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்காட்டு யாவை்களின அட்்ட்காசத்து்டன 
ம ட் ்ட க ்க ள ப் பு  வ ம ற் கு  ்க ல் வி 
ேலயத்திற்குட்்பட்்ட நாற்்பதுேட்வ்ட 
விபுலாைந ே வித் தியாலயத் தின 
இல்லமமயேல்லுைர் விவளயாட்டுப் 
வ்பாட்டி ்க்டநே (30) புேனகிழவம 
வி வ ள ய ா ட் டு  வ ம ே ா ை த் தி ல் 
இ்டம்ம்பற்்றது.

இ ல் ல  வி வ ள ய ா ட் டு ப் வ ்ப ா ட் டி 
ஆரம்பிப்்பேற்கு முனைோ்க, ்காட்டு 
யாவை்கள் விவளயாட்டு வமோைத்தில் 
நி ன று ம ்க ா ண் டி ரு ந ே வ ம யு ம் 
குறிப்பி்டத்ேக்கது. குறித்ே பிரவேசத்தில் 
்காட்டு யாவை்களின மோல்வல 
அதி்கரித்துள்ளது்டன, ்பா்டசாவலயின 
சுற்றுவேலி்கவள உவ்டககின்றவம, 

  --- அமிர்ேசன ---
ஒன்பது மா்காண சவ்ப்களுககுமாை 
வ ேர்ேல்்கவள ந்டத் ே இணக்கம் 
ஏற்்பட்டுள்ள நிவலயில் பிரேமர் ரணில் 
விக்கரமசிங்க, நா்டாளுமன்றத்தில் அங்கம் 
ேகிககும் ச்கல அரசியல் ்கட்சி்களின 
ேவலேர்்கவளயும் அடுத்ே ோரம் 
சநதிக்கவுள்ளார்.

ஒன்பது மா்காண சவ்ப்களுககுமாை 
வ ே ர் ே ல் ்க வ ள  ஒ வ ர ந ா ளி ல் 
ந்டத்துேேற்்காை இணக்கத்வேப் ம்பறும் 
வநாககில் அவைத்து ்கட்சி்களின 
ே வ ல ேர்்க வ ள பிரேமர்  ரணில் 
விககிரமசிங்க சநதிக்கவுள்ளோ்க ஐககிய 
வேசியக ்கட்சி உறுப்பிைர், அவமசசர் ்கபீர் 
ஹாசிம் மேரிவித்துள்ளார்.
அத்து்டன ்பவழய வேர்ேல் முவ்றப்்படி 

்பயிர்்களுககு வசேம் விவளவிககின்றவம, 
மனிேர்்கவள ோககுகின்றவம வ்பான்ற 
மசயற்்பாடு்களிலும் ்காட்டு யாவை்கள் 
ஈடு்பட்டு ேருகின்றை. அண்வமயில் 
்பா்டசாவலயின முனைால் உள்ள 
வீம்டானறில் நினறும்காண்டிருநே 
பிள்வளவய ்பா்டசாவல வநரத்தில் 
்காட்டு யாவை ோககிய சம்்பேமும் இ்டம் 
ம்பற்றிருநேவமயும் குறிப்பி்டத்ேக்கது.
்காட்டு யாவை்களின மோல்வல்கவளயும் 
எதிர்ம்காண்டு இஙகுள்ள மாணேர்்கள் 
்கற்்றவல மோ்டரவேண்டிய துர்ப்்பாககிய 
நிவல உள்ளது.

வித்தியாலயத்தின அதி்பர் மச.்பரா 
ேவலவமயில் நவ்டம்பற்்ற நி்கழ்வில், 
ஒலிம்பிகதீ்பம் ஏற்்றல், சத்தியப்பிரமாணம், 
அணிநவ்ட மரியாவே, அஞசல், குறுநதூர 
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மா்காண சவ்பத் வ ேர்ேல்்கவள 
ந்டத்துேது குறித்தும் ்கட்சித் ேவலேர்்கள் 
சநதிப்பில் ்கலநதுவரயா்டப்்படும் எைவும் 
அேர் வியாழககிழவம ம்காழும்பில் 
மசயதியாளர்்களி்டம் மேரிவித்துள்ளார்.

அவேவேவள, முேலில் மா்காண 
சவ்பத் வேர்ேல்்கவள ந்டத்துேேற்கு 
மகிநே ராஜ்பகச ேரப்பும் இணக்கம் 
மேரிவித்துள்ளது. எனினும் ்பவழய 
வேர்ேல் முவ்றப்்படி வேர்ேல்்கவள 
ந்டத்துோைால் அது மோ்டர்்பா்க 
நா்டாளுமன்றத்தில் சி்றப்புப் பிவரரவண 
ஒனவ்ற சமர்ப்பித்து அஙகீ்காரம் 
ம்ப்றப்்ப்ட வேண்டும் எை மகிநே ேரப்பு 
உறுப்பிைர்்கள் வயாசவை ஒனவ்ற 
முனவேத்துள்ளைர்.
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மசங்கலடி வ்பாே்கர் 
வீ தி ,  ்ப வ ழ ய 
ஊர் சநதியில், 
ேலது ்பக்கத்தில் 
வீட்டு்டன உள்ள 34 

வ்பர்சசஸ் ேளவு விற்்பவைககு 
உள்ளது.

மோ்டர்பு : 0767793747
்க. சிறீ்பஞசாட்சரம்

இல. 18, புனிே வமக்கல் வீதி,
மட்்டக்களப்பு

 கிரான பிரவேச மசயலாளர் பிரிவின 
எல்வலக கிராமமாை ே்டமுவை 
மீராண்்டவில் ்காட்டுப் ்பகுதியில் 
விற்்பவைக்கா்க ்களஞசியப்்படுத்தி 
மவ்றத்து வேக்கப்்பட்்ட, ம்பறுமதி 
ோயநே, 74 ்காட்டு மரத் துண்டு்கவள ோம் 
வ்கப்்பற்றியுள்ளோ்க ோவழசவசவை 
ம்பாலிஸ் நிவலய ம்பாறுப்்பதி்காரி 
ேைஞசய ம்பரமுை மேரிவித்ோர்.

புேனகிழவம அதி்காவல (30) ேமககு 
கிவ்டத்ே இர்கசிய ே்கேவலயடுத்வே ேமது 
ேவலவமயிலாை ம்பாலிஸ் அதி்காரி்கள் 
குறித்ே இ்டத்திற்கு மசனறு அேற்றிவை 
வ்கப்்பற்றியுள்ளோ்க அேர் மேரிவித்ோர்.

இேன ம்பறுமதி சுமார் 20 லட்சமாகும் 
என்றார் அேர். முதிவர, ்பாவல,வேககு 
வ்பான்ற ம்பறுமதியாை மரத் துண்டு்கவள 
இவோறு வ்கப்்பற்்றப்்பட்டுள்ளை. 
இேனவ்பாது சநவே்க ந்பர்்கள் எேரும் 
வ்கது மசயயப்்ப்டவில்வலமயைவும் இது 
மோ்டர்்பா்க வமலதி்க விசாரவண்கவள 
ோம் முனமைடுத்துள்ளோ்கவும் அேர் 
வமலும் மேரிவித்ோர்.            (ருத்ரா)

    (ருத்ரா)
மட்்டக்களப்பு ோ்கவர பிரவேசத்தில் ்கனிம 
மண் அ்கழ்வுத்  மோழிற்சாவல அவமககும் 
திட்்டத்திவை நிறுத்துமாறு ேலியுறுத்தி 
்க்டநே  புேனகிழவம ்காவல(30) பிரவேச 
மக்கள்  ோ்கவர பிரவேச மசயல்கத்திற்கு 
முன்பா்க வீதியில் ்க ேையீர்ப்பு 
வ்பாராட்்டத்தில் ஈடு்பட்்டைர். ்கதிரமேளி 
பிரவேச ம்பாதுமக்கள் மற்றும் சமூ்க 
அவமப்புக்களால் இநேக ்கேையீர்ப்பு 
வ்பாராட்்டம் வமற்ம்காள்ளப்்பட்்டது.

மக்கள் மசறிநது ோழும் பிரவேசங்களாை 
்பால்வசவை ே்டககு மோ்டக்கம் 
மேரு்கல் ேவரயாை ்கதிரமேளி, புதூர், 
புசசாகவ்கணி ஆகிய கிராமங்கவள 
உள்ள்டககியோ்க ்கனிமங்கள் நிவ்றநே 
மணல் அ்கழ்வு மற்றும் மோழிற்சாவல 
அவமககும் ஆரம்்ப வேவல்கள் 
அண்வமயில் வமற்ம்காள்ளப்்பட்டு 
ேருேோ்கவும் மக்கள் மேரிவிககின்றைர்.
இது மோ்டர்்பா்க ேமககு எநே விேமாை 
மேளிவூட்்டல்்களும் இல்வலமயனறும். 
இவ மோழிற்சாவல அவமப்்பேைால் 
சூழல்்பாதிப்பு, ம்பௌதீ்க சூழலாை  
நீர்ச சூழல், நிலச சூழல், ேளிச சூழல், 
்பாதிப்்பவ்டேோ்கவும், ்க்டல் ேளம் 
்பாதிப்்பவ்டயும் எனறும் நிலத்ேடி நீர் 
்பாதிப்பிற்குள்ளாகி எமது எதிர்்கால 
சநேதியிைரின ோழ்கவ்க ்பாதிப்்பவ்டயும் 
எனறும் மக்கள் மேரிவிககின்றைர்.

கிழககு மா்காணப் ம்பாதுசவசவே்கள் 
ஆவணககுழுவின ேவலேரா்க கிழககுப் 
்பல்்கவலக ்கழ்க த் தின முனைாள் 
துவணவேநேர் ே .  மஜயசிங்கம் 
நியமிக்கப்்பட்டுள்ளார்.

இநே நியமைத்வே கிழககு மா்காண 
ஆளுநர் எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லாஹ் 
ேழஙகியுள்ளார்.

இதுேவர கிழககுப் ்பல்்கவலக்கழ்கத்தின 
துவணவேநேரா்க தி்கழ்நே மஜயசிங்கம் 
அேர்்கள் மட்்டக்களப்பு மசங்கலடிவய 
வசர்நேேராோர்.

இேர் ஒரு ோேரவியல் சிவரஸ்்ட 
வி ரி வு வ ர ய ா ள ர்  எ ன ்ப து ம் 
குறிப்பி்டத்ேக்கது.

மட்்டக ்க ளப்பு -  ஆ றுமு்க த் ோன 
குடியிருப்பு பிரவேசத்தில் புேனகிழவம 
்காவல இ்டம்ம்பற்்ற ோ்கை வி்பத்தில் 
மட்்டக்களப்பு ்கல்வியியல் ்கல்லூரியின 
விரிவுவரயாளர் ஒருேர் ஸ்ேலத்திவலவய 
உயிரிழநதுள்ளார்.

வமாட்்டார் வசககிளு்டன ேனியார் 
பிரயாணி்கள் ்பஸ்ேண்டி வமாதி வி்பத்து 
இ்டம்ம்பற்றுள்ளது. ்பஸ் ேண்டியின 
சாரதி ஏ்றாவூர்ப் ம்பாலிஸ் நிவலயத்தில் 
சரணவ்டநதுள்ளார்.
மட்்டக்களப்பு - மசங்கலடிவயச வசர்நே 
ஒரு பிள்வளயின ேநவேயாை 50 
ேயதுவ்டய ்கநேககுட்டி வ்காமவளஸ்ேரன 
எ ன ்ப ே வ ர  உ யி ரி ழ ந து ள் ள ே ா ்க 
அ வ ்ட ய ா ள ங ்க ா ண ப் ்ப ட் டு ள் ள து . 
க்கவரப்்பற்றிலிருநது திருவ்காணமவல 
வநாக கிச மசனறும்காண்டிருந ே 
ேனியார் ்பஸ் ேண்டி முசசக்கர 
ேண்டிமயானவ்ற முநதிசமசன்றவ்பாது 
எதிவர ேநே வமாட்்டார் வசககிளு்டன 
வ ம ா து யு ள் ள து .  இ ச ச ம் ்ப ே ம் 
இ்டம்ம்பற்்றவம அருகிலிருநே ேர்த்ே்க 
நிவலயத்தில் ம்பாருத்ேப்்பட்டிருநே 
்கண்்காணிப்பு  ம்கமராவில் ்காவல 
7.1 5  மணிககு ்பதிோகியுள்ளோ்க 
ஏ்றாவூர்ப் ம்பாலிஸார் மேரிவித்ேைர். 
ரணமவ்டநேேரது உ்டற்்பா்கங்கள் 
சிேறியுள்ளை. ச்டலம் உ்டல்கூறு 
்பரிவசாேவைக்கா்க மட்்டக்களப்பு 
வ ்ப ா ே ை ா  வ ே த் தி ய ச ா வ ல யி ல் 
ஒப்்பவ்டக்கப்்பட்டுள்ளது.
ஏ்றாவூர்ப் ம்பாலிஸார் இசசம்்பேம் 
கு றி த் ே  வி ச ா ர வ ண ்க வ ள 
வமற்ம்காண்டுேருகின்றைர்.

்பவ்டப்புழுவேக ்கட்டுப்்படுத்துேேற்கு 
அமமரிக்காவிலிருநது வேரஸ் நுண்ணுயிர் 
ேருவிக்கப்்பட்டுள்ளோ்க விேசாயத் 
திவணக்களம் அறிவித்துள்ளது. 

இநே வேரவஸப் ்பயன்படுத்தும் ்பரீட்சார்த்ே 
முயற்சி மேற்றி ம்பறும் ்பட்சத்தில், அேவை 
்பவ்டப்புழுவேக ்கட்டுப்்படுத்துேேற்கு 
்பயன்படுத்ேப் வ்பாேோ்க ோேரவியல் ஆயவு 
மற்றும் அபிவிருத்தி நிறுேைத்தின பிரோை 
கு்டம்பி விஞ்ானி எஸ்.எஸ்.மேலி்கமவ்க 
மேரிவித்ோர்.

லண்்டன ோழ் மட்்டக்களப்பு வேத்தியசாவல 
நண்்பர்்கள் அவமப்பிைால், ேறிய 
குடும்்பங்கவளச வசர்நே 130 வ்பருககு இலேச 
்கண் சத்திர சிகிசவச்கள் ஜைேரி 25 இல் 
மட்்டக்களப்பு வ்பாேைா வேத்தியசாவலயில் 
ந்டத்ேப்்பட்்டை.

்கண் ்பார்வே மோ்டர்்பா்க ்பல்வேறு 
குவ்ற்பாடு்களு்டன அேற்்காை சத்திர 
சிகிசவச்கவள வமற்ம்காள்ளேேற்்காை 
வ்பாதுமாை நிதி ேசதி்களினறி இருநே 
130 வ்பருககு லண்்டன ோழ் மட்்டக்களப்பு 
வேத்தியசாவல நண்்பர்்களின அவமப்பின 
ஊ்டா்க இவ இலேச சத்திரசிகிசவச்கள் 
வமற்ம்காள்ளப்்பட்்டை.

துவ்ற சார்நே புலம்ம்பயர் ேமிழ் 
வேத்திய நிபுணர்்களும், மட்/ வ்பாேைா 
வேத்தியசாவலயின ்கண் வேத்திய 
நிபுணர்்களும் இவணநது வமற்்படி 
சத்திர சிகிசவச்கவள மேற்றி்கரமா்க 
வமற்ம்காண்டிருநேவம குறிப்பி்டத்ேக்கது.
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மீனின விவலவய மீைேர்்கவள 
தீர்மானிப்்பேர்்களா்க இருக்க வேண்டும். 
இவ்டத்ேர்கர்்கள் இருக்கககூ்டாது. 
அேற்்காை மசயற்்பாடு்கவள மீைேர் 
கூட்டு்றவுச சம்வமளைம் வமற்ம்காள்ள 
வ ேண்டும் எனறு மட்்டக ்க ளப்பு 
மாேட்்ட அரசாங்க அதி்பரும் மாேட்்டச 
மசயலாளருமாை மாணிக்கம் உேயகுமார் 
மேரிவித்ோர்.

 Â¯õ÷Ç¢vµß & QÇUS 
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ம ட் ்ட க ்க ள ப் பு  ம ாே ட் ்ட  ே மி ழ் 
்ப ா ்டச ாவ ல ்க ள்  எதி ர் வ ந ாக கு ம் 
பிரசசவை்கள் மோ்டர்்பா்க ்பாராளுமன்ற 
உறுப்பிைர் வியாவழநதிரன அேர்்கள் 

மட்்டக்களப்பு மாேட்்ட மீைேர்்கள் 
எதிர்வநாககும் பிரசசிவை்கவளத் தீர்த்து 
வேத்ேல் மோ்டர்்பாை விவச்ட கூட்்டம் 
ஒனறு மட்்டக்களப்பு மாேட்்ட அரசாங்க 
அதி்பரும் மாேட்்டச மசயலாளருமாை 
மாணிக்கம் உேயகுமார் ேவலவமயில் 
நவ்டம்பற்்றது.

இ க  கூ ட் ்ட த் தி ல்  மீ ை ே ர் ்க ள து 
பிரசசிவை்கள் குறித்துக ்கலநதுவரயாடும் 
வ்பாவே அரசாங்க அதி்பர் இவோறு 
மேரிவித்ோர்.

்காலங்காலமா்க ்பயன்பட்டு ேநே 
முவ்ற்களிலிருநது இரசாயைங்கவளப் 
்பயன்படுத்துேைாவலவய ோவி்களில் 
மீன்களின குவ்றவு ஏற்்பட்டுள்ளது.  
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நல்லிணக்கம் என்பதுவே இனறு 
எமது முககிய வேவே எனறு ்பல 
ேரப்பிைராலும் இனறு ேலியுறுத்ேப்்பட்டு 

ேருகின்றது. வ்பார் ்க்டநது, வ்பரழிவே 
ஏற்்படுத்திப் வ்பாை ஒரு மண்ணில் அது 
முககியம் என்பவே எேரும் மறுக்கவும் 
முடியாது.

ஆைால், வ்பாரில் வோற்்றேர்்கள் 
அல்லது வீழ்நேேர்்கள் அல்லாமல் 
வ்பாரில் மேன்ற அல்லது அப்்படி 
நிவைககின்ற ேரப்வ்ப அேற்்காை 
குரவல முேலில் ஒலிக்க வேண்டும், 
அதுவ ே இணக ்க த் துககு ேழி 

மசயயும் எனறு ஒரு ோேமும் இஙகு 
முனவேக்கப்்படுகின்றது. அதிலும் 
உண்வம உண்டு.

இஙகுள்ள யோர்த்ே நிவலயில் 
வ்பாரில் மேன்ற ேரப்பி்டம் இருநது 
உண்வமயாை நல்லிணக்கத்துக்காை 
அவழப்பு ேரவில்வல என்பவேயும் 
இஙகு நாம் கூறித்ோன ஆ்கவேண்டும். 
ஆழ்நே ்கரிசவையு்டன அேற்்காை 
அவழப்பு எதுவும் ேரவில்வல. இதுவே 
இலஙவ்கயின எதிர்்கால த் தின 
வ ே ா ல் வி க ்க ா ை  மு க கி ய 
சமிகவ்யும்கூ்ட.

உண்வமயில் இஙகு நான வ்பச 
மு ன ்ப டு ே து  அ ே ற் ்க ா ்க க கூ ்ட 
அல்ல. வோற்று வீழ்நேேர்்கவளப் 
ம்பாறுத் ேேவர,  ோம் எழுந து 
நிற்்பேற்்கா்கககூ்ட அேர்்கள் மத்தியிலும் 
ஆழமாை நல்லிணக்கம் இஙகு 

வேவேப்்படுகின்றது. வோற்று வீழ்நே 
நாம் எமககுள் இணக்கம் இல்லாமல் 
மோ்டர்நோல் எமது நிவலவம வமலும் 

வ்பரழிோகிவிடும்.

வ்பாரில் மேன்ற ேரப்பு நல்லிணக்கத்வே 
்பற்றி சிநதிக்காமல், மேற்றி ம்பற்்ற 
மிேப்பில் இவே ்பாணிவய மோ்டரலாம், 
சி று ்ப ா ன வ ம வ ய  ம ே ா ்ட ர் ந து 
ஆககிரமிக்கலாம் எனறு நிவைக்கலாம். 
ஆைால், இலஙவ்க எனறு ஒட்டுமமாத்ே 
நாடு என்ற அடிப்்பவ்டயில் இநே 
நிவலவம மோ்டர்நோல், இஙகு 
ம்பரும் வீழ்சசிவய எதிர்்காலத்தில் 

ந்டக்கப்வ்பாகின்றது என்பது ்பல 
ஆழமாை ஆயோளர்்களின ்கருத்து.

அ வ ே வ ே வ ள  சி று ்ப ா ன வ ம 
யிைங்கவளப் ம்பாறுத் ே ேவர, 
குறிப்்பா்க வ்பாரில் வோற்்ற ேமிழர்்கவளப் 
ம்பாறுத்ேேவர அேர்்களுககுள்வளவய 
அேர்்கள் இணக்கம் இல்லாமல் 
இருப்்பது மி்க வமாசமாை விவளவு்கவள 
எதிர்்காலத்தில் ஏற்்படுத்திவிடும்.

இஙகிருககும் ேமிழ் ்கட்சி்களிவ்டவய 
உண்வமயாை இணக்கப்்பாடு எதுவும் 
கிவ்டயாது. சில ேமிழ்க ்கட்சி்களின 
ே வ ல ே ர் ்க ள்  ே ம க கி வ ்ட வ ய 
வ்பசிகம்காள்ேதில்வல என்ற அளவுககு 
அநே நிலவம இருப்்போ்க ஒரு மூத்ே 
ஊ்ட்கவியலாளர் அண்வமயில் 
்கேவலப்்பட்்டார்.

அதுமாத் திரமனறி, இப்்படியாை 

்கட்சி்களின வ்பாட்டிச மசயற்்பாடு்கள் 
்பல வநரங்களில் ேமிழர்்களின ம்பாதுப் 
பிரசசிவையில் ்பாே்கத்வே ஏற்்படுத்தி 
விடுேோ்கவும் ்பல முவ்றப்்பாடு்கள் 
ேருகின்றை.

அண்வமயில், ம்காக்கட்டிசவசாவல 
்ப டு ம ்க ா வ ல யி ன  ஆ ண் டு 
நிவ்றவு நி்கழ்வு ந்டநேது. எமது 
மசயதியாளர்்களின ே்கேல்்களின்படி, 
ஆரம்்பத்தில் ஒவமோரு ேரு்டமும் 
்பாதிக்கப்்பட்்ட மக்கள் வசர்நவே இநே 
நி்கழ்வேச மசயது ேநதுள்ளைர். 
பினைர், வ்பார்ச மசயற்்பாடு்களால் 
அவே  ே வ்டப்்ப்ட ,  பினைர் 
ேமிழரசுக்கட்சியிைர் அேவை ந்டத்தி 
ேநதுள்ளைர். இநேத்ே்டவே, ்படுோன 
்பால்கனின ே்கேல்்களின்படி அநே 
நி்கழ்வு இரு நி்கழ்வு்களா்க ந்டநதுள்ளது.

ேழவமவ்பால ேமிழ் வ ே சியக 
கூட்்டவமப்பின ்கட்டுப்்பாட்டில் உள்ள 
பிரவேச நிர்ோ்கம் அேவை மாவலயில் 
ந்டத்ே, ்காவலயில் ேமிழ் மக்கள் வேசிய 
முனைணியிைரால் இனனுமமாரு 
நி்கழ்வு ந்டத்ேப்்பட்டுள்ளது. இரண்டு 
நி்கழ்வு்களிலும் ்கலநது ம்காண்்ட 
்பாதிக்கப்்பட்்ட நூற்றுக்கணக்காவைாரின 
குடும்்பங்களின உறுப்பிைர்்களின 
எண்ணிகவ்க மி்க மி்கக குவ்றவு.

்க்டநது வ்பாை 31 ேரு்டங்களில் 
இ ந ே  ்ப ா தி க ்க ப் ்ப ட் ்டே ர் ்க ளி ன 
உ்றவு்களுககு கிவ்டத்வே நஸ்்டஈடு 
என்பது மி்கமி்கக குவ்றவு. ஆைால், 
இேர்்கள் இப்வ்பாது கிட்்டத்ேட்்ட 
இரண்்டாக்கப்்பட்டுவிட்்டார்்கள். இரண்டு 
்கட்சி்களும் ேனித்ேனியா்க நி்கழ்வு்கவள 
ந்டத்தியேற்கு ்பல ்காரணங்கவள 
மசால்லலாம். ஆைால், ஒரு வி்டயம் 
மாத்திரம் உண்வம. இஙகு ்கட்சி்களுககு 
இவ்டயிலாை இணக ்கமினவம 
்காரணமா்க ேமது இழப்பு்களுக்கா்க 
வ்பாரா்ட வேண்டிய மக்கள் கிட்்டத்ேட்்ட 
இரண்்டாக்கப்்பட்டு விட்்டார்்கள்.

இனி இநே மக்களுககு எதுவும் 
ந்டக்காவோ என்ற நிவலவமகூ்ட 
ஓரளவு உருோகிவிட்்டது. 32 ேரு்டமா்க 
மறுமணம் மசயதும்காள்ளாே ம்பண்்கள் 
இனி மசயது ம்காள்ளப்வ்பாகி்றார்்களா? 
ேநவேவய இழநது, ்க்டநே 32 

ேரு்டங்களா்க எநே உேவி்களும் 
இல்லாது ேவித்ே, குவ்றநே்பட்சம் 32 
ேயோகிவிட்்ட பிள்வள்களுககு இனி 
எது கிவ்டத்து, எனை ந்டக்கப் வ்பாகி்றது.

மேறுமவை நிவைவு நி்கழ்வு்கவள 

மாத்திரம் ந்டத்தி, உணர்சசி ேசமா்க 
வ்பசிவிடுேது்டன மாத்திரம் எதுவும் 
ந ்ட ந து வி ்ட ப் வ ்ப ா ே தி ல் வ ல . 
நாங்கள்ோன மோ்டர்சசியா்க நிவைவு 
நி்கழ்வு்கவள ந்டத்திவைாம் எனறு 
அநேக ்கட்சி்கள் வேண்டுமாைால், 
ம்பருவம வ்பசிகம்காள்ளலாம். நாங்கள் 
நிவைவு நி்கழ்வு்களுகவ்கா, அல்லது 
மக்கள் வ்பாரில் உயிர் நீத்ே உ்றவு்களுககு 
அ ஞ ச லி  ம ச லு த் து ே ே ற் வ ்க ா 
எதிராைேர்்கள் அல்ல. ஆைால், 
அேவையும்வி்ட வேறு ்பல வேவே்கள் 
அநேப் ்பாதிக்கப்்பட்்ட மக்களுககு 
மோ்டர்சசியா்க இருநது ேருகி்றது, 
அேவை வ்கயாளுங்கள் என்பதுோன 
எமது வ்காரிகவ்க.

மாவீரர் திை அனுட்்டாைங்களின 
வ்பாதும் நாம் கூறுேது அவேத்ோன. 
இப்்படிக கூறுேேற்்கா்க எம்வமத் 
“துவராகி்கள்” எனறு கூறித் திட்டுேதில் 
எநேப் ்பயனும் கிவ்டயாது. யார் எம்வம 
எனை மசானைாலும் நாம் மக்களுக்கா்க 
மாத்திரநோன வ்பச முடியும்.

சரி நாம் வி்டயத்துககு ேருவோம். 
இநே நி்கழ்விலும் ்கட்சி்களின 
மத்தியில் ்காணப்்படும் இணக்கம் 
மக்களுககு ்பாே்கமா்க அவமயும் நிவல 
ஏற்்படுகின்றது.

இரு ்கட்சி்கவள இஙகு உோரணமா்க 
்காட்டிவைாவம ஒழிய, இநே இரு 
்கட்சி்கவளத் ேவிர ஏவைவயார் 
உத்ேமர்்கள் எனறு அர்த்ேமில்வல. 
இஙகு அரசியல் ்கட்சி்கள் மத்தியில் 
மாத்திரநோன இநே நிவலவம 
எனறும் இல்வல. அவேளவு ஏன, 
மசயதியாளர் மத்தியிலும் மசயதி 
நிறுேைங்களின மத்தியிலும்கூ்ட 
இநே இணக்கப்்பாடில்லாே நிவலவம 
்காணப்்படுகின்றது.

இனறு இநே நா்கரி்க உலகில் ஒரு 
்பத்திரிவ்கயின ஆசிரியவரா அல்லது 
மசயதியாளவரா ்கலநதும்காள்ளும் 
நி்கழ்வு குறித்ே மசயதி இனனுமமாரு 
நி று ே ை த் தி ன  ஊ ்ட ்க த் தி ல் 
ேருேதில்வல. அேவை நிர்ோ்கங்கள் 
அனுமதிப்்பதில்வல. மி்கப்ம்பரும் 
நிறுேைங்களிலும் இநே ்பககுேமற்்ற 
நி வ ல வ ம  ்க ாண ப் ்ப டுகி ன்ற து . 
எ ல் வ ல ா வ ர யு ம்  கூ ்ற வி ல் வ ல . 
ஆைால், ்பரேலா்க இநே நிவல 
்காணப்்படுகின்றது.

இநே இணக்கமினவமவய நாம் 
முேலில் எமககுள் ்கவளநோ்க 
வேண்டும். எமககுள் நல்லிணக்கத்வே 
ஏற்்படுத்திகம்காள்ள வேண்டும். இநே 
இணக்கமினவம குறித்து நிவ்றயப் 
வ்பசியா்க வேண்டும். துணிசசல் 
உள்ளேர்்கள் மசயய முனோருங்கள். 
நீங்கள் இப்்படி இருப்்பவே முேலில் 
ஒப்புகம்காள்ளுங்கள். அதுவே நமககு 
நனவம. அேன பினைர் மற்்றேவரப் 
்பற்றிப் வ்பசுவோம்.
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(32ேரு்டங்களுககுள் ்பாதிக்கப்்பட்்ட 
மக்களுககு மசயயப்்பட்்டவே எனை?)

‘இனறுோன ந்டநேது வ்பால் உள்ளது. 
ஆைால் 32ேரு்டங்கள் ்க்டநதுவிட்்டை’, 
எை மர்கேமும், மாரிமுத்தும் மகிழடித்தீவு 
சநதியில் நினறு வ்பசிகம்காண்்டைர்.

1987ம் ஆண்டு வே 28ல் முவைக்காடு, 
முேவலககு்டா, மகிழடித்தீவு ்பகுதி்களில் 
ஒலித்ே அேலககுரவலப்்பற்றிோன 
இருேரும் வ்பசிகம்காண்்டைர்.

மு ே வ ல க கு ்ட ா  கி ர ா ம த் தி வ ை 
அண்டிய ஆற்வ்றாரத்தின ்பகுதியில் 
“மசரண்டிப் இ்றால் ேளர்ப்பு ்பண்வண” 
அவமநதிருநேது. இனறும் அநே இ்றால் 
ேளர்ப்பு ்பண்வண வசா்கத்து்டன 
்காட்சிம்காடுககின்றது. 1987ம் ஆண்டு 
வே மாேம் ேழவமவ்பானறு மக்களும் 
ே ம து  அ ன ்ற ா ்ட ்க ரு ம ங ்க வ ள 
நி வ ்ற வ ே ற் று ே ே ற் ்க ா ்க  ம ை 
உற்சா்கத்து்டன எழுநேவ்பாதுோன 
இ ல ங வ ்க  இ ர ா ணு ே த் தி ை ர் 
ேருவ்கேருகின்றைர் என்ற சத்ேமும் 
ஒலித்ேது்டன, மேடிசசத்ேங்களும் 
வ்கட்்டை. இசசத்ேங்கள் இம்மக்கள் 
மத்தியில் ்பயத்திவை உருோககியது. 
ஆைவ்பாதும் இ்றால்்பண்வணயில் 
வேவல மசயேேர்்கள், அஙகு வேவல 
மசயேேற்்கா்க மசன்றைர். சிலர் 
மேள்வளக்காரனின ்பண்வணோவை 
அஙகு நின்றால் ேமககு ஒனறுவம 
மசயயமாட்்டார்்கள் என்ற நம்பிகவ்கயில் 
ம ச ன ்ற ை ர் .  ஆ ை ா ல்  அ ங கு 
ந்டநேவோ மி்கவும் ம்காடூரமாை 
ம ச ய ல் .  இ ்ற ா ல் ்ப ண் வ ண யி ல் 
வேவல மசயேேர்்கள், அருவ்க உள்ள 
கிராமங்களின வீடு்களில் இருநே 
ஆண்்கள் அவைேரும் அவழக்கப்்பட்்டைர். 
ஒவமோருேரா்க சுட்டுகம்கால்லப்்பட்்டைர். 
அவோறு ம்கால்லப்்பட்்டேர்்களின 

ச்டலங்கவள உழவு இயநதிரத்தில் 
ஏற்றிசமசன்றைர். அசச்டலங்கவள எஙகு 
புவேத்ோர்்கள் என்பவே இனறுேவர 
மேரியாதுள்ளது. இதில் 85வ்பரளவில் 
ம்கால்லப்்பட்்டோ்க கூ்றப்்படுகின்றது.

ஒவர வீட்டில், ஒருேர், இருேர் எைவும் 
்ப டு ம ்க ா வ ல  ம ச ய ய ப் ்ப ட் ்ட ை ர் . 
இே ைால் ம்காக ்கட்டிச வ சாவ லப் 
பிரவ ேசவம ்கண்ணீர் மவழயில் 
நவைநேது. ம்காக்கட்டி மரத்தில் 
குருதி்பாயநே சுயம்புலிங்க புனிே 
பூமியிவ ல, மனிே இரத் ே க்கவ்ற 

்படிநேது. இது ந்டநது 32ேரு்டங்கள் 
ஆகியும், இனைமும் அநநிவைவிவை 
ம ்ற க ்க மு டி ய ா ே ே ர் ்க ள ா ்க ,  
இ ன று ே ா ன  ந ்ட ந ே து வ ்ப ா ல் 
வ்பசிகம்காண்டிருககின்றைர்,  ்கணேவை, 
பிள்வள்கவள இழநே மவைவி, 
சவ்காேரங்கள். 

ம்காக்கட்டிசவசாவல ்படும்காவல 
மயன்றால் யாருககுவம மேரியாமல் 
இருக்க முடியாது. இப்்படும்காவல 
ம ே ா ்ட ர் பி ல்  ச ர்ே வ ே ச ம்  ே வ ர 
வ்பசப்்பட்்டது. ஆைால் நீதி இனறுேவர 
நிவலநாட்்டப்்ப்டவில்வல. ்படும்காவல 
மசயயப்்பட்்டேர்்களின நிவைோ்க 
மகிழடித்தீவு சநதியில் நிவைவுத்தூபி 
அவமக்கப்்பட்டுள்ளது. இத்தூபியும், 
2007ல் நவ்டம்பற்்ற யுத்ேத்தின வ்பாது, 
உவ்டக்கப்்பட்்டது. பினைர் புைர்நிர்மாைம் 
மசயயப்்பட்டு, நிவைவு திைமும், தூபியின 
அருவ்க நவ்டம்பற்று ேருகின்றது. 
இநநிவைவு திைம் ேரு்டாநேம் 
அனுஸ்டிக்கப்்பட்டு ேருகின்றது.

இநநிவைவு திைத்திவை யுத்ேத்திற்கு 
முனைர் மக்கள் முனனினறு ந்டாத்திேநே 
நிவலயில், யுத்ேத்தின பினைராை 
ம்கடுபிடியாை ்காலப்்பகுதியிலிருநது 
்க்டநே 2018ம் ஆண்டு வே 27ம் தி்கதி 
ேவர இலஙவ்கத்ேமிழரசு ்கட்சியின 
்பட்டிப்்பவளககிவளயிைர் ந்டாத்தி 
ே ந ே ை ர்.  ஆை ால்  இ வ ே ரு ்ட ம் 
2019ம் ஆண்டு, இரு நிவைவுதிை 
நி்கழ்வு்கள் மகிழடித்தீவு தூபியில் 
நவ்டம்பற்்றை. ்காவலயில் ேமிழ் 
மக்கள் வேசிய முனைணியிைரால் 
ஒழுஙகுமசயயப்்பட்்ட நிவைவுதிை 
நி ்க ழ் வு ம் ,  ம ா வ ல வ ே வ ள யி ல் 
ேமிழரசுக  ்கட்சியிைால் ஒழுஙகு 
மசயயப்்பட்்ட நிவைவுதிை நி்கழ்வு்களும் 
நவ்டம்பற்றிருநேை. ஒவர இ்டத்தில், 
ஒவர நாளில், ஒவர வி்டயத்திற்்கா்க இரு 
நிவைவு திை அனுஸ்டிப்பு ந்டநேவம 
சரியா? பிவழயா? எனறு விைா ்பலரின 
மத்தியில் எழுநதுள்ளவமயு்டன, நிவைவு 
திைத்திவை ஒன்றா்க இவணநது 
மசயதிருக்கலாம் என்ற ஆேங்கமும் 
இருககின்றது.

நிவைவுதிைங்கள் அனுஸ்டிக்கப்்படுேது, 
இ்றநேேர்்களின ஆத்ம சாநதிக்கா்க 
மற்வ்றயது இவோ்றாை ேரலாறு்கள் 
இ ள ம்  ே வ ல மு வ ்ற யி ை ரு க கு 
்க ்ட த் ே ப் ்ப ்ட  வ ே ண் டு ம்  எ ன ்ற 
சி ந ே வ ை யி வ ல வ ய ய ாகு ம்.  இ து , 
இ வ ே ாறு  இ ரு க ்க  ்ப டு ம ்க ாவ ல 
மசயயப்்பட்்டேர்்களின உ்றவு்கள் ேமது 
்கணேன, சவ்காேரர்்கவள இழநது 
இனறுேவர மீண்ம்டழ முடியாேேர்்களா்க 
இ ரு ந து  ம ்க ா ண் டி ரு க கி ன ்ற ை ர். 
சிறுேயதிவல ்கணேவை இழநது 

இனறுேவர மறுமணோழ்வு 
இல்லாேேர்்களா்க சமு்கத்தில் 
விேவே்களா்கவே இருநது 
ம ்க ா ண் டி ரு க கி ன ்ற ை ர் . 
பிள்வள்கவள இழநேேர்்கள் 
ே ம க ்க ா ை  து வ ண ்க ள் 
இனறி குடும்்பங்கள் ேறுவம 
ோழ்கவ்கயு்டவை ோழ்நது 
ம ்க ா ண் டி ரு க கி ன ்ற ை ர் . 
இேர்்களின ோழ்கவ்ககவ்கத் 
ேரத்திவை உயர்த்துேேற்்கா்க 
வமற்ம்காள்ளப்்பட்்ட உேவி்கள் 
எனை? என்ற விைாவும் 
எழுநதிருககின்றது. மாரிமுத்து 
கூறுகின்ற வ்பாது, அேளின 
்கணேன இருநதிருநோல், 
அ ே ள்  இ ன று ே வ ர 
துன்ப்டவேண்டிய அேசியம் 
ஏற்்பட்டிருக்காது. ‘குடும்்பத்தின 
சுவமவயக குவ்றக்கவே, 
இ ்ற ா ல்  ்ப ண் வ ண க கு 
வேவலககு மசன்றேர். ஆைால் 
இனவ்றேவர உ்டவல ்காணவே 
இல்வல. இனறு குடும்்பவம 
சுவமயு்டனோன இருந து 
ம்காண்டிருககின்றது’, என்ற 
வேேவையு்டன மாரிமுத்து 
வ்பசிகம்காண்்டார்.

முப்்பத்திமரண்டு ேரு்டங்கள் 
என்பது, நீண்்ட ேரு்டநோன, 

இ ன று ே வ ர க கு ம்  நி வ ை வு 
கூருேல் மசயயப்்படுேமேன்பதும் 
ேரவேற்்கேக்கதுோன. ஆைாலும் 
இககுடும்்பங்களின ோழ்கவ்கத்ேரத்திவை 
உ ய ர் த் து ே ே ற் கு  மு வ ்ற ய ா ை 
ேழிேவ்க்கவள வமற்ம்காள்ளாவம 
்கேவலயாைமோனவ்ற. ஒவமோரு 
நிவைவு திை நாட்்களிலும் இரு 
குடும்்பங்களுக்காை ோழ்ோோரத்திற்கு 
உேவி மசயதிருநோலும் கூ்ட இனறு 
64குடும்்பங்கள் ோழ்ோோர ரீதியா்க 
உயர்த்ேப்்பட்டிருப்்பர்.

ம று ம ண ே ா ழ் க வ ்க ம ய ன ்ப து 
இப்பிரவேசத்தில் மி்கககுவ்றோ்கவே 
்காணப்்படுகின்ற நிவலயில், அவோ்றாை 
மறுமண ோழ்கவ்க சமு்கத்தில் சி்றப்்பா்க 
்பார்க்கப்்பட்டிருநோல்கூ்ட இனனும் சில 
குடும்்பங்கள் ேர்ழ்ோோர ரீதியா்கவும், 
துவணமயன்ற ரீதியிலும் உயர்நதிருககும். 
இஙகு மறுமணோழ்விற்்காை இ்டம் 
என்பது, மி்கவும் குவ்றமேன்பதிைால் 
இ்றககும் ேவர இஙகுள்ள ம்பண்்கள் 
விேவே்களா்கவே இருநதுவிடுகின்றைர். 
இேைால், மறுமணத்தின அேசியம் 
குறித்தும் வ்பசப்்ப்ட வேண்டியுள்ளது.

நிவைவு திைங்கவள மாத்திரம் 
அ னு ஸ் டி த் து க ம ்க ா ள் ே தி ை ா ல் , 
மக்களுவ்டய துயர்்கவள துவ்டத்துவி்ட 
முடியாது. அேர்்களுக்காை ோழ்ோோர 
உேவி்கவளயும் வமற்ம்காள்கின்ற வ்பாவே 
்பாதிக்கப்்பட்்ட மக்கள் முனமைழுநது 
ேருேேற்கு ேழி ேகுககும். 
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ஒரு்காலத்தில், 24 மணிவநரமும் simplex 
எைப்்படும் ஒருேழிப்்பாவே முவ்றயா்க 
இருநே முககிய புள்ளி ேற்வ்பாது 
நவீை உத்தி்களின உேவியு்டைாை 
விஸ்ேரிப்பின மூலம் duplex எைப்்படும் 
இரு ேழிப்்பாவேயா்க மாற்்றப்்பட்்டது்டன,  
ந ம் ்ப ா ர ம் ்ப ரி ய  ஒ ரு ே ழி ப் ்ப ா வ ே 
மேறிசவசாடியது.

இேற்கு பினைராை ்காலத்தில் உள்நாட்டு 
சுற்றுலாப் ்பயணி்களின மட்்டக்களப்பு 
விஜயத்திற்்காை அவ்டயாளமா்கக 
்காட்்டமுற்்படும் புவ்கப்்ப்டங்களின 
பினைணியாைது.

புதிய ்பாலத்தின ்கட்டுமாைப்்பணி்களு்டன 
மக்களி்டன அதி்க ேரவேற்பும் மு்கநூலில் 
சிறு அளவிலாை அறிமு்கத்வேயும் 
ம்காண்டிருநேது.  தி்றப்பு விழாவு்டன 
மு்கநூலில் ்பரேலாை மநருக்கத்வே 
ம்பற்றிருநேவே அறியலாம்.

பினைர் ்க்டநே சிலேரு்டமா்க இநேப்புள்ளி 
மீண்டும் புத்துணர்வு ம்பற்்றது. அேற்கு 

ஊக்கம் ம்காடுத்ேவி்டயமா்க மட்டு 
இ வ ள் ர்்க ளி ன  ்ப ல வீ ைத் வ ே ப் 
்பார்க்கலாம்.
 
ஆம் ேற்ம்காவல்கள்,

 முனம்பல்லாம் ேற்ம்காவல மசயோல் 
எதிர்்பாராே திடீர் மசயதியா்க அது ேநேது. 
அதிலும் ்கல்லடிப்்பாலத்தில் என்றால் 
ம்காஞசம் ஒரு்படிவமவல இருநேது.சற்று 
ேற்ம்காவல்களின எண்ணிகவ்க்கள் 
அதி்கரிக்க குறிப்்பா்க ்பாலத்தில் ந்டககும் 
ேற்ம்காவல்கள் அதி்கரித்ே ேண்ணவம 
இருநேது. இேற்றிற்கு சமாநேரமா்க 
மு ்க நூ லி லு ம்  ே ற் ம ்க ா வ ல ்க ள் 
ேளர்நேை அோேது முனம்பல்லாம் 
மேறும் மசயதியா்க ஒரு வ்பாஸ்ட். 
பின ேற்ம்காவல்களின அதி்கரிப்பு்டன 
வ்பாஸ்டு்களும் அதி்கரித்ேை விேமும் 
மாறியது. 

்பாலத்தில் ேற்ம்காவல மசயேது 
சார்நே ்பல ே்கேல்்களும் ்கட்டுவர்களும் 
்பல ஊ்ட்கங்களில் முக கியமா்க 

மு ்க நூ லி ல்  ்ப கி ர ப் ்ப டு கி ன ்ற ை 
வ்பசப்்படுகின்றை. நீங்கள் ேற்வ்பாது 
ே ா சி த் து க ம ்க ா ண் டி ரு க கு ம் 
்கட்டுவரயும் இவேவ்கககுள் அ்டஙகும். 
ேற்ம்காவல்கவள ேடுக்க ்பலரும் 
்பல ேழி்கவள ்பகிர்நோலும் அவே  
ஒவமோனறுககும் மறுப்பு மேரிவித்து 
்பலரும் ்பல ்காரணங்கவள மேரிவிக்கவே 
மசயகின்றைர். எனைோன நாம் 
எல்லாரும் எனைத்ே ்கவேசசாலும் 
ந்டககு்றது ந்டக்கத்ோன வ்பாகுது. ஆைா 
யாராேது எோேது மசயய மசால்லல.. 
ஆைா ஒனனும் மசயயாமல் இருக்காதிங்க 
எண்டுோன மசால்்றன இவே்கள் 
மட்டுமல்லாமல் நாம் சம்்பேம் ந்டநது சில 
நிமி்டங்களில் ்பாலத்தில் இருநது ஒரு 
வநரடி வீடிவயாவும் (Live) வ்பாடுகிவ்றாம். 

எதிர்்காலத்தில் ந்பர் ்பாலத்திலிருநது 
்பாயேவே வலவ வ்பா்ட மாட்்டார்்கள் 
என்பதும் மறுக்கமுடியாேவே. இேற்கு 
அடுத்ே்கட்்டமா்க ேற்ம்காவல மசயேேற்கு 
முன்போ்க வ்பாஸ்ட் வ்பாடும் நிவலவமயும் 
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ஏற்்ப்டககூடும். 

நம்மில் ்பலருககும்  "்பாலத்தில் 
ேற்ம்காவலயாம்" எனும் ்பேத்வே 
வ்கட்டு சலிககும் அளவிற்கு நிவலவம 
மாறிவிட்்டது. உோரணமா்க இறுதியா்க 
ந்டந ே ேற்ம்காவலயின வ்பாது 
நண்்பர் ஒருேருககு அேரின ோயார் 
மோவலவ்பசியில் மோ்டர்பு ம்காண்டு 
"எங்க இருக்கா ம்கன? "எனறு வ்கட்்க, 
"்பாலத்தில யாவரா ்பாயநேோம், சரியாை 
சைம் அங்கோன நிக்கன" எண்டு 
மசால்ல. உ்டவை ோய "அதுோன ஒவர 
ந்டககுவே நீ ்பாயாம இருநோ சரிோன" 
எனறு ்கவேககுமளவிற்கு நிவலவம 
்கேவலககி்டமாகியுள்ளது.

ேற்வ்பாது ேற்ம்காவல மசயேேற்கு 
சி்றநே ேழி எதுமேைப்  ்பட்டியலிட்்டால் 
்பாலம்ோன முேலி்டத்தில் இருககின்றது. 

்க ா ர ண ம்  இ ்ற ப் ்ப ே ற் ்க ா ்க வ ே 
்ப ாண் டி ரு ப் பி லி ரு ந து  கி ட் ்ட ே ட் ்ட 
அவரமணி வநரத்திற்கு அதி்கமா்க 
்பயணித்து ேநதும் ்பாயநதுள்ளாவர..
முேலில் இநே எண்ணத்வே அழிக்க 
வேண்டும்.
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மட்்டக்களப்பு நாேற்கு்டா ேர்மரட்ணம் 
வித்தியாலயத்தில் அரசாங்க வ்பாவேப் 
ம்பாருள் ஒழிப்பு ோரத்வே முனனிட்்ட, 
மாணேர்்களுக்காை விழிப்புணர்வு உவரயின 
வ்பாது பிடிக்கப்்பட்்ட ்ப்டம். ஜைாதி்பதியின 
ஆவலாசவையின வ்பரில் நாம்டஙகும் இநே 

ோரம் அனுட்டிக்கப்்பட்்டது.
அ ர ங ்க ம்  ்ப த் தி ரி வ ்க யி ன 
மசயதியாளர் ம்டரி ம்றாஜர் 
லிவயான அேர்்களும் நாேற்கு்டா 
்ப கு தி க ்க ாை  கி ர ா ம வ ச ே ்க ர் 
ே.லேககுமார் அேர்்களும்  அஙகு 
உவரயாற்றிைார்்கள்.
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இலஙவ்கயின சமூ்க ்பண்்பாட்டு அரசியல் 
அபிலாவச்களுககு ஏற்்றாற் வ்பால ஒரு 
ஆட்சி நிர்ோ்க முவ்ற அவமக்கப்்ப்ட 
வேண்டும் எனகி்ற வயாசவை்களும் 
அேற்்காை முஸ்தீபு்களும் ்காலா்காலம் 
வமற்ம்காள்ளப்்பட்டு ேருேது ோன. 
ஆைால் இனறு ேவர இலஙவ்கயில் 
ோழும் ்பல்லிை – ்பனமே மக்கள் 
பிரிவிைவர சமத்துேமா்க ந்டத்ேககூடிய 
ஆட்சி அலகு எது என்பது ்பற்றி அநநிய 
்காலனித்துேத்வேயும் ோண்டி, 30 
ஆண்டு்கால சுவேச யுத்ேத்வேயும் 
ோண்டியும் கூ்ட ்கண்டுபிடிக்கப்்ப்டாமல் 
இ ழு ்ப றி யி வ ல வ ய  இ ரு க கி ்ற து . 
அநே இழு்பறிவய இலஙவ்கயின 
வமயப் பிரசசிவையா்க ேவலமுவ்ற 
ேவலமுவ்றயா்க நீடித்தும் ேருகி்றது. 
இ ந ே க  ்க ட் டு வ ர  ஆ ங கி வ ல ய 
்காலனித்துேம் ேமது நிர்ோ்க அலவ்க 
பிரவயாகிப்்பேற்கு முனைர் நிலவிய 
“வ்காத்திர சவ்ப” ்பற்றியது.

வ்காத்திர சவ்ப என்பவே சிங்களத்தில் 
“ேறி்க ச்பா” (වරිගසභා / Variga Saba) எனறு 
அவழத்ோர்்கள். ேறி்க சம்முதிய (Variga 
sammutiya = Variga convention) எனறும் 
சில இ்டங்களில் அவழககி்றார்்கள்.  ஒரு 
ேவ்கயில் அவே “குல சவ்ப” எனறும் நாம் 
விளஙகிக ம்காள்ளலாம். “சாதிய சவ்ப” 
எனறு மமாழிம்பயர்ப்்பவே வி்ட “வ்காத்திர 
சவ்ப” என்பதும் வமலும் ம்பாருத்ேமா்க 
இருககி்றது. 

அனறு நிலவிய ்பல்வேறு சமூ்கக 
கு ல ங ்க ளு க ்க ா ை  ்ப ஞ ச ா ய த் து 
முவ்றயா்கத்ோன அது இயஙகி ேநேது. 
சாதி்களுககுள் இருககும் உ்பசாதி 
உட்பிரிவு்கவளயும் “ேறி்க” எனறு ோன 
அவழத்ோர்்கள்.

1892 இல் மேஸ்லியன மிஷைரியால் 
மேளியி்டப்்பட்்ட இலஙவ்கயின மி்கப் 
்பவழய ஆஙகில - சிங்கள அ்கராதியில்  
“ேறி்க” (වරිග - Wariga) என்பவே  caste, 
race, tribe, generation, descent, sort, 
species, [Colloq. ජාතිය jatiya] எனறு 
விளககுகின்றது. சிங்களத்தில் ேர்்க 
(Warga) என்பது பிரிவு எனறும் அர்த்ேம் 
ேரும். பிரிவு்கவள ேவ்கப்்படுத்தும் “ேர்்க” 
எனகி்ற மசால்லிலிருநவே ேறி்க எனகி்ற 
மசால் ேநதிருக்கலாம் எனகி்றது அநே 
அ்கராதி. அநேக ்காலத்திவலவய 824 

்பக்கங்களில் மேளியாை முககிய அ்கராதி 
அது.

இலஙவ்கயின உள்ளூராட்சி ்பற்றிய 
்கற்வ்க்களில் ஏவைா “ேறி்க ச்பா” ்பற்றி 
விளக்கமளிக்க ேேறியிருககி்றார்்கள் 
எனவ்ற்படுகி்றது.
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இலஙவ்க மக்கள் மத்தியில் இனறு 
ேவர சாதியத்தின ோக்கம் மோ்டர்கி்றது 
என்றால் இநே வ்காத்திர முவ்ற 
நீண்்ட்காலம் வ்பணப்்பட்டு ேநதிருப்்பவே 
ஒரு ்காரணியா்கக கூ்ற முடியும். அதுவ்பால 
இலஙவ்க மக்கள் மத்தியில் ்பரஸ்்பரம் 
வேறு்படுத்தி ்பார்ககும் ேழக்கமும் 
- இறுதியில் இைத்துே சிநேவை 
ேவளத்வோஙகுேேற்கும் கூ்ட இநே 
வ்காத்திர சம்பிரோயங்கள் ோவழயடி 
ோவழயா்க ்பரம்்பவர்களுககு ்க்டத்ேப்்பட்டு 
ேநதிருப்்பதும் கூ்ட ஒரு ்காரணமா்க 
இருக்க முடியும். இைம், மேம், ேர்க்கம், சாதி, 
உ்பசாதி, குலம், வ்காத்திரம், பிரவேசோேம் 
அவைத்துவம மக்கவள ஒருேரி்டமிருநது 
இருநது ஒருேவர தூர விலத்தி 
வேத்திருககி்றது என்பது ்கண்கூடு. இநே 
வ்காத்திர சவ்ப முவ்ற்களின நீட்சி ச்க 
மனிேவர “பி்ற” எனகி்ற மைநிவலயில் 

வ்பணசமசயதிருககி்றது.

இேர்்கள் மத்தியில் குறிப்பி்டத்ேக்க அளவு 
தீண்்டாவம இல்லாே வ்பாதும், இறுக்கமாை 
அ்கமணமுவ்றயும், பு்றமணத்ேவ்டயும் 
அநே குழுமங்களின இருப்வ்ப அப்்படிவய 
்காலா்காலமா்க வ்பணசமசயதிருககி்றது.

இலஙவ்கயில் நிலவிய உள்ளூராட்சியின 
ேரலாறு மநடியது. இது கி.மு. 4 ஆம் 
நூற்்றாண்டு ேவர நீடிப்்போகும். 
்பண்டு்கா்பய மனைரின ஆட்சிக 
்காலத்தில் இலஙவ்கயில் உள்ளூராட்சி 
முவ்ற ஆரம்்பமாைோ்க ம்காேம்சம் 
உள்ளிட்்ட ேரலாற்று ஏடு்களில் இருநது 
மேரிய ேருகி்றது.

 அநநாட்்களில் ஒவமோரு கிராமத்திலும் 
கிராம ராஜ்ஜியம் எைப்்படும் கிராமிய 
சவ்ப்கள் இருநேை. மனைரின ஆட்சி 
நிர்ோ்கம் கிராம ராஜ்ஜியங்கள் ேவர 
்பனமு்கப்்படுத்ேப்்பட்டு இருநேது்டன, 
கிராமிய நிர்ோ்க ந்டேடிகவ்க்கள் 
மற்றும் சிறிய அளவிலாை நீதிமன்ற 
அதி்காரங்கள் கிராமிய சவ்ப்களி்டம் 
ஒப்்பவ்டக ்கப்்பட்டிருநேவே ேரலாற்று 
ஆேணங்கள் மேளிப்்படுத்தி நிற்கின்றை.

கிராம சவ்பவயப் ம்பாறுத்ேேவர அது 
கி.மு ஐநோம் நூற்்றாண்டிலிருநவே 
ஆரியர்்களால் அறிமு்கப்்படுத்ேப்்பட்்ட ஒரு 
அவமப்புமுவ்ற எனறும் அேன பினைர் 
நாட்டில் ்பல்வேறு பிரவேசங்களிலும் அது 
நவ்டமுவ்றயில் இருநதிருககி்றது எனறு 
இநதி்க ஜயரத்ை விளககுகி்றார்.

1957 ்பண்்டா- மசல்ோ ஒப்்பநேத்தின 
மூ ல ம்  இ ை ப் பி ர ச சி வ ை க கு த் 
தீர்ோ்க முனவேக்கப்்பட்்ட “ரட்்ட 
ச்பா” வயாசவைவயத் ோன நாம் 
அறிநதிருப்வ்பாம். அநே ்பேத்வே 
அதி்காரப் ்பகிர்வு வயாசவையு்டன 
இவணத்துப் ்பார்ககி்றவ்பாதும் ்பண்வ்டய 
இலஙவ்கயிலும் “ரட்்ட ச்பா” எனகி்ற 
அவே வ்பரில் ஒரு அதி்கார அலகு ்கண்டி 
ராஜ்ஜிய ்காலத்தில் இயஙகியிருககி்றது. 
எைவே ரட்்ட ச்பா எனும் வ்பாது ்பலருககும் 
எநே “ரட்்ட ச்பா” ்பற்றி குறிப்பிடுகிவ்றாம் 
எனகி்ற குழப்்பம் ஏற்்ப்டலாம். ்பண்வ்டய 
ரட்்ட ச்பா முவ்றவமயாைது “வ்காத்திர 
சவ்ப”வய வ்பாலவே இனனும் ்பல வேறு 
அம்சங்களு்டன இயஙகியிருககி்றது.

்பலம்ம்பாருநதிய ஒரு நிர்ோ்க அதி்கார 
பீ்டமா்க அது இருநதிருககி்றது. இதுவும் 

சாதி அவமப்புமுவ்றவய ்பாது்காப்்பதில் 
முககிய ்பங்காற்றியிருககி்றது. ்பண்வ்டய 
“ரட்்ட ச்பா ” ்பற்றி எழுது்பேர்்கள் 
வ்க.ஏ.குப்புருஹாமி எழுதிய ஆயவுக 
்கட்டுவரவய ேவிர்ப்்பதில்வல. ராஜரீ்க  
ஆசிய ்கழ்கம் - இலஙவ்கக கிவளயால் 
(Royal Asiatic society - CEYLON BRANCH) 
மேளியி்டப்்பட்்ட சஞசிவ்கயில் 1948ஆம் 
ஆண்டு அேர் “ரட்்ட ச்பா” எனகி்ற 
ேவலப்பில் எழுதிய ஆயவுக ்கட்டுவர 
முககிய ஒரு ஆேணம்.

அதில் அேர் ரட்்ட ச்பா ம்காண்டிருநே 
அதி்காரங்கள் ்பற்றி குறிப்பிடும்வ்பாது 
ேண்்டவைககுரிய குற்்றங்கள் ்பற்றிய ஒரு 
்பட்டியவலத் ேருகி்றார்.

•          ஒரு ம்பண் ோழ்த்ேப்்பட்்ட ஆணு்டன 
அல்லது ்கவரவயார சிங்களேரு்டன 
ஓடிப்வ்பாைால்

•          ஒரு ஆவணா ம்பண்வணா 
வேம்றாரு ோழ்த்ேப்்பட்்ட சாதிவயச 
வசர்நே ஆணு்டவைா ம்பண்ணு்டவைா 
ேசித்ேல்....

•          ஒரு ம்பண் முவ்றவ்க்டா்க 
்கருவுற்்றாள்

•          வேம்றாரு “ேறி்க”வேச 
(வ்காத்திரத்வேச) வசர்நே ஒருேவர 
மணமுடித்ோல்

•          ஒரு ம்பண் முவ்றவ்க்டா்க 
ோழ்த்ேப்்பட்்ட சாதி ஆணு்டன மோ்டர்வ்ப 
வேத்திருநோவலா

•          ோழ்த்ேப்்பட்்ட சாதிவயச வசர்நே 
ஒருேரின வீட்டில் ோழ்த்ேப்்பட்்டேரால் 
ேயாரிக்கப்்பட்்ட உணவே உண்்டாவலா, 
்பாத்திரங்கவளப் ்பயன்படுத்திைாவலா

•  ோழ்த்ேப்்பட்்டேர் ்பயன்படுத்திய 
மசம்பில் ேண்ணீர் குடித்ோவலா

•   ே ா ழ் த் ே ப் ்ப ட் ்ட  ஒ ரு ே ர ா ல் 
ோக்கப்்பட்்டாவலா

•          ோழ்த்ேப்்பட்்ட ஒருேருககு வசே்கம் 
மசயோவலா...

அ வ ே  ே ண் ்ட வ ை க கு  உ ரி ய 
குற்்றம் எனறு அந ே ்பட்டியல் 
விரிகி்றது. ம்பரும்்பாலாை விதி்கள் 
அவைத்தும் அநே வ்காத்திரத்வேச 
வசர்நேேர்்களின “குலத்தூயவமவய” 
வ ்ப ணி ப்  ்ப ா து ்க ா ப் ்ப ே ற் ்க ா ்க 
பிரவயாகிக்கப்்பட்டிருககி்றது எனறு 
மேரிகி்றது.

சிங்கள சமூ்கத்தில் நிலவிய சாதி 
அவமப்பில் தீண்்டாவம என்பது சமூ்க 
சட்்ட விதியா்கவே நவ்டமுவ்றயில் 
இ ரு ந தி ரு க கி ்ற து  என ்ப து  ஒ ரு 
அதிர்சசிேரும் மசயதி.

சாதிய ்கட்்டவமப்வ்பப் ்பாது்காப்்பேற்்கா்க 
இறுக்கமாை “்பஞசாயத்து” ேடிேமா்க 
ரட்்ட ச்பா, ேறி்க ச்பா என்பவே 
்பல்லாண்டு்களா்க இயஙகியிருககி்றது. 
அது மட்டுமல்ல ேறி்க ச்பா இனறும் 
இலஙவ்கயில் ஆதிோசி்கள் மத்தியில் 
நவ்டமுவ்றயில் இருககி்றது என்பது 
ஆசசரியம் ேரும் மசயது.

சாதி இறுக்கம் (மோ்டரும்)....

vd;.rutzd;
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கு்றேன ்பட்்ட மவல ்கட்வ்ட்பறிசசான 
ஊ்டா்க ்பள்ளிககுடியிருப்பு மசல்லும் 
ேழியில் ்கவணசபுரத்தின அவ்டயாளமா்க 
தி்கழும் நம் முனவைார் ோழ்வி்டங்களாய 
ஈழத் ேமிழர்்களின மோல் நிலங்களில் 
ஒன்றாய நீட்சி ம்பற்றிருககும் குனறு.

குனறின வமற்கு ்பகுதி ்கட்வ்ட்பறிசசான 
்கவணச புரத்வே மோட்டு நிற்்க, 
கிழககு அடிோரம் வசவையூரின 
நனனித்துவ்றவய அடுத்து ேரும் ்கல் 
மநருக்க ்பணிவே மோட்டுநிற்கி்றது.

பூேரசக கு்டாவும் வசாவலப் ்பள்ளமும் 

இநே ேழியால் மசல்லும் ்பாவேயாய 
ேரலாற்வ்றப் வ்பசி நிற்்பதும் மக்கள் 
ோழ்வோடு ஒனறித்ே ்கலாசார ேரலாற்று 
மோல்லியல் அவ்டயாளமாய மோ்டரும் 
கு்றேன ்பட்்ட மவல.

கு்றேன ்பட்்ட மவலவய அண்டி சிறு 
சிறு ்பாவ்றக குனறு்களும் ்கற்்களும் 
்காணப் ்படுகின்றை. ்கல் மநருக்கத்தின 
ேழி உயர்நே ்பாவ்ற்களில் சிறு குவ்க்கள் 
வ்பான்ற ேழி்களும் மேன்படுகின்றை.

என அப்புசசிவயாடு இநே ேழியால் 
்பயணித்ே வ்பாது, இநேக குவ்க்கள் 

்பற்றிய சநவே்கம் எப்வ்பாதும் இருககும். 
ஒரு நாள் அேரி்டம் இவே ்பற்றி  வ்கட்்ட 
வ்பாது இவே பூேங்கள் மவ்றநதிருநே 
குவ்க்கள் எனறு ஒரு ்கவே மசால்ோர்.
வி்பரமா்க வ்கட்்ட வ்பாது ்கநேளாய குளம் 
பூேங்களால் ்கட்்டப்்பட்்டோ்கவும் குளம் 
்கட்டி முடிநேவு்டன பூேங்கவள ்பராமரிக்க 
முடியாமல் வ்பா்க அேற்வ்ற அ்டக்க 
முதிவர மரங்கவள குளத்தினுள் மேட்டிப் 
வ்பாட்டு ்கவர வசர்ககும் ்படி கூ்ற, அேற்வ்ற 
தூககி தூக்க முடியாமல் ஒழித்வோடி 
ம்காட்டியாரத்தின ்பல ்பகுதி்களுககும் 
ேநே பூேங்கள் எங்கள் ஊர் மவலக 
குவ்க்களில் ேநது ஒழிநேோ்கவும் அவே 
உருட்டி விவளயாடிய ்கற்்கள்ோன இவே 
எனறும் அநே ்கவே மோனமமாய இநே 
நிலத்தில் புவேயுண்டு கி்டநேேது என்பது 
குறிப்பி்டத் ேக்கது.
்கற்சுவையும் ்பசவச ்பவசல் என்ற 
மரங்களின கூட்்டமுமாய இயற்வ்கயின 
அழவ்க மசால்லி நிற்கும் கு்றேன 
்பட்்ட மவல ேரலாற்று மோல்லியல் 
புவேயலா்கவும் ஈழத் ேமிழரின 
மோனவமவய மசால்லி நிற்கி்றது.

கு்றேன ்பட்்ட மவலயின ்பாவ்ற்களில் 
்காணப்்படும் ேமிழ் பிராமிக ்கல் மேட்டு 
கிறிஸ்துவுககு முநதிய ்காலத்வே வ்பசி 
நிற்கி்றது. ேமிழ் பிராமிககுரிய “ம” இஙகு 
்பயன்படுத்ேப் ்பட்டுள்ளவம இஙகு மைம் 
ம்காள்ளத் ேக்கது.

மக்கள் ோழ்வுககு அரணாய விளஙகும் 
இம் மவல வசவையூர் ்கட்வ்ட்பறிசசான 
மக்களின மோனவம ேரலாற்றுக 
்கண்ணி்களில் ஒனறு என்பது இஙகு 
குறிப்பி்டத் ேக்கது.

மோல் நிலங்கள் ்பாது்காக்கப் ்ப்ட 
வேண்டிய இ்டங்களில் கு்றேன ்பட்்ட 
மவலயும் ஒனறு.

ghyRFkhh; Nrida+h;     
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ம்கௌரேப்்பட்்டங்கவளயும் விருது்கவளயும் 
ேழஙகிேரும் அகில இை நல்லு்றவு 
ஒனறியத்திைால் மட்்டக்களப்வ்பப் 
பி ்ற ப் பி ்ட ம ா ்க வு ம்  ்க ை ்ட ா வ ே 
ேசிப்பி்டமா்கவும் ம்காண்்ட திருமதி சசி்கலா 
நவரநதிரன சாமசிறி விஸ்ே்கலாவஜாதி, 
நர்த்ேை கீர்த்தி, வேசஅபிமானி ்பட்்டம்  
ேழஙகிக ம்கௌரவிக்கப்்பட்்டார். 

மட்்டக்களப்புககு ேருவ்க ேநதுள்ள சசி்கலா 
நவரநதிரன விருது ேழஙகிக ம்கௌரவிககும் 
நி்கழ்வு வநற்று மட்்டக்களப்பில் அவமப்பின 
மேசிய அவமப்்பாளர்  ்கலாபூசணம் 
சமாோைநீேோன யூ.எல்.எம்.ஹனி்பா 
ேவலவமயில் நவ்டம்பற்்றது. 

இந நி்கழவில் ்பாராளுமன்ற உறுப்பிைர் 
்ா. சிறிவநசன பிரேம அதிதியா்கக ்கலநது 
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ம்காண்்டது்டன, மட்்டக்களப்பு 
வி ன ச ன ற்  ம ்க ளி ர் 
வ ே சியப்்பா்டசாவலயின 
பிரதி அதி்பர் திருமதி சாரேோ 
ரவிசசநதிரா  ம்கௌரே 
அதிதியா்க வும ்க லந து 
ம்காண்்டார்.  அகில இை 
நல்லு்றவு ஒனறியத்தின 
ம ட் ்ட க ்க ள ப் பு  ம ாே ட் ்ட 
அவமப்்பாளர் வ்க.திருநாமம், 
மற்றும் உறுப்பிைர்்கள், 
உ்ற விைர்்க ள்,  சசி்க லா 
நவரநதிரனின நண்்பர்்கள் 
எ ை ப்  ்ப ல ரு ம்  இ ந 

நி்கழ்வில் ்கலநது ம்காண்்டைர். அேது்டன, 
ோழ்த்துக்கவளயும் மேரிவித்ேைர்.

இவச, ந்டை, ஆசிரியரும், அழகுக்கவல 
நி பு ணரு ம்,  ச மூ ்க  வ ச ே கி யு ம ாை 
மட்்டக்களப்வ்ப பி்றப்பி்டமா்கக ம்காண்்ட 
சசி்கலா நவரநதிரன திரு திருமதி 

விவே்காைநோ குணலட்சுமி ேம்்பதி்களின 
முேல் ம்களாோர். இேருககு நானகு 
சவ்காேரி்களும் ஒரு சவ்காேரனும் உள்ளார். 
இேர் மட்்டக்களப்பு இநதுக ்கல்லூரியில் 
உயர்ேரம் ்கற்று, விபுலாைநோ இவச 
ந்டைக ்கல்லூரியில் சஙகீே டிப்வளாமாவே 
நிவ்றவு மசயது 12 ேரு்டங்கள் ஆசிரியரா்கக 
்கயாற்றியுள்ளார்.  

இவச ஆசிரியரா்கவும்,  அரஜன 
பியூட்டி அழகுக்கவல நிறுேைத்திை 
இயககுைரா்கவும் மசயற்்பட்்ட இேர், வ்கக, 
பிளேர் வமககிங, மணப்ம்பண் அலங்காரம் 
உள்ளிட்்ட ்பயிற்சி்கவளயுமு் ேழஙகிைார்.  
இேன ்பயைா்க 1998ம் ஆண்டு நேம்்பரில் 
100 மாணேர்்கவளக ம்காண்டு 2 நாட்்கள் 
்கண்்கா்டசிமயானவ்ற ந்டத்திைார்.

சஙகீே ஆநசிரியரா்கவும் உ்டற்்பயிற்சி 
ஆசிரியரா்கவும் மாேட்்டத்தின பிைேஙகிய 
்பா்டசாவல்களில் ்பணியாற்றிய இேர், 
விவளயாட்டுப் வ்பாட்டி்கள், இவச 
ந்டைப் வ்பாட்டி்களில் மாணேர்்கவளப் 
்பஙகும்ப்றசமசயது மேற்றியவ்டயச மசயது 
ேநோர்.

1999ம் ஆண்டு குடுமு்்பத்து்டன ்கை்டா 
நாட்டுககுச மசன்ற இேர், அஙகு 
சஙகீேத்வேப் ்பயிற்றுவித்ேது்டன, 2003ம் 
ஆண்டு அரஜன அழகுக்கவல நிறுேைமாை 
இ ல ங வ ்க த்  ே மி ழ ர்்க ளி ன  ஆ ே ல் 
அழகுக்கவல நிறுேைத்வே ஆரம்பித்ோர். 
இது ்பல ம்பண்்கள் அழகுக்கவலவயப் 
்பயினறு மோழில்ோயப்புப்ம்ப்ற உேவியது.

எை ஆராயசசியாளர்்கள் நம்புகின்றைர்.

ம னி ே  உ ்டலு க கு  வ ே வ ே ய ாை 
மருநது்கவள உருோககுேது மற்றும் 
அ ே ற் ்க ா ை  ம ந றி மு வ ்ற ்க வ ள 
ம ச ய ல் ்ப டு த் து ே ே ற் கு  1 0 - 2 0 
ேரு்டங்கள் ஆகும். இநே வ்காழி்கவள, 
ம னி ே ர் ்க ளு க கு  ம ட் டு ம ல் ல 
விலஙகு்களுக்காை மருநது்கவள 
ேயார்்படுத்ேவும் ்பயன்படுத்ேலாம் எை 
ஆராயசசியாளார்்கள் மேரிவிககின்றைர்.

ஆண்டி்பவயாட்டிககு்களுககு ்பதிலா்க 
இநே மருநது்கள் விலஙகு்களின 
வநாய எதிர்ப்பு சகதிவய அதி்கரிககும். 
விலஙகு்களின ்பாதிக்கப்்பட்்ட நுவரயீரல் 
மற்றும் சிறுநீர்க ்பா்கங்கவள சரி மசயய 
இநே மருநது ்பயன்படும். ேற்வ்பாது அநே 
மருநது்களின விவல அதி்கமாைவே. 
எ ை வ ே  இ ந ே  ம ரு ந து ்க வ ள 
உருோககுேது மி்கவும் ்பயைளிககும். 
"ேற்வ்பாது நாங்கள் மனிேர்்களுககுத் 
வேவேயாை மருநது்கவளத் ேயாரிக்கத் 
மோ்டங்கவில்வல ஆைால் இநே 
மருநது ்கண்டுபிடிப்புககு வேவேயாை 
புரேங்கவள வ்காழி்கள் எளிதில் ேழங்க 
முடியும்" எனறு இநே ஆயவில் மேரிகி்றது 
எனகி்றார் வ்பராசிரியர் மஹலன.

நனறி : பிபிசி
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மர்பணு மாற்்றம் மூலம், மூட்டு ேலி 
மற்றும் சில ேவ்க புற்றுவநாயககு மருநது 
ேரும் முட்வ்ட்கவள இடும் வ்காழி்கவள 
ஆராயசசியாளர்்கள் உருோககியுள்ளைர்.

ம ே ா ழி ற் ச ா வ ல ்க ளி ல்  உ ற் ்ப த் தி 
மசயேவேக ்காட்டிலும் இநே மருநது்கவள 
முட்வ்டயா்க இடும்வ்பாது ்பல ம்டஙகு 
விவல மலிோைோ்க உள்ளது.

்ப ண்வ ண்க ளி ல்  ே ள ர்க ்க ப் ்ப டு ம் 
வ்காழி்கவள வ்பானறு இநேக வ்காழி்கள் 
துனபுறுத்ேப்்ப்டமாட்்டாது. வமலும் அவே 
அன்பா்க ்கேனித்துக ம்காள்ளப்்படும்.

ம ்ப ரி ய  ்ப ண் வ ண ்க ளி ல் 
ே ா ழு ம் ,  அ தி ்க  ்ப யி ற் சி ம ்ப ற் ்ற 
ம ே ா ழி ல் நு ட் ்ப வி ய ல ா ள ர் ்க ள ா ல் 
இ வ ே ்க ளு க கு  உணவு ம்,  நீ ரு ம் 
ேழங்கப்்பட்டு திைமும் நன்றா்க 

்கேனித்துக ம்காள்ளப்்படும். அவே ஒரு 
ேசதியாை ோழ்கவ்கவய ோழும்.

இநே வ்காழி்கவள ம்பாறுத்ேேவர 
அவே எப்வ்பாதும் வ்பால் முட்வ்ட்கவள 
இடுகின்றை எைவ ே அேற்றின 
ஆவராககியத்துககு எநேவிே ்பாதிப்பும் 
ஏற்்ப்டாது.

முனைோ்க மர்பணு மாற்்றப்்பட்்ட ஆடு்கள், 
முயல்்கள் மற்றும் வ்காழி்கள், முட்வ்ட 
மற்றும் ்பால் மூலம் மனிேர்்களுககு 
வேவேயாை புரேத்வே ேழங்க முடியும் 
எை விஞ்ானி்கள் ்கண்்டறிநேைர்.

இ ந ே  பு தி ய  மு ய ற் சி  ்ப வ ழ ய 
ேழிமுவ்ற்கவள ்காட்டிலும் அதி்க 
தி்றன ம்காண்்டது எனறும், குவ்றோை 
மசலவில் நல்ல ்பலவை ேரும் எனறும் 
மேரிவிககின்றைர்.

இம்மாதிரியாை முட்வ்ட்கள், மருநது 
ேயாரிககும் மசலவேக ்காட்டிலும் ்பல 
ம்டஙகு குவ்றோ்க இருககும் எைவே 
ஒட்டு மமாத்ேமா்க ேயாரிப்பு மசலவு்கள் 
குவ்றயும் எை எதிர்ப்்பார்ப்்போ்க எை 
எடின்பவராவில் உள்ள வராஸ்லின 
ம்டகைாலஜிவஸ வசர்நே ஆராயசசியாளர் 
மஹவரான மேரிவித்ோர்.

மோழிற்சாவல்களில் மருநது்கவள 
ேயாரிக்க சுத்ேமாை அவ்ற்கவள 
உருோககும் மசலவு்கவளக ்காட்டிலும் 
வ்காழிப் ்பண்வண்கள் உருோககுேது 
விவல குவ்றவே.

்பல வநாய்களுககு ்காரணம் நமது உ்டல் 
ோைா்கவே சில ரசாயைங்கவளயும், 

புரேங்கவளயும் உற்்பத்தி மசயயாேவே. 
அம்மாதிரியாை வநாய்கள், புரேங்கவள 
ம்காண்்ட மருநது்கவள ம்காண்டு சரி 
மசயயப்்படும். அநே மருநது்கள், மருநது 
நிறுேைங்களால் மசயற்வ்கயா்க 
ேயாரிக்கப்்படுகின்றை.

மஹவரான மற்றும் அேரது குழுவிைர் 
மனிே உ்டலில் புரேத்வே உற்்பத்தி 

மசயயும் மர்பணுவே, வ்காழி முட்வ்டயில் 
மேள்வள ்கருவே உற்்பத்தி மசயயும் 
டிஎனஏவில் மசலுத்திைர்.

முட்வ்ட ்கருவில்

வ்காழி முட்வ்டயில் மேள்வள ்கருவே 
பி ரி த் து  ்ப ா ர் த் ே தி ல் , 
வ்காழியில் அதி்கப்்படியாை 
புரேம் இருப்்பவே மஹவரான 
்கண்்டறிநோர்.

அ தி ல்  ம னி ே  வ ந ா ய 
எ தி ர் ப் பு  ச க தி க கு 
வ ே வ ே ய ாை  இ ரண் டு 
ே வ ்க ய ாை  பு ரே ங ்க ள் 
்கண்டுபிடிக்கப்்பட்்டை. ஒனறு 
வேரஸ் கிருமி்கள் மற்றும் 
புற்றுவநாயுககு எதிராைோ்க 
மசயல்்படும் IFNalpha2a. 

மற்ம்றானறு வசேமவ்டநே திசுக்கவள 
ோைா்க சரி மசயது ம்காள்ள உேவும் 
வமகவராஃவ்பஜ் - சிஎஸ்எஃப்

ஒரு வ்காழி ஒரு ேரு்டத்துககு 300 
முட்வ்ட்கவள இடும். எைவே வ்காழி்களின 
எண்ணிகவ்க வ்பாதுமாைோ்க இருநோல் 
இவே ேணீ்க ரீதியா்க மசயல்்படுத்ேலாம் 
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ம ட் ்ட க ்க ள ப் பு 
்க ல் ல டி ப் ்ப ா ல ம் 
இ ல ங வ ்க யி ல் 

ஒரு பிரசித் திம்பற்்ற்பாலம். 
இப்வ்பாது அது ேற்ம்காவலககும்  
பிரசித்திம்பற்றுேருகின்றது. 

மட்டு மாந்கரசவ்பயின கீழ் அது  
்பராமரிக்கப்்ப்பட்டு ேருகி்றது. 
எைவே  ேற்ம்காவல்கவள ேடுககும் மு்கமா்க ்பாேத்தின 

கீ ழ்  இ ரு ம் பு  ே வ ல ்க வ ள 
அவமத்ோல் எனை?

ypNahz;

C¸®¦ Áø»PÒ

பிரவேச சவ்பயா்க இருநது ேரமுயர்த்ேப்்பட்டுள்ள ம்பாலனநறுவே மாந்கர சவ்பயின 
முேல்ேர் ோம் மட்்டக்களப்பு மாந்கர சவ்பயு்டன இவணநது ்பல திட்்டங்கவள 
நவ்டமுவ்றப்்படுத்ே விரும்புேோ்க கூறியுள்ளார்.

ம்பாலைறுவே மாந்கர முேல்ேர் 
மட்்டக்களப்பு மாநர்க சவ்பககு உத்திவயா்க 
பூர்ே விஜயமமானறிவை வமற்ம்காண்்டார்.

ம ்ப ா ல ன ந று வ ே  உ ள் ளு ர ா ட் சி 
சவ்பயாைது பிரவேச சவ்பயா்க இருநது 
ஜைாதி்பதியிைால் மாந்கர சவ்பயா்க 
ேரமுயர்த்ேப்்பட்்டவேத் மோ்டர்நது அம் 
மாநர்க சவ்பயின முேலாேது மாநர்க 
முேல்ோரா்க சாை்க ரணசிங்க மேரிவு 
மசயயப்்பட்்டார்.

 அேவையடுத்து அேர் மட்்டக்களப்பு மாந்கர சவ்பககு ேைது உத்திவயா்கபூர்ே 
விஜயத்திவை வமற்ம்காண்்டார்.

இேவர மட்்டக்களப்பு மாந்கர பிரதி முேல்ேர் மற்றும் ஆவணயாளர் உள்ளிட்்ட 
குழுவிைர் ேரவேற்்றைர்.
மட்்டக்களப்பு மாநர்க சவ்பயின சி்றப்்பாை மசயற்்பாடு்கள் மோ்டர்்பா்க ம்பாலனநறுவே 
முேல்ேர் ்பாராட்டியவோடு, ேமது மாந்கர சவ்பயின ்பயணத்தில் மட்்டக்களப்பு 
மாநர்க சவ்பயின நிர்ோ்கக ்கட்்டவமப்பு்கவளயும் நல்ல ்பல திட்்டங்கவளயும் 
நவ்டமுவ்றப்்படுத்ேவுள்ளோ்கவும் மேரிவித்ோர்.

இநே நி்கழ்வினவ்பாது மாந்கர பிரதி முேல்ேர் ்க.சத்தியசீலன, மாந்கரசவ்ப உறுப்பிைரும், 
வேவல்கள் குழுவின ேவலேருமாை ே. இராவஜநதிரம் உட்்ப்ட மாந்கர ஆவணயாளர், 
பிரதி ஆவணயாளர், ம்பாறியியலாளர், ்கணக்காளர் ஆகிவயாரும் ்கலநது ம்காண்்டைர்.

இ ல ங வ ்க யி லு ள்ள  24  ம ா ந ்க ர 
ச வ ்ப ்க ளு ்ட ன  ஒ ப் பி டு வ ்க யி ல் 
மட்்டக்களப்பு மாந்கர சவ்ப, குப்வ்ப 
அ்கற்றும் மசயற்்பாடு்களில் சி்றப்்பா்க 
ம ச ய ல் ்ப ட் டு,  வ ே சி ய  அ ளவி ல் 
அஙகீ்கரிக்கப்்பட்டு, அேற்்கா்க சில 
விருது்களும் ம்பற்றுள்ளது. ஆைால் 
அதி்கரித்து ேரும் சைத்மோவ்க 
ம்பருக்கத்திற்கும் சர்ேவேச ரீதியாை 
ஒ ப் பீ டு ்க ளு க கு ம்  அ வ ம ே ா ்க 
ம ட் ்ட க ்க ள ப் பு  ம ா ந ்க ர ச வ ்ப யி ன 
திண்மக்கழிே்கற்்றல் மசயற்்பாடு்கள் 
வமலும் மசம்வமப்்படுத்ேப்்ப்டவேண்டும். 
அது இஙகு ோழும் குடியிருப்்பாளர்்களின 
வ்க்களில் ேஙகியுள்ளது.

மட்்டக்களப்பு மாந்கர சவ்பயிைால் 
நிர்ேகிக்கப்்படும் நாேற்கு்டா சுத்ோைநோ 
்பாலர் ்பா்டசாவலயின ்கால்வ்காள் நி்கழ்வு 
இனறு ்காவல இ்டம்ம்பற்்றது.

்பா்டசாவலயின அதி்பர் திருமதி சுநேரமதி 
வேேநாய்கம் ேவலவமயில் நவ்டம்பற்்ற 

இநே நி்கழ்வில் மட்்டக்களப்பு மாந்கர 
முேல்ேர் தியா்கராஜா சரேண்பேன 
பிரேம அதிதியா்க ்கலநது ம்காண்்டார்.

2 0 1 9 ஆ ம்  ஆண் டுக ்க ா ை  பு தி ய 
மாணேர்்கவள ேரவேற்கும் நி்கழ்வு்டன 
்கால்வ்கால் விழா ஆரம்்பமாைது்டன, 
மாணேர்்களின ்பல்வேறு ்கவல 
நி்கழ்வு்களும் நவ்டம்பற்்றை.

நி்கழ்வில் மாந்கர ஆவணயாளர் 
்க.சித்திரவேல், மற்றும் மாந்கர சவ்ப 
உறுப்பிைர்்களாை ம.நிஸ்்காைநேராஜா, 
சீ.மஜயநதிரகுமார், ஐ.சிறிேரன, திருமதி. 
மசல்வி மவைா்கர் ஆகிவயார் உட்்ப்ட ்பலர் 
்கலநதும்காண்்டைர்.

(மட்/நிரு்பர் திருேரங்கன)

மட்டு.மாந்கரசவ்ப ந்கரின முககிய 
இ்டங்கவள ்கண்்காணிக்கவும், ்பாது்காப்புக 
்கருதியும் ்கண்்காணிப்புக ்கமமராக்கவள 
சில இ்டங்களில் ம்பாருத்தியுள்ளது.

இதில் திருமவல வீதி,  முவைவீதி, 
ம்காத்மா்காநதி வீதி, பிரோைவீதி,  
மத்தியவீதி எை ்பல இ்டங்கவளயும் 
மாந்கரத்தின ேநவே ேைது மசயல்கத்தில் 
இ ரு ந ே ே ா வ ்ற  ்க ண் ்க ா ணி த் து க 

ம்காள்ளலாம்.

இது்பற்றி பிரதி மாந்கரபிோ ்க. சத்தியசீலன 
அேர்்களி்டம் பிரஸ்ோபித்ேவ்பாது ்கமமரா  
பூட்்டப்்பட்்ட சில இ்டங்கவளயும் வநரடியா்க 
சுட்டிக்காட்டிைார். இேற்்காை ஒதுககீடு்கவள 
யார் மசயேது எனறு விைவியவ்பாது 
முஸ்லீம் ேர்ே்கர்்களின ஆேரவு்டன மட்/ 
ேர்த்ே்கசங்கம் ஒத்துவழப்பு ேழஙகியோ்க 
பிரதி முேல்ேர் மேரிவித்ோர்.

அன்பழ்கன குரூஸ் (JP) M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG.
சைசமூ்க அபிவிருத்தி உத்திவயா்கத்ேர்

அ வ ம கி ன ்ற து .  அ ே ர் ்க ளு ம் 
மனிேர்்கள்ோன. எைவே ம்பாதுமக்களின 
்பங்களிப்பு அளப்்பரியோ்க அவமகின்றது.

குறிப்்பா்க இனறு மாந ்கரச வ்ப 
எதிர்வநாககும் சில சோல்்கவள மக்கள் 
அறிநதிருக்க வேண்டும். 

1)        அதி்க அளோை பிளாஸ்ரிக மற்றும் 
ம்பாலித்தீன ்கழிவு்கள்.

2)        நிரம்பி ேழியும் திருப்ம்பருநதுவ்றக 
்கழிவு்கவளகம்காட்டுமி்டம்.

3)  வீதி்களில் மற்றும் ோவியில் 
குப்வ்ப்கவள வீசிமயறியும் விசமி்கள்.
இநே நிவலவய மாற்்ற மக்கள் எனை 
மசயய வேண்டும்.

I)    ஒவமோரு வீட்டிலும் கூட்ம்டரு 
ேயாரிப்்பேற்்காை ம்பாறிமுவ்றமயானவ்ற 
ோமா்கவே ேயார்்படுத்தி வேத்துகம்காள்ள 
வேண்டும். இேைால் சி்றநே ்பசவள 

            மட்்டக்களப்பு மாந்கரசவ்ப 
தி ண் ம க ்க ழி ே ்க ற் ்ற லு க ்க ா ்க 
மாேமமானறுககு சுமார் அறு்பது லட்சம் 
ரூ்பாய்கள் மசலவு மசயகின்றது. 
அத்து்டன 23 ோ்கைங்களும், 92 
நிரநேர மோழிலாளர்்களும், சுமார் 60 
ேவரயாை அவமய அடிப்்பவ்டயிலாை 
மோழிலாளர்்களும் திைநவோறும் 
்பயன்படுத்ேப்்படுகின்றைர். இவேளவு 
்பாரிய பிரயத்ேைத்து்டன, மட்்டக்களப்வ்பத் 
தூயவமயாை ந்கரா்கப் ்பராமரிப்்பேற்கு 
மாந்கரசவ்ப ்படும்்பாட்வ்ட ம்பாதுமக்கள் 
உணர்நது ம்காள்ள வேண்டும்.

            அத்து்டன நாம் வீசும் குப்வ்ப்கவள 
நம்வமப் வ்பான்றேர்்கள்ோன ேங்கள் 
வ்க்களால் அ்கற்றுகின்றைர். அதி்க 
அளவில் அேர்்கள் வநாய்களுககு 
இ ல க ்க ா ே து ்ட ன ,  அ ே ர் ்க ள து 
ஆயுட்்காலமும் வ்கள்விககுறியா்க njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 21
f.ngh.j. (c/j) - Gjpa ghlj;jpl;lk; - jkpo;

- kl;Lefu; Atd; -

jkpo;g; ghlj;Jf;Fupa tpdhj;jhs; mikg;G:

fl;lha tpdhf;fs;

02 njhlh;r;rp...

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

Fzk; rtupuh[h
19. ntg;gepiyf;F Vw;Gilj;jd;ikailAk; ePupd; Mw;wy; capu;j; njhFjpfspy; 

   vt;thW gad;gLfpd;wJ?

 • jdJ nrhe;j ntg;gepiyapy; Vw;gLk; Xu; rpwpa khw;wj;jpdhy; rhu;gstpy; 
         cau;e;j msthd ntg;gr; rf;jpia cwpQ;r my;yJ ntspNaw;w ePupdhy; 

         Kbfpd;wJ.

 • cau; jd;ntg;gk; fhuzkhf capu;j;njhFjpapYk; ePu;epiyfspYk;> Gtpapy; 

         ntg;gepiy Vw;wj;jho;Tfspd;NghJ ntg;gepiyf;Fupa xU 

         jhq;fw;gjhu;j;jkhf ePu; njhopw;gLk;.

 • Mtpahjypd; cau; ntg;gk; fhuzkhf> mjpFiwe;jsthd ePu; ,og;Gld; 

         ePupdhy; ngUksT ntg;gj;ij ,of;ff;$bajhf cs;sJ. 

 • MfNt mq;fp xd;wpd; cly; Nkw;gug;ghdJ Fspuhd Nkw;gug;ghfg; 

         Ngzg;gLfpd;wJ. mq;fpfspd; cliy cau;ntg;gNkw;wg;gLjypy; ,Ue;J 

         jLf;fpd;wJ.

 • kdpjj; Njhypy; ,Ue;J tpau;it Mtpahjy; cly; ntg;gepiyia 

         khwpypahd kl;lj;jpy; Ngz cjTfpd;wJ

 • jhtuq;fspy; MtpAapu;g;G jhtu cly; Nkw;gug;ig Xu; Fspuhd 

         Nkw;gug;ghf itj;J #upa xspapy; kpFjpahf ntg;gkiljypy; ,Ue;J 

         jLf;fpd;wJ.

20. ciwjypd;NghJ ePu; tpuptiljy; ePu;tho; mq;fpfspd; jg;gpg;gpioj;jYf;F  

  vt;tifapy; cjTfpd;wJ?

 • 4C f;Ff; fPohf ePupd; ntg;gepiy FiwAk;nghOJ> mJ ciwa 

         Muk;gpf;fpd;wJ. 

 • mj;Jld; mJ gdpf;fl;bf; fdtbtq;fs; vdg;gLk; 

         gspq;Fj;jd;ikahdNjhu; nea;aupiaj; Njhw;Wtpf;fpd;wJ. 

 • MfNt 4C apy; ePu; cr;rsthd mlu;j;jpiaf; nfhz;L fhzg;gLfpd;wJ

 • vdNt gdpf;fl;b ePu;epiyfspd; Nkw;gug;gpy; kpjf;fpd;wJ. 
 • ,J JUtg; gpuNjrq;fspy; ePupd; Kf;fpakhdNjhu; ,ay;ghf 

         tpsq;Ffpd;wJ. ,jdhy; mq;F khupfhyj;jpd;NghJ ePu;epiyfspy; cs;s 

         mq;fpfs; jg;gpg;gpiof;ff;$badthf cs;sd.

21. ePu; Xu; rpwe;j fiug;ghdhf tpsq;Ftjw;F ePu; %yf;$Wfs; nfhz;Ls;s rpwg;ghd 

  mk;rk; ahJ?

 • mtw;wpd; KidTj;jd;ik fhuzkhf ,e;j Mw;wy; ePUf;F 

         toq;fg;gLfpd;wJ.

 • KidTf;Fupa %yf;$Wfs; (c.k;. FSf;Nfh];)> KidTj;jd;ikaw;w 

         %yf;$Wfs; (c.k;. NaCl)> KidTj;jd;ik nfhz;lJk; 

         maDf;FupaJkhdit (,iyNrhirk;fs;) ePupy; fiuaf;$bad.

 • xt;nthU fiua %yf;$iwAk; ePu; %yf;$Wfs; #o;e;J mtw;Wld; 

         Ijurd; gpizg;Gfis Vw;gLj;jpf;nfhs;tNj ,jw;Fupa fhuzkhFk;.

 • fiuAkpay;G KidTj;jd;ikapy; jq;fpAs;sNj jtpu> mtw;wpd; 

         maDf;Fupa jd;ikapy; jq;fpapUg;gjpy;iy.

22. capu;g;gjhu;j;jq;fspy; fhzg;gLk; $ba mstpyhd mNrjdr; Nru;it ePu; MFk;. 

  mq;fpfspy; ePupdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ehd;F gpujhd njhopy;fs; ahit?

 1. KjYUtpd; gpujhd cs;slf;fkhf tpsq;Fjy;

 2. rpwe;j fiug;ghdhfj; njhopw;gLjy;.

 3. jhf;fpahfg; gq;Fgw;Wjy;

 4. tpiwg;Gj; jd;ikia/ tPf;fj;ij Vw;gLj;Jjy;.

23. mq;fpfspy; ePupdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; NtW njhopy;fs; ahit?

 1. ePu;tho; mq;fpfspd; thoplk;.

 2. mq;fpfspy; gjhu;j;jq;fs; cs;nsLf;fg;glYk; nfhz;Lnry;yYk;.

 3. mq;fpfspy; Vw;gLk; ntg;g khw;wq;fisj; jLj;jy;.

 4. cly; Nkw;gug;igf; Fspu;tpj;jy;.

 5. ePu;epiyfs; Kw;whfNt ciwe;J tplhky; jLj;jy;.

 6. fUf;fl;lypy; cjTjy;.

 7. guk;gYf;F cjTjy;.

 8. tpj;JKisj;jiy Cf;Ftpj;jy;.

 9. gpurhuzr; rPuhf;Fjy;.

 10. tpyq;Ffspy; ePu;epiyapay; td;$lhfj; njhopw;gLjy;.

Gjpa ghlj;jpl;lj;Jf;F mikthfj; jkpo;g; ghlj;Jf;Fupa tpdhj;jhspd; fl;likg;G 

2019,y; ,Ue;J gpd;tUkhW mikaTs;sJ. vdNt> khztu;fSk; Mrpupau;fSk; fy;tp 

mjpfhupfSk; ,e;j tplaj;jpy; ftdk; nrYj;JtJ kpfTk; ,d;wpaikahjjhFk;.

• tpdhj;jhs; I :  (40 + 60 = 100 Gs;spfs;)

  %d;W kzpj;jpahyq;fisf; nfhz;ljhf ,Uf;Fk;. Nkyjpf 
      thrpg;G Neukhf> gj;J epkplq;fs; toq;fg;gLk;. ,;t;tpdhj;jhs;     
      ,uz;L gFjpfisf; nfhz;bUf;Fk;.

 gFjp I :  fl;lha tpdhf;fs; ,uz;L ,Uf;Fk;. 1Mk; tpdhTf;F 
              24 Gs;spfs;> 2Mk;  tpdhTf;F 16 Gs;spfs;. (24 + 16 = 40 Gs;spfs;).

 gFjp II : ,jpy; MW tpdhf;fs; ,Uf;Fk;. ,tw;Ws; vitNaDk; %d;W 
               tpdhf;fSf;F tpilaspj;jy; Ntz;Lk;.  xU tpdhTf;F 
               20 Gs;spfs;.   %d;W tpdhf;fSf;Fk; 
               60 Gs;spfs;. (20 x 3  = 60 Gs;spfs;). 

 vy;yhkhf 5 tpdhf;fSf;F tpilaspj;jy; Ntz;Lk;.  

              (24 + 16 + 20 + 20 + 20 = 100 Gs;spfs;).

• tpdhj;jhs; II :  (70 + 30 = 100 Gs;spfs;)

  %d;W kzpj;jpahyq;fisf; nfhz;ljhf ,Uf;Fk;. Nkyjpf thrpg;G Neukhf> 
       gj;J epkplq;fs; toq;fg;gLk;. ,;t;tpdhj;jhs; ,uz;L gFjpfisf; 
       nfhz;bUf;Fk;.

 gFjp I :  fl;lha tpdhf;fs; %d;W ,Uf;Fk;. 1Mk; tpdhTf;F 20 Gs;spfs;> 
              2Mk;  tpdhTf;F 25  Gs;spfs;> 3Mk; tpdhTf;F 25 Gs;spfs;. 
              (20 + 25 + 25 = 70 Gs;spfs;).

 gFjp II : ,jpy; Ie;J tpdhf;fs; ,Uf;Fk;. ,tw;Ws; vitNaDk; ,uz;L 
               tpdhf;fSf;F tpilaspj;jy; Ntz;Lk;.  xU tpdhTf;F 15 
               Gs;spfs;. ,uz;L tpdhf;fSf;Fk; 30 Gs;spfs;. 
               (15 x 2  = 30 Gs;spfs;)

      vy;yhkhf 5 tpdhf;fSf;F tpilaspj;jy; Ntz;Lk;. 

            (20 + 25 + 25 + 15 + 15 = 100 Gs;spfs;).

•  tpdhj;jhs; I  : 100 Gs;spfs;
•  tpdhj;jhs; II  : 100 Gs;spfs;)
• ,Wjpg;Gs;sp   : 200/2 = 100 Gs;spfs;

tpdhj;jhs; I,y; ,uz;L tpdhf;fs; ,Uf;Fk;. 
KjyhtJ tpdh (m)> (M) vd ,uz;L gFjpfisf; nfhz;bUf;Fk;. ,e;j ,uz;L 
gFjpfspYk; nra;As;; jug;gl;bUf;Fk;. mtw;iw mbg;gilahff; nfhz;l Kk;%d;W 
tpdhf;fs; ,Uf;Fk;. (m) gFjpf;F 12 Gs;spfs;> (M) gFjpf;F 12 Gs;spfs;. 
(12 + 12 = 24 Gs;spfs;). 

,uz;lhtJ tpdhTk; (m)> (M) vd ,uz;L gFjpfisf; nfhz;bUf;Fk;. Mdhy; 
tpj;jpahrk; cz;L. mjhtJ (m) gFjpahdJ ftpijahfTk; (M) gFjpahdJ 
ciueilahfTk; ,Ug;gJld; ,tw;Ws; xU gFjpf;F kl;LNk tpilaspj;jy; Ntz;Lk;. 
mjhtJ (m) gFjpf;F my;yJ (M) gFjpf;F tpilaspj;jy; Ntz;Lk;. xt;nthU 
gFjpapYk; ee;ehd;F tpdhf;fs; ,Uf;Fk;. (m) gFjpf;Fk; 16 Gs;spfs;> (M) gFjpf;Fk; 
16 Gs;spfs;. (nkhj;jk; 16 Gs;spfs;).

tpdhj;jhs; II,y; %d;W tpdhf;fs; ,Uf;Fk;. 
KjyhtJ tpdh> 20 gy;Nju;T ,yf;fz tpdhf;fisf; nfhz;bUf;Fk;. xt;nthU 
tpdhTk; 5 tpilfisf; nfhz;bUf;Fk;. mtw;Ws; rupahd tpiliaj; njupTnra;J> 
mt;tpilf;Fupa ,yf;fj;ij mUfpYs;s milg;Gf;Fwpf;Fs; vOj Ntz;Lk;. 
(1 x 20 = 20 Gs;spfs;).

       Fwpg;G : RUf;f tpil vOJkhW Nfl;fg;gLfpd;w ,yf;fz tpdh fl;lha tpdh  
         vd;w tFjpf;Fs; ,y;iy. mJ> tpUg;Gj; Nju;Tf;Fupa tpdhthf         
         mike;Js;sJ.

 ,uz;lhtJ tpdh> (m)> (M) vd ,U gFjpfisf; nfhz;bUf;Fk;. (m) gFjpapy; 
RUf;fKk; (M)  gFjpapy; fpufpj;jYk; ,Uf;Fk;. (m) gFjpf;F 13 Gs;spfs;> 
(M) gFjpf;F 12 Gs;spfs;. (13 + 12 = 25 Gs;spfs;).

    %d;whtJ tpdh> fl;Liu tpdhthFk;. ,jpy; Ie;J jiyg;Gf;fs; jug;gl;bUf;Fk;. 
mtw;Ws; ahNjDk; xd;iwj; njupTnra;J 300 – 350 nrhw;fs; nfhz;l fl;Liuia 
vOJjy; Ntz;Lk;.    ,t;tpdhTf;F (25 Gs;spfs;).

   Fwpg;G : tpdhj;jhs; I,y; cs;s fl;lha tpdhf;fSf;F 40 Gs;spfSk; 
         tpdhj;jhs; II,y; cs;s  fl;lha tpdhf;fSf;F 70 Gs;spfSk; 
         toq;fg;gLtij mf;iwAld; ftdj;jpnyLj;J cq;fs; nraw;ghLfis  
         Kd;ndLg;gjhy; gad;fs; cz;L.
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tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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்காவரதீவு விபுலாநநோ மத்திய 
்க ல் லூ ரி யி ன  ே ரு ்ட ா ந ே  இ ல் ல 
விவளயாட்டுப்வ்பாட்டிவய முனனிட்டு 
வநற்று மாணேரிவ்டவய மரேன 
ஓட்்டப்வ்பாட்டி நவ்டம்பற்்றது. அேவை 
்கல்லூரியின ்பவழயமாணேனும் 
்காவரதீவு வேத்தியசாவல வேத்திய 
அதி்காரியுமாை  ்டாக்டர் மமனடிஸ்அப்பு 
பிரசாத் ம்காடியவசத்து ஆரம்பித்து 
வேத்ோர். இப் வ்பாட்டியில் மூனறு 
இல்லங்கவளயும் பிரதிநிதித்துேப்்படுத்தி 
வீர்்கள் ்கலநதும்காண்்டைர்.

 சி்றப்்பா்க இ்டம்ம்பற்்ற மரேன ஓட்்டம் 
்காவரதீவின வேவராடும் வீதிேழியா்க 
ம ச ன று  மீ ண் டு ம்  ்க ல் லூ ரி வ ய 
ேநேவ்டநேது. இப்வ்பாட்டிககு நடுேரா்க 

வி வ ள ய ா ட் டு  உ த் தி வ ய ா ்க த் ே ர்  
எல். சுலகசன ்க்டவமயாற்றிைார். 
இப்வ்பாட்டியில் மருேம் இல்லம் 
முேலாம் மற்றும் மூன்றாம் இ்டம்்கவள 
ம்பற்றுகம்காள்ள, முல்வல இல்லம் 
இரண்்டாமி்டத்வே ம்பற்றுகம்காண்்டது. 
இப்வ்பாட்டியின முடிவின அடிப்்பவ்டயில் 
மமாத்ே புள்ளி்களின கூட்டுத்மோவ்கயின 
ேரேரிவசப்்படி மருேம் இல்லம் 65 
புள்ளி்களு்டன முேலி்டத்திலும் குறிஞசி 
இல்லம் 43 புள்ளி்களு்டன இரண்்டாேது 
இ்டத்திலும் முல்வல இல்லம் 42 
புள்ளி்களு்டன மூன்றாமி்டத்திலும் 
உள்ளை.
(்ப்டங்கள் ்காவரதீவு   நிரு்பர் ச்கா)

்காவரதீவு பிரவேச மசயல்க மட்்ட 
விவளயாட்டு வ்பாட்டியாைது  வநற்று  
பூப்்பநோட்்ட வ்பாட்டியு்டன ஆரம்்பமாைது. 
இப்வ்பாட்டி ்காவரதீவு விபுலாநநோ 
மத்திய்கல்லூரியின உள்ள்க அரஙகில் 
நவ்டம்பற்்றது.
வ்பாட்டியில் ்காவரதீவு விவளயாட்டுக 
்கழ்கம் சம்பியைாைது்டன மஜாலிகிஙஸ் 

மட்டுந்கரின ்கால்்பநோட்்டத்தில் ்பல 
வீரர்்கள் ோம் உவே்பநோட்்டத்தில் 
பி ர ்க ா சி த் ே  ்க ா ல ங ்க ளி ல் 
்கால்்பநோட்்டத்தின விருத்திக்கா்கப் 
்பணியாற்றி விட்டு, ேமது ஓயவு 
்காலங்களில் ்கால்்பநோட்்டத்திலிருநது 
விலகி ோழ்நதுள்ளார்்கள். ஆைாலும் 

சில குறித்ே வீரர்்கள் 
ே ம து  மு து வ ம க 
்க ா ல ங ்க ளி லு ம் 
்கால்்பநோட்்டத்திற்்கா்க 
ம ே வ வ ே று 
்ப ணி ்க வ ள ய ா ற் றி 
ம ட் டு ந ்க ரி ன 
்கால்்பநோட்்டத்தினூடு 

்பயணித்துப் ்பணியாற்றியுள்ளார்்கள். 
இத்ேவ்கய ஆளுவம்களுள் ஒருேரா்கவே 
மவ்றநே திரு ஈ.வேேநாய்கம் ஐயா 
அேர்்கவள அவ்டயாளங ்காண 
முடிகின்றது.

திரு ஈ.வேேநாய்கம் அேர்்கள் ஒரு சி்றநே 
்கால்்பநோட்்ட நடுேரா்கக ்க்டவமயாற்றி 

மட்டுந்கரில் ்கால்்பநோட்்டம் மசழிக்க 
்காரணமா்க இருநதுள்ளார். மட்்டக்களப்பின 
ஜாம்்போன ்கால்்பநோட்்ட வீரர்்கள் ்பலரும் 
முவ்றயா்கக ்கால்்பநோட்்டத்தில் விருத்தி 
ம்பறுேேற்கு ேழிப்்படுத்திய ்கால்்பநோட்்ட 
நடுேரா்க இேர் ேைது இளவமக ்காலத்தில் 
்பணியாற்றியுள்ளார். உோரணமா்க மூத்ே 
வீரர்்களாை மரட்ணா, மஜயசூரியம், 
மஜயா முேலிவயார் ்கால்்பநோட்்டம் ஆடிய 
்காலத்தில் அேர்்களது ஆட்்டத்திவை 
மதிப்பீடு மசயே நடுேரா்க திரு.
வேேநாய்கம் அேர்்கள் இயஙகியுள்ளார்.

தி ரு  வ ே ே ந ா ய ்க ம்  அ ே ர் ்க ள் 
முதுவமயவ்டநே வ்பாதும் வீட்டிவல 
மு்டஙகி ோழ விரும்்பவில்வல. 
மா்றா்கத் திைமும் ேைது இல்லத்திற்கு 
அண்வமயிலுள்ள மே்பர் வமோைத்தில் 
ேநது ்கால்்பநதுப் வ்பாட்டி்கவளப் 
்பார்வேயிடுேதில் மி்கவும் ஆர்ேமா்கவே 
இருநோர்.

விவளயாட்டு ்கழ்கம் இரண்்டாமி்டத்வே 
ம்பற்றுகம்காண்்டது.

ஆரம்்ப வ்பாட்டியில் விவே்காநநோ 
வி வ ள ய ா ட் டு க ்க ழ ்க த் வ ே 
மேற்றி ம்காண்டு மஜாலிகிஙஸ் 
விவளயாட்டுக்கழ்கம் இறுதிப்வ்பாட்டிககு 
மேரிோகியிருநேது. இஙகு வ்பாட்டி 
இ்டம்ம்பறுேவேயும் மேற்றியீட்டிய 
வ்கஎஸ்ஸி அணிவயயும் ்காணலாம்.

ந ா ட் டு  நி வ ல வ ம  ்க ா ரண ம ா்க 
ஸ்ேம்பித்திருநே ்கால்்பநதுச சங்கத்வே 
1 9 90  ்க ளின பினைர் மீண்டும் 
மட்்டக்களப்பில் இயங்கச மசயேதிலும் 
அவவியக்கத்வே மோ்டரச மசயேதிலும் 
திரு வேேநாய்கம் ஐயா அேர்்கள் மி்கவும் 
்காத்திரமாை ்பணி்கவள ஆற்றியுள்ளார்.

அக்காலத்தில் ்கால்்பநோட்்ட நிருோ்க 
ந்டேடிகவ்க்களில் இயங்க வேண்டிய புதிய 
ேவலமுவ்றயிைருக்காை ்பற்்றாககுவ்ற 
நிலவியோல் இயங்க ஆர்ேஞ மசலுத்திய 
மி்கசசில இவளயேர்்களு்டன இவணநது 
வேேநாய்கம் ஐயா அேர்்கள் சி்றப்்பா்கப் 
்பணியாற்றிைார். சங்கத்தில் ம்பரிய 
்பேவி்கவள அேர் எதிர்்பார்க்கவில்வல 
மா்றா்க சுற்றுப் வ்பாட்டிக குழுவிற்்காை 
இவணப்்பாளரா்கப் ்பல ேரு்டங்கள் 
்பணியாற்றி வ்பாட்டி்கள் மோ்டர்சசியா்க 
நவ்டம்பறுேேற்கு ்காரண ்கர்த்ோோ்க 
இயஙகிைார்.
மே்பர் வமோைத்தில் பிற்்ப்கல் ம்பாழுதில் 
மேள்வள வேட்டியும், மேள்வள 
வமலாவ்டயும் அணிநே மூககுக 
்கண்ணாடியு்டன வோனறும் வேேநாய்கம் 
ஐயாவே ்காணும் வ்பாது இனவ்றககு 
்கால்்பநதுப் வ்பாட்டி நவ்டம்பறும் 
என்பவே உறுதிப்்படுத்ே முடியுமா்க 
இருநேது. ஆைால், அேர் நடுேரா்கப் 
்பணியாற்றிைால், அேவர முழுவமயாை 
்கறுப்பு உவ்டயிவலவய ்காணமுடியும். 
அநேளவிற்கு முன கூட்டிவய வமோைம் 
ேநது அேற்்காை முன ஏற்்பாடு்கவள 
வேேநாய்கம் ஐயா மசயதும்காள்ளுோர்.

இவோறு ்பணியாற்றிய இேருககு 
மட்்டக்களப்பு மாேட்்ட ்கால்்பநோட்்டச 
சங்கத்தின ம்கௌரேமும், இலஙவ்க 
்க ா ல் ்ப ந ே ா ட் ்ட  ச ம் வ ம ள ை த் தி ன 
ம்கௌரேமும் கிவ்டக்கப் ம்பற்்றவமயும் 
குறிப்பி்டத்ேக்கது.

இ வ ே ா று  ம ட் டு ந ்க ரி ன 
்கால்்பநோட்்டத்திற்கு ேைது முதுவமக 
்காலம் ேவர அரும்்பணியாற்றிய 
அமரர் வேேநாய்கம் ஐயாவே இவலசில் 
ம்றக்கவே முடியாது.
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முரு்கன, பிள்வளயார், சிேன, திருமால் 
வ்பான்ற ம்பரும் மேயேங ்கவளப் 
்பந ேலிட்டு ேணஙகும் ேழக்கம் 
இஙகில்வல,

 அத் மேயேங்களுககு எல்லாம் 
்கற்வ்காயில்்கவள உள்ளை.

 அேற்றிற்குரிய ேணக்க முவ்ற்கள் கூ்ட 
வித்தியாசமாைவே. மேயே ேணக்க 
முவ்ற்களுககுரிய சனைேம் ம்காண்்டா்டல், 
்காவியம் ்பா்டல், உடுககு அடித்ேல், மவ்ட 
வேப்பு, மநதிர உசசா்டைம் என்பை 
இப்ம்பரும் மேயேக வ்காயில்்களில் 
இல்வல என்பது அேோனித்ேற்குரியது.

 ம்பரும் மேயேங்கட்குத் திைப்பூவச 
ந்டாத்ேப்்ப்ட சிறு மேயேங்கட்கு ஆண்டுப் 
பூவச ந்டாத்ேப்்படுகி்றது. ம்பரும் மேயே 
ேழி்பாட்டில் ஆ்கம மநறி முககியத்துேம் 
ம்ப்ற, சிறு மேயே ேழி்பாட்டில் புராேை 
ேழி்பாட்டு முவ்ற்கள் முக கியம் 
ம்பறுகின்றை. சிறு மேயே ேழி்பாட்டு 
முவ்ற்கள் ேனித்துேம் ோயநேவே.

ஒ வ ம ே ாரு  ம ே ய ே  ே ழி ்ப ாடு ம் 
எவோறு ந்டத்ே வேண்டும் என்ற விதி 
முவ்ற்கள் உண்டு. இவவிதிமுவ்ற்கள் 
எழுதி வேக்கப்்பட்டுள்ளை. இவவிதி 
முவ்ற்கவளப்  ்பத்ோசி என்பர். ்பத்ேதி 
என்பேன இனமைாரு ம்பயர்ோன ்பத்ோசி

இ ச  சி று ம ே ய ே க  வ ்க ா யி லி ல் 
பூவச ்பண்ணு்பேர் பூசாரியார் 
எை அவழக்கப்்படுகி்றார். இேவரக 
்கட்்டாடியார் எைவும் அவழப்்பர். 
இ ே ர்  ஏ வ ை ய  ்க ா ல ங ்க ளி ல் 
அககிராமத்தில் ேமது சாதியிைர்ககுரிய 
மோழிவலவயா அல்லது ேைககு்கநே 
வேறு மோழிவலவயா மசய்பேரா்க 
இருககி்றார். ஆண்டுகம்காரு ே்டவே 
ச்டஙகு நவ்டம்பறுவ்கயில் இேர் ச்டஙகு 
முடியும் ேவர வ்காயிலிற் ேஙகி,பூவசவய 
ந்டத்துகி்றார். அசசமயம் இேருககு 
அேற்்காை ஊதியம் ஊரேர்்களிைாற் 
வ்காயில் மூலம் ம்காடுக்கப்்படுகி்றது. 
இப்பூசாரியார் மநதிரம் அறிநேேராய 
இருக்கவேண்டும். இம்மநதிரத்வேயும், 
மேயேத்வே ேசியப்்படுத்தும் ேம்்பைம் 
்பண்ணும் அட்சர முவ்ற்கவளயும், இேர் 
்பாரம்்பரியமா்கத் ேநவேயி்டமிருநவோ 
அல்லது இனமைாரு ேயது முதிர்நே 
அனு்பேம் மிக்க பூசாரியாரி்டமிருநவோ 
்கற்றுக ம்காள்கி்றார்.

ஒவமோரு மேயேத்வே அவழப்்பேற்கும் 
ஒவமோரு விேமாை மநதிரமுண்டு. 
அவேவ்பால இத் மேயேங்கவளக 
்கட்டுப்்படுத்துேேற்கும் மநதிரங்கள் உண்டு 
எை நம்்பப்்படுகி்றது.

நரசிங்கம், மாரி, ்காளி, ்கண்ணகி, ம்பரிய 
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ேம்பிரான, வேரேர் வ்பான்ற ஒரு சில 
குறிப்பிட்்ட மேயேங்கள் மாத்திரவம 
உருேங்கள் அவமக்கப்்பட்டு வ்காயிலின 
மூலஸ்ோைத்தில் அமர்த்ேப்்பட்டுள்ளை.

 ஏ வ ை ய  ம ே ய ே ங ்க ளு க கு 
உருேங்களில்வல. உருேம் ம்பற்்றவேயும், 
ம்ப்றாேவேயுமாை இவே பூசாரியார் 

ஆ டு ்ப ே ர் ்க ள்  இ ே ற் ம ்க ை ப் 
பிரத்திவய்கமாை ம்காடுக்கணிநது, 
மஞசள்பூசி, வேப்பிவலவயக வ்கயிற் 
பிடித்து, வ்க்களில் சிலம் ்பணிநது 
ஆடுோர்்கள்.

 இேர்்கள் ஆடும்ம்பாழுது அேர்்களின 
ஆட்்ட லயத்திற்குத் ே்க உடுககு, ேவில், 
சவுணிகவ்க ஆகியை அடிக்கப்்படும். 
சிலம்பு, அம்மைக்காய ஆகியை 
குலுக்கப்்படும். குறிப்பிட்்ட மேயேக்காரர் 
அத்மேயேமாகி ஆடுகின்ற ம்பாழுது 
்பார்வேயாளராை மக்கள் அேவரத் 
மேயமா்கப் ்பாவித்து ேணஙகுேர். 
அேவராடு உவரயாடுேர். இேனமூலம் 
மேயேத்து்டன ோம் வநரடியா்கக 
்கவேககிவ்றாம் என்ற உணர்வு்டன 
இேர்்கள் இருப்்பார்்கள்.

 இசசிறு மேயே ேழி்பாடு இரண்டு 
அமிசங்கவளயும் அ்டககியது. ஒனறு 
ேளம் வேண்டி ந்டாத்ேப்்படும் ச்டஙகு. 
உோரணமா்க மாரி அம்மன குளுத்தி, 
்கண்ணகி அம்மன குளுத்தி ஆகியை. 
மேம்வம

ேணிநது மாரி ம்பயய வேண்டும்; மவழ 
ம்பாழிய மநல் விவளய வேண்டும்; 
எை ேளம் வேண்டிந்டத்ேப்்படும் 
ச்டஙகு்களாகும்.

மற்்றது வநாய்கவளத் ேருகின்ற 
மேயேங்களாை சில மேயேங்களுககு 

வநாய தீர்க்க எடுக்கப்்படும் ச்டஙகு்களாகும்.

 குறிப்பிட்்ட ேத்ேமது குல மேயேங்கவள 
ேரு்டாேரு்டம் இவேண்ணம் ச்டஙகு 
மசயது சாநதி மசயயாதுவிடின ேம் சாதி, 
குலம் அழிநது விடும் என்ற ்பாரம்்பரிய 
நம்பிகவ்க ்காரணமா்க ந்டாத்ேப்்படும் 
ச்டஙகு்களும் உண்டு.

்ப ண் வ ்ட ய 
மு வ ்ற ப் ்ப டி 
அ வ ம ந ே 
இசச்டஙகு்கள் 
்ப ா ர் வ ே 
ய ா ள ர் ்க ள் 
ச ்ட ங வ ்க 
ந்டத்துவோர்்கள் 
எ ை  இ ரு 
பிரிவிைவரக 
ம்காண்்டவே. 
மக்கவள இஙகு 

்பார்வே யாளர்்கள்,

 பூசாரியும், மேயேம் ஏறி ஆடு வோரும் 
இஙகு ச்டஙவ்க ந்டத்துோர்்கள்.

 வ்காயிலும் வ்காயிலின மேளிவயயுள்ள 
வ்காயில் மேளியுவம ச்டஙகு நவ்டம்பறும் 
அரங்கமாகும். உடுககு, ேவில், சிலம்பு 
என்ற இவசக ்கருவி்கள் பினைணி 
எழுப்்பக வ்காயில் மேளி என்ற அரஙகில் 
நா்ட்கத்  ேனவம நிவ்றநே இசச்டஙகு  
நவ்டம்பறுகி்றது. மக்கள் சில வநரங்களில் 
்பார்வேயாளரா்கவும், சில வநரங்களிற் 
்பங்காளரா்கவும் மாறி விடுகின்றைர்.

ேநது மேளிப்்படும் மேயேங்கவளக 
்காவியம், ோலாட்டுப் ்பாடி ேணஙகிைாலும் 
இறுதி நாளனறு அத்மேயேங்கள் மைம் 
மகிழ ஒரு ம்பரும் ்காட்சி ஒனறிவைப் 
பூசாரியும் மேயேக்காரரும், மக்களும் 
வசர்நது நி்கழ்த்துேர். இப்ம்பரும் ்காட்சி 
ஒனறில் ்பலி ம்காடுத்ேலாய இருககும் 
அல்லது தீயப்்பாயேலாயிருககும் 
அல்லது குளிர்த்தியாயிருககும் அல்லது 
ம்பாங்கலிடுேலாயிருககும் அல்லது 
்பள்ளயம் ம்காடுத்ேலாயிரு ககும். 
இ வ ே ்க ள்  ய ா வு ம்  ந ா ்ட ்க 
்பாணியிலவமநேவே.

 ஆைால் சமயசசார்பு  நீங்கப் 
ம்ப்றாவமயிைால் இவே நா்ட்கம் எைக 
்கணிக்கப்்படுேதில்வல. இேற்வ்ற நா்ட்க 
அமிசம் நிரம்பிய சமயச ச்டஙகு்கமளைக 
ம்காள்ளலாம்.

(மோ்டரும்)

மநதிரம் கூறி அவழத்ோல் குறிப்பிட்்ட 
ஒ ரு ே ரி ல்  ம ே ளி ப் ்ப டு ம்  எனறு 
நம்்பப்்படுகி்றது. எல்வலாரிலும் இத் 
மேயேம் மேளிப்்ப்டாது. ேநவேககுப் 
பின ம்கன என்ற முவ்றயிவலவய இவே 
மேளிப்்படும். இவ்டயிட்டு ேருேதுண்டு. 
அது மி்கக குவ்றவு. 

இவேண்ணம் மேயேம் மேளிப்்பட்டு 
ேரு்பேர்்கள் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு 
சாதியில் மி்க மி்கச சிலவர இருப்்பர். 
இேர்்கள் ஆண்டுகம்காரு ே்டவே 
குறிப்பிட்்ட வ்காயிலில் ச்டஙகு முடியும் 
ேவரயும் ேஙகி, ேம்மீது மேளிப்்படும் 
மேயேத்வே மக்களுககு உணர்த்துேர். 
மக்கள் வநாயமநாடி தீர ஆவலாசவை 
கூறுேர். பூசாரியாவரப் வ்பால ச்டஙகு 
நவ்டம்ப்றாே ஏவைய நாட்்களில் 
இேர்்களும் ேம் சாதித் மோழிலில் அல்லது 
ேருோய ேரும் வேறு மோழில்்களில் 
ஈடு்பட்டிருப்்பர்.

ஆண்டுகம்காரு ே்டவே வ்காயிலிற் 
கூடும் இேர்்கள் மீது குறிப்பிட்்ட 
மேயேத்திற்குரிய மநதிர உசசா்டைம் 
மசயது, அத்மேயேத்வே ேரேவழத்து 
அேவைாடு வ்பசி, மக்களுககு அேவைக 
ம்காண்டு நல் ோககு்கள் கூ்ற வேத்துச 
ச்டஙகிவைப் பூசாரியார் ந்டத்துோர். 
மேயேம் ஏறி ஆடும் இேர்்களின மேயே 
ோககிவைக ்கட்டு எைவும் இஙகு 
அவழப்்பர்.

்கட்டுச மசால்லுவோர் ேழக்கமாை 
மசாற்்களால் ஒரு ம்பாருவளக 
குறியாது ேகுதி ேழககில் மசாற்்கவளப் 
பிரவயாகிப்்பர். உோரணமா்க இ்றப்்பவேச 
மசடி மண்டிப் வ்பாேல் எைவும், வ்காயிவல 
ஆலயம் எைவும், மக்கவளக குஞசான்கள் 
எைவும், வீட்டிவைக குதிவரகவ்காடு 
எைவும், மசன்ற ேரு்டத்வே வமலாண்டு 
எைவும், ஆட்டிவை நாலு்கால்்பட்்ட 
ோ்கைம் எைவும் அவழப்்பர். ்கட்டுச 
மசால்லி மேறியாடும் முவ்ற எமது 
்பண்வ்டய ேணக்கமுவ்ற என்பது 
மைஙம்காள்ளத்ேக்கது.

Miuak;gjp   fz;zif mk;kd; Nfhtpy;

mk;kidf;fhAk; rpyk;Gk;
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இ ன று  ம ்ப ரு ம் 
்ப ா ல ா ை ே ர் ்க ளி ன 

ோழ்கவ்கயில் அதி்கம் ஆதிக்கம் 
மசலுத்துேது சமூ்கேவலத்ேளங்கவள. 

இளம் ேயதிவலவய அதுவும் ்பா்டசாவல 
மசல்லும் ேயதிவலவய Andro id 
வ்கமோவலவ்பசி ்பாேவை இேற்கு 
முககியமாை ்காரணம். 

்காவலயில் எழுநேவு்டன முேல் வேவல 
வ்பஸ்புக ்பார்ப்்பது அதில் வநரத்வே 
மசலேழிப்்பது. 

இனறு ்பல ேற்ம்காவல்கள் ந்டககின்றை 
இநே வ்பஸ்புக ்காேலால். நமது 
மட்்டக்களப்பு ந்கரிலும் சில இளம் 
ம்பண்்கள் ேற்ம்காவல மசயது 
ம்காண்டுள்ளைர். மு்கப்புத்ே்கத்திவலவய 
்பல சமூ்க விழிப்புணர்ோளர்்கள் இது ்பற்றி 
விழிப்புணர்வு ்பதிவு்கவள இடுகி்றார்்கள். 
ஆைாலும் இது வ்பான்ற சம்்பேங்கள் 
ந்டநே ேண்ணவம இருககின்றை. நம் 
சமூ்கத்து ம்பண்்கள் இவேப் புரிநது 
ம்காள்ள வேண்டும்.

முககியமா்க ம்பண் பிள்வள்களின 
ம்பற்வ்றார்்கள் உங்கள் பிள்வள 
வ ்கம ே ாவ ல வ ்ப சி வ ய  எே ற் ்க ா்க 
்பாவிககி்றாள் என்பவே அேோனிக்க 
வேண்டும்.

பிள்வளயின உயிர் வ்பாை பின 
்காரணம் எனை? ்காரணமாைேன யார்? 
அேள் வ்பஸ்புககில் எனை இருககி்றது? 
எனம்றல்லாம் ஆராயேதில் எநே விே 
நனவமயும் இல்வல.

ம்பரும்்பாலும் ேயது குவ்றநே இளம் 
ோலி்பர்்கள் மோ்டஙகி ேயோைேர்்கள் 
ே வ ர  எ ல் வ ல ா ரு ம்  வ ்ப ஸ் பு க 
்பாவிககி்றார்்கள். அதில் ்பல ஆண்்கள் 
முழுவமயா்க ம்பாயயாை சுயவி்பரங்கள், 
ம ்ப ா ய ய ா ை  பு வ ்க ப் ்ப ்ட ங ்க வ ள 
இடுகின்றைர். இளம் ம்பண்்கவள வேடி 
அேர்்கவள ேமது நண்்பர் ்பட்டியலில் 
இவணத்து அப்ம்பண்்கவள ்காேலில் 
விழ வேககி்றார்்கள். 

முேலில் அநே ம்பண்்களின மு்கப்புத்ே்க 
்பக்கத்வே அலசி ஆராயநது அேள் 
்பற்றிய ே்கேல்்கவள வச்கரிப்்பார்்கள் 
பின அேளது ்பதிவு்களுககு "வலக” 
இடுோர்்கள், ்கருத்துக்கள் மேரிவிப்்பார்்கள்
அேளுவ்டய மசயல்்கவள ோன மி்கவும் 
விரும்புேோ்கவும் மதிப்்போ்கவும் அேவள 
நம்்ப வேப்்பார்்கள். அேன பின மமதுோ்க 
உவரயா்டவல ஆரம்பிப்்பார்்கள். நான 
மற்்ற ஆண்்கவள வ்பால் அல்ல எனறு 
கூறி ்கவிவே்களும் ்காேல் ேசைங்களும் 
வ்பசுோர்்கள். மூனறு வேவளயும் 
ம்றக்காமல் மமவசஜ் அனுப்புோர்்கள். நீ 
மட்டும் ோன எைககு முககியம் உனவை 
வி்ட எைககு வேம்றதுவும் வேவேயில்வல 
என்பார்்கள். 

ஒவர ்காேல் மமாழிவய ்பல ம்பண்்களுககு 
அனுப்புோர்்கள்.

அநே ம்பண்்களும் அவே எல்லாம் 
நம்பி ஆழமாை ்காேலும் நம்பிகவ்கயும் 
வேப்்பார்்கள். பி்றகு ஒரு நாள் வநரில் 
சநதிப்வ்பாம் என்பான அநே ோலி்பன. 
அஙகு அேள் மசனறு ்பார்த்ோல் 
அேள் ்காேலித்ே ோலி்பனுககு சற்றும் 
ம்பாருநோே ஒருேன ேநது நிற்்பான. 
உ்டவை அநே ம்பண் மைமுவ்டநது 

ோழ்வே முடித்து ம்காள்ள துணிோள்.

ஒரு வேவள அேன அேள் எதிர்்பார்த் 
ேேைா்கவே இருநோலும் அதிலும் 
ஒரு பிரசசிவை ந்டககும். அது 
எனைமேன்றால் சநதித்ே உ்டன 'ோ 
ேனிவமயில் வ்பசுவோம்’ என்பான. அேள் 
ேயஙகுோள். அேன என மீது நம்பிகவ்க 
இல்வலயா என்பான . உ்டவை அேள் 
சம்மதிப்்பாள். அஙகு அேனின உ்டல் 
வேவே்கள் தீரும் அேள் அவைத்வேயும் 
அநேக ்கயேனி்டம் இழநது நிற்்பாள். 
அேள் ்பல ்கைவு்கவளாடு வீடு ேநது 
வ்பஸ்புகவ்க ்பார்த்ோல் அஙகு அேள் 
்காேலனின எநே ே்கேலும் இருக்காது. 
அப்்படி ஒருேன இருநேேற்்காை ே்டயவம 
இருக்காது. 

இனி எனை ்காேலும் வ்பாய மாைமும் 
வ்பாய ேற்ம்காவல ோன முடிவு.

இ ப் ்ப டி ய ாை  ்க ய ே ர்்க ள்  ்க ாே ல் 
என்ற ம்பயரில் ்பல ம்பண்்களின 
ோழ்வே சீரழிககி்றார்்கள். இப்்படியாை 
பிரசசிவை்கள் ஒருபு்றம் என்றால் 
இவேயும் ோண்டிய முககியமாை ஒரு 
பிரசசவை வீடிவயாவில் அநேரங்கங்கவள 
்காட்டுேது. 

ஒரு ம்பண் ்காேலில் விழுநேவு்டன 
அடுத்து அநே ஆண் வ்கட்்பது உனவை 
்பார்க்க வேண்டும் எனறு.
வீடிவயாவில் வ்பசலாம் என்பான அேன. 
அேள் முடியாது வீட்டில் எல்வலாரும் 
இருககி்றார்்கள் என்பாள். 

யாரும் இல்லாே வநரம் வ்பசலாம் எனறு 
ம்கஞசுோன குவழோன அநே ஆண். 
முேலில் மு்கம் ்பார்த்து வ்பசுோர்்கள்.
நீ எனை உவ்ட அணிநதுள்ளாய எனறு 
வ்கட்்பான அேன. அேள் வீடிவயாவில் 
உவ்டயு்டன வசர்த்து ேன உ்டல் அழவ்கயும் 
்காட்டுோள். அேள் அநேரங்க வீடிவயாவே 
அேன ேன மோவலவ்பசியில் வசமித்து 
வேப்்பான.

இநே ்காேல் விவளயாட்டு ்படுகவ்கயவ்ற 
மோ்டஙகி குளியலவ்ற ேவரயும் 
வீடிவயாவில் ந்டநவேறும். 
சரி எல்லாம் முடிநேது எனறு ்காேலனில் 
உள்ள நம்பிகவ்கயில் அேள் நிம்தியா்க 
இருப்்பாள்.  ஆைால் அேன அநே 
வீடிவயாவே ேன நண்்பர்்களுககும் 
்காட்டுோன. 

அ ே ர்்க ளு ம்  அ ந ே  ம ்ப ண்வ ண 
மு்கப்புத்ே்கத்தில் அவழப்்பார்்கள். 
ேமது ஆவசககு இணங்க மசால்லி 
ேற்புறுத்துோர்்கள். அேள் மறுத்ோல் 
அேளது அநேரங்க வீடிவயாவே அேளி்டம் 
்காட்டி மிரட்டுோர்்கள். அப்வ்பாது ோன 
அநே ம்பண் உணர்ோள் ோன ஏமாநது 
வ்பாைவே. 

அேன பின அேமாைத்வோடு ோழ 
முடியாமல் தூககில் மோஙகி விடுோள் 
அேள்.

இது ோன இனவ்றய யோர்த்ேம் 
ம்பண்்கவள. வ்பஸ்புககில் மேரியாே 
ஆண்்க வள உங்க ள் ந ண்்பரா்க 
வசர்க்காதீர்்கள். அப்்படி யாரும் இருநோலும் 
அேர்்களு்டன வ்பசுேேற்கு முன 
வயாசியுங்கள்.

விவலமதிப்்பற்்ற உங்கள் மாைத்வே 
இநே அற்்ப சு்கத்திற்்கா்க அவலயும் 
ஆண்்களி்டம் ஏன அ்டகு வேககிறீர்்கள். 
வீணா்க உங்கள் உயிவர ஏன மாயத்து 
ம்காள்கிறீர்்கள்.

மு்கப்புத்ே்கத்தில் மசயயககூடிய நல்ல 
விசயங்கள் ்பல இருககின்றை. ்பல 
ம்பண்்கள் மு்கப்புத்ே்கத்தில் ேங்கள் 
புவ்கப்்ப்டங்கள் மற்றும் மசாநே 
அ னு ்ப ே ங ்க ள்  வ ்ப ா ன ்ற ே ற் வ ்ற 
்பதிவிடுகி்றார்்கள்ோன நான அவே 
மறுக்கவில்வல. ஆைால் அேர்்கள் 
அதில் ேரும் பிரசசிவை்கவளயும் 
எதி ர் ப் பு ்க வ ள யு ம்  எதி ர் ம ்க ாள்ள 
கூடிய நிவலயில் இருககி்றார்்கள். 
அேர்்களது மோழில் குடும்்ப பினைணி 
ம்பாருளாோரம் எை ்பல ்காரணங்கள் 

உண்டு. அது ோன உண்வம. 

இ ன ம ை ா ரு ே ர்  ம ச ய கி ்ற ா ர் 
எனறு நீங்களும் அவே மசயய 
முயற்சிக்காதீர்்கள். 
அேர்்கள் நிவல வேறு உங்கள் நிவல 
வேறு.

ேயவு மசயது புவ்கப்்ப்டங்கள் ்பதிவிடுேது, 
்காேலில் விழுேது இது வ்பான்ற 
மசயல்்கவள மசயயும் முன உங்கள் 
குடும்்பத்வே ்பற்றி சிநதித்து ்பாருங்கள். 
எல்லாேற்றுககும் ்பாது்காப்பு உணர்வு 
அேசியம்.

ம்பண்்கள் நீங்கள் இநே சமூ்கத்தில் 
சாதிக்க வேண்டியவே நிவ்றய 
இருககின்றை. 

ஆ்கவே நீங்கள் இது வ்பான்ற வீண் 
பி ர ச சி வ ை ்க ளி ல்  ஈ டு ்ப ்ட ா ம ல் 
மு்கப்புத்ே்கத்வே நல்ல விேமா்க 
்பயன்படுத்துங்கள். 

பிரசசிவை எனறு ேரும்வ்பாது 
்பாது்காப்புககு உரிய நிறுேைங்கவள 
அணு்க ேயங்காதீர்்கள். அேர்்கள் 
உங்களுககு உேே முடியும். மி்கவும் 
நம்பிகவ்கயாை குடும்்ப உ்றவின 
உேவிவய நாடுங்கள். அசசத்தில் 
பிரசசிவைவய மவ்றக்க முயற்சிக்க 
வேண்்டாம்.

உங்கவள நீங்கள்ோன ்பாது்காத்துக 
ம்காள்ள வேண்டும்.
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்ப்றவே வ்பாட்்ட 
்பழத்தின எசசம்
எஞசியிருககின்றது
ஒரு விவே

ேரிசு நிலம்
ேண்ணீரில்வல
உஷணமும் அதி்கம்

விவேயினுள்வள
மிசசமாயிருககின்றது
ஓர் உயிர்
்காத்திருககின்றது
்பருே்காலத்திற்்காய

்பருேம் ேநேது
்காலம் இல்வல
்காலம் ேநேது
்பருேம் இல்வல

்காத்திருப்பின
ேலிவம நன்றா்கவே
ோயத்திருககின்றது
விவேககு

்காலத்ோல் ்கணிக்கப்்படுேேல்ல 
்காத்திருப்பின ேலிவம

தூரத்ோல் 
நிசசயிக்கப்்படுேதுமில்வல
்காத்திருப்பின ேலிவம

துயரங்கவளத் ேருேேல்ல 
துரத்துேவே ்காத்திருப்பின
ேலிவம

- சிேசசநதிரன சிே்ாைம் 

Põzv¸¨¤ß Á¼ø© ]øÓ AvPõ› øPx

மஹவராயின 20 கிராவம எடுத்துக ம்காண்டு 
மேலிக்க்ட சிவ்றசசாவலககுள் பிரவேசிக்க முயற்சித்ே 
சிவ்றசசாவல உத்திவயா்கத்ேர் ஒருேர் சிவ்றசசாவல 
அதி்காரி்களால் வ்கது மசயயப்்பட்டுள்ளார். 

குறித்ே சிவ்றசசாவல உத்திவயா்கத்ேர் மீது சநவே்கம் 
ம்காண்டு சிவ்றசசாவல அதி்காரி்கள் பிரோை 
நுவழோயிலில் வேத்து வசாேவை மசயே வ்பாது இநே 
மஹவராயின வ்பாவேப் ம்பாருள் மீட்்கப்்பட்டுள்ளது. 

சிவ்றசசாவல அதி்காரி்களால் வ்கது மசயயப்்பட்்ட 
குறித்ே உத்திவயா்கத்ேர் வமலதி்க விசாரவண்களுக்கா்க 
ம்பாரள்ள ம்பாலிஸாரி்டம் ஒப்்பவ்டக்கப்்பட்டுள்ளார். 

அேர் வ்கது மசயயப்்பட்்ட பினைர் அேருவ்டய 
உ்ப்கரணங்கவள வேத்திருநே ம்பட்்ட்கத்வே வசாேவை 
மசயே வ்பாது 85,000 ரூ்பா ்பணமும் இரண்டு வ்கய்டக்கத் 
மோவலவ்பசி்களும் மீட்்கப்்பட்டுள்ள
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நமககு கிவ்டப்்பது்டன நமது சுற்்றா்டலும் 
வ்பணப்்படும்.

II)   ஒவமோரு குடியிருப்்பாளரும் 
ேமது இல்லங்களில் இருநது ேரும் 
குப்வ்ப கூளங்கவள ேரம்பிரித்துச 
வச்கரித்து அேற்வ்ற உரிய முவ்றயில் 
ேழஙகுேேவை ேமது ோழ்கவ்க 
முவ்றயா்க மாற்்ற வேண்டும்.

III)   நமது பிரவேசம், நமது நிலம், 
நமது மக்கள் என்ற அடிப்்பவ்ட அறிவு 
கூ்ட இல்லாே ஒரு சில விஷமி்கள் 
ே ம து  கு ப் வ ்ப ்க வ ள  வீ தி ்க ளி ல் 
வீசுகின்றார்்கள். குறிப்்பா்க வ்காழிக 
்கழிவு்கள், சவமயலவ்றக  ்கழிவு்கள், 
ஐஸ்கிரீம் குேவள்கள் உட்்பட்்ட பிளாஸ்டிக 
்கழிவு்கவள வீதி்களில் திடீர் திடீமரை 
ம்பாட்்டலம் ம்பாட்்டலமா்க வீசிவிட்டு 
மசல்கின்றைர். ேனனி்டத்தில் இருககி்ற 
குப்வ்பவய ம்காண்டு வ்பாய இனமைாரு 
இ்டத்தில் வீசுேோல் ேைது பிரசசிவை 
தீர்நதுவிட்்டது எனறு நிவைககின்ற 
ேனிந்பர்்கவள நாம் அவ்டயாளங்காண 
வேண்டும்.

IV)   மட்்டக்களப்பு ோவியின சமநிவல 
ம ா ்ற ாே  ே வ ்க யி ல்  ்ப ர ா ம ரி க ்க 
வேண்டும். இேற்கு மக்கள்ோன 
அதி்கம் ம்பாறுப்புவ்டயேர்்கள். நாம் 
ஒவமோருேரும் இநே ோவி நீரில் 
ஏோேது ஒரு ம்பாருவள வீசுகி்றவ்பாது 
சு ய து வ ர ா கி ய ா ்க  ம ா று கி வ ்ற ா ம் . 
தூயவமயாை இயற்வ்க ேளமாை இநே 
ோவிவய நீடித்து நிவலத்திருககும் 
ேவ்கயில் ்பராமரிக்க வில்வலயாைால், 
எதிர்்காலத்தில் வநாயும் துன்பங்களும் 
நம்வம சூழ்நது ம்காண்வ்ட இருககும். 
அேன அழகு அழிநது வ்பாகும். இேவை 
நாம் உணர்நதும்காள்ள வேண்டும்.

V)   பிளாஸ்டிக ம்பாருட்்களிைால் 
ம்டஙகு முேலாை மோற்று வநாய்களும் 
அதி்களோை புற்றுவநாயும் ஏற்்படுகின்றது 
என்பவே மக்கள் புரிநதும்காள்ள 
வ ேண்டும்.  எைவ ே பிளாஸ்டிக 
்பாேவைவய நாம் ஒவமோருேரும் 
கூடுமாைேவரயில் ேவிர்த்துக ம்காள்ள 
வேண்டும்.

திண்மக்கழிவு்கவள சகதிேளமா்க 
மாற்றும் மோழில்நுட்்பம் ேரும்ேவர, 
நாம் நாமா்க மாறுகி்றவ்பாது நமது நிலம், 
நமது சூழல், நமது ோழ்கவ்க என்பை  
ஆவராககியமாைோ்கவும் அழ்காைோ்கவும் 
அவமயும். இேவை நாம் அவைேரும் 
ம்பாறுப்பு்டன புரிநதும்காண்டு ேமது 
ந்டத்வேயில் மாற்்றத்வே ஏற்்படுத்ே 
முயல்வோம்.
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ஓட்்டங்கள், உ்டற்்பயிற்சி ்கண்்காட்சி, 
மசயற்்பட்டு மகிழ்வோம் விவளயாட்டு 
நி்கழ்வு்களும் நவ்டம்பற்்றை.
நி்கழ்வில் மட்்டக்களப்பு வமற்கு 
ேலயக்கல்விப் ்பணிப்்பாளர் அகிலா 
்கை்கசூரியம் பிரேம அதிதியா்க 
்கலநதும்காண்டிருநோர்.

இருநோலும் குளங்கவளப் வ்பானறு 
ஆறு்களில் மீனகுஞசு்கவள விடுேது 
ச ா த் தி ய மி ல் வ ல .  இ ரு ந ே ா லு ம் 
எ தி ர் ்க ா ல த் தி ல்  மீ ை ே ர் ்க ள து 
பிரசசிவை்கவளத் தீர்ககும் ்கண்்டல் 
ோேரங்கவளப் ்பாது்காத்ேல், அவே 
ேளரககூடிய இ்டங்களில் நடுவ்க 
மசயேல் வ்பான்ற மசயற்்பாடு்கள் 
முனமைடுப்்பேற்்காை ந்டேடிகவ்க்கள் 
வமற்ம்காள்ளமுடியும்.

்க்டல்சார் மோழில் ்கற்வ்க்கவள 
வமற்ம்காள்ளககூடிய சமுத்திரவியல் 
்பல்்கவலக்கழ்கம் மட்்டக்களப்பில் 
உள்ளது. இருநோலும் அேவைப் 
்பயன்படுத்து்பேர்்கள் மி்கவும் குவ்றவு. 
ேற்வ்பாவேய மோழில் நுட்்ப ேளர்சசியில் 
மீைேர்்கள் ேங்கவளயும் ஈடு்படுத்திக 
ம்காள்ள வேண்டும்.
ந ா ம்  ச ரி ய ா ை  மு வ ்ற யி ல் 
்க்டவலப் ்பயன்படுத்ோேோவலவய  
இ ந தி ய ா வி லி ரு ந து ம் ,  ம ே ளி 
இ்டங்களிலிருநதும் மீனபிடியாளர்்கள் 
ேருகி்றார்்கள். ்பல நாட் ்ப்டகு்கவள 
மீனபிடியில் ஈடு்படுத்ேப்்ப்ட வேண்டும் 
எனறும் அேர் மேரிவித்ோர்.

இக ்கலநதுவரயா்டலின வ்பாது, 2001ம் 
ஆண்டு ஜைேரி 15ம் தி்கதி மேளியாை 
ோவிச சட்்டதிட்்டங்கவள அமுல்்படுத்ேல், 
மாேட்்ட மீைேர் கூட்டு்றவுச சங்கங்களின 
சமாசத்தின யாப்பில் திருத்ேங்கவள 
வ ம ற் ம ்க ா ள் ள ல் ,  அ னு ம தி ய ற் ்ற 
மீனபிடியில் ஈடு்படுேேவைத் ேடுத்து 
நி று த் து ே ே ற் ்க ாை  வி ழி ப் பூ ட் ்டல் 
ந்டேடிகவ்க்கவள எடுத்ேல், அசுத்ேமாை 
நீவர ோவிககுள் தி்றநது விடுேவலத் 
ேவ்டமசயேல், ோவிக ்கவர்களில் 
்கண்்டல்  ோேரங்கவள நடுேல் உள்ளிட்்ட 
20 வி்டயங்கள் ஆராயப்்பட்்டை.

இ க  ்க ல ந து வ ர ய ா ்டலி ல்  ்க ்டல் 
மோழில் நீரியல் ேள திவணக்கள 
உேவிப்்பணிப்்பாளர் சுகசான குருஸ், 
மட்்டக்களப்பு மாேட்்ட உள்ளுராட்சி 
உேவி ஆவணயாளர் எஸ்.பிர்காஸ்,  
மாேட்்ட மீைேர் கூட்டு்றவுச சங்கங்களின 
சமாசத் தின ே வ ல ேர் ஏ.கு லம், 
மசயலாளர் ஆர்.இருேயநாேன மற்றும் 
உறுப்பிைர்்களும் அதி்காரி்களும் ்கலநது 
ம்காண்்டைர்.

புதிய வேர்ேல் முவ்றப்்படி உள்ளூராட்சி 
சவ்பத் வேர்ேல்்கள் ்க்டநே ஆண்டு 
ம்பப்ரேரி மாேம் ந்டத்ேப்்பட்்டை. எனினும் 
புதிய வேர்ேல் முவ்றப்்படி மா்காண சவ்பத் 
வேர்ேல்்கவள ந்டத்ே வேண்டுமாைால் 
எல்வல நிர்ணய சவ்பயின அறிகவ்க 
நா்டாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்்பட்டு 
அஙகீ்கரிக்கப்்ப்ட வேண்டும்.

ஆைால் அறிகவ்கவய ஐககிய வேசியக 
்கட்சி ோமேப்்படுத்துேோ்க மகிநே 
ராஜ்பகசவே வமயப்்படுத்தி ஸ்ரீலங்கா 
ம்பாதுஜை ம்பரமை ்கட்சியின ேவிசாளர் 
வ்பராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் குற்்றம் 
சுமத்தியுள்ளார்.

எவோ்றாயினும் ்பவழய முவ்றப்்படி 
வேர்ேல்்கவள ந்டத்துேது குறித்து 
ரணில் விககிரமசிங்க ேவலவமயிலாை 
ஐககிய வேசியக ்கட்சி, வமத்திரி்பால 
சிறிவசை ேவலவமயிலாை ஸ்ரீலங்கா 
சுேநதிரக ்கட்சி, மகிநே ராஜ்பகசவே 
வமயப்்படுத்திய ஸ்ரீலங்கா ம்பாதுஜை 
ம்பரமுை ்கட்சி்கள் ்கலநதுவரயாடி 
இணக்கத்துககு ேருோர்்கள் எை 
ம்காழும்பு அரசியல் ே்கேல்்கள் 
கூறுகின்றை.

எதிர்ேரும் வம மாே இறுதியில் மா்காண 
சவ்ப்களுக்காை வேர்ேல்்கள் நவ்டம்பறும் 
எை வேர்ேல்்கள் ஆவணககுழு அலுேல்க 
அதி்காரிமயாரேர் கூறியுள்ளார்.

கிழககு ஆளுநர் ்கலாநிதி எம்.எல்.ஏ.எம் 
ஹிஸ்புல்லாஹ் அேர்்கவள கிழககு  
ஆளுநர் மசயல்கத்தில் சநதித்ோர். 

்பா்டசாவல எதிர்வநாககும் பிரசசவை்கள் 
மோ்டர்்பா்க ்கலநதுவரயாடியவோடு 
அேற்்காை தீர்வுத் திட்்டம் மோ்டர்்பா்கவும் 
வ்பசப்்பட்்டது.

வமலும்  அப் ்பகுதிவய வசர்நே 
மூனறு ்பா்டசாவல்கவள உ்டைடியா்க 
ேரமுயர்த்துேற்்காை ஏற்்பாடு்கவள 
ம ச ய யு ம ா று  ம ா்க ாண  ்க ல் வி 
்பணிப்்பாளருககு ஆளுநர் ்பணிப்புவர 
ேழஙகிைார்.

வ ம லு ம்  பி ன ே ங கி ய 
்ப ா ்ட ச ா வ ல ்க ளு க கு ரி ய  ச ்க ல 
உேவி்கவள ேழஙகுேோ்க கிழககு 
ஆளுநர் உறுதியளித்ோர்.

கிழககு மா்காண ்கல்வி ்பணிப்்பாளர் 
மனசூர் அேர்்களும் இதில் ்கலநது 
ம்காண்்டார்.

மட்்டக்களப்பு - ம்காக்கட்டிசவசாவல 
ம்பாலஸ் நிவலய ம்பாறுப்்பதி்காரி சிசிர 
்பண்்டார என்பேர் புேனகிழவம( 30) மாவல 
லஞசம் ம்பற்்ற குற்்றசசாட்டில் வ்கது 
மசயயப்்பட்டுள்ளார்.

முவைக்காடு பிரவேசத்வேச வசர்நே மணல் 
ஏற்றும் மலாறி ஒனறின சாரதியி்டமிருநது 
25ஆயிரம் ரூ்பா லஞசம் ம்பற்்ற வேவள 
ம்காழும்பிலிருநது ேருவ்க ேநதிருநே 
இலஞச ஊழல் பிரிவிைரால் வ்கது 
மசயயப்்பட்்டோ்க கூ்றப்்பட்்டது.

வநற்று முனதிைம் திங்கட்கிழவம மணல் 
ஏற்றிக ம்காண்டிருநே மலாறி ஒனவ்ற 
வ்கப்்பற்்றச மசன்ற வேவள சாரதி மற்றும் 
உேவியாளர்்கள் ேப்பித்துள்ளைர். அது 
மோர்்பா்க இனவ்றய திைம் ம்பாலிஸ் 
நி வ ல ய த் தி ற் கு ச  ம ச ன ்ற வ ே வ ள 
அேர்்களி்டமிருநது ்பணம் லஞசமா்கப் 
ம்ப்றப்்பட்்ட நிவலயில் இகவ்க து 
நவ்டம்பற்றுள்ளோ்க கூ்றப்்பட்்டது. 

மோ்டரசசியா்க இவோ்றாை சம்்பேங்கள் 
நவ்டம்பறுேது மோ்டர்பில் ்பல்வேறு 
குற்்றசசாட்டுக்கள் முனவேக்கப்்பட்டிருநே 
நிவலயில் இனவ்றய திைம் இக வ்கது 
நவ்டம்பற்றுள்ளவம குறிப்பி்டத்ேக்கது. 

அண்வமக்காலமா்க இலஞச ஊழல் 
ஆவ ணககுழு வின மசயற்்பாடு்க ள் 
மட்்டக்களப்பில் அதி்கரிக்கப்்பட்டுள்ளவம 
குறிப்பி்டத்ேக்கோகும்.

்க்டநே ேரு்டத்தின இறுதியில் ்கல்கு்டா 
ம்பாலிஸ் நிவலய ்பதில் ்க்டவம அதி்காரி 
்கல் குோரி ஒனறு மோ்டரபில் லஞசம் ம்பற்்ற 
குற்்றசசாட்டில் வ்கது மசயயப்்பட்டிருநோர்.

அவே வநரம் கிராம வசவேயாளர் ஒருேர் 

்காணி வி்டயம் ஒனறுக்கா்க லஞசம் 
ம்பற்்ற குற்்றசசாட்டில் ம்ட்டக்களப்பில் 
வ்கதுமசயயப்்பட்டிருநோர்.

அவே வநரத்தில் வ்பாககுேரத்துப் ம்பாலிசார் 
ஒருேர் லஞசம் ம்பற்்ற குற்்றசசாட்டில் 
வ்கதுமசயயப்்பட்டிருநோர்.



nts;sp> ngg;gputhp 01 2019
 ,jo; - 49 16

Printed at Express News Papers (Cey) Ltd and Published by Arangam News (Pvt)Ltd No 227 Bar Road Batticaloa 


