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(காரைதீவு நிருபர் சகா)
‘பபாத்துவில் கனகர் கிைாம தமிழமககளின் 
க ா ணி க ள்  ப த ா ட ர் ப ா ன  ச க ல 
அறிகரககளும் அம்பாரை மாவடட 
அைசாஙக அதிபருடாக ஜனாதிபதி 
பசயலணிககுழுவிற்கு (PRESIDENT TASK 
FORCE) அனுப்பி ரவககப்படடுள்்ளது. 
குழுவின் அனுமதி கிரடத்ததும் 
அந த மககளு ககான காணிகள் 
பகிர்நதளிககப்படும்.’

இவவாறு பபாத்துவில் பிைததசச் 
பசயலா்ளர் எம்.எ.சி.அப்துல் நசீர் 
பதரிவித்தார்.

கடநத 180நாடக்ளாகப் தபாைாடடத்தி 
லீடுபடடுவரும் பபாத்துவில் 60ஆம் 
கடரட கனகர்கிைாம தமிழமககளின் 
காணிபகிர்ந தளிப்பு பதாடர்பாக 
பசய்தியா்ளர் சகா பிைததச பசயலா்ளரிடம் 
தகடடதபாதத அவர் தமற்கணடவாறு 
பதிலளித்தார்.

180நாடக்ளாக தபாைாடிவரும் அநதக 

பகாடடிலில் இருநது பதாடர்புபகாணடு 
தகடடதபாது  பிைததசபசயலா்ளர் நசீர் 
பதரிவித்த சாதகமான பதில் அநத 
மககளுககு மிகவும் மகிழச்சிரய 
ஏற்படுத்தியுள்்ளது.

ம னி த  அ பி வி ரு த் தி த்  த ா ப ன 
கி ழ க கு ம ாக ா ண  இ ர ண ப் ப ா ்ள ர் 
பபான்ரனயா ஸ்ரீகாநத் முன்னிரலயில் 
இத்பதாடர்பாடல் இடம்பபற்றிருநதது. 
அவவமயம் பிைததசபசயலா்ளர் நசீர் 
தமலும் கூறுரகயில்:

‘கு றி த் த  ம க க ளி ன்  க ா ணி க ள் 
ப த ா ட ர் ப ாக  அ வ ர்க ளி ட மி ரு ந து 
பபற்ை ஆவணஙகர்ளகபகாணடு 
தநர்முகப்பரீடரசகர்ள நடாத்திதனாம். 
அதில் 202 குடும்பஙகள் மடடில் 
பதரிவாகியுள்்ளனர்.

குறிப்பாக ஏலதவ வீடரமப்புத்திடடத்தில் 
வ சி த் த  3 0 கு டு ம் ப ங க ளு க கு 
ததசியவீடரமப்பு அதிகாைசரபயூடாக 
வீ ட ர ம ப் பு த் தி ட ட ப ம ா ன் ர ை 
ஏற்படுத்திகபகாடுககும் திடடமுள்்ளது.

இ ன் னு ம்  6 2 கு டு ம் ப ங க ள் 
உ ரி ய  ஆ வ ண ங க ளு ட ன் 
வி ண ண ப் பி த் து ள் ்ள த ன ா ல் 
அவர்களும் பதரிவாகியுள்்ளனர். 
இரதவிட சத்தியககடதாசி மூலம் 
ஏற்றுகபகாள்்ளதகக குரைநத படச 

--- அமிர்தஸன் ---

தபாரின் தபாதும் அதன் பின்னைான 
காலத்திலும் பகால்லப்படட, கடத்திச் 
பசல்லப்படடு காணாமல் ஆககப்படட 
தமிழ ஊடகவியலா்ளர்களுககு நஷடஈடு 
வழஙகுவரத விட அவர்களுககு 
நீதி கிரடகக தவணடும் என்பதத 
பாதிககப்படடவர்களின் எதிர்ப்பார்ப்பு என 
தமிழ ஊடகவியலா்ளர்கள் கூறியுள்்ளனர்.

அைசாஙகம் வழஙகவுள்்ள நஷடஈடடினால் 
விசாைரணகளுககு எநதப் பாதிப்பும் 
ஏற்படாது எனவும் நஷடஈடு என்பது 
பாதிககப்படட ஊடகவியலா்ளர்ளின் 
குடும்பஙகளுககு ஓர் இரடககால 

வஙகக கடலினதும், 
பூமித்தாயினதும் பூைண 
ஆசியுடன் பநல் வ்ளமும்,

நிவாைணம் மாத்திைதம என்பரத 
அைசாஙகம் ஒப்புக பகாள்்ள தவணடும் 
எனவும் தமிழ ஊடகவியலா்ளர்கள் 
தவணடுதகாள் விடுத்துள்்ளனர்.

அத்துடன் நஷடஈடடுககான விணணப்பப் 
படிவஙகர்ள எநதபவாரு பபாலிஸ் 
நிரலயத்திற்கும் பசன்று பாதிககப்படட 
பசய்தியா்ளர்களின் உைவினர்கள் 
பபற்றுகபகாள்்ளமாடடார்கள் என்றும் 
த வ ண டு ம ா ன ா ல்  வி ண ண ப் ப ப் 
படிவஙகர்ள ஊடக அரமப்புகளின் 
மூலமாக விநிதயாகித்து பூர்த்தி பசய்து 
அதரன மாவடட பசயலகத்தில் 
ஒப்பரடகக முடியும் என்றும் அதற்கும் 
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(காரைதீவு  நிருபர் சகா)

காரைதீவு பதன்தகாடியில் அமர்நது 
அ ரு ள் ப ா லி த் து க ப க ா ண டி ரு க கு ம் 
ஆதிசிவன் ஆலயத்தின் வருடாநத 
அலஙகாை உற்சவம் ஆைம்பமாகி சிைப்பாக 
நரடபபற்றுவருகிைது.

கடநத 9ஆம் திகதி பகாடிதயற்ைத்துடன் 
ஆைம்பித்த இவ அலஙகாை உற்சவம் 
தினப்பூரஜ திருவிழாவுடன் எதிர்வரும் 
20ஆம் திகதி தீர்த்ததாற்சவத்துடன் 
நிரைவரடயுபமன ஆலயத்தின் புதிய 
தரலவர் பச.புவதனநதிைன் பதரிவித்தார்.

அலஙகாை உற்சவத்திற்காக ஆலயமும் 
ஆலய வ்ளாகமும் அலஙகரிககப்படடுள்்ளன. 
தினமும் இைவுப்பூரஜ திருவிழாககளுககு 
பபருநபதாரகயான பகதர்கள் பசன்று 
வ ழி ப டு கி ன் ை ன ர் .  இ த த த வ ர ்ள 
1 5 வ ரு ட ங க ளு க கு ப் பி ை கு  பு தி த ாக 
பதரிவான நிருவாகசரபயில் தரலவைாக 
ப ச. பு வ த ன ந தி ைன்  ப ச ய ல ா்ள ை ாக 
த .ப ச ல் ல த் து ர ை  ப ப ாரு ்ள ா்ள ை ாக 
சீ.துரைைாசா உபதரலவைாக பத.ததவசுதன் 
உபபசயலா்ளைாக தக .தலாகநாதன் 
நி ரு வ ா க ச ர ப  உ று ப் பி ன ர் க ்ள ா க 
தக.மதியழகன் மு.வடிதவல் த.கிருபைாஜா 
சி.நீதன் பஜ.தனுஸ்காநத் தக.தயாபைன் 
ஆகிதயார் பதரிவாகியிருநதனர்.

மடடகக்ளப்பில் 16 வயது பாடசாரல 
மாணவன் ஒருவரை கஞசாவுடன் 
பசவவாய்ககிழரம (12) பிற்பகல் பாடசாரல 
ஒன்றின் முன்பாக ரவத்து ரகது 
பசய்யப்படடுள்்ளதுடன் அவரிமிருநது ஒரு 
மில்லிககிைாம் கஞசா மீடகப்படடுள்்ளதாக 
ம ட டு  த ர ல ர ம ய க  ப ப ா லி ச ா ர் 
பதரிவித்தனர்.

மாவடட புலனாய்வு பிரிவு பபாலிசாருககு 
கிரடத்த தகவல் ஒன்றிரனயடுத்து சம்பவ 
தினமான இன்று பிற்பகல் 2 மணிய்ளவில் 
புலனாய்வு பிரிவு பபாலிசார் நகர்ப் 
பகுதியில்  உள்்ள பிைபல பாடசாரல ஒன்றில் 
கல்வி கற்று வரும் குறித்த மாணவரன 
ரகது பசய்ததுடன் அவரிமிருநது ஒரு 
மில்லிககிைாம் கஞசாரவ மீடடுள்்ளனர்.

மாமாஙக பிைததசத்ரதச் தசர்நத குறித்த 
மாணவன் இநத வருடம் டிசம்பர் மாதம் 
கா.பபா.த. சாதாைணதைப் பரீடரசககு 
ததாற்ைவுள்்ளதாகவும். அவருரடய வீடடிற்கு 
அருகில் கஞசா வியாபாரி ஒருவரிடம் 
இருநது கஞசாரவ பபற்று பாடசாரலயில் 
கல்வி கற்றுவரும் தனது பாடசாரல 
நணபர்களுககு வியாபாைம் பசய்து 
வநதுள்்ளதாகவும். சுமார் பத்துககு தமற்படட 
மாணவர்கள் கஞசா பாவித்து வருவதாகவும். 
அவவாதை அன்ரைய தினமும்  கஞகாரவ 
பாடசாரலககு எடுத்து வநதுள்்ளதாகவும். 
பபாலிசாரின் ஆைம்ப விசாைரணயில் 
பதரியவநதுள்்ளது 

இதில் ரகது பசய்யப்படட மாணவரன 
நீதிமன்றில் ஆர்படுத்த நடவடிகரக 
எ டுக க ப் ப ட டு ள் ்ளத ாக  ப ப ாலி ச ா ர் 
பதரிவித்தனர்.  

1990களில் ஏற்படட யுத்த சூழல் 
காைணமாக பாதிககப்படட பவலிககநரத 
மாககூப்ப பவள்ளிமரலப் பிள்ர்ளயார் 
ஆ ல ய த் தி ர ன  பு ன ை ர ம க கு ம் 
ந டவ டி க ர க க ள்  கு றி த் த  தி ட ட 
அறிகரககர்ளத் சமர்ப்பிககும்படி  
பபாலநறுரவ மாவடட அைசாஙக 
அதிபர்,  மடடகக்ளப்பு மாவடட அைசாஙக 
அதிபரைக தகடடுள்்ளார்.

மடடகக்ளப்பு மாவடட உதவி மாவடடச் 
ப ச ய ல ா ்ள ர்  ஆ . ந த வ ஸ் வ ை ன் 
த ர ல ர ம யி ல ா ன  கு ழு வி ன ர் 
பபாலநறுரவ மாவடட அைசாஙக 
அதிபரை இவ ஆலயத்தின் புனைரமப்புத் 
பதாடர்பில் சநதித்துக கலநதுரையாடிய 
தபாதத இவவாறு தகடடுள்்ளார்.

இநத விஜயத்தின் தபாது, உதவி 
மாவடடச் பசயலா்ளர், மடடகக்ளப்பு 
மாவடட இநது கலாசாை உத்திதயாகத்தர் 
தக.குணநாயகம், ைமண மகரிசி அைப்பணி 
மன்ைத்தின் இலஙரகககிர்ளத் தரலவர் 
எம்.பசல்லத்துரை உள்ளிடதடாரும் 
இரணநதிருநதனர்.

இதன்தபாது, பபாலநறுரவ மாவடட 
அைசாஙக அதிபர், மகாவலி அதிகாை 
சரப பிைாநதியப் பணிப்பா்ளர், காணி 
பசயற்திடட முகாரமயா்ளர், பவலிகநரத 
பிைததச பசயலா்ளர் உள்ளிடதடாரையும் 
சநதித்துக கலநதுரையாடியதுடன், 
தநைடியாக மாககூப்ப பவள்ளிமரலப் 
பிள்ர்ளயார் ஆலயம், தம்கஙகடரவ 
யாத்திரிகர் மடம் உள்ளிடட இடஙகளுககும் 
பசன்று பார்ரவயிடடனர்.

மாககூப்ப பவள்ளிமரலப்பிள்ர்ளயார் 
ஆலயம் தற்தபாது தகாைர்ளப்பற்று 
பதற்கு பிைததச பசயலா்ளர் பிரிவின் 
ஊ த் து ச்  த ச ர ன  கி ை ா ம த் தி ல் 
தர்ககாலிகமாக பிைதிஸ்ரட பசய்யப்படடு 
இயஙகி வருகின்ைது.

விவசாயிகள் பநல் அறுவரடரய 
தனியாருககு விற்பரன பசய்து 
ந ஷ ட ம ர டவ த ர னத்  த வி ர்க கு ம் 
வரகயில்  மடடகக்ளப்பு மாவடடத்தில் 
158 மில்லியன் ரூபா நிதியில்  4000 
பமகரிக பதான் பநல் பகாள்வனவு 
பசய்யப்படவுள்்ளதாக மடடகக்ளப்பு 
மாவடட அைசாஙக அதிபர் மாணிககம் 
உதயகுமார் பதரிவித்தார்.

பபரும்தபாக அறுவரட நரடபபற்று 
வரும் நிரலயில். பநல் பகாள்வனவு 

மடடகக்ளப்பு கிைான் பிைததச பசயலா்ளர் 
பிரிவிற்குடபடட புணாரண தமற்கு 
முள்ளிவடடவான் பகுதி மககளினால் 
சடடவிதைாத மண அகழவுககு எதிர்ப்பு 
பதரிவித்து கடநத புதன்கிழரம (13) 
பிைததச மகக்ளால்  இைணடாவது 
தடரவயாகவும் கவனயீர்ப்பு தபாைாடடம் 
தமற்பகாள்்ளப்படடது.

கி ை ான்  பு லி ப ா ய் ந த க ல்  வீ தி யி ல் 
இருநது ஆைம்பிககப்படட கவனயீர்ப்பு 
தபாைாடடமானது ஊர்வலமாக கிைான் 
பிைததச பசயலகத்திரன பசன்ைரடநதது.

ஊர்வலத்தில் கலநத பகாணடவர்கள் 
தகாஷஙகர்ள எழுப்பியும் ரகயில் 
பதாரதகர்ள ஏநதியவாறும் கிைான் பிைததச 
பசயலகத்திரன பசன்ைரடநதனர்.

முள்ளிவடடவான் ஆற்றில்  சடடவிதைாமான 
முரையில் மண அகழவதால் விவசாய 
நிலஙகள் பாதிப்பரடவதுடன், வீதிகள் 
குன்றும் குழியுமாக தசதமரடநது 
காணப்படுவதாகவும் வீதி விபத்துககள் 
ஏற்படுவதாகவும் தூசு படிவதனால் குடிநீர் 
மாசுபடுவதாகவும் பதரிவித்து குறித்த 
தபாைாடடம் முன்பனடுககப்படடது. 

திருதகாணமரல மாவடடத்தில் மணல் 
அகழவிற்கு வழஙகப்படடுள்்ள அரனத்து 
அனுமதிப்பத் திைஙகளும் இைத் து 
பசய்யப்படுவதாக அறிவிககப்படடுள்்ளது. 

மறு அறிவித் தல் வரும் வரை 
அரனத்து அனுமதிப்பத்திைஙகள் 
இைத்து பசய்யப்படுவதாக புவிச் 
சரிதவியல் அ்ளரவ சுைஙகப் பணியகம் 
பதரிவித்துள்்ளது.

பாைம்பரியமாகப் பைாமரிககப்படட 
மாககுப்ப பவள்ளிமரலப்பிள்ர்ளயார் 
ஆலயத்திரன பசாநத இடத்தில் 
மீ்ளவும் இயஙகுவதற்குரிய புனைரமப்பு 
நடவடிகரகயின் முககியத்துவம் குறித்தும் 
மீ்ள இயஙகச் பசய்வது குறித்தும் 
1990களில் இப்பிைததசஙகளிலிருநது 
இடம்பபயர்நது தவறு பிைததசஙகளில் 
வாழநதுவரும் மககள், ஸ்ரீ ைமண 
ம க ரி சி  இ ல ங ர க க கி ர ்ள த் 
த ர ல வ ர்  எ ம் . ப ச ல் ல த் து ர ை 
பாைாளுமன்ை உறுப்பினர்க்ளான 
ஜீ.சிறிதநசன், தக.துரைபைடணசிஙகம் 
ம ற் று ம்  ம ட ட க க ்ள ப் பு  ம ாவ ட ட 
அைசாஙக அதிபர் மா.உதயகுமார் 
ஆகிதயாரிடம் தவணடுதகாள்கர்ள 
முன்ரவத்திருநதார்கள்.

யுத்த காலத்தில் இடம்பபயர்நத மககள் 
தஙக்ளது இருப்பிடஙகர்ள இழநது, 
பதாழில், பபாரு்ளாதாைஙகள் மற்றும் 
குடும்ப உறுப்பினர்களின் ததரவகர்ள 
நிiதவற்றிக பகாள்்ள முடியாதநிரலயில் 
வாழநது வருகின்ைனர்.

 இக குடும்பஙகளின் பிள்ர்ளகளின் 
க ல் வி யு ம்  மி க வு ம்  த ம ாச ம ாக ப் 
பாதிககப்படடுள்்ளது. இப்பிைததச மககர்ள 
விரைவில் மீ்ளககுடியமர்த்துவதற்கான 
நடவடிகரககள் தமற்பகாள்்ளப்பட 
தவணடும் என இடம்பபயர்நத மககள் 
தவணடுதகாள் விடுத்து வருகின்ைரமயும் 
குறிப்பிடத்தககது.

குறித்து விவசாயிகள் முரைப்பாடுகர்ள 
பவளியிடடு வருகின்ைரம குறித்து 
தகடடதபாதத அைசாஙக அதிபர் இவவாறு 
பதரிவித்தார்.

தமலும் பதரிவித்த அவர்,

‘வருடாநதம் தாமதமாக பநல் பகாள்வனவு 
ந ர டப ப று வ த ன ா ல்  அ று வ ர ட 
பசய்யப்படும் பநல்ரல தனியார் 
வியாபாரிககு குரைநத விரலயில் 
விற்பரன பசய்து வருவதனால் பபரும் 
நஷடத்ரத எதிர் பகாள்கின்ைனர். 
வி வ ச ா யி க ்ள ா ல்  ப ச ய் ய ப் ப ட ட 
முரைப்பாடடின் அடிப்பரடயில் அைசாஙக 
அதிபர் தமற்பகாணட நடவடிகரகயின் 
பயனாக இவவருடத்தில் அறுவரட 
ஆைம்பத்திதலதய விவசாயிகளிடமிருநது 
பநல் சநரதப்படுத்தும் சரபயினால் 
பகாள்வனவு ஆைம்பிககப்படடுள்்ளது.

ம ட ட க க ்ள ப் பு  ம ா வ ட ட த் தி ல் 
விவசாயிகள் வருடாநதம்  தாமதமான 
பநல் பகாள்வனவினால் ஏற்படும் 
நஷடத்ரதத் தவிர்ககும் வரகயில் 158 
மில்லியன் ரூபா நிதி திரைதசரியிடம் 
தகாைப்படடுள்்ளதுடன் ஒவபவாரு 
விவசாயியிடமிருநதும் 2000 கிதலா என்ை 
விகிதத்தில் 4000 பமகரிக பதான் பநல் 
பகாள்வனவு பசய்யப்படவுள்்ளது.

ம ா வ ட ட த் தி லு ள் ்ள  க ஜு வ த் ர த , 
முள்்ளாமுரன, மணல்பிடடி, கைடியனாறு, 
து ம் ப ங த க ணி , பு லி ப ா ய் ந த க ல் , 
தபாைதீவு ஆகிய இடஙகளிலுள்்ள 
ப ந ற்  க ்ள ஞ சி ய ச ா ர ல க ளி ல் 
இ க  ப க ா ள் வ ன வு க ள்  ப ந ல் 
சந ரதப்படுத் தும் சரபயினைால் 
நரடபபறும். நாடு 38 ரூபாவாகவும், 
சம்பா 41 ரூபாவாகவும் பகாள்வனவுகள் 
நரடபபறுகின்ைன. விவசாயிகள் 
பநல்ரலத் தூய்ரமயாகவும், ஈைப்பதன் 
14 வீதமாக இருககும் வரகயிலும் 
50 கிதலா பபாதிகளில் குறிப்பிடட 
க்ளஞசியசாரலகளுககு பகாணடு 
பசன்று விற்பரன பசய்யமுடியும்’ என்றும் 
அைசாஙக அதிபர் மாணிககம் உதயகுமார் 
பதரிவித்தார்.
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ஆசிரியர்கள் இருநதும் மாணவர்களுககு 
அவர்க்ளது தசரவரய சரியாக 
விநிதயாகிகக முடியாது இருககும் 
நிரலரம காைணமாக தான் தனது 
பதவிரயயும் துைககத் தயாைாக 
இருப்பதாக மடடகக்ளப்பு மாவடடத்துககு 
உடபடட கல்வி வலயம் ஒன்றின் 
பணிப்பா்ளர் எச்சரித்திருககிைார்.

க ல் கு ட ா  க ல் வி  வ ல ய த் தி ன் 
பணிப்பா்ளைான “தினகைன் ைவி”  
என்பவதை தனது முகநூலில் இவவாறு 
மனம் வருநதிக கூறியுள்்ளார்.

அணரமய ஆசிரியர் இடமாற்ைஙகர்ள 
யடுத்து மடடகக்ளப்பு மாவடடத்தில் 
சில இடஙகள், அ்ளவுககு அதிகமான 
ஆசிரியர்க்ளால் நிைம்ப, தவறு சில 
பின்தஙகிய இடஙகளில் ஆசிரியர்கத்ள 
இல்லாமல் மாணவர்கள் பவறுமதன 
வ கு ப் ப ர ை க ளி ல்  சு வ ர் க ர ்ள ப் 
பார்த்துகபகாணடிருககிைார்கள்.

இது குறித்து பலரும் பல விமர்சனஙகர்ள 
முன்ரவத்தும் இதுவரை சரியான 
மு ன் த னற் ை ங க ள்  ஏற் ப ட டத ாக த் 
பதரியவில்ரல.

ஆசிரியர் பற்ைாககுரை என்பது கடநத 
காலப்பிைச்சிரன. ஆனால், இன்று ஒரு 
சில வசதியான இடஙகளில் அ்ளவுககு 
அதிகமான ஆசிரியர்கள் இருகக, தவறு 
சில இடஙகளில் மாணவர்கள் “ஆசிரியர்” 
இல்லாமல் தவிககின்ைனர். இது ஒரு 
சமனற்ை ஆசிரியர் விநிதயாக விவகாைம்.

அதுவும் ஒரு வலயக கல்விப்பணிப்பா்ளதை, 

‘நிரலரம இவவ்ளவு தமாசம்’ என்று 
பகிைஙகமாக முகநூலில் பதிவிடும் 
அ்ளவுககு இது தபாயிருககிைது.
இ ந த  இ ட ம ா ற் ை ங க ளு க க ா ன 
உத்தைவுகள் பிைப்பிககப்படும்தபாது 
இநதப் பிைச்சிரனகள் எதரனயும் 
கல்வித்துரை அதிகாரிகள் கவனத்தில் 
எடுககவில்ரலயா என்பது இஙகு முககிய 
தகள்வி.

அதுவும் சில இடஙகளில் பபரும்ளவில் 
பவற்றிடஙகள் ஏற்படும்ளவுககு எப்படி 
இவர்கள் சமநிரல த்ளம்பிய ஒரு 
இடமாற்ை திடடத்ரத அமுலாககினார்கள்? 

அதற்கு பபாறுப்பு யார்? இைணடு 
மாதஙகள் ஆகியும் இநத சமநிரல சீர் 
பசய்யப்படவில்ரல.

மடடகக்ளப்பு கல்வி வலயத்துககுள் 
ஆைம்பக கல்வி ஆசிரியர்கள் 200 தபர் 
தமலதிகமாக இருகக, கல்குடா தபான்ை 
பின் தஙகிய வலயஙகள் பபரும் 
பிைச்சிரனயில் இருககின்ைன.

இநதப் பிைச்சிரனகளுககு பலதைப்பினர் 
மீதும் கல்வி வடடாை ஆதாைஙகள் 
குரைகூறுகின்ைன. ஒரு சில முககிய 
பாடஙகளுககு பவற்றிடஙகள் அதிகமாக 
இருப்பதாக தகள்வி வரும்தபாது, சில 
குறிப்பிடட பிைததசஙகர்ளச் தசர்நத 
ஆடகள் அதற்கு நியமிககப்படடதாகவும், 
ஆனால், அவர்கள் ஒரு குறித்த சில 
ஆணடுகளின் பின்னர் இடமாற்ைம் 
பபற்று தமது பகுதிகளுககுச் பசன்றுவிட, 
இநதப்பகுதிகளில் குறித்த பாடஙகளுககு 
மீணடும் கற்பிகக ஆளில்லா நிரல 
உருவாகின்ைதாம்.

இதரனவிட தவறு சிலர் கஷடப் 
பிைததசஙக்ளாக கூைப்படும் இடஙகளில், 
‘அது தமது பிைததசம்’ என்று கூறி, நியமனம் 
பபற்றுவிடடு, சில வருடஙகளின் பின்னர் 
நகைஙகர்ள தநாககி நகர்நதுவிடுவதால், 
இநதக கஷடப் பிைததசப் பிள்ர்ளகள் 
மீணடும் நிர்ககதியாக விடப்படுகின்ைனர்.

இப்படியாக பலவிதமான காைணஙகர்ள 
பாதிககப்படட வடடாைஙகள் கூறுகின்ைன. 
அைசியல் தரலயீடுகள், தவைான மருத்துவ 
அறிகரககள் தபான்ை பலவிதமான 
குரைபாடுகள் குறித்தும் அவர்கள் 
குற்ைஞசாடடுகிைார்கள்.

இவவ்ளவு பிைச்சிரனகள் இருநதும் 
இவற்ரை கணடும் காணாது இருநத 
உயர் அதிகாரிகளும் நிச்சயமாக இதற்கு 
பபாறுப்புக கூைதவணடும்.

ஒரு கல்வி வலயத்தில் ஆசிரியர்கத்ள 
இல்லாமல் மாணவர்கள் பரிதவிகக, 
த வறு ஒரு கல்வி வலயத் தில் 
ஆசிரியர்கள் அ்ளவுககு அதிகமாக 
இருககும் நிரலயில் தன்னால் ஒரு 
பணிப்பா்ளைாக தவரல பசய்வது 
முடியாதது என்கிைார் தினகைன் ைவி. வரும் 
மார்ச் மாதத்துககு முன்னதாக இநதப் 
பிைச்சிரனகள் தீர்ககப்படாவிடடால், 
தான் பபாறுப்பில் இருநது விலகப் 
தபாவதாக அவர் கூறுகிைார். சரி, இது 
கல்வித் திரணகக்ளத்துக குள்தலதய 
குழப்பத்ரத ஏற்படுத்திய ஒரு விவகாைமாக 
இப்தபாது மாறியிருககிைது. இதரன 
நாஙகள் யாரும் பவளியில் இருநது 
கூைவில்ரல. பபாறுகக முடியாமல் 
உயர் கல்வி அதிகாரிகத்ள முகநூலில் 
தபசத்பதாடஙகியுள்்ளனர்.

இவவ்ளவு நடநதும் கல்வித்திரணகக்ளம் 
எநதவிதமான பதிலும் கூைாமல் அரமதி 
காப்பது எப்படி நியாயமாகும். ஆசிரியர்கள் 
எல்தலாரும் இடமாற்ைம் தகாரினார்கள், 
பபாறுப்பற்று இருநதார்கள், அைசியல் 
பசல்வாககு பிைதயாகிககப்படடது, என்று 
இன்னும் பல காைணஙகள் கூைலாம். 
ஆனால், இநதத் தவறுகளுககாக 
மாணவர்கள் இவவ்ளவு காலம் ஆசிரியர் 
இல்லாமல் இருப்பது ஒரு பாைபடசம். 
அவர்க்ளது மனித உரிரம மீைப்படும் 
பசயல்.  

ஆ சி ரி ய ர் க ள்  நி ய மி க க ப் ப ட டு 
இன்னுபமாரு இடத்தில் அவர்கள் 
ஊதியத்ரதப் பபற்றுகபகாணடு 
சு ம் ம ா  இ ரு க க ,  ம ா ண வ ர் க ள் 
மறுபுைம் பாடம் எதுவும் இல்லாமல் 
வகுப்பரையில் கிடநது ஏஙகுவது 
என்பது அைச நிதி துஷபிைதயாகம் 
சம்பநதப்படடது. மாணவரின் கல்வி 
கற்பதற்கான உரிரமரய தமது 
பலவீனஙகள் காைணமாக மறுககும் 
பசயல். இநத விடயத்துககாக மாகாண 
கல்வித்திரணகக்ளம் மற்றும் அரமச்சு 
மககளுககு பதில் பசால்லியாக தவணடும். 
இடமாற்ைஙகள் நடநது கிடடத்தடட 
2 மாதஙகள் ஆகிவிடடன. இதுவரை 
தீர்ககப்படாத இநதப் பிைச்சிரனயால் 

மாணவர்களுககு ஏற்படடுள்்ள இழப்புககு 
ஈடு கடடுவதற்கான வழிரயயும் 
கல்வித் திணகக்ளம் அறிவித் தாக 
தவணடும். 

தபாடடிப் பரீடரசகத்ள எதிர்காலத்ரத 
தீர்மானிககின்ை இன்றுள்்ள கல்விச் 
சூழலில் இநத மாணவர்களுககாக 
இழப்ரப எவவாறு ஈடு கடடுவது 
என்பது குறித்து கல்வித்திரணகக்ளம் 
பவளிப்பரடத்தன்ரமயுடன் தபச 
முற்பட தவணடும். உணரமயில் இநத 
விடயத்தில் பாதிககப்படட மாணவர்கள் 
சார்பில் சடட நடவடிகரக எடுப்பது 
குறித்து சிநதிப்பதற்கும் வாய்ப்பு உள்்ளது. 
உணரமயில் கிழககு மாகாணத்தில் 
பாதிககப்படட இப்படியான மாணவர்கள் 
சார்பில் அககரை உள்்ளவர்கள் இரவ 
குறித்துககூட கவனம் பசலுத்த தவணடும். 
எதிலும் பவளிப்பரடத்தன்ரம அவசியம்.
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(காரைதீவு  நிருபர் சகா)

இலஙரகயின் உயர்பதவிகளுககான 
பதரிவுப்பரீடரசகளில் பதரிவாகும் 
தமிழபமாழிமூல பரீடசார்த்திகளின் 
எ ண ணி க ர க  வ ை வ ை க 
குரைவரடநதுபசல்வரதயிடடு விசனம் 
பதரிவிககப்படுகிைது.

அணரமயில் பவளியான இலஙரக 
கணககா்ளர் தசரவககான திைநத மற்றும் 
மடடுப்படுத்தப்படட தபாடடிப்பரீடரசகளில் 
1 8 7 த ப ர்  சி த் தி ய ர ட ந து 
பதரிவாகியுள்்ளனர். இவர்களுள் 183தபர் 
பபரும்பான்ரமயினைாகவிருகக ஆக 4தபதை 
சிறுபான்ரமயினைாகவுள்்ளனர். அவர்களுள் 
மூவர் தமிழர்கள் ஒருவர் முஸ்லிம்.

இனவிகிதாசாைப்படி பமாழிரீதியான 
ப ரீ ட ர ச யி ன டி ப் ப ர ட யி ல் 
ப த ரி வ ா கி யி ரு ப் பி ன்  சி ங க ்ள வ ர் 
157தபரும் தமிழர் 18தபரும் முஸ்லிம்கள் 
1 2 த ப ரு ம்  அ ண ண ்ள வ ா க த் 
ப த ரி வ ா கி யி ரு க க த வ ண டு ம் . 
த ந ற் று மு ன் தி ன ம்  ப வ ளி ய ா கி ய 
இலஙரக திடடமிடல் தசரவககான 
பரீடரசப்பபறுதபற்றினடிப்பரடயில் 
3 1 த ப ர்  த ந ர் மு க ப் ப ரீ ட ர ச க கு த் 
பதரிவாகியுள்்ளனர். அவர்களில் 30தபர் 
பபரும்பான்ரமயினம்.ஒருவர் மாத்திைதம 
சிறுபான்ரமயினம். இப்பரீடரசகள் 
த மி ழ  சி ங க ்ள  ப ம ா ழி வ ா ரி ய ா க 
நடாத்தப்படுகின்ைதபாதிலும் பபறுதபறு 
பபாதுவாகதவ பார்ககப்படுகின்ைது.

இ ல ங ர க யி ன்  உ ய ர் ப த வி க ளு க கு 
இவவாறு இனவிகிதாசாைத்திலில்லாது 
மிக வும் கு ரைந த பதாரகயினர் 
பதரிவாகிவருவது எதிர்காலத்தில் பல 
பாதக விர்ளவுகர்ள உருவாககலாம். 
மு ன்ன ாள்  ஜ ன ாதி ப தி  ச ந தி ரி க ா 
அம்ரமயார் காலத்தில் பதாடைப்படட 
வ ழ க ப க ா ன் றி ன்  அ டி ப் ப ர ட யி ல் 
பரீடரசப்புள்ளித்திைரம அடிப்பரடயில் 
பதரிவு தமற்பகாள்்ளப்படதவணடும் 
என தீர்ப்பளிககப்படடதன் பலனாக 
அநநரடமுரை பதாடர்கிைது.

இது விடயத்தில் தமிழ முஸ்லிம் 
அைசியல்வாதிகள் தரலயிடடு உரிய 
நி ய ா ய ம ா ன  ந ட வ டி க ர க க ர ்ள 
த ம ற் ப க ா ள் ்ள த வ ண டு ம்  எ ன 
சி று ப ா ன் ர ம யி ன  ச மு க ம் 
தகடடுகபகாள்கிைது.
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ம ாத வி ட ா ய்  ப ற் றி  ஆணக ளு ம் 
அ றி ந து ப க ா ள் ்ள த வ ண டு ம் 
என்று அணரமககாலமாக சமூக 
வர்ளத்த்ளஙகளில் ஒரு ஹாஷ டக 
ஓடிகபகாணடிருககிைது? இநத மாதவிடாய் 
என்ைால் என்ன? அரத ஏன் ஒரு ஆண 

‘நம்மட பகு தியிர லயும் தபால் 
நி ர ல ய மி ரு ந த ால்  ப க ாக க ட டிச் 
த ச ார ல க கு  ந டக க  த வ ண டி ய 
ததரவயில்ரலதய. 5 ரூபா முத்திரை 
வாஙகிைத்திற்கும் 20 கிதலா மீற்ைர் 
தபாகதவணும், எப்பதான் இநதப்பகுதியில 
ஒரு தபாற்கநததார் அரமயப்தபாகுததா, 
பதரியாது?' என புறுபுறுத்துகபகாணதட 
பசன்ைாள் பார்வதி.

மடடகக்ளப்பு மாவடடத்தின் படுவான் 
கரைப் பிைததசத்தில் அரமநதுள்்ள 
மணமுரன பதன்தமற்கு பிைததச  
ப ச ய ல க ப் பி ரி வி ல் ( ப ட டி ப் ப ர ்ள ப் 
பிைததசம்)  இருபத்திநான்கு (24) 
கிைாமதசரவயா்ளர் பிரிவுகள் உள்்ளன. 
கஷட , அதிகஷட கிைாமஙகர்ள 
ப க ா ண ட  இ ப் பி ை த த ச த் தி ல்  
இருபத்ரதயாயிைத்திற்கும் தமற்படட 
மககள் வாழநது வருகின்ைனர். இஙகு 
தபாககுவைத்து, மின்சாைம், வீதி, அைச 
திரணகக்ளஙகள், அைசசார்பற்ை 
நிறுவனஙகள், வர்த்தக நிரலயஙகள், 
பாடசாரலகள், ஆலயஙகள் தபான்ை 
வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படடிருநதாலும் 
தமலும் பல வசதிகள் ததரவப்படுகின்ைன. 
ந வீ னத் து வ  வ ச தி யு டன்  கூ டி ய 
தி ர ண க க ்ள ங க ளு ம் ,  த ச ர வ 
நிரலயஙகளும்  நகர்ப்புைஙகளில் 
அரமகின்ை நிரலயில் இப்பிைததசத்தில் 
த ச ர வ  பு ரி யு ம்  சி ல  த ச ர வ 
நிரலயஙகர்ள விஸ்தரிகக தவணடிய 
ததரவகளும் உள்்ளன. 

அறிநதுபகாள்்ளதவணடும்?

ஒரு பபண கர்ப்பம் தரிகக தகுதியான 
பி ன் ,  அ வ ளு ர ட ய  உ ட ம் பி ல் 
ஒவபவாரு மாதமும் ஒரு முடரட 
விருத்தியரடயும். அநத முடரட 
கருத்தரித்தால், உள்வாஙகிகபகாள்்ள 
க ர் ப் ர ப ப் ர ப யி ன்  உ ட ப கு தி யு ம் 
மாதாமாதம் வ்ளர்ச்சியரடநது தன்ரனத் 
தயார்ப்படுத்திகபகாள்ளும். அநத முடரட 
கருத்தரிககாமல் அழிநதுதபாகும்தபாது 
வ்ளர்ச்சியரடநத கர்ப்ரபப்ரபயின் 
உடபகுதியும், சிரதவரடநது இைத்தமாக 
பவளிதயறும்.
ஆக, மாதவிடாய் என்பது, ஒரு உயிரை 
உள்வாஙக தயாைான கர்ப்ரபப்ரபயின் 
உடபகுதியின் பவளிதயற்ைதமயன்றி, 
அது ஒரு தீணடத்தகாத விடயதமா, 
அல்லது பபணரண ஓைம்கடடி 

ரவககதவணடியதற்கான  காைணதமா 
இல்ரல.

இதன்தபாது இைத்தம் பவளிதயறுவது 
மடடுமா நடககும்?

இல்ரல.

உஙகள் வாயினுள் ஒரு சிறிய கடடி 
வ்ளர்கிைது, பிைகு அது சிரதவரடநது 
இ ைத் த ம ாக  ப வ ளி த ய று ம் த ப ாது 
உஙகளுககு எப்படி இருககும் என 
ஆணகள் கற்பரன பசய்துபாருஙகள். 
ஒரு சிறிய கடடிகதக அப்படிபயன்ைால், 
கர்ப்ரபப்ரபயின் உடபகுதி முழுவதுமாக 
சிரதவரடயும் தபாது எவவ்ளவு 
அபச்ளகரியஙகள் ஒரு பபணணுககு 
ஏற்படும். அதுவும் ஒவபவாரு மாதமும் 
இநத அபச்ளகரியத்ரத ஒரு பபண 
எதிர்பகாள்்ள தவணடும் என்பது எவவ்ளவு 
கடினமானதாக இருககும் என்று கற்பரன 
பசய்து பாருஙகள்.

ஒரு பபணணின் உள்த்ள எழுநதமானமாக 
முடரட வ்ளர்வதில்ரல. இதன்தபாது 

எ க க ச் ச க க ம ா ன 
த ஹார்தமான்கள் 
சுைககப்படும். இநத 

தஹார்தமான்கள்தான் கர்ப்ரபப்ரபயின் 
உடபகுதியின் வ்ளர்ச்சிககு உதவுவது 
மடடுமல்லாமல், ஒரு குழந ரத 
உருவானால், அவளில் உடம்பில் 
ஏற்படதவணடிய பல மாற்ைஙகர்ள 
உருவாககும்.

உதாைணத்துககு, ஒரு பபண பால் 
பகாடுப்பதற்கு ஒப்பான ஒருசில 
மாற்ைஙகள் மார்பில் ஏற்படும். இதனாலும் 
எககச்சககமான அபச்ளகரியஙகள் 
ஏற்படும்.

அநதகதஹார்மன்களின் தாககத்தால் 
பபணகள் மன அ்ளவிலும் பல 
அழுத்தத்திற்கு உள்்ளாவார்கள். அதனால் 
அவர்களின் தகாபம், எரிச்சலரடயும் 
தன்ரம அதிகரிககும். இவவாறு ஒரு பபண 
மாதாமாதம் பல உடல், உ்ள அழுத்தத்துககு 
உள்்ளாவது, என்தைா ஒருநாள் அவள் ஒரு 
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மணமுரன பதன்தமற்கு பிைததசத்தில் 
சிறு நகைமாக பகாககடடிச்தசாரல 
கி ை ா ம ம்  அ ர ம ந தி ரு க கி ன் ை து . 
இஙகு தசரவ நிரலயஙகள் பலவும், 
வர்த்தக நிரலயஙகளும், சநரதயும் 

அரமநதுள்்ளன. தமலும் பிைததசத்தின் 
மகிரமரயயும், சிைப்ரபரயயும் 
இ ங கு ள் ்ள  ஆ ல ய ங க ்ள ா ன 
பகாககடடிச்தசாரல தான்ததான்றீஸ்வைர் 
ஆலயம், தாநதாமரல ஸ்ரீ முருகன் 
ஆலயம், பணடாரியாபவளி நாகதம்பிைான் 
ஆல ய ம்  த ப ான்ை ன  அ ர ம ந து 
பவளிப்படுத்தி நிற்கின்ைன.

பகாக கடடிச் த சார ல ரய தபால் 
முகவரியாக பகாணட இப்பிைததசத்தில் 
ப க ா க க ட டி ச் த ச ா ர ல  த ப ா ல் 

நிரலயத்தின் கீழ மூன்று உப அஞசல் 
அலுவலகஙகள் காணப்படுகின்ைன. 
அரவ முதரலககுடா, அம்பி்ளாநதுரை, 
அைசடித்தீவு தபான்ை கிைாமஙகளில் 
அரமநது மககளுககான தசரவகர்ள 
வ ழ ங கி க  ப க ா ண டி ரு க கி ன் ை து . 
பகாககடடிச்தசாரல தபால் நிரலயத்தின் 
ஊடாக நாப்ளான்றிககு 500ககு தமற்படட 
க டி த ங க ளு ம்,  ம ா த ப ம ா ன் றி ற் கு 
15 ,000ககு தமற்படட கடிதஙகளும் 
பரிமாைப்படடுகபகாணடிருப்பதாக 
அ றி ய மு டிகி ன்ை து.  அ து த ப ான்று 
பபாதுசன மாதாநத பகாடுப்பனவு, 
மின்சாைகடடணம், பரீடரசககடடணம், 
தபால் அரடயா்ள அடரட, வீதிப் 
தபாககுவைத்து அபைாதம்  தபான்ை 
பல்தவறு தசரவகளும் வழஙகப்படடுக 
பகாணடிருககின்ைன. இச் தசரவகர்ளப் 
பபறுவதற்காக பிைததசத்தில் உள்்ள கிைாம 
மககள் வருரக தநது தசரவகர்ள 
பபற்றுகபகாள்கின்ைனர். அநநிரலயில் 
பகாககடடிச்தசாரல தபால் நிரலயத்தில் 
இருநது 10 பதாடககம் 20 கிதலா 

மீற்ைருககும் பதாரலவில் உள்்ள 
தாநதாமரல, மாவடிமுன்மாரி, 
பனிச்ரசயடிமுன்மாரி, குழுவினமடு 
தபான்ை கிைாமஙகர்ளச் தசர்நத 
மககள் இத் தபால் நிரலயத்திற்தக 
வ ரு ர க  த ந து  த ச ர வ 
பபறுகின்ைனர். இககிைாமஙகளில் 
மூவாயிைம் தபை்ளவில் வாழநது 
பகாணடிருககின்ைனர். இஙகு 
நாள் ஒன்றிககு 80ககு தமற்படட 
கடிதஙகளும் மாதபமான்றிற்கு 
20 0 0 க கு  த ம ற் ப ட டர வ யு ம் 
ப ரி ம ா ை ப் ப டு வ த ா க 
அறியமுடிகின்ைது. அதுதபான்று 
இககிைாமஙகளில் இருநது 120ககு 

தமற்படடவர்கள் பபாதுசன மாதாநத 
ப க ா டு ப் ப ன ர வ  ப ப று வ த ற் கு ம் 
பசல்கின்ைனர்.  இஙகு பிைசித்திபபற்ை 

தாநதாமரல ஸ்ரீ முருகன் ஆலயம் 
அரமயப்பபற்றுள்்ளது. இவவாலயத்திற்கு 
ந ாள் த த ா று ம்  அ டி ய ா ர்க ள்  ப ல 
பாகஙகளிலும் இருந து பசன்று 
வழிபடடு பசல்கின்ைனர். அதத தநைம் 

தாநதாமரலயில் உப பபாலிஸ் 
நிரலயமும் அரமககப்படடுள்்ளது.  
விடுதிககல் அைசினர் தமிழ கலவன் 
பாடசாரல, மாவடிமுன்மாரி அைசினர் 
தமிழ கலவன் பாடசாரல, நாற்பதுவடரட 
விபுலானநத வித்தியாலயம், குளுவினமடு 
விநாயகர் வித்தியாலயம், பகால்லநுரல 
விதவகானநத வித்தியாலயம், தபான்ை 
பாடசாரலகளும் குறித்த கிைாமஙகளில்  
அரமநதுள்்ளன. தமலும் மாவடிமுன்மாரி 
கிைாமத்தில் கமநலதகநதிை நிரலயமும், 
ப க ா ல் ல நு ர ல ,  கு ளு வி ன ம டு, 
மாவடிமுன்மாரி, நாற்பதுவடரட தபான்ை 
இடஙகளில்  பாலர் பாடசாரலகளும், 
பல ஆலயஙகளும், பால்தசகரிப்பு 
நிரலயஙகளும் அரமயப்பபற்றுள்்ளன. 
இவவாைான நிறுவனஙகள் அரனத்தும் 
த ப ா ல்  த ச ர வ  ப ப று வ த ற் கு 
பகாககடடிச்தசாரலகதக பசல்ல 
தவணடிய நிரல உள்்ளது.

இதனால் உரிய தநைத்தில் உரிய 
த க வ ல் க ர ்ள  அ னு ப் ப மு டி ய ா த 
நிரலயும், நீணட தநைவிையஙகளும், 
அதிக தபாககுவைத்து பசலவிரனயும் 
பசய்யதவணடிய நிரல ஏற்படுகின்ைது. 
ஒரு கடித த்ரத 20கித லாமீற்ைர் 
ப ச ன் று  த ப ா ல்  நி ர ல ய த் தி ல் 
வழஙக தவணடிய நிரலயினால் 
அககடிதத்திரன அனுப்புவதற்காக 
பசலவிடப்படும் பசலவிரனவிட 
பலமடஙகு  தபாககுவைத்துககாக பசலவு 
பசய்யதவணடியுள்்ளது. அதுதபால 
பபாதுசன மாதாநத பகாடுப்பனவிரன 
பபறும் முதிதயாரும் நீணட தூைம் 
ப ய ண ம்  ப ச ய் து  ப ணத் தி ர ன 
பபைதவணடிய நிரல உள்்ளது. இதனால் 
தஙகளுககு வழஙகும் பணத்தில் 
ஒரு பதாரகரய தபாககுவைத்துககு 
பசலவழிகக தவணடியிருப்பதுடன், 
தபாககுவைத்தில் பல்தவறு சிைமஙகர்ள 
எதிர்பகாள்கின்ைனர்.  அதுதபால 
மாணவர்கள், உத்திதயாகத்தர்கள் 
எ ன ப் ப ல ரு ம்  சி ை ம ங க ர ்ள 
எதிர்பகாள்கின்ைனர். இவவாைான 
பல்தவறு சிைமஙகர்ள நீகக, குறித்த 
கிைாமஙகளுககு மத்தியில் உப அஞசல் 
அலுவலகம் ஒன்று அரமயதவணடியது 
அவசியமாகின்ைது.  என்ைாள் பார்வதி.
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(இலஙரகயின் மூத்த ஒலிபைப்பா்ளர்களில் 
ஒருவரும் பிபிசியின் முன்னாள் 
பசய்தி வாசிப்பா்ளருமான சுநதா 
என்னும் சுநதைலிஙகம்  அவர்களின் 
துரணவியாைான பைாசகதி சுநதைலிஙகம் 
அவர்கள் அைஙகத்தின் 50 வது இதழ 
குறித்து அனுப்புரவத்த வாழத்துச் 
பசய்தி.)

அைஙகம் கணடு மகிழநததாம் -

மரைநதும் புரதநதும்  இருநத 
கிழககிலஙரகப் பபாககிஷஙகர்ள 
அைஙதகற்றும் உஙகள் பதாணரடப் 
தபாற்ை வார்த்ரதயில்ரல !

திரு பமௌனகுரு பசால்லியிருப்பதுதபால 
வசதியான வாழ ர வத் துைந து 
பிைநதமணணின் பபருரமகாகக 
வநதிருககும் உஙகர்ளயும் உஙகள் 
குழுமத்ரதயும் பாைாடடுகிதைாம்   

ஒவபவாரு இதரழயும் ஆவதலாடு 
எதிர்பார்த்து வாசித்து ைசிககிதைாம். 

70 ஆணடுகளுககு தமலாக தமிழக 
மககளின் சமூக விடுதரலககாக 
ஓ ய் வி ன் றி ப்  த ப ா ை ா டி  இ ந தி ய 
மககளுககான ஒரு சிநதரன மைரப 
ததாற்றுவித்தவர்களுள் பபரியார் 
முககியமானவைாகும். அவருரடய 
சிநதரன மைரப வி்ளஙகிக பகாள்ளும் 
தபாதுதான் பபரியாரை வி்ளஙகிக 
பகாள்்ள முடியும்.

பபரியாருககு முன்பு இைணடு வித 
சிநதரனப் தபாககுகள் இருநதன.

1.        இநதியாவில் இருநத நாகரீகமற்ை 
மககர்ள ஓை்ளவு நாகரீகப்படுத்தியவர்கள் 
ஐதைாப்பாவிலிருநது இநதியாவில் 
குடிதயறிய ஆரியர்கள் என்பது, அவர்கத்ள 
உயர்நதவர்கள்.

2.        ஆரிய பமாழியான சமஸ்கிருதம் 
உயர்நத பமாழி, அதில் கூைப்படுகின்ை 
அரனத்தும் உயர்நத எணணககருககள், 
சமூகம் அரதபயாடடி ஒழுகுதல் 
தவணடும் என்பது.

இநத இரு தபாககுகளில் இருநதும் விலகி 
இதரன விமர்சித்து, கிணடலடித்து 
இநதியப் பணபாடடினூடாக தமற்கி்ளம்பிய 
சிநதரனயா்ளர்கத்ள அம்தபத்கார், 
பபரியார், அதயாத்திதாச பணடிதர், 
தகாசாம்பி, ைாகுல்சாஙகிருத்தியாயன் 
தபான்ைவர்க்ளாவர்.

பபரியார்  த னது சிந த ரனரய 
'பகுத்தறிவு' என்பார். இவருரடய 
பகுத்தறிவு என்பது உய்த்தறிவாக 
அன்றி அனுபவவாத அறிவாக 
இருப்பரதக காணலாம். இநத அனுபவ 
அறிவு அவரை திைாவிடம் பதாடர்பான 
நிரலப்பாடடுககு பகாணடு பசல்கின்ைது. 
கு றி ப் ப ா க  சி ந து ப வ ளி ந ா க ரீ க 
கணடுபிடிப்புககள், கால்டடு பவல்லின் 

பமாழி ஆைாச்சி திைாவிட பமாழிக 
கு டு ம் ப த் ர த  த னி த் து வ ம ா ன 
பமாழிககுடுப்பமாக எடுத்துககாடடுதல் 
தபான்ைன ஆரியத்துககு மாற்ைாக 
திைாவிடத்ரத முன்ரவப்பதற்கான 
விஞ்ான அடிப்பரடகர்ள அவருககு 
வழஙகியிருநதன.

பபரியாரின் பகுத்தறிவு ஒரு ஏடடறிவாக 
அ ன் றி  ச மூ க ம ா ற் ை த் து க க ா ன 
ஓ ர்  ஆ யு த ம ா க  ப கு த் த றி ர வ 
அவர் முன்னிறுத்துகின்ைார். பல 
நூற்ைாணடுக்ளாக மனித மனதில் 
பதியப்படட சமூகம் பதாடர்பான பல 
மூட நம்பிகரககர்ள  உரடத்து சரியான 
அறிரவ உணடு பணணுவதற்காக 
கடுரமயாக உரழத்தார். 'உலகிலுள்்ள 

எல்லாதம புதியன -உஙகள் மணபற்று 
பாைதியின் 
எநரதயும் தாயும் மகிழநது குலாவி

இருநததும் இநநாதட – அதன்
முநரதயர் ஆயிைம் ஆணடுகள் வாழநது
முடிநததும் இநநாதட – அவர்
சிநரதயில் ஆயிைம் எணணம் வ்ளர்நது
சிைநததும் இநநாதட – இரத
வநதரன கூறி மனத்தில் இருத்திஎன்
வாயுை வாழத்தததனா? ---------

என்னும் பாடல் வரிகர்ள நிரனகக 
ரவககின்ைன 

அ ந த க  க வி ் ன்  எ ர த த் த ா ன் 
விடடுரவத்தான் !!!

நன்றியுடன்  அககாவின் அன்பும் ஆசியும் 
----
(இவர்கர்ளப் தபான்ை பபரியவர்களின் 
வாழத்துகத்ள அைஙகத்ரதயும் அதன் 
வாசகர்கர்ளயும் வாழரவககும். நன்றி 
தாதய. - ஆசிரியர்)

மற்ை சமூதாயஙகர்ளப் தபாலத் தமிழச் 
சமுதாயத்ரதயும் மானமும் அறிவும் 
உள்்ள சமூகமாக மாற்றுகின்ை பணிரயத் 
தரலதமற் தபாடடுக பகாணடவன் நான்' 
என்பார். இநதச் சமூக மாற்ைத்ரத, சமூகச் 
சீர்திருத்தத்தின் மூலம் பசய்யலாம் என 
அவர் கருதவில்ரல. ஒரு புைடசியாகப் 
பார்ககின்ைார்.

1933ம் ஆணடு தகாரவயில் தபசும்தபாது, 
'நமது இயககம் சீர்திருத்த இயககமல்ல. 
அழிவு தவரல இயககம். இன்ரைய 
நிரலயில் சமத்துவத்தன்ரமககு 
மதசம்பநதமாக, கடவுள் சம்பநதமாக, 

பபாரு்ளாதாை அைசியல் சம்பநதமாக 
அனுகூலமானரவ இல்ரல. ஆகதவ 
எப்படிச் சீர்திருத்தம் பசய்வீர்கள்? 
இரவகளில் பசய்யும் சீர்திருத்தம் 
இரவ இன்னும் பநடுஙகாலத்திற்கு 
நிரலத்து இருககத்தான் பயன்படுதம 
தவிை மாறுதரல உணடாகக முடியாது. 
தவகமாய் தபாவதற்கு இரடயூைாய் 
கடவுளும் மதமும் அைசாஙகமும் 
குறுகதக தபாடப்படுகின்ைன. இவற்ரை 
ஒழிகக தவணடும். நாம் பபாதுநலச் 
தசரவககாைர்கள் அல்ல. புைடசிககாைர்கள் 
நமககு சீர்திருத்தஙகளும் பபாதுநலச் 

தசரவககாைர்களும் பபரிய விதைாதிகள், 
தரலகீழாய்க கவிழப்பதுதான் புைடசி. இது 
குற்ைமானால் இரத ஒவபவாருவரும் 
குஷாலாகச் பசய்ய தவணடியதுதான்' 
என்பார். 

இநதப் புைடசிகைச் சிநதரன காைணமாக 
அவைால் மகாத்மா காநதியுடன் தசர்நது 
அைசியல் விடுதரலப் பயணத்தில் 
பயணிகக முடியாமல், காஙகிைசில் 
இருநது விலகி நீதிக கடசியில் இரணநது 
பகாள்கிைார். 1940 ல் தனித் திைாவிட 
நாடடுக பகாள்ரகரய முன்ரவககிைார். 
1949இல் திைாவிட கழகத்ரத உருவாககி 
சுயமரியாரதககு முககியத்தவம் வழஙகிச் 
பசயற்படலானார்.

கடவுள், மதம், சாதி, ததசம், பமாழி, முதலான 
எநத ஆரணகளுககுள்ளும் தன்ரன 
இழககாத சுய உறுதிப்பாதட சுயமரியாரத 
என வரையறுத்து, அதரனதய தனது 
குறிகதகா்ளாகக பகாணடிருநதார். 
சுயமரியாரதயிரனத் தடுககின்ை 
கருவியாக மதத்திரனப் பார்ககின்ைார். 
இதனால் அவருரடய பபரும்ளவான 
விமர்சன ரமயம் மதமாகதவ இருநதது. 
'மார்கஸ் மதத்ரத “அபின்” என்ைார் 
நான் அதரன “விஷம்” என்தபன்' என 
மதத்திரன பவறுத்து ஒதுககினார். இநத 
பவறுப்பு சமஸ்கிருதமயமாககப்படட 
பதய்வஙகளும் மதமுமாக இருநததத 
தவிை கிைாம மககளின் பதய்வஙகர்ளயும் 
வழிபாடுகர்ளயும் அவர் தாககவில்ரல 
என்பரதயும் கவனிகக தவணடும். 
பிள்ர்ளயார் சிரலகர்ளயும் இைாமன் 
சிரலகர்ளயும்தான் உரடத்தாதை 
தவிை கிைாமத் பதய்வஙக்ளான சுடரல 
மாடரனதயா அல்லது ரவைவரைதயா 
அவர் உரடககவில்ரல என்பது இதற்கு 
உதாைணமாகும். 

அகில இநதிய ததசியம் குறித்த 
மரலப்பு அவரிடம் இல்ரல. அது 
ரவதீக தமடடுககுடிகளின் அதிகாைம் 
தநாககிய நகர்வு என்பதில் பபரியார் 
பதளிவுடன் இருநதார். இநத ஆரியத் 
ததசியம் பல வடடாை அரடயா்ளஙகர்ள 
அழித்து விடும் கருத்தியல் என்பார். தான் 
வரித்துக பகாணட சுயமரியாரதரயப் 
தபண ஆரிய மாரயயான ததசியத்ரத 
அ ணு க ா தி ரு த் த ல்  அ த ா வ து 
பார்ப்பனியத்ரத தள்ளி ரவத்தல் 
என்ை அச்சில் இயஙகினார். இதன் 
காைணத்தினாலத்தான் அவரிடம் இநதிய 
ததசியத்துககு மாற்ைான திைாவிட 
ததசியத்ரத முன்பமாழிவதற்கு காைணம் 
எனலாம்.

இநதச் சிநதரனப் புலத்தில்த்தான் 
இ ன் ர ை ய  எ ம து  இ ல ங ர க ச் 
ச மூ க நி ல ர ம யி ர ன ப்  ப ா ர் க க 
தவணடும். 1960 களில் இலஙரகயின் 

வடககிலும் கிழககிலும் நிகழநத 
சாதி எதிர்ப்புப் தபாைாடடஙகளும் 
ஆலயப் பிைதவசப் தபாைாடடஙகளும் 
பபரியாருரடய சிநதரனயினாலும் 
அ வ ரு ர ட ய  வ ா ரி சு க ்ள ா ன 
அணணாத்துரை, கரல்ர் கருணாநிதி 
தபான்ைவர்களின் பகுத்தறிவுவாதப் 
தபச்சுககளின் பசல்வாககினால் 
ஏற்படடதாகும். ஆனால் 1970களில் 
இருநது ஆைம்பித்த தபரினவாத அைசின் 
இனவாத அடககுமுரை காைணமாக 
தமிழர்கள் தஙகளுககுள் இருநத உள் 
முைணபாடுகர்ள மைநது தமிழர்கள் 
என்ை ஒற்ரை அரடயா்ளத்துககுள்  
ஒன்று தசாநதனர். இநத ஒன்று 
தசர்தல் எம்ரம பவளித்ததாற்ைத்துககு 
பலமுள்்ளவர்க்ளாகக காடடினாலும் 
உள்ளுககுள் பல அகமுைணபாடுகர்ளக 
பகாணடவர்க்ளாகதவ இருநததாம். 
இநத அகமுைணபாடடுடதன எமது 
ததசிய விடுதரலப் தபாைாடடத்ரத 
முன்பனடுத்ததாம். எமககுள் காணப்படட 
சாதி, மத, பிைததச முைணபாடுகத்ள 
எமது தபாைாடடத்தின் ததால்விககுக 
காைணஙகளில் ஒன்ைாகும்.

த த சி ய  வி டுத ர ல யு டன்  ச மூ க 
விடுதரலரயயும் நாம் ரகயிபலடுத்தக 
பகாணடு பயணித்திருகக தவணடும் 
என இன்று பல புத் திஜீவிகள் 
உணர்கின்ைனர். சமூகவிடுதரலரய 
கவனத்தில் பகாள்்ளாத காைணத்தினால் 
நாம் எநதபவாரு விடுதரலயுமின்றி 
இலடசககணககான உயிர்கர்ளயும் 
உடரமகர்ளயும் இழநது மீணடும் 
1960ம் ஆணடுகளுககு திரும்பி வநது 
நிற்கின்தைாம்.

இன்று நாம் இரு விதமான தாககஙகளுககு 
உள்்ளாகின்தைாம்.

1.        மத அடிப்பரடவாதம்
2.        உலகமயமாககம்

மத அடிப்பரடவாதம்:

எல்லா மதஙகளும் தம்ரம தமலும் 
தமலும் புனிதப்படுத்தி கூர்ரமப்படுத்திக 
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1818 ஆம் ஆணடு ஊவா பவல்லஸ்ஸ 
வி டு த ர ல ப்  த ப ா ை ா ட ட த் தி ல் , 
ஆஙகிதலயர்களுககு எதிைாக பபரும் 
கி்ளர்ச்சியில் ஈடுபடட சிஙக்ளப் 
பரடகர்ள ஆஙகிதலயப்பரடகள் மிகவும் 
பகாடூைமாக ஒடுககின. இநதக கி்ளர்ச்சிரய 
அ ட க கு வ த ாக க  கூ றி கப க ாண டு 
நாடடின் வ்ளஙகர்ள எப்படி எல்லாம் 
அழித்பதாழித்தார்கள் என்பது தனிககரத 
அவற்ரைப் பற்றி தமிழில் தபாதிய அ்ளவு 
பதிவு பசய்யப்படவில்ரல.

1833இல் இலஙரகககான நிர்வாக 
சீர்த்திருத்தத்ரத ஆஙகிதலயர்கள் 
அறிமுகப்படுத்தும்தபாது ஏற்பகனதவ 
இலஙரகயில் கிைாம ச ரபக ள் 
நரடமுரையில் இருநதன. கிைாம 
சரபகளுகபகன்று இலஙரகயில் 
நீணட வைலாறு உணடு.  அரத 
இல்லாபதாழித்துவிடதட ஆஙகிதலயர்கள் 
தமது ஆடசி அலரக அமுலுககு 
பகாணடுவநதார்கள். ஆனால் இலஙரக 
மககர்ள பவறுமதன தமது ஆஙகிதலய 
பாணியிலான அதிகாை அரமப்புககுள் 
அ ட க கி வி டு வ து  அ வ ர் க ளு க கு 
இலகுவானதாக இருககவில்ரல. எனதவ 
அவர்கள் மீணடும் 1848இல் பரழய கிைாம 
சரபரயதய மீணடும் அமுல்படுத்த 
தநரிடடது. அநத முரைரய மீணடும் 
சீர்திருத்தி 1856இல் அன்ரைய ஆஙகிதலய 
ததசாதிபதி பஹன்றி தவார்ட கிைாம 
சரபககு மீணடும் புத்துயிைளித்தார். 
அதன் பின்னர் உள்ளூைாடசி சரபகள் 
இலஙரகயில் ஆஙகிதலயர்க்ளால் 
படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்தப்படடதபாதும் 
ஆஙகிதலயர்கள் இலஙரகரயக 
ரகவிடடுவிடடுச் பசன்ைதன் பின்னரும் 
கூட சுததச ஆடசியா்ளர்க்ளால் கிைாம 
சரப முரை அப்படிதய தபணப்படடது. 
இலஙரகயின் ஆடசி அதிகாை முரையின் 
ஒரு அஙகமாக 1980 மாவடட அபிவிருத்தி 
சரப வரும் வரை இநத கிைாம சரப 
நீடித்தது. மாவடட அபிவிருத்தி சரப 
கூட இலஙரகயின் இனககுழுமஙகளின் 
பி ைச் சி ர னர ய த்  தீ ர் ப் ப த ற் க ான 
வழியாகதவ அறிமுகப்படுத்தினார்கள். 
குறிப்பாக இனப்பிைச்சிரனரயத் 
தீர்ப்பதற்கு அரததய முன்பமாழிநதார்கள்.

1980களில் க்ளனி பல்கரலககழகத்தின் 
சிஙக்ளப் பிரிரவச் தசர்நத தபைாசிரியர் 
சநதிைசிறி பள்ளியகுரு பதாரலகாடசி 
நிகழச்சிபயான்றுககாக நுவைகலாவி 
என்கிை கிைாமத்தில் இருநத தகாத்திை 
சரப சடடஙகள் பற்றிய விபைஙகர்ள 
பவளிப்படுத்தினார்.

“இநத நிகழச்சிரய பார்த்த தபைாதரன 
பல்கரலககழக மாணவர் குழுபவான்று 
அநத கிைாமத்தில் நிலவிய தகாத்திை சரப 
பற்றிய க்ள ஆய்ரவ தமற்பகாள்வதற்காக 
பசன்று அஙகுள்்ள பபரியவர்கர்ள 
அணுகியிருககிைார்கள். அவர்கத்ளா 
இவர்கர்ளத் திடடியிருககிைார்கள். 
இரவ பாைம்பரியமாக காககப்படடுவரும் 
இைகசியம் என்றும், அநத விபைஙகர்ள 
பகிைஙகமாக தம்மால் கரத க க 
முடியாது என்று பதரிவித்துள்்ளனர்.” 

என்று தபைாசிரியர் பள்ளியகுரு 
பதரிவித்திருககிைார்.

இநத தகாத்திை சரபகள் இறுதியில் 
பபரும்பாலும் கு்ளஙகர்ள அணடிய 
கி ை ா ம ங க ளி ல்  த ப ண ப் ப ட டு 
வநதிருககிைன. தமலும் கிைாமஙகள் 
சாதிவாரியாக இருநதிருககின்ைன. 
அவற்றுகபகன்று தனி தகாத்திை 
சரபகள் இயஙகியிருககின்ைன. அநதநத 
கிைாமத்துககுரிய குலக கடடுப்பாடுகள் 
தனித்துவத்துடன் காணப்படடிருககின்ைன. 
எ ன த வ  இ ந த  ச ட ட ங க ர ்ள 
பபாதுரமப்படுத்தி வி்ளககுவதில் 
ஆய்வா்ளர்களுககு சிைமஙகள் உணடு.

பல்தவறுபடட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் 
திடடஙக ள் கால த் துககு காலம் 
மு ன் ப ன டு க க ப் ப ட ட த வ ர ்ள 
கி ை ா ம ங க ளி ன்  இ ய ல் பு  நி ர ல 
சீர்குரலநதன. குடிதயற்ைஙக்ளால் 
கிைாமஙகளில் பல்தவறு சமூகக 
குழுவினரும், பல்தவறு சாதியினரும் 
வி வ ச ா ய  கு டி த ய ற் ை ங க ளி ல் 
குடிதயற்ைப்படடு கலநதுதபாயினர். 
எனதவ “தூய” கிைாமம் என்தைா, “தூய” 
சாதிபயன்தைா ஒன்று இன்று கிரடயாது.” 
என்கிைார் சநதிைசிறி பள்ளியகுரு.

இ ல ங ர க யி ன்  ஆ தி வ ா சி க ள் 
பற்றிய ஆய்பவான்ரை பகாழும்பு 
பல்கரலககழகத்தில் 2011 தமற்பகாணட 
இருவர் (Premakumara De Silva Asitha 
G Punchihewa)  தமது க்ள ஆய்வுககாக 
சி ல  த வ டு வ ர்  பி ை த த ச ங க ர ்ள 
பதரிவுபசய்திருநதனர்.[1] அதில் ஒரு 
பிைததசம் தஹனநிகல (Henanigala) 
என்கிை பிைததசம். மகாவலி அபிவிருத்தித் 
திடடத்தின்  தபாது அவர்கள் இநத 
இடத்துககு குடிதயற்ைப்படடிருககிைார்கள். 
302 குடும்பஙகர்ளயுரடய 1078 தபரைக 
பகாணட அநத சமூகத்தினர் மத்தியில் 
இருநத த காத் திைஙகர்ள அவர் 
அடடவரணப்படுத்தியிருநதார் அநத 

இநத தகாத்திை சரபகள் இறுககமான - 
உறுதியான சடடத்ரத நிரலநாடடும் 
என்கிை நம்பிகரக நீணட காலமாக 
மககள் மத்தியில் இருநது வநதிருககிைது. 
அதுதான் பல காலம் அதன் மீதான 
மதிப்பும், மரியாரதயும் எககாலத்திலும் 
இருநதிருககிைது.  பசல்வாககுள்்ள 
ஒருவைாதலா, நடரபக பகாணட 
ஒருவைாதலா குறித்த வழகபகான்றின் 
தன்ரம மாற்ைப்படுவததா அல்லது 
சீர்பகடுவததா பபருஙகுற்ைம். அதரன 
அவர்கள் “பு்ளத் பவபைத்த” (பவற்றிரலச் 
சாதி) என்று அரழத்தார்கள்.  தகாத்திை 
சரப கூடுமிடஙகளில் உபசரிப்பு 
பசய்யும் பணிகர்ள ஒருவருககு 
ஒப்பரடககும் படசத்தில் அதரன 
அலடசியப்படுத்தினால் அதரன “பத் 
பவபைத்த” (தசாற்றுச் சாதி) என்று 
அரழத்திருககிைார்கள்.

 “சாதி” என்பரதத் தான் அவர்கள் 
“பவபைத்த” என்ைார்கள்.

தகாத்திை சரபகள் கூடுவதற்பகன்று 
நிைநதை கடடடம் எதுவும் இருநததில்ரல. 
குற்ைம் சுமத்த்தப்படடவர்கள் தமது 
உைவினர்களுடன் தசர்நது தகாத்திை 

ஆய்வில். ஆயிைம் தபரைக பகாணட 
ஒரு சமூகத்திதலதய எத்தரன தகாத்திைக 
குழுககள் உள்்ளன என்பரதக காணலாம். 
இநத அடடவரணயில் ஏரனதயார் 
என்று இருப்பவர்கள் தமது தகாத்திைம் எது 
என்பரத அரடயா்ளம் காண முடியாது 
தபாயுள்்ளவர்கள்.

ச ர ப  கூ டு வ த ற் கு  அ ்ள வ ா ன 
இடத்தில் ஒரு மடுவத்ரத ஏற்படுத்த 
தவணடும். அரதச் சுற்றி கயிறு கடடி 
எல்ரலயிட தவணடும். சரப கூடும் 
நாள் குற்ைம் சுமத்தப்படடவர்கள் தமது 
உைவினர்களுடன் அஙகு சமூகமளிகக 
தவணடும். கிைாமத்து பன்சரலயின் பிககு, 
மருத்துவர், விதாரனயார், பயிர்ச்பசய்ரக 
தசரனத் தரலவர், குலத் தரலவர் 

ஆகிய ஐவரும் அஙகு வநது அமர்நததும் 
விசாைரண ஆைம்பமாகும். சாடசிகர்ள 
விசாரித்து குற்ைத்ரத அரடயா்ளம் 
காணபார்கள். இதன்தபாது நீதிரயப் 
தபணுவதற்காக விசாைரண முடியும்வரை 
குற்ைம்சாடடப்படடவரின் வீடடில் இருநது 
எநதபவாரு ஆகாைத்ரதயும் உணபது 
சரபயில் கலநதுபகாள்பவர்களுககு 
தரட விதிககப்படடிருககும்.

குற்ைம் சுமத்தப்படடவர்கள் பகாவிகம 
ச ா தி ர ய ச்  த ச ர் ந த வ ர் க ்ள ா யி ன் 
தமற்படி ஐவரும் அநத விசாைரணரய 
த ம ற் ப க ா ள் வ ா ர் க ள்.  ப க ா வி க ம 
அல்லாததார் என்ைால் அநத சாதிரயச் 
த சர்ந த வர்க ள் அந த வழக ரக 
நடத்தி கிைாம சரபயிடம் அரத 
ஒப்பரடககதவணடும்.

ஒரு பபண சுயமாக தவபைாரு 
சமூகத்ரதச் தசர்நத ஒருவரை திருமணம் 
முடிப்பது “கைாபு குலய” என்று சிஙக்ளத்தில் 
அரழககப்படடது. அது பபருஙகுற்ைமாக 
கருதப்படடது.
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nts;sp> ngg;gputhp 15, 2019
 ,jo; - 51 07

'Ag\Ú {ÖUS® Psnõ»® ö\´²® ¦zu ÷uÁº!'

ö£õ»ÚÖøÁ ÷ÁøÍUPõµU PÀöÁmi¼¸¢x

ப ப ா ல ன று ர வ  த ச ா ழ ர் க ளி ன் 
தரலநகைாக எழுபது ஆணடுகளுககும் 
தமலாக வி்ளஙகிய நகைம். ஆனால் அஙகு 
அதற்கு முன்பும் பின்பும் தசாழநாடடினதும் 
பாணடிய நாடடினதும் முழுரமயான 
ஆதிககம் நிலவி இருககிைது. அதற்கான 
சான்றுகர்ளத் தான் நாம் இன்றும் 
அஙகுள்்ள ரசவகதகாவில்க்ளாகக 
கணடுபகாணடிருககிதைாம். அப்படி, 
ப ப ா ல ன று ர வ யி ல்  கி ர ட க கு ம் 
சான்றுகளில் சுவாைசியமான ஒன்று, 
தவர்ளககாைக கல்பவடடு.

பபாலனறுரவ பாலி பமாழியில் 
புலத்திநகைம் என்றும் வடபமாழியில் 
புலஸ்திபுைம் என்றும் அரழககப்படடது. 
தமிழில் இரத 'புரலநரி' என்று 

அரழத்தார்கள். இைாஜைாஜதசாழன் 
இலஙரகரயக ரகப்பற்றியதபாது, 
இநநகரின் பபயரை 'ஜனநாதபுைம்' என்று 
மாற்றினான். பின்பு விஜயபாகு மீணடும் 
இநநகரைக ரகப்பற்றி கி.பி 1055 முதல் 
1110 வரை ஆணட  தபாது, 'விஜயைாஜபுைம்' 
என்று பபயர் பபற்றிருநதது.

தமிழர், பதலுஙகர், தகை்ளர் என்று 
பல நாடுகர்ள -  பல சமூகஙகர்ளச் 
தசர்நத 'தவர்ளககாைர்' எனும் வீைர்கள், 
புலத்திநகரின் காவல் பணியில் ஈடுபடடு 
வநதார்கள். தசாழர் காலத்திலும், 
பின் விஜயபாகு காலத்திலும், பின்பு 
பைாககிைமபாகுவின் பரடயில் கூட 
தவர்ளககாைர் இடம்பபற்ைரத மகாவம்சம் 
வர்ணிககிைது.

ஒ ரு மு ர ை  வி ஜ ய ப ா கு வி ற் கு ம் 

தவர்ளககாைருககும் 
மு ை ண ப ா டு 
ஏ ற் ப ட ட ர த 
மகாவம்சம் பதிவு 
ப ச ய் தி ரு க கி ை து . 
தசாழருககு வடகதக 
க ர் ந ா ட க த் ர த 
ஆணடுபகாணடிருநத 
த ம ர ல ச் 
ச ா ளு க கி ய ரு க கு 
விஜயபாகு அனுப்பிய 
தூதர்கர்ள தசாழ 
வீைர்கள் வழிமறித்து 
அ வ ம ா ன ப் ப டு த் தி 
அ னு ப் பி யி ரு க 
கிைார்கள். அதனால் 

தகாபமுற்ை விஜயபாகு தசாழர் மீது  
தபார் பதாடுத்திருககிைான். ஆனால், 
அவன் பரடயிலுள்்ள தவர்ளககாைர், 
தசாழருககு விசுவாசிக்ளாக மாறி கலகம் 
பசய்ய, விஜயபாகு தப்பி ஓடி கணடிககு 
அருதக வககிரிகரலககு பசன்று 
மரைநதிருநதான். தவர்ளககாைர் 
வணிகத்ததாடு பதாடர்புரடயவர்கள் 
என்பதால், நாம் அறியாத தவறு 
காைணஙகளும் இநதக கலகத்திற்குக 
காைணமாக இருககதவணடும்.

பபாலனறுரவயில் தலதாமுற்ைம் 
என்று அறியப்படும் முககியமான 
பதால்லியல் பகுதியில், தூபாைாமம், 
வடடதாரக, நிசஙகலதா மணடபம் 
முதலான கடடிடஙகளுககு அருதக 
தவர்ளககாைர்கள் அரமத்த ஒரு 
க ல் ப வ ட டு  அ ர ம ந தி ரு க கி ை து . 
இக கல்பவடடின் அருத க உள்்ள 
கடடிடத் தின் இன்ரைய பபயர், 
அடடதாரக. ஆனால் சுமார் ஆயிைம் 
ஆணடுகளுககு முன் அதன் பபயர், 
த்ளதாய்ப்பபரும்பள்ளி.  புத்தபிைானின் 
புனித தநததாதுவுககாக விஜயபாகு எடுத்த 
தகாவில் இது.
சமீபகாலமாக விஜயபாகு காலத்தில் 
ஏற்படட  தவர்ளககாைர் கலகத்துககும் 
நாம் பார்ககப் தபாகும் தவர்ளககாைர் 
கல்பவடடுககும் பதாடர்பு உணபடன்று 
பசால்லப்படடு வருகிைது. இககல்பவடடு 
வி ஜ ய ப ா கு வி ன்  க ா ல த் தி ற் கு ப் 
பிைதக அரமககப்படடது என்று 
பகாள்வதற்கான அகச்சான்றுகள் 
அககல்பவடடில் உள்்ளன. அது முழுகக 
முழுகக தலதாப்பள்ளிரய தவர்ளககாைர்  
பபாறுப்தபற்றுக பகாணடதற்கான 
ஒரு ஆதாைம் தாதன அன்றி, கலகம் 
பதாடர்பாக எவவித தகவல்களும் இதில் 
பதிவுபசய்யப்படவில்ரல என்பரத நாம் 
கவனிககதவணடும்.

பபாலனறுரவயில் தலதாமுற்ைம் என்று 
அறியப்படும் முககியமான பதால்லியல் 
பகுதியில், சுமார் ஏழடி உயைமான 
பவணகற்பல ரகயாக நிற் கிை து 
தவர்ளககாைச் சாசனம். இதில் சமஸ்கிருத 
சுதலாகம் ஒன்றும், கீதழ தமிழ வரிகளும் 
காணப்படுகின்ைன. சமஸ்கிருத சுதலாகம், 
விஜயபாகு மன்னனின் தசனாதிபதியான 
நுவர்க ல் த த வன் என்பவனால் 
புலஸ்திபுைத்தில் 'ஜினதநததாது பவனம்' 
(தலதா மாளிரக) அரமககப்படடது 
என்பரதச் பசால்கிைது. தமிழப்பகுதியில் 
அ ப ய கி ரி  வி க ா ர ை யி ன்  கீ ழ , 
உத்பதாருள்மூர்ளயால் நிர்வகிககப்படும் 
'த ்ளதாய்ப் பபரும்பள்ளி'ரயயும் 
அ த ன்  ப ச ா த் து க க ர ்ள யு ம் 

மு த ல ர ம ச் ச ர்  ம க ா ஸ் த ா வி ை ர் 
மு க ல னி ன்  த வ ண டு த க ா ளு க கு 
ஏ ற் ப  த வ ர ்ள க க ா ை ர் க ள் 
பபாறுப்தபற்றுகபகாணடனர் என்ை 
விபைம் காணப்படுகிைது.

இஙகு பசால்லப்படும் அபயகிரி 
விகாரை பற்றித் பதரிநதுபகாள்்ள 
நாம் அனுைாதபுைம் பசல்ல தவணடும். 
அனுைாதபுைத்தில் மூன்று பபௌத்த 
சஙகஙகள் அரமநதிருநதன. மகாவிகாரை, 
அபயகிரிவிகாரை, தஜதவனவிகாரை 
என்பனவற்ரை ரமயமாக ரவத்து அரவ 
அரமநதிருநதன. சமய உடபி்ளவுக்ளால் 
மகாவிகாரையானது மகாதசனனால் 
இடித்தழிககப்படடு அஙகு பிற்காலத்தில் 
தஜதவனைாம விகாரை அரமககப்படடது. 
மகாவிகாரையிலிருநது பவளிதயறிய 
பிககுகள் பதற்தக உதைாகணத்துககும் 
மரலநாடடுககும் இடம்பபயர்நததுடன், 
அவர்கள் தககிணகிரி  எனும் சஙகத்ரத 
அரமத்திருநதனர். பிற்காலத்தில் 
அபயகிரி, தஜதவனைாமம், தககிணகிரி 
எனும் இநத மூன்று மைபிலும் ஈழத்துப் 
பபௌத்தம் தரழத்தது. இவர்களில் 
அபயகிரி விகாரை பபரும்பாலும் 
மகாயான பபௌத்தத்துககு சார்பானதாக 
இருநதது. புத்தரின் புனித தநதாதுரவயும் 
ஐயககலத்ரதயும் பாதுகாககும் பபாறுப்பு 
அபயகிரி விகாரை வசதம இருநதது. 

இககல்பவடடு அபயகிரி விகாரையின் 
அகைாயதனமான  உத்பதாருள்மூர்ள 
பற்றிச் பசால்கிைது. உத்பதாருள்மூர்ள 
எ ன் ப து  உ து ரு மு ல் ல  எ ன் ை 
சிஙக்ளச்பசால்லின் தமிழ வடிவம். அது 
பபாலநறுரவயில், அனுைாதபுை அபயகிரி 
விகாரையின் பிைதிநிதியாக வி்ளஙகிய 
மடத்தின் பபயர் என்று ஊகிககலாம். 
மகாஸ்தாவிைர் (மகாஸ்தாவிைை என்பது 
மகாததைர் என்ை பாலிச்பசால்லின் 
சமஸ்கிருத வடிவம்;)  முகலனின் 

தவணடுதகார்ள, தமது வீைர்களுடன் 
கலநதாதலாசித்த தவர்ளககாைர்கள், 
வ்ளஞபசயர் மற்றும் நகைத்தார் எனப்படும் 
வணிகர் கூடடஙகளின் முன்னிரலயில் 
த்ளதாய்ப்பபரும்பள்ளிரய தம் வசம் 
ரவத்திருகக முடிபவடுத்திருககிைார்கள். 
அ ப் ப ள் ளி க கு  ' மூ ன் று ர க த் 
தி ரு த வ ர ்ள க க ா ை ன்  த ்ள த ா ய் ப் 
பபரும்பள்ளி' என்று பபயர் சூடடி, தம் 
ஒவபவாரு பரடயிலிருநதும் அதன் 
பாதுகாப்புககாக ஒவபவாருவரை 
நியமித்து 'சநதிை ஆதித்தர் உள்்ள 
வ ர ை  நீ டி க கத வ ண டு ம்'  என் று 
கூ றி  இ க க ல் ப வ ட டி ல்  உ று தி 
கூறியிருககிைார்கள். புத்தபிைானின் புனித 
சின்னஙகர்ள, அவர்கள் 'மூவுலகுககும் 
சிகாமணியாகிய த்ளதா பாத்ை தாது 
சுவாமி ததவர்கள்' என்று மரியாரதயுடன் 
அரழத்திருககிைார்கள். 

எல்லாம் சரி. ஏன் தலதாப்பள்ளியின் 
பாதுகாப்ரப த வர ்ளக காைரிடம் 
ஒப்பரடகக தவணடும்? அதற்கு 
அககால வைலாறு நமககு பதரிநதிருகக 
தவணடும். விஜயபாகு இைககும் 
தபாது, அவன்  மகன் விககிைமபாகு 
உதைாகணத்தில் துரணயைசனாக 
ஆணடுபகாணடிருநதான். விஜயபாகுவின் 
த ம் பி  ஜ ய ப ா கு  பு ல த் தி ந க ரி ல் 

முடிசூடியிருநதான். அதத காலத்தில் 
விஜயபாகுவின் தமகரகயின் பிள்ர்ளகள் 
மூவர்  புலத்திநகரின் மணிமுடிககு 
ஆரசப்படடு அஙகு பரடபயடுத்தார்கள். 
விககிைமபாகு உதைாகணத்திலிருநது 
பு ை ப் ப டடு  வ ந து,  அ வ ர்க ர ்ளத் 
ததாற்கடித்து புலத்தி நகரில் ஆடசியில் 
அமர்நதான். புனித தநததாது அைசுரிரமச் 
சின்னம் என்பதால், அரத யாரும் கவர்நது 
பசன்று ஆடசியுரிரம தகாைலாம் என்ை 
இககடடான நிரல இநத இரடப்படட 
காலத்தில் நிலவியது. இநதக காலத்தில் 
தான் புலத்திநகரின் ைாஜகுருவான 
மகாஸ்தாவிைர் முகலன் சமதயாசிதமாகச் 
பசயற்படடு தவர்ளககாைர் வசம் 
த ல தாப்பள்ளியின் பாதுகாப்ரப 
ஒப்பரடத்திருககதவணடும்.

த வ ர ்ள க க ா ை க  க ல் ப வ ட டி ல் 
பசால்லப்படும் இன்பனாரு பசய்தியும் 
சுரவயானது. த்ளதாய்ப்பபரும்பள்ளியின் 
புத்தபிைானுககு ஆணடாணடு ததாறும் 
'நயனதமாடசமாகிய அஞசன நிறுககும் 
கணணாலம்' நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் 
பசய்யப்படடிருககிைது. கணணாலம் 
என்பது கல்யாணம் என்பதன் மரூஉ. 
அது 'மஙகலம்' அல்லது 'திருவிழா' 
என்று பபாருள்படும் பசால். அஞசனம் 
என்ைால் ரம. நயனதமாடசம் என்பதற்கு 
'பார்ரவயாதலதய வீடுதபற்ரைத் 
தருதல்' என்று பபாருள் பகாள்்ளலாம். 
என த வ  ஒ வ ப வ ாரு  ஆண டு ம், 
த்ளதாய்ப் பபரும்பள்ளியில் வீற்றிருநத 
புத்தததவருககு கணகளில் ரம தீடடும் 
திருவிழா இடம்பபற்றிருககிைது, அரதப் 
பார்ப்பது தமாடசத்ரத அளிககும் என்ை 
நம்பிகரகயில் பபரும்ளவு மககள் 
அஙகு கூடியிருககிைார்கள்  என்பது 
இதன் மூலம் பதரியவருகிைது. த்ளதாய்ப் 
பபரும்பள்ளிரய நிர்வகித்த அபயகிரி 
விகாரை பின்பற்றிய மகாயான பபௌத்த 
மைபு, ரசவ – ரவணவ மைபுகளுககு 
பநரு க கமானது என்பது இஙகு 
நிரனவுகூைத்தககது.

த்ளதாய்ப் பபரும்பள்ளி இன்று 
அ ட ட த ா ர க  எ ன் ை  ப ப ய ரி ல் 
தூணகளும் பசஙகற்சிரதவுகளுமாகக 
காடசியளிககிைது. புத்தபிைானின் புனித 
தநததாது இதன் தமல் மைத்தால் அரமநத 
முதல் த்ளத்தில் ரவககப்படடிருநதது 
என்கிைார்கள் ஆய்வா்ளர்கள். அதற்கு 
ஆதாைமாக சிரதநத மாடிப்படிகர்ள 
இன்றும் இஙகு நாம் காணலாம். 
ப ை ா க கி ை ம ப ா கு வி ன்  க ா ல த் தி ல் 
அடடதாரகயின் அருதக புதிதாக 
அரமககப்படட பஹடடதாரக, த்ளதாய்ப் 
பபரும்பள்ளியாக மாற்ைமரடநததுடன், 
இதிலிருநத புனித சின்னஙகள் அஙகு 
இடம்மாற்ைப்படடன. அதற்குப் பிைகு 
அடடதாரக சாதாைண வழிபாடடுத்தலமாக 
மாற்ைம் பபற்றிருககதவணடும்.

ஆனால் அதன் நடுவில் அடியவர்களுககு 
நயனதமாடசம் வழஙகிய புத்தததவர், 
திருககைஙகள் சிரதநத நிரலயில் 
இன்றும் வீற்றிருககிைார். சுமார் ஆயிைம் 
ஆண டுக ளு க கு  மு ன்  அ ஞ ச ன 
நிறுககும் கணணாலம் பணணியருளிய  
மஙக்ள மகா சிலாமய புத்தததவர். 
இத்தரன ஆணடு கடநதும் மாைாத 
அநதப் புன்னரகயில்தான் எத்தரன 
அர்த்தஙகள்!

ikq;fzhd; kfpowptd;
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மடடகக்ளப்பு மாவடடத்தில் பாடசாரல 
மடடத்தில் கிரிகபகட விர்ளயாடரட 
ஊககுவிககும் தநாககுடன் மடடகக்ளப்பு 
த க ா ட ர ட மு ர ன  வி ர ்ள ய ா ட டு 
கிைாமத் தினாைால் ஐந து லடசம் 
ரூபாய் பபருமதியான கிரிகபகட 
உபகைணஙகர்ள பாடசாரல அதிபர் 
தி ரு . ப ய ஸ்  ஆ ன ந த ை ா ஜ ா வி ட ம் 
த க ா ட ர ட மு ர ன  வி ர ்ள ய ா ட டு 
கிைாமத்தின் தரலவர் திரு.சிவநாதன் 
ரகயளித்தார்.

 

மடடக்ளப்பு மாவடடத்தில் கிரிகபகட 
விர்ளயாடரட ஊககுவிப்பதுடன் ததசிய 
மடடத்தித்திற்கு வீைர்கர்ள பகாணடு 
தசர்ககும் தநாககுடன் மடடகக்ளப்பு 
தகாடரடமுரன விர்ளயாடடு கிைாமம் 
250 மில்லியன் ரூபா பசலவில் ஒரு 
சர்வதச மடடத்திலான கிரிகபகட 
ரமதானத்ரத நிர்மாணித்து வருகிைது. 
இதன் முதற்கடடமாக, பாடசாரல 
மடடத்தில் கிரிகபகட விர்ளயாடரட 
ஊககுவிப்பதற்காக  மடடகக்ளப்பில் 
உள்்ள பாடசாரலகளின் கிரிகபகட 

விர்ளயாடரட அபிவிருத்தி பசய்யும் 
தநாககுடன்  மடடகக்ளப்பு புனித 
மிககல் கல்லூரிககு ஐநது லடசம் 
ரூபாய் பபறுமதியான கிரிகபகட  
உ ப க ை ண ங க ர ்ள  ம ட ட க க ்ள ப் பு 
த க ா ட ர ட மு ர ன  வி ர ்ள ய ா ட டு 
கிைாமத்தினர் வழஙகி ரவத்தனர்.

இநநிகழவிற்கு மடடகக்ளப்பு முன்னாள் 
கல்விப்பணிப்பா்ளர் திரு.பாஸ்கைன், 
வலய உடற்கல்வி பணிப்பா்ளர் திரு.
லவககுமார், புனித மிககல் கல்லூரி 
பரழய மாணவர் சஙக தரலவர் 
அருடபணி ஸ்ைனிஸ்லாஸ் அடிக்ளார், 
தகாடரடமுரன விர்ளயாடடு கழகத்தின் 
நம்பிகரகயா்ளர் சரப பிைதிநிதிக்ளான 
திரு.ைஞ சன், திரு.காசிப்பிள்ர்ள,  
தகாடரடமுரன விர்ளயாடடு கழகத்தின் 
தரலவர் திரு.சடாற்சைைாஜா,  மடடகக்ளப்பு 
த க ா ட ர ட மு ர ன  வி ர ்ள ய ா ட டு 
கிைாமத்தின் அஙகத்தவர்கள் மற்றும் 
புனித மிககல் கல்லூரியின் பாடசாரல 
அபிவிருத்திச் சஙகத்தின் அஙகத்தவர்கள் 
என பலரும் கலநது பகாணடனர்.

இநநிகழவில் முன்னாள் மடடகக்ளப்பு 
கல்விப்பணிப்பா்ளர் திரு.பாஸ்கைன் 
அ வ ர் க ள்  உ ர ை ய ா ற் று ர க யி ல் 
இப்படிப்படட சர்வததச தைத்திலான 
ரமதானம் ஒன்ரை ஒரு தனி அரமப்பான 
தகாடரடமுரன விர்ளயாடடு கிைாமம் 
பசயய முன் வநதரத தன்னால் 
பாைாடடாமல் இரு க க முடியாது 
எனவும் அத்ததாடு நின்று விடாமல் 
அரத பசயற்படுத்த பாடசாரல 
மடடத்தில் மாணவர்கர்ள ஊககுவிகக 

அதிைடியாக கிரிகபகட உபகைணஙகர்ள 
இன்று வழஙகி ரவத்தரதயும் தாம் 
பாைாடடுவதாகத் பதரிவித்தார்.

 இம்ரமதானத்திற்காக புலம்பபயர்நது 
வாழும் எம் நாடடின் பசாநதஙகள் 
இப்பாரிய பணிககு உதவி பசய்ய 
முன் வநதுள்்ளரதயும் இதற்கான 
பி ை தி நி தி ய ா க  இ ங கு  வ ந து 

இப்பணிகர்ள முன்பனடுககும் திரு.
புவனசிஙகம் வசீகைன் அவர்களுககும் 
தம் நன்றிகர்ளயும் பாைாடடுககர்ளயும் 
பதரிவித்தார்.

இ த ன்  த ப ா து  உ ர ை ய ா ற் றி ய 
த க ா ட ர ட மு ர ன  வி ர ்ள ய ா ட டு 
கி ை ா ம த் தி ன்  ப ச ய ல ா்ள ர்  தி ரு .
அருள்பமாழி அவர்கள், இவவரமப்பு 
விர்ளயாடடு கல்வி வாழவாதாைம் 
என்பனவற்ரை தமம்படுத்தும் ஒரு 
அரமப்பாக பசயற்படவுள்்ளதாகவும் 
மு த ற் க ட ட ம ா க  வி ர ்ள ய ா ட ர ட 

ஊககுவிப்பதற்கான பசயற்பாடரடயும் 
முன்பனடுககவுள்்ளதாகவும் குறிப்பிடடார்.

இநநிகழவு புனித மிககல் கல்லூரியின் 
பரழய மாணவர் சஙகத்தனைால் ஏற்பாடு 
பசய்து நடாத்தபடடதுடன் இதற்குரிய 
சகல விடயஙகர்ளயும் திரு.ஆதித்தியன் 
அவர்கள் தமற்பகாணடிருநதார் என்பதும் 
குறிப்பிடத்தககது.

n[ah
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LDSP – 'Local Development Support Project'

J¸ •UQ¯ Âh¯®

அன்பழகன் குரூஸ் (JP) M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG.
சனசமூக அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர்

உ ள் ளு ை ா ட சி  ம ன் ை ங க ர ்ள 
வ லு ப் ப டு த் து வ த ற் க ா க 
உள்நாடடலுவல்கள், மாகாண சரபகள் 
மற்றும் உள்ளூைாடசி அரமச்சின் 
மூலம் அமுல்படுத்தப்படும் ஒரு புதிய 
பசயற்றிடடதம உள்ளூர் அபிவிருத்தி 
உதவிச் திடடமாகும். இநதரன LDSP 
– 'Local Development Support Project' 
என வழஙகலாம். இச் பசயற்றிடடம் 
பதாடர்பான அறிமுகக கலநதுரையாடல் 

12.02.2019 அன்று மடடகக்ளப்பு மாநகைசரப 
மணடபத்தில் நரடபபற்ைது. இநத 
நி க ழ வு க கு  வி த ச ட  அ தி தி ய ாக 
உள்ளூைாடசி மாகாண சரபகள் 
அரமச்சின் பகௌைவ இைாஜாஙக 
அரமச்சர் அல்ஹாஜ் எச்.எம்.எம்.
ஹாரீஸ் அவர்கள் கலநதுபகாணடு 
உ ள் ளு ை ா ட சி யி ன்  அ டு த் த க ட ட 
அ பி வி ரு த் தி ச்  ப ச ய ற் ப ா டு க ள் 
பதாடர்பாக உரையாற்றினார். இநத 
கலநதுரையாடலில் கிழககு மாகாண 
உள்ளூைாடசி ஆரணயா்ளர் தி.நா.
ம ணி வ ண ண ன் ,  ம ட ட க க ்ள ப் பு 
உள்ளூைாடசி உதவி ஆரணயா்ளர் திரு.
சி.பிைகாஷ ஆகிதயாருடன் மடடகக்ளப்பு 
மாநகை சரப பகௌைவ முதல்வர் 
தி.சைவணபவான், பிைதிமுதல்வர், சரப 
உறுப்பினர்களுடன் மடடகக்ளப்பு 
மாவடடத்தின் ஏரனய உள்ளூைாடசி 
மன்ைஙகளின் தவிசா்ளர்கள், துரண 
தவிசா்ளர்கள், மற்றும் மககள் பிைதிநிதிகள் 
கலநதுபகாணடு தமககிரடதய கருத்து 
பரிமாற்ைத்ரத தமற்பகாணடனர்.

இநத பசயற்றிடடமானது இலஙரகயின் 
வடககு, வட மத்திய, கிழககு மற்றும் ஊவா 
மாகாணஙகளிலுள்்ள 11 மாவடடஙகளில் 
இயஙகும் 08 மாநகைசரபகள்,  11 
நகைசரபகள் மற்றும் 115 பிைததச 
சரபக்ளாக பமாத்தம் 134 உள்ளுைாடசி 
ம ன்ை ங க ளி ல்  அ மு ல் ப டுத் த ப் ப ட 
இருககிைது.

உலக வஙகியின் பபருநபதாரக 
நிதியுடன், ஐதைாப்பிய ஒன்றியம், 
இலஙரக அைசாஙகம் என  பமாத்தமாக 

நூ று  மி ல் லி ய ன்  அ ப ம ரி க க 
படாலர்கள் இச்பசயற்றிடடத்திற்காக 
ஒதுககப்படடுள்்ளது. இலஙரகயின் 
அரைவாசிககு தமற்படட பகுதிரய 
உள்்ளடககியதாக ஒரு மில்லியனுககும் 
தமற்படட மக கள் பயனரடயும் 
வரகயில் 2019ஆம் ஆணடு பதாடககம் 
2022ஆம் ஆணடு வரையில் இச் 
பசயற்றிடடம் நரடமுரைப்படுத்தப்படும். 
மாகாண சரபகள் உள்ளூைாடசி 
அரமச்சின் திடட இரணப்பு பிரிவு, 
ஒ வபவாரு மாகாணஙக ளினதும் 
மாகாண உள்ளூைாடசி ஆரணயா்ளர் 
அலுவலகத்தின் திடட நிரைதவற்று 
பிரிவினூடாக இநத பசயற்திடடத்ரத 
முன்பனடுகக இருககின்ைது.

 இநத நிதிரய பபறுவதற்காக குறித்த 
ஒவபவாரு உள்ளூைாடசி மன்ைஙகளும் 
தமது நிரலயியற் குழுககர்ள முரையாக 
இயககி வருவதுடன், ததரவயான 
அலுவலர்கள் காணப்பட தவணடும். மிக 
முககியமாக ஒவபவாரு உள்ளூைாடசி 
மன்ைஙகளும் த த் தமது வடடாை 
ரீதியான அபிவிருத்தித் திடடஙகர்ள 
தயாரித்து, அவற்ரை ஒருஙகிரணத்து, 
உள்ளூைாடசி மன்ைத்திற்கான இரடககால 
அபிவிருத்தித் திடடத்ரத தம்வசம் தயாைாக 
ரவத்திருகக தவணடும். இவற்தைாடு 
நிதி நரடமுரைகள் பதாடர்பாக 
வருடாநத கணககறிகரக, கணககாய்வு 
அதிபதியின் சாதகமான அபிப்பிைாயம் 
மற்றும் வருடாநத பபாருட கணகபகடுப்பு, 
உள்ளூைாடசி மன்ைஙகளின் பபாதுமககள் 
குரைகள் பபாறிமுரை ஆகியவற்தைாடு 
50வீதத்துககு   தமல் பபணகர்ள 
பகாணட சமூகக கணககாய்வுக குழுககள் 
இயஙகுவதாக பசயற்படதவணடுபமன 
எதிர்பார்ககப்படுகிைது.

இநதச் திடடத்தின் மூலம் உள்ளூைாடசி 
மன்ைஙகளின் திடடமிடல் பசயல்முரை 
வலுப்படுத்துவதுடன், அவர்களுககு 
வ ழ ங க ப் ப டு கி ன் ை  நி தி யி ன் 
மூலம் உள்ளுைாடசி சரபகர்ள 
தமம்படுத்தி, அஙகுள்்ள பபாரு்ளாதாை 
க ட ட ர ம ப் பு க ர ்ள  அ பி வி ரு த் தி 
பசய்து, ஒவபவாரு உள்ளூைாடசி 
மன்ைஙகளினதும் நிறுவன ரீதியான 
அபிவிருத்தி தமற்பகாள்்ளப்படடுபமன 
எதிர்பார்ககப்படுகின்ைது.

வி ஸ் த ரி க க ப் ப ட ட  ந வீ ன 
கரடத்பதாகுதியுடன் கூடிய மடடகக்ளப்பு 
- கல்லடி பபாதுச் சநரதயானது மாநகை 
முதல்வர் தி.சைவணபவனால் மககள் 
பாவரனககாக ரகயளிககப்படடது.

ம ட டக க ்ள ப் பு  ந க ர ை  அ ண டி ய 
கல்லடிப் பிைததசமானது வர்த்தக 
ரீதியாக வ்ளர்ச்சியரடந துவரும் 
ஓர் பிைததசமாக மாறி வருவதரன 
கவனத்தில் பகாணடு, அஙகுள்்ள 
உள்ளூர் உற்பத்தியா்ளர்களுககான 
ச ந ர த ப் ப டுத் த ல்  வ ா ய் ப் பு க ர ்ள 
ஏற்படுத்திக பகாடுககும் தநாககில் 
கல்லடிப் மாநகைச் சநரத வ்ளாகத்தில் 
அரமககப்படட கரடத்பதாகுதியுடன் 
கூடிய சந ரத பதாகு தியானது 
பபாதுமககளினதும், வர்த்தகர்களினதும் 
பாவரனககாக ரகயளிககப்படடது.

மடடக க்ளப்பு மாந கை  சரபககு 
மககளினால் பசலுத்தப்படடுவரும் வரிப் 
பணமானது மீணடும் அவர்களுகதக 
ப ச ன்ை ர ட ய  த வ ணடு ம்  என்ை 

மடடு மாநகைசரப மடடகக்ளப்ரப 
தமம்படுத்த பலதிடடஙகர்ள 
வ கு ப் ப து ம்  அ வ ற் ர ை 
பசயற்படுத்துவதுமாக உள்்ளது. அதில் 
ஒரு விடயம் பகாஙகிறீற் பாரதகள் 
அரமத்தலாகும். பல இடஙகளில் இநதப் 
பாரதகள் அரமககப்படடுள்்ளரம 
உணரமயாகதவ மககளுககு உதவும் 
வரகயில் உள்்ளது. 

ஆ ன ா ல்  இ ப் த ப ா து  இ தி ல் 
குறிப்பிட ஒரு விடயம் பலைாலும் 
மு ணு மு ணு க க ப் ப டு கி ன் ை து .  
பாைஊர்தியின் பயணம் மற்றும் கல், 
மண, சீதமநது தபான்ை பாைமான 
பபாருள்கர்ள ஏற்றிச் பசல்வதனால் 

தநாகத காடு மாந கை  சரபயின் 
நிதி மூலமாக நிர்மாணிககப்படட 
இச்சநரதத் பதாகுதியிரன எமது 
மககளிடம் ரகயளிககப்பதில் தான் 
பபருமிதம் அரடவதாக மாநகை முதல்வர் 
தி.சைவணபவன் பதரிவித்தார்.

இந நிகழவில் மாநகை ஆரணயா்ளர் காசி 
சித்திைதவல், பிைதி முதல்வர் கநதசாமி 
சத்தியசீலன், பிைதி ஆரணயா்ளர் 
நாகைாஜா தனஞபஜயன், மற்றும் மாநகை 
சரப உறுப்பினர்கள், மாநகை சரப 
உத்திதயாகத்தர்கள், பபாதுமககள் எனப் 
பலரும் கலநது பகாணடிருநதனர்.

இநதக  பகாஙகிறீற் பாரதகளில் 
பவடிப்புககள் உணடாகி உரடகின்ைன.  

இநத பாரதகர்ள அரமககும் 
அதிகாரிகளுககு ஓர் தவணடுதகாள் 
பகாஙகிறீற் பாரதகள் அரமத்து 
முடிநததும் அதில் எவவரகயாக 
வாகனம் பசல்லலாம் என அறிவித்தல் 
பதாரதகர்ள இடவும். இது அநதநதப் 
பிைததசஙகளில் வாழும் மககளுககு 
ஒரு விழிப்புணர்ரவத் தருவததடு பாை 
ஊர்திகள் வைாமல் தடுககவும் உதவும் .

ypNahz;
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மடடகக்ளப்பில் வணஙகப்படும் பல 
கிைாமியத் பதய்வஙகள் இநது மதத்தின்  
பிைதான தபாககுககுள் வைாதரவ.  
அவற்ரை  இநதுமதவாதிகள்  தமது  
பதய்வஙகள்  என ஏற்கவும் மாடடார்கள்.  
அத்தரகய  பதய்வஙகளுள்  ஒன்று  
வதனமார் பதய்வம்  வதனமார்  
பதய்வத்ரத மாைாபதய்வத்துடன்  
இரணத்து  வதன மாைா  எனவும் சில 
இடஙகளில் பசால்வர். வதனமார்  என்தபார் 
மாடுகடடும் ஆடக்ளாகும். இவர்கள் 
ஒரு காலத்தில் பரட வீைர்க்ளாகவும் 
இருநதிருககலாம் என்ைதவார் கருத்தும் 
உணடு.

 தவடரட ஆடுதல்,ததன் எடுத்தல் புைாதன 
மககளின் பிைதான பதாழிலானால் 
நாகரிகத்தின் அடுத்த  கடடம்  மநரத 
தமய்த்தல் ஆகும். மநரத தமய்ப்பில் 
இருநதுதான் வதனமார் எனும் மாடுகடடும்  
பதய்வம் உருவானது.

காடடில் விடடாத்தியாகத் திரிநத காடடு 
மாடுகர்ளப் பிடித்துப் பழககி, வீடடு 
மிருகமாககிய  காலத்தில்தான் இநத  
பதய்வ வணககம் உருவாகியிருகக 
தவணடும். மாடு பிடிககும் இப்பணரடய 
வழககத்ரத சமயச் சடஙகாகச் பசய்யும் 
சடஙகுதான் வதனமார் சடஙகு.

வதனமார் சடஙகு
வதனமார் என்னும் பதய்வம் மாடு 
பிடிககும் பதய்வமாகும். தவடருடன் 
குமாை பதய்வம் சம்பநதப்படடது தபால 
இரடயருடன் சம்பநதப்படட இத்பதய்வம் 
பின்னால் எல்தலாருககும் உரிய 
பதய்வமாகிவிடடது. வதனமார்களில் 
க ள் ்ள வ த ன ன்,  க ா க க ா வ த ன ன், 
குழுவதனன், குஞசுவதனன், பாலவதனன், 
பால்முடடி வதனன் எனப் பலவரக 
வதனன்கள் உணடு. பாலவதனனும், 
கு ழு வ த ன னு த ம  ப ப ரு ம் ப ா லு ம் 
வணககத்திற்குரிய பதய்வஙக்ளாகும்.

வதனமார் பதய்வம் வநததறிய ஒருவர் 
வதனமார் பநதலுககு ஆடி வருவார். 
இதற்குப் பிைத்திதயக ஆடடம் இல்ரல. 
சன்னதம் மாத்திைதம. ஆனால் வதனமார் 
அகவல் என்ை பாடல் உணடு. அதரனப் 
பலர் பாட அதற்கு ஏற்ப ஆடுவார். மககள் 
பநதரலக சூழ பார்ரவயா்ளர்க்ளாய் 
இருப்பர்.

வதனமாருககு ஆடுபவர் மககளிரடதய 

ஆடிச் பசல்ல அவருடன் கூட ஒருவர் 
தணணீர்ச் சடடி தாஙகியபடி பின் 
பசல்வார். வதனமாருககு ஆடுபவர் சிறு 
பிள்ர்ளகளின் முகத்தில் தணணீர் 
எறிநதபின் பநதலுககுச் பசன்றுவிடுவார். 
தணணிர் எறிபடட பிள்ர்ளகள் 
யாவரும் பநதலுககுச் பசல்வார்கள். 
பகாடுககுகளில் ஒருவரை பயாருவர் 
பிடிககச் பசால்லி ஒரு பபரிய கயிற்ைால் 
அப்பிள்ர்ளகளின் முன்னால் நிற்பவரின் 
இடுப்ரபப் பிரணப்பார். அதன்பின் 
சிவப்பு தமலஙகி அணிநது, வில்லம்பு 
அணிநது மைத்தின் உச்சிரயப் பார்த்தபடி 
முன்னும் பின்னும் பசன்று தவடரட 
ஆடுவது தபால அபிநயித்துவிடடு, 
நிற்கும் பிள்ர்ளகர்ள மாடாகப் 
பாவித்து அவர்கர்ள இழுத்துகபகாணடு 
தகாயிரலச் சுற்றிவதனமாருககு ஆடுபவர் 
ஓடுவார்.

 

மீணடும் பரழய இடத்திற்கு வநததும் 
பிள்ர்ளகளுககு வாரழப்பழம், தணணீர் 
பகாடுத்து உடம்புககு மஞசள் பூசி 
‘ஹாய்” என்று அபிநயித்து மாடுகர்ளக 
கரலப்பது தபால அவர்கர்ளக கரலத்து 
விடுவார். பாலவதனன், ஆடுபவரில் 
வநது முற்படடால் சிறு பிள்ர்ளகர்ள 
மாடுக்ளாகப் பிடிப்பார். குழுவதனன் வநது 
முற்படடால் பபரிய ஆடகர்ள மாடுக்ளாகப் 
பிடிப்பார். பிள்ர்ளகர்ள மாடுக்ளாகவும், 
தன்ரன மாடடுககாைனாகவும் பாவரன 
பசய்து ஆடும் இவவாடடம் நாடகத் 

தன்ரம வாய்நததாகும்.

வதனமார் பதய்வம் வநது முற்படடு 
விடடால்  சிறியவர்களூககு  மஹா  
உற்சாகம் பிைநது விடும், சிறுவர்கள் பால 
வதனத் பதய்வம் தஙகர்ளப் பிடித்துச் 
சடஙகில் உள்ளீர்ககாதா என்ை ஆவலுடன் 
சிறுவர்கள் காத்திருப்பர் வதனாமார்  
சடஙகு  பவல்லபவளி  மாரி அம்மன் 
தகாவிலில் பிைசித்தமானது.

குழநரதகள் விரும்பும் இன்பனாதமார்  
சடஙகு அனுமார்  சடஙகாகும்

 அனுமார் ஆடடம்
அனுமார் பதய்வம் வநது முற்படும் 
ஒருவர் தம்ரம அனுமார் மாதிரி மாற்றிக 
பகாள்வார். ரககர்ள குைாணடிக 
பகாணடு முகத்ரத அனுமார் மாதிரிக 
தகாணியும் ரவத்துக பகாள்வார்.

அனுமார் தபால அஙகுமிஙகும் பாய்நது 
பாய்நது ஆடியபடி பபரிய தகாயிலுககுள் 
இருநது அனுமார் பநதலுககு வருவார். 
பநதலின் மீது ஏறி இருநதும் சில 
தவர்ளகளில் பநதலின் பின்னாலுள்்ள 
மைத்தின் மீது விறுவிறு என்று ஏறி 
இைஙகியும் விர்ளயாடுவார்.

கழுத்தில் வரடமாரல தபாடடிருப்பார். 
தானும் அரதக கடித்துச் சாப்பிடடு 
பிள்ர்ளகளுககும் எறிவார். அனுமார் 
பதய்வத்ரத சூழ இருநது பார்த்து 

மககள் வணஙகுவர். சிறு பிள்ர்ளகள் 
மகிழவர். அனுமார் தபால அபிநயித்தல் 
இஙகு முககியமானதாகும். அனுமார் 
பதய்வமும், வதனமார் பதய்வ மும் 
பபரும்பாலும் சிறுபிள்ர்ளகர்ளக கவரும் 
பதய்வஙக்ளாகும்.

காத்தவைாயன் சடஙகு  முககியமாக வயது  
வநத பபணகர்ளக கவரும் சடஙகாகும்

 காத்தவைாயன் ஆடடம்

காத் த வைாயன் பதய்வம் வந து 
ஒரு வரு ககு முற்படடதும் அவர் 
ஆடி அருகிலிருப்பவரிடம் தனககு 
காத்தவைாயன் வநது முற்படடுவிடடது 
என் ப ா ர்.  உ டன்  க ாத் த வ ை ா ய ன் 
பாடல்கர்ளப் பூசாரியார் பாடுவார். அப் 
பாடல்கள் ஒருவித இரசயழகு உரடயன. 
காத்தவைாயன் இ்ளம் பபணகர்ளக 
கவரும் பதய்வமாகும். காத்தவைாயர் 
பற்றிய கிைாமியக கற்பரன அதுதவ. 
வணணாை பநல்லிரயக கணடு 
மாமி என்று உைவு பகாணடாடி அவள் 
மகள் காத்தழகிமுத்தின் தமாதிைத்ரத 
எடுத்தவன் காத்தான். சாைாய பூதிரய 
கணடு உைவாடிச் சாைாயம் உணடவன் 
க ாத் த ான்.  ஆ ரி ய ம ார ல  என்ை 
அைசகுமாரிரய மணகக வர்ளயல் 
பசடடியாகவும், கிளியாகவும், பஞசுச் 
பசடடியாகவும் உருமாறி விர்ளயாடியவன் 
காத்தான். இவவணணம் கணணரனப் 
தபால பபணகளுடன் மிக பநருககமான 
கிைாமியத் பதய்வதம காத்தான்.

நநதவனநதரனக காத்தவணடி – அவன்
 நான்கு பபணகர்ளப் பார்த்தவணடி
 அநதமுடன் சிவபுத்திைன் காத்தாரன

ஆசித்து தநசித்தடியுஙகடி
பூசித்து வாசித்தடியுஙகடி.
வணணாை பநல்லிரய கணடவுடன்
மாமியார் என்று உைவு பகாணடு
வணணாைப் பபணணான காத்தழகிமுத்து

 தமாதிைத்ரத பகாள்ர்ள பகாணடாணடி,

 சாைாய பூதியகம் நாடி – அஙதக
 பூைாயம் தபசியுை வாடி
 சாைாயப் பீப்பா முழுதுமுணடு - இஙதக
ஊரைத் தாணடிக காத்தான் வாைாணடி
 உருணட கடடிலின் தமலிருநதத
 உல்லாச நித்திரை தபாைாைாம்
 அைணடு நித்திரை தபாகாமல்
 அவர் எழும்பக கும்மியடியுஙகடி

என்று பூசாரி பாடும் பாடல், காத்தவைாயன் 
சுவாமி பற்றி மககள் கற்பரனககு நல்ல 
உதாைணமாகும்.

 காத்தவைாயனுககு ஆடுபவரும் கும்மிப் 
பாடலுககு ஏற்ப ஆடித் தனககுரிய 
பநதலுககு வநது பார்ரவயா்ளரை 
அரழத்து, சிைப்பாக இ்ளம் பபணகர்ள 
அரழத்துக கடடுச் பசால்லுவார்.

அவர்கள் பிைச்சிரனகள், தநாய் 
இரவகர்ளக கூறுவார்.

 இ்ளம் பபணகர்ளப் பார்த்துச் சிரிப்பார்: 
கண சிமிடடுவார்; தரலரய அரசப்பார். 
சில தவர்ளகளில் இ்ளம் பபணகள் 
அணிநதுள்்ள அழகான தசரலகர்ள 
அடுத்த ஆணடுககு காத்தவைாயனுககு 
பகாடுககும்படி தகடபார்.

நாடகத்தில் சில பாத்திைஙகள் சில 
குறிப்பிடட வயதினருககுப் பிடிப்பதுதபால 
சில தகாயில்களில் காத்தவைாய சுவாமி 
வைவு இ்ளம் பபணகளுககு மகிழச்சி தரும் 
வைவாகும்.

பல மாரிஅம்மன் தகாவில்களில் 
காத்தவைாயன் பநதல் இருககும்

(பதாடரும்)
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கடநத 12.01.2019ஆம் திகதிய அைஙகம் 
பத்திரிரகயில், மடடுநகர் தைகடியில் 
அரமந திருந த 'பாைம்தூக கிக ள் ' 
(Crane) சம்பநதமாக எழுதப்படடிருநதது. 
வாகன வசதிகள் இல்லாத காலத்தில் 
கப்பல்கள் மூலம் கடல் மார்ககமாக 
வரும் பபாருள்கள் அரனத்தும் 
எஞசின்ததாணி (Boat) மூலமாகவும் 
அதனுடன் இரணத்து இழுத்துவைப்படும் 
வத்ரத மூலமாகவும் தைகடிககுக 
பகாணடுவைப்படடு, அப்தபாதிருநத 
காநதி சிரலயடியில் அரமநதிருநத 
உப்புககுதத்திலும் (உப்பு ஸ்தைார்) மற்றும் 
க்ளஞசியசாரலயிலும் ரவககப்படும். 
தூககககூடிய பபாருள்கர்ள, மைத்தினால் 
அரமககப்படடிருநத படிமூலமாக 
தூககிகபகாணடு வருவர். தூககமுடியாத 

பபாரு ள்க ர்ளப் பாைம்தூக கிக ள் 
மூலமாக இைக கி, மாடடுவணடி 
மூலமாகவும் தள்ளுவணடி மூலமாகவும் 
எடுத்துச்பசல்வர்.

  இநத இைணடில் ஒன்று, தற்தபாதும் 
இருந த இடத் தித லதய உள்்ளது. 

மற்ரையது, அபிவிரு த் தி என்ை 
தநாககத்ததாடு கழற்றி எடுத்ததவர்ள 
அதரனக க்ளவாடவிடாமல் பாதுகாத்து 
ரவத்திருநதனர். இது, பகாஙகிறீற்றுக 
குழாய்கர்ள (48”, 36”, 30”) ஏற்றுவதற்குத் 
ததரவப்படடபடியால் பசஙகலடியில் 
அ ர ம ந தி ரு ந த  ப ப ா றி யி ய ல் 
காரியாலயத்துககு எடுத்துச்பசல்லப்படடு 
மடடகக்ளப்பிலுள்்ள ETI யின் உதவியுடன் 
அஙகு நிறுவப்படடது. இநதப் பாைம் 
தூககி தற்தபாதும் பசஙகலடியில்தான் 
இருககின்ைது.
 
தமலும், மடடகக்ளப்புக தகாடரடயில் 

(கச்தசரி) கல்லடிப் பககமாகப் பார்த்தபடி 
அழகாக ரவககப்படடிருநத பீைஙகிகளில் 
நான்கு பீைஙகிகள், காலிக தகாடரடரய 
அழகுபடுத் துவதற்காக அைசியல் 
அதிகாரிகளின் உதவியுடன் முன்னாள் 
மடடகக்ளப்பு அைசாஙக அதிபர் திரு.
டிகசன் நிலவீை அவர்களினால் காலிககு 
அனுப்பிரவககப்படடன. இதற்கு 
இர்ள்ர்களின் எதிர்ப்பும் பகௌைவ 
பாைாளுமன்ை உறுப்பினரின் எதிர்ப்பும் 
இருநதன. இருநதும் அரவ பலனின்றிப் 
தபாய்விடடன. தற்தபாது அரவ காலி 
தகாடரடயில் இருகக தவணடும்.
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விபுலானநதர் எமது ஆதாைம். ஆனால் 
அவர் பற்றிய தகவலுககு எமககு பசய்தி 
ஆதாைமாக, வலுவான ஆதாைமாக 
இருநதவர் தகாதமதகவல்லி. அதாவது 
அவைது மருமக்ளான(அவைது இர்ளய 
சதகாதரியின் புதல்வி) இவைது கல்வி, 
வ்ளர்ச்சி தபான்ை பல விடயஙகளிலும் 
சு வ ா மி  வி பு ல ான ந த ர்  மி கு ந த 
அககரையுடன் இருநதிருககிைார்.  

 இவைது பபயர் தகாதமதகவல்லி 
என்றிருநததபாதிலும், அடிக்ளாருககு 
கணணரகயில் இருநத வாஞரச 
காைணமாக இவரை கணணம்ரம என்தை 

அரழத்து வநதிருககிைார். விபுலானநத 
அடிக ்ளாரின் தாயின் பபயரும் 
கணணம்ரமதய.
இநதக கணணம்ரம தனது 93வது வயதில் 
காலமானார்.

உணரமயில் இன்று வரை விபுலானநதர் 
குறித்த தகவல்களுககாக காரைதீரவ 
அணுகுபவர்களுககு கணணம்மா 
அக கா  ஒ ரு த க வல் ஆ தாைம். 
ஆயிைககணககானவர்களுககு தனது 
தாய்மாமாவான விபுலானநதர் குறித்த 
தகவல்கர்ள எநதவிதமான அலுப்பும் 
இல்லாமல் அவர் திரும்பத் திரும்பக 
கூறிவநதுள்்ளார்.

விபுலானநதரின் சிறு வயது, அவைது 
துைவைம் எனப் பல விடயஙகள் 
குறித்தும் பல விதமான தல்கவல்கர்ள 
கணணரமயார் கூறிவநதிருககிைார்.

நான் கிடடத்தடட பத்து பருடஙகளுககு 
முன்னதாக பிபிசி தமிதழாரசககாக 
(விபுலானநதர் குறித்த பபடடகம்) 
அவரை பதாரலதபசியில் அணுகிய 
தபாதும், பின்னர் விபுலானநதர் குறித்த 
முழுரமயான வீடிதயா ஆவணத்ரத 
உருவாககிய தபாதும், சலிககாது தனது 
மாமன் குறித்த தகவல்கர்ள ஒரு 
கரத தபால அவர் கூறியிருககிைார். 
வீடிதயா ஆவணப்படத்துககாக அவரை 

நாம் அைஙகத்தின் சார்பில் அணுகிய 
தபாது, அவரை முதுரம மிகவும் 
ஆ க கி ை மி த் து வி ட டது.  ஆன ாலு ம் 
எநத விதமான தயககமும் இல்லாமல் 
மிகுநத வாஞரசயுடன் அவர் எம்தமாடு 
உரையாடினார். தன்னால், முடிநதவரை 
அரனத்துவிதமான தகவல்கர்ளயும் 
தநதார்.
அவைது தனிப்படட வாழகரக குறித்து 
எமககு பபரிதாக எதுவும் பதரியாது, 
அப்தபாபதல்லாம் அவர் அவற்ரை 
பபரிதாக தபசியதும் கிரடயாது. நணபர் 
சகாததவைாஜாவுடன் அவைது வீடடுககு 
பசன்ை தபாபதல்லாம் எஙகர்ள மிகுநத 
ஆதைதவாடு வைதவற்று உரையாடினார். 
‘விபுலானநதர் புகழ பாடதவ நான் 

பிைநததன்’ என்பது 
தபாலதவ மிகுநத 
ஆர்வத்ததாடு அவர் 
த ப சு வ த த  ஒ ரு 
அழகு .  அழகான 
அநதக காரைதீவின் 
அழகு மணககும் 
தமிழ உரையாடல் 
அ து .  இ ன்னமு ம் 
எ ம து  க ா தி ல் 
ஒலித்துகபகாணதட 
அது இருககின்ைது.

ஆனால், கரடசியாக 
நாம் அவரை சநதித்து 
தபடடி கணட தபாது 

அவர் திரும்பத்திரும்ப எம்மிடம் கூறிய 
விடயம், ‘அவருககு (விபுலானநதருககு) 
என்தனாட சரியான விருப்பம் மகன். 
ஏபனணடா நான் அவருரடய தாய் 
தபாலவாம்....’ என்று திரும்பத் திரும்பக 
கூறினார். அநத வார்த்ரதகள் இன்னமும் 
எனது காதுகளில் ஒலித்துகபகாணதட 
இருககின்ைது. விபுலானநதர் புகழ 
உலபகஙகும் இருககும் வரை இநதக 
கணணம்ரமயின் பபயரும் தசர்நதத 
ஒலிககும்.
பாைதிககு ஒரு கணணம்மா. அவைது 
கவிரதக்ளால் வசீகரிககப்படட எமது 
ஈழத்து இ்ளஙதகா “விபுலானநதருககு” 
இநதக கணணம்ரம.

அன்னாருககு அைஙகத்தின் கணணீர் 
அஞசலி.
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ம ட ட க க ்ள ப் பு  பு து மு க த் து வ ா ை ம் 
புனித இகதனசியஸ் வித்தியாலய 
வருடாநத இல்ல விர்ளயாடடுப் 
தபாடடி வித்தியாலய அதிபர் எஸ்.
ைதமஸ் கரலச்பசல்வன் தரலரமயில் 
வித்தியாலய விர்ளயாடடு ரமதானத்தில் 
31.01.2019 அன்று இடம்பபற்ைது.

    இநநிகழவுககு பிைதம விருநதினைாக 
மணமுரன வடககு தகாடடக கல்விப் 
பணிப்பா்ளர் தக.அருடபிைகாசமும், 
சிைப்பு அதிதியாக மடடகக்ளப்பு 

கல்வி வலய பி.எஸ்.ஐ.இரணப்பா்ளர் 
த க . கு த ல ந தி ை னு ம் ,  அ ர ழ ப் பு 
அதிதிக்ளாக மடடகக்ளப்பு 38ஆவது 
பரடப்பிரிவு பயிற்சி அதிகாரி பலப்டினல் 
சி.காணடீபனும், கிைாம தசரவயா்ளர் 
திருமதி தனுஜா பஜயககுமாரும், ஈ.டி.ஓ. 
திருமதி தகாகிலா ைாஜபாஸ்கைனும் கலநது 
பகாணடு தபாடடிகளில் பவற்றியீடடிய 
மாணவர்களுககுப் பரிசில்கர்ளயும், 
பவற்றிக கிணணஙகர்ளயும் வழஙகிக 
பகௌைவித்தனர்.

     இநநிகழவில் மாணவர்களின் 
அணிவகுப்பு அரனவரையும் கவர்நதது.

மடடுந கரின் கால்பந தாடடத் தில் 
1980 களில் பிைகாசித்த முன்னணிக 
கழகஙகளுள் ஒன்ைாக பசன்ற் அநதனீஸ் 
விர்ளயாடடுக கழகம் வி்ளஙகியது. 
மடடகக்ளப்பின் புைநகர்ப் பகுதிகளில் 
வாழநத கால்பநதாடடத்தில் திைன் 
மிகுநத வீைர்களுககு பபரும்பாலும் க்ளம் 
அரமத்துக பகாடுத்த ஒரு முன்னணிக 
கால்பநதாடடக கழகமாக அநதனீஸ் 
விர்ளயாடடுக கழகம் திகழநதது.

புைநகர்ப் பகுதிகளில் பசவணரசட 
தபாடடிகளில் க்ளமாடித் தமது திைன்கர்ள 
பவளிககாடடிய வீைர்கர்ள அரழத்து 
அவர்களுககு நியம முரையிலான 
கால்பநதாடடத்ரத ஆட இககழகம் 
அதிகம் வாய்ப்புக பகாடுத் த து. 
இதனால் மடடகக்ளப்பின் புை நகர்ப் 
பகுதிகளிலிருநது திைரமயான வீைர்கள் 

(காரைதீவு  நிருபர் சகா)

கல்முரன கார்தமல் பற்றிமா ததசிய 
பாடசாரலயின் வருடாநத இல்ல 
பமய்வல்லுநர் தபாடடியும் பரிசளிப்பு 
நிகழவும் கல்லூரியின் முதல்வர் 
அருடசதகாதைர் பசபமாரல சநதியாகு 
தரலரமயில் பகாடடும் மரழயில் 
நரடபபற்ைன.

ம ா ண வ ர் க ்ள ா ல்  அ தி தி க ளு க கு 
ம ல ர் ம ா ர ல  அ ணி வி க க ப் ப ட டு, 
தபணட வாத்தியஙகளின் அணிநரட 
மரியாரதயுடன் அரழத்துச்பசல்லப்படடு,  
த தசிய பகாடிதயற்ைப்படடத தாடு 
ததசியகீதம் மற்றும் பாடசாரல கீதமும் 
இரசககப்படடு நிகழவுகள் ஆைம்பமாகின.

மரழகாைணமாக பமய்வல்லுநர் 
நிகழவுகள் தரடப்படடிருநததபாதும் 
உள்்ளக அைஙகில் மாணவர்களின் 
உடற்பயிற்சி நிகழவுகள், கைாத்தத நிகழவும் 

இடம்பபற்ைன.

இநநிகழவுககு பிைதம அதிதியாக கல்வி 
இைாஜாஙக அரமச்சர் விஜயகலா 
மதகஸ்வைன் அவர்களும் விதஷட 
அதிதியாக தமிழததசிய கூடடரமப்பின் 
நாடாளுமன்ை உறுப்பினர் கவீநதிைன் 
தகாடீஸ்வைன் அவர்களும் ஏரனய 
அதிதிக்ளாக ஜனாப் எம்.எஸ்.அப்துல் 
ஜலீல்  வலயககல்வி பணிப்பா்ளர் 

அவர்ளும்,  தக.பாககியைாஜ் திடடமிடல் 
பணிப்பா்ளர் அம்பாரை, ரீ.தஜ.அதிசயைாஜ் 
கல்முரன வடககு பிைததச பசயலா்ளர் 
அவர்களும்  கல்வி பணிப்பா்ளர்களும் 
த க ா ட டக க ல் வி  ப ணி ப் ப ா்ள ர்க ள் 
மற்றும்கல்லூரியின் ஆசிரியர்கள் 
ம ா ண வ ர் க ள்  ப ப ற் த ை ா ர் க ளு ம் 
பபாதுமககளும் நலவிரும்பிகள் என பலர் 
கலநது சிைப்பித்தனர்.

(காரைதீவு  நிருபர் சகா)  

படடிருப்பு கல்வி வலயத்திற்குடபடட சின்னவத்ரத 
அ.த.க பாடசாரலயின் வருடாநத இல்ல பமய்வல்லுனர் விர்ளயாடடுப்தபாடடி 
அதிபர் எஸ்.பசல்வநாயகம் தரலரமயில் கடநத புதன்கிழரம நரடபபற்ைது. 

இந நிகழவில் சிைப்பு அதிதிக்ளாக பிைதி கல்விப் பணிப்பா்ளர் அஸ்லம், 
தகாடடககல்விப் பணிப்பா்ளர், அருள்ைாசா, உதவிக கல்வி  பணிப்பா்ளர்க்ளான 
இதயகுமார், தநசகதஜநதிைன், சுதைஸ்குமார் ஆகிதயார் கலநது பகாணடனர்.

ததசிய ரீதியில் 
பி ை க ா சி க கு ம் 
வ ா ய் ப் பு க க ள் 
கிரடத்தன.

இக கழக த் தில் 
கால்பநதாடடம் 
ஆடி 1980 களில் 
ததசிய மடடப் தபாடடிகளில் பஙபகடுத்த 
ஒரு முன்னணிக கால்பநதாடட வீைனாக 
பஜயா எனச் சுருககமாக அறியப்படும் 
திரு ஆர்.பி.பஜகநாதன் அவர்கள் 
திகழநதார். 1980 களில் மடடகக்ளப்பு 
மாவடட கால்பநதாடட பதரிவு அணியின் 
பிைதான பின்க்ள வீைைாக திரு பஜயா 
அவர்கத்ள காணப்படடார்.

ததசிய ரீதியில் மடடகக்ளப்பு கால்பநதாடட 
அணி பஙகுபற்றி இைணடாம் இடத்ரதப் 

பபற்று மாவடடத்திற்குப் பபருரம 
த ச ர்த் த ர ம ய ால்.  இ வ வ ணி யி ல் 
பஙகுபற்றிய வீைர்களுககு அைச 
நிறுவனஙகளில் பதாழில் வாய்ப்புககள் 
கிரடத்தன. இநத வரகயில் தனது 
கால்பநதாடடத் திைனுககுக கிரடத்த 
ஒரு பரிசாக இவர்,  மடடகக்ளப்பு மாநகை 
சரபயில் பதாழில் வாய்ப்பிரனப் 
பபற்றுக பகாணடார்.

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

J.nfsuP];tud;
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gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 23

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

- kl;Lefu; Atd; -

gFjp I
02 njhlh;r;rp...

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

Fzk; rtupuh[h
30. xU my;NlhR nty;ykhd FSf;Nfh]; %yf;$wpd; jpz;k tbtj;ijAk; 

ePUf;Fupa tbtj;ijAk; tiuf.

32. ,Urf;fiul;Lfs; vd;why; vd;d?

 • ,it ,uz;L xUrf;fiul;Lfs; xU fpisf;Nfhrpbf; gpizg;ghy; 

        ,izf;fg;gLtjhy; Njhd;Wk; nty;yq;fs; MFk;.

33. xU ,Urf;fiul;L; vt;thW Njhw;Wtpf;fg;gLfpd;wJ?

 • xU xLf;fw; jhf;fj;jpdhy; gf;fk; gf;fkhfTs;s ,uz;L 

   xUrf;fiul;Lfspy; ,Ue;J xU ePu; %yf;$W mfw;wg;gLtjhy; 

   Njhd;Wk; fpisf;Nfhrpbf; gpizg;Gf;fshy; mit ,izf;fg;gLtjd; 

         %yk; Njhw;Wtpf;fg;gLfpd;wJ.

 • ePu; %yf;$whdJ xU xUrf;fiul;bd; OH $l;lj;jpypUe;Jk; ,izAk; 

        xUrf;fiul;bypUe;J tUk; H ,y; ,Ue;Jk; Njhw;Wtpf;fg;gLfpd;wJ.

nrd;w thuk;> tpdhj;jhs; If;Fupa fl;lha tpdhf;fSs; KjyhtJ tpdhgw;wpg; ghu;j;Njhk;. 

fl;lha tpdhthf mikfpd;w ,uz;lhtJ tpdhtpy; ‘m’ gFjpapYs;s tpdh mikg;ig 

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

2.  ‘m’ gFjpapYs;s ftpijiag; gbj;J> mjd;fPo; cs;s tpdhf;fSf;F  
   tpil jUf.

my;yJ
      ‘M’ gFjpaYs;s ciug;gFjpiag; gbj;J> mjd;fPo; cs;s 
   tpdhf;fSf;F tpil jUf.

  (m)   fhA Ul;l yhdhu; – #Jf;
  fspnjh lq;f yhdhu;
  kha Ks;s rFdp – gpd;Dk;
  thu;j;ij nrhy;Y fpd;whd;
  “ePa opj;j njy;yhk; – gpd;Dk;
  epd;dp lj;J kPSk;
  Xa;t ile;jp lhNj – jUkh
  Cf;f nka;J” nfd;whd;.

  Nfhapw; G+ir nra;Nthu; – rpiyiaf;
  nfhz;L tpw;wy; NghYk;
  thapy; fhj;J epw;Nghd; – tPl;il
  itj;jp oj;jy; NghYk;
  Map uq;f shd – ePjp
  aitA zu;e;j jUkd;
  Njak; itj;jp oe;jhd; – rPr;rP
  rpwpau; nra;if nra;jhd;.

  ‘ehl;L khe;j nuy;yhk; – jk;Nghy;
  euu;f nsd;W fUjhu;
  Ml;L ke;ij ahnkd; – Wyif
  mur nuz;zp tpl;lhu;
  fhl;L Kz;ik E}y;fs; – gyjhq;
  fhl;b dhu;f NsDk;
  ehl;L uh[ ePjp – kdpju;
  ed;F nra;a tpy;iy.

  XuQ; nra;jp lhNk – jUkj;
  JWjp nfhd;wp lhNk
  NrhuQ; nra;jp lhNk – gpwiuj;
  Jaupy; tPo;j;jp lhNk
  Ciu ahS Kiwik – cyfpy;
  Xu;G wj;J kpy;iy
  rhu kw;w thu;j;ij – NkNy
  rupij nrhy;Y fpd;Nwhk;.

(i) #jpdhy; Vw;gLk; ,opepiyia  vLj;Jf;fhl;Lf.
(ii) jUkdpd; nray;fs;> ghujpahy; Nehf;fg;gLkhw;iw tpsf;Ff. 
(iii) rpwe;j Ml;rpahsd; vt;thW ,Uf;fNtz;Lk; vdg; ghujp $Wfpd;whu;?
(iv) ,f;ftpij typAWj;Jk; tplaq;fshf ePu; fUJgit ahit?

(16 Gs;spfs;)

34. ,Urf;fiul;Lf;fSf;F %d;W cjhuzq;fs; je;J> xt;nthd;iwAk; 
   Mf;Fk;  xUrf;fiul;Lf;fisAk; mit jhf;fKWk; tp;jj;ijAk; nrhw; 
   rkd;ghlhff; fhz;gpf;f.
 1.  Nkhy;Nwh];;
 2.  Rf;FNuh];
 3.  ,yf;Nwh]; 

FSf;Nfh]; + FSf;Nfh];   xLf;fk;;     Nkhy;Nwh];   + H2O

FSf;Nfh];  + gpwf;Nlh];    xLf;fk;;     Rf;FNuh];   + H2O

FSf;Nfh]; + fyw;Nwh];     xLf;fk;;    ,yf;Nwh];   + H2O
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வஙகக கடலினதும், பூமித்தாயினதும் பூைண 
ஆசியுடன் பநல் வ்ளமும், மீன் வ்ளமும்  
பகாழிககும் இயற்ரக அன்ரனயின் அழகுத் 
ததாற்ைமாய் அரமநததத கிழககு மாகாணம். 
ஆதி குடிகர்ளச் பசாநதமாகக பகாணட 
அம்பாரை, மடடகக்ளப்பு, திருதகாணமரல 
ஆகிய பாைம்பரியச் சிைப்பு மிகக 
மூன்று மாவடடஙகர்ளக பகாணடுள்்ள 
இம்மாகாணம், ஏரனய மாகாணஙகத்ளாடு 
ஒப்பிடுரகயில் பாைம்பரிய பணபாடுகர்ளப் 
தபணுவதிலும், கரல, ரகவிரனகளின் 
பவளிப்பாடடுச் சிைப்பிலும் தனித் தன்ரம 
பகாணடதாகும்.

ரகவிரன என்பது கரல என்னும் 
பசால்லாடலிலிருநது தவறுபடுகின்ைது. 
கரல ஒவபவாரு பவளிப்பாடடிலும் 
புதியதாகவும் அதாவது மைபு, கரு, 
பவளிப்பாடு என்பவற்றில் புதியதாகவும்,  
திைன், மற்றும் பரடப்பாற்ைல் என்பவற்ரை 

சரிசமமான விகிதத்தில் பகாணடதாகவும் 
அரமகின்ைது. இஙகு தபாலச் பசய்தல் 
என்பது கிரடயாது. ஆனால் ரகவிரன 
என்பது கரலயிலிருநதும் தவறுபடடதாக 
உள்்ளது. திைரன விட பரடப்பாற்ைல் 
அதிகமாகவும், பாைம்பரியமானதாகவும், 
சநததிகளுககிரடயில் கடத்தப்படும் 
ஒன்ைாகவும், சில தவர்ள சநததிகளுககுள் 
மடடுப்படுத் தப்படடதாகவும், மனித 
வ்ளத்ரததய பிைதான மூலகமாகக 
ப க ா ண ட த ா க வு ம்   அ ர ம வ த த 
ரகவிரனயாகும். இஙகு தபாலச் பசய்தல் 
பிைதானமான ஒன்ைாகும்.

பசால்லின் மூலதம வி்ளககுவதாயின் 
ரகக்ளால் பசய்யப்படும் விரன அல்லது 
பசயல் எனலாம். பநசவு, பன் உற்பத்திகள், 
அைககு, ரகவிரனகள், மைச் பசதுககு, பற்றிக, 
நூற் பின்னல், சிப்பிக  ரகவிரனகள், நரக 
தவரலகள், மடபாணடஙகள் தபான்ைரவ 

ரகவிரனகளுககு உதாைணஙக்ளாகும்.

வைலாற்றுககு முற்படட காலஙகளில் 
இருநதத ஆபைணஙகள், பணடஙகள் எனும் 
ரீதியில் ரகவிரனயின் பதாடர்ச்சியிரனக 
காணலாம். வைலாறு அறியப்படககூடிய 
சிநது சமபவளி பதாடககம் தற்கால இநதிய 
துரணககணட நாடுகள் வரை தமிழர் எமககு 
ரகவிரனகளில் பகாணட பரிச்சயத்ரத 
பதால் பபாருடகள், ஆய்வுகள் மற்றும் 
இலககியஙகளும் உறுதிப்படுத்துகின்ைன.
உதாைணமாக பநசவு பற்றி இலககியஙகள் 
பின்வருமாறு கூறுகின்ைன:
(புைநாநூற்றில் பருத்திப் பபணடு என்னும் 
பசால் பாவிககப்படடுள்்ளது) நூலினு 
மயிரினு நுரழநூற் படடினும்  பால் வரக 
பதரியாப் பன்னூைடுககத்து நறுமடி பசறிநத 
வறுரவ வீதியும் (சிலப்பதிகாைம்)
புகழவரைச் பசன்னி தமற் பூரசயிரை 
பபரியன பவ்ளதம யரனயன பன்மயிர்ப் 
தபபைலி   (சீவக சிநதாமணி)

கி.பி. 10ம் நூற்ைாணடு வரை “சாருகவிரன” 
எனும் பபயரில் பநசவு,  தவ்ளா்ளர் 
பதாழில்களில் ஒன்ைாக நிகணடுகளில் 
கூைப்படடுள்்ளது.

இலஙரகயில் விஜயன் வருரகயின் 
தபாது குதவனி நூல் நூற்ைதாக மகாவம்சம் 
கூறுகின்ைது. 
            இலஙரகரயப் பபாறுத்த வரை இன 
ரீதியிலும், வ்ளஙகளின் இருப்பின் ரீதியிலும் 
பிைததச ரீதியிலும் ரகவிரனப் பபாருடகள் 
அரடயா்ளப்படுத்தப்படுகின்ைன. குறிப்பாக 
கிழககு மாகாணத்தின் ரகவிரனகளில் 
விதஷடப்படுத்திச் பசால்லத்தககதாக 

பநசவு, பன் ரகப்பணிகள், நரக 
தவரலகள், மைச் பசதுககு, பற்றிக, சிப்பி 
ரகப்பணிகள் என்பரவ அரமகின்ைன.

பபரும்பான்ரமயான தமிழ, முஸ்லிம் 
மககள் பநசவு, மடபாணடம், பன் 
ரகப்பணிகள், நரக, மைச் பசதுககல்கள் 
தபான்ைவற்ரையும் சிஙக்ளவர் பற்றிக, 
சிற்பிக ரகப்ணிகர்ளயும் பசய்கின்ைனர்.

இலஙரகயில் ரகத்தறி பநசவுககு 
பபயர் தபான மருதமுரன, மற்றும் 
நரக தவரலகளுககுப் பபயர்தபான 
தபாைதீவு, மடபாணடஙகளுககு பபயர் 
தபான இைககாமம் ஆகிய பிைததசஙகள் 
இம்மாகாணத்திதலதய உள்்ளன என்பததாடு 
ஏரனய ரகவிரனகளும் கிழககு 
மாகாணத்திற்கு தனி அரடயா்ளத்ரதத் 
தருபரவயாக உள்்ளன. இககடடுரையில் 
கிழககு மாகாணத்தின் சில குறிப்பிடத்தகக 
ரகவிரனக கரலகள் சுருககமாக 
வி்ளககப்படுகின்ைன.

(பதாடரும்)

M.A. E}Uy; m];kh`; 
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அகிலா, ( கவனிகக  - அன்புள்்ள என்று 
தபாடாமல் தவிர்ககப்படடுள்்ளது)

நான் உன்ரனவிடடு நிைநதைமாகப் 
பிரிநதுவிடதடன், உன்னுடன் என்னால் 
எதிர்பார்த்த அ்ளவு சநததாசமாக 
இருககமுடியவில்ரல. சின்ன வயதில் 
எதிர்காலத்ரதப்பற்றி தயாசிககாமல் 
உன்ரனககாதலித்துவிடதடன். அது 
ஒரு வயதுகதகா்ளாறு. இப்தபாது 
என் தைாதைத்துககுப் பபாருத்தமான 
மரனவியாக உன்ரன பவளியில் 
காடடதவ பவடகமாக இருககிைது. ஒரு 

rptr;re;jpud; rptQhdk;

பார்டடிககு அரழத்துப்தபாய் உன்ரன 
எப்படி அறிமுகப்படுத்த முடியும்? 
நீதய பசால்லு ஓஎல் பபயிலானவள் 
என்ைா? படிப்புத்தான் இல்ரல, உன் 
உடம்ரபயாவது உன்னால் கவனிகக 
முடிநததா? கலியாணத்தின்தபாது 
55 கிதலா இருநதாய் இப்தபா 85 
கிதலாவாகிப்தபாயிருககிைாய்.

உன்ரனத் பதாடுவதற்குககூட எனககு 
ஆரச வைமாடதடன் என்கிைது. நான் 
இன்னும் இ்ளரமயாக இருப்பதாகதவ 
உணர்கிதைன். என் உணர்வுகர்ளத் 
தீ ர்த் து கப க ாள்்ள  ப ஜ னி ப ர்த ான் 
சிைநதவள் என்று நிரனககிதைன். 
அவள் அழகும் அறிவும்தான் எனககுப் 
பபாருத்தம் என்று நம்புகிதைன். 
அவளும் என்மீது அ்ளவற்ை காதல் 
ரவத்திருககிைாள். உனககும் என் உணர்வு 
புரியும் என்று நிரனககிதைன். சடடப்படி 
விவாகைத்து வழககுப்பதிநதுள்த்ளன். 
உன் வாழகரகககான அத்தரன 
பசலவுகர்ளயும் மாதா மாதம் நான் தைத் 
தயார். தயவு பசய்து முகப்புப்புத்தகத்தில் 
“அகிலா ைாகவன்” என்று இருப்பதில் 
இருநது “ைாகவரன” எடுத்துவிடு. நாம் 
தஜாடியாக இருககும் தபாடதடாககர்ளயும் 
நீககிவிடு. இனிதமல் என்ரனச் சநதிகக 
முயற்சி பசய்யாதத. தயவு பசய்து இனி 
எநதக கடிதமும் அனுப்ப தவணடாம். 
என் முகப்புப்புத்தகத்தின் பாஸ்தவர்ட 
பஜனிபருககும் பதரியும் என்பதால் 
பமதசஞசரில் கூட இனி ஒரு பமதசஜும் 
அனுப்பதவணடாம். நீ அனுப்பும் 

கடிதஙக்ளால் பஜனிபரின் மனது 
காயப்படுகிைது. தயவுபசய்து இதற்குப் 
பதில் கடிதம்கூட எழுதிவிடாதத.

இப்படிககு 
ைாகவன்.
அன்புள்்ள அப்பாவுககு,

நீஙகள் அம்மாவுககு எழுதிய கடிதத்ரத 
நானும் வாசித்ததன். இனிதமல் அம்மா 
உஙகளுககு நீஙகள் தகடடபடி எநதக 
கடிதமும் அனுப்பமாடடார் என்தை 
நிரனககிதைன். இநதககடிதத்ரத 
நான் எழுதுவதற்காக என்ரன 
மன்னித்துகபகாள்ளுஙகள். எனககு 
உஙகளிடம் இருநது ஒரு உதவி 
ததரவப்படுகிைது. நீஙகள் அம்மாரவ 
விவாகைத்துச் பசய்யப்தபாவதாக 
பசால்லி இருநதீர்கள். நானும் 
உஙகள் மகள் என்ை ஸ்தானத்ரதச் 
ச ட ட ரீதி ய ாக  நீ க கி கப க ாள்்ள 
விரும்புகிதைன். அதற்கு வழககுச் 
பசலவுககாக எனககுகபகாஞசம் பணம் 
அனுப்ப முடியுமா? அதன் பின் நீஙகள் 
அம்மாவிடம் தகடடுகபகாணடதுதபால, 
நானும் என் பபயரின் முன்னால் 
இருககும் உஙகள் பபயரை எல்லா 
இடஙகளிலிருநதும் நீககி உஙகளுககு 
பதாநதைவில்லாமல் இருப்தபன் என்று 
உறுதிகூறுகிதைன்.
இ று தி ய ா க  இ ை ண டு  சி ன் ன 
தவணடுதகார்ள மடடும் உஙகளிடம் 
தயவுடன் தகடடுகபகாள்கிதைன். தயவு 
பசய்து உஙகள் புதுமரனவியுடன் தசர்நது 
பிள்ர்ளமடடும் பபற்றுவிடாதீர்கள். 
அப்புைம், உஙகள் புது மரனவியும் 
அம்மா தபால குணடாகிவிட நீஙகள், 
இன்பனாரு புதுமரனவியிடம் உஙகள் 
ஆரசரயத் தீர்ககப்தபாய்விடடால், 
என்ரனப்தபால இன்னுபமாரு பிள்ர்ள 

கஷடப்படதவணடிவரும் என்பதற்காகதவ 
இரதகதகடகிதைன்.

அடுத்து `எப்தபா அப்பா வருவார் அககா 
?` என்று அடிககடி அழும் தம்பியிடம் 
நீஙகள் சாமியிடம் தபாய்விடடதால், இனி 
வைமாடடீர்கள் என்று ஒரு மாதிரியாய் நம்ப 
ரவத்துச் சமாளித்துகபகாணடிருககிதைன். 
அதனால் தயவு பசய்து அவன் கணணில் 
எப்தபாதும் படடுவிடாதீர்கள். முடிநதால், 
உணரமயாகதவ சாமியிடம் தபாய்ச் 
தசர்நதுவிடுஙகள். எனககு எககவுன்ட 
திைககும் வயது இல்ரல என்பதால் நான் 
தகடட பணத்ரத அம்மாவின் எககவுன்டில் 
தபாடடுவிடுஙகள். இனிதமல் என்னால் 
எநதத்பதாநதைவும் இருககாது.

இப்படிககு உஙகள் மூத்தமகள்
ப்ரித்தி, ஆணடு 3 c
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ஆவணஙகளுடன் ததாற்றிய 1 10 
குடும்பஙகளும் பதரிவாகியுள்்ளன.

தநர்முகப்பரீடரசகளில் பதரிவான 
வர்களின் பபயர்ப்படடியல் அம்பாரை 
மாவடட அைசாஙக அதிபரு ககு 
அனுப்பிரவககப்படடுள்்ளது.

சிலர் தாம் அப்படடியலில் விடுபடடு 
ள்்ளதாகககூறி தமன்முரையீடு பசய்தனர். 
பல குடும்பஙகள் பிள்ர்ள தபைப்பிள்ர்ள 
என விரிவரடநதுள்்ளன. அவர்களும் 
விணணப்பித்துள்்ளனர்.

அைச  அதிபரின் அனுமதியுடன் 
அ வ ர் க ளு க கு ம்  த ந ர் மு ப் 
பரீடரசரவககப்படடு அநதப்படடியலும் 
ஜனாதிபதி விதசட பசயலணிககுழுவுககு 
அனுப்பப்படடுள்்ளது.

எ து எ ப் ப டி யி ரு ந த த ப ா தி லு ம் 
ஜனாதிபதி பசயலணிககுழுவின் 
அனுமதிகிரடத்ததும் காணிபகிர்நத
ளிககப்படவிருககின்ை அததசமயம் 
உ ள் ்ள க  வீ தி க ளு ட ன்  ந வீ ன 
வீடரமப்புத்திடடபமான்ரை உருவாககவும் 
திடடமிடடுள்த்ளாம்.’ என்ைார். 

ஆணுககுப் பபற்றுகபகாடுககப்தபாகும் 
குழநரதககாக, அதனால் அநத 
ம ா த ா ந த  அ ப ச ்ள க ரி ய த் ர த 
எதிர்பகாள்்ள ஆணக்ளாகிய நாமும் 
ஏததா ஒருவரகயில் பஙகளிப்புச் பசய்ய 
கடரமப்படடவர்க்ளாகிதைாம் இல்ரலயா?

இது ஒரு கணவன் தன் மரனவிரய 
க வ னி த் து கப க ாள்வ த ாக  ம டடு ம் 
அ ர ம ந து வி டு வ தி ல் ர ல , 
ஒ ரு  ச த க ாத ரி ர ய  ச த க ாத ைன் 
கவனித்துகபகாள்்ள்ளாம், ஒரு மகன் தன் 
தாயிரனக கவனித்துகபகாள்்ள்ளாம், 
ஒரு த கப்பன் த ன் மகளிரன 
கவனித்துகபகாள்்ள்ளாம்.

எவவாறு கவனித்துகபகாள்்ள்ளாம்?

இதன்தபாது கவனித்துகபகாள்ளுதல் 
என்பது ஒரு பபணரண தநாயாளிதபால 
கவனித்துகபகாள்வதல்ல.
1.உஙகத்ளாடு வாழும் பபண (தாய், 
சதகாதரி, மரனவி) இவவாைான 
நாடகளில் எரிச்சலரடநதால் பதிலுககு 
நீஙகளும் ஆத்திைப்படாமல் இருககலாம்.
2.இநத நாடகளில் உஙகளுககு ததநீர் 
தபாடடுத்தை மைநதுவிடடால், சாப்பாடு 
தை பிநதிவிடடது தபான்ை அற்ப 
காைணஙகளுககாக ஆத்திைப்படாமல் 
இருககலாம்.
3 .ஒரு பபண கரடயில் நப்கின் 
வாஙகும்தபாது தகலி பசய்வதுதபால 
பார்ப்பரதத் தவிர்ககலாம்.
4.ஒரு பபணபாவித்த நப்கின்ரன 
குப்ரபத்பதாடடியில் எறிவரத தகலி 
பசய்யாமல் இருககலாம்.
5.உஙகள் வீடடில் இருககும் பபணகளுககு 
நீஙகத்ள நப்கின் வாஙகிகபகாடுககலாம்.

6 .எல் ல ாவ ற் று க கு ம் த ம ல ாக  ஒ ரு 
பபண தனககு மாதவிடாய் அதனால் 
பகாஞசம் கஷடமாக உள்்ளது என்று 
பசால்லககூடிய்ளவு உரிரமரய அல்லது 
சநதர்ப்பத்ரத ஏற்படுத்திகபகாடுககலாம்.

ஒரு பபணணின் மனதில் நீஙகள் உயர்நத 
இடத்ரதப்பபற்றுகபகாள்்ள இவவாைான 
சின்னச் சின்ன உதவிகத்ள தபாதும்.

அடுத்தமாதம் உஙகள் மரனவிதயா, 
காதலிதயா மாதவிடாயாய் இருககும்தபாது, 
" என்ன கஷடமாக இருககிைதா?" என்று 
ஆறுதலாய் ஒதை ஒரு தகள்விரய மடடும் 
தகடடுவிடடு, உஙகள் உைவில் எவவ்ளவு 
சநததாஷமான மாற்ைஙகள் ஏற்படுகின்ைது 
என்று பாருஙகள்.

பகாணடு வருவரதப் பார்ககின்தைாம். 
ஒவபவாரு மதஙகளும் தாம் மடடுதம 
உணரமயானது என்றும் மற்ைரவ 
அழித்பதாழிககப்பட தவணடியரவ 
என்றும் தபாதிக கின்ைன. இந த 
அடிப்பரடவாத மதநிரலப்பாடுகர்ள 
எதிர்ப்பதற்கான ஒரு கருவியாக 
பபரியாரிசம் காணப்படுகின்ைது.

ப ப ரி ய ா ரி ச த் ர த  எ ம து 
ச மூ க ச்  சூ ழ லு க த க ற் ப  பு ரி ந து 
ப க ா ண டு  பி ன் ப ற் று ம்  த ப ா து 
ச மூ க ங க ளு க கி ர ட யி ல ா ன 
புரிநதுணர்வு ஏற்படுவதுடன் ஒவபவாரு 
சமூகஙகளும் தமது தனித்துவ பிைததச  
அரடயா்ளஙகர்ள இழககாமல் சுயமாக 
சுயமரியாரதயுடன் வாழவதற்கும் 
பபரியாரிசம் உதவக கூடும் எனலாம்.

2.        உலகமயமாககம்

மு த ல ா ளி த் த வ மு ம்  ப ல் த த சி ய க 
பகாம்பனிகளும் எல்லாவற்ரையும் 
வர்த்தகப் பபாரு்ளாககி இலாபம் 
ஈ ட டு வ ர த த ய  கு றி க த க ா ்ள ாக க 
பகாணடு பசயற்படடு வருகின்ைன. 
இதுவும் ஒவபவாரு பிைததசஙகளின் 
தனித்துவஙகர்ளயும் மைபுகர்ளயும் 
பழககவழககஙகர்ளயும் அழித்து 
உலகப் பபாதுரமககுள் எல்தலாரையும் 
பகாணடுவைப் பார்ககின்ைன. இதரன 
எதிர் பகாள்வதற்கு பபரியாரிசம் எமககு 
உதவககூடும்.

எனதவ பபரியாரை ஒரு மதஎதிர்ப்பு 
வாதியாக மடடும் பார்ககாமல் சமூக 
வி டு த ர ல க கு ம்  ச மூ க ங க ளி ன் 
த னி த் து வ ம ான  இ ரு ப் பு க கு க கு ம் 
பபரியார் எவவரகயில் உதவுவார் எனச் 
சிநதித்து பபரியாரை அணுகும் தபாது 
இன்ரைய பல பநருககடிகளுககு அது 
பயனுரடயதாக இருககும் எனலாம்.

ததசிய மடடப் தபாடடிகளில் மடடகக்ளப்பு 
மாவடட பதரிவு அணியுடன் விர்ளயாட 
வரும் பிை மாவடடஙகர்ளச் தசர்நத 
முன்னணி வீைர்கள் வினவும் பபயர்களுள் 
ஒன்ைாக பஜயாவின் பபயரும் இருககும். 
1992  ஆம் ஆணடு மடடகக்ளப்பு 
அணியுடன் மாகாண மடடப் தபாடடியில் 
பஙகுபற்ை வநத திருதகாணமரல 
மாவடட முன்னணி வீைர்கள் தமனன் 
உள்்ளார் பஜயா எஙதக? எனக 
தகடடார்கள். அநத்ளவிற்கு ஒரு சிைநத 
பின்க்ள வீைைாக திரு பஜயா அவர்கள் 
தனது கால்பநதாடடத் திைரமயிரன 
பவளிப்படுத்தியவர்.

அநநாடகளில் பஜயா, தமனன், குரூஸ் 
என அரழககப்படட அன்ைனீஸ் 
கழகத்தின் பின்க்ள வீைர்கள் மூவரும் 
மடடகக்ளப்பின் பிை கழகஙகளின் முன்க்ள 
வீைர்களுககு மிகவும் சவால் பகாடுத்து 
வநதார்கள். இவர்கள் மூவரும் அன்ைனீஸ் 
கழகத்தின் பிைதான தூணக்ளாகக 
கருதப்படடார்கள். இவர்களுள் மத்திய 
பகுதியில் விர்ளயாடிய பின்க்ள வீைைாக 
திரு பஜயா வி்ளஙகினார்.

1990 களின் பின்னர் திரு.பஜயா 
அவர்கள் கால்பநதாடடத்திலிருநது 
ஒதுஙக ஆைம்பித்தார். எனினும் உள்ளூர் 
பசவணரசட தபாடடிகளில் பயனியர் 
எனும் கழகத்திற்காக விர்ளயாடினார். 
1990 களின் ஆைம்பத்தில் உள்ளூர் 
பசவணரசட தபாடடிகளில் பயனியர் 
அணியின் ஆதிககம் வலுவாக இருநதரம 
இஙகு குறிப்பிடத்தககது.

இவவிதமாக மடடுநகரின் முககியம் 
பபற்ை அன்ைனீஸ் கழகத்தின் பிைதான 
கால்பநது வீைனாக திரு பஜயா அவர்கள் 
பிைகாசித் தரமயிரன கால்பந து 
இைசிகர்கள் மைகக மாடடார்கள்.

அைசாஙகம் உடன்பட தவணடும் எனவும் 
தகாரிகரக விடுககப்படடுள்்ளது.
பகாழும்பில் உள்்ள ஜனாதிபதி பசயலக 
அதிகாரிகள் குழு ஒன்று தநற்று 
புதன்கிழரம யாழப்பாணத்துககுச் பசன்று 
யாழ ஊடக அரமயத்தின் பிைதிநிதிகள், 
யாழப்பாணத்தில் உள்்ள பத்திரிரககளின் 
ஆசிரியர்கள் ஆகிதயாரைச் சநதித்து 
உரையாடியிருநதனர்.

2005 ஆம் ஆணடில் இருநது 2015 ஆம் 
ஆணடு வரையான காலப்பகுதிகளில் 
பகால்லப்படட, காணாமல் ஆககப்படட, 

அச்சுறுத்தல்களினால் ஊடகத் பதாழிரல 
இழநதவர்களுககான நஷடஈடடுத் திடடம் 
ஒன்ரை ரமத்திரி - ைணில் அைசாஙகம் 
அறிவித்திருநதது.

ஆனால் இதுவரைககும் எநதபவாரு 
விணணப்பமும் பாதிககப்படட வடககு 
கிழககு தமிழ ஊடகவியலா்ளர்களின் 
உ ை வி ன ர் க ளி ட ம்  இ ரு ந து ம் 
கி ர ட க க வி ல் ர ல ப ய ன  அ ந த 
அ தி க ா ரி க ள்  ச ந தி ப் பி ன் த ப ா து 
கூறியிருநதனர்.

அதற்குப் பதிலளித்த பத்திரிரககளின் 
ஆசிரியர்களும் யாழ ஊடக அரமயத்தின் 
பிைதிநிதிகளும் நஷடஈடு முககியமானது 
அல்ல என்று கூறினர். இநத நஷட 
ஈ டு வ ழ ங க ப் ப ட ட ால்  ஏ ற் க ன த வ 
மநதகதியில் உள்்ள விசாைரணகள் 
முற்ைாகதவ நிறுத்தப்படடுவிடும் என்றும்  
அவர்கள் சுடடிககாடடினர்.

அத்துடன் ஊடகவியலா்ளர்கள், ஊடகப் 
பணியா்ளர்கள் ஆகிதயார் பகாரல 
ப ச ய் ய் ப் ப ட டர ம,  க ட த் த ப் ப ட டு 
காணாமல் ஆககப்படடரம  மற்றும் ஊடக 
நிறுவனஙகள் மீதான தாககுதல்கள், 
அ ச் சு று த் த ல் க ள்  த ப ா ன் ை ர வ 
இைாணுவத்தினைாலும் பபாலிஸாைாலும் 
தமற்பகாள்்ளப்படடரவதய என்றும் 
அவர்கள் எடுத்துக கூறினர்.

ஆ க த வ  இ ை ா ணு வ த் தி ன ை ா லு ம் 
பபாலிஸாைாலும் திடடமிடப்படடு 
பசய்யப்படட பகாரலகள் என்று 
பதரிநதும் பாதிககப்படடவர்களின் 
உைவினர்கள் தமககுரிய நஷடஈடடுககான 
வி ண ண ப் ப ப்  ப டி வ ங க ர ்ள 
எவவாறு பபாலிஸ் நிரலயஙகளில் 
வநது பபைமுடியும் எனவும் தமிழ 
பசய்தியா்ளர்கள் தகள்வி எழுப்பினர். 
ந ஷ ட ஈ ட ர ட ப்  ப ப று வ த ற் க ா ன 
ப ப ா லி ஸ ா ரி ன்  மு ர ை ப் ப ா ட டு 
அ றி க ர க ர ய  உ ை வி ன ர் க ள் 
விரும்பமாடடார்கள் எனவும் அவர்கள் 
சுடடிககாடடினர்.

இவற்றில் உள்்ள நியாயஙகர்ள 
ஏற்றுகபகாணட ஜனாதிபதி பசயலக உயர் 
அதிகாரிகள், நஷடஈடு வழஙகப்படுவதால் 
விசாைரணகள் முடககப்படாது என்றும் 
இது இரடககால நிவாைணம் மாத்திைதம 
எனவும் உறுதியளித்தனர்.

அத்துடன். பாதிககப்படடவர்களின் 
உ ை வி ன ர் க ள்  ந ஷ ட ஈ ட ர ட ப் 
ப ப று வ த ற் க ா ன  வி ண ண ப் ப ப் 
படிவஙகர்ள பபாலிஸ் நிரலயஙகளில் 
பபற்றுகபகாள்்ள தவணடிய அவசியம் 
இல்ரல என்றும் ஊடக அரமப்புகள் 
மூலமாக விணணப்பஙகர்ள பூர்த்தி 
பசய்து மாவடட பசயலகஙகளில் 
ரகயளிகக முடியும் எனவும் அவர்கள் 
உறுதியளித்தனர்.

இதரனயடுத்து வடமாகாணத்தில் உள்்ள 
பாதிககப்படட ஊடகத்துரையினரின் 
குடும்ப உறுப்பினர்களின் விபைஙகர்ள 
யாழ ஊடக அரமயத்தின் ஏற்பாடடில் 
அரமககப்படவுள்்ள குழு ஒன்று 
பபற்றுகபகாள்்ளவுள்்ளது.

கிழககு மாகாணத்தில் பாதிககப்படட 
ஊடகவியலா்ளர்களின் குடும்பஙகள் 
பற்றிய விபைஙகள் அஙகுள்்ள ஊடக 
அரமப்பிடம் ரகயளிககப்படவுள்்ளது.

இதததவர்ள, எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் 
பஜனீவா மனித உரிரமச் சரப 
கூடவுள்்ள நிரலயில் அவசை அவசைமாக 
இவவாைான நஷடஈடுகர்ள அைசாஙகம் 
வழஙகுவதாக ஊடக அரமப்புகள் குற்ைம் 
சுமத்தியுள்்ளன.

இநத நஷடஈடும் உரிய முரையில் 
வழஙகப்படுமா என்பது குறித்தும் ஊடக 
அரமப்புகள் சநததகம் பவளியிடடுள்்ளன. 
இதததவர்ள, ஊடகவியலா்ளர்கள் 
பகாரல பசய்யப்படடரம, காணாமல் 
ஆ க க ப் ப ட ட ர ம  ப த ா ட ர் ப ா ன 
விசாைரணகள் உரிய முரையில் 
ந ட த் த ப் ப டவி ல் ர ல  எ ன் ப ர த க 
கணடித்து பகாழும்பில் உள்்ள ஊடக 
அரமப்புகள் பகாழும்பில் உள்்ள ஐ.நா 
அலுவலகத்தில் மகஜர் ஒன்ரை கடநத 
வாைம் ரகயளித்திருநதன.  இநத 
சநதிப்பில் வடமாகாண பிைாநதிய 
பிைதிப் பபாலிஸ் மா அதிபர் பைாஷான் 
குணைடண, உதயன் பத்திரிரக ஆசிரியர் 
பிதைமானந, காரலககதிர் பத்திரிரகயின் 
ஆசிரியர் என்.வித்தியாதைன், யாழ ஊடக 
அரமயத்தின் ஸ்தாபகர் ைடனம் தயாைபைன் 
உள்ளிடட பலர் கலநதுபகாணடனர் 
என்பது குறிப்பிடத்தககது. 
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