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“பி.ப 4 மணி. கண்டி 
பிரதானிகள், திசாவ, அதிகாரி... 

மட்டு மாவட்்ட விவசாய 
பபாறியியற் கூட்டுறவுச்... மட்்டககளப்பு மாவட்்டத்தில் உள்ள 

படுவானகரரப்பிரததசத்து...

Ez÷u\  PÀ•øÚ ÁhUS (uªÌ) ¤µ÷u\ ö\¯»P¨ ¤›Âß 
E¸ÁõUPzvÀ GßÚ uÁÖ?    Hß C¢u CÊzui¨¦?

CøÍbºPÒ «x Â÷\h 

Avµi¨£øh°Úº uõUSuÀ; 

©Q¢u& ø©zv› ÷©õu»õÀ áÚõv£v 
÷uºu¼À ‰ßÖ ¤µuõÚ ÷Ám£õÍºPÒ

øÁzv¯\õø»°À AÝ©vUP¨£mh 

CøÍbÝUS 14 |õÒ ÂÍUP ©Ô¯À !

வித ச்ட அதிரடிப் பர்டயினரின 
தாககுதலுககு உள்ளாகி மட்்டககளப்பு 
தபாதனா ரவத்தியசாரையில் சிகிச்ரசப் 
பபற்று வநத இரளஞர் ஒருவர் 14 நாள் 
விளகக மறியலில் ரவககப்பட்டுள்ளார்.

க்டநத திஙகட்கிழரம (11) காரை 
மட்்டககளப்பு கரடியனாறு  பகுதிககு 
பசனற விதசத்ட அதிரடி பர்டயினர்   
அநதப்பகுதியில் நினற இரளஞர் 
ஒருவரர மரம் பவட்டியதாக கூறி 
சரமாரியாக தாககியுள்ளனர்.

 தாககுதலில் படுகாயமர்டநது,  
மயக கமுற்ற இர ளஞர் வித ச்ட 
அதிரடிப்பர்டயினரால் ஏறாவூர் தள 

--- நி.அமிர்தஸன ---
ஜனாதிபதி ரமத்திரிபாை சிறிதசன, 
எதிர்ககட்சித் தரைவர் மகிநத ராஜபகச 
ஆகிய இருவருககிர்டதயயும் கருத்து 
முரண்பாடுகள் அதிகரித்துள்ளதால் 
எதிர்வரும் ஜனாதிபதித் ததர்தலில் 
ஸ்ரீைஙகா சுதநதிரக கட்சியின ஜனாதிபதி 

பசஙகதிதரான த. தகாபாைகிருஸ்ணன ---

கிழககு இைஙரக அரபுக கல்லூரியின 
9 வது பட்்டமளிப்பு விழா அண்ரமயில் 
அட்்டாரளச்தசரனயில் நர்டபபற்ற 
பினனர் பசய்தியாளர்களின தகள்விககுப் 
பதிைளிககும் தபாது, 

" கல்முரன உபபிரததச பசயைகத்ரத 
நிைத்பதா்டர்பற்ற ரீதியில் பிரததச 
பசயைகமாகத் தரமுயர்த்தாமல், இரு 
சமூகமும் ஏற்றுகபகாள்ளககூடிய 
வரகயில் எல்ரை மீள்நிர்்ணயம் 

ரவத்தியசாரையில் அனுமதிககப்பட்டு 
பினனர் தமைதிக சிகிச்ரசககாக 
மட்்டககளப்பு தபாதனா ரவத்திய 

பசய்யப்பட்்ட பினனர் 
நி ை த் ப த ா ்ட ர் பு 
அடிப்பர்டயில் மாத்திரதம 
தரமுயர்த்த  தவண்டும்" 
எனறு ஸ்ரீைஙகா முஸலீம் 
காஙகிரஸ தரைவரும் 
அரமச்சருமான ரவூப் 
ஹககீம் பதரிவித்ததாக 
திஙகட்கிழரம, மார்ச் 11, 2019 
வீரதகசரியில் (பககம் 02) 
பசய்தி பவளியாகியுள்ளது. 

இச் பசய்திரய முழுரமயாக படித்ததபாது 
அதன உள்ள்டககம் அம்பாரற மாவட்்ட 
தமிழர்கரளப் பபாறுத்தவரர குறிப்பாக 
கல்முரன பிரததச தமிழர்கரளப் 
பபாறுத்தவரர "இனிப்பு த்டவிய 
பாகற்காய்" ஆகும். 

உண்ரமயில்  இநத வி்டயத்தில் 
நிைத்பதா்டர்பினரம எனற பிரச்சரனதயா 
அல்ைது எல்ரை மீள் நிர்்ணயம் எனற 
சிககதைா இல்ரை.

உத்ததச கல்முரன வ்டககு (தமிழ்) பிரததச 

பசயைகப்பிரிவின நிைத்பதா்டர்தபாடு 
கூடிய வரரயறுககப்பபற்ற பதளிவான 
எல்ரைகள் வருமாறு 
வ்டககு : மட்்டககளப்பு மாவட்்டத்தின 
பதற்கு எல்ரை (பபரியநீைாவர்ணக 
கிராமம்)

பதற்கு : கல்முரனத் தரரவப்பிள்ரளயார் 
தகாவில் வீதி
கிழககு: வஙகாள விரிகு்டாக க்டல் 
தமற்கு : கிட்்டஙகி வாவி

தமற்கூறப்பபற்றவாறு எல்ரைகள் 
வரரயறுககப்பபற்ற நிைப்பரப்புககுள் 
கல்முரன, பாண்டிருப்பு, ம்ணற்தசரன, 
நற்பிட்டிமுரன, தசரனககுடியிருப்பு, 
கிட்்டஙகி, மருதமுரன, பபரியநீைாவர்ண 
ஆகிய கிராமஙகள் உள்ள்டஙகுகினறன. 

அப்படியாயின இதில் நிைத்பதா்டர்பினரம, 
எல்ரைகள் மீள் நிர்்ணயம் எனற 

தவட்பாளராக 
ரமத்திரிபாை 
சி றி த ச ன 
த னி த் து ப் 
தபாட்டியிடும் 
ச ா த் தி ய ம் 
உ ள் ள த ா க 
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பபண்களும் ஆண்களுககு நிகராக 
அரனத்திலும் பஙகளிப்பு பசய்தல் 
அவசியம் எனும் கருப்பபாருளில் 
இனறு Future Mind சமூக தமம்பாட்டு 
அரமப்பினால் காரை 7.30 மணியளவில்  
மட் / வாரழச்தசரன இநதுக கல்லூரியில் 
துளிர் பசயற்பாட்டின முதைாவது 
நிகழ்வாக மரககனறுகள் நடும் நிகழ்வு 
ஆரம்பித்து ரவககப்பட்்டது.

இ தி ல்  த க ா ற ர ள ப் ப ற் று 
பிரததச சரப தவிசாளர் தசாபா 
பஜயரஞ்சித், கல்லூரியின முதல்வர், 
ஆசிரியர்கள், சுற்றா்டல் பர்டயணி, 
பபாறுப்பாசிரியர்கள்,  தபாககுவரத்து 
பபாலீஸ ஆகிதயார் கைநது சிறப்பித்தனர். 
இதன தபாது தவிசாளர் மற்றும் 
அதிபரினால் பபண்கள் சம்பநதமான 
கருத்துககள் முனரவககப்பட்்டது. இதன 
அடுத்த நிகழ்வு காரை 8.30 மணியளவில் 
கிரான மத்திய கல்லூரியில் மர நடுரக 
ஆரம்பமானது. இந நிகழ்வில் கல்லூரி 
முதல்வர், வாரழச்தசரன கிரள HNB 
ASSURANCE முகாரமயாளர் மற்றும் 
ஊழியர்கள், பா்டசாரை ஆசிரியர்கள் 
மா்ணவர்கள் ஆகிதயார் பஙகு பற்றினர்.

அதரனத் பதா்டர்நது தகாறரளப்பற்று 
தமிழ்ச் சஙகத்தின ஏற்பாட்டினால் 
வாரழச்தசரன பபண் வர்த்தகர்கரள 
பகௌரவிககும் முகமாக அவர்களுககான 
கு ர ்ட க ளு ம் ,  கூ ர ்ட க ளு ம் 
பகாடுககப்பட்்டது. இதன தபாது சரப 
தவிசாளர் மற்றும் வர்த்தகர்கள் கைநது 
பகாண்்டனர்

அதிபர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தமது சம்பள 
முரண்பாட்ர்ட நீகககதகாரி புதனகிழரம 
(13) மட்்டககளப்பின பை இ்டஙகளில்  
கவனயீர்ப்பு தபாராட்்டத்தில் ஈடுபட்்டனர்.

ஆசிரியர்கள் கறுப்பு பட்டி அணிநது 
தபாராட்்டத்தில் ஈடுபட்்டனர். க்டநத 
20 வரு்டஙகளுககு தமல் நிைவும் 
ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் தசரவ 
சம்பள முரண்பாட்ர்ட தீர்ப்பது 
பதா்டர்பில் அரசாஙகம் இழுத்தடிப்புச் 
பசய்வதாகககூறி அதற்பகதிராக 
தபாராட்்டம் தமற்பகாள்ளப்பட்்டது. மூனறு 
மாத நிலுரவப்ப்ணம் உள்ளிட்்ட தமலும் 
ஆறு தகாரிகரககரள அடிப்பர்டயாகக 
ப க ாண் டு  இ ந த ப்  த ப ா ர ா ட் ்ட ம் 
முனபனடுககப்பட்்டது.

ஆரரயம்பதி இராமகிருஷ்ண மிஷன 
ம க ா வி த் தி ய ா ை ய  ஆ சி ரி ய ர் க ள் 
தபாராட்்டத்தில் ஈடுபடுவரத ப்டத்தில் 
கா்ணைாம்.

(கதிரவன, திருதகா்ணமரை)
ரகயளிககப்பட்டு, க்டத்தப்பட்டு கா்ணாமல் 
ஆககப்பட்த்டாரின  பபற்தறார்களால் 
திருதகா்ணமரையில் சனிககிழரம 
2019.03.09 காரை ரகபயழுத்து தசகரிப்பும் 
கண்்ட்ண ஊர்வைமும் ந்டத்தப்பட்்டது.

இதில் மட்்டககளப்பு, வவுனியா. 
கிளிபநாச்சி யாழ்ப்பா்ணம் மாவட்்ட 
பபற்தறார்களும் உறவினர்களும் கைநது 
பகாண்்டர். காரை 10.30 மணிககு கிழககு 
மாகா்ண ஆளுநர் அலுவைகத்தின 
முனனால் ரகபயழுத்து தசகரிப்பு இ்டம் 
பபற்றது. அதரனத் பதா்டர்நது மதியம் 
1.00 மணிககு முற்றபவளி ரமதானத்தில் 
இருநது  பத்திரகாளி அம்பாள் ஆையம் 
வரர கண்்டன ஊர்வைம் ந்டத்தப்பட்டு, 
அஙகு பிராத்தரனயும் இ்டம்பபற்றது. 
ஐதராப்பிய ஒனறியம், அபமரிககா 
இவ்வி்டயத்தில் தரையி்ட தவண்டும் 
எனற தகாரிகரகயும் முனரவககப்பட்்டது. 

மட்்டககளப்பு – பசஙகைடி பதுரள வீதியில் 
காயனகு்டா குளத்தில் மூழ்கி பா்டசாரை 
மா்ணவபனாருவன உயிரிழநதுள்ளதாக 
கரடியனாறு பபாலிஸார் பதரிவித்தனர்

க்டநத பசவ்வாய்கிழரம (12) மாரை 
இ்டம்பபற்ற இச்சம்பவத்தில் காயனகு்டா 
கண்்ணகி வித்தியாையத்தில் கல்வி 
பயிலும் பஜயராசா ஜனார்தனன எனற 
மா்ணவதன உயிரிழநதுள்ளார்.  தனது 
சதகாதரியு்டன குளத்தில் நீரா்டச் பசனற 
அவர், குளத்தின ஆழத்திற்கு நீ்டா்டச் 
பசனறதவரள மூழ்கியுள்ளார். அவர்  
மூழ்குவரத அவதானித்த சதகாதரி 
அழுததபாது அயைவர்கள் வநது குறித்த 
மா்ணவரன மீட்்ட தபாதும் அவர் 
உயிரிழநது கா்ணப்பட்டுள்ளார்.

காயனகு்டா பகுதியில் நீர்த் தட்டுப்பாடு 
கார்ணமாக அப்பிரததசத்தில் வாழும் 
சுமார் 250 குடும்பஙகள் குடிநீரினறி 
பபரும் அபசௌகரியஙகரள எதிர் 
தநாககுகினறன.

குடிநீருககாக இரண்டு குழாய் கி்ணறுகள் 
மாத்திரதம அஙகு அரமககப்பட்டுள்ள. 
கு ழி ப் ப த ற் க ாக  கு ளத் தி ர ன த ய 
ப ய ன ப டு த் தி  வ ரு கி ன ற ர ம 
குறிப்பி்டத்தககது.

ம ட் ்ட க க ள ப் பு  
சிரறச்சாரையில் 
ரகதியாக உள்ள 
க ்ண வ ரு க கு 
ச ா ப் ப ா ட் டி ற் கு ள்  
பபாரித்த மீனின 

உள்தள 210 மில்லிககிராம் பஹதராயின 
தபாரதப் பபாருரள ரவத்து பகாடுகக 
முயனற மரனவிரய சிரறச்சாரை 
உத்திதயாகத்தர்கள் புதனகிழரம ரகது 
பசய்ததாக மட்டு தரைரமயக பபாலிசார் 
பதரிவித்தனர்.

பிரித்தானியாரவ தளமாகக பகாண்டு பசயற்படும் தமிழர் 
தகவல் நடுவத்தின இயககுனரும் இர்ணப்பாளருமான 
ரவரமுத்து வரதகுமார் தனது 70வது வயதில் ைண்்டனில் 
காைமானார்.

1980 கள் முதல் தமிழர் ஆவ்ணப்படுத்தலில் முழுமூச்சாக 
இயஙகியவர் இவர். பைதரப்பினரு்டனும் இர்ணநது, 
தமிழர் நைன தநாககிய முனபனடுப்புககரள காத்திரமாக 
ஆனால், மிக அரமதியாக பசய்துவநதவர் வரதகுமார்.

அனனாருககு "அரஙகம்" தனது அஞ்சலிகரள 
பதரிவிககிறது.
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அககரரப்பற்று ஆைம்குளம் பகுதிரயச் 
தசர்நத ஒருவர் தபாரதப் பபாருளு்டன 
அண்ரமயில் ரகது பசய்யப்பட்டு, 
மட்்டக களப்பு சிரறச்சாரையில் 
அர்டககப்பட்டுள்ளார். இநத நிரையில் 
குறித்த நபரின மரனவி க்ணவரன 
பார்ப்பதற்காக சம்பவ தினமான  
புதனகிழரம பகல் 12 மணியளவில் 
சிரறச்சாரைககு சாப்பாட்டு்டன 
பசனறிருநதார் 

சிரறச்சாரை அதிகாரிகள் அநதச் 
சாப்பாட்டுப் பபாதிரயச் தசாதரன 
பசய்ததபாது அதில் பபாரித்த மீனின 
கு்டல் பகுதியில் சூட்சமமான முரறயில் 
210 மில்லிககிராம் ஹதராயின தபாரதப் 
பபாருரள மரறத்து எடுத்துவநதுள்ளரத 
கண்டுபிடித்தனர்.

ச ா ர ை யி ல்  அ னு ம தி க க ப் ப ட் டு, 
விதச்ட அதிரடிப்பர்டயினரின தீவிர 
கண்காணிப்பில் சிகிச்ரச பபற்று 
வநதுள்ளார்.

வி த ச ்ட  அ தி ர டி  ப ர ்ட யி ன ரி ன 
தாககுதலுககு உள்ளான இரளஞர் 
கரடியனாறு பகுதிரய தசர்நத மனனன 
கஜநதன 27  என பதரியவநதுள்ளது்டன 
அவர் மீது விதச்ட அதிரடிப்பர்டயினர் 
வனப் பரிபாைன சரபயின ஊ்டாக மரம் 
பவட்டிய குற்றச்சாட்டில் வழககு தாககல் 
பசய்துள்ளனர்.

தற்தபாது குறித்த இரளஞரர  நீதிமனறில் 
அஜர்படுத்தி 14 நாள் விளககமறியலில் 
அவர் ரவககப்பட்டுள்ளார்.

இது குறித்து தமலும் பதரியவருவதாவது

க்டநத திஙகட்கிழரம (11) காரை 9.00 
மணியளவில் ம்டககளப்பு கரடிய்ணாறு 
பகுதிககு பசனற விதசத்ட அதிரடி 
பர்டயினர் அநதப்பகுதியில் நினற 
இரளஞர் ஒருவர் மீது மரம் பவட்டியதாக 
கூறி சரமாரியாக தாககியுள்ளனர். 

குறித்த தாககுதலில் படுகாயமர்டநத 
நபரர உ்டனடியாக இழுப்பிடிச்தசரன 
வன பரிபாைனசரபககு விதச்ட அதிரடி 
பர்டயினர் பகாண்டு பசனறுள்ளனர். 
தாககுதலுககுள்ளாகியுள்ள நபரின 
உ்டல் நிரை ஆபத்தன நிரையில் 
இருநதரமயினால் குறித்த இரளஞரர 
பபாறுப்தபற்க வனப் பரிபாைனசரப 
அதிகாரிகள் மறுத்துள்ளனர்.

தாஙகள் முரறப்பாடு பதிவு பசய்ததாக 
அவர்கள் தமலும் பதரிவித்தனர். 
இதததவரள தாககுதலுககு உள்ளாகிய 
இரளஞரின வீட்டிற்கு பசனற விதச்ட 
அதிரடிப்பர்டயின உயர் அதிகாரிகள் 
இரளஞரின உறவினர்களி்டம் தஙகளது 
தவரற ஏற்றுகபகாண்டு மனனிப்பு 
தகாரியதாக இரளஞரின உறவினர்கள் 
அரஙகத்தி்டம் பதரிவித்தனர்.

பினனர் வனபரிபாைன சரபயின 
வாகனத்தில் படுகாயமர்டநத இரளஞரர 
ஏற்றிய விதச்ட அதிரடி பர்டயினர்  ஏறாவூர் 
தள ரவத்தியசாரைககு பகாண்டு 
பசனற தபாது அவரது உ்டல்நிரை 
தமாசமாக இருநததனால் அஙகிருநது 
தமைதிக சிகிச்ரசககா மட்்டககளப்பு 
தபாதனா ரவத்தியசாரைககு பகாண்டு 
பசனறுள்ளனர்.  அஙகு படுகாயமர்டநத 
இரளஞ னுககு வித ச்ட அதிரடி 
பர்டயினரின விதச்ட கண்காணிப்பின 
கீழ் சிகிச்ரச அளிககப்பட்டுள்ளது. 
அப்தபாது தாககுதலுககு உள்ளாகிககிய 
இ ர ள ஞ ர ர  ப ா ர் ர வ யி ்ட 
உறவினர்களுககு  அனுமதி வழஙக 
விதச்ட அதிரடிப் பர்ட அதிகாரிகள் 
மறுத்துள்ளனர். சட்்டவிதராதமாக மரம் 
பவட்டியதாக குற்றம் சாட்்டப்பட்்ட  
இரளஞரர ரகது பசய்து, சட்்டத்தின 
முன நிறுத்தி தண்்டரன வழஙகாது 
அவர் மீது சரமாரியாக  தாககியதாக 
அப்பகுதி மககள் குற்றஞ்சாட்டுகினறனர். 
இதனால் அப்பகுதியில் பதற்ற நிரையும் 
உருவானது.

விதச்ட அதிரடிப்பர்டயினர் குறித்த 
இரளஞரர தீவிரவாதிரயப்தபால் 
சப்பாத்துககாைால் உரதத்து சித்திரவரத 
பசய்த தாகவும் இதனால் அவர் 
மயககமர்டநத நிரையில் விதச்ட 
அதிரடிப்பர்டயினரால் வாகனத்தில் 
ஏற்றி பகாண்டு பசல்ைப்பட்்டதாக 
காயமர்டநத இரளஞரின உறவினர்கள் 
பதரிவித்துள்ளனர்.

இ த த தநரம் குறித் த சம்பவம் 
சம்பநதமாக கரடியனாறு பபாலீஸில் 
முரறப்பாடு பசய்யச் பசனறதபாது 
வி த ச ்ட  அ தி ர டி ப் ப ர ்ட யி னரு க கு 
எதிராக தஙகளால் முரறப்பாடு 
பதிவுபசய்ய முடியாது என கரடியனாறு 
பபாலீசார் பதரிவித்ததாகவும் பினனர்  
மனித வுரிரம ஆர்ணககுழுவில் 
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 ஒவ்பவாரு உள்ளூராட்சி மனறஙகளிலும் 
பபாதுமககளின குரறகரள அறிவதற்காக 
'பபாதுமககள் குரறதகள் பபாறிமுரற' 
எனும் பபயரில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
உஙகளுர்டய உள்ளுராட்சி மனறமானது 
மாநகர சரபயாக அல்ைது நகரசரபயாக 

அல்ைது பிரததச சரபயாக இருககைாம். 
எதுவாயினும் அஙதக அதன அலுவைக 
முகப்பில் ஒரு பபாதுமககள் பதா்டர்பா்டல் 
உத்திதயாகத்தர் வீற்றிருப்பார். அவரது பணி 
பபாதுமககளின முரறப்பாடுகரள பபற்று 
அதற்கான தீர்வுகள் காண்பதாகும்.

            உஙகளது கிராமத்தில் உள்ளுராட்சி 
ம ன ற ம்  வ ழ ங கு கி ற  த ச ர வ க ள் 
பதா்டர்பாக ஒரு தவண்டுதகாள் அல்ைது 
ஆதைாசரன அல்ைது முரறப்பாடு 
உஙகளி்டம் இருககைாம். அதரன நீஙகள் 
உ்டனுககு்டன பதரிவிகக வாய்ப்பு 
வழஙகப்படுகினறது. அதரன நிவர்த்தி 
பசய்வதற்காகவும், அரவ பதா்டர்பான 
தமைதிக முனதனற்றத்திற்காகவும் இநதப் 
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அனபழகன குரூஸ (JP) M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG.
சனசமூக அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர்

சிககல்கள் எழத்ததரவயில்ரை. ஆனால் 
அரமச்சர் ஏன அவ்வாறு கூறியுள்ளார் 
எனபரத ரவத்துப் பார்ககும் தபாது 1989ம் 
ஆண்டிலிருநது தமிழர்கள் விடுத்துவரும் 
இகதகாரிகரகயின நிரறதவற்றத்ரத 
தமலும் இழுத்தடிப்பதற்கான அல்ைது 
இக தகாரிகரகரயத் தமிழர்களுககுப் 
பாராபட்சமான முரறயிதை நிரறதவற்றி 
ரவப்பதற்கான தநதிதராபாயதமா என 
சிநதிகக தவண்டியுள்ளது. 

முனபு நிர்வாக அைகுகளாக இருநத 
பிரிவுக காரியாதிகாரி முரறரம (D.R.O'S 
Division) ககுப் பதிைாக உதவி அரசாஙக 
அதிபர் பிரிவுகள் ஏற்படுத்தப்பபற்றதபாது 
முழுக கல்முரனத் ததர்தல் பதாகுதியும் 
" கரவாகுப்பற்று உதவி அரசாஙக அதிபர் 
பிரிவு" எனும் ஒற்ரற நிர்வாக அைகாக 
உருவாககப்பபற்று இநத ஒற்ரற 
நிர்வாக அைகுககுள் சாய்நதமருது, 
கல்முரனககுடி, கல்முரன, பாண்டிருப்பு, 
ம ்ண ற் த ச ர ன,  ந ற் பி ட் டி மு ர ன,  
த ச ர னக கு டி யி ரு ப் பு ,  கி ட் ்ட ங கி , 
மருதமுரன, பபரியநீைாவர்ண ஆகிய 
கிராமஙகள் அ்டஙகியிருநதன. 

கல்முரனத் தமிழர்கரள பபாறுத்த 
வரர இநத ஒற்ரற உதவி அரசாஙக 
அதிபர் பிரிவு ஏற்படுத்தப்பபற்ற 
காைத்திலிருநதத இதரன கல்முரனத் 
தரரவப்பிள்ரளயார் தகாவில் வீதிரயப் 
பிரிககும் எல்ரையாக பகாண்டு 
இரண்டு நிர்வாக அைகுகளாக (உதவி 
அரசாஙக அதிபர் பிரிவுகளாகப்) 
பிரித்து கல்முரனககுடி மற்றும் 
சாய்நதமருது கிராமஙகரள உள்ள்டககிய 
பதற்குப்பகுதிரய கரவாகு பதற்கு 
அல்ைது கல்முரனத் பதற்கு எனும் 
பபயரில்  முஸலீம் பபரும்பானரம 
நிர்வாக அைகாகவும் (100% முஸலீம்) 
கல்முரன, பாண்டிருப்பு, ம்ணற்தசரன, 
நற்பிட்டிமுரன, தசரனககுடியிருப்பு, 
கி ட் ்ட ங கி ,  ம ரு த மு ர ன , 

பபரியநீைாவர்ண கிராமஙகரள 
உள்ள்டககிய வ்டபகுதிரய கரவாகு 
வ்டககு அல்ைது கல்முரன    வ்டககு 
எனும் பபயரில் தமிழ் பபரும்பானரம 
அைகாகவும் (தமிழர்கள், முஸலீம்கள், 
சி ங க ள வ ர் க ள்  உ ள் ள ்ட க கி ய து ) 
ஆ க கி த் த ரு ம் ப டி  அ வ் வ ப் த ப ா து 
ஆட்சியிலிருநத அரசாஙகஙகளி்டமும் 
அரசாஙக உயர் அதிகாரிகளி்டமும் 
தமிழர்தம் அரசியல் தரைரமயான தமிழர் 
விடுதரைககூட்்டணியி்டமும் (தற்தபாது 
தமிழரசு கட்சியின தரைரமயிைான 
தமிழ் ததசிய கூட்்டரமப்பு) தகாரிகரக 
விடுத்துள்ளனர். உதவி அரசாஙக அதிபர் 
பிரிவுகள் பினனர் பிரததச பசயைகப் 
பிரிவுகளாக தரமுயர்த்தபபற்றன அல்ைது 
பபயர் மாற்றப்பபற்றன. 

இது வி்டயமாக முனனாள்   உள்ளுர் 
பாதுகாப்பு அரமச்சர் ரஞ்சன  விஜயரட்்ண, 
முனனால் பபாதுநிர்வாக உள்நாட்டு 
அலுவல்கள் அரமச்சர் அமரர் . தக. ்டபிள்யூ. 
ததவநாயகம் , பபாத்துவில் பதாகுதியின 
முனனால் பாராளுமனற உறுப்பினர் 
திருமதி.ரஙகநாயகி பத்மநாதன ஆகிதயார் 
எடுத்துகபகாண்்ட பபரும் முயற்சியின 
விரளவாக 12.04.1989 தனியான தமிழ் 
பபரும்பானரம உதவி அரசாஙகப் பிரிவு 
உப அலுவைகமாகத் திறககப்பபற்றும் 
பினனர் 28.07.1993  ல் அரமச்சரரவ 
தீர்மானத்தினபடி நா்டளாவிய ரீதியில் 
பிரததச பசயைகஙகளாக தரமுயர்த்தப்பபற்ற 
28 உப அலுவைகஙகளுள் கல்முரனத் தமிழ் 
பிரிவும் அதாவது கல்முரன வ்டககு (தமிழ்)
உள்ள்டககப்பட்்டது.  

ஆ ன ா ல்  ந ா ்ட ள ா வி ய  ரீ தி யி ல் 
தரமுயர்த்தப்பபற்ற 28 உப அலுவைகஙகளுள் 
கல்முரன தமிழ் பிரிவு தவிர்நத 
ஏரனய 27 உப அலுவைகஙகளும்   
நிரறதவற்றப்பபற்ற சமகாைத்தில் 
கல்முரன பிரததசத்ரத தசர்நத முஸலீம் 
அரசியல்வாதிகளினால் குறிப்பாக முஸலீம் 
காஙகிரஸ முனனால் தரைவர் அமரர். எம். 
எச் . எம் அஸரப் அவர்களின அரசியல் 
தரையீடு கார்ணமாக கல்முரன தமிழ் 
பிரிவு நிரறதவற்றப்பபறாமல் பினனர் 
வநத முஸலீம் அரசியல்வாதிகளின 
விருப்பமினரம கார்ணமாக இனறு வரர உப 
அலுவைகமாகதவ பவறுமதன கல்முரன 

வ்டககு (தமிழ்) பிரததச பசயைகம் எனும் 
பபயர்ப்பைரக மட்டும் மாட்டிக பகாண்டு 
இயஙகி வருகினறது. 
 க்டநத முப்பது வரு்ட காைமாகக 
கல்முரனத் தமிழ்ப்பிரிவு வி்டயம் 
கி்டப்பில் தபா்டப்பட்்ட சமகாைத்தில், 
முஸலிம் பபரும்பானரம சம்மாநதுரற 
உதவி அரசாஙக அதிபர் பிரிவிலிருநது 
பிரித்பதடுககப் பபற்று புதிதாகத் தனியான 
இனனுபமாரு முஸலிம் பபரும்பானரம 
இறககாமம் பிரிவும்,  அதததபால் கரவாகு 
(கல்முரன ) உதவி அரசாஙக அதிபர் 
பிரிவிலிருநது பிரித்பதடுககப்மபட்டு 
புதிதாக தனியான இனனுபமாரு முஸலிம் 
பபரும்பானரம சாய்நதமருதுப் பிரிவும் 
இப்பிரததச முஸலிம் அரசியல்வாதிகளின 
முயற்சியாலும் பசல்வாககினாலும் 
ஏற்படுத்தப்பட்்டன. இரவ அவர்களது ததரவ. 
இரதக குரறகூறத் ததரவயில்ரை.
 இ ர வ  த த ர வ  க ரு தி யு ம் 
மககளின அபிைாரஷ கருதியும் மககளின 
த க ா ரி க ர க யி ன  அ டி ப் ப ர ்ட யி லு ம் 
ஏற்படுத்தப்பட்டிருககும் தபாது கல்முரனப் 
பிரததசத் தமிழர்களின நியாயமான 
தகாரிகரகயான கல்முரனத் தமிழ்ப்பிரிரவ 
தனியான தமிழ்ப் பபரும்பானரமப் பிரததச 
பசயைகமாகத் தரமுயர்த்தத் தர்ட ஏன? 
நியாயமான இகதகாரிகரகககு இப்தபாது 
வயது 30 ஆகிறது.
 எனதவ, உத்ததச கல்முரன 
வ்டககு(தமிழ் ) பிரிவின உருவாககம் 
அல்ைது தரமுயர்த்தல் எனபது புதிதாக 
எடுத்த தகாரிகரக அல்ை எனபது்டன 
அரமச்சர் ரவூப் ஹககீம் கூறுவது தபாை 
இதரன நிரறதவற்றி ரவப்பதில் 
நிைத்பதா்டர்பினரமப் பிரச்சிரனதயா 
அல்ைது எல்ரைகள் மீள் நிர்்ணயச் 
ப ச ய ற் ப ா ட் டு ப்  பி ர ச் சி ர ன த ய ா 
எதுவுமில்ரை. இரவ தவண்டுபமனதற  
இழுத்தடிப்பதற்காக அல்ைது கல்முரனத் 
தமிழர்களுககுப் பாதகமான வரகயிதை 
நிரறதவற்றி ரவப்பதற்காகச் பசயற்படும் 
சகதிகளின தநதிதராபாயம் ஆகும். இநத 
வி்டயத்தில் தமிழர் தரப்பு கல்முரனப் 
பிரததசத் தமிழர்கள் மிகவும் விழிப்பாகவும் 
நுட்பமாகவும் பசயைாற்ற தவண்டியது 
அவசியம்.
 தமலும், முஸலிம் பபரும்பானரமப் 
பி ர த த ச ப்  பி ரி வு  என ப து  1 0 0% 
முஸலிம்கரளக பகாண்டிருகக தவண்டும் 
எனற விதிதயா ததரவதயா இல்ரை. 
அதததபால் தமிழ்ப் பபரும்பானரம பிரததச 
பசயைகப் பிரிவு எனபது 100% தமிழர்கரளக 
ப க ாண் டி ரு க க  த வ ண் டு ம்  என ற 
விதிதயா ததரவதயா இல்ரை. தற்தபாது 
நர்டமுரறயில் அம்பாரற மாவட்்டத்தில் 
முஸலிம் பபரும்பானரம பபாத்துவில் 
பிரததச பசயைகப் பிரிவின கீழ் வட்டிபவளி, 
குண்டுமடு,  தாமரரக குளம்,  இனஸபபக்டர் 
ஏத்தம், ஊறணி, கனகர் கிராமம்,  தகாமாரி,  
சஙகமனகண்டி தபானற தமிழ்க கிராமஙகள் 
அ்டஙகியுள்ளன.

அதததபால் முஸலிம் பபரும்பானரம 
அட்்டாரளச்தசரனப் பிரததச பசயைகப் 
பிரிவின கீழ் திராய்கதகணி எனும் தமிழ்க 
கிராமம் அ்டஙகியுள்ளது. அதததபால் 

நிநதவூர்ப் பிரததச பசயைகப் பிரிவின கீழ் 
அட்்டப்பள்ளம் எனும் பழநதமிழ்ககிராமம் 
அ்டஙகியுள்ளது.

அதததபால் முஸலிம் பபரும்பானரம 
சம்மாநதுரறப் பிரததச பசயைகப் பிரிவின 
கீழ் வீரமுரன,  மல்வத்ரத,  கரைதி நகர் 
புதுநகர், வளத்தாப்பிட்டி,  மல்லிரகத்தீவு 
தபானற தமிழ்ககிராமஙகள் அ்டஙகியுள்ளன.

மறுதரையாக தமிழ்ப் பபரும்பானரம 
காரரதீவுப் பிரததச பசயைகப்பிரிவின 
கீழ் மாவடிப்பள்ளி எனும் முஸலிம் 
கிராமம் உள்ளது. தமிழ்ப் பபரும்பானரம 
நாவிதனபவளி பிரததச பசயைகப் பிரிவில் 
கணிசமான முஸலிம்களும் வாழ்கிறார்கள். 
அதுமட்டுமல்ை நாவிதனபவளி பிரததச 
பசயைகப் பிரிவு 2001 இல் ஏற்படுத்தப்படும் 
வ ர ர  இ ப் பி ர த த ச ம்  மு ஸ லி ம் 
பபரும்பானரமச் சம்மாநதுரறப் பிரததசப் 
பிரிவின கீதழதான நிர்வகிககப்பட்்டது. 1989 
இலிருநது பார்த்தாலும் க்டநத 30 வரு்டமாக 
முஸலிம் பபரும்பானரமக கரவாகுப் 
பிரததச பசயைகப் பிரிவின ஆளுரகயின 
கீதழதான கல்முரன , பாண்டிருப்பு,  
ம்ணற்தசரன,  நற்பிட்டிமுரன,  தசரனக 
குடியிருப்பு , கிட்்டஙகி , பபரிய நீைாவரன 
வாழ் தமிழர்கள் இருநதனர். ஆனாலும் 
கல்முரனப் பிரததசத் தமிழர்களுகபகன 
தனியானபதாரு தமிழ்ப் பபரும்பானரம 
நிர்வாக அைரக க்டநத 30 வரு்டகாைமாக 
அவர்கள் தகாரி வருகிறார்கள்  எனறால் 
அது அவர்களது சமூக , பபாருளாதார , 
அரசியல் அபிைாரசகரள அடிப்பர்டயாகக 
ப க ாண் ்டத த  என ப ர த  மு ஸ லி ம் 
அரசியல்வாதிகள் உ்ணராவிட்்டாலும் 
கூ்ட முஸலிம் மககள் உ்ணர்நது பகாள்ள 
தவண்டும். எனதவ உத்ததச கல்முரனத் 
தமிழ்ப் பிரிவின கீழ் கல்முரன நகர், 
நற்பிட்டிமுரன, தசரனககுடியிருப்பு 
,  மருதமுரன வாழ் முஸலிம்கள் 
க ணி ச ம ான  அ ளவி ல்  அ ர ம வ து 
தவறற்றதும் தவிர்கக முடியாததுமாகும். 
கரவாகு ( கல்முரன ) பிரததச பசயைகப் 
பிரிவிலிருநது சாய்நதமருது தனியான 
பிரததச பசயைகப் பிரிவாக உருவானது 
நியாயம் எனறால், சம்மாநதுரறப் பிரததச 
பசயைகப் பிரிவிலிருநது இறககாமமும், 
நாவிதனபவளியும் தனியான பிரததச 
பசயைகப் பிரிவுகளாக உருவானது நியாயம் 
எனறால் தற்தபாது நர்டமுரறயிலுள்ள 
கல்முரன பிரததச பசயைகப் பிரிவிலிருநது 
தமற்கூறப்பட்்டவாறு கல்முரனத் தரரவப் 
பிள்ரளயார்  வீதிரயப் பிரிககும் 
எல்ரையாகக பகாண்டு அதன வ்ட 
பகுதி தனியான பிரததச பசயைகப் 
பிரிவாக (கல்முரன வ்டககு தமிழ்ப் பிரிவு 
) உருவாவதும் நியாயம்தாதன. இதில் 
நிைத்பதா்டர்பினரமப் பிரச்சிரனதயா 
எல்ரை மீள் நிர்்ணயச் பசயற்பாட்டுப் 
பிரச்சிரனதயா எழ நியாயமில்ரை.

28.07.1993 அரமச்சரரவத் தீர்மானத்தின 
அமுைாககதம இனறும் தவண்்டப்படுவதாகும்.
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பபாறிமுரற ஒவ்பவாரு உள்ளூராட்சி 
மனறஙகளிலும் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
உதார்ணமாக நீஙகள் பயனபடுத்தும் வீதியில் 
மதகு ஒனறு உர்டநதிருககைாம். அதரன 
நீஙகள் உ்டனடியாகத் பதரிவிகக முடியும். 

            உஙகளுர்டய முரறப்பாடுகரள 
நீஙகள் எழுத்து மூைமாகதவா அல்ைது 
பதாரைதபசி மூைமாகதவா அல்ைது 
தநரடியாகதவா சமர்ப்பிககைாம். அவ்வாறு 
சமர்ப்பிககும் தபாதும் அநத முரறப்பாடுகள் 
பதிவு பசய்யப்பட்டு பபறப்பட்்டதற்கான 
பற்றுச்சீட்டும் வழஙகப்படும். அநத 
முரறப்பாடுகரள வரகப்படுத்தி உரிய 

அதிகாரியி்டம் ரகயளித்து அதரன உரிய 
காைத்தில் தீர்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் 
பசய்யப்படும். 
            ஒரு கிராமத்தில் கா்ணப்படுகினற 
சிை குரறபாடுகரள உள்ளூராட்சி 
மனற உத்திதயாகஸதர்களும் மககள் 
பிரதிநிதிகளும் உ்டனுககு்டன தநரடியாக 
அவதானிகக முடிவதில்ரை. இதரன 
மககள் அறிநது பதரிவிககிறதபாது, அது 
அவர்கள் தசரவயாற்ற இைகுவான 
வழியரமத்துக பகாடுப்பது்டன, தமைதிக 
விரரயத்திரனயும் தவிர்கக முடிகினறது. 
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கல்முரன பிரததச பசயைகத்ரத 
த ர மு ய ர் த் து த ல்  எ னு ம்  வி ்ட ய ம் 
இனறு அரசியல்வாதிகளி்டத் திலும் 
பபாதுமககளி்டத்திலும் தபசுபபாருளாக 
இருககினறது. இவ்வரு்டம் இது ஏன 
மு க கி ய ப் ப டுத் த ப் ப டுகி ன ற து  எ ன 
தநாககுதவாமாக இருநதால் தமிழ்த் 
ததசியக கூட்்டரமப்பு யுத்தம் முடிநது இநத 
10 வரு்டஙகளில் கிழககுத் தமிழர்களின 
மிகச் சிறிய இநதக தகாரிகரகயிரனத் 
தானும் நிரறதவற்றிக பகாடுகக முடியாத 
வககற்ற நிரையிதைதய உள்ளது. 
இதன கார்ணத்தினாலும் க்டநத கிழககு 
மாகா்ண சரபத் ததர்தலில் பவற்றியீட்டி 
அதரன முஸலிம்களுககு எநதவித 
நிபநதரனயுமினறி தாரரவார்த்துக 
ப க ா டு த் த த ன  க ா ர ்ண த் தி ன ா லு ம் 
கூட்்டரமப்புக குறித் த அதிருப்தி 
கணிசமான அளவு அதிகரித்துள்ளது. 
இதரன கர்டசியாக நர்டபபற்ற 
உள்ளூராட்சி சரபகளுககான ததர்தல் 
பவளிப்படுத்தியிருநதது. இநத ததர்தல் 
சரிரவ நிமிர்த்தி இம்முரறயும் தஙகரள 
தகவரமத்துக பகாள்வதற்கான ஒரு 
உத்தியாக கிழகரகச் தசர்நத கூட்்டரமப்பு 
உ று ப் பி ன ர் க ளு ம்  வி சு வ ா சி க ளு ம் 
இவ்வி்டயத்திரன தபசுகினறார்கதள தவிர 
கூட்்டரமப்பின தரைப்பீ்டமான சம்மநததரா 
அல்ைது சுமநதிரதனா எதுவும் தபசவில்ரை.  
மாரவ மாத்திரம் இதரன ஸ்ரீைஙகா முஸலிம் 
காஙகிரசு்டன தபசித் தீர்த்துகபகாள்வதாகக 
கூறியுள்ளார். யார் எனன தபசினாலும் 
தஙகளுர்டய சுயநை அரசியலுககும் 
தமைாதிககவாதத்திற்கும் பஙகம் ஏற்ப்டாமல் 
சம்பநதர், ரணில், ஹககீம் எனும் முககூட்டு 
ப ச ய ற் ப ட் டு க ப க ா ண் டி ரு க கி ன ற து 
இதரனதய க்டநத வரு்டமும் இவ்வரு்டமும் 
ரணிரைக காப்பாற்றியதன மூைம் 
பவளிப்படுத்தியிருககிறார்கள் எனபரத 
தமிழ் மககள் கவனிகக தவண்டும். 

இநத நிரையில் அரசியல்வாதிகளின 
அைஙகார வார்த்ரதகரள ஒதுககித் 
தள்ளிவிட்டு இவ்வி்டயம் பதா்டர்பாக 
தமிழ் மககளும் முஸலீம் மககளும் அநத 
மககளுர்டய சமூக மட்்ட அரமப்புகளும் 
இவ்வி்டயம் பதா்டர்பாக சமூகப்பபாறுப்பு்டன 
சிநதிகக தவண்டியவர்களாக உள்ளனர்.

இைஙரகயின பல்லின சமூக வாழ்கரகககு 
கிழககு மாகா்ணம் சிறநத உதார்ணமாகும். 
இச்சமூகஙகளின உரிரமயிரனயும் 
இருப்ரபயும் அபிவிருத்தியிரனயும் 
அரசியல் அபிைாரசகரளயும் பூர்த்தி 
பசய்யககூடிய அரசியல் நிர்வாக முரறக 
கட்்டரமப்பு எனபது இைஙரகயின 
நீடித்த இன முரண்பாட்டுககான தீர்வின 
வரகமாதிரியாக அரமயைாம். இதுவரர 
காைமும் இ்டம்பபற்ற தபச்சுவார்த்ரதகளில் 
முனரவககப்பட்்ட அரசியல் நிர்வாகக 
க ட் ்ட ர ம ப் பு க க ள்  த க ா ட் ப ா ட் டி ன 
அடிப்பர்டயில் புரிநது பகாள்ளப்பட்்டதும் 
உைகின பிற நாடுகளின அனுபவஙகரள 
அடிப்பர்டயாகக பகாண்டு தமலிருநது 
திணிககப்பட்்டதாக இருகக, கிழககு 
மாகா்ணத்ரத அடிப்பர்டயாகக பகாண்டு 
இநத சமூக அரசியல், பபாருளாதார 
புவியியல் தனரமகதகற்ப மககரளயும் 
அம் மககளுர்டய பிரச்சிரனகரளயும் 
அடிப்பர்டயாகக பகாண்டு அர்டயப்பபறும் 
அரசியல் நிர்வாக கட்்டரமப்பு கீழிருநது 
தமல்தநாககிப் பயணிப்பதாக இருககும். 
இ வ் வ ர க ப் ப ட் ்ட  மு ர ற ய ா ன து 
மககளி்டமிருநது மககளுககானதாக 
அரமயப்பபறும். 

கல்முரன தமிழ் பிரததச பசயைகத்ரத 
த ர மு ய ர் த் து த ல்  எ னு ம்  வி ்ட ய ம் 
தமற்கூறப்பட்்ட அரசியல், நிர்வாக 
முரறக கட்்டரமப்பின பரிதசாதரனக 
களமாக இருககினறது. 30 வரு்டஙகளுககு 
முனபு உருவாககப்பட்்ட 28 உப பிரததச 
பசயைகஙகளில் 27 தரமுயர்த்தப்பட்டு 
பூர்ணமான பிரததச பசயைகஙகளாக 

பசயற்பட்டுக பகாண்டிருகக இது 
மாத்திரதம இனனும் தரமுயர்த்தப்ப்டாமல் 
இருப்பதற்கான அரசியல் முடிச்ரச மககள் 
இனம் கா்ண தவண்டியது அவசியமாகும்.

தமிழ்த் தரைவர்கள் தமிழர்களின 
சுயநிர்்ணய உரிரமயிரன பைனின வகுத்த 
ஜனநாயகத் தனரமயின அடிப்பர்டயில் 
புரிநது பகாண்டு பசயற்பட்்டார்கள் 
எனறு கூறுவதற்கில்ரை. ஏபனனில் 
தாஙகள் கூறிய சுயநிர்்ணயத்திரன 
தஙகளுககுள் பமாழிவழியாக ஒனறாக 
இருககும் முஸலிம்களுககு வழஙக 
மறுத்தததாடு தஙகளின தமைாண்ரமககுள் 
முஸலிம்கரள கட்டுப்படுத்த முரனநததன 
விர ளவுகத ள தமிழ் -  மு ஸ லீம் 
முரண்பாட்டுககான கார்ணம் எனக 
கூறமுடியும்.

உதார்ணமாக 50 : 50  தகட்்ட ஜி.ஜி.
பபானனம்பைம் சிறுபானரமயினருககான 
50 வீதத்தில் முஸலிம்களின சனத்பதாரக 
வீ த த் து கத க ற் ப  அ த ர ன  ப ங கி ்ட 
மறுத்திருநதார். எஸ.தஜ.வி.பசல்வநாயகமும் 
அவர்களுர்டய வாரிசுகளும் தமிழ்தபசும் 
மககள் எனற கருத்தாககத்தினுள் 
முஸலிம்கரளக பகாண்டு வநது தஙகளின 
தமைாண்ரமககான சூட்சுமத்திரன 
ரவத்திருநதார்கள். பிற்பட்்ட காைஙகளில் 
ததானறிய விடுதரை இயககஙகளும் 
மு ஸ லி ம்  ம க க ளி ன  அ ர சி ய ல் 
நிர்வாக கட்்டரமப்புத் பதா்டர்பாக 
பதளிவற்றவர்களாகதவ இருநதனர். 
இநதத் பதளிவினரமரய சரியாகப் புரிநது 
பகாண்்ட சிஙகள அரசு முஸலீம்களுககும் 
த மி ழ ர் க ளு க கு ம்  மு ர ண் ப ா ட் ர ்ட 
ஏற்படுத்துவதில் பவற்றி கண்்டது.

இநத வரைாற்று அனுபவம் முஸலிம்கரள 
பினவரும் இரு வி்டயஙகள் பதா்டர்பான 
கவனககுவிப்புககு உள்ளாககியது.

1.      தஙகரள  தனியான இனமாகக 
கட்்டரமத்தல்

2.      இரு இனஙகளின தபாராட்்டத்தில் 
ச ந த ர் ப் ப வ ா த  அ ர சி ய ர ை க 
ரககபகாள்ளுதல்.

தமிழர்களும் சிஙகளவர்களும் தஙகரள 
தமிழ் சிஙகள ததசிய இனஙகள் எனறு 
கூறும்தபாது முஸலீம்கள் தஙகரள 
ஒரு ததசிய இனம் எனறு கூறுவதில் 
சிககரை எதிர்பகாண்்டார்கள். கார்ணம் 
அவர்களுககான பமாழியும் பாரம்பரிய 
நிைத் பதா்டர்ச்சியும் இல்ைாரமயினாைாகும். 
இதன கார்ணத்தினால் தஙகளுர்டய 
அர்டயாளத்திரன இஸைாம் மதத்திரன 
அடிப்பர்டயாகக பகாண்டு கட்்டரமககத் 
பதா்டஙகினார்கள். 1978 ஆம் ஆண்டு 
பகாண்டு வரப்பட்்ட திறநத பபாருளாதாரக 
பகாள்ரகயின விரளவாக மத்திய கிழககு 
நாடுகளுககிர்டயிைான ஊ்டாட்்டம் இதரன 
ஊககுவித்தது. இநத மத அர்டயாளக 
க ட் டு ம ானத் தி ல்  அ டி ப் ப ர ்டவ ாத ம் 
க டு ர ம ய ா ன  த ா க க த் தி ர ன 
ஏற்படுத்துகினறது. 1980களுககு முனபு 
இ ல் ை ா த  ம த க க ட் டு ப் ப ா டு க ளு ம் 
ஒழுககஙகளும் இவற்ரற அடிப்பர்டயாகக 
பகாண்்ட அவர்களின பண்பாட்டு 
ந்டத்ரதகளும் குறிப்பாக தமிழர்களின 
வழிபாட்டு முரறகள், பழககவழககம் 
பண்பாடு எனபவற்ரற இழிவானதாகவும் 
த ர ங ப க ட் ்ட த ா க வு ம்  ஒ து க க ப் ப ்ட 
தவண்டியனவாகவும் தநாககி இஸைாத்ரத 
புனிதமானதாகவும் தூய்ரமயானதாகவும் 
தரமானதாகவும் முனரவககினறது இது 
தமிழர்களுககு அச்சுறுத்தைாக இருககினறது.

1980களுககு முனபு தமிழ் கிராமஙகளில் 
எல்ைாம் முஸலீம்கள் ததனீர்க கர்டகரளயும் 
மளிரகக கர்டகரளயும் ந்டாத்தி 
வநதார்கள். அவ்வப்தபாது தமிழர்களின 
காணிகரளயும் வாஙகிக பகாண்்டார்கள். 
தமிழர் முஸலிம்கள் எனற தவறுபாடினறி 

வயல்களில் தவரை பசய்தார்கள் 
ஆனால் இனறு தமிழர் பகுதிகளில் 
முஸலிம்கள் காணி வாஙகுவரத 
ஆககிரமிப்பின வடிவமாகத் தமிழர்கள் 
தநாககுகினறார்கள் சிஙகளவர்களும் 
இவ்வாதற தநாககுகினறனர்.

இநத மதஅர்டயாளக கட்்டரமப்புககு 
ஏ ற் ற  வ ண் ்ண ம்  அ ர சி ய ர ை யு ம் 
அவர்கள் ரகயாளத் பதா்டஙகினார்கள். 
தமிழர்கள் தஙகளு ககான த த சம், 
சுயநிர்்ணயம் எனபவற்றுககாக அகிம்ரசப் 
தபாராட்்டத்திலும் ஆயுதப் தபாராட்்டத்திலும் 
பை தியாகஙகரளச் பசய்து தபாராடி 
எதுவுமற்ற நிரையில் இருககிறார்கள். 
யுத்தம் முடிநத பினபு ஏற்பட்்ட ஜனநாயக 
அரசியல் பவளியிலும் தஙகளுககு கிர்டகக 
தவண்டிய உரிரமகள், அபிவிருத்திகள் 
தமிழ் அரசியல் தரைரமகளின அரசியல் 
சா்ணககியமினரமயால் கிர்டககப்பபறாத 
சூழ்நிரையில் இரவ எல்ைாவற்ரறயும் 
அதாவது யுத்தம் இ்டம்பபற்றதபாதும் யுத்தம் 
முடிநத பினபும் தமிழ் மககளின தபாராட்்டப் 
பைரன அனுபவிப்பவர்களாக முஸலிம்கள் 
இருககிறார்கள். இது முஸலிம்களின தவறு 
அல்ை எனபரதயும் அறிவார்கள் இருநத 
தபாதும் தஙகளுககு நியாயமாகக கிர்டகக 
தவண்டியவற்ரற தஙகளுர்டய அரசியல் 
பைத்தினாலும் சா்ணககியத்தினாலும் 
தட்டிப்பறிப்பரத த் தான தமிழர்கள் 
எதிர்ககிறார்கள்.

இநத இரு கார்ணஙகளாலும் தமிழர்கள் 
முஸலிம்கள் மீது பவறுப்பும் தமிழ்த் 
த ர ை வ ர் க ள்  மீ து  வி ர க தி யு ம் 
பகாண்டுள்ளனர். இதனால் முஸலிம்கரள 
எதி ர் ப த ற் கு  சி ங க ள  இ ன வ ாத த் 
தரைவர்களி்டத் திலும் மதகுருமார் 
இ்டத்திலும் தஞ்சர்டய தவண்டிய 
நிரைககு தமிழர்கள் தள்ளப்படுகினறார்கள். 
இது இரு சிறுபானரமயினஙகளுககும் 
ஆத ர ா க கி ய ம ா ன த ல் ை  எ ன ப ர த 
இரு சிறுபானரமயினரும் விளஙகிக 
பகாள்ளுதல் தவண்டும். இது 1990களில் 
தமிழர்கரள எதிர்கக முஸலிம்கள் சிஙகள 
அதிகாரத்துவத்தி்டம் சர்ணர்டநததபாது 
ஏற்பட்்ட ஒரு நிரையிரன உருவாககைாம் 
எனபரத மறககககூ்டாது.

எனதவ முஸலிம் மககள் தமிழ் மககளின 
நியாயமான தகாரிகரககள் அச்சஙகள் 
பதா்டர்பாக கவனத்தில் பகாள்ள தவண்டும் 
அதத தபால் தமிழ் மககள் முஸலிம் 
மககளின நியாயமான தகாரிகரககள் 
அவர்களுககு தமிழர்கள் தமல் இருககும் 
அச்சஙகள் எனபரவ பதா்டர்பாக 
கவனத்தில் பகாள்ள தவண்டும். இவ்வாறு 
கவனம் பகாள்கினறதபாது அநதத்த 
இனஙகள் தஙகளின அர்டயாளஙகளாகக 
பகாண்டிருககினற சிறப்பம்சஙகரள 
ப ா து க ா ப் ப து ம்  அ வ ற் றி ர ன ப் 
தபணுவதிலும் ஒரு சமூகம் மற்ரறய 
சமூகத்தில் தமைாண்ரம பண்்ணககூ்டாது 
எனகினற புரிநது்ணர்வும் நம்பிகரகயும் 
முககியமானதாகும்.

இநத நம்பிகரகயும் புரிநது்ணர்வும் 
அம்பாரர மாவட்்டத்தில் முஸலிம்கரள 
ப ப ரு ம் ப ா ன ர ம ய ா க க  ப க ா ண் ்ட 
ப ப ா த் து வி ல் ,  அ க க ர ர ப் ப ற் று , 
அட்்டாளச்தசரன, இறககாமம், நிநதவூர், 
சம்மாநதுரற, கல்முரன பதற்கு தபானற 
முஸலிம்கரள பபரும்பானரமயாகக 
பகாண்்ட பிரததச பசயைகப் பிரிவுகளில் 
தமிழர்களுககு இருககினறது. அதத தபால் 
தமிழர்கள் பபரும்பானரமயாகக பகாண்்ட 
திருகதகாயில், ஆரையடிதவம்பு, காரரதீவு, 
நாவிதனபவளி, தபானற பிரததச பசயைகப் 
பிரிவுகளில் முஸலிம்களுககு இருககினறது. 
இரவ எதுவுதம நிைத்பதா்டர்பு அற்ற 
பிரததசஙகளுமாகும்.

நிரைரம இவ்வாறு இருககும் தபாது 
கல்முரன வ்டககு பிரததச பசயைகப் 
பிரிரவ மாத்திரம் நிைத்பதா்டர்பு 

அடிப்பர்டயில் எல்ரை மீள் நிர்்ணயம் 
பசய்யப்பட்்ட பின தரமுயர்த்துவது எனகினற 
ஸ்ரீைஙகா முஸலிம் காஙகிரஸ தரைவரும் 
அரமச்சருமான ஹககீம் அவர்களின கூற்று 
எநத அடிப்பர்டயிலும் நியாயமானது அல்ை 
எனபது தமிழ் மககளின நிரைப்பா்டாகும். 
கல்முரன தமிழ் பிரததசத்தினுள் 
உள்ள்டஙகும் முஸலிம் மக களின 
நியாயமான பிரச்சிரனகரள அவர் ஒளிவு 
மரறவினறி பதளிவுபடுத்த தவண்டும் என 
தமிழ் மககள் எதிர்பார்ககினறனர்.

எனதவ தமிழ் மககள் அரசியல்வாதிகள் 
த ம க க ா ன  உ ரி ர ம யி ர ன ப் 
ப ப ற் று த் த ரு வ ா ர் க ள்  எ ன ப ர த 
எதிர்பார்ககாமல் சமூகமட்்ட அரமப்புககளின 
மூைம் இநதப் பிரததச முஸலிம் மககளு்டன 
தபசி ஒவ்பவாருவரும் தஙகள் தஙகள் 
ஐயஙகரள பிரச்சிரனகரள திறநத 
மனது்டன கைநதுரரயாடி தீர்விரன 
அவர்களாகப் பபற்றுக பகாள்வார்களாக 
இருந தால் தமத ை குறிப்பிட்்டபடி 
இநதவரகயிைான தீர்விரன அல்ைது 
அரசியல் நிர்வாகக கட்்டரமப்ரப முழு 
இைஙரகககுமான மாதிரியாகக பகாள்ள 
முடியும். இதரனச் பசய்வதற்கு இப்பிரததச 
இரு இனஙகளும் முனவருதல் காைத்தின 
கட்்டாயம் ஆகும். இது பசய்யப்ப்டாமல் 
விடுபட்்டால் அரசியல்வாதிகள் பரகரய 
மூட்டி இைாபத்ரத அறுவர்ட பசய்வதற்கு 
ப லி ப க ாடுக க ப் த ப ாவ து  ச ாத ா ர்ண 
பபாதுமககரளதயயாகும். 

vOthd; Ntyd;
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ஐககிய நாடுகள் மனித உரிரம தபரரவயில் 
இைஙரகககு கடும்பநருககடி, ஆபத்து 
என சிை தமிழ் இர்ணயத்தளஙகளும் 
பத்திரிரககளும் பவளியிடும் பசய்திகரள 
பார்ககும் பாமர மககள் ஐ.நா.சரப இைஙரக 
அரசின பசவிரய பிடித்து இழுத்து பசனறு 
இருத்தி ரவத்து, தான பசால்வரத எல்ைாம் 
பசய்விககப்தபாகிறது, இைஙரகககு 
தண்்டரன கிர்டககப்தபாகிறது என 
எண்்ணக கூடும்.

இைஙரகயில் உள்ள தமிழ் மககரள ஒரு 
மாரய நிரையில் ரவத்திருககத்தான 
தமிழ் அரசியல்வாதிகளும் அரசசார்பற்ற 
நிறுவனஙகளும் விரும்புகினறன.

இைஙரகககு காை அவகாசம் பகாடுகக 
தவண்டும் என ஒரு தரப்பும், காை 
அவகாசம் பகாடுகக கூ்டாது என ஒரு 
தரப்பும் தஙகளுககுள் முரண்பட்டு 
அவன துதராகி இவன துதராகி என முட்டி 
தமாதிகபகாண்டிருககிறார்கதள ஒழிய 
அரனவரும் ஒரு இ்ணககப்பாட்டிற்கு 
வநது ஒதர தகாரிகரகரய ஐ.நா.மனித 
உரிரமப் தபரரவககும் அதன அஙகத்துவ 
நாடுகளுககும் பகாடுகக தயாராக 
இல்ரை. அரனவரும் தஙகள் அரசியல் 
நைரனயும் வாககு வஙகிரயயும் இைககு 
ரவத்து பசயற்படுகிறார்கதள ஒழிய தமிழ் 
மககளின நைனகளில் அககரறதயாடு 
பசயற்படுவதாக பதரியவில்ரை.

தமிழ் மககளின வாககுகளின மூைம் 
பாராளுமனறத்திற்கு பதரிவு பசய்யப்பட்்ட 
தமிழ் ததசியக கூட்்டரமப்பும் அதன 
தரைரமயும் தம்ரம பதரிவு பசய்த 
மககளின விருப்பஙகரள பிரிதிபலிப்பதாக 
ப த ரி ய வி ல் ர ை .  த மி ழ்  த த சி ய க 
கூட்்டரமப்பின தரைவர் சம்பநதன 
அவர்கள் தனககான பசாநத சலுரககரள 
பபறுவதில் காட்டும் அககரற பாதிககப்பட்்ட 
மககள் மீது காட்்டவில்ரை எனபது 
பவளிப்பர்டயான உண்ரம.

த மி ழ்  ம க க ளி ன  உ ரி ர ம க ர ள 
பவனபறடுப்பதற்கான தகாரிகரககரள 
நிபநதரனகளாக முனரவத்து அரசுககு 
ஆதரவளிப்பதாகவும் பதரியவில்ரை. 
தனிதய தமக கான சலுரக கரள 
எதிர்பார்த்தத ஆதரவளிப்பதாக மககள் 
மத்தியில் குற்றச்சாட்டுககள் எழுநது 
வருகினறன.

அண்ரமயில் கல்முரன தமிழ் பிரததச 
பசயைகத்ரத தரமுயர்த்த தவண்டும் 
இல்ரைதயல் வரவு பசைவு திட்்டத்திற்கு 
தமிழ் ததசியக கூட்்டரமப்பு ஆதரவாக 
வாககளிகக கூ்டாது எனற தகாரிகரக 
மட்்டககளப்பு அம்பாரற பிரததச தமிழ் 
மககளால் முனரவககப்பட்டிருநதது. 
ஆ ன ா ல்  அ ந த  த க ா ரி க ர க ர ய 
நிராகரித்து விட்டு தமிழ் ததசியக 
கூட்்டரமப்பு வரவு பசைவு திட்்டத்திற்கு 
ஆ த ர வ ாக  வ ாக க ளி த் தி ரு க கி ற து . 
ஆதரவாக வாககளித்ததற்கு ஆயிரம் 
கார்ணஙகரள பசானனாலும் இநத 
தகாரிகரகரய முனரவத்த தமிழ் மககள் 
ஏற்றுகபகாள்ளப்தபாவதில்ரை. தஙகரள 
தமிழ் ததசியக கூட்்டரமப்பு ஏமாற்றிவிட்்டது, 
தஙகரள ரகவிட்டு விட்்டது எனற தகாபம் 
நிச்சயம் தமிழ் ததசியக கூட்்டரமப்புககு 
அம்பாரற மட்்டககளப்பு மாவட்்டஙகளில் 

எ தி ர் வ ரு ம் 
த த ர் த ல் க ளி ல் 
பபரும் பாதிப்ரப 
ஏ ற் ப டு த் த த வ 
பசய்யும்.
அ து  த வி ர 
சிறிைஙகா அரரச 
க ா ப் ப ா ற் று ம் 
வ ர க யி த ை த ய 
ஐ . ந ா . ம னி த 
உரிரம தபரரவ 
வி்டயஙகளிலும் 
தமிழ் ததசியக 

கூட்்டரமப்பு பசயற்படுவதாக தமிழ் 
மககள் மத்தியில் பரவைான குற்றச்சாட்டு 
எழுநதிருககிறது.

தமிழ் ததசியக கூட்்டரமப்பில் அஙகத்துவம் 
வகிககும் பரதைா உட்ப்ட ஐநது தமிழ் 
கட்சிகள் சிறிைஙகாவுககு காை அவகாசம் 
வழஙகக கூ்டாது என கூட்்டாக அறிகரக 
ஒனரற சமர்ப்பிககும் அதததவரள 
காை அவகாசம் வழஙக தவண்டும் எனற 
நிரைப்பாட்டில் தமிழரசுககட்சியினர் 
உள்ளனர்.

த மி ழ்  க ட் சி க ள்  அ ர ன த் து ம் 
பவறும் பத்திரிரக அறிகரககளும் 
தமர்டப்தபச்சுககளுமாக உள்ளனதர 
தவிர தமிழ் அரசியல் தரைரமகரள 
ஒனறுபடுத்தி ஒதர கருத்து்டன சர்வததச 
சமூகத்ரத அணுகும் தபாககு அவர்களி்டம் 
அறதவ கிர்டயாது.

வ்டமாகா்ணசரப இயஙகிய காைத்தில் 
400ககு தமற்பட்்ட தீர்மானஙகள் அச்சரபயில் 
நிரறதவற்றப்பட்்டன.

தமிழ் மககள் மீது ந்டத்தப்பட்்டது இனப் 
படுபகாரை எனறும்,  தபார்ககுற்ற 
விசாரர்ணககு சர்வததச நீதிப் பபாறிமுரற 
அவசியம் எனறும் வ்டமாகா்ண சரபயில் 
இரண்டு தீர்மானஙகள் ஏகமனதாக 
நிரறதவற்றப்பட்டிருநதன.

அநதத் தீர்மானஙகரள முனனாள் 
முதைரமச்சர் விகதனஸவரன இதுவரர 
பஜனீவா மனித உரிரமச் சரபககு 
அனுப்பி ரவககவில்ரை என பகாழும்பில் 
உள்ள மூத்த ஊ்டகவியைாளர் அ.நிகசன 
தனது கட்டுரர ஒனறில் க்டநத வாரம் 
குறிப்பிட்டிருநதார்.

தீ ர் ம ா ன ங க ர ள  நி ர ற த வ ற் றி 
தமிழ் பத்திரிரககளுககு அறிகரக 
பகாடுத்துவிட்்டால் தபாதும் எனற 
நி ர ை ப் ப ா ட் டித ை த ய  மு ன ன ா ள் 
முதைரமச்சர் விகதனஸவரன உட்ப்ட 
பபரும்பாைான அரசியல்வாதிகள் உள்ளனர்.

இநநிரையில் தான இைஙரகயிலிருநது 
ஜனாதிபதி அணி, பிரதமர் அணி என இரு 
அணிகளும் மகிநத சார்பு அணிகளும், 
தமிழர் தரப்பில் தமிழரசுககட்சி, பரதைா, 
அகிை இைஙரக தமிழ் காஙகிரஷ 
என பை கட்சிகளின பிரதிநிதிகளும், 
சிை அரசசார்பற்ற நிறுவனஙகளின 
பிரதிநிதிகளும் ஐதராப்பா கன்டா 
அவுஸதரலியா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள 
புைம்பபயர் தமிழர் அரமப்புககளும், தமிழ் 
நாட்டிலிருநது சிைரும் பஜனிவாவில் 
முகாமிட்டிருககினறனர்.

இதில் இனபனாரு நரகப்புககி்டமான 
தவடிகரக எனன பவனறால் ஐனாதிபதியின 
பிரதிநிதியாக பசல்லும் வ்டககு மாகா்ண 
ஆளுநர் சுதரன ராகவனி்டம் முனனாள் 
வ்டககு மாகா்ணசரப உறுப்பினர்கள் 
சிைரும் தமிழர் தரப்ரப தசர்நத சிைரும் 
தமது தகாரிகரககரள ஐ.நா.மனித 
உரிரம தபரரவயில் சமர்ப்பிககுமாறு 
ரகயளித்திருககிறார்கள்.

தபார்ககுற்ற விசாரர்ணரய ந்டத்த 

மாட்த்டன, தபாரில் ஈடுபட்்ட பர்டயினரர 
தண்டிகக அனுமதிகக மாட்த்டன, ஐ.நா.மனித 
உரிரம தபரரவயில் நிரறதவற்றப்பட்்ட 
தீர்மானத்ரத க்ணககில் எடுகக மாட்த்டன 
என சிஙகள தபரினவாத சிநதரனயு்டன 
தபசிவரும் ஐனாதிபதி ரமத்திரிபாை 
சிறிதசனாவின பிரதிநிதியாக பசல்லும் 
வ்டககு மாகா்ண ஆளுநர் சுதரன ராகவன 
தமிழர்களின தகாரிகரககள் அ்டஙகிய 
மகஜரர ஐ.நா.மனித உரிரம தபரரவயில் 
ரகயளிப்பாரா?

த ப ா ர் க கு ற் ற வ ா ளி க ர ள 
சர்வத தச நீதிமனறத்தில் நிறுத்தி 
தபார்ககுற்ற வாளிக ர ள த ண்டிக க 
தவண்டும் எனற தகாரிகரககள் அ்டஙகிய 
மகஐரரதய முனனாள் வ்டமாகா்ணசரப 
உறுப்பினர்கள் வ்டககு ஆளுநரி்டம் 
ரகயளித்திருககிறார்கள்.

ஐனாதிபதியின பிரதிநிதி இநத மகஜரர 
ஐ.நா.மனித உரிரம தபரரவயில் 
சமர்ப்பிப்பார் என எண்ணுவது எவ்வளவு 
பபரிய நரகப்புககி்டமான வி்டயம்.  

இவ்தவரளயில் தமிழர் தரப்பும் ஐ.நா.
மனித உரிரம தபரரவ ஊ்டாக தகட்்டது 
கிர்டத்துவிடும் எனற மாரயயிதைதய 
வாழ்நது வருகினறனர்.

பஜனிவாவுககு தபாய் தபசி சாதித்து விட்டு 
வநததாம் என தற்பபருரம தபசும் தமிழ் 
அரசியல்வாதிகரளத்தான நாம் அதிகம் 
காண்கிதறாம்.

ஐககிய நாடுகள் மனித உரிரம தபரரவககு 
இருககும் அதிகாரம் எனன, ஒரு நாட்ர்ட 
தண்டிககும் அல்ைது இரத பசய் என 
உத்தரவு தபாடும் அதிகாரம் உண்்டா? 
எனபரத சிைர் விளஙகிகபகாள்வதில்ரை.

இைஙரகககு அழுத்தம் பகாடுஙகள், 
உறுதியான முடிவுகரள எடுஙகள் என 
ஐ.நா.மனித உரிரம தபரரவயில் அஙகம் 
வகிககும் நாடுகளி்டம் ஐ.நா.மனித உரிரம 
ஆர ்ண ய ா ள ர ா ல்  த வ ண் டு த க ா ள் 
விடுகக முடியுதம அனறி எநத ஒரு 
நாட்டிற்கும் உத்தரவு தபாடும் அதிகாரம் 
ஆர்ணயாளருககு கிர்டயாது.

அஙகத்துவ நாடுகள் தான எநத 
முடிரவயும் எடுககும் அதிகாரஙகரள 
பகாண்டிருககினறன. இைஙரகரய 
ப ர க த் து கப க ாள்ள  எ ந த  ந ாடு ம் 
முனவரப்தபாவதில்ரை. உதார்ணமாக 
பிரித்தானியா இைஙரகயு்டன பதா்டர்நது 
நட்பு நா்டாக பசயற்ப்ட விரும்புதம 
ஒழிய இைஙரக அரரச அவர்கள் 
பரகத்து பகாள்ள தயாராக இல்ரை. 
அதததபாைத்தான ஏரனய ஐதராப்பிய 
மற்றும் கன்டா அவுஸதரலிய தபானற 
நாடுகள் பசயற்படுகினறன.

சீனா, ரஷயா, இநதியா பாகிஸதான தபானற 
நாடுகள் முழுகக முழுகக இைஙரக 
ரய  காப்பாற்றுவதற்தக கஙக்ணம் கட்டி 
பசயற்பட்டு வருகினறன.

உதார்ணமாக ஐ.நா.மனித உரிரம 
த ப ர ர வ யி ல்  நி ர ற த வ ற் ற ப் ப ட் ்ட 
தீ ர் ம ா ன த் ர த  இ ை ங ர க 
நர்டமுரறப்படுத்தவில்ரை எனறால் 
அஙகத்துவ நாடுகள் இைஙரக மீது 
பபாருளாதார தர்டரய விதியுஙகள் 
என தவண்டுதகாள் விடுககைாதம 
ஒழிய பபாருளாதார தர்டரய விதித்து 
இைஙரகரய தண்டிககும் அதிகாரம் 
ஐ.நா.மனித உரிரம ஆர்ணயாளருககு 
கிர்டயாது.

ஐ.நா.மனித உரிரம தபரரவயில் 
அஙகத்துவம் வகிககும் நாடுகள் எரவயும் 
இைஙரக மீது பபாருளாதார தர்டரய 
விதிப்பதற்தகா அல்ைது இைஙரகரய 
சர்வததச தபார்ககுற்ற நீதிமனறில் 

நிறுத் துவதற்த கா தயார்  இல்ரை 
எனபதுதான யதார்த்தம்.

அண்ரமயில் ஐ.நா.மனித உரிரம 
ஆர்ணயாளர் பவளியிட்்ட அறிகரகயில் 
கூ்ட ஐ.நா. மனித உரிரமகள் சரபயில் 
வ ழ ங கி ய  உ று தி ப ம ா ழி க ளு க கு ச் 
ப ச ய ல் வ டி வ ம்  ப க ா டு ப் ப த ற் கு 
இைஙரக தவறியுள்ளது. இதற்காக 
இைஙரக மீது கடுரமயான ந்டவடிகரக 

எ டுக க ப் ப ்டத வ ண் டு ம்  அ ங க த் து வ 
நாடுகரளத்தான தகாரியிருநதாதர 
ஒழிய ஐ.நா.மனித உரிரம தபரரவயில் 
நி ர ற த வ ற் றி ய  தீ ர் ம ா ன த் ர த 
ந ர ்ட மு ர ற ப் ப டு த் த ா து  ந ா ன கு 
வரு்டஙகளான ஏமாற்றிய இைஙரக 
அரசாஙகத்திற்கு எனன தண்்டரன 
பகாடுகக தவண்டும் எனதறா இைஙரக 
மீது எனன ந்டவடிகரக எடுகக தவண்டும் 
எனதறா குறிப்பி்டவில்ரை.

ஐ.நா.மனித உரிரம ஆர்ணயாளரின 
அறிகரக மீதான விவாதம் நர்டபபற 
உள்ளது்டன ஐ.நா மனித உரிரமகள் 
தபரரவயின 40ஆவது கூட்்டத்பதா்டரில் 
நிரறதவற்றுவதற்கான சிறிைஙகா 
பதா்டர்பான தீர்மானத்தின வரரரவ, 
பிரித்தானியாவும், தஜர்மனியும் க்டநத 
திஙகட்கிழரம அதிகாரபூர்வமாக ஐ.நா 
மனித உரிரமகள் தபரரவச் பசயைகத்தில் 
சமர்ப்பித்துள்ளன.

' சி றி ை ங க ா வி ல்  ந ல் லி ்ண க க ம் , 
ப ப ாறு ப் பு க கூ ற ல்  ம ற் று ம்  ம னி த 
உரிரமகரள ஊககுவித்தல்' எனற 
தரைப்பிைான இநத தீர்மான வரரவில், 
2015ஆம் ஆண்டு ஐ.நா மனித உரிரமகள் 
த ப ர ர வ யி ல் ,  நி ர ற த வ ற் ற ப் ப ட் ்ட 
தீர்மானத்ரத நர்டமுரறப்படுத்துவதற்கு, 
சிறிைஙகா அரசாஙகத்துககு, தமலும் 
இரண்டு ஆண்டுகள் காை அவகாசம் 
அளிககப்ப்டவுள்ளது.

அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் ந்டககவுள்ள 
தபரரவயின 43 ஆவது கூட்்டத்பதா்டரில், 
ஐ.நா மனித உரிரம ஆர்ணயாளரினால் 
அறிகரக ஒனறு சமர்ப்பிககுமாறு 
தகாரப்பட்டுள்ள இநத வரரவில், 2021 
மார்ச் மாதம், விரிவான அறிகரக ஒனரற 
சமர்ப்பிககுமாறும் தகட்கப்பட்டுள்ளது.

பஜனிவா தீர்மானத்ரத நர்டமுரறப்படுத்த 
சிறிைஙகா எடுத்துள்ள ந்டவடிகரககரளப் 
பாராட்டும் இநத வரரவில், 30/1 தீர்மானம் 
முழுரமயாக நர்டமுரறப்படுத்தப்ப்ட 
தவண்டும் எனறும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஐ.நா.மனித உரிரம தபரரவ தீர்மானத்ரத 
தான நர்டமுரறப்படுத்தப்தபாவதில்ரை 
எ ன  ஜ ன ா தி ப தி  தி ட் ்டவ ட் ்ட ம ா க 
பதரிவித்திருககிறார்.

2015ஆம் ஆண்டு நிரறதவற்றப்பட்்ட 
தீர்மானம் எதரனயும் நர்டமுரறப்படுத்தாது 
க்டநத நானகு ஆண்டுகளாக உதாசீனம் 
பசய்து வரும் சிறிைஙகா அரசாஙகம் 
இககூட்்டத்பதா்டரில் நிரறதவற்றப்படும் 
தீர்மானஙகரள இரண்டு வரு்டஙகளில் 
நிரறதவற்றும் என தமிழர் தரப்பு யாராவது 
நம்பினால் அதரனப் தபானற முட்்டாள் 
தனம் தவறு எதுவும் இருகக முடியாது.

ஐ.நா.மனித உரிரம தபரரவயால் 
தமிழர்களுககு நீதி கிர்டககும் என தமிழர் 
தரப்பு நம்பிகபகாண்டிருப்பதுதான பபரும் 
தசாகம்.

,uh.Jiuuj;jpdk;
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“பி.ப 4 மணி. கண்டி பிரதானிகள், திசாவ, 
அதிகாரி ஆகிதயார் கூடியிருநத \மகுல் 
மடுவ’ வில் கண்டி ஒப்பநத பிரக்டனத்ரத 
ததசாதிபதி வாசித்தார். அதன பின அரச 
மரியாரதயு்டன  ராஜரீக பகாடி ஏற்றப்பட்்டது. 
அளவான பவப்பமுள்ள நாள், பதளிவான 
வானம்....”

கண்டி வீழ்ச்சியின சூத்திரதாரி தஜான 
ப்டாயிலியின ்டயரியில் மார்ச் 2. 1815 ஆம் 
திகதி இப்படித்தான எழுதப்பட்டிருநதது.

ஆனால் அதத தினம் வாரியபபாை 
சுமஙகள ததரர் அநத பகாடிககம்பத்தில் 
ஏற்றப்பட்்ட ஆஙகிதையர்களின பகாடிரய 
இறககி, காைால் மிதித்து, சிஙகக பகாடிரய 
ஏற்றியதாக பல்ைாயிரகக்ணககான 
சிஙகள கட்டுரரகளும், நூல்களும் பதிவு 
பசய்து வநதிருககினறன. பா்டசாரை 
ப ா ்ட ப் பு த் த ங க ளி ல்  இ ன று வ ர ர 
அப்படிபயாரு கரததய எழுதப்பட்டு 
வருகினறது.

ஆனால் அப்படி ஒரு சம்பவம் ந்டககதவ 
இல்ரை எனறு பிரபை மானு்டவியைாளரான 
தபராசிரியர் க்ணநாத் ஒதபதசகர உள்ளிட்்ட 
பைர் தமது ஆய்வுகளில் நிரூபித்துள்ளனர்.

ப்டாயிலிதயா அல்ைது தவபறநத ஆஙகிை 
அறிஞர்கதளா, அல்ைது அதிகாரிகதளா கூ்ட 
அனரறய தினம் அப்படிப்பட்்ட ஒரு சம்பவம் 
நிகழ்நததாக எஙகும் குறிப்பி்டவில்ரை.

அப்படி ஒ ரு சிஙக க பகாடிரய 
எற்றியிருநதாலும் கூ்ட அப்படியயான 
பகாடி கண்டி ராஜ்ஜியத்தின பகாடியாக 
இருநததில்ரை. கண்டி ராஜ்ஜியம் ஏழு 
பிரிவுகளாக நிர்வகிககப்பட்டிருநதது. 
அவற்றுகபகன பகாடிகளும் இருநதன. 
அநத ஏழில் ஒனறு “சத்தகாறரள” 
எனப்படும் பிரததசம் இனரறய குருநாகல் 
பகுதியின பபரும்பகுதிரய உள்ள்டககியது 
அது. சத் தகாரளவின பகாடிதான  சிஙகக 
பகாடி. ராஜசிஙகனுககு எதிரான கிளர்ச்சி 
சத்தகாரரளயிலிருநது தான ஆரம்பித்தது 
எனைாம்.
கண்டி தைதா மாளிரக பகுதிககுள் 
உள்ள அதத ‘மகுல் மடுவ’வில் இனறும் 
அநதக பகாடிககம்பம் இருககிறது. இரு 
வரு்டஙகளுககு முன பிககுமார்கள் 
தரைரமயில் ததசியக பகாடியிலிருநது 
பச்ரச, பசம்மஞ்சள் பகுதிகள் அகற்றப்பட்்ட 
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தூய சிஙகக பகாடிரய தபாலிசாதராடு 
ம ல் லு க க ட் டி க ப க ா ண் டு  ஏ ற் றி ய 
சம்பவத்ரத நாம் மறநதிருககமாட்த்டாம். 
அநதளவு வாதளநதிய சிஙகக பகாடி 
பற்றிய கற்பிதஙகளும், புனிதப்படுத்தலும் 
நிறுவனமயப்பட்டுள்ளன.

இைஙரகயில் புராதன அரண்மரன 
வாசல் க ளில் அரமக கப்பட்டிருந த 
சநதிரவட்்டககற்களில் வரிரசயாக 
பசதுககப்பட்்ட சிஙகஙகளின உருவஙகள் 
கா்ணப்படுகிறன.

அ து ம ட் டு ம ன றி  ஏ ற த் த ா ழ  9 ஆ ம் 
நூ ற் ற ா ண் டி ல்  க ட் ்ட ப் ப ட் ்ட த ா க க 
கருதப்படும் மனனர்கள் மைசைம் கழிகக 
உருவாககப்பட்டிருநத கற்களில் இருககும் 
சிற்ப தவரைப்பாடுகளிலும் சிஙகத்ரதக 
கா்ண முடிகிறது.

இைஙரகயில் சிஙகள சாதியரமப்பில் 
தமனிரையில் இருநத சாதிகளுகபகனறு 
த னி த்  த னி ய ா ன  ப க ா டி க ள் 
இருநதிருககினறன. கராவ (மீனபிடி 

கரரயார் சாதிககு ஒப்பானவர்கள்) 
சாதியினர் சிஙகத்ரத தமது பகாடியில் 
ரவத்திருநதிருககினறனர்.

இவர்கள் எல்தைாரும் அப்படி அவர்கள் 
நம்புமளவுககு அநத சிஙகக பகாடி தான 
கர்டசி கண்டி பகாடியா?

இைஙரகககு விஜயன வநததபாது 
சிஙகக பகாடியு்டன தான இைஙரகயில் 
கால் பதித்தான எனறு ஒரு கரத 
பசால்ைப்பட்டு வருகிறது. மகாவம்சத்திலும் 
சூளவம்சத்திலும் அப்படி இருப்பதாகவும் 

கரதகள் பரப்பப்பட்டுவருகினறன. 
வி ஜ ய னி ன  த க ப் ப ன  சி ங க ப ாகு 
சிஙகத்துககுப் பிறநததாகக கூறும் 
மகாவம்சக கரதயின பதா்டர்ச்சியாகதவ 
இப்படிப் புரனய தநரிட்டிருப்பதாகக 
பகாள்ள முடியும்.

அதுதபாை எல்ைாளனு்டன துட்்டரகமுனு 
தபார்புரிநததபாது துட்்டரகமுனு சிஙகக 
பகாடியு்டனதான பசனறதாகவும் மகாவம்சம் 
கூறுவதாக பசால்வதும் சுத்தப் பபாய். 
பிற்காைத்தில் வரரயப்பட்்ட அப்படிபயாரு 
சுவதராவியத்ரதக காட்டுவரதத் தவிர 
தவபறதுவும் இருப்பதாகத் பதரியவில்ரை. 
18ஆம் நூற்றாண்டில் மனனர் கீர்த்தி ஸ்ரீ 
ராஜசிஙகன ஆட்சியின தபாது வரரயப்பட்்ட 
தம்புல்ரையில் உள்ள குரக ஓவியத்தில் 
ஒனதற எல்ைாளன – துட்்டரகமுனு 
தபாரர சித்திரிககிறது. இைஙரகயின 
பதால்பபாருள் ஆய்வின வித்தகராக 
தபாற்றப்படும் பர்ணவிதான எழுதிய 
“சிஙஹைதயா” எனகிற நூலில்தான அநத 
ஓவியத்ரத ஒரு தகாட்டுச் சித்திரமாக 
பவளியிட்டிருநதார். ஆனால் அநதச் 
சித்திரத்தில் பகாடியில் இருநத உருவத்ரத 
பவறுரமயாக விட்்டார். அநத உருவம் 
பதளிவாக இல்ைாததால் அவர் அரத 
பவறுரமயாக விட்டிருககக கூடும்.

ஆனால் ஈ.்டபிள்யு பபதரரா பகாடிகள் பற்றி 
எழுதி பவளியிட்்ட நூலில் இநதக பகாடியில் 
இருப்பது சிஙகம் தாபனனறும் சிஙகத்தின 
வைது ரகயில் வாபளானரறயும் 
உருவகப்படுத்தி புரனநது பவளியிட்்டார். 
இைஙரகயின ததசியக பகாடிரயக 
கண்டுபிடித்துகபகாண்டு வநததாக கூறி 
அதரன பவளியிட்்டதும் அவர் தான. 
வாதளநதிய அநதக பகாடிதய, தான 
கண்டு பிடித்த ததசியகபகாடி எனபரத 
உ று தி ப் ப டு த் த 
அ வ ர்  இ ந த 
“து ட் ்டர க மு னு வி ன 
சி ங க க  ப க ா டி 
பு ர ன வி ல் ” 
இறஙகியிருககக கூடும்.

இ ந த  த ம் பு ள் ள 
ஓவியத்ரதக பகாண்டு 
தான இனறும் சகைரும் 
அநதப் தபார் குறித்த 
க ற் பி த த் து க கு 
வ லு த ச ர் த் து 
வ ரு கி ற ா ர் க ள் . 
ப ய ன ப டு த் தி 
வருகிறார்கள். அநத 
காட்சிரயத் தான 
பைரும் சிரைகளாகவும், 
க ர த க ள ா க வு ம்  த ம ை தி க ம ா க 
புரனநதுவருகிறார்கள். அதுதபாை 
“சிஙகக பகாடி”ரய சிஙகளக பகாடியாக 
புனிதப்படுத்தும் மரபும் இஙகிருநதுதான 
வளர்த்பதடுககப்பட்டிருககிறது.

சரி... சிஙகக பகாடி கண்டி ராஜ்ஜியத்தின 
பகாடி எனறால் இைஙரகயின ததசியக 
பகாடி எது? சிஙகளவர்களின பகாடி 
தான எனன? அவ்வாறு சிஙகளவர்கரள 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பகாடி எனறு 
ஒனறு வரைாற்றில் இருநதிருககிறதா? 
அல்ைது ஒட்டுபமாத்த இைஙரகரயயும் 
சிஙகளவர்களின நா்டாகத் தான எனறாவது 
இருநததுண்்டா?

இ ை ங ர க யி ல்  சி ங க த் ர த  ஒ ரு 
கு றி யீ ்ட ா க த வ ா ,  சி ன ன ம ா க த வ ா 
பகாடியாகதவா பயனபடுத்தப்பட்்ட 
சி ை  ச ந த ர் ப் ப ங க ள்  வ ரை ாற் றி ல் 
இருககத்தான பசய்கினறன. அதததவரள 
கி ர ்ட க க ப் ப ப ற் ற  ப த ால் ப ப ாரு ள் 
சானறுகரளத் தவிர்நத “சிஙகம் சினனமாக” 
இருநததன கரதகள் நம்பகத்தனரம 
குரறநததாகதவ உள்ளரத தபராசிரியர் 
க்ணநாத் ஒதபதசகர உள்ளிட்்ட சிை 
வரைாற்றாசிரியர்கள் எடுத்துககாட்்டத் 
தவறவில்ரை.

இைஙரகககு பபௌத்தத்ரதப் பரப்பிய 
அதசாக சககரவர்த்தியின தாககதம “சிஙகம்” 
சினனமானதன பினனணிக கரதயாகக 
இருககக கூடுபமன பைரும் நம்புகினறனர்.

இனறும் இநதியாவின ததசிய அரச 
இைட்சிரனயாக பயனபடுத்தப்பட்டுவருவது 
மூ னறு சிஙகஙக ர ளக பகாண்்ட 
அதசாகனின சினனம் எனபது நமககுத் 
பதரியும். அதசாகன இைஙரகககு 
தனது மகன மகிநதரன அனுப்பி 
பபௌத்தத்ரத இைஙரகயில் பரப்பியதபாது 
அனுராதபுரத் ரத த ர ை ரமயாக க 
பகாண்டு ததவனம்பியதிஸஸன ஆட்சி 
புரிநதுவநதான. ததவனம்பியதிஸஸன 
பபௌத்தத்ரதத் தழுவினான. அதுதபாை 
அதசாகனுககும் ததவனம்பியதிஸஸனுககும் 
இர்டயில் பை த்டரவகள் பரிசுகள் 
பரிமாறிகபகாள்ளப்பட்்ட பசய்திகள் கா்ணக 
கிர்டககினறன. இநத பினனணியில் தான 
ததவனம்பியதிஸஸனின பகாடியும் கூ்ட 
சிஙகக பகாடியாக அரமகிறது.

இைஙரகயில் சிஙகத்ரதக பகாடியாகக 
ப க ா ண் டி ரு ந த வ ர் க ள்  அ ந த ந த 

ராஜதானிகளின பகாடிகளாகத்தான அரவ 
இருநதிருககினறனதவபயாழிய ஒரு 
இனத்ரத அது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது 
கிர்டயாது.

ஐதராப்பியர்கள் பைரின குறிப்புகளில் 
மனனர் சூரியரனயும், சநதிரரனயும் 
பகாண்்ட பகாடிரயயும், சிை தநரஙகளில் 
அனனம், மயில், மான, கரடி, சிஙகம், புலி, 
யாரன, தமலும் சிை பறரவகள் தபானற 

பல்தவறு பிராணிகரளக பகாண்்ட 
பகாடிரயயும் பயனபடுத்தியதாகவும் 
குறிப்பிடுகினறனர். பராபர்ட் தபர்சிவல் 
தனது நூலில் (An Account of the Island of 
Ceylon: Containing Its History, Geography) 
ஸ்ரீ விககிரம ராஜசிஙகனின பரிவாரஙகள் 
சூ ரி ய னி ன  உரு வ த் ர த கப க ாண் ்ட 
பகாடிரயக தாஙகிச் பசனறதாக 
குறிப்பிடுகிறார்.

இதததவரள இனறு நாம் பயனபடுத்தும் 
வாதளநதிய சிஙகத்தின உருவத்துககு 
நிகராக ஐதராப்பாவில் பை சினனஙகளும், 
ப க ா டி க ளு ம் ,  ை ட் சி ர ன க ளு ம் 
இருநதிருககினறன. இனறும் இருககினறன. 
தபார்த்துதகயர், ஒல்ைாநதர் காைத்தில் 
அவர்களின முககிய ைட்சிரனகளாகவும், 
சினனஙகளாகவும், நா்ணயஙகளிலும் 
சிஙக உருவம் பயனபடுத்தப்பட்டுள்ளரத 
அவதானிககைாம். அவற்றின தாககம் கூ்ட 
இநதக காைப் பகுதியில் இருநதிருககைாம் 
எனறும் நாம் சநததகிகக முடியும்.

இப்தபாது பசால்லுஙகள் சிஙகக பகாடி/
கண்டியக பகாடி எப்படி ததசியக பகாடியாக 
முடியும்? இனப்பிரச்சிரனயின ஒரு 
குறியீட்டு அர்டயாளமாக இனறு இநத 
பகாடி உருவகமாகுமளவுககு இனறு வநது 
நிற்கிறதல்ைவா?
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பசனற இதழில் வககிக கரத்ரத முதல்  
வா்டரகககார் வரர வாசகர்களுககு 
தநதிருநததன. இவ்விதழில் ஆட்த்டா பற்றி  
ஆராய்தவாம்.  

     மட்டு மாவட்்ட விவசாய பபாறியியற் 
கூட்டுறவுச் சஙகம் பை நிரைகளில் 
மககளின உயர்வுககான முனதனற்றகரமான 
பசயற்பாடுகரள முனனிரைப்படுத்தி 
வநததும் பதா்டர்நது பசயல் பட்டு 
வருவதும் நாம் அறிநததத. முனபு உழவு 
இயநதிரஙகளின விநிதயாகஸதர்களாக  

©mhUPÍ¨¤À ÁUQUPµzøu°¸¢x Bm÷hõ ›Uéõ Áøµ

Cµõ.Eu¯nß C»UQ¯ Â¸x ÂÇõÂÀ 

C»UQ¯ ø©¢uºPÒ ‰Á¸US öPÍµÁ®

இருநதது   மட்டுமல்ைாது அரவகரள 
பழுது பார்ப்பதற்பகன திருத்துனர்கரளயும் 
உருவாககித் தநதார்கள்.

      இநத மட் டு மாவட்்ட விவசாய பபாறியியற் 
கூட்டுறவுச் சஙகம். மட்்டககளப்பில், 1948ம் 
ஆண்டு சித்திரர மாதம் 27ம் திகதி e.d./274 
எனனும் இைககத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்டு 
நிறுவன ரீதியாக பசயற்ப்டத்பதா்டஙகியது.

     முனபு ''ரகரர்யூனியன'' எனற  
பபயரால் மககளால் அரழககப்பட்டு 
க ள் ளி ய ங க ா ட் டில்  த ன ப ணி ர ய ச் 
ஆரம்பித்த  இககூட்டுறவுச்சஙகம் பதா்டர்நது. 
முகத்துவாரவீதிககு நகர்த்தப்பட்டு அஙகும் 
மககளின பய்ணத் ததரவரய இைகுபடுத்த 
அனறு கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி 
ஆர்ணயாளராக இருநத திரு.தைாகநாயகம் 
அவர்களின ஆதைாசரனககரமய  
ஆட்த்டா ரிகஸாரவ மட்்டககளப்பில் 
பகாண்டு வருவபதன 12.12.1991ல் சஙகத்தின 
தரைவரான திரு.சி.சினனராசா  அவர்களின 
தரைரமயில் சஙகம் தீர்மானபமானரற 
நிரறதவற்றியது. இத்தீர்மானத்திற்கரமய 
சஙகத் தரைவர் திரு.சி.சினனராசாவும் 
சஙகத்தின பபாது முகாரமயாளராக 
இருநத திரு.எல்.தமாஸஸ அவர்களும் 
ஆட்த்டா ரிக ஷாரவ பகாள்வனவு பசய்ய 
15.12.1991ல்  பகாழும்பிலிருநத  றிச்சர்ட் 
பீரிஸ கம்பபனிககு பசனறு வநதார்கள். 
இருவருககுமுரிய பசைவான ரூபா 1578ஐ 
சரப அஙகிகரித்தது.

     பகாண்டுவரப்ப்ட இருககும் ஆட்த்டா 
ரிக ஷாவுககு ஏற்படும் பழுதுகரள 
சீர்பசய்ய சஙகத்தின ஊழியராகவிருநத 

திரு.தக.அருநதவராசா பமககானிககாக 
பயிற்சிபபற பகாழும்பு றிச்சர்ட்பீரிஸூககு 
அனுப்பி ரவககப்பட்்டார். அதததவரள 
சாரதிகளுககான ததர்வு 25.02 .1992ல் 
நர்ட பபற்றது. பரீட்ரசயில் பினவரும் 
மூவர் பதரிவு பசய்யப்பட்்டார்கள். 1.திரு.
சீனித்தம்பி அனனதாஸ. 2.திரு.சதானநதன 
ருவீகரன. 3.பசல்ரையா ரஞ்சன. இவர்களில் 
அனனதாஸூம் ருவீகரனும் சாரதிகளாக 
பதரிவு பசய்யப்ப்ட மற்றவர் பதில் சாரதியாக 
ரவககப்பட்்டார்.

      பகாழும்பிலிருநது இரு ஆட்த்டா 
ரிக ஷாககளும் புரகயிரத பபாதிப் 
பபட்டியில் மட்்டககளப்புககு பகாண்டு 
வரப்பட்்டன. இவ்விரு ஆட்த்டாககரளயும் 
21---0763 ருவீகரனும் 21---0764 ஐ அனனதாஸ}
ககும் சவாரிபபற ஒப்பர்டககப்பட்்டது. 
ருவீகரன பஸ நிரைய தரிப்பி்டத்ரதயும் 
அனனதாஸ அரசடி தரிப்பி்டத்ரதயும் 
தஙகளின வாடிகரகயான தரிப்பி்டமாக 
நிறுவிக பகாண்்டார்கள்.

     இவ்வண்டிகளின சவாரி ஆரம்பவிழா 
26.02-1992ல் மிகதகாைாகைமாக நர்டபபற்றது. 
இவ்விழாவுககு ரிச்சர்ட்பிரீஸ கம்பபனியின 
பிரதம முகாரமயாளரும் விற்பரன 
முகாரமயாளரும் விதச்ட உைஙகு 
வானூர்தியிை மட்்டககளப்புககு வருரக 
தநதிருநதனர்.

    இவ்வாறு ஆரம்பிககப்பட்்ட ஆட்த்டா 
தசரவயின அடுத்த வரவாக எல்ரை 
வீதியில் அரமநதுள்ள வருமானவரி 
இைாகாவில் பணியாற்றிய உத்திதயாகத்தர் 
ஒருவர் அததயி்டத்தில் பணியாற்றிய 
சிற்றூளியரான திரு.எஸ.காஙதகசன 
எனபவருககு ஒரு ஆட்த்டாரவ (21--- 
1665) எடுத்துக பகாடுகக மட்்டககளப்பில் 
தனியாரின ஆட்த்டாவாக இதுதவ 
பதிவாகியது. தமற்படி சமாசம் பீரீஸ 
கம்பபனியின வினிதயாகஸதராக இருநது 
த வண்டியவர்களுககு ஆட்த்டாரவ 
வரவரழத்துக பகாடுத்தார்கள். இதனால் 
ஆட்த்டாககளின வருரக அதிகமாகியது. 
தரைவர் திரு.சி.சினனராசாவின முயற்சி. 
மட்்டககளப்பில் இப்தபாது பை வழிகளிலும் 
குரறந த து 2000  குடும்பஙகளின 

வாழ்வாதாரத்துககு அடிககல்ைாகியது. 
அதற்காக இககட்டுரரயாளர் இவ்தவரள 
நனறிரயத் பதரிவிககினறார்.

சஙக வரைாறு

ஆட்த்டா சாரதிகள் சுயமாகதவ தஙகள் 
வாழ்வாதாரத்ரத பகாண்டு பசனறனர். 
அவ்தவரளயில் சாரதிகதளாடு பபாலிசார் 
பை சநதர்ப்பஙகளில் முரண்பட்்டனர்.  
அரசடி தரிப்பி்டத்தில் ஓடிய 21 --- 1840 
இைககமுர்டய ஆட்த்டாரவ பசலுத்தி 

வநத  இரா.தவராஜா  கல்ைடிப்பாை 
இறககத்தில் இருநத தசாதரனச் சாவடியில்  
12.04.1994ல்  பபாலிசாரால்  தாககப்பட்டு 
சரியாக 13 நாட்களின பின 25.04.1994ல் 
தாண்்டவனபவளி  தரிப்பி்டத் ரதச் 
தசர்நத  21---3171 இைககமுர்டய ஆட்த்டாரவ 
பசலுத்தி வநத தகா.சுதயநதிரன எனனும் 
சாரதி தாககப்பட்்டார். 

இ ர வ க ளி ன ா ல்  ஆ த் தி ர ம ர ்ட ந த 
சகசாரதிகள் ஒனறாகககூடி சட்்டத்தரனி 
அமரர் சர்வானநதா விசுரவயா அவர்களு்டன 

காட்டுககநததார் பபாலிஸதரைரமக 
காரியாையத்துககு 27.04.1994ல் பசனறு 
முனவாசலில் ஆட்த்டாககரளப்  தபாட்டு  
மறியல் பசய்தனர்.  சட்்டத்தரனியின 
வாதாட்்டத்தாலும்  எடுத்துரரப்பாலும்; 
அப்பபாலிஸகாரர் இருவரும் உ்டனடியாக 
இ்டமாற்றம் பசயயப்பட்்டனர். அனறு 
கூடிய ஆட்த்டா சாரதிகள் அரனவரும் 
இரா.வதராஜாவின அரழப்பின தபரில் 
அப்படிதய  பயனியர் வீதியில் இருககும் 
விபுைானநதா படிப்பகத்தககுள் நுரழநது 
த ங க ளு க த க ற் ப டு ம்  இ ப் ப டி ய ா ன 
பிரச்சரனகளுககு முகம்பகாடுகக சஙகம் 
ததரவபயனக கருதி ஆட்த்டா சஙகத்ரத 
உருவாககினர். 

ச க ை ப த ரி வு க ளு ம்  ஏக ம னத ாகத வ 
இ்டம்பபற்றன சஙகத்தின தரைவராக திரு.
இரா.தவராஜா அவர்களும்  பசயைாளராக  
திரு. டிலிமா அவர்களும் தனாதிகாரியாக 
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திரு.வினசன அவர்கதளாடு ஏழு நிர்வாகசரப 
உறுப்பினர்களும் பதரிவாகினர். ஏதிர்வரும் 
27ம்திகதி சித்திரர மாதம் ஆட்த்டா 
சஙகத்துககு 25 வயது பூர்த்தியாகிறது.
யாப்பு விதிகளும் இைட்சரனயும்                 
சஙகயாப்பு விதிரள சஙக ஸதாபகர்  இரா.
தவராஜா  எழுதி பபாதுககூட்்டத்தில் சமர்பிகக 
அது பரிசிலிககபபட்டு  சரபயினால் 
ஏற்றுகபகாள்ளப்பட்்டது. இைட்சரன 
உருவாகக முயற்சித்த தநரத்தில்.  நான யார் 
பதரியுமா? திரரப்ப்டத்திை இ்டம்பபற்ற பா்ட 
பைானறு வாபனாலியில் இ்டம்பபற்றது. 

அதில் வரும் ஓரடி எனரன மிக கவர்நதது. 
''பாலூறும் பருவத்திதை பல்ைாககு பசய்தா 
னம்மா'' எனபதத. அவ்வடியில் வரும் 
பல்ைககு எனபது ஒருவரர ரவத்து தூககிக 
பகாண்டுதபாய் குறிப்பிடும் இ்டத்துககு 
பகாண்டு தசர்ப்பது. எஙகள் பதாழிலும் 
பயணிகரள விரும்பும் இ்டத்துககு பகாண்டு 
தசர்ப்பதத. அதனால் அரத முககியப்படுத்தி   
வாகனங கரள இழுத்துக பகாண்டு 
ஓடுவரத குதிரரப்பவர் எனபார்கள் 
எனதவ பல்ைாககில் குதிரரரய இர்ணத்து 
நம்நாட்டு வளஙகரள  யும் இர்ணத்து 
நான வழஙகிய ஆதைாசரனயினபடி 
தக.ஜீ.ரூபன புஸபகுமார் எனபவர்  
அச்சித்திரத்ரத  வரரநது தநதார் அரத 
சரப ஏற்றுகபகாள்ள அது சஙகத்தின 
இைட்சரனயானது.  (பதா்டரும்)            

இ ம் மு ர ற 
இ ை ங ர க 
ம ற் று ம் 
இ ை ண் ்ட ன 
தமிழ் இைககிய 
நி று வ க ம் 
இ ர ்ண ந து 
இரா.உதய்ணன 
இைககிய விருது 
விழா 17/03/2019 
பகாழும்பு தமிழ் 
ச ங க த் தி ல் 

நர்டபபறுகிறது. இநநிகழ்வில் மண்ணின 
ரமநதர்கள் மூவருககு விருது வழஙகி 
பகௌரவிககிறார்கள். 

ஒருவர் செங்கதிரரோன். 
ஈழத்து இைககிய உைகில் நனகு அறியப்பட்்ட 
பபயர். தம்பியப்பா தகாபாைகிருஷ்ணன 
எனும் இயற் பபயரரக பகாண்்டவர். 
மட்்டக க ளப்பின ரமந த ன. இவர் 
"விரளச்சல் "காவியத்ரத பர்டத்தரமககாக 
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2018 இரா.உதய்ணன விருது வழஙகி 
பகௌரவிககப்படுகிறார்.

ஆ க க வி ை க கி ய க க ா ர ர் ,  ச ஞ் சி ர க 
ஆசிரியர், சமூக பசயற்பாட்்டாளர் 
என பனமுகப் பார்ரவ பகாண்்டவர். 
இைககியத்திற்காய் அவரர பைர் தநசிப்பர் 
சமூக பசயற்பாட்டிற்காய் தநசிப்பர் பைர், 
இரண்டிற்குமாய் தநசிப்பர் தமலும் பைர். 

பசஙகதிர் சஞ்சிரகரய 2008 ரத 
பதா்டககம் 2013 வரர 61 இதழ்கரள பல்தவறு 
சிரமஙகளுககு மத்தியிலும் பவளிக 
பகா்ணர்நதவர். கிழககு தமிழர் ஒனறியம் 
எனற விரதரய நட்டு பபரிய விருட்சமாககி 
அதிர்ரவ ஏற்படுத்தியவர், அதற்காக பட்்ட 
கல்பைறிகளும் பசால்பைறிகளும் பைநூறு. 
வி்டாது பதா்டர்நது இயஙகும் சமூகப் 
தபாராளி, அம்பாரற மாவட்்ட தமிழர்கள் 
பற்றிய அரிய பை தகவல்கரள பகாண்்ட 
கட்டுரரகரள, பதா்டர்நது அரஙகம் 
உட்ப்ட பல்தவறு பத்திரிரககளிலும் 
தநதுபகாண்டிருககும் எழுத்தூழியககாரர். 

கிழககின பண்பாட்டுக கூறாகிய, கண்்ணகி 
கரை இைககிய கூ்டல் ஆண்டுததாறும் 
த ப ச வு ம்  அ ை ச வு ம்  ஆ ர ா ய வு ம் 
நிகழ்த்தப்படுவதன மூைகர்த்தா, இவ்வாறான 
ஆளுரமயாளனான பசஙகதிதராரன 
சிறப்புற வாழ்த்துகிதறாம்.

மற்றவர் அ.இருதயநாதன. "அதமசன 
காட்டில் அழகன பூசாரி "எனும் சிறு கரத 
பதாகுப்பிற்கு கரைக தகாட்்டன அ. 
இருதயநாதன எனும் எமது மண்ணின 
ரமநதனான மற்றுபமாரு பர்டப்பாளிககு 
சிறு கரதத்பதாகுப்பிற்காக உதய்ணன 
விருது வழஙகப்படுகிறது. 

சிறு கரதகளுககு அப்பால் நா்டக, கூத்துக 
கரைஞன. நடிப்பு, தயாரிப்பு, இயககம் என 
பதா்டர்நது இயஙகுபவர். மட்்டககளப்பு 
மாவட்்ட சார்ணர் ஆர்ணயாளராகவும் 
அதிபராகவும் இருநதவர். 

"உ்ணர்ச்சிகள் " நா்டக நூல் இவரின 
மற்றுபமாரு எழுத்துப் பர்டப்பு. மகிழ்வான 
வாழ்த்துககள். 

அசுர எழுத்தோளர் செ.குணசரத்தினம். 

இைககியத் துரறககாக வாழ்நாள் 
சாதரனயாளர் விருது பபறுகிறார் பச.கு.  
எழுவான கரர மககளின பண்பாட்டு 
தகாைஙகரள நாவல்களாகவும் சிறு 
கரதகளாகவும் தம் பர்டப்புகளில் 
த ப ச ப்  ப ண்ணி ய வ ர்  , ப த் து க கு ம் 
தமற்பட்்ட நாவல்கரள எழுதியது்டன 
பை பரிசில்கரளயும் பாராட்டுககரளயும் 
பபற்றவர். "துனப அரைகள் " சுபமஙகளா 
நாவல் தபாட்டியில் பரிசு பபற்றது. இவரின 
நல்ை நாவல்களில் இதுவும் ஒனறு. 
இவ்வாதற இம் மககளின வாழ்வியரை 
இவரின சிறு கரதகளும் தபசுகினறன. 

ந ர க ச் சு ர வ  உ ்ண ர் வு ்ட ன 
"அமிர்தகழியான"எனும் புரனபபயரு்டன 
பை கட்டுரரகரளயும் தநதவர். இவரின 
முதற் குழநரததய கவிரத தான. 
ஆயிரகக்ணககான கவிரதகளுககு 

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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ச ெ ண் க ள்  க ோ ல் ெ ந் த ி ல் 
மட்டக்களெ்ெு  மோவட்டத்தின் 
ெோர்ெில் ெல ெோதனனகனளெ் 
ெுரிந்த அம்ெிளோந்துனை மை்றும் 
ென்ரெனன அணிகள் சவெர் 
னமதோனத்தில் ரமோதுகின்ைன.

இது நட்ெுரதீியோன ஒரு ரெோட்டியோக 
இ ரு ந் த ோ லு ம்  அ வ ர் க ள ி ன் 
மு ன் ரன ை் ை த் து க் க ோ ன  ஒ ரு 
ரெோட்டி. அவர்களுக்கு அடுத்த 
மூன்று வருடங்களுக்கு அரங்கம் 
ந ி று வ ன ம்  அ னு ெ ர ன ண 
வழங்கவுள்ளதன்  ஆரம்ெம் இது.

இவர்கள் மோகோண மட்டத்தில் ெல 
ெோதனனகனள இதுவனர ெுரிந்திருக்கிைோர்கள். ரதெிய மட்டத்தில் 
இவர்கனள முன்னணி அணிகளோக மோை்றுவரத எமது அடுத்த இலக்கு. 
இதை்கோன எமது மோவட்டெ் செயலகத்தின் முயை்ெிகளில் எம்ரமோடு 
னகரகோர்க்க முன்வந்த அரங்கம் நிறுவனத்னத வரரவை்கிரைோம்.

அரதரவனள எமது மோவட்டத்தின் இந்த இரு கோல்ெந்து அணிகனளயும் 
ஊக்கெ்ெடுத்த அனனவரும் ஒன்ைோக இனணயவும் அனழெ்ெு விடுக்கிரைன்.

அனனவருக்கும் எனது வோழ்த்துக்கள்.
மோ. உதயகுமோர்

மோவட்ட அரெோங்க அதிெர்
மட்டக்களெ்ெு மோவட்டம்

ென்ரெனன ெோரி வித்தியோலயமும் 
அ ம் ெ ி ள ோ ந் து ன ை  க ன ல ம க ள் 
வித்தியோலயமுமோக மட்டக்களெ்ெு 
மோவட்டத்தில் முதல் தடனவயோக 
செண்கள் ெோடெோனலகள் இரண்டு 
உ ன த ெ ந் த ோ ட் ட  ர ெ ோ ட் டி ய ி ல் 
ர ம ோத வ ு ள்ள  இ வ் ரவ ன ள ய ி ல் 
அ த ை் க ோ ன  ஒ ரு  வ ோ ழ் த் து ெ் 
ச ெ ய் த ி ன ள  வ ழ ங் கு வ த ி ல் 
செருனமயனடகின்ரைன்.

 ெுலம்செயர்ந்த நோட்டில் நோங்கள் 
வோழ்ந்தோலும் எங்கள் ெிந்தனனகள், 
செயல்கள் எல்லோம் இம்மண்னணரய 
இலக்கு னவத்து நிை்கின்ைன. எம் 
மண்ணில் ெிைந்தவர்கள் ெோதனன 
வரீர்களோக வரரவண்டும் என்ெதில் 
நோன் மிகவும் கரிெனனயுனடயவனோக இருக்கின்ரைன். அதிலும் 
வினளயோட்டில் எம் மண் மிளிர ரவண்டும் என ஆனெெ்ெடுவதில் 
உங்களில் நோனும் ஒருவன். நோன் அைிந்த மட்டில் மட்டக்களெ்ெு 
மோவட்டத்தில் கிரிக்சகட் ரெோட்டிகள் ெோடெோனல மட்டத்தில் நடந்தனத 
அைிந்துள்ரளன்.

ஆனோல் முதல் தடனவயோக இரு ெோடெோனவகள் உனதெந்தோட்டத்தில் 
ரமோதவுள்ளனத அைியும் ரெோது செருனமயனடகின்ரைன். இனத ஏை்ெோடு 
செய்து நடோத்தும் அரங்கம் ெத்திரிக்னகக்கு எனது ெோரோட்டுக்களும் 
வோழ்த்துக்களும் உரித்தோகுக.
 
இெ்ெோடெோனல வரீோங்கனனகள் மோகோண மட்டத்தில் ெோதனன 
ெனடத்துள்ளோர்கள் என நோன் அைிகிரைன். இவர்கள் ரதெிய மட்டத்தில் 
ெோதனன வரீோங்கனனகளோக திகழ ரவண்டும் என வோழ்த்துவதுடன் 
இரு ெோடெோனலகளும் ஒை்றுனமயுடன் செயை்ெடுவதுடன் இெ்ெமர் 100 
ஆண்டுகள் நனடசெை வோழ்த்துகின்ரைன்.

'செண் தன் வயிை்ைில் சுமந்த ஆணோல் ெோதனன ெனடக்க முடியுசமன்ைோல் 
செண்ணோல் ஏன் ெோதனன ெனடக்க முடியோது? கோலத்தின் ரதனவ கோலம் 
அைியும்'

திரு.ெு.வெகீரன்
நம்ெிக்கiயோளர் ெனெ ெிரதிநிதி (லண்டன்)

ரகோட்னடமுனன வினளயோட்டு கழகம், மட்டக்களெ்ெு

அரங்கத்தின் வாசகர்களுக்கு அன்பான வவண்டுவகாள்,

எமது மண்னின் படுவான்கரரரைச் வசர்ந்த வரீாங்கரனகளின் கால்பந்து வபாட்டி ஒன்று வரும் திங்கட்கிழரம, பிற்பகல் 3 மணிக்கு வவபர் 
ரமதானத்தில் நரடவபறவுள்ளது.

இது வவறுமவன ஒரு கால்பந்துப் வபாட்டி அல்ல. இதற்கு பல முக்கிைத்துவங்கள் இருக்கின்றன.

எமது மண்ரணச் வசர்ந்த இரு வபண்கள் அணிகள் கால்பந்துப் வபாட்டிைில் வமாதுகின்றன. அரவ எமது மாவட்டத்தின் பிந்தங்கிை 
படுவான்கரரப் பகுதிரைச் வசர்ந்தரவ.

அது வபார் கடந்துவபான காரணத்தால் அளவிடமுடிைாத அழிவுகரள எதிர்வகாண்ட பிரவதசம். கால்பந்தில் வதசிை மட்டத்தில் சாதிக்க 
வவண்டும் என்பது அந்தப் வபண்களின் இலக்கு. அவதவவரள விரளைாட்டின் ஒரு சில துரறகரளத்தவிர எமது மாவட்டம் வதசிைமட்டத்தில் 
மிகவும் பிந்தங்கிை நிரலைிவலவை தற்வபாது காணப்படுகின்றது.

ஆகவவ இந்தப் வபண்களின் எதிர்கால வவற்றி எமக்கும், மாவட்டத்துக்கும் மிகவும் முக்கிைமானதாகும்.

ஆனால், பல வசதிக்குரறபாடுகளுடன் இருக்கும் அந்த வரீாங்கரனகளுக்கு அடுத்த மூன்று வருடங்களுக்கு அரங்கம், தனது நண்பர்களுடன் 
வசர்ந்து அனுசரரண வழங்கவுள்ளது.

அந்த அனுசரரணைின் முதல் அங்குரார்ப்பணவம இந்த நட்பு ரதீிைிலான ஆட்டம். வவபர் ரமதானத்தில் களம் காண்பது படுவான்கரரப் 
வபண்களுக்கு மிகவும் முக்கிைமானது. அடுத்தகட்ட நகர்வுகளுக்கு இது பல வழிகளிலும் உதவும்.

ஆகவவ வாசகர்கவள வவபர் அரங்குக்கு வரும் திங்கட்கிழரம(மார்ச் 18) வந்து உங்கள் வரீாங்கரனகளுக்கு உங்கள் ஆதரரவ வழங்குங்கள்.

திரண்டு வாருங்கள்.
அன்புடன்
சீவகன் பூபாலரட்ணம்.
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--- பஜயா ---
பிரததச பசயைகஙகளில் பதிவு 
பசய்யப்பட்்ட கழகஙகளுககிர்டயிைான 
விரளயாட்டு தபாட்டிகள் தற்தபாது 
மட்்டககளப்பில் உள்ள 14 பிரததச 
பசயை கஙக ளிலும் ந ர்டபபற்று 
வருவதாக மட்்டககளப்பு மாவட்்ட 
விரளயாட்டு உத்திதயகத்தர் திரு.
ஈஸவரன பதரிவிககினறார்.

அதன அடிப்பர்டயில் நாம் மண்முரன 
வ்டககு பிரததச பசயைக விரளயாட்டு 
கழகஙகிர்டயிைான நர்டபபற்ற 
விரளயாட்டு தபாட்டிகரள பற்றி 
பார்ப்தபாம்.

 கரப்பநதாட்்ட தபாட்டியு்டன ஆரம்பமான 
இநநிகழ்வில் முதல் பவற்றிரய 
சிவானநதா விரளயாட்டு கழகம் 
பபற்றுகபகாண்்டது.  கிரிகபகட் 
தபாட்டியில் பசனறரைட் விரளயாட்டு 
க ழ க மு ம்  எ ல் த ை  த ப ா ட் டி யி ல் 

சு ம ா ர்  1 5  வ ரு ்ட ங க ளு க கு  பி ன 
தகாட்ர்டமுரன விரளயாட்டு கழகம் 
பிரததச பசயைக மட்்ட விரளயாட்டு 
தபாட்டியில் 20 முதல் இ்டஙகரள பபற்று 
சாதரன பர்டத்துள்ளது.
 ஆரம்ப காைஙகளில் கிரிகபகட் 
விரளயாட்ர்ட மட்டும் விரளயாடி 
வநத தகாட்ர்டமுரன விரளயாட்டு 
கழகம்  பிற்காைஙகளில் பமய்வல்லுனர் 
தபாட்டிகளிலும் கைநது பகாண்டு தம்ரம 
ஒரு சிறநத விரளயாட்டு கழகமாக 
காலூனறி வநதது. அககாைத்தில் 
ரமககல்பமன விரளயாட்டு கழகம், 
பாடுமீன விரளயாட்டு கழகம், சிவானநதா 
விரளயாட்டு கழகம், ரைட்ஹவுஸ 
விரளயாட்டு கழகம், பயனியர் விரளயாட்டு 
கழகம் என பைம் வாய்நத கழகஙகளு்டன 
தபாட்டி தபாட்டு பை பவற்றிகரள பபற்று 
சாதரன பர்டத்தது. அதததபாை இனறும் 
தம் இளம் வீர வீராஙகரனகரள களம் 
கா்ணச்பசய்து, இனறு வரர நர்டபபற்ற 
தபாட்டிகளில் 20 முதல் இ்டஙகரள பபற்று 
வரைாற்றுச் சாதரன பர்டத்துள்ளது. 
இதில் 3 தபாட்டிகளிலும் சாதரன வீர 
வீராஙகரனகளாக பி.கிருஷரிகாவும்  
தக.டிைகசனாவும்  பு.கிதசாமிகாவும் 

எ ஸ . த ர் ச னு ம்  ப த ரி வ ா கி யு ள் ள ர் . 
பவற்றிபபற்ற வீர,  வீராஙகரளகள் விபரம் 
பினவருமாறு

01  P.கிருஷரிகா
 நீளம் பாய்தல் முதைாமி்டம்
02 P.கிருஷரிகா
 400 மீட்்டர் ஓட்்டம் முதைாமி்டம்
03 P.கிருஷரிகா
 முப்பாச்சல் முதைாமி்டம்
04 K.டிைகசனா  
 1500 மீட்்டர் ஓட்்டம் முதைாமி்டம்
05 K.டிைகசனா  
 800 மீட்்டர் ஓட்்டம் முதைாமி்டம்
06 K.டிைகசனா  
 110 மீட்்டர் தர்டதாண்்டல் ஓட்்டம் 
 முதைாமி்டம்
07 S.தர்சன  
 1500 மீட்்டர் ஓட்்டம் முதைாமி்டம்
08 S.தர்சன  
 800 மீட்்டர் ஓட்்டம் முதைாமி்டம்
09 S.தர்சன  
 முப்பாச்சல் முதைாமி்டம்
10 P.கிதசாமிகா  
 100 மீட்்டர் ஓட்்டம் முதைாமி்டம்
11 P.கிதசாமிகா  
 உயரம் பாய்தல் முதைாமி்டம்
12 P.கிதசாமிகா  
 410 தர்ட தாண்்டல் ஓட்்டம் 
 முதைாமி்டம்
13 S.பசதரான நிைகசன
 நீளம் பாய்தல் முதைாமி்டம்
14 S.சகிர்தன  
 ஈட்டி எறிதல் முதைாமி்டம்
15 S.கிறிஸடிகா
 ஈட்டி எறிதல் முதைாமி்டம்
16 R.ரகசன  
 110 மீட்்டர் தர்ட தாண்்டல் ஓட்்டம் 

எவகிறீன விரளயாட்டு கழகமும் கபடி 
தபாட்டியில் பட்டி விரளயாட்டு கழகமும் 
பபற்றுகபகாள்ள பமய்வல்லுனர் 
தபாட்டிகள் க்டநத 10ம்திகதி பவபர் 
ரமதானத்தில் நர்டபபற்றன.  இதில் 
த க ா ட் ர ்ட மு ர ன  வி ர ள ய ா ட் டு 
கழகம் அதிகப்படியான தபாட்டிகளில் 
முதலி்டத்ரத பபற்றுகபகாண்்டது 
அத்து்டன உரதபநதாட்்ட தபாட்டியில் 
இறுதிப்தபாட்டிககு தகாபுரா விரளயாட்டு 
கழகமும் டிஸதகா விரளயாட்டு 
கழகமும் தமாதவுள்ளன என மண்முரன 
வ்டககு பிரததச பசயைக விரளயாட்டு 
உத்திதயாகத்தர் திரு பிரசாத் பதரிவித்தார்.

மண்முரன வ்டககு பிததச பசயைகத்தின 
இறுதி விரளயாட்டு விழா மிக விரரவில் 
நர்டபபறவுள்ளதாகவும் அனரறய 
தினம் அஞ்சதைாட்்ட தபாட்டிகளும் 
இறுதி உரதபநதாட்்ட தபாட்டிகளும் 
நர்டபபறவுள்ளதாகவும் விரளயாட்டு 
உத்திதயாகத்தர் திரு பிரசாத் பதரிவித்தார்.

--- காரரதீவு சகா ---

காரரதீவு விபுைாநநதா மத்தியகல்லூரிககும் 
கல்முரன உபவஸலி

உ ய ர் த ர ப் ப ா ்ட ச ா ர ை க கு ம்  இ ரு 
தினஙகளுககு முனனதாக காரரதீவில் 
இ்டம்பபற்ற 'கிழககு கரரதயாரச் சமரில்' 
46ஓட்்டஙகளால் காரரதீவு விபுைாநநதா 
அணி பவற்றிவாரகசூடியது.

ப்டலிபகாம் ஸ்ரீைஙகா ஸதாபனத்தின 
அ னு ச ர ர ்ண த ய ா டு  இ ்ட ம் ப ப ற் ற 
இம்மாபபரும் கனனிப்தபாட்டி(Maiden Big 
Match) காரரதீவு விபுைாநநதா விரளயாட்டு 
ரமதானத்தில் நர்டபபற்றது.

முதலில் துடுப்பபடுத்தாடிய விபுைாநநதா 
அணி 28.5 ஓவரில் 137ஓட்்டஙகரளப் பபற்றது. 
துடுப்பாட்்டத்தில் தசாபிதாஸ 10பவுண்்டரிகள் 
அ்டஙகைாக 49 ஓட்்டஙகரளப் பபற்றார்.

காரரதீவு  நிருபர் சகா)
காரரதீ வு பிரத த ச பசயைகம் 
ந ்ட ா த் தி ய  இ வ் வ ா ண் டு க க ா ன 
பிரததசமட்்ட விரளயாட்டுப்தபாட்டியில் 

 

முதைாமி்டம்
17 R.ரகசன  
 410 மீட்்டர் தர்ட தாண்்டல் ஓட்்டம் 
 முதைாமி்டம்
18 பபண்கள்  
 4x100 அஞ்சல் ஓட்்டம் முதைாமி்டம்
19 பபண்கள்  
 4x400 அஞ்சல் ஓட்்டம் முதைாமி்டம்
20 பபண்கள்  
 பூப்பநதாட்்டம் முதைாமி்டம்
21 ஆண்கள்  
 பூப்பநதாட்்டம் இரண்்டாமி்டம்
22 S.டினுஜா  
 200 மீட்்டர் ஓட்்டம் இரண்்டாமி்டம்
23 S.கிருசிகா  
 குண்டு தபாடுதல் இரண்்டாமி்டம்
24 T.தராபிகா  
 1500 மீட்்டர் ஓட்்டம் இரண்்டாமி்டம்
25 S.கிருஸடிகா
 பரிதிவட்்டம் வீசுதல் 
 இரண்்டாமி்டம்
26 T.தராமிககா  
 800 மீட்்டர் ஓட்்டம் இரண்்டாமி்டம்
27    M.தவாஜினி 
 ஈட்டி எறிதல்  இரண்்டாமி்டம்
28 P.மிதுர்ஸா  
 முப்பாச்சல் இரண்்டாமி்டம்
29 P.தீபிசன  
 உயரம் பாய்தல் இரண்்டாமி்டம்
30 T.வதுசா  
 உயரம் பாய்தல் இரண்்டாமி்டம்
31 M.்டனிஸ்டன  
 110 மீட்்டர் தர்ட தாண்்டல் ஓட்்டம் 
 இரண்்டாமி்டம்
32 M.்டனிஸ்டன  
 410 மீட்்டர் தர்ட தாண்்டல் ஓட்்டம் 
 இரண்்டாமி்டம்
33 ஆண்கள்  
 4x100 அஞ்சல் ஓட்்டம் 
 இரண்்டாமி்டம்
34 S.சபிதாப்  
 5000 மீட்்டர் ஓட்்டம் மூனறாமி்டம்
35 P.பிரியநிதர்சினி
 குண்டு தபாடுதல் மூனறாமி்டம்
36 T.தராமிகா  
 நீளம் பாய்தல் மூனறாமி்டம்
37 K.மிதுஷாளினி
 1500 மீட்்டர் ஓட்்டம் மூனறாமி்டம்
38 M.திவாஜினி  
 பரிதிவட்்டம் வீசுதல் மூனறாமி்டம்
39 P.நிதர்சனா  
 800 மீட்்டர் ஓட்்டம் மூனறாமி்டம்
40 T.ரித்திகா  
 முப்பாச்சல் மூனறாமி்டம்

பதிலுககு துடுப்பபடுத்தாடிய கல்முரன 
உபவஸலி அணியினர் 24 ஓவர்களில் 
சகைவிககட்டுகரளயும் இழநது 89 
ஓட்்டஙகரள மாத்திரதம பபற்றுகபகாண்்டது.

சிறநத பநதுவீச்சாளராக விபுைாநநதா 
அணியின விதுசன பதரிவானார். 
அவருககான பவற்றிககிண்்ணாத்ரத 
உ த வி க க ல் வி ப் ப ணி ப் ப ா ள ர்  வி . ரி .
சகாததவராஜா வழஙகிரவத்தார்.
சிறநத துடுப்பாட்்டவீரராக விபுைாநநதா 
அணியின  தசாபிதாஸ பதரிவானார். 
அவருககான பவற்றிககிண்்ணத்ரத 
ப்டலிபகாம் நிறுவனத்தின கல்முரனப் 
பிராநதிய முகாரமயாளர் பிரானசிஸ 
நியுட்்டன நிசாநத் வழஙகிரவத்தார். 

தபாட்டியின சிறநத வீரராக விபுைாநநதா 
அ ணி யி ன  சி றி ஸ  ப த ரி வ ான ா ர். 
அவருககான பவற்றிககிண்்ணத்ரத 
காரரதீவு பிரததசசரபத்தவிசாளர் 
கி.பஜயசிறில் வழஙகிரவத்தார்.

க ார ரதீ வு  வி ர ள ய ா ட்டுக க ழ க ம் 
29 தஙகப்பதககஙகரளப் பபற்று 
இவ்வாண்டுககுரிய சாம்பியனாக 
பவற்றிவாரக சூடியது.

இககழகம் பதா்டர்நது ஜநதாவது 
வ ரு ்ட ம ா க வு ம்  ச ா ம் பி ய ன ா க த் 
ப த ரி வு ப ச ய் ய ப் ப ட் டு ள் ள து . 
இவ்வாண்டுககுரிய தபாட்டிகளில் 
இககழகம் 29 தஙகப்பதககஙகள்,  
1 8  ப வ ள் ளி ப் ப த க க ங க ள் ,  
02பவண்கைப்பதககஙகள் பபற்றது.

இ ர ண் ்ட ா வ த ா க  ப ஜ ா லி கி ங ஸ 
விரளயாட்டுககழகம் 04 தஙகப்பதககஙகள்,  
0 6  பவள்ளிப்பத க கஙக ள்,  1 0  
ப வ ண் க ை ப் ப த க க ங க ர ள ப் 
ப ப ற் றி ரு ந த து .  மூ ன ற ா வ த ா க 
விதவகானநதா விரளயாட்டுககழகம் 
0 3  த ங க ப் ப த க க ங க ள் ,  
1 0 ப வ ள் ளி ப் ப த க க ங க ள் ,  
1 5 ப வ ண் க ை ப் ப த க க ங க ர ள ப் 
பபற்றிருநதது.
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காளி, மாரி, தபய்ச்சி, ரவரவர் ஆகிய 
சிறு பதய்வஙகள் வீடுகளிதை ரவத்து 
வ்ணஙகும் பதய்வஙகளாகும். இவற்ரறக 
குை

பதய்வஙகள்   எனவும், கும்ப ததவரதகள் 
எனவும் அரழப்பர்.

இவற்றுள் முககியமான பதய்வம் மாரி 
அம்மதனயாகும்.

 வீட்டிதை ஒருவருககு தீராத தநாய் 
ஏற்பட்்டால் அல்ைது அவ்வீட்ர்டக 
கவரை பிடித்து உலுப்புதமயானால் 
மாரியம்மனுககு மர்ட ரவத் து 
மாரி அம்மன வநது தகாயிலில் 
ஆண்டுகபகாருமுரற ஆடும் ஒருவரர 
பிடித்துப் பூசாரியார் உதவியு்டன மாரி 
அம்மரன அவரில் வரவரழத்து அவர் 
மூைமாகத் தமது கஷ்டஙகளுககுரிய 
கார்ணஙகரளக தகட்டு நிவர்த்திரயயும் 
தகட்பர்.

மிக நா்டகத் தனரம பபாருநதிய 
அச்ச்டஙகின சுருககத்ரதத் ததற்றாத் 
தீவிரனச் தசர்நத பூசகரும், ரவத்தியரும், 
மாநதிரிகருமான நாைாயிரபிள்ரள 
அகிதைசபிள்ரள கூறியபடி அப்படிதய 
கீதழ தநதுள்தளன

இநததபட்டி 1980  களில் எடுத்த  
தபட்டியாகும், மாஙகாட்டில்  இது 
எடுககப்பட்்டது. அககாைத்தில் இவ்வீட்டு 
வழிபாடு  பபருமளவில் இருநதிருககிறது.

“மர்டபயல்ைாம் ரவச்சி முடிஞ்ச உ்டதன 
மாரி அம்மனுககு ஆடுற ஆளுககுதமை 
தண்ணி ஊத்தி உருகபகாடுப்பம். அதுககு 
மநதிரம் இது:

ஓம் சககர பூஷணி வா வா அம்தம
அருகில் கட்டிய சல்ை்டமும்
பட்டும் பட்்டார்டயும் அணிநது
 பகாஙரக ஸதனமும் பகாடியிர்டயு்டனும்

ஈதரழு பதினாலு தைாகமும் நினறா்டச் 
பசய்தவதள.

அஙகயற் கண்்ணம்ரம தரிகி்டதா 
தரிகி்டதிம் பதாநததாபமனன  சிவனுக 
பததர நினறு திருககூத்தாடி நினற 
பராசகதீ.

நான நிரனத்த இ்டத்தில் வருதவபனனறு
அனறு வரம் தநத பராசகதி இனறு வாடி
 அம்மா வா - சீககிரம் வாடி அம்மா சீககிரம் 
வாடி அம்மா.

 இப்படி உருதவற்றினவு்டதன பதய்வம் 
தரை சுற்றி ஆ்டத் பதா்டஙகும். பகாஞ்ச 
தநரம் தபானதும் பூசாரி தகப்பார்;

பூசாரி : இநதப் பூமரத்தில் நிண்டு தரை 
சுத்துகிறது ஆர்?

 ஆடுபவர் : நானதான்டா மாரி அம்மன.

 பூசாரி ! அப்படிபயண்்டா தாதய; உண்்ட 
விரளயாட்ர்டக காட்டு.

(எண்டு கதச்சுப் தபாட்டு உடுகபகடுத்து 
மாரி அம்மன பாட்்டப் பாடுவார்)

. பூசாரி : எழும்பன, எழும்பனம்மா 
அதகாரமாரி - தாதய ஏகாநத தமர்ட விட்டு 
அதகாரமாரி.

 ம ற் ற  பூச ா ரி  ; ஓ டி 
வ ர த வ ணு ம ம் ம ா 
அதகாரமாரி - தாதய ஒரு 
கு ர ற யு ம் ர வ ய ா ம ல் 
அதகாரமாரி.

பூசாரி : தாதய காநதரிதய 
அதகாரமாரி - தாதய 
ச்டாச்சரிதய வாரும் அம்மா 
அத காரமாரி .  (இப்படி 
மாரி அம்மன பாட்்டக 
பகாஞ்சதநரம் பா்ட, மாரி 

அம்மனுககுரிய முரறயில் ஆடுறவர் 
சநததாசமாக விரளயாடி ஆடுவார். பிறகு 
அவர் தரை சுத்திக தகப்பார்).;;

ஆடுபவர் : மகதன;

பூசாரி தாதய;

ஆடுபவர் : ஏண்்டா எனனக கூப்பிட்்டா?

பூசாரி : முதல்ை உனககு வச்சமர்டய எடு.

 ஆடுபவர் : (நனறாக ஆடியபிறகு) இநதா்டா 
(எடுத்துக பகாடுப்பார்). (அதற்குரிய மர்ட 
எடுத்தாத்தான அது மாரி எண்டு நாஙக 
நம்புவம்). பூசாரி (பிறகும் பகாஞ்ச தநரம் 
மாரி அம்மன தாைாட்டுப் பாடின பிறகு), 
தாதய, இநத மண்டி மரனகளிை இருககிற 
குரறகரளக கண்டு பிடிச்சு பசால்லு. 
(மண்டி மரன களில் தபயாயிருககும் 
அல்ைது தநாயாயிருககும் அல்ைது 
குடும்பப் பிரச்சரனகளாயிருககும் 
அல்ைது களவு தபான தாயிருககும் 
அல்ைது மருநது, வசியம், சூனியம் இரவ 
களாயிருககும்). ஆடுற பதய்வம் இதுதான 
எண்டு விளககும்.

 அது பசால்லுறது சரி எண்்டா ஒத்துக 
பகாள்ளுவாஙக. பிரழபயண்்டா இல்ரை 
எண்டுவாஙக. அல்ைது தபசாம நிற்பாஙக. 

தபசாம நிண்்டா மீண்டும், மீண்டும் ஆடித் 
பதய்வம் சரியான கார்ணத்ரத பசால்லும்
இர்டயிரை வீட்டுககாரர் விடுத்து 
விடுத்துக தகட்பார்கள்.

 பதய்வம் தயாசிச்சி தயாசிச்சி அதற்கான 
விர்டகரளச் பசால்லும். உதார்ணமாக 
சூனியம் அல்ைது தநாய் எண்்டா 
பூசாரியார் தகட்பார்.

பூசாரி : இது எத்தரன நாரளககுள்ள 
தீரும்.

பதய்வம் : இத்தரன நாள் எண்டு 
பசால்லும்.

பூசாரி : இது ஏன வநதது? இது தீர எனன 
பசய்ய தவணும் தாதய.

பதய்வம் : மகதன (எண்டு கூப்பிட்டு)

(பள்ளயம் பகாடுகக தவணும் எண்டு 
பசால்லும்). அல்ைாட்்டா ஆடு, தகாழி, 
பலிபகாடுக க த வணும் எண்டு 
பசால்லும். அல்ைாட்்டா முநதி வீட்டில் 
ச்டஙகு பசய்ததிரை பிரழ. நல்ைா 
இனபனாருதரம் பசய்ய தவணும் எண்டு 
பசால்லும்.

 எனதவ இது நிவர்த்தி பண்்ண தநர்நது 
கட்்டச் பசால்லும்.

 பூசாரி தவப்பம் பத்திரம் தண்ணியும் 
வீட்டுத் தரைவனரர ரகயிை பகாடுகக 
அவர் தான அப்படிதய பசய்வதாக 
ஒத்துகபகாண்டு பதய்வத்துககுத் தாரர 
வார்த்துக பகாடுப்பார்.)

(பதா்டரும்)

மட்்டககளப்பு மாவட்்டத்தில் உள்ள 
படுவானகரரப்பிரததசத்து பபண்கள் 
சாதித்தரவ ஏராளம் ஆனால் அரவ 
பை ரு ககு பதரிவதில் ர ை. எனற 
ஆ த ங க த் தி ர ன  க ம ை ா ம் பி க ர க 

பவளிப்படுத்திகபகாண்டிருநதாள்.

கமைாம்பிகரகயும், ஞாதனஸவரியும் 
அ ம் பி ள ா ந து ர ற ப்  ப ா ர த க க ா க 
காத்திருநதனர். பாரத வருவதற்கு 

தநரம்பசனறரமயினால். அவ்வி்டத்தில் 
இருநது பகாண்டு  இருவரும் தபச 
ஆரம்பித்தனர்.

நமது படுவானக ரரப் பபண்க ள் 
சாதித்த சாதரனகள் தற்தபாதுள்ள 
சமுகத்திற்தகா, பவளிச்சமுகத்திற்தகா 
பதரியவில்ரை. ஒருசிைருககு மாத்திரம் 
பதரியககூடும். சாதரனப்பபண்கள் 
எ ன ற ா ல்  ம ட் ்ட க க ள ப் பி ல் 
படுவானகரரப்பபண்கள்தான, இவர்கள் 
சாதிககாத துரறகள் இல்ரை எனறு 
கூறுமளவிற்கு எல்ைாத்துரறகளிலும் 
வியாபித்திருநதனர். பைரர வாழ 
ரவப்பதற்காக உயிரரதய தியாகம் 
பசய்தவர்கள் படுவானகரர பபண்கள். 
இந த உ்ணர்வு எத் தரனதபரு ககு 
ஏற்படும், இதற்கு ஈடுஇர்ணயான தவறு 
பபாதுநைசிநதரன இருககதவ முடியாது. 
பைரும் சுயநைத்து்டன இருகரகயிதை 
படுவானகரரப் பபண்கள் பபாதுநைத்து்டன 
பசயற்பட்்டனர். இதனால், இவர்களின 
பவயிலில் பைர் குளிர்காய்நது பகாண்டு 
இனறு தம்ரம சாதரனயாளர்களாக 
க ா ட் டி க ப க ா ண் டி ரு க கி ன ற ன ர் . 
க ல் வி யி ல்  உ ய ர் ந த வ ர் க ள ா க 
பபருரமப்பட்டுகபகாள்கினறனர்.

பைரர வாழ ரவப்பதற்காக அனபு்டன 
அர்ணவர்ணத்து வயிறாற உ்ணவளித்த 

படுவானகரரப்பபண்களின சாதரனகரள 
பபரும்பாலும் தபசுவது மிகககுரறவு. 
சாதரனபயனபது கல்வியில் உயர்பதவி 
வ கி ப் ப து த ா ன  எ ன  ப ா ர் க கி ன ற 
சிநதரனயாளர்களும் பைர் உளர். 
அதனால்தான படுவானகரரப் பபண்களின 
சாதரனகள் பவளிப்படுத்தப்ப்டவில்ரை. 
எனகினறாள் கமைாம்பிகரக.

பபண்கள் எனறாதை காரையில் 
த ந ரத் தி ற் கு  எழு ம் பு வ ள்,  இ ரவி ல் 
தநரம்பசனறு தூககுபவள். இவளுககு 
காரை பதா்டககம் இரவு தூஙகும் 
வரரககும் பதா்டர்ச்சியான தவரைகதள. 
அதனால் இவளின தவரைகரள பபரிதாக 
தூககிப்பார்ப்பதில்ரை. அம்மா வீட்டில் 
எனன பசய்கினறாள் எனறு தகட்்டால், 
சும்மாதான இருககினறாள் எனற விர்டதான 
பைரி்டத்தில் பவளிவரும். அம்மா பசய்யும் 
தவரைகரள அட்்டவர்ணப்படுத்தினால் 
இத்தரன தவரைகரள ஒருபபண் 
பசய்கினறாளா? எனற சநததகமும் 
ஏற்படும். ஆரம ஆயிரம் முட்ர்டகரள 
இட்டுவிட்டு தபசாமதை இருநதுவிடும். 
தகாழி ஒரு முட்ர்டரய இட்டுவிட்டு 
பகாககரித்தத திரியும். அதததபாைதான 
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இனறு காரை சூரியா பபண்கள் 
அரமப்பினர் தாம் பகாண்்டாடும் 
பபண்கள் தின விழாவில் கைநது 
பகாள்ளுமாறு எனககு அரழப்பு 
விடுத்திருநதனர்.

சூரியா பபண்கள் அரமப்பு சுனிைா 
அபயதசகர, சித்திரதைகா, குமுதினி 
சாமுதவல் ஆகிதயாரால் இைஙரகயின 
பநருககடியான ஓர் காை கட்்டத்தில் 1991 
இல்  ஆரம்பிககப்பட்்டது.

அது ஆரம்பிககப்பட்்ட நாளிலிருநது 
அததனாடு எனககு பநருககமான 
பதா்டர்பும் உறவும் இருநது வருகிறது.

ஆரம்பத்தில் இதில் தீவிரமாக இயஙகிய 
ஜயநதி, விஜி, ஸ்ரீவள்ளியம்மன,  
யமு னா இப்ராஹிம் ஆகிதயார் 
பதா்டககம்அண்ரமககாைம் வரர 
இயஙகிய சரளா இமானுவல், இனறுவரர 
இயஙகும் 
வி ஜ ய ை க சு மி ,  த க தீ ஸ வ ரி 
வரரஅரனவரின பசயற்பாடுகரளயும் 
அ ரு கி லி ரு ந து  அ வ த ா னி த் து 
வநதுள்தளன.

அ வ ர் க ளி ன  சி ை  க ர ை ச் 
பசயற்பாடுகளுககு எனனாைான 
உதவிகளும் புரிநது வநதுள்தளன. 
தநர்ரமயும் உண்ரமயும் சமூக 
அநீதிகபகதிரான தபார்ககு்ணமும் 
பகாண்்டவர்கள் சூரியாப் பபண்கள்.

“பபண்”எனும் அவர்கள் பவளியிடும் 
சஞ்சிரக, அவர்கள் பவளியிட்்ட 
கரத, கவிரத நூல்கள், ஆவ்ணஙகள் 
எனபன முககியமானரவ.

வஞ்சிககப்பட்்ட பபண்கள், ஆதரவு ததடி, 
ஆதைாசரனகள் தவண்டி
வரும் புகலி்டம் சூரியா.

சூ ரி ய ா  க ை ா ச ா ர க  கு ழு வி ன ர் 
சிறப்பான ஆற்றுரகயாளர்கள் சிறநத 
பயிற்றுவிப்பாளர்களின கீழ்ப் பயிற்சி 
பபற்றவர்கள்

பசற்பாட்டுத் தனரமகள் மிகுநத 
நிறுவனம் சூரியா நிறுவனம்.

அவர்கள் மயிைம்பாபவளி கிராமத்தில் 
உள்ள தமது மனச்தசாரை எனும் 
இ்டத் தில் இவ்வரு்ட பபண்க ள் 
தினத்ரதகபகாண்்டாடினர்.

சூரியாவுககு பநருககமாதனாரும் 
முககியமாகக கிராமப்புறப்பபண்களும் 
அதில்  கைநதுபகாண்்டனர்.

அ ர ச ா ங க  அ தி க ா ரி க ர ள த ய ா 
அரசியல்வாதிகரளதயா அஙகு 
கா்ணவில்ரை.

பபண்ணியச் பசயற்பா்டாளர்கதள அஙகு 
உரரயாற்றினர்.

இனறு நர்டபபற்ற பபண்கள் தின 
விழாவில் அதன ஸதாபகர்களில் 
ஒருவரும் பபண்ணிய மனித உரிரம 
வாதியுமானசுனிைா அபயதசகரா 

நிரனவு கூரப்பட்்டார்.

அவரரபற்றிய அழகும் உருககமும் 
ஆழமும் நிரறநத உரரகரள முரறதய

சரளாவும் சித்திரதைகாவும் நிகழ்த்தினர். 
சூரியா க ை சாரககு ழு ந்டத் திய 
நா்டகஙகளின பதாகுப்பான “மட்டுநகர்க 
கண்்ணகிகள்”  எனும் நா்டக நூரை

அநநா்டகஙகரள முனனர் வநது இஙகு 
பழககிய மஙரக அரசு பவளியிட்டு 
ரவத்தார்.

ஊஞ்சல் ஒனறு கட்டி பபண்கள் அதில் 
ஏறி ஆடிப்பாடி மகிழ்நதனர் நாமும் 
அவர்களு்டன குழநரதயாகி ஊஞ்சைாடி 
மகிழ்நததாம்

தபராசிரியர் தயாகராஜா , தபராசிரியர் 
தியூ்டர்சில்வா, கைாநிதி தர்சன 

அம்பைவா்ணர், கைாநிதி முர்சித், 
நிர்மைவாசனதபானற பை ஆண்களும் 
க ை ந து ப க ா ண் ்ட ன ர் .  க ை ச ா ர க 
குழுவினரின ஆற்றுரக மனம் கவர்நதது.
அவர்கள் கூறிய‘சமுதாயத்தின நிசப்ததமா 
பயஙகர இரரச்சைாய் என நிம்மதிரயக 
பகடுககிறது’ எனற ஆழமான கவிரத 
வரிகள் எமது நிம்மதிரயயும் பகடுத்தன

பபரிய தமர்ட இல்ரை, ஒப்பரன 
இல்ரை, இரச வாத்தியஙகள் கூ்ட 
இல்ரை. எளிரமயான இரசயில் 
அவர்களது எளிரமயான ஆற்றுரக மிக 
ஆழமானதாக அரமநது மனரத ஈர்த்தது.
அது எளிரமயின ஆழம். க்டநத 21 
வரு்டஙகளாக பை சவால்களுககு 
மத்தியிலும் சவாலுககுச் சவாைாக 
நிமிர்நது நிற்கிறது சூரியா. அவர்கள் 
பகாண்்டாடிய பபண்கள் தினம் 
பபண்களின பிரக்டனமாக,

பபண்க ளின பகாண்்டாட்்டமாக , 
அர்த்தபூர்வமானதாக அரமநது மனரத 
நிரறத்தது.

(ப்டம் :  சூரியா பபண்களால் திறநது 
ரவககப்பட்்ட சுனிைா அபயதசகராவின 
ப்டம். இது ஓவியர் நிர்மைவாசனால் 
வரரயப்பட்்டது)
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வரைாற்றின மூைஙகளும் பதால் 
நிை வாழ்வி்டஙகளும் குனறுகளிலும் 
குரககளிலும்  புரதநது கி்டககும் வரைாறு 
உைகம் முழுரமககும் பபாதுவான பண்பு.

இ ை ங ர க யி ல் 
ம ட் ்ட க க ள ப் பு 
படுவான கரரயில் 
குடும்பி மரை 
ஈழத் தமிழர்களின 
வ ர ை ா ற் று 
ப த ா ல் லி ்ட ம ா க 
அ றி ய ப் 
ப ட் டு ள் ள து . 
இரதப் தபாைதவ 
கறி மூடிரய ஒத்த 
வடிவிைான குனறு 
த ச ர னயூரு ககு 
கி ழ க த க 
ப ழ ந த மி ழ ர் 
வ ா ழ் ர வ 
சுமநதபடி உறஙகிக 
கி்டககிறது.

த ச ர னயூரு ககு 
கி ழ க க ா க 

தசரனயூர் ஆற்ரறக க்டநது அககரர 
பசனறு குனறின நிமிர்வு பசுரமயாய் 
நம்ரம வரத வற்கும் மரைரய 
அதன சரிவுகளில் ஏறி அதன சாரல் 

குனறுகளில் முதுமககள் வாழ்நததற்கான 
அர்டயாளஙகரள கா்ணமுடியும்.

அகைமான பசஙகற்களும் அததனாடு 

த ச ர் ந த  க ல்  அ ர ்ட ய ா ள ங க ள் 
பசதுககப்பட்்ட படிகள், நீண்்ட கல் 
படுகரககள் எனபனவும் கறுப்பு சிவப்பு 
மட்பாண்்ட சிரதவுகளும் பல்ைாயிரம் 
வருச வரைாற்ரற உ்ணர்த்தி நிற்கினறன.

தசரனயூரில் வாழ்நத காளிமுத்து 
சாமியார் அடிககடி கா்ணாமல் தபாய் 
விடுவதுண்டு பை நாட்களின பின 
அவர் ஊருககுள் வரும் தபாது சாமியார் 
இவ்வளவு நாள் எஙகு தபானீர்கள் 
எனறால் நான கறி மூடி மரையில் 
இருநததன எனபார். அஙகு எனன 
பசய்தீர்கள் எனறு தகட்கும் தபாது என 
பசாநதககாரர்கள் இருககாஙக எனபார்; 
அநத நாட்களில் மர்மஙகள் நிரறநத 
மரையாகாகதவ அது விளஙகியது. 
யுத்த காைத்தில் பை இரளஞர்களின  

உயிர்கரள காப்பாற்றியது இநதக 
கறி மூடி மரைதய.

கறி மூடி மரைரய அடுத்து 
இனனுபமாரு சிறிய குனறாய் 
நிரைத்து நிற்பது ததாணிக 
கற்சுரன மரை. இநத மரையும் 
வரைாற்று புரதயல்கள் மிககதத. 
ததாணி வடிவிைான கற்சுரன, 
இஙகு தகார்ட காைத்திலும் வற்றாத 
நீரூற்றாய் நிரறநது நிற்கும். இஙகும் 
பதால் தமிழர் குடியிருப்புகள் 
வாழ்நததற்கான த்டயஙகள் கா்ணப் 
படுகினறன.

இநத இரண்டு மரைகரள அண்டிதய 
பபண்டுகள்தசரன எனும் பரநத 
சிறுபவளி கா்ணப்படுகிறது.

குளகதகாட்டு மனனனதனாடு தபார் 
புரிய வநத ஆ்டக பசளநதரி தன 
பபண்கள் தசரனரய இஙகு அணி 
வகுத்து யுத்தத்துககு தயாரானதாதைதய 
இவ்வி்டம் பபண்டுகள் தசரன என 
அரழககப்பட்்டதாக ஒரு கரத உண்டு. ஒரு 
பககம் குனறுகளும் மறுபககம் ஆறும் என 
எதிரிகள் இைகுவில் புக முடியா அரண் 
மிககதாக இருநதிருககினறது எனபரத 
இப்தபாது பார்த்தாலும் புரிநது பகாள்ள 
முடியும்.

யுத்தம் கடுரமயாக ந்டநத காைஙகள் 
மககள் பபருமளவில் தஞ்சம் அர்டநத 
இ்டமாக இது இருநதிருககிறது எனபது 
அண்ரமய வரைாறு.

ம ர ை க ளி லு ம்  கு ன று க ளி லு ம் 
ஆற்தறாரஙகளிலும் நம் வரைாற்றின 
மூைஙகரளத் தத்ட முடியும்.
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சிப்பி கைவிகைைள்
 இயற்ரகயாகதவ கிர்டககும் 
சி ற் பி க ள்  மூ ை ம்  ர க வி ர ன ப் 
ப ப ாரு ட் க ர ள  உ ரு வ ாக கு வ தி ல் 
கி ழ க கி ன  தி ரு த க ா ்ண ம ர ை 
ம ா வ ட் ்ட ம்  மு ன னி ற் கி ன ற து . 
குறிப்பாக தமிழ், சிஙகள மககள் தமது 
பர்டப்பாற்றரை இகரகவிரன ஊ்டாக 
பவளிககாட்டுகினறனர்.

க்டதைாரஙகளில் கிர்டககும் சிப்பிகள் 
பபாறுககப்பட்டு, பபாருத்தமானரவகள் 
இனஙகா்ணப்பட்டு,  ரக விர னப் 
பபாருட்கள் தயாரிககப்படுகினறன. 
பபரும்பாைான உற்பத் திகளுககு 
த ச ா டி ய ா ன  சி ப் பி க ள்  த த டி 
எடுககப்படுகினறன.

சிறிய கம்பிகள் துர்ண பகாண்டு 
பறரவகள், மீனகள், மிருகஙகள், 
பூககள் மற்றும் க்டவுள் உருவஙகள் 
என ப ன  த ம ர ச யி ல்  ர வ க கு ம் 
வரகயில் சிப்பிகளால் பர்டப்புககள் 
உருவாககப்படுகினறன. இரவ தவிர 
சுவர் அைஙகாரக பகாழுவிகள், 

அைஙகார மணிகள் எனபனவும் 
சிப்பிகளால் பசய்யப்படுகினறன. 
சி ப் பி க ர ள  ஒ ட்டுவ த ற் கு  G l u e 
stick  எனனும் பரசயும், தவறு சிை 
பரசகளும் பயனபடுத்தப்படுவததாடு, 
சிை தவரளகளில் வார்னிஷ பூச்சும் 
பாதுகாப்பிற்காகப் பூசப்படுகினறது.

மாட்டுககுட்டி எனப்படும் ஒரு வரக 
சிப்பி, ஊரி, சிை க்டற் பிராணிகளின 
ஓடுகளும் சிப்பிக ரகவிரனயில் 
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பயனபடுத்தப்படுகினறன. சுற்றுைாப் 
பயணிகரள பவகுவாகக கவரும் ஒரு 
ரகவிரனயாக சிப்பிக ரகவிரனகள் 
அரமவது விதஷ்டமாகும்.

பகை கைப்பணிைள்
 மட்்டககளப்பு மாவட்்டத்தின 
ப ை ப கு தி க ளி ல்  ப ர ன யி ை ா ன 
ரகவிரனகள் தமற்பகாள்ளப்படுகினறன. 
குறிப்பாக விசிறி, பபட்டி, கூர்டகள், 
பூச்சாடிகள், விரளயாட்டுப் பபாருட்கள், 
சுவர் அைஙகாரக பகாழுவிகள் 
தபானறரவ உற்பத்தி பசய்யப்படுகினறன.

உற்பத்தி பசய்யப்படும் ரகவிரனகதகற்ப 
பசய்முரறயும், தவறுபடுகினறது. விசிறி 
பசய்வதற்காக 2 பரன ஓரைகள் 
ஒனறன தமல் ஒனறாக ரவத்துக கட்டி 
அைஙகாரஙகள் நூலினாலும், பரன 
ஓரையினாலும் இ்டப்படுகினறன. பபட்டி, 
கூர்ட தபானற ரகவிரனகளின தபாது 
பரன ஓரை ததரவயான அளவிற்கு 
பவட்்டப்பட்டு பினனப்படுகினறன. 
பபட்டிகளின விளிம்புகளுககாக பரன 
மட்ர்டக கீறல்களும் சிை அைஙகாரப் 
பபாருட்களுககாக பிளாஸரிக வயர்களும் 
பயனபடுத்தப்படுவதரனக கா்ணைாம். 
ததரவகதகற்ப குறிப்பாக சிவப்பு, 
மற்றும் பச்ரச நிறச் சாயஙகளும் 
உபதயாகிக கப்படுகினறன. நிறச் 
சாயமி்டப்பட்்ட பகாதி நீரில் பரன 
ஓரைரய இட்டு நனகு சாயதமறிய பின 
பவயிலில் காயரவத்து ரகவிரனககு 
ஏற்றவாறு தயாரிககப்படுகினறன.

பபரும்பாலும் தமிழ், முஸலிம் மககதள 
பன ரகப்பணிகரள பசய்கினறனர். 
மாகா்ணத்தின ஏரனய பகுதிகளுககு 
இ க ர க வி ர ன க ர ள  வி ற் ப ர ன 
ப ச ய் வ த ற் க ா க  வி ய ா ப ா ரி க ள் 

வாஙகுவததாடு, சிை சநதர்ப்பஙகளில் 
உற்பத்தியாளர்கதள நுகர்தவாருககான 
தநரடி விற்பரனயில் ஈடுபடுகினறனர்

தமற் கூறியரவ தவிர பசம்பு, பித்தரள 
ரகவிரன உற்பத்திகள், சிரட்ர்டயிைான 
ரகவிரனப் பபாருட்கள், துணிகளில் 
வரரதல், தும்புக ரகவிரனப்பபாருட்கள் 
த ப ா ன ற  ப ா ர ம் ப ரி ய ம ா ன 
ரகவிரனகதளாடு தமற்கத்தியச் சாயல் 
மிகக க்டதாசியிைான ரகவிரனகள், 
ரதயல், அைஙகாரக ரகவிரனகள் 
தபானறரவயும் கிழககு மாகா்ணத்தில் 
தமற்பகாள்ளப்படுகினறன.

நவீன நாகரிகஙகள் வநத தபாதிலும் 
ப ா ர ம் ப ரி ய ம ா ன  ர க வி ர ன ப் 
ப ப ா ரு ட் க ளு க க ா ன  ப ப று ம தி 
குரறயவில்ரை. கிழககு மாகா்ணத்தின 
காை நிரை, இனப்பரம்பல்கள் எனபன 
ரகவிரன உற்பத்திகளில் பசல்வாககுச் 
பசலுத்துகினறன.
இைத்திரனியல் உைகுககுள் அழுநதிப் 
தபாகாமல், இைத்திரனியல், க்ணனி, 
பபாறியியல், ரவத்தியம் தபானறரவ 
மட்டும்தான மதிப்புமிகக பதாழில் என 
எண்்ணாது  எமது பாரம்பரியத்ரதயும், 
கைாசாரத்ரதயும் தப்ண இரளஞர் 
ச மு த ா ய ம்  மு ன வ ர  த வ ண் டு ம் 
எனபததாடு ரகவிரனககரைரய 
தரம் குரறநததாகப் பார்ககாமல் 
சு ற் று ை ா த் து ர ற ர ய  ர ம ய ம ா க 
ர வ த் து  வ ரு ம ா ன மீ ட் டு ம் 
வழிமுரறயாகவும் மாற்றுவததாடு 
ர க வி ர ன ய ா ள ா க ளு க க ா ன 
அஙகீகாரத்ரதயம் வழஙக வழி சரமகக 
தவண்டும். அத்ததாடு இவ்வாறான 
ர க வி ர ன க ளு க கு  ச ர் வ த த ச 
பபறுமதியும், உரிரமரயயும் அளித்து 
ரகவிரனககரைரய முனதனற்றுவது 

அவசியமாகும். இதற்தகற்றாற் தபால் 
இகரகவிரனக கரைரய ரமயப்படுத்தி 
ஆவ்ணப்ப்டஙகள், விளம்பரஙகள், 
நூ ல் க ர ள  உ ரு வ ா க கு வ து ம் , 
கிராமியக ரகவிரனகளின தபாது 
உபதயாகிககப்படும் பபாழுதுதபாககுப் 
பண்கரள எழுத்துருப்படுத்துவதும் 
காைத்தின ததரவயாகும்.

தமரை நாடுக ளில் ரக விரன 
யாளர்களுககு வழஙகப்பட்டுள்ளது 
தபானற உயர் அஙகீகாரத்ரதயும் 
ர க வி ர ன க  க ற் ற ல் க ளு க க ா ன 
நிர ையஙக ர ளயும் த ரு வத தாடு 
ர க வி ர ன ய ா ள ர் க ளு க க ா ன 
நிதி வசதிகரளயும் இன, பிரததச 
ரீதியிைான ரகவிரனகரளப் பற்றிய 
அறிரவப் பகிர்நது பகாள்ளககூடிய 
வாய்ப்புகரளயம் அரசு ஏற்படுத்த 
தவண்டும் என இக கட்டுரர மூைம் 
பரிநதுரர பசய்கினதறன.

கிழககு மாகா்ணத்ரத அர்டயாளப் 
படுத்துவதில் ரகவிரனகள் சிறப்பி்டம் 
வகிககினறன எனபது மிரகயாகாது.

எழுத்தாளரும் ஊ்டகவியைாளருமான 
முருகபூபதி காைத்தில் தான நாமும் 
வாழ்கிதறாம் என எண்ணும் தபாது 
மிகுநத மகிழ்ச்சியும் பபருமிதமும் 
பகாள்ளும் அதததவரள இநநூரை 
வாசிககக கிர்டத்தரமரயயிட்டு பூரிப்புக 
பகாள்கிதறன. முருகபூபதி ஐயாரவப் 
பற்றிச் பசால்லும் அளவிற்கு எனககு வயசும் 
அனுபவமும் தபாதாது இருப்பினும் அவரது 
பசால்ைத் தவறிய கரதகள் நூலிரன 
வாசித்த ஒரு வாசகி எனற வரகயில் 
சிறு கருத்துரரரய வழஙகைாம் என 
நிரனககிதறன.

“ ம கி ழ் ”  ப தி ப் ப க த் தி ன ா ல் 
பவளியி்டப்பட்டிரு ககும் பசால்ைத் 
தவறிய கரதகள் நூரை நான ஒரு 
ஆவ்ணத் பதாகுப்பாகதவ பார்ககினதறன. 
பத்தி உருவில் எழுதப் பட்டிருநதாலும் 

ஒவ்பவானறும் ஒவ்பவாரு வரைாற்றுப் 
பதிப்பாகதவ பதிவாகியிருககினறன.  
அவர் ஒரு இைககியவாதியாகவும் ஊ்டகச் 
பசயற்பாட்்டாளராகவும் இருப்பதனால் 
இவ்பவழுத்துககள் உண்ரமத்தனரம 
நிரறநது வாசிப்ரபத் தூண்டுவது்டன 
பத்தியின நகர்வு சுவாரசியத்ரதயும் 
ஆவரையும் தூண்டி நிற்கினறன எனறால் 
மிரகயாகாது. அத்து்டன ஒவ்பவாரு 
பத்தியிலும் அவரது சமூக அககரறரயயும் 
சமூகம் சார்நத விமர்சனத்ரதயும் முன 
நிறுத்தி இருப்பரத கா்ணககிர்டககினறது. 

புைம்பபயர் நாடுகளில் எது பசய்தாலும் 
குற்றமாகப் பார்ககப்படும் சூழல், ஒரு 
சிறிய கார்ணம் கூ்ட பபரிய குடும்பப் 
பிளவுககு வழி அரமப்பரத “அடிககிற 
ரகதான அர்ணககும்” எனற பத்தி 
பசால்லி நிற்கிறது. “மரறநதவர்களின 
பதாரைதபசி இைககஙகள்” எனற பத்திரய 
வாசிகரகயில் எனனி்டம் இருநத ஒரு ்டயரி 
நிரனவில் வநது தபானது . அதில் உள்ள 
ஒவ்பவாரு இைககஙகளும் ஒரு கரத 
பசால்லும் எனபரத அருரமயாக பதிவு 
பசய்திருநதார் அவர். ஊ்டகத்துரறயில் 
பணி பசய்ரகயில் உள்ள சிககல்கரளயும் 
அவற்ரற சமாளிககப்பட்்ட பாட்டிரனயும் 
அறிரகயில் மிகவும் சிலிர்ப்பாகவும் 
வியப்பாகவும் இருககினறது. அச்சுக 
தகார்ப்பதில் உள்ள பிரச்சிரனகளும் அது 
எத்தரகய பாதிப்புகரள ஏற்படுத்தும் 
எனபரதயும் சுவாரசியமாகக கூறிச் 

பசல்கிறார். தமலும் ஊ்டகவியைாளருககுத் 
ததானறும் சநததகஙகளும் மனவுரளச்சலும் 
பை தகள்விகளாக பவளிப்பட்டிருப்பரதக 
கா்ணககூடியதாக இருநதது. அகதகள்விகள் 
எ க க ா ை த் தி லு ம்  எ ந ந ா ட் டி ற் கு ம் 
பபாருநதககூடியதாக இருப்பரத எனனால் 
உ்ணரககூடியதாக இருநதது. “பத்து வயதில் 
ஆடிய கரகாட்்டம்” எனும் பத்தியில் 
அவரது ஆசிரியர்களின கண்ணியமும் 
அவர்கள் பிள்ரளகள் தமல் பகாண்டிருநத 
நம்பிகரகயும் பநகிழ்ச்சியாக இருநதன. 
கரை கரை எனச் பசானனாலும் அவற்றில் 
மரறநது கி்டநத சாதீய அரசியரை 
நாம் புரிநது பகாள்வதில்ரை அதுதவ 

அரனத்துக கரைகரளயும் அரனவரும் 
கற்றுத் ததற தர்டயாக இருநதது எனபரத 
யாராலும் மறுகக முடியாது. இப்பத்தியின 
முன பகுதியில் கூறப்பட்டிருககும் கரகத்தின 
தாற்பரியம் மிகச் சுவாரசியமான உண்ரம. 

‘கரைஞர்கள் துவண்டு வி்டக கூ்டாது 
பரிசுகள் பவறும் அஙகீகாரம் தான’ எனறு 
கரகாட்்டக கரைஞர் சாமி அவர்களின 
கூற்று முற்றிலும் உண்ரமதய. இககாைக 
கரைஞர்கள் உ்ணர தவண்டியபதானறாக 
இதரனக கூறைாம்.

கைவரஙகளும் கண் துர்டப்புகளும் எனும் 
பத்தியில் இைஙரகக கைவரஙகரள கண் 

முனதன ப்டம் பிடித்துக காட்டும் அவரின 
விபரிப்புகரள எனனபவனபது அருகில் 
இருநது பார்த்து உ்ணர்நத மனநிரைரய 
தந து விட்்டார்.  அதில் அரசியல் 
சூழ்ச்சிகரள பட்டும் ப்டாமலும் பதாட்டும் 
பதா்டாமலும் பசால்லி எமது மூரளககு 
தவரை பகாடுககிறார். அதததவரள 
கைவரஙகளினால் பாதிப்புககுள்ளானது 
இைஙரகயின பபாருளாதாரமும் பபாது 
மககளுதம எனபது்டன அவசியமற்றதும் 
அர்த்தமற்றதுமாகும் எனபரத அழகாகவும் 
ஆணித்தரமாகவும் பசால்கிறார்.

தமிழ் தபசும் மககள் எனபதில் தமிழரும் 
முஸலிம்களும் அ்டஙகினாலும் ஏததா ஒரு 
உட்பூசல் இருநது பகாண்த்ட இருப்பரத 
உ்ணரும் சநதர்ப்பஙகள் நம் வாழ்வில் 
அதிகம் ந்டநதுள்ளன. ஆனால் இைககிய 
உைகில் இன தவறுபாடு எனபது தாககத்ரத 
ஏற்படுத்ததவ இல்ரை எனபது்டன இன 
மத தவறுபாடு இல்ைாத ஒற்றுரமரய 
வளர்ப்பது இைககியம் எனபரத சிஙகள 
இைககியஙகரள தமிழுககுத் தநத முஸலிம் 
சதகாதரர்கள் எனற பத்தியின மூைம் 
உ்ணரைாம்.

epyhe;jp rrpFkhu;

(மட்டக்களப்பில் அரங்கம் ககட்கபோர் கூடத்தில் நடந்த "ச�ோல்லத்தவறிய கததகள்" நூல் 
அறிமுக நிகழ்�்�ியில் ஆற்றப்பட்ட நிலோந்தியின் நயவுதர - ஆ�ிரியர்)
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mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 27

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

- kl;Lefu; Atd; -

02 njhlh;r;rp...

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

Fzk; rtupuh[h
42. ,ypg;gpl;Lf;fspd; %d;W Kf;fpa mk;rq;fisf; Fwpg;gpLf.;

• ePu;ntWg;Gf;Fupa %yf;$Wfspd; gy;tifikahd $l;lk;. 

• gy;gFjpaq;fshfNth my;yJ kh%yf;$WfshfNth fUjg;glKbahj ngupa 

   capupaYf;Fupa %yf;$Wfs;. 

• C,H,O My; Mdit. mj;Jld; H:O, 2:1 Mf ,Ug;gjpy;iy. xg;gPl;lstpy; $ba H 
   fhzg;gLk;. 

43. capupaYf;Fupa Kf;fpa ,ypg;gpl;Lf;fspd; tiffs; %d;wpidj; jUf.

   1. nfhOg;Gfs;

   2. ngh];Nghypg;gpl;Lf;fs; 

   3. ];uPnuhapl;Lfs;.

44. nfhOg;Gfspd; fl;likg;ig tpgupf;f.

• nfhOg;Gf;fs; fpsprNuhypdhYk; nfhOg;gkpyq;fshYk; Mf;fg;gl;lit.

• fpsprNuhy; 3 fhgd;fisf; nfhz;l mw;fNfhy; $l;lj;ijr; Nru;e;jJ. 

•  mq;F xt;nthd;Wk; Xu; jdpahd Ijnuhl;iry; $l;lj;ijf; nfhz;bUf;Fk;.

• nfhOg;gkpyq;fs;> xU Kidapy; xU fhNghl;rpy; $l;lj;ijf; nfhz;l ePskhd 

  (16-18) fhgd; td;$l;Lldhd vRj;ju; gpizg;ghy; fpsprNuhypd; xt;nthU 

  Ijnuhl;iry; $l;lj;JlDk; gpizj;jiy Nkw;nfhs;Sfpd;wd. 

• ,jd; Ngwhf cz;lhFk; nfhOg;G %yf;$W; jpiumiry;fpsprNuhy; (triacylglycerol) 
  vd miof;fg;gLfpd;wd. 

• nfhOg;gkpyq;fspd; IjNuhfhgd; rq;fpypfs; nfhOg;Gf;fspd; ePu;ntWg;Gf;Fupa 

,ay;Gf;fhd gq;fspg;ig toq;Ffpd;wd.  

45. nfhOg;gkpyq;fspdJ IjNuhfhgd; rq;fpypfspd; jd;ikiag; nghWj;J mit  

epuk;gw; nfhOg;Gf;fs; vd;Wk; epuk;ghf; nfhOg;Gf;fs; vd;Wk; $l;lkhf;fg;gLfpd;wd. 

epuk;gw; nfhOg;Gf;fis epuk;ghf; nfhOg;Gf;fspy; ,Ue;J NtWgLj;Jf

epuk;gw; nfhOg;Gfs; -

• epuk;gw; nfhOg;Gf;fs; ve;jtpjkhd ,ul;ilg; gpizg;Gf;fisAk; nfhz;buhj 

  IjNuhfhgd;fisAila> epuk;gyile;j nfhOg;gkpyq;fshy; mf;fg;gl;lit.

• nghJthf tpyq;Ff; nfhOg;Gf;fs; ,e;jg; gpuptpd; fPNoNa tUfpd;wd. mit miw 

  ntg;gepiyapy; ngUk;ghYk; jpz;kkhdit.  c + k;. ntz;nza;

epuk;ghf; nfhOg;Gfs; - 

• epuk;ghf; nfhOg;Gf;fs; epuk;gyilahj nfhOg;gkpyq;fshy; Mf;fg;gl;lit.

• nfhOg;gkpyq;fs; xd;W my;yJ $ba ,ul;ilg; gpizg;Gf;fisAila 

  IjNuhfhgd;fisf; nfhz;bUf;Fk;. 

• jhtuf; nfhOg;Gf;ffs; nghJthf ,g; gpuptpd; fPNo tUfpd;wd. miwntg;gepiyapy; 

  ngUk;ghYk; mit jputkhff; fhzg;gLk;.

• ,U tifahd epuk;ghf; nfhOg;Gf;fs; cz;L. 

 a. Cis epuk;ghf; nfhOg;G b. Trans epuk;ghf; nfhOg;G

• Nkyjpf epuk;gw;nfhOg;Gf;fisAk; trans epuk;ghf; nfhOg;Gf;fisAk; Efu;jyhdJ 

  ehbjbg;giljy; epiyikf;Fg; gq;fspg;Gr; nra;fpd;wd.

epuk;gw; nfhOg;gpdJk; epuk;ghf; nfhOg;gpdJk; 

fl;likg;Gfs;

nrd;w thuq;fspy;  tpdhj;jhs; I (jkpo; I)> tpdhj;jhs; II (jkpo; II) Mfpatw;wpy; 

tUk; fl;lha tpdhf;fSf;fhd khjpup tpdhf;fisg; ghu;j;Njhk;. NkYk; gapw;rpf;fhf 

,t;thuk;> tpdhj;jhs; II (jkpo; II),y; tUk; tpdh 2 (m)> (M) gFjpfSf;fhd 

tpdhf;fs; jug;gLfpd;wd. ,it> khjpuptpdhf;fs; vd;gijf; ftdj;jpw;nfhs;f.

2. (m) gpd;tUk; ciug;gFjpia 50 nrhw;fspy; RUf;fp vOJf.

   kdpjid Vida kpUfq;fsplkpUe;J gpupj;Jf;fhl;Lk; gz;G> mtDila rpe;jpf;Fk; 

Mw;wyd;wp mtDila nkhopahw;wNy vd;Dq; fUj;J> jw;NghJ tYg;ngw;W tUfpwJ. 

fUj;J ntspg;ghl;Lf;F mbg;gilahf mikAk; nkhopahw;wy; kdpjDf;Ff; fpilj;j 

kpfr; rpwe;j nfhil vd;Nw $w Ntz;Lk;. ,e;j nkhopahw;wy; %ykhf kdpjd; 

cs;sj;J czu;Tfis ,irA+l;ba nrhw;fshy; ntspg;gLj;Jk; NghJ mtDila 

jdpj;Jt Mw;wiy ed;F tpsq;fpf;nfhs;syhk;. gwitfs; ,irAld; ghLfpd;wd. 

Mdhy;> kdpjidg; Nghy; mit ,ir fye;j nrhw;fshy; ghlKbahJ. goq;fhy 

kdpjdpd; ghly;fs; rpf;fypy;yhj ,yFthd Xiraikg;gpidAiladthfNt 

mike;jd.

  goq;fhy kdpju; jq;fSf;Nfw;w tifapy; ,g;ghly;fis mikj;Jf;nfhz;l 

NghjpYk; mit jw;fhy ,irg;ghly;fs; vd;W $wj; jf;f tifapy; vt;tpj 

tpjpfisAk; gpd;gw;wpadthf mikatpy;iy. ,t;thW vspikAk; gz;glhj 

jd;ikAk; nfhz;l ghly;fisg; gpw;fhyj;jpNy JiwNgha ty;Yeu; rpyu;> gz;gLj;jp 

mtw;Wf;F ahg;gikjp> ,iraikjp Mfpatw;iw  ,yf;fz thapyhff; $w Kw;gl;l 

NghJ nrk;ikahd jw;fhy ,ir Njhd;wpaJ vdyhk;. MfNt> fw;wtu; ifapNy 

Nru;e;J gz;gLj;jg;gl;l kf;fs; ghly; xU GwKk; fw;wtu;fs; ghu;itf;F cl;glhj 

NghJk; ngUk;ghd;ik kf;fNshL gpd;dpg; gpize;J> gz;gLj;jg;glhjdthfpa kf;fs; 

ghly;fs; ,d;ndhU GwKk; ,Uf;fpd;wd. ,tw;Ws; ,uz;lhtJ tifapidNa ehk; 

,q;F ehl;Lg; ghly;fs; vd;W fUJfpd;Nwhk;. rhjhuz kf;fs; ghLk; ghly;fshf 

ehl;Lg; ghly;fs; mike;j NghjpYk; mtw;Ws;Ns ftpijf;Fupa xj;jpirT> ,yak; 

Mfpad fhzg;gLfpd;wd. ,jw;Ff; fhuzk; ,e;ehl;Lg; ghly;fs; kf;fspd; cz;ik 

czu;tpid ntspg;gLj;Jfpd;wikNaahFk;

              (13 Gs;spfs;)

(M) gpd;tUk; ciug;gFjpiag; gbj;J> mjd;fPNo jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F 

    tpil vOJf.

    “khWjy; ,e;j [fj;jpd; KjyhtJ tpjp” vd;whu; kfhftp ghujpahu;. 

rKjhak;> murpay;> rkak;> nkhop> ,yf;fpak;> eilAilghtid Kjyhd gy;NtW 

JiwfspYk; khWjy;fs; ,lk;ngw;w tz;zk; cs;sd. mj;jifa khw;wq;fs; 

vy;yhf; fhyg;gFjpfspYk; epfo;e;Js;sdNtahapDk;> tuyhw;iwj; jpUk;gpg; 

ghu;f;Fkplj;J khWjy;fspd; Ntfk;  vkJ fhyj;jpy; kpFe;J fhzg;gLtij 

mtjhdpf;fyhk;. khWjy; Fwpj;j> Nehf;Ff;$lg; ngupJk; khwpAs;sikapidf; 

fhztpaYk;. ghuk;gupa topKiwfis mg;gbNa filg;gpbf;Fk; jd;ikAk; 

Gjpatw;iwf; iff;nfhs;tjpy; Jzpr;rw; FiwTk; Mq;fhq;F njd;gbDk; Gjpa 

khWjy;fs; ngUk;ghYk; tuNtw;fg;gLfpd;wd. tuNtw;fg;glhjtplj;Jj;jhDk; 

khWjy;fspd; jhf;fk; Vw;glNt nra;fpwJ.

   Gjpa fUj;Jf;fisAk; ty;yikfisAk; Njb tsu;f;Fk; Mu;tk;> ,f;fhyj;jpy; 

Jyhk;gukhf tpsq;FfpwJ. “gQ;r G+jr; nray;fspd; El;gq;fs; $Wk; Gj;jk; Gjpa 

fiyfs;” Nkiyj; Njaq;fspy; tsu;tijg; ghu;j;j ghujp> “nrd;wpLtPu; vl;Lj; 

jpf;Fk; fiyr; nry;tq;fs; ahTk; nfhzu;e;jpq;F Nru;g;gPu;” vd;W ghltpy;iyah? 
gjpide;jhk; E}w;whz;by; INuhg;ghtpy; ,lk;ngw;w kWkyu;r;rp> kdpj tho;tpy; 

Kd;Ndw;wk; fhZk; gpuf;iQG+u;tkhd Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gLtjw;Ff; 

fhyhapw;W. ,aw;ifia trg;gLj;jpg; gad;gLj;Jk; Ntl;if tpQ;Qhd> njhopy;El;g 

tsu;r;rpapid Ntfkilar; nra;jJ. mjd; tpisthd khWjy;fspdhy; gioa gy 

gof;ftof;fq;fSk; tpOkpaq;fSk; tYtpoe;jd.

 (i) ,e;jf; fhyj;jpy; njspthf tpsq;Fk; tplakhf Mrpupau; vjidf; 

    Fwpg;gpLfpd;whu;?

 (ii) khw;wk; njhlu;ghd Mrpupaupd; fUj;J ahJ?

 (iii) gjpide;jhk; E}w;whz;by; INuhg;ghtpy; ,lk;ngw;w kWkyu;r;rp> vjw;F 

          toprikj;jJ?

 (iv) gof;ftof;fq;fSk; tpOkpaq;fSk; tYtpoe;jikf;F Mrpupau; $Wk; 

    fhuzk; vd;d?

 (v) Mrpupau; jk; fUj;Jf;fis epiyngwr; nra;a ghujpahiu vt;tpjk; 

    Jizahff; nfhs;fpwhu;?

 (vi) gpd;tUk; njhlu;fspd; nghUisr; RUf;fkhf tpsf;Ff.
  (1) ghuk;gupak; (2) gpuf;iQG+u;tkhdJ    

               (12 Gs;spfs;)

       (13+ 12 = 25 Gs;spfs;)
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புத்தரின மதம் தபாதித்த அனபும் புத்த 
பிககுகளின வாழ்கரக முரறயும் இககாை 
கட்்டத்தில் பபரியளவில் மாற்றத்ரதக 
கண்டுள்ள நிரைரயக காண்கினதறாம் 
ஆனால் வாய்விட்டுச் பசால்லும் ரதரியம் 
யாருககுதம இல்ரை. ஊ்டகத்துரறயில் 
பணியாற்றுபவர்களுககு இருககும் அநத 
துணிச்சரை இப்பத்தியில் கா்ணககூடியதாக 
இருநதது.

புத்தகஙகள் எனன குற்றம் பசய்தன? எனற 
பத்திரய வாசிகரகயில் புத்தகஙகள் 
தமல் காதல் பகாண்்ட எவருககுதம 
கண்களும் மனமும் கைஙகி நிற்கும். 
வாசிப்புப் பழககம் எழுதத் தூண்்டககூடியது 
எனபரத ஒவ்பவாரு எழுத்தாளரும் 
உ்ணர்நத வி்டயதம. அதத தபால் புத்தகம் 
காவி, புத்தகப்புழு, புத்தகப்பூச்சி எனற 
பட்்டஙகள் புத்தக விரும்பிகளின பகௌரவப் 
பட்்டஙகள் தபானறு பபருரம பகாள்ளச் 
பசய்யும் ஒனறு. அரத நூைாசிரியரும் 
அனுபவித்திருப்பார். சாதீயச் சதியும் 
பார்ப்பனிய சமூகப் பினனணியும் பை 
தரைவர்கரள மாயமாககியுள்ளரமரய 
ஆணித்தரமாகக கூறிச் பசல்கிறது 
விடுதரைப் தபார்; உரறபபாருளும் மரற 
பபாருளும்.

தமலும் அச்சியநதிர தகாளாறுகள் மற்றும் 
அதன பாதிப்புகளும் குறித்து எழுத்துைகில் 
சனிபகவான எனும் பத்தியில் நரகச்சுரவ 
கைநது கூறியுள்ளார் நூைாசிரியர், 
புரகயிரையின வாசம் தபசும் பத்தி, 
பி த ர ம ாவ தி யி ன  ப டு ப க ார ை யி ன 
பரிதாபஙகள், நீர்பகாழும்பின வரைாறு, 
அரசியலில் நுரழநத ததஙகாய் என 
ஒவ்பவாரு பத்தியும் ஒவ்பவாரு சரித்திரம் 
கூறின. நடுவழியில் இனப அதிர்ச்சி எனும் 
பத்தி எனரன சற்று அதிர்ச்சிப்படுத்தியது. 
தனி ஈழம் தகட்பது குறித்தான தகள்வி 
பதில் அபாரம். பத்திரய ஆரம்பிகரகயில் 
ஒனரறத் பதா்டஙகி அதன பின 
பதா்டர்ச்சியாக தன அனுபவத்ரதக கூறி, 
கரத பசால்லியாக மாறி, பத்திரய நகர்த்திச் 
பசல்லும் விதம் அற்புதம். மூத்ததாரி்டம் 
அனுபவஙகரளக தகட்ரகயில் ஏற்படும் 
களிப்பு இநநூரை வாசிகரகயில் 
ஏற்படுவரத யாராலும் மறுகக முடியாது .
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ப ப ண்க ளு ம்  ப ை  த வ ர ை க ர ள 
வீட்டிதை பசய்துவிட்டு அரமதியாக 
இருநதுவிடுகினறனர். இஙகு ஆண்கரள 
மட்டுதம தவரை பசய்பவர்களாக 
க ா ட் டி க ப க ா ள் கி ன ற ன ர்.  இ த ர ன 
கமைாம்பிகரக ஏன பசால்ை வருகினறாள் 
என பைருககு ததானறும். அவள் கூற 
விரழநதது, படுவானகரரப் பபண்களின 
சாதரனகளும் அளப்பபரியதுதான அரவ 
பவளிப்படுத்தப்ப்டவில்ரை எனபதத 
கவரைககுரியது.

ரவத்தியசாரைகள் யுத்ததின பினனர்தான 
படுவானகரரப்பிரததசத்தில் வளர்ச்சி 
பபற்று வருகினறன. அதததவரள 
பி ள்ர ளக ளி ன  பி ற ப் பு வீ த ங க ளு ம் 
குரறவாகதவ உள்ளன.  பிள்ரளப்பிறப்பின 
தபாது சிரமஙகரள எதிர்பகாள்ளவும் 
தநரிடுகினறன. இச்சிரமம், அச்சம் இனறு 
பிறப்பு வீதத்திரன குரறத்திருககினறது. 
யு த் த த் தி ற் கு  மு ன ன ர ா ன 
காைஙகரள அவதானிககினற தபாது, 
பிள்ரளப்பிறப்புககள் அதிகமாகதவ 
இருநதன. ஒரு வீட்டில் குரறநதது நானகு 
பிள்ரளகளாவது இருநதனர். இனறு 
ஓரிரண்டு்டன நிறுத்திகபகாள்கினறனர். 
இஙகு ஏன கமைாம்பிரக பிறப்பு 
வீ த த் தி ர ன ப் ப ற் றி  ப ச ா ல் ை 
வருகினறாள் எனறால், பிள்ரளரய 
பபற்பறடுப்பபதனபது இைகுவானதல்ை. 
அதன வலியும், தவதரனயும் அவற்றிரன 
எதிர்பகாள்ளும் ஒவ்பவாரு தாய்ககும் 
தான பதரியும். அதததநரம் அவர்கரள 
வளர்த்பதடுப்பபதனபதும் சுைபமான 
வி ்ட ய ம ல் ை  அ னு ப வி த் த ா ல் த ா ன 
அரதப்பற்றி புரிநதுபகாள்ள முடியும்.

இவ்வலிகரளயும், தவதரனகரளயும் 
த ா ங கி  பி ள் ர ளக ர ள ப்  ப ப ற் று 
வளர்த்தார்கள் எனறால் அதுமிகவும் 
ச ாத ர னத ா ன.  இ ச் ச ாத ர னக ர ள 
படுவானகரர மககள் சாதார்ணமாகதவ 
புரிநதனர். இனறு எத்தரனதயா நவீன 
உபகர்ணஙகரளப் பயனபடுத்திதய 
பிரசவத்திரன தமற்பகாள்வது்டன, 
வயிற்றில் உள்ள பிள்ரள எனன 
பி ள் ர ள ப ய ன ப ர த யு ம்  அ றி ந து 
பகாள்கினறனர். ஆனால் தாயின 
வயிற்ரறயும், அவளின ந்டத்ரதரயயும் 
ரவத்துகபகாண்த்ட வயிற்றில் உள்ள 
பிள்ரள ஆ்ணா? பபண்்ணா? எனபரத 
கிராமத்திதை வாழ்நத மருத்துவிச்சு 
கூறினாள், அத்தரன பிரசவஙகரளயும் 
ஒற்ரறயாய் நினறு பசய்துகாட்டினாள் 
மருத்துவிச்சு. படுவானகரரப்பிரததசதம 
ம ரு வி ச் சி ய ா ய்  இ ரு ந த  க ா ை ம் 
க்டநதுதபாயிற்று. இனறு இப்பபண்களின 
சாதரனகளும் மரறககப்பட்்டதாகிவிட்்டன.

க்ணவனுககு துர்ணயாய் நினறு 
விவசாயத்திரனயும், பசஙகல் உற்பத்தி 
தபானற பதாழில்கரளயும் பசய்து 
காட்டினாள், க்டநதகாைஙகளில் ஏற்பட்்ட 
அழிவுகளினால் தம் க்ணவரனயும் இழநது 
தம்பிள்ரளகரள வளர்த்பதடுத்தாள். 
சமுக அரமப்புககளிலும், சமுதாய 
ப ச ய ற் ப ா டு க ளி லு ம்  த ன ர ன 
ஈடுபடுத்திகபகாண்்டார்கள். இவ்வாறு 
பைவற்றிலும் சாதித்து, தவதரனகரளதய 
ச ா த ர ன க ள ா க  ப க ா ண் டு வ ா ழு ம் 
படுவானகரர பபண்களின சாதரனகள் 
மரறககப்பட்்டதாவி்டககூ்டாபதனபதத 
கமைாம்பிகரகயின விருப்பு. இவ்வாறு 
தபசிகபகாண்டிருககினரகயிதை உர்டநத 
தட்டிரயகபகாண்்ட ப்டகு(பாரத) கரரரய 
அர்டநதது. இருவரும் அவ்வி்டத்தில் இருநது 
அகனறனர்.

ப ச ா ந த க க ா ர ன .  ப ா ்ட ை ா சி ரி ய ர் . 
வாரழச்தசரன காகித ஆரையில் 
எழுதுவிரனஞராக க்டரம புரிநத இவர், 
ஓய்வின பினபும் எழுதிகபகாண்டு 
இருப்பவர். பழகுவதற்கு இனியர். இவரர 
வாழ்த்துவதில் மகிழ்வு பகாள்கிதறாம். 
இவ்வாறு இைககியவாதிகளுககு இைஙரக, 
இைண்்டன தமிழ் இைககிய நிறுவகம் 
இர்ணநது வழஙகும் பகௌரவத்ரத 
பபற்றுக பகாள்ளும் இம் மூனறு மண்ணின 
ரமநதர்கரளயும் வாழ்த்துகிதறாம். 
அத்து்டன மரையக இைககியத்தின உயிர் 
மூச்சாய் திகழும் அநதனி ஜீவா, நா்டகக 
கரைஞர் கரைச்பசல்வன, எழுத்தாளர் 
துரர சிஙகம் ஆகிதயாரும் வாழ்நாள் 
சாதரனயாளர் விருது பபறுகிறார்கள், 
அவர்கரளயும் கனம் பண்ணுகினதறாம். 

சிறநத ஊ்டகவியைார் விருது பபறும் மூத்த 
ஊ்டகவியைார் பபா.மாணிககவாசகம், 
உயர் இைககிய விருது பபறும் அரு்ணா 
பசல்ைத்துரர ஆகிதயாருககும் விருது 
பபறும் ஏரனய பர்டப்பாளிகளுககும் 
வாழ்த்துககள்.

இதன மூைம் உள்ளூராட்சி மனறஙகள் 
ஒவ்பவானறும் தனனுர்டய தசரவரய 
பசவ்வதன பசய்ய வாய்ப்பு ஏற்படும். 
அத்து்டன நமது ததரவகரள நாதம 
பதரிவிககக கூடிய ஒரு சநதர்ப்பம் 
வழஙகப்படுகிறது. இநத பபாறிமுரறயானது 
உள்ளுராட்சி மககதளாடு இர்ணநது 
பசயல்படுகிறது எனகிற உத்தரவாதத்ரதயும் 
வழஙகுகிறது.
            எனதவ பபாது மககளாகிய நாம் நமது 
உள்ளுராட்சி மனறம் பற்றிய பதளிதவாடு 
வாழதவண்டும். நாம் வாழுகிற கிராமத்தில் 
உள்ளூராட்சி தசரவகள் பதா்டர்பாக 
எழுகினற குரறபாடுகரள சுட்டிககாட்்ட 
முனவரதவண்டும். உள்ளுராட்சி மனறஙகள் 
தசரவகரள விரிவாககுவதற்கு நாம் 
ஒவ்பவாருவரும் ஆதைாசரனகரள 
கூறதவண்டும். உள்ளூராட்சி மனறஙகள் 
நமககு எனன பசய்ய தவண்டும் எனபது 
பதா்டர்பான தவண்டுதகாரள நாம் விடுகக 
தவண்டும். இவ்வாறு நமது சமூக பபாறுப்ரப 
பவளிப்படுத்துதவாமாயின ஒவ்பவாரு 
உள்ளூராட்சி மனறஙகளும் உரிய முரறயில் 
மககளுககான தசரவகரள வழஙகமுடியும்.
            மககளால் குரறபாடுகள் 
பதரிவிககப்படுரகயில் உள்ளூராட்சி 
மனறஙக ளின முத ல்வர் அல்ைது 
தவிசாளர்கள் மற்றும் சரப உறுப்பினர்கள் 
யாவரும் அதன உண்ரமத் தனரமரய 
அ றி ந து  அ ந த த்  த த ர வ ர ய 
நிரறதவற்றதவண்டும். பபாதுமககளின 
மு ர ற ப் ப ாடுக ர ளக  த க ட் ப த ற் கு ம் 
அநதக குரறபாடுகரள கரளவதற்கும் 
முனவரதவண்டும். இவ்வாறு நிகழுமாயின 
ப ப ாது ம க க ளு க கு ம்  உள் ளூ ர ா ட் சி 
மனறஙகளுககும் இர்டயிைான உறவு 
விரிநது வருமானஙகரளயும் இைகுவாக 
ஈட்டிக பகாள்ளமுடியும். நம்பிகரகரய 
கட்டிபயழுப்புவதன மூைம் அபிவிருத்திப் 
ப ா ர த யி ல்  வி ர ர ந து  ப ச ல் ை 
முடியும். எனதவ பபாது மககளாகிய 
நாஙக ள் நமது உள்ளூராட்சியின 
குரறகரளயும் முரறப்பாடுகரளயும் 
ஆதைாசரனகரளயும் தயஙகாமல் 
பதரிவிப்பதற்கு முனவருதவாம். இதற்காக 
நாம் அர்ப்பணிப்பு்டன பசயற்படுதவாம்.

கட்சித் தகவல்கள் கூறுகினறன.

இைஙரகயில் இநத ஆண்டின இறுதியில் 
அல்ைது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 
மாதம் நர்டபபறவுள்ள ஜனாதிபதித் 
த தர்தலில் முனனாள் ஜனாதிபதி 
ம கி ந த  ர ாஜ ப க ச வி ன  ச த க ாத ர ர் 
தகாட்்டாபய ராஜபகச எதிர்ககட்சிகளின 
தவட்பாளராக தபாட்டியிடுவார் என 
எதிர்ப்பார்ககப்படுகினறது. இநத நிரையில் 
பகாழும்பில் உள்ள அபமரிககத் தூதுவர் 
அபைய்னா பரப்லிட்சு்டன மகிநத ராஜபகச 
சநதித்துக கைநதுரரயாடியுள்ளார். 
இைஙரகயின எதிர்ககட்சித் தரைவர் எனற 
முரறயில் இநத சநதிப்பு இ்டம்பபற்றதாக, 
முனனாள் அரமச்சர் பசில் ராஜபகச 
பகாழும்பில் பசய்தியாளர்க ளி்டம் 
கூறியுள்ளார். ஆனால் எனன வி்டயஙகள் 
தபசப்பட்்டன எனபது பதா்டர்பாக 
பசில் ராஜபகச எதுவுதம கூறவில்ரை. 
அபமரிககத் தூதுவர் அபைய்னாரவ 
மகிநத சநதித்து தபசிய பினனதர 
ரமத்திரிபாை சிறிதசனவுககும் மகிநத 
ராஜபகசவுககும் இர்டதயயான முறுகல் 
நிரை அதிகரித்தாகவும் கட்சித் தகவல்கள் 
கூறுகினறன.

ஆனால் ஜனாதிபதி தவட்பாளராக 
ரமத்திபாை சிறிதசனவின பபயரர 
மகிநத அறிவித்தால் அதரன ஸ்ரீைஙகா 
பபாதுஜன பபரமுன கட்சி ஏற்றுகபகாள்ளும் 

AÁÒ!

நினைவிலுமிைியவள்
சுனவதரும் பசியவள்
கைவிலும் நிஜமவள்
கனதயிலும் கருவவள்
ததனவயில் வரமவள்
எை் வாழ்க்னகயிை் தரமவள்!

அவளளை்பது
அவனளயும் குறிக்கும்
மகனளயும் குறிக்கும்

-- சிவச்சந்திரன் சிவஞானம்

என கட்சியின ஸதாபகரான பசில் ராஜபகச 
பசய்தியாளர்களி்டம் பதரிவித்திருககினறார்.

எனினும் ஜனாதிபதித் ததர்தலுககான 
தவட்பாளர் பதரிவு பதா்டர்பாக ரமத்திரி, 
மகிநத ஆகிய இருவரும் கடுரமயாக 
முரண்பட்டுள்ளதாக கட்சித் தகவல்கள் 
கூறுகினறன. தகாட்்டாபய ராஜபகசரவ 
ஜனாதிபதி தவட்பாளராக நிறுத்த 
ஸ்ரீைஙகா பபாதுஜன பபரமுன கட்சியின 
அஙகத்தவர்கள் பைரும் இ்ணககம் 
பதரிவித்துள்ளனர். ஆனால் ஸ்ரீைஙகா 
சுதநதிரக கட்சிககுள் மாத்திரதம இழுபறி 
நிரை ஏற்பட்டுள்ளது எனறும் ரமத்திரிபாை 
சிறிதசனரவ ஜனாதிபதி தவட்பாளராக 
அறிவிகக தவண்டும் என ஸ்ரீைஙகா சுத்திரக 
கட்சியின மூத்த உறுப்பினர்கள் சிைர் 
வலியுறுத்தி வருகினறனர். ஆனால் மகிநத 
ராஜபகச அதற்கு விரும்பவில்ரைபயனக 
கூறப்படுகினறது. இதனால் ரமத்திரிபாை 
சிறிதசன ஸ்ரீைஙகா சுதநதிரக கட்சியின 
சார்பில் ஜனாதிபதி தவட்பாளராக 
அறிவிககப்பட்டு தனித்துப் தபாட்டியிடுவார் 
எனறும் ஸ்ரீைஙகா பபாதுஜன பபரமுன 
கட்சியின சார்பில் தகாட்்டாபய ராஜபகச 
ஜனாதிபதி தவட்பாளராக நியமிககப்பட்டு 
ஏரனய எதிர்ககட்சிகளின ஆதரவு்டன 
தபாட்டியிடுவார் எனவும் உள்ளகத் தகவல்கள் 
கூறுகினறன.

ரணில் விககிரமசிஙக தரைரமயிைான 
ஐககிய ததசியக கட்சி ஏரனய சிறிய 
கட்சிகளின ஆதரவு்டன ஐககிய ததசிய 
முனனணியின சினனத்தில் ஜனாதிபதி 
தவட்பாளரரக களமிறககவுள்ளது.

ஆகதவ ஜனாதிபதித் ததர்தலில் இம்முரற 
முககியமான மூனறு தவட்பாளர்கள் 
தபாட்டியிடுவார்கள் எனவும் இதனால் 
வழரமககு மாறாக ஜனாதிபதித் ததர்தலில் 
கடுரமயான தபாட்டி நிைவும் எனறும் 
எதிர்ப்பார்ககப்படுகினறது.

இதததவரள, ஜனாதிபதித் தவட்பாளர் 
பதரிவில் இழுபறி நிரை ஏற்பட்டுள்ளதால் 
நா்டாளுமனறத் ததர்தரை ஆண்டின 
இறுதியில் ந்டத்த ரமத்திரி ஆர்வமாக 
இருப்பதாகவும் மற்றுபமாரு தகவல் 
கூறுகினறது.

ஜனாதிபதித் ததர்தலுககு முனனர் 
நா்டாளுமனறத் ததர்தல் நர்டபபறைாபமன 
அரஙகம் பத்திரிரக ஏைதவ பசய்தி 
பவளியிட்டிருநதரம குறிப்பி்டத்தககது.
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