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மட்டக்களப்பு ்கருவப்்பங்்கணி ஜெயந்தி வீதியில், 15 
்்பச்சர்ஸ் உறுதிக்ககாணியில் அமமந்துளள தரமகான வீடு 
ஒன்று விற்பமனககு உண்டு.

ஜதகா்டர்பு்களுககு :

 077 0558611, 077 4680354

மட்டக்களம்ப்பு, திருமமை வீதியில் இருந்து 50 மீற்றர் 
இம்டஜவளியில், 7 A , ஜ்சல்வநகாய்கம் வீதியில் புதிதகா்கக 

்கட்டப்்பட்ட 3 ்கம்ட்கள வகா்டம்கககு உண்டு. 
2000 ்சதுர அடி ்பரப்ம்பக ஜ்ககாண்்டமவ.

மை்சை, குளியல் அம்ற மறறும் வகா்கன தரிப்பி்ட வ்சதி 
உம்டயமவ.

்களஞ்சிய அம்ற, ்ககாடசி்சகாமை, ்ககாரியகாையம், சுப்்பர் மகார்க்கட 
மறறும் ்தமவக்்கற்ப வியகா்பகார ந்டவடிகம்க்கமள ்மறஜ்ககாளள 

ஜ்பகாருததமகானது. வகா்டம்க ்்பசிததீர்மகானிக்கைகாம்.

ஜதகா்டர்பு :  076 3119970 /  077 851730
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(காரைதீவு நிருபர் சகா)

‘கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக 
்தேது காணிரை மீட்டுத்்தருோறு மகாரி 
மபாைாடிக்காண்டிருககும் ்பாத்துவில் 

நி.அமிர்்தஸன் ---

ஐககிை ம்தசிைக கட்சியின் ஜனாதிபதி 
மவட்பாளைாக அறிவிககுோறு வலியுறுத்தி 
அரேசசர் சஜித் பிமைே்தாச குருநாகலில் 

ஏற்பாடு ்சய்துளள மபைணியில் 
் ப ரு ம்  எ ண் ணி க ர க ை ா ம ன ா ர் 
கலநது்காண்டனர். விைாழககிழரே 
பிற்பகல் ஆைம்போன மபைணியில் 
க ல ந து ் க ாண் ட  ே க க ள  ச ஜி த் 
பி ம ை ே ்த ா ச ர வ  ம வ ட் ப ா ள ை ா க 
அறிவிககுோறு மகாச்ேழுப்பினர்.

கனகர் கிைாேேககள உரிை ஆவணஙகரள 
விரைவாகச சேர்ப்பிககும் பட்சத்தில் 
காணிவிடுவிப்பிற்கு உ்தவிைாகவிருககும்.’
இவவாறு ் பாத்துவில் பிைம்தச்சைலாளர் 
இைாச்ைத்தினம் திைவிைைாஜ் ் ்தரிவித்்தார்.
இரவ குறித்து மகட்கப்பட்ட மபாது அவர் 
மேலும் கூறுரகயில்:

‘அஙகு ஏலமவ வீடரேப்புத்திட்ட 
30வீடுகளில் வாழந்த குடும்பஙகளுககு 
காணிரை விடுவிப்பதில் ்தரட்ைான்றும் 
இல்ரல. அம்தமவரள ஏரனை 
172 குடும்பஙகளுககும் காணிரை 
வி டு வி ப் ப ்த ற் கு  வ ன ப ரி ப ால னத் 
தி ர ணக க ள ம்  ஆவ ண ங க ர ளக 

நாம் கடந ்த காலஙகளில் 
கூறிவந்தது மபால எேது அைஙகம் 

்பாதுவாக ேனி்தர்கள எல்மலாரும் 
புத்தி உளளவர்கள்தான். 

ஆனால் இந்தப் மபைணி ஐககிை 
ம்தசிைக கட்சியினுரடை்தல்ல என்றும் 
சஜித் பிமைே்தாசவின் ்தனிப்பட்ட 
ேககள மபைணி எனவும் 

கட்சியின் மூத்்த உறுப்பினர் அரேசசர் 
ைவி கருணாநாைககா ்காழும்பில் 
்சய்திைாளர்களிடம் கூறியுளளார்.

அம்தமவரள, ஜனாதிபதித் ம்தர்்தரலவிட 
எல்லிபிட்டி பிைம்தச சரபத் ம்தர்்தலில் 
கவனம் ்சலுத்துோறு பிை்தேர் ைணில் 
விககிைேசிஙக கட்சியின் ேத்திை குழு 
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எத்்தரன வழிமுரைகள இந்த பிைம்தச 
சரபைால் மேற்்காளளப்பட்டுளளன?  
இவற்ரை்ைல்லாம் ்சய்ைாேல் ேககளின்  
உயிைா்தாைோன நீரை ்வறும் வர்த்்தக 
முைற்சிகளுககு வாரி வழஙகிவிட்டு 
வாழாதிரு த் ்தல் கூடாது.  பிைம ்த ச 
சரபயின் ஆட்புல  எல்ரலககுளளான 
நீர் முகாரேத்துவம்(water management) 
என்பது ேககளுககான நீைா்தாைத்ர்த உறுதி 
்சய்வதும்  நிலத்்தடி நீரை பாதுகாககின்ை 
வரகயிலான நீர் நிரலகரள மபணு்தலும் 
மபாஷித்்தலுமேைன்றி நீரை வர்த்்தகம் 
்சய்வ்தற்கான உரிரேச சீட்டுககரள 
வழஙகுவ்தல்ல என்ப்தரன எேது பிைம்தச 
சரபயினர் கவனத்தில் ் காளள மவண்டும்.  

இப்மபாம்த வைட்சிைற்ை  காலஙகளின்கூட 
வாரழசமசரன பிைம்தசத்தில் உளள 
சில கிணறுகளின் நீர் ேட்டம் குரைநது 
வருவ்தாகவும் சில கிணறுகளில் நீர் 
்வண்ணிைோன்தாக  ோறி  வருவ்தாகவும் 
அப்பிைம்தச வாசிகள ்்தரிவிககின்ைனர். 
எனமவ வாரழசமசரனயில் ்பருகி 
வரும் ஐஸ் உற்பத்தி நிரலைஙகளுககு 
முற்றுப்புளளி ரவப்பதும்   கடந்த 
காலஙகளில் வழஙகப்பட்ட அனுேதிகரள 
படிப்படிைாக இைத்து ்சய்வதும்  பற்றி  
பிைம்தச சரபயினர்  உடனடி கவனம் 
்சலுத்்த மவண்டும். 

ேட்டககளப்பு என்ைாமல தின்ோரு 
ம ப ா ை ா ட் ட மு ம்  தி ன ் ே ா ரு 
பிைசசரனகளும் என்ைாகிவிட்டது. 
என்ன பாவம் ்சய்்தார்கமளா இம்ேககள? 
பிைசசரனகள இம்ேககரளத் ம்தடித் 
ம்தடி வநது ்காண்மடயிருககின்ைன. 
்தாழஙகுடாவில் 83, 90 ம் ஆண்டுகளுககுப் 
பின் வன்்சைல்களால் பாதிககப்பட்டு 
வந்த ேககரளயும் காணிைற்ை வறிை 
ேககரளயும் அைவரணத்து ஆ்தைவளித்து 
ேட்டககளப்பு ஆைைகத்திற்கு ்சாந்தோன 
காணியில் எ்கட் நிறுவனத்்தால் 
வீடுகளும் கட்டிக ் காடுத்து முப்பத்ர்தநது 
வருடஙகளுககு மேலாக வாழ்நது வரும் 
ேககரள ைாமைா ்தஙகள காணி என 
்காடுத்்த புகாரின் மபரில் நீதிேன்ை 
கட்டரளரை ்காண்டு அளகக 
முற்படுகிைார்கள.
எ்கட் வீட்டுத் திட்டம் எனும் ்பைைால் 
அரழககப்படும் ோநம்தாட்டம் எனும் 
இப்பிைம்தசத்தில் ஐம்பது குடும்பஙகளுககு 

ம ே ல்  இ ப் பி ைச ச ர னர ை  எதி ர் 
மநாககுகின்ைனர். 
உண்ரேயில் என்ன நடககிைது என்று 
அம்ேககளுகமக புரிைவில்ரல. ம்தடிச 
்சன்ைமபாது சில விடைஙகள புலனாகின. 
இன்று முஸ்லிம்கள சிலர் உரிரே மகாரி, 
நீதிேன்ை கட்டரள எனும் ்பைரில் 
்தட்டசசு ்சய்ைப்பட்ட கடி்த்ோன்ரை 
இலட்சரன ஏதும் ்பாறிககாேல் ோரல 
அல்லது இைவு மவரளகளில் ைகசிைோக 
முஸ்லிம் நபர் ஒருவர் ஒட்டி விட்டுச 
்சல்கிைார். ்பாலிசில் முரையிட்டாலும் 
இககடி்தத்ர்தக ்காண்டு ைார் மீது 
நடவடிகரக எடுப்பது என்று ரகரை 
விரிககின்ைனர்.
பரழை உறுதிரை எடுத்துக ்காண்டு 
ஒரு முஸ்லிம் நபர் உரிரே மகாரி 
வழககுத் ்்தாடர்நதுளளார். அம்தமவரள 
இ்தரன ஒட்டிை்தாக பதிரனநது 
பதினாறு ஏககர் காணி அககுைரனரைச 
மசர்ந்த இரு முஸ்லிம் சமகா்தர்களுககு 
இருநதிருககிைது. அதில் சில பகுதிகரள 
்தாமன ஆட்சி உறுதி முடித்து குோைம்தவி 
குலம சகைம் எனும் ்பண்ேணி 
விற்றுளளார். பின் அதில் ஒரு சமகா்தைர் 
வநது ரகமீறிப் மபாய் விட்டர்த உணர்நது 
வாஙகிைவர்களிடம் ்தைகர் ஒருவரை 
பைன்படுத்தி மேலதிகோகப் பணத்ர்தப் 
்பற்று ்தானும் எழுதிக ்காடுத்து விட்டுச 
்சன்றுளளார். இவவிபைஙகரள நன்கு 
அறிநது ்காண்ட காத்்தான்குடிரைச 
மசர்ந்த முரகதீன் பாவா முகம்ேது, 
விடுதிவீதி, காத்்தான்குடி, முகம்ேது அலி 
முகம்ேது ,385 ஊர் வீதி,காத்்தான்குடி, 
வழககு இல..6532/18 , எனும் இருவர் பரழை 
ஆவணஙகள சிலவற்ரை எடுத்துக 
்காண்டு அப்பிைம்தசம் முழுவர்தயும் 
உரிரே மகாரி அ்தரன அளப்ப்தற்கு 
நீதிேன்ை அனுேதிரை மகாரியுளளனர். 
இது ஒல்லிககுளம் வரை ்சல்கிைது. இது 
நரட்பறுோயின் அப்படிமை பாத்திோ 
புைம், ஒல்லிககுளம் பகுதிகளுடன் 
இரணந்த்தாக ஒரு பாரிை முஸ்லிம் 
பிைம்தசம் உருவாககுவர்த மநாககோகக 
்காண்டம்தா எனும் சநம்தகம் வலுககிைது.
இவர்கள அளகக முற்படும் இப் பிைம்தசம் 
வணககத்திற்குரிை பா்தர் ்சாய்சா 
அவர்களால் 1986ம் ஆண்டு பணம் 

ே ா ை ா க  ் ச ை ற் ப ட் ம ட ா ே ா ன ா ல் 
காலப்மபாககில் எேது பிைம்தசஙகள 
பாரலவனஙகளாக ோறிவிடும் என்கின்ை 
எசசரிகரககரள ைாரும் இலகுவான்தாக 
கடநது ் சல்ல முடிைாது. ஏ்னனில் மூன்ைாம் 
உலக மபா்ைன்பது்தண்ணீருககான்தாகமவ 
இருககும் என்கின்ை எதிர்வு கூைல் 
்பாய்ைான்தல்ல.

ேனி்தனது இைற்ரகரை அைவரணத்து 
்சல்லமுடிைா்த கண்முடித்்தனோன 
்சைற்பாடுகளால் இநதிைாவின் புண்ணிை 
நதிகள என்றும்  தீைா  மநாய்கரளயும் 
தீர்ககும் வல்லரே ்காண்ட ேருத்துவ 
்தன்ரே வாய்ந்தரவ என்றும்  மபாற்ைப்பட்ட 
கஙரக,  ஜமுரன,  காமவரி அரனத்துமே 
இன்று இைந்த நதிகளாகி விட்டன. 
உலக புகழ் ்காண்ட லண்டன் நகரில் 
ஓடும் மஜம்ஸ் நதி இைந்த நதிைாகமவ 
அறிவிககப்பட்டாகிவிட்டது.  பாை்த ோ்தாவின் 
்்தய்வீக நதி்ைன புகழப்பட்ட சைஸ்வதி 
நதி  இருந்த ்தடைஙகமள இன்று இல்ரல. 
அப்படி்ைாரு நிரலரே களப்புகளால்  
நிரைந்த எேது மீன்பாடும் ம்தனாட்டுககும் 
வநதுவிடககூடாது.

்காடுத்து ஒரு முஸ்லிம் நபரிடமிருநது 
வாஙகப்பட்டது. பின் பா்தர் சில்்வஸ்டர் 
எ்கட் நிறுவனத்ர்த ்பாறுப்மபற்ை 
பின் பாதிககப்பட்ட, வறிை ேககளுககு 
வீடுகரளக கட்டிக ்காடுத்து

அ ்த ற் கு ரி ை  க ா ணி க ர ள யு ம் 
ரகைளித்்தார். அ்தற்குரிை ஆவணஙகள 
அம்ேககளிடம் உளளன. அ்தரனவிட 
இன்றுவரை ேண்முரனப்பற்று பிைம்தச 
சரபககு முரைைாக மசாரலவரிரை 
க ட் டி க ் க ா ண் டு  வ ரு கி ை ா ர் க ள. 
்்தாரலமபசி, மின்சாைம் மபான்ைவற்ரை 
்பற்றிருககிைார்கள. எ்கட் வீடுகள சில 
ோளிரககளாக ோறியுளளன.

52 வைது ்பண்ேணி கூறுகிைார். ஐம்பது 
வருடஙகளாக இவவிடத்தில் ்தான் 
இருககிமைன் என்று. பா்தர் ்சாய்சா 
்காளவனவு ் சய்்தது மு்தல் இன்று வரை 
அரனத்து ஆவணஙகளும் முரைைாக 
்தம்மிடம் உளள்தாக இப்பிைசசரனகரள 
ரகைாளும் பா்தர் சுலகசன் ்்தரிவித்்தார். 
அரனத்து ஆவணஙகளும் சட்டப்படி 
மநர்ரேைாகவும் உண்ரேைாகவும் 
சரிைாகவும் உளளது. இரவகரளயும் 
மீறி ஏம்தா்வாரு ேரைமுககைம் 
்்தாழிற்படுகிைது.
16/03/2019, 16/05/2019, 25/08/2019 ஆகிை 
மூன்று தினஙகளில் நீதிேன்ை கட்டரள 
என்று ்காண்டு இம்ேக க ளின் 
காணிகரள அளக க முற்பட்டு, 
இரு்தடரவகள ேககளின் எதிர்ப்பினால் 
அந்த நடவடிகரக ரகவிடப்பட்டது. 
இது்தான் எல்ரல என இனந்்தரிைா்த 
நபர்கள காட்டி விட்டு ஒளித்துக 
்காண்டார்கள. அககுைரண முஸ்லிம் 
இரு சமகா்தர்களுககு உரிை காணிரையும் 
ஆைர் இல்லத்திற்கு ்சாந்தோன 
காணிரையும் காத்்தான்குடிரைச மசர்ந்த 
இரு நபர்கள எவவாறு உரிரே மகாை 
முடியும்? இது ்்தாடர்சசிைாக இைாணுவ 
கட்டுப்பாட்டு பிைம்தசத்தில் இருந்த காணி, 
இவவளவு காலோக ஏன் ைாரும் உரிரே 
மகாைவில்ரல. ்தற்மபாது ்பாலிஸ் 
பாதுகாப்புடன் அளகக முற்படுகிைார்கள. 
்பாலிரசக கண்டவுடன் ேககள 
அசசம் அரடநதுளளார்கள. சும்ோ 
அளககவும் விட முடிைாது. ்தஙகளுககு 
சற்றுத் ்தளளி இவவாறு அளநது 
விட்டு அந்தவீடுளள காணி ்தஙகளது 
என்று வழககு ்்தாடுத்துளளார்கள. 
ேககளின் சநம்தகமும் அசசமும் 
நிைாைோனம்த! நாடளுேன்ை உறுப்பினர் 
விைாமழநதிைன், முன்னால் ோகாண 
சரப உறுப்பினரும் ்தமிழ் ேககள 
விடு்த ரலப்புலிக ள அரேப்பின் 
்சைலாளர் பூ.பிைசாந்தரனயும் ்தவிை 
ைாரும் அம்ேககரள மபாய் பார்ககவும் 
இல்ரல, நம்பிகரக ்காடுககவும் 
இல்ரல. ேககள ்தான் வீதியில் இைஙகிப் 
மபாைாட மவண்டும்.

இதில் ஆைர் இல்லம் உறுதிைாக 
உளளது. எனினும் பா்தகோக எதுவும் 
நடககாது என்று ைாரும் உறுதி ்காடுகக 
முடிைா்தளவிற்கு பலோன ரக ஒன்று 
உளளது. ேககளின் உரிரேககாக ஓஙகி 
ஒலிககமவண்டிை காலம் ்்தாடைத்்தான் 
்சய்கிைது. பாவம் ேககள. வாககுப்மபாட 
ேட்டும்்தான் அவர்கள ம்தரவ.
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மகாரியுளளது.

்த ம் மி ட ம்  அ ை ச க ா ணி ம ை ா 
குடியிருப்புககாணிமைா இல்ரல என்ை 
ஆவணத்ர்த கிைாேமசரவைாளர், 
பிைம்தச்சைலாளர் உறுதிப்படுத்தி 
சேர்ப்பிககுோறு வனபரிபாலனத்தி 
ரணககளம் எம்ரேக மகாரியுளளது.
என ம வ  ் ப ாது ே க க ள  கு றி த் ்த 
ஆவணத்திற்கு விண்ணப்பிககமவண்டும். 
அ்தற்கு ்தேது மவண்டுமகாரள ்தேது 
கிைாேமசரவைாளரிடம் எழுத்து மூலம் 
சேர்ப்பிககமவண்டும்.

உயிர்த்்த ஞாயிறு ்தாககு்தலில் உயிரிழந்த 
ேற்றும் காைஙகளுககு உளளானவர்களில் 
90 ச்தவீ்தோனவர்களுககு இழப்பீடு 
வழஙகப்பட்டிருப்ப்தாக அைசாஙகம் 
பாைாளுேன்ைத்தில் ்்தரிவித்துளளது.

பாைாளுேன்ை உறுப்பினர் ்தைாசிறி 
ஜைமசகை இன்று சரபயில் மகட்ட 
மகளவிகளுககு பதிலளித்்த சரப 
மு ்த ல் வ ரு ம்  அ ர ே ச ச ரு ே ா ன 
லகஸ்ேன் கிரிகல்ல,  ம்தரவைாயின் 
பாைாளுேன்ைத்தில் விவா்தம் ஒன்ரை 
இது ்்தாடர்பாக நடத்துவ்தற்கு ்தைாைாக 
இருப்ப்தாக ்்தரிவித்்தார்.

உயிர்த்்த ஞாயிறு ்தாககு்தல் சம்பவத்தில் 
பாதிககப்பட்ட 264 மபருககு ்தலா 5 இலட்சம் 
ரூபா வீ்தம் இழப்பீடு வழஙகுவ்தாக 
அைசாஙகம் ்்தரிவித்துளளது. 20 மபருககு 
்தலா 5 இலட்சம் ரூபா வீ்தம் இழப்பீட்ரட 
அைசாஙகம் வழஙகியுளளது.

இ ம ்த  ம ப ான்று  க ா ை ங க ளு க கு 
உளளானவர்களுககு 50 ஆயிைம் ரூபா 
வீ்தம் இழப்பீட்ரட வழஙகுவ்தாக 
அைசாஙகம் ்்தரிவித்துளளது. 101 
மபரின் ்தகவல்கள இருந்த்தாகவும் 
்்தரிவிககப்பட்டது. இதில் 56 மபருகமக 
இ ழ ப் பீ டு  வ ழ ங க ப் ப ட் ட ்த ா க வு ம் 
்்தரிவிககப்பட்டுளளது.
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உறுப்பினர்களிடம் மகட்டுளளார்.

இ ந ்த  நி ர ல யி ம ல ம ை  ச ஜி த் 
பி ம ை ே ்த ா ச ர வ  ம வ ட் ப ா ள ை ா க  
அறிவிககுோறு குருநாகலில் ோ்பரும் 
மபைணி ஒன்று விைாழககிழரே 
நரட்பற்ைது. ஜனாதிபதி மவட்பாளைாக 
சஜித் பிமைே்தாசவின் ்பைரை பிமைரிகக 
முடிைா்்தன  ைணில் விககிைேசிஙக 
பு்தன்கிழரே இைவு ்காழும்பில் 
இடம்்பற்ை மூத்்த உறுப்பினர்களுடனான 
சநதிப்பில் கூறிை்தாகக கட்சித் ்தகவல்கள 
்்தரிவிககின்ைன.

கட்சியின் அனுேதியின்றி ேககள 
மபைணிகரள சஜித் பிமைே்தாச நடத்்த 
முடிைா்்தனவும் ஐககிை ம்தசிைக 
கட்சியின் பிைதித் ்தரலவர் என்ை 
முரையில் ்தனிப்பட்ட முடிவுகரள எடுகக 
முடிைா்்தனவும் ைணில் விககிைேசிஙக 
கூ றி ை ்த ாக  க ட் சி த்  ்த க வ ல் க ள 
்்தரிவிககின்ைன.

மபைணியில் பஙகுபற்றுோறு சஜித் 
பிமைே்தாசவின் ஆ்தைவாளர்கள விடுத்்த 
அரழப்ரப ைணில் விககிைேசிஙக 

புைககணித்துளள்தாகவும் கட்சித் 
்தகவல்கள கூறுகின்ைன.

இ ம ்தம வரள, ்தமிழ்த் ம ்த சிைக 
கூட்டரேப்பு, ஸ்ரீலஙகா முஸ்லிம் 
காஙகிைஸ் ேற்றும் ேரலைகத் ்தமிழ் 
கட்கரள ைணில் விககிைேசிஙக சநதித்து 
ஜனாதிபதி மவட்பாளர் ்்தாடர்பாக 
உரைைாடுவா்ைன்றும் அ்தன் பின்னமை 
மவட்பாளர் ைார் என்பது குறித்து 
அறிவிககப்படு்ேனவும் கட்சியின் 
உைர்ேட்டத் ்தகவல்கள கூறுகின்ைன.
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ேட்டககளப்பு ோவட்டத்தின் நுரழவாசலில் 
அரேநதுளளது இந்த வாரழசமசரன 
பட்டினம். நீர்வளமும் நில வளமும் மிகக  
கல்குடா  பிைம்தசத்தின் ரேை நகர் 
இதுவாகும்.  இஙகு நிரைநது விரளயும் 
வாரழத்ம்தாட்டஙகள  காைணோகமவ 
இது வாரழசமசரன எனப் ்பைர் 
்பற்ைது. இந்தக கல்குடா ்்தாகுதிைானது  
்பருந்தரலவர் நல்ரலைா ேற்றும் 
ம்தவநாைகம் மபான்மைார் பிைநிநிதித்துவம் 
்சய்்த ்்தாகுதிைாகும். அம்தமபான்று 
கிழககு ோகாணத்தின் மு்தலாவது 
மு்தலரேசசர் சநதிைகாந்தன் கூட இந்த 
்்தாகுதியின் பிைதிநிதிைாகமவ அைசிைலில் 
காலடி பதித்்தார். 

ேட்டககளப்பு  ோவட்டத்தின் ்தரல நகைம் 
அரேநதுளள ேட்டககளப்பு  ்்தாகுதி  
ேற்றும் பட்டிருப்பு ்்தாகுதிகளில் உளள 
நகைஙகரள விட ஒரு ்பருநகைோக 
வளைககூடிை வாய்ப்பு கல்குடாத்்்தாகுதியில் 
அரேநதுளள வாரழசமசரனககு உண்டு. 
காைணம் இஙகுளள மீன்பிடி துரைமுகமும்,   
இலஙரகயின் மு்தற்்தைோன  பாசிககுடா 
உல்லாச கடற்கரையும், அர்தைண்டிை 
ம�ாட்டல் ் ்தாழிற்துரையும், இஙகு  இருந்த 
காகி்த ஆரல, அ்தன் பின்னர் உருவான 
கிழககு பல்கரலககழகம் அரனத்துமே 
ஒரு ்பரும் சமூக ்பாருளா்தாை ரேைோக 
வாரழசமசரனரை வளர்த்்்தடுககும் 
வாய்ப்புககரள ்தநதுளளன.

 ஆனால் அபிவிருத்திகளின் ேறுபககம்  
அ்தன் பிைதிகூலஙகளும் உண்டு  என்கின்ை 
விடைத்ர்த நாம் ேைநதுவிடககூடாது. 
பாசிககுடாரவ  மநாககி வருகின்ை 
உளநாட்டு ேற்றும் ்வளிநாட்டு உல்லாச 

நாம் கடந்த காலஙகளில் கூறிவந்தது 
மபால எேது அைஙகம் பத்திரிரக 
கிழககு ேககளின் விவகாைஙகரள 
அவர்களுககாக மபசும் விடைத்தில் 
மிகவும் காத்திைோகச ்சைற்பட்டு 
வருகின்ைது என்பது எம்முடன் 
மபசும் பலைது கருத்்தாகும்.

அ ம ்த ம வ ர ள ,  அ ை ங க ம் 
ஆைம்பிககப்பட்ட காலத் தில் 
இ ரு ந து  இ ன் று வ ர ை 
கிழக கில் பிைசசிர னக ளின் 
எண்ணிகரகயும் அதிகரித்ம்த 
வருகின்ைன. அரவபற்றி எம்ோல் 
மு டி ந ்த வ ர ை  ப ல வி ்த ே ா ன 
கலநதுரைைாடல்களுககு நாம் 
இஙகு களேரேத்து வருகின்மைாம். 
இந்த களத்ர்த எந்த ்தைப்பினரும் 
்தேது நிைாைோன கருத்துககரள 
முன்ரவகக பைன்படுத்்த முடியும். 

 ஓைளவுககு அைஙகத்தின் இந்தத் 
்தளத்ர்த பலரும் பைன்படுத்தியும் 
வருகின்ைனர்.

அம்தமவரள கிழககின் அண்ரேை 
நிரலரேகரள பிைதிபலிககும் 
வரகயில் ஒரு ்தைப்பினரை 
ோத்திைம் விேர்சிககும் ஆககஙகள 
இஙகு அதிகரித்திருப்பர்தயும் நாம் 
அவ்தானிககிமைாம். 

இ்தரன சேன் ் சய்ை மவண்டிைதும் 
பலவி்தோன கருத்துககளுககும் 

பைணிகரள குறிரவத்து பல்மவறு 
நட்்ஷத்திை  விடுதிகளும் ேதுசசாரலகளும் 
இப்பிைம்தசத்தில் ்பருகி வருகின்ைன. 
அம்தமபால மீன் ப்தனிடு்தல் ேற்றும் 
ம�ாட்டல்களின் ம்தரவகள மபான்ை 
விைாபாைஙகரள ஒட்டி பலவி்தோன 
ஐஸ் உற்பத்தி ்்தாழிற்சாரலகளும் 
இஙமக உருவாகி வருகின்ைன. ஏற்கனமவ 
வாரழசமசரனககு அண்ரேயிலுளள 
கும்புறுமூரல எ்தமனால் ்்தாழிற்சாரல 
(்தற்காலிகோக இ்தன் கட்டுோன பணிகள 
நிறுத்்தப்பட்டுளளன).  வாகரை இல்ேரனட் 
் ்த ா ழி ற் ச ா ர ல  ம ப ா ன் ை வ ற் ை ா ல் 
சுைண்டப்படப்மபாகின்ை நில, நீர் வளஙகள 
பற்றிை அசசஙகள  நிரைநதுளளன. மேலும்  
இந்த ஐஸ் உற்பத்தி நிரலைஙகளால்  
இப்பிைம்தசம்  விரைவில் ்தண்ணீர் 
பஞசத்துககுள ்தளளப்படும்  ஆபத்துககரள 
எதிர்்காண்டுளளது.

் ப ா து வ ா க  அ ர ன த் து  
் ்த ா ழி ற் ச ா ர ல க ளி லு ம் 
மூலப்்பாருட்களுடன் இரணநம்த 
்தண்ணீர் பைன்படுத்்தப்படும். ஆனால் ஐஸ் 
்்தாழிற்சாரலகளின் மூலப்்பாருமள 
்தண்ணீர்்தான் என்கின்ைமபாது  நீர் அளவு 
கணககின்றி ்சலவிடப்படு்ேன்பது   
உறுதி. இ்தனால் இத்்்தாழிற்சாரலகரள 
சுற்றியுளள பிைம்தசஙகளில் உளள  நிலத்்தடி 
நீரின் ேட்டம் அ்தலபா்தாளத்ர்த மநாககி 
்சல்லும். இ்தன்காைணோக ் பாதுேககளின் 
பாவரனயில் உளள கிணறுகள வற்றி 
வைண்டு மபாவதும்  நிகழும். காலப்மபாககில் 
கிணறுகள ேட்டுேன்றி சுற்றுவட்டாைஙகளில் 
உளள  களப்புகள, குளஙகள, ம்தாணாககள 
மபான்ை நீர்நிரலகள கூட வைட்சிரை 
அரடை மநரிடும். 

ஓரிரு மு்தலாளிகளின் வருவாய்கரள 
அதிகரிப்ப்தற்காக பல்லாயிைம் ்பாது 
ேககளின் உயிைா்தாைோன நீருடன் 
நாம் விரளைாட முடிைாது. நீர் என்பது 
ேனி்தர்களுககு ேட்டும் முககிைோன்தல்ல. 
புல்மலா பூண்மடா, புழுமவா, ேைமோ, 
பல்மிருகமோ, பைரவமைா, பாம்மபா, 
அ ர ன த் து க கு ம்  நீ ் ை ன் ப ம ்த 
உயிைா்தாைோன்தாகும்.

இ்தன்காைணோகமவ நிலத்்தடி நீரை 
அடிப்பரடைாக ் காண்டிைஙகும் ் ேன்பான 
்்தாழிற்சாரலகரளயும் ்தண்ணீரை 

ோசுபடுத்தும் ்்தாழில் சாரலகரளயும் 
நிறுவனஙகரளயும் மூடிவிடுோறு மகாரும் 
விழிப்பு கூட்டஙகளும் ஆர்ப்பாட்டஙகளும் 
வீதி ஊர்வலஙகளும் உலகம் ்தழுவிை 
வரகயில் நிகழ்த்்தப்பட்டு வருகின்ைன. 
உலகிலுளள ்பருநகைஙகள அரனத்தும் 
்தேது நகை எல்ரலகளுககுள வாழும் 
ேககமளைானாலும்  ்தத்்தேது ்சாந்த 
நிலஙகளில் இருநதுகூட   அன்ைாட 
ம்தரவககான நீரை  ்பற்றுக்காளவ்தற்கு 
்தரட விதித்துளளன. ் பாது நீர் வழஙகல்கள 
ஊடாகமவ ேககளின் ம்தரவகள பூர்த்தி 
்சய்ைப்படுகின்ைது. அந்த அளவு தூைத்துககு  
நிலத்்தடி நீரை பாதுகாப்ப்தற்கான 
முைற்சிகளில் உலக நாடுகள இைஙகியுளளன.

ஆனால் நாமோ நிலத்்தடி நீரை வர்த்்தக 
ேைப்படுத்தும் உரிரேரை மிக இலகுவாக 
அனுேதித்துக்காண்டிருககின்மைாம். 
வ ா ர ழ ச ம ச ர ன  பி ை ம ்த ச  ச ர ப 

அரேநதுளள இடத்திலிருநது ்வறும் 
500 மீட்டர் தூைத்துககுளளாகமவ இைண்டு 
ஐஸ்உற்பத்தி ்்தாழிற்சாரலகள உளளன. 
லஙகா ஐஸ் ்பகடரி,ஈஸ்டர்ன் ஐஸ் 
்பகடரி என்னும் இந்த ்்தாழிற்சாரலகள 
வாரழசமசரன இநது ேைானம் முன்பாக 
அரேககப்பட்டுளளன. அது ேட்டுேன்றி 
வாரழசமசரன பலமநாககு கூட்டுைவு 
சஙகம் முன்பாக  நிலத்்தடி நீரை உறுஞசி 
மபாத்்தல்களில் அரடத்து விற்பரன 
்சய்கின்ை நிரலைம் ஒன்றும் ்சைற்பட்டு 
வருகின்ைது. 

சுஙகான்மகணி ேதுபான நிரலைம் முன்பாக 
கூல் மேன்  ஐஸ் ்பகடரி என்னும் ்பைரில் 
ஒரு ்்தாழிற்சாரல உளளது.  இநநிரலயில் 
இ்தற்கு 400 மீற்ைர் இரட்வளிககுளமளமை  
இன்னு்ோரு ஐஸ் உற்பத்தி ்்தாழிற்சாரல 
அரேப்ப்தற்கான கட்டுோன பணிகள 
ஆைம்பிககப்பட்டுளளன. வைற்காணிகளாக 
இருந்த இந்த நிலஙகள நீரை வர்த்்தக 
்பாருளாக ேற்றும் ்்தாழிற்சாரலகளாக 
ோறிவருவது மவ்தரனககுரிை்தாகும். 
வாரழசமசரன பிைம்தச சரபயினர் 
இவற்றுககான அனுேதிகரள எந்த 
அடிப்பரடயில் எவவி்த ேறுப்புகளுமின்றி 
வழஙகி வருகின்ைார்கள?  

இவவாைான வழிகளில் உறிஞசப்படும் 
நிலத்்தடி நீரை மீள பதிலீடு ்சய்வ்தற்கான 
சுழற்சிமுரை நீர் முகாரேத்துவம்  பற்றி 
பிைம்தச சரபயினர் எவவளவுதூைம் கரிசரன 
்காண்டுளளனர்? ேரழ  காலஙகளில்  
பளளம் படுகுழிகளில் நிைம்பி ஆவிைாகி 
மபாகின்ை நீரை நிலத்்தடி நீைாக மசமிககும் 
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சே்தளத்ர்த முன்ரவப்பதும் 
எேது கடரே என்பர்தயும் நாம் 
உணருகின்மைாம்.
அ ப் ப டி ை ா ன  நி ர ல ர ே ம ை 
்பாதுேககள ேத்தியில் நிைாைோன 
ஒரு விழிப்புணர்வுககு வழி ் சய்யும். 
்பரும்பான்ரேைான ேககள 
ஒமை கருத்ர்தக ்காண்டிருப்பது 
ஒரு பகக கருத்துககள அடிககடி 
ஊ ட க ங க ளி ல்  வ ரு வ ்த ற் கு 
காைணோகிவிடுவது வழககம். 

ஆனால், அ்தரனயும் ்தாண்டி 
ே ா ற் று க க ரு த் து க க ளு க கு ம் 
இ ட ே ளி க க  ம வ ண் டி ை து 
ஊடகத்தின் கடரே. அ்தரன நாம் 
முடிந்தளவு நிைாைோகமவ  ்சய்து 
வருகின்மைாம். அதுமவ நிைாைோன 
கருத்்தாடலுககான மபாகரக 
உருவாககும் என்பர்தயும் நாம் 
உணர்நதிருககின்மைாம். அந்தத் 
திரசரை மநாககிமை அைஙகமும் 
பைணிகக முைல்கிைது.

அம்தமவரள, ஒரு ஊடகத்ர்த 
சரிைாகப் பைன்படுத்துவதில் 
்பாதுேககளின், வாசகர்களின் 
பஙகும் மிக முககிைோன்தாகும். 
இந்த விடைத்தில் அவர்களும் 
்பாறுப்புடன் ்சைற்பட்டாக 
மவண்டும். 

்தேது ்சாந்தக கருத்துகளுககு 
எதிைான அல்லது முைணான 

கருத்துககரள காணும்மபாது 
அ ்த ற் கு  ே ா ற் ை ா ன  ்த ே து 
கருத்துககரள அம்த ஊடகத்தில் 
அ ல் ல து  அ ம ்த  ்த ள த் தி ல் 
முன்ரவப்பதிலும் அவர்கள மிகுந்த 
அககரை காண்பிகக மவண்டும். 

அம்தமவரள ்தேது கருத்துககரள 
அவர்கள ்கௌைவோக முன்ரவகக 
மவண்டும்.

இஙகு இந்த விடைமே ்காஞசம் 
கு ர ை வ ா க  இ ரு க கி ன் ை து . 
பல்தைப்பட்ட கருத்துககளுககும் 
களம் ்காடுகக நாம் ்தைாைாக 
இ ரு ந ்த ா லு ம்  சி ல  ்த ை ப் பு 
கருத்துககள இந்தக களத்தில் 
முன்ரவககப்படுவது குரைவாக 
இருப்பர்தயும் காணககூடிை்தாக 
இருககின்ைது. 

ஆகமவ, வாசகர்கமள இஙகு 
க ரு த் து க கு  மு ை ண ா ன 
கரு த் துக க ர ள மு ன்ர வக க 
்தைாைாகுஙகள. 

அைஙகத்தில் அ்தற்கு இடமிருககிைது. 
களம் இருககிைது. அ்தரனப் 
பைன்படுத் திக்காளளுஙக ள 
என்பம்த எேது மகாரிகரக. 
க ரு த் து க க ள  வீ ண் 

சீவகன் பூபாலரட்ணம்

வி்தண்டாவா்தோக இல்லாேல், 
்தைோக, நிைாைோக இருந்தால் எேது 
்சாந்தக கருத்துககு முைணாக அது 
இருந்தாலும் அ்தற்கு அைஙகத்தில் 
இடம் ்தருமவாம். 

அரவ ் கௌைோக, குழப்பமில்லாேல் 
இருப்பர்த ோத்திைம் உறுதி 
்சய்யுஙகள.

ஒவ்வாரு ்தனி ேனி்தனுககும் 
்தனித்்தனிைாக கருத்து இருககும். 
அ்தற்கு இடேளிப்பது எேது கடரே. 

ஆனால், அ்தரன சரிைாக 
பைன்படுத்திக்காளவது உஙகள 
கடரே. அ்தரனவிட்டு, எேககு 
முைணான கருத்ர்த ோத்திைமே 
அைஙகம் மபசுகிைது, அது எஙகளுககு 
முைணானது என்று முடி்வடுப்பது 
்தவறு. இது உஙகள பத்திரிரக, 
இது உஙகளுககானது, உஙகள 
நன்ரேரை ேனதில் ்காண்டது. 
அ்தரனப் பைன்படுத்திக்காளவது 
உஙகள ்பாறுப்பு.

ஆ யி ை ம்  க ரு த் து க க ள 
ேலைட்டும். அதுமவ சரிைான 
க ல ந து ர ை ை ா ட ர ல யு ம் , 
நிைாைோன முடிவுகரளயும் 
எடுகக வழி  ்சய்யும். எேது 
முடிவுகரள நாமே தீர்ோனிப்மபாம். 
எேது எதிர்காலத்ர்த நாமே 
நிர்ணயிப்மபாம்.
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்பாதுவாக ேனி்தர்கள எல்மலாரும் புத்தி 
உளளவர்கள்தான். ஆனால் எேது சா்தாைண 
உரைைாடலில் 'புத்திஜீவிகள' என்மபார் 
அறிரவ உருவாககிப் பைப்புபவர்கரளயும் 
அறிரவக ்காண்டு ்்தாழில் ்சய்து 
உரழப்பவர்கரளயும் குறிககின்ைது.

புத்திஜீவிகரளக ்காண்டிருககின்ை 
ஒரு சமூகம், கல்வி, சுகா்தாைம், அைசிைல், 
்பாரு ளா்தாைம்   ேற்றும் சமூக 
நலன்புரிவிடைஙகளில் முன்மனற்ைகைோன 
ஒரு சமூகோக இருப்பது உலகில் 
் ப ா து வ ா ன  ஒ ரு  வி ட ை ே ா கு ம் . 
புத்திஜீவிகள ஒரு நாட்டின் ்சல்வோக 
ேதிககப்படமவண்டிைவர்களாக உளளனர். 
இ்தனால்்தான் ்தஙகள நாட்டிலிருநது 
புத்திஜீவிகள ்வளிமைறுவர்த அந்தந்த 
நாடுகள விரும்புவதில்ரல. ்சவவம் மிகக 
நாடுகள மவறுநாடுகளில் இருநது ்தேது 
நாட்டுககு புத்திஜீவிகரள வைவரழத்து 
அவர்களுககான வசதிகரளச ்சய்து 
்காடுத்து குடிமைற்றுகின்ைன. இ்தரன அந்த 
நாடுகளின் நிரலைான அபிவிருத்திககு ஒரு 
வழிமுரைைாகக ரகைாழ்கின்ைன.

கிழகரகப் ்பாறுத்்தளவில் புத்திஜீவிகள 
எனப்படுமவார் பல்கரலககழகத்தில் 
கல்விசார் பணியில் இருப்பவர்கரளயும் 
்்தாழில் வல்லுனர்களாக இருககும் 
ரவத்திைர்கள, ்பாறியிைலாளர்கள, 
ச ட் ட த் ்த ை ணி க ள,  உ ை ர்  நி ர் வ ா க 
உத்திமைாகத்்தர் மபான்மைாரையும் குறிப்பிட 
முடியும்.

இவர்களுரடை பிைசன்னம் கிழககின் 
அ ைசி ை ல்,  ச மூ க ,  ் ப ாரு ள ா்த ா ை , 
நலன்புரி விடைஙகளில் எந்தளவு 
்தாககம் ்சலுத்தியிருககின்ைது என்பது 
முககிைோன ஒரு மகளவிைாகும். ்தற்மபாது 
எல்லாவற்றுககும் அைசிைரலக குற்ைம் 
சாட்டுகின்ை நாம், எேது புத்திஜீவிகள 
்த ங க ளு ர ட ை  ப ணி ர ை  கி ழ க கு 
ேககளுககாக ்சய்துளளார்களா என்பர்த 
ஒவ்வாரு புத்திஜீவிகளும் ்தஙகரள 
சுைபரிமசா்தரன ்சய்து ்காளள 
மவண்டும். இந்தச சுைபரிமசா்தரன 
எேது சமூகத்ர்த ்தனது ்சாந்தக காலில் 
நிறுத்துவ்தற்கு உ்தவிைான்தாக இருககும் 
என்பதில் ஐைமில்ரல.

இலவசக கல்விமுரை அறிமுகப்படுத்்தப்படும் 
வரை காலனித்துவக கல்விமுரைககு 
இ ந ்த ச  ச மூ க ம்  ் ப ரி ்த ள வு க கு 
உளளீர்க கப்படா்த ்தற்கு க காைணம் 
இ ம்  ே ா க ா ண த் தி ல்  இ ரு க கி ன் ை 
வ ள ங க ம ள ை ா கு ம் .  உ ண வு க கு ப் 
பஞசமில்லா்த இந்த ோகாணத்தில் 
எவரிடமும் ரகமைந்த மவண்டிை நிரல 
இம் ோகாண ேககளுககு இருககவில்ரல. 
ஆனால் ்தற்மபாது இலஙரகயில் அைசிைல், 
சமூகப் ்பாருளா்தாைத்தில் மிகவும் 
பின்்தஙகிை ோகாணோக கிழககு உளளர்த 
இந்த ோகாணத்திலுளள புத்திஜீவிகள நன்கு 
அறிவார்கள. 

பல்கரலக கழகப் புத்திஜீவிகள அந்தந்த 
ோகாண வளஙகரளக கணககில் எடுத்து 
கரலத்திட்டஙகரள வடிவரேககமவா 
க ற் பி த் ்த ல்  ந ட வ டி க ர க க ர ள 
மேற்்காண்டிருப்ப்தாகமவா ் ்தரிைவில்ரல. 
உலகவஙகியின் நிகழ்சசித்திட்டஙகளுககு 
ஏற்ப சூழலுககுப் ்பாருத்்தேற்ை ஒரு 
கல்விமுரைமை பல்கரலககழகஙகளில் 
கற்பிககப்படுகின்ைது. இது இைநதிைத்்தனோக 
பட்ட்தாரிகரள உருவாககி சமூகத்துககு 
மேலும் சுரேயிரன ஏற்படுத்துவ்தாகமவ 

அரேகின்ைது. அறிவு, வளம், உற்பத்தி 
என்பவற்றுக கிரடயில் பாைம்பரிை 
சமூகத்தில் இருப்பது மபான்று ஒரு 
உைவு இல்லாது இவற்றுககிரடயில் 
மிகப்்பரிை இரட்வளி ஏற்படுத்துவ்தாக 
ப ல் க ர ல க  க ழ க  க ல் வி மு ர ை 
இருப்பர்த எேது புத்திஜீவிகள கனத்தில் 
எடுத்்தக்காளவ்தாகவும் ்்தரிைவில்ரல.

அந்தவரகயில் கிழககின் ேனி்தவளம் 
எந்தளவுககு ்சம்ரேப்படுத்்தப்பட்டு 
உ ற் ப த் தி ப்  ம ப ா க கு ட ன் 
இ ர ணக க ப் ப டுகி ை ா ர்க ள  எ ன் ப து 
முககிைோகும்.

ேட்டககளப்பின் படுவான்கரைப் பிைம்தசம் 
என்ைரழககப்படும் பிைம்தச ேககளின் 
பிளரளகளுககு இலஙரகயிலுளள 
எல்லாப் பிளரளகரளயும் மபால் 
ச ே த் து வ ே ா ன  ஆ ை ம் ப க  க ல் வி 
வ ழ ங க ப் ப டு வ தி ல் ர ல  எ ன் ப ர ்த 
கிழககிலுளள எத்்தரன புத்திஜீவிகள 
அறிநதுளளார்கள என்பது மகளவிககுறிமை. 
இந்த நிரலயில் அவர்களின் இரடநிரலக 
கல்வி, உைர் கல்வி என்பன சாத்திைேற்ை 
ஒன்ைாகி விடுகின்ைது. கல்விைறிவின்ரே 
காைணோக அவர்களின் உற்பத்திப் 
பரடப்பாற்ைல் ்வளிப்படுத்்தப்படாேல் 
் வ று ம்  உ ர ழ ப் பு க க ரு வி ை ா க 
உருவாககப்படுகிைார்கள. இ்தற்கு சிைந்த 
உ்தாைணோக அண்ரேக காலோக 
வாகரையில் ஓர் அைசசார்பற்ை இலாபம் 
ஈட்டும் நிறுவனம் சில கிைாேஙகரளத் 
்்தரிவு ்சய்து சிறு்்தாரகக கடன்கரளக 
்காடுத்து பிப்பிஙகாய் உற்பத்திரை 
மேற்்காளகின்ைது. அந்தக கிைாே 
ேககள பிப்பிஙகாரை விட மவ்ைதுவும் 
உற்பத்தி்சய்ைக கூடாது. இவவாறு உற்பத்தி 
்சய்ைப்படும் பிப்பிஙகாய்கரள குறித்்த 
நிறுவனத்ர்தத் ்தவிை மவ்ைவருககும் 
விற்பரன ்சய்ைவும் கூடாது. குறித்்த 
நிறுவனம் மிகககுரைந்த விரலயில் 
பிப்பிஙகாரைக ்காளவனவு ்சய்து 
மிகக கூடிை விரலககு விற்பரன 
்சய்கின்ைார்கள. இஙகு அந்த நிறுவனத்தின் 
்காத்்தடிரேகளாக அந்தக கிைாே 
ேககள உளளார்கள என்ப்தரன அந்தக 
கிைாே ேககளும் சரி ேட்டககளப்பிலுளள 
புத்திஜீவிகளும் சரி அல்லது அைசிைல் 
்தரலவர்களும் சரி உணர்வ்தாக இல்ரல.

எஙமகா இருநது வந்த நிறுவனம் இந்த 
வளஙகரள அரடைாளம் கண்டு எேது 
ேககரளச சுைண்டும் மபாது இஙகுளள 
புத்திஜீவிகள இந்த வளஙகரள அரடைாளம் 
கண்டு அந்த ேககரள பரடப்பாற்ைல் 
மிகக சுை உற்பத்திைாளர்களாக உருவாககி 
்தன்னிரைவான விவசாைக கிைாேஙகளாக 
அவற்ரை உருவாகக முடியும். ஆனால் 
எேது புத்திஜீவிகள இவவாைான ேககள 
பணிகரள ்சய்வ்தற்கு விரும்புவதில்ரல.

இது மபான்மை இஙகுளள இைற்ரக 
வளஙகளான குளஙகள, ஆறுகள, கடல் 
மபான்ைவற்றிலிருநது உசச பைரனப் 

்பறுவ்தற்கான எந்தவி்தோன ் ்தாழில்நுட்ப 
அறிவும் எேது புத்திஜீவிகளிடம் இருப்ப்தாகத் 
்்தரிைவில்ரல. ் பருேளவு கடல்வளத்ர்தக 
்காண்டிருககும் கிழககுத் ்தமிழர்களில் ஒரு 
சிறு ்்தாரகயினமை மீன்பிடித்்்தாழிரல 
மேற்்காளபவர்களாக இருககின்ைார்கள. 
இந்தக கடல்வளத்ர்த ்பருேளவு 
பைன்படுத்துபவர்களாக முஸ்லிம்களும் 
சிஙகளவர்களும் காணப்படுகின்ைனர். 
இது மபான்மை ஆறு, குளம் என்பற்ரையும் 
உற்பத் தி குன்ைா்த வளம் உளள 
ஒன்ைாக ரவத்திருககும் விலஙகு 
மவளான்ரேத் ்்தாழில்நுட்பஙகரள 
அறிந்தவர்களாகமவா அல்லது அவற்ரைக 
க ண் டு பி டி ப் ப வ ர்க ள ாகம வ ா  எ ே து 
புத்திஜீவிகள இல்ரல. அைல்நாட்டில் சிறு 
சிறு குளஙகரள ரவத்துக ் காண்டு கூட்டுப் 
பண்ரணமுரையிரன ்வற்றிகைோக 
மேற்்காண்டு கூடிை இலாபமீட்டும் மபாது 
எேது ேககள ்பரும் ்பரும் குளஙகரள 
்தனிமை ்நற்்சய்ரகககு ோத்திைம் 
பைன்படுத்தி வறுரேயில் வாடுவது 
துைதிஸ்டவசோன்தாகும்.

நிலப் பைன்பாட்டிலும் மிக மோசோன 
நிரலயில்்தான் உளமளாம். கிழககில் 
்பருே ளவான நிலஙக ள ்தமிழர் 
பிைம்தசஙகளுககுரிை்தாக இருப்பதுவும் 
ஒரு பிைசசிரனைாக சிஙகள, முஸ்லிம் 
ச மூ க த் தி ன ை ா ல்  ப ா ர் க க ப் ப ட் டு 
அபகரிககப்படுகின்ைது. வைல்நிலஙகள, 
மேட்டுநிலஙகள, மேசசல் நிலஙகள 
எ ன் ப வ ற் றி லி ரு ந து  வி வ ச ா யி க ள 
உசசபைரனப் ்பறுவ்தாக இல்ரல. நான் 
அறிந்தவரையில் கிழககுப் பல்கரலக 
கழக ோணவர்கள களு்தாவரளயிரன 
ஒரு விவசாை ோதிரிக கிைாேோக எடுத்துக 
்காண்டு ்தஙகள ஆைாசசிப் படிப்புகரள 
மேற்்காளகிைார்கமள ்தவிை இதுவரைககும் 
கிழககுப் பல்கரலக கழகம் விவசாை 
ஆைாசசிக கிைாேஙகரள உருவாககிைது 
கிரடைாது.

இவவாறு கிழககிலுளள எந்த ஒரு 
வளத்தின் பைன்பாடு பற்றிை எவவி்த 
அககரையுமின்றி ஆைாசசி ேகாநாடுகரள 
நடாத்தி ்தேது ப்தவி உைர்வுகரளயும் 
ஆைாசசிக ்காடுப்பனவுகரளயும் கைாைாகப் 
்பறுவதில் ேட்டும் எேது பல்கரலக 
கழக புத்திஜீவிகள அககரையுடன் 
்்தாழில்படுகின்ைனர்.

அடுத்து ்்தாழில் வல்லுனர்களாக இருககும் 
ரவத்திைர்கள, ்பாறியிைலாளர்கள, 
ச ட் ட த் ்த ை ணி க ள,  உ ை ர்  நி ர் வ ாக 
உத்திமைாகத்்தர் மபான்ை புத்திஜீவிகள 
்தேது ்்தாழிலின் ஊடாக ேககளுககு 
எந்தளவு மசரவ ்சய்கின்மைாம் என்பர்த 

விடுத்து அைசிைல் அதிகாைத்திற்காக 
அரலநது திரிபவர்களாக உளளனர். 
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அ்தற்காக 'ஒன்றிரணந்த ்தமிழ் ேககள 
கட்சி' என்ை அைசிைல் கட்சியிரனயும் 
ஆைம்பித்துளளார்கள.

'கரும்பு கட்மடாடு இருந்தால் எறும்பு ம்தடி 
வரும்' என்்ைாரு பழ்ோழியுண்டு இந்தப் 
புத்திஜீவிகளும் இருப்பது மபால் இருநது 
சமூகத்்தககு ்சய்ை மவண்டிைவற்ரைச 
்சய்்தால் அவர்கரளத் ம்தடி கட்சிகள 
்சல்லும் என்பர்த அவர்கள விளஙகிக 
் க ாளளு ்த ல்  ம வ ண்டு ம்.  இ ந ்த ப் 
புத்திஜீவிகள ஒன்ைாகிப் பைணிககத் 
்்தாடஙகிை காலம் மு்தல் கிழககுத் ்தமிழ் 
ேககள பல்மவறு பிைசசிரனகளுககு 
முகம் ்காடுத்துளளார்கள, காணி 
அபகரிப்பு, புல்லுேரலத் ்தண்ணீர்த் 
்்தாழிற்சாரல, ேட்டககளப்புத் ம்தைரின் 
அடாவடித்்தனஙகள, வாகரை இல்ேரனற் 
அகழ்வு, ஆளுநர் நிைேனம், கல்முரன 
பிைம்தச ்சைலக ்தைமுைர்த்்தல், ம்தவாலைக 
குண்டு ்வடிப்புககள, ஆகக கரடசிைாக 
்தற்்காரலக குண்டு்தாரியின் உடல் 
களளிைஙகாடு இநது ேைானத்தில் 
புர்தத்்தரே என மபாைாட்டஙகரளயும் 
கண்டனஙகரளயும் ஊர்வலஙகரளயும் 
நடாத்திக ்காண்டு்தான் இருககிைார்கள. 
இந்த ேககள மபாைாட்டம் எதிலும் 
எந ்த வி்தோன பஙக ளிப்பிர னயும் 
மநைடிைாகமவா ேரைமுகோகமவா 
வழஙக முடிைா்த புத்திரை ரவத்துக 
்காண்டு ்தஙகரளப் புத்திஜீவிகள என்று 
கூறுவ்தற்கு இவர்கள ்வட்கப்படமவண்டும். 
இத்்தரனககும் சிமைஸ்ட்ட சட்டத்்தைணி என்ை 
்தகரேயுடன் கூடிை ்தரலரே மவறு. இதுமவ 
்தஙகளுரடை ்்தன்னநம்தாட்டஙகரள 
அ ை ல ா ள ர்  அ ப க ரி க கி ன் ை ா ர் 
அல்லது ்்தன்னநம்தாட்டத்துககான 
்தண்ணீரைத் ்தரடப்படுத்துகின்ைார் 
என்றிருந்தால் அவர்களுரடை புத்தி 
மிகக கூர்ரேைாகவும் மவகோகவும் 
்சைற்பட்டு நீதிேன்ைத்திரன நாடி 
அ்தற்கான நீதியிரனப் ்பற்றிருப்பார்கள. 
்தஙகளுரடை பிைசசிரனகள ம்தரவகள 
என்பவற்றுகமக இவர்களுரடை புத்தி 

பைன்படுத்்தப்படுகின்ைது. அவவாறு 
பைன்படுத்தி அைசிைல் அதிகாைத்ர்தயும் 
ரகப்பற்ை நிரனககிைார்கள. இது கிழககுத் 
்தமிழர்களின் அைசிலுககு ஆமைாககிைோனது 
அல்ல என்பர்த கிழககுத் ்தமிழர்கள 
விளஙகிக ்காளளு்தல் மவண்டும்.

ஆ க ம வ  மு டிவ ாக  கி ழ க கி லு ளள 
புத்திஜீவிகளில் ஒரு சாைார் ்தேது 
அந்தஸ்து ்கௌைவம் என்பவற்றுககாக 
ஆ ை ா ய் ச சி  ே க ா ந ா டு க ர ள யு ம் 
் வ ளி ந ா ட் டு ப்  ப ை ண ங க ர ள யு ம் 
மேற்்காண்டு ்சாகுசுவாழ்கரக வாழ்நது 
்காண்டிருககிைார்கள. ேற்்ைாருசாைார் 
அைசிைல் அதிகாைம் ்பற்று ேககரள 
ஆளவ்தற்கான ஆரசயுடன் கட்சி 
ஆைம்பித்து ்தேது புத்திஜீவித்்தனத்ர்த 
அ்தற்குப் பைன்படுத்தி ேககரள ஏோற்ை 
முைல்கிைார்கள. ஆக ்ோத்்தத்தில் 
கிழககிலுளள புத்திஜீவிகளால் கிழககு 
ேககளுககு எவவி்தப் பைனும் இல்ரல 
என்பது ்்தளிவாகின்ைது.    
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அ ண் ர ே யி ல் 
கிழககில் பட்டிருப்பு, 
ே ட் ட க க ள ப் பு 
ேற்றும் கல்குடாத் 
் ்த ா கு தி க ளி லு ம் 

அம்பாரை ோவட்டத்திலும் ்தமிழ்த் 
ம ்த சி ை க  கூ ட் ட ர ே ப் பி ன ா ல் 
விளககவுரைக கூட்டஙகள நடநம்தறிை 
்சய்திகரளயும் அககூட்டஙகளில் 
ம க ள வி க ள  ச ந ம ்த க ங க ளு க கு ச 
சுேநதிைன் பா.உ விளககம் அளித்்த ஊடகத் 
்தகவல்கரளயும் அறிை மநர்ந்த மபாது 
பின்வரும் விடைஙகள என் ேனதில் 
எழுந்தன.

்தமிழ்த் ம்தசிைக கூட்டரேப்பின் 
்த ர ல ர ே க  க ட்சி ை ாக  இ ரு ந து 
'்தர்பார் '  நடத்துகின்ை இலஙரகத் 
்தமிழைசுக கட்சியின் ்சைலாளைான 
கி.துரைைாசசிஙகம் ேட்டககளப்ரபச 
ம ச ர் ந ்த வ ர்.  ் ்த ா ழி ல்  ரீதி ை ாக 
ஆைம்பத்தில் ஆசிரிைைாக இருநது பின் 
சட்டத்்தைணிைானவர். ேட்டககளப்பு 
ோவட்ட பாைாளுேன்ை உறுப்பினைாகவும் 
கிழககு ோகாணசரப அரேசசைாகவும் 
ப ்த வி  வ கி த் ்த வ ர் .  இ ள ர ே க 
காலத்திலிருநம்த ்தமிழைசுககட்சியின் 
உறுப்பினர்.

சுேநதிைரன எடுத்துக ்காண்டால் 2010 
ஆம் ஆண்டு ்பாதுத் ம்தர்்தலில் ்தமிழத் 
ம்தசிைக கூட்டரேப்புககுக கிரடத்்த 
ம்தசிைப் பட்டிைல் ஆசனத்ர்த இைா. 
சம்பந்தன் அவர்கள ்தன்னிஸ்டப்படி 
சுேநதிைனுககு வழஙகிை காைணத்்தால் 
அ்தன் பின்னர்்தான் ்தமிழர் அைசிைலுககு 

ேட்டககளப்பு பண்டாரிைா்வளியில்  
்தரலரேப் பணிேரனரை ்தனது ் சாந்த 
்சலவில் அரேத்து   கல்விப்பணி 
்சய்து வருவபவர் பாரிசில் வாழும் சமூக 
ஆர்வலர்

அ ர ல ை ப் ம ப ா டி  ந ல் ல ைத் தி ன ம். 
் ப ை ரு க கு  ஏ ற் ப  ந ல் ல 
சிந்தரனகரளயும்,் சைற்பாடுகரளயும் 
்காண்டவர்.

்தாைகத்தில் மபார்  ்தந்த வலிகளில் இருநது 
நம்ேவர்கரள மீட்க  பல நிறுவனஙகள 
்சைற்படுகின்ைன. இருநதும் பாரிசில் 
இருநது ்காண்டு நல்ல்ைத்தினம் 
ஒரு ்தனிேனி்தனாக இந்தப்பணியில் 
ஈடுபடுவது பாைாட்டத்்தககது.

‘எல்லாவற்ரையும் இழநது நிற்கும் 
எேது ேககரள கல்வியினால் ேட்டுமே 
கட்டி்ைழுப்ப முடியும்’ என்று வலியுறுத்தும் 
அவர் அ்தற்காக "அறிவாலைம்” எனும் 
அைககட்டரளரைத்  ம்தாற்றுவித்து 
அ்தன் மூலம் கிழககு ோகாணத்தில் 
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மபாரினால் பாதிககப்ப்பட்ட பகுதிகரளச 
மசர்ந்த ோணவர்களுககு உ்தவி வருகிைார். 
பாரிசில் ்தமிழ் வர்த்்தக நிறுவன்ோன்றில் 
முகாரேைாளைாக கடரேைாற்றும் 
இவர் ஊடகத்துரையுடன் ்நருஙகிை 
்்தாடர்புகரளக ்காண்டவர்.

அைசிைல்வாதிகள, கல்விைாளர்கள, 
வர்த்்தகர்கள என பலைது ்்தாடர்புகளும் 
இருப்ப்தால் அறிவாலைப் பணிகரள 
்்தாடர்வது இவைால் சாத்திைோனது.

 

ேட்டககளப்பு பண்டாரிைா்வளிரை 
பிைப்பிடோகக ்காண்ட நல்லைத்தினம் 
விபுலானந்தா ் வளிவாரி பட்டப்படிப்புகள 
கல்லூரி, ்ோ்டான் கல்வி நிரலைம் 
ஆகிைவற்றின் இைககுனர், காப்புறுதி 
கூ ட் டு ஸ் ்த ா ப ன  ் வ ளி க க ள 
உத்திமைாகத்்தர், பத்திரிரக முகவர் என 
பல துரைகளில் பணிைாற்றிைவர்.

இலஙரகயில் நிலவிை யுத்்த சூழலினால் 
2000 ஆம் ஆண்டு பிைான்சு நாட்டுககு 
புலம்்பைர்நது வாழ்கிைார்.
பிைான்ஸ் நாட்டின் ்தரலநகர்  பாரிஸில் 
அண்ரேயில் அவரை சநதித்்தமவரள 
பல விடைஙகரளப் பகிர்நது ்காண்டார்.

அ றி வ ா ல ை த் தி ன்  ப ணி க ள 
குறித்துக மகட்ட்தற்கு பதிலளித்்த 
நல்லைத்தினம், "்தாைகத்தில் நிகழ்ந்த 
மபாரின் ்காடுரேகரள மநரில் 
அனுபவித்திருககிமைன். அ்தன் வலிகள 
பாதிப்புகரள கண்டிருககிமைன். உடலால், 
உளத்்தால் ஊனேரடந்தவர்கரள மீண்டும் 
நல்ல நிரலககு ்காண்டு வைமுடிைா்தா? 
என ஏஙகியிருககிமைன், அதிலும் ோணவ 
சமு்தாைம் என்னகுற்ைம் ்சய்்தது 
அவர்களுககு என்னால் உ்தவமுடிைா்தா? 
என்ை எண்ணமே அறிவாலைம் ஆைம்போக 
விர்த மபாட்டது” என்ைார்.

அறிவாலைம் அைக கட்டரளயின் 
ஆைம்பம் குறித்து விபரித்்த அவர், "எனது 
்தநர்தைார் அேைர் அரலைப்மபாடிைார்  

ஞ ா ப க ா ர் த் ்த ே ா க  ே ட் ட க க ள ப் பு 
ப ண் ட ா ரி ை ா ் வ ளி யி ல்  20 1 0 ஆ ம் 
ஆண்டு, பஙகுனி 01ஆம் நாளில் 
அறிவாலைம் ஆைம்பிககப்பட்டது. 
நூலகம், ோரல வகுப்புகள, விமசட 
பயிற்சி வகுப்புகளுடன் அறிவாலைம் 
்சைற்படுகிைது. இம்த மபான்று சகதி 
ேகளிர் இல்லம் எனும் ்பைரில் 22 
்பண் பிளரளகரள பைாேரிககிமைாம். 
மபாரினால் ்பற்மைாரை இழந்தவர்கள 
ேற்றும் ஆ்தைவு அற்ைவர்களுகமக 
உ்தவி வருகிமைாம். ேட்டுமேற்கு கல்வி 

வலைத்தில் வருடநம்தாறும் 60 -70 
ோணவர்களுககு வஙகியில் பண 
ரவப்பு ்சய்து அவர்கள கல்விககு உ்தவி 
வருகின்மைாம். இ்தற்்கன அறிவாலைம் 
அைககட்டரள பல  ் சைற்பாட்டாளர்கரள 
பணிககு அேர்த்தியுளளது’ என்ைார்.  

்தனித்து நின்று இப்படிைான ஒரு 
பணிரைச ்சய்வதில் உளள சிைேஙகள 
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அறிமுகோனவர். 2010ஆம் ஆண்டிற்குப் 
பின்னமை சுேந திைனின் ்பைர் 
்தமிழர்களுககுத் ்்தரிை வந்தது. 
அதுவரைககும் சுேநதிைன் ைா்ைன்மை 
்தமிழர்களுககுத் ்்தரிைாது. ்தமிழர் 
அைசிைரலப் ்பாறுத்்தவரை ஒரு 
வரகயில் கூலிககு ோைடிகக வந்தவர்.

இந்தப் பின்னணியில் பார்ககும் 
ம ப ாது  ம ே ற் ப டி  கூ ட் ட ங க ளி ல் 
பஙகுபற்றிைவர்களின் சநம்தகஙகள, 
மகளவிகளுககுப் பதில் அளிககும் 
வல்லரே துரைைாசசிஙகத்திடமோ 
அல்லது ேட்டககளப்பு ேற்றும் அம்பாரை 
ோவட்டஙகளின் முன்னாள ேற்றும் 
இநநாள பாைாளுேன்ை உறுப்பினர்களிடம் 
இ ல் ல ா ்த  க ா ை ண த் தி ன ா ல ா 

் க ாழு ம் பி லி ரு ந து  சு ே ந தி ைர ன 
இைககுேதி ்சய்து, அவரைக ்காண்டு 
விளககஙகள ்காடுகக மவண்டிை 
அவசிைம் ஏற்பட்டது?

்த ா ங க ள  ே ட் டு ந ்த ா ன்  ்த மி ழ் த் 
ம்தசிைவாதிகள என்று ்தம்பட்டம் அடித்துத் 
திரிகின்ை இஙகுளளவர்கள ்வறுேமன 
'மசாளக காட்டுப் ்பாம்ரேகள' ்தானா?

விடு்தரலப் மபாைாட்ட அைசிைலில் 
ம வ ட் டி கூ ட க  க ச ங க ா ்த வ ர் க ள 
எ ல் ல ா ம்  வி ள க க ம்  ் க ா டு க க 
்வளிககிட்டிருப்பது்தான் மவடிகரகைாக 
இருககின்ைது.

இது ஒரு புைமிருகக, ்காழும்பிலிருநது 
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்காளரக விளககவந்த சுேநதிைனும் 
அவருடன் இரணநது பககப்பாட்டுப் 
பாடிை இஙகுளளவர்களும் புதி்தாக 
ஏ்தாவது ்சால்லுவார்கள என்று 
பார்த்்தால் எல்மலாருமே அரைத்்த 
ோரவமை அரைத்துளளனர். 'ஒற்றுரே' - 
'சர்வம்தசம்' - 'புதிை அைசிைல் ைாப்பு' என்று 
மகட்டுக மகட்டுப் புளித்துப் மபான பரழை 
பல்லவிகரளமை பாடி ஒப்புவித்துளளனர்.

கூ ட் ட த் தி ல்  ப ங கு ப ற் றி ை வ ர்க ள 
ேரடைர்கள என்ைா இவர்கள நிரனத்துக 
்காண்டார்கள ?்தமிழ்த் ம ்த சிைக 
கூட்டரேப்பினர் இனிமேலும்கூட 
ஏோற்ைலாம் என்ைா ேககரள இவவளவு 
தூைம் ேலினோக எரட மபாட்டுளளனர்?

'ஓடுகிைவரனக கண்டால் துைத்துபனுககு 
இமலசு' என்ை பழ்ோழி உண்டு. ்தமிழ்த் 
ம்தசிைக கூட்டரேப்பு அ்தரனத்்தான் 
்சய்கிைது.

ேககள ஏோைக காத்திருககும்வரை 
்தமிழ்த்ம்தசிைக கூட்டரேப்ரபப்பினர் 
இவவாறு்தான் அைசிைல் விழிப்பூட்டல் 
என்றும் ்காளரக விளககம் என்றும் 
ேககரளத் ்்தாடர்நது ஏோற்றித் 
்தஙகள ேடிரை வாககுகளாலும் ஏரனை 
வைப்பிைசா்தஙக ளாலும் நிைப்பிக 
்காளவார்கள.

கிழககுோகாணத் ்தமிழர்கள எழுபது 
வருடஙகள இவர்கரள நம்பி ஏோந்தது 
ம ப ா து ம் . இ னி ம ே ல்  அ ை சி ை லி ல் 
்்தளிவானதும் - அறிவுபூர்வோனதும் - 
ை்தார்த்்தோனதும் ஆன பார்தகரளத் 
ம்தர்ந்்தடுகக மவண்டும்.

அைசிைலில் இலஙரக முஸ்லிம்களும் 
ேரலைகத் ்தமிழர்களும் வகுத்துக 

்காண்ட அறிவுபூர்வோன அைசிைல் 
பார்தகளால் அவர்கள எய்திை சமூக 
்பாருளா்தாை அரடவுகள எம் கண் 
முன்மன விரிநது கிடககின்ைன. அரவ 
நம் அறிவுக கண்கரளத் திைககட்டும்.

கிழககுத் ்தமிழர்களுககு ஏ்தாவது சமூக 
்பாருளா்தாை அைசிைல் நன்ரேகள 
ஏற்பட மவண்டு்ேன்ைால் கிழககின்  
அைசிைல் அைஙகிலிருநது ்தமிழ்த் 
ம்தசிைக கூட்டரேப்பு ேககளால் முற்ைாக 
நிைாகரிககப்பட மவண்டும். ஏ்னனில் 
அவர்கள அைசிைலில் ஆதிககம் 
்சலுத்தினால் 'ரவகமகால் பட்டரை 
நாய்' மபால ்சய்ைவும் ோட்டார்கள, 
்சய்பவரன விடவும் ோட்டார்கள. 
புல்ரல ரவத்துக ்காண்டு வைலில் 
்நல்ரல விர்தத்துப் பைனில்ரல.

எழுபது வருட காலோக எறிகிை 
்பால்ரலத் ்தமிழைசுக கட்சியிடமும் 
-  பி ன்  ்த மி ழ ர் வி டு ்த ர ல க 
கூட்டணியிடமும் ்தற்மபாது ்தமிழ்த் 
ம்தசிைக கூட்டரேப்பிடமும் ்்தாடர்நது 
்காடுத் து வந ்த ்தால் இதுவரை 
எதுவுமே நடககவில்ரல. இவர்களிடம் 
எறியும் எண்ணமும் இல்ரல; எறியும் 
வல்லரேயும் இல்ரல. இதுமவ எேது 
எழுபது வருட கால அனுபவம்.

எனமவ எதிர்காலத்தில் எறிகிை 
் ப ால் ர ல த்  ்த மி ழ் த்  ம ்த சி ை க 
கூட்டரேப்ரபத் ்தவிர்த்து கிழகரகத் 
்தளோகக ்காண்டு மேற்கிளம்புகின்ை ஓர் 
நல்ல அைசிைல் கூட்டரேப்பிடம் (Political 
Alliance) முழுரேைாகக ரகைளியுஙகள. 
கிழககுத் ்தமிழர்கள ்தஙகள இருப்ரபத் 
்தகக ரவத்துக ்காளளவும் ்தப்பிப் 
பிரழககவும் இர்தத் ்தவிை மவறு 
வழியில்ரல.
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என்னடா இவவளவு காலமும் கல்வியில் 
முன்மனற்ைம் மவண்டும் என்று க்தறிைவன் 
அைசிைலுககுக குதித்துவிட்டான் என 
எண்ணுகின்றீர்களா? இல்ரல. எனது 
கடந்த இைண்டு கட்டுரைகளும் கல்வி 
சம்ேந்தோக அரேைக காைணம், எம் சமூகம் 
கல்வியில் ேட்டும் ்தான் பின்்தஙகியுளளது 
என்று நான் நிரனத்்த்தால்்தான். ஆனால் 
அது ்தவறு என்று ்சருப்பால் அடித்்தது 
மபால் நிரூபித்துக காட்டியிருககிைார்கள 
எேது ்தமிழ் அைசிைல்வாதிகள. ஆம், எேது 
சமூகம் கல்வியில் ேட்டுேல்ல அைசிைலிலும் 
பின்்தஙகிமை காணப்படுகின்ைது. இக 
கட்டுரைரை ்தமிழ் அைசிைல்வாதிகள 
வாசித்்தாலாவது திருநதுவார்கள என்ை 
நம்பிகரகயில் எழுதுகிமைன். நல்ல 
ோட்டுககு ஓர் சூடு அல்லவா?

்தமிழ் நம் இனம், ்தமிழன் ்தரல நிமிர்நது 
வாழமவண்டும் என்ைவா்ைல்லாம் 
அ ச ரீ தி ர ை  ஏ ற் ப டு த் தி க 
்காண்டிருந்தவர்களின் முகம் சிறிது 
சிறி்தாக எம் ேககளின் பார்ரவககுப் 
புலனாகின்ைது. இது ம்தர்்தல் காலம் 
எ ன் ப ்த ன ா ம ல ா  ் ்த ரி ை வி ல் ர ல . 
நான்ரகநது வருடஙகளுககு முன் எம்ோல் 
ம்தர்ந்்தடுககப்பட்டு பாைாளுேன்ைம், 
ோகாண சரபககு அனுப்பப்பட்ட 
அைசிைல்வாதிகள எஙகு ்சன்ைார்கள 
என்மை ்்தரிைவில்ரல. புலி பதுஙகுவது 
பாய்வ்தற்குத்்தான் என்பர்தப் மபால 
்பாறுரே காககும் அைசிைல்வாதிகள 
எம் இனத்திற்கு ்பருரே மசர்நதுத் 
்தருவார்கள என்ை நம்பிகரகயில் ஐநது 
வருடஙகள கடநது விட்டன. ஆனால் 
ஒன்றும் நடககவில்ரல. மகட்டால் அது 
்சய்ம்தாம், இது ்சய்ம்தாம் என்று 
அறிகரக விடுகின்ைனர். இந்த நிரலப்பாடு 

எவவாறு இருககின்ைது ்்தரியுோ? பிைபல்ை 
பாடசாரலகள முநநூறு ோணவர்களில் 
இருபத்து நான்கு ோணவர்கரள சிைந்த 
்பறுமபரைப் ்பைச்சய்துவிட்டு எஙகள 
பாடசாரல ்தரலசிைந்த பாடசாரல 
எனத் ்தம்பட்டம் அடிப்பது மபால் உளளது. 
மீதி 276 ோணவர்களின் நிரல என்ன? 
இவவாைானம்த எம் அைசிைல்வாதிகள 
எேககுப் ்பற்றுத் ்தந்த ்வற்றிகள. 
ஓைாயிைம் பிைசசிரனகளில் ஒன்றி்ைண்ரட 
தீர்த்து ரவத்துவிட்டு அவர்கள மீது 
்சலுத்்தப்படும் குற்ைசசாட்டிலிருநது 
்தநதிைோகத் ்தப்பித்துக்காளகின்ைனர். 
இந்த விடைத்தில் ேட்டும் அைசிைல்வாதிகள 
மபான்று ்சைற்படுகின்ைனர்.

உ்தாைணோக, கல்முரனப் பிைம்தச சரபப் 
பிைசசிரனரை எடுத்துக்காளமவாம். ஓர் 
நிைந்தைோன தீர்ரவப் ்பற்றுத்்தருவ்தற்குக 
கூட ஆளு ரே இல் லா்த வனாக த் 
்தாமன இருககின்மைாம். புது துரடப்பம் 
நன்ைாகக கூட்டும் என்பர்தப் மபால 
பிைசசிரன ஆைம்பித்்தமபாது ்தமிழருககு 
நிைந்தைத் தீர்வு மவண்டும் என்று ஓரச 
்காடுத்்தனர். பின்னர் அவர்களின் 
மபசரசமை காணவில்ரல. ஓர் விடைத்தில் 
இைஙகினால் அதில் தீர்வு கண்ட பின்னமை 
அடுத்்த விடைத்திற்குச ்சல்ல மவண்டும். 
ஓர் விடைத்திற்கு ஆரசப்பட்டால் ேட்டும் 
மபா்தாது. அடம் பிடிகக மவண்டும். நாம் 
அடம்பிடிப்பதிலிருநது்தான் அ்தன் மீது நாம் 
எந்தளவிற்கு ஆரச ரவத்திருககிமைாம் 
என ேற்ைவனுககுத் ்்தரிைவரும். 
்வற்றியிலகரக அரடயும் வரை முைற்சிகக 
மவண்டும். இது்தாமன ்தமிழனின் மகாட்பாடு, 

்தமிழ் அைசிைல்வாதிகமள. சிலருககு, 
என்னடா இவன் சம்ேந்தமில்லாேல் 
மபசுகிைான் என்று ம்தான்றும். ஆனால் 
சம்ேந்தனுககு ேட்டும்்தான் ேன்னிககவும் 
சிறிை திருத்்தம், சம்ேந்தப்பட்டவர்களுககு 
ேட்டும் ்தான் ்்தரியும் இவற்றின் 
ம ்த ர வப்பாடும்,  முக கிைத் துவமும். 
கிண்ணிைா பிைசசிரனரை கண்ணுககுத் 
்்தரிைா்தவர்கள மபால் மவடிகரக 
பார்ககின்ைனர் எம் அைசிைல் ்தரலவர்கள.

நாட்டில் பலைாலும் மபசப்பட்டு வந்த 
சர்சரசககுரிை பிைசசிரன ேட்டககளப்பு 
கம்பஸ். இ்தற்்கதிைாக குைல் எழுப்பிைவர்கள 
ைாவர்? எவருமே இல்ரல. அர்தயும் மீறி 
குைல் ்காடுப்பவனுககு எதிைாக நம் 
்தரலவர்கள குைல் ்காடுககின்ைனர். 
ம கட்டால் எதிர்க கட்சியிலிருந து 
ஆளுஙகட்சிககு ோறிைவருககு கட்சியில் 
இடமில்ரல. சம்ேந்தமே இல்லா்த கர்த. 
இந்த ஐநது வருட காலமும் எதிர்க 
கட்சியிலிருநது நீர் எர்தச ்சய்தீர்கள? 
அவைாவது ஆளுஙகட்சியில் ்தனககு 
வழஙகப்பட்ட உரிரேரை, அவருககுக 
காணப்பட்ட ்சல்வாகரகப் பைன்படுத்தி 

ஏம்தா ் சய்திருந்தார். இர்த நான் கூறினால், 
அவருககுச சார்பாக கர்தககிமைன் 
என நிரனத்துக ்காளளும் ஒரு சில 
மூடர் கூட்டம். அைசிைல்வாதிகமள, நாம் 
கூட்டோக உளமளாம். ஆனால் ஒன்ைாக 
இல்ரல. ்தமிழரின் வீை விரளைாட்டு 
ஜல்லிககட்டு இல்லாேல் மபாகப் மபாகிைது 
என்று ்்தரிந்ததும் ஒன்ைாக இரணந்த 
்தமிழரனப் மபான்று ்தமிழ் இனத்திற்காக 
நாம் ஒன்று மசை மவண்டும். நேககுள தீரை 
மூட்டி அந்த ்வப்பத்தில் குளிர்காயும் 
மவற்றினத்்தவரன மவமைாடு அழிகக 
மவண்டும்.

மு ல் ர ல க கு த் 
ம்தர் ்காடுத்்தான் 
பாரி. ேயிலுககுப் 
ம ப ா ர் ர வ 
் க ா டு த் ்த ா ன் 
ம ப க ன் . 
முஸ்லீம்களுககாக 
மு ்த ல ர ே ச ச ர் 
ப்தவிரை விட்டுக 
் க ா டு த் ்த ா ன் 
்தமிழ ன் என்று 
் க ா டு த் து 
் க ா டு த் து 

சிவநது மபான கைஙகள ்தமிழனின் 
கைஙகள. இ்தற்கு மேல் என்ன இருககிைது 
விட்டுக ்காடுப்ப்தற்கு? எனககு ஓர் 
சநம்தகம்? எ்தற்காக மு்தலரேசசர் 
ப்தவிரை விட்டுக்காடுத்தீர்கள? இன 
ஒருரேப்பாடுககாகவா? இஙகு, ஓர் 
இனமே ஒருரேப்பாடின்றி பிரிவரடநது 
காணப்படுகின்ைது. இ்தற்கு ள ஈர் 
இனஙகளுககிரடமை ஒருரேப்பாடு. 
இர்தக மகட்கும் மபாது சிரிப்பாக 
இல்ரலைா ேககமள? இந்த ஐநது 
வருடத்தில் ேட்டககளப்பில் நடநம்தறிை 
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1939 - - - இைண்டாம் உலகப் மபார் 
்்தாடஙகி விட்டது. அ்தரன எதிர்பார்த்து 
பிரித்்தானிைா ்தனது காலனிகளாக உளள 
நாடுகரள பாதுகாகக அவசைோக பல 
நடவடிகரககரள எடுத்்தது.

ஜப்பானும் அசசு அணியில் இருந்த்தால் 
அவர்களின் அசசுறுத்்தரல எதிர்்காளள 
்காழும்புககு ்வளிமையும் விோனத் 
்தளஙகரள பிரித்்தானிைா அரேகக 
ஆைம்பித்்தது.

ைாழ்ப்பாணத்தில் பலாலி, ேட்டககளப்பு, 
திருமகாணேரலயில் சீனன்குடா ஆகிை 
இடஙகளில் விோன நிரலைஙகள 
அரேககப்பட்டன.

ைாழ்ப்பாணத்தில் ்்தன்ேைாட்சியின் 
ரக்தடிககும் வலிகாேம் கிழககின் 
நீர்மவலிககும் இரடமை உளள ்தைரவயில் 
விோன நிரலை்ோன்ரை அரேககும் 
பணிகள ஆைம்பிககப்பட்டது.

ஒ ரு  ் வ ளர ளக க ா ை  அ தி க ா ரி 
்த ர ல ர ே யி ல்  5 0  க ா ப் பி லி க ள 
(நீகமைாககள) உளள அணி மவரலரைத் 
்்தாடஙகிைது.

விோனம் இைஙகக கூடிை வரகயில் நிலம் 

கற்கள ்காண்டு ்சப்பனிடப்பட்டது.

விோன ஓடுபார்த அரேககப்பட்டது. 
அது விோன நிரலை்ேன்று ஜப்பானிை 
விோனஙகளுககுத் ் ்தரிைாதிருப்ப்தற்காக 
வடலி ்தாண்டி வளரும் பருவத்து பரன 
ேைஙகள பிடுஙகி எடுககப்பட்டு விோன 
ஓடுபார்தயின் கரைகளில் நடப்பட்டன.

்பரிை பரனகளாயின் அரைப் பரன 
நிலத்தினுள ்தாழ்நது மபாகக கூடிை்தாக 
நடப்பட்டது.

ரக்தடியிலுளள இரளஞர்கள விோன 
ஓடுபார்த அரேககும் பணிரை விடுப்புப் 
பார்ககச ்சல்லும் மபாது வீட்டிலிருநது 
முட்ரடகரள எடுத்துக ்காண்டு 
்சன்ைார்கள.

அவற்ரை நீகமைாககளுககுக ்காடுகக 
அவர்கள நாரலநது ைாத்்தல் பாரணக 
்காடுத்்தார்கள.

அந்தப் பாண்கரள ்தைரவ நிலத்தில் 
ரவத் து அ்தன் மேல் இருந து 
விரளைாடி விட்டு வந்தார்கள. பாண் 
சாப்பிடுவ்தற்குரிை ஒரு உணவு எனத் 
்்தரிைா்த காலம்.

பிரித்்தானிைர்கள விோன நிரலைத்ர்த 
அரேத்்த பின்னர் மபரிரைசசலுடன் 
விோனஙகள வநது மபாகத் ்்தாடஙகின.

ஆடு, ோடு, மகாழி எனக கால்நரடகள 
ைாவும் பைநம்தாடின.

ஜப்பானிை விோனஙகள வநது குண்டு 
மபாடுமோ்வனப் பைந்தார்கள.

ஏ்னனில் திருமகாணேரலச சீனன்குடா 
விோன நிரலைத்திற்கு அண்ரேயில் 
இருந்த எரி்பாருள ்தாஙகிகள மீது 
ஜப்பானிை விோனஙகள குண்டுமபாட்டு 
அரவ ்பரு்நருப்பாகப் பற்றி்ைரிந்த 
்சய்தி இஙகும் வந்தது.
இ்தனால் ரக்தடி, நீர்மவலி ஊர்களில் 
பிைசித்்தோன ஊர்களில் ேககள ஒன்று 
கூடி ஒமை நாளில் ்பரும் அபிமசகஙகள 
்சய்்தார்கள. ்பாஙகல் ்பாஙகினார்கள.

அ்தன் பலமனா என்னமவா ்பருேரழ 
வந்தது. பிரித்்தானிைர் அரேத்்த விோன 
நிரலைம் ்வளளக காடாகிைது. 
விோனஙகள மசற்றில் புர்தந்தன.

அ ்த ன ா ல்  ் வ ள ர ள க க ா ை ர் க ள 
நீகமைாககரளக ் காண்டு ் வளளம் வடிை 
்வளள வாய்ககால்கரள ்வட்டினார்கள.

அந்த இடம் ்பாருத்்தமில்ரல்ைனக 
க ட ற் க ர ை ர ை  அ ண் டி ை 
மேட்டுககாணிரை ம்தடினார்கள.

வ லி க ா ே ம்  வ ட க கி ன்  ப ல ா லி 
்்தரிவாகிைது. பலாலி என்ை ்சால்லுககு 
்தமிழில் கருத்து ்்தரிைவில்ரல.

பலாலியில் இைண்டாம் உலகப்மபார் 
ம்தரவரை முன்னிட்டு விோன நிரலைம் 
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‘ ம ே ட் டி ர ல யு ம் ,  ே ர ல யி ர ல யு ம் , 
குடிரசயிரலயும் இருந்த ேககரள ஒன்ைாக 
இரணத்து கல்வீட்டில் குடிமைற்றி இருககா 
மிகக சநம்தாசம்’ என்கிைார் சாமித்்தம்பி.

அண்ரேயில் நாற்பதுவட்ரட,  விடுதிககல் 
கிைாேஙகளில் புதி்தாக நிர்ோணிககப்பட்ட 
வீடுகள அரேசசர் சஜித் பிைே்தாசவினால் 
திைநது ரவககப்பட்டன. ்தாந்தாேரலயில் 
முருகன் ஆலைம் அரேநதுளளரேயினால் 
முருகப்்பருோனின் ்பைரை ்தாஙகிை்தாக 
25வீடுகளுடன் குேைன்குடியிருப்பு என்ை 
்பைரில் ஒரு ோதிரி கிைாமும், விடுதிககல் 
கிைாேத்தில் அரேககப்பட்டிருககும் காளி 
மகாயிரல நிரனவுபடுத்தும் வரகயில் 
26வீடுகரள ்காண்ட்தாக காளிகாபுைம் 
என்ை ்பைரில் ஒரு ோதிரி கிைாேமும்  
அரேககப்பட்டு திைநது ரவககப்பட்டுளளன.

உ ண் ர ே யி ல்  இ வ வீ ட் டு த் தி ட் ட ம் 
அரேைப்்பற்ைரே இஙகுளள ேககளுககு 
வைப்பிைசா்தம்்தான் இ்தரன ைாரும் 
ேறுத்துவிட முடிைாது. இ்தற்காக உரழத்து 
நின்ை, குறிப்பாக வீட்டுத்திட்டத்திரன 
அரேகக மவண்டும் என்பதில் அககரை 
்காண்டு ்சைற்பட்ட கிைாேேட்ட 
உத்திமைாகத்்தர்கள மு்தல்  உைர் அதிகாரிகள 
வரை அரனவரையும் பாைாட்ட மவண்டும். 
அவர்கரள வாழ்த்்தவும் மவண்டும். என்பது 
சாமித்்தம்பியுடன் மபசிக்காண்டிருந்த 
விகஸ்டியின் கருத்்தாகும். அதிகாரிகள 

வீட்டுத்திட்டத்திரன  அரேப்பதில் ஆர்வம் 
காட்டாதிருந்தாலும், வீட்டுத்திட்ட மவரலகள 
விரைவாக நிரைமவறுவதும் கஸ்டம்்தான்.

இரு ோதிரி கிைாே வீட்டுத்திட்டஙகளினால் 
ேககள அரடநதுளள பைரனயும் 
இ ங கு  சு ட் டி க க ா ட் ட ா ே ல்  இ ரு க க 
முடிைாது. விடுதிககல், நாற்பதுவட்ரட 
ஆகிை கிைாேஙகளில் வாழும் ேககள 
ஓரிடத் தில் கூட்டாக வாழ்ந ்த ரே 
மிகககுரைவு, ஆஙகாஙகு அரேநதுளள 
ம ே ட் டு நி ல ங க ளி ம ல ம ை  வ ா ழ் ந து 
வருகின்ைனர். இ்தனால் இம்ேககளுககான 
பாதுகாப்்பன்பது மகளவிககுறிைான 
காலசசூழலில், ஒமை இடத்தில் 25வீடுகள 
அரேககப்பட்டரே என்பது ஆஙகாஙகு 
சி்தறி, குடிரசகளில் வாழ்ந்த ேககளுககு 
மிகுந்த ேகிழ்சசிரை ்காடுத்திருககின்ைது.

 

பாடசாரலககும் அப்மபாது வீடுகள 
அரேநதுளள இடத்திற்குோன தூைம் 
2கிமலா மீற்ைர் அல்லது அ்தற்கும்மேல் 
என்பதினால் கடந்த காலஙகளில் 
ோணவர்க ளின் பாடசார ல க கான 
வைவிலும், மநைத்திற்கு சமுேளித்்தலிலும் 
சிககல்கள நிலவியிருந்தன. ஆனால் 
இப்மபாது அரேககப்பட்டுளள இரு 
வீட்டுத்திட்டஙகளும் பாடசாரலககு 
முன்னால் அரேககப்பட்டுளளரே இைட்டிப்பு 
ேகிழ்சசிரை ஏற்படுத்தியிருககின்ைது. 
பாதுகாப்பற்றிருந்த பாடசாரலகள 
பாதுகாப்பிரன ்பறும் நிரலயிரன 
அரடநதிருககின்ைன. அண்ரேயில் 
ே க க ள  அ ர ே ந து ள ள ர ே யி ன ா ல் 
எநமநைமும் ேககளின் மநைடிககண்காணிப்பு 
பாடசாரல மீது ஏற்படும். பாடசாரலககும் 
ச மு க த் தி ற் கு ே ா ன  ் ்த ா ட ர் பு 
் ந ரு ங கி ை ்த ா க வி ரு ப் ப ்த ற் கு ம் , 
ே ா ண வ ர் க ளி ன்  வ ை வு  வீ ்த ம் 
அதிகரிப்ப்தற்குோன நிரலயிரன 
அரடநதுளள்்தனலாம். ஒரு கிைாேத்தின் 
இரு கண்களாக இரு ஆலைஙகள 
பார்ககப்படுகின்ைன. அவற்றில் ஒன்று இரை 
ஆலைம் ேற்ரைைது வித்திைாலைம் இரவ 
இைண்டிற்கும் அண்ரேயில் ோதிரிகிைாேம் 
அரேநதுளளரே இககிைாேத்திரன எழுசசி 
கிைாேோக ோற்றுவ்தற்கான அடித்்தளமே 

என்கிைார் சாமித்்தம்பி.

இப்பகுதியில் உளள ேககள குடிநீரிரனப் 
்பறுவதில் நாளம்தாறும் இன்னல்கரள 
எ தி ர் ம ந ா க கி ம ை  ் ப று வ து ண் டு. 
இவற்றிரன குரைககும் வரகயில் 
இ ம் ே ா தி ரி  வீ ட் டு த் தி ட் ட த் தி ல் 
உளளவர்களுககு குடிநீரிரன வழஙகும் 
்பாருட்டு கிண்ைான்று அரேககப்பட்டு 
நா்ளான்றிற்கு 5000லீற்ைர் நீரிரன 

இஙகுளள 25வீடுகளுககும்  
வ ழ ங கு ம்  வ ர க யி ல் 
வீ ட் டு த் தி ட் ட த் தி ர ன 
அ ர ே த் து ள ள ர ே 
சி ை ப் ப ா ன து . 
இ ப் ப கு தி க ளி ல் 
ைாரனகளின் ் ்தாந்தைவும் 
அதிகமே.  ஆனாலும் 
ஒ ரு மி த் ்த  சூ ழ லி ல் 
எல்மலாரும் வாழ்கின்ை 
மபாது ைாரனகரள 
துைத்துவது, அவற்றின் 
்தாககு்தல்களில் இருநது 
்தப்பித்துக்காளவ்தற்கும் 
ஓ ரி ட த் தி ல்  வ ா ழ ல் 
பைன்்காடுத்துளளது.

மி ன் ச ா ை  இ ர ண ப் பு 
வ ச தி க க ான  ் ச ல வி ர ன  வீ ட் டு 
உ ரி ர ே ை ாள ர்க ள  வ ழ ங கி ன ாலு ம், 
அ ர ன வ ரு க கு ம்  மி ன் ச ா ை 
இரணப்பு வழஙகப்பட்டுளளரேயும் 
கு றி ப் பி ட க கூ டி ை ம ்த .  இ ்த ம ன ா டு 
காணிகளும் வழஙகப்பட்டுளளரே 
இன்னமும் இம்ேககளுககு நன்ரேமை. 
வீடு அரேப்மபாோ? என்ை எண்ணத்தில் 
வாழ்ந்தவர்கள கூட இவவீட்டுத்திட்டம் 

கிரடத்்தரேயினால் அளவற்ை ேகிழ்சசி 
்காண்டிருககின்ைனர். இருந்தமபாதிலும் 
இன்னும் சிறிை சிறிை அபிவிருத்தி 
மவரலகரளயும் இத்திட்டத்தில் ்சய்ை 
மவண்டியும் உளளது. குறிப்பாக விடுதிககல் 
வீட்டுத்திட்டப் பகுதியில் ேணலினாமலமை 
வீதிகள அரேககப்பட்டுளளன. அவவீதிகள 
கிைவல் வீதிகளாக ோற்ைப்பட மவண்டும். 
வீதி மின்விளககுகளும் அரேககப்பட 
மவண்டும் என்பதும் இஙகுளள ேககளின் 
குரைகளாக ்்தரிவ்தாக சாமித்்தம்பி 

சுட்டிககாட்டுவதுடன், திைப்பு விழாவின் 
மபாது விடுதிககல் கிைாே வீடுகள 
விழாகமகாலம் பூண்டிருந்தரேயுடன், 
இத்திட்டப்பகுதியில் மூலிரகத்ம்தாட்டம் 
அ ர ே க க ப் ப ட் டு ள ள ர ே யு ம் 
சிைப்புககுரிைம்த. எனககூறிைவனாக 
சாமித்்தம்பியும், விகஸ்டியும் இவவிடம் விட்டு 
்சன்ைனர்.
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 எங்கள குடும்்பததின் ஒளி விளக்ககாம் அன்புத ஜதயவததின் துயரச 
ஜ்சயதியறிந்து ஓ்்டகாடி வந்து ்நரிலும் ஜதகாமை்்பசி்கள வகாயிைகா்கவும் 
அனுதகா்பங்கமளத ஜதரிவிதத்தகாடு, எமது ஆ்றகாததுயரில் ்பஙகு ஜ்ககாண்டு 
்பல்்வறு வம்கயிலும் உதவி்கமளயும் ஒததகாம்ச்கமளயும் புரிந்து ஆறுதல் 
அளிதத அமனவருககும்.

 மைர்வமளயங்கள, ்பதகாமத்கள, பிரசுரங்கள மவதது அஞ்்சலிதத 
அமமப்புக்கள, நிறுவனங்கள உட்ப்ட அமனவருககும்,உணவு்கமளப் ்பரிமகாறி 
எமது ்்சகா்கங்களு்டன் ்பஙஜ்கடுதத உ்றவு்களுககும், எட்டகாம் நகாள நிமனவஞ்்சலி 
நி்கழ்வில் ்கைந்து ஜ்ககாண்்ட நண்்பர்்களுககும் உ்றவு்களுககும், எங்கள துயமர 
தங்கள துயரகாய எண்ணி ்பஙஜ்கடுதத அமனதது உளளங்களுககும் மனம் 
ஜநகிழ்ந்த நன்றி்கள ்பை.
                                          குடும்்பததினர்,
                                        தகாமமரக்்கணி.

மட்டக்களப்பு
                                          

0777116928
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ே ட் ட க க ள ப் பு  ் ஜ ை ந தி பு ை ம் 
்பௌத் ்த விகாரை வளாகத் தில் 
நிர்ோணிககப்பட்டுளள ஸ்ரீ கண் திருஷ்டி 
கணபதி  ஆலைத்தின் பிைதிஷ்டா 
ேகாகும்பாபிம்ஷ க விஞஞாபனம் 
நிகழ்வு விைாழனன்று மிகச சிைப்பாக 
நரட்பற்ைது. 
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ஒ ரு  ேஞ ச ள  ம ச ாற் று த்  ்த ட் டின் 
புரகப்படத்ர்த முகநூலில் பார்த்்த கணமே 
ேனம் சடுதிைாக காலத்தின் ்தடஙகளில் 
உருண்மடாடி பளளிகளில் கநதூரி ஓதி ்தரும் 
நார்சாரவ நிரனவுபடுத்துகிைது. அ்தன் 
வாசரன மூககுத் துவாைஙகள வழிைாக 
உடலின் நாடி நைம்புஙகள எஙகும் பைவி 
நிைம்புகிைது.
     வீட்டில் என்ன்தான் குடம் குடோக 
்நய் மசர்த்துத் ்தாழித்து ேஞசள மசாறு 
ஆககினாலும் அந்த நார்சா மசாற்றின் 
சுரவயும் ே ணமும் என்ரைககும் 
ஈடானதில்ரல.

காகி்தச சுருளகளிலும் வாரழ இரல, 
்்தன்மனாரலக கிடுகுகளிலும் ்தரும் 
அந்தச மசாறு ்தரும் சுரவயும் ேணமும் 
அன்பும் குதூகலமும் நிைம்பிை அலாதிைான 
அனுபவஙகரள எல்லாம் வ�ாபிசம் 
நம் குழநர்தகளுககு இல்லாேமல 
்சய்துவிட்டது. பளளிகளிலும் வீடுகளிலும் 
பண்பாட்டு ரீதிைாக ஓ்தப்பட்டுவந்த 
்ேௌலீதுகரள ்ேௌட்டீகம் என்று 
பைப்புரை ்சய்து ஓைளவு ்வற்றியும் 
கண்டுவிட்டுளளது வ�ாபியிஸம்.  
வரடப் பருப்பு, ஏலம், கருவா, பிளம்ஸ், 
் வ ங க ா ை ம் ,  ப ச ர ச  மி ள க ா ய் 
அரனத்ர்தயும் ்நய்யில் ்தாழித்து 
ம்தஙகாய்ப்பால் கலந்த நீரில் அரிசிரை 
அவிை விட்டுப் ப்தோக இைககும் அந்த 
ேஞசள நிை நாரிசா மசாற்றின் சுரவககு 

ஈடான மசாறு எஙமகயும் உண்ட்தாக 
நிரனவில்ரல. அது ்வறும் மசாறு 
ேட்டுமேயில்ரல. அந்த ஒவ்வாரு 
பருகரகச மசாற்றிலும் ஒரு குதூகல 
உணர்வு அப்பியிருககும்.
மு ஸ் லி ம்  ஊ ர் க ளி ல்  ் ே ௌ லீ து 
ஓ்தப்படும் காலஙகளில் ஊதுபத்திகளின் 
வாசரனகளால் ்்தருககள சநதிகளகூட 
கேகேககும். ஊமை மகாலாகலோகிவிடும். 
ோஜி்தாவின் ்தரலைாட்டி ்பாம்ரே 
கர்தயில் இப்படி்ைாரு பகுதி வரும்.

“்பரிைபளளிவாசலில் பு�ாரி ஓதும் 
ோ்தத்தில் முழு ஊருமே ்காண்டாட்ட 
்வளளத்தில் மி்தநது ்காண்டிருககும். 
நிலவின் ்வளிசசத்தில் மநத்திககடரன 
நிரைமவற்ை சாரை சாரைைாக ் பண்களும் 
ஆண்களும் பளளிவாசரல மநாககி 
விரைவார்கள. நல்ல சுகம்தகிைான 
்காழுத்்த கிடா ஆடு ஒன்ரை வாஙகி 
எடுத்துக்காண்டு, மநர்த்தி கடரன 
நிரைமவற்ை பளளிவாசலுககு ்சல்லும் 
்பாழுது எஙகளது முழுககுடும்பமும் ஒன்று 
மசர்நது ்சல்மவாம். ஆட்டின் கழுத்தில் 
்்தாஙகும் கயிற்ரை கலந்தர் காககா 
பிடித்துக்காண்டு முன்னால் நடப்பார். 
குண்டு ேணிகள ்வடித்துச சி்தறும் 
சத்்தஙகரளப்மபான்று ்பண்களின் 
சிரிப்்பாலியுடன் பளளிவாசரல மநாககிப் 
புைப்படுமவாம். குழநர்தகளான நாஙகள 
பளளிவாசலில் ்தைப்மபாகின்ை நாரிசாரவப் 
பற்றிை நிரனவுகரள அரலை விட்டவாமை 
வீதி ்நடுகிலும் கர்தத்்தபடி ்சல்மவாம். 
பளளிவாசல் முற்ைத்தில் இருககும் வாரக 
ேைத்தில் ஆட்டின் கயிற்ரை பிடித்து கலந்தர் 
காககா கட்டிரவப்பார். உளமளயிருநது வந்த 
சாஹூல் மோதினார் ஆட்டிரன பார்த்து 
விட்டு எல்லாம் சரிைாத்்தான் இருககு கலந்தர் 
உளள வநது நாரிசாவ வாஙகிட்டுப் மபாஙக 
என்று கூறுவார். நாரிஸா ்பாட்டலத்துடன் 
வீடு திரும்புரகயில் “வ�ாபிசம் பாைம்பரிை 
இஸ்லாத்தின் அழரகயும், எளிரேரையும் 
்காண்டாட்டஙக ர ளயும்இல் லாே ல் 
்சய்துவிட்டது. ்பண்கரளப் பளளிகரள 
விட்டுத் தூைோககிைது. முன்்பல்லாம் 
மநர்சரசகரள நிரைமவற்றுவ்தற்காக, 
ேைணித்ம்தார் அடககம் ்சய்ைப்பட்டிருககும் 

கபூர்கரளத் ்தரிசிப்ப்தற்காக்வல்லாம் 
்பண்கள ்சல்வது வழககம்.  கபூர்கரளத் 
்தரிசிப்பது ்தடுககப்பட்டது, இரணரவப்பது 
என்ை எசசரிக ரக க ர ளக கூறித் 
்தடுத்்தது வ�ாபியிஸம்.  கபூர்களுககுத் 
்தரிசிப்மபாரைக கபூர் வணஙகிகள 

என்று வ�ாபிகள விேர்சிககின்ைனர்.  
அது இரைவனுககு இரணைாகச 
்சய்ைப்படும் ஒரு ்சைற்பாடு என்றும் அது 
்தடுககப்பட்டது என்றும் வாதிடுகின்ைனர்.  
இப்படித்்தான் ்ேௌலீது ஓதுவதும் பித்அத் 
என்கிைார்கள. இவற்றில் ஈடுபடுவ்்தல்லாம் 
மு ஷ் ரீ க கு க ளி ன்  மூ ட த் ்த ன ங க ள 
என்கிைார்கள. இந்தப் பண்பாடுகள எப்படி, 
ஏன் இஸ்லாமிை ேககளின் வாழ்வுககுள 
வந ்தன, இவற்றில் இரு க க த் ்த க க 
கு ரைபாடுக ள என்ன, அவற் ரை 
எப்படிச சரி ்சய்து ்காண்டு நிரனவு 
கூைல்கரளயும் பரிோற்ைஙகரளயும் 
்காண்டாட்டஙகரளயும்  ் சய்ைலாம் என்று 
ேககரள அறிவுறுத்்தவில்ரல வ�ாபிஸம். 
இரவ அத்்தரனயும் ்சய்ைத்்தகா்தரவ, 
ந ைகி ற் கு  வ ழி க ா ட் டு ப ர வ  என் ை 
முத்திரைகரள ஓஙகி அடித்து அப்படிமை 
அரைநது சாத்்தமவ முைற்சிககிைார்கள.

வ�ாபியிஸத்தின் கலாசாைஙகளான 
்வறுப்பு, வன்முரை, முகமூடி இவற்ரை 
அறிமுகப்படுத்தி இரவ்தான் சுவர்ககத்திற்கு 
அரழத்துச ்சல்லும் பார்தகள என்று 
காண்பித்து, ேைபு இஸ்லாத்தின் அத்்தரன 
இைல்புகரளயும் புர்தத்து விட்ட இந்த 
வ�ாபிகள சூபியிஸத்தின் அத்்தரன 
்தத்துவஙகரளயும் நிைாகரித்து இஸ்லாமிை 
வாழ்வின் அழரக ஒன்றுமேயில்லாது 
்சய்துவருகிைார்கள.  முஸ்லிம் ஊர்களில் 

்பாழுது விடிந்தால் இரசககும் இஸ்லாமிைக 
கீ்தஙகள இப்மபாது அருகிவிட்டன.  
ஊதுபத்தி, சாம்பிைாணி வாசரனகள 
குரைநதுவிட்டன. இைநதிைத்்தனோன ேனி்த 
வாழ்வுககு ஏற்ைவி்தோன பண்பாடுகள 
ேட்டுமே இப்மபாது புழககத்தில் உளளன. 
ேககள கல்பிலிருநது (ேனத்திலிருநது) 
மபசிை கால்ோன்றிருந்தது. ்காடுப்பதும் 
்பறுவதும் ்காண்டாட்டோகவிருந்தது. 
மசாறும், ்ைாட்டியும் ்சால்்லாண்ணா்த 
குதூகலத்ர்த அளளித் ்தநது்காண்டிருந்த 
அந்தக காலத்ர்தப் பற்றி எஙகள 
பிளரளகளுககு எதுவும் ்்தரிைவில்ரல. 
அவர்களுககு சாம்பிைாணி, ஊதுபத்தி 
வாசரனகளின் ஆதூைஙகரள உணைககூட 
முடிைவில்ரல. இ்தோன வாசரனயும், 
இரசயும், ்காடுப்பதும் ்பறுவதும் ஆன்மீக 
வாழ்விலிருநது பிரித்்்தடுககமுடிைா்தரவ 
என்பர்த எதிர்கால சமு்தாைம் உய்த்துணை 
ஒரு வாசல்கூட இல்ரல.

இஸ்லாமிை ோ்தஙகளில் ஒன்ைான ்ஷஃபான் 
ோ்தத்தின் பதிரனந்தாம் (பைாஅத்) நாளில் 
மநான்பிருந து, அைலவர்களு ககும் 
உைவினர்களுககும் ்ைாட்டிகரளப் பகிர்நது 
அளிககும்  ”பைாஅத் ்ைாட்டி” வழககம் கூட 
இப்மபாது இல்லாது மபாய்விட்டது.  பைாஅத் 
மநான்பிருப்பது இப்மபாதும் உளளது. 
ஆனால் ்ைாட்டி ்தரட ்சய்ைப்பட்டுவிட்டது.  
அ்தாவது இஸ்லாமிை வாழ்வு ்நறிரை 
முழுரேயும் ே்த அனுட்டானஙகள என்ப்தாக 
இறுககோககி அ்தரன்ைாட்டியிருந்த 
்காண்டாட்டஙகரள சிர்தத்்தர்தத்்தான் 
வ�ாபியிஸம் நிரலநாட்டியிருககிைது.
இஸ்லாத்தின் ஐம்்பரும் கடரேகள 
ஒவ்வான்றும் எந்த இறுககமுமில்லாது 
அன்ைாட வாழ்மவாடு கலநதிருந்த காலம் 
இப்மபாது இல்ரல. எந்தக கடரேைாயினும் 
குதூகலத்ம்தாடும் ்காண்டாட்டத்ம்தாடும் 
அ னு ப வி த் து ப்  ப ழ கி யி ரு ந ்த 
முன்மனார்களின் எேது பாைம்பரிைத்ர்தயும் 
பண்பாட்ரடயும் அழித்துவிட்டுச ச்தாவும் 
அசசமும் பீதியுோக சுவர்ககத் துச 
்சன்றுவிடக காத்திருககிமைாம்.
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

இ ல ங ர க  அ ணி யி ன்  ந ட் ச த் தி ை 
மவகப்பநதுவீசசாளைான லசித் ேலிஙக 
சர்வம்தச இருபதுககு20  மபாட்டிகளில் 
அதிக விக்கட்டுககரள ரகப்பற்றிை 
பந துவீசசாளைாக புதிை சா்தரன 
பரடத்துளளார்.

இ ல ங ர க -  நி யூ சி ல ா ந து 

ஓ ட் ட ே ாவ டி  ஹீ ம ை ா  ல ை ன்ஸ் 
வி ர ள ை ா ட் டு க  க ழ க த் தி ன ா ல் 
இைண்டாவது பருவகாலத்திற்காக 
நடாத்்தப்பட்ட பத்து ஓவர்கரளக 
்காண்ட கடின பநது கிரிககட் சுற்றுத் 
்்தாடரின்  இறுதிப் மபாட்டியில் 
்வற்றி ்பற்று வாரழசமசரன அல்-
அகஸா அணி சம்பிைன் பட்டத்ர்த 
்தன்தாககிைது. 

முன்ன்தாக கல்குடா பிைம்தசத்திலுளள 
24 அணிகரள உளளடககிை்தாக 
இடம்்பற்ை இத் ்்தாடரின் இறுதிப் 
மபாட்டிககு அல்-அகஸா ேற்றும் மைாைல் 
அணிகள ்்தரிவாகியிருந்தன. 
அ்தற்கரேவாக இறுதிப் மபாட்டிைானது 
க ட ந ்த   3 0 / 0 8 / 2 0 1 9  அ ன் று 
்வளளிககிழரே ஓட்டோவடி அமீர் 
அலி ரே்தாணத்தில் நரட்பற்ைது.  

இறுதிப் மபாட்டியில் நாணைச 
சுழற்சியில் ்வற்றி ்பற்ை அல்-அகஸா 

இநதிை அணிககு எதிைாக இடம்்பைவுளள  
்டஸ்ட் மபாட்டி ்்தாடருககான மேற்கிநதிை 
தீவுகள  அணியில் புதி்தாக அதிக எரட 
்காண்ட வீைர் ஒருவர் மசர்ககப்பட்டுளளார். 
ைஹீம் கார்ன்வால் என்ை அவவீைரின் உைைம் 
6.6 அடி ேற்றும் இவைது எரட 140 கிமலா 
ஆகும். கார்ன்வால் மேற்கிநதிை தீவுகள 
அணிககாக விரளைாடும் பட்சத்தில் 

கிரிக்கட் வைலாற்றில் அதிக எரடயுடன் 
விரளைாடிை வீைர் என்ை விமன்தோன 
சா்தரனரை  பரடப்பார். 

கார்ன்வால் 55 மு்தல் ்தை மபாட்டிகளில் 
விரளைாடி 2 , 224 ைன்களும்,  260 
விக்கட்டுகரளயும் வீழ்த்தியுளளார். 

மேற்கிநதிை தீவுகளுககு  சுற்றுப்பைணம் 
மேற்்காண்டு விரளைாடி வரும் இநதிை 
கிரிக்கட் அணி 20 ஓவர் ்்தாடரை 3-0 என்ை 
கணககில் முழுரேைாக ் வன்ைது. ்தற்மபாது 
ஒருநாள மபாட்டி ்்தாடர் நரட்பற்று 
வருகிைது. இ்தரனத் ்்தாடர்நது இவவிரு 
அணிகளுககும் இரடமைைான  ்டஸ்ட் 
மபாட்டி ்்தாடர் எதிர்வரும் 22-ம் திகதி  
ஆைம்போகவுளளது.

அணிகளுககிரடயில் நரட்பற்ை  
மு்தலாவது இருபதுககு 20  மபாட்டியில் 
்காலின் டி  கிைாண்ட்ம �ாமின் 
வி க ் க ட் டிர ன  ர க ப் ப ற் றி ை ்த ன் 
மூலமே லசித் ேலிஙக இச சா்தரணரை 
நிரலநாட்டினார்.

்ோத்்தோக 99 சர்வம்தச விககட்டுககரள 

ரகப்பற்றியுளள லசித் ேலிஙக பாகிஸ்்தான் 
அணியின் சஹீட் அப்ரிடியின் 98 
விககட்டுககள என்ை சா்தரணரைமை 
முறிைடித்்தார்.
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அணி மு்தலில் துடுப்்படுத்்தாடி 10 
ஓவர்கள முடிவில் 6 விககட்டுககரள 
இ ழ ந து  1 0 3  ஓ ட் ட ங க ர ள 
்பற்றுக்காண்டது. துடுப்பாட்டத்தில் 
பாசில் 24 பநதுகளுககு 47 ஓட்டஙகரள 
்பற்றுக்காண்டார்.  பதிலுககு 
துடுப்்படுத்்தாடிை மைாைல் அணியினர் 
10 ஓவர்கள முடிவில் 4 விககட்டுககரள 
இழநது  91 ஓட்டஙகரள ோத்திைம் 
்பற்ைனர். இ்தனடிப்பரடயில் அல்-
அகஸா அணியினர் 12 ஓட்டஙகளால் 
்வற்றி ்பற்று சம்பிைன் பட்டத்திரன 
சுவீகரித்்தனர். மபாட்டியின் ஆட்ட 
நாைகனாக அல்-அகஸா அணியின் 
பாசில் ்்தரிவானம்தாடு ்்தாடரின் 
சிைப்பாட்டககாைாக மைாைல் அணியின் 
�ாபிஸ் ்்தரிவானார்.  

சம்பிைன் அணிககு 20000/- பணப்பரிசும் 
்வற்றிக கிண்ணமும் இைண்டாமிடம் 
்பற்ை அணிககு 10000/- பணப்பரிசும் 
்வற்றிக கிண்ணமும் வழஙகப்பட்டது. 
இறுதிப் மபாட்டி நிகழ்வுககு  அதிதிகளாக 
விவசாை நீர்ப்பாசன ேற்றும் கிைாமிை 
்பாருளா்தாை இைாஜாஙக அரேசசர் 
அமீர் அலி ேற்றும் மகாைரளப் பற்று 
மேற்கு பிைம்தச சரப ்தவசாளர் IT. 
அஸ்மி அவர்களும் கலநது்காண்டனர்.

இலஙரக  அணிக்கதிைான மூன்று 
மபாட்டிகரள ்காண்ட இருபதுககு 20 
்்தாடரின் மு்தலிைண்டு மபாட்டிகளிலும் 
்வற்றி ்பற்று நியூசிலாநது அணி 
்்தாடரை ரகப்பற்றியுளளது.

நியூசிலாநது அணி இலஙரகயில் 
சுற்றுப்பைணம் ்சய்து விரளைாடி 
வருகிைது. மு்தலில் நடந்த ்டஸ்ட் ்்தாடரில் 
1-1 என சேனிரலயில் முடிவுற்ைது. 

இந நிரலயில்
இைண்டு அணிகளுககுமிரடயிலான 
இருபதுககு 20 ்்தாடரின் கடந்த மு்தலாம் 
திகதி கண்டி பல்மலகமலயில் நரட்பற்ை 
மு்தலாவது மபாட்டியில் நியூசிலாநது 

அ்ேரிககாவில் நரட்பற்றுவரும் 
யுஎஸ் ஓபன் கிைாண்ட்ஸ்லாம் ்டன்னிஸ் 
மபாட்டி ்்தாடரின், மு்தல் சுற்று மபாட்டியில் 
முன்னணி  வீைைான மைாஜர் ்படைரை 
மு்தல் ்சட்டில் ம்தாற்கடித்து, அதிர்சசிரை 
உண்டாககினார் இளம் இநதிை வீைர் சுமித் 
நாகல்.

மு்தல் சுற்ரை 6-4 என சுமித் ்வல்ல, 
ஆட்டத்தில் பைபைப்பு ஏற்பட்டது, ்தனது 
சிைப்பான சர்வீஸ் ேற்றும் ரிடன்களால் நாகல் 
மு்தல் ்சட்ரட ்வன்ைார்.

இறுதியில் ்தனது அனுபவத்்தால் அடுத்்த 
3 ்சட்கரளயும் ்வன்று மபாட்டிரை 
்வன்ைார் மைாஜர் ்படைர்.

22 வை்தான சுமித் நாகல் ்டன்னிஸ் 
்தைவரிரசப்பட்டிைலில் 190-வது இடத்தில் 
உளளார். இவர் ்டல்லி என்சிஆர் பகுதியில் 

அணி்வற்றி ்பற்றிருந்த நிரலயில் 
இ ைண் ட ாவ து  ம ப ா ட் டி யு ம்  க ட ந ்த 
்சவவாய்ககிழரே  கண்டி பல்மலகல 
ரே்தாணத்தில் நரட்பற்ைது.

நாணைச சுழற்சியில் ்வற்றி ்பற்ை 
இலஙரக மு்தலில் துடுப்்படுத்்தாடி 20 
ஓவர்கள முடிவில் 9 விககட்டுககரள இழநது 
161 ஓட்டஙகரள ்பற்றுக்காண்டது. 
துடுப்பாட்டத்தில்  நிமைா்ஷன் டிக்வல்ல 39  
அவிஷ்க ்பர்னாண்மடா 37 ஓட்டஙகரள 
்பற்ைனர். 
 
நியூசிலாநது அணி சார்பில் மசத் ைான்ஸ் 
3 விக்கட்டும், டிம் ்சௌத்தி, குஜ்ஜலிஜின் 
ஆகிமைார் ்தலா 2 விக்கட்டுககரளயும் 
ரகப்பற்றினர்.

இர்தைடுத்து 162 என்ை ்வற்றி இலகரக 
மநாககி துடுப்்படுத்்தாடிை நியூசிலாநது 
அணி  கிைாண்ட்ம�ாம்,  ்டாம் புரூஸ் 
ஆகிமைாரின் சிைப்பான துடுப்பாட்டத்தின் 
உ்தவியுடன் 19.4  பந துகளில்  6 
விக்கட்டுககரள இழநது165 ்பற்று 4 
விககட்டுககளால் ்வற்றி ்பற்ைதுடன் 
்்தாடரையும் ரகப்பற்றிைது. 

பிைநது வளர்ந்தவர் ஆவார்.

நாகல் இ்தற்கு முன்பு 2015-இல் விம்பிளடன் 
இரளமைார் பட்டத்ர்த ்வன்ைார் என்பது 
குறிப்பிடத்்தககது.

இதுவரை 20  கிைாண்ட்ஸ்லாம்கள 
்வன்றுளள ்படைர், 2003-ஆம் ஆண்டு 
மு்தல் எந்த கிைாண்ட்ஸ்லாம் ்்தாடரிலும் 
மு்தல் சுற்றில் ம்தால்விைரடந்ததில்ரல.

நாகலின் ஆட்டத்திைரன மு்தலில் 
அரடைாளம் கண்ட ் டன்னிஸ் வீைர் ேமகஷ் 
பூபதி, ்தனது ்டன்னிஸ் அகாடமியில் 
இவருககு பயிற்சி அளித்்தார்.

இந்த பயிற்சிககு பிைகு ்ஜர்ேனியில் 
சில நாட்கள நாகல் சிைப்பு பயிற்சி 
மேற்்காண்டார் என்பது குறிப்பிடத்்தககது.
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ைாகுல சாஙகிருத்திைாைரன அறிைா்த 
எழுத் ்தாளர்கள இரு கக முடிைாது. 
இைாகுல்ஜி 1893 ஆம் ஆண்டு கிழககு 
உத்திைப் பிைம்தசத்தில் ஆஜம்கட் ோவட்டம், 
பண்டகா என்ை கிைாேத்தில் ஒரு பிைாேணக 
குடும்பத்தில் மு்தல் குழநர்தைாகப் 
பிைந்தார். மக்தார்நாத் பாண்மட. (09.04.1893 
– 14.04.1963)  என்கிை இைற்்பைருடன் இவர் 
்தனது ்பற்மைார்கரள சிறு வைதிமலமை 
இழந்த்த்தன் பின் ்தனது பாட்டிைால் 
வளர்ககப்பட்டார்.

ஆைம்பப் பளளிப்படிப்ரப ேட்டுமே 
முரைைான கல்விைாகக கற்ைாலும் ்தாமன 
கற்று 30ககும் மேற்பட்ட ்ோழிகள அறிந்த 
பன்்ோழி அறிஞைாகவும், பலதுரை 
வல்லுநைாகவும் 70 வைதுவரை வாழ்நது, 
1963 இல் ேரைந்தவர். இவர் ‘ேகா பண்டிட்’ 
என்கிை பட்டமும் ்பற்ைவர்.  ்தமிழகத்தில் 
இவர் வாழ்ந்த காலத்தில் ்தமிரழயும் அறிநது 
்காண்டார்.

அவர் காசியில் சேஸ்கிரு்தம், அைபு, 
பர்சிை ்ோழிகரள ேைபு ரீதிைாகக 
கற்றுக்காண்டார். ஏரனை 30ககும் 
மேற்பட்ட ்ோழிகரள அவர் சுைோகமவ 
கற்றுக்காண்டார். அவர் எழுதியுளள 
நூல்கரளப் பட்டிைலிட இககட்டுரை 
மபா்தாது. அவர் எழுதிை எண்ணற்ை டைரிக 
குறிப்புகள இன்னமும் ்வளிைாகவில்ரல.
்தமிழில் இலககிை ஆர்வலர்கள பலர் 
வ ாசி க க த்  ்த வ றி யி ரு க க ா்த  நூல் 
“வால்காவிலிருநது கஙரக வரை ”. 
“ஒவ்வாரு ்தமிழனும் கட்டாைம் படிகக 
மவண்டிை நூல்” என சி.என். அண்ணாதுரை 
பரிநதுரைத்்த நூல் அது. அது ேட்டுேன்றி 
மேலும் பல முககிை நூல்கரள நேககுத் 
்தந்தவர். இந்த நூல் இநதிை, இலஙரக 
்ோழிகளில் ோத்திைேல்ல ைஷ்ை, ்சக, 
மபாலிஷ், சீன ்ோழி உளளிட்ட பல 
்ோழிகளில் ்ோழி்பைர்ககப்பட்டு பல 
பதிப்புகரளக கண்ட நூல்.
1920களின் ஆைம்பத்தில் அவர் தீவிை அைசிைல் 
பணிகளில் இரணத்துக்காண்டார். 
இநதிை சு்தநதிைப் மபாைாட்டத்தின் ஒரு 
வடிவோன ஒத்துரழைாரே இைககத்திற்காக 
பிைசசாைஙகளில் ஈடுபட்டு 31.01.1922 அன்று 
அவரை பிரிட்டி்ஷார் ரகது ்சய்து 
சிரையில் அரடத்்தனர். சிரையில் இருநதும் 
ரகதிகரள விழிப்புணர்வூட்டுவ்தற்காக 
பாடல்கள, கவிர்தகள, நாடகஙகரள 
எழுதினார். அவரின் எழுத்துககள சிரைககு 
்வளியில் இைகசிைோக அனுப்பப்பட்டது 
பிைசுைமும் ்சய்ைப்பட்டன. அடிககடி ரக்தாகி 
சிரையில் இருந்தார். காஙகிைஸ் கட்சியில் 
ஜில்லா ்சைலாளைாகவும் இருநதிருககிைார். 
இந்தக காலப்பகுதியில் ்தான் புத்்தர் ஞானம் 
்பற்ை ்வளளைசு ேைம் இருககின்ை 
“புத்்தகைா” ஆலைத்ர்த இநதுககளிடம் 
இருநது மீட்டு ்பௌத்்தர்களுககு வழஙக 
மவண்டும் என்று மகாரிகரக ரவத்்தார். 
மு ஸ் லி ம் க ளி ன்  ப ர ட் ை டு ப் ர ப த் 
்்தாடர்நது முன்னர் இருந்த ்பௌத்்த 

ஆலைம் சின்னாபின்னோககப்பட்டு 
பிை காலத்தில் அஙமக இருந்த புத்்தரை 
சிவ்னன்று வழிபட்டு வந்தனர்.
  
இன்று ் பௌத்்த ேறுேலர்சசியின் ்தநர்தைாக 
்காண்டாடப்படும் அநகாரிகக ்தர்ேபால 
அப்மபாது இலஙரகயில் இருநது அஙகு 
்சன்ைமவரள இ்தரனக கண்ணுற்று 
இநதுககளிடம் இருநது அர்த மீட்ப்தற்காக 
“ேகாமபாதி சஙகம்” என்கிை இைககத்ர்த 
ஆைம்பித்து தீவிைோக இைஙகிவந்தார். 
(அந்த இைககத்தின் அந்த முைற்சி பின்னர் 
்வற்றி்பற்ைது. இந்த மீட்பில் ைாகுல்ஜியின் 
பஙகும் கணிசோனது.)

புத்்தகைா அரேநதுளளதும் பீகாரில் 
்தான். அஙமக சாப்ைா (Chhapra) என்கிை 
பிைம்தசத்தின் காஙகிைஸ் ்காமிட்டிரை 
ைாகுல்ஜி கூட்டி அஙமக புத்்தகைாரவ 
மீ ட் ப ்த ற் க ா ன  தீ ர் ே ா ன ங க ர ள 
நிரைமவற்றினார். இந்த பரிநதுரைகரள 
காஙகிைசின் வருடாந்த ம்தசிை ோநாட்டில் 
ஒரு ்தரலப்பாக மபாடப்பட்டது. அஙமக 
அநகாரிகக ்தர்ேபாலாவும் ்தனது சார்பில் 
பிககுோர்கரள அனுப்பிரவத்்தார். அஙகு 
நிகழ்ந்த பல ்தைப்பட்ட ்ோழியிலான 
விவா்தஙகரள ைாகுல் ்ோழி்பைர்த்்தார். 
இந்த முைற்சி ்வற்றிைளிககா்த நிரலயில் 
இலஙரகககு புைப்பட்டார். வித்திைாலஙகாை 
பிரி்வனாரவச மசர்ந்த நாைாவில் ்தர்ேைத்ன 
ம்தைர் ஒரு  ்தநதியின் மூலம் அவருககு 
அரழப்ரபயும் வழிச்சலவுககான 
பணத்ர்தயும் அனுப்பி ரவத்்தார். 16.05.1927 
அன்று அவர் இலஙரக வந்தரடந்தார்.

இலஙரகககு வந்த அவர் ம்தைவா்த 
்பௌத்்தத்்தால் மேலும் ஈர்ககப்பட்டு ் பௌத்்த 
தீட்ரச ்பற்று காவியுரட அணிநது 
்பௌத்்த பிககுவாக ஆனார். பின்னர் 
்தனது “ைாம் உ்தார் ்தாஸ்” என்கிை ைாகுல 
சாஙகிருத்திைாைன் என ோற்றிக்காண்டார். 
அவரின் எஞசிை காலம் முழுவதும் 
இந்தப் ்பைரிமலமை அவர் இைஙகினார். 
ைாகுல என்பது புத்்தரின் ேகனின் ்பைர். 
இலஙரகயில் பல பிககுோர்கள ்தேககுச 
சூட்டிக்காண்ட பிைபலோன ்பைர்.

இலஙரகயில் ைாகுலுககு ம்தரவப்பட்ட 
நூல்கரள வாஙகிக ்காடுத்து உ்தவிைர் 
இலஙரக ம்தசிை காஙகிைசின் ்தரலவைாக, 
அைசரப உறுப்பினைாக, அரேசசைாக 
எல்லாம் இருந்த மசர் டி.பி.் ஜைதிலகக.

அ்ேரிககாரவச மசர்ந்த மகணல் 
ஒ ல் ்காட் ,  ைஷ்ைார வச ம சர்ந ்த 
பிலாவட்ஸ்கி, இநதிைாரவச மசர்ந்த 
அமைாத்தி்தாச பண்டி்தர் மபான்மைார் 
கூட இ்தற்கு முன்னர் இலஙரகககு வநது 
்பௌத்்த தீட்ரச ்பற்று ்பௌத்்தர்களாக 
ஆன நேககுத் ்்தரிந்த பிைபலோனவர்கள.
இலஙரகயில் சிஙகளத்ர்தயும், பாளி 
்ோழிரையும் ்பௌத்்த இலககிைஙகரளப் 
பற்றி ஆழோக கற்றுணர்ந்தார். ்பௌத்்த 
புனி்த நூலான “திரிபீடக” (மூன்று பீடஙகள) 
எனப்படுகின்ை ்பௌத்்த கிைந்தஙகரளக 
கற்றுத் ம்தர்நது “திரிபீடகாசசார்ைா ” 
என்கிை பட்டத்ர்தயும் ்பற்ைார். ஒன்ைரை 
வருடம் கழிநது 01.12.1928 அன்று அவர் 
இலஙரகயிலிருநது மநபாளத்துககு 
பைணோனார். ஆனாலும் அவர் அ்தன் 
பின்னரும் இலஙரகககு அடிககடி வந்தார்.
தி்பத்திற்கு இவர் புத்்த துைவிைாகச 
்சன்று அஙகிருநது பல ேதிப்புளள 
புத்்தகஙகரளயும் ஓவிைஙகரளயும் 
இநதிைாவிற்குக ்காணர்ந்தார். இரவ 
முன்னர் இநதிைாவின் நாலந்தா நூலகத்தில் 
இருந்தரவ ஆகும்.

ப ை ண ங க ள  ்த ரு வ து  ம ப ா ன் ை 

அனுபவஙகரளயும் படிப்பிரனகரளயும் 
இலககில் மவ்ைதுவும் ்தநதுவிடாது 
என்பது வைலாற்று உண்ரே. ைாகுல்ஜியும் 
ஒரு நாமடாடிரைப் மபால ஏைாளோன 
பைணஙகரள மேற்்காண்டார். இந்த 
இரடககாலப்பகுதியில் அவர் ்தனது 
்பைரை ைாம் உ்தார் ்தாஸ் என்று 
ோற்றிக்காண்டிருந்தார். சா்தாைண 
பைணம் அல்ல. ்தன் வாழ்நாளில் 45 வருட 
காலத்ர்த உளநாட்டு ேற்றும் ்வளிநாட்டுப் 
பைணத்தில் ் சலவழித்்தவர். அவரின் பைண 
அனுபவஙகரளப் பற்றி அவமை ்தனிைாக 
எழுதிை “ஊர்சுற்றிப் புைாணம்” என்கிை நூல் 
அரனவரும் வாசித்து இன்புை மவண்டிை 
நூல். இநதிை பைண இலககிைத்தின் ்தநர்த 
என்று இன்றும் அரழககப்படுபவர் ைாகுல்ஜி.
வர்ணாசிைே்தர்ே எதிர்ப்பு, வர்கக விடு்தரல, 

ஆணாதிகக எதிர்ப்பு, பிற்காலத்தில் 
்பாதுவுரடரே ்காளரகயில் தீவிைம், 
அம்மபத்காருககு ஆ்தைவு, இட ஒதுககீட்டு 
விடைத்தில் காநதியின் மீது கடுப்பு, 
பாகிஸ்்தான் பிரிவிரன ்்தாடர்பில் 
“அம்ேககளின் கருத்துகமக முன்னுரிரே” 
மபான்ை அவரின் அைசிைல் நிரலப்பாடுகள 
இன்றும் விைககரவப்பரவ.

இலஙரகயில் அவர் ் பற்ை அனுபவஙகரள 
விபரித்து “லஙகா” என்ை ்தரலப்பில் 
ஒரு நூரல எழுதியிருப்பர்த அறிை 
முடிந்தது. இககட்டுரைககாக அந்த நூரல 
ம்தடிககண்டுபிடிகக முடிந்தது. 1935 ஆம் 
ஆண்டு இநதி ்ோழியில் 240 பககஙகரளக 
்காண்ட்தாக இது எழு்தப்பட்டது. 
அ னு ை ா ்த பு ை ம் ,  ் ப ா ல ன் ன று ர வ 
் க ா ழு ம் பு  ஆ கி ை  இ ட ங க ர ள ப் 
பற்றிை விபரிப்புகரளயும், வைலாற்றுக 
குறிப்புகரளயும் பல புரகப்படஙகரளயும் 
உளளடககிை அந்த நூல் இதுவரை ்தமிழ், 
சிஙகள அல்லது மவ்ைந்த ்ோழியிலும் 
்வளிவைவில்ரல என்பர்தயும் இந்த 
இடத்தில் பதிவு ்சய்ை மவண்டும். 1950 
இலிருநது ்வளிைான அவரின் “எனது 
வாழ்கரகப் பைணம்” என்கிை ்தரலப்பில் 
்வளிைான 6 ்்தாகுப்புகளில் மு்தலாவதில் 
“லஙகா” உளளடககப்பட்டிருககிைது.

பி ற் க ா ல த் தி ல்  அ வ ர்  ே ா க ஸி ை 
இ ல க கி ை ங க ர ள க  க ற் று  ஒ ரு 
ோகசிைவாதிைாக ஆனார். இநதிை 
ப ல் க ர ல க க ழ க ங க ள  அ வ ர ை க 
கண்டு்காளளா்த காலத்தில் அவரின் 
புலரேரைக கண்டு ்லனின்கிைாட் 
பல்கரலககழகம் இரு ்தடரவகள அவரை 
பணிைாற்ை அரழத்்தது. 

அவரின் இறுதிககாலத்தில் இலஙரகயில் 
வித்திைாலஙகாை பல்கரலககழகம் 
(இன்ரைை களனி பல்கரலககழகம்) 
அவரை ்தம்மோடு பணிைாற்றும்படி 
அரழத்்தது. அஙமக மபைாசிரிைைாக 
பணிைாற்றினார். இறுதிவரை எந்த இநதிைப் 
பல்கரலககழகமும் உரிை ்கௌைவித்ர்த 
அவருககு ்காடுககவில்ரல. 

உலகின் பல எழுத்்தாளர்கள ்தேது 
இறுதிககாலத்தில் எதிர்்காண்டிருககிை 
அம்த நீரிழிவு, உைர் இைத்்த அழுத்்தம், 
இ ்த ை  ம ந ா ய்  எ ன் ப வ ற் ை ா ல் 
பாதிககப்பட்டதுடன், மிரக உரழப்பு உடலின் 
ஆமைாககிைத்ர்தயும் ்வகுவாக பாதித்து, 
நிரனவாற்ைரலயும் இழநது 1963இல் 
டார்ஜிலிஙகில் இைந்தார்.

உசாத்துரண
Alaka Atreya Chudal – “Rahul Sankrityayan and 
the Buddhism of Nepal” - European Bulletin of 
Himalayan Research 46: 62-87 (2015)

பிைபாகர் ோசமவ- இநதிை இலககிை 

சிற்பிகள ைாகுல் சாஙகிருத்ைாைன் – ைாகுல் 
சாஙகிருத்திைாைன் – 1986

Rahul Sankrityayan - Lanka - 1935
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ேதிக க த் ்தகு ோற்ைஙகள என்ன ? 
கூறுவ்தற்கு ஒன்றுமில்ரல. அப்படிமை ஒரு 
கூட்டம் ஏைாவூர் பககமும் ேற்ைை கூட்டம் 
காத்்தான்குடி பககமும் ்சன்று பாருஙகள. 
அப்மபாது ் ்தரியும் நாம் எஙகு நிற்கின்மைாம் 
அவர்கள எஙகு நிற்கின்ைார்கள என்று.

்தமிழ் அைசிைல்வாதிகமள, உஙகளிடம் 
ஒன்ரை நான் ்வளிப்பரடைாகக கூை 
மவண்டும். உஙகளின் அைசிைரல விட 
எனககு முஸ்லீம் அைசிைல்வாதிகளின் 
அைசிைமல மிகவும் பிடிககும். அதிலும் 
� க கீ ம்,  ஹி ஸ் பு ல் ல ா  எ ன் ை ா ல் 
்சால்லி மவரலயில்ரல. அவர்கள 
்தன் இனத்திற்கு இைன்ைவரை இல்ரல 
இல்ரல இைன்ைளரவத் ்தாண்டிமை 
்சய்திருககின்ைனர். எந்தக கட்சி ஆட்சிககு 
வந்தாலும் அவர்களுககு 5 - 10 வரைைான 
அரேசசர் ப்தவிகள, இைாஜாஙக அரேசசர் 
ப்தவிகள, பிைதி அரேசசர் ப்தவிகள உண்டு. 
எம்ோல் ஒரு அரேசசர் ப்தவிரைக கூட 
்பை முடிைவில்ரலமை, காைணம் என்ன? 
பதில் கூறுவீைாக...

இவவளவு மபசும் நீ ஒரு நாள அைசிைலுககு 
வநதுபார் என்று 'மு்தல்வன்' பட வில்லன் 
ைகுவைன் மபான்று கூறுவது எனககுக 
மகட்கிைது. எனககும் ஆரச்தான். 
எனககுத்்தான் உஙகள கட்சியில் ஆசனம் 
்தைோட்டீர்கமள. ்தமிழினத்திற்கு நன்ரே 
்சய்ை மவண்டும் என்று சுமைட்ரசயில் 
நின்ைாலும் ்வற்றி கிரடககாது. 
அதுமவ வீட்டிமல நின்ைால் ஓட்டுககள 
வநது குவியும். அந்த அளவிற்கு 
எம்ேககரள மூரளசசலரவ ்சய்து 
ரவத்திருககின்றீர்கள.

அறிகரக ேட்டும் ்்தரிவித்து வரும் 
'ைாஜசிஙகம்' சினம் ்காண்டால் என்ன 
்சய்யும் என்று எதிைணியினருககுக 
காட்ட மவண்டும். எம் ்தமிழின மசரனககு 
உம்ரே ைாஜாவாக நிைமிககின்மைாம். 
மசரனரை வழிநடத்தி ்தமிழனுககு 
நிைந்தை தீர்ரவ ்பற்றுக்காடுஙகள. 
உேது 'அரிை மநத்திைஙகள' ்தமிழனின் 
குரைகரள ேட்டுமே மநாகக மவண்டும். 
ஆசான்களாக இருந்த நீஙகள பிைம்்படுத்து 
ோணவர்கரள திருத்துவது மபான்று 
சாட்ரட எடுத்து நாட்ரடத் திருத்துஙகள. 
இனிைாவது நாம் ஏற்ைம் காணுமவாோ? 
இல்ரல, இனிமேலும் ஏோற்ைம் ்தானா? 
என்ன்தான் நீஙகள 'கப்பல்'இல் வநது 
'வீடு'வீடாய் வாககு மகட்டாலும் எம் இனம் 
'உ்தைசூரிைன்'ஆய் உருோைாது நீஙகள 
ஒன்றுபடும் வரைககும்.

குறிப்பு : ம்தசம் ம்தசம் என்று மவசம் 
மபாடும் அைசிைல்வாதிகமள, இனிைாவது 
ோறிவீடுஙகள. இல்ரல்ைன்ைால் 
ோற்றிவிடுமவாம் வரும் ம்தர்்தலில்...

(H)©õØÓ® ......
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‘நேது இருண்ட வானத்துககு ் காஞசமேனும் 
நட்சத்திைஙகள ம்தரவைல்லவா? 

ஒரு நட்சத்திைம் உதிர்நது விழும்மபாது 
ஏற்படும் துைைத்ர்த ேகாத்ேககள 
அறிைோட்டார்கள.’ 

இது இந்தப் புத்்தகத்தில் நடிரக ஸ்ரீம்தவியின் 
ேரைரவ ஒட்டி எழுதிை அஞசலி குறிப்பில் 
இருககும் வரிகள.
்தமிழ் சினிோரவ உோவை்தைாஜன் எப்படி 
மநசிககிைார், எப்படி ்தனககு இருககும் 
ேதீப்பிடுகளுககும் உைர்ந்த ைசரனககும் 
இரடயில் ்தமிழ் சினிோமவாடு உைவு 
்காளள முடிகிைது என்ப்தரன ்சால்லும் 
வரிகள இரவ.

அவர் இந்த சமூகத்தின் காலோற்ைத்ர்த 
உற்றுமநாககிக ் காண்டிருககின்ைார். அ்தற்கு 
எழுத்து துரண மபாவர்தவிடவும் சினிோ 
துரண மபாவது்தான் சாத்திைம். எழுத்து 
மிகக குரைவாகமவ ்வளிவருகின்ைது. 
அப்படி வருகின்ை எழுத்தில் நம்ரே 
அைவரணககும் எழுத்து மிகக குரைவு. 
சினிோ அப்படிைல்ல, எம்தா நிர்பந்தத்ர்த 
மபால அ்தரன பார்த்து விடுகின்மைாம். 
நாம் காலோற்ைத்ர்த சினிோவின் 
ஊடாகமவ உளவாஙகுகின்மைாம். உோ 

ம ப ச சு த் து ர ை யி ல் 
இைாஜதுரை
( ் ச ன் ை இ ்த ழ் 
்்தாடர்சசி)

   சஙரகககுரிை 
பிலிப், ஜி.சி.் ேன்டிஸ்,   எஸ்.எப்.டி.சில்வா, 
எஸ்.ஏ.மபகேன் ஆகிைவர்கள எழுதியுளள 
சரித்திை குடியிைல் நூல்கரள இலஙரகயின் 
ப ா ட ப் பு த் ்த க ங க ள ா க  அ ை சி ன ர் 
அஙகீகரித்துளளனர். திரு. எஸ்.எப்.டி.சில்வா 
அவர்களினால் எழு்தப்பட்டு சிமைஸ்டபாடத் 
்தைா்தைப் பத்திைப்பரீட்ரசககு அைசினால் 
அஙகீகரிககப்பட்டுளள ''குடியிைல்'' நூலில் 
குறிப்பிடப்பட்டுளள்தாவது.

   “மு்தன்மு்தற் குடிமைறிை ்தமிழரின் 
ச ந ்த தி ை ா ர்  வ ட ே ா க ா ண த் தி லு ம் , 
இலஙரகயின் கிழககுக கரைமைாைோகவும், 
வசிககின்ைார்கள. ்தமிழர் இலஙரகயின் 
குடிமைறிைது இரு வி்தஙகளினால் 
என்று கூைலாம். ஒன்று ்தமிழைசர்களின் 
பரட்ைடுப்பினால் ேற்ைது ்ேல்ல 
்ேல்லவாக வநது குடிமைறிை்தால். 

   இநநாட்டின் மீது ஏற்பட்ட 
பரட்ைடுப்புககளின் பைனாகவும், 
அநநிைைாட்சியின் பைனாகவும், ்தமிழ் 
யுத் ்த வீைர்களும் அவர்களுரடை 
சுற்ைத்்தவர்களும் இஙமக வநது குடிமைறி 
இநநாட்ரட ்தம் ்தாைகோகக ்காண்டனர். 
இவர்களுடன் ்தமிழ் விைாபாரிோர்களும் 
வநதிருககலாம். அவர்கள இவவாறு 

வை்தைாஜன் ஒரு அன்னப்பைரவ மபால 
பாரலயும் ்தண்ணீரையும் பிரிககும் 
மவரலரை நிைந்தோைாக ்சய்து 
்காண்டு்தான் இருககின்ைார். அ்தற்கு 
அவருககு உலகில் எஙகு எல்லாம் 
நல்ல திரைப்படஙகள வருகின்ைனமவா 
அரவ்ைல்லாம் உ்தவுகின்ைன. அ்தற்கான 
்தடைஙகளாகத்்தான் இந்த புத்்தகத்தில் 
இருககும் அைல் சினிோ எனும் குரைந்த 
பககஙகரளக ் காண்ட பகுதி இருககின்ைது. 

அதில் இருககும் திரைப்படஙகள பற்றிை 
ேதிப்பீடுகள மபாதும் அவர் இலககு எதுவாக 
இருககின்ைது என்பர்த புரிநது ்காளள.

உோ வை்தைாஜன் ்தமிழ் சினிோவில் 
்தத்்தளிப்ப்தற்கு கால ேற்ைத்ர்த புரிநது 
்காளள முைல்வர்த ஒரு காைணோக 
்காளவர்த மபால இரசயும் ஒரு காைணம். 
அப்புைம் அதில் பால்ைத்தின் சைடு இன்னும் 
காற்றினிமல ஒரு கீ்தம் மபால வருகின்ைது.
நாம் ்தமிழ் திரைப்படஙகரளக கூட 
பார்ககாேல் இருநது விடலாம் அல்லது 
ம்தர்நது ஏ்தாவது நாட்டுப்படத்ர்த ம்தர்நம்த 
பார்ககலாம். ஆனால் ்தமிழ் சினிோ 
பாடல்கரள மகட்மட ஆகமவண்டும். அது 
எந்த அவுலிைாவுககும் நிர்பந்தம். அ்தரன 
பற்றி எல்மலாருககும் அபிப்பிைாைம் 
இருககின்ைது. பாடத் ்்தரிந்தவர்கள 
அ்தரன பாடி ேைககுகின்ைார்கள. பாட 
முடிைா்தவர்கள அ்தன் ்தகவல்கரளச 
மசகரிககின்ைார்கள. அந்த ைாகஙகரள 
்நஞசில் சுேககுகின்ைார்கள. அது ்தான் 
மோகத்திரை புத்்தகத்தில் ்தமிழ் சினிோ 
பாடலுககு அவவளவு முககிைத்துவம்.

எம்.எஸ்.வீ. பற்றி பின்னணி இரசககாக 
இதில் எழு்தப்படவில்ரல பாடலுககாகத்்தான் 
எழு்தப்பட்டிருககிைார். அவரை சநதிகக 

்சன்ை அனுபவத்ர்த அலாதிைாக எழுதி 
இருககின்ைார். அவவளவு சாதித்்த ேனி்தரன 
சநதித்்த பின் நேககு ஏற்படும் ேனநிரல 
ோற்ைம் பற்றி ்சால்லும் மபாது ஒரு 
சிறு பூசசி மபால ்தன்ரன அந்த சநதிப்பு 
ேற்றிை்தாக பதிவு ்சய்திருககின்ைார். 

உண்ரேயில் பரடப்பு கனம் ்தவிை ைாைவது 
அ்தரன சுேநது நாமன ்சய்ம்தன் என்பது 
மவ்தரன்தான். ‘ஒரு சில வருடஙகளுககு 
முன்பு பீ.பி.ஸ்ரீநிவாரச தினமும் சநதிககும் 
வாய்ப்பு ்பற்றிருநம்தன். உட்மலன்ட்ஸ் 
ரைவின் ம�ாட்டலில் அவர் சட்ரடப்ரபயில் 
எண்ணற்ை மபனாககளுடன் ்தரலப்பாரக 
மபான்ை ்்தாப்பிமைாடு எர்தைாவது 
படித்துக ்காண்டு இருப்பர்தத் தினமும் 
காண்மபன். அப்மபாது அவரை பார்த்்ததும் 
எழும் மகளவிகள நம்ரே சாமிைாைகக 
மபாதுோனரவ.’  அ்தரனத்்தான் டி.எம். 
்சௌந்தைாஜனின் சநதிப்பு பற்றிை பதிவிலும் 
காண்கிமைாம். இரவ அந்தப் புத்்தகத்தின் 
மிக அற்பு்தோன பககஙகள. மகாமலாசசி 
வாழ்ந்த ஒரு ேனி்தனின் வாழ்வின் கரடசி 
நாட்கள பற்றிை அற்பு்தோன ்தரிசனம். 
முதுரேயின் ஆற்ைாரே பற்றிை சிறுகர்த. 
அது நகைத்து ோந்தர்களின் இறுதி நாட்கள 
பற்றிை சித்திைம்.

‘இைககுனர் மக. பாலசசந்தர் அவர்களின் 
ேைண வீட்டிற்கு ்சன்றிருநம்தன். அது ஒரு 
்பரிை வசதிைான அபார்ட்்ேன்ட். ஆனாலும் 
இந்த பிைபலோன ேனி்தர் இஙகு்தானா 
இருந்தார் என்ை ேனநிரலரை அது 
உருவாககிைது. நகைம் அப்படிப்பட்டது்தான்.
அந்த கட்டுககடஙகா்த கூட்டம் மநற்று 
வரை அவர் உயிமைாடு இருககும்மபாது ஏன் 

வைவில்ரல என்பன  மபான்ை மகளவிகள 
எழுநது ்காண்மட இருந்தன.’ இரவ 
எல்லாம் இந்தத் புத்்தகத்ர்த படித்்ததும் மேல் 
எழும்பி என் நிரனரவ கலஙகடித்்தது. 
இனி எழு்தவில்ரல என்ைால் எப்மபாதும் 
எழு்தோட்மடாம் என்று நிரனத்து எழுதிை 
அஞசலி கட்டுரைகள இந்த புத்்தகத்தில் 
அதிகம்.ஆனால், பாலு ேமகநதிைா பற்றிை 
கட்டுரை அப்படிைான ஒன்று அல்ல, 
அது மூன்ைாவது ேனி்தனின் அவர் 
உயிமைாடு இருககும் மபாது வந்த்தன் 
மீளாககம். அ்தரன நான் மு்தலாவ்தாகச 
்சன்ரனககு ்சல்லும் மபாது ்காண்டு 
்சன்று இைககுநர் மவலு பிைபாகைனிடம் 
்காடுத்ம்தன். அவர் படித்து விட்டு, ‘இந்த 
பாலு ேமகநதிைா பற்றி அந்தாள சரிைா 
்சால்லிருககார்’ என்ைார். அ்தன் பிைகான 
காலஙகளில்்தான் அஙகு எழுத்்தாளர்கள 
சினிோ பற்றி பககம் பககோய் எழுதும் 
சூழல் உறுவானது. இப்மபாது வரைககும் 
பாலு ேமகநதிைா பற்றி இப்படிைான ஒரு 
பதிவு வந்ததில்ரல. இந்தப் புத்்தகம் உோ 
வை்தைாஜனுககும் ்தமிழ் சினிோவிற்கும் 
இரடயிலான உைரவ ்சால்வது. ஆனால் 
அவர் அம்ோவுககும் ்தமிழ் சினிோவிற்கும் 
உளள உரைரவ ்சால்லும் “காலமும் 
மகாலமும்” கட்டுரை வழிைாக ்தமிழ் 
சினிோவின் ஆதி ்்தாட்டு வைலாற்ரை 
ம்தரவைான அளவு பதிவு ்சய்து 
ரவத்திருககிைார். 
அது ்தமிழ் சினிோவின் குறுககு 
்வட்டுத்ம்தாற்ைம் மபால் இருககின்ைது. 
உோ வை்தைாஜன் ஸ்ரீ்தர் காலத்து இரளஞன்.  
ஆனால் இப்மபார்தை இரளஞனான 
நளன் குோைசாமியின் படஙகரளயும் 
பார்ககின்ைார், பகிர்நது ்காளகின்ைார். 
எல்லாத் ்தரலமுரைகரளயும் இரணககும் 
புளளியில் இருககின்ைார். இரளஞர்களுககு 
வாசிப்ப்தற்கான அலுபற்ை வைலாற்று நூல் 
மோகத்திரை.
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குடிமைறிைதின் பைனாக பல சிஙகள 
இடப்்பைர்களு ககுத் ்தமிழ்்ேருகு 
பூசப்பட்டிருககின்ைது. 

   ைாழ்ப்பாணக குடாநாடு ஓர் காலத்தில் 
சிஙகள இைாட்சிைத்தின் ஒரு பகுதிைாக 
இருந்தது. என்ப்தற்குச சநம்தகமேயில்ரல. 
்நடுஙகாலத்திற்குப் பின் இலஙரகயின் 
வடபகுதியில் உளள இசசேபூமிரைச சிஙகள 
ேன்னர்கரளவிட ைாழ்ப்பாண இைாட்சிைம் 
என்ை ஒரு இைாட்சிைம் அஙமக உண்டானது. 
் ்த ன் னி ந தி ை ா வி லி ரு ந து  ே க க ள 
இஙமக புதிது புதி்தாக வநது குடிமைறிச 
சனத்்்தாரகரைப் ்பருககினர்.

   ்தமிழ் ேககள இலஙரகககு ஓர் புதிை 
பார்தரையும் ஒரு புதிை பண்பாட்ரடயும் 
்காண்டுவநது இநநாட்டின் அைசிைல் 
் ப ா ரு ள ா ்த ா ை  க ர ல த் து ர ை யி ல் 
முககிைோன பஙகு ்காண்டிருககிைார்கள. 
   
தி ரு . ஜி . சி . ் ே ன் டி ஸ்  எ ழு தி ை 
அைசினைால் அஙகீகாைம் ்பற்று பாடப் 
புத்்தகோககப்பட்டுளள நம்முன்மனார் 
அ ளி த் ்த  அ ரு ஞ ் ச ல் வ த் தி ல் 
குறிப்பிடப்பட்டிருப்ப்தாவது “ஆரிைைான 
சிஙகளவர் இலஙரகககு வந்த சம்பவம் 
இலஙரகச சரித்திைத்தில் மிக முககிைோனது. 
அவர்கள இநநாட்டில் குடிமைறிை பின்னமை 
இத்தீவின் சரித்திைத்தில் ்பரிைோறு்தல்கள 
உண்டாயின. 

   இலஙரகயிற் கேத்்்தாழிரல 

மு்தன்மு்தலாகப் புகுத்திைவர் சிஙகளவமை. 
இ்தனால் நிரலமபைான நாகரீக வாழ்வு 
இலஙரகயில் ஏற்பட்டது. மு்தல்மு்தல் 
அவர்கள ்நல்ரலப்பயிரிட்டார்கள. 
இரும்பின் உபமைாக த் திரனயும் 
சிஙகளவமை இலஙரகககு மு்தல்மு்தலாக 
்காண்டுவந்தனர்.”

   இத்்தரகை ்சாற்்ைாடர்கரளக ்காண்ட 
பாடப்புத்்தகஙகரள பயிலும் இலஙரக 
ோணவர்களிடம் ஒருவி்த ேமனாபாவம் 
ஏற்படுவது ்தவிர்கக முடிைா்தம்த. அவற்ரைப் 
பயிலும் ்தமிழ்ப் மபசும் ோணவர்கட்கு 
இலஙரகயில் ்தஙகளுககு எதுவி்த 
்சாந்தமும் உடரேயும் இல்ரல்ைன்ை 
உணர்சசி உண்டாவது இைற்ரகமை அம்த 
சேைத்தில் மேற்படி புத்்தகஙகரளப் படிககும் 
சிஙகள ோணவ ோணவிகள இலஙரக 
்தஙகளுகமக ்சாந்தோன்்தன்னும் 
எண்ணம் வலுப்்பறுகிைது. என்று 
்நஞரச நிமிர்த்திச ்சால்வதில் என்ன 
்தவறு இருககிைது. இந்த உணர்சசிககு 
எதிரில் சரித்திை குடியிைல் நூல்களுககு 
எதிரில் ்தமிழ் மபசும் ேககள இலஙரகயின் 
வநம்தறு குடிகளாகவும் ்தஙகள ்தாைகம் 
இநதிைாவிலுளள ்தமிழ்நாடு என்று எண்ணத் 
்தரலப்படுகிைது. இது ்தப்பானது ்தவைானது 
என்பது்தான் என் மபசசின் மநாககம். 

   இன்று காணும் இலஙரகத்தீவும் 
அர்தச சுற்றியுளள கடலின் ்பரும்பைந்த 
நிலப்பைப்புத்்தான் ்தமிழனின் ்தாைகம். 
இன்று கூறும் (இநதிைாவில்) ்தமிழ்நாடு 
மசய்நாடு வைலாற்றிமல இம்முடிவுககு 
ஆயிைககணககான சான்றுகள உண்டு. 

   இலஙரகயின் வைலாற்ரைத் ்்தரிநது 

்காளளும் முன் உலகவைலாற்ரைத் 
்்தரிநது ்காளள மவண்டியிருககிைது. 
மு்தன்மு்தலாகத் ம்தான்றிை ேண்மேடு 
உலகம் ்லமூரிைா குேரிககண்டம் என்று 
்பைமைாடு விளஙகிற்று. அரசவனவும் 
அரசைா்தரவயுோகிை ஆதி உயிர்கள 
அநநிலத்தில்்தான் ம்தான்றின.

   அநநிலப்பைப்பு இன்ரைை உலகில் 
கிழகமக அவுஸ்மைலிைாவிலிருநது மேற்கு 
ஆபிரிககாக கண்டம் வரை பைநது கிடந்தது. 
அடிககடி மநர்ந்த கடற்மகாளகளினால் 
அப்்பரும் நிலப்பைப்பு சி்தறியும் 
நீருள மூழ்கியும் மபாயிற்று. அத்ம்தாடு 
குேரிககண்டம் என்னும் ்பைரும் ேரைநது 
ேடகாஸ்கார்இ ஜாவாஇ இலஙரகஇ 
இநதிைாஇ சுேத்திைாஇ கலிமபார்னிைாஇ 
அவுஸ்மைலிைா ஆகிை நாடுகள ம்தான்றின. 
ஆனால் அந்த ஆதி நிலப்பைப்பில் 
நாகரீகத்ம்தாடு வாழ்ந்த ஆதிேனி்தன்்தான் 
்தமிழன். அவன் மபசிை ்ோழி ்தமிழ் என்ை 
்சய்தியும் கிரடககிைது.

''பஃறுளிைாற்றுடன் பன்ேரலைடுககத்து                                                   
குேரிகமகாட்டம் ்காடுஙகடல் ்காளள''

   என்னும் சிலப்பதிகாை அடிகள இன்று 
நாம் காணும் குேரிமுரனககுத் ்்தற்மக 
குேரிேரல என்்ைாரு ேரலயும் 
பஃறுளிைாறு என்்ைாரு ஆறும் பல 
அடுககு ேரலத் ்்தாடர்கரளயும் 
்காண்ட நிலப்பைப்பும் இருந்த ்்தன்னும் 
உண்ரேரையும் ்தருகின்ைன. 
   சிலப்பதிகாைத்திமல வரும் ோடலன் 
என்பான் குேரிைாற்றிமல நீைாடினான் 
எ ன் று ம்  க ா ண மு டி கி ை து .  அ ந ்த 
நிலப்பைப்பு ்தமிழகத்தின் (்லமூரிைா) 
ஒருபகுதி ேட்டுேல்ல ்தமிழினமும் ்தமிழ் 
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மபைா்தரனப் பல்கரலககழகத்தில்  
நான்கற்ை  1961-1965  வரையுளள 
அந்தப்பரழை காலத்தில்என்னுடன் 
படித்்தஇஸ்லாமிை ோணவர்களுள   
நிரனவில்பதிநது நிற்பவர்மீைாசாஹிப். 
1 9 6 5 க கு ப் பி ன்  அ வ ர ை ந ா ன் 
இ ன் று வ ர ை ச ந தி க க வி ல் ர ல .   
இ ப் ம ப ா து இ ரு க கி ை ா ை ா 
இல்ரலைாஎன்பதும் ்்தரிைவில்ரல. 
அவர் கஙகுைாஙகட்ரடரை    மசர்ந்தவர்.  
அவைது  சிவந்தநிைமும் ்தமிழ்ச்சாற்கரள 
அவர்   அழகாக இன்்னாரு  வி்தோக 
உசசரித்துப்மபசும் அந்தப்   மபசசுத்   
்தமிழும்   இன்னும் ேைககவில்ரல. அது  
�ஙகுைான்கட்ரடயில்  இஸ்லாமிைர் 
்தமிழ் மபசும் பாணி,  அழகான பாணி.

 பளிச்சன்ை  அவைது ்வளரளப் பல் 
சிரிப்பு  அவைது அரடைாளம்.

அவர் எனககு வகுப்பில் நண்பைானார்,  
கரல உரைைாடல்கள இருவரையும் 
்நருககின.

பைஸ்பைம் ஒருரை ஒருவர் புரிநது 
்காண்மடாம். அவர் நன்ைாகச சிஙகளம் 
மபசுவார்.  சிஙகள  இலககிைஙகளிலும்  
அவருககுப் பரிசசிைம் இருநது.  அவர் 
்வகுலாவகோகச சிஙகளம்  மபசுவது 
எனககு ்பரிை ஆசசரிைம்  ்தந்தது.

நான்  1960   களில்  பல்கரலக கழகம் 
மபான  அககாலத்தில்      1956 /60 
களில்     ேட்டககளப்பில் ்தமிழைசுககட்சி 
நடத்திை  உணர்சசிகைோன ்தமிழ்ப் 
மபாைாட்டஙகளில்  முககிை பங்கடுத்து  
்தமிழுணர்சசி  மீதூைப்்பற்றிருநம்தன்.   
அப்மபாது  எனககுப் பதி்னட்டு 
வைது.  சிஙகள  ேககளுக்கதிைான   
எதிர்ப்பு  உணர்சசி,  உடல்,  உளளம், நாடி,  
நைம்்பல்லாம்   எனககுள  நிரைநதிருந்த 
காலம்.

கூத்து  நாடகம் கரல என நான் 
மபசுவர்தக மகட்ட நண்பர் மீைாசாஹிப்   
நீஙகள  சைத் சநதிைாரவப்பற்றிக 
மகளவிப்பட்டிருககிறீர்களா? எனகமகட்டார்.

அப்்பைர் எனககுப் புதி்தாக இருந்தது.

இல்ரலமை  என்மைன்.  எனககு 
அப்மபாது சைத் சநதிைாரவமைா மவறு 
எந்தச சிஙகளக கரலஞர்கரளமைா    

ந ா ட க ங க ர ள ம ை ா  ் ்த ரி ை ம வ  
்்தரிைாது.

சைத் சநதிைா பற்றி  எனககு நீண்டம்தார் 
விளககம் ்தந்தார் மீைாசாஹிப்.  சைத் 
சநதிைா     ்தனது  ்பைரைச  சைத் 
சநதிைா என ோற்றிைரே,  அநநாளில்  
வஙகாளம் ்சன்று  ைவீநதிைநாத் 
்தாகூரின் சாநதி நிமக்தனத்தில்  
இநதுஸ்்தானி  இரச பயின்ைரே, 
அவைது  சிஙகள,  பாளி  ் ோழிப்புலரே, 
நாடகத்தில்  அவைது  ்சைற்பாடு  
என்பனவற்ரை  மீைா சாஹிப் எனககு 
விளககினார். சிஙகள பாைம்பரிை  
நாடக  நடன வடிவஙகளான ்்தாவில், 

நடனம் மகாலம் ்சாககரி  நாடகம் 
நூர்த்தி ஆகிைவற்றின் அடிைாக அவர் 
இலஙரககமகைான   ம்தசிை நாடகத்ர்த 
உருவாககிக்காண்டிருப்ப்தாக கூறினார், 
அ்தனடிைாக  அவர் உருவாககிை இைண்டு 
நாடகஙகளான  ேனமே   சிஙகபாகு   
பற்றியும் விளககினார்.  இவற்ரைப் 
பற்றி  ேணிககணககாக இன்று மபசும் 
நான்  மு்தன்மு்தலாக மீைா சாஹிப் மூலம்  
அவற்ரைக மகளவிப்படுகிமைன்.

சைத் சநதிைாவின்    இந்த இரு நாடகோன 

ேனமேயும்  சிஙகபாகுவும்.    ேனி்த 
உணர்வுகரள   ேனப்மபாைாட்டஙகரள  
அதிகம் அழுத்துபரவ என்று கூறி ஓர் 
விளககம் ்தந்தார். மு்தன் மு்தலில் என் 
ேனதில்  சைத் சநதிைாபற்றியும்  அவைது 
ேனமே  சிஙகபாகு பற்றிைதுோன 
விர்தகரள  விர்தத்்தவர்  இந்த மீைா 
சாஹிப்்தான்

ஒரு   நாள   மீைா சாஹிப் என்னிடம் 
சிஙகபாகு  விரைவில் நேது திைந்த ் வளி 
அைஙகில் நரட்பைவுளளது, அ்தற்கான 
ஒத்திரககள   இஙகு நடககின்ைன. 
சைத் சநதிைா நடத்துகிைார்  பார்கக 
வருகிறீைா?எனக மகட்டார்.

ேறு நாள பின்மனைம் மீைாசாஹிப்புடன் 
ஒத்திரக  நடத்தும் இடம் ்சன்மைன். அது 
ஓர் ்பரிை   வகுப்பரை, மிக வசதிைான 
வகுப்பரை  சிஙகபாகு ஒத்திரக  நரட 
்பறுகிைது.  வகுப்பரையின் ஒரு 
புைத்தில்  சைத்சநதிைா சித்்தாருடன்  
அேர்நதிருககிைார்.   ேறு புைம் 
�ார்மோனிை   ேத்்தளக  கரலஞர்கள   
அேர்நதிருககிைார்கள. இலஙரகககான 
ஒரு நாடக வடிவம் ம்தடி உல்கல்லாம் 
பைணம் ்சய்து ்பற்ை  அறிவு்காண்டு  
ேனமே நாடகம் ்தைாரித்்தவர்   இவைா? 

ஆசசரிைத்துடன்  அவரைப்பார்ககிமைன்.  
்தமிழ் ேககள, இஸ்லாமிை ேககள 
மீதும் அவர்களின் பண்பாடு கரலமீது  
அககரையும் கரிசரனயும் ஆர்வமும் 
்காண்டவர் சைத் சநதிைா  என்று மேலதிக 
விளககமும் ்தருகிைார் மீைாசாஹிப்.

ஒத்திரகயில்  சிஙகத்திற்கு ோர்க 
அன்ைனி  நடித்துக்காண்டிருந்தார். 
காட்டுககுச ்சன்ை  சிஙகம் திரும்பி 
வருகிைது  குரகயின் கற்க்தவு  
திைநதிருககிைது. ்தன்னால்  ோத்திைமே 
புைட்டககூடிை இந்தக கற்க்தரவ ைார் 
திைந்தார்.  குரகககுள இருந்த பிரிைோன 
ேகனான  சிஙகபாகுரவயும்  சிஙக 
சீவலிரையும்  காணவில்ரல   ‘கல்்லன 
வல லா  �நதுறு கல லா சிஙகபா  
சிஙகபா’  என ேகரனக காணாேல்  
உருகிப் பாடுகிைது  சிஙகம்.

்தன் ேகன் மீதும் ேகள சிஙக சீவலி மீதும் 
ே�ா பாசம் ்காண்ட து  இந்தச சிஙகம். 
பாடலின் உருககம் ேனர்த  வசீகரிககிைது.

இநநாடகத்தில்  சிஙகோக  நடித்்த  ோர்க 
அந்தனி எனககு அறிமுகோனார். பின்னர் 
நண்பருோனார். இன்னும் சில சிஙகள 
ோணவர்களும் அறிமுகோகினர், சைத் 
சநதிைாவுககருகில் நாம் ்சல்லவில்ரல 
தூை இருநது ்தரிசித்துவிட்டுத் திரும்பி 
விடுகிமைாம் ஒரு வரகப் பைம் பகதி.

ேறு நாள இைவு திைந்த ்வளி  அைஙகில் 
சிஙகபாகு நாடகம் மேரடயிடப்படுகிைது.  
இப்மபாது  அ்தற்குப் ்பைர்  சைத் சநதிைா  
திைந்த ்வளி அைஙகு. அன்று பின்மனைம்  
6.00 ேணிககு   என் அரைககு வந்த  
மீைாசாஹிப்  என்ரன அரழத்து்காண்டு  
அஙகு ்சல்கிைார்,  அன்ரைை 
்பண்கள    விடுதிைான ஹில்டா  
அபைமசகைா  விடுதியின் அருகில்   
அம்மேரட  அரேநதுளளது.  அது 
ஆயிைககணககாமனார்  அேரும் படிககட்டு 
அைஙகு.   நாடகம் ஆைம்போகிைது, 
எனககுச சிஙகளம்   ஒன்றுமே விளஙகாது  
எனககு அருகில் இருந்த  மீைாசாஹிப்   
பாத்திைஙகள பாடும் ஒவ்வாரு பாடலின் 
வசனத்தின் கருத்துகரள  ்ோழி 
்பைர்த்துக்காண்டிருந்தார். ்ோழி 
்பைர்ப்பு  என்ரனச சிஙகபாகுவில் 
ஊைரவத்து விடுகிற்து. அ்தரன 
விட அ்தன் இரச, பாடும் முரை, சில 
ஆடல் அரசவுகள எேது கூத்ர்த 
அண்மிைனவாகவும் இருந்தன.

அதில் ஒரு கட்டம் மிக உருககோன கட்டம்  
்தன்ரனப் பிரிநது ்சன்ை  ேகனான 
சிஙகபாகுரவ அது சநதிககிைது, அவமனா 
சிஙகத்ர்தக ்கால்ல வநதிருககிைான். 
”ேகமன ேகமன நான் உன்னில் மிகுந்த 
பிரிைம்  ரவத்திருககிமைனடா என்னுடன் 
வநது விடடா” என்று  ேகரனக  
்கஞசுகிைது  சிஙகம்.

்தகப்பனுககும் ேகனுககும் நடககும் 
உரைைாடரலயும் சிஙகத்தின்  பாசம் 
மிகுந்த உணர்சசிகை  வரிகரளயும் 
எனககு ்ோழி ்பைர்த்துக்காண்டு 

வந்த மீைாசாஹிப்பின் குைல் கம்முகிைது. 
அ வ ர ை க க வ னி த் ம ்த ன் .  அ வ ர் 
கண்களிலிருநது  கண்ணீர்  வழிகிைது.  
விம்ேத் ்்தாடஙகி விட்டார். இப்படி ஒரு 
ைசிகைா?  மீைாசாஹிப்  என் ேனதில் உைர்நது 
விட்டார். நாடகம் என்ரன ்வகுவாக 
கவர்நது விட்டது. அன்றிைவு முழுவதும் 

சிஙகபாகு நாடக நிரனவுடந்தான் 
தூஙகிமனன்.  

நான் சைத் சநதிைாவின் பைே ைசிகனாகவும்  
ஆகிவிட்மடன்.  மபாட்டால் இவரைப்மபால  
அல்லவா  நாடகம் மபாட மவண்டும் என 
எண்ணிமனன். அவர் எனகமகார் ோனசீக 
க குருவுோனார்.

பின்னாளில் மபைாசிரிைர் வித்திைானந்தன்  
கூத்துகரள மீளுருவாககிைமபாது  
ச ை த்  ச ந தி ை ா வி ன்  உ ்த வி க ள   
வித்திைானந்தனுககுக  கிரடத்்தன்.  
சில ஒத்திரககளுககும்   சைத்சநதிைா  
வநதுளளார்.  அநநாடகஙகளில் பிை்தான 
மவடஙகள  ்தாஙகிைரேயினால்  
ந ான்  ச ைத் ச ந தி ை ாவு க கு  ந ன்கு 
அ றி மு க ே ாகி ை து டன்   அ வ ைது 
மிக ்நருககோன ோணவனும்   
சீடனுோமனன். அவர் இைககும் வரை 
அந்த உைவு ஓர் ்தநர்த ேகன் உைவாகத் 
்்தாடர்ந்தது அ்தனால்  நான் ்பற்ைரவ 
அமநகம்.

அப்்பரும் நாடக மேர்தக கடலுடன்   
இந்தச சிற்ைாறு   ்சன்று இரணை ஒரு 
சிறு வாய்ககாலாக நின்ைவமை இந்த 
மீைாசாஹிப்.   சைத் சநதிைக கடரல அரடை  
வழிகாட்டி விட்ட �ஙகுைான்கட்ரட 
மீைாசாஹிப்ரப எப்படி ேைப்மபன்?.  
அது வாய்ககால்  அல்ல  என் ேனதில் 
இன்றும் நிரைநது நிற்கும் மபருரு.  ைாமைா 
ஒருவர் நம் வாழ்வின் திருப்புமுரனககு  
்தம்ரே அறிைாே்லமை  கைாணோகி  
விடுகிைார்கள. என் கரல வாழ்வில் 
அப்படி ஒரு திருப்புமுரனமை இந்த 
மீைாசாஹிப்.  நான்   இப்மபாதும் 
நாடகஙகள  ்தைாரிகரகயில் அரவ 
்வற்றி கைோக  மேரடமைறிைபின் 
ேகிழ்சசியுடன் அன்றிைவு உைஙகுரகயில் 
அசசிறு வாய்ககாலான   கஙகுைான்கட்ரட  
மீைாசாஹிப்பின்   பளிச்சன்ை  
்வளரளப்  பல் சிரிப்பும், சிஙகபாகு 
பார்த்்தமபாது  அவைது  கண்களிலிருநது  
வழிந்த  ைசிக கண்ணீரும் அவைது 
இஸ்லாமிை  அழகு  ்தமிழும்  வநது வநது 
்சல்லும்.
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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;.

Fbj;njhifg; gpwg;Gupikapay; (population genetics)

`hb – itd;lNgu;f; rkepiy (Hardy – Weinberg Equilibrium)
xU Fwpg;gpl;l ,ay;Gf;Fupa / gpwg;Gupikapay;Gf;Fupa jhdj;jpw;Fr; rhu;ghf xU 
Fbj;njhif $u;g;gile;J nfhz;bUf;fpd;wjh vd;gij kjpg;gPL nra;tjw;F `hb-

itd;Ngu;f; rkepiy gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. xU Fbj;njhifapYs;s xU ,ay;gpd; 

gpwg;Gupikaikf;Fupa fl;likg;G me;j gpwg;Gupikaikg;gpw;Fupa jhdj;jpy; 

$u;g;gile;J nfhz;bUf;fhtpby;> mJ khw;wkilahky; jq;fptpLfpd;wJ. MfNt xU 

Fbj;njhifapd; xU ,ay;Gf;fhd vjpu;T$wyg;gl;l juT> mNj Fbj;njufapy; ,Ue;J 

ngwg;gl;l cz;ikahd juTld; xg;gplg;glyhk; NkNy $wg;gl;l ,U juTfspdJk; 

xg;gPL> ftdj;Jf;F vLj;Jf;nfhs;sg;gl;l ,ay;G rhu;ghf $u;g;gilfpd;wjh ,y;iyah 

vd;gijj; jPu;khdpg;gjw;F cjtyhk;. 

`hb-itd;Ngu;f; rkepiyj; jj;Jtk; (Hardy – Weinberg Euilibrium principle)
1908 Mk; Mz;L gpupj;jhdpa fzpjtpayhsuhd G.H.Hardy kw;Wk; N[u;kdpa 
itj;jpa epGzuhd W.Weinberg Mfpa ,UtUk;> $u;g;gilahky; ,Uf;Fk; xU 

Fbj;njhifapy;> vjpUU kw;Wk; gpwg;Gupikaikg;G kPbwd;fs; guk;giuapypUe;J 

guk;giuf;F khwpypahf mike;J fhzg;gLk; vdj; jdpj;jdpahff; fhz;gpj;jdu;. ,J 

,g;nghOJ Fbj;njhifg; gpwg;Gupikapaypy; `hb-itd;Ngu;f; jj;Jtk; vdg;gLk; 

xU Kf;fpakhd vz;zf;fUthff; fUjg;gLfpd;wJ. 

vjpUU kw;Wk; gpwg;Gupikaikg;G kPbwd;fs; mLj;jLj;Jj; njhlUk; re;jpfspy; 

khw;wkile;Js;sdth vd;gijj; jPu;khdpg;gjw;F> Fbj;njhif xd;wpy; epfof;$ba 

rhj;jpakhd vy;yh ,dq;fyj;jy;fspYk; fhzg;glf;$ba vjpUUf;fisf; 

ftdj;jpw;nfhz;L Xu; Gd;dw; rJuk; tiuag;glyhk;. 

`hb-itd;Ngu;f; rkepiyiaj; jPu;khdpg;gjw;F gpd;tUk; cjhuzk; gaz;glj;jg;glyhk;. 

G+tpd; epwj;jpw;fhd vjpUUf;fSf;F epiwtpy; Ml;rpiaf; fhz;gpf;Fk; xU thd;tifg; 

G+f;Fe; jhtuf;Fbj;njhif> mtw;wpd; gpwg;Gupikaikg;Gf;fisf; fhz;gpf;Fk; njspthd 

Njhw;wtikg;Gf;fis cilaJ. 

mjhtJ> 

CR vjpUUTf;fhd rkEfKila (CRCR) jhtuq;fs; rptg;G epwg;nghUis 

cw;gj;jpgz;zp rptg;G epwg;G+f;fis cz;lhf;Ffpd;wd. CW vjpUUTf;F rkEfKila 

(CWCW) jhtuq;fs; ntz;zpwg;G+f;fis cz;lhf;Ffpd;wd. ,juEfKila jhtuq;fs; 

(CRCW nrhw;gsT rptg;G epwg;nghUis cw;gj;jpgz;zp ,sQ;rptg;G G+f;fis 

cz;lhf;Ffpd;wd. 

500 G+f;fspd; Fbj;njhufapy; 800 CR vjpUUf;fSk; 200 CW vjpUUf;fSk; 

,Ue;jd. Nkw;$wg;gl;l jhtuj;jpdJ G+tpd; epwkhdJ xU Nrhb epwTUf;fshy; 

jPu;khdpf;fg;gLtjhy;> mtw;wpdJ my;ypfspd; epwg;nghUshf;fj;Jf;F 500 G+f;fSk; 

1000 vjpUUf;fisf; nfhz;L fhzg;glyhk;. 

MfNt> 

 CR vjpUUf;fspd; vjpUU kPbwd; (P)=800/1000=0.8
 CW vjpUUf;fspd; vjpUU kPbwd; (q)=200/1000=0.2

Gzupfs; vOe;jkhdkhfj; Njhw;Wtpf;fg;gl;lhy;> xU Kl;il my;yJ tpe;J CR I 
my;yJ CW itf; nfhz;bUf;Fk; epfo;jfthgdJ> Fbj;njhifapy; ,e;j vjpUU 

xt;nthd;Wf;Fkhd kPbwDf;Fr; rkkhf ,Uf;Fk;. ,t;thW> xt;nthU Kl;ilAk; 

xU CR vjpUUitf; nfhz;bUf;Fk; tha;g;G 80% mfTk;> xU CW vjpUUitf; 

nfhz;bUf;Fk; tha;g;G 20% MfTk; cs;sJ. xt;nthU tpe;Jk; ,jidNa 

nfhz;bUf;Fk; tha;g;G cs;sJ. vOe;jkhdkhd fUf;fl;lypd;NghJ> Gzupfs; 

vOe;jkhdKs;s Kiwapy; Nru;f;ifailfpd;wd. MfNt xt;nthU gpwg;Gupikf;Fupa 

Nru;f;ifapd; epfo;jfitf; fzpg;gjw;F ngUf;fy; tpjp gpuNahfpf;fg;glyhk;. 

`hb-itd;Ngu;f; rkepiyapd; gpfhuzk;> xU ,ay;ghdJ ,uz;L 
vjpUUf;fshy; jPu;khdpf;fg;gLkhdhy;> %d;W gpwg;Gupikaikg;Gf;fSk; 
gpd;tUk; tpfpjq;fspy; Njhd;Wk;.

p2  = Ml;rpahd rkEfq;fspd; kPbwd;
q2  = gpd;dpilthd rkEfq;fspd; kPbwd;
2pq  = ,juEfq;fspd; kPbwd;

,uz;L CR vjpUUf;fs; xd;WNru;e;J tUk;nghOJ epfo;jfT> p  p= p2 = 
0.8 0.64 = 0.8 

vdNt topj;Njhd;wypy; CRCR gpwg;Gupikaikg;gpw;fhd tpfpjk; = 64%
,uz;L CW vjpUUf;fs; xd;WNru;e;J tUk;nghOJ 
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f.ngh.j. (rh/j) - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk; 

- kl;Lefu; Atd; -      

gf;f mDruiz

njhlHr;rp... tpQ;Qhdk;

nghUj;jkw;w cjhuzk; ,lk;ngWfpd;w nrhw;nwhFjpapidf; nfhz;l 
tpilapd; fPNo NfhbLf.

1. (1) mfr;Rl;L – mtd;> ,J> vJ   
  (2) Gwr;Rl;L - ,t;tPL> mk;kdpjd;> ct;tPL
  (3) cldpiy nka;k;;kaf;fk; - fhw;W> mk;kh> gps;is 
  (4) Ntw;Wepiy nka;k;;kaf;fk; - jq;if rpw;gk;> kQ;R

2. (1) capu;j;njhlu;f; Fw;wpaYfuk; - fapW> kpsF> fLF
  (2) nkd;nwhlu;f;; Fw;wpaYfuk; - kQ;R> Eq;F> ge;J
  (3) nebw;nwhlu;f; Fw;wpaYfuk; - ML> fhL> $T
  (4) ,ilj;njhlu;f; Fw;wpaYfuk; - khu;G> rhu;G> thy;G

3. (1) gFgjk; - Cud;> Xb> $dp
  (2) gfhg;gjk; - kz;> cz;> jpUe;Jjy;
  (3) ,ilepiy – j;> l;> fpd;W> g;
  (4) rhupia – md;> ,d;> mj;J

4. (1) nghUl;ngau; - Nkir> kPd;> Gj;jfk;
  (2) ,lg;ngau; - ehL> jPT> kz;lgk;
  (3) fhyg;ngau; - ehs;> Nfhil> Njhil
  (4) rpidg;ngau; - ,jo;> rpwF> nfhz;il

5. (1) jdptpid – tUfpd;whd;> Nghthd;> vOjpdhs;
  (2) $l;Ltpid – J}q;fitj;jhd;> jl;bf;Nfl;lhd;> nrhy;ypg;ghu;j;jhd;
  (3) Kw;Wtpid – XbaJ> mOjhu;fs;> rpjwpd
  (4) vr;rtpid – te;j> me;j> nehe;j

6. (1) khw;Wg;ngau; - mtd;> mJ> eP
  (2) Mf;fg;ngau; - Nehahsp> Kaw;rp> vOj;J
  (3) njhopw;ngau; - Xl;lk;> XLjy;> Xbaik
  (4) $l;Lg;ngau; - flw;fiu> ePu;tPo;r;rp> tFg;giw

7. (1) nganur;r tpFjp – m> ck;> c
  (2) Mf;fg;ngau; tpFjp – my;> fp> r;rp 
  (3) njhopw;ngau; tpFjp – jy;> ik> j;jy;
  (4) gd;ik tpFjp – mu;> fs;> khu;

8. (1) ngauil – mofhd> nts;is> njspthd
  (2) tpidail – mwpTs;s Ntfkhd> md;ghy;
  (3) vjpu;kiw tpid – tutpy;iy> ,fNoy;> nra;akhl;lhu;
  (4) cld;ghl;L tpid – vOk;G> Ngrpdhs;> Nfl;lhd;

9. (1) gz;Gj;njhif – KOepyT> gr;irf;fpsp> rJug;gyif
  (2) ck;ikj;njhif – gps;isFl;bfs;> xd;Nwfhy;> NrhWfwp
  (3) ctikj;njhif – Kj;Jg;gy;> ,Uk;Gr;rq;fpyp> ghy;epyT
  (4) tpidj;njhif – Vtfiz> FbePu;> vwpfapW

10. (1) k&c – mUke;j> Jnuhl;b> thzhs;
   (2) ,yf;fzKilaJ – NrhoehL> RUjp> mUkUe;jd;d   
   (3) ,yf;fzg;Nghyp – Kd;wpy;> Gwefu;> thapy;
   (4) $l;nlOj;J – I> nkh> xs

11. (1) mLf;fpLf;Fj;njhlu; - fd;dq;fupa> el;l<L> jd;de;jdp
   (2) mLf;Fj;njhlu; - ngupangupa> tutu> nrhy;yr;nrhy;y
   (3) ,iznkhop – mf;fk;gf;fk;> Vlh$lk;> re;Jnghe;J
   (4) ,ul;ilf;fpstp – klkl> glgl> flfl

12. (1) ngau;r; nrhy; - ghlrhiy> Ml;lk;> fpsp
   (2) cupr;nrhy; - rhy> cW> edp
   (3) fiyr;nrhy; - vz;khdk;> ghjPL> ,izak;
   (4) tpidr;nrhy; - vOJthd;> vOjp> vOJjy; 

13. (1) vOtha;j; njhlu; - jk;gp te;jhd;> Rkjp Ngrpdhs;> Nrty; $tpaJ
   (2) tpidnar;rj; njhlu; - ghb kfpo;e;Njd;> Xbj; jpupe;Njd;> vOjp 
                        thrpj;Njd;
   (3) nganur;rj; njhlu; - ghu;j;j glk;> ghu;j;Jg;NgR> tpOe;j nfhR
   (4) Ntw;Wikj; njhlu; - ghliyg; ghbNdd;> fy;yhy; vwpe;jhd;> 
      Nkiriaj; Jilj;jhd;

epfo;jfT> q  q = q2 =0.2 0.04 = 0.2 

vdNt topj;Njhd;wypy; CWCW gpwg;Gupikaikg;gpw;fhd tpfpjk; = 4%
CRCW ,juEfq;fs; ,uz;L topfspy; Njhd;wyhk;.

tpe;jhdJ CR vjpUUitAk; Kl;il CW vjpUUitAk; toq;Fkplj;J> 
topj;Njhd;wypd; ngWNgwhfj; Njhd;Wk; CRCW ,juEfq;fs; 
pq=0.816%=0.16=0.2

Kl;ilahdJ CW vjpUUitAk; tpe;J CR vjpUUitAk; toq;Fkplj;J 
topj;Njhd;wypd; CRCW ,juEfq;fs; qp=0.216%=0.16=0.8

,t;thW topj;Njhd;wypy; ,juEfj;jpd; nkhj;j kPbwd; 
pq+qp=2pq=0.16+=0.32 my;yJ 32%
NkYs;s cjhuzj;jpy; %d;W tifahd gpwg;Gupikaikg;Gf;fs; 
khj;jpuNk rhj;jpakhditahFk;. `hb –itd;Ngu;f; rkepiyf;F 
epge;jidfs; nghUj;jkhd ,Uf;Fk;nghOJ>  midj;J %d;W 
gpwg;Gupikaikg;Gf;fspdJk; nkhj;j kPbwd;fs; 1 ,w;Fr; rkkhfpd;wJ. 
vdNt `hb-itd;Ngu;f; rkepiyf;fhd rkd;ghL gpd;tUkhW 
vOjg;glyhk;.
p2+2pq=q2=1

`hb-itd;Ngu;f; rkepiyf;fhd epge;jidfs;
`hb-itd;Ngu;f; mZFKiwahdJ> $u;g;gile;J nfhz;bUf;fhjJk;> 
gpd;tUk; epge;jidg; G+u;j;jpnra;tJkhd xU fUJNfhSf;Fupa 
Fbj;njhifia tpgupf;fpd;wJ. 
1. tpfhuq;fs; ,y;yhik. tpfhuq;fspd; ngWNgwhf vjpUUf;fspy; 
khw;wq;fs; Njhd;Wfpd;wd. epA+f;fpspNahill;Lf;fs; GFj;jg;gLjy;> 
mfw;wg;gLjy;> my;yJ khw;wPLnra;ag;gLjy; khw;wq;fis 
Vw;gLj;Jfpd;wd. ,J jpupgile;j guk;giuayFj; jlhfj;Jf;F (gene pool) 
,l;Lr; nry;Yfpd;wJ. 
2. vOe;jkhdkhd Gzu;jy; eilngWjy;. Nju;Tf;Fupa epiyia 
Vw;gLj;Jk; vt;tpj nry;thf;Fk; ,d;wp ,df;fyg;G vOe;jkhdkhf 
,lk;ngWfpd;wJ. neUq;fpa jdpad;fSf;fpilapyhd Gzu;jy;> 
guk;giuayF kPbwd;fis  khw;wkilar; nra;ayhk;. 
3. ,aw;ifj; Nju;T fhzg;glhik.  topj;Njhd;wy;fspdJ vy;yhg; 
gpwg;Gupikaikg;Gf;fSk; mtw;wpd; NtWghLfs;> Mw;wy;fs;> kw;Wk; 
#oy; epge;jidfs;  rhu;gpd;wp jg;gpg;gpiof;f vjpu;;ghu;f;fg;gLfpd;wd. 
rpy gpwg;Gupikaikg;Gfspd; jg;gpg;gpioj;jypy; cs;s khwy;fSk; 
,dg;ngUf;fKk; vjpUUf;fspd; kPbwid khw;wyhk;.
4. Fbj;njhifg;gUkd; kpfg;ngupjhf ,Uj;jy;. rpwpa Fbj;njhiffspy; 
mq;fpfspd; ,wg;G my;yJ tskw;w jd;ik fhuzkhf Fwpg;gpl;l 
gpwg;Gupikaikg;Gfs; kiwe;J Nghfyhk;. MfNt Fbj;njhif ngupajhf 
,Ue;jhy; mJ Hardy-Weinberg  $Ljy; trjpia toq;Fk;.
5. FbtuT my;yJ Fbafy;T eilngwhik. Fbj;njhifapDs; EioAk; 
my;yJ ntspNaWk; jdpad;fs; Gjpa guk;giuayFfs; Njhd;WtijAk; 
,Uf;fpd;w guk;giuayFfs; kiwe;J NghtijAk; Vw;gLj;jyhk;. ,J 
vjpUU kPbwd;fis khw;wf;$Lk;. 
,aw;ifapy;> Fwpg;gpl;l rpy guk;giuayFj; jhdq;fisj; jtpu> 
ngUk;ghd;ikahd Fbj;njhiffs; `hb-itd;Ngu;f; rkepiyapypUe;J 
tpyfpr; nry;Yfpd;wd. vdNt $u;g;gilahkypUf;Fk; Fbj;njhifapy; 
vjpu;T$wg;gl;lJ Nghd;W nkJthff; $u;g;gile;Jnfhz;bUf;Fk; 
Fbj;njhiffSk; Hardy-Weinberg rkepiyapypUe;J tpyfpr;nry;yhky; 
,Uf;fyhk;.
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குறித்துக மகட்ட்தற்கு பதிலளித்்த 
நல்லைத்தினம்,

"எல்மலாரும் ஆ்தைவு ்தருகிைார்கள 
ேககளின் ஒத்துரழப்பு கிரடககாது 
மபானால் நாம் ்சைற்படமுடிைாது. 
அறிவாலை ஆைம்ப நிகழ்வில் பல 
ஆளுரே ்காண்ட புத்திஜிவிகள 
கலநது  ்காண்டு ்தேது ஆசிகரளயும் 
வாழ்த்துககரளயும் வழஙகி எம்ரே 
உற்சாகப்  படுத்தினார்கள. இன்று வரையும் 
ஆ்தைவு வழஙகி்காண்டிருககிைார்கள. 
உ்தவிகள எதுவும் கிரடககவில்ரல.  
நாளரடவில் உ்தவுவர்கள முன்வைலாம் 
என்று நம்புகிமைாம்.  இப்பணியினால் 
ஆத்ே திருப்திைரடகிமைன்’ என்ைார்.

்தனது வருோனத்தில் ஒரு பகுதிரை 
இ்தற்குச ்சலவிடும் நல்லைத்தினம், 
புலம்்பைர் உைவுகள ்தேககு உகந்த 
வ ர க யி ல்  ்த ா ை க த் தி ல்  உள ள 
உைவுகளுககு உ்தவ முன்வைமவண்டும் 
என்று மவண்டுமகாள விடுத்்தார்.

ந ல் ல ை த் தி ன த் தி ன்  ்த ந ர ்த ை ா ர் 
குளஙகரளப் மபணு்தல் மபான்ை 
ந ட வ டி க ர க க ளி ன்  மூ ல ம் 
சூழலிைலாளைாக வர்ணிககப்படுபவர். 
அ வ ர்  கு றி த் ்த  ஞ ா ப க ங க ர ள 
நிரனவுகூர்ந்த நல்லைத்தினம்,

துரி்தகதியில் அரேககப்பட்டது.  

பலாலி விோன நிரலைம் இைாணுவத் 
ம்தரவரை நிரைவு ் சய்யும் மநாககுடன் 
அரேககப்பட்டது.

இைண்டாம் உலகப் மபார் 1945 ஓகஸ்ட் 
ோ்தம் ஜப்பானிைரின் சைணாகதியுடன் 
நிரைவு ்பற்ைது.

1948 இல் இலஙரக சு்தநதிைேரடந்தது. 
பலாலி விோன நிரலைம் சிவில் விோன 
நிரலைோக ோற்ைம் ்பற்ைது.

அ ங கு  கு டிவ ை வு  கு டி ை க ல் வு த் 
திரணககளத்தின் அலுவலகம், சுஙகத் 
திரணககளத்தின் அலுவலகம் என்பன 
திைககப்பட்டது.

பலாலியிலிருநது ்தமிழகத்தின் திருசசி 
விோன நிரலைத்திற்கு பிைாநதிை விோன 
மசரவ நடத்்தப்பட்டது.

1976 ஆம் ஆண்டு எனது ்தநர்தைார் 
்தமிழகம் ்சன்ை மபாது பலாலி விோன 
நிரலைத்தின் ்்தன்னநம்தாப்பில் நின்று 
நாம் வழிைனுப்பி ரவத்்தது ஞாபகோக 
உளளது.

1978  இல் நான் ்சன். சாளஸ் 
ேகாவித் திைாலைத் தில் மூன்ைாம் 
வகுப்பு படித் ்த மபாது பலாலி 
விோன நிரலைத்ர்தப் பார்ரவயிட 
ப ா ட ச ா ர ல ை ா ல்  அ ர ழ த் து ச 
்சல்லப்பட்மடாம்.

அப்மபாது விோனத் தின் கு சன் 
ஆ ச ன ங க ர ள  ந சி த் து  ந சி த் து 
ஆரசைாகத் ்்தாட்டுப் பார்த்ம்தன்.
1983 யூரலயில் நா்டஙகும் ்பரும் 
பிைளைம் ஏற்பட்டது. பலாலி விோன 

நிரலைத்திலிருநது சிவில் விோனச 
மசரவகள நிறுத்்தப்பட்டன. முற்ைாகமவ 
இைாணுவ ேைோகிைது.

1984 ஆம் ஆண்டில் ்தமிழர் விடு்தரல 
இைககஙகள பலாலி உட்பட வடககின் 
பரட முகாம்களிலிருநது பரடயினர் 
்வளிமைை முடிைா்தவாறு ்தாககு்தல் 
நடத்தினார்கள.

விரளவு குண்டுவீசசு விோனஙகள 
்காழும்பிலிருநது பலாலிககு வைத் 
்்தாடஙகின.

விடு்தரலப் மபாைாட்டத்ர்த ஒடுககு்தல் 
என்ை ்பைரில் குண்டு வீசரசக குடா 
நா்டஙகும் நடத்்த ஆைம்பித்்தன.

மபாரில் விடு்தரலப் புலிகள ஏகப் ்பரும் 
சகதிைாகிை மபாது அவர்கள பலாலிப் 
பரடத்்தளத்ர்தக ரகப்பற்றுவ்தற்குப் பல 
முைற்சிகரள மேற்்காண்டனர்.

1987 இல் இலஙரக இநதிை அரேதி 
உ டன் ப டிக ர க ர ை த்  ் ்த ா ட ர் ந து 
விடு்தரலப் புலிகள இைககத் ்தரலவர் 
மவ.பிைபாகைன் இநதிைாவிலிருநது 
விோனம் மூலோகப் பலாலிககு வந்தார்.

ஊைடஙகு நிரலரை அறிவித்து புலிகள 
அவரை அரழத்து வந்தார்கள.

1996 மே ோ்தம் ைாழ் குடாநாடு முழுரேைாக 
இைாணுவக கட்டுப்பாட்டில் வந்தது. 
்தரைவழிப்பார்த ்தரடப்பட்டது.

அப்மபாது பலாலியிலிருநது ்காழும்பு 
இ ை த் ே ல ா ர ன க கு  ப ை ணி க ள 
மபாககுவைத்துககாக விோனஙகள 
பைன்படுத்்தப்பட்டன.

2002 ஏப்பிைல் 08 இல் ்தரைவழிப்பார்த 
தி ை க க ப் ப ட் ட து .  அ ப் ம ப ா து  4 
வருடஙகளுககு மேல் பலாலி ்காழும்பு 
விோன மசரவ மிகக குரைந்தளவில் 
நடத்்தப்பட்டது.

2006 ஓகஸ்ட் 11 இல் முகோரலயில் 
இறுதிப் மபார் ்வடித்்தமபாது மீண்டும் 
கப்பல்,விோனப் பைணஙகள ் ்தாடஙகின.

2009 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மீண்டும் 
்தரைவழிப் பார்த திைககப்பட்டது.

ஆனாலும் மிகக குரைந்த அளவில் 
பலாலியிலிருநது ்காழும்புககு விோனப் 
பைணஙகள நரட்பற்று வருகின்ைன.

்தற்மபாது அைசாஙகம் பலாலி விோன 
நிரலைத்ர்த பிைாநதிை விோன 
நிரலைோக அபிவிருத்தி ்சய்து 
வருகிைது.

இவவருட இறுதியில் பலாலியிலிருநது 
்்தன்னிநதிைாவுககு விோன மசரவ 
நரட்பை உளளது.

இலஙரகயின் வைலாற்றில் இது ஒரு 
ரேல் கல்லாக அரேைப்மபாகிைது.

இது மபால ேட்டககளப்பு, சீனன்குடா 
மபான்ை விோன நிரலைஙகள விருத்தி 
்சய்ைப்படும் நிரலயும் உருவாக உளளது.

ம ப ா ரி ன்  நி ர ை வு  பு தி ை ் ்த ாரு 
அபிவிருத்தி சகாப்்தத்ர்த உருவாககிக 
்காடுககு்ேன ேககள ஆவலாக 
உளளனர்.

நாகரீகமும் ்தரழத்ம்தாஙகிை பூபாகம் 
அநநிலப்பைப்பிமல ்தரலசசஙகம் கூடிை 
்்தன்ேதுரையும் இரடசசஙகம் கூடிை 
கபாடபுைமும் இருந்தன. ேணிமேகரலயில் 
வ ரு ம்  க ா வி ரி ப் பூ ம்  ப ட் டண மு ம் 
அப்பகுதியிமல இருந்தன. 

   நூலார் 10 வட்ோழிைாக வகுத்்த 
உ ல க  ந டு வ ர ை ர ை  பூ ே த் தி ை 
மைரக ரை இலஙரகயினுடாகம வ 
கணித்திருககிைார்கள. இன்று மேற்படி 
நடுவரை இலஙரகயினூடாகச ்சல்லாேல் 
இலஙரகககு ்்தற்மக கடலின் மேல் 
்சல்வதிலிருநது இன்று நடுவரை ் சல்லும் 
பகுதிவரையிலும் இலஙரக பைநது 
கிடந்தது. கடற் மகாளினால் இலஙரகயும் 
சுருஙகிற்்ைன அறிை முடிகிைது.

   மேலும் ்்தன்னிநதிைாரவப்பற்றி 
எழு்த முற்பட்ட மபைறிஞர் ்ேகஸ்்தனிஸ் 
இலஙரகரை ்தப்பிைமபமன என நாேம் இட்டு 
அரழப்பம்தாடு அது இநதிைாவினின்று ஓர் 
ஆற்றினால் பிரிககப்பட்டுளள்்தன்றும் 
கூறுகிைார். இதிலிருநது ்தாமிைபைணி என்ை 
்பாருரனைாறு கடலுககுள மூழ்கிை 
நிலத்தின் வழிைாக இலஙரகயினூடாக 
்சன்றிருகக மவண்டு்ேன்று நிலநூல் 
(பூமிசாத்திைம்) வல்லுனர்கள அறுதியிட்டுக 
கூறுகிைார்கள.

  இலஙரக ம்தான்றுவ்தற்குமுன் அர்தயும் 
அடககிை்தாகக ்காண்டிருந்த ்லமூரிைா 
நிலப்பைப்பிலும் வாழ்ந்தவர்கள ்தமிழர்கள 
என்பது ஐைநதிரிபுகளுககிடமின்றி பலரும் 
ஒப்புக்காண்ட உண்ரேைாகும்.

   ஆகமவ விஜைன் காலத்திற்கு முன் 
இலஙரகயின் சரித்திைம் இருள சூழ்ந்த்தாகக 
கிடககிை்்தன்று காட்டும் காைணம் 
ஒப்புக்காளளக கூடிை்தல்ல. அது மவண்டும் 
என்று கூறும் சப்ரபககட்டுவா்தோகும். 
சரித்திை உண்ரேககு கரிபூசும் நடவடிகரக. 
ஒரு இனத்திற்கு இநநாடு ்சாந்தோன்்தன 
உறுதிப்படுத்்த ரகைாளப்பட்ட சதி ்தநதிைமும் 
சரித்திை மோசடியுோகும்.

   ேனி்தன் உலகில் ம்தான்றி வாழ்ந்த 
கர்தரைச ்சால்வது சரித்திைம். 
ேனி்தனுரடை கர்த மிக மிக நீண்ட 
சம்பவஙகளின் ்்தாகுப்பு இதிகாசகாலம் 
ஏற்படுமுன் உலகில் மவ்தகாலம் வழஙகி 
வந்தது. மவ்தகாலத்து நிகழ்சசிகரள 
முற்ைாக உலகம் ஒதுககிவிடத் ்தைாரில்ரல. 
சரித்திை நிகழ்சசிகள்தான் மவ்தகாலச 
சம்பவஙகள அவற்றில் ேனி்தசகதிககு 
அப்பாற்பட்டரவகரள கற்பரனப் 
பகுதியில் ்தளளிவிட்டு ேற்ைரவகரள 
சரித்திைோகக கணிகக மவண்டும்இ கரு்த 
மவண்டும். 

   விஜைன் இநநாட்டிற்கு வருவ்தற்கு பல 
நூற்ைாண்டுகளுககு முன் இஙகு ்தமிழ்ேககள 
வாழ்ந்தார்கள. அவர்கள வீடும்தாறும்்தமிழ் 
வீதிக்ளஙகும் இனிை்தமிழ் இரசைைஙகுகள 
இன்பத்்தமிழ் அரேசசர்கள மபசிைது 
இனிை்தமிழ் அைசசரபயிமல நிலவிைது 
எம் அன்ரன ்ோழிைாம் ்சந்தமிழ் 
குரைகரள அதிகாரிகள வினவிைது 
்த மி ழி ம ல  கு ற் ை ப் ப த் தி ரி ர க ர ை 
எழுதி வாசித்்தது ்தமிழிமல நாட்டின் 
மூரலமுடுக்கஙகும் முத்்தமிழ் ஒலித்்தது 
பட்டி ்்தாட்டிக்ளஙகும் ரபந்தமிழ் 
பரிணமித்்தது. கண்டி ேரலயிலிருநது வீசிை 
காற்றிலும் கதிர்காேத்திலிருநது ்தவழ்நது 
வந்த ்்தன்ைலிலும் கன்னித்்தமிழின் 
வாரட அடித்்தது. ஒரு காலத்தில் இவ 
வண்ணம் விளஙகிை இலஙரக ்தமிழகத்ர்த 

‘அப்பா குளஙகளின் பிரிைர், நீர் 
வளத்ர்த மபணுவதில் வல்லவர். 
களஙகமில்லா்தவர் எதுவாக இருந்தாலும் 
அ்தரன ்தளம்பல் இல்லாேல் ்சய்து 
முடிப்பார். குளஙகரள  தூர்வார்வதிலும் 
விவசாைத்திற்கு நீர் பாய்சசுவதிலும் 
அவருககு நிகர் அவர்்தான்.  நீர் 
முகாரேத்துவம் ்்தரிந்தவர். பட்டறிவின் 
மூலம் இந்த அறிவும் ஆற்ைலும் அவருககு 
வந்தது. பாவ்காடிசமசரன வா்தகல்ேடு 
என்ை இடத்தில் எனது ்தநர்தைார்  
கட்டிை குளத்ர்த ்தற்்பாழுது எனது 
்சாந்தச ்சலவில் புனைரேககத்  
திட்டமிட்டிருககிமைாம். 60 ஏககர் 
நீர்ப்பாசன வைல்கரள ்காண்டது. 
குளம் 15 ஏககர் விஸ்தீைணம் உரடைது. 
அரலைப்மபாடிைார் குளம் அப்பா 
்பைரில் உளளது. குளஙகள விவசாை 
்சய்ரக ேற்றும் கால்நரடகள, 
பைரவகளின் ்தாகம் தீர்ப்ப்தற்கும் 
ப ை ன் ப டு கி ை து .  இ க கு ள ங க ள 
அரேநதுளள இடம் பசுரேைான 
பிைம்தசம். சுற்றுலா பைணிகரள 
கவைககூடிை இடோக அரேநதுளள்தால் 
குளம் அரேநதுளள பிைம்தசத்திற்கு 
ேககள மபாககுவைத்து ்சய்ைககூடிை 
வசதிகள ்சய்ைப்பட மவண்டும். 
மின்சாை வசதி ்சய்ைப்பட மவண்டும்’ 
என்ை மகாரிகரகயும் முன்ரவககிைார் 
நல்லைத்தினம்.

்தமிழகத்திலிருநது புைட்சிககவிஞர் நம் 
கண்முன் நிறுத்துகிைார் பாருஙகள. 

                                                                                                           ் ்தன்திரசரைப் 
பார்ககிமைன் என்ன ்சால்மவன் என்ை
ன்                                              சிந்தரன்ைல்லாம் 
ம்தாளக்ளலாம் பூரிககும் அடடா!                                           
அன்ைந்தலஙரகயிரன ஆண்டேைத்்தமிழ
ன்                                                    ஐயிைண்டு 
திரச முகத்தும் ்தன் புகரழ ரவத்ம்தான்                                    
குன்்ைடுககும் ்பருநம்தாழான் ்காரட 
்காடுககும்                                          ரகைான் 
குளள நரிச ்சைல் ்சய்யும் கூட்டத்தின் 
குற்ைம்                                     என் 
்தமிழர் மூ்தார்த! என்்தமிழர் ்பருோன்                                                
இைாவணன் காண்! அவன் நாேம்                                                       
இவரவைம் அறியும்.

   வைலாறு ்்தரிநம்தார் கவிஞர் கூறும் 
இலஙரகரை ் வறும் கற்பரன சைக்கன்று 
வாதிடமுரனைார். இைாவணன் அைககன் 
அசுைன் ேனி்தஉருவம் இல்லா்தவன் 
என்்ைல்லாம் நம்மில் பலர் எண்ணி 
இருந்தார்கள. 

ஒருகாலத்தில் இைாவணன் சு்தநதிை புருசன் 
்தன்்னாளி மசர் அகத்்தான். அைவழி 
வாழ்நம்தான். அதுேட்டுேல்லாது ்தமிழன் 
என்றும் அறிகிமைாம். 

அகில உலகத்தின் பாைாட்டு்தலுககுரிை 
ஜவ�ர்லால் மநருவும் ்தம் ேகளுககு எழுதிை 
கடி்தஙகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்ப்தாவது 
மவ்தஙகள எழு்தப்பட்ட மவ்தகாலஙகளுககு 
பி ை கு  இ தி க ாச  க ால ம்  வ ந ்த து. 
மிகப்்பரிை வீைர்களின் கர்தரைப்பற்றி 
் ப ரு ங க ா வி ை ங க ள  இ ை ண் டு 
எழு்தப்பட்டரேயினால் அ்தற்கு இதிகாச 
கால்ேன்று ்பைர் வந்தது. இதிகாச 
காலத்தில் ஆரிைர் விநதிை ேரலககு 
வ டகம க  வ ட இ ந தி ை ா  முழு வ து ம் 
பைவியிருந்தனர்.            

 (்்தாடரும்)    
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