீதழ வொழ்கின்ைனர், 
ஆ ன ொ ல்  இ ந் த  ை க க ்ள ொ ல் த ொ ன் 
இவர்களின் வியர்ணவணய இரத்தம 
ஆககுவதொல் இைஙணகககு கிண்டககும 
அ ந் நி ய ப ச ை ொ வ ணி   த த யி ண ை 
உற்�த்தியொல் 14% , ரப்�ர்  8% , ஆகொ 
பைொத்தத்தில் 22% அன்னியச பசைொவணி  
எம உைவுக்ளொன இமைகக்ளொல்  நம  
நொடடின் ப�ொரு்ளொதரத்தில்  கிட்டதட்ட 5 
இல்  1 �ஙகொக உள்ளது என்�ணத வ்டகிழககு 
ைககள உைர தவணடும. அவர்களுககொக 
நொம குரல் பகொடுத்து கீதழ  பசொல்ை�ட்ட 
வி்டயஙகண்ள அரசு உறுதி பசயயும வணர 
தசர்ந்து த�ொரொ்ட தவணடும.  

அரசொஙகம ைற்றும ததொட்டத் பதொழில்கள 
/ ப�ருநிறுவன நிறுவனஙகள ததொட்டத் 
பதொழிைொ்ளர்கள பிை தனியொர் துணைகளிை 
நொ்ளந்த ஊதியம  ரூ 1000  வழஙகப்�டுவணத 
உறுதி பசயய தவணடும.

 · ததொட்டத் பதொழிைொ்ளர்களின் ஊதியப் 
பிரசசிணனயில் அரசொஙகம தணையீடு 
பசயய தவணடும. (எவர் ஆடசியில் 
இருகின்ைொர் என்�து முககியம இல்ணை )

ததொட்டத்துணை ைககளின் வறுணை 
ஒழிககப்�்டதவணடும, த�ொசொககின்ணை 
தீரதவணடும, பகௌரவைொன தவணை, 
ையத்தில் வொழொைல் பகௌரவைொக 
வொழககூடிய வீடுகள , உடகட்டணைப்பு 
வசதிகள ணவத்தியசொணைகள ைற்றும சமூக 
நைன்புரி வசதிகள ப�ணகள சிறுவர்களின் 
�ொதுகொப்பு ைற்றும  உரிணைகண்ள 
�ொதுகொத்தல் த�ொன்ைவற்ணை உறுத்தி�டுத்த 
தவணடும.

v];. b. espdp
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இந்த ைொநொடு ந்டந்தது, ைட்டகக்ளப்பு நகரில் 
இருந்து சுைொர் 20 கிதைொமீற்ைர்களுககு 
அப்�ொல் உள்ள ஒரு சிறிய பிந்தஙகிய 
கிரொைத்தில். ப�யர் புணையபவளி. 
ைண்டனில் இருககின்ை தமிழர்களின் 
ஆையைொன ஈழ�தீஸ்வரர் ஆையத்தின் 
நிர்வொகத்தினொல் ைட்டகக்ளப்பு ைொவட்டத்தில் 
அபிவிருத்தி பசயயப்�டும மூன்று 
கிரொைஙகளில் இதுவும ஒன்று.

இதுவணரயில் ப�ரிதொகப் த�சப்�்டொத ஒரு 
பதொனிப்ப�ொருளிைொன ஒரு ைொநொடு இது. 
“ த�ொருககுப் பின்னரொன இைஙணகயின் 
சமூக ப�ொரு்ளொதொர அபிவிருத்தியில் 
புைமப�யர்ந்து வொழும ைககளின் �ஙகளிப்பு” 
என்ை வி்டயம இஙகு கைந்தொரொயப்�ட்டது.

ஈழ�தீஸ்வரர் ஆையமும பிரித்தொனியொவில் 
புைமப�யர்ந்து வொழ்கின்ை இைஙணகத் 
தமிழர்களின் அணைப்பும இணைந்து 
இணைந்து இதணன ஏற்�ொடு பசயதன. 
ைட்டகக்ளப்பு ைொவட்ட அரசொஙக அதி�ர் 
உதயகுைொர், ைட்டகக்ளப்பு ைொநகர தையர் 
தியொகரொஜொ சரவை�வன், ைொவட்டப் 
�ொரொளுைன்ை உறுப்பினர் வியொதழந்திரன் 
ஆ கி த ய ொ ரு ்ட ன்  � ல் க ண ை க க ழ க 
விரிவுணரயொ்ளர் ைற்றும ஆயவொ்ளர்கள 
கல்விைொன்கள இதில் கைந்து பகொண்டனர்.

இைஙணகயில் த�ொரினொல் �ொதிககப்�ட்ட 
ைககளுககு உதவுவதில் புைமப�யர் 
தமிழர் எதிர்தநொககும சிரைஙகள, இந்து 
ைத நிறுவனஙகளின் �ைவீனம த�ொன்ை 
வி்டயஙகள குறித்து வி�ரித்துப் த�சிய 
ைண்டன் ஈழ�தீஸ்வரர் ஆைய நிர்வொக 
சண�யின் தணைவரும, பிரித்தொனியொ 
வொழ் புைமப�யர் இைஙணகத் தமிழர் 
அணைப்பின் பசயைொ்ளருைொன ரொஜசிஙகம 
பஜயததவன், இைஙணகயில் ைட்டகக்ளப்பு 
ைொவட்ட  அதிகொரிகள ைத்தியில் கொைப்�டும 
ப�ொதுைக களு ககு உத வுவதற்கொன 
ஆர்வஙகள குறித்தும வி�ரித்தொர்.

இைஙணக ைககள பதொ்டர்�ொன புைமப�யர் 
ைககளின் அககணைணய வரதவற்றுப் த�சிய 
ைட்டகக்ளப்பு ைொவட்ட அரசொஙக அதி�ர் 
உதயகுைொர், இைஙணகயில் உள்ள அரசொஙக 
கட்டணைப்ண� புரிந்துபகொணடு �ைமப�யர் 
அணைப்புககள பசயற்�ட்டொல், அணுகுதல் 
இைகுவொக இருககும என்ைொர்.

அத்து்டன் �யன்ப�றுதவொணர ததர்வு 
பசயவணத அரச நிறுவனஙகளின் ஊ்டொக 
பசயவதன் மூைம ஒருவருககு �ை உதவிகள 
கிண்டகக, சிைர் ஏதும கிண்டககொைல் இருககும 
நிணைணைணய தவிர்கக முடியும என்ைொர் 
உதயகுைொர்.

அதததவண்ள, த�ொர்ககொைத்திலும, இயற்ணக 
அனர்த்த கொைஙகளிலும த�ொருககுப் 
பின்னரும புைம ப�யர் அணைப்புககளின் 
உதவிணய பவகுவொகப் �ொரொடடினொர் 
ைட்டகக்ளப்பு ைொநகர முதல்வர் தியொகரொஜொ 
சரவை�வன். அரச சொர்�ற்ை நிறுவனஙகள 
தைது உதவிகளின்த�ொது நிர்வொகச 

பசைவொக அதிகம பசைவு பசயவது குறித்து 
குணை�ட்ட அவர், ஆனொலும புைம ப�யர் 
அணைப்புககளில் அப்�டியொன நிணைணை 
குணைவு என்று கூறி அதணன வரதவற்ைொர்.

வ்ட�குதி ைகக்ளொல் நிர்வகிககப்�டும 
ைண்டன் ஈழ�தீஸ்வரர் ஆையம, கிழககு 
ைணணில் உள்ள கிரொைஙகளுககு உதவ 
வந்தணத ைட்டகக்ளப்பு நொ்டொளுைன்ை 
உறுப்பினர் வியொதழந்திரன் அவர்கள 
பவகுவொகப் �ொரொடடினொர்.

ைட்டகக்ளப்பு ைொவட்டத்தின் தவறு �ை 
ததணவகள குறித்தும அவர் அஙகு 
வி�ரித்துப் த�சினொர்.

இைஙணகயில் த�ொருககுப் பின்னரொன 
அபிவிரு த் தியில் உதவவரும சிை 
புைமப�யர் அணைப்புககள, அதற்கொக 
இைஙணக அரச நிறுவனஙக ண ்ள 
பதொ்டர்புபகொள்ள தயககம கொடடுகின்ைன. 
ஆனொல், அவர்கள பசயயும �ணிகள நீடித்த 
�யணனத்தரதவணடுைொனொல், அதற்கு 
அரச நிறுவனஙகளின் பதொ்டர்பு அவசியம 
என்ை கருத்ணத கிழககு ைொகொை முன்னொள 
துணைச பசயைொ்ளர்களில் ஒருவரொன 
�ொஸ்கரதொஸ் அவர்கள வலியுறுத்தினொர்.

புைமப�யர் தமிழர்கள உதவ வரும த�ொது 
அரசொஙக நிறுவனஙகண்ள அணுகி 
முணைப்�டி அதணனச பசயய தவணடும 
என்�ணத விரிவுணரயொ்ளர் �ொரதி பகனடியும 
வலியுறுத்துகிைொர். உதவி ப�றும ைககளின் 
ைனப்த�ொககு இந்த வி்டயஙகளில் 
ஏற்�டுத்தும தொககம குறித்தும அவர் 
வி�ரித்தொர்.

உதவி ப�று�வர்களின் ைனப்�ொஙகில் 
ப�ரும ைொற்ைம ஏற்�டுத்தப்�்ட தவணடும 
என்�ணத கிழககுப் �ல்கணைககழக 
சமூகவியல் துணையின் தணைவர் த�ரொசிரியர் 
தில்ணைநொதனும வலியுறுத்தினொர்.

த�ொருககுப் பின்னரொன இைஙணகயில் எைது 
ைககளின் ததணவகளில் ப�ொரு்ளொதொரமும, 
கல்வியும முககியைொனணவ என்று 
வி்ளககுகிைொர் மூத்த விரிவுணரயொ்ளர் 
சிவரடைம.

கிரொைஙகண்ள அல்ைது ைக கண்ள 
அணுகும புைமப�யர் அணைப்புககள 
அவர்களின் ததணவகண்ள சரியொக 
புரிந்து உதவதவணடுதை ஒழிய, தமமி்டம 
உள்ளணத அவர்கள மீது திணிகககூ்டொது 

என்கிைொர் ஓயவுப�ற்ை ஒரு கிரொை அதிகொரி 
முத்துலிஙகம.

உரிய கட்டணைப்புகளின் ஊ்டொக புைமப�யர் 
அணைப்புககளின் நிதி இஙகு முதலீடு 
பசயயப்�்ட தவணடும என்று கூறிய சமூகச 
பசயற்�ொட்டொ்ளரொன ணைககல் ைதி, கல்வி, 
கொணி த�ொன்ை வி்டயஙகளிலும முதலீடு 
ததணவ என்கிைொர்.

த�ொரினொல் கொயைண்டந்து �குதியொகதவொ, 
முழுணையொகதவொ பசயற்�டும நிணைணய 
இழந்த ைொற்றுத்திைனொளிகள இஙகு 
அதிகைொக கொைப்�டுகின்ைொர்க ள. 
அவர்கண்ளப் ப�ொறுத்தவணர இைஙணகயில் 

உள்ள ஒரு உரிய கட்டணைப்புககுள்ளொல் 
தைககு வழஙகப்�டும உதவி முழுணையொன 
�ைணனத்தரும என்கிைொர்கள.

தவணைவொயப்பு, வொழ்வொதொரம ைற்றும 
பதொழிற்திைன் �கிர்வு த�ொன்ை வி்டயஙகளில் 
புைமப�யர் தமிழர் இைஙணக வொழ் 
ைககளுககு உதவ தவணடும என்கின்ைொர் 

கிழககுப் �ல்கணைககழக விரிவுணரயொ்ளர் 
தக. சுதரஷ்.
அதததவண்ள புைமப�யர் தமிழர் வழஙகும 
சிை உதவிகளின் �ைொ�ைன் குணைவொகக 
கொைப்�ட்ட சம�வஙகண்ளயும அவர்  
குறிப்பி்டொைல் இல்ணை.

எது எப்�டி இருந்த த�ொதிலும, இஙகுள்ள 
ைககளின் அடிப்�ண்டத் ததணவகண்ள 
பு ை ம ப � ய ர்  த மி ழ ர்  ச ரி ய ொ க ப் 
புரிந்துபகொணடு பசயற்�ட்டொல், நல்ை 
�ைன் கிண்டககும என்று த�ரொசிரியர் 
தில்ணைநொதன் வலியுறுத்துகிைொர்.

இவ்வணகயில் �ைவிதைொன கருத்துககள 
இந்த ைொநொடடில் விவொதிககப்�ட்டன. 
ைொநொடடில் நன்றியுணரணய புையபவளி 
கிரொைத்ணதச தசர்ந்த அதனொஜன் 
வழஙகினொர். இது ஒரு முதற்கட்ட ைொநொடுதொன். 
இந்த வி்டயம இைஙணகயிலும, புைமப�யர் 
நொடுகளிலும மிகவும விரிவொக ஆரொயப்�்ட 
தவணடும. பதொ்டர்சசியொன ஆயவுகள இந்த 
வி்டயத்தில் ததணவப்�டுகின்ைன. 

புைம ப�யர் தமிழர்களின் உதவுவதற்கொன 
ஆர்வத்தில் எவரும குணைகூைவில்ணை. 
அதணனப் �ொரொடடுகிைொர்கள. ஆனொல், 
உதவி ததணவப்�டுவொர் யொர் என்�திலும, 
அடிப்�ண்டத் ததணவ என்ன என்�திலுமதொன் 
நிணைய கவனம ததணவ என்று எல்தைொரும 
வலியுறுத்துகிைொர்கள. அதுைொத்திரைன்றி 
இைஙணகணய ப�ொறுத்தவணர இைஙணகயின் 
ைொவட்ட, ைொகொை அரச நிறுவனஙகளு்டன் 
ஒருஙகிணைந்து பசயயும உதவிகள 
பசயற்திைன் உள்ளணவயொக இருககும 
என்றும �ைர் வலியுறுத்துகிைொர்கள.
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ை ட டு ந க ரி ல்  மு க கி ய 
இ்டஙகளில் டிஜிட்டல் 
அறிவித்தல் �ைணகணய 

ைடடு ைொநகர சண� நிறுவைொதை. 
அ தி ல்  த � ொக கு வ ரத் து  த ந ர 
அடவணை, முககிய அறித்தல்கள 
,  கொைநிணை அறிவித்தல்கள 
ஆகியவற்ணை வழஙகுவதன் மூைம 
ைககளுககு எசசரிகணகணயணயயும 
அறிவுறுத்தல்கண்ளயும வழஙகைொதை. 

தைலும வி்ளம�ரஙகள மூைம 
வருைொனத்ணதயும ைொநகரசண� 

ஈடடிகபகொள்ளைொம. Smart City   
என்னும  பதொணிப்ப�ொருளில் இதுவும  
ஒரு �டி.
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உளளுரொடசி ைன்ைம என்�து தனககுரிய 
அ தி க ொ ர  எல் ண ை ப் பி ர த த ச த் தி ல் 
வொழும ைககளி்டமிருந்து வரிகள, 
வொ்டணககள, கட்டைஙகள, தண்டஙகள 
எ ன் � வ ற் றி னூ ்ட ொ க வு ம  த வ று 
வருைொனஙகண்ள ஈடடுவதன்மூைைொகவும 
ை க க ளு க க ொ ன  அ பி வி ரு த் தி 
தவணைத்திட்டஙகண்ள முன்பனடுகக 
தவணடிய க்டணைப் ப�ொறுப்புண்டய 
தனித்துவைொன ஒரு சிறிய ஆடசி 
முணையொகும.

2018 ஆம ஆணடு ப�ப்ரவரி ைொதம 
10ம திகதி நண்டப�ற்ை உளளூரொடசி 
ைன்ைத் ததர்தல் �ை த�ொரொட்டஙகளுககு 
ைத்தியில் நண்டப�ற்று, ஒவ்பவொரு 

உளளூரொடசி ைன்ைஙகளுககுைொன 
உறுப்பினர்கள பதரிவு பசயயப்�டடு 
முதைொவது ஆணடு பநருஙகும 
நிணையில் க்டந்த டிசம�ர் ைொதம 
ஒவ்பவொரு உளளூரொடசி ைன்ைஙகளும 
தைககுரிய 2019ஆம ஆணடிற்கொன 
வரவு பசைவுத் திட்டத்திணன தயொரித்து 
அதணன நிணைதவற்றியும பகொண்டன. 
சிை உளளூரொடசி ைன்ைஙகளில் இரணடு 
த்டணவகள ததொல்வியண்டந்தத�ொதும 
அதணன சட்டத்தின் ஏற்�ொடுக்ளொல் 
ஏற்றுகபகொணடுள்ளன.

இந்த வரவு பசைவுத் திட்டம ைககத்ளொடு 
இணைந் து தயொரிககப்�டடிரு க க 
தவணடும. அவர்க்ளது ததணவகண்ள 

நி ண ை த வ ற் ை த் த க க  வ ண க யி ல் 
ப வ ளி ப் � ண ்ட த்  த ன் ண ை த ய ொ டு 
தயொரிககப்�டடிருகக தவணடும.

வரவு பசைவுத் திட்டத்தின்�டிதய 
எல்ைொ உளளூரொடசி ைன்ைஙகளும 

2019ம ஆணடுககொ தைது பசைவீனம 
ைற்றும அபிவிருத்தி �ணிகண்ள 
முன்பனடுகக தவணடியுள்ளது. இஙதக 
க்டந்த ஆணடின் வரவு பசைவுத் 
திட்டத்திற்கும இந்த ஆணடின் வரவு 
பசைவுத் திட்டத்திற்கும இண்டயிைொன 

தவறு�ொடு ைகக்ளொல் அறியப்�்ட 
தவணடும. இது வரி பசலுத்தும 
ைககளின் க்டணையொகும. க்டந்த 
ஆணண்டவி்ட இவ்வரு்ட வரவு 
பசைவுத் திட்டம குறிப்�ொக 
எத்தணன வீதத்தினொல் வருைொன 
அதிகரிப்ண�க பகொண்டதொக 
அணைந்திருககின்ைது என்�து 
க வ னி க க ப் � ்ட த வ ண டி ய 
வி்டயைொகும. அது ைொத்திரைன்றி 
அந்த வரவு பசைவுத்திட்டத்தில் 
கொட்டப்�டுகின்ை வருைொனத்தில் 
குணைந்தது 30 வீதைொவது 

அபிவிருத்தி தவணைத் திட்டஙகளுககொக 
பசைவு பசயயப்�்ட தவணடுபைன 
உ ள ளூ ர ொ ட சி  ை று சீ ர ண ை ப் பு ச 
சுற்ைறிகணக கூறுகின்ைது. ஒவ்பவொரு 
உளளூரொடசி ைன்ைமும தைது வரவு 
பசைவு திட்டத்தின்�டி வருைொனம ஈட்ட 
தவணடும. அந்த வருைொனம முழுணையொக 
அைவி்டப்�டும�டசத்தில்தொன் தனது 
பிரததச ைககளுககொன அபிவிருத்தி 
த வணை த் திட்டஙக ண்ள சுயொைொக 
முன்பனடுகக முடியும. ஒவ்பவொரு வரவு 
பசைவுத் திட்டத்திலும பசைவுகள 
தைற்பகொள்ளப்�டுமத�ொது அணவ 
நியொயைொன பசைவுக்ளொ என்�ணத 
ைககள கவனிககதவணடும. ஏபனனில் 
நிணைத்திருககககூடிய அபிவிருத்திககொன 

திட்டஙகள உளவொஙகப்�டடிருப்�து 
அவசியைொகும.

சிை உளளூரொடசி ைன்ைஙகளில் வரவு-
பசைவுத்திட்ட நிதியில் ப�ரும�குதி 
நிர்வொக பசைவுககொக ஒதுககப்�டடிருப்�து 
அவதொனிகக கூடியதொக இருககின்ைது. 
இது அந்த உளளூரொடசி ைன்ைத்தின் 
அபிவிரு த் தி பசயற்�ொடுக ண ்ளப் 
�ைவீனப்�டுத்தும.

அத்து்டன் ஒவ்பவொரு உளளூரொடசி 
ை ன் ை மு ம  தி ட ்ட மி ட ்ட  நி தி ண ய 
முழு ணையொக அை வி்டத வணடும. 
நிலுணவகள இருககுைொயின் திட்டமிட்ட�டி 
�ணிகண்ள முழுணையொக பசயய முடியொது. 
நிலுணவகண்ள அைவிடும உ�ொயஙகண்ள 
கொைத்துககொைம கண்டறிய தவணடும.  
ஒவ்பவொரு கொைொணடிலும நிலுணவகள 
அண்டயொ்ளப்�டுத் தப்�டடு அந் த 
நிலுணவகண்ள அைவி்ட ஏற்�ொடுகண்ள 
தைற்பகொள்ள தவணடும. அதனகைொன 
உளளூரொடசி ைன்ைஙகளில் குடியிருப்பு 
நி ை ங க ளு க க ொ ன  த ச ொ ண ை வ ரி 
அைவி்டப்�டுவதில்ணை. இதனொல் 
�ொரிய வருைொன இழப்பு ஏற்�டுகின்ைது. 
எனதவ ஒவ்பவொரு உளளூரொடசி 
ைன்ைஙகளிலும தற்த�ொது இருககின்ை 
உறுப்பினர்கள தைககுள கொைப்�டுகின்ை 
கடசி தவறு�ொடுகண்ள ைைந்து தைது 

பிரததச அபிவிருத்திணய தநொககொகக 
பகொணடு முழுணையொன அர்ப்�ணிப்பு்டன் 
பசயற்�்ட தவணடும. அதற்கொக 
ைதிப்பீடடுத் திணைகக்ளத்தின் தைது 
பிரததசத்திற்கொன குடியிருப்புகளின் 
ப�றுைதிணய கணிப்பிடடு அதன் வீத 
அடிப்�ண்டயில் தசொணைவரி அைவி்ட 
ஏற்�ொடு பசயயதவணடும. இதற்கு கொைம 
எடுககும, ஆயினும அப்ப�ொழுதுதொன் 
நிணையொன வருைொனத்ணத ஈட்ட முடியும, 
அந்த வருைொனத்தில் இருந்து ைககளின் 
ததணவகண்ள நிணைதவற்ை முடியும.

ைட்டகக்ளப்பு ைொநகர 
சண�யும, ைட்டகக்ளப்பு 
வர்த்தகசஙகமும தசர்ந்து 

எடுத்த தீர்ைொனத்துககணைய �ணடிணக 
நொடகண்ளபயொடடி சனி ைற்றும ஞொயிறு 
தினஙகளில் தஙக்ளது வியொ�ொர 
நவடிகணககண்ள ந்டத்தி ைககளுககு 
சிைந்த தசணவணய பசயதணைககும 
பத்டர்ந்து வந்த ஞொயிற்றுகிழணைகளில் 
வி ய ொ � ொ ர  நி று வ ன ங க ண ்ள 
மூடியணைககும ைொநகர முதல்வர் தி. 
சரவை�வன் ைனைொர்ந்த நன்றிணய 
பதரிவித்திருககிைொர்.

அததொ த�ொை எதிர்வரும கொைஙகளிலும 
சொப்புசசட்டத்துககணைய ஒத்துணழப்பு 
வ ழ ங க த வ ண டு ம  எ ன  அ வ ர் 
தகடடுகபகொண்டததொடு,   

தனியொர்கல்வி நிணையஙகண்ளயும, 
க ல் வி ச ப ச ய ல் � ொ டு க ண ்ள யு ம 
ைொநகரசண�யில் �திவுபசயது பதொ்டர்ந்து 
கல்விச பசயற்�ொடுகண்ள தைற்பகொள்ள 
தவணடும என்றும ைொநகரசண� சொர்பில் 
அவர் தகடடுகபகொணடுள்ளொர்.

எ னி னு ம  � ை  நி று வ ன ங க ள 
� தி ய ப் � வி ல் ண ை  எ ன் று ம 
ை ொ ந க ர ச ண �  நி � ந் த ண ன க ண ்ள 
நண்டமுணைப்�டுத்தவில்ணை என்றும 
முணைப்�ொடுகள கிண்டககப்ப�ற்றுள்ளன. 

எனதவ தஙக்ளது நிறுவனஙகண்ள 
� தி வு ப ச ய து ,  ை ொ ந க ர ச ண � 
நி�ந்தணனகளுககணைய ந்டத்ததவணடும 
என்றும அணத மீறும �டசத்தில் மீறும 
நிறுவனஙகள மீது சட்டநவடிகணக 
எடுககப்�டும என்றும ைனவருத்தத்து்டன் 
அறிவிப்�தொகவும அவர் குறிப்பிடடுள்ளொர். 
எைது பிளண்ளகளில் நைனுககொக ஒரு 
அர்ப்�ணிப்பு்டன் பசயல்�்ட தவணடும 
என்றும அவர் பதரிவித்தொர்

ypNahz;

அன்�ழகன் குரூஸ் (JP) M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG.
சனசமூக அபிவிருத்தி உத்திதயொகத்தர்



nts;sp> Idtup 25, 2019
 ,jo; - 48 10

•¸P§£v°ß "ö\õÀ»zuÁÔ¯ PøuPÒ" &  ¦v¯ ¡À 
 £õ›êÀ AÔ•P®

G®.I.G®.\õUR›ß ""\®©õ¢xøÓ 
Ch¨ö£¯º Áµ»õÖ''

அ வு ஸ் தி த ர லி ய ொ  ப ை ல் � னி ல் 
வதியும �ண்டப்பிைககியவொதியும, 
ஊ்டகவியைொ்ளருைொன முருகபூ�தியின் 
புதிய வரவு,  பசொல்ைத்தவறிய 
கணதகள நூலின் அறிமுக  அரஙகும, 
முருகபூ�தியு்டனொன இைககியசசந்திப்பும 
எதிர்வரும ப�ப்ரவரி 03 ஆம திகதி (03-
02-2019) ஞொயிற்றுககிழணை ைொணை 
4.00 ைணிககு �ொரிஸில் எழுத்தொ்ளர்  
வொசுததவன் தணைணையில் நண்டப�றும. 
நிகழ்சசி நண்டப�றும முகவரி:   
TIASCI   ---     13, RUE DE L'AQUEDUC  ----  
75010 PARIS .
�ொரிஸிலிருந் து பவளியொகும " 

நடு" இணைய இதழின் ஏற்�ொடடில் 
இந்நிகழ்சசிணய "நடு" ஆசிரியர் எழுத்தொ்ளர் 
தகொைகன் ஒழுஙகுபசயதுள்ளொர். 
சிறுகணத, நொவல், சிறுவர் இைககியம, 
�யை இைககியம, கடித இைககியம,  
தநர்கொைல், ஆயவு, �த்தி எழுத்துககள 
முதைொன துணைகளில் எழுதிவரும 
முருகபூ�தி, பசொல்ைைைந்த கணதகள  
( தமிழ்நொடு ைணைகள �திப்�கம) - 
பசொல்ைதவணடிய கணதகள (இைஙணக 
ஜீவநதி பவளியீடு)  ஆகிய நூல்கண்ள 
ஏற்கனதவ வரவொககியவர். அதன் 
பதொ்டர்சசியொக பவளியொகும புதியநூல்:  
பசொல்ைத்தவறிய கணதகள.
இ த ண ன  இ ை ங ண க யி ல்  ை கி ழ் 

�திப்�கத்தின் சொர்�ொக எழுத்தொ்ளர் 
கருைொகரன் பவளியிடடுள்ளொர். 
இந்நூலின் முகப்பிணன சிடனியில் வதியும 
எழுத்தொ்ளரும பைொழிப�யர்ப்�ொ்ளரும 
ஒ ளி ப் � ்ட க க ண ை ஞி யு ை ொ ன  கீ த ொ 
ைதிவொைன் வடிவணைத்துள்ளொர். 
" பசொல்ைத்தவறிய கணதகள ஒருவணகயில் 
வரைொற்றின் சொயல்பகொண்டணவ. 
இ ன் ப ன ொ ரு வ ண க யி ல் 
ச மூ க வி ய லி ன் � ொ ற் � ட ்ட ண வ . 
இன்பனொரு தகொைத்தில் எமமுளளும 
எமணைசசுற்றியும நிகழ்ந்தவற்றின் 
கணதகள. எல்ைொவற்றுககும அப்�ொல் 
நொம கவனித்ததயொகதவணடிய கணதகள. 
முருகபூ�தி இைககியவொதியொகவும 

ஊ ்ட க ச ப ச ய ற் � ொ ட ்ட ொ ்ள ர ொ க வு ம 
இருப்�தனொல் இந்தப்�திவுகள, வொசிப்பு 
சுவொரசியத்ணத அளிககின்ைன. கூ்டதவ 
ஆழ்தரிசனத்ணதயும பகொணடிருககின்ைன. 
இ ங த க  ஆ ழ் த ரி ச ன ை ொ க 
பவளிப்�ொ்டண்டவது, இவற்றில் உள்ள 
உணணையும சமூக அககணையுைொகும.
ப ச ொ ல் ை த் த வ றி ய  க ண த க ள 
எ ப் � டி ப ச ொ ல் ை ப் � டு வ த ற் க ொ ன 
அவசியத்ணதகபகொணடிருககின்ைனதவொ 
அணதப்த�ொை  அவற்ணை நொமும வொசித்தத 
ஆகதவணடும என்�து அவசியைொகிைது.  
இ ன் ண ை ய  இ ந் த ப் � தி வு க ளு ம 
பவளிப்�ொடுகளும நொண்ளய வரைொற்றுககு  
மிகப்ப�ரிய ஒளியூடடியொக இருககும" - ( 
ைகிழ்) 
இந்த நூலில்  இ்டமப�றும �திவுகளில்  
சிை  யொழ்ப்�ொைம கொணைககதிர்,  
பகொழுமபு தினககுரல், ைட்டகக்ளப்பு 
அரஙகம  �த்திரிணககளிலும ைல்லிணக 
ைற்றும பஜர்ைனி ததனீ, அவுஸ்திதரலியொ  
தமிழ் முரசு -  அககினிககுஞ்சு, 
கன்டொ �திவுகள , ைண்டன் எதுவணர 
முதைொன இணைய இதழ்களிலும 
பவளியொகியிருககின்ைன.  அத்து்டன் 
அவுஸ்திதரலியொவில் நத்டசனின்  
வணைப்பூவிலும கணை இைககிய 
ஆர்வைர்க ளின் முகநூல்க ளிலும  
இ்டமப�ற்றுள்ளன.

ப�ொதுவொக இந்தியத் துணைககண்டத்தின் 
வரைொற்பைழுத்துகளில் மூன்று விதைொன 
குணை�ொடுகள இருப்�துணடு. ஒன்று, 
அது கருத்துவொதி ஒருவரொல் குறுகிய 
வ ட ்டத் து க கு ள  அ ண ்டக க ப் � டுவ து. 
வரைொற்ைொ்ளர் தனது  இனம சொர்ந்ததொக  
அல்ைது பைொழி சொர்ந்ததொக, அல்ைது  
ைதம சொர்ந்ததொக, சிை முன்முடிவுகண்ள 
எடுத்துகபகொணடு, அணத நிரூபிப்�தற்கொக 
வரைொற்ணைக குறுககுவது, திரிப்�து 
முதைொன ந்டவடிகணககளில் ஈடு�டுவது 
இந்த வணக. இப்�டிச பசொல்வணத, ைதம, 
இனம, பைொழி சொர்ந்த எல்ைொ வரைொறுகளுதை 
குணை�ொ்டொனணவ என்று பசொல்வதொகக 
பகொள்ளககூ்டொது.  அத்தணகய வரைொறுகண்ள 
எழுதும ஆசிரியர்கள சிை இ்டஙகளில் 
என்ைொலும, நடுநிணைப் �ொர்ணவணயக 
பகொணடிருகக முயல்வதில்ணை என்�து 
தொன் இப்�டிச பசொல்வதன் சரியொன ப�ொருள.

இரண்டொவது குணை�ொடு பதொன்ை வரைொறு. 
பதொன்ைஙகள (அதொவது ஐதீகஙகள, 
நமபிகணககள, பசவிவழிக கணதகள) 
எல்ைொப் �ண�ொடுகளிலுதை தவிர்கக 
முடியொத இ்டம வகிப்�ணவ. ஆனொல், 
பதொன்ைஙகண்ள அப்�டிதய ந்டந்தணவ 
என்று நமபுவதும, அணவ ைறுககமுடியொத 
வரைொற்றுச சம�வஙகள என்று பகொளவதும 
வரைொற்றுககு இணழககப்�டும அநீதி. 
பதொன்ைத்தில் கூைப்�டும வரைொறு என்ன 
என்�து நன்கு �குப்�ொயப்�ட்ட பின்னதர, 
அணத வரைொைொக ஏற்கதவணடும. ஆனொல், 
யொபதொரு சரித்திர முககியத்துவமும இல்ைொத 
பதொன்ைஙகண்ள வரைொறு என்று நிரூபிகக 
முணனவதிதைதய நமமில் �ைர் ப�ருை்ளவு 
கொைத்ணத வீைடித்துக பகொணடிருககிதைொம.
உத ொ ரை ை ொக ,  சீ ண த ண ய  இ ழ ந் து 
விட்டதொல் பவகுண்ட இரொைர் க்டணைச 
சுடடிககொடடி 'அந்த ைொன் நிகதகொ �ொர்' 
என்று தகட்டொரொம, அதனொல் தொன் அந்தத் 
தீவுகளுககு அந்தப்ப�யர் வந்ததொம 
என்�து சுணவயொன ஒரு பதொன்ைம. இந்தக 
கடடுணரயொ்ளனின் பிைந்தகைொன அம�ொணை 
ைொவட்டம தமபிலுவில் கிரொைத்துககும 
இப்�டி ஒரு  பதொன்ைம கூைப்�டுவதுணடு. 
அதொவது இரொை இைடசுைைர்கண்ள 

பவல்வதற்கொக நிகும�ணை யொகம பசயய 
முயன்ை இரொவைன் ைகன் இந்திரசித்து, 
இஙகிருந்த சிவன் தகொவிலில் அண்டககைம 
புகுந்ததொகவும, இரொைர் இைடசுைைணரப் 
�ொர்த்து 'தமபி, இழு வில்ணை' என்று 
பசொல்லியணத அடுத்து இைடசுைைன் 
அம�ொல் இந்திரசித்து பகொல்ைப்�ட்டதொகவும, 
எனதவ தொன் இந்த ஊர் 'தமபிஇழுவில்' 
என்ைொனது என்றும ஒரு கணதணய 
பசொல்லுவொர்கள.

இந்த இரு பதொன்ைஙகளுதை தவடிகணகத் 
தன்ணை வொயந்தணவ, தகடகவும இரசிககவும 
அருணையொனணவ. ஆனொல், இந்த இரு 
கணதகண்ளயும வரைொற்று ஆதொரைொகக 
பகொள்ளமுடியுைொ? பவறும பதொன்ைஙகண்ள 
ஆதொரைொக ணவத்து தைற்குறிப்பிடடு 
தீவுகளும, ஊரும இரொைொயைத்ததொடு 
பதொ்டர்புண்டயணவ என்று பசொல்ைமுடியுைொ? 
எத்தணன ப�ரிய அ�த்தம அது?

மூன்ைொவது குணை�ொடு, கொைவரிணச 
பதொ்டர்�ொனது. ந்டந்து முடிந்த வி்டயபைொன்று, 
இரு தவறு மூைஙகளில் இருதவறு விதைொகச 
பசொல்ைப்�ட்டொல் அதில் கொைத்தொல் 
முந்ணதயணததய வலுவொன ஆதொரைொகக 
பகொள்ள தவணடும.  கொைத்தொல் பிற்�ட்ட 
வி்டயத்தில் �ை இண்டசபசருகல்களும 
பின்னிணைப்புகளும இருககைொம. 
உதொரைைொக மீணடும இரொைொயைத்துகதக 
த�ொதவொம. வரைொற்று ரீதியொக இரொைன் 
என்ை அரசனின் வொழ்ணவ அறிய சரியொன 
மூைம வ்டபைொழி வொன்மீகி இரொைொயைைொ, 
அதற்கு �ை நூற்ைொணடுகள பிந்ணதய 
தமிழ் கம� இரொைொயைைொ என்று தகட்டொல்,, 
அகதகளவிககுப் �தில், வ்டபைொழி வொன்மீகி 
இரொைொயைம என்�தத. ஆனொல், நமைவர்கள, 
அணவ இரணடுககும இண்டதயயுள்ள 
கொைதவறு�ொடண்டக கருத்தில் பகொள்ளொைல், 
இரணடிலுள்ள வி்டயஙகண்ளயும ஒன்ைொகக 
கூறி குழப்பி அடித்துக பகொளவொர்கள.

ஆக, இந்த மூன்று குணை�ொடுகளும இல்ைொத, 
அல்ைது இந்த மூன்று குணை�ொடுகண்ளத் 
தவிர்கக முயன்ை ஒரு ஆயணவதய 
திருத்தைொன வரைொற்று ஆயவு என்று 
பசொல்ைதவணடும.  இது மூன்ணையும 
கருத்தில் எடுககொத எந்தபவொரு ஆயவும 
மீள�ரிசீைணனககுரியதத.

இத்தணகய ஒரு பதளிணவ இந்தக 
கடடுணரயொ்ளன் ப�ற்றுகபகொளவதற்கு 
நிணைய வொசிகக தவணடி இருந்தது, நிணைய 
�ககுவப்�்ட தவணடியிருந்தது. ஆனொல், 
இத்தணகய பதளிணவ பவறும இரு�த்பதொரு 
வயதிதைதய ப�ற்றுகபகொளவதும, ஒரு 
நூபைொன்ணை எழுதி பவளியிடுவதும, 
எத்தணகய ஒரு சொதணன? அதுவும, 
கிழககிைஙணகயில் பிைந்து வ்ளர்ந்த ஒரு 
இண்ளஞன் இத்தணகய �ரந்த அறிணவப் 

ப�ற்றுகபகொளவபதன்�து எத்தணகய 
ைகத்தொன ததர்சசி?

அந்த இ்ளம ஆயவொ்ளர், சமைொந்துணைணயச 
தசர்ந்த “பைொஹைட இப்ரொஹிம பைொஹைட 
சொககீர்”. இரு�த்பதொரு வயதில் அவரொல் 
எழுதப்�டடு சமைொந்துணை வொழும கணை 
இைககிய வட்டத்தொல் பவளியி்டப்�ட்ட நூல் 
'சமைொந்துணை -  ப�யர் வரைொறு'.

சமைொந்துணை கிழககிைஙணக வரைொற்றில் 
மிக முககியைொன ஒரு நகரம. ஐதரொப்பியர் 
ஆவைஙகளில் 'ைட்டகக்ளப்பு' என்று 
மீணடும மீணடும கூைப்�ட்ட �ணண்டய 
ைட்டகக்ளப்புத் ததசத்தின் தணைநகர் 
ச ம ை ொ ந் து ண ை ண ய  அ ண டி த் த ொ ன் 
அணைந்திருந்தது. சமைொந்துணை, அந்தத் 

தணைநகரின் நீர்ப்த�ொககுவரத்துககொன 
துணையொகவும, வர்த்தகக குடியிருப்�ொகவும 
அணைந்திருந்தது. அத்தணகய �ழமப�ரும 
நகரின் இ்டப்ப�யரொயதவ இந்நூலின் 
பிரதொன த�சுப�ொருள.

நூ லி ன்  ஆ ர ம � த் தி ல்  அ ண ை ந் த 
முககியைொன சமைொந்துணை ஆளுணைகளின் 
விதப்புணரகள, க .ப�ொ.த உயர்தரப் 
�ரீடணசணய முடித்துவிடடு சொககீர் பசயத 
ஆயவுகண்ளயும, அந்த ஆயவுகண்ள 
இடடுக பகொண்ட வியப்ண�யும, அந்த 
ஆயவுகளிலுள்ள �ககசசொர்பின்ணைணயயும 
புகழ்வனவொக அணைந்துள்ளன. உளத்ள 
நூைொனது, இ்டப்ப�யர் ஆயவு, சமைொந்துணை, 
பின்னிணைப்புகள ஆகிய முப்ப�ரும 
அத்தியொயஙக்ளொகப் பிரிககப்�டடுள்ளது. 
இந்த மூன்று அத்தியொயஙகளும ததொண்டத் 
ததொண்டத் பதவிட்டொத தகவல் சுரஙகஙகள 
என்�தத அவற்றின் அழகு.

இ்டப்ப�யர் ஆயவு எனும முதல் 
அ த் தி ய ொ ய த் தி ல் ,  இ ்ட ப் ப � ய ர் க ள 
இயற் ணக ணயயும ஆடப�யணரயும 

tp.JyhQ;rdd;

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 20
,yq;;if mjpgu; Nrit juk; III Nghl;bg; guPl;ir

- kl;Lefu; Atd; -

fpufpj;jy; (nghJ mwpTWj;jy;fs;)

02 njhlh;r;rp...

capu; mq;fpfspd; %yf cs;slf;fk;

Fzk; rtupuh[h

16. ePupd; Nkw;gb ,ay;Gfs; ePu; %yf;$wpd; ,urhadf; fl;likg;gpd; mbg;gilapy; 

   mike;jitahFk;. ePu; %yf;$WfspdJ ngsjpf> kw;Wk; ,urhad ,ay;Gfs; 

   tw;Wf;Fupa Mw;wiy toq;Ffpd;wd. ePu; %yf;$wpd; ,urhadf; fl;likg;Gf;Fupa 

   kw;Wk; njhopw;ghl;Lf;Fupa mk;rq;fis tpgupf;f

• ePuhdJ xU rpwpa> KidTf;Fupa kw;Wk; NfhzTUthd %yf;$whFk;.

• KidTj;jd;ik vd;gJ xU %yf;$wpd; cs;Ns tpepNahfpf;fg;gl;bUf;Fk; Xu; 

  rkkw;w Vw;wk; MFk;.

• ePu; %yf;$wpy;> xl;rprd; mZthdJ rw;W kiwNaw;wk; cilajhfTk;> Ijurd; 

  mZ rw;W NeNuw;wk; cilajhfTk; ,Uf;Fk;.

• xU ePu; %yf;$wpdJ rw;W KidTj;jd;ikAila Ijurd; mZTf;Fk; 

  gf;fj;jpYs;s ePu; %yf;$wpdJ rw;W KidTj;jd;ik cila xl;rprd; mZTf;Fk; 

  ,ilNa fhzg;gLk; tYtw;w ftu;r;rpfs; Ijurd; gpizg;Gfs; vd miof;fg;gLk;. 

• ,e;j Ijurd; gpizg;Gfs; ePupd; midj;J ,ay;GfisAk; NgZtjpy; 

  Kf;fpakhdnjhU gq;fpid tfpf;fpd;wd.

• ePupd; gz;Gfs; ntt;NtW ePu; 

  %yf;$Wfspd; ftu;r;rp fhuzkhfj; 

  Njhd;Wfpd;wd. 

• ePu; jput epiyapy; ,Uf;Fk;nghOJ 

  mjd; H gpizg;Gfs; kpfTk; 

  cilAe;jd;ik ciladthff; 

  fhzg;gLfpd;wd.

•  H gpizg;Gfs; cau; kPbwDld; 

  cUthtJk;> ciltJk;> 

  kPs;Njhw;wKWtJkhf cs;sd.

17. Gtpapy; capu; tho;f;ifiag; NgZtjw;F ePupy; fhzg;gLk; ehd;F gpujhd 

,ay;Gfs; ahit?

 • gpizTf;Fupa elj;ij

 • ntg;gepiyf;F Vw;Gila Mw;wy;

 • ciwjypd;NghJ tpuptiljy;

 • Xu; fiug;ghdhff; fhzg;gLk; Mw;wy;.

18. ePu; %yf;$Wfs; rhu;ghf gpizT kw;Wk; xl;lw;gz;G  Mfpatw;iw tpsf;Ff.  

   capu; mq;fpfspy; ,g; gz;Gfspd; Kf;fpaj;ijf; Fwpg;gpLf.

 • Ijurd; gpizg;giljy; fhuzkhf ePu; %yf;$WfSf;fpilNa njhopw;gLk;  

         ftu;r;rp gpizT vd miof;fg;gLk;.

 • ePu; %yf;$WfSf;Fk; gpw gjhu;j;jq;fSf;Fk; ,ilNa njhopw;gLk; ftu;r;rp 

         xl;lw;gz;G vd miof;fg;gLk;. 

 • jhtuq;fspy; ePu; %yf;$WfSf;fpilapyhd gpizT fhuzkhf ePUk;> 

         fdpg;nghUl;fs; kw;Wk; Nghrizg;gjhu;j;jq;fs; Nghd;w fiue;Js;s 

         gjhu;j;jq;fSk; fho; kw;Wk; cupak; Mfpa fydpioaq;fSf;$lhf 

         GtpaPu;g;Gf;F vjpuhff; flj;jg;gLfpd;wd.

 • jhtuq;fspy; ePu; %yf;$WfSf;Fk; fyr;Rtu;fSf;Fk; ,ilapyhd 

         xl;lw;gz;G ePu; kw;Wk; fiue;Js;s gjhu;j;jq;fspd; flj;jYf;F 

         cjTfpd;wJ.

gpd;tUk; ciug;gFjpapid %d;wpnyhU gq;fhfr; RUf;fp vOJf. ,jw;Fg; 

nghUj;jkhd jiyaq;fk; ,Lf.

(i) “kdpj elj;ijfspy; kpf cd;djkhdJ> fw;wy;. ,J gue;J – gukhde;jk; jUtJ. 
fw;wiyr;    rupahf tpsq;Fk; NghJ fw;ff; fw;wy; Nju;r;rpia tpsq;fpf;nfhs;syhk;. 

Xt;nthU MrpupaUk; mjpgUk; fy;tpg; gzpg;ghsu;fSk; fy;tpapayhsu;fSk; 

fy;tpf;nfhs;if tFg;NghUk; ,jid tpsq;fpr; nraw;gLk; NghJ gy gpur;rpidfSf;Fj; 

jPu;T fhz;gJld; Gjpa khw;wq;fisAk; rupahf Vw;gLj;jKbAk;. ,t;tifapy; fw;wy; vd;gJ 

Gwr;R+oYf;Fk; kdpj %isf;Fk; ,ilNa epfOk; njhlu;r;rpahd nray;KiwahFk;. mJ> 

njhlu;e;J khw;wq;fisAk; Kd;Ndw;wq;fisAk; mgptpUj;jp fisAk; tpOkpaq;fisAk; 

Vw;gLj;JfpwJ. rpe;jidfspy; ey;y khw;wq;fis Vw;gLj;J fpd;wJ. ,J njhlu;r;rpahd> 

xt;nthUtUf;FKupa jdpj;Jtq;fSld; njhlu;Gilajhf TKs;sJ. mDgtq;fspd; 

jpul;rpahfTk; mikfpd;wJ. kdpj ts Nkk;ghLfSlDk; njhlu;GilaJ. mDgtq;fspd; 

jpul;rpahfTk; mikfpd;wJ. ,f;fw;wy; ntw;wp ngwf; fw;Fk; ftpd;epiy> kfpo;T+l;Ltjhf 

– cw;rhfkspg;gjhf Rje;jpukhdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. fw;gtu;fs; fw;ff; fw;wy; 

Nju;r;rpiar; rpwg;ghfg; gpuNahfpg;ghu;fshapd; fw;wy; milTfspy; cau;tJld; rpwe;j 

ew;gpuirfshf thof;$ba Nju;r;rpfisAk; ngw;Wf;nfhs;thu;fs;.

(ii) “fy;tp Kiwapd; kWgf;fj;jpy;> efu;g;Gwg; ghlrhiyfs; kw;Wk; jdpahu; ghlrhiyfspy; 

gapYk; kj;jpa tFg;Gg; gps;isfSk; etPdkag;gLj;jg;gl;l fy;tpiag; ngWfpd;whu;fs; 

vd;W $Wtjw;fpy;iy. cyfshtpa uPjpapy; fy;tpr; rpe;jidfs; vt;tsTjhd; 

etPdkag;gLj;jg;gl;lhYk; ,e;jpaf; fy;tpKiw mtw;iw cs;thq;Ftjpy;iy. khztu;fs; 

gioa ghzpapNyNa kddk;nra;J fw;fpd;wdu;. rpWtajpypUe;Nj fy;tpg; Nghl;bapy; 

<Lgl;Lg; gy csg; ghjpg;GfSf;F cs;shfpd;wdu;. rpwe;j ghlrhiyfspy; mDkjp ngw 

Vuhskhd jfty;fis kddk; nra;fpd;wdu;. Rje;jpukhf tpisahl;by; <Lgl;Lg; gy 

Gjpa mDgtq;fisg; ngwNtz;ba tajpy; ngw;Nwhu; Mrpupau;fspd; tw;GWj;jYf;fhf 

tpUk;ghj fy;tpia mtu;fs; ngwNtz;bAs;sJ. ,sk;tajpy; fl;lhakhff; fy;tp 

ngwNtz;ba rpwhu;fs;kPJ Rkj;jg;gLk; Kjpu;r;rp epiyf;Fg; nghUj;jkw;w fw;gpj;jy; 

Kiwfs; gy fy;tpahsu;fisr; rpe;jpf;fitj;Js;sJ.

(iii) “Muk;gf; fy;tp> vOj thrpf;fg; gapYtjw;Fk; rpy Fwpf;fg;gl;l ghlE}y;fis kddk; 

nra;tjw;Fk; trjpaspj;jJ. fznjtp`y;y vd;Dk; fz;bf; fhyj;J ehl;Lg;ghly;> xU 

khztDf;F VL Jtf;FtJgw;wp tpupthff; $Wfpd;wJ. ,jDs; Muk;gf; fy;tpapd; 

gbKiwfs; jk;gNjzp fjpfhtjj;jpw; $wpapUg;gjdpDk; tpupthff; $wg;gl;Ls. ,e;E}

ypd;gb Muk;gf; fy;tpapd; ghltpjhdk; mupr;Rtb gbj;jy;> milahsk; gbj;jy;> 

kzw;gyifapy; vOJjy;> fpuhkg; ngau;fis kddk; nra;jy;> ehl;Lg;ghl;L> tjd;ftp> 

Gj;j `[;[a Mjpatw;iwf; nfhz;ljhFk;. 

  jk;gNjzpf; fhyj;jpypUe;J Muk;gf; fy;tpf;nfd tof;fpYs;s E}y; rf];fla MFk;. 

,J fLikahd vr;rupg;Gr; nrhw;fs; Nru;e;j fyg;Gr; rpq;fsj;jpy; vOjpa trd E}y;.  

thrpg;Gj; jhldj;Jf;fhf mike;jJ. ,jidg; gpioaw thrpg;gjw;Fr; rpq;fsk;> ghsp> 

rq;fjk; Mfpa Kk;nkhopfspYs;s neLq;fzf;Fk; capu;nka;naOj;Jr; Nru;f;iffSk; 

mwpe;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

,g;guPl;irf;Fj; Njhw;wTs;stu;fs; fpufpj;jy; njhlu;ghd Ntz;LNfhs;fis 

Kd;itg;gPu;fshapd; mit ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. – M-u;.

Kf;fhyKk; 
cidg; Nghw;Wk;

ftpQu; f. nul;izah> fd;dd;Flh - 2

ngz;kfs;
-- A+dh--

fztid kjpf;fhj kidtp
    flTisj; Jjpf;fhj Jiztp
kztho;tpy; ,ize;jNj ghtk;
    kw;Nwhiu kjpj;njd;d yhgk;
gzkpy;yhg; NghjpYk; md;G
    ghrj;ijf; fhl;bLk; kidtp
Fzj;jhNy cau;e;jpl;l Jiztp
    FLk;gg; ngz;zpNy Nkyhdrhjp

ju;kk; nra;ahj kidtp
    jiytidg; gzpahj Jiztp
jhukha; te;jhNy ghtk;
    jha;ik mile;njd;d yhgk;
rPu;jhd; ,y;yhj NghjpYk;
    rpwg;gha; thohj NghjpYk;
Nguhir nfhs;shj kidtp
    ngUikg; ngz;zpNy Nkyhdrhjp

rpf;fdk; Ngzhj kidtp
    rpe;jpf;fj; njupahj Jiztp
gf;fj;jpy; ,Ue;jhNy ghtk;
    ghu;j;Jg; gy;ypspj;njd;d yhgk;
mf;fk; gf;fj;jpy; cs;Nshu;kPJ
    md;Gld; tho;e;jpl;lhy; NghJk;
Kf;fhyKk; cidg; Nghw;Wk;eP
    KOikg; ngz;zpNy Nkyhdrhjp

G+f;fs; #lr;#l

eP G+kfs;

nghd;idg; Nghlg;Nghl

eP nghd;kfs;

G+ ,Ue;jhYk; ,y;yhtpl;lhYk;

nghd; ,Ue;jhYk; ,y;yhtpl;lhYk;

eP ngz;kfs; - ,ij

kwf;fhky; tho;

khz;G ngWtha;
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tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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க்டந்த 22-01-2019 இல் தைற்�டி வித்தியொையத்தின் இல்ை விண்ளயொடடுப் த�ொடடி
வித்தியொைய (சிறிய) ணைதொனத்தில் அதி�ர் திரு.�கிரதன் தணைணையில் சிைப்�ொக 
நண்டப�ற்ைது.

பிரதை விருந்தினரொக ைட்டகக்ளப்பு வையக கல்விப் �ணிப்�ொ்ளர் திரு.தவ.ையில்வொகனம 
(இ.க.நி.தச-தரம ஐ) அவர்களும ஏணனய விருந்தினர்க்ளொக திரு.தக.அருடபிரகொசம 
(தகொட்டக கல்வி அதிகொரி – ைணமுணன வ்டககு) அவர்களும திரு.வொ.ைவககுைொர் 
(உதவிக கல்விப் �ணிப்�ொ்ளர்- உ்டற்கல்வி) அவர்களும கைந்து சிைப்பித்தனர். 
�ொ்டசொணையின் வ்ளர்சசி�ற்றி அதிகொரிகள தநர்சிந்தணனயு்டன் த�சியணை 
கவனத்துககுரியது.

2019இல் ைட்டகக்ளப்பு வையத்தில் ந்டந்த முதைொவது இல்ை விண்ளயொடடுப் த�ொடடி 
இது என்�து குறிப்பி்டத்தககது.

இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து 
இ்ையய யேபபியரில் ே்ைபபைற்்ற 
முதல் ஒருோள் கிரிகபகெட் 
யபைாட்டியில் 8 விகபகெட்டுகெள் 
வித்தியாசத்தில் இந்தியா பவற்றி 
பபைற்்றது.
5 ஒருநொள த�ொடடிகள பகொண்ட இந்த 
பதொ்டரின் முதல் த�ொடடியில் இந்தியொ 
இைொைய பவற்றி ப�ற்றுள்ள நிணையில், 
அது பதொ்டர்�ொன 5 முககிய கொரைஙகள 
இணவ.

ஆஸ்தியேலிய பதாைர் பவற்றி 
அளித்த ேம்பிக்கெ
க்டந்த வொரம ஆஸ்திதரலியொவுககு எதிரொக 
அந்நொடடில் ந்டந்த ஒருநொள த�ொடடி 
பதொ்டரில் 2-1 என்று பவன்ை இந்தியொ 
இப்த�ொடடியில் மிகவும நமபிகணகயு்டன் 
வலிணையொக கொைப்�ட்டது.

க்ளத்தில் இந்திய �ந்துவீசசொ்ளர்களும, 
தடுப்�ொ்ளர்களும ஆகதரொஷைொக 
பசயல்�ட்டணை அணியின் பவற்றிககு 
கொரைைொக அணைந்தது.

ஷமியும், சுழல் பைந்து 
வீசசாளர்கெளும்
ப த ொ ்ட க க ம  மு த த ை  இ ந் தி ய 
�ந்துவீசசொ்ளர்களின் �ந்துவீசசில் 
நியூசிைொந்து அணியினர் தடுைொறினர். 
குறிப்�ொக சிைப்�ொக �ந்துவீசிய 
த வ க ப் � ந் து வீ ச ச ்ள ர்  மு க ை து 
ஷமி, ைொர்டடின் கப்தில் உள�்ட 3 
விகபகடடுகண்ள வீழ்த்தினொர்.

நி யூ சி ை ொ ந் து  ஆ டு க ்ள ங க ள 
த வ க ப் � ந் து வீ ச சு க கு  ச ொத க ை ொக 
இருககககூடும என்று எதிர்�ொர்ககப்�ட்ட 
நிணையில், இப்த�ொடடியில் இந்திய சுழல் 
�ந்துவீசசொ்ளர்கள 7 விகபகடடுகண்ள 
வீழ்த்தியது வியப்ண� ஏற்�டுத்தியது.

குல்தீப் யொதவ் 4 விகபகடடுகண்ளயும, 
சொஹல் 2 விகபகடடுகண்ளயும வீழ்த்தினர்.

முகைது ஷமி, குல்தீப் யொதவ் ைற்றும 
சொஹல் ஆகிய மூவரும பைொத்தைொக 
வீசிய 26 ஓவர்களில் 101 ரன்கண்ள ைடடும 
பகொடுத்து 9 விகபகடடுகண்ள வீழ்த்தினர்.

சூழ்ல கெணிககெ தவறிய 
நியூசிலாந்து யபைட்ஸ்யமன்கெள்
ஆட்டம பதொ்டஙகியவு்டன் நியூசிைொந்து 
த�டஸ்தைன்கள தடுைொறியதற்கு 
ப�ரும கொரைம அவர்கள ஆடுக்ளம 
ைற்றும �ந்துவீசணச சரியொக கணிகக 
தவறியதுதொன்.

குல்தீப் யொதவ், சொஹல் த�ொன்ை 
�ந்துவீசசொ்ளர்கண்ள �ை நியூசிைொந்து 
த�டஸ்தைன்கள இதுவணர அதிகைொக 
எதிர்கொைொதது அவர்கண்ள சந்திப்�தில் 
தடுைொற்ைத்ணத ஏற்�டுத்தியது.

ஷிகெர் தவான், யகொலி அபைாேம்
இ ந் தி ய  அ ணி யி ன்  ப த ொ ்ட க க 
ஆட்டககொரரொன ஷிகர் தவொன் 103 
�ந்துகண்ள சந்தித்து 75 ரன்கண்ள எடுத்து 
இறுதி வணர ஆட்டமிழககொைல் இருந்தது, 
இந்திய அணிககுஅதிக வலிணை 
தசர்த்தது. இந்த த�ொடடியில் 5000 ரொன்கள 

க்டந்த வீரர் என்ை ப�ருணைணய ஷிகர் 
தவொன் ப�ற்றுள்ளொர்.

விணரவொக 5 ஆயிரம ரன்கண்ளக க்டந்த 
இந்தியர்களில் 118 இன்னிஙஸ்களு்டன் 
2-ஆம இ்டத்ணதப் பிடித்தொர். 1 14 
இன்னிஙஸ்களு்டன் விரொட தகொலி 
முதலி்டத்தில் நீடிககிைொர்.

விணரவொக 5 ஆயிரம ரன்கண்ளக க்டந்த 
இ்டதுணக ஆட்டககொரர்களின் �டடியலில் 
பிணரயன் ைொரொ உ்டன் ஷிகர் தவன் 
முதலி்டத்ணதப் �கிர்ந்துபகொணடுள்ளொர்.

ஷிகர் தவொதனொடு தசர்ந்த வீரொட தகொலி 
ப�ொறுப்�ொக ஆடி 59 �ந்துகண்ள சந்தித்து 
45 ரன்கண்ள எடுத்து இந்திய அணியின் 
பவற்றிணய உறுதி பசயதொர்.

இந்தியாவுககு சாதகெமாகெ மாறிய 
ஆடுகெளம்
்டொஸ் பவன்று முதலில் த�டடிஙணக ததர்வு 
பசயத நியூசிைொந்து அணிககு ஆடுக்ளம 
அவர்கள எதிர்�ொர்த்த அ்ளவுககு சொதகைொக 
அணையவில்ணை.

தவக �ந்துவீசசுககு ஆடுக்ளம சொதகைொக 
இருககும என்று எதிர்�ொர்ககப்�ட்டது. 
ஆனொல், இந்தியொவின் சுழல் �ந்துவீசசு 
ப�ரிதும எடு�ட்டது.

கதன வில்லியமசன் எடுத்த அதிக�டச 64 
ரன்களுககு அடுத்து, அதிக�டச ரன்கத்ள 
தரொஸ் ப்டயைரின் 24 ரன்களதொன்.

ஆனொல், இரண்டொவதொக இந்திய அணி 
ஆடிய நிணையில், இந்த ஆடுக்ளம 
சொதகைொக அணைந்தது என்னைொம. 
நியூஸிைொந்தின் �ந்துவீசணச இந்திய 
அணியினர் எளிதொக அடித்து ஆடினர்.

அதனொல்தொன் 2 விகபகடடுகண்ள ைடடுதை 
இழந்து, 34.5 ஓவர்களில் நிர்ையிககப்�ட்ட 
ரன்கண்ள குவித்து இந்தியொ ைொப�ரும 
பவற்றி ப�ற்றுள்ளது.

இைஙணக அணி அவுஸ்திதரலியொவுககு 
எதிரொக 2 ப்டஸ்ட த�ொடடிகள பகொண்ட 
பதொ்டரில் விண்ளயொடுகிைது. 

அவஸ்திதரலியொ- இைஙணக அணிகள 
தைொதும முதல் ப்டஸ்ட த�ொடடி இன்று 
பிரிஸ்த�னில் பதொ்டஙகியது. நொைய 
சுழற்சிணய பவன்ை இைஙணக அணி 
முதலில் துடுப்ப�டுத்தொட்டத்ணத ததர்வு 
பசயதொர். 

இணத பதொ்டர்ந்து க்ளமிைஙகிய இைஙணக 
அணி அணனத்து விகபகடடுககண்ளயும 
இழந்து 144 ஓட்டஙகண்ள ப�ற்றுள்ளது.
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ைட்டகக்ளப்பின் வைகக முணைகளில் சிறு 
பதயவஙகள பிரதொன �ஙகு ப�றுகின்ைன. 
சிவன், திருைொல், முருகன், பிளண்ளயொர் 
த�ொன்ை ப�ருந்பதயவஙகளுககுரிய 
தகொயில்கள ஊர்கள ததொறும உள்ளன. 
அகதகொயில்களில் தினமும பூணசகள 
ந ண ்ட ப � று கி ன் ை ன .  எ னி னு ம 
ஆண டுக ப க ொரு மு ண ை  கு றி ப் பி ட ்ட 
தினஙகளிதை சிறு பதயவஙகளுக குரிய 
தகொயில்களில் பூணச நண்டப�றுகிைது.

 இப்பூணச "ச்டஙகு” என்ை ப�யரொல் 
அணழககப்�டுகிைது  ணவரவர் தகொயிற் 
ச்டஙகு, கணைகி அமைன் தகொயிற் ச்டஙகு 
என்ை பசொற் பிரதயொகஙகண்ள கவனிககுக. 
ஊர்கள ததொறும சிறு பதயவஙகளுககுரிய 
த கொயில்கள உள்ளன. கட்டப்�ட்ட 
தகொயில்கள இல்ைொது ஒரு குறிப்பிட்ட 
இ்டத்தில் சிறு பதயவ வைககத்ணத 
ஆணடுததொறும ந்டொத்தும ஊர்களும உணடு. 
இத்தணகய ஆணடுச ச்டஙகுகள அவ்வக 
கிரொைஙகளில் மிகப் பிரதொனைொனணவயொகக 
கணிககப்�டுகின்ைன. கிரொை ைககளின் 
வொழ்தவொடு பின்னிப் பிணைந்திருககின்ைன. 
அவர்களின் கைொசொரம, �ண�ொடு உ்ளவியல் 
பிரதி�லிப்புகக்ளொயுள்ளன. கிரொைத்தவரின் 
சமூக உறுதிப் �ொடண்டத் தருவனவொகவும 
இணவ உள்ளன.

ஒவ்பவொரு ஆணடும குறிப்பிட்டபதொரு 
தினத்தில் அகதகொவில் கதவு திைககப்�டடு  
5 அல்ைது 6   அல்ைது 7  நொடகள ச்டஙகு 
முடிந்த பின் தகொவிற் கதவு சொத்தப்�டும, 
பீன்னர் அடுத்த ஆணடுதொன்  அககதவு  
திை�டும. இந்த நொடகள அவ்வூரின் புனித  
நொடக்ளொகும. ைட்டகக்ளப்புப் �குதியில் 
ஏைத்தொழ ஐம�துககு தைற்�ட்ட சிறு 
பதயவஙகண்ள ைககள வழி�டினும மிகப் 
பிரதொனைொன சிறு பதயவஙக்ளொகக சிைதவ 
பகொள்ளப்�டுகின்ைன.
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ைட்டகக்ளப்பின் சொதி அணைப்பிணனப் 
பின்னணியொகக பகொணடு �ொர்ககுமத�ொது 
சிை பதயவஙகள சிை சொதியினருககுப் 
பிரதொன பதயவைொகக கொைப்�டுகின்ைன. 
குறிப்பிட்ட சொதியினருககுப் பிரதொன 
பதயவைொகக கொைப்�டும பதயவம 
தவதைொர் சொதியினரொல் வைஙகப்�டினும 
அது பிரதொனம குணைந்த பதயவைொகக 
கொைப்�டுகிைது.

பிரதொன பதயவத்திற்பகன அணைந்த 
தகொயிலில் அணைககப்�ட்ட சிறு சிறு 
�ந்தல்களில் பிரதொனம குணைந்த 
ஏணனய சிறு பதயவஙகளுககுப் பூணச 
நண்டப�றுகிைது. ஒவ்பவொரு சொதிககும 
ஒவ்பவொரு பிரதொன பதயவமுணடு. 
எனினும அப்பிரதொன பதயவத்து்டன் 
தவறு �ை பதயவஙகளுககுப் �ந்தலிடடு 
ஒரு தகொயிலிதைதய வணஙகும முணை 
இஙகு உணடு. ஆனொல் ப�ரிய தகொயிலும 
மூைஸ்தொனமும பிரதொன பதயவத்திற்தக 
உரியணவ. உதொரைைொக நரசிஙக 
ணவரவணரப் பிரதொன சிறு பதயவைொகக 
பகொண்ட நரசிஙக ணவரவ சுவொமி தகொயிலில் 
சிஙகனொதம, கஙகொததவி, கொத்தவரொயன், 
கொளி, ைொைொ, வதனைொர், ைொரியமைன், திரிசூை 
ணவரவன், வீர�த்திரன். கிரஹசொந்தி, 
ஐயனொர் த�ொன்ை சிறு பதயவஙகளுககுத் 
தனித்தனிப் �ந்தல்கள அணைககப்�டடு 

அவற்றிற்குப் பூணச நண்டப�றுவதுணடு.

கொளிணயப் பிரதொன பதயவைொகக 
பகொண்ட கொளி தகொயிலில் ைொரியமைன், 
த�சசியமைன், பிைத்தி சஙகிலி கொளி, 
வீர�த்திரன். வதனைொர், நரசிஙகம, அனுைொர், 
கஙகொததவி, திரிசூைணவரவர், ஆதி ணவர 
வர், ஆகிய பதயவஙகளுககு எனத் தனிப் 
�ந்தல்களுணடு.

க ண ை கி  அ ம ை ண ன ப்  பி ர த ொ ன 
பதயவைொகக பகொண்ட தகொயில்களில் 
ைொரியமைன், கொளியமைன். வீர�த்திரன், 
ஆதி ணவரவர் ஆகிய பதயவஙகளுககுத் 
த னி ப்  � ந் த ல் க ளு ண டு.  ப � ரி ய 
தமபிரொணனப் பிரதொன பதயவைொகக 
பகொண்ட தகொயில்களில் ைொரியமைன், 
கொத்தொன், நீைொதசொதயன், கம�கொைொடசி, 
�த்தினியமைொள, வதனைொர், கொத்டறி, 
த�யசசியமைன், அனுைொர், சிஙகனொத 
ணவரவர், பிரத்தியஙகிரிக கொளி, ஆகிய 
பதயவஙகளுககுப் �ந்தல்களுணடு.

சொதிகபகொரு பதயவமும வைகக 
முணைகளிற் சிற்சிை தவறு�ொடுகளும 
இருப்பினும தகொயில் அணைப்பு முணையிலும, 
�ந்தல்கண்ளக தகொயிணை ணையைொகக 
பகொணடு அணைககும முணையிலும, 
ச்டஙகுகண்ள நிகழ்த்திக கொடடுணகயில் 
ைககள தகொயிணைச சுற்றி வட்டைொக 
அைர்ந்திருந்து �ொர்ககும முணையிலும, 
ச்டஙகுகளில் ைககள �ஙகொ்ளரொகவும, 
�ொர்ண வயொ்ளரொக வும இ்டமப�றும 
வணகயிலும சகை சொதியினரி்டத்தும 
ஒ ற் று ண ை  க ொை ப் � டு வ து  இ ங கு 

அவதொனத்திற்குரியது.
ைட்டகக்ளப்பு தகொயில்கள கற்க்ளொல் 
கட்டப்�ட்டணை மிகப் பிற் கொைத்திைொகும. 
முன்பு ைரத்தடியில் �ந்தலிடடு வைஙகும 
வைகக முணைதய இருந்தது. பின்னொளில் 
�ை பதயவஙகளுககும �ந்தலிட்ட த�ொதத 

அணைப்பு முணை உருவொகியிருகக தவணடும. 
இன்றும ைட்டகக்ளப்பில் எல்ைொச சிறு 
பதயவஙகளுககும, கட்டப்�ட்ட தகொயில்கள 
உள்ளன என்ை கூைமுடியொது.இவற்றிற்பகனச 
சிறு சிறு �ந்தல்கத்ள சிை இ்டஙகளிலுணடு.

ப�ொரு்ளொதொர  �ைமும தகொவில்களும 
�ந்தல்களும
------------------------------------------------------------------
 �ந்தல்கள அணைககப்�ட்ட தகொயிைொக 
இருப்�தும, கற்க்ளொல் கட்டப்�ட்ட 
தகொயில்க்ளொக அணைவதும அவ்வச 
சொதியினரின் ப�ொரு்ளொதொரத் தன்ணைணயப் 
ப�ொறுத்ததொய உள்ளது. அததத�ொை 
புரொதனத் தன்ணை த�ைப்�டுவதும, 
நவீனத்துவஙகள புகுத்தப்�டுவதும கூ்ட 
அவ்வச சொதியினரின் ப�ொரு்ளொதொர 
வ ்ள ர் ச சி ,  வ ்ள ர் ச சி யி ன் ண ை ண ய ப் 
ப�ொறுத்தது. முன்ப�ொரு கொைத்தில்   தவ்டர், 
தவ்ட பவள்ளொ்ளர் த�ொன்ை மிகப் பின்தஙகிய 
குழுவினரின் தகொயில்கள ப�ரும�ொலும 
�ந்தல் நிணையிலிருந்தன.

அவர்கண்ளவி்ட சற்று வ்ளர்சசி ப�ற்ை 
�ணை  அடிககும  பதொழில் புரிதவொர், 
சைணவத் பதொழில் புரிதவொர் த�ொன்தைொரின் 
தகொயில்கள சிை இ்டஙகளில் ஒணையொல் 

தவயப்�ட்டனவொகவும சிை இ்டஙகளில் 
மூைஸ்தொனம ைொத்திரம கற்க்ளொல் 
க ட ்ட ப் � ட ்ட ன வ ொ க வு ம  இ ரு ந் த ன. 
அவர்கண்ளவி்ட ப�ொரு்ளொதொரத்தில் 
வ்ளர்சசியுற்ை சீவல்  பதொழிைொ்ளரின் 
தகொயில் ைண்ட�ஙகண்ளக பகொண்டதொய 
இருந்தது. ப�ொரு்ளொதொர �ைம ப�ற்ை 
ஏண னதயொரின் த கொயில் க ள க ல் 
ைதில்கத்ளொடு அணைந்திருந்ததணனக 
கொைமுடிந்தது.  இன்தைொ  அணனவரி்டமும  
ப�ொரு்ளொதொர  வசதியுணடு, தம வசதிகண்ள 
பவளிப்�டுத்தும  வணகயில் இன்று  அவரவர் 
ப�ொரு்ளொதொர வசதிககு ஏற்� தகொவில்களும  
வழி�ொடுகளும ைொறி விட்டன."

(பதொ்டரும)
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நைது சமூகத்தில் பவளிப்�ண்டயொக த�சக 
கூ்டொது என்று சிைவற்ணை கொைஙகொைைொக 
ஒதுககி ணவத்திருககிதைொம. அப்�டி ஒரு 
வி்டயத்ணதப் �ற்றித்தொன் இஙகு �ொர்கக 
த�ொகிதைொம. ப�ணகளுககு ஏற்�டும 
ைொதவி்டொய (menses) என்�து என்ன? 
அந்த குறிப்பிட்ட நொடகளில் ப�ணகண்ள 
தகொவிலுககு த�ொக கூ்டொது, பவளிதய 
த�ொக கூ்டொது என்பைல்ைொம கூறுவது 
ஏன்? இணவகண்ள தொன் இஙகு �ொர்ககப் 
த�ொகின்தைொம.

ைொதவி்டொய (menses) என்ைொல் என்ன?

Menstruation cycle அதொவது ஒரு ப�ணணின் 
உ்டலில் இரு�த்திபயடடு நொடகளுககு ஒரு 
முணை ஒரு கருத்தரிப்�தற்கொன முடண்ட 
உருவொகின்ைது. அந்த சையத்தில் ஒரு 
ஆணின் விந்து உளத்ள பசல்லும த�ொது 
அஙகு கருமுடண்ட உருவொகி அதில் ஒரு 
புதிய உயிர் உருவொகின்ைது. 
அந்த இரு�த்திபயடடு நொடகளில் ஒரு 
ஆணின் விந்து உளத்ள த�ொகொைல் இருககும 
�டசத்தில் ப�ணணின் உ்டலிலிருந்து அந்த 
கரு உருவொகககூடிய முடண்ட திரவைொக 
அதொவது இரத்தைொக பவளிதயறுகின்ைது. 
இரு�த்திபயடடு நொடகளில் அது ஒரு 
உயிரொக உருவொக தவணடும. அப்�டி 
உருவொகொவிட்டொல் அத்திரவம உ்டலில் 
இருப்�து உ்டலுககு தகடு; அதனொல் உ்டல் 
அணத பவளிதயற்றுகின்ைது. இணதத்தொன் 
ைொதவி்டொய (menses) என்கிதைொம 
இது 3-7 நொடகள வணர இருககும. அது 
ஒவ்பவொரு ப�ணகளின் உ்டல்நிணைணய 
ப�ொறுத்து தவறு�டும. 

அது ஆயிரத்து பதொள்ளொயிரத்து 
பதொணணூறுகளில் ஜீன்ஸ் அணியும 
ப�ணகண்ள டீ வி யில் ைடடுதை �ொர்த்த 
ஊர் . ஒவ்பவொரு ஊரிலும ஒரு சிை 
ப�ணகள ததவணத அந்தஸ்து்டன் 
இருப்�ொர்கள. அப்�டி ததவணத த�ொை 
அந்த ஊர் ண�யன்களின் ைனசில் 
இருந்தவள ைொைதி.

இரணடு அணைன்ைொருககு தஙகசசியொக 
பிைந்தவள என்ை பசல்ைம தவை.

�க க த் துத் பத ரு வில் வசிககும 

கந்ணதயொவின் ைகன்  தஜர்ைனியில் 
இருககிைொன். அவதனொடு ஊருககு 
வந்திருந்த அவனின் பரண்டொவது ைகள 
ஸ்ருதிதொன் ைொைதியின் ைனதிள அந்த 
ஆணசணய விணதத்தொள.

ஒருநொள ஸ்ருதி ஜீன்ஸ், டீ தசர்ட  
கருப்புககணைொடி த�ொடடுகபகொணடு 
பநஞ்ணச நிமிர்த்தி ந்டந்து த�ொனணதப் 
�ொர்த்தத�ொதுதொன், ப�ணகளும நிஜத்தில் 
இப்�டி கமபீரைொக 

துணிசசைொக ந்டந்து த�ொகைொம என்று 
அறிந்துபகொண்டொள ைொைதி.

அதுவணர ைொைதி அணிந்திருந்த உசச 
�டச நொகரிக உண்ட என்ைொல் �ொவொண்ட 
சடண்டதொன். அதிலும ஒரு �ொவொண்ட 
முழுஙகொல் அ்ளவுககு இருககு என்று 
அப்�ொவும அணைனும த�சியதுககு 
அப்புைம கணுககொலுககு தைல் �ொவொண்ட 
கூ்டப் த�ொட்டதில்ணை.

ஆனொலும ஸ்ருதிணயப் �ொர்த்த அந்தக 
கைத்தில் ைொைதியின் ைனதில் தொனும 
ஒரு முணையொவது ஜீன்ஸ் டீ தசர்ட 
த�ொடடுப்�ொர்த்துவி்ட தவணடும என்று 
உறுதிபயடுத்துவிட்டொள.

அந்தக கொைத்தில் ்டவுன் கண்டயில் 
கூ ்ட  ப � ணக ளு க க ொன  ஜீ ன்ஸ் 
வொஙகு வது க ஷ்்டம.  டீ  த சர்ட 

தவன்டுபைன்ைொல் வொஙகைொம. ஆனொல் 
ஸ்ருதி த�ொடடிருந்தது த�ொை கழுத்து 
இைககைொன டீ தசர்ட வொஙகுவது கஷ்்டம, 
வொஙகினொலும த�ொடுவணத கனவில் கூ்ட 
நிணனத்துப் �ொர்கக முடியொது.

ைொைதி தன் ஆணசணய ஒருநொள 
அமைொவி்டம பசொல்லிவிட்டொள...

'அமைொ'
'என்ன?'
'அன்று ஸ்ருதி அககொ த�ொடடுப்த�ொன 
உடுப்ண�ப் �ொர்த்தொயொ?'

மமம என்னதொன் பவளிநொடடிை 
இருந்தொலும, ஊருககு வந்த பிைகொவது 
பகொஞ்சம ஒழுககைொ உடுப்�த�ொடடுத் 
திரியைொதை

என்னதொன் பிள்ள வ்ளர்த்திருககொஙகத்ளொ? 
'
'ஏன் அமைொ அதுககு என்ன குணை, சுமைொ 
சினிைொ நடிணக ைொதிரி நல்ைொத்தொதன 
இருந்தொ'

'என்ன நல்ைொ? சுமைொ ஆமபிண்ளப் 
பிளண்ளகள ைொதிரி...'

'நீ த�ொமைொ, உனககு ஒன்றுதை பதரியொது. 
்டவுனுககுப் த�ொயப் �ொரு இப்� எல்ைொப் 
ப�ொணணுகளுதை இப்�டித்தொன் உடுப்புப் 
த�ொடுதுகள.

எனககும ஒருககொ ஜீன்ஸ் த�ொடடுப் �ொர்கக 
ஆணசயொ இருககுமைொ'

'உனககு விசர் பிடிசசிட்டொ பிள்ள, உன்்ட 
அணைன்ைொர் உன்ணன அடிசதச 
பகொல்லுவொனுகள.'

இது தவணைககொகொது........ஒதர வழி சின்ன 
அணைனின் ஜீன்ணஸயும தசர்டண்டயும 
ஒருககொ த�ொடடு கணைொடியில் 
�ொர்த்துகபகொள்ள தவணடியதுதொன்.

'இஙக �ொருமைொ',  

ைொைதி சின்ன அணைனின் ஜீன்ணஸப் 
த�ொடடு இருந்தொள. அந்த ஜீன்சின் 
ப�ரிய இடுப்ண� அவள த�ொடடிருந்த 
அணைனின் டீ தசர்ட ைணைத்திருந்தது.'

'மமம தகொைொளி ைொதிரி இருககு, சின்னவன் 
வொரதுககு முன்னதை கழடடி ணவ.'

அதுதொன் ைொைதி ஜீன்ஸ் த�ொடடு 
கண்டசியொய அவள அமைொ �ொர்த்த 
தருைம.

அவள இயககத்திை தசர்ந்த பிைகு 
ஒவ்பவொரு நொளும ஜீன்ஸ் த�ொடடு, 
தசர்டண்ட உளத்ள விடடு, ப�ல்ட கடடி 
ஸ்ருதிணய வி்ட கமபீரைொக இருந்தொலும 
அவள அமைொ அந்தகதகொைத்தில் 
அவண்ளப் �ொர்த்ததில்ணை.

இைககும த�ொது கூ்ட அவள ஜீன்ஸ்தொன் 
த�ொடடிருந்தொள. அவள இைந்த பின் 
இரொணுவம எடுத்து கசிந்த  த�ொடத்டொ 
ஒன்ணையும அவள அமைொ �ொர்த்திருந்தொள. 
அதில் அவள த�ொடடிருந்த ஜீன்ஸ் 
இருககவில்ணை.

rptr;re;jpud; rptQhdk;

இது ஒரு எதிர்ைணை ஆற்ைைொகும (Negative 
energy) .

இந்து ைதத்தில் ப�ணகண்ள ைொதவி்டொய 
(menses) நொடகளில் ஏன் தகொவிலுககு த�ொக 
கூ்டொது என்கிைொர்கள?

இது மூ்ட நமபிகணக என நமமில் �ைர் 
பசொல்கிதைொம. ஆனொல் இதன் உணணையொன 
வி்ளககத்ணத நொம �ொர்த்ததொம என்ைொல்,
இந்து ைதத்தில் ப�ரும�ொலும தகொவில்கள 
�ழணை வொயந்த கட்ட்டககணையொகும. 
தகொவில்களில் தநர்ைணை ஆற்ைல் 

(Positive energy) அதிகம உள்ளதொக 
பசொல்ைப்�டுகின்ைது. அதனொல் தொன் 
நொம தகொவிலில் இருககும த�ொது 
தநர்ைணையொன எணைஙகண்ள (Positive 
thinking) உைர்கிதைொம. தைலும அதனொல் 
தொன் தகொவிலுககுள பசல்லும த�ொது 
ஒருவித ைனநிமைதிணய அனு�விககிதைொம. 
ைொதவி்டொய (menses )  நொடகளில் 
ப�ணகளி்டம இருந்து எதிர்ைணை 
ஆற்ைல் பவளிதயறுவதொல் ஒரு ப�ண 
தகொவிலுககுள பசல்லும த�ொது அஙகுள்ள 
தநர்ைணை ஆற்ைைொனது (Positive energy) 
அந்த ப�ணணின் எதிர்ைணை ஆற்ைணை 
பவளிதயை வி்டொைல் தடுககககூடும, அப்�டி 
அது பவளிதயைொவிட்டொல் அது உ்டலிதைதய 
தஙகி அப்ப�ணணின் உ்டல்நிணை 
�ொதிப்�ண்டயும அதனொல் தொன் அந்த 
நொடகளில் தகொவிலுககு பசல்ை தவண்டொம 

என்ைொர்கள நொம முன்தனொர்கள. 
அது ைடடுைன்றி உருவொககப்�்ட தவணடிய 
ஒரு உயிர், "தொன்” கணைந்து எதிர்ைணை 
ஆற்ைைொக பவளிதயறுகின்ைது. ஆகதவ 
அந்த உயிருககு தகொவிலின் கர்�ககிரகத்தில் 
இருககும மூைவரின் தநர்ைணை ஆற்ைணை 
எதிர்கக கூடிய சகதி உள்ளது எனவும 
அவர்கள நமபியதொக ஆரொயசசி முடிவுகள 
பசொல்கின்ைன.
அது கொைப்த�ொககில் தீடடு  என திரிவண்டந்த 
கருத்தொக ைொறிவிட்டது.

ைொதவி்டொய (menses) நொடகளில் பவளிதய 
எஙகும பசல்ைொைல் வீடடிதைதய இருகக 
தவணடும என்ை நம முன்தனொர்களின் 
கூற்றின் அர்த்தம என்ன?

அந்த கொைஙகளில் நைது ைற்றும இந்தியொ 
த�ொன்ை நொடுகளில்  சமூகத்து ப�ணகள 
வயல் ைற்றும கொடுகளில் பசன்று 
தவணை பசயதொர்கள. ப�ொதுவொக கொடடு 
விைஙகுகளுககு தைொப்� சகதி அதிகம. ஒரு 
கிதைொ மீற்ைர் பதொணைவிற்கு அப்�ொலும 
அணவ இரத்த வொண்டணய தைொப்�ம பிடித்து 
விடும. 

அந்த நொடகளில் ஒரு ப�ண அப்�டி 
பவளிதய பசன்ைொல் அவள உ்டலிலிருந்து 
பவளிதயறும இரத்தத்தின் வொண்டணய 
மிருகஙகள தைொப்�ம பிடித்து விட்டொல்,  
அந்த மிருகஙக்ளொல் அவளுககும அவண்ள 
சுற்றி இருப்�வர்களுககும ஆ�த்து. அதனொல் 
தொன் அந்த வீடடுககுள்ளதய இருகக 
தவணடும என்ைொர்கள. 
ப�ரும�ொைொன வீடுகளில் இன்றும 
ைொதவி்டொய (menses) நொடகளில் ப�ணகண்ள 
சணையல் பசயவது ைற்றும வீடடு தவணைகள 
பசயவது த�ொன்ைவற்ணை பசயய தவண்டொம 
என்கிைொர்கள. அது தீடடு என்று அவர்கண்ள 
ஒதுககி ணவப்�தொக நொம பசொல்கிதைொம. 
ஆனொல் உணணையில் அதன் அர்த்தம 
அதுவல்ை.
ப�ணகள தம வொழ்நொள முழுவதும 
யொதரொ ஒருவணர �ரொைரித்து கவனித்துக 
பகொளளும தவணைணய பசயது பகொணத்ட 
இருககிைொர்கள. ஆகதவ ஒரு ைொதத்தில் 
அந்த 7 நொடக்ளொவது அவர்கள ஓயவொக 
இருகக தவணடும. அத்து்டன் அவர்களின் 
உ்டலிலிருந்து சகதி பவளிதயறுவதொல் 
அவர்களுககு ஓயவு அவசியம. இந்த 
கொரைஙகளுககொக தொன் நம முன்தனொர்கள 
ைொதவி்டொய (menses) நொடகளில் ப�ணகள 
வீ ட டு  த வ ண ை க ண ்ள  ப ச ய வ ண த 
தவிர்த்தொர்கள.

ைதஙகளும விஞ்ஞொனமும அடிப்�ண்டயில் 
ஒதர கருத்ணதத்தொன் பசொல்கின்ைன. 
அணத தைதைொட்டைொக �ொர்ககும த�ொது 
சிை கருத்துககள மூ்ட நமபிகணக த�ொல் 
ததொன்றும. அவற்றின் ஆழ்ந்த அர்த்தஙகண்ள 
நொம பதரிந்து பகொளவது நல்ைது. 
ப�ரும�ொலும நம முன்தனொர்கள 
பசொல்லி ணவத் த கரு த் துக களும 
கடடுப்�ொடுகளும இன்ணைய கொைத்திற்கு 
ப�ொருந்துவதில்ணைதொன்.

rfp
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(ைட/நிரு�ர் திருவரஙகன்)
ைணமுணன வ்டககு தகொடண்டமுணன கிரொைதசணவயொ்ளர் ஜயந்தனின் வழி 
ந்டத்தலில் 12.01.2019 விஸ்வகர்ை கைொசொர ைண்ட�த்தில் ப�ொதுக கூட்டம நண்டப�ற்ைது. 
அதில் பின் வருதவொர் ந்டப்பு வரு்ட ந்டத்துனர்க்ளொக  பதரிவு பசயயப்�ட்டனர்.                                                                                                                               
தணைவர் சி.சிவலிஙகம

 - உ�தணைவர் இ.கிருஸ்ைமூர்த்தி
 - பசயைொ்ளர் பூ.சத்திதவல்
 - உ�பசயைொ்ளர் திருைதி.விஜயகுைொரி இரடைரொஜொ
 - ப�ொரு்ளொ்ளர் இரொ.தவரொஜொ
 - ஆகிதயொரு்டன் தவ.இரொைநொதன்
 - சரவை�வ சதொசிவம
 - கி.சன்முகலிஙகம
 - தஜ.பி.பசல்ைர்
 - திருைதி.தஜ.ஈ.�ொர்த்ைட
 - ந.பிர�ொகரன்
 - திருைதி.அ.இரடைகைைொஜினி
 -  ஆகிய ஏழு நிர்வொக உறுப்பினர்களும பதரிவு பசயயப்�ட்டனர்.

கிழககில் தமிழ், முஸ்லிம சமூகஙகள ைத்தியில் நல்லுைணவ மீ்ளக கடடிபயழுப்பும 
குறுந்திணரப்�்டஙகண்ள இ்ளம தணைமுணையினரின் �ஙகளிப்பு்டன் உருவொககும 
பசயற்திட்டம ஒன்ணை சிைகுநுனி கணை,  ஊ்டக ணையம முன்பனடுககவுள்ளது.

இதற்பகன ைட்டகக்ளப்பில் நண்டப�ைவுள்ள முழுணையொன திணரப்�்டப் �யிற்சிப் 
�ட்டணையில் இணைந்து பகொள்ள விருமபுதவொர் திணரப்�்டத்துணையில் தைது 
ஈடு�ொடண்ட பவளிப்�டுத்தும வி�ரஙகளு்டன் எதிர்வரும 31.01.2019ககு முன் 
விணைப்பிககைொம.

இப்�யிற்சிப் �ட்டணையில் உரிய ஆற்ைணை பவளிப்�டுத்துதவொர் சகை பதொழிநுட� 
வ்ளஙகளு்டன் குறுந்திணரப்�்டம ஒன்ணை எழுதி இயககும வொயப்ண�ப் ப�றுவொர்கள 
என்�து குறிப்பி்டத்தககது.

பதொ்டர்புகளுககு: Sirahununi Centre for Arts and Media, W29/9, A.L.S. Mawatha, New 
Kattankudy -06.

0764 475 375, fb/ sirahununi, sirahununi@gmail.com
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அடிப்�ண்டயொக ணவத் து எப்�டித் 
ததொன்றுகின்ைன என்�து விரிவொக 
ஆரொயப்�டுகின்ைது. 'பதொல்ப�ொரு்ளொயவில் 
கொைப்�்டொததும வரைொற்றுச சொன்றுகளில் 
திரி�ண்டந்து அல்ைது புைககணிககப்�டடுக 
க ொை ப் � டு வ து ை ொ ன  ப ை ொ ழி யி ய ற் 
பசயதிகண்ள இ்டப்ப�யர்கள முழுணையொகத் 
தருகின்ைன', 'வரைொறு பைௌனைொகும த�ொது 
இ்டப்ப�யர்கள வொயதிைந்து த�சககூடும' 
முதைொன சிைப்�ொன தைற்தகொளகளு்டன் 
இவ்வத்தியொயம விறுவிறுப்�ொக நகர்கிைது.

இரண்டொவது அத்தியொயைொன 'சமைொந்துணை', 
�ணண்டய கிழககிைஙணக வரைொற்றிலும, 
வொணி� உைகிலும அது ப�ற்றிருந்த 
முககியத்துவத்ணதக தகொடிடடுக கொடடிய�டி 
ஆரம�ைொகிைது. சன்னொதிபுர ரொசன் 
(ஜனநொதபுரம – இன்ணைய ப�ொைனறுணவ) 
கொைத்ணதச தசர்ந்ததொகச பசொல்ைப்�டும 
'கலியொைசபசப்பு' எனும கவிப்�ொ்டல், 
அதன் ஆரம�த்தில் அைர்ந்து ஆர்வத்ணதக 
கூடடுகிைது.

சமைொந்துணை நொைவியல் எனும அடுத்த 
�குதியில், அதன் பசொற்பிைப்த�ொடு 
இணைககப்�டும, சம�ொ, பசமைண, சொைொன், 
சமைொன்கொரர், சம�ொன் ஆகிய பசொற்கள 
விரிவொக ஆரொயகின்ைது. ைட்டகக்ளப்பு 
ைொன்மியத்தின்�டி, �ணழய ைட்டகக்ளப்பு 
நகர், வொவியின் பதன் அந்தத்திலிருந்தது 
என்�து சுடடிககொட்டப்�டடு, அதற்கு, 
இ ன் று ம  ச ம ை ொ ந் து ண ை யி லு ள ்ள 
'ைட்டகக்ளப்புத்தரணவ' எனும கிரொை தசவகர் 
பிரிவும தவறு �ை வரைொற்ைொவைஙகளும 
சொன்று கொட்டப்�டுகின்ைன.

அடுத்து, சமைொந்துணையிலுள்ள 'துணை' 
என்�து, இன்று சமைொந்துணையின் வ்டகதக 
உள்ள 'அல்ணை' எனும க்ளப்புப் �குதி 
தொன் என்�து, புவியியல் சொன்றுகளின் 
மூ ை ம  இ ன ங க ொ ட ்ட ப் � டு கி ன் ை து . 
சமைொந்துணையின் த�ொககுவரத்து ைற்றும 
வணிக முககியத்துவத்ணத நிரூபிகக 
வீரமுணன சிந்தொத்திணரப் பிளண்ளயொர் 
ஆையம, சமைொந்துணை ப�ரிய �ளளிவொசல் 
என்�ன சொர்ந்த பதொன்ைஙகள வரைொற்றுப் 
�ொர்ணவயில் எடுத்தொ்ளப்�டுகின்ைன. கூ்டதவ, 
இைஙணக வரைொற்றில் தவிர்ககமுடியொத 
இ்டமப�ற்ை பிலிப்�ஸ் �ொல்டியஸ், டி ஒயலி, 
ஸ்பில்த�ர்கன், ஆர்.எல்.புதரொகியர், பதொைமி  
உளளிட்ட  ஐதரொப்பியப் �யணிகள ைற்றும 
வரைொற்ைொசிரியர்களின் குறிப்புகளில் 
சமைொந் துணை இ்டமப�ற்றுள்ளணை 
சிந்தணனககு விருந்தொக அணைகின்ைது.

இனி, சம�ொ, பசமைண, சொைொன், சமைொன் 
முதலிய ப�யர்கள எவ்வொறு சமைொந்துணை 
என்ை ப�யதரொடு ப�ொருந்திப்த�ொகின்ைன 
என்�து தர்ககபூர்வைொக ஆரொயப்�டடு, 
சமைொன் என்ை கந்ததொனிய பைொழிப் 
ப�யதர ப�ொருத்தைொனது என்�து 
ஆதொரபூர்வைொக நிரூபிககப்�டுகின்ைது. இந்த 
நிரூ�ைத்துககொக �யன்�டடுள்ள பிைபைொழி 
ஆவைஙகள, இணைககப்�டடுள்ள 
�்டஙகள, தரப்�டடுள்ள சொன்றுகண்ளக 
கொைககொை நைககும வியப்பில் விழிகள 

விரிகின்ைன. 

அ தி ல்  கு றி ப் பி ்ட த் த க க  ஒ ன் று , 
கிழககிைஙணககதக சிைப்�ொன குடிவழிப் 
�ொரம�ரியத்ணத இன்றும கடடிககொககும ைண 
சமைொந்துணை. இஸ்ைொமியக கிரொைஙகளிதை 
அதிக்ளவு குடிகண்ளக பகொண்ட ஊரொன 
சமைொந்துணையில், 'சமைொதனொடடிகுடி' என்ை 
குடிணய இன்று அவதொனிககமுடியவில்ணை 
என்ை குறிப்பும, 'இன்ணைய தசர் முஹமைது 
குடியின் �ணழய ப�யர் சமைொதனொடடிகுடி' 
என்�ணத  நூைொசிரியர் விவரிககும �ொஙகும, 
அவரது ஆயவுத்திைனுககு ஆதொரைொக 
சுடடிககொட்டப் த�ொதுைொன ஒரு சொன்று.

பி ன் னி ண ை ப் பு க ள  வ ர ை ொ ற் று 
ஆயவொ்ளர்களுககும கிழககிைஙணகப் 
�ண�ொடடு விருமபிகளுககும அற்புதைொன 
விருந்தொக அணையககூடியணவ. ஓவ் 
பகடத்ட எனும ்டொனிஷ் �யணியின் 
சமைொந்துணையூ்டொன கணடிப்�யை 
வணர�்டம, சமைொந்துணை முஸ்லிமகள 
ை த் தி யி ல்  இ ன் று ள ்ள  கு டி க ள , 
சமைொந்துணையின் கொைவரிணசப்�டுத்திய 
ப�யர் அட்டவணை, கவி முதலிய கிரொமிய 
இைககியஙகளில் சமைொந்துணையின் ப�யர், 
அஙகுள்ள ஏணனய இ்டப்ப�யர்கள என்�ன  
ைொனு்டவியைொ்ளரும சமூகவியைொ்ளரும 
தைலும தைலும மூழ்கி முத்பதடுககககூடிய 
க்டல்.

பதொ்டககத்திதைதய கூறியது த�ொை, 
ஒரு ஆயவு, �ககசசொர்பின்ணை - 
பதொன்ைஙகண்ள �குப்�ொயவுககுட�டுத்தல் 
-   கொைவரிணசப்�டுத் தல் என்ை 
நி�ந்தணனகண்ளப் பூர்த்தி பசயயும த�ொது, 
அது கூறும வரைொறு முழுணையொனது, 
குணைகத்ளதும அற்ைது என்று உறுதியொகச 
ப ச ொ ல் ை ை ொ ம .  அ ந் த  வி த த் தி ல் 
சமைொந்துணையின் இ்டப்ப�யணர �ல்தவறு 
சொன்றுகள மூைம உறுதிப்�டுத்தும 
இசசிறுநூல்  ஆயவுைகில் தனகபகன 
ஓரி்டத்ணத தகக ணவத்துகபகொளகிைது. 
அணத மிக இ்ளமவயதிதைதய எழுதிச 
சொதித்ததன் மூைம நண�ர் சொககீர் 
எதிர்கொை வரைொற்றுைகில் தனகபகனக 
கொத்திருககும இன்றியணையொ இ்டத்ணதயும 
சுடடிககொடடுகிைொர். இணதப் பின்�ற்றி, 
சமைொந்துணை ைொத்திரைன்றி இைஙணக 
பதொ்டர்�ொன, இைஙணக முஸ்லீமகள 
பதொ்டர்�ொன, விரிவொன வரைொற்று நூல்கள 
எழ தவணடும. ஆசிரியரும அதில் 
தன் �ஙகளிப்ண�த் பதொ்டரதவணடும. 
அ்ளவற்ை அரு்ளொ்ளன், நிகரற்ை அன்�ொ்ளன் 
அப்ப�ருஞ்பசயணை இயற்றுவதில் 
அவருககுத் துணையிருககடடும.

நூல்: சமைொந்துணை - ப�யர் வரைொறு
ஆசிரியர்: எம.ஐ.எம.சொககீர்
பவளியீடு: சமைொந்துணை வொழும கணை 
இைககிய வட்டம

வொசிகக: நூைகம வணைத்த்ளம
 (https://tinyurl.com/SaakirSammanthurai)

பசன்று சந்திப்�ணததய வழககைொக 
பகொணடிருந்தொர். இது தமிழ் ததசியக 
கூட்டணைப்பு �ொரொளுைன்ை குழுவிலும 
ப�ொதுக குழுவிலும �ை சர்சணசகண்ள 
ஏற்�டுத்தியிருந்தது. 

தமிழ் ததசியக கூட்டணைப்பு நொ்டொளுைன்ை 
குழுவுகதகொ அல்ைது தமிழ் ததசியக 
கூட்டணைப்பின் ப�ொதுககுழுவுகதகொ 
பதரியொைல் சம�ந்தன் அவர்கள ைகிந்த 
ரொச�கசணவ சந்திகக கூ்டொது என்றும 
ைகிந்த ரொச�கசணவதயொ அல்ைது அரச 

தரப்ண�தயொ சந்தித்தொல் சந்தித்ததன் 
தநொககம என்ன வி்டயம த�சப்�ட்டது 
என்ை வி்டயஙகண்ள பதரியப்�டுத்த 
தவணடும என ஏணனய உறுப்பினர்கள 
வலியுறுத்தி வந்த த�ொதிலும சம�ந்தன் 
அ வ ர்க ள  ை கி ந் த  ர ொச � க ச ண வ 
அடிககடி சந்தித்தொர். சந்தித்துப் த�சிய 
வி்டயஙகண்ள ஏணனய உறுப்பினர்களுககு 
பவளிப்�டுத்தியது கிண்டயொது.

த�ொரினொல் �ொதிககப்�ட்ட கிழககு 
ைொகொை தமிழ் பிரததச அபிவிருத்திககு 
கிண்டத்திருககும ஒரு அரிய சந்தர்ப்�ம 
தொன் வ்டககு, கிழககு அபிவிருத்தி 

பசயைணியொகும. 

இதன் ஆயுள கொைம ஒரு வரு்டத்திற்கு 
தைல் நீடிககொது.

 இந்நிணையில் துரிதைொகவும சிைப்�ொகவும 
பசயல்�்ட தவணடிய ப�ொறுப்பு வ்டககு, 
கிழககு அபிவிருத்தி பசயைணிககு 
உரியதொகும. இந்தப் �ணிககு கிழககு 
இணைப்�ொ்ளரொக ப�ொருத்தைொன 
ஒருவர் நியமிககப்�்டொணை கிழககின் 
அபிவிருத்திககு ப�ரும பின்னண்டவு 
என்தை �ைரொலும விைர்சிககப்�டுகின்ைது.

எவ்வொறிருப்பினும 3 வரு்டத்திற்கும குணைந்த தசணவக கொைத்ணதக 
பகொண்ட  ஆசிரியர் தசணவணயச தசர்ந்த க்டணை நிணைதவற்று அதி�ர்கள 
உள்ள�ொ்டசொணைகளுககு தரப்�டுத்தப்�ட்ட அதி�ர்கண்ள நியமிப்�தில் 
தண்டயில்ணை. 

இதததவண்ள 1ஏபிசி ைற்றும 1சி �ொ்டசொணைகளுககொன  அதி�ர் 
விணைப்�ஙகண்ளகல்விச பசயைொ்ளருககும வணக 2 �ொ்டசொணைககொன 
விணைப்�ஙகண்ளைொகொைக கல்விப்�ணிப்�ொ்ளருககும வணக 3 
�ொ்டசொணைகளுககொன விணைப்�ஙகள வையக கல்விப் �ணிப்�ொ்ளருககும 
அனுப்பிணவகக ந்டவடிகணக தைற்பகொளளுைொறும
தகடடுள்ளொர்.
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