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தினசரிப்்பத்திரிக்க வெளியாகிய 
்காலவமான்று இருந்்தது

உங்கள் சிறு 
விளம்்பரங்கள்கூ்ட 
எமது ்பணிககு 
ப்பரு்தவியா்க 
இருககும்.
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ம ட ்ட க ்க ள ப் பி ன்  பி ர ்த ா ன 
அக்டயாளங்களில் ஒன்று கூத்து.,  
கூத்்தாடுமி்டம் இஙகு கூத்துக ்களரி 
என அகைக்கப் ்படுகிறது. இன்று  
சில இ்டங்களில்  இககூத்துக்களரி 
கூத்்தரங்கம் எனவும் அகைக்கப்்படுகிறது. 
அரங்கம் எனும் இப்வ்பயகரத்   ்தமது 
்பத்திரிக்கககுச் சூடடிய்தன் மூலம்  
மட்டக்களப்பின்  அக்டயாளத்க்தபய 
சீெ்கன் ்தன் ்பத்திரிக்கககுச்  சூடடினார் 
என நாம் வ்காள்ளலாம். .அப்்படியாயின் 
்களரி என கெத்திருக்கலாபம? என 
வினவுபொருககு “அரங்கம்”  எனும்  இச் 
வசால்   ்பைகமயான  ்களரிகயயும்   
நவீனமான அரஙக்கயும்  இகைககும் 
வ ்ப ா து ச்  வ ச ா ல் ல ா க ்க யி ன ா ல் 
்பைகமயினடியா்க  மட்டக்களப்பு மக்கள் 
நவீனம் பநாககிச் வசல்ல பெண்டும் 
என்்ப்தற்கா்கபெ அரங்கம் எனப்வ்பயர் 
சூடடினர் என நாம்  ்பதில் கூறி  அகமதி 
்காைலாம்.

அரஙகிபலா ்பல்பெறு ஆறறுக்க்கள் 
நக்டவ்பறும், சீெ்கனின்   இந்்த அரஙகிலும் 
ொரம்ப்தாறும் ்பல ஆறறுக்க்ககளக 
்கண்டு  மகிழ்கிபறாம்.

அரசியல், இலககியம், சமூ்கவியல், 
நாட்டாரியல், விஞ்ானம், உளவியல், 
சமயம்  விகளயாடடு  விமர்சனம் என 
அகெ ்பலெக்க. அரங்கத்தின் சிறப்பு 
அது.

அ்தன் இன்வனாரு  சிறப்பு இத்துகற்களில் 
்பாண்டித்திய மானெர்்ககள  ப்தடிக்கண்டு 
ெகளத்துப்பிடித்்தது  எழு்த  கெப்்பது 
மாத்திரமன்றி புதியெர்்ககளயும் ்கண்டு 
பிடித்து  அெர்்ககள ஊககுவிப்்பது்தான்.

அ்தன் மறறுபமார்  சிறப்பு எளிகமயான  
இலகுொன நக்டயில் அெர்்ககள எழு்த 
கெப்்பது, மக்களுககுப்  புரியபெண்டும் 
அல்லொ?

அ்தன் அடுத்்த  சிறப்பு ொரம்ப்தாறும் 
வெள்ளியன்று ்டைார் என அது  
்கைணியிலும் எம் க்க ்களிலும் 
ெந்து விடுெது,    இலெசமா்க 
விநிபயாகிக்கப்்படுெது.

இ்தறகும் பமலால்  "அரங்கம்” ஆெைப்்ப்டம் 
்தயாரிககிறது.  ்தனது ்காரியாலய 
மண்்ட்பங்களில் இலககியககூட்டங்கள் 

 --- அமிர்்தஸன் ---

்த மி ழ் த் ப ்த சி ய க  கூ ட ்ட க ம ப் பு 
முன்கெத்்த தீர்வுத் திட்டத்திறகுப் 
்பயந்ப்த முன்னாள் ஜனாதி்பதி மகிந்்த 
ராஜ்பகச ்தகலகமயிலான அரசாங்கம் 
ப்பச்சுொர்த்க்த பமகசயில் இருந்து 
விலகிய்தா்க கூட்டகமப்பின் ்தகலெர் 
இரா.சம்்பந்்தன் வ்தரிவித்துள்ளார்.

மஹிந்்த ராஜ்பகசவின் அரசாங்கத்து்டன் 
இகைந்து ்பல சுறறுப் ப்பச்சு்களில் ்தமிழ்த் 
ப்தசியக கூட்டகமப்பு ்பஙகு்பறறியிருந்்தது. 
மி்கவும் பநர்கமயா்கவும் நி்தானத்ப்தாடும் 
்த மி ழ் த் ப ்த சி ய க  கூ ட ்ட க ம ப் பு 
ப்பச்சுொர்க்தயில் ்கலந்துவ்காண்்டது.

ஆனால் மகிந்்த ராஜ்பகச அரசாங்கம் 
அரசியல் தீர்வு வ்தா்டர்்பான ்தமது 
வி்தப்புகர்களு ககு ்பதில் கூறத் 
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்தயஙகியது என்றும் சம்்பந்்தன் கூறினார்.

்த ம து  ஆ ட சி யி ன் ப ்ப ா து , 
இ ன ப் பி ர ச் சி க ன க கு  அ ர சி ய ல் 
தீ ர் வு ்க ா ணு ம்  மு ய ற சி 
ப ்தால்வியக்டந் ்தகமககு ்தமிழ்த் 
ப்தசியக கூட்டகமப்பு ்காரைம் என்று 
எதிர்க்கடசித் ்தகலெர் மஹிந்்த ராஜ்பகச 
குறறம்சாடடியிருந்்தார்.

்தமிழ்ப் ்பத்திரிக்க்கள், இலத்திரனியல் 
ஊ்ட்கங்கள் ஆகியெறறின் ஆசிரியர்்கள், 
வசய்தியாசிரியர்்கள் ஆகிபயாகர ்க்டந்்த 
வசவொய்ககிைகம சந்தித்து ப்பசியப்பாது 
இவொறு அெர் கூறியிருந்்தார்.

அ்தறகுப் ்பதிலளித்்தப்பாப்த சம்்பந்்தன் 
இவொறு கூறியுள்ளார்.
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ஒரு ஆளுனரா்க எனது ப்தகெ்ககளக 
சிக்கனப்்படுத்தி அந்்தப் ்பைத்க்த 
கிைககின் ஏகை மாைெர்்களுககு 
உ்தெப்ப்பாகிபறன்’ என்று  கிைககு 
மா்காை ஆளுனர் எம்.எல்.ஏ.எம். 
ஹிஸ்புல்லாஹ் கூறியுள்ளார்.

‘ஒரு ஆளுனருககு என்று ஒரு வ்பாது 
ஒதுககீடு உள்ளது, ஆனால், எனககு 
அவெளவு ்பைம் ப்தகெயில்கல, 
அ்தகன சிக்கனப்்படுத்தி, ஏகை 
மாைெர்்களு ககு நான் உ்த ெப் 
ப்பாகிபறன்’ என்று எமது வசய்தியாளரி்டம் 
ஹிஸ்புல்லாஹ் கூறினார்.

கிைககு மா்காை ஆளுநருக்டய 
மாளிக்கயிகன ்பராமரிப்பு வசய்ெ்தற்கா்க 
ஒவவொரு ெரு்டமும் 20 மில்லியன் ரூ்பா 
நிதிகய கிைககு மா்காை சக்ப ஒதுககீடு 
வசய்து ெருகின்றது.

 உ்டனடியா்க இந்்த நிதிகய நிறுத்தி, 
அ்தகன கிைககு மா்காைத்தில் 
இரு ககின்ற ்தந்க்தகய இைந் ்த 
மாைெர்்களின் ்கல்வி ெளர்ச்சிககு ெைங்க 
தீர்மானித்துள்ள்தா்க அறிவித்திருந்்தார்.

இது்பறறி அரங்கம் வசய்தியாளர் அெரி்டம் 
பமலதி்க வி்பரங்ககள ப்கட்டப்பாப்த அெர் 
்தனது வசலவு்ககளச் சிக்கனப்்படுத்தி 
்தந்க்தகய இைந்்த குைந்க்த்களுககு 
உ்தவும் திட்டத்க்தக கூறினார்.

இது வ்தா்டர்பில் பநறறு ்காகல கிைககு 
மா்காை ஆளுநரின் உத்்தரவின் ப்பரில் 
நிதி அகமச்சு, திட்டமி்டல் அகமச்சு,்கல்வி 
அகமச்சு சமூ்க பசகெ்கள் அகமச்சுக்கள் 
உ ட ்ப ்ட  அ தி ்க ா ரி ்க ளு ்ட ன ா ன 
்கலந்துகரயா்டகலயடுத்து, கிைககு 
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ஆகரயம்்பதியில் ்க்டந்்த ஜனெரி மா்தம் 
19ஆம் தி்கதி நக்டவ்பறற சமா்தான 
நீ்தொன்்களுக்கான ்கருத்்தரஙகில் 
சட்டத்்தரணி உகெஸினால், சமா்தான 
நீ்தொன்்களுக்கான இலடசிகை, அகில 
இலஙக்க சமா்தான நீ்தொனான எஸ். எம். 
சிொனந்்தனுககு அணிவிக்கப்்படுெக்த 
்ப்டத்தில் ்காைலாம்.

(்காகரதீவு  நிரு்பர் ச்கா)

அம்்பாகற மாெட்ட கூக்டப்்பந்்தாட்ட 
ப்பாடடி பநறறு ்காகரதீவு விபுலாநந்்தா 
மத்திய ்கல்லூரியில் கம்தானத்தில் 
இ்டம்வ்பறறது. 

இப்ப்பாடடியின் இறுதிப்ப்பாடடியில் 
்காகரதீவு பிரப்தச வசயல்க அணி மறறும் 
்கல்முகன ெ்டககு பிரப்தச வசயல்க 
அணியினர் ்பஙகு்பறறியிருந்்தனர்.

 இப்ப்பாடடியில் ்காகரதீவு பிரப்தச 
வசயல்க அணியினர் சம்பியனா்கவும் 
்கல்முகன ெ்டககு பிரப்தச வசயல்க 
அணியினர் இரண்்டாமி்டத்க்தயும் 
வ்பறறுகவ்காண்்டனர்.

்பார் வீதி வ்பரிய உப்ப்பாக்ட மட்டக்களப்பு
புனி்த லூர்த்து அன்கன ஆலயதின் 
ெரு்டாந்்த நெ நாள் விைா 01-02-2019 
வ்காடிபயறறத்து்டன் ஆரம்்பமானது.  
மு்தல்  08 நாளும் ெட்டார இகறமக்களின் 
ஒத்துகைப்பு்டன் விைா நக்டவ்பறறு 09-
02-2019 அன்று சுறறிபிர்காரமும் 10-02-2019  
்ரயிறு ்காகல 7:00 மணிககு மட்டக்களப்பு 
மகறமாெட்ட ஆயர் ப்பரருடதிரு ்கலாநிதி 
வ்பான்கனயா பஜாசப்  ்தகலகமயில் 
திருப்்பலி ஒப்புவ்காடுக்கப்்படடு வ்பருவிைா 
நிகறவுவ்பறும் 

-லிபயாண்

(்காகரதீவு   ச்கா)

 பு்தன்கிைகம மாகல ்பாஙவ்காககில் 
ந க ்டவ ்ப ற று மு டி ந் ்த  ச ர் ெ ப ்த ச 
அறிவியல் புலகம ்கண்டுபிடிப்பு மறறும் 
வ்தாழினுட்பக ்கண்்காடசி மறறும் ப்பாடடி 
- 2019 இல் இலஙக்கத் ்தமிழ் விஞ்ானி 
பசாமசந்்தரம் விபனாஜ்குமார் 3சர்ெப்தெ 
்ப்தக்கங்ககளயும் 5 நாடு்களுக்டய 
விபச்ட சிறப்பு விருது்ககளயும் வ்பறறு 
சா்தகன்பக்டத்துள்ளார்.

அெர் பமக்டயில் ்தமிைர் ்கலாசாரப்்படி 
பெடடி ்கடடிச்வசன்று ்தனக்கான 
்ப்த க ்கங்க க ளப்வ்பறறறிருந் ்த கம 
கு றி ப் பி ்ட த் ்த க ்க து .  ய ா ழ் ப் ்ப ா ை 
்ப ல் ்க க ல க ்க ்க ை ்க த் தி ல்  ்ப யி லு ம் 
இெர் அம்்பாகற மாெட்டத் தின் 
சம்ம்டாந்துகறயிலள்ள ப்காரக்கர்  
கிராமத்்தக்தச் பசர்ந்்தெராொர். இெர் 
்ாயிறறுககிைகம நாடு திரும்்பவுள்ளார்.

( மூன்று சர்ெப்தச விருது்களும் 
ஐந்து நாடு்களுக்டய விபச்ட சிறப்பு 
விருது்களும் ) வி்பரம் ெருமாறு 

1. SHOES' HELPER எனும் ்கண்டுபிடிப்புககு 
வ்பாதுப் ்பயன்்பாடு்கள் வ்தாழினுட்ப 
பிரிவில் "சர்ெப்தச வெள்ளி விருதும்" , 
Association of British Investors & innovators 
of United Kingdom இருந்து SPECIAL PRIZE 
AWARD ,
Manila Young Inventors Association of 
Philippines இருந்து PHILIPPINES GOLD 
விருதும்

02. TWO WHEELS' HELPER எனும் 
்க ண் டு பி டி ப் பு க கு  வ ்ப ா றி யி ய ல் 
வ்தாழினுட்ப பிரிவில் "சர்ெப்தச 
வெண்்கல விருதும்" Macao Invention and 
Innovation Association of Macao இருந்து 
LEADING INNOVATION AWARD , 
Indian Innovator Association of India 
இருந்து SPECIAL INNOVATION விருதும்

03. WIRE BUILDING TOOL எனும் 
்கண்டுபிடிப்புககு ்கடடி்ட நிர்மாை 
வ்தாழினுட்ப பிரிவில் " சர்ெப்தச 
வெண்்கல விருதும்", 
Citizen Inventor & Innovator Association 
of Singapore இருந்து OUTSTANDING 
INNOVATION விருதும்

மா்காைத்திபல ஐந்்தாம் ஆண்டுெகர 
்பா்டசாகல்களில் ்கல்வி ்கறகின்ற 
்தந்க்தகய இைந்்த மாைெர்்களுககு, 
ஒரு மாைெருககு மா்தாந்்தம் 500 ரூ்பா 
வீ்தம் வ்காடுப்்பனவு ெைஙகுமாறு ஆளுநர் 
உத்்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் .

கிைககு மா்காைத்தில் யுத்்தம், இயறக்க 
அனர்த்்தம் ப்பான்ற ்காரைங்களால் 
்பல்லாயிரக்கைக்கான மாைெர்்கள் 
்தங்களுக்டய ்தந்க்தகய இைந்து, 
ெருமானமறறு, இருககின்ற நிகல ஆளுநர் 
்கெனத்திறகு வ்காண்டுெரப்்பட்டது. 
அண்கமயில் ொ்ககரப் பிரப்தசத்தில் 
சிறிய மாைெர்்கள் நிலக்க்டகல 
ப்பான்ற வ்பாருட்ககள விறறு ்தங்களின் 
ஜீெபனா்பாயத்க்த ந்டத்துெ்தா்க சமூ்க 
ெகல்தளங்களில் வசய்தி்கள் ெந்்தன.

அத்ப்தாடு ்பல்பெறு்பட்ட பிரப்தசங்களில் 
ஐந்்தாம் ஆண்டுெகர ்படிககின்ற 
மாைெர்்கள் இவொறான எந்்தவொரு 
ெருமானமும் இல்லா்த நிகலயில் 
இவொறு சிறு வ்தாழில்்கள் வசய்ெ்தா்க 
ஆளுநர் ்கெனத்திறகு வ்காண்டு 
ெரப்்பட்டது. அ்தகனயடுத்து கிைககு 
மா்காை ்பா்டசகல்களில் ஐந்்தாம் 
ஆண்டுெகர ்கல்வி ்கறகின்ற ்தந்க்தகய 
இைந்்த மாைெர்்களுககு ஒரு மா்தத்திறகு 
்தலா 500 ரூ்பா வீ்தம் உ்டன் ெைஙகுமாறு 
ஆளுநர் உத்்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். 

்தந்க்தகய இைந்்த மாைெர்்களுக்டய 
வ்பயரில் ெஙகிக ்க ைகவ்கான்று 
திறக்கப்்படடு மார்ச் மு்தலாம் தி்கதி 
வ்தா்டக்கம் குறிப்பிட்ட மாைெர்்களின் 
ெஙகிக ்கைககிறகு அந்்த நிதி 
கெப்பிலி்டப்்படும்.

‘இ்தன்மூலம் அெர்்கள் அந்்த நிதிகய 
வ ்ப ற று  ்த ங ்க ளி ன்  அ டி ப் ்ப க ்ட 
ப்தகெ்ககள நிகறவு வசய்ெ்தறகுரிய 
தி ட ்ட த் க ்த  ்த ா ன்  ஆ ர ம் பி த் து 
கெத்துள்ள்தா்கவும், உரிய பமலதி்க 
நிதி கிக்டககும் ்படசத்தில் திட்டத்க்த 
9ஆம் ஆண்டு ெகர விரிொக்கவும் 
நிகனத் துள்ள்தா்கவும்’  ஆளுனர் 
ஹி ஸ் பு ல் ல ா ஹ் ,  அ ர ங ்க த் தி ன் 
வசய்தியாளரி்டம் வ்தரிவித்்தார்.

மட்டக்களப்பு மாெட்டத்தின்  ஏறாவூர்ப் 
்பறறு பிரப்தச வசயல்கத்தின் முன்்பா்க 
பிரப்தசவசயல்க உத்திபயா்கத்்தர்்கள்  ஊ்ட்க 
சு்தந்திரம் வ்தா்டர்பிலான ்கெனஈர்ப்பு 
ப்பாராட்டம் ஒன்கற ்க்டந்்தபு்தன்கிைகம(06)  
மாகல ந்டத்தினர். ஏறாவூர் ்பறறு பிரப்தச 
வ ச ய ல ா ள ர்  ந ா . வி ல் ெ வ ர த் தி ன ம் 
வ்தா்டர்பில் அெதூறான ெக்கயில் 
இகையத்்தளங்களில் வ்பாய்யான 
்த்கெல்்ககள  வெளியி்டப்்பட்டகமககு 
எதி ர் ்ப பு த்  வ ்த ரி வி த்ப ்த  வ ச ய ல ்க  
உத்திபயா்கத்்தர்்கள் இந்்தக ்கென ஈர்ப்பு 
ப்பாராட்டத்தில் ஈடு்பட்டனர்.  ஊ்ட்க 
சு்தந்திரத்க்த துஸ்பிரபயா்கம் வசய்யாப்த! 
அரச அதி்காரி்கள் மீது பெண்டுவமன்று 
அெதூறு வெளிப்்படுத்துெக்த நிறுத்து 
ப்பான்ற ொச்கங்கள் எழு்தப்்பட்ட 
்ப்தாக்த்ககளத் ்தாஙகி, உத்திபயா்கத்்தர்்கள் 
ஆர்ப்்பாட்டத்தில் ஈடு்பட்டனர்.

 இப்ப்பாடடியில் மாெட்ட விகளயாடடு 
உத்திபயா்கத்்தர் அமீர் அலி ்கலந்து 
சிறப்பித்்தார்.
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ம ட ்ட க ்க ள ப் பி ல் 
இருந்தும் தினசரிப் 
்ப த் தி ரி க ்க 
வ ெ ளி ய ா கி ய ்க ா ல 
வமான்று இருந்்தது. 
்ப டு ெ ா ன் ்க க ர ப் 
்பகுதியிலும் ்பத்திரிக்க 
நிறுெனம் அகமந்து 
தினசரிப்்பத்திரிக்க்கள் 
வெளிெந்்த ்காலமும் 
உண்டு.

்காலபொட்டத்தில், குறிப்்பா்க 
யுத்்தத்திறகு பின்னரான ்காலப்்பகுதியில் 
மட்டக்களப்பிலிருந்து ்பத்திரிக்க்கள் 
வ ெ ளி ெ ர ா்த  ப ்ப ாது ம்,  ப ்த சி ய 
்பத் திரிக்க ்கப ள மட்டக ்க ளப்பில் 
இ ்ட ம் பி டி த் தி ரு ந் ்த ன.  ஆன ா லு ம் 
பி ர ா ந் தி ய  தி ன ச ரி ப் ்ப த் தி ரி க ்க 
மட்டக்களப்பில் இருந்து ்தறப்பாது 
வெளிெருகின்றதில்கலபய என்ற 
்கெகலயும், எப்ப்பாது வெளிெரும் 
என்ற ஏக்கமும் ்தறப்பாதும் இல்லாமல் 
இல்கல. வெளிெரபெண்டும் என்்ப்தறகு 
்பல ்காரைங்களும் உள்ளன. ஆனாலும் 
அரங்கம் ொராந்்த ்பத்திரிக்க 2018 
மாசியில் ்தனது ஒறகறக்காலடிகயப் 
்பதித்்தது. அக்காலடி ்பல ்காலடியா்க மாறி 
இன்று 50ெது இ்தைா்க வெளிெருகின்றது. 
அரங்கத்தின் பிரசெமும் மட்டக்களப்பில் 
இ ரு ந் து  தி ன ச ரி ப் ்ப த் தி ரி க ்க 
வெளிெரவில்கல என்ற ்கெகலயின் 
்பாதிப்்பகுதிகய குகறத்துள்ளது.
அரங்கம் அரஙப்கறியதில் இருந்து 
இ ன் று ெ க ர  ம ட ்ட க ்க ள ப் பி ன் 
்ப டு ெ ா ன் ்க க ர க ய  ப ்ப ச ா ம ல் 
வெளிெந்்ததில்கல. ்படுொன்்ககர 
மக்கபளாடு ்கலந்திட்ட அரங்கம், 
அ ெ ர் ்க ளி ன்  ்க ெ க ல க ய யு ம் , 
மகிழ்ச்சிகயயும், ப ்தகெகயயும் 
்ப டு ெ ா ன் தி க ச யி ன்  மூ ல ம் 
ெ ா ர ா ந் ்த ம்  வ ெ ளி கவ ்க ாை ர் ந் து 
வ்காண்டிருககின்றது.

மனதில் உறுதியிருந்்தால் சாதிக்க 
்தெறுதில்கல என்ற ்தகலப்பு்டன், 
ம ா ற று த் தி ற ன ா ளி வ ய ா ரு ெ ரி ன் 
ச ா ்த க ன ப் ்ப ய ை த் தி ன் 
வெளிகவ்காைர்வு்டன் ஆரம்பித்்த 
்ப டு ெ ா ன் ்க க ர யு ம்  அ ர ங ்க மு ம் , 
்கல்வி ரீதியான சா்தகன்ககளயும், 
வீழ்ச்சியிகனயும், ப்தகெயிகனயும் 
சந்்தர்ப்்ப சூைலில் வெளிப்்படுத்திக 
வ்காண்டிருககின்றது.

்பண்்பாடு்களின் ெளர்ச்சிகயயும், 
மாறறமக்டயும் நிகலயிகனயும் 
்க ா ல த் தி ற ப ்க ற ற  ெ க ்க யி ல் 
கூறிெருகின்றது. மக்களின் அடிப்்பக்ட 
ப ்த க ெ ்க க ள யு ம் ,  அ ல் ல லு று ம் 
பநரங்ககளயும் வெளியுலகிறகு 
வெளி்காடடி நிறகின்றது. சுரண்்டப்்படும் 
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ெளங்ககளயும், எதிர்பநாக்கவிருககும் 
பிரச்சிகன்ககளயும் ்கைககிடடு 

ெ ாச ்க ர்்க ளி ன்  க ்க யி ல் 
வ ்க ா டுக கி ன் ற து .  ்க ்டன் 

ப ந ா க ய யு ம் , 
உ்டல்பநாகயயும், 
குைந்க்த பிறப்பு 

குகறந்்தகமயிகனயும் வி்பரங்கபளாடு 
சுடடிக்காடடுகின்றது. பிள்கள்கள் 
மனதில் ்பதியும் சமு்கக்காடசி்ககளயும், 
கு ப் க ்ப ய ா கி ய  ம ண் மு க ன 
வ்தன்பமறக்கயும், ்கழிகெக வ்காண்டு 
உருொககும் ்பயன்்பாடடு வ்பாருட்கள் 
்பறறியும் ்படுொன்்ககர மக்கபளாடு 
நி ன் று  அ ர ங ்க ம்  ப ்ப சு கி ன் ற து . 
மாறறுத்திறனாளி்கள் வ்தா்டர்பிலும், 
ம ரு த் து  வி ச் சு ்க ள்  ்ப ற றி யு ம் , 
்படுவ்காகலவசய்யப்்பட்ட உறவு்கள் 
வ்தா்டர்பிலும் அரங்கம் ஆறு்தலாய் 

வசால்லிெருகின்றது.

்படுொன்்ககர மக்களின் ொழ்கக்கபயாடு 
்க ல ந் தி ட ்ட  ப ச ா ்க ங ்க க ள யு ம் , 
சந்ப்தாசங்ககளயும், எழுச்சி்ககளயும், 
வீ ழ் ச் சி ்க க ள யு ம்  ம ற ற ெ ப ர ா டு 
ப்பசிவிட்ட மனதிருப்திகய அரங்கம் 
ஏற்படுத்திக வ்காண்டிருககின்றது. 
்ப டு ெ ா ன் ்க க ர ம க ்க ளி ன் 
பிரச்சிகன்ககள உரியெர்்களின் 
்கெனத்திறகு வ்காண்டுெருகின்றது. 
சா்தகனயாளர்்ககள மறறெர்்களுககு 
இனங்காடடிக வ்காடுத்துள்ளது. இது 
அரங்கம் ்படுொன்்ககரககு வ்காடுத்்த 
ஒளிபய.
க ்க த்  வ ்த ா ல் க ல ப ்ப சி ்க ள ா ல் , 
நூல்கங்ககள நா்டாது, இகையங்ககள 
ந ா டு ம்  ்த ற ்க ா ல  இ க ள ் ர் 
யுெதி்களுககு மின்னி்தழ்்களா்கவும், 
இகைய்தளத்திலும் ்படுொன்்ககரயின் 
்கக்த ்ககள வெளிகவ்காைர்ந் து 
ெருகின்றது. ்தசாப்்தங்ககள ்தாண்டியும் 
்பல்துகற்களில் அபிவிருத்தி ்காைாது, 
நாள்ப்தாறும் சிரமங்ககள எதிர்வ்காண்டு, 
ொழ்கக்ககய மன உளச்சபலாடு 
்கழித்துக வ்காண்டிருககும் ்படுொன்்ககர 
ம க ்க ளி ன்  பி ர ச் சி க ன ்க க ள த் 
தீர்ப்்ப்தறகு அகனத்துத்்தரப்பினரும் 
முன்ெர பெண்டும். குகற்கபள அதி்கம் 
நிரம்பியுள்ள ்படுொன்்ககர நிகறொகி 
நி மி ர் ந் து  நி ற ்க  அ க னத் து ச ா ர் 

தி க ை க ்க ள ங ்க ளு ம்  ்த த் ்த ம து 
வசயற்பாடு்ககள விகரந்து பமறவ்காள்ள 
பெண்டும். இ்தற்கா்க ெகலயிறவு, 
மண்முகன, ்படடிருப்பு ப்பான்ற 
்பாலங்களில் இருந்து இம்மக்களுக்கான 
்பணி ஆரம்பிக்கப்்ப்ட பெண்டும். 50 
இ்தழ்்களில், ்படுொன்திகசயின் ்பக்கங்கள் 
்பல மக்களின் குகற்ககள சுடடி்காடடிபய 
நின்றது. இந்நிகல வ்தா்டரும் அரங்க 
இ்தழ்்களிலும் வெளிெராது, சா்தகன்களும், 
வெறறி்களும், எடுத்துக்காடடுக்களும் 
வ ்க ா ண் ்ட ெ ற க ற  ்த ா ங கி ய ்த ா ்க 
்படுொன்திகச ்பக ்கம்,  அகமய 
திகைக்களம்சார் அதி்காரி்களினதும், 
மக்கள் பிரதிநிதி்களினதும் வசயற்பாடு 
உத்பெ்கமா்க அகமய பெண்டும் என்்பப்த 
அரங்கத் தின் ்படுொன்திகசயின் 
எதிர்்பார்ப்்பாகும்.

வெள்ளிப்தாறும் நாடிெரும் அரங்கம், 
வ ெ கு வி க ர வி ல்  ந ா ளி ்த ை ா ய் 
மாறறமக்டந்து, ்படுொன்்ககரயின் நாள் 
வசய்தி்களும் ்படுொன்்ககர மக்களின் 
்கரம்கிக்டக்க பெண்டும்.

அரங்கத்தின் இ்தழ் 50 இது. ஆனால், 
இதுவொன்றும் ஐம்்பது ஆண்டு ்க்டந்்த 
இ்தழ் அல்ல. வ்பரும் சா்தகன என்றும் 
வசால்ல முடியாது.

ஆனால், ப்பாரினால் வீழ்ந்துப்பான 
எமது மண்கைப் வ்பாறுத்்தெகர 
இந்்த 50 இ்தழ்்ககள ்தாண்டியது 
எமககு வ்பருகம்தான். இஙகுள்ள 
நிலெரம் அப்்படி.

கிைககு மா்காை ்தமிைர்்களுக்கா்க, 
அெர்்கள் வி்டயங்ககளப் ப்பச, 
அெர்்களுக்கா்கப் ப்பச இந்்த இ்தகை 
நாம் அறிமு்கம் வசய்ப்தாம்.

எம்மெரின் மத்தியில் ப்பாருககுப் 
பின்னர் ொசிப்பு குகறந்திருககிறது 
என் ற  வி ்ட ய த் க ்த  ம னதி ல் 
வ்காண்டு அரங்கம் இலெசமா்க 
விநிபயாகிக்கப்்படுகின்றது. அ்தகன 
எம்மெர் உ்தவியில், அனுசரகையில் 
வ்தா்டரலாம் என்்பது எமது எண்ைம்.

ஏகனய ்பல ்பத் திரிக்க ்கள் 
்படுொன்்ககர ப்பான்ற பிந்்தஙகிய 
எமது ்பகுதி்ககள புறக்கணிககும் 
நிகலயில், நாம் எமது இ்தகை 
அஙகுள்ள மக்களுககு இலெசமா்க 
வ்காண்டுப்பாய் விநிபயாகித்து 
ெருகின்பறாம்.

எது ந்டந்்தப்தா, இல்கலபயா, எம் 
நண்்பர்்கள் சிலரது உ்தவியில் 
இ்தகன இன்றுெகர வ்தா்டர்ச்சியா்கக 
வ ்க ாண் டு  ெ ந் தி ரு க கி ப ற ா ம் . 
அப்தபெகள கிைககு மா்காைம் 
குறித்்த ்பல வி்டயங்ககள மி்கவும் 
ஆ ை ம ா ்க வு ம்  ்க ன தி ய ா ்க வு ம் 
இதில் ஆராய்ந்திருககின்பறாம். 
்பல முயறசி்களுககு ஊககியா்க 
இருந்திருககிபறாம்.

மக்கள் ்தடுமாறிய சூழ்நிகலயில் 
அெர்்களுக்கா்க ்தடுமாறாமல் குரல் 
வ்காடுத்திருககிபறாம்.
அப்தபெகள ்தற்கால ஊ்ட்க 
நிலெரங்ககள ்கருத்தில் வ்காண்டு 
வீடிபயா (்காவைாளி்கள்) மூலமா்கவும் 
கிைகக்கப் ்பறறி ்காத்திரமா்கப் 
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ப்பசி ெருகின்பறாம். இ்தன் அடுத்்த 
்கட்டமா்க டிஜிட்டல் வ்தாழில்நுட்பத்தில் 
முழுகமயா்க இகையும் ெக்கயில் 
சிறப்பு இகையப் ்பக்கங்ககளயும் 
வெளியிடடு ெருகின்பறாம்.

எமது ்பத்திரிக்க ்பல ்தரப்பினராலும் 
்கணிசமா்க  ொசிக்கப்்படுகின்றது 
என்்பது எமது வெறறி. ஆனால், 
்ப ா ர் த் து ம்  ்ப ா ர ா ்த து ப ்ப ா ல 
இருப்்பெர்்கள் குறித்து மனதில் 
ெருத்்தம் இருககிறது. ஆனால், 
அது இஙகு முககிய வி்டயமல்ல. 
ப ந ர் க ம ய ா ன  ெ ா ச ்க ர்்க ளு ம் 
இருககிறார்்கள். அடுத்்தெர் ஏற 
இழுத்துப் பிடிககும் “நண்டு”்களும் 
இருககின்றன. நாம் பநர்கமகய 
பநசிப்ப்பாம்.

்ககல, ்கலாசாரம், வ்பாருளா்தாரம் 
ம ாத் தி ர ம ன் றி  அ ரசி ய லி லு ம் 
மக்களு ககு எது சரி என்று 
்படுகின்றப்தா அ்தகன எந்்தவி்தமான 
்தயக்கமும் இன்றி உரத்து ஒலிப்ப்பாம். 
அதில் பின்ொங்க மாடப்டாம். எமது 
அரசியல் நிகலப்்பாடு்கள் ்கடுகமயா்க 
விமர்சிக்கப்்பட்ட ்தருைங்கள் 
உண்டு. வ்பாறுப்்பறற ெக்கயில், 
ஊ்ட்க ்தர்மத்க்த மீறி ்தாக்கப்்பட்ட 
சந்்தர்ப்்பங்களும் உண்டு. ஆனால், 
மக்களுக்கா்க ப்பசுெது, எெருககுப் 
பிடிக ்காவிட்டாலும் அ்தகனச் 
வசய்ெது என்ற எமது நிகலப்்பாடடில் 
இருந்து மாறமாடப்டாம்.

50ெது இ்தழ் என்்பது 500, 5000 
என்று நீள பெண்டும் என்்பது 
எமது கிைககின் ப்தகெ. அத்ப்தாடு 
இலெசமா்க இது விநிபயாகிக்கப்்ப்ட 
பெண்டும் என்்பதும் இன்னுவமாரு 
ப ்த க ெ .  அ டு த் ்த ்த ா ்க  இ து 
முழுகமயா்க ஒரு டிஜிட்டல் ஊ்ட்கமா்க 
்பரிமளிக்க பெண்டும் என்்பது 
்காலத்தின் அெசியம். ஆனால், 
இ்தறகு என்ன ப்தகெ என்்பது 
அகனெரும் அறிந்்தது. உங்கள் சிறு 
விளம்்பரங்கள்கூ்ட எமது ்பணிககு 
ப்பரு்தவியா்க இருககும்.

ஆரம்்பத்தில் ‘இப்்படி ஒரு ஊ்ட்கம்  
ப்தகெ’ என்று நாம் ப்பசிய ப்பாது 
‘ஆமாம்’ ப்பாட்ட ்பலர், ்பத்திரிக்க 
ஆ ர ம் பி த் ்த து ம்  ்க ா ை ா ம ல் 
ப்பாய்விட்டார்்கள். ஆனாலும், 
நாம் எமது ்பணிகய ஆரம்பித்துத் 
வ்தா்டருகிபறாம். ஆனால், ஒரு க்க 
மடடும்  ்தடடினால் ஓகச ெராது. 
கிைககு மண்ணுககு ஏ்தாெது ந்டக்க 
பெண்டுமானால் நாம் எல்பலாரும் 
பசர்ந்து ப்பச பெண்டும். எமது ஊ்ட்கம் 
நிகலக்க பெண்டும். அடுத்்தெர் 
வசய்யடடும் என்று ்காத்திருப்்பதில் 
எந்்தவி்தமான ்பலனும் கிக்டயாது. 
நாபம இறஙகியா்க பெண்டும். 
நான் இறஙகிவிடப்டன். எனககுத் 
வ ்த ரி ந் ்த க ்த  வ ச ய் ய  தூ ர 
இ்டத்தில் இருந்்தப்பாதிலும் இஙகு 
ெந்துவிடப்டன். நீங்கள் எப்்படி??? 
துணிந்்தெர் அரங்கத்து்டன் வ்தா்டர்பு 
வ்காள்ளுங்கள்.

--- சீெ்கன் பூ்பாலரடைம்

அரங்கம் வசய்தி்கள் ்பத்திரிக்க,
227, ்பார் வீதி மட்டக்களப்பு.
வ்தாகலப்பசி : 0713999091
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ஆஙகிபலய ்காலனித்துெ ஆடசியாளர்்கள் 
அறிமு்கப்்படுத்திய ப்கால்புரூக - ்கமரூன் 
மறுசீரகமப்பு ஆகைககுழுொனது 
இலஙக்கயில் ஆண்்டாண்டு ்காலம் 
அமுலில் இருந்்த கிராமிய சக்ப முகறகய 
ஒழித்துக்கடடுமாறு பிபரரித்்தது. அது 
வ்பயரளவிலான பயாசகனயா்க இருந்்தது. 
அெர்்களால் உ்டனடியா்க கிராமிய சக்ப, 
ரட்ட ச்பா, ெறி்க ச்பா முகறகமகய 
இல்லாவ்தாழிக்க முடியவில்கல.

ப்காத்திர சக்ப்கள் இலஙக்கயில் 
்பல்பெறு பிரப்தசங்களில் நக்டமுகறயில் 
இருந்்தாலும் கூ்ட ்கண்டி ராஜ்ஜியத்தில் 
்பல்பெறு ஆதிக்க சாதியினர் மத்தியில் 
நீ ண் ்ட ்க ா ல ம்  ந க ்ட மு க ற யி ல் 
இருந்்தக்தயும் ்பல்பெறு ஆய்ொளர்்கள் 
குறிப்பிடுகின்றனர். இலஙக்கயின் 
பெடுெர்்கள் ்பறறிய ஆய்வு்ககள 
வசய்்தெர்்களில் முககியமானெர் 
வசலிகமன் (Seligmann). பெடுெர்்கள் 
மத்தியில்  வெளிகப்காத்திரங்ககளச் 
பசர்ந்்தெர்்ககள திருமைம் முடிககும் 
ெைக்கம் இருக்கவில்கல என்று ்தனது 
நூலில் குறிப்பிடுகிறார்.[1]

இலஙக்கயில் ்பைஙகுடி்கள் மத்தியில் 
குலக ப்காத்திர சம்பிர்தாயங்கள் 
இன்னமும் இறுக்கமா்க ப்பைப்்படுகின்றன. 
ப்காத்திர சக்ப முகறயும் கூ்ட இன்னமும் 
இலஙக்கயில் பெடுெர் மத்தியில் 
அமுலில் இருககிறது. அெர்்கள் பெடுெர் 
்தவிர்ந்்தெர்்ககள மைமுடிப்்பக்தக 
கூ்ட ப்காத்திர சம்பிர்தாய மீறலா்க 
்கருதுகிறார்்கள்.

மட்டக்களப்பு ப்பான்ற பிரப்தசங்களில் 
ஆங்காஙகு பெடுெ சமூ்கத்தினர் 
்தமிைர்்களு்டன் ஓரளவு திருமை 
்பந்்தத்துககூ்டா்க ஒன்று ்கலப்்பது 
்க ணி ச ம ா்க  நி ்க ழ் ந் ்த ாலு ம்  கூ ்ட 
்பல இ்டங்களில் ்தமது பெடுெர் 
ச மூ ்க த் து க கு ள் ப ள ப ய  அ ெ ர்்க ள் 
“சாதி பெறு்பாடு்ககள” (ப்காத்திர 
பெறு்பாடு்ககள) ்பார்ப்்பக்தக இன்றும் 
்காை முடிகிறது. “அெர்்கள் பெறு சாதி” 
என்று ்பகிரங்கமா்கபெ கூறுகிறார்்கள். 
புறமைத் ்தக்டயும், அ்கமைமுகறயின் 
இறுக ்கமும் அெர்்கள் மத் தியில் 
நீ ண் ்ட்க ால ம ா்கப ெ  நி ல வு கி ற து . 
மட்டக்களப்பு ொ்ககரயில் ொழும் 
ஆதிொசி்கள் இன்றும் “ெறி்கசக்ப” 
கயக கூடடி ்தமது முடிவு்ககள எடுத்து 
ெருகிறார்்கள் என்கிற வசய்தி்ககளக 
்காைமுடிகிறது.
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ெரு்டாந்்தம் ஓ்கஸ்ட 9ஆம் தி்கதி 
ஆ தி ெ ா சி ்க ள்  தி ன த் ்த ன் று 
மஹியங்ககனயில் ஏராளமாபனார் 
்கலந்து வ்காள்ளும் “ெறி்க சக்ப” கூட்டம் 
ந்டப்்பது ்பறறிய வசய்தி்ககளயும் 
சிங்களத்தில் ்காைமுடிகிறது.

பெடுெர் ்பறறி பஜம்ஸ் ப்பரா ஆய்வு 
வசய்து வெளியிட்ட நூலில் “ெறி்க 
( ப ்க ா த் தி ர )  சி த் ்த ா ந் ்த த் தி ன் ்ப டி” 
புறமைத்்தக்ட (endogamy) அெர்்களின் 
அடிப்்பக்ட ்பண்பு்களில் ஒன்று என்கிறார்.
[2]

அதிசயிக்கத்்தக்க தீர்ப்பு

1970ஆம் ஆண்டு அனுரா்தபுர மாெட்ட 
நீதிமன்றத்தில் ஒரு விசித்திரமான ெைககு 
ெந்து பசர்ந்்தது. அந்்த ெைகக்க ந்டத்திய 
நீதி்பதி பொல்்டர் லத்துெவெடடி. 
இலஙக்கயின் மு்தலாெது குகறப்கள் 
அதி்காரியும் (ஒம்பூடஸ்மன்) அெர் 
்தான். ஏறத்்தாை 60 ெரு்டங்கள் சிவில் 
பசகெயில் இருந்்தெர். “ப்காத்திர சக்ப” 
்பறறி அெர் ெைஙகிய ஒரு தீர்ப்பு ெரலாறறு 
முககியத்துெம் ொய்ந்்தது. அெர் லங்காதீ்ப 
்பத்திரிக்கககு அளித்்த ஒரு ப்படடியில் 
அந்்த சம்்பெத்க்தப் ்பறறிய ப்கள்விககு 
இப்்படி விளககுகிறார்.[3]

ப்கள்வி : ெரலாறறு முககியத்துெம் 
ொய்ந்்த ப்காத்திரசக்ப ெைகக்க இந்்தக 
்காலத்தில் ்தாபன விசாரித்தீர்்கள்?

்பதில்: ஆம். அதுஒரு ெரலாறறுப் 
்பதிவுவ்பறற ஒரு ெைககு. அந்்த தீர்ப்பின் 
மூலம் கிராமத்தில் நக்டமுகறயிலிருந்்த 
்பாரம்்பரிய ெறி்க சக்பககு சட்ட அந்்தஸ்து 
வ்காடுத்ப்தன்.

ப்கள்வி: ்பலரும் அறியா்த அந்்த ்கக்த 
்தான் என்ன?

்பதில்: ்கெ்ட்கஸ்திகிலிய பிரப்தசத்தில் 
மு ஸ் லி ம்  இ க ள ் ன்  ஒ ரு ெ ர் 
விெசாய பெகல்களுக்கா்க ெந்்தான். 
அென் ்தஙகியிருந்்த வீடடில் இருந்்த 
வ்பண்ணு்டன் ்கா்தல்ெயப்்பட்டான். 
சில நாட்களில் அெர்்கள் இர்கசியமா்க 
திருமைம் வசய்துவ்காண்்டார்்கள். 
அந்்தப் வ்பண்ணின் குடும்்பம் அந்்த 
்காலத்தில் அஙகிருந்்த ெறி்க சக்பயின் 
ச ட ்டதி ட ்ட ங ்க ளு க கு  ்க டடு ப் ்ப டடு 
ொழ்ந்துெந்்தெர்்கள்.

ப்கள்வி: இது ெைக்கா்க ஆனது எப்்படி?

்பதில்: முஸ்லிம் இகள்ன் சிங்கள 
வ்பண்கை விொ்கம் வசய்்த்த்தால் 
அந்்த ப்காத்திரத்தினரின் வ்கௌரெம் 
ப்பாய்விட்டது என்று ்தான் முகறப்்பாடு 
முன்கெக்கப்்பட்டது. அந்்தக ்காலத்தில் 
அநுரா்தபுரவில் இருந் ்த பிர்பல 
ெைக்கறி்ரான ம்காதிவுல்வெெ என்்பெர் 
்தான் அந்்த இளம் ்தம்்பதி்களுக்கா்க 
ஆ ஜ ா ர ா கி யி ரு ந் ்த ா ர் .  எ ன க ப ்க ா 
இந்்த ப்காத்திர சக்ப ்பறறி ஒன்றும் 
வ ்த ரி ந் தி ரு க ்க வி ல் க ல .  ெ ை க ம 
ப்பாலத்்தான் நானும் ெைகக்கத் 
வ்தா்டஙகிபனன். சாடசி்ககள அகைக்க 
்தாயாரான ப்பாது அஙகு மு்கத்தில் ்தாடி 
மீகச நிகறந்்த விசித்திரமான ஐந்து 
ஆண்்கள் ெந்திருந்்தக்தக ்கெனித்ப்தன். 
அெர்்கள் யாவரன்று நான் வினவிபனன். 
அெர்்கள் ்தான் வ்காத்திரசக்பயின் 
்தகலெர்்கள் என்று ்பதில் ெந்்தது.

ப்கள்வி : அெர்்கள் உங்களி்டம் என்ன 
வசான்னார்்கள்?

்பதில்: சிங்கள ராஜ்ஜியக ்காலம் வ்தாடடு 
பின்்பறறப்்படும் ெறி்க சக்பயின்்படி 
ப்காத்திர விதிமுகற்ககள மீறுபொருககு 
எதிரா்க ்தண்்டகன ெைங்க எங்களுககு 
அதி்காரங்கள் ெைங்கப்்படடுள்ளன. அப்்படி 
்தண்்டகனககு உள்ளானெர்்களுககு 
எங்கள் வீடு்களில் இருந்து தீ்பந்்தத்க்த 
ெைஙகுெது கூ்ட ்தக்ட. கூ்டபெ 
அெர்்களின் அதி்காரங்கள் ்பறறி இன்னும் 
்பல வி்டயங்ககள கூறினார்்கள்.

 அஙகு ெந்திருந்்தெர்்கள் ்தாம் ்தான் 
அந்்த ப்காத்திரக குழுவின் ்தகலெர்்கள் 
என்றார்்கள். ெறி்க சக்ப ஒரு ்பலம்மிக்க 
ஒரு அகமப்்பா்க சமூ்கத்தில் இருப்்பது 
எனககு விளஙகியது. ஆனால் அ்தறகு 
சட்ட அந்்தஸ்து ெைஙகுெது என்்பது 
எளிகமயான ்காரியமில்கல. நானும் 
ஒன்றும் அறிந்திருக்கவில்கல. எனபெ 
தீர்ப்புககு முன்னர் இக்தப் ்பறறி ஆராய 

பெண்டும் என்கிற முடிவுககு ெந்ப்தன்.

ப்கள்வி : நீங்கள் எப்்படி ்த்கெல் 
திரடடினீர்்கள்?

்பதில்: மாகல 4 மணிககு நீதிமன்ற 
அலுெல்்ககள முடித்துகவ்காண்டு 
அனுரா்தபுர நூல்நிகலய சக்பககுச் 
வசன்பறன். அஙகு வசன்று ரஜரட்ட 
சாதிமுகற, ெறி்க சக்ப என்்பகெ 
்ப ற றி ய  ்த ்க ெ ல் ்க ள்  அ ்ட ங கி ய 
நான்க்கந்து நூல்்ககள ஒருொறா்க 
ப்தடிக்கண்டுபிடித்துவிடப்டன். அன்றிரவு 
12 மணிெகர அெறகற ்படித்ப்தன். 

அஙகிருந்்த சமூ்க அகமப்பில் ெறி்க சக்ப 
அகமப்புமுகற எந்்தளவு முககியத்துெம் 
மிகுந்்தது என்்பக்த புரிந்துவ்காண்ப்டன். 
வ்பாலிஸ் இல்லா்த ்காலத்தில் அந்்தந்்த 
ப்காத்திரங்ககளச் பசர்ந்்தெர்்கள் ்தமது 

அக்டயாளங்ககளப் 
்ப ா து ்க ா த் து க 
வ்காண்டு எப்்படி 
்தம்கம நிர்ெகித்து 
ெந்திருககிறார்்கள் 
என்்பது ்பறறி அந்்த 
நூல்்களில் இருந்்தன. 
ஆனாலும் எனது 
தீர்ப்க்ப ெைங்க 
இ ந் ்த  நூ ல் ்க ள் 
ப்பாதுமான்தல்ல. 
பமலும் அறிய ஆெலா்க இருந்்தது.

ப்கள்வி : யார் அ்தறகு உ்தவினார்்கள்?

்பதில்: அந்்த சமயத்தில் அனுரா்தபுர 
அட்டமஸ்்தன ்தகலகம ்ப்தவியில் 
இருந்்தெர் உந்துரெெல்மில்பலபெ 
ஸ்ரீ சுமனபரெத்்த ப்தரர். அெரு்டன் 
வ்தாகலப்பசியில் மு்தலில் ்கக்தத்ப்தன். 
அெகர சந்திக்க விரும்புெ்தா்க 
வ்தரிவித்ப்தன். ொருங்கள் ஆனால் இரவு 
9.30ககுப் பின் ொருங்கள் ஏவனன்றால் 
நீதி்பதிவயாருெர் எனது ்பன்சகலககு 
ெந்து வசன்றது சனங்களுககு வ்தரியாமல் 
இருக்கடடும் என்றார். வசான்ன்படி இரவு 
வசன்று ெறி்க சக்ப ்பறறிய வி்பரங்ககளக 
ப்கடப்டன்.

்பதில்: அெர் ்பல ்த்கெல்்ககள எனககுச் 
வசான்னார். மாவ்டான்கற ்களொடிய 
குறறத்துககு ெறி்க சக்ப வ்காடுத்்த 
்தண்்டகனவயான்கறப் ்பறறியும் 
அெர் விளககினார். வ்பௌத்்த பிககு 
வசான்ன ்த்கெல்்ககளயும் நூல்்களில் 
இருந்து வ்பறப்்பட்ட ்த்கெல்்ககளயும் 
பச்கரித்துகவ்காண்டு தீர்ப்வ்பழு்த 
நீதிமன்றத்துககு வசன்பறன்.

ப ்கள்வி :  எத் ்தக்கய தீர்ப்க்ப 
ெைஙகினீர்்கள்?

்ப தி ல் :  நீ ண் ்ட  ்க ா ல ம ா ்க 
பின்்பறறப்்படடுெரும் ெறி்க சக்பயின் 
தீர்ப்க்ப ஏறறுகவ்காள்ளபெண்டும் என்று 
தீர்ப்பு ெைஙகிபனன். இக்த இன்வனாரு 
வி்தமா்கச் வசான்னாள் “ெறி்க சக்ப”ககு 
சட்ட அந்்தஸ்து ெைஙகிபனன். ெறி்க 
சக்பயின் சம்பிர்தாயங்ககள பராம / 
ஒல்லாந்து சட்டங்கள் குைப்்பககூ்டாது 
என்்பப்த எனது ்கருத்்தா்க இருந்்தது. 
நமது ெரலாறறில் ெறி்க சக்பகய சட்ட 
ரீதியில் அஙகீ்கரித்்த தீர்ப்பு அது்தான். 
அப்்படித்்தான் அது ெரலாறறுப் ்பதிவு 
வ்பறறது.

இந்்தத் தீர்ப்புக குறித்து இன்றளவிலும் 
ஏராளமான விமர்சனங்கள் நிலெபெ 
வசய்கின்றன. ஆனால் இப்ப்பாது அரச 
நீதிமன்றங்களில் நக்டமுகறயில் 
ெறி்க சக்பகய அஙகீ்கரித்து தீர்ப்பு 
ெைஙகும் நக்டமுகற இல்கல. ஆனால் 
்பைஙகுடி்களின் மத்தியில் ்தமககுள் ெறி்க 
சக்ப கூட்டங்ககளயும், தீர்ப்பு்ககளயும், 
தீர்மானங்ககளயும் நி்கழ்த் திபய 
ெருகின்றனர்.
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மட்டக்களப்பில்  ஆண்டுப்தாறும்   
நக்டவ்பறும்  இவெழிப்்பாடடுச் 
ச்டஙகு்களில்  சிலம்வ்பாலி  மி்க 
முககியமானது  ச்டஙகுக  ்காலங்களில்   
சிலம்வ்பாலி  ஆலய வெளி முழுெக்தயும்  
நிகறத்து  பின்  ்பக்தர்்கள்  உ்டல்  
முழுெக்தயும்  நிகறத்து  நிறகும்.  
வ்தய்ெக்காரர்  இரண்டு க்க்களிலும்  
இவவிரண்்டா்க    நான்கு சிலம்பு்கள்  
அணிந்து வ்காள்ெர். அெர்்கள் உ்டல் 
உருபெறி  நடுஙகுக்கயில்  அெர்்கள்  
க்க்களில்  அணிந்திருககும் சிலம்பு  
ஒரு வி்த ஒலி எழுப்பும்.  அந்்த ஒலி  
வ்தா்டர்ச்சியா்கக ப்கட்ட்படி இருககும்.

அது்தான்  ச்டஙவ்காலியின்  ஸ்்தாயி்பாெம்  
எனலாம்.

வ்பரிய ப்காவிலுககு  முன்னால்  
்பலவ்தய்ெங்களுககுரிய   ்பந்்தல்்கள் 
இருககும். இந்்தப்்பந்்தலுககுப் ்பந்்தல்   
உருகவ்காண்ப்டார்  “ொய்”  “ொய்”   
“ஹூய்” என ஓகச  நயத்து்டனான  
சில   குரல்்ககள  அடிெயிறறலிருந்தும்  
உச்சம்  ்தகலயிலிருந்தும்   எழுப்பிக 
வ்காண்டு  அஙகும்  இஙகும்   ஓடுக்கயில்    
அச்சிலம்பு இன்வனாரு வி்த ஒலி எழுப்பும்.. 
இப்்படி  ஓடுக்கயில்  ஒபர  அடியா்க 
ஓ்டாமல், இரண்டு அடிககு ஒரு முகற 
நின்று நி்தானித்து   விடடு   விடடு   
வ்தய்ெக்காரர் ஓடுெர். அப்ப்பாது  விடடு 
விடடு  ப்கடகும் அச்சிலம்பிகச     ச்டஙகில் 
சஞசாரி ்பாெம்  எனலாம்.

்பர்த ந்டனத்தில்  ஸ்்தாயி்பாெம் என்்பது  
அடிப்்பக்ட ்பாெமாகும் உ்தாரைமா்க 
ப்கா்பம்  எனும் வரௌத்ரம்  ஒரு ரஸம்.  
அகப்கா்பத்து்டன்  ்காைப்்படில் அது 
ஸ்்தாயி்பாெம்  எனப்்படும்..  அருெருப்பு 
எனப்்படும் பீ்பத்ஸம்  இன்வனாரு  
ஸ்்தாயி்பாெ ரஸமாகும்.  ஆனால்  
ப்கா்பத்து்டன்  அருெருத்்தால்  அந்்தப் 
்பாெம்  ப்கா்பம் எனும்  ஸ்்தாயி ்பாெம் மீது  
்கட்டப்்படும் சஞசாரி  ்பாெமாகும்.

இகப்காட்பாடு ச்டஙகின்  சிலம்பிகசககும் 
வ்பாருந்தும்  ப்பாலத்  வ்தரிகிறது. உருபெறி  
நடுஙகும் ப்பாது  எழும்  சிலம்பிகச  
ஸ்்தாயி்பாெம் எனில்,  அடித்்தளமான  
அவவிகசயில் நின்று  இன்னும் ்பல ஆட்ட  
இகச்ககள  எழுப்புெது  சிலம்பிகசயின்  
சஞசாரி ்பாெம்  எனலாம். இச்சிலம்பிகச   
நுட்பங்கள் ்பறறி நிகறய  எழு்தலாம்  அது 
பின்வனாருப்பாது  வசய்யப்்படும்.

மாரி  ்காத்்தெராயன் மு்தலான வ்தய்ெம் 
பிடித்ப்தாகர  ஆட்டப்  ்பா்டப்்படும் 
மாரி அம்மன் கும்மி,    மாரி அம்மன்  
்தாலாடடு  என்னும்  இகசப்்பா்டல்்ககளப்   
்பாடுக்கயில்  அத்்தாளத்திறகுத்்த்க  
சிலம்க்ப   இத்ப்தொதி்கள்   ்பல்பெறு  
வி ்த ம ா்க   ்த ம் க ம  அ றி ய ாது  
இகசககிறார்்கள்  ப்பாலத்  ப்தான்றுகிறது.

இதுவும் உயர்ந்்த ஓர் சஞசாரி  ்பாெபம!

இந்்த ஒலிகய எழுப்்ப  அெர்்கள் ்தமது 
உ்டகலப் ்பல வி்தமா்க அகசப்்பர்.  ப்தர்ச்சி 
வ்பறற ஒரு  ந்டன்காரனின்  உ்டல் வமாழி 
அதில் வ்தரியும்.  நின்ற இ்டத்தில் நடுங்கல்..
நடுஙகும்ப்பாது ஒவவொரு ்தகசயும்  
அகச்தல்... பின் ்தகல  அகசத்்தல்   அ்தன் 
பின்  ்தகலகய மாத்திரம்   சுறறி ஆ்டல்... 
அ்தன்பின்னர் இடுப்க்பச் சுறறி  ஆ்டல். 
அ்தன் பின்னர்  ்தகல  உ்டல் முழுெக்தயும்  
இகைத்து  நின்ற்படி  ஆ்டல்   அ்தன்  
ந்டந்்தா்டல், கி்டந்்தா்டல் அகசந்து 
ஆ்டல் இ்டசாரி ெல சாரியா்க  ஆடிெரல் 
என இவொ்டல்்கள்  ்பலெக்கப்்படும். 
இவொ்டல்்ககள  ெரு்டம் ப்தாறும்  வசய்து 
ெருெ்தால்  வ்தய்ெமாடுபொர் ஓர் ஆட்டத் 
ப்தர்ச்சியும் வ்பறறு  விடுகிறார்்கள். இந்்த 
ஆ்டகல ்தமது  சிறுெயதிலிருந்து ்பார்த்து 
உள்ொஙகிகவ்காள்ெப்த  அெர்்கள் ஆ்டல் 
்கறகும் முகறயாகும்.

்தமிைர் ஆ்டலும் ்பா்டலும், இகசயும் 
ப்தான்றிய  அடித்்தளம்  ்தமிைரின் 
இச்ச்டஙகு்கபள  என நான் எண்ணுகிபறன்.

்பலி வ்காள்ளும்ப்பாது  மாத்திரம்  
்காலிலும் சிலம்்பணிொர்்கள். மறறப்்படி  
க்கச்சிலம்பு   மாத்திரபம அணிந்து  
ஆடுொர்்கள், ப்காவில் முழுதும் ்காறறில்  
சிலம்வ்பாலி வித்தியாசம்   வித்தியாசமா்க  
ப்கட்ட்படி இருககும்  இவபொகசககு  
அனுசரகையா்க  ்பகற ஒலியும்  
உடுகவ்காலியும் இகையும்
“ஓகச ஒலிவயலாம்  ஆனாய் 

நீபய”  என்று  அப்்பர் சுொமி்கள்  
சிெவ்பருமானுககுக  கூறும் ொர்த்க்த்கள்,   
சிறு வ்தய்ெம் எனக்கரு்தப்்படும்  இந்்த 
நரசிங்க  கெரெ ஸ்ொமி ப்காவிலில் 
நரசிங்கமா்க  அபிநயிககும்  அந்்த 
உருபெறிககும்  வ்பாருந்தும் ப்பாலத்  
வ்தரிகிறது. இந்்தச்  சிலம்ப்பாகச,   ்பகற  
ஓகச,  உடுகப்காகச  ப்கடடு  ெளர்ந்்த   
இன்றும்  ெளர்ந்துவ்காண்டிருககின்ற 
சிறு பிள்கள்களும்  இகள்ர்்களும்   
அ்டஙகிய   ்தகலமுகறவயான்று  
இன்றும்  மட்டக்களப்பில்  உண்டு. ஆம்  
இவவிகச     அத்்தகலமுகறகய  
்த ம் ம ள வி ல்   ல ய  ் ா ன 
முள்ளெர்்களாககும் ்தன்கமயது, நா்ட்கத் 
்தன்கம மிகுந்்த சில ச்டஙகு்களுககு  
இவபொகச்கள்  சிறந்்த  பின்னணி  
ஆ்க  அகமயும். உ்தாரைத்திறகு இஙகு  
பசெற்பலிவ்காள்ளும்  ஓர் ச்டஙக்கக 
கூறுகிபறன்

நரசிங்க கெரெர்   பசெகலப் ்பலி 
எடுககும் ச்டஙகு
----------------------------------------------------------

நரசிங்க கெரெர் ப்காயிலில் பசெற 
்பலிச் ச்டஙகு நா்ட்கத்்தன்கமயுக்டய 
ச்டங்காகும்.   ஏழு  நாட்கள்  நக்டவ்பறும்  
இச்ச்டஙகின், இரண்்டாம் நாள் அன்று 
நரசிங்க கெரெருககு ஆடும்   ்தகலகமத் 
வ்தய்ெக்காரர்  ப்காவில்  வெளிககு ெந்து,   
அஙகு  ்தாம் ்பலி வ்காள்ெ்தறவ்கனக 
ப்காயிற ்காணிகக்கயா்க  ெந்திருககும் 
பசெல்்களுள்  மி்கவ்பரிய  ப்தாறறம் 
வ்காண்்ட பசெல்  ஒன்கறத் வ்தரிந்து,   
அஙகிருககு சூலம் ஒன்றிற ்கடடிவிடடுச் 
வ ச ல் ெ ர். தி னமு ம்  ப ந ர் ந் து வி ட ்ட 
அச்பசெலுககு  மஞசள் பூசி  பூசாரியார்  
மணிகிலுககி  ஆரா்தகன  வசய்ொர். 
இச்பசெகலபய  நரசிங்க கெரெர்  இறுதி 
நாள் ்பக்தர்்கள்  ்காைப்்பலி எடுப்்பார்.

பசெற  ்பலிச் ச்டஙகு
--------------------------------------------------------- 
இந்்த இறுதி நாள் ச்டஙகு  நா்ட்கத் ்தன்கம  
மிகுந்்த   ்பலிச் ச்டங்காகும். ப்காயிகல 
ெகளத்து ஆட்கள் அகமதியா்க 
அ ம ர் ந் தி ரு ப் ்ப ா ர் ்க ள் .  ப ்க ா யி ல் 
முன்றிலில் பூசாரியார்  ஏற்கனபெ  
வ்தரிவு வசய்யப்்படடிருந்்த  மி்கப்வ்பரிய  
வ்காண்க்டவ்காண்்ட  அப்வ்பரிய 
பசெகல  தூககிப் பிடித்து உச்சா்டனம் 
வசய்ெர்.

பூசாரியின்  முன்  ஆயத்்தமா்க  நரசிங்க  
வ்தய்ெத்திறகு  ஆடும் வ்தய்ெக்காரர்   
க்க்களில் நான்கு  சிலம்பும்  ்கால்்களில் 
இரண்டு சிலம்பு்களுமா்க   வமாத்்தம்  
ஆறு சிலம்பு்கள் அணிந்து,  உ்டம்பு 
முழுதும் மஞசள்  அப்பிய ெண்ைம், 
பெறறுருகவ்காண்டு ்காடசி  ்தந்து,  
ப ்க ா ழி ப் ்ப லி க கு   ஆய த் ்த ம ா ்க  
உருகவ்காண்டு   ்தகல   நிமிர்ந்து  
நிறகும் வ்பரும்  பசெகல உறறுப் ்பார்த்்த 
ெண்ைம்   நிற்பார்.

மயான அகமதி  ப்காவில் வெளியில் 
தி்கழும்.

பூசாரியார் மந்திர உச்சா்டனம் வசால்லத் 

வ ்த ா ்ட ங கு ெ ா ர் .  பூ ச ா ரி  
உச்சா்டனம் வசால்லச் வசால்ல 
வ்தய்ெக்காரருககு  உரு பமலும் 
பமலும் ஏறும்.  உரு  ஏறறலுககு  
இகயய  சிலம்வ்பாலியும்  
்பகற  ஒலியும்   உடுகவ்காலியும் 
பின்னணியா்க அகமயும்.

  பூசாரியார்   மந்திர  உச்சா்டனம் 
வசால்லிய்படி மந்திரத்தின் 
ஒர் வசால்கல  சப்்தமிடடு  
அழுத்திக  கூறி,  பசெலின்  
பி்டரியில்  க்ககெத்து ஒரு 
அழுத்து அழுத்துொர். பசெல்  
்தகல நிமிர்த்தி  ்தன்கனப், 
்பலிவ்காள்ளக்காத்திருககும்  
வ்தய்ெக்காரகர ்பயமின்றி  
உறறுப்்பர்ப்்பது ப்பால ்தகலய 
மாத்திரம்  நிமிர்த்தி  நிறகும்.

பூசாரியார்  மூலஸ்்தானத்தி 
லிருககும்  நரசிங்க மூர்த்திகயயும்  
நரசிங்கமா்க  மனி்த உருவில் நிறகும்  
வ்தய்ெக்காரகரயும்   உறறு  பநாககிய்படி 
ஓடிொ  கெரொ  உத்்தண்்ட  கெரொ

்கால க்பரொ  ்க்பால க்பரொ

நாடிொ  கெரொ  நரசிங்க  கெரொ

எனக  குரகல  உயர்த்திச்   சப்்தமிடடு 
அந்்தச்  சப்்தத்க்த  ஆகையாககி 
உரிகமபயாடு வ்தய்ெத்திறகு  உத்்தரவிடடு  
ொ  ொ என  உறுககி அகைப்்பார். அதில் 
ஒரு பெண்டு்தலும்  இகைந்து நிறகும். 
அெரது   இந்்த  மந்திர உச்சா்டனம் முன்பன 
நிறகும் ப்தொதி உ்டலில்  பமலும் பமலும் 
உருபெறறும்.

ப்காழி நிமிர்ந்து ்தகலநீடடி   ்தன்கனப் 
்பலிவ்காள்ளப்ப்பாகும்  நரசிங்க 
உருகவ்காண்டு நிறகும்  ப்தொதியின்  
்கண்்ககளப் ்பார்த்்த்படி  ொ ொ  ெந்து  
எகனப்்பலி வ்காள்  என  வ்தய்ெத்க்த  
அகைப்்பது ப்பால  பூசாரியின் க்கயில் 
்தகல நிமிர்த்தி  ்காத்து  நிறகும்.  நரசிங்க 
கெரெருககு   நிற்பெர்  உ்டலில்  
சன்ன்தம் வமல்ல வமல்லக கூடும்.  ்தன் 
இரு  க்க்ககளயும் உச்சம் ்தகலயில் 
குறுககு மறுக்கா்க  கெத்்த்படி  ஆ்டாமல் 
்தர்தரவென்று  இரு்கால்்களாலும் 
்தகரகய  உரசிகவ்காண்டு  முன்பின் 
்பக்க ொடு்களில்  பசெகல உறறு 
பநாககிய ெண்ைம் ஓர்  ஆ்டல் 
அகசவில்  ெருொர்.   ்தவிலின் திம் திம் 
திம் திம் என்ற ஒகசககுத் ்த்க ்தகலயில் 
இரண்டு க்ககளயும் உச்சம்்தகலயில்   
கெத்்த்படி பெ்கமா்க ஆடி,  அெர் 
பசெகல பநாககி வசல்ெக்த  மக்கள் 
்பகதிபயாடும் ்பயத்ப்தாடும் ்பார்த்்த்படி 
இருப்்பர். ்தாய்மார்   குைந்க்த்ககள 
அக்தப்்பார்க்க வி்டாது  அெர் ்கண்்ககள 
மகறப்்பர். பூசாரியாரின் மந்திர உச்சா்டனம் 
கூ்டககூ்ட ஆடு்பெரின் சன்ன்தமும் 
கூடும். அ்தறப்கற்பப்  ்பகற இகசயும் 
உடுககிகசயும் கூடும். ்பலிவ்காள்ள  ெரும் 
நரசிங்கத்திறகு  ஆடு்பெர் பூசாரிககு 
முன்னரா்க ்பல்பெறு ெகளயங்கள் 
இடடுச் சுைன்று, சுைன்று ஆடியொறு   
இ்டது சாரி  ெலது  சாரியா்க  ெட்டமிடடு  
ெட்டமிடடு  உருகவ்காண்டு   ஆடி  ெருொர், 
இப்்படி  ஆடி ெரும்     அெர் பசெகல 
வநருஙகி  வநருஙகி  ெருொர். பின் 
வமல்ல  வமல்ல ஆடிய்படி  பின்னுககுப் 
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எழுத்திலேலே ஆடவைக்கும் கூத்துக் கவேஞர் லேராசிரிேர் 
ம�ௌனகுரு. இங்கு எலவேவீதி வைரைர் சடங்வக 
கண்முன் மகாண்டு ைந்து நிறுத்துகிறார். ேலிச் சடங்கில 
மெயைக்காரர்களின் ஆடடத்வெயும், அென் பின்னுள்ள 
ம�ய�றந்ெ நாடகத்வெயும் எம் நரம்புகளில உருைாக 
ஏற்றுகிறார். கவேகளின் அரங்கம் எங்கள ஊர் என்ேவெ 
நிரூபிக்க முேலகிறார்.

                --- ஆசிரிேர்
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்க்டந் ்த உயர்்தரப்்பரீடகச முடிவு 
ெந்்ததிலிருந்து கிைககு மா்காைத்தில் 
்த மி ை ரி ன்  ்க ல் வி ப் வ ்ப று ப ்ப று 
வீ ழ் ந் து  மு ஸ் லி ம் ்க ளி ன் 
வ்பறுப்பறு்கள் உயர்ந்துவிட்ட்தா்க 
வி ச ன ப் ்ப ட டு க வ ்க ா ள் ளு ம் 
்பலர்,   முஸ்லிம்்கள் ்தமிைரின் 
்க ல் வி ப் வ ்ப று ப ்ப க ற த் 
்த ட டி ப் ்ப றி த் து வி ட ்ட து ப ்ப ா ல 
்பதிவிடடுகவ்காண்டிருககிறார்்கள்.

முஸ்லிம்்களின் வ்பறுப்பறு்கள் நன்றா்க 
அகமந்்த ்பா்டசாகல்கள் எகெ? 
முஸ்லிம்்கள் வசறிந்துொழும் இ்டங்களில் 
இருககும் ்பா்டசாகல்களில் ஒன்றா்க 
இருககும். அந்்தப்்பா்டசாகல்களின் 
வ்பறுப்பறு்ககள ்க்டந்்த 20 ெரு்டங்களில் 
ஒ ப் பி ட டு ப் ்ப ா ர் த் ்த ா ல்  வ ்ப ரு ம் 
ெளர்ச்சி இருககும். அது அெர்்கள் 
பிரப்தசத்துப்்பா்டசாகல்ககள ்காலம் 
்காலமா்க வ்காஞசம் வ்காஞசமா்க 
முன்பனறறி ெந்துள்ளார்்கள் என்்பக்தப் 
்பகறசாறறும்.

்காலம்்காலமா்க ்கணி்த விஞ்ான 
துகறயில் நல்ல வ்பறுப்பறு்ககள 
வ ்ப ற று ெ ரு ம்  ்த மி ழ் ப் பி ர ப ்த ச 
்ப ா ்ட ச ா க ல ்க ள்  எ க ெ ?  பு னி ்த 
மிகப்கல் ்கல்லூரி, மத்திய ்கல்லூரி, 
சி சி லி ய ா  ்க ல் லூ ரி ,  வி ன்ச ன் ட 
்கல்லூரி என நான்கு ்பா்டசாகலககுள் 
அ்டககிவி்டலாம். எப்ப்பா்தாெது அந்தி 
பூத்்ததுப்பால ்களு்தாெகளயிலும் 
்கல்லாறிலும், சிொனந் ்தாவிலும் 
ஒரு வ்பறுப்பறு மடடும் கிக்டககும். 
அந்்த நாலு ்பா்டசாகல்களும் எஙப்க 
இருககிறது மட்டக்களப்பின் ந்கரினுள் 
1 கிபலாமீட்டர் சுறறு ெட்டத்திறகுள் 
அகெ அ்டஙகிவிடும். முஸ்லிம்்கள் 
்தங்கள் பிரப்தச ்பா்டசாகல்ககள 
விருத்தி வசய்்த ்காலத்தில் நாம் ்தமிழ்க 
கிராமங்களில் ொழும் பிள்கள்கள் நல்ல 
வ்பறுப்பறு்கள் வ்பறும் வி்தமா்க ஒரு 
்பா்டசாகலயாெது மட்டக்களப்பு ந்கரம் 
்தாண்டி விருத்தி வசய்துள்பளாமா?   
ொவிககு பமறப்க இருககும் ்படுொன்்ககர 
எனப்்படும் ்பகுதியில் இருககும் 
மாவ்பரும் ஒரு சனத்வ்தாக்கககு 
ஒபர ஒரு ்பா்டசாகலகயயாெது நாம் 
விருத்தி வசய்துள்பளாமா? இல்கல 
இல்கல இல்கல. அந்்தப்்பகுதியில் 
இருககும் நல்ல வ்பறுப்பறு வ்பறககூடிய 
மாைென் ந ்கரத் தில் இரு ககும் 
அந்்தப்்பா்டசாகல்களில் இலகுவில் 
அனுமதி எடுத் துவி்ட முடியுமா ? 
இஙப்க நம் சமூ்கத்தில் இருககும் ஒரு 
ப்கெலமான ம்தச்  சிந்்தகனகய ப்பாடடு 
உக்டககிபறன். சிசிலியா, புனி்த மிகப்கல் 
்கல்லூரி ப்பான்றெறறில் மு்தலில் 60 
வீ்தம் ்கத்ப்தாலிக்கர்்ககள இகைத்்த 
பின்ப்ப மறற ம்தத்்தெர்்களுககு அனுமதி 
கிக்டககும். மிஞசிய 40 வீ்தத்திபல்தான் 
்கத்ப்தாலிக்கர் அல்லா்த கிறிஸ்்தெ  
மாைெர்்கள், இந்துக்கள், முஸ்லி்கள் 
ப்பாடடி ப்பாடடு அனுமதி எடுக்க 
பெண்டும். நமககுள்பள இப்்படிவயாரு 
ப்கெலமான ம்தொ்த சிந்்தகனகய 
கெத்துகவ்காண்டு இருககும் நாம் 
்கல்வியில் எப்்படி முன்பனற முடியும்?

அக்தயும் ்தாண்டி கிராமத்தில் ்படித்து, ்தன் 

திறகமகய சா்தரை்தரத்தில் முழுெதும் 
வெளிக்காடடி, எஞசிய 40 வீ்தத்தில் 
இ்டம்பிடித்து ந்கருககு திடீவரன ெரும் 
மாைெர்்களால் உயர்்தரத்தில் சாதிக்க 
முடியுமா? கிராமத்தில் வீடடுக்கஷ்டத்தில் 
கிழிந்்த சீருக்டகயகயயும் சப்்பாத்க்தயும் 
ப்பாடடுகவ்காண்டு வசாந்்த ஊரில் 
்பா்டசாகலககுப்ப்பாய் சா்தாரை 
்தரத்தில் எல்லாப்்பா்டத்திலும் திறகமச் 
சித்தி வ்பறறென், ந்கருககு ெந்து 
அஙப்க ்பல உயர்ந்்த சமூ்க மட்டத்தில் 
இருககும் மாைெர்்கபளாடு முடடி பமாதி, 
முறறிலும் மாறு்பட்ட சமூ்கத்தில் ்தன்கன 
நிகலப்்படுத்திகவ்காள்ள முன்னபம 
உயர்்தரப்்பரீடகச ெந்துவிடும்.

இப்்படி உயர்்தரத்திறகு மடடுவமன 
ந்கர்ப்புறப்்பா்டசாகலகய என்்காலத்தில் 
ப ்த டிெ ந் ்த  ச ்க  ம ா ைெ ர்்க க ள 
நிகனத்துப்்பார்ககிபறன். எனது ஆண்டில் 
மருத்துெ பீ்டத்திறகுத் வ்தரிொனெர்்களில் 
ஆ ர ம் ்ப க ்க ல் வி க ய  கி ர ா ம த் தி ல் 
்படித்து உயர்்கல்விககு ந்கருககு ெந்து 
்படித்்தெர்்களில் நானும் இன்னும் 
ஒருெரும் மடடுபம. மறகறயெர்்கள் 
அக னெரும் சிறுெயதிலிருந்ப ்த 
ந ்க ர் ப் பு ற த் தி ல்  ்ப டி த் ்த ெ ர் ்க ள் . 

(அந் ்த ெரு்டம் அதிஷ்டெசமா்க 
்க ால் ல ா ற றி ல்  இ ரு ந் து  ஒ ரு ெ ர் 
்பாசாகி இருந்்தார்). அந்்தக்காலத்தில் 
என்பனாடு சமமா்க கிராமப்புறங்களில் 
்படித்து நல்ல வ்பறுப்பறு்ககளப் 
வ்பறறுகவ்காள்ளககூடிய எத்்தகனபயா 
மாைெர்்கள் ்கண்முன்பன சீரழிந்து 
சா்தாரை சித்திவ்பறககூ்ட முடியாமல் 
ப்பானக்தக ்கண்ைால் ்கண்டுள்பளன். 
அக்தவி்ட இன்னும் எத்்தகனபயா 
மாைெர்்க ள் ந ல் ல வ்பறுப்பறு 
வ்பறககூடிய சந்்தர்ப்்பம் இருந்தும்,  
வ்பாருளா்தார சிக்கல் ்காரைமா்க 
ஊபராடு இருந்து ்படிக்கககூடியக்த 
மடடும் ்படித்துவிடடு, ஊரில் ்படித்து 
்ககலப்பிரிவில் சாதித்்த மாைவி/
மாைென் என ஒரு இகையத்்தளத்தில் 
வெளிெரும் ப்பாடப்டாபொடு ்தங்கள் 
ஆகச்ககள அ்டககிகவ்காள்கிறார்்கள். 
இஙப்க விஞ்ான ்கணி்தப்பிரிகெவி்ட 
ம ற ற த் து க ற ்க க ள  கு க ற ெ ா்க ச் 
வசால்லவில்கல. ஒரு திறகமயான 
மாைென் வ்பாருளா்தார நிகல 
்க ா ர ை ம ா ்க  ்த ா ன்  வி ரு ம் பி ய 
து க ற யி ல்  ்ப டி க ்க  மு டி ய ா ம ல் , 
ஊபராடு இருககும் ்ககலப்பிரிவில் 
்படிக்காமல்,  விஞ்ானப்பிரிவில் 

்படித்து ஏப்தாவொரு ்பட்டப்்படிப்புககுத் 
வ்தரிொனால், அெகனவி்ட வ்காஞசம் 
குகறந்்த திறகமயுக்டய மாைெருககு 
்ககலப்பிரிவில் ்பல்்ககலக்கை்கம் 
கிக்டககுபம? இந்்தப்வ்பரும் சமூ்க 
இக்டவெளிகயத்்தான் முஸ்லிம்்கள் 

சா்த்கமா்கப் ்பயன்்படுத்திகவ்காள்கிறார்்கள். 
அெர்்கள் ஊரிபலபய அெர்்களுககு 
ஒரு ்பா்டசாகலகய விருத்தி வசய்து 
கெத்துள்ளார்்கள். நாம் கிறிஸ்்தெம், 
இந்து என அடி்ப்ட அெர்்கள் உங்கள் 
்பா்டசாகலபய பெண்்டாம் எனக 
்காறித்துப்பி விடடு ்தங்களுகவ்கன ஒரு 
்பா்டசாகலகய உருொககிகவ்காண்டு 
இருககிறார்்கள். ்படுொன்்ககரயில் 
இ ரு க கு ம்  நூ ற று க ்க ை க ்க ா ன 

ஊர்்களுககுப் வ்பாதுொ்க ஒரு ப்தசிய 
்பா்டசாகலகய உருொக்க முடியா்த 
முதுவ்கலும்பு இல்லா்தெர்்ககள, ்படித்்த 
ஆட்களுககு ொககுப்ப்பா்டபெண்டும், 
வீடடுககு ொககுப்ப்பா்டபெண்டும் 
என்று அடிமாடடுச் சிந்்தகனயில் 
மூகளவ்கட்ட இனம்ப்பால நாம் 
்தகலெர்்களாக்க, முஸ்லிம்்கபளா 
அெர்்களின் ஒன்றிரண்டு ஊர்்களுககு 
ஒரு வ்பரிய்பா்டசாகலகய உருொககும் 
ெல்லகம உக்டய ்தகலெர்்ககள 
உருொககி கெத்துள்ளார்்கள்.

இலஙக்கயின் ்கல்வி முகறகமயில் 
ஒருெரும் இன்வனாருெரின் ்கல்வி 
உரிகமகய அவெளவு ஈசியா்க 
்பறித்துவி்ட முடியாது. ்கல்வியில் 
இனொ்தமும் கூ்டாது. வ்பாறாகமயும் 
கூ்டாது. ப்பாடடி்தான் பெண்டும். 
ஆ்கபெ இனியாெது முஸ்லிம்்கள் 
முன்பனறுகிறான் என்று வ்பாறாகமயில் 
்கககுெக்தவிடடு,  அெர்்ககளப்ப்பால 
நாமும் முன்பனற பெண்டும் என்ற 
ப்பாடடிகய எம் மாைெர்்களுககு 
விக்தப்ப்பாம். அ்தற்கான சூைகல 
மாைெர்்களுககு ஏற்படுத்தும் வி்தமா்க, 
கிறிஸ்்தெர்்கள், இந்துக்கள் என்று 
மாைெர்்ககள ்பாகு்படுத்துெக்த 

நிறுத்துபொம். அக்தவி்ட முககியமா்க 
வசாந் ்தமா்க மூகளயுள்ள, ஒரு 
ம்காவித்தியாலத்க்தயாெது ப்தசிய 
்பா்டசாகலயாககுெ்தறகுரிய ஒரு சின்ன 
வி்டயத்க்தயாெது வசய்யககூடிய ஒபர 
ஒரு ்தகலெகரயாெது உருொககுபொம்.

rptr;re;jpud; rptQhdk;

‘மகிந்்த ராஜ்பகசவின் அரசாங்கத்ப்தாடு 
்தமிழ்த் ப்தசியக கூட்டகமப்பு ந்டத்திய 
ப்பச்சுக்கள் ்பறறிய வி்பரங்கள் சர்ெப்தச 
நாடு்களுககும் நன்கு வ்தரியும்.அரசியல் 
தீர்வுக்கான ப்பச்சுக்ககள புறக்கணித்து 
ஒழித்து ஓடியது யார் என்்பது வ்தா்டர்்பா்க 
சர்ெப்தச நாடு்களுககுத் வ்தரியும். இந்்த 
நிகலயில் ்தமிழ்த் ப்தசியக கூட்டகமப்பு 
அரசியல் தீர்வுக்கான ப்பச்சுக்ககள 
குைப்பியது என மகிந்்த ராஜ்பகச எவொறு 
கூற முடியும்’ என சம்்பந்்தன் ப்கள்வி 
எழுப்பியுள்ளார்.

‘மகிந்்த ராஜ்பகச உல்கத்துககுப் வ்பாய் 
வசால்கின்றார். அரசியல் தீர்வுக்கான 
ப்பச்சுக்களின்ப்பாது என்ன ந்டந்்தது 
என்ற உண்கமகய மகிந்்த ராஜ்பகச 
்பகிரங்கமா்கச் வசால்ல பெண்டும்.

்தமிழ் மக்களின் எதிர்்காலத் தீர்வுக்கா்க, 
எந்்தத் ்தரப்பு்டனும் ப்பச ்தமிழ்த் ப்தசியக 
கூட்டகமப்பு ்தயாரா்க உள்ளது. மகிந்்த 

ராஜ்பகசவினால் அரசியல் தீர்கெ 
ஏற்படுத்்த முடியாது.

புதிய அரசியல் யாப்பு விெ்காரத்தில் 
மகிந்்த ராஜ்பகச ஒத்துகைத்துச் 
வசயற்ப்ட பெண்டும். ஆனால் மகிந்்த 
ராஜ்பகச இனொ்தமா்கப் ப்பசி மக்ககளக 
குைப்புகிறார் ’ என்று   சம்்பந்்தன் 
வ்தரிவித்துள்ளார்.

µõá£U å CÚÁõu©õP¨ ÷£]U 

SÇ¨¦QÓõº' & \®£¢uº

njhlHr;rp... 



nts;sp> ngg;gputhp 08 2019
 ,jo; - 50 07

gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 22

f.ngh.j. (c/j) - Gjpa ghlj;jpl;lk; - jkpo;

- kl;Lefu; Atd; -

gFjp I

mq;fpfspd; gpujhd Nrjdr; Nru;itfspd; ,urhad 
,ay;Gk; njhopy;fSk;.

02 njhlh;r;rp...

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

Fzk; rtupuh[h
24. mq;fpfspy; fhzg;gLk; gpd;tUk; ,ay;GfSf;F cjTk; ePupd; gz;Gfisj; jUf.

 1. capupurhadj; jhf;fq;fs; eilngWk; KjYUtpd; Clfk;.

 2. rpwe;j fiug;ghd;

 3. fyq;fspy; Vw;gLk; tPf;fk;

 4. ePu;tho; G+r;rpfspd; thoplk;

 5. gjhu;j;jq;fs; cs;nsLf;fg;glYk; nfhz;Lnry;yYk;.

 6. ntg;g khw;wq;fs; jLf;fg;gly;

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

 8. ePu;epiyfs; ciwtijj; jLj;J mq;fpfisj; jg;gpg;gpiof;f itj;jy;.  

  1. miw ntg;gepiyapy; jputkhff; fhzg;gLjy;.

  2. ePupd; KidTj;jd;ik

  3. ePupd; cau;e;j xl;lw;gz;G> gpizT tpirfs;.

  4. cau; Nkw;gug;G ,Otpir

  5. cau; xl;lw;gz;G> gpizT tpirfs;

  6. ePupd; cau; jd;ntg;gf; nfhs;ssT.

  7. ePupd; cau; Mtpahjypd; kiw ntg;gk;

  8. ePupd; cau; cUfypd; kiw ntg;gk;.

Gjpa ghlj;jpl;lj;Jf;F mikthfj; jkpo;g; ghlj;Jf;Fupa tpdhf;fspy; tpdhj;jhs; If;Fupa 
fl;lha tpdhf;fs;gw;wpf; ftdk; nrYj;JNthk;. Kjypy; KjyhtJ tpdh mikg;igg; 

ghu;g;Nghk;. ,J khjpup tpdh vd;gijf; ftdj;jpw;nfhs;f.

25. mq;fpfspy; fhzg;gLk; ehd;F gpujhd Nrjdr; Nru;itfisg;     
   ngaupLf.
 • fhNghitjNuw;Wfs;
 • Gujq;fs;
 • ,ypg;gpl;Lfs;
 • epA+f;fpspf; mkpyq;fs;

26. Gtpapy; fhzg;gLk; kpfg; ngUksthd Nrjdr; Nru;itf; $l;lk;       
   fhNghitjNuw;Wf;fshFk;. fhNghitjNuw;Wfspd; %yf cs;slf;fk; 
   ahJ?
• gpujhd %yf cs;slf;fkhf C, H kw;Wk; O cs;sJ.
• fhgdpd; IjNuw;Wf;fshd ,it> ePupy; cs;sJ Nghd;Nw H : O rkk; 2 : 1 vd;w 
tpfpjj;jpy; nfhz;lit. 
•nghJthd rkd;ghL Cx (H2O)y MFk;.

27. fhNghitjNuw;Wfspd; gpujhd $l;lq;fisg; ngaupLf
• xUrf;fiul;Lfs;
• ,Urf;fiul;Lfs; 
• gy;rf;fiul;Lfs;  

28. xU rf;fiul;Lfs; vdg;gLgit ahit?
• (CH2O)n vd;w nghJthd %yf;$w;Wr; ;#j;jpuj;ijAila kpf vspa  
tbtkhd fhNghitjNuw;Wf;fs; xUrf;fiul;Lf;fs; MFk;.
• ,jpy; C MdJ 3 – 7 tiu NtWgLk;. 
• vy;yh xUrf;fiul;Lf;fSk; jho;j;Jk; nty;yq;fshfTk;;> ePupy; 
fiuaf;$badthfTk;> gspq;F tbtpy; fhzg;gLgitAk; MFk;.
29. xUrf;fiul;Lf;fs; ve;j mbg;gilapy; ngauplg;gLfpd;wd?

1. fhgd; mZf;fspdJ vz;zpf;ifapd; mbg;gilapy; mit gpd;tUkhW   
ngauplg;gLfpd;wd. 
• 3C -jpiuNahRf;fs;. c-k;  fpspruy;bifl;Lfs; 
(ngh];Nghfpspruy;bifl;                   jpiuNahrpd; xU 
ngWjpahFk;)
• 4C -nuw;NwhRf;fs; . c-k;.  vupj;jpNuh]; (,aw;ifapy; mupJ)
• 5C -nge;NjhRf;fs;. c-k;.  ,iwNgh];> Bxl;rpiwNgh];> wpGNyh];  
             (RuBP wpGNyhrpd; xU ngWjpahFk;)
• 6C -vl;NrhRf;fs;. c-k;.  FSf;Nfh];> gpuf;Nlh];> fyw;Nwh];.

2. fhNghdpy; $l;l tifapd; (fPw;Nwh> my;Nlh) mbg;gilapy; mit 
gpd;tUkhW ghFghL nraa;ag;gLfpd;wd. 
a) my;NlhRf;fs; - FSf;Nfh];> fyw;Nwh];
b) fPw;NwhRf;fs; - gpuf;Nlh];

1. Nky;tUk; nra;As;fis thrpj;J> mtw;wpd;fPo; cs;s tpdhf;fSf;F tpil vOJf.

(m) ,sik ghuhu; tsk;eir,r; nrd;Nwhu;

    ,tZk; thuh nutz Nuhntdg;

    ngay;Gwe; je;j G+q;nfhb Ky;iyj;

    njhFKif apyq;nfap whf

    eFNk Njhop eWe;jz; fhNu.

 (i) ,r;nra;Aspd; nghUis ,f;fhy ciueilapy; vOJf.

 (ii) jiytidf; fhzhJ jtpf;Fk; jiytpapd; kdepiyia vLj;Jf;fhl;Lf.

 (iii) rq;f fhy mfj;jpiz kugpy; fUg;nghUspd; Kf;fpaj;Jtj;;ij tpsf;Ff.

(M) fq;ifapU fiuAilahd; fzf;fpwe;j ehthah

    Dq;fs;Fyj; jdpehjw; Fapu;j;Jizt Dau;Njhshd;

    ntq;fupap Ndwidahd; tpw;gpbj;j Ntiyapdhd;

    nfhq;fyU eWe;jz;lhu;f; Ffndd;Dq; FwpAilahd;.

    .

 (i) ,r;nra;As; ,lk;ngWk; re;ju;g;gj;jpidf; $Wf.
 (ii) “cq;fs;Fyj; jdpehjd;” - ,q;F rpwg;gpf;fg;gLgtu; ahu;? vt;thW 
    rpwg;gpf;fg;gLfpwhu;?

 (iii) ,q;F ifahsg;gl;Ls;s ctikia vLj;Jf;fhl;b tpsf;Ff. 

              (12 + 12 = 24 Gs;spfs;)

gapw;rpf;fhf NkYk; xU tpdh jug;gLfpd;wJ.

1. Nky;tUk; nra;As;fis thrpj;J> mtw;wpd;fPo; cs;s tpdhf;fSf;F tpil vOJf.

(m) fd;Wjd; gaKiy khe;j Kd;wpw; 

    wpidgpb Az;Zk; ngUq;fd; dhl

    nfl;blj; Jte;j cjtp fl;by;

    tPWngw;W kwe;j kd;dd; Nghy

    ed;wpkwe; jikah ahapd; nkd;rPu;f;

    fypkapw; fyhtj; jd;dtpts;

    xypnkd; $e;j Yupath epidf;Nf.

 (i) ,r;nra;Aspd; nghUis ,f;fhy ciueilapy; vOJf.

 (ii) Njhop> vtw;iwf; ifahz;L jd; fUj;ij typAWj;Jfpwhs;?

 (iii) fypkapw; fyhtj; jd;dtpts;
       xypnkd; $e;j Yupath epidf;Nf. - ,jpy; te;Js;s ctikia 

          tpsf;Ff.

(M) Mo neLe;jpiu ahW fle;jptu; NghthNuh

    Nto neLk;gil fz;L tpyq;fpLk; tpy;yhNsh

    Njhoik vd;wtu; nrhy;ypa nrhy;nyhU nrhy;yd;Nwh

    Ntoik Ntldp we;jpy ndd;nwid NarhNuh.

    .

 (i) ,r;nra;As; ,lk;ngWk; re;ju;g;gj;jpidf; $Wf.
 (ii) Ffd; gw;wpa ckJ kdg;gjpitf; Fwpg;gpLf.

 (iii) ,uhkDldhd el;igf; Ffd; vg;gbg; ghu;f;fpwhd;?

                   (12 +12 = 24 Gs;spfs;)

fy;tpf;Ff; fiuapy;iy; fz;Zz;L 

  fw;why; tho;f;ifapy; RfKz;L 

my;nyDk; mwpahik Nghf;Fk; - Mfh

  mJNt tho;f;ifiaj; J}f;Fk; 

nghy;yhj epiyfis khw;Wk; 

  nghWg;ghf tho;f;ifia Vj;Jk; 

,y;yhjd nrhy;yhJ ek;ik  - epjk;

  ,opNt ,y;yhJ fhf;Fk; 

fy;tpjhd; tho;f;if
- A+dh
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கிைககு மா்காைத்தில் மு்தல் ்த்டகெயா்க 
மட்டக்களப்பில் நிர்மானிக்கப்்படடு 
ெரும் புற்தகரயிலான கிரிகவ்கட 
கம்தானத்தின் இரண்்டாம் ்கட்ட 
்பணி்களுக்கான ஒப்்பந்்தம் வ்காழும்பில் 
க்கச்சாதி்டப்்பட்டது.

கிைககிலஙக்கயில் மு்தல் ்த்டகெயா்க 
புற்தகரயிலான கிரிகவ்கட கம்தானம் 
ஒன்று மட்டக்களப்பில் அகமக்கப்்படடு 
ெருெக்த நாம் யாெரும் அறிபொம். 
இம்கம்தான மு்தற்கட்ட ்பணி்கள் 
்தற்காலி்கமா்க  ்தக்டப்்படடு இருந்்த 
ப்பாதிலும்  இப்்பணி்ககள மி்க 
விகரவில் முடிக்கப்்படுெ்தற்கா்க வசயற 
திட்டங்கள் துரி்த ்கதியில் நக்டவ்பற 
வ்தா்டஙகியுள்ளன. இ்தன் இரண்்டாம் 
்கட்ட ்பணி்ககள ஆரம்பிககும் பநாககு்டன்   
ஒரு  ஒப்்பந்்தபம இன்று வ்காழும்பில் 
க்கச்சாத்தி்டப்்பட்டது இவவொப்்பந்்தத்தில் 

புலம்வ்பயர்ந்து ொழும் ்தமிைர்்களின் 
சார்்பா்க திரு.புெனசிங்கம் ெசீ்கரன் 
அெர்்களும்  Arch - Triad Consultants 
(Pvt) Ltd      (ஆர்ச்-கரட வ்கன்சல்்டன் 
பிகறெட லிமிடவ்டடடின்) நிறுெனத்தின் 

்தகலகம நிர்ொ்க அதி்காரியுமான  (CEO)   
திரு.ராஜு சிெராமும் 05.02.2019 அன்று 
வ்காழும்பில்   Arch - Triad Consultants 
(Pvt) Ltd    ்தகலகமய்க ்காரியாலத்தில்  
கெத்து க்கச்சாதிட்டனர். இ்தன் 
ப்பாது ப்காடக்டமுகள விகளயாடடு 
கிராமத்தின் வ்காழும்பு பிரதிநிதி திரு.
மல்்கம் டிலிமா அெர்்களும் ்கலந்து 
வ்காண்்டது குறிப்பி்டத்்தக்க வி்டயமாகும்.

இவ இரண்்டாம் ்கட்ட ்பணி்களுகவ்கன 
வமாத்்தம் 250 மில்லியன் ரூ்பாய் 
வசலவி்டப்்ப்டவுள்ள்தா்கவும் மு்தல் 
்கட்டமா்க 50 மில்லியன் ரூ்பாய்்களுக்கான 
்பணி்கள் முன்வனடுக்கப்்ப்டவுள்ள்தா்கவும் 
தி ரு . பு ெ ன சி ங ்க ம்  ெ சீ ்க ர ன் 
வ்தரிவித்துள்ளார். இ்தன் ப்பாது மி்க 
முககியமா்க வசய்யப்்ப்டவுள்ள பெகல்கள் 
்பறறியும் அெர் விெரித்்தார்
• கிரிகவ்கட வீரர்்கள் ்தஙகி இருக்க 

கூடியொறு ச்கல ெசதி்களு்டன் 
கூடிய அகற்கள் நிர்மானித்்தல்
• கிரிகவ்கட வீரர்்கள் உ்டற்பயிறசி 
வசய்யககூடிய (GYM ROOM) 
அகற்ககள உருொககு்தல்
• கிரிகவ்கட வீரர்்கள் ்கலந்துகரய்டக 
கூடியதும் ஊ்ட்கவியளாளர்்கள் 
ச ந் தி ப் பு க வ ்க ன  ம ண் ்ட ்ப ம் 
உருொககு்தல்
• கிரிகவ்கட மு்காகமயாளர்்களுக்கான 
அகற அகமத்்தல்
• ந டுெ ர்்க ளு க ்க ான  அ க ற 
அகமத்்தல்
• வெளி இ்டங்களில் இருந்து ெருக்க 

்தரு்பெர்்கள் ்தஙகி வசல்ல  கூடியொறு 
30 வீரர்்கள் ்தங்க கூடிய ச்கல ெசதி்களும் 
உள்ள ்தனி அகற்கள் உருொககு்தல்
• அத்து்டன் ்பார்கெயாளர் அரங்கமும் 
அகமத்்தல்

Arch - Triad Consultants (Pvt) Ltd   
இ ந் நி று ெ ன ம்  இ ல ங க ்க யி லு ம் 
வ ்த ன்  இ ந் தி ய ா வி லு ம்  ்க ட டி ்ட 
நி ர் ம ா ன ப் ்ப ணி ்க க ள  சி ற ப் ்ப ா ்க 
வ ச ய ற ்ப ட ்ட க ்த  அ ெ ்த ா னி த் ப ்த 
இெர்்களு்டன் இவவொப்்பந்்தத்க்த 
க்கச்சாத்திடடுள்பளாம் இெர்்கள் 72 
ொரங்களில் இப்்பணிகய பூர்த்தி வசய்து 
்தருெ்தா்க உறுதியளித்துள்ள்தா்கவும் 
குறிப்பிடடு ஏற்கனபெ ்தக்டப்்பட்ட இருந்்த 
மு்தற்கட்ட ்பணி்கள் மி்க விகரவில் முடி 
க்கப்டுெ்தற்கா்க ்பணி்கள் துரி்த ்கதியில் 
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நக்டவ்பறுெ்தா்கவும் வ்தரிவித்்தார்.
மட்டக்களப்பில் உள்ள கிரிகவ்கட 
வீரர்்ககள இனங்கண்டு ப்தசிய 
அணியில் இகைப்்ப்தற்கா்க மட்டக்களப்பு 
ப்காடக்டமுகன விகளயாடடு கிராமம் 
முன்வனடுககும் இச்வசயற்பாடடிறகு புலம் 
வ்பயர்ந்து ொழும் ்தழிைர்்கள் என்கின்ற 
முகறயில் நன்றி்ககள வ்தரிவிப்்பது்டன் 
இம்கம்தான அகமப்பிறகு புலம் வ்பயர்து 
ொழும் ்தழிைர்்கள் உ்தவி வசய்ய கிக்டத்்த 
சந்்தர்்பத்திறகும் நன்றி வ்தரிவித்்தார்.

எமக்கான “சினிமகா” ஒன்றை வளர்ப்பதற்கு உதவும் 
வ்்யில் “அரங்ம்” நிறுவனத்தின முயற்சியில் 
தயகாரிக்்ப்படவுளள தி்ர்ப்படத்தில் நடிக் மற்றும் 

சினிமகாவின ஏ்னய து்றையில் ்பணியகாற்றை 
்்ைஞர்ள தத்வ்ப்படுகிறைகார்ள.

ஆர்வமுள்ள்வர்கள விண்ணப்பிக்கவும்.
தநரமு் நடி்ர மற்றும் ்்ைஞர ததரவுக்கான 

தி்தி வி்ரவில் அறிவிக்்ப்படும்.
E-MAIL : arangamcinema@gmail.com
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ம ா ந ்க ர ச க ்ப  
அண்கமக ்காலமா்க 

மாைெர்்கள், சிறார்்களின் 
நலகன முன்னிடடு இலெச 
நீச்சல் ்பயிறசிககு ஏற்பாடு 
வசய்துள்ளது. சிறுெர்்களின் 
உ்டற ்கல்விகய பமம்்படுத்தும் 
மு ்க ம ா ்க  ஏ ன்  சி று ெ ர் 
சிறுமியருககு நா்ட்கம் ந்டனம் 
மறறும் ந்டனத்து்டன் கூடிய 

உ்டல்்பயிறசி (Zumba f i t -
ness) சாகல்ககள அகமத்து 
சிறுெர்்களின் விகனத்திறகனக 
கூட்டலாபம.

ypNahz;

மூ ன் று  ம ா ்த ்க ா ல  அ ெ ்க ா ச ம் 
வ்காடுத்திருந்தும் மட்டக்களப்பு மாந்கர 
்பகுதிககுள் உள்ள ்தனியார் ்கல்வி 
நிகலயங்கள் ்பல மாைெர்்களின் 
்பாது்காப்பு மறறும் சு்கா்தாரம் குறித்து 
எ ந் ்த வி ்த ம ா ன  ந ்ட ெ டி க க ்க யு ம் 
எடுக்கவில்கல என்று மாந்கர மு்தல்ெர் 
தியா்கராசா சரெை்பென் ெருத்்தம் 
வ்தரிவித்துள்ளார்.

மாைெர்்களின் சு்கா்தாரம், ்பாது்காப்பு 
ஆகியெறகற உறுதி வசய்யும் பநாககில் 
மாந்கர எல்கலககுள் இருககும் 
்தனியார் ்கல்வி நிகலயங்களில் திடீர் 
பசா்தகன்ககள மாந்கர சக்பககுழு 
அண்கமயில் பமறவ்காண்்டது.
மாந்கர மு்தல்ெரின் ்பணிப்பின் 
ப்பரில் இந்்தக ்கல்வி நிகலயங்கள் 
பசா்தகனககுட்படுத்்தப்்படடு ெருகின்றன.

மாைெர்்களின் சுொத்தியமானதும், 
்ப ா து ்க ா ப் ்ப ா ன து ம ா ன  ்க ல் வி 
ந்டெடிகக்க்ககள ஒழுஙகு்படுத்தும் 
பநாககில் மாந்கர சக்பயின் நிர்ொ்க 
எ ல் க ல க கு ள்  வ ச ய ற ்ப டு கி ன் ற 
்தனியார் ்கல்வி நிறுெனங்கபள  
்பரிபசா்தகனககுட்படுத்்தப்்பட்டன.

கு றி ப் ்ப ா ்க  ஆ ண் ,  வ ்ப ண் 
மாைெர்்களுக்கான ்தனியான மலசல 
கூ்ட ெசதி்கள், சுத்்தமான குடிநீர் 
ெசதி்கள், ்கறபித்்தல் நக்டவ்பறும் 
இ்டத்தில் ப்பாதுமான ்காறபறாட்டம், 
வெளிச்சம், இருகக்க ெசதி்கள், 

முகறயான ்கழிெ்கறறல் மு்காகமத்துெம், 
மாைெர்்களுக்கான ொ்கன ்தரிப்பி்ட 
ஏற்பாடு்கள் மறறும் ்கட்டை ஒழுஙகு்கள் 
என ்பல வி்டயங்கள் வ்தா்டர்்பா்க 
்பரிசீலிக்கப்்பட்டன.

்க்டந்்த ெரு்டம் ்தனியார் ்கல்வி 
நிறுெனங்களின் உரிகமயாளர்்களு்டன் 
ந்டாத்்தப்்பட்ட ்கலந்துகரயா்டலின் 
அ டி ப் ்ப க ்ட யி ல் ,  ்த ம து  ்க ல் வி 

நிகலயங்களில் ்கல்வி ்பயில ெரும் 
மாைெர்்களின் அடிப்்பக்ட சு்கா்தார 
ெசதி்கள் மறறும் ்பாது்காப்பு என்்பெறகற 
உறுதி வசய்யக கூடிய ெக்கயில் ்கல்வி 
நிகலயங்கள் ஒழுங்ககமக்கப்்படடிருக்க 
பெண்டும் என உரிகமயாளர்்களுககு 
அறிவுறுத்்தல் ெைங்கப்்படடு, அெறகற 
நிெர்த்தி வசய்ய ்கால அெ்காசம் 
வ்காடுத்தும் ்பல ்தனியார் ்கல்வி 
நிகலயங்கள் அெறகற ்கருத்தில் 
வ்காள்ளாது ெகுப்பு்ககள ந்டாத்துெ்தா்க 
வ்பறபறார் மறறும் மாைெர்்களால் 
ெைங்கப்்பட்ட முகறப்்பாடு்களுககு ஏற்ப 
இந்்த பசா்தகன ந்டெடிகக்க்ககள ்தாம் 
பமறவ்காள்ெ்தா்க மட்டக்களப்பு மாந்கர 
மு்தல்ெர் தி.சரெை்பென் வ்தரிவித்்தார்.

அத்து்டன் மாைெர்்களின் ெசதியான 
்கறறல் வசயற்பாடு்ககளயும் அெர்்களின் 
நலன்்ககளயும் ்கருத்தில் வ்காள்ளாது 
வசயற்படும் ்கல்வி நிகலயங்கள் 
அகனத்தும் இன்னும் ஒரு மா்த 

ஒரு ஊள்ளூராடசி மன்றம் என்்பது 
மக்கபளாடு இகைந்து வசயற்ப்ட 
பெண்டும். மக்ககள இகைத்துச் 
வ ச ய ற ்ப ்ட  ்ப ல  ெ ழி மு க ற ்க ள் 
உள்ளன. அதிபலான்று அபிவிருத்தித் 
தி ட ்ட ம்  ்த ய ா ரி த் ்த ல ா கு ம் . 
அ பி வி ரு த் தி த்  தி ட ்ட ங ்க க ள த் 
்தயாரிப்்பதில் மக்கள் ்பங்களிப்பு மி்க 
அெசியமானது. ஒரு அபிவிருத்தி 
ப ெகலத் திட்டம் நிகலத் திருந் து 
்பயன்்ப்டபெண்டுமாயின் அது மக்களால் 
அக்டயாளப்்படுத்்தப்்பட்ட்தா்க இருக்க 
பெண்டும். ஏவனனில் மக்களுககு 
பெண்டியது எது என்்ப்தகன மக்கபள 
அறிெர்.
            உள்ளுராடசி மறறும் மா்காை 
சக்ப்கள் அகமச்சின் ெழி்காட்டலு்டன் 
ஆசிய மன்றத்தின் வ்தாழில்நுட்ப 
ஆ ப ல ா ச க ன ்க ள்  வ ்ப ற ப் ்ப ட டு 
அடுத்துெரும் நான்கு ஆண்டு்களுக்கான 
(2019 – 2022) அபிவிருத்தி திட்டத்திகன 
மக்கபளாடு இகைந்து ்தயாரிககும்  
ந்டெடிகக்ககய மட்டக்களப்பு மாந்கரசக்ப 
பமறவ்காள்ளவுள்ளது. 

            இந்்த அபிவிருத்தித் திட்டமானது 
மு்தலில் ெட்டார ரீதியா்கத் ்தயாரிக்கப்்படடு, 
பின்பு முழு மாந்கரசக்பககுமா்க 
ஒன்றிகைத்து நான்கு ஆண்டு்களுக்கான 
அபிவிருத்தித்திட்டமா்கத் வெளிெரும். 
மட்டக்களப்பு மாந்கர சக்பயின் 
கீழ் உள்ள 20 ெட்டாரங்களுககும் 
வ்கௌரெ மாந்கர மு்தல்ெர் திரு. 
தி. சரெை்பொன் ்தகலகமயில், 
ஒவவொரு ெட்டாரங்களிலும் அந்்தந்்த 
ெட்டாரங்களின் வ்கௌரெ மாந்கர 
உறுப்பினர்்களில் பிரசன்னத்து்டன் 
ெட்டாரத்திலுள்ள கிராம பசகெயாளர் 
பிரிவில் ொழும் மக்கள் ்தமது அபிவிருத்தி 
வ்தா்டர்்பான வ்பாதுத் ப்தகெ்ககள 
முன்கெத்து, அெறகற ்பயன்்பாடு 
மறறும்  அெசியத்தின் அடிப்்பக்டயில் 
மு ன் னு ரி க ம ப் ்ப டு த் தி  மு ்த லி ல் 
ெட்டார அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் 
(WLDP - Ward level Development Plan) 
்தயாரிக்கப்்ப்டவுள்ளன.

அன்்பை்கன் குரூஸ் (JP) M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG.
சனசமூ்க அபிவிருத்தி உத்திபயா்கத்்தர்

            

இவொறு ெட்டார அபிவிருத்தித் 
தி ட ்ட ங ்க ள்  ்த ய ா ரி க ்க ப் ்ப ட ்ட து ம், 
அெறறில் முன்னுரிகம அடிப்்பக்டயில் 
அ பி வி ரு த் தி த் தி ட ்ட ங ்க ள் 
வ ்த ரி வு  வ ச ய் ய ப் ்ப ட டு,  அ க ெ 
ஒ ன் றி க ை க ்க ப் ்ப ட டு ,  பி ன் பு 
முன்னுரிகமப்்படுத்்தப்்படடு மட்டக்களப்பு 
மாந்கர சக்பக்கான நான்கு ஆண்டு 
அபிவிருத்தி திட்டம் ்தயாரிக்கப்்படும் 
(LAPDP – Local Authority Participatory 
Development Plan). 

            இந்்த அபிவிருத்தித் திட்டம் 
்தயாரிக்கப்்படுகின்ற ப்பாது மக்கள் 
முன்ெந்து, ்தமது ்கருத்துக்ககள 
வ்தரிவித்து, ்தமது கிராமங்களுக்கான 
ப்தகெ்ககள அக்டயாளங்காட்ட முன்ெர 
பெண்டும். மக்களுககுத்்தான் வ்தரியும் 
அந்்தந்்த கிராமங்களில் உண்கமயான 
ப்தகெ என்ன என்்பது. இெறறிகன 
நிகறபெறற மக்கள் ஒன்றிகைய 
பெண்டும்.

            இந்்த அபிவிருத்தித் திட்டமானது 
மட்டக ்களப்பு மாந ்கர சக்பககு 
மாத்திரமன்றி ெ்டககு, கிைககு, ெ்டமத்திய, 
ஊொ மா்காைங்களிலுள்ள  அகனத்து 
உ ள் ளூ ர ா ட சி  ம ன் ற ங ்க ளு க கு ம் 
்தயாரிக்கப்்ப்ட பெண்டியுள்ளது. இ்தற்கான 
ெழி்காட்டல்்ககள உள்ளுராடசி மறறும் 
மா்காை சக்ப்கள் அகமச்சின்  LDSP 
- Local Development Support Project  
எனும் வசயறறிட்டத்தின் 'வசயறறிட்ட 
ஒருஙகிகைப்பு அலகு' (Project 
Coordinating Unit) முன்வனடுத்து 
ெருகின்றது.
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மட்டக்களப்பு புனி்த மிகப்கல் ்கல்லூரி - ப்தசியப்்பா்டசாகலயின் ெரு்டாந்்த 
இல்லவிகளயாடடுப் ப்பாடடி வெ்பர் கம்தானத்தில் அதி்பர் ்பயஸ் ஆனந்்தராஜா 
்தகலகமயில் நக்டவ்பறறது. இறுதி நி்கழ்வில், மட்டக்களப்பு மகற மாெட்ட 
ப்பராயர் ்கலாநிதி பயாசப் வ்பான்கனயா, இராணுெத்தின் கிைககுப்பிராந்திய 
்கட்டகளத்்தள்பதி பமஜர் வஜனரல் ப்க.பி. அருை ஜயபச்கர உள்ளிட்ட அதிதி்கள் 
அகைத்து ெரப்்படுெக்தயும். மாைெர்்களின் உ்டற ்பயிறசிக ்கண்்காடசிகயயும், 
கிைககு மா்காை ்கட்டகளத்்தள்பதிககு நிகனவுச் சின்னம் அதி்பரால் ெைஙகி 
கெக்கப்்படுெக்தயும் வெறறிவ்பறற இல்லப் வ்பாறுப்்பாசிரியருககு மா்காை ெலயக 
்கல்விப் ்பணிப்்பாளர் எம்.ப்க.எம்.மன்சூர் வெறறிககிண்ைம் ெைஙகி கெப்்ப்தகனயும் 
்ப்டங்களில் ்காைலாம்.

மட்டக்களப்பு மாெட்ட கூக்டப்்பந்து 
சங்கத்தினால் ந்டத்்தப்்பட்ட 15 ெயதுககு 
உட்பட்ட அகில இலஙக்க ்பா்டசாகல 
மாைெர்்களுக்கான கூக்டப்்பந்துச் 
சுறறுப் ப்பாடடியில் மட்டக்களப்பு புனி்த 
மிகப்கல் ்கல்லூரி வெறறி ொக்க சூடியது.

அகில இலஙக்க ரீதியில் 12 அணி்கள் 
்கலந்து வ்காண்்ட இந்்தச் சுறறுப்ப்பாடடியில் 
வ்காழும்பு டி . எஸ். பசனநாயக்க 
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ம்காவித்தியாலயம், வெஸ்லி ்கல்லூரி, 
யாழ். இந்துக ்கல்லூரி, திருப்காைமகல 
பஜாசப் ்கல்லூரி, வ்காககுவில் இந்துக 
்கல்லூரி, ்தன்னாமுகன பஜாசப் 
்கல்லூரி, மட்டக்களப்பு இந்துக ்கல்லூரி, 
மட்டக்களப்பு சிொனந்்த ்கல்லூரி, 
மியான்மி ்கல்லூரி ஆகியகெ உட்ப்ட 
புனி்த மிகப்கல் ்கல்லூரியும் ்கலந்து 
வ்காண்்டன.

அகைப்பு முகற அடிப்்பக்டயிலான 
இந்்தச் சுறறுப் ப்பாடடியில் இறுதி 
ஆட்டத்தில் புனி்த மிகப்கல் ்கல்லூரி 
திருப்காைமகல பஜாசப் ்கல்லூரியு்டன் 
பமாதி வெறறிவ்பறறது.

நி்கழ்வில் பிர்தம அதிதியா்க மட்டக்களப்பு 
மாெட்ட நா்டாளுமன்ற உறுப்பினர் ்ா. 
சிறிபநசன் ்கலந்து வ்காண்்டார்

ம ட ்ட க ்க ள ப் பி ல்  ்ப ல் ப ெ று 
விகளயாடடுக்களிலும் பிர்காசித்்த 
்பலரும் ்பல்பெறு உயர் ்ப்தவி்ககளப் 
வ்பறறுத் ்தமது ஆளுகமத் திறகன 
வெளிப்்படுத்தியுள்ளார்்கள். இதில் 
்கால்்பந்்தாட்டம் ஆடிய வீரர் ஒருெர் ்தான் 
்கால்்பந்்தாட்டம் ஆடிய மாெட்டத்திபலபய 
மாெட்ட விகளயாடடு அதி்காரியா்க 
ெளர்ச்சி ்கண்டுள்ளார் என்்ப்தற்கான 
ஓர் எடுத்துக ்காட்டா்க ்தறப்பாக்தய 
மட்டக்களப்பு மாெட்ட விகளயாடடு 
உத்திபயா்கத்்தர் திரு.பெ.ஈஸ்்பரன் 
அெர்்ககளக ்காை முடிகின்றது.

திரு.பெ.ஈஸ்்பரன் அெர்்கள் மட்டக்களப்பு 
மு்கத்துொரத்க்தப் பிறப்பி்டமா்கவும் 
ெ ா ழ் வி ்ட ம ா ்க வு ம்  வ ்க ா ண் ்ட ெ ர் . 
மட்டக்களப்பு அமிர்்தளி ்பா்டசாகலயிலும், 
வம்தடிஸ்்த மத்திய ்கல்லூரியிலும் 
்கல்வி ்கறறெர். ்தான் பிறந்து ெளர்ந்்த 
மு ்க த் து ெ ா ரத் தி ல்  க ல ற ெ வு ஸ் 
்கை்கத்தின் ்கால்்பந்்தாட்ட வீரனா்கத் 
்தனது இளகமக ்காலத்தில் வஜாலித்்தெர் 
உள்ளூர் வசெை கசட ப்பாடடி்களில் 
கலறெவுஸ் ்கை்கத்திற்கா்க விகளயாடி 
்பலமுகற சிறந்்த வீரனா்க விருது்கள் 
வ்பறறெர். 1990 ்களின் பின்னர் மடடுந்கர் 
்பாடுமீன் ்கை்கத்திற்கா்க விகளயாடியெர். 
்பாடுமீன் ்கை்கத்தில் மூத்்த ்கால்்பந்்தாட்ட 
வீரர்்களான வரடைா, வஜயா, மப்கசன், 
வ்கனடி, வ்பனாண்ப்டா ப்பான்பறாரி்டம் 
முகறயா்கப் ்பயிறசி்கள் வ்பறறு 
முன்னணி வீரரா்கக ்களமாடியெர்.

1990 ்களில் ்பாடுமீன் ்கை்கத்தின் 

ம்கத்்தான வெறறி்களின் ்பஙகு்தாரனா்கப் 
பிர்காசித்்தெர். 1990 ்களில் ்பாடுமீன் 
்கை்கத்தின் நடசத்திர ்கால்்பந்்தாட்ட 
வீரன் சு்தா்கரன் அெர்்கள் ப்பாட்ட ்பல 
ப்கால்்களுக்கான ்பக்கத்துகையாளனா்க 
இெர் ்கால்்பந்்தாட்டம் ஆடினார். அ்தாெது 
ஈஸ்்பரன் ப்காைர் அடித்்தால் அ்தகனச் 
சு்தா ப்காலாககுெது அக்காலத்தில் 
வ்பரும்்பாலும் ந்டந்ப்தறுெக்தக ்காை 
முடிந்்தது. அந்்தளவு ஈஸ்்பரனின் மூகல 
உக்த ்கச்சி்தமா்க அகமந்திருககும். 
இ்தனால் எதிரணியினர் ்பாடுமீன் 
அணிககு மூகல உக்த ொய்ப்க்ப 
ெைங்கக கூ்டாது என ஆடுெக்தக 
்கண்டிருககின்பறாம்.

இ வ வி ்த ம ா ்க  1 9 9 0  ்க ளி ல் 
்க ா ல் ்ப ந் ்த ா ட ்ட த் தி ல்  மு ன் ன ணி 
வீரனா்கவும் ஏகனய சுெடடு கம்தான 
விகளயாடடுக்களின் வீரனா்கவும் 
்தனது திறகம்ககள வெளிக்காடடிய 
ஈஸ்்பரன் அெர்்கள் ப்பாதிய ்கல்வித் 
்தகுதியிகனயும் வ்பறறிருந்்தகமயால் 
1992 ஆம் ஆண்டு்களின் பின்னர் 
இலஙக்கயில் நக்டமுகறப்்படுத்்தப்்பட்ட 
நிருொ்கப் ்பரெலாக்கலின் ப்பாது 
பிரப்தச விகளயாடடு உத்திபயா்கத்்தரா்க 
நியமனத்க்தப் வ்பறறுகவ்காண்்டார்.

விகளயாடடு உத்திபயா்கத்்தராகிய 
பி ன் ன ர்  ்த ன து  வ ்த ா ழி ல் 
ெ ா ண் க ம யி க ன யு ம்  ்க ல் வி த் 
்த க ்க க ம யி க ன யு ம்  ப ம லு ம் 
விருத்தி வசய்யும் பநாககு்டன் ்தான் 
சார்ந்்த விகளயாடடுத் துகறயில் 

மிகுந்்த ஈடு்பாடடு்டன் வசயற்பட்டார். 
ஆசிய ்கால்்பந்்தாட்டச் சங்கத்தின் 
்கால்்பந்்தாட்டப் ்பயிறசியாளருக்கான 
“வி” ்தரச் சான்றி்தகளயும், ்கால்்பந்்தாட்ட 
நடுெருக்கான சான்றி்தகளயும் வ்பறறுக 
வ்காண்்டார்.

இ த் து ்டன்  வி க ள ய ா ட டு த் து க ற 
சார்ந்்த சர்ெப்தச நி்கழ்ச்சி்களுககுத் 
வ்தரிவு வசய்யப்்படடு அெறறில் 
்ப ங கு ்ப ற றி யு மு ள் ள ா ர் .  ஒ ரு 
்பட்ட்தாரியா்கவும் ்தனது ்கல்வித் 
்தகுதிகய உயர்த்திக வ்காண்்டார். 
பசகெ மூப்பும், பசகெக்காலத்தில் 
இெரால் வெளிக்காட்டப்்பட்ட துகறசார் 
நல்லக்டவு்களும் இெகர மாெட்ட 
விகளயாடடு உத் திபயா்கத் ்தரா்க 
உயர்ெக்டயச் வசய்துள்ளது.

இெருக்டய வ்பாறுப்பின் கீழ் மட்டக்களப்பு 
மாெட்ட ்கால்்பந்்தாட்ட அணி வ்தரிவு 

வசய்யப்்படடு ்பயிறசி்கள் ெைங்கப்்பட்ட 
2000 – 2010 ்காலப்்பகுதியில் மட்டக்களப்பு 
்கால்்பந்்தாட்ட அணி மா்காை மட்டத்தில் 
சம்பியனா்கவும் ப்தசிய மட்டத்தில் 
இ ர ண் ்ட ா மி ்ட த் க ்த யு ம்  வ ்ப ற று க 
வ்காண்்டகம இஙகு குறிப்பி்டத்்தக்க 
்பதிொகும். சிறந்்த வீரர்்ககள இனங்கண்டு 
வ்தரிவு வசய்து அெர்்களது திறன்்ககளச் 
சரியா்கப் வ்பறறுக வ்காள்ளும் 
ெல்லகமமிக்க ஒரு ்கால்்பந்்தாட்டப் 
்பயிறறுனரா்க இெர் ்தனது ஆறறுக்க்கள் 
ஊ்டா்க வெளிப்்படுத்தியுள்ளார்.

பமலும் விைாக்ககள, நி்கழ்ச்சிகள 
திறம்்ப்ட ஒழுங்ககமத்து ்கச்சி்தமா்க 
ந்டத்தும் ஆறறலும் ஆளுகமயும் உள்ள 
ஒரு சிபரஸ்்ட மாெட்ட உத்திபயா்கத்்தரா்க 
இெர் இனங்காைப்்படடுள்ளார். இெர் 
அம்்பாகற மாெட்டத்தின் விகளயாடடு 
அதி்காரியா்க ்க்டகமயாறறிய ப்பாது 
அம்்பாகற மாெட்டத்தின் விகளயாடடுப் 
ப்பறு்கள் அதி்கரித்்தகமயிகன புள்ளி 
வி்பரங்கள் ்காடடுகின்றன.

இ வ ெ ா ற ா ்க  ஆ ற ற ல ா லு ம் , 
ஆளுகமயினாலும் ெளர்ச்சி்ககள 
இனங்காடடும் திரு பெ.ஈஸ்்பரன் 
அெர்்கள் மடடுந்கரின் ்கால்்பந்்தாட்ட 
வீரனா்க ்களமாடி அ்தனூ்டா்கத் ்தனது 
ஆளுகம்ககள விருத்தி வசய்்தெர் 
என்்பது இன்கறய இளம் ்கால்்பந்்தாட்ட 
வீரர்்களுககு ஒரு முன்னு்தாரைமானது 
எனலாம்.

J.nfsuP];tud;
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ப ச க ன யூ ர்  ம த் தி ய  ்க ல் லூ ரி  
்த ன்  க ெ ர வி ை ா க ெ  ்க ்ட ந் து ,  
ம்காவித்தியாலயமாகி, வ்பான் விைாகெ  
்க்டந்்த ஆண்டில் நிகறவு வசய்து 
இன்வனாரு அறு்பத்தியிரண்்டாெது 
ஆண்க்ட வ்காண்்டாடி மகிழ்கிறது. 
்பகைய மாைெர்்களாகிய எமககு இது 
வ்பருகம வ்காள்ளும் நாள். பசகனயூர் 
மத்திய ்கல்லூரியில் ்படித்்த, ்படிககின்ற 
அகனெரும்  மனம் நிகற மகிழ்வுறும் 
நாள். எல்லா ெழி்களிலும் நம் ்கல்லூரிககு 
வ்பருகம பசர்ப்ப்பாம்.

ஒரு சிறு வ்காடடிலில் 
ஆ ர ம் ்ப ம ா ன  ந ம் 
்பா்டசாகல இன்று 
வ்பரு விருடசமாய் 
கிகள ்பரப்பி, அடுககு 
மாடிக்கடடி்டங்களும் 
்க க ல  அ ர ங கு ம் 
வ்தாழில் நுட்ப கூ்டமும் 
விஞ்ானம் கூ்டம், 

நூல்கம்  மாைெர் விடுதி, மி்கப் வ்பரிய 
விகளயாடடு கம்தானம்  என ்காண்ப்பார் 
வியககும் பிரமாண்்டத்க்த நம் ்கண் 
முன் வ்காண்டு ெந்து நிறுத்துகிறது. ஒரு 
கிராமத்தில் இப்்படி ஒரு ்பா்டசாகலயா?

ப ச க ன யூ ர்  ம த் தி ய  ்க ல் லூ ரி 
திருப்காைமகல மாெட்டத்தில் வியத்்தகு 
சா்தகன்களால் வ்காடடியாரத்துககு 
வ்பருகம பசர்த்்த ்கல்லூரி. ச்கல 
மட்டத்திலும் ்தன் திறகன கெர 

ெரி்களால் நிகல நிறுத்திய ஒரு ்கல்வி 
ெரலாறு அ்தறகு உண்டு. இன்று சர்ெப்தச 
மட்டத்திலும் அ்தன் வ்பயர் அஙகு ்படித்்த 
முன்னாள் மாைெர்்களால் வ்காண்டு 
வசல்லப்்படடுள்ளது.
ஒரு கிராமத்துப் ்பா்டசாகலககு 60 
ஆண்டு்கள் என்்பதும் அது அறு்பது 
ஆண்டு்களில் ஒரு மத்திய ்கல்லூரியா்க 
்தரம் உயர்ந்து ்தகல நிமிர்ந்து நிற்பது 
என்ற ெரலாறு அபூர்ெமான ஒரு சா்தகன 
என்்பக்த நாம் மறந்து விடப்டாமா?

பசகனயூர் மத்திய ்கல்லூரியின் ெரலாறு 
ஒரு கெரம் ்பாய்ந்்த ப்பாராட்ட ெரலாறு. 
அந்்த நாட்களில் ்தகலகம ்தாஙகி ெழி 
ந்டத்திய அதி்பர்்களின் சாைககியமும் 
ஆசிரியர்்களின் அர்ப்்பணிப்பு்டனான 
பசகெயும் வ்பறபறார்்களின் வ்பரும் 
ஒத்துகைப்பும் மாைெர்்களின் வி்டா 
முயறசியும் ்பல ்தக்ட்ககள ்தாண்டி 
ஒரு வெறறி ெரலாறு ்பக்டத்்தது நம் 
பசகனயூர் மத்திய ்கல்லூரி.

இக ்கல்லூரியில் ்படித்்த ்பலர் ்க்டந்்த 
அறு்ப்தாண்டு்களில் ்பல நூறு ப்பர் 
்பட்ட்தாரி்களா்கவும் ்பல அரசாங்க 
உத்திபயா்கம் ெகிப்்பெர்்களா்கவும் 
ஆசிரியர்்களா்கவும் அதி்பர்்களா்கவும் 
்க ல் வி  அ தி ்க ா ரி ்க ள ா ்க வு ம் , 
வ்பாறியியலாளர்்களா்கவும் கெத்தியர் 
்களா்கவும் உயர் அதி்காரி்களா்கவும் 
்பணியில் உள்ளனர்.  வ்தன்னமரொடி 
மு்தல் வெரு்கல் ெகர உள்ள ்தமிழ் 
ம ாைெ ர்்க ளு க கு  எழு ்ப து ்க ளி ன் 

பி ற  கூ றி லு ம் 
எ ண் ்ப து ்க ளி லு ம் 
்கல்வி மறு மலர்ச்சிக 
்க ா ன  ஊ ற று க 
்கண்ைாய் இருந்து 
ெ ழி  ்க ா ட டி ய து 
ப ச க ன யூ ர் 
மத்திய ்கல்லூரி. 

திருப்காைமகலயில் ்பணியாறறிய 
்கல்வி அதி்காரி்களின் பிள்கள்கள் கூ்ட 
இஙகு ெந்து ்படித்்தார்்கள் என்்பது இஙகு 
குறிப்பி்டத்்தக்க ெரலாறறுப் ்பதிவு.

1957 மாசி மா்தம் 11ஆம் தி்கதி இன்கறய 
பசகனயூர் மத்திய ்கல்லூரி “பசகனயூர் 
அரசினர் ்தமிழ் ்கலென் ்பா்டசாகல” 
எனு ம்  வ ்ப ய ரு ்டன்  ப ச க ன யூ ர் 
கிராம முன்பனறறச் சங்கத்தினால் 
ஆரம்பிக்கப்்படடு அரசுககு ்பாரம் 

வ்காடுக்கப்்பட்ட்தா்க அறிய முடிகிறது. 
்தகலெரா்க. திரு ஆ.்கை்பதிப்பிகள 
அ ெ ர் ்க ளு ம்  வ ச ய ல ா ள ர ா ்க 
தி ரு . ்க  ம ா ர்்க ண் டு  அ ெ ர்்க ளு ம் 
வ்பாருளாளரா்க திரு.்தங்கத்துகர 
அெர்்களும் ப்பாச்கரா்க திரு.்க.நா.
ந்டராஜபிள்கள உக்டயார் அெர்்களும் 

வ்பாறுப்்பா்க இருந்து ்பா்டசாகலயின் 
ஸ்்தா்ப்க வ்பருகமககுரியெர்்களா்க 
ம தி க ்க ப் ்ப டுகி ன் ற ன ர்.  அ ெ ர்்க ள் 
இட்ட விக்தபய இன்று ்பல்லாயிரம் 
மாைெர்்ககள உருொககிய உயர் ்கல்விக 
கூ்டமா்க ்தகல நிமிர அடிப்்பக்டயா்க 
அகமந்்தது.

ஆரம்்பத்தில் அறு்பத்து ஏழு மாைெர்்ககள 
வ்காண்ப்ட ்பா்டசாகல ஆரம்பிக்கப்்பட்டது. 
மு்தலாெது ்தகலகம ொத்தியாரா்க 
திருமிகு.பெ.்ானமுத்து அெர்்கள் 

வ்பாறுப்ப்பறறு ஆரம்்ப ந்டெடிகக்க்ககள 
சிறப்்பா்க வசய்ய, ஆறுமா்தத்தில் அெர் 
மாறறலாகிச் வசல்ல, அந்்த இ்டத்துககு 
நம் வ்பரிய அய்யா திருமிகு.வச.ந்டராசா 
அெர்்கள் வ்பாறுப்ப்பறகிறார்.

ஆரம்்பத்தில் சிறிய வ்காடடில்்களிபலபய 
்பா்டசாகல இயஙகியது சுறறிெர 
ொக்கயும் ்பறகற்களும் நிறந்்த 
்கா்டா்கபெ இருந்்தது. அந்்த ்காலங்களில் 
என் அப்புச்சிபய அெருககு ெலது 
்கரமா்க வ்தாழிற்பட்டெர். அய்யாவின் 
்பாலசிங்கம் என்ற குரல் அப்புச்சிகய 
அந்்த இ்டத்துககு வ்காண்டு ெந்து விடும். 
்பறகறயும் ்காடுமாய் இருந்்த இ்டம் ்பசும் 
்கல்விக கூ்டமாய் மாறியது. பின் நாட்களில் 
ஒரு ்பள்ளிக கூ்டம் எத்்தக்கய ்கட்டகமப்பு 
ெடிெகமப்புக வ்காண்்ட்தாய் இருக்க 
பெண்டும் என்்ப்தற்கான ்கட்டகமவு 
அகமக்கப்்பட்டது.

(அடுத்்த ொரம்)...

ஒவவொரு ஆண்டும் கிட்டத்்தட்ட 
ஒரு மில்லியன் மக்கள் ்தறவ்காகல 
வசய்துவ்காள்ெ்தா்க உல்க சு்கா்தார 
அகமப்பு (WHO) மதிப்பிடுகிறது. 
உலகில் ஒவவொரு 40 நிமி்டத்திலும் 
ஒருெர் ்தறவ்காகல வசய்து வ்காள்கிறார். 
்பாலின விகி்தத்தில், ்தறவ்காகல வசய்து 
வ்காள்்பெர்்களில் 46.6% ஆண்்கள், 12.8% 
வ்பண்்கள் ஆொர்்கள்.
ஒவவொரு ெரு்டமும் ்தறவ்காகல 
விகி்தம் அதி்கரித்து ெருெது மி்கவும் 
்கெகலககுரிய ஒரு வி்டயமாகும். 
உ்தாரைமா்க, ்க்டந்்த நான்கு ஆண்டு்களில் 
்தறவ்காகல விகி்தம் உல்கம் முழுெதும் 
60% அதி்கரித்துள்ளது.

ஏன் இவொறான ்தறவ்காகல்கள் 
நக்டவ்பறுகின்றன?

ம ன அ ழு த் ்த த் தி ன்  உ ச் ச ப ம 
்த ற வ ்க ா க ல யி ல்  மு டி கி ன் ற து .  
பிரச்சிகன்ககள சமாளிக்க முடியாமல் 
அக்த ்பார்த்து ்பயந்து ஓடி ்தறவ்காகல 
வசய்து வ்காள்கிறார்்கள் ்பலர். 
வ்பாதுொ்க ்தறவ்காகல வசய்து 
வ ்க ா ள் ளு ம்  எ ண் ை த் து ்ட ன் 
இ ரு ப் ்ப ெ ர் ்க ளி ்ட ம்  ப ்ப சி 
்பார்த்ப்தாவமன்றால் அெர்்களின் 
்பதில் எனககு ்தறவ்காகல வசய்ய 
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பெண்டுவமன்று ஆகச இல்கல ஆனால் 
எனககு ொை ெழி வ்தரியவில்கல 
என்்ப்தா்க ்தான் இருககும். இது ப்பான்ற 
ஒரு நிகலயில் இருப்்பெருககு ஒரு 
ஊன்று ப்கால் கிக்டத்்தால் ப்பாதும் 
அெர்்கள் ொழ்ெ்தறகு. 

உ ்டல் ந ல க  கு க ற வு ,  தி ரு ம ை 
ொழ்கக்கயில் திருப்தியின்கம, ்க்டன் 
வ்தால்கல, ்கா்தல் ப்தால்வி, ்பரீடகச்களில் 
ப்தால்வி, ப்பாக்த வ்பாருட்களுககு 
அடிகம, இப்்படி ்தறவ்காகலக்கான 
்காரைங்ககள ெரிகசப்்படுத்்தலாம். 
ஆனால் இெறறில் ஒன்று கூ்ட தீர்க்க 
முடியா்த பிரச்சிகன என்றல்ல. மன 
உறுதியும் ்தன்னம்பிகக்கயும் உள்ள 
ஒரு ந்பரால் ்தறவ்காகலகய ்தடுத்து 
நிறுத் ்தமுடியும் என்்பது மனநல 
மருத்துெர்்களின் ்கருத்்தா்க உள்ளது.

பிரச்சிகன்கள் அதி்கமாகும் ப்பாது 
மனஅழுத்்தம் அதி்கமாகும் அந்்தச் 
சமயத்தில் மனதில் ஒரு வி்த வெறுகம 
ப்தான்றி ொழ்ெ்தா சாெ்தா என்ற 
மனககுைப்்பத்க்த ஏற்படுத்தும். எனககு 
யாரும் இல்கல எனககு ொைவும் 
ெழி இல்கல என்வறல்லாம் மனதில் 
விரகதியின் உச்ச்கட்ட எண்ைங்கள் 
ப்தான்றும். அந்்த சமயத்தில் சுறறி 

இருககும் எக்தப் ்பறறியும் பயாசிக்காமல் 
ஒரு வினாடியில் எடுககும் முடிவு ்தான் 
்தறவ்காகல. ஆனால் அந்்த ஒரு வினாடி 
பநரத்க்த மடடும் வெறறி்கரமா்க 
்க்டந்து விட்டால் ொழ்கக்கயில் வ்பரிய 
ஒரு மாறறத்க்த எதிர்வ்காள்ளலாம். 
்தறவ்காகலயின் எல்கல ெகர 
வசன்று மரைத் தின் ொயிகல 
வ்தாடடு விடடு ெந்்தெர்்கள் ்பலர் ஒரு 
வினாடி ்தனககு ஏற்பட்ட மனமாறறம் 
்தன்னுக்டய ொழ்கக்க ்பாக்தகய 
எப்்படி மாறறியது என்று ்தமது வசாந்்த 
அனு்பெங்ககள கூறியிருககிறார்்கள். 
அெர்்களில் ்பலர் சா்தகனயாளர்்களா்க 
உருவெடுத்திருககிறார்்கள். ஒருெர் 
்தறவ்காகல வசய்து வ்காள்ளும் ப்பாது 
அெரது பிரிொல் சராசரியா்க ஆறு ந்பர்்கள் 
்பாதிப்புககு உள்ளாகின்றார்்கள் என்்பது 
ஒரு ஆராய்ச்சியின் முடிவு.

நல்ல நண்்பர்்ககள ்தங்களு்டன் 
கெத்திருப்்பெர்்கள் ்தறவ்காகலககு 
முயல்ெதில்கல. நல்ல நடபு ெட்டாரத்க்த 
உருொககி வ்காள்ெது உளவியல் ரீதியா்க 
உங்களுககு நன்கம என்று மனநல 
மருத்துெர்்கள் கூறுகின்றார்்கள். 
அப்த சமயம் இன்வனாரு ப்காைத்தில் 
்பார்ககும் ப்பாது சிறிய அளவிலான 
பிரச்சிகன்களில் இருப்்பெர்்கள் ்தான் 

வ்பரும்்பாலும் ்தறவ்காகல வசய்து 
வ்காள்கிறார்்கள். உ்தாரைத்திறகு உ்டல் 
உறுப்புக்ககள இைந்்த ஒரு ஊனமுறற 
ந்பர் ொழ்ெ்தற்கான ெழி்ககள ப்தடி 
்தன்னுக்டய ொழ்கக்ககய ஏப்தா ஒரு 
ெக்கயில் ொைப்்பைகிக வ்காள்கிறார். 
ஆனால் பநாய்ொய்ப்்பட்ட ஒருெர் இந்்த 
ெலியு்டன் என்னால் ொை முடியவில்கல 
என்று விரகதியில் ்தறவ்காகல வசய்து 
வ்காள்கிறார். 
இக்த அறியாகம என்்ப்தா இல்கல 
முட்டாள்்தனம் என்்ப்தா?  எதுொ்க 
இருந்்தாலும் தீர்வு ்தறவ்காகல அல்ல.

்தறவ்காகல்ககள ்தடுப்்ப்தற்கான 
ெழி்ககள பமறவ்காள்ளல்.

ஒரு உயிகரபயா அல்லது மனி்த 
ொழ்கெபயா ்காப்்பாறற பெண்டிய 
வ்பாறுப்பு எல்பலாருககும் உள்ளது. உங்கள் 
குடும்்ப உறுப்பினர்்கபளா நண்்பர்்கபளா 
உறவினர்்கபளா யாரா்க இருந்்தாலும் 
அெர்்கள் பிரச்சிகனயில் இருப்்ப்தா்கபொ 
அல்லது மனஅழுத்்தத்தில் இருப்்ப்தா்கபொ 
உங்களுககு ப்தான்றினால் அெர்்ககள 
அலடசியமா்க விடடு வி்டாதீர்்கள். 
அப்்படியான ந்பர்்ககள ்தனிகமயில் 
வி்டாதீர்்கள். உங்களுககு பிடிக்கா்தாெரா்க 
இருந்்தாலும் கூ்ட ப்கா்பத்க்த விடடு 
அெர்்களி்டம் ப்பசுங்கள். அெர்்களுககு 
ஆறு்தலான உயிர்ொை தூண்்டககூடிய 
ொர்த்க்த்கள் ப்தகெப்்ப்டலாம் ஆ்கபெ 
உங்கள் ப்பச்சு அெர்்களுககு ஒரு 
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சஙகீ்த பூஷைம் திரு. நல்ல்தம்பி 
்கை்பதிப்பிள்கள அெர்்களின் மு்தலாம் 
ெரு்ட நிகனபெந்்தல் அன்னாரின் 
்கல்லடி ொசஸ்்தலத்தில் 06.02.2019  அன்று 
அகமதியான முகறயில் நக்டவ்பறறது.

அன்னார் ்க்டந்து ெந்்த ்பாக்தகய சறறு 
மீடடுபொமானால் பூர்வீ்கத் ்தமிைர்்கள் 
ொழும், ெந்்தாகர ொை கெககும் 
்தனிச்சிறப்பு மிக்க மடடு மாந்கரிகன 
அண்மித்்த நாெல் மரங்களால் நிகறந்்த 
நாெலடி ஊரில் திரு. நல்ல்தம்பி திருமதி. 
நல்லம்மா ்தம்்பதியினருககு 1919ம் ஆண்டு 
்கார்த்திக்க 11ம் நாளில் நான்்காெது 
பிள்களயா்க பிறந்்தார் சஙகீ்த பூஷைம் 
நல்ல்தம்பி ்கை்பதிப்பிள்கள.

்தனது 16ம் ெயது்களில் ்கண்டி ந்கர் 
வசன்று ்கர்நா்ட்க சஙகீ்தத்க்த ்கறற 
ப்பாதும் திருப்தி அக்டயா்தெராய், 
1946்களில் இந்தியா வசன்று ்பல சஙகீ்த 
வித்துொண்்களி்டம் குருகுல முகறயில் 

்க ர் ந ா ்ட ்க 
ச ங கீ ்த த் க ்த 
்ப யி ன் ற ா ர் . 
பி ன் ன ர் 
அண்ைமாகல 
்ப ல் ்க க ல க 
்க ை ்க த் தி ல் 
அ னு ம தி 

கிக்டக்கப்வ்பறறு ்கர்நா்ட்க சஙகீ்த 
ொய்்பாடடு பிரிவில் ்பட்டம் வ்பறறு ஈறறில் 

சஙகீ்த பூஷைம் எனும் உயரிய விருக்தயும் 
வ்பறற வ்பருகமககுரியெராொர்.

இந்தியாவில் ்பட்டம்வ்பறற பின்னர் 
சி்தம்்பர தில்கலயம்்பதி உட்ப்ட 
்பல்பெறு இ்டங்களில் நக்டவ்பறற 
பிரசித்்த இகசக்கச்பசரி்களில் ்பஙகு 
வ்காண்டு இந்தியாவிபலபய ்தனது 
்த னி த் தி ற க ம க ய  நி ரூ பி த் ்த ா ர் . 
இந்தியாவில் ்தமிழ் நாடடில் ொழ்ந்்த 
்காலப்்பகுதியில் திராவி்ட முன்பனறற 
வ்காள்க்க்களில் ஈர்க்கப்்பட்டார்.

அ க ்க ா ல ங ்க ளி ல்  ்த க ல ெ ர் 
அண்ைாத்துகரயு்டன் வநருஙகிய 
நடபு வ்காண்டிருந் ்தார்.  பமலும் 
சஙகீ்த சக்கரெத்தி தியா்கராஜா 
்ப்கெ்தரு்டன் இகச ரீதியான நடபுக 
வ்காண்டிருந்்தெருமாொர். இகசயில் 
்பட்டம் மறறும் விருது்கள் கிக்டத்்த இெகர 
இந்தியாவிபலபய ்பணியாறற ்பல அரிய 
ொய்ப்பு்கள் கிக்டத்தும் கூ்ட ்தாய் நாடடுப் 
்பறறு ்காரைமா்க நாடு திரும்பி சஙகீ்த 
ஆசான் எனும் ்பணியிகன விரும்பி ஏறறு 
்கல்விப்்பணியு்டன் சமூ்கப் ்பணியிகனயும் 
ஏறறு ந்டாத்தி ெந்்தார்.

திருமகல வ்தன்கனமரொடி வித்தியாலம், 
மட/ ொ்ககர ம்கா வித்தியாலம், 
மு்தகலககு்டா ம்கா வித்தியாலயம், 
அரசடி ம்கா வித்தியாலயம் (்தறப்பாது 
ம்கஜானக ்கல்லூரி) ப்பான்றெறறில் 
்பணியாறறி இறுதியா்க மட/ கிரான் 
ம்காவித்தியாலயத்தில் ்பணியாறறி 

ஓய்வு வ்பறறார். இெரின் ்க்டந்்த ்கால 
இகசப் ்பயைத்தில் ்பல சஙகீ்த 
ஆசான்்ககள உருொககியகம சிறந்்த 
எடுத்துக்காட்டாகும்.

இ க ்க ா ல ப் ்ப கு தி ்க ளி ல்  ்த ா ன் 
நாடடுககூத்து்களில் சிறப்பு ப்தர்ச்சி 
வ்பறற 'அண்ைாவி' மாரின் உ்தவியு்டன் 
்தானும் பசர்ந்து ்தனது இகசகய ெைஙகி, 
நாடடுக கூத்து ்ககலயிகன ்தானும் 
பசர்ந்து மாைெர்்களுககு ்கண்ெழி 
வசவிெழியா்க ்பயிறறுவித்்தார். இ்தன் 
வ்தா்டர்ச்சியா்க கிராமப்புறங்களில் 
வ்பாது நி்கழ்வு்கள், ்ககல நி்கழ்வு்கள் 
திருவிைாக்கள் என  ்பல நி்கழ்வு்களில் 
்ககலகய நி்கழ்த்தி நமது மண்ணின் 
்பாரம்்பரியத்க்த ப்பாறறி ்பாது்காக்க 
அரும் ்பாடு ்பட்டார். ்பல்்ககல்கை்கங்களில் 
நா்ட்கமும் அரஙகியலும் எனும் ்பா்ட வநறி 
இல்லா்த ்காலங்களிபலபய பமற்படி 
்பாரம்்பரிய நாடடுககூத்து நி்கழ்வு்ககள 

நா்டத்தி அ்தகன அடுத்்த ்தகலமுகறககு 
வசன்று பசர்க்க முகனப்பு சிறந்்த சமூ்க 
வ்தாண்க்டபய பிரதி ்பலிககின்றது.

்தன்னிகறவு வ்பாருளா்தாரத்தில் 
ந ா ட ்ட ம்  வ ்க ாண் ்ட  இ ெ ர்  ்ப ல 
ப ம க ்ட ்க ளி லு ம்  நி ்க ழ் வு ்க ளி லு ம் 
மகனப்வ்பாருளா்தாரத்க்த ெளர்ககும் 
வ்பாருடடு ்பல வசாறவ்பாழிவு்ககள 
ஆறறியிருந்்தார். அதிலும் முககியமா்க 
வீடடுத்ப ்தாட்டத் திகன அகமக்க 
ப ெ ண் டி ய  வி ழி ப் பு ை ர் வு ்க க ள 
கிராம மக்களி்டம் வசன்றக்டய ்பல 
நி்கழ்வு்ககள ஏற்படுத்தியிருந்்தார். 
இக ்காலப்்பகு தியில் ்தான் திரு . 
வசல்லத்்தம்பி திரு. ்கதிர்்காமத்்தம்பி திரு. 
சின்னத்்தம்பி என்்பெர்்களு்டன் வசன்று 
்பயிர் வசய்க்கககு ்பயன்்படுத்்தக கூடிய 
ஓர் நன்னீர் குளத்க்த ்கண்்டறிந்்தார். 
பமலும் இயறக்கயான குளத்திறகு 
இயறக்கயா்கபெ அகைக்கடடு ப்பான்ற 
இக்டபய முறிந்்த ்தகரத்ப்தாறறத்க்தக 
வ்காண்்ட அகமப்பிறகு அெர்்கள் ்கடடு 
முறிப்பு எனும் வ்பயகர சூடடினர்.

்ப ா ரளு ம ன் ற  உ று ப் பி ன ர்  தி ரு . 
மாணிக்கொச்கம் அெர்்களின் உ்தவியு்டன் 
அந்்த இயறக்க குளத்தின் நீகர 
விெசாயி்களுககு நீர்ப்்பாசனம் ெசதியா்க 
ெைங்க அரும்்பாடு்பட்டார்.  பின்னாளில் 
இககுளபம ்கடடுமுறிப்புக குளம் எனும் 
ெரலாறறு சிறப்புமிக்க குளமா்க மாறியது.

்த ா ன்  ம ை ம் பு ரி ந் ்த  ஊ ர ா ன 

மட்டக்களப்பிகனச் பசர்ந்்த ்பகறயிகசக 
்ககல்ரான திரு.்கா.்பரசுராமன் அெர்்கள் 
இலஙக்க ்கலாசார திகைக்களத்தினால் 
்க ல ா பூச ை ம்  வி ரு து  ெ ை ங கி க 
வ்காளரவிக்கப்்படடுள்ளார். ்காலஞவசன்ற, 
வ்பயர் வ்பறற ்பகறபமளக ்ககல 
ெல்லுனரான ்கலாபூசைம் கெயன் 
ஆகனககுடடியின் மரு்கனான இெர் 
ஆகனககுடடிகயப் ப்பால் ்பகறபமளக 
்ககலயின் வித்துெங்ககளப் வ்பறறுள்ள 
முதுவ்பரும் ்ககல்ராொர்.

்பகற ்தமிைரின் வ்தான்கமயான 
ொத்தியம், இவவுலகில் ்தமிைரின் 
வ்தான்கமயிகன அக்டயாளப்்படுத்தும் 
ஒரு முககியமான சான்றா்தாரம், 
்பகறபமளக ்ககல்ர்்கள் ்தமிைர் 
ச மூ ்க ங ்க ளி ன்  மூ த் ்த  கு டி யி ன் 
ெழிெந்்தெர்்கள், ஆனாலும் இத்்தக்கய 
வ்தான்மங்ககளயும் வ்பருகம்ககளயும் 
சாதி ஏறறத் ்தாழ்வு எனும் ஆதிக்க 
வெறியினால் ்தடடிக ்கழிககும் 
மபனாநிகல ்தமிைரிக்டபய ெலுொ்க பெர் 
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வ்காள்ளச் வசய்யப்்படடுள்ளது. 
ஆதித் ்தமிைரும் அெர்்களால் 
்பாது்காக்கப்்படடு ்பயிலப்்படும் 
ஆ தித் ்தமிழ்க ்ககலயும் 
ஒ டு க ்க ப் ்ப ட டு  ச ா தி 
ஆ திக ்க த் தினால் அ்டக கி, 
ஆளப்்படடு ெருகிறது.

இ த் ்த க ்க ய  து ர தி ஸ் ்ட ம் 
வி க ள வி க கு ம் 
ச ெ ா ல் ்க க ள வ ய ல் ல ா ம் 
சகித்துக வ்காண்டும், எதிர்த்துக 
வ ்க ாண் டு ம்  ஆ தி த் ்த மி ழ் க 
்ககலகய அ்தன் உயிர்ப்புக 

வ்க்டாமல் ப்பணிக்காத்து முன்வனடுககும் 
மாவ்பரும் வித்துெம் மிக்க ்பகறபமளக 
்ககல்ர்்களுள் ஒருெரா்க, திரு 
்கா.்பரசுராமன் அெர்்கள் ொழ்ந்து 
ெருகின்றார்.

ஒடுககு முகற்களும், சாதி ஏறறத் ்தாழ்வும் 
மி்கக வ்காடூரமா்க நிலவிய ்காலத்தினதும், 
நவீனமயமாக்கத்தின் பின்னர் உருொன 
பு தி ய  சூ ழ் நி க ல க ம ்க ளி ன து ம் 
வெவபெறு அனு்பெங்களினூ்டா்கப் 
்பயணித்்த ஒரு மூத்்த ்ககல்னா்க இெர் 
நம்மத்தியில் ொழ்கின்றார்.

வெவபெறு ்காலங்களில், வெவபெறு 

அனு்பெங்ககள ்தான் சாரா்த வெளிச் 
சமூ்கங்களிலிருந்தும், ்தான் சார்ந்்த 
சமூ்கத்தின் உள்ளிருந்தும் எதிர்வ்காண்டு 
ொழ்ந்்த இெர் ்பகறபமளக ்ககலயிகன 
இைக்காமல் அ்தனூ்டா்கப் ்பயணிப்்பதில் 
மி்கவும் உறுதியு்டன் இயஙகி ெருகின்றார்.

ஒடுககு முகற்களிலிருந்து விடு்தகல 
வ்பறுெ்தற்கான பின் ்காலனித்துெ, பின் 
நவீனத்துெ பநாககிலான ்ககலயாக்கச் 
வசயற்பாடு்களு்டனும், ஆய்ெறிவு 
ந்டெடிகக்க்களு்டனும் இகைந்து 
்பணியாறறுெதில் ஆர்ெத் திகன 
வெளிக்காடடிய மூத்்த ்ககல்னா்க இெர் 
வசயற்படடுள்ளார். உ்தாரைமா்க கூத்து 
மீளுருொக்கத்திற்கான ்பஙகுவ்காள் 
ஆய்வுச் வசயற்பாடடில் கூத்துக்களில் 
ெரும் ்பகறயகறபொன் ்பாத்திரத்தின் 
்பக்டப்்பாக்கத்திகன மீளுருொக்கம் 
வசய்்த ப்பாது திரு ்கா.்பரசுராமன் 
அெர்்கள் மி்கவும் முககியமான ்பஙகிகன 
ெகித்திருந்்தார்.

இப்தப்பால் ்தமிைரின் வ்தான்மக 

்ககலயான ்பகறபமளக ்ககலயின் 
இ ரு ப் க ்ப க  ்க ா த் து  அ ்த க ன 
முன்வனடுத்்தலுக்கான சொல்்கள் 
நிரம்பிய வசயற்பாடு்களில் இெர் 
வ்தா்டர்ந்தும் ஈடு்படடு ெருகின்றார். 
குறிப்்பா்க கிைககுப் ்பல்்ககலக்கை்கத்தின் 
நுண்்ககலத் துகறயிலும், சுொமி 
விபுலானந்்தர் அைகியற ்கறக்க்கள் 
நிறுெ்கத் திலும், மூன்றாெது்கண் 

குழுவினாலும்; ்பகறபமளக ்ககல 
வ ்த ா ்ட ர் ்ப ா ன  பி ர க க ் யு ்ட ன் 
முன்வனடுக்கப்்படும் ஆக்கபூர்ெமான 
வசயற்பாடு்களில் திரு.்கா.்பரசுராமன் 
அெர்்கள் முககியமான ்பஙகிகன 
ஆறறியுள்ளார்.

இரு ்தசாப்்தங்களா்க வ்தா்டரப்்படும் பமற்படி 
ந்டெடிகக்க்கள், ்ககலத்துகற சார்ந்்த 
புதிய இளந் ்தகலமுகறயினரிக்டபய, 
்பகறபமளம் குறித்து பிரகக்பூர்ெமான 
அ க ்க க ற யி க ன,  ்க ரு த் து நி க ல 
சார்ந்தும், வசயற்பாடு்கள் சார்ந்தும் 
ஏற்படுத்தியுள்ளது்டன், வசயல்முகற 
சார்ந்து ஆக்கபூர்ெமான மாறறங்கள் 
உருொகுெ்தற்கான ெழி்ககளயுந் திறந்து 
விடடுள்ளது.

இந்்த நீண்்ட ்பயைத்தில் ்காத்திரமான 
்ப ங ்க ளி ப் பி க ன  ெ ை ங கி யு ள் ள 
்கலாபூசைம் ்கா.்பரசுராமன் அெர்்கள் 
மி்கவும் முககியமான ்ககல்ரா்க 
விளஙகுகின்றார்.

உல்கப் ்பரப்பில் ்தமிைரும் அெர்்தம் 
வ்தான்கமக ்ககல்களும் ்பறறிய 
அக்ககறயு்டன்... மாண்பு வ்பறறுள்ள  
்கலாபூசைம் ்கா.்பரசுராமன் அெர்்ககள 
ொழ்த்தி மகிழ்பொம்.

J.nfsuP];tud;

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



nts;sp> ngg;gputhp 08 2019
 ,jo; - 50

14

_u¢vµ®
பநறறு வெள்ளெத்க்த  மஸ்ஜிதில் 
ஜும்மா ்பயான் சு்தந்திர தினத்க்த  
முஸ்லிம்்கள் வ்காண்்டா்டலாமா என்்ப்தா்க 
அகமந்்தது. அபந்கமா்க  ஜம்மியத்துல் 
உலமா மஸ்ஜிது்களுககு அனுப்பிய சுறறு 
நிரு்பத்தில் இன்று ஜூம்மா குத்்பாவில் இந்்த 
சப்வஜகட்தான் ப்பசப்்ப்ட பெண்டும் என 
ப்காரி இருக்கலாம்.

நல்லிைக்கம் மறறும் ச்க ொழ்வு  
(குப்ரியத்து்டன்..??) என்்பெறறின் அெசியம் 
குறித்து ப்பசிய ெஸரத்,  மக்கத்து ஆரம்்ப  
நாட்களில் ரஸூலுல்லாஹ் இப்்படித்்தான் 
ொழ்ந்்த்தா்க கூறினார்.  

யூ்தப் வ்பண்மணி அகைத்்த விருந்துககு 
வசன்றக்த ஒரு நல்லிைக்க வசயலா்க 
ெஸரத் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் சு்தந்திர 
தினத்க்த வ்காண்்டாடுெக்த இ்தனு்டன் 
எப்்படி ஒப்பிடுெது?

குகரஷி்களின் ஏ்க வ்தய்ெ ெழி்பாடும் 
ரஸூலுல்லாஹ் பிரசாரம் வசய்்த ஏ்கத்துெமும் 
ஒன்றுகவ்கான்று பநவரதிரானது. மனி்த 
பநயப் ்பண்பு்களு்டன் இைஙகி ந்டந்்த 
ப்பாதும், வ்காள்க்க ரீதியா்க நபி்களார் 
குப்ரியத்து்டன் எந்்த விடடுகவ்காடுப்பும் 
வசய்யவில்கல. 

இஸ்லாமிய ெரம்பு்ககள மீறாமல் சு்தந்திர 
வ்காண்்டாட்டங்களில் ஈடு்ப்ட முடியும் என்று 
ெஸரத் கூறுெதும் இடிக்கபெ வசய்கிறது.
உருெப் ்ப்டங்ககள ்காடசிப்்படுத்்த முடியாது 
என்று இஸ்லாம் கூறும் பெகளயில் ப்தசிய 

வ்காடி்ககள மஸ்ஜிது்களில் ஏறறுெது 
(வீடு்களில் கூ்ட இவொறு வசய்ய மாடப்டாம்), 
ப்பண்டு ொத்தியங்கள் இகசக்கப்்படும் 
நி்கழ்வு்களில் ்பஙப்கற்பது, ப்தசிய கீ்தம் 
இகசக்கப்்படும்ப்பாது எழுந்து நிற்பது  
இஸ்லாமிய ெரம்பு்ககள மீறுெ்தா்கா்தா 
என்்பது குறித்து எம்தருகம உலமாக்கள் 
விளக்கம் ்தர பெண்டும். அத்து்டன் அந்்த 
கீ்தத்தில் வசால்லப்்படும் "நம்தகல நின்தடி 
பமல் கெத்ப்தாபம" என்ற ெரி்கள் ஷிர்க 
இல்கல என்று சர்டிபிப்கட ்தர பெண்டும். 

இைங்க முடியா்த இந்்த வி்டயங்களில் 
இைக்கம் எப்்படி சாத்தியம்? 

சரி இக்தவயல்லாம் ஒரு புறம் கெப்ப்பாம். 
உண்கமயில் நாம் சு்தந்திர ்காறகற 
சுொசிககிபறாமா? உறஙகி எழுந்்தால் 
ஏப்தாவொரு ஊரில் எமது ்கக்ட எரிந்்தது 
என்ற வசய்தி ெருகிறது.  நல்லிைக்கத்க்த 
்காப்்ப்தற்கா்க  எரித்்தெகன விடடுவிடடு 
மின்வனாழுகக்க ்காரைம் ்காடடுகிபறாம். 
எவெளவு அடித்்தாலும் அைாமல் அந்்த 
நல்லிைக ்க த்க்த வமயின்வ்டயின் 
்பண்ணுகிபறாம்.

நமது ்காலடி்படும் ்கற்களுகவ்கல்லாம் 
புனி்தத்்தன்கம ெந்துவிடுகிறது.  அ்தறகு 
நன்றிக்க்டனா்க விளக்கமறியல், ்தடுத்து 
கெப்பு, விசாரகை. 

வ்காழும்க்ப அண்டிய கிரி்பத்வ்காக்டயில் 
ஒரு முஸ்லிம் கூ்ட ்கக்ட திறக்க 
முடியா்த அளவு எமககு சு்தந்திரம் 
அளிக்கப்்படடிருககிறது. மீறி திறந்்தால் 
மின்சாரத்துகப்க வ்பாறுக்க முடியாமல் 
ப்பாய்விடும்.  

முறறும் துறந்்த்தா்க கூறிகவ்காள்கிறெர்்கள் 
நமது வ்பண்்கள் திறந்து ்காடடி ஆக்ட அணிய 
பெண்டும் என்று  நிர்ப்்பந்திககிறார்்கள். எமது 
விருப்்பப்்படி ஆக்ட அணியும்  சு்தந்திரம் 
சூகறயா்டப்்படுகிறது.

அரச துகற பெகலொய்ப்பு்கள் எமது 
விகி்தாசாரத்திறகு ஏற்ப  ்தரப்்படுகிற்தா? 
மூன்று பிள்கள்களுககு பமல் வ்பறும் 
எமது ்தாய்மார்்கள் அரச ஆஸ்்பத்திரி்களில் 

ந்டத்்தப்்படும் வி்தம் சு்தந்திரத்தின் 
அக்டயாளமா? 

எமது மக்களின் குரல்ெகள வநரிக்கப்்படடு 
உரிகம்கள் மறுக்கப்்படடு உைர்வு்கள் 
்காயப்்படுத்்தப்்படடு ெரும் நிகலயில் 
சு்தந்திரத்க்த வ்காண்்டா்ட வசால்ெது என்ன 
நியாயம்? 

நமக்கான சு்தந்திரம்்தான் இப்்படி இருககிறது. 
நாடடில் உள்ள ஏகனபயாரின் சு்தந்திரம்...?
இந்தியாகெப் ப்பால் இரத்்தம் சிந்திப் 
ப்பாராடிப் வ்பறற்தல்ல நமது சு்தந்திரம்.  
வெள்களக்காரன் சப்்பாத்க்தபய ்கைறறி 
எறிந்து வசன்றப்பாது ்காலில் இருந்்த 
வசாகஸ் என்ன வெயாருககு என்று வீசிச் 
வசன்றானாம். ( சப்்பாத்து இந்தியா. வசாகஸ் 
இலஙக்க).

பிரிட்டன் எம் நாடக்ட எம்மி்டம் 
க்கயளித்்தப்பாது அந்நிய வசலாெணி 
சா்த்கமான நிலுகெயா்க இருந்்தது. 
தி க ற ப ச ரி  நி ர ம் பி  இ ரு ந் ்த து .  
இறககுமதிகயவி்ட ஏறறுமதியால் கிக்டத்்த 
ெருொய் அதி்கம்.  வெள்களக்காரன்  
சுரண்டி சுருடடினாலும் நாடடின் மீது 
்க்டன் ்பளுகெ சுமத்திச் வசல்லவில்கல. 
வசாந்்தக ்காலில் நிறகுமளவுககு எம்கம 
்தயார்்படுத்திபய வசன்றான்.

அெனது ப்தகெக்கா்க அகமத்்தாலும் 
நாடடிறகு வீதி்கள், ்பாலங்கள், விமான 
நிகலயம், ரயில் ்பாக்த, துகறமு்கம் 
உள்ளிட்ட முககியமான உட்கட்டகமப்புக்கள் 
கிக்டத்்தன. சு்கா்தார, மருத்துெ  ெசதி்கள் 
ெளர்ச்சியுறறன. 

Name : K. Vipushantha Kaanthan
Age  : 12 
School : Bt/ St Micahel’s College Batticaloa 
Address :  11, Mamangam kovil Road, 
  Batticaloa.
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வ்பயர் : பு. மிதுஸ் 
பிறந்்த தி்கதி : 2003.01.21                                                                                                        
்பா்டசாகல : மட / புனி்த மிகப்கல் ்கல்லூரி ப்தசிய ்பா்டசாகல 
விலாசம் : 47, பமல்மாடித் வ்தரு, மட்டக்களப்பு.

வ்பயர் : ஜனிஷ்கா புஷ்பரா்கென் 
பிறந்்த தி்கதி :    01.06.2010
்பா்டசாகல : மட / வின்சன்ற ம்களிர் உயர் ்தர ப்தசிய ்பா்டசாகல  
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பின்னுககுச் வசல்ொர்.  அ்தன் பின் 
மீண்டும் பசெகல வநருஙகுொர் பின் 
பின் வசல்ொர். இப்்படிச்  சில ப்பாககு்கள் 
்காடடிய பின் ஒரு ்கட்டத்தில் ப்காழிகயப் 
்ப்டார் எனப் ்பறித்து  ஒரு க்கயால் அ்தன்  
்தகலகயயும் மறுக்கயால்  அ்தன் அ்தன் 
இரு ்கால்்ககளயும்  நீடடிப் பிடித்்த்படி  
்பலிவ்காள்ளப்ப்பாகும்  அ்தகன  உறறு  
உறறுப்  ்பார்த்்த்படி  ஆடி   ஒரு ்கட்டத்தில்  
அச்பசெலின்   ்கழுத்க்த ்தன் ொயினாற 
்கடித்்த்படி ஆட்டத்தின் ்தன்கமகய 
மாறறுொர்.

ப்தகிடு திந்்தத் ப்தகிடு  கிடு  கிடு ப்தகிடு

ப்தகிடு திந்்தத் ப்தகிடு  கிடு  கிடு  ப்தகிடு

என்ற வசாற்கடடு்கள் ்தவிலில் ஒருெரால் 
ொசிக்கப்்ப்ட அ்தறகுத்்த்க ்கால்்ககள 
மாறி மாறி கெத்துக ொயிற வ்கௌவிய 
பசெலு்டன் ப்காயிகலச் சுறறி ஆடிச் 
வ ச ல் ெ ா ர். இ த் ்த வி ல்  ெ ாசி ப் ்ப ெ ர்  
ஆடிவசல்்பெகரப்  பின் வ்தா்டர்ந்து அெர் 
ஆட்டத்திறகுத்்த்க  ்பகற ொசித்்த்படி பின் 
வ்தா்டர்ொர். மக்கள் பின் வ்தா்டரமாட்டார்.  
பசெற்பலிவ்காண்்ட   வ்தய்ெக்காரர் 
ப்காவிகலச் சுறறி   ஆடி   ்பலிவ்காண்்ட  
்பகைய  இ்டத்திறகு ெரும்ெகர  
அகமதியா்க  அெர் ெரவு பநாககிக  
மக்கள் ்காத்திருப்்பர்.

ஒரு ெக்கயான உைர்வு  நிகல அஙகு  
நிலவும்.

மயான  அகமதி  ப்காவில் வெளிகய 
நி க ற ந் தி ரு க கு ம்.  அ க ம தி க ய க 
கிழித்துகவ்காண்டு  ்பகற ஒலி  
மாத்திரம் ப்கட்ட்படி  இருககும் 
ஆ டி ெ ரு ம்  வ ்த ய் ெ க ்க ா ர ரி ன்  
சிலம்வ்பாலி  இகைந்திகசத்்த்படி 
இருககும்ப்காயிகலச் சுறறி ஆடி 
ெந்்த அெர்  முன்னர்  ்தான் ்பலி 
எடுத்்த இ்டத்திறகு மீண்டும் ெந்்ததும் 
இறந்்த   பசெகல  எறிந்து விடுொர். 
்தயாரா்க மஞசள் ்தண்ணீர் நிரம்பிய  
கு்டங்களு்டன்  நிறகும்  ஊழியர்்கள் அெர் 
மீது கு்டம் கு்டமா்கத் ்தண்ணீர்  ஊறறுெர். 
்தண்ணீகர நன்றா்க அனு்பவிககும்   
வ்தய்ெக்காரர்   ்தகலயிகன உசுப்பி  
்தண்ணிகரப்ப்பாககிய பின் மீண்டும் 
ப்காயிலின் மூல  ஸ்்தானத்திறகுச்  
வசன்று விடுொர். ்தான் ்பலி வ்காண்்ட 
முகறகய  திருப்திகய  அெர் 
வசன்று மூல ஸ்்தானத்தில் சிகல 
ெடிவிலமர்ந்திருககும்  நரசிங்க  
கெரெருககு உகரக்க பெண்டுமாம்.

சுறறியிருந்்த மக்கள் அகமதியு்டன் 
்பார்த்திருக்க பூச்கரும், வ்தய்ெக்காரனும் 
்பாத்திரம் ்தாங்க ்தவில்்காரன் பின்னால் 
அடித்துக வ்காண்டு வசல்ல ப்காயில் 
வெளிபய அரங்கா்கக வ்காண்டு 
நக்டவ்பறும் இப்வ்பரும் ்காடசிகயப் 
்பார்கக்கயில் பிற ம்தக்காரர் ஒருெருககு 
புரா்தன நா்ட்கம் ்பார்ககும் நிகனபெ எழும்.

( வ்தா்டரும்)

\h[Qø\&  ]»®¤ø\²®  
£øÓ°ø\²® 
EkUQø\²®. 

A®©øÚUPõ´  Cø\²®

¤µa]øÚPÐUS uØöPõø» J¸ wºÁÀ»

njhlHr;rp... njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... njhlHr;rp... 

உந்து்தலா்க இருககும். சிலர் ்தறவ்காகல 
வசய்து வ்காள்ளும் எண்ைத்தில் இருக்கக 
கூடும் அந்்த இறுதி நிமி்டத்தில் உங்கள் 
நடபு அெர்்களின் உயிகர ்காப்்பாறறக 
கூடும்.

கிராமங்களில் அபிவிருத்தி நிறுெனங்கள் 
மறறும் மா்தர் சங்கம் ப்பான்ற அகமப்பு்கள் 
மக்களிக்டபய ்தறவ்காகல சம்மந்்தமான 
விழிப்புைர்வு நி்கழ்வு்ககள ந்டத்்த 
பெண்டும். பிரச்சிகன்ககள க்கயாளும் 
ெழி்கள் ்பறறி ப்பச பெண்டும். 
்பா்டசாகல்களில் மாைெர்்களிக்டபய 
விழிப்புைர்வு ்கருத்்தரஙகு்ககள ந்டத்்த 
பெண்டும். 
்பரீடகச ப்தால்வி்கள் மறறும் ்கா்தல் 
பிரச்சிகன்கள் ்பறறி மாைெர்்களுககு 
்தகுந்்த அறிவுகர்ககள ெைங்க பெண்டும். 
இகெ்களுககு தீர்வு ்தறவ்காகல 
அல்ல என்்பக்த மாைெர்்களிக்டபய 
வ்தளிவு்படுத்்த பெண்டும். 
அத்து்டன் மாைெர்்களின் ொழ்கக்கயில் 
ஆசிரியர்்களின் ்பஙகு அதி்கம் ஆ்கபெ 
ஆசிரியர்்கள் ்பரீடகசயில் பின்னக்டகெ 
பநாககும் மாைெர்்களுககு சா்த்கமான 
அறிவுகர்ககள ெைங்க பெண்டும். 
ம ா ை ெ ர் ்க க ள  ஒ ரு ெ ரு ்ட ன் 
இன்வனாருெகர ஒப்பிடடு ப்பசுெக்த 
்தவிர்க்க பெண்டும். நான் எல்லா 
ஆசிரியர்்ககளயும் குறிப்பி்டவில்கல. 
ஒரு சில ஆசிரியர்்களின் இது ப்பான்ற 

வ்பாறுப்்பறற வசயல்்களால் சில 
மாைெர்்கள் ்தறவ்காகல வசய்து 
வ்காண்்ட வசய்தி்ககள நாம் ப்கள்விப்்படடு 
்தாபன இருககின்பறாம்.

்தறவ்காகல சம்மந்்தமா்க அதி்கம் 
ப ்ப ச ா தீ ர் ்க ள் .  ்த ற வ ்க ா க ல 
வ ச ய் து  வ ்க ா ண் ்ட ெ ர் ்க ளு க ்க ா ்க 
அனு்தா்பப்்ப்டாதீர்்கள் அது இன்வனாரு 
்தறவ்காகலககு தூண்டுப்காலா்க 
இரு ககும்.  ்தறவ்காகல வசய்து 
வ்காண்்டெர்்கள் அனு்தா்பத்திறகு 
உரியெர்்க ள் அல் ல தூறறப்்ப்ட 
ப ெ ண் டி ய ெ ர் ்க ள்  எ ன் ்ப க ்த 
வெளிப்்படுத்துங்கள். அபிவிருத்தி 
அக்டந்்த ெல்லரசு நாடு்களில் ்தறவ்காகல 
சம்்பெங்கள் நி்கழ்கின்றன. ஆனால் 
அஙகு ஊ்ட்கங்கள் அக்த ஒரு முககிய 
வசய்தியா்க வெளியிடுெதில்கல.  
ஏவனன்றால் அந்்த வசய்தி இன்வனாரு 
்தறவ்காகலககு தூண்டுப்காலாகி விடும் 
என்்ப்தால். 
நம்முக்டய நாடடிலும் ஊ்ட்கங்கள் இக்த 
்பறறி ்கருத்தில் வ்காள்ெது நல்லது. 
்தறவ்காகல ்பறறிய விழிப்புைர்கெ 
ஏற்படுத்தி விகலமதிப்்பறற மனி்த 
உயிகர ்காப்்பாறற பெண்டிய ்க்டகம நம் 
ஒவவொருெருககும் உள்ளது.

்கல்லடியில் உள்ள இராமகிருஸ்ை 
மிசனு்டன் வநருஙகிய வ்தா்டர்பு்ககள 
வ்காண்டிருந்்த இெர் கிரமங்களில் உள்ள 
மக்களுககு கசெசித்்தாந்்தத்திகன 
இலகுொன முகறயில் ்பாமர மக்களும் 
அறிெ்தற்கா்க ்கடின முயறசி்ககள 
எ டுத் தி ரு ந் ்த ா ர் .  மி ்க மு க கி ய ம ா்க 
மிஷனில் உள்ள துறவி்ககள அiகைத்து 
கிராமங்கள் ப்தாறும் கசெசித்்தாந்்த 
வசாறவ்பாழிவு்ககள ந்டாத்தி புரிய 
கெத்்தார்.

இக்காலங்களில் இெரால் புரியப்்பட்ட 
ப ச க ெ ்க ளி ல்  மு க கி ய ம ா்க  ஓ ர் 
இந்துொனெகன அக்டயாளப்்படுத்தும் 
'தீடகச' எனும்  கசெர்்களுககு உரிய 
அஙகீ்காரத்க்த ெைஙகும்  தீடகச ெைஙகும் 
நி்கழ்வு்ககள குருொன துறவி்களின் 
முழுப்்பஙகு்டன் ந்டாத்்தப்்பட்டது.

இவொறா்க ்தான் ொழ்ந்்த ்காலங்களில் 
இகசக்கா்கவும் சமூ்கத்திற்கா்கவும் சமய 
விழுமியங்களுக்கா்கவும் அரும்்பாடு 
்பட்ட இந்்த மனி்தனின் ஆழுகம்கள் 
்காலங்க்டந்து ொைககூடியகெ.

்காலத்துககுள் ்தமககு சுடடிக்கா்டப்்படடுள்ள 
குகற்பாடு்ககள நிெர்த்தி வசய்யாது 
்தமது வசயற்பாடு்ககள பமறவ்காண்்டால் 
மாந்கர சக்பயின் ்கட்டகள சட்டத்திறகு 
அகமய குறித்்த ்தனியார் ்கல்வி 
நிகலயங்களின் அனுமதி ரத்்தாகும் 
எனவும் அெர் வ்தரிவித்்தார்.

்த னி ய ா ர்  ்க ல் வி க கூ ்ட ங ்க ளி ல் 
இருக்கககூடிய ெசதி்கள், ்பாது்காப்புக்கள் 
மறறும் சு்கா்தாரம் குறித்து மாைெர்்களின் 
வ ்ப ற ப ற ா ரு ம்  அ க ்க க ற ய ற று க 
்காைப்்படுெ்தா்கவும் அெர் ெருத்்தம் 
வ்தரிவித்்தார்.

எந்்தவி்தமான ெசதி்களும் அறற ்த்கரக 
வ்காட்டக்க்களில் ்பல இ்டங்களில் 
பிள்கள்கள் ஆடு, மாடு்கள் ப்பால 
அக்டக்கப்்படுெது குறித்து வ்பறபறாரும் 
அக்ககற இல்லாது இருப்்பது குறித்து 
்பலரும் விசனம் வ்தரிவித்துள்ளனர்.

உ ண் க ம யி ல்  அ ங கு  ்த ம து 
மாைெர்்களுககு கிக்டக்கககூடிய 
ெசதி்கள் ்பறறி வ்பறபறார் அக்ககற 
்காட்ட பெண்டும் என்றும் குரல்்கள் 
எழுந்துள்ளன.

இச் பசா்தகன ந்டெடிகக்கயில் மாந்கர 
மு்தல்ெர் தியா்கராஜா சரெை்பென், 
மாந்கர ஆகையாளர் ப்க. சித்திரபெல், 
மாந்கர வ்பாதுச்சு்கா்தார ்பரிபசா்த்கர்்கள், 
மாந்கர சக்பயின் சு்கா்தார நிகலயியல் 
குழுவின் ்தகலெர் இரா.அபசாக, மாந்கர 
சக்ப உத்திபயா்கத்்தர்்கள்  மறறும் 
வ்பாலிஸ் உத் திபயா்க த் ்தர்்களும் 
ஈடு்பட்டனர்.
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ந்டத்துகிறது. ஊர்்கள் ப்தாறும் வசன்று 
பிரச்சகன்ககள அறிகிறது.

அரங்கத்தில் எனககுப் பிடி்தெறறுள் 
ஒன்று அ்தன் நி்தானம். 

வமாத்்தத்தில் மட்டக்களப்பில் ொசிப்ப்பார், 
ப்கடப்பார்,   ்பார்ப்ப்பார்  மனதில் ஒரு 
அகசகெ ஏற்படுத்துகிறது அரங்கம். 

 ்காறறு வீசத்வ்தா்டஙகினால் அகசயா்த 
மரங்களும் அகசயத் வ்தா்டஙகும். அரங்கம் 
எனும் ்காறறு வீச  ஆரம்பித்துவிட்டது.

அரங்கத்தின் 50 இ்தழ்்கள் ெந்து 
விட்டனொ? இ்தன் மு்தல் இ்தகை 
வ ெ ளி யி ட டு  உ க ர ய ா ற றி ய க ம 
பநறறுப்ப்பால இருககிறது

ெசதி்ககளத் துறந்து பிறந்்த்கத்தில்  
ஏப்தனும் வசய்ய  பெண்டும்  என்ற  
எண்ைத்து்டன் இஙகு ெந்்த சீெ்ககனயும் 
அெரது உள்நின்றியககும் சகதியான 
அெரது மகனவிகயயும் அெருககுத் 
துகையா்க இருககும் இகள்ர் 
குழுகெயும் மனமார ொழ்த்துபொம். 
அெர்்கள் அயரா்த உகைப்பிகன நாம் 
அறிபொம்.  

உகைப்பில் ொரா உயர்வு்கள் உண்ப்டா?

்பார்த்துகவ்காண்டிருக்க 100 ஆெது இ்தழும் 
ெந்து விடும்.  அ்தறகுள் மட்டக்களப்பு  
சம்்பந்்தமான  ்பலவி்டயங்கள் ப்பசப்்படடும் 
இருககும். 

சு்தந் திரத் திறகுப் பின் இத் ்த க ன 
்காலமாகியும் ரயில் ்பாக்த ஒரு 
மில்லி மீட்டராெது நீட்டப்்ப்டவில்கல. 
நமது ஆடசியாளர்்களால் ்கட்டப்்பட்ட 
துகறமு்கத்தின் லடசைம் வசால்லித் வ்தரிய 
பெண்டியதில்கல. 

அந்நிய வசலாெணி ்தாெணி நழுவிய 
வ்பண்ைா்க கூனிக குறுகிப் ப்பாயுள்ளது.  
லிிஃப்டில் வசன்றால்கூ்ட ரூ்பாயால்   
வநருங்க முடியா்த நிகலயில் உள்ளது 
வ்டாலர். வெளிநாடடுக ்க்டன்்கள் ்தகலயின் 
மீது ஏறறப்்பட்ட மகலயா்க இருககிறது. நாம் 
மடடுமல்ல இனிெரும் ்பல ்தகலமுகற்களும்  
இந்்த ்பாரத்க்த சுமந்ப்த ஆ்க பெண்டும். 

இந்்த ்க்டன்்களால் வமல்ல வமல்ல 
சீ ன ர் ்க ளி ன்  வ ்க ா த் ்த டி க ம ்க ள ா ்க 
ம ா றி  ெ ரு கி ப ற ா ம் .  அ ங ப ்க ா ல ா 
அக்டந்்த  அலஙப்காலம் இலஙக்கககு 
ஏற்படுெ்தறகு வெகுநாட்களா்காது. 
சு்தந் திரத்க்த வ்காண்்டாடுெ்தா்க க 
கூறிகவ்காண்டு அ்தகன உண்கமயில் 
அ்டகு கெத்து ெருகிபறாம்.  வீதிக 
்கட்டகமப்பு்கள் விரிெக்டந்து அபிவிருத்தி 
வசயற்பாடு்கள் முன்வனடுக்கப்்படுெ்தா்க 
பீத்திகவ்காண்்டாலும் வ்பாருளா்தாரம் 
ெளரவில்கல. ொழ்கக்கச் வசலவு 
அதி்கரிப்்பால் சாமான்யர்்களின் விழி 
பிதுஙகுெப்த இ்தறகு சாடசி.  சு்தந்திரத்க்த 
வ்காண்்டாடும ளவு இஙகு மக ்க ள் 
அ்தனால் ்பலன் வ்பறவில்கல.  ்தந்திரம் 
மிக்க ஒரு கூட்டத்திறப்க சு்தந்திரம் 
சுந்்தரமா்க இருககிறது. மறறும்்படி சனபமா 
அந்்தரப்்படுகிறது.    ஊைல், பமாசடி அறற 
ஆடசியும் சாமான்யர்்களின் ொழ்கக்கத்்தர 
உயர்வும் சட்டப் ்பாது்காப்பும்  உண்கமயா்க 
ஒடடுவமாத்்த இலஙக்கயர்்களுககும் 
்பார்படசமின்றி கிக்டககும்ப்பாப்த  சு்தந்திரம் 
என்ற வசால்லுககு அர்த்்தம் உண்டு.
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