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தமிழ் கடவுள் தாநதாமலை 
முருகன் ககாடியேற்றமும் 
யேறறுதான் இடம்கபெற்றது. 

மப்பும் மநதாரமுமாக இருநத 
ோட்டின் அரசிேல் சூழல், 
காைநிலை அறிகலக 
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மட்டக்களப்பு சிய�ோன் யேவோல�த்தில் 
இ்டம்பெற்ற குண்டுேோககுேலின் 3ம மோே 
நினைவு திைத்னே முன்னிடடு சிய�ோன் 
யேவோல� பிரேோை யபெோே்கர் ்்றோசோன் 
மய்கசன் ேனலனமயில்  மட்டக்களப்பு 
வில்லி�ம ஒல்ட மண்்டபெத் தில் 
நினைவஞசலி ஆரோேனை இ்டம்பெற்றது.

்க்டநே வரவு ்சலவுத்திட்டத்தில் 
மு ன் ் ம ோ ழி � ப் பெ ட ்ட  அ ர ச 
ஊழி�ர்்களு க்கோை 2 , 5 00  ரூபெோ 

 -நி.அமரிேஸன் -

்ெனீவோ மனிே உரினமச் சனபெயின் 
அழுத்ேங்களின் பின்ைரோை சூழலில் 
இ ல ங ன ்க யி ல்  ந ன ்ட மு ன ்ற யி ல் 
உள ள  பெ � ங ்க ர வ ோே த்  ே ன ்ட ச் 
சட்டத்திறகுப் பெதிலோ்க யவறு புதி� 
சட்டம ஒன்று ே�ோரிக்கப்பெடடுளளது. 
புதி� விதி்கள அ்டஙகி� ந்கல் 
ச ட ்ட மூ ல ம  அ ன ம ச் ச ர ன வ யி ல் 
ஏ ற று க  ் ்க ோ ள ள ப் பெ ட டு ள ள து . 
ஆரமபெக்கட்ட வனரபு்கள மோத்திரயம 
அ ன ம ச் ச ர ன வ � ோ ல்  ஏ ற று க 
்்கோளளப்பெடடுளளேோ்கவும முழுனம�ோை 
வனரபு வினரவில் பூர்த்தி�ோகு்மைவும 
பிரேமர் அலுவல்கம ்ேரிவித்துளளது.

உயிர்த்ே ஞோயி்றன்று இ்டம்பெற்ற 
ஐஎஸ் இஸ்லோமி� அடிப்பென்டவோதி்கள 
ந்டத்தி� ேோககுேலின் பின்ைரோை 
சூழலில் பெ�ங்கரவோேத் ேன்டச் 
சட்டத்திறகு மோறறீ்டோை சட்டம ஒன்ன்ற 

பெ ல வ ரு ்ட ங ்க ள ோ ்க ப்  பெ � ன் 
பெடுத்ேப்பெடடுவரும ேரனவப்பிளனள�ோர்  
ஆல �  வீ தி  ்க ்ட ற ்க ன ர ப் பெ ளளி 
வீ தி � ோ ்க  ் பெ � ர் ம ோ ற ்ற ம 
் ச ய � ப் பெ ட டி ரு ப் பெ ன ே � டு த் து 
்கல்முனையில் மீண்டும சர்ச்னச 
ஏறபெடடிருககி்றது.

மீ ண் டு ் ம ோ ரு  ச ர் ச் ன ச ன � 
முஸ்லிம அரசி�ல்வோதி்�ோருவர் 
யேோறறுவித்திருககி்றோர் எை முன்றப்பெோடு 
்சய�ப்பெடடுளளது.

இநே நினலயில் ேரனவ பிளனள�ோர் 
ஆல� வீதியின் ்பெ�னர மோறறி�ேறகு 
எதிரோ்க ்கல்முனை ந்கரசனபெயின் ேமிழ் 
யேசி� கூட்டனமப்பு உறுப்பிைர்்கள 

 ((்கோனரதீவு நிருபெர் ச்கோ)

அவசரமோ்க உருவோக்க யவண்டி� நினல 
ஏறபெடடுளளேோ்கவும பிரேமர் அலுவல்க 
அதி்கோரி்�ோருவர் கூறியுளளோர்.

இநே வோரம இ்டம்பெற்ற அனமச்சரனவக 
கூட்டத்தின் யபெோது முேறட்ட வனரபுக்கோை 
அஙகீ்கோரம வழங்கப்பெடடுளளது. இது 
்ேோ்டர்பெோ்க நோ்டோளுமன்்றத்திலும 
விவோேம ந்டத்ேப்பெடடு வினரவில் புதி� 
சட்டம அமுலுககு வரும்மைவும 
கூ்றப்பெடுகின்்றது. பிரேமர் ரணில் 
வி க கி ர ம சி ங ்கய வ  பு தி �  ச ட ்ட 
மூலத்துக்கோை ஆரமபெ வனரனபெ 
அனமச்சோரனவயில் சமர்ப்பித்திருநேோர்.

அயேயவனள, பெ�ங்கரவோேத் ேன்டச் 
சட்டத் தில் கூ்றப்பெடடுளள பெல 
பிரிவு்கள புதி� ந்கல் சட்டமூலத்தில் 
இ ன ை க ்க ப் பெ ட டு ள ள ே ோ ்க வு ம 
யவறுபெோடு்கள எதுவுயம இல்னல்�ை 
யெ.வி.பி உறுப்பிைர் பிமல் ரடைோ�க்கோ 
்்கோழுமபில் ்சயதி�ோளர்்களி்டம 
்ேரிவித்துளளோர்.
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(பெடுவோன் பெோல்கன்)

கிழக கிலஙன்கயில் வரலோறறுச் 
சி்றப்புமிக்கதும, ்ேோன்னமவோயநேதும, 
ஆ ்ட ்க ச வு ந ே ரி  அ ர சி � ோ லு ம , 
முற்கோலத்து முனிவர்்கள பெலரோலும 
“ேோண்்டவகிரி” எை அனழக்கப்பெடுவதும, 
ேற்கோலத்தில் சின்ைக்கதிர்்கோமம எை 
அனழக்கப்பெடுவதுமோை மட்டக்களப்பு 
மோவட்டத்தின் மண்முனை ்ேன்யமறகு 
பிரய ே சத் தில் ேோந ேோமனலயில் 
அனமநதுளள ஸ்ரீ முரு்கன் ஆல� 
வரு்டோநே மய்கோறசவம யநறறு 
( 2 5 )  வி � ோ ழ க கி ழ ன ம  ்க ோ ன ல 
்்கோடிய�ற்றத்து்டன் ஆரமபெமோைது.

்்கோடிய�ற்றத்திற்கோை ்்கோடிச்சீனல 
ம ட ்ட க ்க ள ப் பு  ே ோ ம ன ர க ய ்க ணி 
ஸ்ரீ  ம ்க ோ ம ோ ரி � ம ம ன்  ஆ ல � 
பெ ரி பெ ோ ல ை  ச ன பெ யி ை ர ோ ல் 
் ்க ோ ண் டு வ ர ப் பெ ட டி ரு ந ே ன ம 
குறிப்பி்டத்ேக்கது.

பூனச, ஆரோேனை்கள சிவஸ்ரீ மு.கு.
சச்சிேோைநேககுருக்கள ேனலனமயில் 
நன்ட்பெற்றை. 

இன்றிலிருநது ்ேோ்டர்ச்சி�ோ்க 21நோட்கள 
திருவிழோக்கள இ்டம்பெறறு, 15.08.2019ம 
தி்கதி  ்கோனல 06மணிககு திருயவோை 
நடசத்திரசுபெமுகூர்நே யவனளயில் 
தீர்த்யேோறசவம இ்டம்பெறறு மய்கோறசவம 
நின்ற்பெ்றவிருககின்்றது.

கிழககு மோ்கோை சனபெயின் கீழ் 
இ�ஙகும மோ்கோை சமூ்க யசனவ்கள 
தினைக்களத்தில் சமூ்க யசனவ 
உ த் தி ய � ோ ்க த் ே ர் ்க ளு க ்க ோ ை  1 2 
்வறறி்டங்கள கிழககு மோ்கோைம 
முழுதும நிலவி வருவேோ்க மோ்கோை 
சமூ்க யசனவ தினைக்களத்தின் 
மோ்கோைப் பெணிப்பெோளர் மதிவண்ைண் 
்ேரிவித்ேோர்.

திருய்கோைமனல மோவட்டத் தில் 
குச்ச்வளி, ்வரு்கல், ய்கோமரங்க்டவல, 
்மோர்வவ பிரயேச ்ச�ல்கங்களிலும, 
மட்டக்களப்பு மோவட்டத்தில் வோ்கனர 
ஓட்டமோவடி, ்கோத்ேோன்குடி பிரயேச 
் ச � ல ்க ங ்க ளி லு ம,  அ ம பெ ோ ன ்ற 
ம ோ வ ட ்ட த் தி ல்  தி ரு க ய ்க ோ வி ல் , 
்பெோத்துவில், நிநேவூர், இ்றக்கோமம, 
ம்கோஓ�ோ உளளிட்ட பிரயேசங்களிலும 
்மோத் ேமோ்க 1 2  ்வறறி்டங்கள 
நிலவுவேோ்கவும கிழககு மோ்கோை 
சமூ்க யசனவ்கள தினைக்களத்தின் 
புளளி விபெரம ்ேரிவிககி்றது. இது 
் ே ோ ்ட ர் பெ ோ ை  ் வ ற றி ்ட ங ்க ன ள 
நிரப்புவது ்ேோ்டர்பில் மோ்கோை 
்பெோதுச் யசனவ ஆனைககுழுவுககு 
அ றி வி க ்க ப் பெ ட டு ள ள ே ோ ்க வு ம 
்ேரிவிக்கப்பெடுகி்றது.

 இச் சமூ்க யசனவ உத்திய�ோ்கத்ேர் 
பெேவிக்கோை ்கல்வித் ேன்கனம�ோ்க 
குறித்ே துன்றயில்  பெட்டேோரிப் பெட்டம 
ஏ ற று க ் ்க ோ ள ள ப் பெ டு வ ே ோ ்க வு ம 
் ே ரி வி க ்க ப் பெ டு கி ்ற து .  கி ழ க கு 
மோ்கோைத்தில் இது ேவிர ஏனை� 
தி ன ை க ்க ள ங ்க ளி லு ம  பெ ல 
் வ ற றி ்ட ங ்க ள  நி ல வு கி ன் ்ற ை. 
ஆடயசர்ப்புக்கோை விண்ைப்பெத்னே 
கிழககு மோ்கோை ்பெோதுச் யசனவ 
ஆனைககுழு ய்கோர யவண்டும எை 
யவனலயில்லோ பெட்டேோரி்களோல் 
எதிர்பெோர்க்கப்பெடுகி்றது.

கிழககில் ஆளுைர்்கள  அடிக்கடி 
புதிது புதிேோ்க நி�மைம ்பெறுவேோல் 
நி�மைம வழஙகுேல் ்ேோ்டர்பில் 
பின்ைன்டவு்கள ஏறபெ்டலோம எைவும 
எதிர்பெோர்க்கப்பெடுகி்றது.அரசோங்கத்திைோல் 
ய வ ன ல யி ல் ல ோ  பெ ட ்ட ே ோ ரி ்க ள 
்ேோ்டர்நதும ஏமோற்றப்பெடுவது ஏன் என்்ற 
ய்களவியும ேங்களுககுள ்கவனலன� 
ஏறபெடுத்துவேோ்கவும ்ேரிவிககும 
பெட்டேோரி்கள இது ்ேோ்டர்பில் மோ்கோை 
அரசோங்கம உரி� உ�ரதி்கோரி்கள 
கூடி� ்கவை்மடுககுமோறும ய்கடடுக 
்்கோளகின்்றைர்்கள.

எையவ மோ்கோை ்பெோதுச் யசனவ 
ஆனைககுழு விண்ைப்பெங்கனள 
ய்கோருவேறகு ந்டவடிகன்க்கனள 
துரிேமோ்க யமற்்கோளளுமோறும யவண்டிக 
்்கோளளப்பெடுகி்றோர்்கள.

ேமிழ் மக்கள கூட்டணியின் மட்டக்களப்பு 
மோவட்ட பெணிமனை ்கடசியின் 
்ச�லோளர் நோ�்கம முன்ைோள  
நீதி�ரசரும முன்ைோள வ்டமோ்கோை 
முேலனமச்சருமோை சி.வி.விகயைஸ்வரன் 
ேனலனமயில் னவபெவ ரீதி�ோ்க தி்றநது 
னவக்கப்பெடடுளளது.

இ ந நி ்க ழ் வி ல்  ே மி ழ்  ம க ்க ள 
கூட்டணியின் மட்டக்களப்பு மோவட்ட 
அனமப்பெோளரும நிர்வோ்க உபெ ்ச�லோளர் 
எஸ். யசோமசுநேரம, நிர்வோ்க உபெ 
்ச�லோளரும கிளி்நோச்சி மோவட்ட 
குழு உறுப்பிைருமோை ஆலோலசுநேரம, 
சட்டவிவ்கோ ர  உபெ  ்ச�லோள ர் 
ரூபெோ சுயரநேர், ம்களிர் அணி உபெ 

்ச�லோளர் இளயவநதி நிர்மலரோஜ், 
கிளி்நோச்சி மோவட்ட அனமப்பெோளர் 
அன்ரனி ்்கப்ரி�ல், வவுனி�ோ மோவட்ட 
அனமப்பெோளர் ்ச.சிறிேரன்,  ஊ்ட்கம 
மறறும ்ச�றதிட்ட ஆக்கத்திற்கோை 
உபெ ்ச�லோளர் ே.சிறபெரன், இனளஞர் 
அணி இனைப்பெோளர் கிருஸ்ைமீைன், 
்ேோகுதி அனமப்பெோளர் இரோ.மயூேரன்,  
்கைக்கோளர் ரோெோதுனரசிங்கம மறறும 
ஊ்ட்க உேவி�ோளர் எம. சதீஸ் உளளீட்ட 
பெலரும ்கலநது்்கோண்டிருநேைர்.

இப்பெணிமனை�ோைது மட்டக்களப்பு 
மோமோங்கம யசோமசுநேரம வீதியில் 
அனமநதுளள 51/7 இலக்க      ்கடடி்டத் 
்ேோகுதியில் அனமநதுளளது்டன் 
எதிர்வரும ்கோலங்க ளில் ்கடசி 
்ேோ்டர்பெோை மக்கள சநதிப்புக்கள 
ம ோ ே ோ ந ே  ஒ ன் று கூ ்ட ல் ்க ள 
இ ப் பெ ணி ம ன ை யி ய ல ய � 
நன்ட்பெ்றவுளளேோ்க மட்டக்களப்பு 
மோவட்ட அனமப்பெோளரும நிர்வோ்க உபெ 
்ச�லோளருமோை எஸ். யசோமசுநேரம 
்க ரு த் து த்  ் ே ரி வி த் தி ரு ந ே ன ம 
குறிப்பி்டத்ேக்கது.

(பெ்டங்கள : ்கோனரதீவு  நிருபெர் ச்கோ)

ய ே சி �  ம ட ்ட த் தி ல்  ்கடிை பெ ந து 
யவ்கப்பெநதுவீச்சோளனரத் ்ேரிவு்சயயும 
எ�ர்்ரல் இறுதிக்கட்டத்யேர்வில் 
இரண்்டோவது ஸ்ேோைத்திலிருககும 
்கோனரதீவு வினள�ோடடுக்கழ்கத்னேச் 
ய ச ர் ந ே  கி ரி க ்கட  வீ ர ர்  எஸ்.
அஜித்குமோர் ்கழ்கத்ேோல் பெோரோடடிக 
்்கௌரவிக்கப்பெடடுளளோர். ்கோனரதீவு 
வி பு ல ோ ந ந ே ோ  ன ம ே ோ ை த் தி ல் 
பெரிசளிப்புவிழோவில் ்கழ்கத்ேனலவர் 
எல்.சுயரஸ் குறித்ே யேசி� வீரர் 
அஜித்குமோருககு நினைவுச்சின்ைம 
வழஙகி ்்கௌரவிப்பெவனேக்கோைலோம.

(பெ்டங்கள : ்கோனரதீவு  நிருபெர் ச்கோ)
யேசி� மட்டத்தில் ்கடிைபெநது யவ்கப்பெநதுவீச்சோளனரத் ்ேரிவு்சயயும 
எ�ர்்ரல் இறுதிக்கட்டத்யேர்வில் இரண்்டோவது ஸ்ேோைத்திலிருககும ்கோனரதீவு 
வினள�ோடடுக்கழ்கத்னேச் யசர்நே கிரிக்கட வீரர் எஸ்.அஜித்குமோர் ்கழ்கத்ேோல் 
பெோரோடடிக ்்கௌரவிக்கப்பெடடுளளோர். ்கோனரதீவு விபுலோநநேோ னமேோைத்தில் 
பெரிசளிப்புவிழோவில் ்கழ்கத்ேனலவர் எல்.சுயரஸ் குறித்ே யேசி� வீரர் அஜித்குமோருககு 
நினைவுச்சின்ைம வழஙகி ்்கௌரவிப்பெவனேக்கோைலோம.
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இந நினைவஞசலி ஆரோேனையில் 
சிய�ோன் ஆல� அடி�ோர்்கள குண்டு 
ேோககுேலுககுடபெட்ட உயிரிழநயேோரின் 
உ ்ற வி ை ர் ்க ள  ஆ கி ய � ோ ர் 
மி்கவும உருக்கமோை முன்றயில் 
பிரோத்ேனை்கனள யமற்்கோண்்டைர்.
இந நினைவஞசலி ஆரோேனைககு சுவிஸ் 
நோடன்டச் யசர்நே மே யபெோே்கர்்களும  
திருப்பெலி  ஆரோேனை்களிலும 
்கலநது்்கோண்்டைர். 
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பெ�ங்கரவோேத் ேன்டச் சட்டத்திறகு 
ம ோ ற றீ ்ட ோ ை  பு தி �  ந ்க ல் 
சட்டமூலத்திற்கோை ஆரமபெ வனரபு்கள 
தி ரு ப் தி � ளி க ்க வி ல் ன ல ் � ை 
யேசி� சமோேோைப் யபெரனவயின் 
பெணிப்பெோளர் ் ெைோ ் பெயரரோவும குற்றம 
சுமத்தியிருநேோர்.

பெ�ங்கரவோேத் ேன்டச் சட்டத்னே நீககிக 
்்கோண்டுவரப்பெ்டவுளள புதி� சட்டமூலம 
ஏற்கக கூடி�ேல்ல என்று ேமிழ்த்யேசி�க 
கூட்ட.னமப்பின் யபெச்சோளர் சட்டத்ேரணி 
சுமந திரன் ஏற்கை ய வ குற்றம 
சுமத் தியிருந ேோர்.  இயேய வனள. 
ெைோதிபெதித் யேர்ேலுககு முன்பெோ்க புதி� 
சட்டமூலம அமுல்பெடுத்ேப்பெடு்மை 
அனமச்சர் லகஸ்மன் கிரி்�ல்ல 
கூறியுளளோர். ஆைோல் இநேச் சட்டமூலம 
நின்றயவற்றப்பெ்ட யவண்டுமோைோல் 
நோ்டோளுமன்்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு 
்பெருமபெோன்னம அவசி�ம என்பெது 
குறிப்பி்டத்ேக்கது. 
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க ல் மு ல ை  வ டக கு  உ பெ பி ர ய த ச 
க ச ே ை க த ல த த  த ர மு ே ர் த து ம் 
விவகாரததில் முஸ்லீம் தரப்பிைர் 
கல்முலை என்பெது கதறயக கல்முலை 
ஸாகிராக கல்லூரியிலிருநது ஆரம்பிதது 
வடகயக தாளகவட்டுவான் வலரயும் 
உள்ளதாகச் சிததரிதது அதலையே 
தஙகளது பூர்வீகம் எைச் கசாநதம் 
ககாணடாடுகின்்றைர். அதறகுச் சார்பொக 
அவர்கள் முன்லவப்பெது 1892ஆம் ஆணடின் 
18ம் இைககக கட்டலளச்சட்டததின் 
கீ ழ்  1 8 9 7 ஆ ம்  ஆண டின்  5 4 5 9 
இ ை க க மு ல ட ே  ஆ ங கி ய ை ே ர் 
ஆட்சிககாைததில் கவளியிடப்கபெற்ற 
அரசவர்ததமானி அறிவிததல் மூைம் 
பிரகடைப்பெடுததப்கபெற்ற அப்யபொலதே 
கல்முலை 'சனிற்றறி' சலபெ (Sanitary 
Board) யின் எல்லைகலளயேோகும். 
இது ேன்கு திட்டமிட்டுச் யசாடிககப்பெட்ட 
தவ்றாை வாதம் ஆகும்.

கல்முலை என்பெதும் கல்முலைககுடி 
என்பெதும் இரு கவவயவறு தனிததனிக 
கிராமஙகளாகும். அப்யபொது கல்முலை 
என்பெது தனிததமிழ்க கிராமமாகும். 
கல்முலைககடி 90 வீதததிறகுயமல் 
முஸ்லீம்கலளக ககாணட முஸ்லீம் 
க பெ ரு ம் பெ ா ன் ல ம க  கி ர ா ம ா கு ம் . 
கல்முலையின் கதறகு எல்லை 
கல்முலைத தரலவப் பிள்லளோர் 
யகாயில் வீதியும் வடககு எல்லை 
தாளகவட்டுவான் வீதியும் ஆகும். 
அதாவது கல்முலையின் கதன்எல்லை 
க ல் மு ல ை க கு டி யு ம்  வ டஎ ல் ல ை 
பொணடிருப்பு கிராமமுமாகும். அயதயபொல் 
கல்முலைககுடியின்  கதறகு எல்லை 
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கல்முலை ஸாகிராக கல்லூரி வீதியும் 
வடககு எல்லை கல்முலைததரலவப் 
பிள்லளோர் யகாயில் வீதியுமாகும். 
அ த ா வ து  க ல் மு ல ை க கு டி யி ன் 
கதன்எல்லை சாயநதமருது கிராமமும் 
வட எல்லை கல்முலையும் ஆகும். 
கல்முலைலேயும், கல்முலைககுடிலேயும் 
பிரிககும் எல்லைோகச் சுமார் 400 
வருடஙகள் பெலழலம வாயநத கல்முலைத 
தரலவப்பிள்லளோர் யகாயில்வீதி 
விளஙகிறறு, யமலும் ககாழும்பு – 
இரட்மைாை-கவல்ைவாே – மட்டககளப்பு 
(C.R.W.B Road) வீதியில் கல்முலை ஊர் 
ஆரம்பிப்பெலதக குறிககும் 'கல்முலை' 
கபெேர்ப்பெை லக கபொதுமராமத து 
இைாகாவிைால்  (Public works Department) 
பிரதாை வீதியில் கல்முலைத தரலவப் 
பிள்லளோர் யகாயிலுககு முன்ைால்தான் 
நிர்மாணிககப் கபெறறிருநதது.

கல்முலைககுடிலேக கல்முலையோடு 
பிலைதது 1897இல் கல்முலை என்்ற 
கபெேரில் 'சனிற்றறி' சலபெ நிறுவப்பெட்டது 
என்பெதிைாயைா அல்ைது பின்ைாளில் 
இது 1946ஆம் ஆணடின் 3ஆம் இைகக 
பெட்டிைசலபெகள்  சட்டததின் கீழ் 1947 
இல் கல்முலை என்்ற அயத கபெேரில் 
பெட்டிைசலபெ (Town Council)  ஆககப்பெட்டது 
என்பெதிைாயைா இரு கவவயவறு 
தனிததனிக கிராமஙகளாை கல்முலையும், 
கல்முலைககுடியும் ஒயர தனிககிராமமாகி 
விடமுடிோது.

தறயபொதுள்ள கல்முலைத யதர்தல் 
கதாகுதி, கல்முலை மாேகரசலபெ, 
கல்முலை (பிரதாை) பிரயதச கசேைகம் 

என்பெை சாயநதமருது,  
க ல் மு ல ை க கு டி ,  
கல்முலை பொணடிருப்பு, 
ம ரு த மு ல ை , 
கபெரிே நீைாவலை, 
ே ற பி ட் டி மு ல ை , 
ய ச ல ை க கு டி யி ரு ப் பு 
ஆ கி ே 

த னி த த னி க கி ர ா ம ங க ல ள 
உள்ளடககியுள்ளலவ.

கல்முலை என்்ற கபெேரில் யதர்தல் 
க த ாகு தி யு ம்,  க ல் மு ல ை  என்்ற 
கபெேரில் மாேகர சலபெயும், கல்முலை 
என்்ற கபெேரில் பிரயதச கசேைகமும் 
அலமநதுள்ள காரைததால் முழுக 
கல்முலைத யதர்தல் கதாகுதியும், 
மு ழு க க ல் மு ல ை  ம ா ே க ர ச ல பெ ப் 
பி ர ய த ச மு ம் ,  மு ழு க க ல் மு ல ை ப் 
பிரயதசகசேைக பிரிவுப் பிரயதசமும் 
கல்முலை என்னும் கபெேரில் ஒரு 
தனிககிராமம் ஆகிவிடமுடிோது.

அதுயபொையவ 1897ல் கல்முலையும், 
கல்முலைககுடியும் இலைநத 'சனிற்றறி' 
சலபெ கல்முலை என்்ற கபெேரில் அலமநத 
காரைததாலும் 1947இல் கல்முலையும், 
கல்முலைககுடியும் இலைநது கல்முலை 
என்்றகபெேரில் பெட்டிைசலபெோக அலமநத 
காரைததாலும் முழுச் 'சனிற்றறி' 
சலபெப் பிரயதசமும், முழப்பெட்டிைசலபெப் 
பிரயதசமும் கல்முலை என்னும் கபெேரில் 
ஒரு தனிககிராமமாகி விடமுடிோது 
என்பெலத முஸ்லிம் தரப்பிைர் புரிநது 
ககாள்ள யவணடும்.

அ ப் ய பெ ா ல த ே  ஆ ங கி ய ை ே ர் 
ஆட்சிககாைததில் ஒரு மாவட்டமாைது 
நி ரு வ ா க த  ய த ல வ க ளு க க ா க 
'வன்னிலம' களாகப் பிரிககப்பெட்டிருநதை. 
அப்யபொலதே நிர்வாக அைகாை 
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வன்னிலமலேத தறயபொதுள்ள பிரயதச 
கசேைகப்பிரிவுடன் ஒப்பிடைாம்.  
ஒவகவாரு வன்னிலமயும் 'உலடோர் 
பிரிவு' எனும் துலைப் பிரயதசஙகளாகப் 
பிரிககப்பெட்டிருநதை. உலடோர் பிரிவுகள் 
யமலும் கபொலிஸ் துலைப்பிரிவுகளாகப் 
பிரிககப்பெட்டிருநதை. இப் கபொலிஸ் 
துலைப்பிரிவுகள் 'குறிச்சிகள்' எை (Village  
Headman's Division) அலழககப்பெட்டை. 
கல்முலை ஒருதனிோை உலடோர் 
பிரிவாக இருநதது. அது கல்முலை 
1ஆம் குறிச்சி, 2ஆம் குறிச்சி, 3ஆம் 
குறிச்சி எை மூன்று குறிச்சிகலள 
க க ா ண டி ரு ந த து .  அ ய த ய பெ ா ல் 
கல்முலையின் அேல் கிராமமாை 
கல்முலைகுடியும்  கல்முலைககுடி 01ஆம் 
குறிச்சி, 02ஆம் குறிச்சி, 03ஆம் குறிச்சி, 
04ஆம் குறிச்சி, 05ஆம் குறிச்சி எை 
ஐநது குறிச்சிகலளக ககாணடிருநதது. 
த னி த த னி க கி ர ா ம ங க ள ா க 
விளஙகிே கல்முலையின் மூன்று 
குறிச்சிகலளயும் கல்முலைககுடியின் 
ஐநது குறிச்சிகலளயும் யசர்ததுததான் 
தமிழர்கலளச் சிறுபொன்லமயிைராககும் 
திட்டததுடன் புதிதாக 1947இல் உருவாை 
'கல்முலைப் பெட்டிைசலபெ'ோைது 
இ ரண டு  வ ட் ட ா ர ங க ள்  த மி ழ் ப் 
க பெ ரு ம் பெ ா ன் ல ம ே ா க வு ம் 
ஐ ந து  வ ட் ட ா ர ங க ள் ;  மு ஸ் லீ ம் 
கபெரும்பொன்லமோகவும் வருமாறு 
கமாத தம் 07  வட்டாரஙகளுடன் 
உ ரு வ ா க க ப் பெ ட் ட து .  மு ன் பு 
கல்முலைககுடிோைது கல்முலையுடன் 
ய ச ர் ந த த ா க  இ ரு ந த க த ன் ்ற ா ல் 
கல்முலைககுடியின் ஐநது குறிச்சிகளும் 
கல்முலையின் மூன்று குறிச்சிகளுடன் 
கதாடராக வருமாறு கல்முலை 4ஆம் 
குறிச்சி, கல்முலை 5ஆம் குறிச்சி,  
கல்முலை 6ஆம் குறிச்சி, கல்முலை 
7ஆம் குறிச்சி, கல்முலை 8ஆம் குறிச்சி 
என்்றல்ைவா இருநதிருகக யவணடும். 
அவவாறு அலமேவில்லை என்பெயத 
கல்முலையும் கல்முலைககுடியும் இரு 

மீணடும் ஒரு கறுப்பு ஜூலை நிலைவு 
திைம் கடநது யபொைது. 1983 கைவரஙகள் 
ேடநது சுமார் ோன்கு தசாப்தஙகள் 
கடந துயபொயவிட்டை. ஆைால், 
இைஙலகயில் வன்முல்றகள் என்பெது 
அதுதான் முதல் தடலவேல்ை. அதுயவ 
இறுதி என்றும் கூ்றமுடிேவில்லை.

“83 ஆடிக கைவரஙகள்” திட்டமிடப்பெட்ட 
சிவில் வன்முல்றகள் என்பெது 
இன்று ஊரறிநத விடேம். அதறகு 
முன்ைரும் 1977 மறறும் 1958 எை 
கைவரஙகள் பெை ேடநதிருநதாலும் 
83 கைவரம் அநத வலககளில் 
கபெரிேது. இைஙலக முழுவதும் 
தமிழர்கள் திட்டமிட்ட வலகயில் 
பெடுககாலை கசயேப்பெட்டார்கள். 
அ வ ர் க ளி ன்  உ ட ல ம க ள் 
அழிககப்பெட்டை. ோழ்ப்பொைததில் 
விடுதலைப்புலிகள் அலமப்பொல் 
ேடததப்பெட்ட இராணுவததிைர் மீதாை 
தாககுதயை இதறகாை காரைம் என்று 
கூ்றப்பெட்டாலும் அது மாததிரநதான் 
இதறகாை காரைம் என்ய்றா அல்ைது 
அநதத தாககுதல் ேடநதிராவிட்டால் 
83 கைவரம் ேடநதிருககாது என்ய்றா 
கூ்றமுடிோது.

அ த ல ைத  க த ா ட ர் ந து  த மி ழ் 
மககளின் கிளர்ச்சி, ஒரு கபெரும் யபொர் 
என்பெை ேடநது முடிநதிருககின்்றை. 
அநதப் யபொரில் இரு தரப்பிலும் 
ஆட்கள் ககால்ைப்பெட்டார்கள் என்று 
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கூறிைாலும் யபொரில் இறுதிககட்டததில் 
ேடநதலவ மீணடும் ஒரு ‘மனிதப் 
பெடுககாலை’ என்ய்ற அலைவராலும் 
பொர்ககப்பெடுகின்்றை. ஆக கமாததததில் 
அது மீணடும் ஒரு தமிழர் பெடுககாலை.

83 கைவரஙகலள, கறுப்பு ஜூலைலே 
இன்று ோம் நிலைவுகூரும் நிலையில் 
இரு விடேஙகலள இஙகு பொர்கக 
யவணடியுள்ளது. இன்று இநதக 
கைவரம் ேடநது 40 ஆணடுகள் 
கடநதுவிட்ட யபொதிலும் இைஙலகயின் 
மககளின், குறிப்பொக கபெரும்பொன்லம 
மககளின் மைதில் எநதவிதமாை 
மாற்றம் ேடநததாகத கதரிேவில்லை. 
கிட்டததட்ட இரு தலைமுல்றகள் 
கடநதுவிட்ட காைப்பெகுதி இது. 
ஆைால், கபெரும்பொன்லம இை 
மககள் மைதில் இநதக கைவரஙகள் 
குறிதத குற்ற உைர்வு எதலையும் 
இன்றுவலர காைமுடிேவில்லை. 
உைகில் பெை சமூகஙகள் முன்ைர் 
பெடுககாலைோளிகளாக இருநது 
ம ா றி யி ரு க கி ன் ்ற ை.  ஆ ை ா ல் , 
இைஙலகயில் கபெரும்பொன்லமயிைர் 
மததியில் தாம் கசயத வன்முல்றகள், 
பெடுககாலைகள், இை அழிப்புகள் 
குறிதது இன்று வலர ஒரு குற்ற 
உைர்லவக காைமுடிேவில்லை. 
இன்றும் சந தர்ப்பெம் கிலடத த 
தருைஙகளில் சிறுபொன்லம மககலள 
தாகக அவர்கள் தேஙகுவதில்லை. 
40 வருடம் கடநதும் ஒரு இைததின் 

மைதில் இலவ குறிதத மாற்றம் 
ஏறபெடாதலத கவலையோயட யோகக 
யவணடியிருககி்றது.

83 கைவரஙகளில் இன்னுகமாரு 
விடேமும் இஙகு யபெசிோக யவணடும். 
அநதக கைவரஙகளில் மிகவும் 
யமாசமாகத தாககப்பெட்டவர்கள், அழிலவ 
எதிர்ககாணடவர்கள் மலைேகத 
தமிழர்கள்கள். பிரிததானிேரால் 
“ேல்வாழ்வு கிலடககும்” என்று 
கூறி,  ஏமாறறி இஙகு ககாணடு 
வரப்பெட்ட அவர்கள் மலைேகக 
காடுகலள களனிகளாக மாறறிே 
“யதவதூதர்கள்”. இன்றுவலர அவர்கள் 
உலழததுகககாடுததயத இைஙலகயின் 
கபொருளாதாரம். சிஙகளவர்கயளா 
அல்ைது இைஙலகயின் ஏலைே 
சிறுபொன்லமயிையரா அவர்களுககு 

யபொட்டிோக இநத விடேததில் 
உரிலமயகாரமுடிோது.

அ வ ர் க ள்  ஈ ட் டி க க க ா டு த த 
கபொருளாதாரயம, அட்லடககடியில், 
கு ளி ர் க க ா ட் டி ல்  உ யி ல ர க 
ககாடுதது அவர்கள் உலழத த 
உலழப்யபெ இைஙலகயின் கசல்வம். 
கவள்லளேர்க ள் அவர்க லளக 
ககாணடு மலைகளில் யபொட்ட 
வீதிகளும் இரும்புப் பொலதயுயம 
இன்றுவலர இைஙலகயின் கபெரிே 
உட்கட்டுமாைம். கல்வியியைா அல்ைது 
யவலைவாயப்பியைா இைஙலகத 

தமிழலரப் யபொை அவர்கள் இதுவலர 
சிஙகளவர்கய ளாடு யபொட்டிககு 
நிறகவில்லை. ஆைால், அநத யதாட்டத 
கதாழிைாளர்களுககு இன்றுவலர மாதச் 
சம்பெளதலத வழஙகககூட இைஙலக 
நி ல ைக க வி ல் ல ை.  இ ன்ைமு ம் 
திைககூலிோகததான் அவர்கள் 
யபொராடுகி்றார்கள். அநத திைககூலியும் 
ஏலைேவர்கயளாடு ஒப்பிடும்யபொது 
மிகககுல்றவு. இவர்கள்தான் 83 
கைவரஙகளில் மிகவும் யமாசமாகத 
தாககப்பெட்டார்கள். அவர்கள் விடேததில் 
“இைஙலகலே உருவாககிே ஒரு 
இைதலத தாககுகிய்றாயம” என்்ற 
குற்ற உைர்வும் கபெரும்பொன்லமககு 
கிலடோது, ேமககாக உலழதத, 
ேமககு இதுவலர யபொட்டிோக 
இல்ைாத ஒரு இைததுககு அடிப்பெலட 
வாழ்வு வசதிலேோவது ககாடுகக 
யவணடுயம என்்ற இரகக உைர்வும் 
கபெரும்பொன்லமககுக கிலடோது.

83 கைவரததுககுப் பின்ைர் அநத 
அ ள வு க கு  க பெ ரி ே  க ை வ ர ம் 
இைஙலகயில் ேடககவில்லைதாயை 
என்று சிைர் வாதாடைாம். ஆைால், 
இஙகு இன்னுகமாரு விடேதலதயும் 
பொர்ததாக யவணடும். அதாவது 
இைஙலகயில் 83 சிவில் கைவரம் 
ேடந த உடய ை கவளியுைகில் 
இைஙலகயின் கபெேருககு கபெரும் 
பொதகம் உருவாைது. அதுயவ அதன் 
பி்றகு அநத அளவுககு கைவரஙகள் 
ேடப்பெதறகாை வாயப்லபெ குல்றததது. 
ஆை ால் ,  மு ள்ளி வ ா ய க க ாலி ல் 
ேடநத இராணுவக கைவரதலத 
எதுவும் தடுகக முடிேவில்லை. 
அநதச் சம்பெவதலதக கூட ஐோ 
மனிதஉரிலமப் யபெரலவ யபொன்்றலவ 

சீவகன் பூபாலரட்ணம்
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கிழககின் அரசிேலில் புததிஜீவிகள் 
இருகக யவணடும் என்்ற கருதது 
ககாஞசம் உரததுக கூ்றப்பெட்டு வருவலத 
அவதானிககக கூடிேதாக இருககின்்றது. 
சிை அலமப்புககள், கட்சிகள் தாஙகள் 
புததிஜீவிகலளக ககாணடிருககின்ய்றாம் 
என்று யபெசிகககாள்வதலையும் அவர்கள் 
முன்ைாள் வடமாகாை முதைலமச்சர் 
திரு.சி.வி.விககியைஸ்வரன் அவர்கலள 
மட்டககளப்புககு அலழதது வருவதில் 
க பெ ரு ல ம க க ா ள் பெ வ ர் க ள ா க வு ம் 
இருககின்்றைர். இஙகுள்ள கிழககுத 
தமிழர் ஒன்றிேம் யபொன்்ற அலமப்புககள் 
அவருடன் கூட்டுச் யசர்வலத கபெரும் 
பொக கிேமாக க கரு துவத ல ையும் 
காைமுடிகின்்றது. 
தமிழ்த யதசிேக கூட்டலமப்பு 
ஆ தரவாளர்கயளா இம்முல்ற 
தமிழ்த யதசிேக கூட்டலமப்பு 
மட்டககளப்பின் புததிஜீவிகலள 
யவட்பொளர்களாக நிேமிககும் என்றும் 
அவவாறு யவட்பொளர்களாக இன்ை 
இன்ைார் நிேமிககப்பெடுவார்கள் என்்ற 
ஊகஙகலளயும் கவளிப்பெடுததுகின்்றைர். 

இவறல்றப் பொர்ககின்்ற யபொது ஈழததமிழர் 
அரசிேல் இதுவலரகாைமும் புததிஜீவிகள் 
அற்ற முட்டாள்களின் கூட்டமாகவா 
இருநதிருககின்்றது எனும் யகள்வி 
எழுவலத தவிர்ககமுடிேவில்லை.

ஈழத தமிழர் அரசிேலை வரைாறறு 
ரீதிோகப் பொர்ககின்்ற யபொது காைனிததுவ 
காைஙகளில் ோழ்ப்பொை சமூகததுககுக 
கிலடககப்கபெற்ற ஆஙகிைக கல்வி 
வாயப்புகளிைால் ஆஙகிை கமாழி மூைம் 
கல்வி கறறு காைனிததுவ ஆட்சியில் பெஙகு 
ககாணடு ஆஙகிை ஆட்சிோளர்களின் 
ேம்பிகலகககுரிேவர்களாக ோழ்ப்பொை 
உேர் வர்ககததிையர இருநது வநதுள்ளைர். 
உதாரைததிறகு ஆ.குமாரசுவாமி என்பெவர் 
1810ம் ஆணயட யதசாதிபெதியின் தமிழ் 
கமாழிகபெேர்ப்பொளராக நிேமிககப்பெட்டார். 
பின் இவயர 1833ம் ஆணடு புதிதாக 
உருவாககப்பெட்ட சட்ட நிருபெை சலபெககு 
உததியோகப்பெற்றற்ற உறுப்பிைராக 
கதரிவு கசயேப்பெட்டார். குமாரசுவாமியின் 
மல்றவுககுப் பின் லசமன் காசிச் கசட்டி 
அவர்கள் சட்ட நிருபெைசலபெயின் 
உறுப்பிைராக கதரிவு கசயேப்பெட்டார்.

லசமன் காசிச் கசட்டிககுப் பின் 
இராமோத னுலடே மாமாவாகிே 
முததுககுமாரசுவாமி அவர்கள் 1862ம் 
ஆணடு கதாடககம் 1879ம் ஆணடு 
வலரோை 17  வருடஙகள் சட்ட 
நிருபெைசலபெயின் உறுப்பிைராக 
இருநதார்.

மு த த க கு ம ா ர சு வ ா மி யி ன்  பி ன் பு 
அவருலடே மருமகைாை கபொன். 
இராமோதன் சட்ட நிருபெைசலபெயின் 
உறுப்பிைராக யதர்நகதடுககப்பெட்டார். 
1879 கதாடககம் 1892ம் ஆணடு வலரோை 
13 வருடஙகள் அவர் இப்பெதவியிலை 
வகுததிருநதார். (மாமனும் மருமகனும் 
கதாடர்ச்சிோக 30 வருடஙகள் சட்ட 
நிருபெைசலபெயின் உறுப்பிைர்களாக 
இருநதுள்ளார்கள்) இவர் பிரிததானிே 
அரசால் 1889ல் யசர் பெட்டம் வழஙகி 
ககௌரவிககபெட்டார். 1892ல் அவருலடே 
சட்ட நிருபெை உறுப்புரிலம முடிவுகபெ்ற 
இைஙலகயின் கசாலிசிற்றர் கெைரைாக 
நிேமிககப்பெட்டார். அதன் பி்றகு 1902ல் 
கிஙஸ் கவுன்சிைராக பிரிததானிே அரசால் 
நிேமிககப்பெட்டு 1903ல் ஓயவு கபெற்றார்.

இ த ன்  க த ா ட ர் ச் சி ே ா க  ஜி . ஜி .
கபொன்ைம்பெைம், (தமிழ் காஙகிரஸ்) எஸ்.
யெ.வி.கசல்வோேகம், (தமிழரசுக கட்சி) 

அ.அமிர்தலிஙகம், (தமிழர் விடுதலைக 
கூட்டணி) இரா.சம்பெநதன் (தமிழ்த யதசிேக 
கூட்டலமப்பு) எனும் ோழ்யமைாதிகக 
'அப்புககாதது' அரசிேயை இருநது 
வருகி்றது.

எையவ ஆ.குமாரசுவாமி, லசமன் காசிச் 
கசட்டி, முததுககுமாரசுவாமி, யசர்.கபொன்.
இராமோதன், யசர்.கபொன்.அருைாச்சைம், 
ஜி.ஜி.கபொன்ைம்பெைம், எஸ்.யெ.வி.
கசல்வோேகம், அ.அமிர்தலிஙகம், 
சிவசிதம்பெரம், தறயபொது இரா.சம்பெநதர், 
சு ம ந தி ரன்  எை  இ ை ங ல க யி ன் 
த ல ை சி ்ற ந த  பு த தி ஜீ வி க ளு ம் 
சட்டயமலதகளும், சட்டததரணிகளும் 
இருநது ககாணடுதான் ஈழத தமிழர்களின் 
அ ரசி ே லி ல ை  த ல ை ல ம த ா ங கி 
ேடாததிக ககாணடிருநதார்கள் / 
ககாணடிருககின்்றார்கள். இவவாறு 
தலைலம தாஙகி ேடாததிக ககாணடிருநத 
/  ே ட ா த தி க  க க ா ண டி ரு க கு ம் 
புததிஜீவிகளிைால் தமிழ் மககள் 
அலடநத அரசிேல் இைாபெஙகள் என்ை 
என்று பொர்ததால் 'கழுலத யதயநது 
கட்கடறுப்பொை கலத' ோகததான் எமது 
அரசிேல் இருநது வருகி்றது என்பெலத 
எவரும் மறுப்பெதறகில்லை. இதுதான் 
புததிஜீவிததை அரசிேலின் சீததுவமாகும்.

இநத நிலையில்தான் வடமாகாை 
சலபெத யதர்தலின் யபொது தமிழ்த யதசிேக 
கூட்டலமப்பிைர் தமது புததிஜீவிததை 
அரசிேலுககாக முன்ைாள் உேர் நீதிமன்்ற 
நீதிேரசர் என்்ற தகுதிப்பொட்டுடன் திரு.
சி.வி.விககியைஸ்வரன் அவர்கலள 
ககாழும்பிலிருநது ோழ்ப்பொைததககு 
இ்றககுமதி கசயதைர் வடமாகாை 
மககளும் கபெரும் எதிர்பொர்ப்புடன் அவலர 
முதைலமச்சர் ஆககிைார்கள்.

ம க ா ை ச ல பெ க கு ரி ே  அ த த ல ை 
அ தி க ா ர ங க ல ள யு ம்  உ ச் ச ளவி ல் 
பெேன்பெடுததி இைஙலகயின் மாகாைசலபெ 
ஆட்சிமுல்றககு ஒரு முன்னுதாரைமாக 
வ ட ம ா க ா ை ச ல பெ யி ல ை 
எடுத துககாட்டுவார்,  வடமாகாை 
மககளும் உச்ச பெேலைப் கபெறுவார்கள் 

என்்ற மககளுலடே எதிர்பொர்ப்புககு 
ஏ ம ா ற ்ற த ல த ே ளி த து  த மி ழ ர் 
த ல ை ல ம த து வ த ல த  எ வ வ ா று 
லகப்பெற்றைாம் என்பெதில்தான் கவைமாக 
இருநதார் என்பெலத அவருலடே 
ம ா க ா ை ச ல பெ  ே ட வ டி க ல க க ள் 
காட்டியிருககின்்றை. கிழககு மாகாை 
முதைலமச்சராக இருநத பிள்லளோன் 
எனும் சிவ.சநதிரகாநதன் கசயத 
யசலவயில் ஒரு சிறு பெஙலகோவது 
கசயேமுடிோது தீர்மாைஙகலள 
மட்டும் நில்றயவற்றத கதரிநத ஒரு 
முதைலமச்சராகயவ கலடசிவலர 
பெதவியில் இருநதார். 

வ ட ம ா க ா ை  மு த ை ல ம ச் ச ர ா க 
இருநத யபொது கிழகலகப் பெறறி 
சிறியதனும் கவலைப்பெடாதவரும்  
கசேல்தி்றைற்றவருமாை திரு. சி.வி.
விககியைஸ்வரன் அவர்கலளததான் 
தஙகளுலடே பெதவி ஆலசகளுககாக 
மட்டககளப்பிலுள்ள சிைர் புததிஜீவிததை 
அரசிேலுககாக மட்டககளப்புககு 
இ்றககுமதி கசயதுள்ளார்கள். இவவாறு 
இ்றககுமதி கசயதவர்கள் தமிழ்த யதசிேக 
கூட்டலமப்பிைரால் ஒதுககப்பெட்ட பின்பு 
ஆைநதசஙகரி அவர்களுலடே தமிழர் 
விடுதலைக கூட்டணியில் யசர்நது 

உறுப்பிைர் பெதவிகலளப் 
கபெறறுகககாணடிருநதாலும் 
அவர்களின் பொராளுமன்்றப் 
க பெ ரு ங க ை வு க கு 
ஆ ை ந த ச ங க ரி 
அவர்களுலடே கடித அரசிேல் 
கபொருததமாைது அல்ை 
என்பெலத உைர்நது குரஙகு 
யபொல் விககியைஸ்வரன் 
அ வ ர் க ல ள த 
தாவிப்பிடிததிருககி்றார்கள். 
தாவிப்பிடிதத லகயுடன் 

வி க கி ய ை ஸ் வ ர ப்  க பெ ரு ம ா ல ை 
மட்டககளப்பு எஙகும் வீதி உைாக 
ககாணடு கசன்றுள்ளைர். அவரும் 
மட்டு வாககாளர்களுககு அருள்பொலிதது 
மட்டககளப்பு மககலள மீட்கும் மீட்பெராக 
தன்லை கவளிககாட்டிச் கசன்றுள்ளார்.

'தான் யபொக வழிேக காைல்லைோம் 
தவில் யபொைவாம் மாராப்பு' என்க்றாரு 
பெழகமாழி உணடு அது யபொல் ககௌரவ 
முன்ைாள் முதைலமச்சர் சி .வி.
விககியைஸ்வரன் அவர்கள் முதலில் 
தைது 'தமிழ் மககள் கூட்டணிலே' 
வடககில் ஸ்திரப்பெடுததி அதனூடாக 
வடமாகாை அடிமட்ட மககளுலடே 
பி ர ச் சி ல ை க ள் ,  ய த ல வ க ள் 
என்பெவறறுககு தீர்லவக கணடு 
அநத மககலள திருப்திப்பெடுததிே 

பின் தைது விோபொரதலத கிழககில் 
ஆரம்பிப்பெது கபொரு த தமாைதாக 
இருககும். அலத விடுதது அவலர ேம்பி 
முதைலமச்சராககிே மககலள ேட்டாறறில் 
விட்டு அநத மககளின் கபெேரால் 
யவறுபெகுதிகளில் அரசிேல் விோபொரம் 
கசயேமுலைவது அநத மககலள விறறுப் 
பிலழககும் பிலழப்கபென்பெலத அவர் 
விளஙகிக ககாள்ள யவணடும்.

ோழ் யமட்டுககுடி அரசிேல்வாதிகளின் 
பொதபிம்பெஙகலள பூலச கசயது அநதப் 
புனித நீலர அருநதி குளிதது மகிழும் 
மணணின் லமநதர்கள் ஒன்ல்ற விளஙகிக 
ககாள்ள யவணடும். அதாவது தமிழர் 
அரசிேலில் தலைலமததுவம் வகிதத 

புததிஜீவிகள் எைச் கூ்றப்பெடுபெவர்கள் 
அலைவரும் யமைாதிகக சமூகப் 
பிரதிநிதிகயள தவிர சாதாரை 
மககளின் பிரதிநிதிகள் அல்ை. 
அவர்கள் கட்டிககாதத அரசிேல் 
ே ை ன் க ள்  எ ல் ை ா ம்  அ ந த 
யமட்டுககுடியிைருககாையதோகும். 

இ த ை ா ய ை ய ே  த மி ழ ர்க ளு ல ட ே 
நி ே ா ே ம ா ை  ய க ா ரி க ல க க ளு ம் 
ய பெ ா ர ா ட் ட ங க ளு ம் 
யதாறறுப்யபொைதுமாகும்.

இந த வரைாறறு அனுபெவதலத 
அடிப்பெலடோகக ககாணடு இன்று 
சாதாரை தமிழ் மககள் அலைவரும் 
முதலில் தஙகளுலடே யமட்டுககுடி 
அரசிேலுககு எதிராக அணிதிரள்வதும் 
அதலை கவறறி ககாள்வதும் முதற 
யதலவோக இருககின்்றது.

'ஆதிககதலத யோககி வளர்நது வரும் 
எநதக குழுவிறகும் மிகவும் முககிேமாை 
தன்லமகளில் ஒன்்றாக இருப்பெது, மரபு 
ரீதிோை அறிவுஜீவிகலள 'சிநதாநத 
ரீதிோக' கவன்க்றடுதது தன்னிடம் ஈர்ததுக 
ககாள்ளும் அதன் யபொராட்டயம, தைது 
கசாநத உயியராட்டமாை அறிவுஜீவிகலள 
விரிவாககுவதிலும் எநத அளவிறகு 
சம்மநதப்பெட்ட குழு கவறறிேலடகி்றயதா, 
அநதளவிறகு யமறபெடி ஈர்ததலும் கவறறி 
ககாள்ளலும் விலரவு பெடுததப்பெட்டு, சகதி 
மிககதாய அலவ இருககின்்றை' என்பொர் 
அநயதானியோ கிராம்சி.    

எையவ புததிஜீவி, ககௌரவமாை 
க த ா ழி லி ல்  இ ரு ந த வ ர்  ச மூ க 
அநதஸ்துள்ளவர் என்பெதறகாக சமூக 
ேை ோட்டமும் அறறு சிததாநதத 
கதளிவும் அறறு இருப்பெவர்கள், தமிழ்த 
யதசிே மநதிர உச்சாடைததிலை உரககச் 
கசால்வதிைால் மட்டும் அவர்கலள  
எமது தலைவர்களாககி எமது யபெரால் 
அ வ ர் க ளு ல ட ே  வ ா ழ் க ல க ல ே 
ஒளிமேமாககப் யபொகின்ய்றாமா அல்ைது 
சாதாரை தமிழ் மககள் ேைனும் 
கசேறதி்றனும் ககாணடவர்கலள 
அலடோளம் கணடு அவர்கலளத 
தலைவர்களாககி யமயை சுட்டிககாட்டிே 
இநதப் புததிஜீவிகலள எமது பெககம் 
ஈ ர் த க த டு த து  க வ ற றி க க ா ண டு 
உணலமோை மககள் அரசிேலைச் 
கசயேப் யபொகின்ய்றாமா என்பெதலை 
புததிஜீவிததை அரசிேல் யபெசுவர்கள் 
சி ந தி ப் பெ து  அ வ சி ே ம ா ைத ாகு ம். 
இல்ைாவிட்டால் 'என் கடன் பெணி கசயது 
கிடப்பெயத' என்பெது யபொல்  காைததுககுக 
காைம் அவதாரகமடுதது கிழககில் 
எழுநதருளுபெவர்களுககு பொதபூலெ 
கசயது பெணி கசயது கிடப்பெலத 
தவிர்ககமுடிோது.  
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மட்டககளப்பு மாவட்டம் யகா்றலளப்பெறறு 
வடககு வாகலர பிரயதச கசேைாளர் 
பிரிவில் இல்மலைற கதாழிறசாலை 
ஒன்ல்ற ஆரம்பிப்பெதறகாை ேடவடிகலகயில் 
ஈடுபெட்டுள்ளைர். ஒரு தனிோர் கம்பெனியே 
இதன் முதலீட்டாளர் ஆகும்.

யமறபெடி யகா்றலளப்பெறறு வடககு வாகலர 
பிரயதச கசேைாளர் பிரிவிலுள்ள 
கதிரகவளி, புச்சாயகணி, புதூர், ோகபுரம், 
பொல்யசலை, கவருகல், கல்ைரிப்பு 
பெகு திகலள குறிலவத து யமறபெடி 
திட்டம் ஆரம்பிககப்பெட்டுள்ளது. தமது 
கதாழிறசாலைலே குறி லவதது  சுமார்  
48   கியைா மீட்டர் நீளமாை கலரயோர 
பெ கு தி ல ே  இ ந த  நி று வ ைத தி ை ர் 
லகேகப்பெடுததியுள்ளைர். 

வ ா க ல ர யி ல்  உ ரு வ ா கி  வ ரு ம் 
இதகதாழிறசாலையின் இல்மலைட் 
மண அகழ்வு யவலைகள்  மககள் வாழும் 
பிரயதசததில்

அலமேவிருப்பெதாைால் அதன் காரைமாக 
பொதிககப்பெடப்யபொகும் மககளிடம் அது 
பெறறிே தகவல்கலளப் கபெறும் யோககில் 
விைவிே யபொது,  யதாட்டச் கசயலக மறறும் 
ஆரம்பெ பொடசாலை அலமப்பெதறகாை 
யவலைததிட்டஙகள்  எை கபொயோை 
தகவல்கலள வழஙகியே  இககாணிகள் 
ககாள்வைவு கசயேப்பெட்டுள்ளலத 
அறிேமுடிநதது. அதயதாடு கூடயவ 
இநதக காணிகள்  ஒப்பெககாணிகள் 
என்பெதால் அககாணிகலள  விறபெலை 
கசயேமுன்வராவிடின்  அவறல்ற 
சுவீகரிதது அரசகாணி ஆகிவிடுயவாம் 
எ ை  அ ச் சு று த தி யு ம்  க ா ணி க ள் 
ககாள்வைவு கசயேப்பெட்டதாகவும் சிைர் 
கதரிவிககின்்றைர். இதன்காரைமாக 
இ க க ா ணி க ள்  அ பெ க ரி ப் பி ன் 
இலடததரகர்களாக அரச அதிகாரிகள் 
ஈடுபெட்டதாகவும் குற்றஞசாட்டப்பெடுகின்்றது. 
எையவ இநத முதைாளிகளின்  மககள் 
வியராத கசேறபொடுகளில் கபெருமளவாை 
ைஞசத கதாலகயும் லகமாறியிருககைாம் 
எை சநயதகஙகள் வலுககின்்றை.

இததிட்டம் அமுைாககப்பெடுமிடதது கடயைார 
மீன்பிடிலே மட்டுயம ேம்பி வாழும் 
நூறறுககைககாை குடும்பெஙகளின் 
வாழ்வாதாரம் யேரடிோக பொதிப்புறும் 
அபொேம் உள்ளது. உடைடிோகயவ ஐநது 
கலரவலைப்பொடுகளும் 150 குடும்பெஙகளும் 
கதாழிலை இழகக யேரிடும்.  வானுேர 
வளர்நதுள்ள கதன்லை மரஙகள்  அழியும் 
ஆபெததுகள் உள்ளை.   கனிே மைல் 
அகழ்வின்யபொது கடயைார தாவரஙகள் 
அகற்றப்பெடுவதைால் கவப்பெம் யேரடிோக 
பூமிலேததாககுவதுடன் கவளிவரும் குளிர் 
காறறு  கவப்பெமாக மாறி உள்ளுர்  மலழயின் 
அளவிலும் தன்லமயிலும் பொரிே வீழ்ச்சிலே 
ஏறபெடுததும். மண அகழ்வு யேரிலடோக 
இடம்கபெறுவதாைால் நிைததடியில் கடல் 
நீர் உட்புகுநது அணலமே கிராமஙகளின் 
நிைததடிநீர் உப்பொக மாறும் அபொேம் உள்ளது. 
இதைால் பெல்ைாயிரம் குடும்பெஙகள்  குடிநீர் 
பெற்றாககுல்றலே எதிர் ககாள்ள யேரிடும். .

 த ாது  ம ைல்  பி ரி தக த டுக கு ம் 
காரைததிைால் இரும்பு குயளாலரடு 
மறறும் அமிைககழிவுகள் சுறறியுள்ள 
நிைதலதயும் நிைததடி நீலரயும் மிக 
யமாசமாக மாசுபெடுததும், ஆலையில் 
பிரிதகதடுககப்பெடும் ஜிர்ககான் கனிமம்  
ஆலைலே சுறறி இருபெது கியைா 
மீற்றர் தூரம் வலர கதிர்வீச்சுககலள 
பெரலவச்கசயயும். இதைால் சுறறு 
சூழலில்  வாழும் மககளும்  வீட்டு 
பிராணிகளும்,விவசாே கால்ேலடகளும்  
மரபெணு யோயகளுககும் பெல்யவறு 

வலக புறறுயோயகளுககும்  நுலரயீரல் 
பொதிப்பு,சுவாச குழாய பிரச்சலைகள்  
யபொன்்றவறறுககும் ஆளாக யவணடி வரும். 
சல்பெர் லட ஆகலசடு உள்ளுர் அளவில் 
கடும் பொதிப்லபெ ஏறபெடுததும். அது அநதப் 
பெகுதியில் அமிை மலழலே ஏறபெடுததும். 

ஆலையில் இருநது கவளியேறும் 
திடககழிவுகள் நிைதலதயும் யேர் 
நிலைகலளயும்  கடலையும் ேஞசாககும்.

இல்மலைட் கதாழிறசாலையிலிருநது 
உறபெததி முல்றயில் கவளியேறும் மற்ற 
முககிேப் கபொருள்கள்: லைட்ரென் 
குயளாலரடு, லைட்யரா குயளாரிக 
அமிைம், குயளாரின் வாயு, அமிைத 
தன்லமயுள்ள சகதி, சல்பெர் லட 
ஆகலசடு, கார்பென் லட ஆகலசடு, கை 
உயைாகஙகள் நில்றநத திடககழிவுகள், 
அமிைத தன்லமயுள்ள திரவக கழிவுகள் 

மறறும் காறறில் மிதககும் திடப்கபொருள் 
துகள்கள். லடட்டானிேம் லட ஆகலசடு 
உறபெததியில் கவளிோகும் கழிவுகளில் 
அலுமினிேம், ஆணடிமணி, ஈேம், 
யமாலிப்டனும் யபொன்்றலவ மிகககுல்றநத 

அளவில் இருககும்.

இலவ நுலரயீரலில் மிகககுல்றநத அளவு 
நுலழநதால்கூட, நீணட காைப்யபொககில், 
சரிகசயே முடிோத இழப்புகலள 
ஏறபெடுததககூடிேலவ. சல்பெர் லட ஆகலசடு 
உள்ளுர்  அளவில் கடும் பொதிப்லபெ 
ஏறபெடுததும். இலவ இது குறிதத கபொதுவாை 
ஆயவாளர்களின் கருதது.

இநதிே யகரளாவில் சவரா என்னும் 
ஊரில் யகரளா மிைரல் ரூ கமட்டல் 
என்னும் நிறுவைம் லடட்டானிேம் 
ஆலைலே ேடததி வருகி்றது. அநத 
ஆலையிலிருநது கவளியேறிே கழிவுகள் 
நிைததடி நீலர மாசுபெடுததிவிட்டை என்று 
உச்ச நீதி மன்்றக கணகாணிப்புக குழு 
2004இல் குற்றஞசாட்டிேது. தறயபொது 
ய க ரள ாவி ல்  அ ந த  ஆல ை ல ே ச் 
சுறறியுள்ள ஊர்களிலுள்ள மககள் ஆலை 
ககாணடுவநது வினியோகிககும்  நீலர 
ேம்பியே வாழ்நதுககாணடிருககி்றார்கள்.

 குயளாலரடு முல்றயின் மூைம் 

லடஆகசினும் (dioxins) ஃபுரானும் (furans) 
உறபெததிோகும் என்பெயத. குயளாலரடு 
முல்ற இநத விஷ வாயுககலளயும் 
உறபெததி கசயயும் என்று ஐககிே ோட்டுச் 
சலபெயின் சுறறுச்சூழல் திட்டம் கூறுகி்றது. 
அறிவிேலின்  மிககககாடூரமாை ேச்சுத 
தன்லமககாணட 100 யவதிப்கபொருள்களின் 
பெட்டிேலில் இநத இரணடு கபொருள்களும்  
முககிேமாைலவோகும். எையவ இநத 
இல்மலைட் கதாழிறசாலை நிறுவும் திட்டம் 
முற்றாக தலட கசயேப்பெடயவணடும். 
இேறலகலே ேம்பி வாழும் எமது மககளின் 
வாழ்வாதாரஙகள் பொதுகாககப்பெடயவணடும். 
அபிவிருததி என்னும் கபெேரில் சுறறு 
சூழலும் சமூக பொதுகாப்பும் அைட்சிேம் 
க ச ய ே ப் பெ டு வ ல த  ஒ ரு  ய பெ ாது ம் 
ஏறறுகககாள்ள முடிோது. இநத இல்மலைட் 
ஆலையின் கபெேரில் இவவாணடு ஆரம்பெம் 
முதல்  பெல்யவறு  ஆர்ப்பொட்டஙகளும் 
எதிர்ப்பு யபெரணிகளும் ேடநது வருகின்்றை. 
ஆையபொதிலும் இவவார்ப்பொட்டஙகளில் 
க பெ ரு ந க த ா ல க ே ா ை  ம க க ள் 
பெஙககடுககாலம வருநதததககதாகும். 
குறிதத சிை அரசிேல்வாதிகளின் 
திட்டமிடலின் கபெேரியையே இநத 
ஆர்ப்பொட்டஙகள் ேடததப்பெட்டு வருகின்்றை.  
ஏலைே பிரயதச மககள் இதன்கபொருட்டு 
கூடிே கவைம் ககாள்ளவில்லை. 
சூழலிேைாளர்கள், புததிஜீவிகள், மனித 
உரிலமோளர்கள் எழுததாளர்கள், என்கின்்ற 
எநத பிரிவிைரின் பிரசன்ைஙகலளயும் இநத 
ஆர்ப்பொட்டஙகளில் காை முடிேவில்லை.

எையவ சிை அரசிேல்  எதிர்ப்பு 
அரசிேல் ஊடாக தமது விைாசஙகலள 
க பெ ரி து பெ டு த தி க க க ா ள் வ ல த 
தவிர இவர்களின் இநத எதிர்ப்பு 
ஆர்ப்பொட்டஙகளால் யவறு எதுவும் 
ே டக க ப் ய பெ ாவ தி ல் ல ை. ஒ ரு  சி ை 
பெ ட ங க ல ள யு ம்  க ச ய தி க ல ள யு ம் 
பி ர சு ரி ப் பெ ய த ா டு  ச ம் ம ந த ப் பெ ட் ட  
அரசிேல்வாதிகளின் கடலம முடிநது 
விடுகின்்றது. எையவ மககள் திரள் 
(masse mouvement) பெஙககடுககாத 
எப்யபொராட்டஙகளும் கவறறிகபெறுவது 
சாததிேமில்லை. அதிலும் சிைர் இதலை 
கதரிநது ககாணயட திட்டமிட்டு  கிழகலக 
குறிலவதது தமது அரசிேல் கட்சிகலள 
அறிமுகம் கசயே இதுயபொன்்ற விடேஙகலள 
ல க யி க ை டு ப் பெ து  ே ட க கி ன் ்ற து . 
கறுப்புச்சட்லடயுடன் இதறகாகய வ 
வடககிலிருநது இலளஞர்கள் குழாம் 
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மப்பும் மநதாரமுமாக இருநத ோட்டின் 
அரசிேல் சூழல், காைநிலை அறிகலக 
யபொை யதர்தலுககாை அறிகுறிகள் 
கதன்பெட, கூட்டுககளின் காைமாக இது 
உருகவடுககின்்றது. கதன்னிைஙலக
,வடககு,கிழககு,மலைேகம்,முஸ்லிம்
கள் என்று எஙகும் யதர்தலை லமேம் 
ககாணடு கூட்டுககளுககாை யபெரம் 
யபெசல்களும் ககாடுககல் வாஙகல்களும் 
திலரமல்றவிலும் யேரடிோகவும் 
கதாடஙகிவிட்டை.

அயதயவலள அவசிேமாை கூட்டுககள் 
கூட ஒன்பெயதாடு பெததாக அள்ளுப்பெட்டுச் 
கசல்ைககூடிே ஆபெததும் யதான்றியுள்ளது.
உணலமயில் கூட்டு என்பெது என்ை? மககள் 
ேைனுககாக தஙகள் தனிததுவஙகள் 
சிைவறல்ற ஒதுககி மககள் ேைலை 
மு ன் னி று த து வ ய த  நி ே ா ே ம ா ை 
கூட்டுககாை அடிப்பெலடோக முடியும்.

  
 தென்னிலங்கைக் கூட்டு:

   இஙகு ஏையவ ஐ.யத.கட்சிலே 
பிரதாைமாகக ககாணடு ஐககிேயதசிே 
முன்ைனிக கூட்டு ஒன்று இேஙகிக 
ககாணடிருககி்றது. இம்முன்ைனியில் 
சிை கட்சிகள் யேரடிோகவும் சிை 
மல்றமுகமாகவும் யசர்நது இேஙகிக 
க க ா ண டி ரு க கி ன் ்ற ை . அ த ற கு 
எதிராை கூட்டு ஒன்று கமாட்லட 
லமேம்ககாணடு மகிநத தலைலமயில் 
தோராகி சிை யபெரம்யபெசல்கள் 
ேலடகபெறறுக ககாணடிருககி்றது. இலவ 
கதன்னிைஙலக கூட்டுககள் என்்றாலும் 
ோட்டின் தலை விதிலே தீர்மானிககின்்ற 
கூட்டுககளாக இலவகயள அலமயும்.

இதலை விடயெ.வி.பி மூன்்றாவது கூட்லட 
அலமகக முேல்கி்றது. எனினும் இதறகாை 
வாயப்புககள் மிகக குல்றயவ.

வடக்்கை ்ையம் தகைொணட கூட்டு:

த . ய த . கூ ட் ட ல ம ப் பு  பி ச் ச ல் 
பிடுஙகல்களுடன் ஒரு கூட்டாக உள்ள 
அயதயவலள,சி.வி.விகயைஸ்வரலை 
லமேம் ககாணடு மறறுகமாரு 
கூ ட் ட ணி க க ா ை  ய வ ல ை க ள் 
ே ல ட  க பெ று கி ன் ்ற ை .  வி க கி , 
க ய ெ ந தி ரகு ம ா ர் , சு ய ரஷ் , அ ரு ந த வ 
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பொைன்,ஐஙகரயேசன், அைநதி ஆகியோர் 
இலையும் பெட்சததில்தான் அககூட்டு 
பூரைததுவம் கபெற்றதாக அலமயும்.

இதலை விட தனிோை வாககுவஙகிலேக 
ககாணடுள்ள டகளஸ் அவர்கள் 
ோருடனும் கூட்டுச்யசர வாயப்பில்லை.

அஙயக ேலடகபெறும் இழுபெறிகலளப் 
பொர்ககும்யபொது கூட்லட பூரைப்பெடுதத 
வ ா ய ப் பி ல் ல ை  ய பெ ா ை ய வ 
கதன்பெடுகின்்றது.

க ணி ச ம ா ை  வ ா க கு க ல ள க 
க க ா ண டு ள் ள  க ய ெ ந தி ர கு ம ா ர் 
அணியின் நிபெநதலைகள் தான் முதல் 
முட்டுககட்லடோக உள்ளது. அதலையும் 
தாணடி கூட்டு அலமயுமாயின் வடககில் 
குறிப்பொக ோழில் த.யத.கூட்டலமப்பு 
பொரிே சரிலவச் சநதிககும். வவுனிோவில் 
த.யத.ம.முன்ைனிலே விட சுயரஷ் 
அணி கூடுதைாை வாககு வஙகிலேக 
ககாணடுள்ளலமலே  கயெநதிரகுமார் 
கவைம் ககாள்ள யவணடும்.

ை்லயகைத்தில் கூட்டு

மலைேகததில் தமிழ் முறயபொககு 
கூட்டணியும் (ஐ.யத.மு.சார்பு), இ.கதா.
கா. கூட்டணியும் (மகிநத சார்பு) 
உள்ளை. எனினும் அலவகளிலும் 
ஒ ட் டு  க வ ட் டு  ய வ ல ை க ள் 
ேலடகபெறறுக ககாணடிருககின்்றை. 
த.மு.யபொ.கூட்டணியிடம் அலமச்சர் 
மயைாவிடம் மலைேக ஈயராஸ் பிரிவு 
யபெச்சு வார்தலத ேடததியுள்ளது. த.மு.
யபொ.கூட்டணியிலிருநது அலமச்சர் 
ராதா கிருஸ்ைன் சார்பொை ம.ம.மு.,இ.
கதா.காவுடன் சாயவதறகாை வாயப்புககள் 
உள்ளதாக தகவல்கள் கசிகின்்றை. இ.கதா.
கா.தைது கூட்டணிலே புதுப்பிகக 
பெைருககு அலழப்பு விடுதத வணைம் 
உள்ளது.

இதில் புதிதாக வடககில் இேஙகும் 
ெ ை ே ா ே க  ய பெ ா ர ாளி க ள்  க ட் சி 
இ ல ை ந து ள் ள து .  வ ட க கி ல் 
கிழககில் முன்ைால் யபொராளிகலளக 
ககாணடுள்ள இககட்சி வடககு கிழககில் 
பூரைமாை ய வல ை த திட்டத லத 
மு ன் க ைடுக க ாத வ ர்க ள்  ம ல ை ே 
க த தி ல்  கூ ட் டில ை ந து  எ ன் ை 

க ச ய ே ப் ய பெ ாகி ன் ்ற ா ர் க ள்  எ ன் ்ற 
யகள்வியும் எழுகின்்ற அயதயவலள இது 
கபெேரளவிைாை கூட்டாகயவ இருககும்.

எனினும் மலைேக கட்சிகள் எல்ைாம் 
ஒன்று யசர வாயப்பில்லை. அது மல்றநத 
அலமச்சர் சநதிரயசகரன் காைததுடன் 
மல்றநது விட்டது. இனி இரு முகாமாகயவ 
கதாழிறபெடும். இ.கதா.கா.எதிர் த.மு.
யபொ.கூட்டணி.

முஸ்லிம் கைட்சிகைள்:

முஸ்லிம் கட்சிகள் பெை கூறுகளாக 
பிரிவுணடுள்ளை. ைககிம் அணி,ரிசாத 
அணி,அதாவுல்ைா அணி, ைசைலி 
அணி,இதலைவிட ஹிஸ்புல்ைாஹ் 
(ஸ்ரீைஙகா சு.க.),ஐ.யத.க.அணி என்று 
பெை அணிகள் காைப்பெடினும்,ஏப்ரல் 21 
நிகழ்வு அவர்கலள கூடுமாைவலர ஒன்று 
யசர்தது விட்டது. மிக விலரவாக புதிே 
முஸ்லிம் கூட்டு முன்ைணி ஒன்ல்ற ோம் 
எதிர்பொர்ககைாம் என்று சிை வட்டாரஙகள் 
கூறுகின்்றை.
கிழக்்கை ்ையம் தகைொள்ளும் கூட்டு:

உ ண ல ம யி ல்  கி ழ க கி ல்  த ா ன் 
ஒரு புதிே கூட்டு முன்ைனியின் 
யதலவப்பொடும் அவசிேமும் அதிகமாகக 
காைப்பெடுகின்்றது. சிை வருடஙகளாக 
கிழககுத தமிழர் ஒன்றிேம் அதறகாை 
யவலைத திட்டஙகலள முன்கைடுததது. 
கலடசிககட்டததில் உட்கட்சி குதது 
க வ ட் டில்  அ து  பி ன் ை ல டல வ 
சநதிததுள்ளது. கிழககுத தமிழர் 
கூட்டலமப்பு எனும் மறறுகமாரு அணி 
இப்பெணிலே தறயபொது முன்கைடுதது 
இருககி்றது. அதறகாை கைநதுலரோடல் 
ஒன்று  மட்டககளப்பில் ேடநதுள்ளது. 
இதலைவிட சிை தனிேபெர் முேறசிகளும் 
ஆஙகாஙயக ேலடகபெறுகிந்றை.

இதுவலர காைமும் த.யத.கூட்டலமப்லபெயே 
ஆதரிதது வநத மட்டககளப்லபெ 

லமேமாக ககாணட கிழககு, பெை 
அதிருப்திகளுககும் கவறுப்புகளுககும் 
ஆளாகிக ககாணடிருககி்றது. அதன் 
கவளிப்பொடுதான் புதிே கூட்டின் அவசிேத 
யதலவப்பொடு.

த.யத.கூ. இககூட்டு முன்ைணிககுள் 
வ ரு வ த ற க ா ை  வ ா ய ப் பு க க ள் 
குல்றயவ,அப்பெடி வநதாலும் யதர்தலை 
லமேம் ககாணட ஆசைப்பெஙகீட்டின் 
யபொது நிச்சேம் உலடவு ஏறபெடும். எதிர் 
முகாமிலுள்ள அலைவலரயும் ஒன்று 
யசர்ப்பெதறகாை வாயப்புககள் அதிகம் 
உணடு.

ம ட் ட க க ள ப் பி ல்  க ணி ச ம ா ை 
வாககு வஙகிலேக ககாணடுள்ள 
பிள்லளோன் அணியுடன், அமல் 
அணி,துலரகரட்ைம் அணி, கெோைநத 
மூர்ததி+கவள்ளிமலை அணி,கருைா 

அணி,கயைசமூர்ததி அணி, கிழககுத 
தமிழர் ஒன்றிேம்,தமிழ் உைர்வாளர் 
அணி என்று விடுபெட்ட ஏலைே 
அலமப்புககலளயும் ஒன்று யசர்ககும் 
பெட்சததில் ஒரு பெைமாை கிழககு தமிழர் 
கூட்டு முன்ைனி ஒன்று உருவாகும்.

எ ங கு ம்  கூ ட் டு  எனு ம்  ய பெ ாது 
ஏ ய த ா  க பெ ரி த ா க  க ட் சி க 
ககாள்லககலள முன்னிலைப்பெடுததி 
குழப்பெஙகலள உணடுபெணை சிைர் 
கவளிககிடுவார்கள். இைஙலகயில் 
எநதககட்சி தைது ககாள்லககலள 
நூறுவீதம் கலடப்பிடிககி்றது. ஒரு 
கட்சியின் ககாள்லககலளப்யபொல் 
இன்னுகமாரு கட்சியின் ககாள்லககள் 
இருப்பெதில்லையே,அப்பெடி இருககுமாயின் 
இரணடாவது கட்சி யதலவயில்லையே. 
ஒவகவாரு கட்சிகளும் ஒறறுலமகலளயும் 
யவறறுலமகலளயும் ககாணடிருககும்.  
இஙகு யவறறுலமகலள இரணடாம் 
பெ ட் ச ம ா க கி , ஒ ற று ல ம க ல ள 
முன்னிலைப்பெடுததியே கூட்டுககள் 
அலமகின்்றை.

உணல ம யி ல்  ம க க ள்  ே ை ல ை 
முன்னிறுததுயவாமாயின் இககூட்டுககள் 
கவறறி கபெறும். யதர்தல் திருவிழா முடியும் 
வலர கூட்டுககளின் திருவிழாவும் 
கதாடரும். மககள் கூட்டுககள் மட்டும் 
நின்று நிலைககும். 

t.r.KuspNrfud;
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இலஙன்கககு வநேவு்டன் இலவசமோ்க 
்கட்டைம எதுவுமின்றி விசோனவ 
்பெறறுக்்கோளவேற்கோை சலுன்கன� 
அரசோங்கம அறிவித்துளளது. இது 
்ேோ்டர்பெோை தீர்மோைம அனமச்சரனவ 
கூட்டத்தின் யபெோது யமற்்கோளளப்பெட்டது.

grand free on – arrival visa நன்டமுன்றன� 
முன்ைர் 35 நோடு்களுககு மடடுயம 
நன்டமுன்றப்பெடுத்ேப்பெடடிருநேது. 
உ யி ர் த் ே  ஞ ோ யி று  ே ோ க கு ே ல் 
சமபெவத்துககு பின்ைர் பின்ைன்டனவ 
்கண்டிருநே சுறறுலோத் துன்றன� 
யமமபெடுத்துவேற்கோ்க அரசோங்கம 
ேறயபெோது இநே சலுன்கன� 45 
நோடு்களுககு விரிவுப்பெடுத்தியுளளது.

இநே சலுன்க நன்டமுன்ற ்க்டநே யம 
மோேம அமுல்பெடுத்ேபெ்டவிருநேது. உயிர்த்ே 

ஞோயிறு சமபெவத்னே அடுத்து இநே 
திட்டம நன்டமுன்றப்பெடுத்ேப்பெ்டவில்னல. 
சுறறுலோ ் ேோழிறதுன்ற அனமச்சர் யெோன் 
அமரதுங்க இநே நோடு்கள ்ேோ்டர்பெோை 
விபெரங்கனள அனமச்சரனவயில் 
சமர்பித்ேோர்.

இநே நன்டமுன்ற ஆ்கஸ்ட 1 முேல் 
நன்டமுன்றப்பெடுத்ேப்பெடும என்று 
அனமச்சர் ்ேரிவித்துளளோர். விசோ 
நன்டமுன்ற பின்வரும நோடு்களுககு 
ஏறபுன்ட�ேோகும.

அவுஸ்யரலி�ோ  ஒஸ்ரி�ோ
்பெல்ஜி�ம பெல்ய்கரி�ோ
்கமயபெோடி�ோ ்கை்டோ 
சீைோ  னசப்பிரஸ்
்்டன்மோர்க எஸ்ய்டோனி�ோ
பின்லோநது பிரோன்ஸ் 

யெர்மனி கிறீஸ்
்கஙய்கரி  ஐஸ்லோநது
இநதி�ோ அ�ர்லோநது
இத்ேோல  ெப்பெோன்
லத்வி�ோ லகசமயபெர்க
மல்்டோ  மயலசி�ோ 
்நேர்லோநது யநோர்யவ
நி�சிலோநது பிலிப்னபென்ஸ்
்சககுடி�ரசு யபெோலநது 
யபெோர்த்து்கல் லிதுயவனி�ோ
யரோமனி�ோ ரஷ�ோ
சிங்கப்பூர் ஸ்யலோவீனி�ோ
்ேன்்்கோரி�ோ குயரோஷி�ோ
ஸ்்பெயின் சுவீ்டன்
லத்வி�ோ சுவிஸ்லோநது
ேோயலோநது ஐககி�ரோச்சி�ம 
ஐககி�அ்மரிக்கோ

்்கோடுப்பெைவு வி�ோழன் முேல் மோேோநே 
சமபெளத்தில் யசர்க்கப்பெடடுளளேோ்க நிதி 
அனமச்சு அறிவித்திருககிருககின்்றது.

இநே சமபெள அதி்கரிப்புக்்கை 
அரசோங்கம 2,700 மில்லி�னுககும 
அதி்கமோை நிதின� ்சலவிடடிருககி்றது. 
2015 ஆம ஆண்டு்டன் ஒப்பிடுமயபெோது 
எதிர்வரும ெைவரி மோேத்தில் அரச 
ஊழி�ர்்களின் அடிப்பென்டச் சமபெளம 107 
சேவீேத்ேோல் அதி்கரிககும.

ஜூனல மோேம முேல் அமுலோகும, 
அரச ஊழி�ர்்களுக்கோை சமபெள 
அ தி ்க ரி ப் பு க கு ம ,  ஓ ய வூ தி � 
்்கோடுப்பெைவுககும ஆயிரம பில்லி�ன் 
ரூ பெ ோவு க கு ம  அ தி ்க ம ோை  நி தி 
்சலவி்டப்பெ்ட இருககி்றது.
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தமிழ் கடவுள் தாநதாமலை முருகன் 
க க ா டிய ே ற ்ற மு ம்  ய ே ற று த ா ன் 
இடம்கபெற்றது.  தமிழ்  முருகன் 
வீறறிருககும் தமிழ்ப் பெகு தியில் 
த மி ழ் க ம ா ழி ச்  க ச ா ற க ளு ட ன் 
பெதாலதகள் காட்சிக ககாடுககாலம 
மிக கவலைேளிப்பெதாக கூறுகி்றார் 
பொலிப்யபொடி.

மட்டககளப்பு மாவட்டததில் பெரநது 
கி ட க கி ன் ்ற  க பெ ரு ம் பெ கு தி ே ாகி ே 
பெடுவான்கலரப்பெகுதியில் ஒரு காைம் 
தமிழ் மைம் வீசிேது. பிள்லளகளுககாை 
கபெேர்களும், வர்ததக நிலைேஙகளின் 
கபெேர்களும் கைப்பின்றிே தூே 
தமிழில் காட்சி ககாடுததலம வரைாறு. 
இன்க்றல்ைாம், தமிழின் முககிேததுவமும் 
குல்றநது யபொயவிட்டயதா?, என்்ற 
சநயதகம் பொலிப்யபொடிககு ஏறபெட்டிருநதது. 
இ ந த  ச நய த க ம்  ஏற பெ டுவ த ற கு 
பெை காரைஙகலள கநதாமியிடம்  
முன்லவககி்றார் பொலிப்யபொடி.

கசம்கமாழி' அநதஸ்து ககாணடது 
எம் 'தமிழ்கமாழி' என்கின்்ற யபொது, 
தமிழ்கமாழிலே யபெசுகின்்றவர்கள் 
அதன்பொல் கபெருலம ககாள்கின்்றைர், 
ம கி ழ் ச் சி  க க ா ள் கி ன் ்ற ை ர் . 
அவவாறு கபெருமிதம் ககாள்வதில் 
அ ர் த த மு ள் ள து  உ ண ல ம த ா ன் . 
உைகியை பெை ஆயிரககைககாை 
கமாழிகள் உள்ள யபொதும், ஒருசிை 
கமாழிகளுகயக கசம்கமாழி அநதஸ்து 
வழஙகப்பெட்டுள்ளது. இதைால்தான் 
தமிழிைம் கபெருலமயுடன் கூடிே விருப்பும், 
மகிழ்ச்சியும் ககாள்வயதாடு தலைநிமிர்நது 
தம் கமாழிலேக கூறுகின்்றைர். 
அயதயவலள அழிவலடநது கசல்லும் 
கமாழிகளுள் தமிழும் ஒன்று என்று 
கூறுகின்்ற யபொதுதான் இநத சநயதகம் 
ஏறபெட்டிருககின்்றது.

த மி ழ் க ம ா ழி  அ ழி வ ல ட ந து 
கசல்கின்்றகதன்பெது உணலமோ? 
என்பெதலை தமிழ் கமாழிலே யபெசுகின்்ற 
அலைவரும், அவர்களிடதது உள்ளக 
கிடகலகயில் யகட்க யவணடிே முதற 
யகள்விோக உள்ளது. ஏகைனில் சமீபெ 
காைமாக தமிழ்கமாழி யபெசுகின்்ற 
ஒவகவாருவருயம தமிலழ அழிததுக 
ககாணடிருககின்்றைர். இைஙலக ோட்டில் 
தமிழ்கமாழியும் அரசகரும கமாழிோக 
இருககின்்றயபொதும், அரச உட்பெட 
அலைதது அலுவைஙகளிலும் அதறகாை 
முழுலமோை அநதஸ்து வழஙகப்பெட்டதாக 
கதரிேவில்லை. இன்றும் யபொககுவரததின் 

யபொது தவறிலழககும் சாரதிகளுககு, தமிழ் 
பிரயதசஙகளியை சயகாதரகமாழியில் 
எ ழு த ப் பெ ட் ட  கு ற ்ற ப் பெ த தி ர ம் 
வழஙகப்பெடுகின்்றலம இவவிடததில் 
நிலைவுகூரததககது.

தமிலழ மற்றவர்கள் பெை சநதர்ப்பெஙகளில் 
யகவைப்பெடுததுகின்்றைர் எை ோம் 
கூ றி க க க ா ண டி ரு க கி ன் ய ்ற ா ம் . 
அவறறிலை தட்டிகயகட்க யவணடும். 
ஆைால் ோம் அதலை கசயகின்ய்றாமா? 
அ த ை ா ல்  எ ம்  க ம ா ழி ல ே 
காப்பொறறுகின்ய்றாமா? என்பெது குறிததும் 
அவதானிகக யவணடியுள்ளது.

பி்றநத குழநலதககு கபெேர் சூட்டுதலில் 
இருநது கலடககு கபெேர் லவககும் 
வ ல ரக கு ம்  த மி ழ்,  த மி ழ் க ம ா ழி 
யபெசுபெவர்களிைால் அழிககப்பெட்டு 
வருகின்்றலமலே ோம் கணகூடாக 
பொர்தது வருகின்ய்றாம். தமிழ்கமாழி 
யபெசுபெவர்கள் அன்்றாடம் யபெசும் 
வ ா ர் த ல த க ளி லி ரு ந து ,  எ ழு து ம் 
கசாறகள்வலர யவறறுகமாழி கைநயத 
பிரயோகிககின்்றைர். தமிழ்கமாழியின் 
அழிவுககு கபெரும்பொலும் யவறறு 
க ம ா ழி யி ன்  ஆ தி க க ம் த ா ன் 
காரைமாகைாம் என்பெதலை தறகாை 
வார்தலதப் பிரயோகஙகளும், எழுததுப் 
பெேன்பொடும் நிரூபெைமாககுகின்்றை.

தாயகமாழியே எம்கமாழி, ேல்கமாழி, 
ோகரீக கமாழி எைக கூறி, பெை 
கமாழிகலள அறிநது லவததிருநதாலும் 
கூ ட  த மி ழ் க ம ா ழி ல ே  ம ட்டு ய ம 
யபெசுகின்்ற பெைர் எம்மததியில் வாழ்நது 
ககாணடிருககின்்றலம தமிழ்கமாழிலே 
அழிவிலிருநது காப்பொறறுவதறகு 
ஊன்றுயகால் என்ய்ற குறிப்பிடைாம். 
தமிழ் கமாழிலே தாயகமாழிோக 
ககாணட இருவர் தம்கமாழியில் 
யபெசாமல் ஆஙகிைததில் யபெசி அவர்கள் 
மகிழ்ச்சி ககாள்கின்்ற யவதலைோை 
ச ம் பெ வ ங க ளு ம்  எ ம் ம த தி யி ல் 
இ ட ம் க பெ ்ற த த ான்  க ச ய கி ன் ்ற ை. 
இது குறிதது அவர்கள் கவட்கித 
தலைகுனிோமல் மகிழ்ச்சி ககாள்வது 
கசப்பொைகதான்றுதான். எைககூறிே 
பொலிப்யபொடி வர்ததகர்கள் தமிழில் 
கபெேர் சூட்டாதது, தமிலழ அழிததுககும் 
கசேறபொயட. 

தமிழர் பெணபொட்டில் குழநலத ஒன்று 
பி்றநதால், ோள், ேட்சததிரம், இராசி 
பொர்தது தமிழில் கபெேர் சூட்டிே காைம் ஓடி 
ஒழிநதுள்ளலம யபொன்று, பொல்காயச்சி, 
வழிபொடாறறி, உ்றவிைர்கலள அலழதது 
தமிழில் கபெேர் சூட்டி தி்றககப்பெட்ட 
விோபொர நிலைேஙகள் மல்றநது, 
தமிழ்யபெசும் மககள் வாழ்கின்்ற இடஙகளில் 
ஆஙகிைகமாழியில் கபெேர் சூட்டுகின்்ற 

பெணபொடு இைஙலக ோட்டியை உருவாகி 
வருகின்்றது.

வன்கபொருட்கள் விறபெலை கசயேப்பெடும் 
வி ற பெ ல ை  நி ல ை ே ங க ளு க கு 
ைாட்கவோர் என்றும், விறபெலைககூடம் 
என்பெதறகு பெதிைாக ஸ்யரார் என்றும், 
பெல்கபொருள் விறபெலை நிலைேம் 
என்பெதறகு பெதிைாக மல்ரிகசாப் 
என்றும், உைவகம் என்பெதறகு பெதிைாக 
ய ைாட்டல் எைவும், ேலகேகம் 
என்பெதறகு பெதிைாக ஜூவைரி எைவும், 
கதாலையபெசி விறபெலை நிலைேம் 
என்பெதறகு பெதிைாக கமாலபெல்கசாப் 
எைவும், கதாடர்பு நிலைேம் என்பெதறகு 
பெதிைாக ககாமினியகசன் எைவும், ஆலட 
விறபெலை நிலைேம் என்பெதறகு பெதிைாக 
கடகஸ் கரயல்ஸ் எைவும், ஆடம்பெர 
விறபெலை நிலைேம் என்பெதறகு பெதிைாக 

கபென்சி ைவுஸ் எைவும், பெழுதுபொர்ததல் 
நிலைேததிறகு பெதிைாக யசவிஸ் கசன்்றர் 
எைவும், கவதுப்பெகம் என்பெதறகு பெதிைாக 
யபெககரி எைவும், புததக நிலைேததிறகு 
பெதிைாக வுக கசன்்றர் எைவும் தமிழ் 
கமாழியபெசும் வர்ததகர்கள் தமது வர்ததக 
நிலைேஙகளுககு கபெேர் சூட்டுகின்்றைர். 
இதுமட்டுமில்ைாது இன்னும் பெை 
தமிழ்கமாழியில் அல்ைாத ஆஙகிைச் 
கசாறகலளக ககாணடு தமிழ் எழுததிைால் 
எழுதி கபெேர் சூட்டியிருககின்்றைர். 
ஆஙகிைப்பெதததில் இதலை குறிப்பிட்டு 
அ த ல ை  த மி ழ்  எழு த தி ை ாலு ம் 
இ ப் க பெ ே ர்க ல ள  சூ ட் டி யு ள்ளல ம 
யவதலைோைகதான்றுதான். இதைால் 
தமிழ்ப் பெதம் என்பெயத தமிழிைததுககு 
ம்றநதுயபொகின்்றதல்ைவா? இதலை 
ோரும் சிநதிததுப் பொர்தததுணடா? 
என்கி்றார் பொலிப்யபொடி.

விோபொர நிலைேஙகலள ஆஙகிைததில் 
குறிககும் யபொது, இவவாறு ஆஙகிை 
எழுததிைால் எழுதுவது கபொருததமாைது. 
அ ல த வி டு த து ,  ஆ ங கி ை  பெ த 
வடிவததிலையே தமிழ் எழுததிைால் 
எழுதுவது கபொருததமாைதா? அவவாறு 
எழுதுவதன் மூைம் அஙகுவருகின்்ற 
மககள் அதலையே வாசிககின்்றைர். 
இதைால் வன்கபொருள் நிலைேம் என்்றால் 
எது என்று தமிழில் கதரிோத சமூகமாக 
தமிழ்கமாழியபெசும் சமூகம் வளர்ககப்பெட்டு, 
ைாட்கவோர் என்்றால், இைகுவாக 
அ ல ட ே ா ள ம்  க ண டு க க ா ள் ளு ம் 
ேபெர்கலள உருவாககியிருககின்்றைர். 
இதறகு வர்ததகர்கள் விட்ட தவய்ற 
காரைமாகவும். தமிழ்கமாழியின் 
அழிப்புககு வர்ததகர்களும் ஒரு காரைம் 
என்பெயத இதன்மூைம் புைப்பெடுகின்்றது. 
அயதயவலள ஒருசிை வர்ததகர்கள் 
தமிழ்ப் கபெேர்கலள சூட்டியுள்ளலமயும் 
வரயவறகதகக ஒன்றுதான். மட்டககளப்பு 
ம ா வ ட் ட ம்  க பெ ரு ம் பெ ா ன் ல ம ே ா க 
தமிழ்யபெசுபெவர்கலள ககாணடிருநதாலும், 
கிராப்பு்றஙகளில் இருககும் சிறு 
கலடயிருநது, ேகர்பு்றஙகளியை உள்ள 
கபெரிே வர்ததக நிலைேஙகள் வலரககும் 
தமிழில் கபெேர்சூட்டாது, ஆஙகிைததியை 
க பெ ே ல ர  சூ ட் டி யி ரு க கி ன் ்ற ை ர். 
இதைால் தமிழில் ஆஙகிைம் அதிகம் 
கைககப்பெட்டுள்ளதுடன், தமிழ்கசாறகள் 
அதன் அர்தததலத இழநது மறுபு்றம் 
அலவ மல்றக கப்பெட்டுவரு கின்்ற 
துர்ப்பொககிே சூழல் ஏறபெட்டுள்ளது. 

இ வ வ ா று  க ா ை ம்  க ட ந த ா ல் 
குறித த சிை காைஙக ளிய ை யே 
இைஙலகயிலிருந து தமிழ்கமாழி 
அ ழி ந து,  த மி ழ் ய பெ சு கி ன்்ற வ ர்க ள் 
அ ல ை வ ரு ம்  ய வ ற று க ம ா ழி க ள் 
பெைவறறிலை உள்வாஙகி யவக்றாரு 
கமாழிோக பெேன்பெடுததும் துர்ப்பொககிே 
நிலையேறபெடும்.

gLthd; ghyfd;

சிைரால் அலழதது வரப்பெடுகின்்றது. இதறகு 
பெை காரைஙகள் உணடு.

 உணலமயில் வாக லரப்பிரய த ச 
சலபெலே ஆட்சி கசயகின்்ற தமிழ் யதசிே 
கூட்டலமப்பிைர் இநத பிரச்லைலே  
யேரடிோக அரசாஙகததுடன் யபெசுவதன் 
ஊடாக லகோள தவறியுள்ளைர். அயத 
யபொன்று  மட்டககளப்பில் முககிேமாை 
அரசிேல் சகதிோை தமிழ் மககள் விடுதலை 
புலிகள் இததலகே பிரச்சலைகளுககு 
கபெருமளவாை மககலள திரட்டி அரசுககு 
யபொதிே அழுததம் ககாடுககும் தமது 
வரைாறறு கடலமயிலை கசயே தவறி 
வருகின்்றைர். ஏகைனில் மண மீட்பு  
யபொராட்டததின் கதாடர்ச்சியில் அரசிேலுககு 
வநதவர்கள் அவர்கள்.

க ட ந த  க ா ை ங க ளி ல்  வ ா க ல ர 
பிரயதசகமன்பெது ஆயுத யபொராட்டததின் 
முககிே புள்ளிகளில் ஒன்்றாக இருநதது 
இநத மணலை காப்பெதறகாகயவ  பெை நூறு 
யபொராளிகள் தம்முயிலர இழநதுள்ளைர். 
புலிகள் இராணுவதயதாடு யமாதும் 
யபொதும் சரி தஙகளுககு இரணடு பெட்டு 
நின்று வாகலரலே மீட்க இருதரப்பொக 
யமாதிகககாணட யபொதும் சரி எமது 
பிள்லளகளின்  இரததம் கபெருமளவில் 
சிநதப்பெட்ட பூமி இதுவாகும். அநத 
வீரர்கள் காப்பெதறகாக யபொராடிே மண 
இப்யபொது எஙகிருநயதா வநத பெை 
முதலைகளால் அள்ளிச்கசல்ைப்பெடப் 
யபொகின்்றது. இநத இலடகவளிலே 
பெேன்பெடுததிகககாணயட பெை அரசிேல் 
வாதிகள் இதில் மூகலக நுலழகக 
கதாடஙகியுள்ளைர். அதிலும் முன்ைாள் 
வடககு முதல்வர் விககியைஸ்வரன் இநத 
பிரச்சலை குறிதது களமி்றஙகியுள்ளார். 
அவலர கபொறுதத வலரயில் 2015ஆம் 
ஆணடு அவர் அதிகாரததில் இருநத 
யவலளயில்  சுன்ைாகம் யோர்ததன் பெவர் 
பிலரயவட் லிமிட்டட் என்னும் கம்கபெனியின் 
மின்னுறபெததி கழிவுகள் மககளின் குடிநீரில் 
ேச்சு கைப்லபெ உருவாககி வருகின்்றை 
என்கின்்ற பிரச்சலை எழுநத யபொது அவர் 
ேடநது ககாணட விதம் அவரது மககள் 
ேைலை பிரதி பெலிககவில்லை. மா்றாக 
அவரது தலைலமயில் உருவாககப்பெட்ட 
நிபுைர் குழுவாைது "சுன்ைாகம் நீர் குடிநீர் 
அசுததமாகவில்லை, அதில் ேச்சு கைப்பு 
இல்லை" என்று அறிகலக சமர்ப்பிததது. 
அது மிக யமாசமாை அறிகலகோகவும் 
கு ற ்ற மி ல ழ த த  மி ன் னு ற பெ த தி 
நிறுவைததுககு ஓததூதும் அதிகார வர்கக 
ேைன் சார்நத அறிகலகோகவும் இருநதது. 

இறுதியில் சுறறு சூழல் மறறும் இேறலக 
ஆயவு நிலைேததின் சார்பில் யபெராசிரிேர் 
ரவீநதிர காரிேவசததிைால் உேர் நீதி 
மன்றுககு  இப்பிரச்சலை எடுதது 
கசல்ைப்பெட்ட யபொது விககியைஸ்வரனின் 
நிபுைர் குழு அறிகலக கபொயோைது 
எை உறுதி கசயேப்பெட்டயதாடு 2 யகாடி 
ரூபொயகள் அபெராதம் அநத நிறுவைததுககு 
விதிககப்பெட்டது. சுன்ைாகம் மககள் ேஞசுணட 
நீலர குடிததாலும் பெரவாயில்லை என்று 
ேடநது ககாணடவர்கள் தறயபொதுவநது 
வாகலர இல்மலைட் கதாழிறசாலைோல்  
எமது மககளுககு வரும் பொதகஙகலள பெறறி 
கவலையுறுவதாக கசால்லுவது  கபொய 
யவசமன்றி யவக்றன்ை? இலத ேம்பி ஒரு 
கூட்டம் மட்டககளப்பில் கூட்டலமப்புககு 
மா்றாக விககியைஸ்வரலை  கணடு 
பிடிதது விட்யடாம் என்று மகிழ்வுறுவது 
யகவைமாைது. 

மீணடும் மீணடும் ோழ்ப்பொைததில் இருநது 
வரும் புதிே எெமாைர்கலள ேம்பி ஏமாறுவது 
எணகையககுள் இருநது கேருப்புககுள் 
பொயவதறகு சமாைதாகும். அதறகு இநத 
இல்மலைற அரசிேல் வாயப்பெளிகக கூடாது.

njhlHr;rp... 
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மட்டககளப்பின் பெடுவான்கலரயின் மிகவும் பிநதஙகிே பென்யசலையில் அலமநதுள்ள பொரி விததிோைேததின் மாைவிகளின் 
சாதலைகள் கதாடர்கின்்றை.

கிழககு மாகாைததில் மகளிர் கால்பெததில் பெை காைமாக சி்றநதுவிளஙகும் அநதப் பெள்ளிககூடததின் கால்பெநது அணிககாை 
அனுசரலைலே அரஙகம் நிறுவைம் கபொறுப்யபெறறுள்ளது.

அயதயவலள, அநதப் பெள்ளிககூட மாைவிகள் கமயவல்லுைர்  யபொட்டிகளிலும் சாதலைகலளப் பெலடததுள்ளைர். கிழககு மாகாை 
மட்ட பொடசாலைகளுககிலடயிைாை கமயவல்லுைர் விலளோட்டு விழாவில் மட்/மயம/பென்யசலை பொரி விததிோைே மாைவிகள் 
வரைாறறுச் சாதலைகள்...

இ.கெநதி  100 M - முதைாம் இடம்
  நீளம் பொயதல் - முதைாம் இடம்
  முப்பொச்சல் - இரணடாம் இடம்
பொ.வசநதினி  
  400 M - முதைாம் இடம்
  800 M - முதைாம் இடம்
  1500 M - முதைாம் இடம்
  4*400 M - முதைாம் இடம்
  4*100 M - மூன்்றாம் இடம்
  *இரணடு மாைவிகள் 
  
சி்றநத வீரர்கள் 
 *கபெணகளுககாை அஞசல் யபொட்டிகளில் first runner up
*06தஙகம், 01,கவள்ளி
,01 கவணகைம் எை கமாததமாக 08 பெதககஙகள்....
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(எல்ைா இைததுப் யபெரப் பிள்லளகளுககும் ஒரு பொட்டன் கசால்லும் 
பெழம் கலதகள்)

அம்ரிதா ஏகேம் எை எழுததுைகில் 
அறிேப்பெட்டவர் றிோஸ் அகமட்.

ம ரு த மு ல ை ல ே ச்  ய ச ர் ந த 
இ வ ர்  ே ம்  ம த தி யி ல்  வ ா ழு ம் 
சி்றநத சிறுகலத எழுததாளரும் 
சிநதலைோளருமாவார். இப்யபொது 
கதன்கிழககுப் பெல்கலைககழகததில் 
விரிவுலரோளராயுள்ளார். அவர்துல்ற 
விைஙகிேல். கிழககுப்பெல்கலைக 
கழகததில் அவர் மாைவராக 2000 ஆம் 
ஆணடுகளில் பெயின்று ககாணடிருநதார். 
அப்யபொது சிறுகலத எழுதுவதில் 
ோட்டமுள்ளவராக இருநதார்.

குரஙகுகலளப்பெறறி அவதானிததார் 
ஆராயநதார். அவர் கணட குரஙகுைலக 
எமககு அவர் விளககிேயபொது ோம் 
மூககின் யமல் லகலவதது விேநது 
நின்ய்றாம். அவறறின் வாழ்வுமுல்ற பெறறிக 
கலதகளும் எழுதிைார். இேறலகலே, 
மனிதர்கலளச் 
சக உயிர்கலள யேசிககும் அவர் 
பெணபு எம்லமக கவர்நதது.  அவர் 
கசேறபொடுகளால் ோம் கவரப்பெட்யடாம். 
உ்றவு ஏறபெட்டது. அப்யபொது ோன் கிழககுப் 
பெல்கலைககழக நுணகலைத துல்றத 
தலைவராயிருநயதன், ோடகவிழாககள், 
கணகாட்சிகள், கருததரஙகுகள் இன்னிே 
அணிகள் எை நுணகலைத துல்ற 
அமர்ககளப்பெட்ட காைம் அது. அடிககடி 

எைது அல்றககு வருவார், 
உலரோடுவார், என் மலைவி 
சி த தி ர ய ை க ா வு க கு ம் 
அறிமுகமாைார், குடும்பெ 
ேணபெராகவும் ஆைார். அவர் 
எழுததாற்றலும் யபெச்சுககளும் 
க பெ ா று ப் பு ை ர் ச் சி யு ம் 
பு த தி ச ா லி த த ை மு ம் , 
ககட்டிககாரககளுக யகயுரிே 
கிணடல் யபெச்சும் எைககுப் 
பிடிததுக ககாணடது. ோன் 
இராவயைசன் தோரிதத 
காைம் அது. அன்று உதவி 
வி ரி வு ல ர ே ா ள ர் க ள ா 
யி ரு ந த  க ெ ே ச ங க ர் , 

பொைசுகுமார், சிவரததிைம் ஆகியோருடன் 
மாைவர்களும் என்னிடம் கூததுப் 
பெயிறசி கபெறறுக ககாணடிருநதார்கள். 
இராவயைசன் தோரிததயபொது றிோலஸ 
ோன் முகாலமோளராக இருககமுடியுமா? 
மிகவும் கபொறுப்பொை யவலை என்ய்றன். 
தைகயகயுரிே கிணடல் சிரிப்யபொட 
இருநதுதான் பொர்ப்யபொயம என்்றார்.

என்ை என்ை கசயே யவணடும் எை 
விளககி அவரிடம் முழுப்கபொறுப்லபெயும் 
ஒப்பெலடதயதன். அவருககு ோடகம் 
புதிது, அதிலும் கூததுப் பொணியிைாை 
ோடகம் இன்னும் புதிது. மாைவர்களும் 
புதிது. அலைவரும் தமிழ் மாைவர்கள் 
ம ா ை வி க ள்  அ ல ை த ல த யு ம் 
அலைவலரயும் அவர் ைாவகமாகக 
லகோணடார்.

மாைவர்களும் விரிவுலரோளர்களும் 
அவருககுக கட்டுப்பெட்டைர். அவர் 
அலைவரிைதும் மதிப்பிறகுரிேவரும் 
ஆைார்.

பொர் வீதியில் இருநத பெல்கலைககழக 
விருநதிைர்  விடுதியில் வாரம் யதாறும் 
கவள்ளி, சனி, ஞாயிறு ோட்களில் தஙகி 
இராப்பெகைாக இராவயைசன் பெழகுயவாம்.

காலையில் 5.00 மணிககு எழும்பிவிட 
யவணடும் இரவு 10.00 மணிககுததான் 

பெடுகலக, ஒரு இராணுவககட்டுப்பொட்டுடன் 
பெ யி ற சி க ள்  ே ல ட க பெ ற ்ற ை . 
எைககு கைப்டிைணடாக ரிோஸ் 
மிகஅதிகாலையில் கலைஞர்கலள 
எழுப்புதல் அவர்களுககாை காலைதயதநீர், 
காலைச்சாப்பொடு இலடயில் சிறறுணடி 
மதிே உைவு பின்யைரச் சிறறுணடி 
இரவு உைவு எை அலைதலதயும் 
ஒழுஙகு கசயதல், யமலடகபொருட்கலள 
ஒழுஙகு கசயதல் எைபெை அவரது 
யவலைகள். ோடகததின் சூததிரக கயி்றாக 
இேஙகிைார்.

அமாவாலசககும் அப்துல் காதருககும் 
என்ை உ்றவு என்று யகட்டவரும் உணடு.

அநத அப்துல் காதர் இல்ைாவிட்டால் 
இநத இராவயைசன் என்்ற அமாவாலச 
அலசநதிருககயவ முடிோது. சாப்பொட்டு 
விடேம் மாததிரமல்ை பொததிரஙகளுககாை 
உலடகலள ஒழுஙகு கசயதல், அவறல்ற 
ஒழுஙகாக எடுதது லவததல்

பின்ைர் பொததிரஙகளுககு அவறல்ற 
வ ழ ங க ல்  எ ை ப்  பெ ை  பெ ா ரி ே 
பெணிகலளயும் கசயதார். எைககு 
மிக மிக வைககரமாக விளஙகிைார். 
இதைால் எமது கேருககம் இன்னும் 
கூடிேது. இைககிே உலரோடல்களும் 
அரசிேல் உலரோடல்களும் அறிவிேல் 

உலரோடல் களும் அதிகரித த ை. 
குரஙகுகள் பெறறிே அறிவும் எைககு 
கூடிேது. 2000 ஆம் ஆணடு கிழககு 
பெ ல் க ல ை க க ழ க  ம ண ட பெ த தி ல் 
இராவயைசன் முதல் யமலடயேற்றம், 
ோடகம் முடிே கலைஞர்கள் அலைவரும் 
யமலடயில் யதான்றி வைககமுலரப்பெது 
வழலம. இறுதிோகததான் ோன் யமலடககு 
வருயவன்

எைககு முன்ைால் கசன்று றிோஸ் 
வைககமுலரப்பொர்.

இதலை அன்று கணட அவரது 
ேணபெர்கள் எைககு முன்ைால் வருவதால் 
அவலரயே ோடகததின் கேறிோளர் 
எை மேஙகிைார்களாம். யேரடிோகவும் 
யகட்டார்களாம்.

அவர் தோரிதத ோடகம் இராவயைசன் 

என்று அவலர வாழ்ததிைார்களாம்.

இதலை றிோஸ் என்னிடம் கூறிச் 
சிரிததார். அதில் ஒருவித பிலழயும் 
இல்லை.

அநத அளவு உலழப்லபெ அவர் அதில் 
கசலுததியிருநதார்.

2002.2005 ஆகிே காைஙகளில், எஙகளுடன் 
இராவயைசத தோரிப்பில் ஈடுபெட்ட இவர் 
பின் பெஙகுகபெ்ற வாயப்பிருககவில்லை. 
20 0 0  ஆணடுக  க ாை க ட் டத தி ல் 
இராவயைசன் யமலடயிடுவதறகு 
ோன் எதிர் யோககிே சவால்கள் 
பெேமுறுததல்கள், மல்றமுகத தலடகள் 
அதிகம். அலவ அன்று இன்கைாரு 
வடிவததில் வநதை.

அச்சவால்கலள ோன் எதிர் ககாள்லகயில் 
எைக கு  உ று தி  த ரு பெ வ ர ாக வு ம், 
சாட்சிோகவும் உடன் நின்்றார் ரிோஸ் 
அகமட். சிை விடேஙகலள ோஙகள் 
மட்டுயம அறியவாம். 2019  2014 களில் 
புதிேவர்கலளகககாணடு இராவயைசன் 
பெழககுலகயில் அவலர அலழததுப் 
பெலழே அனுபெவஙகலளப் பெகிரக 
யகட்யபென். 
சு வ ர ா ஸ் ே ம ா க  த ன் 
அனுபெவஙகலளககூறுவார்.  2018 
இல்  யபெராதலைப் பெல்கலைககழகம் 
க க ா ண டு  க ச ல் ை  மீ ண டு ம் 
இராவயைசன் பெழகியைாம் . வநது 
ஒருமுல்ற மாைவர்களுடன் பெலழே 
அனுபெவஙகலளப் பெகிரைாயம என்ய்றன்.

ஒரு ோள் அதிகாலைபெயிறசியின் யபொது 
வநது விட்டார் ோடகப்பெயிறசி பொர்ததார்.

ோடகம் எவவாறு பெை தி்றன்கலள 
வளர்ககும் என்பெலத ஒரு ோடக 
விரிவுலரோளலரப்யபொை விபெரிததுக 
கூறிைார்.

பின்ைர் மாைவர்களுடன் தைது பெலழே 
அனுபெவஙகலளப் பெகிர்நது ககாணடார்.

சுலவோை அனுபெவஙகள் அலவ. புதிே 
விடேஙகள் பெை கூறிைார்.

இ ர ா வ ய ை ச னி ன்  இ ன் ல ்ற ே 
கவறறிககுப் பின்ைால் றிோஸ் அகமட் 
யபொன்்றவர்களின் கபெரும் உலழப்பும் 
இருகின்்றது என்பெதுதான் ோன் இஙகு 
கசால்ை வருவது.

சநதிரயச்கரம ரோென், வி.சிவலிங்கம 
ஆகிய�ோர்  ்கல்முனை ்பெோலிஸ் 
நி ன ல � த் தி ல்  மு ன ்ற ப் பெ ோ டு 
்சயதுளளைர்.

இச்சமபெவம ்க்டநே (24) புேன்கிழனம 
மோனல இ்டம்பெற்றது.

்பெோலிசில் மு ன்றயிட்ட ே .ய ே .
கூட்டனமப்பின் ்கல்முனை மோந்கரசனபெ 
உறுப்பிைர் சநதிரயச்கரம ரோென் 
இதுபெறறிக கூறுன்கயில்:

‘எமது நி�ோ�மோை ்க ல்மு ன ை 
வ்டககு பிரயேச்ச�ல்க விவ்கோரம 
உ ச் ச க ்க ட ்ட த் தி லி ரு க கி ன் ்ற 

இக்கோல்கட்டத்தில் யவண்டு்மன்ய்ற 
ெ . ய ே . ்க ட சி  அ ன ம ப் பெ ோ ள ர ோ ை 
அரசி�ல்வோதி இநே ்பெ�ர்மோற்றத்னே 
ஏறபெடுத்ே முனைநதுளளோர்.

இவ்வீதி ்பெ�ர்மோற்றம ்சய�ப்பெடடு 
ெ . ய ே . ்க .  அ ன ம ப் பெ ோ ள ர ோ ை 
்றசோக என்பெவரின் பெ்டமயபெோட்ட 
்பெ�ர்ப்பெலன்க தி்றக்கப்பெடடுளளது. 
வீதி அபிவிருத்தி அதி்கோரசனபெயின் 
அனுமதியின்றி நோட்டப்பெடடிருநே 
அப்்பெ�ர்ப்பெலன்கயில் அச்சனபெயின் 
இலச்சினையும ்பெோறிக்கப்பெடடிருநேது. 
ஆைோல் அதி்கோரசனபெககு  எதுவுயம 
்ேரி�ோேோம.

500  வரு்டங்களுககும யமலோ்க 
இருநதுவநே ேரனவப்பிளனள�ோர் 
ஆல� வீதின� ஒயர இரவில் ய்க.ய்க.
பி வீதி்�ன்று ்பெ�ர்மோற்ற இவருககு 
அதி்கோரம ்்கோடுத்ேது �ோர்? எமது 
மோந்கரசனபெயில் இப்்பெ�ர்மோற்றம 
்ேோ்டர்பெோ்க எவ்விே பியரரனை 

்க ல ந து ன ர � ோ ்ட ப் பெ ்ட வி ல் ன ல . 
தீர்மோைமுமில்னவ. இநநினலயில் 
ய்கவலம ஒரு அனமப்பெோளருககு 

்பெ�ர்மோற்றம ் சய� அனுமதி�ளித்ேது 
�ோர்?

 இைக்கம நல்லிைக்கம என்று 
யபெசிப்யபெசி இவர்்கள ்சயகின்்ற 

njhlHr;rp...                            PÀ•øÚ°À £ÒÎÁõ\À Ãv¯õP ........
ந ரி த் ே ை ம ோ ை  ய வ ன ல ன � 
உ்றனவவிருமபும மக்கள முன்னின்று 
எதி ர்க ்கய வ ண் டு ம.  இ ன்ன ்ற க கு 
ஒருவரு்டத்திறகு முன்பு ்கல்முனை 
நீதிவோன் நீதிமன்்றத்தில் இப்பெோனே 

் ே ோ ்ட ர் பெ ோ ்க  ் ே ோ டு க ்க ப் பெ ட ்ட 
வ ழ க கி ல்  இ ப் பெ ோ ன ே 
ேரனவப்பிளனள�ோர் ஆல� வீதிேோன் 
எைத்தீர்ப்பெளிக்கப்பெடடிருநேனே 
ஞோபெ்கப்பெடுத்ேவிருமபுகிய்றன்.

எையவ எமது வ்டககுப்பிரயேச 
்ச�ல்கத்தின் ்ேன் எல்னல�ோை 
ே ர ன வ ப் பி ள ன ள � ோ ர்  ஆ ல � 
வீதியின் ்பெ�னர மோறறி வரலோறன்ற 
மோற்ற இநே அரசி�ல் சகதி்கள 
முனைகின்்றை. 

்்கோழுமபில் இைக்கம யபெசுகி்றோர்்கள. 
இஙகு பிைககுககு சதி ்சயகி்றோர்்கள.
எையவ உ்டைடி�ோ்க குறித்ே நபெர் 
இப்்பெ�ர்ப்பெலன்கன� நீககி இை 
உ ்ற வு க ்க ோை  மு ட டுக ்க டன ்டன � 
்கனளயுமோறு ய்கடகிய்றன்.’



nts;sp> [_iy 26, 2019
 ,jo; - 72 11

J¸ BÐø©°ß Esø©¯õÚx® ÷|ºø©¯õÚx©õÚ ö\¯Ø£õkPøÍ AÁº 
«uõÚ PõÌ¨¦nºÄ ‰i ©øÓUP •i¯õx.

கடநத 68 ஆவது அரஙகததில் என்ைால் 
எழுதப்பெட்ட 'உேர் கல்வி நிறுவகததில் 
வருலகதரு கலைஞர்களாக 
அணைாவிமார்: சுவாமி விபுைாேநதா 
அழகிேற கறலககள் நிறுவக முன்ைாள் 
பெணிப்பொளரின் முககிேமாை பெஙகளிப்பு' 
எனும் தலைப்பிைாை கட்டுலரககு 
எதிர்விலைோக 69 ஆவது அரஙகம் 
இதழில் விதுரன் என்பெவரால் 'வரைாறல்ற 
மூடி மல்றததலும் இட்டுககட்டலும்' 
எனும் தலைப்பிடப்பெட்ட கட்டுலர ஒன்று 
பிரசுரிககப்பெட்டிருநதது. இது குறிதது 
எைது கருததுககலளக கூ்ற யவணடிேது 
அவசிேம் என்பெதால் இககுறிப்புககலள 
எழுதுகின்ய்றன்.

ோன் எழுதிே விடேஙகள் அரஙக 
அறிவிேல் கசேறபொடுகள் சார்நத 
கறலகயுடன் சம்பெநதப்பெட்டலவோக 
இருப்பெதைால் இவவிடேஙகலளப் 
பெறறி உலரோடும் யபொது 
க வ ளி ப் பெ ல ட த த ன் ல ம யு ட ன் 
உலரோட யவணடிேது அவசிேம் 
எைக கருதுகின்ய்றன். அதாவது 
ஒரு கறலகததுல்ற சார்நது வாத 
விவாதஙகலள முன்லவககும் யபொது 
ஒளிநது நின்று புலை கபெேரில் 
எழுதுவது   ஆயவறிவுத துல்றயிலைச் 
சார்நதவர்களுககு கபொருததமற்றது 
என்பெலத முதலில் கூ்ற விரும்புகின்ய்றன்.

ஒரு அரச நிறுவகததின் உததியோகபூர்வ 
பெதவிகள் பெறறியும் அவறறின் 
நிேமைஙகள் பெறறியும் விடேஙகலள 
உலரோடும் யபொது, அவறல்ற 
ஊடகஙகளில் பெதிவாககும் யபொது, அலவ 
பெறறிே ஆதாரஙகலள அடிப்பெலடோக 
லவதது உலரோட யவணடிேது 
அவசிேமாகும். கவறும் ஊகஙகலளயும், 

க ற பெ ல ை க ல ள யு ம் , 
விோககிோைஙகலளயும், 
வ த ந தி க ல ள யு ம் , 
க பெ ா ய க ல ள யு ம் , 
பு ல ை வு க ல ள யு ம் 
ஆதாரமாகக ககாணடு 
ஊடகஙகளில் எழுதுவது, 
விரல்விட்டு எணைககூடிே 
சிைர் யசர்நது ஆதாரமற்ற 
குற்றஙகலள ஒருவர் மீது 
இட்டுககட்டி கபொது மககள் 
அபிப்பிராேம் எைச்கசால்லி 

கபொது மககலள அவமதிப்பெது 
யேர்லமோை கசேைாக அலமே 
முடிோது. இவவா்றாை கவளிப்பொடுகளின் 
உணலமததன்லமயிலை ஆராயநது 
உறுதிப்பெடுததாமல் ஊடகஙகளில் 
கவளிப்பெடுததுவது  ஊடக அ்றமுமல்ை. 
விதுரன் குறிப்பிட்டுள்ள கபொது மககளின் 
காநதி பூஙகா ஆர்ப்பொட்டமும் இததலகே 
முல்றயியையே ேலடகபெறறிருநதது.

எையவ! சுவாமி விபுைாைநதா அழகிேற 
கறலககள் நிறுவகததின் முன்ைாள் 
பெணிப்பொளரின் பெணி கதாடர்பொக ோன் 
குறிப்பிட்ட விடேதலத முன்னிறுததி 
அதறகுள் கசன்று முன்ைாள் 
பெணிப்பொளர் கதாடர்பொக விதுரன் 
கவளிப்பெடுதத முலையும் 'யேர்லமேற்ற 
நிேமைம்';, 'பெதிறகடலமோறறிே 
உததியோகததர் சரிோை முல்றயில் 
கசேறபெடவில்லை' என்பெலவ 
குறிதது உரிே உததியோகபூர்வமாை 
ச ா ன் ்ற ா த ா ர ங க ளு ட ன் 
கவளிப்பெலடததன்லமயுடன் இநத 
அரஙகததியையே எழுதுவாராக இருநதால் 
அதன் உணலமததன்லமயிலை சாதாரை 
வாசகர்கள் அறிநது ககாள்ள முடியும்.

இைஙலகத தமிழர்களின் பொரம்பெரிே 
அரஙக ஆயவறிவு வரைாறறில் 
கசேைாறறிே திருப்பு முலைகலள 
ஏறபெடுததிே ஆயவறிவாளர்கள் பெறறிே 
ஆயவறிவுக கறலகயில் யபொராசிரிேர் 
சுவாமி விபுைாைநதர், யபெராசிரிேர் 
க.கைபெதிப்பிள்லள, யபெராசிரிேர் 
சு.விததிோைநதன், கைாநிதி சி.கெேசஙகர் 
ஆகியோர் முககிேமாைவர்களாக 
அலடோளங காைப்பெடுகின்்றைர்.

யபெராசிரிேர் சுவாமி விபுைாைநதர், 

யபெராசிரிேர் க.கைபெதிப்பிள்லள 
ஆகியோர் இைஙலகப் 
பெல்கலைககழகததின் வரைாறறில் 
அதன் ஆரம்பெ காைததில் தமிழர்களின் 
பொரம்பெரிே அரஙகுகள் கதாடர்பொை 
அறிவிேலுககாை அடிததளஙகலள 
அலமததவர்கள். இது குறிதது ோம் 
ஆழமாக உலரோட யவணடிே யதலவ 
இன்று அவசிேமாகியுள்ளது. அடுதது 
யபெராசிரிேர் சு.விததிோைநதன் 
பொரம்பெரிே அரஙக அறிவிேற தளததில் 
மிகவும் முககிேமாைவர் பொரம்பெரிே 
ஆறறுலகக கலைோை கூதலத பெடச்சட்ட 
யமலடககுள் ககாணடு கசன்று ேவீை 
மததிேதர வர்ககததிறகாை அரஙகாக 
மாற்ற முேறசிததவர்.

யபெராசிரிேர் சு.விததிோைநதனின் 
கூததுச் கசம்லமோககம் பெறறிே 
விமர்சைஙகலள இககட்டுலரோளன் 
ககாணடிருககின்ய்றன். அது காைனீே 
சிநதலையுடைாை கசேறபொடு என்பெதில் 
உறுதிோக இருககிய்றன்.

ஆைாலும் வரைாறறில் அவரின் 
கசேறபொட்டிறகுள்ள முககிேததுவதலத 
வலியுறுதத யவணடிேது அவசிேமாகும். 
இலதக கூறும் யபொது அவலர விமர்சிதது 
விட்டு அவர் பெறறிக கூறுவது தததுவார்தத 
கதளிவின்லம என்று எழுதுவது 
சிறுபிள்லளத தைமாகயவ கதரிகி்றது.

கார்ள்மாகஸ் அவருலடே யதாழர்கலள 
யோககிக கூறிைார் 'தததுவவாதிகள் 
உைகிறகு விளககம் ககாடுககி்றார்கள் 
ஆைால் ோஙகள் உைகதலத மாற்ற 
முலைகின்ய்றாம்' என்று, இதுதான் 
பின்ைாளில் புரட்சி என்று கூ்றப்பெட்டது. 
ோனும் இைஙலகத தமிழரின் பொரம்பெரிே 
அரஙக அறிவிேல் கசேறபொடுகளில் 
மாற்றதலத ஏறபெடுததிே ேபெர்கள் எை 
ோன் கருதும் ஆளுலமகலளயே 
குறிப்பிட்டிருநயதன்.

யபெராசிரிேர் சு.விததிோைநதன் காைனீேச் 
சிநதலைகளுடன் கசயதவறல்றயே 
மூன்று தசாப்தஙகளின் பின்ைர் 
மீணடும் கசயது ககாணடு, யபெராசிரிேர் 
சு.வி தான் கூதது மீளுருவாககதலத 
கதாடஙகிைார் எை திரிபுபெடுததி 
வரைாறல்ற மூடி மல்றதது இட்டுககட்டி 

யபெராசிரிேர் சு.விககு அபெகீர்ததிலே 
ஏறபெடுததி வரும்  யேர்லமயீைச் 
கசேல்கள் கதாடர்பொகப் பெை யகள்விகள் 
உள்ளை. இநத மூடிமல்றததல்கலளயும் 
இட்டுககட்டுலககலளயும்  ஆதாரபூர்வமாக 
கட்டவிழ்ததுக காட்டவும் முடியும். (இது 
குறிதது ஆதாரஙகளுடன் பிறிகதாரு 
கட்டுலரயில் விரிவாக எழுதுகிய்றன்) 

தமிழர்களின் அரஙக ஆயவறிவு 
வரைாறறில் விளககஙகலள முன்லவதத 
ஆராயச்சிோளர்கள் பெைர் உள்ளைர் 
அவர்கள் கூறும் விடேஙகள் ோவும் 
முடிநத முடிவுகள் அல்ை. இேஙகிேல் 
கபொருள் முதல்வாதிகள் எவரும் விதுரன் 
கூறுவது யபொல் 'அது யபொன்்ற நூல்கலள 
இனிவருங காைஙகளில் எவரும் எழுதவும் 
முடிோது' எைக கூ்றத துணிேமாட்டார்கள். 
இன்று பின்ேவீைச் சிநதலைகளுடனும் 
கசேறபொடுகளுடனும் பெரீச்சேம் 
ககாணடுள்ள ஆயவறிவாளர்களால் 
ஏறககையவ எழுதப்பெட்டுள்ள நூல்கள், 
ஆயயவடுகள் என்பெை கட்டவிழ்ககப்பெட்டு 
மதிப்பிடப்பெட்டு வருவதலைக 
காணகிய்றாம். கறறு வருகிய்றாம்.

அணைாவிமார்கலள வருலகதரு 
கலைஞர் எனும் உததியோகபூர்வ 
அநதஸ்துடன் பெல்கலைககழகததிறகுள் 
அலழதத கசேறபொடு இைஙலகத 
தமிழர்களின் பொரம்பெரிே அரஙக அறிவிேல் 
வரைாறறில் மிகவும் முககிேமாை 
கசேறபொடாக அலமநதுள்ளது. இதறகாகத 
கதாடர்ச்சிோகப் பெைவருடஙகள் 
கசேைாறறிே கைாநிதி சி.கெேசஙகர் 
வியசட கவனிப்பிறகுரிேவராகின்்றார்.

முடிவாக, ஒரு ஆளுலமயின் 
உணலமோைதும் யேர்லமோைதுமாை 
கசேறபொடுகலள அவர் மீதாை 
காழ்ப்புைர்வுகள் உநதித தள்ளும் 
ேபெர்களாலும் அவர்தம் எழுததுககளாலும் 
ஒரு யபொதுயம மூடி மல்றகக 
முடிோது. உைகததில் மாற்றஙகலள 
ஏறபெடுததுவதறகாக கசேறபெட்ட 
ஆளுலமகளின் வரைாறுகள் கறறுததரும் 
பொடமாகவும் இதுவுள்ளது.
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எழுததுததுல்றயில் இராெதுலர
 01. லங்ாமுரசு
  தன் பெள்ளிப்  பெருவததின் 
இைட்சிேமாை எழுததாளராக யவணடும் 
என்கின்்ற எணைததிறகு தீனி யபொட 
யகாட்லடமுலைலேச் யசர்நத தன் 
ேணபெர் யக.யக.ஷா (பின்ோளில் சிறுகலத 
எழுததாளர் பிததன்)  அவர்கலள 
இலைததுக ககாணடு ைஙகாமுரசு 
என்கின்்ற பெத திரிலக ஒ ன்ல்ற 
கதாடஙகிைார் இராசதுலர. ைஙகாமுரசு 
க ை தி ே ா ை  வி ச ே த ா ை ங க ல ள 
ககாணட பெததிரிலகோக எல்யைாராலும் 
விரும்பெப்பெட்டது.

 02.சுதந்திரன்                                                                                   
தமிழரசுககட்டசியின் உததியோகப் 

பெ த தி ரி ல க ே ா க  மு த ன் மு த லி ல் 
க த ா ட ங க ப் பெ ட் ட  பெ த தி ரி ல க ய ே 
சுதநதிரன் ஆகும். இப்பெததிரிலகயின் 
ஆசிரிேராக எஸ்.ரி.சிவோேகமும்  உதவி 
ஆசிரிேராக கச.இராெதுலரேவர்களும் 
இப்பெததிரிலகலே சி்றப்பொக ேடததி 
கட்சியின் ககாள்லக விளககஙகலளயும் 
கசயதிகலளயும் சுவாரஸ்ேமாகவும் 
சூடாகவும் ககாடுதது மககளின் 
அபிமாைதலதப் கவர்நத பெததிரிலகோக 
தலழதயதாஙக லவததைர். திரு.
எஸ்.ரி .சிவோேகம் மட்டக க ளப்பு 
தாமலரகயகணிலேச் யசர்நதவர். 
திரு.கச.இராெதுலர மட்டககளப்பு 
யமார்சாதபிட்டிலேச் ய சர்ந தவர். 
என்பெது குறிப்பிடததககது. தமிழரசுக 
கட்சியின் பொரிே வளர்ச்சிககு சுதநதிரன் 
பெததிரிலக அககாைததில் மிகவும் 
பெ ங க ளி ப் ல பெ ச்  க ச ய தி ரு ந த ல த 
ே ா ரு ம்  ம ்ற ந து வி ட  மு டி ே ா து .                                                                                                                                        

 03.தமிழ்ம் 
சுதநதிரன் பெததிரிலக ேலடகபெறறுக 
க க ா ன் டி ரு ந த  ய வ ல ள 
இராெதுலரேவர்களால் தமிழகம் என்னும் 
ெைரஞசக பெததிரிலககோன்றும் 
க வ ளி யி ட ப் பெ ட் ட து .  ய ம லு ம் 
04.முழககம் 05.சாநதி 06.பொடுமீன் 
07.யதைாடு யபொன்்ற பெததிரிலககலள 
ேடாததி ஆசிரிேராக இருநது தன் 
எழுததுககளால் அைஙகரிததவர் திரு.
இராெதுலரேவர்கள். இலவகயளாடு 
மாததிரமில்லை சிறுகலதகலளயும் 
கட்டுலரகலளயும் எழுதி வாசகர்களின் 
அபிமாை சிறுகலதகேழுததாளராகவும் 
திகழ்நதார். இைஙலகயில் மட்டுமல்ை 
இநதிேத தமிழ்ோட்டிலும் கவளிவநத 
பெததிரிலககள் சஞசிலககளிலும் தன் 
எழுதயதாவிேஙகலள பெதிததிருநதார். 
திரு.ரா. கிருஸ்ைமூர்ததி ஆசிரிேராக 
இருநதயபொது கல்கியில் இவர் எழுதிே 
'பெழிககுப்பெழி' அககாைததில் சி்றநதகதாரு 
சிறு கலதோக பொராட்லடப்கபெற்றது. 
அதயதாடு யெ.ஜி.கெேசீைன் அவர்களால் 

'இராெதுலர' என்்ற கபெேரில் கவளியிட்ட 
சஞசிலகயில் 01.05.1982ல் 'ராசாததி' என்்ற 
இவரது குறுோவல் பிரசுரமாகியிருநதது. 
அதயதாடு இவரால் எழுதப்பெட்ட 
சிறுகலதகளில் சிை 'மிஸ்கைகம்' என்்ற 
கபெேரில் சிறுகலதத கதாகுப்பொக 
கவளிவநதும் இருநதது. அவவப்யபொது 
இவர் எழுதிே கட்டுலரகளும் பெல்யவறு 
பெததிரிலககளிலும் சஞசிலககளிலும் 
பிரசுரமாகியுள்ளை. இலவகளில் 
' ய க ா பு ர ம் '  இ த ழி ல்  இ வ ர ா ல் 
எழுதப்பெட்ட 'மாேகர்மதுலர ' என்்ற 
தலைப்பிலும் 'ஞாைப்பிரகாச முனிவர்' 
என்்ற தலைப்பிலும் கவளிவநத 
க ட் டு ல ர க ல ள க  கு றி ப் பி ட் டு ச் 
கசால்ை முடியும். இவயவலளயில் 
கணைதாசன் ஆசிரிேராக இருநது 
கவளிவநத 'கதன்்றல்' பெததிரிலகயில் 
இராெதுலரேவர்கள் 24.01.1956ல் கபொஙகல் 
திருோளுககாக எழுதி பிரசுரமாை 
'கடலம புரியவாம்' என்கின்்ற அன்ல்றே 
கட்டுலரலே இன்ல்றே சநததி இவரின் 

து.்்கௌரீஸ்வரன்

njhlHr;rp gf;fk;... 15
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fpupf;fl; tpjpKiwfspy; Gjpa khw;wk;

E}W Nghl;bfis fle;J rhjiz gilj;j 
ju;[pdp rptypq;fk;

ru;tNjr fpupf;fl; fTd;rpy; (Irprp) 

fpupf;fl; tpjpKiwfspy; Gjpa khw;wq;fis 

nfhz;Lte;Js;sJ. Irprpapd; tUlhe;j 

nghJf;$l;l jPu;khdq;fSf;fiktfhNt 

,g; Gjpa tpjpKiwfs; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

 Gjpa tpjpKiwfsf;fikthf Nghl;b 

xd;wpy; fhakile;J Nghl;bfspy; gq;Nfw;f 

Kbahj epiyapy; fhzg;gLk; tPuUf;F 

gjpyhf khw;W tPuu; xUtiu ge;J tPRtjw;Fk; 

JLg;gngLj;jhLtjw;Fk; gad;gLj;Jk; 

re;ju;g;gk; toq;fg;gltpUf;fpwJ. ,jw;F 

ru;tNjr mstpy;; Gfo; ngw;wtuhd ,yq;if 

tiyg;ge;jhl;l mzpapd; tPuhq;fidAk; 

cyfpd; caukhd tiyg;ge;jhl;l 

tPuhq;fid vd;w ngUikf;F 

nrhe;jf;fhuUkhd  aho;g;ghzj;ijr; Nru;e;j 

ju;[pdp rptypq;fk; mz;ikapy; jdJ 

100MtJ ru;tNjr Nghl;bapy; tpisahb> 

E}W ru;tNjr Nghl;bfspy; tpisahba 

%d;whtJ ,yq;if tPuhq;fid vd;w 

rhjidia ngw;whu;;.

,yq;if tiyg;ge;jhl;l mzpapd; 

Kd;dhy; jiytpahd ,tu; fle;j thuk; 

,q;fpyhe;jpd; yptu;G+y; efupy; eilngw;W 

Kbe;j cyff; fpz;z tig;ge;jhl;lg; 

Nghl;bj; njhlupy gp[p mzpf;F vjpuhd 

Nghl;bapy; tpisahbajd; %yNk ,r; 

rhjizia mtu; epiyehl;bdhu;. mj;NjhL 

,t;Tyff;fpz;z njhlupy; nkhj;jkhf 

--- கமாைமட் அஸாருதீன் ---
கிழககு மாகாை மாவட்ட அணிகளுககு 
இலடயில் ேடநத கால்பெநது கதாடரில் 
ஆணகள், கபெணகள் எை இரணடு 
பிரிவுகளிலும் மட்டககளப்பு மாவட்டம் 
சம்பிேன் பெட்டம் கவன்றிருககின்்றது.

இ ந த  க ா ல் பெ ந து த  க த ா ட ரி ல் 
கபெணகளுககாை இறுதிப் யபொட்டி 
ஞ ா யி ற று க கி ழ ல ம யு ம்  ( 2 1 ) , 
ஆணகளு க காை இறுதிப்யபொட்டி 
திஙகட்கிழலமயும் (22) மட்டககளப்பு 
கவபெர் விலளோட்டு லமதாைததில் 
ேலடகபெறறிருநதை.

பெண்கள் பிரிவு – மட்டக்களப்பு எதிர் 
திருக்கோணமலை:

கிழககு மாகாை மாவட்டஙகளில் 
கபெணகள் பிரிவு கால்பெநது சம்பிேலை 
தீர்மானிககும் இறுதி ஆட்டததில், 
மட்டககளப்பு மாவட்ட மகளிர் கால்பெநது 
அணியும் திருயகாைமலை மகளிர் 
கால்பெநது அணியும் யமாதிை.

யபொட்டியின் ஒருபொதி 30 நிமிடஙகளாக 
அலமநத இநத யமாதலில், மட்டககளப்பு 
மாவட்ட மகளிர் கால்பெநது அணி 
கதாடககம் முதயை தி்றலமயிலை 
கவளிப்பெடுததிேது.

பின்ைர் மட்டககளப்பு மாவட்ட மகளிர் 
அணிககாக, P. வசநதினி முதல் யகாலிலை 
19ஆவது நிமிடததில் கபெற்றார். அதயதாடு, 
மீணடும் வசநதினி யபொட்டியின் 23ஆவது 
நிமிடததில் இன்னுகமாரு யகாலைப் 
கபெற்றார்.

இதைால், மட்டககளப்பு மாவட்ட மகளிர் 
கால்பெநது அணி யபொட்டியின் முதல்பொதி 
நில்றவுககு வரும் யபொது 2-0 என்்ற 
யகால்கள் கைககில் முன்னிலை 
கபெற்றது.

கதாடர்நது யபொட்டியின் இரணடாம் 
பொதியிலும் மட்டககளப்பு மாவட்ட 
அணியின் ஆதிககயம நீடிததது. 
மட்டககளப்பு மாவட்ட அணிககாக 
இன்னுகமாரு யகாலிலை வசநதினி இைஙலக அணியின் மறறுகமாரு 

ய வ க ப் பெ ந து  வீ ச் ச ா ள ர ா ை 
நுவான் குையசகரவும் சர்வயதச 
யபொட்டிகளிலிருநது ஓயவு கபெறுவதாக  
அறிவிததுள்ளார். 

இவர் கடநத காைஙகளில் சர்வயதச 
கிரிக கட் தரப்பெடுத த லில் பெந து 
வீச்சாளர்கள் தர வரிலசயில் முதைாவது 
இடததில் இருநதவர் என்பெயதாடு 
இதுவலர 21 கடஸ்ட் யபொட்டிகளில் 
48 விககட்டுககலளயும் 184 ஒருோள் 

யபொட்டியின் 40ஆவது நிமிடததில் 
கபெற்றார். எனினும், திருயகாைமலை 
அணியிைரால் ஒ ரு ய கால ை க 
கூட யபொட்டியில் கபெ்ற முடிோமல் 
யபொயிருநதது.

அதன்பெடி, 3-0 என்்ற யகால்கள் கைககில் 
மட்டககளப்பு மாவட்ட மகளிர் கால்பெநது 
அணி திருயகாைமலை மாவட்ட மகளிர் 
கால்பெநது அணிலே யதாறகடிதது 
மாகாை சம்பிேைாக ோமம் சூடிேது.

ஆண்கள் பிரிவு – மட்டக்களப்பு எதிர் 
திருக்கோணமலை:

கிழககு மாகாை ஆணகள் பிரிவு 
கால்பெநது சம்பிேலை தீர்மானிககும், 
யபொட்டியில் மட்டககளப்பு மாவட்ட ஆடவர் 
கால்பெநது அணியும், திருயகாைமலை 
மாவட்ட ஆடவர் கால்பெநது அணியும் 
யமாதிை.

ய பெ ா ட் டி யி ல்  ஆ ர ம் பெ ம்  மு த ய ை 
இரு அணிகளும் சமபெைததிலை 
காட்டியிருநதை. எனினும், கதாடர்நது 
முன்யைறிே ஆட்டததில் மட்டககளப்பு 
மாவட்ட கால்பெநது அணியின் ஆதிககம் 
கவளிப்பெடத கதாடஙகிேது.

பின்ைர், யபொட்டியின் முதல் யகாலை 
முதல் பொதியின் 37ஆவது நிமிடததில் VTM. 
அைஸ் கபெறறு யபொட்டியின் யகால்கள் 
நுலழவாயிலை தி்றநது லவததார்.

யபொட்டியின் இரணடாம் பொதி ஆரம்பிதது 
சிறிது யேரததியையே, மட்டககளப்பு 
மாவட்ட அணிககாக மறறுகமாரு 
யகால் கபெ்றப்பெட்டது. இநத யகாலிலை 
டார்யைாஸ் பெர்தயைாட் கபெற்றார்.

இதலை அடுதது, திருயகாைமலை 
அ ணி க க ாக  மு த ல்  ய க ாலி ல ை 
யபொட்டியின் 82ஆவது நிமிடததில் A. 
்றஷான் கபெறறுகககாடுததார்.

மட்டககளப்பு ஆடவர் கால்பெநது அணி 
கிழககு மாகாை சம்பிேைாக ோமம் 
சூடிேது.

Kd;duhd fhyg;gFjpapy; Nkyjpf 

tPuu; xUtu; fsj;jLg;gpy; khj;jpuNk 

<LglKbAkhftpUe;jJ. jw;Nghija Gjpa 

tpjpKiwf;fikthf khw;W tPuu; ge;J 

tPRtjw;Fk; JLg;gngLj;jhLtjw;Fkhd 

tha;g;gpid ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

  Fwpj;j Nghl;bapy; gq;Fgw;wpa tPuu; 

xUtu; cghij fhuzkhf tpisahl 

Kbahj epiyapy; khw;W tPuu; xUtiu 

gad;gLj;Jtjw;F Fwpj;j mzpapd; kUj;Jt 

mjpfhup Nfhupf;if tpLj;J mjid Nghl;b 

kj;jpa];ju; Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;w 

epge;jidAk; tpLf;fg;gl;Ls;sJ. 

kw;WnkhU tpjpKiwahf fpupf;fl; 

Nghl;bfspy;; ge;J tPRtjw;F 

$Ljy; Neuj;ij vLj;Jf;nfhs;Sk; 

mzpj; jiytUf;F toq;fg;gL;k; 

jz;lidahdJ Nghl;bj;jilfspy;yhky; 

,dptUq;fhyq;fspy; Vida tPuu;fSf;Fk; 

mNjasthd mguhjq;fs; tpjpf;fg;gLk; 

vd;wthW khw;wg;gl;Ls;sJ.

348 Nfhy;fis ngw;W cyff; fpz;zj; 

njhlu; xd;wpy; mjpf Nfhy;fspid 

ngw;w tPuhq;fid vd;w rhjizf;Fk; 

nrhe;jf;fhuuhdhu;. fle;j Qhapw;Wf; fpoik 

,lk;ngw;W Kbe;j  ,j; njhlupd; ,Wjpg; 

Nghl;bapy;  epA+rpyhe;J mzp rk;gpad; 

MdJld; ,yq;if mzp ,j; njhlupy; 

15MtJ ,lj;jpidAk; ngw;Wf;nfhz;lJ.

,yq;if Njrpa mzpf;fhf 

2011k; Mz;L Kjy; tpisahb 

gpufhrpj;JtUk; ju;[pdp rptypq;fk; 

2015> 2016k; Mz;L fhyg;gFjpfspy; 

mzp epu;thfj;jpduhy; epuhfupf;fg;gl;L 

mzpapy; ,lk;ngw;wpUf;ftpy;iy. 

gpd;du; 2017k; Mz;L fhyg;gFjpapy; 

mT];jpNuypahtpd; rpl;b ngy;fd;]; 

mzpf;fhf njhopy;rhu; tPuhq;fidahf 

,ize;J ,yq;ifapypUe;J ntspehl;L 

fofj;jpw;F njhopy;rhu; tPuhq;fidahf 

,ize;J nfhz;l KjyhtJ tPuhq;fid 

vd;w ngUikiaAk; ngw;Wf;nfhz;lhu;.

,yq;if tig;ge;jhl;l gapw;Wtpg;ghsuhf 

jpyq;f [pdjhr kPz;Lk; nghWg;Ngw;w 

gpd;du; mzpf;Fs; cs;thq;fg;gl;l ju;[pdp 

2018k; Mz;L rpq;fg;G+upy; ,lk;ngw;w 

Mrpa tiyg;ge;jhl;l rk;gpad;rpg; 

Nghl;bfspy; njhlupd; rpwe;j tPuhq;fid 

tpUjpid ntd;W> ,yq;if mzp rk;gpad; 

Mtjw;F ngupJk; gq;fhw;wpapUe;jJk; 

Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.

gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid 

tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

யபொட்டிகளில் 199 விககட்டுககலளயும் 
58 இருபெதுககு 20 யபொட்டிகளில் 66 
விககட்டுககலளயும் லகப்பெறறியுள்ளார். 

இைஙலக அணி 2014ம் ஆணடு 
உை க க கி ணை  T 20  க த ா ட ரி ல் 
சம்பிேைாவதறகு இவரது பெஙகளிப்பும் 
முககிேமாக காைப்பெட்டது. 

பின்ைர் 2 1 0 7ம்  ஆணடிலிருந து  
அணியில் இடம் கிலடககாது யபொை  
நுவான் குையசகர மீணடும் அணியில் 
இடம்  கபெறுவதறகு யபொராடியிருநதும் 
நி ல ை ே ா ை  ஒ ரு  இ ட த தி ல ை 
கபெ்றமுடிேவில்லை. 

இ வ வ ா ர ா ை  நி ல ை யி ல் 
கடந த புத ன்கிழ லம சர்வய த ச 
யபொட்டிகளிலிருநது ஓயவு கபெறுவதாக  
அறிவிததார்.
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gf;f mDruiz

tpQ;Qhdk;

fzpjk;

Fzk; rtupuh[h

njhlHr;rp... (gf;fk; -14)

jpU.v];.rpt&gd;> Mrpupau;> kl; / kNk/tTzjPT guNk];tuh tpj;jpahyak;.

xUq;fik rkd;ghLfisj; jPu;j;jy;

•,uz;L njupahf; fzpaq;fisf; nfhz;l ,U rkd;ghLfs;> 
xUq;fik rkd;ghLfs; vdg;gLk;.

Jtpf;fyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,dq;fyj;jy; (Dihybrid test cross) 
,uz;L gz;GfSf;fhd Ml;rpAila ,ay;Gfis cila xU jdpad; (c.k;.

RrBb)> ,uz;L gz;GfSf;Fk; J}a gpd;dpilthd ,ay;GfSila(wwbb) xU 
jdpaDld; ,dq;fyf;fg;gLjy; Jtpf;fyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,dq;fyj;jy; vd 

miof;fg;gLk;. 

cjhuzkhf. fWg;G epw tpj;Jf;fisAila rptg;G epw my;ypfisf; nfhz;l 

G+itAila jhtuq;fs;> fgpy epw tpj;Jf;fisAila nts;is epw my;ypfisf; 

nfhzl G+itAila jhtuq;fSld; ,dq;fyf;fg;gLtijf; fUJNthk;. 

fWg;Gepw tpj;JfisAila rptg;G my;ypg;G+f;fSf;Fr; rhj;jpaKs;s 

gpwg;Gupikaikg;Gf;fs; RrBb/ RRBb/RrBB/RRBB MFk;. fgpy epw 

tpj;Jf;fisAila nts;isepw my;ypg;G+f;fSf;Fr; rhj;jpaKs;s 

gpwg;Gupikaikg;G wwbb MFk;.

mwpag;glhj Njhw;wtikg;G RrBb Mf ,Ug;gpd;> 

,e;j cjhuzj;jpy; NkYs;s ehd;F Njhw;wtikg;Gf;fs; 1:1:1:1 vd;w tpfpjj;jpy; 

rhj;jpakhdit.

mwpag;glhj Njhw;wtikg;G> RrBb gpwg;Gupikaikg;igf; nfhz;bUg;gpd; 

Jtpf;fyg;Gg;gpwg;G ,dq;fyj;jy; gpd;tUk; Njhw;wtikg;Gf;fisf; nfhLf;Fk;.

kdpjupy; fhzg;gLk; nkd;lypd; jiyKiwAupikailAk; Nfhyq;fs;.

nghJthd nkd;lypd; ,ay;Gfs;

kdpjdpy; fhzg;gLk; gy ,ay;Gfs; nkd;lypd; jiyKiwAupikailAk; 

Nfhyq;fisg; gpd;gw;Wfpd;wd. rpy cjhuzq;fs; fPNo tpsf;fg;gl;Ls;sd. 

,ize;j my;yJ gpupe;j fhJr;Nrhiz: 

jiyAld; ve;j msTf;F fhJr;NrhizahdJ ,ize;Js;sJ vd;gJ 

nkd;lypd; Nfhyj;jpy; jiyKiwAupik milfpd;wJ. ,ize;j fhJr;Nrhiz 

xU gpd;dpilthd ,ay;ghFk;. fhJr;Nrhiz ,izjYf;fhd gpd;dpilthd 

vjpUUf;fspd; ,uz;L gpujpfSk; fhzg;gLjy; ,ize;j fhJr;Nrhizia 

Njhw;Wtpf;Fk;. (rkEfj;Jf;Fupa gpd;dpilthd epiyik)

new;wpg;gFjpapy; “V” tbtpy; (widow’s peak) kapu; fhzg;gly; / fhzg;glhik

new;wpg;gFjpapy; kapupd; vy;iyf;NfhL Xu; $upa tbtpy; fhzg;gLjy; 

tpjitapd; rpfuk; (widow’s peak) vd miof;fg;gLk; mJ W vd;Dk; 

Ml;rpAila vjpUUthy; Njhd;WfpwJ. vdNt Xu; widow’s peak If; nfhz;L 

fhzg;glhjtu;fs; rkEfj;Jf;Fupa gpd;dpilthd epiyikia (ww) f; 
nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. 
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f.ngh.j. (c/j) - Gjpa ghlj;jpl;lk; - jkpo;

- kl;Lefu; Atd; -

gf;f mDruiz

njhlHr;rp... tpQ;Qhdk;
1.vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf.

xt;nthU $w;Wf;Fk; fPNo Ie;J tpilfs; jug;gl;Ls;sd. mtw;Ws; kpfg; nghUj;jkhd 

tpiliaj; njupe;J> mjd; ,yf;fj;ij milg;Gf;Fwpf;Fs; vOJf.

 1.1 tpidr;;nrhy;Yld; njhlu;gw;wJ.

  (1)tpidr;nrhy; Ntw;Wikfis Vw;W tuhJ. 

  (2)tpidr;nrhy; tpid tpFjpfisg; ngw;WtUk;.

  (3)tpidr;nrhy; tpidailfis Vw;Fk;  (4)tpidr;nrhy; Vtw; nghUspy; tuhJ.

  (5)tpidr;nrhy; vr;rkhf tUk;.     (…….)

 1.2 gpd;tUtdtw;Ws; ngaUk; tpidAk; Nru;e;J cUthd $l;Lg;gFjp

  (1)cj;jutpL   (2) rPu;ik  (3) fhj;jpU   (4) gpd;gw;W    (5) rupghu;  (…….)

 1.3 ‘Xlhj’ vd;Dk; vjpu;kiwg; nganur;rj;jpd; ,ilepiy

   (1)Mj; (2) M (3) j (4) Xlh    (5) j;       (…….)

 1.4 ‘Xbd’ vd;Dk; tpidKw;wpy; te;Js;s fhyk;fhl;Lk; ,ilepiy

  (1)XL;  (2) Xb (3) d;  (4) md    (5) ,d;    (…….)
 

 1.5 gpd;tUtdtw;Ws; vjpu;kiw Vty; xUik tpidKw;W

 (1)NghdhNu (2) nrhy;yhNj (3) NghfhjPu;fs; (4) tutpy;iy (5) Ngha;th  (…….)

 1.6 gpd;tUtdtw;Ws; tpaq;Nfhs; tpidKw;W

  (1) gbf;f (2) kfNd   (3) ngUf   (4) Xq;Ff   (5) tho;         (…….)

 1.7 gpd;tUtdtw;Ws; nrag;gLnghUs; Fd;wpatpid thf;fpak;

  (1) ehd; kioiag; ghu;j;Jf;nfhz;bUe;Njd;. 

  (2) mk;kh fhiyapy; vdf;F Cl;btpl;lhs;.

  (3) fhiyf; $l;lj;jpy; mjpgu; ngWNgw;iw mwptpj;jhu;. 

  (4) mk;kh vd;kPJ ghrk; fhl;Lfpwhs;.

  (5) ehd; nfhOk;gpypUe;J New;Wj;jhd; te;Njd;.    (…….)

 1.8 ‘nfhs;’ vd;gJ Kjy;tpidahf te;j thf;fpak; 

  (1) jdf;Fs;NsNa rpupj;Jf;nfhz;lhd;. 

  (2) mtu; vd;kPJ kpFe;j ek;gpf;if nfhz;Ls;shu;.

  (3) fl;Liuia vOjpf;nfhs;;.  (4) Nehahspiaf; ftdkhfg; ghu;j;Jf;nfhz;lhd;.

  (5) ePq;fs; Ngrpf;nfhz;l tplak; ahJ?        (…….)

 1.9gpd;tUtdtw;Ws; ngauil nfhz;l njhlu;

  (1) ,uz;L G+ (2) me;jg; G+ (3) rpwe;j G+ (4) kze;j G+ (5) ngupjha;   (…….)

 1.10 gpd;tUtdtw;Ws; Mf;fg;ngauil nfhz;l njhlu;

  (1)ngUikAs;s kdpjd; (2) ngupa kdpjd;  (3) rpW fha; 

  (4) nrhd;d fij (5) fspg;ghf ,Ue;jJ        (…….)

 1.11 mtd; mz;zDk; ,y;iy jk;gpAk; ,y;iy. ,jpy; ‘ck;’ ,ilr;nrhy;  

     czu;j;Jk; nghUs;

  (1)Kw;W   (2) njupepiy (3) vr;rk;    (4) Iak;   (5) ntWg;G     (…….)

 1.12 ahNuh xUtd; Nerpf;fpwhd;. ,q;F ‘X’ ,ilr;nrhy; czu;j;Jk; nghUs;

  (1)tpdh  (2) jplf;Fwpg;gpd;ik  (3) gpupepiy (4) Iak;   (5) md;G   (…….)

 1.13 vtuhtJ Ngryhk;. ,jpy; ‘MtJ’ ,ilr;nrhy; czu;j;Jk; nghUs;

  (1)fl;lis (2) Fiwe;jgl;rk;(3) jplf;Fwpg;gpd;ik (4) Iak; (5) Ntz;LNfhs; (…….)

 1.14 ‘$l’ vd;Dk; ,ilr;nrhy; Kw;Wg; nghUs; czu;j;Jk; thf;fpak;

  (1) ehd;$l Nahrpj;Jf;nfhz;bUe;Njd;.  (2) Ie;J &gha;$l vd;dplkpy;iy.

  (3) cdf;F ed;wp nrhy;yf;$lj; njupahjh? 

  (4) ,dp> xUtd;$lr; rj;jk; Nghlkhl;lhd;. 

  (5) vd;Dld; eha; $l tUtjhy; gakpy;iy.          (…….)

 1.15gpd;tUtdtw;Ws; jdp thf;fpak;

  (1)fzpjKk; jkpOk; vdf;Fg; gpbf;Fk;. (2) <u;f;F ,y;yhtpl;lhy; Crp jhUq;fs;. 

  (3) nfhOk;Gf;Fg; Ngha; mtiur; re;jpg;Ngd;.    

  (4) khiy mzptpj;J mQ;ryp nrYj;jpNdhk;.

  (5) ehDk; mtDk; neUf;fkhd ez;gu;fs.;             (…….)

 1.16 Fwpj;j Neuj;Jf;Fs; NgRtJ vd;gJ ,yFthd fhupaky;y. ,q;F vOtha;

  (1) NgRtJ (2) NgRtJ vd;gJ (3) Fwpj;j Neuj;Jf;Fs; NgRtJ vd;gJ

  (4) Fwpj;j Neuj;Jf;Fs; NgRtJ  (5) fhupak;          (…….)

 1.17 mfuhjp xOq;fpy; mikahj nrhw;nwhFjp

  (1)Kw;W> Nkfk;> nksty;     (2) njupepiy> tdk;> ahid (3) vr;rk;> Ie;J> XL

  (4) nfsup> jkpo;> ed;ik     (5) Ntlu;> Nte;jd;> Nty;             (…….)

 1.18 gpd;tUtdtw;Ws; nghUj;jkw;w ,izg;G

  (1) $l;lk; Kbe;jJ Mjyhy; ntspNa te;Njhk;. 

  (2) $l;lk; Kbe;jJ MfNt ntspNa te;Njhk;.

  (3) $l;lk; Kbe;jJ vdNt ntspNa te;Njhk;. 

  (4) $l;lk; Kbe;jJ vdpDk; ntspNa te;Njhk;.    

  (5) $l;lk; Kbe;jJ Mdhy; ntspNa tutpy;iy.         (…….)

fd;dj;jpy; Fopfs; (Dimples on cheek)
fd;df;Fopfs; fd;dj;jpd; jirapy; fhzg;gLk; gpwg;Gupik uPjpahff; flj;jg;gLk; 

Xu; ,ay;ghFk;. egu; xUtu; rpupf;Fk;nghOJ> jirapd; NkYs;s FWfpa jir 

Kfj;jpd; Njhiy Nky;Nehf;fp ,Of;fpd;wJ. ,J Njhypy; fd;df;Fop vd;Dk; 

rpwpa gs;sj;ijj; Njhw;Wtpf;fpwJ. fd;df;Fopfs; nghJthf ,U fd;dq;fspYk; 

Njhd;Wfpd;wd. xU fd;dj;jpy; khj;jpuk; xU jdpj;j Fop Njhd;Wjy; 

mG+u;tkhdnjhU Njhw;wg;ghlhFk;. fd;dj;jpy; FoptpOjy; nkd;lypd; ghzpapy; 

jiyKiwAupikailAk; Xu; Ml;rpahd ,ay;ghFk;. 

Neupa kw;Wk; tise;j ngUtpuy; (Hitchhiker’s thumb)
tpuw;Wz;lq;fSf;fpilahd %l;Lfspd; mjpguePl;rp fhuzkhf tpupf;Fk;nghOJ 

ngUtpuy; gpw;Gwk; Nehf;fp tisAk; epiyNa Hitchhiker’s thumb (tisAk; 

ngUtpuy;) MFk;. Ml;rpahd “S” vjpUU epkpu;e;j ngUtpuy; Njhw;wtikg;ig 
cUthf;Fk;. Ml;rpahd vjpUUf;fs; fhzg;glhik ngUtpuiy klf;Ftjw;F 

mDkjpf;Fk;. 

ehf;Fr; RUl;ly; my;yJ RUl;lhik (Rolling or non- roling tongue)
xU Fohahf ehf;fpd; gf;fj;Jf;Fupa tpspk;Gfisr; RUl;Lk; Mw;wy; 

ehf;Fr;RUl;ly; vd miof;fg;gLk;. ehf;fpd; cs;shu;e;j jirfs; rpy 

jdpj;Jtkhd tbtq;fisj; Njhw;Wtpf;f rpy kdpju;fis mDkjpf;fpd;wd. Xu; 

Foha; tbtpy; ehf;ifr; RUl;ly; nkd;lypd; vspa jiyKiwAupikailjiyf; 

fhz;gpf;Fk; Xu; Ml;rpahd ,ay;ghFk;. 

kdpjtk;rhtspg; gFg;gha;T (Pedigree analysis)
jug;gl;l xU FLk;g tpUl;rj;jpd; cs;Ns xU Fwpg;gpl;l ,ay;G 

jiyKiwAupikailjiyf; fhz;gpf;Fk; tiuglk; %ykhd xU 

gpujpepjpj;JtNk xU tk;rhtspg;glk; (Pedigree Chart) vd miof;fg;gLfpd;wJ. 

jiyKiwAupikailjypd; NfhykhdJ tpsq;fg;glf;$bathW xU FLk;gj;jpd; 

cs;Ns gy re;jjpfshfr; Nrfupf;fg;gl;l juTfisr; Nrfupg;gjd; %yk; mJ 

cUthf;fg;gLfpd;wJ. 

tk;rhtspg;glq;fspd; cjtpAld; kdpjdpy; fhzg;gLk; nkd;lypd; ,ay;Gfs; 

gFg;gha;T nra;ag;gly;

tpjitapd; rpfuk; (widow’s peak): 
fPNo jug;gl;Ls;s tk;rhtspg;glj;jpy; xU FLk;gj;jpy; %d;W re;jjpfshf 

widow’s peak ,ay;gpd; jiyKiwAupik gpujpepjpj;Jtg;gl;Ls;sJ.  cU 6.7 

,y; fhz;gpf;fg;gl;Ls;sthW ,uz;L NrhbfSs; xU ghl;ldhu; widow’s peak 
If; nfhz;bUe;jhu;. Widow’s peak xU Ml;rpAila ,ay;ghf cs;sjhy; 
widow’s peak mw;w ghl;ldhu;fs; (grand parents) me;j ,ay;Gf;F rkEfj;Jf;Fupa 

gpd;dpilthdjhf (ww) ,Uf;fNtz;Lk;. mLj;j re;jjpapy; rpy egu;fs; widow’s 
peak iff; fhz;gpj;jdu;. rpyu; mijf; fhz;gpf;ftpy;iy. Widow’s peak I 
fhz;gpf;Fk; ,uz;L ghl;ldhu;fSk; me;epyikf;F ,juEfKs;stu;fshf (Ww) 
,Uf;fNtz;Lk;. mJNghd;Nw %d;whtJ re;jjpapy; widow’s peak if; fhz;gpf;Fk; 

,uz;L ngw;Nwhu;fSk; mjw;F ,juEfKs;stu;fshf ,Uf;fNtz;Lk;. Vnddpy; 

mtu;fspd; ,Ungw;Nwhu;fspy; xUtu; (KjyhtJ re;jjp) rkEfj;Jf;Fupa 

gpd;dpilthf (ww) cs;shu;. Widow’s peak if; nfhz;l %d;whtJ re;jjp 

xd;wpy; WW I my;yJ ww gpwg;Gupikaikg;igf; fhtyhk;. Vnddpy; ,U 

ngw;Nwhu;fSNk mt;tpay;igf; nfhz;Ls;sdu;. 

 1.19 mtd; guPl;ir vOjpapUe;jhy; rpj;jpaile;jpUg;ghd;. ,J mikg;G mbg;gilapy;

  (1)$l;L thf;fpak; (2) fyg;G thf;fpak;   3) nrg;G thf;fpak;    

  (4) nka;g;ghl;L thf;fpak;             (5) jdp thf;fpak;        (…….)

1.20 gpd;tUtdtw;Ws; ,yf;fz tOtw;w thf;fpak; 

(1) ehAk; mtDk; te;jd.    (2) fzpjKk; jkpOk; vdJ tpUg;Gf;Fupa ghlk; MFk;. 

(3) Ngr;Rthu;j;ijapd; NghJ cz;ikfisNa Ngrg;gl Ntz;Lk;. 

(4) Gj;jfj;jpYs;s xt;nthU ftpijAk; kdj;Jf;F ,jkhf ,Ue;jJ.

(5) eP kw;wtu;fspd; ntWg;Gf;fisr; rk;ghjpj;Jf; nfhs;shjPu;fs;.          (…….)
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கவவயவறு தனிததனிககிராமஙகள் 
என்பெலதத கதளிவாக எடுததுக 
க ா ட் டு கி ன் ்ற து .  க ல் மு ல ை க கு டி 
1ஆம் குறிச்சி, கல்முலைககுடி 2ஆம் 
குறிச்சி, கல்முலைககுடி 3ஆம் குறிச்சி, 
க ல் மு ல ைககுடி 4ஆம் குறிச்சி, 
கல்முலைககுடி 5ஆம் குறிச்சி என்ய்ற 
இருநதது.

உணலமகள் இப்பெடியிருககும்யபொது 
முஸ்லீம் தரப்பிைர் கல்முலைககுடிலேக 
கல்முலையுடன் பிலைததுத கதறயக 
கல்முலை ஸாகிராககல்லூரியிலிருநது 
வடகயக தாளகவட்டுவான் வலரயிலுள்ள 
பிரயதசதலதக கல்முலை எைச் 
சிததரிததுக காட்டுவது கல்முலைத 
தமிழர்கள் மீதாை ஆககிரமிப்பும் 
எதிர்காைததில் கல்முலைத தமிழர்களின் 
இருப்லபெக யகள்விககுட்பெடுததலுமாகும்  
என்பெலதத தமிழர் தரப்பிைரும் 
விடேததிறகாை அலமச்சரும் அலமச்சின்  
உேர் அதிகாரிகளும் அம்பொல்ற மாவட்ட 
அரசாஙக அதிபெரும் புரிநதுககாள்ள 
யவணடும்.

1897இல் நிறுவப்பெட்ட கல்முலைச் 'Sanitary 
Board ' இைதும் 1947இல் உருவாககப்கபெற்ற 
கல்முலைப் பெட்டடிைசலபெயிைதும் 
வடககு எல்லைோை தாளகவட்டுவான் 
வீதிலேக கல்முலைககுடியின் வடககு 
எல்லைோகச் சிததரிப்பெது திட்டமிட்ட 
'சதி' ஆகும். கல்முலைககுடியின் 
வ ட க கு  எ ல் ல ை  உண ல ம யி ல் 
க ல் மு ல ை த த ர ல வ ப் பி ள் ல ள ே ா ர் 
யகாயில் வீதியே ஆகும்.

கல்முலை 'Sanitary Board ' மறறும் 
கல்முலைப் பெட்டிைசலபெ என்கின்்ற 
க ச ா ற பெ த ங க ள ா ல்  சு ட் ட ப் பெ டு ம் 
நிைப்பெரப்பும் க ல் மு ல ை என்்ற 
கசாறபெதததால் சுட்டப்பெடும் கல்முலைக 
கிராமததின் நிைப்பெரப்பும் ஒன்்றல்ை. 
கல்முலைக கிராமம் என்பெது கல்முலை 
'Sanitary Board' மறறும் கல்முலைப் 
பெட்டிைசலபெயிலிருநது கல்முலைககுடிக 
கிராமம் நீஙகிே நிைப்பெரப்பொகும். எையவ 
கல்முலை என்பெது தரலவப்பிள்லளோர் 
யகாயில் வீதிககும் தாளகவட்டுவான் 
வீதிககும் இலடப்பெட்ட பிரயதசயம என்பெது 
கவள்ளிலடமலை.

எையவ கல்முலை உபெ பிரயதச 
க ச ே ை க த ல த த  த ர மு ே ர் த து ம் 
விவகாரத திறகாை தீர்வு என்று 
வரும்யபொது கல்முலை கதறகுப் 
பி ர ய த ச  க ச ே ை க ப்  பி ரி வு டன் 
மருதமுலை மறறும் ேறபிட்டிமுலை 
மு ஸ் லீ ம் பி ரி வு  ஆ கி ே வ ற ல ்ற 
நிைதகதாடர்பெற்ற  வலகயில் இலைததுக 
ககாள்ளும் விடேததிலும் அல்ைது 
தறயபொதுள்ள கபெரிேநீைாவலை 
மு ஸ் லீ ம்  பி ரி வு க ல ள யு ம் 
மருதமுலைககிராமதலதயும் இலைதது  
மருதமுலைகககை தனிோைகதாரு 
பிரயதச கசேைகப்பிரிலவ ஏறபெடுததும் 
விடேததிலும் மட்டுயம தமிழர் தரப்பு 
கேகிழ்வுததன்லமயுடன் சமரசததிறகுச் 
கசல்ைைாயமதவிர 1989ம் ஆணடு 
க ல் மு ல ை  வ டக கு  உ பெ பி ர ய த ச 
கசேைகததின் ஆளுலகயின் கீழ் 
உள்ோட்டு அலுவல்கள் அலமச்சிைால் 
உததியோகபூர்வமாக அறிவிககப்பெட்ட 
கல்முலை 01, கல்முலை 02, கல்முலை 
03, பொணடிருப்பு 01, பொணடிருப்பு 02, 
கபெரிேநீைாவலை 01, கபெரிேநீைாவலை 
02,  ேறபிட்டிமுலை 01, ேறபிட்டிமுலை 02, 
யசலைககுடியிருப்பு ஆகிே அப்யபொலதே 
பெததுக கிராம யசலவோளர் பிரிவுகலள 
உ ள் ள ட க கி ே  பி ர ய த ச த ல த ய ே 
தரமுேர்தத யவணடுகமன்்ற விடேததில் 
தமிழ்ததரப்பிடம் எநத கேகிழ்விறகும் 
சமரசததிறகும், கிஞசிததும் இடமில்லை, 
இடமிருககக கூடாது.

தமிழர்தரப்லபெப் கபொறுததவலரயில் 
கல்முலைலேயும் கல்முலைககுடிலேயும் 
பிரிககும் பூர்வீக எல்லைோக விளஙகிே 
கல்முலைததரலவப் பிள்லளோர் 
யகாயில் வீதிககு இப்பொல் அதாவது 
வடகயக ஒரு அஙகுைமாவது விட்டுக 
ககாடுப்பெது தறககாலைககுச் சமமாகும். 
அ த ா வ து  க ல் மு ல ை த த ர ல வ ப் 
பிள்லளோர் யகாயில் வீதிககும் வடகயக 
உள்ள தாளகவட்டுவான் வீதிககும் 
இலடயியை அலமநதும் கல்முலையின் 
1ஆம், 2ஆம், 3ஆம் குறிச்சிகளில் 
அடஙகியுமிருநத பிரயதசததின் ஒரு சிறு 
துணடிலைோவது விட்டுகககாடுககத 
தமிழ்த தரப்பிைர் இடமளிககக கூடாது.

எழுததுத தி்றலமலே அறிநது ககாள்ள 
கட்டுலரலே அப்பெடியே முழுலமோகத 
தருகின்ய்றன். 
்டமை புரிவ�ாம்!
புதுலமலேப் பெலடப்பெதில் ஆர்வமும் 
பெழலமலேப் புலதப்பெதில் ஆர்வமும் 
ககாணடவர்கள் பெணலடத தமிழ் மககள். 
அர்ததமற்ற குருட்டுக ககாள்லககலளயும் 
வரட்டுத தததுவஙகலளயும் விரட்டிேடிதது 
அ்றவாழ்வு வாழ்நதவர்கள் அவர்கள். 
அநநிேருலடே ஆணடவன்களும் 
வழிபொடுகளும் தமிழகததில் இ்றககுமதி 
கசயேப்பெடு முன்யபெ அறிலவப் 
யபொறறி, கபெற்ற தாலேயும் வளர்ததுப் 
கபெரிேவைாககிே தநலதலேயும் 
வழிபெட்டு வநத அறிவிேககவாதிகள் 
அவர்கள். அறிவுககு பு்றம்பொை எநத 
ககாள்லககலளயும் கணலை மூடிக 
ககாணடு கட்டிேழும் சுபொவம் அவர்களிடம் 
இருந தய த இல்லை.காடுகளிலும் 
மலைககுலககளிலும் மிருகதயதாடு 
மிருகமாக உணடு உ்றஙகிககிடநத 
ம ணி த ன்  இ ன் று  வ ானு ே ர்கூ ட 
யகாபுரஙகலளயும் வாயககு உருசிோை 
உைவுகலளயும் கணலைககவரும் 
ஆலடகலளயும் கணடு பிடிததிருககி்றான்.
இன்று அவனுககும் மிருகததுககும் 
இ ல ட யி ய ை  ஆயி ர க க ை க க ா ை 
யவறறுலமகள் நிைவுவலத ோம் 
காணகிய்றாம். யதான்றிே காைநகதாட்டு 
விைஙகிைஙகள் எலதப் புசிததையவா 
எலத நிலைத தைய வா எலத ச் 
கசயதையவா அவறல்றயே தான் இன்னும் 
இநத ோகரிகம் முதிர்நத இருபெதாம் 
நூற்றாணடிலும் கசயது வருகின்்றை. 
யமலும் எணைற்ற ஊழிேககாைததின் 
பின்னும் அலவ நிலைததும் கசயதும் 
புசிததும் உயிர் வாழப் யபொகின்்றை. 
ஆைால் மனிதயைா இதறகு முறறிலும் 
மா்றாைவன். சிநதலையில் புதுலம, 
கசேலில் புதுலம, பெழகக வழககஙகளில் 
பு து ல ம ,  ச க ை வ ற றி லு ம்  ஒ ரு 
புதுலமலேக காை யவணடுகமன்று 
துடிககும் ஒருஜீவன் அவன். இநத ஆர்வ 
உைர்ச்சிதான் அறிவுத தாகநதான் 
மனிதலை விைஙகுகளிைததிலிருநதும் 
விைஙலககோதத அறிவுபெலடதத 
பெழலம விரும்பிகளிடத திலிருநதும் 
விததிோசப்பெடுததுகி்றது. 
பெட்சியிைம் யதான்றிே காைததில் 
ய தான்றிே தூக க ைாங குரு வி 
பெட்சிலேவிட யவகமாக மனிதன் பெ்றககப் 
பெழகிக ககாணட இநதககாைததிலும் கூட 
அன்று அலமததது யபொையவ இன்றும் தன் 
கூட்லட அலமதது வருகி்றது. ஆைால் 
மனிதயைா குலக வாசததில் ஆரம்பிதது 
குச்சுககுடில்கள் அலமதது, கூடாரஙகளும் 
வீடுகளும் கட்டி, மாட மாளிலககளும் 
மதிதவழும் நிைா முற்றஙகளும் கட்டி 
வாழ்நது வருகி்றான். இநத வளர்ச்சிககு 
காரைம் எது? புதுலமலேக கணடு 
பிடிப்பெதில் அவனுககு இேல்பொகயவயுள்ள 
ஆவலும் ஆலசயும்தான் அதறகுக 
காரைம் ஆகும்.
  முதன் முதைாக உைகில் யதான்றிே 
ககாடும்புலி தன் பெசிலேப் யபொககிக 
ககாள்ள புள்ளிமானின் கசஙகுருதி 
ககாட்டும் மாமிசதலத எப்பெடி கிழிதது 
புசிததயதா அப்பெடியேதான் இன்றும் 
அது புசிதது வருகி்றது. ஆைால் 
மனிதயைா காட்டுககிழஙகுகலளயும் 
க ந த மூ ை க ங க ல ள யு ம்  தி ரு ம் பெ த 
தி ரு ம் பெ த  தி ன் று க க ா ண டி ர ா ம ல் 
தானிேஙகலளயும் விலததது அறுவலட 
கசயேவும் இதமாை உைலவ கேருப்பின் 
உபெயோகததிைால் பொகம் கசயேவும் 
பெ யி ன் று  க க ா ண டி ரு க கி ்ற ா ய ை 

இதறகும் புதுலமயின் மீதுள்ள யமாகயம 
காரைமாகும்.மணணில் யதான்றிே 
மககள் குைததில் புதுலம பி்றநதது 
தமிழனிடததில் என்று தமிழகததில் 
நிை-கமாழி இை ஆராயச்சிோளர்கள் 
கூ று கி ்ற ா ர் க ள் . ஆ ங க ா ங கு 
ஆராயச்சிகளின் யபொது அகப்பெடும் 
பெணலடக காைப் கபொருட்கள் சிறபெஙகள் 
ோைேஙகள் கல்கவட்டுககல் தமிழ் 
மககள் பூர்வீக வரைாறல்றயும் அவர்கள் 
வாழ்நத சீலரயும் சி்றப்லபெயும் கதரிேப் 
பெடுததிகககாணடு வருகின்்றை.
த மி ழ்  ம க க ளி ன்  இ ர த த த தி ல் 
இேறலகோகயவ கசறிநது கிடநத இநதப் 
புதுலமோை புதுலமதான் அவர்கலள 
'கபொஙகல் விழா' ககாணடாடச் கசயதது. 
பெழலமலேக கலளே யவணடும் 
புதுலமலேப் யபொற்ற யவணடுகமன்்ற 
தமிழனின் அரிே பெணபிலிருநது பூதத 
புதுலமத திருோள்தான் கபொஙகல் 
புதுோள். மயகஸ்வரன் மஙலகலே 
மைம் புரிநதோயளா மால்மருகன் 
திலைப்புைதது வள்ளிலே திருடிச் கசன்்ற 
திவவிே திருோயளா அல்ை. ஏலரததாஙகி 
பொலரக காககும் மன்ைர்களாை உழவர்கள் 
வருடம் முன்னூறறு அறுபெதலதநது 
திைஙகள் பெட்ட கஷ்டதலத ம்றககும் 
மதுரோளாக மைர்நதது அது. காடு கவட்டி 
கடிே நிைம் திருததி உழுது பெயிர் ோட்டி 
யவலி கட்டி நீர்ப்பொச்சி கலளபிடுஙகி புது 
விலளவு காணகி்றான் உழவன். 

அவன் உள்ளம் மகிழ்ச்சிோல் துள்ளுகி்றது. 
உடல் இன்பெததால் பூரிககி்றது. முதன் 
முதல் வேலில் ககாயயும் கதிர்கலள 
புதிர் எடுததல் என்றும் அவர்கள் ஆககி 
உணடு மகிழ்வலத புதிருணைல் 
என்றும் ககாணடாடிைான். உழவுககும் 
கதாழிலுககும் வநதலை கசயது 
வ ா ழ் த து ம்  ம ய ை ா பெ ா வ த தி ற கு 
கபொஙகல்விழா ஓர் எடுததுக காட்டாகும்.
  தமிழன் உடயைாடு உைர்யவாடு ஒட்டிக 
ககாணடிருநத இப் புதுலம யமாகம் 
இலடககாைததில் தலடப்பெட யேர்நதது. 
புதுலம ஆர்வததால் ோளும் கபொழுதும் 
புதுப்புது கபொருட்கலள கணடுபிடிதது 
வநத தமிழன் ஆராயச்சி கசயவது 
ஆணடவனுககு அடுககாது பெகுதது 
அறிநது பெல்லுயிர் ஓஙகுவது பெரமனுககு 
பிடிககாத கசேல். பொவகாரிேம் பெழலமலே 
அப்பெடியே ேம்பெ யவணடும் ேம்பொ விட்டால் 
கரௌதரவாதி ேரகததில் விழ தோராய 
இருகக யவணடும் என்்ற அர்ததமற்ற 
அ ச் ச த தி ற கு  அ டில ம ப் பெ ட் ட ா ன். 
வில்லுககும் யவலுககும் அஞசாத 
வீரகுைம் கவறும் நீறறுககு அஞசி 
அடஙகிறறு.  சககிமுககிக கல்லைத 
யதயததுத தீ மூட்டி அலதச் யசர்ததுத தீபெம் 
ஏறறி லவககத கதரிநது ககாணட தமிழன் 
கசேல் குன்றி நின்்றான்.  நீரில் கசல்ை 
பெடகும் நிைததில் ஓட சககரமும் சலமதத 
அறிவு இருட் குலகககுள்யள கசன்று 
புகுநதது. வாழ்கலகயின் ஒவகவாரு 
துல்றயிலும் அவன் வகுததுச் கசன்்ற 
வளர்ச்சி தலடப்பெட்டது. அன்ய்றாடு அவன் 
புதுலம ோர்வமும் குன்றிறறு.
  இவவுைக வாழ்கலகககு அதிமுககிேமாை 
யதலவகலள யதடிகககாள்வதில் ோட்டம் 
கசலுததுவலத ம்றநது கணகாைாத 
ஒருகறபெலை உைலக ஆராயவதிலும் 
ேம்புதவன்றி ேம்பிக ககாணடழுவதிலும் 
எணைாதைகவல்ைாம் எணணுவதிலும் 
வாழ்வாவது மாேம் அது மணைாவது 
திணைம். பி்றவாவரம் தரும் என்று 
பிதறறுவதிலும் காைம் கடததிைான். 
                                                                      

 (மிகுதி அடுதத இதழில்)

ஒரு மககள் பெடுககாலைோக கூ்ற, 
கணடிகக யேர்நததால் அதன் பி்றகு 
அநத அளவுககு கபெரிதாக எதுவும் 
ேடககவில்லை. ஆகயவ, சர்வயதச 
அபிப்பிராேம் இஙகு வன்முல்றகலள 
தடுததிருககி்றயத ஒழிே கபெரும்பொன்லம 
மககளின் மைதில் எநத மாற்றமும் 
ஏறபெட்டதாக கூ்றமுடிோது.

இலவ எல்ைாவறறுககும் அப்பொல், 
83 கைவரம் ேடநது 40 வருடஙகள் 
ஓடிவிட்டாலும், ஒரு யபொர் ேடநது 
முடிநதுவிட்டாலும் கபெரும் மககள் மறறும் 
உலடலம அழிவு ஏறபெட்டுவிட்டாலும், 
இைஙலகயின் கபொருளாதாரம் கபெரும் 
இ்றககதலத சநதிததிருநதாலும் 
இலவ எல்ைாவறறுககும் அடிப்பெலடக 
காரைமாை தமிழ் மககளின் உரிலமப் 
பிரச்சிலைககு இதுவலர எநத 
விதமாை தீர்வும் இல்லை. அதலை 
நிோேமாை வழியில் தீர்தது லவககும் 
யோககமும் கபெரும்பொன்லமயிடம் 
கிலடோது. காைதலத கடததும் யபொகயக 
காைப்பெடுகின்்றது.

அயதயபொை மலைேக மககளுககு 
ேல்ை ஊதிேமும், மரிோலதயுடைாை 

யவலை நிலைலமயும் இன்றுவலர 
கி ல ட ே ா து .  அ வ ர் க ளு க கு 
குடியிரு க க காணி வழஙகும் 
சிநதலையும் கபெரும்பொன்லமயிை 
மூ த த  அ ர சி ே ல் வ ா தி க ள ா க 
கூ்றப்பெடுபெவர்களிடம் கிலடோது. 
அவர்கள் இநத விடேஙகளில் 
இன்ைமும் இைவாதிகளாகய வ 
கசேறபெடுகின்்றைர். மாற்றாநதாய 
மைப்பொன்லமயுடயையே மலைேக 
மககலள ேடததுகி்றார்கள்.

இப்பெடிோைவர்களின் தலைலமயில் 
இைஙலகயின் எதிர்காைம் எப்பெடி 
இருககப் யபொகி்றது என்பெது இன்று ஒரு 
கபெரும் யகள்விோகயவ இருககின்்றது.

அழுததஙகளால், கணடிப்புகளால் 
மாததிரம் மாற்றஙகள் வநதுவிடாது. 
மககளின், அரசிேல்வாதிகளின் 
மைதில் ஏறபெடும் மாற்றஙகளாயையே 
உணலமோை சாதக மாற்றஙகலள 
இைஙலகககும் அதன் மககளுககும் 
ககாணடுவரமுடியும்.
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