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(நி. அமிர்தஸன்)
இலஙடகயின் ்தடலநகர தகோழும்பு 
த்தஹிவடை, தகோடடோஞ்சடன ஆகிய 
பிர்்தசஙகளில் ஐநது ்தமிழ் மோணவரகள் 
உட்பட ்பதிதனோரு ்தமிழரகடை 
கடத்திச் தசன்று  கப்பம் ்கோரிய 
சம்்பவம் த்தோடர்போக இலஙடகயின் 
மு ன்னோள் கடற்படடத் ்த ை்பதி 
அடமிரோல் வசந்த கரன்னோதகோடவிடம் 
த ்த ோ ட ர ந து  வி ச ோ ர ட ண க ள் 
முன்தனடுக்கப்படவுள்ை்தோக இலஙடகக் 
குற்றபபுலனோய்வுப பிரிவு கூறியுள்ைது.

எதிரவரும் ஏப்பரல் மோ்தம் நோன்கோம் 
ஆம் திகதி விசோரடணகள் மீண்டும் 
நடடத்ப்றவுள்ைன. கடந்த மோரச் 19 ஆம் 
திகதி நோன்கு மணி்நரமும் ்பதிதனோரோம் 
திகதி எடடு மணி்நரமும் ்பதின்மூன்்றோம் 

(நிலவன்)
மடடக்கைபபு ்்போ்தனோ டவத்திய 
சோடலயில் அனுமதிக்கப்படட பின்னர 
உயிரிழந்த ்தஙகைது மகனின் மரணம் 
குறித்து விசோரடண தசய்யுமோறு 
உயிரிழந்த சிறுவனின் த்பற்்றோர 
மடடக்கைபபு த்போலீஸ் ்தடலடமயகத்தில் 
முட்றப்போடு தசய்துள்ைனர.

கடந ்த 19ஆம் திகதி ்்போ்தனோ 
டவத்தியசோடலயில் உயிரிழந்த 9 
வயதுடடய விதுலஷசன்,  ்வறு 
ஒருவருக்கு ஏற்ற்வண்டிய இரத்்தத்திடன 
மோறறி ஏறறிய்தோல்  உயிரிழந்த்தோக 
கூறி்ய அவரது த்பற்்றோர முட்றப்போடு 
தசய்துள்ைனர. 

குறித்்த சம்்பவம் த்தோடர்போக ்மலும் 

திகதி ஆறு மணி ்நரமும் விசோரடணகள் 
நடத்்தப்படட்தோக இலஙடகக் குற்றப 
புலனயவுப பிரிவின் சமூக தகோள்டை 
த்தோடர்போன விசோரடணப த்போறுப்பதிகோரி 
த்போலிஸ் ்பரி்சோ்தகர நிசோந்த சில்வோ, 
்நறறுப பு்தன்கிழடம ்கோடடட 
நீதிவோனுக்கு அறிவித்திருந்தோர.
அ்்த்வடை, மோணவரகள் உள்ளிடட 
்பதிதனோரு ்தமிழரகள் கடத்்தப்படடடம 
குறித்து முன்னோள் கடற்படடத் ்தை்பதி 
வசந்த கரன்னோதகோட முழுடமயோக 
அறிநதிருந்தோர என்றும் விடயஙகடை 
மூடி மட்றத்துள்ைடம விசோரடணகள் 
மூலம் உறுதிப்படுத்்தப்படடுள்ைது எனவும் 
குற்றபபுலனோய்வுப பிரிவு நீதிமன்்றத்தில் 
கூறியுள்ைது.  

்பதிதனோரு ்தமிழரகளும் கடத்திச் 
தசல்லப்படடு தகோடல தசய்யப்படடட்த, 
இலஙடகக் கடற்படடயின் முன்னோள் 
புலனோய்வு பிர்தோனியும் ்தற்்போது 
ரியர அடமிரோல் அதிகோரியுமோன 
ஆனந்த குரு்க,  கரன்னோதகோடவின் 
ஆ்லோசகரோக ்ப்தவி விகித்்த  தகோமோண்டர 
உ்தயகீரத்தி ்பண்டோர,  முன்னோள் கிழக்கு 
கடடடைத் ்தை்பதி ரியர அடமிரோல் 
துஷோத் வீர்சகர ஆகி்யோரிடம் 

த்தரியவருவ்தோவது 

ஏ்றோவூர த்போலிஸ் பிரிவிலுள்ை 
வந்தோறுமூடல ்பலோச்்சோடலடயச் 
்சரந்த தெயக்கோந்தன் விதுலஷசன் 
(9 வயது) கடந்த மு்தலோம் திகதி 
வி்பத்தில் கோயமடடந்த நிடலயில் 
த ச ங க ல டி  ட வ த் தி ய ச ோட ல யி ல் 
அனுமதிக்கப்படடுள்ைோர.

பின்னர ்மலதிக சிகிச்டசகளுக்கோக 
மடடக்கைபபு ்்போ்தனோ டவத்திய 
சோடலக்கு மோற்றப்படடு, அஙகு சிகிச்டச 
த்பறறு வநதுள்ைோர. இந்த நிடலயில் 
்பக்கத்து கடடிலில் உள்ை ஒருவருக்கு 
ஏற்ற்வண்டிய இரத்்தத்ட்த குறித்்த 
சிறுவனுக்கு மோறறி ஏறறியுள்ை்தோக 
சிறுவனின் த்பற்ரோர கூறுகின்்றனர. 

இ்தடனயடுத்து டவத்திய சோடலயில் 
சிகிச்டச த்பறறு வந்த சிறுவன், மீண்டும் 
்நோய்வோய்ப்படடுள்ைோர.

 அ்தன்பின்னர அவடர அவசர சிகிச்டச 
பிரிவுக்கு மோறறியுள்ைனர. இ்தன்்்போது 
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மோடல மகுடம் கடல இலக்கிய வடடத்தின் 
ஏற்போடடில் கடந்த சனிக்கிழடம(23 -03-2019) 
மடடக்கைபபு த்போது நூலக ்கட்்போர 
கூடத்தில் நடடத்பற்ற கனடோ ஸ்ரீ ரஞசனி 
வி்ெநரோவின் "உதிர்தலில்டல இனி"
என்்ற சிறுகட்த நூல் அறிமுக 
நிகழ்வில் பிடிக்கப்படட ்படம். இ்தறகோன 
ஏற்போடுகடை மகுடம் கடல இலக்கிய 
வடடத்தின் ்தடலவர டமக்கல் தகோலின் 
தசய்திருந்தோர.

்படஙகள். ்போ. ்மோகன்தோசன்(நன்றி)

(்படுவோன் ்போலகன்) 

கிழக்கு மோகோணமடட குறுநோடகப 
்்போடடியில் மடடக்கைபபு ்மறகு கல்வி 
வலயத்திறகுட்படட தகோல்லநுடல 
வி ் வ க ோ ன ந ்த  வி த் தி ய ோ ல ய ம் 
மு்தலிடத்திடனப த்பறறுள்ைது.

கிழக்கு மோகோண ்பண்்போடடலுவல்கள் 
திடணக்கைத்தினோல், கிழக்கு மோகோண 
்ப ோ ட ச ோ ட ல க ளு க் கு  இ ட ட யி ல் 
நடோத்்தப்படட மோகோணமடட குறுநோடக 
்்போடடியி் ல்ய தகோல்லநுடல 
வி ் வ க ோ ன ந ்த  வி த் தி ய ோ ல ய 
" ் ்த ோ ப பி ழ ந ் ்த ோ ம்"  கு று ந ோ ட க ம் 
மு்தலிடத்திடனப த்பறறுள்ைது.

இ்தடன தகோல்லநுடல வி்வகோனந்த 
வித்தியோலய "நோடகமும் அரஙகியலும்" 
்போட ஆசிரியர ச்தோசிவம் முகுந்தன் 
தநறியோழ்டக தசய்துள்ைோர. 

குறித்்த நோடகத்தில் நடித்்த மோணவன் 
ஒருவனுக்கு சி்றந்த நடிகருக்கோன விருதும், 
நோடகத்திடன தநறியோழ்டக தசய்்த 
ஆசிரியருக்கு  சி்றந்த தநறியோழருக்கோன 
வி ரு து ம்  கி ட ட க் க ப த ்ப ற ்ற ட ம 
குறிபபிடத்்தக்கது.

சித்திடரப புத்்தோண்டட முன்னிடடு மோரச் 
31ம் திகதி மு்தல் சித்திடர 15ம் திகதி வடர 
மடடக்கைபபு மோநகர சட்ப எல்டலக்குள் 
சோய்பபுச்சடடம் ்தைரத்்தப்படுவ்தோக 
மடடக்கைபபு மோநகர சட்ப மு்தல்வர 
தி.சரவண்பவன் த்தரிவித்்தோர.
 இது த்தோடர்போக வி்பரித்்த அவர, 
மோநகர சட்பயின் நிரவோக எல்டலக்குள் 
ஞோயிறு தினஙகளில் ்பலசரக்குக் 
கடடகள், உணவகஙகள், மருந்தகஙகள் 
்தவிரந்த ஏடனய கடடகள் அடனத்தும் 
மூடப்படல் ்வண்டும் என்று வரத்்தக 
சஙகத்தினரும், மோநகர சட்பயும் 
இடணநது எடுத்்த தீரமோனத்திறகு ஏற்ப 
இதுவடர கோலமும் ஆ்தரவு நல்கி வந்த 
அடனவருக்கும் நன்றிடய த்தரிவித்துக் 
தகோள்கி்்றோம். 
 அத்்்தோடு த்போதுமக்களின் 
வசதி கருதி எதிரவரும் ்தமிழ் சிஙகை 
புத்்தோண்டு தினத்திடன முன்னிடடு 
குறித் ்த தீரமோனமோனது மூன்று 
வோரஙகளுக்கு ்தைரத்்தப்படடுள்ைது 
என்்பட்த த்தரிவித்துக் தகோள்கி்்றன்.
 இ்தறகடமய மோநகர சட்பயின் 
நிரவோக எல்டலக்குள் தசயற்படுகின்்ற 
அடனத்து வரத்்தக நிடலயஙகளும் 
ஞோயிறறுக்கிழடமகளிலும் தி்றநது 
இந்தப ்பண்டிடக கோலத்தில் எமது மக்கள் 
சந்்தோசமோகவும் தசௌகரியமோகவும் 
தகோண்டோட வழியடமத்துக் தகோடுக்க 
்வண்டும் என்று ்கடடுக் தகோள்கி்்றன்.
 இம்மோ்தம் 31ஆம் திகதி மு்தல் 
சித்திடர மோ்தம் ்பதிடனந்தோம் திகதி 
வடர உள்ை மூன்று வோர கோலத்திறகு 
்மற்படி ்தைரவோனது நடடமுட்றயில் 
இருக்கும் என்று த்தரிவித்்தோர.

மடடக்கைபபு கிறிஸ்்தவ வோலி்ப சஙகமும் 
மடடக்கைபபு  வி லஙகோ அடமபபும் 
இடணநது “ ஒன்்றோய் இடணநது ் வடல 
தசய்்வோம் தவறறி த்பறு்வோம் “ எனும் 
த்தோனிபத்போருளில் மோவடடத்தின்   
சுமோர 150 இடைஞர யுவதிகடை 
தகோண்டு  இயறடக வைஙகடை 
்போதுகோக்கும் ் நோக்குடனோன தசயறதிடடம்  
மடடக்கைபபில் முன்தனடுக்கப்படடது. 

எதிரகோலச் சந்ததிகள் எவவோறு 
வோழ்வண்டும் என்்ற முன் உ்தோரண 
தசயற்போடடுக்கோக இந்த தசயறதிடடம் 
முன்தனடுக்கப்படடு வருகின்்றது. 
இ்தறகு அடமய கடர்யோர ்பகுதிகளில் 
கோணப்படட த்போலித்தீன்கடை அகற்றல் 
மறறும் மரக்கன்றுகடை நடுடக 
தசய்்தல் ்்போன்்ற நடவடிக்டககள் 
முன்தனடுக்கப்படடன.

மடடக்கைபபு தெயநதிபுரம் த்பௌத்்த 
விகோடர வைோகத்தில் விநோயகர ஆலயம் 
ஒன்று அடமக்கப்படுகின்்றது.

இ்தறகோன அடிக்க;ல் நோடடும் நிகழ்ச்சி 
அண்டமயில் நடடத்பற்றது.

இனஙகளுக்கிடடயில் நல்லிணகத்ட்த 
ஏற்படுத்தும் வடகயில் மடடக்கைபபு 
தெயநதிபுரம் த்பௌத்்த விகோடர 
விகோரோதி்பதி ்படட த்போல குனோனந்த 
நோயக்க ்்தரரின் ஆ்லோசடனக்கு 
அடமய,  மடடக்கைபபு தெயநதிபுரம் 
த்பௌத் ்த விகோடர வைோகத் தில்  
பிள்டையோர ஆலயம் ஒன்றிடன 
நிரமோணிப்ப்தறகோன நடவடிக்டககள் 
முன்தனடுக்கப்படடு ஆலயத்திறகோன 
அடிக்கல் நோடடப்படடது

மோவடட தசயலக  தசல்வ விநோயகர 
ஆலய பிர்தம குரு தெகதிஸ்வர 
குருக்கள்  ்தடலடமயில் தீ்போரோ்தடன 
வழி்போடுகளுடன் இடம்த்பற்ற அடிக்கல் 
நோடடும் நிகழ்வில் பிர்தம விருநதினரோக 
மண்முடன வடக்கு பிர்்தச தசயலோைர 
எம் .்தயோ்பரன் கலநதுதகோண்டு 
அ டி க ல் லி ட ன  ந ோ ட டிட வ த் ்த ோ ர . 
இ்தடனத் த்தோடரநது நிகழ்வுக்கு வருடக 
்தந்த த்போது மக்களும் இடணநது 
ஆலயத்திறகோன அடிக்கல்லிடன 
நோடடிடவத்்தனர

கிழக்கு மோகோணத்தில் ்போடசோடலகளில் 
கோணப்படட ஆசிரியர தவறறிடஙகடை 
நிவரத்திதசய்யும் வடகயில் மோகோண 
த்போதுச் ் சடவகள் ஆடணக்குழுவினோல் 
நடோத்்தப்படட ்்போடடிப்பரீடடசயில் 
சித்தித்பற்ற மூன்று மோவடடஙகடையும் 
்சரந்த 352 ்படட்தோரி ஆசிரியரகளுக்கு 
நிரந்தர நியமனஙகள் கிழக்கு மோகோண 
ஆளுநர கலோநிதி எம்.எல்.ஏ.எம்.
ஹி ஸ் பு ல் ல ோஹ் வி ன ோல்  வ ழ ங கி 
டவக்கப்படடன.

இநநிகழ்வு கிழக்கு மோகோண கல்வி 
அடமச்சின் ஏற்போடடில் கிழக்கு மோகோண 
கல்வி அடமச்சின் தசயலோைர ஐ.்க.
ஜீ.முது்பண்டோ ்தடலடமயில் திருமடல 
உவரமடல இநதுக் கல்லூரி மண்ட்பத்தில் 
இடம்த்பற்றது.

ட வ ்ப வ த் தி ல்  ம ோக ோண  பி ர்த ம 
தசயலோைர டீ.எம்.சரத் அ்பயகுனவர்தன 
உள்ளிடட கல்வி அடமச்சு மறறும் 
கல்வித்திடணக்கைஙகளின் உயர 
அதிகோரிகள் என ்பலரும் ்பங்கற்றனர.

ம ட ட க் க ை ப பு  ம ோ வ ட ட த் தி ல்  
சிறுத்தோழில் முயறசியோைரகடை 
ஊக்குவிக்கும்த்போருடடு   ' 'மடடு 
முயறசியோண்டம – 2019 ' '  எனும் 
த்தோனிபத்போருளில் மோவடட தசயலக சிறு 
த்தோழில் முயறசி அபிவிருத்தி பிரிவினோல் 
எதிரவரும் ஏபரல் 18  ,19  மறறும் 20  ஆம் 
திகதிகளில் மடடக்கைபபு  சிவோனந்தோ 
்்தசிய ்போடசோடல விடையோடடு 
டம்தோனத்தில் கோடல 10  மணி த்தோடக்கம் 
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சிறுவனின் சிறுநீரகப ்பகுதியில் 
கசிவு ஏற்படடுள்ை்தோக டவத்தியரகள் 
த்தரிவித்துள்ைனர.

இ்தடனயடுத்து கடந்த 17ஆம் சிறுவன் 
அடசவறறு கோணப்படடட்த அவ்தோனித்்த 
த்பற்்றோர, டவத்தியரகளிடம் இது 
த்தோடரபில் த்தரிவித்துள்னர, இ்தன்்்போ்்த 
குறித்்த சிறுவனுக்கு ்தவ்றோன முட்றயில் 
இரத்்தம் ஏற்றப்படட்தோல் சிறுவன் 
உயிழநது விடட்தோக டவத்தியரகள் 
த்தரிவித்துள்ைனர.

18 நோடகளின் பின்னர குறித்்த சிறுவ ன் 
மரணமடடநதுள்ைோர. 

சிறுவனின் இ்றபபுக்கு கோரணம் 
இரத்்தத்ட்த மோறறி ஏறறிய்தோ்ல்ய 
சிறுநீரகம் இரண்டும் ்போதிக்கப்படடு 
சிறுவன் உயிரிழந்த்தோக டவத்தியர 
்தம்மிடம் கூறிய்தோக த்பற்்றோர 
த்தரிவித்துள்ைனர.

இந்த விடயம் த்தோடர்போக கருத்து 
த்தரிவித்்த சிறுவனின் ்தநட்த,

“மகனுக்கு இரத்்தம் ஏற்ற ்வண்டிய 
்்தடவ இல்லோ்த ்்போதிலும்  அந்த 
த்பண் டவத்தியர ்வறு ்நோயோளிக்கு 
ஏற்ற ்வண்டிய இரத்்தத்ட்த எனது 
மகனுக்கு ஏறறியுள்ைோர. இ்தனோல் 
எனது மகன் சிறுநீரகம்  ்போதிக்கப்படடு 
உயிரிழநதுள்ைோர.

இ்தடனயடுத்து பி்ர்த ்பரி்சோ்தடன 
இ ட ம் த ்ப ற ்ற  பி ன்ன ர,  இ ரத் ்த ம் 
ம ோ ற றி  ஏ ற ்ற ப ்ப ட ட ்த ோல்  எனது 
ம க ன்  ம ர ணி த் து ள் ை ்த ோ க வு ம் 
வி ்ப த் ்த ோ ல்  ம ர ணி க் க வி ல் ட ல 
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என்றும் த்போலிஸோரிடம் அறிக்டக 
வழஙகியுள்ை்தோக சடடடவத்திய அதிகோரி 
என்னிடம் த்தரிவித்்தோர. ்பயிலுனரகைோக 
வரும் டவத்தியர கைோ்ல்ய இவவோ்றோன 
சம்்பவஙகள் இடம்த்பறுகின்்றன. என்வ 
எனது மகனுக்கு நீதி்வண்டும். பிடழ 
தசய்்்தோர ்தண்டிக்கப்பட்வண்டும்” என 
சிறுவனின் த்பற்்றோர த்தரிவிக்கின்்றனர.

இ்்த்வடை இந்த குற்றச்சோடடு 
த ்த ோ ட ர ்ப ோ க  ம ட டு  ் ்ப ோ ்த ன ோ 
ட வ த் ்த ய ச ோ ட ல  ்ப ணி ப ்ப ோ ை ர 
திருமதி ்க. க்ணசலிஙகத்துடன் 
த்தோடரபுதகோண்ட்்போது

“கடந்த 19ஆம் திகதி ்்போ்தனோ 
டவத்தியசோடலயில் உயிரிழந்த 9 
வயதுடடய விதுலஷசனின் மரணம் 
த்தோடர்போக த்தரிவிக்கப்படட குற்றச்சோடடு 
குறித்து உடனடியோக அ்தனுடன் 
த்தோடரபுடடயவரகள் அடனவருக்கும் 
மு்தலில் விைக்கம் ்கோரி கடி்தம் 
அனுபபியுள்்ைன்.

அ வ ரக ளி ட மி ரு ந து  ் க ோ ர ப ்ப ட ட 
அந்த விைக்க கடி்தம் கிடடத்்தவுடன் 
விசோரடணக்குழு அடமத்து உடன் 
விசோரடண தசய்யப்படடு அடமச்சுக்கு 
அனுபபி டவக்கப்படும். யோரோக 
இருந்தோலும் பிடழ இடழத்்தவரகள் 
்தண்டிக்கப்படுவோரகள்” என அவர 
த்தரிவித்துள்ைோர.

கடந்த கோலஙகளில் மடடக்கைபபு ் ்போ்தனோ 
டவத்தியசோடலயில் இது்்போன்று 
நிலவும் பிரச்சிடனகைோல் சில உயிரகள் 
அநியோயமோக ்பலியோகிய்தோகவும் ்பலர 
கடுடமயோக ்போதிக்கப்படடுள்ை்தோகவும் 
சில உ்றவினரகள் குற்றஞசோடடியுள்ைனர 
. இது குறித்து கடுடமயோன விமரசனஙகள் 
த்தரிவிக்கப்படடு வந்த நிடலயில் குறித்்த 
சிறுவனின் மரணம் நிகழ்நதுள்ைது.
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அண்டமயில் ஆரம்பித் திரு க்கும் 
மடடுப்படுத்்தப்படட மின்தவடடு இலஙடக 
மக்களுக்கு மோத்திரமல்ல, மின்சோரசட்ப 
்பணியோைரகள் மறறும் அதிகோரிகளுக்கும் 
த்பரும் மின்னதிரச்சியோக த் ்தோன் 
இருக்கி்றது ்்போலும். இட்தப ்பறறி 
்்பச அடழத்்தோ்ல எல்்லோரும் ஓடி 
ஒழிகி்றோரகள்.

அண்டமயில் சில நோடகளு க்கு 
முன்ன்தோக நுடரச்்சோடல அனல் 
மின்நிடலயத்தின் ஒரு மின்பி்றப்போக்கி 
்பழு்த டடந துவிடட்தோக  கோரணம் 
கூறி சீரற்ற வடகயில் நோடடில் 
சில ்பகுதிகளில் ஆரம்பிக்கப்படட 
இந்த மின்தவடடு, இப்்போது ்வறு 
கோரணஙகளும் கூ்றப்படடு, தினசரி 4 
மணி்நரஙகள் என ்பல இடஙகளுக்கும் 
விஸ்்தரிக்கப்படடுள்ைது.

உண்டமயில் ஏன் மின்தவடடு, எ்தறகோக 
மின்தவடடு என்று ்கடடோல் மின்சோர 
சட்பயின் அதிகோரிகள் கிடடத்்தடட 
“்தநட்த தசல்வோ ”வின் நிடலக்கு 
்தள்ைப்படடுவிடுகி்றோரகள்.

ஆம், ‘்தமிழரகடை கடவுள்்தோன் கோப்போற்ற 
்வண்டும்’ என்று இயலோடமயில் 
உச்சத்தில் ்தநட்த தசல்வோ கூறியது்்போல, 
மின்தவடடட எப்படி ்தவிரக்கலோம் 
என்்றோல், ஒரு நீண்ட விைக்கத்ட்த 
்தந து இறுதியில் ‘இது எஙகள் 
டககளில் இல்டல’  என்றும் கடவுளின் 
டகயில்்தோன் இருக்கி்றது என்்பது ் ்போலும் 
்பதிலளிக்கி்றோரகள்.

இலஙடகடயப த்போறுத்்தவடர இது 
நீர மின் உற்பத்திநிடலயஙகடை 
த்பரும்்போலும் மின்சோரத் துக் கோக 
கோத்திருக்கும் ஒரு நோடு. ஆதிமு்தல் 
நி ட ல ட ம  இ து ்த ோ ன்.  ஆ க ் வ 
வருடோவருடம் மடழ குட்றயும் நோடகளில் 
மின்தவடடு தசய்வட்தத்்தவிர ்வறு 
வழியில் ட ல. ்்போ்தோக்கு ட்ற க்கு 
சுமோர 30 ஆண்டுகோலம் ்்போரில் நோம் 
நிட்றய விடரயம் தசய்துவிடட்தோல், 
மி ன் ச ோ ர த் து ட ்ற யி ல்  மு ்த லீ டு 
ஆக் கபூரவமோக இரு க் க வில் ட ல. 
ஆக்கத்தி்றனுடனோன வழிகடையும் நோம் 
கண்டுபிடிக்கவில்டல.

ஒழுஙகோக ஓடும் “ஆறறு நீடர” சரியோக 
்சமித்து டவக்க்வோ, தவள்ைகோலத்தில் 
விடரயமோகும் நீடர ்தடுத்து டவக்க்வோ 
கடந்த ்பல ்தசோப்தஙகளில் தவறறிகரமோக 
நோம் எதுவும் தசய்யவில்டல.

மகத்்தோன த்தோழில். மோண்புமிக்க 
த்தோழில் - மருத்துவம்.

மனி்தனின் இருபபின் ஆ்தோரமோகவும் 
திகழ்வது இது்தோன். அ்தனோல், 
அ்தடனச் தசய்்பவரகள் கடவுைோக 
அல்லது கடவுளுக்கு அடுத்்த ்படியோக 
மதிக்கப்படுகி்றோரகள். அதில் எந்தக் 
கு ட ்ற ட ய யு ம்  க ோ ண மு டி ய ோ து . 
அவரகள் விமரசிக்கப்படடோலும் 
அவரகளின் மகத்துவத்ட்த எவரோலும் 
குட்றத்துவிடமும் முடியோது.

ஆன ோல் ,  அ ண்ட ம க் க ோல ம ோக , 
குறிப்போக மடடக்கைபபு ்பகுதியில் அரச 
மருத்துவரகளின் அல்லது சக மருத்துவ 
ஊழியரகளின் தசயற்போடுகளில் 
“்தவறுகள் நடநதுவிடடன” என்்ற 
வ ட க யி ல்  சி ல  த ச ய் தி க ள் 
வரத்த்தோடஙகியிருக்கின்்றன. இ்தறகு 
முன்னரும் சில வருடஙகளுக்கு 
மு ன் ன ்த ோ க  இ ப ்ப டி ய ோ க 
கு ற ்ற ச் ச ோ ட டு க் க ள்  கி ை ம் பி ன. 
இத்்தடகடய குற்றச்சோடடுக்கடை 
முன்டவப்பதில் ஊடகத்துட்றயினர 
முன்னின்்ற்தோல், அ்தடனவிட சில 
கடடுப்போடடுக்குள் அடஙகோ்த சமூக 
ஊடகஙகள் நியமஙகடை மீறி 
மருத்துவரகடை ்தனிப்படட வடகயிலும் 
விமரசிக்கத்த்தோடஙகிய்தோல் இந்த 
இரு ்தரபபுக்கும் இடட்ய உ்றவும் 
்பலவீனமடடநதிருந்தன.

இப்்போது மீண்டும் மருத்துவமடனயில் 
அல்லது அவரகைது தசயற்போடடோல் சில 
இ்றபபுகள் என்்ற வடகயில் தசய்திகள் 
வ ர த் த ்த ோ ட ங கி யி ரு க் கி ன் ்ற ன . 
அடவ சடடபூரவமோக இன்னமும் 
நிரூபிக்கப்படவில்டலயோயிலும் அடவ 
குறித்து புகோரகள் கிைம்பியுள்ைடமயும், 
ம ரு த் து வ ம ட ன யி ன்  ச ோ ர பி ல் 
அடவ குறித்து விசோரடணகள் 
நடத்்தவுள்ை்தோக அறிவித்துள்ைடமயும் 
த்போதுமக்கள் மத்தியில் அச்சத்ட்த 
ஏற்படுத்தியுள்ைன. இப்படியோன 
சூ ழ் நி ட ல யி ல்  இ த் ்த ட க ய 
த்போதுக்கவடலகள் நியோயமோனடவ்ய. 
ஆ ன ோ ல் ,  கு ற ்ற ச் ச ோ ட டு க் க ள் 
நிரூபிக்கப்படும் வடர எவடரயும் 
குற்றவோளிகைோக ்போரக்கும் நிடலடய 
ஏற்படுத்திவிடக் கூடோது என்்பதில் 
“அரஙகம்” கரிசடன்யோடு இருக்கி்றது.

மறுபு்றம், மக்களுக்கு அரச(மருத்துவ) 
்சடவயில் எந்தவி்தமோன ்தவறுகளும் 
இடம்த்பறறுவிடக் கூடோது என்்பதிலும் 
நோம் அக்கட்றயுடன் இருக்கி்்றோம்.

குற்றம் நிரூபிக்கப்படும் வடர 
எவடரயும் குற்றவோளியோக நோம் 
முன்னிறுத்்த முடியோவிடடோலும், த்போது 
அச்சத்ட்த, த்போதுமக்கள் கருத்ட்த நோம் 
பு்றக்கணித்துச் தசல்ல முடியோது.

அ்்த்வடை, இந்த விடயத்தில் 
மரு த் துவத் துட்றயும் குறிப்போக 
ம க் க ை ோ ல்  த ்த ய் வ த் து க் கு 
அடுத்்த்படியோக்வனும் மதிக்கப்படும் 
மரு த் துவரகளும் இத் ்த டக டய 
அ ச் ச த் ட ்த  ஏ ற ்ப டு த் து ம் 
சூழ்நிடல ஏற்படோ்த வண்ணம் 
முன்தனச்சரிக்டகயுடன் தசயற்பட 
்வண்டியுள்ைட்தயும் நோம் வலியுறுத்்த 
விரும்புகி்்றோம். இ்்த  த்போறுபபு 
ஊடகஙகளுக்கு இருப்பட்தயும் நோம் 
ஏறகி்்றோம்.

்த வ று க ள்  ந ட க் க ோ ம ் ல ் ய 
இருப்பதில்டல. ்தவறுக்கு மனி்த 
வோழ்வில் இடம் நிச்சயமோக இருக்கி்றது. 
ஆனோல், த்போறுபபுக்கூ்றல் என்்பது 
் ்ப ோ ரி ல்  ஈ டு ்ப ட ட வ ர க ளு க் கு 
மோத் திரமல்ல, அரச மரு த் துவ 
அதிகோரிகளுக்கும் இருக்கி்றது. அ்தடன 
அவரகளும் உணரநது, த்போதுமக்கள் 
அச்சத்துக்கு ்பரிகோரம் ்்தட்வண்டும். 
அ ச் ச ் ம  முழு ட ம ய ோக  ்த வ று 
என்்றோலும்கூட அ்தடன ்தணிக்கும் 
த்போறுபபும் அவரகளுக்கு இருக்கி்றது. 
அந்த விடயத்தில் அவரகளுக்கு 
உ்தவ ஊடகஙகைோக நோமும் ்தயோரோக 
இருப்்போம்.

மரு த் து வ த் து ட ்ற க் கு ம்  ஊ டக த் 
துட்றக்கும் இடடயில் முன்னர 
ஏற்படட மன வருத்்தஙகளின் ்்போது 
இரு ்தரபபும் அடிக்கடி மனம்விடடு 
்்பச்வண்டும், நிடலடம குறித்து 
்தகவல்கடை சரியோக ்பரிமோறிக்தகோள்ை 
்வண்டும் என்த்றல்லோம் முன்னர 
உடன்்போடு கோணப்படட்தோகவும், 
ஆனோல் அ்தறகோன ஏற்போடுகள் 
பின்னர டக விடப்படட்தோக வும் 
ஊடகத்துட்றடயச் ்சரந்தவரகள் 
கூ று கி ன் ்ற ன ர .  அ ப ்ப டி ய ோ ன 
புரி்தல்களுக்கோன ஏற்போடுகள் ்்தடவ. 
இரு ்தரபபும் இரு ்தண்டவோைக் 
கம்பிகள்்தோன், சமோந்தரமோக இருந்தோல் 
மடடு்ம “த்போதுமக்கள் ் சடவ” என்னும் 
புடகயிர்தம் ்தடம்புரைோது ஓடும்.

நிடலடமடய த்போறுடமயுடன் 
டகயோள்்வோம்.
அன்புடன்
சீவகன் பூபாலரட்ணம்

ஆக்வ 3  ்தசோப்தம் ்்போரிலும் 
்்போய்விடட்தோல், மோசி மோ்தம் வந்தோ்ல 
மின்தவடடு என்்ற நிடல வநதுவிடடது.

இடடயில் அனல் மின்நிடலயம், 
வோயு மின்பி்றப்போக்கிகள் என்று ்பல 
முயறசிகளில் இ்றஙகினோலும் இடவ 
முழுடமயோன மின் விநி்யோகத்துக்கு 
உ்தவவில்டல.

்்போ்தோக்குட்றக்கு மின்சோர சட்பக்கு 
த்போதுமக்களிடம் இருநது திடடு 
வ ோ ங கி க் த க ோ டு க் கு ம்  வ ட க யி ல் 
நுடரச்்சோடல அனல் மின்நிடலயமும் 
்தன் ்வடலடயக் கோண்பித்துவிடடது. 
ஒரு இயநதிரம் ்பழு்தடடய, அ்தடன 
திருத்தினோலும் அ்தனோல் முழுடமயோன 
மின் உற்பத்திடய தசய்ய முடியவில்டல. 
அத்்்தோடு நீ்ரநதும் தகோள்ளிடஙகளில் 
மடழ த்போய்த்்த்தோல் நீரமடடமும் 
குட்றநதுவிடடது.

இது “ஒருவனுக்கு எத்்தடன வழியில்்தோன் 
்போ்தகம் நடக்கும்” என்்ற மோதிரி மின்சோர 
சட்பக்கு ் சோ்தடனயோக அடமநதுவிடடது. 
மத்்தைத்துக்கு எல்லோப்பக்கமும் அடி.

சரி அடுத்்தது என்ன தசய்யலோம் என்று 
மின்சோர அதிகோரிகடைக் ்கடடோல், சூரிய 
மின்சோரம் ்தயோரிக்கலோம், கோறறு மின்சோரம் 
்தயோரிக்கலோம் என்று ்பல திடடஙகடை 
டகயில் டவத்து கோரணம் கூறுகி்றோரகள். 
ஆனோல், இறுதியில் இடவ எவற்றோலும் 
மின்சோரப பிரச்சிடனடய முழுடமயோகத் 
தீரக்க முடியோது என்றும் அவரக்ை 
கூறுகி்றோரகள்.

அப்படியோனோல், என்ன வழி என்று 
்கடடோல், கடவுளுக்குத்்தோன் தவளிச்சம் 
என்று தசோல்லோமல் தசோல்கி்றோரகள். 
அரச அதிகோரிகைோக இருப்பதில் உள்ை 
சிரமத்ட்த அவரகளின் மூலம் நோம் 
பூரணமோக உணரநதுதகோள்ை முடிகி்றது. 
அவரகள் உண்டமயில் ்போவந்தோன்.

மறுபு்றம் அரசியல்வோதிகடை ்போரத்்தோல், 
எதிரக்கடசியில் இருப்பவரகள் ‘சீனோ 
வந்தோக, ெப்போன் வந்தோக, இநதியோ 
வந்தோக’  என்று அடுத்்தவரகளுக்கு எதிரோக 
புடடுப புடடு டவக்கி்றோரக்ை ஒழிய 
இதுவடர ஆக்கபூரவமோக ்தோம் எ்தடனயும் 
தசய்்த்தோகக் கூ்ற அவரகளிடம் ஆ்தோரம் 
எதுவும் கிடடயோது.
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கிழக்கு மோகோண ஆளுனரோக எம்.
எல்.ஏ.எம் ஹிஸ்புல்லோஹ் அவரகள் 
நியமிக்கப்படட்தறகு எதிரபட்பத் 
த ்த ரி வி க் கு மு க ம ோக  சி ல  ்த மி ழ் 
அடமபபுக்களின் ஏற்போடடில் கிழக்கு 
மோகோணத்தின் ்தமிழ் பிர்்தசஙகளில் 
கடடயடடபபு மறறும் ஹரத்்தோல் 
நடடத்பற்றன.

ஹிஸ்புல்லோஹ் அவரகள் ஆளுனரோக 
நியமிக்கபத்பற்றது சரியோ? பிடழயோ? 
என்்பட்த ஆரோய்வது இந்தப ்பத்தியின் 
்நோக்கமல்ல.

கிழக்கு மோகோணத்தில் ்தமிழர ஒருவர 
நியமிக்கபத்பறு்தடல சோத்தியமோக்கக் 
கூடியவோ்றோன அரசியடல கிழக்கு 
மோகோணத் ்தமிழரகள் டகக்தகோள்ைோமல் 

- தவறும்ன ்கோஷஙகடையும் 
் க ோ ரி க் ட க க ட ை யு ம்  ம ட டு ் ம 
மு ன் ட வ க் கி ன் ்ற  வ ங கு ் ர ோ த் து 
அ ரசி ய ட ல  ட வ த் து க்த க ோண் டு, 
முஸ்லிம் சமூகத்ட்தச் ்சரந்த ஒருவர, 
அது ஹிஸ்புல்லோ்வோ அல்லது ்வறு 
ஒருவரோக்வோ இருந்தோலும் சரி்தோன், 
அவர ஒரு முஸ்லிம் என்்ப்தறகோக 
எதிரப்பத்தன்்பது அறிவுபூரவமோன 
அரசியல் அணுகுமுட்றயல்ல.
அது தவறும்ன ்தமிழ் - முஸ்லிம் உ்றவில் 
விரிசடல ஏற்படச் தசய்யு்ம ்தவிர நல்ல 
விடைவுகடைத் ்தரோது.

தவள்ைம் வரமுன்னம் அடண்்போட 
்வண்டு்ம ஒழிய அது வந்த பின்னர 
அடண்்போட முயல்வது முடடோள்்தனம்.

கிழக்கு மோகோண ஆளுனரோக ்தமிழர 
ஒருவடர நியமிக்கச் தசய்யவ்தறகு 
்தமிழரகளின் அரசியல் ்தடலடமயோன 
்தமிழ்த் ்்தசியக் கூடடடமபபு முன்ன்ர 
முயன்று அதில் தவறறி த்பறறிருக்க 
்வண்டும். அவவோறு தசய்திருந்தோல் 
முன்பு கிழக்கு மோகோண சட்பயில் 11 
ஆசனஙகடை டவத்துக்தகோண்டு ஏழு 
ஆசனஙகடை தகோண்டிருந்த முஸ்லிம் 
கோஙகிரஸுக்கு மு்தலடமச்சர ்ப்தவிடய 
்தோடர வோரத்துக் தகோடுத்்த ்போவத்துக்கு 
பிரோயச்சித்்தமோவது ்தமிழ்த் ்்தசியக் 
கூடடடமபபு ்்தடியிருக்கலோம்.

உண்டமயில் கிழக்கு மோகோணத் ்தமிழரகள் 
மீது ்தமிழ்த் ்்தசியக் கூடடடமபபுக்கு 
ஆத்மோரத்்தமோன அக்கட்ற கிடடயோது. 

கிழக்கு மோகோணத் 
்தமிழரகளின் சமூக 
த ்ப ோ ரு ை ோ ்த ோ ர 
நலன்கடை ்்பணும் 
வடகயில் அரசியல் 
த ்ப று ் ்ப று க ட ை 
தவன்த்றடுக்கக்கூடிய 

ஆற்ற்லோ ஆளுடம்யோ ்தமிழ் ்்தசியக் 
கூடடடமபபிடம் கிடடயோது. இக்கடசியில் 
இருந்த, இருக்கக்கூடிய கிழக்கு மோகோணத் 
்தமிழரகடைப பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய, 
பி ர தி நி தி த் து வ ப  ்ப டு த் து கி ன் ்ற 
மோகோணசட்ப உறுபபினரகள் என்்றோலும் 
சரி்தோன் அல்லது ்போரோளுமன்்ற 
உறுபபினரகள் என்்றோலும் சரி்தோன் 
வி ட ன த் தி ்ற ன்  அ ற ்ற  த வ று ம் 
“்கோது”கைோக்வ அவரகள் உள்ைனர. 
இ்தறகுக் கோரணம், ்தடலடமப பீடத்துக்கு 
்தடலயோடடுகின்்ற “த்போம்டம”கடை்ய 
்்தர்தல்களில் ்வட்போைரகைோக ்தமிழ்த் 
்்தசியக் கூடடடமபபு ்்தரநத்தடுத்து 
நிறுத்துகின்்றது. அரப்பணிபபுடன் 
தசயற்படக் கூடிய ஆளுடமயும், ஆற்றலும் 
உள்ை  ஆடகடை தவட்போைர த்தரிவின் 
்்போது அடடயோைம் கோண்்ப்தறகு ்தமிழ்த் 
்்தசியக் கூடடடமபபின் ்தடலடமப 
பீடம் விரும்புவதில்டல. கோரணம், ்தமிழ்த் 
்்தசியக் கூடடடமபபின் ்தடலடமபபீடம் 
“ஊடமயன் சட்பயில் உைறுவோயன் 
மகோவித்துவோன்” ்்போல்வ இருக்க 
விரும்புகி்றது.

்தமிழ்த் ்்தசியக்கூடடடமபபின் ்தடலவர 
இரோ. சம்்பந்தடரப த்போறுத்்தவடர கிழக்கு 
மோகோணத்தின் மு்தலடமச்சரோக அல்லது 
ஆளுனரோக இன்னுதமோரு ்தமிழர 
இருப்பட்த அவர விரும்்பவில்டலப 
் ்ப ோல்  த ்த ரி கி ்ற து.  ஏ த னனி ல், 
அவவோறு வருகின்்ற ்தமிழர ்தன்டன 
்மவிவிடுவோ்ரோ என்கின்்ற உைவியல் 
்பயம் அவரிடம் உள்ை்்தோ என்று 
சந்்தகிக்க ்வண்டியுள்ைது.

கிழக்கு மோகோணத் ்தமிழரகளின் சமூக, 
த்போருைோ்தோர, அரசியல் நலன்கடைவிடத் 
்தன்னுடடய விருபபு தவறுபபுகளுக்கும் 
ஆசோ்போசஙகளுக்கு்ம அவர முன்னுரிடம 
அளிப்பது்்போல் ்படுகி்றது. இது மக்கள் 
அரசியல் அல்ல. ்தனக்கோன அரசியல். 

jk;gpag;gh NfhghyfpU];zd;

்த மி ழ ர க ளு ட ட ய  நி ய ோ ய ம ோ ன 
்கோரிக்டககளும் ்்போரோடடஙகளும் 
70 வருடஙகைோக முடிவின்றி நடநது 
தகோண்டிருப்ப்தறகு ்பல கோரணஙகடை 
முன்டவக்க முடியும். அதில் ஒரு 
கோரணமோக ்தமிழரகளின் க்தோநோயக 
அரசியடலக் குறிபபிடமுடியும்.

க்தோநோயக விம்்பம் என்்றோல் என்ன 
என் று  த ்த ரி ய ோ்த வ ரக ள்  ்த மி ழ் 
சினிமோவில் வரும் க்தோநோயகரகடை 
உ்தோரணமோகக் தகோள்ைலோம். நல்லவரோக, 
தி்றடமமிக்கவரோக, வீரரோக, ்தவறுகள் 
தசய்யோ்தவரோக இருப்ப்்தோடு ்தவறு 
தசய்்பவரகடை ்தனி ஒருத்்தரோக 
நின்று அடித்து, 

விழுத்தி,  ்தண்டிப்பது 
த்தோடக்கம் நோடடில் கோணப்படும் சமூக, 
அரசியல் பிரச்சிடனகடையும் ்தனி 
ஒருத்்தரோக ்மோதி தீரத்து டவப்போர. 
இடவதயல்லோம் நடப்பது சோத்தியமற்றது 
என்று த்தரிநதும் த்பருமைவோனவரகளின் 
உைவியல் சினிமோவின் ்தனிமனி்த 
சோகசஙகளில் திருபதி தகோள்கி்றது.

இந்த சினிமோ க்தோநோயகரகடைப 
் ்ப ோ ன் று  ்த மி ழ ர க ளு ட ட ய 
அரசியல் வரலோறறிலும் ்தமிழ் உயர 
வரக்கத்தினரோலும் அவரகளுடடய 
ஊடகஙகளினோலும் க்தோநோயகரகள் 
உ ரு வ ோக் க ப ்ப டு கி ்ற ோ ர க ள்.  ்த ோ ன் 
கஸ்டடப்படோமல் ்தனக்கு ஏதும் நிகழோமல் 
்தனக்கு என்னதவல்லோம் ்்தடவ்யோ 
அடவ எல்லோவறட்றயும் இந்தக் 
க்தோநோயகரகள் த்பறறுக்தகோடுப்போரகள் 
என மக்கள் நம்்படவக்கப்படுகி்றோரகள். 
க்தோநோயகரகடை உருவோக்கி மக்கடை 
நம்்படவத்து ்தஙகளுக்கோன அரசியல், 
சமூகநலன்கடை இந்த உயர வரக்கம் 
அ று வ ட ட  த ச ய் து  த க ோண் ் ட 
வநதிருக்கின்்றது.

க்தோநோயகரகளும் ்தமக்குக் கிடடக்கும் 
அந்தஸ்த்து, புகழ், என்்பவறறில் மயஙகி 
மக்கடை ம்றநது மக்களுக்கோன 
கூடடுத் தீரமோனம், கூடடு உடழபபு, 
கூடடு முயறசி, கூடடுபத்பறுடக 
என்்பனவறட்றதயல்லோம் உ்தறித் 
்தள்ளி விடடு அடனத்ட்தயும் ்தோ்ன 
தீரமோனித்து தசய்து முடிக்கின்்ற 
சக்தியோக உருமோறுகி்றோர. இ்தனோல் 
மக்கள் நலன், மக்கள் ்பஙகு தகோள்ைல் 
என்்பனதவல்லோம் ஓரஙகடடப்படடு, 
மக்கள் ்போரடவயோைரோக்கப்படுகின்்றனர. 
இஙகு மக்கள் ்பஙகுதகோள்ைல் என்்பது 
க்தோநோயக அந்தஸ்த்துக்கும் அ்தன் 
விசுவோசத்துக்கும் கடடுப்படட ஒன்்றோக்வ 
இருக்க ் வண்டு்ம ்தவிர அ்தடன ் கள்வி 
்கடகின்்ற ஒன்்றோக அல்லது மோறறுக் 
கருத்ட்த / மோறறுச் தசயறதிடடத்ட்த 
முன்டவப்பவரகைோக இருக்கக் கூடோது 
அவவோறு யோரோவது முடனவோரகைோயின் 
அவர வில்லனோக (து்ரோகி) இந்தச் 
சக்திகைோல் உருவோக்கப்படடு விடுவோர. 

ஈழத் ்தமிழர அரசியல் வரலோறட்ற 
்நோக்குகின்்ற்்போது இந்தக் க்தோநோயகத் 
்த னத் ட்தயும் அ்தறகு எதிரோன 
்்போக்குடடயவரகள் வில்லன்கைோகவும் 
(து்ரோகியோகவும்) உருவோக்கப்படடு 
வநதுள்ைட்தயும் அவ்தோனிக்கலோம். 
இந்தப ்்போக்கிடன வைரப்பதிலும் 
அ ்த ட ன  ச மூ க நி ட ல ப ்ப டு த் தி 
ஏறபுடடமயோக்கியதிலும் ஏறகன்வ 
கு றி ப பி ட ட து  ் ்ப ோ ன் று  ்த மி ழ் 
உ ய ர வ ரக் க மு ம்  அ வ ரக ளு ட ட ய 
ஊடகஙகளும் கணிசமோன ்பஙகிடன 

ஆ ற றி யி ரு ப ்ப ட ்த  வி ை ங கி க் 
தகோள்ைக்கூடிய்தோக இருக்கின்்றது.

ஆரம்்பத்தில் ்சர. த்போன் இரோமநோ்தன், 
்சர. த்போன் அருணோசம் என்கின்்ற 
இரு ்ம்தோவிகள் உருவோக்கப்படடோரகள். 
இவரகளுடடய கல்வித் ்தகடமகளும், 
தி்றடமகளும், ஆளுடமகளும் வி்தநது 
கூ்றப்படடு, க்தோநோயக விம்்பம் கடடி 
எழுப்பப்படடது. இவரகள் ்தமிழரகளுக்கோன 
தீரடவ த்பறறுத் ்தருவோரகள் எனவும் 
நம்பிக்டகயூடடப்படடது. ஆனோல் 
அவரகைோல் எ்தடனயும் 

்த மி ழ ர க ளு க் கு 
த ்ப ற று க் த க ோ டு க் க  மு டி ய ோ ம ல் 
்்போய்விடடது.

அ்தன் பின் ்தமிழர அரசியலின் 
க்தோநோயகனோக ஜி.ஜி.த்போன்னம்்பலம் 
உருவோக்கப்படுகின்்றோர. பிரித்்தோனியோவில் 
புகழ்த்பற்ற ்பல்கடலக் கழகத்தில் 
்படடம் த்பற்றவர என்றும் இலஙடகயில் 
் ்த ோ ற க டி க் க  மு டி ய ோ ்த  சி வி ல் 
குற்றவியல் வழக்கறிஞர எனவும் 
மகோரோணியின் வழக்கறிஞரோகவும் 
கடடமயோறறு்பவர என்றும் அவருடடய 
வோ்தத் தி்றடமகள் கட்த கட்தயோகப 
்்பசப்படடு ்தமிழரகளுடடய மனஙகளில் 
சிறு்போன்டமயினர உரிடமகடைப 
த ்ப ற று த்  ்த ரு ம்  அ றி ஞ ர ோ க ப 
உருவோக்கப்படடோர. க்தோநோயகர சுகம் 
அனு்பவித்்தோ்ர ்தவிர  ்தமிழ் மக்களுக்கு 
எதுவு்ம தசய்யவில்டல.

அடுத்து எஸ்.்ெ.வி.தசல்வநோயகம் 
உருவோக்கப்படடோர. ்நரடம, தியோகம், 
அரப்பணிபபு, ெனநோயகப ்பண்பு, 
தகோள்டகப ்பறறு என கட்தகள் 
்்பசப்படடு ்தநட்தயோக்கப்படடோர. ்தநட்த 
கோரியமோறறுமோவர என மக்கள் கோத்துக் 
கிடந்தனர. ஆனோல் அவ்ரோ கடவுளிடம் 
்தமிழ் மக்கடைப த்போறுப்பளித்்தோர.

இ ்த ன்  பி ன்  அ மி ர ்த லி ங க ம் 
உ ரு வ ோ க் க ப ்ப டு கி ன் ்ற ோ ர . 
முன்டனயவர ்தநட்த என்்றோல் இவர 
அண்ணனோக்கப்படடோர. இநதியோவுடன் 
இருக்கும் உ்றவும் வோ்தத் தி்றடமயும் 
்போகிஸ்்தோனில் இருநது வஙக்்தசம்  
பிரித்துக் தகோடுக்கப்படடது ்்போல் 
்தமிழீழத்ட்த இநதியோவின் உ்தவியுடன் 
பி ரி த் த ்த டு ப ்ப ோ ர  எ ன  ம க் க ள் 
நம்்படவக்கப்படடோரகள். ஆனோல் 
அவரோல் இநதியோவில் ்தஞசம் புகுநது 
தகோள்ைத்்தோன் முடிந்தது.

அ்தன் பின் இயக்கஙகள் அவறறின் 
்தடலவரகள் இதில் ்தமிழீழ விடு்தடலப 
புலிகளின் ்தடலவர பிர்போகரன் 
்தம்பியோக உருவோக்கப்படடோர. அவர 
மோறறு இயக்கஙகடை கடடுப்படுத்திய 
பி ன்  ்த ட ல வ ர ோக் க ப ்ப டடு  பி ன் 
சூரியத் ்்தவனோக உயரத்்தப்படடோர. 
சூரியத் ்்தவனின் அஸ்த்்தமனம் 
நம்்பமுடியோ்தைவுக்கு முடிநது ்்போனது.  

்்போர ஓய்நது மீண்டும் மி்தவோ்த 
அரசியல் ஆரம்்பமோனதும் சம்மந்தர 
்தமிழரகளின் க்தோநோயகனோக்கப்படடோர. 
அரசியல் முதிரச்சியும் ்பக்குவமும் 
ச ோணக் கி ய மு ம்  த க ோண் ட  ஒ ரு 
நோயகனோக உருவோக்கப்படடோர. அவர 
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‘ இ ய ற ட க  வ ை ம்  சூ ழ் ந ்த 
்படுவோன்கடரபபிர்்தசம் ்பலடரயும் 
கவரநதிருந்தடமடய மட்றக்கவும், 
மறுக்கவும் முடியோது. இயறடகதகோடுத்்த 
மடலகடையும், வனஙகடையும், 
கு ை ங க ட ை யு ம்,  ஆ று க ட ை யு ம், 
ஓடடகடையும், வயல்நிலஙகடையும் 
தகோண்டடமந்த அழகிய ்பரப்்ப 
்படுவோன்கடரப ்பகுதியோகும். இஙகு 
கனிம வைஙகளும் குடிதகோண்டுள்ைன. 
ஆறறுமணல், கி்றவல், களிமண், 
கருஙகல் என ்பல வைஙகடையும் 
இஙகு த்பறறுக்தகோள்ை முடியும். 
இப்பகுதியில் உள்ை மக்களின் ் ்தடவக்கு 
மோத் திரமின்றி, அனுமதியுடனும், 
அனுமதி இல்லோமலும் இவவோ்றோன 
வைஙகள் தவளிப்பகுதிகளுக்கும் 
த க ோ ண் டு  த ச ல் ல ப ்ப டு கி ன் ்ற ன. 
இவவோறு அனுமதியின்றி இபபிர்்தசத்து 
வைஙகள் சடடவி்ரோ்தமோக தகோண்டு 
தசல்லப்படுகின்்றடமயினோல் இப்பகுதி 
வைஙகள் சூட்றயோடப்படுகின்்றன 
என்்ப்்த த்போருத்்தப்போடுடடயது’ 
எனக் கூறிய விமல்ரோஜ், ஒருகோலத்தில் 
்படுவோன்கடரப பிர்்தசம் தகோடிகடடிப 
்ப்றந்தது. அப்்போது, ்படுவோன்கடரப 
பிர்்தசத்தில் த்தோழிறசோடலகளும் 
இருந்தன. அடவ இன்று எங்க என்று 
த்தரியோ்தைவில் மூடப்படடுள்ைன 
என்்றோன்.

்படுவோன்கடரப பிர்்தசத்தின் அழகு 
மறறும்  சுரண்டப்படும் வைஙகள் 
த்தோடரபில் கந்தசோமியிடம் ்்பசிக் 
தகோண்டிருக்டகயி்ல விமல்ரோஜ் 
இ்தடனத் குறிபபிடடோன்.

இ ய ற ட க  வ ை ங க ளு ம்  எ டுக் க 
எடுக்க குட்றயோமல் இருப்பதில்டல. 
அ ட வ யு ம்  கு ட ்ற ந து த க ோ ண் ் ட 
தசல்லும். ்படுவோன்கடரப பிர்்தச்ம 
அடரந்த வனப்பகுதியோக்வ இருந்தது. 
இன்று குறித்்த த்தோருப்பகுதி்ய 
வ ன ம ோ க  க ோ ட சி ய ளி க் கி ன் ்ற து . 
அது ்்போலத்்தோன் நீ்ரோடடகைோக 
கோணப்படட 4அடி அகல வோய்க்கோல்கள் 
அ்தன் இருமடஙகு ்பகு திகைோக 
அகலமோகியிருக்கின்்றன. அ்்த்வடை 

ஆழமோகவும் மோறியிரு க் கின்்றன. 
இ்தறகு கடந்தகோல தவள்ைமும், 
் ்தோண்டப்படட ஆ றறுமணலு்ம 
க ோ ர ண ம ோ யி கி யி ரு க் கி ன் ்ற ன . 
இ ்த ன் வி ட ை வு  வ ரு ட ோ ந ்த 
அ ட ட ம ட ழ யி ன ோ ல்  ்ப ல வீ தி க ள் 
ஆ று க ை ோவ து ம்,  வ ய ல் நி ல ங க ள் 
த வ ள் ை த் தி ல்  மூ ழ் கு வ து ம் , 
் க ோ ட ட க ோ ல த் தி ல்  வி ட ர வ ோ க 
நீரவறறுவது்மயோகும்.

இ ய ற ட க  வ ை ங க ட ை,  ம னி ்த 
் ்த ட வ க் க ோ ன  இ ரு ப பி ட ம் , 
்வறு்்தடவகடை நிட்ற்வறறுவ்தறகோக 
மனி்தரகள் ்பயன்்படுத்திக்தகோண்டனர. 
்தற்்போதும் ்பயன்்படுத்துகின்்றனர. 
்படுவோன்கடரப பிர்்தசத்தில் ஒரு 

்தசோப்தத்திறகு முன்பு அடமநதிருந்த 
வீடுகள் த்பரும்்போன்டமயோனடவ 
களிமண் சுவரகடையும், ஓடல, 
ட வ க் ் க ோ ல்  கூ ட ர யி ட ன யு ் ம 
த க ோ ண் டி ரு ந ்த ன .  இ ்த ன ோ ல் 
களிமண்்்தடவ இஙகு கோணப்படடது. 
இ்தடன நிட்ற்வறறுக்தகோள்ைக்கூடிய 

வடகயில் களிமண்ணும், கூடரக்கோன 
த்போருடகளும் த்பறறுக்தகோள்ைக்கூடிய 
நிடலயிருந்தது. ஒரு சில கல்வீடுகளும் 
அடமக் கப்படடிருந ்த நிடலயில், 
இவவீடுகளுக்கோன தசஙகறகளும், 
ஓடுகளும் இபபிர் ்த சத் தி் ல்ய 
உ ற ்ப த் தி  த ச ய் ய ப ்ப ட டி ரு ந ்த ன. 
குறிப்போக கிழக்கு மோகோணத்தி்ல 
பிரசித்தித்பற்ற த்தோழில்சோடலயோக 
மண்டுரில் இருந்த ஓடடுத்த்தோழிறசோடல 
விைஙகியது. எல்்லோரும் மண்டுர 
ஓ ட டிட ன  ் ்த டிவ ோ ங கு ம ைவி ற கு 
ம ண் டு ர  ஓ ட டு த் த ்த ோ ழி ற ச ோ ட ல 
பிர்பல்யமடடநதிருந்தது. ஆனோலும் 
துரஸ்திடவசமோக 1990களிலும், அ்தன் 
பின்னரும் ஏற்படட அசோ்தோரண சூழல் 
ஓடடுத்த்தோழிறசோடல த்தோடரநதும் 
இயஙகோமல் தசன்்றடமக்கு கோரணதமன 
்்பசிக்தகோள்கின்்றனர.

ஓடடுத்த்தோழிறசோடல ்படுவோன்கடரயில் 
இல்லோமல் ்்போய் ்பல வருடஙகைோகினும், 
்படுவோன்கடரப பிர்்தசத்தில் இருந்த 
்பல வீடுகள் இன்று கல்வீடுகைோகவும் 
ஓடடிடனக்தகோண்ட கூடரகைோவும் 
மோறியுள்ைன. இக்கூடரகளுக்கோன 
ஓ டு க ள்  த வ ளி ம ோ வ ட ட ங க ளி ல் 
இருந்்த த்ப்றப்படடுள்ைன. இஙகு 
அத்த்தோழிறசோடல இருநதிருந்தோல் 
தவளியில் ்பணம் தசன்றிருக்கோது. 
்படுவோன்கடரமக்கள் ்தமது அன்்றோட 
உணவுசடமத்்தல், ்பரிமோ்றலுக்கோக 
க ளி ம ண் ணி ல்  த ச ய் ய ப ்ப ட ட 
்போத்திரஙகடை்ய ்பயன்்படுத்தினர. 
பின்னரவந்த நவீனத்துவம் அலுமினியம் 
்ப ோ த் தி ர ங க ட ை  ்ப ய ன் ்ப டு த் து ம் 
நிடலடய உருவோக்கியிருக்கின்்றது. 
இ ்த ன ோ ல்  க ளி ம ண் ணி ல் 
த ச ய் ய ப ்ப ட ட  ்ப ோ த் தி ர ங க ளி ன் 
தசயற்போடும், இப்பகுதியில் மிகவோக 
குட்றவடடநதிருக்கின்்றன. ஆனோல் 

களிமண்ணில் தசஙகல் உற்பத்தி 
தசய்கின்்ற தசயற்போடு ்தற்்போதும் 
்ப டு வ ோ ன் க ட ர ப பி ர ் ்த ச த் தி ல் 
நடடத்பறுகின்்றது. ்தமது தசோந்த 
கோணிகளில் களிமண்டண எடுத்து 
அவவிடத்தி்ல தசஙகல்டல உற்பத்தி 
தசய்துவிறகின்்றனர. இவவோறு உற்பத்தி 
தசய்யப்படும் தசஙகறகளுக்கோன நிரந்தர 

விடலடய தீரமோனிக்க முடியோ்தவரகைோக 
்தமக்கு நிதி ்்தடவயோன சந்தரப்பத்தில் 
்கடகும் ்பணத்திறகு தசஙகல்டல 
வி ற கி ன் ்ற  நி ட ல யு ம்  இ ரு ந து 
வருகின்்றடம ்வ்தடனயோனத்தோன்று. 
ஒரு சில இடஙகளில் மோத்திரம் தசஙகல் 
உற்பத் தியோைரகடை இடணத் து 
சஙகத்திடன உருவோக்கி சஙகத்தின் 
ஊடோக தசஙகல்டல விற்படன 
த ச ய் கி ன் ்ற ன ர .  இ ்த ன் மூ ல ம ோ க 
நி ய ோ ய ம ோ ன  வ ரு ம ோ ன த் தி ட ன 
த ்ப ற று க் த க ோ ள் ை க் கூ டி ய 
நி ட ல ட ய  அ வ வ ோ ்ற ோ ன வ ர க ள் 
அடடந திரு க் கின்்ற னர.  ஆனோல் 

த்பரும்்போன்டமயோன இடஙகளில் 
அவவோறு நடடத்பறுவதில்டல. தசஙகல் 
உற்பத்தியோைரகைோக இருக்கின்்றவரகள் 
வசதி்படடத்்தவரகைல்லர. கடன்த்பற்்ற 
தசஙகல் உற்பத்தி நிடலயத்திடன 
நடத்துகின்்றனர. இ்தன்மூலம் நியோயமோன 
வருமோனத்திடன த்பறறுக்தகோள்ைோமல் 
தசல்வத்தன்்ப்தடன ஏறக முடியோது. 
என்வ ்படுவோன்கடரப பிர்்தசத்தில் 
உள்ை தசஙகல் உற்பத்தியோைரகடை 
இடணத்து நியோயமோன வருமோனத்திடன 
த்பறறுக்தகோள்ைக்கூடிய வடகயில் 
தசயறறிடடஙகடை அரச அதிகோரிகளும் 
வகுக்க ்வண்டும். வகித்திருக்கின்்ற அரச 
அதிகோரிகளுக்கு ்தமது நன்றிகடையும் 
கூ றி க் த க ோ ண் டு,  ்த ன து ் ்ப ச் ட ச 
நிறுத்தியவோ்்ற அவவிடத்திலிருநது 
அகன்்றோன் விமல்ரோஜ்.
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இன்னும் ஏபரல் வரமு்த்ல இந்த 
நிடல என்்றோல் நோைோக, நோைோக 
மின்தவடடு நிடல எப்படி ஆகிவிடு்மோ 
த்தரியவில்டல. எது நடந்தோலும் 
வரண்பகவோனோகப ்போரத்து “தகோட்டோ 
தகோடதடன்று” தகோடடி( அதுவும் தவள்ைம் 
வரோமலும் இருக்க ்வண்டும்) ஏ்தோவது 
தசய்்தோதலோழிய மக்களுக்கு மின்சோரம் 
கிடடக்க இப்்போட்தக்கு வழி இல்டலப 
்்போல் த்தரிகி்றது.

மகோ த்போதுசனஙகளுக்கு இருப்பது ஒ்ர 
வழி்தோன், இருக்கி்ற கோறட்ற டவத்து 
குளிரகோய்நதுவிட ்வண்டியது்தோன்.

ஒ்ர புண்ணியம், எமது வீடுகளில் 
4  ம ணி ் ந ர ம்  த ்த ன் னி ந தி ய த் 
த ்த ோ ட ல க் க ோ ட சி த்  த ்த ோ ட ரி ன் 
அநியோயத்தில் இருநது எமது த்பண்கள் 
்தபபித்திருப்போரகள்.

அப்போவி த்போதுமக்களுக்குத்்தோன் 
(மின்சோர சட்ப ஊழியர உட்பட) எத்்தடன  
எமன்?
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ம க ோ வ ம் ச  வ ர ண ட ன க ளி ன் ்ப டி 
ஆ ர ம் ்ப க ோ ல ம்  த ்த ோ ட ் ட 
அ ர ண் ம ட ன க ட ை யு ம் ,  அ ர ச 
ச ட ்ப க ட ை யு ம்  ஆ ட ம் ்ப ர ம ோ க 
அலஙகரித்திருந்தது ்பறறி ்பல இடஙகளில் 
கூ்றப்படுகின்்றன. சிம்மோசனஙகடையும், 
அ ர ச ட வ  ஆ ச ன ங க ட ை யு ம் 
்தயோரிப்ப்தறகும், ஆ்பரணஙகள், வோள்கள் 
்தயோரிப்ப்தறதகன ்தனியோன அரசடவ 
நிபுணரகள் நியமிக்கப்படடிருநதிரு
க்கின்்றனர. அந்த நிபுணத்துவத்தின் 
அ ற பு ்த ங க ட ை  த க ோ ழு ம் பு 
அருஙகோடசியகத்தில் கோண முடியும்.

அப்படி அஙகிருக்கும் ஒரு முக்கிய த்போருள் 
இறுதி அரசரின் சிம்மோசனம். அங்க 
அரசரின் மகுடமும் டவக்கப்படடிருக்கி்றது. 
இந்தச் சிம்மோசனம் 1693இல் ஒல்லோநது 
ஆளுனரோன ்்தோமஸ் வோன் ரீ (Thomas 
van Rhee – 1691-1697) ்ப்தவி வகித்்த 
கோலத்தில் அவரோல் மன்னர இரண்டோம் 
விமல்தரமசூரியனுக்கு (1687- 1 707 ) 
்பரிசளிக்கப்படட்தோகும். ஒல்லோந்தரகைோல் 
அது வழஙகப்படட்்போதும் அதில் 
தசதுக்கப்படடுள்ை ்வடலப்போடுகள் 
இலஙடகயின் ்போரம்்பரியத்ட்த க் 
தகோண்ட சிற்ப நுணுக்கஙக்ை என்று 
ஆய்வோைரகள் குறிபபிடுகின்்றனர. 
நீரோ விக்கிரமசிஙக அது த்தன்னிநதிய 
்வடலப்போடுகள் என்று ்தனது ஆய்வில் 
த்தரிவிக்கி்றோர.

ஐந்தடி உயரம், மூன்்றடி அகலத்தில் 
ம ரத் ்த ோல்  த ச ய் ய ப ்ப ட ட  அ ந ்த 
சிம்மோசனத்தின் தவளித்்்தோற்றத்தில் 
்தஙகத் ்தகடடில் சிற்ப ்வடலப்போடுகளும், 
இரத்தினக் கறகள் த்போறிக்கப்படடும் 
கோணப்படுகி்றது.

இந்த சிம்மோசனத்ட்தயும் கிரீடத்ட்தயும் 
இரண்டோம் விமல்தரமசூரியனுக்குப 
பின்னர ஸ்ரீ வீர்பரோக்கிரம ந்ரநதிரசிஙகன்            
(1707 – 1739), விெயரோெசிஙகன்  (1739 – 
1747). கீரத்திஸ்ரீ ரோெசிஙகன்  (1747 – 1782), 
ரோெோதி ரோெசிஙகன் (1782 – 1798) ஆகி்யோர 
்பயன்்படுத்திவிடடு பின்னர  ஸ்ரீ விக்கிரம 
ரோெசிஙகன் (1798 – 1815) இறுதியோக 
்பயன்்படுத்தினோர.

ஆஙகி்லயரகள் உலகதமல்லோம் 
நோடுகடைப பிடித்்தபின் அந்த தவறறியில் 
நி ட ன வ ோ க  சி ம் ம ோச ன த் ட ்த யு ம் 
கிரீடத்ட்தயும், தகோடிடயயும், அரசனின் 
வ ோ ட ை யு ம் ,  த ச ங ் க ோ ட ல யு ம் , 
இலடசிடனடயயும் ்தமது நோடடுக்கு 
தகோண்டு தசன்று விடும் வழக்கத்ட்தக் 
தகோண்டிருந்தனர. தநப்்போலியடனத் 
்்தோறகடித்்தபின் அவனின் பிர்தோன 
கழுகுச் சின்னத்ட்தக் தகோண்டு ்்போய் 
டவத்திருந்தனர.

3வது ்ெோரஜ் மன்னன் இலஙடகயின் 
இறுதி அரசனின் சிம்மோசனம், கிரீடம், 
வோள் என்்பவறட்ற அப்படித்்தோன் 
லண்டன் வின்சர மோளிடகயில் 
டவத்திருந்தோர. அங்க்தோன் இநதியோவில் 

டமசூடர ஆண்ட திபபு சுல்்தோனின் 
சின்னஙகடையும் டவத்திருந்தனர.

பிரித்்தோனியோ டகப்பறறிச் தசன்்ற 
அரசுரிடமச் சின்னஙகள் ்பறறிய ஒரு 
விரிவோன த்பரிய நூதலோன்று 2016ஆம் 
ஆண்டு “கிரீடஙகளும் கோலனித்துவமும்” 
(Crowns and Colonies: European 
Monarchies and Overseas Empires) என்கி்ற 
்தடலபபில் தவளியோகியிருக்கி்றது. 350 
்பக்கஙகடைக் தகோண்ட அந்த நூலில் 
இலஙடகக்கு திருபபிக் தகோடுக்கப்படட 
அரச சின்னஙகள், த்போக்கிசஙகள் 
குறித்்த 25 ்பக்கக் கடடுடரதயோன்று 
உள்ைடஙகியிருக்கி்றது.

ஆ ங கி ் ல ய ர க ள்  ஏ ர ோ ை ம ோ ன 
்தஙக ஆ்பரணஙகள், கலசஙகள், 
்ப்தக்கஙகள், டவரக்கறகள் என 
ஏரோைமோன த்போக்கிசஙகடையும் 
த க ோ ள் ட ை ய டி த் து க் த க ோ ண் டு 
தசன்்றனர. இவறட்ற 13.06.1820 அன்று 
“38, King Street, Covent Garden” 
என்கி்ற இடத்தில் ஏலத்துக்கு விடப 
்்போவது குறித்்த 17்பக்கஙகளில் ஒரு 
்படடியடலக் ((Regalia ofthe King of 
Kandy A catalogue) கோண கிடடத்்தது. 
அது தவளியோகி 200 ஆண்டுகள் ஆகப 
்்போகி்றது ஆச்சரியமளிக்கும் வி்பரஙகள். 
இத்்தடனடயயும் தகோள்டையடித்துக் 
தகோண்டு ்்போயிருக்கி்றோரக்ை. அந்த 
தவளியீடடின் அடடடயில் இப்படி 
இருக்கின்்றன

“கண்டி மன்னனின் த்போக்கிசஙகள்”
த்பறுமதிமிக்க நடக ்சகரிபபுகள்
தூய ்தஙகம், முத்துக்கள், டவரக்கறகள், 
்ப்தக்கஙகள்
்தஙக மோடலகள்; குறிப்போக 23.5 அடிகடைக் 
தகோண்ட மோடல
விற்படன ்பகல் 1 மணிக்கு சரியோக 
த்தோடஙகிவிடும்
மு ன் ்ப தி வி ன் றி  அ ப ் ்ப ோ ் ்த 
விற்படனயோகிவிடும்.

இந்த ஏலத்தில் சிம்மோசனம், மகுடம், 
வோள் என்்படவ இருக்கவில்டல 
என்று த்தரிகி்றது. அன்ட்றய ஆளுநர 
பிரவுன்றிக்கின் மகனோல் அடவ 
அடனத்தும் இஙகிலோநதுக்கு தகோண்டு 
த ச ல் ல ப ்ப ட டிரு க் கி ்ற து .  பி ன்ன ர 
நோன்கோவது ்ெோரஜ் மன்னரிடம் அடவ 
திருபபிக் தகோடுப்படடிருக்கி்றது. அது 
வின்சர மோளிடகயில் டவக்கப்படடது.

எதஹலத்போல கண்டி மன்னடன 
பிடித்்தபின்னர அரசோடசி்யோடு இந்த 
சிம்மோசனமும், மகுடமும், வோளும் 
்தனக்்க கிடடக்கும் என்று நம்பியிருந்த 
எதஹலத்போலவுக்கு ஒன்ட்றயும் 
தகோடுக்கவில்டல ஆஙகி்லயரகள். 
அவரகள் ் மற்படி அரசுரிடமச் சின்னஙகள் 
அடனத்ட்தயும் இஙகிலோந துக்கு 
தகோண்டு தகோண்டு தசன்றுவிடடனர.

இலஙடக மக்கள் மன்னரின் இந்த 
முக்கிய சின்னஙகள் ்பறறி ம்றந்்த 
்்போயிருந்தனர. 1913ஆம் ஆண்டு ்தோன் 
அப்்போது கோலனித்துவ தசயலோைரோக 
இருந்த எடவரட ஸ்டபஸ் (Sir Reginald 
Edward Stubbs) மு்தன் முட்றயோக இந்த 

சின்னஙகள் எங்க இருக்கின்்றன என்்பது 
்பறறிய வி்பரஙகடை அறிவித்்தோர.

இ ் ்த் வட ை 1 924ஆம் ஆண்டு 
ல ண் ட ன்  ்ப த் தி ரி ட க ய ோ ை ர ோ ன 
பிதரடிரிக் குருப (Frederick Grubb) 
எழுதிய ஒரு ்பதிவு சி்லோன் தடயிலி 
நியூஸ் ்பத்திரிடகயில் தவளியோனது. 
அ்தன்்படி கண்டி அரசரின் சிம்மோசனம், 
மகுடம், வோள் என்்படவ அஙகிருநது 
இடம் மோற்றப்படடுவிடடத்தன்று அந்த 
தசய்தியில் த்தரிவிக்கப்படடிருக்கி்றது. 
அந்த சிம்மோசனம் ஒரு த்பௌத்்த 
சிம்மோசனம் என்்ப்தோல் கிறிஸ்்தவ அரசர 
அருகில் டவத்திருப்பது உகந்த்தல்ல 
என்கி்ற முடிவுக்கு வந்த்தோக அந்த 
தசய்தியில் குறிபபிடப்படடது.

்பத்திரிடகயோைர பிதரடிரிக் குருப மீண்டும் 
இது குறித்து மன்னரின் கவனத்துக்கு 
தகோண்டுவருவ்தறகோக மன்னரின் 
அந்தரஙக தசயலோை்ரோடு அணுகி 
த்தோடர முயறசிடய ்மறதகோண்டுள்ைோர. 
இடவ நோகரீகமோக இலஙடகக்்க 
திருபபிக் தகோடுக்கப்பட்வண்டியடவ 
என்று விைக்கியிருக்கி்றோர.

கோலனித்துவ தசயலோைரோக இருந்த 
எடவரட ஸ்டபஸ் ஆளுநரோக ்ப்தவி்யற்ற 
கோலத்தில் (1933-1937) அவரும் இந்த 
முயறசியில் ்பஙகளித்துள்ைோர.

இறுதி அரசனின் சின்னஙகடை 
இலஙடகக்குத் திருபபித் ்தருமோறு 
அன்ட்றய அரச சட்ப உறுபபினர ்ெோரஜ்  
ஈ.டி சில்வோ (இலஙடக ்்தசிய கோஙகிரசின் 
்தடலவரோகவும் இருந்தவர) 30.11.1933 அன்று 
ஒரு பி்ரரடணடய அரச சட்பக்கு 
தகோண்டுவநது 15.02.1934 அன்று அது அரச 
சட்பயில் நிட்ற்வற்றப்படடு ஆளுனரோல்  
ஏறறுக்தகோள்ைப்படடது. இது ்பறறிய 
வி்பரத்ட்த இக்கடடுடரக்கோக ் ்தடிய்்போது 
சிஙகபபூர ்பத் திரிடகதயோன்றில் 
(The Straits Times, 13.09.1936, P5) 
கோணக்கிடடத்்தது.

இந்த முயறசிகடைத் த்தோடரநது 
மன்னர இறுதியில் ஒபபுக்தகோண்டோர. 
்பக்கிஙக்ஹோம் மோளிடக கோலனித்துவ 
தசயலோைருக்கு இது த்தோடரபில் 1934 
ஜூன் 5 அன்று ஒரு ்தநதிடய அனுபபி 
டவத்்தது. 100 வருடஙகளுக்கும் ்மலோக 
வின்சர மோளிடகயில் டவக்கப்படடிருந்த 
கண்டி மன்னனின் மகுடத்ட்த மக்களின் 
உணரவுபூரவமோன ் ்தடவ கருதி திருபபித் 
்தர ஒபபுக்தகோண்ட்தோகவும், இைவரசர 
டியுக் கிைவுஸ்தசஸ்டரின் இலஙடக 
விெயத்தின் ் ்போது அது டகயளிக்கப்படும்  
அந்த ்தநதி குறிபபிடடிருந்தது. அ்தடனத் 
த்தோடரநது இந்த சிம்மோசனமும் கிரீடமும் 
இலஙடகக்கு 1934ஆம் ஆண்டு தசபடம்்பர 

23 அன்று மீண்டும் 
தகோண்டுவரப்படடு, 
கண்டியில் த்பரும் 
தி ரு வி ழ ோ வ ோ க 
இ ்த ற க ோ ன 
டவ்பவம் ஏற்போடு 
தசய்யப்படடது. 
க ண் டி யி ன் 
்ப ோ ர ம் ்ப ரி ய 
்தோை வோத் திய 
இ ட ச யு ட னு ம் , 
க ண் டி ய 
நடனஙகளுடனும் 

்கோலோகலமோன ஊரவலமோக அந்த 
சிம்மோசனம் எடுத்துக் தகோண்டுவரப்படடது.

இரவு 9 மணியைவில் இலஙடக 
்பறிதகோடுக்கப்படட அ்்த கண்டி 
“மகுல்மடுவ”வில் டவத்து ்பல த்பௌத்்த 
ம்த குருமோர மறறும் அரச ்தடலவரகள் 
முன்னிடலயில் அடவ இைவரசர டியுக் 
கிைவுஸ்தசஸ்டரோல் (Duke of Gloucester) 
ஒப்படடக்கப்படடன. அஙகு அவர ஒரு 
உடரடயயும் ஆறறினோர.

அடுத்்த மூன்று நோடகள் 24-27 வடர கண்டி 
மன்னனின் அரசுரிடம சின்னஙகள் 
அஙகு மக்களின் ்போரடவக்கோக 
டவக்கப்படடன. நோற்பதினோயிரத்துக்கும் 
்மற்படடவரகள் அட்தக் கோணச் 
தசன்றிருந்தனர. பின்னர தகோழும்பிலும் 
ஒக்்டோ்பர 1-நவம்்பர 14 வடர மக்கள் 
்போரடவக்கோக டவக்கப்படடிருந்தது. 902,920 
இலஙடகயரகள் அட்த ்போரடவயிடடனர.

1942 இல் தகோழும்பில் இருந்த இரோணி 
மோளிடக மியூசியமோக ஆக்கப்படடது. 
கண்டி அரசனின் இந்தச் சிம்மோசனமும் 
கிரீடமும், வோள் உள்ளிடட த்போருடகளும் 
அஙகு கோடசிக்கு டவக்கப்படடன. இன்றும் 
அவறட்றப ்போரக்க முடியும்.

சூரியன் மட்றயோ்த சோம்ரோஜ்யம் என்று 
மோர்தடடிக்தகோள்ளுமைவுக்கு ்பல 
உலக நோடுகடை டகப்பறறியிருந்த 
ஆ ங கி ் ல ய ர க ள்  ஏ ர ோ ை ம ோ ன 
தசோத்துக்கடையும் த்போக்கிசஙகடையும் 
அ ள் ளி க் த க ோ ண் டு  த ச ன் று 
்தம்தோக்கிக்தகோண்டனர. அரசுரிடமச் 
சி ன்ன ங க ட ை  ்த னி ய ோக  ்த ம து 
சோம்ரோஜ்ஜிய த்பருமி்தத்தின் நிடனவுச் 
சின்னஙகைோக டவத் திருந ்தனர. 
இலஙடகடயத் த்தோடரநது ்பரமோ, 

எத்தி்யோபபியோ ்்போன்்ற நோடுகளின் 
அரச சின்னஙகடை மோத்திரம் அவரகள் 
திருபபிக் தகோடுத்்தனர. ்மலும் ்பல 
நோடுகளின் அரச சின்னஙகள் அவரகள் 
வச்ம இன்னமும் உள்ைன. ஆனோல் 
ஏடனய த்போக்கிசஙகள் ்பலவறட்ற 
ஏலத்துக்கு விறறு பிடழத்துக்தகோண்டனர.

கண்டி ரோஜ்ஜியத்தில் மோத்திரமல்ல 
இன்னும் ்பல இலஙடக அரச 
த்போக்கிசஙகடையும், புட்தயல்கடையும் 
எ ப ்ப டி த ய ல் ல ோ ம்  ் ்த டி த் ் ்த டி 
சூட்றயோடினோரகள் என்்பது ்தனிக்கட்த.

vd;.rutzd;
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கடந்த இ்தழில் ஆட்டோ ரிக் ஸோ சஙகத்தின் 
இலடசடன உருவோன நிடலவடர 
்தரப்படடது. சஙகத்்தோல் இதுவடர 
்போவிக்கப்படும்  இலடசடன இது்தோன்.

பயண சாதனையாளர்

இத் த்தோடர கடடுடரயில் மூன்று வி்தமோன 
்பயண சோ்தனஙகளின் 
வி்பரஙகடை ஓரைவு 
குறிபபிடடிருந்்தன். 
அடவ வக்கிக்கரத்ட்த,  
வோடடகக்கோர,  ஆட 
்டோரிக்ஸோ என இந்த 

மூன்று சோ்தனஙகடையும் கோலத்துக்கு 
கோலம் தசலுத்தி ்தன் வோழ்வோ்தோரத்ட்தயும் 
்தனது குடும்்பத்ட்தயும் நல்ல்படி 
வழிநடோத் தி இன்றும் கூைோவடி 
பிர்தோனவீதிடய ்தனது ்தரிபபிடமோகக் 
தகோண்டு சவோரி த்பறறு த்தோழில் ்போரத்து 
வரு்பவர இப்படத்தில் கோணப்படும் 
சி்ரஸ்ட பிரடெ சி.்தஙகத்துடர 
என்்பவரோவோர.  என்்பட்த இந்நரத்தில் 
வோசகரகளுக்கு அறியத்்தருகி்்றன்.

சில ஒற்றுனைகள்

  இக்கடடுடரடய எழுதிக் தகோண்டு 
்்போகும் ்்போது சில இடஙகளில் சில 
ஒறறுடமகடைக் கோணக்கூடிய்தோக  
இருக்கி்றது. அடவ 01. மடடு/மோவடட 
விவசோய த்போறியியற கூடடு்றவுச்சஙகம் 

(27.04.1948) ்பதிவு தசய்யப்படட திகதியும். 
மடடு/ஆட்டோ சோரதிகள் சஙகம் 
(27.04.1994) அஙகுரோப்பண திகதியும் 
ஒ ன் ்ற ோ க ் வ  அ ட ம ந தி ரு க் கி ்ற
து.                                                02. இத் 
த்தோடரில் வந்த மூன்று ்்போக்குவரத்துச் 
சோ்தனஙகளிலும் ்தன் ்பஙகளிபட்ப 
தசலுத்தியவருமோன சின்னத்துடர 
்தஙகத்துடர. ஆட்டோ ரிக்ஸோடவ 
மடடக்கைபபுக்கு இ்றக்குமதி தசய்ய 
ஏதுவோக இருந்த மடடு மோவடட விவசோய 
த்போறியியற கூடடு்றவுச் சஙகத்தின் 
அன்ட்றயத் ்தடலவரும் இன்ட்றயத் 
்தடலவருமோன சின்னத்்தம்பி சின்னரோசோ, 
மடடு ஆட்டோ சோரதிகள் சஙகத்தின் 
ஸ்்தோ்பகரும் இக்கடடுடரயோைருமோன  
இரோ்ெநதிரன் ்தவரோெோ ஆகிய மூவரும் 
பி்றநது  வைரந்த இடம் ்கோடடடமுடன  
்சோனகரத்தரு என்்பதும் இன்னுதமோரு 
ஒறறுடம.

அதிஸ்டலாபச் சீட்டிழுப்பு

     ஆட்டோ சோரதிகளுக்கு ஏற்படும் 
பி ர ச் சி ட ன க ள்  ்ப ோ தி ப பு க ள் 
என்்படவகளுக்கு முகம் தகோடுக்கவும் 
தீரவுகோணவும் உடனடித் ்்தடவக்கோக 
சஙகத்துக்கு நிதி ்்தடவதயனக் 
க ரு தி  ச ங க ப  த ்ப ோ து ச் ச ட ்ப 
்த ம து  அ ங க த் ்த வ ர க ளு க் கு ம் 
வோடிக்டகயோைரகளுக்குதமன ஓர 
அதிஸ்டலோ்பச் சீடடிழுபட்ப நடோத்்த 
தீ ர ம ோன ம்  நி ட ்ற ் வ ற ்ற ப ்ப ட டது. 
இச் சீடடிழுபபில்   01.சிஙகர ட்தயல் 
இ ய ந தி ர ம்  02 . து வி ச் ச க் க ரவ ண் டி 
03.எரிவோயுஅடுபபு என ்பரிசுகைோக 
வ ழ ங க ப ்ப ட  மு டித வ டுக் க ப ்ப ட டு  
சீடதடோன்றின் விடல 10ரூ்போவோக 
தீரமோனிக்கப்படடு, மோநகரசட்படய 
தகௌரவப்படுத்்த மு்தலோவது சீடடட 
அன்றிருந்த மோநகரபி்தோ அமரர 
த ச ழி ய ன்  ் ெ .் ்ப ரி ன் ்ப ந ோ ய க ம் 
அவரகளிடம் டகயளிக்க தசன்்ற்்போது. 
அவர ்பலசீடடுப புத்்தகஙகடை ்தனக்கு 
வழஙகுமோறு த்பறறு,  அடவகளுக்குரிய 
தமோத்்தப ்பணத்ட்தயும் உடனடியோக 
்தநதுவிடடு. சீடடுபபுத்்தகஙகடை ஏடனய 
மோநகர அஙகத்்தவரகளுக்கும் ்பகிரநது 
விநி்யோகித்்தோர. அத்்்தோடு ்தடலவர 

இரோ.்தவரோெோவின் ்வண்டு  ்கோளுக்கு 
இணஙகி அ்தறகுரிய வரிடயயும் 
வசூலிக்கவில்டல. இந நிகழ்வின் 

ஞோ்பகோரத்்தமோக புடகப்படமும் எடுத்துக் 
தகோள்ைப்படடது.
            இ ச் சீ ட டு ழு ப பு  க ல் ல டி க் 
கடறகடரயில் 17.11.1994ல் த்போதுமக்கள் 
ம த் தி யி ல்  மி க ் க ோ ல ோ க ல ம ோ க 
நடடத்பற்றது.
            
 இந நிகழ்வில் சஙகத்தின் 
அன்ட்றயத் ்தடலவர இரோ.்தவரோெோ 
உடரதயோன்ட்றயும் நிகழ்த்தினோர. 
அவவுடர 24.11.94  தினகரன் ்பத்திரிடகயில் 

தசய்தியோக வந்தது.

இவவோறு ்பல பிரயத்்தனஙகளுக்கு 
மத்தியில் வைரக்கப்படட இச்சஙகத்ட்த 
அன்ட்றய மோநகரசட்ப, த்போலிசோர,  
முக்கிய ்ப்தவிகளில் இருந்த சக்திவோய்ந்த 
பிரடெகள், ்பயணிகள் என சகலரும் 
ஒத்துடழபபு வழஙகி த்பரியத்தோரு 
சஙகமோக  இன்று மிளிர ்்பரோ்தரடவத் 
்தநதிருந்தனர.

இணக்கப்பாடு

சஙகம் ஸ்்தோ்பனரீதியோக ஏறறுக் 
தகோள்ைப்படட கோரணத் தினோல். 
த்போலிசோர சஙகத்்்தோடு ்பல ்்பச்சு 
வோரத்ட்தகடை நடோத்தி இனிவரும் 
கோலத்திலும் அடவகடை கடடபபிடிக்க 
்வண்டுதமன சஙகமும் த்போலிசோரும் ஓர 
இணக்கப்போடடுக்கு வந்தனர. அப்்பச்சு 
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வோரத்ட்தயின் சோரோம்சம் இது்தோன்.

இ வ வ ோ று  ச ங க ம்  ்ப டி ப ்ப டி ய ோக 
்பயணித்து சி்றப்போன த்பயடரப 
த்பறறு வைரச்சிடய அடடந்த ்வடை 
சஙகத்தின் ்தடலவரோகிய இரோ.
்தவரோெோ ஆட்டோரிக்ஸோ த்தோழிடல 
விடடு தவளி்ய்ற சஙகம் டகமோறியது.  
சஙகத்தின் ஆ்லோசகரோன முன்னோள் 
த ச ய ல ோ ை ர  ் க . சி வ கு ம ோ ர னி ன் 
ஆ்லோசடனயுடன் ்ெோன்சன் என்னும் 
த்பரணோன்்டோவின் ்தடலடமயில் 
மீ . அ ரு ண ன்  ்த ன ோ தி க ோ ரி ய ோ க 
இருந்த ்வடை இனி்மல் வரும் 
ஆட்டோக்களுக்கு ்தரிபபிடஅனுமதி  
வழஙகுவதில்டலதயன. த்போலிசோர,  
ம ோ ந க ர ச ட ்ப  ஆ கி ் ய ோ ரி ட ம் 
ஆ்லோசிக்கோமலும்  ஒபபு்தல் த்ப்றோமலும் 
்தன்னிச்டசயோக முடிதவடுக்கப்படடு 
அ ம் மு டி வு  ்ப த் தி ரி ட க யி லு ம் 
பிரசுரிக்கப்படடிருந்தது.
                      
 வ ரு ட ோ ந ்த ப  த ்ப ோ து க் 
கூடடத்தில் நிட்ற்வற்றப்படட்தோகக் 
கூ்றப்படட இத் தீரமோனத்திறகு பின்பும் 
ஆட்டோக்கள் ்தரிபபிடஙகளுக்கு வநது 
தகோண்்டயிருந்தன. இது எவவோறு 
நடடத்பற்றது என்்பது சம்மந்தப்படட 
ஆட்டோ சோரதிகளுக்குத்்தோன் தவளிச்சம். 
எது எப்படி்யோ இன்று மோநகரத் 
்தநட்தயுடன் முரண்்படக்கூடிய அைவுக்கு 
சக்தி ்படடத்்த சஙகமோக ஆட்டோ சோரதிகள் 
நலன்புரிச்சஙகம் திகழ்வது எனக்கு 
ஒரு்பக்கம் சந்்தோசமோகவும் மறு்பக்கம் 
்வ்தடனயோகவும் இருக்கி்றது.
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மடழ்மகஙகடைத் திரடடு்தல்
இநநிடலயில் மடழ்மகஙகள் ஒன்றுகூடடி 
திரடடப்படுகின்்றன. அ்தோவது யூரியோ, 
சடமயல் உப்போன ்சோடியம் கு்ைோடரடு, 
அம்்மோனியம் டநட்ரட, உலர்பனி 
ஆகியவறட்றத் தூவி மடழ்மகஙகளின் 
கனமோனது அதிகரிக்கப்படுகி்றது.

சில ்நரஙகளில் மடழ்மகஙகடை 
தி ர ட ட  க ோல் சி ய ம்  கு் ை ோட ரடு ம் 
்பயன்்படுத்்தப்படுவது உண்டு.

மழைமமகங்கழைக் குைிரச் சசய்தல்
ஒன்றுதிரடடப்படட ்மகஙகளின்மீது 
தவள்ளி அ்யோடடடு, உலர ்பனிக்கடடி 
ஆகியடவ தூவப்படடு ்மகஙகள் 
குளிரவிக்கப்படுகின்்றன .  குளிரந ்த 
்மகஙகளில் இருநது நீரதுளியோனது 
மடழயோகப த்பய்கி்றது.

சில்நரஙகளில் மடழ்மகம் கறுத்திருநதும் 
மடழயோனது த்பய்வதில்டல. ்மகமோனது 

மிகவும் குளிரநதிருப்ப்்த இ்தறகுக் கோரணம்.

்மகத்தின் தவப்பநிடல பூஜ்ஜியம் 
டிகிரிக்கும் குட்றயும்்்போது நீரோனது 
்ப னி க் க ட டி ய ோக  ம ோ ்ற ோ ம ல்  தி ரவ 
நிடலயி்ல்ய இருக்கும். இ்தன்மீது தவள்ளி 
அ்யோடடடு அல்லது உலர்பனிக்கடடிடய 
தூவும்்்போது நீரோனது ்பனிக்கடடியோக 
மோறி அதிக அடரத்தியின் கோரணமோக 
உடடநது வோனிடலயில் ஏற்படும் தவப்ப 
மோற்றத்தினோல் ்பனிகடடியோனது நீரோகி 
மடழயோகப த்பய்கி்றது

இவவோறு ்மறதகோள்ைப்படும் ஒவதவோரு 
நிடலகளிலும் உத்திகடை வடிவடமப்பது, 
தசயல்்படுத்துவது, கண்கோணிப்பது 
மறறும் தி்றனோய்வு தசய்வது ்்போன்்றடவ 
அடஙகியுள்ைது குறிபபிடத்்தக்கது.

த ்ப ோ து வ ோ க  ் ம க ங க ளி ன் 
தவப்பநிடலயோனது பூஜ்ஜியம் டிகிரி 
இருந்தோல் அடவ தவப்ப ் மகஙகள் என்றும், 

பூஜ்ஜியம் டிகிரிக்கு குட்றவோக இருந்தோல் 
அடவ குளிரந்த ்மகஙகள் என்றும் 
அடழக்கப்படுகின்்றன.

தவப்ப ்மகஙகடை குளிரவிக்கும்்்போது 
நீரத்திவடலகளின் அடரத்தி அதிகரித்து 
்மகஙகளின் அடியிலிருநது மடழயோனது 
த ்ப ய் கி ்ற து .  கு ளி ர  ் ம க ங க ட ை 
குளிரவிக்கும்்்போது ்பனிக்கடடியின் 
அடரத்தி அதிகரித்து அடவ உடடயும்்்போது 
வ ோ னி ட ல யி ல்  ஏ ற ்ப டு ம்  த வ ப ்ப 
மோற்றத்தினோல் ்பனிகடடியோனது நீரோகி 
மடழயோக த்பய்கி்றது.

சசயற்ழக மழையின் விழைவுகை்
தசயறடக மடழக்கோக ்பயன்்படுத்்தப்படும் 
தவள்ளி அ்யோடடடு ்போலூடடிடை 
்தறகோலிகமோக தசயலிழக்கச் தசய்யும்.
தவள்ளி அ்யோடடடின் அைவோனது 
அதிகரிக்கும்்்போது ்்தோலின் நி்றம் மோற்றம், 
ம்றதி ்்போன்்றவறட்ற உண்டோக்கும்.

தசயறடக மடழயோல் ்பனிக்கடடி ஏரிகளில் 
உள்ை ்தோவரஙகள் பூப்பதில் பிரச்சிடனகள் 
ஏற்படுவ்தோக சுறறுசூழல் வல்லுநரகள் 
கருதுகி்றோரகள்.

்போதுகோக் கப்படட இனஙகளு க் கோக 
ஆஸ்தி்ரலியோவில் தசயறடக மடழயோனது 
நிரோகரிக்கப்படடுள்ைது.
தசயறடக மடழயிடன ஒரு குறிபபிடட 
இடத்தில் த்பய்ய டவக்கும்்்போது அது மற்ற 
இடஙகளில் இயறடக மடழப த்போழிவிடன 
்போதிக்கி்றது. தசயறடக மடழக்கோக 
முயறசிக்கும்்்போது சில ்நரஙகளில் மடழ 
த்பய்வதில்டல. மற்ற சில ்நரஙகளில் 
அதிக அைவு மடழயோனது குட்றந்த அைவு 
்நரத்தில் த்பய்து தவள்ைபத்பருக்கிடன 
ஏற்படுத்துகி்றது.

தசயறடக மடழக்கோக அதிக த்போருடதசலவு 
ஆவதும் குறிபபிடத்்தக்கது.

அடிக்கடி தசயறடக மடழ த்பய்விக்க 
அ தி க ைவு  ் வ தி ப த ்ப ோரு ட க ட ை ப 
்ப ய ன் ்ப டு த் து வ ்த ோ ல்  சு ற று சூ ழ ல் 
்போதிபபிடனச் சநதிக்கலோம்.

இநதியோவில் ்தமிழ்நோடடில் 1983 -ல் 
வ்றடசியின் கோரணமோக தசயறடக மடழ 
த்பய்விக்க முயறசிக்கப்படடது. 2003, 2004 
ஆண்டுகளில் கரநோடகோ, மகோரோஷடிரோ 
மறறும் ஆநதிர மோநிலஙகளில் தசயறடக 
மடழ முயறசிகள் எடுக்கப்படடன.
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ஒரு வருட ஊடகவியல் துட்ற 
கறட்றதநறிடயப பூரத்தி தசய்்த 20 
மோணவரகளுக்கோன சோன்றி்தழ் வழஙகும் 
டவ்பவம் ஞோயிறறுக்கிழடம (24ம்திகதி) 
கண்டி ''மகோவலி ரீச்''(Mahaveli Reach) 
்ஹோடடலில் "நியூஸ் வியூ" (Newsveiw) 
்தடலவர இர்போன் கோ்தர ்தடலடமயில் 
தவகு விமரடசயோக நடடத்பற்றது.
 
இநநிகழ்வுக்கு பிர்தம அதீதியோக 
் ்ப ர ோ ்த ட ன ப  ்ப ல் க ட ல க் க ழ க 
த்போருளியல் மறறும் புள்ளிவி்பரவியல் 
துட்றயின் ்தடலவர ்்பரோசிரியர 
விெயச்சநதிரன், வி்ஷட அதிதியோக 
் ்ப ர ோ ்த ட ன ப  ்ப ல் க ட ல க் க ழ க 
தமய்யியல், உைவியல் துட்றயின் 
்தடலவர ்்பரோசிரியர அனஸ் ஆகி்யோர 
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கலந து சி்றபபித் ்தோரகள். மூத் ்த 
ஊடகவியலோைரகள் சிலரும் அதிதீகைோக 
கலநது தகோண்டனர.
இ ந ்த ப  ்ப யி ற சி த ந றி யி ன்  வ ை 
வோைரகைோன "த்றோய்டர" நிறுவனத்தின்  
ஷிஹோர அனீஸ், தசய்தியோைர 
சீவகன் பூ்போலரடணம், விடிதவள்ளி 
்பத்திரிடக ஆசிரியர ட்ப்ரோஸ், 
த ட ய் லி  மி ர ர  ்ப த் தி ரி ட க யி ன் 
ஆசிரியர மறறும் ஆ் லோசரகர 
அய்யூப, ்பத்திரிடக முட்றப்போடடு 
ஆடணக்குழுவின் முக்கிய உறுபபினர 
அமீர ஹுடசன் ஆகி்யோரும் அஙகு 
தகௌரவிக்கப்படடனர. ்பயிறசித்பறறு 
தவளி்யறியவரகள் இத்துட்றயில் 

த்தோடரநது ்பஙகளிபபுச் தசய்யவும் 
பிரோநதியத்தின் மக்கள் ்்தடவகடை 
்்பசுவ்தறகோக thekandytimes.lk என்்ற 
த்பயரியல் ்தனித்துவமோன இடணய்தைம் 
ஆரம்பித்துத்து டவக்கப்படடது.

 

அதமரிக் க தூ்தரக த் தின் பூரண 
அ னு ச ரட ண யி ல்  ந ட ோத் ்த ப ்ப ட ட 
கறடகதநறிடய அக்குரடண "நியூஸ் 
வியூ" ்பத்திரிடக பூரண ஒருஙகிடணபபு, 
்மற்போரடவ தசய்்தது என்்பதும் 
குறிபபிடத்்தக்கது.
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மடடக்கைபபில் வணக்கத்திலுள்ை 
த்பண் த்தய்வஙகளுள் திதரை்பட்த 
அம்மனும் ஒன்்றோகும். மடடக்கைபபுப 
பிர்்தசத்திலுள்ை ்போண்டிருபபு, ்பழுகோமம், 
க ல் ல டி த் த ்த ரு (ஆயி த் தி ய ங க ோ டு ) , 
மடடிக்களி ஆகிய இடஙகளி்ல 
அடமநதிருக்கும் திதரை்பதி அம்மன் 
்கோயில்கள் குறிபபிடறகுரியன. தீக் 
குளிக்கும் டவ்பவ்ம இஙதகல்லோம் 
இறுதி நோட த்பரும் கோடசியோக 
நடத்்தப்படுகின்்றது. கோளி, மோரி, டவரவர 
எனச் சிறு த்தய்வஙகள் த்தய்வமோடு்வோர 
மீது முற்படும்.

 அத்்்தோடு திதரை்பதி, ்பஞச்போண்டவரகள் 
த்தய்வஙகளும் முற்படும். இத்த்தய்வம் 
ஏறி ஆடு்வோர ்தம்டமப ்பஞச்போண்டவர 
்்போலவும், திதரை்பதி ்்போலவும் ்போவித்து 
்போர்தக் கட்தயின் சில ்பகுதிகடைக் 
்கோயிற சடஙகின்்்போது நிகழ்த்துவர. 
'்பஞச்போண்டவர வனவோசம் தசல்லு்தல்’, 
‘அரச்சுனன் ்தவஞ தசய்யச் தசல்லு்தல், 
'அரவோடனக் கைப்பலி கூடடு்தல் ஆகியன 
இவரகள் நிகழ்த்தும் சடஙகுகைோகும்.

 இத் திதரை்பதி அம்மன் ்கோயிற 
சடஙகுமுட்ற, நோம் முன்னர ்போரத்்த சிறு 
த்தய்வக் ்கோயிற சடஙகு முட்றகளின்று 
நோடக அமிசத்தில் சறறு வைரச்சியடடந்த 
நிடலயிற கோணப்படுகி்றது எனலோம். 
்போண்டிருபபில் உள்ை திதரை்பட்த 
அ ம் ம ன்  ் க ோ யி ் ல  இ வ ற று ட 
புரோ்தன ்கோயிலோகவும், சி்றபபு மிக்க 
்கோயிலோகவும் கரு்தப்படுகி்றது. அஙகு 
நடடத்பறும் சடஙகு நடடமுட்றயிடனக் 
தகோண்டு இ்தன் ்தன்டமகள் கீ்ழ 
விைக் கப்படடுள்ைன. திதரை்பதி 
அம்மன் ்கோயில் ்போண்டிருபபில் 
அ ட ம ந தி ரு ப பி னு ம்  சூ ழ வு ள் ை 

மணற்சடன, நறபிடடிமுடன, ்சடனக் 
குடியிருபபு ஆகிய கிரோமஙகடையும் 
உ ள் ை ட க் கி ் ய  இ ச் ச ட ங கு 
்மறதகோள்ைப்படுகி்றது.

 அ்தோவது இச்சடஙகினுடடய பிர்தோன 
நிகழ்ச்சிகள் ்போண்டிருபபு அம்மன் 
்கோயில் முன்்றலில் நிகழ்ந்தோலும், 
சில நிகழ்ச்சிகள் ்மறகுறிபபிடட 
ஊரக்்கோயில்கள், வீதிகள், சநதிகள் 
எஙகும் நடடத்பறும். ஒரு குறிபபிடட 
ஊரவர மோத்திரமன்றி, சகல ஊரவரகளும் 
்பஙகுதகோள்ளும் நிகழ்ச்சியோக இது 
நடடத்பறுகி்றது.

திதரை்பதி அம்மன் ் கோயிலில் 
த ம ோ த் ்த ம ோ க  1 8  ச ட ங கு க ள் 
நடடத்பறுகின்்றன. 1ஆம் சடஙகு 
த்தோடக்கம் 6ஆம் சடஙகுவடர வழடம 
்்போலப பூடசகள் நடடத்பறுகின்்றன. 
7ஆம் சடஙக ன்று அரு கிலுள்ை 
மோணிக்கபபிள்டையோர ்கோயிலில் 
இ ரு ந து  ந ோ ர ோ ய ண ன்  சி ட ல 
தகோண்டு வரப்படுகி்றது. 8, 9, 10, 11 ஆம் 
சடஙகுகள் பின்னர வழடம்்போல் 
நடடத்பறுகின்்றன. 12ஆம் சடஙகன்று 
கலியோணக்கோல்  தவடடு்தல் என்னும் 
நிகழ்ச்சி நடடத்பறுகி்றது. தகோஸ்்தோவர 
வைவிலிருநது பூவரசு மரம் தவடடி வநது 
திதரை்பதி அம்மன் ்கோயிலுக்குள் 
டவத்து அட்தச் சுறறிச் ்சடல தகோய்து 
மட்றத்து டவப்பர.* (திதரௌ்பதிடயத் 
துகிலுரிந்த்்போது நோரோயணன் இருந்த 
இடம் அது என்று நம்்பப்படுகி்றது). 
பின்னர 13, 14, 15ஆம் சடஙகுகள் வழடம 
்்போல நடடத்பறறு 16ஆம் சடஙகு 
்போர்தக்கட்தடய நடிக்கும் வடகயில் 
ஆரம்்பமோகி்றது.

1 6 ஆ ம்  ச ட ங க ன் று  வ ன வ ோ ச ம் 
ஆரம்்பமோகின்்றது.

 துரி்யோ்தனனுடன் சூ்தோடித் ்்தோறறு 
்பஞச்போண்டவர ஐவரும், திதரை்பதியும் 
வனவோசம் தசல்வது ்்போன்்ற கோடசி 
அ ன்று  அ பி ந யி க் க ப ்ப டுகி ன்்ற து. 
்பஞச்போண்டவருக்கும், திதரை்பதிக்கும் 
ஆறு்்பர உரு்வறி ஆட அவரகடை 
உண்டமயோன ்போண்டவரகைோகவும், 
திதரை்பதியோகவும் நிடனத்து மக்கள் 
பூஜிப்பர. திதரை்பதி அம்மன் ்கோயிடல 
அத்தினோபுரியோக டவத்து அதினின்று 
தவளிப்படடு மணற்சடல, நறபிடடி 

முடன, ்சடனக்குடியிருபபு ஆகிய 
கிரோமஙகளுக்குச் தசன்று திரும்பு்தல் 
வனவோசம் தசன்று திரும்பு்தலோக 
அபிநயிக்கப்படுகி்றது. இச் சடஙகு 
த்தோடஙகுமன்று ்தருமருக்கு உரு்வறி 
ஆடு்பவர ்போண்டிருபபிலுள்ை சநதியில் 
(வோள் மோறறும் சநதி) அமரநதிருப்போர. 
அப்்போது வீமனுக்கு ஆடு்பவர அவடர 
மூன்று்தரம் வடைத்து ஆடி வணஙகி 
நிற்போர. ்தருமர அவரிடம் டகயில் ஒரு 
வோடைக் தகோடுப்போர. அவர அந்த வோடை 
எடுத்துக் தகோண்டு தசன்று ்பக்கத்திலுள்ை 
ஆடகளின் வைவுகளுக்குட புகுநது அஙகு 
கோணப்படும் கோய், கனிகடை தவடடிக் 
தகோண்டு வருவோர. வீமனின் பின்னோற 
தசல்லு்பவரகள் அவறட்றச் சுமநது 
வருவர. அடவயோவும் ்கோயிலுக்்க 
்சரும். வனவோச கோலத்தில் கோடடில் 
வீம்சனன் ்போண்டவருக்கு கோய், கனி 

்்தடிக் தகோடுத் ்தடமடய அபிநயிப்பட்த 
இஙகு அவ்தோனிக்கலோம்.

பின்னர அஙகிருநது தவளிக்கிடடு 
்போண்டவரகளும் திதரை்பதியும், 
பூசோரியோரும், பின்த்தோடர்வோரும் 
உடுக்கடித்துப ்போடிய்படி அருகிலுள்ை 
த வ ள் ை ர ச ம் ம ன்  ் க ோ யி லு க் கு ப 
்்போவோரகள். பின்னர மணற ்சடனக்கு 
வநது மண்ட்பத்்தடியிற சில்நரம் 
்தஙகியிருப்பர. அ்தன் பின் நறபிடடிமுடன 
கந்தசுவோமி ்கோயிலுக்குச் தசல்வர. பின் 
பிள்டையோர ்கோயிலுக்கு வருவர. அஙகு 
வண்ணோன் விரித்்த தவள்டையில் 
்போண்டவரும், திதரை்பதியும் இருக்க, 
பூ ச ோ ரி ம ோ ர  பி ள் ட ை ய ோ ரு க் கு ப 
பூடச நடத்துவர. ்போண்டவரகளும் 
பி ள் ட ை ய ோ ட ர  வ ண ங கி வி ட டு 
் சடனக்குடியிருபபிலுள்ை மோரி 
அம்மன் ்கோயிலுக்குச் தசன்றுகும்பிடடு, 
்சடனக்குடியிருபபு விஷணு ்கோயில், 
கோளி்கோயில் தசல்வர. அஙகு கோளி 
்கோயிலில் கோளி, டவரவர ஆகிய 
த்தய்வஙகள் முற்படடு ஆடும்.

பின்னர அஙகிருநது தவளிக்கிடடு வரும் 
வழியில் ஒரிடத்தில் துரி்யோ்தனன் இடம் 
என்்்றோர இடமுண்டு. அப்பக்கத்்தோல் 
வருடகயில் ்மை்தோைம் உடுக்கு, 
்போடல், ஒலிக்கோது தமைனமோக வருவர? 
கடடசியிற ்போண்டிருபபின் த்பரியகுைக் 
கடடில் ஏறுவர. ஏறியதும் ்படழய்படி ்மை, 
உடுக்கு ஒலி எழுப்பப்படும். அஙகு மக்கள் 
்போணக்கம் கடரத்து டவத்திருப்பர. 
அட்தக்குடித்து மீண்டும் மோணிக்கப 
பிள்டையோர ் கோயிலுக்கு வநது அவடரக் 
கும்பிடடுப ்படழய்படி திதரை்பட்த 
அம்மன் ்கோயிலுக்கு வருவர
(த்தோடரும்)
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மடலயகத்தின் மவுஸ்ஸோகடல நீரத்்்தகக்க 
்பகுதிகளில் சில நோடகளுக்கு முன்ன்தோக 
ஒரு நோள் கோடல 11 மணியைவில் 
இரசோயணப ்ப்தோரத்்தம் இலஙடக 
விமோனப்படடயின் Y-12 ரக விமோனம் மூலம் 
தூவப்படடது.

இட்தயடுத்து ்பகல் 01.00 மணி மு்தல் 01.45 
மணி வடர சுமோர 45 நிமிடஙகள் மடழ 
த்பய்்த்தோக த்தரிவிக்கப்படடுள்ைது.

இ த்  தி ட ட ம்  த வ ற றி க ர ம ோ க 
் ம ற த க ோள்ை ப ்ப ட டு ள்ைட ்த ய டுத் து 
எதிரவரும் தினஙகளிலும் கோசல்ரீ மறறும் 
மவுஸ்ஸோகடல நீரத்்்தகக்க ்பகுதிகளில் 
வோன்்பரபபில் தசயறடக மடழடய த்போழிய 
டவப்ப்தறகோக இரசோயனப ்ப்தோரத்்தம் 
தூவுவ்தறகு நடவடிக்டக எடுப்ப்தோக 
இலஙடக மின்சோர சட்ப த்தரிவித்துள்ைது.

தசயறடக மடழ என்்பது ்மகஙகளின் 
மீது தவளிபபு்றத் துகள்கடைத் தூவி 
மடழடய த்போழிய டவப்பது ஆகும். 
இச்தசயல்்போடோனது ்மகவிட்தபபு 
என்்றடழக்கப்படுகி்றது.

உலர ்பனிக்கடடி எனப்படும் திண்ம 
க ோ ர ்ப ன்- ட ட- ஆ க் ட ஸ டு,  த வ ள்ளி 
அ்யோடடடு, சோ்தரண உப்போன ்சோடியம் 

கு்ைோடரடு, திரவ புரப்்பன் ்்போன்்றடவ 
தவளிபபு்றத் துகள்கைோக ்மகஙகளின் மீது 
தூவப்படுகின்்றன.

தவளிபபு்றத் துகள்கடை தூவுவ்தறகு 
வோனூரதிகள், ரோக்தகடடுகள் ஆகியன 
்பயன்்படுத்்தப்படுகின்்றன.

தசயறடக மடழடய த்பய்விக்கும் 
முட்றயோனது ஐம்்பது ஆண்டுகளுக்கு 
்மலோக தசயற்படுத்்தப்படடு வருகி்றது.

இயறடக மடழயோனது த்போய்க்கும் ்்போது 
தசயறடக மடழ ஒரு வரபபிரசோ்தம்.
தசயறடக மடழ முட்றயில் சில 
சமயஙகளில் மடழ ்வண்டிய இடத்ட்த 
விடடுவிடடு ்வறு இடஙகளில் த்பய்வதும் 
உண்டு. இம்மடழப த்போழிவோனது சில 

்நரஙகளில் அதிக தவள்ைப த்பருக்டக 
குட்றந்த ்நரத்தில் உருவோக்கிடுவதும் 
உண்டு.

தசயறடக மடழயின் அைவோனது 
இயறடக மடழயின் அைவிடனவிட சறறு 

த்பரி்தோக இருக்கும். உலக நோடுகளில் சீனோ 
அதிகைவு தசயறடக மடழடய த்பய்ய 
டவத்திருக்கி்றது.

சசயற்ழக மழையின் வரலாறு
தசயறடக மடழடய உருவோக்குவதில் 
ஸ்்ஷ்பர, த்பரனோரடு, தவன்னிகோட 
ஆ கி ் ய ோ ர  த ச ய ற ட க  ம ட ழ 
உ ரு வ ோ க் க த் தி ற க ோ ன  அ டி ப ்ப ட ட 
கோரணிகடை உருவோக்கினர.

கோமன்தவல்த் அறிவியல் மறறும் 
த்தோழிறதுட்ற ஆரோய்ச்சி அடமப்போல் 
1947 மு்தல் 1960 வடரயிலும் தசயறடக 
மடழக்கோன முயறசிகள் ஆஸ்தி்ரலியோவில் 
நடத்்தப்படடன.

1960-ல் ஸ்்னோய்மவுண்டடில் நடத்்தப்படட 
தசயறடக மடழ ் சோ்தடனயில் கணிசமோன 
மடழ த்பய்்த்தோக புள்ளிவிவரஙகள் 

த்தரிவிக்கின்்றன. தசயறடக மடழக்கோன 
அடிப்படட கோரணிகளில் ்பல உறுதியோன 
மோற்றஙகடை அதமரிக்க விஞஞோனி 
சிம்சன் தசய்்தோர. நவீன மோறு்தல்கடை சீன 
நிபுணர சோங சியோங குழுவினர தசய்்தனர.

சசயற்ழக மழை உருவாகும் விதம்
தசயறடக மடழ உருவோக்கத்தில் மூன்று 
நிடலகள் உள்ைன. அடவ
1. கோற்றழுத்்தத்ட்த உருவோக்கு்தல்
2. மடழ ்மகஙகடைத் திரடடு்தல்
3. மடழ ்மகஙகடை குளிரச்தசய்்தல்
கோற்றழுத்்தத்ட்த உருவோக்கு்தல்

எந்த இடத்தில் மடழடய உண்டோக்க 
விரும்புகி்்றோ்மோ அந்த இடத்தில் மு்தலில் 
கோற்றழுத்்தத்ட்த உருவோக்க ்வண்டும்.

கோற்றழுத்்தத்ட்த ஏற்படுத்்த மு்தலில் 
கோல்சியம் ஆக்டஸடு, கோல்சியம் கோரட்பட, 
யூரியோவும் அம்்மோனியம் டநட்ரடடும் 
கலந்த கலடவ, உபபும் யூரியோவும் கலந்த 
கலடவ ்்போன்்றவறட்ற ்மகஙகளின் மீது 
கனரக துப்போக்கிகள், பீரஙகிகள் மூலமோகவும், 
வோனூரதிகள் மூலமோகவும் தூவுகின்்றனர.

இந்த ்வதிபத்போருடகள் வோனிடலயில் 
உள்ை ஈரப்ப்தத்ட்த உறிஞசுகின்்றன. 
இ்தனோல் அவவிடத்தில் கோற்றழுத்்த 
்தோழ்வுநிடல ஏற்படுகி்றது. கோற்றழுத்்த 
்தோழ்வுநிடல கோரணமோக மடழ்மகஙகள் 
உருவோகுகின்்றன.

N[hd;rd; yPkh 
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மடடக்கைபபின் மு்தல் ்தல புரோணம் 
்்தசத்து ்கோவில்களில் ஒன்்றோன 
சித்்தோண்டி மீது இலக்கியமணி நல். 
அழ்கச மு்தலியோரோல் ்போடப்படட 
சித்்தோண்டி ்தல புரோணம் ஆகும்.

இது ்பல்்வறு அறிஞரகளினதும் ஊர 
த்போதுமக்களினதும் அஙகீகோரத்துட்ன்ய 
நூல் வடிவம் த்பற்றது என்்பது கவனம் 
தகோள்ைத்்தக்கது. இன்று ஊர்பறறியும் 
ஆலயஙகள் ்பறறியும் வரலோறுகடை 
எழுதிவிடடு, கண்டனஙகடையும் 
மறுபட்பயும் எதிரதகோள்வதுடன் 
நீதிமன்்றப ்படிகளில் ஏறி இ்றஙகு்வோரும் 
கவனம் தகோள்ை்வண்டிய மிக 
முக்கியமோன விடயமோகும்.

ஒன்று.
 தலபுராணம் பற்றி உரரத்தவர்கள்

இத்்தலபுரோணச் சி்றபபுப ்பறறி ்பல 
்தமிழ் அறிஞரகளும் வித்துவோன்களும் 
இநநூலி்ல்ய கூறியுள்ைோரகள். இவவோறு 
எடடுப்்பரின் கருத்துக்கள் ்போவிலும் உடர 
நடடயிலும் கோணப்படுகின்்றன.

நூ ல ோ சி ரி ய ரி ன்  கு ரு வு ம ோ ன 
புலவரமணி த்பரிய்தம்பிபபிள்டையின் 
சி்றபபுப்போயிரம் எழுசீர விருத்்தமோக 
இடம்த்பறறுள்ைது. இதில் சித்்தோண்டி 
முருகன்்தலத்தின் சி்றபட்பயும், அ்தறகு 
்தலபுரோணம் இல்லோ்த குட்றடயயும், 
அ்தடன நிவரத்திக்கவந்த நூலோசிரியரின் 
குரு்பக்தி, சமய்பக்தி, ஒழுக்கசீலம் என்று 
ஆசிரியரின் ்பண்ட்பயும் சி்றபட்பயும் 
கூறுகின்்றோர.

அடுத்து, ்தஙகத்்தோத்்தோ நவோலியூர 
்சோமசுந்தரப புலவரின் மகன் ்சோ. 
ந ட ர ோச ோவி ன்  சி ்ற ப பு ப ்ப ோ யி ரமு ம் 
இடம்த்பறறு சி்றபபு ்சரக்கி்றது.

மடடக்கைபபு வித்துவோன் திரு. ந. 
நோகலிஙகம் அவரகளின் அணிநதுடரயும் 
இடம்த்பறறுள்ைது.

இதில், "கிழக்கு மோகோணத்திலுள்ை 
முருகன் ஆலயஙகளுள் ்பழடமயும் 
வைமும் புதுடமத்்்தோற்றமும் தகோண்டது 
இ வ வ ோல ய ம்.  இ வ வ ோல ய த் தி ற கு 
இறட்றவடரயும் ஒரு ்தலபுரோணம் 
இல்லோடம த்பரிதும் குட்றயோகவிருந்தது, 
அக்குட்றடயயகற்ற அக்குமோரக் கடவு்ை 
ஆசிரியர ஒருவடர ்தநதுள்ைோதரனில் 
மிடகயோகோது. முருகபத்பருமோடன 
குலத்தய்வமோகக் தகோண்ட நவவீரர 
்பரம்்படரயில் வழிவந்த தசஙகுந்த 
மரபிலுதித்்த உயரதிரு. நல். அை்கச 
மு ்த லி ய ோ ர  ஆ ட ர ய ம் ்ப தி ட ய 
பி்றபபிடமோகக் தகோண்டவர."

"சிற்றறிவுடட்யோரும் கறறுணரக்கூடிய 
முட்றயிலும், சுருஙகச் தசோல்லி விைஙக 
டவக்கும் வடகயிலும் ஆசிரியர 
ஏடனய ்தலபுரோண ஆசிரியரகடையும் 
தவன்றுள்ைோர."

" இ ந நூ ல்  ்த ல பு ர ோ ண த ம னி லு ம் 
ஒவதவோரு ்தமிழ் மகனும் டசவ 
சமயியும் கறறுணர ்வண்டிய தசய்திகள் 
்பலவுண்டு." யோழ். நல்லூர ஆயுள்்வ்த 
டவத்தியரும் ்பண்டி்தருமோன திரு. ச. 

இரோமச்சநதிரன்(தவள்டை அண்ணன்) 
அ வ ர க ளி ன்  வ ோ ழ் த் து ப ்ப ோ வு ம் 
இடம்த்பறறுள்ைது.

ஓய்வு த்பற்ற ்தடலடமயோசிரியரும் 
ஆ ட ர ய ம் ்ப தி தி ரு நீ ல க ண் ட 
வினோயகரோலய ்பரி்போலனசட்பத் 
்த ட ல வ ரு ம்  ட ச வ த் தி ரு மு ட ்ற 
அறிஞருமோன திரு. ஞோ. தசல்வநோயகம் 
அவரகளின் மதிபபுடர.

"இது மடடுக்கைபபு ஆடரயம்்பதி 
வோசகரும் உ்பசுபரமணியச் சிவமரபினரும் 
வரகவியுமோன திரு.ந.அழ்கசமு்தலியோர 
அவரகைோல் ்போடப்படட 250 விருத்்தப 
்போடல்கடைக் தகோண்டது. ்படிப்்போரும் 
்கட்்போரும் தமய்ம்றநது ்பரவசமடடயும் 
்போஙகுடடய  தசோல்நயமும் த்போருள் 
நயமும் ஒ ருஙக டமயபத்பற்ற து. 
இப புரோணத்தின் ்பல அம்சஙகள் 
ஆணித்்தரமோனடவ."

   இறுதி வரி மிக முக்கியமோனது, 
பி ற க ோ ல த் தி ல்  நீ தி ம ன் ்ற 
வழக்தகோன்றிறகோக இநநூல் சோடசியோகப 
்பயன்்படுத்்தப்படடுள்ை வரலோறும் உண்டு.

ஓய்வுத்பற்ற அரச டவத்தியரும் ஈழத்து 
கோை்மகம் எனப்்போற்றப்படடவருமோன 
புலவர திரு.சிவ.் சோமசுந்தரம் அவரகைது 
சி்றபபு வோழ்த்தும் உண்டு.

்நரிடசயோசிரியப்போவில் சிறிசித்திர 
் வ ல ோ யு ்த சு வ ோ மி  ் க ோ வி ல் 
் ்த வ ஸ் ்த ோ ன ச ட ்ப த்  ்த ட ல வ ர 
தி ரு . ச. ச ண் மு க  வ ன் னி ட ம யி ன் 
ஆசியுடரயில், "இத்்தடகய நற்பண்புகள் 
அடமந்த உத்்தமர ்போடிய சித்்தோண்டித் ்தல 
புரோணதமன்னும் நூல் இஙகு நிகழ்ந்த 
்படழய உண்டமச் சரித்திரஙகடை 
விைக்குவனவோகும்." என்கி்றோர.

ம ட ட க் க ை ப பு  ட ச வ ப பு ல வ ர 
சஙகத் ்தடலவர ்பண்டி்தர திரு. 
்த . கிருஸ்ணபிள்டை ்பதினோன்கு 
சீரோசிரிய விருத்்தப்போவில் முருகன் 

பி்றபபு, சித்்தோண்டி சி்றபபு, ்தமிழ்த்்தோய் 
கோவியம் ்தந்த ்தனது நண்்பனின் 
என்றுடரக்கின்்றோர.

இவவோறு எடடு அறிஞர த்பருமக்கள் 
நூலோசிரியரின் ்தமிழோளுடம, ்தலபுரோணம் 
்பறறிய முக்கியமோன முன்னீடுகடைத் 
்தநதுள்ைனர.

இரண்டு.
நூல் பிறந்த கரத.

  இடவகடைத் த்தோடரநது நூலோசிரியர 
்தந்த நீண்டத்தோரு முன்னுடர இநநூலுக்கு 
வலுச்்சரக்கி்றது. இது்வ மிகச் சி்றபபு, 
த்போதுவோக ்தலபுரோணஙகளு க்கு 
சோன்றுகைோக தசப்்படுகள், சுவடிகள், 
கரண்பரம்்படரக் கட்தகள் தகோள்ைப்படும். 
இவவடகயில், ்தோன் 1935ம் ஆண்டு 
கனக சோமியோர எனும் த்பரியோரிடம் 
ஓர ஓடலச் சுவடி இருநது, அ்தடன 
்போரடவயிடட்தோகவும், இநதியோவிலிருநது 
சிகண்டி முனி வநது, 2ம் இரோசசிஙகனோல் 
உ்பசரிக்கப்படட்தோகவும்,  வரும் 
வ ழி யி ல்  ஆ தி க்  கு டி க ை ோ ன 
் வ டு வ ர க ட ை  க ண் ட ்த ோ க வு ம் , 
அவரகளில் த்பரிய கழுவன், சின்னக் 
கழுவன் என்்்போர உ்பசரித்்த்தோகவும், 
இ்தனோல் மகிழ்ச்சியடடந்த முனிவர 
இறுதிக்கோலஙகடை அங்க கழிக்க 
விரும்பி அத் திமரத் ்தடியில் ஒரு 
்ப ரணச ோட ல  அ ட ம த் து ,  ்த ோன் 
தகோண்டு வந்த கரும் த்போன்னோற 
தசய்யப்படட ்வடல டவத்து வழி்படடு 
அப்பதியி்ல்ய சமோதி அடடந்த்தோகவும், 
கூ்றப்படடிருந்தது.

இ து ்ப ற றி ,   நூல ோசி ரி ய ர  ்ப ல 
கடடுடரகடை ்பத்திரிடககளில் எழுதி, 
பின் இக்குறிபபுக்கடைக் தகோண்டு 
்தலபுரோணத்ட்தப ்போடிய்தோகவும் 
கூறியுள்ைோர.

திரு. ்சோ. நடரோசன் வீடு ்்தடி 
்நரில் வநது என் கவிட்தகடையும் 
கவித்துவத்ட்தயும் ்போரடவயிடடு, 
வோழ்த்தி, ஆலயஙகடைப்பறறி சரித்திர 
புரோணஙகள் வநதுதகோண்டிருக்கும் 
இவ்வடையில், சித்்தோண்டி முருகன் 
மீது ஈடு்போடு இருக்கும் நீ ்தலபுரோணம் 
்ப ோ டல ோ ் ம  என் று  கூ றி ய ்த ோல், 
அன்றிலிருநது ்போடத் த்தோடஙகிய்தோகவும் 

கூறும் நூலோசிரியர. 
்த ோ ன்  எ ழு தி ய 
ட க த ய ழு த் து ப 
பி ர தி ட ய  ்த ன து 
அண்ணன் முட்றயோன 
கவிரோெ ்கசரியும் 
்பண்டி்தருமோன ஆ. 
ச்போ்பதி ்பண்டி்தரிடமும், 
்தனது டமத்துனரும் 
மதுடர ்தமிழ்ச்சஙக 
்ப ண் டி ்த ரு ம் 
தநோத்்தோரிசுமோன  க. 
சநதிர்சகரி இடமும், 
ட ம த் து ன ர ோ ன 
்த ட ல ட ம ய ோசி ரி ய ர 
்த மி ழ் ம ணி  சி வ . 
வி ் வ க ோ ன ந ்த 
மு ்த லி ய ோ ரி ட மு ம் 

தகோடுக்க, இம்மூவரும் ்தனித்்தனி்ய 
்போரடவயிடடு திருத்்தஙகடைச் தசய்து 
உ்தவிருக்கி்றோரகள்.

இத்்தடகய சி்றபபுப த்போருநதிய 
இநநூல் டகதயழுத்துப பிரதியோக்வ 
்பல மோ்தஙகள் இருந்த ்வடை, 
சித்்தோண்டிடய ்சரந்த டவத்தியர தச. 

கிருஷண பிள்டையிடம் த்தரிவிக்க்வ, 
அவர டகதயழுத்துப பிரதிடயப ்படித்து 
மகிழ்ச்சியுறறு, ஊரமக்கள் ்சரநது 
இநநூடல அச்சிடடுத் ்தருவ்தோகக் கூறி 
1973/09/09 திகதி ஞோயிறறுக்கிழடம 
ஆலய தவளிவீதியில் த்போதுக்கூடடம் 
ஒன்று கூடடப்படடு, அதில் நூல் த்போது 
மக்களுக்கு வோசித்துக் கோடடப்படடு, 
த்போதுமக்களின் அஙகீகோரம் த்ப்றப்படடது.

்பலரும் ்போரோடடிப ்்பசினோரகள், 
பி.சிவலிஙகம் ஆசிரியர,  ்ப.மயில்வோகனம், 
கி.பூ்போலபிள்டை, சீ.கண்பதிபபிள்டை 
ஆசிரியர, பி.முத்துபபிள்டை ஆசிரியர 
ஆகி்யோர குறிபபிடத்்தக்கவரகள். 
அத்துடன் சித்்தோண்டி வோணி கலோ 
மன்்றம், கிரோம முன்்னற்றச் சஙகம், 
சனசமுக நிடலயம் இடவகடைச் ்சரந்த 
வோலி்பரகளும் முக்கியமோனவரகள், 
என்கி்றோர நூலோசிரியர.

இஙகு கவனம் தகோள்ை  ்வண்டிய 
முக்கியமோன சில விடயஙகள் உண்டு. 
அச்சில் வர மு்த்ல அஙகீகோரம் 
த்ப்றப்படட முட்ற.

#்தமிழில் துட்ற்்போன எடடு அறிஞர 
த்பருமக்களின் கருத்துத்துடரகள்.

#சித்்தோண்டி ஊர த்போதுமக்களின் 
அஙகீகோரம்.
# ஊ ரி லு ள் ை  கு றி ப பி ட த் ்த க் க 
புத்திஜீவிகளின் அபிபபிரோயம்.

#ஊரில் தசயற்படடுக்தகோண்டிருந்த 
முக்கிய த்போது அடமபபுக்களின் 
கருத்துக்கள்.

#ஊர இடைஞரகளின் அபிபபிரோயஙகள்.

#நூலோசிரியரின் உ்றவினரகைோன 
மூன்று ்தமிழ் அறிஞரகளின் திருத்்தமும் 
அஙகீகோரமும் த்பற்றது. எழுமோ்றோக 
இத்்தலபுரோணம் ்போடப்படவில்டல 
என்்ப்தறகு இடவக்ை சோடசி. இன்று ஊர 
்பறறி, சமுகம் ்பறறி, ஆலயஙகள் ்பறறி 
்படடபபுக்கடை தவளியிடு்வோருக்கோன 
வ ழி க ோ ட டி  இ ந நூல்.  இ ்த ட ன ப 
பி ன் ்ப ற றி ன ோ ல் ,  பி ற க ோ ல த் தி ல் 
ஏச்சுக்கடையும் ்்பச்சுக்கடையும் ்கடக 
்வண்டியதில்டல. நீதிமன்்றஙகள் ஏறி 
இ்றஙக ்வண்டியதில்டல.
                                           (த்தோடரும்)
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யூ ்த ர க ளு க் க ோ ன  ் ய ரூ ச ் ல ம் 
்பகுதியிலுள்ை ஒரு உணவகத்தில் 
உடகோரநதிருக்கி்்றன்.

சடமயல்கோரருக்கும் எனக்கும் இடடயில் 
உள்ை தூரம் 40 தசன்டிமீடடர மடடு்ம.

அவர என்ன தசய்கி்றோர என்்பது எனக்கு 
அப்படடமோகத் த்தரிகி்றது. அடுபபின் 
தவக்டகடய உணரமுடிகி்றது.

்தனது கோ்தலிடய மு்தன்மு்தலோகத் 
த்தோடுவது ்்போன்்றோன கவனமோன 
உணரவுடன் எனக்கோன உணடவத் 
்தயோரித்துக் தகோண்டிருக்கி்றோர அவர.

கோ்தலியின் மகிழ்ச்சி்ய ்தனக்கோன 
முக்தி என்்பது ்்போன்்ற கவனம் அவரின் 
முகத்தில் த்தரிகி்றது.

க ோ்த லி ட ய  நீ ர ோ ட டு வ து ் ்ப ோ ன் ்ற 
உ ண ர வு ட ன்  ம ர க் க றி க ளு ட ன் 
உடரயோடிய்படி்ய அவறட்றக் கழுவுகி்றோர.

கண்களில், அவளின் அந்தரஙகஙகடை 
இதுவடர கோணோ்தது்்போன்்ற ் மோகத்ட்தக் 
கோண்கி்்றன்.

அவடைக் கிைரசியூடடுவது ்்போன்று 
ஆடடிட்றச்சிடய ஆடகோடடி விரலோல் 
வருடிய்படி்ய தமதுவோக வோடடுகி்றோர.

அவரது வருடலின் தவம்டம த்போறுக்கோ்த 
அவள் சிலிரக்கி்றோள்.

இ வ ன்  ் ம லு ம்  ் ம லு ம் 
வோசடனபத்போருடகளிடடு அவளின் 
்தோ்பத்திறகு தூ்பமிடுகி்றோர.

இவரது த்தோடுடகயின் தவம்டம 
த்போறுக்கோ்த அவள் ்தணலின்்மல் 
்வரத்து வில்லோய் வடைகி்றோள்.

்தனது த்தோடுடகயில் உன்மத்்தமுறறு 
திருபதியடடந்த அவளின் சிலிரபபில் 
்தன்டன அவன் இழநது்்போவது ்்போன்று 
அவன் மந்தகோசமோய் புன்னடகக்கி்றோன்.

இதுவடர ஒரு த் ்த டரயும் அவர 
கோ்தலிக்கவில்டல ்்போன்்்றயிருக்கி்றது 
அவளின் மீ்தோன அவரின் கவனம்.

்போவம் அவர.

த்பண்கள் எதிரதகோள்ளும் மிகபத்பரும் 
தகோடுடமகளில் ஒன்று ்பத்தியச் சோப்போடு.

பூப்படடந்தோலும் ்பத்தியம், பிள்டை 
பி்றந்தோலும் ்பத்தியம்.

்வபபிடலடய அடரத்துக்தகோடுத்்தல், 
நல்தலண்தணடய குடிக்கக் தகோடுத்்தல் 
்்போன்்ற தகோடுடமகள் ஒரு ்பக்கம், 
பிடித்்த சோப்போடடடக் தகோடுக்கோமல் 
விடு்தல் இன்தனோரு்பக்கம் என இந்த 
தகோடுடமயின் லிஸ்ட த்பரிது.

இ்தறகும் விஞஞோன விைக்கம் என்்ற 
த்பயரில், நம் முன்்னோரகள் என்ன 
முடடோள்கைோ என்று தசோல்லிக்தகோண்டு 
ஒரு கூடடம் கிைம்பும்.

இந்த விஞஞோன விைக்கதமல்லோம்,  
ஐயப்பன்  ்கோயிலுக்குப த்பண்கடை 
விடோமல் ்தடுக்க தசோல்லப்படும், நோசோ்வ 
வியக்கும் விைக்கஙகள் ்்போன்்றடவ்தோன்.

உல க த் தி ல்  இ ரு க் கு ம்  த ்ப ண்க 
தைல்லோதமன்ன ்பத்தியச் சோப்போடு 
சோபபிடடுக்தகோண்டோ இருக்கி்றோரகள்.

அவரகள் ்பத்தியச்சோப்போடு சோபபிடும் 
நம் த்பண்கடைவிட எந்த வடகயில் 
குட்றநதுவிடடோரகள்?

முள் இருக்கும் தநத்்தலி மீன் சோபபிடடோல், 
்தோய்ப்போ்லோடு முள் வருதமன்று நம் 
முன்்னோரகள் தசோன்ன்தோக நீஙகள் 
நம்பினோல், முன்்னோரகள் முடடோைோ 
என்த்றல்லோம் த்தரியோது, ஆனோல் நீஙக 
வடிகடடின முடடோள். 
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அம்மோ கத்்தரிக்கோய் சோபபிடடோல், 
பிள்டைக்கு கடி, சிரஙகு வருதமன்்பது, 
எவவைவு த்பரிய த்போய் என்று, அடிப்படட 
விஞஞோனத்தில் சமி்போடடுத்த்தோகுதி 
்படித்்தவரகளுக்குத் த்தரிநதிருக்கும்.

பூப்படடந்த பின்பும், குழநட்த பி்றந்த 
பின்பும் வி்சசமோன சோப்போடு எதுவும் 
்்தடவயில்டல.

கரப்பமோக இருக்கும்்்போதுகூட வி்சடமோக 
எதுவும் ்்தடவயில்டல.

தசயறடகயோன, ்ப்தப்படுத்்தப்படட 
உணவுகள், ்சோடோக்கள் ்்போன்்றவறட்ற 
அதிகமோக சோபபிடோமல் ்தவிரப்பது நல்லது. 
அ்தறகோக ஆடசக்கு எப்பவோவது சோபபிடடு 
விடடு, விசம் சோபபிடட மோதிரிதயல்லோம் 
ஓவர பில்டப ்்தடவயில்டல.

பிடித்்த மீன், இட்றச்சி ்்போன்்றவறட்ற 
நீஙகள் ்தோரோைமோக. சோபபிடலோம்.

நிட்றயப்்பர என்னிடம் ்கட்பது, ்சர 
ஏ்தோவது ்போல்மோ எழுதித்்தோஙக.

கரப்ப கோலத்தில் கடடோயம் விடலகூடிய 

்போல்மோ ஏதும் குடிக்க ்வண்டுதமன்்ற 
மோடயடய இந்த ்போல்மோ கம்்பனிகள் 
உருவோக்கியுள்ைன. அத்தல்லோம் எதுவும் 
்்தடவயில்டல, எப்்போதும்்்போல 
நீஙகள் குடிக்கும் ்போல்மோ்வோ, ்பசுப்போ்லோ 
்்போதும்.

விடலகூடிய ்போல்மோ வோஙகும் ்பணத்தில் 
5 ்தரம் இட்றச்சி வோஙகிச் சடமத்்தோல், 
்போல்மோடவ விட அதிகம் நன்டம.

யோரோவது தடோக்டர விடலகூடிய ஒரு 
்போல்மோடவ எழுதி,  குடிக்கச்தசோல்லி 
கடடோயப்படுத்தினோல், நீஙக ்வ்ற ஒரு 
தடோக்டரிடம் தசல்வது நல்லது.

குழநட்த பி்றந்தபின் சடமத்துக் 
தகோடுக்கும் மசோலோ கறி( மடடக்கைபபில் 
மிைகு்தண்ணி என்்போரகள்) சிலருக்குப 
பிடிக்கும். பிடிப்பவரகள் சோபபிடலோம். 
ஆனோல் பிடிக்கோ்தவரகள் அட்தக் 
கஷடப்படடுச் சோபபிடணுதமன்றில்டல 
நீஙகள் வழடமயோக சோபபிடும் ்சோறு, 
கறிடய்ய சோபபிடலோம், எதுவும் 
நடநதுவிடோது.

சிலர பிள்டை பி்றந்தபின் சோரோயம் 
தகோடுப்போரகள். வலிக்கு மருநது 
இல்லோ்த கோலத்தில் சோரோயம் தகோஞசம் 
வலிடயக் குட்றத்திருக்கலோம். இப்்போது 
வலி என்்றோல் இரண்டு ்பன்டோடலப 
்்போடுஙகள்.

க ஷ ட ப ்ப ட டு  ச ோ ர ோ ய ம்  கு டி த் து 
வோநதிதயல்லோம் எடுக்கத்்்தடவயில்டல.

"அரஙக  ஆசிரிய  கழகம்”  மஹோகவியின் 
புதியத்தோரு வீடடிடன  30.03.2019 அன்று 
பிற்பகல் 3,00  மணிக்கு  கல்லடி உப்்போடட 
வி்வகோனந்தோ  மகளிர  ்போடசோடலயில்  
்மடடயிடுகி்றது. இதில் நடிப்பவரகள் 
அடனவரும் ்போடசோடலயில் நோடகம் 
அரஙகியல்  ்போடம் ்படிபபிக்கும்  ஆசிரிய 
ஆசிரிடயக்ை. இட்ததநறியோள்டக 
தசய்கி்றோர சி,தமௌனகுரு அவரகள்.  
உ்தவி தநறியோைர நோடக ஆசிரிய 
ஆ்லோசகர குணசீலன்.இலஙடகப 
்பரீடடசத் திடணக்கள் ஆடணயோைர  
நோயகம்  இதில் பிர்தம அதிதியோகக்  
கலநது  தகோள்கி்றோர

'உலகம் ஒரு நோடக ்மடட அதில் 
ஒவதவோருவரும் ஒரு ்போத்திரம்' என 
உலக நோடக ஆசிரியரோன ்சக்ஸ்பியர 
கூறியிருக்கி்றோர. அந்த வடகயில் 
அரஙகும், நடிபபும் எம் பி்றபபு இ்றபபிறகு 
அப்போற்படட கடலஅம்சஙகள் ஆகின்்றன.

 கிழக்கில் பி்றநது அரஙகிறகோகப ்பணி 
தசய்யதவன ்படடக்கப்படட ்பலருள் சிலர 
்சரநது, எமது குருவோன மதிபபிறகும் 
தகௌரவத்திறகும் எமது அன்பிறகும்
உரித்்தோன எஙகள் பிர்்தசச் தசோத்து 
்்பரோசிரியர சி. தமௌனகுருவின் 
்தடலடமயில் ஆரம்பிக்கப்படட்்த எமது 
'அரஙக ஆசிரியர கழகமோகும்'.

 இ்தறகு ஆரம்்பத்தில் 40இறகும் 
அ தி க ம ோ ன  ஆ சி ரி ய ர க ளி ன் 
்பஙகு்பறறு்தல் இருந்தோலும் ்தற்்போது 25 
ஆசிரியரகளுடன் எமது ்்பரோசிரியரும் 

kUj;Jtu; 

 rptQhdk; rptr;re;jpud;

jpUkjp.ePyhk;gup n[a&gd; 

(BA.Dip in Music. PGDE. MED )
      (kl;/ghy;Nrid jkpo;kfh tpj;jpahyak;

இடணநது தசயற்படடு வருகின்்றனர.

'உளியின் வலி த்போறுக்கும் கறக்ை 
அழகிய சிற்பஙகள் ஆகின்்றன'.

 ்பல இடரகடையும் சிக்கல்கடையும் 
த்போறுத்துச் சகித்து ்பலவறட்றத் 
தியோகம் தசய்்்த இவ அரஙகக் கழகத்தில் 
ஆசிரியரகள் தசயற்படடு வருகின்்றனர.

எமது ஆசோன் ஒவதவோரு ஆசிரியடரயும் 
சிறபியோக இருநது ்பல சிரமத்திறகு 
மத்தியில் சிற்பஙகைோக்கும் ்பணியில் 
மு்தற்படியோக மஹோகவி து.உருத்திரமூரத்தி 
அவரகைோல் எழு்தப்படட ' புதியத்தோரு 
வீடு' எனும் நோடகத்ட்த இவஅரஙக  
ஆசிரியரகடை டவத்து நடிக்கச்தசய்து  
்மடட்யறறுகின்்றோர.

 உண்டமயோன தி்றடமக்குமதிப்பளித்து 
்தனது ்நரடமடயயும் இப்பணியில் 
நிரூபித்துள்ைோர எமது ஆசோன்.

'  பு தி ய த ்த ோ ரு  வீ டு '  எ னு ம் 
ந ோ ட க ம்  ்ப ல  ்த ட ட வ க ள் 
் ம ட ட் ய ற ்ற ப ்ப ட ட டி ரு ந ்த ோ லு ம் 
ஆசிரியரகள் இடணநது நடிக்கப்படும், 
எமது ஆசோனோல் தநறியோள்டக 
தசய்யப்படும் இநநோடகச் தசயற்போடு 
கிழக்கின் நோடக ஆசிரியர வரலோறறுச் 
சுவடடில் த்போன் எழுத்துக்கைோல் 

த்போறிக்கப்பட்வண்டியடவ.

ஒவதவோரு மனி்தனுக்குள்ளும் மிகச் 
சி்றந்த ஆளுடமப ்பண்புகளும் 
்தனித்துவமோன தி்றடமகளும் ஏரோைமோய் 
புட்தநது கிடக்கின்்றன.

 மண்ணினுள் எவவடகயில் டவரம், 
த்போன், மோணிக்கம்... எனப ்பல இருந்தோலும் 
அ்தடன அகழ்த்தடுப்ப்தறகும், ்படடட 
தீடடுவ்தறகும் கோலம் , இடம், சந்தரப்பம், 
ஆள்்பலம்  எனப ்பல ் ்தடவப்படுகின்்றன. 
இடவகள் இல்லோவிடில் அவறறின் 
த்பறுமதிகடை உலகம் அறிய மோடடோ. 
அடவ மண்் ணோடு மண்ணோக 
மூழ்கிக்கிடநதுவிடும்.

அ து ் ்ப ோ ல ்த ோ ன்  ஒ வ த வ ோ ரு 
மனி்தனுக்குள்ளும் ்பல தி்றடமகள் 
ஒளிநது கிடக்கின்்றன. அவறட்ற 
தவளியில் எடுப்ப்தறகும், புடம் 
்்போடுவ்தறகும் சந்தரப்பமும் ்நரமும் 
அவசியம்.

அவவோறு்தோன் ஒவதவோரு ஆசிரியரிடமும் 
ஏன் ஒ வதவோரு ம னி்த னிடமும் 
உள்ை தி்றடமகள் ஆசிரியரகைோல் 
த வ ளி க் த க ோ ண ர ப ்ப டு கி ன் ்ற ன . 
அவவடகயில் ஆசிரியரகளுள் மட்றநது 
கிடக்கும் தி்றன்கடை ்படடட தீடடி, புடம் 
்்போடடு தவளிக்கோடடவும் எமது இடைய 
மோணவர சமூ்தோயம் புத்த்தழுச்சித்ப்றவும் 
எமது ஆசோன் ்்பரோசிரியர சி.தமௌனகுரு 
அவரக ள் இப்பணியில் ்தம் டம 
அரப்பணித்து வருகின்்றோர.

இவரின் இப்பணி ்பலரோல் விமரசனத்திறகு 
உள்ைோகி இருந்தோலும் உண்டம 
என்்ற ஒன்று உண்டு . அது்வ இவ 

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



nts;sp> khu;r; 29, 2019
 ,jo; - 57 13

gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid 

tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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(வவுணதீவு  நிரு்பர ) 
யோழ். இநதுக்கல்லூரி ்படழய மோணவரகள் சஙக சிடனி கிடையுடன் மறட்றய  
கிடைகளும் இடணநது மடடக்கைபபு ்மறகு கல்வி வலயத்திறகு த்பருநத்தோடக 
விடையோடடு உ்பகரணஙகடை வழஙகி டவத்துள்ைனர.

மடடக்கைபபு ் மறகு கல்வி வலயத்திலுள்ை த்தரிவுதசய்யப்படட 31 ்போடசோடலகளுக்கு 
இந்த விடையோடடு உ்பகரணஙகள் கடந்த தசவவோய்கிழடம 
(26ஆம் திகதி பிற்பகல் ) ்பகிரந்தளிக்கப்படடன.

மடடக்கைபபு ்மறகு கல்வி வலய உடறகல்வி துட்றயின் உ்தவிப ்பணிப்போைர எஸ்.
சநதிரகுமோர ்தடலடமயில் நடடத்பற்ற இந்த  நிகழ்வில், யோழ். இநதுக்கல்லூரி ்படழய 
மோணவரகள் சஙக சிடனி கிடையின் ்தடலவர சுபபிரமணியம் சு்ப்தோசன், உ்தவிக் 
கல்விப ்பணிப்போைரகள், ்கோடடக் கல்விப ்பணிப்போைரகள், ்போடசோடல அதி்பரகள்,  
உடறகல்வி ஆ்லோசகர, ஆசிரியரகள் மோணவரகள்  என ்பலரும் கலநதுதகோண்டனர.

இ்தன்்்போது வசதி குட்றந்த 31 ்போடசோடலகளுக்கு சுமோர 16 இலடசம் த்பறுமதிமிக்க 
்போடசோடல விடையோடடு உ்பகரணஙகள் வழஙகிடவக்கப்படடன. 

அ ர ங க ம்  த ச ய் தி  ஊ ட க ம் 
கிழக்கிலஙடகயின் முக்கியமோன 
விடயஙகடைக் கவனத்திற தகோண்டு 
்தனது தசய்திகடை வடிவடமத்து 
வ ரு கி ன் ்ற து .  இ ந ்த  வ ட க யி ல் 
விடையோடடுத் துட்றயில் வி்சடமோக 
கிழக்கிலஙடகயின் கோல்்பந்தோடட 
வரலோறறில் ஆரம்்பமோக இயஙகியுள்ை 
மடடுநகரின் கோல்்பந்தோடடத்துட்ற குறித்து 
அதிக முக்கியத்துவம் தகோடுத்து, ்தனது 
விடையோடடுத்துட்ற சோரந்த ்பக்கத்ட்த 
தவளியிடடு வருகின்்றது. இவவடகயில் 
மடடுநகரின் கோல்்பந்தோடடத்திறகு வைம் 
்சரத்்த வீரரகள் குறித்து இப்பத்தியில் 
எழு்தப்படடு வருகின்்றது.

இநநிடலயில் அரஙகத்தின் இந்த 
விடையோடடுப ்பக்கத்ட்தப ்போரத்து 
த்பருடமப்படட மடடுநகரின் மூத்்த 
கோல்்பந்தோடட வீரரும் ்தற்்போது 
டவத்தியரோகவும் கடடமயோறறிக் 
தகோண்டிருக்கின்்ற பி்்றமோ எனச் 
சுருக்கமோக அடழக்கப்படும் திரு 
பி்்றம்தோசன் அவரகள் கடந்த இரு 
வோரஙகளுக்கு முன்னர “அரஙகம்” 
அலுவலகத்திறகு வருடக ்தநது 
அரஙகத்தின் விடையோடடுப ்பக்கம் 
குறித்்த ்தனது ்போரோடடுக்கடைத் 
த்தரிவித்்ததுடன் அரஙகம் தசய்தி 
ஊடகத்தின் ்பணிப்போைர திரு பூ.சீவகன் 
அவரகளுடன் உடரயோடி மடடக்கைபபு 
கோல்்பந்தோடடச் சஙகத்தின் ஆரம்்ப கோல 
வரலோறட்ற அறியத்்தரும் ஆ்தோரஙகள் 
்பலவறட்றயும் வழஙகினோர.

அச்சந்தரப்பத்தில் இப்பத்திடய எழுதி 
வரும் என்டன அரஙகத்தின் ஆசிரியர 
அடழத்திருந்தோர. திரு பி்்றமோ அவரகள் 
1950 – 1975 வடரயோன ஆரம்்பகோல 
கோல்்பந்தோடடச் சஙக ஆவணஙகள் 
்பலவறட்ற தகோண்டு வநதிருந்தோர. 
்பல்் வறு இயறடக, தசயறடக 
அனரத்்தஙகள் ஏற்படட ்்போதும் 
இவவோவணஙகடைத்்தோன் ்போதுகோத்து 
வந்த்தோகவும் கூறினோர.

அப்்போது திரு பூ.சீவகன் அவரகள் அந்த 
ஆவணஙகள் அடனத்தும் ்தஙகளிட்ம 
இருக்கடடும் நோஙகள் பிரதி எடுத்துக் 
தகோள்கின்்்றோம் எனக்கூறி அவறட்ற 

இலத்திரனியல் பிரதி எடுத்துக் தகோண்டோர.

இந்த ஆவணஙகடை அடிப்படடயோகக் 
தகோண்டு மடடுநகரின் கோல்்பந்தோடட 
வரலோறறின் முக்கியமோன ்பக்கஙகள் 
இப்பகுதியில் இனிவரும் வோரஙகளில் 
்பதிவோகவுள்ைன.

திரு.பி்்றமோ அவரகள் மடடுநகரின் 

கிழக்கு மோகோண கடடடைத்்தை்பதி சவோல் 
கிண்ண கோல்்பநது இறுதிப ்்போடடி வரும் 
ஞோயிறறுக்கிழடம பிற்பகல் மடடக்கைபபு 
தவ்பர டம்தோனத்தில் நடடத்ப்றவுள்ைது.

கடந்த 10.03.2019 திகதி மடடக்கைபபு,  
கோத்்தோன்குடி, அம்்போட்ற, கல்குடோ, 
ஓடடமோவடி, கிண்ணியோ, திரு்கோணமடல,  
அக்கடரப்பறறு ஆகிய உட்த்பந்தோடட 
ச ங க ங க ட ை  உ ள் ை ட க் கி ய ்த ோ க  
ஆரம்பிக்கப்படட கிழக்கு மோகோண 
கடடடைத் ்தை்பதி ச்போல் கிண்ண 
உட்த்பந்தோடட சுறறுப ்்போடடியின் 

மடடக்கைபபு ஏ்றோவூர இைந்தோரடக 
கோல்்பநது விடையோடடுக் கழகம் 
டிவிசன் 1 க்கு ்தரமுயரத்்தப்படடுள்ைது. 
இதுவடர கோலம் டிவிசன் 2 பிரிவில் 
விடையோடி வந்த இந்த அணியினர 
இப்்போது டிவிசன் 1க்கு இலஙடக 
உட்த்பந்தோடடச் சம்்மைனத்தினோல் 
்தரமுயரத்்தப்படடுள்ைனர.

 இவரகடை மடடக்கைபபு மோவடட 
உட்த்பந்தோடடச் சம்்மைனமும், எமது 

புளியநதீவில் பி்றநது வைரநது 1975 
களின் பின்னர திருமண ்பந்தமூடோக 
மடடக்கைபபின் ்பழந்தமிழ் ஊரோன 
மண்டூரில் வோழ்வ்தறகோகச் தசன்்றவர.

இவர ஒரு சி்றந்த கோல்்பந்தோடட வீரனோக 
1960,70 களில் தெோலித்துள்ைோர. மடடுநகர 
்போடுமீன் கழகத்திறகோக ஆடிய இவர 
கோல்்பந்தோடடச் சஙகத்தின் நிருவோக 
நடவடிக்டககளிலும் ்பல வருடஙகள் 
்பணியோறறியுள்ைோர.

குறிப்போக 1970 களில் மடடக்கைபபு 
மோவடட கோல்்பந்தோடடச் சஙகத்தின் 
த்போருைோைரோகக் கடடமயோறறியுள்ைோர. 
இவர த்போருைோைரோக தசயற்படட 
கோலத்தில் கோல்்பந்தோடடச் சஙகத்தின் 

வ ர ல ோ ற ட ்ற ப  ்ப தி வு  த ச ய் யு ம் 
்நோக்குடன் ்பல சி்றபபு மலரகடையும் 
தவளியிடடுள்ைோர. அக்கோலத்தின் 
கோல்்பந்தோடட வரலோறட்ற கோடடும் கறுபபு 
தவள்டை புடகப்படஙகள் ்பலவறட்றயும் 
்போதுகோத்து டவத்துள்ைோர.

அச்சுப ்பதிபபு, பிரசுரத் ்தயோரிபபு என்்பன 
சோ்தோரணமோக ்மறதகோள்ை முடியோ்த 
அக்கோலத்தில் கோல்்பந்தோடடச் சஙகத்தின் 
கடந்தகோல வரலோறறிடனயும், அக்கோல 
நடவடிக்டககடையும் ஆவணப்படுத்தும் 
்நோக்குடன் இவர ்மறதகோண்ட 
முயறசிகள் எம்டம வியக்க டவத்்தன.

அத்்்தோடு இந்த ஆவணஙகடைத் 
்தன்னுடன் கூட எடுத்துச் தசன்று 

்போதுகோத்து டவத்திருந்த 
்தன்டமயிடன எண்ணும் 
்்போது அவர மடடுநகரின் 
கோல்்பந்தோடடத்ட்த அ்தன் 
வரலோறட்ற எவவைவு 
்நசித்து வோழ்கின்்றோர 
எ ன் ்ப ட ்த  உ ண ர 
முடிகின்்றது.

ம ட டு ந க ரி ன்  மூ த் ்த 
க ோ ல் ்ப ந ்த ோ ட ட 
வீரனும் கோல்்பந்தோடட 
நிருவோகியுமோன திரு. 
பி்்றமோ அவரகளுக்கு 
நன்றி கூறி, மடடுநகரின் 
கோல்்பந்தோடடம் குறித்து 

எழுதி வரும் அரஙகத்ட்தத் ்்தடி வந்த 
அவரின் ்பக்குவத்ட்தயும் ஆக்கபூரவமோன 
மனப்போஙடகயும் வோழ்த்தி, அவர 
வழஙகியுள்ை ஆவணஙகள் ்தரும் 
மடடுநகரின் கோல்்பந்தோடடம் குறித்்த 
்பல ்தகவல்களுடன் அடுத்்த வோரம் 
சநதிப்்போம்.

J.nfsuP];tud;

மடடுநகர தவ்பர அரஙகம்

மு்தலோவது அடரயிறுதிப்்போடடி கோடல 
8.30 மணிக்கு ஏ்றோவூர அகமட ்பரீட  
டம்தோனத்தில் அம்்போட்ற உட்த்பந்தோடட 
அணிக்கும் கல்குடோ உட்த்பந்தோடட 
அணிக்கும் இடடயில் நடந்தது.

த ்த ோ ட ர ந து  இ ர ண் ட ோ வ து 
அடரயிறுதிப்்போடடி அன்ட்றய தினம் 
மோடல 3:30 மணிக்கு அ்்த டம்தோனத்தில் 
மடடக்கைபபு  உட்த்பந்தோடட அணிக்கும் 
கிண்ணியோ உட்த்பந்தோடட அணிக்கும் 
இடடயில் நடந்தது.

அ்்த்வடை இந்த சுறறுப்்போடடியின் 
இறுதிப ்்போடடி எதிரவரும் 31.03.2019ம் 
திகதி மடடக்கைபபு தவ்பர டம்தோனத்தில் 
அம்்போட்ற உட்த்பந்தோடட அணிக்கும் 
மடடக்கைபபு உட்த்பந்தோடட அணிக்கும் 
இடடயில் நடடத்ப்றவுள்ைது.

அரஙகம் நிறுவனமும் வோழ்த்துகின்்றனர.
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- kl;Lefu; Atd; -

02 njhlh;r;rp...

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

Fzk; rtupuh[h
49. mkpNdhtkpyq;fspy; ,Ue;J xU Gujk; njhFf;fg;gLk; Kiwia tpgupf;f.

 • Gujj;njhFg;gpd;  Kjy;  gbepiyahf  ,uz;L mkpNdhtkpyq;fs; 

   xd;Wlndhd;W Nru;f;ifailfpd;wd.

 • ,jd;NghJ xU mkpNdhtkpyj;jpd; mkpNdhf; $l;lj;Jf;Fk;> kw;iwa 

   mkpNdhtkpyj;jpd; fhnghl;rpy; $l;lj;Jf;Fk; ,ilNa jhf;fk; xd;W 

         eilngWfpwJ.

 • ,j;jhf;fj;jpy; ePu;  %yf;$nwhd;W  mfw;wg;gLfpwJ. ,j;jhf;fk;  

         ePufw;ww;nwhFg;G (Dehydration Synthesis) vdg;gLk;.

 • ,jd; ngWNgwhf xU  mkpNdhtkpyj;jpd;  mikNdh $l;l Nf;Fk;>  
   mLj;j mkpNdhtkpyj;jpd; fhnghl;rpy; $l;l Cf;Fk; ,ilNa ngg;iul;L  
         gpizg;G vdg;gLk; gq;fPl;L tYg;gpizg;nghd;W Njhd;WfpwJ.

 • ,j;jhf;fj;jpd; tpisthf xU ,Ungg;iul; (Dipeptide) cz;lhfpwJ.

 • njhlu;e;J  eilngWk;   ePufw;ww;nwhFg;Gj;  jhf;fq;fspy;  NkYk;  gy 

   mkpNdh tkpyq;fs; ngg;iul;Lg; gpizg;Gf;fshy; ,izf;fg;gl;Lfpd;wd.

 • ,jd; ngWNgwhf gy mkpNdhtkpyq;fisj; njhluhff; nfhz;l   

   gy;ngg;iul;L (polypeptide) rq;fpyp xd;W Njhw;Wtpf;fg;gLfpwJ.
 • njhFf;fg;gl;l Gujj;jpdJ  mkpNdhtkpyq;fspd;  ePs; Nfhl;Lf;Fupa  

  njhlu; mg;Gujj;jpd; Kjyhd fl;likg;G vdg;gLk;. 

 • xU Gujk; mkpNdhtkpyq;fshy; Mf;fg;gl;l xd;W my;yJ gy 

         gy;ngg;ijl;Lr; rq;fpypfshy; Mf;fg;gl;bUf;Fk;.

,e;j thuk;> tpdhj;jhs; I (jkpo; I),y; %d;whtJ tpdhthf tUk; jpUf;Fws; 
gw;wpa tpdhit Nehf;FNthk;. ,J> khjpuptpdh vd;gijf; ftdj;jpw;nfhs;f.

3. ngupahiuj; Jizf;Nfhly; vd;Dk; mjpfhuj;jpy; jpUts;Stu; 
  $wpAs;stw;iw mbg;gilahff; nfhz;L> gpd;tUtdtw;iwj; 
  njspTgLj;Jf.

  (m) ngupahuJ ,yf;fzKk; mtiuj; Jizahff; nfhs;sYk;
  (M) ngupahiuj; Jizf;nfhs;tjd; rpwg;G
  (,) ngupahiuj; Jizf;nfhs;shjtplj;J Vw;gLk; Fw;wk;

 • gapw;rpf;fhf NkYnkhU tpdh jug;gl;Ls;sJ.

3. typawpjy;  vd;Dk; mjpfhuj;jpy; jpUts;Stu; $wpAs;stw;iw 
  mbg;gilahff; nfhz;L> gpd;tUtdtw;iwj; njspTgLj;Jf.

  (m) typapd; gFjpAk; mt;typNkw; nry;thu; va;Jk; gaDk;
  (M) jd; typawpahj ,lj;J Vw;gLk; Fw;wk;
  (,) khw;whd; typAk; mtdJ JiztypAk; mwpahj ,lj;J Vw;gLk;   
     ,Of;F
  (<) tpid typawpahj ,lj;J Vw;gLk; ,Of;F
  (c) nghUs; typawpjy; rpwg;G  

mWgnjd;why; Xa;th?

thrpj;Jg;ghu;!

- jpU. rptypq;fk; -

      murhq;fg; gjtpapNy mWgJ tajhdhy;
   mg;gbNa igy;%b mDg;gpLthu; tPl;Lf;F
 muq;fj;jpy; Mbafhy; mLg;gbf;Fs; MLnkd;W
   vg;gbr; nrg;gplyhk; vijnaz;zp tho;e;jplyhk;
 xUnghOjh ,UnghOjh gyE}W nghONjhb 
   Xu;kkha;r; nra;jNtiy xt;nthd;wha; kwe;jpLkh
 fUNthL Nru;e;jey;y capu;Nghy Ntiynad;W
   fz;zhfg; ghu;j;jhYk; filrpapNy ntWq;$lh?

 fhiyapNy fe;NjhUf;Ff; fspg;GlNd jhd;nrd;W
   flikiar; nra;aKjy; Cu;g;Gjpdk; jhd;mwpe;J
 khiytiu ntspAyfj; njhlu;Gfisj; jhd;kwe;J
   kfpo;Tld; flikfis kiyg;ghfj; jhd;nra;J
 Ntiynra;j fisg;NghL tPNlfp ,isg;ghwp
   tUlKjy; nra;Ntiy mWgjpNy vy;iynad;why;
 ghiytdk; Nghykdk; MfhNjh jpdk;jpdk;?
   ghupdpNy ahUzu;thu; vd;Nghd;Nwhu; ey;ykdk;

 Mba fhnyd;Wk; ghba tha;,d;Wk;
   ,ilapNy epd;whNy epk;kjpNah jhd;NghFk;
 Njba NtiyapNy jpdkfpo;r;rp nfhz;lhYk;
   jg;ghky; mWgjpNy mfj;Jf;Nf NghftUk;
 %ba thNahLk; %lhj epidNthLk;
   Kfl;ilNa ghu;j;Jepjk; gofj;jhd; Ntz;btUk;
 thba neQ;rKld; goq;fzf;Fj; jhd;ghu;j;J
   thrypNy jhd;fple;J tUtNj ,t;Ntha;th?

- A+dh

thrpj;jhy; tho;f;if ,dpf;Fk;

   tho;tij kdkJ Vw;Fk; 

Nahrpj;jhy; thrpf;fr; nrhy;Yk;

   nastdj;jpy; thrpf;fhJ kfNd

fhrpf;fha; miyAk; kdj;ij

   ftdkha;g; ghJ fhf;Fk;

thrpg;gha; jpdKk; ed;W

   tho;tha; Nrhk;gy; nfhd;W..
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்்ததிகடைக் குறித்்தட்தத் ்தவிர எதுவும் 
தசய்யமுடியோமல் ்்போய்விடடது.

இப்்போது ்தமிழரகளின் புதுக்க்தோ 
ந ோ ய க ன ோ க  மு ன் ன ோ ள்  உ ய ர 
நீதிமன்்ற நீதியரசரும் வடமோகோண 
மு்தலடமச்சருமோன சி.வி.விக்்னஸ்வரன் 
உருவோக்கப்படுகின்்றோர. ்தமிழரகளின் 
துயர நிட்றந்த கோலஙகளிதலல்லோம் 
அரசின் சடடத்ட்த ்தமிழ்மக்களுக்கு 
அமுல்்படுத்தி அ்தனூடோகப கிடடத்்த 
சுகஙகடைதயல்லோம் அனு்பவித்து, 
அதிலிருந து ஓய்வு த்பற்றபின் 
்தமிழர நலனில் அக்ட்ற வந்தது்தோன் 
ஆச்சரியம். வடக்கு மோகோணசட்பயிடனப 
்பயன்்படுத்தி த்ப்றக்கூடியட்தயும் 
த்ப்றோது '்தமிழர ்்பரடவ' என்்பட்த 
அரசியலற்ற மக்களுக்கோன அடமப்போக 
த ்த ோ ட ங கி ய வ ர,  இ ன் று  '்த மி ழ் 
மக்கள் கூடடணி' என்்ற கடசியுடன் 
உலோவருகின்்றோர. ்தமிழ் மக்களும் 
அவரகளுடடய உள்ளூர பிரதிநிதிகளும் 
தீ்பம் கோடடி ஆரோத்தி எடுக்கத் த்தோடஙகி 
விடடனர.

கடடசியோக தசன்்றவோரம் மடடக்கைபபில் 
கிழக்குத் ்தமிழர ஒன்றியத்தினர சி.வி. 
விக்்னஸ்வரடனச் சநதித்துள்ைனர.

கிழக்குத் ்தமிழர ஒன்றியம் அரசியல் 
அடமபபு அல்ல; மக்கள் அடமபபு. 
அடனத்து அரசியல் கடசிகடையும் 
கிழக்கு வோழ் ்தமிழரகளு க் கோக 
ஒன்றிடணப்பதும் கிழக்கிறகோன அரசியல் 
்தடலடமத்துவத்திடன உருவோக்குவது்ம 
கிழக்குத் ்தமிழர ஒன்றியத்தின் ்பணி.  
இன்று அந்தப ்பணிக்கோக உடழத்்தவரகள் 
்பலர ஓரஙகடடபப்படடுள்ைோரகள் என்று 
தசய்திகள் வருகின்்றன. இந்த நிடலயில் 
சி.வி.விக்்னஸ்வரனுடனோன சநதிபபு 
நடநதுள்ைது.

இ ் ்த் வ ட ை  கி ழ க் கு த்  ்த மி ழ ர 
ஒன்றியத்தின் கோடரதீவுக் கிடைக் 
கூடடம் கோடரதீவு சண்முகோ மகோ 
வித்தியோலயத்தில் நடடத்பற்ற ்்போது 
கிழக்குத் ்தமிழர ஒன்றிய துடணத் 
்தடலவரும் அம்்போட்ற மோடடத் 
்தடலவருமோன ்்த .சரவோனந்தன் 
பின்வருமோறு உடரயோறறியிருந்தோர. 
'ெனநோயக வழிவந்த ்தமிழ்க் கடசிகளில் 
வடக்குத் ்தடலடமகள் ஆக்கிரமிபபுச் 

தசய்்தன. கிழக்கில் ்தடலடமகள் 
்்தோன்றுவ்தறகு இடமளிக்கவில்டல. 
ஆயு்தப ்்போரோடட வரலோறறிலும் ஆயு்தக் 
குழுக்களின் ்தடலவரகளும் வடக்குத் 
்தடலடமகைோக்வ இருந்தனர. வடக்குத் 
்தடலடமகள் கிழக்கு மக்கடையிடடு, 
அவரகைது அபிலோடசகள், ்்தடவகள், 
பிரச்சிடனகடையிடடு தகோஞசமும் 
அ க் க ட ்ற  த ச லு த் ்த வி ல் ட ல . 
மோ்றோக அவரகைது சுக்்போகத்திலும் 
சுயநலனிலும் கண்ணும் கருத்துமோக 
இருந்தோரகள்.' (வீர்கசரி.22.03.2019) என 
வடக்குத் ்தடலடமகடை கோரசோரமோக 
விமரசித்திருந்தோர.

ஆக்வ சி.வி. விக்்னஸ்வரனுடனோன 
இந்தச் சநதிபட்பயும் கிழக்கு ்தமிழர 
ஒன்றியம் அ்தன் துடணத்்தடலவரின் 
கருத்தின் அடிப்படடயில் டகயோை 
மு ய ல  ் வ ண் டு ம் .  வ ட க் கு த் 
்தடலடம தகோண்ட கடசி ஒன்றிடம் 
வழடம்்போல ்தஞசமடடவ்தோக அடவ 
அடமநதுவிடக்கூடோது.

தசோந்தக் கோலில் நிற்்போம் எனக் 
கூறும் கிழக்குத் ்தமிழர ஒன்றியம் சி.வி.
விக்்னஸ்வரனின் க்தோநோயகத் ்தனத்்தோல் 
தவறறிதகோள்ைப்படடுவிடக் கூடோது.

இதில் எந்தக் க்தோநோயகரகைோனோலும் 
சரி க்தோநோயக ்வடம் தகோள்ை 
ஆடசப்படடு அடலநதுதிரி்பவரகளும் 
சரி ்தமிழ் மக்கடையும் அவரகளுடடய 
பிரச்சிடனகடையும் ்்தடவகடையும் 
அ வ ர க ளு க் கூ ட ோ க ,  அ வ ர க ளி ன் 
்பஙகு்பற்றலுடன் எதிரதகோள்ைத் 
்த வ றி யி ரு க் கி ்ற ோ ர க ள்  எ ன் ்ப ் ்த 
உண்டமயோகும்.

்தமிழ் மக்கள் எப்்போது இந்தக் க்தோநோயக 
அரசியடல தூக்கி எறிநது விடடு 
மக்கடை நம்பி மக்கள் அரசியடலக் 
கடடி எழுபபி ்தஙகள் ்கோரிக்டககடை 
டகயிதலடுக்கி்றோரக்ைோ அன்று்தோன் 
்த மி ழ்  ம க் க ள்  ்த ங க ளு ட ட ய 
்கோரிக்டககளில் தவறறி த்ப்ற 
முடியும் என்்பட்த உலக வரலோறுகள் 
எமக்கு கோடடுகின்்றன.  இது கிழக்கு 
்தமிழ் மக்களுக்கும் த்போருநதும். 
அவரகளுக்கோக தசயற்படுவ்தோகக் கூறும் 
அடமபபுக்களுக்கும் த்போருநதும்.

இரவு 10  மணி வடர கண்கோடசிதயோன்று 
நடடத்ப்றவுள்ைது  
மோவடட அரச அதி்பர எம்.உ்தயகுமோர 
்த ட ல ட ம யி ல்  ந ட ட த ்ப று ம் 
இக்கண்கோடசியில் 14   பிர்்தச 
பிரிவுகளிலும் உள்ை சிறிய  மறறும் 
ந டு த் ்த ர  உ ற ்ப த் தி ய ோ ை ர க ளி ன் 
்தயோரிபபு டகவிடன த்போருடகள் , 
உணவு உற்பத்திகள் , ்படன்யோடல, 
டகத்்தறி உற்பத்தி த்போருடகள் , 
மட்போண்ட உற்பத்திகள் , சிற்பஙகள் 
மறறும் ்போ்தணிகள் என ்பல்்வறு 
உ ற ்ப த் தி ப த ்ப ோ ரு ட க ள்  இ ங கு 
கோடசிப்படுத்்தப்பட உள்ை்தோக மோவடட 
்மலதிக அரசோஙக அதி்பர சு்தரஷினி 
ஸ்ரீகோநத் த்தரிவித்்தோர

மோவடடத்தில் கோணப்படுகின்்ற சிறிய 
மறறும் நடுத்்தர முயறசியோைரகடை 
ஊக்குவிற்ப்தறகும் அவரகளின் உற்பத்தி 
த்போருடகடை விைம்்பரப்படுத்துவ்தறகும் 
எ ம து  ம ோ வ ட ட த் தி ன்  வ றி ய 
ம க் க ளி ன்  த ்ப ோ ரு ை ோ ்த ோ ர த் ட ்த 
் ம ம் ்ப டு த் து வ ்த ற க ோ க வு ம் 
அவரகளுக்கோன ஒரு சநட்தவோய்பபிடன 
ஏற்படுத்திக்தகோடுக்கவும் இநநிகழ்வு 
நடோத்்தப்படுகின்்றது 

இந்தக் கண்கோடசியினூடோக மோவடடத்தின் 
சிறிய நடுத்்தர முயறசியோைரகளின் 
வோழ்க்டக ்தரத்திடன ்மம்்படுத்்தவும் 
வறிய குடும்்பஙகளின் த்போருைோ்தோரத்ட்த 
விருத்திதசய்யவும் ்தன்னிட்றவோன 
சமூக கடடடமபட்ப உருவோக்கவும் 
முயறசிப்ப்தோக ்மலதிக அரசோஙக அதி்பர 
சு்தரஷினி ஸ்ரீகோநத் ்மலும் த்தரிவித்்தோர

த்ப்றப்படட  வோக்கு மூலஙகளில் 
இருநது தகோடல தசய்யப்படடடம 
உறுதி தசய்யப்படடுள்ை்தோகவும் குற்றப 
புலனோய்வுப பிரிவு கூறியுள்ைது. இந்த 
விசோரடண அறிக்டக இலஙடகக் 
குற்றப புலனோய்வுப பிரிவின் சமூக 
தகோள்டை த்தோடர்போன விசோரடணப 
த்போறுப்பதிகோரி த்போலிஸ் ்பரி்சோ்தகர 
நிசோந்த சில்வோவினோல் நீதிமன்்றத்தினோல் 
சமரபபிக்கப்படடுள்ைது. 

அரஙகச் தசயற்போடடின் மு்தற்படியும் 
இனிவரப்்போகும் அ்தன் ்பணிகளும் 
ஆகும்.

இன்று 40 வயட்தத் ்தோண்டிய ்பலரும் 25 
வயதிறகு ் மற்படட சிலரும் இப்பணிக்கோக 
்தம்டம அரப்பணித்துள்ைனர.

 எமது அரஙகச் தசயற்போடடின் த்பறுமதி 
உணரநது இனிவரும் கோலஙகளில் 
்பலர இடணநது தகோள்வர என நோம்  
நம்புகின்்்றோம். இப்பணி கிழக்கின் 
்போரம்்பரியப ்பண்்போடுகடை எமது இடைய 
சந்ததிக்கு ஒப்படடக்கும் ்பணிடய 
இனிவரும் கோலஙகளில் தசய்யும் 
என்்பதில் எவவி்த ஐயமும் இல்டல.

எ ம து  சு ் ்த ச  ்ப ட ட ப பு க் க ளு ம் 
எத்்தடன்யோ தமௌனகுருக்களும், 
ச ண் மு க லி ங க ங க ளு ம்  , ்த ோ ர சி 
சியஸ்சுகளும், வித்தியோனந்தன்களும், 
கண்பதிபபிள்டைகளும்,  இ்தனூடோக 
உருவோக ்வண்டும் என்்பது எமது அவோ.

இக்கழகத்ட்த ஆரம்பித்துடவத்்த ்பலருள் 
நோனும் ஒரு ஆசிரிடயயோக இருக்கி்்றன்  
என்்பதிலும் எமது குருவின் ்படடபபில் 
பிர்தோன ்போத்திரத்ட்த ஏறறு நடிக்கி்்றன்( 
ம யி லி )  என் ்ப தி லு ம்  த ்ப ரு ட ம 
தகோள்கின்்்றன்.

எமது இப்பணிக்கு ்தமது முதுவயதிலும் 
எமக்கோக அரும்்போடு்படும் ஆசோடன 
நிடனத்துப த்பருடம தகோள்கின்்்றோம்.

 அவர கடலக்கோக எமது கிழக்கிலஙடகக்கு 
கிடடத்்த முத்து என்்பதில் நோம் மடடற்ற 
மகிழ்ச்சி தகோள்கி்்றோம்.

 அரஙகிறகு ஒருஅபதுல்கலோமோக என்றும் 
எம் மனதில் அவர கோலஙகோலமோக 
வோழ்நதுதகோண்்ட இருக்கவும் அவரின் 
்பணி த்தோடரநதுதகோண்்ட இருக்கவும் 
இட்றவன் எமக்குத் துடண புரிய 
்வண்;டும்.

இ ன்று  ் ம ட ட் ய ற ்ற ப ்ப டுகி ன்்ற' 
புதியத்தோரு வீடு' நோடகத்திறகு பிர்தம 
அதிதி, தகௌரவ அதிதி, அடழபபு 
அதிதிகளுக்கும் வி்சடமோக இலஙடகப 
்பரீடடசத் திடணக்கைத்தின் ்பரீடடச 
ஆடணயோைருக்கும், உ்தவிப ்பரீடடச 
ஆடணயோைருக்கும் எமது ஆசோனுக்கும் 
எமக்கு சகல வழிகளிலும் உ்தவி புரிந்த 
அதி்பரகள், ஆசிரிய மோணவரகளுக்கும் 
நன்றி கூ்றக் கடடமப்படடுள்்ைோம்.
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