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நாட்டுக்ா் ஒன்றிணைவ�ாம் 
எ ன் ்ற  ஜ ன ா தி ப தி யி ன் 

செயற்திட்்டத்திணன முன்னிட்டு 
இலஙண் ஜனாதிபதி ணைத்திரிபால 
சி றி வ ெ ன  ச � ள் ளி ய ன் று 
ைட்்டக்ளப்புககு �ருகி்றார்.

இ�ரது �ருண்ணய முன்னிட்டு 
ைட்்டக்ளப்பு ச�பர் ணைதானத்தில் 
கூட்்டமும் வ�று பல நி்ழ்ச்சி்ளும் 
ஏற்பாடு செயயப்பட்டுள்ளன.

் ாண ல  1 0  ை ணி க கு  ச � ப ர் 
ண ை த ா ன த் தி ல்  கூ ட் ்ட த் தி ல் 
் ல ந் து ச ் ாள்ளு ம்  ஜ ன ாதி ப தி 
அ�ர்்ள்,  ஸைார்ட் சிறிலங்ா என்்ற 
சபயரில் இணளஞர்்ளு க ்ான 
வ�ணல�ாயப்பு அலு�ல்ம் ஒன்ண்ற 
ஆரம்பித்து ண�ப்பது்டன், அஙகு ஒரு 
்ண்ாட்சிணயயும் தி்றந்து ண�ப்பார்.

அவதவ�ணள, ஜனாதிபதியின் இந்த 
நாட்டுக ்ா் ஒன்றிணைவ �ாம் 
திட்்டத்தின் அடிப்பண்டயில் ைட்்டக்ளப்பு 
ைா�ட்்டத்தில் பல செயற்திட்்டங்ள் 
நண்டமுண்றப்படுத்தப்பட்டு �ருகின்்றன. 
ஜனாதிபதி செயல்ம்,  ைா்ாை 
ெணப்ள்,  அதி்ார ெணப்ள்,  
அணைச்சுக்ள், திணைக்ளங்ள்  
ஆகிய�ற்றின் நிதிகச்ாடுப்பனவின் 
கீவேவய இந்த செயற்திட்்டங்ள் 
நண்டமுண்றப்படுத்தப்பட்டு �ருகின்்றன.

 அதனடிப்பண்டயில் ஒட்டு சைாத்தைா் 
200.5  மில்லியன் செலவில் 1115 
வ�ணலத்திட்்டங்ள்  14 பிரவதெ 
பிரிவு்ளிலும் 161 கிராை வெ�்ர்  
பிரிவு்ளிலும் 8 ஆம் தி்தி முதல் 12 ஆம் 
தி்தி �ணர  நண்டமுண்றப்படுகின்்றன.    
அதனடிப்பண்டயில் முதல் மூன்று 
ந ா ட் ் ளு க கு ம்  ச ெ ய ற் ப டு த் 
த ப் ப ட் ்ட  தி ட் ்ட ங ் ளி ன்  அ டி ப் 
பண்டயில் 7. 2 மில்லியன் ரூபா 
செலவுசெயயப்பட்டு, 845 திட்்டங்ள் 
நி ண ்ற வு ச ெ ய ய ப் ப ட் டு ள் ள ன . 
20 904  குடும்பங்ள் இதனால் 
நன்ணையண்டந்துள்ளன என அரசு 
அறிவித்துள்ளது.

அதி்பட்ெைா் ைணமுணன சதற்கு 
ைற்றும் எருவில் பற்று பிரவதெ செயல் 
பிரிவு்ளில் 120 செயற்திட்்டங்ள் 
நண்டமுண்றப்படுத்தப்பட்டு 4.5 மில்லியன் 
ரூபாய செலவுசெயயப்பட்டுள்ளது.  

இ த் தி ட் ்ட ங ் ளி ல் ,  வி வ ெ ்ட ை ா ் 
njhlHr;rp... (gf;fk; -02 ) njhlHr;rp... (gf;fk; -02 )

E›¯ÁºPÎß PÁÚzxUS

 J¸ ÷Põ›UøP!

வைவல 
உ ள் ள  பு ண ் ப் ப ்ட ம் 

்்டந்த புதன்கிேணை "நாட்டுக்ா் 
ஒ ன் றி ண ை வ � ா ம்  தி ட் ்ட த் தி ன் 
கீழ் ்ால்பந்து அணி்ளுக்ா் 
�ேங்ப்பட்்ட சி்றப்புப் பயிற்சிக்ா் 
பன்வெணன பாரி வித்தியாலய ை்ளிர் 
்ால்பந்து வீராங்ணன்ள் �ந்த வபாது 
பிடிக்ப்பட்்ட ப்டம்.

இ�ர்்ள் வதசிய ைட்்டத்தில் ைட்்டக்ளப்பு 
ைா�ட்்டத்துககு சபருணை வெர்த்துத்தரும் 
ஒரு அணியினர். ஆனால், இப்படியான 
�ா்னத்தில் �ந்து பயிற்சிணய சபற்றுச் 
செல்ல வ�ணடிய நிணலயில் இ�ர்்ள் 
இருககி்றார்்ள்.

முதலா�து வ்ள்வி, ந்ரப் பகுதி்ளில் 
இருககும் பா்டொணல்ளில் ்ற்கும் 
ைாைவி்ணள இப்படி பயைம் செயய 
அ�ர்்ளது சபற்வ்றாவரா அல்லது 
ஆசிரியர்்வளா அனுைதிப்பார்்ளா?

இப்படியான ஒரு அபாய்ரைான 
பயைத்ணத இ�ர்்ள் வைற்ச்ாள்�தன் 
பின்னணியில் இ�ர்்ளது ஊக்ம் 
முககிய ்ாரைைா் இருந்தாலும், இந்தப் 
பயைம் இவ�ளவு ஆபத்தானதா் 
இருப்பணத தடுக் ைா�ட்்ட ைட்்டத்தில் 
எ ந் த வி த ை ான  ந ்ட� டி க ண ் யு ம் 
எடுக்ப்ப்டவில்ணல என்பணதயும் 
நாம் ்�னத் தில் ச்ாண்டா் 
வ�ணடியுள்ளது.

-- சீ�்ன் பூபாலரட்ைம் --
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ஓ ய வூ தி ய க ் ா ர ர் ் ளு க ் ா ன 
பிரச்ெணன்ள்,  சிறு�ர் ைற்றும்  
முதிவயார் ெம்பந்தைான   பல 
பி ர ச் ெ ண ன ் ளு க கு  தீ ர் வு ் ள் 
�ேங்ப்பட்்டன. அது ைட்டுைல்லாது 
�ா்ன ொரதி அனுைதிப்பத்திரங்ள் 
அது சதா்டர்பான வ�ணல்ள் ைற்றும் 
அண்டயாள அட்ண்ட �ேஙகும் நி்ழ்வு்ள் 
்்டவுச்சீட்டு சபற்றுகச்ாடுப்பதற்்ான 
துரித வெண�்ள் ஆகியன �ேங்ப்பட்டு 
�ருகின்்றன.

பா்டொணல ைா�ர்்ளுக்ான விவெ்ட 
வ�ணலத்திட்்டைா் பா்டொணலணய 
ண்விட்்ட ைாை�ர்்ளின் ்ல்வியிணன 
மீ ணடும் சதா்டர்�தற்கு வ ெர் 
வஜான் ச்ாத்தலா�ல இராணு� 
பல்்ணலக்ே்த்தில்  பலவிதைான 
்ல்வித்திட்்டங்ளில் இணைககும் 
�ண்யிலான செயற்திட்்டம்,  வி�ொய 
அணைச்சு்டனான விணத உள்ளீடு்ள், 
உரச்செயல்த்தின் பணி்ள்  ைற்றும் 
விழிப்புைர்வு ந்ட�டிகண்்ள் ைது 
ைற்றும் வபாணதப்சபாருளு ககு 
எதிரான வ�ணலத்திட்்டங்ள், ச்டஙகு 
வ�ணலத் திட்்டம், சபாலிொரின் 
சிரைதான நி்ழ்ச்சி நிரல்்ள் என 
ெமூ் நலன் ்ருதிய பல நி்ழ்ச்சித் 
திட்்டங்ளும் நண்டசபற்று �ரு�து 
குறிப்பி்டத்தக்து.

எதிர்�ரும் ஆ்ஸட் ைாதம் உைா 
ஓயா மின்னுற்பத்தி நிணலயத்தின் 
செயற்பாடு்ள் ஆரம்பிக்ப்படும் 
என்று இராஜாங் அணைச்ெர் அஜித் 
ைான்னப்சபருை சதரிவித்தார்.

இந்த மின்னுற்பத்தி நிணலயத்தின் 
மூலம் 120 சை்ாச�ாட் மின்�லுண� 
உற்பத்தி செயய முடியும். எதிர்்ாலத்தில் 
வைலும் பல மின்னுற்பத்தித் திட்்டங்ள் 
அமுலா் உள்ளன. இதன் மூலம் மின்ொர 
சநருக்டிககுத் தீர்வு ்ாைப்படும் 
என்றும் இராஜாங் அணைச்ெர் கூறினார்.

உைா ஓயா மின்�லு உற்பத்தி நிணலயம் 
பிரத்திவய்ைானது. இது நிலத்தின் 
கீழ் அணைந்துள்ள மின்னுற்பத்தி 
நிணலயைாகும். உலகில் இது வபான்்ற 
மின்னுற்பத்தி நிணலயங்ள் மி்வும் 
குண்றவு. உைா ஓயா திட்்டத்தின் 
மூலம் இரு வபா்ங்ளிலும் 6 ஆயிரம் 
செக்டயர் ்ாணியில் சநற்செயண் 
சைற்ச்ாள்ளலாம் என்று இராஜாங் 
அணைச்ெர் அஜித் ைான்னப்சபருை 
வைலும் சதரிவித்தார்.

ைதுவபாணதயில் �ா்னங்ணள 
ச ெ லு த் து ப � ர் ் ண ள  ண ் து 
செய�தற்்ா் இன்று முதல் எதிர்�ரும் 
20ம் தி்தி �ணர விவெ்ட வொதணன 
ந ்ட� டி க ண ் ் ண ள  ச ப ாலி ெ ா ர் 
வைற்ச்ாள்ளவுள்ளனர்.

  (நி.அமிர்தஸன்)
�்டககு கிேககு ைா்ாை ெணப்ள் 
உள் ளி ட் ்ட  ஒ ன் ப து  ை ா ் ா ை 
ெணப்ளின் வதர்தல்்ள் இந்த 
ஆணடுககுள் நண்டசபறு�தற்குரிய 
�ாயப்பு்ள் இல்ணலசயன வதர்தல்்ள் 
ஆணைககுழுவின் தவிொளர் ைஹிந்த 
வதெப்பிரிய அறிவித்துள்ளார். இந்த 
நிணலயில். ஜனாதிபதித் வதர்தணல 
அடுத்த ஆணடு யூன் ைாதம் �ணர 
பிற்வபா்ட ஜனாதிபதி ணைத்திரிபால 
சிறிவென முற்படு�தா் ஐககிய 
வதசியக ்ட்சியும் ஸ்ரீலங்ா சபாதுஜன 
சபரமுன ் ட்சியும் பகிரங்ைா்க குற்்றம் 
சுைத்தியுள்ளன.

2016 ஆம் ஆணடு நண்டமுண்றப் 
படுத்தப்பட்்ட 19 ஆ�து திருத்தச் 
ெட்்டத்தின் பிர்ாரம் இலஙண் 
ஜனாதிபதியின் பதவிக ்ாலம் 
ஆறு ஆணடு்ளில் இருந்து ஐந்து 
ஆணடு்லா் குண்றக்ப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிணலயில் வைலும் ஒரு 
ஆ ண டு ் ா ல த் தி ற் கு  த ன து 
பதவிக்ாலத்ணத நீடிக் ஜனாதிபதி 
ணைத்திரிபால சிறிவ ென உயர் 
நீதிைன்்றத்ணத நா்ட வ�ணடிய 
அ�சியம் இல்ணலசயன ஐககிய 
வதசியக ்ட்சியின் மூத்த உறுப்பினர் 
அணைச்ெர் லகஸைன் கிரிசயல்ல 
ச்ாழும்பில் செயதியாளர்்ளி்டம் 

பன்வெணன ைட்்டக்ளப்பு ந்ரில் 
இருந்து சுைார் 35 கிவலாமீட்்டர்்ள் 
தூரத்தில் இருககும் ஒரு ஊர். 
விணளச்ெல்்ாலங்ளில் யாணன்ளின் 
தாக்ங்ணள எதிர்ச்ாள்ளும் கிராைம். 
ஆனால், இந்த ஊருக்ான பயைத்தில் 
்ாஞ்சிரஙகு்டாவில் இருந்து சுைார் 7 
கிவலாமீட்்டர்்ளுககு ெரியான வீதி 
கிண்டயாது. ்ரடுமுர்டான, மி்வும் 
ஆபத்தான பாணதயில் பயைம் 
செயதுதான் இ�ர்்ள் ஊர் வபாயச் 
வெரவ�ணடும்.

அதுைாத்திரைன்றி அந்தப் பகுதிககு 
தனியார் பஸ வபாககு�ரத்து ைாத்திரவை 
உணடு. அரெ வபாககு�ரத்து �ா்ன 
வெண� கிண்டயாது.

தனியார் பஸ கூ்ட ்ாணல 8 
ை ணி க கு  பு ்ற ப் ப ட் டு த் த ா ன் 
அஙகிருந்து �ரும். ஆ்வ� ்ாணல 
8.30 ைணிககு ந்ரிவலா அல்லது 
ச்ாக்ட்டிச்வொணலணய அணமித்த 
இ்டங்ளிவலா ந்டக்ககூடிய எந்த 
நி்ழ்விலும் ்லந்துச்ாள்�தாயின், 
இந்த ைாைவி்ளுககு இப்படியான 
வபாககு�ரத்துச் ொதனங்ணள 
நாடு�ணத வி்ட வ�று �ெதி கிண்டயாது. 
இந்த ஊர் இப்படியான சூேலில்தான் 
வபார் முடிந்த ்்டந்து 10ககும் அதி்ைான 
�ரு்ட்ங்ளா் இருந்து �ருகி்றது 
என்பது எ�ருககும் சதரியாது 
என்ச்றல்லாம் கூ்றமுடியாது.
இதில் இன்னுசைாரு முககிய வி்டயம் 
இந்த பள்ளிககூ்டம் ைட்்டக்ளப்பின் 
சபருணைணய, கிேககு ைா்ாைத்தின் 
ச ப ரு ண ை ண ய  ் ்ட ந் த  சி ல 
�ரு்டங்ளா் வதசிய ைட்்டத்தில் 
நிணலநாட்்ட முயற்சிககும் சிறுமி்ள் 
்ற்கும் பா்டொணல. இ�ர்்ளுக்ான 

வபாககு �ரத் தின்ணை இ�ர்் ள் 
எதிர்வநாககும் முதலா�து ெ�ால். 
அது அ�ர்்ளுககு பாது்ாப்பு 
ொர்ந்த பிரச்சிணனயா்வும் உள்ளது. 
இந்தத்தண்டணயக ்்டந்து �ராவிட்்டால் 
இ�ர்்ளால் எப்படி வதசிய ைட்்டத்தில் 
ைற்்ற�ர்்வளாடு நி்ரா் வபாட்டி 
வபா்டமுடியும்?

படு�ான்்ணரயின் பல இ்டங்ளுககு 
வபாககு�ரத்து ெரியில்ணல என்பது 
எைககும் சதரியும். அஙகும் அந்த 
�ண்யிலான �ெதி்ள் வதண�தான். 
ஆ ன ா ல் ,  வ த சி ய  ை ட் ்ட த் தி ல் 
ொதிக்த்துடிககும் சபண்ளுககு, 
ைட்்டக்ளப்புககு சபருணை வதடித்தர 
முயலும் ஒரு பிந்தஙகிய கிராைப் 
பிள்ணள்ளு க்ான ஆபத் தான 
வபாககு�ரத்ணத தவிர்க் நாம் என்ன 
ந்ட�டிகண் எடுக்ப் வபாகிவ்றாம்?

ஜனாதிபதி ைட்்டக்ளப்புககு �ருண் 
தரும் வநரம் இது. அதணன முன்னிட்டு, 
நூற்றுக ் ைக ்ான திட்்டங் ள் 
செயல்படுத்தப்படுகின்்றன. அ�ற்வ்றாடு 
இல்லாவிட்்டாலும், ஜனாதிபதியின் 
�ருண்யின் வபாது அதி்ாரி்ள் 
அ ல் ல து  ச ப ாது ை க ் ள்  இ ந் த 
வி்டயத்ணத அ�ர் முன் ண�த்து இந்தப் 
பன்வெணனக்ான வபாககு�ரத்துப் 
பிரச்சிணனககு உ்டனடித் தீர்வு 
்ாைமுன்�ரவ�ணடும்.

'ைட்்டக்ளப்புககு விணரவில் இத்தணன 
வ்ாடியில் வீதித்திட்்டம் �ருகின்்றது. 
அப்வபாது பன்வெணனககும் �ரும்' 
என்்ற ொககுப் வபாகச்ல்லாம் எைககுத் 
வதண�யில்ணல. இந்த சிறுமி்ளின் 
ப ய ை ப்  ப ாது ் ா ப் பு க கு த் த ான் 
முன்னுரிணை அ�சியம்.

துணிச்ெலும் அக்ண்றயும் உள்ள�ர்்ள் 
ஜனாதிபதியி்டம் இந்த வி்டயத்ணத 
ச்ாணடு சொல்லுங்ள். நா்டாளுைன்்ற 
உறுப்பினர்்ள், அரெ அதி்ாரி்ள் 
ைற்றும் சபாது ைக்ள் யாரும் இதணன 
செயயலாம். இல்லாவிட்்டால் நாம் 
செயவ�ாம்.

அன்பு்டன்
சீ�்ன் பூபாலரட்ைம்

கூறியுள்ளார்.

ணைத்திரிபால சிறிவென தனது 
பதவிக்ாலத்ணத வைலும் நீடிக் 
முடியாசதன்றும் அடுத்த ஆணடு 
ஜன�ரி ைாதம் ஒன்பதாம் தி்தி 
புதிய ஜனாதிபதி பதவிவயற்் 
வ�ணடுசைனவும் ஸ்ரீலங்ா சபாதுஜன 
சபரமுன ்ட்சியின் தவிொளர் 
வபாராசிரியர் பீரிஸ சதரிவித்துள்ளார்.

உயர் நீதிைன்்றத்தின் புதிய நீதியரெர் 
பதவிவயற்்ற பின்னர் ஜனாதிபதியின் 
பதவிக ்ாலம் குறித்து ணைத்திரிபால 
சிறிவ ென ெட்்டவியாக கியானம் 
வ்ாரவுள்ளதா் ஸ்ரீலங்ா சுதந்திரக 
்ட்சி உறுப்பினர் தயாசிறி ஜயவெ்ர 
வநற்றுப் புதன்கிேணை ச்ாழும்பில் 
செயதியாளர்்ளி்டம் கூறியிருந்தார்.
ஜனாதிபதி ணைத்திரிபால சிறிவென 
அ வ � ா று  மு டி வு  எ டு த் த ா ல் 
அ�ருண்டய பதவி நீடிப்புககு எதிரா் 
உயர் நீதிைன்்றத்தில் ைனுத் தாக்ல் 
செயயவுள்ளதா் ஐககிய வதசியக ்ட்சி 
கூறியுள்ளது.

இவதவ�ணள, ஆணடின் இறுதியில் 
ஜனாதிபதித் வதர்தவல நண்டசபறுசைன 
வதர்தல்்ள் ஆணைககுழு �ட்்டாரங்ள் 
கூறியுள்ளன. ைா்ாை ெணப்ளின் 
வதர்தல்்ணள ந்டத்து�தற்்ான ்ாலம் 
தாைதித்து விட்்டதா்வும் ைா்ாை ெணபத் 
வதர்தல்்ணள ந்டத்த வ�ணடுைானால் 
நா்டாளுைன்்றத்தில் ெட்்டத் திருத்தம் 
ச்ாணடு �ரவ�ணடுசைனவும், 
ஆனால் அது தற்வபாணத ககு 
ொத்தியப்ப்டக கூடியதல்ல என்றும் 
வதர்தல்்ள் ஆணைககுழு �ட்்டாரங்ள் 
கூறுகின்்றன.

ச ் ா ழு ம் பி ல்  வ ந ற் று 
இ்டம்சபற்்ற ஊ்ட்வியாளர் 
ெந் திப்பில் சபாலிஸ 
ஊ்ட்ப் வபச்ொளர் ரு�ன் 
குைவெ்ர இது சதா்டர்பா் 
ச த ரி வி க ண ் யி ல் , 
பணடிண்க ்ாலத்தில் 
ச்ாழும்பு ைற்றும் அதணன 
அணடிய பிரவதெங்ளில் 
வபாககு�ரத்து சநரிெணல 
சீ ர்  ச ெ ய � த ற் கு ம் 
ச ப ா து ை க ் ளி ன் 

பாது்ாப்புக்ா்வும் இரண்டாயிரத்து 
40 0  சபாலிஸார்  வ ெ ண �யில் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டு�ார்்ள் என்றும் 
கூறினா
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“நாட்டுக ்ா் ஒன்றிணைவ �ாம்” 
வ�ணலத்திட்்டத்துக்ா் ஜனாதிபதி 
ணைத்திரி அ�ர்்ள் ைட்்டக்ளப்புககு 
விஜயம் செயகி்றார்.

அ த ண ன  மு ன் னி ட் டு  ப ல 
நூற்றுக்ைக்ான அபிவிருத்தித் 
திட்்டங்ணள அரெ நிறு�னங்ள் 
ைட்்டக்ளப்பு ைா�ட்்டம் முழு�தும் 
வைற்ச்ாள்கின்்றன. இந்தத் திட்்டங்ளால் 
ைக்ளுககு சபரும் நன்ணை்ள் 
கிண்டத்துள்ளதா்வும் அரெ நிறு�னங்ள் 
அறிவித்துள்ளன. இது ைகிழ்ச்சிககுரியது. 
அ ர ெ  நி று � ன ங ் ளு க கு ம் 
அதி்ாரி்ளுககும் எைது பாராட்டுக்ள்.

ஆனால், இந்தத்திட்்டங்ளுக்ா் 
கிட்்டத்தட்்ட ்்டந்த ஒரு �ாரைா் அரொங் 
பணியாளர்்ளும் அதி்ாரி்ளும் 
பம்பரம்வபால ைா�ட்்டம் முழு�தும் 
சுேன்று திரி�ணதயும் ்ாைககூடியதா் 
இருககின்்றது.

மு ழு நீ ளச்  ெ ட்ண ்டண ய  இ ழு த் து 
ைடித்துகச்ாணடு அதி்ாரி்ள் சித்திணர 
ச�யிலில் ஓடி ஓடி உணேத்தார்்ள். 
வியர்த்து விறுவிறுத்து அ�ர்்ள் 
நின்்றணத பல இ்டங்ளில் பார்த்வதாம்.

ஆ ர் ப் ப ா ட் ்ட த் து க கு  ப ாது ் ா ப் பு க 
ச்ாடுககும் அல்லது அதணனக 
்ட்டுப்படுத்த விணளயும் சபாலிஸார், 
ஊர்�லம் ஒன்றில் வபாணதப்சபாருள் 
ஒழிப்பு பிரச்ொர பிரசுரங்ணள ச்ாடுத்து 
�ந்தது ஆச்ெரியைா் இருந்தது.

எழு�ான்்ணர, படு�ான்்ணர என எல்லா 
இ்டங்ளிலும் அரொங் அதி்ாரி்ள் 
நீக்ை்ற நிண்றந்திருந்தார்்ள். அ�ர்்ள் 
வியர்க ் விறுவிறுக ் ஓடியாடி , 
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மூச்சிணரக் வ�ணல செயதணதப் பார்க் 
ஒருபு்றம் ைகிழ்ச்சியா் இருந்தாலும் 
ைறுபு்றம் அ�ர்்ணளப் பார்க் மி்வும் 
பரிதாபைா்வும் இருந்தது.

இரட்டிப்பு வ�்த்தில், இரட்டிப்பு ை்டஙகு 
வ�ணல்ணள, இரட்டிப்புச் ெகதிணயப் 
பயன்படுத்தி, ஓடி ஓடி உணேத்தார்்ள்.

அரொங் அதி்ாரி்ள் இவ�ளவு 
நல்ல�ர்்ளா என்று நிணனக்த் 
வதான்றியது. அவதவ�ணள, இப்படி 
இ � ர் ் ள்  ஒ வ ச � ா ரு  ந ா ளு ம் 
உணேத்திருந்தால் எங்ள் ைட்்டக்ளப்பு 
ஒரு சபான்பூமியா் ைாறியிருககுவை 
என்றும் எணைத்வதான்றியது.
அரெ அதி்ாரி்வள உணணையில் 
நீங்ள் யார் நல்ல�ர்்ளா அல்லது 
ச்ட்்ட�ர்்ளா? 

இவ�ளவு அதி்ைா் வ�ணல செயது 
குறுகிய ்ாலத்தில் இவ�ளவு (நீங்ள் 
அறிவித்ததன்படி) ொதிககும் தி்றணை 
உங்ளி்டம் இருந்திருககி்றவத என்பது 
எங்ளுககு ஆச்ெரியைா் இருககி்றது.

அவதவ�ணள, இப்படி உணேக்ககூடிய 
நீங்ள் இவ�ளவு நாளும் இப்படி 
உணேக்ாைல் இருந்து வநரத்ணத 
வீைடித்திருககிறீர்்வளா என்றும் 
எணைத் வதான்றுகி்றது. இவ�ளவு 
நாளும் உணேக்ாைல் இருந்ததால்தான் 
இப்வபாது இரட்டிப்பா் உணேககும் 
நிணலககு தள்ளப்பட்டீர்்வளா என்றும் 
எணைத்வதான்றுகி்றது.

ஜனாதிபதியின் �ருண்ணய முன்னிட்்ட 
திட்்டங்ளுக்ா் ஒரு �ாரத்தில் 
இவ�ளவு உணேக் முடியும் என்்றால் 
ஏன் இவ�ளவுநாளும் அதணனத் 

தினமும் செயயவில்ணல? ஏன் இந்த 
அழுத்தம் உங்ள்மீது? செயற்தி்றன் 
இல்லாைல் இருப்பது குண்றதான். ஆனால், 
செயற்தி்றனுக்ான �ல்லணை இருந்தும் 
அதணனப் பயன்படுத்தாைல் இருப்பது 
சபரும் த�றில்ணலயா?

பலர் இரட்டிப்பு வ�ணல செயதது்டன், பல 
ெந்தர்ப்பங்ளில் ஒவர வ�ணலணய இரு 
தரப்பு ஒவர வநரத்தில் இரட்டிப்பா்ச் 

ச ெ ய த த ா ் வு ம்  சி ல ர் 
குண்றப்படுகிறீர்்ள். என்றும் இல்லாைல்  
திடீசரனச் செயயப்வபானதால் இந்த 
தடுைாற்்றைா?

எல்லாணரயும் நான் குண்றகூ்றவில்ணல. 
உணணையா்வ� ்்டணைணய தணலவைல் 
்ருதி உணேககும் அதி்ாரி்ணள நான் 
வநரடியா்வும் அறிவ�ன். இது எ�ணரயும் 
தனிப்பட்்ட �ண்யில் தாககும் ஒரு ஒரு 
பத்தி அல்ல. இது அணன�ருககுைானது.

எங்ணள எங்ள் வ�ணலககு வைலா் 
செயய அழுத்தம் ச்ாடுத்துவிட்்டார்்ள் 
என்ச்றல்லாம் நீங் ள் ொககுப் 
வ ப ா க கு ச்  ச ெ ா ல் ல  மு டி ய ா து . 
ஏசனனில் நீங்ள் ச்ாடுக்ப்பட்்ட 
வ�ணல்ணள குறுகிய ்ாலத்தில் 
செயது முடித்திருககிறீர்்ள். ஜனாதிபதி 
�ருண்க்ா் ைாத்திரம் ஏன் இப்படி 
உணேககிறீர்்ள் என்பதுதான் எங்ள் 
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வ்ள்வி. உங்ணள, அளவுககு அதி்ைா் 
வ�ணல �ாஙகியிருந்தால், அதனால் 
உங்ள் உரிணை மீ்றப்பட்டிருந்தால், 
உ ங ் ளு க கு  ச த ா ழி ற் ெ ங ் ங ் ள் 
இரு க கின்்றன, வைம்பாட்டுக ்ான 
அ ண ை ப் பு க ் ள் ( ச ப ா லி ஸ ா ரு க கு 
இல்லாைல் இருக்லாம்) இருககின்்றன. 
ஏன் நீங்ள் அ�ற்ண்றக ச்ாணடு 
உங்ள் ஆட்வெபணனணய இது�ணர 
சதரிவிக்வில்ணல.

நீங்ள் அப்படி எதுவும் செயததா்த் 
சதரியவில்ணலவய. ஆ்வ� நீங்ள் உரிய 
அளவுககுத்தான் இந்தக ்ால்ட்்டத்தில் 
வ�ணல செயதிருககிறீர்்ள் என்று 
நாங்ள் எணைத் வதான்றுகி்றது. 
ஆ்வ� ஏணனய ்ாலங்ளிலும் ஏன் 
நீங்ள் இப்படி உணேக்வில்ணல என்்ற 
வ்ள்வியும் கூ்டவ� எழுகி்றது.

நீங்ள் அப்பாவியா அல்லது உணேக்ாைல் 
்ாலம் ்்டத்துகிறீர்்ளா? அல்லது 
உங்ள் வைலி்டத்துககு பயந்துவபாய 
இருககிறீர்்ளா என்று விண்ட சதரியாைல் 
ை்ா சபாதுெனங்ள் ைணலத்து விழி 
பிதுஙகி நிற்கி்றார்்ள். உணணையில் 
நீங்ள் யார். ஜனாதிபதி �ந்தால் 
ைாத்திரந்தான் வ�ணல செயவீர்்ளா?

அப்படியானால் ஜனாதிபதிணய ைாதம் ஒரு 
த்டண� ைட்்டக்ளப்பு �ருைாறு நாங்ள் 
அணேக் வ�ணடுவைா?

எது எப்படி இருந்தாலும் அதிஸ்ட�ெைா் 
புது�ரு்டம் கூ்டவ� �ருகின்்றது. 
அந்தநாட்்ளில் விடுமுண்ற எடுத்து, 
உ்டற்்ணளப்பு நீஙகி, ைக்ள் பணிககு 
புதிய உத்வ�்த்து்டன் திரும்பி �ாருங்ள்.

எங்ள் மீது உங்ளுககு வ்ாபம் �ரு�து 
புரிகி்றது. ைரத்தால் விழுந்த�ணன ைாடு 
ஏறி மிதித்த ் ணதயா் நீங்ள் உைர்�தும் 
புரிகி்றது. என்ன செய�து உங்ணள 
நாம்தான் விைர்சிக் வ�ணடும். இது 
பாத்ைான விைர்ெனம் அல்ல. ொத்ைான 
தட்டிகச்ாடுப்புத்தான்.

உங்ளு ககு எங்ள் புத்தாணடு 
�ாழ்த்துக்ள்.
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ச்டானமூர் ஆணைககுழுவினர் 1931ம் 
ஆணடு ெர்�ென �ாககுரிணையிணன �ேங் 
முற்பட்்ட வபாது வெர்.சபான்.இராைநாதன் 
வபான்்ற தணல�ர்்ள் �ாககுரிணையானது 
்ல்வி்ற்்ற�ர்்ளுககும்  சொத்துள்ள 
�ர்்ளுககும் உயர்ொதிக ்ாரர்்ளுககும் 
�ேங்ப்ப்ட வ�ணடும் அ�ர்்ள்தான் அந்த 
�ாககுரிணையிணன சபாறுப்புள்ள�ண்யில் 
பயன்படுத்து �ார்்ள் என்று �ாதாடினர். 
இவ�ாதம் உயர்�ர்க் நலணன ்ட்டிக்ாக் 
அ�ர் எடுத்துக ச்ாண்ட முயற்சி என்பதில் 
ெந்வ த்மில்ணல. இருந்தவபாதிலும் 
அ � ரு ண ்ட ய  � ர் க ் நி ண ல யி ல் 
இருந்து பார்ககின்்றவபாது, இப்வபா 
அ�ர்்ள் இருந்திருப்பார்்ளானால் 
தாம் எவ�ளவு த�்றான �ாதத்ணத 
முன்ண�த்திருககின்வ்றாம் என்பணதப் 
பார்த் து ச�ட்்ப்படு�ார்்ள் என 
நிணனககின்வ்றன். ஏசனனில் இன்று 
இலஙண்யின் எழுத்தறிவு வீதம் 92.6 
வீதைாகும். இ�ர்்ள்தான் இலஙண்யின் 
அரசியணலத் தீர்ைானிககின்்ற ெகதியா் 
உள்ளனர். இவ�ளவு வபரும் தங்ளது 
�ாககுரிணையிணன சபாறுப்புள்ளவிதத்தில் 
பயன்படுத்துகி்றார்்ளா என்பதுதான் இன்று 
எைககுள்ள வ்ள்வியாகும்.
இ ன் று  வ ை ற் ப டி  � ா க ் ா ள ர் ் ள் 
பின்�ரும் ஏவதா ஒன்ண்றச் ொர்ந்துதான் 
�ாக்ளிககின்்றனர்.

1.  இன உைர்வின் அடிப்பண்டயில் தைது 
இனத்துக்ா் �ாக்ளித்தல் - சிங்ள�ர்்ள் 
சிங்ளக ்ட்சி்ளுககும், தமிேர்்ள் தமிழ் 
்ட்சி்ளுககும், முஸலிம்்ள் முஸலிம் 
்ட்சி்ளுககும் �ாக்ளிப்பணதக ்ாைலாம்.

2.  ைத உைர்வின் அடிப்பண்டயில் தைது 
ைதக்ாரர்்ளுககு �ாக்ளித்தல் - சிங்ளக 
்ட்சியிவலா அல்லது தமிழ் ்ட்சியிவலா 
இருககும் தங்ள் ைதத்துக்ாரனுகவ்ா 
அல்லது தங்ள் ைதத்ணத பாது்ாப்பார்்ள் 
என நம்பப்படுப�ர்்ளுகவ்ா �ாக்ளித்தல்.

3.   பிரவதெ உைர்வின் அடிப்பண்டயில் 
தைது பிரவதெக்ாரர்்ளுககு �ாக்ளித்தல் 
- சதாகுதிக்ாரன், ஊர�ன் என்று 
�ாக்ளித்தல் உதாரைத்திற்கு தமிழ்த் 

வதசியத்ணத உயிர் மூச்ொ் ச்ாணடு 
�ாழும் எகஸ எனும் ைட்்டக்ளப்பு 
வ�ட்பாளர் யாழ்ப்பாைத்திவலா  அல்லது 
வ�றுைா�ட்்டத்திவலா ச�ற்றி சப்றமுடியாது. 
இது வபான்வ்ற யாழ்ப்பாை வ�ட்பாளரும் 
ைட்்டக்ளப்பில் ச�ற்றி சப்றமுடியாது.

4 .  ொதியுைர்வின் அடிப்பண்டயில் 
�ாக்ளித்தல் - அந்தந்த ொதிக்ாரனுககு 
அந்தந்த ொதி்வள �ாக்ளித்தல்.

வைற்படி நான்கிலிருந்தும் பின்�ரும் 
முடிவிணனப் சப்றலாம், அதா�து 
இனத்த�ர்்ளா்வும் ைதத்த�ர்்ளா்வும் 
ஊர�ர்்ளா்வும் ொதிக்ாரர்்ளுைா் 
இருப்பார்்ளா் இருந்தால் அ�ர்்ள்  
சொந்தக்ாரர்்ளாகின்்றனர். எனவ� 
ச்ாள்ண், வ ்ாட்பாடு,  நல்ல�ர், 
வநர்ணையான�ர், ஒழுக்முண்டய�ர் 
என்பதற்கு அப்பால் இந்தப் படித்த�ர்்ள் 
தங்ளுண்டய சொந்தக்ாரர்்ளுகவ் 
� ா க ் ளி க கி ன் ்ற ன ர்  எ ன் ப து 
சதளி�ாகின்்றது.

இந்த நான்கு �ண்யிணனயும் வி்ட 
இப்வபா ஐந்தா�தா் ஒரு �ண்யினர் 
உரு�ாகி �ாககு்ணளப் சபறுகின்்றனர். 
இ�ர்்ணள ொவீட்டு அரசியல்�ாதி்ள் 
எனக கூ்றலாம். இ�ர்்ள் எஙச்ல்லாம் 
ொவீடு பற்றிக வ்ள்விப்பட்்டாலும் 

்ாலைான�ர் சதரிந்த�ரா அல்லது 
சதரியாத�ரா என்்ற எந்தப் வபதமுமின்றி 
எந்த ைனச்ெஞ்ெலமுமின்றி மி்ப் சபரிய 
ைனிதாபிைானச் சி்ரைா் தம்ணைக 
்ாட்டிகச்ாணடு அந்தச் ொவீட்டுககுப் வபாய 
அஞ்ெலி செலுத்தி ைரைைண்டந்த�ர்்ளின் 
உ்றவினர்்ளு்டன் துக்த்ணதப் பகிர்ந்து 
ச்ாள்�ார்்ள். இதணன ொவீட்டு அரசியல் 
எனலாம். தப்பித்த�றி அஞ்ெலி உணரக்ா் 
இ�ர்்ளி்டம் ணைகண்க ச்ாடுத்தால் 
மீளப்சபறு�தற்கு ச்ாடுத்த�ர் த�ம் 
இருக்வ�ணடி �ரும் என்பது்டன் 
வ ்ட்வபார்்ள் அஞ்ெலி உணரணய 
அல்லாது அஙகு ஒரு உப்புச்ெப்பில்லாத 
உணரசயான்ண்றவய வ்ட்்வ�ணடி �ரும் 
என்பணதயும் ்�னத்தில் ச்ாள்ளுதல் 
வ�ணடும். அம்பாண்றயில் பாராளுைன்்றத் 
வதர்தலில் ச�ற்றி சபற்்ற ஒரு வ�ட்பாளர் 
பற்றிய ்ணதயில் அ�ர் இ்றப்பு நி்ழ்ந்ததும் 
உ்டவன வபாய அஞ்ெலிப் பதாண் ்ட்டி, 
அடுத்த நாள் இடியப்பம் ச்ாஞ்ெம் 
�ாஙகிகச்ாணடு ச்ாடுத்து �ரு�ாராம். 
இதுதான் அ�ருண்டய தகுதிப்பா்டாகும். இந்த 
ொவீட்டு அரசியல் ைட்்டக்ளப்பிலும் உணடு. 
இதணனப் பயன்படுத்தி பாராளுைன்்றம் 
சென்்ற�ர்்ளும் உணடு. இனிவைலும் 
பாராளுைன்்றம், ைா்ாைெணப எனச் 
செல்�தற்கு இந்த ொவீட்டு அரசியணலப் 
பயன்படுத்துகின்்ற பல புதியமு்ங்ணளயும் 
்ாைககூடியதா் இருககின்்றது.

\õÃmk 

Aµ]¯ÀÁõvPøÍU 

Ph¢x® ©UPÒ 

ö£õÖ¨¦hß 

ö\¯Ø£h ÷Ásk®.

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

vOthd; Ntyd;



nts;sp> Vg;gpuy; 12, 2019
 ,jo; - 59 04

ö\õÀ»z xo¢÷uß!     '}[PÒ Aµ]¯¼À Dk£h ©Ö¨£uØSz 

ushøÚ¯õP÷Á

 }[PÒ E[PøÍ Âhz 

uõÌ¢uÁºPÍõÀ BÍ¨£kQßÕºPÒ'

÷u]¯ C»[øPø¯ 

Pmiö¯Ê¨¦÷Áõ®

அணணையில் ைட்்டக்ளப்புககு விஜயம் 
செயத தமிழ் ைக்ள் கூட்்டணியின் 
தணல�ரும் �்டைா்ாைத்தின் முன்னாள் 
முதல்�ருைான சி.வி.விகவனஸ�ரன் 
அ�ர்்ணள கிேககுத்தமிேர் ஒன்றியத்தின் 
தற்வபாணதய தணலணைப்பீ்ட பிரதிநிதி்ள் 
சிலர் ெந்தித்து, எதிர்்ாலத்தில் தமிழ் 
ைக்ள் கூட்்டணியு்டன் வதர்தல் கூட்டு 
ண�ப்பது குறித்து ்லந்துணரயாடியதா் 
ச ெ ய தி ் ள்  ் சி ந் து ள்ளன. இ து 
உணணையா? சபாயயா? என்பதற்கு 
அப்பால், இன்று சதன்னிலஙண்யிலும் 
கி ே க கி லு ம்  நி ல வு ம்  அ ரசி ய ல்  

்ளநிணலயில், இச்ெந்திப்பு ஓர் அரசியல் 
முதிர்ச்சியின்ணைணயக ்ாணபிககி்றது. 
இ ச் ெ ந் தி ப் பு  ச த ன் னி ல ங ண ் , 
பிராந்திய ைற்றும் பூவ்ாள அரசியல் 
அ�தானி்ளுககு ஒரு த�்றான அரசியல் 
ெமிகணஜணய �ேஙகுவை ஒழிய கிேககுத் 
தமிேருககு எந்த நல்ல அரசியல் 
அறு�ண்டணயயும் தராது.

1 9 8 7 ஆ ம்  ஆண டின்  இ ந் தி ய  - 
இலஙண் ெைாதான ஒப்பந்தத்தின் 
கீ ழ்  த ற் ் ா லி ் ை ா ் வ � னு ம் 
இணைக்ப்சபற்றிருந்த �்டககு கிேககு 
ைா்ாைங்ள் 2007இல் நீதிைன்்றத் 
தீர்ப்பின் மூலம் பிரிக்ப்சபற்று 
இரணடிற்கும் தனித்தனி ைா்ாைெணப 
நிர்�ா்ங்ள் ஏற்படுத்தப்சபற்்ற பின்னர் 
தமிேர்்ணளப் சபாறுத்த�ணர �்டககிற்கும் 
கிேககுககும் ஒரு சபாது�ான அரசியல் 
ெைன்பாடு சபாருந்தாது என்கின்்ற 
அரசியல் ்ள யதார்த்தத்ணதக கிேககுத் 
தமிேர் ஒன்றியத்தின் தற்வபாணதய 
தணலணைப்பீ்டம் உைர்ந்துச்ாள்ள 
வ�ணடும். தமிழ் ைக்ள் கூட்்டணியின் 
தணல�ரும் அதணனப் புரிந்துச்ாள்ள 
வ�ணடும்.

கிேககுத் தமிேர்்ணளப் சபாறுத்த�ணர 
அ�ர்்ளது �யலில் எஙவ் வைடு 

இ ரு க கி ்ற து ? 
எ ங வ ்  ப ள் ள ம் 
இருககி்றது, எஙவ் 
�ரப்ணப உயர்த்த 
வ�ணடும்? எஙவ் 
பு ல் லு ப்  பி டு ங ் 
வ�ணடும்? எஙவ் 

பாயச்ெல் ண�க் வ�ணடும் என்பது 
அ�ர்்ளுககுத்தான் சதரியும். �யலில் 
எஙவ் �க்ண்ட ண�க் வ�ணடும் 
என்பதும் அ�ர்்ளுககுத்தான் சதரியும். 
அது யாரா் இருந்தாலும் ச�ளியாள் 
� ந் து  அ த ண ன  அ � ர் ் ளு க கு 
்ாட்டித்தரவ�ணடிய அ�சியம் இல்ணல.

்்டந்த 70 �ரு்ட்ால தமிழ் வதசிய அரசியல் 
அ�ர்்ளுககு ்ற்றுகச்ாடுத்துள்ள 
பா்டம் என்னச�னில்; தமிேரசுக 
்ட்சிசயன்்றாலும் ெரிதான், அல்லது 
அதன் பின்னர் உரு�ான தமிேர் 
விடுத ண ல க கூட்்டணி என்்றாலும் 
ெரிதான் அல்லது தற்வபாணதயத் 
தமிழ்த் வதசியககூட்்டணைப்பு என்்றாலும் 
ெரிதான், அல்லது இனி �ரப்வபாகின்்ற 
தமிழ் ைக்ள் கூட்்டணி என்்றாலும் 
ெரிதான், கிேககுத் தமிேர்்ளின் ெமூ், 
சபாருளாதார, அரசியல் நலன்்ணள 
அ�ர்்ள் ச�ன்றுதரப்வபா�தில்ணல 
என்பவத. இககூற்று பிரவதெ �ாதம் அல்ல 
அனுப�ங்ளின் அடிப்பண்டயிலான 
அரசியல் யார்த்த �ாதம் ஆகும்.

கி ே க கு த் த மி ே ர்  ஒ ன் றி ய த் தி ன் 
தற்வபாணதய தணலணைப்பீ்டமும் 
ச�ல்லுகி்ற குதிணரணயத் வதடிக 
்ாணெக்ட்டுகி்ற வதர்தல் ணைய 
அரசியலின் பக்ம் தனது பராககு்ணளச் 
செலுத்தி ஓடித்திரியாைல், ஒரு சதளி�ான, 
உறுதியான தத்து�ார்த்தத் தளத்தில் 
நின்று ெமூ் ைாற்்றங்ளுக்ான 
அரசியணல வநாககிக கிேககு தமிேர்்ணள 
அறிவுபூர்�ைா் ஆ ற்றுப்படுத்தும் 
�ண்யில் தனது செயற்பாடு்ணளயும் 
வ�ணலத்திட்்டங்ணளயும் முன்சனடுக் 
வ�ணடுசைன்று கிேககுத் தமிேர் 
ஒன்றியத்தின் ஸதாபர்்ர்்ளில் ஒரு�ன் 
என்்ற �ண்யில் நான் �லியுறுத்த 
விரும்புகின்வ்றன்.
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வ த சிய புத் திஜீவி்ள் அணைப்பு 
ை ட் ்டக ் ள ப் பு  ை ா� ட் ்டத் தி லு ள்ள 
புத்திஜீவி்ள், சதாழில் முயற்சியாளர்்ள், 
்ணலஞர்்ள், வி�ொயி்ள், சிறிய 
நடுத்தர ்ட்டி்ட ஒப்பந்த்ார்்ள், ்ால்நண்ட 
�ளர்ப்வபார், ைரக்றி உற்பத்தியாளர்்ள், 
்ட்டி்ட வைென், ஓ்டாவிைார்்ள்(தச்ெர்்ள்), 
ஆ சி ரி ய ர்,  ண ் ப் ப ணி ப் ச ப ாரு ள், 
அ ே கி ய ல்  ச ப ா ரு ட் ் ளு க ் ா ன 
அலங்ாரம் செயப�ர் ஆகிவயாரின் 
ெங்ங்ளின் தணல�ர்்ணளக ச்ாணடு 
வதாேர்.ந.சுந்தவரென் தணலணையில் 
29.03.2019 தி்தி அன்று 'சதாழிலாளர் 
இல்லம்'- 32/1 ,தாைணரகவ்ணி வீதி, 
ைட்்டக்ளப்பு இல் ஓர் கூட்்டம் ந்டத்தியது.

வதசிய புத்திஜீவி்ள் அணைப்பு சுைார் 
2½ �ரு்டைா் ச்ாழும்பில் ்ல்விொர் 
ந்ட�டிகண்யின் பயனா் வதசிய 
ச்ாள்ண் ஆ�ைத்ணத சபரும் 
எதிர்பார்ப்பு்டன் ைாநாட்டின் முககிய 
நி்ழ்�ா் ச�ளியிட்்டது.

சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் இலஙண் 
அண்டந்துள்ள ைாசபரும் அரசியல் 
ைற்றும் ெமூ் சபாருளாதார சநருக்டி 
நிணலயிலிருந்து நாட்ண்ட மீணடும் 
்ட்டிசயழுப்பு�தற்கு உணணையா்வ� 
இந்நாட்ண்ட இன, ைத, சைாழி சபாருளாதார 
ஏற்்றத்தாழ்வு இன்றி வநசிககின்்ற 
அதற்்ான சுயநலைற்்ற அர்ப்பணிப்பு்டன் 
செயற்படுகின்்ற ஒரு ொராரின் 
பங்ளிப்பும் ெரியான தூர வநாககும் 
்ாைப்ப்ட வ�ணடும்.

அத்தண்ய தணலயீட்டிற்கும் அ�சியைான 
அ றி வு ெ ா ர்  சி ந் த ண ன ய ா ள ரி ன் 
ப ங ் ளி ப் ண ப  � ே ங கு � த ற் கு 
அ�சியைான தாக்முள்ள ஒரு ெகதி 
இது. ்்டந்த ்ாலப்பகுதி முழு�தும் 
வதசிய புத்திஜீவி்ள் அணைப்புக குழு 
அணி திரண ச்ாள்ண் ஆ�ைத்ணத 
வி ்ட ா மு ய ற் சி யு ்ட ன்  த ண ல யி ட் டு 
நாட்ண்ட ்ட்டிசயழுப்ப ஓர் தூணடு 
ெகதியா் விளஙகு�தற்்ான பின்�ரும் 
தணலப்புக்ள் கூடிய பண்டப்பிணன 
உரு�ாககியது.

அறிவுத்திறம் படைத்்த இலஙடகை

அறிவுத்தி்றம் பண்டத்த இலஙண்ணய 
உரு�ாககு�வத எைது ஒட்டுசைாத்த 
அரசியல் முன்சனடுப்பின் மி் முககிய 
எதிர்பார்ப்பாகும். அறிவு, ஞானம், 
வி ஞ் ஞ ா ன ம்,  ச த ா ழி ல் நு ட் ப மு ம் 
ஆ ர ா ய ச் சி ் ளு ம்  மு த ல ா ன 
துண்ற்ளில் முன்வனறிய, திட்்டமிட்்ட 
ஒரு வ�ணலத்திட்்டத்தின் ஊ்டா் 
இலஙண்யின் ைனித �ளத்ணத 
சபாறுப்புள்ள ஒரு பிரணஜயா் 
உ ரு � ா க கி க ச ் ா ள் ள க கூ டி ய த ா ் 
இ ரு க கு ம்  எ ன் ப வ த  எ ை து 
எதிர்பார்ப்பாகும். ஒட்டுசைாத்த ெமூ்மும் 
ச ப ற் று க ச ் ாள்ளு ம்  அ தி சி ்ற ந் த 

்ல்வியின் மூலம் அறிவுத்தி்றம் பண்டத்த 
இலஙண்ணய ்ட்டிசயழுப்பு�வத எைது 
வநாக்ைாகும்.

அறிவுத்தி்றம் பண்டத்த இலஙண்:
1.      ்ல்வி
2.      த்�ல் சதாழில்நுட்பம்
3.      விஞ்ஞான சதாழில்நுட்பம், ஆராயச்சி 
      ைற்றும் அபிவிருத்தி

முழுநிண்ற�ான இலஙண்:
1.      சு்ாதாரம்
2.      ்ணலயும் ்லாொரமும்
3.      விணளயாட்டு
4.      வீ்டணைப்பு

தூயணையான இலஙண்:
   1. சுற்்றா்டல்

விணனத்தி்றன் மிக் இலஙண்:
1.      வபாககு�ரத்து
2.      அரொங் நிர்�ா்ம்
3.      நீதிைன்்றம்
4.      சபாலிஸ வெண�
5.      பிரணஜயின் சபாறுப்பு

உறுதிப்பா்டான இலஙண்:
1.      சபாருளாதாரம்
2.      சபருந்வதாட்்டக ண்த்சதாழில்
3.      வி�ொயம்
4.      ்ால்நண்ட்ள்
5.      மீன்பிடி ைற்றும் நீர்�ளக ண்த் 
        சதாழில்
6.      எரிெகதி
7.      ச�ளிநாட்டுக ச்ாள்ண்்ள்
8.      வதசிய பாது்ாப்பு

ஒழுக்சநறிொர்ந்த இலஙண்:
1.      புதிய அரசியலணைப்பு
2.      வதசிய ஒற்றுணை
3.      ை்ளிர் உரிணை
4.      சிறு�ர்்ளும் இணளஞர்்ளும்
5.      முதிவயார் ெனத்சதாண்
6.      சிண்றகண்தி்ள் நலன்புரி
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எம்மி்டம் தரைான மிள்ாயத்தூள், ெம்பல் தூள், தனித்தூள், ைஞ்ெள் 
தூள், மிளகுத்தூள், சீர்த்தூள், ைல்லித்தூள் வபான்்றண�யும் 
குரக்ன் ைா, அரிசி ைா, உழுந்து ைா வபான்்றண�யும் கிண்டககும். 
வைலும் ண�ப�ங்ளுககு ஏற்்ற பல்ார �ண்்ள், முறுககு்ள், 
வ்ாண்ள், லட்டு, மிகெர், சீ�ல், பகவ்ா்டா வபான்்றண�யும் 
எம்மி்டம் கிண்டககும்.

விஷேட ஓடர்கள் ஏற்றுக்்கொள்ளப்படும்
்�ொடர்புகளுக்கு 

-- ்ெ. நிகில்ரொஜ் -- 
0776352115

இல 22, பன்சல வீதி மட்டக்களப்பு.
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(சொல்லின் 
ச ெ ல் � ர் 
எ ன் று ம் 
வைலும் பல 

புணனசபயர்்ளிலும் அணேக்ப்பட்்ட�ர் 
ைட்்டக்ளப்பின் முன்னாள் நா்டாளுைன்்ற 
உறுப்பினரும் அணைச்ெருைான செ. 
இராெதுணர. அரசியல் ரீதியா் பலவிதைான 
விைர்ெனங்ணள எதிர்ச்ாணடு �ந்த 
வபாதிலும் பல்லாளுணை மிக் இ�ர் 
என்றும் ைட்்டக்ளப்பு சதாகுதியில் 
வதர்தலில் வதாற்்றவத கிண்டயாது. 
இலககியம், அரசியல், ெமூ்ம் ைற்றும் 
சபாருளாதாராம் வபான்்ற துண்ற்ளில் 
ைாத்திரம் அல்லாது நா்ட்ம், எழுத்து 
வபான்்ற துண்ற்ளில் இ�ரது ொதணன 
சபரிது. ்ாலவ�ாட்்டத்தில் இன்று 
பின்வனாககிப் பார்ககும் வபாது இ�ணரப் 
வபான்்ற ஆளுணை்ளின் ொதணன்ள் 
எ ை து  ை ணணி ன்  ை க ் ளு க கு ம் 
இண ளஞர்்ளு ககும் ஒ ரு ந ல் ல 
அனுப�ைா், �ழி்ாட்டியா், ஊக்ைா் 
அணையும் என்்ற எதிர்பார்ப்பில் அ�ணரப் 
பற்றி நன்கு அறிந்த மூத்த எழுத்தாளரான 
இரா. த�ராஜா அ�ர்்ளி்டம் இந்த 
சதா்டணரக ண்யளிககிவ்றாம். -- ஆசிரியர்)                           

  ைட்்டக்ளப்பில் இற்ண்றககு நூறு 
�ரு்டங்ளு ககு முன் வியாபார 
இ்றககுைதித் தளைா் விளஙகியது 
பு லி ய ன் து ண ்ற ( பு ளி ய ந் து ண ்ற ? ) 
என அணேக்ப்பட்்ட ''வ்ற்டி''. இந்த 
வ்ற்டியில் இந்தியா பாகிஸதான், 
ஆப்்ானிஸத்தான், பர்ைா வபான்்ற 
இன்னும் பல ச�ளிநாடு்ளிலிருந்தும் 
ச�ளியூர்்ளிலிருந்தும் பலசபாருட்்ள் 

இ்றககுைதி ஏற்றுைதி செயயப்பட்்டன.  
யாழ்ப்பாைமிருந்து புண்யிணல, 
சுருட்டு, பனாட்டு, ஒடியல், பனஙகுட்்டான், 
பணனவயாணலப்பாய, ் ்ட்ம், நீற்றுப்சபட்டி, 
நல்சலணணை, இலுப்சபணணை, 
எள்ளு, ைாம்பே�ண், சின்ன ச�ங்ாயம் 
ைற்றும் இது வபான்்ற பல சபாருட்்ள் 
வியாபார வநாககில் ச்ாணடு �ரப்பட்டு 
விற்பணன செயயப்பட்்டன.  அவ�ாறு  
புண்யிணல விற்பணன செயய வ்ற்டியில் 
�ந்தி்றஙகிய புண்யிணல முதலாளி்ளில் 
ஒரு�ர் சபான்ணனயா என்ப�ரா�ார். 
இ�ருண்டய ைணனவி சின்னமுத்து 
இ�ர்்ளின் புதல்�ர்்ள் ்ந்ணதயா, 
செல்ணலயா என இரு�ர். 

  �ந்தி்றஙகி வியாபாரம் செயயும் 
வியாபாரி்ளுககும் யாத்திணர்ள் 
வைற்ச்ாள்ளும் பகதவ்ாடி்ளுககுசைன 
வைார்ொத்பிட்டியில்   அவுலியாவலனில் 
யாழ்ப்பாை வியாபாரி் ளினால் 
ஒருதஙகுை்டம் ்ட்டி நிர்ைாணிக்ப்பட்்டது.  

இம்ை்டம் பருத்தித்துண்ற கிருஸைன் 
வ்ாவிலுககு உரித்தாக்ப்பட்்டது. இதன் 
பராைரிப்பாளரா் அக்ாலத்தில் சுருட்டு 
வியாபாரத்துககு �ந்த மு.சின்னத்தம்பி 
என்ப�வர அம்ை்டத்ணத தான் அைரராகும் 
�ணர பாது்ாத்து �ழிந்டாத்தி �ந்தார். 
இ�ர் இராெம்ைா என்னும் சபணணைத் 
திருைைம் முடித்து வ்ாட்ண்டமுணன 
வொன்ர் சதருவில் �சித்து �ந்தார்.

 இவதவ�ணள செல்ணலயாவின் 
அணைர் ்ந்ணதயா வைார்ொத்பிட்டி 
அரெடிப் பிள்ணளயார்வ்ாவில் வீதியில் 
�சித்த செல்லம்ைா  என்ப�ணர 
திருைைம்பணணி இருபத்திநான்்ாம் 
இலக்த்தில் �சித்து �ந்தார். தம்பி 
செல்ணலயா ெத்துருகச்ாண்டாணன 
பி்றப்பி்டைா்க ச்ாண்ட �ள்ளியம்ணை 
என்ப�ணர ைைந்து இருபத்தியா்றாம் 
இலக்த்தில் அரு்ருவ் �சித்து 
�ந்தார்்ள்.
 செல்ணலயாவுககும் �ள்ளியம்ணைககும் 
இருகுேந்ணத்ள். மூத்தபிள்ணள ் ணைணி 
என்ப�ர். இளம் பிராயத்திவலவய ் ாலைாகி 
விட்்டார். அடுத்த�ர் ைட்்டக்ளப்பின் 
முடிசூ்டாைன்னன் என அணேக்ப்படும் 
இராஜதுணர 27.07.1927ல் அரெடிப்பிள்ணளயார் 
வ்ாவில் வீதியில் இருபத்தியா்றாம் இலக் 
வீட்டில் அ�தரித்தார்.

  உதயசூரியனின் சஜ்வஜாதியான 
பிர்ாெம் த�ழும் பிள்ணளணய சூேலில் 
இருந்த ெ்லரும் அள்ளிகச்ாஞ்சி 
ைகிழ்ச்சியில் திணளத்தனர்.  கிள்ணள 
சைாழிப்வபச்சும் அன்பும் அ்டக்மும் 
பணபும் பணிவும் சபரிவயாணரக 
்னம் பணணும் ஒழுக்மும் நிண்றந்து 
்ாைப்பட்்டது பிள்ணள. சூேலிலிருந்த 
வீடு்ளின் செல்லப்பிள்ணளயா் 
�ளர்ந்து ைாை�ப்பரு�ைானது. ைட்டு/      

சைதடிஸத ைத்திய ்ல்லூரியின் 
ைாை�னா் 1932ல் வெர்க்ப்பட்்டார். 
பா்டொணலயில் பலதுண்ற்ளிலும் தன் 
தி்றணைணயக ்ாட்டியதால் பா்டொணல 
உணதபந்தாட்்டக குழுவின் தணல�ரா் 
இ ரு ந் து  � ழி ந ்ட ா த் தி ய ண ை ய ா ல் 
அககுழு சதா்டர் ச�ற்றி்ணளக 
் ண ்டது .  ப ா ்டெ ாண ல ் ளு க ் ான 
ஒரு உணதபந்தாட்்டப் வபாட்டியில் 
வ�ணடுசைன்வ்ற எதிர்க குழு�ால் 
இ�ரின் ்ாணல இலககு ண�த்துத் 
தாக ்ப்ப்ட பலைாதங்ள் இ�ர் 
ந்டக் முடியாைல் படுகண்யில் 
விழுந்தார். உணணையில் இ�ர் ்ாலில் 
தாக்ப்பட்்டணதப் பார்த்த எதிரணியின் 
்ப்்டன் இ�ணரத் தாககிய தனது அணியின் 
வீரணர தாககி இ�ணரத் தாககியது த�று 
என்று எச்ெரித்துள்ளார். சூேலில் இருந்த 
ைக்ளும் வ�தணனயின் விளிம்பிலிருக் 
ஆசிரியகுோம் இ�ர் வீடு�ந்து நலம் 
விொரித்து செல்லுைளவுககு  இ�ரின் 
செல்�ாககு இருந்தது.

  பா்டொணலயில் ஆசிரியர்்ள் 
ைாை�ர்்ளி்டம் �ேணையா்க வ்ட்கும் 
வ்ள்வி. நீங்ள் படித்து என்ன�ா் 
�ரப்வபாகிறீர்்ள் என்பவத . இக 
வ்ள்விககு இராஜதுணர அளித்த பதில் 
நான் எழுத்தாளரா் �ரப்வபாகிவ்றன் 
எ ன் ப வ த .  அ ந் த ள வு க கு  அ ந் த 
�யதிவலவய எழுத்ணத  வநசித்த�ர் 
இந்தப் சபருை்னார். பா்டொணலயின் 
ைாை� ைன்்றங்ளில் ்ாந்தி, பாரதியார், 
விபுலானந்தர் வபான்்ற சபரிவயார்்ணளப் 
பற்றி வபசி சி்றந்த நா�ன்ணையுள்ள�ர் 

என ைாை�ப் பரு�த்திவலவய முத்திணர 
பதிக்த் சதா்டஙகினார். அதுைட்டுைல்ல 
ைாை� ைன்்றங்ளில் நா்ட்ங்ணள 
எழுதி நடித்து சநறியாள்ண்யும் செயதார். 
அந்நா்ட்ங்ளில் சஜயைவன்ரா 
அக்ாலத்தில் வபர்சபற்்ற நா்ட்ைா் 
எல்வலாராலும் பு்ேப்பட்்டது.

 பா்டொணலணய விட்டு ச�ளிவயறியதும் 
ை ட் ்ட க ் ள ப் பு க கு  வ த ண � ய ா ன 
ஆக்பூர்�ைான வ�ணலத்திட்்டங்ணள 
தயாரித்து செயல் ப்டத் சதா்டஙகினார்.

தமிழ்ப்பண்ணை
ைட்்டக்ளப்பில் தமிழ்ப்பணணை 
என்்ற சபயவராடு ஒரு புத்த்ப் 
பணணைசயான்ண்ற ஆரம்பித்து 
த மி ழ் ந ா டு  பு து க வ ் ா ட் ண ்ட 
ை ா� ட் ்டத் தி லி ரு ந் து  1 9 5 1 - 0 8 - 1 6 ல் 
ைட்்டக்ளப்புககு �ருண் தந்து எம்.பி.எம்.
்ாசிம் பு்டண�க்ண்டயில் வ�ணல பார்த்த 
ஆறுமு்ம் என்ப�ணர ந்டத்துனரா் 
நியமித்து, தமிழ் �ளர்ககும் பணியில் 
தன் ஈடுபாட்ண்ட ்ாட்்டத்சதா்டஙகினார். 
தமிழ்நாட்டிலிருந்து பத்திரிண்்ள் 
ெஞ் சிண் ் ள் அ்ராதி் ள் என 
�ர�ணேத்து ைக்ளி்டம் �ாசிப்புப் 
பேக்த்ணத வைம்ைடுத்த 14-04-1953ல் 
தமிழ்ப் பணணை. இலக்ம் 7 திருைணல 
வீதியில் ஆரம்பித்து ண�க்ப்பட்்டது. 
் ண ை த ா ெ னி ன்  ச த ன் ்ற ல் 
பத்திரிண்யின் கிணளயும்  இஙகு 
செயல்பட்்டது. தமிழ்ப்பணணையின் 
வநாக்ம் தமிழ் �ளர்த்தல் தமிேனுககு 
ஆதரவு என்பவதயாகும். இணத ந்டத்திய 
ஆறுமு்ம் என்ப�ர் அைரராகும் �ணர 
தமிழ்ப்பணணை ஆறுமு்ம் என்வ்ற 
அணேக்ப்பட்்டார்.

சுதததானநததாமன்றம்                                                                              

ெங்ாரவ�ல்(துணை அரெ அதிபர்), 
மி ரு ் ண � த் தி ய ர்  சி � லி ங ் ம் , 
தாைணரகவ்ணி சுந்தரலிங்ம்ைாஸ்டர், 
அன்புதாஸன் (முஸலீம்), பரை்ம்ெதாஸன், 
மு.ரு என அணேக்ப்பட்்ட முருவ்சு, 
தமிழ்பணணை ஆ றுமு்ம் என 
இன்னும் பலணரச் வெர்த்து இராஜதுணர 
அ�ர்்ளால் சுத்தானந்தபாரதி ைன்்றம் 
என்னும் சபயரில் 23.07.1953ல் ஒரு ைன்்றம் 
ஸதாபிக்ப்பட்்டது. இம்ைன்்றம் பா்டொணல 
ைாை�ர்்ளுககிண்டவய ்ணத, ்விணத, 
்ட்டுணர, வபச்சு, ஓவியம் என பல 
வபாட்டி்ணள ந்டாத்தி பரிசில்்ணளயும் 
�ேஙகி, எதிர்்ால பிரணஜ்ணள 
உற்ொ்ப்படுத்திக ச்ாணடிருந்தது. 

அவதவ�ணள வீர்த்திப்பிள்ணளயார் 
�ளவுககுள் வ்ாவிலின் அருகில் 
சுத்தானந்தபாரதி �ாசி்ொணல என்்ற 
சபயரில் நூல்நிணலயம் ஒன்றும் 
இச்ெங்த்தால் தி்றந்து ண�க்ப்பட்்டது.

தமிழ வதாலி்பர் சங்கம்                                                                            

வைற்்ாணும் இவதகுழுவு்டன் இன்னும் 
பலர் வெர்ந்து 1955ல் ைட்்டக்ளப்பு தமிழ் 
�ாலிபர் ெங்த்ணத அஙகுராப்பைம் 
செயதனர். இச்ெங்த்தின் மூலம் ்வியரசு 
்ணைதாென் சதன்ன்த்து சொல்லின் 
செல்�ன் ை.சபா.சி�ஞானம் ந்டைாடும் 
பல்்ணலக்ே்ம் என அணேக்ப்பட்்ட 
ந ா � ல ர்  இ ர ா .ச ந டு ஞ் ச ெ ழி ய ன் 
வபான்வ்றாணர ைட்்டக்ளப்புககு அணேத்து, 
கூட்்டங்ணளயும் ்ருத்தரஙகு்ணளயும் 
ந ்ட ா த் தி  ச த ன் ன ் த் து க கு ம் 
வதன்த்துககும் இணைப்புப் பாலைா் 
ைட்்டக்ளப்பு தமிழ்ச் ெங்மும் செயல்ப்ட 
இந்த இராஜதுணர ஏது�ா் இருந்தார்.

வரியிறு்ப்பதாளர் சங்கம்                                                                           

ைட்்டக்ளப்பு ைக்ள் எதிர்வநாககும் 
�ரிப்பிரச்சிணன்ளுககு மு்ஙச்ாடுக 
்ச�ன ெணபயு்டன் வபெ ெங்சைான்று 
வதண�சயன ்ருதி, ைட்்டக்ளப்பு 
ைக்ணளத் திரட்டி ைட்்டக்ளப்பு 
�ரியிறுப்பாளர் ெங்ம் என்்ற சபயரில் 
ெங்சைான்ண்றயும் ஸதாபித்தார். 
அச் ெங்த்துககு ்ாலப் வபாககில் 
அ ன் ச் ாண ்டஸ  ை ணி ய ம்  என 
அணேக்ப்பட்்ட ்திரவ�லு ைணியம் 
அ�ர்்ள் தணல�ரா்வும் அதன்பின்  
ைட்்டக்ளப்பு ைா�ட்்ட �ரியிருப்பாளர் 
ெங்ைா் அது ைா்ற அதன் அணைப்பாளரா் 
இரா.த�ராஜா செயல்பட்டு இப்வபாது 
ைாைாங்ராஜா தணல�ரா் இருககி்றார் 
என்பணத அறியககூடியதா் இருககி்றது.

்கதாநதிஜீ சசவதாசங்கம்                                                                         

ைட்்டக்ளப்பிலும் ை்ாத்ைா ்ாந்தியின் 
ச்ாள்ண்்ள் ்ண்டப்பிடிக்ப்ப்ட 
வ �ணடும்.  அத்வ தாடு அ�ரின்  
திருவுரு�ச்சிணல ந்ரின் ைத்தியில் 
நிறு�ப்ப்ட வ�ணடும். என்்ற ஆதங்த்தில் 
்ாந்திஜீ வெ�ா ெங்ம் என்்ற சபயரில் 
ெங்சைான்ண்ற உரு�ாககினார். இச் 
ெங்ம் பின்பு ்திர்பாரதிதாென், அைரர் 
�.சி�சுப்பிரைணியம் ஆகிவயாரினால் 
� ழி ந ்ட த் த ப் ப ட் டு  இ ப் வ ப ா து 
அ.செல்வ�ந்திரன் அ�ர்்ளால் �ழி 
ந்டத்தப்படுகின்்றது.

மதானதாவரிசசங்கம் 

ைட்்டக்ளப்பு சநற்ெந்ணதப்படுத்தும் 
நிணலயத்தில் வ�ணல செயயும் மூட்ண்ட 
தூககும் கூலித்சதாலிலாளர்்ளின் 
வ�தணன தரும் நிணல்ணடு அ�ர்்ளின் 
வதண�கச்ன ைானா �ரிச்ெங்ம் என்்ற 
சபயரில் ஓர் ெங்த்ணத நிறுவினார். 
பின்பு இச்ெங்த்ணத அைரர். �.பாலசிங்ம் 
என்ப�ர் ந்டாத்தி �ந்தார்.

�ாெ்ர்்வள! ்ட்டுணரயில் ெைாந்தரைா் 
ஓடிக ச்ாணடு இருககும் நான் 
வதண�யின் ்ாரைைா் தண்டதாணடியும் 
ஓ்ட வ�ணடி இருககி்றது. எப்படி 
இருந்தாலும் இப்பதிவுககு உங்ணள  
என்வனாடு கூட்டிக ச்ாணவ்ட ஓடுவ�ன் 
�ாருங்ள் அடுத்த இதழுக்ா் ஓடுவ�ாம்.  

(சதா்டரும்)                                                                    
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"சபண்ள் நாட்டின் ்ண்ள்" என்்றான் 
பாரதி.  ஆனால் இன்ண்றய நாட்்ளில் 
அக ்ண்ள் எல்லாம் குரு்டாகி 
ச்ாணடிருப்பது வ�தணனககுரிய 
வி்டயம்.

இலஙண்யில் ஒவச�ாரு நான்கு ைணி 
வநரத்திலும் ஒரு ்ற்பழிப்பு முயற்சி  

நண்டசபறு�தா் சிறு�ர் ைற்றும் 
சபண்ளுகச்திரான �ன்முண்ற 
சதா்டர்பான ஒரு அறிகண்யில் 
குறிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. 

சபணகுேந்ணத்ளு ககு எதிரான 
� ன்மு ண ்ற ் ள்  ந ாளு க கு  ந ாள் 
அதி்ரித்துக ச்ாணவ்டதான் வபாகின்்றது. 
இ ன்று  எல் ல ாத்  து ண ்ற ் ளி லு ம் 
ஆண்ளுககு நி்ரா் சபண்ளும் 
தங்ளது தி்றணைணயயும் உணேப்ணபயும் 
ச�ளிப்படுத்திக ச்ாணடிருககின்்றார்்ள். 
ஆனாலும் என்ன பயன்? இன்றும் 
அடுப்பங்ணரயிவல �ாழ்நாணள ் ழிககும் 
சபண்ளும் ெமூ் ்ட்டுப்பாடு்ளுககு 
�ணளந்து �ணளந்து முதுச்லும்பு 
�ணளந்து வபான சபண்ளும் இருக்த் 
தான் செயகி்றார்்ள். இப்வபாணதய 
நிணலணய பார்த்தால் பி்றந்ததிலிருந்வத 

சபணபிள்ணள்ள் தம்ணை பாது்ாத்து 
ச்ாள்ள வபாரா்ட வ�ணடி உள்ளது. 

பா்டொணல, அலு�ல்ம், 
வ ப ா க கு � ர த் து ,  வீ டு, 

வீதி என்று எல்லா இ்டத்திலும் 
சபணகுேந் ணத ்ளு ககு எதிரா் 

�ன்முண்ற்ள் நண்டசபறுகின்்றன. 

ஒரு வீட்டில் சபண குேந் ணத 
பி்றந்துள்ளது என்று வ்ள்விப்பட்்டாவல 
மு்ம் சுளிககி்றார்்ள். சீதனம் ச்ாடுக் 
வ�ணடும் என்பதுதான் முககிய 
பிரச்சிணனயா் இருந்தது. ஆனால் 
இப்வபாது சபண குேந்ணத்ணள 
எப்படி பாது்ாப்பா் �ளர்ப்பது 
என்பவத சபற்்ற�ர்்ளுககு ஒரு சபரிய 
வ்ள்விககுறி. 

சபண பிள்ணள்ணள சபற்்ற�ர்்வள 
உங்ள் குேந்ணதககு ெணையலும் 
அலங்ாரமும் பயிற்றுவிப்பதற்கு பதிலா் 
ஏதா�து ஒரு துண்ற ொர்ந்த சி்றந்த 
்ல்விணய �ேஙகுங்ள் அப்வபாது தான் 
அ�ர்்ளுககு சொந்த ்ாலில் நிற்கும் 
ணதரியம் உரு�ாகும்.  சபண பிள்ணளககு 
ஏன் விணளயாட்டு? 
படிப்பு ைட்டும் வபாதும் என்று 
நிணனக்ாதீர்்ள், விணளயாட்டில் ஈடுப்ட 
விடுங்ள். அது தான் அ�ர்்ளுககு 
த ன் ன ம் பி க ண ் ண ய  � ள ர் க கு ம் . 
ெ�ால்்ணள எதிர்ச்ாணடு அ�ற்ண்ற 
ெைாளிககும் ைன�லிணைணய உரு�ாககும். 

அத்து்டன் ஆண பிள்ணள்ணள வபால 
சபண பிள்ணள்ளுககும் உ்டற்பயிற்ச்சி 
ைற்றும் உ்டல் �லிணை ொர்ந்த 
பயிற்சி்ணள �ேஙகு�து அ�சியம். 
தற்பாது்ாப்பு ெம்ைந்தைான ்ல்விணய 
சபண பிள்ணள்ளுககு சிறு �யதிவலவய 
�ேங் வ�ணடும். 

அ து  அ � ர்் ண ள  உ ்டல் ரீதி ய ா் 
�லிணையாககும், அ�ர்்ள் ஆபத்து 
வநரங்ளில் தம்ணை தாவை பாது்ாத்து 
ச்ாள்�தற்்ான ைன�லிணைணயயும் 
உ்டல்�லிணைணயயும் �ேஙகும். 

சபற்வ்றார்்வள உங்ள் சபண 
பிள்ணள்ணள ெமூ்ம் ்லாொரம் என்்ற 

வபார்ண�யில் வீட்டுககுள்வளவய பூட்டி 
ண�க்ாதீர்்ள். 

அ�ர்்ள் ச�ளியில் சென்று தைககுரிய 
உரிணை்ணள ச�ன்று �ர அ�ர்்ணள 
�ழிந்டத்துங்ள். 

சபண குேந்ணதணய சபற்்ற ஒவச�ாரு 
தாயககும் ஒரு முககியைான சபாறுப்பு 
உள்ளது. 

‘குப்பி லாம்பில் குடிணெவீட்டில் �ாழ்ந்த 
வபாதிருந்த சு்ம், தற்வபாணதய 
மின்ொர ச�ளிச்ெத்திலும், ைாளிண் 
வீட்டிலும் இல்ணல’ என தங்ம்ைாவும், 
சதய�ாணனயும் வபசிகச்ாண்டனர்.

சில நாட்்ளா் மின்ொரத் துணடிப்பு 
அைல்படுத்தப்பட்டுகச்ாணடிருககும் 
நிணலயில், வீட்டு �ாெலின் முற்்றத்தில் 
அைர்ந்துச்ாணடு வபசுண்யிவலவய 
இதணன அ�ர்்ள் குறிப்பிட்்டனர்.

‘முன்னர் எல்லாம் நைது பகுதி்ளில் 
குடிணெ வீடு்ள்தான் இருந் தன.  
அதற்குள் மின்விசிறி இருக்வில்ணல, 
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மி ன் ெ ா ர மு ம்  இ ரு க ் வி ல் ண ல . 
ஆனால் குளிர்ச்சியும், அணைதியான 
சூேலும், இதைான நித்திணரணயயும் 
குடிணெ வீடு்ள் ச்ாடுத்தன. குப்பி 
விளகவ் குடிணெணய ஒளிர ண�த்தது. 
எ வ � ள வு த ா ன்  மி ன் வி சி றி ண ய 
பூட்டினாலும், இயற்ண்யா் �ருகின்்ற 
்ாற்றுககு ஈடுஇணையா் ஒன்றுவை 
இருந்துவி்டமுடியாது’  எனககூறிய 
தங்ம்ைா, சதா்டர்ந்தும் தன்ைனதில் 
கி்டந்தணத ச்ாட்டு�தற்கு ஆரம்பித்தாள்.

‘நான் �ாழ்ந்த ்ாலம் ஒரு சபாற்்ாலம் 
என்வ்ற சொல்லுவ�ன் ஏசனனில் 
நான் வபசி ைகிழ்ந்த தருைங்ள் 
ைனிதர்்ளிண்டவய. இதனால் என் 
உள்ளத்தில் இருந்த சுணை்ள் குண்றந்தன. 
நான் �ாயவிட்டு சிரித்த தருைம் நான் 
ஆவராககியைான�ள் என்பதணன 
உைர்ந்வ த ன். இப்வபாசத ல்லாம் 
ைனிதர்்ளி்டம் ைனிதர்்ள் மு்ம்ச்ாடுத்து 
வபசு�தில்ணல. சதால்ணலவபசிவயா 
அல்லது சதால்ணலக்ாட்சியு்டவனவய 
பலரும் வபசுகின்்றனர். இதனால் ஒருபக்ப் 
வபச்சுைட்டும்தான் இருககின்்றவத 
தவிர, தைது வபச்சுககு ஆதரவும் 
இல்ணல. இதனால்தான் பலர், இன்று 
ைனவநாயாளி்ளா் உள்ளனர். வீட்டிவல 
உைவு உணபதா்விருந்தாலும் ஒருமித்வத 
உண்டனர். இதன்வபாது உ்றவு்ள் 

பலைண்டந்தன. இன்று ஒரு�ருககு 
ஒருவநரத்தில் உைவு இதனால் உ்றவு்ள் 
விரி�ண்டந்திருககின்்றன. இதுபற்றி வபெ 
ஆரம்பித்தால் வபசிகச்ாணவ்ட வபா்லாம்’  
எனககூறிய தங்ம்ைா, மின்ொரம் 
துணடிக் ஆரம்பித்ததினால்தான் 
நட்ெத்திரங்ணளயும், நிலாண�யும் பலர் 
பார்ககின்்ற சூேல் ஏற்பட்டிருககின்்றது என 
தனது ஆதங்த்திணன வபாட்டுண்டத்தாள்.

நான் எனது பிள்ணள்ணள �ளர்த்தவபாது, 
பிள்ணளககு நிலாண�க்ாட்டித்தான் 
உ ை ண � த்  உ ண ை ண � த் வ த ன். 
அப்வபா அே்ான ச�ளிச்ெமும், 
தூரத்துப்பார்ண�யும் என்பிள்ணள்ளுககு 
ைகிழ்ச்சிணய ச்ாடுத்திருந்தணைணய 
உைர்ந்வதன். இன்ச்றல்லாம் மின்குமிணே 
்ாட்டி, சதால்ணலவபசிணய ண்யில் 
ச்ாடுத்து உைவு ச்ாடுககின்்றனர். 
இதனால் பிள்ணளயின் பார்ண�த்தி்றனும் 
குண்றந்துவிடுகின்்றது.  குறுகிய 
இலககுககுள்வள அ்ப்பட்டுவிடுகி்றார்்ள்.  
�ானத்திணனப் பார்த்து, முன்நில�ா, 
பின்நில�ா என அறிந்து அதற்வ்ற்்றால் 
வபால் �ாெலில் அைர்ந்து உ்றஙகி, 
்ணதவபசிய ்ாலசைல்லாம் எஙவ்வயா 
வபாயவிட்்டது. சின்னஞ்சிறு�ர்்ளின் 
இரவுவநர நிலாச�ளிச்ெத்திலான 
விணளயாட்டுக்ளும் ைண்றந்துவிட்்டன. 
பக்த்தில் இருக் ண�த்து பாட்டி 
சொல்லித்தந்த இராைாயைக்ணத்ளும், 
ை்ாபாரதக்ணத்ளும் இன்றும் என் 
ஞாப்த்தில் உள்ளன. ஆனால் இன்ண்றய 
பிள்ணள்ளுககு அக்ணத்ள் சதரியுைா? 
என்பதும் ெந்வத்வை. ்ணத இப்படித்தான் 
இரு ககும் என்பணத இப்வபாது, 
புத்த்த்தில் படிககின்்றனர். அப்வபாது 
்ணதணயககூறி இதுதான் ்ணதசயன 
என் ப ா ட் டி  எனக கு கூ றி வி ட் ்ட ாள். 
இரவில் தூஙகும்வபாது பாட்டி சொன்ன 
்ணத்ளும், வீட்டிவல வபசிைகிழ்ந்த 
த ரு ை ங ் ளு ம்  ந ல் ல ச த ா ரு 
நித்திணரணயயும் ச்ாடுத்துவிட்்டன. 
இப்வபாசதல்லாம் மின்விசிறியின் ெத்தம் 
நித்திணரணய குண்றத்துவிட்்டது.

மி ன் ெ ா ர ம்  இ ல் ல ா வி ட் ்ட ா ல் 

ைனிதர்்வள இயங்ைாட்்டார்்ள் என்்ற 
நிணலணய ஏற்படுத்தியிருககின்்ற 
இக்ால்ட்்டத்தில் அடிக்டி மின்துணடிப்பு 
இ்டம்சபறுகின்்றது. இதனால் பல 
வ � ண ல ் ண ளச்  ச ெ ய ய மு டி ய ாத 
நிணலவயற்பட்டிரு க கின்்றது என 
வ ப சி க ச ் ா ண ்ட ா லு ம்,  ஒ ரு பு ்ற ம் 
பலணர வீட்டின் முன்பு்றம் �ாெலில் 
அ ை ர் ந் தி ரு ந் து  � ா ன த் தி ண ன ப் 
ப ா ர் க கு ம்   நி ண ல ண ை யி ண ன 
உ ரு � ா க கி யி ரு க கி ன் ்ற ண ை யி ண ன 
எணணி ெந்வதாஷப்ப்டவும் முடியும். 
நச்ெத்திரங்ணள எணணி, அ�ற்றிணன 
பிடிப்பதற்கு நிணனத்த ்ாலங்ளும் 

உணடு. இப்வபாது நட்ெத்திரத்ணத, நிலாண� 
புத்த்த்தில்தான் பார்க்வ�ணடிய 
நி ண ல யு ம்  உ ரு � ா கி யு ள் ள ண ை 
்�ணலயானவத.

நி ல ா ச � ளி ச் ெ த் தி ல்  உ ை வு 
உணடு, ்ணதவபசி, அணைதியான, 
விருப்பு்டனான நித்திணர சென்்ற 
்ாலங்ணள மீட்டிப்பார்க் ண�த்த 
மின்ொரதுணடிப்புககு நன்றி கூறிய 
த ங ் ம் ை ா,  வீ ட் டின்  மு ற் ்ற த் தி ல் 
அைர்ந்திருந்து நிலாண�ப்பார்த்து 
பிள்ணள்ளுககு ்ணதசொல்லி ைகிழும் 
தருைங்ணள ஏற்படுத்தும் வபாது, 
சிறு�ர்்ளி்டத்தில் நற்சிந்தணன்ணள 
�ளர்க் முடியும் என்்ற நம்பிகண் 
ச�ளியிட்்ட�ளா் வநரமும் இரவு 10 இணன 
்்டந்துசெல்ல இரு�ரும் வீட்டிணனவநாககி 
சென்்றனர்.
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ஒ ரு  ை ர ை ம்  ஏ ற் ப ட் ்ட  பி ன் 
ெ ம் ப ந் த ப் ப ட் ்ட � ர் ் ளு க கு  அ து 
வபரிேப்பு. ஒரு இேப்பு �ந்ததும், 
அணத இன்சனாரு�ர் தணலயில் 
வபாட்டு விடு�து அந்த இேப்பிணன 
தாஙகிகச்ாள்�தற்்ா்  ைனித மூணள 
செயற்படுத்தும் ஒரு �ழிமுண்ற.

அ ந் த  இ ே ப் பு  ை ர ை ை ா ் 
இருககும்வபாது, அந்தப் பழிணய 
இ ல கு � ா்  ண � த் தி ய ர் ் ள் வ ை ல் 
வபாட்டு தங்ள் ைனச்வொ்த்ணத 
குண்றத்துகச்ாள்கி்றார்்ள். இது இஙவ் 
ைட்டுைல்ல, உல்ம்பூரா ந்டககும் நியதி.

இணத எதிர்ச்ாள்�தற்்ான பயிற்சியும் 
ைருத்து�ர்்ளின் பா்டத்திட்்டத்தில் 
உள்ள்டக்ப்பட்வ்ட இருககும். ஆனால், 
இப்வபாணதய பிரச்சிணன, ஒரு இேப்பிணன 
உ்றவினர் ண�த்தியர்மீது வபாடும்வபாது 
அது இலகு�ா் சபாதுப்பிரச்சிணனயாகி, 
ண�த்தியர்்ளின் மீது ்ாழ்ப்புைர்வு 
உள்ள�ர்்ளால் வ�று திணெ வநாககி 
திருப்பிவி்டப்படுகி்றது. இவ�ா்றான 
ச ெ ய ற் ப ா டு் ள்   உணண ை யி ல் 
ய ா ரு ம்  ப ா தி க ் ப் ப ட் ்ட ா லு ம் , 
ப ா தி க ் ப் ப ட் ்ட � ர் ் ளு க கு  எ ந் த 
ந ன் ண ை ண ய யு ம்  ச ் ா ண டு 
வ ெ ர்க ் ப் வ ப ா� தி ல் ண ல  என் ப து 
்ாழ்புைர்�ாளர்்ளுககும் சதரியும்.

த னி ப் ப ட் ்ட  ஒ ரு  ெ ம் ப � த் ண த 
ப ற் றி  எ ழு த ா ை ல்  ச ப ா து � ா ் 
இலஙண்யின் ைருத்து�ச் வெண� 
பற்றி சில விளக்ங்ணள எழுது�து 
சபாதுைக்ளுககு பிரவயாெனைா் 
இருககும் என்று நிணனககிவ்றன்.

முதலில் ஒரு ண�த்தியொணல எப்படி 
சதாழிற்படுகி்றது என்று பார்ப்வபாம்.

ண�த்தியொணலயில் ஒரு விடுதிணய 
எடுத்துகச்ாண்டால்,

பல படி நிணல்ளில் ண�த்தியர்்ள் 
இருப்பார்்ள்.

ண�த்திய நிபுைர் எல்லா�ற்றுககும் 
சபாறுப்பா் இருப்பர். அ�ருககு 
அடுத்ததா் senior registrar/registrar 
எனப்படுப�ர் இருப்பர். இ�ர்்ள் 
பட்்டவைற்படிப்பு பயிற்சி ண�த்தியர்்ள். சில 
�ரு்டங்ளிவலா ைாதங்ளிவலா ண�த்திய 
நிபுைர்்ளா் �ரப்வபாகி்ற�ர்்ள். 
அடுத்து SHO எனப்படும் ண�த்தியர்்ள் 
இருப்பர்்ள். ்ண்டசியா் HO எனப்படும் 
உள்ள் ப் ப யி ற் சி  ண � த் தி ய ர்் ள் 
இருப்பார்்ள். ஒரு விடுதியில் ண�த்திய 
நிபுைர் சபாறுப்பா் இருப்பார். ண�த்திய 
நிபுைர் இல்லாதவபாது இருககும் 
ண�த்தியர்்ளில் சீனியர் சபாறுப்பா் 
இருப்பார், ஆனால் அ�ர்்ள் சபரிதளவில் 
முடிவு்ணள எடுக்ாைல், ண�த்திய 
நிபுைர் இருககும் ண�த்தியொணலககு 
வநாயாளி்ணள அனுப்பி விடு�ார்்ள். 
பட்்டவைற்படிப்பு ண�த்தியர்்ள் சில 
விடுதி்ளில் ைட்டுவை இருப்பார்்ள்.

இதிவல HO எனப்படும் பயிற்சி 
ண�த்தியர்்ள் 24 ைணிவநரமும் விடுதியில் 
இருப்பார்்ள்.

அடுத்து SHO 24 ைணிவநரமும் விடுதியில் 
இருக்ைாட்்டார்்ள். ்்டணையில் இருககும் 
SHO அ�ரது கு�ார்ட்்டஸ அண்றயில் 
இருப்பார்.

ஒரு வநாயாளி அட்மிட் ஆகும்வபாது 
முதன்முதலில் HO எனப்படும் பயிற்சி 
ண�த்தியர்்ளாவலவய பார்க்ப்படு�ார். 

அ�ருககுச் ெந்வத்ம் ஏற்பட்்டால் 
SHO விற்கு அணேத்து உதவி வ்ட்பார். 
வ த ண � ப் ப ட் ்ட ால்  அ � ர்  � ந் து, 
உ்டனடியா்ப் பார்ப்பார், அதற்்ான 
அ � சி ய ம்  இ ல் ண ல ச ய ன் ்ற ா ல் 
அணேவபசியில் அறிவுணர �ேஙகு�ார்.

SHO வதண�ப்பட்்டால் ண�த்திய 
நிபுைணர அணேப்பார்.
இது இஙவ் ைட்டுைல்ல உல்ம்பூரா 
ந்டககும் ஒரு நண்டமுண்ற.

ஒரு அபிவிருத்தி அண்டந்த நாட்ண்ட 
எடுத்துகச்ாண்டால் விடுதியிவலவய 
SHO நிணலயில் இருப்ப�ருக்ான 
அண்ற இருககும். கிேணைககு அ�ருககு 
48 ைணித்தியாலம் என்்ற அளவிவல 
நிர்ையிக்ப்பட்்ட ் ்டணை வநரம் இருககும். 
ஆ்வ� அ�ர்்ள் மி்வும் விணர�ா் 
வநாயாளி்ணளப்பார்ப்பார்்ள்.

வநாயாளி்ளின் எணணிகண்ணயப் 
சபாறுத்து வபாதியளவு இருப்பார்்ள். 
ஒருநாள் ணநட் டியூட்டி செயதால் அடுத்த 
நாள் விடுமுண்ற.

ஆனால் இஙவ் இண� எதுவுவை இல்ணல. 
எத்தணன வநாயாளி இருந்தாலும், 
ஒரு விடுதியில் சைாத்தம் 4 SHO தான் 
இருப்பார்்ள்.

ஒரு�ர் ்ாணல எட்டுைணிககு ்்டணை 
சதா்டஙகினால் அடுத்த நாள் ைாணல 
4 ைணி�ணர அ�ரது ்்டணை வநரம் 
இருககும்.

சைாத்தம் 36 ைணிவநரம் சதா்டர்ச்சியா் 
வ�ணல செயதாலும் 8 ைணிவநரம்தான் 
ஓ�ர் ண்டம் கிண்டககும்.

ண�த்திய நிபுைரின் நிணல அணதவி்ட 
வைாெம், ச�ளிநாட்டில் ஒரு விடுதியில் 
பத்து பதிணனந்து ண�த்திய நிபுைர்்ள் 
இருந்தாலும் இஙவ் ஒவர ஒரு�ர்தான் 
இருப்பார். அ�ரது ்்டணை வநரம் 
ஒவச�ாருநாளும் 24 ைணிவநரம். இதிவல 
்ாணல 8 ைணிமுதல் 4 ைணி�ணர அ�ர் 
தனியாரில் வ�ணல செயய முடியாது. 
அதற்்ப்பு்றம் அ�ர் எதுவும் செயயலாம், 
ஆனால் அணேப்சபடுத்தால் ஆவலாெணன 
�ேங்வ�ணடும், வதண�ப்பட்்டால் 
வபாயப் பார்க்வ�ணடும்.

ஒரு வநாயாளி ண�த்தியொணலககுச் 
சென்்றதும் என்ன நண்டசபறுகி்றது என்று 
பார்ப்வபாம்.

ஓ பி டி யி ல்  ப ா ர்க கு ம்  ச ்ட ாக ்ட ர் 
வநாயாளிணயப் பார்த்து அ�ர் அட்மிட் 
பணைப்ப்டவ�ணடிய�ரா என ் ணிப்பார். 
ஓபிடி யில் எப்வபாதும் பயிற்சி சபற்்ற 
சீனியர் ைருத்து�ர்்வள இருப்பார்்ள். 
அட்மிட் பணைப்ப்டவ�ணடிய�ர் 
என்்றால் அட்மிட் பணணும்வபாது அ�ர் 
விடுதியில் இருககும் ண�த்தியரால் 
உ்டனடியா் பார்க்ப்ப்டவ�ணடுைா 
இல்ணலயா என்பணத தீர்ைானித்து எழுதி 
அனுப்பு�ார்.

உ்டனடியா் பார்க்ப்ப்டவ�ணடிய 
தீவிர வநாயாளி்ள் உ்டனடியா் பயிற்சி 
ண�த்தியரால் பார்க்பட்டு சீனியர் 
ண�த்தியருககு அறிவிக்ப்படும்.

ைற்்ற�ர்்ள் விடுத்திககுச் சென்்ற 
உ ்டவ ன வ ய  ப ா ர்க ் ப் ப டு � ா ர்் ள் 
என்றில்ணல. ண�த் தியர் வ �று 
வநாயாளி்ளு்டன் busy ஆ் இருந்தால் 
அணத முடித்துவிட்டுத்தான் பார்ப்பார்.

இ ங வ ் த ா ன்  நி ண ்ற ய ப் வ ப ர் 
வ்ாபப்ப்டத்சதா்டஙகு�து,  விடுதிககு 
�ந்து இவ�ளவு வநரைாச்சு,  இன்னும் 
என்ணன ச்டாக்டர் பார்க்வில்ணல 
என்்ற முதலா�து முண்றப்பாடு இந்த 
இ்டத்தில்தான் சதா்டஙகும்.

பயிற்சி ண�த்தியர் வநாயாளிணயப்பார்த்து, 
தீவிரைான நிணல என்்றால் உ்டனடியா் 
சீனியர் ண�த்தியருககு அறிவிப்பார். 
இல்ணலசயன்்றால் சீனியர் ண�த்தியர் 
வ�ார்ட் ரவுன்ட் �ரும்வபாதுதான் பார்ப்பார்.

சீனியர் ண�த்தியர் பார்த்தபின் தீவிரம் 
கூடிய பிரச்சிணன என்்றால் ண�த்திய 
நிபுைருககு அறிவிப்பார். அப்படியில்லாத 
வநாயாளி்ணள ண�த்திய நிபுைர் 
வ�ார்ட் ரவுன்ட் �ரும்வபாதுதான் பார்ப்பார். 
அது�ணர வநாயாளி சபாறுத்துத்தான் 
ஆ்வ�ணடும். இது இஙவ் ைட்டுைல்ல, 
எந்த நாட்டிலும் இருககும் நண்டமுண்ற.

ண�த்திய நிபுைருககுககீவே இருககும் 
ண�த்தியர்்ள் தங்ள் ்்டணைணயச் 
ெரியா்ச் செயது, உரிய வநாயாளி்ணள 

அண்டயாளம் ் ணடு வைல் படிநிணல்ளில் 
உள்ள�ர்்ளுககு அறிவிககி்றார்்ளா 
என்று ் ண்ாணித் து, வபாதிய 
அறிவுறுத்தல்்ணள �ேஙகி தனககுககீவே 
வ�ணல செயயும் ண�த்தியர்்ளுககு 
பயிற்சிணய �ேங்வ�ணடியதும் 
ண�த்திய நிபுைரின் வ�ணல.

்்டணை்ணளச் செயயும்வபாது நைது 
நாட்டின் சபாருளாதார �ளங்ளின் 
்ாரைைா் நிண்றயச் சிக்ல்்ணள 
நாங்ள் எதிர்ச்ாள்ளவ�ணடியும் 
இருககும்.

உ த ா ர ை த் தி ற் கு ,  எ ன் ண ன வ ய 
எடுத்துகச்ாண்டால், எனது விடுதியில் 
எனககு ககீவே 4  ண�த் தியர்்ள் 
வ�ணல செயகி்றார்்ள். நால்�ரும் 
புதிய�ர்்ள். அ�ர்்ளால் சின்னச்சின்ன 
வ�ணல்ணள ைட்டுவை செயயமுடியும். 
அ�ர்் ள் பயிற்சி சபறும்�ணர 
ைற்ண்றய ண�த் தியொணல்ளில் 
ஜூனியர் ச்டாக்டர்்ள் செயயவ�ணடிய 
வ�ணல்ணள நான் தனி ஒரு�ரா்த்தான் 
செயயவ�ணடும்.

இஙவ் வ�ணலப்பளு அதி்ம் என்பணத 
வி்ட சபாறுப்சபடுத்தல் என்பதுதான் 
மு க கி ய ை ா ன து .  உ ண ண ை ண ய ச் 
சொல்லப்வபானால் வ�ணலப்பளு 
குண்றவுதான். ஆனால் ஒவச�ாருநாளும் 
24 ைணிவநரமும் எப்வபாது அணேப்பு 
� ரு ம்  எ ன் று  எ தி ர் ப ா ர் த் து க 
ச்ாணடிருக்வ�ணடும். ்ரன்ட் ்ட் 
ஆ்முன் சதாணலவபசிணய முழுணையா் 
ொர்ஜ் பணணி ண�க்வ�ணடும்.

அவந்ைான நாள் இரவு்ளில் அணேப்பு 
�ராது. ்்டணையில் இருந்தாலும் 
அண்றயில் இருந்து வபஸபுக பார்ப்வபன், 
ப ்ட ம்  ப ா ர் ப் வ ப ன்,  எழு து வ � ன். 
எ ல் ல ா � ற் று க கு ம்  வ ப ா தி ய ள வு 
வநரம் கிண்டககும். ஆனால் சில 
நாட்்ளில் ஜூனியர் ச்டாக்டர்்ளினால் 
ெைாளிக்முடியாத வ்ஸ்ள் �ரும். 
அது இரவு 2 ைணிககுககூ்ட �ரலாம், 
சிலவ�ணள வெர்ட் சபாத்தான்கூ்ட 
வபா்டாைல் ஓடிய நாட்்ளும் உணடு. 
ஆ்வ� நிண்றய வநரம் ஓய�ா் 
இருந்தாலும் ஒவச�ாரு நாளும் 24 
ைணிவநரமும் எப்வபாது பிரச்சிணன �ரும் 
என்று எதிர்ப்பார்த்துக ச்ாணடிருககும் 
நிணலயிவல இருக்வ�ணடும்.

அ டு த் து ,  இ ங வ ்  ( எ ன து 
ண�த்தியொணலயில்) �ரும் வநாயாளி்ள் 
எல்லாருககுைான சிகிச்ணெணய �ேங் 
முடியாது. உதாரைத்திற்கு குண்றைாத 
பிரெ�ைாகும் ஆபத்தில் ஒரு தாய �ந்தால், 
பிரெ�ம் பார்க்முடியும் என்்றாலும், 
கு ண்றைாதப்பிள்ண ள பி்றந் தபின் 
்�னிப்பு �ேங் குேந்ணத ைருத்து� 
நிபுைர் இஙவ் இல்ணல என்பதால், 
அ�ணர உ்டனடியா் யாழ்ப்பாைம் 
அனுப்பிவிடுவ�ாம்.

வநாயாளிவயாடு �ரும் விளக்ம் 
குண்றந்த�ர், ஒரு பிரெ�ம்கூ்ட பார்க் 
முடியாத ண�த்தியொணல என்று 
வபஸபுககில் எழுது�ார்.

அவதவபால் ையக் ைருந்து நிபுைர் 
இல்ணல, ஜூனியர் ச்டாக்டர்்ள்தான் 
ையக்ைருந்து ச்ாடுககி்றார்்ள். அ�ர்்ள் 
சிக்ல் இல்லாத வநாயாளி்ளுககுத்தான் 
ையக்ைருந்து ச்ாடுப்பார்்ள். ஆ்வ�, 
பல வநாய்ள் இருககும் ஒரு�ருககு 
ஒரு ெத்திர சிகிச்ணெ செயயவ�ணடி 
�ந்தால், என்னால் செயயககூடிய 

kUj;Jth; rptr;re;jpud; 

rptQhdk;



nts;sp> Vg;gpuy; 12, 2019
 ,jo; - 59 08

பாலியல் தாககுதல் சதா்டர்பா் 
ஒன்றிலிருந்து தப்பிக் ஸவீ்டனுககு 
நாடு ்்டத்தப்படு�ணத தடுக் 

ஏோணடு்ளுககு முன்பு தூதர்த்தில் 
தஞ்ெம் வ்ாரியிருந்தார் அொஞ்வெ.

அொஞ்வ ெ ண � ண் து செயத 
்ா�ல்துண்ற, அ�ணர ்ா�லில் 
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ண�த்திருப்பதா்வும் விணரவில் 
ச�ஸட்மினிஸ்டர் ைாஜிஸதிவரட் 
நீதிைன்்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படு�ார் 
எனத் சதரிவித்தனர்.

ெர்�வதெ விதி்ணள ஜூலியன் 
அொஞ்வெ சதா்டர்ந்து மீறியதால், 
அ�ருககு தாங்ள் தஞ்ெம் �ேஙகியணத 
திரும்பப்சபறு�தா் ஈகுவ�்டார் 
நாட்டின் அதிபர் சலனின் சைாரீவனா 
சதரிவித்தார்.

ஆனால் இது சதா்டர்பா் விககிலீகஸ 
ச�ளியிட்்ட ட்விட் செயதியில், ெர்�வதெ 

ெட்்டவிதி்ணள மீறி 
அொஞ்வெககு தஞ்ெம் 
� ே ங ் ப் ப ட் ்ட ண த 
ெ ட் ்ட வி வ ர ா த ை ா ் 
ஈகுவ�்டார் ரத்து 
ச ெ ய த த ா ் 
குறிப்பிட்டுள்ளது.

பிரிட்்டனின் உள்துண்ற 
ச ெ ய ல ர்  ெ ஜி த் 
ஜாவிட் ச�ளியிட்்ட 
ட்விட் செயதியில், 
''ஜூலியன் அொஞ்வெ 
தற்வபாது வபாலீஸ 

்ா�லில் உள்ளார் என்பணத நான் 
உறுதி செயகிவ்றன். பிரிட்்டனின் 
ெட்்டநண்டமுண்றணய அ�ர் எதிர்ச்ாள்ள 
வ�ணடும்'' என்று கூறினார்.

க சப் பான அனு்வஙகளுக்கு 
முற்றுபபுள்ளி வவத்து நிம்மதியபாகவும 
்மகிழ்ச்சிகர்மபாகவும வபாழ வழிசசய்யும 
வருட்மபாக புதிய வருடம  அவ்மய 
வவண்டும என்று ்மடடக்களபபு அரச 
அதி்ர் உதயகு்மபார் தனது புத்தபாண்டு 
வபாழ்த்துச் சசய்தியில் கூறியுள்ளபார்.

‘்மலரவிருக்கும விகபாரி வருடத்வத 
்மகிழ்ச்சிகர்மபாக வரவவற்்துடன் 
இத்தமிழ் சிஙகள புத்தபாண்டு எ்மது 
்மக்களின் கடநத கபால கசப்பான 
அனு்வஙகளுக்கு முற்றுபபுள்ளி 
வவத்து துன்் துயரஙகள் நீஙகி 
நிம்மதியபாகவும ்மகிழ்ச்சிகர்மபாகவும 
வபாழ வழிசசய்யும புது வருட்மபாக 
இது அவ்மய வவண்டுச்மன இந்பாளில் 
வல்லவ்ம ச்பாருநதிய இவைவவனப 
பிரபார்த்திக்கின்வைன்’ எனவும அவர் 
கூறியுள்ளபார்.

அவரது வபாழ்த்துச்சசய்தியில் வ்மலும  
குறிபபிடடுள்ளதபாவது:

‘இபபுத்தபாண்டு எ்மது ்மபாவடடத்தில் 
தனி்்ர்களின் குடும் வபாழ்க்வகக்கு 
ஒளியூடடுவவதபாடு இனஙகளுக்கிவடயில் 
புரிநதுணர்வுடன் கூடிய ்ல்லுைவிவனக் 
கடடி எழுப்வும புதிய முயற்சிகவளயும 
புதிய சிநதவனகவளயும சகபாண்டு 
வரும ்ல்லபாண்டபாகவும அவ்மய 
வவண்டும.

இபபுத்தபாண்டு எ்மது உள்ளஙகளிலும 

இல்லஙகளிலும அக இருவள 
நீக்கி ஒளிவயற்றுவதபாக அவ்மய 
பிரபார்த்திப்துடன் இபபுத்தபாண்டில் 
்்மது பிரவதசம, ்மபாவடடம, ்மபாகபாணம 
்மற்றும முழு ்பாடடிலும ்ல புதிய 
அபிவிருத்திகவளக் சகபாண்டு வரும 
்ல்லபாண்டபாகவும அவ்மய வவண்டும. 
இந்ன்னபாளில் அவனத்து ்மபாவடட 
்மக்களுக்கும ்மபாவடடத்தின் சீரபான 
நிர்வபாக வசவவக்கு என்னுடன் 
இவணநது ்ஙகளிபபு சசய்துவரும  
அவனத்து ்ணியபாளர்கள், சமூக 
வசவவயபாளர்கள், ஒத்துவழபபு 
மிகுநத அரசியல் தவலவ்மத்துவஙகள் 
அவனவருக்கும உளம கனிநத 
புத்தபாண்டு வபாழ்த்துக்கவளத் 
சதரிவித்துக்சகபாள்கின்வைன்’ எனக் 
குறிபபிடடுள்ளபார்.
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்்டந்த இருபது நாட்்ள் தமிே்த்ணத 
குறுககு சநடுக்ா் பயணித்ததில் 

பல தரப்பட்்ட ைக்ணளயும் ெந்திககும் 
�ாயப்பு எனககு கிண்டத்தது.

்ாணல வநர ்ாப்பி ்ண்ட �ாசிப்பு 
இன்னமும் தமிே்த்தில் ைா்றாைவலவய 
இருககுது. தமிே்த்தில் எனககு மி்வும் 
பிடித்த வி்டயமும் என்ணன ச�கு�ா் 
ஈர்த்ததும் இதுதான். அதி்ாணலயில் 
ந்டந்து வபாய பத்திரிண் �ாஙகி, ்ாப்பி 
குடித்து �ருப�ர்்வளாடு அசியல் 
அலசும் வநரம்  அது.  தமிே்த்தின் 
இன்ண்றய நிலணைணய ப்டம் பிடித்து 
்ாட்டும் ்ணைாடி.

சபாது�ா் பார்த்ததில் தி.மு.் 

கூட்்டணிககு சபரும் ஆதரவு இருப்பதா் 
சதரிகி்றது. ஆட்வ்டாவில் ஏறும் வபாது 
நான் வபச்சுக ச்ாடுத்த எல்வலாரும் 
"இந்தமுண்ற தி.மு.் தான் �ரும்"என்று 
்ணிப்புச் சொல்கி்றார்்ள். 

ஒரு ஆட்வ்டா்ாரர் இப்படி சொன்னார் 
‘ைக்ள் வ்ாபத்தில் இருககி்றார்்ள். 
அ ண ை தி ய ா ய  இ ரு க கி ்ற ா ர் ் ள் 
வதர்தல் அன்று தங்ள் வ்ாபத்ணத 
்ாட்டு�ார்்ள்’.

தணலணை ச�ற்றி்டம் என்பது 
பத்திரிண்்ளும் ஊ்ட்ங்ளும் 
் ட் ்டண ை த் த  பி ர ெ ா ர ம் .  எ ந் த 
ஊ்ட்த்ணதயும் நம்ப முடியவில்ணல, 
நடு நிணல என்பது இல்லாைல் 
வி�ாதங்ளில் வ்ட்்ப்படும் வ்ள்வி்ள் 

அ�ர்்ள் ்ட்்டணைக் விரும்பும் ஒரு 
வநாகவ்ாடு நீள்கின்்றன. ைண்றமு்ைா்  
அரெ ஆதரவுககுள் குறுகி நிற்கும் 
வநர்ணை சதரிகி்றது.

நடு நிணல 

அரசியல் விைர்ெ்ர்்ளா் 
முன் சைாழியப்படும் வ்ாலா்லங்ளும் 
ைால ைாயங்ளும் அ.தி.மு.் ,பி.வஜ.பி 
ச்ாள்ண் பரப்பு செயலாளர்்ளா் 
செயற்படும் அ�லம் சதரிகி்றது.

ஸராலின் தமிே்ம் முழு�தும் 
பிரைாண்டைான சபாதுக கூட்்டங்ளில் 
பஙகு பற்றுகி்றார்.  ந்டந்து சென்று 

உே�ர் ெந்ணத்ளிலும் 
் ண ்ட  வீ தி ் ளி லு ம் 
ைக்ணள ெந்திககி்றார். 
ெ ா த ா ர ை  ை க ் ள் 
முன் ொதாரைனா்த் 
ச த ன் ப டு கி ்ற ா ர் .  
இ ன் ண ்ற ய  சூ ழ் 
நிணலயில் ்ரிஸைா 
மிக் ஒவர ஒரு தமிே் 
தணல�ரா்த் 
சதரிகி்றார்.

மு த ல் � ர் 
ணெ ச்டக 

ணைகவ்ாடு ஒரு வ்ாைாளி 
வபால பிரொர �ா்னத்தில் 
உலா �ருகி்றார்.  ்ாட்சி 
ஊ ்ட ் ங ் ள்  அ � ண ர 
குவளாெப்பில் ்ாட்டி அ�ரது 
ைக ் ள் செ ல் �ாக ண் 
நிரூபிககின்்றன.

துணை முதல்�ர் தன் ை்ன் 
வதனி சதாகுதியில் ச�ன்்றால் வபாதும் 
என்்ற அக்ண்றவயாடு செயற்படும் 
பதற்்றம் புலப்படுகி்றது.

தனியா் நிற்கும் தின்ரன் 
துணிச்ெல் மிக்�ர் 

என்பணத அ�ர் 
பிரொரங்ள் ்ாட்டுகின்்றன.

்ைல் யாருக்ா்வ�ா 
வ�ணல செயகி்றார் 
என ைக்ள் வபசிக 
ச ் ா ள் � து ம் 
இ � ரு க கு 
வ த ண � யி ல் ல ா த 
வ�ணல என முணு 
மு ணு ப் பு ் ளு ம் 
உ ண ்ற ந் து 
கி்டககின்்றன.
சீைான் தனித்து தன் 
�ழியில் பயைம் 
செயகி்றார்.

திருைா�ள�ன் நம்பிகண் தருகி்றார். 

்ம்யூனிஸடு்ள் ்ளத்தில் தீவிரைா் 
வ�ணல செயகி்றார்்ள்

சிறுபான்ணை ைக்ளும் ்ட்சி்ளும் 
தி.மு.் கூட்்டணியில் குறிப்பா் 

இந்திய யூனியன் முஸலிம் லீக, ைனித 
வநய ைக்ள் ்ட்சி , தமீமுன் அன்ொரி 
கூட்்டணிககு பலம் வெர்ககின்்றனர்.

வ�ல்முரு்ன் வபான்்ற தமிழ் வதசிய 
�ாதி்ள், திணர, ்ணல இலககிய 
நணபர்்ள் ்ளத்தில் தி மு.் 
கூட்்டணிவயாடு நிற்கின்்றனர்.

நம்பிகண் தரும் பலணர நாம் இந்த 
வதர்தல் ்ளத்தில் பார்க் முடிகி்றது.

்னிசைாழி
தமிழிச்சி தங் பாணடியன்
ரவிககுைார்
ச�ங்வ்டென்
வஜாதி ைணி

எ ன 
்ணல இலக கிய 

ஆ ளு ண ை ் ளி ன்  ச � ற் றி 
்ணணுககு சதரிகி்றது.  வ�று எந்த 
கூட்்டணியிவலா ் ட்சியிவலா இத்தண்ய 

ஆளுணை்ணளக  ் ாை முடியவில்ணல.

தி .மு.்  வில் “செல் வபான் ” 
கூ்டத்தன்னி்டம் இல்ணல என கூறும் 
ஒரு ொைானியைான ைனிதணன வதர்தல் 
்ளத்தில் ்ாணகிவ்றாம்.

அகில இந்திய அளவில் ்ாஙகிரசின் 
வதர்தல் அறிகண் சபருைளவில் தி.மு.் 
வின் குரலா் இருககி்றது.  இந்திய 
ஒற்றுணை ைாநில சுயாட்சிணய வநாககி 
ந்ரும் நல்ல அறிகுறி. சபண்ள் 
உரிணை பற்றிய அக்ண்ற வைணல 
நாடு்ளில் இருப்பது வபாலான குண்றந்த 
பட்ெ �ருைானம் உண்டவயாருக்ான 
நிதி ஆதாரம் ைாகசிய வநாகண் 
ச�ளிப்படுத்தி நிற்கி்றது. வநருவின் 
வபரனா் ராகுல் மு்ம் ்ாட்டுகி்றார்.  
மீன�ர்,வி�ொயி்ள்  பற்றிய 
அக்ண்றணய  ச�ளிப்பண்டயா் உைர 
முடிகி்றது.

uªÇPz ÷uºuÀ PÍ®

nrd;idapy; ,Ue;J

 ghyRFkhu;
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jPudpak; myF 2
'gtdpw;F jw;NghJ vl;L taJ. 
mtd; gpwe;j %d;whk; khjk; 
jhapd; Kfk; ghu;j;jpUf;f Ntz;Lk;. 
Xd;gjhk; khjk; rj;jq;fspw;F 
cly; mirTfis   fhl;;bapUf;f 
Ntz;Lk;. kw;wtu;fisf; fhZk; 
NghJ cw;rhfkhf ,Ue;jpUf;f 
Ntz;Lk;. xU tajpy; nkJthf 
fijf;f Muk;gpj;jpUf;f Ntz;Lk;. 
jdJ Njitfspw;fhd mwpFwpfis 
mOif %yk; ntspg;gLj;jpapUf;f 
Ntz;Lk;. ,uz;L tajhFk; NghJ 
jdJ ngw;Nwhiu> rNfhjuu;fis 
,dq;fz;L mtu;fSld; $b 
tpisahb kfpo;e;jpUf;f Ntz;Lk;. 
tpisahl;Lg; nghUl;fSld; 
tpisahb ,Uf;f Ntz;Lk;. %d;W 
tajpy; kw;wtu;fSld; ntspapy; 
Nghf> tpUk;gpaij Nfl;f> Nru;e;J 
tpisahl> mk;khtpd; Kfk; ghHj;Jf; 
fijf;f vd;W ,itnay;yhk; 
rhjhuzkhf ele;jpUf;f Ntz;Lk;. 
,Jtiu ,it elf;ftpy;iy. 
gtd; xU jdp cyfk;;. ,Jtiu 
mtd; thapypUe;J jha;nkhop 
tuNtapy;iy. mtdJ ghi\ ,Jtiu 
ahUf;Fk; tpsq;ftpy;iy. xypfspw;F 
ngupjhf khw;wq;fisf; fhl;ltpy;iy. 
mtDf;F tpUg;gkhd fhUld; 
kl;Lk;jhd; mtdJ Neuk; mjpfk; 
nrytplg;gLfpwJ. jdJ rNfhju> 
rNfhjupfs;> ngw;Nwhu;> ghlrhiyapy; 
rf khztu;fSld; Nru;e;J 
tpisahl> $bf;Fyhtp mfk; kfpo 
mtdhy; Kbatpy;iy. ahu; ,e;j 
gtd;? ,td; xU khw;Wj;jpwdhsp;. 
mtdplk; ,Uf;Fk; MSikfs;> 
Mw;wy;fs; kw;iwa rpWtu;fspypUe;J 
Kw;wpYk; NtWgl;lit. MdhYk; 
gtdhy; Vidatu;fs; Nghy nraw;gl 
KbAk;> rhjpf;f KbAk;.

jw;rpe;jidahsu;fs; (Xl;brk;)
cyfyhtpa uPjpahf> gpwf;fpd;;w 
gps;isfspy;'Xl;brk;" vdg;gLfpd;w 
khw;Wj;jpwdhspfs; kpf mjpfstpy; 
,dq;fhzg;gLfpd;whu;fs;. 
mnkupf;fhtpy; gpwf;fpd;w 68 
Foe;ijfspy; xUtu; vd;w 
tpfpjj;jpYk; ,q;fpyhe;jpy;> 
mT];Nuypahtpy; 100 Foe;ijfspy; 
xUtu; vd;w mstpYk;> Mr;rupakhf 
,yq;ifapy; ;gpwf;fpd;w 93 
Foe;ijfspy; xUtu; vdTk; 
,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. mj;Jld; 
mnkupf;fhtpy; 3.2 kpy;ypad; kf;fs; 
Xl;brj;Jld; tho;fpwhu;fs;. ngz; 
gps;isfis tpl Mz; gps;isfspy; 
,jd; jhf;fk; mjpfk;. epA+l;ld;> 
my;Ngu;l; mdQ;Bd;> rhu;s;]; 
lhu;tpd;> gpy;Nfl;];> mg;Jy; fyhk; 
Nghd;wtu;fspYk; kpjkhd mstpy; 
'Xl;brk;" ,Ue;jjhf $wg;gLfpd;wJ.  
1943 lhf;lu; ypNah fhdu; vd;w 
csey kUj;Jtu;> Xl;brk; Fwpj;j 
tpgupg;Gf;fis ntspapl;lhu;. 
md;W Kjy; cyfshtpa 
uPjpahf ,g;gpur;rpidfs; 
,dq;fhzg;gl;l NghjpYk; 
ngUk;ghyhd ehLfspy; ,d;Wtiu 
,g;gps;isfSf;fhd  jdpj;Jtkhd 
,ilaPLfs;> ghlrhiyfs; 
Muk;gpf;fg; gltpy;iy. nghJthf 
,t;thW ,dq;fhzg;gLfpd;w 
gps;isfs; %is tpUj;jp 
rhu;e;j khw;Wj;jpwdhspfs; 
ghlrhiyfSf;Nfh rhjhuz 
ghlrhiyfspw;Nfh mDg;g Kbahj 
mstpy; mtu;fs; jdpikg;gl;L 
tPLfspNyNa cs;shu;fs;. 

,yq;ifapYk;rpWtu; kUj;Jtu;fs,; 
kdey kUj;Jtu;fs; 
,g;gpur;rpidfis ,dq;fz;l 
NghJk;> mtu;fSf;fhd tpNrl 
mZFKiwfs;> fw;gpj;jy; Kiwfs; 
rhjhuz ghlrhiyfSld; ,izj;J 
tpLjy;> ngw;Nwhu;fspw;fhd 
topfhl;ly;fs;> r%f tpopg;Gzu;Tr; 
nraw;ghLfs; kpff; Fiwthf 
cs;sd. murhq;fKk; ,jdJ 
Njitia ,Jtiu rupahf czu;e;J 
nfhs;stpy;iy. 

'Xl;brk;" gps;isfsp;w;fhd 
ghlrhiyfs; ,dq;fhzg;gLfpd;w 
khw;Wj; jpwdhspfspy; rhjhuz 
(Mild)> kpjkhd (Moderate)> 
ghupa (Severe) mstpy; 
gpur;rpidfs; ,Ug;gij fz;L 
nfhs;syhk;. gps;isfs;; %d;W 
taij miltjw;Fs; Kjypy; 
ngw;Nwhu;fshYk; gpd;du; Kd;gs;sp 
Mrpupau;fshYk; ,dq;fhzg;gLtu;. 
,tu;fspy; fz; njhlu;G (Eye 
contact)> r%f njhlu;ghly; 
(Social Communication); 
ghjpf;fg;gLtJld; jkJ Njitfis 
Nfl;Lg; ngw;Wf; nfhs;Sjy;> Nru;e;J 
tpisahLjy;> cly; czu;Tfis 
ntspf;fhl;Ljy; Nghd;witAk; 
ghjpf;fg;gLtJld; ,tu;fsJ Ngr;R/ 
nkhopeil khWgl;ljhfTk; mikAk;. 
xNu tplaj;ij kPz;Lk; fijf;fyhk;. 
ehq;fs; nrhy;Yk; tplaj;ijNa 
kPz;Lk; nrhy;yyhk; (Ecolalia) 
my;yJ gjpyspf;fhky; jd;topNa 
Fwpg;gpl;l tpisahl;L my;yJ 
nraYld; (Sterotype); <Lglyhk;. 
,k;khztu;fis Muk;g tFg;Gfspy; 
rhjhuz khztu;fSld; Nru;j;J 
fy;tpr; nraw;ghLfis Kd;ndLg;gJ 
fbdkhf mikAk;. ,y;yhtpl;lhy; 
,jw;nfd gapw;Wtpf;fg;gl;l tpNrl 
Mrpupau;fspd; cjtpAlNdNa 
fw;gpj;jy; nraw;ghLfs; ,lk;ngw 
Ntz;Lk;. ,Ue;j NghJk; 
,tu;fspw;fhd gpuj;jpNaf 
ghlrhiyfs; Muk;gpf;fg;gl;L> mq;F 
Muk;g nraw;ghLfis Muk;gpj;J> 
mtw;wpy; Kd;Ndw;wk; fz;Ls;s 
rpWtu;fis Mrpupau;> ngw;Nwhu;> 
rfkhztu;fs;> MfpNahUld; 
fye;Jiuahb rf khztu;fs; cl;gl 
midtUk; Vw;Wf;nfhz;L tFg;giwr; 
nraw;ghLfspy; <Lgl itg;gNj 
kpfTk; gaDilajhFk;.

jPud;

rhuh gpw;wu; (Sara Bitter) Xu 
mnkupf;f tof;fwpQu. Kd;gs;sp 
tFg;gpypUe;J xt;Nthu; Mz;Lk; 
mnkupf;fhtpy; gs;spahz;L njhlq;Fk; 
NghJ> jd; kfdpd; tFg;gpw;Fr; 
nrd;W jd; kfidg; gw;wpAk;> kfdpd; 
gytPdq;fs;> ,ayhikfs; gw;wpAk; 
kfdpd; Mrpupau;fspw;Fk; tFg;G 
khztu;fspw;Fk; xU nrad;Kiw 
fye;Jiuahliy elj;JtJ mtupd; 
tof;fk;. 

jdJ kfdpd; tpUg;G ntWg;Gfs;> 
Mu;tk;> nghOJ Nghf;Ffs;> gyk;> 
gytPdk;> mtdpd; ehshe;jr; 
nraw;ghLfis nra;tjpy; cs;s 
rthy;fs; gw;wp mtu; mtu;fSld; 
fye;JiuahLthu;. ,jdhy; mtuJ 
kfdpw;Fk;> Mrpupau;fspw;Fk; 
kw;iwa khztu;fSf;Fk; ,ilNa 
Gupe;Jzu;it Vw;gLj;j cjtpaJ. 
mq;F fpilj;j gpd;D}l;ly; 

rhuhit NkYk; Cf;fg;gLj;jpaJ. 
,r;nrad;Kiw Nghy midj;J 
khzt khw;Wj;jpwdhspfSf;Fk; 
gad;gl Ntz;Lk; vd;w mtuJ 
mthNt 'Ethan the Brave" vd;w 
Gj;jfkhf kyu;e;jJ. 2015 Mk; 
Mz;L> mnkupf;fhtpd; rpd;rpdhw;wp 
efupy; ele;j khw;Wj;jpwdhspfspw;fhd 
FWk;gl tpohtpy;> jd; kfdpd; 
fijia glkhf;fp ntspapl;lhu;. ,f; 
FWk;glj;jpD}lhfTk;> Gj;jfj;jpD}
lhfTk; khzt khw;Wj;jpwdhspfis 
Gupe;Jzu;Tld; tuNtw;fTk;> 
Mjutspf;fTk; tFg;giwapy; 
gad;gLj;jf;$ba nraw;wpl;lnkhd;iw 
cUthf;fpdhu;. ,f;fijapd; 
gpujhdkhd ghj;jpukhd 'jPud;" 
gy khw;Wj;jpwdhspfspd; md;whl 
mDgtj;jpD}lhfNt mikag; 
ngw;Ws;shd;. 

Fwpj;j xU ,ayhspapd; ngaupd; 
r%f ehzk;> r%f mr;rk; 
fisag;gl;L; 'jPudpak;"vd;fpd;w 
jkpo;r;nrhy; ,q;F 'Xl;brk;" 
khw;Wj;jpwdhspfisf;; Fwpf;f 
gad;gLfpd;wJ. midj;J 
khw;Wj;jpwdhspfSk; gy rthy; 
fis jkJ md;whl tho;tpy; vjpu; 
Nehf;fpdhYk;> jhKk; kw;iwa 
rhjhuz khztu;fisg; Nghy 
fw;Wf;nfhs;s tpUk;Gfpwhu;fs;. 
Mq;fpyj;jpy; cs;s %yg;gpujpia 
jkpopy; mnkupf;fhtpy; cs;s 
itj;jpa fyhepjpfshd jpUkjp 
rpthdp gj;kuh[h> jpUkjp fhNtup 
rpt&gd; MfpNahupd; nkhopngau;g;ig 
midj;Jyf kUj;Jt ey 
mikg;G (IMHO) ,ytrkhf 
mr;rbj;J ntspapl;Ls;sJ. ,uz;L 
tUlq;fspw;F Kd;du; ntspte;j 
'fupjh];" jpiug;glk; jPud; gw;wpaJ.

jPudpak;khw;Wj;jpwdhspfs; ghlrhiy 
kl;lf;fsg;gpy; csey kUj;Jtu;fs;> 
Foe;ij ey kUj;Jtu;fs;> 
ngw;Nwhu;fs;> ghlrhiy Mrpupau;fs;> 
kUj;Jtk;rhuh cj;jNahfj;ju;fs; 
vd gyjug;gl;ltu;fSk; jPud;fis 
,dq;fz;lhu;fs;. kUj;Jtg; 
gupNrhjidfs;> rhjhuz rpfpr;ir 
Kiwfs;> vd;gd nfhLf;fg;gl;l 
NghjpYk;> ,tu;fspw;nfd jdpahd 
ghlrhiy Muk;gpf;fg;gl Ntz;Lk; 
vd;w ePz;l fhy Mty; gutyhf 
czug;gl;lJ. mz;ikapy; fj;Njh 
ypf;f jpUr;rigapd; Brothers of 
Charity (gpuju;]; xt; rupl;b)  
jd;dhu;t njhz;lu; mikg;G 
csey kUj;Jtu;fs;> Foe;ij ey 
kUj;Jtu;fs;> nghJ kUj;Jtu;fs;> 
Ngr;R rpfpr;irahsu;> njhopy;top 

rpfpr;irahsu;> ,ad;kUj;Jtu;> 
r%f Nrit cj;jpNahfj;ju;fs;> 
tpNrl fy;tpayF Mrpupau;fs;> 

mUl;je;ijau;fs;> mUl;rNfhjuu;fs;> 
mUl;rNfhjupfs;> eyd; tpUk;gpfs;> 
ghlrhiy mjpgu;fs;> muR 
kw;Wk; muR rhuh mikg;GfSld; 
Nkw;nfhz;l fye;Jiuahlypd; 
gadhf mnkupf;fhtpy; cs;s 
midj;Jyf kUj;Jtu; ey 
mikg;gpd; epjpg; gq;fspg;Gld; 
Nfhtpe;jd; tPjpapy; ,yq;if tq;fpf; 
fpisf;F Kd;dhy; 'jPudpak;" 
khw;Wj;jpwdhspfs; ghlrhiy  
mikag; ngw;Ws;sJ. kl;lf;fsg;G 
Nghjdh itj;jparhiyapy; 
Ie;jhtJ nrt;tha; fpoikfspy; 

eilngWk; rpWtu; topfhl;ly; 
fpspdpf; %yk;; ,dq; fhzg;gLfpd;w 
khw;Wj;jpwdhspfs; ,g;ghlrhiyapd; 
gy;NtW rpfpr;ir KiwfSf;F 
mDkjpf;fg;gLthu;fs;. ,q;F 
tpNrlkhf gapw;Wtpf;fg;gl;l 
rpfpr;irahsu;fspd; cjtpAld; 
,tu;fspw;fhd tFg;giwr; 
nraw;ghLfs; eilngWk;. mj;Jld; 
Ngr;R rpfpr;irahsu;> njhopy;top 
rpfpr;irahsu;> ,ad; kUj;Jtu; vd 
xU xOq;fpy; khw;Wj;jpwdhspfspd; 
NjitfSf;F Vw;whw; Nghy; 
cjTthu;fs;. Kd;Ndw;wk; cs;s 
gps;isfs; tpNrl Njitf;Fupa 
Mrpupa MNyhridapd; 
topfhl;lypy; mz;ikapYs;s 
ghlrhiyfspy; ,izj;J 
fz;fhzpf;fg;gLthu;fs;. $ba 
mstpy; ghjp;f;fg;gl;l> ghlrhiyr; 
nraw;ghLfspw;F nghUj;jkw;w khzt          
khw;Wj;jpwdhspfs; tho;thjhu 
gapw;rpfspw;F (Vocational Training) 
mDg;gg;gLtNjhL> jpwd; rhu;e;jtu;fs; 
khtl;lj;jpYs;s Vida njhopEl;gf; 
fy;Y}upfspy; ,izj;Jtplg;gLthu;fs;. 
tho;thjhuj;ij> njhopiyg; 
ngw;Wf;nfhs;Sk; tiu ,g;ghlrhiy 
jPudpau;fSw;F cjtpahf mikAk;. 
mj;Jld; kUj;Jt khztu;fs;> 
jhjpa khztu;fs;> gapYdu; 
Mrpupau;fs;> Kd;gs;sp Mrpupau;fs;, 
gy;fiyf;fof khztu;fs; jPud; 
Fwpj;Jf; fw;Wf;nfhs;s ,g; ghlrhiy 
cjtp nra;Ak;. r%f tpopg;Gzu;T> 
Vw;Wf;nfhs;Sjy;> cjtpnra;jy; 
Nghd;w nraw;ghLfspw;fhd 
Mf;fG+u;tkhd nfhs;iffisAk;> 
njhlu;r;rpahd fye;Jiuahly;fisAk; 
jPudpak;  ghlrhiya+lhf 
Nkw;nfhs;s KbAk;. 

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

mUl; rNfh. tp. kupajh];.
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த மி ழ்  ச ை ா ழி க கு சி்றப்புச் 
வெர்ப்பது இயல், இணெ, 
நா்ட்ம் ஆகும். இயல் த மி ழ் 
இலக்ைத்து்டன் 
கூடியது. இணெ 
த மி ழ் 

இணெயு்டன் இணைந்தது. நா்ட்ம் 
தமிழ்க்ணத, கூத்து ஆகிய�ற்று்டன் 
இணைந்தது. நா்ட்க ்ணலககு 
சி்றப்பான இ்டம் ைக்ள் ைத்தியில் இருந்து 
�ரு�ணதக ்ாைலாம். அரஙகிற்கும் 
ைக்ளுககும் இண்டயில் சநருக்ைான 
உ்றவு உள்ளது. ைக்ள் ைத்தியில் உள்ள 
பிரச்சிணன்ணள இனம் ்ணடு அ�ர்்ள் 
முன் ச்ாணடு சென்று ைக்ள் மூலைா் 
தீர்விணனப் சப்றச்செயயும் ்ணல 
�டி�ம்தான் நா்ட்ம். இதனால்தான் 
நா்ட்ம் ஒரு ெமூ்த்திற்கு உரித்துண்டய 
்ணலயா் ைட்டுமில்லாைல் அது 
ெ மூ ் த் தி ன்  ை னச் ெ ா ட்சி ய ா் வு ம் 
செயற்படுகின்்றது.

சபாது�ா்வ� அண�க்ாற்றுண்க 
் ண ல ் ள்  ் ரு த் து ப்  ப ரி ை ா ற் ்ற 
ஆக்த்தி்றணன ச்ாணடு �ரு�து 
பல குழுக்ளு்டன் ஆவராககியைான 
சதா்டர்பு்ணள ஏற்படுத்து�து்டன் 
பண்டப்பாளர்்ளின் ்ருத்துக்ணள 
சுதந்திரைா் ச�ளிப்படுத்தக கூடிய 
� ண ் யி ல்  ் ா ை ப் ப டு � தி ன ா ல் 
ஆற்றுண்க ்ணல்ளுககு அன்று 
சதா்டக்ம் இன்று �ணர ைக்ள் 
ைத்தியில் சி்றப்பான ஒரு இ்டம் 
இருககின்்றது. இ�ற்றுள் நா்ட்க ்ணல 
மி் முககியைானது.
இக ்ணலயிணன சபருணைப் படுத்தும் 
வநாககு்டவன உல் நா்ட் தினம் 
ச்ாண்டா்டப்படுகின்்றது. ஒவச�ாரு 
�ரு்டமும் ைார்ச் 27ம் தி்தி உல் நா்ட் 
தினம் ச்ாண்டா்டப்படுகின்்றது. நா்ட் 
தினம் எவ�ாறு ச்ாணடு �ரப்பட்்டது 
என்்றால் 'ெர்�வதெ அரங்ப் பயில்ம்' 
என்்ற அணைப்பு யுசனஸகவ்ாவு்டன் 
இணைந்து உலகில் உள்ள முன்னணி 
அரங் �ல்லுநர்்ளால் ஆற்றுண்க 
்ணலத் துண்றயில் ஈடுபடு ப�ர்்ளின் 
பண்டப்பாற்்றல் ்ணல்ணள ஊககு 
விககும் மு்ைா் 1948ம் ஆணடு பாரிசில் 
ஆரம்பிக்ப்பட்்டது.

பாரிசில் சதா்டஙகிய (theatre of 
national) திருவிோண� நிணனவுகூரும் 
�ண்யில் அந்தத் தினத்ணதவய உல் 
அரங் தினைா் ச்ாண்டா்ட முடிவு 
செயயப்பட்்டது. அன்ண்றய தினத்தில் 
பாரம்பரிய ்ணல�டி�ங்ள் அழியாது 
பாது்ாத்தல் என்பது ைட்டுைன்றி அரங்க 
்ணல்ணள ச்ௌர�ப்படுத்தவும் 
அரங்க ்ணல்ள் ஊ்டா் ைக்ணள 
ைகிழ்ச்சிப்படுத்து�துைா் இந்த உல் 

நா்ட் தினம் ச்ாணடு �ரப்பட்்டது. 
எனவ�தான் உல் நா்ட் தினைானது 
எைது நாட்டிலும் சி்றப்பான முண்றயில் பல 
ஆணடு்ளா் ச்ாண்டா்டப்படுகின்்றது.

     ஒவச�ாரு �ரு்டமும் சு�ாமி 
விபுலானந் த அேகியல் ்ற்ண் 
நிறு�்த்திலும் சி்றப்பான முண்றயில் 
ஒழுஙகு செயயப்படுகின்்றது. இந்த 
�ரு்டம் உல் நா்ட் தினைானது மூன்று 
நாட்்ள் ச்ாண்டதா் நி்ழ்வு்ள் 
�டி�ணைக்ப்பட்டிருந்தன. நிறு�்த்தின் 
பணிப்பாளர் ்லாநிதி சி.சஜயெங்ர் 
தணலணையில் இ்டம்சபற்்ற நி்ழ்வில் 
முதல் நாள் நி்ழ்�ா் தமிேரின் 
பாரம்பரிய ்ணல �டி�ைான தப்பாட்்டமும் 
அதனு்டன் இணைந்ததா் புலியாட்்டமும் 
இ்டம்சபற்்றன. அதணனத் சதா்டர்ந்து 
விபுலானந்தரின் பி்றந்த தின சி்றப்பு 
நி்ழ்வு்ளும் அ�ணரப்பற்றியதுைான 
ஆயவு ்ட்டுணர்ளும் படிக்ப்பட்்டது்டன் 
விபுலானந்தரின் ஆ�ைப்ப்டமும் 
திணரயி்டப்பட்்டது. இரண்டாம் நாள் 
நண்டசபற்்ற நா்ட் நி்ழ்வு்ளா் 
தமிேரின் ைத்தியில் இருந்து �ருகின்்ற 
்ணதச்சொல்லும் �டி�ம் அழி�ண்ட�தால் 
அதணன மீணடும் புத்துயிர்ப்பு ஏற்டுத்தும் 
�ண்யில்  ்ணதச்சொல் நி்ழ்�ா் 
�டி�ணைக்ப்பட்டிருந்தது. ைட்்டக்ளப்பில் 
்ணத சொல்�தில் சபயர்சபற்்ற 
்ணலஞரான ைாஸரர் சி�லிங்த்து்டனான 
்லந்துணரயா்டலும் இ்டம்சபற்்றது்டன் 
ைாஸரர் சி�லிங்த்தினால் சொல்லப்பட்்ட 
்ணத்ணள ைாை�ர்்ளினால் சொல்லும் 
பாஙகில் நி்ழ்த்தப்பட்்டது்டன் அ�ணர 
பின்பற்றி ஆயவு ்ட்டுணர்ளும் 
படிக்ப்பட்்டன. அதணனத் சதா்டர்ந்து 
ை ா ஸ ்ட ர்  சி � லி ங ் ம்  ப ற் றி ய 

ஆ�ைப்ப்டமும் திணரயி்டப்பட்்டது. உல் 
நா்ட் தினத்தின் மூன்்றாம் நாள் நி்ழ்�ா் 
நா்ட்த்துண்ற விரிவுணரயாளர்்ளின் 
நா்ட்ங்ள் அரஙவ்ற்்றம் செயயப்பட்்டன. 
திரு. ். வைா்னதாென் அ�ர்்ளினால் 
'எந்ணதயிேந்வதாம் எணையிேந்வதாம்' 
எனும் நா்ட்மும் திருைதி.உைாஸ்ரீெங்ர் 
அ�ர்்ளினால் 'ை்றத்தி'' எனும் சபண்ள் 
வீரம் சொல்லும் நா்ட்மும் திருைதி 
கிருஸைவ�ணி வி�ானந்தராொ 
அ�ர்்ளினால் 'இருத்த' என்னும் நா்ட்மும் 
திரு தி. தர்ைலிங்ம் அ�ர்்ளின் 'அரங் 
சைாழி' என்னும் ஆற்றுண்யும் செல்�ன் 
சு.ெஞ்ஜீ�னின் அரிச்ெந்திரன் ையான 
்ாண்டம் எனும் நா்ட்மும் செல்வி தி. 
சிறிரஞ்சினியின்  'ைாறிலி்ள்' எனும் 
நா்ட்மும் செல்வி ொ.பிரியதஞ்சினி 
அ�ர்்ளின் சநறியாள்ண்யா் 'பா்டல் 
அரஙகும்'; எனும் ஆற்றுண்யும் ஆற்றுண் 
செயயப்பட்்டன.

இவ�ாறு உல் நா்ட் தினைானது 
சு�ாமி விபுலானந்தா அேகியல் 
்ற்ண்்ள் நிறு�்த்தில் ஒவச�ாரு 
�ரு்டமும் சி்றப்பான முண்றயில் 
ச்ாண்டா்டப்படுகின்்றது. ஆயினும் இந்த 
�ரு்டம் மூன்று  நாட்்ணள ச்ாண்டதா் 
நி்ழ்வு்ள்  ஒழுஙகு செயயப்பட்டு 
நி்ழ்த்தப்பட்்டது்டன் ஆயவுக்ட்டுணர்ள், 
ஆளுணை மிக் ்ணலஞர்்ளின் 
ெந் திப்புக ் ள், ஆ�ைப்ப்டங்ள் 
திணரயி்டல் என பல�ாறு  நி்ழ்வு்ள் 
�டி�ணைக்ப்பட்டு மூன்று நாட்்ள் 
சி்றப்பான முண்றயில் நண்டசபற்று 
முடிந்தது.
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அதன்பின் இரவு மூன்்றணர ைணியளவில் 
அர�ாணனக ்ளப்பலி கூட்டும் ெ்டஙகு 
நண்டசபறும். �ன�ாெத்தில் தருைரும், 
வீைனும், அருச்சுனன் த�நிணலயில் 
அருச்சுனனும் தருைரும் முககிய 
இ்டம்சபறு�ணதப் வபாலஅர�ாணனக 
் ள ப் ப லி கூ ட் டு ம்  ெ ்ட ங கி ல் 
தருைரும், திசரளபதியும் முககிய 
பாத்திரங்ளாகின்்றார்்ள்.

முதல் நாள் அர�ாணனப் வபால ஒரு 
ைணணுரு�ஞ் செயது வ்ாயிலின் ஒரு 
பக்த்தில் மூடி ண�த்திருப்பர். அருச்சுனன் 
த � நி ண ல க கு ச்  ச ெ ல் லு ண ் யி ல் 
அர�ாணன எடுத்துச்சென்று ்ைல்ன்னி? 
வ்ாயிலுககுட் ச்ாணடு ண�ப்பர். 
த �நிண ல முடித் துத் தருைரி்டம் 
�ந்து விபரங்ணளக கூறிவிட்டு 
அருச்சுனன் சென்்றதும் திசரளபதியும் 
தருைரும் ்ைல்ன்னி வ்ாயிலுககுச் 
செல்�ர். சென்று அஙகு அர�ானின் 
சிரத்ணதத்தருைர் பிடிக், திசரளபதி அ�ன் 
சிரத்ணத அறுப்பாள். சிரைறுகண்யில் 
பின்�ரும் பா்டல்்ணளப் பாடித் திசரளபதி 
புலம்பு�ாள்.

“விநாய்ணர முன்னிறுத்தி என்ை்வன 
அர�ாவன நா் ்ன்னி புத்திரவன உன் 
சிரைறுக் ைனம் துணிந்வதாம். தந்ணத 

சிரம்பிடிக் என்ை்வன அர�ாவன 
ந ா் ் ன்னி  பு த் தி ர வ ன  ச ப ற் ்ற 
பிள்ணளணய நாம் ்ழுத்தறுத்வதாம். 
பாரதமும் என்னாவல என்ை்வன 
அர�ாவன நா்்ன்னி புத்திரவன பண்ட, 
வபாரும் என்னாவல நாங்ள் பூவுல்ம் 
ஆளச�ன்று என்ை்வன அர�ாவன 
நா்்ன்னி புத்திரவன சபற்்ற புத்திரணனக 
்ழுத்தறுத்வதாம்."

திசரளபதி புலம்பும் இப்பா்டல்்ள் 
இனிய இணெயும் ைனணதக ்�ரும் 
தன்ணையும் �ாயந்தண�. துயரம் 
்விந்த ஒரு வொ்ச் சூழ்நிணலணய 
வதாற்றுவிப்பண�. சதா்டர்ந்து திசரளபதி 
அ ர � ா னி ன்  சி ்ற ப் பு க ் ண ள யு ம் , 
துரிவயாதனன் ச்ாடுணை்ணளயும், 
தைது நிணலயிணனயும் பா்டல்்ளிற் பாடி 
அ�ன் தியா்த்ணதப் பல�ாறு பு்ழ்ந்து, 
தாங்ள் எப்படியும் இதற்கும் வெர்த்துத் 
துரிவயாதனணனப் பழி �ாஙகுவ�ாம் 
எனப் புலம்பு�ாள்.

இப்பா்டல் முடிந்ததும் வ்ாயிலில் 
வீரகும்பம்' நிறுத்து�ர்.

 பின்னர் ்்டற்்ணர செல்�ர்.

 சென்று மீணடு �ரும் �ழியில் வீைனுககு 

ஆடிச் செல்ப�ர் ்ன்னிைரம் 
ச�ட்டி �ந் து அதணன 
4துண்டாககி, 4 மூணலககும் 
நாட்டிக வ்ாயில் முன்்றலில் 
தீககுழி உண்டாககு�ர். 7 
ைணிககு குருக்ள்�ந்து 
வ ெ ா ை ம்  � ள ர்த் து ,  தீ 
மூட்டு�ார். திசரள பதியும், 
தருைருவை தீணய ண�ப்பார்்ள். 
பின்னர் எல்லாரும் சென்று 
்்டலிற் குளித்துவிட்டு, உ்டல் 
முழு�தும் ைஞ்ெள் பூசி 
ண்யில் அரிசியு்டன் �ந்து, 
அரிசிணயத் தீககுழிககுள் 
எறிந்துவிட்டுக வ்ாயிணல 
�லம் செயது �ந்து தீககுளிக் முன் 
நிற்பர்.  பின், தருைர் முதலிற் தீககுளிககுள் 
இ்றங், பின்னர் எல்லாரும் �ரிணெயா் 

இ்றஙகித் தீப்பாய�ர். இத் தீப்பாயதலு்டன் 
அன்ண்றய இறுதிக ்ாட்சி முடி�ண்டயும். 
முன்னர் கூ்றப்பட்்டெ்டஙகு்ணளப் 
வபால இஙகு உடுக ்டித்து. உருவ�ற்றித் 
சதய�ம் �ரச்செயது ்ாவியம் பாடிச் 
ெ்டஙகு நண்டசபறினும் ண�ர�ர், அம்ைன் 
ஆகிய சதய�ங்ள் �ந்து ஆடினும் 
இஙகு முககியம் சபறுப�ர்்ள் பஞ்ெ 
பாண்ட�ரும், திசரளபதியும், அ�ர்்ள் 
ந்டத்தும் செயல்்ளுவை.

�ன�ாெம், த�நிணல, ்ளப்பலி 
ஆகிய மூன்றும் முழுக் முழுக்ச் 

ெ ்ட ங கு ் ளி னி ண ்ட வ ய 
நி்ழ்த்திக ்ாட்்டப்படும் நா்ட் 
அம்ெம் நிரம்பிய ெ்டஙகு்ள்  
என்வ்ற நாம்  ச்ாள்ள 
வ�ணடும்.

அ�ற்ண்ற ச�றும் நா்ட்ம் 
ஆக்ாைல் ெ்டஙகு்ளு்டன் 
இணைத்துள்ளணை இஙகு 
அ�தானத்திற்குரியது.

பாண்ட�ரும், திசரளபதியும் 
எப்வபாதும் இந் நி்ழ்ச்சி்ளிற் 
ப ங கு  ச ் ா ள் ளி னு ம் 
�ன�ாெத்தில் தருைரும், 

வீைனும், த�நிலயில் தருைரும் 
அ ரு ச் சு ன னு ம் ,  ் ள ப் ப லி யி ல் 
தருைரும் திசரளபதியும் முககியைான 
பாத்திரங்ளா் இருந்து இந்நா்ட்த்திணன 
ந்டத்திச் செல்�ணதக ்ாைமுடிகி்றது. 
வ்ாயில் முன்றிவல வைண்டயா் அணைய 
இக்ாட்சி்ளில் மி்ப் சபரும்பாலானண� 
வைண்டயாகிய அம் முன்றிலிவலவய 
நண்டசபறுகின்்றன.

நாம் முன்னர் பார்த்த ெையச் ெ்டஙகு்ளில் 
ஆ்டலிற் பஙகு ச்ாள்ப�ர் பாடு�தில்ணல. 
(்ட்டு ைாத்திரவைகூறு�ர்) ஆனால் 
இஙகு சதய� நிணலயில் உருவ�றி 
நிற்ப�ர்்ளும், சில ெையங்ளில் 
ைக்ளால் �ைங்ப்படுப�ர்்ளுைான 
திசரளபதி, தருைர், அருச்சுனன், வீைன் 
ஆகிய சதய�ங்ள் முற்பட்டு ஆடும். 
ஆட்்டக்ாரவர வபசி, அபிநயித்து, 
இந்நி்ழ்ச்சி்ணள ந்டத்திக ்ாட்டு�ர்

(சதா்டரும்)
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(நைது ைணலய்ம் இணையத்துககு 
ஜனாதிபதி விருது கிண்டத்தணதயிட்டு 
எைது அரங்ம் நிறு�னம் ைகிழ்கி்றது. 
ெர�ைனுககும், நைது ைணலய்த்துககும் 
எைது �ாழ்த்து்ள் -- ஆசிரியர்)

இ வ � ரு ்ட த் தி லி ரு ந் து  சி ்ற ந் த 
ஊ்ட்த்துண்றயினருக்ான “ஜனாதிபதி 
ஊ்ட் விருணத” அரசு �ேங்த் 
சதா்டஙகியுள்ளது. இந்த �ரு்டம் சி்றந்த 
�ணலப்பதி�ாளருக்ான விருது எனககு 
“நைது ைணலய்ம்” இணையத்தளத்துக்ா் 
கிண்டத்துள்ளது. இது பற்றிய அனுப�ப் 
பகிர்ண� �ாெ்ர்்வளாடு பகிந்துச்ாள்ள 
விரும்புகிவ்றன்.

ைணலய்ம் பற்றிய செயதி் ள், 
ஆயவுக ்ட்டுணர்ள், அதற்்ான 
தளைணைககும் ஊ்ட்ங்ள் எல்லாம் 
இ ன் று  ெ ற் று  ச ப ரு கி யு ள் ள ன. 
ஆனால் 10ஆணடு்ளுககு முன் �ணர 
ைணலய்த்தில் என்ன ந்டககி்றது 
என்பது பற்றி ைற்்ற�ர்்ளுகவ்ா, சொந்த 
ைக்ளுகவ்ா விழிப்பூட்டும் ஊ்ட் 
ைார்க்ங்ள் இருக்வில்ணல.

2000 ஆம் ஆணடு சென்ணனயில் நி்ழ்ந்த 
“தமிழ் இனி” ைாநாட்டில் ்லந்துச்ாணடு 
அஙகு இது பற்றிய ஒரு ்ட்டுணரணய 
ெைர்ப்பித்வதன். குறிப்பா் �்டககு கிேககில் 
வபாராட்்டம் ந்டந்துச்ாணடிருந்த 
்ாலப்பகுதியில் ெர்�வதெ அளவில் 
அப்வபாராட்்டம் குறித்த பிரச்ொரத்துகச்ன 
பு்லி்டத்தில் ஏராளைான ஊ்ட்ங்ள் கூ்ட 
�ளர்ந்திருந்தன. இணையத்தளங்ள், 
ப த் தி ரி ண ் ் ள் ,  ெ ஞ் சி ண ் ் ள் , 
�ாசனாலி்ள், சதாணலக ்ாட்சி 
வெனல்்ள் என ஒரு �ளைான 
ஊ்ட்ங்ணளக ச்ாணடிருந்தார்்ள். 
இத்தணன இருந்தும் கூ்ட �்டககில் 
ந்டககும் சிறிய செயதி்ள் கூ்ட சபரிய 
அளவில் ச்ாணடுவபா் முடிந்தது. 
ஆனால் ைணலய்த்தில் ந்டககும் சபரிய 
வி்டயங்ணளக கூ்ட சிறிய அளவிலா�து 
ைக்ளுககு ச்ாணடு வபாய வெர்ககும் 
அக்ண்றவயா, பிரகணஞவயா அஙகு 
இருக்வில்ணல.

ை ண ல ய ் த் தி ன் ப ா ல்  அ க ் ண ்ற 
ச்ாள்�தற்கும், அ�ர்்ளுக்ா் குரல் 
ச்ாடுக்வும், ஆதரவு �ேங்வும் 
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பு்லி்டத்தில் ்ணிெைான 
ெகதி்ள் இருந்தவபாதும் 
அ�ர்்ளுககு ைணலய்ம் 
பற்றிய எந்தச் செயதி்ளும் 
உரிய�ண்யில் ச்ாணடு 
செல்லப்ப்டாதால் ைணலய் 
ைக்ள் ஒரு �ண்யில் 
அ ன ா ண த ் ள ா ் வ � 
சதா்டர்ந்தும் இருந்தார்்ள்.

இலஙண்யில் 1948இல் 
த மி ே ர சு க  ் ட் சி யி ன் 
வதாற்்றக ்ாலத்திலிருந்வத 

ை ண ல ய ் ம்  அ � ர் ் ளி ன் 
நி்ழ்ச்சிநிரலில் பிரதான இ்டத்ணதப் 
பிடித்திருந்தது. ைணலய்த்துக்ான 
ை ா ந ா ட் டுத்  தீ ர் ை ா ன ங ் ள்  ப ல 
நிண்றவ�ற்்றப்பட்டிருககின்்றன. தமிழ்த் 
வதசிய அரசியலின் �ளர்ச்சிககும் 
ைணலய்ப் பிரச்சிணன முககிய இ்டத்ணத 
�கித்திருககி்றது. தமிழ் ைக்ளின் 
பிரச்சிணனணய சதாகுத்து வபசும்வபாது 
ைணலய் ைக்ளின் பிரச்சிணன 
முககிய இ்டத்ணத �கித்திருககின்்றன. 
ஆயுதப்வபாராட்்ட ்ாலத்தில் நி்ழ்ந்த 
முககிய வபச்சு�ார்த்ணத்ளில் குறிப்பா் 
திம்பு வபச்சு�ார்த்ணத, இலஙண் – 
இந்திய ஒப்பந்தம் என்ப�ற்றில் கூ்ட 
இந்திய �ம்ொ�ளியினரின் பிரச்சிணன 
ஒரு அங்ைா் இருந்திருககி்றது. 
80 ்ளுககுப் பின் ைணலய்ம் ஈேப் 
வபாராட்்டத்தின் நி்ழ்ச்சிநிரலில் இருந்து 
்ேற்றிவி்டப்பட்டுவிட்்டது என்று தான் கூ்ற 
வ�ணடும்.

1939 இல் இலஙண்யில் முதலா�து சிங்ள 
– தமிழ் இனக்ல�ரம் ைணலய்த்தில் 
ஏற்பட்்டது. ஜி.ஜி.சபான்னம்பலம் 
ைணலய்த்தில் �ந்து ை்ா�ம்ெத்துககு 
எதிரா் வபசியது அந்தக ்ல�ரத்துககு 
உ்டனடிக ்ாரைைா் அணைந்தது.  
அதன் பின்னர் இலஙண்யில் நி்ழ்ந்த 
அத்தணன ்ல�ரங்ளிலும் அதி்ைா் 
பாதிக்ப்பட்்டது ைணலய்மும் இந்திய 
�ம்ொ�ளி ைக ்ளுவை என்பது 
யா�ருககும் சதரியும்.  �்டககு – 
கிேககு தமிழ்த் வதசிய அரசியலால் 
சிங்ளப் வபரின�ாதம் ்டுப்வபறும் 
் ால ங ் ளி ச ல ல் ல ா ம்  ை ண ல ய ் 
ைக்வள தாககுதலுககு ஆளானார்்ள். 
அ்தி்ளானார்்ள். இறுதியில் அரசியல் 
அனாணதக்ளுைானார்்ள். ஏற்்னவ� 
இ ல ங ண ்  அ ரெ ால்  தி ட் ்ட மி ட் டு 
ந ா டு ் ்ட த் து ம்  ண ் ங ் ரி ய த் த ா ல் 
�லுக்ட்்டாயைா் அனுப்பப்பட்்ட ்ாலம் 
வபாய ஒவச�ாரு ்ல�ரத்தின் பின்பும் 
இருந்த ச்ாஞ்ெ சொத்துக்ணளயும் 
இேந்து, நம்பிகண்யும் இேந்து கூட்்டம் 
கூட்்டைா் தமிே்ம் வபாய வெர்ந்தார்்ள். 
�்டகவ் பாது்ாப்பு என்று நம்பி அஙகும் 
சென்று குடிவயறினார்்ள். ஈே விடுதணலப் 
வபாராட்்டத்தில் இணைந்து ஏ்றத்தாே 
அத்தணன இயக்ங்ளின் மூலைா்வும் 
தைது உயிணரக ச்ாடுத்திருககி்றார்்ள்.

இ ப் ப டிச ய ல் ல ா ம்  த மி ழ் த்வ த சி ய 

அரசியலில் பிரிக் முடியாத அங்ைா் 
இருந்த ைணலய் ைக்ள் அதிலிருந்து 
துணடிக்ப்பட்்டதன் அரசியணல ஒரு 
முண்ற திரும்பிப் பார்க் வ�ணடும்.

ைணலய்ம் பற்றிய செயதி்ள் 

குண்றந்தபட்ெம் ச�ளி�ந்தால் தான் அந்த 
த்�ல்்ளும், தரவு்ளும், நி்ழ்வு்ளும் 
ை ண ல ய ் த்  வ த சி ய த் து க ் ா ன 
்ரு த் தாக ் த் துககு ்ரு த் துரு �ம் 
ச்ாடுக் முடியும். எனவ� �்டககு 
ெமூ்த்திலிருந்து இதற்்ான ஆதரண�த் 
வத்டாைல் நாவை நைக்ான ஊ்ட்ங்ணள 
உரு�ாககிகச்ாள்ள முணனவ�ாம் 
என்றுதான் நாங்ள் பர�லா் பிரச்ொரம் 
செயயத் சதா்டஙகிவனாம்.

“ M a l a y a g a m . c o m ”  எ ன் கி ்ற 
இணையப்சபயணர 2002 ஆம் ஆணடு 
நான் �ாஙகி அதணன ந்டத்து�தற்்ா் 
ைணலய்த்வ தாடு சதா்டர்புண்டய 
நணபர்்ணள அணுகிவனன். அது 
ச�ற்றியளிக்வில்ணல கிட்்டத்தட்்ட 10 
ஆணடு்ளா் அந்த இணையத்தளம் 
பறிவபா்ாைல் இருப்பதற்்ா் பைத்ணதக 
்ட்டிகச்ாணவ்ட இருந்வதன். ஒரு 
�ரு்டம் அக ்ட்்டைத் ணத ்ட்்ட 
த�றியதால் அது பறிவபானது ஓரிரு 
�ாரங்ளுககுள்வளவய யாவரா ஒரு�ர் 
அதணன �ாஙகிண�த்துகச்ாண்டார். 
ஆனால் நான் www.malayagam.net 
என்கி்ற ஒரு இணையப்சபயணர மீணடும் 
�ாஙகிவனன்.

10 ஆணடு்ளுககுப் பின் நான் 2012 இல் 
மீணடும் இலஙண் செல்லும் �ாயப்ணபப் 
சபற்வ்றன். ைணலய்த்துக்ான ஒரு 
இணையத்தளத்தின் அ�சியத்ணதப் பற்றி 
பல நணபர்்ளு்டன் வபசிவனன். வநார்வ� 
திரும்பியதும்  12.12.2012 அன்று ெரியா் 
நள்ளிரவு 12 ைணிககு வநார்வ�யில் 
அவொக, ரஜினி, ரவைஸ, அரவிந்த் 
ஆகிய இந்திய�ம்ொ�ளி நணபர்்ள் 
இணைந்து முதல் த்டண�யா் ைணலய்ம் 
இணையத்தளத்ணத அஙகுரார்ப்பைம் 
செயவதாம். இஙகு இருந்த நணபர்்ள் 
அந்த இணையத்தளத்தில் சதாழில்நுட்ப 
ரீதியில் ஒத்துணேககும் ஆற்்றணலக 
ச ் ா ண டி ரு க ் வி ல் ண ல .  இ ந் த 
இண்டக்ாலத்தில் எனது சநருஙகிய 
வதாேர்்ளான சலனின் ைதி�ானம், 
வதாேர் திலக (இப்வபாது பாராளுைன்்ற 
உறுப்பினர்) ஆகிவயாரு்டன் இது குறித்து 
சதா்டர்ந்து ்லந்துணரயாடிவனாம். ஒரு 
அணியா் உரு�ாவனாம். ஆனால் வதாேர் 
சலனின் ைதி�ானம் அந்தப் சபயணர 
ைாற்்ற வ�ணடும் என்று வ்ாரிகண் 
முன்ண�த்தார். நான் விளககியும் கூ்ட 
அ�ர் தனது அபிப்பிராயத்தில் ச்ட்டியா் 
இருந்ததால் அ�ரின் விருப்பப்படிவய 
“நைது ைணலய்ம்” என்கி்ற புதிய 
ச ப ய ரு க கு  இ ண ை ய த் த ளத் ண த 
ைாற்றிகச்ாணவ்டன்.

 2013  இலஙண் சென்று நைது 
ைணலய்த்தின் அறிமு் நி்ழ்ண� யூணல 

28அன்று ச்ாழும்பு தமிழ்ச் ெங்த்தில் 
நி்ழ்த்திவனாம். இதணன ந்டத்து�தில் 
வதாேர் சலனின், திலக , சஜயககுைார் 
வபான்வ்றார் சபரும்பஙகு �கித்தார்்ள். 
வபராசிரியர் ெந்திரவெ்ரன், சதளி�த்ணத 
வஜாெப், ஏ, வலாரன்ஸ, சலனின், திலக 
ஆகிவயார் உணரயாற்றினார்்ள்.

இணையத்தளத்ணத உரு�ாககினால் 
வ ப ாத ாது  அ த ண ன  ச த ா ்ட ர் ந் து 
ந்டத்தவ�ணடும் அதற்்ா்த்தான் ஒரு 
அணி வதண�ப்பட்்டது. ெ் வதாேர்்ளின் 
வ�ணலப்பஙகீடு, பங்ளிப்பு்டன் அது 
நிண்றவ�றும் என்கி்ற நம்பிகண்யு்டன் 
தான் சதா்டஙகிவனாம். ஆனால் 
வ�ணலப்பஙகீடு ொத்தியப்ப்டவில்ணல.

இதற்கிண்டயில் பல ெ�ால்்ள். 
இணையத்தளத்ணத ந்டத்து�தில் நான் 
தனித்து நின்வ்றன். இனியும் இதணன 
விடு�தில்ணல எப்வபர்பட்டும் இதணன 
வி்டாது சதா்டர்வ�ன் என்று எனககும் 
உறுதிசைாழி எடுத்துகச்ாணவ்டன். 
நான் செயய வ�ணடிய எனது ஆயவுப் 
ப ணி ் ளு க ் ா ன  வ ந ர த் ண த யு ம் , 
உணேப்ணபயும், ெகதிணயயும் நைது 
ைணலய்ம் இணையத்தளத்துக்ான 
சதாழிநுட்ப பணி்ள் உறிஞ்சிக 
ச ் ா ண ்ட ன .  இ ல ங ண ் யி ல் 
ஆங்ாஙகு ஊ்ட் பயிற்சிசநறி்ணள 
ந்டத் திவ னன். அதில் எம்வைாடு 
இணைந்து சதாண்டர்்ளா் இதன் 
ஆசிரியர்்ளா் பணியாற்றும்படியும்  
பலணரக வ்ட்டுகச்ாணவ்டன். சிலர் 
இணைந்தார்்ள். பயிற்சியளித்வதன். 
சில �ாரங்ளில்  அ�ர்்ளும் 
அணைதியானார்்ள்.

எம்வைாடு பணிபுரிய முன்�ந்த�ர்்ளி்டம் 
இந்த இணையத்தளத்துககு வநார்வ� 
நிதியுதவி செய�தா் ஒரு புரளிணயயும் 
சில நல்ல உள்ளங்ள் கிளப்பிவிட்்டார்்ள். 
இது முற்றியும் எனது சொந்த செலவில் 
இயஙகிக ச்ாணடிருககி்றது என்பணத 
நிரூபிக் ப்டாதுபாடுபட்வ்டன். உணேப்பு 
ெகதி, வநரம், �ளங்ள் என அத்தணனயும் 
ச்ாடுத்ததும் என் பிரகணஞ பற்றிய 
அ�தூறு செயத�ர்்ளி்டம் இருந்து விலகி 
இருக்த் தான் முடிந்தது.

நைது ைணலய்ம் இணையத்தளம் எந்த 
�ணி் விளம்பரங்ணளயும் செயது 
�ருைானம் உணேக்வில்ணல. கூகிள் 
விளம்பரங்ணள செயயும்படி சிலர் 
வ்ட்டுகச்ாணடும் தவிர்த்வதாம். நைது 
ச்ாள்ண்்ணள மீறிய விளம்பரங்ள் 
�ந்தால் அ்றமீ்றலா் அணைந்துவிடும் என 
தவிர்த்துவிட்வ்டாம்.

இ து  ஒ டு க ் ப் ப டு ம்  ை க ் ளி ன் 
இணையத்தளம். அ்றம் ொர்ந்து மி்வும் 
எச்ெரிகண்யு்டன் இருந்து�ருகிவ்றாம். 
ைணலய்த்துக்ான செயதித்தளங்ள் 
சி ல  இ ன்று  உரு � ாகி யி ரு ப் ப து 
ை கி ழ் ச் சி ண ய  அ ளி க கி ்ற து . 
செயதி்ளுக்ா் நாங்ள் இயங் 
வ�ணடும் என்கி்ற அ�சியம் இப்வபாது 
இல்ணல. அதற்்ான ச்ாள்ளளவும் 
எம்மி்டம் இப்வபாணதககு இல்ணல. 
செயயப்ப்டாத பணி்ள் இருந்தால் 
அதணன செயகிவ்றாம். குறிப்பா் 
நல்ல ஆக்ங்ள் வ�று இ்டங்ளில் 
ச�ளி�ந்தால் அதணன மீள் பதிவு 
செயது வைலும் பலரி்டம் ச்ாணடு வபாயச் 
வெர்ககிவ்றாம். இணையத்தளத்தின் 
வரட் ்ருதி ைணலய்ம் ொராத முககிய 
பண்டப்பு்ணளயும், ஆயவு்ணளயும் 
ச�ளியிட்டு�ருகிவ்றாம். குறிப்பா் 
எனது ்ட்டுணர்ள் அணனத்ணதயும் 

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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இலஙண்யின் ஜனாதிபதி ணைத்திரிபால 
சிறிவெனவின் ைட்்டக்ளப்பு �ருண்ணய 
முன்னிட்டு “கிரி்டா ெகதி” திட்்டத்தின் 
கீழ் ைட்்டக்ளப்பின் சி்றந்த ை்ளிர் 
்ால்பந்து அணி்ளுக்ான பயிற்சி 
மு்ாம் ஒன்று புதனன்று அம்பிளாந்துண்ற 
்ணலை்ள் வித்தியாலய ணைதானத்தில் 
நண்டசபற்்றது.

பன்வெணன பாரி வித்தியாலயம், 
அ ம் பி ள ா ந் து ண ்ற  ் ண ல ை ் ள் 
ை ் ா வி த் தி ய ா ல ய ம்  ை ற் று ம் 
்டுக்ாமுணன பா்டொணல ஆகிய 
பள்ளிககூ்டங்ணளச் வெர்ந்த அணி்ள் 

(சஜயா)
 ைா்ாை ைட்்டத்திலான சபண்ளுக்ான 
பூப்பந்தாட்்ட வபாட்டியில் ைட்்டக்ளப்பு 
வ்ாட்ண்டமுணன விணளயாட்டு ்ே்த்தின் 
சபண்ள்  பூப்பந்தாட்்ட அணி ச�ற்றி 
சபற்று வதசிய ைட்்ட வபாட்டி்ளில் 
விணளயா்ட தகுதி சபற்றுள்ளது.

  ைட்்டக்ளப்பு ச�பர் ணைதான உள்ள் 

அரஙகில் புதனன்று நண்டசபற்்ற 
ைா்ாை ைட்்டத்திலான சபண்ள் 
பூப்பந்தாட்்ட வபாட்டியில் வ்ாட்ண்டமுணன 
விணளயாட்டு ்ே்ம் ச�ற்றிசபற்று 

்ாணரதீவு ெ்ா

 நாடு பூரா்வும் ந்டாத்தப்பட்டு�ரும் 
்டின பந்து வீரர்்ள் வதர்வில் ்்டந்த 
ஒரு ைாதத்திற்கு முன் கிேககு  ைா்ாை 
வீரர்்ளுககு ந்டாத்தப்பட்்ட வதர்வில் 

இதில் ்லந்துச்ாண்டன.

்ால்பந்து ைாத்திரைன்றி ண்ப்பந்து 
விணளயாட்டுக்ான பயிற்சி்ளும் 
அஙகு வதசிய அணி்ளுக்ான 
ப யி ற் று வி ப் ப ா ள ர் ் ள்  மூ ல ம் 
�ேங்ப்பட்்டன.

ைட்்டக்ளப்பு ைா�ட்்டச் செயல்மும் அதன் 

விணளயாட்டுத்துண்ற அதி்ாரி்ளும் 
இதற்்ான ஏற்பாடு்ணளச் செயதிருந்தனர். 
ச்ாழும்பில் இருந்து விணளயாட்டு 
அணைச்சின் உயர் அதி்ாரி்ளும் அஙகு 
ெமு்ைளித்திருந்தனர்.

வதசிய ைட்்ட வபாட்டி்ளில் ்லந்து 
ச்ாள்ள தகுதி சபற்றுள்ளது.

இப்வபாட்டி்ளில் ்லந்து ச்ாண்ட 
வீராங்ணன்ளுககும் அ�ர்்ணள 
பயிற்றுவித்த கிருொந்தி நிைலன் 
அ�ர்்ளுககும் இ�ர்்ளு்டன் செயற்பட்்ட 
வ்ாட்ண்டமுணன விணளயாட்டு ்ே்த்தின் 
விணளயாட்டு பிரிவுககு சபாறுப்பா் 
செயற்படும் திரு.ராஜாஜி ைற்றும் திரு.
பகீரதன் ஆகிவயாருககு வ்ாட்ண்டமுணன 
விணளயாட்டு ்ே்த்தின் தணல�ர் திரு.
ெ்டாற்ெரராஜா தைது �ாழ்த்துக்ணளயும் 
பாராட்டுக்ணளயும் சதரிவித்துள்ளார்.

  இ�ர்்ளுககு தம் �ாழ்த்துக்ணளயும் 
பாராட்டுக்ணளயும் சதரிவிப்பதா் 
வ ் ா ட் ண ்ட மு ண ள  வி ண ள ய ா ட் டு 
்ே்த்தின் நம்பிகண்யாளர் ெணபயின் 
பிரதிநிதியாகிய திரு.ரஞ்ென் அ�ர்்ள் 
சதரிவித்துள்ளார்.

வ�் பந்து வீச்சில் அகில இலஙண் 
வதர்வு மு்ாமிற்கு தகுதி சபற்்ற 
்ாணரதீவு விணளயாட்டுக்ே்  அணிணய 
பிரதிதித்து�ப்படுத்தும் பந்துவீச்ொளர் 
வ்.அஜித்குைார், அகில இலஙண் 
ரீதியில் ந்டாத்தப்பட்்ட வதர்வு மு்ாமில் 
தைது தி்றணைணய ச�ளிப்படுத்தி 
சி்றந்த வ�்ப்பந்து வீச்ொளரா் சதரிவு 
செயயப்பட்டுள்ளார்.

இ�ர் 115 கிவலாமீற்்றர் ைணித்தியலாயம்  
வ�்த்தில் வீசி  வதசிய பயிற்சி 
குோமிலும் இ்டம் பிடித்துள்ளார். அதிலும் 
இ�ர் சதரி�ாகும் பட்ெத்தில் இலஙண் 
வதசிய அணி வீரர்்ள் பட்டியலில் 
இ்டம்பிடிப்பதற்்ான அதி் �ாயப்பு்ள் 
உள்ளன.

(படு�ான்்ணர நிருபர்)

' ந ா ட்டுக ் ா்  ஒ ன்றி ண ை வ � ா ம்' 
ஜனாதிபதியின் வ�ணலத்திட்்டத்திற் 
கிைங், ைட்்டக்ளப்பு வைற்கு ்ல்வி 
�லயத்திற்குட்பட்்ட ச்ால்லனுணல 
விவ�்ானந்த வித்தியாலயத்தில் 
வயா்ாென நி்ழ்ச்சி ்்டந்த (10) 

புதன்கிேணை இ்டம்சபற்்றது.

வி த் தி ய ா ல ய  அ தி ப ர் 
ெ ா . வி க வ ன ஸ � ர ன் 
தணலணையில் நண்டசபற்்ற 
நி்ழ்வில், ைட்்டக்ளப்பு 
வைற்கு �லயக்ல்விப் 
பணிப்பாளர் சி.சிறீதரன், 
்ைக்ாளர் ஏ.சி�குைார், 
வ ் ா ட் ்ட க ் ல் வி ப் 
ப ணி ப் ப ா ள ர் ் ள ா ன 
மு ரு வ ் ெ பி ள் ண ள , 
ந .தயாசீலன் உள்ளிட்்ட 
உ த் தி வ ய ா ் த் த ர் ் ளு ம் 
்லந்துச்ாண்டனர்.

இதன்வபாது, ைாை�ர்்ள் வயா்ாெனப் 
ப யி ற் சி ் ளி ல்  ஈ டு ப ட் ்ட து ்ட ன் , 
வ ய ா ் ா ெ ன ம்  ச த ா ்ட ர் பி லு ம் 
் ரு த் து க ் ண ள  மு ன்ண � த் த ன ர். 
வைலும் குழுமுண்றயிலான வயா்ாென 
்ாட்சி்ளும் ்ாட்சிப்படுத்தப்பட்்டன.
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capu; mq;fpfspd; %yf cs;slf;fk;

Fzk; rtupuh[h

53. Gujq;fspd; ,ay;Gkhw;wkiljy; (Denaturation of proteins) vd;why; vd;d?
   tYtw;w ,urhadg; gpizg;Gfspd; khw;wj;jpdhYk; ,ilj;jhf;fq;fspdhYk;    

   jdpj;Jtkhd Kg;gupkhz tbtj;ij ,oj;jy; Gujq;fspd; ,ay;G 

   khw;wkiljy; vdg;gLk;. 

54. Gujq;fspd; ,ay;G khw;wkiljiyg; ghjpf;Fk; fhuzpfs; ehd;fpidf; 

   Fwpg;gpLf.

 1) cau; ntg;gepiyAk; cau; rf;jpf; fjpu;tPrYk;. 

 2) td; mkpyq;fs;> fhuq;fs; kw;Wk; cg;Gf;fspd; cau; nrwpTfs;.

 3) ghukhd cNyhfq;fs;

 4) Nrjdf; fiug;ghd;fSk; fOtpfSk; (detergents). 

55. njhopw;ghl;L uPjpapy; Gujq;fisg; tifg;gLj;jp> mit xt;nthd;Wf;Fk;  

   xU cjhuzj;ijj; je;J> ePu; Fwpg;gpLk; cjhuzj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

   xu; njhopiyAk; Fwpg;gpl;L xU ml;ltiz jahupf;f.

56. epA+f;fpspf; mkpyq;fs; (Nucleic acids)
 • epA+f;fpspf; mkpyq;fshtd capu;f; fyq;fspy; ghuk;gupaj;Jf;Fupa 

   nra;jpfisf; fhTfpd;wJk; epA+f;fpspNahill;Lf;fs; vd 

     miof;fg;gLk;; xUghj;Jf;fshy; Mf;fg;gl;lJkhd 

         gy;epA+f;fpspNahill;Lf;fs; MFk;. 

 • mit C,H,O,N kw;Wk; P Mfpatw;iwf; nfhz;lit. 

 • epA+f;fpspf; mkpyq;fs; kh%yf;$WfSk;;> capupay; gy;gFjpaq;fSk; 

        MFk;.

 • ,uz;L tifahd epA+f;fpspf; mkpyq;fs; cs;sd. DNA 
         (Bxl;rpiwNgh epA+f;fpspf; mkpyq;fs;) kw;Wk; RNA 
         (,iwNghepA+f;fpspf; mkpyq;fs;) Mfpad

57. epA+f;fpspNahill;Lf;fspd; fl;likg;G mk;rq;fisf; Fwpg;gpLf.

 • epA+f;fpspNahill;Lf;fs; %d;W $Wfis cilad. 

 • mitahtd> nge;Njh]; nty;yk;> iejurd; %yk; kw;Wk; xU 

        ngh];Ngw; $l;lk; MFk;. 

rpy fl;Liufspd; KfTiufs; ,q;F jug;gl;Ls;sd. mtw;iw thrpg;gjw;F Kd;du;> 

mf;fl;Liuj; jiyg;Gf;fSf;F Vw;g ePq;fs; KfTiufis vOjpa gpd;du; jug;gl;Ls;s 

KfTiufis thrpj;J> cq;fs; KfTiufSld; xg;gpl;Lg; ghUq;fs;. mt;thW 

nra;tjd;%yk; cq;fis tsu;j;Jf;nfhs;syhk;. NkYk; ,q;Fs;s KfTiuapd; 

nrhy;ysT NtWgl;Ls;sJ. mJ> fl;Liuj; jiyg;Gf;F Vw;gTk; MSikf;F Vw;gTk; 

khWglyhk;. 

GJikfSk; khWjy;fSk;;

   xU gz;ghNlh rkaNkh epWtdNkh epiyj;jpUf;f Ntz;Lkhapd;> fhyj;Jf;Ff; 

fhyk; Njhd;Wk; khWjy;fSf;Fk; NjitfSf;Fk; Kfq;nfhLf;Fk; Mw;wy; 

ngw;wjha; mJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;. gioa ngUikfspYk; rhjidfspYk; 

jd;id ,oe;JtplhJ gioatw;Ws; cjthjtw;iw xJf;fptpl;L cfe;jtw;iwg; 

Ngzpf;nfhs;sj; jahuhapUj;jy; Ntz;Lk;. Kd;ida fhyq;fspy; <l;ba 

mDgtq;fisj; Jizahff; nfs;tNjhL> vjpu;fhy tsu;r;rpf;F Ntz;ba Gjpa 

Kaw;rpfspYk; Kide;J epw;fNtz;Lk;. gioaijr; rw;Wk; tplhkYk; Gjpaij 

Kw;Wk; Ntz;lhkYk; ,Uj;jy; rhj;jpakd;W. me;j tifapy;> gioad fopjYk; 

Gjpad GFjYk; gw;wp vz;zpg;ghu;j;jy; gaDilajhFk;. 

      - Nguhrpupau; rp. jpy;iyehjd;;

nkhopapaYk; JiwfSk;

   ehnshU NkdpAk; nghOnjhU tz;zKkha; Nkiy ehLfspy; tsu;e;JtUk; xU 

Jiw> nkhopapayhFk;. nkhopapay; Ma;Tfs; nkhopj; JiwapdUf;F kl;Lkd;wpj; 

jUf;ftpayhsu;> cstpayhsu;> r%ftpayhsu;> khdpltpayhsu; Kjypa gyUf;Fk; 

gad;gLfpd;wd. ,t;thW ,f;fhy nkhopapay; jdpepiyapYk; gpw JiwfSf;F 

cjTk; epiyapYk; tpaj;jF tsu;r;rpiag; ngw;wpUf;fpwJ.

        F. gukrptk;

,yl;rNfhb #upau;fs;

    ek;kpw; gyu; khu;fop khjj;jpy; mjpfhiyapy;> #upa cjaj;jpw;F Kd; 

epj;jpiu tpl;nlOe;J mDgtg;gl;bUg;Nghk;. Nfhopfs; $Ttjw;Fr; rw;W Kd; 

vOe;jpUg;Nghkhdhy;> ekJ tPl;Lg;gbia tpl;L ,wq;Ftjw;Nf kpfTk; gakha; 

,Uf;Fk;. vq;Fk; xNu ,Us;kakhfNt ,Uf;Fk;. jpf;Fj; jpir mwptNj kpfTk; 

rpukkha; ,Uf;Fk;. rw;W Neuk; nrd;wgpd; xUtifahf thdk; ntSf;Fk;. vj;jpirapy; 

mJ Kjy; ntSf;Fk; vd;W nrhy;yTk; Ntz;Lkh? ,e;j Neuj;jpy; gwitfSk; 

tpyq;FfSk;  ngUk; Muthuj;Jld; ngupa xU rf;futu;j;jpia tuNtw;gJ 

Nghyf; FJ}fyj;Jld; "gs;spnaOr;rp" ghLk;. mit ngupa mghaj;jpUe;J jg;gp> 

ntspNawpad Nghyf; fhl;rpaspf;Fk;. #upadpd; fjpu;fs; thdj;jpNy Njhd;wTk;> 

fhiyf;fhl;rp fz;fSf;F vt;tsT mofhfTk; Mde;jkhfTk; ,Uf;Fnkd;W 

fz;fs; cs;stu;fSf;Fr; nrhy;ypah njupa Ntz;Lk;? kiwe;J fple;j kyu;fspd; 

tu;zq;fSk; gae;J gJq;fpapUe;j Gs;spdq;fspd; fPjq;fSk; ahiuj;jhd; 

gutrkilaj; J}z;lh?

        Nt. rptFU

ctikAk; cUtfKk;

   ftpijapNy rhjhuzkhd nrhw;fs; mrhjhuzkhd Mw;wiyg; ngw;W 

tpsq;Ffpd;wd vd;W $Wtu;. mt;thwhapd; mJ rhj;jpakhdjw;Fr; rpy cj;jpfs; 

mtrpakhAs;sd. ftpQd; ifahSk; ,t;tpNrlkhd cj;jpfSs; xd;W> 

ctikahFk;. ctik vd;gJ xU nghUisg; gpwpnjhU nghUSf;F xg;gpl;Lf; 

$Wjy;.  ,UNtWgl;l nghUs;fis xg;GNehf;fpf; fhl;Ltjd; %yk;> rk;ge;jg;gl;l 

nrhw;fspd; nghUshw;wiy mjpfg;gLj;Jfpwhd; ftpQd;. ctikAk; cUtfKk; 

xNu mbg;gilapypUe;J Njhd;Wtd. 

          ifyhrgjp – KUifad;

Nfypr; rpj;jpuq;fs;

   Nfypr; rpj;jpuk; xU fiy tbtk;. El;gkhd fiy mk;;rq;fisf; nfhz;lJ. 

,f;fiy tbtj;jpd; rpwg;ghd jd;ik> mjw;F nkhop NgjNkh vOj;jwpT NgjNkh 

,y;yhikahFk;. Nfypr; rpj;jpuq;fis Mf;Ftjw;Fj; jdpj;Jtkhd jpwik 

Njitg;gbDk; mtw;wig; ghu;j;J ,urpg;gjw;Nfh tpsq;fpf;nfhs;tjw;Nfh nkhopawpT 

Njitapy;iy. xU nkhopapy; vOjpa tplankhd;iw me;j nkhop njupe;jtu;fshy; 

kl;LNk thrpj;Jf; fpufpf;f KbAk;. Mdhy; Nfypr; rpj;jpuq;fis ve;j nkhop 

NgRgtu;fSk; tpsq;fpf;nfhs;s KbAk;. 

           G+. Rg;gpukzpad;
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ஒ ரு ைா�ட்்டத் திலிருந் து சதரிவு 
செயயப்படும் பிரதிநிதி ஒரு�ர் அந்த 
ைா�ட்்டத்து ைக்ளின் பிரதிநிதியாகின்்றார். 
அ � ரு க கு  கு ண ்ற ந் த ப ட் ெ 
்ல்வித் தகு தியா�து இருப்பவ தாடு 
கூடியபட்ெ அரசியல் அறிவுண்டய�ரா்வும் 
இருத்தல் வ�ணடும். அப்வபாதுதான் அந்த 
வ�ட்பாளர் சதரி�ால் அந்த ைக்ளும் 
சபருணை ச்ாள்ளலாம். அணதவிடுத்து 
சொந்தக்ாரர், ஊர�ர், ொவீட்டுககு 
�ருப�ர் எனும் தகுதிப்பாடு்ணள ைாத்திரம் 
்�னத்தில் ச்ாணடு வ�ட்பாளணர 
ைக்ள், பிரதிநிதியா்த் சதரிவுசெயகின்்ற 
வபாது அந்த ைக்ளின் ெனநாய்ப் 
சபாறுப்பு வ்ள்விககுரியதாகின்்றது. 
அ வ � ா ்ற ா ன � ர் ் ளி ன்  அ ர சி ய ல் 
வபட்டி்ணள சதாணலக்ாட்சி்ளில் 
பார்ககும் வபாது அ�ர்்ள் அளிககும் 
பதில்்ளும் அ�ர்்ளின் உ்டல் சைாழியும் 
எ ம் ண ை  ச � ட் ் த் து க கு ள் ள ா க கி 
ெங்்டப்ப்டண�ககின்்றன.   

இலஙண்யின் ெனநாய்ம், அபிவிருத்தி, 
ெமூ்ப்சபாறுப்பு, என்பண� பற்றிச் 
சிந்திக்ாைல்  இன�ாதத்திணனயும் 
ைத�ாதத்திணனயும் பிரவதெ�ாதத்திணனயும் 
�ளர்த்சதடுப்ப�ர்்ளா்வ � எைது 
�ாக்ாளப்சபருைக்ள் இருந்து�ந்துள்ளனர் 
என்பணத ்்டந்த்ால அரசியல் �ரலாறு 
முழுக்க ்ாைலாம். இதுதான் வெர்.
சபான்.இராைநாதன் படித்த�ர்்ளி்டத்தில் 
இருந்து எதிர்பார்த்த சபாறுப்புள்ள 
�ாககுப்பயன்பா்டா் இருககின்்றது. 
இப்ப சொல்லுஙவ்ா இராைநாதன் 
தனது �ாதத்தின் த�றிணனக ்ணடு 
ச�ட்்ப்பட்டிருப்பாரா? இல்ணலயா?

எதிர்்ாலத்தில் எைது �ாக்ாளர்்ள் 
இ�ற்றிலிருந்து மீணடு ஆளுணையும் 
அறிவும் அரசியல் ஞானமும் ெனநாய்ப் 
பணபும், ைனிதத்து�த்ணத ைதிககின்்ற 
உைர்வும் இலஙண்யின் பல்லினப் 
ப ண ப ா ட் ண ்ட யு ம்  ெ மூ ் த் ண த யு ம் 
ைதிககின்்ற�ர்்ணள சதரிவுசெய�தற்்ான 
� ா ய ப் பு ் ள்  இ ரு க கி ன் ்ற த ா 
எ ன ப் ப ா ர் க கி ன் ்ற வ ப ா து  அ து வு ம் 
ச�ற்றி்டைா்வ� சதரிகின்்றது. இஙகுள்ள 
்ட்சி்சளல்லாம் இனத்ணதயும் ைதத்ணதயும் 
அடிப்பண்டயா்க ச்ாண்ட ்ட்சி்ளா்வ� 
இருககின்்றன. வதசியக ்ட்சி்ளா் 
த ம் ண ை  அ ண ்ட ய ாள ப் ப டுத் து கி ன் ்ற 
சிறிலங்ா சுதந்திரக ்ட்சி, ஐககிய வதசியக 
்ட்சி ஆகிய�ற்றிலும் இன�ாதமும் 
ைத�ாதமுவை வ ்ாவலாச்சுகின்்றது. 
ஒரு ்ட்சி தமிேர்்ளுக்ான தீர்ண� 
முன்ண�ககும் வபாது அடுத்த ்ட்சி அணத 
எதிர்ப்பதும், அடுத்த முண்ற எதிர்த்த ்ட்சி 
தீர்ண� முன்ண�ககும் வபாது முன்பு தீர்ண� 
முன்ண�த்த ்ட்சி எதிர்ப்பதுைா் ைாறி ைாறி 
நா்ட்ம் ந்டத்திக ச்ாணடிருப்பதற்கும் 
்ாரைம் இக்ட்சி்ள் ச்ாணடிருககின்்ற 
இன�ாத நிணலப்பாடு்ளினாலாகும். 
இவவிரு ்ட்சி்ளுவை இலஙண்யில் 
இன�ாதத்திணன �ளர்த்சதடுப்பதில் 
முககிய பங்ாற்றிய ்ட்சி்ளுைாகும்.

எனவ� எைது �ாக்ாளர்்ளுககிருககின்்ற 
்ல்வியினால் தைது �ாககு்ணளப் 
பயன்படுத்தி இலஙண்யில் புதிய 
அரசியல் பணபாட்ண்ட உரு�ாக்க 
கூடிய வ�ட்பாளர்்ணள எதிர்�ரும் 
வ த ர் த ல் ் ளி ல்  ச த ரி வு  ச ெ ய ய 
வ�ணடுவைசயாழிய ஏற்்னவ� கூறியது 
வபால இன�ாத,ைத�ாத,பிரவதெ�ாத, 
ொவீட்டு அரசியல் �ாதி்ணளயும் 
ஆளுணையற்்ற�ர்்ணளயும் செயல்தி்றனற்்ற 
�ர்்ணளயும் ஒதுககித் தள்ளி வி்டல் 
வ�ணடும். அதுதான் இந்த �ாக்ாளர்்ளின் 
் ல் வி க கு  அ � ர் ் ள்  அ ளி க கு ம் 
ச்ௌர�ைாகும்.
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7.      ைாற்றுத்தி்றனாளி்ளின் நலன்புரி
8.      ஓரினச் வெர்கண்யாளர்்ள் ெமூ்ம்
9.      உணேப்பின் ைதிப்பு
10.    ஊ்ட் சுதந்திரமும் ஜனநாய்மும்

ெட்்டத்ணத ைதிககின்்ற இலஙண்:
1.      இலஞ்ெமும் ஊேலும்
2.      வபாணதப் சபாருள்்ள்
3.      குற்்றச்செயல்்ள்

இலஙண் அரணெக ்ட்டிசயழுப்பு 
�தற்்ான சபாறுப்பு�ாயந்த ்்டணைணய 
வைற்ச்ாள்�தற்கு அதி்ாரத்தில் 
இருககின்்ற அரசியல் ்ட்சி்ளுககு 
ச�வவ�்றா்வ�ா ஒன்றிணைந்வதா 
வைற்ச்ாள்ள முடியாது என்பணதயும் 
அ�ர்்ளுககு அதற்்ா் ஆற்்றவலா 
ஆர்�வைா இல்ணல பிரச்சிணன்ணள 
ண�த்வத முதலாளித்து� அரசு்ள் 
அரசியல் ந்டத்துகின்்றன என்பணதயும் 
நாம் நம்புகின்வ்றாம்.

அச் ெம்பிரதாய அதி்ாரப் பாெண்ற்ளால் 
்ட்டிசயழுப்பியுள்ள அழிவு்ளின் 
ைத் தியில் புதியவ தார் அரசியல் 
ப ா ண த யி ண ன யு ம் ,  மு ன் வ ன றி ய 
அறிவுத் தி்றன் பண்டத் த ைற்றும் 
ஒழுக்சநறி ொர்ந்த தணலணையின் 
�ழி்ாட்்டலின் அடிப்பண்டயில் விரி�ான 
ைக்ள் ெகதிசயான்ண்ற ்ட்டிசயழுப்ப 
வ�ணடிய ெ�ால் எம் எதிவர உள்ளது.

நிலச் சு�ர்ந்தர்்ளின் அரெர்்ளும் 
ஜனநாய்ம் என்்ற வபார்ண�யில் 
கிவரக்த்தில் ந்டத்திய அரணெ விைர்சித்து 
ைக்ள் முன் ஆட்சியாளர்்ணள 
அறிவீர்்ளா் என ்ாட்டிய பிவளட்வ்டா 
பின்�ரும் தத்து�த்ணத ைக்ளுககு 
�ேஙகினார் 'நீங்ள் அரசியலில் ஈடுப்ட 
ைறுப்பதற்குத் தண்டணனயா்வ� நீங்ள் 
உங்ணள வி்டத் தாழ்ந்த�ர்்ளால் 
ஆளப்படுகின்றீர்்ள்'.

நல்ல ெமூ்ம் ஒன்றிணன நாம் உரு�ாக் 
வ�ணடும். அதற்்ா் பை பலத்துககும் 
அதி்ார பலத்திற்கும் எதிரா் நாம் 
வபாரா்ட வ�ணடும். அவதவபால் 
ைக்ளின் சபாருளாதாரத்ணத பாது்ாக் 
ெமூ்த்ணதயும், ்லாொரத்ணத பாது்ாக் 
ைக்ளின் வநரடி தணலயீடும் அ�சியம். 
ெ்ல ைக்ளும் சபாருளாதார ரீதியில், 
்லாொர ரீதியில் தீர்ைானம் எடுக் 
உரிணை உணடு. இதில் ஒரு ெமூ்ம் 
ைட்டுவை தீர்ைானிக் முடியாது. அவதவபால் 
ெர்�வதெ தரப்பி்டம் இலஙண்ணய 
மீணடும் அண்டயாளப்படுத்த வ�ணடும்.

இன்று வதசிய பாது்ாப்பு குறித்து 
பலரின் குரல் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. ்்டல் 
எல்ணலயில் ஆயுதக்ப்பல் நிறுத்து�வத 
இன்று வதசிய பாது்ாப்பு என கூச்ெலிட்டு 
�ருகின்்றனர். ஆனால் வதசிய பாது்ாப்பு 
என்பது நாட்டின் உைவுப் வபாொக்ாகும். 
அதணனக ்ருத்தில் ச்ாள்ளாது வ�று 
எதுவும் வதசிய பாது்ாப்பா் அணையாது. 
ஆ்வ� இலஙண்யில் ைக்ளுககு 
வபாொககு மிக் உைவு்ணள �ேஙகும் 
வ�ணலத்திட்்டங்ணள முன்சனடுக் 
வ�ணடும்.  ்ாலத்தின் த�று்ளில் 
இருந்து நாட்டிணன மீட்ச்டடுக் ைக்ளுககு 
நல்லசதாரு �ாயப்பு கிண்டத்துள்ளது 
அதணன ெரியா் பயன்படுத்தி ைாற்்றத்ணத 
ஏற்படுத்துவ�ாம்.

உங்ள் குேந்ணத  ஒரு குறிப்பிட்்ட 
பககு�ப்பட்்ட  �யணத அண்டந்தவு்டன் 
அ�ர்்ளி்டம் பாலியல் ெம்பந்தப்பட்்ட 
வி்டயங்ணள வபசுங்ள்.  இதில் தயக்ம் 
்ாட்்டவ�ா வபசு�து நா்ரி்ைற்்றது என்று 
நிணனக்வ�ா எதுவுமில்ணல. உங்ள் 
குேந்ணதணய நீங்ள் தான் ெரியான 
பாணதயில் �ழிந்டத்த வ�ணடும். 

இன்று முண்றயற்்ற �ழியில் குேந்ணத்ள் 
பி்றப்பதற்கு ஒரு ்ாரைம் சபண்ளி்டம் 
ப ா லி ய ல்  ் ல் வி  ச த ா ்ட ர் ப ா ன 
அறிவின்ணை ஆகும்.  அத்து்டன் 
சபரும்பாலான ்ருக்ணலப்புக்ளுககும் 
அ து வ �  ் ா ர ை ை ா ்  உள் ள து .  
சபணபிள்ணள்ளி்டம் அ�ர்்ளின் ஆண 
நணபர்்ணள பற்றி ்லந்துணரயாடு�து 
மி்வும் அ�சியைான ஒன்று. 

அ�ர்்ள் எப்படியான நணபர்்ளு்டன் 
பேகுகி்றார்்ள் என்பணத சபற்வ்றார் 
நீங்ள் சதரிந்து ண�த்திருக் வ�ணடும். 

உங்ள் பிள்ணள்ளி்டம் நட்பா் பேகுங்ள் 
அ�ர்்ளது ண்த்சதாணலவபசிணய 
் ண ் ா ணி த் து  ச ் ா ள் ளு ங ் ள். 
யாரு்டன் வபசுகி்றார்்ள் எஙகு சென்று 
�ருகி்றார்்ள் என்பணத தினமும் 
அ�தானித்து ச்ாள்ளுங்ள். 

அ தி ் ை ா ்  � ன் மு ண ்ற ய ா ன 
்ட்டுப்பாடு்ணள விதிக்ாதீர்்ள், 
அதுவ� அ�ர்்ணள பிணேயான �ழியில் 
ச்ாணடு செல்லும். ஆ்வ� பககு�ைா் 
வபசுங்ள், இவ�ளவு வநரம் தான் நீ 
ச�ளியில் இருக்லாம் இவ�ளவு வநரம் 
�ணர தான் சதாணலவபசி பாவிக்லாம் 
என்பணத கூறி அதில் உள்ள நன்ணை 
தீணை்ணள எடுத்து கூறுங்ள். 

இ�ற்ண்ற எல்லாம் நீங்ள் உங்ள் 
பிள்ணளககு சிறு �யதிலிருந்வத பேக் 
வ�ணடும். பரு� �யதில் திடீசரன்று 
அ�ர்்ணள ைாற்்ற முயன்்றால் அது 
த�்றான விணளவு்ணள தான் ஏற்படுத்தும். 

சபணபிள்ணள்ள் ஒவச�ாரு நாளும் 
ச�ளியில் தைககு ந்டந்த நன்ணை தீணை 
அணனத்ணதயும் ைண்றக்ாைல் தயங்ாைல் 
தாயி்டம் சொல்ல வ�ணடும். அப்படி ஒரு 
ைனநிணலணய உங்ள் பிள்ணளககு 
உரு�ாககு�து ஒவச�ாரு தாயின் 
்்டணை. உங்ள் பிள்ணள உங்ளி்டம் 
ஏதும் வபெ �ந்தால் அணத ்ாது ச்ாடுத்து 
வ்ளுங்ள். அந்த வநரத்தில் நீங்ள் 
எவ�ளவு முககியைான வ�ணலயில் 
ஈடுபட்டிருந்தாலும் பர�ாயில்ணல, அணத 
அப்படிவய நிறுத்தி விட்டு உங்ள் பிள்ணள 
சொல்�ணத வ்ளுங்ள். அப்வபாது 
தான் என் அம்ைா எனககு முககியத்து�ம் 
ச்ாடுககி்றார் என்்ற எணைம் உங்ள் 
பிள்ணளககு �ரும். 

பிரச்சிணன்ணள பார்த்து பயந்து 
ஓ்டாைல் அணத ணதரியைா் எதிர்த்து 
வ ப ா ர ா டு ம்  த ன் ன ம் பி க ண ் ண ய 
சபணபிள்ணள்ளுககு �ேஙகுங்ள். 
ெமூ்த்திற்கு ்ட்டுப்பட்டு ஒன்றிணைந்து 
�ாழ்�து அ�சியம்தான், யார் என்ன 
சொல்�ார்்வளா என்று பயந்து 
ப ய ந் து  த � ்ற ா ன  மு டிவு ் ண ள 
எ டு ப் ப து  ச ப ண பி ள் ண ள ் ளி ன் 
இயல்பு. அணத ைாற்்ற வ�ணடும். ஒரு 
தன்னம்பிகண்யுள்ள ஆளுணைமிக் 
சபணைால்தான் ஒரு குடும்பத்ணத 
சி்றந்த முண்றயில் உரு�ாக் முடியும்.

ெத்திரசிகிச்ணெ என்்றாலும், ையக் ைருந்து 
ச்ாடுககும் நிபுைர் இல்ணல என்பதற்்ா் 
யாழ்ப்பாைம் அனுப்பியா்வ�ணடும். சில 
வநாயாளி்ளின் நிணலணைணயப்பார்க் 
் � ண ல த ா ன்  � ரு ம் ,  அ � ண ர 
ய ா ழ் ப் ப ா ை ம்  அ னு ப் பி ன ா ல் , 
உ்றவினர்்ள் வபாயபார்க் பஸ்ாசுககு 
கூ்ட �ழியில்லாத�ர்்ள், இஙவ்வய 
ெத்திரசிகிச்ணெ செயதுவிடுங்ள் என்று 
ச்ஞ்சு�துமுணடு. இருந்தாலும், உரிய 
ைருத்து� நிபுைர் இல்லாைல் ரிஸக 
எடுத்து ஒரு வநாயாளிணய இ்றக்வி்ட 
ஏலாதுதாவன?

அணணையில் இப்படி ஒரு வநாயாளி 
ச்ஞ்சினார். ெரி, விண்றப்பூசி ைட்டும் 
வபாட்டு ெத்திரசிகிச்ணெ செயய முயற்சி 
செயகிவ்றன், முடியாைல் ையக்ைருந்து 
ச்ாடுக்வ�ணடி �ந்தால், ்ட்்டாயம் 
யாழ்ப்பாைம் அனுப்பவ�ணடி�ரும் 
என்று சொல்லிவிட்டுத்தான் ெத்திர 
சி கி ச் ண ெ கூ ்ட த் து க கு  அ � ண ர 
எடுத்வதன். விண்றப்பூசி ைட்டும் வபாட்டு 
செயயமுடியாதுவபா், அடுத்தநாள் 
ய ா ழ் ப் ப ா ை ம்  அ னு ப் பு கி வ ்ற ன் 
எ ன் று  ந ா வ ன  மி ன க ச ் ட் டு 
விளங்ப்படுத்திவனன். அடுத்த நாள் 
நான் விடுதிககுப்வபாகும்வபாது, அந்த 
வநாயாளியின் உ்றவினர் ஒரு�ர் 
சதாணலவபசியில் `` வநற்று ஒப்பவரென் 
செயத�ங், ஏவதா பிரச்சிணன ஆகிட்்டாம், 
யாழ்ப்பாைம் ஏத்து்றாங் உ்டவன �ாங்` 
என்று சொல்லிகச்ாணடிருந்தார். 
`பிணேயா் ஒப்பவரென் செயத 
பருத்தித்துண்ற ண�த்தியர், ஒப்பவரென் 
திவயட்்டருககுள் ஆச்சிககு செயதது 
என்ன?` என்று வபஸபுககில்  செயதி �ரும் 
என்று எதிர்பார்த்துகச்ாணடிருந்வதன், 
நல்ல்ாலம் �ரவில்ணல.

இண� சில ந்டமுண்றச் சிக்ல்்ள்.

 ைருத்து�த்த�று்ள், அதனால் 
வ ந ா ய ா ளி ் ள்  எ தி ர் ச ் ா ள் ளு ம் 
பாதிப்புக்ள் பற்றி அடுத்த பா்த்தில் 
விளககுகிவ்றன்.

அ தி வ ல வ ய  ச � ளி யி டு கி வ ்ற ன். 
ொதியத்துககு எதிரா் ச�ளி�ந்த 
சில ்ட்டுணர்ள் மு்நூலில் ஆதிக் 
தரப்பினர் முண்றப்பாடு்ணள செயததன் 
விணள�ா் மு்நூலில் ் ்டந்த �ாரம் நைது 
ைணலய்த்தின் ெ்ல இணைப்பு்ளும் 
தண்ட செயயப்பட்டிருந்தன. பின்னர் உரிய 
விளக்ங்ணள அளித்து மீள இயங்த் 
சதா்டஙகியிருககி்றது. இன்று கூகிளில் 
“ைணலய்ம்’ என்று வதடினால் முதன்ணை 
இ்டம் பிடிககும் இணையத்தளைா் 
ச்ாணடு �ந்து வெர்த்திருககிவ்றாம்

இ து  ஒ டுக ் ப் ப ட் ்ட� ர்் ளு க ் ான 
இணையத்தளம். “குரலற்வ்றாருக்ான 
குரல்” ெ்ல ஒடுககுமுண்ற்ணளயும் 
ப ா ர ப ட் ெ மி ன் றி  எ தி ர் ப் வ ப ா ம் , 
வி ப் பு ை ர் வூ ட் டு வ � ா ம் , 
்ருத்துரு�ாககுவ�ாம்.

“நைது ைணலய்ம்” இணையத்தளத்துககு 
கிண்டத்த “ஜனாதிபதி வதசிய விருது” 
ஒடுக்ப்பட்்ட�ர்்ளின் குரலுககு கிண்டத்த 
ைரியாணத, அஙகீ்ாரம்.
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