
jkpo; kf;fSf;fhd xU njhlh;g+lfk;

thu ,jo; - ,ytrk; nts;sp> khu;r; 01, 2019.  ,jo; - 53

Aµ[P•® ö£sPÒ 

PõÀ£¢x®...

©Ûu 
EnºÄPÎøÚ 
Ai¨£øh¯õP 
öPõsk |P¸® 
\¢øu¨£kzuÀ 
EzvPÒ

QÇUS ©õPõnz 

÷uºuÀPÐ® 

uªÌ Pm]PÐ®

Si÷|õ¯õÍºPÎß 

J¸ ÷uÁøu : 

ö\ÀÂPõ \Põ÷uÁß

gf;fk; - 03gf;fk; - 10 gf;fk; -04 gf;fk; - 07

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

njhlHr;rp... (gf;fk; -02 )

¦v¯ Cµshøµ ©õu ö|À¼Ú £Ÿm\õºzu AÖÁøh öÁØÔ!

ö\õzxUPøÍ £Qµ[P©õP ¤µPhÚ® 
ö\´u |õhõÐ©ßÓ EÖ¨¤ÚºPÒ

^ÚõÂß Pmk¨£õmi¾ÒÍ A®£õ¢÷uõmøhz 

xøÓ•Pzøu Aö©›UP AvPõ›PÒ SÊ £õºøÁ

iµõßì£µßê Cshº|õåÚÀ HØ£õk

(காரைதீவு   சகா)
புதிதாக கண்டுபிடிககப்பட்ட இைண்்டரை 
மாத நெல்லினமான பிஜி.250 என்ற 
நெல்லினத்தின ்பரீடசாரத்த நசயரக 
நிநதவூர விவசாயபபிரிவில்
மமறநகாள்ளப்பட்டது.

இைண்்டரை மாதத்தின பினனைான  
அறுவர்ட மெறறு(27) நிநதவூரில் 
ெர்டந்பற்றது.

நி ந த வூ ர  பி ரி வு  வி வ ச ா ய ப 
ம்பாதனாசிரியர திருமதி சஜிகலா ைகுெநதன தரலரமயில்ெர்டந்பற்ற இவவறுவர்ட 
விழாவில் விவசாய உதவிப்பணிப்பா்ளர திருமதி அழகுமலர ைவீநதிைன விவசாய 
்பா்டவிதான உத்திமயாகத்தர  எஸ்.்பைமமஸ்வைன ஆகிமயார கலநதுநகாண்்டனர.
 அவரகள  ஏரனய விவசாயிகளுககு வி்ளககமளித்தனர. சி்றப்பான 
அறுவர்டரயக காண்பித்திருககும் இநத நெல்லினத்ரத இனிமமல் விவசாயிகள 
விரும்பிப ்பயிரி்டலாநமன எதிர்பாரககப்படுகி்றது.

-- அ.நிக்ஸன ---

அநமரிககத் தூதுவர அநலயனா 
நைபலிடஸ் தரலரமயிலான அநமரிகக 
அதிகாரிகள குழு ஒனறு சீனாவுககுச் 
நசாநதமான தனியார நிறுவனத்தின 
மமற்பாரரவயில் உள்ள அம்்பாநமதாடர்ட 
துர்றமுகத்ரதப ்பாரரவயிடடுள்ளது. 
க்டநத புதனகிழரம அம்்பாநமதாடர்டத் 
துர்றமுகத்துககுச் நசன்ற அநமரிககத் 
தூதுவர தரலரமயிலான குழுவினர 
்பல்மவறு விவகாைஙகள குறித்து 
உரையாடியுள்ளனர. 

அம்்பாநமதாடர்ட க்டற்பர்டத் த்ளத்தின 
கட்டர்ள அதிகாரி நகாமம்டார 

டிைானஸ்்பைனஸி இண்்டரொஷனல் 
நிறுவனத்தின ஏற்பாடடில் இலஙரக 
ொ்டாளுமன்ற உறுபபினர குழு ஒனறு 
தமது நசாத்துககள உ்டரமகர்ள 
நவளிப்பர்டயாக அறிவித்து பிைக்டனம் 
நசயதுள்ளது.

டிைானஸ்்பைனஸி இண்்டரொஷனல் 
அரமபபின இலஙரகப பிரிவால் 

மட்டகக்ளபபு மாவட்டத்தில் மாடுகள 
ந்பரும்ளவில் இ்றப்பதாக கால்ெர்ட 
விவசாயிகள முர்றயிடுகின்றனர.

சுமார 5000 இறகும் அதிகமான மாடுகள 
இவவாறு இ்றநதும்பாயவிட்டதாகவும், 
இநத இ்றபபுககள நதா்டரவதாகவும் 
விவசாயிகள கூறுகி்றாரகள.

குறிப்பாக ்பண்ரணைகளில் காடுகர்ள 
அண்டிய ்பகு திக ளில் இவவாறு 

அைஙகம் தனது 50 வது இதழ் 
மறறும் ஒரு வரு்ட பூரத்தி 

இதறகாக ஏற்பாடு நசயயப்பட்ட நிகழ்ச்சி 
ஒனறில் தைகக ்பாலசூரிய, வாசுமதவ 
ொணையககாை, மதியா்பைணைம் ஆபைஹாம் 
சுமநதிைன, விதுை விககிைமொயகக மறறும் 
இைாஜாஙக அரமச்சர எைன விககிைமைடணை 
ஆகிமயார தமது நசாத்துககள மறறும் 
உ்டரமகர்ள ்பகிைஙகமாக பிைக்டனம் 
நசயதனர.

அமசாக விமஜசிறிவரத்தனரவச் 
சநதித்து,  துர்றமுகத்தின ்பாதுகாபபு 
ஏற்பாடுகள  மறறும் துர்றமுக 
அபிவிருத்தித் திட்டஙகள நதா்டர்பாக 
கலநதுரையாடியுள்ளார.

அத்து்டன அநமரிககா இலஙரக ஆகிய 
இரு ொடுகளுககும் இர்டயிலான 
உ்றவுகள, இரு ொடடுக க்டற்பர்டயினரின 
கூடடுச் நசயற்பாடுகள குறித்தும் 
உரையா்டப்பட்டதாக நகாழும்பில் உள்ள 
அநமரிககத் தூதைகம் கூறியுள்ளது.

சுமார இைண்டு மணிமெைம் சநதிபபு 
இ்டம்ந்பறறுள்ளது. அம்்பாநமதாடர்டத் 
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கால்ெர்டகள இ்றப்பது அதிகமாக 
இருப்பதாக விவசாயிகள கூறுகி்றாரகள. 
இதனால், தாம் மிகுநத வருமான 
இழபபுககு ஆ்ளாகியிருப்பதாகவும், 
வறுரமயால் ந்பரும் ்பாதிபபுககு 
உள்ளாகியுள்ளதாகவும் அவரகள 
குறிபபிடுகின்றனர.

்பலர தமது கால்ெர்டகள இ்றப்பது 
குறித்து அழுதுநகாண்ம்ட முர்றப்பாடு 
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மட்டகக்ளபபு மாவட்டத்தின மயிலவடடுவான 
ஆ றறுககு மம லாக ்பால த் திர ன 
அரமப்பதறகான ெ்டவடிகரககர்ள 
உ்டனடியாக மமறநகாளளுமாறு மாவட்ட 
நிருவாகம் மறறும் நீரப்பாசன, பிைமதச 
நசயலா்ளரகள அ்டஙகிய குழுவிறகு மாவட்ட 
ஒருஙகிரணைபபுக குழு ்பணித்தது.

2019ஆம் ஆண்டுககான முதலாவது 
அபிவிருத்தி ஒருஙகிரணைபபுக குழுககூட்டம் 
திஙகடகிழரம (25) ெர்டந்பற்றமவர்ள 
ஏ்றாவூர ்பறறு பிைமதச நசயலா்ளர 
பிரிவுககுட்பட்ட ஈை்ளககு்ளம் பிைமதச மககள 
மயிலவட்டவான ஆறறுககு மமலாக ்பாலம் 
அரமகக மவண்டும், ம்பாககுவைத்துப 
்பாரதகர்ள புனைரமத்து தைமவண்டும், 
யாரனத் தாககுதலில் இருநது தபபுவதறகு 
முர்றயான திட்டம் மமறநகாள்ளப்ப்ட 
மவண்டும் ஆகிய மகாரிகரககர்ள 
முனரவத்து மட்டகக்ளபபு மாவட்ட 
நசயலகத்திறகு முனனால் ம்பாைாட்டத்தில் 
ஈடு்பட்டனர.

மாவட்ட ஒருஙகிரணைபபுக குழுக 
கூட்டம் ெர்டந்பற்ற தினத்தில் க்டநத 
திஙகடகிழரம இநதப ம்பாைாட்டம் 
மமறநகாள்ளப்படடிருநதது. கூட்டம் 
ஆைம்்பதித்த நிரலயில் ொ்டாளுமன்ற 
உறுபபினர சீ.மயாமகஸ்வைன மகக்ளது 
பிைச்சிரனகர்ள தீரத்துவிடடு கூட்டத்ரதத் 
நதா்டருமாறு மகடடுக நகாண்்டார.

அதரனத் நதா்டரநது, ம்பாைாட்டககாைரகளில் 
இ ரு வ ர ை  அ ர ழ த் து  அ வ ரக ்ளது 
பிைச்சிரனகர்ள மகடடு, அபபிைச்சிரன 
நதா்டரபில் ஆைாயும் ம்பாது, குறித்த 
மயிலவடடுவான ஆறறுககு மமலாக 
்பாலம் அரமப்பது நதா்டரபில் மத்திய, 
ம ா க ா ணை த் தி ர ணை க க ்ள ம் ,  வீ தி ப 
ம்பாககுவைத்து அதிகாை சர்ப, வீதி 
அபிவிருத்தித்திரணைகக்ளம் என யாரும் 
அதறகான உரிரமரய ஏறறுக நகாள்ளாரம 
காைணைமாக குறித்த பிைமதசத்திறகு 
அரனத்து திரணைகக்ளம் மறறும் பிைமதச 
நசயலா்ளர அ்டஙகிமயார விஜயம் நசயது 
உ்டனடியாக அறிகரக சமரபபிககுமாறு 
இைாஜாஙக அரமச்சைான எம்.எஸ்.எஸ்.
அமீர அலி ்பணித்தார. அத்து்டன, அநத 
மகக்ளது பிைச்சிரனகள குறித்து உ்டனடியாக 
ெ்டவடிகரக எடுககுமாறும் திரணைகக்ளத் 
தரலவரகளுககு ்பணிபபுரை விடுத்தார.

 (காரைதீவு  நிரு்பர சகா)

ொ்ட்ளாவியரீதியில் மசரவககால ஆசிரிய 
ஆமலாசகரகளின
்பணிப்பகிஸ்கரிபபுப ம்பாைாட்டம் மெறறு(28) 
வியாழககிழரம ஜநதாவது
ொ்ளாகத் நதா்டரநதது.

இலஙரக மசரவககால ஆசிரியர 
ஆமலாசகரகள நதாழிறசஙகம் இதறகான 
ஏற்பாடர்டச் நசயதுள்ளது. இதனால் 
வலயமட்டச் நசயற்பாடுகள, ்பா்டசாரல 
மமற்பாரரவகள,  ம்பாடடி நிகழ்ச்சிகள, 
பி .எஸ். ஜ . த ரி சி ப பு ,  கு ழு த் த ரி சி ப பு , 
நவளிவாரி மமற்பாரரவ அரனத்தும் 
நசயலிழநதுள்ளன. மமலும் சமகாலத்தில் 
ெ்டாத்தப்ப்டமவண்டிய மகாட்டமட்ட தமிழ் 
நமாழித்தினப ம்பாடடிகள நிறுத்தப்படும் 
அ்பாயத்ரத எதிரமொக கியுள்ளன.  
தமககான நிைநதைமாக  இலஙரக 
ஆசிரியர ஆமலாசகர மசரவரய 
மமலும் தாமதிககாமல் உ்டனடியாக 
அமுலுககுக நகாண்டுவைமவண்டும் 
என்ற மகாரிகரகரய முனரவத்மத 
இபம்பாைாட்டம் முனநனடுககப்படடு 
வருகின்றது.

இ ன னு ம்  அ ை ச ா ங க த் தி ்ட மி ரு ந து 
எ ந த  ்ப தி லு ம்  கி ர ்ட க க வி ல் ர ல 
என சஙகத்தினமதசிய தமிழ்பபிரிவு 
இரணைப்பா்ளர நசல்ரலயா பிை்பாகைன 
நதரிவித்தார. சம்மாநதுர்ற வலய ஆசிரியர 
ஆமலாசரகளின கூட்டம் சம்மாநதுர்ற
அல்மரஜான மகளிர கல்லூரியில் ஆசிரிய 
ஆமலாசகர சஙகபபிைதிநிதி
எம்.ஜ.ஹஜ்ஜி நமாகமட நமௌலவி 
தரலரமயில் ெர்டந்பற்றது.

அ ங கு  ஆ சி ரி ய  ஆம ல ா ச க ர க ள 
கி ழ க கி லி ரு ந து  ந வ ளி ய ா கு ம் 
அைஙகம் வாைாநத ்பத்திரிரகரயப 
்பாரத்துகநகாண்டிருப்பரதக காணைலாம்.
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துர்றமுகத்ரத அரனத்து ொடுகளினதும் 
சுதநதிைமான ்பயன்பாடடுககு அனுமதிகக 
மவண்டும் என அநமரிககா, இநதியா, 
ஜப்பான உளளிட்ட ொடுகள இலஙரக 
அைசாஙகத்தி்டம் மகடடிருநதன.

இ ந த  நி ர ல யி ல்  அ ந ம ரி க க த் 
தூதுவர தரலரமயிலான குழுவினர 
அம்்பாநம தாடர்டககுப ்பயணைம் 
நசயதுள்ளனர.

இநதச் சநதிபபில் அம்்பாநமதாடர்ட 
துர்றமுக த் தின ்பாதுகாபபுககுப 
ந்பாறுப்பான தரலரம அதிகாரி றியர 
அடமிைல் நஜயநத சில்வா, அநமரிகக 
தூதைக ்பாதுகாபபு ஆமலாசகர ்டக்ளஸ் 
நஹஸ் ஆகிமயாரும் கலநது நகாண்்டனர 
என்பது குறிபபி்டத்தகது.
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அதிக ்பாசம் ரவயுஙகள அது தவ்றல்ல 
ஆனால் ர்பத்தியகாைத்தனமான ்பாசம் 
ரவககாதீரகள.ஏநனன்றால் முடிவில்லாத 
வாழ்கரகயும் இல்ரல பிரிவில்லாத உ்றவும் 
இல்ரல.

 ெம்மமாடு இருககும் உ்றவுகர்ள 
வாழ்கரகயில் ஏமதா ஒரு கட்டத்தில் ொம் 
இழநது தான ஆக மவண்டும்.

இனறு ெம் சமூகத்தில் தறநகாரல என்பது 
சாதாைணை ஒரு வி்டயமாக ம்பாய விட்டது. இநத 
தறநகாரல சம்்பவஙகர்ள ஆைாயநதால் 
அதில் ந்பரும்்பாலானரவ காதல் 
மதால்வியால் நிகழ்கின்றன. இ்ளம் வயதினர 
வாழ மவண்டிய வயதில் தறநகாரல 
நசயது நகாளகின்றனர. இனனும் சிலர 
அதிகமான மன உர்ளச்சலுககு ஆ்ளாகி 
மனெல ரவத்தியரகளி்டம் சிகிச்ரசககுச் 
நசல்கின்றனர. காதல் என்பது ஒருவரின 
வாழ்ரவ நவறறிரய மொககி நகாண்டு 
நசல்ல வழிவகுகக மவண்டுமம தவிை 
மைணைத்ரத மொககி அல்ல.
.
ொம் எல்மலாரும் காதலிககிம்றாம் ஆனால் 
எல்மலாருர்டய காதலும் திருமணைத்தில் 
முடிவதில்ரல. காதல் மதால்வி என்பது 
வாழ்ரகயின மதால்வி அல்ல அது அநத 
வயதிறகுரிய மதால்வி. ெம்முர்டய அடுத்த 
வயது வரும் ம்பாது மனம் ்பககுவப்படடு 
அநத மதால்விரய முறியடித்து விடும்.

காதலில் மதால்வி அர்டயும் ம்பாது 
ஏன தறநகாரல நசயய மவண்டும் 
எனறு நிர னக கிறீரக ள ?  நீஙக ள 
அவவ்ளவு ந்பரிய முட்டா்ளா? உஙகள 
தறநகாரலயில் யாருககு எனன லா்பம் 
உள்ளது எனறு சிநதித்து ்பாருஙகள. 
காதலில் நவறறியர்டநதவரகர்ள 

யாரும் மதித்து நகாண்்டாடுவதில்ரல. 
மா்றாக மற்றவரகளுககு ஓர உதாைணைமாக 
வாழ்்பவரகர்ளயும் தமது தி்றரமக்ளால் 
்பலரின வாழ்வு உயைக காைணைமாக 
இ ரு ப ்ப வ ரக ர ்ள யு ம்  த ான  இ ந த 
உலகம் விரும்புகின்றது. காதல் என்பது 
வாழ்கரகயின ஒரு ்பகுதி தான. இர்றவன 
ெம் எல்மலாருககும் ஏமதா ஒரு தி்றரமரய 
நகாடுத்திருககி்றான. வாழ்கரக ஒரு முர்ற 
தான.

 அரத அரத்தமுள்ளதாக வாழ மவண்டும். 
காதல் மதால்வி என்பது மனதில் 
ஆ ்றாத காயஙகர்ள ஏற்படுத் தும் 
ஒரு நகாடுரமயானவலி தான. அநத 
மெைத்தில்ெம்முர்டய மனம் கடடுப்பாடர்ட 
இழநது மெசித்தவரகர்ள ம்றகக முடியாமல் 
ெம்ரம தவ்றான வழியில் இழுத்து நசல்லும். 
காதலும் ஒரு வரகயான ம்பாரத தான. 
அதறகு அடிரமயாகிவிடும் ம்பாது 
அதிலுருநது நவளிமயறுவது கடினம் 
தான. ஆனால் தீரவு இல்லாத பிைச்சிரன 
எனறு ஒனறு இநத உலகத்தில் இல்லமவ 
இல்ரல. காதலில் மதால்வி ஏற்படும் 
ம்பாது அதிலிருநது எப்படி நவளிமய 
வருவது என்பதறகு சில வழிகள உண்டு. 
அரவஎனனநவனறு ்பாரபம்பாம்.

தனிரமரய தவிரத்து நகாளளுஙகள. 
தனிரமயில் இருககாதீரகள ஏநனன்றால் 
த னி ர ம யி ல்  இ ரு க கு ம்  ம ்ப ா து   
காதலித்தவரின நிரனவுகள அதிகமாக 
வரும். நீஙகள உஙகள காதலரு்டன 
மசரநது நசன்ற இ்டஙகளுககு உஙகள 
ெண்்பரகளு்டன நசல்லுஙகள. அடிககடி 
ெண்்பரகளு்டன நசல்லுஙகள. அப்படி 
நசயரகயில் அநத இ்டஙகளில் உஙகள 
ெ ண் ்ப ரக ளு ்டன ான  இ னி ர ம ய ான  
நிரனவுகள மடடுமம உஙகளுககு இருககும்.

நீஙகள காதலித்தவரை நிரனவு்படுத்தும் 
ந்பாருடகர்ள அபபு்றப்படுத்துஙகள.
காதலிககும் ம்பாது நீஙகள ந்பறறுக 
நகாண்்ட ்பரிசுப ந்பாருடகளஅரனத்ரதயும் 
ஒன்றாக மசரத்து எஙகாவது தூககி வீசி 
விடுஙகள. ஏநனனில் உஙகள வாழ்கரகககு 
அரவ மதரவயற்றரவ. அரத்தமற்ற 

மதரவயற்ற நிரனவுகர்ள அரவ 
உஙகளுககு தரும்.

நீ ங க ள  க ா த லி த் த வ ர ை  ம ்ற க க 
நிரனககாதீரகள.

நீஙகள காதலித்த ெ்பரை ம்றகக 
நிரனககாதீரகள, ஏநனனில் நீஙகள ம்றகக 
நிரனககும் ம்பாது தான அவரகள அதிகம் 
நிரனவில் வருவாரகள.

அவர நிரனவு வநதால் அது ஒருபு்றம் 
வைடடும் நீஙகள உஙகள மவரலயில் 
கவனத்ரத நசலுத்துஙகள.

எனன காைணைத்திறகாக நீஙகள காதலித்தவர 
உஙகர்ள பிரிநதாமைா அநத காைணைத்திறகாக 
அவரை வாழ்த்தி அனுபபுஙகள.

உஙகளுககு பிடித்தவறர்ற நசயயுஙகள.

உஙகள காதலரு்டன இருககும் ம்பாது 
உ ங க ளு க கு  பி டி த் த  ்ப ல வ ற ர ்ற 
அவரகளுககாக நசயயாமல் விடடிருபபீரகள. 
அவறர்ற மதடி அதில் ஈடு்படுஙகள. 
உஙகளுககு பிடித்த மாதிரி உர்ட 
அணியுஙகள, பிடித்தரத உண்ணுஙகள, 
ெல்ல இரசரய  மகளுஙகள, நீண்்ட தூை 
ெர்ட அல்லது உ்டற்பயிறசியில் ஈடு்படுஙகள.

புதிதாக ஒனர்ற கறறுக நகாளளுஙகள

உஙகளுககு பிடித்த எரதயாவது புதிதாக 
கறறுக நகாளளுஙகள. அது மனதிறகு 
ஓரு மாற்றத்ரத தரும். அத்து்டன 
ச ா த ர ன ய ா ்ள ர க ளி ன  வ ா ழ் க ர க 
வைலாறுகர்ள ்படித்து ்பாருஙகள. 
அவரகள க்டநது வநத கடினமான 
துன்பஙகளும் அவரக்ளது துயைம் 
நிர்றநத அனு்பவஙகளும் உஙகள 
வலிககு நிச்சயமாக ஒருஆறுதரல தரும். 
பிரிநது நசன்ற உஙகள காதலர திரும்பி 
வைமவண்டும் எனறு எதிர்பாரககாதீரகள. 
பி ரி ந து  ந ச ன ்ற  பி ்ற கு  நீ ங க ள 
காதலித்தவரி்டம் இருநத ெல்ல குணைஙகள 
மடடுமம உஙகள கண்ணுககுநதரியும். 
ஆனால் நீஙகள மீண்டும் மசரநதால் அநத 
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ம்பாடடியா்ளரகளின ம்பாஷாககு முதல் 
விர்ளயாடடு உ்பகைணைஙகள மறறும் 
்பயிறசிகள ம்பான்றவறறுககான சில 
ந்பாறுபபுககர்ள அைஙகம் ஏறகவுள்ளது. 
எமது உ்றவுகளின உதவியு்டன 
அவறர்ற ொம் ஒரு சவாலாக ஏறறுச் 
நசயற்ப்டவுளம்ளாம்.

குறிப்பாக இவறறில் ஒரு கழகத்ரத 
அைஙகம் ந்பாறுபம்பறகும் அமதமவர்ள, 
ஏரனய கழகஙகளுககு உதவு்பவரகர்ள 
அவரகளு்டன நதா்டரபு்படுத்திவிடும் 
்பணிரயயும் ொம் நசயமவாம்.

இதன முனமனாட்டமாக வரும் 
மகளிர தினத்ரத முனனிடடு இரு 
்படுவானகரை ந்பண் கால்்பநதாட்டக 
கழகஙகள கலநதுநகாளளும் ம்பாடடி 
ஒனர்ற மட்டகக்ளபபு மாவட்டச் 
நசயலகத்து்டன இரணைநது அைஙகம் 
ெ்டத்தவுள்ளது. அனறு எமது திட்டம் 
குறித்து முழுரமயான அறிவிபர்ப 
ொம் நவளியிடுவது்டன அடுத்த கட்ட 
ெ்டவடிகரககர்ளயும் அஙகுைாரப்பணைம் 
நசயமவாம்.

பெண்களே எமது பெருமம

கால்்பந தாட்டத் தில், ந்பண்கள 
முனமனற்றத்தில், மட்டகக்ளபபில் 
ஆரவமுள்ள எமது உ்றவுகள உலகின 
எநத மூரலயில் இருநதாலும் எம்மமாடு 
இரணையலாம். உஙகள பிளர்ளகளின, 
சமகாதரிகளின முனமனற்றத்துககு 
எஙகளு்டன இர ணைந து கைம் 
நகாடுகக உஙகர்ள ொம் இரு கைம் 
கூபபி அரழககிம்றாம். சிறுதுளிமய 

ந்பருநவள்ளம். அவரக்ளது நவறறிமய 
எதிரகாலத்தில் எமது நவறறி. அவரகம்ள 
எமது ொர்ளய ந்பருரம.

ெமைய மாணவர் சங்கங்கே்

ம ட ்ட க க ்ள ப பி ன  மு ன ன ணி ப 
்பா்டசாரலகளின ்பரழய மாணைவர 
சஙகஙகள உலநகஙகும் கிர்ளகர்ளக 
நகாண்டு இயஙகுகின்றன. தமது 
்ப ள ளி க கூ ்ட ங க ளு க க ா க வு ம் 
மண்ணுககாகவும் அவரகள ்பல 
நசயற்பாடுகளில் ஈடு்படடுள்ளனர. 
அவரகர்ள ொம் ்பாைாடடுகிம்றாம். 
அ ம த ம வ ர ்ள ,  இ ப ்ப டி ய ா ன 
வசதிகுர்றந த ்பா்டசாரலகள, 
கழகஙகளுககும் உதவ நீஙகள 
முனவைமவண்டும் எனறு அனம்பாடு 
உஙகர்ள அரழககிம்றாம். நீஙகள 
எஙகம்ளாடு இரணைநது நசயற்ப்ட 
முனவரும் நிரலயில் இஙகு ொம் 
ந்பரும் மாற்றத்ரத ஏற்படுத்த முடியும். 
மட்டகக்ளபபின ெகைஙகளில் மாத்திைம் 
ரமயம் நகாள்ளாமல், ெகரின அரனத்து 
மூரலகளிலும் உள்ள தி்றரமகளுககு 
ொம் “அைஙகம்” அரமபம்பாம். 
ெண்்பரகம்ள இது உஙகளுககான 
வாஞரசயு்டனான ஒரு அரழபபு. 
எம்ரம நதா்டரபுநகாளளுஙகள, எமது 
வீைாஙகரனகளுககு உதவுமவாம். 
மண்ணின ந்பருரமரய மீண்டும் 
உயரத்திப பிடிபம்பாம்.

அனபு்டன

சீவகன் பூபாலரட்ணம்

seevagan@hotmail.com

(0094713999091)

அைஙகம் தனது 50 வது இதழ் மறறும் 
ஒரு வரு்ட பூரத்தி ஆகியவறர்ற 
எடடியுள்ளரத க்டநத வாைஙகளில் 
ொம் ம்பசியிருககிம்றாம். இரவ ந்பரிய 
சாதரனகள அல்ல என்பரதயும் 
அபம்பாது குறிபபிடடிருநமதாம்.

ஆ ன ா ல் ,  இ ந த 
நிர்றவுகம்ளாடு ொம் 
அடுத்த கட்டத்தில் காலடி 
எடுத்து ரவககவுளம்ளாம். 
இ ந த க  “ க ா ல டி ” 
எஙகள ந்பண்களின 
மு ன ம ன ற ்ற த் தி ல் 
ொமும் ரகநகாடுப்பரத 
அ டி ப ்ப ர ்ட ய ா க க 
நகாண்்டது.

ம ட ்ட க க ்ள ப ர ்ப 
ந்பாறுத்தவரை இநத ெகரில் கால்்பநது 
விர்ளயாடடுககு ஒரு வைலாறு 
இருககி்றது. ்பல ஏற்ற இ்றககஙகர்ள 
அது கண்டிருககி்றது.

இபம்பாது “ம்பார” முடிரவ அடுத்து, 
எ ங க ள  ந ்ப ண் க ளு ம்  இ ங கு 
கணிசமாக கால்்பநது விர்ளயா்ட 
முரனந திரு ககி்றாரகள. ெ கைப 
்பகுதிரயத் தாண்டி கால்்பநது ஏரனய 
கிைாமஙகளுககும் ந்பரும்ளவில் 
நசனறுள்ளது. இவரகளில் ம்பாரினால் 
மிகவும் மமாசமாகப ்பாதிககப்பட்ட 
்படுவானகரை ்பகுதிரய மசரநத 
ந்பண்கள அண்ரமக காலமாக 
சி்றப்பாக நசயற்படடு வருகி்றாரகள. 
இரவ குறித்து அைஙகத்தின “்படுவான 
திரசயில்..” ்பத்தியின ஊ்டாக ்பல 

த்டரவகள ொம் எழுதியும் உளம்ளாம்.

இ ப ம ்ப ா து  அ வ ர க ்ள து 
சாதரனககான ்பயணைத்தில் ொமும் 
இரணையவிருககிம்றாம்.

்ப டு வ ா ன க ர ை யி ல் 
கால்்பநதில் கலநது 
விர்ளயாடும் ந்பண்கள 
அணிகர்ளப ந்பாறுத்த 

வரை அரவ மிகவும் 
பி ந த ங கி ய ,  அ ம த 
ம வ ர ்ள  ம ்ப ா ரி ன ால், 

மிகவும் மமாசமாகப 
்ப ா தி க க ப ்ப ட ்ட 

்ப கு தி க ர ்ள ச் 
ம ச ர ந த ர வ . 

ஆ ன ா ல் , 

இவறர்றயும் 
க ்ட ந து ம ா க ா ணை 
மட்டத்திலும் மதசிய மட்டத்திலும் 
இ வ ர க ள  ம ட ்ட க க ்ள ப பு க கு 
ெல்ல ந்பருரமரய மசரத்துக 
நகாடுத்துள்ளன.

ஆனால், இநதப ்பகுதிகளின வறுரம, 
கலாசாை, ்பண்்பாடடு நிரலரமகள 
அஙகு ந்பண்கள இப்படியான 
ம்பாடடிகளில் ஈடு்பவதில் ந்பரும் சவால் 
இருககின்றன.

இஙகுதான ொம் அவரகளு்டன 
இரணைநது எமது மண்ணுககும் 
ந்பண்களுககும் ந்பருரம மசரப்பதில் 
கைம் மசரகக விர்ளகிம்றாம்.



nts;sp> khu;r; 01, 2019
 ,jo; - 53 04

QÇUS ©õPõnz ÷uºuÀPÐ® 
uªÌ Pm]PÐ®

‘அைசாஙகத்ரதயும் தமிழ்த் மதசிய 
கூட்டரமபர்பயும் ந்பாறுத்தவரையில் 
கிழககு மாகாணைம் முஸ்லீம்களுககும் 
வ்டககு மாகாணைம் தமிழரகளுககும் 
ஏரனய மாகாணைஙகள சிஙக்ளவரகளுககும் 
உரியது’ என்ற மர்றமுகக நகாளரகயின 
அடிப்பர்டயில் இயஙகி வருகின்றன 
என்பது ்பலருககும் நதரிநத உண்ரமயாகும்.

தமிழத் மதசியக கூட்டரமபர்பப 
ந்பாறுத்தவரையில் 11 உறுபபினரகர்ள 
ரவத்துக நகாண்டு 7 உறுபபினரகர்ளக 
நகாண்டிருநத முஸ்லீம் காஙகிைசுககு 
முதலரமச்சர ்பதவியிரன விடடுக 
நகாடுத்தனர. இநத விடடுகநகாடுபபில் 
கூ்ட கிழககுமாகாணை ஆளுெைாக 
ஒரு தமிழரையும் ஒரு அரமச்ரச 
சிஙக்ளவருககும் வழஙகி கிழககின 
்பல்சமூகத்தின பிைதிநிதித்துவத்திரன 
ஒனறு மசரத்து இன ெல்லிணைககத்துககு ஒரு 
எடுத்துககாட்டாக இருப்பதறகுக கூ்ட தமிழ்த் 
மதசியக கூட்டரமபபு விரும்்பவில்ரல.

 ொ்டாளுமனறில் எதிரகடசியில் இருநது 
கி ங ம ம க க ரக ்ள ாக த்  ந த ா ழி ற ்ப ட ்ட 
தமிழ்த் மதசியக கூட்டரமபபினர புதிய 
ஆளுெருககான நியமனத்தின ம்பாது 
பினவரும் மகாரிகரககளில் ஒனர்ற 
முனரவத்திருகக முடியும்.

1.        மாகாணைசர்பயின முதலரமச்சரக்ளாக 
மு ஸ் லீ ம் க ள த ா ன  இ ரு ந த வ ர க ள 
தறம்பாது தமிழர ஒருவரை ஆளுெனைாக 
நியமிப்பதுதான இனஙகளுககிர்டயிலான 
புரிநதுணைரவுககு முககியம் என்பரத 
வலியுறுத்துதல்.

2 .  வ்டகரகயும் கிழகரகயும் சம 
அ ந த ஸ் த் து ்ட ன  கூ ட ்ட ர ம ப பு 
மொககியிருககுமானால் வ்டககிறகு 
முஸ்லீரமயும் கிழககிறகு தமிழரையும் 
நியமித்து ஓர இனச் சமன்பாடர்ட 
ஏற்படுத்துவதறகு முயனறிருநதால் இதன 
மூலம் வ்டககுக கிழககு மககர்ள சமமான 
கண்மணைாட்டத்தில் ெ்டாத்துகிம்றாம் 
என்பரத உறுதிப்படுத்தியிருகக மவண்டும்.

3.    முதல் இைண்டும் சாத்தியமறறுப 
ம்பானால் வ்டககில் எவவாறு வ்டகரகச் 
மசரநத தமிழரை நியமிககவில்ரலமயா 
அது ம்பால் கிழககில் கிழகரகச் மசரநத 
முஸ்லீரம நியமிககக கூ்டாது எனகின்ற 
ஒரு நீதியான மகாரிகரகரயத்தானும் 
முனரவத்திருகக மவண்டும்.

இரவ எதரனயுமம நசயயாது வ்டகிழககு 
மாகாணை சர்பகளுககு தமிழ் ம்பசும் 
ஆளுெனரகள நியமிககப்படடுள்ளது 
மகிழ்ச்சியான வி்டயம் என்பது ம்பால் 
ெ்டநது, ஒடடுநமாத்த கிழககுத் தமிழரகளின 
அைசியல் அபிலாரசகர்ள குழி மதாண்டிப 
புரதத்துள்ளாரகள.

இதும்பானம்ற பிைதமர ்பதவி கவிழ்ககப்படடு 
மீ ண் டு ம்  ்ப த வி ம ய ற ்ற தி ன  பி ன 
அரமககப்பட்ட அரமச்சைரவயில் பிைதமர 
வ்டககுககான அரமச்சரைரவரய 
ந ்ப ா று ப ந ்ப டு த் து க  ந க ா ண் ்ட ா ர . 
இதனம்பாதும் கூ்ட யுத்தத்தால் வ்டககு 
மடடுமல்ல கிழககும்தான ்பாதிககப்பட்டது. 
எனமவ கிழககிறகும் ஒரு அபிவிருத்தி 
அரமச்ரச ஏற்படுத்த மவண்டும் என்ற 
ஆமலாசரனரயத்தானும் தஙக்ளால் 
்பதவியில் அமரத்தப்பட்ட பிைதமரி்டம் 
முனரவககமுடியவில்ரல. கிழககிலிருநது 
்பல சமூகமட்ட அரமபபுககள தனிெ்பரகள 
குைல் எழுபபியம்பாதுதான அது கிழககு 
அரமச்சாக வும் இரு ககும் எனறு 
கூறினாரகம்ள தவிை சட்டரீதியாக எதுவும் 
ெர்டந்ப்றவில்ரல.

அண்ரமயில் யாழ்ப்பாணைத்துககு விஜயம் 
மமறநகாண்்ட பிைதமர, காஙமகசனதுர்ற 
து ர ்ற மு க  அ பி வி ரு த் தி ,  ்ப ல ா லி 
விமான நிரலய அபிவிருத்தி, என 
முககிய அபிவிருத்திகள நதா்டர்பாக 
அறிவித்திருககி்றார. இச்சநதரப்பத்தில் 
வ்டகரகயும் கிழகரகயும் இரணைத்து தமிழ்த் 
மதசியம் ம்பசுகின்ற தமிழ்த் தரலரமகள 
கிழககில் ரகவி்டப்பட்ட காகித ஆரல, 
ஓடடுத்நதாழிறசாரல, சீனித்நதாழிறசாரல, 
்பாரிய நெல்சநரதப்படுத்தும் சர்ப 
ம்பான்றவறர்ற மீண்டும் இயககுவதறகான 
மகாரிகரகயிரன முனரவப்பதறகு 
விரும்்பவில்ரல.

இவவாறு கிழககுத் தமிழரகளின அைசியல் 
உரிரமகள, அபிவிருத்தி என எதரனயும் 
கருத்தில் நகாள்ளாமல் நசயற்படும் 
ஒனறுககும் உதவாத பிைதிநிதிகர்ள 
கிழககு த் தமிழ்மககள எதறகாகத் 
நதரிவு நசயது ்பாைாளுமன்றத்தககு 
அனுபபினாரகள எனறு மகட்பதில் தவறு 
எதுவும் இருப்பதாகத் நதரியவில்ரல.

இவவாறு கிழககின அபிவிருத்தியும் கிழககுத் 
தமிழ் மககளின அைசியல் அபிலாரசகளும் 
எநதவிதமான அரசவுமினறி அப்படிமய 
இருகக, அரனத்து தமிழ் கடசிகளும் 
மாகாணைசர்ப, ொ்டாளுமன்றத் மதரதல் 
எனும் மதரதல்களுககான ஆயத்த 
ம வரலகர்ள மிக க காைசாைமாக 
முனநனடுத்து வருகின்றன.

தமிழ்த் மதசியக 
கூட்டரமபபுககு 
எ தி ை ா ன 
வாககுகர்ள தாம் 
ந்பறறு வீடடுச் 
சி ன ன த் து க கு 
ச ம ன ா க 
சூ ரி ய ர ன 

நகாண்டுவநதுவி்ட மவண்டும் என்பது 
மாத்திைமம அதன நசயலா்ளர ொயகம் 
ஆனநதசஙகரி அவரகளின ஒமை மொககாக 
இருககின்றமத தவிை கிழககுத் தமிழ் மககள 
நதா்டர்பான அபிவிருத்தி, அைசியல் 
அபிலாரசகள என்பரவ ்பறறி எவவித 
திட்டஙகளும் அவர ரவத்திருப்பதாகத் 
ந த ரி ய வி ல் ர ல .  கூ ட ்டர ம ப பு க கு 

மாற்றான அைசியல் கடசியாக தமிழர 
விடுதரலக கூட்டணிதான வைமவண்டும் 
என்ற அவருர்டய மொககுக காைணைமாக 
தனது கடசிரயமய ந்பாறுபம்பறறு 
ெ்டாத்துமாறு முனனாள வ்டககு மாகாணை 
முதலரமச்சர திரு. சி.வி.விககிமனஸ்வைன 
அவரகளி்டம் நகஞசிகநகாண்டு திரியும் 
அைசியல் வஙகுமைாத்து நிரலயிமல திரு.
ஆனநதசஙகரி அவரகள இருககின்றார.  

இநத நிரலயில்  தமிழர விடுதரலக 
கூட்டணியின மட்டகக்ளபபு மாவட்டத்தில் 
மு க கி ய  ந ்ப ா று ப பி லி ரு ந த வ ரு ம் 
மட்டகக்ளபபு மாெகைசர்பயின தமிழர 
விடுதரலக கூட்டணி உறுபபினருமான திரு.
மசாமசுநதைம் அவரகள எதிரகாலத் மதரதரல 
த.வி.கூ. யில் இருநது எதிரநகாளவது தனது 
நவறறிவாயபபுககு உரியதல்ல எனக 
கருதி திரு.சி.வி. விககிமனஸ்வைனுர்டய 
கடசியில் மசாநது ்பதவியிரனயும் 
ந்பறறுகநகாண்டிருககி்றார.

திரு.ஞா.கிருஸ்ணைபிளர்ள (நவளளிமரல) 
அவரகள திரு.சி.வி.விககிமனஸ்வைன 
அவரகர்ள சநதித்திருநதாலும் அநதக 
கடசியில் மசரநது ்பதவி எதரனயும் 
எடுககாது மதில் மமல் பூரனயாகமவ 
இருககின்றார. 

தமிழர விடுதரலக கூட்டணியின இநத 
அைசியல் த்ளம்்பல் நிரலயிரன எவவாறு 
சீர்படுத்தி கடசிரய முனநகாண்டு நசல்வது 
என்பரத கலநதுரையாடுவதறகாக 
க்டந த வாைம் தமிழர  விடுத ர ல க 
கூட்டணியின பிரித்தானியக கிர்ளயின 
இ ர ணை ப ்ப ா ்ள ர  தி ரு . அ ை வி ந த ன 
அவரகள களுவாஞசிகுடியில் முனனாள 
ொ்டாளுமன்ற உறுபபினரும் மாகாணைசர்ப 
உறுபபினருமான திரு.ஞா.கிருஸ்ணைபிளர்ள 
அவரகளின இல்லத்தில் கூட்டணியின 
்படடிருபபுத் நதாகுதி முககியஸ்த்தரகளு்டன 
கலநதுரையாடியிருநதார என்பதரன 
அறியக கூடியதாக இருககின்றது. 
இதரனத் நதா்டரநது அககடசியின 
முககியஸ்த்தரகளு்டனான கூட்டம் ஒனறும் 
யாழ்ப்பாணைத் திலுள்ள அவரகளின 
காரியாலயத்தில் 24 .02 . 2019  அனறு 
இ்டம்ந்பறறுள்ளது.

திரு.சி.வி.விககிமனஸ்வைரன தரலவைாகக 
நகாண்்ட தமிழ் மககள கூட்டணி எனும் 
கடசியிமய தமிழ்த் மதசியக கூட்டரமபபுககு 

மாற்றான அரமபபு. இதுமவ இம்முர்ற 
கிழககில் குறிபபி்டத்தகக இ்டஙகர்ளக 
ரகப்பறறும் என்ற ெம்பிகரகயில் 
உள்ளனர. கிழககின ்பல முககியமானவரகள 
இககடசியில் மதரதலில் நிற்பதறகான 
முயறசியிலும் இ்றஙகியுள்ளதாக அறியக 
கூடியதாக இருககின்றது.

தமிழ்த் மதசியக கூட்டரமபபின ்பஙகாளிக 

கடசியான தமிழீழ மககள விடுதரலக 
கழகம் மிக நீண்்ட கால இர்டநவளிககுப 
பின மட்டகக்ளபபில் தஙகள கடசிக 
காரியாலயம் 24.02.2019 அனறு அதன 
தரலவர திரு.த.சித்தாரத்தன அவரகளினால் 
தி்றநது ரவககப்படடுள்ளது. தமது கடசிரய 
மட்டகக்ளபபில் ்பலப்படுத்துவமத இதன 
மொககமாகும்.

தி ரு . த . சி வ ெ ா த ன  அ வ ர க ளு ம் 
திரு.த.மகா்பாலகிருஸ்ணைன அவரகளும் 
'கிழககுத் தமிழர ஒனறியம்' எனும் 
அ ர ம ப பி ர ன  ந ச ன ்ற  வ ரு ்ட ம் 
ஆைம்பித்தனர. திரு.த.மகா்பாலகிருஸ்ணைன 
ஒரு வரு்டகாலமாக ்பல்மவறுகடசிகர்ளயும் 
சநதித்து ஓைணியில் நகாண்டுவருவதறகான 
முயறசிகர்ள மமறநகாண்டிருநதார. 
இந தநிரலயில் திரு .த .சிவொதன,  
திரு.த.மகா்பாலகிருஸ்ணைரனயும் அவரு்டன 
மசரநது ்பணியாறறியவரகர்ளயும் ஓைம்கடடி 
தனது தரலவர ்பதவிரய ்பலப்படுத்தி 
மட்டகக்ளபபு, அம்்பாரை, திருமகாணைமரல 
எனறு கூட்டஙகர்ள ெ்டாத்திக நகாண்டு 
வருகின்றார.

தாஙகள ஒரு அைசியல் கடசியுமல்ல, 
ம வ ட ்ப ா ்ள ர க ்ள ா க  ம த ர த லி ல் 
நி ற க ப ம ்ப ா வ து மி ல் ர ல  எ ன க 
கூறும் சிவொதனும் கிழககுத் தமிழர 
ஒ ன றி ய த் தி ன ரு ம்  எ வ வ ழி யி ல் 
கி ழ க கு த்  த மி ழ்  ம க க ளி ன 
இ ரு ப ர ்ப யு ம்  அ பி வி ரு த் தி ர ய யு ம் 
முனநனடுக கபம்பாகினம்றாம் என 
எதுவும் கூ்றாது இலககற்ற ்பயணைமாகச் 
நசனறுநகாண்டிருககி்றாரகள.

ஒடடுநமாத்த தமிழ் கடசிகளினதும் 
அைசியல் நசயற்பாட்டா்ளரகள எனக 
கூறிகநகாளமவாரகளினதும் ஒமை மொககம் 
தமது கடசி அைசியரலயும் தமது சுயெல 
மமம்்பாடர்டயும் எவவாறு வ்ளரத்துக 
நகாள்ளலாம் எனறிருககி்றமத தவிை கிழககு 
மககளின அைசியல்,ந்பாரு்ளாதாைம், கல்வி, 
சமூக விருத்தி என்பமதா அவறறுககான 
நசயறதிட்டமமா இவரகளி்டம் இல்ரல 
என்பது நதட்டத்நதளிவான உண்ரமயாகும்.

எனம வ கிழககு த் தமிழ் மக க ள 
இ ர ்டந வ ளி க ர ்ள  நி ை ப ்ப  வ ரு ம் 
ச ்ட ப ந ்ப ா ரு ள க ர ்ள  மி க வு ம் 
புத் திசாலித் த னமாக க ரகயாண்டு 
க்டநதகால அைசியல் வைலாறர்றயும் 
சீரதூககிப ்பாரத்து முடிநவடுத்து மதரதலில் 
சரியான முடிவிரன நவளிப்படுத்துவது 
காலத்தின கட்டாயமாகும்.
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நகை வேகைைள்

அழகுககு அழகு மசரககும் தஙக ெரககள 
எல்லாத் தைபபு மகக்ளாலும் விரும்பி 
அணியப்படும் ஆ்பைணைஙக்ளாகும். ஈைம்்ப 
கால மககள ்பழ விரதகள, களி மண் 
உருண்ர்டகர்ள ஆ்பைணைஙக்ளாகப 
்பயன்படுத்தினாரகள. அதன பின உமலாகப 
்பயன்பாடு வநததும் நவளளி, தஙக 
ஆ்பைணைஙகளின ்பயன்பாடும் அதிகரித்தன. 
தறகாலத்தில் தஙக ஆ்பைணைஙகம்ள 
பி ை த ா ன ப ்ப டு த் த ப ்ப டு கி ன ்ற ன . 
இலஙரகயின நகாழும்பிலுள்ள நசடடியார 
நதரு ்பாைம்்பரியதும், ந்பறுமதியான 
ெரககளுககு பிைசித்தி ந்பற்ற இ்டமாகும். 
அஙகு கூ்ட மவரலப்பாடுகள நிர்றநத,  
அழகிய ெரககர்ளச் நசயவதிலும். 
நசயது அனுபபுவதிலும் மட்டகக்ளபபு 
மாவட்டத்திலுள்ள ம்பாைதீவுப பிைமதச 
ெரகக ரகவிரனயா்ளரகள முககிய 
இ்டம்ந்பறுகின்றனர

நசயயும் நதாழிமல நதயவம் எனk 
கருதும் ெரக ரகவிரனயா்ளரகள 
ந்பாருத்தமான முகூரத்த மெைத்திமலமய 
தமது மவரலகர்ளத் நதா்டஙகுகின்றனர. 
குறிப்பாக திருமணைத்திறகான தாலி நசயய 
ஆைம்பிப்பது மத ச்டஙகுகளு்டமனயாகும். 
தஙகக கடடிகள, சிலமவர்ளகளில் ்பரழய 
ெரககளும் உருககப்படடு உ்பகைணைஙகளின 
உதவியு்டன ரககள மூலமாகவும், 

இயநதிைஙகள உதவியு்டனும் ஆ்பைணைஙகள 
நசயயப்படுகின்றன.

இந திய நசல்வாககு மிக க தாமய 
தறம்பாது இபபிைமதசத்தில் ஆ்பைணைஙகள 
ந ச ய ய ப ்ப டு கி ன ்ற ன .  கு றி ப ்ப ா க 
்பாைம்்பரியமான, தடிப்பான, நெருஙகிய 

மவரலப்பாடுகளு்டனரமநத ெரககம்ளமய 
பிைதானமாக வடிவரமககின்றனர. எனினும் 
தறம்பாது வ்ட இநதிய, நவளிொடடுப்பாணி 
அலஙகாைஙகளில் அரமநத நமல்லிய 
ெரககம்ளமய நுகரமவார மறறும் ெரக 
வியா்பாரிகள விரும்பி நகாளவனவு 
நசயவதாக ெரகக ரகவிரனஞரகள 
குறிபபிடுகின்றனர.

்பாைம்்பரிய அலஙகாைஙகள, கறகள ்பதித்தல் 
ம்பான்றன ெரக வடிவரமபபில் முககிய 
அம்சஙக்ளாகும். கிழககு மாகாணைத்தின 

்பல பிைமதசஙகளிலிருநதும் ம்பாைதீவுப 
பிைமதசத்ரதமய ெரக மவரலகளுககாக 
ொடி வருவது இபபிைமதச ெரகக 
ரகவிரனஞரகளின நசயதி்றன, மெரத்தி 
என்பவறர்றப ்பர்றசாறறுகின்றது. 
மமாதிைம், மாரல, அடடியல், வர்ளயல், 
ஒடடியாணைம், நமடடி ம்பான்ற ெரககள இஙகு 
வடிவரமககப்படுகின்றன. ந்பரும்்பாலும் 
இபபிைமதசத்தில் ்பைம்்பரையாக ெரக 
மவரல நசயயப்படுகின்றது.

தறகாலத்தில் நவளிொடுகளிலிருநது ெரக 
இ்றககுமதி நசயதல், இயநதிைஙகளினால் 
ெ ரக க ள வடிவரமத் த ல்,  ம்பாலி  
ெரககள என்பன இபபிைமதச ெரகக 
ரகவிரனஞரகள எதிர மொககும் 
சவால்க்ளாகும்

மரச் சசதுை்ைை்

ெவீன உலகின த்ள்பா்டஙக்ளாக உமலாகஙகள, 
பி்ளாஸ்டிக, கண்ணைாடி, நலதர ம்பான்றரவ 
இருபபினும் மைத்த்ள்பா்டஙகளுககான 

ந்பறுமதி குர்றயவில்ரல. குறிப்பாக 
கிழககு மாகாணைத்தின ந்பரும்்பாலான 
மககள த்ள்பா்டஙகளுககு மைத்ரதமய 
நதரிவு நசயகின்றனர. இதறகும் இஙகுள்ள 

காலநிரல, நீடித்த ஆயுள என்பன 
அடிப்பர்டயாக அரமகின்றன. கிழககு 
மாகாணை மககள வழரமயாகமவ அலஙகாை 
அறிவில் உச்சமுர்டயவரகள என்பது 
இஙகுள்ள மைத்த்ள்பா்டச் நசதுககல்களில் 
காணைலாம்.
க ட டில் ,  அ ல ங க ா ைக  க ண்ணை ா டி 
மமரச, அலமாரி, கதிரை, கதவு, 
ஜனனல், நிரலகள, ரகபபிடிகள, 
மமரச, சட்டகஙகள என்பவறறில் 
்ப ா ை ம் ்ப ரி ய ம ா னது ம்,  ம த ரீதி ய ா ன 
அலஙகாைஙகள நசதுககப்படுகின்றன. 
குறிப்பாக மட்டகக்ளபபு மாவட்டத்தின 
க ளு வ ாஞ சி க கு டி ப  பி ை ம த ச த் தி ன 
உட்பகுதிகளில் மைச் நசதுககல் மவரலகள 
இ்டம்ந்பறுகின்றன. முதிரை, மதககு, 
கல்நலாளி ம்பான்ற உறுதிமிகக மைஙகர்ள 
இலகுவாகப ந்பறுவதும், நுண்ணிய 
அலஙகாை அறிவு இபபிைமதச மககளுககு 
உள்ளதும் இதறகுக காைணைமாகும்.

நவடடு அலஙகாைஙகள, உட்பதித்த மறறும் 
நவளித்தளளிய அலஙகாைஙகள , கர்டசல் 
அலஙகாைஙகள என்பன மலரக நகாடி, 
்ப்றரவ உருவஙகள, மிருக உருவஙகள, 
்பாைம்்பரிய காடடுருககள மறறும் 
அலஙகாைஙகள, நதயவ உருககள என்பன 
மிகவும் நுண்ணிய மவரலப்பாடுகளு்டன 
இபபிைமதச ரகவிரனயா்ளரக்ளால் 
நசதுககப்படுகின்றன.

த ைச்  சி ்ற ப பி ன ாலு ம்,  ந ச து க க ல் 

ஈழத்தமிழரகள மத்தியில் அைசியற 
நசயற்பாட்டா்ளரகளில் முனமனாடிகளில் 
ஒருவைாக கருதப்படும் மகாடீஸ்வைன 
அண்ரமயில் நகாழும்பில் உயிர நீத்தார. 
அவருர்டய பூதவு்டல் ரவககப்படடிருநத 
மலரச்சாரலககு அஞசலி நசலுத்தச் 
நசன்ற அரமச்சர மமனா கமணைசன அஙமக 
அைசியல் நசயற்பாட்டா்ளர எவரையும் 
காணைவில்ரல எனறும் ெனறி மா்றாத 
தமிழ்ச் சமூகம் எனறும் ஒரு குறிபர்ப 
முகநூலில் எழுதியிருநதார. ஆனால் உ்டல் 
ரவககப்படடிருநத மலரச்சாரலககு மமனா 
கமணைசன பிநதிமய நசன்றதாகவும் அவர 
வருவதறகு முனனமை மகாடீஸ்வைரன 
நதரிநதவரகளும் மதிப்பவரகளும் அவருககு 
இறுதி அஞசலி நசலுத்தி விட்டதாகவும் 
கூ்றப்படுகின்றது. அதன பினனர அவர உ்டல் 
அவருர்டய இறுதி விருப்பப்படி அவருர்டய 
தாயப்படடினமாகிய திருமகாணைமரலயில் 
தகனம் நசயயப்பட்டது.
            மொயவாயப்படடு நகாழும்பில் 
வசித்த மகாடீஸ்வைன ஏ்றககுர்றய 10 
ஆண்டுகள ்படுகரக மொயாளியாக 
இருநதிருககி்றார. இககாலகட்டத்தில் 
அவரைப ந்பரும்்பாலான அைசியல் 
நசயற்பாட்டா்ளரகள நசனறு ்பாரககவில்ரல 
எ ன த் ந த ரி கி ்ற து .  ம க ா டீ ஸ் வ ை ன 
நகாழும்பில் ்படுகரக மொயாளியாக 
இருககி்றார என்பது ந்பரும்்பாலான 
அ ை சி ய ல்  ந ச ய ற ்ப ா ட ்ட ா ்ள ரு க கு 
நதரியாது. அவர உயிரநீத்தம்பாமத அவர 
நகாழும்பில் வசித்திருககி்றார என்பது 
ந்பரும்்பாலானருககு நதரியவநதது. 
ஏ்றககுர்றய ம்றககப்பட்ட ஒரு வீைைாக 
க்டநத சுமார 10 ஆண்டுக்ளாக மகாடீஸ்வைன 
நகாழும்பில் வாழ்நதுள்ளார.
            அவரைப ம்பால் மறந்றாரு முககிய 
ஆளுரமயும் இ்றநத ம்பாமத அவர 

யாழ்ப்பாணைத்தில் தான வசித்துவநதார 
என்பது நதரியவநதது. அவரதான 
ந ்ப ா றி யி ய ்ள ா்ள ர  ம யி ல் வ ாக ன ம். 
ம்பைாதரனப ்பல்கரலககழகத்தில் 
அவர புரிநத நதாழில் சார சாதரன 
நதா்டர்பாக யாழ்ப்பாணைத் தவரகள 
ந்பருரமப்படடுக நகாளவாரகள. ஆனால் 
மசரவயிலிருநது ஓயவு ந்பற்ற பின அவர 
யாழ்ப்பாணைத்தில்தான வசித்திருககி்றார. 
அவரை எநத ஒரு ஊ்டகமும் கண்டு 
நகாள்ளவில்ரல. ந்பரும்்பாலான கல்வி 
நிறுவனஙகள உரிய நகௌைவத்ரத 
வழஙகவில்ரல. அவர உயிர நீத்த 
ந்பாழுது அவருர்டய துர்றரயச் மசரநத 
சிஙக்ளக கல்விமானகள அவருககு 
அஞசலி நசலுத்திய ம்பாமத அவர 
யாருர்டய கவனத்ரதயும் ஈரககாமல் தமது 
இறுதிககாலத்ரத கழித்திருககின்றார எனறு 
நதரியவநதது.

தமது மமரத ஆளுரமகர்ள தமிழ் சமூகம் 
ஏன இப்படி ம்றநது ம்பாய விடுகின்றது? 
அவரகள இ்றககும் ம்பாதுதான திடீநைனறு 
விழித்நதழுநது அஞசலி நசலுத்துகி்றது. 
இவவாறு தனது மமரத ஆளுரமகர்ள 
உயிரு்டன இருககும் ம்பாது ம்றககும் 
ஒரு சமூகம் இ்றநதவரகர்ள எவவ்ளவு 
காலத்திறகு நிரனவு கூரும்?

             மகாடீஸ்வைன ஏன ஈழத்தமிழருககு 
முககியமான  ஓைாளுரம?
ஏநனனில் இலஙரக அைசாஙகத்திறகு 
எதிைாக விடடுகநகா்டாது ம்பாைாடிய ஒரு 
சட்டச் நசயற்பாட்டா்ளர அவைாவார. தனிச் 
சிஙக்ளச் சட்டம் நகாண்டு வைப்பட்ட 
ம்பாது அவர அரத எதிரத்து உயர 
நீதிமன்றம் வரை நசன்றார. அபந்பாழுது 
அவர ஒரு எழுதுவிரனஞைாக இருநதார. 
ஓர அைச ஊழியைாக இருநது நகாண்டு 

அைசாஙகத்துககு எதிைாக வழககாடினார. 
அதனால் வைக கூடிய பின விர்ளவுகர்ள 
எதிரககக  தயாைாகக காணைப்பட்டார. 
இலஙரகத் தீவின இனஒடுககுமுர்றயின 
நதா்டகக வடிவஙகளின ஒனம்ற 
தனிச்சிஙக்ளச் சட்டமாகும். மகாடீஸ்வைன 
இச் சட்டத்ரத எதிரத்து வழககாடினார. 
அவர அபம்பாது ்பலமாக காணைப்பட்ட அைச 
எழுதுவிரனஞர சஙகத்தின  ஸ்தா்பகைாக 
இருநதார. தனிச் சிஙக்ளச் சட்டத்ரத 
எதிரத்து நகாழும்பு நீதிமன்றத்தில் வழககுத் 
நதாடுத்தார. முதல் நவறறியும் ந்பற்றார.  
ஆனால் அதறகு எதிைாக இலஙரக 
அைசாஙகம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழகரகத் 
தாககல் நசயதது. அதில் நவறறிரயயும் 
ந்பற்றது. மகாடீஸ்வைன அதனால் 
மசாரநது வி்டவில்ரல. இலஙரகத் தீவு 
பிரித்தானியாவின முடிககுரிய ொ்டாக 
இருநதது. எனமவ மகாடீஸ்வைன லண்்டன 
பிறிவி கவுனசிலில் மமல்முர்றயீடு 
நசயதார. இதில் நவறறியும் ந்பற்றார.

1970 இல் சிறீமாமவாவின கூட்டைசாஙகம் 
மூனறில் இைண்டு ந்பரும்்பானரமமயாடு 
நவறறி ந்பற்றது. அபந்பரும்்பானரமரய 
ரவத்துக நகாண்டு புதிய குடியைசு 
யாபர்ப வரைநதது. 1972 மம 22 இல் 
இலஙரகத் தீவு குடியைசு ஆகியது. 
அமதாடு பிறிவி கவுனசில் வழஙகிய 
தீரபபு ைத்து நசயயப்பட்டது. இப்படிப 
்பாரத்தால் இலஙரகத் தீவு குடியைசாக 
மா்றக மகாடீஸ்வைன ஒரு காைணைம் எனறு 
முகநூலில் மவதொயகம் தம்பநதிைன  என்ற 
ஒரு சமூக விமரசகர எழுதியிருககி்றார. 
மகாடீஸ்வைன பின ொடகளில் திம்பு 
ம்பச்சுவாரத்ரதகளில் கலநது நகாண்்டார. 
Hot Spring எனப்படும் ஒரு ஆஙகிலப 
்பத்திரிரகயின ஆசிரியைாகவும் இருநதார.

அதன பின அவர அைஙகிலிருநது 
அ ம னக ம ாக  ம ர ்ற ந து  வி ட ்ட ா ர. 
மகாடீஸ்வைனின வழககானது தமிழ் 
மககளுககு ஒரு நசயதிரய உணைரத்தியது. 
உளொடடு நீதி தமிழ் மககளுககு 
ந ்ப ரு ம் ்ப ா லு ம்  கி ர ்ட ப ்ப தி ல் ர ல . 
மா்றாக ொடடுககு நவளியில் இருநது 
பிைமயாகிககப்படும் அழுத்தஙகம்ள 
நகாழும்பில் இருககும் ஆடசியா்ளரகர்ள 
அரசககும் என்பமத அது.

சில ஆண்டுகளுககு முன கன்டாவில் 
உரைநிகழ்த்திய சுமநதிைன  ஐ.ொவால் 
்பரிநதுரைககப்பட்ட கலபபு விசாைரணை 
ந ்ப ா றி மு ர ்ற ர ய  ஆ த ரி த் து ப 

ம்பசும்ம்பாது பிறிவி கவுனசிரல ஒரு 
முனனுதாைணைமாக க காடடுகி்றார. 
உளொடடு நீதி்பரி்பாலன கட்டரமபபும் 
நவளிொடடு நீதி்பதிகளும் இரணைநது 
நசயற்ப்ட முடியும் என்பதறகு பிறிவி 
கவுனசில் ஒரு முனனுதாைணைம் எனறு அவர 
அபம்பச்சில் கூறுகி்றார. கலபபு நீதிமன்றம் 
எனப்படுவது ஏறகனமவ இலஙரகத்தீவில் 
பிைமயாகத்தில் இருநத ஒனறுதான 
என்ற நதானிப்ப்ட அவருர்டய ம்பச்சு 
அரமநதிருநதது. ஐ.ொ. ்பரிநதுரைப்பரத 
ம்பால  ந்பாதுெலவாய ொடுகளின 
நீதி்பதிகர்ள உள்ள்டககிய கலபபு நீதி 
விசாைரணைப ந்பாறிமுர்ற  ஒனறிரன 
இலஙரகயில் உருவாககலாம் எனறு 
அவர அபம்பச்சில் குறிபபிடடிருககி்றார. 
அவருர்டய ம்பச்சின ஒரு ்பகுதி வருமாறு.... 
'இர்றரமயுள்ள ொடடிமல நவளிொடடு 
நீதி்பதிகர்ள உ்பமயாகிப்பது ஒனறும் 
புதிதான வி்டயமல்ல. எஙகளுர்டய ொடடுச் 
சட்டத்திமல இது ஏறகனமவ ெ்டநதுள்ளது. 
எஙகளுர்டய சட்ட அரமபபிமல, நீதித் 
துர்றயிமல அவரகளின ்பஙகளிபபு 
நவகு காலமாக இருநதிருககி்றது. 
ஆரகயினாமல ொஙகள ஒனறும் 
புதிதாகக நகாண்டு வைவில்ரல என்பரதச் 
நசால்லுவதறகாகமவா, எனனமவா அவரகள 
அநதச் நசாறந்றா்டரகர்ளப ்பாவிகக 

epyhe;jd;
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இந தப ்பத் தி 1800களில் ( 1 9வது 
நூற்றாண்டில்) இலஙரக ்பறறிய 
அரிதான வி்பைஙகர்ள நவளிப்படுத்திய 
காலனித்துவக கால நவளியீடுகள 
அறிகரககள என்பவறர்ற ஒவநவான்றாக 
அறிமுகம் நசயது ரவப்பதறகாக 
நதா்டஙகப்படுகி்றது. இலஙரகயில் 
அைசியல், சமூக, ந்பாரு்ளாதாை, வைலாறறு 
வி்டயஙகர்ள ஆைாய்பவரகளு ககு 
உதவும் ஒரு வழிகாடடி உசாத்துரணையாக 
்பதிவு நசயவதறகும், கூ்டமவ அரவ 
நவளியிட்ட முககிய வி்பைஙகர்ளப ்பகிரநது 
நகாளவதறகாகவுமம இநதப ்பத்தி சில 
வாைஙகளுககுத் நதா்டரும்.

காலனித்துவ கால இலஙரக ்பறறிய 
குறிபபுகர்ள ஆைாய்பவரகளுககு உதவும் 
்பல்மவறு முககிய ஆவணைஙகளின 
வரிரசயில் “இலஙரக ொடகாடடி” (The 
Ceylon Calendar - almanac for the year OF 
OUR LORD «....»), “ந்பரகுசன டிைக்டரி” (The 
Ceylon Almanac and Ferguson‟s Directory) 
ஆகிய இைண்டும் முககியமானரவ. இரவ 
இைண்டுமம ஆண்டுமதாறும் அனர்றய 
அைசாஙக அச்சகத்தினால் நவளியி்டப்படடு 
வநத ்பல நூறறுககணைககான ்பககஙகர்ளக 
நகாண்்ட ந்பரிய அறிகரககள. இவறர்ற 
இனறு காண்்பதும் மதடிககண்டுபிடிப்பதும் 
மலசான மவரலயல்ல. இலஙரகயின 
சு வ டி கூ ்ட த் தி ர ணை க க ்ள த் தி லு ம் , 
நூதனசாரல நூலகத்திலும் இனனும் 
சில ்பரழய நூல் மசகரிபபு இ்டஙகளில் 
மாத்திைமம காணைககிர்டககூடியரவ.

இலஙரகயின நதாரகமதிபபு புளளிவி்பை 
மசகரிபபும், நவளியீடும் 1871 இமலமய 
ஆைம்பித்துவிட்டன. அமதமவர்ள 1944 
டிசம்்பர மாதம் தான ந்டானமூர அைசியல் 
திட்டம் அமுலில் இருநத காலத்தில் 
இலஙரக குடிசன மதிபபீடடு திரணைகக்ளம் 
(Census Department) ஆைம்பிககப்பட்டது. 
ஆனால் அதுவரை இலஙரகயின மககள, 
சமூகம், வரத்தகம், விவசாயம், மருத்துவம், 
வைலாறறுக குறிபபு, ொடடின நமாத்த வைவு 
நசலவு என அத்தரனரயயும் துல்லியமாக 
்பல நூறறுககணைககான ்பககஙகஙகளில் ்பல 
வரு்டஙக்ளாக தநதவர தான ந்பரகியுசன.

 “The Ceylon Calendar - almanac for the 
year ” என்பரத இலஙரகயின ்பஞசாஙக 

ொடகாடடி எனறு அரழககலாம். ஆனால் 
அது ைாசி்பலனகர்ள அறிவிககும் 
ரவதீ க அரத் த த் திலல்ல. மிகவும் 
வி ஞ ஞ ா ன பூ ர வ ம ா ன  ஏ ை ா ்ள ம ா ன 
ெ ர ்ட மு ர ்ற த்  த க வ ல் க ர ்ள க 
நகாண்டிருப்பது இது. வரு்டாநதம் 
இ ந த த்  த க வ ல் க ள  கி ை ம ம ா க 

புதுபபிககப்படடுவநததால் ஆைம்்பத்தில் 
இதரன நதாகுப்பதறகு நகாடுககப்பட்ட 
விரல அதறகுப பி்றகு அநத்ளவு 
மதரவப்படடிருககாது.

முககியமான வைலாறறுக குறிபபுகள, 
ஆ ட சி ய ா ்ள ர க ள ,  அ தி க ா ரி க ள , 
குடித்நதாரக புளளிவி்பைஙகள, அைச 
நீதி, நிரவாகத்துர்றகள மடடுமனறி 
ந்பாது விடுமுர்ற ொடகள, ந்பௌரணைமி 
ொடகள, பி்றபபு, இ்றபபு, திருமணைம் ்பறறிய 
வி்பைஙகர்ளக கூ்ட காணைக கிர்டககின்றன. 
ஆ ங கி ம ல ய ர க ள  இ ல ங ர க ர ய 
1818இல் தான முழுககடடுப்பாடடுககுள 
நகாண்டுவநதாரகள. ஆனால் 1833இல் தான 
இலஙரகரய ஆடசி நசலுத்துவதறகான 
முத லாவது அைசியல் திட்டத் ரத 
அறிமுகப்படுத்தினாரகள.

“இலஙரக ்பஞசாஙக ொடகாடடிரய” 
அ வ ர க ள  அ த ற கு  மு ன ன ம ை 
நவளியிடடுவிட்டாரகள எனறு நதரிகி்றது. 
எனது மசகரிபபில் ஒரு சில உள்ளன 
அதில்  ்பழரமயானது 1827 ஆம் ஆண்டு 

நவளிவநதது. எனமவ இது 
எபம்பாது முதன முர்ற 
நவளியி்டப்பட்டது எனறு 
அறியககிர்டககவில்ரல. 
1 8 2 7 ஆ ம்  ஆ ண் டு 
நவளிவநத அறிகரக 
3 2 7  ்ப க க ங க ர ்ள க 
நகாண்டிருககி்றது.

ஆ ங கி ம ல ய ர க ள 
இலஙரகககுள வநததன 
பி ன ன ர  நி க ழ் ந த 
முககிய நிகழ்வுகர்ள 

நிரனவு்படுத்தும் ொடகுறிபபும் 12 
மாதஙகளிலும் குறிபபி்டப்படுகின்றன. 
ொ்ளாநத சூரிய உதயம், அஸ்தமனம் சநதிை 
உதயம், அஸ்தமனம் என்பரவ ்பறறிய 
கால அட்டவரணையும் அ்டஙகுகி்றது.
இலஙரகயில் தரித்துநிறகும் கப்பல்கள, 
ம்பாரககப்பல்களின வி்பைஙகள, அவறறின 
கப்டனகள, கப்பலில் அ்டஙகியுள்ள 

பீைஙகிகளின எண்ணிகரக என்பரவ கூ்ட 
்படடியலி்டப்படடுள்ளன.

இநதியாவில் இருநது கப்பல்கள மூலமும் 
மதாணிகள மூலமும் இலஙரகககு 
நகாண்டுைவைப்படும் ந்பாருடகளுககான 
இ்றககுமதித் தீரரவ வரி ்பறறிய நீண்்ட 
்படடியல் ஒனறும் உள்ளது. சாைாயம் 
என்பவறறு்டன கஞசாவுககும்  தீரரவ 
விதித்திருப்பதன மூலம் ஆஙகிமலய 
ஆடசியில் கஞசா அஙகீகரிககப்பட்ட 
ஒன்றாகமவ இருநதிருப்பதும் நதரிகி்றது.

இலஙரகயில் அபம்பாது இயஙகிய 
மிஷனரி அரமபபுகள அரவ ெ்டத்திய 
்பா்டசாரலகளின எண்ணிகரக, அரவ 
ந க ா ண் டி ரு ந த  உ று ப பி ன ர க ளி ன 
எண்ணிகரக ்பறறி பிைமதச வாரியாக 
்படடியலிடடிருககி்றாரகள.

8 5 ஆ ம்  ்ப க க த் தி ல்  க ா ல னி த் து வ 
அடிரமகர்ள (Registy of Colonial Slaves) 
்பதிவு நசயயும் காரியாலயம் ்பறறிய 
வி்பைஙகள அ்டஙகியுள்ளன.

தூைப ்பயணைஙகள மமறநகாளரகயில் 
தாண்்ட மவண்டிய பிைமதசஙகள, அநதநத 
பிைமதசஙகர்ள அர்டவதறகு எடுககும் 
ரமல் தூைம், இர்டயில் தஙகக கூடிய 
வாயபபுள்ள இ்டஙகள அவறறுககு உள்ள 
தூைம் என்பன ்பறறிய வி்பைமான நீண்்ட 
்படடியல் சில ்பககஙகர்ள நிர்றத்துள்ளன. 
உ த ா ை ணைத் து க கு  க ண் டி யி லி ரு ந து 
ய ா ழ் ப ்ப ா ணை த் து க கு  த ம் பு ள ர ்ள , 
மிஹிநதரல வழியாக நசல்லும் வழியில் 
உள்ள இ்டஙகளில் தஙகுமி்டஙக்ளாக கூலிக 
நகாட்டரககள (Cooly shed), தஙகுவிடுதிகள 
்பறறிய வி்பைஙகளும் எதிரநகாள்ளககூடிய 
ஆறுகள, ்பாலஙகள, நெல்வயல்கள, மிஷனரி 
நிரலயம், ந்பாலிஸ் நிரலயம், எல்ரலகள, 
துர்றமுகஙகள ்பறறிய வி்பைஙகள 
தைப்படடுள்ளன.

மாடடு வண்டில்களுககும் அவறர்ற ஓடடும் 
கூலிகளுககுமான வரிகள, சட்ட விதிகள 
்பறறி இரு ்பககஙகளில் சில வி்பைஙகள 
காணைப்படுகின்றன. உதாைணைத்திறகு
கூலிககு ஒரு ொள சம்்ப்ளம் 6 ந்பனனி
நகாழும்பு – மாத்தர்ற கூலி – 6 சில்லிஙகள
நகாழும்பு - மட்டகக்ளபபு – ஒரு ்பவுன, 4 
சில்லிஙகள நகாழும்பு – யாழ்ப்பாணைம் – 18 
சில்லிஙகள

விதிகளில் சில..
40 இ்றாத்தல் ந்பாதிககு மமல் எநதநவாரு 
கூலியும் எறறிச்நசல்லக கூ்டாது.
கூலிகளின மவரல மெைம் காரல 7 – மாரல 
5.30 வரை. இைண்டு மணித்தியால உணைவுமெை 
ஓயவுண்டு
சகல மாடடு வண்டில்களுககும் இலககத்தகடு 
இருககமவண்டும்.
முர்றப்பாடுகள, அல்லது மமலதிக உரிய 
நகாடுப்பனவுககு மமல் மகடகும் கூலிகள 
தண்டிககப்படுவாரகள.

இஙகிலாநதின ்பணைம்தான இலஙரகயிலும் 
புழககத்தில் இருநதது. 1971ஆம் ஆண்டுககு 
முனனர வரை பிரித்தானிய ்பணைம் 12 
ந்பனனிகள = 1 சில்லிங 20 சில்லிங 1 ்பவுன 
அதாவது 1 ்பவுன 240 ந்பனனிகள இநத 
விதிகள உருவாககப்பட்ட ஆண்டு 1800 எனறு 
காணைப்படுகி்றது. அதாவது கண்டிரயக 
ரகப்பறறி இலஙரக முழுரமயும் 
ஆஙகிமலயரகளின கடடுப்பாடடுககுள 
வருவதறகு முனனர.
1856 இல் நவளியான ்பதிபபில் 110வது 
்பககத்திலிருநது மதசாதி்பதி சுமதச நமாழிப 
்பரீடரச ்பறறி நவளியிட்ட குறிபபுகர்ள 
காணைமுடிநதது. சுமதச நமாழிகர்ளக 
கறறுகநகாண்்ட ஆஙகிமலயரகளுககு 
அபம்பாது ்பதவிகளும், ்பதவி உயரவுகளும், 
சம்்ப்ள உயரவுகளும் வழஙகப்படும் வழககம் 
இருநததால் அரத ஊககுவிககும்வரகயில் 
இநதப ்பரீடரச அறிமுகப்படுத்தப்பட்டரத 

அறிய முடிகி்றது. இநத்ளவு கடினமான 
ஒரு நமாழிப ்பரீடரச மவறறு நமாழிக 
காைரகளுககாக அனறு இருநதிருககி்றது 
என்பது வியபர்பத் தருகி்றது.

கீ ழ் வ ரு ம்  இ ை ண் டு  அ ல் ல து 
மூ ன று  நூல் க ர ்ள  ம ாணைவ ரக ள 
ந ம ா ழி ந ்ப ய ர த் தி ரு க க ம வ ண் டு ம் . 
ஓரலச்சுவடிகள ்பரீடரசயா்ளைால் 
வழஙகப்படும். அரவ சீல் நசயயப்படடு 
க ா ல னி த் து வ  ந ச ய ல ா ்ள ரு க கு 
அனுப்பப்ப்டமவண்டும்.

சிஙக்ளத்தில் இருநது:

்ப ா ல  பி ை ம ்ப ா த ன  ்ப ா ்ட ச ா ர ல 
ஆரணையகத்தால் பிைசுரிககப்பட்ட வைலாறறு 
நூல்கள சிஙக்ளச் சட்டம் ்பாலியில் இருநது 
நமாழிந்பயரககப்பட்ட தம்பபியாவ ்பனசிய 
்பனஸ் ஜாதக தூ்பவனச ைாஜாவலிய

தமிழில் இருநது:
நீதிநவண்்பா
திருககு்றள
மதசவழரமசட்டம்
ரசமன காசிச்நசடடியின இலஙரக வைலாறு
கல்லா்டகம்
அைசாஙக சட்டஙகள
கம்்பைாமாயணைம்
மகா்பாைதம்

இநத ்பரீடரச ்பறறிய வி்பைஙகள 
அனர்றய ஆளுனைால் உத்திமயாகபூரவ 
அ ை ச  ந வ ளி யீ டு க ளி னூ ்ட ா க 
அறிவிககப்படடிருககமவண்டும். மஜம்ஸ் 
1852 ஆம் ஆண்டு நவளியிட்ட “The sidath 
sangarawa” எனகி்ற சிஙக்ள இலககணைம் 
்பறறிய ஆயவு நூலிலும் மமலதிக 
அடிககுறிபபுகம்ளாடு இநத அறிகரகரயப 
்பறறி விரிவாக எழுதியிருககி்றார.

சிவில் மசரவககான இநத நமாழிப ்பரீடரச 
ஆண்டுமதாறும் இைண்டு த்டரவகள 
ஜனவரி, யூரல ஆகிய மாதஙகளில் 
இ்டம்ந்பறறிருககி்றது.

32ஆம் ்பககத்தில் நலயாரட (Layard) 
என்பவர சநதித்த நவவமவறு 35 சாதியினர 
்பறறிய ்படடியல் காணைப்படுகி்றது. 
சிஙக்ளம், தமிழ் சமூகஙகர்ள கலநது 
்படடியலி்டப்படடிருககி்றது.

க ா ல னி த் து வ  க ா ல த் தி ல் 
முதலீட்டா்ளரகர்ளக கவரவதறகாகவும், 
ஏறகனமவ இருககும் முதலீட்டா்ளரகள, 
அைச உத்திமயாகத்தரகள எனம்பாருககு 
து ல் லி ய ம ா ன  த க வ ல் க ர ்ள யு ம் , 
த ை வு க ர ்ள யு ம்  வ ழ ங கு வ த ற க ா ன 
வழிகாடடியாக இநத நவளியீடு ந்பரிதும் 
்பயன்பட்டன.
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ஈச்சலம்்பறறு நகாடடியாைப பிைமதசத்தின 
மிகப ்பழரமயான கிைாமஙகளில் ஒனறு, 
மசாழ மனனன எல்லா்ளன வைலாறறு்டன 
நெருஙகிய நதா்டரபு நகாண்்டரத காலம் 
காலமாய நதா்டரும் கரணை ்பைம்்பரை 
கரதகள நிருபிககின்றன.   ஈழத் தமிழர 
வைலாறறு த்டத்தில் அதன நதால்லியல் 
சானறுகள நிருபித்து நிறகின்றன.

ஈழத் துர்ற எனும் இலஙரகத்துர்ற 
முகத்துவாைத்தில் தன ்பர்டகளு்டன 
வநது இ்றஙகிய எல்லா்ளன,  ஈச்சலம்்பறறு 
வழியாகமவ அனுைாதபுைம் நசன்றான என 
ஒரு வைலாறறு தகவல் கூறுகி்றது.

்பறறு என்ற நசால் ஈழத்தில் தமிழ் 
்பகுதிகளில் ஒரு குறிபபிட்ட ஆடசிப 
பிைமதசத்ரத குறிககும் ந்பயைாய இனறு 
வரை நதா்டரவரதக காணைலாம்.

ஈச்சலம்்பறறு  ஒரு காலத்தில் ஒரு குறு நில 
அைசாய இருநதிருப்பதறகான சானறுகள 
நிர்றயமவ காணைப்படுகின்றன.

ஈழத்தின ஆதிக குடிகம்ளாடு நதா்டரபு்பட்ட  
நவருகல், அதன நதால்லியல் சானறுகள 
இப பிைமதசத்ரதயும் ஊ்டறுத்து நசல்வரத 
தவிரகக முடியாது. இனனமும் வாசிககப 
்ப்டாத கல்நவடடுகள இஙகுள்ள காடடுப 
்பகுதிகளில் காணைப ்படுகின்றன. ்பல 
கடடி்ட இடி்பாடுகளும் சரியான முர்றயில் 
ந த ா ல் லி ய ல ா ்ள ர க ்ள ா ல்  ஆ ய வு 
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நசயயப்படும் ம்பாது ெம் மூதாரதயரின 
காலடிகள மமலும் ெம் வைலாறறுககு வலுச் 
மசரகக முடியும்.

நவருகல் மகாயில் வைலாறறு்டன 
ஈச்சலம்்பறறு நெருஙகிய நதா்டரபு 
நகாண்்டது.  கு்ளகமகாட்டன காலத்தில் 
இநதியாவிலிருநது அரழத்துவைப்பட்ட சிநது 
ொட்டார இஙகுதான குடியிருத்தப்பட்டதாக 
நசால்லப்படுவதும் ்பைம்்பரை ்பைம்்பரையாக 
சிநது ொட்டாரின அனுசைரணையிமலமய 

நவருகல் மகாயில் அதன நிரவாகம் 
இருநததாகவும் வைலாறறு குறிபபுகளும் 
வ ்ள ர ம க ளு ம்  நி ரு பி க கி ன ்ற ன . 
யாழ்ப்பாணைத்திலிருநது்பாத யாத்திரையாய 
கதிரகாமம் நசல்மவார ஈச்சலம்்பறர்ற 
தரிசிககாமல் நசனறு வி்ட முடியாது.

நசண்்பகொச்சி அல்லது நசம்ந்பானனாச்சி 
என அரழககப ்படும் அம்மமனாடு 
நதா்டரபு்பட்ட வைலாறு ஈச்சலப்பறறின 
வைலாறறின நதா்டரச்சியில் மும்முடிச் 
மசாழ மண்்டலத்து்டன நதா்டரபு ்படடு 
நிறகி்றது. திருமகாணைமரலயின  காவல் 
நதயவஙகளில் ஒன்றாய ்பாரககப்படுவதும் 
இஙகு மனங நகாள்ளத் தககது.

மசாழரகால சிற்ப மைபு்டன நதா்டரபு ்பட்டதாய 

காணைப ்படுகி்றது.  இமத ்பாணியிலான 
சிரலகர்ள தஞசாவூர, காஞசிபுைம் என ்பல 
இ்டஙகளிலும் காணைலாம் .

இனறு நசண்்பகொச்சி அம்மன மகாயிலில் 
அம்மன சிரல அருமக சிவலிஙகஙகளும் 
ரவத்து வழி்ப்டப்படுகின்றன. அநத 
சிவலிஙகஙகள  ஈச்சலம் ்பறறு 
க ா ட டு  பி ை ம த ச ங க ளி ல்  இ ரு ந து 
கண்ந்டடுககப்பட்டதாக அறிய முடிகி்றது. 
ைாமஜநதிை மசாழன கால கட்டத்தில் இஙகு 
நகாடடியாைத்தில் ்பல சிவாலயஙகள 
அரமககப்படடிருககின்றன. அவறறில் 
ஒனறு ஈச்சலம்்பறறு பிைமதசத்தில் 

அ ர ம க க ப ்ப ட டி ரு க கி ்ற து .  அ ந த 
சிவலிஙகஙகம்ள இஙகு உள்ளது ம்பால் 
நதரிகி்றது.

க்டநத காலத்தில் யுத்த சூழ்நிரலயில் 
இ்டம் ந்பயரநத ஊர மககள மீண்டும் வநது 
மீ்ளச் குடிமயறிய ம்பாது,  வீடு கடடுவதறகாக 
நிலத்ரத மதாண்டிய ம்பாது ஆயிைம் 
வருசஙகளுககு முநதிய கிணைறும் கடடி்ட 
கருஙகல் தூண்களும் கண்டுபிடிககப 
்பட்டரம இக கிைாமத்தின ்பழரமரய 
மமலும் நதளிவு்படுத்துகி்றது.

இயறரக வ்ளமும் வைலாறறு நதானரமயும் 
நகாண்்ட ஈச்சலம்்பறறு ஈழத் தமிழர 
வைலாறறில் ெம் மூதாரையரின காலடிகர்ள 
சுமநது நிறகி்றது.

சமகாலத்தில் ந்பண்கள எரதயும் 
சாதித்துக காடடும் ஆரவத்து்டனும் 
துணிச்சலு்டனும் நசயல்்ப்ட ஆைம்பித்து 
விட்டனர. அநத வரகயில் எவருமம 
ரகயில் எடுககs சிநதிககும் ஒரு 
வி்டயம் குடிப்பழககம் மறறும் ம்பாரதப 
ந்பாருளுககு அடிரமயானவரகர்ள 
சநதிப்பதும் அவரகளு்டன ம்பசுவதும். 
ஆனால் அப்படிப்பட்டவரகர்ள சநதித்துப 
ம்பசி, குணைப்படுத்தி அவரகர்ளயும் 
இவவுலகில் வாழத் தகுதியானவரக்ளாக 
மாறறிக நகாண்டிருநத ஒரு மதவரதரய 
சநதித்மதாம். அவரின மசரவரயயும் 
நவறறிரயயும் ்பாைாடடும் முகமாக  UN 
அரமபபினால் க்டநத 20.02.2019 ஆம் திகதி  
“தனனாரவத் நதாண்்டர விருது” வழஙகி 
நகௌைவிககப்பட்டார திருமதி .நசல்விகா 
சகாமதவன.

அகில இலஙரக ரீதியில் மட்டகக்ளபர்பச் 
மசரநத “விமமாசனா” இல்ல நிரவாகியான 
நசல்விகா அவரகள மாத்திைமம விருதிரனப 
ந்பறறுக நகாண்்ட ஒமை ந்பண் என்பதும் 
குறிபபி்டத்தககது. அவரை வாழ்த்தி அவைது 
அனு்பவத்ரதப ்பகிரநது நகாண்ம்டாம்.

தன்கனப் பற்றி.......
ொன ஒரு ்பட்டதாரியாக இருநத ம்பாதும் 
அைசாஙக உத்திமயாகத்ரத விரும்்பவில்ரல. 
அமதமவர்ள TDH, சமுகதான ம்பான்ற 
தனனாரவத் நதாண்டு நிறுவனஙகளில் 
க்டரமயாறறிக நகாண்டிருநமதன. 

ேிவமோசனோ இை்ைம் உருேோன 
ேிதம்...
சுனாமிககுப பினனர இலஙரகயின 
்பாதிககப்பட்ட ்பகுதிகளுககு வநத 
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கன்டாரவச் மசரநத மஜார்டன மகாத் 
என்பவர மககளின மதரவரய கருத்தில் 
நகாண்டு கிணைறுகள மலசலகூ்டஙகள 
என்பவறர்ற அரமத்துக நகாடுத்துக 
நகாண்டிருநதார. அமதசமயம் அவைது 
சிநதரனயில் ்பட்ட ஒரு வி்டயமாக குடி 
மொயா்ளரகளுககு ஏற்ற ஒரு இ்டத்தின 
மதரவப்பாடு இருநதது. அவர இது 
குறித்து ஐநது வரு்டஙக்ளாக ம்பசிக 
நகாண்டிருநதாலும் அவவி்டயம் குறித்து 
யாரும் அககர்ற காட்டாது இருநதனர. 
இறுதியில் ஒரு ்பாதிரியார ஊ்டாக அவர 
எனரன சநதித்து, தன எண்ணைத்ரத 
நதளிவு்படுத்தினார. உ்டனடியாக சம்மதித்த 
ொன ஒரு கடடி்டத்ரத வா்டரகககு 
அமரத்தி விமமாசனா இல்லம் எனப 
ந்பயரிடடு ெ்டத்த தரலப்படம்டன. 2011இல் 
ஆைம்பித்த இவவில்லம் தறம்பாது 8 
வரு்டஙக்ளாக நவறறிகைமாக ெர்டந்பறறுக 
நகாண்டிருககின்றது.

சந்தித்த சேோை்ைள்....
ஒரு ந்பண்ணைாக ொன இநதச் மசரவரயச் 
நசயயும் ம்பாது எனது குடும்்பத்திலும் சரி 
எனரனச் சுறறிய சமூகத்திலும் சரி ்பல 
சிககல்கள இருநதன என்பது உண்ரமமய.

தனியாக ்பல இ்டஙகளுககுச் நசனறு 
கு டி  ம ெ ா ய ா்ள ரக ர ்ள  ச ந தி த் து ப 
ம ்ப சு வ து , இ ல் ல த் து க கு  வ ரு ம் 
மொயா்ளரகளு்டன ம்பசுவது எல்லாமம 
சவாலான வி்டயம் தான. அரதநயல்லாம் 
தகரத்நதறிநது எனது குடும்்பத்தினருககு 
எனது மசரவயின மகத்துவத்ரதயும் 
மதரவரயயும் புரிய ரவத்து இனறுவரை 
அவரகளின ஆதைவு்டன தான முனமனறிச் 
நசல்கிம்றன.

இை்ை சசயற்போடுைள் குறித்து.....
இஙகு வரும் குடி மொயா்ளரகள 
அமனகமாக நீதிமன்றஙகள, அைச சார்பற்ற 
நிறுவனஙகள, ரவத்தியசாரலகள 
மறறும் தனிப்பட்ட முர்றயில் என ்பல 
வழிகளில் வருகி்றாரகள. அவரகளுககு 
ொம் 42 ொடகள சிகிச்ரச அளிககிம்றாம். 
இஙகு வழஙகப்படும் சிகிச்ரசயானது 
மருநதுகள இனறி தியானம், மயாகாசனம் 

மறறும் விழிபபுணைரவுக கூட்டஙகள 
மூலமாகமவ வழஙகப்படுகி்றது. இரவ 
தவிை நவளி இ்டஙகளிலும் ்பா்டசாரலகள 
மறறும் அலுவலகஙகள ம்பான்றவறறிலும் 
வி ழி ப பு ணை ர வு க  கூ ட ்ட ங க ர ்ள 
முனநனடுத்துச் நசல்கினம்றாம்.

ேிருதுைள்.....
சமாதான நீதவான, மதச கீரத்தி மறறும் 
தறம்பாது வழஙகப்பட்ட தனனாரவுத் 
ந த ா ண் ்ட ர  ம ்ப ா ன ்ற  வி ரு து க ள 
கிர்டத்துள்ளன. விருதுகளுககாகமவா 
அல்லது ஊதியத்திறகாகமவா ொன 
இச் ம சரவரய நசயயவில்ரல. 
என மனத்திருபதிககாகவும் மசரவ 
அடிப்பர்டயிலும் நசயயும் நதாழிரல 
வி ரு ம் பி ச்  ந ச ய த ர ம க க ா க வு ம ம 
இவவிருதுகள எனரன வநதர்டநததாக 
நிரனககிம்றன. அமத சமயம் இவவிருதுகள 
கிர்டப்பதறகு தனி ஒரு ந்பண்ணைாக ொன 
முயறசித்தாலும் எனககு உறுதுரணையாக 
எனது குடும்்பத்தினர மறறும் இல்லத்தில் 
க்டரமயாறறும் நதாண்்டரகள அரனவருமம 

காைணைம் என்பதால் அரனவருககும் 
இவவிருது சமரப்பணைம்.

அமதசமயம் விருது கிர்டத்த பிற்பாடு 
மமலும் ்பல திட்டஙகர்ள முனநனடுகக 
மவண்டும் என்ற ஆரவம் வநதுள்ளது.

தற்வபோகதய சிை்ைை்ைள்....
தறம்பாது உள்ள எமது இல்லமானது 
ஒரு சிறிய இ்டத்தில் தான இயஙகி 
வருகின்றது. அதனால் ஒமை சமயத்தில் 
12 குடி மொயா்ளரகர்ள மடடுமம உள 
வாஙகககூடியதாக உள்ளது. கிழககு 
மாகாணைத்ரதப ந்பாறுத்தவரை குடி 
மொயா்ளருககான நிரலயமாக எமது 
விமமாசனா மடடுமம உள்ள நிரலயில் 
குடி மொயா்ளரகளின எண்ணிகரக 
அதிகம் உள்ள மாவட்டமாக மட்டகக்ளபபும் 
உள்ளரம குறிபபி்டத்தககது. ஆகமவ 
இ்டப்பற்றாககுர்ற எமககுள்ள முககியமான 
சிககல். அதரன நிவரத்தி நசயயும் ம்பாது 
்பல குடி மொயா்ளரகர்ள ஒமை சமயத்தில் 
குணைப்படுத்த முடிவது்டன குடிப்பழககம் 
குர்றநத மாவட்டமாக எமது மட்டகக்ளபர்ப  
நகாண்டு வை முடியும் என்பரதயும் 
உறுதியாகக கூ்றமுடியும்.

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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அன்பழகன குரூஸ் (JP) M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG.
சனசமூக அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர

ஒவநவாரு உளளூைாடசி மன்றஙகளும் 
தமககு வழஙகப்பட்ட அதிகாை வைம்பினுள 
வருமானஙகர்ள ஈடடி, அநத வருமானத்தின 
மூலம் நிதிரயச் மசகரித்து மககளுககு 
ம சரவகர்ள வழஙகிவரு கின்றன. 
இவவாறு வருமானஙகர்ள ஈடடுகி்றம்பாது 

ச ட ்ட ரீ தி ய ா ன  ஏ ற ்ப ா டு க ர ்ள க 
க வ ன த் தி ற ந க ா ண் ம ்ட  நி தி ர ய ச் 
மசகரிகக மவண்டும். இநதவரகயில் 
உளளுைாடசி மன்றஙகள வருமானம் 
ந்பறும் பிைதான வழிமுர்றக்ளாக பினவரும் 
வழிமுர்றகர்ளக குறிபபி்டலாம். அவறர்ற 
ந்பாதுமகக்ளாகிய ொம் அறிநதிருப்பது 
அவசியமாகும்.

உளளூைாடசி ம ன்றஙக ளின நிதி 
மூ லஙக ளில்  மிகமுக கியமானது 
ஆதனவரியாகும். அநத வி்டயம் நதா்டர்பாக 
க்டநத வாைம் 'ஆதன வரி நசலுத்துமவாம்' 
எனும் தரலபபில் ொம் ஆைாயநமதாம். 
அதரன மீடடுப்பாருஙகள. மமலும் ்பல 
வழிமு ர்ற க ளில் வருமானஙக ர ்ள 
ஈட்டமுடியும். அவறர்றச் சுருககமாக 
அறிமவாம். 

முத்திரைக் கட்டணம்
முத்திரைக கட்டணைம் 
என்பது, ொம் ஏமதா ஒரு 
வ ர க யி ல்  அ ைசு க கு 
முத்திரையாக நசலுத்தும் 
க ட ்ட ணை ம ா கு ம் . 
கு றி ப ்ப ா க  க ா ணி க 
நகாளவனவினம்பாது 
உறுதிநயழுத முத்திரைக 
கட்டணைம் நசலுத்துகிம்றாம். அநத 
முத்திரைக கட்டணைஙகளயாவும் ெமது 
உளளூைாடசி மன்றத்திறகுக கிர்டககின்றது. 
ெ ா ம்  க ா ணி யி ன  உண் ர ம ய ா ன 
ந்பறுமதியிலும் ்பாரகக குர்றவான 
ந்பறுமதியான முத்திரை நசலுத்துவதனால் 
உளளூைாடசி ந்ப்ற மவண்டிய நிதி 
இழககப்படுகின்றது. ொம் ஒவநவாருவரும் 
முத்திரைகர்ள சரியானமுர்றயில் 
குர்றககாமல் நசலுத்துமவாமாயின அநத 
நிதி முழுரமயாக ெமது உளளூைாடசி 
மன்றத்திறகுப ம்பாயச்மசரும். அதனமூலம் 
ொம் அதிகம் ்பயனந்ப்றலாம்.

நீதிமன்ற அபைாதங்கள்

ெம்மில் சிலர ஏமதா காைணைத்தினால் 
நீதிமன்றத்துககுச் நசனறு அஙகு 
அ்பைாதஙகர்ளச் நசலுத்துகி்றம்பாது, அநத 
அ்பைாதஙகள யாவும் ெமது உளளூைாடசி 

மன்றஙகளுகமக கிர்டககின்றன. ொம் 
இர்டெடுவில் ரகயூடடுககர்ளச் நசயது 
உளளூைாடசி மன்றஙகளுககு வைமவண்டிய 
நிதிரய மாறறு வழியில் திருபபி 
வி்டககூ்டாது. நீதியாகவும் மெரரமயாகவும் 
நீதிமன்றஙகளில் ொம் நசலுத்துகி்ற 
அ்பைாதஙகள யாவும் ெமகமக வருகி்றது 
என்பதரனத் நதரிநதுநகாள்ள மவண்டும்.

வாடரககள் மற்றும் குத்தரககள்
ந்பாதுச் சநரதகள, கர்டத் நதாகுதிகள, 
ந்பாது மண்்ட்பஙகள என்பன வா்டரகககு 
வி்டப்படுகின்றன அல்லது குத்தரகககு 
வழஙகப்படுகின்றன. உரிய முர்றயில் 
சமகாலப ந்பறுமதிககு ஏற்ப கர்டகர்ள 
வியா்பாரிகள ந்பறறு, அநத வா்டரகக 
கட்டணைஙகர்ள முர்றயாகச் நசலுத்த 
மவண்டும். அதன மூலம் ்பைாமரிபபு 
ந த ா ்ட ர ்ப ான  ம ச ர வ க ர ்ள  ெ ா ம் 
ந்பறறுகநகாள்ள முடியும்.

வாகனத் தைிப்பிடங்கள்
மககளின வசதிககாக ஒவநவாரு 
உளளூைாடசி மன்றஙகளும் அதன 
எல்ரல பிைமதசத்தில் ந்பாதுமககளின 
ெலன கருதி முனகூடடிமய வரத்தமானி 
அறிவித்தல் வி்டப்பட்ட இ்டஙகளில் வாகனத் 
தரிபபி்டஙகர்ள அரமத்துள்ளன. இநதத் 
தரிபபி்டஙகளில் ெமது வாகனஙகர்ள 
க ட ்டணை ம்  ந ச லு த் தி  நி று த் து வ து 
சட்டரீதியான ஏற்பா்டாகும். எனமவ ொம் 
வாகனத் தரிபபி்டஙகளில் வாகனஙகர்ள 
நிறுத்துமவாம். அநத வரிப்பணைம் மூலம் 
வாகன தரிபபி்ட வசதிகர்ள ொம் 
ந்பறறுகநகாள்ள முடியும்.

வியாபாை வைி
வ ர த் த க  ெ ்ட வ டி க ர க க ளு க கு 
ஆண்டுமதாறும் உரிமம் ந்ப்றமவண்டியது 
அவசியமாகும். அத்து்டன ந்பயரப்பலரககள 
யாவறறுககும் கட்டணைம் நசலுத்த மவண்டும். 
இதனமூலம் வியா்பாை நிறுவனஙகள 
அரமநதுள்ள பிைமதசஙகளில் மசரவகர்ள 
விரிவாககிக நகாள்ளமுடியும். எனமவ 
வரத்தக நிரலயஙகள ஒவநவானறும் 
அதாவது சிறுகர்ட முதல் ந்பரிய வாணி்ப 
நிரலயஙகள வரை வரி நசலுத்த மவண்டும்.

கழிவுகரள அகற்றுதல்
ெமது மலககுழிகள மறறும்  சரமயலர்றக 
கழிவுநீரத்நதாடடி நிர்றநதால் அதரன 
அகறறுவதறகு ொம் கட்டணைம் நசலுத்தி 
்பவுசரகள மூலம் அகற்றமவண்டும்.

சேமக்காரலகளில் கட்டிடங்கரள 
கட்டுதல்
ம சமக காரலக ளில் கடடி்டஙக ர்ள 
கடடுவதறகு ொம் கட்டணைஙகர்ளச் 
நசலுத்த மவண்டும். அககட்டணைம் மூலம் 
வருமானத்ரதபந்பறறு மசமககாரலகர்ளப 
்பைாமரிகக முடியும்.

களியாட்ட வைி
சினிமாப ்ப்டமாளிரககள,  களியாட்ட 
விழாக களின ந்ப்றப்படும் டிக கட 
கட்டணைத்தில் கணிசமான நதாரக 
உளளூைாடசி மன்றத்திறகு நசல்கி்றது.

மு ர ற ப் ப டு த் த ப் ப ட் ட  ச ே ர வ 
களுக்கான கட்டணங்கள்
கடடி்ட அனுமதிந்ப்றல், காணிகர்ளப 
பிரிவிடுதல், உரிரமச் சானறிதழ் ந்பறுதல், 
வீதி மைரகச் சானறிதழ் ந்பறுதல் ம்பான்ற 
முர்றப்படுத்தப்பட்ட மசரவகளுககாக ொம் 
நசலுத்தும் கட்டணைஙகளயாவும் உளளூைாடசி 
மன்றத்தின நிதியத்தில் மசரநது அதனமூலம் 
ொம் மசரவகர்ளபந்ப்ற முடியும்.

இனனும் ்பல வழிமுர்றகளில் உளளூைாடசி 
மன்றஙகள வருமானஙகர்ளப ந்ப்றமுடியும். 
அதரன உளளூைாடசி மன்ற உறுபபினரகள 
அறிநது வருமான மூலஙகர்ள உருவாகக 
மவண்டும். அவவாம்ற ந்பாது மகக்ளாகிய 
ொம் ெமககுரிய வரி மறறும் கட்டணைஙகர்ள 
உரிய காலத்தில் நசலுத்துமவாமாயின 
ெமது உளளூைாடசி மன்றஙகள ெமககான 
மசரவகர்ள தஙகு தர்டயினறி வழஙக 
முடியும்.

மட்டகக்ளபபு மாெகை எல்ரலககுட்பட்ட 
்பகுதியில் உள்ள குடும்்பஙகளில் மூன்றாவது 
குழநரதயாக பி்றககின்ற குழநரதகளுககு 
மாதாநதம் ஐயாயிைம் ரூ்பா வழஙகும் திட்டம் 
ெர்டமுர்றககு வருகின்றது.

இ ந த க  ந க ா டு ப ்ப ன வி ர ன 
ந்பறறுகநகாளவதாயின 01.01.2019 ஆம் 
திகதிககு பினனர பி்றநத மூன்றாவது 
குழநரதயின வி்பைஙகர்ள மாெகை 
சர்பயின பிைதி முதல்வரின ஊ்டாக 
வழஙகப்படும் விண்ணைப்பப்படிவஙகளில் 
பூரத்தி நசயது, கிைாம மசரவ உத்திமயாகத்தர 
மறறும் குடும்்பெல ரவத்திய அதிகாரியின 
அத்தாடசிப்படுத்தலு்டன ஆவணைஙகர்ள 
சமரபபிகக மவண்டும். விண்ணைபபிககும் 
குடும்்பஙகளுககு இநத நகாடுப்பனவு 
வழஙகப்படும் என மாெகை முதல்வர 
தியாகைாஜா சைவணை்பவன நதரிவித்துள்ளார.

மட்டகக்ளபபு மாெகை சர்பயினால் 
மாெகை எல்ரலககுட்பட்ட ்பகுதிகளில் 
்பல அபிவிருத்தி மவரலத்திட்டஙகள 
முனநனடுககப்படடு வருகின்றன.

அ த ன ்ப டி ,  ம ட ்டக க ்ள ப பு  ம ா ெ க ை 
எல்ரலககுட்பட்ட ்பகுதியில் வறுரமக 
மகாடடின கீழ் வாழ்கின்ற சிறுவரகளின 
ம்பாசாகரக அதிகரித்தல், மாணைவரகளின 
கற்றல் ெ்டவடிகரகயிரன மமம்்படுத்தல் 
ம்பான்றரவயும் அவறறில் அ்டஙகும். 
இவறர்ற இலககாகக நகாண்ம்ட 
இ ந த க  ந க ா டு ப ்ப ன வு த்  தி ட ்ட ம் 
அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது.

மட்டகக்ளபபு ்பார வீதியில் ஓைாம்கடர்ட 
அடியில் காணைப்படும் ந்பரிய உபம்பார்ட 
சநதியில், சில வரு்டஙகளுககு முனனர 
ஒரு சிறுவர விர்ளயாடும் இ்டம் 
அரமககப்பட்டது. ஆனாலும் அரத 
சரியாகப ்பைாமரிககாத காைணைத்தால் 
்பறர்றபிடித்து சிறுவரகள விர்ளயா்ட 
முடியாமல் அது ரகவி்டப்படடுள்ளது.

இதனால் அநத இ்டம் இபம்பாது உர்டநதும் 
துருபபிடித்தும் காணைப்படுகி்றது. இைவிலும் 

மரழகாலஙகளிலும் ்பறர்ற காைணைமாக ்பாம்புகள 
வீதியில் திரிகின்றன.

எனமவ இவவி்டத்ரத துப்பைவு நசயவது்டன 
சிறுவர விர்ளயாடும் இ்டத்ரதயும் சீைரமத்துத் 
தருமாறு மகடடுகநகாளம்றாம்.  

ypNahz;
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மட / ந்பாதுநூலகக மகடம்பார கூ்டத்தில் 
24.02.2019 ஞாயிறறுககிழரம கலாபூசணைம் 
ஆ.மு.சி.மவலழகனின மூனறு நூல்களின 
ந வ ளி யீ ட டு வி ழ ா  ெ ர ்டந ்ப ற ்ற து . 
அவவிழாவில் ஆ.மு.சி.மவலழகரனப்பறறி 
திரு.்ப.குணைமசகைன  அவரகள ஆறறிய 
அறிமுக உரைரய சுருககி நதாகுத்து 
தருகி்றார கலாபூசணைம் அைஙகம் இைா.
தவைாஜா  அவரகள.

     தமிழ் கூறும் ெல்லுலகம் எஙகும் 
ந்பருமதிபபுககும் அனபுககும் உரித்தான 
க ல ா பூச ணை ம்  ஆ . மு . சி .ம வ ல ழ க ன 
அவரகர்ளப்பறறிய அறிமுக உரைரய 
ஆ றறுவதறகு எனககு சந தரப்பம் 
கிர்டத்தரதயிடடு முதலில் ொன 
மிகபம்பருவரக அர்டகினம்றன. முகபபு 
நவறறிரலககு முகவரி மதரவயில்ரல 
என்பாரகள இருநதும் எனககுத் தைப்பட்ட 
்பணிககாக சில தைவுகர்ள உஙகம்ளாடு 
மீடடிப ்பாரககிம்றன.

     திருப்பழுகாமம் எனனும் கிைாமத்தில் 
ஆதிொைாயணைன முத்து சினனத்தம்பி 
மறறும் மவலாயுதர வளளியம்ரம 
தம்்பதியருககு 12.05.1939ல் பி்றநதவரதான 
இநதக கதாொயகன ஆ.மு.சி.மவலழகன. 

இவர தனது ஆைம்்பக 
கல்விரய திருப்பழுகாமம் 
ந ம த டி ஸ் த மி ச ன 
்ப ா ்ட ச ா ர ல யி ல் 
ந த ா ்ட ங கி ய ம ்ப ாதி லு ம் 
எட்டாம்வகுபபுககுமமல் 
தனகுடும்்ப வறுரமயினால் 
க ல் வி ர ய  ர க வி ட டு 
வி வ ச ா ய த் தி ல் 
ஈடு்ப்டலானார. பின இ.ம்பா.
சவில் ம்பருநது வண்டியின 
ஓடடுனைானார.

     1952ம் ஆண்்ட்ளவில் 
தன இ்ளம்பிைாயத்தில் ஈ.நவ.ைா ந்பரியார 
அண்ணைாத்துரை ம்பான்ற தரலவரகளின 
திைாவி்டக நகாளரகயில் ஈரககப்பட்ட 
ம வ ல ழ க ன  அ க ந க ா ள ர க க ர ்ள 
கர்டபபிடித்த்படி மது, மாமிசம், மச்சம், 
நவறறிரல நமல்லுதல், புரகப்பழககம் 
எதுவும் இல்லாமல் இனறுவரை வாழ்நது 
வருகின்றார. ந்பாறுரம, சகிபபுத்தனரம, 
எளிரம,  ்பணிவு, வி்டாமுயறசி என்பன 
அவருகமக உரித்தான அணிகலனகள.

     ்பா்டசாரலககல்வி இர்டெடுவில் 
விடடுபம்பானாலும் நதா்டரநது வாசிககும் 
்பழககத்ரத இவர ரகவி்டவில்ரல 
சஙக இலககியஙகள, காவியஙகள, 
்பாைதியாரகவிரதகள,  திருககு்றள 
என சகலரதயும் வாசித்து மனதில் 
்ப தி ம வ ற றி  ம த ர வ ய ா ன ம ்ப ா து 
அரவகர்ள அரசம்பாடடுப ்பாரப்பதும் 
இவரின ெற்பழககமாகும். இதனால்தான 
இ வ ர  த ற க ா ல த் தி ல்  த மி ழு ல க ம் 
சுடடிக காட்டககூடிய மதிபபுககுரிய 
்பர்டப்பாளிகளில் ஒருவைாகத் திகழ்கி்றார.

    இவரும் முனபு ''நசண்்பகம்''எனனும் 
சஞ சிரக ஒனர்ற தந திருந தார. 
தான வாழுமி்டநம லாம் ஏதாவது 

சமூக்பணியாற்றத் தயஙகியமதயில்ரல. 
இதனால் திருப்பழுகாமம்; மட்டகக்ளபபு; 
புனரனச்மசாரல; அம்்பார்ற ம்பான்ற 
்பல இ்டஙகளில் திருககு்றள முனனணிக 
கழகஙகர்ள உருவாககி சமூகப்பணியாறறி 
வநதார. ்பழுகாமம் கண்ணைகி கரலக 
கழகம்; மடடுெகரில் தமிழ்ககலாசாை மன்றம்; 
புனரனச்மசாரலயில் முைநசாலி ொ்டக 
மன்றம்; ்படுவானகரை விவசாயிகர்ள 
ஒனறு மசரத்து விவசாயிகள அபிவிருத்திச் 
சஙகம் என ்பல சஙகஙகர்ள தநத இவர. 
மட்டகக்ளபபு எழுத்தா்ளரகர்ள ஒனறு திைடடி 
மட்டகக்ளபபு எழுத்தா்ளர ம்பைரவ உருவாக 
ஊறறுககண்ணைாக இருநதார. நசயல்்பாடு 
குர்றநதிருநத மட / தமிழ்ச்சஙகத்ரத 
முனமனற்ற ்பாரதயில் இடடுச் நசல்ல 
தனது ்பஙகளிபர்ப  வழஙகினார. இனறும் 
நதா்டரநது வழஙகியும் வருகின்றார.

   இலககிய உலரகப ந்பாறுத்தவரையில் 
சுமார அறு்பது ஆண்டுகளுககும் மமலாக 
அரசகக முடியாத இலககிய ஜாம்்பவனாக 
இனறும் திகழ்நது நகாண்டிருககின்றார.

   இவரினால் ஆககித் தைப்பட்ட ்பல 
நூல்களில் சிலவறர்ற தருகிம்றன.

01.1972ல் தீயும்நதன்றலும் கவிரதத்நதாகுபபு 
02.1973ல் சாதியாசதியா உரைச்சித்திைம் 
03 .  1 9 94ல் உருவஙகளமானி்டைாய 
கவிரதத் நதாகுபபு 04. 1996ல் கமகநிலா 
சிறுகரதத்நதாகுதி    05 .1996ல் 
மவலழகன அைஙகககவிரதகள 06. 2001ல் 
மூஙகில்காடு சிறுகரதத் நதாகுதி 07. 2001ல் 
விழியும்வழியும் கவிரதத்நதாகுபபு 08.2004ல் 
சில்லிகநகாடி ஆற்றஙகரை வைலாறறு 
ொவல் 09. 2006ல் நசஙகாநதள கவிரதகள 
10. மகா்டாரம சானம்றாரககணி வைலாறறு 
ொவல் 11. இவரகள மத்தியிமல குறுொவல்  
12. 2007ல் மகடடுபந்பற்றவைம் சிறுகரதத் 
நதாகுபபு 13. 2008ல் திருப்பழுகாமம் 

ஒரு சுருககவைலாறு  14. 2009ல் மதைான 
நதளிவு சிறுகரதத்நதாகுபபு 15. 2010ல் 
காணைா இன்பம் கணிநதமதமனா 16. 
2010ல் நசஙகமலம் கவிரதத்நதாகுபபு 
17. 2011ல் காடும்கழனியும் ொவல் 18. 2012ல் 
நதானரமமிகு திைாவி்டொகரீகம் வைலாறறு 
ஆயவு

19. 2012ல் வளளுவனநசால்மல வாழும்வழி 
விவைனம் 20. 2012ல் உள்ளத்தரனய 
உயரவு ொவல் 21. 2015. சநதனககாடு 
கவிரதத்நதாகுபபு

22. 2015ல் கும்பிட்ட ரகயுளளும் நகாரல 
நசயயும் கருவி ொவல் 23. 2015ல் 
கரலகளுகநகல்லாம் அைசு கவிரத 
இலககணைம்

24. 2018ல் ்பனிச்ரசயடிமுனமாரியும் 
சட்டககிணைறும் ொவல் 25 .  2018ல் 
நெஞசில்நிர்றநத நிரனவுகள 26. 2018ல் 
த்டம்்பதித்த ஆறுமுகம்

இரவகம்ளாடு 24.02.2019ல் இநத நூலகக 
மகடம்பார கூ்டத்தில் இனறு நவளியாகும்

27. மனிதனுகமக மனிதன ஈநத மாமர்ற; 
28. கல்நலறி்பட்ட கண்ணைாடி; 29. இன்பம் 
்பயககும் விரன ம்பான்ற நூல்கர்ள 
தந துள்ளார.  இவரின ஆக கஙகள 
்பலவறறுககு ஏைா்ளமான விருதுகள 
கிர்டத்துள்ளன. எமது ொடடில் மடடுமல்ல 
தமிழ்ொடு; மமலசியர கன்டர சிஙகபபூர, 
பிரித்தானியா ம்பான்ற ொடுகளிலும் 
இலககியவாதிகர்ளயும்  வாசகரகர்ளயும் 
ஈரத்தவைாக திகழ்கின்றார. இநத ஆ.மு.
சி.மவலழகன.

இவரின சில்லிகநகாடி ஆற்றஙகரை ொவல் 
்பனிநைண்டு நமாழிகளில் நமாழிமாற்றம் 
நசயயப்படடுக நகாண்டு இருககி்றது.

உரையாற்றிய திரு.ப.குணசேகைன்  கலாபூேணம் 
ஆ.மு.ேி.சவலழகன் இவை்கசளாடு கலாபூேணம் 
அைங்கம் இைா.தவைாஜா.
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தறம்பாரதய இரு்பத்நதாைாம் நூற்றாண்டில் 
ச ந ர த ப ்ப டு த் த ல ா ன து  ந ்ப ரி து ம் 
சவாலான ஒன்றான நிரலந்பறறுள்ளது. 
அநதவரகயில் சநரதப்படுத்தலிறகான 
மிகவும் தனித்துவமான ஓர கருவியாக 
ச ந ர த ப ்ப டு த் து ்ப வ ர க ள  ம னி த 
உணைரவுகர்ளப ்பயன்படுத்துகின்றனர. 
ஏநனனில் மனித வ்ளமானது ஏரனய 
வ்ளஙகளு்டன ஒபபிடுரகயில் சிநதித்து 
துலஙகக கூடிய ஆற்றல் நகாண்்ட வ்ளமாகும் 
ஆரகயால் சநரதப்படுத்து்பவரகள மனித 
உணைரவுகர்ள கச்சிதமாக தஙகளுர்டய 
தநதிமைா்பாயஙகளுககு உட்படுத்துகின்றனர. 
அநதவரகயில் சநரதப்படுத்தலிறகு 
மனித உணைரவுகள எவவாறு தாககம் 
நசலுத்துகின்றது என ஆைாயலாம்.

நுகரமவார மத்தியில் குறித்த ந்பாருள 
அல்ல து ம சரவக ள நதா்டர்பாக 
புரிநதுணைரவிரனயும் அறிவிரனயும் 
ஏற்படுத்துவதறகு வி்ளம்்பைப்படுத்தலானது 
ஓர சாதனமாக காணைப்படுகி்றது. இதரன 
உறறு மொககும் ம்பாது ஒருவருககு கருத்தும் 
ந்பாருளும் நதளிவு்ற நியாயப்படுத்துவதறகு 
மனித உணைரவுகர்ள நிழற்ப்டமாக 
வி்ளம்்பைஙகளில் சித்தரிககப்படுகின்றது. 
அநதவரகயில் வி்ளம்்பைப்படுத்தலானது ்பல 
வழிமுர்றகளில் ரககநகாள்ளப்படுகின்றது. 
ஒரு அச்சு வி்ளம்்பைத்திமலா அல்லது 
நதாரலககாடசி வி்ளம்்பைத்திமலா மனித 
உணைரச்சிகர்ள நவளிப்படுத்த முடியுமானால் 

உணைரச்சி ்பரிணைாமஙகர்ளக 
நகாண்்ட  ஒரு வியா்பாைககுறியின 
முககிய கூறுகர்ள பிைதி்பலிகக 
முடியும். உதாைணைமாக

ம னி த ர க ளு க கி ர ்ட யி ல் 
ம ம ன ா ்ப ா வ ங க ள ,  ச க தி 
மறறும் நிதியியல் நிரலகள 
மாற்றமர்டவது ம்பால வியா்பாைக 
கு றி க ளு க கி ர ்ட யி லு ம் 
்ப ல  த னி த் து வ ங க ள 
காணைப்படுகின்றன. இவறறிரன 
மவறு்படுத்தி ்பகுத்தறிவதறகாக 
மனித உணைரவுகர்ள வியா்பாைக குறியு்டன 
நதா்டரபு்படுத்துகின்றனர. அநதவரகயில் 
வி்ளம்்பைப்படுத்தலானது ந்பாதியி்டல்,  
வாசகஙகள, கவரச்சி, ்பாவரனமுர்றகள 

மறறும் கிர்டப்பனவுத்தனரமயானது 
கு றி த் த  ஒ ரு சி ல  ந ெ ா டி க ளி ல் 
்பாவரனயா்ளரகளின மனரதத் நதாடும் 
வண்ணைம் வடிவரமககின்றனர. இதன மூலம் 
ந்பாருடகள மறறும் மசரவகள நதா்டர்பான 

அறிவூட்டல் மறறும் நுகரவுக தூண்டுரக 
நசயனமுர்றகள ஒமை ்பாரரவயில் 
இ்டம்ந்பறுகின்றன.

வி ்ள ம் ்ப ை ப ்ப டு த் த ல ா ன து  ம னி த 
உணை ரவு க ர ்ளத்  தூண் ்ட க  கூ டி ய 
இனமனார அடித்த்ளமாகும். எவவாந்றனில் 
வி்ளம்்பைப்படுத்தலானது ஓர விவரிபபு 
முர்றயாகும். இதன மூலம் குறித்த 
வியா்பாைககுறியினது அடிப்பர்டத் 
தனரமகர்ளக குறிபபிடுகின்றனர. இதனால் 
வாடிகரகயா்ளரகளுககு குறுகிய மெைத்தில் 
நகாளவனரவத் தூண்்டக கூடிய உநதுதரல 
அளிககி்றது.

நகாளவனவா்ளரகள நகாளவனவு 
ெ ்டவ டி க ர க யி ல்  ஈ டு ்ப டு த ல ா ன து 
எமதச்ரசயான ஒன்றாக எபம்பாதும் 
கருத முடியாது. ஏநனனில் நகாளவனவு 

ெ்டவடிகரகயானது சமீ்பத்தில் அல்லது 
க்டநதகால அனு்பவஙகளில் இருநது 
எழலாம். ஆகமவ வி்ளம்்பைபடுத்தல் மூலம் 
மீண்டும் மீண்டும் வாடிகரகயா்ளர மத்தியில் 
த்டம் ்பதிப்பதறகாக வி்ளம்்பைப்படுத்தலிரன 
ச ந ர த ப ்ப டு த் து ்ப வ ர க ள 
உ்பமயாகிககின்றனர.

சநரதப்படுத்து்பவரகள வாடிகரகயா்ளர 
ம த் தி யி ல்  சு ய  ந க ௌ ை வ த் ர த த் 
தூ ண் டு ம்  வ ர க யி லு ம்  த ம து 
உற்பத்திகர்ள வி்ளம்்பைப்படுத்தலின 
ஊ ்ட ா க  ந க ா ண் டு ந ச ல் கி ன ்ற ன ர. 
உதாைணைமாக அபபிள கம்்பனியினால் 
வடிவரமககப்படுகின்ற ஐ ம்பான 
ஆனது வாடிகரகயா்ளர மத்தியில் தமது 
சுய நகௌைவத்திரன உறுதிப்படுத்த 
நகாளவனவு நசயயத் தூண்டுகின்றது. 
இதறகாக அபபிள நிறுவனத்தினர முறறிலும் 
மவறு்பட்ட வரகயில் கறுபபு நவளர்ள 
நி்றஙகர்ள அமனகமாகப்பயன்படுத்தி 
மனித உணைரவுகர்ளத் தூண்டுகின்றனர.

சநரதப்படுத்தலானது ஓர கரலயாகக 
காணைப்படுவத னால் ந்பரும ்ளவில் 
மனித உணைரவுகளில் தாக க த்ரத 
உ ண் ்ட ா க கு கி ன ்ற து .  இ ரு ப பி னு ம் 
்ப ல  ஏ ம ா ற று  ெ ்ட வ டி க ர க ளு ம் 
ர க க ந க ா ள ்ள ப ்ப டு வ த ன ா ல் 
சநரதப்படுத்து்பவரகள உதாைணைமாக 
வாழ்ரககமகால வி்ளம்்பைப்படுத்தரலப 
்ப ய ன ்ப டு த் து கி ன ்ற ன ர .  இ ம் 
மு ர ்ற ய ானது  ம க க ள  ம த் தி யி ல் 
உண்ரமத்தனரமயிரனயும் உறுதித் 
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‘அ டு த் த  ம ்ப ா க மு ம்  ஆ ை ம் பி க க 
ம்பாகின்றது. ஆைம்்பககூட்டஙகளும் 
ெ ர ்ட ந ்ப ்ற வி ரு க கி ன ்ற ன . 
எனனதானகூடியும் சரியான தீரமானஙகள 
நிர்றம வற்றப்படுதில்ரலமய’  என 
திருத்தணிகாசலம் ம்பரின்பத்தி்டம் 
புறுபுறுத்துகநகாண்டிருநதான.

்ப டு வ ா ன க ர ை ப  பி ை ம த ச த் தி ல் 
தாமரைபபூச்சநதிநயன்றால் எல்மலாரும் 
இலகுவாக இனஙகாடடிவிடுவர. ொனகு 
்பகக வீதியின ெடுமவ தாமரைபபூ ஒனறு 
அரமககப்படடு அதிமல ்பலரின ந்பயரகளும் 
ந்பாறிககப்படடிருநதன. ஆனால் க்டநத 
சில காலம் தாமரைபபூமவ இல்லாமல் 
ம்பாய, இபம்பாதுதான புதிய தாமரைபபூ 
அரமககப்படடிருககின்றது. அதன அருகில் 
நினறு, வில்லுககு்ளத்திரனப ்பாரத்து 
இருவரும் ம்பசிகநகாண்டிருநதனர.

ம ட ்ட க க ்ள ப பு  ம ா வ ட ்ட த் தி ல் 
்ப டுவ ானக ர ை ப பி ை ம த ச ம்  என ்ப து, 
அதிக்ளவு நெறநசயரக காணியிரன 
ந க ாண் ்டர ம ந த  ்ப கு தி ம ய ய ாகு ம். 
இஙகுள்ள மககளும் விவசாயத்திரனயும், 
கூலித்நதாழிரலயும் நசயமத தமது 
வாழ்கரகயிரன  ெ்டத்திச் நசல்கின்றனர. 
இதனால் வறுரம சூழ்கின்றம்பாதும் 
இவரகள மவ்ளாண்ரமச் நசயரகரய 
ரகவிடுவதில்ரல. அதிக்ளவானவரகள 
க்டனந்பறம்ற நெறநசயரகரயயும் 
நசயதுநகாண்டிருககின்றனர. இதனால் 
இ ல ா ்ப த் தி ர ன  ந ்ப று வ ர த வி ்ட 
ெ ட ்ட த் தி ர ன ம ய  அ தி க ம் 
ந்பறறுகநகாளகின்றனர. ஆனாலும் 
மசாறறுககாவது நெல்கிர்டககின்றது 
என்ற சநமதாசத்தில் விவசாயத்திரன 
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ந ச ய து ந க ா ண் டு  வ ா ழ் கி ன ்ற ன ர . 
‘விவசாயத்தில் இனறுவரை ந்பரித்ளவில் 
இலா்பத்திரனப ந்பறறுகநகாள்ளாரமயில் 
க ்பல்மவறு காைணிகள நசல்வாககு 
ந ச லு த் து கி ன ்ற ன ’  எ ன க கூ றி ய 
திருத்தணிகாசலம். நெல் அறுவர்ட, 
விற்பரன நதா்டரபிலும் அதிகம் 
ம்பசத்நதா்டஙகினான.

நெல் அறுவர்ட என்பது, இறர்றககு ஒரு 
தசாபதஙகளுககு முனபு வித்தியாசமான 
அனு்பவத்ரதக நகாடுத்தது. மனிதரகளின 
வ லு  அ தி க ம்  ்ப ய ன ்ப டுத் த ப ்ப ட ்ட 
காலமாகவிருநதது. நெல் அறுவர்டரய 
மனிதரகம்ள அறுவர்ட நசயதனர. இதனால் 
அறுவர்ட நிர்றவுககு ்பல ொடகள எடுத்தன. 
அறுவர்ட நசயவது, உப்படடிகடடுவது, 
சூ டு ர வ ப ்ப து ,  சூ டு மி தி ப ்ப ந த ன 
நதா்டரச்சியாக ெர்டந்பற்ற பினம்ப 
நெல்ரல வீடடுககு நகாண்டு நசன்றனர. 
இதன்பயனாக அநத நெல்லுககு ெல்ல 
மரியாரத கிர்டத்தது. ஆனால் தறகால 
விவசாயமுர்ற இயந திைஙகம ்ளாடு 
இ ர ணை ந தி ரு க கி ன ்ற ர ம யி ன ா ல் 
நெல்லுககான மதிபந்பன்பது குர்றவாக 
காணைப்படுகின்றது. ஓரிரு தசாபதஙகளுககு 
முனபு அறுவர்டரய ந்பறறுகநகாள்ள 
நதா்டரச்சியாக மனிதவலுக களின 
உதவியு்டன ஒனறுககுமமற்பட்ட ொடகள  
மதரவப்பட்ட அமதமவர்ள இனறு 
ஒருொளில் சில மணித்தியாலஙகளில் 
இயநதிைம் மூலமாக உ்டனடியாக நெல் 
ர க யி ம ல  கி ர ்ட த் து வி டு கி ன ்ற து . 
அ த ன ால்  எனன ம ம ா  அ த ற க ான 
ம ரி ய ா ர த யு ம்  கு ர ்ற ந து வி ட ்ட து . 
அ று வ ர ்ட  ந ச ய ய த் ந த ா ்ட ங கி 
அ று வ ர ்ட  ந ெ ல் ர ல வீ ட டு க கு 

நகாண்டுநசல்லும் வரை நெல்வயலிமல 
விவசாயிகளுககு மவரலயிருநதது. 
அ ம த ம ெ ை ம்  ந ்ப ரு ம் ்ப ா ன ர ம ய ா க 
எ ல் ம ல ா ை து  ந ெ ற ்ப யி ரு ம்  ஒ ம ை 
காலத்தில் அறுவர்டககு தயாைாகிவிடும். 
அ று வ ர ்ட க ளு ம்  ஓ ரி ரு  ெ ா ட க ள 
வித்தியாசத்தில் இ்டம்ந்பறும், விவசாயச் 
நசயரகரய விலஙகுகளி்டமிருநது 
்ப ா து க ா த் து க ந க ா ள வ த ற க ா ன 
நசயற்பாடுகளும் ்பக ல்,  இைவாக 
ெர்டந்பறும். அறுவர்டத் திகதிகளுககு ஏற்ப 
அறுவர்டகளும் ெர்டந்பறும். தறகாலம், 
அறுவர்டககான திகதி, ஆைம்்பத்திகதி 
ம்பான்றன தீரமானிக கப்பட்டாலும் 
அ த் தி க தி க ள  க வ ன த் தி ல் 

நகாள்ளப்படுகின்றதா? என்பரதமய 
கவனத்தில் நகாள்ளமவண்டியுள்ளது. 
ஒருவரின நெற்பயிர அறுவர்டககு 
த ய ா ை ா கி வி ட ்ட ா ல்  உ ்ட ன டி ய ா க 
இயநதிைத்திரன அரழத்து அறுவர்ட 
நசயதுவிடடு, அனம்ற அவவி்டத்திரன 
விடடு அகலுகின்றனர. அருகில் உள்ள 
நெற்பயிர அறுவர்ட நசயவதறகான 
காலத்திரன அர்டநதுவிட்டதா என்பதரன 
அவதானித்து அதறமகற்றவரகயில் தமது 
அறுவர்டரய தீரமானிப்பநதன்பது மிகவும் 
குர்றமவ. அமதமவர்ள தமது அறுவர்ட 
முடிநததும் அவவி்டத்திரன விடடு அகனறு 
நசல்வதும், தமது ்பாதுகாபபுககர்ளயும் 
நீககுவதால் அருகில் உள்ள விவசாயிகள 
சிைமஙகர்ள எதிரநகாளகின்றனர.   
அமதமெைம் மநரத வ்ளரப்பா்ளரகளும் 
அறுவர்ட நசயய நெல்வயலுககுள 

மநரதகர்ள அனுபபி விடுகின்றனர. 
இதனகாைணைமாக ஏரனய விவசாயிகள 
இனனும் ்பாரிய நெருககடிககுள்ளாகி, 
அறுவர்ட நசயவதறமகற்ற நிரலயிரன 
நெற்பயிர அர்டயாவிட்டாலும், ்பச்ரசயிமல 
நெல்லிரன அறுவர்டநசயகின்றனர. 
இ த ன ா ல்  உ ரி ய  வி ர ்ளச் ச ர ல ப 
ந்பறறுகநகாள்ளவும், தைமான நெல்லிரன 
உற்பத்தி நசயயவும் முடியாது ம்பாகி்றது.

நெல்லின அறுவர்ட முடிநதவு்டன 
ஈைப்பதரனக கருத்தில் நகாண்டு 
உ்டனடியாக விற்பரன நசயயமவண்டிய 
கட்டாயத்திறகுளளும் விவசாயிகள 
உள்ளாவமதாடு, ஈைப்பதனான நெல்லிரன 
காயரவப்பதிலும் நதா்டரச்சியாக மிகுநத 
சிைமஙகர்ள எதிரநகாண்டும் வருகின்றனர.

ந ெ ல் லி ர ன  க ா ய ர வ ப ்ப த ற க ான 
க்ளமினரமயின காைணைமாக நகாஙகிறீட 
வீதிகர்ளமய காயரவககும் இ்டமாக 
மாறறிகநகாளகின்றனர. இதனால் உற்பத்தி 
நசயயப்பட்ட நெல் வீதியால் நசல்லும் 
இயந திைஙக ளின சில் லுகளு ககு ள 
அகப்படடு உர்டநது அரிசியாககப்படுவதும், 
நெல்லு்டன கறகள, ஏரனய சகதிகள 
மசரவதும் ெ்டநமதறுவதும், வீதியால் 
நசல்்பவரகள சிைமஙகர்ள எதிரநகாளவதும், 
விவசாயிகள சீமதவி என தாம் நிரனப்பரத 
எல்மலாரும் மிதிககும் நிரலரய 
உருவாககுவநதன்பரதயும் எண்ணி 
கவரலயுறுவதும் தறகால விவசாய நசயரக 
எதிரமொககும் பிைச்சிரனக்ளாக உள்ளன. 
இவவாறு கூறிய திருத்தணிகாசலம் ொர்ள 
இதுநதா்டரபில் நதா்டரநதும் ம்பசுமவாம் 
எனககூறிவிடடு அவவி்டத்திரனவிடடு 
அகன்றார. 

ம ட ்டக க ்ள ப பு  ெ க ர ை  அ ண் மி த் த 
சத்துருகநகாண்்டான, பிளர்ளயாைடி 
்பகுதியில் அண்ரமயில் திடீநைன 
்பாம்புகள ந்பரும் அ்ளவில் நதன்பட்டதாக 
வநத நசயதி இஙகு ந்பரும் ்பை்பைபர்ப 
ஏற்படுத்தியது. ்பாம்புகள ஆறறில் 
்பர்டநயடுத்து வருகின்றன என்ற கரதயால் 
ந்பரும்ளவு மககள அவறர்றப ்பாரகக அஙகு 
்பர்டநயடுத்தனர. அப்படிப ம்பானவரகளில் 
ொனும் ஒருவன.

ஆனால், அஙகு நசனறு ்பாரத்த பினபுதான 
அரவ எல்லாம் ்பாம்புகள அல்ல ஒருவரக 
விலாஙகு மீனகள எனறு நதரியவநதது.

 இநதவரக மீனகர்ள விஞஞான ரீதியாகப 
்பாரத்தால் அவறறில் 20 குடும்்பஙகள, 
111 மைபுகள மறறும் சுமார 800 இனஙகள 
காணைப்படுகின்றன. இரவ ்பாம்பு ம்பான்ற 
உ்டல் அரமபர்ப ந்பற்றரவ.(எனமவதான 
ொம் ்பாம்பு எனகிம்றம் ) ஆனால் மிக 
விரைவாக மண்ணுககுள புகுநதுவிடும் 
இயல்புர்டயரவ. 

இவவரக விலாஙகு மீனகள ஏரிகள, 
ஆறுகள ஏன சில ெனநீரககு்ளஙகளிலும் 

gLthd; ghyfd;

வாழும் தனரம உர்டயரவ.  முககியமாக 
நீருககு அடியில் ்பார்றகள, கண்்டல் 
தாவைம், மணைற்பாஙகான ்பகுதி ம்பான்ற 
பிைம த சஙக ளில் தான இவறறின 
ந்பரும்்பாலான இனஙகள வாழும்.

இரவ காலத்துககு காலம் தாம் வசிககும் 
இ்டத்ரத விடடு நவளிமயறி இ்டம்ந்பயரும். 
ந்பாதுவாக இரவ க்டரல மொககி நசல்ல 
எத்தனிககும். ஆனாலும் ஒரு சிலவரக 
அவவாறு நசல்வதில்ரல. ஆழமான 
பிைமதசஙகளில் தஙகிவாழும்.  இவவாறு 

தஙகிவாழ்வதால் இரவ 3மீற்றர(10 அடி) 
வரை 110கிமலாகிைாம் வ்ளைககூடிய 
தனரமயுர்டயரவ.   இரவ ந்பரும்்பாலும் 
நவளிச்சத்ரத விரும்புவது இல்ரல, 
எனமவதான இவறர்ற ொம் காண்்பது 

அரிது. இவறறின ஆயுளகாலம் சைாசரியாக 
32 நதா்டககம் 88 வரு்டஙகள. 

இரவ கரை ஒதுஙகுவதறகு ்பல காைணைஙகள 
ஆயவா்ளரக்ளால் கூ்றப்படுகின்றன.

1. இன இ்டபந்பயரவு
2. நீரின அ்டரத்தி மாற்றம்
3. ஆளக்டல் எரிமரல நவடிபபு
4. தாஙக முடியாத நிலெடுககம் 
5. ஆளக்டல் வாயவுககசிவுகள 

இதில் ொம் ஒரு குறிபபிட்ட வி்டயத்ரத 
கவனித்தால் சுனாமி வருவதறகு முனனர 
இநமதாமனசியா, இலஙரக ஏன மட்டகக்ளபபு 
கல்லடிப்பாலத்தில் கூ்ட இவவரகயான 
விலாஙகு மீனகள கரைமயாதுஙகியது 
அரனவரும் அறிநத வி்டயமம  
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மமறகாடடிய மகாயில் அரமபபிரன 
உறறு மொககுமவாம். மகாயில் நிகழ்ச்சிகள 
ெர்டந்பறும் இ்டமம அைஙகமாகும். 
இவவைஙகு ந்பரிய மகாயில் (இல.12) சிறிய 
மகாயில் (இல.8) என இைண்டு பிைதான 
பிரிவாகவும், பிரி்படடுள்ளது. அைஙகின 
ஆஙகாஙமக சிறு உ்ப அைஙகுக்ளாக 
்பநதல்கள உள்ளன. இரவதான ொ்டகம் 
நிகழும் இ்டம். மககள சுற்றவை இருநது 
்பாரககும் முர்றயில் மககள இருககும் 
இ்டம் அரமககப்படடுள்ளது. (இல.8, 
4). மகாயிரலச் சுறறி நதயவககாைர 
ஆடுரகயில் ஒரு வட்டக க்ளரிககுரிய 
அமிசமம நதன்படுகி்றது. ஆண்களுககு 
மவறு வாசலும் (இல.1), ந்பண்களுககு 
மவறு வாசலும் (இல.2) ஒதுககப்படடுள்ளன. 
ொ்டகத்தில் ெடிககும் ெடிகரகள தஙகி தம்ரம 
ொ்டகத்திறகுத் தயார்படுத்திக நகாளவரதப 
ம்பால (இல.13) இத் நதயவத்திறகு ஆ்ட 
இருப்பவரகளும், பூசாரிமாரும் தஙகியிருநது 
உரிய மெைம் வநததும் நதயவம் 
ஆடுவதறகுரிய உடுபபுகள அணிநது 
குறிபபிட்ட தீரத்தக கிணைறறில் முழுகிய 
பினனர (இல.14) குறிபபிட்ட அைஙகின 
ஒரு பிரிவான அம்மன மகாயிலுககுள 
வருவர. (இல.8) அம்மன மகாயிலினுள 
நீ்ளமாக நவளர்ள நி்றமான மசரல 
வண்ணைானால் விரி்படடு அதறகுமமல் 
ஒவமவார நதயவககாைருககுமுரிய 
மவப்பம் நகாத்தும், சிலம்பு ஒரு மசாடியும் 
ரவத்திருப்பர. ஒவநவாரு மவப்பம் 
நகாத்துககும் முனனால் ஒவநவாரு 
ஆட்டககாைர வநது வரிரசயாக நின்றதன 
பினனர அவரகள மீது மஞசள பூசுவர. 
பூசகர அவரகளின காதில் மநதிைம் ஓதி 
அவரகடகுச் சனனதம் உண்்டாககி மநதிை 
வலிரமரய மவபபிரலககும், கமுகம் 
பூவுககும் நகாடுத்து அவறர்ற அவரகள 
இடுபபில் அணிவிப்பார. கீமழயிருககும் 
மவபபிரலக நகாத்ரத அவரகள ரகயில் 
நகாடுப்பார. சிலம்புகர்ள அணிவித்து 
விடுவார.

இச்ச்டஙகுகள முடிநததும் எதிர வரிரசயில் 
உடுககு்டனும், சிலம்பு்டனும், அம்மரனக 
காயு்டனும், நிறம்பார அவவாத்தியஙகர்ள 
இரசககத் நதா்டஙகுவார. தவில் சபதம் 
இதறகாக நமல்ல நமல்ல அதிைத் 
நதா்டஙகும்.

தனதனன தனதனன தனதனன தானா
தநதனன தனதனன தானதன தானா

என்ற இரசகமகற்ப அரனத்து இரசக 
கருவிகள ஒமை சுதியில் நமல்ல நமல்ல 
இரசகக ஆைம்பிகக அனன ்பரிபூைணி 
நசானன அருள ்பாலினி எனத் நதா்டஙகும் 
காவியத்ரத இரச ஒலிககு ஏற்ப சிலர 
்பாடுவர. காவிய இரச ்பாடுமவாரின 
கண்்டத்திலிருநது எழ, உடுககு அதறகு ஏற்ப 
கும், கும் என உறுமி ஓரச எழுப்ப, தவில் 
திம் திம் என ஓரச எழுப்ப நதயவககாைர 
நமல்ல நமல்ல உருபந்பறுவர. நின்ற 
இ்டத்திமலமய மவபபிரலக நகாத்தால் 
முகத்ரத மர்றத்து இடுபர்ப வர்ளத்து 
அரசயத் நதா்டஙகுவர.

இரச ஒலிகள நமல்ல நமல்ல 
மவகநிரலககுச் நசல்ல அவரகளின 
அரசவும் நமல்ல நமல்ல கூடும். ஆ்டல் 
நமல்ல நமல்ல உககிைமாகி கால்கள 
நின்ற இ்டத்தில் அரசயாது நிறக, கண்கள 
நசாருகிய நிரலயில் இடுபபுககு மமல் 
உள்ள ்பாகம் முழுவரதயும் முழு வட்டமாகச் 

சுழறறிச் சுழறறி தா்ளத்திறகு இரசய 
ஆடுவாரகள. மெைம் நசல்லச் நசல்ல 
ஆட்டம் உச்ச நிரலககுச் நசல்லும்.
அவவமயம் திரை தி்றககப்படும்.

 உச்சநிரலரய நிதானப்படுத்துவது 
திரை தி்றப்பாகும்.  அச்சமயம் 
நதயவம் ஏறிமயார மவபபிரலரய 
மு க த் தி னி ன று ம்  எ டு த் து , 
மூலஸ்தானத்திலுள்ள அம்மனின 
முகககர்ளரய உறறு நவறித்துப 
்பாரத்து ஹா ஹா ஹ~ய என ஒலி 
எழுபபிய்படி ஆடுவாரகள.  அவரகளின 
அத்துரித கதி ஆட்டத்திறமகற்ப உடுககும், 
தவிலும் ஒலிககும். தரலரமத் நதயவம் 

மனித நிரலககு இ்றஙகி அம்மனுககுப 
பூசாரியின உதவியு்டன பூரச நசயயும். 
இஙமக நதயவககாைர ஒமை மெைத்தில் 
நதயவமாகவும், மனிதனாகவும் இருககும் 
நிரலயிரனக காண்கிம்றாம்.

அ ம் ம ன  ம க ா யி லி ல்  கி ரி ர ய க ள 
முடிநதவு்டன இல. 12ல் குறிபபி்டப்பட்ட 
ந்பரிய மகாயிலுககுட பூசாரியாரும், 
வாத்தியம் இரசபம்பாரும், ்பாடுமவாரும், 
உதவியா்ளரகளும், நதயவககாைரும், 
ம க க ளு ம்  வ ரு வ ர .  ம க க ள 
நவளிமண்்ட்பத்தினுள நிறக ஏரனமயார 
உள மண்்ட்பத்திறகுள நசல்வர.

உள மண்்ட்பத்துள நதயவககாைர முனம்பால 
வரிரசயாக நிறக, அமத தா்ளத்திறகு 
ெைசிஙக  காவியம் ்பா்டப்படும். முன 
ம்பாலமவ ஓர இரச அரமதியும் தா்ள 
லயமும் கலநத சூழல் உருவாகும். நின்ற 
இ்டத்திமலமய நதயவககாைர தரல சுழறறி 
ஆடுவர. ஆட்ட உச்சத்தில் இகமகாயில் திரை 
தி்றககப்படும். இகமகாயிலுள இச்சமயம் 
ெைசிஙகம், சிஙகனாதம் ம்பான்ற உககிை 
நதயவஙகள எல்லாத் நதயவககாைரகளிலும் 
முற்படுவதால் இநத ஆட்டம் முநதிய 
ஆட்டத்ரத வி்ட வித்தியாசமான ஓர 
ஆட்டமாக இருககும்.

ஆைம்்பத்தில் மதகிடு, மதகிடு, மதகிடு, 
மதகிடு, மதகிடு, மதகிடு என்ற நசாறகடர்ட 
தவிலில் ஒருவர துரிதகதியில் வாசிகக, 
அதறமகற்ப சிறிய அடிகர்ள ரவத்து 
துரித கதியில் ஆடும் நதயவககாைர சிறிது 
மெைத்தால் மதகிடு, திநதத், மதகிடு திநதத், 
மதகிடு திநதத், மதகிடு திநதத் எனத் தா்ளக 
கடடு மாற்றப்படடு அத்தா்ளககடடு நமல்ல 
நமல்ல இர்டயிடடு தவிலில் அழுத்தி 
அடி்ப்ட ஆைம்பித்ததும் அதறகுத்தக மாறி 
மாறி ரவத்து ஆடுவர.  இவவாட்டம் முடிய 
பூசாரியார தரலரமயில் நதயவககாைர 
ஒழுஙகாகப ்பநதலுககுப ்பநதல் நசல்வர. 
முதலில் இல.18 லுள்ள நகாடி மைத்தடி 
நசல்வர. அஙகு பூசாரியார அப்பநதல் 
மர்டயிலுள்ள மதஙகாரய உர்டத்து 
நதயவககாைர. தரலயில் இ்ளநீரை வாரத்துப 
பூரச முடிப்பார.  பினனர  நதயவககாைர 
பூசாரியார தரலரமயில் இல. 9,15,16,17,19, 
23, 5, 6, 7 ஆகிய ்பநதல்களுககு ஆடிச் 
நசல்வர. நகாடி மைத்தடிப ்பநதலில் ெ்டநத 
அமத கிரிரய எல்லாப ்பநதல்களிலும் 
ெர்டந்பறும்.

ந்பரிய மகாயிரல விடடுத் நதயவமாடுமவார 
நவளிககிடடுக நகாடிமைத்தடிப ்பநதலில் 
பூரச முடிநததும் ந்பரிய மகாயிலுககுள 
நினறு வழி்பட்ட ந்பண்களும், ஆண்களும் 
தத்தமககுரிய ்ப்டத்திற குறிபபிட்ட இல. 3, 
இல.4 ஆகிய இ்டஙகளிறகுச் நசனறு நினறு 
நகாண்டு ெர்டந்பறும் நிகழ்ச்சிகர்ளப 
்பாரகக ஆைம்பிப்பர.
எல்லாப ்பநதல்களிறகும் நதயவஙகள 
பூச ா ரி ய ாரு ்டன  ந ச ன று  ந ்ப ரி ய 
மகாயிலுககுள திரும்பிய பினனர 
ஒவநவாருவரு ககும் புதிய புதிய 
ந த ய வ ங க ள  வ ந து  மு ற ்ப டு ம் . 
எடுத்துககாட்டாக குறிபபிட்ட ஒருவர ஆடி

 'மகமன காளி வநது முற்ப்டப ம்பாகி்றத்டா” 
எனறு பூசாரியி்டம் கூ்றப பூசாரியார 
காளிககுரிய மநதிைத்ரத உச்சரித்து 
அத்நதயவத்திறகுரிய ்பா்டரலப்பா்ட, 
காளி நதயவம் முற்படடு நவளிமயயுள்ள 

காளி ்பநதலுககு (இல.9) நசனறு ஆ்டத் 
நதா்டஙகும்.

 இமத ம்பால ஒவநவாரு நதயவஙகளும் 
முற்படடுத் தத்தமககுரிய ்பநதலுககுச் 
ந ச ன று  ஆ டு ம் .  கு றி ப பி ட ்ட 
்பநதல்களுககருகில் வநது சூழ்நது நினறு 
அத்நதயவ ஆட்டத்ரதப ்பாரபபினும், 
வதனமார, மா்றா ஆட்டம், ெைசிஙக ்பலி 
ஆட்டம் ம்பான்ற ந்பரும் காடசிகர்ள 

மககள மகாயிரல வர்ளத்திருநமத ்பாரரவ 
இடுவர.

்பஙகு நகாளமவார, ்பாரரவயா்ளர என்ற 
பிரிவு ஏற்படுவதரனயும், ்பஙகுநகாளமவார 

சில க்டரமகர்ள முனபு நசயதது ம்பாலச் 
நசயவரதயும், அதறகுத் தக மவ்டமணிநது 

இ ரு ப ்ப த ர ன யு ம் , 
ெைசிஙகம் ம்பாலவும், 
காத்தான ம்பாலவும், 
வதனமார ம்பாலவும் 
அபிெயிப்பதரனயும் 
க ா ண் கி ம ்ற ா ம் . 
அ த ற கு த் த க 
ஒ ரு  ஆ ட ்ட மு ர ்ற 
்ப ா வி க க ப ்ப டு கி ்ற து . 
ஆட்ட முர்றககு தக 
உடுககு, சிலம்பு, தவில் 
ஆகிய வாத்தியஙகளும் 
வ ா சி க க ப ்ப ட டு 
க ா வி ய ம் ,  சி ந து , 

மதாத்திைம் ம்பான்ற இரசப்பா்டல்கள 
இரசககவும்்படுகின்றன.

மகாயிலின ெடுநவளி மமர்டயாகவும் 
அதிலுள்ள ்பநதல்களில் ெர்டந்பறும் 
நிகழ்ச்சிகள ொ்டகமாகவும் அரமய 
மககள ்பாரரவயா்ளைாயும் இர்டயிர்டமய 
்பஙகா்ளைாயும் அரமநதுள்ள இபந்பரு விழா 
எமககு ஒரு புைாதன ொ்டகத்ரத காணும் மன 
உணைரரவமய தருகி்றது.

மற்றவரககு அது எதுவாயினும் அதரன  
நிகழ்த்தும்,  ்பாரககும்  மககளுகமகா அது 
ந்பருெம்பிகரக. அவரகளின ஊமனாடும் 
உதிைத்மதாடும் உயிமைாடும்  கலநது விட்ட 
ெம்பிகரக. அநெம்பிகரகககான  சமூகக  
காைணைஙகள உண்டு. அது மவறி்டத்தில் 
ஆைாயப்ப்ட மவண்டியது.

(நதா்டரும்)

விரும்புகி்றாரகள. எண்்பத்தி இைண்்டாம் 
ஆண்டு வரைககும் (1972 ?) எஙகள இறுதி நீதி 
மன்றமாக பிரிவி கவுனசில் தான இருநது 
வநதுள்ளது. ந்பாதுெலவாயத்திலுள்ள 
எந த நீ தி்பதிகளும் எஙகள நீ தி 
மன்றஙகளில் வாதா்ட முடியும். நீதி்பதிகள 
நசயல்்படடுள்ளாரகள. சட்டமா அதி்பதிகள 
இருநதுள்ளாரகள. அவரகள பிரித்தானியப 
பிைரசகள. ஆரகயினாமல ெ்டநத 
வி்டயஙகர்ளக காடடி, இது ஒனறும் புதிய 
வி்டயம் அல்ல எனறு நசால்லுவதறகாக 
இருககலாம்'எனறு சுமநதிைன கூறுகி்றார.

            ஆனால் அமதசமயம் க்டநத 
ஒகம்டா்பர மாத ஆடசிக குழுப்பத்தின 
பின ொடடின ஜனொயகம் நவறறி 
ந ்ப ற றி ரு ப ்ப த ா க  கூ ட ்ட ர ம ப பு 
ஆ த ைவ ா்ள ரக ள  ந ்ப ரு ர ம ப ்ப டடுக 
நகாண்டு இரு ககின்றாரகள. இது 
நதா்டர்பாக வழஙகப்பட்ட தீரபபுக 
க ா ை ணை ம ா க  இ ல ங ர க த் தீ வி ன 
நீதி்பரி்பாலனக கட்டரமபபின அநதஸ்து 
உயரநதிருககின்றது. இது ஒரு அரனத்துலக 
வி ச ா ை ர ணை  ந ்ப ா றி மு ர ்ற க க ா ன 
ஈழத்தமிழரகளின மகாரிகரககர்ளப 
்பலவீனப்படுத்தக கூடியது. இநத இ்டத்தில் 
மகாடீஸ்வைன ந்ப்றாத நவறறிரயயும் 
சுமநதிைன ந்பற்ற நவறறிரயயும் தமிழ் 
மககள ஒபபி்ட மவண்டும். க்டநத வாைம் 
வ்டககிறகு விஜயம் நசயத ைணில் 
விககிைமசிஙக ம்றபம்பாம் மனனிபம்பாம் 
எனறு கூறியதன பினனணியில் ரவத்தும் 
இநத ஒபபீடர்ட நசயய மவண்டும்.

            இது நஜனீவா கூட்டத் நதா்டர 
காலம். தமிழ் மககள ஐ.ொ ரவ மொககியும் 
அரனத்துலக சமூகத்ரத மொககியும் 
அதிகரித்த எதிர்பாரபம்பாடு காணைப்படும் 

ஒரு காலகட்டம் இது. க்டநத சுமார ்பத்து 
ஆண்டுக்ளாக தமிழ் மககளின ஏதிர்பாரபபு 
எனனவாயிறறு என்பதரனக குறித்து 
நதாகுககப்பட்ட ஆயவு முடிவு எரவயுமினறி 
மறு்படியும் மறு்படியும் ஐ.ொ ரவ மொககித் 
தமிழ் மககளின கவனம் குவிககப்படுகின்றது. 
ஐ.ொ முனரவககும் நிரல மாறுகால நீதியும் 
ைணிலின ம்றபம்பாம் மனனிபம்பாம் என்ற 
ம்பாதரனயும் ஒன்றா?  நிரல மாறுகால 
நீதி எனப்படுவது நீதிககுப ்பதிலாக 
நிவாைணைத்ரத அல்லது அபிவிருத்திரய 
வழஙகுவதா? ஒரு தீரவு வருநமனறு 
ந்பரும்்பாலான கூட்டரமபபு ொ்டாளுமன்ற 
உறுபபினரகள இபம்பாது ெம்்பத் தயாரில்ரல. 
எனமவ கிைாம எழுச்சித் திட்டத்தின கீழான 
நிதி ஒதுககீடர்ட ரவத்துக நகாண்டு 
அபிவிருத்தி அைசியரல முனநனடுகக 
நதா்டஙகி விட்டாரகள.

            இது ைணில் கூறும் ம்றபம்பாம் 
மனனிபம்பாம் அைசியலுககு சாதகமானது. 
அபிவிருத்தி திட்டஙகளின மூலம் அடிப்பர்ட 
மகாரிகரககர்ள ம்றககச் நசயயலாம் 
எனறு ைணில் ெம்புகி்றார. அவரைப 
பினனிருநது ்பாதுகாககும் மமறகுலகமும் 
ஐ.ொ வும் அவவாறு ெம்புகின்றனவா? 
இப்படிப்பட்டமதார உளொடடு மறறும் 
அரனத்துலகச் சூழலில் நஜனீவா 
கூட்டத் நதா்டரில் தமிழ் மககளுககு 
சாதகமாக ஏதும் அதிசயஙகள அல்லது 
அறபுதஙகள நிகழ முடியுமா? பிறிவி 
கவுனசிலில் மகாடீஸ்வைனுககு நீதிககாக 
ம்பாைா்ட ஒரு நவளி கிர்டத்தது. ஆனால் 
இலஙரகத் தீவுககுள அவருககு அநத 
நவளி மறுககப்பட்டது. மகாடீஸ்வைன 
ம்பாைாடிய கால கட்டத்தில் இருநத அமத 
நிலரமதான இபம்பாதும் உள்ளதா? அதுவும் 
ஒர இனப்படுநகாரலககுப பி்றகு?
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capu; mq;fpfspd; %yf cs;slf;fk;

Fzk; rtupuh[h

nrd;w thuq;fspy; tpdhj;jhs; If;Fupa (jkpo; I) fl;lha tpdhf;ffspd; mikg;igg; 
ghu;j;Njhk;. mtw;Wf;fhd khjpup tpdhf;fisAk; Nehf;fpNdhk;. ,t;thuj;jpypUe;J 
tpdhj;jhs; IIf;Fupa (jkpo; II) fl;lha tpdhf;fsp d; mikg;igg; ghu;g;Nghk;. 
me;jtifapy; tpdh 1 jug;gLfpwJ. ,J> khjpuptpdh vd;gijf; ftdj;jpw;nfhs;f.

1. vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf.
  xt;nthU $w;Wf;Fk; fPNo Ie;J tpilfs; jug;gl;Ls;sd. mtw;Ws; kpfg; 
  nghUj;jkhd tpiliaj; njupe;J> mjd; ,yf;fj;ij milg;Gf;Fwpf;Fs; vOJf.

1.1 gpd;tUtdtw;Ws; tiseh xyp vOj;J
 (1) s; (2) a; (3) g;   (4) q;    (5) d;                      (…….)  
           
1.2 gpd;tUtdtw;Ws; Vfhuk; NtWgl;L xypf;Fk; nrhy;
 (1) Njthuk; (2) Njl;lk; (3) Njd;   (4) Nju;   (5) Vyk;     (…….)

1.3 gpd;tUtdtw;Ws; capu;j;njhlu;f; Fw;wpaYfuk;
 (1) kypT  (2) tpsf;F (3) fLF   (4) fhJ   (5) rpy;Y          (…….)

1.4 gpd;tUtdtw;Ws; rhupia ngwhjJ 
 (1) Njhlk;gok; (2) fle;jdd; (3) tPl;bw;F (4) gj;ij 
 (5) gytw;iw                   (…….)

1.5 gpd;tUtdtw;Ws; Ma;jf; FWf;fk;
 (1) tpy//fpa (2) m/fba (3) v/F    (4) m/J    
 (5) m/wpiz                   (…….)

1.6 gpd;tUtdtw;Ws; clk;gLnka;ia Vw;Wg; Gzu;tJ
 (1) fy;; + Ftpay; (2) jiu + Njhw;wk;    (3) fz; + ,ik
 (4) fiu + Xuk; (5) kuk;; + tPL            (…….)

1.7 ‘jq;fs; tuT ey;tuthFf.’ - ,jpy; ‘jq;fs;’ vd;gJ
 (1) glu;f;if kupahijg; ngau; (2) Kd;dpiy kupahijg; ngau; 
 (3) glu;f;ifg; gd;ikg; ngau; (4) jd;ik kupahijg; ngau;  
 (5) Kd;dpiyg; gd;ikg;; ngau;             (…….)

1.8 gpd;tUtdtw;Ws; njhopw;ngau; my;yhjJ

 (1) cz;zy; (2) tWj;jy; (3) cz;lik  (4) fhzy; 
 (5) Njly;                  (…….)

1.9 ‘New;Wf; Frpdpf;Fs; te;jJ ,e;jg; G+idjhd;.’ ,jpy; ‘te;jJ’ vd;gJ
 (1) tpidahyizAk; ngau; (2) njhopw;ngau;  
 (3) fhyq; fhl;Lk; njhopw;ngau; (4) xd;wd;ghy; ,we;fhy tpidKw;W
 (5) m/wpiz xd;wd;ghy; tpidKw;W       (…….)

1.10  gpd;tUtdtw;Ws; gz;Gj;njhif ,lk;ngw;Ws;s thf;fpak;
 (1) me;j ehl;bd; VTfizj; jhf;Fjyhy; gyu; capupoe;jdu;. 
 (2) jha;Nra; eyd; NgZk; epiyaj;ijf; fz;Nld;.  
 (3) me;j mofhd KOepyitg; ghu;j;J ehd; kfpo;r;rp mile;Njd;.   
 (4) kPd;re;ijapy; Vw;gl;l Nkhjyhy; ehd;F filfs; gFjpastpy; 
    Nrjkile;jd. 
 (5) ghy;epyitf; fz;L ehd; gutrkile;Njd;.       (…….)

1.11 gpd;tUtdtw;Ws; Vohk; Ntw;Wikj; njhif
 (1) tPl;Lf;$iu (2) ehl;Lf;fl;il     (3) Ml;Lf;Fl;b
 (4) fhl;Lahid (5) thl;lrhl;lk;;                           (…….)

1.12 gpd;tUtdtw;Ws; ‘MtJ’ vd;gJ Fiwe;jgl;rg; nghUis czu;j;JtJ 
 (1) mtuhtJ ,d;iwf;F tUtjhtJ 
 (2) mtd; KjyhtJ ,lj;ijg; ngw;whd;.
 (3) vg;gbahtJ ele;jhy; NghJk;.  
 (4) xU ngha;ahtJ nrhy; fz;Nz
 (5) Nfhg;gpahtJ NjePuhtJ Fbj;jhy; ed;whapUf;Fk;.     (…….)
           
1.13 gpd;tUtdtw;Ws; gpwtpid 
 (1) fiye;jhu;fs; (2) nghupj;Njd; (3) ntl;bNdd;;   (4) gha;e;jhd;;    
 (5) Vwpdhd;                 (…….)

1.14 gpd;tUtdtw;Ws; nghJtpid
 (1) vup  (2) el  (3) NjL   (4) gw     (5) th                     (…….)

1.15 ‘nra;J’ vd;Dk; tha;ghl;lbahfg; gpwe;j tpidnar;rk;
 (1) vOjp;  (2) vOj (3) vOjpdhy;  (4) vOjpa    (5) te;j     (…….)

1.16 gpd;tUtdtw;Ws; Jzitpid nfhz;l thf;fpak;
 (1) mtu;fs; kupahij ,y;yhky; Kd;Df;F ,Uf;fpwhu;fs;.
 (2) mtu;fsplk; NghjpasT gzk; ,Uf;fpwJ.  
 (3) mtu;fs; mtrukhff; nfhOk;Gf;Fg; NghapUf;fpwhu;fs;.
 (4) mtu;fSila Nkirapy; ,Uf;fpw Gj;jfj;ijg; ghu;j;Njd;.
 (5) mtu;fs; ,Uf;fpd;w fjpiuf;Ff; fPNo VNjh ,Uf;fpwJ.     (…….)

1.17 “ty;yik jhuhNah ,e;j itafk; tho;tjw;Nf” ,jpy; nrag;gLnghUs;
 (1) tho;tjw;Nf (2) ty;yik (3) itafk;   (4) jhuhNah      
 (5) eP                   (…….)

1.18 cWjpg;ghl;NlhL kWf;Fk; vjpu;kiw thf;fpak;;
 (1) mtd; tUthd; vd;gJ vdf;Fj; njupahJ.    
 (2) ,dpNky;; ,q;Nf tuhjPu;fs;. 
 (3) mtd; ekJ tPl;Lf;F tukhl;lhd;.       
 (4) mtd; ,g;NghJ gbg;gJ ,y;iy.      
 (5) mtd; ,g;NghJ rj;jkhfg; NgRfpwhd; ,y;iy.              (…….)

1.19 gpd;tUk; thf;fpaq;fspy; cs;s xU nrhy;Yld; Mfhu tpdh ,ize;J tuhJ. 
    mt;thW ,ize;J tuhj nrhy;iyf; nfhz;l thf;fpak;
 (1) mg;gh New;W vdf;Fg; Gj;jfj;ijg; guprhfj; je;jhu;.
 (2) mg;gh vdf;Fg; ngWkjpahd Gj;jfj;ijg; guprhfj; je;jhu;
 (3) mg;gh vdf;F thrpf;Fk;gb Gj;jfj;ijg; guprhfj; je;jhu;.
 (4) mg;gh xt;nthUehSk; thrpf;Fk;gb Gj;jfj;ijg; guprhfj; je;jhu;
 (5) thrpg;gpdtrpaj;ij czu;j;j Gj;jfj;ijg; guprhfj; je;jhu;.      (…….)

1.20 ‘nra;a’ vd;Dk; tpidnar;r tha;ghl;bd; mbg;gilapy; ,izf;ff;$ba 
   thf;fpaq;fs; nfhz;l njhFjp
 (1) mtd; ghbdhd;> ,ts; MLfpwhs;.    
 (2) Mrpupau; Nfs;tp Nfl;ghu;> khztd; gjpy; nrhd;dhd;. 
 (3) fz;zd; ghu;j;jhd;> mts; kiwfpwhs;.
 (4) mtd; tpOfpwhd;;> ,td; J}f;fpdhd;.   
 (5) eP NgRfpwha;> ehd; Nfl;fpNwd;.                   (…….)
           (1 x 20 = 20 Gs;spfs;)

39. gy;rf;fiul;Lf;fspd; rpwg;gpay;Gfisj; jUf.

 • ,it kh%yf;$WfshfTk; capu;g;gy;gFjpaq;fshfTk; cs;sd.

 • gy;rf;fiul;Lf;fs; xU rpytw;wpypUe;J rpy Mapuk; tiuahd 

   xUrf;fiul;L cg myFfshy; Mf;fg;gl;lit.

 • ,it gspq;Fj;jd;ik mw;wit.

 • ePupy; fiuahjit.
 • nty;yq;fs; vdf; fUjg;glhjit.
 • rpy gy;rf;fiul;Lfs; Nrkpg;Gf; $Wfshfj; njhopw;gl> Vidait capu; 

   mq;fpfspd; fl;likg;Gf;Fg; gq;fspg;ig toq;Ffpd;wd. 

 • njhopw;ghl;L mbg;gilapy; mit Nrkpg;Gg; gy;rf;fiul;Lf;fs; vd;Wk; 

     fl;likg;gpw;Fupa gy;rf;fiul;Lfs; vd;Wk; gpupf;fg;gl;Ls;sd. 

 • Nrkpg;G – khg;nghUs;> fpisf;Nfh[d;
 • fl;likg;G - nrYNyh];> miur;nrYNyh];> ngf;bd;. 

 • mtw;wpd; xOq;fikg;G mbg;gilapy; mit Neupa tbtq;fshfTk;    

    fpisj;j tbtq;fshfTk; gpupf;fg;gLfpd;wd.

 • Neupa tbtq;fs; - nrYNyh];> mikNyh];

 • fpisj;j tbtq;fs; - fpisf;Nfh[d;> mikNyhngf;bd;> miur;nrYNyh];
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gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid 

tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

¤µ÷u ö\¯»P ©mh Pµ¨£¢uõmh¨ 
÷£õmi°À KSC ©õö£¸® öÁØÔ

612 ¦ÒÎPÐhß SÔg] CÀ»® 
•u¼h®!

PÀ»i •PzxÁõµzv¼¸¢x 
PõÀ£¢uõmhzvÀ ¤µPõ]zu 

•.Q¸ø£µõáõ

மட்டகக்ளபபின கால்்பநதாட்டத்தில் 
ந ச ன. அ ந த னீ ஸ்  க ழ க த் தி னூ ்ட ாக 
அர்டயா்ளஙகாட்டப்பட்ட முககியமான 
வீைரகளுள ஒருவைாக “கிருர்ப” எனச் 
சுருககமாக அரழககப்படும் திரு முத்ரதயா 
கிருர்பைாஜா அவரகள வி்ளஙகுகின்றார. 
கல்வித் திரணைகக்ளத்தில் காவலாளியாக 
அைச நதாழில் புரியும் இவர, மடடுெகரின 
கால்்பநதாட்டத்தில் 1990 களில் முககிய 
வீைனாகக க்ளமாடியவர.

நசன.அநதனீஸ் கால்்பநதாட்ட அணியில் 
மத்தியக்ள வீைைாக விர்ளயாடிய இவர, 
மட்டகக்ளபபு மாவட்ட கால்்பநதாட்டத் 
நதரிவு அணியில் மத்தியக்ள வீைைாக 

அஙகம் ந்பறறு, சி்றநத ஆறறுரகயிரன 
நவளிப்படுத் தியவர.  1 9 9 0  க ளில் 
நதா்டரச்சியாக மாவட்டத் நதரிவு அணியில் 
இ்டம்பிடித்த குறிபபிட்ட சில வீைரகளுள  
ஒருவைாக  கிருர்ப அவரகள திகழ்நதார. 
ஏநனனில் கிருர்பரயப ம்பால் மத்திய 
க்ளத்தில் தி்றரமயாக ஆ்டககூடிய 
வீைரகர்ளக காண்்பது அநொடகளில் 
அரிதாக இருநதது.

1 9 9 0  க ளி ல் 
ம ட ்ட க க ்ள ப பு 
ம ா வ ட ்ட 
கால்்பநதாட்டத் 
நதரிவு அணியின 
க ா ல ஞ ந ச ன ்ற 
வினசன, கிருர்ப, 
இ்ளம் வீைைாக 
அ ந ெ ா ட க ளி ல் 
வி ்ள ங கி ய 
அனைன ஆகிய 
மூவரும் தவிரகக 
மு டி ய ா த 
வரகயில் தமது 

தி்றரமயிரன நவளிககாடடி இருநதாரகள.

திரு.கிருர்ப அவரகள க்ளத்தில் ஆடுகின்ற 
ம்பாது எதிைணி வீைரகளுககு நதா்டரச்சியாக 

 2019 ஆண்டுககான காரைதீவு பிைமதச நசயலக மட்ட கைப்பநதாட்ட ம்பாடடி 
மெறறு விபுலானநதா மத்திய கல்லூரி ரமதானத்தில் இ்டம் ந்பற்றது. இபம்பாடடியில் 
காரைதீவு விர்ளயாடடுக  கழகம்(KSC), விமவகானநதா விர்ளயாடடுககழகம், நஜாலிகிஙஸ் 
விர்ளயாடடுககழகம், ஸ்ரீ முருகன விர்ளயாடடு கழகம் ஆகியரவ ்பஙகு்பறறின. 

இபம்பாடடிகளில் நவறறி ந்பறறு 
இறுதிபம்பாடடியில் காரைதீவு 
விர்ளயாடடுககழகம் மறறும் 
விமவகானநதா விர்ளயாடடுக 
கழக அணியினர மமாதினர. 
இ ப ம ்ப ா ட டி யி ல்  க ார ைதீ வு 
வி ர ்ள ய ா டடு  க ழ க ம்  2 - 0 
எனும் ரீதியில் விமவகானநதா 
விர்ளயாடடுக கழகத்திரன 
வீழ்த்தி மாந்பரும் நவறறியீடடியது.

காரைதீவு விபுலாெநத மத்திய கல்லூரியின வரு்டாநத இல்ல விர்ளயாடடுபம்பாடடி 
கல்லூரி அதி்பர தி.வித்யாைாஜன தரலரமயில் ெர்டந்பற்றது.
612 புளளிகளு்டன குறிஞசி இல்லம் 
முதலி்டத்ரதயும் 
473 புளளிகளு்டன மருதம் இல்லம் 
இைண்்டாமி்டத்ரதயும் 
375 புளளிகளு்டன முல்ரல இல்லம்
மூன்றாமி்டத்ரதயும் ந்பற்றன. 

இவரகளுககான நவறறிக மக்டயஙகர்ள 
பிைதமஅதிதியான கல்முரன வலயக 
கல்விப்பணிப்பா்ளர எம்.எஸ்.அபதுல் ஜலீல்
வ ழ ங கு வ ர த யு ம்  அ தி தி க ள 
வைமவறகப்படுவரதயும் காணைலாம்.
(்ப்டஙகள காரைதீவு நிரு்பர சகா)

சவால் விடுகின்ற ஆட்டத்ரத ஆடும் 
வீைைாகமவ காணைப்படுவார. அதாவது 
எதிைணியின மத்திய க்ள வீைரகள 
்பநதிரனத் தம்வயப்படுத்தி நிதானமாக 
முனனகரநது ்பநதுப ்பரிமாற்றஙகர்ள 
மமறநகாளவதறகு இ்டம்நகா்டாத ஒரு 
சுறுசுறுப்பான ஆட்டத்ரத ஆடுவது 
இவருர்டய ஆறறுரகயாக இருநதது. இதன 
காைணைமாகத் நதரிவு அணியில் கிருர்பரய 
உள்ள்டகக மவண்டியது அககாலத்தில் 
நசயற்பட்ட மாவட்டத் நதரிவு அணித் 
மதரவா்ளரகளுககு இனறியரமயாததாக 
இருநதது.

கிருர்ப அவரகள பிைதானமாக மத்திய 
க்ளத்தில் ஆடினாலும் ரமதானத்தின 
சகல ்பகுதிகளிலும் சுறுசுறுப்பாக ெகரநது 
ஆடுகின்ற சகலதுர்ற ஆட்டககாைைாகமவ 
இயஙகுவார. சில சநதரப்பஙகளில் 
ரமதானத்தினுள உ்பாரதகளுககுள்ளாக 
மெரநதாலும் அதரனப ந்பரிதாக 
கவனியாமல் நதா்டரநது விர்ளயாடுவதில் 
முரனபபு்டன இயஙகுவார. காயமர்டநது 
இ ை த் த ம்  வ ந த ா லு ம்  அ த ர ன ப 
ந்பாருட்படுத்தாமல் கிருர்ப அவரகள 
கால்்பநது ஆடிய சநதர்பஙகர்ள கால்்பநது 
இைசிகரகள அறிவர.

திரு கிருர்ப அவரகள அணிககு 
்பதிநனாருவர ஆடும் நியம முர்றயிலான 
கால்்பநதாட்டத்ரத நசன.அநதனீஸ் 
அணியில் ஆடிய அமதமவர்ள, உளளூரில் 
ெர்டந்பற்ற அணிககு எழுவர ஆடும் 
ம்பாடடிகளில் கல்லடி க்டல்மீனகள 
அணிககாக விர்ளயாடினார. நசவணைரசட 
ம்பாடடிகளில் 1980,90 களில் க்டல் மீனகள 
அணி முனனிரலயில் திகழ்நதிருநதரம 
நதரிநதமத.

இத்மதாடு கிருர்ப அவரகள தனது நசாநத 
ஊைான கல்லடி முகத்துவாைத்தில் சகதி 
விர்ளயாடடுக கழகம் என்ற ந்பயரில் ஒரு 
கால்்பநதாட்டக கழகம் இயஙகுவதறகான 
்பஙகளிபர்பயும் வழஙகியிருநதார.

கிருர்ப அவரகள கால்்பநதாட்டத்திலிருநது 
தனரன விடுவித்துக நகாளவதறகு 
விரும்பியதில்ரல, புதிய இ்ளம் வீைரகளுககு 
வாயபபிரன வழஙகிக நகாண்டு நதா்டரநது 
கால்்பநதாட்டம் ஆடுவதில் ஆரவத்ரத 
நவளிப்படுத்தியிருநதார.

பினனாடகளில் ்பாடுமீன ந்பாழுது ம்பாககுக 
கழகத்தில் இரணைநது கால்்பநதாட்டத்தில் 
்பஙகு்பறறியிருநதார. இவவாறு மடடுெகரின 
கால்்பநதாட்டத்தில் நதா்டரநது ்பயணித்த 
கிருர்ப எனும் வீைரன க்ளபபூரின 
அைஙகத்தில் வாழ்த்தி மகிழ்மவாம்.

J.nfsuP];tud;
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அழகியலாலும் ஏரனய பிைமதச மககள 
களுவாஞசிககுடிப பிைமதசத்திறகு வநது 
தமது த்ள்பா்டஙகர்ளக நகாளவனவு 
நசயவது சி்றப்பாகும். நுகரமவாரின 
மதரவகமகற்பவும், தமது சுயமான எண்ணைக 
கருவினாலும் நசதுககலுககான அலஙகாை 
வடிவஙகர்ளத் நதரிவு நசயவதாயும் 
அலஙகாைத்தின தனரமகக ஏற்ப கீறுளி, 
நகாத்துளி, வட்ட உளி ம்பான்ற நசதுககல் 
உ்பகைணைஙகர்ளப ்பயன்படுத்துவதாக 
இபபிைமதச நசதுககற ரகவினயா்ளரகள 
கூறுகின்றனர.

சபற்றிை் கைேிகன

ச ர வ ம த ச  சு ற று ல ாத்  து ர ்ற யி ல் 
இலஙரகககுப ந்பயர ந்பற்றத்தரும் 
மறறுநமாரு ரகவிரனமய ந்பறறிக 
ரகவிரனயாகும். கிழககு மாகாணைத்தின 
அம்்பாரை மறறும் ந்பாத்துவில் ்பகுதிகளில் 
இகரகவிரன மமறநகாள்ளப்படுகின்றது.

ந்பறறிக அைஙகாைம் நசயய ்பருத்தித் 
துணிகம்ள ்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நதரிவு 
நசயயப்பட்ட துணியிரன சட்டகத்தில் 
ந்பாருத்தி அலஙகாைஙகள மகாடுக்ளாக 
இ்டப்படுகின்றன. இஙகு நவளர்ள 
நி்றமாக வைமவண்டிய அலஙகாைஙகர்ள 
முதலில் நமழுகு பூசி மர்றகக மவண்டும். 
சாதாைணை நமழுகு்டன, மதன நமழுகும் 
இரணைநத நமழுகுக கலரவ இதறகாகப 
்பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

 நமழுகு காயநதவு்டன அடுத்தாக வைககூடிய 
இ்ளம் நி்றத்திலான அலஙகாைத்ரதப 
ந்ப்ற நி்றச் சாயத்தில் துணிரய 
இடடு ென்றாக நி்றம் ஏறிய பின இ்ளம் 
நவயிலில் காய வி்டமவண்டும். பின அவ 
அலஙகாைத்தின மமல் நமழுரகப பூசி 
அடுத்த அலஙகாைத்திறகான நி்றச் சாயத்தில் 
துணிரய இ்ட மவண்டும்.

 இவவாறு பூைணைமான அலஙகாைத்ரதப 
ந ்ப று ம்  வ ர ை  ்ப டி மு ர ்ற க ள 
நசயயப்படுகின்றன. இஙகு நவளர்ளககு 
அடுத்தாக இ்ளம் நி்றஙகள ்படிப்படியாக 
்பாவிககப்படடு அ்டரத்தியான நி்றஙகள 
வரும்வரை நசயனமுர்றகள நசயது 
இறுதியாக இ்ளம் நவயிலில் மீண்டும் 
காயவிடடு நகாதி நீரில் துணிரய 
அவித்தால் துணியிலுள்ள நமழுகு கரைநது, 
இறுதி வடிவம் ந்ப்றப்படுகின்றது.

மலரக நகாடி அலஙகாைஙகளும், மீன, 
அனனம், யாரன ம்பான்ற விலஙகுகளும் 
அ ல ங க ா ை த் தி ற க ா க  இ ப பி ை ம த ச 
ந்பறறிக ரகவிரனயா்ளரகளினால் 
்பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

சி்றப்பான ந்பறுதிரயப ந்ப்ற அதிக மனித 
உரழபபும், நுட்பமும் மதரவப்படுவது்டன 
Turkid Oil ம்பான்ற மூலப ந்பாருடகளும் 
இஙகு அவசியப்படுகின்றன. 

அ வ த ா ன ம ா க ச்  ந ச ய ய ம வ ண் டி ய 
இகரகவிரனரய மமறநகாள்பவரகள 
மூலப ந்பாருடகர்ளப ந்பறுவது, 
விற்பரன என்பவறறில் பிைச்சிரனகர்ள 
எதிர மொககுகின்றனர. குறிப்பாக 
ந்பறறிக ம்பானம்ற நசயறரக முர்றயில் 
அச்சி்டப்பட்ட துணிகளும் இருப்பதால் 
விரல குர்றவான அவறர்றமய நுகரமவார 
வாஙகுவதாகவும் இகரகவிரனயா்ளரகள 
கூறுகின்றனர.  (நதா்டரும்)
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ெனனீர மறறும் க்டல் நீர விலாஙகு 
மீனகள ந்பாதுவாக ஐப்பான ொடடில் 
உண்ணைப்படுகின்றன. அவவுணைரவ 
unadon and unajū என்றரழப்பர. 
ஆனால் இரவ மிகவும் விரலயுயரநத 
உணைவுவரக. கிட்டத்தட்ட 120 நதா்டககம் 
140 ந்டாலரவரை விறகப்படுகின்றன. இவ 
உணைவுவரகககு ஐமைாபபிய விலாஙகு 
மீனகள பிை்பல்யமானரவ. 
 இ வ வி ல ா ங கு  மீ ன க ளி ன 
இைத்தத்தில் மனிதனுககும் ஏரனய 
முரலயூடடிகளுககும் ெச்சுத்தனரமரய 
ஏற்படுத்தும் புைதம் காணைப்படுகின்றது. 
ஆ ன ா ல்  ச ர ம க கு ம்  மு ர ்ற யு ம் 
எ ம து  ந ச ரி ம ானமு ர ்ற யு ம்  இ ந த 
ெச்சுத்தனரமயான புைதத்ரத அகறறும். 
விலஙகு மீனகளின இைத்தத்தில் இருநது 
ெச்சுத்தனரமரய உறிஞசும் முர்றரய 
கண்்டறிநதரமயும்  சால்ஸ் ம்றா்பட ரிச்நசட 
மொ்பல் ்பரிசு நவல்வதறகு காைணைம் எனக 
கூ்றப்படுகின்றது. எது எவவாறு இருநதாலும் 
எமககு நதரியாமல், எமது கண்ணுககுப 
புலப்ப்டாமல் ்பல உயிரினஙகள இவவுலகில் 
வாழ்கின்றன. அவறர்ற ொம் அறியும் ம்பாது 
ொம் ஆச்சரியமர்டகினம்றாம். 

எதிர்ைோைத் திட்டம்.....
தறம்பாது எமது இல்லம் உள்ள வ்ளவினுள 
மதாட்டம் ஒனர்ற நிரவகித்து வருகிம்றாம். 
இது முறறு முழுதாக இயறரக சாரநது 
காணைப்படுவது்டன இஙகு வரும் குடி 
மொயா்ளரகளுககு ஒரு மன நிம்மதிரயயும் 
மன மாற்றத்ரதயும் தருகி்றது. இதரன 
மமலும் விரிவு்படுத்தி, மதாட்டத்து்டன மசரத்து 
்பல ்ப்றரவகள விலஙகுகள வ்ளரகக 
மவண்டும் என்பதும் மவரலயினரமயும் 
கூ்ட குடிப்பழககத்திறகு காைணைமாக 
அரமவதனால் நதாழில் சார ்பயிறசிகள 
நகாடுத்து அனுப்பக கூடிய இ்டமாகவும் 
இதரன மாறறியரமகக மவண்டும் 
என்பதும் எனது கனவாக உள்ளது. இதறகான 
திட்டமி்டரல முனநனடுகக இ்டம் ஒதுககித் 
தை அைச அைச சார்பற்ற நிறுவனஙகளின 
உதவி மதரவயாய உள்ளது.

எதிர்போர்ப்பு....
ஜனாதி்பதியின கூறறுப்படி இலஙரகயில்  
20,000 குடி மொயா்ளரகள ஒவநவாரு 
வரு்டமும் குணைமர்டய மவண்டும் என்பதாக 
இருககி்றது . இலஙரகயில் நமாத்தம் 20 
குடி மொயா்ளர நிரலயஙகள இயஙகி 
வருகின்றன. அவவாந்றனில், ஒவநவாரு 
நிரலயத்திலும் வரு்டத்திறகு 1000 குடி 
மொயா்ளரகள குணைமர்டய மவண்டும். 
ஆகமவ அதறகான திட்டத்திரனயும் இ்ட 
மறறும் நிதி ஒதுககீடர்டயும் அைசாஙகம் 
ஏறறுக நகாளளுமாக இருந தால் 
ஜனாதி்பதியின கனரவ ெனவாகக ொம் 
தயாைாக உளம்ளாம். அத்மதாடு இவவா்றான 
குடி மொயா்ளரகர்ள குணைப்படுத்தும் 
மசரவரய நசயயப ்பலர மதரவப்படும் 
ம்பாதிலும் எவருமம விரும்பி இச்மசரவரய 
நசயய முன வருவதில்ரல என்பது 
கவரலயான வி்டயமாக உள்ளது. இர்ளஞர 
யுவதிகள இதறகாக ்பயிறசிகர்ளப ந்பறறு 
இச்மசரவயில் இரணைநது நகாள்ள 
முடியும். அதறகான விழிபபுணைரவுக 
கூட்டஙகர்ளயும் ்பயிறசிகர்ளயும் வழஙக 
ொம் தயாைாக உளம்ளாம் என்பரதயும் கூறிக 
நகாளகினம்றன.

தனரமயிரனயும் வழஙகுகின்றது. 
இவறறிறகு அடிப்பர்டயாக மனித 
உணைரவுகர்ளமய தமது சாதனமாக 
்பயன்படுத்துகின்றனர.

வி்ளம்்பைப்படுத்தலானது அதிக்ளவில் மனித 
உணைரவுகர்ளமய தஙகியிருககின்றது 
எ ன  ்ப ல  ஆ ை ா ய சி க ள  மூ ல ம் 
நிருபிககப்படடுள்ளது. அதனடிப்பர்டயில் 
ஆறு முககிய மனித உணைரவுகர்ள 
த ம து  த ந தி ம ை ா ்ப ா ய ங க ளு க க ா க 
உ்பமயாகிககின்றனர. (ஆச்சரியம், கவரல,  
மகா்பம், ்பயம், நவறுபபு மறறும் சநமதாசம் ).

இ வ ற றி ன டி ப ்ப ர ்ட யி ல்  உ ணை ர ச் சி 
நிரலநயன்பது  எபம்பாதாவது எம்மால் 
உணைைப்படுகின்ற ஒருவித உணைரவு சாரநத 
அனு்பவ நிரலயாகும். ொம் உணைரும் 
தூண்டுதரலப ந்பாறுத்து எமது உணைரவு 
நிரலயானது ொளுககு ொள அல்லது 
கணைத்திறகு கணைம் மவறு்படுகின்றது. 
இவவரகயான உணைரவு நிரலயானது 
நவளிப்படுத்தக கூடியதும் நவளிப்படுத்த 
முடியாமலும்  இனனமும் உள்ளன.

இவ உணைரச்சி நிரலயானது மனித 
அனு்பவத் தின சாதாைணை மறறும் 
அசாதாைணை  சிககல் வாயநத நதா்டர்பா்டல் 
மு ர ்ற க ர ்ள யு ம்  ம த ா ற று வி க க 
முரனகின்றது. அநதவரகயில் வாயநமாழி 
மூலமாகமவா அல்லது முக்பாவரன 
மறறும்  நமாத்த உ்டல் இயககஙகள 
ரசரககள  மூலமாகமவா உணைரச்சிகள 
பிைதி்பலிககப்படுகின்றன. உணைரச்சிக்ளானது 
ந த ா ்ட ர ்ப ா ்ட ல்  ந ச ய ன மு ர ்ற யி ன 
முழுரமககு ்பயன்படுகின்ற ஓர கருவியாகும். 

இககருவியிரன விரனத்தி்றனாகவும் 
விர்ளதி்றனாகவும் குறித்த சமூக கலாச்சாை 
பிைதி்பலிபபுககர்ளயும் மறறும் உரிய 
சட்டதிட்டஙகளுககரமவாகவும் தமது 
சநரதப்படுத்தல் ெ்டவடிகரகயிரன மனித 
உணைரலுகளு்டன நதா்டரபு்படுத்தி இககால 
வணிகரகள தமது தநதிமைா்பாயத்ரத 
ெகரதுகின்றனர. இதுமவ தறகாலத்தில் 
எவவரகயான நதா்டரபு சாதனஙகள 
உருபந்பற்றாலும் மனித உணைரவுகர்ள 
அடிப்பர்டயாக ரவத்துகநகாண்ம்ட 
தமது வி்ளம்்பை மறறும் சநரதப்படுத்தல் 
ெ்டவடிகரகயிரன மமறகநகாளகின்றனர.

உ்றவில் நீஙகள எரவநயல்லாம் ெல்லரவ 
எனறு நிரனத்தீரகம்ளா அரவஎல்லாம் 
உஙகளுககு ந்பரிய பிைச்சிரனயாக 
மதானறும்.

அபம்பாது உஙகளுககு அவரகளின 
குர்றகள மடடுமம கண்ணுககு நதரியும். 
ஏன மீண்டும் இநத உ்றவுககுள வநமதமனா 
இரத வி்ட பிரிநமத இருநதிருககலாம் 
என மதானறும். உஙகளுர்டய நவறறி 
உஙகளுககு எனறு ஒரு இலகரக 
உருவாககிஅரத மொககி ்பயணைம் 
நசயயுஙகள. உஙகர்ள மவண்்டாம் எனறு 
நசானன ஒருவருககாக இவவ்ளவு காலமும் 
எவவ்ளமவா நசயதிருபபீரகள. அரத இனறு 
உஙகளுககாக உஙகள முனமனற்றத்திறகாக 
நசயயுஙகள. நீஙகள நவறறிகைமான ஒரு 
வாழ்கரகரய வாழ்வது தான உஙகர்ள 
மவண்்டாம் எனறு பிரிநது நசன்றவருககு 
நீஙகள நகாடுககும் சி்றநத ்பதில்.

உஙகள எதிர்பாலின ெண்்பரகள அதாவது 
ஆண்கள ந்பண் ெண்்பரகளி்டமும் ந்பண்கள 
ஆண் ெண்்பரகளி்டமும் உஙகள மனம்விடடு 
ம்பசுஙகள. அதுஅதிகம் மனஅரமதிரய 
தரும். ெம்முர்டய வாழ்கரகரய ொம் தான 
வாழ மவண்டும். தகுதியற்ற ஒருவருககாக 
இநத அழகான வாழ்கரகரய ்பாதியில் 
முடித்துக நகாள்ளாதீரகள. உலகத்தில் 
நீஙகள ரகநகாடுத்து தூககி வி்ட மவண்டிய 
இயலாத மககள ்பலர உஙகர்ள சுறறி 
இருககி்றாரகள. உஙகள நவறறியின மூலம் 
அவரகள வாழ்கரகரயயும் உயரத்துஙகள.

அரத்தமுள்ள ஒரு வாழ்கரகரய வாழுஙகள.

இநத நசயற்பாடு நவளிப்பர்டயான 
ொ்டாளுமன்றம் மறறும் ்பலமான 
ஜ ன ெ ா ய க ம்  ஆ கி ய வ ற ர ்ற 
மொககிய முககியமான ஒரு அடி என 
டிைானஸ்்பைனஸி இண்்டரொஷனல் 
கூறியுள்ளது.

்பல்மவறு அைசியல் கடசிகர்ளச் 
மசரநத 5 ொ்டாளுமன்ற உறுபபினரகள 
முதல் த்டரவயாக இப்படிச் நசயதரம 
இலஙரக அைசியல் வைலாறறில் ஒரு 
முககிய நிகழ்ச்சி எனறும் அநத அரமபபு 
கூறியுள்ளது. இநத 5 ொ்டாளுமன்ற 
உறுபபினரகளு்டன மாத்திைம் இநத 
ஏற்பாடு முடிநதும்பாகுமானால் இநத 
முயறசி ஒரு மதால்வியாகக கருதப்படும் 
எனறு ொ்டாளுமன்ற உறுபபினர விதுை 
விககிைமொயகக நதரிவித்துள்ளார. மககள 
தமது ொ்டாளுமன்ற உறுபபினரகர்ள, 
அவரக்ளது நசாத்துககர்ள பிைக்டனம் 
நசயயுமாறு மகாை மவண்டும் எனறும் 
அவர மகடடுள்ளார.

நசயதனர.

இநத மாடுகள இ்றப்பதறகு ்பல்மவறு 
காைணைஙகள இருப்பதாக தமககு 
நதரிய வநதுள்ளதாக மட்டகக்ளபபு 
மாவட்ட கால்ெர்ட உற்பத்தி, சுகாதாை 
திரணைகக்ளத்தின பிைதிப ்பணிப்பா்ளர 
திருமதி உதயைாணி குமகநதிைன 
நதரிவித்துள்ளார.

மாடுகளுககு ம்பாதிய மொய எதிரபபுச் 
சகதி இல்லாரமமய ந்பரும் காைணைமாக 
இருப்பதாகக கூறும் அவர, சில 
இ்டஙகளில் ம்பாதிய உணைவு அவறறுககு 
வழஙகப்ப்டவில்ரல எனறும் சில புழுககள 
அவறறுககு நதாறறியிருப்பதாகவும் 
குறிபபிடுகி்றார.

ஆனால், 5000 இறகும் அதிகமான மாடுகள 
இ்றநதும்பாயுள்ளதாக விவசாயிகள 
கூறுகின்ற ம்பாதிலும் தம்மி்டம் ்பதிநத 
விவசாயிகளின 242 மாடுகம்ள இ்றநததாக 
்பதிவாகியுள்ளதாக திருமதி குமகநதிைன 
கூறுகி்றார. ்பலர தம்மி்டம் மாடு வ்ளரபபு 
குறித்து ்பதியாத காைணைத்தால் தம்மால் 
உண்ரமயான எண்ணிகரகரய 
கணைககிடுவது சிைமமாக இருப்பதாகவும் 
அவர கூறினார.

இருநதம்பாதிலும் தாம் அவறறுககு 
மருநதுகர்ள வழஙக ஆைம்பித்துள்ளதாகக 
கூறும் திருமதி குமகநதிைன, நிலரம 
த ற ம ்ப ா து  மு ன ம ன ற ்ற ம ர ்ட ந து 
வருவதாகக குறிபபிட்டார.
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