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நொடடின் அ்சொ்தொரண சூழலை�டுத்து 
ஆை� நிரு்வொ�ம் ஏறபேொடு

‘்வவுணதீவு கபேொலிஸ் பேடுக�ொலையு்டன் 
க ்த ொ ்ட ர் பு ல ்ட �  உ ண ல ம � ொ ன 
க�ொலை�ொளி �ணடுபிடிக�பபேடடிருநதும் 
்ச ம் பே ்வ த் து ்ட ன்  க ்த ொ ்ட ர் பி ல ை ொ ்த  
என்னுல்ட� �ண்வர் அஜந்தலன 
்தடுத் து ல்வபபேது நி�ொ�மலை. 
ஜனொதிபேதி லமத்திரிபேொை சிறி்்சன 
குற்றமிலழக�ொ்த  என்னுல்ட� �ண்வலர 
விடு்தலை க்சய்வ்தறகு துரி்த ந்ட்வடிகல� 
எடுக�்்வணடும். அவ்வொறு என் �ண்வலர 
விடு்தலை க்சய�ொவிட்டொல நொனும்,எனது 
5 பிளலள�ளும் நஞசு குடித்து ்தறக�ொலை 
க்சய்்வொம்’ என திருமதி க்சல்வரொணி 
இரொஜகுமொரன் என்்ற கபேண க்தரிவித்்தொர்.
மட்டக�ளபபு ்வவுணதீவு கபேொலிஸ் 

(நி.அமிர்்தஸன்)
க�ொழும்பு, நீர்க�ொழும்பு மறறும் 
கிழககு மொ�ொணம் மட்டக�ளபபு 
பிர்்த்சங�ளில க்சன்்ற உயிர்த்்த 
ஞொயி்றன்று இ்டம்கபேற்ற குணடுத் 
்தொககு்தலின் பின்னர் இது்வலர கிறிஸ்்த்வ 
மக�ளின் பேொது�ொபலபே உறுதிபபேடுத்தும் 
்வ ல � யி ை ொ ன  ந ம் பி க ல � � ொ ன 
உத் ்த ர்வ ொ்த ங � ள  கி ல ்டக � ொ்த ொல 
எதிர்்வரும் ஞொயிறறுககிழலமயும் 
் ்த ்வ ொ ை � ங � ளு க கு ச்  க ்ச ல ை 
்்வண்டொகமன இைஙல�க �த்்்தொலிக� 
திருச்்சலபேயின் ்பேொரொ�ர் �ர்தினொல 
மல�ம் ரஞசித் ்�ொரியுளளொர்.

் ்த ்வ ொ ை � ங � ளி ல  ஞ ொ யி று 
ஆ ர ொ ்த ல ன � ல ள  ந ்ட த் து ்வ ல ்த 
்தவிர்ககுமொறு ்வலியுறுத்தி ்பேரொ�ர் 
�ொர்தினொல மல�ம் ரஞசித் வி�ொழககிழலம 
முறபே�ல அலனத்து மல்றமொ்வட்ட 
ஆ�ர்�ளுககும் அறிவித்துளளொர்.

பேொதூபபுக�ொரணங�ளுக�ொ� �்டந்த 

(�ொலரதீவு  நிருபேர் ்ச�ொ)
்வரைொறறுப பிரசித்திகபேற்ற ்தம்பிலுவில 
ஸ்ரீ �ணணகி அம்பேொள ஆை�த்தின் 
்வரு்டொந்த ல்வ�ொசி திருககுளிர்த்திச் 
்ச்டஙகு மடடுபபேடுத்்தபபேட்ட முல்றயில 
நல்டகபே்றவிருககி்றது.

நொடடின் அ்சொ்தொரண சூழ்நிலை 
�ொரணமொ� கீழ்்வரும் சிை இறுக�மொன

பேடு க�ொலையு்டன் 
க ்த ொ ்ட ர் பி ல ை ொ ்த ,  
்சந்்த�த்தின்்பேரில 
கு ற ்ற ப பு ை ன ொ ய வு 
திலணக�ளத்்தொல 
ல�து க்சய�பபேடடு 
்த டு த் து 
ல ்வக �பபேடடுளள 
� ொ தி ர் � ொ ம த் ்த ம் பி 
இ ர ொ ஜ கு ம ொ ர னி ன் 
(அஜந்தன்) விடு்தலை 
்ச ம் பே ந ்த ம ொ � 
ஊ ்ட � ங � ளு க கு  � ரு த் து 
க்தரிவிகல�யில அ்வரது மலனவி 
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ஞொயிறறுககிழலமயும் திருபபேலிப 
பூல ஜ � ள  இ ்ட ம் க பே ்ற வி ல ல ை . 
இ ந ்த  நி ல ை யி ல  எ தி ர் ்வ ரு ம் 
ஞ ொ யி ற று க கி ழ ல ம யு ம் 
ஆ ர ொ ்த ல ன � ளு க கு ச்  க ்ச ல ை 
்்வண்டொகமன ்பேரொ�ர் �ர்தினொல 
்�டடுகக�ொண்டொர்.

இைஙல� அர்சொங�த்தின் மீது �டும் 
அதிருபபேதி�ல்டநதுளள ்பேரொ�ர் 
�ர்தினொல, பிர்தமர் ரணில விககிரமசிங� 
்வ ழ ங கி �  கு ண டு து ல ள க � ொ ்த 
்வொ�னத்ல்தயும் ஏற� மறுத்திருந்தொர்.

்தங�ள பேொது�ொபலபே வி்ட மக�ள 
பேொது�ொப்பே முககி�மொனக்தனவும் 
்பேரொ�ர், அர்சொங�த்தி்டம் கூறியிருந்தொர்.

இ் ்த்்வலள, க்வளளிககிழலம 
பேளளி்வொ்சல�ளில க்தொழுல��லள 
ந்டத்்தைொமொ என்பேது குறித்து க�ொழும்பு 
கபேரி� பேளளி்வொ்சல ஆரொய்வ்தொ� 
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(�ொலரதீவு  நிருபேர் ்ச�ொ)

   �லமுலன பிரதிப பிரொநதி�   சு�ொ்தொர 
்்சல்வ�ள பேணிபபேொளரொ� ல்வத்தி� 
�ைொநிதி  குணசிங�ம் சுகுணன்  
நி�மிக�பபேடடுளளொர்.

�ளு்வொஞசிகுடி ஆ்தொர ல்வத்தி� 
்சொலையில ல்வத்தி� அத்தி�ட்ச�ரொ�க   
�்டலம�ொறறி ்வந்த நிலையிலை்� 
குறித்்த இ்டமொற்றமொனது சு�ொ்தொர 
் ்ச ல ்வ � ள  அ ல ம ச் சி ன ொ ல 
்வழங�பபேடடுளளது. �ளு்வொஞசிகுடில� 
பி்றபபி்டமொ�க க�ொண்ட இ்வர் �ொழ் 
பேல�லைக �ழ�த்தில ்தனது மருத்து்வ 
பேட்டத்திலனபகபேறறு, க�ொழும்பு ்்தசி� 
ல்வத்தி�்சொலையில ல்வத்தி�ரொ� 
� ்ட ல ம � ொ ற றி �  ் ்வ ல ள யி ல 
ல்வத்தி� நிரு்வொ� துல்ற்சொர்ந்த 
முதுமொணிபபேட்டத்திலனயும் கபேறறுக 
க�ொண்டொர். 

இ்தன் அடிபபேல்டயில �ளு்வொஞசிகுடி 
ஆ்தொர ல்வத்தி�்சொலைககு 2011 ஆம் 
ஆணடு ல்வத்தி� அத்தி�ட்ச�ரொ� 
நி � மி க � ப பே ட டி ரு ந ்த ொ ர் .  அ ்வ ர் 
ல்வத்தி� அத்தி�ட்ச�ரொ� ்தனது 
�்டலமல� கபேொறுப்பேறறு இன்று 
்வலர சுமொர் எடடு ்வரு்டங�ள 
மி�ச்சி்றபபேொ�க �்டலம�ொறறியுளளொர். 
இ ்வ ர்  ல ்வ த் தி � த் து ல ்ற யி ல 
நிரு்வொ�த்துல்றயில முதுமொணிபபேட்டம் 
கபேற்றொர்.

்தற்பேொது �ளு்வொஞசிகுடி ஆ்தொர 
ல ்வ த் தி �  பு தி �  ல ்வ த் தி � 
அ த் தி � ட ்ச � ர ொ �   க � ொ ழு ம் பு 
ல்வத்தி�்சொலையில �்டலம�ொறறி ்வரும் 
்டொக்டர்.அசீஸ்  நி�மிக�பபேடடுளளொர். 
அ்வர் ்தனது �்டலமல� விலரவில 
கபேொறுப்பேறறுக க�ொளளவுளளொர் என 
எதிர் பேொர்க�பபேடுகின்்றது.

(�ொலரதீவு  நிருபேர் ்ச�ொ)

நொடடில  ஏறபேடடுளள அ்சொ்தொரண 
சூழலை�டுத்து �ொைொ�ொைமொ� ்வொரொந்தச் 
்சநல்த�ொ� இ�ஙகி்வந்த திருக்�ொவில 
பிர்தொன ்சநல்த நொளொந்தச் ்சநல்த�ொ� 
மொற்றபபேடடுளளது என திருக்�ொவில 
பிர்்த்ச்சலபேத் ்தவி்சொளர் ஆர்.்டபிளயு.
�மைரொஜன் க்தரிவித்்தொர்.

�்டந்த வி�ொழககிழலம இ்டம்கபேற்ற 
பிர்்த்ச்சலபே அமர்வில இது வி்ட�ம் 
பிரஸ்்தொபிக�பபேடடு, �ைநதுலர�ொ்டபபேடடு, 
இறுதியில இத்்தல�� தீர்மொனம் 
எட்டபபேடடுளளது.

திருக்�ொவில கபேொலிஸ் நிலை�ப 
க பே ொறு ப பே தி � ொ ரி யி ன்   “ க பே ொது 
இ்டங�ளில மக�ள கூட்டஙகூட்டமொ�ச் 
் ்ச ர் ்வ ல ்த  ்த ரி த் து  நி ற பே ல ்த 
முடிந்தளவு  ்தவிர்க�்்வணடும்” என்்ற 
ஆ்ைொ்சலனககிணங�்்வ இத்தீர்மொனம் 
நில்ற்்வற்றபபேட்ட்தொ� ்தவி்சொளர் 
�மைரொஜன் க்தரிவித்்தொர்.

ஞ ொ யி ற று க கி ழ ல ம  ந ல ்டக பே று ம் 
்வொரொந்தச் ்சநல்தயில அதி�ள்வொன 
மக�ள ஒன்றுகூடு்வது ்வழலம. அது 
அ்சம்பேொவி்தத்ல்த உணடுபேணணு்வ்தறகு 
ஏற்ற �ளமொ� மொ்றைொம் என்பேல்தயுணர்நது 
தினச்்சநல்த�ொ� மொற்றபபேடடுளளது.

தினச்்சநல்த எனின் குறிபபிட்டளவு 
மக�்ள ்வநது க்சல்வொர்�ள. கூட்டம் 
கூடு்வது அரி்தொ�விருககும் என்பே்தொல 
்மறபேடி முடிவு எட்டபபேட்டது என்்றொர்.

�்டந்த ஞொயிறு ்சநல்தககு ்தொனும் 
திருக்�ொவில கபேொலிஸ்நிலை�ப 
கபேொறுபபேதி�ொரி ஜ�வீரவும் ்நரடி�ொ� 
வி ஜ � ம் க ்ச ய து  க பே ொ ரு ட � ளி ன் 
விலை�லள ஆரொயந்த்தொ�த் க்தரிவித்்த 
்தவி்சொளர் �மைரொஜன்,  எந்தக�ொரணம் 
க�ொணடும் ஏலன� ்சநல்த�்ளொடு 
ஒபபிடுல�யில விலை�லள அதி�ரித்து 
விற�ககூ்டொக்தன்பேல்த ்வர்த்்த�ர்�ளுககு 
்வலியுறுத்தி�்தொ�வும் குறிபபிட்டொர்.

திருக்�ொவில ்வர்த்்த�்சங�த்தினரும் 
அ்தறகு ஒத்துலழத்து ்வருகின்்றனர்.

உயிர்த்்த ஞொயிறு குணடுத்்தொககு்தலில 
உயிர் நீத்்த உ்றவு�ளுக�ொ� அஞ்சலி 
க்சலுத்தும் நி�ழ்வு ஒன்ல்ற மட்டக�ளபபு 
அனர்த்்த மு�ொலமத்து்வம் கபேண�ள 
கூட்டலமபபு ்நறறு ந்டத்தி�்பேொது 
பி டிக � ப பே ட ்ட  பே ்ட ம்.  அ ல னத் து 
இனங�லளயும் ் ்சர்ந்த அந்த அலமபபின் 
உறுபபினர்�ள இந்த நி�ழ்ச்சியில 
�ைநதுக�ொண்டனர்.
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(�ொலரதீவு  நிருபேர் ்ச�ொ)

கிழககு மொ�ொணப பேொ்ட்சொலை�லள 
ஆரம்பிபபேது க்தொ்டர்பேொ� இன்று(03) 
க்வளளிககிழலம திரு்�ொணமலையில 
பிர்தமக்ச�ைொளர் அலு்வை�த்தில 
உ�ர்மட்டககூட்டம் நல்டகபே்றவுளளது.

கிழககு மொ�ொணப பிர்தம க்ச�ைொளர் 
்சரத் அ்பேகுண்வர்த்்தன ்தலைலமயில 
நல்டகபே்றவுளள இம்முககி� கூட்டத்திறகு 
கிழககு மொ�ொண�லவிச்க்ச�ைொளர் 
மு த் து பே ண ்ட ொ  கி ழ க கு ம ொ � ொ ண 
� ல வி ப பே ணி ப பே ொள ர்  எ ம்.் � .எ ம் .
மன்சூர் உளளிட்ட உ�ர்மட்ட �லவி 
நிரு்வொகி�ள �ைந்தக�ொள்வொர்�ள. 
கிழககிலுளள 17 �லவி ்வை�ங�ளின் 
்வ ை � க � ல வி ப பே ணி ப பே ொள ர்� ளு ம் 
இககூட்டத்திறகு அலழக�பபேடடுளளனர்.

எதிர்்வரும் 6ஆம் தி�தி அர்ச ்தமிழ் சிங�ளப 
பேொ்ட்சொலை�ள இரண்டொம் ்த்வலணக�ொ� 
மீணடும் 5்வொர நீண்டவிடுமுல்றயின் 
பின்னர் பேைத்்த பேொது�ொபபின் மத்தியில 
தி்றக�பபே்டவுளளன.

�்டந்த 22ஆம் தி�தி தி்றக�பபே்டவிருந்த 
்தமிழ், சிங�ளபபேொ்ட்சொலை�ளுககு 
நொடடி்ைறபேட்ட அ்சொ்தொரணசூழ்நிலை 
�ொரணமொ� �்டந்த இரு்வொரங�ளொ� 
வி்்ச்டலீவு ்வழங�பபேடடிருந்தது.
இ்்த்்வலள முஸ்லிம் பேொ்ட்சொலை�ள 
�்டந்த 17ஆம் தி�தி தி்றக�பபே்டவிருநதும் 
அ்சொ்தொரண சூழ்நிலை �ொரணமொ� 
விடுமுல்ற ்வழங�பபேடடிருந்தது.

எனினும் புனி்த ரமழொன் ்நொன்பு 
விடுமுல்ற 2019 .0 5 .04ஆம் தி�தி 
க்தொ்டக�ம் 2019.06.09ஆம் தி�தி ்வலர 
முஸ்லிம் பேொ்ட்சொலை�ளுககு விடுமுல்ற 
்வழங�பபேடடுளளது.

ஆ்தைொல எதிர்்வரும் திங�ள(6) 
மு ஸ் லி ம் பே ொ ்ட ்ச ொ ல ை � ள 
தி்றக�பபே்டமொட்டொது. ஆ� ்தமிழ் 
முஸ்லிம் பேொ்ட்சொலை�ள மடடு்ம 
தி்றக�பபே்டவிருககின்்றன.

நொடடி் ைறபேடடுளள அ்சொ்தொரண 
சூழ்நிலை மறறும் ்சொயந்தமருது 
குணடுக்வடிபபுச் ்சம்பே்வத்ல்த�டுத்து 
�ொலரதீவுப பிர்்த்சத்தின் பேொது�ொபலபே 
உறுதிக்சய்வ்தற�ொன வி்்ச்ட கூட்டம் 
�ொலரதீவு பிர்்த்ச்சலபேத் ்தவி்சொளர் 
கி ரு ஸ் ண பி ள ல ள  க ஜ � சி றி ல 
்தலைலமயில கபேொதுநூை�்�ட்பேொர் 
கூ ்ட த் தி ல  ந ல ்ட க பே ற ்ற து . 
ஆை�த் ்தலை்வர்�ள அதிபேர்�ள 

இ ை ங ல �  ம னி ்த  உ ரி ல ம � ள 
ஆ ல ண க கு ழு வி ன்  � ல மு ல ன ப 
பிரொநதி� இலணபபேொளர் இஸதீன் ைத்தீப 
ஏறபேொடுக்சய்த இனம்த நலலிணக� 
அ்வர்சரககூட்டத்தில �ைநதுக�ொண்ட 
கபேொலிஸ் அதி�ொரிக�ொரு்வர் கிழககில 
க்வளி்வரும் அபிமொன ஜனரஞ்ச� 
்வொரொந்தப பேத்திரில��ொன அரங�த்ல்த 
்வொசிபபேதில ஆர்்வம் �ொடடு்வல்தயும் 
மு ன் ் ன  ம ்த த் ்த ல ை ்வ ர் � ள 
அமர்நதிருபபேல்தயும்  பே்டத்தில �ொணைொம். 
  (பே்டம்:  �ொலரதீவு ்ச�ொ)
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கபேொதுஅலமபபு�ளின் பிரமு�ர்�ள ்சமு� 
ஆர்்வைர்�ள உளளிட்ட பேை ்தரபபினர் 
�ைநதுக�ொணடு ஆ்ைொ்சலன�லள 
க்தரிவித்்தனர். 

பே்டங�ள �ொலரதீவு  நிருபேர் ்ச�ொ

க�ொழும்புத் ்த�்வல�ள கூறுகின்்றன. 
பேொது�ொபபு �ொரணங�லள முன்னிடடு 
்வழிபேொடு�லள ்தவிர்பபேது குறித்தும் 
அல்வ சிநதிபபே்தொ� அந்தத் ்த�்வல�ள 
கூறுகின்்றன.

குருநொ�ல குளி�ொபபிடடியில உளள 
பேளளி்வொ்சல மீது பு்த ன்கிழலம 
இரவு சிை நபேர்�ள �ற�லளவீசித் 
்தொககியுளள்தொ�வும் ஆனொலும் எ்வருககும் 
�ொ�ங�ள ஏறபே்டவிலலைக�னவும் 
குளி�ொபபிடடி கபேொலிஸொர் கூறியுளளனர். 
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இ ந ்த த்  ்த ல ை ப ் பே  க � ொ ஞ ்ச ம் 
உணர்வுபூர்்வமொனது என்பேல்த மனதில 
ல்வத்்்த இ்தலன இடடிருககி்்றன். 
ஒரு மொ்தத்துககு முன்ன்தொ� இபபேடி 
ஒரு ்தலைபலபே நொன் எனது �டடுலர 
ஒன்றுககு ல்வத்திருப்பேனொ என்று 
என்னொல கூ்றமுடி�ொது. ஆனொல, இது பேை 
வி்ட�ங�ள பேறறி ் பே்ச்்வணடி� ்தருணம்.

�ொத்்தொன்குடி என்்ற கபே�்ர �்டந்த சிை 
நொட�ளொ� இஙகு ்சர்ச்ல்சககு உரி� ஒரு 
க்சொலைொ� மொறியிருககி்றது என்பேது 
உணலம. உயிர்த்்த ஞொயிறு ்தொககு்தலின் 
முககி� சூத்திர்தொரி ஒரு்வர் அஙகு 
பி்றந்தொர் என்பேதும், ்தொககு்தைொளி�ள 
சிைரொ்வது அந்த ஊலரச் ்்சர்ந்த்வர்�ள 
என்பேதும் இ்தறகுக �ொரணம்.

மட்டக�ளபபு ந�ரில இருநது சிை 
லமல�ள தூரத்தில �்டற�லர ஓரமொ� 
அலமநதிருககின்்ற இந்தச் “சிறறூர்” ந�ரம் 
என்்்றொ கிரொமம் என்்்றொ இைகுவில 
பிரித்்தறி� முடி�ொ்த ஒன்று. ஆனொல, 
்சனகநருக�டி மிக� ஒரு ஊர்.

மட்டக�ளபபுத் ்தமிழர்�ள என்ன்தொன் 
முஸ்லிம்�ள மீது விமர்்சனத்ல்த 
முன்ல்வத்்தொலும் ஒரு உணவு விடுதியில 
ஜொலி�ொ�ச் ்சொபபி்ட ்்வணடுமொனொல 
அதி�மொ�ச் க்சலலும் இ்டம் இது்தொன். 
மு ஸ் லி ம் � ளி ன்  ்வ ணி � ங � ல ள 
பு ்ற க � ணி க �  ் ்வ ணடு ம்  என்்ற 

பி ர்ச ொ ர ங � ள  மு ன்ல ்வ க � ப பே ட ்ட 
�ொை�ட்டங�ளில கூ்ட மடடுந�ர் ்தமிழர்�ள 
�ொத்்தொன்குடி க்சல்வதும், அஙகு உணபேதும் 
என்றும் குல்றந்தது கில்ட�ொது.

இன்று ்நற்றலை, “்டல ்�ொபபி” 
என்று அலழக�பபேட்ட ்சர்ச்ல்சககுரி� 
்�ொபபிக�ல்ட�ளுககு �ொத்்தொன்குடி 
பிரபேைமொ� இருந்த பேை ்த்சொப்தங�ளுககு 
முன்பிருந்்த இந்த நிலைலம்தொன்.

பேொய பின்னு்தலும் பேன் உறபேத்திப 
கபேொருட�ளும் ்சொரன்�ள என்னும் 
லுஙகி�ளும் பிரபேைமொ� விறபேலன 
க ்ச ய � ப பே ட ்ட  � ொத் ்த ொன்கு டி யி ன் 
பேரிமொணம் இன்று மொறிப்பேொய 
இருககி்றது. கிழககில ்வணி�த்தில 
சி்றநது விளஙகும் ஆட�ள நில்றந்த 
ஊர். �ொத்்தொன்குடியில மொத்திரமலைொமல 
மட்டக�ளபபு ந�ரிலும் �ணி்சமொன 
�ல்ட�ள �ொத்்தொன்குடிக�ொரர்�ளுக்� 
க்சொந்தமொனல்வ.

கிழககு மொ�ொணத்தில ்வொ�னம் 
ஓடடுபே்வர்�லளக ்�ட்டொல ஒன்ல்ற 
உறுதி�ொ�க கூறு்வொர்�ள. அ்தொ்வது எந்த 

அ�ொை 
்நரத்தில ்பேொனொலும் 

�ொத்்தொன்குடியில உணவுக�ல்ட 
தி்றநதிருககும் என்பேது்தொன் அது.  அஙகு 
கில்டக�ொ்த எந்தப கபேொருளும் கில்ட�ொது. 
இந்த ்வ்சதி�ள கிழககு மொ�ொணத்தில 
எந்த ஊரிலும் கில்ட�ொது.

� ொத் ்த ொன்கு டி க � ொ ர ர்� ள  மி கு ந ்த 
தி ்ற ல ம ்ச ொ லி � ள ;  � டி ன ம ொ ன 
உலழபபேொளி�ள.

ஆனொல, முன்பேகுதியில கூறி�து 
்பேொை இப்பேொது எலைொ �ரங�ளும் 

�ொத்்தொன்குடில�ச் சுடடுகின்்றன.

்தொககு்தைொளி�ளின் ்தலை்வர் என்று 
கூ்றபபேடுபே்வர் (்தலை்வர் �ொர் என்பேது 
சிை ்்வலள�ளின் பின்னர் மொ்றைொம்) 
�ொத்்தொன்குடிக�ொரர், 
ம ட ்ட க � ள ப பு 
சி்�ொன் ்்த்வொை� 
்த ொ க கு ்த ை ொ ளி 
�ொத்்தொன்குடிக�ொரர் 
என்்ற �ொரணத்்தொல 
எல்ைொர் �ரங�ளும் 
�ொத் ்தொன்குடில� 
சுடடுகின்்றன. ்தமிழர், 
சிங�ள்வர் என்்றலை 
சி ை  ஏ ல ன � 
ஊர்�லளச் ்்சர்ந்த 
மு ஸ் லி ம் � ளு ம் 
சுடடுவிரலை நீடடி 
�ொத்்தொன்குடில� குற்றஞ்சொடடுகி்றொர்�ள. 
“ எ ல ை ொ த் து க கு ம்  இ ந ்த க 
�ொத்்தொன்குடிக�ொரந்தொன் �ொரணம் 
அணணன்” என்று என்னி்டம் ஒரு 
முஸ்லிம் க்சயதி�ொள்ர க்சொன்னொர். 
இக்தலைொம், விடு்தலைப்பேொரொட்டம் 

ஆரம்பித்து, 
கு ண டு � ள  க ்வ டி க � த் 

க்தொ்டஙகி� ்பேொது, “இதுகக�லைொம் 
�ொழ்பபேொணத்்தொந்தொன் �ொரணம் என்று 
ஏலன� இ்டங�லளச் ்்சர்ந்த சிைர் 
க்சொன்ன்தறகு நி�ரொனது. அது ்த்வறு. 
இஙகு எல்ைொருககும் கபேொறுபபு உணடு.

� ொ த் ்த ொ ன் கு டி யி ல  ந ்ட ந ்த ல ்வ 
குறித்து எனககும் விமர்்சனம் உணடு. 
ஆனொல, அ்தற�ொ� �ொத்்தொன்குடில� 
்தனிலமபபேடுத்்த முடி�ொது.

�ொத்்தொன்குடியில 2017 இ்ை்� இந்தத் 
தீவிர்வொ்தக குழுவு்டன் ்மொ்தல�ள 
ந்டநதுளளன. அப்பேொக்தலைொம் அஙகு 
�த்தி�ளும் ்வொள�ளு்ம அதி�பேட்சம் 
பே�ன்பேடுத்்தபபேடடுளளன. ஆனொல, 
இரு ்வரு்டங�ளில குணடு�ளும் 
்த ற க � ொல ை த் ்த ொக கு ்த ை ொளி � ளு ம் 
்த�ொரொகியிருபபேல்தப பேொர்த்து அந்த ஊ்ர 
அதிர்நது்பேொய இருககி்றது.

இரு ்வரு்டங�ளுககு முன்ன்ர உங�ள 
ஊரில தீவிர்வொதி�ள இருபபேது க்தரிநதும் 
ஏன் அது குறித்துப ்பே்சவிலலை என்று  
்�ட்ட்தறகு �ொத்்தொன்குடி மக�ள கூறி� 
பேதில நி�ொ�மொன்தொ�்்வ பேட்டது. 
‘அ்வர்�ள குறித்து அலனத்துத் ்தரபபுககும் 
முல்றயிடடுள்ளொம், ஆனொல, ந்ட்வடிகல� 
எ டு க � ப பே ்ட வி ல ல ை’  எ ன் கி ்ற து 
�ொத்்தொன்குடி சிவில ்சமூ�ங�ளின் 
்சம்்மளனம். அ்தலனவி்ட ஒரு சிவில 
்சமூ�த்்தொல எ்தலனச் க்சய�முடியும்.

�ொழ்பபேொணத்தில இருநது முஸ்லிம்�ள 
க்வளி்�ற்றபபேட்டது பேறறி (அது ந்டந்தது 
1990இல) 2002இல விடு்தலைபபுலி�ள 
அலமபபின் அரசி�ல ஆ்ைொ்ச�ர் 
ஒ ரு  க ்ச ய தி � ொள ர்  ்ச ந தி ப பி ல 
அ்தலன ‘ஒரு ்வரைொறறுத்்த்வறு’ என்று 
கூறும்்வலர 12 ்வரு்டங�ளொ� சிை 
மொறறுக�ருத்்தொளர்�லளத் ்தவிர, ்தமிழ் 
்சமூ�த்தில இருநது எ்வரும் ்பே்சவிலலை. 

எம்மி்டம் ்தமிழ் சிவில ்சமூ�ம், �ொழ் 
சிவில ்சமூ�ம் என்க்றலைொம் எவ்வள்்வொ 
அலமபபுக�ள இருநதும் அ்தலனப பேறறிப 
்பே்ச ்தமிழ் ்சமூ�த்துககு 12 ்வரு்டங�ள 
பிடித்்தன. �ொத்்தொன்குடி பேளளி்வொ்சல�ள 
மீ்தொன ்தொககு்தல�லள அடுத்து 
்தமிழ் கிரொமங�ள ்தொக�பபேட்ட்தொல, 

அ்தலனபபேறறியும் ்தமிழர் ்தரபபில 
் பே ்ச ப பே ்ட வி ல ல ை .  ஆ ன ொ ல , 
்்த்வொை�ங�ள ்தொக�பபேட்டலம குறித்து 
ஒரு ்வொரத்தில �ொத்்தொன்குடி சிவில 
அலமபபுக�ளின் ்சம்்மளனம் மன்னிபபுக 
்�ொரியுளளது. அந்த ்வல�யில 
�ொத்்தொன்குடிச் ்சமூ�ம் ் மம்பேடடு நிறகி்றது. 
அ்தலன நொம் மதித்்தொ� ் ்வணடும். அந்தச் 
்சமூ�த்தின் மீது குற்றம் சுமத்தும் எ்வரும் 
இ்தலன மனதில க�ொண்டொ� ்்வணடும். 
�ொத்்தொன்குடி மக�ள அலைது அ்தன் 
்தலை்வர்�ள அலன்வரும் க்சய்த எலைொம் 
்சரி என்று நொன் கூ்றமொட்்டன். ஆனொல, 
அ்வர்�லள இந்தச் ்சந்தர்பபேத்தில நொம் 
்தனிலமபபேடுத்்த முடி�ொது.

�ொத்்தொன்குடி �்டந்த சிை நொட�ளொ� 
� டு ல ம � ொ ன  ் ்ச ொ ்த ல ன க கு 
உடபேடுத்்தபபேட்டது. பேைரி்டம் இதுபேறறிக 
�ல்தத்்த ்பேொது அஙகு ்வொழும் மக�ள 
நிலைகுலைந து ்பேொயிருபபேல்த 
உ ண ர க கூ டி � ்த ொ �  இ ரு க கி ்ற து . 
இந்த அனுபே்வம் ்தமிழ் ்சமூ�த்துககு 
ஏற�ன்்வ இருககி்றது. இஙகு நொம் 
்தனிலமபபேடுத்்தபபேட்ட �ொைம் ஒன்று 
உணடு. அந்த நிலைலம ஏலன� 
்சமூ�ங�ளுககு ்வர நொம் அனுமதிக� 
மு டி � ொ து .  க பே ரி �  � ல ்ட � ல ள 
ல்வத்திருபபே்வர் மு்தல ஆட்்டொ 
ரி்்ொ ஓடடுநர் ்வலர மன ்வலியில 
இருபபேல்தயும்  �ொணககூடி�்தொ� 
இருககி்றது. இந்த மன்னிபபு ்�ொரலுககும், 
மன்வலிப பிரதிபேலிபபுககும் “பே�ம்” உடபே்ட 
்்வறு �ொரணங�லள நொம் �றபிக� 
முடியும், சிை ்சந்தர்பபேங�ளில அது 
உணலம�ொ�வும் இருக�ைொம், ஆனொல, 
நொம் அ்வர்�லள ்தனிலமபபேடுத்்த 
அனுமதிக� முடி�ொது. அந்த ஊரில 
பேொது�ொபபுச் ்்சொ்தலன�ள முற்றொ� 
முடிநதுவிட்ட்தொ என்பேதும் நமககுத் 
க்தரி�ொது, ்சலைல்ட ்பேொ்ட ்்வணடி� 
்்தல்வ இன்னமும் இருககி்ற்தொ என்றும் 
க்தரி�ொது. ஆனொல, ந்ட்வடிகல��ள 
எலைொம் கபேொருத்்தமொன அளவுககு 
மொத்திரம் இருபபேது உறுதி க்சய�பபே்ட 
்்வணடும். இலைொவிட்டொல, ்மலும் 
இலளஞர்�ள பே�ங�ர்வொ்தத்தின் பேக�ம் 
ஈர்க�பபேடு்வதும் ்தவிர்க� முடி�ொமல 
்பேொயவி்டக கூடும். பேை ம்தத்்தலை்வர்�ள 
்சமூ� நலலிணக�த்துக�ொ� சிை 
நி � ழ் வு � ல ள  இ ங கு  ல ்வ பே ்வ 
ரீதி�ொ�ச் ்ச்டஙகு்பேொைச் க்சய்வல்தக 
�ொணமுடிகி்றது. ஆனொல, இந்த ல்வபே்வ 
ரீதி�ொன நி�ழ்வு�ள எலைொம் கபேரும் 
பேைலனத்்தரொது. சிை நொட�ளில இல்வ 
முடிவுககு ்வநதுவிடும். ்சமூ�ங�ளின் 
ஊ்டொட்டம் என்பேது ஒரு்வலர அடுத்்த்வர் 
வீடடு ்வொ்சலுககுக க�ொணடு க்சலை 
்்வணடும். அடிமட்டத்தில இருநது 
அ து  ்வ ர ் ்வ ணடு ம்.  அ ்த ற � ொன 
ந்ட்வடிகல��லள கபேரி� அளவில இந்த 
ம்தத்்தலை்வர்�ள க்சய்த்தொ� என்னொல 
முழுலம�ொ� நம்பே முடி�ொது.

குணடு க்வடிபலபே மக�ள ம்றக� 
அ்வர்�ளும் அபபேடி்� விடடுவிடு்வொர்�ள. 
உணலம�ொன நலலிணக�ம் என்பேது 
க்வறும் ் ஜ ொ்டல னப கபேொரு ள 
்பேொை ஆகிவிடும். ஆ�, �ொத்்தொன்குடி 
மொத்திரமலை எந்தக்வொரு ்சமூ�மும் 
்த னி ல ம ப பே டு த் ்த ப பே ்ட  மு டி � ொ து . 
்தனிலமபபேடுத்்தபபேடுபே்வர்�்ள அதி� 
்வலில� அனுபேவிபபேர். அது குணடு 
க்வடிபபின் ்வலில�வி்ட ்மொ்சமொனது. 
நொடல்ட அது தீவிர்வொ்தத்துககுள 
்தளளிவிடும்.

சீவகன் பூபாலரட்ணம்
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்்த்வொை�க குணடு க்வடிபபுக�லளத் 
க்தொ்டர்நது ஒவக்வொரு அரசி�ல �டசி�ளும் 
அ ்வ ற றி னு ல ்ட �  ்த ல ை ்வ ர்� ளு ம் 
இககுணடு க்வடிபபு�ளிலிருந தும் 
அந்த மக�ளின் இரத்்தத்திலிருநதும் 
்தங�ளுல்ட� அரசி�ல இைொபேங�லள 
எவ்வொறு அறு்வல்ட க்சயது மூடல்ட 
�டடிகக�ொளளைொம் என்பேதில �ொடடும் 
ஆர்்வம் இனி்மல இவ்வொ்றொன ஒரு 
குணடு க்வடிபபு ந்டக�க கூ்டொது என்பேதில 
�ொடடு்வ்தொ�த் க்தரி�விலலை.

நொம் இக குணடு க்வடிபபே�ளில இரணடு 
வி்தமொன அரசி�ல�லள அ்வ்தொனிக�ைொம்.

1.   மட்டக�ளபபில ்தமிழ் அரசுக �டசியின் 
அரசி�ல

2. ்்தசி� அரசி�லில �டசி�ளினதும் 
அ்வறறின் ்தலை்வர்�ளினதும் அரசி�ல

1. மட்டககளப்பில் தமிழ் அரசுக கடசியின் 
அரசியல்

்தமிழ் அரசுக �டசி அலைது அது 
்தலைலம ்வகிககின்்ற ்தமிழ்த் ்்தசி�க 
கூட்டலமபபு கிழககு மொ�ொணத்திலன 
்வ்டமொ�ொண அரசி�ல இருபபுக�ொன 
�ருவி�ொ�்்வ பே�ன்பேடுத்தி ்வரு்வல்த 
பேை அரசி�ல ்நொககுநர்�ளும் 
வி ம ர் ்ச � ர் � ளு ம்  மு ன் ல ்வ த் து க 
க�ொண்்ட ்வருகி்றொர்�ள. இஙகு ்தமிழ் 
மக�ள யுத்்தத்தினொல மடடுமலை 
முஸ்லிம் அரசி�ல ்தலை்வர்�ளின் 
பேொரபேட்சமொன ந்டத்ல்த�ளினொல �ொணி 
ஆககிரமிபபுககும் ்வளச்சுரண்டல�ளுககும் 
ம்தமொற்றத்துககும், ்தமிழ் பிர்்த்ச 
அ பி வி ரு த் தி  பு ்ற க � ணி ப பு க கு ம் 
்்வலை்வொயபபில பேொரொபேட்சத்துககும் 
உளளொகிக க�ொணடிருந ்த ்வர்� ள. 
அ ்வ ர் � ள  ் ம ல  ்த ற ் பே ொ து 
மி்ைச்்சத்்தனமொன குணடுத்்தொககு்தலும் 
்மறக�ொளளபபேடடுளளது.

்தமிழ் அரசுக �டசி கிழககுத் ்தமிழர்�ளின் 
நி � ொ � ம ொ ன  ் � ொ ரி க ல � � ள , 
்பேொரொட்டங�ள, அபிவிருத்தி என்பே்வறறில 
ஆ த்மொர்த் ்தமொ� பேஙக�டுக �ொ்த து 
ம ட டு ம ல ை  மு ஸ் லி ம் � ொ ங கி ரசி ன் 
மனல்த ்நொ�டிக�ொது ்தமிழர்�ளின் 
்வொக�ொல க்வன்று ஆ்டசில� முஸ்லிம் 
�ொஙகிரசுககுக க�ொடுத்து அழகு 
பேொர்த்்த்வர்�ள, குணடு க்வடிபபிலனத் 
க்தொ்டர்நது ்தமிழ் மக�ளின் து�ர்�ளில 
பேஙகு க�ொள்வ்தற�ொ� திரு.சுமநதிரன் 
அ்வர்�ளும் திரு. மொல்வ ்்சனொதிரொ்சொ 
அ்வர்�ளும் ஓ்்டொடி ்வநதிருந்தொர்�ள.

�லி�ொண வீடடுககு அலழத்்தொல 
க்சலை ்்வணடும் மரண வீடடுககு 
அலழக�ொமல க்சலை ்்வணடும் 
என்்ற ்சம்பிர்தொ�ம் �ருதி ்வந்தலமககு 
அ்வர்�ளின் மனி்தொபிமொனம் �ருதி 
நன்றி க்சொலைக �்டலமபபேடடுள்ளொம். 
ஆனொலும் ்வந்தமொ, து�ரில பேஙகு 
க�ொண்்டொமொ எனப ்பேொயிருந்தொல 
பிரச்சிலனயிலலை.  ்வந்த்வர்�ள 
இரு்வரும் முககி� ்சநதிபபு�லள ந்டொத்தி 
்தங�ளுல்ட� அரசி�ல இைொபேங�லள 
ஈட்ட முறபேட்டது்தொன் �்வலை�ொன 
வி்ட�மொகும். 

சுமநதிரன் அ்வர்�ள கிழககு மக�ளின் 

உரிலம�ள பிரச்சிலன�ள, அபிவிருத்தி 
என்பேல்வ க்தொ்டர்பேொ� ்தனது அறில்வயும் 
க்சல்வொகல�யும் பே�ன்பேடுத்தி�்வருமலை,  
இந்த மக�ளின் நைனில அக�ல்ற 
க�ொண்ட்வரும் அலை. இ்வர் கிழககு 
மொ�ொண ஆளுநலர அ்வருல்ட� ஆளுநர் 
இலைத்தில ்சநதித்திருந்தொர். க�ௌர்வ 
ஆளுநர் அ்வர்�ள கிழககுத் ்தமிழ் மக�ளின் 
நைன்�ளுககும் உரிலம�ளுககும் எதிரொ� 
�்டந்த �ொைங�ளில க்ச�றபேட்ட்தனொல 
அ்வலர கிழககு மொ�ொண ஆளுநர் பே்தவிககு 
நி�மித்்தலமககு எதிர்பபுத் க்தரிவித்து 
கிழககு மக�ள இரு ஹர்த்்தொல�லள 
ந்டொத்தியிருந்தொர்�ள. கிழககுத் ்தமிழ் 
மக�ளின் நைனில அக�ல்றயிலைொ்த 
இ்வர்�ளிரு்வரும் ்சநதித்்த பின்னர் 
ஆளுகக�ொரு க்சயதில� மக�ளுககுச் 
க்சொன்னொர்�ள அ்தொ்வது 24.04. 2019 
அன்ல்ற� தினத்ல்த ்வ்டககுக கிழககு 
மக�ள துக�தினமொ� அனுஸ்டிககும்பேடி 
சுமநதிரன் கூ்ற அ்்த நொலள ஹர்த்்தொல 
ந்டொத்தும்பேடி ஆளுநர் மக�ளுககு அலழபபு 
விடுத்்தொர்.

மரண வீடு ஒன்றுககுச் க்சன்று அந்த 
வீடடிலுளள்வர்�லள துக�த்து்டன் 
இருங�ள எனக கூறு்வது எவ்வளவு 
மு ட ்ட ொ ள த் ்த ன ம ொ ன ் ்த ொ  அ ் ்த 
்பேொன்்றது்தொன் குணடு க்வடிபபினொல 
்தமது உ்றவு�லள இழநது துக�த்தில 
துயத்திருந்த கிழககு மக�ளி்டம் துக�தினம் 
அனுஸ்டிககும்பேடி சுமநதிரன் ்�ொரி�து. 
இது அ்வர் கிழககு மக�ளின் உணர்வு�ளில 
இருநது எவ்வளவு தூரம் விைகியிருககி்றொர் 
என்பேல்த்� �ொடடி�து. மக�ளின் 
உணர்வு�லள விளஙகிக க�ொளளொது 
சு�்பேொ� அரசி�ல ந்டொத்தும் எமது 
அரசி�ல்வொதி�ளி்டம் இருநது இவ்வொ்றொன 
க்சயதி�லளத்்தொன் நொம் கபே்றமுடியும் 
என்பே்தறகு இது ஓர் எடுத்துக�ொட்டொகும்.

அ டுத் ்த  ் ்வ டி க ல � ,  ஹ ர்த் ்த ொல 
ந்டொத் தும்பேடி�ொன அலழபபேொகும். 
ஹர்த்்தொல என்பேது அதி�ொரத்துககு 
எதிரொ� மக�ள ்மறக�ொளளும் ஒரு 
்பேொரொட்ட ந்ட்வடிகல��ொகும் அலைது 
ஒரு ்பேொரொட்ட ்வடி்வமொகும். கிழககின் 
அதி�ொரம் ஆளுநரி்டமும் மத்தி� 
அரசி்டமு்ம இருககின்்றது. ஆளுநர் 
மத்தி� அரசின் பிரதிநிதி�ொ்வொர். இஙகு 

ஆளுநர் ஹர்த்்தொல ந்டொத்தும்பேடி அலழபபு 
விடுககி்றொர் என்்றொல அது இந்தக 
குணடு க்வடிபலபே ்தடுக�த் ்த்வறி� 
மத்தி� அரசுககும் ஜனொதிபேதிககும் 
எதிரொ�்்வ அலழபபு விடுககின்்றொர் 
என்று அர்த்்தமொகும். இவ்வொறு ்தனது 
அர்சொங�த்துககு எதிரொ�்்வ ஹர்த்்தொலுககு 
அலழபபு விடுத்்த ஒரு ஆளுநனரொ� 
கிழககு மொ�ொண ஆளுந்ர இருக� 
முடியும். ஆனொல அ்வருல்ட� இந்த வீரதீரச் 
க்ச�லை ்தமிழ் மக�ள கிஞசித்துத்்தொனும் 
கபேொருடபேடுத்்தவிலலை.

அடுத்து, ்தமிழ் அரசுக �டசியின் 
்தலை்வர் மொல்வ ்்சனொதிரொ்சொ அ்வர்�ள 
23.04.2019 அன்று மட்டக�ளபபு மொ்வட்ட 
க்ச�ை�த்தில ்தமது அணியினரு்டன் 
ஒரு கூட்டத்திலன ந்டொத்தியிருந்தொர். 
அதில அ்வர் 'மட்டக�ளபபு ்பேொ்தனொ 
ல்வத்தி�்சொலையில முழு ்வ்சதி�ள 
க�ொண்ட பி்ர்த அல்ற நிர்மொணித்துக 
க�ொடுக�பபேடு்வ்்தொடு ்சட்ட ல்வத்தி� 
அ தி � ொ ரி  பே ற ்ற ொ க கு ல ்ற ல � யு ம் 
நிவிர்த்தி க்சயது க�ொடுக�பபேடும்' என 
க்தரிவித்துளளொர். இச் க்ச�றதிட்டத்திலன 
சு�ொ்தொர அலமச்்சர் க்டொக்டர் ரொஜி்த 
் ்ச ன ொ க ர ட ண  அ ்வ ர் � ளு ்ட னு ம் 
கூட்டலமபபின் ்தலை்வர் ்சம்பேந்தன் 
அ்வர்�ளு்டனும் ்பேசி பேொரொளுமன்்றத்தில 
இ்தற�ொன முன்னொ�த்்த ந்ட்வடிகல��லள 
்மறக�ொள்வ்தொ�வும் உறுதி�ளித்துளளொர்.

மொல்வ ்்சனொதிரொ்சொ அ்வர்�ளுககும் 
அ ்வ ரு ல ்ட �  அ ணி யி ன ரு க கு ம் 
மட்டக�ளபபில மி� முககி�மொன 
பிரச்சிலன�ொ� பி்ர்த அல்ற்தொன் 
க்தரிகி்றது. ஏகனன்்றொல �்டந ்த 
�ொைங�ளில ்தங�ளுல்ட� உணர்ச்சிப 
்பேச்சுக�ளொல ்தமிழ் இலளஞர்�லள 
உசுப்பேறறி பேை ஆயிரக�ணக�ொன 
்த மி ழ்  ம க � ளி ன்  ம ர ண த் து க கு 
�ொரணமொ� இருந்த்வர்�ள, இனி்வரும் 
� ொ ை ங � ளி லு ம்  ்த ங � ளு ல ்ட � 
்த ்வ ்ற ொ ன  ்வ ழி ந ்ட த் ்த ல � ள ொ லு ம் 
்தலைலமத்து்வங�ளொலும் இ்றககின்்ற 
்தமிழ் மக�ளுககு  பி்ர்த அல்ற ஒன்று  
்்தல்வ எனக �ருதுகி்றொர்�ள ்பேொலும் 
அ்தனொல்தொன் மட்டக�ளபபில இவ்வொறு 
எந்த ஒரு அபிவிருத்தித்திட்டத்திறகும் 
இவ்வளவு அக�ல்ற எடுத்து அலமச்்சரு்டன் 
� ல ்த க கி ன் ் ்ற ன்,  ்ச ம் பே ந ்த ரு ்டன் 
�ல்தககின்்்றன் பேொரொளுமன்்றத்தில 
மு ன் ன ொ � த் ்த  ் ்வ ல ை � ல ள ச் 
க்சயகின்்்றன் எனச் க்சொலைொ்த்வர் 
இ்தறகு மடடும் இவ்வளவு அ்வ்சரபபேடடு 
க்சயகின்்றொர் என்்றொல மட்டக�ளபபு 
மக�ளின் சுபீட்சமொன ்வொழ்ல்வ வி்ட 
அ்வர்�ளின் இ்றபலபேக க�ொண்டொடுகி்றொர் 

என்று்தொன் அர்த்்தமொகும்.

இ ை ங ல � யி ல  � ல வி யி லு ம் 
கபேொருளொ்தொரத்திலும் ்சமூ�நைன்புரியிலும் 
மி � வு ம்  பி ன்்த ங கி �  நி ல ை யி ல 
உளள மட்டக�ளபலபே அ்வறல்ற 
்மம்பேடுத்து்வ்தறகுரி� அடிபபேல்டக 
� ட டு ம ொ ன ங � ல ள  அ ல ம க � ொ து 
அ ்வ ற றி ன ொ ல  ம ர ணி க � ப 
்பேொகும் மக�ளுககு பி்ர்த அல்ற 
அ ல ம த் து க க � ொ டு த் து  அ ர சி � ல 
க ்ச ய கி ்ற ொ ர் � ள.  இ ்வ ர் � ளு ல ்ட � 
அரசி�ல இைொபேங�ளுக�ொ� கிழககு 
மக�ள க�ொத்துக க�ொத்்தொ� மரணிக� 
்்வணடும். அப்பேொது்தொன் அ்வர்�ளொல 
�டடிக க�ொடுக�பபேடும் பி்ர்த அல்ற�ள 
பே�னுளள்தொ� அலமயும். இது்தொன் 
்தமிழ் அரசுக �டசியினரின் அரசி�ைொ� 
இருககின்்றது.    

2.        ்்தசி� அரசி�லில  �டசி�ளினதும் 
அ்வறறின் ்தலை்வர்�ளினதும் அரசி�ல

அணலமயில �ொஸ்மீரில இரொணு்வத்தினர் 
குணடுத் ்தொககு்தலில க�ொலைபபேட்ட 
்பேொது அ்தலன எவ்வல�யிலும் 
அரசி�ைொக�ொது இநதி�ொவிலுளள 
அத்்தலன அரசி�ல �டசி�ளும் ஓரணியில 
திரணடு ்மொடி அரசுககு ்தங�ளுல்ட� 
முழு ஒத்துலழபலபேயும் ்வழஙகின. இது 
்பேொன்்்ற அகமரிக� இரடல்டக ்�ொபுர 
்தொககு்தலிலும் அகமரிக�ொவின் அலனத்து 
அரசி�ல �டசி�ளும் பே�ங�ர்வொ்தத்துககு 
எதிரொன யுத்்தத்தில ஓரணியில நின்்றன. 
இவ்வொறு உைகில பேை உ்தொரணங�லளக 
குறிபபி்ட முடியும். இது இந்த நொடு�ளும் 
அ்வறறினுல்ட� அரசி�ல �டசி�ளும்  
்தங�ளுககில்டயிைொன க�ொளல��லள 
வி்ட ்தங�ள நொடடின் ் ்த சி�ப 
பேொது�ொபபுககும் அந்த மக�ளுல்ட� 
உயிருககும் ்வொழ்வுககும் முன்னுரிலம 
க�ொடுத்துச் க்ச�றபேடு்வல்த்� எடுத்துக 
�ொடடுகின்்றது. 

ஆனொல எமது நொடடில மடடும் நிைலம 
அவ்வொறு இலலை. ் ்தசி� பேொது�ொபலபேயும் 
மக�ளின் உயிலரயும் ்வொழ்ல்வயும் 
அச்்சநிலைககும் குழபபேநிலைககும் 
க�ொணடு்வநது அ்தன் மூைம் ்தமது 
அரசி�ல இைொபேங�லள அல்ட்வதில 
�டசி�ளும் ்தனிநபேர்�ளும் ்பேொடடி 
்பேொடடுக க�ொணடு உலழககின்்றனர்.

எமது நொடடின் முககி� அதி�ொர 
லம�ங�ளொ� இருககின்்ற ஜனொதிபேதி, 
பிர்தமர், எதிர்க�டசித்லை்வர் ஆகி்�ொர் 
்தங�ள ்தங�ள நி�ழ்ச்சி நிரலுக்�றபே 
க்ச�றபேடுகி்றொர்�்ள ஒழி� நொடடின் 
நன்லமக�ொ� மூ்வரும் எலைொ்வறல்றயும் 
ம்றநது ஓரணியில க்ச�றபேடு்வ்தொ� 
இலலை. எதிர்க�டசித் ்தலை்வரும் 
முன்னொள ஜனொதிபேதியுமொன மகிந்த 
ர ொ ஜ பே க ்ச  அ ்வ ர் � ள  மு ன் ன ொ ள 
பேல்ட�தி�ொரி�ள, புைனொய்வொளர்�ள, 
பேொது�ொபபுச் க்ச�ைொளர் ் பேொன்்ற்வர்�லளக 
க�ொண்ட ஒரு குழுல்வ இஸ்ைொமி�ப 
பே�ங�ர்வொ்தத்திலன ஒழிபபே்தற�ொ� 
்தனிபபேட்ட முல்றயில உரு்வொககியுளளொர். 
முன்னொள பேொது�ொபபுச் க்ச�ைொளர் 
் � ொ்த பே ொ �  ர ொ ஜ பே க ்ச  அ ்வ ர்� ள 
ஜனொதிபேதித் ்்தர்்தலில ்பேொடடியிடடு 
க்வன்று இஸ்ைொமி� பே�ங�ர்வொ்தத்ல்த 
ஒழிப்பேன் என்கி்றொர். அது்வலரககும் 
அ ்வ ர்  ்த ன து  அ றி ல ்வ யு ம் 
அ னு பே ்வ த் தி ல ன யு ம்  தி ்ற ல ன யு ம் 
இஸ்ைொமி� பே�ங�ர்வொ்தத்திலன ஒழிக�ப 
பே�ன்பேடுத்்தொது மக�ளது இ்றபபில 
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புர்�ொல்வப கபேண�ள விரும்பி 
அணிகி்றொர்�ள என்பேதிகைலைொம் 
எ ன க கு த்  து ளி யு ம்  உ ்ட ன் பே ொ டு 
இருந்ததிலலை. இப்பேொதும் இலலை. 
கபேண உ்டல மீ்தொன ஆண ஆதிக�த்தின் 
க்வளிபபேொடு மடடு்ம இந்தப “புர்�ொ”. இந்த 
உல்ட எபபேடி அடிபபேல்ட்வொ்தத்தின் கூ்றொ� 
இருநது ்வநதிருககி்றது என்பே்தறகு புர்�ொ 
/ நி�ொப ்தல்ட ஒரு நலை எடுத்துக�ொடடு.

2016 க்சப்டம்பேர் 23ஆந தி�தி அகிை 
இைஙல� ஜம்மி�த்துல உைமொ க்வளியிட்ட 
ஒரு பேத்்வொவில ”நி�ொப முஸ்லிம் 
கபேண�ள மீது விதிக�பபேட்டது” என்்றது. 

(பேத்்வொ இை. 008/F/ACJU/ 2009). அகிை 
இைஙல� ஜம்மி�துல உைமொவின் இந்த 
பேத்்வொ, நி�ொப அணி�ொ்த கபேண�லள 
விபேச்்சொரி�ள என்று க்சொலைல்வத்்தது. 
அ்்த ஜம்மி�துல உைமொ்தொன் 2019 ஏபரல 
29 அன்று, பேொது�ொபபுக �ொரணங�ளுக�ொ� 
புர்�ொ / நி�ொலபேத் ்தல்ட க்சயயும் 
அரசின் தீர்மொனத்திறகு ஒத்துலழபபு 
்வழஙகுகின்்றது.

2016 இல நி�ொப / புர்�ொ கபேண�ள மீது 
�்டலம என விதிபபே்தறகு ஜம்மி�துல 
உ ை ம ொ வு க கு த்  தூ ண டு ்த ை ொ � 
இருந்தல்வ அலகுர்ஆன் ்வ்சனங�ளொ? 
சுன்னொ்வொ? அலைது இரணடு்ம்வொ? 
இஸ்ைொத்தின் எந்த அடிபபேல்டயில 
இந்த ்வழிகமொழி்தலை ஜம்மி�துல 
உைமொ நில்ற்்வறறி�து? இப்பேொது 
திலரல� விைக � ச் க்சொலலிப 
கபேண�லளக ்�டபேது இஸ்ைொமி� 
வி தி மு ல ்ற � ளு க கு  உ ட பே ட ்ட ொ 
அலைது இலலை�ொ என்பேல்தககூ்ட 
ஜம்மி�துல உைமொ க்தளிவுபேடுத்்த்்வ 
இலலை. ஜம்மி�துல உைமொ ்பேொன்்ற 
ஆண�லள லம�மொ�க க�ொண்ட 
ஒரு நிறு்வனத்திறகு கபேண�லள 
� ட டி � ொ ள  ் ்வ ண டு ் ம க � ொ ழி � 
இஸ்ைொம் என்ன க்சொலலியுளளது 
என்பேல்த மீள்வொசிபபுச் க்சய்வது, 
க்தளிவுபேடுத்து்வது என்பேதிகை்ைொம் 
எந்த அக�ல்றயுமிலலை என்பேது 
க்தளி்வொகி்றது. அபபேடியிநதிருந்தொல, 
கபேண�ளுககு நி�ொப/ புர்�ொ அ்வசி�ம் 
என்று குர்ஆன் ்வலியுறுத்தியிருந்தொல 
இன்று ஜம்மி�துல உைமொ இந்த 
தீர்மொனித்திறகு ்வநதிருக�்்வ கூ்டொது. 
கபேண�ள மீது மொர்க�ம் �்டலம�ொககி� 
ஆ ல ்ட ல �  அ ணி ்வ ்த ற � ொ ன 
உரிலமக�ொ�த் துணிநது நின்றிருக� 
்்வணடும்.

ஐஎஸ் தீவிர்வொதி�ளின் ஊடுரு்வல 
குறித்து 2016 இ்ை்� புைனொயவுத் 
துல்றககு அறிவித்்்தொம் என்று ஈஸ்்டர் 
குணடு க்வடிபபுககுப பின்னரொ�, 
்ச�ை ம்தத்்தலை்வர்�ளுககும் ந்டந்த 
கூட்டகமொன்றில ஜம்மி�த்துல உைமொ 
க்தரிவிககி்றது. இந்த எச்்சரிகல�ல� 
ஏன்  பே கி ர ங � ம ொ�  ம க � ளு க கு 

அறிவிக�விலலை? க�ொடி� 
இந்தச் ்சகதி�ளி்டமிருநது 

மக�ள அ்வ்தொனமொ� 
இ ரு ப பே ்த ற � ொ ன 

முன்கனச் ்சரிகல� 
�லள ஏன் க்சய� 
விலலை? வி்வொ� / 
வி்வொ�ரத்துச் ்சட்டத் 
தி ரு த் ்த த் தி ல ன 
எதிர்த்து மக�லளத் 
திரடடிக க�ொணடு 
க ்ச � ற பே ்ட த் 

க்தரிந்த ஜம்மி�துல 
உ ை ம ொ வி ன ொ ல 

தீ வி ர ்வ ொ தி � ளி ன் 
ஊடுரு்வலை புைனொயவுககு 
அறிவித்துவிடடுச் சும்மொ 
இருக� மடடும் முடிந்தது ஏன்?

இஸ்ைொமி� அடிபபேல்ட்வொ்தச் 
சி ந ்த ல ன � ளி ன்  ்த ொ க � ம் 

இைஙல�யில ஐஎஸ்  தீவிர்வொதி�ள 
ஊடுருவி�்தன் பிறபேொடு ்வந்த 

ஒன்்றலை. அகிை இைஙல� ஜம்மி�துல 
உைமொ ்சலபே்� கூ்ட அடிபபேல்ட்வொ்த 
சிந்தலன�ளொல �ட்டலமக�பபேட்ட 
சு�ொதிக� நிறு்வனம்்தொன். ்நொய எதிர்பபு 
்சகதி�ற்ற ்சமூ�த்ல்த உரு்வொககி� 
கபேொறுபபு ஜம்மி�துல உைமொவுககும் 
இருககி்றது. ்நொய எதிர்பபு ்சகதி�ற்ற 
உ்டலைத் ்தொககு்வது எபபேடி ல்வரஸ் 
கி ரு மி � ளு க கு  இ ை கு ்வ ொ ன ் ்த ொ 
அபபேடித்்தொன் ஐஎஸ் தீவிர்வொ்தம் இைஙல� 
முஸ்லிம்�ளில்ட்� பேர்வைொக�ம் 
அல்ட்வதும் எளி்தொ� இருநதிருககி்றது. 
்�ொமொ நிலையில இருந்த அரசு, இந்த 
பேர்வைொக�த்திறகு இன்கனொரு �ொரணம்.

முஸ்லிம்�ளில்ட்� தீவிர்வொ்த ்சகதி�ள 
உரு்வொகு்வல்த அரசு ்்வணடுகமன்்்ற 
அனுமதித்திருககி்றது. முஸ்லிம்�லளக 
க � ொ ண ் ்ட  மு ஸ் லி ம் � ல ள ப 
பேலிக�டுககும் /�லளக�டுககும் 
�னவு்தொன் அரசின் நீண்ட�ொை 
எதிர்விலன�ளற்ற ்�ொமொ நிலையின் 
பிரதிபேைன். இஸ்ைொமி� தீவிர்வொ்தத்தின் 
்வளர்ச்சில� துரி்தபபேடுத்தும் வி்தமொன 
்வன்முல்ற�ளும், ்தொககு்தல�ளும் 
�்டந்த பேை ஆணடு�ளொ� சிங�ள 
அடிபபேல்ட்வொ்த ்சகதி�ளொல முஸ்லிம்�ள 
மீது �ட்டவிழ்க�பபேடடு ்வநதிருககின்்றன. 
இ ஸ் ை ொ மி �  அ டி ப பே ல ்ட்வ ொ்த மு ம் 
சி ங � ள  அ டி ப பே ல ்ட ்வ ொ ்த மு ம் 
அதி�ொர  லம�ங�ளொல ஊடடி 
்வளர்க�பபேடடிருககின்்றன என்பே்தற�ொன 
ஆ்தொரங�ள நில்ற�்்வ பேொர்த்துவிட்்டொம்..

இபபேடி ்வளர்க�பபேட்ட இஸ்ைொமி� 
அடிபபேல்ட்வொ்தம் பேல்்வறு கூறு�ளொ� 
க்வளிபபேட்டன. அதிகைொன்று்தொன் கபேண 
உ்டல மீ்தொன �டடுபபேொடு.

புர்�ொ/ நி�ொலபே அணி�ச் க்சொலலிக 
்�டபேதும், �லளநதுவி்டச் க்சொல்வதும் 
இரணடு்ம கபேண உ்டல மீ்தொன 

�டடுபபேொடல்ட்� �ொடடுகின்்றன. 
ஜம்மி�துல உைமொ என்கி்ற இந்த 
அலமபபுககுப கபேண�ளின் உல்டல�த் 
தீர்மொனிககின்்ற அதி�ொரத்ல்த �ொர் 
அளித்்தது என்்ற ்�ளவி ்தவிர்க� 
முடி�ொ்தது. இந்த நிறு்வனத்ல்தயும் 
இதில உளள ஆண�லளயும் அலழத்துப 
கபேண�ளின் உல்ட க்தொ்டர்பேொன 
ஒரு தீர்மொனத்ல்த இ�றறு்வ்தன் 
மூைமொ� நீண்ட�ொைத் ்தொ�த்திலன 
நில்ற்்வறறியிருககி்றது ்பேரின்வொ்த 
அரசு. இது சிங�ளப ்பேரின்வொ்த அரசின் 
நி�ழ்ச்சி நிரல�ளில நீண்ட�ொைமொ� 
இருந்த ஒன்று.  

இன்கனொரு பு்றம் சிங�ள ம்தத்திறகு 
முககி�த் து்வம் ்வழஙகியிரு ககும் 
அரசி�ல அலமபலபேக க�ொண்ட 
இைஙல� அரசு அ்தலன முழுலம�ொ� 
நல்டமுல்றபபேடுத்்த விரும்புகி்றது. 
ஒரு்வன்/ள விரும்பி� ம்தத்ல்தயும் 
�ைொ்சொரத்ல்தயும் பின்பேற்ற முடியும் என்்ற 
சு்தநதிரத்திலன அரசி�ைலமபபினூ்டொ� 
உறுதிக்சயதிருந்த்பேொதும், ்தநதிரமொ� 
முஸ்லிம்�ளின் அல்ட�ொள அழிபலபே 
அ்வர்�லளக க�ொண்்ட க்ச�லபேடுத்தி 
க்வறறி �ொணபே்தறகு ஈஸ்்டர் ்தொககு்தலை 
ஒரு துருபபேொ�ப பே�ன்பேடுத்தியிருககி்றது.

ஈ ஸ் ்ட ர்  கு ண டு த் ்த ொ க கு ்த லி ல 
்நரடி�ொ� ்சம்பேந்தபேட்ட குணடு்தொரி�ள 
�ொரு்ம புர்�ொ/ நி�ொப உல்டயில 
்்தொன்றியிருக�விலலை. ்சந்்த�மின்றி 
அ்வர்�ள அலன்வரும் ஆண�ளொ�்்வ 
இருந்தொர்�ள. அரசும் ஜம்மி�துல 
உைமொவும் கூட்டொ� இலணந து 
கபேண�லளப பேலி�ொககியுளளனர்.

புர்�ொ/ நி�ொப ்தல்ட க்தொ்டர்பேொ� 
அர்ச ்வர்த்்தமொனியில ்தரபபேடடுளள 
வி்வரணங�ளில, அல்ட�ொளத்ல்த 
ம ல்ற ககும் எல ைொ ்வல��ொன 
திலர�ளுககும் ்தல்ட என்பேது்டன், 
”�ொது�ள க்தரியும்பேடி�ொ�” என்பேல்தயும் 
்வலியுறுத்துகி்றது. புர்�ொ/ நி�ொப 
எனபபேடும் மு�த்திலர�ளுககுத் ்தல்ட 
என்று க்சொலைபபேட்ட்பேொதும் �ொது�ள 
க்தரியும்பேடி�ொ� எனும்்பேொது ்சொ்தொரண 
ஹிஜொப கூ்ட அணி�முடி�ொ்தபேடி்� 
இந்த விதி உளளது. அலனத்துப 
க பே ொ து  இ ்ட ங � ளி லு ம்  இ து 
நல்டமுல்றபபேடுத் ்தபபே்ட் ்வணடும் 
என்று ்வலியுறுத்திச் க்சொல்வ்தனூ்டொ� 
முஸ்லிம் கபேண�ளுககுப பேொது�ொபபேொற்ற, 
கு ற ்ற வு ண ர் வு க கு ள ள ொ க கு ம் 
சூ ழ் நி ல ை ல �  ்வ லி ந து 
ஏ ற பே டுத் தி யி ரு க கி ்ற து .  மு ஸ் லி ம் 
்சமூ�த்தின் ஆன்லமல்வச் சீணடியுளளது.  
இந்த தீர்மொனம் நில்ற்்வற்றமும் ்சட்டமும் 
ஒரு ்சமூ�த்தின் மீ்தொன ்சந்்த�மற்ற 
அத்துமீ்றல.

மூ ன் று  ்த ்ச ொ ப ்த � ொ ை ப  ் பே ொ ர் 
அனுபே்வங�ளிலிருநது பேொர்த்்்தொமொனொல 
விடு்தலைப புலி�ள அலமபபில 
்தறக�ொலைக குணடு்தொரி�ளொ�ப 
கபேண�ள இருந்தொர்�ள. அ்வர்�ள 
�ொரும் புர்�ொ/நி�ொப  அணிந து 
்தொககு்தல�லளச் க்சயதிருக�விலலை. 
புர்�ொ/நி�ொப பேொது�ொபபுககு அச்சுறுத்்தல 
என்பேக்தலைொம் �டடுக �ல்த�ள. 
குணடு�லள க்வடிக�ச் க்சயயும் 
்தறக�ொலை�ொளி எந்த உல்டயிலும் 
அ்தலனச் க்சயதுவி்டமுடியும். பிகினி 

உல்டயிலகூ்ட அது ்சொத்தி�ம்.

ஆ� கமொத்்தத்தில இங்�, ம்தக்வறியும், 
அர்ச பே�ங�ர்வொ்தமும் கபேணணு்டலைக 
�டடி�ொள்வதில க்வன்றிருககின்்றன.

புர்�ொ/ நி�ொப அரசி�ல குறித்து நீண்ட 
�ொைமொ�ப ்பேசியும் எழுதியும் விமர்சித்து 
்வநதுள்ளன். கபேண�ள தீர்மொனிககும் 
்சகதி�ளொ� இலைொ்த கபேொம்லம�ளொ� 
ஆண�ளொல ்சலமக�பபேடடிருந்ததும், 
ம்த அடிபபேல்ட்வொ்தம் கபேண�ள மீது 
திணிககும் �ைொ்சொர இறுக�த்ல்தக 
குறித்து்ம அந்த விமர்்சனங�ள. அல்வ 
எவ்வளவு கமய�ொனல்வ என்பேல்த �ொைம் 
மீணடுகமொருமுல்ற நிரூபித்திருககி்றது.

இது்வலர �ொைமும் முஸ்லிம் கபேண�ளின் 
நைன்�ளில எதுவி்த அக�ல்றல�யும் 
க்வளிபபேடுத்தியிரொ்த அகிை இைஙல� 
ஜம்மி�துல உைமொ ்சலபேககு கபேண�ள 
்சொர்பேொ� தீர்மொனிககும் எந்த உரிலமயும் 
கில்ட�ொது. கபேண �த்னொ, திருமண 
வி்வொ� வி்வொ�ரத்துச் ்சட்டத் திருத்்தம் 
் பே ொ ன் ்ற ்வ ற றி ல  க ்வ ளி ப பே ட ்ட 
நிலைபபேொடு�ள இ்வர்�ள  கபேண�ளின் 
நைன்�ளில அக�ல்ற�ற்ற்வர்�ள 
என்பே்தற�ொன க்தளி்வொன ்சொன்று�ள.  
உணலம�ொ�்்வ முஸ்லிம் மக�ளுககுப 
பேொது�ொபலபே உறுதி க்சய�வும் 
அ்வர்�ளது நைன்�ளின் அக�ல்றல� 
க்வளிபபேடுத் ்தவும் விரும்பு்வ்தொ� 
இருந்தொல ்தல்ட க்சய�்்வணடி�து 
அகிை இைஙல� ஜம்மி�துல உைமொ 
்சலபேல�்�. பேதிைொ� முற்பேொககுச் 
சி ந ்த ல ன � ல ள யு ம் ,  ம ொ ற று க 
�ருத்துக�லளயும் உள்வொங�ககூடி� 
கபேண�ளின் பிரதிநிதித்து்வத்து்டனொன, 
க பே ண � ளி ன்  உ ரி ல ம � ல ள க 
க�ௌர்வங�லள மதிககும், இஸ்ைொத்தின் 
்சட்ட திட்டங�லளயும் ்வொழ்கல� 
முல்ற�லளயும் கநகிழ்வுத்்தன்லமயு்டன் 
்சம�ொைத்திறகு ஏற்ற ்வல�யில 
மீள்வொசிபபுச் க்சய�ககூடி� மொர்க� 
அறிஞர்�லளயும், �ற்ற ்சமூ�த்ல்தயும் 
்்சர்ந்த்வர்�ள இலணந்த ஓர் அலமபபுக 
குறித்து முஸ்லிம் ்சமூ�ம் சிநதிக� 
்்வணடும்.
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புர்�ொ, நி�ொப என்பே்வறல்ற அணி்வ்தற�ொன 
்தல்ட இப்பேொது அமுலுககு ்வநதுளளது. 
ஈஸ்்டர் பேடுக�ொலை�ளுககுப பின்னர் 
புர்�ொ அணிந்த கபேண�லள கபேொதுப 
்பேொககு்வரத்து பேஸ்�ளில இருநது 
இ்றககு்வதும், பேஸ்�ள, ்தனி�ொர் மறறும் 
அர்ச நிறு்வனங�ள என்பே்வறறின் 
்வொ்சலி்ை்� “புர்�ொ அணிநது உள்ள 
்வரொதீர்” என்கி்ற ்வொ்ச�த்ல்தக க�ொண்ட 
அறிவித்்தல�லள ஒடடியிருந்தல்தக 
�ொண முடிந்தது. புர்�ொ அணிந்த கபேண�ள 
�ற�ளொல ்தொக�பபேட்ட ்சம்பே்வங�ளும் 
பேதி்வொகின. புர்�ொ அணிந்த கபேண�லள 
சிங�ள்வர்�ள ்சணடித்்தனத்து்டன் 
அலழத்து வி்சொரிககும் வீடி்�ொக�ளும் 
்சமூ� ்வலைத்்தளங�ளில பேரவின.

குருநொ�ல ்ம�ரும் மறறும் ஜொ-
எை ந�ர்சலபேத் ்தலை்வரும் ்தமது 
எலலைககுள புர்�ொவுககு ்தல்ட 
விதிபபே்தொ� அறிவித்திருந்தொர்�ள.

அபேொ�ொ, புர்�ொ, நி�ொப ்பேொன்்ற 
பேொது�ொபபுககு அச்சுறுத்்தைொ� அலமயும் 
்வல�யில ஆல்ட�ள அணி்வல்த 
்தல்டக்சயயும் ்சட்டதிட்டங�லள  நீதி 
மறறும் சில்றச்்சொலை�ள மறுசீரலமபபு 
அலமச்்சர் ்தை்தொ அத்து்�ொரள 
பேகிரங�மொ� க்தரிவித்து ்வந்தொர். 
இ்தலன அலமச்்சரல்வயில தீர்மொனமொ� 
நில்ற்்வற்ற நிர்பபேநதித்்த்வர்�ளில 
முககி�மொன்வர் ்தை்தொ அத்து்�ொரள.

2 6 ஆ ம்  தி � தி � ன் று  நி � ழ் ந ்த 
அலமச்்சரல்வக கூட்டத்தில அ்தற�ொன 
்�ொ்சலனல� முன்ல்வத்்த்பேொது பிர்தமர், 
ரணில, மங�ள ்சமரவீர, ஆகி்�ொர் 
எதிர்பபு க்தரிவித்திருந்த்தொ�வும் பேொட்டளி 
்சம்பிக� ரண்வக�, ரவி �ருணொநொ�க�, 
ம ் ன ொ � ் ண ்ச ன்,  அ கி ை வி ர ொ ஜ் 
�ொரி�்வ்சம், ரஞசித் மத்தும பேண்டொர 
மறறும் ்சநதிரொணி பேண்டொர ஆகி்�ொர் 
இந்த ்�ொ்சலனககு ஆ்தர்வளித்்த்தொ�வும் 
க்சயதி�ள க்வளி�ொகியிருந்தன. ஆனொல 
பின்னர் பிர்தமர் �ொரி�ொை�ொத்திலிருநது 
க்வளியி்டபபேட்ட மறுபபேறிகல�க�ொன்றில 
ரணில அ்தலன எதிர்க�விலலை என்று 
குறிபபி்டபபேடடிருந்தது.

ஜனாதிபதியின் தடை அறிவிததல்

ஆனொல அ்தன் பின்னர் பேொது�ொபபு 
்தரபபு மறறும் கபேொது அழுத்்தத்தின் 
விலள்வொ�வும் ஜனொதிபேதி இந்தத் 
்தல்டல� அமுலுககு க�ொணடு்வந்தொர். 
ஆனொல அந்தத் ்தல்ட நிரந்தரமொன்தலை. 
29ஆம் தி�தி ஜனொதிபேதி அந்தத் 
தீ ர் ம ொ ன த் ல ்த  ்வ ர் த் ்த ம ொ னி ப 
பேத்திரில�யின் மூைம் (Gazette 
Extraordinary No. 2120/5, of April 22, 2019) 
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க்வளியி்டபபேட்டது, கபேொதுபபேொது�ொபபு 
விதியின் 5்வது பிரிவின் 40்வது 
அத்தி�ொ�த்தின் கீழ் அ்வர்ச�ொை ்சட்ட 
விதி�ளின் பேடி  அந்த விதி�லளப 
பி்றபபித்திருந்தொர். பி்றபபிக�பபேட்ட ஏழு 
புதி� விதி�ளில  நொன்�ொ்வது விதியில 
32A என்கி்ற விதி “கபேொது இ்டங�ளில முழு 
மு�த்ல்தயும் மூடும் ஆல்ட�ள அணி்வல்த 
்தல்ட க்சய்வ்தொ� அறிவித்துளளது. 
அந்த விதியின் கீழ் “கபேொது இ்டம்”, “முழு 
மு�ம்”, “கபேொது வீதி” என்பே்வறறுக�ொன 
வி�ொககி�னொனமும் கூ்றபபேடடுளளது.

“முழு மு�ம்” என்பே்தொனது ஒரு நபேரின் 
�ொல்தயும் உளள்டககி� மு�ம்” என்று 

்வலர�றுககி்றது.

இது ஒரு நிரந்தரத் ்தல்ட இலலை. 
அ்வர்ச�ொை ்சட்டத்தின் கீழ் ்தொன் இது 
க�ொணடு்வரபபேடடிருககி்றது. அ்வர்ச�ொை 
்சட்டம் அமுலில இருககும் �ொைங�ளில 
இந்த விதிககு ்வலிலம இருககும். 
மக�ளின் ்சொ்தொரண கபேொது உரிலம�லள 
�டடுபபேடுத்தும் பேை நூறறுக�ணக�ொன 
விதி�லளக க�ொண்ட அ்வ்சர�ொை 
்சட்டத்ல்த �்டந்த பேலைொணடு�ளொ� ்தமிழ் 
மக�ள அதி�மொ� அனுபேவித்து ்வந்த 
அ்்த ்நரம் நொடடு மக�ள அலன்வரு்ம 
அவவிதி�ளொல �டடுபபேடுத்்தபபேட்டொர்�ள 
என்பேல்தயும் நொம் அறி்்வொம்.

இன்ல்ற� ISIS அச்சுறுத்்தலின் பின் 
எங்�யும்-எ்வரொலும்-எப்பேொதும்-எதுவும்-
நி�ழைொம் என்பே்்த எந்த முஸ்லிம் நபேர் 
மீதும் ்சந்்த�ம் க�ொளள ்வொயபலபே 
விரித்துளளது.  அ்்த்்வலள இந்த 
அ்வ்சர�ொை ்சட்டம் முஸ்லிம்�ளுககு 
மடடும் எதிரொ�ப பேொ�ககூடி�்தலை. ்ச�ை 
மக�ளுககும் எதிரொ�வும் துஷ்பிர்�ொ�ம் 
க்சய�ககூடி�ல்வ. அல்த ்தமிழ் ்சமூ�ம் 
இ்தறகு முன்னர் அனுபேவித்துளளது.

இதில உளள ்்வடிகல� என்னக்வன்்றொல 
� ்ட ற � ல ர � ளி ல  ் ்ச ொ டி � ொ � 
�ொ்தலபுரிபே்வர்�லள ல�துக்சய்வ்தறகு 
்சட்டம் இருககி்றது. சிறு�ல்த�லள 
எழுதுபே்வர்�லளக கூ்ட ்தணடிக� ்சட்ட 
விதி�ள இருககின்்றன. ்்தங�ொய 
மூன்ல்றத் திருடி� சிறு்வலனக சில்றயில 
அல்டக�வும் நீதி அனுமதித்திருககி்றது. 
்்தல்வ்�றபேடும் ்பேொக்தலைொம் ்சமூ� 
்வலைத்்தளங�லளத் ்தல்ட க்சய�வும் 
்சட்டம் இ்டமளிககி்றது. ஆனொல இன்ல்ற� 
இந்த நிலைலமககு பிர்தொன �ொரணி�ொன 
ISIS, NTJ ்பேொன்்ற இ�க�ங�லளத் ்தல்ட 
க்சய� ்சட்டத்தில இ்டமிலலை என்கி்றது 
அரசு.

ஈஸ்்டர் பேடுக�ொலை�ளுககுப பின்; 
�ண�லளத் ்தவிர அலனத்ல்தயும் 
மூடிகக�ொணடு ்பேொகும் ஆல்ட�லளப 
பே�ன்பேடுத்தித் ்தொன் பேை நொ்ச�ொர 
்சட்டவி்ரொ்த ஆயு்தங�லளயும், ்சட்ட 
வி்ரொ்த ்பேொல்தபகபேொருள�லளயும் 
�்டத்தி ்வந்தொர்�ள என்கி்ற ்பேரின்வொ்த 
பிர்சொரம் ்வலிலம கபேறறிருககி்றது. 
இபபேடி அணிந்த்வர்�ளொல எந்த 
்பேரொபேத்தும் எப்பேொதும் நி�ழககூடும் 
என்கி்ற பிர்சொரம் ்வலுத்திருந்தது. 
பேொது�ொபபுக�ொ� அலமக�பபேடடிருககும் 
�ண�ொணிபபு �மரொக�ளில இருநது 
புர்�ொ அணிந்த்வர்�ள மொத்திரம் 
்த ப பி த் து  ்வ ரு ்வ ல ்த  அ ்வ ர் � ள 
சுடடிக�ொடடிகக�ொண்்ட இருந்தொர்�ள. 
நொளல்டவில பேொது�ொபபு ்தரபபும் இந்த 
்வொ்தங�லள முன்ல்வக�த் ்த்வ்றவிலலை. 
என்்வ பேொது�ொபலபேக �ொரணம் �ொடடி 
இந்தத் ்தல்டல�க க�ொணடு ்வரு்வது 
அ ்வ ர்� ளு க கு  ்ச ொத் தி � ம ொ யி ற று . 
்பேரின்வொ்தத்தின் நீண்ட�ொை ்�ொரிகல� 
இைகு்வொ� ல�கூடியிருககி்றது.

கன்னியாஸ்திரிகளுக்கும் தடை?

முஸ்லிம் கபேண�ள மு�ம் ்தலை, 
� ொது  என் பே ்வ ற ல ்ற  ம ல ்ற க கு ம் 
க்வவ்்வறு ்வடி்வங�ள உைக�ஙகும் 
ல�க�ொளளபபேடுகின்்றன. ஷயைொ, 
ஹிஜொப, அல-அமிரொ கிலமர், ்சதூர், நிக�ொப, 
புர்�ொ, இதில அலனத்து்ம அடிபபேல்டயில 
்தலை, �ொது என்பேன மூ்டபபேடடிருககும். 
இப்பேொது நல்டமுல்றககு ்வநதுளள 
்தல்ட�ொனது புர்�ொவுககு மடடுமலை இந்த 
அத்்தலனககும் ்தொன். இந்தத் ்தல்டயில 
எஙகு்ம ்மறபேடி ்வடி்வங�ளில எல்வ 

என்பேது பேறறி ்நரடி�ொ� எல்தயும் 
குறிபபி்டொ்த்பேொதும் இஸ்ைொமி� கபேண�ள 
அணியும் ்மறபேடி அலனத்து ்வல� 
்வடி்வங�ளும் ்தல்டககுளளொகியுளளன 
என்பேல்தக �்வனிக� ்்வணடும்.

அதுமடடுமலை இந்த விதி�ளின் பிர�ொரம் 
�த்்்தொலிக� �ன்னி�ொஸ்திரி�ளின் 
்தலைல� மல்றககும் சீருல்ட�ளுக�ளும் 
்தன்னி�லபேொ� உளள்டஙகுகின்்றன. 
ஏகனன்்றொல அ்வர்�ளும் ்தலையு்டன் 
் ்சர்த் து �ொல்தயும் ம ல்ற ககும் 
சீருல்டல�த் ்தொன் அணிகி்றொர்�ள.

இ்தறகில்டயில “இைஙல� ்மொட்டொர் 
ல்சககில ்சங�ம்” ஏபரல 30 அன்று விடுத்்த 
ஊ்ட� அறிகல�யில புதி� விதிமுல்ற 
ஏறபேடுத்தியிருககி்ற ்தரபபேடுத்்தலின் 
பிர�ொரம் மு�த்ல்தயும் �ொல்தயும் 
்்சர்த்து மல்றககும் ்மொட்டொர் ல்சககிள 
்தலைக�்வ்சத்ல்த அணி்வது அ்வ்சர�ொை 
்சட்டத்தின்பேடி ்தல்ட�ொக�பபேடடிருபபேல்த 
சுடடிக�ொடடியுளளது. அந்த அலமபபின் 
்த ல ை ்வ ர்  வீ ர ரத் ன  அ ம ரசி ங � 
இவ்வறிகல�ல� மனி்த உரிலம�ள 
ஆலண�ொளருககும் அனுபபியிருககி்றொர்.

புரகா  பீதியின் பிதாமகரகள்

முஸ்லிம்�ளுககு எதிரொ� ்பேரின்வொ்த 

்சகதி�ளின் பிரபேைமொன முழக�ங�ளில 
ஒன்று இந்த புர்�ொல்வத் ்தல்ட 
க்சய்வது. கபேொது பேை ் ்சனொ 
ஆரம்பித்்ததிலிருநது இந்த முழக�த்ல்த 
்ச மூ � ம � ப பே டு த் தி யி ரு ந ்த ொ ர் � ள . 
புர்�ொவுககு எதிரொன சித்்தொந்தத்ல்த 
்வளர்த்க்தடுத்்த்வர்�ள அ்வர்�்ள. ்ச�ை 
சிங�ள கபேௌத்்த இன்வொ்த அலமபபு�ளும் 
அ்தன்பின்னர் அந்தப பிரச்்சொரத்ல்த 
முன்கனடுத்து ்வந்தொர்�ள. ஞொன்சொர 
்்தரரும், அன்ல்ற� ்பேொதுபேை ்்சனொ 
்தலை்வர் கிரம விமை்ஜொதி ்்தரரும் 
க்தொ்டர்ச்சி�ொ� கூட்டங�ள, ஊ்ட� 
மொநொடு�லள ந்டத்தி ்வந்தொர்�ள.

�்டந்த 7 ஆணடு�ளுககும் மொத்திரம் 
புர்�ொ அணிந்த கபேண�ள மீது கபேொது 
இ்டங�ளில நி�ழ்ந்த ்தொககு்தல�ள, 
இம்ல்ச�ள என்பேன ஊ்ட�ங�ளில 
ஏரொளமொ� பேதி்வொகியிருகின்்றன. 
மொர்ச் 17அன்று �ணடியிலும், மொர்ச் 24 
அன்று பேொணநதுல்றயிலும் கபேரும் 
ஹிஜொபபுககு எதிரொன ஆர்பபேொட்டத்ல்த 
்மறக�ொணடிருந்தது. அ்்த மொர்ச் 
மொ்தம் 31ஆம் தி�தி க�ொழும்பு, (ல்வட 
பேொர்க லம்தொனம்) �ளனி, பேணணை 
ஆகி� இ்டங�ளில ஹிஜொபுககு எதிரொ� 
கபேொதுககூட்டங�லளயும் ந்டத்தியிருந்தது.

பு ர் � ொ ,  நி � ொ ப  எ ன் பே ்வ ற ல ்ற த் 
்தல்டக்சயயும்பேடி கபேொதுபேை ்்சனொவின் 
க்ச�ைொளர் டிைந்த வி்தொன்� 2013 
ஆம் ஆணடு அன்ல்ற� பேொது�ொபபு 
க்ச�ைொளர் ்�ொத்்தபேொ� ரொஜபேக்சவி்டம் 
்�ொரிகல� விடுத்திருந்தொர். அ்வறல்றத் 
்தல்டக்சய�க ்�ொரி இலண�த்்தளத்தில 
ஒன்லைன் ல�க�ழுத்து ்்ச�ரிபலபேயும் 
ந்டத்தினொர்�ள.

இ்்த �ொைத்தில “பேொது�ொபபுககு 
அச்சுறுத்்தைொ� ஆகியிருககும் புர்�ொல்வ 
்தல்டக்சய்்வன் ” என்று “சிங�ள 
ரொ்வ�” இ�க�த்தி்டம் அன்ல்ற� 
பேொது�ொபபு க்ச�ைொளர் ்�ொத்்தபேொ� 
ரொஜபேக்ச கூறி�்தொ� க்சயதி�ளும் 
க்வளி�ொகியிருந்தன.

சிை முஸ்லிம் அலைொ்த பேொ்ட்சொலை�ளில 
முஸ்லிம் மொண்வர்�லளயும், முஸ்லிம் 
ஆசிரி�ர்�லளயும் பேர்்தொ, ஹிஜொப 
்பேொன்்ற்வறறு்டன் ்வர்்வண்டொம் என்கி்ற 
பிரச்சிலன�ள எழுநதிருந்தல்தயும் 
நொமறி்்வொம். குறிபபேொ� திரு்�ொணமலை 
ஷணமு�ொ இநதுக ம�ளிர் �லலூரி, 
பேதுலள ்��ொலை இன்னும் பேை 
இ்டங�ளிலும் பேொ்ட்சொலை�ள ஹிஜொப 
அணிந து ்வந ்த ஆசிரி�ர்�லள 
முஸ்லிம் பேொ்ட்சொலை�ளுககு மொற்றம் 
்�டடு ்பேொகுமொறு கூறி� க்சயதி�ள 
்சர்ச்ல்ச�ளுககு உளளொகியிருந்தல்தயும் 
நொமறி்்வொம்.

ககானி பில்்ா

புர்�ொ பேறறி� அதிபீதில� உரு்வொககும் 
்வல�யில இ்தறகு “்�ொனி பிலைொ” 
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�பபேொனி� ்பேரர்சர் அகிஹிற்ரொ 
பே்தவி து்றநதிருககி்றொர். 85 ்வ�்தொன 
அ்வர், 30 ஆணடு�ள பே்தவியிலிருந்தொர். 
முதுலமயும், உ்டல நைமின்லமயும் 
�ொரணமொ�, ்தனது �்டலம�லளத் 
்தன்னொல ்சரி்வர ஆற்றமுடி�விலலை 
எ ன் று  க ்த ரி வி த் து ,  அ ்த ற � ொ � 
பே்தவியிலிருநது விைகு்வ்தற�ொன 
அநுமதில�ப கபேறறு, அ்வர் ல்வபே்வ 
ரீதி�ொ� இன்று பே்தவியிலிருநது 
விைகியிருககி்றொர்.

இருநூறு ஆணடு�ளுககும் ் மைொ�, இபபேடி 
்தொமொ�்்வ பே்தவியிலிருநது விைகி� 
மு்தைொ்வது மன்னரொ�, அகிஹிற்ரொவின் 
இபபே்தவிது்றபபு ல்வபே்வம் �பபேொனில 
்வரைொறு ்சலமககி்றது. அ்வரது மூத்்த 
பு்தல்வரொன முடிககுரி� இள்வர்சர் 
நருஹிற்ரொ  சிம்மொ்சனத்தில அமர்கி்றொர்.

அரசி�ல அதி�ொரம் எ்தலனயும் 
க�ொணடிரொ்த, ஒரு ்்தசி� சின்னமொ�்்வ 
�பபேொனின் முடி�ொடசி விளஙகுகின்்றது. 
எ னி னு ம்,   அ தி ல  ம க � ளி ன் 
்பேரபிமொனத்ல்த கபேரிதும் க்வன்்ற்வரொ� 
மன்னர் அகிஹிற்ரொ தி�ழ்ந்தொர். அ்வர் 
மன்னரொகுமுன்னர், இள்வர்சரொ� இைஙல� 
்வநதிருந்தொர்.

1981இல, ்ஜ. ஆர். ஜ�்வர்த்்தன ஆடசிக 
�ொைம்.  �பபேொனின் முடிககுரி� 
இள்வர்சரின் ்வருல�யின்்பேொது, ‘ஈழநொடு’ 
பேத்திரில�க�ொ� அ்வரு்டன் ல�ைொகு 
க�ொடுத்து, அ்வரின் இைஙல� விஜ�ம் 
மு்வதிலும் அ்வலரத் க்தொ்டர்ந்தலம 
நிலனவில எழுந்தொலும், பேை பின்னணி 
்சம்பே்வங�ளும், இப்பேொல்த� �ொை�ட்டமும் 
இன்னமும் முக கி�மொனல்வ�ொ� 

்வரைொறறு்டன் நிலனவில பேதி்வொகின்்றன.

இப்பேொது நல்டகபேற்ற ‘உயிர்த்்த ஞொயிறு 
்தொககு்தல’ இைஙல�ல� மொத்திரமன்றி, 
உைல�யும் தில�பபுககுளளொககியி
ருககி்றது. முஸ்லிம் தீவிர்வொ்தமொ� 
அல்ட�ொளபபேடுத்்தபபேடடு, ்சர்்வ்்த்ச 
அரஙகில அறி�பபேடுகி்றது. இது, 
இைஙல�யில நல்டகபேற்ற ‘இரண்டொ்வது’ 
‘ஈஸ்்டர் ஞொயிறு ்தொககு்தல’.

�பபேொன் ்பேரர்சரின் பே்தவிது்றபபுத்்தொன் 
இ்த ல ன இப்பேொது நில னவில 
க�ொணரல்வத்்தது. இைஙல� மீது அந்த 
மு்தைொ்வது ‘ஈஸ்்டர் ஞொயிறு ்தொககு்தல’, 
இரண்டொம் உை� ம�ொ யுத்்தத்தின்்பேொது, 
�பபேொனொல நி�ழ்த்்தபபேட்டது. பேைத்்த பேல்ட 
இழபபுக�ளும், உயிரிழபபுக�ளுமொன 
அந்த ்வொன் ்தொககு்தல, 1942 ஏபரல 5, ஈஸ்்டர் 
ஞொயிறு தினத்தில நி�ழ்ந்தது.

சிங�பபூர் வீழ்ச்சியுறறு, �்டல பேைத்ல்தயும் 
பிரிட்டன் கபேருமளவில இழந்த நிலையில, 
இைஙல�யில நிலைக�ொணடிருந்த 
பிரிட்டனின் கிழககிநதி� பேல்ட�ணி 
் ்ச ொ ர் வு நி ல ை யி லி ரு ந ்த து . 
அ த் ்த ரு ணத் தி ல,  இ ை ங ல � யி ன் 
க்தன்பு்றமொ�, 200 லமல க்தொலைவில 
ந�ர்ந்த  �பபேொனி� விமொனந ்தொஙகிக 
�பபேல�ளிலிருநது பு்றபபேட்ட சுமொர் 
நூறு ்பேொர் விமொனங�ளின் ்தொககு்தல, 
க�ொழும்பில அந்த ஈஸ்்டர் ஞொயிறு தினம் 
�ொலை 7.30 மணிககு ஆரம்பித்்தது.

நொன்கு மொ்தங�ளுககு முன்னர், 1941 
டி்சம்பேர் 7 ஞொயிறறுககிழலம, ஹொ்வொய 
தீவின் ‘முத்து துல்றமு�’ (Pearl Harbour) 
்தொககு்தலில அகமரிக�ொவுககு கபேரும் 

பிரமிபலபே ஏறபேடுத்தியிருந்த 
அ ் ்த  வி ம ொன ப  பே ல ்ட த் 
்தலை்வரின் ்தலைலமயில, 
இக க�ொழும்பு ்தொககு்தல 
நல்டகபேற்றது.

இப்பேொது ்பேொை்்வ, அப்பேொதும் 
்தொககு்தல குறித்து கிழககிநதி� 
பேல்ட�ணிககு மு்தலநொளில 
்த�்வல கில்டத்்தது. எனினும், 
கபேருமளவு பேல்ட�ள மொலைதீவி்ை்� 
நிலைக�ொணடிருந்தன.  �பபேல 
்தளங�ளிலும் விமொன ்தளங�ளிலும் 
இைககுல்வக�பபேட்ட இத் ்தொககு்தல�ளில, 
பிரிடடிஷ் பேல்ட�ணி�ளின் விமொன 
எதிர்பபுத் ்தொககு்தல�ளும் நி�ழ்ந்தன.

்தொககு்தல ஆரம்பித்்த ்்வலளயில 
க பே ொ ர ல ள ,  பு னி ்த  லூ க 
்்த்வொை�த்தில ஈஸ்்டர் ஆரொ்தலன 
ந ல ்ட க பே ற று க க � ொ ண டி ரு ந ்த து . 
உ ள ளூ ர ்வ ர் � ளு ம்  இ ர ொ ணு ்வ 
உத்தி்�ொ�த்்தர்�ளுமொ� ்்த்வொை�ம் 
நிரம்பியிருந்தது.

க � ொ ை ன் ன ொ ல ்வ  எ ண க ண ய க 
கு்தங�ள என்று, ்தபபேொ� இைககு 
ல்வத்்ததில, அஙக�ொல்ட மன்நொ�ொளர் 
ம ரு த் து ்வ  நி ல ை � ம்  கு ண டு த் 
்தொககு்தலுககுளளொனது.

அலரமணி்நரம் நீடித்்த �பபேொனி� 
விமொன குணடுவீச்சில �பபேொனி� 
விமொனங�ள சிை க�ொழும்பின் பேல்்வறு 
பேகுதி�ளிலும் சுடடு வீழ்த்்தபபேட்டன.

ந ொ ன் கு  தி ன ங � ளி ன்  பி ன் ன ர் 
தி ரு் � ொண ம ல ை  து ல ்ற மு � மு ம் 
� ப பே ொ னி �  வி ம ொ ன ங � ளி ன் 
்தொககு்தலுககுளளொனது. சீனன்கு்டொ 
வி ம ொ ன  ்த ள த் து க கு  அ ரு � ொ � , 
எணகணயத் ்தொஙகி�ளமீது, ஒரு 
்தறக�ொலைத் ்தொககு்தைொ�்்வ �பபேொனி� 
விமொனகமொன்று மூன்று விமொனி�ளு்டன் 
்மொதி எரிந்தது. எழுநூறு ்பேர் ்வலரயில 
உயிரிழந்தனர். ஏழு தினங�ள்வலர தீ 
எரிநதுக�ொணடிருந்தது.

‘இைஙல�ல�யும் அ்தன் �்டறபேல்டத் 
்தளங�லளயும் ்நொககி, �பபேொனி� 
பேல்ட�ணி முன்்ன்ற ஆரம்பித்்தலம, 
யுத்்தத்தின் ஆபேத்்தொன ஒரு ்தருணமும், 
எனககு க்வகு்வொ� எச்்சரிகல�யூடடி� 
ஒன்றுமொகும்’ என்று, பிரிடடிஷ் பிர்தமர் 
வின்்சன்ற ்்சர்ச்சில இவ்்வலளயில 
க்தரிவித்்தொர்.

கபேொதுநை நொடு�ளில யுத்்த மு�றசி�லளத் 

்த�ர்பபேதும், கிழககிநதி� பேல்ட�ணில� 
ஆசி� பிரொநதி� �்டறபேரபபிலிருநது 
க்வளி்�்றல்வபபேதும் �பபேொனின் 
்நொக�மொ�விருந்தது. இைஙல�யில 
அப்பேொது, அ்தறகு ஆ்தர்வொன ஒரு 
்பேொககும் ஒரு ்தரபபில இருந்தது. 
பிரிட்டன் மீ்தொன ஓர் அதிருபதி பேர்வ 

ஆரம்பித்திருந்தது.

இைஙல� அர்சொங�த்தில அங�ம்்வகித்்த 
இளம் உறுபபினர்�ளொன ்ஜ. ஆர். 
ஜ�்வர்த்்தனவும் ்டடலி ்்சனநொ�க�வும் 
பிரிடடிஷொலர க்வளி்�றறு்வ்தற�ொன 
கூடடு மு�றசி�ளில, அப்பேொது 
� ப பே ொ னு ்ட ன்  ் பே ச் சு க � ல ள 
ந்டொத்தினொர்�ள.

யுத்்தம் முடிந்த பின்னர், உை� நொடு�ளு்டன் 
�பபேொலன மீள இலணத்துகக�ொளளும் 
‘்சன்பிரொன்சிஸ்்�ொ உ்டன்பேடிகல�’யில 
்ஜ. ஆர். ஜ�்வர்்தன மி� முககி� 
பேங�ொறறினொர்.

்சன்பிரொன்சிஸ்்�ொவில, 1951 க்சபகரம்பேர் 
8ஆம் ்்ததி அந்த உ்டன்பேடிகல� 
ல�ச்்சொத்்தொன்பேொது, இைஙல�யின் 
நிதி அலமச்்சரொ�விருந்த அ்வர், 
‘அன்பு்தொன் உை� ம�ொ ்சகதி’ என்்ற 
புத்்தரின் ்பேொ்தலனல�ச் ்சொறறி எடுத்்த 
ந்ட்வடிகல��ளும், ஆறறி� உலரயும் 
பிரசித்்தமொனது.

இரு நொடு�ளுககுமில்ட்� ்ஜ. 
ஆர்.  மூ ைமொன இந ்த நடபின் 
அல்ட�ொள்ம, ்ஜ. ஆர். ஜ�்வர்்தன 
ஜனொதிபேதி�ொ�விருந்த்பேொது, 1982 
கபேபர்வரி 15ஆம் ்்ததி, �பபேொனி� 
மக�ளொல இைஙல� மக�ளுககு 
அ ளி க � ப பே ட ்ட  ‘ ரூ பே ்வ ொ ஹி னி ’ 
க்தொலைக�ொடசி ்்சல்வ. 

ஜ�்வர்த்்தனபுரவில அலமந்த புதி� 
பேொரொளுமன்்ற �ட்டமும் இத்்தல�� ஒரு 
க்வளிபபேொ்டொன்்த்தொன்.
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எமது நொடடில ந்டொத்்தபபேட்ட சிை 
்வ ன் மு ல ்ற ச்  ்ச ம் பே ்வ ங � ள ொ ல 
அ்வ்சர�ொைச்்சட்டம் பி்றபபிக�பபேடடு 
இருபபே்தொல பேொ்ட்சொலை மொண்வர்�ளின் 
பேொது�ொபபின் கபேொருடடு, பேொ்ட்சொலை 
பேொது�ொபபுச்்சலபேயினொல பின்்வரும் 
முடிவு�ள எடுக�பபேடடுளளது. 

இ ல ்வ  எ தி ர் ்வ ரு ம்  தி ங � ள 
கிழலமயிலிருநது (06.05.2019) 

நல்டமுல்றபபேடுத்்தபபேடும். 
அ்்த்்வலள மறுஅறிவித்்தல ்வலர 
நல்டமுல்றயில இருககும். மொண்வர்�ள, 
கபேற்்றொர்�ள இ்வறறிறகு ஒத்துலழபபு 
்வழங� அறிவுறுத்்தபபேடுகின்்றனர்.

01 . பேொ்ட்சொலை ்வொயிலில ்ச�ை 
மொண்வர்�ளினதும் புத்்தபலபே�ள 

ஆசிரி�ர்�ளொல ்்சொதிக�பபேடும். 
ஆ�்்வ பேொ்ட்சொலைககு ்வரும் ்பேொது 
அநொ்வசி�மொன, ்சந்்த�த்திறகு 
இ்டமொன ்மைதி�மொன கபேொருட�ள 
எ்தலனயும் க�ொணடு ்வர ்்வண்டொம். 

02. பேொ்ட்சொலைல�  பிரதிநிதித்து 
்வபபேடுத்தும் �ழுத்துபபேடடி, சின்னம் 
என்பேன �ட்டொ�மொக�பபேடடுளளது. 
அணி�ொ்த்வர்�ள பேொ்ட்சொலைககுள 
அனுமதிக�பபே்ட மொட்டொர்�ள. 

03.   உ�ர்்தர மொண்வர்�ள ்்தசி� 
அல்ட�ொள அடல்டல� �ணடிபபேொ� 
பேொ்ட்சொலைககு க�ொணடு்வரு்தல 
்்வணடும். 

04.   பேொ்ட்சொலையின் ்ச�ை ்வொயில�ளும் 
்சரி�ொ� 7.30 மணிககு மூ்டபபேடும், 
அ்தன்பின் எந்த மொண்வர்�ளும், 
ஆசிரி�ர்�ளும் உடக்சலைவும், 
க்வளிச்க்சலைவும் அனுமதிக�பபே்ட 
மொட்டொர்�ள. மீணடும் 1.30 மணிக்� 
்வொயில�ள தி்றக�பபேடும். 

05 .   கபேற்்றொர், பேொது�ொ்வைர், 
உ்றவினர்�ள �ொரும் பேொ்ட்சொலைககுள 
அனுமதிக�பபே்ட மொட்டொர்�ள. 

0 6 .  7 . 3 0  ம ணி க கு  பி ன் ன ர் 
பே ொ ்ட ்ச ொ ல ை க கு ள  நு ல ழ � 
விரும்பும் கபேற்்றொர் ்வொ்சலில 
� ொ ட சி ப பே டு த் ்த ப பே ட டி ரு க கு ம் 
குறித்்த க்தொலை்பேசி இைக�த்தில 
க ்த ொ ்ட ர் பு க � ொ ண டு  அ னு ம தி 
க பே ற ்ற பி ன் ன ் ர  ்வ ொ யி ல 
தி்றக�பபேடும். அப்பேொதும் எவவி்த 
பே�ணபகபேொதி�ளு்டனும் �ொரும் 
பேொ்ட்சொலைககுள அனுமதிக�பபே்ட 
மொட்டொர்�ள. 

07.  கபேற்்றொர் கூட்டங�ளுககு 
அலழக�பபேடும் கபேற்்றொர் குறித்்த 
்நரத்திறகுள ்வருல� ்தர ்்வணடும். 

பின்னர் ்வொயில �்தவு தி்றக�பபே்ட 
மொட்டொது. அப்பேொதும் எவவி்த 
பே�ண கபேொதி�ளும் �ொரு்டனும் 
அனுமதிக�பபே்டொது. 

08. ஆரம்பேபபிரிவு மொண்வர்�லள 
அலழத்துச்க்சலலும் கபேற்்றொர் 
, ்தொம்தங�லள ்தவிர்த்து உரி� 
்நரத்திறகு அலழத்துச்க்சலைவும்.

09. பேொ்ட்சொலையினுள ்சந்்த�த்திறகு 
இ ்ட ம ொ ன  க பே ொ ரு ட � ல ள ் � ொ 
நபேர்�லள்�ொ �ண்டொல உரி� 
ஆசிரி�ர்�ளி்டம் அறி�த்்தரு்வது 
மொண்வர்�ளின் �்டலம�ொகும். 

1 0 .  ம று  அ றி வி த் ்த ல  ்வ ல ர, 
பே ொ ்ட ்ச ொ ல ை யி ல  ந ல ்டக பே று ம் 
்மைதி� ்வகுபபுக�ள, விலள�ொடடு 
பேயிறசி�ள ்பேொன்்றல்வ ்தற�ொலி�மொ� 
இல்டநிறுத்தி ல்வக�பபேடடுளளது. 

11. பேொ்ட்சொலை நில்ற்வல்டந்தொலும் 
மொலை ்நர விலள�ொடடுக�ளில 
பே ொ ்ட ்ச ொ ல ை  ல ம ்த ொ ன த் தி னு ள 
வி ல ள � ொ டு ்வ து ,  நு ல ழ ்வ து 
அலன்வருககும் மறுக�பபேடடுளளது. 

இந்த அறிவுறுத்்தல�ளுககு பூரண 
ஒ த் து ல ழ ப ல பே  ்வ ழ ங கு ம ொ று 
பேொ்ட்சொலை நிர்்வொ�ம் அலன்வலரயும் 
்�ொருகின்்றது.

பா்டசாலல பாதுகாப்பு ததா்டர்பில் தபாருததமான சில மாற்று உபாயஙகள்.
�்டந்த 21ம் தி�தி 'உயிர்த்்த தின' 
குணடு க்வடிபபுககு பின்னரொன 
இ ை ங ல � த் தீ வி ல  பே ொ து � ொ ப பு 
வி்ட�ங�ள, ஊர்டஙகு உத்்தரவு, 
பே�ங�ர்வொ்த ்தல்டச்்சட்டம், அ்வ்சர�ொை 
்சட்டம், திடீர் சுறறி்வலளபபுக�ள, 
ல�து�ள, குறிபபிட்ட ஒரு இனத்்த்வர் 
மீ ்த ொன  � ொ ழ் ப பு ண ர்வு,  அ தி � 
்்சொ்தலன�ள, சு்தநதிரமொ� ந்டமொ்ட, 
ஒன்றுகூ்ட, ்சந்்தொ்சமொன நி�ழ்வு�லள 
க்சய� முடி�ொ்த சூழ்நிலை என எமது 
நொடு மீணடும் ஒரு பே�ங�ரமொன 
சூழ்நிலைககுள ்தளளபபேடடுளளல்த 
ஏறறுகக�ொளள ்்வணடும். ஓடி 
விலள�ொடி அ�மகிழ்நது �ளிபபு்டன் 
இருக� ்்வணடி� சிறு்வர்�ள, பே�ம், 

பே்தற்றம், 
்வ ன் மு ல ்ற , 

குணடு க்வடிபபு, 
அ ்த ன்  பி ன்ன ர ொன 

நி � ழ் வு � ள  கு றி த் ்த 
அச்்சத்து்டன் எதிர்்வரும் 6ம் தி�தி 

பேொ்ட்சொலை ஆரம்பிககும் நொளில 
முன்கனப்பேொதும் இலைொ்த ஒரு 
சூழ்நிலையில பேொ்ட்சொலைககுள 
அடிக�டுத்து ல்வக�ப ்பேொகி்றொர்�ள. 
நொடடின் ் ்தசி� பேொது�ொபபு, பே�ங�ர்வொ்த 
அச்சுறுத்்தல�ள குறித்து நொம் 
எல்ைொரும் கூடி� அக�ல்றயு்டனும், 
விழிபபு்டனும் இருநது பேொது�ொபபு 
பேல்டயினருககு உ்தவி க்சயது இந்த 
சூழ்நிலைல� விலரவில சுமூ� 
நிலைககு க�ொணடு ்வரு்வ்தறகு 
உ்தவு்வது எமது ்தலை�ொ� �்டலம 
என்பேல்த ஒத்துகக�ொளள ்்வணடும். 
பேொ்ட்சொலை பேொது�ொபபு க்தொ்டர்பில 
பேொ்ட்சொலை பேொது�ொபபுச்்சலபே எடுத்்த சிை 
முடிவு�ளில மொறறு கபேொறிமுல்ற�லள 
குறித்து �ைநதுலர�ொடி ்சொ்த�மொன, 
நல்டமுல்றககு கபேொருத் ்தமொன 
வி்ட�ங�லள பே�ன்பேடுத்து்வது 
ம ொ ண ்வ ர் � ளு க கு ம் ,  அ ்த ன் 
ஆசிரி�ர்�ளுககும் இல்டயிைொன 
உ்றவில விரி்சல, ்சந்்த�ங�ள, ்�ொபேம் 
பேழி்வொஙகும் உணர்வு�லள ்தவிர்� 
உ்தவும்.

1.        பேொ்ட்சொலை ஆரம்பே நொட�ளில 
மொண்வர்�ள புத்்த�பலபே ஏதும் 
இலைொமல ல�யில எடுத்து்வரககூடி� 
க�ொபபி�லள மடடும் க�ொணடு்வரு்வது. 
இது புத்்த�பலபே�லள ்்சொ்தலன 
க ்ச ய ்வ ல ்த  ்த வி ர்க �  உ்த வு ம். 
உ ்ச ொ த் து ல ண  பு த் ்த � ங � ல ள 
்வகுபபி்ை்� ல்வக�விடு்தல அலைது 
வீடு�ளில ல்வத்து ்வரு்தல.

2 .        
பேொ்ட்சொலைல� சுறறி 
சிசிடிவி �ம்றொக�லள உள, க்வளி 
பேகுதி�ளில கபேொருத்தி 24 மணி்நர 
�ண�ொணிபலபே உறுதிபபேடுத்து்வது. 
இ்தறகு கபேற்்றொர்�ளின் நிதிப 
பேங�ளிபலபே கபேறு்வது, நிபுணத்து்வ 
ஆ்ைொ்சலன ்வழி�ொட்டல�லள 
பேொ்ட்சொலை ்சமூ�ம் கபே்ற ்்வணடும்.

3.        சுழறசி முல்றயில கபேற்்றொர்�ள 
பேொ்ட்சொலை ஆரம்பேமொகி முடியும்்வலர 
க்வளிபபு்ற பேொது�ொபபில ஈடுபேடு்வது.

4.        உ்டனடி�ொ� ்வகுபபேல்ற 

� ற பி த் ்த ல ை  ஆ ர ம் பி க � ொ ம ல 
மொண்வர்�ள ்ச�மொண்வர்�ளு்டன் 
� ரு த் து ல ர � ொ டி , 

ஆ சி ரி � ர் � ளு ்ட ன் 
�ைநதுலர�ொடு்வ்தறகு இ்டமளித்்தல.

5.        ஆசிரி�ர்�ள நொடடின் ்தற்பேொ்த� 
நிைலம, பே�ங�ர்வொ்தம், குணடு 
க்வடிபபு, உயிரிழபபு, �ொ�ங�ள, 
்தற�ொபபு முல்ற�ள, க்சய�ககூடி�, 
க ்ச ய � த் ்த � ொ ்த  வி ்ட � ங � ள 

்பேொன்்ற்வறல்ற மொண்வர்�ளின் 
்�ளவி�ள, ஆ்தங�ங�ள என்பே்வறறின் 
அடிபபேல்டயில �ைநதுலர�ொடு்வது.

6.        குற்றச் க்ச�ல�ள, குறிபபிட்ட 
நபேர்�ள ்சொர்ந்தது அன்றி அது ஒரு 
்சமூ�ம், ம்தபபிரிவிலன ்சொர்ந்தது அலை. 

என்்வ ்தங�ளு்டன் பேடிககும் 'இஸ்ைொம்' 
்ச்�ொ்தரர்�ளு்டன் க்தொ்டர்நதும் 
நடபு்டன் பேழ� ்்வணடும். அ்தற�ொன 
க்ச�றபேொடு�லள க்சயது �ொடடு்வது.

7.        விலள�ொடடு முற்றத்தில ்வகுபபு 
ரீதி�ொ� நன்்றொ� விலள�ொ்ட 
விடுங�ள.

8.        பேொ்ட்சொலை 
்வொயில�லள மூடினொல, அ்வ்சர 
நி ல ை ல ம � ளி ல  எ வ ்வ ொ று 
பிளலள�லள க்வளி்�றறு்வது?. 
மறு்தலை�ொ� புதி� ்வொயில�லள 
(Emergency Exit Gates) உரு்வொககு்தல.

9.        பேொ்ட்சொலை ஆரம்பிககும் ் நரத்ல்த 
7.30 – 8.00 மணி்வலர நீடிபபேது தூர 
இ்டங�ளில இருநது ்வரும் மொண்வர்�ள 
இரொணு்வ ்்சொ்தலன�ள, ்்சொ்தலன 
்சொ்வடி�லள �்டந்்த ்வர ்்வணடும்

£õh\õø» £õxPõ¨¦UPõÚ ¦v¯ {¯©[PÒ SÔzu P›\øÚ²® 

©õØÖ ÷¯õ\øÚPÐ®

Dr. a+b uNk]; n[aFkhu;

csey kUj;Jtu;. 

thior;Nrid itj;jparhiy



nts;sp> Nk 03, 2019
 ,jo; - 62 10

க்சன்்ற  இ்தழில  மட்டக�ளபபு  ்தமிழ்  
்வொலிபேர்  ்சங�த்தின் க்ச�றபேொடு�ளில  
ஒன்்றொன �ணண்தொ்சனின் ்வருல�ல�ப 
பேறறி ்தநதிருந்்தன். அடுத்து, பேொரதி, 
்தமிழ்முரசு, ்தமிழன்குரல, கிரொமணிகுளம், 
க்சங்�ொல, ்தமிழ்நொடு  எனபபேை 
பேத்திரில��லளத் ்தந்த்வரும் க்தன்ன�த்து, 
க்சொலலின் க்சல்வர், சிைம்புச் க்சல்வர்,  
்த மி ழ் க � ொ ்வ ை ர்,  சி ்வ ஞ ொ ன க � னி , 
பேத்மஸ்ரீ, �லைமொமணி, ்டொக்டர்  ்பேொன்்ற 
விருது�லளப கபேற்ற்வரும் 150 நூல�லள 
எழுதி�்வருமொன ம.கபேொ.சி்வஞொனம் 
அ்வர்�ளின் ்வருல�ல�ப பேறறி 

ஆரொய்்வொம். 

  ம.தபா.சிவஞானம்

  �ணண்தொ்சலன 
அ ல ழ த் ்த  அ ் ்த 
ஆ ண டு  1 9 5 5 ல 
ம.கபேொ.சி்வஞொனம் 
அ ்வ ர் � ல ள யு ம் 
ம ட டு / ்த மி ழ் 

்வொலிபேர் ்சங�ம் மட்டக�ளபபுககு 
அலழத்திருந்தது. சிைபபேதி�ொரத்தின் 
மீது க�ொணடிருந்த ஆளுலமயின் 
�ொரணமொ�்்வ இ்வர் சிைம்புச்க்சல்வர் என 
அலழக�பபேட்டொர்.  இ்வர் மட்டக�ளபபுககு 
்வருல�்தநது, இைககி� விழொக்வொன்றில 
பேஙகுபேறறி�்்தொடு இரொஜதுலர�்வர்�ளின் 
இ ல ை த் தி ல  அ ச் ்ச ங � த் தி ன் 
அ ங � த் ்த ்வ ர் � ள ொ ன  அ ன் ல ்ற � 
இலளஞர்�் ளொடு விருந துணடும் 
மகிழ்ந்தொர்.

 அம்ம்றக� முடி�ொ்த ்சம்பே்வத்ல்த ம.கபேொ.
சி அ்வர்�ள, பின்பு ஒரு ்சந்தர்பபேத்தில 
குறிபபிடடிருந்தொர். அன்பேர் இரொஜதுலர, 
அ்டக�மொ�ப பேணிபுரி்வதில ஆர்்வம் 
உல்ட�்வர். ஆ்டம்பேரத்ல்த விரும்பேொ்த்வர். 
எந்தச்்்சொ்தலன�லளயும் துணி்்வொடு 
்சநதிக�க கூடி�்வர். இப்பேொது அ்வர் 
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அலமச்்சர் பே்தவியில இருபபேதும் பேை 
்்சொ்தலன�ள சூழ்ந்த நிலையில்தொன்.  
்தமிழுககும், ்தமிழருககுரி� பேணபேொடல்டயும்,  
வீரத் ல்தயும் அ்வர்பேொல �ொணும் 
்பேொ்்தலைொம் நொன் மகிழ்ச்சி�ல்ட்வதுணடு. 
அ்வரொல அலழக�பகபேறறு மட்டக�ளபபில 
ஒரு இைககி� விழொவில �ைநது 
க�ொணடு உலர�ொறறி�தும் உணடு. 
அ்வரது இலைத்தில விருநது அருநதி 
மகிழ்ந்ததுமுணடு.

அலமச்்சர் திரு. இரொஜதுலர, இைஙல� 
நொ்டொளுமன்்றத்தில ்சொ்தொரண உறுபபினரொ� 
இருந்த �ொைம்க்தொடடு, அ்வலர நொன் 
அறி்்வன். ஒ்ர க்தொகுதியில க்தொ்டர்நது 
33 ஆணடு�ளுககும் ்மைொ� ஒரு்வர் 
அடுத்்தடுத்து நொ்டொளுமன்்றத்திறகுத் 
் ்த ர் ந க ்த டு க � ப பே டு ்வ து  எ ன் பே து 
எனககு நிலனவிலுளளபேடி இநதி�த் 
்தமிழ�த்தில நி�ழொ்த அறபு்தமொகும்! 
சி்றந்த நொ்வன்லமயுல்ட� ்பேச்்சொளர்,  
கபேொருடக்சறி்்வொடு எழுதும் தி்றலமமிக� 
எழுத்்தொளர். பி்ற்ரொடு பேழகு்வதிலும் 
சி்றந்த பேணபுல்ட�்வர். இத்்தல�� 
நறகுணங�ளும் கபேொருநதி� அன்பேர் 
இரொஜதுலர இநதி�ொ ்வரும்்பேொக்தலைொம், 
என்லனச் ்சநதிக�ொமல இருபபேதிலலை. 
அ்வரு்டன் உலர�ொடும் ்பேொக்தலைொம்,  
ஒ ரு  உணல ம � ொன  ்த மி ழ ரு ்டன் 
உலர�ொடுகி்்றொம் என்்ற உணர்வு எனககு 
ஏறபேடு்வதுணடு.

 முதிர்ந்த அரசி�ல்வொதியும் ்தமிழ்நொடடில 
க ்ச ்வ ொலி � ர்  சி ்வ ொ ஜி  க ்த ரு வி ல 
சிலைல்வத்துப ்பேொற்றபபேடுகின்்ற 
்தமிழ�த்து மக�ளின் இ்த�ங�ளில 
வீறறிருககின்்ற ்தமிழ்க�ொ்வைர் ம.கபேொ.
சி்வஞொனம் அ்வர்�ள இரொஜதுலரல�ப 
பு�ழ்நது ்மற�ண்ட்வொறு பேொரொட்ட 
இரொஜதுலரல� ஈன்க்றடுத்்த ்்தன�ம் 
க�ொடுத்து ல்வத்திருககி்றது. அடுத்து 
கநடுஞக்சழி�ன் ்வரவு.
                                       

                                

     தெடுஞதசழியன்
  கநடுஞக்சழி�ன் 
அ்வர்�லள இரொஜதுலர 
அ ்வ ர்� ள  ் ம ற பே டி 
� ொ ை ங � ளி ் ை ் � 
அன்்பேொடு அலழத்து 
மட்டக � ளபபு ந �ர 

மண்டபேத்தில பிரமொண்டமொன ்வர்்வறபு 
வி ழ ொ க ்வ ொ ன் ல ்ற ,  ம ட ்ட க � ள ப பு 
்தமிழ்்வொலிபேர் ்சங�ம் மூைம் ஒழுஙகு 
க ்ச ய தி ரு ந ்த ொ ர் .  அ வ வி ழ ொ வு க கு 
்தமிழரசுக �டசியின் ஸ் ்தொபே�ரொன 
க்சல்வநொ��மும் அலழக�பபேடடிருந்தொர். 
அவவிழொவில அ்வர் �ைநது உலர�ொறறி�து 
விழொல்வ ்மலும் கமருகூடடி�து.  

  நொ்வைர் கநடுஞக்சழி�ன் அ்வர்�ள. 
பிற�ொைத்தில சி.என்.அணணொதுலர, 
எம்.�ருணொநிதி,  எம்.ஜி.ரொமச்்சநதிரன், 
கஜ.கஜ�ைலி்தொ ஆகி� நொன்கு 
மு்தைலமச்்சர்�ள இருந்த �ொை�ட்டங�ளில 
்தமிழ� ்சட்ட்சலபேயில நிதி�லமச்்சரொ� 
இருந்த்வர் என்பேது குறிபபி்டத்்தக�து. 
்தமிழ�த்தின் இக�ட்டொன சூழ்நிலை�ளில 
இரு்த்டல்வ�ள பேதில மு்தைலமச்்சரொ�வும் 
பேணி�ொறறியும் இருந்தொர். 1955ல இருநது 1961 
்வலர திரொவி்ட முன்்னற்ற �ழ�த்தின் (தி.
மு.�) கபேொதுச்க்ச�ைொளரொ�வும் இருந்த்வர்.

 இல்வ�லள நொன் ஏன் இஙகு 
குறிபபிடுகி்்றன் என்்றொல; ் ்தன�ச்க்சம்மல 
இரொஜதுலர�்வர்�ள இ்வர்�்ளொக்டலைொம் 
அன்பு க்சலுத்தி நம் மடடுமொந�ருககு 
இ்வர்�லள ்வர்வலழத்து, க�ௌரவித்து 
நம் ்்தன�த்துககு கபேருலம ்்தடித்்தநது, 
்சொ்தலன பேல்டத்்த்வர் என்பே்தற�ொ�்்வ. 
திரு.இரொ.கநடுஞக்சழி�ன் அ்வர்�ளுககும் 
திரு.க்ச.இரொஜதுலர�்வர்�ளுககும் இருந்த 
க்தொ்டர்பு இத்்்தொடு முறறுபகபே்றவிலலை. 
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க�ொழும்பு மொந �ரில பேொரதி�ொர் 
நூற்றொணடு விழொ ஏறபேொடு க்சய�பபேடடு, 
அவவிழொவில உலர�ொற்ற திரு.இரொ.
க ந டுஞக ்ச ழி � னு க கு ம்  அ ல ழ ப பு 
விடுக�பபேட்டது. அவ்வலழபலபே்�றறு 
ந ொ ்வ ை ர்  க ந டு ஞ க ்ச ழி � ன் 
உ ல ர � ொ ற றி � ் ்த ொ டு,  க � ொ ழு ம் பு 

்தமிழ்ச்்சங�க கூட்டத்திலும் �ைநது 
க�ொணடு சி்றபபுலர�ொறறியிருந்தொர். 
அ்்த ் ்வலள, திரு.இரொ.கநடுஞக்சழி�னும் 
தி ரு .க ்ச. இ ர ொ ஜ து ல ர  அ ்வ ர் � ல ள 
்தமிழ�த்தில நல்டகபேற்ற இரு ்தமிழொரொயச்சி 
மொநொடு�ளில சி்றபபுலர�ொற்ற ்வருல� 
்தருமொறு ்தமிழ� அரசின் ்சொர்பில 
அலழபபுவி்ட அம்மொநொடு�ளில பேஙகு 
க�ொணடு மி�ச்சி்றபபேொன உலர�லள 
்தநது நம் மணணுககு கபேருலம 
்்தடித்்தந்த்வர் நம் ்்தன�ச்க்சம்மல 
இரொஜதுலர. அம்மொநொடு�ள முல்ற்� 1968ல 
க்சன்லனயில நல்டகபேற்ற இரண்டொ்வது 

உை�த்்தமிழ்மொநொடு, 1981ல மதுலரயில நல்ட 
கபேற்ற ஐந்தொ்வது உை�த் ்தமிழ் மொநொடு 
என்பேல்வ�்ள.

  இரொஜதுலரல�ப பேறறி கநடுஞக்சழி�ன் 
கூறி�து; திரு.இரொஜதுலர ்தமிழ�த்திறகு 
்வரும் ்பேொக்தலைொம், அ்வ்ரொடு �ைநது 
உலர�ொடி மகிழும் ்வொயபபிலனப 
கபேறறிரு க கி்்றன். இ்வர் இனி� 
பேணபு�ள பேை்வறறிறகும் உல்றவி்டமொ� 
வி ள ங கு பே ்வ ர் .  இ ்வ ர்  சி ந ்த ல ன 
அறிவுத்தி்றன்,  க்ச�ைொற்றலதி்றன், சி்றந்த 
பேணபேொடடுத்தி்றன், க்சம்லம�ொ�ச் க்சயது 
முடிககும் தி்றன்,  ்பேொன்்ற்வறல்ற ஒருங்� 
கபேற்ற்வர். இ்வர் சி்றந்த ்பேச்்சொளர், நலை 
எழுத்்தொளர், எ்வரு்டனும் பேழ�க கூடி� 
இ�லபிலனக க�ொண்ட்வர்.

 இ்வர் ்சமூ�த்க்தொணடு, ்தமிழ்த்க்தொணடு, 
்சம�த்க்தொணடு, அரசி�லக்தொணடு, 
ஆடசித்க்தொணடு, கபேொதுத்க்தொணடு 
் பே ொ ன் ்ற ்வ ற றி ல  ்த ல ை  சி ்ற ந து 
விளஙகுபே்வர்.
  இ்வரின் இச்சீரி� க்தொணடு�ள 
க்தொ்டர இ்வர் பேலைொணடு�ொைம் நைம் 
கபேறறு ்வொழ்�!  இவ்வொறு இ்வர் ்தன் 
எணணபபேதில்வ ்தநதிருந்தொர். இனி்வரும் 
இ்தழில �ொநதிஜீ ்்ச்வொ ்சங�த்தின் 
க்ச�றபேொடு�லள பேொர்ப்பேொம்.  (க்தொ்டரும்)
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ம ட ்ட க � ள ப பு  க பே ொ லி ஸ் 
உத்தி்�ொ�ஸ்்தர்�லள �்டந்த ்வரு்டம் 
(30/11/2018) க�ொலை க்சய்த்வர்�ள 
�ொகரன்று (இஸ்ைொமி� அடிபபேல்ட்வொ்தத்  
தீ வி ர ்வ ொ தி � ள )  ்த ற ் பே ொ து 
�ணடுபிடிக�பபேட்ட நிலையிலும், 
இது கபேொதுமக�ளுககும் பேொது�ொபபு 
அலமச்்ச�த்துககும்  க்தரி�்வநதுளள 
்பேொதிலும் ்வவுணதீவு ்சம்பே்வத்தின் 
்பேரில ்தடுத்து ல்வக�பபேடடுளள 
முன்னொள ்பேொரொளி இன்னமும் 
விடுவிக�பபே்டவிலலை.

 அந்த முன்னொள ்பேொரொளி விலரவில 
வி டு வி க � ப பே ்ட் ்வ ண டு ம்  எ ன் று 
்தமிழ்த் ்்தசி�க கூட்டலமபபின் 
முன்னொள பேொரொளுமன்்ற உறுபபினர் 
பேொ. அரி�்நநதிரன் ்வலியுறுத்தி 
ஊ்ட�ங�ளுககு �ருத்துக கூறியு ளள்தொ� 
அச்சு ஊ்ட�கமொன்று க்தரிவித்துளளது.

இவ்வொறு ்தமிழ்த் ்்தசி�க கூட்டலமபபின் 
மட்டக�ளபபு மொ்வட்ட ்தற்பேொல்த� 
பேொரொளுமன்்ற உறுபபினர் ஞொ. சிறி்ந்சன் 

கூ றி யு ள ள ்த ொ � 
மி ன் னூ ்ட � ம் 
ஒ ன் று ம் 
கூறியுளளது.

இ ந ்த  வி ்ட � ம் 
குறித்து ்மறபேடி 
மு ன் ன ொ ள 
மறறும் இநநொள 
பே ொ ர ொ ளு ம ன் ்ற  உ று ப பி ன ர் � ள 
ஊ்ட�ங�ளுககு �ருத்துக கூறியுளளலம 
்த்வ்றலை. இ்தலனச் சுடடிக�ொடடியுளளலம 
க பே ொ ரு த் ்த ம ொ ன ் ்த .  � ொ ை ம றி ந ்த 
�ருத்துத்்தொன்.

ஆ ன ொ லு ம் ,  ்த மி ழ் த்  ் ்த சி � க 
கூ ட ்ட ல ம ப பி ன்  அ தி � ொ ர த் தி ல 
உளள்வர்�ளின் ்வழலம�ொன பேொணி 
என்னக்வனில, ஊ்ட�ங�ளுககு �ருத்துக 
கூறு்வ்்தொடு அலைது ஊ்ட�ங�ளுககு 
அறிகல� விடு்வ்்தொடு மடடும் ்தங�ளது 
க்ச�றபேொடு�லள நிறுத்திகக�ொள்வது. 
�ொரணம் ்்தர்்தல அரசி�லுக�ொன 
விளம்பேரம் ்்தடு்வது மடடு்ம அ்வர்�ளது 

06 ்நொக�மொ� இருபபேது.

அறிகல� அரசி�லைவி்டச் க்ச�றபேொடடு 
அரசி�லை்� மக�ள எதிர்பேொர்ககின்்றனர். 
க்ச�றபேொடடு அரசி�ல்தொன் மக�ளுககு 
பே�ந்தரககூடி�து.

அலமச்சின் உ�ர் அதி�ொரி�ளு்டனும் 
்ச ட ்ட ம ொ  அ தி பே ர்  தி ல ண க � ள 
உ�ர் அதி�ொரி�ளு்டனும் குற்றப 
பு ை ன ொ ய வு த் தி ல ண க � ள 
அ தி � ொ ரி � ளு ்டனு ம்  ் ந ர டி � ொ ன 
க்தொ்டர்பு�லள ஏறபேடுத்தி ்தடுத்து 
ல்வக�பபேடடுளள்தொ� அரி�்நநதிரனொல 
குறிபபி்டபபேடடுளள �ன்னன்கு்டொ 
� ல ர � ொ க � ன் தீ ல ்வ ச்  ் ்ச ர் ந ்த 
ஐநது பிளலள�ளின் ்தநல்த�ொன 
�திர்�ொமத்்தம்பி அஜந்தன் என்பே்வலர 
வி டு ்த ல ை  க ்ச ய ்வ ்த ற � ொ ன 
ந்ட்வடிகல��லள ்மறக�ொள்வது்டன் 
பே ொ தி க � ப பே ட ்ட  நி ர பே ர ொ தி க கு 
உரி� நி்வொரணங�லள கபேறறுக 
க�ொடுபபே்தறகும் மி�த்துரி்தமொ�ச் 
க்ச�றபே்ட ்்வணடும்.

இ்தலனச் க்சய்வ்தற�ொன ஆளுலமயும் 
ஆற்றலும் க்சல்வொககும் இ்வர்�ளுககு 

இலலை�ொயின் இ்வர்�ள ்சொர்ந்த 
அரசி�ல கூட்டலமபபேொன ்தமிழ்த் ் ்தசி�க 
கூட்டலமபபின் ்தலை்வர் இரொ. ்சம்பேந்தன் 
மறறும் இப்பேொதுளள நலைொடசி 
அர்சொங�த்திலும் பிர்தமர் இ்டத்திலும் 
மிகுந்த க்சல்வொககுப கபேற்ற பிரமு�ரொ� 

விளஙகும் சுமநதிரன் பேொ.உ ஆகி்�ொரின் 
மூைம் உ்தவி�லளப கபேறறு இ்தலனச் 
்சொத்தி�பபேடுத்்தைொம்.

‘்பேச்சுப பேலைககு ்தம்பி �ொலநல்ட’ ஆ� 
இருநதுவி்டக கூ்டொது. ்தமிழர் அரசி�லில 
‘சிலுசிலுபபு’த்்தொன் அதி�ம். 

பே ை � ொ ர ம்  கு ல ்ற வு .  இ னி ்வ ரு ம் 
�ொைங�ளிைொ்வது இ்தலன மொறறி 
அ ல ம க �  ் ்வ ண டு ம் .  இ ்த ன் 
அல்ட�ொளமொ� ்மறபேடி வி்ட�த்ல்த 
்மறபேடி முன்னொள மறறும் இநநொள 
பேொரொளுமன்்ற உறுபபினர்�ள இரு்வரும் 
இலணநது க்வன்று �ொடடுங�ள. 
அப்பேொது உங�ள இரு்வருககும் ‘்ஜ’ 
்பேொ்டைொம்.

jk;gpag;gh NfhghyfpU];zd;
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மனி்தர்�ளொல ்மறக�ொளளபபேடும் 
அ ன ர்த் ்த ங � ள ொன  பே � ங � ர்வ ொ்த 
்தொககு்தல�ள, குணடுக்வடிபபு, உயிரிழபபு, 
உ்டற�ொ�ங�ள, பேொலி�ல ்வலலு்றவு, 
சித்திர்வல்த, பேொரி� வீடடு ்வன்முல்ற, 
�டுலம�ொன உயிர் அச்சுறுத்்தல 
்பேொன்்ற பேல்்வறு ்சம்பே்வங�ளினொல 
பேொதிக�பபேட்ட நபேர்�ள பேொரி�ளவில 
உளகநருககீடு�ளிறகு உளளொகின்்றனர். 
அவ்வொ்றொன்வர்�ளு்டன் ் ்வலை 
க்சயயும் ்பேொது பின்்வரும் வி்ட�ங�ளில 
அ்வ்தொனமொ� இருத்்தல ்்வணடும்.

பேொதிக�பபேடடு, உயிர்பிலழத்்த்வருககு 
இன்னும் பேொது�ொபபு பிரச்சிலன�ள 
அத்து்டன் �்டந்த அனுபே்வங�ள மீள 
்்தொன்று்வதும் இருக�ைொம். பேொதிக�பபேட்ட 
்சம்பே்வங�ள மி� கநருககீடு உளளல்வ 
என்பே்தொல, அந்தச்  ்சம்பே்வங�லள மீளக 
க�ொணரும் ் பேொது கூடி�ளவில கநருககீடு, 
பே்த�ளிபபு என்பேன ஏறபேடு்வ்தொல 
அ்வறல்றப பேறறி க்தொ்டர்நது �ல்தபபேல்த 
்தவிர்க�ைொம். இ்வறல்றப பேறறி �ல்தபபேது 
்தனககு உயிர் ஆபேத்து அலைது �ல்த 
க்வளியில ்பேொயவிடும் என்கி்ற பே�மும் 
இருக�ைொம். ்சம்பே்வம் க்வளித்க்தரிந்தொல 
ஏறபேடும் எதிர்�ொைம் குறித்்த பே�மும் 
அ்வர்�ளி்டம் �ொணபபே்டைொம்.

்சம்பே்வம் ஒன்றினொல பேொதிக�பபேடடு 
உ யி ர் பி ல ழ த் ்த  ந பே ர் ,  ்த ன து 
அனுபே்வங�லளப பேறறிக �ல்தககும் 
் பே ொ து  அ ்வ ர் � ள து  உ ண ர் ச் சி 
க்வளிபபேொடு�ளுககு கபேொருத்்தமொன 
உ்டலகமொழி அல்சவு�லள �ொடடுங�ள. 
ஒத்துணர்வு்டன் ஆர்்வமொ� க்சவிமடுங�ள. 
்தற்பேொது பே�னொளி உங�ள மீது மிகுந்த 
நம்பிகல�யு்டன் ்தனது பிரச்சிலன�லள 
க்வளிகக�ொணர்்வொர். ்்தல்வ�ொன 
இ்டங�ளில அழவிடுங�ள, ்�ொபேத்ல்த 
க்வளிபபேடுத்்த, கமது்வொ� சு்வொசிக�, 
்தணணீர் குடிக � அனுமதிபபேது 
அ ்வ ர் � ளி ன்  உ ட கி ்ட க ல � ல � 
க்வளிபபேடுத்்த உ்தவும். பேொலி�ல 
்வலலு்றவு, பேொலி�ல ்வலலு்றவு 
மு�றசி�ள, பேொலி�ல ந்டத்ல்த�ள 
்பேொன்்ற ்சம்பே்வங�லள உங�ளது 
பே�னொளி�ள மு்தல ்சநதிபபி்ை்� 
�ல்தக�மொட்டொர்�ள. அ்தற�ொ� நீங�ள 
அ்வ்சரபபே்டத்்்தல்வயிலலை. உங�ள 
பே�னொளியின் சு�க�ௌர்வம், �ணணி�ம் 
குறித்து க்வளிபபேல்ட�ொ� இருங�ள. 
இவ்வொ்றொ� பேொதிக�பபேட்ட்வர்�ள 
க்வளிபபேடுத்தும் ்சம்பே்வங�ள மி�மி� 
்நர்லம�ொ� உங�ளிறகுள்ள்� அல்வ 
ல்வத்திருநது இர�சி�ம் �ொக�பபேடும் 
என்பேல்த பே�னொளி உணரும்்வலர 
உங�ள மீ்தொன நம்பிகல� நலைவி்தமொ� 
அலமயும்.

பேொலி�ல ்வலலு்றவு (�றபேழிபபு) 
்பேொன்்ற்வற்றொல பேொதிக�பபேட்ட்வர்�ளிறகு 
்சமூ�, ்சட்ட, மருத்து்வப பிரச்சிலன�ளும் 
இருக�ைொம். அவ்வொ்றொன்வர்�ளிறகு 
்மறபேடி உ்தவி�லள கபேறறுகக�ொடுக�, 
்வ ழி � ொ ட ்ட  ஆ்வ ன  க ்ச ய � வு ம். 
'பிரச்சிலன�ளிற�ொன மு�ொலமத்து்வம்' 
என்கின்்ற பேொரி� உளகநருககீடு�ளிறகு 
உடபேட்ட்வர்�ளிற�ொன பிரத்தி்��மொன 
ஆறறுபபேடுத்்தல, உளநைம் ்சொர்ந்த 
அ ல ன த் து  வி ்ட � ங � ல ள யு ம் 
க � ொ ண டி ரு க � ப ் பே ொ ்வ தி ல ல ை . 
இ ரு ந ்த ் பே ொ து ம்  க பே ொ து ்வ ொ ன 
உ்தவி�ளிககும் முல்ற�ள குறித்்த 
க�ொளல��ள �ருத்து�ள இதில 

அ ்ட க � ப பே ட டி ரு க கு ம்.  அ த் து ்டன் 
இ்தன் மூைம் கில்டககின்்ற அறிவு, 
அனுபே்வத்ல்தக க�ொணடு பேணி�ொளர்�ள 
பே � ன ொ ளி க கு  க பே ொ ரு த் ்த ம ொ ன 
உ்தவி�ளிககும் முல்ற�ள, ்மைதி� 
உ்தவிககு அனுபபே ்்வணடி� அலைது 
க்தொ்டர்பு க�ொளளககூடி�்வர்�ள குறித்்த 
வி்ட�ங�ள உளள்டக�பபேடடிருககும். 
ந்டந ்த பேொரி� ்சம்பே்வங� ல ளப 
பேறறி உங�ளு்டன் உலர�ொடும் 
பேொதிக�பபேடடு உயிர்பிலழத்்த நபேர், 
ந்டந்த ்சம்பே்வத்திறகு ்தனது ்த்வறு�்ள 
�ொரணம் அலைது அ்தறகு உ்டநல்த�ொ� 
இருந்தது, எதிர்க�விலலை ்பேொன்்ற 

குற்றவுணர்வு�ளு்டன் �ொணபபே்டைொம். 
அ வ ்வ ொ ்ற ொ ன  ்ச ந ்த ர் ப பே ங � ளி ல 
பே�னொளியு்டன் மி�பகபேொருத்்தமொன 
அணுகுமுல்ற�ள ஊ்டொ� அந்த 
க ்ச � லி ற கு  பே ொ தி க � ப பே ட ்ட ்வ ர் 
� ொ ர ண மி ல ல ை  எ ன் பே ல ்த 
உணர்த்்த ்்வணடும். இவ்வொ்றொன 
� ை ந து ல ர � ொ ்ட ல � ளி ன்  ் பே ொ து 
பே�னொளி கூறுகின்்ற வி்ட�ங�ளிறகு 
மதிபபேளித்து கபேொறுலம�ொ� க்சவிமடுத்து 
அ்வரது உடகி்டகல� முழு்வல்தயும் 
தி ்ற ந து  வி டு ்வ ்த ற கு  உ ்த ்வ வு ம். 
இஙகு இல்டயீடு�ள ஆரம்பிப்தறகு 
அ்வ்சரபபே்டத்்்தல்வயிலலை.

உங�ளது பே�னொளி ்வலலு்றவுககு 
உடபேடுத்்தபபேடடுளளொர் என நீங�ள 
உணரும்்பேொது என்ன க்சயவீர்�ள?

உங�ளி்டம் உ்தவிககு ்வநதுளள பே�னொளி 
குறித்து ஏற�ன்்வ உங�ளது ்சமூ�த்தில 
�ல்தக�பபேடுகின்்ற அலைது உைவுகின்்ற 
க்சயதி�லளப பேறறி அறிநதுளளீர்�ள 
எனில, நீங�ள பே�னொளி அவ்வொ்றொ� 
பேொதிக�பபேடடுளள்தொன அனுமொனத்திறகு 
்வநதிருபபீர்�ள. இ்தனொல பே�னொளி 
உங�ளு்டன் ்தனது அனுபே்வத்ல்த 
பேகிர்்வல்த ்தவிர்க�ைொம். நீங�ளொ� 
பே�னொளி குறித்து எந்த அனுமொனத்திறகும் 
்வரு்வல்த ்தவிரத்துக க�ொளளுங�ள. 
உங�ளது ்மறபேொர்ல்வ�ொளர்�ளது 
ஆ்ைொ்சலன�லள கபேறறுகக�ொணடு 
க்தொ்டர்நது பே�னொளியு்டன் நலை 
உ்றவு்டன் ்்வலை க்சயயுங�ள. ்மறபேடி 
்சம்பே்வத்்தொல பேொதிக�பபேட்ட நபேரு்டன் 
உலர�ொடும் ்பேொது அ்வரிறகு பேொது�ொபபு 
க�டுபிடி�ள �ொணபபேடும் இ்டத்து, இல்தக 
குறித்து பே�னொளியு்டன் நலை நிலையில 
உலர�ொடு்வது்டன் குறிபபிட்ட �ொைம்்வலர 
இவ்வொ்றொன பிரச்சிலன�ள இலைொமல 
இருக�ககூடி� இ்டங�ள, குறிபபேொ� 
மொ்வட்ட ரீதி�ொ� உளள பேொதிக�பபேட்ட 

ம�ளிர் ்தஙகும் நிலை�ங�ள குறித்தும் 
� ை ந து ல ர � ொ ்டை ொ ம் .  அ வ ்வ ொ று 
்்தல்வபபேடும் ்பேொது அ்வறல்ற 
க பே ற று க க � ொ டு க �  உ ்த ்வ ை ொ ம் . 
பேொதிக�பபேட்ட்வர்�ளுககு கூறும் பேதில�ள 
அ்வர்�ள அ்தலன நலைவி்தமொ� 
ஏறறுகக�ொளளககூடி�்தொ� இருத்்தல 
்்வணடும். 'நீங�ள கூறி� உங�ள 
பேொதிபலபே குறித்து சிை வி்ட�ங�லள 
உங�ளு்டன் பேகிர்ந து க�ொளள 
விரும்புகி்்றன்.' 'நீங�ள கூறி� ்சம்பே்வம் 
எவவி்தத்திலும் க்வளி்வரொமல என்னொல 
இர�சி�ம் �ொக�பபேடும்.' 'நீங�ள விரும்பும் 
்சந்தர்பபேத்தில மடடும், உங�ளது 

பிரச்சிலன�ளிற�ொன இல்டயீடு�ள 
கு றி த் து  எ னது  ் ம ை ொ ள ரு ்டன் 
உலர�ொடு்வ்தறகு �ல்தக�பபேடும் அலைது 
அதுவும் ்தவிர்க�பபேடும்.' 'உங�ளது 
பேொது�ொபபு நிம்மதி�ொன ்வொழ்கல�ககு 
எவவி்தத்திலும் நொன் உங�ளிறகு 
இல்டயூ்றொ� இருக�ப்பேொ்வதிலலை.' 
'உங�ளிறகு ந்டந்த ்சம்பே்வங�லளப 
பேறறி க்வளிபபேல்ட�ொ� என்னு்டன் 
�ல்தபபே்தற�ொன உரிலம உங�ளி்டம் 
இருககி்றது. அ்தற�ொ� நொன் உங�லள 
்வறபுறுத்்தப ்பேொ்வதிலலை.' 'உங�ளிறகு 
ந்டந்த ்சம்பே்வம் ்பேொன்று பேை கபேண�ள, 
ஆண�ளிறகும் ந்டநதுளளது. நீங�ள 
மடடும்்தொன் பேொதிக�பபேடடுளளீர்�ள 
எ ன  எ ண ண த் ் ்த ல ்வ யி ல ல ை . ' 
அத்து்டன் 'இச்்சம்பே்வம் உங�ள ்த்வ்றொல 
ந்டக�விலலை. ந்டந்த ்சம்பே்வத்ல்த 
குறித்து ஒரு ்பேொதும் உங�லள 
தீர்பபி்டப்பேொ்வதிலலை.' இவ்வொ்றொ� 
உலர�ொடு்வ்தன் மூைம் உங�ள 
பே�னொளிககு மிகுந்த நம்பிகல�ல� 
க�ொடுக� முடியும்.

நீண்ட�ொைத்திறகு முன்னர் பேொலி�ல 
்வலலுணர்விறகு உடபேடடு ்தற்பேொது 
பிறிக்தொரு பிரச்சிலனயு்டன் ்வநதுளள 
உங�ள பே�னொளியு்டன் ்தற்பேொல்த� 
பிரச்சிலன குறித்து �ல்தபபே்தற்� 
முன்னுரிலம க�ொடுங�ள. �்டநது்பேொன 
பேொலி�ல ்வலலுணர்வு குறித்துக 
�ல்தபபே்தறகு பிறிக்தொரு ்சந்தர்பபேத்ல்த 
எடுக�ைொம். அத்து்டன் பே�னொளி 
இ வ வி ்ட � ங � ல ள  உ ங � ளு ்ட ன் 
பே�மின்றி பேகிர்நதுக�ொளள முடியும் 
என்பேல்தயும் உணர்நதுக�ொளளடடும். 
கபே�ர்�ள, நபேர்�ள, இ்டங�ள என்பேன 
்தவிர்க�பபேடடு சிை உ்தொரணங�லள 
பே�னொளியு்டன் �ைநதுலர�ொ்டைொம். இ்தன் 
மூைம் பே�னொளி ்தனது பிரச்சிலனல� 
க்வளிகக�ொணர்்வ்தற�ொன ்சகதில� 
கபேறறுகக�ொள்வொர்.  உ்டனடி�ொ� 

அலைொவிட்டொலும் �ொைப்பேொககில, 
க்தொ்டர்நது ்வருகின்்ற ்சநதிபபுக�ளில 
அ்வர்�ள உங�ளு்டன் �ல்தபபே்தறகு 
முறபே்டைொம் இருந்த்பேொதும் சிைர் ்தமது 
பிரச்சிலன�லள பேகிர்நது க�ொள்வல்த 
்தவிர்த்்தொல, அ்தறகு மதிபபேளித்து 
அவவி்ட�த்ல்தபபேறறி ்பேசு்வல்த 
்தவிர்பபேது மி�பகபேொருத்்தமொனது. இந்த 
உ்தொரணத்ல்த ்பேொை ்தற்பேொல்த� 
அனர்த்்த கநருககீடடு நபேர்�ளிறககு 
உ்தவுங�ள.

முரணபாடுகள் 

்சமூ�ங�ளிறகு இல்டயில, ம்தககுழுக�ள, 
க்வவ்்வறு ்சொதி�ப பிரிவு�ள, இலளஞர் 
குழுக�ளிறகு இல்டயில முரணபேொடு�ள 
்்தொறறும்்பேொது அ்வர்�ள இரொணு்வம், 
கபேொலிஸ், ஆயு்த குழுக�ள, எதிர்குழுக�ள 
்பேொன்்்றொர் குறித்்த அச்்சத்ல்த 
க்வளிபபேடுத்து்வொர்�ள. இவ்வொ்றொன 
்சந்தர்பபேங�ளில, ்சம்பே்வங�ளினொல 
பேொதிக�பபேடடு உங�ளி்டம் உ்தவிநொடி 
்வந்த்வர்�ள, நீங�ள �ொர்? என்்ற பே�த்ல்த 
க�ொணடிருக�ைொம். அவ்வொ்றொன 
்சந்தர்பபேங�ளில நீங�ள �ொர்? என்பேல்த 
்சரி�ொ� க்வளிபபேடுத்து்வது்டன் அ்வர்�ள 
கூறுகின்்ற க்சயதி�ள இர�சி�ம் 
�ொக�பபேடும் என்பேல்தயும் பே�னொளி 
உணர்்வ்தறகு உ்தவுங�ள. நம்பிகல�ல� 
�டடிக�ழுபபு்தல, அடிபபேல்ட உ்தவி 
க்சயயும் உபேொ�ங�லள முரணபேொடு�ளொல 
பேொதிக�பபேட்ட்வர்�ளிறகு பிர்�ொகிககும் 
்பேொது ஒத்்த பேொதிபபு உளள குழுக�லளச் 
்சொர்ந்த்வர்�ள உ்தவு்வது அ்வர்�ளிறகு 
பேொது�ொபபேொ�வும், ்தங�ளது பிரச்சிலனல� 
பே � மி ன் றி  க ்வ ளி க க � ொ ண ர வு ம் 
உ்த வும்.  இ்த ன்்பேொது உங� ளது 
்மறபேொர்ல்வ�ொளரது ஆ்ைொ்சலன�ள, 
உ்தவி�ளிககும் முல்ற�ள என்பேன 
்சரி்வர பிர்�ொகிககும் முல்ற�ள 
என்பே்வறல்ற பேொதிக�பபேட்ட நபேர், அ்வர் 
்சொர்ந்த ்சமூ�த்திறகும் எவவி்தத்தில 
பே � ன் பே டு த் ்த ை ொ ம்  எ ன் பே ல ்த யு ம் 
�ைநதுலர�ொ்டைொம்.அனர்த்்தங�ளின் 
பின்னர் குறிபபிட்ட அளவினர் மி்தமொன,  
பேொரி� உளநைக் �ொளொறு�ளொல 
பேொதிக�பபே்டைொம், அவ்வொ்றொன்வர்�லள 
அணலமயில உளள உளநைச்்்சல்வககு 
அலழத்துச் க்சலலுங�ள

மட்டககளப்பில் உளெலச் சசலவகள்

உங�ளது உளநைத் ்்தல்வ�லள 
இை்வ்சமொ� கபேறறுகக�ொளள பின்்வரும் 
இ்டங�லள அனு�ைொம்.

உளநைத்துல்ற, ் பேொ்தனொ ல்வத்தி�்சொலை 
மட்டக�ளபபு. க்தொலை்பேசி : 065 2225656

உளநைத்துல்ற, ஆ்தொர ல்வத்தி�்சொலை, 
்வொலழச்்்சலன.க்தொலை்பேசி : 065 2257721

உளநைத்துல்ற, ஆ்தொர ல்வத்தி�்சொலை, 
�ளு்வொஞசிககுடி. க்தொலை்பேசி : 065 
2250061

உளநைத்துல்ற, ஆ்தொர ல்வத்தி�்சொலை, 
ஏ்றொவூர். க்தொலை்பேசி : 065 2257721

உளநைத்துல்ற ஆ்தொர ல்வத்தி�்சொலை, 
�ொத்்தொன்குடி.க்தொலை்பேசி : 065 050555

உளநை புனர்்வொழ்வுச் ்்சல்வ�ள, 
மொ்வடி்்வம்பு.க்தொலை்பேசி - 065 2241055
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'இபபே க�ொஞ்ச �ொைமொ�த்்தொன் நவீன 
குல்டல� �ண்ட நொங�ள, அபகபேலைொம் 
்தளபபேத்து்தொன், குல்ட' என்கி்றொர் 68்வ�து 
நிரம்பி� ்தம்பி�பபேொ பேொைசுந்தரம்.

்தளபபேத்து க்தொ்டர்பில எத்்தலன்பேருககு 
க்தரியும், இன்றுளள 40்வ�து ்வ�திலன 
நிரம்பி�்வர்�ளுககும் ்தளபேத்து க்தொ்டர்பில 
க்தரி�்வ்தறகும் ்வொயபபிலலை. இ்தறகு 
எமது முன்்னொர்�ளி்டம் நொம்்பேசு்வ்தறகு 
்நரம் ஒதுககிகக�ொளளொலமயும் 
�ொரணமொகும். நவீன்பேொககினொல, 
எ ம து  மூ ்த ொல ்த � ர்� ளி ்ட மி ரு ந து 
கபேறறுகக�ொணடிருக� ்்வணடி� 
பே ை வி ்ட � ங � ல ள  இ ன் று  ந ொ ம் 
இழநதுநிறகின்்்றொம்.

பேடு்வொன்�லரபபிர்்த்சத்தில உளள 
விடுதிக �ல கிரொமத் தில நீண்ட 
�ொைமொ� ்வசித்து ்வருகின்்ற ்தம்பி�பபேொ 
பேொைசுந்தரத்தி்டம் ்பேசும் ்வொயபபு 
கில்டத்்தது. அ்வரின் வீடடின் முன் உளள 
மரங�ள நில்றந்த இ்டத்தில இருநது 
்பேசிகக�ொணடிருகல�யில, ்தளபபேத்து 
பேறறிப ்பே்ச ஆரம்பித்்தொர்.

மு ்த க ை ல ை ொ ம்  ம ல ழ க கு ம் , 
க ்வ யி லு க கு ம்  ்த ள ப பே த் ல ்த ்த ொன் 
பே�ன்பேடுத்தி்னொம். கபேரி�்பேொரதீவு 
� ொளி  ் � ொ யி ல  உ ற ்ச ்வ த் தி ற கு 

்சொயந்தமருதில பேல்டயினருககும் 
தீவிர்வொ்தககுழுவுககும் இல்டயில 
நல்டகபேற்ற ்சணல்டயில 
்தறக�ொலைக குணடுத் ்தொககு்தல 
்மறக�ொணடு இ்றநது்பேொன்வனின் 
ம�லள பேல்டயினர் பேொது�ொபபேொ� 
தூககிகக�ொணடு ்வநது 
அம்புைன்ஸ் ்வணடியில 
ஏறறுகி்றொர்�ள. இரத்்தக�ல்ற�லள 
துல்டத்துவிடுகி்றொர்�ள.  ஆயு்தங�ள 
்தரித்்த சீருல்டபபேல்டயினர் அ்வலள 
தூககிகக�ொணடு்வரும்்பேொது 
அ்வள �்தறி அழவிலலை. 
அ்வளுககு ்தன்லனச்சுறறி 
என்ன நல்டகபேறுகி்றது 
என்்்ற க்தரி�விலலை. 
அதிர்ச்சியிலிருககி்றொளொ அலைது 
்நறறிரவு ்வலர அபபேொவும் 
இபபேடித்்தொன் ஆயு்தத்து்டன் 
இருந்தொ்ர, அ்வரு்டனும் 
இ்வர்�லளப்பேொை இன்னும் பேைர் 
ஆயு்தங�ளு்டன் இருந்தன்ர 
என்று பேழக�பபேடடுவிட்டொளொ 
க்தரி�விலலை. ஆனொல, 
அம்புைன்ஸ் ்வணடிககுள ஏறறி, 
கி்டத்தி ல்வத்து இரத்்தக�ல்ற�லள 
துல்டத்துவிடுகின்்ற்பேொது்தொன், அ்வள 
ல��ள நடுஙகிகக�ொணடிருபபேது 

க்தரிகி்றது. கூ்ட்்வ, அப்பேொது்தொன் 
அதிச்சியுறறு நிலனவு 
திரும்பி�்வள்பேொை சூழ்நிலைல� 
வித்தி�ொ்சமொ� உணர்்வ்தொ�வும் 
க்தரிகி்றொள.

உ்தடு�ள துடிக� "்வொபபேொ" என்று 
அழுகி்றொள.

இ்த�த்ல்த ஒறல்ற நொளத்தில 
பிடித்து இழுத்து க்வளியில 
்பேொடடுவிட்டது்பேொை ஒரு �ணம் 
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் பே ொ ன ொ ல ,  க � ொ ண டு ் பே ொ கி ன் ்ற 
பேணத்திறகு மு்தலில ்தளபபேத்ல்த்தொன் 
்வொஙகி ல்வத்துகக�ொளளு்்வொம். 
ஏகனன்்றொல வீட்ட ்பேொகும் ்பேொது, 
மலழபிடித்துவிடும் அ்தற�ொ� இ்தலன 
்வொஙகி எடுத்துவிடு்்வொம் என்கி்றொர். 
இவ்வொறு ் பேசிகக�ொணடிருகல�யி்ை்� 
பேக�த்துவிடடு வீடடு, எணபேது ்வ�து 
நிரம்பி� �ொத்்தமுத்துவும், ்தன்மன் 
்ச ங � ர ப பி ள ல ள யு ம்  அ வ வி ்ட ம் 
்வருல� ்தந து அரு் � அமர்ந து 
க�ொண்டனர். இ்வர்�்ள ஒரு நூை�ம், 
இ்வர்�ளி்டமிருநது பேைவி்ட�ங�லளப 
கபேறறுகக�ொளள முடியும். மூ்வலரயும் 
்சநதித்்த்்த மிகுந்த மகிழ்ச்சில� 
க�ொடுத்்தது. 

�ொத்்தமுத்துல்வப பேொர்த்து ்தளபபேத்ல்த 
க்தரியுமொ? என ்�ட�, என்ன ்தம்பி 
க்தரியுமொ என்று ்�டகீறிங�?, எங�்ட 
�ொைத்து குல்ட அது்தொன் என்கி்றொர். 
அ்வரின் ்சத்்தமும், உற்சொ�மும் அ்வரின் 
அனுபே்வத்திலன க்வளிபபேடுத்தி�து. 
அ ் ்த ் ்வ ல ள  இ ப ் பே ொ ல ்த � 
இளம்்சமு�த்தின் ்மல அ்வருககு 
்�ொபேமும் உளளது. ்தற்பேொல்த� 
பி ள ல ள � ள  க ்ச ொ ல ் � ட பே து 

குல்றக்வன்றும், ஒழுக�த்தில சீர்க�டடு 
க்சலகின்்றனர் என்றும் கூறுகின்்றொர். 
இது, இவ்வொறு இருக� ்தளபபேத்து 
க்தொ்டர்பி்ை்� �ைநதுலர�ொடி்னொம்.

்தளபபேத்து என்பேது ஒரு ்வல��ொன 
இலை, ஒருபேொ�ம் அ�ைத்ல்தயும், 4முழம் 
நீளத்திலனயும் க�ொணடிருககும். 
இல்தவி்ட குல்ற�வும், கூ்டவும் இருககும். 
ஒரு்தளபபேத்திலன இரு துணடு�ளொ� 
க்வடடிபபே�ன்பேடுத்்தைொம் என்கி்றொர் 
�ொத்்தமுத்து. இ்தலன இருல��ளைொலும் 
பிடித்்்த பே�ன்பேடுத்்த ்்வணடும். 
்்தல்வயிலைொ்த ்நரம் இ்தலனமடித்து 
ல்வக� முடியும்;. இரணடு ்வரு்டத்திறகு 
்மலும் ஒரு ்தளபபேத்திலன பே�ன்பேடுத்்த 
முடியும். மலழயில நலன� நலன� 
்தளபபேத்து இன்னமும் உறுதி�ொ�்்வ 
இருககும். இப்பேொல்த� குல்ட்பேொன்று 
ல�பிடி இலலை. ்தளபபேத்தின் இரு 
க்தொங�ல பேகுதில�யும் இரு ல��ளொலும் 
பிடித்்த்வொ்்ற ந்டக� ்்வணடும். ்தனது 
சிறு்வ�து மு்தல 50்வ�து ்வலர ்தளபேத்து 
பே�ன்பேடுத் தி� ஞொபே�முளள்தொ� 
�ொத்்தமுத்து க்சொலகி்றொர்.

பேடு்வொன்�லரபபேகுதியில ்தளபேத்து 
நிற�விலலை�ொ? க்வளியி்டங�ளில 
இருநது்தொன் ்தளபேத்து க�ொணடு 
்வந்தொர்�ளொ? என்று ்�ட�, எங�்ட 
பே டு ்வ ொ ன் � ல ர ப பே கு தி யி லு ம் 
நின்்றது்தொன், க�ொக�டடிச்்்சொலை ஸ்ரீ 
்தொன்்்தொன்றீஸ்்வரர் ஆை�த்திலன 

அணடி� பேகுதியில ்தளபபேத்து இருந்தது. 
அஙகுளள்வர்�ள அ்தலன க்வடடி 
விறபேலன க்சய்வொர்�ள அஙகிருநதும் 
்வொஙகியிருககின்்்றொம் என மூ்வரும் 
கூறினர். இப்பேொது நொன் எங�்ட 
பேகுதியில ஒரு இ்டத்திலையும் அ்தலன 
�ொணவிலலை என்று �்வலையு்டனும் 
கூறினர். இது்பேொன்று பேை மரங�ள 
எமது பிர்்த்சங�ளில இருநது நீஙகியும் 
உளளன.

எனககு க்தரிந்த �ொைத்தில இருநது, 
ஆரம்பேத்தில ஒரு ரூபேொய, இரணடு ரூபேொய, 
இரணடு ரூபேொய ஐம்பேது ்ச்தம், ஐநது ரூபேொய 
்வலர பேணம் க�ொடுத்து ்தளபபேத்திலன 
்வொஙகியுள்ளன் எனககுறிபபிட்ட 
�ொத்்தமுத்து. ‘குல்ட�ள அப்பேொது 
முற்றொ� இலலைக�ன்று கூ்ற முடி�ொது. 
அப்பேொதிருந்த ்பேொடி�ொர்�ள �ொம்புக 
குல்ட�லள பே�ன்பேடுத்தினர். அ்வர்�ளின் 
்்தொள�ளி்ை துணடும், �ொம்புககுல்டயும் 
க்தொஙகும். அ்வர்�ள மடடும்்தொன் 
அ ்த ல ன ப  பே � ன் பே டுத் து ்வ ொ ர்� ள. 
அப்பேொது, சிங�மொர்க, மொன்மொர்க 
என்்ற குல்ட�்ள பே�ன்பேடுத்்தபபேட்டன. 
இககுல்ட�லள ்பேொடிமொர்�ள மடடும் 
்தொன் பே�ன்பேடுத்தினர். நொங� எலைொம் 
்தளபபேத்ல்தத்்தொன் பே�ன்பேடுத்தி்னொம்’ 
எ ன் று  கூ றி ன ர் .  இ வ ்வ ொ று 
்பேசிகக�ொணடிருகல�யில ்நரமும் 
மதி�ம் 1 மணில� �்டந்தது. இ்தனொல 
அவவி்டத்திலிருநது எல்ைொரும் அ�ன்று 
க்சன்்றனர்.
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உணர்கி்்றன். சுறறிலும் எலைொ 
்சத்்தங�ளும் �ொறறிலிருநது 
வில்டகபேறறு க்சன்றுவிட்டன. 
அ்வள அலழககின்்ற "்வொபபேொ" 
என்்ற க்சொல்தொன் திரும்பே திரும்பே 
்�ட்ட ்வணணமுமிருககி்றது. 
உை�த்தி்ை்� க�ொடி�க்தொரு 
்சத்்தமொ� அது திரும்பே திரும்பே  
என் �ொது�ளில இப்பேொது்வலர 
ஒலித்துகக�ொண்்டயிருககி்றது.

அந்தச் ்சத்்தமும் அ்வளது அழுல�யும் 
அந்த நடுக�மும் இ்த�த்ல்த 
சுருள சுருளொ� க்வடடி க்வயிலில 
்பேொடடுவிட்டது ்பேொலிருககி்றது.

ஆனொல, இ்வளது மு�த்ல்த 
்பேொன்வரு்டமும் பேொர்த்்்தன்.

சில்றயிலிருநது ்வநது ்தனது 
மலனவியின் மரணச்்ச்டஙகில 
�ைநதுக�ொணடுவிடடு மீணடும் 
சில்றககு அலழத்துச்க்சலைபபேட்ட 
ஆனந்தசு்தொ�ரனின் ம�ள ்தொனும் 
சில்றககு ்பேொ�ப்பேொ்வ்தொ� 
சில்றச்்சொலை ்வொ�னத்தில 
ஏறினொ்ள! அ்வள மு�த்திலும் 
இந்தகக�ொடூரமொன அழுல�ல� 
பேொர்த்்்தன். ்த�பபேலன 
இழநதுக�ொணடிருந்த அந்த 
இறுதிக�ணங�ள அ்வள 

�ண�ளில எபபேடிக�லைொம் 
க்வடித்து ்வழிநதுக�ொணடிருந்தது 
என்பேல்தபபேொர்த்்்தன்.

இந்தச்்சம்பே்வங�ள எலைொ்ம 
க்வவ்்வறு சூழ்நிலை�ளில 
நல்டகபேறுகின்்றன. அ்வறறுககு 
க்வவ்்வறு ஆட�லள �ொரணமும் 
�ொடடுகி்்றொம்.

ஆனொல, இந்தககுழநல்த�ள 
்�டபே்வறல்ற க�ொடுபபே்தறகு 
எம்மி்டம் ஒன்று்மயிலலை 
என்கின்்ற்பேொதும் அந்தக குரல�லள 
்�டகும்்பேொது நொங�ள எங்� 
நின்றுக�ொணடிருககி்்றொம் 
என்று நிலனககும்்பேொது்தொன் 
உைகின் அத்்தலன புனி்தங�ளும் 
்த�ர்நது்பேொகின்்றன. மொனி்ட 
்ந�ம், மனுநீதி என்றும் ்பேொலி�ொ� 
�டடி புழு்்வறிப்பேொயிருககும் 
அத்்தலன அழுககு�ளும் எங�லள 
அம்மணமொககிவிடுகின்்றன.

இன்னமும் அ்வள 
அலழத்துகக�ொணடு்தொனிருககி்றொள.

"்வொபபேொ......"
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என் ்்தொளில உன்
்தலை ்சொயத்து அர்வலணக� 
உளளம் நொடினொலும் 
உன் மு�ம் பேொர்த்து 
ஆறு்தல கூ்ட 
க்சொலை முடி�ொமல க்வட�த்்தொல 
்தலை குனிகி்்றன் ்்தொழொ
�ணணீரொைொன என் 
ஆறு்தலை  ஒரு �ணம் 
ஏறறுகக�ொள.
இரத்்த க்வறி க�ொணடு
அரக� குணமுல்ட�
ஈனபபி்றவி�ளொல அபபேொவி 
உயிர்�லள  பேலிக�டுத்்த 
இந்த ஈடிலைொ து�லர எணணி
அனுதினமும் ்வருநதுகி்்றன்
�ணணீரொய ்வடிககின்்்றன்.
உம் ம்தம் ்பேொல 
எம் ம்தத்திலும் 
்வன்முல்றககு இ்டமிலலை 
என்்ற உணலமல�  
நீ உணர்நது   
கபேொறுலம�ொய இருந்த்தனொல
எம் மத்தியில கபேருலமல� 
கபேறறுகக�ொண்டொய 
��்வர்�ளின் ்நொக�த்தில �ரில�யும் 
பூசிவிட்டொய 
உயிர்த்க்தழுந்த 
நன்நொளில உயிர் நீத்்த 
உன் உ்றவு�ளுக�ொய... 
அலை்்வ!! 
நம் உ்றவு�ளுக�ொய 
உன்்னொடு ்்சர்நது 
�ணணீரில பேஙகு க�ொளகின்்்றன் 
அ்வர்�ளின் 
ஆத்ம ்சொநதிக�ொய பிரொர்த்திககி்்றன்.
தீவிர்வொ்தம் ஒழி� ்்வணடும் 
அவ அரக�ர்�ளின் ்நொக�ம் 
கபேொயக� ்்வணடும் 
உ்றவு�ள ்பேொன்்ற நம்
ஒறறுலமல� சீரழிககும் எணணம்
உ்ட்ன ்்தொற�டிக�பபே்ட ்்வணடும்..
தூரத்து உ்றவு�ளொய 
இருந்த நொம் 
இன்று இரத்்த 
உ்றவு�ளொய மொறிவிட்்டொம் 
என்்ற ஒறறுலமல� 
உைகுககு �ொடடி 
்்தொ்ளொடு ்்தொள ்்சர்த்து 
்பேொரொடி
்்வ்ரொடு பிடுஙகிக�றிநது 
இந்த மணலணவிட்்ட 
விரடடி�டிப்பேொம் 
இக �ொடடு மிரொணடி�லள
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அரங�ம் இ்தழ்�ளில ்வொரம் ்்தொறும் 
க ்வ ளி � ொ கு ம்  வி � ப பி ை ொ ழ் த் து ம் 
மட்டக�ளபபு ஆ�மம் ்சொரொ க்தய்வ 
்வழிபேொடடு முல்ற�ளும் ்ச்டஙகு�ளும்  
சி்றபபேொன ஒரு மு�றசியின் க்வளிபபேொடு. 
்்தடித் ்்தடி க்தரிநக்தடுத்து ஓர் இ்டத்தில 
குவிககும் ஒரு உன்ன்தமொன �லைத் 
க்தொணடு  15.02.2019 இ்தழில க்வளி�ொன 
்ச்டஙகு�ள பேறறி� ்்த்டல ்சரி�ொ�்்வ 
உளளது.  அதில ்வ்தனமொர் ்ச்டஙகு பேறறி 
எழுதி இருபபேல்வ�ளுககு ்மைதி�மொன 
சிை்வறல்ற உங�ள �்வனத்துககு க�ொணடு 
்வரு்வ்்த என் ்நொக�ம், ்தவிர �ொலரயும் 
குல்ற குற்றம் கூறு்வது அன்று.

இந்த ்வ்தனமொர் ்ச்டஙகு மட்டக�ளபபின் 
�ல்டக�லலை கிரொமமொன �திரக்வளியில 
கபேரிதும் க�ொண்டொ்டபபேடும் ஒரு ்ச்டங�ொ� 
எழுபேது�ள ்வலர  இது இருந்தது என்பே்தறகு  
நொன் ஒரு ்வொழும் ்சொடசி. என்லனப ்பேொன்்ற 
பேைர் இன்னும் அந்தக கிரொமத்தில ஏரொளமொ� 
்வொழுகின்்றனர். எணபேத்து இரணடிலிருநது 
எனககும் இககிரொமத்துககும் க்தொ்டர்பேறறு 
்பேொயவிட்டது. அ்தன் பி்றகு அச்்ச்டஙகிறகு 
என்ன ந்டந்தது என்பேல்த நொன் அறி்�ன்.

�திரக்வளி மட்டக�ளபபு ்தமிழ�த்தின் 
்வ்டககில அலமநதுளள �ல்டசிக கிரொமம். 
கிழக்� மத்தியிலிருநது இரணடு கி்ைொ 
மீற்றர் க்தொலைவில �்டலும், ்வ்டக்� 
மூன்று கி்ைொமீற்றர் க்தொலைவில 
ம�ொ்வலிககிலளயும் ்மற்� ்வ�ல ்சொர்ந்த 
நிைமும் க்தற்� ்வொ�லர  �்ட்ைரில�  
நம்பி  ்வொழ்ந்த மக�ளின்  கிரொமங�ளும் 
சூழ்ந்த ஒரு சிறு நிைபபேரபபு. இஙகும் 
மட்டக�ளபபின் பிர்தொன நிைபபேொ�ங�ளில 
�ொணபபேடு்வது ்பேொை, குடி ்வழலம, 

நலைதுககும் க�ட்டதுககும் ந்டககும் 
்ச்டஙகு  ்சம்பிர்தொ�ங�ளில ஒழுஙகு, �ொல 
நல்டக�ொன விருதுகுறி ல்வத்்தல, அம்மன் 
்வழிபேொடு, வீரபேத்திரர், ல்வர்வர் ்வழிபேொடு, 
முரு�ன், பிளலள�ொர் ்வழிபேொடு, கூத்து, 
்வ்சந்தன் கூத்து, ஊஞ்சல ஆட்டம், எலைொ்ம 
இங்�யும் உணடு. இ்வறறுககு ்மைதி�மொ� 
்வன்னித் ்தம்பிரொன் கபேொங� லும் 
்வ்தனமொர் ்ச்டஙகும் உணடு. �ல்டசி�ொ�க 
கூ்றபபேட்ட ்வன்னித் ்தம்பிரொன் கபேொங�ல 
பேடடிக�ொரர்�ளொல மடடும் இர�சி�மொ� 
க்சய�பபேடு்வது. ஆனொல ்வ்தனமொர் ்ச்டஙகு 
மி�வும் பிரபேல�மொன ஒரு நி�ழ்வு. குடி�ள 
்வரில்சயில இச்்ச்டஙல� நில்ற்்வற்ற்்வ 
்தனி�ொ� ஒரு குடி ்்தொறறுவிக�பபேட்டது. 
அல்த பூ்சொரிகுடி என்று இன்றும் ்வழஙகு்வர். 
இககிரொமம் மொடு ்வளர்க� ்்தொ்தொன இ்டம். 
மொடு ்வளர்த்்த்ை இஙகு பிர்தொன க்தொழில 
மு�றசி�ொ� �மத்க்தொழிலை பின் ்தளளி 
நின்்றது.

ச்டஙகின் கிரிலய முலைகள்
            
இந்தப பூ்சொரி குடியின் ்வ�து முதிர்ந்த்வ்ர 
்தலைலம பூ்சொரி�ொ� இருபபேொர். இ்வர் 
குடியிருககும் ்வளவில ஒரு மூலையில 
ஒரு சிறு குடில்சயில ஒரு கபேடடி 
ல்வக�பபேடடிருககும். அவவி்டத்ல்த 
க்தொ்டககுளள �ொரும் கநருங�க கூ்டொது. சிறு 
கபேடடி  ம்டபகபேடடி என்று அலழக�பபேடும்.  
கபேடடிககுள என்ன இருககி்றது என்று 

பூ்சொரில� ்தவிர �ொருககும் க்தரி�ொது 
ஊர் கபேரி�்வர்�ளொல தீர்மொனிக�பபேடும்  
நொளுககு  மு்தல நொள அஙகுளள 
மு�்வலண எனும் இ்டத்தில பே்டர்நது விரிநது 
கி்டககும் ஒரு  மரு்த மரத்தின் கீழ் ்்சலை, 
க்தன்னஙகுருத்து க�ொணடு அலமக�பபேடும் 
சிறு க�ொடடிலுககு ்தவில அடித்து, ்மற�டடி 
பிடித்து ஊர்்வைமொ� ம்டபகபேடடி க�ொணடு 
்வரபபேடும்.

அஙகு கிரில��ள க்சய�பபேடும். 
மொலையில ்வ்தனமொர் ்வந்்தறி� பேைர்,  பேை 
்வ்தனமொர்�ளின் கபே�ர் சூடிக க�ொளளு்வர். 
இதில பேொை்வ்தன்ன மு்தன்லம�ொன்வர் 
க்தய்வ ஆ்டல �லள�டடும் பேொை்வ்தனன் நீர் 
எறிநது ஒரு குறிபபிட்ட எணணிகல��ொன 
ஆண�லள பிடித்துக க�ொள்வொர். இ்வர்�லள 
'இளந்தொரி�ள '  என்று அலழபபேர். 
பேொை ்வ்தனனுககு நன்கு க்தரியும் 
பேை்சொலி�லளயும் குழு மொடு�லளப 
பிடிபபேதில க�டடிக�ொரர்�லளயும், அன்று 
இர்்வ ்்தல்வ�ொன கபேொருட�்ளொடு  
்த�ொரொகி விடு்வர் இளந்தொரி�ள.  கபே�ர் 
மடடும் ்தொன் இளந்தொரி ்வ�து அறுபேல்தயும் 
மீறி நிறகும்.

தவளுக கயிறு
பேைம் கபேொருநதி� �ொடடு மொடு�லள 
பிடிககும் வி்ட�த்தில க்வளுக �யிறு 
என்னும் ஒரு்வல�க�யிறு மி�வும் முககி�ம், 
�ொலன�ளொல கூ்ட அறுக� முடி�ொ்த அக 
�யிறு�ள மொன், மலர, ் பேொன்்ற மிரு�ங�ளின் 
புதி� ்்தொல�ள சிறு சிறு இலழ�ளொ� 
்வகுநது எடுக�பபேடடு பின்னபபேடு்வது. ம�ொ 
பேைம் கபேொருநதி� இதில சுருககு ல்வத்்்த 
�ொடடு மொடு�லளப பிடிபபேது ்வழக�ம். 
அதி�ொலையில பூ்சொரி பேொை்வ்தனன் 
துலண்�ொடு இளந்தொரி�லள �ொ்வலிடடு 
�ொடடுககு அனுபபு்வொர் அ்வர்�ளும் ஒரு்வர் 
பின் ஒரு்வரொ� ்வரில்ச�ொ� ந்டநது க்சன்று 
�ொட்்டொடு ்சங�மிபபேர்.

இளந்தொரி�ள ்ச்டஙகு முடியும் மடடும் 
்தங�ள வீடு�ளுககு ்பேொ� முடி�ொது. 
அ்வர்�ளுககுரி� உணவு ்தற�ொலி� 
்�ொயிைொன '்ச்டங�டி' யி்ை ்வழங�பபேடும். 
்சலம�லுககுரி�தும் பூல்சககு்தவும் 
கபேொருட�ளும் குடி மக�்ள க�ொடுபபேொர்�ள.  
கநலலு, மரக�றி ்பேொன்்றல்வ உடபே்ட 
ஒவக்வொரு குடியும் ்வழஙகும். ்சலமத்்த 
எதுவும் அஙகு க�ொணடு ்பேொ� முடி�ொது. 
பேச்ல்ச�ொ� க�ொடுக� ் ்வணடும்.  ்ச்டங�டிககு 
க்தொ்டககிலைொ்த கபேண�ள ்பேொய 
கநலகுறறி அரி்சொககி மடடும் க�ொடுபபேர். 
சிை்்வலள ஆண�்ள அல்தயும் 
க்சய்வர். ்சலமபபேதும் அ்வர்�்ள அந்த 
்நொன்பு ்்சொறல்ற்� பூ்சொரி�ள, ்வ்தனமொர் 
்வந்்தறி�்வர்�ள, இளந்தொரி�ள  மறறும் 
அஙகு ்்வலை க்சயபே்வர்�ள உணபேர்.

மூன்று நொட�ள இபபேடிக�லரயும். 
இளந்தொரி�ளின் ந்ட்வடிகல��ள பேரம 
ர�சி�ம் �ொருககும் மொடு பிடிபேட்ட்தொ 
இலலை�ொ என்று க்சொலை மொட்டொர்�ள.  
மூன்்றொம் நொள மொலையில ஊரில இருநது 
க�ொணடு ்பேொன பேடடி மொடு�்ளொடு (எருலம 
மொடு�ள) �ொடடு மொடு�லளப பிலணநது 
�டும் பிலர�ொல்சப பேடடு ்ச்டங�டிககு 
்சொயத்து ்வரு்வர் இளந்தொரி�ள.

்தற்பேொது ்தற�ொலி�மொ� இருககும் 
்ச ்ட ங � டி க கு  மி �  அ ண ல ம யி ல  
அலமநதிருககும் ல்வபே்வம் நில்ற்்வறும் 
்ச்டங�டி அலமநதுளளது. ஏ்றத்்தொழ 
ஒரு ஏக�ர்  நிைபபேரபபு ்வட்ட ்வடி்வமொ� 
�ொடசி ்தரும் சுறறி ்வர பேறல்ற�ள மணடி 
்வளர்நது கி்டககும் இஙகு, ்தற�ொலி� 
க�ொடடில இ்டம் மொறும்  அத்்்தொடு ஒரு பேக� 
ஓரத்தில ஏ்றத்்தொழ பேத்து அடி உ�ரத்தில 
(நிை மட்டத்தில இருநது) நொன்கு ்வயிரம் 
பேொயந்த ஆறு அடி சுற்றளவு மரத்தூண�ள 
்வரில்ச�ொ� ந்டபபேடடிருககும். அ்தன் 
்வ�து  நிச்்ச�மொ� நூறல்ற ்தொணடும். மொரி 
�ொைத்தில  அவவி்டத்ல்த �்டநது க்சலலும் 
�ொலன�ளொல கூ்ட அ்வறல்ற ்சொயக� 
முடி்வதிலலை. மொலை இருள சூழும் முன்்பே 
இளந்தொரி�ள ்சொயத்து ்வரும் குழு மொடு�ள 

அத்தூணில �ட்டபபேடும். அஙகு ்வநது 
்்சரும் நூறறுக �ணக�ொன மக�ள அங்� 
பே�மின்றி அமர்நதிருபபேது இளந்தொரி�ளின் 
தி ்ற ல ம யி லு ம்  க ்வ ளு க � யி ற றி ன் 
்வலிலமயிலு்ம.

இருள �விழும் ் பேொது நூறறுக�ணக�ொ்னொர் 
குடும்பேத்துககு ஒரு பேொய வீ்தம் சுமந்தபேடி 
்வநது ்்சரு்வர். இருள நன்கு �விழ்ந்த 
பின்னர் ்�ொயில பேந்தலில பேொை்வ்தனன் 
உருகக�ொணடு ஆ்டத் க்தொ்டஙகு்வொர். 
மு்தல நி�ழ்்வொ� நீரொட்டல இ்டம்கபேறும். 
மு�்வலணயில ்வநது முடியும். ஆறறி்ை்� 
இது ந்டககும். இந்த ஆறு ம�ொ்வலி 
�ஙல�யின் க்வரு�ல கிலளயிலிருநது 
க்வட்டபபேட்ட ஒரு ்வொயக�ொல, இன்று ஒரு 
சிறு ஆ்றொ� ஓடி்வருகி்றது. இவ்வொயக�ொல 
மி�வும் பேழலம�ொனது. வி்வ்சொ�த்ல்த 
மனதில க�ொணடு இவ்வொயக�ொல 
க்வட்டபபேட்டது என்பேல்த வி்ட ்வரு்டம் 
முழு்வதும் �ொல நல்ட�ளுககு நீர் கில்டக� 
்்வணடும் என்பேல்த ்நொக�ொ�க க�ொண்டது 

என்பே்்த உணலம.

அணலமயில அந்த ஊருககு ்பேொன 
்பேொது பேொர்த்்்தன் மு�்வலண என்்ற 
ஆறல்ற �ொணமுடி�விலலை �ொயநது 
்பேொய புழுதி பே்றக�க கி்டந்தது. ஆறறுககு 
நீர்விடும்  ம்தகு�ள சில்தநது  ்பேொன்தொலும் 
ம�ொ்வலியின் தில்சத்திருபபின் விலள்வொல 
க்வரு�ல �ஙல� நீர் ்வரத்து நின்று 
்பேொன்தொலும் மு�்வலண ஆறறுககு 
நீர்்வரொ்த்தொலும் இது இப்பேொது ்வ்றணடு 
விட்டது. ம�ொ்வலியில  க்வளளம் புரளும் 
்பேொது �திரக்வளியில மக�ள நீரொடி மகிழ்ந்த 
�ொைம் மலை ஏறி விட்டது.

்சரி நொம் க்சொலை ்வந்தல்த க்சொலலி 
முடிக�ைொம். பூ்சொரி ம்டபகபேடடில� தூககி்வர 
பின்்னயும் முன்்னயும் ்வ்தனமொர் 
்வந்்தறி�்வர்�ள க்தய்வமொடிச் க்சல்வர். 
பேொை்வ்தனன் ம்டப கபேடடிககுள  இருககும் 
கபேொருட�்ளொடு நீரில மூழ்கி எழு்வொர். 
அல்தத் க்தொ்டர்நது மறல்ற� ்வ்தனமொரும் 
நீரொடு்வர். அந்த ம்டபகபேடடிககுள இருநது 
எடுத்து நீரொட்டபபேடு்வது ஒரு சிலையும் ஒரு 
சிறி� புலைொஙகுழலும் ்தொன் என்று நொன் 
அர்சல புர்சைொ� அறிநதிருககின்்்றன்.

நீரொ்டச் க்சன்்ற்வர்�ள ்ச்டங�டிககும் 
்வநது ்்சர்்வர். அ்தன் பின் ்ச்டங�டியில 
குழுமொடு�ளின் ்சத்்தமும் துளளலும் ஒரு 
�ொடசி�ொகும். இந்த இல்டக்வளியில 
்வ�து வித்தி�ொ்சமிலைொது இரணடு 
மூன்று இ்டங�ளில ்வ்சந்தன் கூத்ல்த 
அரங்�றறு்வர். ்வ�து ்பேொன கிழடு 
�டல்ட�ளின் பேொடடும் ஆட்டமும் நம்லம 
பேர்வ்சத்திைொழ்த்தும். ்நரம் நடு இரல்வ 
்தொணடி விடும் அப்பேொது கபேொங�லிடு்வர். 
பேொை்வ்தனன் உடபே்ட அலனத்து  ்வ்தனமொர் 
்வந்்தறி�்வர்�ள க்தய்வம் ஆ்டத் 
க்தொ்டஙகு்வொர்�ள.  �டடி இருககும் குழு 
மொடு�லள க்தொடடு விலள�ொடி ்வரு்வர். 
பேகதி உணர்்்வொடு ்ச்டங�டி �டடுணடு 
கி்டககும். கிழககு க்வளிககும் ்வலர ஆட்டம் 
க்தொ்டரும் இறுதியில பூ்சொரி குழுமொடு�ளின் 
�ொது நுனி�லள அறுத்து இரத்்தபேலியிடு்வர்.

்சன்ன்தம் க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமொ� குல்றநது 
்ச்டஙகு முடிவுககு ்வரும். ்ச்டஙகில �ைநது  
க�ொண்ட்வர்�ள பேொய�லளச் சுருடடிக 
க�ொணடு வீடு ்நொககி ந்டபபேர். நிைம் 
க்தரியும். கிழககு சி்வநது கி்டககும் 
ஆண�ளில அ்ந�ர் மு�்வலணயில 
இ்றஙகி ஆறறு மணல எடுத்து பேல 
துைககி நீரில மூழ்கி மூழ்கி எழு்வர். பின் 
வீடு ்நொககி ந்டபபேர். சூரி�னும் நன்்றொ� 
்மகைழுநது ்ச்டஙகிறகு ்பேொ�ொ்த்வர்�லள 
்தடடி எழுபபு்வொன்.

இ்றநது ்பேொன �ொைத்ல்த உயிர்பபித்து 
என்லன அ்தறகுள அலழத்துச் க்சன்்ற 
்பேரொசிரி�ர் சி.கமௌனகுருவுககு என் 
நன்றி�ள.  இந்த நி�ழ்வு இல்ட�ர்�்ளொடு 
�ணணன் க்சய்த விலள�ொடடுக�லள 
நம்மூரில இல்ட�ர்�ள நிலனவுகூரும் 
ஒரு ்சந்்தொஷமொன நி�ழ்ச்சி என்று பேைர் 
கூ்றக்�டடிருககின்்்றன்.

Vdh etnuj;jpduhrh F&];
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gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 34

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

- kl;Lefu; Atd; -

,yf;fzk;

1. capu;nka; vOj;Jg; gw;wp tpsf;Ff.

   Gs;sp tpl;L mt;nthL Kd;DU MfpAk;

 Vid capNuhL cUG jpupe;Jk;

   capustha; mjd; tbnthspj;J ,Utapy;

 nganuhLk; xw;W Kd;dha; tUk; capu;nka;.   (ed;. #. 89)

 xw;Wf;fs; ngw;W epd;w Gs;spfis tpl;L mfuj;NjhL Nru;e;j 

 NghJ gioa tbitg; ngw;Wk; kw;w   capu;fNshL Nru;e;j 

 NghJ jj;jk; tbtpy; NtWgl;Lk; jk;Nky; Vwpa capupd; msNt 

 jkf;F msthfp (khj;jpiuahfp) me;j capupd; tbitj; 

 jk;Ks;Ns kiwj;J capUk; nka;Akhfpa ,uz;blj;Jg; gpwe;J> 

 xw;nwhyp (nka;nahyp) Kd;dhfTk; capu; xyp gpd;dhfTk; 

 capu;nka; vd;Dk; ngaNuhL tUk;.

  

 ‘cUG jpupe;Jk;’ vd;gJ> ‘cUT jpupe;Jk;’ vd;Wk; 
 ‘tbnthspj;J’ vd;gJ> ‘tbnthopj;J’ vd;Wk; ed;D}y; 

 ciuahrpupau;fs; rpyuhy; vLj;jhsg;gl;Ls;sd vd;gijAk; 

 ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

 ‘ f; ‘ vd;Dk; nka;> Gs;spia tpl;L mfuj;NjhL Nru;e;J ‘f‘ 
 vd;W tUk;. ,t;thW Vidatw;iwAk; fz;Lnfhs;f. 

 

   rhu;ngOj;jpd; tpupiar; nrhy;Yfpd;w 61MtJ #j;jpuj;jpNy 

 “capu;nka; apul;LE}w; nwl;L” vd;W capu;nka; vOj;jpd; 

 vz;zpf;ifia ed;D}yhu; nrhy;ypAs;shu;. mJTk; Neubahf 

 216 vd;W nrhy;ytpy;iy. ‘,ul;L E}w;nwl;L’ vd;Wjhd; 
 nrhy;ypAs;shu;. mjhtJ E}w;nwl;bd; ,Uklq;F vd;whu;. 

 

  NkYk;> ,d;ndhU tplaj;jiAk; ,q;F ftdpf;f Ntz;Lk;.

 nka;naOj;jpd; khj;jpiu miu. capu;f;Fwpypd; khj;jpiu xd;W. 

 capu;nebypd; khj;jpiu ,uz;L.  ,tw;iwf; fUj;jpw;nfhz;L 

 f> fp> … vd;W mikfpd;w capu;nka;f;Fwpypd; khj;jpiu 

 xd;wiu vd;Nwh fh> fP> … vd;W mikfpd;w capu;nka;nebypd; 

 khj;jpiu ,uz;liu vd;Nwh nrhy;yf;$lhJ. mjhtJ nka;> 

 FwpYld; Nru;fpwJ vd;gjw;fhfNth nka;> nebYld; Nru;fpwJ 

 vd;gjw;fhfNth nka;apd; miu khj;jiuiaf; FwpYlNdh 

 nebYlNdh $l;br; nrhy;yf;$lhJ. nka;Ald; Fwpy; Nru;e;j 

 epiyapy; cs;s capu;nka;f;FwpYf;F (c-k;: f> fp>…) 

 capu;f;Fwpypd; khj;jpiuahfpa xd;W vd;gJjhd; mjd; khj;jpiu 

 vd;gijf; ftdpj;Jf;nfhs;f. mt;thNw nka;Ald; neby;; Nru;e;j 

 epiyapy; cs;s capu;nka;nebYf;F (c-k;: fh> fP …) 

 capu;nebypd; khj;jpiuahfpa ,uz;L vd;gJjhd; mjd; khj;jpiu 

 vd;gijf; ftdpj;Jf;nfhs;f. ,ijj;jhd; ‘capustha;’ vd;gJ 
 tpsf;FfpwJ.

2. Ma;j vOj;Jg; gw;wp tpsf;Ff.

 Fwpajd; Kd;du; Ma;jg; Gs;sp

    capnuhL Gzu;e;j ty;yhwd; kpirj;Nj.  (ed;. #. 90)

 %d;W Gs;sp tbtpdjha; mike;Js;s Ma;j vOj;jhdJ> 

 FwpnyOj;Jf;Fk; mjhtJ Fw;nwOj;Jf;Fk; ty;ypd nka;Ald; 

 Nru;e;j mjhtJ capu;nka; ty;ypd nka;f;Fk; ,ilapy; tUk;. 

     (c-k;: v/F> f/R> f/L> m/J> m/G> f/W)

    

 Fw;nwOj;ijj; njhlu;e;J Ma;jk; tUk; vd;gij vLj;Jf;fhl;l 

 ‘Fwpajd; Kd;du;’ vd;W mjhtJ ‘Fw;nwOj;jpd; Kd;du;’ 
 vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sNj jtpu> capf;Fw;nwOj;J vd;Nwh 

 capu;nka;f; Fw;nwOj;J vd;Nwh nrhy;yg;gltpy;iy. 

 mf;Fw;nwOj;jhdJ> capf;Fw;nwOj;jhfNth capu;nka;f; 

 Fw;nwOj;jhfNth ,Uf;fyhk;. 

  (c-k;: v/F> f/R)

 NkYk;> jdpf; Fw;nwOj;J vd;Wk; nrhy;yg;gltpy;iy. Mf> 

 Fwpypizapid mLj;Jk; Ma;jk; tuyhk; vd;gJ 

 ftdpf;fj;jf;fJ. Fwpypiz vd;gJ> ,uz;L Fwpy;fis mLj;J  

      tUtijf; Fwpf;Fk;.)

  (c-k;: mo//F> tpy//fp)

    rhu;ngOj;jpd; tpupiar; nrhy;Yfpd;w 61MtJ #j;jpuj;jpNy 

 “cau; Ma;jk; vl;L” vd;W Ma;j   vOj;jpd; vz;zpf;ifia 

 Neubahf ed;D}yhu; nrhy;ypAs;shu;. ,q;F Kw;wha;jk; vd;W 

 nrhy;ytpy;iy. cau; Ma;jj;Jf;F ciu nrhy;Yk; Kfit 

 ,uhkhDr ftpuhau;> ‘FWfhj Ma;jk; vl;L’ vd;fpwhu;. 
 rhu;ngOj;jpd; tif nrhy;Yk; NghJ ‘Ma;jk;’ vd;Wjhd; ed;D}

 yhu; nrhy;ypAs;shu;. Kw;wha;jk; vd;W nrhy;yNtapy;iy.

    Ma;jj;jpd; vz;zpf;if vl;L vd;gJ Kfit ,uhkhDr 

 ftpuhauhy; gpd;tUkhW jug;gl;Ls;sJ.

1. Fw;nwOj;Jf;Fk; capu;nka; ty;ypd nka;f;Fk; 

  ,ilapy; tUjy;.      - 06

 (c-k;: v/F> f/R> f/L> m/J> m/G> f/W)

2. Gzu;r;rp tpfhuj;jhy; tUjy;.    - 01

    (c-k;: m/ fba) 

3. nra;As; tpfhuj;hy; tUjy;.     - 01

    (c-k;: tpy//fpa tPq;fpU Nshl;LNk khj 

            upy//F Kj;jp dpdk;)

vq;Fk;eP epiw njq;F Nfhk;igfs;

mq;Nf jhDiw vq;fs; tho;f;iffs;

jq;f khmiw je;j tPLfs; 

nghq;f Kuriw tho;f khdplu;

nfhQ;rk; ePu;epiw gz;l ghj;jpuk;

jQ;rk; ehKiw nra;Njhk; Njhj;jpuk;

gQ;rNkh apy;iy vq;fs; Nfhj;jpuk;

neQ;rk; jhd;epiw je;Njhk; G+r;ruk;

vq;fs; NritNa kf;fs; Nritahk;

vk;ikr; rhl;bNa nfhQ;rk; thOjhk;

nky;Yk; tha;f;nfhU mtYk; ehq;fshk;

vk;ikf; fhg;gNj ,q;Nf ePq;fshk;

nlq;Fnlq;F nlq;F nlq;FL nlq;FL

ehq;ftha itr;rh nlq;FL nlq;FL

jq;Fk; thoplk; ,g;gbj; jhd;itj;jh

vq;f Ml;rpjhd; ePq;f tPo;r;rpjhd;

jpU. rptypq;fk;

24/39> nry;tehafk; tPjp> kl;lf;fsg;G.

nlq;F nlq;F + nlq;FL nlq;FL
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என்கி்ற சிங�ளத்தில ஒரு க்சொலலை 
பே�ன்பேடுத்தி ்வந்தொர்�ள. ்தலைல�த் 
துணடித்து மரண ்தண்டலனல� 
நில்ற்்வறறுகி்ற �றுபபுத்துணி�ொல 
மூ்டபபேட்ட க�ொலைஞலரயும் அந்தப 
கபே�ர் க�ொணடு அலழபபேொர்�ள. 
அது்பேொை யுத்்த �ொைத்தில சிை 
்தமிழர்�ளின் மு�த்ல்த �றுபபுத் 
துணி�ொல மூடி �ண�ள மடடும் க்தரி�க 
கூடி� ்வல�யில இரொணு்வம் அலழத்துச் 
க்சன்று “ஆள�ொடடி”�ளொ� பே�ன்பேடுத்தி 
்வந்தது. அ்வர்�லள “்தலை�ொடடி” 
என்றும் அப்பேொது அலழத்்தொர்�ள. 
அ்வர்�ள ்பே்சமொட்டொர்�ள இரொணு்வம் 
கூடடிச்க்சன்று �ொடடுபே்வலர அ்வர்்தொனொ 
என்று உறுதிபபேடுத்து்வ்தற�ொ� ்தலைல� 
மடடும் ஆடடி ல்சல� க்சய்ததும் 
்சந்்த�நபேலர இழுத்துச் க்சல்வொர்�ள. 
அ ல ை து  க � ொ ன் று வி டு ்வ ொ ர் � ள. 
அ்வர்�லளயும் “்�ொனி பிலைொ ” 
என்று ்தொன் அலழத்்தொர்�ள. சிறு 
குலழநல்த�ளுககு கபேொது்வொ� ்�ொனி 
பிலைொ �ல்த�ள க்சொலலி �டடுபபேடுத்தும் 
்வழக�ம் சிங�ள ்சமூ�த்தில இருககி்றது.

இவரகள் ச�ால்லும் க�தி

கபேண�ள எல்த அணி� ்்வணடும் 
நீக� ்்வணடும் என்கி்ற உ்டல மீ்தொன 
�டடுபபேொடல்ட ஆணொதிக� அதி�ொர 
லம�ங�்ள உரு்வொககி ்வநதிருககின்்றன. 
ஆ ண � ள ொ லு ம் ,  ஆ ண தி � ொ ர 
பே ண பே ொ ட டு  நி று ்வ ன ங � ள ொ லு ம் 
நிறு்வனம�பபேடுத்்தபபேட்ட உல்டக 
� ட டு ப பே ொ ட டு  � ரு த் ்த ொ க � ங � ள 
�ொைப்பேொககில கபேண�்ள அது 
்தமது உரிலம என்று கூறுமளவுககு 
்சமூ�ம�பபேடடுவிடும். இன்றும் ஆணொதிக� 
அதி�ொர லம�ங�ள கமது்வொ� 
இ்தலன நொங�ள திணிபபேதிலலை 
கபேண�ள ்தொங�்ள இது க்தொ்டர்பேொன 
முடில்வ எடுக� அதி�ொரமுல்ட�்வர்�ள 
என்று கமது்வொ� திருபபி விடடு 
�ொைப்பேொககில கபேணணின் உரிலம�ொ�, 
கபேணணுரிலம�ொ� இப்பேொது புலன� 
மு�ல்வல்த எ்வரும் அ்வ்தொனிக�ைொம். 
இ்தலன கபேணணுரிலம முழக�மொ� 
முன்கனடுக� ஏலன� மனி்த உரிலம, 
கபேணணுரிலம�ொளர் ்தருணத்தில 
ல�்�ொத்துவிடுகின்்றனர்.

இ ப ் பே ொது  ஜ ம் மி � து ல  உை ம ொ 
முஸ்லிம்�ளின் ஏ�ப பிரதிநி�ளொ� 
�ொடடிகக�ொணடு கபேொது இ்டங�ளில 
பே�ணிககும் ்பேொது மு�த்ல்த மூடும் 
்வணணம் அணி�பபேடும் புர்�ொ, நி�ொப 
்பேொன்்ற்வறல்ற அணி� ்்வண்டொம் 
என முஸ்லிம்�ளுககு 25ஆம் தி�தி 
அறிவித்திருந்தது. இந்த தீர்மொனத்ல்த 
எடுத்்ததில கபேண�ளின் பேஙகு என்ன?

புதி� அ்வ்சர�ொை விதி ்வருமுன்ன்ர 
்மல மொ�ொண ஆளுநர் எம். அ்சொத் ்சொலி 
�்டந்த ஏபரல 26 அன்று ஊ்ட� மொநொடடில 

�ருத்து க்தரிவிககும் ்பேொது.

“...மு�த்ல்த மல்றககும் இந்த ஆல்ட எமது 
நொடடுககு கபேொருந்தொ்த ஒன்று. எமது 
பேொடடிமொர் ்தமது ்்சலை�ளொல ்தொன் 
்தலையும் ்பேொர்த்திகக�ொண்டொர்�ள. 
அந்தப பேரம்பேலரயில நொம் ்வந்்தொம். 
க்வளிநொடடில உளள்வர்�ள மு�த்ல்த 
மூடிகக�ொண்டொர்�ள என்பே்தற�ொ� 
நொமும் மூ்டத் க்தொ்டஙகி�்தொல எழுந்த 
பிரச்சிலன ்தொன் இது. க்வளிநொடு�ளுககு 
வீடடு ்்வலைககுச் க்சன்்ற கபேண�ள 
திரும்பி்வரும்்பேொது �ருபபு உல்ட�லள 
அணிநது ்வந்தொர்�ள. அல்த எமது 
உல்ட ்வடி்வமொககிகக�ொண்்டொம். 
இ்தனொல்தொன் நொ்சமொயப ்பேொ்னொம். 
�ருபபு உல்டல� அணி�ொதீர்�ள 
என்்்றொம் ்�ட�விலலை. மு�த்ல்த 
மூ்டொதீர்�ள –என்்்றொம் ்�ட�விலலை. 
நொன் இப்பேொது “நி�ொப அணிநது 
எந்தக்வொரு மொணவியும் பேொ்ட்சொலைககு 
்வரமுடி�ொது, அது்பேொை நி�ொப அணிநது 
எந்த ்தொயமொரும் பேொ்ட்சொலைககுள 
நுலழ� அனுமதிக �் ்வண்டொம்” 
என்று ்ச�ை பேொ்ட்சொலை�ளுககும் 
அ றி வி க கு ம் பே டி  எனது  � ல வி ச் 
க்ச�ைொளருககு ஆலணயிடடிருககி்்றன். 
இந்த நிலைலமல� முன்கூடடி்� 
்த டு ப பே ்த ற � ொ �  எ ம து  ம ்த த் 
்தலை்வர்�ளி்டம் எத்்தலன்�ொ முல்ற 
்�டடுகக�ொணடிருந்்தொம். அ்வர்�ள 
க்சவிக�ொடுக�விலலை. ்பேொ்தொ்த்தறகு 
�ருபபு ஆல்ட�ளுககுப பேதிைொ� ்்வறு 
நி்றங�ளில ஆல்ட�லள நொங�்ள 
வி நி ் � ொ கி த் ் ்த ொ ம் .  அ ப பே டி யு ம் 
மொ்றவிலலை....” என்்றொர்

்பேரி�ல அஷ்ரப சிர்ச க்தொலை�ொடசி 
ந்டத்தி� “கபேத்தி�்ட” எனும் நி�ழ்ச்சியில 
29.04.2019 அன்று சிங�ளத்தில ்வழஙகி� 
உலர�ொ்டலில இபபேடி குறிபபிடுகி்றொர்.

“்தமது மு�ங�லள அநநி�ர்�ளுககு 
�ொடடு்வல்த விரும்பேொமல சு�விருபபில 
்தமது மு�ங�லள மூடிகக�ொளளும் 
கபேண�லள நொன் அறி்்வன்... அ்்த 
்்வலள ்சொரிக�ொன்ல்ற அணிந்ததும் 
்்தல்வபபேடும் இ்டங�ளில ்சொரில� 
்தலையில ்பேொர்த் திகக�ொளளும் 
்வழிமுல்ற்� ஆண்டொணடு �ொைமொ� 
நம்மி்டம் இருந்தது. க்வளிநொடு�ளுககுச் 
க்சன்று அஙகு பின்பேறறும் ம்த 
்வழிமுல்ற�லள இங்� க�ொணடு்வந்்த 
் ்ச ர் த் ்த ொ ர் � ள .  இ ை ங ல � யி ன் 
�ைொ்சொரத் துககு ஒத் து்வரக கூடி� 
இஸ்ைொம்  மொர்க�ம் நம்மி்டம் இருந்த்்த. 
நொடு க்சன்்றதும் பேளளி்வொ்சல�லள 
�ொடடுங�ள என்று க்வளிநொடடிலிருநது 
ஏரொளமொன பேணம் ்வழங�பபேட்டது. 
பேளளி்வொ்சலுககு ்்தல்வ�ொன்வறல்ற 
க ்ச ய ்வ ல ்த  வி ்ட  அ ்வ ர்� ளு க கு 
கில்டத்்த பேணத்ல்த எபபேடி க்சைவு 
க்சய்வது என்கி்ற பிரச்சிலன எழுந்தது 
எஙக�ஙகும் பேளளி்வொ்சல�லளக �டடிக 
குவித்்தொர்�ள. நொம் அ்வறல்றக �்வனிக�த் 
்த்வறியிருந்்தொம். பிரிவு�ள உண்டொகின 
அ்வறறுகக�ன ்தனி�ொன ்வழிமுல்ற�ள 
உரு்வொயின. க்வளளிககிழலம�ளில 
குறிபபிட்ட எணணிகல� இருந்தொல 
்தொன் ஜூம்மொல்வ ந்டத்்தைொம் என்கி்ற 
ஒரு விதி இருந்தது. அந்த விதி�லளத் 
்தொணடினொர்�ள...”

மு ஸ் லி ம் � ளு க கு  எ தி ர ொ ன 
கபேொதுபபுத்தி�ளின் அபிைொல்ச�ளுககு 
தீனி�ொ� இந்த ்சம்பே்வம் ்வநது 
முடிநதிருககி்றது. முஸ்லிம்�ளுககு 
எதிரொன நி�ழ்ச்சிநிரலின் ஒரு அங�ம் 
ஓ ரளவு  நி ல ்ற ் ்வ றி யி ரு க கி ்ற து . 
அநநி�ழ்ச்சிநிரல பேடடி�லில இனி 
அடுத்்தடுத்து நில்ற்்வ்றவிருபபேல்வ 
என்ன என்பே்்த முஸ்லிம் ்சமூ�த்தி்டம் 
எஞசியிருககும் பீதி.
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ந ல ்ட மு ல ்ற த்  தீ ர் ம ொ ன ங � ல ள 
எடுக�்்வணடி ்நரிடடுளளது என 
ஆை� நிரு்வொ�ம் திருக்�ொவில 
பிர்்த்ச்சலபேககும் திருக்�ொவில 
கபேொலி்சொருககும்  எழுத்து மூைம் 
அறிவித்துளளது.

இ வ  ஆ ை � த் தி ன்  ்வ ரு ்ட ொ ந ்த 
ல்வ�ொசித் திருககுளிர்த்திச் ்ச்டஙகு 
எதிர்்வரும் 14 ஆம் தி�தி ஆரம்பேமொகி 
21ஆம் தி�தி குளிர்த்திபேொடு்தலு்டன் 
நில்ற்வல்ட�விருககி்றது. ்வழலம�ொ� 
ல்வ�ொசிச் ்ச்டஙகில நிறு்வபபேடும் 
�ல்டத்க்தருக�லள இம்முல்ற நிறு்வ 
இ்டமளிபபேதிலலை. அலமதி�ொ�ச் 
்ச்டஙகு இ்டம்கபேறும். ்ச்டஙகு நொட�ளில 
உளவீதி்வைம் ்வரு ்தல மடடு ்ம 
நல்டகபேறும். க்வளிவீதி ஊர்்வைம் 
இம்முல்ற ்தல்டக்சய�பபேடடுளளது.

பேக்தர்�ள கூட்டம் கூட்டமொ� இலைொமல 
ஆை�த்திறகு ்வநதுக்சலை ஒத்துலழபபு 
்வழங�்்வணடும். ஆை�த்தினுள 
ஆணபேக்தர்�ள  ்மைஙகி இலைொமல 
்்வடடிமடடும் அணிநது ்வரு்தல 
்்வணடும். ்்வடடி அணிநது்வரொ்த 
பேக்தர்�லள அனுமதிபபேதிலலை. 

மகிழ்நது அந்த இரத்்த ்வொல்டயிலனச் 
சுல்வத்து  மிஞசியிருககின்்ற மக�ளின் 
அச்்சத்திலனயும் பே�த்திலனயும் ஒரு 
நொ்ட� ரசி�லனப ்பேொலிருநது பேொர்த்து 
ரசித்துக க�ொணடிருக�ப ்பேொகி்றொர் 
்பேொலுளளது.

பேொரொளுமன்்ற உறுபபினர்�்ளொ �ொர் 
கூடி� நொடடுப பேற்றொளன் என்பேல்த 
நிரூபிபபே்தறகு கில்டத்்த ்சந்தர்பபேமொ� 
பேொரொளுமன்்றத்ல்தயும் ஊ்ட�ங�லளயும் 
பே�ன்பேடுத்தி ஒரு்வர் ்மல ஒரு்வர் 
குற்றம் சுமத்தி இைொபேங�லள ஈட்டப 
பேொர்ககி்றொர்�ள.

்தமிழர்�ளுல்ட� இனப பிரச்சிலனயிலும் 
இ்்த நிலைலமயிலனத்்தொன் சு்தநதிரம் 
கில்டத்்த �ொைநக்தொ்டக�ம் இந்த அரசி�ல 
�டசி�ளும் நொடடின் ்தலை்வர்�ளும் 
க ்ச ய து  க � ொ ண டு ்வ ரு கி ்ற ொ ர்� ள. 
அ்தலனப பேடிபபிலன�ொ�க க�ொணடு 
இவவி்ட�த்திைொ்வது சு�நை அரசி�ல 
்பேொககிலிருநது விடுபேடடு அரசி�ல 
�டசி�ளும் அ்வறறின் ்தலை்வர்�ளும் 
நொடடுக�ொ�வும் நொடடு மக�ளுக�ொ�வும் 
இ்த�சுத்தியு்டன் ஒன்றுபேடடு உலழக� 
முன்்வரும் ்பேொது்தொன்  எமது நொடடின் 
பேொது�ொபலபேயும் ஸ்திரத்்தன்லமயும் 
நிலைநொட்ட முடியும் என்பேல்த இ்வர்�ள 
�ருத்தில க�ொள்தல ்்வணடும்.

என்்வ ்தமிழர்�ளுல்ட� அரசி�லும் 
்சரி எமது ்்தசி� அரசி�லும் ்சரி 
நொடடுககும் மக�ளுககும் இலைொது 
அ்வர்வருககுரி�்தொ� இருபபேல்த நொம் 
எப்பேொது உணரப்பேொகி்்றொம் என்பே்்த எம் 
மக�ள முன்னுளள ்�ளவி�ொகும்.
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'இன்கனொரு ்வொர்த்ல்தயில
நிைவுககு என்லன அலழத்துச் க்சல'
என்று பேொ்டத் க்தொ்டஙகினொய
கமொழியின் �னல்வயும்
எனது ்வணணங�லளயும்
அந்த இன்கனொரு ்வொர்த்ல்தயில
குலழத்துப பேொ்ட
முடியுமொ உன்னொல?
மயிலி்றகின் கமன்லமக�னத்
்த்டவிவிடும் என் அன்பு
�லமுலனக �்டற�லரப பேளளியில
துயில க�ொளளும்
அவுலி�ொவின் மநதிரம்
நில்றந்தது
்தொைொடடும் க�ொண்டது!
குழநல்த�லளயும் கூ்டக 
க�ொன்க்றொழிககும்
குணடினொல கிலி க�ொணடு
்சொயந்தமருதின் குடியிருபபிலிருநது
சித்திலர மொ்தக க�ொளுத்தும் 
க்வயிலில
ந்டநது �லளத்்த பிளலளககும்
்்தடிக �லளத்்த 
இரொணு்வத்்தொனுககும்
ஓன்்றொய நிழைளித்்த அவுலி�ொ 
்வளவுப கபேரு மரம் ்பேொைத்
்தணலம க�ொண்டது.
அந்த இன்கனொரு ்வொர்த்ல்தயில
உனது �ண�லளயும்
புன்னல�ல�யும் �ைநது ்பேசு
அந்த ்வொர்த்ல்த ்வொ்சமொயப பேர்வடடும்
்வொழ்வு
சிைகபேொழுது
மயிலி்றகின் பேச்ல்சயும்
நீைமும் பேளபேளபபும்
க்தொடுல�யில அளவி்ட ஒணணொ
மிருதும் க�ொணடு
கபேொககிஷமொய கி்றஙகும்
உனது
இன்கனொரு ்வொர்த்ல்தயின் ்வொ்சம் 
அதில பேர்வடடும்
்வொழ்வின்
பேை கபேொழுது
தீ�ொய இ்றஙகும் இத்தீவில
உனது ்வொர்த்ல்த
எனது தீக�ொ�ங�ளில
்்தன் பூ்சடடும்

திருமதி க்சல்வரொணி இவ்வொறு 
க்தரிவித்்தொர். மட்டக�ளபபு மொ்வட்ட ்தமிழ் 
அரசி�ல ்தலைலம�ள என்னுல்ட� 
�ண்வரின் விடு்தலை ்சம்பேந்தமொ� 
்ச ம் பே ந ்த ப பே ட ்ட  அ தி � ொ ரி � ளு ்டன் 
க்தொ்டர்லபே ஏறபேடுத்தி்�ொ அலைது 
பேொரொளுமன்்றத்தில  குரலக�ொடுத்்்தொ 
உ்த்வவிலலை. என்்வ எனது �ண்வலர 
விடு்தலை க்சய்வ்தறகு ஜனொதிபேதி 
லமத்திரிபேொை சிறி்்சன �்வனகமடுத்து 
விடுவிக�பபே்ட்்வணடும் என்று அ்வர் 
கூறியுளளொர்.

்மலும் ்ச்டஙகு�ொைத்தில எத்்தல�� 
�லை நி�ழ்ச்சி�்ளொ �ளி�ொட்ட 
நி�ழ்ச்சி�்ளொ ந்டொத்து்வதிலலை என்றும் 
தீர்மொனிக�பபேடடுளளது.
்வழிபேொடு�ள மடடு்ம நல்டகபேறும்.
தி ரு க ் � ொ வி ல  பி ர ் ்த ்ச ப 
பேொது�ொபபுச்்சலபேக கூட்டத் திலும் 
ஆை� நிரு்வொ�்சலபே�ொல  இது 
வி்ட�ம் அறிவிக �பபேடடுளளலம 
குறிபபி்டத்்தக�து.
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