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ததசிய புலனாய்வுப பிரிவின் 
த்லவராகை  தமஜர் ஜஜனரல் 

ருவன் குலதுஙகை நியமிககைப்பட்டுள்்ார்.

ஜனாதி்பதி ்மததிரி்பால சிறிதசனவால் 
இநத நியமனம வழஙகைப்பட்டுள்்தாகை 
இராணுவ ஊடகைப த்பசசா்ர் கூறியுள்்ார். 

ததசிய புலனாய்வுப பிரிவின் த்லவராகை 
இருநத சிசிர ஜமண்டிஸ் அண்்மயில் 
இராஜினாமா ஜசய்த்தயடுதது ஏற்பட்ட 

ஜவறறிடததுககு தமஜர் ஜஜனரல் ருவன் குலதுஙகை நியமிககைப்பட்டுள்்ார்.

இநதிய ததசிய புலனாய்வுத து்ையினர் 
கைடநத புதன்கிழ்ம தகைா்வயில் 

ஏழு இடஙகைளில் தசாத்ன நடததிய 
நி்லயில், வியாழனன்று தமிழ் நாடு மாநில 
உ்வுதது்ையினரும தகைா்வ மாவட்ட 
சிைபபு உ்வுப பிரிவினரும தகைா்வ 
உககைடம அருகில் மூன்று இடஙகைளில் 
தசாத்ன நடததினர்.

கைடநத ஏபரல் 22ஆம தததி, ஈஸ்டர் 
்பண்டி்கையின்த்பாது, இலங்கையில் 
நிகைழ்நத ஜதாடர் குண்டுஜவடிபபில் 
முககிய சூததிரதாரியாகை கைருதப்பட்டவர் 
சஹரான் ஹாஷிம. தறத்பாது தகைா்வயில் 
ந்டஜ்பறறு வரும தசாத்னககும 
இவருககும ஜதாடர்பு இருககிைது. 
சஹரான் ஹாஷிம மறறும குண்டுஜவடிபபு 
குறைவாளிகைளுடன் தகைா்வ உககைடம 
்பகுதி்ய தசர்நத மூன்று த்பர் ஃத்பஸ்புக 
மூலம நட்பில் இருநததாகை தகைவல் வநததன் 
அடிப்ப்டயில் புலனாய்வு தசாத்ன 

    நி. அமிர்தஸன் ---
ஜனாதி்பதி ் மததிரி்பால சிறிதசனவுககும 

பிரதமர் ரணில் விககிரமசிஙகைவுககும 
இ ் ட த ய ய ா ன  மு ர ண் ்ப ா டு கை ள் 
உககிரம்டநதுள்்தாகை அ்மசசர்வத 
தகைவல்கைள் ஜதரிவிககின்ைன.

நாடாளும ன்ை த ஜதரிவுககு ழு வின்  
அமர்வுகை்் நிறுதத தவண்டுஜமன 
ஜ ன ா தி ்ப தி  த கை ட் டு க ஜ கை ா ண் ட 
த ்ப ா து ம ,  ஜ த ா ட ர் ச சி ய ா கை  அ ந த 
அமர்வு ந்டஜ்பறுகின்ைது. அததுடன் 
அ்மசசர்வக கூட்டத்த நடததவிடாமல் 
்மததிரி்பால சிறிதசன தடுதததால், ரணில் 
விககிரமசிஙகை அ்மசசர்வக கூட்ட 
முடிவுகை்் அ்மசசர்கைளுடன் த்பசித 
தீர்மானிதது வருகின்ைார்.

இ த ன ா ல்  இ ரு வ ரு க கு மி ் ட த ய 
முரண்்பாடுகைள் அதிகைரிததுள்் நி்லயில், 
ஜனாதி்பதித த தர்த்ல நடத தும 
விடயததிலும விரிசல் ஏற்பட்டுள்்தாகைவும 
ஜகைாழுமபு அரசியல் தகைவல்கைள் கூறுகின்ைன. 
ஜனாதி்பதி ததர்தலில் ஐககிய ததசியக 

ந்டஜ்பறுவதாகை கூைப்படுகிைது.

யார் இநத முகைமது அசாருதீன்?

தநறறு தகைா்வயில் ஏழு இடஙகைளில் 
ததசிய புலனாய்வுத து்ையினர் தசாத்ன 
நடததினர். அதிகைா்ல ஜதாடஙகி 
இரவு வ்ர தசாத்ன ந்டஜ்பறைது. 
நீண்ட தசாத்னககு பின்பு சமூகை 
வ்லத்ஙகைளின் வாயிலாகை ஐஎஸ் 
்பயஙகைரவாத கைருததுககை்் ்பரபபி, 

ø©zv›& µoÀ •µs£õk 

EUQµ©øhQßÓx
கைட்சியின் 

சார்பில் ரணில் விககிரமசிஙகை 
தவிர்நத தவஜைாருவ்ர தவட்்பா்ராகைக 
கை்மிைககுவதில் ்மததிரி்பால சிறிதசன 
முயறசிககின்ைார்.

ஐக கியத த சியக கைட்சியின் மூத த 
உ று ப பி ன ர் கை த ் ா டு ம  கை ட் சி த ய ா டு 
ஜ ந ரு க கை ம ா ன  பி ர மு கை ர் கை த ் ா டு ம 
் ம த தி ரி ்ப ா ல  சி றி த ச ன 
கைலநதுiயாடிவருகின்ைார்.  இதனால் 
ஆததிரம்டநதுள்் ரணில் விககிரமசிஙகை, 
் ம த தி ரி ்ப ா ல  சி றி த ச ன வு ட ன் 
ஜனாதி்பதித ததர்தல் குறிதது உ்ரயாட 
தவண்டஜமனவும கைட்சி உறுபபினர்கைளுககு 
உததரவிட்டிருப்பதாகைக கைட்சித தகைவல்கைள் 
கூறுகின்ைன.

மகிநத ராஸ்பக்ஷ்வ ்மயப்படுததிய 
ஸ்ரீலஙகைா ஜ்பாதுஜன ஜ்பரமுன கைட்சிககு 
ஜ ன ாதி ்ப தி த  த த ர்த லி ல்  ஆ த ரவு 
வழஙகைபத்பாதில்்லஜயன்றும ததர்தலில் 
தானும த்பாட்டியிடவில்்லஜயனவும 
்மததிரி்பால சிறிதசன கூறியுள்்ார். 
இநத நி்லயில் அவர் த்ல்மயிலான 
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ஜகைாககைட்டிசதசா்லயில் சுட்டுக ஜகைா்ல 
ஜசய்யப்பட்டு, பு்தககைப்பட்ட ஜ்பாலிஸ் 
உததிதயாகைததர் ஒருவரின் சடலத்த 
்பரிதசாத்னககைாகை ததாண்டி எடுககும ்பணி 
மு்னககைாட்டில் இடமஜ்பறைது. ஜ்பாலிசாரின் 
சடலம குழிககுள் இல்லாததால் ததாண்டும 
்பணிகைள் இ்டநிறுததப்பட்டுள்்து.

2008 ஆம ஆண்டு ஆயுதக குழு ஒன்றினால் 
கைடததி ஜசல்லப்பட்டு சுட்டுக ஜகைா்ல 
ஜசய்யப்பட்டு பு்தககைப்பட்ட ஜ்பாலிஸ் 
உததிதயாகைததர் ஒருவரின் சடலம 
்பரிதசாத்னககைாகை ததாண்டி எடுககும 
்பணிகைள் மு்னககைாடு மயானததில் 
ஜசவவாய்ககிழ்ம(11 )  மா்ல 4.00 
மணிய்வில் ஆரமபிககைப்பட்டன.

மட்டககை்பபில்  ஜகைாககைட்டிசதசா்ல 
ஜ்பாலிஸ் நி்லயததில் கைட்மயாறறிய 
ஜ்பாலிஸ் உததிதயாகைததர் ஒருவர் 
ஜகைா்ல ஜசய்யப்பட்ட சம்பவததில் 
ஜ த ா ட ர் பு ் ட ய  ஆ யு த க கு ழு வி ன் 
முன்னாள் உறுபபினர்கைள் நான்கு த்பர் 
்கைதுஜசய்யப்பட்டு தமறஜகைாள்்ப்பட்ட 
விசார்ைகைளின் அடிப்ப்டயில் இநதச 
சடலததி்ன ததாண்டும  நடவடிக்கை 
மட்டககை்பபு மு்னககைாடு மயானததில் 
ஆரமபிககைப்பட்டது.

கைடநத 2008 ம ஆண்டு ஜகைாககைட்டிசதசா்ல 
ஜ்பாலிஸ் நி்லயததில் கைட்மயாறறி 
வநத கிரான்கு்த்தச தசர்நத நாகைராசா 
பிரசாநதன்  என்ை ஜ்பாலிஸ் உததிதயாகைததர் 
ஜ கை ா க கை ட் டி ச த ச ா ் ல  ஜ ்ப ா லி ஸ் 
நி்லயததில் இருநது மட்டககை்பபு 
ஜ்பாலிஸ் நி்லயததிறகு இடமாறைம 
ஜ்பறறிருநத  நி்லயில் ஜகைாககைட்டிசதசா்ல 
ஜ்பாலிஸ் நி்லயததில் தனது இறுதி 
நாள் கைட்மயி்ன தமறஜகைாள்வதறகைாகை 
ஜ்பாலிஸ் நி்லயததில் இருநது  ஜவளியில் 
ஜசன்றிருநத நி்லயிதல கைாைாமல் 
த்பாயிருநதார்.

ஜ்பாலிஸ் விசார்னயில் கைாைாமல் 
த்பாயுள்் ஜ்பாலிஸ் உததிதயாகைததர் 
கைடததப்பட்டு சுட்டு ஜகைால்லப்பட்டு 
ஜகைாககைட்டிசத சா்ல மு்னககைாடு 
மயானததில் பு்தககைப்பட்டதாகை சிஜடி 
யினரின் ஆரம்ப கைட்ட விசார்ையில் 
ஜதரியவநதுள்்து.

இத்னயடுதது குறிதத சடலத்த 
த தாண்டி எடுப்பதறகு சிஜடி சப 
இ ன் ஜ ்ப ாஸ் ட ர்  என்.  ந வ ஜ ர ட்ை 
மட்டககை்பபு நீதவான் நீதிமன்ைததில் 
கைடநத மாதம வியா்ழககிழ்ம (23) 
அனுமதிதகைாரியிருநதார். இத்னயடுதது 
சடலத்த இன்று 11 ஆம திகைதி மட்டககைபபு 
நீதவான் நீதிமன்ை நீதவான் ஏ.சீ.
றிஸ்வான் முன்னி்லயில் ததாண்டும 
்பணிகைள் முன்ஜனடுககைப்பட்டன. குறிதத 
சம்பவம ஜதாடர்பில் குறைவாளிகை்ாகை 
7 த்பர் இனஙகைாைப்பட்ட நி்லயில் 
கைபிலன் எனப்படும சநததகை ந்பர் 
ஏறகைனதவ இைநதுள்்ார். இனிய்பாரதி 
மறறும சின்னததமபி ஆகிய இருவரும 
ஜவளிநாட்டில் இருப்பதாதாவும ,ஏ்னய 
நால்வரில் ஒருவரான மகிழன் எனப்படு்பவர் 
ஜகைாழுமபில் தடுதது ்வககைப்பட்டிருககும 
நி்லயில் சநததகை ந்பர்கைள் வழஙகிய 
வ ா க கு மூ ல த தி ற கு  அ ் ம வ ா கை 

வாகை்ரயில் தமிழ்  மககைளின் நிலஙகை்் 
சு வீ கை ரி த து  இ ல் ம ் ன ற  அ கை ழ் வு 
தமறஜகைாள்்ப்படவுள்்்மககு எதிர்பபுத 
ஜதரிவிதது  எதிர்பபுப த்பாராட்டம ஒன்று 
வாகை்ர பிரததச ஜசயலகைததிறகு முன்்பாகை 
புதன்கிழ்ம  இடமஜ்பறைது.

 வாகை்ர பிரததச மககைள், சமூகை 
ஆர்வலர்கைள், கிழககு ்பல்கை்லககைழ 
மாைவர்கைள், கைதிரஜவளி விகதனஸ்வரா 
மகைா விததியாலய மாைவர்கைள்  மறறும 
தமிழ் ததசிய முன்னணி உறுபபினர்கைள், 
ஆதரவா்ர்கைள் இ்ைநது வாகை்ர பிரததச 
ஜசயலகைததிறகு முன்்பாகை தமது எதிர்பபுப 
த்பாராட்டத்த முன்ஜனடுததுள்்னர்.

தகைாை்்ப்பறறு வடககு பிரததச ஜசயலகை 
பிரிவிறகுட்்பட்ட கைதிரஜவளி புசசாகதகைணி 
எனும இரு இடஙகைளில் மு்ைதய 42 ஏககைர், 
17 ஏககைர் ்பரபபு கைாணிகைள் உள்்டஙகை்ாகை 
இல்ம ் னறறு ஜதாழிற சா் ல ்ய 
அ்மககைப்படுவ்தயும தமலும இதறகைாகை 
கை்ரதயாரமாகை 48 கிதலாமீட்டர்  நீ்ம வ்ர 
அ்பகைரிதத்தயும எதிர்ததத த்பாராட்டம 
தமறஜகைாள்்ப்பட்டுள்்து.

ஜகைாழுமபு ஜகைாசசிக கை ்ட புனித 
அநததானியார் ததவாலயததின் வருடாநத 
திருவிழாவின் இறுதி நால் விழா இன்று 
கைா்ல சிைப்பான மு்ையில் இடமஜ்பறைது.

வ ரு ட ா ந த  தி ரு வி ழ ா வி ல் 
அதிதமறறிராணியார் கைார்டினல் ஜமல்கைம 
ரஞ்சித ஆண்ட்கை ம்ையு்ர ஆறறினார்.
தமிழ் சிஙகைள் ஜமாழிகைளில் ஆராத்னகைள் 
இடமஜ்பறைன. தமிழ் ஜமாழியிலான 
ம்ையு்ரயி்ன மன்னார் ம்ை மாவட்ட 
ஆயர் ஆறறினார்.

மு த ன்  மு ் ை ய ா கை  கை ம த ்ப ா டி ய ா 
அ ங த கை ா ர்வ ா ட் டில்   இ ட ம ஜ ்ப ற ை 
நிருததியாஞ்சலி நிகைழ்வு உலகின் 
அ்னவரது கைவனத்தயும ஈர்ததுள்்து.

இலங்கை, இநதியாவின் தமிழ்நாடு, 
ஜ்பஙகைளுர், ்பம்பாய், மதலசியா, சிஙகைபபூர், 
தாய்லாநது, அவுஸ்திதரலியா த்பான்ை 
நாடுகைளில் இருநது ்பல்தவறு்பட்ட நாட்டியக 
கை்லஞர்கைள் ்பதினான்கு குழுககை்ாகை 
ஜமாததம 300 த்பர் வ்ர வரு்கை தநது ்பஙகு 
்பறறியிருநதனர்.

உலகை நிருததியாஞ்சலி நிகைழ்வு தம மாதம 

்ப ா ண் டி ரு ப பு  வி ் ் ய ா ட் டு க 
கைழகைததின் 2019 ஆம ஆண்டுககைான 
ஜவறறிககிண்ைததிறகைான கிரிகஜகைட் 
சுறறுபத்பாட்டி சிைப்பாகை ந்டஜ்பறைது. 
இதில் 32 கைழகைஙகைள் ்பஙகு்பறறியிருநதன.

இறுதிபத்பாட்டியும, ்பரிசளிபபு நிகைழ்வும 
்பாண்டிருபபு ஜ்பாது வி்்யாட்டு 
்மதானததில் கைடநத ஞாயிறறுககிழ்ம 
கைழகைத  த்லவர் என்.சஙகீர்த த்ல்மயில் 
இடமஜ்பறைன.

இறுதிபத்பாட்டியில் கைல்மு்ன ஜடால்பின் 
அணியும, திருகதகைாவில் உதயசூரியன் 
அணியும த்பாட்டியிட்டன. இதில் 
உதயசூரியன் அணி PSC TROPHY 2019  
கிண்ைத்த ஜவறறிஜகைாண்டது.

இநநிகைழ்வில் கைழகைததின் ஸ்தா்பகைர் என். 
குமாரசூரியம மறறும கைழகை ஆதலாசகைர் 
எஸ். தருமலிஙகைம ஆகிதயார் ஜ்பான்னா்ட 
த்பார்ததி ஜகை்ரவிககைப்பட்டனர்.

இசசுறறுபத்பாட்டிககு அனுசர்ை 
வழஙகிய அ்னவருககும ்பாண்டிருபபு 
வி்்யாட்டுககைழகைம நன்றிகை்்யும 
ஜதரிவிததனர்.

ஜதன்னிநதியாவில் குண்டு ஜவடிபபு 
சம்பவஙகை்் நிகைழ்தத ஆள் திரட்டும 
முயறசியில் ஈடு்பட்டதாகைவும, இலங்கை 
குண்டுஜவடிபபு குறைவாளியான சஹரான் 
ஹாசிம உடன் ஃத்பஸ்புக மூலம ஜதாடர்பில் 
இருநது வநததாகைவும குறைமசாட்டப்பட்டு 
முகைமது அசாருதீன் என்ை ந்ப்ர ்கைது 
ஜசய்தனர். அதுமட்டுமின்றி, 'khilafah GFX' 
என்னும ஃத்பஸ்புக ்பககைததின் வழியாகை 
அவர் ஐஎஸ்ஐஎஸ் ்பயஙகைரவாத அ்மபபின் 
கைரு த துகை ் ் ்பரபபியுள்்தாகை வும 
சநததகைம நிலவுகின்ைது.  ஜகைாசசினில் 
உள்் ததசிய புலனாய்வுத து்ையின் 
சி ை ப பு  நீ தி ம ன் ை த தி ல்  மு கை ம து 
அசாருதீ்ன ஆஜர்்படுததவிருநதனர். 
முகைமது அசாருதீன் மீது கைடநத தம மாதம 
30ஆம தததிதய ததசிய புலனாய்வுத 
து்ை வழககு ்பதிவு ஜசய்துள்்து. 
அசாருதீன் மறறும அவரது கூட்டாளிகைள் 
இ்ைநது ஐஎஸ்ஐஎஸ் கைருததுகை்் 
்பரபபுவதாகைவும, இலங்கையி்னப த்பால் 
தமிழகைம ,தகைர்ா ஆகிய ஜதன்னிநதிய 
்பகுதிகைளில் குண்டுஜவடிபபு சம்பவஙகைள் 
நிகைழ்தத இ்்ஞர்கை்் மூ்்ச சல்வ 
ஜசய்து ஆள் தசர்தது வருகின்ைனர் 
எனும குறைசசாட்டின் த்பரில் புலனாய்வு 
விசார்ைகைள் ந்டஜ்பறறு வருவதாகை 
த த சி ய  பு ல ன ா ய் வு த  து ் ை யி ன் 
அறிக்கையில் குறிபபிடப்பட்டுள்்து.

இநத நிகைழ்வுகைள் தமிழகைததிலும ஐஎஸ் 
தடம ்பதிதது விட்டதாகை என்ை சநததகைத்த 
எழுபபியுள்்தாகை ஊடகைஙகைள் கூறியுள்்ன.
--- நன்றி பிபிசி

ஸ்ரீலஙகைா சுதநதிரக கைட்சி உறுபபினர்கைள் 
்பலர்,  ஜனாதி்பதித ததர்தலில் ்மததிரி்பால 
சிறிதச்வ த்பாட்டியிட தவண்டுஜமன 
வலியுறுததி மகைஜர் ஒன்்ையும கைடநதவாரம 
்கையளிததிருநதனர்.

ஆனாலும மகிநத ராஜ்பக்ஷ அணிதயாடு 
த ம ா து ப ்ப டு வ ் த வி ட வு ம  ர ணி ல் 
விககிரமசிஙகைவுடன் தனிப்பட்ட மு்ையில் 
்மததிரி்பால சிறிதசன தமாதுவதாகை ஐககிய 
ததசியக கைட்சித தகைவல்கைள் கூறுகின்ைன. 
அததுடன் ஜ்பதத ததரர்கைத்ாடும 
்மததிரி்பால சிறிதசன ஜநருககைமான 
உைவுகை்்க ஜகைாண்டுள்்ாஜரனவும, 
இ த ன ால்  ரணி ல்  வி க கி ர ம சி ங கை 
த ் ல ் ம யி ல ான  அ ரச ா ங கை த தி ன் 
்ப ல  தி ட் ட ங கை ் ்  த த ர ர் கை ளி ன் 
ஆதலாச்னயுடன் குழபபுவதாகைவும கைட்சித 
தகைவல்கைள் கூறுகின்ைன. 

அதததவ்், முன்கூட்டிதய இரகைசியத 
தகைவல் கி்டததிருநதும உயிர்தத ஞாயிறுத 
தறஜகைா்லத தாககுதல்கை்்த தடு;ப்பதறகு 
முப்ப்டகைளின் த்்பதிஜயன்ை மு்ையில் 
்மததிரி்பால சிறிதசன தவறிவிட்டாஜரன 
்பாதுகைாபபு உயர்மட்ட அதிகைாரிகைள் ்பலர் 
ந ா ட ாளு ம ன்ை த  ஜ த ரி வு க கு ழு வி ல் 
கூறுவதால், அதிருபதிய்டநதுள்் 
்மததிரி்பால சிறிதசன, நாடாளுமன்ை 
அமர்்வதய ஒததி்வககைக கூடிய 
சநதர்ப்பம உள்்தாகைவும ஜகைாழுமபு அரசியல் 
தகைவல்கைள் கூறுகின்ைன. 

முன்னாள் ்பாதுகைாபபுச ஜசயலா்ர் 
தகைாட்டா்பய ராஜ்பகச ்பறறிய தகைவல்கைளும 
ஜவளிவருவதால் ரணில் விககிரமசிஙகை 
மீது கைடும அதிருப்பதியில் இருப்பாகைவும 
அரசாஙகைததின் திட்டஙகை்்தய முடககும 
நி்ல கைாைப்படுவதாகைவும ஜகைாழுமபு 
அரசியல் தகைவல்கைள் தமலும கூறுகின்ைன.

நாடாளுமன்ைம ஒததி்வககைப்பட்டால் 
நாடாளும ன்ை த ஜதரிவுககு ழு வின் 
அமர்வுகை்் நடதத முடியாஜதன்்பது 
குறிபபிடததககைது.

27, 28 ஆம திகைதிகைளில் ந்டஜ்பறறிறுள்்து. 
இதில் ்பஙகு்பறறிய அ்னதது நாட்டிய 
விததகைர்கைளுககும '்பரதகை்லமணி' எனும 
்பட்டமும, சான்றிதழும வழஙகி ஜகைௌரவிபபும 
ஜசய்யப்பட்டது. இநநிருததியாஞ்சலி 
நிகைழ்வில், கிழககிலங்கையின் கிழககுப 
்பல்கை்லககைழகை, சுவாமி விபுலானநத 
அழகியற கைற்கைகைள் நிறுவகை நாட்டிய 
சிதரஷட விரிவு்ரயா்ர்கை ்ாகிய 
கைலாநிதி ஷர்மி்ா ரஞ்சிதகுமார், கைலாநிதி 
தாக்ஷாயினி ்பரமததவன், கைலாநிதி 
துஷயநதி யூலியன் ஜஜயபபிரகைாஷ, 
கைலாநிதி சியாம்ாஙகி கைருைாகைரன் 
ஆகிதயாருககும, நடன விரிவு்ரயா்ராகிய 
இராஜஜரட்ைம தஷாபிதர், தறகைாலிகை 
விரிவு்ரயா்ர் திருமதி ஆஷாயினி மஜித, 
நடன ஆசிரி்ய திருமதி தவரஜனி பிரதீ்பன், 
மாைவர்கை்ாகிய விஜிதவாணி, பிர்பாளினி 
ஆகிதயாரும இதில் கைலநதுஜகைாண்டனர்.

இநநிகைழ்விறகுத த்ல்ம தாஙகும 
விதமாகை கைமத்பாடிய நாட்டின் கை்ல 
கைலாசார அ்மசசர் எச.ஈ.புதரா்பர்நக ஜசயங, 
கை்லகைலாசாரப ்பணிப்பா்ர்கைள் திருமதி 
தராஸ் யருங, கைலநது ஜகைாைடதுடன், 
கைலாசார மறறும நுண்கை்லகைள் அதிகைார 
ச்்பயின் ்பணிப்பா்ர் ஜமார்தநதசாஜ்பசாப 
ஆகிதயாரும கைலநது சிைபபிததனர். 
இநநிகைழ்வி்ன ்பல்நாட்டுககை்லஞர்கை்் 
ஒழுஙகு்படுததி சிைநத மு்ையில் 
வழிநடததிய ஜ்பரு்ம தமிழ்நாட்்டச 
தசர்நத டிதனஸ்குமார், அண்ைாம்லப 
்பல்கை்லககைழகை நடன உதவிபத்பராசிரியர் 
மு்னவர் சின்னமனூர் சிதரா ஆகிதயா்ரச 
சாரும.
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இலங்கை மு ஸ் லிமகை ள் தமது 
கைலாசாரத்த அரபு மயப்படுததுவ்த 
நிறுதத தவண்டும என்று முன்னாள் 
ஜ ன ா தி ்ப தி யு ம  த ற த ்ப ா ் த ய 
எதிர்ககைட்சித த்லவருமான மஹிநத 
ராஜ்பக ஷ தன்்னச சநதிதத முஸ்லிம 
த்லவர்கைளிடம கூறியுள்்ார்.

அ்மசசுப ்பதவிகை்் இராஜினாமாச 
ஜசய்த முஸ்லிம த்லவர்கைளுடனான 
தனது சநதிபபின் ஒரு கைட்டததில், 
இலங்கை முஸ்லிமகைள் அரபு மயப்படும 
பிரசசி்ன ஜிகைாதிகைளின் தாககுத்ல 
விட ஆழமான ஒரு பிரசசி்ன என்றும 
அவர் குறிபபிட்டுள்்ார்.

இலங்கை மு ஸ் லிமகை ள் அரபு 
மயப்படும விவகைாரம இலங்கையின் 
ந ல் லி ைக கை த து க கு  எதி ர ானது 
என்றும அது இலங்கை முஸ்லிமகை்் 
இலங்கையின் ஏ்னய சமூகைஙகைளில் 
இருநது அநநியப்படுததிவிடும என்றும 
அவர் கூறியுள்்ார்.

அரபு அமசஙகைள் தமது கைலாசாரததின் 
ஒரு ்பகுதி என்று முஸ்லிம த்லவர்கைள் 
கூறியதறகு ்பதிலளிதத ராஜ்பக ஷ 
அ வ ர்கை ள்,  1 5  வ ரு ட ங கை ளு க கு 
மு ன் ன ர் வ ் ர  மு ஸ் லி ம கை ள் 
இலங்கையில் இப்படி இருககைவில்்ல 
என்றும அதறகு பின்னர்தான் 
மாறினார்கைள் என்றும முன்னதாகை 
எஙகைள் நாட்டுககைான ஒரு ்பாரம்பரிய 
முஸ்லிம கைலாசாரத்த அவர்கைள் 
பின்்பறறினார்கைள் என்றும அவர் 
குறிபபிட்டுள்்ார்.

இஙகு மஹிநத ராஜ்பக ஷ அவர்கைள் 
கூறியவற்ை, இலங்கை முஸ்லிமகைள் 
குறிதத ஏ்னய சமூகைஙகைளின் 
ஜ்பரும்பான்்மயினரின் தறகைால 

ஜ்பாதுக கைருததாகைக ஜகைாள்் முடியும.
முஸ்லிம ஜ்பண்கைள் அண்்மக கைாலமாகை 
முகைத்த ம்ைககும ஆ்டகை்் 
அணிவது, அரபு எழுததுககை்் ஜ்பாது 
இடஙகைளில் அதிகைம ்பயன்்படுததுவது 
மறறும தவறு சில வழிகைளில் ஏ்னய 
சமூகைஙகைளில் இருநது விலகி இருப்ப்த 
அவர்கைள் இவறறின் ஊடாகைக குறிககை 
முயல்கிைார்கைள். இவற்ைப ்பறறி 
இதுவ்ர ஏ்னய சமூகைஙகைள் அதிகைம 
த்பசாவிட்டாலும உயிர்தத ஞாயிறு 
குண்டுததாககுதல்கைளுககுப பிைகு 
அதிகைம த்பசுகிைார்கைள்.

அதுமட்டுமல்லாமல் இவறறில் சில 
விடயஙகைள் குறிதது (முகைத்த 
ம்ைககும ஆ்ட, அரபு எழுததுககைள்) 
அரசாஙகைதம நடவடிக்கைகை்் 
எடுககைவும ஜதாடஙகியுள்்து.

இநத அரபு மயப்படுதத்ல ஒருவ்கை 
கைடுமத்பாககு இஸ்லாமாகை ஏ்னய 
சமூகைஙகைள் ்பார்ககைத ஜதாடஙகியுள்்ன. 
அப்படி ்பார்ப்பது ஏ்னய சமூகைஙகை்் 
ஜ்பாறுத த து.  ஆனால்,  அதில் 
மாறைத்தச ஜசய்யுஙகைள் என்்ப்த 
ஏ்னயவர்கைள் எநத அ்வுககு அல்லது 
எநத எல்்லககு அப்பால் ஜசன்று 
ஜசால்ல முடியும என்்பதுதான் இஙகு 
தகைள்வி.

ஒரு சமூகைம எநதக கைலாசாரத்த, 
்பண்்பாட்்ட பின்்பறறுவது என்்ப்த 
அநதச சமூகைமதான் தீர்மானிககை 
முடியும. தமககு அவறைால் ்பாதிபபு 
வரும வ்ர ஏ்னய சமூகைஙகைள் அதில் 
த்லயிட முடியாது. த்லயிடல்கூட 
ஒரு எல்்லவ்ரதான் இருககை முடியும. 
முஸ்லிமகைள் எவவாறு வாழ்வது, 
எத்னப பின்்பறறுவது என்்ப்த 
இஙகுள்் ஏ்னய சமூகைஙகைள் கூட 

ஒரு எல்்லவ்ரதான் வலியுறுதத 
முடியும. அது முஸ்லிமகைளின் சுதநதிரம. 
நாமும கூட இத்ன ஒரு எல்்லககு 
அப்பால் வலியுறுதத முடியாது. ஆனால், 
இஙகு முஸ்லிமகைளுககு என்று 

முன்னர் ஒரு ்பண்்பாடு, கைலாசாரம 
இருநதது, அது எஙகைளுககு நட்பு 
ரீதியானதாகை, பிடிதததாகை இருநதது. 
தறத்பாது அவர்கைளில் ஏற்பட்ட, அல்லது 
ஏற்படுததப்பட்ட மாறைம எஙகைளுககு 
சில அசசஙகை்் ஜகைாண்டு வருகிைது, 
நட்பு ரீதியானதாகை இல்்ல என்்பதுவ்ர 
நாம ஜசால்லமுடியும.

ஆனால், முன்்னய த்பாககுச சரியா, 
இபத்பாது பின்்பறறுவது சரியா, அதில் 
மாறைம தத்வயா என்்ப்த முஸ்லிம 
சமூகைதம, அதன் கைட்ட்மபபுகைளுககுள் 
விவாதஙகை் ,் கைலநது்ரயாடல்கை்் 
நடததி தீர்மானிககை தவண்டும. 
அத்னச ஜசய்யுஙகைள் என்ை நட்்பான 
தகைாரிக்கை்ய நாமும எவரும 
முன்்வககைலாம.

இ ங கு  ர ா ஜ ்ப க  ஷ  அ வ ர் கை ள் 
மாததிரமல்லாமல் கைாததான்குடி 
்ப ள் ளி வ ா ச ல் கை ள்  ம ற று ம 
நிறுவனஙகைளின் சமதம்னததின் 
த்லவரான சட்டததரணி அபதுல் 
உ்வஸ் அவர்கைள் உயிர்தத ஞாயிறுதின 
அ ழி வு கை ள்  கு றி த து  ஆ ர ா யு ம 
்பாராளுமன்ை ஜதரிவுககுழு முன்்பாகை 
சாட்சியமளிககும த்பாது கிட்டததட்ட 
இதத விடயத்த த்பசியிருககிைார்.

‘கைடந த முப்பது ஆண்டுகை்ாகை 
ஹிஸ்புல்லா அவர்கைள் அரசியலில் 
இருககிைார். இநதக கைாலகைட்டததிதலதய 
கைாததான்குடி அரபு மயப்படுததப்பட்டது. 
குரா்ன புரிநதுஜகைாள்் அரபு 
உதவுகிைது. ஆனால், அரபு எழுததுககைள் 
ஜ்பாது இடஙகைளில் தத்வயில்்ல’ 
என்ை ஜதானிப்பட அவர் அஙகு 
சாட்சியமளிததுள்்ார்.

ஆகைதவ, இநத அரபு மயப்படுததல் 
என்ை விவகைாரம குறிதது முஸ்லிம 
சமூகைததுககு உள்த்தய எதிர்பபு 
இருநதும வநதுள்்து என்றும இதன் 
மூலம நாம புரிநதுஜகைாள்்லாம. 
ஏ்னய ்பல முஸ்லிமகைள் மததியிலும 
இதத்கைய கைருததுககைள் இருப்ப்தயும 
கைாைககூடியதாகை இருககின்ைது.

ஆகைதவ, இநத விடயம குறிதத ஒரு வாதம 
ஏறகைனதவ இலங்கை முஸ்லிமகைள் 
மததியில் இருநது வருகின்ைது. ஆனால், 
அது த்பாதவில்்ல, அது தறத்பா்தய 
சூழலிலாவது அதிகைப்படுததப்பட 
தவண்டும என்ை கைருதது இஙகு 
வலுவாகின்ைது.

அப்படியான ஒரு வாதப பிரதிவாதம 
இலங்கை முஸ்லிமகைள் மததியில் 
இருப்பது ஏ்னய சமூகைஙகைளுககு ஒரு 
நல்ல  ஜசய்திதான். அவர்கைள் அத்ன 
தமலும ஊககுவிதது மீண்டும “நட்பு 
ரீதியான” ஒரு நி்லககு த்பாகை வழி 
ஜசய்வார்கைள் என்று ஏ்னய சமூகைஙகைள் 
எதிர்்பார்ககைலாம.

ஆனாலும மீண்டும ஒரு விடயத்த 
இஙகு வலியுறுததுகிதைாம. மாறைஙகைள் 
முஸ்லிம சமூகைததுககு உள்த் 
இருநது வருவதத நல்லது. அதுதவ 
நீடிததும இருககும. அடுததவர்கைளின் 
கைட்டாயததில் வரு்ப்வ நீடிககைாது. ்பாதகை 
வி்்்வயும தரககூடும.

சீவகன் பூபாலரட்ணம்
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19.05.2019 ஞாயிறு ்பததிரி்கைஜயான்றில் 
நஜீப பின் கைபூர் எனும முஸ்லிம அன்்பர் 
எழுதிய கைட்டு்ரயில்,

'தஜ.வி.பி த்லவர் அனுரகுமார 
திசாநாயககை கூட முஸ்லிம த்லவர்கைள் 
எபத்பாதுதம சமூகைததிறகைாகை அரசியல் 
ஜசய்யவுமில்்ல. அரசியல் ரீதியாகை 
வி ழி ப பூ ட் டவு மி ல் ் ல .  அ வ ர்கை ள் 
சமூகை த தின் ஜ்பயரில் அரசியல் 
வியா்பாரதம ஜசய்து வருகின்ைார்கைள் 
எனக கைடு்மயாகைக குறைம சாட்டுகின்ைார்' 
என்ை கூறறி்ன தமறதகைாள்கைாட்டி 
அககூறறுடன் அககைட்டு்ரயா்ர் 
நூறுவீதம உடன்்பாடும ஜதரிவிததுள்்ார்.

தமற்படி விடயத்தப ்பததிரிக்கையில் 

்ப டி த த த ்ப ா து 
அ னு ரகு ம ா ரதி ச ா ந ா ய க கை 
அ வ ர் கை ளி ன்  மு ஸ் லி ம 
த ் ல வ ர் கை ள்  ்ப ற றி ய 
கூ ற றி ் ன த  த மி ழ் த 
த ் ல வ ர் கை ளு ட ன் 
ஜ்பாருததிப்பார்தததன்.

இலங்கை சுதநதிரம்டநத 
கைாலததிலிருநது இற்ைவ்ர 
கை ா ல த தி ற கு க  கை ா ல ம 

ஆட்சியிலிருககும அரசாஙகைஙகைளின் 
்பஙகைாளிகை்ாகை இருநது அ்மசசர் 
மறறும பிரதிய்மசசர் ்பதவிகை்்யும 
ம ட் டு ம ல் ல ா ம ல்  அ ர ச ா ங கை க 
கூட்டுததா்பனஙகைள் அதிகைாரச்்ப 
மறறும ஏ்னய அரச நிறுவனஙகைளின் 
த்ல்மப ்பதவிகை்்யும ஜ்பறறுத 
தஙகைள் சமூகைததிறகுப ்பாரிய சமூகை 
ஜ்பாரு்ாதார ஏறைஙகை்் முஸ்லிம 
அரசியல் த்லவர்கைள் ஜ்பறறுக 
ஜகைாடுததிருநதும கூட 'முஸ்லிம 
த்லவர்கைள் சமூகைததின் ஜ்பயரில் 
அரசியல் வியா்பாரதம ஜசய்கிைார்கைள்' 
என்று கூைப்படுகின்ைார்கைள் என்ைால் 
தமிழ் மககைள் இதுவ்ர அபிவிருததியும 
இல்லாமல் அரசியல் தீர்வும இல்லாமல், 

10 இருநத்தயும இழககைப்பண்ணிவிட்டுத 
தாஙகைள் மட்டும ்பதவிகை்்யும 
அப்பதவியால் வரும சுகைத்பாகைஙகை்்யும 
அனு்பவிததுகஜகைாண்டு இபத்பாதும கூட 
'த்பாலித தமிழ்தததசியப ்பல்லவி்யதய 
ஜதாடர்நது ்பாடி மககை்் ஏமாறறும 
'வாககுபஜ்பட்டி' அரசியல் ஜசய்துவருகின்ை 
தமிழ்த த்லவர்கை்் என்னஜவன்று 
கூறுவது.

தமிழ்தததசிய உைர்சசியூட்டி உசுபத்பறறிக 
ஜகைாதிநி்லயில் ்வககைப்பட்டுள்் 
மககைள் குறிபபிட்ட கைட்சிஜயான்றில் 
ததர்தலில் துமபுககைட்்ட நிறுததினாலும 
சரி அல்லது கைழு்தஜயான்்ைப 
பிடிததுக கைட்டி்வததாலும சரி குறிபபிட்ட 
கைட்சியின் சின்னததுககு எதிதர கைண்்ை 
மூடிகஜகைாண்டு  'புள்்டி' த்பாடு்பவர்கைள் 
என்ை எடுதகைாளில் ஏமாறறு அரசியல் 
ஜசய்கின்ை தமிழ்த த்லவர்கை்் 
என்னஜவன்ை விமர்சிப்பது.

தமிழர்கைளு்டய உரி்மப த்பாராட்ட 
அரசியல் என்்பது இன்று உலக்கை ததய்நது 
உளிபபிடியான கை்தயாகை வநதுநிறகிைது. 
குட்டக குட்டக குட்டு்பவனும ம்டயன் 
குட்டக குட்டக குனி்பவனும ம்டயன் 
எனும விவகைாரம த்பான்றுதாதன 
தமிழ் த த ் ல வ ர்கைளு ம  குட் டிக 
ஜகைாண்தடயிருககிைார்கைள். தமிழ் மககைளும 

குனிநது ஜகைாண்தட இருககிைார்கைள். 
மககைள் ஏமாைத தயாராயிருககுமவ்ர 
த்லவர்கைளும ஏமாறறிக ஜகைாண்தட 
இருப்பார்கைள். ஓடுகிைவ்னக கைண்டால் 
து ரத து ்ப வ னு க கு  இ த ல சு த ா த ன. 
தமிழ்மககைளுககு இனிதமலாவது சமூகை 
ஜ்பாரு்ாதார ஏறைம தவண்டுஜமன்ைால் 
இபத்பாக கில் மாறைம த த ்வ. 
ஓ டி க ஜ கை ா ண் டி ரு க கு ம  ம க கை ள் 
ஓரிடததில் நின்று நிதானிதது துரததிக 
ஜகைாண்டிருககும த்லவர்கை்்த 
திருமபிப ்பார்ககை தவண்டும. அப்படி 
ந ட ந த ால்  ம க கை ள்  இ ப த ்ப ாலி த 
த்லவர்கை்்த துரதத தவண்டிய 
அவசியம ஏற்படாது. அவர்கை்ாகைதவ 
தி ரு ம பி  ஓ ட் ட ம  பி டி ப ்ப ா ர் கை ள். 
அபத்பாதுதான் தமிழ்மககைளு்டய 
வாழ்வில் மறுமலர்சசி உண்டாகும. 
உண்்மயிது: ஜவறும ஜ்பாய்யில்்ல.
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QÇUQß \Ú|õ¯P C¯[S uÍzvÀ FhP[PÎß ÁQ£õP®
1980 கைளில் இருநது 2010 வ்ரககுமான 
வடகிழககுச சூழல் தமிழர்கைளின் சனநாயகை 
இயஙகு த்த்த வ்ரயறுததிருநதது. 
இஙகு சனநாயகை இயஙகுத்ம என்்பது 
கைருததுச சுதநதிரம ஜதாடககைம சனநாயகை 
அரசியலில் ஈடு்படும உரி்மவ்ர 
என எடுததுகஜகைாள்் முடியும. எ்தப 
த்பசுவது, எ்த எழுதுவது, யார் ததர்தலில் 
த்பாட்டியிடுவது த்பான்ை விடயஙகைள் 
எல்லாம தனிமனித விடயம சார்நததாகைதவா 
அல்லது அநதச சமூகைக குழுமததின் 
விருபபுச சார்நததாகைதவா இருககைவில்்ல. 
2009ஆம  ஆண்டு யுததம முடிவுககு வநததன் 
பின்பு கூட இநத நி்ல உடனடியாகை 
மாறைததுககு வநதது எனக கூைமுடியாது. 
ஊடகை அடககுமு்ையும ஜவள்்்தவன் 
கைடததல்கைளும ஜதாடரதவ ஜசய்தன. 
என்னதான் ்மததிரி – ரணிலின் நல்லாட்சி 
ஜசயல்திைனறைதாகை இருநத த்பாதிலும 
ஜவள்்்தவன் அசசததி்ன நீககி ஊடகைச 
சுதநதிரத்த வழஙகியிருககிைார்கைள் 
என்்ப்த மறுககைமுடியாது.

இன்று நாம கைவனம ஜகைாள்்தவண்டிய 
வி ட ய ங கை ளி ல்  ஒ ன் று 
த மி ழ ர் கை ளு க கு க 
கி்டததிருககின்ை இநதச 
சனநாயகை இயஙகு த்த்த 
தமிழ் மக கைளும தமிழ் 
ஊடகைஙகைளும எவவாறு 
்பயன்்படுததுகின்ைன என்்பது 
்பறறியுமாகும.

ஒரு சனநாயகை சமூகைததில் அரசியல் 
த்லவர்கை்ாகை சிலர் உருவாகிைார்கைள் 
அல்ல து உரு வாக கைப்படுகிைார்கை ள். 
உருவாகு்பவர்கை்ாகை இருநதாலும சரி 
உருவாககைப்படு்பவர்கை்ாகை இருநதாலும 
சரி அவர்கைள் தனிப்பட்ட மு்ையில் 
அநதச சமூகைததின் நற்பண்புகைளின் 
எடுததுககைாட்டுககைான முன்மாதிரிகை்ாகை 
இருககைதவண்டியது முககியமானதாகும. 
இது ஒரு அரசியல் த்லவரின் அடிப்ப்டத 
தகுதியாகும. அடுததது மககைளின் அரசியல் 
அபிலா்சகைள் சமூகைப ஜ்பாரு்ாதார  
தத்வகைள் என்்பவறறி்ன அறிநது 
அவறறி்ன நிவிர்ததிஜசய்து ஜகைாடுப்பதறகு 
எ வ வ ா ை ா ன  ஜ கை ா ள் ் கை யி ் ன 
(தததுவம) அடிப்ப்டயாகைக ஜகைாண்டு 
ஜசயற்படுகிைார்கைள் என்்பதிலும அநதக 
ஜகைாள்்கையி்ன மககைளிடம எவவாறு 
ஜகைாண்டு ஜசல்கிைார்கைள் என்்பதிலும தாம 
எடுததுகஜகைாண்ட ஜகைாள்்கைககு ஏற்ப 
எவவாறு நடநது ஜகைாள்கிைார்கைள் என்்பதிலும 
அவர்கைளின் ஆளு்ம தஙகியிருககின்ைது. 

இ்வஜயல்லாம சரியாகை இருககும 
்பட்சததில்ததான் அநதச சமூகைததில் ஒரு 
மககைள் த்லவன் இருககிைான் எனக 
ஜகைாள்் இடமுண்டு.  

தமிழர் அரசியலில் யுததம ஏற்படுததிய 
தாககைததினால் தமறகூறிய நற்பண்பும 
தகைாட்்பாட்டுத ஜதளிவும ந்டமு்ை 
அனு்பவமும ஜகைாண்ட த்லவர்கைள் 
இ ல் ல ா ம ல்  த ்ப ா ய்  கு று ந த மி ழ் த 
ததசியவாத ஜவகுசன அரசிய்லத 
துதி்பாடி அவறறின் ஜசல்வாககைால் 
ஜ கை ாண் டு வ ர ப ்ப ட் டவ ர்கை ் ாகை த த ான்  
கு றி ப ்ப ா கை  இ ன் ் ை ய  கி ழ க கு 
தமிழ் அரசியல் த்லவர்கை ்்க 
கைாைககூடியதாகை இருககின்ைது. இதன் 

கைாரைததினால் தறத்பா்தய கிழககின் 
அரசியல் த்ல்மகைளிடததில் அரசியல் 
ஞானதிருஸ்டி்ய கைாைமுடியாதுள்்து. 
த்ல்ம விரல்கைாட்டும அல்லது 
கைண்ை்சககும ்பககைம ்பாராளுமன்ைததில் 
்கையுயர்தது்பவர்கை்ாகைதவ இவர்கைள் 
இருககின்ைார்கைள். இதனால் கிழககு 
மககைளின் அரசியல் அநதஸ்தது ததசிய 
ரீதியிலும சர்வத த சிய ரீதியிலும 
கு்ைவாகைதவ கைணிககைப்படுகின்ைது. 
இ ந த  அ ரசி ய ல்  த ் ல ் ம த து வ 
இ்டஜவளியி்ன நிரபபுவதறகைான 
ஒரு த்பாட்டியாகை கிழககின் இன்்ைய 
சனநாயகை இயஙகுத்ம மாறியுள்்து த்பால் 
ஜதரிகிைது.

தமது கைரு த்த ச ஜசால்வதறகும 
அரசியலில் ஈடு்படுவதறகுமான உரி்ம 
அ்னவருககும உண்டு என்்ப்தயும 
அவறறி்ன ஜவளிப்படுதத தவண்டிய 
ஜ்பாறுபபு ஊடகைஙகைளுககுரியது என்்பதிலும 
மாறறுக கைருததுககு இடமில்்ல. ஆனால் 
கி்டததிருககின்ை சநதர்ப்பததில் தமது 

்பைததி்னயும தமது கைல்வியறி்வயும 
மு ன் ் வ த து  கி ழ க கு  ம க கை ளி ன் 
கைாவலனாகை மாறிவிடலாம எனச சிலர் 
ஜ்பருஙகைனவுகைத்ாடு ்பததிரி்கையா்ர் 
மகைாநாடுகை்் நடாததி மககை்் ஏமாறை 
முயறசிப்பதும அதறகு ஊடகைஙகைள் 
கை ரு வி ய ா கை ச  ஜ ச ய ற ்ப டு வ ் த யு ம 
எவவ்கையிலும அஙகீகைரிககை முடியாது. 

இ ந த  இ ட த தி ல்  ஊ ட கை ங கை ளி ன் 
்ப ங கு  மு க கி ய ம ானத ாகை  இ ரு க கை 
தவண்டும. ஜசால்வ்தச ஜசால்லும 
கி ளி ப பி ள் ் ்கை ் ாகை த வ ா  ச மூ கை ப 
ஜ்பாறுப்பறறு தஙகைளுககைான இருப்்ப 
ஜவளிப்படுததும த்மாகை அரசிய்ல 
்கையா் மு்னயும ்பைம்ப்டததவர்கைளின் 
ஜசல்லபபிள்்்கை்ாகைதவா ஊடகைஙகைள் 
இருககைககூடாது.

மாைாகை மககை்்ச சரியான மு்ையில் 
அரசியல் மயப்படுதத தவண்டிய ஜ்பாறுபபு 
ஊடகைஙகை்்ச சார்நததாகும. கைடநத 
கைாலஙகைளில் தமிழ் ஊடகைஙகைள் தமிழ் 
மககை்் அரசியல் மயப்படுததப்படுவதறகு 

ம ா ை ாகை  த னி ம னி த 
வழி்பாட்டுககு அதிகை 
மு க கி ய த து வ ம 
வழஙகிச ஜசயற்பட்டதன் 
வி ் ் த வ  த மி ழ் 
மககைளின் இன்்ைய 
அரசியல் அனா்த 
நி ் ல க கு க 

கைாரைம என்்ப்த அவவ்வு எளிதில் 
மறுததுவிடமுயாது. தமிழ் ஊடகைஙகைளும 
அவறறின் ஊடகைவியலா்ர்கைளும கைடநத 
கைாலஙகைளில் தாம விட்ட தவறுகை்் 
புைநி்லயாகை தஙகை்் சுயவிமர்சனம 
ஜசய்வதும இன்்ைய நி்லயில் தஙகைளின் 
கைட்ம என்ன எனும சமூகைப ஜ்பாறுபபுடன் 
நடநது ஜகைாள்வதும அவசியமானதாகும.

ஊடகைவியலா்ர் மகைாநாடு என்்பது இன்று 
இநத சனநாயகைத த்ததில் தம்ம 
ஜ்பரிய மகைான்கை்ாகைக கைாட்டிகஜகைாண்டு 
மறைவர்கை்்க கு்ைஜசால்வதறகும 
தஙகை்து த்பாட்தடா்வயும த்பச்சயும  
ஊ ட கை ங கை ளி ல்  ஜ வ ளி ப ்ப டு த தி 
தாஙகைள் ரசிப்பதறகும ஒன்ைாகைதவ 
இருககின்ைது. நான் அறிநதவ்ர சில்ர 
்பார்த திரு ககிதைன், தஙகைளு ககைான 
விமர்சனஙகை்் யாராவது முன்்வககும 
த்பாது அநத விமர்சனத்த தர்ககைபூர்வமாகை 
அ ணு கி  எ தி ர்  வி ம ர் ச ன த ் த 
மு ன் ் வ ப ்ப த ற கு  தி ர ா ணி ய ற று , 
உடனடியாகை ஊடகைவியலா்ர் மகைாநாடுகை்் 

நடாததி தஙகைளின் வீரபபிரதா்பஙகை்் 
முன்்வககிைார்கைள். இநத முன்்வபபில் 
ஏறகைனதவ குறிபபிட்ட விமர்சனஙகைளுககைான 
்பதில் இருககைாது. அததுடன் ்பல 
ஊடகைவியலா்ர் மகைாநாடுகைளில் கூறிய 
ஒரு விடயத்த திரும்பத திரும்பக 
கூறுகிைார்கைத் தவிர புதிய சிநத்னகைள் 
அல்லது ஜசயறதிட்டஙகைள் ஜதாடர்்பாகை 
எ து வு த ம யி ல் ் ல .  ' ்ப ா ் ன யி ல் 
இருநதால்ததான் அகைப்்பயில் வரும' 
என்்பது த்பால இவர்கைள் எல்லாம அரசியல் 
வஙகுதராததுத தனமு்டயவர்கை்ாகைதவ 
இருககிைார்கைள். 

அடுதது இன்ஜனாரு தவடிக்கையும 
ந ட க கி ன் ை து  ஊ ட கை ங கை ் ் ப 
ஜ்பரித்வுககுப ்பார்ககைமாட்டார்கைள் 
ஆனால் ஊடகைவியலா்ர் மகைாநாடு முடிநத 
்கையுடன் தஙகைளு்டய ்படம, த்பட்டி எநத 
எநத ஊடகைஙகைளில் ஜவளிவநதுள்்ன 
என்்ப்த மிகை ஆவலுடன் ததடிப ்பார்தது 
உ்ததிருபதிய்டகிைார்கைள். மககைளுககைாகை 
ஜவளிப்படுததிய  கைருததுககைள் மககை்் 
எவவ்வு தூரம ஜசன்ை்டநதுள்்து, 
அதன் பிரதி்பலன்கைள் எப்படி இருககின்ைது 
என்்பதிலும ்பார்ககை தஙகை்்த தாஙகைத் 
்பார்தது திருபதிப்பட்டுக ஜகைாள்ளும இநத 
மனநி்ல ஒரு வ்கையான உ்வியல் 
தநாயாகும. இவவாைான உ்வியல் 
தநாயாளிகைளுகஜகைல்லாம ஊடகைஙகைள் 
கைருவியாகைப ்பயன்்படககூடாது.

எனதவ இன்று கிழககுத தமிழர்கைளுககுத 
தத்வ அவர்கை்் சரியான தி்சவழி 
வழிநடததிச ஜசல்லககூடிய அரசியல் 
த ் ல ் ம த து வ மு ம  அ ர சி ய ல் 
தநதிதரா்பாயமுமாகும. அவறறி்ன 
வழஙகைககூடியவர்கை்் அ்டயா்ங 
கைண்டு மககைளுககு ஜதரியப்படுததுவதும 
அவவாைான த்ல்மததுவததி்ன 
்ப ல ப ்ப டு த து வ து ம  ஊ ட கை ங கை ளி ன் 
கைட்மயாகும. இ்த விடுதது 'தடிஎடுததவன் 
எல்லாம தண்டககைாரனுகைள்' என்்பது 
த்பால ஊடகைவியலா்ர் மகைாநாட்டுககு 
அ ் ழ ப ்ப வ ர் கை ள்  எ ல் த ல ா ் ர யு ம 
த்லவர்கை்ாககை முற்படக கூடாது 
என்்பதுடன் அவர்கைளின் கைடநதகைால 
நடத்தகை்்யும சமூகை அககை்ையி்னயும 
த கைள்விகைளு ககூடாகை த தாலுரித துக 
கைாட்டுவதறகுத தயஙகைக கூடாது என்்பதும 
இநத மககைளின் சார்்பான தவண்டுதலாகும.   
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நம கைாலததில் வாழ்நத மிகைபஜ்பரிய நாடகை 
ஆளு்ம
கிரீஸ்கைர்நாட்.
நாடகைம இலககியம சினிமா என ்பல் து்ை 
்கைவநத கை்லஞர்,

முறத்பாககு மனதினர்.
தனது 81 ஆவது வயதில் அவர் கைாலமானார்.
ஆழ்நத புல்ம மிககை இவரின் 
நாடகைஙகைளும பு்னகை்தகைளும
சினிமாவும கைன்னட கை்லயுலகிறகு 
வலுவூட்டின.

இவரது நாடகைஙகைள் ்பல.
அவறறுள் இரண்டு ஈழததமிழ் நாடகை 
உல்கையும வலுவூட்டியுள்்ன.

ஒன்று “துக்க”.
1964 ஆம ஆண்டு இவரால் எழுதப்பட்ட 
இநநாடகைத்த 1980 கைளில் ்பாதலநதிரா 
யாழ்ப்பாைததில் தம்டயிட்டார்.

இதன் மூலம கிரிஸ் கைர்னாட் ஈழத தமிழ் 
நாடகை ஆர்வலர்கைளுககு அறிமுகைமானார்.
இவரு்டய இன்ஜனாரு நாடகைம “நாகை 
மண்டலம”. 1988 இல் அது  எழுதப்பட்டது. 
இத்ன சுமதி சிவதமாஹன் 1995 
கைளில் ஜகைாழுமபு லுமபினி அரஙகில் 
தன்டயிட்டார்.

இவவண்ைம ஈழத தமிழ் நாடகை 
உல்கையும வ்மூட்டிய ஜ்பரும நாடகை 
விற்பன்னரான கிரீஸ் கைர்நாட்்ட நாம 
வைஙகி 
 வழி அனுபபி ்வககிதைாம.
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கைலாசாரச ஜசாததுகைள் என்்பன யா்வ என்ை 
தகைள்வி இககைட்டு்ரயின் த்லயஙகைத்த 
வாசிபத்பாருககு எழக கூடும.  சட்ஜடன்று 
மனதில் ததான்றுவது உைவுப ்பழககைமும 
குறிப்பாகைப ஜ்பண்கை ளின் ஆ்ட 
அணிகைளுமதான்.

ஆனால் கைலாசசாரச ஜசாததுககைள் என்ை 
ஜதாடர் ஆழமானதும ்பரநத்விலுமான 
அர்ததத்தக ஜகைாண்டது. இது ்பறறி 
மட்டககை்பபு மாவட்ட ஜசயலகைததின் 
கைலாசாரஅ்வயினால் ஜவளியிடப்பட்ட 
ததனகைம என்ை சஞ்சி்கைககு 2011இல் 
ஒருகைட்டு்ர சில்படஙகைளுடன் தசர்தது 
எழுதியிருநததன். அது்பறறி அககை்ை 
எடுககைதவண்டிதயார் ஜ்பரிதாகை எதுவும 
ஜசய்யாததால் ்பரநத ஒரு மட்டததிறகு 
இவவிடயத்த எடுத துச ஜசன்று 
விவாதஙகை்்யும சிநத்னகை்்யும 
முடிநதால் ஜசயல்வாதத்தயும உருவாககும 
த்பரா்சயில் கைலாசாரச ஜசாததுககைள் என்ை 
இவவிடயத்த அரஙகைததில் முன்்வககைத 
துணிநததன்.

கலாசாரச் சசாத்துகள் என்ால் என்ன?

கைலாசாரச ஜசாத துகைள் என்்ப்வ 
ஒரு  இடததின் மககை்து வாழ்வுடன் 
இ ் ை ந த ் வ ய ா கு ம .  அ ் வ 
நிகைழ்கைாலத்தயும இைநதகைாலத்தயும 
அ த ன்  நி ் ன வு கை ் ் யு ம 
பி்ைப்ப்வயாகும. இநத இ்ைபபுககு 
மூன்று கைாலததிறகும இ்டதயயான 
ஜதாடர்சசியின் இ்ழயாகைச ஜசயற்படுகின்ை 
ஆறைல் உள்்து. ்பல்தவறுவ்கையான 
்பாரம்பரியஙகைளினதும, ்பண்்பாடுகைளினதும 
எடுததுககைாட்டுகை்ாகைவும எசசஙகை்ாகைவும 
இ்வ கைாைப்படுகின்ைன. அவவ்கையில் 
ஒரு இடததில் வாழும சமூகைஙகைளின் 
வரலாற்ை இ்வ எடுததுககூறுகின்ைன. 
வரலாறறுச சின்னஙகைளின் இதத்கைய 
இ ய ல் பி ன ா த ல த ய  அ வ ற ் ை ப 
்பாதுகைாககைவும, த்பைவும தவண்டும 
என ்பல்தவறு து்ை அறிஞர்கைளும 
கைருதுகின்ைனர்.

வரலாறறுச சின்னஙகைள், இடஙகைள் 
ஆகியவற்ைப த்பணுவஜத ன்்பது 
அவற்ை அ்டயா்ம கைாணுதல்,  
அவற்ை அவறறின் மூல நி்லயில் 
(முடியுமாயின்)  த்பணுதல் (Conserve) 
்பாதுகைாததல் (Protect) ஆகிய முயறசிகை்் 
உள்்டககியதாகும.

கைட்டிடஙகைள், ஜ்பாருட்கைள், மரஙகைள் உள்ளிட்ட 
நில அ்மபபுகைள்,  வரலாறறு முககியததுவம 
வ ா ய் ந த  ் கை வி ் ன ப ஜ ்ப ாரு ட் கை ள் 
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முதலிய்வ இப த்பணுதலுககுள் 
அடஙகும. மட்டககை்பபு மாவட்டததில்  
்பல்தவறு வரலாறறுத ஜதால்ஜ்பாருட்கைள் 
கைாைப்படுகின்ைன என்்பதும அ்வ 
கைவனிப்பாரறறுக கிடககின்ைன என்்பதும 
்பலரும அறிநத விடயம. அ்டயா்ம 
கைாைப்படாமல் கைாலபத்பாககில் ்பல 
அழிநததும உண்டு.

இச சிறு குறிபபில் மட்டககை்பபின் 
ம ண் மு ் ன  வ ட க கு  ஜ ச ய ல கை ப 
பிரிவில் கைாைப்படும சில வரலாறறுச 
சின்னஙகை்்க குறிப்பாகைக கைாலனிததுவ 
கை ால கை ட் டத ் த ச  த ச ர் ந த வ ற ் ை த 
ஜ த ா ட் டு க கை ா ட் ட  மு ய ல் கி த ை ன் . 
இவவரலாறறில் ்பண்்பாட்டுச சின்னஙகைள் 
்பறறிய ஆர்வத்தயும, சிநத்ன்யயும 
ஜசயற்பாட்்டயும ஊககுவிககுமுகைமாகைதவ 
சி ல  எ டு த த க கை ா ட் டு கை ் ் யு ம 
கைருததுகை்்யும இககைட்டு்ரயில் ்பதிவு 
ஜசய்துள்த்ன்.

மண்மு்ன வடககு ஜசயலகைபபிரிவில் 
முககியமான ஜ்பரிய சின்னஙகைள் 
கைாைப்படுகின்ைன.

1.      டசசுகதகைாட்்ட
2.      இருமபினாலான ்பாரமதூககிகைள்
3.      கைல்லடிப்பாலம
4.      ஜவளிசசவீடு
5.      வீடுகைள், வைககை ஸ்தலஙகைள் த்பான்ை 
       கைட்டிடஙகைள்
6.      மரஙகைள், நில அ்மபபுகைள் 
டச்சுக்காட்ட
இலங்கையில் கைாலனிததுவ கைாலகைட்டததில் 
்பல தகைாட்்டகைள் அ்மககைப்பட்டன. முதன் 
முதல் தகைாட்்டகைள் அ்மததவர்கைள் 
த ்ப ா ர்த து கத கை ய ர்.  ம ட் டக கை ் ப பி ல் 
டசசுகத கைாட்்ட எனத தறத்பாது 
அ ் ழ க கை ப ்ப டு ம  த கை ா ட் ் ட ் ய ப 

த்பார்ததுகதகையர் 1628ஆம ஆண்டு கைட்டினர்.  
எனினும டசசுககைாரர் கிழககுக கை்ரயில் 
இைஙகியத்பாது இது அவர்கை்ால் 1638இல் 
் கை ப ்ப ற ை ப ்ப ட் டது.  அ க கை ால த தி ல் 
1643 இல் தசதமான அத்ன மீண்டும 
டசசுககைாரர்கைள் 1668 இல் கைட்டினார்கைள். 
பின்னர் பிரிததானியரு்டய ஆளு்கை 
இலங்கையில் ஸ்தாபிககைப்பட்டதுடன் 
1795ஆம ஆண்டு டசசுககைாரர் எதத்கைய 
எ தி ர் ப பு மி ன் றி  பி ரி த த ா னி ய ரி ட ம 
ம ட் ட க கை ் ப பு க த கை ா ட் ் ட ் ய க 
்கையளிததனர்.

பிரிததானியர் 1836ஆம ஆண்டுவ்ர 
தகைாட்்ட்யத  தமது த்மாகைப 
்பயன்்படுததினர். அதில் ஜ்பரிய்வான 
மாறைஙகைள் எதுவும ஜசய்யப்படவில்்ல. 
எனினும அது மாவட்டததின் நிர்வாகை 
அலுவலகைமாகை மாறைப்பட்டதன் பின்னர் ்பல 
கைட்டிடஙகைள் பிரிததானியராலும பின் மாவட்ட 
நிர்வாகைததினராலும கைட்டப்பட்டுள்்ன.

்பலர் மட்டககை்பபுக தகைாட்்ட ்பறறி 
எழுதியுள்்னர். தஙதகைஸ்வரி கைதிர்கைாமர்  
அவர்கைள் எழுதியதும, நான் மாவட்டக 
கைலாசார த்பர்வயினால் ஜவளியிடப்படும 
ததனகைம சஞ்சி்கையின் இதழில் 2011இல் 
எழுதிய கைட்டு்ரயும  மிகை முககியமான்வ. 
தகைாட்்டயின் வரலாறு அதன் அ்மபபு 
ஆகிய் வ ்பறறிய த கை வல் கை ் ் 
இ்வ தருகின்ைன. இலங்கையிலுள்் 
தகைாட்்டகைளில் மிகைச சிறியதும அழகியதும 
எனப புகைழப்படும இக தகைாட்்டயின் 
தறத்பா்தய ்பரிதா்பமான நி்லககு 
அத்ன நிர்வாகைம ஜசய்தவாரும இலங்கைத 
ஜதால்லியல் தி்ைககை்ததின் கிழககுப 
பிராநதியக கி்்யும ஜ்பாறுபஜ்படுககை 
தவண்டும என குறிபபிட்டிருநததன்.

2013 ஆம ஆண்டு அஜமரிககை தூதரகைததின் 

கைலாசாரப பிரிவின் ஆதரவில் தகைாட்்ட்ய 
மீண்டும அதன் ்ப்ழய நி்லககு மீ்ப  
புதுபபிககும திட்டம ஆரமபிககைப்பட்டது. ்பாலி 
விஜயரததின எனும பிர்பல்யமான கைட்டிடக 
கை்லஞர் அத்னப ஜ்பாறுபத்பறறுத தனது 
குழுவினருடன் இப்பணி்ய ஆரமபிததார். 
இதன் ்பயனாகைச சுறறுச சுவர் ்பாதுகைாபபு 
அரண் தகைாட்்டயின் இடது ்பககைக 
கி்்யின் ்பகுதியும புனர்மககைப்பட்டன.

தகைாட்்டயின் வரலாறு இராணுவ 
நி்லயுடனும த்பாருடனும உள்் 
வரலாற்ைப பிரதி்பலிப்பது என்ை 
அடிப்ப்டயில்  இலங்கை இராணுவததால் 
அ்மககைப்பட்ட ்பதுஙகும அ்ை துப்பரவு 
ஜசய்யப்பட்டு அப்படிதய விடப்பட்டது.

சுறறுச சுவர்கைள் துப்பரவு ஜசய்யப்பட்டன. 
அதன் ்ப்ழய நி்லககு திருமபிய 
தகைாட்்ட மீண்டும அரசாஙகை ஜசயலகைததின் 
தத்வகைளுககைாகைப ்பயன்்படுததப்படும 
ஸ்தரார் ஆகைவும பின்னர் சிறு சிறு 
்பகுதிகை்ாகைவும பிரிககைப்பட்டது. அரசாஙகை 
ஜசயலகைம திராய்மடுவிறகு இடமாறும த்பாது 
மீண்டும இப்பகுதி புனர்மககைப்படும என 
நமபுகின்தைன்.

அபத்பாது ்பாலி விஜயரததினவினால் 
தயாரிககைப்பட்ட தகைாட்்டயின் மாதிரி 
வ்ர்படநூலும அதிலுள்் தகைவல்கைளும 
்பயன்்படுததப்படும என நம்பகின்தைன்.

இககைலாசாரச ஜசாததுகைள் எதத்கைய 
மு்ையுமின்றி அழிககைப்படுவதறகு 
சமீ்பத்தய உதாரைம “த்பர்லஸ் 
கைவுஸ்”  என அ்ழககைப்பட்ட அழகிய சிறு 
கைட்டிடமாகும.

கிறீன் வீதியின் முகைபபில் அ்மநதிருநதக 
கைட்டிடம பிரிதகைானியர் கைாலததது. வின்சன்ற 
்பாடசா்லயில் நான் ்படிதத கைாலததில் 
ஜசய்மு்ைககைாகை எம்ம ஆசிரியர்கைள் 
அஙகு அ்ழததுச ஜசல்வர்.

இவவருடம மார்ச மாத முற்பகுதியில் 
திடீஜரன அழிககைப்பட்டு இரு அடிககைல் 
நாட்டும துண்டுகைள் ்வககைப்பட்டிருநதன.

ஓன்று ஏம.ஏல்.ஏ.எம ஹிஸ்புல்லா புதிய 
த்பால் கைட்டிடததிறகைாகைக நாட்டியது. மறைது 
கைண்டிப ்பாராளுமன்ை உறுபபினர் ஒருவர் 
்வததது. அவர் ஏன் இஙகு வநதார் என்்பது 
புரியவில்்ல. திடீஜரன வநதார்கைள். 
உ்டததார்கைள். 

அடுதத நாள் அடிககைல் நாட்டினார்கைள் 
என அககைம ்பககைததார் கூறினார்கைள். அவ 
வ்வில் தவலி ஓரமாகை மாவிலஙகு மரம 
ஒன்று உள்்து. அதுவும அரியஜதாரு மரம 
என நி்னககிதைன். அதுவும இதுவ்ர 
ஜவட்டப்பட்டிருககுதமா ஜதரியாது. இப்படி 
எமது ஜசாததுககைள் அழி்படுவது ்பறறி 
அஙகைலாய்ககை நி்ைய உண்டு.

 இது ்பறறி ஜசய்வதறகும நி்ைய உண்டு.
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யாழ்-வரணி என்்ப்தவிட ஜஜ-ஸி 
ஜமஷின் புகைழ் வரணி வடககு கைண்ைகி 
அமமன் ஆலயம என்று ஜசான்னால் 
எல்தலாருககும புரியும. ஆம கைடநத 
ஆண்டு அநத ஆலயததின் வருடாநத 
திருவிழா இடமஜ்பறை  த்பாது அநத 
பிரததசததில் குறிதத ஒரு சமூகை 
பிரிவினருககு மட்டுதம உரி்மயாகை 
இருநதுவநத ததரிழுககும உரி்மககு 
தசாத்ன வநதது. 

அநத  சாதியின் ஜ்பயரால் 'தகுதி' 
்ப்டததிருநதவர்கைளுககு ததரிழுககும 
அ ் வு க கு  ஆ ் ணி  வ லி ் ம  
இருககைவில்்ல. அதன் கைாரைமாகை தலித 
மககை்்யும  இ்ைதது அநத தத்ர 
இழுககும நிர்ப்பநதம ஏற்பட்டது. இநத 
நிர்ப்பநதத்த   தவிர்ப்பதறகைாகை ஜஜ-சி 
ஜமசி்ன ஜகைாண்டுவநது அதததரி்ன 
இ ழு த த ன ர்.  இ த ன்  கை ா ரை ம ாகை 
யாழ்ப்பாைததி்னயும தாண்டி வரணி 
ஆலய நிர்வாகைததினரது ஆதிககை சாதி 
மதனா்பாவம   ்பலதத கைண்டனஙகைளுககு 
உள்்ாகை தநரிட்டது.

மீண்டும இவவாண்டு குறிதத வரணி 
வடககு அமமன் ஆலய திருவிழா 
அ ண் மி த த த ்ப ா து  இ ந த  வ ரு ட 
ததரிழுப்்ப எப்படி நடததுவது என்்பதில் 

அநத ஆலயத்த கைட்டுப்பாட்டில் 
்வததிருககின்ை  ஆதிககை சாதியினர் 
ஜ்பரும சிககை்ல எதிர்ஜகைாள்் தநர்நதது. 
தலித மககைள் சார்பில் வடம பிடிதது ததர் 
இழுப்பதறகைான உரி்ம தகைாரப்பட்டது. 
அ்ததஜதாடர்நது இமமு்ை ஆலய 
திருவிழா்வ நடததுவதில்்ல என்கின்ை 
முடிவி்ன ஆலய நிர்வாகைததினர் 
எடுததுள்்னர்.

இதன்கைாரைமாகை வரணி ஆலயத்த 
திருவிழாவுககைாகை திைககை தவண்டியும 
அ தி ல்  அ ப பி ர த த ச  த லி த 
மககைளுககு சமததுவ அநதஸ்து 
தகைாரியும சததியாககிரகைஜமான்று 
ஆ ர ம பி க கை ப ்ப ட் டு ள் ் து .  இ ந த 
த்பாராட்டததுககு முழு ஆதரவு ஜதரிவிதது 
சமூகை நீதிககைான ஜவகுஜன அ்மபபினர் 
ஒருவாரகைாலமாகை அவர்கைளு்டய  
ச த தி ய ா கி ர கை த தி ல்  இ ் ை ந து 
்பஙஜகைடுதது வருகின்ைனர்.

சாதி ஒடுககுமு்ையில் எவவித 
த்ர்வுகை்்யும ஏற்படுதத தயாரில்லாத 
நி ் ல யி த ல த ய  ய ா ழ் ப ்ப ா ை 

சமூகை கைட்ட்மபபு இன்றுவ்ர 
இயஙகிவரு கின்ைது என்்பதறகு 
இநநிகைழ்வு ஒன்தை த்பாதுமான 
சாட்சியாகும.

அத்ன உறுதிப்படுததும முகைமாகை  
யாழ்-ஜதன்மாராட்சி,  ்பருததிதது்ை, 
கைரஜவட்டி ஆகிய மூன்று பிரததச 
ஜசயலகை பிரிவுகைளில் மட்டும 102 
ஆலயஙகைளில்  இததத்பான்று  தலித 
மககைளுககு உரி்மகைள் மறுககைப்பட்டு 
வருகின்ை்ம ்பறறிய   தகைவல்கைள் 
ஜவளிவநதுள்்ன. தலித  மககைள் 
சார்்பான ஒரு அ்மபபினர் அநத 
தகைவல்கை்் திரட்டி இநது கைலாசார 
அ்மசசுககு நீதிதகைாரி அனுபபிய 
கை டித த தி ன்  பி ரதி ஜ ய ான்றி ் ன 
வ ன்னி யி ல்  வ ாழு ம  சு ய ாதீ ன 
ஊடகைவியலா்ர் “தமிழ் ஜசல்வன்” 

தனது முகைநூலில் அண்்மயில் 

்பதிவிட்டிருநதார். 

அதனடிப்ப்டயில் வடமாகைாைததில் 
கைாைப்படும 38 பிரததச ஜசயலகைஙகைளிலும 
இதுகுறிதத தகைவல்கைள்  தசகைரிககைப்பட்டால் 
்பல அதிர்சசிதரும புள்ளிவி்பரஙகைள் 
கி்டககைலாம.

இ்வ ஒருபுைமிருககை தமிழீழ த்பாராட்ட 
கைாலததில்  தமிழர்கைள் எல்தலாரும 
ஒதர ததசியமாகிவிட்டனர், சாதி  
ஒழிககைப்பட்டுவிட்டது என்று சிலர் 
கைருதது்ரததத்பாது அண்்மயில் 
கைாலமான எழுததா்ர் என்.தகை.ரகுநாதன் 
"இல்்ல சாதியானது குளிரூட்டிககுள் 
்வதத தகைாழி மாதிரி ்பாதுகைாப்பாகை 
உள்்து. தத்வயானத்பாது அது 
ஜவளிதய வரும" என்று ஜசான்னார். 
அவரது எதிர்வுகூைல் இன்று நிதர்சனமாகி 
உள்்து.

இநநி்லயில்தான் தமிழ் சமூகைமும 
சாதியும என்்பது குறிதத புரிதல்கை்் 
த ந ா க கி  ந ா ம  சி ந த ் ன ் ய 
தூண்டதவண்டியுள்்து. இப்படிதய 
எமமினததின் ஒரு ்பகுதியின்ர 

"தாழ்ததப்பட்டவர்கைள்", "கீழ்சசாதிகைள்", 
என்று ஒதுககி்வததுகஜகைாண்தட 
கை ட் டு ப ஜ ்ப ட் டி த த ன ம ா கை 
வாழபத்பாகின்தைாமா?  அல்லது சாதிய 
தவறு்பாடுகைள் என்்பன ்பழ்மவாய்நத 
சிநத்னகைள், சமூகை முன்தனறைததுககும, 
நவீன உலகு தநாககிய  ்பயைததுககும 
த்டயான ்பழககைவழககைஙகைள் என்று 
இவற்ை விட்ஜடாழிககைபத்பாகின்தைாமா? 

இப்பததி்ய ்படிப்பவர்கைள் கிழககில் 
இப்படி சாதியில்்ல, நாஙகைள் சாதி 
்பார்ப்பதில்்ல என்று முணுமுணுககை 
கூடும, அதில் ஓர்வு உண்்மயும 
இ ரு க கை ல ா ம .  ஆ ன ா ல்  இ ங த கை 
கிழககுமாகைாைததில் சாதி இல்லாமல் 
இல்்ல. இருககின்ைது. ஆனால் 
யாழ்ப்பாைத்தபத்பான்ை தீண்டா்ம 
ஜகைாடு்மகைள்   ஒபபீட்ட்வில் கிழககில் 
கு்ைவான்வ எனலாம. அதறகு 
்பல கைாரைஙகைள் உண்டு. அ்வ  
தனிஜயாரு கைட்டு்ரயாகை அலசப்பட 
தவண்டிய்வயாகும.

 ‘யாழ்ப்பாைதம இன்றுவ்ர ஈழத  

தமிழர்கைளின் கைலாசார அ்டயா்மாகை 
தி கை ழ் கி ன் ை து .  ய ா ழ் ப ்ப ா ை 
த்ல்மகைத்  தமிழர்கைளின் அரசியல் 
்ப ா் த ் ய  தீ ர் ம ானி க கி ன் ை ன ர்.  
யாழ்ப்பாைததின்  சிநத்ன மு்ைதய 
தமிழர்கைளின் அரசியல் எதிர்கைாலத்த 
வடிவ்மககின்ைது.’  என்கின்ைத்பாது 
இ்வய்னததிலும இநத சாதிய 
சிநத்னயும  கைலநதுதாதன இருககும. 
ஆம அதனாறதான்  இநதச சாதிய 
சமூகைம ்பறறிய தமலதிகை புரிதல்கை்்  
தநாககி நாமும நகைரதவண்டும. அது்பறறி 
நாமும த்பசியாகை தவண்டும என்கின்ை 
தத்வஜயழுகின்ைது.
 
சாதிய தவறு்பாடுகை்் கைாரைமாகை 
ஜகைாண்டு,  சமூகைததின் ஒரு்பகுதியினர் 
ஒ டு க கு மு ் ை க கு ள் ் ா க கை ப ்ப டு வ
தும, அடிப்ப்ட மனித உரி்மகைள் 
மறுககைப்படுவதும குறைமாகும என   
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1 97 1ஆம ஆண்டு இலங்கையின் 
சமூகை கு்ை்பாடுகைள் ஒழிபபுச சட்டம   
வலியுறுததுகின்ைது. ஆனால் நாதமா 
மரபுகைளின் ஜ்பயராலும கைலாசாரததின் 
ஜ்பயராலும கைடவுள்கைளின் ஜ்பயராலும 
அத்ன கைாப்பாறறி வருகின்தைாம. 
குறிப்பாகை இந த ஆலயஙகைளில் 
கைாட்டப்படும  சாதி தவறு்பாடுகைளுககு 
நமமவர்கைள் ஜசால்லுகின்ை வி்ககைம 
ஒன்று உண்டு. அதாவது "அது  எமது 
மு ன் த ன ா ர்கை ள்  கை ால த தி லி ரு ந து 
நீண்டகைாலமாகை ஜதாடருகின்ை ்பண்்பாடு 

அத்ன எப்படி மாறறுவது?" என்கின்ை 
முணுமுணுபபுகை்்  நாம அடிககைடி 
தகைட்கை தநர்நதிருககும. சிலதவ்்கைளில் 
அது நியாயமான தகைள்வியாகைதவ 
எமககு ததான்றியுமிருககும. ஆகைதவ 
அதறகு மறுதது்ரப்பது கூட எமமால் 
மு டி ய ா தி ரு ந தி ரு க கு ம.  ஆ ன ா ல் 
எ ம து  மு ன் த ன ா ர் கை ஜ ் ல் ல ா ம 
தகைாமைததுடன் திரிநதவாதை நாமும 
இன்று திரிகின்தைாமா? அல்லது எமது 
மூதா்தயர் கைாட்டுமிராண்டிகை்ாகை 
அமமைமாகை திரிநததுத்பால் எமமால் 
இன்றும வாழமுடியுமா? என்று நாம 
சிநதிககைத ஜதாடஙகை தவண்டும. 

"நிகைஜரன்று ஜகைாட்டுமுரதச இநத 
நீணிலம வாழ்்பவஜரல்லாம
தகைஜரன்று ஜகைாட்டுமுரதச ஜ்பாய்்ம சாதி 
வகுபபி்னஜயல்லாம" 

என்று ்பாரதி ்பாடி நூறு  வருடஙகைள் 
ஆ கி வி ட் ட து .  ஆ ன ா ல்  ந ம 
ஒவஜவாருவருககும ்பாரதி்ய பிடிககும. 
்பலரது வீட்டு சுவர்கை்் இன்றும 
்பாரதியின் ்படஙகைள் அலஙகைரிககும. 
எல்லா ்பாடசா்லகைளிலும ்பாரதி 
இல்லஙகைள் இருககும, ஒவஜவாரு 
விதனாத உ்ட த்பாட்டியிலும எமது 
குழந்தகை்் ்பாரதியாகை அலஙகைரிதது 
நடிககை்வதது நாமும பூரிதது நிறத்பாம, 
ஆனால் சாதிகைள் இருககைதவணும 
்பாப்பா என்றுதான் கைாலமகைாலமாகை இநத 
சாதி்ய கைட்டிககைாததுவருகின்தைாம. 
இல்லாவிட்டால்  இன்று எதறகு 
வரணியில் தலித மககைள் சததியாககிரகைம 
இருககைதவண்டிய தத்வ எழுநதுள்்து? 
ஆம இநத சாதி்ய கைட்டிககைாப்பது குறிதது 
நமமில் யாருககும ஜவட்கைமில்்ல.

 mWkf;Fl;bNghb

Nfypr; rpj;jpuk;



nts;sp> [_d; 14, 2019
 ,jo; - 66

07

Pn£v¦µ® ©õv›UQµõ©•®,
 Pa\UöPõi_Áõª©ø» ©UPÐ®!

gLthd; ghyfd;

்ப டு வ ா ன் கை ் ர ப  பி ர த த ச த தி ல் 
அ்மநதுள் ,் மண்மு்ன ஜதன்தமறகு 
பிரததச ஜசயலா்ர் பிரிவில், முதலாவது 
மாதிரிககிராமம கைசசகஜகைாடிசுவாமிம்ல 
கிராமததில், கைை்பதிபுரம என்ை 
ஜ்பயருடன் அண்்மயில் திைநது 
்வககைப்பட்டது. இசஜசய்தியி்ன 
தகைட்டதுதம மிகைவும மகிழ்சசியாகை 
இருநதது என்கிைார் சீனிததமபி.

மண்மு்ன ஜதன்தமறகு பிரததச 
ஜசயலா்ர் பிரிவின்  எல்்லககிராமமாகை 
கை ச ச க ஜ கை ா டி சு வ ா மி ம ் ல 
அ்மநதுள்்து. இஙகுள்் மககைள்தான் 
ம ா வ ட் ட த தி ன்  எ ல் ் ல யி ் ன ப 
்பாதுகைாதது வருவதுடன்  நாள்ததாறும 
பிரசசி்னகை்்யும எதிர்ஜகைாண்டு 
வ ரு கி ன் ை ன ர் .  ம ா வ ட் ட த தி ன் , 
பிரததசததின் எல்்லககிராமமாகை 
இ க கி ர ா ம ம  அ ் ம ந து ள் ் து . 

த ம ற ்ப டி 
்பாதயாததிரிகைர் 
சஙகைததினரின் 
கை தி ர் கை ா ம 
மு ரு கை ் ன 
த ந ா க கி ய 
்ப ா த ய ா த தி 
் ர ய ா ன து 
இ வ வ ரு ட மு ம 
ஜ த ா ட ர ப 
்ப ட வு ள் ் து . 
இவவருடததுன் 
5 6 ஆ வ து 
அகை்வ்யப 

பூர்ததிஜசய்யும 'ஸ்ரீ மாமாஙகைபபிள்்்யார் 
்பாதயாததி்ரச சஙகைததினரது' இத ஜதாடர் 
யாததி்ர நிகைழ்வானது எதிர்வரும ஜூன் 
மாதம 20 ஆம திகைதி இசசஙகைததின் 
த்லவரும, குருசுவாமியாகைவுமுள்் 
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அதததவ்் கைாடுகை்் சூழதவ 
இககிராமம அ்மநதுள்்்மயினால், 
நாள்ததாறும யா்னததாககுதலுககு 
ஆ ் ா கி ன் ை ,  அ ஞ் சி வ ா ழ் கி ன் ை 
ம க கை ் ா கை  இ க கி ர ா ம த த வ ர் கை ள் 
உள்்னர். இககிராமததில் உள்் மககைள் 
தமது தச்வகை்் ஜ்பறுவதறகும, 
ஜ ்ப ா ரு ட் கை ் ்  ஜ கை ா ள் வ ன வு 
ஜசய்வதறகு ஜகைாககைட்டிசதசா்ல 
ந கை ர த தி ற த கை  ஜ ச ல் ல த வ ண் டி ய 
நி்லயும இருககைததான் ஜசய்கின்ைது. 
இதன்கைாரைமாகை இவறறிறகைாகை இவர்கைள் 
ஒருநாள் ஜ்பாழுதி்ன கைழிககைதவண்டிய 
துர்ப்பாககியம உள்்்மயி்னயும 
ம்ைககை முடியாது. இஙகுள்் மககைள் 
தத்வ கைருதி தவறு இடஙகைளுககு 
ஜசன்ைாலும, மா்ல 5மணிககு முன்னதம 
தமது கிராமததி்ன அ்டநதுவிட 
தவண்டும. இல்லாதுவிடின் யா்னத 
தாககுதல்கைளுககு ஆ்ாகைதவண்டி 

ஏற்படும என்்பத்னயும ஞா்பகைமூட்டாமல் 
இருககைவும முடியாது.

த்பாககு வரத து என்கின்ைத்பாது, 
ஜகைாககைட்டிசதசா்ல நகைரில் இருநது 
மண்மு்ன ஜதன்தமறகு பிரததச 
ஜசயலா்ர் பிரிவின் ஊடாகை மாததிரம 
த்பாககுவரததுச ஜசய்வதாகைவிருநதால் 
அது ம்ழ கைாலஙகைளில் சாததியமறைது. 
ஏஜனனில் கைஙகைாணியார் கு்ததி்ன 
கைடநதத கைசசகஜகைாடிசுவாமிம்ல 
கிராமததிறகு ஜசல்ல தவண்டும. 
அவவாைாயின் ம்ழகைாலஙகைளில் 
கு ்ம நிரமபிவிடும.  கு ்த தின் 
வ ா ன் கை த வு  தி ை ந து வி ட ப ்ப டு ம , 
கைால்வாயின் ஊடாகை நீர் வழிநததாடும, 
இதனால் த்பாககுவரதது த்டப்படும. 
கைால்ந்டயாகை ஜசல்்பவர்கைள் மாததிரம 
கு்ககைட்டின் மீதாகை நடநதுஜசல்ல 
முடியும. தனி்மயில் ஜசல்வஜதன்்பதும 
அ ச ச த தி ் ன த ய  ஜ கை ா டு க கு ம . 
ஜகைாககைட்டிசதசா்ல நகைரததிறதகைா 
பிரததச ஜசயலா்ர் ஜசயலகைததிறதகைா 
தச்வகை்் ஜ்பறறுகஜகைாள்வதறகு 
ஜசல்வதறகைான இலகுவான ்பா்தயும 
இதுதவயாகும. இதறகு கு்ததிறகு 
அருகில் ்பாலஜமான்றி்ன அ்மப்பதன் 
்பயனாகை இவவீதியி்ன எபத்பாதும 
்பயன்்படுததககூடியதாகைவிருககும.

ஜகைாககைட்டிசதசா்ல – தாநதாம்ல 
வீதியி்னவிட்டு குறிதத கிராமததிறகு 
ஜசல்வதறகு இன்னும சில வீதிகைள் 
இருககின்ைன. அவவீதிகைளினூடாகை 
ஜச ல் வதாயின் அரு கில் உள்் 
ஜ வ ல் ல ா ஜ வ ளி  பி ர த த ச 
ஜசயலகைததிறகுட்்பட்ட கிராமஙகைளி்ன 
கைடநதத ஜசல்லதவண்டும. அ்வகைளில் 
சி ல வ ற றி ் ன  வீ தி ஜ ய ன் று 
ஜசால்வ்தவிட அஙகுள்் மககைள் 
வண்டு என்தை ஜசால் வார்கை ள். 
ஏஜனனில் நீதராடும ஜ்பரிய்விலான 
வாய்ககைால்கைளின் தடுபபுசுவர்கை்ாகைதவ 
அ்வ இருககின்ை்மதய அதறகுக 
கைாரைம. இ்தவிடவும ஜவல்லாஜவளி 
்பாடசா்லயின் அருகைாகை ஜசல்கின்ை 
வீதியின் ஊடாகை ஜசன்று அம்பா்ை 
பிரதான வீதிககுச ஜசன்று அஙகிருநது 
கைசசகஜகைாடிசுவாமிம்ல கிராமததிறகு 
வரு்கைதர தவண்டும. இவவீதியினால் 
வருவதாயின் அதிகை தூரம ்பயணிககை 
தவண்டும. இவவாறு த்பாககுவரததிலும 
சிரமஙகை்் எதிர்ஜகைாள்கின்ை இமமககைள், 
தச்னப்பயிர்சஜசய்்கைகை்்யும, 
த வ ் ா ண் ் ம யி ் ன யு ம , 
மாடுவ்ர்பபி்னயும ஜசய்துஜகைாண்டு 
வாழ்கின்ைனர். இவவாறு வாழ்கின்ை 
மக கைளு ககு குடிநீர்  ஜ்பறுவதும  
சாவாலானதத. தகைா்ட கைாலஙகைளில் 

குடிநீருககு மககைள் அ்லயும நி்ல்ம 
இருககிைது. இவவாறு பிரசசி்னகைளுடன், 
அஙகைாஙகு தமடுகைளில் வீடுகை்்யும, 
குடி்சகை்்யும அ்மதது வாழ்கின்ை 
இககிராமதது மககை்் ஒன்றி்ைதது 
ஒதர இடததில் குடி்சகைள் இன்றி, 
கை ல் வீ டு கை ளி த ல  வ ா ழ் கி ன் ை 
சூழலி்ன தறத்பாது ஏற்படுததிக 
ஜகைாடுததிருககின்ைனர்.

வீட்மபபு, நிர்மாைதது்ை மறறும 
கைலாசார அ்மசசின் ஊடான நிதியுடனும, 
மககைளின் ்பஙகைளிபபுடனும மண்மு்ன 
ஜதன்தமறகு பிரததசஜசயலகைததின் 
ஜதரிவுடனும கைசசகஜகைாடிசுவாமி 
ம ் லயில் கை ணி்பதிபுரம என்ை 
ஜ்பயருடன் 25 வீடுகை்்க ஜகைாண்ட 
மாதிரிககிராமம அ்மயபஜ்பறறுள்்து. 
ஜவறுமதன வீடுகை்் மாததிரம 
அ்மததுகஜகைாடுககைாமல், வீடுகைளுககைான 
மின்சார வசதி, நீர்வசதி, பிரதவசப்பா்த, 
உ ள் ் கை ப ்ப ா ் த  த ்ப ா ன் ை ன வு ம 
அ்மககைப்பட்டுள்்ன.

ஜசாநதவீடுகைள் இல்லாத, குடி்சவீட்டில் 

வாழ்நத, ்பாதுகைாப்பறை வீடுகைளில் வாழ்நத 
மககைளிறகைாகை இவவாைான வசதிகைளுடன் 
வீடுகைள் அ்மததுகஜகைாடுப்பட்டுள்்்ம 
சி ை ப பு க கு ரி ய ஜ த ன  இ ங கு ள் ் 
மககைளும த்பசிகஜகைாள்கின்ைனர். 
இதததாடு இமமககைளின் பிரசசி்னகைள் 
தீர்நதுவிட்டதாகை யாரும கைருதவும 
முடியாது. இமமககைளின் தத்வகைள் 
இன்னமும உள்்ன. அ்வகைளும 
நிவிர்ததி ஜசய்யப்பட தவண்டிய்வதய. 
கு றி ப ்ப ா கை  த ம ய் ச ச ல் ,  வீ தி , 
த்பாககுவரதது, ்பாடசா்லககைான 
ஆ்ணி இன்்ம, மீனவர்கைளுககைான 
பிரசசி்னகைள், ஜதாழில்வாய்பபு 
த்பான்ைனவும ஜசய்துஜகைாடுப்பட 
தவண்டியதும அவசியமானஜதான்தை. 
பிரததசஜசயலகைம எடுதத முயறசி 
வரதவறகைததககைஜதான்ைாகைவுள்்ததாடு, 
இன்னமும ்பல மாதிரிககிராமஙகைள் 
பிரததசததில் அ்மககைப்படுகின்ை்ம 
வரதவறகைததககைதத. இககிராமததின் 
வ ் ர் ச சி  கு றி த து ம ,  த த ் வ 
குறிததும அறிநது ஜசயற்பாடுகை்் 
முன்ஜனடுககை தவண்டியதும அ்னதது 
ஜ்பாறுபபுவாய்நதவர்கைளின் கைட்மயும 
கூட எனககூறியவனாகை கைஙகைாணியார்க 
கு்ககைட்டில் இருநது தாநதாம்ல தநாககி 
தனது ்பயைததி்ன ஆரமபிததான் 
அழகுது்ர.

திரு விஜயசிஙகைம (அப்பாஜீ) அவர்கை்து 
த்ல்மயில்  ஆரமபிககைப்படுகின்ைது.

   யாததி்ர முதலாம நாள் திராய்மடு 
ஸ்ரீ முருகைன் ஆலயததிலுள்் ச்டயப்ப 
சுவாமிகை்து சமாதி வைககைததிறகுபபின் 
“யாததி்ர தவல்” எழுநதருள்விககைப்பட்டு,  
யாததிரீகைர் கூட்டததினருடன் அமிர்தகைழி 
ஸ்ரீ மாமாஙதகைஸ்வரர் ஆலயத்தச 
ஜசன்ை்டயும.

தவலவருடன் அன்று இரவு ஆலய 
முன்ைலில் தஙகியிருககும அடியார்கைள் 
21ஆம திகைதி அதிகைா்லயில் குரு 
சுவாமி அப்பாஜீ அவர்கை்ால் யாததி்ர 
மா்ல அணிவிககைப்பட்டு, அன்று 
கைா்ல திருகதகைாயில் ஸ்ரீ முருகைன் 
ஆலயத்த தநாககி வாகைனஙகைளில் 
்பயணிப்பார்கைள். அன்்ைய தினம 

பிற்பகைல் தவ்்யில் முருகைன் ஆலய 
முன்ைலில் 'தஷததிராடனம' என்னும 
ஜ்பயரில் அ்மநத யாததி்ர மலர் 
ஜவளியீடு ஒன்று குருசுவாமியின் 
த்ல்மயில் இடமஜ்பறும. 

திருகதகைாயில் முருகைன் ஆலயததிலிருநது 
22ஆம திகைதி சனிககிழ்ம அதிகைா்லயில் 
அ டி ய ா ர்கை ள்  ்ப ாத ய ா த தி ் ர ் ய 
ஆரமபிதது, 26ஆம திகைதி உகைந்த 
முருகைன் ஆலயத்தச ஜசன்ை்டவர்.

 27ஆம திகைதி வியாழனன்று கைநததவளின் 
கைடம்ப வனத துள் அடிஜயடுத து 
ந்டஜதாடஙகும யாததிதிரீகைர்கைள் 
ஜூ்ல மாதம மூன்ைாம திகைதி 
புதன்கிழ்ம கைா்ல கைதிர்கைாமப ்பதி்யச 
ஜசன்ை்டவார்கைள்.
  தகைவல்  -  சிரவி
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மட்டககை்பபு தகைாட்்டமு்ன வி்்யாட்டு 
கிராமததால் அ்மககைப்பட்டுவரும 
புறத்ரயிலான கிரிகஜகைட் ்மதானததின் 
இரண்டாம கைட்ட ்பணிகைள் கைடநத வாரம 
ஆரமபிதது ்வககைப்பட்டன.

அதறகைான ஜதாடககை நிகைழ்வில் கைலநது 
ஜகைாண்ட மட்டககை்பபு மாவட்ட அரசாஙகை 
அதி்பர் மா.உதயகுமார், ‘மட்டககை்பபின் 
உயிர் நாடியாகை இம்மதானம திகைழும’ என்று 
வி்பரிததிருநதார்.

கிழககிலங்கையில் முதல் தட்வயாகை 
உருவாககைப்பட்டுவரும புறத்ரயிலான 
முதல்தர கிரிகஜகைட் ்மதானததிறகைான 

இ ரண் ட ா ம  கை ட் ட ப ்ப ணி கை ளு க கை ான 
அடிககைல்நாட்டும நிகைழ்வுகைள்  12.06.2019 அன்று  
தகைாட்்டமு்ன வி்்யாட்டு கிராமததின் 

fpupf;fl; urpfu;fs; MtYld; vjpu;ghu;j;Jf; nfhz;bUe;j cyff; fpz;z fpupf;fl; 
Nghl;bfs; fle;j Nk khjk; 30-k; jpfjp Muk;gkhdJ. ,q;fpyhe;J kw;Wk; Nty;]; 
ikjhdq;fspy; eilngw;WtUk; ,j;njhlupy; gj;J mzpfs; gq;F gw;Wfpd;wd. 
njhlu;r;rpahf 45 ehl;fs; 48 Nghl;bfs; vd ,lk;ngWfpd;w ,j; njhlu; cyf 
fpupf;fl; urpfu;fSf;F ngWk; tpUe;jhf fhzg;gLfpd;wJ. fle;j ,U thuq;fshf 
,lk;ngw;W tUk; ,j; njhlupy; ,Jtiu ,lk;ngw;w Nghl;bfspd; KbT tpguq;fs; 
kw;Wk; Nghl;b ml;ltid tpguq;fs;.

த்லவர் இ.சிவநாதன் த்ல்மயில் 
ந்டஜ்பறைது.

இநநிகைழ்வுககு  மட்டககை்பபு மாவட்ட 
அரசாஙகை அதி்பர் மா.உதயகுமார்,  
மட்டககை்பபு மாநகைரச்்ப முதல்வர் 
தி.சரவை்பவான்,  மண்மு்ன வடககு 
பிரததச ஜசயலா்ர் எம.தயா்பரன் ஆகிதயார் 
கைலநது சிைபபிததனர்.

 இநநிகைழ்வில் உ்ரயாறறிய மட்டககை்பபு 
மாவட்ட அரசாஙகை அதி்பர் மா.உதயகுமார் 
இம்மதானம இனிவரும கைாலஙகைளில் 
மட்டககை்பபின் உயிர்நாடியாகை திகைழும 
என்றும மாவட்ட அலுவலகைம மிகை 
வி்ரவில்  பூர்ததிய்டயவுள்்தாகைவும 
இம்மதானத்த சுறறிதய 6 பிரிவுகை்ாகை 
வீடுகைள் அ்மககைப்பட்டு வருவதாகைவும 
கூறினார்.

இதன்த்பாது உ்ரயாறறிய மட்டககை்பபு 
மாநகைர ச்்ப முதல்வர் தி.சரவை்பவான் 
தனது்ரயில் மட்டககை்பபு மாவட்டததில் 
இவவாைான ஜசயற்பாடுகை்் ஜசய்து 
மற்ைய கைழகைஙகைளுககு ஒரு முன்மாதிரியாகை 

தகைாட்்டமு்ன வி்்யாட்டு கிராமமும 
தகைாட்்டமு்ன வி்்யாட்டு கைழகைமும 
திகைழ்வதாகை குறிபபிட்டார்.

 வி்்யாட்்ட மட்டும கைருததில் 
ஜகைாள்்ாது சமூகை தமம்பாட்்டயும இககைழகைம 
ஜகைாண்டு ஜசல்வ்த ்பாராட்டுவதாகைவும 
அவர் குறிபபிட்டார்.
   
இ ந நி கை ழ் வி ல்  உ ் ர ய ா ற றி ய 
மண்மு்னவடககு பிரததச ஜசயலா்ர் எம.
தயா்பரன் தனது்ரயில், அரசாஙகைததால் 

Nghl;b ml;ltid
1.  30 தம     இஙகிலாநது – njd;dhgpupf;fh
2.  31 தம Nkw;fpe;jpa jPTfs; - ்பாகிஸ்தான்
3.  1 ஜூன்  நியூசிலாநது-இலங்கை
4.  1 ஜூன்  ஆபகைானிஸ்தான் - ஆஸ்திதரலியா (்பகைலிரவு)
5.  2 ஜூன்  njd;dhgpupf;fh– gq;fshNj];
6.  3 ஜூன்  இஙகிலாநது – ்பாகிஸ்தன்
7.  4 ஜூன்  ஆபகைானிஸ்தான் – இலங்கை
8.  5 ஜூன் njd;dhgpupf;fh– இநதியா
9.  5 ஜூன்   gq;fshNj]; - நியூசிலாநது (்பகைலிரவு)
10  6 ஜூன்  ஆஸ்திதரலியா - Nkw;fpe;jpa jPTfs
11.  7 ஜூன்   ்பாகிஸ்தான் – இலங்கை 
12.  8 ஜூன்   இஙகிலாநது - gq;fshNj];
13.  8 ஜூன்   ஆபகைானிஸ்தான் -நியூசிலாநது (்பகைலிரவு)
14.  9 ஜூன்   இநதியா - ஆஸ்திதரலியா 
15.  10 ஜூன்   njd;dhgpupf;fh– Nkw;fpe;jpa jPTfs;
16.  11 ஜூன்   gq;fshNj]; - இலங்கை 
17.  12 ஜூன்   ஆஸ்திதரலியா - ்பாகிஸ்தான் 
18.  13 ஜூன்   இநதியா - நியூசிலாந து
19.  14 ஜூன்   இஙகிலாநது - Nkw;fpe;jpa jPTfs 
20.  15 ஜூன்   இலங்கை – ஆஸ்திதரலியா
21.  15 ஜூன்   njd;dhgpupf;fh- ஆபகைானிஸ்தான் (்பகைலிரவு)
22.  16 ஜூன்  இநதியா - ்பாகிஸ்தான் 
23.  17 ஜுன்   Nkw;fpe;jpa jPTfs; - gq;fshNj]; 
24.  18 ஜூன்  இஙகிலாநது – ஆபகைானிஸ்தான்
25.  19 ஜூன்   நியூசிலாநது - njd;dhgpupf;fh
26.  20 ஜூன்  ஆஸ்திதரலியா- gq;fshNj];
27.  21 ஜூன்   இஙகிலாநது – இலங்கை
28.  22 ஜூன்  இநதியா - ஆபகைானிஸ்தான் 
29.  22 ஜூன்  Nkw;fpe;jpa jPTfs; - நியூசிலாநது (்பகைலிரவு)
30.  23 ஜூன்   ்பாகிஸ்தான் - njd;dhgpupf;fh
31.  24 ஜூன்   gq;fshNj]; - ஆகைானிஸ்தான் 
32.  25 ஜூன்   இஙகிலாநது – ஆஸ்திதரலியா
33.  26 ஜூன்   நியூசிலாநது - ்பாகிஸ்தான்
34.  27 ஜூன்  Nkw;fpe;jpa jPTfs; - இநதியா
35.  28 ஜூன்  இலங்கை- njd;dhgpupf;fh
36.  29 ஜூன்   ்பாகிஸ்தான் - ஆபகைானிஸ்தான் 
37.  29 ஜூன்   நியூசிலாநது - ஆஸ்திதரலியா (்பகைலிரவு)
38.  30 ஜூன்  இஙகிலாநது - இநதியா
39.  1 ஜூ்ல இலங்கை- Nkw;fpe;jpa jPTfs;
40.  2 ஜூ்ல gq;fshNj]; – இநதியா
41.  3 ஜூ்ல இஙகிலாநது – நியூசிலாநது
42.  4 ஜூ்ல ஆபகைானிஸ்தான் - Nkw;fpe;jpa jPTfs;
43.  5 ஜூ்ல  ்பாகிஸ்தான் - gq;fshNj]; (்பகைலிரவு)
44.  6 ஜூ்ல  இலங்கை – இநதியா
45.  6 ஜூ்ல  ஆஸ்திதரலியா - njd;dhgpupf;fh (்பகைலிரவு)
46.  9 ஜூ்ல  முதல் அ்ரயிறுதி 
      10 ஜூ்ல முதல் அ்ரயிறுதி , Nkyjpf ehs;
47.  11 ஜூ்ல  இரண்டாவது அ்ரயிறுதி
     12 ஜூ்ல  இரண்டாவது அ்ரயிறுதி Nkyjpf ehs;
48.  14 ஜூ்ல ,Wjpg; Nghl;b 
     15 ஜூ்ல ,Wjpg; Nghl;b , Nkyjpf ehs;

ஜசய்யமுடியாத ்பாரிய தவ்லததிட்டத்த 
தகைாட்்டமு்ன வி்்யாட்டு கிராமமும 
தகைாட்்டமு்ன வி்்யாட்டு கைழகைமும 
ஜசய்துவருவ்த ்பாராட்டிதய ஆகை 
தவண்டும எனவும புலமஜ்பயர்நது வாழும 
நமமவர் இதறகைான ்பாரிய ்பஙகைளிப்்ப 
ஜசய்துவருகின்ைனர், வி்்யாட்்ட மட்டும 
கைருததில் ஜகைாள்்ாது தம்ம ஒரு சமூகை 
்பணியா்ர்கைள் என்்ப்த இவர்கைள் இனம 
கைாட்டியது தமககு மகிழ்சசியளிப்பதாகைவும 
குறிபபிட்டார்.

 பு தி த ா கை  அ ் ம க கை ப ்ப ட வு ள் ் 
கைட்டிடததிறகைான அடிககைல் நாட்டப்பட்டதுடன் 
கைட்டிடததிறகைான மாதிரி பு்கைப்படமும தி்ர 
நீககைம ஜசய்யப்பட்டது.  ்மதானததிறகு 
அருகைா்மயில் புதிதாகை அ்மககைப்பட்டு 
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வரும வீடுகைளுககுரிய 15 ்பயனாளிகைளுககு 
மின்சாரம ஜ்பறுவதறகைான கைாதசா்லயும 
வழஙகைப்பட்டதுடன் பிரததச ஜசயலகை 
மட்டததில் தமது சிைநத ஜசயற்பாட்்ட 
ஜவளிகஜகைாைர்நத தகைாட்்டமு்ன 
வி்்யாட்டு கைழகைததின் வீரர்கைளும 
தகைாட்்டமு்ன வி்்யாட்டு கிராமததால் 
ஜகைௌரவிககைப்பட்டனர்.

  இநநிகைழ்வில் மட்டககை்பபு மாவட்ட 
வி்்யாட்டு உததிதயாகைததர் தவ.ஈஸ்வரன், 
மட்டககை்பபு மாவட்ட உ்த்பநதாட்ட 
சஙகை ஜசயலா்ர் சி.கைாநதன் ்பாடசா்ல 
அதி்பர்கைள், தகைாட்்டமு்ன வி்்யாட்டு 
கிராம அஙகைததவர்கைள் தகைாட்்டமு்ன 
வி்்யாட்டுக கைழகை அஙகைததவர்கைள் என 
்பலரும கைலநது ஜகைாண்டனர் .
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யாழ் நிலததுப்பாைன், எழுததுலகின் 
கைலகைககைாரன், நறத்பாககு இலககிய 
முகைாமின் வீரதுரநதரன் - எஸ்ஜ்பாவின் 
87 ஆவது பிைநதினம கைடநதவாரம. 
ஈ ழ த து  இ ல க கி ய  வீ ச சு கஜ கை ன 
த னி ச ச வு க ஜ கை ா ன் ் ை ச  ஜ ச ய் து 
அதன் இனிய வலிகை்் தனது 
எழுதஜதஙகும தழுமபுகை்ாகை ்பதிதது 
ஜசன்றுவிட்ட ஆளு்ம. இயல்புவாத 
்ப ் ட ப ்ப ா ளு ் ம கை ளு க கை ா ன 
தனியான திமி்ர இலககிய உலகுககு 
இடிததுககூறிவிட்டுபத்பான எழுததூழியன்.

எ ஸ் ஜ ்ப ா வி ன்  ்ப ் ட ப பு க கை ள் 
த்பசப்படுமத்பாஜதல்லாம அவரது 
எழுததுககை்் இநதிரியமான்வ 
எ ன் ஜ ை ா ரு  கு வ ் ் யி ல் 
த ்ப ா ட் டு ் வ த து க ஜ கை ா ண் டு 
கை வ ன ப ்ப டு த து வ து ம  அ த ன் 
ஊடாகை அவரு்டய வியாபித த 
எ ழு த த ா ளு ் ம ் ய  ஒ ரு 
குறுகிய - நீககைலின் - வழியாகை 
்பார்ககைததுணிவதும எஸ்ஜ்பாவி்ன 
வி த ந து ் ர ப ்ப வ ர் கை ளு க த கை 
்ப ழ க கை ப ்ப ட் டு ப த ்ப ா ன ஜ த ா ரு 
வி ட ய ம .  அ ந த க கு வ ் ் க கு ள் 
எஸ்ஜ்பாவின் பிறகைாலதது அரசியல் 
நி ் ல ப ்ப ா டு கை ் ் யு ம  ஊ ற றி 
நீர்ததுபத்பாகைசஜசய்வதும இன்னும ்பலரது 
விருப்பததுககுரிய விமர்சன ஒழுஙகுகைள். 
இது குறிப்பாகை தறுககைணிததுககிடககும 
இலககிய வட்டஙகைளில் மிகை அதிகைம.

எஸ்ஜ்பாவின் எழுததுலகைம இநதிரிய 
எழுததககை்ால் நி்ைநததுதான் என்று 
முன்னி்லப்படுததுவதறகு ்பலராலும 
முன்்வககைப்படுகின்ை ்ப்டபபு அவரது 
"சடஙகு". நாற்பது வருடஙகைளுககு 
முன்னர் ஒரு குடும்பபஜ்பண் சுய இன்்பம 
கைாண்்ப்த தனது எழுததுககைளில் 
்வததவர் என்றும பிள்்்கைளினால் 
ஜசறிநதுத்பாயிருககும குடும்பஜமான்றில் 
தம்பதியினர் கைலவிஜகைாள்வதறகு 
தி ரு கு ப ்ப டுகி ன் ை  ்ப ாடுகை ் ் யு ம 
எழுதியவர் என்றும "சடஙகு" ஜதாடர்பில் 
இன்றுவ்ரககும ்பல தசைடிபபுககைள் 
தநாகைடிபபுககைள் உள்்ன. மறு்பககைததில், 
"அ ந த க கை ா ல த தி த ல த ய  அ வ ர் 
அவற்ைஜயல்லாம எழுதினாதர" - என்று 

வியப்பதின் ஊடாகை அநதபபுள்ளிகை்் 
ம ா த தி ர ம  த வ று  தி ் ச யி ல் 
ஜசால்லிககைாட்டு்பவர்கைளும ்பலர்.

ஆனால், சடஙகில் ஜசல்ல்பாககியம 
ஆ ச சி  வ ழி ய ா கை  எ ஸ் ஜ ்ப ா 
உருவாககியிருககும ஜ்பண் ஆளு்மச 
ஜ ச றி வி ன்  அ ்வு க கு  ந ா ற ்ப து 
வருடஙகை்ாகியும இன்றுவ்ரககும 
ஒரு ்பாததிரம அநத மண்ணிலிருநது 
அல்லது அநத மண்்ைசசார்நது 
உ ரு வ ா க கை ப ்ப ட வி ல் ் ல  எ ன் று 
அ டி த து ச ஜ ச ா ல் த வ ன்.  "ச ட ங கு" 
வாசிபபின்த்பாது ஜசல்ல்பாககியம 
ஆசசி  எம்மபபின் ஜதாடருகின்ை 
ஆகதராஷமானஜதாரு நிழல். ஆனால், 
ச ட ங கி ன்  மு டிவி ல்  அ வ ள்த ான் 
எமககுள் வாழும மிகைபஜ்பரிய நிஜம. 
யாழ்ப்பாை சமூகைததில் ஜ்பண்கைளின் 
வகி்பாகைம குறிதத நுண்்பார்்வயுடன் 
வடிதஜதடுககைப்பட்டவள் ஜசல்ல்பாககியம 
ஆசசி. அவ்து ஒற்ைப்பார்்வ 
மு த ற ஜ கை ா ண் டு   ஒ ழு ங ் கை 
ந்ட வ்ரககும அத த்னயும 
யாழ்ப்பாைததின் ஜ்பண் த்ல்மததுவ 
்பண்்பாட்டுககூறு ்பறறி அப்பட்டமாகை 
அவிழ்தது்வககிைது. 

ஜ்பருமத்பார் முகிழ்நத பிறகைால 
கைட்டஙகைளில் யாழ்ப்பாைம உட்்பட 
வட நிலததிலிருநது எதத்னதயா 
ஜ்பண் ஆளு்மகைள் வரலாறறில் 
த ங கை ் து  வ கி ்ப ா கை த தி ் ன 
வ ் ர ந து  ஜ ச ன் றி ரு ந த ா லு ம 

இ வ ற று க ஜ கை ல் ல ா ம  மு ன் த ்ப 
எஸ்ஜ்பா ்பன்முகைப்பார்்வஜகைாண்ட 
த்பராளு்ம்ய ஜசல்ல்பாககியம 
ஆசசியின் வழியாகை எஙகைளின் முன்்பாகை 
ஜகைாண்டு வநது கைாண்பிககிைார். 

கு்லநதுத்பான குடும்பஜமான்றில் 
்படித திரு ககும ஜசந தில்நாத்ன 
எ ல் த ல ா ரு ம  ஜ வ று த து 
ஒதுககிபத்பாகுமத்பாதும அவ்ன தனது 
அறிவுககைண்ஜகைாண்டு தூரதநாககைதததாடு 

தனது மகைளுககு கைட்டிகஜகைாடுககிைாள் 
ஜசல்ல்பாககியம ஆசசி. எழு்பதுகைளின் 
தமிழ் சமூகை அ்மபபு மு்ையில் ஒரு 
ஜ்பண் எபத்பற்பட்ட தீவிர முடி்வ 
லாவகைமாகை  ்கையிஜலடுக கிைாள் 
எ ன் று  கை ா ண் பி க கை த ஜ த ா ட ங கு ம 
எஸ்ஜ்பாவின் கை்த கைமரா, அதன் 
பின்னர் ஜசல்ல்பாககியம ஆசசியின் 
வழியாகைதவ நாவல் முழுவதும ஒளி 
்பாய்சசுகிைது. மருமகைன் ஜசநதில்நாதன் 
குடும்பதத்லவன்தான் என்ைாலும 
அவனுககைான முடிஜவடுககும மூ்்யாகை 
ஜசல்ல்பாககியதம அவனின் அ்னதது 
ஜசல்கைளிலும ஜநாதிததுககிடககிைாள். 
அவன் ஜகைாழுமபிலிருநது விடுமு்ைககைாகை 
வீட்டுககு வநதால் அவன் என்ஜனன்ன 
ஜசய்யதவண்டும, என்னஜவல்லாம 
ஜ ச ய் ய க கூ ட ா து  எ ன் ்ப வ ற ் ை 
உைர்ததும அசரீரியாகை ஜசல்ல்பாககியம 
ஜசநதில்நாதனுககுள் இருககிைாள். 
ஒரு குடும்பமாகை தன் மகை்்யும 
குழுந்தகை்்யும ் கைபிடிததுகஜகைாண்டு 
எஙஜகைஙகு த்பாகைதவண்டும. எவவ்து 
தூரததுககு த்பாகைதவண்டும என்்ப்த 
வழிகைாட்டுவதறகும ஜசநதில்நாதனுககுள் 
ஒரு ஆவித்பால இயஙகுகிைாள். ஆனால், 
மருமகை்ன அவள் முறறுமுழுதாகை தனது 
கைட்டுப்பாட்டிலும ்வததிருககைவில்்ல. 
அவர் ஊருககு வருகின்ைத்பாது கைள்ளும 
குடிப்பார். சீட்டுமாடுவார். இப்படிஜயல்லாம 
கிழவியால் நீ்ககையிறறில் தமய 
விடப்பட்ட மாடுத்பால குடும்பததுடதனதய 
அவர் லயிததிருப்பார்.

ஏ்னய ்பாததிரஙகை்் மாததிரம 
இயககு்பவ்ாகை இல்லாமல் தன்ன்விலும 
ஒரு இயநதிரமாகைதவ ஜசல்ல்பாககியத்த 
எ ஸ் ஜ ்ப ா  உ ரு வ ா க கி யி ரு ப ்ப ா ர் . 
ஜசல்ல்பாககியம ஆசசியின் உடல் 
நாவலில் ஒருத்பாதும ஓய்நதிருககைாது. 
நிததி்ரககுபத்பான பின்னரும அவ்து 
மூ்் சிநதிதத்படியிருககும. மகைள் - 
மருமகைள் தாண்டி த்பரபபிள்்்கை்் 
சுறறி வட்டமிட்ட்படியிருககும. அவ்து 
மு டிவு கை ள்த ா ன்  கு டு ம ்ப ஜ ம ங கு ம 
நி்ைநதிருககும. இன்னும இறுககைமாகை 
ஜசால்லபத்பானால், மகைளும மருமகைனும 
கைலவி ஜகைாள்வதுகூட ஆசசியின் 
முடிவில்தான் தஙகியிருககும. 

இதுதான் யதார்ததம. ஜ்பண் என்்பவள் 
சமூகை கைட்ட்மபபுககுள் - ஒரு கைட்டததுககு 
பிைகு - அல்லது துணிசசலாகை 
தன்்ன ஜகைாண்டுநடததுகின்ைத்பாது 
-  எவவ்வுதூரம முடிஜவடுககும 
- அதிகைார தரப்பாகை ம்ைமுகைமாகை 
நி்ைநதிருககிைாள் என்்ப்தயும அது 
யாழ் சமூகைககைட்ட்மபபில் எவவ்வு 
யதார்ததபூர்வமானது என்்ப்தயும 
ஜசல்ல்பாககியம ஆசசியின் வழி எஸ்ஜ்பா 
வ்ரநதிருப்பார். ஆசசியின் மகைளிலும 
அது சாதுவாகை ்படரதஜதாடஙகியிருப்ப்த 
தலசாகை கைாண்பிததிருப்பார்.

சமகைாலப ்ப்டபபுககைளில் ஒரு ஜ்பண் 
்பாததிரத்த மனதில் ஒட்ட்வப்பதறகு 
எவவ்தவா கைரைஙகைள் எல்லாம 
அடிககைதவண்டியுள்் நி்லயில், 
எஸ்ஜ்பாவின் ஜசல்ல்பாககியம ஆசசி 
ஈழதது தமிழ் இலககிய ்பரபபில் 
என்்ைககும அழியாத தனிபஜ்பரும 
கிழவி. சடஙகில் அவ்்ப்படிப்பதும 
யாழ்ப்பாை சமூகைததின் கைலப்படமறை 
ஜ்பண் ஆளு்மகைளின் தமன்்மகை்் 
்படிப்பதும ஒன்றுதான். தா்பததில் 
கி ட ந து ழ லு ம  த ம ்ப தி யி ன ் ர 
வழிஜநடுகைககைாட்டிவிட்டு, நாவலின் 
முடிவில் அது ஜவறுமபுள்ளிதாதன 
ஒழிய இன்னும ்பல ஆண்டுகைளுககு 
த்பசப்படவுள்் வரலாறு தவஜைான்று 
என ்ப்டககைப்பட்டவள் ஜசல்ல்பாககியம.

பிைநதநாள் வாழ்ததுககைள் எஸ்த்பா.

பாதிககபபடட  மககளுககா்ன குடுமப தரிச்ன 
ஆறுதல் வழஙகளின அனுபவஙகள்

மட்டக கை ்பபு மாவட்ட அரசாஙகை 
அதி்பருககு கீழ் இயஙகும உ்சமுகை 
கைழகைததிலிருநது உ்நல ்வததியரான 
நானும உ்வ் ஆறறுப்படுதது்கை 
உததிதயாகைததர்கைள் இருவருமாகை தசர்நது 
குழுககை்ாகை ஜசன்று ஆதரவு அளிககும 
கை்ப்பணியில் ஈடு்பட்தடாம. நாஙகைள் 
ஜசன்ை ்பல வீடுகைளின் தரிசனததில் 
்பலர் தநரடியாகைவும, ம்ைமுகைமாகைவும 
்பாதிககைப்பட்டிருநதார்கைள். அவறறில் ஒரு 
குடும்பததில் ்பதது வயது குழந்த்ய 
இழநதிருநதார்கைள். மற்ையவர்கைள் உடல், 
உ் ்பாதிபபுககைளுககுள்்ாகி இருநதார்கைள். 
்பாதிபபிறகுட்்பட்டவர்கைள் குறிதத ஒரு சமய 
வகுப்்பச தசர்நதவர்கைள் என்்பதால் சமய 
குருவிடம அனுமதி ஜ்பறறுகஜகைாண்டு, 
அவர்கைளின் குடும்ப தரிசனததிறகு 
ஜசன்தைாம. அஙகிருநதவர்கைளிடம எஙகை்் 
அறிமுகைப்படுததிகஜகைாண்டு அவர்கைளுடன் 
உ்ரயாடிதனாம.
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அவர்கைள் கை்தககும வி்டயஙகை்் 
ஜ்பாறு்மயுடன் ஜசவிமடுதத தாம. 
அ வ ர் கை ளு ் ட ய  உ ை ர் வு கை ் ் 
வார்த்தகை்ாகைவும, அழு்கையாகைவும 
எஙகைளுடன் ்பகிர்நது ஜகைாண்டார்கைள். 
நடநத சம்பவத்த ஜசால்லுமத்பாது அதிகை 
்பயததுடன் தயஙகி, தயஙகி த்பசினார்கைள். 
மகை்ன இழநத குடும்பததாய் இைப்்ப 
ஏறறுகஜகைாண்டாலும, கைடநதகைால மகைனின் 
நி்னவுகை்் அடிககைடி மீழ்சஜசய்து 
ஜசால்லிகஜகைாண்டிருநதார். ஒவஜவாரு 
குடும்ப உறுபபினருடனும உ்ரயாடிதனாம. 
அவர்கைளுடன் நி்ைய விடயஙகைளில் 
ஆதமாதிததுபத்பாதனாம. அவர்கைளு்டய 
ஆதஙகைததிறகு எதிர்ம்ையாகை நாஙகைள் 
கை்தககைவில்்ல. நடநத சம்பவததிறகைான 
நி ய ா ய ,  அ நி ய ா ய ங கை ் ் ப ்ப ற றி 
வாதிடவில்்ல. அவர்கைளுககைான உடல், 
உ் உதவிகை்் ஜகைாடுககும குடும்ப 
உைவினர்கை்் அ்டயா்ம கைண்தடாம. 
அவர்கைளுககு குடும்ப உைவினர்கைள் எவவாறு 
உதவலாம என ஊககைப்படுததிதனாம.

முககியமாகை அவர்கை்து நிததி்ர, உைவில் 
விருப்பம, நா்ாநத ஜசயற்பாடுகைளில் 

வழ்மத்பால் ஈடு்படுகிைார்கை்ா? என்ை 
வி்டயஙகை்் அறிநது ஜகைாண்தடாம. 
அவர்கைளின் தறத்பா்தய வாழ்க்கையின் 
முககியததுவமும, தறஜகைா்ல முயறசிககைான 
ஜசயற்பாடுகைத்ா? எண்ைஙகைத்ா 
உள்்தா? என ்படிப்படியாகை அறிநது 
ஜகைாண்தடாம. உடல், உ் உ்பா்தகைளுடன் 
இருநத ஜ்பரும்பாலானவர்கைள், முதல் 
வார  நில்ம்யவிட இரண்டாம 
வாரம வழ்மககு திருமபியவர்கை்ாகை 
கை ா ை ப ்ப ட் ட ா ர் கை ள் .  ஆ யி னு ம 
நி த தி ் ர க கு ் ை வு ,  ஜ வ ளி யி ல் 
ஜசல்வதறகைான ்பயம, சம்பவத்த மீ் 
நி்னததுப ்பார்ததல் என்்பன அவர்கைளுககு 
கைடினமாகை இருநதது.

மிகை முககியமாகை சிறுவர்கைள் மிகைப ்பயததுடன் 
கைாைப்பட்டனர். அவர்கைளுடன் வயதிறதகைற்ப 
மிகை ஜமன்்மயான அணுகுமு்ையில் 
நல்ல உை்வ ஏற்படுததி உ்ரயாடிதனாம. 
சிறிய சில ஜசயற்பாடுகை்் ஜசய்ய 
ஆதலாச்ன வழஙகிதனாம. ஆயினும 
அவர்கைளுககு நீண்ட தூர கைண்கைாணிபபுடன் 
கூடிய ஜசற்பாடுகைள் தத்வப்படுவதாகை 
நாஙகைள் உைர்நது ஜகைாண்தடாம. நிததி்ர 

கு்ைவு்டயவர்கைளுககு மாததி்ரகைள் 
குடும்ப தரிசனததில் வழஙகிதனாம. 
உடல் உ்பா்த உ்டயவர்கைளுககு தநாய் 
நி்லகதகைற்ப குறுகிய கைாலததிறககு 
ம ாத தி ் ரகை ள்  வ ழ ங கை ப ்ப ட் ட ாலு ம, 
தமலதிகை சிகிச்சகைளுககு த்பாதனா 
்வததியசா்லககு அனுபபி ்வதததாம. 
எதிர்கைாலததில் அவர்கைள் அ்னவ்ரயும 
எமமு்டய குழுககைளின் ்பகுதி,  ்பகுதியான 
தரிசனம ்பறறி முடிஜவடுதததுடன், 
பிள்்்கை்் குழுசஜசயற்பாட்டில் 
ஈடு்படுததுதல் ்பறறிய எதிர்கைால திட்டஙகை்் 
உருவாககிதனாம. எமது நீண்டகைால, தூர 
தநாககு திட்டஙகைளுடன் அவர்கை்் எமது 
குழுககைள் ஆதரவு அளிககும திட்டஙகை்் 
வகுததுகஜகைாண்தடாம.
ஆதரவா்ன குழுகக்ை அ்மத்தல்

ஒதர மாதிரியான பிரசசி்னகைள் 
உள்்வர்கைள் (உதாரைமாகை கைற்பழிபபு, 
சிததிரவ்த, வித்வகைள், குண்டுஜவடிப்பால் 
கைாயப்பட்டவர்கைள்) ஒன்றுகூடி அவரவர்கைளின் 
அனு்பவஙகை்்ப ்பகிர்வதன் மூலம 
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(எல்லா  இனததுப  த்பரப  பிள்்்கைளுககும  ஒரு    ்பாட்டன் ஜசால்லும   
்பழம  கை்தகைள்:   கை்த—4)

197 7   என நி்னககிதைன் 
சி த தி ர த ல கை ா ( து ் ை வி ய ா ர் ) 
யாழ்ப்பைப ்பல்கை்லக கைழகைததில் 
நியமனம ஜ்பறறு,  மகைனுடன் 
யாழ் ஜசன்று விட்டார். அபத்பாது 
நான் ஜகைாழுமபில்்பாட நூல்  
எழுததா்ராகைப ்பணி புரிநது விட்டு 
ஜகைாழுமபுப ்பல்கை்லக கைழகைததில் 
்பட்டப பின் ்படிப்பான கைல்வி 
டிபத்ாமா ஜசய்து ஜகைாண்டிருநததன்.  
நானும யாழ்ப்பாைம வர தவண்டும 
என்்பது வ்ாகைத த்லவர் த்பரசிரியர் 
் கை ல ா ச ்ப தி யி ன்  வி ரு ப ்ப ம . 
மாறுதல்கைள் மறுககைப்பட்டிருநத 
அககைாலகைட்டததில் எனககைான இட 
மாறுத்ல அவர் ஜசய்து தநதார்.  எனககு 
யாழ்ப்பாைததில் ஆசிரிய நியமனம 
கி்டததது. என் வாழ்வின் புதுத தி்ச 
திைககைப்பட்டது.

B.A Hons,M.A,  PG Dip.in.Ed த்பான்ை 
்பட்டஙகை்் ்வததிருநதும  ஆசிரியர்கைள் 
நி்ைநதிருநத்மயினால் எனககு 
யாழ்ப்பாைததின் எநதப்பாடசா்லயிலும 
இடம எடுககை முடியவில்்ல. யாழ்ப்பாைம 
ஒஸ்மானியாக கைல்லூரி என்்ன 
எறறுகஜகைாண்டது. இது யாழ்ப்பைப 
்பட்டினததில் முஸ்லிம வட்டாரததில் 
அ ் ம ந தி ரு ந த து .  அ ங கு  கை ா மி ம 
என்்பவர் அதி்பராகை இருநதார், அவரது 
தமபி மஹரூப என்னுடன் த்பரத்னப 
்பல்கை்லககைழகைததில் ஒரு சா்ல 
மாைாககைர். கைாமிமின் ்மததுனர் மகபூல் 
பின்னாளில் மன்னார் அரசாஙகை அதி்பர். 
எனககு த்பராத்னப ்பல்கை்லக கைழ்கைததில் 
சீனியர், இவர்கைளின் சி்பார்சினால் எனககு 
ஒஸ்மனியாக கைல்லூரியில் கைாமிம இடம 
தநதார். யாழ்ப்பாைததில் கைாலூன்ை இடம 
கி்டததது.

ஒஸ்மானியாக கைல்லூரி வாழ்க்கை 
அறபுதமானது. அஙகுதான் சிவரமணியின் 
தந்தயார் சிவானநதன் பி.எஸ்ஸி 
்பட்டதாரி கைறபிததுக ஜகைாண்டிருநதார். தமிழ் 
ஆசிரியர்கைளும  இஸ்லாமிய ஆசிரியர்கைளும 
சிஙகை் ஆசிரியர்கைளும அஙகு கைறபிததனர். 
நான் ஜசன்ை பின்னர் கைாமிம உயர்தர கை்ல 
வகுபபி்ன ஆரமபிததார்.  நான் தமிழும 
வரலாறும அரசியலும கைறபிதததன்.

்பாடசா்லகைளில் எஙகு த்பானாலும 
6ஆம வகுபபு ஒன்்ைக தகைட்டு வாஙகிக 
ஜகைாள்தவன். என்்ன விதனாதமாகைப 
்பார்தத்படி 6ஆம வகுப்்ப என்னிடம 
ஒ ப ்ப ் ட த த ா ர்  கை ா மி ம. . .  அ த ற கு 
வகுப்பாசிரியராகைப த்பாடும ்படியும 
தகைட்டுகஜகைாண்தடன். இன்னும வியபத்பாடு 
்பார்தத்படி மகிழ்சசிதயாடு அனுமதிததார் 
அதி்பர்.. 11 வயதுப ்பாலகைர்கைள் கைள்்ம 
கை்படம அறியார்..எளி்மயான  மனஙகைள்.. 
அவர்கைளின் ஜ்பயர்கைள் மைநது விட்டன. 
கைாசிம ரகீம, அமனுல்லா ஆகியவர்கைளின் 
ஜசயல்கைளும முகைஙகைளும மனதில் 
நிறகின்ைன.. இஸ்லாமிய அசிரியர்கை்ான 
கைமதூன், ரஸாக, அபதுல்கைறீம ஆகிதயார் 
ஞா்பகைம வருகின்ைனர்.  ரஸாக ஒரு மு்ை 
வட்டிலப்பம ஜசய்து எடுததுகஜகைாண்டு 
ம்னவி சகிதம என் வீட்டுககு வநது 
விட்டார், அபத்பாது நான் ஆததிசூடி 
வீதியில் எதிர்ப ்பககைதிலிருநத ஜ்பரிய 
வீட்டில் இருநததன். இநதப பிள்்்கைளின் 
தாய் தந்தயர் ஒஸ்மானியா்வ அண்டிய 
முஸ்லிம வட்டாரததிலும, யாழ்ப்பாைப 
்பட்டைததிலும வாழ்நதனர். மாைவர்கைள் 
வீடு ஜசல்வதும, அவர்கைள் சூழல் அறிதலும, 
ஜ்பறதைார்கை்்ப ்பார்ப்பதும த்பசுவதும 
எனது வழ்ம.

மட்டககை்பபுக கைல்மு்ன சாகிராக 
கைல்லூரியில், உஜவஸ்லிக கைல்லூரியில், 
வநதாறுமூ்ல மததிய கைல்லூரியில், 
ஜகைாழுமபுஜகைாம்பனித ஜதரு ்பாடசா்லயில் 
கைறபிதத கைாலஙகைளில் இவவழககைத்த 
நான் ்வததிருநததன். பிள்்்கைளின் 

சூழ்ல அறிநது ஜகைாள்வதில் நான் 
ஜ்பரிதும அக கை ்ை கைாட்டித னன். 
மாைவர்கைளும என்தனாடு ஜ்பரும 
அன்்பாகை இருநதார்கைள். ்பாடசா்லயில் 
நாடகைஙகைள், கூட்டஙகைள்,  ்கைஜயழுததுப 
்பததிரி்கை என்்பன ஆரமபிககைப்பட்டன். 
உயர்தர வகுபபில் ்படிததுக ஜகைாண்டிருநத 
்பலரின் ஜ்பயர்கைள் மைநது விட்டன. முகைஙகைள் 
ஞா்பகைததிலுள்்ன. ஆயிசா, அவவா 
உமமா, அபதுல்லா ஆகிதயார் ஞா்பகைம 
வருகிைார்கைள். அவர்கைளுககு மா்ல தநர 
வகுபபுகைள் எடுதததன்.

அபத்பாது பிரதம மநதிரி ரைசிஙகை 
பிதரமதாஸ, அவர் ஒஸ்மானியக கைல்லூரி 
வருவதியிட்டு ஒரு நாடகைம தயாரிககுமாறு 
அதி்பர் தகைட்டுகஜகைாண்டார். இநத நாடு 
மூன்று இனஙகைளுககும ஜசாநதம என்ை 
ஜ்பாருளில் ஆடலும அ்சவும ஜகைாண்ட 
ஒரு நாடகைம தயாரிதததன்.  அதில் ்பஙகு 

ஜகைாண்தடார் இநத 6ஆம 7ஆம வகுபபு 
மாைவர்கைத .் தமிழிலும சிஙகை்ததிலும 
அவர்கைள் ்பாடுவார்கைள். சிஙகை்ததிறகு அஙகு 
உடற்பயிறசி ஆசிரியராகைக கைட்மபுரிநத  
சிஙகைள் ஆசிரியர் உதவினார். அவர் லஙகைா 
சமசமாஜக கைட்சி புரட்சிகைரப பிரி்வச 
தசர்நதவர். பிதரமதாஸ அத்ன ்பார்ததுப 
்பாராட்டிப த்பசினார். அமமாைவர்கைளின் 
ஜ்பறதைார்கைள் என்னுடன் ஜநருககைமானர்கைள்.  
நல்ல கைறி ஆககினால் 7ஆம வகுபபில் 
்பயின்ை மாைவனான ைகீம எனககுக 
ஜகைாண்டுவநது விடுவான். அககைறி ஜவகு 
சு்வயாகை இருககும. ரமசான் வநதால் 
எனது வீட்டின் குளிர்சாதனபஜ்பட்டி 
்பலகைாரஙகை்ாலும இனிபபுகை்ாலும 
வட்டிலப்பஙகைளினாலும நி்ைநத வழியும. 
அறபுதமான  பிள்்்கைள் அறபுதமான 
ஜ்பறதைார்.

இககைாலகைட்டததில்தான் யாழ் ்பகை்லககைழகை 
த்லவர் த்பரா.்கைலாச்பதி ்பல்கை்லக கைழகை 
மாைவர்கைளுககு நாடகைம தயாரிககும்படி 
என்்ன தவண்டிகஜகைாண்டார்.

அதன் வி்்வாகைதவ த்பார்ககை்ம, 
புதியஜதாருவீடு என்்பன தயாரிதததன்.

இபபுகைழ் கைாரைமாகை என்்னத தமிழ் 
்பாடசா்லகைள் விருமபின. தகைாண்டவில் 
மஹாவிததியாலயததிலும யாழ்ப்பாை 
இநதுககைல்லூரியிலும உயர்தர வகுபபுககுத 
தமிழ் கைறபிககை முடியும வாருஙகைள் அதி்பர்கைள் 
விருமபுகிைார்கைள் என அ்ழததார் ஜசாககைன் 
மாஸ்டர்.

ஒஸ்மானியாவின் அன்்்பப புைம தள்ளி 
என்னால் புைப்பட முடியவில்்ல எனககு 
யாழ்ப்பாைததில் கைாலூன்ை இடமதநத 
ஒஸ்மானியாக கைல்லூரி என்்னப ‘த்பா’ 
என்று ஜசான்னஜலாழிய நான் தவறு 
எஙகும வரமாட்ஜடன் என மறுததுவிட்தடன். 
அநத இஸ்லாமிய மாைவர்கைளின், 
ஜ்பறஜைார்கைளின்  ஆசிரியர்கைளின் 
அன்புககு நான் கைட்டுப்பட்தடன். எனது நாடகை 
முயறசிகைளுககு அவர்கைள் நன்கு உதவினர்.

்பலாலி அரசினர் ்பயிறசிககைலாச்லயில் 
எனககு விரிவு்ரயா்ர் நியமனம கி்டதத 
பின்னதர 1980கைளில் நான் ஒஸ்மானியாக 
கைல்லூரி்ய விட்டுப புைப்பட்தடன். அதன் 
பின்னரும அவர்கைளுடன் ஜதாடர்பிருநதது.

இடதுசாரி ந ண்்பர்கை்ான் சு்்பர் 
இ்ஙகீரன், இக்பால் த்பான்ைவர்கைளும 
அஙகு குடியிருநதனர். இவவண்ைம 
உை ர் ச சி கை ர ம ா ன  ஜ த ா ட ர் பி ரு ந த 
ஒஸ்மானியாக கைல்லூரி்ய நான் ்பார்ககை 
விருமபிதனன்.

ஆரம்பததில் ஒரு ைலி ்சககிள் 
்வததிருநததன், திருஜநல்தவலியிலிருநது 
கைா்லயில் புைப்பட்டு அதில்தான் 
ஒஸ்மானியா ஜசல்தவன். பின்னர் ஒரு 
ஸ்கூட்டர் வாஙகிதனன் அதில் ஜசல்ல 
ஆரமபிதததன்.

அண்்மயில்  யாழ்ப்பாைம  ஜசன்ைத்பாது  
மாைவி  சஹிதா்வயும கூட்டிஜகைாண்டு  
ஒஸ்மானியா  ஜசன்தைன்.   ஜசல்லுமத்பாது 
கூட வந த மாைவி சகிதாவிடம 
இ்தஜயல்லாம கூறிகஜகைாண்தட வநததன். 
அவளுககும  அப்பாடசா்ல்யக 
கைாண்்பதில் ஆர்வம.

்பாடசா்ல புனருததாரைம ஜ்பறறிருநதது. 
தகைற பூட்டியிருநதது ்ப்ழய ஞா்பகைஙகைள் 
வநதன. ஒஸ்மனியக கைல்லூரிககைத்வத 
திைநத்படி ்சககிளிலும, ஸ்கூடரிலும 
அதறகுள் நு்ழநத்ம ஞா்பகைம வநதது. 
அதறகுள் 40 அருடஙகைளுககு முன்னர் தகைட்ட 
ஒலிகைள் கைாதில் தகைட்்பது த்பால இருநது. 
்பாடசா்லயின் தமல் த்ததிலிருநத 
ஜ்பரிய மண்ட்பததுள் நாடகைம நடககும 
சநதடி தகைட்டது. ஒஸ்மானியா உயிர்ஜ்பறைது 
த்பால.  40 வருடஙகைளுககு முன்னர் நான் 
அஙகு நிற்பதுத்பால ஓர் உைர்வுககுள் 
அகைப்பட்தடன். ஒதர ஒரு கைைமதான் அநத 
உைர்வு'. எதிதர இடிநது தகைர்நதுத்பாய் 
இன்னும புதுபபிககைாமல் கிடநத வீடுகைள் 
என்்ன நிஜ உலகுககுள் இழுதது வநதன. 
ஒரு ஜ்பருமூசதசாடு ஓட்தடாவுககுள் 
ஏறிகஜகைாண்தடன். என் உைர்சசிகை்்ப 
புரிநது ஜகைாண்ட சகிதா ஒன்றும 
த்பசவில்்ல.
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க�ோவில�ளில ஆண�ள் கேலோடைடைக் 
�ழற்றுவதில இன்னும் பல நடைமுடை 
விபரீதங�ளும் இருக்கின்ைன. இநதக்�ோலத்தில 
நூற்றுக்கு ததோணணூறுவீதேோனவர�ள்வோளிப்
போனஉைல த�ோணைவர�ள் அலல. தின்றும் 
குடித்தும்வணடியும் வயிறுேோ� அடலயும் 
ஆணழ�ர�ள்தோன்அதி�ம்.  �ணினியு�த்தின் 
லீடல! அவர�ளோல எப்படி ேகிழ்ச்சிைோ� 
க�ோவிலுக்குள் உலவமுடியும். வோ�னம்�ோவும்கபோது 
முன்கனதூக்குபவனின் முதுகிலவயிறுஇடிக்கும். 
க�ோவிடல வடளக்கும் கபோது திரும்பினோல 
ேணைபத் தூணிலவயிறு முட்டிக் த�ோள்ளும்.  
வணடி த�ோணடிருப்பவனின் கவதடன மி�க் 
த�ோடிைது.

அவர�ளுக்கு இநதப் பீதி என்ைோல, ஒட்டி 
உலரநத எலும்புக்கூைோய் நைக்கும் ஒருவனுக்கு 
அருகில வோளிப்போ� குலுக்கித் தளுக்கி நைக்கும் 

தன் நணபடனப் போரத்து தபோைோடேயும் 
தோழ்வு ேனப்போன்டேயும் ஏற்பட்டிருக்கும். 
க�ோவிலுக்குள்தபோைோடேப்பைலோேோ? அப்படி
தபோைோடேப்படும்வோய்ப்டபநோம்ஏற்படுத்தலோேோ?
இநதத்ததோநதிடையும்ஓேக்குச்சி�டளயுேோவதுசகி
த்துக்த�ோள்ளலோம். �ன்னங�ரிை ேயிர பைரநது 
�ரடி கபோல எதிகர வரும் ஒருவர, போரப்பவடர
மு�ஞ்சுழிக்�டவப்போர.   கதேல, பைரதோேடர 
முதலோன கதோல கநோய்�ளுைன் கூனிக்குறுகி 
கபோகும் ஒருவடரப் போரத்தபடி உங�ளோலசந
கதோசேோ�சோமிகும்பிைமுடியுேோ?

இப்படி எலலோம் இலடல, நோங�ள் ஜிம்முக்குப் 
கபோகிகைோம், நன்குஉைம்டபப்கபணுகிகைோம்என்று
சத்தம்  ஒருபுைம்க�ட்கும்.  உள்ளூரசூரிைோக்�ள். 
அவர�ள்இதுதோன்வோய்ப்பு என்று புஜத்டத 
ேைக்கிகதோடளஉைரத்தி தநஞ்டசநிமிரத்தி, 
ஐநதோறு தைடவ இளம்தபண�டளச் சுற்றி 

வநது, பீதிடைக் கிளப்புவோர�ள். 
அவர�டளக் �ணடு நம்மூரச
ேநதோக்�ளும்கஜோதி�ோக்�ளும்�
வனம்சிதறினோல உங�ளுக்குப் 
பரவோயிலடலைோ? ஆலைம் 
என்பது ஆன்ேோலைப்படும் 
இைம் ஆயிற்கை?

எலலோவற்டையும் விை 
தோங�முடிைோதது இநத விைரடவ 

நோற்ைம். கூடிநிற்கும் ேக்�ளின் உைலிலிருநது 
தவளிகைறும் தவம்டேக்கு நடுகவ முன்னும் 
பின்னும் விைரத்து வழிை சுவோமி திருவீதி உலோ 
வரும் கபோது தநருக்குப்பட்டு நைநதவர�ளுக்கு 
தோன் அது புரியும். அதற்குள் சில நவநோ�ரி� 
நஙட�ைர பூசிவரும் நறுேணங�ள், அழகுசோதன 
கிரீம்�ள் விைரடவயுைன் �லநது பரவும் ேணம் 
இருக்கிைகத! உவகவ!

விைரடவ நோற்ைத்தில இன்தனோரு வட�ைோன 
த�ோடுடே இருக்கிைது.  த�ோடல�ோரப்போவி. 
சோதோரணேோ� நம் மூக்குக்கு கநகர அக்குடளக் 
�ோட்டி ட�டைத் தூக்கி அகரோ�ரோ கபோட்டு 
விட்டுப் கபோய்விடுவோன். நோம் சுைநிடனவுக்கு 

வருவதற்குள் க�ோவிலிலபூடச முடித்து திடரடைப் 
கபோட்டிருப்போர�ள். மீணடும் பிரச்சிடனக்கு 
மி�த்ததளிவோ� வருகிகைன். ஆலைங�ளில 
ஆண�ளின் கேலோடைடைக் �ழற்ைச் தசோலவது 

ஒரு தவறு என்ைோல, அடதக் �ணணகியின் 
க�ோவிலில தசய்ைமுடனவது இன்தனோரு 
ேோதபரும் தவறு. சிவன், திருேோல முதலிை 
தபருநததய்வக்க�ோவில�ளில, அவர�ள் தோன் 
கபரரசர�ள், நோம் ஆளப்படும் அடிைவர�ள். 
ஆனோல, நோட்ைோர ேரபில இருப்பது அநத 
உைவலல. �ணணகி கிரோமிை ேரபுக்குட்பட்ை 
ததய்வம். அவளுைன் அடிைவர�ளுக்குஇருப்பது 
மி� எளிடேைோன தோய் - பிள்டள உைவு. டவ�ோசி 
ேோதம் கதோறும் தன் பூட்ைப்பிள்டள�டள - 
கபரப்பிள்டள�டள போரத்துவிட்டுச் தசலல 
வருகின்ை மூதன்டன அவள். அவள் முன் 
சோதோரண பிள்டள�ளோ�த்தோன் அடிைவர�ளும் 
நிற்கிைோர�ள், “அம்ேோகள” என்கிைோர�ள். 
“தோைோகர” என்கிைோர�ள்.  “அம்ேம்ேோகூ” 
என்கிைோர�ள். அப்படித்தோன்அநதஉைவும்நீடிக்�
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மட்டககை்பபின் மாநகைரப பிரததசததில் 
உள்், ்பல்தவறு விததியாசமான, 
தனிததுவஙகைள் ஜகைாண்ட்மநத ்பதததிச 
சடஙகுக தகைாவில்கைளுள், ஒபபீட்ட்வில் 
அதிகை்வான ்பகதர்கைள் கூடி வழி்படுகின்ை 
ஓர் ஆலயமாகை புன்்னசதசா்ல எனும 
இயற்கையான எழில்மிகு கிராமததில் 
அ்மநதுள்் ்பததிரகைாளி அமமன் 
தகைாவில் வி்ஙகி வருகின்ைது.

இகதகைாவிலின் வருடாநதச சடஙகு 
விழாவில் நி்ைவு நாள் ்வ்பவமான 
தீ மிதிககும சடஙகு மிகைவும பிரசிததி 
ஜ்பறறுத திகைழ்கின்ைது.

மட்டககை்பபின் ்பல்தவறு இடஙகைளிலும 
இருநது வரும ்பல்லாயிரக கைைககைான 
்பகதர்கைளின் ்பஙகு்பறறு்கையில் மிகுநத 
்பகதி சிரத்தயுடன் இத தீ மிதிபபுச 
சடஙகு வருடாநதம ந்டஜ்பறறு 
வருகின்ைது. இநத வருடம இத தீ மிதிபபுச 
சடஙகு ஏழாந திகைதி ஜவள்ளிககிழ்ம 
ந்டஜ்பைவுள்்து.

கி ழ க கி ல ங ் கை யி ன்  ்ப த த தி ச 
சடஙகுக தகைாவில்கைளும அவறறின் 
வ ழி ்ப ா ட் டு  மு ் ை ் ம கை ளு ம 
ச மூ கை  உ் ந ல  வி ரு த தி க கை ா ன 
்பல்தவறு ஜ்பாறிமு்ை்மகைளுடன் 
கைட்ட்மககைப்பட்டிருப்பதாகை சமூகை 
ம ா னு ட வி ய ல்  ஆ ய் வ ா ் ர் கை ள் 
கூறுகின்ைனர்.

விதசடமாகை ்பதததிச சடஙகுகைள் 
த ்ப ர ன ர் த த ங கை ளு ள்  அ கை ப ்ப டு ம 
சமூகைஙகை்் அவவனர்ததஙகைளின் 
தாககைஙகைளிலிருநது ஜமல்ல ஜமல்ல 
விடுவிதது இயல்்பான வாழ்வியலுககு 
வழிப்படுததும வ்கையில் இயககைம ஜ்பறறு 
வருவத்ன அவதானிககை முடிகின்ைது.

இநத வ்கையில் 1990 கைளின் பின்னர் 
மட்டககை்பபில் ஏற்பட்ட அசாதாரை 
நி்ல்மகை்ால் இடபஜ்பயர்வுகைளும, 
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அகைதி வாழ்வும, குடும்ப அஙகைததவர்கைள் 
கைாைாமல் த்பாதலும அதிகைரிதது வநதன, 
மட்டககை்பபின் ்பல்தவறு ்பழநதமிழ்க 
கிராமஙகைளில் வாழ்நத சமூகைஙகை்்ச 
தசர்நத மனிதர்கைள் சிதறிய நி்லயில் 
மட்டு மாந கைர பிரத த சத திறகுள் 
ஜ ச றி வ ் ட யு ம  சூ ழ் நி ் ல கை ளு ம 
உருவாகியிருநதன.

இவவாறு தமது இயல்பு வாழ்வு 
சின்னாபின்னமாகிய நி் லயில் 
வாழ்வதறகைாகை முயன்ை கைணிசமான 
ம க கை ளி ன்  வ ா ழ் வி ல்  உ்  ந ல 
ஆ றறுப்படுத த்ல வழஙகைவல்ல 
சடஙகைாகை புன்்னசதசா்ல ்பததிரகைாளி 
அமமனின் சடஙகும, அகதகைாவிலின் 
மாதாநத ஜ்பௌர்ைமி பூ்சயும தாககைஞ் 
ஜசலுததின.

கைாைாமல் ஆககைப்பட்டவர்கைளின் 
த ா ய் ம ா ரு ம  ச த கை ா த ரி கை ளு ம 
கைாைாமலாகியுள்் தமது உைவுகைள் 

மீண்டும வர தவண்டும எனவும, 
தமது உைவுகைளுககும சமூகைததிறகும 
இனிதமலும தீஙகுகைள் ஏதும ஏற்பட்டு 
விடக கூடாது எனவும, ஆககைபூர்வமான 
கைருவ்த்த தவண்டியும தநர்ததிகைள் 
்பல ்வததுத தமது கூட்டு மனவலி்ய 
கைாளியமம்ன தநாககி ஓலமிட்டு 
ஜவளிப்படுததி தீயில் நடநதார்கைள். 
இவவாறு அவர்கைள் தநர்ததி ்வதது 
தீயில் நடநத்மயால் அசாதாரை 
கைாலததிலும கைாளியமமனின் து்ையுடன் 
வ ா ழ் வ த ற கை ா ன  ந ம பி க ் கை யு ம , 
மனவலி்மயும வாய்ககைப ஜ்பறைார்கைள், 
வாழ்நதார்கைள், வாழ்நது வருகின்ைார்கைள்.

அதிகை்வில் ஜ்பண்கைளும, ஆண்கைளும, 
சிறுவர்கைளும இத தீ மிதிபபில் மிகைவும 
்பகதியுடனும, உைர்சசி பூர்வமாகைவும 
்பஙகு்பறறுவ்தக கைாை முடிகின்ைது. 
தீ மிதிககும ்பகதர்கைள் மட்டுமன்றி 
அததீமிதிப்்ப சுறறி நின்று ்பார்தது 
வழி்படுதவாரும கைண்ணீர் மல்கை 

உைர்சசி வயப்பட்டு கைாளியமம்ன 
தநாககி ஓலமிட்டுத தமது மனவலி்ய 
ஜவளிப்படுததுவத்ன அவதானிககை 
முடியும.

எனதவ! ஒரு மககைள் திரளின் கூட்டு 
மனவலிகை்் ஓலமிட்டு ஜவளிப்படுததி 
அதனால் மன ஆறுதல் ஜ்பறறு 
வாழ்க்கை்யத ஜதாடருவதறகைான 
ஜ ்ப ரு ம  ச ட ங கு  வி ழ ா வ ா கை 
புன்்னசதசா்ல கைாளியமமனின் தீ 
மிதிபபும அததனாடி்ைநத சடஙகு 
நிகைழ்சசிகைளும ந்டஜ்பறறு வருகின்ைன.

1 9 9 0  கை ளி ன்  பி ன் ன ர ா ன 
அ ச ா த ா ர ை  கை ா ல த தி லி ரு ந து 
்பல்தவறு உ் ஜநருககைடிகைளுடன் 
ஓடி வரு கின்ை ஜ்பருந திர்ான 
்பல்தவறு மனிதர்கைளுககும ஏறைத 
தாழ்வுகைள் எதுவுமின்றி, உ்நல 
ஆறறுப்படுததல்கை்் வழஙகைவல்ல ஓர் 
ஆன்மீகைப புகைலிடமாகை புன்்னசதசா்ல 
கைாளியமமன் ஆலயமும அதன் சடஙகு 
விழாவும இயககைம ஜ்பறறு வருகின்ைன.

அனர்ததஙகை்ால் அவதியுறும மனிதர்கைள் 
அவவனர்த தஙகைளு ள் அகைப்பட்டு 
வாழ்க்கை ஓர் மா்ய எனக கைருதி வாழ்வு 
மீதான நமபிக்கையி்ன இழககைாமல், 
இ வ வு ல கை த தி ல்  ஆ க கை பூ ர் வ ம ா கை 
வாழ்வதத நமது கைட்ம என வாழ்வு 
மீதான நமபிக்கையி்ன வலுப்படுததி, 
அதறகைான கூட்டு வாழ்விய்ல இயககைம 
ஜ்பைச ஜசய்யும கிழககிலங்கையின் 
்பதததிச சடஙகுகை்்யும, அவறறின் 
்பல்தவறு ்பரிமாைஙகை்்யும புரிநது 
ஜகைாள்் உதவும ஓர் உதாரைமாய் 
வி்ஙகும புன்்னசதசா்லக கைாளியின் 
வருடாநதச சடஙகில் ்பஙகு்பறறுதவாம! 
அதன் ்பயன்கை்்ப ஜ்பறறு வாழுதவாம!.

பகுத்தறிவு சுயமரியாத்த இயக்கம்
  
 ்ப கு த த றி வு  ்ப கை ல வ ன்  எ ன 
ஜதன்னிநதியாவில் அறியப்படு்பவர் 
தந்த ஜ்பரியார். ஈ.ஜவ.ராமசாமி   நாயககைர் 
என்ை இயறஜ்பய்ரக ஜகைாண்ட இவர், 
எழு ச சி யூட்டு ம  அ ரசி ய ல் வ ாதி ய ாகை 
மட்டுமல்லாமல் சமூகை சீர்திருததததிறகைாகைவும 
மூடநமபிக்கைகை்் மககைளிடமிருநது 
கை்்வதறகைாகைவும சாதி தவறறு்மகை்் 
அகைறறுவதறகைாகைவும த்பாராடிய மிகைபஜ்பரிய 
்பகுததறிவா்ர். தமிழகைததின்  திராவிடர் 
கைழகைத்த ததாறறுவிததவர். ஜ்பண் 
விடுத்லககைாகைவும சாதி மறறும ்பாலின 
சமததுவம த்பான்ை ஜகைாள்்கைககைாகைவும 
த்பாராடிய சமூகை சீர்திருததததின் தந்த. 
ஜ த ன்னி ந தி ய ாவி ன்  ச ாக கி ர ட் டிஸ் 
என்றும ''்பகுததறிவுப ்பகைலவன்'' என்றும 
த்பாறைப்பட்ட ஈ.ஜவ.ராமசாமியின் ஜ்பயர் 
இல்லாமல் ்பகுததறிவு என்ை ஜசால்்ல 
வி்ககுவது கைடினதமதான்.
 
பபரியார் ஈ.பெ.ராமாசாமி 
இ ப ஜ ்ப ரி ய ா ரி ன்  ஜ கை ா ள் ் கை யி ல் 
பிடிபத்பற்பட்டு இவதராடி் ைந து 
ஜசயல்்படடவர்கைள். அண்ைாது்ர, 
கைருைாநிதி, ஜநடுஞ்ஜசழியன், வீரமணி, 

கை ண் ை த ா ச ன் 
எ ன  ்ப ட் டி ய ் ல 
அடுககிக ஜகைாண்தட 
த ்ப ா கை ல ா ம . 
இவர்கைளிலும இக 
ஜகைாள்்கைகைளிலும 
கை வ ர ப ்ப ட் டு 
ம ட் ட க கை ் ப பி லு ம 
்ப கு த த றி வு ச 
சி ந த ் ன ் ய 
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வ்ர்ககை தவண்டுஜமன்ை ஈடு்பாட்டினால் 
இராஜது்ர அவர்கை்ால் உருவானதத 
மட்டககை்பபு ்பகுததறிவு சுயமரியா்த 
இ ய க கை ம .  இ வ த வ ் ் யி ல் 
்பகுததறிஜவன்ைால் என்ன? என்்ப்த 
நான் அறிநத்த உஙகைத்ாடு ்பகிர்நது 
ஜகைாள்கிதைன்.

  

்பகுததறிவு என்்பது ஒன்்ை ்வதது 
ஒன்்ை வி்ஙகும நுண்ைறிவாகும. 
ஒரு ஜ்பாரு்் கைண்ைால் ்பார்தது 
நமபுவ்தவிட அதன் வி்்வுகை்் 
் வ த து  ந ம பு வ து  ்ப கு த த றி வி ன் 
த ன் ் ம ய ா கு ம .  உ த ா ர ை த தி ற கு 
தூரததிலிருநது பு்கை்யக கைண்டு தீவி்பதது 
என அறிவது த்பான்ைதாகும. 
  ்பார்ககுமஅறிவு, தகைட்குமஅறிவு, 
ஜ த ா டு ம அ றி வு ,  நு கை ரு ம அ றி வு , 
ருசிககுமஅறிவு த்பான்ை அறிவுகைள் 
ம னி த னு க கு ம  வி ல ங கு கை ளு க கு ம 
ஜ்பாதுவான தன்்மகை்ாகும. ஆனால் 
மறை ஐநதறிவுகை்ால் ஜ்பைப்படும 
ஜசய்திகை்் ஒருஙகி்ைதது உண்்ம 
நி்ல்யக கைண்டறிநது ஆராய்நது 
முடிஜவடுப்பது நுண்ைறிவாகும இ்ததய 
்பகுததறிவு என்று கூைலாம.   எபஜ்பாருள் 
யார்யார் வாய்தகைட்பினும அபஜ்பாருள் 
ஜமய்பஜ்பாருள் கைாண்்பதறிவு. என்கிைது  
திருககுைள். இதன் ஜ்பாருள் எபஜ்பாருள்  
யார்யார்  வாய்தகைட்பினும  யாஜதாரு  
ஜ்பாரு்்  யார்யார் ஜசால்லக தகைட்பினும. 
அபஜ்பாருள் ஜமய்பஜ்பாருள் கைாண்்பதறிவு. 
அபஜ்பாருளின் ஜமய்யாய ்பய்னக 
கைாைவல்லது அறிவு.

  இப்படி அறிவுபூர்வமான சிநத்னககு 
விததிடும ஜகைாள்்கைகை்் கை்டபபிடிககும 
இயககைஜமான்்ை உருவாககை தவண்டும 
என்ை எண்ைததி்ன இ்்ஞர்கைளிடம 
எ டுத து க கூ றி  ந ா ம  உ ரு வ ாக கு ம 
இவவியககைததில் சாதி இனம த்பான்ை 
்பாகு்பாதட இருககைககூடாது. இவவியககைததில் 
சகைல ஜதாழிலாளிகைளும இடமஜ்பை 
தவண்டும.  என்ை தன் உள்்ககிடக்கை 
எடுததுககூை அதன் பிரதி ்பலிபத்ப 
இ் ்ஞர்கை ளின் ஒ த து்ழபத்பாடு 
இராஜ து்ரயால் ஸ்தாபிக கைப்பட்ட 
்பகுததறிவு சுயமரியா்த இயககைம. 

 மட்டககை்பபில் தாழ்ததப்பட்ட சமுகைததுககு 
தகைாயில்கைளின் அ்டககைப்பட்ட கைதவுகைள் 
திைநது விடப்படதவண்டும, தகைாயில்கைளில் 
உயிர்ப்பலிகைள் இடம ஜ்பறுவது தடுககைப்பட 
தவண்டும,   ஜதாழில்ரீதியாகை  சாதி த்பதம 
்பார்தது மனிதர்கை்் தள்ளி ் வககைககூடாது. 
என்ை தகைாட்்பாட்டின் அடிப்ப்டயிதலதய 
இநத இயககைம இயஙகைத ஜதாடஙகியது.     
மட்டககை்பபில் சுமார் 60ஆண்டுகைளுககு 
முன் சாதிஜவறி த்ல விரிததாடிய அநத 
கைாலகைட்டததில் மட்டககை்பபு ்மதானததில் 
இநதியாவிலிருநது வரவ்ழககைப்பட்ட 
்பகுததறிவுப த்பசசா்ர்கைள் திரு.டார்பிதடா 
ஜனார்ததனம, திரு.அருபபுகதகைாட்்ட 
இராமசாமி ஆகிய த்பசசா்ர்கைள் 
உ ் ர ய ா ற று வ த ா கை வு ம  இ ரு ந த து . 

வரவ்ழககைப்பட்ட த்பசசா்ர்கைளுககு சகைல 
சமூகைத்தச தசர்நத,  சல்வத ஜதாழிலாளி, 
சவரதஜதாழிலாளி, இ்ச தவ்ா்ர்கைள், 
சீவல்ஜதாழிலாளிகைள் ஆகிதயாரினால் 
மா்ல அணிவிககை ்வதது ஒதர 
தம்டயில் அமர்வதது நடததிய கூட்டம 
அன்று ஜ்பரும த்பாராட்டகை்மாகை மாறியது. 
சரமாரியான கைல்ஜலறி இடமஜ்பறைது. 
கை ல் ஜ ல றி ்ப ட ா ம ல்  த ்ப ச ச ா ் ர் கை ள் 
அபபுைப்படுததப்பட்டு திரும்லவீதியில் 
இருநத ''கிஙஸ் தஹாட்டலில்'' ்பததிரமாகைச 
தசர்தது ்பாதுகைாபபு ஏற்பாடுகை்் 
உடனடியாகை இராஜது்ர ஜசய்திருநதார். 
அததத்பால் தமலும ்பல இடஙகைளில் சாதி 
த்பதமின்றி சம்பநதி சாப்பாட்டு நிகைழ்வுகைளும 
ந்டஜ்பறைன. ஆலயஙகைளில் ஆடு தகைாழி 
்பலியிடுவ்த நிறுதத தவண்டுஜமன்ை 
த்பாராட்டமும இநத சுயமரியா்த 
இயககைததால் நடநதது. 

   இநநிகைழ்வுகைள் ந்டஜ்பறை சமகைாலததில் 
மட்டககை்பபிலிருநத சில வீதிகைளின் 
ஜ்பயர்கைள் சாதிகைளின் ஜ்பயர் ஜகைாண்தட 
அ ் ட ய ா ் ப ்ப டு த த ப ்ப ட் டி ரு ந த ன . 
அ்வகைளில் எடுததுககைாட்டுககைாகை சில, 
்பா்பர்வீதி, கை்டயஜதரு, வண்ைாரஜவட்்ட, 
ந்தஜதரு, தட்டாஜதரு என்்பனவும அடஙகும. 
இப்படியாகை வீதிகைளின் அ்டயா்ததுககு 
சாதிகைளின் ஜ்பயர்கைள் இருப்ப்த 
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டி .எம்..ச�ௌந்தரராஜன் : சில நினைவுக் குறிப்புகள் (1922-2013 ) 

்ப ா ட கை ர்   டி . எ ம .ஜ ச ௌ ந த ர ர ா ஜ ன்  
அவர்கைள்  ம்ைநத தினம கைடநத வாரம 
நி்னவுகூரப்பட்டது. ஒருவரின்  மரைத்த    
அவர்  இைநத நாளிலிருநது  கைணிப்பதுதான்  
வழ்ம.  ஆனால் ஒரு  கை்லஞனின்  
மரைம  தவறு விதமாகைவும நிகைழ்நது 
விடுவதுண்டு .  புகைழ்  ஜவளிசசம தன்்ன 
விட்டு  ஜமல்ல ஜமல்ல அகைலத  ஜதாடஙகும  
அநதக கைைததிலிருநது  அவன்  தனககுள்  
சிறிது சிறிதாகை மரிககைத  ஜதாடஙகுகின்ைான். 
அப்படி ஒரு சூழ் நி்லயில்தான்  டி.எம.எஸ். 
அவர்கை்்  நான்  சநதிதததன்.

மந்தஜவளியில்  சல்வத  துணிகைள்  
ஜ்பரும்வில்  ஜவயிலுககுக கைாய்நது 
ஜகைாண்டிருககும  ஒரு ்பகுதியில்  
அவரு்டய  வீடு அ்மநதிருககிைது 
என்ை ஒதர  தகைவ்ல   ்வததுக  ஜகைாண்டு, 
ஒருவாறு  அஙகு த்பாய்ச தசர்நததன். 
வாசலருதகை  இரண்டு ஆட்தடா  டி்ரவர்கைள்  
உட்கைார்நது பு்கைததுக ஜகைாண்டிருநதார்கைள். 
நான் அவர்கைளிடம ஜசன்று  '' டி.எம.எஸ்.. வீடு 
இதுதானா ?' 'என்று தகைட்தடன்.

''ஆமா சார்... கீழ் வீட்்ட வாட்கைககுக 
ஜகைாடுதது விட்டு தமல் மாடியில் 
குடியிருககிைார்.. அபபிடிதய  தமதல  ஏறிப  
த்பாஙகை...''

தமதல  ஜசன்ை  ்படிகைள் என்்னக ஜகைாண்டு 
த்பாய்  ஒரு  மடககுக  கைதவு அருதகை தசர்ததது 
.

பூட்டியிருநத  அநத மடககுக   கைதவு 
வழியாகைக   கூடம ஜதரிநதது. ஆனால்  
யாரு்டய  நடமாட்டமும  ஜதன்்படவில்்ல.

''ஐயா ..ஐயா ..'' என்று இரண்டு தட்வகைள்  
சததமிட்தடன்.

வயது முதிர்நத, மரியா்தககுரிய ததாறைம 
ஜகைாண்ட  ஒரு ஜ்பண்  சறறுத த்ர்நத  
ந்டயுடன்  கைதவருதகை  வநதார்..

''யாரு நீஙகை...?''
''நான்  இலங்கை்யச தசர்நதவன்.. டி .எம.
எஸ்.அவர்கைளின்  ்பரம ரசிகைன்.. அவ்ர 
சநதிககை வநதிருககிதைன்..' ' முடியாது 
என்்பதறகு அ்டயா்மாகை  அவர் த்ல்ய 
ஆட்டினார்.

'அவர் யா்ரயும சநதிககிைதா இல்ல... 
த்பசு்ை்த எல்லாம தவிர்ததுககைச ஜசால்லி 
டாகடர் அட்்வஸ் ்பண்ணியிருககைாஙகை......''

அவவ்வு சுல்பமாகைப பின்வாஙகை  நான் 
விரும்பவில்்ல.

' 'அமமா. . .மிகைவும ஜதா்ல தூரததில் 
இருநது வநதிருககிைன்... இன்ஜனாரு 
மு்ை வருதவனா  என்கிைதறகு  எநத 
உததரவாதமும இல்்ல... முடிநதால் அவரிட்ட 
ஜசால்லிப ்பாருஙகை...''

சறறு இரககைம  அவர் முகைததில் ஜதன்்பட்டது. 
உள்த் ஜசன்று ம்ைநதவர்   மறு்படியும.  
சில நிமிஷஙகைளில்  வநதார்.

மூசசி்ரதத  வாறு  மடககுக  கைத்வத  
திைப்பதில்  ஈடு்பட்ட  அவருககு  நானும   
ஒததா்ச புரிநததன்.  கூடததிலிருநத 
இருக்கையில் அமருமாறு  கூறினார்.

கை்லஞர். மு.கைருைாநிதி  அவர்கைளின் 
புதல்வர்  அழகிரி அளிதத தகைடயமும, 
கை ண் ை ா டி ய ா ல ா ன   நி ் ன வு ப 
த்ப்ழயும  கூடததின் ஜ்பரும்பகுதி்ய 
ஆககிரமிததிருநதன. அது தவிர ஏரா்மான 
பு்கைப்படஙகைள், ்பரிசுகைள்,தகைடயஙகைள்... .
நான் எல்லாவற்ையும ்பார்ததுக 
ஜகைாண்டிருநததன். இ்லயுதிர் கைால 
மரஜமான்றின்  எஞ் சிய கை்டசி  

இ்லகை்்ப த்பால்  அ்வ  அபத்பாது 
ததான்றின.

்கைலியுடன்  தமற்பாகைத்த  சால்்வயால்   
ஒபபுககு  ம்ைதத்படி  தசார்வான 
ந்டயுடன், கைலஙகைலான  ்பார்்வயுடன், 
விபூதி  துலஙகிய ஜநறறியுடன் உள்்்ை 
ஒன்றிலிருநது  டி .எம.எஸ். என்்ன தநாககி 
வநது ஜகைாண்டிருநதார்.

நான் உடதன எழுதது ஜகைாண்தடன். எநதப 
பிர்பலஙகை்்யும கைாணுமத்பாது  ஏற்படும  
வழ்மயான  ்பட்படபபுடன்  நான் ்கை 
கூபபி வைககைம ஜதரிவிதததன். அவர் ்பதில் 
வைககைம ஜதரிவிதது, அமருமாறு  என்்ன 
்ச்கை  ஜசய்தார்.

''மாததி்ர விழுஙகிதனனா...  ஜகைாஞ்சம 
மஙகைலான  ்பார்்வயுடன், த்லச சுறைல் 
த்பால்  இருநதது. அதுதான் ்படுக்கையில்  
த்பாய் சாய்நது விட்தடன்.''

அவ்ரத ஜதாநதரவு ஜசய்கிதைதனா 
என  ஒரு  குறைவுைர்வுககு  அபத்பாது 
ஆ்ாதனன்.' ஓர்  அ்ர மணிததியாலத்த 
எனககு  ஒதுககினால்  த்பாதுமானது.. 
முடியாஜதன்ைால்  கூட ்பரவாயில்்ல. 
உஙகை்் சநதிதத மகிழ்சசியுடன் திருமபி 
விடுதவன்'' என்தைன்.

அவர் புன்ன்கைததார். என்்னப ்பறறிய 
வி்பரஙகை்் சுருககைமாகைச ஜசான்தனன்.

''நான் ்பாடத ஜதாடஙகிய கைாலததில் முதல் 
முதலாகை ்பாராட்டி வநத ரசிகைனு்டய கைடிதம 
உஙகை நாட்டு மட்டககை்பபிலிருநதுதான்'' 
என்ைார். அநதத தகைவல் எனககு ஏறகைனதவ 
ஜதரியுஜமன்்பதால்  ஜமௌனமாகைப 
புன்ன்கைதததன்.

ஜதாடககைததில்  ஜகைாஞ்சமாகைப த்பசியவர்  
பின்னர்   நி்ையப த்பசத ஜதாடஙகினார்...  
அ்ர மணிததியாலததுககுள் முடிததுக 
ஜகைாள்்லாம என  ஆரம்பததில் கைணிபபிட்ட  
அநத   சநதிபபு அ்ர நாள் ஜ்பாழுது வ்ர 
நீண்டு விட்டது.

உ்ரயாடல் சுவாரஸ்யம ஜகைாண்ட ஒரு 
கைட்டததில் ''வா ... என் அ்ைககுள்்தய  
உட்கைார்நது  சாவகைாசமாகைப த்பசலாம '' 
எனத தன்னு்டய அ்ைககுள் என்்ன 
அ்ழததுச ஜசன்று விட்டார் .

 'புகைழின் ஜவளிசசததில்' வாழ்நது 
்பழககைப்பட்ட ஒரு கை்லஞனின் அநதிம 
கைாலதது தனி்மயின் இரு்்யும, 
துயரத்தயும அவருடன் கைழிதத அன்்ையப 
்பகைல் ஜ்பாழுதில்  உைர்நததன்.

 ''தில்்லயம்பல நடராஜா '', 'தா்ழயாம 
பூ முடிசசு. . ' ,ஒதர ஒரு ஊரிதல . . ' 
்பாடல்கை்்  எல்லாம  ஜ்பட்டி ஜமாடல்  
பிலிபஸ்(வால்வ)  தரடிதயாவில்  நான் 
ஆர்வததுடன் தகைட்ட  அநதக கைாலத்த 
நி்னவு கூர்நததன். அபத்பாது சின்னப 
்்பயனாகை அறியாப ்பருவததில் இருநத  
நான்  வாஜனாலிப ஜ்பட்டியின்  பின்புை 
துவாரம  வழியாகை  அவற்ைப ்பாடிய  
டி.எம.எஸ்.்ஸ   ததடிய கை்த்யயும  
கூறிதனன். ...எம.ஜி.ஆர்.,சிவாஜி, எஸ்.எஸ்.
ஆர் . த்பான்தைார்கைள்  தி்ரயில்  ததான்றி 
ஜவளிப்படுததிய  குைசசிததிரஙகை்் 
தி்ரககுப பின்னால் குரல் வழியாகை  
நடிபபுடன் ்பாடிய  அவரு்டய அபூர்வ 
ஆறை்லப  ்பறறி நான் ஜசால்லிக  
ஜகைாண்தட  த்பாதனன்.

என் சிறு வயதில்  பிரியததுககுரிய நடிகைர்  
எம.ஜி.ஆர்.  தன்  ்பாடல்கைளில்  அவர் முன் 
்வதத  கைருததுகை்ால் உலகைததில்  மிகைப 
ஜ்பரிய மாறைஙகைள் வரபத்பாகிைது என 
நான்  நூறு வீதம நமபிய்தயும  அவற்ை 

இருநூறு  வீத  நமபிக்கையுடன்  டி.எம.
எஸ். ்பாடிய  ஜதானி்யயும  சிலாகிததுக  
கூறிதனன்.

அன்னம இட்ட வீட்டிதல[மநதிரிகுமாரி], 
எதத்ன கைாலமதான்[ம்லககைள்்ன்], 
சின்னப  ்பயதல [அரசி்ஙகுமரி], 
அசசம என்்பது ம்ட்மயடா [மன்னாதி 
மன்னன்], தூஙகைாதத தமபி தூஙகைாதத 
[நாதடாடி மன்னன்], த்பாயும த்பாயும[தாய் 
ஜசால்்லத தட்டாதத], ்படதகைாட்டி - த்ர 
தமல் பிைககை ் வததான், ஜகைாடுததஜதல்லாம 
ஜகைாடுததான், [்படதகைாட்டி],  நான் 
ஆ்ையிட்டால்[எஙகை வீட்டுப பிள்்்], 
உன்்ன அறிநதால் [தவட்்டககைாரன்], 
அததா அநதப ்பை்வ, ஓடும தமகைஙகைத ,் 
ஏன் என்ை தகைள்வி [ஆயிரததில் ஒருவன்] 
-, ஒளி வி்ககு -்தரியமாகைச ஜசால் நீ[, 

ஒளி வி்ககு], ஆண்டவன் உலகைததின் 
[ஜதாழிலாளி], நல்ல த்ப்ர வாஙகை  [நம 
நாடு ] இப்படி எவவ்வு ்பாடல்கைள்!

'உஙகைளு்டய  ்பாடல்கைளில்  எபத்பாதும  
எனககு மிகைவும பிடிதத ்பாடல் எது ஜதரியுமா 
'' என்று நான் தகைட்தடன்.

''எது?''

‘’மநதமாருதம  நிலவும.. சநதிரன் வானிதல 
திகைழும...''

அநதப ்பாடலில் ஜதன்்படும  தலசான 
த்பா்தயின் கிைககைத்த  இன்று வ்ர 
என்னால் மைககை முடிவதில்்ல.  அநதப 
்பாட்ல     டி.எம.எஸ். ஞா்பகைப்படுததிப  
்பார்ககை முயன்ைார். ஆனால்  இயலவில்்ல.

'' எஙதகை, அ்தக ஜகைாஞ்சம ்பாடிககைாட்டப்பா 
! ''என்ைார்..டி. எம.எஸ்.

 அது  அவருககு  தசாத்ன மிகுநத நாள் 
என்்பதில் ஐயமில்்ல. அநதப ்பாட்ல 
்பாடியும,விககியும  நான் அவரு்டய 
நி்னவுககுக  ஜகைாண்டு வரபஜ்பரும்பாடு 
்பட்தடன். நான் ்பாடிய்த விட அதில் 
வரும விககை்ல  சிைப்பாகைச ஜசய்ததன் 
என்றுதான் ஜசால்ல தவண்டும. எதிர்்பாராத  
அதிர்சசியால்  சிலருககு ்ப்ழய ஞா்பகைம  
திருமபுவ்த தமிழ் சினிமாக  கைாட்சிகைளில் 
கைண்டவன் நான். அன்று அனு்பவததில்  
உைர்நததன். என் 'குரலினி்ம்ய' சகிததுக 
ஜகைாண்டு  அநதப ்பாடலின் சாய்ல  ஓர்வு 
அ்டயா்ங கைண்டு ஜகைாண்ட  டி.எம.
எஸ்ஸின் அநதப ஜ்பருநதன்்ம்யயும,   
புன்ன்கை்யயும  இநத ஆயுளுககும மைககை 
மாட்தடன்.

''ஒ! இநதப ்பாடலா ? இநதப ்பாடலுககு   
இ்சய்மதத  மியூசிக  ்டஜரகடர்  
சாமியாகி, ஜலௌகிகை  வாழ்க்கை்யத 
துைநது,   இமயம்ல த்பாய் விட்டான்  
என்்பது உனககுத ஜதரியுமா?

'' டி .ஆர். ராமநாதன்தாதன , ஜதரியும... நாதன 
ராஜா என்ை ்படததில்  இடமஜ்பறை  ்பாடல்..''

மீண்டும ்ப்ழய  ஞா்பகைஙகைளுககுள்  
பு்தநது விட்டார். அவர் ஒரு குழந்த த்பால் 
மாறியிருநதார்.

அவரு்டய முககியமான ்பல ்பாடல்கை்் 
நான் நி்னவு ்படுததத  ஜதாடஙகிதனன். 
அவற்ை எல்லாம ஒரு மூன்ைாம 
மனித்னப த்பால்  அவர் ஜசவி மடுததுக 
ஜகைாண்டிருநதார்.

அவர்  ஒரு கைட்டததில்  தானாகை  ஒரு ்பாடல் 
வரிகை்்  முணு  முணுககை  ஆரமபிததார்.   
'த்ப்ர வாஙகினால் ஊ்ர வாஙகைலாம..

ஊ்ர வாஙகினால் உல்கை வாஙகைலாம.
[நம நாடு-  'நல்ல நல்ல பிள்்்கை்் நமபி 
' ்பாடல்].

இைநத கைாலஙகைள் ்பறறிய த்பச்சத தவிர்தது, 
எதிர் கைாலம ்பறறிய கைனவுகை்்தய அவர் 
ஜவளிப்படுதத முயன்று ஜகைாண்டிருநதார். 
நான் அவ்ர அவவபத்பாது நிகைழ் 
கைாலததுககு ஜகைாைர மிகைவும பிரயததனம 
ஜசய்து ஜகைாண்டிருநததன்..அசாததியமான  
எதிர்கைால  ஆ்சகைளுககும    ஒளியின் 
கைனவாகிப  த்பான  இைநதகைாலததுககும, 
தனி்மயின்  துயரும, இருளும  ்படிநத  
நிகைழ்கைாலததுககும  நடுதவ  மாறி மாறி 
அவரு்டய  ஊஞ்சல்  ்பயணிததுக 
ஜகைாண்டிருநதது. சில தவ்்கைளில் 
தூககைக கைலககைததில் த்பசுவது த்பால் அவர் 
வார்த்தகைள் ஜவளிவநதன .

நான் அவ்ர சநதிதத த்பாது  அவருககு  
எண்்பதஜதான்்பது வயது.

தான்  அடுதத வருடம  ஒரு  சிததர் நி்ல்ய  
எட்டி விடுதவன் எனவும, மரைத்தக  
கைடநது விடுதவன் என்றும, த்ல சிைநத 
்பாடகைனாகை  இன்ஜனாரு சுறறு  வலம  
வருதவன் எனவும அவர்  கூறினார்.

''ஒரு கை்லஞனுககு  மிகைப ஜ்பரிய தண்ட்ன  
என்ன ஜதரியுமா? தனி்ம... இததா  ்பார்..
இநத வீட்டில்  என் ம்னவியும நானுநதான்  
இபத்பாது இருககிதைாம. அவளுககும  உடமபு  
முடிவதில்்ல...ஒரு கைாலததில் நான் எப்படி 
இருநததன்  ஜதரியுமா?  என்னு்டய  
அபத்பா்தய  சம்பாததியததில்  இநத 
ஜசன்்னயின்  அ்ர வாசிப ்பகுதி்யதய  
வாஙகியிருககைலாம ... ஆனால்  அ்தப  
்பறறிஜயல்லாம  தயாசிககைதவ  இல்்ல. 
ஜாலியாகை  வாழ்நது  விட்தடன்.... இபத்பாது  
யாருமில்்ல. . .  உன்்னப த்பால்  
எஙகிருநததா, எவதனா ஒருவன் ரசிகைன் 
என்று ஜசால்லிக ஜகைாண்டு  வருகின்ைான்...
அதுதான் நான் ததடிய ஜ்பரிய ஜசாதது....''

' 'எம.ஜி.ஆர். அவர்கைள்   தமிழ்நாட்டு  
அரசியலில்  சாமானிய  மககைள்  மததியில்  
கைாவிய நாயகைனாகை உருஜவடுககை  உஙகைள்  
்பாடல்கைள்  ்பககை ்பலமாகை இருநதிருககின்ைன. 
அ .தி .மு .கை . ஜதாடஙகிய கைாலததில் அநதக 
கைட்சியின் ஜகைாள்்கை  வி்ககைப ்பாடலான  
'ஜரட்்ட இ்ல..ஜவறறி  தநத  இ்ல ' 
என்ை  எழுசசிப ்பாட்லயும  நீஙகைள்தான் 
்பாடினீர்கைள். அவர் முதல்மசசரான  
பின்  உஙகைளுககு  ஏதும உதவிகைள் 
ஜசய்திருககிைாரா? '' என்று தகைட்தடன்.

''அப்படிஜயான்றும   ஜ்பரிதாகை இல்்ல '' 
என்ைார்.

' 'எம.ஜி. ஆர் . மூலம  ஜஜயலலிதா 
அவர்கைளிடமகூட  உஙகைளுககு நல்லுைவு 
இருநதிருககும. அவரு்டய சி்பாரிசின்  
த்பரில்தான்  சூரியகைாநதி  ்படததில் வரும  
'ஓ! தமதர  தில் ரூ்பாவில் ' அவருடன்  
டூயட்  ்பாட ஒததுக ஜகைாண்டீர்கைள்  
என்று தகைள்விப்பட்டிருககிதைன்.'' ''ஆம..
அஜதல்லாம ஒரு கைாலம. என்்னப   ்பறறிய 
வி்பரைப ்படம  ஒன்்ை  அன்்பர்கைள் 
சிலர் தயாரிததிருநதனர்.  அநதத 
ஜதாட்ர  உஙகைள் ஜஜயா  டி .வி . யில்  
ஒளி்பரப்ப  முடியுமா  என  முதல்மசசர் 

ckh tujuh[d;

njhlHr;rp... (gf;fk; -15)
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mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 38

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

- kl;Lefu; Atd; -

,yf;fzk;

1. nkhopf;F ,Wjpapy; tUk; vOj;Jf;fs; gw;wpf; $Wf.

   Mtp Qzekd auy tosnka;

   rhAk; cfuk; ehyhWk; <Nw.       (ed;.#j;. 107)

 ,jd; gpufhuk; nkhopf;F mjhtJ nrhy;Yf;F ,Wjpapy; tUk;  

 vOj;Jf;fs; gpd;tUkhW mikAk;

 

  capnuOj;Jf;fs;   -  12

  nka;baOj;Jf;fs;  -  11 

  Fw;wpay; cfuk;    -  01

           ---------

         24

       ---------

gd;dpuz;L capnuOj;Jf;fSk; jdpj;Jk; capNuhL $bAk; tUk;. mit 

jdpj;J tUk; NghJ ‘mit jhNd epd;W <whapd’ vd;W $wg;gl;Ls;sJ

 (i) M> <> C> V> I> X> xs. (M – gR> < - nfhR> C - 

    ,iwr;rp> V – mk;G> I – moF> X – kjF ePu;> xs – ‘mt;’ 
    vd;Dk; tfu <w;Wr; Rl;Lg; ngau;g; nghUis xg;Gikahy; 

         fhl;bepw;Fk;.

 (ii) m> ,> c - (Rl;nlOj;Jf;fs;)> v – (tpdh vOj;J)> x – 
    (xj;jhd; vd;Dk; nrhy;ypd; gFjp) 

   

  gy vd;Dk; nrhy;ypy; ‘m’ vd;gJk; 
  ,b vd;Dk; nrhy;ypy; ‘,’ vd;gJk;
  tL vd;Dk; nrhy;ypy; ‘c’ vd;gJk;
  neh vd;Dk; nrhy;ypy; ‘x’ vd;gJk; (neh – Jd;gk;) 
  nkhopf;F ,Wjpapy; te;Js;sd. 

 “Fw;Wapu; msgpd; <whk;….” vd;Dk; #j;jpuj;jpd; gpufhuk;  

 capusngilapd; nghUl;L capu;f;Fwpy;fs; Ie;Jk; ,Wjpapy; 

 tUk;. mjdbg;gilapy; ‘v’ nkhopf;F ,Wjpapy; tUfpwJ vd;W 
 nrhy;yg;gl;Ls;sJ. 

 • ,e;j capnuOj;Jf;fs; capu;nka; epiyapy; ,Wjpapy; tUk; 

 vd;gjw;F> “epd;w newpNa capu;nka; Kjy; <Nw” vd;Dk; 

 #j;jpuj;;jhy;; fhl;lg;gl;Ls;sJ..

2. nkhopf;F ,Wjpapy; capnuOj;Jf;fs; tUk; tpjj;ijf; Fwpg;gpLf.

 (i) ‘v’  jtpu;e;j Vida capnuOj;Jf;fs;> capu;nka; epiyapy; 

 nkhopapd; mjhtJ nrhy;ypd; ,Wjpapy; tUjy;.

 (c- k;): gy> gyh> tb> NjdP> vL> G+> kfNs> ij> neh> Nfh> nfs.

 (ii) msngilapd; nghUl;L capu;f;Fwpy;fs;> nkhopapd; mjhtJ 

 nrhy;ypd; ,Wjpapy; tUjy;.

 (c- k;): gyhm> NjdP,> G+c> kfNsv> ij,> Nfhx> nfsc.

3. nkhopf;F ,Wjpapy; nka;naOj;Jf;fs; tUk; tpjj;ijf; Fwpg;gpLf.

    Qzekd auy tos Mfpa 11 nka;fs; tUjy;.

 (c- k;): cupQ;> fz;> ntupe;> thdk;> Njd;> 

  nka;> ghu;> ghy;>

  njt;> jkpo;> Nfhs;.

4. nkhopf;F ,Wjpapy; rhAk; cfuk;; tUk; tpjj;ijf; Fwpg;gpLf.

 (c- k;): glF. 

gapw;rp : 

   (1) vfuk; nkhopf;F ,Wjpapy; tUtjw;F Xu; cjhuzk; jUf.

   (2) nkhopf;F ,Wjpapay; tuhj nka;naOj;Jf;fs; vit?

   (3) nkhopf;F ,Wjpapy; tUk; ,ilapd nka;fisf; Fwpg;gpLf.

   (4) capu;nka; epiyapy; nkhopf;F ,Wjpapy; tuhj capnuOj;J vJ?

   (5) cupQ;> ntupe; vd;gdtw;wpd; nghUis vOJf.

fdtpYk; kuk; ntl;lhjPu;!

kz;iztpl;L kuq; fpsg;Gk; khf;fNs

vz;ziyNah vk;Njrk; mopfpw njd;W

fz;Nghd;w kuq;fisf; fdtpYk; ntl;lhjPu;

vz;zKld; ntl;bdhy; vl;Lkuk; itAq;fs;.

fpisfs; jd;idf; ifnadNt  ePl;bepoy;

fisg; gpd;wpj; jUfpw kuj;ijntl;b

gpiofs; nra;J nry;tk; Vw;WKq;fs;;

ciog; ngy;yhk; ciog;Ngh jk;gp?

kdpjg; gUtk; ahtpYNk ek;NkhL

,dpjha;g; gazk; nra;J vq;fs;

,Ug;ig czu;j;jp epd;w kuj;jpd;

fUg;ig mWg;G fdtpYk; Ntz;lhk;.

- A+dh -

,yq;ifapd; rdj;njhifapy;.

 1. 32% ,iza gadHfs;.

 2. 6 kpy;ypad; r%f Clf gadHfs; nraypy; 

   cs;sdH.

 3. 27.38 kpy;ypad; ifj;njhiyNgrp ,izg;Gf;fs; 

   cs;sd.

 4. 20% ifj;njhiyNgrp ,iza gadHfs;.

 5. ,iza gadHfspy; 96% KfE}y; ghtidahsHfs; 

   (2018 ngg;utup)

 6. 6 kpy;ypaDf;Fk; Nkw;gl;l r%f Clf gadHfs;> 

   29% r%f Clf nraypy; gadHfshf cs;sdH.

 7. nkhigy;fs; %yk; r%f Clfq;fs; gad;gLj;Jk;  

   5.5kpy;ypad; kf;fspy;> 26% jpdrup nraypy; 

   <LgLfpd;wd.

 8. 6 kpy;ypad; r%f Clf gadHfspy;> 92% 

   ifj;njhiyNgrpfisNa gad;gLj;Jfpd;wdH.

 9. KfE}y; gadHfspy; 68% Mz;fs;

 10 KfE}y; gadHfspy; 32% ngz;fs;
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ஜஜயலலிதா்வ  சநதிததுக தகைட்தடன். 
ஆனால்  ஜஜயா  டி.வி.ககும தனககும 
எநத சம்பநதமும இல்்ல என்று  
அவர் நாசூககைாகை  ஜசால்லி  ஒதுஙகிக 
ஜகைாண்டார்.. இ்சய்மப்பா்ர்கைள்  எம.
எஸ்.விஸ்வநாதன் ,இ்்யராஜா  ஆகிதயார் 
்பறறிய த்பசசு வநத த்பாது   முன்னவர்  
தன் கைாரியததில்  மிகைவும  கைண்ைானவர் 
என்றும, பின்னவர்  இடதுசாரி  அரசியல்  
்பககை ்பலததுடன்  தன்்ன  நி்ல நாட்டிக   
ஜகைாண்டவர்  என்றும ஜசான்னார்.்பககை 
வி்்வுகை்்ப ்பறறிக கைவ்லப ்படாமல் 
ஒருவ்ரப ்பறறி  இப்படி  ஜவளிப்ப்டயாகை   
கைருததுக  கூறும   தன்்மதான்   டி.எம.
எஸ். ்ஸப  ்பலரிடமிருநதும   தனி்மப 
்படுததியிருககைக  கூடுதமா  என நான்  
எண்ணிக ஜகைாண்தடன். டி.எம.எஸ். ஸிடம  
வி்ட ஜ்பறறுத  திருமபிக  ஜகைாண்டிருநத 
த்பாது  அவர் ்பாடிய  இரண்டு  ்பாடல்கைளின்  
வரிகைள்  அடிககைடி  ஞா்பகைததுககு வநது 
ஜகைாண்தடயிருநதன. 'உயர்நத இடததில் 
இருககும த்பாது

உலகைம உன்்ன மதிககும ,உன்
நி்ல்ம  ஜகைாஞ்சம  இைஙகி  வநதால்

நிழலுங  கூட மிதிககும. '
...........................................................................
'ஆரவாரப த்பய்கைஜ்ல்லாம
ஓடி விட்டதடா
ஆலயமணி  ஓ்ச  ஜநஞ்சில்
கூடி விட்டதடா
தர்மததவன் தகைாயிலிதல
ஒளி  துலஙகுதடா -மனம
சாநதி சாநதி சாநதி  என்று
ஓய்வு ஜகைாண்டதடா !

(ஜதாடரும)

மாறை தவண்டும என்ை விடாபபிடியான 
அவரின் ஜகைாள்்கையும த்பாராட்டமும 
ஜவறறிய்டநது. அதஜதருககைளின் 
ஜ்பயர்கைள் மாறைம்டநதன. 
   ஜகைாததுககு்ம ஸ்ரீமாரியமமன் 
ஆலயததிலும, மட்/்வரவர் தகைாவிலிலும 
உயிர்ப்பலிகை்் தடுககை நடததிய 
த்பாராட்டம அடிதடியில் முடிநதது. அதுத்பால் 
மாமாஙகைக தகைாயில் பூ்சகைளில் சகைலசாதி 
மககைளும ்பஙகுஜ்பைததககைதாகை கைதவுகைள் 
திைககைப்பட தவண்டுஜமன இராஜது்ரயின் 
த்ல்மயில் இநத சுயமரியா்த இயககைம 
ஜ்பரிய த்பாராட்டத்த நடாததியது. 
அதில் அன்்ைய இ்்ஞர்கை்ாயிருநத 
வீமாககுட்டி, து்ரயப்பா, தாஸ், சடாட்சரம, 
ம த கை ஸ் வ ர ம  த ்ப ா ன் த ை ா ர் கை ளு ம 
்பஙகு்பறறினர். த்பாராட்டம ஜவறறியும 
கைண்டது. பிறகைாலததில் இவர் இநது 
சமய அ்மசசரானதும. தகைாயில்கைளில் 
இடமஜ்பறும உயிர்ப்பலி த்ட ஜசய்யப்பட 
தவண்டுஜமன இவரால் சட்டம ஜகைாண்டு 
வரப்பட்டு இலங்கை நாடு முழுவதுதம 
தகைாயில்கைளில் அசசட்டமூலததினால் 
உயிர்ப்பலியிடுவது த்ட ஜசய்யப்பட்டது. 
50கைளில் தன் உள்்ததில் உருவான 
்பகுததறிவு எண்ைததின் ஜகைாள்்கைகை்் 
80கைளில் ஜசயற்படுததியவர் இநத 
இராஜது்ர. 
                                                

ஒ ரு வ ரு க ஜ கை ா ரு வ ர்  ஆ த ர ் வ 
வழஙகைலாம. குழுவின் உறுபபினர்கைள் ஒதர 
்பாலினராகை அல்லது ஜ்பாருததமாயின் 
ஆண்கைளும ஜ்பண்கைளுமாகைக கைலநது 
அ ் ம ய ல ா ம .  பி ர ச சி ் ன கை ் ் த 
தீர்ப்பதறகு ஒவஜவாருவரும ஜவவதவறு 
மு ் ை கை ் ் க  ் கை ய ா ண் டி ரு ப ்ப ர் . 
ஆண்கைள் சிலசமயஙகைளில் தமது 
உைர்வுகை்் ஜவளிப்படுததுவதில் 
கைடினத்த எதிர்தநாககுவர். ஜ்பாதுவாகைப 
ஜ்பண்கைள் தமது உைர்வுகை்் இலகுவாகை 
ஜவளிப்படுததககூடியதாகை இருப்பதனால் 
குழுவின் ஜசயற்பாட்டுககு உதவலாம. 
குழுவில் உள்் ஒன்று அல்லது 
இரண்டு உறுபபினர்கைள் ஏறகைனதவ 
கை டின ம ான  அ னு ்ப வ ங கை ளி லி ரு ந து 
மீண்டவர்கை்ாகை இருககைலாம. இவர்கைள் 
முன்மாதிரியாகை இருநது ஏ்னயவருககுத 
த்ல்மததுவத்த வழஙகைலாம. ஓர்வு 
ததறியவர்கைள் தமது ்பகுதியில் புதிய 
குழுககை்் அ்மததுகஜகைாள்்லாம. 
ஆறு ஜதாடககைம ்பதது வ்ரயான 
உறுபபினர்கைத் ஒரு குழுவிறகுரிய சிைநத 
எண்ணிக்கையாகும.

முன்னர் குறிபபிட்டது த்பால, ஒதரவ்கையான 
உ ் ந ல ப  பி ர ச சி ் ன கை ளு க கு 
உட்்பட்டு அதிலிருநது மீண்டவர்கை்் 
உள்்டககுவதாகை குழு்வ அ்மககைலாம. 
மறைவர்கைள் தறஜ்பாழுது உ்ப்பாதிபபுககு 
உள்்ானவர்கை்ாகை இருககைலாம. குழுவின் 
முதலாவது சநதிபபிதலதய ந்டமு்ை 
அமசஙகை்்ப ்பறறிக கைலநதாதலாசிககை 
தவண்டும. குழு்வ வழிநடததுவதறகுரிய 
ஆரம்ப நடவடிக்கைகை்் எடுப்பதறகுச 
சமூகைத ஜதாண்டர்கைள் உதவலாம.ஆனால் 
குழுவானது அதன் உறுபபினர்கைளுககுரியது. 
அதன் ஜவறறியானது ஒவஜவாரு 
உறுபபினரதும வி்னததிைனு்டய 
்பஙகைளிபபில் தஙகியுள்்து. எல்தலாரும 
ஒன்று தசர்வதறகைான கைாரைத்தப 
்பறறி ஆதலாசிததுத ஜதளிவ்டதல் 
தவண்டும. ஒரு குழுசஜசயற்பாட்டின் 
த்பாது,  ஒருவர் மறைவர்கைளுடன் தமககு 
நடநத நிகைழ்வுகை்்யும, தறத்பா்தய 
பிரசசி்னகை்்யும்பறறிக கை்தப்பதறகுச 
சநதர்ப்பம அளிததல் தவண்டும. ஒரு 
பிரசசி்ன்ய எங்ஙனம ்கையா்லாம 

என்்பதறகுரிய அனு்பவத்த குழு 
உறுபபினர்கைளிடம இருநது ஜ்பைலாம. 
ஓர் உறுபபினர் தமககு ஏற்பட்டதுத்பான்ை 
ஒதரவ்கையான பிரசசி்ன்ய

எதிர்ஜகைாள்் மறைவர்கைளுககு உதவலாம. 
தாம குைம்டநது மீண்ட பின்னர் 
ஒவஜவாரு உறுபபினரும தமது ஊரில் 
அததத்பால் ்பாதிககைப்பட்டவர்கைளுககு 
உதவக குழுககை்்அ்மககைலாம.  குழு 
உறுபபினர்கைள் தமது உைர்வுகை்்ப 
்பறறிக கை்ததது, ்பகிர்நது உைர்வுகை்் 
ஜவளிப்படுதத உதவலாம.

ஒரு குழு உறுபபினர், இன்னுஜமாரு 
உறுபபினரின் விடயத்த, அநதரஙகைமாகைப 
த்பைககைறறுகஜகைாள்்ல் தவண்டும. 
குழுவில் ஒருவருடன் ஒருவர் கை்தப்பது 
அவர்கைளுககுள்த்தய அநதரஙகைமாகைப 
த்பைப்படல் தவண்டும. இததத்பால் 
பின்னர் தவறு மககைளுடன் தவ்ல 
ஜசய்கின்ைத்பாதும அநதரஙகைத்தப 
த ்ப ணு த ல்  த வ ண் டு ம.  கு ழு வி ல் 
இ ரு க கு ம  ம ற ை வ ர் கை ளி ட மி ரு ந து 
ஆ த ர ் வ ப  ஜ ்ப ற று க ஜ கை ா ள் ் 
தவண்டும. முதலாம அல்லது இரண்டாம 
கூட்டஙகைளில் உறுபபினர்கைள் தமது 
குழு எவவாறு ஒன்றி்ைககைப்படல் 
தவண்டும என்்பது ்பறறியும, குழுவின் 
கூ ட் ட ங கை ் ்  எ ப ்ப டி  உ ள் ளூ ர் 
வழ்மககு நன்கு ஜ்பாருநதககூடியதாகை 
அ்மததுகஜகைாள்்லாம என்்பது ்பறறியும 
கைலநதாதலாசிததல் தவண்டும.

ஜந ரு க கீடு ்பறறியும ஜ்பாதுவாகை 
ஜநருககீட்டின் தாககைஙகைள் ்பறறியும 
கைலநதாதலாசிப்பதறகுச சில கூட்டஙகை்்ச 
ஜசலவிடலாம. உறுபபினர்கைள் ஜகைாடூர 
சம்பவஙகைள் அல்லது சிததிரவ்தககு 
ஆ்ாகியிருபபின் பின்வரும ஜதாகுப்்ப 
கைலநதாதலாச்னககுப ்பயன்்படுததலாம. 
ஜ த ா ட ர் ந து வ ரு ம  ச ந தி ப பு கை ளி ல் 
ஒவஜவாருவரினதுமு்டய ஜகைாடூரமான 
அனு்பவஙகைள், பிரசசி்னகைள் ்பறறியும 
அது அவர்கைள் வாழ்க்கை்ய எங்ஙனம 
்பாதிததுள்்து என்்பத்னப்பறறியும 
கைலநது்ரயாடலாம. குழு உறுபபினர்கைள், 
ஜ கை ா டூ ர ம ா ன  நி கை ழ் வு கை ளு ட ன் 
பி்ைநதுள்் உைர்வுகை்் ஒருவர் 
மறைவருடன் ்பகிர்நது ஜகைாள்வதறகும 
உதவலாம. ்பல சநதிபபுகைளின் பின்னரும 
குழு உறுபபினர்கைள் தமது கை்தகை்்க 
கூைப த்பாதிய சநதர்ப்பத்த ஏற்படுதத 
விருமபின், சநதிபபுகை்்த ஜதாடரலாம. 
வி்ரவில் அல் ல து பின்பு ஒ ரு 
சநதர்ப்பததில் ஒவஜவாரு உறுபபினரும 
இைநதகைாலத்தப ்பறறிக கை்தப்பதறகுச 
சநதர்ப்பத்தப ஜ்பறுவர் என்்பத்ன 
நிசசயப்படுததிகஜகைாள்்ல் தவண்டும. 
நடநத கை்த்யப ்பல தட்வ கூறுவது 
வாழ்க்கையின் ்பயஙகைரஙகைளிலிருநது 
விடு்பட்டு மீண்டும எழ உதவும.
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இைலும்.

தபருநததய்வக் க�ோவில�ளில ேரபு, வழக்�த்டதக் 
�ோரணம் �ோட்டி, ஆடைடைக் �ழற்ை 
நிரப்பநதித்தோல, ஓரளவுக்க�னும் அதிலுள்ள 
நிைோைத்டதக் �ருதி ஏற்றுக்த�ோள்ள முடியும். 
அஙகு ஆணைோன் - அடிடே முடைடைக் 
ட�க்த�ோள்வதில தவறிலடல. இடத நோட்ைோர 
ேரபில ஏன் இடதத் திணிக்� கவணடும்? அஙகு 
அடிைவர�ளுக்கும் ததய்வத்துக்கும் உள்ள கநரடி 
உைடவ ஏன் த�ோச்டசப் படுத்தகவணடும்?

(நோன் அறிநத ஒரு டசவஅறிஞர தபருந 
ததய்வக் க�ோவில�ளிலும் ஆண�ளுக்குள்ள 
ஆடைக்�ட்டுப்போட்டை எதிரக்கிைோர . 
சேைநூல�ளிகலகை தசோலலப்பட்ை வற்டைக்கூை, 
�ோலத்டதக் �ருதித்தோன் �டைப்பிடிக்� கவணடும் 
என்னும் கபோது, தவறும் நிலவுடைடேச் சமுதோை 

(த தனகை த துமுதல்வர். இராஜ து்ரயும 
ஜதன்னகைதது முதல்வர் அண்ைாது்ரயும )                                                                            
      
்ப கு த த றி வு வ ா தி ய ா ன  த ்ப ர றி ஞ ர் 
அண்ைாது்ர அவர்கைள் 03.02.1969ல் 
இயற்கை எய்தியதும மட்டககை்பபு 
்பகுததறிவு சுயமரியா்த இயககைம 
ம ட் ட க கை ் ப பு  ்ப ா ட் ட ா ளி பு ர த தி ல் 
பிரமாண்டமான இரஙகைல் கூட்டஜமான்்ை 
ஒழுஙகு ஜசய்தது. அககூட்டததில் 
அண்ைாது்ர்யப ்பறறி நீண்டஜதாரு 
இரஙகைல் உ்ர்ய இராஜது்ர தநதிருநதார். 
அவவு்ர பின்பு ''மனிதருள் மாணிககைம'' 
என்ை த்லபபில் ்கைநூல் வடிவமாகை 
்பகுததறிவு இயககைததினால் 10.02.1969ல் 
பிரசுரிககைப்பட்டு மககை்்ச ஜசன்ை்டநதது. 
த்பரறிஞர் அண்ைாது்ர அவர்கைளின் 
அன்்ைய இறுதிசசடஙகில் கைலநது 
ஜகைாண்ட ஒதர ஒரு இலங்கைப பிரமுகைர் 
மட்டககை்பபு ததனகைததிலிருநது ஜசன்ை 
இநத இராஜது்ர மட்டுதமயாகும என்்பது 
இநத இடததில் குறிபபிடததககைது.            

(ஜதாடரும)

அடைைோளேோன கேலோடைக்�ட்டுப்போட்டை, 
ேரபுஎன்ை  ஒகர �ோரணத்துக்�ோ� 
டசவக்க�ோவில�ளில ததோைரவது அனோவசிைம் 
என்கிைோர அவர, உணடே தோகன?) 

“நலலூரில �ழற்றுைோய்தோகன? ஊரக்க�ோ
விலஎன்ைோலஇளக்�ோரேோ?”என்று இன்னும் 
த�ோஞ்சப்கபரவம்புக்கு வருகிைோர�ள். 
அைப்போவகே, நலலூர க்க�ோவிலும்நம்மூரக்
க�ோவிலும்ஒன்ைோ? இலஙட� ஜனோதிபதி கூை 
அஙகுகபோ� கவணடு தேன்ைோல சட்டைடைக் 
�ழற்ைகவணடும். அவர�ளது ேரபுப்பற்டைஅஞ்சி 
இநதிைப்பிரதேகர அஙகு தசலலோேலதவிரத்தடத 
ஊரஅறியும். அநத ேகனோதிை மும்ேரபுப் 
பற்றும் நம்ேவர�ளுக்கு இருக்கிைதோ? 
திருேணத்துக்கு வருபவர�டளயும் சீருடைகைோடு 
நுடழபவர�டளயும் எப்படி வரகவற்று 
அனுேதிக்கிைோர�ள் என்பதிகலகைநம்ேவர 
மு � த் தி ட ர  கி ழி ந து வி டு கி ை க த . 
முன்கபதசோன்னதுதோன். புலிடைப்போரத்துபூடன
கபோட்டுக்த�ோணைசூடுஇது.

�ோலத்துக்கு ஒவவோதஇத்தட�ை அதிகேதோ 
வித்தனங�டளப் புகுத்துபவர�ள்தோன் பிரச்சிடனக் 
குரிைவர�ள். �ணணகி க�ோவில�ளின் 
அழத�ோழுகும் ேைோலை அடேப்டப இடித்து 
ஆ�ே விதிப்படி ேோற்றி கும்போபிகே�ம் 
தசய்பவர�ளும் இநதப் கபரவழி�ள் தோன். தமிழ்க் 
�ோவிைங�டளயும் வழக்குடரடையும் அ�ற்றி, 
அஙத�லலோம் சேஸ்கிருத ேநதிரங�டள ஓத 
அனுேதிப்பவர�ளும் இவர�கள தோன். 

க�ோவிலில �ோணிக்ட��ள் மிஞ்சினோல, அநதப் 
பணத்தில ஏதோவது க�ோவில ேணைபத்டத 
இடித்துத் திருத்தி வணணேடிப்பதற்கு 
தசலவழிப்பதில இவர�ள் தைஙகுவதிலடல. 
ஆனோல, க�ோவிடலச் சுற்றி வோழும் ஐநதோறு 
ஏடழக்குடும்பங�ளுக்கு அைக்�ட்ைடள 
ஒன்டை  நை ோ த்துங �ள்  என்ை ோ ல 
நம்டேப்போரத்துமுடைப்போர�ள்.

க � ோ விலு க் கு  த வளி க ை  வ ந து 
"இளநதடலமுடையினர சேைத்தில ஆரவம் 
� ோட்டுகிைோ ர�ளிலடல,  க� ோவிலுக்கு 
வருகிைோர�ளிலடல" என்று முதடலக்�ணணீர 
வடிப்போர�ள். ஆனோல, �ோலத்துக்கு 
ஒவவோத நடைமுடை�டளத் தூக்கிப்பிடித்து 
இடளஞர�டள மு�ஞ்சுழிக்� டவப்பதில 
இவர�கள முன்னிடலயில நிற்போர�ள். 
நம்இன்டைைஇளஞ்சநததி தபற்று வநதசோபம் 
அது.

ஒரு ேரடப, பணபோட்டைத் ததோைர முைலும் 
கபோது அதன் சே�ோலப் தபோருத்தப்போட்டை 
சிநதிப்பது முக்கிைம். அது�ோலத்துக்குப்தபோருந
தோவிட்ைோல, எத்தடனேனதுக்குப்பிடித்தததன்ைோ
லும்சரி, தூக்கிஎறிநதுவிட்டுப்கபோ�கவணடிைது
தோன். ஆடைைோல உைடல ேடைப்பது என்பது 
இன்டைை நோ�ரி�ம், இன்டைை பணபோடு. 
ஆடையின்றிஅடலநதது�ோட்டுமிரோணடி�ள்�ோல
ம். �ோலத்தில முன்கனோக்கித் தோன் கபோ�முடியும், 
கபோ�வும் கவணடும். மீணடும் ஆடைக்குடைப்புச் 
தசய்ைச் தசோலவது பணபோட்டில பின்கன 
தசலவது. அது இைற்ட�க்கும் முரணோனது கூை.

இநத வழக்�த்டத அமுலபடுத்திைசிலர, 
அதற்கு பரவலோ�கிளம்பிை எதிரப்டபக்�ணை 
பின், “இனிஇதுதோன் எலலோக் க�ோவிலிலும் 
நடைமுடை. உங�ளோல முடிநதடத 
தசய்துத�ோள்ளுங�ள்.” என்று �றுவிக் 
த�ோணைோர�ளோம். தபோய்க்�ோரணங�டளக்கூறி 
ஒருகுறித்த சேைத்தவடன அவனது 
த ச ோ ந  வ ழி ப ோ ட் டு த் த ல த் து க் கு ள் 
அனுேதிக்�ேறுப்பது, அவனது அடிப்படை 
உரிடேடை மீறும்தணைடனக்குரிை குற்ைம்.  
அநதக்குற்ைத்துக்�ோ� நீதிேன்றில அவர�ளுக் 
த�திரோ�வழக்குத் ததோைரமுடியும் என்படத 
அவர�ள் நிடனவில த�ோள்வது நலம். 

ததாண்டப்படும இடததிறகு இன்்ைய தினம 
தயானநதன், மதன் என்ை்ழககைப்படும  
தமபிமுதது ஜசல்வராசா, லிஙகைன், 
என்ை்ழககைப்படும சநதிரன் சுபபிரமணியம  
சமூகைமளிததிருநதார்கைள்.
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