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ரக்பி வீரர் வசீம் தாஜூதீன், செய்தியாளர் 
லெந்த விக்ரமதுங்க மற்றும் நான்கு 
வழக்கு்கள் சதாடர்்ான விொரணண 
அறிக்ண்க, ்தில் ச்ாலிஸ் மா 
அ தி ் ர ால்  ெ ட ட ம ா  அ தி ் ரி ட ம் 
ஒ்ப்ணடக்்க்ப்டடுள்ளதா்க ச்ாலிஸ் 
ஊட்க்ப ப்சொளர் சதரிவித்துள்ளார். 
வசீம் தாஜுதீன் ச்காணல, லெந்த 
விக்ரமதுங்க ச்காணல உள்ளிடட 6 

நி.அமிர்தஸன் ---

ஜனாதி்தி பவட்ாளணர அறிவிக்்கத் 
தான் தயாரா்க இரு்ப்தா்க ஐக்கிய 
பதசியக் ்கடசித் தணலவர் பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க சதரிவித்துள்ளார்.

ஐக்கிய பதசியக் ்கடசி தணலணமயிலான 
பு தி ய  அ ர சி ய ல்  அ ணி ண ய 
உருவாக்குவதற்்கான ஏற்்ாடு்கள் 
பூர்த்தியணடந்துள்ள நிணலயில் அதணனச 
செயற்்டுத்த முன்வருமாறும் அவர் 
அணழ்பபு விடுத்துள்ளார்.

ஆனால் ஜனாதி்தி பவட்ாளர் யார் 
என்று அறிவிக்்காமல் புதிய அரசியல் 
அணிணய உருவாக்்க முடியாசதன 
்கடசியின் பிரதித் தணலவர், அணமசெர் 
ெஜித் பிபரமதாெ கூறியுள்ளார்.

இந்த நிணலயில் சவள்ளிக்கிழணம 
ஐக்கிய பதசியக் ்கடசி நாடாளுமன்்ற 
உறு்பபினர்்கள் அணனவணரயும் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க ெந்திக்்கவுள்ளார்.

அரொங்கம் அணமக்்க்ப்டடு நான்கு 
ஆண்டு்கள் பூர்த்தியணடந்துள்ளதால் 

ச்காழும்பு வா்கன சநரிெணல குண்றக்கும் 
மற்றுசமாரு முயற்சியா்க ்யணி்களின் 
ப்ாக்குவரத்துக்்கான ்டகு பெணவ ஒன்று 
பநற்று ஆரம்பிக்்க்ப்டடவிருந்தது.

யூனியன் பிபளஸில் இருந்து ச்காழும்பு 
ப்காடணட வணரயில் ப்ரவாவியின் 
ஊடா்க இந்த ்டகு பெணவ நணடச்றும். 
இரவு பநரங்களிலும் ்டகு மூலம் 
சுற்றுலாணவ பமற்ச்காள்ள வெதி 
பமற்ச்காள்ள்ப்டும்.

ச்ருந்கர மற்றும் பமல் மா்காண 
அ ண ம ச சு க் கு ட ் ட ட  இ ல ங ண ்க 
்காணி அபிவிருத்தி கூடடுத்தா்னம் 
இ த ற் ்க ா ன  ந ட வ டி க் ண ்க யி ண ன 
பமற்ச்காண்டுள்ளது. இதில் ்யணி்கள் 
ப்ாக்குவரத்துக்்கான குளிரூடட்ப்டட 
்டகு ்யன்்டுத்த்ப்டுவதா்க தணலவர் 
சராொன் குணவர்த்தண சதரிவித்தார்.

ெம்்வங்கள் சதாடர்்ான விொரணண 
அறிக்ண்கணய, சவவபவறு ப்கா்பபு்களா்க 
தயாரித்து சவள்ளிக்கிழணமக்கு(23) 
முன்னதா்க  ெமர்பிக்குமாறு ்தில் 
ச்ாலிஸ்மா அதி்ர், குற்்ற்ப புலனாய்வு 
தி ண ணக் ்க ளத் தி ற் கு  ஏ ற் ்க ன ப வ 
அறிவித்திருந்தார். 

வசீம் தாஜுதீன் ச்காணல, லெந்த 
விக்ரமதுங்க ச்காணல, கீத் சநாயார் 
்கடத்தல், 17 ்ணியாளர்்கள் ச்காணல 
மற்றும் 11  இணளஞர்்கள் ்கடத்தி 
செல்ல்ப்டடு ்காணாமல் ஆக்்க்ப்டடணம 
ஆகிய ெம்்வங்கள் சதாடர்்ான 
விொரணண்கணள துரித்ப்டுத்துமாறு 
ெடடமா அதி்ரினால் ்கடந்த 15 ஆம் 

ஜு னி ய ன்  பி ப ள சி ல்  இ ரு ந் து 
ச்காழும்பு ப்காடணட வணரயில் 
்ஸ்ஸில் செல்வதற்கு அலுவல்க 
பநரங்களில் ச்ாதுவா்க 30 நிமிடங்கள் 
செல்லும், இ்பபினும் ப்ர வாவியின் 
ஊட்கான ்டகின் மூலம் ்யணத்ணத 
பமற்ச்காள்ளும் ப்ாது 10 நிமிடங்கள் 
மாத்திரபம ஆகும் என்று ்காணி 
அ பி வி ரு த் தி  கூ ட டு த் த ா ் ன ம் 
சதரிவித்துள்ளது.

இந் த திடடத் தில் ்காண்ப்டும் 
முன்பனற்்றத்தின் அடி்ப்ணடயில் ் டகின் 
மூலமான ்யணி்கள் ப்ாக்குவரத்து 
பெணவணய பமலும் விரிவு்டுத்துவதற்கு 
தி ட ட மி ட ்ப ் ட டு ள் ள த ா ்க  அ வ ர் 
சதரிவித்தார்.

சி்ற்பபு விருந்து்ொரம் ஒன்ண்ற 
சவள்ளிக்கிழணம இரவு ஏற்்ாடு 
செய்துள்ளதா்கவும் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
கூறியுள்ளார்.

எனினும் ஜனாதி்தி பவட்ாளணர 
அறிவிக்்க முன்னர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
நடாத்தும் இந்த விருந்து்ொரத்தில் 
்க ல ந் து ச ்க ா ள் ள  மு டி ய ா ச த ன 
ெஜித் பிபரமதாெ ்கடசியின் மூத்த 
உறு்பபினர்்களிடம் கூறியுள்ளார்.

அபதபவணள, ரணில் விக்கிரமசிங்க, 
ெஜித் பிபரமதாெ, ்கரு ஜயசூரிய, ெரத் 
ச்ான்பெ்கா ஆகிய நான்கு ப்ரும் ஐக்கிய 
பதசியக் ்கடசியின் ொர்பில் ஜனாதி்தித் 
பதர்தலில் ப்ாடடியிடுவதற்குத் தயாரா்க 
இரு்ப்தா்கவும் இந்த நான்கு ப்ரில் 
ஒருவணர ்கடசியின் மத்திய குழு 
விணரவில் அறிவிக்கும் என்றும் ்கடசி 
உறு்பபினர் ப்ாராசிரியர் ஆசுமாரசிங்க 
ச்காழும்பில் செய்தியாளர்்களிடம் 
கூறியுள்ளார்.

தமிழ முஸ்லிம் மக்்களின் வாக்கு்கள் 
ஐக்கிய பதசியக் ்கடசிக்ப்க கிணடக்கும் 
என்று ்கடசியின் மூத்த உறு்பபினர்்கள் 
நம்புவதா்கவும் ப்ராசிரியர் ஆசுமாரசிங்க 
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(மட / திருவரங்கன்) 
              
மடடக்்கள்பபு மண்முணன வடக்கு  
ப்காடணடமுணன கிராம பெணவயாளர் 
பி ரி வு  சி ப ர ஸ் ட  பி ர ண ஜ ்க ள் 
ெங்க்ப ச்ாதுக்கூடடம் எதிர்வரும் 
31.08.2019 மாணல 5.00  மணியளவில் 
ச்ாற்ச்கால்லர் வீதியில் அணமந்துள்ள 
விஸ்வ்கர்ம ்கலாொர மணட்த்தில் 
நணடச்றும். இக்கூடடத்தில் ச்ாதுக்குழு 
அங்கத்தவர்்களுக்கு ெங்கம் இதுவணர 
பமற்ச்காண்டிருக்கும் செயல்்ாடு்கள் 
்ற்றி சதரிவிக்்க்ப்டும். அணவ்களில் 
முக்கியமானணவ.

 01.வீடணம்பபு அணமசெர் ச்கௌரவ 
ெஜித் பிபரமதாஸவிடம் பநரடியா்க 
ண்கயளிக்்க்ப்டட ப்காரிக்ண்க ம்கஜர் 
்ற்றியும்.
 02.மடடக்்கள்பபு ்ாராளுமன்்ற பிரதிநிதி 
ஜீ.ஸ்ரீபநென் அவர்்கள் ெங்கத்துக்கு 
ஒதுக் கீடு செய்துள்ள உ்்கரண 
ச்காடு்ப்னவு ்ற்றியும்.
 03.மடடக்்கள்பபு ்ாராளுமன்்ற பிரதிநிதி 
எஸ்.வியாபழந்திரனிடம் அண்ணமயில் 
ெ ங ்க  நி ர்வ ாகி ்க ள்  ெ ம ர் ்ப பி த் த 
ப்காரிக்ண்கயும் உணரயாடியணம ்ற்றியும் 
சதளிவு ் டுத்தலும் நணடச்்ற இருக்கி்றது.

இலஙண்கயின் முதலாவது ஜனாதி்தி 
ஊட்க விருதுக்்கா்கக் சதரிவுசெய்ய்ப்டட 
ஊட்கவியலாளர்்களுக்்கான ொன்றிதழ 
வழஙகும் ண வ்வம் இன்று(2 3 ) 
சவள்ளிக்கிழணம ச்காழும்பு ஊட்க 
அணமசசில் நணடச்்றவுள்ளது.

ஊட்க அணமசெர் ருவான் விஜயவர்த்தன, 
2018 ஆம் ஆண்டுக்்கான ஜனாதி்தி ஊட்க 
விருதுக்்கா்க நியமனம் செய்ய்ப்டடிருந்த 
ஊட்கவியலாளர்்களுக்கு வழஙகி 
ணவக்்கவுள்ளார்.
இலஙண்கயின் முதலாவது ஜனாதி்தி 
ஊட்கவிருது விழாவில் 2018ஆம் 
ஆண்டுக்்கான இலஙண்க தமிழ்ப 
்த்திரிண்கத் துண்றயில் அதிசி்றந்த 
ச ெ ய் தி  அ றி க் ண ்க யி ட லு க் ்க ா ன 
ஜனாதி்தி விருதுக்கு மூவர் சதரிவு 
செய்ய்ப்டடிருந்தனர்.

சிபரஸ்ட ஊட்கவியலாளர்்களான 
பலா்றன்ஸ் செல்வநாய்கம்(தின்கரன்),  
தம்பிராஜா ெ்காபதவராஜா(வீரப்கெரி 
தின்கரன்),  சு்பபிரமணியம் நிொந்தன் 
(சுடர்ஒளி) ஆகிபயாபர விருதுக்்கா்க 
சதரிவுசெய்ய்ப்டடிருந்தனர். இவர்்களில் 
பலா்றன்ஸ் செல்வநாய்கத்திற்கு விருது 
வழங்க்ப்டடிருந்தது.
இவர்்களுக்்கான ொன்றிதழ வழஙகும் 
ணவ்வம் இன்று நணடச்றுகி்றது.

(்காணரதீவு  நிரு்ர் ெ்கா)

வரலாற்று்ப பிரசித்திச்ற்்ற சவரு்கலம்்தி 
ஸ்ரீ சித்திரபவலாயுத சுவாமி ஆலயத்தின் 
வருடாந்த மப�ாற்ெவத்ணதசயாடடி 
்காணரதீவிலிருந்து இன்று  23ஆம் 
தி்கதி சவள்ளிக்கிழணம அதி்காணல 
்ாதயாத்திணர ஆரம்்மாகின்்றது. 
்க ாண ரதீ வு  ்க தி ர்்க ா ம  ந ந் த வ ன 
் ாத ய ாத் தி ண ரச ெ ங ்க ம்  இ த ண ன 
ஏற்்ாடுசெய்துள்ளது. 

்க திர்்காம ்ாதயாத் திணரக்கு ழுத் 
தணலவர் பவல்ொமி மப்கஸ்வரன் 
தணலணமதாஙகும் இ்ப்ாதயாத்திணர 
10 தினங்கள் அம்்ாண்ற மடடக்்கள்பபு 

அம்்ாண்றயில் பதசிய சதௌஹீத் 
ஜமாத் அணம்பபின் செயற்்ாடடு 
உறு்பபினர்்களில்  ஒருவரா்க செயற்்டட 
ஜமாத்ப த மில்லப த ஈ்பராஹிம் 
அணம்பபின் உறு்பபினர் ஒருவர் 
ச்ாலிஸாரால் ண்கது செய்ய்ப்டடுள்ளார். 

குறித் த ந்ர்  நுவசரலியாவில் 
ெ ஹ ர ானு டன்  ஆயு த  ் யி ற் சி ்ப 
ச்ற்றுள்ளதா்க அரெ புலனாய்வு்ப 
பி ரி வி ன்  அ தி ்க ா ரி ்க ள் 
உறுதி்ப்டுத்தியுள்ளனர். 

´அபு இக்ரிமா´ என்ப்டும் சமா�மட 
ரஃண்டீன் சமா�மட அலி என்்ற இந்தச 
ெந்பத்கந்ர் வடசதனிய, சவலஙச்ாட, 
்கம்்ணள பிரபதெத்ணத பெர்ந்தவர் என 
சதரியவந்துள்ளது. 

அம்்ாண்ற புலனாய்வு்ப பிரிவினருக்கு 
கிணடக்்க்ப ச்ற்்ற த்கவல்்களுக்கு 
அணமவா்க இதுவணர 16 ப்ர் அம்்ாண்ற 
பிரிவின் குற்்ற்ப புலனாய்வு பிரிவினரால் 
ண்கது செய்ய்ப்டடுள்ளனர். 

அம்்ாண்ற மாவடட குற்்ற்ப புலனாய்வு 
பிரிவு அதி்காரி்கள் ெம்்வம் சதாடர்பில் 
பமலதி்க விொரணண்கணள பமற்ச்காண்டு 
வருகின்்றனர்.

இலஙண்க இராணுவத்தில் புதிதா்க 
நியமிக்்க்ப்டட 23 ஆவது இராணுவத் 
தள்தி சல்படினன்ட சஜனரல் ெபவந்திர 
சில்வா அவர்்களுக்கு ஆ்கஸ்ட மாதம் 21 
ஆம் தி்கதி வழங்க்ப்டட சி்க்பபு ்கம்்ள, 
இராணுவ ெம்பிரதாய மரியாணத்கணள 
அடுத்து, அவர் தனது புதிய ்தவிணய 
ஏற்்றார்.

முதல் தணடணவயா்க இலஙண்க ்கஜ்ா 
்ணடயணிணயச பெர்ந்த ஒருவர் 
இராணுவத் தள்தி நியமிக்்க்ப்டடுள்ளார் 
என்்து குறி்பபிடத்தக்்க விடயமாகும்.

இராணுவத் தணலணமய்கத்திற்கு 
வருண்க தந்த புதிய இராணுவ 
தள்திணய இராணுவ தணலணமய்க 
்டடாலியன் தணலணமய்கத்தின் ்கடடணள 
அதி்காரி வரபவற்று பின்னர் ்கஜ்ா 
்ணடயணியினால் இராணுவ ெம்பிரதாய 
முண்ற்ப்டி அணிவகு்பபு மரியாணத்கள் 
வழஙகி அவர் வரபவற்்க்ப்டடார்.

அத்துடன், “உலகின் எந்தசவாரு 
இராணுவமும் நாடடின் குடிமக்்களின் 
உரிணம்கணள்ப ்ாது்கா்ப்தற்கும், 
ஜனநாய்க வாழக்ண்க முண்றக்கு உ்கந்த 
சூழநிணலணய உருவாக்குவதற்கும் 
தன்ணன அர்்ப்ணித்துள்ளது. ்கடந்த்கால 
மனிதாபிமான நடவடிக்ண்க்களின் ப்ாது, 
நாங்கள் அந்த வழி்காடடுதல்்கணளக் 
்க ண ட ்ப பி டி த் ப த ா ம் ,  எ ந் த ச வ ாரு 
நாடடிலும் ஏற்றுக்ச்காள்ளத்தக்்கவாறு 
ெர்வபதெ மனிதாபிமான ெடடங்கள் 
மற்றும் உரிணம்களுக்கு ஏற்் நாம் 
செயல்்டபடாம்”  என்றும் அவர் 
குறி்பபிடடுள்ளார்.

(்காணரதீவு  நிரு்ர் ெ்கா)

 அம்்ாண்ற ஸ்ரீ மாணிக்்க்பபிள்ணளயார் 
ப த வ ஸ் த ா ன த் தி ன்  வ ரு ட ா ந் த 
ம ப � ா ற் ெ வ ம்  2 3 ஆ ம்  தி ்க தி 
சவள்ளிக்கிழணம ஆரம்்மாகின்்றது.

சதாடர்ந்து  ஒன்்து தினங்கள் 
திருவிழாக்்கள்  நணடச்ற்று செ்ப.2 
ஆம் தி்கதியன்று தீர்த்பதாற்ெவத்துடன் 
நிண்றவணடயும்.
ெ்கல திருவிழா்பபூணஜ்களும் ்காணல 
9.30 மணிக்கும் மாணல 5மணிக்கும் 
ஆரம்்மாகும்.

ஆலயபிரதமகுரு சிவஸ்ரீ . ்க .கு .
நகுபலஸ்வரக்குருக்்கள்  தணலணமயில் 
நணடச்்றவுள்ள மப�ாற்ெவத்தில் 
மடடக்்கள்பபு அம்்ாண்ற மாவடடத்ணதச 
பெர்ந்த ் ல தமிழக்கிராமங்கள் இணணந்து 
திருவிழாக்்கணள நடாத்துகின்்றன.
்கல்பலாயா குடிபயற்்றத்திடட்காலத்தில் 
அம்்ாண்ற ந்கரில் அணமக்்க்ப்டட 
இவவாலயம் தற்ப்ாது சிங்கள ச்ௌத்த 
மக்்களால் மடடும் நிரம்்்பச்ற்்ற சூழலில் 
சி்ற்ப்ா்க ்ரி்ாலிக்்க்ப்டடுவருவதும் 
சிங்கள ச்ௌத் தமக் ்கள் பூரண 
ஒத்துணழ்பண் வழஙகிவருவதும் 
சதரிந்தபத.

அ ம் ப ்க ா ர்  நி று வ ன த் தி ன ா ல் 
அவுஸ்திபரலிய உயர்தானி்கராலயத்தின் 
நிதி அனுெரணணயில் ்கடந்த ்காலங்களில் 
அமுல்்டுத்த்ப்டட திடடங்கள் மற்றும் 2019 
ஆண்டிற்்கான புதிய திடடங்கள்
சதாடர்்ா்க ்கலந்துணரயாடல் ஒன்று 
வியாழனன்று மடடக்்கள்பபு மாவடட 
அரொங்க அதி்ர் அலுவல்கத்தில் 
இடம்ச்ற்்றது.

இக்்கலந்துணரயாடலில் அவுஸ்திபரலிய 
உ ய ர் ஸ் த ா னி ்க ர ா ல ய த் தி ன் 
சதற்்காசியபிராந்தியத்திற்்கான உதவி்ப 
்ணி்ப்ாளர் திரு சவன் ரீவிஸ், 
உயர்ஸ்தானி்கராலயத்தின் ஆபலாெ்கரான 
திரு. ்கன் பொணவட,  மடடக்்கள்பபு மாவடட 
அரொங்க அதி்ர் திரு. மா. உதயகுமார், 
மாவடடதிடடமிடல் ்ணி்ப்ாளர் திருமதி 
ெ. புண்ணிமூர்த்தி மற்றும் அம்ப்கார் 
நிறுவனத்தின்்ணி்ப்ாளர் திரு. ். 
முரளிதரன், நி்கழசசி திடட மு்காணமயாளர் 
திரு. பயா. சிவபயா்கராஜன் சவளிக்்கள 
அலுவலர் திருமதி கி. உதயராஜ் ஆகிபயார் 
்கலந்துச்காண்டனர்.

இக்்கலந்துணரயாடலில் 201 5 / 20 18 
்க ா ல ்ப ் கு தி யி ல்  மு ண ்ற ய ற் ்ற 
வி த ம ா்க  பு ல ம் ச ் ய ர் ் வ ர்்க ண ள 
்கடடு்ப்டுத்துவதற்்கா்க ம்களிர் சுயஉதவிக் 
குழுக்்கள் ஊடா்க ச்ண்்களுக்்கான 
சுயசதாழில் வாய்்பண்
ஏற்்டுத்தல் ப்ான்்ற அம்ப்காரின் 
திடடங்கள் குறித்து ஆராய்ப்டடது.

திருப்காணமணல 
பிரதான வீதியால் 
் ய ணி த் து 
செ்பரம்்ர் மாதம் 
1 ஆ ம்  தி ்க தி 
ச வ ரு ்க ண ல ச 
ச ெ ன் ்ற ண ட ய 
விருக்கி்றது.

சவரு்கலம்்தி ஸ்ரீ 
சித் திரப வலாயுத 
சுவாமி ஆலயத்தின் 
வ ரு ட ா ந் த 
ம ப � ா ற் ெ வ ம் 
செ்ப.1ஆம் தி்கதி 
ச்காடிபயற்்றத்துடன்
ஆரம்்மா்கவிரு்ப்
து குறி்பபிடத்தக்்கது.

இன்று  சவள்ளிக்கிழணம அதி்காணல 
்காணரதீவு மாவடி ஸ்ரீ ்கந்தசுவாமி 
ஆ ல ய த் தி ல்  ஆ ர ம் ் ம ா கு ம் 
இ்ப்ாதயாத்திணர ச்ரிய ்கல்லாறு, 
ப த ற் ்ற ா த் தீ வு ,   ஆ ண ர ய ம் ் தி , 
ஊ்றணி, வந்தாறுமூணல, சித்தாண்டி, 
வாணழசபெணன, ்னிசெஙப்கணி, 
புசொக்ப்கணி ஆகிய இடங்களில் 
த ரி த் து நி ன் று  1 0 ஆ ம்  ந ாள ான 
ச ெ ்ப . 1 ஆ ம்  தி ்க தி  அ தி ்க ா ண ல 
ச வ ரு ்க ண ல ச ச ெ ன் ்ற ண ட யு ச ம ன 
ெங்க்பச்ாருளாளர் எஸ்.பதவதாென் 
சதரிவித்தார்.
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அ ண் ண ம க் ்க ா ல ம ா ்க  கி ழ க் கி ல் 
குறி்ப்ா்க மடடக்்கள்பபில் கிழக்கு 
என்கின்்ற சொல்லாடல் அதி்கமா்கபவ 
்யன்்டுத் த்ப்டடு வரு கின்்ற து. 
இதுவணர ்காலமும் 'கிழக்கு என்று ப்சணெ 
எடுத்தாபல அது பிரபதெவாதமாகும்' 
என்கின்்ற ரீதியில் அது ்ார்க்்க்ப்டடு 
வந்தது.

ஆனால் இன்ப்றா கிழக்கு மா்காணத்தின் 
பிரசெணன்கள் பவ்றானணவ, கிழக்கில் 
இரு்ப்வர்்கபள கிழக்கு மா்காண 
அரசியணல ்ற்றிய முடிவு்கணள 
எடுக்்க முடியும், கிழக்குக்கு சவளிபய 
இ ரு க் கு ம்  த ண ல வ ர்்கச ள டுக் கு ம் 
முடிவு்கள் கிழக்கின் ்ல்லின சூழலுக்கு 
ச்ாருத்தமானணவயல்ல, கிழக்கின் 
அரசியல்வாதி்கள் ஒருமித்து ண்கப்கார்க்்க 
பவண்டும் என்்றவா்றா்கசவல்லாம் 
எ ழு த் து க் ்க ளு ம்  ப ் ச சு க் ்க ளு ம் 
உணரயாடல்்களும் விவாதங்களும் 
நிண்றயபவ நடந்பதறுகின்்றன.

இதன் அடி்ப்ணடயில்தான் 'கிழக்ண்க 
மீடப்ாம்'என்கின்்ற ப்காஷம் தமிழ மக்்கள் 
விடுதணல்ப புலி்கள்ப்ான்்ற கிழக்ண்க 
அடி்ப்ணடயா்க ச்காண்ட ்கடசியினரால் 
அண்ணமக்்காலமா்க முன்ணவக்்க்ப்டடு 
வருகின்்றது.

இ து கு றி த் து  ் ல ரு ட னு ம்  ஒ ரு 
வினவலுக்்கா்க உணரயாடியப்ாது 
மீண்டும் ஒரு தமிழன் கிழக்கின் 
முதல்வரா்க பவண்டும் என்்ணதயிடடு 
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சிலர் ்கருத்து சதரிவித்தனர். பவறு 
சி ல ப ர ா  மு ஸ் லி ம் ்க ளி ட மி ரு ந் து 
கிழக்ண்க மீட்தற்கு ஒரு தணலவன் 
பதணவ  என்கின்்றனர். இன்னும் சிலபரா 
யாழ்ப்ாண தணலணம்கள்  எம்ணம 
தீர்மானிக்கும் ச்ாருத்த்ப்ாடற்்ற 
வரலாற்று சதாடர்சசியிலிருந்து கிழக்ண்க 
மீட்க பவண்டும் என்கின்்றனர். இவவா்றா்க  
கிழக்ண்க மீடப்ாம் என்கின்்ற ப்காெம் 
்ல திணெ்களிலுமிருந்து திரடசி ச்ற்று 

வளர்ந்து வருவது சதரிகின்்றது.

இதில் எது ெரியானசதன்ப்றா  எது 
பிணழயானசதன்ப்றா இல்ணல. எல்லாபம 
ொராம்ெத்தில் ெரியானணவதான். ஆனால் 
அவற்ண்றயிடட சதளிவான  புரிதல்்கள்  
்லரிடம் இல்லாணமணய  அவதானிக்்க 
முடிகின்்றது. 

கிழக்கு மா்காண மக்்கள்  ்ல வழி்களிலும் 
அடக்்க்ப்டடு முடக்்க்ப்டடு கிடக்கின்்றனர் 
என்்து உண்ணம. ஒரு ெமூ்கம் தான்  
ஒடுக்குமுண்றக்குள்ளாவணத விட தாம் 
ஒடுக்்க்ப்டுகின்ப்றாம் என்்ணத உணராத 
ெமூ்கமா்க கிட்ப்து ொ்க்ப்கடானது. 
அந்த வண்கயில் கிழக்கு தமிழர்்கள் 
தாம் நீண்ட்காலமா்க ஒடுக்்க்ப்டடு 
வருகின்ப்றாம் என்்ணத உணரத் 
தணல்ப்டடிரு்ப்து முக்கியமானசதாரு 
விழி்பபுணர்வாகும்.

ஆனால் 'இருந்த ்காக்்காணய வந்த 
்காக்்காய்' துரத்துவது ப்ால  இலஙண்கயின் 
ப்ரினவாத ெக்தி்களுக்ச்கதிரா்க 
எழுந்த ப்ாராடடம் இன்று வலுவிழந்த  
நிணலயில் புதிய புதிய பிரசெணன்கள் 
பமசலழுந்துள்ளன. அதனுடா்க பிரதான 
ஒடுக்குமுண்றயான சிங்கள ப்ரினவாதம் 
ம்றக்்கடிக்்க்ப்டடு, உள்ள்க முரண்்ாடு்கள் 
தணலதூக்கியுள்ளன. ஆனால் சிங்கள 
பமலாதிக்்க ெக்தி்களின் ஒடுக்குமுண்ற்கள் 
சவவபவறு வழி்களில் இன்னும் 
சதாடர்ந்து ச்காண்படயிருக்கின்்றன. 
இ ண வ ய ண னத் ண த யு ம்  ஒ ரு மி த் து 
எதிர்ச்காள்ளுவசதன்்து எ்ப்டி 
என்்துதான்  கிழக்கு மா்காண மக்்கள் 
அணனவரின் மீதான எதிர்்கால ெவாலாகும். 
முஸ்லிம்்கப ளாடு உரு வாகிவரும் 
முரண்்ாடு்கணள  ்லர் முஸ்லீம் 
மக்்களுக்ச்கதிரான உணர்வு்கபளாடு 
அணு்க முயற்சிக்கின்்றனர். ஆனால் 
முஸ்லிம்்களின் ச்யரில் அரசியல் 
த ண ல ண ம ்க ள ா ்க வு ம்  நி ர் வ ா ்க 
அதி்காரி்களா்கவும் இருக்கின்்ற அதி்கார 
வர்க்்கத்தினபர நாம் எதிர்ச்காள்ள 
பவண்டியவர்்களாகும். அபதப்ான்று தான் 
யாழ்ப்ாண பமலாதிக்்க அணுகுமுண்ற 
அரசியல் என்்பத நமது எதிரியாகும், 
மா்றா்க ொதாரண யாழ்ப்ாண மக்்கபளா, 
முஸ்லீம் மக்்கபளா நமது எதிரி்களா்க 
இருக்்க முடியாது. 

அது ெரி இவற்ண்றசயல்லாம் ்கருத்தில் 
ச ்க ா ள் கி ன் ்ற ,  ண ்க ய ா ளு கி ன் ்ற 

தி்றணமச்காண்ட  கிழக்கு தணலணம 
ஒன்று பமசலழுந்து அதி்காரத்துக்கு 
வருகின்்றப்ாது கிழக்கு மா்காணம் 
மீட்க்ப்டடு விடுமா? என்்பத இன்றுள்ள 
ப ்க ள் வி ய ா கு ம் .  அ தி ்க ா ர த் தி ல் 
்ஙச்கடு்ப்சதன்்து அவசியமானதுதான். 
ஆனால்  ொமானிய மக்்களின் அரசியல் 
பிரதிநிதியா்க அத்தண்கய தணலணம்கள் 
செயற்்டுகின்்றப்ாதுதான் அது 
அம்மக்்கணள மீடசடடு்ப்தா்க அணமய 
முடியும். ஆனால் நமது ்கடந்த ்கால  
தணலணம்களில் ச்ரும்்ாலானணவ  ்கடசி 
நலன்்கணளயும் சொந்த நலன்்கணளயும் 
மடடுபம முன்னுரிணம்ப்டுத்தினார்்கள். 
இனவாத அணிதிரடடலில் 'தமிழர் 
ஒற்றுணம', 'தமிழ பிரதிநிதித்துவம்' 
என்்ணதயிடடு மடடுபம  அக்்கண்ற 
ச ்க ா ண் ட ன ர் .  ஒ டு க் ்க ்ப ் டு ம் 
ெ ா ம ா னி ய ம க் ்க ள்  இ வ ர் ்க ள ா ல் 
்யனணடயவில்ணல. 

ஏசனனில்  சவகுஜன மக்்கள்  இன, பிரபதெ 
அணடயாளங்களினால் மடடும் ஒடுக்கு 
முண்றக்குள்ளாக்்க்ப்டவில்ணல. அவர்்கள் 
நாளாந்த ெமூ்க, ச்ாருளாதார, ்ாலின 
மற்றும் இன்னபி்ற  சுரண்டல்்களுக்கும் 
உள்ளாக்்க்ப்டுகின்்றார்்கள். அவர்்களது 
வளங்கள் உள்ளுர்  முதலாளி்கணளயும் 
த ாண் டி  த ற் ப ் ாது  ் ன்ன ா ட டு 
நிறுவங்களின் நிதி மூலதனங்கள் 
ஆ தி க் ்க த் து க் கு ள்  அ ்க ்ப ் ட த் 
சதாடஙகியுள்ளன. என்ஜிஓக்்கள்,  
சதாழில் ப்டணட்கள், அபிவிருத்தி்கள்,  
என்கின்்ற ச்யர்்களில் உல்கமயமாதல் 
எம்ணமயும் பீடிக்்க சதாடஙகியுள்ளது. 

இவற்றிலிருந்சதல்லாம் எமது மக்்கணள 
எ்ப்டி ்கா்ப்ாற்்ற பவண்டும் என்கின்்ற 
குண்றந்த்டெ  பதடுதல் ச்காண்டவர்்கள் 
தணலணமக்கு வருவது அவசியம். 
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இ ல ங ண ்க யி ன்  பு தி ய 
இராணுவத்தள்தியா்க சல்ப.சஜனரல் 
ெபவந்திர சில்வா நியமிக்்க்ப்டடணம 
ச்ரும் ெர்சணெணய ஏற்்டுத்தியுள்ளது.

ச்ரும் மனித உரிணம மீ்றல்்கள் 
ச த ா ட ர் பி ல்  ் ல  த ர ்ப ் ா லு ம் 
குற்்றஞ ொடட்ப்டடுள்ள இவணர 
இராணுவத் தள்தியா்க நியமித்தணத 
இலஙண்கயில் உள்ள குண்றந்த்டெம் தமிழ 
சிறு்ான்ணம மக்்களும் மனித உரிணமச 
செயற்்ாடடாலர்்களும்  ெர்வபதெ 
ெமூ்கமும் எதிர்த்துள்ளனர்.

மறுபு்றம் சிங்கள பதசியவாதி்கள் 
ச்ாதுவா்க அவரது நியமனத்ணத 

வரபவற்றுள்ளனர். யுத்தத்ணத சவன்று 
தந்தவர் என்்து அவர்்களது ்கருத்து.

ஒரு சிறிய அரெ நியமனத்துக்ப்க 
்ல விதமான ஒழுஙகுவிதி்கணள்ப 
பின்்ற்றும் ஒரு அரொங்கம், ஐநா உட்ட 
ெர்வபதெ மடடத்தில் ்ல விதமான 
குற்்றசொடடுக்்களுக்கு உள்ளாகியிருக்கும் 
ஒருவருக்கு ஒரு ்தவிணயக் ச்காடுக்கும் 
ப்ாது மி்கவும் ்கவனமா்க இருந்திருக்்க 
பவண்டும்.

முதலில் இந்த நியமனத்ணதச செய்த 
ஜனாதி்தி ணமத்திரி்ால சிறிபெனணவ 
எடுத்துக்ச்காண்டால், அவர் தான் 
இலஙண்க மக்்கள் அணனவருக்குமான 
ஒரு ஜனாதி்திபய ஒழிய, தனிபய சிங்கள 
மக்்களுக்்கான ஜனாதி்தி மாத்திரம் 
அல்ல என்்ணத மனதில் ச்காண்டிருக்்க 
பவண்டும்.

அ தி லு ம்  கு றி ்ப ் ா ்க  ஏ ண ன ய 
ஜ ன ா தி ் தி ்க ளி ன்  ப த ர் வு ்க ளி ன் 
ப்ாதுப்ால அல்லாமல், இவர் 
இ ல ங ண ்க யி ல்  ஜ ன ந ா ய ்க த் ண த 
நி ண ல ந ா ட டச வ ன ,  கு றி ்ப ் ா ்க 
சிறு்ான்ணம மக்்கள் ஏப்காபித்து 
வாக்்களிக்்க ஆடசிக்கு வந்தவர். 
அ்ப்டியிருக்்க, குற்்றஞசெய்தவரா்க 
சி று ் ா ன் ண ம  ம க் ்க ள ா ல் 

குற்்றஞொடட்ப்டும் ஒருவணர தள்தியா்க 
நியமித் திரு க் கி்றார்.  அவர்்களின் 
உணர்வு்கணள்ப பு்றக்்கணித்துள்ளார். 
இதணனபய ஏணனய ச்ரும்்ான்ணமத் 
தணலவர்்களும் செய்தார்்கள். அதற்கு 
மாற்்றா்க என்று கூறிக் ச்காண்டுவர்ப்டட 
ணமத்திரி்ாலவும் தமிழ மக்்கணள 
ஏமாற்ரியுள்ளார். தமக்கு எதிரா்க 
யுத்தக்குற்்றத்ணதச செய்ததா்க தமிழ 
சிறு்ான்ணம மக்்கள் நம்பும் ஒருவணர 
தள்தியா்க நியமித்துள்ளார்.

அ டு த் த து ,  ம னி த  உ ரி ண ம ச 
செயற்்ாடடாளர்்கள் ெம்்ந்த்ப்டடது. 
ெர்வாதி்கார ஆடசிணய இலஙண்கயில் 
ஒழிக்்க பவண்டும் என்று ்காரணம் 
சொல்லி, ் ல மனித உரிணம அணம்பபுக்்கள் 
பெர்ந்து ணமத்திரி்ால சிறிபெனணவ 
ஜனாதி்தியாக்்க ்கடந்த பதர்தலில்  

உணழத்தன. அந்த உணழ்பபுத்தான் இவர் 
ஜனாதி்தியா்கக் ்காரணமா்க இருந்தது. 
ஆனால், அவர்்களில் ்லரும் இ்பப்ாது 
ஏமாற்்றமணடந்துள்ளனர்.

அ டு த் த  வி ட ய ம்  ெ ர் வ ப த ெ 
ெமூ்கம் ்ற்றியது. இலஙண்கயின் 
இறுதி்பப்ாரில் இடம்ச்ற்்றதா்கக் 

கூ்ற்ப்டும் ப்ார்க்குற்்றங்கள் குறித்த 
விவ்காரம் இன்னமும் ஐநாவின் மனித 
உரிணம்ப ப்ரணவயில் இருக்கின்்றது. 
இ ல ங ண ்க யி ல்  ஜ ன ந ா ய ்க த் ண த , 
மனித உரிணமணய நிணலநாடட ்ல 
விடயங்கணளச செய்வதா்க மனித 
உரிணம்கள் ்கவுன்சிலுக்கு இலஙண்க 
வாக்குறுதி அளித்துள்ளது. ஆனால், அந்த 
வாக்குறுதி்கள் சதாடர்பில் இலஙண்கக்கு 
இருக்கும் ச்ாறு்பண் இந்த நியமனம் 
குண்றத்து மதி்பபிடுவதா்க தற்ப்ாது ஐநா 
உட்ட ்ல ெர்வபதெ அணம்பபுக்்களும் 
குற்்றஞொடடத் சதாடஙகியுள்ளன. 
இது ெர்வபதெ மடடத்தில் இலஙண்கக்கு 
ச்ரும் ்ாதி்பண் ஏற்்டுத்தலாம். 
மி்கவும் பமாெமான ச்ாருளாதார 
ச ந ரு க் ்க டிண ய  எதி ர் ச ்க ாள்ளு ம் 
இலஙண்கக்கு எதிர்்காலத்தில் ெர்வபதெ 
நிறுவனங்களால் ச்காடுக்்க்ப்டக் 
கூடிய அழுத்தங்கள் இந்த நியமனத்ணத 
்காரணம் ்காடடி அதி்கரிக்்க்ப்டலாம். 
இதனால், ஏற்்டக்கூடிய ்ாதி்பபுக்்கணள 
இலஙண்க மக்்கபள அனு்வி்ப்ார்்கள். 
ஆ்கபவ ெர்வபதெ ்கருத்து குறித்து 
விரும்பிபயா விரும்்ாமபலா ்கவணல 
ச்காள்ள பவண்டிய நிணலயில்தான் 
இலஙண்க இருக்கி்றது. ஆ்கபவ, இந்த 
நியமனத்தின் மூலம் இலஙண்க இந்த 

சீவகன் பூபாலரட்ணம்
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ம ட ட க் ்க ள ்ப பு ்ப  ப ் ா ர ா ளி ்க ள் 
பு்றக்்கணிக்்க்ப்டுவதா்கக் ்காரணம் 
்காடடி விடுதணல்ப புலி்களிடமிருந்து 
்கருணா பிரிந்தப்ாது மடடக்்கள்பபு 
மக்்களிடத்தில் ்கருணாவுக்்கான ஒரு 
ஆதரவு அணல எழுந்தணத அவவளவு 
இலகுவில் மறுத்துவிடமுடியாது. ஆனால் 
பின்னாளில்  அவருணடய அரசியல் 
அணுகுமுண்ற்கள் ்காரணமா்க அவரால் 
ெனநாய்க அரசியலில் எதணனயும் 
ச ் ரி த ா ்க ச  ெ ா தி த் து க் ச ்க ா ள் ள 
மு டி ய வி ல் ண ல .  பி ள் ண ள ய ா ன் , 
்கருணாவிலிருந்து பிரிந்து வந்து 
தனிக்்கடசி சதாடஙகி முதலணமசெரா்க 
இருந்து முடியுமானவணர மக்்கள் 
பெணவயாற்றியதன் ்காரணத்தினால் 
மடடக்்கள்பபில் அவருக்்கான ஆதரவுத் 
த ள ம்  ஒ ன் று 

இரு்ப்ணத 
எ வ ரு ம்  ம று த் து வி ட வு ம் 

முடியாது. இந்த ஆதரவுத் தளத்திணன 
எதிர்்காலத்தில் எவவாறு பமலும் 
விஸ்த்தரிக்்க்ப ப்ாகின்்றார்்கள் என்்து 
அவர்்களுணடய அரசியல் நடத்ணத்களிபல 
தஙகியுள்ளது.

கிழக்கின் அரசியல் ்களநிலவரத்ணதக் 
்கருத்திற்ச்காண்டு எல்லாத் தமிழ 
்கடசி்கணளயும் ஓர் அணிக்குக் ச்காண்டு 
வந்து, ஒரு ச்ாதுசசின்னத்தில் 
ப்ாடடியிடுவதற்்கான முயற்சி்கணள 
பமற்ச்காண்ட 'கிழக்குத் தமிழர் ஒன்றியம்' 
எனும் அணம்பபு அந்த முயற்சிணயக் 
ண்கவிடடு தான் ஓர் அரசியல் ்கடசியா்க 
முடஙகி்பப்ாய்க்கிடக்கி்றது. கிழக்குத் 
தமிழர் ஒன்றியத்தில் இருந்து ்கடசி்கணள 
ஒன்றிணண்ப்தற்்கா்க உணழத்த திரு 
த.ப்கா்ாலகிருஸ்ணன் கிழக்குத் தமிழர் 
ஒன்றியத்தினால் ஓரங்கடட்ப்டடாலும் 
'கிழக்கு த் தமிழர்  கூடடணம்பபு ' 
எனும் ஒரு புதிய கூடடணிணய தாம் 
உருவாக்கியிரு்ப்தா்கக் குறி்பபிடடாலும் 
இந்தக் கூடடணி இன்னும் மக்்கள் முன் 
பதான்்றாது சமௌனம் ்காத்பத வருகின்்றது.

இந்த நிணலயில் தமிழத் பதசியக் 
கூடடணம்பபுக்கு எதிரான அதிரு்பதிணய 
யார் சுருடடிக் ச்காள்வது என்்ற ப்ாடடி 
வடமா்காண முதலணமசெர் சி.வி.
விக்கிபனஸ்வரன், ்கபஜந்திரகுமார் 
ச்ான்னம்்லம், முன்னாள் வடகிழக்கின் 
முதலணமசெர் வரதராஜ்பச்ருமாள் 
ப்ான்்றவர்்களிடம் ஏற்்டடு அவர்்கள் 
கி ழ க் ண ்க  கு த் த ண ்க க் கு  எடுக் ்க 
முணனகின்்றனர். அத்துடன் கிழக்கில் 

புதிது புதிதா்க இவர்்கள்தான் கிழக்கின் 
ஆளுணமயுள்ள தணலணம்கள் என்்ற 
பதாரணணயில் மு்கநூல் பிரசொரங்களும் 
முன்சனடுக்்க்ப்டுகின்்றன. 'விராலில்லா 
குளத்துக்கு கு்றடணடயாம் அதி்காரி' 
என்்து ப்ால் தற்ப்ாது கிழக்கின் 
நிலணம உள்ளது.

ம ட ட க் ்க ள ்ப பி ல்  த மி ழ த்ப த சி ய க் 
கூடடணம்பபுக்கு அடுத்ததா்க ஆதரவுத் 
தளத்திணனக் ச்காண்ட பிள்ணளயாணனத் 
தணலணமயா்கக் ச்காண்ட தமிழ மக்்கள் 
விடுதணல்ப புலி்கள் ்கடசி இந்த அரசியல் 
்கள நிலவரங்கணள ்காத்திரமான ஒரு 
விடயமா்க எடுத்து கூடடணம்பபுக்கு 
எ தி ர ா ன 

ெக்தி்கணள 
ஒன்றிணணத்து ஒரு மாற்று 

அரசியணல முன்சனடுக்கும் என 
எதிர்்ார்த்த ப்ாதிலும் எதுவுபம 
செய்யாது 'நாங்கள் ்கடசி நலணன 
விடடு எல்லாக் ்கடசி்களுடனும் 
இணணந்து ்யணி்ப்தற்கு எங்கள் 
பூரண ஒத்துணழ்பண் வழஙகுபவாம்' 
என ப்செளவில் கூறிக் ச்காண்டு 
ஒ ற் று ண ம க் ்க ா ன  எ ந் த  ஒ ரு 
முன்னுதாரணமான செயலிணனயும் 
ச ெ ய் ய ா து  பி ள் ண ள ய ா ண ன 
சவளியில் ச்காண்டு வருவதிபலபய 
த ங ்க ள்  ்க ா ல த் ண த க்  ்க ழி த் து க் 
ச்காண்டிருக்கி்றார்்கள்.

இஙகு நாம் மாற்றுத் தணலணம என்்ணத 
'அ' இருந்த இடத்தில் 'ஆ' ணவ்ப 
பிரதியிடுவதல்ல என்்ணத முதலில் 
விளஙகிக் ச்காள்ளுதல் பவண்டும். 
'மாற்று அரசியல் தணலணம' என்்து 
இதுவணர்காலமும் இருந்து வந்த தமிழ 
அரசியல் தணலணம்களிடத்திலிருந்து 
ச்காள்ண்கரீதியா்கவும் ்ண்பு ரீதியா்கவும், 
நடத்ணதரீதியா்கவும் மாற்்றா்க இருத்தல் 
என்்ணதபய குறிக்கின்்றது.

இதுவணர்கால அரசியல் ச்காள்ண்க்களும் 
செயற்்ாடு்களும் கிழக்குத் தமிழர்்களின் 
இரு்பண் ்ாது்கா்ப்தற்கு்ப ்திலா்க 
அவர்்களின் இரு்பண் அழித்ததா்கபவ 
இருக்கின்்றன. ஆனால் மாற்றுத் 
தணலணம என்்து கிழக்குத் தமிழர்்களின் 
இரு்பண் ்ாது்கா்ப்துடன் ஒரு புதிய 
அரசியல் ்ண்்ாடணட உருவாக்கி 
வளர்த்சதடுக்்கவும் பவண்டும் என 
எதிர்்ார்க் ்க்ப்டுகின்்றது. இந் த்ப 
்ண்்ாடடில் தணலவர்்கள் மக்்களுக்கு 
ச்ாய் வாக்குறுதி்கணள வழஙகி, இன 

உணர்சசி்கணள ஊடடி மயக்கி, அந்த 
மயக்்கநிணலயில் ணவத்துக் ச்காண்டு 
அவர்்கணள தன்வழியில் கூடடிச 
செல்்வர்்களா்க அன்றி மக்்கணள 
அரசியல் மய்ப்டுத்துவதினூடா்க 
அவர்்கணள விழி்பபு நிணலயில் 
ணவத்திருந்து, அவர்்களுடன் இணணந்து 
அவர்்களுணடய பிரசசிணன்கணள இனம் 
்கண்டு அவர்்களுக்குத் பதணவயான 
்ாணதணய வகுத்து அதன் வழி மக்்கணள 
வழிநடத்திச செல்லக்கூடியவர்்களா்க 
இருக்்க பவண்டும். இஙகு தனி 
ஒரு தணலவனுணடய அதி்காரபமா 
அ ந் த  அ தி ்க ா ரத் ண த ச  ெ ா ர் ந் து 
வ ா ழு ம்  கூ ட டப ம ா  இ ரு க் ்க ா து 
எல்லா உறு்பபினர்்களிணடபயயும் 
மக்்களிணடபயயும் ஒரு ெமத்துவ 
நிணலயும் ெனநாய்க உணரயாடலும் 
இடம் ச்்றபவண்டும். இந்தச ெனநாய்க 
உணரயாடலில் பு்கழசசிணய விட 
ஆபராக்கியமான விமர்ெனங்கணளபய 
தணலணமத்துவம் ்கருத்தில் எடுத்து 
ச ெ ய ற் ் ட  ப வ ண் டி யி ரு க் கு ம் . 
அ்பப்ாதுதான் தவறு்கள் நடக்்காது 
எல்பலாரும் பெர்ந்து இயஙகுகின்்ற 
சூழநிணல உருவாகும். ஆனால் 
மக்்கள் எதிர்்ார்க்கின்்ற இந்த மாற்றுத் 
தணலணம இவற்ண்றச செய்வதற்குரிய 
த த் து வ ா ர் த் த  த ள த் தி ண ன யு ம் 
அ ர சி ய ல்  ் க் கு வ த் தி ண ன யு ம் 
ச்காண்டிருக்கின்்றார்்களா என்்றால் அது 
ப்கள்விக்குறியா்கபவ இருக்கின்்றது.     

மு ்க நூ லி ன் 

வருண்கயுடன் பி்றந்தநாள் 
ச்காண்டாடடம் எனும் ஒரு புதிய 
்ண்்ாடு தமிழர்்களிணடபய பவ்கமா்க்ப 
் ர வ  ஆ ர ம் பி த் தி ரு க் கி ன் ்ற து . 
இணளபயார்்கள் மடடுமன்றி, தனது 
பி்றந்த நாபள எ்பப்ாது என்று 
சதரியாதிருந்த வயது முதிர்ந்தவர்்கள் 
கூ ட  த ங ்க ள்  பி ள்ண ள்க ள ாலு ம் 
ப்ர்பபிள்ணள்களாலும் பி்றந்தநாள் 
ப்கக் சவடடி ச்காண்டாட்ப்டுகி்றார்்கள். 
இக் ச்காண்டாடடங்கள் உடனுக்குடன் 
மு்கநூலில் ் திவிட்ப்டடு வாழத்துக்்களும் 
வி ரு ்ப பு க் ்க ளு ம்  ்க ரு த் து க் ்க ளு ம் 
ச்்ற்ப்டுகின்்றன. அவற்றுக்்கா்கபவ 
இ ந் த க்  ச ்க ா ண் ட ா ட ட ங ்க ளு ம் 
ந ட த் த ்ப ் டு கி ன் ்ற ன  அ த ா வ து 
ச்காண்டாடடத்தில் வாழத்துக்்கள் 
எ ன் றி ல் ல ா து  வ ா ழ த் து க் ்க ா ்க 
ச ்க ா ண் ட ா ட ட ம்  எ ன் ்ற  நி ண ல 
இதுவாகும். இது தனிதனித உளவியல் 
திரு்பதிக்்கா்க குடும்் நடத்ணத்கணள 
தீர்மானிக்கின்்ற ப்ாக்்காகும். இது 
ஆபராக்கியமான ெமூ்க நடத்ணத 
அல்ல. குடும்்த்ணதயும் தன்ணனயும் 
்காடசி்பச்ாருளா்க்ப ்ார்க்கின்்ற ஒரு 
பி்றழவு நடத்ணதபயயாகும்.

இந் த்ப பி்றழவு நடத்ணதயிணன 
மக் ்கள் எதிர்்ார்க்கும் மாற்றுத் 
தணலணமயிடத்திலும் ்காணக்கூடியதா்க 
இரு்ப்து துரதிஸ்டவெமானதாகும். இஙகு 
இது பி்றழவு நடத்ணதயா்க இல்லாமல் 
மி்கத் திடடமிடட சுயநலம் மிக்்க 
செயற்்ாடா்க அணமகின்்றது. அதாவது 
இந்தக் ச்காண்டாடடங்கள் தங்களுணடய 
தனி்ப்டட வாழக்ண்க எல்ணலயிணனத் 
தாண்டி ச்ாதுசவளியில் ச்ாதுமக்்கணள 
இணணத்து நடாத்த்ப்டுகின்்றப்ாது 
அது தமது தணலவனின் பி்றந்த 
நாளுக்்கா்க மகிழவு என்்திலும் ்ார்க்்க 
இந் த க் ச்காண்டாடடத் தினூடா்க 

த ங ்க ள து  த ண ல ண ம த் து வ 
விசுவாெத் திணன சவளி்ப்டுத் தி 
த ண ல ண ம த் து வ  வ ழி ் ா ட டி ண ன 
ஏற்்டுத்தி தங்களுணடய இரு்பபிணனத் 
தக்்கணவத்திரு்பதற்ப்கயாகும். இது மக்்கள் 
எதிர்்ார்க்கும் மாற்று அரசியற் செயற்்ாடு 
அல்ல. இது தணலணமயின் ெர்வாதி்காரத் 
த ன் ண ம யி ண ன  வ ள ர் ்ப ் ப த ா டு 
தன்ணனத் துதி்ாடாதவர்்கள் எல்லாம் 
தனக்கு எதிரானவர்்கள் என்்ற ஒரு 
ம னநிண ல ணயயும் த ண ல ணமக்கு 
ஏற்்டுத்திவிடக் கூடியதாகும். இவவா்றான 
ெம்்வங்களால் ெனநாய்கத்துக்கு 

ொவுமணி அடிக்்க்ப்டடு ெர்வாதி்காரம் 
சிம்மாெனம் ஏற்்ற்ப்டுகின்்றது.
பிள்ணளயான் குற்்றமற்்றவர் எனில் 
விடுதணல செய்ய்ப்ட பவண்டும் 
என்்தும் அவர் ச்ாதுசவளியில் தனது 
அரசியல் ெமூ்கச செயற்்ாடு்கணள 
முன்சனடுக்்க பவண்டும் என்்திலும் 
அதற்்கா்க ப்ாராடுவதிலும் எந்த 
தவறும் இல்ணலதான். ஆனால் இந்தக் 
ப்காரிக்ண்க்கணள அவருணடய பி்றந்த 
நாணள முன்னிடடு ஒரு ச்காண்டாடடமா்கச 
செய்யும் ப்ாது அந்தக் ப்காரிக்ண்க்களின் 
நி ய ா ய த் த ன் ண ம ்க ள்  கு ண ்ற ந் து 
ச்காண்டாடடத்துக்்கான ப்காரிக்ண்க்களா்க 
மு ன் ச ்க ா ண் டு 

வர்ப்டுகின்்றன. அத்துடன் 
கிழக்குத் தமிழ மக்்களுக்்கா்க தங்கள் 
்கடசி நலணன விடடு தமிழ ்கடசி்களுடன் 
ஒன்றித்து்ப ்யணிக்்கத் தயாரா்க 
இரு்ப்தா்கக் கூறிக்ச்காள்்வர்்கள் 
ம க் ்க ளு ண ட ய  ம ன நி ண ல ண ய 
பு்றந்தள்ளிவிடடு ்கடசி நலணனயும் 
த ண ல வ ர்  வி டு த ண ல ண ய யு ம் 
முன்னிணல்ப்டுத்தி தங்களுக்குத் 
பதாதானவர்்களுடன் கூடடுச பெர்ந்து 
ச்காண்டாடடங்களில் ஈடு்டுவது 
எந்தவண்கயிலும் கிழக்குத் தமிழர்்களின் 
மாற்று அரசியலுக்்கான ்ாணதயா்க 
இருக்்க முடியாது. சநல்ென் மண்படலா 
அவர்்கள் 25 வருட்காலம் சிண்றயில் 
இருந்து ச்காண்டுதான் தனது ்கடசியிணன 
வ ள ர்த் து  ச த ன்ன ா பி ரி க் ்க ாவி ன் 
ெனாதி்தியும் ஆனார். அவர் எந்த ஒரு 
இடத்திலும் தனது விடுதணலக்்கா்க பொரம் 
ப்ாய்விடவில்ணல என்்ணத ்கவனத்தில் 
ச்காள்வது முக்கியமானதாகும்.

முன்பு ஒரு தடணவ இந்த்ப ்த்தியில் 
'பிள்ணளயாணன பிள்ணளயாரா்க ஆக்கி 
பூசிக்்க்ப்ட பவண்டியவ ஒருவரா்க 
உருவாக்்காமல் விமர்ெனத்துக்கும் 
மாற்்றத்துக்கும் உரிய தணலவரா்க 
பிள்ணளயாணன எடுத்துக்ச்காள்வபத 
இன்ண்றய கிழக்கின் பதணவயாகும்.' 
எனக் குறி்பபிடடிருந்பதன். இ்பப்ாதும் 
அதணனபய ெற்று உரத்துக் கூறுவதுடன் 
தமிழத் பதசியக் கூடடணம்பண் 
உங்களுடன் பெர்ந்து செயற்்ட 
அணழக்கும் உங்கள் இராஜதந்திரச 
செயற்்ாடு்கணள விடடு விடடு, 
உங்களுடன் பெர்ந்தியங்க முன்வருகின்்ற 
்கடசி்கணள ஒன்றிணணத்து உங்கள் 
்கடசி நலணனயும் தனிந்ர் நலணனயும் 
தள்ளிணவத்து, கிழக்குத் தமிழர்்களின் 
நலணன முன்னிறுத்தி அரசியல் 
செயற்்ாடு்கணள முன்சனடு்ப்து 
்காலத்தின் ்கடடாயமாகும்.  
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இந்த வார மடடக்்கள்பபு அரசியல்்ர்பபு 
ச த ா ட ர் ந் து ம்  ் ர ் ர ்ப ் ா ்க ப வ 
அணமந்துள்ளது. ஒவசவாரு வாரமும்  
ஏபதாசவாரு விடயம் சமல்லுவதற்கு 
கிணடத்தவண்ணபம இருந்தது.  வரடசி, 
குடிநீர்த் தடடு்ப்ாடு என சமல்லத் 
சதாடங்க, மணழ வந்து தணிக்்கத் 
ச த ா ட ங கு வ த ற் கு  மு ன் ் ா ்க ப வ 
கு்பண் விடயம் ப்சு ச்ாருளாகியது, 
நாடடின் கு்பண்யல்ல, மடடக்்கள்பபு 
ணவத்தியொணலயின் கு்பண்.

கு்பண் அரசியலா்க ஆடச்காள்ள 
கிளம்பியது ஒரளவு அணணக்்க்ப 
்டடுள்ளது. சதாடர்ந்து ஹிஸ்புள்ளாவின் 
்ல்்கணலக் ்கழ்கத்ணத அரசுடணமயாக்்கச 
ச ெ ா ல் லி  ம த கு ரு ம ா ர் ்க ளி ன் 
ஆர்்ப்ாடடம் கிரானிலும் மடடக்்கள்பபு 
ந்கரிலும் நணடச்ற்்றது. இதனிணடபய 
பிள்ணளயானின் பி்றந் த தினம் 
வர, அதணன எழுசசி விழாவா்க 
ச்காண்டாடியணமபய இன்றுவணர 
ப்சுச்ாருளா்க நீடிக்கி்றது.

பிள்ணளயான் என்ப்டும் முன்னாள் 
மு த ல ண ம ச ெ ர்  சி வ ப ந ெ து ண ர 
ெந்திர்காந்தனின் 44 வது பி்றந்த 
தினத்ணத மூன்று ப்காரிக்ண்க்கணள 
முன்ணவத்து எழுசசி விழாவா்கக் 
ச்காண்டாட தீர்மானித்தனர். “்யங்கரவாத 
தணடசெடடத்ணத நீக்கு, பிள்ணளயாணன 
விடுதணல செய், ெனநாய்க சவளியில் 
அரசியல் செய்ய பிள்ணளயாணன 
அனுமதி, இன்ண்றய கிழக்கிற்குத் பதணவ 
பிள்ணளயான்” என்்ற ப்காெங்கணள 
முன்ணவத்து ்காந்தி பூங்காவிலிருந்து 
ஓர் ஆர்்ப்ாடட்ப ப்ரணியும் ச்ாதுக் 
கூடடமும் நடந்தன.

ஏற்்ாடடாளர்்களின் எதிர்்ார்்பண்யும் 
மீறி சதாண்கயா்க மக்்கள் அணி 
திரண்டதனால் ஏற்்ாடடாளர்்கள் 
தடுமாறி்ப ப்ாய் விடடனர். ஏணனய 

்கடசி்கள் மீது மக்்கள் ச்காண்டுள்ள 
அதிரு்பதி, வாழக்ண்கச சுணம, அண்ணமக் 
்காலமா்க மடடக்்கள்பபு எதிர்பநாக்கும் 
்ல்பவறு பிரசெணன்கள், புதிது புதிதா்க 
சவளிக்கிளம்பிக் ச்காண்படயிருக்கும் 
விடயங்கள், ஒரு வித ெலி்பபும் 
ஆக்பராெமும் மாற்்றம் பவண்டிய 
எதிர்்ார்்பபும் என மக்்கணள இலகுவா்க 
அணி திரள்ப்ண்ணியுள்ளன.

எ்ப்டிபயா இந்த மக்்களின் திரடசி 
ஒரு மாற்்றத்ணத ஏற்்டுத்துவதற்்கான 
ப ்க ா ரி க் ண ்க யி ன்  கு றி யீ டு த ா ன் 
என்று ச்காள்ளபவண்டியுள்ளது. 
இது ெனாதி்தித் பதர்தலில் ச்ரிய 
மாற்்றத்ணத ஏற்்டுத்தா விடடாலும், 
சதாடரும் நாடாளுமன்்ற, மா்காணெண்த் 
பதர்தல்்களில் நிசெயம் ஒரு மாற்்றம் 
நி்கழலாம் என்்ற எதிர்்ார்்பண் 
மக்்களுக்கு ஏற்்டுத்தியுள்ளது.
அண்ணமக்்காலமா்க பிள்ணளயான் 
ப்ான்்ற ஒருவரின் பதணவ ்லணர 
சிந்திக்்க்ப ்ண்ணியுள்ளது. 
முடிவணடந்த வடக்கு மா்காண 
ெண், முடிவணடந்த கிழக்கு 
மா்காண ெண் என்்ன அதற்கு 
முந்திய மா்காண ெண்யூடனான 
ஒ்பபீடு, தற்ப்ாது நடந்பதறுகின்்ற 
்ல விடயங்கள், தங்கள் இரு்பபு 
மீதான ெந்பத்கங்கள் என சதாடரும் 
இழு்றி்கள் ்லணரச சிந்திக்்கத் 
தூண்டியுள்ளன.
மக் ்கள் எழுசசிணயயும் மக் ்கள் 
அணலசயன திரண்டணமயும் ்லணரயும் 
சிந்திக்்கத் தூண்டியுள்ளணமயுடன் ப்ரம் 
ப்சும் ஆற்்றணலயும் அதி்கரித்துள்ளது. 
அ ண வ  ம க் ்க ள்  ந ல னு க் ்க ா்க ்ப 
்யன்்டுத்த்ப்ட பவண்டும்.

நாடாளுமன்்ற உறு்பபினர்்கள், முன்னாள் 
மா்காண ெண் அணமசெர்்கள், முன்னாள் 
மா்காண ெண் உறு்பபினர்்கள் என 

்ல அரசியற் பிரமு்கர்்கள் ்கலந்து 
ச்காண்டனர். அதில் குறி்ப்ா்க மடடு, 
அம்்ாண்ற, திருமணல ஸ்ரீலங்கா 
சுதந்திரக் ்கடசி பிரமு்கர்்களின் வருண்க 
இவர்்களும் ஏற்்கனபவ வரும் ெனாதி்தித் 
பதர்தலில் எந்தக் ப்காரிக்ண்க்களும் இன்றி 
யாணர ஆதரி்ப்து என்்ற தீர்மானத்ணத 
பமற்ச்காண்டுவிடடார்்கபளா என்்ற 
வலுவான ெந்பத்கத்ணத ஏற்்டுத்தியுள்ளது.

மடடக்்கள்பபிற்கு வந்த சுமந்திரனின் 
வருண்கயும் யாருக்கு ஆதரவு என்று 
எந்தவித ப்காரிக்ண்கயும் இன்றி 
சில விடயங்கணள  சொல்லாமல் 
சொல்லிவிடடுச சென்்றார். எனபவ 
இரண்டு கூடடுக்்கணளக் ச்காண்டுள்ள 
இவர்்கள் தங்கள் கூடணட தாங்கபள 
முன்நி்ந்தணனயின்றி தீர்மானித்துக் 
ச்காள்கின்்றனரா?

மக்்கணள்ப ்ற்றி சிந்திக்்க பவண்டும். 
மக்்களின் மனநிணலணய அறிந்து 
ச்காள்ளபவண்டும். நல்ல மாலுமியா்க 
இ ரு ந் து  ம க் ்க ண ள  ெ ரி ய ா ன 
திணெபநாக்கி முன்ன்கர்த்த பவண்டும். 
இரண்டு கூடடுக்்களும் தங்கள் தங்கள் 
சுயநலத்துக்்கா்கசவன்்றால்  மக்்கள் 
மூன்்றாவது கூடணட பநாக்கி அணி 
திரள முற்்டுவர். அதணன யாராலும் 
அணணப்ாட முடியாது. தானா்கபவ 
அதுபவ நி்கழும்.
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(்காணரதீவு  ெ்கா)

குடிநீர் நசசுநீரா்க மாறிவருவதனால் 
அம்்ாண்ற மாவடடம் மல்லிண்கத்தீவுக் 
கி ர ா ம த் தி ல்  ப ம லு ம்  மூ வ ர் 
சிறுநீர்கபநாய்க்கு இலக்்காகியுள்ளனர்.

ஏலபவ இஙகு சிறுநீர்கபநாயினால் 
்ாதிக்்க்ப்டடு மூவர் மரணமாகியதுடன் 
ஆறுப்ர் சிறுநீர்கபநாய்க்குள்ளாகி 

ணவத்தியொணல்களில் சிகிசணெ 
ச்ற்றுவருகின்்றனர்.

அ ம் ் ா ண ்ற  ம ா வ ட ட த் தி ன் 
மல்வத்ணதணயயடுத்துள்ள மி்கவும் 
பின்தஙகிய மல்லிண்கத்தீவு கிராம 
தமிழ மக்்கள் மரண்யத் துடன் 
வாழந்துவருகி்றார்்கள். அஙகு 95 
குடும்்ங்கணளச பெர்ந்த 275ப்ர் 
வாழந்துவருகின்்றனர்.

அஙகுள்ள ச்ாதுக்கிணறு உள்ளிடட 
ெ்கல 42 கிணறு்களிலும் ்கல்சியம் 
மற்றும் விவொயத்திற்கு்ப ்யன்்டும் 

இரொயன்பச்ாருட்கள் ்கலந்துள்ளதால் 
நீர் நஞொ்க மாறிவருகி்றது. அதனால் 

அஙகுள்ள மக்்கள் சிறுநீர்க பநாய்க்கு 

ஆளாகிவருகின்்றனர்.

இ ்ப பி ரச சி ண ன  ச வ ளி உல கி ற் கு 
ச ்க ா ண் டு வ ர ்ப ் ட டு  ் ல 
மாதங்களாகியும், ஆ்க ெம்மாந்துண்ற 
பிரப த ெெண்யின் உ்தவிொளர் 
சவ.சஜயசெந்திரணனத்தவிர இதுவணர 
ய ா ரு ம்  வ ந் து ் ா ர்க் ்க வு மி ல் ண ல 
என்்துடன் ்காத்திரமான நடவடிக்ண்க 
எடுக்்கவில்ணலசயன ச்ாதுமக்்கள் 
குற்்றம் சுமத்துகின்்றனர்.

ப த சி ய  நீ ர் வ ழ ங ்க ல் 
வ டி ்க ா ல ண ம ்ப பு ச ெ ண ் யி ன ர் 
இக் கிராமத் திற்கு குழாய்்க ணள்ப 
் தி த் து  கு டி நீ ர்  வ ழ ங கி ன ா ல் 
ம ா த் தி ர ப ம  இ ்ப பி ர ச சி ண ன க் கு 
நிரந்தரதீர்வு்காணலாம்.
இ த ற் ்க ா ன  ந ட வ டி க் ண ்க ்க ண ள 
தமிழமக்்களின் ்காவலர்்கள் என்று 
சொல்பவார் நடவடிக்ண்க எடு்ப்ார்்களா? 
இது ச்ாதுமக்்களின் ப்காரிக்ண்கயாகும்.
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இ்பப்ாது எல்லாம் அ்றசநறி்ப 
் ா டெ ாண ல ்க ளு க் கு  பி ள்ண ள்க ள் 
ச ெ ல் வ தி ல் ண ல .  மு த ச ல ல் ல ா ம் 
ஞ ா யி ற் று க் கி ழ ண ம ய ா ன ா ல் 
அ ்ற ச ந றி ்ப ் ா ட ெ ா ண ல ்க ளி ப ல ப ய 
நிற்ப்ாம் என்கி்றார் சிதம்்ர்பபிள்ணள. 
ம கி ழ டி த் தீ வு  ெ ந் தி யி ல்  நி ன் ்ற 
்கபணெபிள்ணளயுடன் ப்சும்ப்ாபத 
இ த ண ன க்  கு றி ்ப பி ட ட ா ர் . 
அ்றசநறி்ப்ாடொணல்கள் ெமயத்தின் 
ஊடா்க ஒழுக்்கத்திணன பு்கடடும் 
நி ண ல ய ங ்க ள ா ்க  இ ரு ந் த ன . 
ச்ற்ப்றார்்களும் ெமயக்்கல்விக்கு 
மு க் கி ய த் து வ ம்  ச ்க ா டு த் து 
அ ்ற ச ந றி ்ப ் ா ட ெ ா ண ல ்க ளு க் கு 
பிள்ணள்கணள அனு்பபினர். இன்ண்றய 
சூழலில் அ்றசநறி்ப்ாடொணல்களுக்கு 
பி ள் ண ள ்க ண ள  அ னு ்ப ் வ தி ல் 
ச்ற்ப்றார்்கள் அக்்கண்ற ்காடடுவதில்ணல. 
அ்றசநறிக்்கல்வியிணன அவசியமற்்றதா்க  
அ ல் ல து  ப த ண வ யி ல் ண ல ச ய ன 
உணர்ந்திருக்கின்்றனபரா சதரியவில்ணல. 
அ ப த ந ா ளி ல்  ந ண டச ் று கி ன் ்ற 
ப வ று ் ா ட ங ்க ளி ல ா ன  த னி ய ா ர் 
வகு்பபுக்்களுக்ப்க அனு்பபுகின்்றனர். 
் ணத் தி ண ன  ச ்க ாடுத் து  ப வ று 
வ கு ்ப பு க் ்க ளு க் கு  அ னு ்ப பு ம் 
அ க் ்க ண ்ற ண ய  ் ண மி ல் ல ா ம ல் 
ப்ாதிக்்க்ப்டும் அ்றசநறிக்்கல்விக்கு 
மு க் கி ய த் து வ ம ளி க் ்க ா து 
செயற்்டுகின்்றணம மனபவதணனபய. 
ஞாயிற்றுக்கிழணம்களில் அ்றசநறி 
வகு்பபுக்்கணள தவிர்ந்த பவறுசயந்த 
வகு்பபுக்்களும் நணடச்்றக்கூடாசதன 
அபிவிருத்திக்குழுக் கூடடங்களில் 
தீர்மானங்கள் நிண்றபவற்்ற்ப்டடாலும் 
கூ ட ,  ் ண த் தி ற் ்க ா ்க  த னி ய ா ர் 
்க ல்விநிணலயங்க ணள நடாத் தும் 
சிலர், ெமு்கத்தின் மீது அக்்கண்றயின்றி 
ஞாயிற்றுக்கிழணம்களில் ஏணனய 
வ கு ்ப பு க் ்க ண ள  ந ட ா த் து வ து ம் 
்கவணலக்குரியப த .  ்கல்வி ்கற்்ற 
ெமு்கத்தினர் சிலபர இத்தவறிணன 

இணழக்கின்்றனர். தீர்மானங்களும், 
ெடடங்களும் ஒரு்க்்கமா்கவிருந்தாலும் 
த ம து  ெ மு ்க த் தி ன்  ந ன் ண ம 
்கரு தி உள்ளார்ந் து சிந் திக் ்காது 
செயற்்டுகின்்றணம பவதணனக்குரியபத 
என்கி்றார் சிதம்்ர்பபிள்ணள.

முன்ச்ல்லாம் ்ாடொணல சென்று 
்கற்்காவிடடாலும், ச்ற்ப்றாரிடம் இருந்து 
நல்ல ஒழுக்்கத்திணன்ப பிள்ணள்கள் 
்க ற் று க் ச ்க ா ண் ட ன ர் .  வ ய தி ற் கு 
மூத்தவர்்களுக்கு மரியாணத ச்காடுத்தனர், 
அ வ ர்்க ளி ன்  ச ெ ா ற் ் டி  ந ட ந் து 
ச்காண்டனர்.  இயலாது எனக்கூ்றாமல் 
்க ா ரி ய த் தி ண ன  நி ண ்ற ப வ ற் ்ற 
முன்வருவர். கூடடா்க இணணந்து 
செயற்்டுவர், நல் தணலணமத்துவ்ப 
்ண்பும் இருந்தது. தற்்காலத்தில் 
பிள்ணள்கள் எல்பலாரும் ்ாடொணல 
சென்று புத்த்கத்திணன ்கற்கின்்றனர். 
ஆனால் அவர்்களிடம் ஒழுக்்கத்திணன 
்காணவில்ணல. முன்ச்ல்லாம் எவவாறு 
ஒழுக்்கத்துடன் வாழந்தார்்கபளா அதற்கு 
எதிர்மா்றா்கத்தான் நடந்துச்காள்கின்்றனர்.

‘இ்பப்ாது நணடச்றுவது ்கலியு்க ்காலம், 
அவவாறுதான் ஒழுக்்கமின்றி பிள்ணள்கள் 
நடந்துச்காள்வார்்கள்’ என ்ழிணய 
்காலத்தின் மீது ப்ாடடுவிடுகின்்றனர் 
எ ன் கி ்ற ா ர்  ்க ப ண ெ பி ள் ண ள . 
மு ன் ச ் ல் ல ா ம்  பி ள்ண ள்க ளு க் கு 
்க ண் டி ்ப பு  இ ரு ந் த து .  அ ண த 
செய்யக்கூடாது, இணதசெய்யக்கூடாது, 
இ்ப்டித்தான் செய்ய பவண்டும் என்்ற 
நல்ல சிந்தணன்கணள ்கண்டி்பபின் 
ஊடா்கப வ பு்கடடினர்.  இதனால் 
தவ்றான நடத்ணத்களுக்கு பிள்ணள்கள் 
சென்்றணம மி்கமி்கக் குண்றபவ. ்கண்டி்பபு 
செய்யக்கூடாசதன ்லரும் கூறினாலும், 
இதன்மூலமா்க ச்்ற்ப்டட ஒழுக்்க சவற்றி 
பமலானதா்கவிருந்தது. ்ாடொணல்களில் 
கூட மாணவர்்கள் தவறிணழக்கின்்ற 
ப ் ாது  சி று சி று  த ண் டண ன்க ள் 

வழங்க்ப்டடன. இதனால் ச்ரிய 
தண்டணன்கணள சிண்றசொணல்களில் 
ச்ற்றுக்ச்காள்ளாமல் வளர்க்்க்ப்டடனர். 
தற்ப்ாணதய சூழலில் புதிய புதிய 
ெடடங்கள் அமுல்்டுத்த்ப்டடணமயினால், 
த வ று வி டு கி ன் ்ற  பி ள் ண ள ்க ள் 
தண்டிக்்க்ப்டுவதில்ணல. தண்டி்ப்து 
குற்்றாமா்கவிருந்தாலும், தவறிணன 
பிள்ணள்களுக்கு எடுத்துசசொல்லியும் 
அத்தவறிணன திருத்திக்ச்காள்வதில் 
ச்ரிதும் அக்்கண்ற ்காடடுவதா்கத் 
சதரிவதில்ணல. குறி்ப்ா்க பிள்ணள்கள் 

எல்பலாரும் ச்ற்ப்றார்்களுக்கு ்யந்து 
தமது செயற்்ாடு்கணள முன்சனடுத்தணம 
்கடந்த ்கால அனு்வங்களா்க இருந்தன. 
தற்ப்ாணதய சூழல் பிள்ணள்கணள 
்கண்டு ச்ற்ப்றார்்கள் அசெமுறும் 
நிணல உருவாக்்க்ப்டடிருக்கின்்றது. 
இதற்கு அ்றசநறிக் ்கல்வியிணன 
ச்ற்றுக்ச்காள்ளாணமயும் ்காரணமாகும்.

அ ்ற ச ந றி க்  ்க ல் வி யி ன்  ஊ ட ா்க 
சி ்ற ந் த  அ ்ற ச ந றி க் ்க ரு த் து க் ்க ள் 
பு்கடட்ப்டடன. இதணன ஏற்றுபிள்ணள்கள் 
நடந்துச்காண்டனர். ெமய விழுமியங்கணள 
ப்ணுகின்்றவர்்களாவும் இருந்தனர். 
இ ன்று  இ ண வ ச ய ல் ல ா ம்  நீ ங கி 
சிறுவயதிபல ப்ாணத மருந்து்களுக்கு 
அடிணமயாகி, இணளஞர்்கள் உருவாகி 
வருகின்்றனர். இதன்்காரணமா்க நல்லது 
எது? ச்கடடது எது? எனத்சதரியாமல் 
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நடந்துச்காள்கின்்றனர்.

தற்ப்ாணதய இணளஞர்்கள் மத்தியில் 
அறிவுணர்கள் சொல்லமுடியாதுள்ளது. 
அ றி வு ண ர ்க ண ள  ப ்க ட ் து த ற் கு 
தயாரா்கவில்ணல. நல்சிந்தணன்கணள 
கூறுகின்்ற ப்ாது, கூறுகின்்றவர்்களுக்கு 
விமர்ெனங்கணளத் சதரிவிக்கின்்றனர். 
மு ற் று மு ழு த ா ்க  எ ல் ப ல ா ண ர யு ம் 
குறி்பபிடாவிடடாலும் ்லரின் செயற்்ாடு 
அவவாறு அணமகின்்றணமயிணன 
்காணமுடிகின்்றது. இதன்்காரணமா்க 
ெமு்கத்திபல வீண் வாக்குவாதங்களும், 
மனக்்கெ்பபுக்்களும் உருவாகின்்றன. 
பிள்ணள்களுக்கு புத்த்கக் ்கல்வியிணன 
மாத்திரம் ்கற்பித்தால் ப்ாதாது, 
புத்த்கக் ்கல்விணய மாத்திரம் ்கற்்ற 
்ல ்கல்விமான்்கள் ்லர் ெமு்கத்தில் 
தவறிணழக்கின்்றவர்்களா்க, ெமு்கத்திற்கு 
ஈ டு ச ்க ாடுக் ்க  மு டி ய ாத வ ர்்க ள ா்க 
இ ரு க் கி ன் ்ற ன ர்.  எ ன் று  கூ றி ய 
்கபணெபிள்ணள. ‘பிள்ணள்களுக்கு 
பு த் த ்க  ்க ல் வி ண ய  ப ் ாதி க் கு ம் 
முன் சி்றந்த ஒழுக்்க ்கல்வியிணன 
பு்கடட பவண்டும். இதன்மூலபம 
ெமு்கத்திற்கு சி்றந்தவர்்கணள ச்காடுக்்க 
முடியும். இதற்கு அ்றசநறிப்ான்்ற  
்கல்விசசெயற்்ாடு்களுக்கு ச்ற்ப்றார்்கள் 
முக்கியத்துவம் ச்காடுக்்க பவண்டும். 
பி ள் ண ள ்க ண ள  ப த டி பி டி ்ப ் தி ல் 
ஆசிரியர்்கள் ்காடடும் அக்்கண்றணய கூட 
ச்ற்ப்றார்்கள் ்காடடாமல் இரு்ப்பத 
பவதணனக்குரியது‘ எனக்கூறியவர்்களா்க 
இருவரும் அவவிடத்திணன விடடு 
அ்கன்்றனர்.
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(எல்லா இனத்து்ப ப்ர்ப பிள்ணள்களுக்கும் ஒரு ்ாடடன் சொல்லும் ்ழம் ்கணத்கள் - 9)

ப்ராதணன்ப ்ல்்கணலக்்கழக்்காலத்தில்  
என்பனாடுஉடன்   ்டித்தஇஸ்லாமிய  
நண்்ர்்கள்   இன்னும்மனதில் 
்திந்துப்ாயுள்ளனர்.   அமீர்அலி, 
ஜமீல்மஃபூல்,   �மீட,  மீ்றாொஹி்ப  
ஜலீல்  ஜமால்மஹரூ்ப,  சுக்ரி  
எனஎனது   உடன் ொணல  மாணாக்்கர்   
ஞா்்கம்வருகி்றார்்கள்.

அது 1960  ்களின்  முற்்குதி    
ப்ராதணன்ப்ல்்கணலக்்கழ்கத்தில்  
முதலாம்வருட மாணவர்்களா்க  அடிஎடுத்து 
ணவக்கிப்றாம். என்ணன ஒருமாணவன் 
ர ாக் ் ண்ண  வ ரு கி ்ற ான்.  அ ந் த 
நாளில்ராகிங இ்பப்ாதுப்ால அல்ல   
்லாத்்காரம்வன்முண்ற அதில்ச்காஞெமும் 
இராது, வாயால் துன்புறுத்துதல்மாத்திரம் 
த ா ன் இ ரு க் கு ம் .   அ து வு ம்  
எல்ணலதாண்டாது. எனக்குஅருகில் 
வந்த   ஒரு   சீனியரானமாணவன்   
என்ச்யணரக் ப்கடகின்்றான்.

அடட்காெமான ப்சசு  ்கல்கலசவன்்ற  
சிரி்பபு. ஊதி்பச்ருத்த சொக்கு. அழ்கான 
சநடியபதாற்்றம்  “படாய்  உன்ரச்யர்  
என்னடா?”.  

 “சமௌனகுரு”  என்கிப்றன்‘�ா�ா �ா”  
என்றுசிரிக்கி்றான் “படாய்  இவற்்றச்யர் 
ச ம ௌ ன கு ரு வ ா ம் ”  எ ன் கி ்ற ா ன் .  
அவன்நண்்ர்்கள்  என்னுடன்சமாய்த்து 
விடுகின்்றனர், ஒரு ஆஜானு்ாகுவான 
சீனியர் என் அருகில் வருகின்்றான்.

அவணனச சூழ அவனது நண்்ர்்கள்   
நிற்கின்்றனர்.  நாபமா  ண்கயா்காத  
யூனியர்ஸ்.எனக்ப்கா மீணெ அரும்பி 
வரும் ்ருவம். ்ார்க்்கச ெற்று லடெணமா்க 
இரு்பப்ன். “அபடாய் நீ ச்ண் 
பிள்ணள்கள் யாணரயாவது ச்காஞசியிருக் 
கி்றாயாடா?”   அந்தச சீனியர்  மாண்வன்  
என்னிடம் அதடடலா்கக் ப்கடகி்றான்.     
நான் சவட்கத்துடன் சநளிந்த்டி 
“இல்ணல”என்கிப்றன்.

“அபடாய் இ்பப்ாது நாங்கள் ஒரு 
ச்ண்பிள்ணளணய  உன்னிடம் தர்ப 
ப்ாகிப்றாம் அவணள நன்்றா்கத் தழுவிக் 
்கடடி்ப பிடித்துக் ச்காஞெ பவண்டும் 
சதரியுபமா? நன்்றா்கக் ச்காஞொவிடடால் 
அவள் உனக்கு அண்றந்து ப்ாடுவாள். மி்க 
பமாெமான மனுசி அவள் சதரியுபமா?’  
எஙகி்றான்.  எனக்ப்கா ்ர்ர்பபும்  
சவட்கமும் ்யமும்  திண்கத்து நிற்கிப்றன். 

“வாடா அந்த்ப ச்ண்ணிடம் ப்ாபவாம். 
அவள் அங்கதான் உன்ணனக் ்காத்துக் 
ச்காண்டு நிற்கி்றாள் ்கஸ்டமான 

ச்ாம்புள ்கவனமா்க்ப ்ழகிக்ப்கா" என 
என்னிடம் சொல்கி்றார் அந்தசசீனியர். 
நாபனா கிராமத்தான், சவள்ளாந்தியான 
குணாம்ெம் எணதயும் நம்பிவிடும் கிராமிய  
மனசு,்ர்ர்பப்ாடும் ்யத்பதாடும் நான் 
அந்தக் ்கடுணமயான ச்ண்ணணக் 
்காணச செல்கிப்றன்.

ச்ரும் ச்ரும் தூண்்கள் நிற்கும் 
்குதிக்கு என்ணன அவர்்கள் அணழத்துச 
செல்கி்றான். சென்்ற  அவன் ஒரு  
தூணணக்்காடடி“இதுதான்ரா அந்த்ப 
ச்ண்பிள்ணள ஆணெதீரச்காஞெடா" 
என்கி்றான்.  நான் தயஙகுகின்ப்றன்,  
“ ச ்க ா ஞ ெ ட ா ,  பி றி ய ா ்க ்ப 
ச்ாம்பிணளகிணடக்கி்றாள் இவர் 
ச்காஞெ்ப ்ன்சி்ப்டு்றார் ச்காஞெடா”  
என்று அடிக்குமா்பப்ால உறுக்குகி்றான்.  
நான் தயஙகுகிப்றன்  ஒருசீனியர் 
முண்றக்கி்றான் ்கறுத்த ரூ்த்திலிருந்த 
அவன் ்கண்முழி்கள் என்ணன்ப 
்யங்கரமா்க  சவருடடுகின்்றன,சமல்ல 
்க ல் தூ ணு க் கு  ந ா ன்  மு த் த ம்  
ச்காடுக்கிப்றன்.

அவர்்கள் ண்கத்  தடடிச  சிரிக்கி்றார்்கள்  
அ ந் த ச   சீ னி ய ர்  ம ா ண வ ன் 
“ச்ாம்பிணளயக்  ச்காஞசு்றது 
இ்ப்டிபயாடா? நன்்றா்க  இறுக்கித் தழுவிக்  
்கடடி்ப  பிடித்துக்ச்காஞெடா" என்கி்றான்.  
நான்  ்கற்தூணணத்  தழுவுகிப்றன்,இவபனா  
"இஞெ்ாரடா ஆள் கிணடக்்காமல் இவன் 
்கல்பலாட    லவபமக்  ்ண்ணுகி்றான்” 
என  என்ணன்ப  ண்த்திய்காரன்  
ஆக்குகி்றான்.  என்   மு்கத்தில்   அெடு  
வழிகி்றது.

இ ்ப ் டி   எ ன் ண ன   ர ாகி ங  
்ண்ணியவர்தான்    பின்னால் எனது 
சநருக்்கமான   நண்ரான மக்பூல். மக்பூல் 
யாழ்ப்ாணம் முஸ்லீம்  சதருணவச 
பெர்ந்த மாணவன்.

மக்பூல் ்ல்தி்றன் வாய்ந்தவர்,  தமிழில் 
நல்ல ப்சொளர்  தமிழ ்ாடத்தில் 
ச்கடடிக்்காரன்  என்பச்யர் எடுத்தார். 
விவாத்ப ப்ாடடி்களில் தணலணம தாஙகி  
தன் அணி சவற்றி ச்்றச செய்்வர், 
நான் முதலாம் ஆண்டில் இருந்த ப்ாது  
அவர் இரண்டாம் ஆண்டில் இருந்தார், 
இருவரும்ம் ஒரு விவாத்பப்ாடடியில்  
்கலந்து   ச்காண்படாம். ப்ராசிரியர்   
வித் தியானந் தனின்  அபிமான 
மாணவர்்களுள்  ஒருவர்  இந்த   மக்பூல்.    
ப்ராசிரியர்  வித்தியானந்தன்   தயாரித்த   
்கர்ணன் ப்ார், சநாண்டி நாட்கம்  
ஆகிய நாட்கங்களுக்கு உதவி செய்து    
மாணவரிணடபய  ரிக்்கற் விற்றுத்தந்து,  

நாட்க  வளர்சசிக்கு  உதவியவர் இந்த 
மக்பூல்.

மக்பூணல்பப்ால  தமிழில்   ப்சசு 
வன்ணமயும்  எழுத்துவன்ணமயும் 
மிகுந்த  மூன்று இஸ்லாமிய மாணவர்்கள்  
இருந்தனர்.  ஒருவர் எஸ், எச  எம்  ஜமீல்    
மற்்றவர் அமீர் அலி  இன்சனாருவர் 
எம் எம் சுக்ரி.  ஜமீலும் அமீர் அலியும் 
எனது  சீனியர்்கள்  சுக்கிறி  என் ஒரு 
ொணல மாணாக்்கர். அம்முண்ற  முதலாம் 
வருடத்தில்  தமிழ ்ாடத்தில்  அணனத்து  
தமிழ  மாணவர்்கணளயும்  விட  அதி்க  
புள்ளி்கள்  ச்ற்்றவர்   ஜமீல்  ஆ்க 
இருந்தார்.   ஜமீலும்  அமீர் அலியும்    
சுக்கிறியும் தமிழில் மி்கச சி்றந்த  
ப்சொளர்்கள்  என  அன்று ்ரவலா்க  
அறிய்ப்டடிருந்தனர். ஜமீல்,  அமீர் அலி,  
மஹபூல்,   சுக்கிறி  ஆகிய நால்வரும்  தம் 
தமிழத் தி்றணமயினால்    ெ்கல   தமிழ 
மாணவர்்களிணடபயயும்   மிகுந்த  மதி்பபு 
ச்ற்்ற மாணவர்்களாயிருந்தனர்.

மக்பூலின் தம்பி  மஹரூ்ப என்னுடன் 
ப்ராதணன்ப ்ல்்கணலக்்கழ்கத்தில் 
ஒன்்றா்க்ப  ்டித்தவர்,  எனக்கு 
சநருக்்கமானவர்  அவணர நான் மாமா  

என்றுதான் அணழ்பப்ன். மக்பூலின்  
அண்ணர் �ாமீம் யாழ்ப்ாண 
ஒஸ்மானியா  ்கல்லூரி அதி்ரா்க 
இருந்தவர்.

நான் 1976 ்களில் யாழ்ப்ாணத்திற்கு  
மாற்்றம் ச்ற்றுச  சென்்றப்ாது   
அஙகுள்ள ்ாடொணல்களில் இடம் 
கிணட்ப்து  ்கடினமாயிருந்தது. அ்பப்ாது   
தன் அண்ணன் �ாமீமிடம் சொல்லி  
எனக்கு ஒஸ்மானியாவில்  இடம் எடுத்துத்  
தந்தவர்  இந்த மஹபூபல. பின்னர் இவர் 
மன்னார் அரொங்க  அதி்ரா்கவும் 
இ ரு ந் த ா ர் .  இ ய க் ்க ச ம ா ன் ்ற ா ல்  
ச்காணலயுமுண்டார்.  

சுக்கிரி  இன்சனாரு விதத்தில்  
ச்கடடிக்்காரர்.  அவர்   நல்ல ப்சொளார்,  
நல்ல ்கடடுணர ஆசிரியர்,  நல்ல சிறு 
்கணத ஆசிரியர். அன்று   செஙண்க 
ஆழியான்  என்பச்யர் ச்ற்்ற  
குணராஜா  சவளியிடட ்கணத்ப 
பூங்கா எனும்  சிறு்கணதத் சதாகு்பபில் 
இந்தசசசுக்கிரி  ஒரு சிறு்கணதயும் 
எழுதியுள்ளார்.  தமிழ ெங்க  சவளியீடான  
இளம் ்கதிர்  ்த்திரிண்கயில்  சுக்கிரி  
எழுதிய  தமிணழ  வளர்த்பதாரும் தமிழால் 
வளர்ந்பதாரும்   எனும்    ்கடடுணர  அன்று  
தமிழ விரிவுணரயாளர்்களால்  ச்ரிதும்   
்ாரடட்ப்டட  ்கடடுணர, இவவண்ணம்  

அன்று அஙகு  ்டித்த இஸ்லாமிய  
மாணவர்்கள்    தமிழில் மி்கவும் 
பிர்காசித்தார்்கள்.  முதலாம்  வருடத்தில்  
இந்த சுக்கிரியும்  நானும்  அரு்கருப்க  
இருந்து   ப்ராசிரியர்  வித்தியானதன், 
ப்ராசிரியர்  ண்கலாெ்தி,  ப்ராசிரியர்  
்காண்தி்பபிள்ணள, ப்ராசிரியர்  
செல்வனாய்கம் ஆகிபயாரிடம் தமிழ  
்யின்ப்றாம்.  இரண்டாம்  வருடத்தில்  
சுக்கிரி    அரபிக்கில்   விபெட ்கற்ண்க சநறி 
்யிலச சென்று விடடார்.  அவர்  அராபிய, 
்ாரசீல இலக்கியங்கணள  ப்ராசிரியர் 
இமாமிடம்  ்கற்்றார், இமாம்  ஓர் பு்கழ ச்ற்்ற 
ப்ராொன்,  நான் தமிழ விபெட ்கற்ண்க 
சநறிணய  பமற்ச்காண்படன்.

இருவரும் சதாடர்ந்தும்  நண்்ர்்களா்க 
இருந்பதாம். ்ல்்கணலக்ழ்கத்தில் ்யின்று 
பின் தன் உயர் பின் ்டட்ப்டி்பண் 
சவளி நாடடில் முடித்த பின், சுக்கிரி  
1973  இல்   நளீம்  �ாஜியாரால்  
உருவாக்்க்ப்டட ப்ருவணள  ஜாமியா  
நளீமியா  ்ல்கணலக்்கழ்கத்தின்  
த ணலணம்ப்த விணய  ஏற்்றார்.  
்ல்்கணலக்க்ழ்க்ப ்ருவத்தில் அவர் ஓர் 
தீவிர வாெ்கர். நம்மில் சிலரும் அவவாப்ற  
தீவிர வாெ்கர்்கள்.   ்ல்்கணலக்்கழ்கக்  

்கன்ரீனில்  இருவரும் ெந்திக்கும்ப்ாது  
நான்   ராகுல்ய ொஙகிருத்யாயன்,  டாஙப்க  
ெடபடா்ாத்யாய  என இந்திய உபலா்காயுத  
வாதம் ப்ெ, அவபரா ராதாகிருஸ்ணன்  
ெங்கராசொரியார்   என இந்திய  
ஆன்மி்கவாதம் ப்சுவார்.

  நாம் ்கார்ல்மார்க்ஸ்,  ஏஙக்ல்ஸ் 
்ார்ணவயில் உல்க ெரித்திரம் விளக்்க, 
அவபரா சராயின்பீ  ்ார்ணவயில் உல்க 
ெரித்திரம் ப்சுவார்.  ஆபராக்கியமான 
விவாதங்கள் எம்மிணட நி்கழும்.  இஸ்லாம் 
மீது  ம�ா அபிமானம் ச்காண்ட  அவர் 
மூலம் நாம் இஸ்லாம் மதம் ்ற்றி நிண்றய  
அறிந்து ச்காண்படன். அண்ணமயில் 
கூட இருவரும் ச்காழும்பில்  ஒரு 
கூடடத்தில் ெந்தித்துக்ச்காண்படாம். 
்ணழய இனிய நிணனவு்கணள மீடபடாம். 
இன்ண்றய  அவல நிணல்கணள  எண்ணித்  
துக்கித்பதாம்.

இ்ப்டி எனக்கு  அஙகு கிணடத்த 
இன்சனாரு இஸ்லாமிய  மாணவ 
நண்்ன் மீ்றாொஹி்ப,  ச்கக்கி்றாணவணயச  
பெர்ந்த  இவபன எனக்கு  ெரதெந்திராவின்  
சிங்க்ாகு  நாட்கத்ணதயும்  நடி்கர்்கணளயும்  
அறிமு்கம் செய்து ணவத்தான்   என்்ற 
செய்தி  உங்களுக்கு  விய்பபுதரக்கூடும். 
அது இன்சனாரு ்கணத... 
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

ச்காழும்பு சு்கததாெ விணளயாடடரஙகில் 
்கடந்த வாரம் இடம்ச்ற்்ற 97 ஆவது பதசிய 
சமய்வல்லுநர் ப்ாட டியின் 10 ஆயிரம் 
மீற்்றர் ஓடட்பப்ாட டியில் �டடணனச 

இ ல ங ண ்க  நி யூ சி ல ா ந் து 
அ ணி ்க ளு க் கி ண ட யி ல்  ்க ாலி யி ல் 
இடம்ச்ற்்ற முதலாவது சடஸ்ட 
ப்ாடடியில் இலஙண்க அணி 6 
விக்்கடடுக்்களால் ொதணன சவற்றி ச்ற்று 
சதாடரில் 1:0 என்்ற ரீதியில் முன்னிணல 
வகிக்கின்்றது. 

்கடந்த 14-ம் தி்கதி ஆரம்்மான இந்த்ப 
ப்ாடடியில் நாணய சுழற்சியில் 
சவற்றிச்ற்்ற நியூசிலாந்து அணி 
முதலில் துடு்பச்டுத்தாட  தீர்மானித்தது. 

அதன்்டி முதலில் துடு்பச்டுத்தாடிய அந்த 
அணி 249 ஓடடங்கணள ச்ற்றுக்ச்காள்ள, 
்திலுக்கு துடு்பச்டுத்தாடிய இலஙண்க 
அணி 267 ஓடடங்கணள ச்ற்று, 18 
ஓடடங்களால் முன்னிணல ச்ற்்றது. 
இதணனத் சதாடர்ந்து இரண்டாவது 
இ ன்னி ங ஸுக் ்க ா்க  ்க ள மி ்ற ங கி ய 
நியூசிலாந்து அணி 285 ஓடடங்கணள 

இஙகிலாந்து - அவுஸ்திபரலியா 
அணி்களுக்கிணடயில் இடம்ச்ற்று 
முடிந்த இரண்டாவது ஆஷஸ் ப்ாடடியில் 
அவுஸ்திபரலிய வீரர் ஸ்மித் ்காயத்தால் 
ச வ ளி ப ய றி ய த ா ல்  அ வ ரு க் கு ்ப 
்திலா்க மாற்று வீரரா்க ்களமி்றஙகி 
துடு்பச்டுத்தாடிய லா்ஸ்பெக்பன 
வரலாற்று ொதணன ்ணடத்துள்ளார்.

பலார்டஸ் ணமதானத்தில் இடம்ச்ற்்ற 
2-வது சடஸ்ட ப்ாடடி  சவற்றி 
சதால்வியின்றி ெமநிணலயில் முடிந்தது.

குறித்த ப்ாடடியின் முதலாவது 
இன்னிக்ஸில் அவுஸ்திபரலியா அணி 
துடு்பச்டுத்தாடும்ப்ாது ஆர்ெர் வீசிய 
்வுன்ெர் ்ந்து ஸ்மித்தின் ்கழுத்து 
்குதிணய ்லமா்க தாக்கியது. இதனால் 

(்காணரதீவு நிரு்ர் ெ்கா)
 
சி வ ெ க் தி  வி ண ள ய ா ட டு க் 
்க ழ ்க த் தி ன்  ஏ ற் ் ா ட டி ல்  ம ட டு 
அம்்ாண்ற மாவடட மு ன்னணி 
விணளயாடடுக்்கழ்கங்களுக்கிணடயிலான 
இரு்துக்கு இரு்து சமன்்ந்து கிரிக்ச்கட 
சுற்று்பப்ாடடி, துண்றநீலாவணண ச்ாது 
ணமதானத்தில் (18) மாணல இடம்ச்ற்்றது. 

ச்ற்று 268 என்்ற 
ெ வ ா ல ா ன  ஓ ட ட 
எ ண் ணி க் ண ்க ண ய 
சவற்றியில்கக்்கா்க 
நி ர் ண யி த் த து . 
நியூசிலாந்து அணி 
ொர்்ா்க  பிப ஜ 
ச வ டலி ங கி ன்  7 7 
ஓடடங்கணள ச்ற்்றார்.

சவற்றியிலக்கிணன 
பநாக்கி ்களமி்றஙகிய 
இ ல ங ண ்க  அ ணி, 
அணித் தணலவர் 

திமுத் ்கருணாரத்ன மற்றும் லஹிரு 
திரிமன்பன ஆகிபயாரின் அணரச 
ெதங்களின் உதவியுடன் நான்்காம் நாள் 
ஆடடபநர முடிவில் விக்ச்கடடிழ்பபின்றி 
133 ஓடடங்கணள ச்ற்றிருந்தது. 

சவற்றி இலக்ண்க அணடய பமலதி்கமா்க 
135 ஓடடங்கள் பதணவ என்்ற நிணலயில் 
இறுதி நாளில் ்களமி்றஙகிய இலஙண்க 
அணி 4 விக்்கடடுக்்கணள மாத்திரபம 
இழந் து இல க் கிண ன அணடந் து 
்காலி ணமதானத்தில் நான்்காவது 
இ ன்னி ங ஸி ற் ்க ா்க  அ தி ்க  ் ட ெ 
சவற்றி இலக்ண்க அணடந்து ொதணன 
சவற்றியிணன தனதாக்கியது.

இலஙண்க அணி ொர்்ா்க அணித்தணலவர் 
திமுத் ்கருணாரடன 122 ஓடடங்கணள 
ச்ற்று ஆடட நாய்கனா்க சதரிவானார்.
இவ சவற்றியின் மூலம் இலஙண்க 
அணி சடஸ்ட ெம்பியன்சி்ப சதாடரில் 60 
புள்ளி்கணள ச்ற்றுக்ச்காண்டது.

நிண ல கு ண லந் து கீபழ விழுந் து 
சிறிது இணடசவளிக்கு்பபின் மீண்டும் 
துடு்பச்டுத்தாடி ஆடடமிழந்தார்.

ஆனாலும் அவரது மூணள்ப் ்குதியில் 
்ந்து தாக்கியதால் சதாடர்ந்து விணளயாட  
முடியவில்ணல. அவருக்கு்ப ்திலா்க 
மாற்று வீரர் துடு்பச்டுத்தாடுவதற்கு  
ப்ாடடிக்்கான ணவத்தியர்்கள் ்ரிந்துணர 
செய்ததற்்கணமய மாற்று வீரரா்க 
மார்னஸ் லா்ஸ்பெக்பன இரண்டாவது 
இன்னிஙசில் ்களம் இ்றஙகி அணரெதம் 
அடித்து ப்ாடடிணய ெமநிணல அணடயச 
செய்ய முக்கிய ்காரணமா்க இருந்தார்.

இதன்மூலம் சடஸ்ட  கிரிக்ச்கட 
வரலாற்றில் முதன்முண்றயா்க மாற்று 
வீரர் துடு்பச்டுதாடி ொதணன ்ணடத்தார் 
மார்னஸ் லா்ஸ்பெக்பன.

சதரிவுசெய்ய்ப்டட 32 விணளயாடடு 
்கழ்கங்களுக்கிணடயிலான இ்பப்ாடடியில் 
இறுதி்பப்ாடடிக்கு மடடக் ்க ள்பபு 
எவகிறீன் மற்றும்  தம்பிலுவில் எதிசராளி 
விணளயாடடுக் ்கழ்கம் ஆகியன 
சதரிவுசெய்ய்ப்டடிருந்தன.

நாணயச சுழற்சி சவற்றி ச்ற்று 
துடு்ப்ாடடத்திணன மடடு எவகிறீன் 
்கழ்கம் பதர்வு செய்திருந்தது. இரு்து 
ஓவர்்கள் நிண்றவில் ்திசனாரு விக்ச்கட 
இழ்பபில் 96 ஓடடங்கணள எவகிறீன் அணி 
ச்ற்்றது. அதணனத் சதாடர்ந்து ்திலுக்கு 
துடு்பச்டுத்தாடிய எதிசராலி, 10.5 ஓவர் 
நிண்றவில் 97 ஓடடங்கணள்ப ச்ற்று 
சவற்றிணய தனதாக்கிக்ச்காண்டனர்.

இ த ன் ப ் ா து  ச வ ற் றி ச ் ற் ்ற 
அ ணி யி ன ரு க் ்க ா ன 
ச வ ற் றி க் ப ்க ட ய ங ்க ண ள யு ம் 
நிணனவு்ப்ரிசில்்கணளயும் இந்நி்கழவில் 
பிரதம அதிதியா்க ்கலந்துச்காண்ட 
இந்து ்கலாொர அணமசசின் கிழக்கு 
மா்காண ஒருஙகிணண்ப்ாளரும் 
உதவி்ப ்ணி்ப்ாளருமான ்க.ப்காபிநாத், 
் ா ட ெ ாண ல யி ன்  பி ரதி  அ தி ் ர் 
செல்வம், கிராம பெணவயாளர் சுபரஸ் 
உள்ளிடடவர்்கள் வழஙகி ணவத்தனர்.

பெர்ந்த குமார் ெண் மு ப்கஸ்வரன் முத-
லிடம் பிடித்து தங்க்ப ்தக்்கத்திணன சுவீ-
்க ரித்தார்.

ஆண்்க ளுக்்கான 10 ஆயிரம்  மீற்்றர் ஓடட்ப 
ப்ாட டியில் ்ஙப்கற்்ற இரா ணு வத்ணதச 
பெர்ந்த குமார் ெண் மு ப்கஸ்வரன் ப்ாடடித் 
தூரத்ணத 31.47 நிமிடங்களில் ஓடி முடித்து 
முத லிடம் பிடித்தார். இதன்மூலம் இவவருட 
இறுதியில் பந்ா ளத்தில் நணட ச் ்ற வுள்ள 
சதற்்கா சிய விணள யாடடு ப்ாடடியில் 
்கழந்துச்காள்வதற்்கான தகுதியிணனயும் 
ச்ற்றுள்ளார்.

ahrPu; mughj;
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” யாழ்ப்ாணத்திலிருந்து வவுனியாவுக்கு 
்ஸ்சில் ப்ாய்க் ச்காண்டிருக்கிப்றன்.

்கன்கராயன்குளச ெந்தியில் 10 ஆரம்்
வகு்பபு மாணவர்்களும் 2 ஆசிரிணய்களும் 
ஏறுகின்்றனர்.அவர்்கள் புளியஙகுளம் 
ெந்தியில் இ்றஙகினார்்கள்.

 ஒரு மாணவன் தனது பெட, ்காற்ெடணட 
என்்வற்ண்றச ெரி செய்ததுடன் 
தணலணயயும் ண்க்களால் தடடி ெரி 
்ார்த்துக் ச்காண்டான்.ஏணனபயார் 
சவகுொதாரணமா்க்ப ப்ா்க இந்த்ப 
ண்யன் மடடும் சவகு ஸ்ணரலா்க நடந்தும்
தனது அழண்கச ெரி ்ார்த்தும் நடந்து 
ப்ானான்.  ஸ்ணரல் ( Style ) என்்து 
மனிதருடன் கூடபவ பி்றக்கும் ஒன்று 
ப்ால உள்ளது..

ஸ்ணரல் நடி்கர் என்்றவுடன் சு்ப்ர் ஸ்ரார் 
ரஜனி்காந்த் தான் ்கண்ணில் சதரிவார்.
்கர்நாட்காவின் ச்ங்களுர் ந்கரில் ்ஸ் 
ச்காண்டக்ரரா்க இருந்து ஸ்ணரலா்கச 
சி்கசரட பிடித்த அவணர இயக்குநர் 
்ாலெந்தர் தமிழ சினிமாவுக்குக் ச்காண்டு
வந்தார். தமிழ சினிமா நிண்றயபவ 
ஸ்ணரணலக் ்கற்றுக் ச்காடுத்தது. அவரது 
ஸ்ணரல் ்லப்காடி இணளஞர்்களுக்கு 
ஸ்ணரணலக் ்கற்றுக் ச்காடுத்தது.

1988 இல் ்கமல�ாெனின் ெத்யா என்்ற 
்டம் வந்தது. அதில் ்கமல�ாென் 
தாடி மீணெயுடன் இணணந்ததா்க 
தணலமுடிணயயும் ஒபர அளவில் 
சவடடினார். அணத்ப ்ார்த்த இணளஞர்்கள் 
ெத்யா ்கட எனத் தணலமுடிணய 
சவடடினார்்கள்.

1970 ்களில் ச்ல்ஸ் என்ப்டட நீளக் 
்காற்ெடணட ப்ாடும் ஸ்ணரல் வந்த 
ப்ாது, அணத்ப ்ார்த்து இணளஞர் 
கூடடபம ச்ல்ஸ் ணதத்து்ப ப்ாடடது. 
அணத ச்ல்ப்ாடடம் உடு்பபு எனவும் 
அணழத்தார்்கள்.

அது ப்ால நதியா என்்ற நடிண்க 
1980 ்களின் மத்தியிலும் 1990 ்களின் 
முற்்குதியிலும் ச்காடி ்கடடி்ப  ்்றந்த 
ப்ாது எமது ச்ண்்கள் நதியா ச்காண்ணட, 
நதியா உடு்பபு, நதியா ொறி என நதியா 
மயமா்க நின்்றார்்கள்.

1960 ்களிலும் அதன் பின் வந்த 
தணலமுண்றயும் எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி 
ரசி்கர்்களா்க இருந்து அவர்்களது 
்ாணியில் நணடயுணட ணவத்துக் 
ச்காண்டார்்கள்.

1980 ்களில் டிஸ்ப்கா ( Disco ) என்ச்றாரு 
சொல் பிர்லமா்க இருந்தது. டிஸ்ப்கா 
பெட, டிஸ்ப்கா ஜீன்ஸ், டிஸ்ப்கா பதாடு என 
யாவும் டிஸ்ப்கா மயமா்க இருந்தது. தமிழில் 
டிஸ்ப்கா ொந்தி என ஒரு நடிண்கயும் 
இருந்தார். டிஸ்ப்கா டான்ஸ் என்ப
பிர்லமா்க்ப ப்ெ்ப்டட டான்ஸ் வண்கயும் 
இருந்தது.
 
இன்ண்றய நாள்்களில் இணணயம், ெமூ்கம் 
வணலத் தளங்கள் ஊடா்க ஸ்ணரல்்கள் 
நிமிடத்திற்கு நிமிடம் இம் மண்ணண 
எடடி்ப ்ார்க்கி்றது. அவலடெணமா்க 
பி்றருக்குத் சதரிவணத லடெணமான 
ஸ்ணரல் என நிணனக்கும் இளவடடங்கள் 
தான் அதி்கம்.
்காதில் பதாடு, குஞசுக் ்காற்ெடணட என்்ற 

ஜம்்ர், ண்க விரலுக்கு சவள்ளியில் 
பமாதிரம் தணலமுடிக்கு சஜல்பூசுதல் எனத் 
திரிவது இந்தக் ்காலத்து ஸ்ணரலாகி
விடடது.

்ாடொணல நாள்்களிலும் ஸ்ணரல் ்காடடி 
ஆசிரியர்்களிடம் தண்டணன ச்ற்்ற 
மாணவர்்களும் இருந்தார்்கள். இ்பப்ாதும் 
இருக்கி்றார்்கள். எடுணவயா்க, ஸ்ணரலா்க 
வரு்வர்்களுக்கு அவர்்களது ச்யருடன்  
சலவல் சிறி, எடுணவ சிறி எனவும் 
ணவத்தார்்கள்.

இன்று ்ாடொணல்களில் மாணவர்்களது 
சீருணட, தணலமுடி எவவதம் அணமய 
பவண்டுசமன சுற்றுநிரூ்ம் அடித்து 
விடுமளவுக்கு ஸ்ணரல்்களால் ஒழுக்்க்ப 
பிரசசிணன வருகி்றது.

1980 ்கள் வணர  உயர்தர வகு்பபு 

மாணவர் ஜீன்ஸ் என்ப்டட நீளக் 
்காற்ெடணட ப்ாடுவது ்கடடாயமான 
தாக்்க்ப்டவில்ணல. அ்பப்ாது ்காற்ெடணட 
ப்ாடடு்ப ்டித்து ்ல்்கணலக்்கழ்கம் 
சென்்றார்்கள்.

உத்திபயா்கம் ்ார்க்்கச சென்்ற ப்ாது 
தான் ஜீன்ஸ் என்ப்டட நீளக்்காற்ெடணட 
ப்ாடடவரும் இருந்தார்்கள்.

1950  ்களும் அதற்கு முன்னரும் 
ஆஙகில சமாழிணய நன்்றா்க்ப 
ப்ெக் கூடிய ஆண்்கள்மடடுபம நீளக் 
்காற்ெடணட அணிந்தார்்கள். அதுவும் 
ணவற் அன்ட ணவற் என்ப்டட 
சவள்ணள நி்றத்திலான பெடடும் நீளக் 
்காற்ெடணடயும் அணிந்தார்்கள். அதனால் 
நீளக் ்காற்ெடணடணய்ப ப்ாடுவதற்குத் 
தயஙகினார்்கள்.

1970 ்களின் பின்னர் இந்த நிணல 
தணலகீழா்க மாறியது. யாவரும் அணியத் 
சதாடஙகினார்்கள்.

ஒரு ்காலத்தில் கூலி பவணலக்குச 
செல்பவார் ொ்றம் ்கடடித் தான் 
செல்வார்்கள். இ்பப்ாது ஜீன்ஸ் 
என்ப்டட நீளக் ்காற்ெடணட ப்ாடுவது 
ெ ர் வ ெ ா த ா ர ண ம் .  ச த ன் ் கு தி ச 
சிங்களவர்்கள் ெ்ப்ாத்து, ஜீன்ஸ் முழுநீளக் 
்காற்ெடணட அணிந்து ரி்பசரா்ப்ா்க அரெ 
பவணலக்குச செல்வார்்கள்.

அஙகு ொதாரண உத் திபயா்கம் 
்ார்க்கும் ஒருவர் கூட வலு ஸ்மாடடா்கத் 
தான் செல்வார்்கள். ஆனால் இஙகு 
யாழ்ப்ாணத்திபலா, மடடக்்கள்பபிபலா 
அரெ உயரதி்காரி்கள் தவிர ஏணனபயார் 
ெ்ப்ாத்து்ப ப்ாடடு முழுநீளக் ண்கயுள்ள 
பெடடு்ப ப்ாடடு ஸ்மாடடா்க வருவது 
குண்றவு தான். இ்பப்ாது ச்காஞெம் 
்்றவாயில்ணல.

டாங டாங பெட,  மார்டடின் பெட.  
ச்காடச்றாய்ல் துணியாலான ஜீன்ஸ், 
சடனிம் ஜீன்ஸ் ்க்றா துணியில், ஜீன்ஸ் 
என இணளஞர்்களது ஸ்ணரல் ஒரு வண்க.

மார்டடின் பெர்டணடத் தவிர பவறு பெர்ட 
ப்ாட மாடபடன் என்று இன்று வணர 
பிடிவாதம் பிடிக்கும் ஓர் நண்்ர் உள்ளார்.

்காலத்திற்குக் ்காலம் ஆணட வண்க்களின் 
ஸ்ணரல்்கள் மாறும்.

மின்ொரம் இல்லாத ்காலத்திலும் கூட 
சிரடணட எரித்து இரும்பு அயன்ச்ாக்சில் 
அயன்்ண்ணி உடு்பபு்ப ப்ாடட ஸ்ணரல் 
மன்னர்்களும் இருந்தார்்கள்.

்வுடர்,சீ்பபு மடடும் விற்்ற ்கணட்கள் 

இன்று ச்யார் அன்ட லவலி உட்ட 
்ல அழகுொதன்ப ச்ாருள்்கள் விற்்து 
ொதாரண ஒன்்றாகியது. ஃ்ான்சி ்கணட 
மூணலமுடுக்ச்கஙகும் வந்து விடடது.

 ஜீன்சும், பெடடும்  அணிந்து திரிந்த 
ஒருவர் அரசியலுக்கு வரும் ப்ாது பவடடி 
்கடடுகின்்றார்.

 மக்்கள் பிரதிநிதியானவுடன் 24 மணி 
பநரமும் பவடடியுடன் தான் நிற்்ார். இது 
அரசியல் ஸ்ணரல்.

புலம்ச்யர் பதெத்து எம் உ்றவு்கள் வரும் 
ப்ாது தமது ஸ்ணரலுக்ச்கனத் தனியா்க 
ஒரு சின்ன ண்யில்  ்லவண்கக் கிறீம்்கள் 
ச்காண்டு வருவார்்கள். இஙகு அவர் 
தம் உ்றவு்களுக்கு இலவெ உ்யமா்கக் 
கிணடக்கும்.

1983 இற்கு்ப பின்்ா்க விடுதணல்ப ப்ாராடட 
இயக்்கங்கள் ச்ாதுமக்்கள் மத்தியில் 
உலாவிய ்காலத்தில் இயக்்க ஸ்ணரல் 
வந்தது.பொக்ப்கா ஜீன்ஸ் அணிந்து செக் 
செக் பெட அணிந்து பெர்டணட ஜீன்சுக்கு 
சவளிபய விடடால் விடுதணல்ப புலி்கள் 
உறு்பபினசரனத் தம்ணம அணடயாளம் 
்காடட  விரு்ப்ம் ச்காண்ட ஸ்ணரல் 
இண ளஞர்்க ள் இருந் தார்்க ள்.தாடி 
ணவத்து ்கடும் ்கலரில் பெட அணிந்தால் 
ஈபிஆர்எல்எவ. சடனிம் பெட அணிந்தால் 
சரபலா.பீபீ ்ாக், ஏசியா ணெக்கிளில் 
கி்பஸ் ொ்றத்துடன் ஓர் இணளஞன் பீபீ   ( 
Bag)்ாக்  ச்காண்டு சென்்றால் அதுவும் 
இயக்்க ஸ்ணரல். உண்ணமயான இயக்்க 
உறு்பபினரின் பீ பீ ்ாக்கினுள் என்ன 
இருக்குசமன்்து சொல்லாமபல சதரியும்.

இதணன்ப ப்ால ்ாொஙகு ்காடடும் 
இ ண ள ஞ ர் ்க ளு ம்  இ ரு ந் த ா ர் ்க ள் .
ப்சியல் (Facial ) இல்லாமல் திருமணம், 
மஙண்க்ப ்ருவ நீராடடு விழா 
எதுவுபமயில்ணலசயன்்ற ஸ்ணரல் 
யு்கத்தினுள் வந்து விடபடாம்.

அழ்கான ச்ண்ணுக்கு ப்சியல் 
செய்ய வரும் அழகு குண்றந்த 
ச்ண் ச்ரும்்ாலும் ச்ண்ணண 
அவலடெணமாக்கி விடபட ப்ாவார்.

ொதாரண ச்காண்டாடடங்களுக்கு்ப ப்ா்க 
அதற்ச்கன பிரத்திபய்கமா்க அழகுொதன்ப 
ச்ாருள்்கணள வாஙகி ணவக்கும் ஸ்ணரல் 
குயின்்களும், பிறின்ஸ்்களும் ்ரவலா்க 
உள்ளனர்.

ப ் சி ய லு க் கு  ப ந ர த் ண த ச 
ச ெ ல வி ட டு  சு ் ப ந ர த் ண த க் 
ப்காடணடவிடுபவாருமுள்ளனர்.

ப ் சி ய ல்  ் ண ம்  உ ண ழ க் கு ம் 
சதாழிலாகியது. அதற்ச்கன ்கற்ண்க 
சநறி்களும் ஊருக்கு ஊர் வந்து விடடது.

வீடிபயா,  ப்ாடபடாக் ்காரர்்களின்  
ஸ்ணரலுக்கு நாடடியமாடுவதா்க மங்கல 
நி்கழவு்கள் ஆகி்ப ப்ானது. அவர்்களும் 
பு து சு  பு து ெ ா்க  ஸ் ண ரலு ்க ண ளக் 
ச்காண்டு வந்து அடுத்தவர் பநரத்ணத 
விழுஙகுவார்்கள்.

அலுவல்கங்களில் பவாஸ்றூம்( Wash room 
) வந்தது. பிற்்்கல் 3.30 மணிசயன்்றவுடன் 
அஙகு சென்று மு்கம் ்கழுவி ச்யார் அன்ட 
லவலி பூசி அழகு ் ார்த்து, 4.15 மணிக்கு வீடு 
செல்லும் வனிணதயர்்களின் ஸ்ணரலும் 
உண்டு.

தணலமயிர், மீணெக்கு ணட பூொபதாணர 
விரல் விடடு எண்ணலாம். ச்டடிக் 
்கணடயிலும் கூட தணலக்கு ணட பூசும் 
்க்ச்கற்று்கள் விற்்ணனயாகின்்றது. 
ெலூன்்களில்  தணலமுடி சவடடி ணட 
பூசி விடத் தனி ப்றற். நணரமயிருள்ள 
மனிதர்்கணள இனி மியூசியத்தில் தான் 
பதட பவண்டும். உடல் நி்றத்தில் சவள்ணள 
பவண்டும். ஆனால் தணலமுடி ்கறு்பபு தான் 
பவண்டும். சஜல் பூசுபவாருமுண்டு.

ச்ண்்கள் இணம பெ்ப செய்து அழகு 
்காடடும் ஸ்ணரலும் ்ரவி விடடது.. 
அதற்ச்கன ெலூன்்களில் தனி ப்றற்.

ஒருக்்கால் உடுத்த ொறி அடுத்த முண்ற 
உடுக்்காத ச்ண்்கள் சதாண்க கூடி 
வருகி்றது.்கந்ணதயானாலும் ்கெக்கிக் 
்கடடு என்்ற தணலமுண்ற ப்ானது. 
மாதத்திற்ச்காரு புத்தாணட எடு்ப்து 
விந்ணதயானதல்லசவன வந்தது.எந்த 
பநரமும் ச்ாக்்கற்றில் சீ்பபு ணவத்திருந்து 
அடிக்ச்காரு தடணவ இழுக்கும் ஸ்ணரல் 
மன்னர்்களும் உள்ளனர்.ணெவ முண்றத் 
திருமணங்கள் யாவும் பிளவர் ப்கள்                
( Flower Girl ) ணவத்து கிறிஸ்தவம் ்கலந்து 
விடடது ஒரு ஸ்ணரல்.

 சவடிங ப்கக், ொமத்திய வீடடுக் ப்கக் 
என புது்பபுது ெம்பிரதாயங்கள் பவறு ஒரு 
ஸ்ணரல். ்த்து திருவிழாவுக்கு இரு்து 
ொறி எடுத்து ்காணல,மாணல என புதுசு 
்கடடும் ்கலாொரமும் ்ணம் சமத்தின 
ஸ்ணரல்.

திருமணமண்ட்த்துக்கு மண்ட்ம், 
வீடிபயாக்்காரனுக்கு வீடிபயாக்்காரன் 
ப்ாடடிக்கு வர புதுசு புதொ்க ஸ்ணரலு்கள் 
முணளக்குது ்ாருஙப்கா.

ஒரு நாளில் நாலு மண்ட்த்துக்கு 
ஓட பவண்டிய அவதியுள்ளவர்்களின் 
பநரத்ணத விழுஙகுது ்ாருஙப்கா.

மூத்பதாருக்கு செம்பு ச்காடுத்து எழு்பபி 
வாணழயிணலயில் ொ்ப்ாடு ச்காடுத்த 
்ாரம்்ரியம் யாவும் ப�ாலுக்கு 
வந்து ்றிப்ானதும் இந்த ஸ்ணரலு 
ஸ்ணரலுவால் வந்த விணன ்ாருஙப்கா.

பவடடி ்கடடிய உத்திபயா்கத்தர் தணலமுண்ற 
விணடச்ற்்றது. மங்கல நி்கழவுக்கு்ப 
ப்ாய் பவடடியுடன் அலுவல்கம் 
சென்்றால் ஸ்ணரலா்க இல்ணலபய என்்ற 
ணநயாண்டியும் வருகி்றது.

இ்பபிடிபய ்ாருஙப்கா ஸ்ணரலு ஸ்ணரலு 
்ற்றிச சொல்லிக் ச்காண்பட ப்ா்கலாம் .

விடு்டட ஸ்ணரல் இருந்தால் நீங்கள் 
சொல்லுஙப்கா……
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ஆணுக்கு நி்கர் ச்ண் என்றிருக்கும் இக் 
்கால்கடடத்திபல சீதனம் மடடும் ப்ாதும் 
எனும் நிணலயில் ச்ரியசதாரு மாற்்றம் 
நி்கழகி்றது. நம் நாடடு ச்ண்்கள் ்ாரதி 
்கண்ட ்கனணவ நனவாக்கியும் ்ாரினிபல 
தம் மழணல்கள் நலம் ச்்ற திடடங்கள் 
தீடடியும் இல்ல்றத்தில் இணணயும் வணர 
ெடடங்கள் ்காத்தும் புதுணம்ப ச்ண் என்று 
பு்றத்திபல ப்சிவிடடு ப்ரம் ப்சுவணத 
மடடும் நிறுத்தவில்ணல.

மணமாணல சூடும் வயது வந்துவிடடால் 
்ணமா்க எவவளவு தருவீர்்கள்? வீடு 
்காணி உள்ளதா? என்றுதான் முதலில் 
ப்கடகின்்றார்்கள்.

ப்ொத ச்ண்ணண ப்ெ ணவத்து 
அவணள ப்தலிக்்க ணவத்து ்காசுதான் 
பவண்டும் என்றில்ணல. ்காசும் பவண்டும் 
தாபன என்று சொல்லி சின்னதாய் 
ஒரு வீடு, ச்காஞெம் நண்க, வா்கனம் 
இவவளவும் ப்ாதும் என்கி்றார்்கள்.

அணனவர் மத்தியிலும் சீதனத்துக்்கான 
எதிர்்பபு நிலவிக் ச்காண்டிருக்கும் 
ப ் ா தி லு ம்  வ ா ங கு ் வ ர் ்க ளு ம் 
ச்காடு்ப்வர்்களுக்கும் குண்றபவ இல்ணல. 

இது தன்னந்தனிபய ஒரு ச்ண்ணுக்்கான 
பிரசெணன மடடுமல்ல ஆண்்களும் 
முக்கிய இடம் ச்றுகின்்றனர்.

த ந் ண த ய ானவ ன்  த ன்  ம ்க ண ள 
திருமண்ந்தத்தில் இணணத்து ணவக்்க 
ச்ரும் ்ாடு்டுகின்்றான். அண்ணன் 
தனது தஙண்கயிணன ்கணர பெர்க்்க 
சீதனத்ணத எதிர்்ார்த்து நிற்கி்றான். ஒரு 
மீழசுழற்சியின் அடி்ப்ணடயிபல இது 
சதாடர்சசியா்க நி்கழகி்றது.

் ல ர்  சீ த ன ்ப பி ர ச ெ ண ன ய ா ல் 
தங்களது உ்றவு்கணள ்கணர பெர்க்்க 
முடியாத நிணலயில் தற்ச்காணல 
முயற்சியில் ஈடு்டுகின்்றனர். அது 
மடடுமல்லாமல் பிரம்மசொரி்களா்கவும் 
முதிர்்கன்னி்களா்கவும் வாழகின்்றனர். 
அத்துடன் ்காலம் ்கடந்து திருமணம் 
செய்து குழந்ணத ்ாக்கியம் அற்றும் 
அவஸ்ணத்ப்டுகின்்றனர்.

்லர் ்கடன் சதால்ணலயில் மாடடிக் 
ச்காள்கின்்றனர். இது இவவாறு இருக்்க 
்ல ச்ண்்கள் தனக்்கா்க உ்றவு்கள் 
்கஸ்ர்ப்டுவணத ்ார்த்து வாழக்ண்கயில் 
தவ்றான முடிவு்கணள எடுக்கின்்றனர்.

அ ப ன ்க ம ா ன  பி ர ப த ெ ங ்க ளி ல் 

திருமணத்தின் பின் ச்ண் ஆண்வீடடுக்கு 
செல்வபத வழணம. ஆனால் சில 
குறி்பபிடட பிரபதெங்களில் ஆண்்கபள 
ச்ண் வீடடிற்கு செல்கின்்றனர். இ்ப 
பிரபதெங்களிபல அதி்களவான சீதன்ப 
பிரசெணன நி்கழகி்றது.

ஒவசவாரு சதாழிலுக்கும் ஒவசவாரு 
சீதன்ப ச்றுமதி உண்டு. ப்கட்தற்கு 
ப ்கலியா்க இருந் தாலும் சிலரது 
வாழக்ண்கயில் ்கெ்ப்ான உண்ணம 
என்்தில் ெந்பத்கம் இல்ணல. ்காதல் 
திருமணங்களில் கூட மண்றமு்கமா்க 
சீதனம் பின்்ற்்ற்ப்டடு வருகின்்றது 
என்்து ்கெ்ப்ான உண்ணம.

்கன்னியரின் ்ாது்கா்பபு ்கவெமா்க 
விளஙகும் ்கல்யாண வாழவிபல 
சீ த ன ம்  எ ன் னு ம்  சி க் ்க ல ா ன 
விடயமா்க, ்கடடு்ப்டுத்த முடியாத 
பநாயா்க இருக்கின்்றது. முதுச்கலும்பு 
இல்லாதவர்்களின் மு்கவரி என்று 
இழிவா்க மக்்கள் மத்தியில் ப்ெ்ப்டடு 
வந்தாலும் சிலருக்கு ச்ருணமயா்கவும் 
உள்ளது. சீதனம் வாங்காவிடடால் தன் 
மரியாணத குண்றந்துவிடுபமா என்று 
அசெ்ப்டு்வர்்களும் உண்டு.

எதிர்மண்றயான சிந்தணன்கணள முதலில் 
நாம் அ்கற்்ற பவண்டும். சீதனம் எனும் ் தம் 
ஆண், ச்ண் ப்தமற்று அணனவணரயுபம 
்ாதிக் கின்்றது. சீத னத் தீயிப ல 
மூழ்காமல் குணமான துணணவியிடம் 
்ணத்ணத எதிர்்ார்க்்காமல் ்கண்ணிபல 
்க ரு ண ண யு ட ன்  எ ண் ண த் தி ல் 
தூய்ணமயுடன் ச்ண்ணண்ப ்ார்க்்க 
பவண்டும். இனிவரும் ்காலங்களிபல 
இதணன இல்லாசதாழித்து மக்்கள் 
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மத்தியில் ெம உரிணமணய ப்ணுபவாம்.

சீதனத்ணத எழுத்தில் மடடுமல்ல 
எண்ணத்திலிருந்தும் அழி்பப்ாம்.

பபச்சுத்துறையில் இராஜதுறர:
  சென்்ற இதழ்களில் அவரின் ப்சசுத் 
தி்றணமணய்ப ்ற்றி அவர் மீது அன்பு 
செலுத்தியவர்்கள் ப்சிய ப்சணெ 
தந்திருந்பதன். இனி சொல்லின் செல்வன்  
அவர்்களின் உணர்கணளத் சதாடர்கிப்றன்.

 மடடக்்கள்பபு வின்ென்ட ம்களீர் 
்ாடொணலயில்:

 திரு.செ.இராஜதுணர அவர்்கள்  05.03.1954ல்  
ஆற்றிய சொற் ச்ாழிவு ''ச்ற்்றதாயும் 
பி்றந்த  ச்ான்னாடும்''.  இணத முதலில் 
தருகிப்றன்.

    தணலவர் அவர்்கபள! ெப்காதர 
ெப்காதரி்கபள!!  பநற்று மதியம் இந்பநரம் 
இருக்கும் உங்கள் தணலவியார் அவர்்கள் 
தங்கள் தமிழ இலக்கிய ெங்கத்தில் ஒரு 
சொற்ச்ருக்்காற்றுமாறு என்ணனத் 
ப்கடடுக் ச்காண்டார்்கள். அவர்்களுணடய 
பவண்டுப்காணள்ப பு்றக்்கணிக்்காது 
ஏற்றுக் ச்காண்டு 'எணத்ப்ற்றி நான் 
ப்ெ பவண்டும்' எனக்ப்கடடப்ாது 
எணத்ப ்ற்றியாவது ப்சுங்கள் என்்ற 
அனுமதியும் தந்தார்்கள். இ்பப்ாசதல்லாம் 
நம்மில் ்லர் எணத்ப்ற்றியாவது ப்சிக் 
ச்காண்டு எதுவித குறிக்ப்காளுமின்றி   
வாழவதிபலபய நாணளக் ்கடத்திக் 
ச்காண்டிருக்கி்றார்்கள்.

  அத்தண்கய தண்கணம எதுவும் என்னிடம் 
கிணடயாது. உங்கள் தணலவியார் எமக்கு 
அளித்திருக்கும் அனுமதிணய அதிலும் 
விபெஷ அனுமதிணய ணவத்துக் 
ச்காண்டு நீங்கள் ப்கடடால் என்ன 
என்று எணதயாவது நான் உளறி விடடு 
ப்ாய் விடலாம். ்கிரங்க்ப ச்ாதுக் 
கூடடமானால் ப்சொளரின்  ப்சணெக் 
ப்கட்கச ெகிக்்காதவர்்கள் எழுந்து ப்ாய் 
விடுவார்்கள். பவறு சிலர் ண்க்கணளத் 
தடடியும் சீடடியடித்தும் ப்சொளணர 
பமணட மீது உட்காரச செய்து விடுவார்்கள். 
உங்களால் அ்ப்டி ஒன்றும் செய்து 
விடமுடியாது.

    சிண்றசொணல மதிற் சுவர்்களுக்குள் 
அடஙகிக் கிடக்கும் ண்கதி்கணள்ப 
ப ் ா ல  ம ா ண வ  ம ா ண வி ்க ள் 
்ாடொணல     வகு்ப்ண்றக்குள்ளும் 
்ாடத்திடடங்களுக்கும் அடஙகி நடக்்க 
பவண்டியவர்்கள். இணத மனதில் ணவத்துக் 
ச்காண்டு எணதயாவது அணழத்ததற்்கா்க 
ப்சி விடடு்ப ப்ாபவாசமன்று ்லர் 
எண்ணி வருவதுண்டு.

    விளங்காத ஒரு எண்்கணக்கின் 
வி்ரங்கணள ்லமுண்ற ஆசிரியரிடம் 
ப்கடடு விளக்்கம் ச்்ற நீங்கள் 
முயலுவணத்பப்ால உங்கள் சிந்ணனயில் 
முற்று்ப  ச்்றாதிருக்கும் ச்ாருள்்கள் 
பிரசசிணன மக்்கள் முன்பனற்்றத்திற்கு 
பவண்டிய ்கருத்துக்்கள் மறுமலர்சசித் 
தூதுவர்்கள்- அவர்்கள் மக்்களிணடபய 
வாஙகிய ்ழிசசொற்்கள்,  உலண்கத் 
திருத்திய உத்தமர்்கள்- அவர்்கள் ்டடஅடி 
உணத்கள், ச்ண்குலத்துக்கு்ப ச்ருணம 
ஈடடித் தந்த தாய்மார்்கள் இணவ ்ற்றி 
எல்லாம் ப்சுமாறு நீங்கள் ப்கட்க 
பவண்டும்.

   அத்தண்கய ப்சசுக்்களில் உங்கள் 

மனதில் பதான்றும் ெந்பத்கங்கள் 
சதாஙகிக் ச்காண்டிருக்கும் சிக்்கல்்கள் 
புரியாத புதிர்்கள் ஆகியவற்ண்ற நீங்கள் 
துணிந்து அவர்்களிடம் வினவபவண்டும்.  
விளக்்கம் ப்கார பவண்டும். ஒரு 
சவற்று்ப ப்சசு பமணடயா்க உங்கள் 
ெங்கம் நிலவுவணத விடுத்து ஆராய்சசி 
நிணலயமா்க விளஙகுவணத நான் 
ச்ரிதும் விரும்புகின்ப்றன்.

   இ்பப்ாது கூட நீங்கள் சதரிந்து 
ச்காள்ள விரும்பும் ஏதாவசதாரு 
ச்ாருணள்ப ்ற்றி ப்சுமாறு நீங்கள் 
்ணித்தால் அந்த ச்ாருளின் ப்ரில் 
ப்ெ நான் ஆயத்தமாய் இருக்கிப்றன் 
என்று உங்களுக்குச சொல்கிப்றன். 
உங்கள் சிந்தணன ஆற்்றணலயும் 
தி்றணமணயயும் என்ணனவிட தங்கள் 
தணலவியார் அதி்கம் சதரிந்திருக்கும் 
்காரணத்தினாபலா என்னபவா சதரியாது 
எணத்ப ்ற்றியாவது ப்சுங்கள் எனக் 
ப்கடடுக் ச்காண்டார் என நிணனக்கிப்றன். 
ப்சொளர் எணத்ப ்ற்றி ப்சினாலும் 
என் மாணவி்கள் அ்பப்சசிலுள்ள 
நல்ல ்கருத்துக்்கணள மடடும் கிரகித்து 
எடுத்துக் ச்காள்வார்்கள். நீணர ஒதுக்கி 
அன்னம் ்ாணல்ப ்ருகுவணத்பப்ால 
என்்ற துணிவுதான் என்ணன எணத்ப 
்ற்றியாவது ப்சுங்கள் என்று எனக்கு 
அனுமதியளிக்்கச செய்தாபரா என்று கூட 
எண்ணத் பதான்றுகின்்றது.

     “எ்பச்ாருள் யார் யார் வாய்க் 
ப்கடபினும்
          அ்பச்ாருள் சமய்்பச்ாருள் 
்காண்்தறிவு”

  இது வள்ளுவ்ப ச்ரியாரின் 
அழியா அமரவாக்கு. எவர் எணதச 
சொன்னப்ாதிலும் அவற்றிலுள்ள 

  ்ாடொணல மதிற்சுவர்்களுக்கு மத்தியில், 
்ாலத்துக்்கம்பி்களில், விணளயாடடு 
ணமதானங்களில், ்கணடத் சதருக்்களில், 
சினிமாக் ச்காடடண்களில், ்கடற்்கணர்களில் 
இ்ப்டி எஙகு ்ார்த்தாலும் எவரும் 
எணத எணதபயா ப்சிக் ச்காண்டுதான் 
இ ரு க் கி ்ற ா ர்்க ள்.  அ வ ர்்க ளு ண ட ய 
ப்சசுக்்கள் ஆடிக்்காற்றில் அள்ளுண்டு 
வரும் கு்பண் கூளங்கணள்பப்ால, 
்காய்ந்த ெருகு்கணள்பப்கால ஒன்றுக்கும் 
உ ் ப ய ா ்க ம ற் ்ற ண வ ய ா ய்  ப ் ா ய் 
விடுகின்்றன.

  அத்தண்கய ப்சசுக்்களால் நமக்கும் 
பிரபயாெனமில்ணல, நாடடுக்கும் நன்ணம 
இல்ணல. ்காடடாற்று சவள்ளத்தில் 
அ ள் ளு ்ப ் ட டு  வ ரு ம்  வ ண் டல் 
மண்ணண்ப ப்ால ப்சசுக்்களும் அம் 
மண்ணிபல அதன் ்கருத்துக்்களும் 
மக்்கள் மனதில் நல்சலன செய்வனவாய் 
அணமய பவண்டும். ்கள்ளிச செடிணய்ப 
ப ் ா ல ல் ல ா து  ்க ற் பூ ர வ ள் ளி ச 
செடிணய்ப ப்ால ப்சசுக்்கள் உ்பயா்க 
முள்ளணவயாய் அணமய பவண்டும்.

  உ ங ்க ள்  த மி ழ  இ ல க் கி ய 
ெங்கத்தில் இதுவணர ்லர் வந்து 
ப்சிசசென்றிரு்ப்ார்்கள். ்ண்டிதர்்கள், 
்டடதாரி்கள், ்ாடொணல அதி்ர்்கள் தமது 
்கருத்துக்்கணள உங்கள் முன் சவளியிடடு 
இரு்ப்ார்்கள்.
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    --- ்டுவான் ்ால்கன் ---

வீணாகும் பநரம்
வி்ரிதமாகும் ்யணம்
வீடு வந்து பெர்க்ண்கயில்
விடடு வில்கா உடல் வருத்தம்
வீண் ொவு
விதியினால் அல்ல
வீதியின் சீரின்ணமபய
விரக்தியின் உசெத்தில் ்டுவான் 
மக்்கள்
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ொர்லஸ் ரா்ர்ட டார்வின் (Charles 
Robert Darwin – 1809  -1882) என்்வர் ஓர் 
ஆஙகிபலய இயற்ண்கயியல் அறிஞர் 
ஆவர். இவர் முன்ணவத்த உயிரினங்களின் 
்டிமலர்சசிக்  ப்காட்ாடு (Theory 
of Evolution) அதுவணர நம்பி வந்த  
்ணட்பபு்ப ்ற்றிய ப்காட்ாடணட்ப புரடடி்ப 
ப்ாடடது. ்டிமலர்சசிக் ப்காட்ாடு என்்து 
ஓர் அடி்ப்ணடயான புரடசி்கரமான 
அறிவியற் ச்காள்ண்க ஆகும். டார்வின்  
தாம் ்கண்டுபிடித்த உண்ணம்கணளயும், 
ப்காட்ாடு்கணளயும், 1859 ஆம் ஆண்டில் 
உயிரினங்களின் பதாற்்றம் (The Origin of 
Species) என்னும் தணல்பபில் ஒரு நூலா்க 
சவளியிடடார்.  இவர் ்கடல் வழிபய, 
எசஎம்எஸ் பீகிள் (HMS Beagle) என்னும் 
்க்ப்லில், உலகில் ்ல இடங்களுக்கும் 
சென்று, குறி்ப்ா்க ்கால்ா்கசுத் 
தீவு்களுக்குச சென்று உயிரினங்கள் ்ற்றி 
ஆராய்ந்தார்.

 Charles Robert Darwin

்டிமலர்சசிக் ்கருதுப்காள் (Theory 
of Evolution) நீர்வாழவன, நிலத்தில் 
ஊர்வன, பமபல ்்ற்ப்ன ப்ான்்ற 
உயிரினங்கள் தாமா்கபவ பதான்றின, 
அணவ இன்றுள்ளது ப்ால யாராலும் 
்ணடக்்க்ப்டவில்ணல என்்ணத இது 
நிறுவியது. 

குரஙகில் இருந்து மனிதன் பமலும் 
நாம் ்காணும் உயிரினங்களின் உருவம் 
சதாடக்்க ்காலத்தில் இருந்பத வரவில்ணல. 
அணவ ஒற்ண்றக் ்கலம் (single cell) 
உயிரியிற் சதாடஙகி இணடய்றாத மாற்்றம், 
்டிமுண்ற வளர்சசி, மலர்சசி, இன்ப 
ச்ருக்்கம், இட்பச்ருக்்கம், இயற்ண்கத் 
பதர்வு (Natural Selection) நிலத்தின் 
தன்ணம, சூழல் முதலியவற்றுக்கு ஏற்் 
வாழக்ண்கத் பதணவணய நிண்றவு செய்தல் 
்காரணமா்க உருமாற்்றம் அணடந்து 
வந்துள்ளன.

இன்று நாம் ்காணும், மரம், செடி, 
ச்காடி்கள் ்கடலில் இருந்து ்கணரயில் 
விழுந்த சிறு ொதாணளயின் ்டிமலர்சசி 
ஆகும். மனிதணன எடுத்துக் ச்காண்டால் 
அ வ ன்  “மு ழு ெ ா்க க்  ்க டவு ள ா ல் 
்ணடக்்க்ப்டவில்ணல, மண்ணின் 
செழுணமயால் ஒன்று கூடி உண்டான 
உயிரணுக்்களின் ்டிமலர்சசிபய மனிதன். 
அதாவது பூசசியாய், புழுவாய், நத்ணதயாய், 
மீனாய், ்்றணவயாய், குரங்காய் வளர்ந்து 
இறுதியில் அவற்றின் திருத்த உருவமாய் 
மனிதன் பதான்றினான் என டார்வின் 
்டிமலர்சசிக் ப்காட்ாடு மூலம் நிறுவினார்.
மனிதன் ஊர்வன நிணலணயக் ்கடந்து 
நாலு ்காலால் நடக்கும் குரஙகு நிணல 
எய்தி்ப பின்னர் வணளந்த முதுண்க பநர் 

நிமிர்த்தி நாலு ்கால்்களில் இரண்ணடக் 
ண்க்களா்க்ப ்யன்்டுத்தி மீதி இரண்டு 
்காலால் நடக்்கக் ்கற்றுக் ச்காண்டு மரக் 
ச்கா்பபு்களுக்கு்ப ்தில் குடிணெ ்கடடி 
சிற்சில ்கருவி்கணளச செய்து வாழ்ப 
்ல இலடெம் ஆண்டு்கள் எடுத்தன என 
டார்வின் விளக்கினார்.

உல்கத்ணதயும் அதிலுள்ள உயிர்்கணளயும் 
்கடவுள் ்ணடத்தார், அணரகுண்றயா்க 
அல்ல ஒவசவான்ண்றயும் முழுதா்கபவ 
்ணடத்தார், அபத ப்ால் ஆ்றறிவு 
்ணடத்த ஆணணயும் ச்ண்ணணயும் 
்கடவுபள ்ணடத்தார் என்றும் மதங்களும் 
மதவாதி்களும் சொல்லி வந்த ்ணட்பபுக் 
ப்காட்ாடணட டார்வினின் ்டிமலர்சசிக் 
ப்காட்ாடு த்கர்த்து எறிந்தது.

ட ா ர் வி னி ன்  ் டி ம ல ர் ச சி க் 
ப்காட்ாடு உயிரினங்கள் தம் நிணல 
ப்ற்றுக் ்கா்க்ப ப்ாராடுகின்்ற ன, 
இறுதியில் தகுதியுள்ளணவ மடடுபம 
த்பபி்பபிணழக்கின்்றன (The Struggle for 
Existence of the Fittest)  எனக் கூறியது. 
(தக்்கன பிணழத்தல்).டார்வினது ் டிமலர்சிக் 
ப்காட்ாடு ்ல அறிவியல்வாதி்களின் 
சிந்தணனயில் ்லத்த மாற்்றத்ணத 
உண்டாக்கியது. அதில் ஒருவர் விலஙகியல் 
அறிஞர் பிலி்ப சிபலடடர் (Philip Sclater) 
ஆவார்.

1860 ்களில் தனது ்கள ஆராய்சசியில் அவர் 
ஒரு புதுணமணயக் ்கண்டார். மட்கஸ்க்்கரில் 
்காண்ப்டட குரஙகு இனத்ணத ஒத்த ஒரு 
இனம் அதணனச சுற்றியுள்ள தீவு்களில் 
்காண்ப்டவில்ணல.

 Philip Sclater

ஆனால் அந்தக் குரஙகு இனத்தின் 
சதால்லுயிர் எசெங்கள்  இந்தியா, 
இன்ண்றய ்ாகிஸ்தான் மற்றும் மபலசியா   

ப்ான்்ற நாடு்களில் ்காண்ப்டடன.  
மத்திய கிழக்கு நாடு்கள் மற்றும் ஆபிரிக்்க 
நாடு்களில் ்காண்ப்டவில்ணல. இந்த 
முரண்்ாடடின் அடி்ப்ணடயில் பிலி்ப 
சிபலடடர்  1864 இல் ஒரு ப்காட்ாடணட 
முன்சமாழிந்தார்.  ‘மட்கஸ்்கரின் 
்ால்குடி்கள்’  என்்ற அவரது ்கடடுணர 
்காலாண்டுக்கு ஒரு முண்ற சவளிவரும் 
அறிவியல் ஏடடில் (Journal of Science)  இல் 
சவளிவந்தது. அதில் இந்தியாவில் இருந்து 
மட்கஸ்க்்கர் வணர  இந்திய ெமுத்திரத்தில் 
ஒரு ச்ரிய ்கண்டம் இருந்திருக்்க 
பவண்டும் என எழுதியிருந்தார்.  அவரால் 
அனுமானிக்்க்ப்டட அந்தக் ்கண்டத்துக்கு 
சலமூரியா என்ப ச்யர் இடடார். 
அது அறிவியல் ெமூ்கத்தில் ஓரளவு 
ஒ்பபுதணல்ப ச்ற்றிருந்தது.

பிலி்ப சிபலடடர் ்காலம் இந்த்ப புவித்தடடுக் 
்கடடுமானவியல் மற்றும்  ்கண்டங்களின் 
ந்கர்வு ்ற்றி யாரும் அறிந்திராத (During 
his time the scientific concepts of plate 
tectonics and continental drift were not 
known )  ்காலம்.

பிலி்ப சிபலடடரின் முன்சமாழிவு 
அறிவியல் ்கற்்ணனக் ்கணத்கள் 
எழுதுபவார் மத்தியில் பிர்லமானது. 
அ்ப்டியான ்கற்்ணனக் ்கணத்கணள்ப 
்டிக்கும் வாெ்கர்  மத்தியிலும் ச்ரிய 
வரபவற்ண்்ப ச்ற்்றது.

சலமூரியாக் ்கண்டம் அமானுசிய 
ப ொதிடரான மடாம் ச�லனா 
பிபலவற்ஸ்கி (Madame Helena Blavatsky) 
அவர்்களாலும் பிர்ல்யம் அணடந்தது. 
அ வ ர்  ச ல மூ ரி ய ா  ்க ண் டத் தி ன் 
வணர்டத்ணதக் ்கண்டதா்கவும் சொன்னார்.
பிரமஞானி வில்லியம் ஸ்ச்காட எலியட 
என்்வர்   ‘அடலாண்டிஸ் அண்டு லாஸ்ட 
சலமுரியா தி ஸ்படாரி’  (‘The Story of 
Atlantis and Lost Lemuria’) என்்ற நூணல 
சவளியிடடார். இந்த நூலில் விரிவா்க 
இந்தியா மற்றும் ்சிபிக் ்கடல் சதாடக்்கம் 
ஆ்பபிரிக்்காவின் கிழக்குக் ்கடற்்கணர்ப 
பிரபதெங்கள் வணர நீண்டுள்ள சலமூரியா 
்கண்டத்தின் புவியிணல விளக்கி 
எழுதியிருந்தார். ஸ்ச்காட எலியட ஒரு 
அறிவியலாளர் அல்லது புவியியலாளர் 
அல்லது  சதால்ச்ாருள் நிபுணர் அல்லர்.

 சலமூரியா என்்ற எடுப்காள் நிலவியல் 
மற்றும் புவித்தடடுக் ்கடடுமானவியல் 
்ற்றிய நவீன புரிந்துணர்வு மூலமா்க 

இன்று வழக்்கற்று்ப ப்ாய்விடடது. 
இரு்தாம் நூற்்றாண்டின்  சதாடக்்கத்தில் 
ஐபரா்பபிய அறிவியலாளர்்கள் மற்றும் 

புவியியலாளர்்கள் சலமூரியா ்ற்றிய 
எடுப்காணள  முற்்றா்க நிரா்கரித்தார்்கள். 
இந் தியா மற்றும் அண்டார்டி்கா 
இணடபய  புவித்தடடுக் ்கடடுமானம் 
இரு்ப்து இயற்பியல் அடி்ப்ணடயில் 
ொத்தியமற்்றது என்்றார்்கள்.  180 மில்லியன் 
ஆண்டு்களுக்கு முன்னர் மட்கஸ்க்்கர் 
இந்தியாபவாடு இணணந்திருந்த ப்ாது 
குரஙகின விலஙகு இருக்்கவில்ணல.

அதீத ஆர்வம் ்காரணமா்கச சில தமிழ 
ஆர்வலர்்கள் குமரிக் ்கண்டம் (சலமூரியா) 
தமிழர்்கள் வாழந்த இடம், அஙகிருந்து 
அவர்்கள்  இன்ண்றய தமிழநாடு முதற் 
ச்காண்டு ்ல நாடு்களுக்கு்ப புலம் 
ச்யர்ந்தார்்கள் என்று எழுதியும் 
்காசணாளி வாயிலா்க ஒளி்ர்பபியும் 
வருகி்றார்்கள்.

குமரிக்்கண்டம்  என்்து இந்திய்ப 
ச ் ரு ங ்க ட லி ல்  அ ண ம ந் து ள் ள 
இந்தியாவின் சதற்ப்க இருந்ததா்கக் 
்கருத்ப்டும்  ஒரு புராண ்கண்டத்ணதக் 
குறிக்கி்றது. இன்ண்றய குமரிமுணனயின் 
சதன்்குதி ்காலத்துக்குக் ்காலம் ஏற்்டட 
்கடற்ப்காள்்களால் விழுங்க்ப்டடது 
என்்து  தமிழ இலக்கியங்களால்  சதரிய 
வருகி்றது.

“வடிபவல் எறிந்த வான்்ண்க ச்ா்றாது, 
்ஃறுளி ஆற்றுடன் ் ன்மணல அடுக்்கத்துக் 
குமரிக் ப்காடும் ச்காடுங்கடல் ச்காள்ள”  
எனச சில்ப்தி்காரத்தில் சதன்னவன் 
வாழத்த்ப்டுகி்றான்.

்ாண்டிய ப்ரரசு ்கடல்ப்காளால் அழிந்தது 
்ற்றிய குறி்பபு்கணள  இண்றயனார் 
அ்க்பச்ாருளில் ்காணமுடிகி்றது. இதில்  
தமிழ்கத்ணத  ஆண்ட அரெர்்களின் வரிணெ, 
தமிழ அணவயில் இருந்த புலவர்்களின் 
வரிணெ முதலியன குறிக்்க்பச்ற்றுள்ளன. 
இ து ப ் ான்்ற  ச ெ ய் தி ்க ள்  த மி ழ 
இலக்கியத்தில் பவறு எஙகும் இல்ணல. 
நக்கீரரால் கூ்ற்ப்டடிருந்த இந்தக் ்கருத்து 
முதல் நூற்்றாண்ணடச பெர்ந்தது என்று 
அறிய்ப்டுகி்றது.

தமிழசமாழி அல்லது தமிழர் சி்ற்பபு 
சதான்ணமயில் அல்ல சதாடர்சசியில் 
இருக்கி்றது. முதல் குரஙகு தமிழக் குரஙகு 
என்று  நிறுவ முயற்சி்ப்தில் மகிணம 
இல்ணல.
---  நன்றி - பதனி (  நக்கீரன்  )
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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;.

ngUk;ghd;ikahd vr;irq;fs; ngw;NwhUf;Fupa (P re;jjp) gpwg;GupikNa nfhz;bUe;jd> 

,J clypd; ePsj;Jf;fhd kw;Wk; rpwfpd; gUkDf;fhd guk;giuayFfs; 

xNu epw%u;j;jj;jpNyNa gpwg;Gupikf;Fupa Kiwapy; ,ize;Js;sd. vd;gij 

vLj;Jf;fhl;Ltjhf cs;sJ. 

clypd; epwj;Jf;fhd kw;Wk; rpwFg; 

gUkDf;fhd guk;giu myFfs; 

,ize;J fhzg;gLnkdpDk;> rpy 

re;ju;g;gq;fspy; mit FWf;Fg; 

gupkhw;wk; fhuzkhf RahjPdkhf  

jd;taj;jnjhFg;igailfpd;wd. 

MfNt NkYs;s Nrhjizf;fyg;ghdJ 

kPsr;Nru;f;ifaile;j vr;rq;fisf; 

Fiwe;jsthd kPbwdpy; 

Njhw;Wtpf;fyhk;. 

cjhuzkhf> Morgan ,d; 
gupNrhjizapy; eiuepw clYld; 

$ba  gjhq;fr; rpwFfs; (Ggnn) kw;Wk; 
fUik epw clYld; $ba rhjhuzr; 

rpwFfs; (ggnn) Mfpatw;iw cila 

kPsr;Nru;f;if Njhw;wtikg;Gf;fs; 

(recombinant phenotypes) Fiwe;j 
vz;zpf;iffspy; mtjhdpf;fg;gl;ld. 

gpwg;Gupikapay;Gf;Fupa ,izg;gpy; mt;tg;NghJ Vw;gl;l Jz;bg;Gf;fis> 
ngw;Nwhuy;yhj Njhw;wtikg;Gf;fSld; $ba rhu;gsdtpy; rpwpa 
vz;zpf;ifahd vr;rq;fspd; cw;gj;jp vLj;Jf; fhl;baJ. 

kdpj ,ypq;f epu;zak; (Human sex determination)
,ypq;fkhdJ ,ypq;f; epw%u;j;jq;fspd; ntspg;gLj;Jifahy; 
epu;zapf;fg;gLfpd;wJ. kdpjupy; xt;nthU egUk; 22 Nrhbfa; 
jd;epw%u;j;jq;fisAk; xU Nrhb ,ypq;f epw%u;j;jq;fisAk; fhTfpd;whu;. 
Mz; ,ay;Gfis ntspg;gLj;Jk; ,ypq;f epw%u;j;jq;fspd; tif Y 
epw%u;jj;k; vdk; ngauplg;gl;Ls;sJ. mLj;jJ X epw%u;j;jk; vdg;gLfpd;wJ. 
xg;gPl;L uPjpapy; epw%u;j;jk; y epw%u;j;jj;jpYk; ghu;f;fg; ngupaJ. mtw;wpd; 
mikg;nghj;j gpuNjrq;fisj; jtpu mit ,uz;Lk; ntt;NtW ,ay;Gfisf; 
FwpaPL nra;fpd;wd. X kw;Wk; y epw%u;j;jq;fs; Nrhb NrUk;nghOJ> 
jdpj;Jkhd gpuNjrq;fspy; khj;jpuk; mit mikg;nghj;jjhfj; 
jq;fptpLfpd;wd. kWifapy; X,X Nrhb NrUk; nghOJ mitapuz;Lk; 
xd;Wf;nfhd;W mikg;nghj;jjhfj; jq;fptpLfpd;wd. 

ngz;fspy; Gzupahf;fr; nrad;Kiwapy; xLf;fw;gpupT 100% X 
epw%u;j;jq;fisf; nfhz;l xUkbakhd Kl;lilfisf; nfhLf;fpd;wJ. 
Mz;fspy; cw;gj;jpgz;zg;gl;;l xUkbakhd tpe;Jfspy; miuthrp X 
epw%u;j;jq;fisAk; vQ;rpAs;s miuthrp Y epw%u;j;jq;fisAk; fhTfpd;wd. 
Mz; kw;Wk; ngz; Gzupfspd; fUf;fl;lypd;NghJ> X epw%u;j;jq;fisf; 
fhTk; Kl;il kw;Wk; tpe;J Mfpa ,uz;Lk; NrUk; ru;e;ju;g;gk; xU 
ngz; Efk; Njhd;Wtij Vw;gLj;Jfpd;wJ. kWifapy; xU Kl;il> Y 
epw%u;j;jj;ijf; fhTk; tpe;Jld; Nru;f;ifailAk; re;ju;g;gk; xU Mz; Efk; 
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f.ngh.j. (rh/j) - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk; 

- kl;Lefu; Atd; -      

gf;f mDruiz

njhlHr;rp... tpQ;Qhdk;

jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk; I ,y; ctikj; njhlu;fs;; njhlu;ghf xU tpdh 
tUtJz;L. mJ njhlu;ghff; ftdk; nrYj;JNthk;.

Gjpa ghlj;jpl;lj;Jf;fikthfj;; jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk; ghlj;Jf;fhd 
KjyhtJ guPl;ir 2016,y; eilngw;wJ. ehk; 2016,y;> 2017,y; eilngw;w 
guPl;irf;Fupa tpdhj;jhspy; ctikj; njhlu; njhlu;ghf te;j tpdhf;fis 
vLj;Jf;fhl;Lf;fhf ,q;Nf ghu;g;Nghk;. (2018,y; ctikj; njhlu; njhlu;ghf tpdh 
tutpy;iy>)

2016
17. ‘Mw;wpNy fiuj;j Gsp Nghy’ vd;Dk; ctikj; njhlUf;F epfuhd 
   gpwpnjhU ctikj; njhlu;
  (1) miz fle;j nts;sk; Nghy  (2) fhl;by; vwpj;j epyhg; Nghy
  (3) Mid thapw; fUk;G Nghy    (4) Mid cz;l tpshk;gok; Nghy 

2017
17. gadw;w nraiy czu;j;Jk; ctikj; njhlu;
  (1) miz fle;j nts;sk; Nghy  (2) Mid thapw; fUk;G Nghy
  (3) Mw;wpNy fiuj;j Gsp Nghy   (4) Mid cz;l tpshk;gok; Nghy
 
 ,q;F te;j tpdhf;fisf; ftdpAq;fs;.
(1)ctikj; njhlu; jug;gl;L> me;j ctikj; njhlUf;F xj;j ,d;ndhU 
ctikj; njhliu ,dq;fhZkhW Nfl;fg;gl;Ls;sJ.

(2)ctikj; njhlupd; fUj;Jj; jug;gl;L> me;jf; fUj;ij czu;j;Jk; ctikj; 
njhliu ,dq;fhZkhW Nfl;fg;gl;Ls;sJ.
 Xu; ctikj; njhlu; czu;j;Jk; fUj;ij ,dq;fhZk; Mw;wiyAk; 
ngw;wpUg;gJ ey;yJ.

01. ‘efKk; rijAk; Nghy’ vd;Dk; ctikj; njhlUf;F epfuhd 
   gpwpnjhU ctikj; njhlu;
   (1) fz;Zk; ,ikAk; Nghy (2) fPupAk; ghk;Gk;; Nghy
   (3) rpj;jpug; gJik Nghy  (4) xspiaf; fz;l ,Us; Nghy

02. ‘XLk; Gspak;goKk; Nghy’ vd;Dk; ctikj; njhlUf;F epfuhd 
   gpwpnjhU ctikj; njhlu;
  (1) kjpy; Nky; G+id Nghy (2) Mid cz;l tpshk;gok; Nghy
  (3) gRj;Njhy; Nghu;j;jpa Gyp Nghy (4) jhkiu ,iyj; jz;zPu; Nghy

03. ‘fhl;by; vwpj;j epyhg; Nghy’ vd;Dk; ctikj; njhlUf;F epfuhd 
   gpwpnjhU ctikj; njhlu;
  (1) Mb Xa;e;j gk;guk; Nghy      (2) Mw;wq;fiuapy; kuk; Nghy
  (3) tpoYf;F ,iwj;j Nghy      (4) xspiaf; fz;l ,Us; Nghy

04. xU tplaj;jpy; Mokhfr; nraw;glhj jd;ikia czu;j;Jk;; ctikj; 
   njhlu; 
  (1) ePu;Nky; vOj;Jg;; Nghy  (2) Edpg;Gy; Nka;e;jJ Nghy
  (3) fld;gl;lhu; neQ;rk; Nghy (4) gRkuj;J Mzp; Nghy
  
05. ePjp toq;Fk; NghJ gf;fk; rhuhky; ,Uj;jy; vd;gij czu;j;Jk; 
   ctikj; njhlu;  
  (1) kjpy; Nky; G+id Nghy    (2) ,U jiyf; nfhs;sp vWk;G Nghy
  (3) rkd;nra;J rPu; J}f;Fk; Nfhy; Nghy (4)cs;sq;if ney;ypf;fdp Nghy

06. epiyj;jpUj;jy; vd;gij czu;j;Jk; ctikj; njhlu;
  (1) rpj;jpug; gJik Nghy  (2) fy;Nky; vOj;Jg;; Nghy
  (3) R+upaidf; fz;l nre;jhkiu Nghy (4) G+Tk; kzKk; Nghy

07. ‘mj;jp G+j;jhw; Nghy’ vd;Dk; ctikj; njhlu; czu;j;Jk; nghUs;
  (1) mj;jp jpBnud;W G+f;Fk;.  (2) mj;jp G+g;gJ Nghy; nray; elf;Fk;.
  (3) jpBu;j;jpBnud elf;Fk; nray; (4) kpfTk; mupjhf eilngWk; nray;

08. ‘mk;kp Jizahf Mw;wpy; ,wq;fpaJ Nghy’ vd;Dk; ctikj; njhlu;  
   czu;j;Jk; nghUs;
   (1) gyKs;s xUtupd; JizAld; Mw;wpy; ,wq;Fjy;  
   (2) ghuk; Fiwe;j nghUSld; nraypy; ,wq;Fjy;
   (3) nghUj;jkw;w xd;wpd; cjtpAld; nraypy; ,wq;Fjy;
   (4) vtupd; JizAkpy;yhky; nraypy; ,wq;Fjy;
09. ‘ciwapy; ntz;nza; ,Uf;f Cnuy;yhk; miytJ Nghy’ vd;Dk; 
   ctikj; njhlu; czu;j;Jk; nghUs;
   (1) jkf;F Ntz;ba xU nghUs; mUfpy; ,Ug;gij mwpahky; 
     Njbaiyjy;   
   (2) ciwapy; ,Ug;gijj; Njbg;ghu;f;fhj msTf;Fr; Nrhk;Ngwpj;jdkha; 
     ,Uj;jy;
   (3) Kaw;rpnra;ahky; jkJ Neuj;ijj; jhNk tPzbj;jy;;
   (4) ntz;nza; ngWkjpahdJ vd;gij mwpahky; Cu;Cuha;j; jpupjy;

Njhd;Wtij Vw;gLj;Jfpd;wJ. 

,t;thW fUf;fl;lYf;F 

,l;Lr; nra;Yk;> xNu 

,dj;jpd; Mz; kw;Wk; ngz; 

mq;fpfSf;fpil;Na eilngWk; 

ve;j tpjkhd Gzu;r;rpf;Fupa 

re;ju;g;gq;fSk; Ik;gJ tPjk; 

Mz; my;yJ ngz; Efq;fisf; 

nfhLf;ff;$ba tha;g;gpid 

toq;ff;$bajhf cs;sd. 
XX epw%u;j;jq;fspdJk; XY 
epw%u;j;jq;fspdJk; Nru;f;ifapd; 

ntspg;gLj;Jifapd; mbg;gilapy; 

kdpjupy; clyikg;G uPjpahd 

,ypq;fj;Jf;Fupa milahsq;fs; 

tpUj;jpailfpd;wd. 

kdpjupy; ,ypq;fk; ,ize;j ,ay;Gfs; (human sex – linkled characteristics)
kdpjupy; Fwpg;gpl;l rpy ,ay;Gfs; ,ypq;f epw%u;j;jq;fspy; 

,ikag;ngw;Ws;s guk;giu myFfspd; Nky; fhtg;gLfpd;wd. ,ypq;f 

epw%u;j;jq;fspd; Nky; mikag;ngw;Ws;s ,e;jg; guk;giu myFfs; 

,ypq;fkpize;j guk;giu myFfs; vd;Wk; mtw;why; ntspg;gLj;jg;gLk; 

,ay;Gfs; ,ypq;fk; ,ize;j ,ay;Gfs; vd;Wk; miof;fg;gLk;. X 
epw%u;j;jq;fspd; Nky; fhtg;gLk; my;yJ mtw;why; ntspg;gLj;jg;gLk; 

,ay;Gfs; x - ,ize;j ,ay;Gfs; vd;Wk;> ,e;j ,ay;Gfis ntspg;gLj;Jk; 

my;yJ fhTk; guk;giu myFfs; X - ,ize;j guk;giu myFfs; 

vd;Wk; miof;fg;gLk;. kWifapy; Y  epw%u;j;jq;fshy; ntspg;gLj;jg;gLk; 

my;yJ fhtg;gLk; ,ay;Gfs; Y - ,ize;j ,ay;Gfs; vd;Wk;> ,e;j 

,ay;Gfs; ntspg;gLk; my;yJ fhTk; guk;giu myFfs; Y - ,ize;j 

guk;giu myFfs; vd;Wk; miof;fg;gLk;. ,ypq;f rhu;gw;w xU rpy guk;giu 

myFfis khj;jpuNk Y epw%u;j;jq;fs; fhTfpd;wd. Y - ,ize;j guk;giu 

myFfspd; Nky; fhtg;gLk; xU rpy xOq;fPdq;fs;> Mz; Njhd;wypD}lhf 

khj;jpuk; flj;jg;gl;L ntspg;gLj;jg;gLfpd;wd. 

c.k;. Y - ,ize;j rpy guk;giufs;> ,y;yhik> nghJthd tpe;Jf;fis 

cw;gj;jpgz;Zk; ,ayhikiaj; Njhw;Wtpf;fpd;wJ. ,ypq;fk; rhu;ghd 

,ay;GfSf;F Nkyjpfkhf X epw%u;j;jq;fs; jdpegu; ,ypq;fj;Jtj;Jf;Fr; 

rhu;gw;w gy;NtW ,ay;GfisAk; fhTfpd;wd. 

c.k;.  

rptg;G gr;ir epwf;FUL: rptg;G kw;Wk; gr;ir epwq;fSf;fpilapyhd 

NtWghLfisf; fz;Lzu;tjpy; rpukj;ij Vw;gLj;Jk; xU X - ,ize;j 

gpd;dpilthd xOq;fPdk;. 

<NkhgPypah (haemophilia): FUjp ciwjYf;Fj; Njitg;gLk; xd;W 

my;yJ gy Gujq;fs; ,y;yhj epiyikia Vw;gLj;Jk; xU X - ,ize;j 

gpd;dpilthd xOq;fPzk;. FUjpAiwjypy; Vw;gLk; jhkjk; fhuzkhf 

<NkhgPypahitf; nfhz;l xU egu; fhaq;fspd; NghJ jPtpu FUjp 

ntspNaw;wj;ij vjpu; nfhs;thu;.
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கு ணவத் நாடடில் தமது வீடடு 
எஜமானர்்களால் ்ல்பவறு வண்கயான 
துன்புறுத் த ல் ்களு க்கு இல க் ்காகி 
வந்த இலஙண்க்ப ்ணி்பச்ண்்கள் 
60 ப்ர் சொந்த நாடடுக்கு திரும்்க் 
ச்காண்டுவர்ப்டடுள்ளதா்க இலஙண்க 
சவளிநாடடு பவணலவாய்்பபு ்ணிய்கம் 
அறிவித்துள்ளது.

பநற்று ்கடடுநாயக்்க விமானநிணலயத்தில் 
இவர்்கள் வந்து இ்றஙகினார்்கள்.

பவணலவாய்்பபு ்ணிய்கம் மற்றும் 
குணவத்தில் உள்ள இலஙண்கத் தூதர்கம் 
ஆகியவற்றின் தணலயீடு ்காரணமா்கபவ 
இவர்்கள் மீட்க்ப்டடுள்ளனர்.

த ம க் கு  ஒ ழு ங ்க ா ்க  ெ ம் ் ள ம் 
வழங்க்ப்டவில்ணல என்றும் தாம் 
தாக்்க்ப்டடதா்கவும் ்ல ்ணி்பச்ண்்கள் 
முண்றயிடடுள்ளனர்.

தமது வீடு்களில் இருந்து சவளிபயறி 
இலஙண்க தூதர்கத்தில் உள்ள பு்கலிடத்தில் 
தாம் தஞெமணடந்ததா்க அந்த்ப ச்ண்்கள் 
கூறியுள்ளனர்.

உயர்ந்த ்கருத்துக்்கணள உண்ணம்ப 
ச்ாருட்கணள தமதாக்கி வாழக்ண்கயில் 
்கணட்பபிடி்ப்பத அறிவு. தமிழ்கம் 
ஒரு ்காலத்தில் அந்நிணலயிபலதான் 
விளஙகியது. அறிவுக்கு வணக்்கம் 
செலுத்தி அறிபவ ்கடவுள் எனத்தமிழன் 
அன்று வழி்டடு வீரவாழவு வாழந்தான். 
அந்த சி்றந்த நிணல ஆஙகிலக் 
்கல்லூரி்களிபல ்யிலும் உங்களிடம் 
்காண்ப்டுவணத அறிந்து ச்ருமகிழவு 
அணடகிப்றன்.       

     நான் ்டித்த மத்திய ்கல்லூரியில் 
மாணவர்்கள் அடிக்்கடி என்ணன ப்சசுக்கு 
அணழ்ப்ார்்கள். அ்பப்ாசதல்லாம் அதி்ர் 
ஏதாவது ஒரு குறிக்்க்ப்டடவற்ண்ற மடடும் 
தான் ப்ெ பவண்டும். அரசியல் ப்ெக் 
கூடாது என்ச்றல்லாம் நி்ந்தணன்கள் 
ப்ாடுவதுண்டு. அதற்கு ்காரணம் 
இல்லாமல் இல்ணல. ்ாடொணல 
நாட்களில் விளங்காதவற்ண்ற ெந்பத்கம் 
தீரும்வணர விளஙகிக் ச்காள்வதில் 
ஆ ர் வ ம்  அ தி ்க ம்  உ ண ட ய வ ன்.  
்ள்ளி்ப ்ருவத்திபலபய ்கிரங்கக் 
கூடடங்கள், அரசியல் பமணட்கள், ெமூ்க 
மறுமலர்சசி கூடடங்கள் ஆகியவற்றில் 
மி்கத்தீவிரமா்க ஈடு்டடு வந்பதன். அது 
்காரணமா்க அதி்ரால் ்ல தடணவ 
எசெரிக்ண்க செய்ய்ப்டடுமிருக்கிப்றன். 
அ வ ற் ண ்ற ச ய ல் ல ா ம்  ம ன தி ல் 
ணவத்துக்ச்காண்டுதான் அவர் சில 
்ல நி்ந்தணன்கணள என்ப்ரில் 
விதிக்கி்றாசரன்றும் உணர்ந்பதன்.

  மாணவ்ப ்ருவத்தின் விணல எமக்கு 
நன்்றா்கத் சதரியும். அணத மாசு்டுத்தும் 
பநாக் ்கம் எமக்கு க் கிணடயாது. 
மாணவர்்களின் சிந்தணனணயயும் 
செயணலயும் ச்ாறுத்திருக்கி்றது. 

அவர்்களின் எதிர்்காலம். உங்கள் 
எதிர்்காலம் நல்ல அஸ்திவாரத்தின் 
பமல் அணமக்்க்ப்டடிருக்கின்்றது. 
இல்லாதணதயும் ச்ால்லாதணதயும் 
சொல்லி எவரும் உங்கணள எளிதில் 
ஏமாற்றிவிட முடியாசதன்்ணதயும் 
உணர்கிப்றன். ஆ்கபவ எம்ணம்ப்ற்றி்ப 
ப ் ெ ல ா ச ம ன் ச ்ற ண் ணு கி ப ்ற ன் . 
என்ணன்ப ்ற்றி்ப ப்சுவதானால் 
என்ணன்ப ச்ற்ச்றடுத்த தாணய்ப்ற்றி 
சிறிதளவாவது ப்ெ பவண்டியிருக்கி்றது.

  என் தாணய்ப்ற்றி ப்சுவதாயின் 
அவள் இந்த ஊரில் இன்ன ச்யருள்ள 
சதருவிபல வாழந்த இன்னாருக்கும் 
இன்னாருக்கும் ம்களா்க்ப பி்றந்தவள். 
அவள் இன்ன ஊணரச பெர்ந்த இன்னாணரத் 
திருமணம் செய்து ச்காண்டாசளன்று 
மடடுபம சொல்ல முடியும். அவள் 
என்ன ெரித்திரச சி்ற்பபு வாய்ந்தவளா? 
நீ ங ்க ச ளல் ல ா ம்  ச த ரி ந் தி ரு க் ்க ? 
அ்ப்டிபய இஙகு கூடியிருக்கும் உங்கள் 
ஒவசவாருவருணடய தாய்மார்்கணள்ப 
்ற்றி்ப ப்சுவதாயின் ஒரு தணலமுண்ற 
அல்லது இரண்டு தணல முண்றணயச 
பெர்ந்தவர்்கணள மடடுபம எடுத்து்ப ப்ெ 
முடியும். (சதாடரும்)

அவர்்களால்தான் கிழக்ண்க மீட்க முடியும். 

எமது மண்ணில் ச்ண்்கள் மீதும் 
குழந்ணத்கள் மீதும் நடத்த்ப்டுகின்்ற 
்ாலியல் வன்முண்ற்களின் ்களமா்க 
எமது பிரபதெங்கள் மாறிவருகின்்றன. 
்ண்்ாடு குடும்் ச்களரவம் என்கின்்ற 
ப்ார்ணவயில் இணவசயல்லாம் அடக்கி 
வாசிக்்க்ப்டுவதும் மண்றக்்க்ப்டுவதும் 
நடந்பதறுகின்்றது. பவதணனக்குரிய 
இந்த நிணலணம்கணள எ்ப்டியும்  
மாற்றியா்கபவண்டும் என்கின்்ற அக்்கண்ற  
ச்காண்ட மனிதர்்கள் அதி்கார பீடங்கணள 
பநாக்கி பமசலழ பவண்டும் அதுபவ 
கிழக்கு மீடசிக்கு வழி்காடடும். 

ப ் ா ட டி  ப ் ா ட டு க் ச ்க ா ண் டு 
ஆலயங்கணள ்கடடுகின்ப்றாம் என்று 
வானளாவிய ப்காயிற் ப்காபுரங்கள் 
மூணல முடுக்கு்களிபலசயல்லாம் 
எழுந்து நிற்கின்்றன. ஒவசவாரு தமிழ 
கிராமங்களின் உணழ்பபும் வருடாவருடம் 
ப்காவில்  திருவிழாக்்களில் ச்காடடி 
்கரியாக்்க்ப்டுகின்்றன. ப்ாதாணமக்கு 
சவளிநாடு வாழ  தமிழர்்கள் தங்கள் 
குடி்பச்ருணம, குல்பச்ருணம்கணள 
தூக்கி நிறுத்துவதற்கு லடஷக்்கணக்கில் 
ப்காவில்்களின் அலங்காரங்கணள 
அதி்கரித்துக்ச்காண்பட இருக்கின்்றனர். 
அணனத் துக்கும் பமலா்க எமது 
எம்பிமாரின் மி்க்பச்ரிய ொதணன்கள் 

ப்காயிலுக்கு ப்காடிக்்கணக்கில் நிதி 
ஒதுக்குவது என்்தா்க மாறிவருகின்்றது.

  'உள்ளம் ச்ருஙப்காவில் ஊனுடம்ப் 
ஆலயம்'  என்கி்றார்  திருமூலர். 
'சவள்ணளநி்ற்பபூவுமல்ல பவச்றந்த 
மலருமல்ல உள்ளக்்கமலமடி உத்தமனார் 
பவண்டுவது' என்்றார் விபுலானந்தர். 
எனபவ ப்காயில்்கணள பநாக்கி 
ச்காடட்ப்டும் ப்காடிக்்கணக்்கான 
நிதி்கள் அணனத்தும் விரயமானணவ. 
இந்த நிதிவளங்கணள அபிவிருத்தி 
பநாக்கிச செலுத்துபவாம், ெமூ்கநல 
பமம்்ாடும் வாழவியலில் ெமத்துவமும் 
பநாக்கிச செலவு செய்பவாம் என்று 
சிந்திக்்க சதரிந்த தணலவர்்களாபலபய 
கிழக்கு விடுதணலயாகும்.   ்காணலயில் 
எழுந்து ்ள்ளிக்கு செல்லமுன்னர் 
ஒரு ்ாண்துண்டு வாங்க முடியாத  
குழந்ணத்கள் இன்னும் நமதூர்்களில் 
உண்டு. ஒரு ்கனிஷட ்ாடொணலக்்கா்க 
்ல கிபலா மீற்்றர்்கள் நடந்து 
செல்லபவண்டிய நிணலயில் சில 
குக்கிராமத்து மாணவர்்கள் இன்றும் 
கிழக்கில் இருக்கின்்றார்்கள். ஒழுங்கான 
உ ண ட ய ணி ந் து ,  அ ல ங ்க ரி த் து 
அறியாத சிறுவர் சிறுமியர் இன்னும் 
எம்மிணடபயதான் வாழகின்்றனர். குடிநீர் 
இன்றி பிளாஸ்டடிக் குடங்களுடன் 
அணலயும் கிராமங்கள் இந்தியாப்ால் 
இஙகும் அதி்கரித்து வருகின்்றன. 
இணவசயல்லாம் தீர்க்்க்ப்டாமல் நமது 
இனம் தணல நிமிர்ந்து வாழ  முடியாது 
என்று  வீறு ச்காண்சடழுகின்்ற 
தணலவர்்களாபலபயதான் கிழக்ண்க 

விடுவிக்்க முடியும்.  அத்தணனக்கும் 
பமலா்க கிழக்கு என்்து தமிழர்்கள், 
முஸ்லிம்்கள், சிங்களவர்,  ்்றஙகியர் 
என்கின்்ற ்ல்லினங்களின்  சொத்தாகும். 
இஙப்க யாரும் ஓரினத்துக்கு தணலவரா்க 
இருந்து ச்காண்டு கிழக்கின் தணலவரா்க 
முடியாது. ஆனால் துரதிஷட வெமா்க 
இ்பப்ாசதல்லாம் எம்மிடமிரு்ப்து 
இனத்தணலவர்்களும் ஊர்த்தணலவர்்களும்   
மடடுபமயாகும். இந்நிணல மாற்்ற்ப்டடு 
ெ்க  இன மக்்களாலும் ப்ாற்்ற்ப்டத்தக்்க 
தணலவர்்கள் உருவா்க பவண்டும். 
ஒரு நல்ணலயாமாஸ்டடர் ப்ால, 
ஒரு ப தவநாய்கம் ப்ால ஒரு 
இராஜதுணர ப்ால, கிழக்ண்க மீட்க 
ச ் ரு ந் த ண ல வ ர் ்க ப ள  ப த ண வ .   
எவசராருவர் எல்லா இனங்கணளயும் 
அரவணணத் து ஆடசி செய்யும் 
வல் ல ணம ணய ச்றுகின்்றாபரா, 
எவசராருவரால் இனங்கள் என்கின்்ற 
குசசி பவலி்கணளத்தாண்டி கிழக்கில் 
வாழும் ஒவசவாரு குடிம்கனிடத்திலும் 
நன்மதி்பண்யும் நம்பிக்ண்கணயயும் 
ெம்்ாதிக்்க முடிகின்்றபதா  அவராபலபய 
கிழக்ண்க முழுணமயா்க மீட்க முடியும். 
அதுமடடுமல்ல  மண்றந்து ப்ான 
மடடக்்கள்பபு ச்ான்னுத்துணர என்கின்்ற 
எழுத்தாளன் சொல்வான் 'ஒரு பதெ்ப்ற்று 
மிக்்க அரசியல்வாதி கிணடத்தால்  உல்க்ப 
பு்கழ மிக்்க ந்கரங்களில் ஒன்்றான 
சவனிஸ் ந்கருக்கு நி்கரா்க மடடக்்கள்பபு 
எழுந்து நிற்்க முடியு'சமன்று.

ஆம், அ்பப்ாதுதான் கிழக்கின் விடுதணல 
ொத்தியமாகும்.
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விவ்காரத்தில் தவறு செய்துவிடடதா்கபவ 
நிணனக்்கத்பதான்றுகி்றது.

ெபவந்திர சில்வா தவறு செய்ததா்க எஙகும் 
இதுவணர உறுதி செய்ய்ப்டவில்ணல. 
குற்்றசொடடு மாத்திரந்தான் இருக்கி்றது. 
அ்ப்டியிருக்்க குற்்றம் நிரூபிக்்க்ப்டாத 
நிணலயில் அவணர ஒதுக்குவது ெரியல்ல 
என்று சிலர் வாதிடலாம். உண்ணமதான் 
குற்்றம் நிரூபிக்்க்ப்டாதவணர ஒருவர் 
நிர்ராதிதான். ஆனால், ஒரு நாடடின் 
முக்கிய அரெ ்தவிக்்கான நியமனத்தில் 
ஒரு தனி ந்ரின் நலணனவிட நாடடின் 
நலணன, ்ாதிக்்க்ப்டட ஒரு ெமூ்கத்தின் 
உணர்வு்கணள ்கருத்தில் ச்காண்டா்க 
பவண்டும்.  அந்த வண்கயில் ்ார்க்கும் 
ப்ாது, இது இலஙண்கக்கும் அந்த நாடடின் 
குண்றந்த்டெம் சிறு்ான்ணமயான தமிழ 
மக்்களுக்கும் ்ாத்கமான அம்ெமா்கபவ 
்ார்க்்க்ப்டுகின்்றது. ஆ்கபவ இந்த 
நியமனத்தில் ஒன்றுக்கு இரண்டு தடணவ 
ஆராய்ப்டடிருக்்க பவண்டும்.

அதுவும் அடுத்ததா்க ஒரு ஜனாதி்திக்்கான 
பதர்தல் வரவிருக்கும் நிணலயில் 
இ்ப்டியான நியமனங்களின் ப்ாது 
ஜனாதி்தி மிகுந்த ்கவனத்துடன் 
இருந்திருக்்க பவண்டும். ஜனாதி்தியின் 
் த வி க் ்க ா ல ம்  மு டி வ ண ட ய ்ப 
ப்ாகின்்றதுதான், ஆனால், தமிழ மக்்கள் 
மாத்திரமல்ல ஒடடுசமாத்த இலஙண்க 
மக்்களும் மீண்டும் ஒரு தடணவ 
பதாற்றிருக்கி்றார்்கள்.

தி்கதி ்தில் ச்ாலிஸ்மா அதி்ருக்கு 
அறிவுறுத்த்ப்டடிருந்தது. 

அதனடி்ப்ணடயில் குறித்த 6 ெம்்வங்கள் 
சதாடர்்ான விொரணண அறிக்ண்க, ்தில் 
ச்ாலிஸ் மா அதி்ரால் ெடடமா அதி்ரிடம் 
வியாழனன்று ஒ்ப்ணடக்்க்ப்டடுள்ளதா்க 
சதரிவிக்்க்ப்டுகின்்றது.

இந்த திடடத்தின் சவற்றிக்கு அணமவா்க 
சவள்ளவத்ணதயில் இருந்து ்த்ரமுல்ணல 
வணரயிலும் மடடக்குளியில் இருந்து 
�ஙசவல்ல வணரயிலும், மடடக்குளியில் 
இருந்து நீர்ச்காழும்பு வணரயிலும் 
்யணி்களுக்்கா்க ்டகு ச்ாக்குவரத்து 
பெணவணய ஆரம்பிக்்கக்கூடியாதா்க 
இருக்கும் என்றும் அவர் பமலும் கூறினார்.

ச்காழும்பில் வா்கன சநரிெணல 
்கடடு்ப்டுத்துவதற்க்கு சமன்ரயில் 
திடசமான்றும் ஆரம்பி்ப்தற்க்கு திடடம் 
வகுக்்க்ப்டடுள்ளணம குறி்பபிடத்தக்்கது.
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கூறியுள்ளார்.

இபதபவணள, ்கரு ஜயசூரியபவ 
ஜனாதி்தி பவட்ாளசரன ரணில் 
விக்கிரமசிங்க ்கடந்த மாதம் ்கடசியின் 
மத்திய குழுவில் அறிவித்ததன் பிர்காரம், 
்கம்்�ா மாவடடத்தில் ஜனாதி்தித் 
ப தர்தலுக் ்கான பிரசொரங்கணள 
்கரு ஜயசூரிய ஆரம்பிக்்கவுள்ளதா்க 
அவருக்கு ஆதரவான உறு்பபினர்்கள் 
சதரிவித்துள்ளனர்.

ஆனால் ஜனாதி்தித் பதர்தலில் 
ப ் ா ட டி யி டு வ து  ய ா ர்  என் ் து 
சதாடர்்ா்க  ்கடசியின் மத் திய 
குழுவில் வாக்ச்கடு்பபு நடத்த்ப்ட 
பவண்டுசமன ஐக்கிய பதசியக் ்கடசி 
நாடாளுமன்்ற உறு்பபினர்்கள் ரணில் 
விக்கிரமசிங்கவிடம் வலியுறுத்தி 
வருகின்்றனர்.  
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