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 ( காரைதீவு  நிருபர் சகா)
கல்முரை தமிழ் பிைததச சசயலகதரத 
தரை சசயயக் தகாரி முஸ்லிம் பிைதிநிதிகள் 
கல்முரையில் சததியாகிைகப் தபாைாடைம் 

---நி.அமிர்தஸன் ---

கி ழ க் கு  ம ா க ா ண ம் 
மடைக்களப்பு கல்முரை 
வ ை க் கு  பி ை த த ச 
ச ச ய ல க த ர த த 
தைமுயர்தத நைவடிக்ரக 
எடுக்கவுள்ளதாக பிைதமர் 
ைணில் விக்கிைமசிஙக 
கூறியுள்ளார்.

இநத விவகாைம் குறிதது 
த மி ழ் த  த த சி ய க் 
கூ ட ை ர ம ப் பி ன் 
தரலவர் சம்பநதனுைன் 
உரையாடியுள்ளதாகவும் 
ைணில் விக்கிைமசிஙக கூறியுள்ளார். 
அதததவரள, இநத விவகாைதரதப் 
பயன்படுததி மகிநத ைாஜபக்ச தைப்பு ( காரைதீவு  நிருபர் சகா)

கல்முரையில் வைக்குப் பிைததச 
சசயலகதரதத தைமுயர்ததக் தகாரி 
நரைசபற்றுவரும் உணணாவிைதப் 
தபாைாடைம் (20) வியாழக்கிழரம 
நான்காவது நாளாகத சதாைர்நதது.

கல்முரை சுபதைா ைாமய விகாைாதிபதி 
வண.ைணமுததுகல சஙகைதை ததைர், 
கல்முரை முருகன் ஆலய பிைதமகுரு 
சிவஸ்ரீ க.கு.சச்சிதாைநதசிவக் குருக்கள், 
த மி ழ் த  த த சி ய க் கூ ட ைர ம ப் பி ன் 
கல்முரை மாநகைசரப உறுப்பிைர்களாை 
சநதிைதசகைம் ைாஜன்,  அ.விஜயசைததிைம், 
அரைதது இநது ஆலயஙகளின் 
ஒன்றியததரலவரும் சதாழிலதிபருமாை  
த க .லிஙத கஸ்வைன்  ஆகிதயார் 
உணணாவிைதததில் உள்ளைர்.
.
உணணாவிைதிகளின் உைல்நிரல மிக 

தமாசமாகி வருகிறது. மருததுவர்கள் 
இரையிரைதய வநது பரிதசாதரை 
சசயகின்றைர். உணணாவிைதிகள்  
ர வ த தி ய ச ா ர ல க் கு ச்  ச ச ல் ல 
மறுக்கின்றைர். படுதத படுக்ரகயில் 
கிைக்கிறார்கள்.

மதகுருமார்களாை கல்முரை சுபதைா 
ைாமய விகாைாதிபதி வண.ைணமுததுகல 
சஙகைதை ததைர், கல்முரை முருகன் 
ஆலய பிைதமகுரு சிவஸ்ரீ க.கு .
சச்சிதாைநதசிவக்குருக்கள் ஆகிதயார் 
கூடைாகத சதரிவிக்ரகயில் இப்தபாைாடைம் 
சவற்றியளிக்காவிடில் நாம் இருவரும் 
கடடிததழுவியவாறு தீக்குளிப்தபாம் என்று 
கூறிைர்.

இதததவரள  50 சபணகள் அரையாள 
உணண ா  வி ைத ப் த ப ா ை ா ட ைத தி ல் 
குதிததுள்ளைர். வழரமக்கு மாறாக 
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ஒன்றிரை முன்சைடுததுள்ளைர்.

தநற்று(20) காரல கல்முரை ஐக்கிய சதுக்க 
முன்றலில் ஒன்று கூடிய அப்பிைதிநிதிகள் 
இைததுவ ரீதியிலும் நிலத சதாைர்பற்ற 
ரீதியிலும் உருவாக்கப்பை எததனிக்கும் 
பிைததச சசயலகதரத தரை சசயயக் தகாரி  
சததியாகிைகம் தமற்சகாணடுள்ளைர்.

தமலும் இப்தபாைாடைததில் அைச சார்பற்ற 
சில அரமப்புகளுைன் மாநகை தமயர் மற்றும் 
உறுப்பிைர்கள் உள்ளைஙகளாக  கல்முரை 
வர்ததக சமூகம் பஙசகடுததுள்ளது.

ததர்தலில் கிழக்கு மாகாணத தமிழர்களின் 
வாக்குகரளப் சபற முற்படுவதாக ஐக்கிய 
ததசியக் கடசியின் மூதத உறுப்பிைர்கள் 
சதரிவிக்கின்றைர்.
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இலஙரக மற்றும் இந தியாவுக்கு 
ஐ.எஸ் பயஙகைவாத அச்சுறுததல் 
இருப்பதாக இநதிய மததிய உளவுததுரற 
குறிப்பிடடுள்ளதாக இநதிய ஊைகஙகள் 
கூறுகின்றை. 

ஈைாக் மற்றும் சிரியாவில் ஐ.எஸ் 
பயஙகைவாத அரமப்பு தமது தளஙகரள 
அ ங கு  இ ழ ந து ள் ள ர ம யி ை ா ல் 
இலஙரக மற்றும் இநதியா இலக்கு 
ரவக்கப்படடுள்ளதாக இநதிய மததிய 
உளவுததுரற கூறியுள்ளதாக அரவ 
சதரிவிததுள்ளை.

த க ா ர வ யி ல்  உ ள் ள  மூ ன் று 
இரளஞர்கள் ஐ.எஸ். பயஙகைவாதிகளாக 
மாறி இரு க் கிறார்கள் என்றும் 
அவர்களால் சதன் இநதியாவுக்கு 
குறிப்பாக தமிழ்நாடடுக்கு மிகப்சபரிய 
அச்சுறுததல் ஏற்படடு இருப்பதாகவும் மததிய 
உளவுததுரற எச்சரிக்ரக விடுததுள்ளது. 

அநத மூன்று பயஙகைவாதிகளும் “அபு அல் 
கிைல்” எனும் பயஙகைவாத அரமப்ரப 
நைததி வருகிறார்கள். அவர்கள் சவடிகுணடு 
தாக்குதல் நைதத ஒததிரக பார்தது 
இருப்பதாக உளவுததுரற எச்சரிததுள்ளதாக 
இநதிய ஊைகச் சசயதிகள் கூறுகின்றை. 

இலஙரகயில் தாக்குதலுக்கு தரலவைாக 
சசயற்படை ஸஹைான் ஹாசிமுைன் 
சதாைர்பு 

இநத வருைததின் முதல் காலாணடு 
பகுதியில் இலஙரகயின் சபாருளாதாை 
வளர்ச்சி 3.72 சதவீதமாக பதிவாகியுள்ளது. 

சதாரக மதிப்பு புள்ளிவிபைத திரணக்களம் 
சவளியிடடுள்ள அறிக்ரகயில் இது 
சதாைர்பாக சதரிவிக்கப்படடுள்ளது. 

வி வ ச ா ய ம் ,  ர க த ச த ா ழி ற் து ர ற 
த சரவ ஆகியவற்றித லதய இந த 
வ ள ர்ச் சி  இ ை ம் ச ப ற் று ள்ளத ாக வு ம் 
சதரிவிக்கப்படுகிறது.

உயிர்தத ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்ைர் சிறிய 
குற்றஙகளுக்காக ரகது சசயயப்படைவர்கள் 
பயஙகைவாத தாக்குதலுைன் சதாைர்பு 
இல்லாவிடைால் அவர்கரள விடுதரல 
சசயய நைவடிக்ரக எடுக்குமாறு ஜைாதிபதி 
ரமததிரிபால சிறிதசை கூறியுள்ளார். 

ஜைாதிபதி ஊைகப் பிரிவு இதரைக் 

கணடி மாவடைததில் சதஹீத ஜமாஅத 
பள்ளிவாசலும் பதிவு சசயயப்பைவில்ரல 
என்று தபால் மற்றும் முஸ்லிம் மத 
அலுவல்கள் அரமச்சர் அப்துல் ஹலீம் 
சதரிவிததுள்ளார்.

வக்பு சரபயின் ஊைாக முஸ்லிம் சமய 
பணபாடைலுவல்கள் திரணக்களம் 
பள்ளிவாசல்கரள பதிவு சசயவதாகவும் 
அரமச்சர் கூறிைார். பாைாளுமன்றததில்  
இைம்சபற்ற விவாதததில் அரமச்சர் அப்துல் 
ஹலீம் கருதது சவளியிடைார்.

கணடி மாவடைத தில் தீவிைவாதம் 
கிரையாசதை விவாதததில் கலநது 
சகாணை அரமச்சர் லக்மன் கிரிசயல்ல 
சதரிவிததார். சிஙகள, சபௌதத மக்களுக்கு 
நியாயதரத வழஙகி ஏரைய மக்களுக்கும் 
நியாயதரத நிரலநாடடுவது ஐக்கிய 
ததசிய கடசியின் சகாள்ரகயானுசமன்றும் 
அரமச்சர் கூறிைார்.

கதலசவல நபைகாவதத புவக்பிடடிய என்ற 
இைததில் பீடிக்காை புரகயிரலக்கு பப்பாசி 
இரலகரள உலர்ததி ஒன்று தசர்க்கும் இைம் 
ஒன்ரற சபாலிஸ் விதேை அதிைடி பரை 
முற்றுரகயிடடுள்ளது.

ப ா ரி ய  அ ள வி ல்  ப ப் ப ா சி 
இரலகரள உலர்ததுவதற்கு சபரும் 
எணணிக்ரகயிலாை ஊழியர்கரள 
பயன்படுததி இயநதிைததின் மூலம் 
சவடடி எடுதது சசல்வதற்காக இரவ 
ரவக் கப்படடிருந தாக சபாலிஸார் 
ச த ரி வி த து ள் ள ை ர் .  ப ப் ப ா சி 
இரலகரள உலர்ததி சிறியதாக சவடடி 
அவுஸ்தைலியாவுக்கு ஏற்றுமதி சசயவதாக 
ஒருவர் சதரிவிததுள்ளார். மருநது 
மூலிரகயாக பயன்படுததுவதற்கு இரவ 
அஙகு அனுப்பப்படுவதாக கூறப்படுகின்றை.

மருநது மூலப்சபாருளாக சவளிநாடடுக்கு 
ஏற்றுமதி சசயவதற்கும் தயாரிப்பதற்கும் 
அைசாஙக மருநதக கூடடுததாபைம் அல்லது 
ததசிய ஆயுர்தவத திரணக்களததிைால் 
எநதவித அனுமதியும் இது சதாைர்பாக 
சபற்றுக்சகாள்ளவில்ரல என்பதும் ஆைம்ப 
விசாைரணயின் மூலம் சதரியவநதது.
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jiyikapy; eilngw;w 

,r;nrayku;tpy; Xa;Tepiyg; 
Nguhrpupau; fyhepjp nr.Nahfuhrh> 
Xa;Tepiy cjtpf; fy;tpg; 
gzpg;ghsu;(jkpo;) jpU.j.Atuh[d; 
MfpNahu; tsthsu;fshfr; 
nraw;gl;ldu;. 
jpU.v];.kNdhfud; mtu;fs; 
jiyikAiuapy; jkpo;g;gl;liw 
,yf;fpag; Nguitapd;(jkpo;ehL) 
jiytu; jpU.mg;gh];thkp Nrf;fpohu; 
mtu;fspdJk; ru;tNjr mikg;ghsu;  
Ky;iy ehr;rpahu; mtu;fspdJk; 
jkpo; Mu;tk;gw;wp njspthfg; Ngrpdhu;.  
nghUshsu; jpUkjp ukzp n[aghyd; 
mtu;fSk; fye;J rpwg;gpj;jhu;. 
kl;lf;fsg;G Nkw;Ff; fy;tp tyaf; 
fy;tpg; gzpg;ghsu; jpU.rp.rpwpjud; 
mtu;fs; NgRk; NghJ> jkpo;g;gl;liw 
,yf;fpag; Nguitapd; kl;lf;fsg;G 
khtl;lf; fpisf;Fg; nghUj;jkhd 

jiyikj;Jtk; fpilj;jpUg;gjhYk; 
nraw;wpwd;kpf;f nrayhsu; cs;spl;l 
mq;fj;jtu;fs; fpilj;jpUg;gjhYk; 
,e;j mikg;G nrt;tNd nraw;gLk; 
vd;gjpy; vdf;F Iakpy;iy 
vd;Wk;; mtu;fsJ KjyhtJ 
nraw;ghl;il gpd;jq;fpa gpuNjrj;jpy; 
njhlq;apUf;fpd;wik mjw;F Mjhuk; 
vd;Wk; $wpdhu;.jkpo;g;gl;liw 
,yf;fpag; Nguitapd; kl;lf;fsg;G 
khtl;lf; fpisapdJ nrayhsu; 
jpU.j.Atuh[d; mtu;fs; kl;lf;fsg;G 
Nkw;Ff; fy;tp tyaj;jpd; tyaf; 

fy;tpg; gzpg;ghsu; jpU.rp.rpwpjud;> 
gpujpf; fy;tpg; gzpg;ghsu;(fy;tp 
mgptpUj;jp) jpU.f.`upfuuh[;> 

cjtpf; fy;tpg; gzpg;ghsu;(jkpo;) 
jpU.f.FzNrfuk;> Nritf; fhy 
MNyhrfu;(jkpo;) jpU.G.rjP];Fkhu;> 

ghlrhiy mjpgu;fs;> Mrpupau;fs;> 
khztu;fs; KjypNahUf;F 
ed;wp njuptpj;jhu;. kl;lf;fsg;G 
Nkw;Ff; fy;tp tyaj;jpd; rhu;gpy; 
Nritf; fhy MNyhrfu;(jkpo;) 
jpU.G.rjP];Fkhu; ed;wp njuptpj;jhu;.

ரவததிருநத குற்றச்சாடடில் இநதியாவில் 
அணரமயில் சில இரளஞர்கள் ரகது 
சசயயப்படைைர். 

அவர்களிைம் நைததப்படை முதல் கடை 
விசாைரணயில் அவர்கள் தமிழ்நாடடில் 

நாசதவரல சசயய திடைமிடடிருநத தகவல் 
சதரிய வநததாக இநதிய ஊைகச் சசயதிகள் 
கூறுகின்றை. 

சநததகப்படும் நபர்கள் படடியலில் 
உள்ளவர்கரள அதிக அளவில் சநருஙகி 
கணகாணிக்க உததைவிைப்படடுள்ளதுைன், 
அநத இரளஞர்களின் நகர்வுகரள 
ரவதது உைனுக்குைன் ததரவயாை 
முன் எச்சரிக்ரக நைவடிக்ரககரள 
தமற்சகாள்ளவும் அறிவுறுததப்படடுள்ளதாக 
சதரிவிக்கப்படடுள்ளது.

கைநத நள்ளிைவு முதல் இைணடு 
நாள் தவரல நிறுததம் சசயயப் 
தபாவதாக புரகயிைத சதாழிற்சஙகம் 
அறிவிததுள்ளது. 

முன்ைதாக, சம்பள முைணபாடு உள்ளிடை 
சில தகாரிக்ரககரள முன்ரவதது தநற்று 
நள்ளிைவில் இருநது ஆைம்பிக்கவிருநத 
பணிப்பகிஷகரிப்பு ரகவிைப்படைது. 

எ வ வ ா ற ா யி னு ம்  இ ன் று 
பி ற் ப க ல்  நி தி ய ர ம ச் ச ரு ை ன் 
இ ை ம் ச ப ற் ற  த ப ச் சு வ ா ர் த ர த 
ததால்வியரைநதரதயடுதது அவர்கள் 
தவரல நிறுததப் தபாைாடைதரத 
அறிவிததுள்ளைர். 

அதன்படி புரகயிைத சாைதிகள், 
க ட டு ப் ப ா ட ை ா ள ர் க ள்  உ ள் ளி ட ை 
சதாழிற்சஙகஙகள் சில இன்று நள்ளிைவு 
முதல் இைணடு நாள் பணிப் பகிஷகரிப்பில் 
ஈடுபை தீர்மானிததுள்ளைர்.

njhlHr;rp... (gf;fk; -02)
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ஒரு சமூகதரதப் பிைதிநிதிததுவப்படுததும் 
அைசியல் கடசிசயான்றின் சசயற்பாடுகள் 
ம ற் று ம்  அ க் க ட சி யி ன்  அ ைசி ய ல் 
நிகழ்ச்சிநிைல் அச்சமூகததிைரைச் சமூக 
சபாருளாதாை ரீதியாக தமம்பாைரையச் 
சசயவதாகவும் வலுவூடடுவதாகவும் 
விளஙக தவணடும். ஆைால் தமிழ்த ததசியக் 
கூடைரமப்பின் அைசியல் சசயற்பாடுகள் 
அதி குரறநத படசம் கைநத முப்பது 
(1979-2009) வருைகால உள்நாடடு யுததம் 
ஒன்றின் சகல சகாடுரமகளுக்கும் 
உள்ளாகிப் தபாயிருக்கும் வைக்கு கிழக்குத 
தமிழர்களுக்கு எநத விதமாை சமூக 
சபாருளாதாை நலன்கரளயும் சபற்றுத 
தருவதாக இல்ரல. சபற்றுததரும் 
தநாக்கம் உரையதாகவும் இல்ரல. மாறாகத 
ததர்தல்கரள மடடுதம ரமயப்படுததி 
வாக்குச்தசகரிக்கும் தஙகள் கடசி 
அைசியலுக்கு ஆள்தசர்க்கும் வரகயில் 
சில தனிநபர்கரளப் பாைாளுமன்றததிற்கும் 
மாகாணசரபகளுக்கும் மாநகை, நகை, 
பிைததச சரபகள் தபான்ற உள்ளூைாடசி 
அதிகாை சரபகளுக்கும் அனுப்பிப் பதவி 
வழஙகும் ஒரு 'தவரலவாயப்பு முகவர்' 
தபான்தற தமிழ்த ததசியக் கூடைரமப்பு 
நைநது சகாள்கிறது. படிததவர்கள், 
கல்விமான்கள் என்பதற்காக மக்கள் நலம் 
சார்நததாை தததுவார்தத அைசியல் தளமற்ற 
புதியவர்கரளப் 'தபாடு காய'களாகவும் 
தஙகள் தசரவக் காலததில் எநத சமூக 

கல்முரை விவகாைம் மிகவும் சஙகைமாை 
நிரலரய எடடியுள்ளது. அஙகு கல்முரை 
வைக்கு பிைத த ச சசயல க த ரத த 
தைமுயர்ததுமாறு பலகாலமாக அப்பகுதியில் 
வாழும் தமிழர்களால் முன்ரவக்கப்படை 
தகாரிக்ரகரய முன்னிறுததி அஙகு 
நைததப்படும் உணணாவிைதப் தபாைாடைம் 
மூன்றாவது நாரளக் கைநதுள்ளது.

அ த த த வ ர ள,  அ ங கு  மு ஸ் லி ம் 
அரமப்புக்கள் சில இரணநதும் அதற்கு 
எதிைாக ஒரு உணணாவிைதப் தபாைாடைதரத 
ஆைம்பிததுள்ளை.

இநதக் கல்முரை பிைததச சசயலக 
விவகாைம் குறிதது எமது அைஙகம் பததிரிரக 
சதாைர்ச்சியாக பல கடடுரைகரள எழுதி 
வநதது. பல காலஙகளுக்கு முன்ைதாக 
துரணச் சசயலகமாக ஆைம்பிக்கப்படை 
இது, அதனுைன் ஆைம்பிக்கப்படை ஏரைய 
சசயலகஙகள் தைமுயர்ததப்படை பின்ைரும் 
புறக்கணிக்கப்படைரம குறிதது அதில் 
குறிப்பிடடிருநததாம். 

அது மாததிைமல்லாமல், அம்பாரற 
மாவடைததில் தமிழர் சதாைர்ச்சியாகப் 
புறக்கணிக்கப்படடு வநத நிரலவைம் 
குறிததும் தம்பியப்பா தகாபாலகிருஸ்ணன் 
அவர்கள் ஒரு சதாைரை எழுதியிருநதார்.

சதாைர்நது வநத அைசாஙகஙகளும் தமிழர் 
தைப்புக் கடசியாக தம்ரம காணபிதது 
வநத தமிழைசுக்கடசி, அதன் தரலரமயில் 
இயஙகிய தமிழர் விடுதரலக் கூடைணி 
மற்றும் தமிழ் ததசியக் கூடைரமப்பு 
ஆ கி ய ர வ  இ ந த  வி வ க ா ைத ர த 
க வனிக் காமல் இருந து வந த ரம 
குறிததும் நாம் எமது கடடுரைகளில் 
குறிப்பிடடிருநததாம்.

ஆைால், இரவ யாவும் கருததில் 

அக்கரறயும் இல்லாமல் தான் உணடு 
தன் குடும்பம் உணடு என்று வாழ்நது 
ஓயவுசபற்ற அைசாஙக அதிகாரிகரளயும் 
பணம் பரைததவர்கள் என்பவதற்காக 
மடடும் சில ஒப்பநதக்காைர்கரளயும் 
வர்ததகர்கரளயும் தவடபாளர்களாக நிறுததி 
சவல்லப்பணணுவரததய தமிழ்த ததசிய 
கூடைரமப்பு தைது பிைதாை அைசியல் 
நிகழ்ச்சி நிைலாகக் சகாணடுள்ளது. இது ஒரு 
வரகயில் 'கம்சபனி' வியாபாைம் தபான்றதத 
தவிை தவறல்ல.

எநதவிதமாை தததுவார்தத அைசியல் 
தளமும் இல்லாமல் கைநத காலததில் 
எநதவிதமாை சமூக அைசியல் சசயற்பாடடுப் 
பின்ைணிகளும் இல்லாமல் ததர்தலில் 
நின்று பதவி நாற்காலிகரளப் பற்றிக் 
சகாள்வரத மடடுதம தநாக்கமாகக் 
சகாணடு கடசியில் தசர்நத சுயலாப 
அைசியல்வாதிகரள ரவததுக்சகாணடு 
மக்கள் நலன் சார்நத அைசியரல 
முன்சைடுப்பது சாததியமில்ரல என்பதத 
தமிழ்த ததசியக் கூடைரமப்பின் (தமிழைசுக் 
கடசியின்) கைநத கால/சமகால வைலாறு 
சுடடிக் காடடுகிறது.

'அபிவிருததி தவணைாம் அைசியல் தீர்வுதான் 
முன்னுரிரம' என்று தகாேமிடும் தமிழ்த 
ததசியக் கூடைரமப்பின் முன்ைாள் மற்றும் 
இநநாள் பாைாளுமன்ற உறுப்பிைர்களும் 

11 ம ா க ா ண ச ர ப 
உறுப்பிைர்களும் 
சு ங க  வ ரி 
அ ற் ற  ச லு ர க 
அ டி ப் ப ர ை யி ல் 
ச ச ா கு சு 
வாகைஙகரளப் 
ச ப ற் று க் 
ச க ா ள் வ த ற் கு ம் 
சம்பளம் உடபை 

ஏரைய அைசாஙகக் சகாடுப் பைவுகரளயும் 
ஏரைய சலுரககரளயும் தாமதியாது 
சபற்றுக்சகாள்வதற்கும் அரமச்சர்கரளயும் 
ஆளுநர்கரளயும் அைசாஙக உயர் 
அதிகாரிகரளயும் பின்கதவால் சசன்று 
சநதிப்பதும், அவசியம் ஏற்படைால் தஙகள் சுய 
ததரவக்காக ஜைாதிபதி மற்றும் பிைதமரைச் 
சநதிததுத தஙகள் சசாநதக் காரியஙகள் 
பலவற்ரற முடிததுக்சகாள்வதும் மக்கள் 
மததியில் பைவலாகப் தபசப்படும் விையஙகள்.  
தஙகரள நம்பி வாக்களிதத மக்கரளப் 
பற்றிக் கிஞ்சிததும் கவரலப்பைாது 
தஙகரள மடடுதம அபிவிருததி சசயயும் 
சுயநல அைசியரலததான் தமிழ்த ததசியக் 
கூடைரமப்பு முன்சைடுதது வருகிறது.

முன்ைர் இருநத தமிழைசுக்கடசியின்- தமிழர் 
விடுதரலக் கூடைணியின்- அைசியல் 
தரலவர்கள் தாஙகள் வாக்குறுதி அளிதத 
அைசியல் இலக்குகரளத தமிழ் மக்களுக்குப் 
சபற்றுக் சகாடுப்பதில் ததால்விரயத தழுவி 
இருநதாலும்கூை சபாதுவாழ்க்ரகக்கு 
வநது தஙகள் சசாதது சுகஙகரள 

அைசியலுக்கு வநது வீடு வளவு ததாடைம் 
துைவு எை சசாததுக்கள் வாஙகுகிறார்கள் 
(விைல் விடடு எணணக்கூடிய ஓரிருவர் 
இதற்கு விதிவிலக்காக இருக்கக்கூடும்) 
'ஊரு க்கு உபத த சம் உைக்கல்லடி' 
என்பது தபால் அபிவிருததி தஙகளுக்கு 
மடடுதம தவணடும்: மக்களுக்கு இல்ரல 
என்றவாறு நைநது சகாள்கின்றைர். 
மக்கரள ஏமாற்றுகிறார்கள். தமிழ்த 
ததசிய கூடைரமப்பு படிப்பது ததவாைம் 
இடிப்பது சிவன் தகாயில் தபால்தான் 
சசயல்படுகின்றது. இன்று தரலவர்கள் எை 
வலம் வருதவார் திருநதப்தபாவதில்ரல. 
அவர்கரளத திருததவும் முடியாது. எைதவ 
'பரழய குருடி கதரவ திறடி' எனும் கரதயாக 
மீணடும் மீணடும் பரழய பாரதயிதலதய 
சசன்று படுகுழியில் விழாமல் மாற்று 
அைசியல் பாரதரய தநாக்கி தமிழ் மக்கள் 
இனிச் சிநதிக்க தவணடும். இதுவரை 
இவர்கரள நம்பி ஏமாநதது தபாதும்.
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அைசியல் வாழ்வில் இழநதவர்களாகக் 
குரறநத படசம் உணரமயாகவும் 
தநர்ரமயாகவும் சவளிப்பரையாகவும் 
விளஙகிைர். தமிழைசுக் கடசிரய நிறுவிய 
எஸ்.தஜ.வி சசல்வநாயகம் (தநரத 
சசல்வா) அவர்கள் தைது ததயிரலத 
ததாடைஙகரள விற்றுததான் 'சுதநதிைன்'  
பததிரிரக நைததிைார். ஆைால் இன்ரறய 
தபாலித தமிழ்த ததசிய அைசியல்வாதிகள் 

சீவகன் பூபாலரட்ணம்
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சகாள்ளப்பைாமல் இருந து வந த 
நிரலரம, இன்ரறரய நிரலரமக்கு 
காைணமாகியுள்ளது. எமது கடடுரைகள் 
கூறியது தபால அைசாஙகஙகரள 
மாத திைம ல் லாம ல் தமிழர்  தைப்பு 
கடசிகரளயும் இநத விையததில் நாம் குரற 
கூறதவணடியுள்ளது.

குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணப் பிைச்சிரைகள் 
சிறப்பாைரவ, பிைததிதயகமாைரவ, 
அவற்ரற தனிததுவமாக கணிதது 
நைவடிக்ரககரள எடுக்க தமிழ் கடசிகள் 
திடைமிைாரமதய இநத விவகாைம் 
பூதாகாைமாக சவடிததுள்ளதற்கு காைணம் 
என்பரத நாம் குறிப்பிடைாக தவணடும்.

“தமக்கு ஒரு முழுரமயாை பிைததச 
சசயலகம் தவணடும்” என்ற கல்முரைத 
த மி ழ ர்  த க ா ரி க் ர க  க ா ல த தி ன் 
ததரவயாகும். அதுமாததிைமல்லாமல் இது 
பல சநடுஙகாலமாக முன்ரவக்கப்படடு 
வருவதாகும். அப்படியாை ஒன்றுக்காை 
காைணிகள் என்ை என்பது குறிதது அஙகு 
வாழும் தமிழர் பல தைரவகள் அரைதது 
தைப்புக்கும் விளக்கி வநதுள்ளைர். 

ஆைால், அைசாஙகததைப்பில் இருநது அரவ 
குறிதது தநைடியாை, சவளிப்பரையாை பதில் 
எதுவும் இதுவரை வழஙகப்படைதில்ரல. 
அைசாஙக அரமச்சர்கள் சிலர் கூை 
அவவப்தபாது தமது அைசியல் நலரை 
முன்ரவதது சமாளிக்கும் வரகயிலாை 
பதில்கரளதய தநது வநதுள்ளைர்.

அஙகுள்ள தமிழர்கள் தமது நீணை நாரளயக் 
தகாரிக்ரகரய நிரறதவற்ற இன்று இநத 
உணணாவிைதரத ஆைம்பிததுள்ளதில் 
நியாயம் இருக்கின்றது. 
ஆைால், அவர்கள் சில சபௌதத 
மதகுருமாரையும் தமது தபாைாடைததில் 
இரணததுள்ளரம சில தைப்பிைைால் 

வி ம ர் சி க் க ப் ப டு கி ன் ற து .  ஆ ை ா ல் , 
உணரமயில் அவர்கள் அப்படிச் சசயயும் 
நி ர ல க் கு  த ள் ள ப் ப ட டு ள் ள ா ர் க ள் 
என்பதுதான் இஙகு உணரம. 

பல தசாப்தஙகளாக நிரறதவறாத தமது 
ஒரு சிறு தகாரிக்ரகரய, சாதாைணமாகதவ 
நைநதிருக்க தவணடிய விையதரத 
நிரறதவற்ற முடியாத விைக்தி இநத 
நிரலக்கு அவர்கரள தள்ளியுள்ளது. 
ஆைால், அணரமய இலஙரக அைசியல் 
நிரலவைஙகரள ரவததுப் பார்க்கும் 
தபாதுதான் இஙகு சகாஞ்சம் சஙகைமாக 
இருக்கின்றது.

தமிழர்களின் தகாரிக்ரகக்கு எதிைாக 
அஙகுள்ள சில முஸ்லிம்கள்   தபாடடி 
உணணாவிைததரத ஆைம்பிததுள்ளைர். 
“நிலதசதாைர்பற்ற பகுதி” என்று காைணம் 
கூறி, சசயலகம் தைமுயர்ததப்படுவரத 
அவர்கள் எதிர்க்கின்றைர். ஆைால், அது 
நிலதசதாைர்பற்றதாக காலததுக்கு காலம் 
திடைமிடடு ஆக்கப்படடுள்ளது என்பது தமிழர் 
தைப்பு நியாயம். 

அ த த த வ ர ள  இ த ர ை  இ ை 
அடிப்பரையிலாை பிைததச சசயலகம் 
என்று குரற கூறி, அதரைத தடுப்பது 
அவவளவு சரியாைதாகத சதரியவில்ரல. 
அப்படிப்பார்ததால் கிழக்கு மாகாணதரத 
தனியாக ரவததிருப்பதற்காக முஸ்லிம் 
தரலவர்களால் கூறப்படும் நியாயஙகளுக்கு 
என்ை சசால்வது?

அம்பாரறயில் தமிழர்கள் படிப்படியாக 
ஒதுக்கப்படும் நிரலக்கு தள்ளப்படைார்கள் 
என்பது பலைாலும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பைக் 

கூடிய உணரம. அதற்கு யார் காைணம் 
என்பதில் தவணடுமாைால் கருதது 
தவறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆைால், 
அவர்கள் தமலும் பாதிக்கப்பைாமல் 
இருப்பதற்கு வழி சசயதாக தவணடும். 
உ ண ர ம யி ல்  இ ன் னு ச ம ா ரு 
சிறுபான்ரமயாை முஸ்லிம்கள் அதற்கு 
உதவியாக இருநதிருக்க தவணடும். 

பதிலாக தபாடடி உணணாவிைதம் நைததுவது 
நிரலரமரய தமலும் சிக்கலாக்கதவ வழி 
சசயயும். இைப்பதற்றதரத அதிகரிக்க தூபம் 
தபாடும்.

கணடி பிக்குமாரின் உணணாவிைதம் 
எப்படியாை இக்கடைாை சூழரல 
ஏற்படுததியததா, அதததபான்ற ஒரு 
சூழ்நிரலரயதய முஸ்லிம்கள் நைததும் 
தபாடடி உணணாவிைதம் ஏற்படுததும். தாம் 
சபரும்பான்ரமயாக உள்ள இைததில் 
முஸ்லிம்களும் தவறாக நைக்கிறார்கள் என்ற 
உதாைணததுக்கு இது காைணமாகிவிடும். 
முஸ்லிம் தரலவர்கள் இநத விையததில் 
இன்னும் சபாறுப்புணர்வுைன் இருநதிருக்க 
தவணடும்.

சமாததததில் அைசியல் தரலவர்களின் 
சபாறுப்பற்ற தைம் இன்னுசமாரு 
இக் கடைாை சூழரல ஏற்படுத த க் 
காைணமாகியுள்ளது. 

இனியாவது, பாதிக்கப்படைவர்களுக்கு நீதி 
கிரைக்கவும், நிரலரமரய சுமுகமாக்கவும், 
பிைச்சிரைரய இழுபைாமல் முடிதது 
ரவக்கவும் அைசாஙகம் நைவடிக்ரக 
எடுக்க தவணடும். இல்லாவிடைால், எல்லா 
பிைச்சிரைகளிலும் இநத அைசாஙகம் 
ததால்விரயதய காணகிறது என்ற 
அவப்சபயரும் இதற்குச் தசர்நதுவிடும். 
சமாததததில் இை நல்லிணக்கததுக்காை 
இன்னுசமாரு பாதக அடியாகிவிடும்.
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சசன்ற வாைம் முழுவதும் ஹிஸ்புல்லாவின் 
உரையாை 'நாஙகள் இநத நாடடிதலதான் 
சிறுபான்ரம உலகததில் சபரும்பான்ரம.'  
என்பதுதான் ஊைகஙகளின் முக்கிய 
சசயதியாக இருநதது. இதற்கு முன்பு 
அவர் தைது மாவடை அபிவிருததிக்குழுத 
தரலவர் என்ற அதிகாைதரதப் பயன்படுததி 
ஓடைமாவடியில் காளி தகாயிரல இடிதது 
மீன்சநரத கடடுவிதததன் என்றும் 
முஸ்லீம் இரளஞர்களுக்கு ஆயுதம் 
சகாடுதது முஸ்லிம் கிைாமஙகரளப் 
பாதுகாதததன் என்றும் நீதிபதிரய 
இைம்மாற்றி தைக்காை நீதியிரயப் 
சபற்றுக்சகாணதைன் என்றும் முஸ்லீம் 
ஒருவர் கிழக்கில் முதலரமச்சைாக பதவி 
ஏற்கின்ற தபாது வைகிழக்கு தமிழர்களின் 
தாயகம் என்ற அடிப்பரை இல்லாமல் 
தபாவததாடு கிழக்கு முஸ்லிம்களின் 
தாயகம் என்கின்ற நிரல உருவாகும் என்றும் 
வைகிழக்கு இரணக்கப்படைால் இைதத 
ஆறு ஓடும் என்சறல்லாம் தபசியிருநதார். 
அப்தபாசதல்லாம் ஹிஸ்புல்லாவின் 
உரை எநத ஒரு சிஙகள ஊைகஙகளுக்கும் 
அைசியல்லாதிகளுக்கும் ஆபததாைததாகவும் 
ச ட ை த து க் கு  எ தி ை ா ை த ா க வு ம் 
சதரியவில்ரல.  ஏசைன்றால் அவைது 
அநதச் சசயற்பாடுகளும் உரைகளும் 
தமிழர்களுக்கு எதிைாைதாக மடடுதம 
இருநதை. தமிழர்களுக்கு எதிைாை 
எல்லாச் சசயற்பாடுகரளயும் முஸ்லிம், 
சிஙகள சைநாயகவாதிகள் என்று 
சசால்லப்படுபவர்கள் கூை மறநதும் 
வாயதிறக்காமல் எல்லாவற்ரறயும் 
சமௌைமாக அஙகீகரிததிருநதார்கள். 
ஆைால் இப்தபாது அவர் கூறிய 'நாஙகள் 
இநத நாடடிதலதான் சிறுபான்ரம 
உ ல க த தி ல்  ச ப ரு ம் ப ா ன் ர ம . ' 
எனும் விையம் சிஙகளவர்களுக்கு 
ஆபததாைதாக இருப்பரத உணர்நதுதான் 
சி ங க ள  ஊ ை க ங க ள்  அ த ற் கு 
முக்கியத துவத திரையும் அைசியல் 
தரலவர்கள் ஹிஸ்புல்லாவுக்கு தமது 
கணைைதரதயும் சவளிப்படுததுகிறார்கள்.

ஹிஸ்புல்லாவின் இதுவரை காலப் 
தபச்சுகரளயும் சசயற்பாடுகரளயும் 
அடிப்பரையாகக் சகாணடு அவருரைய 
அைசியல் தநாக்ரக பின்வருமாறு 
வரையறுக்கலாம்.

1.        முஸ்லீம்கரள அைபுமயப்படுததல் 
ஊைாக அவர்கரள தனியாை ஒரு 
த த சிய இைமாக கடைரமத தலும் 
அதரை இஸ்லாமிய அடிப்பரைவாதக் 
தகாடபாடுகரளக்  சகாணடு பாதுகாததலும்.

2.        முஸ்லீம்களின் தாயகப் பிைததசமாக 
கிழக்ரக ஸ்தாபிததலும் அதரைத தளமாகக் 
சகாணடு இஸ்லாமிய அடிப்பரைவாத 
மயமாக்கததிரை முழு இலஙரகக்கும் 
விஸ்தரிததலும்.
1.        ஹிஸ்புல்லாவின் அைசியல் 
பிைதவசததுக்குப் பின்தப காததான்குடி 
அைபுமயப்படுததப்படைது. சபணகளின் 
ஆ ர ை  வி ை ய த ம  மு த லி ல் 
சகாணடுவைப்படைது. அதன் பின்பு 
அைபுமயப்படை கடடிைஙகள், அைபு 
எழுததுக்கள், ஈச்சமைஙகள், வைதவற்புத 
ததாைணஙகள், காததான்குடிக்காை 
நூதைசாரல என்று விரிவரைநதது. 
இதன் பின்தப இநத அைபுமயமாக்கம் 
கி ழ க் கி ன்  ஏ ர ை ய  மு ஸ் லி ம் 
பி ை த த ச ங க ளு க் கு  வி ய ா பி த த து . 
பாைாளுமன்ற விதசை சதரிவுக்குழு 
முன்னிரலயில்  சாடசியமளித த 
காததான்குடி பள்ளிவாசல்கள் மற்றும் 
முஸ்லிம் நிறுவைஙகள் சம்தமளைததின் 
பிைதிநிதி சடைததைணி அபுசாலி உரவஸ் 
கூறும்தபாது காததான்குடியின் பிைதிநிதி 

ஹிஸ்புல்லா என்றும் அவருரைய 
காலததிதல அைபுமயமாக்கம் இைம்சபற்றது 
என் று ம்  கூ றி யி ரு ந த ா ர் .  கு றி த த 
விசாைரணக்குழுவிைம் ஹிஸ்புல்லா 
கூை அது அைபு மயமாக்கம் அல்ல எமது 
மக்களின் அரையாளம் என்றும் அவவாறு 
உள்ளதால் அதனுைன் இரணநது 
சசல்லும் வரகயில் சசயததாம் என்றும் 
கூறியிருநதார். அததுைன் யாழில் இநது 
கலாசாைமுரற உள்ளது. சதற்கில் சபௌதத 
முரறரம உள்ளது அது தபான்றுதான் 
எைவும் நியாயப்படுததியிருநதார்.  இஙகு 
அைாபிய உல்லாசப் பயணிகரளக் 
கவர்வதற்தக அைபு எழுததக்கரளப் 
ப ய ன் ப டு த தி ய த ா க வு ம்  சூ ை ா ை 
காலநிரலக்கு ஈச்சமைதம சபாருததமாைது 
என்பதால் அவற்ரற நடைதாகவும் தைது 
விளக் க தரத முன்ரவத திருந தார். 
அ வ ரு ர ை ய  வி ள ங க ங க ள் 
சிறுபிள்ரளத தைமாக இருநததபாதும் 
அைபுமயப்படுததரல முஸ்லிம்களின் 
அரையாளமாக ஏற்றுக்சகாள்கிறார் என்பது 
சதளிவாகின்றது.

இநத அைபுமயப்பாடடின் சபறுதபறுதான் 
சஹைான் காசிமும் அவர் சார்நதிருநத 
ததசிய சதௌகீத ஜமாத அரமப்புமாகும். 
இதன்காைணததிைால்ததான் ததசிய 
சதௌகீத ஜமாத அரமப்பின் பள்ளிவாசரல 
முஸ்லிம்கதள உரைதத தபாது அதற்கு 
கடும் கணைைததிரை ஹிஸ்புல்லா 
சதரிவிததிருநதார். இது தபான்றுதான் 
ஆரணக்குழுவுக்கு சாடசியமளிதத தபாது 
கூை சஹைாரை ஒரு பயஙகைவாதியாக 
அன்றி அவரை ஒரு அடிப்பரைவாதியாகத 
தைக்குத சதரியும் என்றும் அவர் ஒரு சிறநத 
மதததரலவைாகவும் சிததிரிததிருநதார்.

சஹைானுரைய அடிப்பரைவாதததுக்கு 
எதிைாக காததான்குடியிலும் கல்முரையிலும் 
ப ல வி வ ா த ங க ளு ம்  உ ர ை க ளு ம் 
பிைசாைஙகளும் ஆர்ப்பாடைஙகளும் 
இைம்சபற்றிருநதை. அநத மக்களும் 
சமௌலவிகளும் சஹைாரை ஒரு 
மதததரலவைாக ஏற்றுக்சகாள்ளாததபாது  
காததான்குடியின் தரலவைாக இருக்கின்ற 
ஹிஸ்புல்லா ‘சஹைாரை ” சிறநத 
மதததரலவைாக கூறுகின்றார் என்றால் 
தான் உருவாக்கிய அைபுமயப்பாடடின்  
நரைமுரறப் பிைதிநிதியாக  சஹைாரை 
ஏ ற் று க் ச க ா ள் கி ற ா ர்  எ ன் ப து த ா ன் 
அர்ததமாகும். இவவாறு அைபுமயப்பாடு 
பயஙகைவாதததிரை உற்பவிக்கின்ற 
க ா ை ண த தி ை ா ல் த த ா ன்  சி ங க ள , 
தமிழ் சமூகஙகள் முஸ்லிம்களின் 
அைபுமயப்பாடடிரை அச்சததுைன் தநாக்கி 
'நீஙகள் இலஙரக முஸ்லிம்களாக 
இருஙகள்' என்று மிகப் சபௌவயமாக 
த வணடு த காள்  வி டுக் கி ன்ற ார்க ள்.  
அைஙகம் ஆசிரியர் திரு.பூ.சீவகன் கூை 
இக்தகாரிக்ரகயிரை முன்ரவததிருநதார். 
மு ஸ் லி ம் க ளு க் கு ச்  ச ா ர் ப ா ை 
தகாரிக்ரககரள சீவகன் முன்ரவக்கும் 
தபாது ஓதைாடிவந து சீ வக ர ைப் 
பாைாடடும் முஸ்லிம்கள் சீவகனுரைய 
அ ை பு ம ய ப் ப ா டடுக்  த க ா ரி க் ர க க் கு 
சிலரைத தவிை சபருமளவாதைார் எதுவித 
பதிலும் அளிக்காமல் சமௌைமாகி 
இரு க் கின்றார்க ள்.  இவர்களு ரைய 
சமௌைம் அைபுமயப்பாடடிரையும் 
அதனூைாை இஸ்லாமிய அடிப்பரைவாதக் 
தகாடபாடுகரளயும் தகள்விக்குடபடுதத 
முடியாது என்பரததய காடடுகின்றது. 
இநத நிரல முஸ்லிம் சமூகம் ஏரைய 
ச மூ க ங க ளி ன்  ஐ ய ப் ப ா ட டிர ை யு ம் 
அச்சததிரையும் தபாக்குவதற்குத தயார் 
இல்ரல என்கின்ற சசயதியிரையும் 
கூறுகின்றது.

2.        முஸ்லீம்களின் தாயகப் பிைததசமாக 
கிழக்ரக ஸ்தாபிததலும் அதரைத தளமாகக் 
சகாணடு இஸ்லாமிய அடிப்பரைவாத 
மயமாக்கததிரை முழு இலஙரகக்கும் 
விஸ்தரிததலும் என்ற விையததில்... 1990களில் 
இருநது இநதத திடைம் ஹிஸ்புல்லாவிைால் 

மு ன் ச ை டு க் க ப் ப ட டி ரு க் கி ன் ற து . 
இ ை ாணு வ த து ைன்  த ச ர் ந தி ய ங கி ய 
ஹிஸ்புல்லாவின் ஆயுதக் குழுவாை 'ஜிகாத' 
தவணடுசமன்தற அப்பாவித தமிழ்மக்கரள 
படுசகாரல சசயதது. வநதாறுமூரலப் 
ப ல் க ர ல க்  க ழ க ப்  ப டு ச க ார ல, 
சகாக்கடடிச்தசாரலப் படுசகாரல, 
தபான்ற கூடடுப் படு சகாரலகள் 
எல்லாம் ஜிகாத என்னும் முஸ்லிம் 
ஆயுதக்குழுவின் பிைசன்ைததுைதை 
நிகழ்நதை. யுததம் முடிவுக்கு வநததன் 
பின்பு இவர்களால் பயன்படுததப்படை 
ஒரு சதாரக ஆயுதஙகரள ஹிஸ்புல்லா 
அவர்களும் தற்தபாரதய காததான்குடி 
நகைசரபத தரலவர் அஸ்பர் அவர்களும் 
இைாணுவததிைம் ஒப்பரைததிருநதைர். 
இ து  ப ற் றி ய  க ா ச ண ா ளி யு ம் 
சவளியிைப்படடிருநதது. இநத ஆயுதக் 
குழுவில் இயஙகியவர்தான் தற்தபாது 
ரகது சசயயப்படடிருக்கும் சஹைானின் 
ஆயுதஙகளுக்குப் சபாறுப்பாக இருநதவரும் 
வவுணதீவு சபாலிசார் படுசகாரலயுைன் 
சதாைர்புபடைவருமாக சநததகிக்கப்படும் 
மில்ஹான் என்பவைாகும்.

ஹிஸ்புல்லாவின் ஆயுதக் கலாசாைததுக்குப் 
பின்பு கிழக்குத தமிழர்கரள ஒடுக்குவதற்கு 
அவர் எடுததுக் சகாணை ஆயுதம் 
அைசியல் அதிகாைமாகும். ஓடைமாவடி 
காளி தகாயிரல அநத அதிகாைததிரை 
ர வ த த த  ர க ய க ப் ப டு த தி ய த ா க 
கூறுகின்றார். அததுைன்  மாகாண சரபத 
ததர்தல் காலததின் தபாது ஆற்றிய 
உரைசயான்றிரை ஒரு ஊைகம் 13.06.2019 
அன்று பதிசவற்றியிருநதது, அதில் 
ஹிஸ்புல்லா கீழ்கணைவாறு கூறுகின்றார்.

'இப்ப என்ை சசால்கிறார்கள் என்றால் 
வைகிழக்கு தமிழர்களின் தாயகம் 
என்கிறார்கள் ஒரு முஸ்லிம் ஆள் 
முதலரமச்சைாக வநதால் அதுக்குப்பிறகு 
சசால்த லலுமா ?  அதுக்குப் பிறகு 
என்சைன்று சசால்லணும் இநத மாகாணம், 
இநத மண, முஸ்லிம்களிைது தாயகம் 
ஏன்றுதாதை மாறணும். அதற்குப் பிறகு 
தமிழர்களின் தாயகம் என்று சசால்தலலுமா? 
சசால்தலலாது. மிகத சதளிவாை விையம்.'

முஸ்லிம் காஙகிைசின் மரறநத தரலவர் 
அஸ்ைப் அவர்களும் பிற முஸ்லிம் 
தரலவர்களும் வைகிழக்கு தமிழர்களின் 
த ா ய க ப்  பி ை த த ச ம்  எ ன் ப த ர ை 
ஏற்றுக்சகாணடு அம்பாரற மாவடைததில் 
தனி அலகுக் தகாரிக்ரகயிரைதய 
முன்ரவததுச் சசயற்படைைர். ஆைால் 
ஹிஸ்புல்லா மிகத சதளிவாக தமிழர்களின் 
தாயகக் தகாடபாரை தகர்ததழிதது 
தமது தாயகமாக்குகின்ற தநாக்குைதை 
சசயற்படுகின்றார் என்பதற்கு அவருரைய 
உரைதய உதாைணமாகும்.

மு ஸ் லி ம்  அ ைசி ய ல்  த ர ல வ ர்க ள் 
அைசாஙகததுைன் இரணநதிருநது சகல 
நன்ரமகரளயும் சலுரககரளயும் தமது 
சமூகததுக்கு சபற்றுக்சகாடுதது தபார் ஓயநத 
நிரலயில் தமிழ் ஆயுதக்குழுக்களிைால் 
தமக்கு எவவித அச்சுறுததலும் இல்ரல 
என்று தஙகளது ஆயுதஙகரளக் ரகயளிதத 
பின்பு இலஙரகயில் சபரும்பான்ரமயாக 
வ சி க் கு ம்  கி ழ க் கு  ம ாக ாணத ர த 
தஙகளுக்காை ஒரு தாயகப் பிைததசமாக 
உரிரமதகாை முயல்கிறார்கள் என்றால் 
அது அவர்களின் இை உரிரமக்காக 
அல்ல மாறாக அதரைத தளமாகக் 
சகாணடு முழு இலஙரகரயயும் 
அ டி ப் ப ர ை வ ா த  இ ஸ் ல ா மி ய 
மயப்பாடடுக்கு சகாணடுவருவதற்காை 
முதல்படி எை எணணதவணடியுள்ளது.
இநத எணணக் கருவில் முஸ்லிம் 
சமூகதரத வளப்படுததும் ரமயதம 
ஹிஸ்புல்லாவிைால் சவலிக்கநரதயில் 
அரமக்கப்படடுவரும் பல்கரலக்கழகமும் 
ஆகும். இநதச் சசயற்திடைததுக்காகதவ 
சபருமளவு நிதியிரை சவுதி அைசாஙகம் 
வழஙகியிருக்கின்றது என்ற ஏரைய 

சமூகஙகளுக்கு இருக்கின்ற நியாயமாை 
ச ந த த க த தி ர ை  நி வி ர் த தி க் க ா து 
அதரை வலுப்படுததும் வரகயிதல 
ஹிஸ்புல்லாவினுரைய உரைகளும் 
சசயற்பாடுகளும்  அரமகின்றை.

வைக்கு கிழக்கு இரணக்கப்படுமாைால் 
ஆயுததமநதிப் தபாைாடுதவாம் என்றும் இைதத 
ஆறு ஓடும் என்றும் பாைாளுமன்றததில் 
தபசியரத பாைாளுமன்ற சதரிவுக்குழு 
முன்னிரலயிலும் ஏற்றுக்சகாணடிருநதார்.  

இை உரிரமப் தபாைாடைம் என்றால் கூை 
எநத ஒரு ததசிய இைமும் தைது ததசிய 
இைததின் அைசியல் அபிலாரசகரள 
மற்சறாரு ததசிய இைததின் அைசியல் 
அபிலாரசகரள அைக்கி ஒடுக்கி அரைய 
நிரைப்பது உணரமயாை ததசிய இை 
விடுதரல இல்ரல. அது அைக்குமுரறப் 
தபாைாடைமாகும். இதரை தமிழ் இைம் 

சிஙகள, முஸ்லிம் இைஙகளுக்குச் 
சசயதாலும் சரிதான் அல்லது முஸ்லிம் 
இைம் சிஙகள, தமிழ் இைஙகளுக்குச் 
சசயதாலும் சரிதான் அது ததசிய இை 
விடுதரலப் தபாைாடைமாக இருக்க 
முடியாது. தமிழர்களின் தபாைாடைம் 
மு ஸ் லி ம்  ம க் க ளு க் கு ம்  சி ங க ள 
மக்களுக்கும் எதிைாை வடிவம் எடுதததன் 
காைணததிைால்ததான் தமிழர்களின் ததசிய 
இைப் தபாைாடைததிரை 'குறுநததசியவாதப் 
தபாைாடைம்' என்று தமிழ் முற்தபாக்குவாதிகள் 
குறிப்பிடுகின்றைர்.

சுதநதிைததுக்கு முற்படை காலநசதாைக்கம் 
த மி ழ ர் க ள ா ல்  மு ன் ர வ க் க ப் ப டு ம் 
சுயநிர்ணயக் தகாரிக்ரகக்கு எதிைாக 
முஸ்லிம்கள் ஆயுததமநதிப் தபாைாடி இைதத 
ஆறு ஓைரவக்க தவணடிய அைசியல் ததரவ 
என்ை என்பதரை இதுவரைகாலமும் 
முஸ்லிம் தரலவர்களும் முஸ்லிம் சமூகமும் 
முன்ரவக்காத நிரலயில் வைகிழக்கு 
இரணப்ரப எதிர்ததல் என்பது கிழக்ரக 
முற்று முழுதாை அடிப்பரைவாத இஸ்லாமிய 
பிைததசமாக மாற்றுவதற்காை மரறமுகமாை 
தவரலததிடைததின் ஒரு பகுதிதயயாகும் 
எைலாம். இதரை உறுதி சசயயும் வரகயில் 
ஆளுநர் பதவிரய இைாஜிைாமாச் 
சசயததன் பின் பள்ளிவாசலில் அவர் 
ஆற்றிய உரையிரை எடுததுக்காடைலாம். 

'எல்த லாரும் ஒதுஙகிப் தபாைால் 
கரைசியிதல இச்சமூகம் இன்சைாரு 
மி ய ன் ம ா ர ை த த ா ன்  ந ா ங க ள் 
சநதிக்க தவணடி வரும். சிலர் கைவு 
கணடுசகாணடிருக்கிறார்கள், அல்லா 
பாதுகாப்பான். ஆகதவ நாஙகள் ஆயததமாக 
தவணடியிருக்கிறது. நாஙகள் எஙகரளத 
தயார் படுதத தவணடியிருக்கிறது. 
எ ங க ளு ர ை ய  ப ா து க ா ப் பு க் க ர ள 
உ று தி ச ச ய ய த வ ண டி யி ரு க் கி ற து . 
சடைரீதியாை சடைபூர்வமாக எவவாறு 
வ ைகி ழ க் கி த ல  மு ஸ் லி ம் க ளு ர ை ய 
பாதுகாப்பிரை உறுதிசசயது இன்று இநத 
மணணிதல வாழ்நது சகாணடிருக்கிதறாதமா 
அவவாறாை ஒரு சூழ்நிரலரய முழு 
நாடடிலும் நாஙகள் உறுதிப்படுதத தவணடும். 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . உஙகளுரைய தரலவர்கள் 
இரளஞர்கள் அன்று ஆயுதஙகரளத தூக்கி 
இநத மணணுக்கு வநததன் காைணமாக 
இன்று நாஙகள் இநத மணணிதல 
நிம்மதியாக வாழ்நதுசகாணடிருக்கிதறா
ம்................... நாஙகள் யாரும் அஞ்சக்கூைாது, 
யாரும் பயப்பைக்கூைாது, யாருக்கும் 
பயப்பை தவணடிய அவசியமில்ரல. 
நாஙகள் அல்லாவுக்கு மாததிைம்தான் 
பயப்பை தவணடும். உயிருக்கு யாரும் 
அஞ்சதவணடிய அவசியமில்ரல. சிலர் 
நிரைக்கிறார்கள் நாஙகள்  இநத நாடடிதல 
சிறுபான்ரம என்று, நாஙகள் இநத 
நாடடிதலதான் சிறுபான்ரம உலகததில் 
சபரும்பான்ரம.' எைக் கூறியிருநதார். 
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டி .எம்..ச�ௌந்தரராஜன் : சில நினைவுக் குறிப்புகள் (1922-2013 ) 

த மி ழ்  சி னி ம ா  ை சி க ர் க ள்  - 
ந டி ப் ப ா க ட டு ம் , ப ா ை ல் க ள ா க ட டு ம் , 
வசைஙகளாகடடும் இரசயாகடடும் - சற்று 
உைதத சதானிரய  விரும்புபவர்கள். 
நாகரிகப் பாஙகும், மிரக சவளிப்பாடும் 
சகாணை  சிவாஜி கதணசன் ஒரு புறம்,  சாகச  
நாயகன்  எம்.ஜி.ைாமச்சநதிைன்   மறுபுறம். 
இநத  இைணடு நடசததிை நடிகர்களுக்கும்  
ஈடு சகாடுதத  சமாநதைப்  பயணம்    டி.எம்.
எஸ். ஸினுரையது.

   சதளிவாை  உச்சரிப்பு, உைதத  சதானி, 
கம்பீைம்,  திரைப்பைப்  பாைல்களுக்கு  
உயிரூடடும்  'குைலின் நடிப்பு ' ஆகியரவ  
டி.எம்.எஸ்.ஸின்  பிைததிதயகப் பலஙகள்.  
அடிப்பரையில்  அவர்  எம்.தக..தியாகைாஜ  
பாகவதர்  பைம்பரைரயச் தசர்நத  
பாைகதைதான்.  ஆைால்  திரையிரசயில் 
நிகழ்நத  மாற்றஙகள் - முக்கியமாக  
விஸ்வநாதன்-ைாமமூர்ததி  இைடரையர்களின்  
கர்நாைக- தமற்கததிய  கலப்பிரசப்  
பாணியில்  உறவாை சமல்லிரசக்  
தகாலஙகள்  அவரைப்  புதிய  திரசக்கு 
இடடுச்சசன்றை.

 எம்.ஜி.ஆர்.,சிவாஜி  என்ற  இரு  முக்கிய 
நடசததிைஙகளுக்குமாை  தவிர்க்க  முடியாத 

"தசாழ வளநாடு தசாறுரைதது" என்பது 
ஒளரவயார் வாக்கு. அதாவது காவிரியாற்று 
படுரகயில் அரமநத தசாழர்களின் 
நாடு சசல்வம்சகாழிக்கும் வளநாைாய 
திகழ்நதரம பற்றிய பாடடு அது. 

அததரகய தசாழ  சாம்ைாஜ்சியததின் 
சக்கைவர்ததி இைாஜைாஜ  தசாழரை 
பற்றி   திரைப்பை ரைைக்ைர் ைஞ்சித 
அணரமயில்  சதரிவிதத கருததுக்கள் 
தமிழ் நாடடில் மிகப்சபரிய அதிர்வரலகரள 
உருவாக்கியுள்ளை. கூடைசமான்றில் 
தபசியதபாதத  ரைைக்ைர் ைஞ்சித  
இததரகய  கடுரமயாை விமர்சைஙகரள 
முன்ரவததுள்ளார்.

அதாவது "தசாழர் ஆடசி  என்பது ஒரு 
இருணைகாலம்", இைாஜைாஜ  தசாழைது 
ஆடசிக்காலததிதலதான்   சாதிய 
ஒடுக்குமுரறகள் பலம் சபற்றை ", 
"சாதி ரீதியாக ஒடுக்கப்படை  மக்களின் 
நி ல ங க ள்   ப றி க் க ப் ப ட ை ை " , 
"ததவதாசிமுரறகள் சபரு வளர்ச்சி 
சபற்றை" என்றவாறாக குற்றச்சாடடுக்கரள 
வரிரசப்படுததியுள்ளார்.

ைஞ்சிததின் இநத உரையாைது சரியாைதா? 
பிரழயாைதா? வைலாற்று ஆதாைஙகரள 
சகாணைதா? என்சறல்லாம் சூைாை 
வாதப்பிைதிவாதஙகள் தமிழ் பைப்பில் அள்ளி 
வீசப்படுகின்றை.

அர வ  ஒ ருபுறமிரு க் க அவைது 
தபச்சு தசாழர்கள் மீது தமிழ்ச்சமூகம் 
சகாணடிருக்கும் வைலாற்றுப்  சபருரமரய  
சற்று ஆடைஙகாண சசயதுள்ளது என்பது 
முக்கியமாைது. இதன் காைணமாக அவர் 
மீது காைசாைமாை எதிர் விமர்சைஙகள் 
ரவக்கப்படுவது மடடுமன்றி அைசு 
தைப்பிலிருநது அவர்மீது வழக்கும் பதிவு 
சசயயப்படடுள்ளது. 

 இநதிய வைலாற்றில் தசாழ மன்ைர்களின்  
பாத திைம் மிகவும் முக் கியத துவம் 
வாயநததாகும். சஙக காலம் சதாைக்கம்  
தமிழ்நாடடின் பல  பகுதிகரள இநத 
தசாழர்கள்  ஆணடு வநதுள்ளைர். 
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ஒரு  பாைகைாக   குறிப்பிடை  காலம் வரை 
அவர் மாறியிருநதார். இைணடு  நாயகர்களும்  
இளவயது  நாயகிகரள  நாடிச் சசன்ற 
தபாது  கூைதவ அவர்களுக்கு இரளய 
குைல்களும் ததரவப் படைை.  டி .எம்.
எஸ். சமல்ல  சமல்ல ஓைஙகடைப்படைார். 
இரளயைாஜாவின் எழுச்சிக்குப் பின்,  
இரு தரலமுரறகளின்  சகிப்பின்ரம 
காைணமாக, மாறி வநத  சூழலின் நிமிததம்  
அவர்  ஒரு ‘பரழய பாைகர்’  ஆக்கப் படைார் 
என்தற  சசால்ல தவணடும். தப்பித தவறி 
அவரைப் பயன்படுதத  முரைநதவர்களும்  
'நான் ஒரு ைாசியில்லா  ைாஜாரவ'  அவரைக் 
சகாணடு பாை ரவததரதக் காலததின் 
தகாலம்  என்தற  சசால்ல தவணடும்.

 எழுததாளர்  எம் வீ. சவஙகடைாம்  அவர்களின்   
தாய சமாழி சசௌைாஷடிைாவாகா இருநதுங  
கூை தமிழ் இலக்கியததில் எவவாறு  
முததிரை  பதிததாதைா  அதததபான்றதுதான்  
இரசததுரறயில்  டி .எம் எஸ். அவர்களின்  
சாதரையும். இருவருதம  தமிரழ மிகவும் 
சிறப்பாகக்  ரகயாணை  சசௌைாஷடிைர்கள் .

மரலக்கள்ளன், தூக்குததூக்கி, தாயக்குப் 
பின் தாைம், மதுரை வீைன் , உததமபுததிைன்,  

அம்பிகாபதி, சாைஙகதாைா, காததவைாயன், 
நாதைாடிமன்ைன்   பைப்பாைல்கள் மூலம்  
ைசிகர்களின்  கவைதரதக் கவர்நத    டி.எம்.
எஸ்.ரஸ அறுபதுகள்  உச்ச நிரலக்குக்  
சகாணடு தபாய நிறுததியது.

விஸ்வநாதன்-ைாமமூர்ததி  இைடரையர்களின் 
இரசயரமப்பில்  மறக்க முடியாத பல 
பாைல்கரள  அவர் பாடிய  காலம் இது. 
பாசமலர், பாலும் பழமும், பாவ மன்னிப்பு, 
[ 1961 ] ,ஆலயமணி, நிச்சயதாம்பூலம், 
படிததால் மடடும் தபாதுமா, பநதபாசம், 
பதல பாணடியா,பார்ததால் பசி தீரும் 
[1962],பணதததாடைம்[1963], என் கைரம, 
கர்ணன்,ரக சகாடுதத சதயவம்,சதயவத 
தாய, பச்ரச விளக்கு, பைதகாடடி, 
பணக்காைக் குடும்பம்,புதிய பறரவ [1964], 

ஆயிைததில் ஒருவன், எஙக வீடடுப் பிள்ரள, 
கலஙகரைவிளக்கம், பணம் பரைததவன், 
பழனி [1965], அன்தப வா, சநதிதைாதயம், 
நான் ஆரணயிடைால், பறக்கும் பாரவ, 
சபற்றால்தான் பிள்ரளயா, மகா கவி 
காளிதாஸ்[1966], ஊடடி வரை உறவு, 

சநஞ்சிருக்கும் வரை [1967], உயர்நதமனிதன் 
எஙக ஊர் ைாஜா, என் தம்பி, ஒளி விளக்கு, 
கணணன் என் காதலன், குடியிருநத 
தகாயில் [1969],எஙக மாமா, எஙகிருநததா  
வநதாள், ைாமன் எததரை ைாமைடி, 
வியடைாம் வீடு  இப்படி நீணடு சசல்லும் 
ஒரு படடியல் அது. இநதக் கால கடைததில் 
இது தவிை  பிற நடிகர்களுக்காகவும், 
இரசயரமப்பாளர்களுக்காகவும்  கூை அவர் 
சிறப்பாை  பாைல்கரளப் பாடி இருக்கிறார்,

அன்பின் பைவச நிரலரயயும், முதிர்ச்சியின் 
பக்குவதரதயும், தததுவ சாைதரதயும், 
நவைசஙகரளயும் அவர் அநாயசமாகத  
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கிறிஸ்துவுக்கு முற்படை சமாளரிய தபைைசர்  
அதசாகன் காலதது கல்சவடடுக்களில் 
கூை சதன்னிநதிய தசாழமன்ைர்கள் 
பற்றிய குறிப்புகளுணடு. சஙககால 
இலக் கியஙகளாை சிலப்பதிகாைம், 
மணிதமகரல தபான்றரவ  கூை 
தசாழமன்ைர்கள் பற்றிய  கரதகளால் 
நிரறநதரவயாகும்.

சதன்னிநதியாரவ தசைர்கள், பாணடியர்கள், 
முததரையர்கள், களப்பிைளர்கள், பல்லவர்கள்  
என்கின்ற  தவறு பல மன்ைர் பைம்பரைகளும் 
ஆடசி சசலுததி வநதுள்ளை. ஆைதபாதிலும்  
தசாழ மன்ைர்களின் வைலாறு நீணை 
வைலாற்று பாைம்பரியம் மிக்கதாகும். இதில் 
தசாழ சாம்ைாஜ்யம் எைப்படுவது  பிற்கால 
தசாழைாடசிதய ஆகும்.  இது  சதாைர்ச்சியாை 
சுமார் நான்கு நூற்றாணடுகள்  அதாவது  430  
ஆணடுகள் பிைமாணைமாை வைலாற்ரற 
சகாணைது. இநதச் தசாழ சாம்ைாஜ்சியமாைது  
850ஆம் ஆணடு சதாைஙகி 1279ஆம் 
ஆணடு வரை நிரலததிருநதது. இநத 
சாம்ைாடசியததின்  அரையாளமாகதவ 
இைாஜைாஜ தசாழன் என்பவன் திகழ்கின்றான். 
இ வ ைது  ஆ ட சி க் க ால ம்  9 8 5 - 1 0 1 4 
வரையாைதாகும். இைாஜைாஜ தசாழனும் 
அவைது மகைாை இைாதஜநதிை தசாழனும்  
தசைநாடு, பாணடியநாடு, மற்றும் இலஙரக 
தபான்றவற்ரற சவன்று சகாடிநாடடிைர். 
இலஙரகயில் சபாலன்ைறுரவரய 
தரலநகைாக சகாணடு தசாழைாடசி   
நிரலசகாணடிருநதது.

 ச த ன்னி ந தி ய ார வ  ம டடு ம ன்றி 
வைக்கு தநாக்கி ஒரிசாரவயும் தாணடி 
பாைலிபுைம் (இன்ரறய பீகார்) தபான்ற 
பல  பகுதிகரள சவன்றைர். ஜாவா, 
சுமதைா, மதலசியா (கைாைம்)என்று 
சதன்கிழக்காசியாவின் பல நாடுகளுக்கும் 
பரைசயடுததுச் சசன்று தசாழைாடசிரய  
நிறுவிைார். இதன்காைணமாகதவ 'கஙரக 
சகாணடு கைாைம் சவன்ற தசாழன்'  எை 
சபயர்சபற்றான் இைாஜைாஜன்.
இைாஜைாஜ தசாழன் ஆடசியில்தான் 
முதன் முதலாக நிலஙகரள அளநது 
கணக்கிடும் முரற உருவாைது. குைதவாரல 
எைப்படுகின்ற வாக்களிக்கும் முரறயூைாக 

மக்கரள வாக்களிக்க சசயது உள்ளுைாடசி 
நிர்வாகதரத சதரிவு சசயகின்ற ஜைநாயக 
பாைம்பரியதரத உருவாக்கியவன் இநதச் 
தசாழதை. மிகப்சபரிய நீர்தததக்கஙகள், 
தஞ்ரச சபருஙதகாவில் தபான்ற 
பி ை ம ாண ை ம ாை    ஆல ய ங க ள் 
தபான்றவற்ரற நிர்மாணிதது தமிழரின் 
சதான்ரமயாை சதாழில் நுடப அறிரவ 
உலகறியச்சசயதவன் இைாஜைாஜதை.  
பரை நைததுவதில் மடடுமன்றி கலாசாைம், 
பணபாடு, சபாருளாதாைம், சதாழில் நுடபம் 
தபான்ற அரைதது துரறகளிலும் சபயர் 
சபாறிதத  ஆடசி   முரறரய தநதவன் 
தசாழன் என்கின்ற சாதரைகதள 
வைலாற்றில் முன்னிறுததப்படடு வநதுள்ளை. 

இநத வைலாற்றுப் சபருமிதஙகள் மடடுதம 
கரதகளாகவும், சினிமாக்களாகவும்  
பள்ளிப் பாைஙகளாகவும் பைம்பரை 
பைம்பரையாக எமக்கு சசால்லிததைப்படடு 
வருகின்றை. தசாழ மன்ைர்களின் 
வைலாற்று சபருரமகதளா இைாஜைாஜ 

தசாழனின் சாதரைகதளா யாைாலும் 
மறுக் கப்படுவதற்கில்ரல. ஆைால் 
எழுதப்படை வைலாறுகள் என்பது 
ஆதிக்கசக்திகளின் வைலாறுகளாகதவ 
இருக்கும் என்பதுதான் நியதி.

அப்படிப் பார்க்கின்றதபாது தசாழர்கள் 
தபான்ற சபருமன்ைர்களின் வைலாறுகளாக 
எமக்கு கிரைக்கின்ற கல்சவடடுக்களும், 
அல்லது இலக்கிய பதிவுகளும்  அநதநத 
மன்ைர்களாலும் மன்ைர்களுக்காகவுதம 
எழுதப்படைை. அதில் ஒருதபாதும் 
அவர்களின் மறுபக்கஙகரள அவர்கள் 

எழுதி ரவக்கமாடைார்கள். தஙகள் அருரம 
சபரு ரமக ர ள தபசு வதற் காகத வ 
அ வ ர் க ள்  க ல் ச வ ட டு க் க ர ள 
உ ரு வ ா க் கி ை ா ர் க ள்.  பு ல வ ர் க ர ள 
சபான்னும், மணியும்,சபாற்கிழியும் வழஙகி  
தபாஷிததார்கள்.  எைதவ இநத வைலாறுகள் 
ஒரு தபாதும் அவர்களது தவறுகரளதயா, 
பிரழகரளதயா அவர்களால் பாதிப்புற்ற 
மக்கள் கூடைததின் மைதவதரைகரளதயா 
தபசுவதில்ரல. ஆைாலும் வைலாற்று 
ஆயவாளர்கள் என்பவர்கள் அநத வைலாற்று 
தையஙகள் சசால்லவருகின்ற விையஙகரள 
சமாழிசபயர்ப்பது, அல்லது ஒப்புவிப்பது 
மடடுமன்றி  அவற்றில் மரறநதிருக்கக்கூடிய 
சசால்லாமல் விைப்படை விையஙகரள 
நுணுகி ஆைாயதவணடிய ததரவகள் உணடு. 
அப்படியாை ததைல்கள்தான் வைலாற்றின் 
முழுரமயாை பக்கஙகரள புதிய 
தரலமுரறயிைர் தரிசிக்கும் வாயப்புகரள 
வழஙகும். எைதவ இநத சபருரமகரளயும் 
ச ா த ர ை க ர ள யு ம்  ஒ ரு  பு ற ம் 
ரவததுவிடடு  ஜைநாயக தன்ரமயுைனும்  
சவளிப்பரைததன்ரமயுைனும்  வைலாற்ரற 
நாம் அணுகி ஆைாயகின்ற தபாதுதான்  
அதன்  மறுபக்கஙகரள காணமுடியும். 

சமஸ்கிருதம்

தசாழைாடசிக்காலததில் பூரச சமாழியாக 
சமஸ்கிருதம் நிைநதைமாக்கப்படைது என்பதில் 
ஒரு தமிழைாக நாம் சபருரமசகாள்ள ஏதும் 
இல்ரல. அருள்சமாழிதததவன் தைது 
சசாநதப்சபயரைதய இைாஜைாஜன் என்று 
சமஸ்கிருதததில் புரைநதுசகாள்ளும் 
அ ள வி ற் கு  பி ை ம ண ம ய ம ா க் க ல் 
இைம்சபற்றரம நமக்கு சபருரமயல்ல, 
சிறுரமதய.  தசாழர்காலக் கல்சவடடுகளில் 
வலஙரகச்சாதி, இைஙரகச்சாதி என்று தலா 
90 சாதிகள் வரிரசப்படுததப்படடுள்ளை. 
அதததாடு தீணைாச்தசரி, பரறச்தசரி 
எ ன் று ம்  க ல் ச வ ட டு க் க ளி ல்  
குறிப்பிைப்படடிரு கின்றை. ஆகத வ    
சாதிவாரியாக தசரிகளும், ஊர்களும் 
ச வ வ த வ று  வ ா ழ் வி ை ங க ள ா க 
அ ர ம க் க ப் ப ட டிரு ந த  ஆ டசி மு ர ற 
தபாற்றததக்கசதான்றா?
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இ ல ங ர க  ப ற் றி ய  வ ைல ாற் று க் 
கு றி ப் பு க ர ள  வி ட டு ச் ச ச ன் ற 
காலனிததுவகால தமற்கதததயவர்களில் 
சைாபர்ட சநாக்ஸ், தஜான் தைவி, தஜான் 
சைாயிலி, தசாவர்ஸ்,ஹுக் சநவில், ைர்ைர், 
கல்வின், ரிவர்ஸ், சலாவி, ஹர்தோத, 
பால்ததயு தபான்றவர்கள் வரிரசயில் 
சகப்ைன் சஜாவாதவா ரிரபதைாவுக்கும் 
(Captain Joao Ribeiro 1622-1693) முக்கிய 
இைம் உணடு.  தமற்குறிப்பிடைவர்களில் 
ரிரபதைா மிகவும் முதன்ரமயாை, 
பழரமயாைவரும் கூை. இலஙரகயின் 
வ ைல ாற் று ப்  ப ா ை  நூல் க ளி லு ம் 
இைம்சபற்றிருப்பவர். இலஙரகயில் 
இைணைாம் இைாஜசிஙகனின் காலகடை 
தபார்க்காலததில் தபார்ததுக்தகய 
கப்ைைாக இருநதவர். இைாணுவச் 
தசரவயில் நாற்பது ஆணடுகாலம் 
பணிபுரிநத ரிரபதைா இலஙரகயில் 1640-
1658 வரையாை 18 ஆணடுகாலம் அதாவது 
1658இல் ஒல்லாநதர் யாழ்ப்பாணதரதக் 
ரகப்பற்றும்வரை இருநதார்.

தைது இறுதிக் காலததில் அவர் 1685 
இல் “Fatalidade Histórica da Ilha de 
Ceilão” என்கிற தரலப்பில் தபார்ததுகீச 
சமாழியில் எழுதிைார். இலஙரகயின் 
வைலாற்ரற கற்பவர்களின் மூல 
நூல்களின் வரிரசயில் உள்ளது இநத 
நூல்.

த ப ா ர்த து க்த க ய ர்  இ ல ங ர க ர ய 
ஆக்கிைமிதத ஆணடு 1505. ஒன்றரை 
நூற்றாணடு காலததில், கரைதயாைப் 
பகுதிகரள ஆடசிசசயது வநத 
அவர்கள் படிப்படியாக ஒல்லாநதரிைம் 
தமது ஆடசிரயப் பறிசகாடுததைர். 
1640 இல் அவர் தபார்ததுக்கல் – 
லிஸ்பன் நகரிலிருநது இநதியா வநது 
தசை ஆறு மாதஙகள் எடுததிருநதை. 
நீ ர் ச க ா ழு ம் பு ,  க ா லி  த ப ா ன் ற 
பிைததசஙகரள அப்தபாது தபார்ததுதகயர் 
ஒ ல்லாந தரிைம் இழந திருந த ைர். 
எஞ்சிய பிைததசஙகளின் மீது சமர்கள் 
சதாைர்நது சகாணடிருநததபாதுதான் 
சகப்ைைாக ரிரபதைா பதவி வகிததார். 
ஆகதவ தபார்ததுக்தகயரிைம் இருநது 
ஒல்லாநதரிைம் இலஙரக பறிதபாை 
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நிரலமாறுகாலததின் காலக்கணணாடி 
என்றும் தநைடி சாடசியம் என்றும் நாம் 
ரிரபதைாரவக் சகாள்ளலாம். எைதவ 
இநத நூல் முக்கிய ஆதாை நூல்.

இ ந த  நூல்  கு றி த து  ஆ ை ா ய த 
சதாைஙகியதபாது க ணசைடுத த 

முக்கிய சில விையஙகரள வைலாற்ரற 
ஆ ய ப வ ர் க ளு க் கு  ச வ ளி ப டு த த 
ததாணிற்று.
1701இல் இநத நூல் பிசைஞ்சு சமாழியில் 
பாரிசில் சவளியாைது. பிசைஞ்சு 
சமாழியிலிருநது ஆஙகிலததுக்கு 
ச ம ா ழி ச ப ய ர் க் க ப் ப ட ை  பி ை தி 
MDCCCXLVI I  ஆம் ஆணடு (1847) 
சகாழும்பில் சவளியாைது. இநத 
நூல் மூலப் பிைதியிரை திரிபுபடுததி, 
நாசப்படுததப்படை நூல் என்பரத தபாடடு 
உரைததவர் சைாைால்ட சபர்குசன். 
1890இல் தைாயல்  ஆசிய கழகம் - 
இலஙரகக் கிரளயால் (Royal Asiatic 
society - CEYLON BRANCH) சவளியிைப்படை 
சஞ்சிரகயில் Captain Joao Ribeiro 
என்கிற கடடுரையில் அவர் அதில் உள்ள 
கயரமகரள சவளியிடைார். இநத 
விபைஙகரளயும் உள்வாஙகிக் சகாணடு 
பீரிஸ் (P.E. Pieris) சமாழிசபயர்தத மூல 
நூலின் ஆஙகிலப் பதிப்பு  “The Historic 
Tragedy of the Island of Ceilāo” 1909 தான் 

சவளிவநதது. அதன் பின்ைர் 1948 இலும் 
அது சகாழும்பில் மீளவும் பதிப்பிைப்படைது. 
அநத நூலிலும் மூல நூலின் சிக்கல்கள் 
தபாதுமாை அளவு அவிழ்க்கப்பைாததால் 
C.R.Boxer இது பற்றி ஆைாயவதற்காக 
ரிரபதைாவின் ஊருக்கு பயணிததார். 
தைாயல்  ஆசிய கழகததிைால் 1955இல் 
சவளிக்சகாணைப்படை சஞ்சிரகயில் 
அவர் ஆைாயநது சவளியிடை சபரிய ஒரு 
கடடுரைரய சவளியிடைார்.

இநத நிரலயில் வைலாற்றாயவாளர்கள் 
பலர் இநத குழப்பஙகரள சில 
சமயஙகளில் அறியாத நிரலயில் 
பிசைஞ்சு சமாழி பதிப்ரபயும், அதன் 
சமாழிசபயர்ப்பாை “History of Ceylon 
presented by captain John Ribeyro to the 
King of Portugal, in 1685, translated from 
the Portuguese, by the Abbe Le Grand” 
நூரலக் ரகயாணடு வருவரதக் காண 
முடிகிறது. தற்தபாது ஏற்றுக்சகாள்ளப்படை 
பதிப்பு என்பது இறுதியாக பீரிஸ் (P.E. Pieris) 
சவளியிடை பிைதி தான். அநதப் பிைதி கூை 
பல பதிப்புகரளக் கைநதுவிடைது.

இநத நூலில் ரிரபதைா எழுதிய பல 
குறிப்புகள் ஆயவுகளுக்குப் பயனுள்ளது.
சகாழும்பு தகாடரை உருவாை கரத, 
சகாழும்பின் உருவாக்கம் பற்றி 
அ றி வ த த ன் ற ால்  ரி ர ப த ை ாவி ன் 

குறிப்புகரள கடைாயம் அறிதல் 
அவசியம். சகாழும்பு தகாடரைரய 
க ட டு வி க் க  அ க் க ா ல ப் ப கு தி யி ல் 
தவடுவர்களின் உரழப்பும் சபறப்படைதாக 
கு றி ப் பி டு வ து ைன்  ய ா ழ் ப் ப ாண ப் 
ப ட டி ை த தி ன்  கீ ழ்  ச ச றி வ ா ை 
வைக்காடுகளாக இருநத வன்னி, 
திருதகாணமரலப் பகுதிரயயும் அதன் 
கைற்பகுதிகரளயும் தவடுவர்களின் 
சாம்ைாஜ்ஜியசமன்கிறார். விலஙகுகளின் 
ததால்கரள அணிநதிருநத அவர்கள் 
தபார்ததுக்தகயர்களின் நிறததுக்கு 
சமாைமாக காணப்படைார்கசளன்றும், 
தவடரையாைப்படும் விலஙகுகரள 
ததனில் துரவதது உணபவர்கசளன்றும், 
ஒதை இைததில் ஆறு மாதததுக்கு 
தமல் தஙகியிருப்பதில்ரல என்றும் 
குறிப்பிடுகிறார்.  

தபார்ததுக்தகயரின் பிடியில் இருநத 
யாழ்ப்பாணதரத மீடக 1629 ஆம் 

ஆணடு  அ த த ப த து  மு த லி ய ா ர் 
தரலரமயிலாை 5000 தபரைக் 
சகாணை சிறப்புப்பரையணி சமரிடடு 
விடுவிததது. பின்ைர் தபார்ததுக்தகயர் 
பததாயிைம் பரையிைருைன் சசன்று 
யாழ்ப்பாணதரத  மீணடும் ரகப்பற்றி 
அததபததுவின் தரலரய சவடடி 
யாழ்ப்பாணததில் ஊர்வலமாக எடுததுச் 
சசன்று காடசிப்படுததிய கரதரய 
அறிநதிருப்தபாம். 1 3  நாடகளில் 
ஐயாயிைம் தபரை பலிசகாடுதத அநதப் 
சமர் குறிதத ஆைம்பத தகவல்கள் 
பல இநத நூலில் இைம்சபற்றுள்ளை. 
இலஙரகயில் தபார்ததுதகய ஆடசிரய 
முடிவுக்கு சகாணடுவநத அநத சமர் 
அன்ரறய “முள்ளிவாயக்கால் சமர்” 

என்தற குறிப்பிைதவணடும். அஙகு 
நிகழ்நத சகாடூைமாை அழிவுகரள அவர் 
பதிவுசசயதிருகிறார்.

1 6 3 8 - 1 6 4 0  க ா ல ப் ப கு தி யி ல் 
இலஙரகயின் கரைதயாைப்பகுதிகரள 
ஆக்கிைமிததிருநத தபார்ததுதகயரின் 
பரைகளுக்குப் சபாறுப்பாக இருநத 
சகப்ைன் சஜைைல் அநததானிதயா 
மஸ்கைஞ்ஞஸ் (Dom Antonio Mascarenhas) 
தபார்ததுதகய பரையில் உள்ள அததரை 
சிப்பாயகளும் புரகபிடிக்க தவணடும் 
என்று கடைரளயிடடிருநதாக அவைது இநத 
நூலில் குறிப்பிடுகிறார்.   சின்ைம்ரம 
தபான்ற ஒரு குறிப்பிடை வரக தநாயக்கு 
நிவாைணமாக புரகயிரல இருநததாகவும் 
யுததகாலஙகளில் புரகயிரலயின் 
விரல அதிகரிதததாகவும் இநதக் 
க ா ல ப் ப கு தி யி ல்  இ ரு ந து த ா ன் 
இலஙரகயில் புரகயிரலச் சசயரக 
இலஙரகயில் ஆைம்பிக்கப்படைதாகவும் 
நம்பப்படுகிறது.

1639இல் திருதகாணமரலரயயும், 
1640இல் நீர்சகாழும்பு காலிரயயும், 
1655இல் களுததுரறரயயும், 1656இல் 
சகாழும்ரபயும் 1658இல் இறுதியாக 
ம ன் ை ா ர ை யு ம் ,  ய ா ழ் ப் ப ா ண ப் 
படடிைதரதயும் தபார்ததுக்தகயர்கள் 
ஒல்லாநதர்களிைம் இழநதார்கள். சகாழும்பு 
தாக்கப்படை பல சநதர்ப்பஙகளில் 
ரிரபதைா  கடும் காயஙகளு க்கு 
உள்ளாகியிருக்கிறார். சகாழும்பில் 
நிகழ்நத இறுதிச்சணரையில் ரிரபதைா 
எரிகாயஙகளுக்கு உள்ளாை நிரலயில் 
எஞ்சிய பரையிைருைன் பின்வாஙகி 
கைல் மார்க்கமாக சதன்னிநதிய 
தகாவாவில் நிரலசகாணடிருநத 
பரையிைம் தபாய தசர்நதார். பின்ைர் 
மீணடும் யாழ்ப்பாணததுக்கு வநது 
ய ா ழ் ப் ப ா ண ம்  ர க ப் ப ற் ற ப் ப ட டு 
தபார்ததுதகய பரைகள் ரகதுக்குள்ளாை 
தபாது காயப்படடிருநத ரிரபதைாவும் 
ரகதியாைார். அஙகிருநது அன்ரறய ைச்சு 
கிழக்கிநதிய கம்பனியின் தரலரமயகம் 
இயஙகிவநத படைவியாவுக்கு (இன்ரறய 
இநததாதைசியாவிலுள்ள ஜகார்ததா) 
ரகதியாக அனுப்படைார். ஒரு வருைததின் 
பின்ைர் ஒல்லாநதுக்கு கப்பலில் அனுப்பி 
ரவக்கப்படடு 1660இல் சசாநத நாைாை 
தபார்ததுக்கரல அரைநதார்.
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இநதக் கடடுரைரய வாசிக்க முன், இநதக் 
கடடுரையாளைாக ஒரு சுய விளம்பைம் 
சசயது சகாள்ள தவணடும். ரசவ சமயம் 
மற்றும் அதன் வைலாறு பற்றிக் கூறுகின்ற  
கைநத ஒக்தைாபர் மாதம் சவளியாை 
'அலகிலா ஆைல்' எனும் நூலின் ஆசிரியன் 
நான். 'இருநதிற்றுப் தபா, எஙகளுக்சகன்ை' 
என்று நீஙகள் தகடகலாம். ஊகூம். அதில் 
தான் விையதம இருக்கிறது.

பல்கரலக்கழக வாழ்க்ரக முடிநத 
ஐநதாறு மாதஙகளின் பின்ைர், பகுதி 
தநை தவரலசயான்ரற வீடடிலிருநது 
சசயது சகாணடிருநத காலததில் தான் 
அலகிலா ஆைரல எழுத ஆைம்பிதததன். 
நூற்றுக்கணக்கில் தைவிறக்கி ரவததிருநத 
ஆஙகில ஆயவிதழ்கரள வாசிப்பது, 
அவற்ரற தமிழில் சமாழியாக்குவது, 
பின்ைர் தரலப்புக்தகற்ப வரகபிரிப்பது, 
இறுதியாக சமாழியாக்கதரத சகாஞ்சம் 
மாற்றி, நூலின் ஒழுஙகு சிரதயாத விதததில் 
திருததி எழுவது என்று அநத நாடகள் 
கழிநதுசகாணடிருநதை.

ஒரு விையததில் ஆர்வம் ஏற்படடு 
விடைால், அது நம்ரம எப்படி முழுரமயாக 
ஆடசகாணடு விடும் என்பரத நான் 
உணர்நதுசகாணை நாடகள் அரவ. 
காரலயில் ஏழரை, எடடு மணியளவில் 
தான் எழுதவன். நான் சசயதுசகாணடிருநத 
பகுதிதநை தவரலக்கு ஒரு நாளில் 
இைணடு அல்லது குரறவாை தநைதம 
எடுக்கும். எப்படியும் ஒன்று, ஒன்றரை 
மணிதநைததில் அரத சசயது முடிதது விடடு 
மடிக்கணினியில் அமர்நதால், சபரும்பாலும் 
மாரல வரை அரசவதில்ரல.

இைணடுதவரளச் சாப்பாடும் இரையிரைதய 
ததநீரும் அம்மா தயவில் தமரசக்தக 
வரும். 'ஒதை சகாம்பியுடைருக்கு முன்னுக்கு 
இரிக்காத தம்பி. கண பழுதாப்தபாயிரும்' 
என்ற பல்லவிதயாதை அவர் வநது 
சாப்பாடரை ரவதது விடடுப் தபாவதும் 
நான் ஒற்ரறக்ரகயால் தடைச்சிக்சகாணதை 
சாப்பிடுவதும் இயல்பாக நைநது முடிக்கும். 
ஒருநாள் மடிக்கணினிரயத திறநதால் 
விரசப்பலரக முழுவதும் எறும்புகள். 
பூநதி சாப்பிடடுவிடடு ரக கழுவ 
மறநதுதபாய அப்படிதய தடைச்சிக்சகாணடு 
இருநதிருக்கிதறன்.

மார லயில் வழக் கமாை ந ணபர் 
கூடைததுைன் சிறு குலாவல்.  அல்லது 
கைற்கரையில் சகாஞ்ச தூைம் நரை.   
இைணரையும் அவசை அவசைமாக முடிதது 
விடடு மீணடும் ஓடி வநது மடிக்கணினி 
முன் அமர்நது விடுதவன். 'இருைா எஙக 
அவசைமா ஓடுறாய' என்று தகடபார்கள் 
நணபர்கள். என் அவசைம் அவர்களுக்கு 
எஙதக சதரியப்தபாகிறது. புததகதரத எழுதி 
முடிக்க தவணடுதம!

மாரலயில் அமர்நதால், இைவு ஒன்பது, 
பதது மணி வரை மீணடும் எழுததுப்பணி. 
இைவுச் சாப்பாடடுக்கு மடடும் மணைபததில் 
குடும்பதததாடு அமர்நது சதாரலக்காடசி 
பார்ப்தபன். அநத இரைதவரளயில்  
இைணடு வயதாகும் மருமகளுைன் தநைதரத 
அளநது சகாஞ்சம் விரளயாடடு. 'வீடை 
சும்ம தாதை இருக்காய இவள்ற முகதத 
பாததுக்சகாணடு சகாஞ்ச தநைம் கூை தூக்கி 
விளாைாமல் சகாம்பியூடைர்டை ஓடுறிதய' 
என்று திடடுவாள் அக்கா. அரதக் காதிதல 
தபாடடுக்சகாள்ளாமல் மீணடும் கணினி 
முன் அமர்நதுவிடுதவன்.

இைவு இைணடு மணி வரை கூை எழுதது 
சதாைரும். சிலதவரள அதிகாரல 
மூன்று, மூன்றரை மணிக்கு அப்பா 
அரறக்குள் நுரழநது தபாயததூஙகு 

என்று சசால்லித திடடி 
விடடுப் தபாைதும் நைநதிருக்கிறது. அடுதத 
வளவில் இருக்கும் அம்மம்மாவும் சிததியும் 
'விடிய விடிய அரறக்குள ரலற் பததுது. 
இவன் படுக்கிறதத இல்ல' என்று வீடடில் 
வநது குற்றப்பததிரிரக வாசிதது விடடுச் 
சசன்றதுணடு. அவர்கள் யாருக்குதம நான் 
ஏன் அப்படி கண விழிதது கணினி முன் 
அமர்நதிருநததன் என்பது சதரியாது. நான் 
புததகம் எழுதுகிதறன் என்ற விையதரத 
அவர்களிைம் அப்தபாது சசால்லவும் 
இல்ரல.

உடகார்நதபடிதய பல்கரலக்கழகம் தபாய  
துரும்பாய சமலிநத உைரல பரழயபடி 
மீடதைன். கணகளின் கீழ் கருவரளயம் 
வநதது.  கிடைததடை ரபததியம் பிடிததது 
தபாலததான். இருபதது நான்கு மணிதநைமும் 
'ரசவம், வைலாறு, ரசவம், வைலாறு' என்தற 
மூரள உச்சரிததுக் சகாணடிருநதது.

சுமார் மூன்று மாதஙகளின் பின், சுகாதாை 
அரமச்சின் கீழ் நரைமுரறப்படுததப்படை  
நீ ரி ழி வு ச்  ச ச ய ற் றி ட ைச ம ா ன் றி ல் 
த வ ச ற ாரு  த வ ர ல  கி ர ை த த து . 
அப்தபாது நூல் தவரலயும் சபருமளவு 
நிரறவுசபற்றிருநதது. இனி சமயப்புப் 
பார்ப்பது, உசாததுரணகரள பைஙகரளச் 
தசர்ப்பது என்பை  மடடுதம எஞ்சிய தவரல 
என்றாைது. எைதவ  பரழயபடி மீள 
ஆைம்பிததிருநததன்.

அநத நூல் பிறகு சவற்றிகைமாக சவளியாை 
நாள், சகாழும்பிலும் மடைக்களப்பிலும் 
விமரிரசயாக இைம்சபற்ற அநத நூல் 
சவளியீடு, அதற்குத ததாள் சகாடுதத 
நணபர்கள், உறவிைர்கள், எல்தலாரையும் 
எல்லாவற்ரறயும் இப்தபாதும் ஓயவு 
தநைஙகளில் எணணிப்பார்தது இறும்பூது 
எயதுவதுணடு. ஆைால், அதற்சகைச் 
சசலவழிதத தமற்படி நாடகள் இன்றும் 
எைக்கு அச்சமூடடுகின்றை.

ஒன்ரற தநசிப்பதற்கும் ஒன்றுக்கு 
அடிரமயாவதற்கும் மிகச்சிறிய நூலிரழ 
தவறுபாடு தான் இருக்கிறது. அநத மூன்று 
மாதஙகளும் நான் எழுததுக்கு அடிரமயாகி 
இருநததன். அது இன்பமூடடுவதாக 
இருநதது.  மிகப்சபரிய தபாரதரயத 
தநதுசகாணடிருநதது. புதிய புதிய 
விையஙகரள வாசிதது அறிநதுசகாணை 
தபாது உைல் சிலிர்க்கும். 'அப்படியா, இப்படியா' 
என்று  மகிழ்ச்சி சவள்ளம் சபருகிதயாடும். 
வைலாற்று மர்மஙகரள சிநதிதத தபாது 
மூரளயில் மின்ைல் சவடடும். வைலாற்றின் 
சிணடு முடிச்சுகரள நாைாகதவ அவிழ்தத 
தபாது,  'ஆஹா, கணடுபிடிதது விடதைன்' 
என்று உள்ளம் குதூகலிக்கும்.

நாசளல்லாம் தபாரதயில் திரளப்பவன் 
ஒருவரை அரழதது நாலு சாதது சாததி, 
'ரபததியக்காைா, உன்னுரையது என்ை 
தபாரத, இரத வாசி, இரத விை இன்ப 
மயக்கம் தரும் தவசறான்று உள்ளதா இநத 
உலகில்? இது சதரியுமா உைக்கு? இரத 
அறிநதிருக்கிறாயா? ஐதயா, முடைாள், இநத 
சசார்க்கதரதத சதரியாமல் இருக்கிறாய 
சதரியுமா?' என்று கூவதவணடும் தபால் 
இருக்கும். இப்தபாது அநத நாடகரள 
எணணும் தபாது, குரல நடுஙகுகிறது. 
ஆம், அநத மூன்று மாதஙகளின் உரழப்பு 
வீண தபாகவில்ரல என்பது உணரம 
தான். நூரல இயல்பாை வாழ்க்ரகயில் 
சாதாைணமாக முடிக்க அதற்குப்  பிறகு 
தமலதிகமாக ஏசழடடு மாதஙகதள 
எடுததுக்சகாணைை. 'எழுதி முடிக்க ஓைாணடு 
கூை எடுக்கவில்ரலயா?' என்று நூரல 

வாசிதத பலர் தகடடு வியநது சகாணைார்கள் 
தான். ஆைால், அதற்காக நான் சகாடுதத 
விரல? எததரை இைவு - பகல்கள்? 
எததரை முழுநிலவின் அழகுகள்? எததரை 
அதிகாரலகள்? எததரை நணபர்கள்? 
எததரை சபாழுதுதபாக்குகள்?

இன்று உளநலன், உளவியல் சுகாதாைம் 
பற்றிய விவாதஙகளில் 'அடிரமயாதல்' 
( ஆஙகிலததில் 'Addiction') என்பது 
முக்கியமாை இைதரதப் சபற்றிருக்கிறது. 
இநத உலகில் எநதப் பழக்கததுக்கும் 
மனிதன் இலகுவில் அடிரமயாகலாம். ஆம், 
வாசிப்பவரை பூைணமாக்கும்  வாசிப்பிைால் 
கூை ஒரு மனிதரை அடிரமயாக்க முடியும்!

மது, மாது, தபாரத,  என்று பல 
விையஙகளுக்கு அடிரமயாைவர்கள் 
பற்றி பல இைஙகளிலும் நீஙகள் 
வாசிததிருக்கலாம்.  ஆைால் இப்தபாது மிக 
தமாசமாக இரளய தரலமுரறயிைரை 
தமாசமாக்கும் அடிரமயாக்கல் பற்றி நாம் 
யாரும் அலடடிக்சகாள்வதில்ரல.  அது 
இரணயததின் அடிரமயாக்கல்.

என் நணபர்களில் கணினி விரளயாடடுக்கு 
அடிரமயாைவர்கரள எைக்குத சதரியும். 
இப்படிதய ரகதபசி, தபஸ்புக், வடசப் தபான்ற 
சமூகவரலததளஙகளுக்கு நம்மில் பலர், 
சசால்லப்தபாைால் ஒவசவாருவருதம 
அடிரமயாகி இருக்கிதறாம்.

அதில் தவதறதும் இல்ரல. கணினி, 
இரணயம், காசணாளி விரளயாடடுக்கள் 
உருவாக்குகின்ற சமயநிகர் உலகமாைது 
(Virtual World) நம்மால் கைவுகளில் 
மடடுதம உலவ முடிநத ஒன்று. இன்ரறய 
சதாழில்நுடபம், அநதக் கைவுகளில் 
உணரமயாகதவ உலவி வரும் வாயப்ரப 
இலகுவாக்கி இருக்கிறது.  நம் கைவு 
தருகின்ற சுவாைசியமும் சமயயாை 
உணர்வுகளும் அஙகும் உருவாகின்றை. 
எை த வ  அ தி ல்  தி ர ளக் கி த ற ா ம், 
மகிழ்கிதறாம், சவளிதயறியதும் மீணடும் 
அது தவணடுசமன்று ஏஙகுகிதறாம், 
கிரைதததும் குதூகலிக்கிதறாம். அது 
சமல்ல நம்ரம ஆடசகாள்கிறது. இறுதியில் 
அடிரமயாக்குகிறது. ஒரு பழக்கததுக்கு 
அடிரமயாகி இருக்கிதறாம் என்பரத அறிய 
என்ை வழி?  அது நம்  அன்றாை இயல்பாை 
வாழ்க்ரகக்கு  தரையாக இருக்கும். அதன் 
காைணமாகதவ நீஙகள் சசயய தவணடிய ஒரு 
தவரலரய காலதாமதமாகச் சசயவீர்கள். 
பிறருைன் கலநது மகிழ்வதில் இருநது 
விலகி இருப்பீர்கள். அருகில் மைதுக்கு 
இனியவர்கள் அமர்நதிருக்கும் தபாதும், 
உஙகரள அடிரமயாக்கிய பழக்கதரதச் 
சுற்றிதய மூரள சிநதிததுக்சகாணடிருக்கும். 
கரளப்பு, சபாறுரமயின்ரம, மை அழுததம் 
முதலிய உணர்வுகள் ஏற்படும் தபாது, உைதை 
அரதத ததடி ஓடுவீர்கள், அல்லது அரத 
மீணடும் அரைய ஏஙகுவீர்கள். இவற்றில் 
ஏதாவசதான்று உஙகளிைம் இருநதால், 
உஙகள் கரத முடிநதது. ஆம் நீஙகள் 
அடிரமயாகிவிடடீர்கள்.

இ ன் ர ற ய  த ர ல மு ர ற யி ை ரு க் கு  
உளரீதியாை சமயநிகர் இரணய 
உலகமும் மிகப்சபரிய அடிரமயாக்கல் 
மூலமாக மாறியிருக்கிறது. அதில் தசாகம் 

என்ைசவன்றால், தாம் இலததிைனியல் 
அ டிர ம க ள்  என் ப து  அ வ ர்க ளி ல் 
யாருக்குதம சதரிவதில்ரல. ஒரு ஐநது 
நிமிைம் சும்மா இருநதால், தபாரை 
எடுதது தநாணைாதவர்கள் இஙகு யார் 
இருக்கிறார்கள்? அவர்கள் யாருக்குதம 
தாஙகள் அதற்கு சமயநிகர் அடிரமகள் 
என்பது சதரியும் என்றா நிரைக்கிறீர்கள்?
சரி, இதிலிருநது எப்படி மீள்வது? 
நீஙகள் ஒரு பழக்கததுக்கு அடிரமயாகி 
இருக்கிறீர்கள் என்பரத விை, அரத 
அறிநது ஏற்றுக்சகாள்கிறீர்கள் என்பது 
முக்கியமாைது. நான் ஒரு தநாயாளி 
என்பரத ஏற்காத ஒருவன் எப்படி 
மருநசதடுதது குணமரைய முடியும்?

இப்தபாசதல்லாம் நான் ஒரு வழிமுரறரயக் 
ரகயாள்வதுணடு. அருகில் நணபர்கள் 
இருந தால் த விை,  ரகதபசிரயத 
சதாடுவரத இயன்றளவு தவிர்ப்தபன். 
நணபர்களின் அருதக ரகதபசியுைன் 
இருக்கும் தபாது எப்படியும் அவர்கள் 
சபாறுரமயிழப்பார்கள். 'தபாை ரவ' என்று 
அவர்கள் திடடும் தபாது உணர்நது சகாணடு 
மீள்தவன். அது ஓைளவுக்கு சமயநிகர் 
உலகிலிருநது சவளிதயறுவதற்கு எைக்குக் 
ரகசகாடுததிருக்கிறது. உஙகளுக்குரிய 
மீடசிரய நீஙகதள கணடுசகாள்ளுஙகள்.

ஆம். அது மிகக்கடிைம் தான். நான் 
ரகதபசியில் காலதரதக் கைததுவதாகச் 
ச ச ா ல் லி  எ ன் ர ை  எ ப் த ப ா து ம் 
திடடிக்சகாணடிருக்கும் நணபசைாருவன் 

புதிதாக தைக்சகன்று திறன்தபசி ஒன்று 
வாஙகிய பின்ைர், இப்தபாது என்ரை 
சவன்றுவிடும் அளவுக்கு தமாசமாக 
ரகதபசியில் மூழ்கி முததும் எடுதது 
விடைரத (க்கும்!) கணைதபாது தான் இநதக் 
கடடுரையின் முதல் வரிரய எழுதிதைன்.

ஆயிைம் தான் சசான்ைாலும், சதாழில்நுடபம், 
சமயநிகர் உலகம், இநத இரணயம் இது 
எதுவும் இல்லாமல் இநதக் கணினி யுகததில் 
எதுவும் சாததியம் இல்ரல தான். நம் 
முன்தைார் எவருக்கும் கிரைக்காத இநத 
வைதரத தாைாளமாகப் பயன்படுததுஙகள். 
ஆைால், அடிரமயாகும் அளவுக்கு 
அதிதலதய ஊறிததிரளக்க தவணைாதம?

ஆங. முடிப்பதற்கு முன் ஒன்ரறச் 
சசால்லதவணடும். இநதக் கடடுரையில் 
வாசிப்புக்கு அடிரமயாை என் சசாநத 
அனுபவதரதப் பகிர்நது சகாணைது,  
ஒரு பழக்கம் அதிதலதய திரளக்கும் 
தபாது எப்படி நம்ரம முழுரமயாகத 
தன்மயப்படுததக்கூடியது என்பரத இஙகு 
சுடடிக்காடைததான். அரத அப்படிதய 
தரலகீழாகப் புரிநதுசகாள்ளக் கூைாது.  
வாசிப்புக்கு  அடிரமயாக இருநதால், நிச்சயம் 
சசால்லிக்சகாள்ளும் படி பலன் கிரைக்கும் - 
ஏததா எைக்கு சிறிய அளவிலாவது கிரைதத 
அஙகீகாைம் தபால. ஆைால், இரணய 
அடிரமயாததலா, தபாரத அடிரமயாததலா 
நமக்கு எதுவுதம தைப்தபாவதில்ரல. 
சமல்லக் சகால்லும் விேம் அது. சகடுதி 
நமக்கு மடடுமல்ல, நம்ரமச் சூழ்நதிருக்கும் 
நம் அன்புக்குரியவர்களுக்கும் தான். 
சும்மாவா சசான்ைார்கள், அளவுக்கு 
மிஞ்சிைால் அமுதமும் நஞ்சசன்று?
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லணைன் ஈழபதீஸ்வைர் ஆலயததின் வருைாநத ததர்ததிருவிழா கைநத ஞாயிற்றுக்கிழரம சவகு சிறப்பாக நைநததறியது.

ஆயிைக்கணக்காை பக்தர்கள் கலநதுசகாணை இநத நிகழ்வு லணைனில் பல சமூக மக்கள் வாழும் சவம்பிளி பகுதியில் நைநததறியது. 
மரழ நாளாக இருநத தபாதிலும் மக்கள் திைணடு வநது ததரிழுப்பில் கலநதுசகாணைைர்.

அநதப் பகுதிக்காை கவுன்ஸில், சபாலிஸார் ஆகிதயாரின் உதவியுைன் பாதுகாப்பு மாற்றும் ஏரைய ஏற்பாடுகரள ஆலய நிர்வாகம் 
சசயதிருநததாக நிர்வாகததின் சார்பில் ஆர். சஜயததவன் அவர்கள் சதரிவிததிருநதார்.

ஹ ா ர் த ம ாஸ்  ஜ ல ச ந தி  த ம ல் 
பறநத அசமரிக்காவின் ஆளில்லா 
விமாைதரத இைான் சுடடு வீழ்ததியது 
எை  அ ச ம ரி க் க  அ தி க ா ரி க ள் 
கூறியுள்ளைர்.

அது இைானிய எல்ரலக்குள் குதமாபாைக் 
அருகில் பறநததால் சுடடு வீழ்ததியதாக 
இைானிய பாதுகாவலர்கள் கூறுகின்றைர்.

இநத நிகழ்வு அசமரிக்காவுக்கு ஒரு 
சதளிவாை விவைதரத சசால்லும் எை 
நம்புகிதறன் என்று ஐஆர்ஜிசி கமாணைர் 
மஜ் -சஜன் ஹுரசன் சலாமி கூறியதாக 
இைான் நாடடு பததிரிரக கூறுகிறது.

அசமரிக்காவுக்கும் இைானுக்கும் 
நடுவில் தற்தபாது இதைால் பதற்றம் 
அதிகரிததுள்ளது.

திஙகள்கிழரமயன்று கூடுதலாக 
ஆயிைம் பரைவீைர்கரள இைானிய 
பரைகளுக்கு எதிைாக அநத பகுதியில் 
நிறுத திரவப்பதாக அசமரிக் க 
பாதுகாப்புததுரற கூறியிருநதது.

க ை ந த  வி ய ா ழ க் கி ழ ர ம ய ன் று 
அசமரிக்காவின் ஆளில்லா விமாைம் 
தஙகளுரைய எல்ரல பகுதியில் 
வநததால்தான் சுடடு வீழ்ததிதைாம் 
எை இைானிய ைாணுவம் கூறியதாக 
இைானிய பததிரிக்ரக அறிக்ரக 
சவளியிடடுள்ளது.

இைானிய உயர் பாதுகாப்பு அரமப்பின் 
சசயலாளர் புதைன்று இைான் எநதவித 
எல்ரலமீறரலயும் சபாறுக்காது எை 
எச்சரிததார்.
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(எல்லா  இைததுப்  தபைப்  பிள்ரளகளுக்கும்  ஒரு    பாடைன் சசால்லும்   பழம்  கரதகள்:   கரத—5)

இன்ரறய  கிழக்குப் பல்கரலக்கழகம்  அன்று 
வநதாறுமூரல   மததிய மஹாவிததியாலயம் 
எை  அரழக்கப்படைது   அதற்கு முன்ைர் 
1950 களில்  அது வநதாறுமூரல மததிய 
கல்லூரி எை அரழக்கப்படைது    அன்று 
இலவசக் கல்விரயயும்  5 ஆம் வகுப்புப்  
பு ல ர ம ப் ப ரி சி ல்  மு ர ற யி ர ை யு ம்  
அறிமுகம் சசயயும்  தநாக்கில் அன்ரறய 
கல்வி அரமச்சைாை சி ைபிள்யூ  ைபிள் 
யூ  கன்ஙைகைாவிைால் உருவாக்கப்படை  
மததியகல்லூரித திடைததின் கீழ் அன்று  
அரமச்சைாக இருநத நல்ரலயாவின்  
முயற்சியில் உருவாை பாைசாரலதான்  
வநதாறுமூரல  மததிய கல்லூரி அது ஓர் 
விடுதி வசதி நிரறநத பாைசாரல அதைால் 
அஙகு 5 ஆம் வகுப்பில் புலரமப்பரிசில் 
சபற்ற  மாணவர்கள் இலஙரகயின் பல 
திரசகளிலுமிருநது வநதுவிடுதியில் தஙகி  
கல்வி பயின்றைர் மடைக்கள்ப்பின் வைக்தக 
திரியாய சதாைக்கம் சதற்தக பாணரம 
வரையுள்ள  தமிழ் இஸ்லாமிய மாணவ 
மாணவியர்  விடுதிகளில் தஙகியிருநதைர். 
5 ஆம் வகுப்பு ஸ்சகால்ர்சிப் பரீடரச 
எடுக்காத  மாணவர்கடகும் விடுதியில் தஙக 
இைம் சகாடுக்கப்படடு இருநதது கிணணியா 
மூதூர் ,ததாப்பூர்,  திருதகாணமரல 
நிலாசவளி   மிறாதவாரை ஓடைமாவடி  
காததான்குடி  அக்கரைப்பற்று முதலாை 
இைஙகளிலிருநது வநத  இஸ்லாமிய மாணவ  
மாணவியரும் அஙகு  கல்வி பயின்றைர்
அமிர்தகளி சமதடிஸ்த மிசன்  பாைசாரலயில்  
கிைாமததில் பயின்றுசகாணடிருநத நான்  
புலரமப்ப்ரிசில் சிததி சபற்று   எைது 10 
ஆவது வயதில் வநதாறுமூரல மததிய 
கல்லூரிக்குச் சசல்கிதறன் வீடரை 
விடடுச் சசன்று தனியாக வாழும் வாழ்வு.  
என்ரைப்தபால வநத பலரை நான் அஙகு 
கணதைன் வீடரைவிடடு வநத ஏக்கம் 
அம்மாரவபிரிநத அவலம்  அரைவரும் 
அழுதபடி  ஒன்றிரணநததாம் முதன் முதலில் 
இஸ்லாமிய மாணவர்கரள அஙகுதான் 
காணகிதறன், அதததாடு  கிறீஸ்தவ  
மாணவர்களும்  இருநதார்கள் மூதூரில் 
இருநது  வநத இஸ்ஹாக்,சஜயினுலாப்டீன், 
சலீம், பாரூக்,  அக்பர்.ஹயாததுமூமீன்,லததீப் 
இன்னும் பலர்  காததான்குடியிலிருநது வநத 
அமீர் அலி, ஹாசீம்  அக்கரைப்பற்றிலிருநது 
வநத தசகு  இஸ்ஸடீன் எைப்பலர் 
தசவியர்,சைவிட, சபஞ்சமின் எைப் சபயரிய 
கிறிஸ்தவ மாணவர்கள் மிக் கணிசமாை  
அளவு  இஸ்லாமிய மாணவர்கள் 

எமது ஆணகள்  விடுதியில் மூன்று  
சைாமற்றிகள்  இருநதை,அரவயாவை 
யூனியர்  சைாமற்றி  இன்சைர்  சைாமற்ரீ   
சீனியர் சைாமற்ரீ 10 வயது சதாைக்கம் 12 
வயதுவரையாதைாருக்கு யூனியர் சைாமற்றி
1 3  வ ய து  ச த ா ை க் க ம்  1 5 
வயதுவரையாதைார்க்கு  இன்சைர் சைாமற்றி
16 வயதுன் சதாைக்கம் 18 வயதாதைாருக்கு 
சீனியர் சைாமற்றி கடடுபாைாை சஹாஸ்ைல்  
வாழ்க்ரக   காரல 5.00 மணிக்கு 
படுக்ரகயிலிருநது  எழ தவணடும் 
காரலயில் உைற்பயிற்சியுைன்  அன்ரறய  
வாழ்க்ரக  ஆைம்பமாகும்  அநத திை 
வாழ்க்ரக அன்று    10.00 மணிக்குப் 
படுக்ரகயுைன்  நிரறவுறும் காரல இரற 
வழிபாடடுக்கு ஒரு மணி.  காரலப்படிப்புக்கு 
ஒரு மணி காரலசாப்பாடடுக்கு ஒரு மணி  
பாைசாரல சசல்ல ஒரு மணி. 

மத தியாைச் சாப்பாடடடுக்கு ஒரு 
மணி பின்தைைம் விளியாை ஒரு மணி.
இைவுபடிப்புகு ஒருமணி இைவுச்சாப்பாடடுக்கு 
ஒரு மணி பின்னிைவுப்படிப்புக்கு ஒரு மணி  
படுக்ரகக்கு இறுதி மணி  எை  ஒருவித 
மணிக்கூடடுக் கடடுப்பாடடு வாழ்க்ரக 
தநைம்  தவறாத   இறுக்கமாை ஒரு 
இைாணுவக்  கடடுப்பாடடுைன் விடுதி  
வாழ்க்ரக அரமநதிருநதது எமது யூனிய 
தைாமற்றியில் எைக்கு வலது பக்கம் 
இஸ்சாக்கின் கடடில் என்றால் வலது பக்கம் 
சஜயினுலாப்டீனின்  கடடில்  இருக்கும்    
ஒரு தமிழ்ப்ரபயன்  ஒரு முஸ்லிம் ரபயன் 
எை கடடில் அருகருதக ஒதுக்கப்படடிருநது 
அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அறியதவணடும் 
ஒருவதைாடு ஒருவர்  உரையாை தவணடும் 
என்பதில் பாைசாரல நிர்வாகம் அதிக 
அக்கரற சகாணடிருநதுத நாமும்  பைஸ்பைம் 
உரையாடியபடி உற்ஙகுதவாம்.

 இதைால் ஒரு குடும்பததுப்  பிள்ரளகள் 
தபால சநருக்கமாை உறவாதைாம் 
இ ஸ் ல ா மி ய  கி றி ஸ் த வ  இ ந து 
மாணவர்களுக்கு வணக்கத தலஙகளாக 
தனித தனி அரறகள் ஓதுக்கப்படிருநதை 
இ ர ற வ ணக் க ம்  த ப ாது  ம டடு த ம 
பிரிநதிருப்தபாம்.ஏரைய தநைசமல்லாம் 
ஒன்றாயத திரிதவாம்  ஒன்றாய இருப்தபாம் 
வகுப்பரற, தமிழ்சஙகம்,  மாணவ மன்றம், 
ஏர ை ய  ம ன்ற ங க ள்.வி ர ள ய ா டடு 
ரமதாைம் நாைகஙகள்  எை அரைவரும் 
எப்தபாதும் சநருக்கமாக ஒன்றாகச் 

சசயற்படும்  திடைஙகள்  பாைசாரலயில்  
வகுக்கப்படடிருநதை  அரவ  எம்ரம தமலும் 
சநருக்கிை ஏழு வருை வாழ்வு என்ைமாய 
சநருக்கியிருக்கும் சநருக்கம் சநருக்கம் 
மிக மிக சநருக்கம் இஸ்லாமியரின்  
வ ணக் க மு ர ற, ப ண ப ாடு  ச ா ப் ப ாடு  
அவர்களின் குடும்பஙகள் பற்றிசயல்லாம் 

அறியும் வாயப்புக் கிரைதது.

அவர்களின் தநான்பு எஙக்ளுக்தகார்  சபரு 
வியப்பு. விடியப்புறம் சாப்பாடு  மாரலயில் 
தநான்புகஞ்சி  எை அப்பணபாடடுக்கு 
அறிமுகமாதைாம் அவர்களின் சதாழுரக  
எமக்கு புதுவிதமாக இருநதது.  

இதததபால் இநது மாணவர்களின் ததவாைம் 
வணக்கமுரற  சாப்பாடு ரதப்சபாஙகல் 
சைஸ்வதிபூரச  அஙகு பரைக்கப்படும் 
சபாஙகல்  என்பை அவர்களுக்குப் 
புதியைவாக இருநதை   எைது  10 
வயதிலிருநது  17 வயது  வரை   ஏழு 
வருைஙகள்  இஸ்லாமிய மாணவருைன் 
ஒ ரு குடும்பத துச்  ச த காதர்க ள்  
தபால வாழும் வாழ்வு வாயதது அது 
என்ர ைப்புைம் தபாடைது.என்ர ை 
மடடுமல்ல  அரைவரையும் புைம் தபாடதுை 
இஸ்லாமியரின் சதாழுரக முரறகரள 
இநதுமதச்  சிறுவர்கள் அறிநதைர்.இநது 
வணக்கமுரறரய  இஸ்லாமியச்சிறுவர்கள்   
அறிநதைர் கிைாததும் சலவாததும் எஙகள் 
சசவி ஏறிை ததவாைமும் திருவாசகமும்  
அவர்கள் சசவி ஏறிை சில இநது 
மாணவர்கள்  அழகாகச் சலவாதது  கூறிைர்
சில இஸ்லாமிய மாணவர்கள் அழகாக 
உருக்கமாகத ததவாைம் திருவாசகம்  பாடிைர்
புரிநதுணர்வு சகவாழ்வு  என்பை 
கற்பிக் காமத லதய இரு சாைாரின் 
உைலிலும் உள்ளததிலும் இைம் சகாணைை 
சைஸ்வதி பூரச,சபாஙகல் திருநாள் 
என்றால்   இஸ்லாமிய மாணவர்கதள 
முன்னின்று ததஙகாய திருவிப் பிழிநது  
சபாஙகல் சசயவதில் முன்  நிற்பார்கள். 
தநான்புக்கஞ்சியிரை  இஸ்லாமிய 
மாணவர்களின் வழிகாடைலில்  இநது 

மாணவர்கள் சசயவார்கள் சபாஙகல் 
கைரல  அவல்  எை எஙகள் பரையல்கரள  
அவர்கள் உணண தநான்புக் கஞ்சி 
தபர்ரிச்சம்பழம எை அவர்கள் பணபாடடு 
உணவுகரள நாம் உணடு மகிழ்நததாம்
எைது வீடடில் இருநது  வாைாவாைம்  இரறச்சி 
மீனுைைாை  சபரிய சாப்பாடடுப்பார்சல்  
வரும்.  நாமும் சாப்பிை இரணதவாம் எை 
இஸ்லாமிய  மாணவர்கள் கூறிவிடுவார்கள்.
அ ர ை வ ரு ம்  வ ர ள த தி ரு ந து  
அச்சாப்பாரைச் சாப்பிடுதவாம் இஸ்லாமிய 
மாணவர்களின் வீடடிலிருநது  மாடடிறச்சிக் 
கறியுைன்  சாப்பாடு வரும்.நாம்   அவர்களுைன்  
இரணநது  அதரைச் சுரவதது மகிழ்தவாம்
இன்தறா  பாைசாரலகள்   தமிழ்   முஸ்லீம் 
பாைசாரலகள் எைப் பிரிநது விடைை  
இரு மத மாணாக்கர்களும் இரணயும்  
இைஙகள் இல்ரல  தனித தனியாக குழுக் 
குழுவாகதவ  எல்லாரும்   இப்தபாது 
திரிகிறார்கள் இநத நாடடின் கல்விததிடைமும் 
புதிய சிநதரைகளின் வைவும்  அைசியலும்  
இவர்கரளப் பிரிதததவிடைை
ஒன்றாக  வாழ்நதவர்கள் பிரிநத  தசாக் 
க கரத  அது வநதாறுமூரல  மததிய 
கல்லூரியில் இஸ்லாமிய மாணவர்கள் தமிழ் 
மாணவர்கதளாடு  இணிநது   நாைகஙகளிலும்  
நடிததார்கள்   என்றால்  ஆச்சரியப்படுவீர்கள்  
மஹாபாைதக் கரத சரிததிைக் கரதகளில் 
தவைமிடடு  உருமாறி தமரைதயறி   தம் 
திறரமகரள அவர்கள்  வநதாறுமூரல  
மததிய  கல்லூரி கரல  மணைபததில்  
காடடிைர்.அது  ஒரு தனிக்கரத  முன்ைாள் 
அரமச்சரும் முஸ்லிம் காஙகிைஸ்  ஸ்தாபக 
உறுப்பிைருமாை  தசகு இஸ்சடீன்,
இன்று தமாைாச் பல்கரலக் க்ழக 
தபைாசிரியைாை  அமீர் அலி   தப்லீக் 
இயக்கததின் முக்கியஸ்தைாை ஹயாதது 
மூமீன் ஆகிதயார்   அஙகு   படிதததபாது  
நாைகம் நடிததவர்கதள  அவர்கள்  நடிதத 
நாைகஙகளும் அவர்கள் தாஙகிய 
ப ாத தி ை ங க ளு ம்  மு க் கி ய ம ா ைர வ  
சுவைாஸ்யமாைரவ

அடுதத வாைம் அதரைப் பதிகிதறன்
( சதாைரும்)

‘மீன்வளர்ப்பு திடைம் என்ற தபார்ரவயில் 
ததாணைப்படும்  பாரிய குழியிலிருநது 
எடுக்கப்படும் மணரல சடைவிதைாதமாக 
விற்பரை சசயவரத தரை சசயயுமாறு’ 
தகாரி மடைக்களப்பு பலாச்தசாரல 
கிைாமமக்கள் ஆர்ப்பாடைசமான்ரற கைநத 
சசவவாயக்கிழரம நைததிைர்.

ஏறாவூர்ப்பற்று - சசஙகலடி பிைததச 
ச ச ய ல ா ள ர்  பி ரி வி ற் கு ட ப ட ை             
பலாச்தசாரல கிைாமதரதச் தசர்நத 
சபாதுமக்கள் இவ ஆர்ப்பாடைததில் 
ஈடுபடைைர்.

பலாச்தசாரலக் கிைாமததின் மூன்று 
இ ை ங க ளி ல்  சி ல ர்  க ா ணி க ர ள 
சகாள்வைவு சசயது, மீன்வளர்ப்புத 
திடைததிற்காை அனுமதியிரைப் சபற்று 
கைநத ஒன்றரை வருைகாலமாக பாரிய 
குழிகரளத ததாணடுகின்றைர் என்றும் 
இ க் கு ழி க ளி லி ரு ந து  எ டுக் க ப் ப டு ம் 
ம ண ல்  ச வ ளி ம ா வ ட ை ங க ளு க் கு க் 
சகாணடு சசல்லப்படடு, விற்பரை 
ச ச ய ய ப் ப டு வ த ா க வு ம்  அ வ ர் க ள் 
குற்றஞ்சாடடுகிறார்கள்.

ம ண ல்  வி ய ா ப ா ரி க ளி ன்  இ ந த 
நைவடிக்ரகயிைால் மரழக்காலததில் 
பலாச்தசாரலக் கிைாமம் முற்றாக 
சவள்ளததில் மூழ்கும் அபாயநிரல ஏற்படும் 
என்றும் மக்கள் அச்சம் சதரிவிக்கின்றைர்
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‘புளுகுணாரவ குளததில் மீன்கசளல்லாம் 
இறநது மிதக்குது, தவளாணரமசயல்லாம் 
நீரின்றி வாடுது. காடடுயாரைகளும் நீரின்றி, 
உணவின்றி ஊர்களுக்குள் நுரழயுது. 
நம்மை மாவடைததில மரழ சபயயாததன் 
காைணமாகததான் இப்படியாை துர்ப்பாக்கிய 
நிரலதயற்படடிருக்கின்றது.’  என்கிறார் 
சநதிைதமாகன்.

புளுகுணாரவ குளததின் வான்கதவில் 
நின்றுசகாணடு, வான்கதவின் அடியில் 
இறநது கிைக்கும் மீன்கரள உற்றுப்பார்தது 
வீைசிஙகததிைம் தபசும் தபாதத இதரை 

அவர் குறிப்பிடைார்.

மடைக்களப்பு மாவடைததில் மணமுரை 
சதன்தமற்கு பிரிவில் புளுகுணாரவ குளம் 
அரமநதுள்ளது. இக்குளதது நீர் விவசாய 
சசயரகக்காகவும், மீன்பிடிக்காகவும், 
மி ரு க ங க ள்  நீ ர் கு டி ப் ப த ற் க ா க வு ம் 
பயன்படுகின்றது. இக்குளம் 3 1அடி 
உயை சகாள்ளளவிரைக்சகாணைது. 
இக்குளததிரை ரமயமாக சகாணடு 

வருைாநதம் சிறுதபாக சநற்சசயரக 
தமற்சகாள்ளப்படுகின்றது. அதததவரள 
இக்குளததிரை சகாணடு மீன்பிடியில் 
ஈடுபடுவதற்காக மீைவர் சஙகசமான்றும் 
பதிவு சசயயப்படடு இயஙகி வருகின்றது. 
இக்குளததில் மீைவர்கள் மீன்குஞ்சுகரள 
விடடு, அதரை பைாமரிதது, அவற்றிரைப் 
பிடிதது விற்பரை சசயது அதன்மூலமாக 
இலாபம் ஈடடி வருகின்றைர். இதைால் 
தநைடியாக தாநதாமரல, நாற்பதுவடரை, 
க ச்சக்சகாடிசு வாமிம ர ல தபான்ற 
கிைாமஙகரளச் தசர்நத 70 குடும்பஙகள் 
பயைரைகின்றைர்.  அன்றாை வாழ்க்ரகரய 

சீைாகக் சகாணடுசசல்வதில் சிக்கலின்றி 
உள்ளைர். ஆைாலும் தற்தபாரதய 
சூழல் இவர்களது வாழ்வாதாைததிரை 
தகள்விக்குறியாக்கியுள்ளதாகக் கூறி 
கவரலயும் சவளியிடுகின்றார் வீைசிஙகம்.

மடைக்களப்பு மாவடைததில் நீணை 
நாடகள் மரழசபயயாததன் விரளவாக, 
குளஙகளில், குடரைகளில் நீர் வற்றியுள்ளது. 
இதன்காைணமாக விவசாயச்சசயரக 

ப ாதி க் க ப் ப டடுள்ளது.  கு ள ங க ளி ல் 
இருக்கின்ற குரறநதளவிலாை நீரிரையும் 
எவவாறாயினும் சபற்று தமது விவசாய 
சசயரகயிரை காப்பாற்றிக்சகாள்ள 
தவணடும்  என்ற சிநதரையில் 
நீர்பம்பிகரளப் பயன்படுததி நீரிரை 
இரறததுக்சகாணடும் இருக்கின்றைர் 
விவசாயிகள்.  இதற்கு தீர்மானிக்கப்படை 
அ ள வி ர ை வி ை  அ தி க ம ா ை 
விவசாயசசயரகயில் விவசாயிகள் 
ஈ டு ப ட ை ர ம யு ம்  க ா ை ண ச ம ன் று 
கூறப்படுகின்றது.

வருைாநதம் சிறுதபாகம், சபரும்தபாகம் 
சநற்சசயரக தமற்சகாள்கின்ற தபாது 
விவசாயிகளின் கருததுக்கரளயும், 
நீர்  நிரலரமகரளயும் கருததில் 
சகாணடு, உரிய திடைமிைல்கரளயும் 

தமற்சகாணடு ஆைம்பக்கூடைஙகள் 
ந ர ைச ப று வ து ண டு.  அ த ன் த ப ாது 
தீர்மானிக்கப்படும் காணி அளவிற்கு 
அரமயதவ விவசாயச் சசயரகயிரை 
தமற்சகாள்ள தவணடும். அதரையும் மீறி 
சநற்சசயரக தமற்சகாணைால் அதற்காை 
உதவிகரள வழஙகமுடியாது. ஆைாலும் 
அதரையும் மீறி பலர் சநற்சசயரகயில் 
ஈடுபடடிருக்கின்றைர்.

புளுகுணாரவ குளததில் நீர்மடைம் தற்தபாது 
3அடி உயைததிதலதய காணப்படுகின்றது. 
இஙகிருநத நீர் விவசாய சசயரகக்கு 
வழஙகப்படைரமயிைால், குளததின் 
நீர்மடைம் குரறவரைநதுள்ளது. இநநீரில் 
மீன்கள், ஏரைய உயிரிைஙகள் வாழ்வதில் 
சிக்கல் ஏற்படடுள்ளது. குரறவாை 
நீரில் சவப்பம் அதிகமாகவிருக்கும். 
சவப்பததின் காைணமாக மீன்கள் இறக்கும் 
நிரலதயற்படும். இவவாறாை சம்பவம்தான் 
புளுகுணாரவ குளததில் மீன்கள் இறக்கும் 
நிரலயிரை உருவாக்கியுள்ளது.

விவசாயமா? மீன்பிடியா? விலஙகுகளா? 
இவற்றில் எவற்றிரை முக்கியததுவப்படுதத 
தவணடும் என்ற விைாவும் இஙகு எழுகின்றது. 
மின்பிடி, விவசாயம்  ஆகிய இைணடும் 
வாழ்வாதாைததிற்காை சதாழில்களாக 

இருக்கின்றை. விலஙகுகளுக்கு மிக 
அத தியவசியமாைசதான்றாகவும் 
கு ள த து நீ ர்  வி ள ங கு கி ன் ற து .  
இ ந நி ர ல க ளி ல்  இ ரு ந து 
அவதானிக்கின்ற தபாது, ததரவக்தகற்ப, 
தி ட ை மி ை லு க் த க ற் ப  நீ ரி ர ை 
விவசாயச் சசயரகக்கு வழஙகிவிடடு, 
நீர்வாழ் உயிரிைஙகள் வாழ்வதற்கு 
ததரவயாை நீரிரையும் குளததில் 
தபணிபாதுகாக்க தவணடிய சபாறுப்பு 
உரிய அதிகாரிகளுக்கு உணடு. 
ஏசைனில் விவசாய சசயரக குறிப்பிடை 
காலப்பகுதிக்குள் நிரறவுசபற்றுவிடும். 
ஆைால் மிருகஙகளுக்கும், நீர்வாழ் 

உயிரிைஙகளுக்கும் சதாைர்ச்சியாக 
நீர்தவணடும். இல்லாதுவிடின் உயிரிைஙகள் 
இறக்கும் நிரலதயற்படும்.

குளஙகளிலும் குறிப்பிடை அளவில் 
நீரிரை த த க் கிப்பிடித துக்சகாள்ள 
தவணடியதும் அவசியமாைதத. அவவாறு 
நீரிரை ததக்காதுவிடின் காடுகளில் 
வாழும் யாரைகள் வீடுகரள தநாக்கி 
வரும் நிரலதயற்படும். இதன்மூலமாகவும் 

மக்கள் அைர்ததஙகரள எதிர்சகாள்ள 
தவணடிதயற்படும். இநநிரலயில்தான் 
புளுகுணாரவ மீைவர் சஙகததிைரும் 

நீரிரை திறநதுவிடுவதரை நிறுதத 
தவணடுசமை கூறுகின்றைர். அதததவரள 
குளததில் எடடு அடி உயைததிற்கு நீரிரை 
ரவததுப்தபணிப்பாதுகாக்க தவணடும் 
எைக்கூறுகின்றைர். அணரமயில் ஆறு 
இலடசம் மீன்குஞ்சுகரள குளததில் 
இடடிருக்கின்றைர். அம்மீன்களும் இறக்கும் 
நிரலதயற்படும் எைக்கூறும் இஙகுள்ள 
மீைவர்கள், அவவாறு இறநதால் மூன்று 
வருைஙகளுக்கு வாழ்வாதாைததிரை 
இழஙகும் நிரலதயற்படும் என்றும் 
கூ று கி ன் ற ை ர் .  இ ந நி ர ல க ளி ல் 
நின்றுபார்க்கின்ற தபாதுதான் குளதது 
நீரின் அவசியததிரை விளஙகிக்சகாள்ள 
முடிகின்றது. இஙகுள்ள மீைவர்கள் 
குறிப்பிடுவது தபான்று குரறநதது 
8 அ டி  நீ ரி ர ை ய ா வ து  கு ள த தி ல் 
ததக்கிக்சகாள்ள தவணடும். அப்தபாதுதான் 
நீணைநாடகளுக்கு மரழசபயயாவிடைாலும், 
இநநீரின் பயரை பல நாடகளுக்கு 
அனுபவிப்பதற்காை சநதர்ப்பம் கிரைக்கும். 
இதரைக்கவைததில் சகாணடு எதிர்வரும் 
காலஙகளில் இவவாறாை தவறுகள் 
இைம்சபறாரமயிரை உறுதிப்படுததவும் 
தவணடும் என்பது வீைசிஙகததின் 
கருததாகும். தபசிவிடடு கவரலயில் 
கஙகாணியார் குளததுப்பக்கமாக நைநதான் 
வீைசிஙகம்.
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,lk;ngw;w Nghl;bfspd; KbT tpguq;fs;.

கிழக்கு மாகாண விரளயாடடு விழாவில் 
மகளிர் எல்தல சதாைரில் மடைக்களப்பு 
மாவடைம் சார்பாக பஙகுவற்றிய சசஙகலடி 
தகால்ட ஸ்ைார் விரளயாடடுக் கழகம் 
சம்பியைாைது.

கி ழ க் கு  ம ா க ா ண  வி ர ள ய ா ட டு 
விழாவில் மகளிருக்காை எல்தல சதாைர் 
கநதளாயில் சசவவாயகிழரம (18) பிற்பகல் 
நரைசபற்றது.

மடைக் களப்பு,  அம்பாரற மற்றும் 
திருதகாணமரல மாவடைஙகரளச் 
தசர்நத அணிகள் பஙகுபற்றிய இச்சுற்றுப் 
தபாடடியில் இறுதிப் தபாடடியில் 
மடைக்களப்பு மற்றும் திருதகாணமரல 
மாவடை அணிகள் பஙதகற்றை.

ஞாயிற்றுக்கிழரம அன்று மான்சசஸ்ைரில் 
உள்ள ஓல்ட டிைஃதபார்ட ரமதைாததில் 
ந ர ைச ப ற் ற  இ ந தி ய ா  ம ற் று ம் 
பாகிஸ்தானுக்கு இரைதயயாை உலகக் 
தகாப்ரப தபாடடியில் இநதியா 89 ைன்கள் 
விததியாசததில் சவற்றி சபற்றது.

இநத தபாடடிக்கு முன்பு ஜூன் 15 ஆம் தததி 
டவிடைரில் பாகிஸ்தான் பிைதமரும் முன்ைாள் 
கிரிக்சகட வீைருமாை இம்ைான் கான் 
பாகிஸ்தான் அணிக்கு சில அறிவுரைகரள 
வழஙகியுள்ளார்.

சில சிறப்பாை வீைர்கள்  ததர்வு சசயய 
தவணடும் எைவும் ைாசில் சவன்றால் 
தபடடிங ததர்வு சசயயுஙகள் என்றும் சில 
பரிநதுரைகரளச்  சசயதிருநதார்.

Q›UPm E»PU Qsn® 
2019
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÷PmPõu P¨hß

ahrpd; mughj; 

இைணடு இன்னிஙஸ் சகாணை தபாடடியில் 
நாணயச் சுழற்சியில் சவற்றிசபற்ற 
மடைக்களப்பு மாவடைம் சார்பில் பஙகுபற்றிய 
சசஙகலடி தகால்ட ஸ்ைார் இரளஞர் கழக 
அணி களததடுப்பிரை சதரிவு சசயதது.

 முதல் இன்னிஙஸில் துடுப்சபடுததாடிய 
திருதகாணமரல அணி 30 பநதுகளில்  
நான்கு ஓடைஙகரளப் சபற்றது. பதிலுக்கு 
துடுப்சபடுததாடிய மடைக்களப்பு அணி 
நான்கு ஓடைஙகரள மாததிைம் சபற்றது. 
இைணைாம் இன்னிஙஸில் திருதகாணமரல 
அணி இைணடு ஓடைஙகரளப் சபற்றது. 
சவற்றி இலக்காை மூன்று ஓடைஙகரள 
சபற்று மடைக்களப்பு மாவடை அணி 
சம்பியைாைது.

தநற்று முதல் இன்னிஙஸின் 46 ஓவர் வரை 
மரழ இல்லாமல் இருநததால் இநதியா 
சதாைர்நது ஆடி 336 ைன்கள் எடுததது. அடுதது 
களமிறஙகிய பாகிஸ்தான் 36 ஓவருக்கு 166 
ைன்கள் எடுததிருநதது.

மரழ காைணமாக இைணைாம் இன்னிஙஸ் 
இருமுரற பாதிக்கப்படைதால் ஆடைம் 40 
ஓவைாக குரறக்கப்படைது.  அதன்பின் 
ைக்சவார்த லூயிஸ் முரறப்படி இநதியா 89 
ைன்கள் விததியாசததில் சவற்றிசபற்றது.

பிைதமரின் ஆதலாசரைரய பாகிஸ்தான் 
கப்ைன் தகடகாததத ததால்விக்கு காைணம் 
என்ற விமர்சைஙகள் இதைால் எழுநதுள்ளை.



nts;sp> [_d; 21, 2019
 ,jo; - 67 13

gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 39

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

- kl;Lefu; Atd; -

,yf;fzk;
1. ,ilepiy nka;k;kaf;fk; vd;why; vd;dntd;gijf; $wp> cjhuzk; 
  jUf.

 nkhopf;F ,ilapy; mjhtJ nrhy;Yf;F ,ilapy; nka;fs; $Lk; 
 epiyia ,ilepiy nka;k;kaf;fk; vd;gu;.
  (c – k;): rj;jk;> ntl;fk;

2. ,ilepiy nka;k;kaf;fk; vj;jid tifg;gLk;? mit vit?
  ,uz;L tifg;gLk;. mitahtd: 
 (i) cldpiy nka;k;kaf;fk;    (ii) Ntw;Wepiy nka;k;kaf;fk;.

3. cldpiy nka;k;kaf;fk; vd;why; vd;dntd;gijf; $wp> cjhuzk;     
  jUf.
 nkhopf;F ,ilapy; nka;fs; jk;NkhL jhk; $Lk; epiyia 
 cldpiy nka;k;kaf;fk; vd;gu;.
  (c - k;): rj;jk;.

4. cldpiy nka;k;kaf;fkhf tUk; nka;fs; vit?
  f;> q;> r;> Q;> l;> z;> j;> e;> g;> k;> w;> d;> a;> y;> t;> s;.

5. cldpiy nka;k;kaf;fkhf kl;Lk; tUk; nka;fs; vitnadf; $wp>     
  cjhuzk; jUf.
  f;> r;> j;> g;. 
 (c – k;): gf;fk;> mr;rk;> rj;jk;> mg;gk;.

6. f;> r;> j;> g; vd;Dk; nka;fs; vk;nka;fNshL $b tUk; vd;gijf; $wp> 
  cjhuzk; je;J tpsf;Ff.
  (‘vk;nka;fNshL $b tUk;’ vd;gJ ‘,e;j nka;fSf;F mUfpy; ve;j 
  nka;fs; tUk;?’ vd;gijf; Fwpf;Fk;.)

f;> r;> j;> g; vd;Dk; nka;fs; jk;NkhL jhNk $b tUk;. 

 (c – k;): gf;fk;> mr;rk;> rj;jk;> mg;gk;.

,q;F gf;f ntspg;gl;L epw;Fk; nka; ‘f;’ vd;gjhFk;. mjw;F mUfpy; ‘f’ 
vd;Dk; capu;nka; epw;fpwJ. ,jpYs;s ‘f;’ vd;Dk; nka; ntspg;gl;L 
epw;fhky; capUld; Nru;e;J capu;nka; epiyapy; epw;fpwJ. ,jpYs;s 
capnuOj;ij ePf;fptpl;lhy; ‘f;’ vd;Dk; nka; ntspg;gl;L ‘f;f;’ vd;W 
epw;Fk;. mJ> gpd;tUkhW:
   gf;fk; (f;f;)
 
    f;f; - ,q;F ‘f;’ vd;Dk; nka;f;F mUfpy; ‘f;’ 
vd;Dk; nka; te;Js;sJ. mjhtJ jk;NkhL jhk; $bAs;sJ. ,t;thW 
tUtijNa cldpiy nka;ak; kaf;fk; vd;gu;.

7. Ntw;Wepiy nka;k;kaf;fk; vd;why; vd;dntd;gijf; $wp> cjhuzk;   
  jUf.
nkhopf;F ,ilapy; nka;fs; jk;NkhL jhk; $lhky; NtW nka;fNshL 
$b tUk; epiyia Ntw;Wepiy nka;k;kaf;fk; vd;gu;.
(c - k;): ntl;fk;

8. Ntw;Wepiy nka;k;kaf;fkhf tUk; nka;fs; vit?
  q;> Q;> l;> z;> e;> k;> w;> d;> a;> u;> y;> t;> o;> s;.

9. Ntw;Wepiy nka;k;kaf;fkhf kl;Lk; tUk; nka;fs; vitnadf; $wp> 
cjhuzk; jUf.
  u;> o;.
      (c – k;): Ntu;fs;> tho;jy;.

10. u;> o; vd;Dk; nka;fs; vk;nka;fNshL $b tUk; vd;gijf; $wp> 
cjhuzk; je;J tpsf;Ff.
 (‘vk;nka;fNshL $b tUk;’ vd;gJ ‘,e;j nka;fSf;F mUfpy; ve;j 
nka;fs; tUk;?’ vd;gijf; Fwpf;Fk;.)

 u;> o; vd;Dk; nka;fs; jk;NkhL jhk; $b tuhky; f> r> j> g> Q> e> k> 
a> t vd;gdtw;Wld; $b tUk;. 

(c – k;): Ntu;fs;>  
,q;F ntspg;gl;L epw;Fk; nka; ‘u;’ vd;gjhFk;. mjw;F mUfpy; ‘f’ vd;Dk; 
capu;nka; epw;fpwJ. ,jpYs;s ‘f;’ vd;Dk; nka; ntspg;gl;L epw;fhky; 

capUld; Nru;e;J capu;nka; epiyapy; epw;fpwJ. ,jpYs;s capnuOj;ij 
ePf;fptpl;lhy; ‘f;’ vd;Dk; nka; ntspg;gl;L ‘u;f;’ vd;W epw;Fk;. mJ> 
gpd;tUkhW:
       Ntu;fs; (u;f;)
 
                u;;f; - ,q;F ‘u;’ vd;Dk; nka;f;F mUfpy; ‘f;’ 
vd;Dk; nka; te;Js;sJ. mjhtJ jk;NkhL jhk; $lhky; NtW 
nka;Ald; $b te;Js;sJ. ,t;thW tUtijNa Ntw;Wepiy nka;ak; 
kaf;fk; vd;gu;.

• gpd;tUk; ml;ltiziag; ghu;j;J NkYk; rpy tplaq;fis 
mwpe;Jnfhs;f.

gapw;rp :

1.gpd;tUtdtw;Ws; cldpiy nka;k;kaf;fkhf te;Js;s nrhy;
 (1) fyk;  (2) fsT (3) fyj;jy; (4) Nfhs;fs;  
 (5) rpw;gk;

2.gpd;tUtdtw;Ws; Ntw;Wepiy nka;k;kaf;fkhf te;Js;s nrhy;
 (1) gdp  (2) fw;wy; (3) fhl;rp (4) Nfhyk;;  
 (5) gl;lk;;

vd; mg;gh vd; `PNuh

mgpuhkp Atuh[d;

mg;gh

cs;sf; ftiyfisf; fhl;lh 
ck; Gd;difapy; ehd; Njhw;Wg;NghfpNwd;

fs;sk; fglNkJk; nra;ifapNy
vd;idf; fz;bf;Fk; mofpdpy; kiyj;J epw;fpNwd;.

typfSf;nfy;yhk; tise;J nfhLf;fh 
ck; epkpHe;j eilapy; nefpo;e;J NghfpNwd; 

vd; fdTfs; vd;WNk 
fiwglhky; fhj;jpLk; 
ck;ik tpae;J ghHf;fpNwd;

ebf;fj; njupahj `PNuh 
ePH vd;gjpy; ngUikg;gLfpNwd;
me;j `PNuh jhd; vdf;Fg; 
gpbf;Fk; vd;W mOj;jpr; nrhy;YNtd;.. 
ckf;F epfH ePHjhd; vd;gij 
kPz;Lk; ...cWjp nra;fpNwd;..

vd;WNk md;G kfsha; 
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csey kUj;Jtu;. 

thior;Nrid itj;jparhiy

சகாடூரமாை மைவடுவிற்கு 
உள்்ாைவருக்காை அறிவாற்்றல் - 
நடதன்தச்சிகிச்ன�

து ன் ப ம ா ை  ம ை வு ண ர் ச் சி க ர ள 
அ னு ப வி த து ள் ள  அ த ந க ம ா ை 
மக்கள் வாழுமிைததில் (உதாைணமாக, 
சு ை ா மி ,  த ப ா ர் ,  கு ண டு ச வ டி ப் பு 
தபான்ற அைர்ததஙகளுக்குப் பிறகு 
அப்பிைததசஙகளில் வாழும் மக்களுக்கு) 
குழுவாக அல்லது சமூகமடைததில் 
உதவியளிப்பது சபாருததமாைதாகும். 
ஆைால் சில சமயம் தனிப்படை உதவி 
மு ர ற க ள்  த த ர வ ப் ப டு கி ன் ற ை . 
உதாைணமாக, ஒருவர் ஏற்கைதவ குழுவின் 
உறுப்பிைைாக இருநது பல கூடைஙகளின் 
பின்ைரும் பாரிய முரறப்பாடுகரளக் 
சகாணடிருததல், அல்லது தவறு சிலர் 
மற்றவர்களின் முன் கரதக்கத தயஙகுவர் 
அல்லது கூடைஙகளில் பஙகுபற்றப் 
பயப்படுவர். அவர்களுக்குத தனியாகப் 
பரிகாைஙகரளத சதாைஙகுதல் சிறநததாகும். 
சமுதாயததில் ஒருவரின் அநதஸ்து 
அல்லது அப்பிைததசததில் இைாணுவ, 
அைசியல் இயக்கஙகளின் பிைசன்ைம், 
சகாடூை சிததிைவரதச் சம்பவஙகரளப் 
பகிைஙகமாக  சவளிப்படுததுவரதச் 
சாததியமற்றதாக்கிவிடும். எைதவ தனிப்படை 
முரறயில் அநதைஙகமாக உதவுவது மிகச் 
சிறநததாகும்.

இப்பகுதியில் சகாடூை மைவடுவிற்குள்ளாை 
தனிப்படைவர்களுக்கு உதவும் படிப்படியாை 
அணுகுமுரறரயக் கற்கலாம். இது சில 
அமர்வுகளாக அரமயும். ஒவசவாரு அமர்வும் 
45 நிமிைஙகள் வரை எடுக்கலாம். முதல் சில 
அமர்வுகளுக்குப் பாதிக்கப்படைவரை குடும்ப 
உறுப்பிைர் ஒருவருைன் அல்லது நணபருைன் 
வைச் சசயதல் தவணடும். அமர்வுகளின் 
திடைமாைது பாதிக்கப்படைவரின் ததரவ, 
நிரலரமகளுக்தகற்ப மாற்றப்பைலாம் 
அல்லது திருததியரமக்கப்பைலாம்.

அமர்வு - 01 குறிக்கோள்: 
பாதிக்கப்படைவருைனும் அவருைன் வரும் 
குடும்ப அஙகததவர் அல்லது நணபருைனும் 
நம்பிக்ரக உறரவ ஏற்படுததல். முதலாவது 
ச ந தி ப் பி ல்  ப ா தி க் க ப் ப ட ை வ ர ை ச் 
சசௌகரியமாக இருக்கச் சசயதல் 
தவணடும். மற்றவர்களால் குழப்பப்பைாத 
அரமதியாை இைதரதக் கணடுபிடிததல் 
தவணடும். அவர்கள் சசால்லுவரத 
முழுக் கவைததுைன் அவதாைமாகக் 
த கடைல் த வணடும்.  இப்படியாை 
சூழ்நிரலயிதலதய பாதிக்கப்படைவரும்  
அவைது குடும்ப உறுப்பிைரும் மைரதத 
திறநது கரதக்கக்கூடியதாக இருக்கும். 

முதலில் உதவி ததடி வருபவரையும் 
குடும்பததவரையும் நைநதவற்ரறக் 
கூறவிைல் தவணடும். அவர்கரள முழுக் 
கரதயிரையும் கூற ஊக்கப்படுததல் 
தவணடும். அவர்கள் தாம் சசயதரத, 
அநத தநைததில் அனுபவிதத உளரீதியாை 
உைலியல் ரீதியாை உணர்வுகரள, அநதச் 
சம்பவததின் சவவதவறு சநதர்ப்பஙகளில் 
என்சைன்ை நிரைததார்கள் என்பதரை்      
சவளிப்படுதத உதவதவணடும். அமர்வின் 
முடிவில் பாதிக்கப்படைவரின் தன்ரமக்கு 
நிரலரமக்கு ஏற்ப கிழரமக்கு ஒரு தைரவ, 
ததரவப்படும் கால    மூன்று கடிைமாை 
அனுபவஙகரளக் ;குறிப்பிடுவர்.விரைகரள 
எழுதிரவக்கவும். மாறாக, அவரை தைது 
கரதரய வீடடுதவரலயாக எழுதிக் 
(எழுதக்கூடியவைாக இருநதால்) சகாணடுவை 
ரவக்கலாம். 

அடுதததாகப் பாதிக்கப்படைவர் கூறிய 
அல்லது எழுதிய முதலாவது கடிைமாை 
காலதரதப் பற்றி ஆைாயவும். அக்காலததில் 
பதற்றமாை அல்லது துன்பமூடடும் 
சநதர்ப்பஙகள் இருநதைவா? எைக் 
தகடைறிதல் தவணடும். பாதிக்கப்படைவர் 
இவவாறாை ஒரு சநதர்ப்பம் அல்லது 
பல சநதர்ப்பஙகரளக் குறிப்பிைலாம். 
இ ச் ச ந த ர் ப் ப ங க ளி ல்  இ ை ம் ச ப ற் ற 
ஒவசவாரு நிகழ்ரவயும் கூறுதல் அல்லது 
எழுதுதல் தவணடும் .உதாைணமாக 
'என்ரை அவர்கள் ;குடும்பததிலிருநது 
பிரிதத சபாழுது', 'அவன் துப்பாக்கியால் 
குறிரவதத தபாது'அல்லது' சவடிச்சததம்  
தகடைதபாது' என்றவாறு கூறலாம். பின்ைர் 
தமற்குறிப்பிடை ஒவசவாரு சநதர்ப்பததிலும் 
நைநதவற்ரற விபைமாகப் பதிவுசசயதல் 
தவணடும். பின்வரும் விைாக்கள் 
மூலம், விபைஙகரள சவளிக்சகாணை 
உ த வ ல ா ம் .  ப ா தி க் க ப் ப ட ை வ ர் 
இக்தகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்ரகயில் 
உ ண ர் ச் சி வ ச ப் ப ட டு வி டு வ ர் .  இ து 
எதிர்பார்க்கப்பை தவணடியதத. இது 
அவர்களுக்கு நைநத சம்பவததிலிருநது 

மீள உதவும். அவர் 
த ய க் க த ர த க் 
க ா ட டி ன் 
அவசைப்படுததல் 
கூைாது. சிலருக்கு 
க ரதப்பதற்கு , 
அ ழு வ த ற் கு 
அ ல் ல து 
அ ர ம தி ய ா க 
இ ரு ப் ப த ற் கு 
த ந ை ம் 
த தரவப்படும். 
மி த ம ா ை 

உளக்தகாளாறுகளின் பின் ஏதாவது ஒரு 
குறிப்பிடை காலம் மற்ரறயவற்ரற விைக் 
கூடிய கடிைதரதக் காடடியதா? எைக் 
தகடைல் தவணடும். கடிைததன்ரமயின் 
ஒ ழு ங கி ற் த க ற் ப  அ னு ப வ த ர த 
வரிரசப்படுததி எழுதவும். பலருக்கு ஒரு 
காலப்பகுதிதய கடிைமாக இருநதிருக்கும். 
தவறு சிலர் இவவாறு பல கடிைமாை 
காலப்பகுதிகரள அனுபவிததிருப்பர். 
உதாைணமாக, பல இைப்சபயர்வுகள், 
திரும்பத திரும்பத தடுதது ரவக்கப்படடுச் 
சிததிைவரதக்கு உடபடுததப்பைல். தமலும், 
ஒரு கடி;ைமாை காலப்பகுதியில் பல சகாடூை 
நிகழ்வுகள், சம்பவஙகள்,அனுபவஙகள் 
நைநதிருக்கலாம். ஆகதவ இரவசயல்லாம் 
தவறு தவறாக,ஒழுஙகாை முரறயில் 
ஆ வ ண ப் ப டு த த ப் ப ட டு ப்  பி ற கு 
உதவியளிததலின்தபாது, ஞாபகததில் 
மீடசைடுக்கதவணடி தநரிடும்.

அமர்வு - 05- 07 குறிக்கோள் : 
பாதிக்கப்படைவருரைய வாழ்க்ரகயின் 
பயஙகை அனுபவஙகளின் தாக்கதரதக் 
குரறததல். இநதச் சநதிப்பின்தபாது 
ப ா தி க் க ப் ப ட ை வ ரி ை ம் ,  நீ ங க ளு ம் 
அ வ ர்க ளு ைன்  த ச ர் ந து  மு ன் ை ர் 
குறிப்பிைப்படை அல்லது எழுதிய 
காலஙகளுக்குச் சசல்லுகின்றீர்கள் 
என்பதரைக் கூறதவணடும். இது 
இல கு வாைத ல் ல.  இது சீழ்க் கடடி 
குணமரைவது தபான்றது.

பாதிக்கப்படைவரிைம், ஏற்கைதவ கற்ற 
சுவாசப்பயிற்சி தபான்ற தளர்வுப் 
பயிற் சியிரை தமற்சகாள்ளும்படி 
தகடைல்தவணடும். முன்ரையஅமர்வுகளில் 
குறிப்பிைப்படடிரு க்கும் கடிைத ரத 
ஏற்படுததிய நிகழ்வுகளில், குரறநத 
பாதிப்ரப ஏற்படுததிய சநதர்ப்பததிற்கு 
முதலில் சசல்லவும். நீஙகள் எழுதி 
ரவததுள்ளரத வாசிப்பதன் மூலம் 
அல்லது அவைால் கீறப்படை பைதரதக் 
காடடுவதன் மூலம் பாதிக்கப்படைவரின் 

மைரத சவளிப்படுததச் சசயயலாம். ஓர் 
அமர்வில், ஒரு கடிைமாை அனுபவததில் 
ஒன்று அல்லது இைணடு சகாடூை 
நி க ழ் வு க ளி னூ ை ாக ச்  ச ச ல் ல ல ா ம். 
காலக்கிைமததில் நைநத சநருக்கீடடின் 
அவஸ்ரதகளுக்கு முகஙசகாடுததுப், பழகி 
அதிலிருநது விடுபடும் நிரலக்கு அவரைக் 
சகாணடு வைவும்.

அமர்வு - 08 குறிக்கோள்: அமர்ரவ 
முற்றுப்சபற ரவததல். பாதிக்கப்படைவரிைம் 
இன்னும் சில அமர்வுகதள இருப்பதாகக் 
கூ ற த வ ண டு ம் .  ப ா தி க் க ப் ப ட ைவ ர் 
தன்னுரைய கடிைமாை கைநத காலதரத 
சவற்றி சகாணை முரற பற்றிப் 
பாைாடடுதல் தவணடும். நல்ல நிரலரம 
படிப்படியாகததான் வரும் என்பதரை 
உறுதிப்படுததுதல் தவணடும். சில 
சமயம் பாதிக்கப்படைவர் எதிர்காலததில் 
மீணடும் குழப்பதரத உணைலாம் 
என்பதரை விபரிததல் தவணடும். இது 
சாதாைணமாக மாறிய காயம் ஒன்று 
மீணடும் தாக்கப்படுவதரைப் தபான்றது 
என்பதரைக் கூறவும். மீளவும் பாதிப்புகள் 
உருவாகின், அரவ சவளிசயாருவரின் 
உதவியின்றித தாைாகதவ சபரும்பாலும் 
மரறநதுவிடும் என்பதரைக் கூறல் 
தவணடும். சிலதவரளகளில் மக்கள் 
தம்முரைய சகாடூை அனுபவஙகளிலிருநது 
மீளுவது கடிைமாக இருக்கும். அநதக் 
கடிைமாை சமயததில், அவருரைய 
பி ை த ய ா ச ை ம ா ை  ச ச ய ற் ப ா ட ர ை 
அல்லது பஙகிரை உணர்வது கடிைமாக 
இருக்கும். அரதப் பற்றிக் கலநதுரையாடி 
நைநதவற்றில் அர்ததம் காண உதவுவது 
நன்ரம பயக்கும்.

கூறியுள்ளார். 

ப ய ங க ைவ ாத  த ர ைச்  ச ட ைத தி ன் 
கீழ் ரகது சசயயப்படடு தடுதது 
ரவக்கப்படடுள்ளவர்கள் பயஙகைவாத 
சசயலுைன் சதாைர்பில்லாவிடைால் 
அவர்கரள விடுவிக்குமாறு ஜைாதிபதி 
கூறியுள்ளார். 

அதததநைம் உயிர்தத ஞாயிறு தாக்குதல் 
ச ம் ப ந த ம ா ை  வி ச ா ை ர ண க ர ள 
து ரி த ப் ப டு த து ம ா று ம்  ஜ ை ா தி ப தி 
கூறியுள்ளார்.
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இ வ வு ர ை  ச வ ட ை ச வ ளி ச் ச ம ா க 
முஸ்லிம்கரள உயிருக்கு அஞ்சாது 
ஆயுததமநதிப் தபாைாை தவணடும் 
என்ற அரறகூவலாக இருப்பரத பல 
ஊைகஙகளும் சுடடிக்காடடியிருநதை. 
ஆ ை ா ல்  ஹி ஸ் பு ல் ல ா  ப ய ந து 
சகாணடிருக்கின்ற முஸ்லிம்களுக்கு 
ஆறுதல் வார்தரதயாகததான் இவவாறு 
உரையாற்றிதைன் எைக் கூறுகின்றார். இநத 
நரகப்பிற்கிைமாை விளக்கதரத முன்ைாள் 
ஜைாதிபதி மகிநத ைாஜபக்ச முஸ்லிம் 
தரலவர்கள் சிஙகளததில் தபசும்தபாது இை 
நல்லிணக்கதரதயும் தமிழில் தபசும்தபாது 
இைவாதததிரையும் தபசுகிறார்கள் என்று 
கூறியிருநதார். முன்ைாள் அரமச்சர் பசீர் 
தசகுதாவுத அவர்களும் கூை இவவாறாை 
வீைவசை உரைகரளக் கணடிததிருநதார்.

எ ை த வ  ஹி ஸ் பு ல் ல ா  கி ழ க் கு 
முஸ்லிம்களின் தாயகம் அதரை 
அைபுமயப்படுததல் தமது கைரம என்கின்ற 
கற்பைாவாதஙகளில் இருநது விடுபடடு 
பல்லிை சமூகஙகளும் ஐக்கியததைனும் 
அவைவர் இை,மத,சமாழி உரிரமகளுைனும் 
அச்சமின்றி வாழ்வதற்காை சூழரல 
உ ரு வ ாக் கு வ த ற் க ா ை  அ ைசி ய ர ல 
ச ச ய வ த ற் கு  மு ன் வ ை த வ ண டு த ம 
தவிை இனிதமலும் சஹைான்கரள 
உருவாக்குகின்ற அைசியரல அவர் 
நாைக்கூைாது என்பது ஏரைய சமூகஙகளின் 
சார்பாை தகாரிக்ரகயாகும்.

காலம் எநதளவுக்கு மாறிக்சகாணடு 
சசல்கின்றததா அதன் தவகததில் 
ம க் க ளி ன்  வ ா ழ் க் ர க ர ய யு ம் 
சதாழில்நுடபதரதயும் இரணதது 
சசயற்படுதவாமாைால் எதிர்காலதரத 
எதிர் சகாள்ளக்கூடியவர்களாக 
மாறலாம் என்று கிழக்கு மாகாண புதிய 
ஆளுநர் ோன் விஜயலால் டி சில்வா 
சதரிவிததுள்ளார். 

திருதகாணமரல மாவடைததில் 
தமற்சகாள்ளப்படடு வரு கின்ற 
அபிவிருததித திடைஙகள் சதாைர்பாை 
விதசை மீளாயவுக் கூடைததில்  
க ல ந து  ச க ா ண டு  க ரு த து த 
சதரிவிக்ரகயிதலதய அவர் இதரைத 
சதரிவிததார்.

கி ழ க் கு  ம ா க ா ண  வீ ை ர ம ப் பு 
அதிகாை சரபயிைால், எநதிைவியல் 
திைவியப் பரிதசாதரை ஆயவு கூைம் 
திருதகாணமரல பவர் ஹவுஸ் வீதியில்  
கைநத வாைம் வியாழக்கிழரம(13) ரவபவ 
ரீதியாகத திறநது ரவக்கப்படைது. 
பிைதம அதிதியாக கிழக்கு மாகாண 
வீைரமப்பு அதிகாை சரபயின் தவிசாளரும் 
முன்ைாள் மாகாண அரமச்சருமாை எம்.

எஸ்.சுரபர் கலநது சகாணைார்.
அததுைன், இததிறப்பு விழா நிகழ்வில், 
கிழக்கு மாகாண முதலரமச்சின் 
சசயலாளர் யு.எல்.ஏ.அசீஸ், கிழக்கு மாகாண 
வீைரமப்பு அதிகாை சரபயின் சபாது 
முகாரமயாளர் ஆர்.சநடுஞ்சசழியன், 
நிதியரமச்சின் பிைதிச் சசயலாளர் எச்.
எம்.ஹ_ரசன், திடைமிைல் பிைதிச் சசயலாளர் 
என்.தமிழ்ச்சசல்வன் உள்ளிடதைாரும் 
கலநது சகாணைைர்.

சநல்சிப் திடைததின் கீழ் கைநத 2015ஆம் 
ஆணடு 50 மில்லியன் ரூபாவில் 
கடடிமுடிக்கப்படடு, திருதகாணமரல 
நகை சரபயிைம் ரகயளிக்கப்படை இவ 
எநதிைவியல் திைவியப் பரிதசாதரை 
ஆயவு கூைததிரை கிழக்கு மாகாண 
வீைரமப்பு அதிகாை சரப, நகை சரபத 
த வி ச ா ள ரு ை ை ா ை  பு ரி ந து ண ர் வு 
உைன்படிக் ரக ரக ச்சாத திடைத ன் 
அடிப்பரையில் சசயற்படுததுவதற்கு 
நைவடிக்ரக எடுக்கப்படடுள்ளது. 

கிழக்கு மாகாணததுக்காை எநதிைவியல் 

திைவியப் பரிதசாதரை ஆயவு கூைம் 
திறக்கப்படைதன் மூலம் அரைதது 
திரணக்களஙகள், ஒப்பநதகாைர்கள்  
மற்றும் ததரவயுள்ளவர்கள் தஙகளுரைய 
கல், மண, சகாஙகிறீற், கிைவல் உள்ளிடை 
கடடுமாைப் சபாருள்கரள உைைடியாகப் 
பரிதசாதரை சசயது சகாள்ள முடியும் 
என்றும் கிழக்கு மாகாண வீைரமப்பு 
அதிகாை சரபயின் சபாது முகாரமயாளர் 
ஆர்.சநடுஞ்சசழியன் அவர் தமலும் 
சதரிவிததார்.

தன் பாைல்களில்  சவளிப்படுததி  
இருக்கிறார். எனினும்  சிலதவரளகளில் 
உச்சத ஸ்தாயியில் பாடும் சபாழுது, 
திமிறும்  குதிரையாகும்  தைது  குைரலக்  
க டிவ ாளத தி ன்  க ட டு ப் ப ா ட டுக் கு ள் 
சகாணடுவைத தவறி இருக்கிறார் என்பதும்   
அவதானிப்புக்கு உரியது. எனினும்  அவரைப்  
பிைதியீடு  சசயயும் உைதத குைல் பாைகரைக் 
காணபசதன்பது  முடியாத காரியதம. 

டி .எம்.எஸ். தமிழ் மைஙகளுைன் கலநது  
விடை இன்சைாரு பிைததசம்   உணடு. 
எததரை இரசப் புயல்களும், சுைாமிகளும்  
வநது  தாக்கிைாலும்  கூை சநருஙக 
முடியாத  இைம்  அது. தகாயில்களுைன் 
ஒடடிய  சகாணைாடைஙகள்  வரும்  வரை    
ஒவசவாரு ஒலி சபருக்கியினுள்ளும் 
அநதப் பாைல்கள்  ஒளிநதிருக்கின்றை.

'அழசகன்ற சசால்லுக்கு முருகா...'

'கற்பகவல்லி நின் சபாற்பதஙகள் 
பிடிதததன்..'

'முருகா, நீ வை தவணடும்'
'கற்பரை என்றாலும் '
'மணணாைாலும் திருச்சசநதூரில் '
'உரைப் பாடும் சதாழிலின்றி '
'புல்லாஙகுழல் சகாடுதத மூஙகில்கதள '

மைணம் என்பது கரலஞனுக்கு  விதி 
விலக்காைதல்ல. அவன் எவற்ரற  இஙதக 
விடடுச்  சசல்லுகிறான்  என்பரதப்  
சபாறுததத  அவன் இழப்பின்  சபறுமதி  
அளவிைப்படுகின்றது.

அணரமயில் மைணச் சைஙசகான்றுக்காக  
இடுகாடடுக்கு  சச ன்றிருநத த ன். 
அஙதக ஒலிசபருக்கியில்  டி .எம்.எஸ்.
ஸின்  'வீடு வரை உறவு' பாைல் ஒலிததுக்  
சகாணடிருநதது.

'நான் நிைநதைமாைவன் அழிவதில்ரல; எநத 
நிரலயிலும் எைக்கு மைணமில்ரல' எை  
அவர் சசால்லாமல் சசால்லுவது தபால் 
இருநதது.

சபன்ைம்சபரிய ஆலயஙகரள தசாழன் 
உருவாக்கிைான். அவற்ரற நிருவகிதத 
பிைாமணர்களுக்கு  பிைமததயஙகரள 
வழஙகிைான் என்கின்ற வைலாறுகளின் 
பின்ைணியில் பாரிய சமூக சபாருளாதாை 
மாற்றஙகள் நைநதிருக்கின்றை. 

பூ ர் வ  கு டி க ளு க் கு  மி க ப் ச ப ரி ய 
அநீ தி இரழக் கப்படடிரு க் கின்ற து.  
அக்காலஙகளில் நிலஙகள் சபாதுச் 
சசாததாகதவ காணப்படைை. அஙகு 
வாழ்ந துவநத விவசாயக்குடிகளின் 
வளமாை நிலஙகரள பறிதசதடுததும், 
அ வ ர் க ர ள  து ை த தி ய டி த து த ம 
பிைமததயஙகள் உருவாக்கப்படைை. 
இதற்காகதவ முதன்முதலாக நிலஙகரள 
அளநதும், பிரிததும் எல்ரலயிடும் 
முரறரய தசாழன் உருவாக்கிைான். 
இதில் "உலகளநதான் தசாழன் என்று 
பிைாமணர்கள் சபருரமசகாணைைர்.  
இ ன் று வ ர ை  த மி ழ் ந ா ட டி ல் 
க ா ண ப் ப டு கி ன் ற  ஆ ல ய ங க ளி ன் 
சபயரிலும் மைஙகளின் சபயரிலும் 
ஆயிைக்கணக்காை ஏக்கர் நிலஙகள் 
இருப்பதற்காை அடிப்பரைக்காைணம் 
இதுதவயாகும். ஆணைாணடு காலமாக 
இ வ ற் ர ற  அ னு ப வி த து  வ ரு ம் 
எஙகிருநததா வநத பிைாமணர்களுக்கும் 
த ம ட டி ர ம ச் ச ா தி யி ை ரு க் கு ம் 
பி ை ம த த ய ங க ர ள  உ ரு வ ா க் கி ய 
தசாழைாடசிக்காலம் ஒரு சபாற்காலமாகதவ 
இருக்கும். 

அதததவரள பூர்வ குடிகளாக இருநது 
நி ல ம ற் ற வ ர் க ள ா க  ம ா ற் ற ப் ப ட டு, 
இ ன் று வ ர ை  கூ லி க ள ா க வு ம் , 
குடிரமதசதாழிலாளிகளாகவும் வாழும்  
ஆதிதிைாவிைர்களுக்கும் பிற்படுததப்படை 
மக்களுக்கும் அது இருணை காலதம. இதன் 
சவளிப்பாதை ைஞ்சித தபான்றவர்கள் இன்று 
எழுப்புகின்ற தகள்விகளாகும்.  
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மாவடை அைசாஙக அதிபரும் 
ம ா வ ட ை ச்  ச ச ய ல ா ள ரு ம ா ை 
எ ன் . ஏ . ஏ . பு ஸ் ப கு ம ா ை வி ன் 
வ ை த வ ற் பு ர ை யு ை ன் ,  கி ழ க் கு 
மாகாண பிைதம சசயலாளர் திருமதி 
தக.முைளிதைனின் பஙகுபற்றலுைன் 
இக்கூடைம் நரைசபற்றது.

சதாைர்நது உரையாற்றிய கிழக்கு 
மாகாணததின் ஆளுநர், ‘கிழக்கு 
மாகாணம் 30 வருைஙகள் யுததததிைால் 
பாதிக்கப்படைசதாரு மாகாணம். 
அதற்கு நாம் அரைவரும் முகம் 
சகாடுததவர்களாக இருக்கின்தறாம். 
அதன் சபறுதபறுகள் என்ைசவன்பதும் 
நம் எல்சலாருக்கும் சதரியும். கைநத 
ஏப்ைல் 21ஆம் திகதிக்குப் பின்ைர் 
கிழக்கு மாகாணம் பல்தவறு வரகயாை 
இன்ைல்களுக்கு முகம் சகாடுததது. 

இவற்றிரைக் கருததில் சகாள்ளாது 
நாம் அரைவரும் இரணந து 
இநதக் கிழக்கு மாகணாததிரைக் 
கடடிசயழுப்புவதற்காக ஒன்றிரணய 
தவணடும். எநதவிதமாை உதவிகள் 
ததரவயாக இருநதாலும் என்ரை 
அணுகி உஙகளது ததரவகரள 
நிரறதவற்றிக் சகாள்ளலாம்.’ என்று 
கூறிைார்.

ஜ ை ச வ ள் ள ம்  தி ை ண டு ள் ள து . 
அதரைக்கடடுப்படுதத தபாக்குவைததுப் 
சபாலிசார் சற்றுச் சிைமப்படைைர்.
கல்முரைப் பிைாநதிய உதவி சபாலிஸ் 
அததியடசகர் பி.சூரியபணைாை சிதைஸ் 
சபாலிஸ் அததியடசகர் ஆகிதயார் 
தநைடியாக வநது ஏற்பாடைாளர்களுைன் 
கலநதுரையாடிைர்.

தநற்ரறய திைம் பாைாளுமன்ற 
உறுப்பிைர் வண.ைதைஎலிய ததைர்,  மடடு.
விகாைாதிபதி வண.அம்பிடடிய ததைர் 
மற்றும் சமயகுருமார்கள் வருரக தநதைர்.

தமிழ்மக்கள் விடுதரலமுன்ைணியின் 
சசயலாளர் நாயகம் சச.கதஜநதிைன், தமிழ் 
மக்கள் விடுதரலப்புலிகளின் அரமப்பின் 
சபாதுச்சசயலாளர் பு.பிைசாநதன், 
மகளிைணித தரலவி சசல்வி,  த.தத.
கூடைரமப்பின் முன்ைாள் பாைாளுமன்ற 
உ று ப் பி ை ர்  பி . அ ரி ய த ந த தி ை ன், 
பிைத த சசரபத தவிசாளர்களாை 
சி.புஸ்பலிஙகம் (சகாக்கடடிச்தசாரல),  
தசா.மதகநதிைலிஙகம் (ஆரையம்பதி), 
முன்ைாள் மாகாணசரப உறுப்பிைர் 
மா.நைைாஜா, த.அ.கடசி உறுப்பிைர் 
ச ா ண க் கி ய ன்  உ ள் ளி ட ை  ப ல 
த மி ழ் த த ர ல வ ர் க ளு ம்  அ ங கு 
வநதிருநதைர். மக்களின் ஆதைவு 
நாளுக்கு நாள் அதிகரிததுவருகின்றது. 
திஙகளன்று ஒரு சகாடடிலில் 4 
கதிரைகளில் 4 தபர் ஆைம்பிதத 
இவவுணணாவிைதப் தபாைாடைம்  12 
சகாடடில்களாகியது மடடுமல்லாமல் 
கடடில்கள் சமதரதகள் மின்விசிறிகள் 
எைப் பைவலாக விசாலாமாகி வருகிறது.

தநற்ரறயதிைம் தசரைக்குடியிருப்பு 
தைரவப்பிள்ரளயார் ஆலயம் தபான்ற 
இைஙகளிலிருநது மக்கள் சாரிசாரியாக 
ப த ா ர த க ளு ை ன்  த ப ை ணி ய ா க 
உணணாவிைத இைததிற்கு வநது 
தசர்நதைர்.
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