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இப்போதுதோன் கிழக்கிலங்கையின் 
தனிச்சிறபபோன கைண்ணகிச் சடஙகு ...

கடந்த ஏப்ரல் மா்தம் 21ஆம் திகதி 
ஞாயிற்றுக்கிழமம ...

கன்னியா வெநநீரூற்று - 
இலஙமகயின் ....
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சடடத்துக்கு புறம்்ாக ்டகுகளில் 
அவுஸ்திர்ரலியாவுக்கு வசன்ற   20  
இலஙமகயரகள் திருபபி அனுப்ப்டடனர. 

கடந்த ொ்ரம் இெரகள் ்டகு மூலம் 
அவுஸ்திர்ரலியா ர�ாக்கி வசல்ல முற்்டட 
ர்ாது அந�ாடடு ்ாதுகாபபு ்த்ரபபின்ரால் 
மகது வசயயப்டடுள்்ளனர. 

மகது வசயயப்டடெரகள் கிறிஸ்மஸ் 
தீவில் ்தடுத்து மெக்கப்டடு, பின்னர 

இலஙமகக்கு �ாடு கடத்்தப்டடுள்்ளனர. 

இெரகள் ரம மா்த மு்தல் ்குதியில் இஙகிருநது வசன்றுள்்ள�ர.  அெரகளில் குழநம்த 
ஒன்றும் அடஙகுெ்தாக வ்தரிகிறது. 

கடந்த 05 ஆண்டுகளில் அவுஸ்திர்ரலியா ர�ாக்கி வசன்ற மு்தலாெது இலஙமகயரகள் 
குழு இது வென்்துடன், 2013ம் ஆண்டு மு்தல் அகதிக்ளாக அவுஸ்திர்ரலியா வசன்ற 186 
ர்ர இதுெம்ர இலஙமகக்கு திருபபி அனுப்ப்டடுள்்ளனர.

( நி.அமிர்தஸன் )
இலஙமகயில் இடம்வ்ற்ற உயிரத்்த 
ஞாயிறுத் ்தாக்கு்தல்களின் உண்மமத் 
்தன்மமகம்ள மூடி மமறப்்தற்காகரெ 
� ா ட ா ளு ம ன் ற த்  வ ்த ரி வு க் கு ழு 
அமமக்கப்டட்தாக ரே.வி.பி உறுபபினர 
விே்த ரே்ரத் குற்றம் சுமத்தியுள்்ளார.

ர்தசிய புலனாயவுப பிரிவின் ் ணிப்ா்ளர 
சிச்ர வமன்டிஸ் �ாடாளுமன்றத் வ்தரிவுக் 
குழுவுக்கு முன்்ாக ெழஙகிய ொக்கு 
மூலத்தின்்டி ேனாதி்தியும் பி்ர்தமருரம 
குற்றொளிகள் என்றும் அெர கூறியுள்்ளார.

உயிரத்்த ஞாயிறுத் ்தாக்கு்தல் வ்தாடர்ாக 
ஏபபி்ரல் எடடாம் திகதி புலனாயவுத் ்தகெல் 
கிமடத்்த்தாகவும் அ்தமன ்ாதுகாபபுச் 
வசயலா்ளர ரேமசிறி வ்ர்ான்ரடா, 
வ்ாலிஸ் மா அதி்ர பூஜி்த ேயசுந்த்ர 
ஆகிரயாருக்கு அறிவித்்த்தாகவும் கூறிய 
அெர, ்ாதுகாபபுச் சம்க் கூடடத்தில் 
இந்த விடயத்ம்தக் கூறியர்ாது கனெம் 
வசலுத்்தப்டவில்மலவயன்றும் சிச்ர 
வமன்டிஸ் வ்தரிவித்துள்்ளார.

்ாடசாமலகளின் ்ாதுகாபபு வ்தாடரபில் 
வ்ாயப பி்ரச்சா்ரம் ்்ரப்ப்டுெ்தாகவும், 
அது அடிப்மடயற்றது என்றும் வ்ாலிஸ் 
ஊடகப ர்ச்சா்ளர ருென் கு்ரசக்ர 
கூறியுள்்ளார. 

வ்ாயப பி்ரச்சா்ரத்ம்த �ம்் ரெண்டாம் 
என்று வ்ாது மக்களிடம் வ்ாலிஸச 
ர்ச்சா்ளர ரெண்டுரகாள் விடுத்துள்்ளார.

ஆ க ர ெ  � ா ட ா ளு ம ன் ற த் 
வ்தரிவுக்குழுவில் சிச்ர வமன்டிஸ் 
இவொறு கூறியுள்்ளமமயினால் ்ரணில் 
விக் கி்ரமசிஙக ்த மலமமயிலான 
அ்ரசாஙகரம இ்தற்கு முழுபவ்ாறுபபு 
என்றும் ரே.வி.பி வ்தரிவித்துள்்ளது.

அர்தரெம்ள, உயர நீதிமன்றத்தில் 
ெழக்குத் வ்தாடுத்து,  குற்றொளிகள் 
்தண்டமன வ்றுெம்தத் ்தடுப்்தற்காகரெ 
� ா ட ாளு ம ன் ற த்  வ ்த ரி வு க்  கு ழு 
அ ம ம க் க ப ் ட ட ்த ா க  இ ட து ச ா ரி 
முன்னணியின் வசயற்்ாடடா்ளர 
சடடத்்த்ரணி �ாமல் ்ராே்க்ச கூறியுள்்ளார.

்தற்வகாமலக் குண்டு்தாரி சஹ்ரான் 
வ்தாடர்ாக ஏபபி்ரல் 4 ஆம் திகதி 
்ாயஙக்ரொ்தத் ்தடுபபுப பிரிவுப 
்ணி்ா்ளருக்கு அறிக்மக ஒன்மற 
சமரபபித்திருந்த்தாக ர்தசிய புலனாயவுப 
பிரிவின் ்ணிப்ா்ளர சிச்ர வமன்டிஸ் 
�ாடாளுமன்றத் வ்தரிவுக் குழுவில் 
ொக்குமூலம் ெழஙகியுள்்ளார.
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(காம்ரதீவு  நிரு்ர சகா)

ெ ்ர ல ா ற் று ப பி ்ர சி த் தி  வ ் ற் ற 
உக ந ்த ம ம ல  ஸ்ரீ  மு ரு க ன ால ய  
ெருடாந்த ஆடிரெல்விழா உற்செம் 
எதிரெரும் யூமல 03 ஆம் திகதி 
வெள்ளிக்கிழமம வகாடிரயற்றத்துடன் 
ஆ்ரம்்மாகி யூமல  மா்தம் 18ஆம் 
திகதி சமுத்தி்ர தீரத்ர்தாற்செத்துடன் 
நிமறெமடயவுள்்ளது.

கிழக்கின் வ்தன்ரகாடியில் �ாநிலஙகளின் 
மத்தியில் மரனா்ரம்மியமான சூழலில் 
அ ம ம ந து ள்்ள  இ வ ெ ால ய த் தி ன் 
பி்ர்தமகுரு சிெஸ்ரீ க.கு .சீ்தா்ராம் 
கு ரு க் க ள்  ்த ம ல ம ம யி ல் 

(காம்ரதீவு   நிரு்ர சகா)

“ெ்ரலாற்றுப பி்ரசித்திவ்ற்ற கதிரகாம 
ஆடிரெல் விழாவிற்குச் வசல்லும்

்ா்த யாத்திரீகரகளுக்கான காடடுப்ாம்த 
இம்முமற எதிரெரும் யூன் 27ஆம் 
திகதி திறக்கப்டும். மீண்டும் அது 
ஜூமல 9ஆம் திகதி  மூடப்டும்”  என 
அம்்ாமறமாெடட  அ்ரசாஙக அதி்ர டி.எம்.
எல்.்ண்டா்ர�ாயக்க  ்தமலமமயிலான 
முன்ரனாடி மா�ாடடில் தீரமானிக்கப்டடது.

உகநம்த முருகனாய ஆடிரெல்விழா 
உற்செ முன்ரனாடிக்கூடடம் கடந்த 
வசவொயக்கிழமம(28) அம்்ாமற 
மாெடடவசயலகத்தில் �மடவ்ற்றது.

கதிரகாமம் மற்றும் உகந்தமமல 
முரு க னாலயஙக ளின் ெருடாந ்த 
ஆடிரெல் விழா உற்செம் யூமல 
மா்தம் 03 ஆம் திகதி ஆ்ரம்்மாகி 
18ஆம் திகதி தீரத்ர்தாற்செத்துடன் 
நிமறெமடயவிருப்து வ்தரிந்தர்த.

கதிரகாமத்திற்கு ்ா்தயாத்திம்ரயாகச் 
வ ச ல் ர ெ ா ர  உ க ந ்த ம ம ல 
முருகனாலயத்தில் ஓரிரு �ாடகள் 
்தஙகயிருநது்தான் கும், யால 
காடடிற்குள் பி்ரரெசித்து கதிரகாமத்ம்தச் 
வசன்றமடெது ெழக்கம்.  அ்தனால் 
உற்செம் மற்றும் ்ா்தயாத்திம்ர 
வ்தாடர்ாக ்லவிடயஙகள் இஙகு  
கலநதும்ரயாடப்டடன.

அஙகு எடுக்கப்டட தீரமானஙகள் 
ெருமாறு

குறித்்த 12 �ாடகளில்  �ாடகளில் காமல 
6 மணி மு்தல் பிற்்கல் 3ெம்ர மாத்தி்ரரம 
காடடிற்குள் வசல்ல யாத்திரீகரகள்  
அனுமதிக்கப்டுொரகள்.
்தனித்்தனியாக அல்லது 5 ர்ர 
ர ச ர ந து  க ா ட டு க் கு ள்  வ ச ல் ல 
அ னு ம தி க் க ப ் ட ம ா ட ட ா ர க ள் . 
குமறந்தது 15 அல்லது 20 ர்ர அல்லது 
அ்தற்கும் அதிகமான வ்தாமகயினர 
ரசரும்ர்ாது்தான் உள்ர்ள வசல்ல 
அனுமதிக்கப்டுொரகள். அமனெரும் 
அமடயா்ள அடமடகள் வகாண்டுெரு்தல் 
அெசியம்.

காடடுப்ாம்த யூன் மா்தம் 27ஆம்  
திகதி மு்தல் 12 �ாடகள் திறநதிருக்கும். 
அக்காலப்குதியில் காடடுப்ாம்தயால் 
்யணிபர்ார வ்ாலித்தீன் ்ாெமனமய 
முற்றாகத் ்தமடவசயயரெண்டும். 
அன்ன்தானம் ெழஙகுரொர ்ாரசலில்
ெழஙகமுடியாது. மாறாக ஆலய 
அ னு ம தி யு ட ன்  பீ ங க ா னி ல் 
ெழஙகரெண்டும். காடடுப்குதிக்குள் 
எக்கா்ர்ம் வகாண்டும் அன்ன்தானம் 
ெழஙக அனுமதிக்கப்டமாடடாரகள்.

ஆலய ெ்ளாகத்திலும் அன்ன்தானம் 

(காம்ரதீவு  நிரு்ர சகா)

ெ்ரலாற்றுபபி்ரசித்திவ்ற்ற காம்ரதீவு 
ஸ்ரீ கண்்மக அம்மன் ஆலயத்தின் 
ெருடாந்த திருக்குளிரத்திச் சடஙகின்  
எடடாம் சடஙகு(27) திஙகடகிழமம 
�மடவ்ற்றது.
்ாதுகாபம் முன்னிடடு வ்தாண்டரகள் 
ர ச ா ்த ம ன  இ ரு ந ்த ர ் ா தி லு ம் 
நூற்றுக்்க்கான வ்ாஙகல் ்ாமனகள் 
வ்ாஙகப்டடன.

்ாதுகாபபுக் கா்ர்த்திற்காக �மடவ்ற்ற  
எடடாம் சடஙகிற்காக வ்ாஙகல்்ாமன 
மெபர்ார பிற்்கல் 5மணி மு்தல் 
்ாமனகம்ள ஒப்மடக்கரெண்டுவமன 
ஆ ல ய நி ரு ெ ா க ம் 
ரகடடுக்வகாண்ட்தற்கி்ஙக சகலரும் 
்ாமனகமய ெழஙகி சரியாக 5மணிக்கு 
பூமே இடம்வ்ற்றது

கடந்த 13ஆம் திகதி க்தவுதிறத்்தலுடன் 
ஆ்ரம்்மான இவ மெகாசிச்சடஙகு கடந்த 
21ஆம் திகதி அதிகாமல திருக்குளிரத்தி 
்ாடலுடன் நிமறவுற்றது.

அசா்தா்ர் சூழ்நிமல கா்ர்மாக 
் ாது க ா ப பு  � டெ டி க் ம க க ளு டன் 
ம ட டு ப ் டு த் ்த ப ் ட ட  அ ்ள வி ல் 
மெகாசிச்சடஙகு ர�்ரகாலத்துடன் 
� ம ட வ ் ற் று மு டி ந து ள் ்ள ம ம 
குறிபபிடத்்தக்கது.

(காம்ரதீவு  நிரு்ர சகா)
‘ ெ ்ர ட சி ய ா லு ம்  கு ழ ா ய நீ ர 
து ண் டி ப ் ா லு ம்  தி ரு க் ர க ா வி ல் 
பி்ரர்தசத்தில் சுமார 20 ஆயி்ரம் ர்ர 
மிகரமாசமாகப்ாதிக்கப்டடுள்்ளனர 
என்றும்  அெரகளுக்கு பூ்ர்மாகக் 
கு டி நீ ம ்ர  வி நி ர ய ாக ம்  வ ச ய ய 
பி்ரர்தசசம்யிடம் ர்ாதுமான ்வுசர 
ொகனெசதிகள் இல்மல
என்றும் திருக்ரகாவில் பி்ரர்தசசம்த் 
்தவிசா்ளர இ்ராமசயா வில்சன் கமல்ராேன் 
வ்தரிவித்துள்்ளார.

திருக்ரகாவில் பி்ரர்தசத்தில் பின்்தஙகிய 
்குதிகளிலுள்்ள வ்ாதுமக்கள் குடிநீரின்றி 
அமலெ்தாக கூறப்டுெது ்ற்றிக் 
ரகடடர்ார்த அெர ரமற்கண்டொறு 
வ்தரிவித்்தார.

‘எமது பி்ரர்தசத்திற்கு பி்ர்தானமாக 
குடிநீம்ர விநிரயாகிக்கின்ற சாகாமம் 
நீரச்சுத்திகரிபபு மமயம் கடந்த ஒரு 
ொ்ரகாலமாக குழாயநீர விநிரயாகத்ம்த 
நிறுத்தியுள்்ளது. சாகாமக் கு்ளத்தில் 
்தண்ணீர ெற்றிபர்ானமமரய அ்தற்குக் 
கா்்ரம்.இ்தனால் எமது பி்ரர்தசத்தில்  
சுமார 2350 குடும்்ஙகம்ளச் ரசரந்த 
20 ஆயி்ரம் ர்ர  மிகவும் ரமாசமாக 
குடிநீரின்றிப ்ாதிக்கப்டடுள்்ளனர’ 
என்றும் அெர குறிபபிடடார.

(காம்ரதீவு நிரு்ர சகா)

திருக்ரகாவில் பி்ரர்தசத்தில் மீண்டும் 
கடலரிபபு ஏற்்டத் வ்தாடஙகியுள்்ளது. 
கு றி ப ் ா க  தி ரு க் ர க ா வி ல்  ஸ்ரீ 
சித்தி்ரரெலாயு்தசுொமி ஆலயத்திற்கு 
முன்்ாகவுள்்ள கடற்பி்ரர்தசத்தில் 
இ வ ெ ரி ப பு  ெ ழ ம ம ர ் ா ல் 
இடம்வ்ற்றுெருகிறது.  

கம்ரயிலிருந்த கி்று ஒன்று கடலுக்குள் 
உள்ொஙகப்டடுள்்ளது. அத்துடன் 
கம்ரயிலுள்்ள அர�க வ்தன்மனம்ரஙகள் 
கடலரிபபினால் விழ ஆ்ரம்பித்துள்்ளன.

இ க் க டல ரி ப ம ் க்  க ட டு ப ் டு த் ்த 
கம்ரரயா்ரப ்ாதுகாபபுத் திம்க்க்ளம் 
துரி்த �டெடிக்மக எடுத்துெருகிறது. 
கடலுக்குள் வசஙகுத்்தாக சுமார 200 மீற்றர 
தூ்ரத்திற்கு கல்்தடுப்ம் அமமக்க 
உத்ர்தசிக்கப்டடுள்்ளது.

இ்தற்வகன 400 ்ாரிய ெமலகள் மற்றும் 
20ெருடஙகள் ்தாக்குபபிடிக்கக்கூடிய 
க ல் ச ா க் கு க ள்  அ டு க் க ப ் ட டு , 
இத்்தடுப்ம் நிறுெப்டவிருக்கின்றது.

(காம்ரதீவு நிரு்ர சகா)

கல்முமன ஆ்தா்ர மெத்தியசாமலயில் 
க ட ந ்த  மூ ன் று  ம ா ்த ங க ்ள ா க 
ஸ் ்த ம் பி ்த ம ம ட ந தி ரு ந ்த 
க ண் ச த் தி ்ர சி கி ச் ம ச க ள்  ய ா வு ம் 
ர�ற்று முநதினம் மு்தல் மீண்டும் 
ஆ ்ர ம் பி க் க ப ் ட டி ரு க் கி ன் ற ன 
என்று மெத் திய அத் தியடசகர 
மெத்தியகலாநிதி டாக்டர இ்ரா.
மு்ரளீஸ்ெ்ரன் வ்தரிவித்்தார.

கண் சத்தி்ரசிகிச்மசக்கூடம் கடந்த 
3  மா்தஙக ்ளாக � வீனமயமாகப 
பு ன ்ர ம ம க் க ப ் ட டு ெ ந ்த ர ்த 
ஸ்்தம்பி்தநிமலக்கான கா்ர்மாகும் 
என்றும் அெர  கூறினார. இனிரமல் 
கண்வில்மல வ்ாருத்து்தல் வ்தாடக்கம் 
சகல கண்சத்தி்ரசிக்மசகளும் கி்ரமமாக 
�மடவ்றும்.

கண்மெத்திய நிபு்ர மெத்தியகலாநிதி 
டாக்டர  எஸ்.பிர்ரம் ஆனந தின் 
ெருமகயின் பின்னர சத்தி்ரசிகிச்மசகள் 
மிகவும் ேரு்ராக �மடவ்ற்றுெருகின்றன. 
கண்ர�ாயா்ளரகளின் ெருமகயும் 
்ன்மடஙகு அதிகரித்துள்்ளன.

இர்தரெம்ள மெத்தியசாமலயின் கண் 
மெத்திய நிபு்ர டாக்டர.எஸ்.பிர்ரம் 
ஆனநதின்; ரெண்டுரகாளிற்கு இ்ஙக 
மெத்திய அத்தியடசகர மெத்திய 
கலாநிதி டாக்டர இ்ரா.மு்ரளீஸ்ெ்ரனின் 
ஒருஙகிம்பபின் வ்யரில் லண்டனில் 
ொழும்  கண் மெத்திய நிபு்ர  
திருமதி ்ரா்தா ்தரமவ்ரட்ம் (லண்டன்) 
அெரகளினால் ரூ்ா 5 இலடசம் 
வ்றுமதியான மூக்குக் கண்்ாடி 
வில்மல மானி FOCI METER உட்ட ரமலும் 
சில உ்க்ர்ஙகளும் (EQUIPMENTS)  
ர�ற்று ெழஙகிமெக்கப்டடன.

கண் மெத்திய நிபு்ர  திருமதி ்ரா்தா 
்தரமவ்ரட்ம் (லண்டன்) அெரகளின் 
இ ந ்த  அ ன் ் ளி ப பு ப வ ் ா தி ம ய 
களுொஞ்சிக்குடி சமூக �லன்புரி சஙகம்   
ர�ற்று மெத்தியஅத்தியடசகர இ்ரா.
மு்ரளீஸ்ெ்ரனிடம் ெழஙகிமெத்்தது.   

மெத்திய அத்தியடசகர டாக்டர இ்ரா.
மு்ரளீஸ்ெ்ரனின் ரெண்டுரகாளின்ர்ரில் 
லண்டனில் ொழும் களுொஞ்சிக்குடிமயச் 
ரசரந்த கண்மெத்திய நிபு்ர டாக்டர 
்ரா்தா ்தரமவ்ரட்த்தின் முயற்சியினால் 
இ வ ெ ம ெ த் தி ய ச ாம ல யி ல்  இ ரு 
்த டம ெ க ள்  இ ல ெ ச ம ாக  ஏம ழ 
கண்ர�ாயா்ளரகளுக்கு கண்வில்மல 
வ ் ா ரு த் து ம்  வ ெ ண் பு ம ்ர 
சத்தி்ரசிக்ச்மசகள் ்ல லடசரு்ா 
வசலவில் ரமற்வகாள்்ளப்டடு ெந்தமம 
வ்தரிந்தர்த.
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கடந்த ஏப்ரல் மா்தம் 21ஆம் திகதி 
ஞாயிற்றுக்கிழமம அன்று ஈஸ்டர 
தினத் தில் �டத் ்தப்டட ்ாரிய 
்தற்வகாமலக் குண்டுத் ்தாக்கு்தல்க்ளால் 
எ ம து  � ா ட டில்  ் ல  உ யி ரக ள் 
காவுவகாள்்ளப்டடன. அ்தமனத் 
வ்தாடரநது 29ஆம் திகதி அமனத்துப 
்ாடசாமலகளும் ஆ்ரம்பிக்கப்டும் 

என கல்வி அமமச்சு வ்தரிவித்திருந்த 
ர்ாதிலும் மா்ெரகளின் ்ாதுகாபம் 
உறுதி வசயயும் வ்ாருடடு ரம மா்தம் 6ம் 
தி்ததி ்ாடசாமலகள் ஆ்ரம்பிக்க்டடன. 

கன்னியா வெநநீரூற்று - இலஙமகயின் 
அழகுகளில் ஒன்றாக ெரணிக்கப்டும் 
்குதி. அ்தற்கும் ரமலாக கிழக்கில் 
ொழும் மக்களுக்கு இந்த வெநநீரூற்று 
குறித்து ்ா்ரம்்ரியமான ஆன்மீக 
ரீதியிலான வ்தாடரபும் உண்டு. இ்ராெ்ன் 
மற்றும் கு்ளக்ரகாடடன் காலத்துடன் 
வ்தாடரபு்டுத்தி இ்தமன அெரகள் 
்ாரக்கிறாரகள்.

இ்ராெ்ன், கு்ளக்ரகாடடன் காலம் 
கற்்மனயா, பு்ரா்மா, இதிகாசமா 
என்்்தற்கு அப்ால் இலஙமக 
்தமிழரகளின் ொழ்க்மகயுடன் இது 
்ண்மட வ்தாடடு பிம்நதுள்்ளது 
என்்ம்தக் காண்பிக்க இ்தமன இஙகு 
கூறுகிரறன்.

ஆ ன ா ல் ,  இ ல ங ம க யி ன் 
அகழ்ொ்ராயச்சிக்கு வ்ாறுப்ான 
வ ்த ா ல் வ ் ா ரு ள்  தி ம ் க் க ்ள ம் 
உட்ட அஙகு வசயற்்டும் சில அ்ரச 
நிறுெனஙக்ளான ெனஜீெ்ராசிகள் 
தி ம ் க் க ்ள ம் ,  ெ ன ் ரி ் ா ல ன 
திம்க்க்ளம், கம்ரரயா்ர அபிவிருத்தி 
ம ற் று ம்  வ ச ய ற் ் ா டு க ளி ற் க ா ன 
திம்க்க்ளம், மற்றும் வீடமமபபு 
அதிகா்ர சம் ர்ான்றமெ சிறு்ான்மம 
மக்களின் காணிகம்ள, ்ா்ரம்்ரிய 
ெ ழி ் ா ட டி ட ங க ம ்ள,  ர ம ய ச் ச ல் 
நிலஙகம்ளப ் றிப்ம்த ்ரகசியத்திடடமாக 
வகாண்டு வசயற்்டுெ்தாக சில அ்ரசியல் 
க டசி க ள்  கு ற் ற ஞ் ச ா ட டுகி ன்ற ன. 
வ்ரும்்ாலான ்தமிழ் மக்களுக்கும் 
இந்த அபிபபி்ராயம் ்ல காலமாக உண்டு. 
அ்தற்கு ஆ்தா்ரமும் உண்டு.

இதில் வ்தால் வ்ாருள் திம்க்க்ளம் 
இந்த வெநநீரூற்று இருக்கும் ்குதியில் 
்தமிழ் மக்களின் ம்தச்வசயற்்ாடுகளுக்கு 

மா்ெரகளின் ்ாதுகாபம்க் கருத்திற் 
வகாண்டு இலஙமகயில் உள்்ள 
அமனத்துப ்ாடசாமலகளுக்கும் 
்ல்லாயி்ரக் க்க்கான வ்ாலிஸ் மற்றும் 
இ்ராணுெப ்மடவீ்ரரகள் ்ணியில் 
அமரத்்தப்டடனர. ்ாடசாமலக்குப 
புதிய சுற்றுநிரு்ஙகளும் மா்ெர 
�லன் கருதி அனுப்ப்டடு, ்லத்்த 

்ாதுகாபபுக்கு மத்தியில் ்ாடசாமலகள் 
இயஙக ஆ்ரம்பித்்தன. கடந்த 6ம் திகதி 
வ்ரும்்ாலான ்ாடசாமலகளுக்கு 
அமனத்து ஆசிரியரகளும் சமுகமளித்்த 

ர்ாதிலும் மா்ெரகளின் ெ்ரவு 
மிகக்குமறொகரெ கா்ப்டடது. சரி. 
வ்ற்ரறாரகள் ்யத்தில் மா்ெரகம்ள 
்ாடசாமலக்கு அனுப்வில்மல என 
எண்ணினாலும் அந்த அனரத்்தம் 
�டநது ஒரு மா்தத்திற்கு ரமற்்டட 
காலம் ஆகிவிடடது. எனினும் இன்னும் 
மா்ெரகளின் ெ்ரவு இன்னும் சீருக்கு 

ெந்த்ாடில்மல.

அ ர ்த ர ெ ம ்ள ,  பி ்ர த் தி ர ய க க் 
க ல் வி க் கூ ட ங க ளி ன்  மீ து  எ ம து 
க ெ ன த் ம ்த ச்  வ ச லு த் தி ன ா ல் 
்ாடசாமல க்கு ச் சமுகமளிக் கா்த 
மா்ெரகளில் வ்ரும்்ான்மமயாரனார 
பி ்ர த் தி ர ய க  ெ கு ப பு க் க ளி ன் 
ொசலில் நிற்கின்றனர. அ்தற்கு 
வ்ற்ரறாரகள் தும் ரெறு. ெகுபபு 
ஆ்ரம்பித்்ததிலிருநது ெகுபபு முடியும் ெம்ர 
ெகுபபு ொசலில் காத்திருக்கின்றனர. 
இச் வசயற்்ாடமடப ்ாடசாமலகளில் 
வசயயலாரம. எனக்கு ஒன்று மடடும் 
புரியவில்மல. அவெ்ளவு ்லத்்த 
்ாதுகாபபுக்கு மத்தியில் இயஙகும் 
்ாடசாமலக்கு ்தனது பிள்ம்ளமய 
அனுப்த் ்தயஙகும் வ்ற்ரறாரகள், 
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பி்ரத்திரயகக் கல்விக்கூடஙகளுக்கு 
ஆரெத்துடன் அனுபபுெ்தற்கான கா்ர்ம் 
என்ன? ்ாடசாமலகளில் கற்பித்்தல் 
முமறயாக �மடவ்றவில்மலயா? 
அல்லது அம்தவிட ரியூசன்களில் 
கற்பிக்கும் ஆசிரியரகள் சிறப்ாகக் 
க ற் பி க் கி ன் ற ன ்ர ா ?  இ ல் ம ல , 
்ாடசாமலயில் இலெசக் கல்வி. 
ரியூசன்களில் வியா்ா்ரக் கல்வி என்்்தால் 
வ்ற்ரறாரகளின் கண்கள் ரியூசன்கம்ள 
மடடும் ர�ாக்குகின்ற்தா? அவொறு 
ர�ாக்குகிறது என்றால் அஙரக்தான் எமது 
சமூகம் சிம்தெமடயத் வ்தாடஙகுகிறது.

எமது சமூகரமா மாகா்ரமா கல்வியில் 
பின்னமடமெச் சநதிக்கிறது என்றால் 
அ்தற்கு இதுவும் கா்ர்மாகும்.

அன்மறய காலத்ம்தப வ்ாறுத்்தெம்ர, 
மா்ெரகளின் வெற்றிக்கு அெரகளின் 
புத்்தகக் கல்வி மடடுரம ர்ாதுமான்தாக 
இருந்தது. ஆனால் இன்மறய ர்ாடடி 
நிமறந்த உலகில் புத்்தகக் கல்விமய 
மடடும் மெத்துக் வகாண்டு எ்தமனயும் 
அெரக்ளால் சாதிக் க முடியாது. 
வசயன்முமறக் கல்வி, அெரகளின் 
ெ்ளரச்சிக்கு முக்கியமானது. இந்த 
வசயன்முமறக் கல்விமய பி்ரத்திரயகக் 
கல்விக் கூடஙக்ளால் முழுமமயாக 
ெழஙக முடியாது. ஏன் பூ்ர்மாகரெ 
ெழஙக முடியாது என்று கூறலாம். இச் 
வசயன்முமறக் கல்விமய முழுமமயாகப 
்ாடசாமலயால் மடடுரம ெழஙக 
முடியும். அ்தற்கு மா்ெரகளின் ெ்ரவு 

்தமட விதித்து, அஙகிருந்த பிள்ம்ளயார 
ரகாயில் நிலத்ம்தயும் மகயகப்டுத்தி 
வெளியிடட உத் ்த்ரவு இபர்ாது 
விெகா்ரமாகியுள்்ளது.

இ ப ் டி ய ாக  ்த மி ழ ர  ் ா ்ர ம் ் ரி ய 
ம ற் று ம்  ் ண் ் ா ட டி ட ங க ள் 
மகயகப்டுத்்தப்டும் நிகழ்வுகள் ்ல 
இலஙமகயில் �டநதுள்்ளன. அமெ 
வ்தாடரநதுவகாண்டும் உள்்ளன. இலஙமக 
்தமிழர பி்ரச்சிமனக்கான தீரவில் 
இெற்மறத் ்தடுப்தும் அடக்கம்.

இபர்ாது, ்தமிழ் ர்தசியக் கூடடமமபபின் 
்தமலெர இ்ரா. சம்்ந்தரின் வ்தாகுதியான 
திருரகா்மமல மாெடடத்தில் இது 
நிகழ்நதிருப்்தமன ஏமனய ்ல ்தமிழ் 
கடசிகள் விமரசித்துள்்ளன. அண்மமயில் 
்ரணில் ்தமலமமயிலான ஆடசிக்கு 
பி்ரச்சிமன ெந்தர்ாது துடித்துபர்ாய, 
அ்தற்கு எதி்ராக சடட�டெடிக்மக 
எடுத்து பி்ரச்சிமனமய தீரத்்த ்தமிழ் 
ர்தசியக் கூடடமமபபினர இந்த 
விெகா்ரத்தில் ர்சாது இருப்ம்த 
அெரகள் விமரசித்துள்்ளனர. “்தனது 
வ்தாகுதியில் உள்்ள ஒரு வ்ாது இடத்ம்த 
காப்ாற்ற �டெடிக்மக எடுக்க முடியா்த 
சம்்ந்தர அெரகள், ்தமிழ் மக்கம்ள 
எப்டிக் காப்ாற்றப ர்ாகிறார” என்றும் 
விடு்தமலபபுலிகளுக்கு அடுத்்த ்டியாக 
்தாரம ்தமிழரின் ஏகபபி்ரதிநி என்ற 
ர்ாக்கில் வசயற்்டும் ்தமிழ் ர்தசியக் 
கூடடமமபபுக்கு இது ஒரு வ்ரிய ர்தால்வி 
என்றும் அெரகள் விமரசிக்கின்றனர.

இமெ ஒருபுறம் இருக்கடடும். இந்தக் 
குற்றச்சாடமடச் வசால்ெதில் ஏமனய 
அமமபபுக்களுக்கு அ்ரசியல் லா்மீடடல் 
என்ற ர�ாக்கமும் உள்்ளது. ஏவனனில், 
திருரகா்மமல மாெடடம் ்றிர்ாெது 

என்்து இன்று ர�ற்றல்ல இ்ரா. சம்்ந்தர 
அெரகள் அ்ரசியலுக்கு ெருமுன்பிருநர்த 
�டக்கும் ஒன்று.

உண்மமயில் இஙகு பி்ரச்சிமன 
என்னவென்றால், இப்டியான ்தமிழர 
நிலம் ்றிக்கும் ர்ரினொதிகளின் 
�டெடிக்மககம்ள ்தடுப்்தற்கான நீடித்்த 
ஒரு வகாள்மகரயா அல்லது திடடரமா 
்தமிழர ்த்ரபபிடம் இதுெம்ர இல்மல 
என்்ர்த. இன்றல்ல என்றுரம இ்தற்கான 
வகாள்மக, திடடம் எதுவும் இெரகளிடம் 
இருந்ததில்மல. வெறுமரன குற்றஞ்சாடடி 
ொக்குகம்ள ்றிக்கும் ர�ாக்கில் 
மாத்தி்ரரம ்தமிழ் கடசிகள் இதுெம்ர 
ஈடு்டடு ெநதுள்்ளன. இதில் ்தமிழ்ரசுக் 
கடசியும் அடக்கம்; அவெ்ளரெ.

ஆனால், இனிரமலாெது இெரகள் 
இப்டியான ்ா்தக  �டெடிக்மககம்ள 
்தடுக்க வகாள்மக ெகுக்கிறாரக்ளா 

அல்லது திடடமிடுகிறாரக்ளா என்றால் 
அதுவும் இல்மல என்்து்தான் இஙகு 
கெமலக்குரிய விடயம். குற்றஞ்சாடடும் 
ஏமனய ்தமிழர அமமபபுக்கள் கூட 
அ்தமனக் கடநது வசல்லவில்மல. 
ஒ ன் ற ா க ச்  ர ச ர ந து  ஏ ்த ா ெ து 
முயற்சிகம்ள எடுக்க ரெண்டும் என்று 
அமழக்கவில்மல. குற்றஞ்சாடடுெர்தாடு 
நின்று விடுகின்றன. ெடக்கு கிழக்குக்கு 
வெளிரய வசயற்்டும் அமமச்சர 
மரனா கர்சன் எடுக்கும் முயற்சிகள் 
அ்ளவுக்குக் கூட இெரகள் எதுவும் 
முயற்சிக்கவில்மல.

இப்டியான ரகெலமான ர்ாக்கு இன்று 
ர�ற்றல்ல, ்லகாலமாகரெ ்தமிழர 
கடசிகள் மத்தியில் கா்ப்டுகின்றன. 
அடுத்்தெம்ர குற்றஞ்சாடடி, ொக்குப 
்றிக்கும் சிந ்தமன மாத் தி்ரரம 
அெரகளிடம் உள்்ளது. எ்தமனயும் 
திடடமிடடு இம்நது வசயற்்டடு 
வ ் ற் று க் வ க ா ள் ெ ்த ற் க ா ன  எ ந ்த 
முயற்சியும் இஙகு இல்மல. குறிப்ாக 
கிழக்கு மாகா் �லனுக்காக ்தமிழ் 
கடசிகள் இம்நது வசயற்்ட ரெண்டும் 
என்ற ரகாரிக்மக அண்மமக்காலமாக 
கி ழ க் கி ல்  அ தி க ரி த் தி ரு க் கு ம் 
நிமலயிலும் ்தமிழ் கடசிகள் இவொறு 
ொழாவிருப்து மக்கள் மத்தியில் 
அதிருபதிமயரய ஏற்்டுத்தியுள்்ளது. 
குறிப்ாக கிழக்கு மக்கள் ்தாம் 
்த னி ம ம ப ் டு த் ்த ப ் ட டு ள் ்ள ்த ா க 
நி ம ன க் கு ம்  நி ம ல க் கு 
்தள்்ளப்டடுள்்ளனர.

�ாடடில் அண்மமய நிலெ்ரஙகளில் 
்தாம் அனு்விக்கும் சி்ரமஙகளுடன் 
்தமது ்ண்்ாடடு நிலம் ்றிர்ாெதும் 
அ ெ ரக ம ்ள  வி ்ரக் தி  நி ம ல க் கு 
்தள்ளிவிடடுள்்ளது. புதி்தாக கிழக்கில் கால் 
்திக்கும் புதிய ெடக்கு ்தமலமமமயக் 
வ க ா ண் ட  க ட சி க ளு ம்  இ ்த ற் கு 
விதிவிலக்கல்ல. அெரகளும் அர்த ் மழய 
“குற்றஞ்சாடடி ொக்குச் ரசகரிக்கும்” 
்ாணிமயரய கமடபபிடிக்கிறாரகள். 
இமெ அமனத்தும் உண்மமயில் 
கிழக்கில் ஒரு வ்ரும் அ்ரசியல் மாற்றம் 
ர்தமெ என்்ம்தரய ெலியுறுத்துகின்றன. 
கிழக்கு மக்கள் அப்ாவிகள், ஏமாளிகள் 
என்ற இந்தக் கடசிகளின் நிமனபபும் 
இ்தற்கு கா்ர்மாக இருக்கலாம். ஆனால், 
சாது மி்ரண்டால் காடு வகாள்்ளாது 
என்்ர்த இந்தக் கடசிகளுக்கான 
வசயதியாக இருக்க முடியும்.
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இந்தப ்த்தியில் முன்பு ஒரு ்தடமெ 
சுடடிக்காடடியது ர்ால கடந்த 30 
ெருட ்தமிழ் - சிஙக்ள மு்ரண்்ாடடில் 
சிஙக்ள மக்களும் ்தமிழ் மக்களும் 
அ்ரசியல், சமூக வ்ாரு்ளா்தா்ர, 
இழபபுக்கம்ள சநதித்திருக்க இந்த 
மு்ரண்்ாடமட சரியானெமகயில் 
மகயாண்டு ஒபபீடட்ளவில் குமறந்த 
இழபபுகளுடன் அதிகூடிய அ்ரசியல், 
வ்ாரு்ளா்தா்ர, சமூக �ன்மமகம்ள 
அ ம ட ந ்த ெ ரக ்ள ாக  மு ஸ் லி ம் க ள் 
இருக்கின்றனர. இது ்ற்றி ர்்ராசிரியர 
அமிர அலி கூட ஒரு கடடும்ரயில் 
முஸ்லிம்கள் ய்தாரத்்த அ்ரசியமலயும் 
்தமிழரகள் உ்ரச்சி அ்ரசியமலயும் 
வசயெ்தால் ்தமிழ் பி்ரர்தசஙகள் 
அ பி வி ரு த் தி யி ன்றி யு ம்  மு ஸ் லி ம் 

பி்ரர்தசஙகள் அபிவிருத்தியுடனும் 
இருப்்தாகச் சுடடிக்காடடியிருந்தார.

ர்தொலயக் குண்டு வெடிபபுக்கம்ளத் 
வ்தாடரநது முஸ்லிம்களின் ய்தாரத்்த 
அ்ரசியமல ர்ரினொ்த அ்ரசு ்தனக்கான 
ய்தாரத்்த அ்ரசியலாக மாற்றியிருக்கிறது.

எந்தக் கடசி ஆடசிக்கு ெந்தாலும் அந்தக் 
கடசியுடன் முஸ்லிம் அ்ரசியல் கடசிகள் 
கூடடுச் ரசரநது ்தஙகளுக்குத் ர்தமெயான 
முக்கிய அமமச்சுப வ்ாறுபபுக்கம்ளப 
வ்ற்று அ்தனூடாக கிமடக்கக் கூடிய 
அத்்தமன ொயபபுக்கம்ளயும் ்தமது 
சமூகத்துக்குப வ்ற்றுக் வகாடுப்தில் 
மிக சாதுரயமாகச் வசயற்்டடனர. 
முஸ்லிம்களின் இந்தப ர்ாக்மக 
்தமிழ், சிஙக்ள மு்தலாளித்துெமும் 
ர்ரினொதிகளும் வ்ாறாமமயுடனும் 
அச்சத்துடனுரம ர�ாக்கினர. இந்த 
அச்சத்துக்கு பின்ெரும் கா்ர்ஙகம்ளக் 
குறிபபிட முடியும்.

1. அ்ரசாஙகத்ம்த தீரமானிக்கும் சக்தியாக 
முஸ்லிம்கள் இருத்்தல்

2. வ்ாரு்ளா்தா்ர ரீதியாக அெரகள் முக்கிய 
சக்தியாக ெ்ளரநது ெரு்தல்

3. முஸ்லிம்கள் 1980 களுக்குப பின்பு 
கடடமமத் துக் வகாண்டு ெரும் 
அெரகளின் ்ண்்ாடடு அமடயா்ளஙகள் 
இலஙமகயின் வ்ௌத்்த அமடயா்ளத்துக்கு 
எதி்ராக இருத்்தல்

4. முஸ்லிம்களின் சனத்வ்தாமக ெ்ளரச்சி 
எதிரகாலத்தில் வ்ௌத்்த சிஙக்ளெரகம்ள 
சிறு்ான்மமயாக்கி விடும் என்ற ஐயம்.

இ்தமன எவொறு மகயாள்ெது என்்ர்த 
வ்ௌத்்த சிஙக்ள ர்ரினொதிகளுக்கு 
இருக்கின்ற மிகபவ்ரிய சொலாகும். 
யு த் ்த ம்  மு டி வு க் கு க்  வ க ா ண் டு 
ெ்ரப்டட்தன் பின்னர இ்ராணுெரீதியில் 
மு ஸ் லி ம் க ளி ன்  ர ்த ம ெ யி ல் ம ல 
என்வறாரு நிமலெந்தவுடன் வ்ௌத்்த 

சிஙக்ள அமமபபுகள் ெலுபவ்ற்றம்தயும் 
சி ங க ்ள ப  ் கு தி க ளி லி ரு ந ்த 
்ள்ளிொசல்கள் ்தாக்கப்டடு 2014ம் 
ஆண்டு முஸ்லிம் சிஙக்ள இனக்கலெ்ரம் 
களுத்துமறயில் ஏற்்டடதும் இ்தன் 
வெளிப்ாரடயாகும்.

இ்தன்ர்ாது மகிந்த ஆடசியில் முஸ்லிம் 
அ்ரசியல் ்தமலெரகள் ்்தவிகளில் 
இருந ்தாலும்  ்ள்ளிொச ல் க ள் 
்தாக்கப்டுெம்தயும் முஸ்லிம்களுக்கு 
எ தி ்ர ா ன  ெ ன் மு ம ற யி ம ன யு ம் 
அெரக்ளால் ்தடுக்க முடியா்தெரக்ளாகரெ 
இருந்தனர. இ்தனால் முஸ்லிம் மக்கள் 
மகிந்த ஆடசிமய விரும்்ா்தெரக்ளாகவும் 
அெருக்கு எதி்ராக ொக்களிக்கவுரம 

்தயா்ரான ஒரு சூழ்நிமல உருொனது. 
்தமிழரகளும் மகிந்தமெ ர்தாற்கடிக்க 
ரெண்டும் என்ற நிமலயில் இருந்தனர. 
மகிந்தவுக்கு எதி்ரான ்தமிழ், முஸ்லிம் 
மக்களின் உ்ரவுகம்ளப புரிநது 
வகாண்ட முஸ்லிம் அ்ரசியல் கடசிகள் 
ர்தர்தலில் மகிந்தமெ ர்தாற்கடித்து 
ம ம த் தி ரி  ்த ம ல ம ம யி ல ா ன 
�ல்லாடசியிமன உருொக்கினர.

�ல்லாடசி உருொகியிருந ்தாலும் 
சிஙக்ள மு்தலாளித்துெ ர்ரினொ்த 
ச க் தி க ளு க் கு  மு ஸ் லி ம் க ்ள ா ல் 
ஏற்்டுத் ்தப்டும் ரமற்குறிபபிடட 
அச்சம் குறித்்த கா்ர்ஙகள் அவொரற 
இருந்தன. அ்தன் வெளிப்ாரட கடந்த 
ெருடம் அம்்ாமறயில் வ்தாடஙகிய 
கலெ்ரம் கண்டியில் முடிந்தமமயாகும். 
இருநதும் முஸ்லிம்கம்ள அடக்குெ்தற்கும் 
அெரகம்ள ்தமது கடடுப்ாடடுக்குள் 
வகாண்டுெருெ்தற்கும் சரியானவ்தாரு 
கா்ர்த்திற்காக சிஙக்ளப ர்ரினொ்த 
அ்ரசு காத்துக் வகாண்டிருநதிருக்கிறது 
ர்ால் வ்தரிகிறது. அ்தனால்்தான் 
சே்ரானின் �டெடிக்மககளுக்கு எதி்ராக 
காத்்தான்குடி மக்கள் ஆரப்ாடடஙகம்ளச் 
வசயது அமனத்து ்த்ரபபினருக்கும் 
முமறப்ாடுகம்ளத் வ்தரிவித்திருநதும் 
அ்ரசு அெம்ரக் மகதுவசயெ்தற்கான 
ர்ாதிய �ெடிக்மககம்ள எடுக்கவில்மல. 
இ து ர ் ா ல்  ெ ன ா த் தி வி ல் லு 
வ்தன்னநர்தாடடத்தில் மகப்ற்றப்டட 
வெடிமருநது வ்தாடர்ாக ர்தடப்டடு 
ெந்த பி்ர்தான சநர்தக �்ம்ரயும் மகது 
வசயெ்தற்கு முமனபபுக் காடடவில்மல. 
குண்டு வெடிபபுக்கு முன் ்ாலமுமனயில் 
ரமாடடார  மசக்கிம்ள மெத் து 
ஒத்திமக வெடிபபு வசயயப்டட்தாகக் 
கூறப்டும் சம்்ெத்திலும் எதுவி்த 
�டெடிக்மககளும் எடுக்கப்டவில்மல 
என்று குற்றஞ்சாடடப்டுகின்றது.

ச ே ்ர ா ன்  ர ் ா ன் று  வ ் ௌ த் ்த 
மக்களுக்கும் அ்ரசுக்கும் எச்சரிக்மக 
விடுத் து ்தமிழர ஒ ரு ெர ர்சி 
அெற்மற சமூகெமலத்்த்ளஙகளில் 

வெளியிடடிருந்தாரலா ்தமிழர ்குதியில் 
வெடிமருநதுகள் மீடகப்டடிருந்தாரலா 
வ ெ டி ப பு  ஒ த் தி ம க  ஒ ன் று 
�டத்்தப்டடிருந்தாரலா அந்தப்குதி 
சுற்றிெம்ளக்கப்டடு ்ல முன்னாள் 
ர்ா்ராளிகள் மகது வசயயப்டடு 
விசா்ரம்கள் �டநதிருக்கும் என்்ம்த 
யாரும் மறுக்கமுடியாது.

்ாலமுமன ஒத்திமக �டந்தர்ாது 
மு ஸ் லி ம்  பி ்ர ர ்த ச ங க ள் 
ச ற் றி ெ ம ்ள க் க ப ் ட டு  ர ்த டு ்த ல் 
�மடவ்ற்றிருந்தால் சே்ரானின் 
ஒல்லிக்கு்ள முகாம் வ்தாடா்ான 
்தகெல்கம்ளயாெது இ்ராணுெத்தினர 

கண்டுபிடித்து வ்தாடர �டெடிக்மககம்ள 
எடுத்து 21ம் திகதி குண்டு வெடிபபுகம்ளத் 
்தடுத்திருக்க முடியும்.

இறுதியாக இநதியப புலனாயவு 
அ தி க ா ரி க ளி ன்  பு ல ன ா ய வு 
அறிக்மகயிமனக் கூட கருத்தில் எடுத்துச் 
வசயற்்டவில்மல. இமெவயல்லாம் 
எ்தமனக் காடடுகின்றது என்றால் 'ஓடு 
மீன் ஓட உறுமீன் ெரும்ெம்ரக்கும் 
ொடியிருக்குமாம் வகாக்கு' என்்து 
ர்ால முஸ்லிம்கம்ள ஒர்ர அடக்காய 
அடக்குெ்தற்கு ெலுொன கா்ர்ம் ஒன்று 
உருொகும் ெம்ர காத்திருநதிருக்கிறாரகள். 
அந்தக் கா்ர்த்ம்த மெத்து முஸ்லிம்கள் 
வ்தாடர்ான அமனத்ம்தயும் ்தமது 
கடடுப்ாடடுக்குள் வகாண்டுெ்ரலாம் 
என்ற நிமலயிரலரய இருநதுள்்ளனர. 
ஆனால் வ்ாதுமக்கள் மீது இவெ்ளவு 
்ாரிய்ளவிலான ்தாக்கு்தவலான்மறச் 
வசயொரகள் என எதிர்ாக்காமல் 
இருநதிருக்கலாம்.

இ்தனால்்தான் ்தாக்கு்தலுக்குப பின் 
அ்ரசு முஸ்லிம்கள் மீ்தான ்தனது 
அதிகா்ரத்திமனக் காடடுெ்தற்கும் அந்த 
அதிகா்ரத்திமன எதிரப்ெரகம்ள 
அமடயா்ளங கண்டு வகாள்ெ்தற்குமான 
மு்தல் �டெடிக்மகயாக ்தாக்கு்தலுக்கு 
எ வ வி ்த த் தி லு ம்  வ ்த ா ட ர ் ற் ற 
மு ஸ் லி ம்  வ ் ண்க ளி ன்  ஆம ட 
வ்தாடர்ான �டெடிக் மகயிம ன 
எடுத் ்த து. சா்தா்ர் நிமலயில் 
முஸ்லிம்களின் ஆமட வ்தாடர்ாகரொ 
அ ெ ர க ளி ன்  அ ம ட ய ா ்ள ங க ள் 
வ ்த ா ட ர ் ா க ர ெ ா  � ட ெ டி க் ம க 
எ டுத் தி ரு க் கு ம ா யி ன்  அ ம னத் து 
முஸ்லிம் அ்ரசியல் ்தமலெரகளும் 
அெரகளுமடய ம்த நிறுெனஙகளும் 
முஸ்லிம் வ்ாதுமக்களும் வீதியில் 
இறஙகியிருப்ாரகள். அது அ்ரசின் 
இருபம் ரகள்விக்குறியாக்கியிருக்கும். 
ஆனால் ்தற்ர்ாது முஸ்லிம் அ்ரசியல் 
்தமலெரகளும் அெரகளின் ம்த 
நிறுெனஙகளும் எவவி்த எதிரபம்யும் 
வெளிக்காடடா்ததுடன் இஸ்லாம், 
முகத்ம்த மமறக்கும்்டி கூறவில்மல 
என்று நியாயம் வசால்லி வ்ாதுமக்கம்ள 
அ்ரசின் �டெடிக்மககளுக்கு ஒத்துமழபபு 
ெழஙகுமாறும் ரகடடுக்வகாண்டாரகள்.

அத்துடன் வெசாக் கூடு கடடவும் வ்ௌத்்த 
வகாடிகம்ள ஏந்தவும் பூத்்தடடுக்கம்ள 
ஏநதி புத்்தவ்ருமாமன ்தரிசிப்்தற்கு 
அனுமதித்திருக்கிறாரகள்.  ்தஙகளுமடய 
ம்தநிமல கடநது ய்தாரத்்த அ்ரசியலுக்காக 
எந்த விடடுக்வகாடுபம்யும்  வசயெ்தற்கு 
அெரகள் ்தயா்ராக இருக்கிறாரகள். இது 
அ்ரசுக்குக் கிமடத்்த மு்தல் வெற்றியாகும்.

அடுத்து எவொறு முன்பு ்தமிழரகள் 
எ ல் ர ல ா ரு ம்  பு லி க ்ள ா க ப 

்ாரக்கப்டடாரகர்ளா அர்த ர்ான்று 
முஸ்லிம்கள் எல்ரலாரும் இஸ்லாமியப 
்யஙக்ரொதிக்ளாகப ்ாரக்கப்டுகின்ற 
சூழல் உருொக்கப்டடு விடடது. இ்தனால் 
அந்த முத்திம்ரமயக் வகாண்டு எந்த 
முஸ்லிமின் அடிப்மட உரிமமகம்ளயும் 
மீறமுடியும் அெரகளின் ம்த அமடயா்ள 
கடடமமபபுகம்ளயும் கடடுப்டுத்்த முடியும். 
ஹிஸ்புல்லாவின் ்ல்கமலக் கழகம் 
்டுகின்ற ்ாடு  இ்தற்கு உ்தா்ர்மாகும்.

ரமலும் அ்ரசாஙகத்ம்த தீரமானிக்கும் 
சக்தியாக முஸ்லிம்கள் இருப்து அச்சு
றுத்்தலுக்குள்்ளாக்கப்டடிருக்கின்றது. 
எந்த ஒரு உறுபபினர மீதும் இல்லாமியப 
்யஙக்ரொ்த முத்திம்ர குத்்தப்டடு 
� ம் பி க் ம க யி ல் ல ா ப  பி ர ்ர ்ரம ் 
வகாண்டுெ்ரப்டலாம். விேயகலா 
மரகஸ்ெ்ரன் எதிரர�ாக்கிய சிக்கல்கம்ள 
முஸ்லிம் ்ா்ராளுமன்ற உறுபபினரகள் 
எதிரவகாள்ெர. அ்தன் ஆ்ரம்்ரம ரிசாட 
்தியுதீனுக்கான �ம்பிக்மகயில்லாப 
பிர்ர்ரம்யாகும்.

சிஙக்ள ர்ரினொ்த மு்தலாளித்துத்ம்த 
மிஞ் சிக் வகாண்டு எந ்த இன 
மு்தலாளிகளும் முன்னுக்கு ெ்ரக்கூடாது 
என்்து கடந்தொ்ர ென்முமறயின் மூலம் 
வெளிப்டுத்்தப்டடுள்்ளது. கடந்தொ்ரம் 
�ன்கு திடடமிடட முமறயில் முஸ்லிம் 
ெரத்்தகரகளுக்குச் வசாந்தமான ்ல 
ஆயி்ரம் மில்லியன் ரூ்ா வ்றுமதியான 
அெரகளின் ெரத்்தக ஸ்்தா்னஙகள் 
தீ க்கிம்ரயாக்கப்டடுள்்ளன. இது 
ர்ான்ரற 1815ம் ஆண்டு, 1956ம் ஆண்டு, 
1983ம் ஆண்டு  கலெ்ரஙகளின் ர்ாது 
முஸ்லிம் ்தமிழரகளின் வ்ாரு்ளா்தா்ரம் 
அழிக்கப்டடது. இனரமா்தமலத் 
தூ ண் டி  சி று ் ா ன் ம ம யி ன ரி ன் 
வ்ாரு்ளா்தா்ரத்திமன அழிப்துரெ 
சிஙக்ள ர்ரினொ்த மு்தலாளித்துெத்தின் 
நி க ழ் ச் சி த்  தி ட ட ங க ளி ல் 
பி்ர்தானமான்தாகும்.

இ வ ெ ா று  சி ங க ்ள  வ ் ௌ த் ்த 
ர்ரினொ்தத்தின் நிகழ்ச்சித் திடடம் 
அது ்தமிழரக்ளாக இருந்தாலும் சரி 
முஸ்லிம்க்ளாக இருந்தாலும் சரி 
்தம்மம மீறி ெ்ள்ரக்கூடாது என்்தில் 
மிகக்கெனமாகச் வசயற்்டுகின்றது. 
்தமிழரகம்ள அடக்கு கின்றர்ாது 
முஸ்லிம்கம்ள ்தம்்க்கம் மெத்துக் 
வ க ா ள் ெ து ம்  மு ஸ் லி ம் க ம ்ள 
அடக்கு கின்றர்ாது ்தமிழரகம்ள 
்தம் ்க்கம் மெத்்தக் வகாள்ெதும் 
இெரகள் மகயாளும் ்தநதி்ரமாகும். 
இந்தத் ்தநதி்ரத்துக்கு முஸ்லிம், ்தமிழ் 
அ்ரசியல் ்தமலமமகள் ்தஙகளின் 
சுய�லனுக்காக ரசா்ரம்ர்ாய அப்ாவி 
சிஙக்ள,்தமிழ்,முஸ்லிம் மக் க ம்ள 
்லிக்கடாக்க்ளாக்கும் அ்ரசியரல �டநது 
ெநதிருக்கின்றது.

1815ம் ஆண்டு வ்தாடக்கம் இன்று ெம்ரயான 
200 ெருடஙகளுக்கு ரமற்்டட இந்த 
இனொ்த அ்ரசியல் ெ்ரலாற்றிலிருநது 
�ாம் எம்தயும் கற்றுக்வகாண்டெரக்ளாகத் 
வ்தரியவில்மல. �ாம் எபர்ாது சிஙக்ள, 
்தமிழ், முஸ்லிம் மக்களிடமிருக்கும் 
இனொ்த மு்தலாளித்துெ கடசிகம்ள 
தூக்கிவயறிநது விடடு ெலுொன 
அ்ரசியவலான்மற கடடிவயழுப்ப 
ர ் ா கி ன் ர ற ா ர ம ா  அ ன் று ்த ா ன் 
இ ல ங ம க யி ன்  உ ண் ம ம ய ா ன 
இனஙகளுக்கிமடயிலான ்்ரஸ்்்ர 
�ம்பிக்மகயும் உறவும் நிமலயான்தாக 
அமமயும் இல்லாவிடில் காலத்துக்குக் 
காலம் இனக்கலெ்ரஙகளில் வ்றுமதியற்ற 
உயிரகம்ளயும் ்ல ஆயி்ரம் ரகாடி 
வ்றுமதியான வசாத்துக்கம்ளயும் 
இழப்து வ்தாடர நிகழ்ச்சியாெர்தாடு 
எ ம து  ச ந ்த தி யி ன ரு க் கு 
சு பீ ட ச ம ா ன  இ ல ங ம க யி ம ன 
ெழஙகமுடியா்தெரக்ளாகரெ இருபர்ாம்.       
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"கடந்த ஒக்ரடா்ர 26ஆம் திகதியிலிருநது 
�ெம்்ர 9ஆம் திகதிெம்ர மூன்று 
்தடமெகள் அ்ரசியலமமபம் மீறி 
ேனாதி்தி அெரகள் வசயற்்டடர்ாது 
நீதிமன்றத்ம்த �ாடி அ்ரசியலமமபம் 
்ாதுகாக்கும் ெமகயில் �ாஙகள் 
வசயற்்டரடாம்"  என்று ்தமிழ்த் 
ர்தசியக்கூடடமமபபின் ர்ச்சா்ள்ரான 
்ா.உ சுமநதி்ரனின் கூற்மற அச்சு 
ஊடகவமான்றில் ொசிக்க ர�ரந்த ர்ாது 
விசனமாயிருந்தது.

1972இல் அ்ரசியலமமபபு நிர்ய 
சம்யில் அன்றிருந்த ்தமிழ்ரசுக் கடசியால் 
மு ன்வமாழியபவ்ற்ற அத் ்த ம ன 
பிர்ர்ரம்கம்ளயும், அ்ரசாஙகத்திடம் 
சமரபபிக்கபவ்ற்ற அதிகுமறந்த்டச 
ஆ று  அ ம் ச க்  ர க ா ரி க் ம க யு ம் 
நி்ராகரிக்கபவ்ற்ற நிமலயில் எஸ்.
ரே.வி.வசல்ெ�ாயகம் (்தநம்த வசல்ொ) 
்தமலமமயிலான ்தமிழ்ரசுக்கடசி 
அ்ரசியலமமபபு நிர்ய சம்யிலிருநது 
வெளிரயறியது. அன்று சிறிமாரொ 
்ண்டா்ர�ாயக்கா ்தமலமமயிலான 
அ்ரசாஙகம் நிமறரெற்றிய குடிய்ரசு 
அ ்ர சி ய ல ம ம ப ம ் த்  ்த மி ழ ர க ள் 
ஏற்றுக்வகாள்்ளவில்மல என்்்தன் 
அமடயா்ளமாகத் ்தநம்த வசல்ொ 
அெரகள் குடிய்ரசு அ்ரசியலமமபபின் 
பி்ரதிமய யாழ் முற்றவெளியில் 
்கி்ரஙகமாக தீயிடடுக் வகாளுத்தினார. 
மடடுமல்லாமல் ்தனது காஙரகசன்துமறத் 
வ்தாகுதி ்ா்ராளுமன்ற ஆசனத்ம்த 
இ்ராஜினாமா வசயது இமடத்ர்தர்தலுக்கு 

ெ ழி ெ கு த் து 
அ்ரசாஙகத்திற்கு 
ச ெ ா ல் வி ட டு 
மீ ண் டு ம் 
ர ் ா ட டி யி ட டு 
வென்று 1972ஆம் 
ஆ ண் டி ன் 
புதிய குடிய்ரசு  

அ்ரசியலமமபம்த் ்தமிழ் மக்கள் 
ஏற்றுக்வகாள்்ளவில்மல என்்ம்த 
எண்பித்்தார.

அர்தர்ான்று்தான் 1978இல் பி்ர்தமர 
ரே.ஆர.வேயெரத்்தனா ்தமலமமயிலான 
யூ.என்.பி அ்ரசாஙகம் நிமறரெற்றிய 
நிமறரெற்று ேனாதி்தி முமற ஆடசி 
அ்ரசியலமமபம்த் ்தமிழ்மக்கள் 
ஏற்றுக்வகாள்்ளவில்மல என்்ம்த 
்தனது நீண்ட உம்ரயின் மூலம் 
அபர்ாம்தய ்தமிழர விடு்தமலக் 
கூடடணி வசயலா்ளர அ.அமிர்தலிஙகம் 
அெரகள் எடுத்துக்கூறியபின் அெ்ரது 
்தமலமமயில் ்தமிழர விடு்தமலக் 
கூடடணி ்ா்ராளுமன்ற உறுபபினரகள் 
அமனெரும் ்ா்ராளுமன்றத்திலிருநது 
வெளி�டபபுச் வசய்தனர. இ்ரா.சம்்ந்தன் 
அெரகளும் அவொறு வெளி�டபபுச் 
வசய்தெரகளுள் அடக்கம்.

்தமிழ்த் ர்தசிய அ்ரசியலின் இவொறான 
ெ்ரலாற்றுப பின்புலத்தில் சுமநதி்ரனின் 
ரமற்்டி கூற்மற மெத்து ்ாரக்கும்ர்ாது 

09 ஒரு ்தத்துொரத்்த அ்ரசியல் மு்ரண்்ாடு 
வ்தரிகிறது. ்தமிழ் மக்க்ளால் நி்ராகரிக்கப 
வ்ற்ற - ்தமிழ் மக்க்ளால் ஏற்றுக் 
வகாள்்ளப்டா்த ஒரு அ்ரசியலமமபம் 
்ாதுகாத்்த ்தற்ர்ாம்தய ்தமிழ்த் 
ர்தசியக்கூடடமமபபின் ்தத்துொரத்்த 
அ்ரசியல் ்த்ளம் எது? என்ற ரகள்வி 
எழுகிறது.

2010இல் ்தமிழ்த் ர்தசியக்கூடடமமபபின் 
(்தமிழ்ரசுக்கடசியின்) ர்தசியப்டடியல் 
ஆசனத்தின் மூலம் ்தமிழ்த் ர்தசிய 
அ்ரசியலுக்குள் இ்ரா.சம்்ந்தனால் 
இழுத்துெ்ரப்டட சுமநதி்ரனுக்கு இ்தன் 
்தாற்்ரியம் வி்ளஙகா்ததில் ஆச்சரியம் 
இல்மல. 
ஆ ன ா ல்  ஆ ்ர ம் ் த் தி லி ரு ந ர ்த 
்தமிழ்ரசுக்கடசியின் வ்தாண்டரக்ளாக 
இருநது, இன்று அ்ரசியலில் முன்னணிக்கு 
ெ ந து ள் ்ள  ்த மி ழ ்ர சு க் க ட சி யி ன் 
்தற்ர்ாம்தய ்தமலெர மாமெ 
ரசனாதி்ராசாவிற்கும் வசயலா்ளர 
கி . தும்ர்ராசசிஙக த் திற்கும் இந ்த 
்தத்துொரத்்த அ்ரசியல் மு்ரண்்ாடு 
புரியாமல் ர்ானது ஏன்?
உத்ர ்த ச புதிய அ்ரசியலமமபபு 
மூலம் ெடக்குகிழக்கு மாகா்ஙகள் 
இம்ந்த அதிகா்ரப்கிரவு அலமகப 
வ்ற்றுக்வகாள்ளும் ர�ாக்கில்்தான் 
(அது ெ்ராது என்ற ர்ாதிலும் கூட) 
'�ல்லாடசி' அ்ரசாஙகத்தினதும் பி்ர்தமர 
்ரணில் விக்்ரமசிஙக அெரகளினதும் 
்்தவிக்காலத்ம்தப ்ாதுகாப்்தற்காக 
நீதிமன்றத்ம்த �ாடிரனாம் என்று 
சுமநதி்ரன் வசால்லியிருந்தால் கூட அதில் 
ஒரு நியாயம் இருநதிருக்கும். ஆனால் 
அப்டியல்ல சுமநதி்ரனின் ரமற்்டி 

கூற்றில் ்ாரிய ்தத்துொரத்்த அ்ரசியல் 
மு்ரண்்ாடு உள்்ளது.

சுமநதி்ரன் மற்றும் இ்ரா.சம்்ந்தன் 
ஆகிரயாரின் சடட அறிவு மற்றும் 
ஆ ங கி ல  வ ம ா ழி ப பு ல ம ம யி ன் 

முன் ்தாழ்வுச்சிக்கலால் மாமெ 
ரசனாதி்ராசாவும் கி.தும்ர்ராசசிஙகமும் 
்லவீனப்டடுபர்ாய ொயமடத்து 
நிற்கின்றாரக்ளா என்றும் எண்்த் 
ர்தான்றுகிறது. இ்தனால் இ்ரா.சம்்ந்தனால் 
அெரகளினதும் சுமநதி்ரனதும் அ்ரசியல் 
்தெறுகம்ளச் சுடடிக்காடடித் திருத்தும் 
தி்ராணி ்தற்ர்ாம்தய ்தமிழ்ரசுக்கடசியின் 
்த ம ல ம ம ப பீ ட த் தி ற் கு  இ ல் ம ல 
என்றாகிறது. ்தமிழ்ரசுக்கடசியின் 
்தமலமமபபீடம் ்தமலயாடடி வ்ாம்மம 
ஆகிவிடடது. 
்தத்துொரத்்த அ்ரசியல் ்த்ளத்ம்தயும் 
கடசிக் கடடுக்ரகாபம்யும் மக்கள் 
�ல�ாடடத்ம்தயும் மகவிடடு விடடு 
வெறுமரன 'முகெர' அ்ரசியல் �டாத்தி 
'ொக்ககுபவ்டடி' அ்ரசியல்ொதிகம்ளரய 
உற்்த்தி வசயது வகாண்டிருக்கும் 
்தற்ர்ாம்தய ்தமிழ்ரசுக்கடசி ்தன்மன 
ஒ ரு ர ் ா து ம்  இ னி த்  தி ரு த் தி க் 
வகாள்்ளபர்ாெதுமில்மல. மக்களும் 
்தமிழ்ரசுக்கடசிமய இனித் திருத்்த 
முடியாது. மக்கள்்தான் இனித் திருந்த 
ரெண்டும். மாற்று அ்ரசியல் ்தமலமமமய 
மக்கள் இனி அமடயா்ளம் கா்ரெண்டும். 
இதுரெ ்தமிழ்மக்களின் இன்மறய அெச்ர 
அ்ரசியல் ர்தமெயாகும்.
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கிரிமயகள் யாவும் �மடவ்றும். 
வ க ா டி ர ய ற் ற த் தி ரு வி ழ ா ெ ன் று 
மமலத்திருவிழா, மயில்திருவிழா, 
ர்தரத்திருவிழா ர்ான்ற சிறபபு 
திருவிழாக்கள் �மடவ்றும்.
அன்மறய தினம் காம்ரதீவு, உகநம்த 
யாத்திரீகர சஙகத்தினரின் அன்ன்தான 
நிகழ்வு காம்ரதீவு மடத்தில் இடம்வ்றும்.

ர ்த ச த் து க் ர க ா வி ல்  எ ன் ் ்த ா ல் 
் ல  ஊ ரக ளி ன்  உ ் ய க ா ்ர ரக ள் 
1 5 � ா ள்  தி ரு வி ழ ா க் க ம ்ள யு ம் 
வ்ாறுபவ்டுத்துள்்ளனர.
் க ல் தி ரு வி ழ ா  க ா ம ல  7 ம ணி 
வ்தாடக்கமும் இ்ரவுத்திருவிழா மாமல 
5மணி வ்தாடக்கமும் இடம்வ்றும். 
விழாக்காலஙகளில் விரசட ர்ாக்குெ்ரத்து 
ஒழுஙகுகள் ரமற்வகாள்்ளப்டடுள்்ளன.
ஆலய ஆடிரெல்விழா வ்தாடாத்பில் 
இறுதிக்கடடக் கூடடவமான்று எதிரெரும் 
10ஆம் திகதி ஆலய ெ்ளாகத்தில் ஆலய 
ெண்்க்கர சுதுநிலரம திசா�ாயக்க 
்தமலமமயில் �மடவ்றும். 

இந்த ெருடத்தில் இதுெம்ரயிலான 
காலப்குதியில் அவமரிக்க வடாலருக்கு 
அமமொக இலஙமகயின் ரூ்ா 3.8 
ச்தவீ்தத்தினால் ெலுெமடநதிருப்்தாக 
இலஙமக மத்திய ெஙகி வ்தரிவித்துள்்ளது.

கடந்த ெருடம் காலாண்டு ்குதியில் 
இலஙமகயின் ரூ்ா அவமரிக்க 
வடாலருக்கு அமமொக வீழ்ச்சி அமடநது 
ெந்தது.

இந்த ெருடத்தில் மு்தல் காலாண்டு 
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்குதியில் அடிக்கடி இலஙமக ரூ்ா 
இவொறு வ்றுமதி வீழ்ச்சி அமடந்த 
ர்ாதிலும் வ்ாதுொக ரூ்ாவின் வ்றுமதி 
்தற்வ்ாழுது அதிரித்திருப்்தாக இலஙமக 
மத்திய ெஙகி சுடடிக்காடடியுள்்ளது.

உயிரத்வ்தழுந்த ஞாயிறு குண்டுத் 
்தாக்கு்தலுக்கு பின்னர அவமரிக்காவின் 
வடாலருக்கு அமமொக இலஙமக 
ரூ்ா குறுகிய காலத்தில் வீழ்ச்சி 
அமடந ்த து.  இருபபினும் இந ்த 
பின்னமடவில் ்தற்வ்ாழுது முன்ரனற்றம் 
ஏற்்டடிருப்்தாக இலஙமக மத்திய ெஙகி 
வ்தரிவித்துள்்ளது,

ர�ற்மறய தினம் அவமரிக்க வடாலரின் 
வகாள்ெனவு விமல 174.16 ரூ்ாொக 
அமமநதிருந்தது. இ்தன் விற்்மன விமல 
178.11 ரூ்ாொக கா்ப்டடது.

உ யி ர த் ்த 
ஞ ா யி று 
்தாக்கு்தல் 
வ்தாடரபில் 
2019 ஏப்ரல் 
08ம் திகதி 
வ ் ா லி ஸ் 
மா அதி்ர 
மற்றும் சிர்ரஷட வ்ாலிஸ் அதிகாரிகளின் 
மா்தாந்த கூடடத்தில் ்யஙக்ரொ்த திடடம் 
வ்தாடரபில் ்தகெல் கிமடத்திருப்்தாக 
எந்த அதிகாரியும் ேனாதி்திக்கு 
அறிவிக்கவில்மல என்று ேனாதி்தி 
ஊடகப பிரிவு கூறியுள்்ளது. 

இது வ்தாடரபில் அறிக்மக ஒன்மற 
வெௌியிடடுள்்ள ேனாதி்தி ஊடகப பிரிவு 
இ்தமனக் கூறியுள்்ளது.
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இப்போதுதோன் கிழக்கிலங்கையின் தனிச்சிறபபோன 
கைண்ணகிச் சடஙகு பருவ கைோலம் இனி்த 
நி்றவுற்றிருநதது. அதன் பின்னணியில் 
ஆ்ையம்பதி முதல் தம்பிலுவில் வ்ை 15 
கைண்ணகி அம்்மன் ஆலயஙகை்ை ஒ்ை நோளில் 
தரிசிக்கும் வோய்பபு இநதக் கைட்டு்ையோைனு
க்குக்கி்டத்திருநதது. நோட்டின் தற்்போ்தய 
சூழ்நி்ல்்ம கைோை்ண்மோகை வழக்கை்மோன ககைோணடோட்ட 
்மனநி்ல்யஎநத ஊரிலும் கைோ்ண முடியவில்்ல 
என்றோலும், அநதப பருவ கைோலத்துக்்கை உரிய 
இயல்போன ்மலர்ச்சி்ய எஙகு்்ம தவறவிட்டதோகைத் 
கதரியவில்்ல. 

எனினும், இநத ஆணடு குறிபபோகைக் கைணட ஒரு 
விடயம் அதிகை்மோகை உறுத்தியது. சு்மோர் 5இற்கு 
்்மற்பட்ட கைண்ணகி ஆலயஙகைளில் "ஆணகைள் 
்்மலோ்டயின்றி உட்கசல்லவும்" எனும் அறிவிபபுப 
பல்கை ்வக்கைபபட்டிருநதது. இவற்றில் எத்த்ன 
ஆலயஙகைளில் இநத வழக்கைம் நீணட நோட்கைைோகைக் 
கை்டபபிடிக்கைபபடுகிறது என்பது கதரியவில்்ல. 
அநத அறிவிபபுக்குப பல இடஙகைளில் கைடு்்மயோன 
எதிர்பபுக் கிைம்பிய்தயும் கைோ்ணக்கூடியதோகை 
இருநதது.

"அ்்மச்ச்ை ஒரு புறோவுக்கு அக்கைப்போைோ? 
ஆம்பி்ைல் தோ்ன? ்சட்டக் கைழட்டுறதில என்ன 
பிைச்சி்ன வருது? அதுக்கு நீ மினக்ககைட்டு 
குநதிரிநது ஒரு கைட்டு்ை்ய எழுதுற அைவுக்கு 
நி்ல்்ம என்ன ்்மோச்மோ ்போய்ற்றுது?" என்று 
நீஙகைள் அஙகைலோய்பபது கதரிகிறது. ககைோஞசம் 
கபோறு்்மயோகை வோசிச்சு முடிஙகைைன்!

இநதியோவில், ்கைோவில்கைளில் ஆணகைள் 
்்மலோ்டயின்றி உட்கசல்வது, ்கைைைத்துக்கு்மட்டும் 
சிறபபோன ஒரு வழக்கைம். (தமிழகைத்தி்ல அநதக் 
கைட்டுபபோடு கபோதுவோகைஇல்்ல!) எனினும் 
கதன்னகைத்தில் இநத வழக்கைம் இறுக்கை்மோகைக் 
கை்டபபிடிக்கைபபடோத ஆலயஙகைளிலும் கூட, 
ஆலயத்தின் உள் ்மணடபஙகைளுக்குள் நு்ழயும் 

்போதும், வோகைனம் கைோவுதல், ்தோத்திைம் போடல் 
முதலோன வழிபோட்டு மு்றகைளின் ்போதும் 
்மட்டு்மோவது, அ்தச் கசய்யும் ஆணகைள் ்்மலோ்ட 
அணிநதிருக்கைக்கூடோது என்பது கபோதுவோன விதி. 

ஈழத்தில், இநத விதி்ய ஒழுஙகைோகைவும் அழகைோகைவும் 
கை்டபபிடிக்கும் பணபோட்டு நிலம், யோழ்பபோ்ணம். 
கிழக்கி்லோ வன்னி நிலபபைபபி்லோ, இநத விதியில் 
அத்த்ன இறுக்கைம் கைோட்டபபடுவதில்்ல. அபபடி 
இறுக்கைம் கைோட்டபபடும் ஆலயஙகை்ையும் விைல் 
விட்டு எணணி விடலோம்.  

இப்போது பிைச்சி்ன என்னகவன்றோல், புலி்யப 
போர்த்து பூ்ன சூடு ்போட்டுக்ககைோணட கை்த ்போல, 
கிழக்கின் பல ஆலயஙகைளில் இநத வழக்கைம்  
கைட்டோய்மோக்கைபபட்ட ஒன்றோகை ்மோறி வருகிறது. 
திருக்்கைோவில் சித்திை்வலோயுத சுவோமி ஆலயத்தில் 
கைடநத ஆணடு குடமுழுக்கு இடம்கபற்ற்போதும்இநத 
வழக்கைத்்தப புதிதோகைக் ககைோ்ணர்நதோர்கைள்.  

ஊர்்மக்கைள், இ்ைஞர்கைள் பலரின் எதிர்பபின் 
்மத்தியில்  அது பிசுபிசுத்துப்போயிற்று. இப்போது 
அஙகு யோரும் ்்மலோ்ட்யக் கைழற்ற நிர்பபநதிக்கைப 
படுவதில்்ல.

கிழக்கில் இநத ஆ்டக் கைட்டுபபோடு 
விதிக்கைபபட்டிருக்கும் ஏ்னய ஆலயஙகைளின் 
திருவிழோக் கைோலத்தில் ்கைோவில் சோர்போன ஒருவர் 
வோசலில் நின்று "ஆம்பி்ைல் ்சட்டக் கைழட்டுஙகை" 
என்று உத்தைவிட்டுக் ககைோணடிருபபோர். சில 
ஆணகைள் உள்்்மலோ்ட கபனியனுடன் நு்ழய 
அவர் போர்த்தும் போைோ்மல் இருபபோர். ஆனோல் 
அடுத்ததோகை உள்்்மலோ்டயுடன் நு்ழயும் ஒருவ்ை 
இவர் தடுத்து நிறுத்துவோர்.  "அவன ்போகை 
விட்டனீஙகை தோ்ன" என்று இவர் எகிறிபபோய்வோர். 
அவர் விடோபபிடியோகை அ்தயும் கைழற்றச் கசோல்ல, 
இது பிறகு தன்்மோனப பிைச்சி்னயோகை ்மோறும். 

ஒன்று, அவர் ்பசோ்மல் உள்்்மலோ்ட்யயும் கைழற்றி 
விட்டு இவ்ை மு்றத்தபடி உள்்ை கசல்வோர். 
அல்லது, கூவி ஆர்பபோட்டம் பணணி, மீணடும் 
்்மலோ்ட்ய அணிநது ககைோணடு  "உஙகைட 
சோமிய நீஙகை்ை வச்சிக்ககைோள்ளுஙகை" என்றபடி 
கவளி்யறிவிடுவோர். இது இப்போகதல்லோம் நோன் 
அடிக்கைடி கைோணகின்ற சம்பவஙகைளுள் ஒன்றோகை 
்மோறி இருக்கிறது. 

திருவிழோக்கைோலம் என்று இல்லோ்மல் , 
இ்த இப்போது அன்றோடவழக்கை்மோகை 
அமுல்படுத்தியுள்ைகிழக்குக்கை்ைக் ்கைோவில்கைளில் 
்வகறோரு சிக்கை்லக் கைோணகி்றன் . 
அநதக்்கைோவில்கைளில் திரு்ம்ண்வபவம் 
நிகைழும்்போது, எல்்லோரும் ்்மலோ்ட்யோடு 
அனு்மதிக்கைபபடுகிறோர்கைள். அல்லது கபோலீஸ், 
இைோணுவம், ்மோ்ணவர்கைள் ்போன்்றோர் நு்ழய 
முற்படும்்போது, சீரு்ட்யக் கைோட்டி உள்நு்ழயஅனு
்மதிக்கைபபடுகிறோர்கைள். “விதி என்றோல் எல்லோருக்கும் 
ஒன்றோகைத்தோ்ன இருக்கை்வணடும்?”என்று 
்கைோபத்்தோடு ்கைட்கிறோர்கைள் அடியவர்கைள். ஆகை, 
இநதக் ்கைள்விக்கைோன பதில்தோன் என்ன? 
்கைோவிலுக்குள் நு்ழயும்்போது ஆணகைளின் 
்்மலோ்ட்யக் கைழற்றச் கசோல்வது சரியோ? 
பி்ழயோ?  

சரி, பி்ழ கூறுவதற்கு முதல், இநத வழக்கைம் 

எபபடித் ்தோன்றியிருக்கிறது என்ப்த அறிவது 
நலம். தமிழ்த் தி்ைபபடஙகைளில் போர்த்திருபபீர்கைள். 
நோட்டோ்்ம வரும் ்போது, ்வ்லக்கைோைன் 
்மடித்துக்கைட்டியிருக்கும் ்வட்டி்ய அவிழ்த்து 
கீழிறக்கி விடுவ்த, ்தோளில் கிடக்கும் துண்ட 
எடுத்து இடுபபில் கைட்டிக்ககைோள்வ்த. கபோருைோதோைம், 
அநதஸ்து என்பவற்றில் உயர்நத ஒருவ்ை கைோணும் 
்போது, அவருக்கு ்மரியோ்த கசலுத்தும் வித்மோன 
்ச்கைகைள் இ்வ. 

கபருங்கைோவில்கைள் அ்்மக்கைபபட்ட்போது அஙகு 
நிறுத்தபபட்ட இ்றவர்கைள், அைசனோ்ல்ய 
்போற்றபபட்டனர். ஆகை்வ, அைசர்கைளுக்்கை 
அைசனோன இ்றவன் முன் ஒரு சோதோை்ண 
குடி்மகைன் எபபடிநிற்கை்வணடும்? அைசன்முன் நிற்பது 
்போல்வ அவர்கைளில் கிடக்கும் சோல்்வ்ய 
இ்டயில் கைட்டிக்ககைோணடோர்கைள்.

இன்கனோரு கைோை்ணமும் கசோல்லபபடுவதுணடு. 
நிலவு்ட்்மச் சமூகைத்தில் ஏற்கைன்வ வழக்கைத்தில் 
இருநத ்்மல் துணடு, போதக்குறடு, கு்ட என்பன 
கபோதுவோகை சோதிய அடுக்கில்்்ம்ல இருநத 
சமூகைஙகைைோ்ல்ய ்கையோைபபட்டன. ்கைோவிலில் 
இ்றவ்ன கபரியவன் என்பதோல், அவன்முன் 
அவர்கைளும் அ்தத் தவிர்த்தோர்கைள்.  குறித்த 
வர்க்கைத்தினர் ்மட்டு்்ம பயன்படுத்திய அநதப 
கபோருட்கைள், கைோலனித்துவ ஆட்சியின் பின், எல்லோ 
சமூகைத்தினரும் ்பதமின்றிப பயன்படுத்துகின்ற 
- ்்மற்சட்்ட, கசருபபு, கதோபபி என்று 
மு்ற்ய்மோறிவிட்டன. ஆனோல் அநதஸ்தின் 
அ்டயோை்மோகை இல்லோ்மல் ்போன பின்பும், அ்வ 
ஆலயஙகைளில் அனு்மதிக்கைபபடவில்்ல. 

ஆகை இது கவறும் சமூகை ்மைபுதோன். இதற்கு 
ச்மயரீதியில் எவ்வித முக்கியத்துவமும் இல்்ல. 
்சவநூல்கைைோன திருமு்றகைள், ்வதோகை்மஙகைள், 
புைோ்ணோதிகைோசஙகைள் எதிலு்்ம இவற்்ற 
அகைற்றுவது கைட்டோயம் என்ற ஆ்்ணகைள் எஙகும் 
வழஙகைபபடோததன் பின்னணி இதுதோன்.  அ்வ 
அநநியர் ஆட்சியின் பின்்ப்ய நம்மிடம் பைவலோன 
வழக்கைத்துக்கு வநத்வ.
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யாழ்ப்ா் மன்னன் சஙகிலியனின் 
4 0 0 ஆ ெ து  நி ம ன வு  தி ன த் ம ்த 
இலஙமகயின் சிெரசனா அமமபபினர 
அனுஷடடிக்கின்றனர. மறென்புலவு 
சச்சி்தானந்தன் என்்ெர இந்த அமமபம் 
ஸ்்தாபித்து இயக்கி ெருகின்றார.

ஒரு காலத்தில் 'சிஙக்ளெரனாடு ரசரநது 
ொழ முடியாது ்தனித்்தமிழ் ஈழம் ரெண்டும்' 
என்று ஈழத்்தமிழரகளிமடரய ்தமிழீழக் 
கனமெ விம்தத்்தெரகளில் இந்த 
சச்சு்தானந்தமும் ஒருெர. ்தமிழா்ராடசி 
மா�ாடடு ் டுவகாமலயுடன் ்தமிழீழத்துக்காக 
இம்ளஞரகம்ள ஆயு்தரமந்த மெத்துவிடடு 
இநதியாவுக்கு ்தபபிச்வசன்றெர இெர.

அந்த அழகான கற்்மனக்காக ்ல்லாயி்ரம் 
ர்ர மாண்டு எல்லாம் முடிநது விடடது. 
இபர்ாது 40 ெருடஙகளுக்கு பின்னர 
இநதியாவில் இருநது திரும்் ெநது, எதுவுரம 
�மடவ்றா்ததுர்ால ம்த வெறிமயப ்்ரப் 
முயல்கின்றார இந்த சச்சு்தானந்தன்.

ம்த உரிமமகள் என்்து ்தத்்தமது ொழ்க்மக 
சாரந்தது. ஆனால் அதுரெ அடுத்்தெரகளின் 
ொழ்வியமல ்ாதிக்கும் ெண்்ம் 
கருத்துக்ம்ள ்்ரப் முயன்றால் அது ம்த 
வெறியாக மாறிவிடுகின்றது.

இனொ்த அ்ரசியலினால் அமனத்ம்தயும் 
இழந்த பின்னர எதிரகாலம் குறித்து எவவி்த 
�ம்பிக்மககளும் இன்றி மகயறு நிமலயில் 
இன்று ்தமிழ் சமூகம் நிற்்்தற்கு ஒரு 
காலத்தில் சச்சு ர்ான்றெரகள் விம்தத்்த 
இனொ்த கருத்துக்கர்ள கா்ர்மாகும். இந்த 
்தமிழரகம்ள மீண்டும் ம்தொ்த அ்ரசியல் 
சாக்கமடக்குள் இறக்க இந்த சிெரசனா 
முயன்று ெருகின்றது என்்ம்தயிடடு �ாம் 
கெனம் வகாள்்ள ரெண்டிய அெசியமுண்டு.

இநதியாவின் இந்த சிெரசனாவும் 
சஙகிலியன் விழாவுக்காக இலஙமகக்கு 
சச்சி்தானந்தத்்தால் அமழத்துெ்ரப்டடுள்்ள 
இநது மக்கள் கடசியும் சிறு்ான்மம 
ம்தஙகள் ரமாசமான மீது இனவெறிமய 
்்ரபபிெருகின்ற சக்திக்ளாகும்.

அ ்த ன டி ப ் ம ட யி ல்  இ ெ ்ர து 
வ ச ய ற் ் ா டு க ளி ன்  பி ன் ன ணி யி ல் 
இ ந தி ய ா வி ல்  ர க ா ர ல ா ச் சு கி ன் ற 
இநதுத்துெ அமமபபுக்கள் இருப்து 
்கி்ரஙகமாகின்றது. ்தமது மக்களிமடரய 
பி்ளவுகம்ள உருொக்கி ஏமனயெரகள் மீது 
வெறுபபு அ்ரசியமல உருொக்குெ்தற்காக 
ெ்ரலாற்மறயும் ம்தத்ம்தயும் இெரகள் 
மகயிவலடுக்கின்றனர.

ஈழத்தில் உள்்ள ்தமிழரகளிமடரய 

இநதியாவில் ென்முமற சக்திக்ளாக 
இயஙகும் 'இநதுப்ாசிசம்' ்ற்றிய புரி்தல்கள் 
மிக குமறவு என்்்தனால் மசெம், இநது, 
்தமிழர என்று எல்லாெற்மறயும் ர்ாடடு 
குழபபி அ்ரசியல் வசயயும் சச்சி்தானந்தம் 
ர ் ான் ற ெ ரக ளி ன்  ச தி க் கு  எ ம து 
இம்ளயெரகள் இரலசாகப ்லிக்கடாொகும் 
ொயபபுகள் அதிகமுண்டு.

்தற்ர்ாது இந்த சிெரசனா அமமப்ானது 
இநதியாவின் ம்த வெறியரக்ளது ஆ்த்ரவுடன் 
யாழ்ப்ா் மன்னன் சஙகிலியனின் 
வ்யம்ர முன்மெத்து க்ளமிறஙகியுள்்ள்தால் 
இலகுொக ்தமிழ் மக்களிமடரய இெரக்ளது 
'ஆ்த்்தான ்ாசிஸ அ்ரசியல்' வமல்ல 
மும்ளவிட வ்தாடஙகுகின்றது.அ்தன் 
வெளிப்ாடு்தான்  "சஙகிலியன் ்தமிழ் 
மன்னன் ்தாரன? அெமன நிமனவு 
கூருெதில் என்ன ்தெறு? எமது ெ்ரலாறுகள் 
எமக்கு முக்கியம்்தாரன?" என்று எழுப்ப்டும் 
ர கள்விக்ளாகும். ரமர லாடடமாகப  
்ாரக்கின்றர்ாது இக்ரகள்விகளில் நியாயம் 
இருப்்தாக ர்தான்றும். ்தமது இனத்தின் 
ெ்ரலாறுகம்ள வ்தரிநதுவகாள்்ளா்த எந்த 
இனமும் முன்ரனற முடியாது என்்தும் 
உண்மம்தான்.

ஆனால் மனி்த குலத்தின் ரமம்்ாடடுக்கு 
எதி்ரான ஆதிக்க சக்திகளின் ெ்ரலாறுகம்ள 

ஏக மக்களின் ெ்ரலாறுக்ளாக கற்பி்தம் 
வசயெதும், அ்தமன ர்ாற்றுெதும், 
ம்தத்ர்தாடு இம்த்து ஒரு இனத்தின் 
ெ்ரலாற்மற ஒற்மற ்ாரமெகளில் 
்ாரக்கமுயல்ெதும் பிற்ர்ாக்குத்்தனத்தின் 
வெளிப்ாடு ஆகும். ம்த உரிமம என்்து 
ரெறு, ம்த வெறி, வெறுபபு அ்ரசியல் என்்ன 
ரெறு.

சஙகிலியன் என்்துவும் �ல்லூர என்்துவும் 
யாழ்ப்ா்-மசெ ரெ்ளா்ள ஆதிக்கத்தின் 
குறியீடாகும். அ்தமன முன்னிறுத்தி ஈழத் 
்தமிழரின் ெ்ரலாற்மற எழு்த முமனெதும், 
அ்தமன வ்ாதுமமப்டுத்தி ஏமனய 
ெ ்ர ல ா று க ம ்ள  வி ளி ம் பு நி ம ல க் கு 
்தள்ளுெதும் இநது சனா்தன அதிகா்ர 
மமயத்ம்த கடடமமப்்தாகும்.

இ ல ங ம க யி ல்  சி ெ ர ச ன ா வி ன் 
உருொக்கம் என்்து இநதியாவில் 
உருொகிெரும் ேன�ாயகவிர்ரா்த இநது 
்ாசிச சரொதிகா்ரத்தின் நீடசியாகும். 
அ்தன் எடுபிடிக்ளாக இந்த சச்சு்தானந்தம் 
ர்ான்ரறார இலஙமகயில் வசயற்்ட 
முமனகின்றாரகள் என்்ம்த எமது மக்கள் 
உ்ரநது வகாள்்ள ரெண்டும்.

� ல் லூ ர  இ ்ர ா ச ்த ா னி  எ ன் ் து 
ென்னிபபி்ரர்தசத்ம்த ்தாண்டா்தது. 
ஆனால் இந்த இ்ரச்தானிமய ஆண்ட 
சஙகிலியமன ெடக்கு கிழக்கின் சகல 
பி்ரர்தசஙகளினதும் மன்னனாக காடடிட 
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பயனுடைய பபொழுதுபபொக்குகள்:-

்யஙக்ரொ்த ்தாக்கு்தல்களின் ர�்ரடி 
மமறமுக ்ாதிபபுகள் சிறுெரகள் மு்தல் 
வ்ரியெரகள் ெம்ரயில் �ா்ளா்ளந்த 
வசயற்்ாடுகள், குடும்் கடமமகள், 
வ்தாழில் முயற்சிகள்,  ஆன்மிகச் 
வசயற்்ாடுகள், சமூகச் வசயற்்ாடுகள், 
்ாடசாமலச் வசயற்்ாடுகள் என 
ஒரு �ாளின் ்ல வசயற்்ாடுகம்ளப 
்ாதித்துள்்ளன. இெற்மற எதிரவகாண்டு 
மீள் எழுெ்தற்கு உடலுக்கும், மனதிற்கும் 
வ்ாருத்்தமான வ்ாழுதுர்ாக்குகள்,  
உடல், உ்ள இயக்கச் வசயற்்ாடுகள் 
மிக அெசியமானமெ. குமறந்தது 
இ்ரண்டு மணி ர�்ரஙகம்ளயாெது 
காமல, மாமல ஆகிய ர�்ரஙகளில் 
்யனுமடய வ்ாழுதுர்ாக்குகளுக்கு, 
விம்ளயாடடுகளுக்கு ஒதுக்குெது 
�ன்று. அத் துடன் ொ்ர இறுதி, 
்ாடசாமல விடுமக, ெருட இறுதியில் 
திடடமிடட வ்ாழுதுர்ாக்கு, சுற்றுலா 
ர்ான்றெற்றிற்கு முக்கியத்துெம் 
வகாடுஙகள்.  உஙகள் ்ாதுகாபபு, 
்ய்ஙகள் என்்ெற்றில் அெ்தானமாக 
இருஙகள். மாமலயில் குமறந்தது ஒரு 
மணி ர�்ரமாெது குழு விம்ளயாடடுகளில் 
ஈடு்டுெது மிகப வ்ாருத்்தமானது. 
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கல்லூரி, ்ாடசாமலகளில் உள்்ள 
உம்த்நது, கிரிக்வகட, ெமலப்நது, 
கூமடப்ந து, க்டி அணிகளில் 
இம்நது விம்ளயாடுெது மிகப 
்யனுமடயது. ்ாதுகாபபு கா்ர்ஙக்ளால் 
்த ற் க ா லி க ம ா க த்  ்த வி ர க் க ல ா ம் . 
விம்ளயாடடுச் வசயற்்ாடுக்ளால் 
உடலில் சு்ரக்கப்டுகின்ற 'என்ர்ராபின்' 
எ னு ம்  ஓ ர ம ா ன்  ம னி ்த ம ன 

எபர்ாதும் சுறுசுறுப்ாக, உற்சாகமாக, 
கலகலபபுடன், புத்திக் கூரமமயுடன் 
ம ெ த் தி ரு ப ் ம ்த  வி ம ்ள ய ா ட டு 
வீ்ரரகளில் கண்டுபிடிக்கப்டட்தாக 
ஆ்ராயச்சிகள் கூறுகின்றன. அத்துடன் 
பி்ரச்சிமனகளுக்கு முகம் வகாடுத்து 
மீவ்ளழும் ஆற்றலும் அதிகரிக்கும். 
காமலயில் அம்ரமணி ர�்ரமாொது 
ரயாகாசனத்தில் உடல் ெலி்தாக்கலுடன் 
வ ்த ா ட ர பு ள்்ள  ஆ ச ன ங க ம ்ள யு ம் 
மனெலி்தாக்கஙகலுடன் வ்தாடரபுள்்ள 
தியானம், மூச்சுப்யிற்சி, மநதி்ர 
உச்சாடனம், ்தமசத்்த்ளரவு ்யிற்சி 
என்்ெற்மற வசயெது வ்ாருத்துமானது. 
அத்துடன் வீடடுத் ர்தாடடம், பூஙகன்று 
்்ராமரிபபு, வசல்லபபி்ராணிகம்ள 
ெ்ளரப்து, மீன் ெ்ளரபபு, வ்ாருத்்தமான 
்டஙகம்ளப ்ாரப்து, கம்தபபுத்்தகம் 
ொசிபபு, இம்யத்தில் ்யனுமடய 
விடயஙகம்ளப வ்ற்றுக்வகாள்ெது 
ர்ான்ற விடயஙகம்ளச் வசயயலாம்.

ஆன்மிகச் பெயறபொடுகள்

குழுப பி்ராரத்்தமனகள், ்ேமன, 
வச்மாமல வசால்லுெது, குர-
ஆன் ஓதுெது ர்ான்ற அெ்ரெர 
ஆன்மிகக் கடமமகம்ள குடும்்மாகப 
பிள்ம்ளகளுடன் வீடுகளில் வசயெது 
மிகவும் ்யனுள்்ளது. ்ல்சமய கூடடுப 
பி்ராரத்்தமன இன்மறய காலத்திற்கு 

மிகவும் அெசியமானது.

படுக்டகயடை உைறபயிறசிகள்:

 ரயாகாசனம், 'ஸ்வ்ரச்சிங (்தமசகடடுமான), 
ர்தாபபுக்க்ர்ம்,   துள்ளு்தல்,  'புசப', 
கயிறு அடித்்தல் என்்ெற்றிற்கு மிகக் 
குறுகிய இடரம ர்ாதுமானது. வீடமட 
விடடு வெளியில் ர்ாக முடியா்த 
்தற்ர்ா்தய நிமலயில் வீடடிரலரய 
இெற்மற வசயெம்த ெழக்கமாகக் 
வகாள்்ளரெண்டும். அவெபர்ாது உடல், 
உ்ளச் ரசாரவு ஏற்்டும் ர்ாது, அதிகம் 
'வடன்சன்' ஏற்்டும் ர்ாது இெற்மற 
வசயெது, இழந்த சக்திமயப புதுபபிப்்தாக 
அமமயும், அனரத்்தகால வ�ருக்கீடடு 
விம்ளவுகம்ள மகயாள்ெ்தற்கான 
்தனி�்ர - குழுச் வசயற்்ாடாகவும் இது 
அமமயும்.

பயொகொெனம்

்ன்னி்ரண்டு ்டிநிமலகம்ளக் வகாண்ட 
'சூரிய �மஸ்கா்ரத்தில்'  நிற்றல், 
குபபுறப்டுத்்தல், ெம்ள்தல், நீடடு்தல் 
உட்ட ் யனுமடய ் ல ் யிற்சிகள் உண்டு. 
காமல, மாமல ஒரு ்தடமெயில் மூன்று 
முமறயாெது வசயெது வ்ாருத்்தமானது.

Dr. a+b uNk]; n[aFkhu;
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கடந்த ஈஸ்டர ஞாயிறன்று இலஙமகயின் 
்ல ்ாகஙகளிலுமுள்்ள ர்தொலயஙகள் 
மற்றும் உல்லாசவிடுதிகள் உட்ட 
ஒன்்து இடஙகளில் இடம்வ்ற்ற 
்தற்வகாமலத் ்தாக்கு்தல்க்ளால் 290இற்கு 
அதிகமானெரகள் உயிரிழநதுள்்ளதுடன் 
்லர காயமமடநதுள்்ளனர. இத் 

்தாக்கு்தல்கள் �ாடடின் சகல மக்கம்ளயும் 
ஆழ்ந்த கெமலக்குள்்ளாக்கியுள்்ளதுடன் 
மக்கள் மத்தியில் அச்சத்ம்தயும் 
� ம் பி க் ம க யி ன் ம ம ம ய யு ம் 
உருொக்கியுள்்ளன.

சமம்த வ்ண்ணிமலொ்த குழுவின்ரான 
�ாம் உயிரிழந்த அமனெருக்குக்கும் 
ஆழ்ந்த இ்ரஙகமலத் வ்தரிவிப்துடன் 
் ா தி க் க ப ் ட ட  அ ம ன ெ ரு க் கு ம் 
எமது ஆ்த்ரமெயும் அன்ம்யும் 
வ்தரிவித்துக்வகாள்கிரறாம்.

இந்தவெடிபபுச் சம்்ெஙகம்ளத் வ்தாடரநது 
�ாடடில் நிலவிெரும் அசா்தா்ர் 
சூழ்நிமலமயக் கடடுப்ாடடுக்குள் 
வகாண்டுெ்ரவும் �ாடடில் சமா்தானத்ம்த 
ஏ ற் ் டுத் ்த வு ம்  அ ்ரசி ன ா ல்  ் ல 
�டெடிக்மககள் ரமற்வகாள்்ளப்டடன. 
இெற்றுள் ்ல �டெடிக் மக க ள் 
ம க் க ளி ன்  ் ா து க ா ப பு க் க ாக வு ம் , 
அச்சத்ம்தப ர்ாக்குெ்தற்காகவும் 
எடுக்கப்டடிருபபினும் ஒரு சில 
�டெடிக் மக க ள் மக் க ளில் ஒ ரு 
்குதியினம்ர அதிலும் வ்ண்கம்ள 
எதிரமமறயாகப ்ாதித்துள்்ளம்தயிடடு 
�ாம் மிகவும் மனம் ெருநதுகின்ரறாம்.

குறிப்ாக ் ாதுகாபபுக் கா்ர்ஙகளுக்காக 
முகத்ம்த யாரும் மமறக்க கூடாது என்ற 
்தமடமயப ்யன்்டுத்தி புரகா மற்றும் 
நிகாப அணியும் முஸ்லிம் வ்ண்கள் 
மீது காடடப்டும் ்ா்ர்டசஙகளும், 
முன்மெக்கப்டும் அழுத்்தஙகளும், 

அெரகள்  வ்ாதுவெளிகளிலும் 
ரெமலயிடஙகளிலும் எதிரவகாள்ளும் 
ச ெ ா ல் க ளு ம் ,  எ தி ர ப பு க் க ளு ம் 
எமக்கு மிகுந்த கெமலமய உண்டு 
்ண்ணியுள்்ளன.

இலஙமக ்ன்மமத்துெ அமடயா 

்ளஙகம்ளக் வகாண்டெரகள் ெசிக்கும் 
�ாடு ஆகும். புடமெமய இநதிய 
முமறயிரலா கண்டிய முமறயிரலா  
உடுத்்தல், புரகா அணி்தல், சடமட 
அணி்தல், ்தாலி கடடு்தல், காபபு அணி்தல், 
வமடடி அணி்தல், பூ மெத்்தல், வ்ாடடு 
மெத்்தல், ்தமல முடி ெ்ளரத்்தல், 
என ்ல வ்ண்கள் இெற்மறத் ்தமது 
சுயவ்தரிொகவும், ்லர கடடாயத்தின் 
ர்ரிலும் வசயது ெருகின்றனர. விரும்பிய 
ம்தத்ம்தப பின்்ற்றுெது அல்லது 
பின்்ற்றாமல் இருப்தும் ர்ான்ரற 
ஆமடத்வ்தரிவும் ஒரு மனி்தரின் 
்தனிப்டட விருப்ம் சாரந்தது. இது 
்தனிமனி்த உரிமமயாகும்.

எமக்கிருக்கும் வ்தரிவுகளுக்கான 
ெம்ரயமறமய இன-ம்த மானம், 
ம ரி ய ா ம ்த ,  வ க ௌ ்ர ெ ம்  எ ன் ற 
க ா ்ர் ங க ளு க் க ாகர ெ ா  ர ்த சி ய 
்ாதுகாபபு என்ற கா்ர்த்துக்காகரொ 
கு டு ம் ் ங க ளு ம்,  ச மூ க மு ம்,  ம ்த 
நிறுெனஙகளும் நிர்யிப்ம்த �ாம் 
விரும்்வில்மல.

்ாதுகாபபு சாரந்த விடயஙகளில் 
வ ் ண் க ளு க் கு ம் ,  வ ் ண் க ளி ன் 
ஆமடகளுக்கும் இருக்கும் வ்தாடரம் 
விட உண்மமயான, ஆழமான ரெறு 
க ா ்ரணி க ள்,  ஒ ரு ெ ரு க்வ க ாரு ெ ர 
துரெசத்ம்த விம்தத்்தலும் ்்ரபபு்தலும், 
ெ்ளஙகளுக்கான ர்ாடடி, லஞ்சம் ஊழல் 
ர்ான்ற ்ல்ரெறு கா்ரணிகள் இருப்ம்த 
சமூகஙகளும் அ்ரசும் புரிநது வகாண்டு 

அெற்மற மு்தன்மமயாகச் சீர வசயய 
ரெண்டும்.
வ ் ண் க ள்  உ ரி ம ம ம ய யு ம் 
ென்முமறக்ளற்ற ொழ்மெயும்  விரும்பும் 
வ்ண்நிமலொதிக்ளான �ாம்,

•          ்ாதுகாபபுக் கா்ர்ஙகளுக்காக 
முகத்ம்த மூடக்கூடாது என்ற அ்ரசின் 

்தமடமயக் கா்ர்ஙகாடடி முஸ்லிம் 
சரகா்தரிகளுக்கு ஏற்்டுத்்தப்டடு 
ெரும் இமடஞ்சல்களுக்காக மனம் 
ெருநதுகின்ரறாம்.

•          இந்த �ாடடில் ொழும் அமனத்துப 
வ்ண்களும் ஏர்தாவொரு சந்தரப்த்தில் 
இ ர ்த  வி ்த ம ா ன  ்த ம ட க ்ள ா ல் 
அ ச் சு று த் ்த ப ் ட டி ரு க் கி ன் ர ற ா ம் ,  
அ ச் சு று த் ்த ் டு ர ெ ா ம்  எ ன் ் ம ்த 
உ்ரநதுள்ர்ளாம்.

அந்தெமகயில் ென்முமறயற்ற ொழ்மெ 
விரும்பும் �ாம் எஙகள் சமூகஙகளிடமும், 
அ்ரசிடமும் பின்ெரும் ரகாரிக்மககம்ள 
முன் மெக்கின்ரறாம்.

1.         எமது ்ண்்ாடடிரலா எமது 
விருப்த்வ்தரிவுகளிர லா யாரும் 

்தமலயிடக்கூடாது என �ாம் விரும்புெது 
ர்ால, பிறருக்கும் விருப்ம், வ்தரிவு 
உண்டு என்்ம்த �ாம் மதிக்க ரெண்டும்.

2.   ்தனிப்டட அல்லது குழு வெறுபபு 
விருபபுக்கம்ள இந்த சந்தரப்த்ம்தப 
்ாவித்து ்ாதுகாபபு என்ற வ்யரில் 
இன்வனாருெரிரலா, குழுவிரலா காடட 
ரெண்டாம்.

3 .  ம ற் ற ெ ரக ்ளது  ் ண் ் ா டம ட 
விமரசித்்தல், அெரகளின் வ்தரிவுகளுக்கு 
்தமடவிதித்்தல் ர்ான்ற வசயல்க்ளால் 
ச மூ க ங க ளு க் கி ம ட யி ல ா ன 
ச கி ப பு த் ்த ன்ம ம ம ய  இ ல் ல ா ம ல் 
வசயெம்தயும்  மு்ரண்்ாடுகம்ள 
உருொக்குெம்தயும் நிறுத்்தவும்.

4 .  மனி்தரக்ளான �ாம் அன்பு, 
பு ரி ந து ் ர வு ட ன்  அ ம ன ெ ரு ம் 
ஒ ற் று ம ம ய ா க  ெ ன் மு ம ற ய ற் ற 
ொழ்மெ ொழக்கூடிய இலஙமகமய 
உருொக்குெதில் �ாடடிலுள்்ள சகல 
மக்களின் முழுமமயான ஒத்துமழபபுடன் 
வசயற்்டுமாறும்,

-  இ த் ்த ம க ய  ் ா ்ர ் ட ச ங க ம ்ள 
முடிவிற்கு வகாண்டுெ்ர ர்தமெயான 
வசயற்்ாடுகம்ளத் துரி்தப்டுத்துமாறு 
அ்ரமசக் ரகடடுக்வகாள்கின்ரறாம்.

-  தீ வி ்ர ெ ா ்த  ெ ன் மு ம ற 
மனப்ாஙகுகம்ளத் ர்தாற்றுவிக்கும் 
உண்மமயான மூலகா்ரணிகம்ளக் 
கண்டறிநது சுய-அ்ரசியல் லா்ஙக்ளற்ற 
நிமலயான தீரவுகம்ள ர�ாக்கி 
�ாடமட ெழி�டத்துமாறு அ்ரமசயும் 
அ ்ர சி ய ல் ெ ா தி க ்ள யு ம்  ர க ட டு க் 
வகாள்கின்ரறாம்.

�ாம் அன்பு, �ம்பிக்மக, அடிப்மடயிலான 
அ கி ம் ம ச ய ா ன  ெ ன் மு ம ற ய ற் ற 
உறவுகம்ள உருொக்கிக் வகாள்்ளவும், 
ர்்வும் ொழவும், எமது சந்ததிகளுக்காக 
விடடுப ர்ாகவும் விரும்புகின்ரறாம்.

rkij ngz;zpiythjf; 
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இலஙமகயில் உயிரத்்த ஞாயிறுதின 
குண்டுத் ்தாக்கு்தல்களில் உயிர நீத்்த 
உறவுகளுக்கு அஞ்சலி வசலுத்தும் 
நிகழ்ச்சி ஒன்று அண்மமயில் லண்டன் 
ேர்ரா புனி்த அன்ரூஸ் ர்தொலயத்தில்  
�மடவ்ற்றது.

 ்டஸ் என்று அமழக்கப்டும் 
ம ட ட க் க ்ள ப பு  � லி ந ர ்த ா ர 
அபிவிருத்திச் சஙகம் இ்தற்கான 
ஏற்்ாடுகம்ள கிழக்கிலஙமகயின்  
ஏ ம ன ய  அ ம ம ப பு க் க ளு ட ன் 
ரசரநது  வசயதிருந்தது. பிரிடடிஷ  

இநதிய �ாடாளுமன்றத்துக்கு வெளிரய 
இரு �ாடாளுமன்ற வ்ண் உறுபபினரகள் 
எடுத்துக்வகாண்ட புமகப்டஙகள் அஙகு 
சரச்மசமய ஏற்்டுத்தியுள்்ளது.

அ ந ்த ப  பு ம க ப ் ட ங க ளு க் க ா க 
ரகலிக்குள்்ளான அந்த �ாடடின் 
திரி்ாமுல் காஙகி்ரஸ் கடசியின் 
�ாடாளுமன்ற உறுபபினரகள் மிமி 
சக்்ரெரத்தியும், நுஸ்்ரத் ேோனும் 
்தற்ர்ாது அ்தற்கு ்திலளித்துள்்ளனர.

� ா ட ாளு ம ன்ற த் தி ற் கு  வ ெ ளி ர ய 
புமகப்டஙகம்ள மு்தல் முமறயாக 
எடுத்துக்வகாண்டர்ாது, இெரகள் ஜீன்ஸ் 
மற்றும் டி-சரட அணிநதிருந்த்தால், 
இம்யத்தில் ரகலிக்கு உள்்ளானாரகள்.

பிபிசிக்கு அளித்்த பி்ரத்ரயக ர்டடியில், 
""�ாஙகள் இ்ளம் வ்ண்கள், ஏன் ஜீன்ஸ், டி-
சரட அணியக்கூடாது" என்று மிமி ரகடடார.

"இெரகள் எஙகள் ஆமடகள் ்ற்றி அதிகம் 
கெமலப்டுகிறாரகள். ஆனால், குற்றப 
பின்னணி வகாண்டு, ஊழல் மிகுநது, 

�ாடாளுமன்ற உறுபபினர, மா�க்ர 
கவுன்ஸில் உறுபபினரகள் உட்ட ்ல 
ம்த, இன மக்களும், ்தமலெரகளும் 
இந்த நிகழ்ச்சியில் கலநதுவகாண்டு 
இலஙமக குண்டுத்்தாக்கு்தல்களில் உயிர 
இழந்தெரகளுக்கு அஞ்சலி வசலுத்தினர.

 ்டஸ் அமமபபின் ்த மலெர 
உமாச்சநதி்ரன் ்தமலமமயிலான ்ல 
கிழக்கிலஙமக ்ள்ளிக்கூட ்மழய 
மா்ெர அமமபபுக்கள் மற்றும் 
ஏமனய �லன்சார அமமபபுக்களின் 
உறுபபினரகள் நிகழ்ச்சிமய முன்னின்று 
�டத்தினர. 

கமற ்டிந திருந ்தாலும், 
பு னி ்த ம ாக  ஆம டக ம ்ள 
அணிநது ெரும் �ாடாளுமன்ற 
உறுபபினரகம்ள ்ற்றி ஏன் 
கெமலப்டுெதில்மல?" என்று 
அெர ரகள்வி எழுபபுகிறார.

மி மி யு ம் ,  நு ஸ் ்ர த் து ம் 
� ா ட ா ளு ம ன் ற த் தி ற் கு 
முன்னால் இவொறு உமட 
அ ணி ந து  பு ம க ப ் ட ம் 
எடுத்துக்வகாண்ட்தற்கு ்லரும் 

எதிரபபு வ்தரிவித்துள்்ளனர.

"இது �ாடாளுமன்றமா அல்லது ர்ஷன் 
அணிெகுபபு �டக்கும் இடமா?" என்று 
டவிடடர ்திவு ஒன்று வ்தரிவிக்கிறது.

நுஸ்்ராத் ஜிோனுக்கு 29 ெயது. மிமி 
சக்்ரெரத்திக்கு ெயது 30.

" � ா ன்  இ ம ்ள ஞ ர க ம ்ள 
பி்ரதிநிதித்துெப்டுத்துகிரறன். அெரகள் 
அணிெம்தரய �ான் அணிெம்த ்ாரகிற 
இம்ளஞரகள் வ்ருமி்தமமடொரகள்" 
என்கிறார மிமி சக்்ரெரத்தி.

்தனது திம்ரப்ட ொழ்க்மகயால் 
அ்ரசியலில் நுமழந்தாக வ்தரிவித்துள்்ள 
மிமி, இம்ளஞரக்ளால்்தான் மாற்றத்ம்த 
வகாண்டுெ்ர முடியும் என்று உறுதியாக 
�ம்புகிறார.

--- �ன்றி பிபிசி
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‘ரெ்ளாண்மமச் வசயமகமய இந்த 
ெருடம் மகவிடும் நிமலமம்தான் ஏற்்டும் 
ர்ாலிருக்கு’ என கனகசம் ்ன்ரசமன 
சநதியில் நின்று ரெலுபபிள்ம்ளயிடம் 
கூறினான்.

சி று ர ் ா க  வ � ற் வ ச ய ம க க் க ா க 
வ�ல்விம்தக்கப்டடு ்யிரும் ெ்ளரநது 
ெரும் நிமலயில் ்தண்ணீரு க்கு 
்தடடுப்ாடு ஏற்்டும் நிமல உருொகும் 
ர்ாலவிருக்கின்றது. இப்டிபர்ானா 
வ ச ய ்த  ர ெ ்ள ா ண் ம ம ம ய யு ம் 
மகவிடடுத்து ர்ாறாது்தான் என 
கனகசம் கூறினான்.

கு்ளத்தில நீம்ர ரசமித்து மெச்சாலும், 
சிறுர்ாகம் வசயயிற காலத்திற்குள் 
மமழ வ்யயலண்டா கு்ளத்தில 
இருக்கிற நீர கா்ாது. எப்டித்்தான் 
கு்ளத்தில இருக்கிற நீம்ர ்ாயச்சினாலும் 
மா்தத்திற்கு ஒரு மமழயாச்சும் வ்யயாடடி 
ரெ்ளாண்மமகளும் வசழிபபில்மல. 
�ம்மட ்டுொன்கம்ரயில ஒழுஙகா 
மமழவ்யது ்ல �ாடக்ளாகிடடு. 
இ்தனால ்லெயல்கள் ெறண்டுர்ாய 
கி ட க் கு து .  சி ல  ெ ய ல் க ளி ல் 
புல்லுமடடும்்தான் நிற்கு கின்றது. 
்டுொன்கம்ர மக்களின்ட ொழ்ொ்தா்ரரம 
வ�ல் உற்்த்தி்தான். என்ன கஸ்டப 
்டவடண்டாலும், ஈடுமெத்வ்தண்டாலும், 

கடன்்டவடண்டாலும் ரெ்ளாண்மம 
வசயமகமய மகவிடுறல்மல.

�டடரமா, இலா்ரமா ஒவவொரு 
ெருசமும் வசய்த கால்மககள் சும்மா 
இருக்காது வசயயத்்தான் வ்தாடஙகும். 
அர்தர்ால்தான் இந்த ெருடமும் 
ரெ்ளாண்மமமயச் வசயமகயில் 
்டுொன்கம்ர மக்கள்  ஈடு்டடுள்்ளனர. 

இ்தன்ர்ாது, ரெ்ளாண்மமக்கு அடிக்கடி 
நீர ்ாயச்ச ரெண்டும். அநநீர கு்ளத்தில் 
இருநர்த ்ாயச்சப்டுகின்றது. நீண்ட 
�ாடக்ளாக ்டுொன்கம்ரப்குதியில் 
நி ம ன த் ்த ்ள வி ல ா ன  ம ம ழ 
வ்யயா்ததினால் கு்ளத்தின் நீரமடடமும் 

குமறநதுர்ாய உள்்ளது. இ்தனால் 
இருக்கின்ற நீர ரெ்ளாண்மமக்கு 
்ாயச்சுெ்தற்கு ர்ாதுமான்தாகவில்மல. 

சித்திம்ர மா்தத்தில் ெழமமயாக 
மமழவ்யயும் ஆனால் இந்தெருடம் 
மமழ மிகமிக குமறரெ. மெகாசி 
மா்தம்பிறந்தால் கண்்கி அம்மன் 
ரகாயில் ஆ்ரம்பித்துவிடும். கண்்கி 
அம்மன் குளிரத்தி அன்றும் மமழவ்யயும் 
இந்தெருடம் அம்தயும் கா்வில்மல. 
இ்தனால் விெசாயிகள் மிகுந ்த 
க ெம லயில் ஆழ்ந திருப்துடன், 
நீம்ரப்ாயச்சுெதில் இ்ரவு, ்கலாக ்ல 
பி்ரயத்்தனஙகம்ள வசயது வகாண்டிருக் 

கி ன் ற ன ர.  சி ல 
ெ ய ல் க ளு க் கு 
ஆறுகம்ள கடடி, நீர 
்ாயச்ச ரெண்டும். 
சில ெயல்களுக்கு 
இன்வனாருெரின் 
ெயல் ஊடாக நீர 
்ாயச்ச ரெண்டும். 
அ வ ெ ா றி 
ரு க் ம க யி ல் 
்தற்ர்ாம்தய நீர 
்ஞ்சம் கா்ர்மாக, 
முன்னுக்குள்்ளெர 
ஆற்றிமன கடடி 
நீர ்ாயச்சுெ்தற்கு 
ஆ ்ர ம் பி த் ்த ா ல் 

பின்னுக்குள்்ளெர அெர இல்லா்த 
ர�்ரத்தில் அ்தமன வெடடி ்தான் 
் ா ய ச் சு க் வ க ா ள் ெ து  ர ் ா ன் ற 
வசயற்்ாடுகளும் �மடவ்றுகின்றன. 
நீர ்ஞ்சம் கா்ர்மாகரெ இவொறான 
வசயற்்ாடுகள் இடம்வ்றுகின்றன 

 இ ்த ன ா ல்  வி ெ ச ா யி க ளி ட ம் 
மு்ரண்்ாடுகளும் ஏற்்டுகின்றன. நீர 
ஏத்துக்கம்ள முன்னுள்்ளெரகள் நீர 
இமறப்்தற்காக ்யன்்டுத்தினர. 
அவொறான நீர ஏத்துக்களின் ்யன்்ாடு 
இல்லாமல் வசன்றதினால், நீரப்ம்பிகம்ள 
வகாண்டு நீர உள்்ள இடத்திலிருநது 
ெயலுக்குள் இமறக்கின்ற வசயற்்ாடுகள் 

்தற்காலத்தில் முன்வனடுக்கப்டடு 
ெருகின்றன. யாருமடய வ�ல்ெயமல, 
யார காப்ாற்றிக்வகாள்ெவ்தன்ற 
அ ச் ச மு ம்  வி ெ ச ா யி க ளி ம டர ய 
ஏற்்டடுள்்ளது. மமழவ்யயா்த்தன் 
வெளிப்ாடடினாமலரய இவொறான 
வசயற்்ாடுகள் �மடவ்றுகின்றன.

உ ரி ய  க ா ல த் தி ற் கு  ம ம ழ 
கிமடக்காவிடடால், ்யிரவசயமகயில் 
்லமன கா்முடியாது. ரெ்ளாண்மம 
வசயமக என்்து, இலா்த்திற்கான 
வ்தாழில் என்்்தமனவிட வீடடில் உ்வு 
சமமப்்தற்கு அரிசி இருக்கும் என்ற 
எண்்த்திரல்தான் ்டுொன்கம்ர 
மக்கள் ரெ்ளாண்மமச் வசயமகயில் 
ஈடு்டுகின்றனர. 

வீடடில் வ�ல் இருந்தால் அம்த சீர்தவி 
என்கின்றனர. இ்தற்காகத்்தான் எத்்தமன 
ெறடசிகள், வெள்்ளஙகள் ெநது ெயல்கள் 
அழிநது ஒருமூமட வ�ல்லுடன் 
வீடு திரும்பினாலும் ரெ்ளாண்மமச் 
வசயமகமய மகவிடாமல் வசயது 

வகாண்டிருக்கின்றனர. ்தற்ர்ாம்தய 
மமழ இல்லா்த நிமலயில் இ்ரவு, 
்கலாக விெசாயிகள் ெயல்களிரல 
நீருக்கு அருகில் அ்தமனபவ்ற்று 
ெ ய லு க் கு ள்  ் ா ய ச் சு ெ ்த ற் க ா க 
ர்ா்ராடிக் வகாண்டிருக்கின்றனர. ்தாம் 
அருநதுெ்தற்கு நீர இல்லாவிடடாலும் 
்யிருக்கு நீம்ர வசலுத்துெதிமலரய 
அதிக கெனம் வசலுத்துகின்றனர. 
இ்தனால் ்தான் உழவுத்வ்தாழில் 
வசய்ெரகம்ள பிறர ொழ ்தம்மம 
அரப்ணிப்ெரகள் எனச் வசால்ொரகள். 
இவொறு விெசாயிகம்ளப ்ற்றி 
வசால்லிக்வகாண்ரட ர்ாகலாம் 
எனக்கூறிய ரெலுபபிள்ம்ள. 

மமழ இல்லா்த காலஙகள் ெந்தால் 
்தாந்தாமமல முருகன் ஆலயத்தில் 
வ்ாஙகல் மெத்்தால் மமழவ்யதுவிடும். 
அ்தமனத்்தான் வசயய ரெண்டும் 
எனக்கூறிக்வகாண்டு கந்தசாமியும் 
்தாந்தாமமல ர�ாக்கி புறப்டடான்.

அண்மமயில் ொசித்்த நூல் ்ற்றிய ்கிரவு.

‘ நி ம ன ெ ழி ய ா 
ெடுக்கள்’ எனும் 
சிொ சின்னபவ்ாடி 
அ ெ ர க ளி ன் 
நூ ல்  வி டி ய ல் 
் தி ப ் க த் ்த ா ல் 
வ ெ ளி யி ட ப 
்டடுள்்ளது.  யாழ் 

ரமடடுக்குடியின்ரால் ்தனக்ரகற்்டட சாதி 
ஒடுக்குமுமறகம்ளயும் அநியாயஙகம்ளயும் 
எந்தவி்தமான கற்்மனகளும் இன்றி 
அனு்ெத்தினூடு உண்மமயின் ்தரிசனமாய 
ர்தாலுரித்துத் ்தருகின்றது.

்த ன் னி ன  ம க் க ளி ன்  அ டி ப ் ம ட 
உரிமமகம்ளரய மறுத்்த யாழ் ரமடடுக்குடி, 
்தனக்கான ர்தசியத்திமன ்தமிழ்த் 
ர்தசியமாக கடடமமத்து ஒடடுவமாத்்த 
்தமிழரகம்ளயும் அ்தற்கு ஆகுதியாக்கி 
சுகம் அனு்வித்திருக்கிறது  என்்ம்த 
நூலினூடாக வி்ளஙகிக் வகாள்கின்றர்ாது 
இற்மறெம்ர ்தமிழ்த் ்தமலெரக்ளாக 
வகாண்டாடப்டடெரக்வகல்லாம் காறி உமிழ 
ரெண்டும் என்கின்ற ஆத்மாரத்்த ரகா்ம் 
உருொெம்தத் ்தவிரக்க முடியவில்மல. அது 

ர்ால் உண்மமயாக மக்களுக்காக உமழத்்த 
்தமிழ் ்தமலெ்ரான வ்ான்.கநம்தயாமெ 
வ்தரியாமல் இருநதிருக்கிரறாரம எனும் 
குற்ற உ்ரவும் ஏற்்டுகிறது. 

்தஙகம்ளத் ்தவிரத் து மற்றெரகள் 
கல்விகற்்ம்தரயா ரமலான ்்தவிகளுக்கு 
ெருெம்தரயா இந்த யாழ் ரமல்ெரக்கம் 
இன்றும் கூட விரும்புெதில்மல என்்ம்தயும் 
எடுத்துக்காடடுகின்றார. இ்தற்காக அெரகள் 
வசயயும் தில்லுமுள்ளுகம்ள எதிரவகாண்டு 
நிற்்ெரக்ளால்த்்தான் இ்தமனப புரிநது 
வகாள்்ளமுடியும். 

்தாழ்த்்தப்டட மக்கள் வ்ாரு்ளா்தா்ர 
ரீதியாகவும் சமூகரீதியாகவும் முன்ரனற்றம் 
அமடயாது ்தடுப்்தற்காக ரமடடுக்குடியினர 
எவொறு  எமது ் ா்ரம்்ரிய அ்ரஙகக் கமலகப 
்யன்்டுத்தினர என்்ம்த வ்தளிொக 
எடுத்துக்காடடுகின்றர்ாது்தான் அ்தனுமடய 
இன்மறய ெடிெம் மடடக்க்ளபபில் 
எவொறு வசயற்்டுகிறது என்ற புரி்தல் 
உண்டாகிறது. (அது ்ற்றி ்தனிக் கடடும்ர 
எழு்த இருக்கின்ரறன்.)  

ஆக வமாத்்தத்தில் இநநூல் ்தமிழ் ர்தசியம், 
யாழ் ரமல்ெரக்க அ்ரசியல், உண்மமயான 
மக்கள் விடு்தமல ர்ான்றமெ ்ற்றிச் 
சிநதிப்ெரகளுக்கு ்யனுமடய்தாக 
அமமகின்றது. 

rptul;zk;

ஆகரெ இ்தனடிப்மடயில் குற்றொளிகள் 
யாவ்ரனத் வ்தரிநது விடட்தாகவும் 
அெரகம்ளக் காப்ாற்றுெ்தற்காகரெ 
� ா ட ா ளு ம ன் ற த்  வ ்த ரி வு க் கு ழு 
அமமக்கப்டட்தாகவும் அத்து்ரலிரய ்ரத்ன 
ர்த்ரர குற்றம் சுமத்தியுள்்ளார.

�ாடாளுமன்றத் வ்தரிவுக்குழு விசா்ரம் 
�டத்தும்ர்ாது உயிரத்்த ஞாயிறுத் 
்தாக்கு்தல் சம்்ெம் வ்தாடர்ான 
குற்றொளிகம்ள மகது வசயயுமாறு 
ரகாரி உயர நீதிமன்றத்தில் ெழக்குத் 
்தாக்க்தல் வசயய முடியாது.

அர்தரெம்ள, உயிரத்்த ஞாயிறுத் 
்தாக்கு்தல் வ்தாடர்ான விசா்ரம்கம்ள 
ரமற்வகாள்்ள ேனாதி்தி ஆம்க்குழு 
ஒன்றும் மமத்திரி்ால சிறிரசனவினால் 
அமமக்கப்டடுள்்ளது. இந்த நிமலயில் 
உயர நீதிமன்றத்தில் ெழக்குத் ்தாக்கு்தல் 
வசயய முடியாவ்தன வகாழும்பில் உள்்ள 
இலஙமகச் சடடத்்த்ரணிகள் சஙகமும் 
கூறியுள்்ளது.

இ ர ்த ர ெ ம ்ள ,  � ா ட ா ளு ம ன் ற த் 

வ்தரிவுக்குழுவுக்கு சிச்ர வமன்டிஸ் 
ெ ழ ங கி ய  ெ ா க் கு மூ ல ங க ம ்ள 
ேனாதி்தி மமத்திரி்ால சிறிரசன 
நி்ராகரித்துள்்ளார. ்ாதுகாபபுச் சம்யில் 
உயிரத்்த ஞாயிறுத் ்தாக்கு்தல் வ்தாடர்ான 
பு ல ன ா ய வு  அ றி க் ம க  கு றி த் து 
ர்சப்டவில்மலவயனவும் மமத்திரி்ால 
சி றி ர ச ன வி ன்  ஊ ட க ப  பி ரி வு 
வியாழக்கிழமம மாமல வெளியிடட 
அறிக்மகயில் கூறப்டடுள்்ளது.

உயிரத்்த ஞாயிறுத் ்தாக்கு்தல் வ்தாடர்ாக 
ேனாதி்தி, பி்ர்தமர மற்றும் ்ாதுகாபபு 
உயர அதிகாரிகள் ்லருக்கு எதி்ராக 
உயர நீதிமன்றத்தில் ்ாதிக்கப்டட 
்லர ெழக்குத் ்தாக்கல் வசயதுள்்ளனர. 
ஆனால், �ாடாளுமன்றத் வ்தரிவுக்குழு 
அமமப்டட்தால் அந்த ெழக்குகம்ள உயர 
நீதிமன்றம் ்தள்ளு்டி வசயயுவமனவும் 
கூறப்டுகின்றது.

� ா ட ா ளு ம ன் ற த்  வ ்த ரி வு க் கு ழு 
அ ம ம க் க ப ் டடம ம  வ ்த ா ட ர ்ாக 
இலஙமகச் சடடத்்த்ரணிகள் சஙகம் 
அதிருபதியும் வெளியிடடுள்்ளது.

E°ºzu bõ°Öz 
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AªºuPÎ ÂÚõ]¨£›\õ›¯õ¸® 
PõzuõßSi D]¨£õ]¯õ¸®

(எல்லா  இனத்துப  ர்்ரப  பிள்ம்ளகளுக்கும்  ஒரு    ்ாடடன் வசால்லும்   
்ழம்  கம்தகள்:   கம்த—3)

1949 - 50  களில்  வினாசித்்தம்பிப 
்ரிசாரியார மடடக்க்ளபபு   அமிர்தகளியில் 
மிகப பி்ரசித்்தமான சித்்த மெத்திய்ராெர.

இர்தகாலகடடத்தில்  மடடக்க்ளபபு 
்தாண்டென் வெளியில்  காத்்தன்குடிமயச் 
ரசரந்த யூசுப காஜியார கமடயும் இருந்தது. 
இக்கமடயில்  மருநதுச்  சாமான்களும்  
விற்்துண்டு.

இஸ்லாமிய மக்களிடம் யுனானி 
மெத்தியமுமறயில்  ் ாண்டித்தியம் மிக்க  
மெத்தியரகள்  அன்று காத்்தான்குடியில் 
இருந்தாலும் காத்்தான்குடியின் அதிகமான   
இஸ்லாமிய மக்கள் ர்தடி ெருெது இந்த 
வினாசித்்தம்பிப ்ரிசாரியாம்ரத்்தான்.

அெ்ரது வீடு மடடிக்களியில் இருந்தது.

ஆனால் அெர முகத்துொ்ரத்தில் ்ார 
வீதியில் ்தனது மெத்திய நிமலயத்ம்த  
மெத்திருந்தார.

அ ப ர ் ா து   சீ ல ா மு ம ன யி ல் 
சீனி்ரிசாரியார, கநம்தயா  ்ரிசாரியார 
ர்ான்ரறார இருந்தன்ராயினும் மெத்திய  
நிமலயம் ஒன்று நிறுவி குளிமசகம்ளக் 
குபபிக்குள்  ர்ாடடு  மெத்து  ்தனக்வகன 
ஒரு அமறயில் அமரநது இன்மறய 
ஒரு டிஸ்வ்ன்சறி  ர்ால ்தனது  சித்்த 
மெத்தியத்ம்த ரமற்வகாண்டெர இந்த 
வினாசிப ்ரிசாரியார என  மக்க்ளால்  
அமழக் கப்டட வினாசித் ்தம்பிப 
்ரிசாரியார  ஆெர.

மெத்திய நிமலயம் என்றதும் நீஙகள் 
இன்மறய  மெத்திய நிமலயம் ர்ால 
எண்ணிவிடக் கூடாது.

இ்ரண்டு சிறிய அமறகள் வகாண்ட 
ஒரு சிறுவீடு, அத்ர்தாடு ஒரு ெ்ராந்தா, 
முன்னால் ஓமலயால் ரெயப்டடு  
வெள்ம்ள ம்ல் ்்ரபப்டட சிறு 
குடிமச  ர்ான்ற ர்தாற்றம். ர�ாயாளிகள்  
ெநது  அம்ர அந்த வெள்ம்ள  ம்ல் 
மீது ொஙகுகள். அத்ர்தாடு  வ்தன்னங  
குத்திகள்.

 முன்னால் ்த்ள்த்ளவென்று ்தண்ணீர 
நி்ரம்பி நிற்கும் மடடக்க்ளபபு ொவி. 
அ்தமன  ஆறு என  அமழப்ர. 
ஆ ற் றி லி ரு ந து  ெ ரு ம்  க ாற் ம ற  
அனு்வித்்த்டி ர�ாயாளிகள்  ெரிமசயாக 
அந்த ொஙகிலும் குத்திகளிலும் 
அமரநதிருப்ர.  

ரசமல உடுத்து முக்காடு ர்ாடட முஸ்லிம் 
வ்ண்கள் ரசமல உடுத்து, ஆனால் 
முக்காடுர்ாடா்த ்தமிழ்பவ்ண்கள் 
அெரகள்  கூடடிக் வகாண்டுெரும் 
பிள்ம்ளகளுக்கும்  அெரகர்ளாடு ெரும் 
ஆண்களுக்கும்  அஙகுெரும் ்தமிழ்ப 
பிம்ளகளுக்கும் ்தமிழ் ஆண்களுக்கும் 
வ்ரிய வித்தியாசம் வ்தரிெதில்மல.

சீனிப்ரிசாரியார  எமது உறவினர. எனக்கு  
ஏதும் ெருத்்தம் ெந்தால் அம்மா மு்தலில் 
மக மெத்தியம் வசயொள். அப்ா சில 
ஆரலாசமனகள் வசால்ொர.

  எனது ்தநம்தயாரும் மெத்தியத் 
வ ்த ா ழி ல்  � டத் ்த ா்த   ஆன ால்  
மெத்திய   ஆரலாசமனகள் கூறும் ஓர    
கி்ராமமெத்தியர.

்தனது  மக மெத்தியத்திற்கும்  அப்ாவின்  
மெத்திய  ஆரலாசமனகளுக்கும் 
சரிெ்ராவிடடால் அம்மா என்மனக் 
கூடடிவகாண்டு இந்தச் சீனி்ரிசாரியாரிடம் 
்தான் வசல்ொள்.

 சீனி்ரிசாரியாரின்  மெத்தியம்  
ச ரி ெ ்ர ா வி ட ட ா ல்  அ ப ் ா வி ன் 
ஆரலாசமனயுடன்  அம்மா என்மன 
வினாசி்ரிசாரியாரிடம்்தான் அமழத்துச் 
வசல்ொர.

அஙகு்தான் �ான் முக்காடடுடன் இருக்கும் 
அந்த முஸ்லிம் வ்ண்கம்ளக் காண்ர்ன்.

  மடடக்க்ளபபு ்டட்த்தில் இறஙகி 
முகத்துொ்ர ்ஸ் எடுத்து அமிர்தகளி 
2ஆம் கடமடயடியில் இறஙகினால்  
வினாசி்ரிசாரியாரின்   மெத்திய 
நிமலயத்தின் முன் இறஙகலாம்.

க ா த் ்த ா ன் கு டி யி லி ரு ந து  ெ ரு ம் 
இஸ்லாமியருக்கு  இது �ல்ல  ெசதியான 
பி்ரயா்ம். இன்று மடடக்க்ளபபில்  ்ல   
�வீன மெத்திய சாமலகள் ெநது 
விடடன. ஜி.வி  வோஸ்பிடடல். ்யனியர 
வோஸ்பிடடல் என இந்த  இ்ரண்டிலும் 
காத்்தான்குடி இஸ்லாமியம்ர இன்று  
அதிகம் கா்லாம்.

அன்று   ஏறத்்தாழ 70 ெருடஙகளுக்கு 
முன் இத்ர்தமெமய  நிமறரெற்றியது 
வினாசிப்ரிசாரியாரின்  குடிமச 
மெத்திய நிமலயம்்தான்.

எனது  அப்ாவுக்கும் வினாசி 
்ரிசாரியாருக்கும்  �ல்ல உறவு  
இருந்தது. ஒருெரமீது ஒருெர மிகுந்த 
மதிபபுக்வகாண்டிருந்தனர.

மெத்தியம் மூலிமககள்   சம்்ந்தமாக   
இருெரும் உம்ரயாடுெர. சீனி்ரிசாரியாரில் 
எனக்கு அவெ்ளவு  விருப்மில்மல. 
அெ்ரது விறுக்கான கம்தகர்ள கா்ர்ம்.

சீனிப்ரிசாரியாரின் மெத் தியம் 
ச ரி ெ ்ர ா ம ல்  அ ம் ம ா  எ ன் ம ன 
வினாசி்ரிசாரியாரின் மெத்திய 
நிமலயத்திற்குத்்தான்  கூடடிவகாண்டு 
ர்ானர்ாது்தான் மு்தன் மு்தல் �ான் இந்த 
வினாசிப ்ரிசாரியாம்ரக் கண்ரடன்

முன்வமாடமட , பின்னால் மிகச் 
சிறியர்தார குடும்பி, காதிரல கடுக்கன், 
வமல்லிய கருமம நிறம், வெற்று ரமல்  
அ்தமனப ர்ாரத்தும் ஒரு சால்மெ, 
இடுபபில் கணுக் கால் வ்தரியத் 
தூக்கிக்கடடிய  ஒரு ரெடடி, எக்கத்தில்  
வசருகிய ஒரு வ்ரிய ்ன்ரனாமலக் 
குடடான், அ்தற்குள்்தான்  அெ்ரது முக்கிய 
வ்ாருடகள் இருக்கும்.

 கனிொன அணுகுமுமற, ஆறு்தலாக 
வமல்ல வமல்ல  ஆர்ாடடமிலாது  
கம்தத்்தல்.

இபர்ாது 70 ெருடஙகளுக்குப பின்  
நிமனக்மகயில்  வினாசி ்ரிசாரியாரின் 
இத் ர்தாற்றரம ஞா்கம் ெருகிறது.

இெர காத்்தான்குடி இஸ்லாமியம்ர 
கெரந்ததில் ஆச்சரியம் ஏதும் இல்மல.

வினாசிப்ரிசாரியார   ்தன்னிடம் 
ெந ்த ஓவவொரு இஸ்லாமியக் 
குடும்்ஙகம்ளயும் �ன்கு அறிநதிருந்தார.

 அெரக்ளது குடும்் பி்ரச்சிமனகம்ளக் 
கூட அறிநதிருந்தார.  ர�ாரயாடு  அெரகள்   
்தமது கெமலகம்ளயும்  அெரிடத்தில் 
கூறி  ஆறு்தல்  வ்றுெர.

இ்தமன எனக்குப பின்னாளில் கூறியெர  
அெ்ரது  �ண்்்ரான  எனது அப்ா. 

  மருநது  மாத்தி்ரமல்ல அெ்ரது 
ஆரலாசமனகளும் அெரகளுக்கு  
மருந்தாயின.

வினாசிப்ரிசாரியார  அன்று  காத்்தான் 
குடி இஸ்லாமிய மக்களின் மனதில் 
்திநது விடடிருந்த  ர்ரு.

வினாசி்ரிசாரியாரும் சீனித்்தம்பிப 
்ரிசாரியாரும்  கநம்தயாப  ் ரிசாரியாரும்  
்தமது மருநதுத் ்தயாரிபபுகளுக்கு மூல 

ெ்ளம் வ்றும் இடம் ஒன்றிருந்தது.

அதுரெ  �ான் முன்னர குறிபபிடட 
மடடக்க்ளபபு  �கரில் ்தாண்டென் 
வெளியில் அமமநதிருந்த  ஈசுப்ாசியார  
கமட.

ஈசிப்சியார என்ற வ்யர உஙகளுக்கு 
விரனா்தமான்தாகத் ர்தான்றலாம். 
யூசுப ோஜியார என்ற வ்யர்தான் 
ஈசிப்ாசியார என  மடடக்க்ளபபுத் ்தமிழர 
�ாவில் ெழஙகியது.

ோஜியார என்ற ்டடம் வமக்கா வசன்று  
ெந்தெரகள்   என்்்தற்கு ஓர அமடயா்ளம். 
இ்ரண்டு ்த்ரம் வசன்று ெந்தெரகள் 
அல்ோஜ் என அமழக்கப்டடனர.

இமெயாவும் எனக்குப பின்னால் வ்தரிந்த 
விடயஙகள்.

அபர்ாது அல்காஜ் என யாரும் 
இருந்த்தாக எனக்கு ஞா்கமில்மல.

அபர்ாது வமக்கா வசல்ெது என்்து ஒரு  
மிகமிகபவ்ரும் வசயல்.

ஊருக்வகல்லாம் வசால்லித்்தான் 
புறப்டுொரகள். மடடக்க்ளபபு  ்தமிழ் 
மக்கள்  கதிரகாமம் ர்ாெதும்  
அப்டித்்தான்,

யூசுப எனபவ்யர ்தாஙகிய இெர 1950  
களில் வமக்கா வசன்று ெந்தமமயினால்  
யூசுப ோஜியார ஆனார. அ்தமனத் 
்தமிழர ்தம் ெயப்டுத்தி ஈசிப்ாசியார 
ஆக்கிக் வகாண்டனர. அெரும் மனமுெநது  
அபவ்யம்ர  ஏற்றுக் வகாண்டார. அெ்ரது 
கமடயில் எல்லாவி்த சாமன்களும்  
இருந்தன. சிப்நதிகள்  சுறு சுறுப்ாக 
எபர்ாதும் இயஙகிக் வகாண்டிருப்ர. 
காஜியாம்ரப ்ாரத்்ததும்  மனதில் 
ஓர மதிபபுத் ர்தான்றும். உடகாரந்த்டி  
அமனெருக்கும் கடடம்ளயிடடுக் 
வகாண்டிருப்ார. சில ரெம்ளகளில் 
்தாரன எழுநது ெநது  சாமான்கள் 
விநிரயாகிப்ார. ெயது முதிரந்த  
ர்தாற்றம் ்ருத்்த உடல்ொகு. அமசநது 
அமசநது்தான் �டப்ார. பி்ர்லமான இந்த 
ஈசிப்ாசியாரின்  ்லச்ரக்குக் கமடயில் 
சகலவி்தமான மருநதுச் சாமான்களும் 
இருந்தன.

சுக்கு, திபபிலி, மி்ளகு, மஞ்செண்்ா, 
அதிமது்ரம், ஆடார்தாமட, வ்ருஙகாயம், 
ர ்த ன்,  ர ெரக்வகாம்பு ,  மஞ் ச ள்,    
சிலரெரகள், மூலிமககள் என அமெ 
எண்ணிலடஙகா.

வி ன ாசி த் ்த ம் பி ப  ் ரி ச ா ரி ய ா ரு ம் 
சீனி்ரிசாரியாரும்  கநம்தயாப 
் ரி ச ா ரி ய ாரு ம்  ்த ம து  கு ளி ம ச 

்தயாரிபபிற்கான மூல மூலிமககம்ளப 
வ்றும் இடம் இந்த ஈசிப்சியார கமட்தான். 
அெரகள் ்தாம்  வசன்று  வ்றுெர்தாடு  
ர�ாயாளிகம்ளயும் அஙகு அனுபபி 
மெப்ர.  

ரெரக்வகாம்பு எடுத்து  மாொக்கி அ்தனத் 
ர்தனில் குமழத்து வகாடுஙகள் எனக் 
கூறிவிடடு, அெற்மற  ஈசி்ாசியார 
கமடயில் வ்ற்றுக்  வகாள்்ளலாம் என 
ஆற்றுப ்டுத்தியும்  விடுொர வினாசிப  
்ரிசாரியார.

வி ன ா சி ப ் ரி ச ா ரி ய ா ர 
ெழிப்டுத்்தலில்்தான் �ாம் இஙகு  
ெநர்தாம் என ஈசிப்ாசியாரிடம் மக்கள்  
கூறி  அம்மருநதுப வ்ாருடகம்ளப 
வ்றுெர. அெரும்  அப்டியா  எனச்  
சிரித்்த்டி  அெற்மறத்  ்தருொர.

இன்று சில வமடீகல்  பி்ரதிநிதிகள்  
டாக்டரமாரிடம் ெநது உறவு வகாள்ெதும் 
அ ெ ர க ளி ன்  ம ரு ந து க ளு க் கு ச் 
சி ல  வ ட ா க் ட ர ம ா ர  எ ம் ம ம 
ஆற்றுப்டுதுெம்தயும் காண்கிரறாம்.  

இ்தன் பின்னால் ஓர வியா்ா்ரம் உண்டு 
என ஐயமுறுெர  சிலர. இர்தர்ால அன்று  
�மடவ்ற்ற்தாயினும்  அஙகு வியா்ா்ரம் 
�மடவ்றச்  சந்தரப்ம் இருக்கவில்மல. 

அது ஓர அறம். ஓர புரிநது்ரவு. ்்ரஸ்்்ர 
மரியாம்தரய  அஙகு  நிலவியது.

ஈசிப்ாசியார கமட மூலிமககள் 
வினாசித்்தம்பிப ்ரிசாரியார மக ்டடு 
குளிமசக்ளாக மற்றும்  மருநதுக்ளாக  
மாறி  ்தமிழ் மக்கள் ர�ாயகம்ளயும்  
இஸ்லாமிய மக்கள் ர�ாயகம்ளயும் 
ஒருஙரக  தீரத்்தன என்்ர்த இஙகு �ாம் 
கெனிக்க ரெண்டியது.

இருெர இம்பபிலும் ்யனமடநர்தார  
சா்தா்ர்  மக்கர்ள.

ஈசிப்சியாம்ர  இஸ்லாமிய்ராக  ்தமிழ் 
மக்கள்  ர�ாக்கவில்மல.

்தமது ர�ாய தீரக்க  மருநது மூலபவ்ாருள் 
்தரும் ஒருெ்ராகரெ  கன்டனர. 

வினாசிப்ரிசாரியாம்ர ்தமிழ்ராக  
இஸ்லாமிய மக்கள்  ர�ாக்கவில்மல. ்தமது  
ர�ாயகம்ளத் தீரக்கும்  மருநது   ்தரும்  
ஒருெ்ராகரெ கண்டனர.

இஸ்லாமியர, ்தமிழர என்ற  வ்ரும் 
திம்ரகள்   அஙகு   இருக்கரெயில்மல.

திம்ரயின்மமயும் புரிநது்ரவும்  
மனி்தாபிமானமும் அறமும் அக்கால 
ொழ்வின் வசழுமமயான அம்சஙகள்.

இெற்மற �ாம் எம் ர்்ரப பிள்ம்ளகளுக்கு 
உ்ரக்கச்  வசால்ரொம்.

அண்மமயில்  வினாசிப்ரிசாரியாரின்  
்டம் ர்தடி  அெர மகன் வீடு வசன்ரறன்  
்தநம்தயின்  மெத்தியத் வ்தாழிமல அெர 
மகன் வேய்ராோ வ்தாடரகிறார. அெருக்கு 
இபர்ாது ெயது 78, வினாசித்்தம்பி 
சித்்த மெத்தியசாமல  என்ற வ்யரில் 
மெத்தியசாமல மெத்து �டத்துகிறார.  
்தநம்தயிடம்  ெந்தது  ர்ால ்தன்னிடமும் 
காத்்தான்குடியிருநது  இபர்ாதும் நிமறய 
இஸ்லாமியர  மெத்தியம் வசயய  
ெருெ்தாகக் கூறினார.

அெர  மருநதுச்  சாமான் எடுப்து 
மடடக்க்ளபபிலுள்்ள  ஒரு இஸ்லாமியரின்  
மருநதுகமடயில்்தான்.

கடந்த சில ொ்ரஙக்ளாக  மெத்திய உ்தவி 
�ாடி ெ்ராதிருந்த  இஸ்லாமியர இபர்ாது  
்மழய்டி  ெ்ரத் வ்தாடஙகியுள்்ள்தாக  
மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார.
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கொந்திஜீ பெவொ ெஙகம்

  1956ஆம் ஆண்டு மடடக்க்ளபபில் 
இ்ராேதும்ரயின் ்தமலமமயில் ஒன்று 
கூடிய இம்ளஞரகள் “காநதிஜீ ரசொ 
சஙகம்” என்ற வ்யருடன் ஓர சஙகத்ம்த 
உருொக்கினாரகள். அச்சஙகத்துக்கு 
்தமலெ்ராக திரு.வச.இ்ராேதும்ர அெரகளும் 
வசயலா்ள்ராக திரு.இ்ரா.மகமல�ா்தனும் 
வ்தரிவுவசயயப்ட ,  சஙகம் ்ல 
முன்ர னற்றக்ரமான வசயல்களில் 
இறஙகியது. மு்தற்கடடமாக மகாத்மா 
காநதி அெரகளின் திருவுருெச்சிமலமய 
மடடக்க்ளபபின் மத்தியில் நிறுவுெவ்தன 
பி ர ்ர ்ர ம ்  வ க ா ண் டு ெ ்ர ப ் ட டு, 
நிமறரெற்றப்ட அ்தற்குரிய வசயற் 
திடடஙகளில் இ்ராேதும்ரயெரகள் 
இறஙகி, ்சார வீதியில் காநதிஜீயின் 
திருவுருெச்சிமல மெக்கப்ட வ்ரிய 
விழாொக அச்சிமல திறபபுவிழா 
�மடவ்ற்றது. அவவிழாவில் காநதிமயப 
்ற்றிய உம்ரகள், காத்்தான்குடியிலிருநது 
ெந்த களிகம்பு,  சிலம்்ாடடம் எனவும் 
கவிம்த, கும்மி, ெசந்தம்,  ரகாலாடடம், க்ரகம், 
கம்புக்கூத்்தாடி என ்லநிகழ்ச்சிகளும் 
இடம்வ்ற்றன. காநதிஜீயின் சிக்ரம் �க்ர 
ொயிலில் கம்பீ்ரமாக நிமிரநது நின்றது. 

  1957ஆம் ஆண்டு மடடக்க்ளபபில் ஏற்்டட 
கனமமழ வீழ்ச்சியினாலும் அ்தனால் 
இடம்வ்ற்ற வ்ரிய வெள்்ளத்தினாலும் 
காற்றின் ரெகத்தினாலும் காநதி சிமல 
கம்ளயிழநது உருக்குமலநது ர்ாயிற்று. 
திரும்்வும் இச்சிமல நிறுெப்ட ரெண்டும் 
என்ற இ்ராேதும்ரயின் விடாபபிடியான 
எண்்த்தினாலும் முயற்சியினாலும் 
இ்ரண்டாெது சிமல, வ்தன் இநதியாவில் 
சிற்்த்வ்தாழிலால் வ்ரும் புகழுமடய 
திரு.்ராவ்கதூர �ாகப்ா அெரகளின் 
தி ரு ப பு ்த ல் ெ ன்  தி ரு . எ ம் . எ ன் .
மணிெண்்ன் என்்ெம்ரக் வகாண்டு 
காநதிக்கு புதிய சிற்்வமான்று உருொனது. 
இந்த மணிெண்்னின் ்ாடடனார ஸ்ரீ.
ொச�ாயக்கர, பூடடானார ் ல்த்தி்ர�ாயக்கர 
ஆ கி ர ய ா ரு ம்  ம ணி ெ ண் ் னி ன் 
சரகா்த்ரரக்ளான திரு.்ராோ்ராம், திரு.
்ராமச்சநதி்ரன், திரு.்ராமக்கிருஸ்்ன், திரு.
வேய்ராமன் ஆகிரயாரும் ்தமிழ்�ாடடின் 
பி்ர்ல சிற்்க்கமலஞரக்ளாொரகள்.
  ஐந்தாம் ரோரச் மன்னர, விக்ரடாரியா 
மகா்ராணி, அன்றிவ்சன் அம்மமயார, 
வசன் ரோரஜ் ஆகிரயாரகளின் சிமலகம்ள 
வசய்தெரகளும் இெரகர்ளயாொரகள். 
புதி்தாக உருொன இ்ரண்டாெது சிமல 
திறபபுவிழாவுக்கு  ்தமலமம ்தாஙகியெர 
யாழ்ப்ா்ம் ஓயவுவ்ற்ற மாெடட நீதி்தி 
வகௌ்ரெ வச.்தன்ாலசிஙகம் ஆொர. அெர 
அன்று இ்ராேதும்ரமயப்ற்றி ெழஙகிய 
ொழ்த்ர்தாமலயிது.       
                      
‘பசுடை நிடைந்்த நிகழ்ச்சி”
   திரு.இ்ராேதும்ரமய இலஙமகயில் 
வ்தரியார்தார இல்மல. மடடக்க்ளபபுக்கு 
�கருக்கு �ான் உத்திரயாகமாற்றம் வ்ற்று 
ெந்ததும் அெம்ர ்ாரக்க விரும்பிரனன். 
அெர துடிபபுள்்ள இம்ளஞர. �ல்லெற்மற 
�ாடடுக்கு வசயது வகாண்டிருக்க 
ரெண்டுவமன்னும் ஆரெம் மிகுந்தெர. 
மக்களுக்கு எம்தயாெது வசயது 
வகாண்டிருக்க ரெண்டுவமன்று ச்தா கனவு 
கண்டு வகாண்டிருப்ெர. இலஙமகயில் 
இ ம ்ள ஞ ர க ள்  - -  ம ன் னி க் க வு ம் 
ெயதுெந்தெரகளும் உறொட நிமனக்கும் 
்ண்்ா்ளர.
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   மிகச் சிறிய ெயதில் எவெ்ளவு 
வ்ரும் புகழ் இெருக்கு! ்தமிழ் ர்சும் 
மக்களுக்கு இெர ஆற்றும் ்ணி 
வ்ரிது. மடடக்க்ளபபு �ாடடுக்கு இெர 
வசயயும் ்ணி மிகமிகப வ்ரியது. இெர 
வ்தாண்டுகள் எல்லாெற்றிற்கும் சிக்ரம் 
மெத்்தது ர்ான்றது மடடக்க்ளபபு 
�கரில் காநதிஜீக்கு அமமத்துள்்ள 
சிமலயாகும். இச்சிமல அமமப்்தற்குரிய 
முழுப்்த்ம்தயும் இெர்ர வகாடுத்்தார 
என்்ம்த அறியும் ர்ார்த இெரின் 
்த க ப ் ன ாக  � ா ன்  பி ற ந தி ரு க் க 
கூடா்தாவென்று நிமனக்கிரறன். இச்சிமல 
திறபபு விழாவுக்கு ்தமலமம ெகிக்க 
கிமடத்்தமம எனக்கு வ்ரும் ்ாக்கியரம. 
என்ொழ்வில் இநநிகழ்ச்சி ்சுமம 
நிமறந்த்தாக நிமலத்திருக்கும்.” என்று 
அெர கூறியிருந்தார.
 

கொந்தியின் 2ஆவது சிடை
    இச்சிமல நிறுெப்டடு அவவிடம் 
''காநதி சதுக்கம்'' என அமழக்கப்டடது. 
காலரொடடத்தில் காநதிஜீ ரசொ சஙகம் 
1976ம் ஆண்டு மடடக்க்ளபபு அ்ரசினர 
ஆசிரிய கலாசாமலயில் �டாத்்தப்டடு 
இச்சஙகத்தின் இ்ரண்டாெது ்தமலெ்ராக 
பி.ரி.அ்ரசன் வ்தரிவு வசயயப்டடார.  
இச்சஙகத்துக்கு அன்றிருநது இன்றுெம்ர 
்ணியாற்றிய சில ்தமலெரகம்ளயும் 
வசயலா்ளம்ரயும் ் டஙகளுடன்  ்தருகிரறன்.

ஸ்்தா்கத்்தமலெர
வச.இ்ராேதும்ர

பி.ரி.அ்ரசன்      
        

ெ.சிெசுபபி்ரமணியம்        

அ.வசல்ரெநதி்ரன்

திரு. கதிர.
்ா்ரதி்தாசனாகும். 

  

 1956ஆம் ஆண்டு இ்ராேதும்ரயால் 
உருொக்கப்டட காநதிஜீ ரசொ சஙகமும் 
அெர நிறுவிய காநதி சிமலயும் ்ரி்ாம 
ெ்ளரச்சி அமடநது, ''காநதி சதுக்கம்'' புதிய 
சிமலரயாடு 2013இல் ''காநதி பூஙகா''ொக 
மாறி இபர்ாது புதுபவ்ாலிரொடு காடசி 
்தருகிறது.

   02-10-2013இல் மகாத்மா காநதியின்  
பிறந்த தினம் அன்று சிக்ரத்துக்கு 
மாமல  அணிவித்து மரியாம்த வசலுத்்த 
திரு.இ்ராேதும்ர  அெரகம்ள காநதி 

ரசொசஙகம்  அமழத்து  மூன்றாெது 
சிமலயான ்தற்ர்ாம்தய  சிமலக்கு 
மாமல அணிவிக்கச் வசய்தனர. 
அவவிழாவில்  ் ஙகு ்ற்றிய பி்ரமுகரகம்ள 
்டஙகளில் காண்க.

 01.காநதி ரசொ சஙகத் ்தமலெர 
அ.வசல்ரெநதி்ரன் 02.கடடும்ரயா்ளர 
இ்ரா.்தெ்ராோ  03.''முடிசூடாமன்னன் ''வச.
இ்ராேதும்ர 04.மடடக்க்ளபபு மாெடட 
முன்னாள் ்ா்ராளுமன்ற பி்ரதிநிதி வ்ான்.
வசல்ெ்ராோ 05.வ்ா.மாணிக்கொசகன் 
06.மடடக்க்ளபபு மாெடட ்ா்ராளுமன்ற 
பி்ரதிநிதி சீ.ரயாரகஸ்ெ்ரன்.                         

(வ்தாடரும்)

fyhg+rzk; muq;fk; 

,uh.jtuh[h

fLk;Kaw;rp vLg;Nghkh?

gpl;Lf;F ,ilapdpNy Njq;fha;g;G+ itg;gJNghy;

    goq;fhyk; njhl;LKjy; ,w;iwtiu NgRwhq;f

tPl;Lf;F tPLte;J cLGilit kuf;fwpfs;

    tpisahl;Lr; rhkhd;fs; gd;Ndhiyg; gha;fSld;

fl;lhfr; irf;fspNy fhj;jhd; FbapUe;Jk;

    fhy;eil ahfV whT+upd; efupUe;Jk;

kl;lf; fsg;GCu;f; fpuhkj;jpd; njUf;fspNy

    kypthf tpahghuk; nra;j,dk; kwe;jpLNkh?

khjf; fzf;fpdpNy fld;nfhg;gp epYitnrhy;Yk;

    kl;^upd; fpuhkj;jpy; fldhsp ahnud;W 

Ngje;jhd; ghu;f;fhky; gytPl;Lg; gbNawpg;

    gyfhuk; Njj;jz;zp tha;eidj;Jg; nghOJgl

kPjq;fs; VJkpd;wp kWehspd; NjitAld;

    kWgbAk; nghUs;Rke;J kwf;fhky; NjbtUk;

kjk;NtW vd;whYk; khdplNk xd;nwd;W

    kfpo;NthL tho;e;j,dk; ahu;fz;jhd; gl;lJNth

ngUehspy; gyfhuk; nghq;fypNyh ghw;rhjk;

    gfpu;e;Jz;l fhykjpy; gputpidah nrhy;Yghg;gk;

fUNthL Nru;e;Jgpwf; fhkNy tpl;lhYk;

    fhj;jpukha;r; Nrhjukha;f; fdfhyk; tho;e;NjhNk

njUNthL Nghdxd;iwj; njupahky; Nfhtzj;Js;

    J}f;fptpl;L ,g;gbah cj;jupg;Gg; glNtZk;

mwpNthL Nahrpj;J mLj;jjiy Kiw$l 

    md;ghfj; jhd;thof; fLk;Kaw;rp vLg;Nghkh?

 jpU. rptypq;fk;> 

 Xa;Tepiy njhopDl;g cj;jpNahfj;ju;>

 kl;lf;fsg;G.
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"மகாத்மா ொன 

மகாத்மாக்கர்ள - இனி 

இனி உயிரத்்த ஞாயிறு என்றதும் 

உஙகம்ளரய நிமனபர்ாம் 

அழுரொம்" 

்டிபபுக்குத் ர்தமெ -அெ்தானம்

ொழ்க்மகக்குத் ர்தமெ -நி்தானம்

்சிக்குத் ர்தமெ - அன்ன்தானம்

உயிரொழத் ர்தமெ- இ்ரத்்த ்தானம்

எழுச்சி வ்றத்ர்தமெ சி்ரம்தானம் 
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ahrpd; mughj; 

gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid 

tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

ஒன்பதாவது உலகக் கிண்ணம் 2007

ஒன்்்தாெது உலகக் கிண்் கிரிக்கட 
ர்ாடடிகள் ரமற்கிநதிய தீவுகளின் 
கரீபியன் மண்ணில் இடம்வ்ற்றன. 
இதுெம்ர இடம்வ்ற்ற வ்தாடரகளிலும் 
்ாரக்க அதிக அணிகளுடன் ்ாரிய 
வ்தாட்ராக இமெ �டந்தன. இத் வ்தாடரில் 
இஙகிலாநது, அவுஸ்திர்ரலியா, இநதியா, 
்ாகிஸ்்தான், ரமற்கிநதிய தீவுகள், 
நியூசிலாநது, இலஙமக, சிம்்ாபரெ, 
வ்தன்னாபிரிக்கா, ்ஙக்ளார்தஸ், 
வகன்யா, வ�்தரலாநது, அயரலாநது, 
ஸ்வகாடலாநது, கனடா மற்றும் வ்ரமுயுடா 
ஆகிய 16 அணிகள் �ான்கு குழுக்க்ளாக 
பிரிக்கப்டடு விம்ளயாடியிருந்தன. 

குழுநிமல ர்ாடடிகளின் முடிவில் 
ஒவவொரு குழுவிலிருநதும் இ்ரண்டு 
அணிகள் வீ்தம் எடடு அணிகள் சுப்ர-
8 சுற்றுக்கு ்தகுதி வ்ற்று அதிலிருநது 
இலஙமக, நியூசிலாநது மற்றும் 
அவுஸ்திர்ரலியா, வ்தன்னாபிரிக்கா 
அணிகள் அம்ரயிறுதிப ர்ாடடிக்கு 
வ்தரிொனதுடன் இறுதிப ர்ாடடிக்கு 
இலஙமக மற்றும் அவுஸ்திர்ரலியா 
அணிகள் வ்தரிொகின. 

ஏப்ரல் 28 அன்று ் ார்ரடாஸ், வகன்சிஙடன் 
ஓெல் மம்தானத்தில �மடவ்ற்ற இறுதிப 
ர்ாடடி மமழ கா்ர்மாக 38 ஓெரக்ளாக 
�மடவ்ற்றது. மு்தலில் துடுபவ்டுத்்தாடிய 

அவுஸ்திர்ரலியா அணி 38 ஓெரகள் 
நிமறவில் �ான்கு விக்கடடுக்கம்ள 
இழநது 281 ஓடடஙகம்ள வ்ற்றது. 
மீண்டும் மமழ குறுக்கிடட்தன் கா்ர்மாக 
இலஙமக அணிக்கு 36 ஓெரகளில் 269 
என்ற இலக்கு நிர்யிக்கப்டடது. 
எனினும் இலஙமக அணி 36 ஓெரகள் 
முடிவில் எடடு விக்கடடுக்கம்ள இழநது 
215 ஓடடஙகம்ளரய வ்ற்று ர்தால்விமய 
்தழுவியது. இவ வெற்றியின் மூலம் 
அவுஸ்திர்ரவியா அணி வ்தாடரச்சியாக 
மூன்று முமற உலகக்கிண்்த்ம்த 
வென்று வேடரிக் சா்தமன ்மடத்்தது. 
ர்ாடடியின் �ாயகனாக அடம் கில்கிரிஸ்ட 
வ்தரிொனர்தாடு வ்தாடர �ாயகனாக 
கிவ்ளன் வமக்்ராத் வ்தரிொனார.

இத்வ்தாடரின் ர்ாது ்லம்ொயந்த 
்ாகிஸ்்தான் அணி அயரலாநது 
அ ணி யு ட ன ா ன  ர ் ா ட டி யி ல் 
அதிரச்சித் ர்தால்வியமடந்தது. இந்த 
ர்தால்வியின் பின்னர ்ாகிஸ்்தான் 
அணியின் ்யிற்சியா்ளர வ்ாப வூல்மர 
மரமமான முமறயில் ம்ர்மானார. 
விசா்ரம்களின் பின் அது இயற்மக 
ம்ர்வமன வ்ாலிசார உறுதி வசய்தனர. 

பததாவது உலகக் கிண்ணம் 2011

்த்்தாெது உலகக் கிண்் கிரிக்கட 
ர்ாடடிகள் இலஙமக, இநதியா, 

்ஙக்ளார்தஸ் மற்றும் ்ாகிஸ்்தான் 
ஆகிய �ாடுகளில் �மடவ்ற ஏற்்ாடு 
வ ச ய ய ப ் ட டிரு ந து ம்  ் ாது க ா ப பு 
பி்ரச்சமன கா்ர்மாக ்ாகிஸ்்தானில் 
�மடவ்றவிருந்த ர்ாடடிகள் இடமாற்றம் 
வசயயப்டடிருந்தன. இத் வ்தாடரில் 
இஙகிலாநது, அவுஸ்திர்ரலியா, இநதியா, 
்ாகிஸ்்தான், ரமற்கிநதிய தீவுகள், 
நியூசிலாநது, இலஙமக, சிம்்ாபரெ, 
வ்தன்னாபிரிக்கா, ்ஙக்ளார்தஸ்,  
வ�்தரலாநது, அயரலாநது,  கனடா 
மற்றும் வகன்யா  ஆகிய 14 அணிகள் 

இ்ரண்டு குழுக்க்ளாக பிரிக்கப்டடு 
விம்ளயாடியிருந்தன. 

 குழுநிமல ர்ாடடிகள் மற்றும் காலிறுதிப 
ர்ாடடிகளின் முடிவில் இலஙமக, 
நியூசிலாநது மற்றும் ்ாகிஸ்்தான், 
இநதியா அணிகள் அம்ரயிறுதிப 
ர்ாடடிக்கு வ்தரிொனதுடன் இறுதிப 
ர்ாடடிக்கு இலஙமக மற்றும் இநதியா 
அணிகள் வ்தரிொகின.

ஏப்ரல் 02 அன்று மும்ம், வென்கரட 
மம்தானத்தில �மடவ்ற்ற இறுதிப 
ர்ாடடியில் மு்தலில் துடுபவ்டுத்்தாடிய 
இலஙமக அணி 50 ஓெரகளில் ஆறு 
விக்கடடுக்கம்ள இழநது 274 ஓடடஙகம்ள 
வ்ற்றது. ்திலுக்கு துடுபவ்டுத்்தாடிய 
மரகநதி்ர சிங ர்தாணி ்தமலமமயிலான 
இநதிய அணி 48.2 ஓெரகளில் �ான்கு 
விக்கடடுக்கம்ள மாத்தி்ரம் இழநது 
வெற்றி இலக்மக அமடநது இ்ரண்டாெது 
்தடமெயாக சம்பியனானது. ர்ாடடியின் 
�ாயகனாக ர்தாணி  வ்தரிொனர்தாடு 
வ்தாடர�ாயகனாக யுெ்ராஜ் சிங 
வ்தரிொனார.

பதின�ாராவது உலகக் கிண்ணம் 2015

்திரனா்ராெது உலகக் கிண்் கிரிக்கட 

ர்ாடடிகம்ள அவுஸ்திர்ரலியா மற்றும் 
நியூசிலாநது ஆகிய �ாடுகள் இம்நது 
�டாத்தின. இத் வ்தாடரில் இஙகிலாநது 
அவுஸ்திர்ரலியா, இநதியா, ்ாகிஸ்்தான், 
ரமற்கிநதிய தீவுகள், நியூசிலாநது, 
இலஙமக, சிம்்ாபரெ, வ்தன்னாபிரிக்கா, 
்ஙக்ளார்தஸ்,  ஸ்வகாடலாநது, 
அயரலாநது,  ஐக்கிய அ்ரபு ்ராஜ்ஜியம் 
மற்றும் ஆபகானிஸ்்தான்  ஆகிய 

14 அணிகள் இ்ரண்டு குழுக்க்ளாக 
பிரிக்கப்டடு விம்ளயாடியிருந்தன. 
குழுநிமல ர்ாடடிகள் மற்றும் காலிறுதிப 
ர்ாடடிகளின் முடிவில் வ்தன்னாபிரிக்கா, 
நியூசிலாநது மற்றும் அவுஸ்திர்ரலியா, 
இநதியா அணிகள் அம்ரயிறுதிப 
ர்ாடடிக்கு வ்தரிொனதுடன் இறுதிப 
ர்ாடடிக்கு ர்ாடடிகம்ள �டத்திய 
அவுஸ்திர்ரலியா மற்றும் நியூசிலாநது 
அணிகள் வ்தரிொகின. 
 மாரச் 29  அன்று வமல்ர்ரன் 
மம்தானத்தில் �மடவ்ற்ற இறுதிப 
ர ் ா ட டி யி ல்  ம ம க் க ல்  க் ்ள ா ரக் 
்தமலமமயிலான அவுஸ்திர்ரலிய 
அணி ஏழு விக்கடடுக்க்ளால் இலகுொக 
வெற்றி வ்ற்று ஐந்தாெது ்தடமெயாக 
சம்பியனானது. ர்ாடடியின் �ாயகனாக 
ரேம்ஸ் வ்ௌக்னர வ்தரிொனர்தாடு 
வ்தாடர �ாயகனாக அவுஸ்திர்ரலிய 
அணியின் மிச்சல் ஸ்டாரக் வ்தரிொனார.

பன்னிரண்டாவது உலகக்கிணணம் 2019

12-ெது உலகக் கிண்் கிரிக்கட சுற்றுத் 
வ்தாடர இம் மா்தம் 30ஆம் திகதி வ்தாடக்கம் 
ஜுமல 14ஆம் திகதி ெம்ர இஙகிலாநது 
மற்றும் ரெல்ஸில் �மடவ்ற உள்்ளது.  இத் 
வ்தாடரில் இஙகிலாநது அவுஸ்திர்ரலயா, 
இநதியா, ்ாகிஸ்்தான், ரமற்கிநதிய 
தீவுகள், நியூசிலாநது, இலஙமக, 
வ்தன்னாபிரிக்கா, ்ஙக்ளார்தஸ், மற்றும் 
ஆபகானிஸ்்தான்  ஆகிய ்த்து அணிகள் 
்ஙகு ்ற்றவுள்்ளன. மு்தலாெது ர்ாடடி 
எதிரெரும் 30-ம் திகதி இஙகிலாநது மற்றும் 
வ்தன்னாபிரிக்கா அணிகளுக்கிமடயில் 
தி ஓெல் மம்தானத்தில் இடம்வ்றவுள்்ளது.
்ஙகு ்ற்றும் ்த்து அணிகளும் 
ஒ ன் ம ற வ ய ா ன் று  எ தி ர த் ்த ா டி 
அதிலிருநது மு்தல் �ான்கு இடஙகம்ள 
பிடிக்கும் அணிகள் அம்ரயிறுதிக்கு 
வ்தரிொகவுள்்ளன. இறுதிப ர்ாடடி 

எதிரெரும் ஜூமல மா்தம் 14ஆம் திகதி 
லண்டன், ரலாரடஸ் மம்தானத்தில் 
இடம்வ்றவுள்்ளது. இத் வ்தாடரில் 
்ஙகு ்ற்றவுள்்ள திமுத் கருனா்ரடன 
்தமலமமயிலான இலஙமக அணி 
்தமது மு்தல் ர்ாடடியில் ஜூன் 
மு்தலாம் திகதி நியுசிலாநது அணிமய 
எதிரத்்தாடவுள்்ளது.

 இம்முமற கிண்்ம் வெல்லக்கூடிய 

ெ ா ய ப பு க ள்  அ தி க மு ள் ்ள 
அணிக்ளாக இநதியா, இஙகிலாநது 
மற்றும் அவுஸ்திர்ரலிய அணிகள்  
எதிர்ாரக்கப்டுகின்றன. எனினும் 
கிரிக்கட ர்ாடடிகம்ள வ்ாறுத்்தெம்ர 
இறுதி ெம்ர எம்தயும் தீரமானிக்க முடியா்த 
நிமல கா்ப்டுகிறது. திறமமயுடன் 
அதிரஸ்டமும் மகவகாடுக்கும் அணிகளில் 
ஒன்று இம்முமற சம்பியன் கிண்்த்ம்த 
்தன்தாக்கவுள்்ளது. எவொறாயினும் 
அடுத்துெரும் ஒன்றம்ர மா்த காலப்குதி 
உலக கிரிக்கட ்ரசிகரகளுக்கு மாவ்றும் 
விருந்தாக அமமயும் என்்தில் எவவி்த 
ஐயமுமில்மல.

(ர்ரின்்்ராோ சர்ஷ)

மடடக்க்ளபபு மாெடட இம்ளஞர 
கழகஙகளுக்கிமடயிலான விம்ளயாடடுப 
ர்ாடடியில் மகளிர எல்ரல வ்தாடரில் 
ஏறாவூரப்ற்று சார்ாக ்ஙகு்ற்றிய 
வசஙகலடி ரகால்ட ஸ்டார இம்ளஞர 
கழகம் சம்பியனானது.

மடடக்க்ளபபு மாெடட இம்ளஞர 
கழகஙகளுக்கிமடயிலான விம்ளயாடடுப 
ர்ாடடியில் மகளிர எல்ரல ர்ாடடி 
சனிக்கிழமம (26) கல்லடி சிொனந்தா 
மமத்்தனத்தில் �மடவ்ற்றது.

இச்சுற்றில் இறுதிபர்ாடடி ஏறாவூரப்ற்று 
மற்றும் ரகாறம்ளப்ற்று வ்தற்கு 
பி்ரர்தச இம்ளஞர கழகஙகளிமடரய 
�மடவ்ற்றது.

�ா்ய சுழற்சியில் வெற்றிவ்ற்ற 
ஏறாவூரப்ற்று சாரபில் ்ஙகு்ற்றிய 
வசஙகலடி ரகால்ட ஸ்டார இம்ளஞர கழக 
அணி, க்ளத்்தடுபபிமன வ்தரிவுவசய்தது.

மு ்த லி ல்  து டு ப வ ் டு த் ்த ா டி ய 
ரகாறம்ளப்ற்று வ்தற்கு (கி்ரான்) பி்ரர்தச 
அணி ெழஙகப்டட 30 ்நதுகளில் 5 
ஓடடஙகம்ளப வ்ற்றது.

்திலுக்குத் துடுபவ்த்்தாடிய ரகால்ட 
ஸ்டார அணி 9 ்நதுகள் மீ்தமிருக்க 
6 ஓடடஙகம்ளப வ்ற்று வெற்றிமய 
்தன்தாக்கிக்வகாண்டது.
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gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 37

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

- kl;Lefu; Atd; -

,yf;fzk;

1. nkhopf;F Kjypy; tUk; vOj;Jf;fs; gw;wpf; $Wf.
 gd;dPu; capUk; frje gkta
 qQ <iue;J capu;nka;Ak; nkhop Kjy;. 
          (ed;. #. 102)

gd;dpuz;L capnuOj;Jf;fSk; f> r> j> e> g> k> t> a> q> Q Mfpa 
gj;J capu;nka; vOj;Jf;fSk; nkhopf;F mjhtJ nrhy;Yf;F Kjypy; 
tUk;. ,J> nghJthfr; nrhy;yg;gl;l tpsf;fkhFk;. ,ij NkYk; tFj;J 
Nehf;Fjy; Ntz;Lk;.

(i) gd;dpuz;L capnuOj;Jf;fSk; tUjy;:

 (c-k;): moF> Mil> ,d;gk;> <l;b> capu;> Cw;W> vWk;G> Vu;> 
  Iau;> xd;W> Xu;kk;> xstpak;.

(ii) ,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s gj;Jk; gd;dpuz;L capu;fSlDk; Nru;e;J 
nkhopf;F Kjypy; tUtjpy;iy. mjw;Fr; rpwg;G tpjpfs; $wg;gl;Ls;sd. 
Mf> ,e;jg; gj;jpYk; MNwahWjhd; gd;dpuz;L capu;fSlDk; Nru;e;J 
nkhopf;F Kjypy; tUk;. mtw;iwg; ghu;g;Nghk;. mit tUkhW:

    f;> r;> j;> e;> g;> k; Mfpait mfuj;Jld; Nru;e;J f> r> j> e> g> k 
vd capu;nka;ahfp te;jJ Nghy; Vida capu;fSlDk; Nru;e;J tUjy;.

(c-k;): fz;> rupT> jq;if> eif> gid> kiy.     
 (mfuj;Jld; Nru;e;J te;jJ)
 
 fhJ> rhuy;> jhfk;> ehu;> ghu;> khu;G.   
 (Mfhuj;Jld; Nru;e;J te;jJ)
 
 fpstp> rpupg;G> jpyfk;> epyT> gpd;dy;> kpd;dy;. 
 (,fuj;Jld; Nru;e;J te;jJ)

• ,t;thW Vida capu;fSlDk; Nru;e;J tUtjw;Fupa cjhuzq;fis 
  mwpe;Jnfhs;f.

(iii) cC xX tynthL tk;Kjy;. 
                           (ed;. #. 103)
,e;j ehd;F vOj;Jf;fSk; my;yhj Vida m> M> ,> <> v> V> I> xs 
Mfpa vl;L capu;fSlDk; Nru;e;J tfuk; nkhopf;F Kjypy; tUk;.

(c-k;): top> tho;j;J> tpop> tPo;r;rp> ntw;wp> Nte;jd;> itfiw> ntsthy;. 
 

(iv) mM cC Xxs ak;Kjy;;. 
                           (ed;. #. 104)
,e;j MW (m> M> c> C> X> xs) capu;fSlDk; Nru;e;J afuk; 
nkhopf;F Kjypy; tUk;.
  
 (c-k;): atdu;> ahid> Afk;> A+fk;> Nahfk;> nastdk;. 

(v) mMv xt;nthL MFk; Qk;Kjy;.  
                           (ed;. #. 105)
,e;j ehd;F capu;fSlDk; (m> M> v> x) Nru;e;J afuk; nkhopf;F 
Kjypy; tUk;.

  (c-k;): Qkyp> Qhyk;> nQfpop> nQhs;fy;.

(vi) Rl;b ah vfuk; tpdhtop mt;it
    xl;b qt;T KjyhFk;Nk.
                           (ed;. #. 106)

Rl;nlOj;Jf;fs; %d;Wk; ah> v vd;Dk; tpdh vOj;Jf;fs; ,uz;Lkhfpa 
,e;j Ie;J vOj;Jf;fspd; gpd;Nd ‘q;’ vd;gJ mfuj;Jld; khj;jpuk; 
Nru;e;J ‘q’ vd nkhopf;F Kjypy; tUk;.

qfuk; nkhopf;F Kjypy; tUjy; vd;gJ Kd;du; $wpatw;iwg; 
Nghyy;yhJ rw;W tpj;jpahrkhf tUk;. mij ,q;F ghu;g;Nghk;.

    ‘q;’ vDk; nka; mfuj;Jld; Nru;e;J ‘q’ vd capu;nka;aha; 
mikAk;. ,lj;ijAk; jd;ikiaAk; Fwpj;J epw;Fk; ‘qdk;’ vd;gJ 
gynghUs; Fwpj;j xU nrhy; vd;gu;. ‘qdk;’ vd;gJ Neubahf nkhopf;F 
Kjypy; tuhJ vd;gJk; me;j ‘qdk;’ vd;gJ m> ,> c vd;Dk; 

Rl;nlOj;Jf;fisAk; tpdh vOj;Jf;fSs; ah> v vd;Dk; tpdh 
vOj;Jf;fisAk; mLj;Nj ‘qdk;’ vd;Dk; nrhy; tUk; vd;gJk; ed;D}
yhupd; fuj;jhFk;. 

  (c-k;): mq;qdk;> ,q;qdk;> cq;qdk;> ahq;qdk;> vq;qdk;. 

• ‘q’ nkhopf;F Kjypy; tUk; vz;zpf;if njhlu;ghff; fUj;Jf; 
$Wkplj;J ‘xd;W’ vd;Wjhd; njuptpf;f Ntz;Lk;. khwhf ‘Ie;J’ vd;W 
njuptpf;ff;$lhJ. Vnddpy; ‘q’ vd;gJ m> ,> c. ah> v vd;Dk; Ie;J 
vOj;Jf;fSlDk; Nru;e;J tuhikAk; ,e;j Ie;J vOj;Jf;fis mLj;J 
tUfpd;wikANk MFk;.

2. nkhopf;F Kjypy; tUk; vOj;Jf;fs; vj;jid vd;gijj; njspthfj; 
  jUf.

(i) gd;dpuz;L capnuOj;Jf;fSk; tUjy;.   12

(ii) f;> r;> j;> e;> g;> k; Mfpait mfuj;Jld; Nru;e;J 
   f> r> j> e> g> k vd capu;nka;ahfp te;jJ Nghy;
   Vida capu;fSlDk; Nru;e;J tUjy;. (6 x 12)  72

(iii) m> M> ,> <> v> V> I> xs Mfpa vl;L 
   capu;fSlDk; Nru;e;J tfuk; tUjy;.    08

(iv) m> M> c> C> X> xs Mfpa MW 
   capu;fSlDk; Nru;e;J afuk; tUjy;.    06

(v) m> M> v> x Mfpa ehd;F capu;fSlDk; 
   Nru;e;J afuk; tUjy;.      04

(vi) m vd;Dk; xU capUld;; Nru;e;J qfuk; tUjy;.   01
        ------
        103
        ===

gpupTjhd; ,y;iyNa! 

ey; ypzf;fk; vd;W nrhy;yp

    ehs; flj;Jk; Ntiy Ntz;lhk;

nrhy; fdf;Fk; Ngr;rpy; vd;d

    Rfq; fs;jhd; fz;L tpl;Nlhk;

ty; tpidfs; nra;J rpyu;

    tho;f;if jid cau;j;jpf; nfhz;L

epy; ypijr;nra; ePaijr; nra;nad;W

    ePjpaw;w top fhl;baJ NghJk;.

gpupT cz;nldpy; kl;LNk ekf;Fs;

    gpzf;F fs;jPu;f;f top Ntz;Lk;

gupT nfhz;L thOk; ekf;Fs;ew;

    ghrg; gpizg; nghd;Nw Njit

cupik As;sek; Kz;ik AwTf;Fs;

    cs;sk; njhiyj;j murpa ypd;W

fupa vz;zq; nfhz;^LUtp ek;ikf;

    fiyf;fg; ghu;f;fpwJ ftdk;! ftdk;!

- A+dh -
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அெர மகள் வேயமலர அெரின் கீழ்ப 
்யிற்சி வ்ற்று  சித்்த மெத்திய 
நிமலயத்தில்  ்தநம்தக்கு உ்தவியாக 
இருக்கிறார.  மூன்றாெது  ்தமலமுமற 
அது.

அெம்ர �ாடியும் காத்்தான்குடியிலிருநது 
ர�ாயாளிகள் ெருகிறாரகள்.

மெத்திய உறவு ்தமல முமற, ்தமல 
முமறயாக  இற்மறெம்ர  வ்தாடரகிறது. 
ஆழ ரெர்ராடிய   மனி்த  உறவுகள்  இமெ.  
யா்ராலும் அறுக்க முடியா்த உறவுகள்  
இமெ

ெொந்்த வழிமுடைகள்

ச ா ந ்த  ெ ழி மு ம ற க ம ்ள க் 
மகயாளுெ்தனூடாக ்யம்,அந்த்ரம், 
மனக்வகாந்தளிபபு என்ெற்மறக் 
கடடுப்டுத்தி மனம்த அமமதிப 
்டுத்்தலாம். இெற்மற முன்னர்ர கற்று 
�ா்ளாந்தம் வசயது ெருெது மிகப 
்யனுமடயது. எமக்கு உ்தெக்கூடிய 
இத்்தமகய ெழிமுமறகளில்,  �ான்கு 
வி்தமான ் யிற்சி முமறகள் இருக்கின்றன.

சுவொெப் பயிறசி (பிரொணொயொைம்)

ம ன  அ ம ம தி ய ற் ற  நி ம ல யி ல் 
சுொசமானது ஒழுஙகற்ற்தாகவும், 
ஆழமற்ற்தாகவும் கா்ப்டும். இ்தனால் 
உடல் ரீதியாகப ்ல மாற்றஙகள் ஏற்்டும். 
சுொசத்ம்த ஒழுஙகாகவும், ஆழமாகவும் 
வ�றிப்டுத்துெ்தனால் ரமற்குறிபபிடட 
உடல், உ்ள மாற்றஙகம்ள எதிரத்து 
மனச்சாநதிமய உண்டாக்கலாம்.

ெொந்தியொெனம்

வ�ருக்கீடு நிமலகளில் ்தமசகளின் 
இறுக்கம் வ்தாடரநது இருப்்தனால், 
உடல் ரீதியாகச் சில அறிகுறிகள் 
ர்தான்றலாம். (உ்தா்ர்மாக ்தமலயிடி, 
க்ாலக்குத்து, பிடரி ர�ா, கழுத்துப பிடிபபு, 
கம்ளபபு) ரமலும் உ்ளரீதியாகப ்யம், 
்்தற்றம், அந்த்ரம், திடுக்கிடு்தல் ர்ான்ற 
அறிகுறிகள் வ்தன்்டலாம். இவொறான 
உ்ள, உடல் மாற்றஙகளிலிருநது விடு்டப 
்டிப்டியாகத் ்தமசகம்ளத் ்த்ள்ரச் 
வசயயும் ்யிற்சி அமமதியிமன 
உருொக்கும். சாநதியாசனம் நித்திம்ர 
வகாள்ெ்தற்கு �ல்ல முமறயாகும். எனரெ 
நித்திம்ரக் குமற்ாடுமடயெரகள் 
இப்யிற்சிமய ரமற்வகாள்ெ்தன் 
மூலம் ்யனமடயலாம். நித்திம்ர 
வகாள்ெ்தற்காகப ்டுத்்தவுடன் இ்தமனச் 
வசயயலாம் அல்லது நித்திம்ர குழம்பிய 
ர�்ரத்தில் வசயயலாம்.

ைந்திர உச்ெொைனம்

ஒரு வசால்மல அல்லது ஒரு 
வசாற்வறாடம்ரத் திரும்்த் திரும்் 
ஒர்ரவி்தமாக உச்சரிக்கும் வ்ாழுது 
அது ்ாதிக்கப்டடெரகளுக்கு மன 
அமமதிமய ஏற்்டுத்தும். மனம் 
சாந்தமாகிறர்ாது உடலும் ஒரு ்த்ளரொன 
நிமலமய அமடயும். இநது சமயத்்தெர 
'ஓம்' என்ற வசால்மலயும் கிறிஸ்்தெரகள் 
' ரயசுரெ இ்ரடசியும்' என்ற வசால்மலயும்  
இஸ்லாமியரகள் 'சு்கனல்லா' என்ற 
வசால்மலயும் திரும்்த் திரும்் 
ஒர்ரவி்தமாக 50-100 ெம்ர உச்சரிக்கலாம்.

தியொனம்

தியானிப்்தற்கு ஒரு வ்ாரும்ளத் 
(குறி) ர்தரநவ்தடுப்து முக்கியம். 
தி ய ா னி க் கு ம் ர ் ா து  ம ன ம ்த 
ஒ ரு மு க ப ் டுத் தி  ர ்த ர ந வ ்த டுத் ்த 
வ ் ா ரு ளி ல்  வ ்த ா ட ர ச் சி ய ா க ச் 
வசலுத்்தவும். அல்லது கண்கம்ள மூடி 
சுொசத்ம்த(உள்,வெளி) அெ்தானித்து 
நூறு ெம்ர எண்்லாம்.

சரி, இப்போது ்நைடியோகை சிக்கைலுக்கு வரு்வோம். 
ஆணகைள் ் கைோவிலுக்குள் ் ்மலோ்ட்யக் கைழற்றுவது 
இநதக் கைோலத்திலும்அவசிய்மோனஒன்றோ? ஆம் 
என்று அடித்துக்கூறி சமூகை வ்லத்தைஙகைளில் 
சு்வயோன கைோை்ணம் ஒன்று பகிைபபடுகிறது. 
என்னகவன்று கதரியு்மோ? கைதிர்வீச்சு!

கைதிர்வீச்சு என்றோல், நீஙகைள் எக்ஸ்்ற, புற 
ஊதோக்கைதிர்கைள், ஐ்யோ! ஓ்சோன் ப்டயில் 
ஓட்்ட என்கறல்லோம் கபரிய அைவில் 
நி்னத்துவிடக்கூடோது. ந்மது திரு.்பஸ்புக் 
விஞஞோனி அவர்கைளின் கைருத்துபபடி, இஙகு 
கசோல்லபபடும் கைதிர்வீச்சு, நம் ஆலயஙகைளில் ்மட்டும் 
பூ்ச ்நைத்தில் ்மநதிைஙகைள் ஒலிக்கும் ்போது 
கவளி்யறும் இ்றசக்தி! இ்றவனின் திருவருள் 
பூ்ச ்நைத்தில் கைருவ்றயிலிருநது பைவு்மோம். 
ஆணகைள் கவற்றுடலுடன் நிற்கும் ்போது அநதக் 
கைதிர்வீச்சு அவர்கைள் மீது படிவதோல், திருவரு்ை 
முழு்்மயோகைப கபற்றுக்ககைோள்ைலோம். ஆனோல், 
சட்்ட ்போட்டோல், அநத கைதிர் நம்மீது படோது!

சரி, ஆணகைகைன்றோல்சட்்ட்யக்கைழற்றிநிற்கை
லோம். ஐ்யோ, கபணகைளுக்குஎன்னகசய்வது? 
அபபடிவோவழிக்கு! நம்முன்்னோர்கைள் ஒன்றும் 
முட்டோள்கைளில்்ல. அதற்குத் தோன் அவர்கைள் 
கபணகை்ை அதிகைைவில் ஆபை்ணஙகை்ை 
அணியச் கசோன்னோர்கைள். (எநத ச்மயபபுத்தகைத்தில், 
எநத திருமு்றலகசோன்னோஙகைள் எணடு 
நீஙகை ்கைக்கைக்கூடோது!) கபணகைள் அணியும் 
பட்டோ்டகைளும் தஙகை ந்கைகைளும் இ்றவன் 
திருவரு்ை ஈர்த்து, ஆணகைள் கபறும் அ்த 
திருவரு்ை அவர்கைளுக்குப கபற்றுத்தரும். எபபடி 
்பஸ்புக் ச்மத்துவம்?

விஞஞோனிகைளுக்கும் ஒருபடி்்ம்ல்போய் 
இபபடிகயல்லோம் இட்டுக்கைட்டும் அதி்்மதோவிகை்ை 
கைணடோல் தூக்கிப்போட்டு நோன்கு சோத்து 
சோத்த்வணடும் ்போல் ்தோன்றும். சத்திய்மோகை 
நம் ச்மயத்தில் அஙககைோன்றும் இஙககைோன்று்மோகை 
அறிவியல் ஒளிநதிருக்கிறதுதோன். இல்்லகயன்று 
கசோல்லவில்்ல. ஆனோல்,  அதற்கைோகை 
சப்பக்கைட்டுச் கசோல்லி, கைணட ்மைபுகை்ையும், 
வழக்கைோறுகை்ையும் நியோயபபடுத்த முயலும்  இநத 
வதநதி பைபபுநர்கை்ை எநத அவசைகைோல சட்டத்்த 
அமுல்படுத்தி தூக்கி உள்்ை ்போடலோம்?

சும்்மோ்வ ்யோசியுஙகைள். விஞஞோனத்்த மீறிப 
பைவும் அநதக் கைதிர்வீச்சோல் ்கைவலம், ஒரு 
சட்்டத்துணி்ய ஊடுருவ முடியோ்மல் இருக்கும் 
்போது, எபபடி அ்தகதய்வீகைசக்திஎன்பீர்கைள்?   
சரி, முன்்னோர் முன்்னோர் என்கிறீர்கை்ை, உஙகைள் 
கைணடுபிடிப்ப - இ்றவன் முன் கவற்றுடலுடன் நில், 
கபண்்ண  ந்கைஅணியோ்மல்்கைோவிலுக்குப்போகைோ்த 
என்ப்த - பூடகை்மோகை்வனும் ஏன் எநத நோயன்்மோரும் 
அருைோைரும் போடவில்்ல? 

உண்்ம்யச்கசோன்னோல், ச்மகைோலத்தில்ஆண
கைள்்கைோவிலுக்குள்சட்்ட்யக்கைழற்றுவதில்எந
தவிதகபோருத்தபபோடும்இல்்ல. இன்றுஉட்ல
முழுவதும்மூடிஇருபபதுதோன்நோகைரிகைம், பணபோடு.  
கிைோ்மபபுறஙகைளில் கூடக் கைணடிருபபீர்கைள். நன்கு 
வியர்த்து வழியும் ்வ்ல கசய்யும் விவசோயிகைள், 
கூலித்கதோழிலோளிகைள், வி்ையோட்டுவீைர்கைள்கூடஅங
கும்அரிதோகைத் தோன் ்்மலோ்ட்யக் கைழற்றுகிறோர்கைள்.

நகைைஙகைளில்,  பூஙகைோக்கைளில் ஒருவன் 
அ்ைநிர்வோ்ண்மோகை நின்றோல் எபபடி முகைம் 
சுழிபபீர்கை்ைோ, அபபடித்தோன் ்கைோவிலில் ஆணகைள் 
கவற்றுடலுடன் நிற்ப்தயும் போர்க்கை்வணடும். 
அதற்கு ்மட்டும் புனிதப பூச்சுபூச ்வணடிய ்த்வ 
எதற்கு?

(கதோடரும்)

முயலுகின்ற ர்ாக்கானது உண்மமயான 
ெ்ரலாற்றுக்கு எதி்ரானது. ஏமனய 
பி்ரர்தசஙகளின் ெ்ரலாற்மற மறுத்து 
சிறுமமப்டுத்துக்கிற உள்ர�ாக்கம் 
வகாண்ட்தாகும். இல்லாவிடடால் அம்்ாமற-
திருக்ரகாவிலுக்கு சஙகிலியனுக்கும் 
என்ன வ்தாடரபு, எ்தற்காக சஙகிலியனுக்கு 
அஙரக பிண்டம் மெத்து பிதிர வகாடுக்க 
யாழ்ப்ா்த்திலிருநது சச்சு்தானந்தம் 
ெ்ரரெண்டும்? 

்ல்லின மக்களின் ஒருமித்்த ொழ்வியமல 
அடி�ா்தமாக வகாண்ட ்ன்மமத்துெ 
ெ்ரலாற்மற மமறக்கின்ற ர்ாக்கிரித்்தனம் 
ஆகும்.

இந்தச் சஙகிலியமன ஈழத் ்தமிழரகளின் 
ெ்ரலாற்று வ்ருமானாகக் காடட முயல்கின்ற 
ர்ாக்கு இபர்ாது ஆ்ரம்பிக்கப்டட்தல்ல. 
்தமிழ்ரசு கடசியினரின் ்தமிழீழப  பி்ரசா்ரக் 
காலஙகளில் இது வ்தாடஙகி விடடது. கிழக்கு 
மாகா்த்துக்கு ெந்தால் ்தமிழீழத்தின் 
்தமல�கர திருமமல என்றும் ெடக்குக்கு 
வசன்றால் ்தமிழீழத்தின் ்ா்ராளுமன்றம் 
�ல்லூரிலுள்்ள சஙகிலியன் ர்தாபபில் 
அமமயுவமன்றும் ்தமிழ்ரசு கடசியினர 
பி்தற்றி திரிந்த ெ்ரலாறுகளுண்டு. அ்தன் 
வ்தாடரச்சி்தான் இந்த பித்்தலாடடஙகள் 
ஆகும்.

இந்த சஙகிலியன்்தான் 1542ஆம் ஆண்டு 
600க்கும் அதிகமான மன்னார மக்கம்ள, 
கிறிஸ்்தெத்துக்கு மாறினாரகள் என்்்தற்காக 
்டுவகாமல வசய்தென். சாதிவெறியும் 
ம்தவெறியும் வகாண்டமலந்த சஙகிலியன் 
ர்ான்ரறார சனா்தன ெரக்கத்தின் 
பி்ரதிநிதிகர்ளயன்றி சாமானியரகளின் 
பி்ரதிநிதியல்ல. இதுர்ான்றெரகம்ள 
மு ன் ர ன ா டி ய ா க வு ம்  ெ ்ர ல ா ற் று 
�ாயகரக்ளாகவும் காடடமுமனெது 
அ்த்்தமான்தாகும்.

்தமிழரின் வ்தான்மம ெ்ரலாவறன்்து 
்ன்மமத்துெம் நிமறந்தது, யாதுமூர்ர 
யாெரும் ரகளிர என்்து்தான் ்தமிழரின் 
முதுசமான வ்ான்ொக்கு ஆகும், 
அ்தமன மறுத்து ்தமிழரின் ெ்ரலாற்மற 
இநதுக்களின் ெ்ரலாறாக காடடுெதும் 
அ்தமன மசெத்துக்கு மடடுமான்தாக நிறுெ 
முமனெதும் ெ்ரலாற்றின் ்ன்மமத்துெ 
ேன�ாயகத்துக்கு எதி்ரானது ஆகும்.

்தமிமழ ெ்ளரத்்தமமயிலும் உலக்ளாவிய 
இலக்கியஙகம்ளயும் நீதி வ�றிகம்ளயும் 
ெழஙகியமமயிலும் வ்்ளத்்தம், சம்ம்  
ர்ான்றெற்றுக்கு நி்ராகரிக்க முடியா்த 
்ாத்தி்ரஙகளுண்டு. அ்தமன மறுத்்தால் 
�ாம் ஐம்வ்ரும் காபபியஙகம்ளயும்கூட 
இழக்கரெண்டியிருக்கும்.

குண்டலரகசியும், ெம்ளயா்தியும், 
மணிரமகமலயும் ்தமிழ் வ்்ளத்்தம் ்தந்த 
காபபியஙகள். சிலப்திகா்ரமும், சீெக 
சிந்தாமணியும் ்தமிழ் சம்ரகள் ்தந்த 
காபபியஙகள். உமறுபபுலெ்ரது சீறாபபு்ரா்ம் 
இஸ்லாமிய காபபியம், சம்த்து ெள்ளுென் 
்தந்த திருக்குறர்ள ்தமிழினத்தின் 
நீ திநூலாகும்.  இெற்மறவயல்லாம் 
மறுத்துக்வகாண்டும் புறவமாதுக்கியும் ்தமிழர 
ெ்ரலாறு இருக்கமுடியாது..

இந்தப ்ன்மமத்துெ ெ்ரலாறுகம்ள 
புறவமாதுக்கி விடடு �ாம் ஆரிய 
சக்க்ரெரத்திகளின் ெழித்ர்தான்றலாக 
சனா்தன மசெத்ம்தயும் சாதிவெறிமயயும் 
கடடிக்காத்்த சஙகிலியனுக்கு விழா எடுக்கும் 
நிமலயிலிருப்து இழிநிமலயன்றி 
ரெவறன்ன?

இன்றியமமயா்தது.

�ான் பிள்ம்ளகம்ள ரியூசன்களுக்கு 
அ னு ப ்  ர ெ ண் ட ா ம்  எ ன் று 
வசால்லவில்மல. ரியூசன்கள் மீது 
காடடும் அக்கமறமய ்ாடசாமல மீதும் 
வசலுத்துஙகள் என்று்தான் வசால்கிரறன். 
்ாடசாமலக் கல்விமய ஒதுக்கி ஒரு 
்ாடத்திற்கு ஒன்்து இடத்தில் ெகுபபிற்கு 
அனுபபும் வ்ற்ரறாரகள் இருக்கும் ெம்ர 
எமது சமூகத்தின் ்தமல நிமி்ராது, இந்த 
உலமகப ்ாரக்க.

வ்ற்ரறாரகர்ள, எமது சமூகம் மாற்றம் 
கா் ரெண்டும் எனின் ஒவவொரு 
மாற்றத்ம்தயும் உஙகள் மனதிலிருநது 
ஆ்ரம்பியுஙகள்.

குறிப்பு : இது ்தெறு என்றால் இனி 
இவொறு மறநதுகூட எழு்தமாடரடன். 
உஙகள் ்தெறுகம்ள மமறக்க �ான் 
எழுதியது ்தெறு என்றால் நீஙகள் மாறும் 
ெம்ர எழுதுரென்.

மாற்றம் �மடவ்றும் என்ற �ம்பிக்மகயில்,

ெ ழ ங கு ர ெ ா ர  அ ங கு ள் ்ள 
வ்ாதுச்சுகா்தா்ரப ்ரிரசா்தகரின் 
ரசா்தமன கண்காணிபபின் பின்னர்ர 
ரமற்வகாள்்ளமுடியும்.

ஆலயத்திற்கு ெரும் அடியாரகள் 
்ா்தயாத்திரீகரகள் அமனெருக்குமாக 
்த ண் ணீ ர த் ்த ா ங கி க ள் 
மெக்கப்டரெண்டும். காடடிற்குள்ளும் 
்தண்ணீர்தாஙகி அல்லது ெசுசர மெப்து 
வ்தாடர்ாக கலநதும்ரயாடப்டடது. 
ெழமமர்ான்று சிெவ்தாண்டன் 
அ ம ம ப பி ன ர  ்த ண் ணீ ர ம ெ க் க 
முன்ெந்தனர.
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