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(காரைதீவு  நிருபர் சகா)
புத்ாண்டுடன் இலஙரகயிலுள்ள சுமார் 
4500 – 5000 வரையிலான  சசரவககால 
ஆசிரிய ஆசலாசகர்களுககும் “புதிய 
சசரவ” ஒன்று  உருவாககபபடும் என்று 
கல்வி அரமசசர் அகிலவிைாஜ் காரியவசம் 
உறுதியளிததுள்ளார்.

க ல்வி அரமசசர்  அகிலவிைாஜ் 
காரியவசததுடன் பு்னன்று இலஙரக 
ஆசிரியர் ஆசலாசகர் த்ாழிறசஙகப 
பிைதிநிதிகள பாைாளுமன்்றத தில் 
சமறதகாண்ட சந்திபபில் இந்் உறுதி 
தமாழி வழஙகபபட்டுள்ளது.

மரலநாட்டு புதிய கிைாமஙகள,  ச்ாட்ட 
உட்கட்டரமபபு மறறும் சமு்ாய 
அ பி வி ரு த தி  அ ர ம ச ச ர்  ப ழ னி 
திகாம்பைததின் ஏறபாட்டில் நுவசைலியா 
மாவட்டப பாைாளுமன்்ற உறுபபினர் 
மயில்வாகனம் திலகைாஜ் சகி்ம் சமறபடி 

( நி. அமிர்்சன் )

ைணில் ்ரலரமயிலான ஐககிய 
ச்சியக கட்சி அைசாஙகததின் நடபபு 
நிதியாண்டுககான வைவு தசலவுத 
திட்டததிறகு ஆ்ைவாக வாககளிககாது 
விட்டாலும் எதிைாக வாககளிபபதில்ரல 
என்று ஜனாதிபதி ரமததிரிபால சிறிசசன 
்ரலரமயிலான ஸ்ரீலஙகா சு்ந்திைக 
கட்சி முடிவு தசய்துள்ள்ாக கட்சித 
்கவல்கள கூறுகின்்றன. 

ஆனாலும் ரமததிரிபால  சிறிசசனவுககு 
தநருககமான சில உறுபபினர்கள, 
மகிந்் ைாஜபகச ்ைபபுடன் சசர்ந்து 
வைவு தசலவுத திட்டததிறகு எதிைாக 
வாககளிககவுள்ள்ாகவும் கட்சித 
்கவல்கள த்ரிவிககின்்றன.

வைவு தசலவுத திட்டததிறகு எதிைாக 
வாககளிகக சவண்டுதமன மகிந்் 
ைாஜபகசரவ ரமயபபடுததிய ஸ்ரீலஙகா 
தபாதுஜன தபைமுன கட்சி வலியுறுததி 

ந ா ட் டி ல்  உ ள ்ள  மி ன் த வ ட் டு ப 
பிைசசிரனரய தீர்ககும் வரகயில் 

த்ாழிறசஙகததினர் பாைாளுமன்்றக 
கட்டடததில் அரமசசரைச சந்தித்னர்.

தூதுககுழுவில் இலஙரக ஆசிரியர் 
ஆசலாசகர் த்ாழிறசஙகச தசயலா்ளர் 
ஜி . ச ம ை க ச க ா ன்  ் மி ழ் ப பி ரி வு 
இரைபபா்ளர்  எஸ்.பிைபாகைன்,  
நு வ ச ைலி ய ா  ஹ ற ்ற ன்  ம ாவ ட் ட 
இரைபபா்ளர்கள கலந்துதகாண்டனர்.

இந்்ச சந்திபபின்சபாது தூதுககுழுவினர் 
நியாயமான பல காைைஙகர்ளச 
சுட்டிககாட்டி ் மககான ஆசிரிய ஆசலாசகர் 
சசரவரய அமுல்படுத்சவண்டும் என 
சகட்டனர்.

கல்வியரமசசர் அகிலவிைாஜ் காரியவசம் 
பதிலளிகரகயில்;  ‘ஆசிரிய ஆசலாசகர் 
சசரவககான அரமசசைரவப பததிைம் 
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மூன்று ் னியார் நிறுவனஙகளிடம் இருந்து 
இலஙரக மின்சாைசரப 100 தமகாவட்ஸ் 
மின்சாைதர் வாஙகவுள்ளது.

அகதைகசகா, வி- பவர், அட்லஸ் 
ஓல்ட்டசனட்டிவ்ஸ் ஆகிய நிறுவனஙகள 
இ்றகாக ச்ர்ந்த்டுககபபட்டுள்ளதுடன், 
வரும் நாட்களில் அ்றகான ஒபபந்்ஙகள 
தசய்யபபடவுள்ளன.
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வந்்து. இது த்ாடர்பாக கடந்் வாைம் பல 
சுறறுப சபசசுககளும் இடம்தபற்றன.

ஆனாலும் ஸ்ரீலஙகா சு்ந்திைக கட்சியில் 
முன்னாள ஜனாதிபதி சந்திரிககாவுககு 
ஆ்ைவாகவுள்ள உறுபபினர்கள பலர் 
வைவு தசலவுத திட்டததிறகு எதிைாக 
வாககளிககாமல் சரபயில் நடுநிரல 
வகிபப்ாக தீர்மானிததுள்ளனர்.

அ வ் வ ா று  தீ ர் ம ா ன ம்  எ டு த ் 
உ று ப பி ன ர் க ச ்ள ா டு  ஜ ன ா தி ப தி 
ர ம த தி ரி ப ா ல  சி றி ச ச ன வு ம் 
உரையாடியிருந்்ார். ஆனால் அந்் 
உறுபபினர்கள கருதர் மாற்றவில்ரல 
என்றும் மகிந்் ைாஜபகச ்ைபபுடன் 
இரைந்து தசயறபட முடியாத்னவும் 
உறுதியாகக கூறியுள்ள்ாக கட்சித 
்கவல்கள த்ரிவிககின்்றன.

இ ச ்ச வ ர ்ள, ் மி ழ் த  ச ் சி ய க 
கூட்டரமபபு எதிைாக வாககளிபப்ா 
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கடந்் 11 ஆண்டுகளுககு பி்றகு க.தபா.் 
சா்ாைை பரீட்ரசயில் மட்டகக்ளபபு 
இந்துக கல்லூரியில் சாதிகக முடியாமல் 
இருந்் 9A என்னும் தபறுசபறர்ற இந்் 
முர்ற  யுவைாஜன்_அபிவர்மன் என்னும் 
மாைவன் தபறறு சாதிததுள்ளார்.

இ்னால் இந்து கல்லூரியாலும் சகல 
பாடஙகளிலும் 9A சிததிரய எட்ட முடியும் 
என்பர் அவர் நிரூபிததுள்ளார்.

இ வ ர்  ச க ா ட் ர ட மு ர ன  ம க ா 
விததியாலயமாக இருந்் கல்லூரிரய   
இந்துக கல்லூரியாககிய முன்னாள 
அதிபர் திருவா்ளர் ஐ.  சாைஙகபாணி 
அவர்களின்  சபைனும் ஆவார்.

இ்ன் மூலம் ்ன் குடும்பததிறகும் 
பாடசாரலககும் தபருரம சசர்ததுள்ளார்.

யாழ்பபாைம், சுன்னாகம்  மின் உறபததி 
நிரலயததினால் சுற்றாடலுககு தீஙக 
ஏறபடுவ்னால் மககளின் அடிபபரட 
உரிரம மீ்றபபடுவ்ாக உயர் நீதிமன்்றம் 
தீர்பபளிததுள்ளது. 

பிரியந்் ஜயவர்்ன, பிைசன்ன ஜயவர்்ன 
மறறும் எல்.டீ.பீ த்ஹித்னிய ஆகிய 
உயர் நீதிமன்்ற நீதிபதிகள குழுவினால் 
இந்் தீர்பபு வழஙகபபட்டுள்ளது. 

இ்னால் குறித் மின் உறபததி 
நிர லயத தினால் பாதிக கபபட்ட 
மககளுககு 20 மில்லியன் ரூபா நட்டஈடாக 
வழஙகுமாறு மின் உறபததி நிரலயதர் 
நடததிச தசன்்ற தநா்ர்ன் பவர் கம்பனி (காரைதீவு நிருபர் சகா)

சம்மாந்துர்ற ஸ்ரீ சகாைககர் ்மிழ் மகா 
விததியாலயததில் இம்முர்ற க.தபா். 
சா.்ைபபரீடரசபதபறுசபறு 100வீ் 
சிததிரய தபறறிருபப்ாக அதிபர் எம்.
விஜயகுமாைன் த்ரிவித்ார்.

12மாைவர்கள பரீட்ரசககுதச்ாறறியதில் 
12சபருசம க.தபா.் உயர்்ைததிறகு 
்குதிதபறறிருபப்ாக அவர் கூறுகி்றார்.

சி்றந்்தபறுசபறுக்ளாக த்ய்சவந்திைன் 
்னுஜன் கசைசன் டில்சியா ஆகிசயார் 
4ஏ 3பி 2சி சிததிகர்ளபதபறறுள்ளனர்.
எ ஸ் . ச ப ணு ஜ ா  3 ஏ  3 பி  3 சி 
சிததிகர்ளபதபறறுள்ளார்.
வைலாறறில் பாடரீதியாக கூடு்ல் 
சிததிதபறறிருபபது மறறுதமாரு சா்ரன 
என்கி்றார்.

விஞ்ானபபாடததில் 100வீ் சிததி 
தபறறுள்ளனர். அச்சவர்ள ்மிழ் 
வைலாறு ஆகிய பாடஙகளில் 91வீ் 
சிததியும் கணி்ததில் 83வீ் சிததியும் 
ஆஙகில த தில் 67வீ் சித தியும் 
த ப ்ற ப ப ட் டி ரு க கி ்ற து . ர ச வ த ந றி 
கதச்ாலிகக சமயததிலும் 100வீ் 
சிததிதப்றபபட்டிருககி்றது.

த்ாகுதிபபாடஙகர்ளபதபாறுத்வரை 
அரனததுபபாடஙகளிலும் 100வீ் 
சிததி தப்றபபட்டிருககி்றது. அ்ாவது 
முயறசியாண்ரம நாடகமும் அைஙகியலும் 
வி வ ச ா ய உ ை வு த ் ா ழி னு ட் ப ம் 
்கவல்த்ாடர்பாடல் த்ாழினுட்பம் 
ஆகிய பாடஙகளிசல 100வீ் சிததி 
கிரடககபதபறறுள்ளது.

டிதசம்பர் மா்ம் நடந்் கதபா் 
சா்ாைை்ைத ச்ர்வு தபறுசபறு 
சிறிலஙகா ச்ர்வுத திரைகக்ளததினால் 
தவளியிடபபட்டுள்ள நிரலயில், 
வடககு கிழககு மாகாைஙகளில் 
உள்ள பாடசாரலகள சமாசமான 
தபறுசபறுகர்ளப தபறறுள்ளன.

தவளியிடபபட்ட கதபா் சா்ாைை ்ைத 
ச்ர்வு தபறுசபறுகளின் படி, மு்ல் பதது 
இடஙகர்ளப பிடித் மாைவர்களின் 
விபைஙகளும் அறிவிககபபட்டுள்ளது.

இந்் மு்ல் பதது இடஙகளில் ்மிழ், 
மு ஸ் லி ம்  ம ாைவ ர்க ள  எவ ரு ம் 
இடம்பிடிககவில்ரல. த்ன்பகுதிரயச 
சசர்ந்் சிஙக்ள மாைவர்கச்ள சி்றந்் 
தபறுசபறுகர்ளப தபறறிருககின்்றனர்.

மாவட்ட ரீதியாக தவளியிடபபட்டுள்ள 
தபறுசபறுகளின் அடிபபரடயில், 
ச ை ா ச ரி  த ப று ச ப ற ர ்ற  வி ட 
குர்றந்்்ளவிசலசய வடககு கிழககில் 
உள்ள எட்டு மாவட்டஙகளின் நிரலயும் 
காைபபடுகி்றது.

22,910 மாைவர்கள ச்ர்வில் ச்ாறறிய 
அம்பார்ற மாவட்டததில் இருந்து, 8163 
மாைவர்கச்ள உயர்்ை வகுபபுககுச 
தசல்வ்றகு ்குதி தபறறுள்ளனர்.

மட்டகக்ளபபு மாவட்டததில் இருந்து, 17,126 
மாைவர்கள ச்ர்வில் ச்ாறறிய சபாதும், 
6419 மாைவர்கச்ள உயர்்ை வகுபபுககு 
்குதி தபறறுள்ளனர்.

தி ருச க ாை ம ர ல  ம ாவ ட் ட த தி ல் 
இருந்து 14,291 மாைவர்கள, ச்ர்வில் 
ச்ாறறிய சபாதும், 4724 மாைவர்கச்ள 
உ ய ர் க ல் வி க க ா ன  ் கு தி ர ய ப 
தபறறுள்ளனர்.

1 7,495  மாைவர்கள யாழ்பபாை 
மாவட்டததில் இருந்து ச்ர்வில் 
ச்ாறறியிருந்் சபாதும், 6337 சபசை, 
உயர்வகுபபுககுச தசல்லவுள்ளனர்.

கிளிதநாசசி மாவட்டததில் இருந்து 4404 
மாைவர்கள ச்ர்வில் ச்ாறறியிருந்்னர். 
அவர்களில், 1434 சபர் உயர்கல்விககு ்குதி 
தபறறுள்ளனர்.

மட்டகக்ளபபு காவல்துர்ற ்ரலரம 
பிரிவுககுட்பட்ட பிளர்ளயாைடிபபகுதியில் 
தசாகுசு காரில் சகை்ளா கஞசா 
கடததியவர்கர்ள காவல்துர்றயினர் 
ரகது தசய்துள்ளனர்.

கடந் ் பு் ன்கிழ ரம  மார ல 
ரகது தசய்யபபட்ட இருவரிடம் 
இருந் து தபரும்ளவு கஞ சாவும் 
ரகபபறறியுள்ள்ாக காவல்துர்றயினர் 
த்ரிவிததுள்ளனர்.

ச ப ார ்த ய ா ழி ப பு  வ ா ைத தி ர ன 
முன்னிட்டு இடம்தபற்ற விச சட 

(காரைதீவு நிருபர் சகா)

 க . த ப ா . ் . ச ா / ்  ப ரீ ட் ர ச ப 
தபறுசபறுக ளின்படி காரைதீ வுக 
சகாட்டததில் 9 மாைவர்கள 9 ஏ சிததி 
தபறறுசசா்ரன பரடததுள்ளனர்.

காரைதீவு இ.கி மிசன் தபண்கள 
பாடசாரலயில் 8 மாைவிகளும் காரைதீவு 
சண்முகா மகாவிததியாலயததில் ஒரு 
மாைவனும் 9 ஏ சிததி தபறறுள்ள்ாக 
அதிபர்க்ளான எஸ்.மணிமா்றன்,
ஆர்.ைகுபதி ஆகிசயார் த்ரிவித்னர்.

இ.கி.மி.தபண்கள பாடசாரலயில் 
சகாச்வைாஜா டிவானுஜா, சலாகநா்ன் 
புவிததிைா,  சலாகநா்ன் விதயாஷினி, 
சிவசயாகைாஜா லக்ஷிகா, இ்ளஞதசழியன் 
ரிலக்ஷினி, இைவீந்திைன் திஜஸ்வினி, 
சமகநா்ன் நிலுகசிகா, விஸ்வலிஙகம் 
சடாமிகா ஆகிய எட்டு மாைவிகள 9 ஏ 
சிததிகர்ளபதபறறுள்ளனர்.

இதில் அபபாடசாரல வைலாறறில் 
சா்ரனயாகககரு்பபடுகி்றது. இ்றகு 
முந்னர் 5 மாைவிகள 9 ஏ சிததிதபற்றச் 
வைலாறு ஆகும். எனசவ இம்முர்ற 
உசசககட்டசசா்ரனயாக 8 மாைவிகள 
சிததிதபறறுள்ளர்யிட்டு கல்விசசமுகம் 
பாைாட்டுகர்ள த்ரிவிததுள்ளது.

இச்சவர்ள காரைதீவு சண்முகா 
மகாவிததியாலயததில் மசகந்திைன் 
குசவந்திைன் என்்ற மாைவன் 9 ஏ 
சிததிபதபறறுள்ளார்.

காரைதீ வு விபுலாநந் ் மத திய 
கல்லூரியில் 8ஏ, 1பி என்்ற சிததிரய 
இருமாைவர்கள தபறறுள்ள்ாக அதிபர் 
தி.விதயாைாஜன் த்ரிவித்ார்.

அண்ரமயில் தவளியான க.தபா.்.(சா.்) 
பரீட்ரசயில் இம்முர்றயும் ்மிழ்ப 
பாடததில் மட்/்்ளவாய் விகசநஸ்வைா 
விததியாலயம் 100% சிததிரயப 
த ப ற று ள ்ள து .  அ ச ் ச வ ர ்ள 
பாடசாரல வைலாறறில் கணி் 
பாடததில் 100% சிததிரய இம்முர்ற 
தபறறுச சா்ரன பரடததுள்ளது. 
14 சபர் ச்ாறறி 13 சபர் க.தபா.்(உ.்) 
கறப்றகுத ்குதி தபறறிருபபது 
இன்தனாரு சி்றபபம்சமாகும். அதிபரின் 
அ ர் ப ப ணி ப பு மி க க  வ ழி க ா ட் டல் , 
ஆசிரியர்களின் அயைா் உரழபபு, 
அககர்ற தகாண்சடாரின் விழிபபு மறறும் 
தபறச்றாரின் ஒததுரழபபு மு்லியன 
இந்் தவறறிககுப பின்னணியாக 
இருககின்்றன. 

அடிககடி ஆசிரியர் பற்றாககுர்றரயச 
சந்திககும் இபபாடசாரல இந்் 
தவறறியில் ்னிததுப தபருமி்ம் 
தகாளவதில் ்வறில்ரல கருதது, 
கல்வியுலகில் சமறகி்ளம்பியிருபப்ாக 
அறியககிடககி்றது. இபபடியாகச சா்ரன 
புரியும் இவ்விததியாலயததின் ஒரு பகுதி 

இபபடியிருபபதும் கல்வியுலகம் இன்னும் 
கண்ரை மூடிகதகாண்டிருபபர்க 
காட்டுகி்றது.
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சுறறிவர்ளபபு நடவடிகரகயிசலசய 
இந்் சபார்பதபாருள கடத்ல் 
முறியடிககபபட்டுள்ளது.

இ்ன்சபாது குருைாகல் பகுதிரய சசர்ந்் 
இருவர் ரகதுதசய்யபபட்டுள்ளதுடன் 
அவர்களிடம் இருந்து சுமார் 2 கிசலா 
சகை்ளா கஞசா ரகபபற்றபபட்டுள்ளது. 
அதச ்ாடு கஞ சா  கடத ் லுககு 
பயன்படுத்பபட்ட தசாகுசு காரும் 
ரகபபற்றபபட்டுள்ளது.

ரகது தசய்யபபட்டவர்கர்ள நீதிமன்றில் 
ஆ ஜ ர் ப டு த து ம்  ந ட வ டி க ர க க ள 
மு ன் த ன டு க க ப ப ட் டு  வ ரு வ ் ாக 
த்ரிவித் காவல்துர்றயினர் சமலதிக 
விசாைரைகர்ள சமறதகாண்டு 
வருகின்்றனர்
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எ ங க ள  அ ப ப ா  க ா ல த தி ல் 
இ ரு ந் ச ்  இ ந் ் ப  ப ரீ ட் ர ச 
இருந்து வந்்து. அவரும் இதில் 
சிததியரடந்்்ாக(அபசபாது அவர் 
மட்டும்) தபருரமபபட்டுகதகாண்டர் 
ச க ட் டி ரு க கி ச ்ற ன் .  த ப ரு ர ம 
தகாள்ளககூடிய விடயந்்ான். அவர் 
சிததியரடந்்ர்க சகட்டு அபசபாது 
தபரும் அந்்ஸ்தில் இருந்து கிறிஸ்்வ 
க ல் லூரி ஒ ன்றின் அதிபைான 
அருட்்ந்ர் அபபாவின் வீட்டுககு 
ஸ்கூட்டரில் வந்துவிட்டாைாம் என்று 
தசால்வார்கள.

அது அபசபாது. இபசபாது நிரலரம 
தபரும்ளவு மாற்றமரடந்திருககி்றது. 
இந்்ப பரீட்ரசசய தபரும் சவ்ரன 
என்பது மாதிரி விமர்சனஙகள 
வ ரு ம ்ள வு க கு  நி ர ல ர ம 
மாறியிருககி்றது.

அந்்க காலகட்டஙகளில் இந்்ப 
புலரமப பரிசில் பரீட்ரசரய 
ரவபப்ன் மூலம் தி்றரம உரடய 
மாைவர்கள அரடயா்ளம் காைபபட்டு, 
அவர்களுககு ்ைமான பாடசாரலயில் 
(மகாவிததியாலயம்?) படிகக வசதி 
தசய்து தகாடுககபபடுவது வழககம்.

ஆனால், அண்ரமக காலஙகளில் இந்்ப 
பரீட்ரச குழந்ர்யின் தபறச்றாருககு 
ஒரு அந்்ஸ்துப சபாட்டியாக , 
்னியார் பயிறசிகர்ள(ரியூசன்) 
வ ழ ங கு ப வ ர் க ளு க க ா ன  ஒ ரு 
உரழககும் சா்னமாக, பிளர்ளகர்ளப 
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தபாறுத்வரை தபறச்றாரின் அழுத்ம் 
காைைமாக ஒரு சிததிைவர்யாக, 
அவர்கள சிறுபைாயததில் விர்ளயாட்டுப 
சபான்்ற சவறுவிடயஙகளில் அககர்ற 
தசய்வர்த ்டுககும் ஒரு இரடயூ்றாக 
மாறிவிட்டிருபப்ாக விமர்சனஙகள 
வந்திருககின்்றன.

இ்ன் காைைமாக குழந்ர்கள ்மது 
குழந்ர்ப பிைாயதர் இழககும் 
நிரலககு ்ள்ளபபடுவ்ாகவும், 
அவர்களமீது அ்ளவுககு அதிகமான சுரம 
ஏற்றபபடுவ்ாகவும் குற்றசசாட்டுகள 
உ ண் டு.  அ தி க ா ர ல யி ச ல ச ய 
தபறச்றாைால் ரியூசன் வகுபபுகளுககு 
இந்் 5 ஆம் வகுபபு பிளர்ளகள 
தகாண்டுசபாய் திணிககபபடும் 
நிரலரய இது ஏறபடுததியுள்ளது.

இந்்ப பரீட்ரசயின் தவட்டுபபுளளிகள 
நிர்ையம் குறித் விமர்சனஙகள இருந்் 
சபாதிலும் அந்் தவட்டுபபுளளிககு 
சமசல குழந்ர் தப்றா் சந்்ர்பபததில், 
அ்னது குடும்பத துகச க அது 
ச்ால்வியாகவும், அவர்களுககு அது 
ஒரு அவமானமாகவும் பார்ககபபடும் 
அல்லது உைைபபடும் சம்பவஙகர்ள 
நாசன சநரில் பார்ததிருககிச்றன்.

பரீட்ரசயின் வினாககள கூட, 5ஆம் 
ஆண்டு மாைவர்களின் வயர்யும் 
மீறி, கடுரமயாக இருபப்ாகவும் 
குற்றசசாட்டுகள உண்டு. ஆனால், 
இ்ரனத ்ாண்டியும் இ்னால் 
வசதி குர்றந்் பிளர்ளகளுககு 

சி ல  வ ா ய் ப பு க ள  இ ரு ப ப ர ் 
மறுபப்றகில்ரல. வசதி குர்றந்் 
த ப ற ச ்ற ா ரி ன்  பி ள ர ்ள க ள 
த வ ட் டு ப பு ள ளி க கு  அ தி க ம ா க 
புளளிகர்ள தபறும்சபாது, அவர்களுககு 
கி ர ட க கு ம்  உ ் வி த த ் ா ர க 
அவர்களுககு தபரும்ளவில் உ்வும் 
விடயந்்ான்.

அ்ரனவிட அவைது பாடசாரலயில் 
இருந்து அ்ரனவிட சி்றந்்்ாகக 
கரு்பபடும் ஒரு பாடசாரலயில் 
தசன்று படிபப்றகும் வாய்பபு உள்ளது.
ஆனால், “அருகில் உள்ள பாடசாரல: 
நல்ல பாடசாரல” என்்ற கல்வி 
அரமசசின் திட்டததுககு இது 
முைைாகிவிடுசமா என்்ற கருதர்யும் 
மறுபப்றகில்ரல. ஒரு தூை கிைாமததில் 
இருககும் பிளர்ளககு அஙசகசய நல்ல 
பாடசாரலரய அரமககும் அைசாஙக 
திட்டததுககு முைைாக பிளர்ள நகைப 
பகுதியில் உள்ள பிைபல  பாடசாரலரய 
அணுகுவர் இது ஊககுவிககலாம்.

ஆகசவ இந்் புலரமபபரிசில் பரீட்ரசத 
திட்டததில் சா்கம் - பா்கம் இைண்டும் 

இருககி்றது.

முன்னாள ஜனாதிபதி மஹிந்் 
ைாஜபக ஷவுடன் நாம் அைசியல் ரீதியாக 
முைண்படுகிச்றாமா இல்ரலயா என்பது 
சவறு விடயம் ஆனால், அவர் இந்்ப 
புலரமபபரிசில் திட்டம் குறிதது கூறிய 
விடயம் கருததில் தகாள்ளத்ககது. 
இ்றகு ஏதுவான ஒரு மாறறுததிட்டதர் 
அவர் பரிசீலிககக சகாரியுள்ளார்.

இந்்ப பரீட்ரசரய 5ஆம் வகுபபில் 

ரவககாமல் 7 அல்லது 8 ஆம் 
வகுபபில் ரவககலாமா என்பது 
கு றி த ்  ஆ ச ல ா ச ர ன க ளு ம் 
கல்விததுர்றசார் ஆசலாசகர்க்ளால் 
வழஙகபபட்டுள்ள்ாகவும் த்ரிகி்றது.

உண்ரமயில் தவட்டு ஒன்று துண்டு 
இைண்டு என்று முடிவு எடுககககூடிய 
பிைசசிரன அல்ல இது. குழந்ர்களின் 
கல்வி சம்பந்்பபட்டது. சா்க 
பா்கஙகர்ள நி்ானமாக ஆைாய்ந்து 
எடுககபபட சவண்டியது.

உ ண் ர ம யி ல்  நி ் ா ன ம ா ன 
மாறறுததிட்டம் ச்ரவ.

வயதுகசகற்ற பரீட்ரசயாக, நல்ல 
ப ல ன் க ர ்ள ,  வ ா ய் ப பு க க ர ்ள 
ம ா ை வ ர் க ளு க கு  ் ை க கூ டி ய 
பரீட்ரசயாக, உ்வி ச்ரவபபடும் 
மாைவர்கர்ள சரியாக மட்டிடும் 
பரீட்ரசயாக இ்ரன உறுதி தசய்ய 
சவண்டும்.

தபறச்றாரின் அந்்ஸ்ர், குடும்ப 
தகௌைவதர் இரைத்்ாக இது 

அரமந்துவிடககூடாது, ்னியார் 
ரியூசன் மு்ரலகளின் ரககளில் 
பிளர்ளகள அகபபடாதிருபபர் 
திட்டம் உறுதி தசய்ய சவண்டும்.

முர்றயாக சா்க பா்கம் 
ஆைாயபபட்டு மாைவர்களின் 
எதி ர்க ா ல த து க கு  ப ா் க ம் 
ஏறபட்டுவிடா்படி முடிவுகள 
எடுககபபட சவண்டும்.

பரீட்ரச ச்ரவயா இல்ரலயா 
என்ப்ல்ல இஙகு பிைசசிரன. 
மாைவர்களுககு உ்வும் வரகயில் 
அ்ரன எவ்வாறு மாறறியரமபபது 
என்பது்ான் சிந்்ரனயாக இருகக 
சவண்டும்.

அன்புடன்

சீவகன் பூபாலரட்ணம்
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கடந்் கால வைலாறறில் இருந்தும் 
அ னு ப வ ங க ளி ல்  இ ரு ந் து ம் 
பாடஙகர்ளக கறறுகதகாள்ளா் 
சமூகம் முன்சன்ற முடியாது. சு்ந்திை 
இலஙரகயில் கடந்் எழுபது வருட 
காலமாக ்மிழைசுககட்சி ஊடாகவும் 
பின்னர் ்மிழர் விடு்ரலககூட்டணி 
ஊடாகவும் சமகாலததில் ்மிழைசுக 
கட்சியின் ்ரலரமயிலான ்மிழ்த 
ச்சியக கூட்டரமபபின் ஊடாகவும் 
முன்தனடுககபபடுகின்்ற ்மிழர்்ம் 
அைசியல், கிழககு மாகாைத்மிழர்களின் 
சமூக தபாரு்ளா்ாை அைசியல் இருபரப 
வலுபபடுத்சவா - அவர்கர்ள சமூக 
தபாரு்ளா்ாை ரீதியாகத தூககிவிடசவா 
்வறிவிட்டது.

கடந்்கால மறறும் சமகால ்மிழர் 
அைசியல் ்ரலரமகளிடம் அ்றகான 
அ ர் ப ப ணி ப பு ம்  அ க க ர ்ற யு ம் 
ஆற்றலும் ஆளுரமயும் அைசியல் 
வல்லரமயும் ச வரலத திட்டமும் 
விரனததி்றன் மிகக தசயறபாடுகளும் 
இல்ரலதயன்பச் கிழககுத்மிழர்கள 
அனுபவததில் கண்ட உண்ரமயாகும். 
ச ் ர்் ல் க ளி ல்  ஒ ரு  கு றி ப பி ட் ட 
சின்னததுககு கண்ரை மூடிகதகாண்டு 
வாககளிககும் இயந்திைஙக்ளாகசவ 
மககள இதுவரை வ்ளர்ககபபட்டனர். 
கிழககு மாகாைத்மிழர்கர்ள சமூக 
தபாரு்ளா்ாை ரீதியாக சமம்பாடரடயச 
த ச ய் கி ன் ்ற  எ ந் ் வி ் ம ா ன 
சவரலததிட்டசமா - ் யார்பபடுத்ல்கச்ளா 
-  ்ந் திசைாபாயஙகச ்ளா - க்ள 
சவரலகச்ளா - தசயறபாடுகச்ளா 
இல்லாமல் தவறுமசன பாைாளுமன்்ற 
உரைகளும் பததிரிரக அறிகரககளும் 
ம ா ந ா ட் டு த தீ ர் ம ா ன ங க ளு ம் 
அழகாக அசசடிககபபட்ட ச்ர்்ல் 
விஞ்ாபனஙகளும் மட்டுசம ்மிழர் 
அைசியரல காவி வந்துள்ளன.

இ ் ன்  க ா ை ை ம ா க க  க ட ந் ் 
காலஙகளில் கிழககு மாகாைத 
்மிழர்கள ்மது வாழ்விடஙகர்ளயும் 
-வயறகாணிகர்ளயும்- வைககத 
்லஙகர்ளயும் - தபாரு்ளா்ாைக 
கட்டரமபபுககர்ளயும் - பண்பாட்டு 
விழுமியஙகர்ளயும் - பல வாழ்வா்ாை 
வசதிக ர ்ளயும் இழந் து,  இன்று 
கிழககு மாகாைத்மிழர் இருபசப 
சகளவிககுறியாக ஆககபபட்டிருககின்்றது. 
இ ் ற கு க  க ா ை ை ம்  இ து வ ர ை 
பின்பற்றபபட்டுவந்் “ஏட்டுச சுரைககாய்” 
அைசியலாகும். இ்ரன மாற்றா் 
வரை கிழககுத ்மிழர்களுககு மீட்சி 
இல்ரல. அைசியல் அதிகாைம் இல்லாமல் 
எ்ரனயும் சாதிகக முடியாது. தவறுமசன 
சகாரிகரககர்ளயும் சித்ாந்்ஙகர்ளயும் 
சகாஷஙகர்ளயும் முன்ரவபப்ால் 

எ து வு ச ம 
ஆகபசபாவதில்ரல. 
எனசவ இதுவரை 
காலவரையிலான 
அைசியல் பார்ரய 
ம ா ற றி ப  பு தி ய 
்னித துவமான - 

காலததுககும் க்ளநிரலகளுககு ஏற்ற 
அைசியல் வியூகததிரன வகுததுச 
தசயறபட சவண்டியது காலததின் 
ச்ரவயாக உள்ளது. ச்ர்்லுககுத 
ச்ர்்ல் ஒரு குறிபபிட்ட கட்சியிசல 
ஆட்கர்ள மாறறுகின்்ற அைசியரலக 
ரகவிட்டு, அைசியரலசய மாறறுகின்்ற 
ஆட்கள்ான் இன்ர்றய ச்ரவயாக 
இருககின்்றது. கிழககு மாகாைத 
்மிழர்கள சாதி, ம், பிைச்ச, பால், வர்கக 
மறறும் அைசியல் கட்சி சவறுபாடுகளுககு 
அபபால் ்ஙகர்ள ஒன்று திைண்ட 
்னிததுவமான அைசியல் சகதியாக 
தவளிபபடுததும் சபாச் இது சாததியம். 
இ்ன்  தவளிபபாசட ்மிழ் அைசியல் 
கட்சிகர்ள ஒன்றிரைதது கிழககுத 
்மிழர் கூட்டரமபபு என்னும் அைசியல் 
கூட்டரமபரப உருவாககுவ்றகான 
முயறசி ஓைாண்டுககும் அதிகமாக 
முரனபபுப தபறறுள்ளரமயாகும்.

கடந்் காலததில் ஏறபட்ட பரக 
மு ை ண் ப ா டு க ர ்ள த ய ல் ல ா ம் 
கர்ளந்தும் ம்றந்தும் அரனததுத ்மிழ் 
அைசியல்கட்சிகளும் - ச்சியக கட்சிகளில் 
இரைந்து தசயறபடும் அைசியல் 
தசயறபாட்டா்ளர்களும் - தபாதுமககள 
அரமபபுககளும் உட்பட அரனததுக 
கிழககு மாகாைத ்மிழர்களும் இந்்க 
கிழககுத ்மிழர் கூட்டரமபபில் 
இரைந்து தகாள்ள சவண்டும். ்னி 
நபர்களினதும் கட்சிகளினதும் ச்ர்்ல் 
ரமய அைசியரலக ரகவிட்டு மககள 
ரமய அைசியரல சநாககி மககர்ள 
ஆறறுபபடுத் சவண்டும்.

இன்ர்றய கிழககின் க்ளநிரலரயக 
க ரு த தி ல்  த க ா ண் டு  “அ ழு து ம் 
அவச்ள பிளர்ள தப்ற சவண்டும்” 
என்ப்றகிைஙக கிழககு மாகாைத 
்மிழர்கள ் ஙகள இருபரபக காபபாறறித 
்ககரவததுப சபணித ்ஙகர்ளச சமூக 
தபாரு்ளா்ாை அைசியல் மறறும் கல்வி 
பண்பாட்டு ரீதியாக வ்ளர்தத்டுபப்றகுக 
கிழககு மாகாைத ்மிழர்கள ஒசை 
அ ணி யி ன்  கீ ழ்  ் னி த து வ ம ான 
அ ைசி ய ல்  ச க தி ய ாக த  தி ைண்டு 
சமறகி்ளம்ப சவண்டியது அவசியம். 
அ்ன் அரடயா்ளசம கிழககுத ்மிழர் 
கூட்டரமபபு.  
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அன்பழகன் குரூஸ் (JP) M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG.
சனசமூக அபிவிருததி உததிசயாகத்ர்

அ பி வி ரு த தி  என் ப து  க ட் டு ம ான 
சவரலகளு ககுமபபால் அறிவுசார் 
வி ரு த தி யி லு ம்  ் ங கி யு ள ்ள து . 
எனசவ்ான உளளூைாட்சி மன்்றஙகளுககு 
தபாறுபபளிககபபட்டுள்ள சசரவகளில் 
மி க  மு க கி ய ம ா ன  ச ச ர வ ய ா க 
தபாதுநூலக சசரவ அரமகின்்றது. 
வாசிபப் ன் மூ லம் ் னி ம னி் 
தபாழுதுசபாககு வசதிரய ஏறபடுததுவதும், 
ஒவ்தவாருவைதும் அறிவுத ச்ரவரய 
ஈடுதசய்து, அ்ன்மூலம் பிைச்சததின் 
மனி்வ்ள ஆளுரம விருததிககுப 
பஙகளிபபதுமாக இந்்ப தபாதுநூலக 
சசரவ அரமகின்்றது. ஒரு உளளூைாட்சி 
மன்்றம் வ்ளஙகச்ளாடுகூடிய தபாது 
நூலகதமான்ர்றக தகாண்டிருககுமாயின் 
அந்் உளளூைாட்சி மன்்றம் பிைபல்யமானதும் 
்னிததுவமானதுமாக அரமவதுடன், 
அ்ன் சசரவ ஏரனய உளளூைாட்சி 
மன்்றப பிைச்சஙகளுககும் வியாபிபப்ாக 
அரமயும்.

            குறித் பிைச்சததின் 
முர்றசார்ந்் அல்லது முர்றசாைாக 
கல்வி விருததியில் தபாதுநூலகஙகளின் 
பஙகு கணிசமான்ாகும். நூலகஙகர்ளப 
பயன்படுததி சமன்ரமயான நிரலரய 
அரடந்்வர்கள பலர். ்த்மது அறிவுத 
ச்ரவரயப பூர்ததி தசய்யுமிடமாக 
தபாது நூலகஙகள அரமகின்்றன. எனசவ 
உளளூைாட்சி மன்்றஙகள ஒவ்தவான்றும் 
ச ம க ா ல த தி ற கு ப  த ப ா ரு த ் ம ா ன 
வரகயில் நூலக சசரவரய வழஙகுவது 
அவசியமாகும்.

            இன்று புத்க வாசிபபுப பழககம் 
அருகிவரும் நிரலயில் நூலக சசரவ 
வாசகர்களுககுப தபாருத்மான வரகயில் 
மாற்றமுறு்ல் த்ாடர்பாக உளளூைாட்சி 
மன்்றஙகளின் மககள பிைதிநிதிகள 
அதிகூடிய கவனம் தசலுத் சவண்டும். 
குறிபபாக இலததிைனியல் நூலக சசரவ, 
க ைனி ம ய ப ப டுத ் ப ப ட் ட  நூல க க 
கட்டரமபபு, வரலத்்ளமூடான அணுகும் 
வசதி, ஒலிபபதிவுக க்ளஞசியஙகள சபான்்ற 
விடயஙகர்ள புத்ாகக சிந்்ரனயுடன் 
அ றி மு க ம்  த ச ய் வ து  க ா ல த தி ன் 
ச்ரவயாகும்.

இந்் வரகயில் மட்டகக்ளபபு மாவட்டததில் 
உள்ள உளளூைாட்சி மன்்றஙகள கீழ் 
இயஙகும் சகல தபாது நூலகஙகளினதும் 

மன்னார் மாவட்டததில் இருந்து 3638 
மாைவர்கள ச்ர்வில் ச்ாறறிய சபாதும், 
1321 மாைவர்கச்ள உயர்கல்வி கறகும் 
வாய்பரப தப்றவுள்ளனர்.

3494 மாைவர்கள ச்ர்வில்  ச்ாறறிய 
முல்ரலததீவு மாவட்டததில், 1246 
மாைவர்கச ்ள உயர்வகுபபுககு ச 
தசல்கின்்றனர்.

வவுனியா மாவட்டததில் இருந்து 5143 
மாவர்கள ச்ர்வில் ச்ாறறியிருந்்னர். 
இவர்களில் 1129 சபர் மாததிைசம 
உயர்கல்விககுத ்குதி தபறறுள்ளனர்.

கதபா் சா்ாைை ்ை ச்ர்வில் 
இம்முர்ற – நாட்ளாவிய ரீதியாக 
சைாசரியாக 71.66 வீ்மான மாைவர்கள 
சிததியரடந்துள்ளனர்.

கிழககு மாகாைததில் அம்பார்ற 
ம ாவ ட் டத தி ல்  6 4 . 4  ச ் வீ ் மு ம், 
மட்டகக்ளபபு மாவட்டததில், 62 . 5 1 
ச ் வீ ் மு ம் ,  தி ரு ச க ா ை ம ர ல 
மாவட்டததில், 53.17 ச்வீ்மும் மாைவர்கள 
சிததியரடந்துள்ளனர்.

வடககு மாகாைததில், யாழ்பபாை 
மாவட்டத தில் 67.02  ச் வீ்மும், 
கிளிதநாசசி மாவட்டத தில் 54 . 3 
ச்வீ்மும், மன்னார் மாவட்டததில் 69.34 
ச்வீ்மும், முல்ரலததீவு மாவட்டததில் 
60.4 ச்வீ்மும், வவுனியா மாவட்டததில் 
68.28 ச்வீ்மும், மாைவர்கள ச்ர்சசி 
தபறறுள்ளனர்.

மாவட்ட ரீதியான ச்ர்சசி வீ் 
அடிபபரடயில் 25 மாவட்டஙகளிலும், 
கரடசி இடதர் திருசகாைமரல 
மாவட்டமும், அ்றகு முந்திய 24 ஆவது 
இடதர் கிளிதநாசசி மாவட்டமும் 
தபறறுள்ளன.

ச்சிய அ்ளவிலான சைாசரி ச்ர்சசி 
வீ்தர் விட (71.66),  அதிகமான ச்ர்சசி 
வீ்தர் ஏரனய பகுதிகளில் உள்ள 8 
மாவட்டஙகள தகாண்டிருககின்்ற சபாதும், 
வடககு, கிழககின் 8 மாவட்டஙகளும் 
சைாசரி நிரலரய விடக கீசழசய 
இருககின்்றரமயும் குறிபபிடத்ககது.
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நூலகசசரவரய விரிவாககும்தபாருட்டு 
மட்டகக்ளபபு மாவட்ட உளளுைாட்சி 
உ்வி ஆரையா்ளர் திரு.சி.பிைகாஷ் 
அவர்கள புதிய தசயறறிட்டஙகர்ள 
ந ரடமு ர்றபபடுத தி வரு கின்்றார். 
அதிசலான்்றாக ஆசியா பவுண்சடசன் 
நி று வ னத தி ன்  அ னு ச ைர ை யு டன் 
சகல நூலகஙகளுககும் நூல்கர்ள 
வழஙகும் நிகழ்வு கடந்் 26.03.2019 அன்று 
உளளுைாட்சி உ்வி ஆரையா்ளர் திரு.
சி.பிைகாஷ் ்ரலரமயில் மட்டகக்ளபபு 
'உளளூர் ஆளுரக வ்ள நிரலயததில்' 
நரடதபற்றது. இந் நிகழ்வில் மட்டகக்ளபபு 
மாநகை ஆரையா்ளர் திரு.கா.சிததிைசவல் 
அவர்கள அதிதியாகக கலந்துதகாண்டு 
நூல்கர்ள வழஙகிரவத்ார்.  ஆசியா 
பவுண்சடசன் நிறுவனததின் புத்கம் 
வழஙகும் நிகழ்சசிச திட்ட இரைபபா்ளர் 
திரு. அன்டன் நல்ல்ம்பி அவர்கள 
ஆசியா பவுண்சடசன் நிறுவனம் சார்பில் 
இந் நிகழ்ரவ ஒழுஙகரமததிருந்்ார். 
மட்டகக்ளபபு மாவட்ட உளளூைாட்சி 
மன்்றஙகளில் இருந்து அ்ன் தகௌைவ 
்விசா்ளர்கள, தசயலா்ளர்கள மறறும் நூலக 
தபாறுபபா்ளர்கள வருரக ்ந்து இந்் 
நூல்கர்ளப தபறறுக தகாண்டனர். 

இ்ன் மூலம் ஒவ்தவாரு தபாது 
நூலகஙகளும் வாசிபப்றகான வ்ளஙகர்ள 

அதிகரிதது, ்மது நூலக சசரவரய 
விரிவாககுவதுடன் உளளுைாட்சியின் 
்னிததுவமான சசரவயான  நூலக 
சசரவரய சமம்படுத்க கூடிய்ாக 
அரமந்திருந்்து. இந்நிகழ்வில் மட்டகக்ளபபு 
மாவட்ட தபாது நூலகஙகளுககு நூல்கர்ள 
அன்பளிபபுச தசய்் ஆசியா பவுண்சடசன் 
நிறுவனததிறகு மட்டகக்ளபபு உளளுைாட்சி 
உ்வி ஆரையா்ளர் திரு.சி.பிைகாஷ்  நன்றி 
த்ரிவித்ார்.
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சிஙக்ள எழுததுருவததுககு நிரலயான 
நவீன வடிவம் தகாடுத்து டசசுக 
காைர்கச ்ள.  அதுசபால சிஙக ்ள 
த ம ா ழி யி ன்  இ ல க க ை த ர ் 
ஒழுஙகுபடுததி தவளியிட்டு அ்ரன 
அடுத் கட்டததுககான ஆைம்பதர் 
ஏறபடுததியவர்கள ஆஙகிசலயர்கள.  
சிஙக்ள தமாழியும், எழுததுககளும் 
எ்ன் வழி வந்்ன என்பது பறறியும் 
பல்சவறு ஆய்வா்ளர்கள 17-18ஆம் 
நூ ற ்ற ா ண் டு க ளி ச ல ச ய  ஆ ை ா ய 
ஆைம்பிததுவிட்டனர்.

சிஙக்ள தமாழியானது திைாவிடக 
குடும்பதர்ச சசர்ந்்து என்கி்ற 
கருத்ாககம் சமதலழுந்திருந்் காலததில் 
அர் மறுதது; சிஙக்ள தமாழியானது 
இந்ச்ா – ஆரிய தமாழிக குடும்பதர்ச 
சசர்ந்்ரவ என்கி்ற ஆய்வுகர்ள 
தவளியிட்டவர்களில் முககியமானவர்கள 
ைஸ்முஸ் ைஸ்க (Rasmus Rask – 1787- 1832), 
வில்ரஹம் ரககர் (Wilhelm Geiger 1856-
1943).

இவர்க ளில் வில் ர ஹம் ரக கர் 
பறறி நாமறிசவாம். மகாவம்சதர் 
தமாழிதபயர்த்து மட்டுமன்றி அது 
குறித் முககிய ஆய்ரவ தவளியிட்டவர். 
ஆனால் ைஸ்முஸ் குறிதது நாம் அதிகம் 
அறிந்திருககமாட்சடாம்.

தடன்மார்ககில் பி்றந்் ைஸ்முஸ் பரழய 
சநார்சவகிய தமாழி, ஐஸ்லாந்து தமாழி 
ஆகியவறறில் ஆழ்ந்் ஈடுபாடுதகாண்டார். 
ஐஸ்லாந்து எழுததுவடிவதர் நூர்டிக 
நாட்டு தமாழிககுடும்ப எழுததுககளுடன் 
ஆைாய்ந்து ஒழுஙகுககு தகாண்டு 
வந்் தபருரமயும் ைஸ்முஸ் ஐச 
சாரும். ஆஙகிலம், சடனிஷ், சுவீடிஷ், 
ைஷ்யா, சஜர்மன், டசசு, லததீன், கிறீக, 
ஹீபசைா, பிதைஞசு, சாமிஸ்க, சபாலிஷ், 
தசகதகாசுசலாசவககிய, இத்ாலி, 
ஸ்பானிஷ் சபான்்ற தமாழிகளில் 
சி்றந்் ஆளுரமரயப தபற்றார். 

தடன்மார்க தமாழியின் உசசரிபரப 
சமலும் எளிரமபபடுததிய அறி்ைாக 
சபாற்றபபடுகி்றார் ைஸ்க.

1811 இல் அவர் “Introduction to the Icelandic 
or Old Norse Language” (ஐஸ்லாந்து, பரழய 
சநார்சவஜிய தமாழிககான அறிமுகம்) 
என்கி்ற மு்ல் நூரல தவளியிட்டார். 1815 
இல் பண்ரடய சநார்சவஜிய தமாழி பறறி 
எழுதிய ஒரு கட்டுரைககாக தடன்மார்க 
விஞ்ான காலத்ால் விருது வழஙகி 
தகௌைவிககபபட்டார்.

இந்் தமாழி ஆய்வுகளின் மீ்ான 
அவரின் ஆர்வம் ஆசிய தமாழிகளின்பால் 
ஈர்த்து. குறிபபாக இந்தியாவில் 
சம்ஸ்கிரு் தமாழிரயயும் அ்சனாடு 
த்ாடர்புரடய தமாழிககுடும்பதர்யும் 
பறறி ஆைாய முடிவு தசய்து இந்தியாவுககு 
1820இல் கி்ளம்பினார். இந்தியாவில் 
பல்சவறு இடஙகளுககு தசன்று ்னது 
ஆைாய்சசிரய த்ாடர்ந்்படி  இலஙரக 
வந்்ரடந்்ார். அவர் தமட்ைாசில் இருககும் 
சபாச் மூன்ச்ற மா்ததில் சிஙக்ளதர்க 
கறறுகதகாள்ள முடிந்்து என்கி்றார் 
பிைபல த்ால்தபாருள ஆய்வா்ளரும் 
த்ால்தபாருள திரைகக்ளததின் 
முன்னாள பணிபபா்ளருமான சார்ல்ஸ் 
தகாடகும்புை. அ்ரனத த்ாடர்ந்து 
ஐசைாபபிய தமாழியில் இந்திய தமாழி 
சத்ஙகள குறிதது ஒரு ஆய்ரவ 
ஆஙகிலததில் தவளியிட்டார்.

அதுசபால அவர் 1821 இல் தவளியிட்ட 
‘சிஙக்ள தமாழி எழுததுககள” (Singalesisk 
Skriftlaere) என்கி்ற நூல் மிகவும் 
முககியமான ஆய்வாக அரமந்்து. 
அது மு்லில் சடனிஷ் தமாழியில் 
்ான் தவளியிடபபட்டது. இர் அவர் 
்னது தசாந்் தசலவில் தவளியிட்டார். 
பின்னர் ஆஙகிலததுககு தமாழிமாற்றம் 
தசய்யபபட்டது. சிஙக்ள தமாழி குறிதது 
ஐசைாபபிய தமாழியில் தவளிவந்் மு்ல் 
நூலாக இது கரு்பபடுகி்றது. சிஙக்ள 
எழுததுககள, தசாறகள, அ்ன் இலககை 
அரமபபுமுர்ற என்பன பறறி அதுவரை 
ஒரு ஒழுஙகான நூல் தவளிவந்்தில்ரல 
என்ச்ற கூ்றலாம். இந்் நூல் அ்ன் 
பின் வந்் ஆய்வுகளுகதகல்லாம் ஒரு 
முன்சனாடி.

இந்் நூலுககாக ைஸ்க சசகரித் 
ப ல நூ ற று க க ை க க ா ன  சி ங க ்ள 
ஓரலசசுவடிகர்ள அவர் 1823ஆம் 
ஆண்டு தடன்மார்ககுககு திரும்பிச 
தசல்லும் சபாது ரகசயாடு தகாண்டு 
தசன்று விட்டார். இந்் ஓரலசசுவடிகள 
இ ன் ன மு ம்  த க ா ப ப ன் ச ஹ க ன் 
நூலகததில் ரவககபபட்டிருககின்்றன. 
அ ந் ்  ஓ ர ல ச சு வ டி க ர ்ள 
பட்டியல்படுததுவ்ர்காக தகாடகும்புை 
அரழககபபட்டு அந்்ப பணிகள 
முடிககபபட்டது குறிததும் தகாடகும்புை 
எழுதியிருககி்றார். சமலும் இந்் 
ஓரலசசுவடிகச்ள ஐசைாபபாவில் 

இருககும் மிகபபழரமயான சிஙக்ள 
ஓரலசசுவடிக்ளாக இருககககூடும் என்றும் 
அவர் குறிபபிடுகி்றார்.

தகாடகும்புை பட்டியலிட்டுகதகாடுத் 
ஓரலசசுவடிகள பறறிய ்கவல்கள 416 
பககஙகளில் தகாபபன்சஹகன் நூலகம் 
1980இல் தவளியிட்டிருககி்றது. இந்் 
நூரல அ்ன் இரையத்்ளததிலும் 
முழுரமயாக பார்ரவயிட முடிகி்றது.

சி ங க ்ள  ஓ ர ல ச சு வ டி க ்ள ா க 
சசகரிககபபட்டவறறில் சிஙக்ளம், 
சமஸ்கிரு்ம், பாளி, எலு சபான்்ற 
தமாழிகளில் எழு்பபட்டிருககி்றது. ைஸ்க 
தகாண்டு தசன்்ற ஓரலசசுவடிகளில் 
இ ல ங ர க யி ன்  வ ை ல ா ற ச ்ற ா டு 

சம்பந்்பபட்ட முககிய பதிவுகளும், 
இலககியஙகளும் உள்ளடஙகியுள்ள்ாக 
த்ரிகி்றது. குறிபபாக பூஜாவலிய, 
தூபவன்சம் சபான்்றவறறின் பகுதிகளும் 
இன்னும் பல சிஙக்ள காபபியஙகளும் 
அடஙகும்.

ைஸ்க இலஙரகயில் இருந்து மட்டுமல்ல 
இந்தியா உளளிட்ட இன்னும் பல நாட்டு 
ஓரலசசுவடிகர்ளயும் இவ்வாறு தகாண்டு 
சபாய் சசர்ததிருககி்றார். உ்ாைைததிறகு 
தகாபபன்சஹகன் நூலகததிலுள்ள 
ச ம ஸ் கி ரு ்  ஓ ர ல ச சு வ டி க ளி ன் 
எண்ணிகரக 1127, சிஙக்ள ஓரலசசுவடிகள 
152, ்மிழ் ஒளிசசுவடிகள 97.

தடன்மார்ககுககு சிஙக்ள தமாழி 
பரீசசயம் ஏறதகனசவ உண்டு. எபபடி 
என்்றால் 1604 – 1635 காலபபகுதியில் 
க ண் டி ர ய  ஆ ண் ட  ம ன் ன ன் 
தசனைத தடன்மார்ககுககு தசன்று 
சடனிஷ் கிழககிந்திய கம்பனியுடன் 
சபசசுவார்தர் நடத்ச தசன்றிருந்்ார். 
1618 இல் ஒரு ஒபபந்்தர்யும் அவர் 
அஙகு ரகசசாததிட்டிருந்்ார்..

ைஸ்க இலஙரகயில் இருந்் காலததில் 
த ் ன் னி ல ங ர க யி ல்  இ ரு ந் ் 
பிககுமார்கர்ள அணுகி சிஙக்ள – 
ஆஙகில அகைாதியின் அவசியதர் 
வலியுறுததியது குறிதது தகாடகும்புை 
்னது நூலில் விபரிககி்றார்.

ைஸ்க கடததிச தசன்்ற இலஙரகயின் 
புைா்ன ஓரலசசுவடிகள பறறி சிஙக்ள 
அறி்ர்கள ஆ்ஙகபபடுவர்விட 
அவறர்றக தகாண்டு ைஸ்க ஆறறிய 
புல ரமத துவ தவளிபபாடுக ர ்ள 
சபாறறுகின்்றனர்.

ைஸ்க ்னது 4 4ஆவது வயதில் 
தகாபபன்சஹகனில் இ்றந்துசபானார். 
ஆனால் அவர் வாழ்ந்் குறுகிய காலததில் 
அவர் ஆறறிய பாததிைம் மரலககத்ககது. 
இன்றும் அவரை ஸ்கண்டிசநவிய நாடுகள 
தகாண்டாடுகின்்றன. தகாபபன்சஹகனில் 
உள்ள அவைது கல்லர்றயில் அைபு, பரழய 
சநார்சவகிய தமாழி, சமஸ்கிரு்ம், 
தடனிஸ் சபான்்ற தமாழிகளில் 
எழு்பபட்டுள்ளர் இன்றும் காைலாம்.
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'நூறு ரூபாய் தகாடுடா'
சகட்பது கடதனன்்றாலும்
அவனிடம் சகட்கும்சபாது
தவட்கபபடமாட்டீர்கள
முககியமாய் வாஙகிய கடனில்
முககால்வாசிரயத திருபபிக
தகாடுததுமிருககமாட்டீர்கள

கவரலயாக இருந்்ால்,
்ண்ணியடிசசா எல்லாம்
சரியாகபபசபாயிடும்
என்று தபாய் தசால்லிசய
சமா்ானபபடுததியிருபபான்

அவன் ரபகரக கடன் வாஙகி
ஓடினாலும் உஙகள
தசாந்் ரபக ஓடுவதுசபாலசவ
உைர்ந்திருபபீர்கள

உஙகள அம்மாவுககு
சுகமில்ரல என்்றவுடன் அவன்
அம்மாவுககு வருத்ம் வந்்துசபால
கவரலபபட்டிருபபான்

உஙகள ்ஙகசசி
அவரனயும் அண்ைா என்ச்ற
அன்புடன் பழகியிருபபாள

அந்்த ்று்ரலசயாடு
சசைாச் என்று
உஙகள ஆசிரியரும்
அடிககடி உஙகளுககு
திட்டி இருபபார்

அவசனாடு சசர்து்ான்
நீயும் தகட்டுபசபாய்விட்டாய்
என்று
அடிககடி திட்டினாலும் 
அவன் வந்்ால்
உஙகளுககு முன் அவனுககுத்ான்
சாபபாட்டுத்ட்ரட 
நீட்டியிருபபாள அம்மா

உன் ்ஙகசசிசமல்
ரவததிருககும்
பாசதர் அவன் 
கா்லிசமல் நீயும் 
அவன் ்ஙகசசிசமல் 
ரவததிருககும் பாசதர் 
உன் கா்லிசமல்
அவனும்
ரவததிருந்திருபபீர்கள

என்ன கஸ்டம் வந்்ாலும்
மனசில் மு்ல் வருவது
அவனாகத்ான் இருககும்

இபபடிதயாருவன் 
உஙகள
வாழ்கரகயில் இல்லாவிட்டால்
நீஙகள இன்னும்
வாழவில்ரல...!

--- சிவ்ானம் சிவசசந்திைன் ---
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தாததா, ஐயா, நங்கி, மல்லி என்ற ச�ாற்களைக் 
க்கட்டதுகம அளை சிங்்கை சமாழிச் ச�ாற்கள் 
எனறு ச�ால்வீர்கள். ஆனால் இநதச் 
ச�ாற்களுக்கும் தமிழ் சமாழிக்கும் சநருங்கிய 
சதா்டரபுண்டு எனறு உங்்களுக்குத சதரியுமா? 

�ரி, தமிழில் உ்றவுமுள்றப் செயர்கள் எப்ெடி 
உருைாகின? அதறகும் சிங்்கை உ்றவுமுள்றப் 
செயர்களுக்கும் எனன சதா்டரபு? தமிழன 
மடடுகம ஆதிமனிதன என்ற குறுகிய 
ொரளைகயாடு  ைாசிக்்காமல், ஆனால் ஆதி 
மனித ைாழ்வு ைழிைழியா்க சதா்டரகின்ற 
சதால்�மூ்கங்்களில் ஒருைர தமிழர என்ற 
சதளிவு்டன இனி ைாசியுங்்கள்.

ஒரு சமாழிளய நாம் சதா்டரொ்டலுக்குப் 
ெயனெடுததினாலும், அதன ைாழ்நாள் மி்க 
நீண்்டது. சொ.பி 21ஆம் நூற்றாண்ள்டக் 
்க்டநதுச்காண்டிருக்கும் நம் ஒவசைாருைரதும் 
அறுெது - எழுெது ஆண்டு்கள் எனெது, 
நாம் கெசுகின்ற ஒரு சமாழிக்கு சைறும் 
்கணப்சொழுது மடடுகம. அதன ஆதிசயாலி 
எப்கொது ைநதது எனெது நம் யாருக்கும் 
சதரியாது.

 'எலு' எனறு அறியப்ெடும் ஒரு  திராவி்ட 
சமாழியும் ொளி சமாழியும் ்கலநது உருைான 
சமாழி தான சிங்்கைம். இனறு அது 
தனளன ஒரு இநகதா ஆரிய சமாழியா்ககை 
இனங்்காடடிக்ச்காள்கி்றது. எலு திராவி்ட 
சமாழி எனெளத சிங்்கை சமாழியியல் 
அறிஞர்கள் ஏறறுக்ச்காள்ைதில்ளல என்றாலும், 
எலுகை சிங்்கைததின மூலசமாழி எனெளத 
அைர்களும் மறுப்ெதில்ளல. சிங்்கைததில் 
விைங்கிய �மஸ்கிருதச் ச�ாற்களை அ்கறறி எலு 
சமாழிச் ச�ாற்களை ெயனெடுததகைண்டும் 
எனும் கநாக்்கதது்டன 1940்களில் முனிதா� 
குமாரதுங்்கைால் ஆரம்பிக்்கப்ெட்ட தனிச்சிங்்கை 
இயக்்கம் ''செல ெவுல" (எலு இயக்்கம்) 
எனறு தான அறியப்ெட்டது.இப்ெடி செலு 
சமாழியின அடிப்ெள்ட இருப்ெதாலும், 
சிங்்கைைருக்கும் தமிழ்கததைருக்கும் மரபியல் 
சதா்டரபு இருப்ெதாலும், சிங்்கைததில் 
ெல  தமிழ்ச் ச�ாற்கள் இருப்ெளத இனறும் 
்காணமுடிகின்றது.
 
�ரி, தமிழில் உ்றவுமுள்றப் செயர்கள் எப்ெடி 
உருைாகின? அதறகும் சிங்்கை உ்றவுமுள்றப் 
செயர்களுக்கும் எனன சதா்டரபு? தமிழன 
மடடுகம ஆதிமனிதன என்ற குறுகிய 
ொரளைகயாடு  ைாசிக்்காமல், ஆனால் ஆதி 
மனித ைாழ்வு ைழிைழியா்க சதா்டரகின்ற 
சதால்�மூ்கங்்களில் ஒருைர தமிழர என்ற 
சதளிவு்டன இனி ைாசியுங்்கள்.

்காடடுமிராண்டி்கைா்க மனிதன உலவிய 
கொது, அநத குழு மடடுகம ஒரு �மூ்கமா்க 
இயங்கியது. அதில் உ்றவுமுள்ற எதுவும் 
இருக்்கவில்ளல. எல்கலாரும் ஒகர குடும்ெம். 
எல்கலாரும் எல்கலாருக்கும் ்கணைனா்கவும், 
மளனவியா்கவும், குழநளத்கைா்கவும் 
இருநதார்கள். ்கட்டற்ற அநத �மூ்கததில் 
முதலில் செறக்றாருக்கும் பிள்ளை்களுக்கும் 
்கலவி தள்ட ச�யயப்ெட்டகொது,  "தநளத, 
தாய, ம்கன, ம்கள்" எனும் உ்றவு்கள் உருைாகி 
ைநதன.

பின, �க்காதரர்களுக்கிள்டகய ்கலவி 
தள்டச�யயப்ெட்டது. "அண்ணன, அக்ள்க, 
தம்பி, தங்ள்க" என்ற உ்றவு்கள் உருைாகி 
ைநதன. செறக்றாரில் ஒருைர இல்லாத 
கொது,  தாயைழியில் தாயின �க்காதரியும், 
தநளத ைழியில் தநளதயின �க்காதரனும் 
பிள்ளை்களைக் ்கைனிக்்கதசதா்டங்கிய கொது, 
சினனம்ளம - செரியம்ளம, சிற்றப்ென - 
செரியப்ென என்ற உ்றவு்கள் கதானறின.

தாயின �க்காதரனும், தநளதயின �க்காதரியும் 
முக்கியததுைம் செற்ற �மூ்கங்்களில் மாமன - 
அதளத எனும் உ்றவு்கள் கதாற்றம் செற்றன. 

இநத உ்றவு்களின ைைரச்சி இப்ெடி இரண்டு 
ெநதி்களைத தட்டச்சும் இள்டசைளியில் 
ஏறெடடு வி்டவில்ளல. ஆயிரமாயிரம் 
ஆண்டு்கள் எடுதததா்க மானு்டவியல் - 
�மூ்கவியல் க்காடொடு்கள் உரிளமக்காரும் 
நீண்்ட ச�யனமுள்ற்கள் இளை!

தமிழின சி்றப்கெ, இநத எல்லா உ்றவு்களும் 
கதானறிய  த்டயங்்களை தன ை�ம் க�மிதது 
ளைததிருப்ெது தான. இளத இனனும் 
சதளிைா்கப் புரிநதுச்காள்ை உ்றவு்களுக்்கான 
தமிழ் விளிப்பு்களை  ொரக்்கலாம்.

ஏளனய உ்றவு்களை இப்கொது 
விடடுவிடுகைாம். ஆனால், இநத 
உ்றவுமுள்றப் செயர்களை மீண்டுசமாரு 
முள்ற ைாசிததுப்ொருங்்கள். ஒகர செயளர 
இரு இ்டங்்களில் அதி்கம் ்காண்பீர்கள்.

ஆம், அப்ொளையும் அண்ணாளையும் 
அ ள ழ க் ்க  ஒ க ர  ச ெ ய ர ்க ள் 
ெயனெடடிருக்கின்றன. அம்மாளையும் 
அக்்காளையும் அளழக்்க ஒகர செயர்கள் 
ெயனெடடிருக்கின்றன. ்காரணம் மி்க எளிது. 
தநளத இல்லாத குடும்ெங்்களில் இனறும் 
மூதத ம்ககன தளலம்கன. தாய இல்லாத 
குடும்ெங்்களில் மூதத ம்ககை தாயக்குத 
தாயாய இருநது இளைய �க்காதரர்களை 
ைைரப்ொள்.

இனசனாரு சுளையான  த்கைல் 
எனனசைன்றால், ்காதலன, ்காதலி என்ற 
ச�ாற்கள் ெழநதமிழில் ம்கன, ம்களையும் 
குறிக்கும் எனெது தான. ்கநதபுராணம் 
ஓரி்டததில் "தீயின ்காதலன" எனறு 
முரு்களனப் ொடும். உ்டகன உனளன 
சநருப்பு எனகி்றான ொர எனறு ைள்ளிளயகயா 
சதயைாளனளயகயா �ண்ள்டக்கு 
கூடடிக்ச்காண்டு ைநது வி்டாதீர்கள். இங்கு 
ச�ால்லப்ெடும் ்காதலன எனெது ம்கன என்ற 
சொருளில்.  தீப்சொறியில் பி்றநத முரு்கன 
தீயின ம்கன. தீயின ்காதலன.

இநதச் ச�ாற்கள் எப்ெடின உருைாகின, 
ஏன உருைாகின எனெசதல்லாம் 
விரிைான கைரச்ச� ால்லாயவுக்கு 
உரியளை. அசதல்லாம் நமக்கு இப்கொது 
கதளையற்றளை. ஆனால் முக்கியமான ஒரு 
ஆயளை நாம் ொரப்ெது அைசியம்.

அ்கர முதல எழுதது எனறு கொறறுைது 
தமிழ் மரபு. அ எனெது தான இயறள்கயான 
எழுதது. 'அ'வில் ஆரம்பிக்கும் ச�ாற்ககை 
தமிழிலும் அதி்கம். எனகை 'அ'வில் 
ஆரம்பிக்கும் உ்றவு விளிச் ச�ாற்கள் தான 

இயல்ொ்க உருைாகியிருக்்க கைண்டும். 
அைறறிலிருநது மூனறு தனிததனி விதமா்க 
தமிழ் உ்றவு விளிச்ச�ாற்கள் உருைாகி 
இருப்ெளத நம்மால் உணரமுடிகின்றது.

எப்ெடி என்றால், 'அ'வில் ஆரம்பிக்கும் 
இயல்ொன ஒரு உ்றவுமுள்றச் ச�ால்லுக்கு 
'தம்', அல்லது 'எம்' அல்லது 'நம்' எனும் 
முனசனாடள்டக் கூடடி அளழப்ெது 
ைழக்்கமா்க இருநதிருக்கி்றது.

தம் + ஆய = தாய.
தம் + அநளத  =  தநளத
தம் + அக்ள்க = தமக்ள்க
தம் + ஐயன = தளமயன
தம்+ பின = தம்பி
தம்+அங்ள்க = தங்ள்க
எம் + அநளத =  எநளத
என + ஐ = எனளன

இதில் ஏளனய எல்லா அ்கர 
ைரிள� உ்றவுச்ச�ாற்களும் தமிழில் 
எடுததாைப்ெடடுள்ைன. ஆனால் அங்ள்க 
என்ற ச�ால் தங்ள்க என்ற சொருளில் 
ஆைப்ெட்டதா்கத சதரியவில்ளல. ஆனால் 
அதுகை தங்ள்க எனெதன கைர எனெது  
இநத கைரப்செயராயவில் சதரியைருகின்றது.

�ரி. இனி இநத ைரிள�யில் ைரும் நம் 
என்ற ச�ால் ச்காஞ�ம் விததியா�மானது. 
உதாரணமா்கச் ச�ால்லப்கொனால்,  'எம் 
இல்லம்'  என்றால் கூறுெைரின வீடு 
குறிப்பி்டப்ெடுகி்றது. ஆனால் 'நம் 
இல்லம்' என்றால் கூறுெைரும் கூறுைளதக் 
க்கடெைரும் ஒன்றா்க ைாழும் வீடு எனறு 
சொருள். இலங்ள்கததமிழில் இனறும் 
'நம்' எனெது தனளம - முனனிளல 
உரிளமப்சொருைா்ககை ெயனெடுகின்றது 
எனெது குறிப்பி்டததக்்கது.

ஆ்க, மரியாளதக்குரிய ஒருைளர, 
சொதுைான உ்றவு கூறி "நம்" முனசனாடடு 
க�ரதது அளழதத கொது கீழ்ைரும் செயர்கள் 
உருைா்க ைாயப்பு்கள் உண்டு.

நம்+ஆச்சி =  நாச்சி
நம்+ஆயன = நாயன
நம்+பின = நம்பி
நம்+ அங்ள்க = நங்ள்க
நம்+ அக்்கன = நக்்கன

இதில் எனன சிக்்கல் என்றால், இநத 
நம் முனசனாடடுச் க�ரதத எநதசைாரு 
ச�ால்லும் கநரடியா்க தமிழ் இலக்கியததில் 
உ்றவுப்செயர்கைா்க ைழங்்கப்ெ்டவில்ளல. 
தமிழ் இலக்கியங்்களில் நம்பி, நங்ள்க 
என்ற இரு ச�ாற்களும் இைம் ையதுள்டய, 
ெலராலும் மதிக்்கப்ெடுகின்றைர்களைக் 
குறிப்பி்டகை ெயனெடடிருக்கி்றது. 
சிலப்ெதி்காரததில் நங்ள்க எனெது 
மரும்களை அளழக்்கப் ெயனெடடிருக்கி்றது. 
சில இ்டங்்களில் அண்ணிளயயும் குறிக்்கப் 
ெயனெடடிருக்கி்றது. ஊனறிப் ொரததால்  
அது குலம்கள் அல்லது சீமாடடி என்ற 
சொருளிகலகய அதி்கம் ெயனெடடிருக்கி்றது 
எனெளதக் ்காணலாம்.

க � ாழ ர  ்க ாலக்்கல்சைடடுக்்களில் 
கதைரடியார்கள் 'நக்்கன' எனறு 
அளழக்்கப்ெடடிருக்கி்றார்கள். அது நம்பி, 
நங்ள்க கொல 'நம்+ அக்்கன' எனெதன 
புணரச்சி எனறு ்கருதும் அறிஞர்கள் 
இருக்கி்றார்கள். கதைரடியார்கள் மதிப்பு 
ைாயநத �மூ்க அநதஸ்தில் விைங்கிய 
கொது அப்ெடி அக்ள்கயின இ்டததில் 
ளைதது கொற்றப்ெடடிருக்்க ைாயப்பு 
இல்லாமலில்ளல.

'நாச்சி' என்ற ச�ால்லும் இப்ெடிகய 
'நம்+ஆச்சி' என்ற சொருளிகலகய 
ைநதிருக்்க கைண்டும். த்கப்ெளனக் குறிக்கும் 
ஆயன நம்மு்டன இளணநது, 'நம்+ஆயன' 
= நாயன என்றாகி, தளலைளனயும் குறிக்்கப் 
ெயனெடடிருக்்கலாம்.  ள�ை அடியைர்களை 
'நாயனமார' எனறும் ளைணை அடியார்களை 
'ஆள்ைார' எனறும் அளழக்கும் ைழக்்கம், 
அைர்கள் இள்றைளனகய ஆண்்ட 
தளலைர்கள் என்ற சொருளிகலகய 
எனொரும் உண்டு. (ஆள்ைார, ஆழ்ைார 
ஆனது பிற்கால ைழக்கு.)

�ரி, தமிழில் உ்றவு விளிப்பு ஆராயச்சி 
கொதும் எனறு ்கருதுகிக்றன. சிங்்கை 
உ்றவு விளிப்பு்களுக்கும், தமிழ் உ்றவு 
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விளிப்பு்களுக்குமான சதா்டரபு எனன? 
இைறறில் துை, புததா எனென கநரடியான 
ை்டசமாழிச் ச�ாற்கள். முள்றகய துஹிதர, 
புதர எனெனைறறின ொலி ைடிைங்்கைான 
தீது, புதத எனென சிங்்கைததில் துை, புததா  
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‘என்னடா ்ம்பி கிருஸ்ைா கிழககு 
மாகாைம் அண்ரமயில் தவளியாகிய 
கல்விப தபாதுத்ைா்ை சா்ாைை்ைப 
பரீட்ரசயில் கரடசி நிரலரய 
அரடந்திருககாசம!  மாறி மாறி 
்மிழ்சபசுகின்்றவர்கள வாழ்கின்்ற வடககு, 
கிழககு மாகாைஙகள இைண்டுககும் 
யார் கரடசியா வா்ற என்்ற சபாட்டி்ான் 
நடககுது சபாலத த்ரியுது. சபான 2017ல், 
கல்விபதபாதுத்ைா்ை சா்ாைை்ைததில் 
சிததியரடந்து,  உயர்்ைததிறகு த்ரிவான 
மாைவர்களின் மாகாை ரீதியான 
்ைபபடுத்லில் வடககு மாகாைம் கரடசி, 
கிழககு மாகாைம் கரடசிககு மு்ல். 
இபசபா அண்ரமயில் தவளியாகிய 2018ம் 
ஆண்டிறகான பரீட்ரசதபறுசபறறின் 
அடிபபரடயில் கிழககு மாகாைம் கரடசி, 
வடககு மாகாைம் கரடசிககு மு்ல் 
இருவருககும் ் ான் சபாட்டி நடககுதுசபால 
த்ரியுது. முன்னுககு வருவ்றகான 
முயறசிரய காசைாம் சபால’ எனக 
கூறிய பாலசுந்்ைம். மட்டகக்ளபபு சமறகு 
கல்வி வலயததின் தபறுசபறறிரனயும் 
சபச ஆைம்பித்ான்.

படுவான்கரைகதகன ஒரு கல்வி 
வ ல ய த ம ா ன் று  ச வ ணு த ம ன் று 
நிரனசசதுசபால, கல்வி வலயதமான்ர்ற 
ஆ ை ம் பி த து  ர வ த ் ா ர் க ள . 
ஆைம்பித்தில் இருந்து 8வது வருடமாக 
கல்விபதபாதுத்ைா்ை சா்ாைை்ைப 
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பரீட்ரசககு கடந்் ஆண்டு டிசம்பர் 
மா்ம் மாைவர்கள ச்ாறறியிருந்்னர். 
புதிய வலயம் ஆைம்பிகக சவண்டும் 
என ஆைம்பித்ாலும், ஆசிரியர்கர்ள 
ச்டிதயடுபபதில் தபரும்பாடபசபாசசு. 
இபபவும் ஆசிரியர் பற்றாககுர்ற 
வலயததில் நிலவுகின்்றது்ான். ஆனாலும் 
கடந்் காலஙகர்ளபசபாலல்லாது 
மட்டகக்ளபபு சமறகு கல்வி வலயம் 
சாதிததுகதகாண்சட வருகின்்றது. 
ஆைம்பித் காலகட்டஙகளில் வலயம் 
கரடசி நிரலயில் இருபப்ாக 
அரனவரும் கூறுவார்கள. 

அ ப ச ப ா து  ச க ட் க ச வ 
கவரலயாகவிருககும். இந்நிரல, 
எபசபா மாறும்? என்்ற எதிர்பார்பபு 
என்னிடததிலிருந்்து. என்று கூறிய 
பாலசுந்்ைம். அந்் எதிர்பார்பபு விரைவாக 
நடகக சவண்டும் எனவும் எண்ணிசனன். 

ஆனாலும் ஓரிரு வருடஙகளுள 
சி்றந்்தபறுசபறர்ற தபறறுகதகாள்ள 
முடியாதுவிட்டாலும், 7வது வருடம் 
தபறறுகதகாள்ள முடிந்்ரம மிகவும் 
சந்ச்ாசததிரன தகாடுத்து. 2016ம் 
ஆண்டு மட்டகக்ளபபு சமறகு கல்வி 
வலயம் 98வலயஙகளில் 98வது இடதமன 
அரனவரும் சபசிகதகாண்டனர். ஆனால் 
அபசபசசு நிரலககவில்ரல. 2017ம் 
ஆண்டு பரீட்ரசபதபறுசபறு இவறறிரன 
மாறறியரமத்து. 99 வலயஙகளில் 93வது 
இடததிறகு தசன்்றது. 

6  வ ல ய ங க ர ்ள ப  பி ன் ் ள ளி 
மட்டகக்ளபபு சமறகு கல்வி வலயம் 
முன்னுககு தசன்்றரமதயன்பது 
மிகவும் மகிழ்சசி்ான். சா்ரனயும்்ான். 
ஆனாலும் வலயததில் 9ஏ சிததிகள 

தப்றபபடவில்ரலதயன்்ற 
கவரல எல்சலாரிடததிலும் 
இருந்்து. அச்சநைம் 
93வது இடததிலிருந்து 
இ ்ற ங கி வி ட க கூ ட ா து . 
மு ன் னி ர ல ர ய ச ய 
அரடயசவண்டுதமன்்ற 
ர வ ை ா க கி ய மு ம் 
ப டு வ ா ன் க ர ை 
மக களின் கல்வியில் 
அககர்றயுள்ளவர்களின் 
ம ன தி ல்  ஏ ற ப ட் ட ன. 

என்்ற விடயதர் பாலசுந்்ைமும் கூறி 
முடிகக. கிருஸ்ைனும் ்ன் சபசரச 
ஆைம்பித்ான்.

அண்ரமயில் கல்விபதபாதுத்ைா்ைப 
சா்ாைை்ைபபரீட்ரச தபறுசபறு 
தவளியாகப சபாகின்்றது. என்று 
சகளவிபபட்டதும் நிததிரைசய இல்ரல. 
ஒருநாள இைவு கண்விழிததிருந்தும் 
தபறுசபறு தவளியாகவில்ரல. 

அடுத்நாள காரலயில் தவளியாகும் 
என எதிர்பார்த தும் அன்றிைச வ 
தவளியாகியது. தவளியாகியதும், நம்மட 
மட்டகக்ளபபு சமறகு கல்வி வலயததில் 
யாைாவது, 9ஏ எடுததிருககாஙக்ளா? 
என்று ச்ட ஆைம்பிதச்ன், கன்னன்குடா 
பாடசாரலயில் படித் இரு பிளர்ளகள 9ஏ 
சிததிகர்ளபதபறறுள்ள்ாக கூறினார்கள 

சகட்டதும் மிகவும் மகிழ்சசிதகாண்சடன். 
கடந்் 2017ல் எதிர்பபார்த் சா்ரன 
2018ல் கிரடததிருககின்்றச் என்்ற 
மனமகிழ்சசியில், வலயம் எத்ரனயாவது, 
இடததிரன இலஙரகபூைாகவும் உள்ள 
கல்வி வலயஙகளின் ்ைபபடுத்லில் 
இடம்பிடிததிருககின்்றது என்ப்ரன 
பார்ககசவண்டும் என்்ற அவாவில் 
ச்டு்ல்கர்ள சமறதகாண்சடன். 

அ ப ச ப ா து ் ா ன்  க டு க க ா மு ர ன 
பாடசாரல 100வீ் சிததியிரனரயப 
த ப ற றி ரு க கி ன் ்ற ் ா ம்  எ ன் ்ற 
த ச ய் தி யு ம்  க ா தி ல்  ப தி ந் ் து . 
அ்ளவற்ற மகிழ்சசியும் தகாண்சடன். 
இ வ் வ ா று  இ ரு க ர க யி ல் ் ா ன் , 
ப ரீ ட் ர ச  தி ர ை க க ்ள த தி ன ா ல் 
ப கு ப ப ா ய் வு  த ச ய் ய ப ப ட் ட 
பகுபபாய்வும் கிரடககபதபற்றது. 
இ்னடிபபரடயில் மட்டக க்ளபபு 
சமறகு கல்வி வலயம் கடந்் 2017ல் 
93வது இடததிரனப தபறறிருந்்துடன், 
2018தபறுசபறறின் அடிபபரடயில் 91வது 
இடததிரனபதபறறிருககின்்றது என்்ற 

தசய்தி கிரடத்து. 

இதுவும் இைட்டிபபு மகிழ்சசிரய 
தகாடுத்து. எடுத்வுடன் பாய்வர்விட 
தமதுதமதுவாக பாய்ந் து கீசழ 
விழா்்ளவில் த்ாஙகலில் நிறபது்ான் 
சாலசசி்றபபு .  அந் ் நிரலரய 
மட்டகக்ளபபு சமறகு கல்வி வலயம் 
அரடயசவண்டும். இருககும் நிரலயில் 
இருந்து இ்றஙகிவிடககூடாத்ன்பச் 
எமது எண்ைம்.

மட்டகக்ளபபு சமறகு கல்வி வலயததில் 
அரமந்துள்ள கஸ்ட , அதிகஸ்ட 
பாடசாரலகள சகல வசதிகர்ளயும், 
சி்றந்் தபறுசபறுகர்ளயும் தபறறு 
எல்சலாரும் விரும்பும் வலயமாக 
மா்றசவண்டும். மாறறியரமகக சவண்டும். 
இல்லாதுசபானால் மட்டகக்ளபபு சமறரக 
காபபாற்ற கடவுள்ான் வைசவண்டும் 
எனககூறிய கிருஸ்ைன் எழுவாரன 
சநாககி விரைந்்ான்.
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ஆ்ைவாக வாககளிபப்ா என்று இதுவரை 
முடிவு தசய்யவில்ரல. ஆனாலும் 
எதிைாக வாககளிகக சவண்டுதமன 
கூட்டரமபபில் அஙகம் வகிககும் ஏரனய 
கட்சி உறுபபினர்கள கூறுகின்்றனர்.

எனினும் அைசியல் காைைஙகளினால் 
வைவு தசலவுத திட்டததிறகு ஆ்ைவாக 
வாககளிகக சவண்டுதமன இைா.சம்பந்்ன் 
சகட்டுள்ளார் என்றும் இ்னால் நார்ள 
தவளளிககிழரம நாடாளுமன்்றததில் 
நரடதப்றவுள்ள வாகதகடுபபில் 
ஆ்ைவாக வாககளிககவுள்ள்ாகவும் 
கூ்றபபடுகின்்றது.

எ னி னு ம்  சி ல  உ று ப பி ன ர் க ள 
வாககளிபபில் கலந்துதகாள்ளாது 
த வ ளி ச ய றி ச  த ச ல் வ ா ர் க ள 
எனவும் கூட்டரமபபின் ்கவல்கள 
த்ரிவிககின்்றன.

இடாய் சூ்றாவளி காைைமாக மததிய 
தமாசாம்பிக கில் தவள்ளத தில் 
இருந்து ்பபி, மாமைததில் ஒரு தபண் 
குழந்ர்ரய ஈன்த்றடுததிருககி்றார்.

அதமலியா என்்ற அந்்ப தபண் 
்னியாக வாழ்கி்றார். கர்பபிணியாக 
இ ரு ந் ்  அ வ ர்  த வ ள ்ள த தி ல் 
சிககிகதகாண்டசபாது ்னது இைண்டு 
வயது மகனுடன் மாமைததின் கிர்ள 
ஒன்ர்ற பறறிகதகாண்டார். அந்்க கிர்ள 
மீச் ்னது தபண் குழந்ர் சாைாரவ 
ஈன்த்றடுத்ார்.

இைண்டு நாளகள கழித து 
அ க க ம் ப க க த தி ன ர் 
அ க கு டு ம் ப த ர ்  மீ ட் டன ர். 
இந்் சூ்றாவளியில் 700-ககும் 
அதிகமாசனார் உயிரிழந்்து 
குறிபபிடத்ககது.

இச் சபான்்றத்ாரு அதிசயத்கக 
நிகழ்வு 20 ஆண்டுகளுககு முன் 
த்றகு தமாசாம்பிககில் நடந்்து. 
அபசபாது தவள்ளததில் சிககிய 

தபண் ஒருவர் ஒரு மைததில் ்னது 
குழந்ர்ரயப தபறத்றடுத்ார்.

ச ை ா சி ் ா  ம பி ய ா ங ச க ா  எ ன ப 
தபயரிடபபட்ட அந்் குழந்ர் பி்றந்் 
20 ஆண்டுகள கழிதது சாைாவும் மைததில் 
பி்றந்திருககி்றார்.

' 'நான் என்னுரடய இைண்டு வயது 
மகனுடன் வீட்டில் இருந்ச்ன், திடீதைன   
்ண்ணீர் எஙகள வீட்டுககுள புகுந்்து. 
எனககு சவறு வழிசய இல்ரல. 
அ்னால் மைததில் ஏறிவிட்சடன். 

அஙசக எனது மகனுடன் ்னியாக 
இருந்ச்ன்,'' என ஐநாவின் குழந்ர்கள 
முகரமயான யுனிதசஃபபிடம் அதமலியா 
த்ரிவிததிருககி்றார்.

அதமலியாவும் அவைது இைண்டு 
குழந்ர்களும் ்றசபாது பாதுகாபபாக 
்ஙகரவககபபட்டுள்ளனர். நல்ல 
உடல்நிரலயுடன் உள்ளனர் என 
த்ரிவிககபபட்டுள்ளது.

ச ் சிய திரைபபடத தினமாக 
ஏபைல் மா்ம் 5  ஆம் திகதி 
பிைகடனபபடுத்பபட்டுள்ளது.

அரமசசர் சஜித பிசைம்ாசவின் 
பணிபபுரைககரமய இந்் தீர்மானம் 
எடுககபபட்டிருககி்றது. இலஙரக 
திரைபபடத துர்றயின் முன்சனாடியான 
தலஸ்ைர் சஜம்ஸ் பீரிசின் 100 ஆவது 
ஜனன தினததிறகு அரமவாக இந்் 
தீர்மானம் எடுககபபட்டிருககி்றது.
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 சூரியன இலங்ள்கக்கு கமலா்க 
கொகும் ்காலம் இது. ஆ்ககை இநதக் 
்காலப்ெகுதியில் இங்கு சைப்ெநிளல 
மி்கவும் அதி்கமா்கக் ்காணப்ெடும் 
எனறு கூறும் மட்டக்்கைப்பு ைானிளல 
ஆயவு நிளலய அதி்காரியான 
சூரியகுமார ஆனால், இது ைரு்டா 
ைரு்டம் ந்டக்கும் நி்கழ்வு எனறும் 
அதளனப்ெறறி செரும் ்கைளல 
ச்காள்ைதகதளையில்ளல எனறும் 
கூறுகி்றார.

சூரியன இலங்ள்கக்கு கமலா்க ஒரு 
ைரு்டததிறகு இரு முள்ற அதி 
உச்�ம் ச்காடுக்கி்றது. இநநி்கழ்வு 
ைரு்ட ாைரும் நள்டசெறும் 
ைழக்்கமான ஒனறுதான.

"்கணைன மளனவி க�ரநது ஆொ� 
ெ்டம் ொரப்ெது �ரியா?  தை்றா? 
ொரப்ெதனால் இருைருக்குமான 
உ்றவில் ஏதும் சிக்்கல் ைர ைாயப்பு 
உண்்டா?"

இப்ெடி ஒரு க்கள்வி ெலதரப்பி்டம் 
இருக்கி்றது.

ொலியல் �ம்ெநதமான க்கள்வி்கள் 
நிள்றய ைரும். சொதுசைளியில் 
எழுதினால் ச�க்ஸ் ச்டாக்்டர எனறு 
முததிளரகுததி விடுைார்கள் எனறு 
ெயநது எழுதுைதில்ளல. நிள்றயப்கெர 
க்கடகி்ற க்கள்வி எனெதால் இது ெறறி 
எழுதலாசமனறு நிளனக்கிக்றன.

இப்ெடிய ான விகந ாதம ான 
சிநதளன்கள் ஆண்்களுக்கு 
ைருைதுண்டு. அண்ளமயில் ஒரு 
செண் தனனுள்டய ்கணைர 
இனசனாரு செண்ளணயும் க�ரதது 
தரி�ம் எனப்ெடும் மூைர க�ரநது 
உ்றவில் ஈடுெ்ட �ம்மதிக்குமாறு 
்கட்டாயப்ெடுததுைதா்க ஆகலா�ளன 
க்கடடிருநதார.

ச�க்ஸ் ெ்டங்்கள் ொரப்ெது நல்லதா 
ச்கட்டதா என்ற ஆராயச்சிசயல்லாம் 
கைண்்டாம், ஆனால் ஒவசைாருைரும் 
அநதப்ெ்டங்்கள் சைறும் நடிப்பு 
எனெளத உணரகைண்டும்.

அளை ெலமுள்ற நிறுததப்ெடடு, 

ஒவசைாரு ைரு்டமும் சிததிளர 
மாதததில் சதன அளரக்க்காைப் 
ெக்்கமிருநது ை்ட அளரக்க்காைப் 
ெக்்கமா்க ை்டக்கு கநாக்கியும், 
ச�ப்ரம்ெர மாதமைவில் ை்ட 
அளரக் க்காைப்ெக்்கமிருநது சதன 
அளரக்க்காைப்ெக்்கமா்க சதறகு 
கநாக்கியும் சூரியன ந்கரகின்றது.

இக் ்காலப்ெகுதி்களில் சூரியன 
இலங்ள்கக்கு கமல் அதிஉச்�ம் 
ச்காடுக்கும். தறகொது ஏப்ரல் 5 ம் 
தி்கதி முதல் 15 ம் தி்கதி ைளர 
இலங்ள்கக்கு கமலா்கக் ்காணப்ெடும்.

இநதக்்காலங்்களில் சைப்ெநிளல 
மி்கவும் அதி்கமா்க இருக்கும் எனறு 
கூறும் சூரியகுமார, அகதகைளை, 

சில நாட்களில் க்காள்ட மளழயா்க 
மாளல கைளை்களில் இடியு்டன 
கூடிய மளழ செயயக்கூடிய நிளலயும் 
ஏறெடும் எனறு சதரிவிததார.

ெ்கல் கைளையில் செரும் சைப்ெம் 
்காணப்ெடும் எனெதால், பூமியில் 
உள்ை நீரநிளல்களில் உள்ை நீர 
ஆவியாகி கமகல ச�ல்லும். ஆ்ககை 
அளை இரவில் மளழயா்கப் செயயும் 
ைாயப்பு உருைாகும் எனகி்றார அைர.
இருநதகொதிலும் சில ஊ்ட்கங்்களில் 
இதளன ஒரு செருதத கமா�மான 
்காலநிளல, அதனால், செரும் 
கமா�மான விளைவு்கள் ஏறெடும் 
எனறு எச்�ரிப்ெது கொலக் ்கருதி. 
நாம் ெயப்ெ்டத கதளையில்ளல 
எனறும் அைர “அரங்்கம் ” 
ெததிரிள்கக்கு கூறினார.
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இளை ைரு்டா ைரு்டம் ஏறெடும் 
நி்கழ்வுதான எனறும் மக்்கள் மன 
அச்�ம் ச்காள்ைதகதளையில்ளல 
எனறும் அைர குறிப்பிட்டார.
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நிறுததப்ெடடு ெ்டமாக்்கப்ெடுெளை. 
அதனால் அநத ெ்டங்்களில் 
ந ள ்ட ச ெ று ெ ள ை ச ய ல் ல ா ம் 
நிஜததில் �ாததியமில்ளல எனெளத 
உணரகைண்டும்.

அண்ளமயில் அவுஸ்திகரலியாவில் 
சைளியான ஒரு அறிக்ள்கயினெடி, 
ஆண்்கள் ச�க்ஸ் ெ்டங்்கள் 
ொரததுவிடடு அளத நிஜ 
ைாழ்க்ள்கயில் முயல்ைதால் செண்்கள் 
ொதிக்்கப்ெடுைது அதி்கரிததுள்ைதா்க 
சதரியைநதுள்ைது.

குறிப்ொ்க இயறள்கக்குப் பு்றம்ொன 
உ்றவில் ஈடுெ்ட முயறசிதததால் 
நிள்றயப்செண்்கள் மலம்கொைதில் 
சிக்்கல் ஏறெடடு, ையிறறிகல 

துளைகொடடு ளெ்களில் மலம் 
்கழிக்்ககைண்டிய ச்காடுளம 
அதி்கரிததுள்ைதாம்.

அடுதது, சில ெ்டங்்கள் “கரப்” கொன்ற 
ைனமுள்ற்களைக் ச்காண்டிருப்ெதால், 
அளதப்ொரெைர்களும் அளதச்ச�யய 
தூண்்டப்ெ்டக்கூடிய �நதரப்ெம் 
உள்ைதால் அவைா்றான ெ்டங்்களைத 
தவிரப்ெதும் முக்கியம்.

மளனவிகயாடு க�ரநது ொரப்ெது?

அது மளனவியின மன நிளலளயப் 
ச ெ ாறு த தது .  அக ந ்க ம ான 
செண்்களுக்கு தங்்கள் ்கணைன 
தனளனமடடுகம ரசிக்்ககைண்டும் 
என்ற சொ�சிவசனஸ் அதி்கமா்ககை 

இருக்கின்றது. அவைா்றான 
மனநிளலயில் இருக்கும் மளனவியால் 
தன ்கணைன டீவியில் இனசனாரு 
செண்ணின நிரைாணதளத 
ரசிக்கி்றான எனெளத ஏறறுக்ச்காள்ை 
முடியாது. அகதகொல் ஆண்்கள் 
ஒரு செண்ளண ரசிப்ெதுகொல் 
செண்்கைால் சைறுமகன ெ்டததில் 
நிரைாணமா்க ைரும் ஒரு ஆளண 
ரசிக்்கமுடியாது. ஒரு செண் 
ஆளண ரசிக்்க நிரைாணம் தாண்டி 
நிள்றயவி்டயம் கதளை.

ஒரு ்கணைன ஆள�ப்ெடடுக் 
க்கடடுவிட்டான ,  ்கணைன 
இனசனாரு செண்ணி்டம் ச�னறு 
வி்டக்கூ்டாது எனறு ்க்டளமக்்கா்க 
விருப்ெமில்லாமகலகய இவைா்றான 
வி்டயங்்களுக்கு மளனவி்கள் 
ஒததுக்ச்காள்ைலாம். நீண்்ட ்கால 
அடிப்ெள்டயில் அது மளனவியின 
மனதில் உறுததலா்க இருக்கும். 
ஆ்ககை ொலியல் �ம்ெநதமான 
எநதசைாரு விததியா�மான ஆள� 
ைநதாலும் அது �ம்ெநதமா்க 
மளனவியு்டன மனம் தி்றநது 
கெசி அைளின உணரவு்களை 
அறிநதுச்காள்ைது ்கட்டாயம்.

மா்றா்க, புரு�ன ஆள�ப்ெட்டால் 
மளனவி ஒததுக்ச்காள்ைததான 
கைண்டுசமன்ற நிளலயில் 
ச�யயப்ெடும் எநதச்ச�யலும் 
நீண்்ட்கால அடிப்ெள்டயில் நல்ல 
குடும்ெைாழ்வு நிளலததிருப்ெளதப் 
ொதிக்கும் எனெளத ஒவசைாரு 
ஆணும் புரிநதுச்காள்ை கைண்டும்.
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மசகந்திைரனத ்விை சவறு சில 
்மிழ்நாட்டுத திரைபபட இயககுனர்களும் 
வன்னி வந்து தசன்்ற சபாதும் ்ன் 
மககளுககு சினிமா கறறுக தகாடுககவும் 
்ன்னுடன் சினிமா பறறி உரையாடவும் 
ஏன் இயககுனர் மசகந்திைரனத 
ச்ர்ந்த்டுத்ார் பிைபாகைன்? ் மிழ்நாட்டில் 
்மிழ் உைர்வுள்ள, விடு்ரலபபுலிகர்ள   
ஆ்ரிககின்்ற இன்னும் பல இயககுனர்கள 
இருந்தும் நம் நாட்டு இயககுனர் 
பாலுமசகந்திைா இருந்தும் அவர் ஏன் 
இயககுனர் மசகந்திைரன வன்னிககு 
வைவரழத்ார்?

அறம்!
 பிைபாகைன் சினிமாரவ சநசித்ார் 
என்பது உண்ரம்ான். ஆனால் 
அ்றதர்ப சபணும் சினிமாககர்ளசய 
அவர் சநசித்ார். அத்ரகய படஙகர்ள 
இயககும் இயககுனர்கர்ளசய மதித்ார். 
அவர்கச்ள ்ன் மககளுககு உ்ாைை 
புருசர்க்ளாகவும் வழிகாட்டிக்ளாகவும் 
இருகக சவண்டும் என விரும்பினார். 
அவர் இயககுனர் மசகந்திைரனத 
ச்ர்ந்த்டுககக காைைம் இந்் அ்றம்்ான். 

இஙகு நான் அ்றம் எனக கூறும் சபாது அது 
விஷன், த்ாரலசநாககு, அணுகுமுர்ற, 
தகாளரக என்வறர்றக குறிககி்றது 
என்பர்க கவனததில் தகாளளுஙகள.

மசகந்திைன் அவர்கள வன்னியில் இருந்து 
திரும்பிய பின்னர் விடு்ரலபபுலிகளின் 
்ரலவருடனான சந்திபபின் சபாது 
்ாஙகள சபசிக தகாண்ட விடயஙகர்ளச 
தசால்லும் சபாது, 'உஙகள முளளும் 
மலரும் படததின் கிர்ளமாகஸ் எனககு 
மிகவும் பிடிததிருந்்து' எனத ்ரலவர் 
்ன்னிடம் தசான்ன்ாகச தசால்கி்றார். 
உண்ரமயில் அந்்க கிர்ளமாகஸ் 
்ரலவருககுப பிடிககக காைைம் என்ன?

பலரும் அந்் முடிவுககாட்சிரய அண்ைன் 
்ஙரக தசன்டிதமன்ட்டுககூடாகப 
பார்பபதுண்டு. ஆனால் உண்ரம 
அதுவல்ல. அது மககள சகதியின் 
பலதர்க காட்டும் ஒரு உன்ன்மான, 
எளிரமயான கிர்ளமாகஸ். அ்னாற்ான் 
அது ் ரலவரின் மனதில் அவ்வ்ளவு தூைம் 
பதிந்துள்ளது. தபாதுவாக ் மிழ்ச சினிமாப 
பண்பாட்டில் மககள பார்ரவயா்ளர்க்ளாக 
இருபபார்கள. ஹீசைாககள அவர்களுககாக 
சண்ரடயிட்டு தவல்வார்கள. மசகந்திைன் 
அவர்களுரடய படஙகளில் அது 
எதிர்மா்றாக இருககும். ஹீசைா மகக்ளால் 
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ச ் ா ற க டி க க ப ப டு வ ான்  அ ல் ல து 
திருத்பபடுவான். முளளும் மலரும் 
படததில் மககள தவல்கி்றார்கள. ஹீசைா 
(ைஜனிகாந்) விழுந்்ாலும் மீரசயில் மண் 
முட்டா்வன் சபால் நடந்து தகாளகி்றான்.

இயககுனர் மசகந்திைன் அவர்கள 
ஹீசைாயிசதர் வ்ளர்த்வர் அல்ல. 
அவர் மககள சகதிரய தவல்ல ரவபபார். 
உதிரிபபூககள படததில் மககள சகதியின் 
பலம் இன்தனாரு பரிமாைததில் 
காட்டபபடுவர்ப பார்ககலாம். அஙகு 
மககள்ான் அ்ர்மததுககுத ்ண்டரன 
வழஙகுகி்றார்கள.

இயககுனர் மசகந்திைன் அவர்களிடம் 
்ரலவருககுப பிடித் இன்தனாரு 
அ்றம், தபண்கள சார்ந்து ்னது 
பரடபபுகளில் அவர் கரடபபிடிககி்ற 
அணுகுமுர்றயாகும். இயககுனர் 
மசகந்திைன் எபபவும் தபண்கர்ள 
பலமானவர்க்ளாகவும் ஆண்கர்ளவிடவும் 
நி்ானமானவர்க்ளாவும் நீதியானவர் 

க்ளாகவும் சிததிரிபபார். முளளும் மலரும் 
படததில் மஙகா பாததிைததின் ஊடாக இர் 
அறபு்மாகச தசய்வார். உதிரிபபூககளில் 
வரும் 4 தபண் பாததிைஙகளுசம 
ஏச்ா ஒரு வரகயில் தபண்கர்ள 
சமன்ரமபபடுததுபவர்க்ளாகத்ான் 
இ ரு க கி ன் ்ற ன ர் .  த ந ஞ ச த ர ் க 
கிள்ளாச்யில் ஒரு படி சமசல சபாய் 
ஆண்கர்ள மதிலில் உட்கார்ந்து 
அைட்ரடயடிததுக தகாண்டும் சபா்றவா்ற 
தபண்கர்ள சகலி தசய்்படியும் இருககும் 
தவட்டிப பசஙக்ளாகவும் அவர்கர்ள 
திருததும் ஒரு நி்ானமான ர்ரியமான 
ஆளுரமயாக தபண்ரையும் காட்டுவார். 
அதிலும் அந்்ப தபண் ஒரு புறறுசநாய் 
சநாயாளி என்பது தபண்கள எவ்வ்ளவு 
துன்பஙகர்ள ்மககுள அடககி 
ரவததிருககி்றாள என்ப்றகான 
குறியீடு ஆகும். ்மிழ்ச சினிமாககள 
தபண்கர்ள தகாசரசபபடுததுவர்யும் 
அவர்கர்ள சந்ர்ப பண்டஙக்ளாக 
பாவிபபர்யும் இன்னமும் நிறுத்ா் 
சூழலில் மசகந்திைன் 70களிசலசய 
தபண்கர்ள சமன்ரமபபடுததுவர் 
அ ்ற ம ா க  த க ா ண் டி ரு ந் ் ா ர் . 

அ்னாற்ான் பிைபாகைன் '் மிழ்நாட்டு 
சினிமாககாைர்களிடம் தசால்லுஙகள 
தபண்கர்ளக தகாசரசபபடுததி படம் 
எடுபபர் நிறுத்ச தசால்லி' என்னும் 
்ன் சகாரிகரகரய இயககுனர் 
மசகந்திைனிடம் முன் ரவத்ார். 
ஏதனனில் அர்ச தசால்லவ்றகு 
மிகவும் ்குதியானவர் இயககுனர் 
மசகந்திைன்்ான்.

்ன் பரடபபுகளில் மட்டுமின்றி ்ன் 
தசாந்் வாழ்கரகயிலும் தபண்கர்ள 
மதிபபவர் ஒழுககதர்க கரடபபிடிபபவர் 
இயககுனர் மசகந்திைன் அவர்கள. அது 
மட்டுமின்றி 'ஒரு பரடபபாளிககு  
ஆசைாககியமான உடலும் கூர்ரமயான 
மனமும் இருகக சவண்டும்' எனச 
தசால்பவர் மசகந்திைன் அவர்கள;  அ்ன் 
வழி நடபபவர்.

உண்ரமயில் பிைபாகைன் நீண்ட சநைம் 
மனம்விட்டுப சபசுவ்றகும் ஒன்்றாக 
உைவருந்துவ்றகும் இயககுனர் 
மசகந்திைன் ்குதியுரடயவைான்றகு 
அவருரடய இத்ரகய ஒழுககஙகள 
பிை்ான காைைஙக்ளாகும். அவ்வா்றான 
ஒழுககம் அற்றவர்களுககு அருகில் 
அமர்வ்றகும் அவர்களுடன் நீண்ட 
சநைதர்ச தசலவழிபப்றகும் ்ரலவர் 
பிைபாகைன் சபான்்ற ஒரு ஆளுரமககு 
உடலும்  மனமும் கூசும் என்பச் 
ய்ார்த்ம்.

்ன் பரடபபுகளில் மட்டுமின்றி சினிமா 
்யாரிபபு முர்றரமயிலும் அ்றதர்க 
கரடபபிடித்வர் இயககுனர் மசகந்திைன். 
நி்ர்சனம் ்யாரிபபில் உருவான 
ஆணிசவர் என்னும் படதர் இயககுனர் 
மசகந்திைனின் மகன் ஜான் மசகந்திைன் 
இயககியிருந்்ார். அந்்ப படததில் 
ஆஸ்பததிரியில் சநாயா்ளர் வார்ட் 
இல் ஒரு காட்சி. அ்றகாக புலிகளின் 

ரவததியப பிரிரவ நாடியுள்ளனர். 
அவர்களும் காட்சி ் தரூபமாக 
வை சவண்டும் என்ப்றகாக வலு 
மகிழ்சசியாக ்ஙகள ஆஸ்பததிரியில் 
சநாயா்ளர் ்ஙகியிருககும் ஒரு வார்ட்ரட 
படபபிடிபபுககு வழஙகும் ஏறபாட்டில் 
சவகமாக இ்றஙகினர். இ்ரனக கண்ட 
சஜான் அவர்கள உனடியாக அந்் 
ஏறபாட்ரடத ்டுததி நிறுததினார். அவர் 
தசான்ன காைைம், 'சநாயாளிகர்ள 
த்ாந்்ைவு தசய்வது சினிமா ்ர்மம் 
அல்ல. இபபடி நான் தசய்து அர் அபபா 
அறிந்்ால் அவர் என்ரனக தகான்று 
சபாடுவார்'. அ்ன் பின்னர் டம்மி வார்ட் 
ஒன்று அவர்களுககு ்யார் தசய்து 
தகாடுககபபட்டது. காட்சி ்தரூபமாக 
வைசவண்டும் என்ப்றகாக சமறகதர்ய 
படபபிடிபபா்ளர்கள கூட இத்ரகரய 
்வறுகர்ள எஙகள நாடுகளில் வந்து 
தசய்வர் நான் கண்டுளச்ளன். 
(்ஙகள நாடுகளில் தசய்ய சட்டம் 
அனுமதிககாது). இந்நிரலயில் ஒரு 
்மிழ்நாட்டு இயககுனரிடம் இத்ரகரய 
அ்றம் இருபபது என்பர் என்னால் நம்ப 

முடியவில்ரல.

A Film By என்னும் ்ஙகள தபயருககு 
முன்னால் எழுதும் பழககம் இன்னமும் 
த்ாடர்கி்றது. அபபடிப சபாடுவது அ்றம் 
அல்ல இபப அது நாகரிகமும் அல்ல 
என்று எமது இயககுனர்கள பலருககு 
நான் அபபபசபா தசால்லவதுண்டு. 
ஆனால் அர் யாரும் கருததில் 
தகாள்ளவதில்ரல. A Film By  என்று ்ம் 
தபயரைப சபாடுவதில் அபபடிதயாரு 
சமாகம் பலருககு. உண்ரமயில் 
அ்ன் அர்த்ம் அந்்ப படததின் 
தசாந்்ககாைன் அ்ன் இயககுனர் 
என்ப்ாகும். பாலுமசகந்திைா கூட இந்் 
A Film By  என்னும் சபாடும் பழககதர் 
கரடசிவரை ரகவிடவில்ரல என்பதும் 

எனககு ஆசசரியம்்ான். ்ன்னுரடய 
படஙகளின் அதிகமான பணிகர்ள 
அவசை தசய்வ்ால் அவர் அபபடிப 
சபாடுவ்றகுத ்குதியானவைாக இருககக 
கூடும். ஆனால் மசகந்திைன் அவர்கள 
70களிசலசய அந்் தசறபிைசயாகதர் 
ஒரு சபாதும் பயன்படுத்வில்ரல. அவர் 
அர் தவறுத்ார். அத்ரகரய உரிரம 
சகாைலுககு எதிைாகவும் இருந்்ார். அ்றகு 
அவர் தசால்லும் வி்ளககம், 'என் படஙகளில் 
'A Film by Mahendran ' என்று நான் 
சபாடுவதில்ரல. நல்ல ஒளிபபதிவா்ளர், 
நல்ல நடிகர்கள, நல்ல படதத்ாகுபபா்ளர் 
சபான்ச்றார் அரமந்்ால்்ான் கர்ககு 
ஏற்ற சரியான மனநிரலரய ஏறபடுததிப 
பார்ரவயா்ளர்கர்ளக கர்ககுள இழுகக 
முடியும். இத்ரன சபர் உரழபபும் 
இருந்து அந்்ப படதர் எபபடி நான் 
என்னுரடய படமாக மட்டும் தசாந்்ம் 
தகாண்டாடிகதகாள்ள முடியும்?'  

எல்லாவறறுககும் சமல் ் னது படஙகளின் 
வர்த்க தவறறிகாக இயககுனர் 
மசகந்திைன் அவர்கள ்ன்னுரடய 
அ்றஙகர்ள ஒரு சபாது விட்டுக 
தகாடுத்துமில்ரல சமைசம் தசய்து 
தகாண்டதுமில்ரல.  உண்ரமயில் 
இது்ான் அவரை ஒரு சி்றந்் திரைககர் 
எழுத்ா்ளர், இயககுனர் ஆககியது 
என்று நான் தசால்சவன். வர்த்க 
சநாககததுககாக நரடமுர்றயில் உள்ள 
விடயஙகர்ளப பின்பறறுபவர்கள ்மது 
பரடபபற்றாரலக கூர்ரமபபடுத் 
சவண்டிய அவசியம் இல்ரல. ஆனால் 
இயககுர் மசகந்திைன் அவர்களுககு 
்ம் பரடபாற்றரலக த்ாடர்ந்து 
கூர்ரமபடுத் சவண்டிய அவசியம் 
இருந்்து. நரடமுர்றயில் இருந்து 
மாறுபட்டு ்ன் அ்றஙகர்ளச சமைசம் 
தசய்யாது எபபடி மககளிடம் ்ன் 
ப ர ட ப பு க ர ்ள  த ச ன் ய ்ற ர ட ய ச 
தசய்வது  என்று அவர் நிர்றய 
சிந்திகக சவண்டியிருந்்து. தசயறபட 
சவண்டியிருந்்து. அதில் அவர் தவறறியும் 
தபற்றார். அ்னடிபபரடயிற்ான் 
தசால்கிச்றன் அவசை ்மிழ்நாட்டின் 
சி்றந்் திரைககர் எழுத்ா்ளர் மறறும் 
இயககுனர்.

உடனடி தவறறிகள மட்டும் அல்ல, 
சினிமா உள்ளவரை நீடிததிருககககூடி 
தவறறிகர்ள அவர் அரடந்்ார். அந்் 
அடிபபரடயிற்ான் விடு்ரலபபுலிகலின் 
்ரலவர் ்னது மககள இயககுனர் 
மசகந்திைனிடமிருந்து சினிமாரவக 
கறறுக தகாள்ள சவண்டும் என 
விரும்பினார்.

Qhdjh]; fhrpehjh;

Âkuø»¨¦¼PÒ Aø©¨¤ß uø»Áº 

¤µ£õPµß Hß C¯USÚº ©÷P¢vµøÚz 

÷uº¢öukzuõº?
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} ©mk÷© AÔÁõ´

முககண்ைன் எஙகள சிவன்
முழுமனதில் நீயும் நிரன
எககைமும் எசதசயலும் அவதனன்ச்ற
எபசபாதும் எண்ணிததுணி

இர்றமீதும் தசயல் மீதும்
எண்ைததின் வழி நடந்்ால்
எபசபாதும் உயர்வுனகசக
கர்ற படியும் மனதிருந்்ால்
காலதமலாம் துன்பஙகள

உண்ரமயிலும் உயர் சநர்ரமயிலும்
உனககுண்டு உயர்வாழ்வு
தபாய் க்ளவு வஞசகதச்ார்
வாழ்வதில்ரல இன்பமாக

எளிரம்ான் நாகரிகம்
என்றுைரும் மனி்ருககுள
இயறறும்றம் ஓஙகி விட்டால்
இன்னல்்ான் துரடபபவன் நீ

உன்ரன எபசபாதுதமண்ணி
என் வாழ்வு 
்பபாகும் ஆலயததில்
என் ்டஙகள காைாது

--- தபாததுவில் வில்லூர்பாைதி ---

உ்ளவியல் ஆசலாசரன ரமயததின் 
சான்றி்ழ் வழஙகும் நிகழ் வும், 
சா்ரனயா்ளர்கள தகௌைவிபபும் 31.03.2019 
்ாயிறறுககிழரம மட்டகக்ளபபு ஊைணி 
கிரிசபாஜன் மண்டபததில் சி்றபபாக 
நரடதபற்றது.

உ்ளவியல் ஆசலாசரன ரமயததில் 
் ன்ன ா ர்வ  ச ச ர வ ய ா்ள ர்க ்ள ாக 
இரைந்்வர்களுககாக நடாத்பபட்ட 
ப யி ற சி ப  ப ட் ட ர ்ற யி ல்  ப ங கு 

EÍÂ¯À ø©¯zvß \õßÔuÌ ÁÇ[S® {PÌa]

jPudpad; - xU ghu;it

பறறியவர்களுககு சான்றி்ழ்களும், 
அரடயா்ள அட்ரடகளும்வழஙகி 
ர வ க க ப ப ட் ட து ட ன்,  வ ா ழ் ந ா ள 
சா்ரனயா்ளர்கள, மறறும் சி்றந்் 
சசரவயா்ளர்களுககான விருதுகளும் 
வழஙகிரவககபபட்டன. இந்நிகழ்வு 
உ்ளவியல் ஆசலாசரன ரமயததின் 
தசயலா்ளர் ைனிசியன் ்ரலரமயில் 
இடம்தபற்றது.

வாழ்நாள சா்ரனயா்ளர்க்ளான 

சபைாசிரியர் சி.தமௌனகுரு, ஓய்வுதபற்ற 
கிழககு மாகாை காணி ஆரையா்ளர்க.
குருநா்ன்,  ஓய்வுதபற்ற சமலதிகமாகாை 
கல்விபபணிபபா்ளர் எஸ்.மசனாகைன்,  
அருட்்ந்ர் சபால் சறகுைநாயகம் 
ஆ கி ச ய ா ர்  வி ரு து  வ ழ ங கி  
தகௌைவிககபபட்டனர்.

இந்நிகழ்வுககுபிை்ம அதிதியாக 
மட்டகக்ளபபு மாவட்ட அைசாஙக அதிபர் எம்.

1747 Mk; Mz;by; xU ey;y 
Fspu;fhyk;. ,lk; ];nfhl;yhe;J 
(Scotland). cliy ciwaitf;Fk; 
Fspu; Crpaha; Jisj;Jf; 
nfhz;bUe;jJ. mj;jid FspupYk; 
me;j ePjpkd;wk; epiwe;jpUe;jJ. 
,e;j tpNehj tof;if ,jw;F Kjy; 
ahUk; ghu;j;jjpy;iy.

Kg;gj;ije;J taJ kdpjid 
Kd;dpWj;jpa tof;F mJ. 
,td; jpUkz cwTf;F 
nghUj;jkpy;yhjtd; vd;W `f; 

g;Nsu; vDk; mk;kdpjidf; fhl;b 
thjpl;lhu; tof;fwpQu;. mtdplkpUe;J 
gjpiy vjpu;ghu;j;Jj; jpUk;gpa 
ePjpgjpf;Nfh mtd; eltbf;iffs; 
Mr;rupakspj;jd. mtd; vq;Nfh 
ghHj;Jf;nfhz;L iffis NkYk; 
fPOk; fhw;wpy; miytJ Nghy; 
mirj;Jf; nfhz;bUe;jhd;. ePjpgjp 
mtidg; ghu;j;Jf; Nfl;lij 
mg;gbNa vjpnuhyp Nghy kPz;Lk; 
Nfl;lhd;. ePjpgjp Nfhgq;nfhz;L 
mtid mjl;bdhu;. mjidAk; 
jpUk;gr; nrhd;dhd;. vy;NyhUk; 
tpOe;J tpOe;J rpupj;jhu;fs;. 
kpfTk; Gjpatdha; njupe;j mtd; 
vy;NyhUf;Fk; N;fypf;$j;jhdhd; 
md;W.

1797. ,lk; gpuhd;];. lhf;lH [Pd; 
khu;f; fh];ghu;l; (Dr.Jean Marc 
Gaspard) Nehahspfisf; ftdpf;f 
jd; tPl;ilg; G+l;btpl;Lf; fpsk;gpf; 
nfhz;bUe;jhu;. mg;NghJ gd;dpuz;L 
taJs;s xU rpWtid mtuplk; $l;b 
te;jhu;fs; rpyu;. fhl;by; kuk; ntl;lr; 
nrd;w NghJ Mgj;jpid czuhJ 
jdpj;Jj; jpupe;J nfhz;bUe;jhd;. 
,tDf;F jd; ngau; $lr; nrhy;yj; 
njupatpy;iy vd;wdu;. lhf;lu; 
mtDf;F tpf;lu; vDk; ngaupl;L 
md;wpypUe;J mtidf; fz;fhzpj;J 
te;jhu;. xU ,dk;Gupahj rj;jk; 
kl;Lk; mtdplkpUe;J te;jJ. xNu 
tpjkhd nraiyNa jpUk;gj; jpUk;gr; 

nra;J te;jhd;. ghu;it jtpu;j;jhd;. 
mJtiu fz;buhj xU GjpuhfNt 
,Ue;jhd; tpf;lu;.

,g;gb> mupjhf mwpag;gl;l 
,e;eltbf;if nfhz;l kdpju;fis 
mj;Jld; kwe;Jk; Nghdhu;fs;. Mdhy; 
tuyhW ,tu;fis gjpT nra;aj; 
jtwtpy;iy. 1943 mnkupf;fhtpy;> 
mofpa G+e;Njhl;lj;jpy; kyu;fSld; 
kyu;fsha; tisa te;j 
Foe;ijfis> rw;Wj; js;sp 
mku;e;Jnfhz;L fz;fhzpj;Jf; 
nfhz;bUe;jhu; lhf;lu; ypNah Nfdu; 
(Dr.Leo Kanner).

rw;W gjw;wj;Jld; xU rpWkp Xb 
te;J> mtuUNf ,Ue;j Nkirapy; 
fiye;J fple;j Fwpg;NgLfis 
mLf;fptpl;Lr; nrd;whs;. xU rpWtd; 
VNjh ngaiuj; jpUk;gj; jpUk;gr; 
nrhy;ypf;nfhz;Nl mtiuj; jhz;br; 
nrd;whd;. fle;j gy khjq;fshf 
ftdpj;JtUk; ,e;j gjpndhU 
Foe;ijfSs; %d;W Ngu; rpWkpfs;. 
xU KbTf;F te;jtuha; yPNah 
Nfdu; jd; vz;zq;fis vOj;jha; 
khw;w Muk;gpj;jhu;.

1944 ,lk; n[u;kd;> tpau;dh 
gy;fiyf;fof kUj;Jtkidapy; 
nghJ kUj;Jtu;> N`d;]; m];Ngu;[u; 
(Dr.Hans Asperger) jd; cjtp 
kUj;JtUld; jPtpu MNyhridapy; 
,Ue;jhu;. n[u;kdpy; epiyik kpf 
Nkhrkhf ,;Ue;jJ. vq;F ghu;j;jhYk; 
nfhiy> nfhs;is. `pl;yu; murhy; 

$l;lk; $l;lkhf kf;fs; nfhy;yg;gl;L 
ehNl nfhiyf; fskhf ,Ue;jJ. 
,uz;lhk; cyfg;Nghu; mJ. vq;F 
ghu;j;jhYk; kuz Xyk;> Fz;lbgl;L 
nfhj;Jf; nfhj;jhf Nehahspfs; 
mur kUj;Jt kidfSf;F Jhf;fp 

tug;gl;lhu;fs;. MdhYk; m];ngu;[u; 
kdk; jsutpy;iy. jd; Ntiy 
kw;Wk; rpe;jidapy; Fwpf;NfhSld; 
nraw;gl;lhu;. mj;jid ehl;fshf 
jhd; nra;j Ma;twpf;ifia 
rku;g;gpg;gjpy; Kidg;Gld; 
nraw;gl;lhu;. mjid rpj;jpuk; 
Nghd;w jd; Mq;fpy vOj;jpy; vOjp 
Kbj;J epkpu;e;j NghJjhd; mr;nra;jp 
Fz;lha; tpOe;jJ mtu; kPJ. Mkhk; 
muR rhu;e;j ve;jnthU njhlu;G 
rhjdKk; jha;nkhopahd n[u;kdpy; 
kl;LNk ,Uf;f Ntz;Lk;. vd;gJjhd; 
mJ. ePz;l ngU%r;Rld; mjid 
n[u;kd; nkhopapy; nkhop ngau;j;J 
Kbj;jhu;. mfpy cyf kUj;Jtf;;; 
FOTf;F mt;twpf;ifia rku;g;gpj;J 
tpl;L Kbtpw;fhff; fhj;jpUe;jhu;.

“ypNah Nfdupd;” Ma;twpf;if
rw;W tpNehjkhd eltbf;iffs; 
nfhz;l vl;Lr; rpWtu;fs; kw;Wk; 
%d;W rpWkpfs; nfhz;l FOit 
ePz;l ehl;fshff; fz;fhzpj;J 
,t;twpf;ifia rku;g;gpf;fpNwd;.

1. ,tu;fSf;F Ngr;R rhjhuzkhf 
,y;iy.
2. mu;j;jk; nfhz;l KOj; 
njhluhf njhlu;e;J ,uz;L> %d;W 
thf;fpaq;fs; Ngr Kbatpy;iy.

gh. A+b uNk]; n[aFkhu;.

mUl; rNfh. tp. kupajh];.

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

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid 

tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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öÁßÓx

(வவுைதீவு நிருபர் )
மட்டகக்ளபபில் நரடதபற்ற கிழககு 
மாகாை கட்டத ் ்ளபதி ச வால் 
கிண்ைம் 2019 தவறறிக  கிண்ைதர் 

மட்டகக்ளபபு உர்பபந்்ாட்ட கழகம் 
சுவீகரிததுகதகாண்டது    .

கிழககு மாகாை இைாணுவததின் 
அனுசைரையில் கடந்் மார்ச 10 ஆம் 
திகதி மு்ல் மட்டகக்ளபபு, காத்ான்குடி, 
அம்பார்ற, கல்குடா, ஓட்டமாவடி, 
கி ண் ணி ய ா,  தி ரு ச க ா ை ம ர ல , 
அககரைபபறறு, ஆகிய இடஙகளில் உள்ள 
உர்பபந்்ாட்ட கழகஙகளில்  இலஙரக 
உர்பபந்்ாட்ட சம்சம்ளனததில்  
பதிவு தசய்யபபட உர்பபந்்ாட்ட 
கழகஙகர்ள   உள்ளடககிய்ாக  லீக 
முர்றயில் நடாத்பபட்ட கிழககு மாகாை 
கட்டர்ளத ்்ளபதி சவால் கிண்ைம் 2019  
உர்பபந்்ாட்டச  சுறறுபசபாட்டியின் 
இறுதி சபாட்டி  ்ாயிறறுககிரம பிறபகல் 
மட்டகக்ளபபு தவபர் ரம்ானததில் 
நரடதபற்றது.

இறுதி சபாட்டிககு த்ரிவான அம்பார்ற 
உர்பபந்்ாட்ட கழக அணியும் 
மட்டகக்ளபபு உர்பபந்்ாட்ட கழக 
அணியும்  சமாதிகதகாண்டன. 
நரடதபற்ற இறுதிப சபாட்டி நிகழ்வில் 
பிை்ம அதிதியாக இலஙரக இைாணுவ 
்்ளபதி தலபடினல் தஜனைல் மசகஷ் 

 
 

ஏழு ்சாப் வைலாறர்றக தகாண்ட 
மட்டகக்ளபபின் கால்பந்்ாட்டம் கடந்் 
வாைததில் ஒரு சி்றந்் கால்பந்்ாட்ட 
வீைரன இழந்து நிறகின்்றது. கூ்ளாவடி 
டிஸ்சகா கழகததின் முககியமான 
வீைனாகத திகழ்ந்் திரு.லிகாரி பீற்றஸ் 
அவர்கள கடந்் மார்ச 28 ஆந் திகதி 
திடீதைன இயறரகதயய்தி விட்டார். 
இவருரடய மர்றவு சம காலததில் 
மட்டுநகரின் கால்பந்்ாட்டத துர்றசயாடு 
சம்பந்்பபட்ட சகலரையும் சசாகததில் 
ஆழ்ததியுள்ளது.

திரு லிகாரி பீற்றஸ் அவர்கள லிசகா 
என்று மட்டுநகரின் கால்பந்்ாட்டச 
சூழலில் அரழககபபட்டவர். ்னது 17 
ஆவது வயதில் டிஸ்சகா கழகததின் 
கால்பந்்ாட்ட அணியில் க்ளமாடியவர். 
டிஸ்சகா கழகததின் பிைபலமான மூத் 
வீைர்களுடன் இரைந்து சபாட்டிகளில் 

பஙகுபறறியவர். 1990 களில் மட்டுநகரின் 
்ரலசி்றந்் கால்பந்்ாட்ட அணியாகத 
திகழ்ந்் டிஸ்சகா கழக வீைர்களின் 
ஆறறுரககர்ளப பார்தது வ்ளர்ந்்வன். 
விசசடமாக மட்டுநகரின் சி்றந்் 
கால்பந்்ாட்ட வீைனாகப பிைகாசித் 
ைவீஸ் அவுட்ஸ்சகான் அவர்களின் 
பயிறறுவிபபில் உருவானவன். இ்ன் 
காைைமாக மட்டகக்ளபபு மாவட்ட 
கால்பந்்ாட்ட த்ரிவு அணியில் மிக 
இ்ளம் வயதிசலசய இடம்பிடித்வர். 
பல வருடஙகள மாவட்டத த்ரிவு 
வீைனாக மாவட்ட, மாகாை, ச்சிய 
மட்டப சபாட்டிகளில் மட்டகக்ளபபிறகாக 
க்ளமாடிவர்.

லிசகா மட்.புனி் மிகசகல் ச்சிய 
ப ா ட ச ா ர ல யி ல்  க ல் வி க ற ்ற 
காலததிலும் சி்றந்் கால்பந்்ாட்ட 

சசனாநாயக  கலந்துதகாண்டார்

ஆைம்ப நிகழ்வாக அதிதிகளுககு 
வி ர ்ள ய ா ட் டு  வீ ை ர் க ர ்ள 
அறிமுகபபடுததும் நிகழ்வு நரடதபற்றது.

அறிமுக நிகழ்விரன த்ாடர்ந்து 
அம்பார்ற - மட்டகக்ளபபு ஆகிய 
அ ணி க ளு க கி ர ட ச ய  ச ப ா ட் டி 
ஆைம்பமானது.  இரு  அணிகளுககிரடயில் 
நரடதபற்ற இறுதி சபாட்டியில் ஒன்றுககு  
பூஜ்யம் (1.0) என்்ற  சகால் கைககில் 
மட்டகக்ளபபு உர்பபந்்ாட்ட கழகம் 
தவறறிபதபற்றது

த வ ற றி ப த ப ற ்ற  ம ட் ட க க ்ள ப பு 
உர்பபந்்ாட்ட கழக அணி  கிழககு 
மாகாை கட்டத ் ்ளபதி ச வால் 
கிண்ைம் 2019  தவறறிக  கிண்ைதர் 
சுவீகரிததுகதகாண்டது    .

இைண்டாம் இடததிரன அம்பார்ற  
உர்பபந்்ாட்ட கழகமும், மூன்்றாம் 
இடததிரன கிண்ணியா  உர்பபந்்ாட்ட 
கழகமும் தபறறுகதகாண்டன.

இந் நிகழ்வில் கிழககு மாகாை பாதுகாபபு 
பரட ்்ளபதி சமஜர் தஜனைல் அருைா 
ஜயசசகை,  கிழககு மாகாை  ஆளுநர் 
எம் எல் ஏ எம் ஹிஸ்புல்லாஹ், சமூக 
வலுவூட்டல் இைாஜாஙக அரமசசர்  அலி 
சாஹிர் தமௌலானா, மாவட்ட அைசாஙக 
அதிபர் எம். உ்யகுமார், திருசகாைமரல 
மர்ற மாவட்ட ஆயர் இமானுசவல் 
கிறிஸ்டியன் சநாயல், மட்டகக்ளபபு மர்ற 
மாவட்ட ஆயர்  சஜாசப தபான்ரனயா,  
சகாட்டமுரன பளளிவாசல் தமௌலவி 
சஜ.எம்.இலியாஸ், மாநகை மு்ல்வர் 
தியாகைாஜா சைவைபவன் மறறும் கிழககு 
மாகாை இைாணுவ உயர் அதிகாரிகள 
உளளிட்ட பலர் கலந்துதகாண்டனர்.

இலஙரக கிரிககட் அணியின் முன்னாள வீைர் தில்ஹாை 
தலாகுதஹட்டிசக மீது சர்வச்ச கிரிககட் கவுன்சிலின் 
ஊழல் ்டுபபு சட்டததின் கீழ் குற்றம் சுமத்பபட்டுள்ளது. 

ஆட்டதர் முன்கூட்டிசய நிர்ையிககும்  சதி உட்பட மூன்று 
குற்றசசாட்டுககள அவர் மீது சுமத்பபட்டுள்ளன. 

அ்ன்படி தில்ஹாை தலாகுதஹட்டிசக ஏபைல் 03ம் திகதியில் இருந்து 14 நாட்களுககுள 
இது த்ாடர்பில் வி்ளககமளிகக சவண்டும் என்று சர்வச்ச கிரிககட் கவுன்சில் 
கூறியுள்ளது. 

சர்வச்ச கிரிககட் கவுன்சில் இன்று தவௌியிட்டுள்ள அறிகரகயில் இந்் விடயம் 
கூ்றபபட்டுள்ளது.

வீைனாக வி்ளஙகியவர். புனி் மிகசகல் 
பாடசாரலயின் கால்பந்்ாட்ட அணி 
மாகாை. ச்சிய மட்டப சபாட்டிகளில் 
தவறறி வாரக சூடுவ்றகு காைைமாக 
வி்ளஙகியவர்.

டிஸ்சகா விர்ளயாட்டுக கழகததின் 
வைலாறறில் கடந்் இைண்டு ்சாப் 
காலமாக கால்பந்்ாட்டம் ஆடி வரும் லிசகா 
்னககு அடுத் ்ரலமுர்றயினருககு 
்ான் மூத் வீைர்களிடமிருந்து கறறுக 
தகாண்ட கால்பந்்ாட்ட விதர்கர்ளப 
பகிரும் சிசைஸ்ட வீைனாக இயஙக 
சவண்டிய காலததில் காலனால் 
காவு தகாள்ளபபட்டரம மிகவும் 
துைதிஸ்டமான்ாக உைைபபடுகின்்றது.

கடந்் இரு ்சாப் கால மட்டுநகரின் 
கால்பந்்ாட்டததில் டிஸ்சகா கழகததின் 
பல்சவறு சா்ரனகளில் லிசகாவின் 
பஙகு குறிபபிடத்கக்ாக இருந்துள்ளது. 
டிஸ்சகாவுடன் சபாட்டியிடும் அணிகள 
லிசகாவின் ஆட்டதர்க கட்டுபபடுததும் 
உபாயஙகர்ளத திட்டமிடுவ்ரனக 
கண்டுளச்ளாம். இைசிகர்கள லிசகா 
விர்ளயாடுகி்றானா? என விழிபபர்க 
சகட்டுளச்ளாம். இந்்்ளவிறகு லிசகா 
ஒரு சி்றந்் கால்பந்்ாட்ட வீைனாகப 
பிைகாசித்ான்.

இவ்வாறு மட்டு நகரின் கால்பந்்ாட்டததில் 
பிைகாசிததுக தகாண்டிருந்் லிசகா எனும் 
்ாைரக திடீதைனத ்ன் பிைகாசதர் 
நிறுததியரம தபரும் துன்பியல் நிகழ்சவ.

லிசகாவின் பிரிவால் துயைரடயும் 
அ வ ரு ர ட ய  ம ர ன வி க கு ம் 
பிளர்ளகளுககும் சசகா்ைர்களுககும் 
கடவுள ஆறு்ல் வழஙக சவண்டி, 
லிசகாவின் ஆன்ம ஈசடற்றததிறகாக 
பிைார்ததிபசபாம்.

J.nfsuP];tud;
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gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 

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

,e;j thuk;> tpdhj;jhs; II (jkpo; II),y; %d;whtjhf tUk; fl;Liu tpdhit 

Nehf;FNthk;. ,jpy; 5 jiyg;Gf;fs; jug;gl;bUf;Fk;. ,tw;Ws; ahNjDk; xd;iwg; 

gw;wp 300 – 350 nrhw;fs; nfhz;l fl;Liu vOJjy; Ntz;Lk;. ,jw;Fupa Gs;sp 

25 MFk;. ,J> khjpuptpdh vd;gijf; ftdj;jpw;nfhs;f.

 • fl;Liu vOJk; NghJ> jiyg;ig tpl;L tpyfhjthW 

        Kd;DiuiaAk; cs;SiuiaAk; KbTiuiaAk; mikj;Jf;nfhs;tJ 

        kpfTk; ,d;wpaikahjjhFk;.

 • ge;jpaikg;G nghUj;jkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 • ge;jpfSf;fpilNa njhlu;G ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 • nrhw;fspd; vz;zpf;if tplaj;jpYk; ftdk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

        Fwpj;j jiyg;Gf;Fupa tplak; ekf;F ed;whfj;  njupAk; vd;gjw;fhf 

        nrhy;ystpidf; ftdj;jpw; nfhs;shJtplf;$lhJ. 

 • njspthd ifnaOj;jpy; vOJjy; Ntz;Lk;.

 

 • thf;fpa ,iaG> vOj;Jg; gpioaw;w jd;ik> nghUj;jkhd 

        nrhy;ypilntsp> ge;jp njhlq;Fk; ,lk; vd;gd 

        ftdj;jpw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

 • jiyg;Gf;Nfw;w nghUs;> tplaj;ij vLj;Jr; nrhy;Yk; tpjk; mjhtJ 

        nkhopeil vd;gdtw;wpy; $Ljyhff; ftdk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 • ,e;j tpjkhf xU fl;Liuia vOj Ntz;Lnkd;why; Njly; kpfkpf   

        mtrpak;. ey;y fl;Liufis thrpf;f Ntz;Lk;. rpwe;j Ngr;Rf;fisf; 

        Nfl;f Ntz;Lk;. Nkw;Nfhs; fhl;Lk; gof;fj;ij tof;fkhf;fpf; nfhs;s 

        Ntz;Lk;. 

	 	 ► ey;y fl;Liuia vOj Ntz;Lkhdhy; Kjypy; vLj;j 

     vLg;gpNyNa fl;Liuia vOjhky; fl;Liuj; jiyg;Gf;Fupa 

                KfTiuia vOjpg;ghUq;fs;.

	 	 ► ntt;NtW tifapy; mike;j fl;Liuj; jiyg;Gf;Fupa 

                KfTiuia vOjpg;ghUq;fs;.

 

  ► mk;KfTiu> cupathW mikAk; tiu vOjpg;ghUq;fs;. 

 • kl;/Iad;Nfzp jkpo; tpj;jpahya khztp xUj;jp vOjpa 

  KfTiuiag; ghUq;fs;. mk;KfTiu> rpW jpUj;jj;Jld; ,q;F 

  jug;gl;Ls;sJ. mJ ed;whf ,Uf;fpwjh vd;W ghUq;fs;. 

  gpbj;jpUe;jhYk; gpbj;jpUf;fhtpl;lhYk; ,jw;fhd fhuzj;ij 

  Kd;itAq;fs;. ,ij ,d;ndhU Nfhzj;jpy; khw;wp vOjpg;ghUq;fs;.

  ntw;wp ngwyhk;. Kaw;wp nra;jtd; ,fo;r;rpNa mile;jjpy;iy.

Njhy;tpapw; fyq;Nfy;; 

  

   tho;f;ifg; Gj;jfj;jpy;  ntw;wpg; gf;fKk; cz;L; Njhy;tpg; gf;fKk; cz;L. 

ntw;wpg; gf;fj;ij kl;LNk xUtd; Gul;bapUe;jhy; mtd; thotpy;iy vd;W 

mu;j;jk;. ,uz;Lk; fye;jJjhd; tho;f;if. Njhy;tpiaf; fz;L Xlhky; mijj; 

Juj;j topfhz Ntz;Lk;. Njhy;tp vd;gJ> cd;idj; J}q;fitg;gjw;fhfj; jha; 

ghLk; jhyhl;ly;y. khwhf cdJ neQ;ir epkpu;j;jpf;nfhs;s ,irf;fg;gLk; Njrpa 

fPjk; vd;gij kwe;JtplhNj. ,ijr; nrhd;dtd; nfhLq;Nfhydhf ,Uf;fyhk;. 

Mdhy; mtd; nrhd;d tplak;> tho;f;ifiar; nrk;ikg;gLj;Jk; MAj thf;fpak;. 

“nka;g; nghUs; fhz;gjhNd mwpT”. Mf> Njhy;tp vd;gJ ehk; fyq;Ftjw;fhd 

xd;wy;y. ehk; Jyq;Ftjw;fhd top vd;W epidj;Jr; nraw;gLNthkhf.

nra;e;ed;wp kwthik  

  

   ve;j kdpjDk; ,e;j cyfpy; jdpj;J tho;e;Jtpl KbahJ. xUtiu xUtu; 

Gupe;J xUtUf;nfhUtu; cjtpnra;Nj tho Ntz;Lk;. nra;ag;gLk; cjtpfs; ePupy; 

vOjg;gl;l vOj;Jf;fshf ,Ue;Jtplf;$lh. fy;ypy; vOjg;gl;litahf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. xt;nthUtupsJk; tsu;r;rpapy; ahu; ahu; gq;Fjhuu;fNsh mtu;fis 

kwe;Jtplf;$lhJ. “kuk; thdsht cau Ntz;bajhf ,Uf;fyhk;;; Mdhy;> jhd; 

Nt&d;wpa kz;iz kwe;J tho KbahJ. thidg; Gwf;fzpj;Jf; fpisfis 

cau;j;jhky; thoTk; KbahJ. nra;e;ed;wp kwe;jhy; tho;f;if G+r;rpak; vd;gij 

epidj;J tho;Nthk;.

	 ■ ,g;gbahfj; jiyg;Gf;fisj; njupe;njLj;J> Nkw;Fwpj;jthW>  
   nghUj;jkhd Kd;Diufis ,tw;iwtpl kpfr; rpwg;ghf vOjpg; 

   gofp ey;y fl;Liufis vOJq;fs;.

 

50. Gujq;fspy; ngg;iul; gpizg;Gfs; ,Ug;gijf; fz;lwpag; gad;gLj;Jk; 

   gupNrhjid xd;iwf; Fwpg;gpl;L> mr; Nrhjidia tpsf;Ff. 

   iga+uw; Nrhjid (Biuret Test)
 

igA+uw; Nrhjid 

 xU Nrhjidf; Fohapy;  2cm3 Gujj;njhq;fy; xd;iw vLj;J> mjw;Fr; 

 rk fdt sthd 5% KOH  fiuriyr; Nru;j;J ed;whff; FYf;fpa 

 gpd;du;>  mjw;F   1%    Cu SO4 fiurypd; 2 Jspfisr; Nru;;f;f> 
 Xu; Cjhepwk; Njhd;Wk;.

51. Gujf; fl;likg;Gfspd; kl;lq;fs; ahit?

   jkJ njhopw;ghLfspy; Kf;fpakhd gq;fspg;Gf;fis toq;Fk; fl;likg;gpd; 

   ehd;F kl;lq;fs; cz;L. 

 a) Kjyhd  fl;likg;G

 b) Jizahd fl;likg;G

 c) Gilahd fl;likg;G
 d) Gilr;rpiwf; fl;likg;G

52. Gujq;fspd; fl;likg;G kl;lq;fis  tpgupf;f.

 a) Kjyhd fl;likg;G (Primary structure)
         ngg;ijl;L gpizg;Gfspdhy; Neuhd njhlnuhOq;fpy; mLf;fg;gl;l 

         mkpNdhtkpyq;fspd; jdpj;Jtkhd njhlnuhOq;F Gujq;fspd; 

         Kjyhd fl;likg;ghFk;. 

 b) Jizahd fl;likg;G (Secondary structure)
         xl;rprd; mZf;fSf;fpilapyhd %yf;$w;Wf;Fs;shd Ijurd;   

         gpizg;GfSk;> mNj gy;ngg;ijl;L KJnfYk;Gr; rq;fpypapd; 

         iejurd; mZf;fSld; ,izf;fg;gl;l Ijurd; gpizg;Gf;fSk; 

         gpizg;giltjd; gadhf xU jdpahd gy;ngg;ijl;Lr; rq;fpyp 

         RUsile;Jk; kbe;Jk; Jizahd fl;likg;igj; Njhw;Wtpf;fpd;wJ.  

         . ,J ᵦ	kbg;gile;jjhf my;yJ my;gh RUz;ljhff; fhzg;gLk;. 

 • my;gh RUsp(Alpha helix) – c + k; nfuw;wpd;
 • ᵦ	kbg;gile;j jfL – c + k; rpye;jpapd; gl;Lehu;.

Gujq;fspd; Jizahd fl;likg;Gf;fspd; gPw;wh kbg;gile;j jfLk; my;gh 

RUspAk;
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அ த தி ன ா பு ைத தி னி ன்று  சூ ் ா டித 
ச்ாறறு பாண்டவரும், திதை்ளபதியும் 
வனவாசம் தசன்்றரமரயயும், அஙகு 

வீமன் காய்கனிகர்ள வனஙகளினின்று 
தபறறு ஐவருககும் அளித்ரமரயயும் 
, பின்னர் 12 வருடம் வனவாசம் 
முடிந்து 1 வருடம் அஞ்ா்வாசம் 
இருந்்ரமரயயும் இவர்கள அபிநயிததுக 
காட்டு்சல வனவாசம் என்னும் 16ஆம் 
சடஙகு நிகழ்சசியாகும். இசசடஙகு  
பகலில்்ான் நரடதபறும். திதை்ளபர் 
அம்மன் சகாயிலும், சமறகுறிபபிட்ட 4 
ஊர்கசகாயில்களும், ஊர்வ்ளவுகளும், 
வீதிகளும், சந்திகளுசம இந் நாடகம் 
நிகழிடமாகும். ஊர்மககள அரனவரும் 
இசசடஙகில்  பார்ரவயா்ளைாயும், 
பஙகா்ளைாயும் ஒசை சநைததிற தசயற 
படுகின்்றனர்.

17ஆம் சடஙகு ்வநிரல எனபபடும் 
சடஙகாகும். வனவாசச சடஙகின்சபாது 
்ருமரும் வீமனும் முககிய இடததிரனப 
தப்ற இஙகு ்ருமருடன் அருசசுனன் 
முககிய இடததிரனப தபறுகி்றான். 
அன்ர்றய சடஙகில் திதை்ளபதி அம்மன் 
சகாயில் முன்்றலில் நிறகும் தபரிய 
மைதமான்றில் உசசியில் கூடு கட்டி 
அ்றகு ஏ்ற ஏணியும் அரமததிருபபர். 
அன்றிைவு 12 மணிவரை ஏரனய 
த்ய்வஙகள எல்லாம் ஆடி முடித்பின்னர் 
அருசசுனனுககு ஆடுபவர் ்வநிரலககுப 
சபாகப பு்றபபடுவார். காவியுரடயணிந்து, 
பூசாரிமார் பாட, அருசசுனன் சகாயிரல 
விட்டு தவளிசய வருவார். அந்சநைம் 
்ருமர் சகாயிலின் சந்்ன மண்டபததுள 

இருபபார். அருசசுனன் வந்து ்ருமரை 
3 முர்ற வைஙகி ஆடியதும் பாடல் 
பாடபபடும். அருசசுனன் பாடுவது சபால 

இபபாடல் அரமயும்.

ஆண்டி வடி தவடுதது சந்நியாசி ஆகி 
நான் அரிய்வம் சபா்றன் அண்ரை.

என்்ற பாடலுககுத ்ருமர் ்ரல 
அரசததுச சிவனிடம் தசன்று வைம் தபறறு 
வைச தசால்லி அனுபபுவார். அருசசுனன் 
அஙகிருந்து தவளிககிட்டு சகாயில் 
வீதிரய அரடந்து, ்வநிரலககுப 
சபாகும் வழியில் சபைண்டசசி வந்து 
வழி மறிபபாள. சபைண்டசசிககு 
வருபவர் முகததிசல ஒபபரன தசய்து 
சபைண்டசசி சபான்்ற உருவம் பூண்டு 
(தபரும்பாலும் இது வடசமாடிக கூததில் 
வரும் அைககர் அணியும் உடுபபுகர்ளப 
சபால அரமயும்.) வந்து அருசசுனரன 
வழி மறிபபாள. வழிமறிககும் அைககி 
பின்வருமாறுபாடுவாள.

மார்ரபப பார் ச்ார்ளப பார் சந்நாசி 
சந்நாசி – என்  வண்ைமுகம் நீர் பாரும்.

 ச்ாச்ளாடு ச்ா்ளரைதது சந்நாசி 
சந்நாசி  சுகமுத்ம் ்ாருமய்யா. ஐயா நீ

ஓரிைவு நீயிருந்து சந்நாசி சந்நாசி
 உ்றஙகியிருந்து சபாஙகாணும்.
கட்டிலுண்டு தமதர்யுண்டு சந்நாசி 
சந்நாசி கால்பிடிககத ்ாதியுண்டு என்்ற 
பாடரலபபாடி சபைண்டசசி அருசசுனரன 
மறிகக அருசசுனன் பின்வருமாறு அ்றகு 

உத்ாைம் கூறுவான்:

என்ன்ான் தசான்னாலும் சண்டாளி 
சண்டாளி

ஏத்றடுத்ப பாைண்டி அடி நான்

ஆதி ரகலாசம் சந்நாசி சந்நாசி
 அைன்பதிககுப சபா்றனடி

சபா்ற வழி ்னிசல சண்டாளி சண்டாளி

 பிரழசகடு தசய்யா்டி

இபபாடலுககுத ்க அருசசுனனுககு 
சவடம் பூண்டவர் ஆட்டமும் ஆடுவார்.

 சபைண்டசசி மறிதது ஆடுவாள. இவர் 

மறுபபார். இறுதியில் அருசசுனன் 
அம்புவிடுவது சபால பாவரன தசய்ய 
சபைண்டசசி ஓடிவிடுவாள. பின்னர் 
அருசசுனன் ்வநிரல சநாககிச தசல்லு 
ரகயில் பன்றியாக சவடமிட்டு ஒருவர் 
வந்து அருசசுனரன மறிப பார்.
 (பாை்க கர்யில் சிவன் பன்றிரய 
விட்டரம இஙகு நிரனவு

கூைபபடுகி்றது). பன்றியாக உருவம் பூண்டு 
வருபவர் பாடுவதில்ரல. அருசசுனனுககு 
முன்னால் பன்றி அஙகும் இஙகும் ஓடும். 
்வநிரல சநாககி அருசசுனன் தசல்வார். 
அசசமயம் அருசசுனனுககுப பின்னாற 
தசல்லும் பூசகர்களும் பாடகர்களும் 
பின்வரும் பாடல்கர்ளப பாடிச தசல்வர்.

முன்னழகு கண்டாசலா
அருசசுனப தபருமாள முன் த்ாடர்வார் 
ஆயிைம் சபர் பின்னழகு கண்டாசலா
அருசசுனப தபருமாள பின் த்ாடர்சவார் 
ஆயிைம்சபர்"

இறுதியில் பன்றிமீது அருசசுனன் அம்பு 
எய்து விட்டு ஏணியில் ஏறிச தசன்று 
்வநிரலயில் நிறபார். நின்று பதிகம் 
பாடுவார்."

்ததுவசபா் ்ான
சமய நூல் பலவும் கறச்றன்
புததிசபால் உன் சீர்பா்ம்
புரிந்து நான் சபறு தபறச்றன்
முததிசய ்ருவாய் ஆதி
மு்ல்வசன நமசசிவாயம்.

இபபாடல்கர்ளப படிதது முடித் பின்னர் 

khw;wk; tul;LNk !

-mgpuhkp Atuh[d; -

tpj;jpahrkha; czTfs; Njb

tpjtpjkha; Neha;fisr; Rke;J

mehtrpa nryTfs; nra;fpNwhk;

mj;jpahtrpak; Mlk;gukhdjhy;

mir Nghl;Lr; rhg;gpl;lhy;

Mfhuk; rkpj;J tpLk;

ms;spg; Nghl;L ,Wf;fptpl;lhy;

mg;gbNa neUf;fp tpLk;

Rj;jkha;r; Rfhjhukha;

cz;z Mirjhd;

Rit euk;Gfs; ek;ikr;

Ruz;lhky; ,Ue;jhy; 

md;W 

jpl;bj; jpl;b ek; %j;jtu;fs;

nrhd;d njy;yhk; ,d;W

fl;bypy; fhyhtjpahfpf; 

fplf;Fk; NghNj fhJf;Fs; EiofpwJ

vd;d gad;? vd;d gad;?

MNuhf;fpa tho;T 

mWRitapy; kl;Lkpy;iy

rPuhd czT KiwapYe;jhd;

rpe;jpj;J eP cz;Z!

rl;lKk; jukhdJjhd;

Xu;fhdpf; vDk; NghJ

nghWg;Gf;fs; ekf;Fz;L

nghUj;jkhd njuptpw;F

Efu;tpy; jtW ,Ue;jhy;

Efu;Nthu; rl;lj;ij ehLq;fs;

cztpy; Fiw ,Ue;jhy;

czTr; rl;lj;ij ehLq;fs;

vitAk; Nghjtpy;iy vd;why;

khw;wk; nfhz;L thUq;fs;

Kjypy; cq;fsplkpUe;J !

சஙகிரன எடுதது ஊதி

மணியும் அடிததுவிட்டு கீசழ இ்றஙகி 
வருவார். (இஙகு சிவன் வரு்ல், மறசபார் 
புரி்ல், பாசுப்ாஸ்திைம் தகாடுத்ல் 
எதுவும் அபிநயிககபபடுவதில்ரல.) 
பின் வசந்் மண்டபததில் இருககும் 
அண்ைனிடம் தசல்லுவார். தசன்று 
நடந் ் விடயத ர் க கூறுவார். 
அ்ன் பின்னர் ்ருமர் ்ாம் இருந்் 
இடதர்விட்டு மகிழ்சசியுடன் எழும்புவார்.

(த்ாடரும்)
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என்றாகின. அம்மா, அக்்கா இரண்டும் 
சதளிைான தமிழ் ைழக்கு்கள். சிங்்கை 
தாததா? அதுவும் தமிழ் ைழக்க்க. தமிழில் 
தாததா செறக்றாருக்கும் முநதிய தளலமுள்ற 
ஆளணகய குறிக்்கப் ெயனெடுகி்றது. 
அதறகும் ''தாளத'' என்ற தநளதளயக் 
குறிக்கும் தமிழ்ச்ச�ால்லுக்கும் சநருங்கிய 
சதா்டரபுண்டு.

எஞசியிருக்கும் ச�ாற்களில் 'மல்லி' எனெதன 
கைரச்ச�ால்ளலக் ்காணமுடியவில்ளல. 
ஆனால் மள்ைன என்ற ச�ால்லுக்கு தமிழில் 
இளைஞன எனச்றாரு அரததம் உள்ைது. 
இளைய ையதினன எனப் சொருள்ெடும் 
அச்ச�ால்லுக்கும், சிங்்கை 'மல்லி'க்கும் 
சதா்டரபிருக்்கலாம். ை்டசமாழியில் 
அததள்கய ச�ால்சலானறு இல்ளல.
இனி ஐயாவுக்கும் நங்கிக்கும் கொனால், 
ஐயன, தமிழில் தநளத, அண்ணன, 
தளலைன ஆகிய மூனறு முதனளமயான 
அரததங்்களைக் ச்காண்்ட ச�ால். நங்கி, 
நங்ள்க எனெதன திரிபு. முனகெ ொரததது 
கொல், அதறகு இரண்டு முதனளமயான 
அரததங்்கள். நம்+அங்ள்க எனெதால், 
தம்+அங்ள்க =  தங்ள்களயயும் 
குறிக்கும், மரியாளதக்குரிய இனசனாரு 
இைம்செண்ளணயும் குறிக்கும்.

சிங்்கை உ்றவுச்ச�ாற்களுக்கும் தமிழ் உ்றவுச் 
ச�ாற்களுக்கும் உள்ை உ்றவு அவைைவும் 
தான. 
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3. fhjpy; tpOe;jij clNd 
vjpnuhypg;gJ Nghy; Ngr;R cs;sJ.
4. xNu eltbf;ifia jpUk;gj; 
jpUk;gr; nra;a Mu;tk; 
fhl;Lfpwhu;fs;.
5. r%fj;NjhL ,ize;J nraw;gl 
,ayhik cs;sJ.

RUf;fkhfr; nrhd;dhy; “Xl;brk;”; 
(Autism) vd;W ,e;epiyia 
miof;fyhk;. fpNuf;fr; nrhy;yhd 
“Ml;Nlh” vd;gjw;F “Ra” (Self) 
vd;W nghUs;. KOikahf 
rKjhaj;jpypUe;J ,tu;fs; 
tpyfp elg;gjhy;;; ,g;ngau; 
nghUj;jkhdjhf ,Uf;Fk;.

lhf;lu; N`d;]; m];Ngu;[upd; 
Ma;twpf;if
rpy Foe;ijfisj; njhlu;e;J 
fz;fhzpj;j NghJ njupa te;jit.
1.rKjhaj;jpy; fye;JiuahLtjpy; 
gpur;rpid cs;sJ.

2.fz;fis NeUf;F Neuhfg; ghu;g;g 
jpy;iy.

3.Ngr;R ,Ue;jhYk; rk;ge;j 
kpy;yhky; tpNehjkhfg; 
NgRfpwhu;fs;.

,tu;fis “Xl;b];upf; i]
Nfhghj;];” (Autistic Psychopaths) 
vd;W $wyhk;. mNj rkak; 
rKjhaj;jpypUe;J jq;fis 
tpLtpj;Jf; nfhz;Ls;stu;fs; vd;W 
nghUs.; 

Nkw;gb ,uz;L kUj;Jtu;fspd; 
$w;Wg;gbAk; rKjhaj;jpypUe;J 
jdpj;J gpupe;J njupAk; ,tu;fis> 
“Xl;br” epiy cs;stu;fs; vd;W 
$wyhk;. jkpopy; ,e;epiyia 
jw;rpe;jidahsu;fs; my;yJ 
jw;GidT Ms;T vd;fpNwhk;. ,tu;fs; 
jq;fSf;nfd xU cyfj;ij 
cUthf;fpf; nfhz;L mjpNyNa 
rQ;rupg;gtu;fs;. vg;NghJk; rpe;jid 
tag;gl;bUg;gtu;fs;. rKjhaj;Jld; 
xl;lhky; ,Ug;gtu;fs;. 
mjdhy; ,g;ngau;fs; jkpopy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wd.
kjp ,Wf;fk; vd;w kw;nwhU 
ngaUk; cz;L. Mdhy; ‘Xl;brk;’ 
vd;why;jhd; vy;NyhUf;Fk; 
vspjpy; tpsq;Fk;. ypNah Nfdupd; 
mwpf;if clDf;Fld; Ma;T 
nra;ag;gl;L Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ. 
Mdhy; m];ngu;[upd; Ma;twpf;if 
nkhopg;gpur;rpid fhuzkhf fplg;gpy; 
Nghlg;gl;lJ. gpd;G 1948k; Mz;L 
,tu; ,J Fwpj;J ciu epfo;j;jpa 
NghJjhd; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L ,d; 
epiyf;F m];ngu;[u; ]pz;l;Nuhk; 
(Asperger’s Syndrome) vdg; 
ngauplg;gl;lJ. 

“Xl;brk;”; vd;gJ xU Foe;ijapd; 
,ay;ghd tsu;r;rp epiyapy; 
CLUtp gutf;$ba tpUj;jp epiy 
NfhshWfs; vdg;gLk;. 

,f; Foe;ijfspy; ,zq;fhzg;gLk; 
kpf Kf;fpa %d;W gpur;rpidfs;

1. njhlu;ghly; my;yJ fUj;Jg; 
Gyg;gLjy; ghjpf;fg;gLjy; 
(Communication Difficulties) 

2. rKjha nraw;ghLfs; 
ghjpf;fg;gLjy; ( Social Skills 
Difficulties );.

3.jdf;Fj;; jhNd Rakhfr; nra;Ak; 
elj;ijfs; (Self Stimulatory 

Behaviours)

mnkupf;f cstpay; rq;fk; 
,JNghd;w gz;Gfisf; nfhz;l 
MW epiyfis xNu Filapd;fPo; 
nfhz;L tUfpwJ. 

1. “Xl;brk; ];ngf;luk; b];Xlu;” 
Autism Spectrum Disorder (ASD).

2. “Xl;brk; b];Xlu;” (Autism 
Disorder).

3. “m];ngu;[u; b];Xlu;” (Asperger’s 
Disorder).

4. Foe;ijg; gUt cUr;rpijTf; 
NfhshWfs; (Childhood Disintegrative 
Disorder)

5. tsUk; gUtj;jpy; CLUtpg; guTk; 
jd;ikAs;s NfhshWfs; (Pervasive 
Developmental Disorder)

6.“uPl;]; b];Xlu;” (Rett’s Disorder)

,it MWk; Xl;brk; vd;Wjhd; 
miof;fg;gLfpd;wd. ,tw;wpy; cau; 
,af;f epiy (High Functional 
ASD) jho; ,af;f epiy  (Low 
Functional ASD) vd;W ,Utifiar; 
nrhy;yyhk;. cau; ,af;f epiy 
ASD ,y; XusT Ngr;rhw;wy; 
nfhz;ltu;fs;> tpsq;fpf;nfhs;Sk; 
jd;ik nfhz;ltu;fs; mlq;Fthu;fs;. 
Ngr;rhw;wy; ,y;yhJ jd;idj;jhNd 
fbj;J fhag;gLj;jpf;nfhz;L kpfTk; 
jdpj;J ,Ug;gtu;fs;> jho; ,af;f 
epiy ASDapy; mlq;Fthu;fs;. cau; 
,af;f epiy ASDf;F “Asperger’s 
Syndrome” (m];ngu;[u; ]pz;l;Nuhk); 
vd;W ngau;.

jPudpad; - xU ghu;it

உ்யகுமார் அவர்களும் மறறும் ஏரனய 
அதிதிக்ளாக வி.ஜி.டி.ஏ.கருைாைதன 
(மட்டகக்ளபபு அம்பார்ற மாவட்ட 
தபாலிஸ் அததியட்சகர்), மட்டகக்ளபபு 
சபா்ானா ரவததியசாரல பணிபபா்ளர் 
ரவததிய கலாநிதி திருமதி கலாைஞசினி 
கசைசலிஙகம், கிழககுபல்கரலககழக 
பிைதி  உப சவந்்ர் சக.ஈ.சக.கருைாகைன், 
மனி்உரிரம அரமபபின் பணிபபா்ளர் 
சபைாசிரியர் தஜயந்் களுசவாவில, 
மட்டகக்ளபபு மாநகைசரப ஆரையா்ளர் 
சக.சிததிைசவல், யூட் பிசயா நவிந்்ன் 
( ச வ ல் ட் வி ஷ ன் ) ,  எ ழு த ் ா ்ள ர் 
உமாவை்ைாஜன், கனிசியஸ் மகஸ்தவல் 
ஓககஸ் (உ்ளவியல் ஆலாசரன 
நிரலயம்), சிந்்ாததுரை தபஞசமின் ( 
சவல்ட்விஷன்) ஆகிசயார் விருது வழஙகி 
தகௌைவிககபபட்னர்.

உ்ளவியல் ஆலாசரனரமயததின் 
சசரவயா்ளைான கஜானா சந்திைசபாஸ் 
அவர்கள இயககி, நடடித் ்றதகாரல 
த்ாடர்பான விழிபபுைர்வு குறும்படமும் 
இந் நிகழ்வில் தவளியீட்டுரவககப
பட்டதுடன்தசல்விகஜானாவிறகுஉ
்ளவியல்ஆசலாசரன மய்யத்ால்
பாைாட்டபபட்டுவிருதும்வழஙகிரவ
ககபபட்டதுடன் தபண் எழுத்ா்ளர் 
திருமதி கிருஷ்ைமூர்ததி அவர்களும் 
விருது வழஙகி தகௌைவிககபட்டார். 
இந்நிகழ்வின் வைசவறபு நடனதர் நடன 
ஆசிரிரய திருமதி வாசுகி பார்ததீபன் 
்ரலரமயிலான மாைவிகள வழஙகினர்.

அரமசசைரவககு சமர்பபிககபபட்டுள்ளது. 
அசநகமாக ஏபைல் 30ஆம் திகதிககுள அது 
சாததியமாகலாம்’ என்று உறுதியளித்ார்.

‘ ச ச ர வ  அ மு ல ாக க ப ப டு ம் வ ர ை 
்மது சபாைாட்டம் த்ாடரும்’ என 
தூதுககுழுவினர் கூறி விரடதபற்றனர்.

் ம க க ா ன  இ ல ங ர க  ஆ சி ரி ய 
ஆச ல ா ச க ர்  ச ச ர வ த ய ா ன் ர ்ற 
ஸ்்ாபிககசவண்டும் எனகசகாரி கடந்் 
2019.02.21ஆம் திகதியிலிருந்து நாட்ளாவிய 
ரீதியில் ஆசிரிய ஆசலாசகர்கள 
த்ாடர்சசியாக பணிபபகிஸ்கரிபபுப 
சபாைாட்டததிலீடுபட்டு வருகின்்றார்கள 
என்பது குறிபபிடத்ககது.

இந்்ப சபசசுவார்தர்யின் சபாது 
ஆ சி ரி ய  ஆச ல ாச க ர்க ளு க க ா ன 
ஒரு சசரவரய உருவாககு்ல், 
அவர்களுககான சி்றபபுக தகாடுபபனரவ 
வழஙகல், அந்் சசரவககான ஒரு 
அந்்ஸ்ர் ஏறபடுத்ல் ஆகிய 
விடயஙகள குறித் அரமசசைரவப 
பததிைததுககு புது வருடததில் அஙகீகாைம் 
தபறறு அவறர்ற ஆசிரிய ஆசலாசகர்கள 
விடயததில் அமுல்படுத் கல்வி அரமசசர் 
உறுதியளித்்ாக இந்்ச சந்திபபுககான 
ஏறபாட்ரடச தசய்்வர்களில் ஒருவைான 
நுவதைலிய மாவட்ட நாடாளுமன்்ற 
உறுபபினர் திலகைாஜ் “அைஙகம்” 
பததிரிரகயிடம் த்ரிவித்ார்.
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்னியார் மின்சாை விநிசயாகஸ்்ர்களிடம் 
இருந்து அடுத் 6 மா்ஙகளுககு 
அலகுககு ரூபாய் 28 – 30 வரை தசலுததி 
மின்சாை சரப வாஙகவுள்ளது.

இந்் 100 தமகாவட்ஸ் மின்சாைதர்க 
த க ா ண் டு  மி ன் வி நி ச ய ா க த ர ் 
நாட்ளாவிய ரீதியில் மின்சாை சரபயால் 
த்ாடர்சசியாக வழஙகமுடியும் என்று 
எதிர்பார்ககபபடுகின்்றது.

பிை்ான மின் விநிசயாகததுககு பதிலாக 
மின்பி்றபபாககிகர்ள பயன்படுததும் 
நிறுவனஙகளுககு ரூபாய் 36ஐ வழஙக 
்யாைாக இருபப்ாகவும் மின்சாைசரப 
அறிவிததுள்ளது.

சூரிய சகதிரய பயன்படுததும் சிறிய 
நிறுவனஙகளிடம் இருந்து அலகு 
ஒன்றுககு ரூபாய் 16 வீ்ம் மின்சாைதர் 
வாஙகவும் அது தீர்மானிததுள்ளது.

பிரைவட் லிமிடட் நிறுவனததிறகு உத்ைவு 
பி்றபபிததுள்ளது. 

குறித் 20 மில்லியன் ரூபா பைதர் 
பாதிபபரடந்் ஒரு குடும்பததிறகு 
உயர்ந்் பட்ச நட்டஈடாக 40,000 ரூபா வீ்ம் 
பகிர்ந்து வழஙகுமாறும் அ்ரன ச்சிய 
நீர்வழஙகல் வடிகால் அரமபபு சரபயின் 
குழு ஒன்றின் ்ரலரமயில் வழஙக 
சவண்டும் எனவும் உத்ைவிடபபட்டுள்ளது. 

அனுமதிககபபட்ட சுற்றாடல் பாதுகாபபு 
நிபந்்ரனகளுககு கட்டுபபட்டு நடபப்ாக 
இருந்்ால் மட்டுசம மீண்டும் குறித் மின் 
உறபததி நிரலயததின் நடவடிகரககர்ள 
ஆைம்பிகக அனுமதி வழஙகபபடும் என 
நீதிமன்்றம் த்ரிவிததுள்ளது. 

இயறரக ஆய்வு ரமயததின் ்ரலவர் 
ைவீந்திை காரியவசததினால் ்ாககல் 
தசய்யபபட்ட மனுவிறசக இவ்வாறு 
தீர்பபளிககபபட்டுள்ளது.  குறித் மனுவில் 
அந்் மின் உறபததி நிரலயததினால் 
தவளியாகும் கழிவுநீர், எண்ரை மறறும் 
கிரீஸ் ஆகியவறறினால் கிைறறு நீர் 
பாதிககபபடுவ்ாகவும் இ்னால் மககளின் 
அடிபபரட உரிரம மீ்றபபடுவ்ாகவும் 
குறிபபிடபபட்டிருந்்து. 

 மனுரவ கருததிற தகாண்ட நீதிமன்்றம் 
2015 ஆம் ஆண்டு குறித் மின் உறபததி 
நிரலயத தின் நடவடிகரககர்ள 
நிறுததுமாறு இரடககால ்ரட 
உத்ைவு ஒன்ர்ற பி்றபபிததிருந்்ரம 
குறிபபிடத்ககது.
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