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மிழ்்ாட்டில் பள்ளிககைல்வியில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகைள் 
படித்து முடித்து, இறுதி ஆண்டில் எடுககும் மதிப்பண் 
அடிபப்ையிலலலய மாணவரகைளுககு மருத்துவம், 
்பாறியியல், விவசாயம், கை்ல, அறிவியல் உள்ளிட்ை 
பட்ைபபடிபபுகைளுககு அனுமதி வழஙகைபபடுகிறது. இதன் 

மூலம் கிராமஙகைளில் உள்்ள சாதாரணப பள்ளிகைளில் படித்த ்ம் 
வீட்டுப பிள்்்ளகைள், ஏ்ழ எளிய குடும்பத்துப பிள்்்ளகைள்கூை 
கைல்வியின் உசசத்்தத் ்தாடுவதற்கு வாசல் திறந்துவிைபபட்ைது. 
குறிபபாகை, முதல் த்லமு்றயாய்க கைல்வி்பறும் பிள்்்ளகைள் 
உயரத்திற்கு வருவ்த அது உறுதி ் சய்தது.

இந்நி்லயில்தான், ‘நீட்’ என்கிற லதசிய அ்ளவிலான தகுதித்லதரவு 
என்ற ் பயரில் ஒன்றிய அரசு புதிய அசசுறுத்த்லக ் கைாண்டு வந்தது. 
இதன் வி்்ளவாகை லட்சககைணககில் ் சலவு ் சய்து தனியார ் ைத்தும் 
‘நீட் பயிற்சி்யப ்பறுகிறவரகைள் மட்டுலம மருத்துவம் உள்ளிட்ை 
உயர கைல்வியில் இைம் பிடிபபதும் வசதி வாய்பபு இல்லாதவரகைள் 
அந்த வாய்ப்பலய ்பற முடியாத சூழலும் கைல்விப புலத்தில் 
வி்தககைபபட்ைன. அதன் மூலம் வகுபபுகைளில் பாைஙகைள் ் ைத்துவ்த 
விைவும் ஆண்டு முழுவதும் வகுபபுகைளுககு ் வளிலய ‘நீட்’டுககைான 
பயிற்சி வகுபபுகை்்ள ்ைத்துவதிலலலய பல பள்ளிகைள் கைவனம் 
்சலுத்தின.

சாதியால் பிரிந்து கிைககும் சமூகைத்தில் ் மல்ல ் மல்ல கைல்வியால் 
ஆன பிரிவி்ன வகுபப்றககுள்ல்ளலய வரத் ் தாைஙகியது. இ்த 
எதிர்கைாள்வதற்கைான மனஉறுதி இல்லாத ்பற்லறாரும் ்ல்ல 
மதிப்பண் ் பற்ற பிள்்்ளகைளும் சட்ைபலபாராட்ை்மல்லாம் ் ைத்தித் 
லதாற்றுபலபானதால் தற்்கைா்ல்யத் லதரவு ் சய்தனர. கைனவுகைல்ளாடு 
துள்ளித்திரிந்த இ்ளம் பிள்்்ளகைளின் தற்்கைா்லகைள் ்்ஞ்சில் 
ஈரமிருககிறவரகை்்ள நி்லகு்லயச ் சய்தது.

இந்த அவலத்்த எதிரத்து வலி்மயான சட்ைப லபாராட்ைஙகை்்ளயும் 
மககைள் திரளின் மாநில உரி்மப லபாராட்ைத்்தயும் ்ைத்தி, 
தமிழ்்ாட்டு மககைளின் ்பரும்பான்்மக குர்ல, உயரத்திப 
பிடிககைாமல் கைைந்த கைால அதிமுகை அரசு, ஒன்றிய அரசின் 
அதிகைாரத்தின்முன் மண்டியிட்டு, ்கைகைட்டி, வாய்்பாத்தி நின்றது. 
அதன் வி்்ளவாகை, தமிழ்்ாட்டு அரசின் ்சலவில், தமிழ்்ாட்டு 
மககைளின் உ்ழபபில், தமிழ்்ாட்டு மககைளின் வரிபபணத்தில் கைட்டி 
எழுபபி ் வககைபபட்டுள்்ள கைல்விப புலத்துககுள்ல்ள ‘லதசியம்’ என்ற 
்பயரில் தமிழ்்ாட்டுககு ்வளிலய இருககிற மாநிலஙகை்்ளச 
லசரந்தவரகைள் எல்லாம் வந்துவிட்ைாரகைள். 

லகைாயி்லக கைட்டியவரகைள் ்வளிலய நிற்கிறாரகைள். லகைா்ளாறு 
்சால்ல வந்தவரகைள் மணியாட்ைத் ்தாைஙகிவிட்ைாரகைள். இது 
கைாலஙகைாலமாய் இந்த மண்ணில் நிகைழும் ் தாைர துயரம்.

இந்தநி்லயில் தற்லபாது புதிதாகை ஆட்சிககு வந்திருககிற திமுகை 
அரசு, மககைளுககு அளித்திருககிற லதரதல் வாககுறுதிகைளின் 
அடிபப்ையில் ‘நீட்’ லதரவுமு்ற ் ்ைமு்றபபடுத்தபபட்ை கைைந்த 
்ான்கு ஆண்டுகைளில் தமிழ்்ாட்டு மாணவரகைளுககு ஏற்பட்ை 
பாதிபபுகைள் என்ன, பாதிபபுகைள் இருந்தால் அ்த எபபடி சரி 
்சய்யலாம், சரி ்சய்ய முடியு்மனில் அதற்கைான சட்ைபூரவமான 
சாத்தியக கூறுகைள் இருககின்றனவா என்ப்த்யல்லாம் மககைளிைத்திலல 
லகைட்ைறிந்து ஆதாரபூரவமான தகைவல்கை்்ளயும் தரவுகை்்ளயும் திரட்டி 
அரசுககு அறிக்கை அளிககுமாறு முன்னாள் நீதியரசர ஏ.லகை. ராசன் 
த்ல்மயில் ஒரு குழு்வ நியமித்திருககிறது.

ஆமாம்,�நீங்கள்�வவறு;�ொங்கள்�வவறுதான்
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M‡íŠH‚è «õ‡´‹)

è£«ê£¬ôèœ, 
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KAAKKAI, 
A/c No. 60111010005660 
CANARA BANK,
TRIplICANe, CheNNAI - 5.
IFSC: CNRB0016011

â¡ø ªðò¼‚°, ªê¡¬ùJ™
ñ£Ÿøˆî‚èî£è ÜÂŠð «õ‡´‹.
ðíM¬ì (ñEò£˜ì˜) Íôº‹ 
ê‰î£ ªê½ˆîô£‹.

ªõOï£†´ àÁŠHù˜ è†ìí‹

Ý‡´‚ è†ìí‹.........................$ 40

àÁŠHù˜ è†ìíˆ¬î

KAAKKAI, 
A/C No. 60111010005660 
CANARA BANK,
TRIplICANe, CheNNAI - 5.
â¡ø ªðò¼‚°, ªê¡¬ùJ™
ñ£Ÿøˆî‚è -õ¬èJ™ ÜÂŠð «õ‡´‹.

ªî£ì˜¹ ºèõK:

è£‚¬è, 288, ì£‚ì˜ ï«ìê¡ ê£¬ô,
F¼õ™L‚«èE, ªê¡¬ù&600 005.

ªê™«ðC: 98414 57503,
ªî£¬ô«ðC : 044-28471890

I¡ù…ê™: 
kaakkaicirakinile@gmail.com

ºèË™:
www.facebook.com/kaakkai.cirakinile

இந்தககுழு நியமனத்்த எதிரத்து ் பாது்வளியில் நின்று 
லபசும் சில அரசியல் கைட்சிகைளின் ் சயல்பாடு அற்பமானதாகைவும் 
அருவருககைத்தககைதாகைவும் இருபபலதாடு அதன் ல்ாககைம் 
்ஞ்சூட்ைபபட்ைதாகைவும் இருககிறது. வி்ளககைலமா, ்தளிலவா 
அளிககை முற்படுகிறவரகை்்ள அவமரியா்தயாகைவும் 
அவதூறாகைவும் லபசுவலதாடு ‘அது லவறு’ இது லவறு என்று 
எகிறி அடிககைத் ் தாைஙகிவிட்ைாரகைள்.

இவவ்ளவு தூரம் இறஙகி வந்து அவரகைளும் கூசசபபைாமல் 
்வளிபப்ையாகைக கை்ளமாை வந்துவிட்ை பிறகு, தடுபபாட்ைம்கூை 
ஆைாமல் நின்று ்கைாண்டிருந்தால் அவரகைள் அடித்தாைத் 
்தாைஙகிவிடுவாரகைள். பின்னர, கை்ளத்திலிருந்லத ்ம்்ம 
்வளிலயற்றியும் விடுவாரகைள். எனலவ, திருபபி அடிபபதும், 
திமிறி எழுவதும் உயிரின் பிறபபுரி்ம மட்டுமல்ல; அதன் 
வாழ்வுரி்மயும் பாதுகைாபபும்கூை.

ஆமாம், அதுலவறு, இது லவறுதான்; நீஙகைள் லவறு ் ாஙகைள் 
லவறுதான்.

நீ தமிழில் ்பயர சூட்டிக ்கைாள்கிறாய்; ‘தமிழன்’ என்ற 
்பயரில் எழுதிப பி்ழககிறாய்; ஆனால், தமிழ்்ாடு என்று 
்சால்லககூைாது என்கிறாய்.

நீலவறு; ் ான் லவறுதான்.

நீ மரககைறி உண்கிறாய்; மாட்டுச சாணத்தில் குளிககிறாய்; 
மாட்டு மூத்திரத்்தக குடிககிறாய். ்ான் மாட்டு ரத்தத்்தப 
பலியிடுகிலறன். மாட்டுக கைறி்யத் தின்கிலறன்.

நீ லகைாயிலுககுள் நின்று தட்்ை ஏந்துகிறாய்; ் ான் லகைாயில் 
வாசலில் நின்று ் கைகை்்ள ஏந்துகிலறன். லகைாயிலுககு உள்ல்ள 
்பறுவ்த ‘தட்ச்ண’ என்கிறாய். லகைாயிலுககு ்வளிலய 
்பறுவ்த ் ான் பிச்ச என்கிலறன்.

நீ ்ம்பிக்கையின்மீது நீதி்ய எழுதச ்சால்கிறாய்; ்ான் 
அரசியல் அ்மபபுச சட்ைத்தின் வழிநின்று நீதி லகைாருகிலறன்.

லவதஙகைளும் புராணஙகைளும்தான் வாழ்வியல் நீதி்யச 
்சால்லித் தருகின்றன. என்கிறாய்; ்ான் திருககுறளும் நீதி 
நூல்கைளும்தான் வாழ்வியல் அறத்்தச ் சால்லித் தருகின்றன 
என்கிலறன்.

மதமும் கைைவுளும் இருந்தால்தான் உன் பி்ழபபு ் ைககும். 
்கையும் கைாலும் இருந்தால்தான் என்பி்ழபபு ்ைககும். நீ 
உட்கைாரந்து உண்டு்கைாழுபபாய்; ்ான் உ்ழத்துத் தின்று 
்சரிபலபன்.

்ாஙகைள் பலியிடுவதற்்கைன்று ஆடுகை்்ளயும் மாடுகை்்ளயும் 
வ்ளரககிலறாம். நீ பலி ்கைாடுபபதற்கு எடுபிடிகை்்ளயும் 
ஏவல்கை்்ளயும் வ்ளரககிறாய்.

எனககு எண்ணிறந்த ஆண்டு இனப ் பரு்ம இருககிறது; 
இலககியப ் பரு்ம இருககிறது; வரலாற்றுச சிறபபு இருககிறது. 
அதனினும் நீண்ை ் தான்்மயும் ் தாைரசசியும் இருககின்றன.
உனது பூரவீகைம் எது? உனது வரலாறு எது? உனது இலககியம் 
எது?  

எனககு அ்ையா்ளம் இருககிறது-

எனது தாய்்மாழி தமிழ்; எனது தாய்மண் தமிழ்்ாடு.

உனது தாய்்மாழி எது? உனது தாய்மண் எஙலகை?

=
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்ட்டுனர

என்.சரவணன்
nsaravanan@gmail.com

யகாழ் நூெ்ம் எப�டி எரிக்ப�ட்டது? யகாரகால் எரிக்ப�ட்டது? 
இதன் பின்ைணியில் இருந்தவர்்ள் யகார்? மநரடி சகாட்சி்ள் யகார்? 
விரிவகாை தரவு்னைக ல்காணடு அெசுகிறது இந்தக ் ட்டுனர.

ò£› Ëôè‹:

Hóð£èóQ¡ Ý¬íJ™ 
¹Lè÷£™ âK‚èŠð†ìî£?

å¼ Þùˆ¬î ÜN‚°º¡ Üî¡ ²õ´è¬÷ 
ÜN, Ü¬ìò£÷ˆ¬î ÜN’ â¡ð£˜èœ. 
õì‚A™ °PŠð£è ò£›ŠŠð£ùˆF™ îI› 
ñ‚èO¡ ¹ô¬ñ„ ªê£ˆî£è è¼îŠð†´ 
õ‰î ò£› Ëôè‹ âKˆ¶„ ê£ñðô£‚èŠð†ì 
ê‹ðõ‹ õóô£ŸP™ â¡Á«ñ ¶¬ì‚è 
º®ò£î è¬øò£è ÝAM†®¼‚Aø¶.

îñ¶ îI› ñó¬ð»‹, õóô£Ÿ¬ø»‹ 
ÝõíŠð´ˆF ¬õˆF¼‚°‹ å¼ ªî£™ªð£¼œ 
¬õŠðèñ£è¾‹î£¡ «ðíŠð†´ õ‰î¶. 
e÷Š ªðø º®ò£î, ÜKò Ë™è¬÷»‹, 
ðô ËŸø£‡´èÀ‚° º¡ùó£ù ã´èÀ‹ 

Ãì Üƒ° ð£¶è£‚èŠð†´ õ‰îù. Ü‰î 
Ëôè‹ Üó² ªè£´ˆîî™ô. Ü¡¬øò îI› 
¹ô¬ñò£÷˜èœ «ê˜‰¶ à¼õ£‚Aò¶. 
H¡ù˜ î£¡ Ü¶ ñ£ïèó ê¬ð ¬è«òŸÁ 
ïìˆFò¶.

70èO¡ ÞÁFJ™ õì‚° Aö‚ªèƒ°‹ 
ªî£™ªð£¼œ ÝŒ¾èœ â¡Aø «ðK™ è‡´ 
H®‚èŠð†ìõŸ¬ø‚ ªè£‡´ Ýîô£™ 
õì‚°Aö‚° º¿õ¶‹ Cƒè÷õ˜èO¡ 
Hó«îêƒèœ â¡Á GÁ¾‹ «õ¬ôˆF†ì‹ 
ªî£ìƒèŠð†®¼‰î¶. îIö˜èO¡ î£òè‚ 
«è£†ð£†¬ì ñÁˆªî£¶‚°õîŸè£ù 
Þ‰î «õ¬ôˆF†ìˆF™ ÜóC¡ àîM»ì¡ 
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ð™«õÁ Þùõ£î Ü¬ñŠ¹èœ ðô 
º¬ùèO™ F†ìI†´ «ñŸªè£‡®¼‰îù. 
77 Þù‚ èôõóˆ¬î Mê£ó¬í ªêŒ»‹ 
Ý¬í‚°¿Mì‹ Ãì ê£†CòñOˆî 
ðô Þùõ£î ê‚Fèœ èôõóˆ¬îŠ 
ðŸP «ð²õ¬îMì Þ‰î ªî£™ªð£¼œ 
Ýî£óƒè¬÷Š ðŸP«ò ÜFè‹ «ðCù 
â¡ð¶ Ü‰î ê£†CòƒèO™ Þ¼‰¶ è£í 
º®»‹. ñ®«è ð…ë£Yô «îó˜, ýK„ê‰Fó 
M«ü¶ƒè, â„.â‹.CP«ê£ñ «ð£¡«ø£˜ Üƒ° 
ªðKò ÜP‚¬èè¬÷«ò êñ˜ŠHˆîù˜. Ü¬õ 
CÁ ¬è Ë™è÷£è¾‹ Ãì Cƒè÷ˆF™ ªõO-
JìŠð†ìù.

ò£˜ Þ‰î CP™ ªñˆF»

Ü‰î ð£¬îJ™ õ÷˜ˆªî´‚èŠð†ìõ˜ 
î£¡ CP™ ªñˆF». Þôƒ¬èJ¡ õóô£ŸP™ 
ðô Þùõ£Fè¬÷ à¼õ£‚Aò º‚Aò 
«è£†¬ìò£è Ü¡PL¼‰¶ Þ¡Áõ¬ó 
Fè›õ¶ è÷Q Hó«îê‹. Ü‰îˆ ªî£°FJ¡ 
ä.«î.è. Ü¬ñŠð£÷˜ CP™ ªñˆF». 
1977 «î˜îL™ è÷Q ªî£°F ñ‚è÷£™ 
ªõŸPò¬ìò„ ªêŒòŠð†ìõ˜ CP™ 
ªñˆF». Ü«î ªî£°F¬ò„ «ê˜‰îõ˜î£¡ 
üù£FðF «ü.Ý˜. ªüòõ˜ˆîù. î£¡ 
Ü¬ñˆî Ü¬ñ„êó¬õJ™ «ü.Ý˜. CP™ 
ªñˆF»¾‚° ªî£N™ ñŸÁ‹ M…ë£ù 
Ü½õ™èœ Ü¬ñ„êèˆ¬î õöƒAù£˜. 
1980Ý‹ Ý‡´ CP™ ªñˆF» îù¶ ÜFè£ó 
ðôˆ¶ì¡ õì‚A™ Üè›õ£ó£Œ„Cè¬÷ 
MvîKŠðîŸè£è ÜFè£Kè¬÷ ÜÂŠH îù¶ 
õNè£†ìL¡ «ðK™ «ñŸªè£‡ì£˜.

Þ‰îŠ ðEè¬÷ «ñŸªè£œõîŸè£è “Üóê 
ªî£NŸ¶¬ø ªð÷ˆî êƒè‹” â¡Á å¡¬ø 
Ýó‹Hˆ¶ F¼ñ¬ôJ™ ¹™«ñ£†¬ì & 
°„êªõO Hó«îêˆF™ “ÜKCñ¬ô Ýó‡ò 
«êù£êùò” â¡Aø å¼ ªð÷ˆî î÷ˆ¬î 
Ýó‹Hˆî£˜. CP™ ªñˆF» îò£Kˆî 
ÜP‚¬è¬ò ÜFè£óÌ˜õñ£è«õ Þôƒ¬èJ¡ 
èô£ê£ó àK¬ñèœ ðŸP »ªùv«è£ 
GÁõùˆFì‹ ¬èòOˆ¶ Ü‰î Hó«îêƒè¬÷ 
ð£¶è£ˆ¶ˆ î¼ñ£Á‹ º¬øŠð£ªì£¡¬ø 
ªêŒî£˜. Ü‰î ÜP‚¬è Þ¡Áõ¬ó Cƒè÷ 
«îCòõ£Fè÷£™ «ð£ŸøŠð†´ õ¼Aø¶. 
õì‚° Aö‚° Cƒè÷õ˜èO¡ Ì˜iè 
àì¬ñ â¡Aø õ¬èJ™ Ü‰î ÜP‚¬è 
îò£K‚èŠð†®¼‰î¶.

õì‚° Aö‚°Š ð°FèO™ ªð÷ˆî ñîº‹, 
Üî¡ ªê™õ£‚°‹ Þ¼‰F¼‚Aø¶ â¡ð¶ 
ñÁŠðîŸA™¬ô. Ýù£™ Ü‰î õóô£Ÿ¬ø 
Cƒè÷ˆ¶ì¡ Þ¬íˆ¶ Cƒè÷ ªð÷ˆî 
õóô£ø£è ¹¬ù»‹ Cƒè÷ «ðKùõ£î‹ 
Ü¬î è£ôè£ôñ£è„ ªêŒ¶ õ¼Aø¶. 
îI› ªð÷ˆî‹ â¡Aø å¡Á Þ¼‰î¶ 

â¡ð¬î»‹, Üî¡ ªê™õ£‚°‚°œ îIö˜èœ 
õ£›‰F¼‚Aø£˜èœ â¡Aø à‡¬ñ¬ò 
ãŸÁ‚ªè£‡´, Ü¬î àÁF ªêŒõî¡ 
Íô«ñ Cƒè÷ ªð÷ˆî ¹¬ù¾èÀ‚° 
ðFô® ªè£´‚è º®»‹. Ýù£™ ò£› 
& ¬êõ & îI› ¬ñòõ£î ñó¹ ÜîŸ° 
Þìƒªè£´ŠðF™¬ô. îI› ªð÷ˆîˆ¬î 
ªè£‡ì£ì Ü‰î ñó¹ Þìƒªè£´ŠðF™¬ô. 
ªõ° Cô ÝŒ¾èO«ô«ò ÜŠð®‚ è£í 
º®Aø¶.

îIö˜èÀ‚° àK¬ñ «è£¼õîŸ° 
Üƒ° å¡Á‹ Þ™¬ô. Ü¶ ðòƒèóõ£î‚ 
«è£K‚¬èè«÷ â¡Á GÁ¾‹ õ¬èJ™ 
Üõ˜ Ë™è¬÷ â¿F Hó²Kˆî£˜ . 
“è¾î ªè£†®ò£?” (¹Lèœ ò£˜? & 
1980), “CýÀQ! ¹¶ê²ù «ðó£èQš” 
(Cƒè÷õ˜è«÷ ªð÷ˆîˆ¬î‚ è£ˆF´ƒèœ!) 
â¡Aø Ë™èœ Iè¾‹ «ñ£êñ£ù Þùõ£î 
Ë™èœ. î¡¬ù bMó Cƒè÷ ªð÷ˆîù£è 
Ý‚A‚ªè£‡ì CP™ ªñˆF» îI› 
M«ó£î «ð£‚¬è»‹, ªõÁŠ¹í˜„C¬ò»‹ 
õ÷˜ˆ¶‚ªè£‡®¼‰îõ˜.

ò£› Ëôè âKŠ¹‚° CP™ ªñˆF» ñ†´‹ 
ªð£ÁŠH™¬ô. ÜîŸ° ã¶õ£ù Þùõ£î 
Ü¬ô ãŸªèù«õ õ÷˜ªî´‚èŠð†´, 
GÁõùñòŠð´ˆîŠð†´ˆ î£¡ Þ¼‰î¶. 
Ýù£™ CP™ ªñˆF» Ü‰î àìù® 
G¬ô¬ñèÀ‚°ˆ î¬ô¬ñ ªè£´ˆî£˜ 
â¡ð«î ªõOŠð¬ì.. Þ‰î‚ è£ôˆF™ CP™ 
ªñˆF» ð£ó£Àñ¡øˆF™ ÝŸPò à¬óèO™ 
Þùõ£î Mê˜ ï£ªò£¡P¡ è˜ü¬ùè¬÷‚ 
è £í º®»‹ .  CP™  ªñˆF»M¡ 
Þ‰îŠ «ð£‚¬è ä.«î.è Üóê£ƒèº‹ 
«ü.Ý¼‹ è‡´ªè£œ÷M™¬ô. îI› 
ñ£íõ˜èO¡ ð™è¬ô‚èöè ̧ ¬ö¬õ CP™ 
ªñˆF»õ£™ êA‚è‚ Ãì º®òM™¬ô. â‹. 
CõCî‹ðó‹ CP™ ªñˆF»¾‚°‹ Þ¬ìJ™ 
ð£ó£Àñ¡øˆF™ è´¬ñò£ù õ£î‹ 
Gè›‰î¶. îI› ñ£íõ˜è¬÷ °Á‚°õNJ™ 
ð™è¬ô‚èöèˆ¶‚° ÜÂŠ¹õîŸè£è 
Mù£ˆî£œ F¼ˆ¶ù˜èœ «ñ£ê® ªêŒ¶ 
ÜFèŠ ¹œOè¬÷ õöƒAù£˜èœ â¡Á 
ðAóƒèñ£è‚ °Ÿø‹ ê£†®ù£˜. Ü‰î 
Mõ£îˆF™ Üõ¬ó Ýî£óˆ¬î º¡¬õ‚è‚ 
«è£Kò«ð£¶‹ ¬èJ™ å¼ è´î£C¬ò ¬õˆ¶‚ 
ªè£‡´ è¬ìC õ¬ó êñ˜ŠH‚èM™¬ô. 
Ýù£™ Þ¡Áõ¬ó Cƒè÷ Ë™èO™ CP™ 
ªñˆF» ÃPò¶ à‡¬ñ â¡«ø ðF¾ 
ªêŒòŠð†´œ÷¬î»‹ è£í º®Aø¶.

“ï£‹ âî¬ù»‹ ãŸÁ‚ªè£œ«õ£‹; Ýù£™, 
«ï˜¬ñòŸøõ˜èœ â¡ø °Ÿø„ê£†¬ì 
ãŸÁ‚ªè£œ÷ º®ò£¶... èwìŠð†´ 
ð®ˆ¶Š ¹œOèœ ªðÁ‹ ñ£íõ˜è¬÷ 
«ï£è®‚A¡ø, ÞN¾ªêŒA¡ø è¼ˆ¶‚èœ 
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Þ¬õ” âù â‹. CõCî‹ðó‹ ÝˆFóˆ¶ì¡ 
à¬óò£ŸPù£˜. õì‚A™ â¿„C»Ÿø 
îIö˜ àK¬ñ Þò‚èƒè¬÷ âF˜ªè£œ÷ 
ÞŠð®ò£ù ê‚Fèœ Cƒè÷ˆ îóŠ¹‚° 
°PŠð£è Üóê£ƒèˆ¶‚°œ «î¬õŠð†´‚ 
ªè£‡®¼‰î¶.

ä.«î.M¡ ñ£ùŠ Hó„C¬ù‚° M¬ô

7 0  èO™ Þ¼‰¶ õì‚A™ îI› 
Þ¬÷ë˜èO¡ â¿„C Üóê£ƒèˆ¶‚° å¼ 
ªð¼‹ êõ£ô£è«õ Þ¼‰î¶. 77 èôõó‹ 
Gè›‰¶ Üî¡ eî£ù Mê£ó¬íèO¡ 
º®¾èœ Ãì Ü‰îˆ îí¬ô îEò 
¬õ‚èM™¬ô. ñ£õ†ì ê¬ðèœ «î˜îL™ 
Ã†ìE»ì¡ «ð£†®J†´ âŠªð¼‹ 
M¬ô¬ò‚ ªè£´ˆî£õ¶ ðô Ýêùƒè¬÷‚ 
¬èŠðŸø «õ‡´‹ â¡Á è÷‹ ÞøƒAò¶ 
ä.«î.è. Ü¼õ¼‚èˆî‚è «î˜î™ «ñ£ê®èO™ 
ÞøƒAò¶ ðŸP ðô ê˜õ«îê ÜP‚¬èèœ Ãì 
²†®‚ è£†®»œ÷ù. õ£‚°Š ªð†®èœ 
Å¬øò£ìŠð†ìù. ªð£Lê£K¡ ªè´H®èœ 
ê£ñ£¡ò ñ‚èœ «ñ™ ÜFKˆF¼‰îù.

Þ‰î G¬ôJ™ ä.«î.è GòIˆF¼‰î 
Hóî£ù «õ†ð£÷ó£ù Fò£èó£ü£ îI› 
Þò‚èƒè÷£™ °P ¬õ‚èŠð†®¼‰î£˜.  
1981 «ñ 24 Ü¡Á Üõ˜ ªè£™ôŠð†ì£˜. 
ä.«î.è¾‚° Þ¶ «ðK®ò£è Þ¼‰î¶. ªõŸP 
õ£ŒŠ¹èœ ¬èï¿MŠ «ð£õ¬î àí˜‰î 
Üõ˜èœ Þî¬ù îñ‚ªèFó£ù êõ£ô£è«õ 
ð£˜ˆîù˜.

« î ˜ î™  ðEè¬÷ « ïK™  G¡Á 
èõQŠðîŸè£è «ü.Ý˜, Ü¬ñ„ê˜ CP™ 
ªñˆF»¬õ»‹, ªñˆF»¾‚° ªï¼‚èñ£ù 
Ü¬ñ„ê˜ è£IQ Fê£ï£ò‚è¬õ»‹ 
Üõ˜èœ î¬ô¬ñJ™ ð£¶è£Š¹ Ü¬ñ„C¡ 
ªêòô£÷˜, ð£¶è£Š¹ Ü¬ñ„C¡ «ñôFè 
ªêòô£÷˜, Ü¬ñ„êó¬õJ¡ ªêòô£÷˜ 
ÝA«ò£¬ó‚ ªè£‡ì å¼ CøŠ¹‚ °¿¬õ 
«ñ 30 ë£JÁ Ü¡Á ò£›Šð£íˆ¶‚° 
ÜÂŠHù£˜ .  Ü¬îMì ãŸªèù«õ 
ÜFè÷M™ ªð£Lê£˜ °M‚èŠð†®¼‰î 
ò£›Šð£íˆ¶‚° «ñôFèñ£è ªõO 
ñ£õ†ìƒèOL¼‰¶ 500 ªð£Lê£¬ó‚ 
ªè£‡ì å¼ ªð¼‹ð¬ì»‹ ÜÂŠðŠð†ì¶. 
å¼ ªð¼‹ Üê‹ð£Mîˆ¶‚è£ù ºvb¹èœ 
«ñŸªè£œ÷Šð´õ¬î ò£›Šð£í ñ‚èœ 
ÜP‰F¼‚èM™¬ô.

«î˜î½‚° Þ¡Â‹ 4  ï £†è«÷ 
Þ¼‰î G¬ôJ™ «î˜î™ Hó„ê£óƒèœ 
ðóðóŠ¹I‚èî£è Þ¼‰î¶. «ñ.31Ý‹ FèF 
îIö˜ ä‚Aò M´î¬ô‚ Ã†ìEJ¡ «î˜î™ 
Hóê£ó‚ Ã†ì‹ ò£›Šð£í‹ ï£„Cñ£˜ 
«è£Mô®J™ ïì‰î¶. Þ‰î‚ Ã†ìˆF™ 
ð£¶è£Š¹‚ èì¬ñJ™ Þ¼‰î Í¡Á 
ªð£Lú£˜ Þ¬÷ë˜ CôK¡ ¶Šð£‚A„ 
Å†´‚° Þô‚è£ù£˜èœ. Þó‡´ ªð£Lú£˜ 
vîôˆF«ô«ò àJKö‰î£˜èœ.

Üóê ðòƒèóõ£î‹

ªê£Ÿð «ïóˆF™ Üƒ° M¬ó‰î 
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Ý»î«ñ‰Fò ªð£Lv ð¬ìªò£¡Á 
îñ¶ ªõPò£†ìˆ¬îˆ ªî£ìƒAò¶. 
iFJ™ è‡ìõ˜è¬÷ªò™ô£‹ Ü®ˆ¶ 
¶¡¹ÁˆFù˜. iF ªõP„«ê£®ò¶. 
ÝˆFóˆF™ Ü¼A™ Þ¼‰î Ü¬ùˆ¬î»‹ 
C¡ù£H¡ùŠð´ˆFù˜. 150‚°‹ «ñŸð†ì 
è¬ìèœ ªè£œ¬÷JìŠð†´‹ bJìŠð†´‹ 
ï£ê‹ ªêŒòŠð†ìù.  Ü¼AL¼‰î 
«è£M½‚° b¬õˆî Üõ˜èœ, ªî£ì˜‰¶ 
Ü¼AL¼‰î i´è¬÷»‹ iFJL¼‰î 
õ£èùƒè¬÷»‹ b‚A¬óò£‚èˆ ªî£ìƒAù˜. 
ð£ó£Àñ¡ø àÁŠHù˜ «ò£«èvõóQ¡ i´ 
ê£‹ðô£‚èŠð†´ î¬óñ†ìñ£‚èŠð†ì¶. 
«ò£«èvõóÂ‹ Üõó¶ ñ¬ùM»‹ 
ñJK¬öJ™ àJ˜ îŠH«ò£®ù˜. ßöï£´ 
ðˆFK¬è‚ è£Kò£ôò‹ b ¬õˆ¶ 
ªè£ÀˆîŠð†ì¶. Üî¡ ÝCKò˜ âv. â‹. 
«è£ð£ôóˆFù‹ ªè£Çóñ£èˆ î£‚èŠð†ì£˜. 
îIö˜ ä‚Aò M´î¬ô‚ Ã†ìEJ¡ 
î¬ô¬ñ‚ è£Kò£ôòº‹ b ¬õˆ¶ 
ï£êñ£‚èŠð†ì¶. ï£¡° îIö˜èœ iF‚° 
Þ¿ˆ¶ õóŠð†´ CˆFóõ¬î ªêŒòŠð†´ 
ªè£™ôŠð†ì£˜èœ. ò£›Šð£íŠ ªðKò 
è¬ìJ™ è†®ªò¿ŠðŠð†ì F¼õœÀõ˜ 
C¬ô, æ÷¬õò£˜ C¬ô, «ê£ñ²‰îóŠ ¹ôõ˜ 
ÝA«ò£K¡ C¬ôèÀ‹ à¬ìˆ¶ ¶õ‹ê‹ 
ªêŒòŠð†ìù.

Þ ‰ î  Ü ó £ ü è ˆ¬ î  ò £ › Š ð £í 
M¼‰Fù˜ M´FJ™ Þ¼‰îð® Þò‚A‚ 
ªè£‡®¼‰î£˜èœ .  CP™ ªñˆF» , 
è£IQ Fê£ï£ò‚è î¬ô¬ñJô£ù 
°¿ .  ãŸªèù«õ Þø‚èŠð†®¼‰î 
ËŸÁ‚èí‚è£ù è£¬ìò˜èÀ‹ î‹ ðƒ°‚° 
ªè£œ¬÷èO½‹, ï£ê‹ ªêŒõF½‹ ß´ð†´‚ 
ªè£‡®¼‰î£˜èœ. Þˆî¬ù‚°‹ Üõêóè£ô 
ê†ì‹, ÜºL™ î£¡ Þ¼‰î¶. êèô¶‹ º®‰î 
H¡ù˜ î£¡ è£ô‹ èì‰¶ ü¨¡ 2 Ü¡Á 
áóìƒ° ê†ìˆ¬îŠ HøŠHˆî¶ Üóê£ƒè‹. 
Ü‰î ê†ì ïìõ®‚¬èèœ è£¬ìò˜èÀ‚° 
ð£¶è£Š¬ð»‹, ð£ñó˜èÀ‚° ÞöŠ¬ð»‹ 
î£¡ î‰î¶. ªñ£ˆîˆF™ ªê£™ôŠ«ð£ù£™ 
Üóê ðòƒèóõ£î‹ Þ‰î ê†ìƒèO¡ Íô‹ 
«ñôFè ÜFè£óƒèÀìÂ‹, õêFèÀìÂ‹ 
ñ‚è¬÷ è†®Š«ð£†´ Å¬øò£®ò¶. 
Üõ˜èO¡ ªê £ ˆ¶‚è¬÷ ÜNˆ¶ 
C¡ù£H¡ùñ£‚Aò¶.

ÞóMóõ£è ïì‰î Þ‰î‚ ªè£´¬ñèÀ‚° 
Þ¬ì«õ¬÷ ªè£´‚èM™¬ô. Üõ˜èO¡ 
ï£êè£ó î£èº‹ ÜìƒèM™¬ô. ñÁï£À‹ 
ªî£ì˜‰î¶. ü¨¡ 1 Üõ˜èœ ò£› ªð£¶ 
Ëôèˆ¶‚°œ ¸¬ö‰î£˜èœ. ÜƒA¼‰î 
97 , 0 0 0‚°‹ «ñŸð†ì Ë™è¬÷»‹ , 
è£ôƒè£ôñ£è ð£¶‚è£‚èŠð†´ õ‰î 
æ¬ô„²õ®è¬÷»‹, ðô ¬èªò¿ˆ¶ ÍôŠ 
HFè¬÷»‹ «ê˜ˆ¶‚ ªè£ÀˆFù£˜èœ. 

õóô£ŸÁ º‚Aòˆ¶õ‹ ªðŸø “ò£›Šð£í 
¬õðõ ñ£¬ô”J¡ å«óªò£¼ ÍôŠHóF»‹ 
ÜN‚èŠð†ì ÜKò ÝõíƒèÀ‚° æ˜ 
àî£óí‹.

ÞóMóõ£è bJ™ ªð£²ƒA‚ ªè£‡®¼‰î 
Ü‰î ¹ô¬ñ„ ªê£ˆ¶‚èÀì¡, ð™ô£-
Jó‚èí‚è£«ù£¬ó à¼õ£‚Aò Ü‰î Ëôè‹ 
âK‰¶ªè£‡®¼‰î ò£›. ¹Qî ðˆFK-
CKò£˜ è™ÖKJ¡ «ñ™ñ£®‚ è†ììˆF™ 
õ£›‰¶ õ‰î 74 õò¶¬ìò î£i¶ Ü®èœ 
Þî¬ù‚ è‡µŸø ÜF˜„CJ™ ñ£ó¬ìŠH™ 
àJ˜¶ø‰î£˜.

“îñ¶ ¹ô¬ñ„ ªê£ˆF¡ å†´ªñ£ˆî 
ÜNŠH¡ Ü¬ìò£÷ñ£è«õ ð£˜ˆî£˜èœ. 
ªð£¶ Ëôè âKŠð£ù¶, å†´ªñ£ˆî îI› 
êÍèˆ¬î»‹ Üì‚°º¬øI‚è Üó²‚° 
âFó£èˆ F¼ŠHò¶’ â¡Á °PŠH´õ£˜ 
«ðó£CKò˜ Cõˆî‹H. ñ£.è. ßö«õ‰î¡, 
‘îINùˆF¡ eî£ù ð‡ð£†´Š ð´ªè£¬ô’ 
â¡ø£˜.

«ðó£CKò˜ ²Q™ ÝKòóˆù îI› 
ªñ£N, è¬ô, ð‡ð£´ â¡ðõŸ¬ø Cƒè÷ 
êÍèˆ¶‚°‚ ªè£‡´ «ð£Œ «ê˜‚°‹ 
º‚Aò Cƒè÷ ¹ô¬ñò£÷˜ .  ò£› 
ð™è¬ô‚èöèˆF½‹ èŸøõ˜. Üõ˜ ÞŠð® 
°PŠH´Aø£˜:

“ Ý J ó ‚ è í ‚ è £ ù  õ ó ô £ Ÿ Á 
ÞFè£êƒè¬÷‚ ªè£‡ìõ˜èœ îI› 
ñ‚èœ. Iè¾‹ A¬ìˆîŸèKò Ë™è¬÷»‹ 
ªè£‡®¼‰î¶ ò£› Ëôè‹. ï£ƒèœ 
âƒèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù Ë™è¬÷ ðôè¬ô‚ 
èöè ËôèˆFL¼‰¶ ªðŸÁ‚ªè£‡ì «ð£¶‹ 
Ü¬î Mì «ñôFèñ£ù «î¬õèÀ‚° ò£› 
ªð£¶ Ëôèˆ¬î«ò ï£®«ù£‹. àôA™ 
âƒ°‹ A¬ìˆFó£î Ë™èÀ‹, Þ‰Fò£M™ 
Ãì A¬ìˆFó£î ðô Ë™èœ ÝõíƒèÀ‹ 
ð£¶è£Šð£è Üƒ° Þ¼‰îù. ÞQ Ü‰î 
Ë™èœ â‰î M¬ô ªè£´ˆî£½‹ ïñ‚° 
A¬ì‚èŠ«ð£õF™¬ô. ¹ó£í õóô£ŸÁ 
ªî£™Lò™ ê£¡Áè¬÷ âKˆ¶ ÜNˆîîŸ° 
Gè˜ Þ¶.”

ò£› ð™è¬ô‚èöè MK¾¬óò£÷˜ 
²õ£Iï£î¡ Mñ™ ÞŠð® ÃÁAø£˜:

“ è £ ôQ ˆ¶õ è £ ô ˆ ¶  Ë™ èÀ‹ , 
ò£›Šð£íˆF¡ è™M ñÁñô˜„C 
ê‹ð‰îŠð†ì Íô ÝõíƒèÀ‹, ßöˆ¶ 
îI› Þô‚Aòˆ¬î ªõOŠð´ˆ¶‹ 
âƒ°‹ A¬ìˆFó£î Ë™èÀ‹ Ãì Þƒ° 
«êèK‚èŠð†®¼‰îù.”

Üƒ«è ÜN‰îõŸP™ Þ¬õ»‹ Üìƒ°‹

1.  èô£GF Ýù‰î °ñ£ó²õ£IJ¡ 
¬èªò¿ˆ¶Š HóFèœ

2.  F¼ .C .õ¡QòCƒè‹ ËŸªî£°F 
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(²ñ£˜ 100 Ë™èœ)

3.  F¼ äê£‚ î‹¬ðò£ ËŸªî£°F (êñò‹, 
îˆ¶õ‹ ðŸPò Ë™èœ ²ñ£˜ 850)

4.  F¼ .èFó«õŸHœ¬÷ ËŸªî£°F 
(²ñ£˜ 600 Ë™èœ)

5. ã†´„ ²õ®ˆ ªî£°F

6.  ÜªñK‚è ËôèˆFL¼‰¶ Ü¡ðOŠ¹ 
ªêŒòŠð†ì àê£ˆ¶¬í ËŸ ªî£°F

Þôƒ¬èJ¡ Üóê ðòƒèóõ£î‹ 
è £ô ˆ¶‚°  è £ô‹  èôõ óƒ èÀ‚° 
«ïó®ò£è¾‹, ñ¬øºèñ£è¾‹ î¬ô¬ñ 
ªè£´ˆ¶ õ‰F¼‚Aø¶ î£¡. ÞîŸ° º‰Fò 
1939, 1956, 1958, 1977 º‚Aò èôõóƒèO¡ 
«ð£¶‹ ÜN¾è¬÷ åšªõ£¼ «è£íˆF™ 
è‡µŸP¼‚A«ø£‹ Ýù£™ 1981 Þ™ 
ÜNˆîõŸP™ î¬ôò£ò ÞöŠð£è, ñø‚è¾‹, 
ñ¡Q‚è¾‹ º®ò£î ÞöŠð£è ðFõ£ù¶ 
ò£› Ëôè ÜNŠ¹.

è«íêLƒèˆF¡ õ£‚°Íô‹

ªî¡ù£Cò£M¡ Cø‰î Ëôèñ£è¾‹, 
Þôƒ¬èJ¡ Þó‡ì£õ¶ ªðKò Ëôèñ£è¾‹ 
ÜPòŠð†ì¶ Ü¶.

ò£› Ëôè âKŠ¹‚°‚ è£óíñ£ù 
âõ¼‹ ÞÁFõ¬ó àˆF«ò£èÌ˜õñ£è 
î‡®‚èŠðìM™¬ô. Üõ˜èœ âõ¼‹ 
ê†ì gFò£è °Ÿø‹ ²ñˆîŠðì¾I™¬ô. 
Ýù£™ 1993 ñ£˜„ ñ£î‹ ÜŠ«ð£¶ 
ªõOõ‰î êKGè˜ ðˆFK¬è‚° ó£õò 
ðˆFK¬èJ¡ ÝCKò˜ M‚ì˜ äõ¡ 
ÞùŠHó„C¬ù °Pˆî å¼ «ð†®¬ò õöƒA-
J¼‰î£˜. ÜF™ Üõ˜ Ü¡¬øò ªè£¿‹¹ 
«ñò¼‹, ä.«î.è.M¡ ªð£¼÷£÷¼ñ£è Þ¼‰î 
«è.è«íêLƒèˆ¶ì¡ å¼ àò˜vî£QèK¡ 
i†´ M¼‰ªî£¡P™ ðKñ£P‚ªè£‡ì 
è¼ˆ¶‚è¬÷ ªõOJ†®¼‰î£˜.

“Üƒ° ñ¶ ðKñ£øŠð†®¼‰î¶ “è” 
«ð£¬î G¬ôJ™ Þ¼‰î£˜. “1981 ò£› Ëôè 
b¬õŠ¹‚° cƒèÀ‹ ªñˆF» «ð£¡«ø£¼‚° 
àì‰¬îò£è Þ¼‰F¼‚Al˜è«÷!” â¡Á 
«è†ì «èœM‚°.

è«íêLƒè‹ : “Ü‰î «ïó‹ èœ÷ 
õ£‚°è¬÷Š «ð£´õîŸè£èˆî£¡ ï£ƒèœ 
«ð£J¼‰«î£‹ â¡ð¶ à‡¬ñ.... ï£«ù£, 
CP™ ªñˆF»«õ£, è£IQ«ò£ ªðvó™ 
ªð«øó£«õ£ è£óíñ™ô. Ü¬î„ ªêŒî¶ 
ªð£Lv ÜFè£K ªý‚ì˜ °íõ˜ˆîù 
î£¡. ï£ƒèœ Ü¬îˆ î´‚èM™¬ô.”

äõ¡: “83 èôõóˆF™ CP™ ªñˆF»¾‚° 
«ïó®Š ðƒ° Þ¼‰î¬î ãŸÁ‚ ªè£œAl˜è÷£?”

è«íêLƒè‹: “1983 èôõóˆFŸ° ï£Â‹ 
ðƒèOŠ¹ ªêŒF¼‚A«ø¡. ï£Â‹ CP™ 

ªñˆF»¾‹ ñ†´ñ™ô Üó«ê£´ Þ¼‰î 
â™ô£ C«ówì ÜóCò™ õ£FèÀ‹ 
Ü‚èôõóˆ¬îŠ ð£Mˆî£˜èœ.. îñ‚°ˆ 
«î¬õò£ù¬î ªêŒ¶ªè£‡ì£˜èœ. è£IQ, 
ôLˆ, ªñˆF», H«óñî£ê Ü¬ùõ¼‹ 
ð£Mˆî£˜èœ. ï£ƒèœ âõ¼‹ «ò£C‚èM™¬ô 
Ü¶ Þšõ÷¾ C‚è™è¬÷‚ ªè£‡´ õ¼‹ 
â¡Á. ê£î£óí‚ èôõóˆ¬îŠ «ð£ô â¿‹H 
ÜìƒA M´ªñ¡«ø è¼FJ¼‰«î£‹”

äõ¡: “ÞŠð® å¼ «èõôñ£ù ªêò¬ô„ 
ªêŒò îIöù£ù cƒèÀ‹ âŠð® àì‰¬îò£è 
Þ¼‰b˜èœ.”

“......”

H«óñî£ê  Üóê£ƒèˆF¡ «ð£¶ 
è£IQ Fê£ï£ò‚è, ôLˆ Üˆ¶ôˆºîL 
H«óñî£ê¾‚° âFó£ù ï‹H‚¬èJ™ô£ 
H«óó¬í¬ò‚ ªè£‡´ õ¼õîŸè£ù 
Ýòˆîƒè¬÷ ªêŒ¶ ªè£‡®¼‰î «ð£¶ 
H«óñî£ê Þ‰î à‡¬ñè¬÷ à¬ìˆî£˜. 
è£IQ Fê£ï£ò‚è Ëôè âKŠH™ ÝŸPò 
ð£ˆFóˆ¬îŠ  ðŸPò à‡¬ñè¬÷ 
Ü¡¬øò üù£FðF H«óñî£ê ñ¬øºèñ£è 
ªõOŠð´ˆFù£˜.

¹ˆî÷‹ ºvL‹ è™ÖKJ™ H«óñî£ê 
ÝŸPò à¬óJ¡ «ð£¶;

“1981Þ™ ñ£õ†ì ÜHM¼ˆF„ ê¬ð 
«î˜î™ ï¬ìªðŸø «õ¬÷J™ è†C‚è£ó˜èœ 
ï£†®¡ Hø ð°FèOL¼‰¶ ðô«ð¬ó„ 
«ê˜ˆ¶‚ªè£‡´ õì‚° «ï£‚A„ ªê¡ø£˜èœ. 
õì‚A™ ï¬ìªðŸø «î˜î¬ô ïì‚è 
Mì£ñ™ °öŠð‹ ªêŒî£˜èœ. ò£›Šð£íŠ 
ªð£¶êù ËôèˆF™ M¬ôñFŠðŸø 
¹ˆîèƒè¬÷‚ ªè£ÀˆFòõ˜èœ ò£ªó¡Á 
ÜPò M¼‹Hù£™ â‹¬ñ âF˜Šðõ˜èO¡ 
ºèˆ¬îŠ ð£˜ˆî£™ ªîK»‹” â¡ø£˜.

Ü¡Á Üõ¬ó âF˜ˆ¶ G¡øõ˜èœ «õÁ 
ò£¼I™¬ô è£IQ Fê£ï£ò‚è î¬ô¬ñ-
Jô£ù °¿«õ.

Þ‰î‚ °Ÿø„ê£†´‚° è£IQ ÌC ªñ¿A 
â¿FJ¼‰î è®îˆ¶‚° üù£FðF H«óñî£ê 
e‡´‹ ðFôOˆî£˜. Ü¶ ðŸPò ªêŒF 
1991 Ü‚«ì£ð˜ 26 Þ™ ªõOò£ù ßöï£´ 
ðˆFK¬èJ™ ªêŒFò£»‹ ªõOò£ù¶, 
ÜF™

“õì‚° Aö‚A™ îŸ«ð£¬îò G¬ô¬ñ¬ò 
â¿ŠHòõ˜èœ ò£˜. ÞîŸ° Hóî£ùñ£ù 
è£óí‹ F¼.è£IQ«ò ðˆ¶ õ¼ìƒèÀ‚° 
º¡ 1981Þ™ ïì‰î ê‹ðõƒèœ Þ‰ï£†®¡ 
êºî£òƒèÀ‚° Þ¬ìJô£ù àø¾èO™ Þ¶ 
å¼ è¬ø ð®‰î ¶óòóñ£ù ê‹ðõñ£°‹. 
ñ£õ†ì ÜHM¼ˆF ê¬ð º¬ø¬ò 
ð£ó£Àñ¡øˆF™ è£IQ Fê£ï£ò‚è«õ 
âF˜ˆî£˜. «î˜î½‚° ºî™ è£IQ G¬øò 
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Ý†è¬÷ Ã†®‚ªè£‡´ ò£›Šð£í‹ 
ªê¡ø£˜.

ñ£õ†ì ÜHM¼ˆF„ ê¬ð «î˜î™èO™ 
êF ï£ê«õ¬ôèœ Þì‹ªðŸø H¡ù˜ å¼ 
ê˜õ«îê Ë™ G¬ôòñ£ù ò£› Ëôè‹ 
âKÎ†ìŠð†ì¶. õ£‚°„ Y†´‚è÷£™ 
cF¬ò ªðÁõîŸ«è âñ¶ î¬ôõ˜è÷£™ 
º®ò£M®™ ï£ƒèœ cF¬ò °‡´èœ Íô‹ 
ªðÁ«õ£‹ âù Þ÷‹ îI› bMóõ£Fèœ 
G¬ùˆîù˜. ÞŠð®ˆî£¡ Üõ˜èœ bMóõ£î 
ªêòL™ ÞøƒAù£˜èœ..”

ÜNŠH¡ Cèó‹

èì‰î 2016 ®ê‹ð˜ ñ£î‹ 06 Ý‹ FèF 
ò£› Ëôè âKŠ¹‚° ºîŸîì¬õò£è 
ðAóƒèñ£è ñ¡QŠ¹ «è†ì£˜ Hóîñ˜ 
óE™. Ýù£™ Üõó¶ à¬óJ™ Þó†¬ì 
Ü˜ˆî‹ îóˆî‚è M÷‚èƒèœ Þ¼‰¬î»‹ 
èõQ‚èô£‹.

“ò£›Šð£í Ëôèˆ¬î âKˆî¶ å¼ 
ªè£Çóèóñ£ù °Ÿø‹ â¡ð¶ ÞóèCòñ™ô. 
å¼ CôK¡ ªè£Çóñ£ù ªêò™è÷£™ 
«îê«ñ Üõñ£ùŠð´ˆîŠð†ì¶. ò£› 
Ëôè âKŠð£ù¶ îI› ñ‚èO¡ Þîòˆ¶‚° 
Ü®‚èŠð†ì è´‹ î£‚°î™. Ýù£™ 
îŸ«ð£¶ Ü‰î è£ò‹ ÝŸøŠð†®¼‚Aø¶. 
Þ‰î ê‹ðõˆFù£™ Í†ìŠð†ì »ˆî 
ªï¼Š¹‚° Cƒè÷ ñ‚èœ â‰î÷¾ ÜÂðM‚è 
«õ‡®«òŸð†ì¶... Üî¡ H¡ù˜ ð™ô£-
Jó‚èí‚è£ù ñ‚èœ ªè£™ôŠð†ì£˜èœ. 
Þšõ£Á ªè£™ôŠð†ìõ˜èÀ‚è£è ñ¡QŠ¹ 
«è†èŠ «ð£Aøõ˜èœ ò£˜? Þ‰î âKŠ¬ðŠ 
ðŸP Ü¡¬øò «ð£Lv ñ£ ÜFð˜ â†õ˜† 
°íõ˜ˆîù îò£Kˆî ÞóèCò ÜP‚¬è-
J¡ð® Þ‰î bÍ†ì¬ô ªêŒîõ˜èœ 
M´î¬ôŠ ¹Lèœ. Ü¶ Hóð£èóQ¡ 
Ý¬í. ò£›Šð£í îI› ñ‚èÀ‚° ê˜õ«îê 
ÜÂî£ðˆ¬îŠ ªðÁõîŸè£è ªêŒî è£Kò‹ 
â¡Á Ü‰î ÜP‚¬èJ™ Þ¼‰î¶...”

âù«õ Hóîñ˜ óE™ M‚AóñCƒè 
ñ¡QŠ¬ð‚  « è†´M†´ e‡´‹ 
Üî¬ùˆ F¼‹ðŠ ªðÁ‹ ð£EJô£ù 
è¬î â¡ð¬î M÷ƒA‚ªè£œ÷ô£‹. ò£› 
Ëôè‹ âK‚èŠð†ì«ð£¶ óE™ Ü«î 
Üóê£ƒèˆF¡ Ü¬ñ„ê˜ â¡ð¬î ï£‹ 
ñø‰¶M†«ì£ñ£ â¡ù?

Üõ˜ Ýî£ó‹ è£†´A¡ø Ü«î «ð£Lv 
ñ£ ÜFð˜ â†õ˜† °íõ˜îùM¡ è¬î¬ò 
Þ¡Á Cƒè÷ áìèƒèœ Ü¬ùˆ¶‹ ðóŠH 
õ¼A¡øù. ò£› Ëôèˆ¬î ªè£ÀˆFò¶ 
Cƒè÷ˆ îóŠ«ð â¡Á Þ¶õ¬ó ï‹H-
J¼‰î Þùõ£î ê‚Fèœ Ãì; â†õ˜† 
°íõ˜îù¬õ Ýî£ó‹ è£†®òð® îñ¶ 
èóƒèœ ÉŒ¬ñò£ù¬õ, Þóˆî‚ è¬øòŸø¬õ 

â¡Á ê£Fˆ¶ õ¼õ¬îŠ ð£˜‚è º®Aø¶. 
ò£˜ Þ‰î â†õ˜† °íõ˜îù Üõ˜ â¬î 
âƒ° ÞŠð® ªê£™LJ¼‚Aø£˜ â¡ð¬îŠ 
ð£˜Š«ð£‹.

º¡ù£œ ªð£Lv ñ£ ÜFð˜ â†õ˜† 
°íõ˜îù 2013 Þ™ 390 ð‚èƒèÀì¡ 
ðìƒèÀì¡ Ã®ò å¼ Ë¬ô ªõOJ†ì£˜. 
ËL¡ ªðò˜ “ò£›Šð£í Ëôè âKŠ¹ 
à†ðì ñø‚èº®ò£î °PŠ¹èœ” (Memorable 
Tidbits Including the Jaffna library Fire) Þ‰î ËL¡ 
ªõOf†´ Gè›¾ 19.01.2013 Ü¡Á ªè£¿‹¹ 
ñè£õL «è‰Fó G¬ôòˆF™ Gè›‰î¶. ðô 
º‚Aòvî˜èœ èô‰¶ªè£‡ì Ã†ì‹ Ü¶. 
Ü‰î‚ Ã†ìˆF™ CøŠ¹Š «ð„ê£÷ó£è 
Ü¬ö‚èŠð†®¼‰îõ˜ ï£ìP‰î Hóðô 
«ðó£CKò˜ è£˜«ô£ ªð£¡«êè£. Üõ˜ 
ôƒè£ êñêñ£ü‚ è†CJ¡ î¬ôõ˜èO™ 
å¼õ˜ â¡ð¬î»‹ èõQ‚è «õ‡´‹. 
c‡ì è£ô‹ îI› ñ‚èO¡ cFò£ù 
ÜóCò™ «è£K‚¬èè¬÷ ÝîKˆ¶ õ‰îõó£è 
ÜPòŠð†ìõ¼‹ Ãì.

Üƒ° Üõ˜ ÝŸPò à¬ó º‚Aòñ£ù¶.

“â†õ˜† °íõ˜ˆîù °ŸøMò™ cFJò™ 
ðŸPò èŸ¬èJ™ àò˜ ð†ì‹ ªðŸøõ˜. 
Üõ˜ î£¡ ªðŸø Ýî£óƒè¬÷ ¬õˆ¶ 
Þ‰î ò£› Ëôèˆ¬î âKˆî ÅˆFóî£Kèœ 
¹L è «÷  â¡A ø £ ˜ .  C ƒ è÷õ ˜ èœ 
è£†´Ió£‡®èœ â¡Á àôèˆ¶‚° 
¹¬ùõîŸè£è ªêŒòŠð†ì¶. º¿ àôèº‹ 
¹LèO¡ Hó„ê£óˆ¬î ï‹Hò¶. ï£Â‹ Ü‰î 
è£ôŠð°FJ™ è´‹ Üóê£ƒè âF˜Šð£÷ù£è 
Þ¼‰«î¡. ò£› Ëôè âKŠH¡ H¡ù£™ 
Þ¼‰î Ü‰î M™ô¡ è£IQ Fê£ï£ò‚è 
â¡«ø ï£Â‹ àÁFò£è ï‹HJ¼‰«î¡. 
1994 Ý‹ Ý‡´ üù£FðFˆ «î˜î™ 
Hó„ê£óƒèO™ è£IQ Fê£ï£ò‚è¬õ 
ðAóƒèñ£è î£‚AŠ «ðC«ù¡. â†õ˜† 
°íõ˜ˆîùM¡ Þ‰î Ë¬ô õ£CˆîP»‹ 
õ¬ó ò£› Ëôèˆ¬î âKˆî¶ è£IQ 
Fê£ï£ò‚è â¡«ø ï‹Hõ‰«î¡.

1993 Ý‹ Ý‡´ ò£› Ëôèˆ¬îŠ ðŸPò 
“murder” â¡Aø èM¬î¬ò õ£Cˆ«î¡ 
Ü¶ Ceylon Medical Journal Þ™ ªõOò£A-
J¼‰î¶. Ü¶ «ðó£î¬ù ð™è¬ô‚èöè 
Íˆî MK¾¬óò£÷˜ â‹.ã.¸çñ£¡ â¿Fò 
èM¬îJ¡ ÝƒAô ªñ£Nªðò˜Š¹. Ü‰î 
èM¬î â¡¬ù Iè¾‹ ð£Fˆî¶. (â¡Á 
ÃPM†´ Üî¡ ÝƒAô õ®õˆ¬î 
õ£C‚Aø£˜.)

Ü‚èM¬î¬ò ï£¡ â¡ î£Œ ªñ£Nò£ù 
Cƒè÷ ªñ£N‚° ªñ£Nªðò˜ˆ«î¡. 
1994 Ý‹ Ý‡´ «î˜îL™ Hóî£ù 
«ð£†®ò£÷˜è÷£ù ê‰FKè£¾‚°‹ è£IQ 
Fê£ï£ò‚è¾‚°‹ Þ¬ìJô£ù «ð£†®J™ 
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ï£¡ ê‰FKè£¬õ ÝîKˆ¶ Hó„ê£ó‹ 
ªêŒ«î¡. ãøˆî£ö 30 ‚°‹ «ñŸð†ì 
Ã†ìƒèO™ âù¶ à¬óJ¡ ÞÁFJ™ Þ‰î‚ 
èM¬î¬ò Cƒè÷ˆF™ õ£Cˆ¶ º®ˆ«î¡. 
(Cƒè÷ˆF™ Ü«î èM¬î¬ò õ£C‚Aø£˜). 
Þ‰î Ü†ÇNòƒèÀ‚° ªð£ÁŠð£ù 
è£IQ Fê£ï£ò‚è ï£†®¡ üù£FðFò£è 
Ýè‚Ãì£¶ â¡ø«ð£¶ Ã†ìˆF™ Þ¼‰¶ 
“üò«õõ£... üò«õõ£...” «è£û‹ â¿‹Hù.

23.10.1994 Ü¡Á «ð¼õ¬÷J™ Þ¼‰¶ 
âƒèœ Hó„ê£óƒèœ Ýó‹ðñ£A ðò£èô, 
õ£¶¬õ, ð£í‰¶¬ø, ªñ£ó†´¬õ, 
A¼ôŠð¬ù âù ªî£ì˜‰î¶. Üƒªè™ô£‹ 
Ü‰î‚ èM¬î¬ò õ£Cˆ«î¡. Ü¡Á 
àøƒA‚ªè£‡®¼‰î «ð£¶ â¡¬ù â¿ŠH, 
“è£IQ Fê£ï£ò‚è «ðLòªè£ì °‡´ 
ªõ®ŠH™ ªè£™ôŠð†´M†ìî£è”‚ 
ÃPù£˜èœ. ï£¡ à‡¬ñJ™ Iè¾‹ 
ªï£‰¶«ð£«ù¡. è£IQ Fê£ï£ò‚è¬õ 
ï£¡ îQŠðì ÜP«õ¡. Üõ˜ å¼ 
èùõ£¡. â¡¬ù âF˜ˆ¶ å¼ õ£˜ˆ¬î»‹ 
ÃPòF™¬ô. ï£ƒèœ ÜóCò™ gFò£è 
«õÁð´A¡ø «ð£F½‹ Üõ˜ âŠ«ð£¶‹ 
â¡Qì‹ Iè¾‹ ñKò£¬îò£è Þ¼‰î£˜.

â†õ˜† °íõ˜ˆîùM¡ Ë¬ô 
õ£Cˆîî¡ H¡ù˜ â«ð˜Šð†ì °Ÿøˆ¬î 
ï £¡  M¬÷MˆF¼ ‚ A « ø¡  â¡Á 
àí˜‰¶ªè£‡«ì¡. ÞŠ«ð£¶ ï£¡ ÜîŸ° 
Hó£ò„Cˆîñ£è F¼ñF ÿñ£ Fê£ï£ò‚è, ïi¡ 
Fê£ï£ò‚è, ôƒè£ Fê£ï£ò‚è ÝA«ò£Kì‹ 
ï£¡ ªêŒî îõÁ‚è£è ñ¡QŠ¬ð‚ «è†´‚ 
ªè£œA«ø¡.

F¼. ïM¡ Fê£ï£ò‚è, C½¬õJ™ 
Ü¬øòŠð†ìõ˜èÀ‚° Þ«ò² APv¶ 
è£†®ò è¼¬í¬ò âù‚° è£†ì º®»‹. 
“Hî£«õ, Üõ˜ ÜPò£ñ™ ªêŒî ð£õˆ¬î 
ñ¡Qˆî¼À‹“. ÞŠð® å¼ Gð‰î¬ùòŸø 
ñ¡QŠ¬ð‚ «è£¼õîŸ° âù‚° ê‰î˜Šðˆ¬î 
ãŸð´ˆFˆ î‰î â†õ˜† °íõ˜ˆîù¾‚° 
âù¶ ï¡P¬òˆ ªîKMˆ¶‚ªè£œA«ø¡...”

è£˜«ô£ ªð£¡«êè£ 2019 Þ™ ñ¬ø‰î£˜. 
Ýù£™ Üõ˜ «ð£¡ø å¼ º‚Aòñ£ù 
Hóºè˜ ãŸð´ˆFM†´Š «ð£ù Þˆî¬èò 
ªêòô£™ Cƒè÷ ñ‚èœ ñˆFJ™ «ñ½‹ 
Þ‰î‚ è¼ˆ¶‚° õ½×†ìŠð†ì¶. å¡Á 
°Ÿøõ£Oè¬÷ îŠð¬õˆî¶. Þó‡ì£õ¶ 
Þ¬î M´î¬ôŠ ¹LèO¡ e¶ (îIö˜ 
îóŠHì‹) ðN¬òŠ «ð£†´M†ì¶. è£˜«ô£ 
ªð£¡«êè£ Þ¬îŠ «ðCò è£ô è†ìˆF™ 
Üõ˜ å¼ ó£üð‚êõ£Fò£è ÝAJ¼‰î£˜.

ÜõK¡ Þ‰î à¬ó¬ò ðô Cƒè÷ 
ÝƒAô ðˆFK¬èèÀ‹ Ü´ˆî ï£«÷ 
º‚Aòˆ¶õ‹ ªè£´ˆ¶ ðF¾ ªêŒîù. 
ó£üð‚êõ£Fè÷£™ ïìˆîŠð†ì “«ïû¡” 

ðˆFK¬èJ™ “ñùê£†C»œ÷ ñQî¡” 
â¡Á ÝCKò˜ î¬ôòƒèˆF™ â¿Fò¶. 
Ýù£™ Ü«î«õ¬÷ “ò£› Ëôè âKŠH™ 
ªî£ì˜¹œ÷î£è °Ÿø„ê£†ì†®¼‰î 
å¼ ªð£Lv ÜFè£Kªò£¼õ«ó Ü‰î 
ê‹ðõ‹ ðŸP ÜP‚¬è â¿¶õ¬î âŠð® 
ãŸÁ‚ªè£œ÷ º®Aø¶” â¡Á ê‡«ì 
¬ì‹v ðˆFK¬è‚° â¿Fòõ˜ îIö˜ Ü™ô. 
ñùê£†C»œ÷ Þ¡ªù£¼ æŒ¾ ªðŸø 
«ð£Lv ÜFò£Kò£ù ì£vR ªêùMóˆù.

ì£vL ªêùMóˆùM¡ è†´¬ó¬òˆ 
ªî£ì˜‰¶ Þ‰î ê‹ðõˆ¬î «ïK™ è‡ì 
º‚Aò ê£†Cò£ù Ü¡¬øò «ð£Lv 
ÜFè£K «è.A¼wíî£ê¡ ÞŠ«ð£¶ 
Ü¾vF«óLò£M™ Þ¼‚Aø£˜. Üõ˜ 
êeðˆF™ â†õ˜† °íõ˜ˆîù¾‚° â¿Fò 
ðAóƒè è®î‹ áìèƒèO™ Hó²óñ£A-
J¼‰î¶. ò£› Ëôè âKŠ¹ ªî£ì˜ð£è 
Ü¶ªõ£¼ º‚Aòñ£ù è®î‹.

æŒ¾ªðŸø HóFŠ «ð£Lv ñ£ÜFð˜ 

â†õ˜† °íõ˜ˆîù!

ðF™ : ò£› Ëôè âKŠ¹!

â¡ ªðò˜ «è.A¼wíî£ê¡. ï£¡ ü¨¡ 
1967 ºî™ ®ê‹ð˜ 1986 õ¬ó Þôƒ¬è 
«ð£hv «ê¬õJ™ ðEò£ŸP«ù¡, ï£¡ 
ÝvF«óLò£¾‚° °®ªðò˜‰¶, C†QJ™ 
âù¶ °´‹ðˆFù¼ì¡ ñA›„Cò£è 
õ£›‰¶õ¼A«ø¡. âù¶ ªî£N™ 
õ£›‚¬èJ™ àƒèÀ‚° W› ðEò£Ÿø 
âù‚° õ£ŒŠ¹ A¬ìˆîF™¬ô. â„ªêô£¡ 
âªê«ô£¡ ê¶‚è ªð£Lv ðJŸCŠ 
ðœOJ™ ï£¡ ðJŸCªðŸø ü¨¡ 1967‚°‹ 
®ê‹ð˜ 1967‚°‹ Þ¬ìŠð†ì è£ôˆF™ 
âƒèœ ADT cƒèœ ðEò£ŸPJ¼‰b˜èœ. 
Üî¡ H¡ù˜ ñ£ˆî¬øJ™ ðE¬òˆ 
ªî£ìƒA«ù¡. ÞÁFò£è Ü‚«ì£ð˜ 1983 
ºî™ ñ£˜„ 1986 õ¬ó ÞÁFò£è ï£¡ 
ñ†ì‚è÷ŠH™ ðEò£ŸP«ù¡. Üî¡Hø° 
ï£¡ Ü¾vF«óLò£¾‚° °®ªðò˜õîŸ° 
º¡ù˜ cƒèœ ªð£Lv î¬ô¬ñòèˆF™ 
HóFŠ ªð£Lv ñ£ ÜFðó£è G˜õ£èŠ 
HKM™ ðEò£ŸPò «õ¬÷ ï£Â‹ Üƒ° 
ðEò£ŸPJ¼‰«î¡. ï£¡ àƒè¬÷Š 
«ð£¡ø å¼ ð¬öò «ü£êHò¡. («ü£êŠ 
è™ÖK¬ò„ «ê˜‰îõ¡)

êeðˆF™ Þôƒ¬è ªêŒFˆî£œèO™ 
ªõOõ‰î RTD âv.âv.H F¼.ì£vR 
ªêùMóˆù£ â¿Fò è†´¬ó«ò£´ 
ª î £ì ˜ ¹¬ìò  å¼  Mìòˆ¶‚° 
è¼ˆîOŠðîŸè£è Þ¬î â¿¶A«ø¡. 
F¼. ì£vR ªêùMóˆù â¡Â¬ìò å¼ 
ï™ô ï‡ð˜, Üõ˜ îŸ«ð£¶ C†QJ™ 
M´º¬ø¬ò‚ èNˆ¶ õ¼Aø£˜. ò£›Šð£í 
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ªð£¶ Ëôè‹ âK‚èŠð†ì«õ¬÷ ï£Â‹ 
è‡í£™ è‡ì å¼ ê£†Cò£è Þ¼‰îî£™, 
Ü¬îŠ ðŸPò àƒèœ Ë™ ÜPºè Gè›M¡ 
«ð£¶ ªõOJìŠð†ì è¼ˆ¶‚èÀ‚° 
ðFôO‚°ñ £Á  Üõ˜  â¡Qì‹ 
«è†´‚ªè£‡ì£˜. Ëôè âKŠ¬ð‚ 
è‡í£™ è‡ì «ïó® ê£†Cò£è Þ¼‰î 
è£óíƒè÷£™ àƒèÀì¡ ªî£ì˜¹ð´ˆî 
M¼‹¹A«ø¡.

üùõK 1980 ºî™ ®ê‹ð˜ 1982 õ¬ó 
ò£›Šð£í °ŸøŠ HK¾‚°Š ªð£ÁŠð£ù 
ªð£ÁŠðFè£Kò£è ï£¡ ðEò£ŸPò¶ì¡ 
ò£›Šð£íŠ HK¾ è‡è£EŠ¹ ²ŠH-
K‡ì¡†´‚° W› ï£¡ «ïó®ò£èŠ 
ðEò£ŸP«ù¡. ÜŠ«ð£¶ ò£›Šð£í 
ªð£Lv G¬ôòˆF™ ï£¡ Þó‡ì£õ¶ 
C«ówì ÜFè£Kò£è¾‹ ðEò£ŸP«ù¡. 
ÜŠ«ð£¶ âù¶ «ñôFè£Kò£è ôLˆ 
°í«êèó èì¬ñò£ŸPù£˜.

31 «ñ 1981 Þó¾ 7.00‚°‹ 7.30‚°‹ 
Þ¬ìJ™ ò£›Šð£ù «ð£Lv õ÷£èˆF™ 
HóFŠ «ð£Lv ñ£ ÜFð˜ ñ«è‰FóÂì¡ 
Þ¼‰«î¡. ÜŠ«ð£¶ ò£› ËôèŠ 
ð°FJL¼‰¶ ªðKò ¹¬è âƒè÷£™ è£í 
º®‰î¶. Ëôè‹ î£¡ âKAø¶ â¡ð¬î 
ï£ƒèœ àí˜‰¶ ªè£‡«ì£‹. àìù®ò£è 
«ð£Lê£¬ó»‹ Ü¬öˆ¶‚ªè£‡´ 
Ü‰î Þìˆ¶‚° «ð£°ñ£Á ªð£Lv 
ñ£ÜFðó£™ ðE‚èŠð†«ì¡.

ªð£LC™ Þ¼‰¶ 250 ò£˜ Éó‹ 
ñ†´«ñ Þ¼‰î ò£› Ëôèˆ¶‚° 
Þ¼ êŠ Þ¡vªð‚ì˜èÀìÂ‹, ðˆ¶ 
è £¡vìH™èÀìÂ‹  M¬óõ £ è 
ªê¡ø¬ì‰«î£‹. Üƒ«è ²ñ£˜ 20 
Y¼¬ì ÜE‰î Þó£µõˆFù˜ 
àœ«÷ Þ¼‰î¬î‚ è‡«ì£‹. Üõ˜èœ 
Üƒ«è «ñ½‹ â‡ªíŒ áŸP b¬ò 
Í†®‚ªè£‡®¼‰î£˜èœ .  ¹ˆîè 
ó£‚¬èèOL¼‰î Ë™è¬÷ ÜœO 
Ü‰îˆ bJ™ «ð£†´ ªè£ÀˆF‚ 
ªè£‡®¼‰î£˜èœ. âƒè¬÷‚ è‡ì Ü‰î 
Þó£µõˆFù˜ Cô Þó£µõˆFù¼ì¡ 
âƒè÷¼A™ õ‰¶ AK47 ¶Šð£‚Aè¬÷‚ 
è£†® Ió†®òð® âƒè¬÷ ªð£Lv 
G¬ôòˆ¶‚°ˆ F¼‹HM´ñ£Á Cƒè÷ˆF™ 
èˆFù˜. ï£¡ àìù®ò£è «ð£Lv 
ÜFð¼ì¡ ªî£ì˜¹ªè£‡´ G¬ô¬ñ¬ò 
M÷‚A«ù¡ .  Üõ¼‹ âƒè¬÷ˆ 
F¼‹Hõ¼ñ£Á ðEˆî£˜. ï£ƒèœ 
ªð£Lv G¬ôò‹ F¼‹Hò«õ¬÷ º¿ 
Ëôè‚ è†®ìº‹ bŠHö‹ð£è ðóM-
J¼‰î¬î‚ è‡«ì£‹.

«ð£Lv ñ£ ÜFð˜ ò£›Šð£íˆF½œ÷ 
Þ ó £ µ õ  à ò ˜  Ü F è £ K è ¬ ÷ 

ªî£ì˜¹ªè£‡ì£˜ ÜF™ â‰îŠ ðôÂ‹ 
Þ¼‚èM™¬ô. ÜƒA¼‰î G¬ô¬ñè÷£™ 
Ü‰î Þó£µõˆFù¼‚° âFó£è â¬î»‹ 
ªêŒò Þòô£îõ˜è÷£è ï£ƒèœ Þ¼‰«î£‹. 
êèôõŸ¬ø»‹ è‡´‹ Ãì ¬èòÁ 
G¬ôJ™ ï£¡ Þ¼‰«î¡. ï£¡ è‡ì Ü‰î 
è£†Cè¬÷ â¡Á‹ â¡ù£™ ñø‚è«õ 
Þòô£¶. â¡ õ£›ï£œ è£ô‹ º¿¶‹ 
â¡«ù£´ Ãì«õ Þ¼‚°‹ G¬ù¾èœ 
Ü¬õ. ªð£Lv G¬ôòˆ¶‚° õ‰î¶‹ 
ï£¡ å¼ ÜP‚¬è¬ò â¿F«ù¡. «ð£Lv 
ñ£ ÜFð¼‹ Ü‰î‚ «è£ó„ ê‹ðõ‹ ðŸP 
å¼ ÜP‚¬è¬ò â¿Fù£˜.

¶óF˜wìõêñ£è Þ¡Á Ü‰î ñ«è‰Fó¡ 
àJ¼ì¡ Þ™¬ô. Þ¼‰F¼‰î£™ Þ¡Á â¡ 
è¼ˆ¶‚° ¶¬íò£è Üõ˜ Þ¼‰F¼Šð£˜. 
Ýù£™ F¼ñF ñ«è‰Fó¡ Þ¡Á‹ 
C†QJ™ õ£›Aø£˜. ÜõCòŠð†ì£™ 
ÜõKì‹ cƒèœ ñ«è‰Fó¡ Þ¬îŠ ðŸP 
ðA˜‰îõŸ¬øŠ ðŸP Mùõô£‹.

îò¾ ªêŒ¶ ì£vR ªêùMóˆù 
ðˆFK¬è‚° â¿Fò è†´¬ó¬ò 
õ£C»ƒèœ. ò£› Ëôèˆ¶‚° âŠð® 
bJìŠð†ì¶ â¡ð¶ ðŸPò Mðóƒè¬÷ 
Üõ«ó£´ º¡ù£œ æŒ¾ªðŸø «ð£Lv 
ñ£ ÜFð˜ Y.â™.óˆù£ò‚èM¡ (â¡«ù£´ 
èŸøõ˜) Mðóƒè¬÷»‹ ÜPòô£‹.

ï £ ¡  â ¬ î Š  ð £ ˜ ˆ « î « ù £ , 
ò£¬óŠ ð£˜ˆ«î«ù£ ÜõŸ¬ø ï£¡ 
ÜP‚¬èò£è â¿FJ¼‚A«ø¡. b 
ðóM‚ªè£‡®¼‰î«ð£¶ î£¡ ï£¡ Üƒ° 
ªê¡Á ÜõŸ¬øŠ ð£˜ˆ«î¡.

êeðˆF™ àƒèœ ¹ˆîèñ£ù ‘ò£›Šð£í 
Ëôè âKŠ¹ à†ðì ñø‚èº®ò£î 
°PŠ¹èœ’ â¡Aø Ë¬ôŠ ð®‚è âù‚° 
õ£ŒŠ¹ A¬ìˆî¶. îIö˜èO¬ì«ò 
Gô¾‹ ê£F «ñ£î½‹, ò£›Šð£íŠ ªð£¶ 
Ëôèˆ¬î ¹Lèœ âKˆîîŸ° è£óí‹ 
â¡Á cƒèœ ÜF™ ÃP»œk˜èœ.

Üóê£ƒèˆ¬î»‹ ð¬ìJù¬ó»‹ ÞF™ 
ªî£ì˜¹ð´ˆ¶õîŸè£è M´î¬ôŠ ¹Lèœ 
Ëôè‚ è†®ìˆFŸ° b ¬õˆF¼‚è 
õ£ŒŠH™¬ô. «ñ½‹ ò£› Ëôèñ£ù¶ 
îIö¼‚° ñ£ˆFóñ™ô ï £†®¡ 
êèô¼‚°ñ£ùî£è Þ¼‰î¶. ò£› Ëôè 
âKŠ¹ Þ¡Á õóô£ø£AM†ì¶. Ü¶«ð£ô 
Ü¬î ò£˜ ªêŒî£˜èœ â¡ð¬î ÜPõ£˜‰î 
ñ‚èœ ÜPõ£˜èœ

å¼ àò˜ñ†ì cF‚ °¿¬õ GòIŠðî¡ 
Íô‹, ò£›Šð£í ªð£¶ Ëôè âKŠ¹ 
ðŸPò à‡¬ñ¬ò Ýó£ò Üóê£ƒè‹ 
å¼ Ý¬í‚°¿¬õ GòI‚è «õ‡®ò 
º‚Aòñ£ù «ïó‹ Þ¶.
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²î‰Fóñ£è Ýó£ò£îõ¬ó à‡¬ñ¬ò‚ 
è‡ìPò º®ò£¶. ê‹ð‰îŠð†ì 
Ü¬ùõK¡ ðF¾è¬÷»‹ è¼ˆFŸ ªè£‡ ,́ 
Ü‰î à‡¬ñè¬÷ ²ò£bùñ£è¾‹ 
¹øG¬ôò£è¾‹ e‡´‹ ñÁÝŒ¾‚° 
à†ð´ˆî¾‹ à‡¬ñè¬÷ GÁõ¾‹ è£ô‹ 
èì‰¶«ð£ŒMìM™¬ô.

àƒèœ è¼ˆ¶‚èœ ðAóƒè ªõO‚° 
õ‰¶M†ìî£™ H¡õ¼‹ Mðóƒè¬÷ 
ï£¡ ðE¾ì¡ àƒèOìI¼‰¶ ªðø 
M¼‹¹A«ø¡.

1.  ªð£Lv èì¬ñèÀ‚è£ Ü™ô¶ 
Üóê£ƒè «î˜î™ ðEèÀ‚è£ cƒèœ 
üù£FðF ªüòõ˜ˆîù£M¡ M«êì 
ðE‚è£è ÜÂŠðŠð†®¼‰b˜èœ?

2. cƒèœ ªð£Lv èì¬ñèœ ªî£ì˜ð£èˆ 
î£¡ Üƒ° õ‰F¼‰b˜èª÷¡ø£™ 
º‚Aò ðE ªî£ì˜H™ ã¡ cƒèœ 
ò£›Šð£í «ð£Lv G¬ôòˆ¶‚° 
õ ‰ ¶  H ó F Š  ª ð £ L v  ñ £ 
ÜFð¬ó«ò£ ñŸÁ‹ ÜFè£Kè¬÷«ò£ 
ê‰F‚èM™¬ô? ÜµèM™¬ô? M÷‚è‹ 
ªè£´‚èM™¬ô? Ü™ô¶ àƒèÀ‚° 
ÜO‚èŠð†®¼‰î ðE ÞóèCòŠ 
ðEò£? (‘under&cover’) Üƒ° ñŸøõ˜èœ 
è‡ì â¶¾‹ àƒèœ ð£˜¬õ‚° 
â†ì£î¶ âŠð®? ê‹ðõ Fùˆî¡Á 
ï£¡ àƒè¬÷ ò£›Šð£í ªð£Lv 
õ÷£èˆF™ ð£˜ˆîF™¬ô â¡ð¬î 
ï£¡ ÃP‚ªè£œ÷ M¼‹¹A«ø¡.

3. cƒèœ ÃÁ‹ Þ¡vªð‚ì˜ êˆFò¬ùˆ 
îMó «õÁ âõó£õ¶ àƒè«÷£´ 
ÜŠ«ð£¶ ðEJ™ ß´ð†®¼‰î£˜è÷£? 
ÜŠð® ðEò£ŸPJ¼‰î£™ Üõ˜èœ 
ò£˜?

4. ò £ › Š ð £ í  Ë ô è ‹  â K Š ¹ 
ªî£ì˜ð£è Mê£ó¬í «ñŸªè£œ÷ 
ò£›Šð£íˆFŸ° õ‰F¼‰î °ŸøŠ 
¹ôù£Œ¾ F¬í‚è÷ ÜFè£Kè¬÷ 
ê‰Fˆ¶ àƒèÀ‚°ˆ ªîK‰îõŸ¬ø 
Üõ˜èÀ‚° ªõOŠð´ˆ¶õîŸ° 
àƒèÀ‚° â¶ î¬ìò£è Þ¼‰î¶. 
ãªùQ™ Ü‰î‚ °ŸøŠ ¹ôù£Œ¾ˆ 
F¬í‚è÷ˆFù¼‹ üù£FðFJ¡ 
à ˆ î ó M ¡  « ð K ™  Ü ™ ô õ £ 
ÜÂŠð†®¼‰î£˜èœ?

5. cƒèœ IGp Jì‹/üù£FðFJì‹ 
êñ˜Hˆîî£è‚ ÃÁ‹ ÜP‚¬èJ™ àƒèœ 
ò£›Šð£í M«êì ðE ªî£ì˜ð£ù 
MìòƒèÀ‹ àœ÷ùõ£?

ï £¡  ã¡ Þˆî¬ù è £ôñ £ è 
è£ˆF¼‰«î¡ â¡ð¬î»‹ Þ‰î ÞìˆF™ 
ÃPò£è«õ‡´‹. DIG/NR ÜP‚¬èJ™ 

ï£¡ è‡ìõŸ¬ø ã¡ Þšõ÷¾ è£ô‹ 
ðAóƒèñ£è ªõOŠð´ˆîM™¬ô â¡ð¬î 
Þƒ«è ÃPò£è«õ‡´‹.

Þó£µõ ÝF‚è‹ G¬ø‰î ï£†®™ 
Þó£µõˆ¬î C‚è¬õ‚A¡ø Mðóƒè¬÷ 
ªõOJ´õ¶ îŸªè£¬ô ºòŸC‚°„ 
êñ‹. «ñ½‹ ï£¡ Ü¾vF«óLò£¾‚° 
¹ô‹ªðò˜‰î£½‹ Þôƒ¬è‚° Ü®‚è® 
ðòí‹ ªêŒF¼‚A«ø¡. ÞÁFò£è 
«ð£Lv 67 «ð†„ å¡ÁÃìL™ èô‰¶ 
ªè£œõîŸè£è 20 1 4  Ý‹ Ý‡´ 
Þôƒ¬è‚°Š ðòEˆ«î¡.

âšõ£P¼ŠHÂ‹ Þ‰î ê‹ðõˆ¬î 
ÜPò M¼‹¹‹ âõ¼‚°‹ ï£¡ è‡ì¬î 
îQŠð†ì º¬øJ™ ªõOŠð´ˆF»œ«÷¡.

èì‰î üù£FðFˆ «î˜î½‚°Š H¡ù˜ 
G¬ô¬ñ ÞŠ«ð£¶ ñ£PJ¼‚Aø¶, âù«õ 
ï£¡ ÞŠ«ð£¶ àƒèÀ‚° â¿¶A«ø¡, 
ãªù¡ø£™ ÞŠ«ð£¶ ï£¡ ïì‰î¬î 
ðAóƒèñ£è„ ªê£™ô º®»‹.

ï£¡ I°‰î ñKò£¬î»ì¡ âF˜ð£˜‚°‹ 
îèõ¬ôˆ ªîO¾ð´ˆî cƒèœ àîõ 
º®‰î£™ àƒèÀ‚° ï£¡ Iè¾‹ 
ï¡P»œ÷õù£è Þ¼Š«ð¡.

àƒèœ à‡¬ñ»œ÷
‚Pv A¼wíî£ê¡

ðAóƒè„ êõ£ô£è «è†®¼‰î Þ‰î‚ 
«èœMèœ º¿¬ñò£è ¯.d.âv. ªüòó£x 
Üõ˜èO¡ Þ¬íòˆî÷ˆF™ ªõOò£A-
J¼‰î¶. Þ¬î Üõ˜ âƒA¼‰¶ ªðŸø£˜. 
Üõ¼‚° ÜÂŠðŠð†ìî£? Ü™ô¶ 
«õªøƒ«è»‹ ðFõ£ù å¡¬øˆ î£¡ 
ðFM†ì£ó£ â¡Aø Mðóƒèœ ÜF™ 
Þ¼‚èM™¬ô. Ýù£™ Ü‰î Þ¬íòˆî÷‹ 
Þôƒ¬èŠ ðŸPò º‚Aòñ£ù å¼ ÝƒAô 
Þ¬íòˆ î÷‹ â¡ðî£™ ðóõô£è Þ¶ 
ªê¡ø¬ì‰F¼‚è«õ‡´‹. Ü¶ ªõOò£ù 
FèF 23.02.2015. Ýù£™ ÞŠ«ð£¶ Þˆî¬ù 
Ý‡´èœ èN‰¶‹ ‚Pv A¼wíî£ê¡ 
â¿ŠHò â‰î‚ «èœM‚°‹ â†õ˜† 
°íõ˜ˆîù îóŠH™ Þ¼‰¶ â‰î ðF½‹ 
ªõOõ‰îF™¬ô.

ò£›Šð£í Ëôè âKŠ¹ ðŸP îIN™ 
ñ£ˆFó‹ ä‰¶‚°‹ «ñŸð†ì Ë™èœ 
ªõOõ‰¶œ÷ù. Ü¶«ð£ô Cƒè÷ˆF½‹ 
ªõOõ‰î Þó‡´ Ë™è¬÷‚ è£í º®Aø¶. 
ÜF™ å¡Á â†õ˜† °ùõ˜îùMÂ¬ìò¶. 
Þ¡ªù£¡Á ê‰î«óC ²¶Cƒè â¿Fò 
“âK‰î Þø‚¬èèœ” burnt wings â¡Aø Ë™. 
Þ‰î ËL™ °Ÿøõ£Oè÷£è Üóê£ƒèˆ¬î»‹ 
ÜóCò™õ£Fè¬÷»‹ ê£´Aø¶.

Ýù£™ «ðKùõ£î‹ ªõ°üùñòŠð†ì 
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è£ô õK¬ê

1933 Þ™ ò£›Šð£íˆF™ å¼ Þôõê îI› Ëôèˆ¬î Fø‚è«õ‡´‹ â¡Aø C‰î¬ùJ™ 
Ü¡¬øò cFñ¡ø è£KòîKCò£è ðE¹K‰î è.º.ªê™ôŠð£ Þ¬÷ë˜ º¡«ùŸø êƒèˆFì‹ 
ªîKMˆî£˜. Þ¬÷ë˜èÀì¡ «ê˜‰¶ i´ iì£è„ ªê¡Á Ë™èœ «êèK‚èŠð†ìù.

11.12.1933 ªê™ôŠð£ ËôèˆF¡ ÜõCòˆ¬îŠ ðŸP “A central Free Tamil library in Jaffna” â¡Aø 
î¬ôŠH™ å¼ ÜP‚¬è M†ì£˜.

04.06.1934 Þ™ ò£› ñˆFò è™ÖKJ™ cFðF Y.°ñ£ó²õ£I î¬ô¬ñJ™ Ã®ò ¹ô¬ñò£÷˜èœ 
ñŸÁ‹ Üóê àò˜ àˆF«ò£èˆî˜èœ Ü¬ùõ¼‹ Ã® ÞîŸè£ù å¼ °¿¬õ GòIˆî£˜èœ.

01.08.1934 ÝvðˆFK iFJ™ I¡ê£ó G¬ôòˆ¶‚° âF˜Šð‚èñ£è¾œ÷ è¬ìèO™ å¡¬ø 
õ£ì¬è‚° â´ˆ¶ Ýó‹Hˆî£˜èœ. ðô¼‹ G¡Áªè£‡´ °M‰F¼‰¶ ð®‚èˆ ªî£ìƒAù£˜èœ. 
ÞìŠðŸø£°¬øJù£™ ð‚Wv ªð†®èO¡ eF¼‰¶ ð®ˆî£˜èœ.

01.01.1935 Ëôè‹ àˆF«ò£èÌ˜õñ£è «è£ô£èôñ£è ò£›Šð£í ïèó ê¬ðJì‹ ¬èòO‚èŠð†ì¶. 
844 îóñ£ù Ë™èÀì¡ (ÞõŸP™ 694 Ë™èœ ªð£¶ñ‚è÷£™ Ü¡ðOŠ¹ ªêŒòŠð†ì¬õ) 
ñ£ïèó£†C ñ¡øˆF¡ ñó£ñˆ¶Š ð°F Ü¬ñ‰¶œ÷ ð°FJ™ Ü¶ ÞòƒAò¶.

1936 ñöõó£ò˜ è†ììˆ¶‚° ñ£Pò¶.

16.05.1952 “ò£›Šð£í ñˆFò Ëôè ê¬ð” âù å¼ ÝÀï˜ ê¬ð à¼õ£‚èŠð†ì¶.

23&03&1954 Þ™ è†®ìˆFŸè£ù Ü®‚è™ ï£†ìŠð†ì¶

29.05.1954 ïèóHî£ õí‚èˆ¶‚°Kò «ô£ƒHî£, HKˆî£Qò àò˜vî£Qè˜ ªêC™ ªê«òv, 
ÜªñK‚è É¶õ˜ HLŠ °«ø£™, Þ‰Fò àò˜î£Gèó£ôòˆF™ ºî™ è£KòîKC Cˆî£‰îê£K ÝAò 
äõ¼‹ «ê˜‰¶ ióCƒè & ºQòŠð˜ «è£J™ º¡Âœ÷ ºŸøªõOJ™ Ü®‚è™ ï£†®ù£˜èœ. 
ÝCò ÜHM¼ˆF GFò‹ Þ‰Fò àò˜vî£Qèó£ôò‹ àœO†ì «ñ½‹ ðô˜ GF»îMè¬÷ 
õöƒAù˜. CP¶ CPî£è ðôó¶ àîMèÀ‹ Ëôèˆ¶‚è£è Fó†ìŠð†ìù. GF «êèKŠ¹‚è£è 
èOò£†ì Mö£‚èÀ‹ ïìˆîŠð†ìù.

Cƒè÷ êÍèˆF™ â†õ˜† °íõ˜ˆîùM¡ 
Ë™ ÞŠ«ð£¶ ªð¼‹ ªê™õ£‚°Š ªðŸÁ 
õ¼Aø¶. ÜF™ ÃPòð® Þ¬î ò£› Ëôè‹ 
Hóð£èóQ¡ Ý¬íJ¡ «ðK™ M´î¬ôŠ 
¹Lè«÷ âKˆF¼‚Aø£˜èœ â¡Aø è¼ˆ¶‹ 
ªõ°üùñòŠð´ˆîŠð†´ õ¼õ¬î‚ è£í 
º®Aø¶.

ò£› Ëôè âKŠ¹ ï£œ Ý‡´«î£Á‹ 
G¬ù¾ ÃóŠð´‹«ð£ªî™ô£‹ êÍè 
õ¬ôˆî÷ƒèO™ Cƒè÷ˆF™ ïì‚A¡ø 
ªð¼ñ÷¾ Mõ£îƒèœ Ü‰î Þóˆî‚è¬ø¬ò 
°Á ‚ °õNJ™  è¿õ  ºò Ÿ C ˆ ¶ ‚ 
ªè£‡®¼Šð¬î‚ è£í º®Aø¶.

Ü¬ìò£÷ ÜNŠH¡ Cèó‹

Þ‰î âKŠH™ ê‹ð‰îŠð†ì CP™ ªñˆF» 
å¼ ióù£è«õ Þùõ£Fèœ ñˆFJ™ 
Þ¡Â‹ Fè›Aø£˜. è£IQ Fêï£ò‚è¬õ»‹ 
è£Šð£Ÿø ªð¼‹ âˆîQŠ¹ â´‚èŠð´Aø¶. 
1981 ê‹ðõˆF™ CP™ ªñˆF»¬õ è‡´‹ 
è£í£¶ Þ¼‰îî¡ M¬÷¾ î£¡ 1983 
èôõóˆF½‹ ªñˆF» Üî¬ù îù‚° 
A¬ìˆî ¬ôê¡ê£è è¼F Ý®ò Ý†ì‹. 

H«óñî£ê£ «ð£¡«ø£K¡ âF˜Š¬ðˆ 
ªî£ì˜‰¶ H¡ù˜ Üõ˜ MôˆîŠð†ì 
ï£ìè‹ «õªø£¼ àðè¬î. à‡¬ñJ™ CP™ 
ªñˆF»¬õ âõ¼‹ Môˆîˆ ¶EòM™¬ô 
Üõ˜ î£ù£è MôAù£˜ â¡ð¶ î£¡ 
à‡¬ñ.

ê˜õ«îê ñQî àK¬ñèœ è‡è£EŠ¹ 
GÁõùˆF¡ î¬ôõ˜ orville h. Schell, 
î¬ô¬ñJ™ à‡¬ñòP»‹ °¿ªõ£¡Á 
Þî¬ù Mê£KŠðîŸè£è 1982Þ™ ªê¡ø¶. 
orville h. Schell ê˜õ«îê ñ¡QŠ¹„ ê¬ðJ¡ 
î¬ôõó£è¾‹ M÷ƒAòõ˜. ä‚Aò «îCò‚ 
è†C Üóê£ƒè‹ ð‚èê£˜H™ô£î ¹ôù£Œ¾Š 
HK¬õ GÁõM™¬ô â¡Á‹, ²ò£bùñ£ù 
Mê£ó¬íªò£¡¬ø «ñŸªè£œ÷¾I™¬ô 
â¡Á‹ Üõ˜ °Ÿø‹ ê£†®ù£˜. 1981 «ñ, 
ÎQ™ ãŸð†ì ÜNMŸ° ò£˜ ªð£ÁŠð£O 
â¡ð¬î‚ ÃÁõîŸ° Üóê£ƒè‹ îò£ó£è 
Þ¼‚èM™¬ô â¡Á‹ Üõ˜ °PŠH†ì£˜.

ò£› Ëôèˆ¬î H¡ù˜ ¹ùó¬ñˆ¶ 
îIö˜èÀ‚° î‰îî£è Cƒè÷ Üó² ¬èè¿M‚ 
ªè£‡ì¶. Ýù£™ ¬èï¿MŠ «ð£ù îIö˜ 
ï‹H‚¬è¬ò Üõ˜è÷£™ F¼ŠHŠ ªðø 
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17&10&1958 Þ™ ñöõó£ò˜ è†®ìˆF™ ÞòƒAò Ëôè‹ ªð£¶ Ëôè‹ âùŠ ªðò˜ ñ£Ÿø‹ 
ªêŒòŠð†ì¶.

11.10.1959 ËôèˆF¡ Þì ªï¼‚è® ªî£ì˜‰¶‹ Þ¼‰î G¬ôJ™ «ñ™ ñ£® è†® 
º®‚°º¡«ð W› ñ‡ìðˆ¬î ïèó Hî£ Ü™Hó† ¶¬óòŠð£ °®¹°‹ ¬õðõˆ¬î 
ïìˆFù£˜. ðö‹ªð¼‹ Ë™èO¡ ªî£°Fè¬÷ «è£Šð£Œ õ¡QòCƒè‹ ñŸÁ‹ ð‡®î˜ 
Þó£¬êòù£˜ G¬ùõ£è¾‹ A¬ìˆîù. ºîLò£˜ °ô êð£ï£îQìI¼‰¶ ðô ÜKò Ë™èœ 
M¬ô‚° A¬ìˆîù. ÞŠð® ðô ÜKò ÝõíƒèÀ‹, æ¬ô„²õ®èÀ‹, ¬èªò¿ˆ¶ ÍôŠ 
HóFèÀ‹ «êèK‚èŠð†ìù.

03.11.1967 «ñ™ î÷‹ Ì˜ˆFò£‚èŠð†´ H¡ù˜ CÁõ˜, ð°F, Ü´‚° Ü¬ø â¡ðù¾‹ 
Fø‚èŠð†ìù.

01.06.1981 ò£› Ëôèˆ¬î Cƒè÷‚ è£¬ìò˜èœ âKˆ¶ ê£‹ðô£‚Aù˜. 97000‚°‹ 
«ñŸð†ì Ë™èœ, ÜKò æ¬ô„ ²õ®èœ Ü¬ùˆ¶‹ âKˆ¶Š ªð£²‚èŠð†ìù. H¡ùEJ™ 
Üóê£ƒè Ü¬ñ„ê˜èœ è£IQ Fê£ï£ò‚è, CP™ ªñˆF». Þ‰î ê‹ðõˆ¬î‚ è‡ì 
õí‚èˆ¶‚°Kò Cƒèó£ò˜ î£i¶ Ü®è÷£˜ F¬èˆ¶ ñ£ó¬ìŠH™ ñóíñ£ù£˜.

07.02.1982 ¹Fî£è F¼ˆîŠ«ð£õî£è Ü®‚è™ ï£†ì™

10.12.1982 Þ¬ì‚è£ô å¿ƒè£è å¼ ð°F F¼ˆFò¬ñ‚èŠð†´ õ£êèê£¬ôJ¡ CÁõ˜ 
ð°F, àìÂî¾‹ ð°F»‹ Þòƒèˆ ªî£ìƒAò¶.

14.07.1983 Þóõ™ ªè£´‚°‹ ð°F e÷ Þòƒèˆ ªî£ìƒAò¶.

10.01.1984 ñ£ïèó â™¬ô‚°†ð†ìõ˜ èÀ‚° ñ†´«ñ ñ†´Šð´ˆîŠð†®¼‰î Ëôè 
àÁŠ¹K¬ñ ò£› ñ£õ†ìˆFù˜ Ü¬ùõ¼‚°ñ£è MvîK‚èŠð†ì¶.

05.06.1984 e‡´‹ Fø‚èŠð†ì¶.

28.03.2003 ¹Fî£è‚ è†ìŠð†ì ò£› Ëôè‚ è†®ìˆ¶‚° Ë™èœ â™ô£‹ 
ªè£‡´õóŠð†´ Fø‚èŠð†ì¶.

º®òM™¬ô. Ü¶ Ü´ˆ¶ õ¼‹ ªðKò 
ÞöŠ¹èÀ‚° ºˆî£ŒŠð£è Ýù¶. å¼ 
«ð£ó£†ìˆF¡ M¬îò£è Ýù¶. îñ‚è£ù 
î¬ôMF¬ò b˜ñ£Q‚°‹ Mˆî£ù¶. ò£› 
Ëôè âKŠ¹ Ü¬ìò£÷ ÜNŠH¡ Cèó‹.

Þ‰î Üóê ðòƒèóõ£î„ ªêò½‚° 
å¼õ¬èJ™ è£óíñ£è Þ¼‰î üù£FðF 

«ü.Ý˜.ªüòõ˜ˆîù «ø£†ìK‚ èöè 
¬õðõˆF™ ÝŸPò à¬óJ™ ÞŠð® 
°PŠH´Aø£˜.

ò£› ªð£¶ Ëôè«ñ âù¶ ÜóCò™ 
õ£›¾‚° ÜˆFõ£óI†ì¶. (11.06.1982 
ió«èêK ªêŒF)

è†´¬óò£÷˜: â¿ˆî£÷˜ (ï£˜«õ)

àê£ˆ¶¬í

•	 ªð£¡Mö£Š ªð£L¾ è£µ‹ ªð£¶êù Ëôè‹& è.C.°ôóˆFù‹ (eœM‚èŠªðŸø ò£› ñ£ïèó Ëôè‹ 
FøŠ¹ Mö£ ñô˜ & 1984

•	 ò£›Šð£í ªð£¶êù Ëôè‹ (âK‚èŠð†´ 34 Ý‡´èœ) 01.06.2015 & îƒè º°‰î¡

•	 e‡´‹ ò£›Šð£í‹ âKAø¶ & 1981

•	 ò£›Šð£íŠ ªð£¶ Ëôè‹ & å¼ õóô£ŸÁˆ ªî£°Š¹ â.ªê™õó£ü£

•	 ò£›Šð£íŠ ªð£¶ Ëôè‹ Üî¡ ê£‹ðLL¼‰¶ â¿A¡ø¶ & M.âv.¶¬óó£ü£

•	 Thurairajah, V.S., The Jaffna public library Rises From Its Ashes, (2007), pg. 28
•	 Selvarajah, N. ed., Jaffna public library& A historic compilation (2001)
•	 <http://www.vikalpa.org/?p=6895>
•	 RepoRT oF AMNeSTY INTeRNATIoNAl MISSIoN To SRI lANKA 1982
•	 orville h.Schell, Chairman of the Americas Watch Committee, and head of the Amnesty International 1982 fact finding 

mission to Sri lanka
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்ட்டுனர

மருத்துவர் அருள் அமுதன்
arul.amuthan@manipal.edu 

Cˆî ñ¼ˆ¶õ„ ²õ®èœ  
ÝõíŠð´ˆîŠðì «õ‡´‹

ÝF ñQî¡ àì™ ïô‹ °¡Pò«ð£«î, 
Môƒ°èœ î£‚AŠ ¹‡í£Aò «ð£«î, ñ¬ö 
õ‰¶ êO H®ˆî «ð£«î, ÜF ªõJL™ 
²¼‡ì «ð£«î, Ü«è£óŠ ðCJ™ è‡ì¬îˆ 
F¡Á MûIˆî «ð£«î, Üõ¡ Ièˆ bMóñ£è 
ÜîŸè£ù b˜¬õ»‹ «ò£CˆF¼Šð£¡. ã¡ 
Þ¶ ïì‚Aø¶, âŠð® Þ¬î âF˜ ªè£œ«õ¡? 
& â¡Aø Ü‰î Übî C‰î¬ùJ¡ M¬÷«õ 
ð£ó‹ðKò ñ¼ˆ¶õˆF¡ ºî™ è†ì‹.

ð£ó‹ðKò ñ¼ˆ¶õ‹ â¡ð«î å¼ 
C‰î¬ùJ¡ M¬÷¾î£¡. °PŠH†ì 
ªê®J¡ M¬î¬òŠ ðC‚°ˆ F¡ø «ð£¶, 
õ£‰F «ðF ÝAJ¼‚°‹. Ü¬î êK‚è†ì 
ðô ÍL¬èè¬÷ˆ F¡Á ð£˜ˆî «ð£¶, 
ðô ðôùO‚è£ñ™ «ð£J¼‚èô£‹, Cô 
ÍL¬è °í‹ î‰F¼‚èô£‹. Þ‰î å¼ 
º®¾‚° õ¼õîŸè£è«õ, ðô àJ˜èÀ‹ 
Þø‰F¼‚èô£‹. ï£Œ, Ì¬ù, «è£N, ðø¬õèœ, 
°óƒ°èœ âù åšªõ£¼ Môƒ°‹ à‡µ‹ 
ÍL¬èè¬÷ Ýó£Œ‰¶, ÜõŸ¬ø«ò î£Â‹ 
F¡Á ðK†Cˆ¶, º®¾‚° õ‰F¼‚Aø£¡. 
Þ‰î «îìL™ Ý˜õ‹ I°‰îõ˜èœ â™ô£ 
Þù‚°¿‚èO½‹ Þ¼‰F¼Šð£˜èœ. 
Üõ˜èœ êî£ Þ«î C‰î¬ùJ™ F¬÷ˆ¶, 
îù‚ªèù ðô îQˆî è¼ˆ¶‚è¬÷ à¼õ£‚A 
Þ¼‰î£˜èœ. Üõ˜èœî£¡ ¬õˆFò˜èœ 
âù Ü¬ö‚èŠð†ìù˜. àî£óíñ£è, Í¬÷ 
õ®M™ Þ¼‚°‹ õ™ô£¬ó Í¬÷ «ï£¬òŠ 
«ð£‚°‹, Þîò õ®M™ àœ÷ ñôó£î î£ñ¬ó 
Þîò «ï£¬òŠ «ð£‚°‹ â¡ø doctrine of signa-

tures â¡ð¶¾‹ å¼õ¬è Ýó£Œ„Cî£¡. ÜFè 
ÞQŠ¹ CÁcK™ ÞøƒAù£™ Ü¶ ñ¶«ñè‹ 
â¡Á‹, ÜîŸ° âFó£ù ²¬õ èêŠ¹ â¡Á‹, 
Üîù£™, ð£èŸè£Œ ñ¶«ñèˆ¶‚° ñ¼‰î£è 
îóô£‹ â¡ð¶‹ å¼ Mî Ýó£Œ„Cî£«ù, 
Môƒ°èœ îù¶ ÞùŠªð¼‚è è£ôˆF™ 
«î®ˆ F¡Â‹ M¬îè¬÷, î£Â‹ à‡´ 
ðô¬ù è‡ì «ð£¶ Iè¾‹ ñA›‰F¼Šð£¡.

ñ¬öJ™ H®ˆî êO»‹ èðº‹ °O˜„C»‹ 
«ð£è «õ‡´ñ£ù£™, ÜîŸ° âFó£ù 
Åì£ù î¡¬ñ¬ò àìL™ à¼õ£‚è 
«õ‡´‹. ÜîŸ° è£óñ£ù I÷° óê‹ 
à‡ð¶, î¬ôJ™ Å†¬ì A÷Š¹‹ 
¬îôƒè¬÷ «îŒŠð¶, Å†¬ì î¼‹ ÍL¬è 
èû£òƒè¬÷ °®Šð¶ âù Ü¬ùˆ¶‹ 
å¼Mî Ýó£Œ„C«ò. ÜŠð®, îI›°®èœ 
C‰Fˆ¶ C‰Fˆ¶ îù‚ªèù å¼ îQˆî 
ñ¼ˆ¶õ º¬ø¬ò õ÷˜ˆªî´ˆF¼‰î£˜èœ.

ÜP¬õ Í¬÷‚°œ, ªê£™½‚°œ åOˆ¶ 
¬õˆî™:

ÞŠð®ò£ è  ñQî¡ å¡¬ø  b ó 
Ýó£Œ‰¶, å¼ º®¾‚° õ‰î H¡ù˜, 
Ü¬î ñŸøõ¼‚° ªê£™ô£ñ™ óèCòñ£è 
¬õˆF¼‰î£¡. ÜõQ¡ õ£K²èÀ‚° 
ñ†´‹î£¡ Üõ¡ ªê£™L‚ªè£´Šð£¡. 
Ü™ô¶ ÜõÂ‚° H®ˆî ñŸø Yì˜èÀ‚°‹ 
ªê£™L‚ªè£´Šð£¡. ÞŠð® Ü‰î 
ñó¹ ñ¼ˆ¶õ ÜPõ£ù¶, Í¬÷‚°œ 

ªñ£ˆî Cˆîñ¼ˆ¶õ ÜP¬õ»‹, è™ÖK‚ è÷…CòˆF™ «ê˜ŠH‚è º®»ñ£ù£™, 
Ü¶î£¡ Cˆîñ¼ˆ¶õ ÜP¬õ Ü´ˆî î¬ôº¬ø‚° èìˆ¶õîŸ° ï£‹ªêŒ»‹ 
IèŠªðKò ªî£‡ì£°‹. ÜŠð®„ ªêŒî£™î£¡, Þ¡Á ïñ‚°‚ A¬ì‚°‹ 

Cˆîñ¼ˆ¶õ‹ Ü´ˆî î¬ôº¬øJù¼‚°‹ A¬ì‚°‹.
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óèCòñ£è åOˆ¶ ¬õ‚èŠð†ì è£ôˆ-
FL¼‰¶, ªêMõNò£è Ü´ˆî î¬ôº¬ø‚° 
èìˆîŠð†®¼‚Aø¶, Þƒ° å¡¬ø èõQ‚è 
«õ‡´‹, Þ‰î è£ôè†ìˆF™, ðô ÍL¬è 
ñ¼‰¶èœ, ÜõŸP¡ ªêŒº¬ø, îìõ™ 
ñ¼ˆ¶õ º¬ø, õ˜ñ ñ¼ˆ¶õ º¬ø, 
ï£® ð£˜ˆî™ âù ðô ¸µ‚èƒè¬÷ 
ªêò™º¬øò£è ªî£†´‚ è£†® Ü´ˆî 
î¬ôº¬øJù¼‚° èìˆFJ¼‚è Ã´‹. â™ô£ 
Cˆî£ ÜP¾ è÷…CòƒèÀ‹, ÞŠð® Ü´ˆî 
î¬ôº¬øJù¼‚° èìˆîŠðìM™¬ô, 
ªê£™ôŠðì£î óèCòƒèœ ãó£÷‹. ÞŠð® 
â¿îŠðì£î, Ýù£™ ¹ö‚èˆF™ Þ¼‚°‹ 
ñ¼ˆ¶õ ÜP¾‚° Folklore practice â¡Á ªðò˜. 

ðô «ïó‹, ñ‚èœ °PŠH†ì ÍL¬è¬ò 
MûŠð„C¬ô â¡ð˜, ªõœ¬÷ ªè£® 
â¡ð˜, °óƒ° F¡ø£¡ â¡ð˜... Þ«î 
ªðòK™ õ†ì£óˆ¶‚° õ†ì£ó‹ «õÁ 
ÍL¬èè¬÷Š ðò¡ð´ˆ¶õ˜. Mû‚è®èÀ‚° 
ñ¼‰î£ù£™, ÜîŸ° MûŠð„C¬ô â¡ð˜. 
ÜŠð®Š ð£˜ˆî£™, îI›ï£´ º¿õ¶‹ 
ÝõíŠð´ˆFù£™, 50 ‚°‹ «ñô£ù 
MûŠð„C¬ô A¬ì‚°‹. è£Œ„ê½‚°, á¼‚° 
á˜ ðôõ¬èò£ù ÍL¬è °®c˜èÀ‹, 
àí¾Š ðö‚è õö‚èƒèÀ‹ ñ‚èO¬ì«ò 
¹ö‚èˆF™ Þ¼‚èˆî£¡ ªêŒAø¶. îIöè 
ñ‚èOì‹, ñ¼ˆ¶õŠ ªð¼ƒ°®èOì‹, 
Þ¬îŠ«ð£¡ø â‡íŸø õ†ì£ó õö‚°èœ, 
ñ¼ˆ¶õ‹ ê£˜‰î, Ý«ó£‚Aò‹ ê£˜‰î 
ÜP¾èœ ñ‡®‚Aì‚A¡øù. Þ¬õè¬÷ 
ªî£°ˆ¶, Cˆî ñ¼ˆ¶õ‹ â¡ø è¼×ôˆF™ 
«ê˜‚è «õ‡®ò è†ì£ò‹ Þ¼‚Aø¶. 
ÞŠð® è÷ÝŒM™ è‡´H®ˆî å¼ 
ñ¼‰¶î£¡ ªõ†ð£¬ô ¬îô‹. Þ¡Á 
Þ¶ Cˆî ñ¼ˆ¶õˆF™ «ê£Kò£Cv â¡ø 
«î£™ «ï£Œ‚è£ù º‚Aòñ£ù ñ¼‰¶. 
ªõ†ð£¬ô ªê®J¡ Þ¬ô¬ò â´ˆ¶ 
â‡ªíJ™ «ð£†´ ªõJL™ ¬õ‚è 
«õ‡´‹. Ü¬î Ü´ŠH™ âKˆî£™ ñ¼ˆ¶õ 
°í‹ ñ£PM´‹. ªõJL™ ÜFèñ£è 
¬õˆî£™ ñ¼ˆ¶õ °í‹ ñ£PM´‹. âù«õ, 
¬èŠð‚°õ‹ ê¬ñòL™ ñ†´ñ™ô, Cˆî 
ñ¼ˆ¶õ ñóH½‹ Iè¾‹ º‚Aòñ£ù¶. 
Þ¬õªò™ô£‹ â¿îŠðì«õJ™¬ô, Ýù£™, 
¹ö‚èˆF™ Þ¼‚Aø¶. Ôªî£†´‚è£†ì£î 
Mˆ¬î ²†´Š«ð£†ì£½‹ õó£¶Õ â¡ð¶ 
Þ‰î Cˆî ñ¼ˆ¶õ º¬øèÀ‚° ï¡° 
ªð£¼‰¶‹. Þ‰î Cˆî ñ¼ˆ¶õ ÜP-
Mò¬ô, è£ôˆ¶‚«èŸøõ£Á «ñ¡¬ñð´ˆF, 
¹¶¬ñèœ ¹°ˆF, ÝõíŠð´ˆFòõ˜èœ 
Cˆî˜è«÷.

Þ¡Á Þ¬îŠ«ð£¡ø å¼ ÜP¾î£¡, 
Ý‰Fó ñ£Gô ªï™ÖK™ àœ÷ Ýù‰¬îò£ 
â¡ø Cˆî ñ¼ˆ¶õ˜ ªè£«ó£ù£¾‚° 
ªè£´‚°‹ ñ¼‰¶. ªê¡¬ùJ™ àœ÷ 

îù¶ °¼Mì‹ Þ¼‰¶ èŸø Ü‰î Cˆî 
ñ¼‰¶è¬÷ â¿îM™¬ô, â‰î Ë™èO½‹ 
è£íŠðìM™¬ô. Üõ˜ Ý‰Fó£M™ 
ªè£«ó£ù£ «ï£ò£OèÀ‚°‚ ªè£´ˆ¶, Üó² 
Ü¬î ÝõíŠð´ˆF, ï™ô ðô¡ Þ¼Šðî£™, 
Ü‰î ñ¼‰¶è¬÷ Ý»˜«õî‹ â¡ø ªðòK™ 
îò£Kˆ¶ ñ‚èÀ‚° ªè£´‚è Ý‰Fó Üó² 
èì‰î ñ£î‹ Üõ¼‚° ÜÂñF ÜOˆî¶. 
õö‚è‹ «ð£ô ÉƒA‚ªè£‡®¼‚°‹ Cˆî 
ñ¼ˆ¶õˆ ¶¬øò£™, Ü‰î ñ¼‰¶ Ý»˜«õî‹ 
â¡ø Ü¬ìªñ£N¬ò ªðŸÁM†ì¶. Þ‰î 
ÜP¾è¬÷ ï‹ îI› Cˆî ñ¼ˆ¶õ‚ è÷…
CòˆF™ «ê˜‚èˆ îõPù£™, îIöK¡ ÜP¾ 
ïñ‚° ñ£ŸÁ ñ¼ˆ¶õñ£Aò Ý»˜«õî‹, 
»ù£Q ñŸÁ‹ Ü«ô£ðF º¬ø‚° 
ªê£‰îñ£õF™ Þ¼‰¶ î´‚è º®ò£¶.

ÜP¬õ æ¬ô„ ²õ®J™ ðFˆ¶ ¬õˆî™:

è£ôŠ«ð£‚A™, â¿ˆ¶ õ®õ‹ õ‰î 
Hø°, îIöK¡ ñó¹ ñ¼ˆ¶õ‚ °PŠ¹è¬÷ 
ð£¬øèO½‹, ªêŠ¹ˆ îè´èO½‹, æ¬ô„ 
²õ®èO½‹ â¿F ¬õˆîù˜. ÞõŸP™, 
æ¬ô„²õ®èO™ â¿¶õ¶ IèŠ Hóðô‹ 
Ýù¶. ãªùQ™, ÜFèñ£ù ð‚èƒè¬÷ 
æ¬ô„²õ®èO™ â¿îô£‹, ðô HóFèœ 
â¿F ¬õˆ¶‚ªè£œ÷ô£‹ , i†®¡ 
àœ«÷«ò °¬ø‰î ÞìˆF™ ðô ²õ®è¬÷ 
Ü´‚A ¬õ‚èô£‹. ÞîŸè£è ð¬ùJ™ å¼ 
õ¬èò£ù î£OŠð¬ù (Corypha umbraculifera) 
Þ¬ô¬òŠ ðîŠð´ˆF, â¿ˆî£E ªè£‡´ 
â¿Fù˜. î£OŠð¬ù Þ¬ô Üèôñ£è¾‹, 
â¿¶õîŸ° I¼¶õ£è¾‹ Þ¼‚°‹. Ü‰î 
Þ¬ô A¬ì‚è£î «ð£¶, ê£î£óí ð¬ùJ¡ 
æ¬ô¬ò»‹ ðò¡ð´ˆF àœ÷ù˜. àôA™ 
ðô ËŸø£‡´èÀ‚° º¡ù«ó â¿ˆ¶ 
õ®M™, â¿îŠð†ì ñ¼ˆ¶õ º¬ø Cˆî 
ñ¼ˆ¶õ‹ Ý°‹.

å¼ îì¬õ æ¬ô„²õ®J™ â¿FM†ì£™, 
Ü‰î„ ²õ®J¡ Ý»œè£ô‹ 300 Ý‡´èœ 
Ý°‹. è£Aî‹ õ‰î Hø° æ¬ôJ™ â¿¶‹ 
ðö‚è‹ ñ¬ø‰¶ M†ì¶. Þ¡Á ï‹ ¬èèO™ 
A¬ì‚°‹ Cˆî ñ¼ˆ¶õ æ¬ô„²õ®èœ 
²ñ£˜ 250&300 Ý‡´èÀ‚° º¡ù˜ 
â¿îŠð†ì¬õî£¡. Cˆî ñ¼ˆ¶õ˜ â¡ðõ ,̃ 
ñ¼ˆ¶õ‹ ñ†´‹ ð£˜Šð£˜. Ýê£¡ Ü™ô¶ 
°¼ â¡ðõ˜, Þ÷‹ Cˆî ñ¼ˆ¶õ˜è¬÷ 
à¼õ£‚°‹ ÝCKò˜ Ýõ£˜. °¼õ£ùõ˜ 
(Ýê£¡) Yì˜èÀ‚° Cˆî ñ¼ˆ¶õˆ¬î 
îƒAŠ ð®‚°‹ ð®Šð£è ¬õˆF¼‰î£˜. 
°¼¾‚° ðEM¬ìèœ ¹K‰¶, ÍL¬èè¬÷ 
Ü¬ìò£÷‹ è£µî™, Cˆî ñ¼‰¶èœ ªêŒ»‹ 
¸µ‚èƒèœ, «ï£ò£Oè¬÷ ðKèKˆî™ âù 
Üˆî¬ù ¸µ‚èƒè¬÷»‹ ð£ì™èœ 
õ®M™ ªê£™Lˆ îóŠð†´, ñùŠð£ì‹ 
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ªêŒ¶ ¬õ‚è «õ‡® Þ¼‰î¶. 12 Ý‡´èœ 
°¼Mì‹ èŸø Hø°, è¬ìCò£è îù‚° 
ñ†´«ñ óèCòñ£è ¬õˆF¼‚°‹ ñ¼ˆ¶õ 
¸µ‚èƒè¬÷ °PŠH†ì (Üî£õ¶, Cø‰î 
ñ£í£‚è¼‚°) ñ†´‹ ªê£™L‚ ªè£´Šð£˜. 
ªê£‰î ñè¡ â¡ðî£™ ñ†´‹ å¼õ¡, 
Ývî£ù Yìó£è ÝAMì º®ò£¶. Ü‰î 
Ü÷¾‚°, °¼õ£ùõ˜, Yì˜è¬÷ ªð£Á‚A 
â´ˆ¶ Cˆî ñ¼ˆ¶õ ÜP¬õ èìˆF»œ÷£˜.

ÜŠð®Šð†ì °¼õ£ùõ˜, î¡Qì‹ 
Þ¼‚°‹ æ¬ô„²õ® Ë™è¬÷ îù¶ 
ñ£íõ˜èÀ‚°‚ è¬ìCò£èŠ ð® â´‚è 
ªè£´Šð£˜, Üî£õ¶ ¹Fòî£è â¿F â´‚è 
ÜÂñF ªè£´Šð£˜. ÜŠð® °¼ õ£C‚°‹ 
«ð£¶, Yì˜èœ åšªõ£¼õ¼‹ îù‚ªèù 
îQˆîQ ð® (HóF) â¿î «õ‡´‹. Ü‰î 
êñòˆF™, °¼õ£ùõ˜ Cô ðKð£¬ûè¬÷ 
(coding words) ðò¡ð´ˆ¶õ£˜. Üî£õ¶ å¼ 
ÞìˆF™ â†´H¡ â¡Á â¿î„ ªê£™õ£˜. 
â†´H¡ â¡ø£™ â¡ù â¡ð¬î ÜŠ«ð£¶ 
ªê£™LM´õ£˜. å¼«õ¬÷ Ü‰î„ ²õ®¬ò 
âõó£õ¶ F¼® ð®ˆî£«ô£, Ü™ô¶ 
ªñ£Nñ£Ÿø‹ ªêŒî£«ô£, Üî¡ à‡¬ñò£ù 
ªð£¼¬÷ ªê£™ô£ñ™ ªîK‰¶ ªè£œ÷ 
º®ò£¶. Þƒ° â†´ â¡ðîŸ° îI› â‡ 
Ü. â†´H¡ â¡ø£™, ÜH¡. Þ¶î£¡ 
ðKð£¬û. ðô «ïóƒèO™, Cô ÍL¬èèÀ‚°, 
ó£ñQ¡ ñ¬ùM, ó£ñQ¡ ¬ñˆ¶í¡, 
A¼wíQ¡ Ü‡í¡ â¡Á ðKð£¬ûè¬÷ 
ðò¡ð´ˆ¶‹  « ð £¶ ,  è‡®Šð £ è 
ñŸøõ˜èÀ‚° Þ¶ ªîK‰¶ ªè£œ÷ õ£ŒŠ«ð 
Þ™¬ô. Þ¶ å¼ school of thought. Þ¬îŠ«ð£ô 
á¼‚° á˜ âù îQˆîQ °¼°ôƒèO™ 
àœ÷ æ¬ô„²õ®èO¡ ªð£¼¬÷ Ü‰î‚ 
°¼°ôˆF™ ðJ¡øõ˜è÷£™ î£¡ ïñ‚°„ 
ªê£™Lîó º®»‹.

«ñ½‹, Yì˜ â¿¶‹ «ð£¶, îù¶ áK™ 
â‰îŠ ªðòK™ Ü‰î ÍL¬è Ü¬ö‚èŠ 
ð´Aø«î£, Ü‰îŠ ªðò¬ó»‹ â¿¶õ£˜. 
ÞŠð® ãó£÷ñ£ù ðKð£¬ûè÷£™ 
Ýù¶î£¡ Cˆî ñ¼ˆ¶õ Ë™èœ. Þ‰î‚ 
è£óíƒè÷£™, îI› ÜPë˜èOì‹ Cˆî 
ñ¼ˆ¶õ Ë™èœ A¬ìˆî£½‹, Üî¡ 
ªð£¼œ ªîKò£î è£óíˆî£™, Ü¬îŠ 
ð£¶è£‚è îõPJ¼‚èô£«ñ£ â¡ø â‡í‹ 
Gô¾Aø¶. îI›î£ˆî£ à.ªõ. ê£Iï£î 
ÜŒò˜ Üõ˜èœ Ãì ãèŠð†ì îI› 
²õ®è¬÷ «êèKˆ¶ ªõOJ†®¼‰î£½‹ 

Ãì, Cˆî ñ¼ˆ¶õ æ¬ô„²õ®èÀ‚° Ü‰î 
º‚Aòˆ¶õ‹ îóM™¬ô âùˆ ªîKAø¶. 
ªê¡¬ùJ™ àœ÷ Üõó¶ ËôèˆF™ ªê¡Á 
ð£˜ˆî «ð£¶, Üõ˜ «êèKˆî Cˆî ñ¼ˆ¶õ„ 
²õ®è¬÷ Þ¡ùº‹ ¹ˆîèñ£è ªõOJì£ñ™ 
Þ¼Šð¶ õ¼ˆî‹ ÜOˆî¶. åšªõ£¼ 
îì¬õ»‹ ð® â´‚°‹ «ð£¶ ÜŠ«ð£¶ 
Hóðôñ£è Þ¼‚°‹ õ†ì£ó„ ªê£Ÿè¬÷»‹ 
èô‰¶ ðF¾è¬÷ â¿F»œ÷ù˜. Üîù£™ 
î£¡, Þ¡Á ï‹ ¬èèO™ A¬ì‚°‹ Cˆî 
ñ¼ˆ¶õ æ¬ô„²õ®èO™, ÜFè êñvA¼î 
õ£˜ˆ¬îèœ èôŠ¹ì¡ è£í‚Aì‚Aø¶, 
å¼êñò‹, Cø‰î îI› ÜPë˜ å¼õKì‹ 
ï£¡ Þ¬îŠ ðŸPŠ «ðCò «ð£¶, “â¡Á 
ÜF™ êñvA¼î èôŠ¹ õ‰¶M†ì«î£, 
Ü¡«ø â¡¬ùŠ «ð£¡ø îIöPë˜èÀ‚° 
Ü‰î„ ²õ® eî£ù Ý˜õ‹ °¬ø‰¶ 
M†ì¶” â¡Á ÜŠð£Mò£è„ ªê£¡ù£˜, 
“ÜîŸè£è, îIöQ¡ ñ¼ˆ¶õ ÜPMò¬ô 
ñÁîLˆ¶ M´i˜è÷£? Ü¬î e†ªì´‚è 
ºòŸC ªêŒòñ£†¯˜è÷£” â¡Á è´¬ñò£è 
ÜõKì‹ «è†è «õ‡®òî£A M†ì¶.

Cô Yì˜èœ ñŸø ªñ£N «ð²‹ Þìˆ-
FL¼‰¶ Þƒ° õ‰¶ Cˆî ñ¼ˆ¶õ‹ èŸÁ, ²õ® 
â¿¶‹ «ð£¶, Üõ˜èO¡ î£Œ ªñ£NJ™ 
â¿F, H¡ Ü¬î Üõ˜èO¡ ªê£‰î á¼‚° 
â´ˆ¶„ªê¡Á Þ¼‚A¡øù˜. ÞŠð®ˆî£¡, 
ðô Cˆî Ë™èœ, ñ¬ôò£÷‹, Cƒè÷‹, 
ªî½ƒ°, è¡ùì‹, êñvA¼î‹ «ð£¡ø 
ªñ£NèO½‹ Þ¼‚Aø¶, Ü¬õªò™ô£‹ 
âŠ«ð£¶ ïñ¶ è¼×ôˆF™ ªè£‡´ õ‰¶ 
«ê˜‚è «ð£A«ø£«ñ£? Ýè, Þ‰î„ ²õ®J¡ 
ðKð£¬û Mìòƒèœ ï¡° ªîK‰î ºF˜‰î 
ñ¼ˆ¶õ˜èœ îŸ«ð£¶ àJ¼ì¡ Þ¼‚°‹ 
«ð£«î, ÜõŸ¬øŠ ¹ˆîè õ®M™ Üî¡ 
M÷‚èƒèÀì¡ ðFŠH‚è£M†ì£™, Ü¬õèœ 
HŸè£ôˆF™ ªõÁ‹ è£†CŠªð£¼†è÷£è 
ÝAMì õ£ŒŠ¹ à‡´.

ðô «ïó‹ å«ó ÍL¬èò£ù¶ Ý»˜«õî‹ 
«ð£¡ø Hø ð£ó‹ðKò ¬õˆFò Ë™èO½‹ 
â¿îŠð†´œ÷ù, Üîù£™, ÜƒA¼‰¶î£¡ 
Þƒ° õ‰¶ Þ¼‚èô£‹ â¡ø õ£îƒèÀ‹ 
ÜšõŠ«ð£¶ õ‰¶ªè£‡´î£¡ Þ¼‚A¡øù. 
Þ¬îŠ «ð£ô«õ ãó£÷ñ£ù Cˆî ÍL¬è 
º¬øèÀ‹, ñŸø ð£ó‹ðKò º¬øèÀ‚°œ 
àœõ£ƒA‚ ªè£œ÷Šð†®¼‚A¡øù. 
GÎ†ì¡ ªê£¡ù MF & ÝŸø¬ô ÜN‚è 
º®ò£¶, Ýù£™, å¼ ÝŸø™ Þ¡ªù£¼ 

îI› ñŸÁ‹ Hø ªñ£NèO™ A¬ì‚èŠ-ªðÁ‹ Ü¬ùˆ¶ Cˆî 
ñ¼ˆ¶õ æ¬ô„-²õ®è¬÷»‹ Üó²¬ì¬ñò£‚è «õ‡´‹.
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ÝŸøô£è ñ£ø º®»‹, â¡ðîŸAíƒè, 
ð£ó‹ðKò ÜP¾ ÜNõ¬ìò£¶, Ýù£™, 
ï£‹ Ü¬î õ÷˜ˆªî´‚è£M†ì£™, Ü¶ 
HPªî£¼ Þù‚°®‚° ªê£‰îñ£‚èŠðìô£‹. 

ãø‚°¬øò Ýø£Jó‹ Cˆî ñ¼ˆ¶õ 
Ë™èœ îIN™ ñ†´‹ Þ¼‚Aø¶. Þ¬îŠ 
«ð£ô ñŸø ªñ£NèO™ àœ÷ ²õ®èœ 
ðô Ü¼ƒè£†CòƒèO½‹, ËôèƒèO½‹ 
Ü´‚A ¬õ‚èŠð†´œ÷¶. ðô ²õ®èœ 
ªõOï£´èÀ‚° MŸèŠð†´‹, îI› 
ï£†®L¼‰¶ ªõOï£´èÀ‚° èìˆF»‹ 
ªê™ôŠð´Aø¶. Þ‰î ñ¼ˆ¶õ ÜP¾ 
Üƒ° Ýó£Œ„CèÀ‚° à†ð´ˆîŠð´Aø¶, 
H¡ù˜ ïñ‚«è Ü¶ ïiù ñ£ˆF¬óè÷£è 
F¼‹H õ¼Aø¶, ªü˜ñ£Qò˜èœ å¼ 
è£ôˆF™, Þ‰Fò£M™ Þ¼‰¶ ªè£‡´ 
ªê™ôŠð†ì ñ¼ˆ¶õ„ ²õ®è¬÷ Ýó£Œ‰¶ 
Üî¡ H¡ù˜ î£¡ ý£Qñ£¡ â¡ø 
ÜPë˜ «ý£I«ò£ðF ñ¼ˆ¶õ º¬ø¬ò 
à¼õ£‚Aù£˜ â¡ð¶‹ èõQ‚è «õ‡® 
Þ¼‚Aø¶. Iè‚ °ÁAò è£ôˆF™, Ü¶¾‹ 
ªü˜ñQJ™ A¬ì‚è£î/ ð£˜ˆFó£î 
ÍL¬èèœ ñŸÁ‹ Cˆî ñ¼ˆ¶õˆF™ 
ðò¡ð´ˆîŠð´‹ î£¶Šªð£¼†èœ âù 
Üˆî¬ù‚°‹ ý£Q«ñ¡ «ý£I«ò£ðFJ™, 
Üî¡ ñ¼ˆ¶õŠ ðò¡ð£´è¬÷ Þ‰î 
æ¬ô„²õ®èO¡ ¶¬íªè£‡´î£¡ â¿î 
º®‰î¶.

ªê¡¬ùJ™ Ü¬ñ‰¶œ÷ Institute of 
Asian Studies GÁõùˆF¡ YKò ºòŸCò£™, 
1997 Ý‹ Ý‡´, ðô Cˆî ñ¼ˆ¶õ„ 
²õ®èœ UNeSCo õ£™ ð£ó‹ðKò„ C¡ùñ£è 
ÜPM‚èŠð†ì¶ îIö˜èÀ‚° ªîK‰F¼‚è 
õ£ŒŠH™¬ô. Ý»˜«õîˆF¡, ºî¡¬ñ 
ËŸè÷£ù «õîƒèÀ‹, êóè ê‹A¬î»‹, 
²v¼î ê‹U¬î‚°‹ Ãì Þ‰î ÜƒWè£ó‹ 
A¬ì‚èM™¬ô â¡ð¶ ïñ‚° Ã´î™ 
ªð¼¬ñ.

¹ˆîèñ£è ðFŠH‚èŠðì£î æ¬ô„²õ®èœ:

Ýø£Jó‹ æ¬ô„²õ®èO™ ªõÁ‹ 
2000 ñ†´«ñ îŸ«ð£¶ ¹ˆîè õ®M™ 
ðFŠH‚èŠð†´œ÷ù. eî‹ â™ô£‹, 
Þ¡ùº‹ ñ¼ˆ¶õ˜èOìº‹ , îI› 
ÜPë˜èOìº‹, Üó² ËôèƒèO½‹, «èó÷£ 
«ð£¡ø Ü‡¬ì ñ£Gô ËôèƒèO½‹, 
ªõOï£†´ Ü¼ƒè£†CòèƒèO½‹ 
Üöè£è Ü´‚A ¬õ‚èŠð†´œ÷ù. °ñK 
ñ£õ†ìˆF™ àœ÷ º…C¬ø â¡ø áK™ 
àœ÷ ÜAô F¼Mî£ƒÃ˜ Cˆî ñ¼ˆ¶õ˜ 
êƒèˆF™ ²ñ£˜ 1800 Cˆî ñ¼ˆ¶õ„ ²õ®èœ 
ð£¶è£‚èŠð†´, îŸ«ð£¶ Üî¡ î¬ôõ¼‹ 
Cˆî ñ¼ˆ¶õ¼‹ ÝAò «ñ£è¡ó£x, 
åšªõ£¡ø£è ¹ˆîèñ£è ªõOJ†´ õ¼Aø£˜. 

Ýù£™, Üˆî¬ù»‹ àìù®ò£è ªõOJì 
²ñ£˜ 10 «è£® Ü÷M™ ðí‹ «î¬õŠð´‹ 
â¡Á‹ ÜîŸè£ù àîMèœ ÜóCì‹ Þ¼‰¶ 
A¬ì‚è£ñ™ Þ¼‰î£™, Þ¬õè¬÷ ªõOJì 
º®ò£ñ«ô«ò «ð£ŒM´«ñ£ â¡Á‹ Üõ˜ 
õ¼ˆîŠð´õF™ Gò£ò‹ Þ¼‚Aø¶. Þ¬îŠ 
«ð£ô«õ ðô Cˆî ñ¼ˆ¶õ˜ °´‹ðƒèOì‹ 
å¡«ø£, Þó‡«ì£, ðô ²õ®è«÷£ Ü™ô¶ 
¬èò£™ â¿îŠð†ì ÜÂðõ‚ °PŠ¹è«÷£ 
Þ¼‚°‹ ð†êˆF™ Ü¬õè¬÷ ªõOJì 
Üó² F†ì‹ õ°‚è «õ‡´‹.

Center for Traditional Medicine Research (CTMR) 
â¡ø ªê¡¬ù¬ò„ ê£˜‰î î¡ù£˜õ 
GÁõùˆ î¬ôõ˜ Cˆî ñ¼ˆ¶õ˜ 
F¼ï£ó£òí¡ Üõ˜èœ, ðô ¬õˆFò˜è¬÷ 
ªî£ì˜¹ ªè£‡´, 1000 ‚°‹ «ñŸð†ì 
æ¬ô„²õ®è¬÷ «êèKˆ¶, v«è¡ ªêŒ¶ 
ð£¶è£ˆ¶ ¬õˆF¼‚Aø£˜. Üˆî¬ù 
²õ®è¬÷»‹ ¹ˆîèñ£è M÷‚è à¬ó»ì¡ 
ªõOJì Üó² àîM ªêŒò «õ‡´‹. 
¹¶„«êKJ™ àœ÷ French Institute of pondicher-
ry â¡ø GÁõù‹ ªõOï£´ ð™è¬ô‚èöè 
àîM»ì¡, ðô Cˆî ñ¼ˆ¶õ„ ²õ®è¬÷ 
ÝõíŠð´ˆF àœ÷¶.

Þ¬îŠ «ð£ô, Institute of Asian Studies 
(ªê¡¬ù), Ü‡í£ Ëôè‹ ªê¡¬ù, 
îI›ï£´ Üó² ªî£™Lò™ ¶¬ø, à.ªõ. 
ê£Iï£î ÜŒò˜ Ëôè‹, Central Council for 
Research in Siddha (ªê¡¬ù), î…ê£×˜ îI› 
ð™è¬ôèöè‹, î…¬ê ó£ü£ êó«ð£T & 
êóvõF Ëôè‹, ð£óFî£ê¡ ð™è¬ô‚èöè 
Ëôè‹, «èó÷£ ð™è¬ô‚èöè Ëôè‹ 
(F¼õù‰î¹ó‹), palm&leaf manuscripts at Asiatic 
library (ªè£™ªè£ˆî£), The University of Southern 
Mississippi Ëôè‹ (ÜªñK‚è£), French Institute 
of pondicherry, University of humberg (ªü˜ñQ), 
îI› ñó¹ Üø‚è†ì¬÷ (ªê¡¬ù), ðöQ 
î‡ì£»îð£E F¼‚«è£M™, ñ¶¬ó Ýbù‹ 
ñŸÁ‹ Hø Ýbùƒèœ (ñìƒèœ), ñ¶¬ó 
Cˆî ñ¼ˆ¶õ êƒè‹ ñŸÁ‹ Þ¡ù Hø 
Cˆî ñ¼ˆ¶õ êƒèƒèœ, Cˆî ñ¼ˆ¶õ Ë™ 
ðFŠðèƒèœ (î£µ ð¾‡«ìê¡ ªê¡¬ù, 
î£ñ¬ó Ëôè‹ ªê¡¬ù, óˆFù ï£ò‚è˜ & 
ê¡v ªê¡¬ù, Þ¡Â‹ Hø ðFŠðèƒèœ) 
âù Üˆî¬ù ÞìƒèO½‹ ð£¶è£ˆ¶ 
¬õ‚èŠð†®¼‚°‹ ²õ®è¬÷ «ð£˜‚è£ô 
Ü®Šð¬ìJ™ ¹ˆîèñ£è ðFŠHˆ¶ Cˆî 
ñ¼ˆ¶õ êÍèˆFì‹ «ê˜‚è «õ‡®ò¶ 
ÜóC¡ èì¬ñ. 

õ £Q™  ªðŒ»‹  ñ¬ö  ÝÁèœ 
õNò£è èìL™ èô‚è£ñ™ «ð£ù£™ Cô 
õ¼ìƒèO™, ñ¬ö ªðŒò£¶, õø†C ãŸð´‹. 
Ü¬îŠ «ð£ôˆî£¡, Þ‰î Cˆî ñ¼ˆ¶õ 
ÜP¾ îŸ«ð£¬îò Cˆî ñ¼ˆ¶õ˜è¬÷ 
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ªê¡ø¬ìò£M†ì£™, Cô è£ôˆ¶‚°Š Hø°, 
Þƒ«è ÜP¾ õø†C ãŸð´‹. è£ôŠ«ð£‚A™ 
Þ‰î ñ¼ˆ¶õ º¬ø«ò Þ™ô£ñ™ «ð£°‹.

â¡ù ªêŒòô£‹?

â¿îŠðì£î Cˆî ñ¼ˆ¶õ ̧ µ‚èƒè¬÷ 
àìù®ò£è ÝõíŠð´ˆî «õ‡´‹. 
à‡¬ñò£ù ð£ó‹ðKò Cˆî ñ¼ˆ¶õ˜èÀ‚° 
ê†ìÌ˜õñ£è, Üõ˜è÷¶ ñ¼ˆ¶õˆ¬î ªêŒò 
Cô è†´Šð£´èÀì¡ ÜÂñF õöƒèô£‹. 
àî£óíñ£è, è£ñ£¬ô ñ¼ˆ¶õ¼‚°, 
Cô ðJŸCè¬÷ ªè£´ˆ¶, «î˜¾ ¬õˆ¶, 
è£ñ£¬ô‚° ñ†´‹ ñ¼ˆ¶õ‹ ªêŒò 
ÜƒWè£ó‹ õöƒèô£‹. Þôƒ¬èJ™ Þ¡Á‹ 
Þ‰î º¬ø Þ¼‚Aø¶.

ð£ó‹ðKò Cˆî ñ¼ˆ¶õ˜èOì‹ Þ¼‰¶ 
ªê£™ôŠðì£î/ â¿îŠðì£î ªêŒº¬ø 
ñ¼ˆ¶õ ¸µ‚èƒè¬÷ (è£ªí£Oèœ 
ñŸÁ‹ â¿ˆ¶ õ®M™ )  « ê èKˆ¶ 
Ü´ˆî î¬ôº¬ø Cˆî ñ¼ˆ¶õ˜èÀ‚° 
A¬ì‚°‹ð® ªêŒò «õ‡´‹. ÜîŸè£ù 
ê¡ñ£ùˆ¬î ñ¼ˆ¶õ˜èÀ‚° ªè£´ˆ«î 
Þ¬î„ ªêŒòô£‹.

îI› ñŸÁ‹ Hø ªñ£NèO™ A¬ì‚èŠ-
ªðÁ‹ Ü¬ùˆ¶ Cˆî ñ¼ˆ¶õ æ¬ô„-
²õ®è¬÷»‹ Üó²¬ì¬ñò£‚è «õ‡´‹. 
C¬ô‚ èìˆ¶õ¶ â‰î Ü÷¾ °Ÿø«ñ£ Ü¬îŠ 
«ð£ô«õ æ¬ô„²õ®è¬÷ ªõOï£†®Ÿ° 
èìˆ¶õ¶‹ °Ÿø‹ â¡Á Üó² ÜPM‚è 
«õ‡´‹. Ü¬ùˆ¶„ ²õ®è¬÷»‹ Üóê 
è¼×ôˆF™ «ê˜‚è «õ‡´‹.

Ü¬ùˆ¶ ñ¼ˆ¶õ æ¬ô„²õ®è¬÷»‹/ 
¬èªò¿ˆ¶Š HóFè¬÷»‹ àìù®ò£è 
¹ˆîè õ®M™, M÷‚è à¬ó»ì¡ ªõO-
Jì «õ‡´‹. ÜîŸè£ù GF àîM¬ò 
ñ¼ˆ¶õ˜èÀ‚° Üó«ê ªè£´‚è º¡õó 
«õ‡´‹.

Drug and Cosmetic Act ™ ªõÁ‹ 30 Cˆî 
ñ¼ˆ¶õ ¹ˆîèƒè¬÷ ñ†´«ñ classical Sid-
dha literature â¡ø Ü®Šð¬ìJ™ å¡Pò 
Üó² «ê˜ˆ¶ Þ¼‚Aø¶. Þ‰î 30 Ë™èO™ 
ªê£™ôŠð†ì ñ¼‰¶è¬÷ ñ†´«ñ clas-
sical Siddha drugs â¡Á îò£K‚è ÜÂñF 
õöƒèŠð´Aø¶. Þîù£™, ô†ê‚èí‚è£ù 
ï™ô ÜÂðõ Cˆî ñ¼‰¶è¬÷ ªõO‚ªè£íó 
º®ò£ñ™ Þ‰î ¶¬ø îˆîO‚Aø¶. «ñ½‹ 
70 ¹ˆîèƒè¬÷ Ü‰î õK¬êJ™ «ê˜‚è Cˆî 
ñ¼ˆ¶õ˜èœ å¡Pò Üó¬ê ðô Ý‡´è÷£è 
õL»ÁˆF õ‰¶‹ â‰î º¡«ùŸøº‹ 
Þ™¬ô. îIöè Üó² àìù®ò£è, Þ‰î 6000 
Ë™èœ ñŸÁ‹ ð£ó‹ðKò ñ¼ˆ¶õ˜èO¡ 
°PŠ¹ ¹ˆîèƒè¬÷»‹ Classical Siddha lit-
erature â¡ø Ü‰îv¶ ªè£´ˆ¶, ÜF™ 

ªê£™ôŠð†ì ñ¼‰¶è¬÷ îò£Kˆ¶ 
ªõO‚ªè£íó îIöèˆ¶‚° àœ«÷ ñ†´‹ 
ÜÂñF ªè£´‚èô£‹. Þ«î è¼ˆ¬î å¡Pò 
ÜóCìº‹ õL»ÁˆF Þ‰Fò£ º¿¶‹ 
Þ‰î Classical Siddha literature Ü†ìõ¬í¬ò 
ãŸÁ‚ªè£œ÷ õL»Áˆî «õ‡´‹.

Traditional Knowledge Digital library (TKDl) â¡ð¶ 
å¡Pò ÜóC¡ Council of Scientific and Industrial 
Research (CSIR) GÁõùˆF¡ å¼ ð°Fò£°‹. 
ÞF™, Þ‰Fò ï£†®™ àœ÷ ð£ó‹ðKò 
ÜP¾è÷£Aò Ý»˜«õî‹, Cˆî£, »ù£Q, 
Folklore practice, «ò£è‹, ð£ó‹ðKò Mõê£ò‹, 
ð£ó‹ðKò Môƒ°èœ ðó£ñKŠ¹ º¬øèœ âù 
Üˆî¬ù»‹ ÝõíŠð´ˆ¶Aø£˜èœ. àôA™ 
â‰î Ýó£Œ„Cò£÷ó£õ¶, îù¶ ÍL¬è 
ðŸPò è‡´H®ŠHŸ° è£Š¹K¬ñ õ£ƒ°‹ 
«ð£¶, Þ‰î Ýõíƒè¬÷ å¼º¬ø ð£˜ˆ¶, 
Þ¶ Þ‰Fò£M¡ ªî£¡¬ñ ÜP¾ Þ™¬ô 
â¡Á àÁF ªêŒî H¡ù«ó, è£Š¹K¬ñ 
õöƒèŠð´Aø¶, ñ…êœ, «õŠðñóˆFŸè£ù 
è£Š¹K¬ñ Hó„ê¬ù‚°Š Hø° å¡Pò 
Üó² Þ¬î GÁM»œ÷¶. Ýù£™, Þƒ° 
Cô °PŠH†ì Cˆî Ë™è¬÷ ñ†´«ñ 
è£Š¹K¬ñ‚° à†ð´ˆîŠð†´œ÷¶. 
Þîù£™ ðô ñ¼ˆ¶õ ÜP¾è¬÷, Hø˜ 
è£Š¹K¬ñ ªðÁõ¬î ï‹ñ£™ î´ˆ¶ 
GÁˆî º®õF™¬ô. Cˆî ñ¼ˆ¶õˆF¡ 
Üˆî¬ù ²õ®è¬÷»‹, ¬èªò¿ˆ¶Š 
HóFè¬÷»‹ ¹ˆîè õ®M™ ðFŠHˆ¶, Þ‰î 
GÁõùˆFì‹ ªè£´ˆî£™î£¡, ï‹ ÜP¬õ 
«õÁ å¼õ˜ F¼´õ¬î ï‹ñ£™ î´‚è 
º®»‹. Þ‰îŠ ªð£ÁŠ¬ð îIöè Üó² 
º¡Q¡Á ªêò™ð´ˆî «õ‡´‹.

°PŠH†ì Cô Ë™è¬÷ ñ†´«ñ, 
Cˆî ñ¼ˆ¶õ‚ è™ÖK ð£ìˆF†ìˆF™ 
¬õˆF¼Šðî£™, Þ¡ùº‹ êõ£™ M†´ 
ñ¼ˆ¶õˆ ªî£N™ ¹K»‹ Ü÷¾‚° Þ÷‹ 
Cˆî ñ¼ˆ¶õ ñ£íõ˜è¬÷ ï£‹ îò£˜ 
ªêŒòM™¬ô«ò£ â¡ø èõ¬ô»‹ Þ¼‚Aø¶. 
ªñ£ˆî Cˆî ñ¼ˆ¶õ ÜP¬õ»‹, è™ÖK 
è÷…CòˆF™ «ê˜ŠH‚è º®»ñ£ù£™, 
Ü¶î£¡ Cˆî ñ¼ˆ¶õ ÜP¬õ Ü´ˆî 
î¬ôº¬ø‚° èìˆ¶õîŸ° ï£‹ ªêŒ»‹ 
IèŠªðKò ªî£‡ì£°‹. ÜŠð®„ ªêŒî£™ 
î£¡, Þ¡Á ïñ‚°‚ A¬ì‚°‹ Cˆî 
ñ¼ˆ¶õ‹ Ü´ˆî î¬ôº¬øJù¼‚°‹ 
A¬ì‚°‹.

ãªùQ™, Cˆî ñ¼ˆ¶õ‹ ªî£ì˜ð£ù 
â‰î ºòŸC»‹ îIöèˆF™ Þ¼‰«î 
ªî£ìƒèŠð†ì «õ‡´‹, ÜŠð®„ ªêŒ¶, 
Ü¿ˆî‹ ªè£´ˆî£™î£¡, å¡Pò Üó² 
Üî¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î àí˜‰¶ ªêò™ð´‹.

è†´¬óò£÷˜: Cˆî ñ¼ˆ¶õ˜
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்ட்டுனர

அமரநத்ததா
amarantha1960@gmail.com

ªðˆ«ó£ è£vbŒ«ò£:
ªðÏ ï£†®¡ å´‚èŠð†ì ñ‚èÀ‚è£ù °ó™

°¬ø‰î õ£‚°MˆFò£êˆF™ ªõ¡ø«ð£F½‹, ªðÏM¡ ÜóCòL™ Gô¾‹ 
«î‚èG¬ô¬ò ñ£Ÿø‚Ã´‹ â¡ðî£™, 

Þ‰î Þì¶ê£KJ¡ ªõŸP èõù‹ªè£œ÷ˆî‚è¶. 

ªð Ï ï£†®¡ ¹Fò 
°®òó²ˆ î¬ôõó£è 2021 
ü¨¡ 10 Ý‹ «îF ªðˆ«ó£ 
è£vbŒ«ò£ â¡ø ðœO ÝCKò˜ 
«î˜‰ªî´‚èŠð†´œ÷£˜ . 
ª ð £ L M ò £ M ¡  ß õ £ 
ªñ£ó£ªôv «ð£™ ªðˆ«ó£¾‹ 
ðöƒ°® Þùˆ¬î„ «ê˜‰îõ˜. 
Þõó¶ è†C “²î‰Fó ªðÏ” 
(ªðÏ LŠ«ó) â¡ø Þì¶ê£K 
è†C. Þˆ«î˜îL™ è£vbŒ«ò£ 
ªðŸø¶ 88,00,486 õ£‚°èœ. 
Þ¶ õô¶ê£K «õ†ð£÷˜ 
WJ«è£ çÌT«ñ£K ªðŸø 
õ£‚°è¬÷Mì ªõÁ‹ 69,774 
õ£‚°èœ ñ†´«ñ ÜFè‹. 
è£vbŒ«ò£¾‚° õ£‚°èœ 
°¬øõ£è‚ A¬ìˆîîŸ° ÝÀ‹ 
õ˜‚èº‹, Ü¬ùˆ¶ ªõ°üù 
áìèƒèÀ‹ «ñŸªè£‡ì 
ðóŠ¹¬ó º‚Aò‚ è£óíñ£°‹.

“«ê£êLê‹ è‹ÎQêˆFŸ° Þ†´„ ªê¡ÁM´‹Ó, “è‹ÎQê‹ â¡ø£™ õÁ¬ñ â¡Á 
ªð£¼œ” â¡ðù «ð£¡ø õ£êèƒèÀì¡ Hóñ£‡ìñ£ù ²õªó£†®èœ âF˜‚è†CJùó£™ 
ï£ªìƒ°‹ å†ìŠð†ìù. Ü¬ùˆ¶ õô¶ê£KèÀ‹ å¡P¬í‰¶ è£vbŒ«ò£¬õ âF˜ˆîù˜. 
Þõ˜èÀœ °PŠHìˆî‚èõ˜ Þô‚AòˆFŸè£ù «ï£ð™ ðK² ªðŸø â¿ˆî£÷˜ ñK«ò£ 
õ£˜‚è£v «ò£ê£. Þõ˜ º¡ù£œ ê˜õ£Fè£K Ý™ªð˜ˆ«î£ çÌT«ñ£K¬ò è´¬ñò£è 
âF˜ˆîõ˜. ÞŠ«ð£¶ Üõó¶ ñèœ WJ«è£ çÌT«ñ£K¬ò Üõ˜ ÝîKŠð¶ «õ®‚¬èò£è 
àœ÷¶. “WJ«è£¾‚° õ£‚èOŠð¶ å¡«ø üùï£òèˆ¬î‚ è£‚°‹ õN” â¡Aø£˜ Þõ˜!

ªðÏM¡ ÝÀ‹ õ˜‚èƒèœ è£vbŒ«ò£M¡ ªõŸP¬ò‚ è‡´ Ü…²õîŸ° Þó‡´ 
º‚Aò è£óíƒèœ àœ÷ù. Üõ˜ º¡¬õ‚°‹ F†ìƒèÀ‚° â¡ùî£¡ õ¬óò¬øèœ 
à‡ªì¡ø£½‹, ï£†®¡ ªê™õƒè÷£™ ò£˜ ðòù¬ìò «õ‡´‹ â¡ø º‚Aòñ£ù 
«èœM¬ò Üõ˜ â¿ŠH»œ÷£˜. ²óƒèˆ¶¬øJ™ A†´‹ ªè£œ¬÷ ô£ð‹ ã¡ ð¡ù£†´ 
GÁõùƒèÀ‚°„ ªê™Aø¶ â¡Á «èœM â¿Š¹Aø£˜. ï£†®¡ à¬ö‚°‹ õ˜‚èˆF¡, ã¬ö 
ñ‚èO¡, Iè¾‹ å´‚èŠð†ìõ˜èO¡ °óô£è Þõ˜ åLˆî£˜. Ü‹ñ‚èœ å´‚°‹ õ˜‚èˆF¡ e¶ 
ªè£‡´œ÷ ªõÁŠHŸ°‹, è´…CùˆFŸ°‹ ÜóCò™ õ®õ‹ ªè£´ˆî£˜. å´‚èŠð†ì ñ‚èœ 
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«ð£ó£†ìˆF™ ÞøƒAù£™ Üõ˜è¬÷‚ 
è†´Šð´ˆî º®ò£¶ â¡ø Ü„êˆ¬î ÝÀ‹ 
õ˜‚èˆFùKì‹ ãŸð´ˆFù£˜. °¬ø‰î 
õ£‚° MˆFò£êˆF™ ªõ¡ø «ð£F½‹, 
ªðÏM¡ ÜóCòL™ Gô¾‹ «î‚èG¬ô¬ò 
ñ£Ÿø‚Ã´‹ â¡ðî£™, Þ‰î Þì¶ê£KJ¡ 
ªõŸP èõù‹ ªè£œ÷ˆî‚è¶. 

Mõê£ò‚ ÃLˆ ªî£Nô£OèO¡ ñèù£è, 
è£ý£ñ£˜‚è£ â¡ø õì‚° Ý‡¯v ñ¬ôŠ 
ð°FJ½œ÷ «ê£ˆî£ ñ£è£íˆF™ Hø‰îõ˜ 
ªðˆ«ó£. º¶è¬ôŠ ð†ì‹ ªðŸø ðœO 
ÝCKò˜. Í¡Á ô†ê‹ ºî™ ï£¡° ô†ê‹ 
õ¬ó àÁŠHù˜è¬÷‚ ªè£‡ì ÝCKò˜ 
êƒèˆ¬î„ «ê˜‰îõ˜. 2017 Ý‹ Ý‡´ 
ï¬ìªðŸø ÝCKò˜ êƒèŠ «ð£ó£†ìˆF¡ 
Íô‹ ÜóCò½‚° õ‰îõ˜. îù¶ «î˜î™ 
Hó„ê£óˆ¬î î¬ôïè˜ Lñ£¬õ„ «ê˜‰î 
ð®ˆî «ñ™î†´ õ˜‚èˆFùK¬ì«ò Þõ˜ 
«ñŸªè£œ÷M™¬ô. ñ£ø£è, à¬ö‚°‹ 
õ˜‚èˆ¬î„ «ê˜‰î Aó£ñŠ¹ø ã¬ö 
ñ‚èO¬ì«ò «ñŸªè£‡ì£˜. ªðˆ«ó£ 
è£vbŒ«ò£ ¹Fò î£ó£÷õ£îˆFŸ° H‰¬îò 
è†ìˆFŸè£ù F†ìˆ¬î º¡¬õˆ¶ 
«î˜î™ ðóŠ¹¬ó ªêŒî£˜. Üó«ê ê‰¬î¬ò 
õNïìˆ¶õ¶ ,  ÜóC¡ F†ìIì™ , 
º‚Aòñ£ù ¶¬øè¬÷ «îCòñòñ£‚°õ¶, 
ºŸ«ð£‚è£ù õKˆ F†ìIìL¡ Íô‹ 
õK õÅ¬ô àò˜ˆ¶õ¶, Ü‰Gò ºîh†®™ 
ªðÏM¡ ðò¡è¬÷ ñÁ ÝŒ¾ ªêŒõ¶, 
ªðÏMŸ° ô£ðˆ¬î e†´ˆî¼‹ õ¬èJ™ 
è†´Šð£´è¬÷ MFŠð¶ ÝAò¬õ ªðˆ«ó£ 
º¡¬õˆ¶œ÷ õ£‚°ÁFèœ.

ãè£FðˆFò âF˜Š¬ð Ü®Šð¬ìò£è‚ 
ªè£‡ì Üò½ø¾‚ ªè£œ¬è¬ò ªðˆ«ó£ 
è£vbŒ«ò£ ÜPMˆ¶œ÷£˜. ðîM‚° 
õ‰î£™, ºî™ ËÁ ï£†èO™ CôõŸ¬ø 
ªêŒòŠ «ð£õî£è Üõ˜ õ£‚èOˆ¶œ÷£˜. 
Ü¬õ :& 

1. GF àîM ªêŒõî£ù «ð£˜¬õJ™ 
à÷¾ ð£˜‚°‹ «õ¬ô¬ò„ ªêŒ»‹ “ê˜õ«îê 
õ÷˜„C‚è£ù õì ÜªñK‚è ºè¬ñ” 
(USAID)¬ò ï£†®L¼‰¶ ªõO«òŸÁõ¶ 

2. ï£†®½œ÷ õì ÜªñK‚è ó£µõ 
ºè£‹è¬÷ Í´õ¶.

3. ª õQ ² « õ ô £M¡  « ê £ ê L ê 
Üó¬ê‚ èM›ŠðîŸè£è à¼õ£‚èŠð†ì 
õ ô ¶ ê £ K è O ¡  Ã † ì ¬ ñ Š ð £ ù 
“Lñ£”ML¼‰¶ ªõO«òÁõ¶.

è£vbŒ«ò£M¡ ²î‰Fó ªðÏ è†Cò£ù¶, 
“ñ£˜‚Yò ªôQQò ñKòªîAò” è†C 
â¡Á î¡¬ù Ü¬ìò£÷Š ð´ˆF‚ 
ªè£œAø¶. (ªý£«ê è£˜«ô£v ñKòªîA 
ªðÏMò ñ£˜‚Yòõ£F. ªðÏ è‹ÎQv´ 
è†C¬ò GÁMòõ˜). ªõOŠð¬ìò£è 

“è‹ÎQv´” â¡Á ÃP‚ ªè£œ÷M™¬ô 
â¡ø£½‹, «ê£êLêˆ¬î & ð£†ì£O õ˜‚è 
ÜFè£óˆ¬î & àò˜ˆFŠ H®‚Aø¶. õ½õ£ù 
ê‰¬î MFè¬÷ õ¬óòÁ‚°‹ ¹Fò«î£˜ 
ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆ¬î à¼õ£‚°õ¶, 
ãè àK¬ñ ê‰¬î¬ò à¬ìŠð¶, Þó‡ì£‹ 
Mõê£ò Y˜F¼ˆîˆ¬î Üº™ð´ˆ¶õ¶, ªðÏ 
ï£†´‚° ÜFè ô£ð‹ A¬ì‚°‹ õ¬èJ½‹, 
ªî£Nô£÷˜ àK¬ñè¬÷ õ½Šð´ˆ¶‹ 
õ¬èJ½‹ ð¡ù£†´ GÁõùƒèÀìù£ù 
åŠð‰îƒè¬÷ ñ£ŸPò¬ñŠð¶, º¡ù£œ 
ÜFð˜ Ý™ªð˜ˆ«î£ çÌT«ñ£K à¼õ£‚Aò 
ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì‹ ãŸð´ˆF»œ÷ ¹Fò 
î£ó£÷õ£î ªð£¼÷£î£ó ñ£FK¬ò åNŠð¶ 
ÝAò¬õ ²î‰Fó ªðÏ è†CJ¡ F†ìñ£°‹. 
Üó²‚ è†´Šð£´èÀì¡ îQò£˜ ¶¬ø»‹ 
Íôîùº‹ «ê˜‰¶ Þòƒ°Aø ¹¶ ñ£FK¬ò 
à¼õ£‚°õ¶ Þ‚è†CJ¡ «ï£‚èñ£°‹. 
ï£†®¡ Þ¬øò£‡¬ñ‚° Ü®Šð¬ìˆ 
«î¬õò£ù õ÷ƒè¬÷‚ ¬èò£À‹ 
è‹ªðQè¬÷, Ü‰Gò˜ H®JL¼‰¶ 
¬èŠðŸP ï£†´¬ì¬ñ Ý‚°õ¶‹ Þ‚è†C 
º¡¬õˆ¶œ÷ ñŸÁ«ñ£˜ õ£‚°ÁFò£°‹. 

ÞîŸ° º¡ 2016 Þ™ ïì‰î «î˜îL¡ 
õóô£Á, Þ‰îˆ «î˜îL¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î 
«ñ½‹ êKò£èŠ ¹K‰¶ ªè£œ÷ àî¾‹. 
2016 Ý‹ Ý‡´ ï¬ìªðŸø °®òó²ˆ 
î¬ôõ¼‚è£ù «î˜îL™ ªõ¡ø ªðˆ«ó£ 
ð£Š«ô£ °vC¡vA&J¡ Üó² 2018 ñ£˜„ 
ñ£î‹ èM›‰î¶. Üõ¼¬ìò Þìˆ¬îŠ 
H®ˆî ñ£˜ˆb¡ Mvè˜ó£, è£ƒAóv 
(ï£ì£Àñ¡ø‹) âF˜ŠHù£™ ïõ‹ðK™ 
ðîMJö‰î£˜. Ýù£™ Mvè˜ó£ Üó¬ê‚ 
èM›ˆî¬î âF˜ˆ¶ ñ‚èœ A÷˜‰ªî¿‰îù˜. 
Üîù£™ Ý†C¬òŠ H®ˆî «ñÂõ™ 
ªñK«ù£M¡ Üó² ä‰«î ï£†èO™ 
èM›‰¶M†ì¶. Üî¡H¡ ðîM«òŸøõ˜ õì 
ÜªñK‚è£M™ ªð£PJò™ àò˜è™M ðJ¡ø 
çHó£¡Cv«è£ ê£è£vF. Þõ˜èO¡ Ý†C‚ 
è£ôˆF™ è£ƒAóv (ï£ì£Àñ¡ø‹) ªõÁ‹ 
ªè£œ¬÷‚ Ã†ìƒèO¡, ñîõ£FèO¡, 
F¼ì˜èO¡ Ãì£óñ£AM†ì¶. Þ‰î 
ï£™õ«ó£´ Þõ˜èÀ‚° º¡¹ (1990&2000) 
Ý†C ªêŒî ê˜õ£Fè£K Ý™ªð˜ˆ«î£ 
çÌT«ñ£K»ì¡ «ê˜ˆ¶, Ýèªñ£ˆî‹ 
ä‰¶ ÜFð˜èÀ‹ °Ÿø…ê£†ìŠð†´ C¬ø 
ªê¡Áœ÷î£™, 2021 «î˜î™ ªð¼ñ÷¾ 
ñ£Ÿøˆ¬î‚ «è£Kò å¼ «î˜îô£Aò¶. 
âù«õ îŸ«ð£¶ ªðˆ«ó£ è£vbŒ«ò£ â¡ø 
Þì¶ê£K ªî£NŸêƒèˆ î¬ôõ˜ «î˜îL™ 
ªõŸP ªðŸÁœ÷¶ Iè¾‹ º‚Aòˆ¶õ‹ 
õ£Œ‰îî£Aø¶. 

Þõ¬ó  âF˜ ˆ¶Š  « ð £†®J†ì 
WJ«è£ çÌT«ñ£K, º¡ù£œ ê˜õ£Fè£K 
Ý™ªð˜ˆ«î£ çÌT«ñ£KJ¡ ñèœ. 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஜூ
்ே

 2
02
1

23

1994 ºî™ (2000 õ¬ó) ªðÏM¡ “ºî™ 
ªð‡ñE”ò£è ÜPM‚èŠð†ì«ð£¶ 
WJ«è£¾‚° 19 õò¶î£¡. è£óí‹ Üõ˜ 
î‰¬î Ý™ªð˜ˆ«î£, î¡ ñ¬ùM Åê£ù£ 
ß°„CJ¡ “ºî™ ªð‡ñE” ðîM¬òŠ 
ðPˆ¶, Üõ¬ó C¬øJ™ îœOM†ì£˜. 
ãªù¡ø£™ Üõ˜ î¡ èíõ˜ ªêŒî ñQî 
àK¬ñ eø™è¬÷ˆ î†®‚ «è†ì£˜. 1990 Ý‹ 
Ý‡´ ðîM«òŸøFL¼‰¶ Ý™ªð˜ˆ«î£, õì 
ÜªñK‚è£¾‹ ð¡ù£†´ GF GÁõùƒèÀ‹ 
ãMòð® ¹Fò î£ó£÷õ£î F†ìˆ¬î 
ªêò™ð´ˆFù£˜. ªð£¶ GÁõùƒèœ 
ò£¾‹ îQò£˜ ñòñ£‚èŠð†ìù. ê‰¬î 
MFèœ îQò£¼‚° ê£îèñ£è ñ£ŸøŠð†ìù. 
²óƒèˆ ¶¬øèO™ Ü‰Gò ºîh´ ªð¼ñ÷¾ 
á‚°M‚èŠð†ì¶. 1992Þ™ î£«ù 
Üóƒ«èŸPò èôèˆF¡ H¡¹, 1979 Ý‹ 
Ý‡´ Üº½‚° õ‰î ÜóCòô¬ñŠ¹„ 
ê†ìˆ¬î Ý™ªð˜ˆ«î£ ñ£ŸPM†ì£˜. 
è£ƒAó¬ê»‹ cFˆ¶¬ø¬ò»‹ è¬ôˆ¶M†´, 
áö™ ñL‰î ÝF‚è ªõPªè£‡ì Ý†C¬ò 
ïìˆFù£˜. Þõ˜ ÜFðó£è Þ¼‰î è£ôˆF™ 
ð™ô£Jó‚ èí‚è£«ù£˜ ªè£™ôŠð†ìù˜. 
ô†ê‚èí‚è£ù ðöƒ°®JùŠ ªð‡èÀ‚° 
è†ì£ò‚ è¼ˆî¬ì ªêŒòŠð†ì¶. 
“Þ‰FòŠ Hó„ê¬ù‚°ˆ b˜¾” â¡Á Þî¬ù 
Ý™ªð˜ˆ«î£ «èLò£è, Üô†Còñ£è‚ 
°PŠH†ì£˜. ÞŠ«ð£¶ Ý™ªð˜ˆ«î£ 
C¬øJ™ Þ¼‚Aø£˜. 

2000ñ£õ¶ Ý‡®™ Ý†C ñ£Ÿø‹ 
ãŸð†´ 2001 ºî™ 2006 õ¬ó Üªôý£‰F«ó£ 
ªî£«ô«î£ ÜFðó£è Þ¼‰î£˜. Þõó¶ 
Ý†CJ™ å¼ Cô üùï£òè Y˜F¼ˆîƒèœ 
ï¬ìªðŸø «ð£¶‹, ¹Fò î£ó£÷õ£î 
ªð£¼÷£î£óˆF™ â‰î ñ£Ÿøº‹ Þ™¬ô. 
2006 ºî™ 2011 õ¬ó ÜFðó£è Þ¼‰î 
è£˜Yò£ Ý†CJ½‹ ñ£Ÿøƒèœ «ïóM™¬ô. 

2011 Ý‹ Ý‡´‹ 2016 Ý‹ Ý‡´‹ 
ï¬ìªðŸø Þ¼ «î˜î™ èO½‹ WJ«è£ 
çÌT«ñ£K ÜFð˜ «õ†ð£÷ó£èŠ «ð£†®-

J†´ˆ «î£™Mò¬ì‰î£˜. 2011 ºî™ 2016 
õ¬ó Ý†CJL¼‰î ÜFð˜ åŒò£‰î£ 
áñ£ô£, ¹Fò î£ó£÷ õ£îˆFŸ° âFó£è 
ªêò™ðìŠ «ð£õî£è õ£‚èOˆ¶ M†´ 
ðîM‚° õ‰î¶‹ õ£‚°ÁF¬ò‚ ¬èM†´ 
M†ì£˜.

WJ«è£ çÌT«ñ£K J¡ î‰¬î ñ†´‹ 
áö™ «ð˜õN Þ™¬ô. WJ«è£¾‹ 2011, 2016 
ÝAò Þ¼ «î˜î™èO¡ «ð£¶‹ ê†ìˆFŸ°Š 
¹ø‹ð£è ªð¼‹ ðí‹ “ï¡ªè£¬ìò£è” 
ªðŸÁœ÷£˜. «ð£¬îŠ ªð£¼œ èìˆî™ 
Íô‹ â‚è„ê‚èñ£ù ðí‹ ê‹ð£Fˆ¶œ÷£˜. 
2011 ºî™ C¬øJ™ Þ¼‰î WJ«è£, 2020 
ãŠóL™ ªè£«ó£ù£ ªî£ŸÁ è£óíñ£è 
Gð‰î¬ùèÀì¡ M´M‚èŠð†ì£˜ . 
îŸ«ð£¶‹ «î˜îL™ «î£ŸÁM†ì Üõ¼‚°, 
Üõ˜ e¶œ÷ °Ÿø„ê£†´èÀ‚è£è ê†ìŠð® 
31 Ý‡´ C¬ø î‡ì¬ù A¬ì‚°‹.

ªðÏM¡ àò˜ õ˜‚è ÜóCò™õ£FèÀ‹ 
Þ‰ï£†®¡ è£™ð‰î£†ì‚ °¿¾‹ 
“è‹ÎQêˆFL¼‰¶ ªðÏ¬õ‚ è£‚è” îñ¶ 
Ýîó¬õ WJ«è£¾‚° ÜOˆîù˜. Ýù£™ 
WJ«è£ «î˜îL™ «î£ŸÁŠ «ð£ùî£™ 
ªõÁŠð¬ì‰î Üõ˜èœ ,  «î˜îL™ 
º¬ø«è´èœ ï¬ìªðŸøî£è ÃPõ¼A¡øù˜! 
ªî£¬ô‚è£†C ï®¬è»‹ ñ£ì™ ÜöA»ñ£ù 
Üªôý£‰F«ó£ ªðŒ«è£˜Kò£, ªðÏM¡ 
Ý†C¬ò ó£µõ‹ ¬èŠðŸø «õ‡´ªñù 
ÃPJ¼‚Aø£˜!

õ÷I‚è ªðÏ ï£†®™ ã¬ö å¼õ˜ 
Ãì Þ¼‚è‚ Ãì£¶ â¡ø G¬ô ãŸðì 
«õ‡´ñ£ù£™ ,  èQñ„ ²óƒèƒèœ 
è£˜ð«ó†´èOìI¼‰¶ ¬èŠðŸøŠð†´ 
«îCòñòñ£‚èŠðì «õ‡´‹. ªð¼ 
ºîô£OèO¡ ªê£ˆ¶‹, GôƒèÀ‹, ªðÏMò 
õEè‚ Ã†ì¬ñŠH¡ ÝÀ¬èJ™ àœ÷ 
õƒAèÀ‹ Üó²¬ì¬ñ Ý‚èŠðì «õ‡´‹. 
Þ¬îˆ îMó «õÁ õNJ™¬ô â¡ð¬î 
ªðÏMò ñ£˜‚Cò˜èœ ñ‚èÀ‚° â´ˆ¶¬ó‚è 
«õ‡´‹.

ô ˆ b¡  Üªñ K ‚ è £M™  e‡´‹ 
¹ó†Cèó Ü¬ô i²Aø¶. ªðÏ è‹ÎQv´ 
è†C¬òˆ ªî£ìƒAò ñKòªîAJ¡ 
à‡¬ñò£ù õ£Kê£è ªðˆ«ó£ è£vbŒ«ò£ 
à¼ªõ´ˆ¶œ÷£˜. “ôˆb¡ ÜªñK‚èŠ ¹ó†C 
â¡ð¶ àôèŠ ¹ó†C‚è£ù ªî£ì‚èñ£è 
Þ¼‚°‹; Ü¶ ªîOõ£ù, âOî£ù «ê£êLêŠ 
¹ó†Cò£è Þ¼‚°‹“ â¡Á ñKòªîA ÃPò¶ 
Þ¡Á ïùõ£°‹ G¬ô à¼õ£A»œ÷¶. 
C«ô, H«óC™, Ü˜ªè‰Fù£ ÝAò ï£´èO™ 
M¬óM™ «î˜î™ ïì‚è¾œ÷¶. Þ‰îŠ ¹Fò 
Ü¬ôJ¡ «ð£‚¬èŠ ªð£¼ˆF¼‰¶î£¡ 
ð£˜‚è «õ‡´‹.

è†´¬óò£÷˜: â¿ˆî£÷˜, ªñ£Nªðò˜Šð£÷˜
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°¡øˆF™ åO¼‹ cF

தீர்பபு

ரவிசுப்பிரமணியன்
ravisubramaniyan@gmail.com

Þˆb˜Š¬ðŠ ð®ˆ¶ º®ˆî«ð£¶ ÜPë˜ äó£õî‹ ñè£«îõ¡ â¡ G¬ù¾‚° 
õ‰î£˜. ñ¬ôèÀ‹ °¡ÁèÀ‹ ÜNõî£™ îIöQ¡ iø£˜‰î õóô£Á‹ 

ï£èKèº‹ ð‡ð£´‹ ÜÌ˜õ„ ªê£ŸèÀ‹ è£ôˆ¬î„ ªê£™½‹ LH õ®õƒèÀ‹ 
è™ªõ†´èÀ‹ æMòƒèÀ‹ CŸðƒèÀ‹ «ê˜‰«î ÜNA¡øù â¡Á Üõ˜ è‡èœ 

î¿î¿ˆî¶ â¡¬ø‚°‹ â¡ù£™ ñø‚è º®ò£î¶.

Cô ñ£îƒè÷£è«õ ªêŒFèœ â™ô£«ñ 
å«ó ªè£«ó£ù£ñò‹. ªð¼‹ð£½‹ 
ÜF˜„Cè¬÷, dFè¬÷, ðóðóŠ¹è¬÷ 
MŸ°‹ ªî£¬ô‚è£†C Ü¬ôõK¬êèO¡ 
ªêŒFè¬÷Š ð£˜‚°‹«ð£¶ I°‰î 
Üò˜„C«ò ãŸð´Aø¶. Ýù£½‹ CôõŸ¬øˆ 
ªîK‰¶ªè£œ÷ Þ‰î„ ªêŒFè¬÷ ð£˜ˆ¶ˆ 
ªî£¬ô‚è£ñ½‹ Þ¼‚è º®òM™¬ô. õ„² 
õ£ö¾‹ º®òô; «õ‡ì£‹¡Â «ð£è¾‹ 
õNJ™ô â¡Aø è¬îî£¡. 

Í‚A½‹ õ£J½‹ H÷£v®‚ °„² M´‹ 
è£†Cè¬÷ ñÁð® ñÁð® °«÷£êŠH™ 
è£†® Ü‰î ªè£«ó£ù£ ªêŒFè¬÷„ 
ªê£™L‚ªè£‡®¼‰î£˜èœ. ðóñ Hî£«õ, 
Þ‰î Ü‡¬ñ‚ è£†Cèœ î¼‹ Üõv¬îèœ 
Þ™ô£ñ™ Þ‰î„ ªêŒFè¬÷ â™ô£‹ 
Þõ˜è÷£™ ªê£™ô«õ º®ò£î£ â¡Á 
«ò£Cˆ¶‚ªè£‡®¼‰î«ð£¶, Ü‰î„ ªêŒF 
ªõœ÷ˆF¡ ï´«õ °¡Áè¬÷ ÜN‚è‚ 
Ãì£¶ â¡Á cFðF T.Ý˜.²õ£Iï£î¡ 
õöƒAò ²ŸÁ„Åö™ ê£˜‰î Iè º‚Aòñ£ù 
b˜Š¹ ðŸPò ªêŒF 

(2. 6. 2021, ¹î¡ Aö¬ñ) ²¼‚èñ£Œ„ 
ê†ªìù‚ èì‰î¬î‚ è‡µŸ«ø¡. ñ¶¬ó 
àò˜ cFñ¡ø‹ ÜOˆî Ü‰îˆ b˜ŠH¡ º¿ 
Mõóˆ¬îŠ Hø° ªîK‰¶ªè£‡«ì¡. ï£¡ 
Þ¬ê ñ£íõ¡ â¡ðî£™ Ü‰îˆ b˜Š¹ 
àìù®ò£è â¡¬ù ß˜ˆ¶‚ªè£‡´M†ì¶. 

ðˆ¶ GIì‹ åL‚°‹ å¼ è˜ù£ìè Þ¬êŠ 
ð£ì¬ô‚ «è†´M†´ˆ îù¶ b˜Š¬ð 
â¿îˆ ªî£ìƒAòî£è ÜF™ cFðF 
°PŠH†®¼‰î£˜. 

Þ¬êˆ ¶¬øJ™ ªî£ì˜‰¶ ðô 
ðg†ê£˜ˆî ºòŸCè¬÷„ ªêŒ¶õ¼‹ ®.â‹. 
A¼wí£ êÍè MNŠ¹í˜¾‚è£èŠ ð£®ò 
‘ªð£ø‹«ð£‚°’ â¡Á ªî£ìƒ°‹ ð£ì™ 
Ü¶. Ýù‰î¬ðóM, «ðèì£, ýe˜è™ò£E, 
«îõè‰î£K, ê£ôè¬ðóM, C‰¶¬ðóM ÞŠð® 
ÝÁ ó£èƒè¬÷ˆ «î˜‰ªî´ˆ¶ ÜõŸ¬ø„ 
êKò£ù «ê˜ñ£ùˆF™ ó£èñ£L¬èò£‚AŠ 
ð£®J¼Šð£˜. C†¬ì võóƒè«÷£´‹ 
võóŠ Hóvî£ðñ£è¾‹ ó£èƒè¬÷ G˜íò‹ 
ªêŒ¶‹ êÍè Ü‚è¬ø«ò£´ ð£ìŠð†ì 
Ü‰îŠ ð£ì™ îI› ó£‚ Þ¬êŠ ð£ìè˜ 
«è«ð˜ õ£²A â¿Fò¶. cFðF ã¡ Ü‰îŠ 
ð£ì¬ô„ ªê£¡ù£˜? è£óíI¼‚Aø¶. Î 
®ÎH¡ W›‚è£µ‹ ²†®J™ «ð£Œ Ü¬îŠ 
ð£¼ƒèœ ªîK»‹. (https://www.youtube.com/
watch?v=82jFyeV5AhM)

M¼¶ïè˜ ñ£õ†ì‹ ó£üð£¬÷ò‹ Ü¼«è 
Üò¡ ªè£™ôƒªè£‡ì£¡ Aó£ñˆF™ 
ºŠð¶ e†ì˜ àòó‹ ªè£‡ì F¼ŠðE 
ñ¬ô‚°¡Á â¡Á Ü¬ö‚èŠð´‹ å¼ °¡Á 
Þ¼‚Aø¶. Mõê£ò GôƒèÀ‚° ï´«õ å¼ 
°Mñ£ì‹ «ð£ô Ü¶ Ü¬ñ‰¶œ÷¶. îIöè‹ 
º¿õ¶‹ Þ¼‰î ËŸÁ‚èí‚è£ù ñ¬ôèÀ‹ 
°¡ÁèÀ‹ êÍè, ²ŸÁ„Åö™ Hó‚¬ë»‹ 
Ü®Šð¬ì ÜP¾ñŸÁ, ÜøñŸø ñQî˜èO¡ 
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Übî ²ò Ýî£ò «õ†¬èJ™ “°õ£K” â¡ø 
ªðòK™ ãŸªèù«õ ÜN‚èŠð†´M†ìù. 
â…Cò Þ¡ù HøõŸ¬ø»‹ à¬ìˆªî´‚°‹ 
«õ¬ôèœ Ýƒè£ƒ«è  ÞŠ«ð£¶‹ 
ïì‰¶ªè£‡®¼‚A¡øù. 

F¼ŠðE ñ¬ô‚°¡Á‹ ÜŠð®ªò£¼ 
°ˆî¬èî£óKì‹ C‚A‚ªè£‡ì¶. ŠÙ 
ªñ†ì™ ü™L‚è£è å¼ °¡Á ªî£ì˜‰¶ 
îè˜‚èŠð†´õ‰¶œ÷¶. °ˆî¬èî£ó˜ 
ÜÂñF MFè¬÷ eP„ ªêò™ð´õî£è¾‹ 
ÜîŸ°ˆ î¬ì MF‚è «õ‡´‹ â¡Á‹ «è£K 
Ü‚Aó£ñˆ¬î„ «ê˜‰î Þ¼ ê«è£îó˜èœ 
îQˆîQò£è àò˜ cFñ¡øˆ¬î ï£®ù˜. ê‚F 
õ£Œ‰î ªõ®ñ¼‰¶èœ ¬õˆ¶Š ð£¬øèœ 
îè˜‚èŠð´õî£™, Ü¼A™ ðE¹K»‹ Mõê£-
JèÀ‚°‹ Üõ˜è÷¶ M¬÷GôƒèÀ‚°‹ «è´ 
Gè›Aø¶. I°Fò£ù ÉC â¿õî£™ è£ŸÁ 
ñ£²ð´Aø¶. Ü¼A™ àœ÷ có£î£óƒèO½‹ 
°ˆî¬èî£ó˜ Üˆ¶eP ¸¬öAø£˜. Aó£ñ 
ñ‚èœ õö‚èñ£èŠ ðò¡ð´ˆ¶‹ ð£¬î¬ò 
Üõ˜ î´‚Aø£˜ â¡ð¬õ ñÂî£ó˜èœ 
º¡¬õˆF¼‚°‹ õ£îƒèœ. áó£†CJ™ 
«ñŸð® °õ£K¬ò Í´õîŸ° Ýîóõ£èˆ 
b˜ñ£ù‹ G¬ø«õŸP»‹ â‰îŠ ðôÂI™¬ô. 
õ£ŒŠð‰î™ ÜóCò™õ£FèÀ‹ ¬è«î˜‰î 
ÜFè£KèÀ‹ ðíªõP H®ˆî Mò£ð£KèÀ‹ 
Ã†´ «ê˜‰¶ «îêªñƒ°‹ F¼ŠðEèœ 
ªêŒ¬èJ™ ï£ªñ™ô£‹ ªõÁ‹ ÜŸðŠ 
Hó¬üèœî£«ù. Ü‰î ÜFè£Kèœ ªê£¡ù 
ðF¬ô‚ «è†ì¶‹ âù‚° ï®è˜èœ 
õ®«õ½‹ Cƒè‹ ºˆ¶‹ ‘ßóGô‹’ ðìˆF™ 
«ðC ï®ˆî õêù‹ G¬ù¾‚° õ‰î¶. Ü¬î 
å¼ ðˆF‚°Š Hø° ªê£™A«ø¡.

°ˆî¬è‚°ˆ î‰î Üó² G˜õ£è‹, Ü¶ å¼ 
¹ø‹«ð£‚° Gô‹, õø‡ì ÌI. îI›ï£´ 
CÁ èQñ„ ê½¬è MFèœ ñŸÁ‹ 1959Þ™ 
ªê£™ôŠð†ì ê†ì Gð‰î¬ùèœ Ü¬ùˆ¶‹ 
ÜF™ H¡ðŸøŠð†´œ÷¶ â¡Á âF˜õ£î‹ 
ªêŒ¶œ÷¶. ÜƒWèK‚èŠð†ì ²óƒèˆ 
F†ì‹, ñ£õ†ì Ü÷Mô£ù ²ŸÁ„Åö™ 
ð£FŠ¹ ñFŠd†®Ÿè£ù ÜFè£KJ¡ ÜÂñF, 
îI›ï£´ ñ£²‚ è†´Šð£†´ õ£KòˆFì‹ 
ªðŸø åŠ¹î™ ÜÂñF ÝAòõŸ¬ø„ 
êñ˜ŠHˆ¶ è™°õ£K Ü¬ñ‰¶œ÷ ÞìˆF™ 
â‰î„ ê†ìgFò£ù eø½‹ Þ™¬ô â¡Á 
õ£F†´œ÷¶. Ýý£. â™ô£õŸ¬ø»‹ 
Ýõíƒè÷£«ô«ò Ü®Šðõ˜èœ Ü™ôõ£ 
Üõ˜èœ.

ê£¬íH®Šðõó£è õ¼‹ õ®«õ½Mì‹ 
ñùG¬ô Hö¡ø ð£ˆFóñ£è õ¼‹ Cƒèºˆ¶ 
ªê£™½‹ Þ‰î õêù‹ âù‚° ë£ðè‹ õ‰î¶. 
“ñ¬öˆî‡E«ò Þ™ô£ñ ñ¿ƒAŠ«ð£Œ 
ñ†ì ñ™ô£‚è Aì‚°«î. Ü‰î ñ¬ôò c 
ê£¬í H®‚èµ‹. Ü‰î ñ¬ôò ªó‡´ 

¶‡ì£ ªð£÷‰¶ ñ£¡ªè£‹¹ ñ£K CÁê£ 
YM â¡ ¬èô C¡ùî£‚A °´‚Aø” â¡Á 
Üõ¼‚°ˆ îóŠð†ì M¬÷ò£†´„ ê£ñ£ù£è„ 
ªê£™L Ü¬î‚ «è†ð£˜. ÞŠð®‚ «è†ì£™ 
è£ôƒè£ôñ£Œ‚ ªè£´ˆîõ˜èœ, Þ¡ùº‹ 
ªè£´ˆ¶õ¼ðõ˜èœî£«ù ï‹º¬ìò 
ÜóCò™õ£Fèœ. Ü‰îŠ ¹‡Eòõ£¡èÀ‚° 
âˆî¬ù«ò£ ðô ô†ê‹ Ý‡´èO™ î£ù£Œ 
à¼õ£ù ñ¬ô¬ò à¬ìŠðî£ å¼ ªðKò 
è£Kò‹. 

ñÂî£ó˜èO¡ õ£îƒè¬÷ ãŸÁ‚ªè£‡ì 
cFñ¡ø‹ °õ£K ðEè¬÷ àì«ù GÁˆ¶ñ£Á 
àˆîóM†´œ÷¶. õö‚° ªî£ì˜ð£ù 
Gôñ£ù¶ àð«ò£èñŸø ¹ø‹«ð£‚° 
Gô‹, âù«õ Ü¬îŠ ðò¡ð´ˆ¶õî£™ 
ò£¼‚°‹ â‰îŠ ð£FŠ¹‹ õó£¶ â¡ø 
¹Oˆ¶Š«ð£ù õ£îˆ¬î cFñ¡ø‹ 
ãŸÁ‚ªè£œ÷ ñÁˆ¶M†ì¶. “¹ø‹«ð£‚° 
Gô‹ â¡ðî£«ô«ò Ü¬îˆ îQò£K¡ 
²ó‡ì½‚° Üó² â´ˆ¶‚ ªè£´ˆ¶Mì 
º®ò£¶. ÞòŸ¬èJ¡ ðó‰¶ð†ì Mvbóí 
õNèœ MõK‚è º®ò£î¬õ. ²ù£I 
«ðó¬ô ï‹¬ñˆ î£‚Aò Hø°î£¡, ê¶Š¹ 
Gô‚ è£´èœ â‰î Ü÷¾‚°Š «ðó¬ôJ¡ 
î£‚èˆ¬îˆ î£ƒA‚ªè£‡´ ÜN¬õ‚ 
°¬øˆîù â¡ð«î ïñ‚°ˆ ªîKòõ‰î¶” 
â¡Á ÜîŸè£ù M÷‚èˆ¬î»‹ cFñ¡ø‹ 
ÜOˆ¶œ÷¶. 

Cèóƒèœ, è£´èœ, ñ¬ôèœ, °¡Áèœ, 
ñŸÁ‹ ÝÁèœ ÝAò â™ô£‹ ÞòŸ¬èJ¡ 
Ü¼ƒªè£¬ìèœ, ÜõŸ¬ø âF˜è£ô„ 
ê‰îFJù¼‚è£èŠ ð£¶è£Šðªî¡ð¶ ÜóC¡ 
èì¬ñ. î¬ôº¬øèÀ‚A¬ìJô£ù Þ‰î 
ÞòŸ¬è„ êñˆ¶õ‹ °Pˆ¶ ãó£÷ñ£ù 
b˜Š¹èO™ ªê£™ôŠð†´œ÷¶. Ü«î 
êñòˆF™, îŸ«ð£¬îò î¬ôº¬ø‚° 
Þ¬ö‚èŠð´‹ bƒ¬èŠ ð£˜‚è£ñ™ Þ¼‚è 
º®ò£¶. ²ó‡ìL¡ ðò¡ Ü¬ùõ¼‚°‹ 
êññ£èŠ ðA˜‰îO‚èŠð´Aø¶ â¡Aø î‰Fó„ 
Åî£ù êñ£î£ùˆ¬î ãŸè Þòô£¶. ªê£Ÿð 
M¿‚è£†®ù˜ ðô¡è¬÷ Ý‚AóIˆ¶ 
ÜÂðM‚¬èJ™, Üî¡ ²¬ñ êèôK¡ 
«ñ½‹ M¿Aø¶ â¡ªø™ô£‹ ñù„ê£¡P¡ 
c˜ñ‹ î¶‹ð„ ªê£™ôŠð†ì Þ‰î„ 
ªêšMò™ b˜Š¹ “ê†ì‹ å¼ Þ¼†ì¬ø” 
â¡ªø™ô£‹ ÞQ»‹ ªê£™L‚ªè£‡®¼‚è 
º®ò£¶ â¡ø ï‹H‚¬è¬ò M¬îˆî¶. 
â™ô£õŸ¬ø»‹Mì Þ‰îˆ b˜ŠH¡ ªî£ì‚è 
õ£êèƒèœî£¡ å¼ Þô‚Aòõ£Fò£ù 
â¡¬ù õêŠð´ˆF‚ªè£‡ìù. å¼ 
èM¬î¬òŠ «ð£ôˆ ªî£ìƒ°Aø¶ cFðF 
T.Ý˜. ²õ£Iï£îQ¡ b˜Š¹. 

“ÞŠ«ð£¶ ï£¡ «ðê «õ‡®ò «ïó‹ 
õ‰¶M†ì¶. Þ™¬ôªòQ™ ï£Â‹ ªñ÷ù‚ 
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èî£ð£ˆFóƒèO™ å¼õù£AM´«õ¡. 
åšªõ£¼ cFñ¡øˆ b˜Š¹‹ ê†ì‹ ñŸÁ‹ 
î˜‚è gFò£èŠ ð£˜‚èŠðì «õ‡´‹ 
â¡ðF™ ï£¡ ªîOõ£è Þ¼‚A«ø¡. 
Ýù£™ cFðF â¡ðõ˜ ï‹¬ñ„ ²ŸP 
â¡ù ïì‰¶ªè£‡®¼‚Aø¶ â¡Aø 
MNŠ¹í˜«õ£´‹ Þ¼‚è «õ‡´‹. ïñ¶ 
àœÀí˜õ£™ Üî¡ êI‚¬ëè¬÷‚ 
è‡ìPò «õ‡´‹.”

â‹. C. «ñˆî£ õö‚° àœO†ì à„ê 
cFñ¡øˆF¡ º‚Aòˆ b˜Š¹è¬÷»‹ 
vì£‚«ý£‹ HóèìùˆF¡ õ£êèƒè¬÷»‹ 
îù¶ b˜ŠH™ «ñŸ«è£œ è£†®»œ÷ 
cFðF «ñ½‹ Þ‰îˆ b˜ŠH¬ù õ£C‚°‹ 
º¡ð£èˆ î£¡ ®.â‹. A¼wí£M¡ 
ð£ì¬ô‚ «è†ì¬î‚ °PŠð†ì«î£´ 
ñ†´ñ™ô£ñ™, c˜G¬ôèO™ Üˆ¶eø™èœ 
Gè›Aø«ð£¶ ð†ì£‚èœ õöƒ°õî¡ 
Íô‹ ÜõŸ¬ø ªïPŠð´ˆîô£‹. Ýù£™, 
ÞòŸ¬è Ü¬î ãŸÁ‚ªè£œõF™¬ô â¡Aø 
ÅöLòô£÷˜ Gˆò£ù‰ˆ ªüòó£ñQ¡ 
õ£˜ˆ¬îè¬÷»‹ â‡EŠ ð£˜‚A«ø¡ 
â¡Á‹ °PŠH†´œ÷£˜.

‘Üè›õ£¬óˆ î£ƒ°‹ Gô‹’ â¡ø 
õœÀõQ¡ °ø¬÷»‹ G¬ù×†®»œ÷ 
cFðF, “F¼‚°øœ 2000 Ý‡´èÀ‚° 
º¡ð£è ÞòŸøŠð†ì¶. ñQî¡ ñ†´‹ 
ªî£ì˜‰¶ â‰îMî Þ¬ìªõO»‹ Þ™ô£ñ™ 
Üõù¶ ªè£œ¬÷ò®‚°‹ ïìõ®‚¬è¬òˆ 
ªî£ì˜õî£™ ,  ÞòŸ¬èò¡¬ù î¡ 
ªð£Á¬ñ¬ò Þö‚Aø£œ. â™¬ô eø™ 
â¡ð¶ å¼ Ü÷¬õ eÁAø«ð£¶ ÞòŸ¬èJ¡ 
âF˜M¬ù î£÷ º®ò£î£Aø¶. âù«õ 
ÞŠ«ð£¶ ÞõŸ¬øˆ F¼ˆî‹ ªêŒò «õ‡®ò 
«ïó‹ õ‰¶M†ì¶, Þ™¬ôªòQ™ å¼«ð£¶‹ 
ÞõŸ¬ø„ êK ªêŒò Þòô£ñ™ «ð£ŒM´‹” 
â¡ªø™ô£‹ â¿F„ ªê™Aø£˜.

Þˆb˜Š¬ðŠ ð®ˆ¶ º®ˆî«ð£¶ ÜPë˜ 
äó£õî‹ ñè£«îõ¡ â¡ G¬ù¾‚° 
õ‰î£˜. ñ¬ôèÀ‹ °¡ÁèÀ‹ ÜNõî£™ 
îIöQ¡ iø£˜‰î õóô£Á‹ ï£èKèº‹ 
ð‡ð£´‹ ÜÌ˜õ„ ªê£ŸèÀ‹ è£ôˆ¬î„ 
ªê£™½‹ LH õ®õƒèÀ‹ è™ªõ†´èÀ‹ 
æMòƒèÀ‹ CŸðƒèÀ‹ «ê˜‰«î ÜNA¡øù 
â¡Á Üõ˜ è‡èœ î¿î¿ˆî¶ â¡¬ø‚°‹ 
â¡ù£™ ñø‚è º®ò£î¶.

T. º¼èQ¡ ‘ñó‹’ ï£õLL¼‰¶ Þó‡´ 
ðˆFè¬÷ Þƒ° °PŠHì M¼‹¹A«ø¡.

“ä‰î£Á õ¼ûˆ¶‚° º¡ù ÞƒA¼‰î Cô 
ñ¬ôƒè F¯˜¡Â è£í£ñ «ð£J¼‚°. Ü‰î 
Þìˆ¬îŠ ð£˜‚°‹«ð£¶ ã«î£ ï‹ñ i†´Š 
ªð£¼¬÷ˆ F¼†´ ªè£´ˆF†ì ñ£FK 
ñù² ðW¼¡Â Þ¼‚°. ð£¬øƒè÷ «î£‡® 
â´ˆ¶†´ Ü¬î °îPŠ «ð£†´†´Š «ð£-

J†ø£ƒè. è¿°ƒè ê£ŠH†´†´ M†´†´Š 
«ð£ù â½‹¹ƒè ñ£FK I„êªê£„ê‹î£¡ 
Üƒè Aì‚°...” 

“ªõ® õ„C îè˜ˆî£½‹, à¬ìˆî£½‹, 
ð£¬øèœ â¶¾«ñ ªê£™øF™¬ô. å¼ ¶øM 
ñ£FK Ü¬ñFò£ ð£˜ˆ¶‚A†´ Þ¼‚°. 
ñÂêƒèÀ‚°‹ Ü¶ ð£¬øî£«ù â¡Aø 
â÷‚è£ó‹. Þšõ÷¾ Þ¼‚«è â´ˆ¶A†ì£ 
â¡ù¡Â G¬ù‚Aø£¡. Üóê£ƒèº‹ 
ÜÂñF ªè£´ˆ¶´¶. å¬ì„C å¬ì„C 
ô£K ô£Kò£ «ð£ŒA†«ì Þ¼‚°. i´ 
iì£ õ÷˜‰¶A†«ì Þ¼‚°. Þªî™ô£‹ 
âƒè «ð£Œ º®»‹? Þ¡Â‹ Þ¼ð¶ 
ºŠð¶ õ¼û‹ èN„CŠ ð£˜ˆî£ âšõ÷¾ 
ð£¬øƒè I„êI¼‚°‹? âˆî¬ù ñ¬ôƒè 
I„êI¼‚°‹? ñÂûƒè Hœ¬÷ ªðˆ¶‚èø 
ñ£FK ð£¬øƒè ªðˆ¶‚èøF™¬ô. å¼ ñóˆî 
ï†´ õ÷˜ˆ¶‚Aø ñ£FK ð£¬ø¬ò ï†´ 
õ÷˜ˆ¶‚è º®ò£¶. Hø° â¡ù Ý°‹...?”

ñ¬ôèÀìù£ù ïñ¶ ð‰î‹ Ýöñ£ù¶. 
Þ¡Á‹Ãì ï‹ Aó£ñƒèO™ °ö‰¬îèÀ‚° 
ñ¬ô„ê£I â¡Á ªðò˜èœ Å†ìŠð´A¡øù. 
ï‹ °¡ÁèÀ‹ ñ¬ôèÀ‹ ï£†ì£˜ 
ð£ì™èO™ ðôðìŠ ð£ó£†ìŠð†ì¬õ. 
ñ¬ôð´èì£‹ â¡ø Ë¬ô‚ ªè£‡ìõ˜èœ 
ï£‹. °P…CŠ ð‡ «ðê£î ñ¬ôJ¡ CøŠð£. 
F¼ñƒ¬è Ý›õ£˜ «ð£¡ø Ý›õ£˜è÷£½‹ 
ê‹ð‰î˜ ÜŠð˜ «ð£¡ø ï£ò¡ñ£˜è÷£½‹ 
CøŠð£èŠ ð£ìŠð†ì ñ¬ôèÀ‹ °¡ÁèÀ‹ 
âšõ÷¾. ð£óFJ¡ ‘cœ èì½‹ ñ¬ô»‹ 
âƒèœ Ã†ì‹’, ð£óFî£êQ¡ ‘ñ£¬ô 
õ£Â‹ °¡øº‹’ â¡Á ÞŠð® âˆî¬ù«ò£ 
ð£ì™ õKèœ â¡ G¬ùM™ åO˜A¡øù. 
Þ¬õ â™ô£‹ ÜP‰«î£ ÜPò£ñ«ô£ 
°¡¬ø»‹ ñ¬ô¬ò»‹ ð£óF«ð£™ î¡ 
êè àJªóù ñF‚°‹ ˆõQJ™ ÜÌ˜õˆ 
b˜Šªð¿FJ¼‚Aø£˜ cFðF. 

Åö«ô£´ åˆF¬ê»‹ õ£›¾ °Pˆî 
C‰î¬ù»‹ îINô‚Aò‹ à¼õ£‚Aò 
èM¬îèÀ‹ îI› Þ¬ê î‰î ð£ì™èÀ‹ 
ÞòŸ¬è ªî£ì˜ð£ù ï‹ ÜöAò™ 
ÜÂðõƒèÀ‹ ÞQ i‡«ð£è£¶ â¡Aø 
ï‹H‚¬è¬ò M¬î‚Aø¶ b˜Š¹. ªï¼‚è® 
I°‹«ð£¶ ÞòŸ¬è«ò CL˜ˆªî¿‰¶ 
î¡¬ù‚ è£ˆ¶‚ªè£œ÷Š ðô Mîñ£Œ 
M¬ö»‹ â¡ø ªêŒF Þ‰î Ý‡®¡ 
²ŸÁ„Åö™ FùˆF™ ªî¡ð´‹ ïŸê°ù‹.

°PŠ¹: ü¨¡ & 5 : àôè ²ŸÁ„Åö™ 
Fùˆ¬îªò£†® 6. 6. 2021 ë£JŸÁ‚Aö¬ñ 

îI› Þ‰¶ ï´Šð‚èˆF™ ªõOò£ù 
è†´¬óJ¡ MKõ£‚è õ®õ‹.

è†´¬óò£÷˜, èMë˜, ÝõíŠðì Þò‚°ï˜.
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உயிரியல்

சு. இரதாமசுப்பிரமணியன்
srsthovalai@gmail.com

âÁ‹¹èœ 
ÞùŠªð¼‚èˆF™ 
èôŠ¹ø¾‚è£è‚ 
èìˆîŠð´‹ 
è¡Qó£EèO¡ 
è¬î
(Ruled become rulers)

è£˜®«ò£ªè£‡®ô£ 
âLè¡v’ 

(Cardiocondyla elegans) 
âÁ‹¹ ÞùˆF™ 
ñ†´‹î£¡, ó£E 
âÁ‹¹ì¡, «õÁ 
°®J¼Š¹è¬÷„ 

«ê˜‰î Ý‡ âÁ‹¹èœ 
àø¾ªè£œõîŸ°, 

Í¡ø£õî£è 
«õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹èœ 
¶¬íªêŒA¡øù 
â¡Á ÝŒõ£÷˜èœ 
ªîKM‚A¡øù˜ 

(third party helping ants 
for mating).  
ÞŠð®Šð†ì 

èôŠ¹ø¾èœ â¡ð«î, 
ñóðµ¬õŠ ðóõô£‚A 

(gene diversity) 
Üî¡Íô‹, Ü‰î 
âÁ‹¹ ÞùˆF¡ 

Þ¼ˆî¬ôˆ (survival) 
î‚è¬õˆ¶‚ªè£œõ«î 

Ý°‹.

ÞòŸHò™ ¬ñò‚ «è£†ð£†®¡ Ü®Šð¬ìJ™, ºîL™ 
ÌI «î£¡Pò¶. Üî¡Hø°, ÌIJ™ àJ˜èœ «î£¡Pù. 
ÜŠð®ˆ«î£¡Pò àJ˜èœ Þ¡Á õ¬óJ½‹ G¬ôªðŸP¼ŠðîŸ°, 
‘ÞùŠªð¼‚è«ñ’ è£óí‹. ÞùŠªð¼‚èˆFŸ° Ü®Šð¬ìò£è 
Ü¬ñõ¶ ‘Ý‡&ªð‡’ àø¾.

î£õóƒèœ, Môƒ°èœ, ñQî˜èœ ÝAò Ü¬ùˆ¶ 
àJKùƒèO½‹, Ý‡, ªð‡ Þùƒèœ à‡´. Ý‡&ªð‡ àø¾ 
ªè£œõî¡õN«ò, ÝE¡ M‰îµ, ªð‡E¡ è¼Š¬ð¬ò 
Ü¬ì‰¶, ÞùŠªð¼‚è‹ ï¬ìªðÁAø¶. Môƒ°èÀ‚°‹, 
ñQî˜èÀ‚°‹ Þ¶ ªð£¶õ£ù¶.

î£õóƒèO™, Ý‡&ñèó‰î‹, ªð‡& Å™¬ðJ™ M¿‹«ð£¶, 
Å½ŸÁ, H…ê£A, è£Œˆ¶, èQ‰¶, Mˆ¶èœ à¼õ£A, 
ÞùŠªð¼‚è‹ ï¬ìªðÁAø¶. å¼ î£õóˆF™ àœ÷ ñèó‰î‹, 
Ü«î î£õóˆF¡ Å½ÁŠ¬ð Ü¬ì»ñ£ù£™, Ü¶ ‘î¡ ñèó‰î„ 
«ê˜‚¬è’ å¼ î£õóˆF¡ ñèó‰î‹, ñŸªø£¼ î£õóˆF¡ 
Å½ÁŠH™ ªê¡Á «ê¼ñ£ù£™, Ü¶ ‘Üò™ ñèó‰î„ «ê˜‚¬è’ 

Üò™ ñèó‰î„ «ê˜‚¬èJ™î£¡, õ½õ£ù Mˆ¶èœ à¼õ£A, 
CøŠð£ù ÞùŠªð¼‚è‹ Gè›Aø¶. Üò™ ñèó‰î„ «ê˜‚¬è¬ò 
á‚°MŠðîŸè£è«õ, ñô˜èÀ‚° ñíº‹, è‡¬í‚èõ¼‹ 
õ‡íƒèÀ‹, Ì‰«îÂ‹ ð¬ì‚èŠð†´œ÷ù. ÜõŸø£™ 
ß˜‚èŠð´‹ õ‡íˆ¶Š Ì„Cèœ, «îm‚èœ «ð£¡øõŸø£™, 
Üò™ ñèó‰î„ «ê˜‚¬è ï¬ìªðÁAø¶. Üò™ ñèó‰î„ 
«ê˜‚¬è‚°, ðø¬õèÀ‹, Môƒ°èÀ‹Ãì àî¾õ¶ à‡´.

Môƒ°èO½‹, ªð‡ Þù‹, îù¶ àÁFò£ù ê‰îF¬òŠ 
ªð¼‚°õîŸ°, õ½I°‰î Ý‡ Þ¬í¬ò«ò ªîK¾ ªêŒAø¶. 
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î£ŒõN„ êÍèñ£è ñQî˜èœ õ£›‰î 
è£ôƒèO™, ªð‡èÀ‹ ÞŠð®ˆî£¡ 
îù‚°ŠH®ˆî  õ½õ£ù Ý¬íˆ 
ªîK¾ªêŒ¶, àø¾ªè£‡´, Ü¬ùˆ¶„ 
Åö¬ô»‹ âF˜ªè£œÀ‹ Hœ¬÷è¬÷Š 
ªðŸªø´ˆF¼‚Aø£˜èœ. 

âÁ‹¹èœ:

ÌIJ™, 12,000 ‚°‹ «ñŸð†ì âÁ‹¹ 
õ¬èèœ è‡ìPòŠð†´œ÷ù. Ü¬õ, 
°®J¼Š¹è¬÷ (ant colonies)ãŸð´ˆF‚ªè£‡´ 
«ê˜‰¶ õ£›A¡øù. ÌIªòƒ°‹ âÁ‹¹èœ 
è£íŠð†ì£½‹, ªõŠðñ‡ìôƒèO™ 
ÜFèñ£è‚ è£íŠð´A¡øù. âÁ‹¹‚ 
°®J¼Š¹èO™, CôËÁ âÁ‹¹èœ õ£¿‹ 
CPò °®J¼Š¹èœ ºî™, Cô A«ô£e†ì˜ 
ðóŠH™ Ü¬ñ‰F¼‚°‹ ðô I™Lò¡ 
âÁ‹¹èœ õ£¿‹ ñ£ªð¼‹ °®J¼Š¹èœ (su-
per ant colaony) õ¬óJô£ù¬õ»‹ à‡´. 2I.e 
ºî™ 25 I.e. õ¬óJ½‹ Ü÷¾ªè£‡ì 
âÁ‹¹èœ, ñ…êœ, CõŠ¹, è¼Š¹, ð¿Š¹ 
GøƒèO™ ªð£¶õ£è‚ è£íŠð´A¡øù.

âÁ‹¹èO¡ ÞùŠªð¼‚è‹:
å¼ âÁ‹¹‚ °®J¼ŠH™ àœ÷ ó£E 

âÁ‹¹èO¡ å«ó «õ¬ô ÞùŠªð¼‚è‹ 
ªêŒõ¶î£¡. ÜîŸªè¡«ø, Þ÷õóê˜ 
Ý‡ âÁ‹¹èÀ‹ (Drones) °®J¼Š¹èO™ 
àœ÷ù. Þø° º¬÷ˆî ó£E ñŸÁ‹ 
Þ÷õóê˜ âÁ‹¹èœ, ÞùŠªð¼‚è‚ è£ôˆF™, 
°®J¼Š¬ðM†´Š ðø‰¶ ªõO«òÁA¡øù. 
î¡ °®J¼Š¬ð„ «ê˜‰î Ý‡ âÁ‹¹èÀì¡ 
àø¾ªè£œ÷¬ôˆ îM˜ŠðîŸè£è, ó£E 
âÁ‹¹èœ Iè«õèñ£èŠ ðø‚A¡øù. ÜŠð®Š 
ðø‚°‹«ð£¶, ñŸø °®J¼Š¹èO™ àœ÷ 
Þ÷õóê˜ âÁ‹¹èœ ó£E âÁ‹¹èÀì¡ 
‘èôŠ¹ø¾’ ªè£œõ¶‡´. ÞŠð®Šð†ì 
âÁ‹¹èO¡ ðøˆî™, ‘àø¾Šðøˆî™’ (nuptial 
flights) âùŠð´Aø¶.

å¼ñE «ïóˆFŸ°œ÷£è ,  ð™ô£ -
Jó‚èí‚Aô£ù, Ý‡ âÁ‹¹èÀ‹, ªð‡ 
âÁ‹¹èÀ‹ õ£Q™ ðø‰¶, àø¾‚«èŸø 
Þ¬í¬ò, ñŸø °®J¼Š¹èO™ «î´A¡øù. 
ÜŠð®Š ðø‚°‹«ð£¶‹, î¬ó‚° õ‰î 
Hø°‹ ðø¬õèœ, îõ¬÷èœ, Cô‰Fèœ, 
õ‡´èœ, Ìó£¡èœ «ð£¡øõŸø£™ 
«õ†¬ìò£ìŠð´õ¶‡´. âù«õ ð™ô£-
Jó‚èí‚A™ ðø‰î£½‹, è¬ìCò£è 
å¡Pó‡´ âÁ‹¹èœ ñ†´«ñ îŠHŠH¬öˆ¶ 
àø¾ªè£œÀ‹ G¬ô ãŸð†´M´Aø¶. 
Ý‡ âÁ‹¹è¬÷Š ªð£Áˆîõ¬óJ½‹, 
àø¾‚°Š Hø° Ü¬õ àJ˜õ£›õF™¬ô. 
àø¾‚°Š Hø°, Ý‡,ªð‡ âÁ‹¹èœ 

Þø°è¬÷ àF˜ˆ¶M´A¡øù. àø¾ªè£‡ì 
ªð‡ âÁ‹¹ àJ˜õ£¿ñ£ù£™, î¬óJ™ 
°N«î£‡®, º†¬ìJ†´, îQˆ¶G¡Á 
îù¶ °®J¼Š¬ð à¼õ£‚AM´Aø¶.

Hø‚°‹ âÁ‹¹‚ °…²èœ Ý‡ Ü™ô¶ 
ªð‡ â¡ð¬î, ó£E âÁ‹«ð º®¾ªêŒAø¶. 
è¼¾Ÿø è¼º†¬ìèœ (fertilized eggs) 
Þø°º¬÷‚°‹ è¼¾Á‹ î°Fªè£‡ì 
ó£E âÁ‹¹è÷£è Ü™ô¶ Þø° Þ™ô£îŠ 
ªð‡ «õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹è÷£è à¼ŠªðÁ‹. 
è¼¾ø£î (Unfertilized eggs) Þø°º¬÷‚°‹ 
Ý‡ âÁ‹¹è÷£è à¼ŠªðÁ‹. Ü¬õ 
«õ¬ô â¶¾‹ ªêŒò£¶. ÜõŸP¡ å«ó 
«õ¬ô, Þ÷‹ è¡Q ó£EèÀì¡ (vir-
gin queens) àø¾ªè£‡´, ÞùŠªð¼‚è‹ 
ªêŒõ«î Ý°‹.

ó£E âÁ‹¹ ,  å¼º¬ø ñ†´«ñ 
àø¾ªè£œÀ‹. Ü‰î å¼º¬øJ™, ðô 
Ý‡ âÁ‹¹èÀì¡ àø¾ªè£œõ¶‡´. 
Ü‰î àø¾èO¡«ð£¶, Ý‡ âÁ‹¹èO¡ 
M‰¶‚è¬÷, îù¶ õJŸÁ‚° Ü¼A™ 
àœ÷ å¼ ¬ðJ™ (spermatheca) ¬õˆ¶ 
Ì†® ¬õˆ¶M´‹. «î¬õŠð´‹«ð£¶, 
Ü‰îŠ¬ðJ™ àœ÷ õ£™¬õˆ (valve) Fø‰¶ 
«î¬õò£ù Ü÷¾ M‰¬î â´ˆ¶, îù¶ 
è¼º†¬ìèÀì¡ «ê˜ˆ¶ ÞùŠªð¼‚è‹ 
ªêŒ»‹. ÞŠð®«ò ðô Ý‡´èœ õ¬óJ½‹ 
ÞùŠªð¼‚è‹ ªêŒõ¶‡´.

ó£E âÁ‹¹, «õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹è¬÷Mì 
c‡ì è£ô‹ õ£ö‚Ã®òî£è Þ¼‚Aø¶. 
ä«ó£Šð£M¡ «ê£î¬ù‚Ãì‹ å¡P™ 
è‡è£E‚èŠð†´õ‰î å¼ ó£E âÁ‹¹ 
(queen ant in captivity) 29 Ý‡´èœ àJ˜ 
õ£›‰F¼‚Aø¶. ªî¡ÜªñK‚è£M™ 
Þ¬ôªõ†´‹ âÁ‹¹ (leaf&cutter ant) 
ÞùˆF™ å¼ ó£E âÁ‹¹ 14 Ý‡´èO™, 
150 I™Lò¡ «õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹è¬÷ 
àŸðˆFªêŒF¼‚Aø¶.

èôŠ¹ø¾‚è£è‚ èìˆîŠð´‹ 
è¡Qó£Eèœ:

âÁ‹¹‚ °´‹ðˆF™, àí¾ «î´õ¶, 
àí¾ îò£KŠð¶, °…²è¬÷Š ðó£ñKŠð¶, 
°®J¼Š¬ðŠ ðó£ñKŠð¶ â¡Á ðôMîñ£ù 
«õ¬ôè¬÷, «õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹èœ (worker 
ants) ªêŒA¡øù. â¡ø£½‹, ñˆFòî¬ó‚èì™ 
ð°FJ™ õC‚°‹ ‘è£˜®«ò£ªè£‡®ô£ 
âLè¡v’ (Cardiocondyla elegans) â¡Â‹ âÁ‹¹ 
õ¬èJ™, «õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹èœ, M«ï£îñ£ù 
«õ¬ô å¡¬ø„ ªêŒA¡øù â¡ð¶ 
êeðˆFò ÝŒªõ£¡PL¼‰¶ ªîKòõ¼Aø¶. 
ÝƒAôˆF™, Cardio â¡ð¶ ñQî Þîòˆ¬î‚ 
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°PŠð¶. Þ‰î âÁ‹¹èO¡ «î£Ÿø‹ 
Þîò‹«ð£ô Þ¼Šðî£™, è£óíŠªðòó£°‹.

å¼ °®J¼ŠH¡ ó£E âÁ‹¹èÀì¡, 
ªî£¬ôÉó‚°®J¼Š¹èO™ àœ÷ Ý‡ 
âÁ‹¹èœ àø¾ªè£œõîŸè£è, «õ¬ô‚è£ó 
âÁ‹¹èœ, îƒè÷¶ ó£Eè¬÷„ ²ñ‰¶ 
ªê™A¡øù Þ‰î âÁ‹¹èœ, Ü÷M™ Iè¾‹ 
CPò¬õ, 2 I.e. ºî™ 3 I.e. õ¬óî£¡ 
ÜõŸP¡ c÷‹. Ýù£½‹, ó£E âÁ‹¹è¬÷, 
ãøˆî£ö 50 e†ì˜ ªî£ô¾õ¬óJ½‹ 
²ñ‰¶ ªê™A¡øù. 50 e†ì˜ â¡ð¬î, 
ïñ¶«è£íˆF™ ð£˜‚è‚Ãì£¶. âÁ‹H¡ 
c÷ˆFL¼‰¶ Ü¶ âˆî¬ù ªî£¬ô¾ 
â¡ð¬î â‡EŠð£˜‚è«õ‡´‹. 50 e. 
ªî£¬ô¾ â¡ð¶, ãøˆî£ö, âÁ‹H¡ 
c÷ˆ¬îŠ«ð£ô 5,500 ñìƒ° ÝAø¶. Þ‰î 
c‡ì ªî£¬ô¾, «õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹ 
ªõÁñ«ù ïè˜‰¶ ªê™ôM™¬ô. Ü÷M™ 
ªðKò ó£E âÁ‹¬ð»‹ ²ñ‰¶ ªê™Aø¶ 
â¡ð¬î»‹ ï£‹ â‡EŠð£˜‚è«õ‡´‹.

«õ¬ô‚è£ó  âÁ‹¹èœ ,  îƒè÷¶ 
î£¬ìè¬÷Š (Mandibles) ðò¡ð´ˆF, ó£E 
âÁ‹¹è¬÷ Iè¾‹ àÁFò£èŠ ðŸP‚ªè£‡ ,́ 
ªî£Nô£Oèœ º¶A™ Í†¬ìè¬÷„ ²ñ‰¶ 
ªê™õ¶«ð£ô, ²ñ‰¶ªê¡Á, ªî£¬ôM™ 
àœ÷ âÁ‹¹‚ °®J¼ŠH¡ õ£JL™ 
M†´M´A¡øù. °®J¼Š¹ õ£JL™ 
MìŠð†ì ó£E âÁ‹¹, ¸¬ö¾õ£J½‚° 
Ü¼A™ àœ÷ ‘àø¾ Ü¬ø‚°œ’ (mating 
chamber) ªê™ô ÜÂñF‚èŠð´Aø¶. Ü‰î 
Ü¬ø º¿õ¶‹, Ü‰î‚ °®J¼Š¬ð„ 
«ê˜‰î Ý‡ âÁ‹¹è÷£™ G¬ø‰¶œ÷¶. 
Ü‰î Ý‡ âÁ‹¹èœ, Üƒ°œ÷ ªð‡ 
âÁ‹¹èÀì¡ ãŸèù«õ ‘àø¾ªè£‡ì’ 
ÜÂðõ‹ àœ÷¬õ. ÜŠð®‚ è£ˆF¼‚°‹ 
Ý‡ âÁ‹¹èœ, ªõOJL¼‰¶õ‰î ó£E 
âÁ‹¹ì¡ àø¾ªè£œA¡øù.

ÞòŸ¬èJ™, ã¡ ÞŠð®Šð†ì ãŸð£´ 
â¡Â‹ «èœM â¿õ¶ Þò™¹î£¡. ñŸø 
âÁ‹¹ ÞùƒèO™, Þø°º¬÷ˆî Ý‡, ªð‡ 
âÁ‹¹èœ, ÞùŠªð¼‚è‚ è£ôˆF™, ðø‰¶ 
ªê¡Á ñŸø °®J¼Š¹èOL¼‰¶ ðø‰¶õ¼‹ 
âÁ‹¹èÀì¡ èôŠ¹ø¾ªè£œA¡øù. Ýù£™, 
è£˜®«ò£ªè£‡®ô£ âLè¡v’ (Cardiocondy-
la elegans) âÁ‹¹èO™, Ý‡ âÁ‹¹èÀ‚° 
Þø‚¬èèœ Þ™¬ô. âù«õ Ü¬õ ðø‰¶ªê™ô 
º®ò£¶. ªð‡ âÁ‹¹èÀ‚° Þ¼‚°‹ 
Þø‚¬è»‹ ðøˆî½‚° àî¾õF™¬ô. 
âù«õî£¡, èôŠ¹ø¾ Gè›‰¶ Üî¡ 
è£óíñ£è, CøŠð£ù ñóðµ¬õ‚ªè£‡ì 
âÁ‹¹è¬÷ ÞùŠªð¼‚è‹ ªêŒò«õ‡´‹ 
â¡ðîŸè£è«õ, ÞŠð®Šð†ì ãŸð£´ 
ÞòŸ¬èJ™ àœ÷¶.

«õŸÁ‚ °®J¼ŠH™ ¸¬ö‰¶, Üƒ°œ÷ 
Ý‡ âÁ‹¹èÀì¡ àø¾ªè£œÀ‹ 
ó£E âÁ‹¹, àøM¡«ð£¶ ªðøŠð´‹ 
M‰îµ‚è¬÷ (sperm) ÜõŸPŸè£ù ¬ðJ™ 
(spermatheca) «êIˆ¶ ¬õˆ¶‚ ªè£œA¡ø¶.  
«õŸÁ‚ °®J¼ŠH™, Üƒ°œ÷ Ý‡ 
âÁ‹¹èÀì¡ àø¾ªè£œÀ‹ ó£E âÁ‹¹, 
å¼ ð¼õè£ô‹ º®»‹ õ¬óJ½‹ Ü‰î‚ 
°®J¼ŠH™ îƒ°õîŸ° ÜÂñF‚èŠð´Aø¶. 
ÜŠð®, Ü‰î ó£E âÁ‹¹ Ü‰î‚ °®J¼ŠH™ 
îƒè ÜÂñF‚èŠð´õîŸ°‚ è£óí«ñ, Ü‰î‚ 
°®J¼Š¬ð„ «ê˜‰î Ý‡ âÁ‹¹èO¡ 
ñóðµ‚è¬÷ ²ñ‰¶ªè£‡®¼Šð«î. 

îƒ°‹ è£ôˆF¡ Ü÷¾, Üƒ°œ÷ 
àí¾Šªð£¼†èO¡ Þ¼Š¬ð»‹ ê£˜‰î¶. 
å¼ ð¼õè£ôˆFŸ°«ñ™, Ü‰î ó£E âÁ‹¹ 
Ü‰î‚ °®J¼ŠH™ îƒ°õîŸ°, Üƒ°œ÷ 
«õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹èœ ÜÂñFŠðF™¬ô. 
°PŠH†ì è£ôˆFŸ°«ñ½‹ îƒ°‹ ó£E 
âÁ‹¹e¶ Ü¬õ I°‰î «è£ð‹ªè£œÀ‹. 
Cô«õ¬÷èO™, Ü‰î ó£E âÁ‹¹è¬÷‚ 
ªè£¡ÁM´õ¶‹ Gè¿‹. å¼ °®J¼ŠH™ 
àœ÷ ðô è¡Qó£E âÁ‹¹è¬÷ (vir-
gin queens) «õO«òŸÁ‹ G¬ô õ¼‹«ð£¶, 
Üƒ°œ÷ «õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹èœ ªõO-
JL¼‰¶ Üƒ°õ‰î ó£E âÁ‹¹è¬÷«ò 
ºîL™ ªõO«òŸÁ‹.

Ü‰î  âÁ‹¹‚  °®J¼ŠHL¼‰¶ 
ªõO«òŸøŠð´‹ ó£E âÁ‹¬ð, Üƒ° 
è£ˆF¼‚°‹ «õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹èœ, 
«ñ½‹ ðô âÁ‹¹‚ °®J¼Š¹èÀ‚° 
²ñ‰¶ªê¡Á, Üˆî¬ù °®J¼Š¹èO¡ 
Ý‡ âÁ‹¹èÀìÂ‹ àø¾ªè£œ÷„ªêŒ»‹. 
ó£E âÁ‹¹, «õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹èO¡ 
¶¬íªè£‡´, ðô°®J¼Š¹è¬÷„ «ê˜‰î 
Ý‡ âÁ‹¹èÀì¡ àø¾ªè£‡´, ÜõŸP¡ 
M‰îµ‚è¬÷ˆ îù¶ M‰îµŠ¬ðJ™ «êIˆ¶ 
¬õˆ¶‚ªè£œAø¶. Ü®‚è® ªõœ÷‹õ¼‹ 
ÝŸøƒè¬óèO™ âÁ‹¹‚°®J¼Š¹èœ 
Þ¼Šðî£™, «õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹èO¡ ðƒ° 
ÜõCòñ£Aø¶. åšªõ£¼ Ý‡´‹, 40 
M¿‚è£´ âÁ‹¹èœ ñ®‰¶M´A¡øù. 
Üî¬ù ß´è†ì, î°Fò£ù ÞùŠªð¼‚è‹ 
ÜõCòñ£Aø¶.

è ¬ ì C ò £ è ‚  ° ® J ¼ Š ¬ ðM†´ 
ªõO«òŸøŠð´‹ ó£E âÁ‹¹, îQˆ¶ 
G¡Á îù¶ °®J¼Š¬ð à¼õ£‚AM´Aø¶. 
î¬óJ™ °N«î£‡® º†¬ìJ†´, ºîL™ 
«õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹è¬÷ àŸðˆFªêŒAø¶. 
«õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹èœ °®J¼Š¬ð 
MK¾ð´ˆ¶A¡øù. Üî¡Hø°, ó£E âÁ‹¹, 
îù¶ è¼ º†¬ìè¬÷»‹, ¬ðJL¼‚°‹ 
M‰¶è¬÷»‹ «ê˜ˆ¶ ÞùŠªð¼‚èˆFŸè£ù 
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ó£E âÁ‹¹è¬÷»‹ Ý‡ Þ÷õóê˜ 
âÁ‹¹è¬÷»‹ àŸðˆFªêŒAø¶. ÞŠð®ò£è 
à¼õ£‚èŠð´‹ °®J¼Š¹èO™, ÞùŠªð¼‚è 
²öŸC e‡´‹ ªî£ìƒ°Aø¶.

è £ ˜®«ò £ª è £‡®ô£  âLè¡v ’ 
(Cardiocondyla elegans) âÁ‹¹ ÞùˆF™, å¼ 
°®J¼Š¹‚°œ«÷ò£ù àø¾èÀ‹ Üî¡ 
è£óíñ£ù ÞùŠªð¼‚èº‹ Þ¼‚èˆî£¡ 
ªêŒAø¶ â¡Á ÝŒõ£÷˜ ‘Mì£™’ 
ªîKM‚Aø£˜. åšªõ£¼ ó£E âÁ‹¹‹, 
Üîù¶ õ£›ï£O™ â†´ Ý‡ âÁ‹¹èÀì¡ 
àø¾ªè£œõî£èˆ ªîKòõ¼Aø¶. ÜõŸP™ 
ï£¡° àø¾èœ, Ü«î °®J¼Š¬ð„«ê˜‰î 
ÜõŸP¡ àì¡HøŠ¹è÷£ù Ý‡ 
âÁ‹¹èÀìÂ‹, ñŸø ï£¡° àø¾èÀ‹ 
ªõO °®J¼Š¹è¬÷„«ê˜‰î Ý‡ 
âÁ‹¹èÀìÂ‹ Gè›õî£è ÝŒ¾‚°¿Mù˜ 
ï‹¹A¡øù˜.

Cô M¬ì ªîKò£î ¹F˜èÀ‹ àœ÷ù. 
ó£E âÁ‹¬ð„ ²ñ‰¶ ªê™½‹ «õ¬ô‚è£ó 
âÁ‹¹, âŠð® Ü¼A™ àœ÷ °®J¼Š¹è¬÷ˆ 
îM˜‚Aø¶? ªî£¬ôM™ àœ÷ â‰î‚ 
°®J¼ŠH¡ õ£JL™ ó£E âÁ‹¬ð 
Þø‚AMì«õ‡´‹ â¡ð¬î «õ¬ô‚è£ó 
âÁ‹¹ âî¡ Ü®Šð¬ìJ™ º®¾ªêŒAø¶?

Þ‰î âÁ‹¹è¬÷ ¬õˆ¶ ÝŒ¾‚ÃìˆF™ 
ªêŒ»‹ «ê£î¬ùèOL¼‰«î, Þ¶«ð£¡ø 
«èœMèÀ‚°Š ðF™ A¬ì‚°‹ â¡Á 
ÝŒõ£÷˜èœ ÃÁA¡øù˜. ó£EâÁ‹¹è¬÷ 
õ½ ‚ è†ì £ ò ñ £ è ,  ñ Ÿ ø  âÁ‹ ¹ ‚ 
°®J¼Š¹èÀ‚°ˆ É‚A„ ªê™õ¬îŠ 
ð£˜‚°‹«ð£¶, ó£E âÁ‹¹èœ âƒ°, 
âõŸÁì¡ àø¾ªè£œ÷«õ‡´‹ â¡ð¬î 
«õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹è«÷ b˜ñ£Q‚A¡øù 
â¡ð¬îŠ ¹K‰¶ªè£œ÷ º®Aø¶.

å¼ âÁ‹¹‚°®J¼Š¬ð„«ê˜‰î è¡Q 
ó£Eèœ â‰î‚°®J¼Š¬ð„ «ê˜‰î Ý‡ 
âÁ‹¹èÀì¡ àø¾ªè£œ÷«õ‡´‹ â¡ð¬î, 
«õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹è«÷ º®¾ªêŒA¡øù. 
àø¾ªè£‡´, è¼¾Ÿø ó£E âÁ‹¹è¬÷‚ 
°®J¼Š¬ðM†´ ªõO«òŸÁ‹«ð£¶, 
âõŸ¬ø ºîL™ ªõO«òŸø«õ‡´‹ 
â¡ð¬î»‹ «õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹è«÷ 
º®¾ªêŒA¡øù. ªõO«òø ñÁ‚°‹, ó£E 
âÁ‹¹è¬÷‚ ªè£¡ªø£NŠð¶‹ «õ¬ô‚è£ó 
âÁ‹¹è«÷, Þî¬ùˆî£¡, ‘Ý÷Šð´ðõ˜, 
Ýœðõó£Aø£˜’ (Ruled become ruler) â¡Á 
ÝŒõ£÷˜èœ ªê£™A¡øù˜.

ªð£¶õ£è, Ü¬ùˆ¶ Môƒ°èO½‹ Ý‡, 
ªð‡ Þ¬í«ê˜î™ â¡ð¶ ÞòŸ¬èò£ù¶. 
Ýù£™, ÜõŸPŸA¬ìJ™ Í¡ø£õ¶ 

Môƒ° ¶¬íªêŒõF™¬ô. âÁ‹¹èO™Ãì 
ÜŠð® Þ™¬ô. ÞùŠªð¼‚è‚ è£ôˆF™, 
Þø°º¬÷ˆî Ý‡ ñŸÁ‹ ªð‡ âÁ‹¹èœ 
îƒèœ °®J¼Š¹è¬÷M†´Š ðø‰¶ªê¡Á 
àø¾ªè£œA¡øù.

Þ¶õ¬ ó J½‹  Ü P ò Š ð †ìF™ , 
è£˜®«ò£ªè£‡®ô£ âLè¡v’ (Cardiocondyla 
elegans) âÁ‹¹ ÞùˆF™ ñ†´‹î£¡, 
ó£E âÁ‹¹ì¡, «õÁ °®J¼Š¹è¬÷„ 
«ê˜‰î Ý‡ âÁ‹¹èœ àø¾ªè£œõîŸ°, 
Í¡ø£õî£è «õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹èœ 
¶¬íªêŒA¡øù â¡Á ÝŒõ£÷˜èœ 
ªîKM‚A¡øù˜ (third party helping ants for 
mating). ÞŠð®Šð†ì èôŠ¹ø¾èœ 
â¡ð«î, ñóðµ¬õŠ ðóõô£‚A (gene 
diversity) Üî¡Íô‹, Ü‰î âÁ‹¹ ÞùˆF¡ 
Þ¼ˆî¬ôˆ (survival) î‚è¬õˆ¶‚ªè£œõ«î 
Ý°‹.

ï‹ è‡è÷£™ ªîOõ£èŠ ð£˜‚èº®ò£î, 
Ü÷M™CPò âÁ‹¹è¬÷ (2Ie & 3Ie) 
ï£¡° Ý‡´è÷£èŠ H¡ªî£ì˜‰¶, 
º¬ùõ˜ ð†ìˆFŸè£è, ÞŠð®Šð†ì 
ÝŒ¾è¬÷ ªêŒF¼‚Aø£˜, ªü˜ñQJ¡ 
gè¡ªð˜‚ ð™è¬ô‚èöèˆ¬î„«ê˜‰î (Uni-
versity of Regensberg) ‘ñF™«ì Mì£™’ (Ms. 
Mathilde Vidal) â¡Â‹ ÝŒ¾ ñ£íM. Þ‰î 
ÝŒ¾ ñ£íM»‹ Þõó¶ °¿Mù¼‹. 2014 
ºî™ 2019 õ¬óJ½‹ çHó£¡² ï£†®¡ 
ªî¡ð°FJ™, 175 è£˜®«ò£ªè£‡®ô£ 
âLè¡v’ (Cardiocondyla elegans) âÁ‹¹‚ 
°®J¼Š¹è¬÷ˆ îƒè÷¶ ÝŒ¾‚°Š 
ðò¡ð´ˆFJ¼‚A¡øù˜. 

ï ñ ¶  ð ™ è ¬ ô ‚ è ö è ƒ è O ½ ‹ , 
è™ÖKèO½‹, º¬ùõ˜ ð†ì ÝŒ¾èœ 
âŠð® ï¬ìªðÁA¡øù â¡ð¬î 
â‡EŠð£˜‚è£ñ™ Üšõ÷¾ âOî£è 
â¡ù£™ èì‰¶«ð£è º®òM™¬ô. 
ðø‚°‹ ð†ì‹«ð£ô º¬ùõ˜ ð†ì‹ 
ªðÁõ¶‹, Üõ˜èœ Ü®‚°‹ î‹ð†ìº‹, 
Þ¶«ð£¡ø è£ˆFóñ£ù ÝŒ¾èœ, å¡Á 
Ü™ô¶ Þó‡´ â¡Â‹ Ü÷M™Ãì ï‹ 
ÝŒ¾ñ£íõ˜èOìI¼‰¶ õ¼õF™¬ô 
â¡ð¬î»‹ Ü¶ ï‹ è™MŠ ¹ôˆFŸ°Š 
ªð¼¬ñ «ê˜Šðî£è Þ™¬ô â¡ð¬î»‹ 
I°‰î èõ¬ô»ì¡ ðF¾ªêŒò«õ‡®»œ÷¶.

Ref. paper published in May 3 (2021) in the journal, 
‘Communications Biology’

°PŠ¹ :  ó£E¬ò„ ²ñ‰¶ªê™½‹ 
«õ¬ô‚è£ó âÁ‹¹ è£˜®«ò£ªè£‡®ô£ 
âLè¡v’ (Cardiocondyla elegans)

è†´¬óò£÷˜: ÞòŸHò™ «ðó£CKò˜ (ðEG¬ø¾)
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மீள்�திவு

50ஆவது நினைவவநதல்

 ñè£èMJ¡ 
‘i´‹ ªõO»‹Õ

& ã.«ü.èùèªóˆFù£
(26.08.1934 - 11.10.2006)

¶. à¼ˆFóÍ˜ˆF 
(09.01.1927 & 20.06.1971)
êÍè‚ èKê¬ùI‚è 

ð¬ìŠð£Oò£Œ Þõ˜ õ£›‰î 
è£ô‹ 44 Ý‡´èœî£¡. 
Ýù£™ Þõó¶ 50Ýõ¶ 
G¬ù«õ‰î™, ªè£«ó£ù£ 
ªð£¶ºì‚è 2020&21 

è£ôˆF½‹ àôªèƒ°‹ 
G¬ù¾ÃóŠð´Aø¶. 
‘ßöˆ¶ ñè£èM’ âù. 

è£ôˆî£™ ÜNò£î Þõó¶ 
ð¡ºèŠ ð¬ìŠ¹è÷£™ 
G¬ôˆF¼‚Aø£˜. Þõ˜ 

èMë˜ «êóQ¡ î‰¬î â¡ð¶ 
°PŠHìˆî‚è¶. è£‚¬è, 
Üõ¼¬ìò å¼ HóFJ¡ 
Üõ˜ õ£›‰¶ ñ¬ø‰î 

Ü‚è£ôè†ìŠ HóFðLŠÌì£è 
G¬ù¾ªè£œAø¶.

îI›‚ èM¬î‚°ˆ ªî£ì˜„Cò£ù å¼ ñó¹ à‡´. 
Ü‰î ñóH¬ù ÜP‰îõ˜î£¡ Üî¬ù â¬ì«ð£ì 
õ™ôõ˜ & î¬è¬ñ à¬ìòõ˜. âù‚° Üˆî¬è¬ñ 
Þ™ô£M®Â‹, º¡¹ ñè£èM»‹, ÞŠ«ð£¶ ¸çñ£Â‹ 
Þ†ì Ü¡¹‚ è†ì¬÷‚°‚ è†´‡´ å¼ ê£î£óí 
õ£êè¡ â¡ø º¬øJ™ Þˆ ªî£°ŠH™ Þì‹ªðŸÁœ÷ 
èM¬îèO™ ï£¡ ²¬õˆîõŸ¬ø‚ °PŠHì M¬öA«ø¡.

Üñó˜  ñè£èM ñóH™ áPˆ F¬÷ˆîõ˜. Ýù£™, 
è†´Šªð†®ˆîù‹ ð¬ìˆîõ˜ Ü™ô˜. ñó¹‹, ¹¶¬ñ»‹ 
ÞõKì‹ êƒèIˆF¼‰îù. Þ‰î ËL«ô Þì‹ªðŸÁœ÷ 
‘ÜèL¬è’ ÞîŸ«è£˜ Cø‰î â´ˆ¶‚è£†´.

ð¬öò è¬îî£¡. Ýù£™, Üõ˜ Üî¬ù„ ªê£™½‹ 
ð£E»‹, «ï£‚°‹, «è£íº‹ ÜîŸ°Š ¹Fò ªñ¼A¬ù 
á†´A¡øù. Üõ˜ Ü‚ è¬î‚°‚ ªè£´ˆF¼‚°‹ 
F¼Šð‹ à÷Mò™ º¬øJ«ô ªð£¼ˆîñ£ùî£è«õ 
ð´Aø¶. ‘i´‹ ªõO»‹‘ HP«î£˜ â´ˆ¶‚è£†´. 
êƒèè£ô Þô‚AòŠ ªð£¼À‚°Š ¹Fò àJ˜ŠH¬ù 
ÜOˆ¶, Þ¡Á‹ âñ‚° ãŸø å¡ø£è & âñ¶  
ªï…êƒè¬÷ˆ ªî£´‹ å¡ø£èŠ ð¬ìˆ¶œ÷£˜.

îIN«ô Üè‹, ¹ø‹ âùŠ HKˆ¶ Þô‚Aò‹ 
è‡ì£˜èœ. Þ‹ ñóHÂ‚° ãŸø å¡ø£è  ñè£èM 
îù¶ èM¬îˆ ªî£°ŠH¬ù ‘i´‹ ªõO»‹‘ âù Þ¼ 
ÃÁè÷£èŠ HKˆF¼‚Aø£˜. Ü«îêñò‹ Þô‚èíˆFŸ° 
Ü…C„ Cô ªð£¼œè¬÷ˆ b†´Š ªð£¼÷£è‚ è¼F 
ÜõŸ¬ø å¶‚è¾‹ Þ™¬ô.

‘ñQî °ôˆ«î£´ ªî£ì˜¹¬ìò âŠªð£¼À‹ 
è¬ôëÂ‚° Ü‰Gòñ£ù¶ Ü™ô’ â¡ø õ£‚AòˆFŸè¬ñò, 
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Üõ˜ ð¬öò ªð£¼œ Þô‚èíˆFŸ°Š ¹Fò MKM¬ù ÜO‚A¡ø£˜.

‘èM¬î â¡ð¶ º¬ùŠð£‚èŠð†ì «ð„«ê’ â¡Á Cô ÝƒAô 
Mñ˜êè˜èœ ÃÁõ¶‡´.  ñè£èM îI›‚ èM¬î‚°Kò ò£Š¹‚è¬÷«ò 
îù¶ èM¬îèO«ô ¬èò£ÀA¡ø£˜. Ýù£™, Üõó¶ ¬èõ‡íˆî£™ 
õKè¬÷ Ü¬ñ‚°‹«ð£¶ Ü¿ˆî‹ Mö«õ‡®ò ÞìˆF™ M¿‹ 
ê£¶KòˆFù£™, Üõó¶ èM¬îèœ º¬ùŠð£‚èŠð†ì «ð„ê£è«õ 
è£F™ ð´A¡øù.

ð¬öò ò£Š¹‚èœ & Ü˜ˆîˆ¬îŠ ð£ö®‚°‹ êŠîÃ´èœ & 
C¬øèœ â¡Á õ£F´‹ ¹¶‚ èMë˜èÀ‹, Üõ˜èÀ‚° I‡´ 
ªè£´‚°‹ Mñ˜êè˜èÀ‹ Þ‚èM¬îè¬÷Š ð®ˆî™ ïô‹. îñ¶ 
¬èò£ô£è£ˆîùˆ¬î ñ¬ø‚è«õ Þõ˜èœ ªð¼‹ð£½‹ èM¬î¬ò 
Ü˜ˆî‹, êŠî‹ â¡ªø™ô£‹ ÃÁèœ «ð£†´ êŠî î¬÷è¬÷ 
ÜÁˆªîPò«õ ¹¶‚èM¬î â¿‰î¶ â¡Á ê£‚°Š «ð£‚°‚ 
ÃÁA¡ø£˜èœ.

«ñŸèˆFòŠ ð£FŠð£«ô & îIN™ ¹¶‚èM¬î Hø‰F¼Šðî£«ô 
«ñŸèˆFò˜ CôK¡ ÃŸÁ‚è¬÷ ß‡´ °PŠð¶ ²¬õò£è Þ¼‚°‹. 
(FRee VeRSe ò£Š¹‚ è†´Šð£ìŸø ªêŒ»œ) °Á‚° õ¬ôJ¡P 
ªì¡Qv M¬÷ò£´õîŸ° (like playing tennis without a net) åŠð£°‹ 
â¡ð¶ è£ô…ªê¡ø ÜªñK‚è‚ èMë¡ ªó£«ð˜† ç¹«ó£vK¡ (Rob-
ert lee Frost) (March 26, 1874 & January 29, 1963) è¼ˆ¶. âLò† â¡ù ÃÁAø£˜ 
ªîK»ñ£? No vers is libre for the good graftsman (¬è«î˜‰î è¬ôëÂ‚° â‰î„ 
ªêŒ»œ õ¬è»‹ è†´Šð£ìŸø å¡ø£è Þ¼ŠðF™¬ô). ‘Forcing youeself 
to use restricted means is the sort of restraint that librerates invention’ â¡ø£˜ æMò˜ 
H‚è£«ê£. (‘õ¬óòÁ‚èŠð†ì õNõ¬èè¬÷‚ ¬èò£ÀõîŸ°ˆ î¡¬ù 
G˜Šð‰Fˆî™ ¹¶‚ è‡´H®Š¹è¬÷ M´M‚°‹ è†´Šð£ì£°‹’) ‘Free 
verse’ Þò‚è‹ «ñŸèˆFò ï£´èO«ô«ò Þ¡Á åŒ‰¶M†ì¬î âñ¶ 
¹¶‚èM¬î‚è£ó˜ C‰Fˆî™ ïô‹.

‘èM¬î â¡ð¶ ªê‹¬ñò£ù ªê£Ÿè¬÷„ ªê‹¬ñò£è Ü¬ñˆî™’ 
â¡Á ÝƒAôˆF™ ÃÁõ¶ õö‚è‹.  ñè£èM ªê‹¬ñò£ù 
ªê£Ÿè¬÷„ ªê‹¬ñò£è Ü¬ñŠðF™ ¬è«î˜‰îõ˜. ªê‹¬ñò£ù 
ªê£Ÿèœ â¡Â‹«ð£¶ Þô‚èí„ ²ˆîñ£ù ªê£Ÿè¬÷ ï£¡ 
°PŠHìM™¬ô. Þô‚Aò Ü‰îv¶œ÷ ªê£Ÿè÷£JÂ‹ ªè£„¬ê„ 
ªê£Ÿè÷£JÂ‹  ñè£èM ªð£¼œ ÜP‰¶ ÜõŸ¬øŠ Hó«ò£AŠðF™ 
õ™ôõ˜. Þˆªî£°ŠH™ àœ÷ ãø‚°¬øò â™ô£‚ èM¬îèÀ‹ ÞîŸ°„ 
ê£¡Á ðè¼‹. 

ñè£èMJ¡ èM¬îèœ âO¬ñò£ù¬õò£èˆ «î£¡øô£‹. 
Ýù£™, Ü¬õ è¼ˆî£ö‹ I‚è¬õ. è™¬ô cK™ M†ªìP‰î¶‹ 
Ü¬ô õ†ìƒè÷£è MK‰¶ ªê™õ¶«ð£™, Üõó¶ èM¬îèœ âñ¶ 
ñùF™ è¼ˆ¶MK¬õ ãŸð´ˆ¶A¡øù. ÞîŸ° â´ˆ¶‚è£†ì£è 
‘ð™L’ â¡Â‹ èM¬î¬ò‚ °PŠHìô£‹. CÁ õ‡´ å¡¬øŠ ð™L 
å¡Á M¿ƒA M´A¡ø¶. Ü¬î‚ è‡ì °ö‰¬î ‘M‹I ªõ®ˆ¶ 
MCˆîôPŸÁ.’ ‘Ì... Þšõ÷¾î£ù£! ÞF™ â¡ù Þ¼‚Aø¶?’ â¡Á 
Cô˜ «è†èô£‹. êŸÁ á¡PŠ ð®ˆî£™ ¹K»‹. ñQî àôAù¶‹, 
ÞòŸ¬è àôAù¶‹ «õÁð£†¬ì‚ èMë˜ ï£Å‚è£è àí˜ˆ¶Aø£˜. 
î¡¬ù ÜPò£ñ™ ÞòŸ¬è¬òŠ ðŸP‚ °ö‰¬î ªðŸø b†¬êî£¡ 
Üî¬ù Üôøˆ É‡®ŸÁ. Ý¡eèˆFŸ°‹, ¹ô¡ àí˜¾èÀ‚°‹ 
Þ¬ìJ™ àœ÷ «ð£ó£†ì«ñ ‘ÜèL¬èJ¡’ ¬ñòŠ ªð£¼œ. ïèó 
ï¬ìð£¬îJ¡ æóˆF«ô õ÷˜‰F¼‚°‹ ‘CÁ ¹™’  ñè£èMJ¡ 
õ‡íˆî£™ å¼ °Pfì£è M÷ƒ°A¡ø¶.

 ñè£èMJì‹ ï£‹ «ï˜ˆFò£ù ï¬è„²¬õ¬ò‚ è£íô£‹. 
‘«ï˜¬ñ’ ÞîŸ° ï™ô â´ˆ¶‚è£†´. Ýù£™, ï¬è„²¬õî£¡ Üõó¶ 
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îQ ºˆF¬ó â¡Á ï£‹ â‡íô£è£¶. ‘¹œO 
Ü÷M™ å¼ Ì„C’, ‘e‡´‹ ªî£ìƒ°‹ I´‚°’, ‘å¼ 
«î£Ÿø‹‘, iê£b˜’, ‘c¼öõ¡’, ‘«î¼‹ FƒèÀ‹‘, ‘å¼ 
èù¾’, ‘ðì¬ô FøI«ù£’, M†ì ºî™’, ‘Yñ£†®’, 
‘Þó‡ì£õ¶ F¼ñí‹‘, ‘è‡èÀ‹ è£™èÀ‹‘, 
‘èñL’ & ÞõŸP¡ ²¬õ îQˆîQ & ÜõK¡ 
²¬õ õ÷ˆFŸ° Þ¬õ ï™ô â´ˆ¶‚è£†´èœ. 
Ü¬õ õL‰¶ ªêŒòŠð†ì¬õò™ô. Þò™ð£ù 
ð¬ìŠ¹‚èœ;  ñè£èMJ¡ àí˜¾„ ªêšM âñ¶ 
è£ôˆî¶ â¡ð¬î â‡H‚A¡øù.

õŸø™ Þ´Š¬ð õ¬÷Šð¶«ð£™ «î£¡ÁAø

ºŸø£ Þ÷c˜ º¬ô»¬ìò£œ ;
ðŸø£
à¬ìò£œ; I´‚° ï¬ìò£œ; Üõ«÷£˜  
è¬ìò£œ; Þîõœ è¬î.

è£¬÷ò˜‚ è£ù è¬ì„êó‚¬è MŸðõ¡
ï£œº¿¶‹ Ìˆî ï¬è¾ì«ù,
Ý¬÷
M¿ƒ°A¡ø ð£˜¬õ Mû‚è®‚°œ; ªð‡¬ñ
å¿ƒAö‚èŠ «ð£°‹ àì™.

MŸø ªð£¼¬÷ M¬ó‰ªî´‚°‹ Ý‡Mó™èœ
êŸøõ¬÷ˆ b‡´‹ êñòˆF™
èŸ¹ˆ
¶®‚°‹, ÜM»‹ ²ì˜«ð£ôˆ; «î£O™,
Þ®Šð«ó™, «õõ£œ Þõœ.

Þ‰î Mîñ£Œ Þ¬÷ò ÞîòˆF™
â‰îŠ ªð£¿¶‹ â¿‰î®ˆ¶
õ‰î
¹òL¬ì«ò æó£œ ¹°‰î£¡, MNJŸ
èò™, Üõ¡«ñ™ ¬õˆî£œ è¼ˆ¶.

è£E«õL™ å¡ø£è‚ ¬è«è£˜ˆîõ˜ FK‰î£˜
«î£E Ü¬ì‰î ¶¬ø â¡Á
«ðE
ÜõÂ¬ìò ñ£˜H™ Üõœ«ð£ŒŠ ðì˜‰î£œ;
âõœ ÜPõ£œ ¬õòˆ Fò™¹!

«ê¬ô‚ è¬ì‚°„ ªê™õ£˜. CQñ£M¡
Í¬ô º´‚°èO™ ªñ£ŒŠð£˜èœ
ð£¬ô
ªñ£Nò£ŒŠ ªð£Nò, º¿A Üõœ è¡ù‚
°N«ñ™ Þî› °MŠð£¡ ÃŸÁ.

«è£î½‚ ªèƒèœ è¬îâ´ˆ¶‚ è£†´ â¡øŠ
«ð£¬î ñJLŸ HîŸÁõ£œ.
æ! ¬î
Hø‰î£™ ñí‹; ï£‹ H¬í‰îH¡ ¶¡ð‹
ðø‰¶«ð£‹ â¡ð£¡ ðò™.

â¡¹¼èŠ «ðC, âN½¼M¡ 
Y˜°¬ô‚è,
Ü¡¹¼ Ü¡«ù£¡â¡ øèñA›õ£œ.
Þ¡ðˆ
F¬ì«ò Cô ñ£î‹ ãè, ÜõQ¡
ªè£¬ìò£Ÿ ð¼ˆî£œ ªè£®.

¬îñ†´‹ ï£ƒèœ îK‚èô£è£¶! 
â¡Á
ªðŒî£œ MNc˜. H¬íñ£¬ù‚
¬èM†ìš
«õ£ù£Œ Üè¡ø£¡. å®‰î 
ªè£¿ªè£‹ðœ
Ýù£œ, Ü¿î£œ Üõœ.

dF Ü¬ì‰î£œ. H¬ö¬ò 
ñ¬øŠðîŸè£Œ
ã«î£ å¼ï£œ â´ˆ¶‡ì£œ
«ð£îN‰¶
«ð£‹ â¡«ø à‡ì¶,
àJ˜ Þó‡¬ìŠ «ð£‚AŸø£‹.
Ýñ£‹, Þø‰î£œ Üõœ. 
 &1954
°PŠ¹: «ñ«ô àœ÷¶  ñè£èMJ¡ 

‘æï£»‹ Ý†´‚°†®»‹‘ â¡Â‹ 
èM¬î. 

ï¡P : ‘ªè£œ¬è’ & CŸPô‚Aò Þî› 
1973.12.07 (Þ¶ªõ£¼ ¬èªò¿ˆ¶Š 
HóF) 

Ëôè‹  æ ˜ ‚  Þ¬íòˆF™ 
ðFõ£A»œ÷ Þ‰î Þî› Þ¡Á æ˜ 
Ýõí„ ê£¡ø£è å¼ è£ôè†ìˆ¬î 
HóFðL‚Aø¶. Þ‰îŠ HóF 25.12.1973 
ê‹ñ£‰¶¬ø ïèóê¬ð ËôèˆF¡ 
ºˆF¬ó»ì¡ Þ¼Šð¶ îQ„ 
CøŠ¹. è£‚¬è‚è£è ¬èªò¿ˆ¶Š 
HóFò£è ªõOõ‰î ‘ªè£œ¬è’ 
(ê‹ñ£‰¶¬ø Þôƒ¬è & 1973) 
CŸPîN™ Þì‹ªðŸø Þ‰î Ý‚èˆ¬î 
î†ì„ê£‚A õöƒAòõ˜ Þô‚Aò 
à‰¶ïó£è Ë¬ô Ýó£F‚°‹ Þ. 
ðˆñï£ðäò˜. (Þô‡ì¡) ªè£œ¬è 
& Þ‰îŠ HóFèœ Ëôè‹ æ˜‚ <https://
noolaham.net/> Þ¬íò ËôèˆF™ 
Þ¬í‚èŠð†®¼‚A¡øù.

ß ö ˆ¶  ñ è £ èMJ¡  ‘ i´‹ 
ªõO»‹’ (1973) ‘CÁèM¬î’ Ë¬ôˆ 
ªî£°ˆîõ˜ «ðó£CKò˜ ¸çñ£¡  
& ªõOf´ : õ£êè˜ êƒè‹ ‘ËPñ¡C™’ 
è™º¬ù & 6 Þôƒ¬è

è†´¬óò£÷˜, ªñ£Nªðò˜Šð£÷˜, ð¡ºè 
Þô‚Aò ÝÀ¬ñò£÷˜.
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âƒèœ Ý´è÷‹
õ.ä.ê.ªüòð£ô¡

e‡´‹ ªê¡¬ùJ™ áóìƒ°.
ªè£ô‹ð²èœ Aó£ñƒè¬÷ˆ «î®
èŠðŸ ð£Œè¬÷ MKˆîù˜.
ã¬ù è£¡Ag† ªð£‰¶œ ºìƒAù˜ 
ªè£«ó£ù£¬õ»‹ è£õô¬ó»‹ îMó
iFèO™ ò£¼I™¬ô â¡ø£˜èœ.
üŠð£¡ °‡´i„C™Ãì 
ªê¡¬ù ÞŠð® ºìƒAòF™¬ô«ò.
ñ£¬ô‚ è¼‚èL™ GöŸê£¬ôèÙì£è
ªðê¡†ïè¬ó ²ŸÁAø ï£¡Ãì
ªñ£†¬ìñ£®J™ â†´Š«ð£†ìð®.

W«ö ªî¼M™
ªõ‡ Ì…CKŠ¬ð Þö‰î «õ‹¹ 
H…²è÷£™ G¬øAø Üö¬è
ðø¬õèœ ð£˜ˆ¶„ ªê™A¡øù.
ê£¬ô æó ñóƒèO¡e¶
°„C«ò£´ è£è‹ ðø‚è
A÷˜„Cò¬ìAø¶ Ý‡ °J™. 
Ã´ º®»º¡ õ£® õ£ªõù 
ÃM‚ ÃM ¶¬í¬ò Ü¬ö‚°¶.
”ã«î£ c«ò Ã´ è†ìø ñ£FK” âù
C´ C´ˆî ªð†¬ì‚ °J™ 
“êK â¡¬ù ¹è›‰¶ èM¬îèœ ð£´
ð£˜‚èô£‹” â¡ø¶.
Ý‡ °J™ ò£Cˆ¶ ð£®ò èM¬î
ªñ£†¬ì ñ£®J™ GŸAø
â¡ ªï…¬ê«ò ¬î‚°«î.

ê£¬ô ñóƒèO¡ H¡«ù èì™. 
Ü¶ æò£î Ü¬ô‚ èóƒè÷£™ 
è¬ó c÷ ¸¬ó C‰î„ C‰î î¡ 
cô º‰î£¬ù¬ò ¶¬õˆîð®.

«ñ½‹ «ñ½‹ ÉŒ¬ñ»‹ Üö°ñ£Œ 
ÜôƒèK‚Aø Ý´è÷‹
âŠ«ð£ âŠ«ð£ âù
ïñ‚è£è‚ è£ˆF¼‚Aø¶.
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்ட்டுனர

க�ௌரி பரதா

°˜Fv M´î¬ôŠ «ð£ó£†ìº‹  
Üî¡ H¡ùE»‹

ªñêŠð«ì£Iò£M¡ c‡ì õóô£Ÿ¬ø 
å¼ ñE «ïóñ£è„²¼‚AŠð£˜ˆ«î£«ñò£ù£™, 
Ü‰î å¼ ñE «ïóˆFŸ°œ «îCò Üó²èO¡ 

õóô£Á ªõÁ‹ å¼ ªï£®ò£°‹!

°˜Fv ñ‚èœ ò£˜? 

“Cradle of civilisation Ó ï£ègèˆF¡ ªî£†®™ â¡ø¬ö‚èŠð´‹ ð‡¬ìò 
ªñêŠð«ì£Iò£ â¡ø GôŠðóŠH™ «î£¡Pò ÞùƒèO™ å¡Á 
°˜Fv Þù‹. 20,0000 õ¼ìƒèÀ‚° º¡ù˜ ï£¡è£õ¶ ðQ»è‹ 
º®¾‚° õ‰î H¡ù˜ Neolithic â¡ø¬ö‚èŠð´‹ èŸè£ô‹ ªî£ìƒAŸÁ, 
Ü‰î‚è£ôè†ìˆF™ î£ŒõN„êÍèƒèœ è†® â¿ŠHò °ô êÍèƒèœ 
«õ÷£‡¬ñ¬ò»‹ ðA˜‰¶‡´ õ£›î¬ô»‹ õ£›‚¬è ªïPò£è‚ 
ªè£‡®¼‰î¶.

Þ‰GôŠðóŠH™ «õ÷£‡¬ñ ªêŒõF™ ªð‡èœ º¡ùEJ™ Þ¼‰¶ 
Cø‰¶ M÷ƒAù£˜èœ, Mõê£òˆFŸè£è Þ¡Á‹ ð£õ¬ùJ™ Þ¼‚°‹ 
è¼Mè÷£ù ñ‡ªõ†® «ð£¡ø¬õ ªð‡èO¡ è‡´H®Š¹‚è«÷ 
Ý°‹. Þƒ° î£¡ ªð‡ ªîŒõ õNð£†´ º¬øèœ «î£Ÿø‹ ªðŸø¶. 

è£ôŠ«ð£‚A™ «õ÷£‡¬ñ ñŸÁ‹ ÜFL¼‰¶ ªðøŠð´‹ àðK¬ò 
ÜFè£ó õ˜‚è‹ ãè «ð£èñ£è àK¬ñ ªè£‡ì£ìˆªî£ìƒAŸÁ. ñ‚è¬÷ 
Ü®¬ñŠð´ˆ¶‹ è¼Mè÷£è ÜFè£ó õ˜‚è‹ ñî°¼ñ£˜è¬÷»‹ «è£-
J™è¬÷»‹ êìƒ°è¬÷»‹ «î£ŸÁMˆî¶. Üóê˜è¬÷ èì¾œèO¡ 
H‹ðƒè÷£è HóFGFè÷£è è£†® Üì‚A Ý÷ˆªî£ìƒAò¶. 
Üî¡ H¡ ðô èì¾œè¬÷ õNð´‹ õNð£†´ º¬øèœ ñ¬ø‰¶, 
º¿ºîŸèì¾œèœ º‚Aòˆ¶õ‹ ªðŸøù. Þ‰î ñ£Ÿøˆ«î£´ 
Ý‡õN„êÍè‹ ÝF‚è‹ ªê½ˆîˆ ªî£ìƒAò¶. 

1299Þ™ Þ¼‰¶ 1922õ¬ó ñˆFò Aö‚° â¡Á ÝƒA«ôò˜è÷£™ 
Ü¬ö‚èŠð´‹ ð‡¬ìò ªñêŠð«ì£Iò£ Hó«îêˆF™ IèŠðô‹ 
õ£Œ‰î å†«ì£ñ¡ ó£xTò‹ ï¬ìªðŸø¶. ÞîŸ°œ ï£´èœ â¡Á 
â¶¾‹ Þ¼‚èM™¬ô. ð™«õÁ êÍèƒèœ Ã†ì£è õ£›‰îù. 

ºîô£‹ àôèŠ«ð£K¡ «ð£¶ HKˆî£Qò˜èÀ‹ Hªó…²‚è£ó˜èÀ‹ 
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1916 Ý‹ Ý‡´ ªêŒ¶ ªè£‡ì ÞóèCò 
åŠð‰îƒèO¡ð® Þ‰îŠHó«îêˆ¬î 
Þó‡ì£èŠ HKˆ¶ HKˆî£À‹ Å›„C¬òˆ 
ªî£ìƒ°Aø£˜èœ. 

º‚Aòñ£è HKˆî£Qò ó£üî‰FKò£è 
Ü¡Á ðîMJ™ Þ¼‰î Colonel Sir Marks Sykes 
â¡ðõ¼‹ Hªó…² ó£üî‰FKò£ù Fran-
cois George’s&picot â¡ðõ¼‹ ªêŒî åŠð‰î 
Ü®Šð¬ìJ™î£¡ Þ¡Á ¹ö‚èˆF™ Þ¼‚°‹ 
ñˆFò Aö‚A¡ õ¬óðìˆ¬î õ¬ó‰¶ 
Hó«îêƒè¬÷ îƒèœ Ý†C ÜFè£óƒèO¡ 
W› ªè£‡´õ‰îù˜. Þ‰î Þó‡´ ä«ó£ŠHò 
ï£´èÀ‹ ðô Üó¹‚ °¿‚èÀ‚° ºîô£‹ 
àôèŠ«ð£K¡ ðô õ£‚°ÁFè¬÷ õöƒAù. 
«ð£˜ º®¾Ÿø¶‹ õ£‚°ÁF ÜOˆîð® 
Hó«îêƒè¬÷ õöƒè£ñ™ «ð£ù£˜èœ; 
õ£‚°ÁFèœ è£ŸP™ ðø‰îù.

Þ¶õ¬óJ™ îQˆîQò£è îƒèœ 
HóˆF«òè ªñ£N ñîŠHK¾ è¬ô èô£„ê£ó‹ 
â¡ðõŸ¬øŠ H¡ðŸP Üõ˜èœ õ£›‰î 
Hó«îêƒèO™ ²ò G˜õ£èˆ«î£´ õ£›‰î 
êÍèƒèœ F¯˜ â¡Á ¹Fî£èŠ Hø‰î 
«îêƒèÀ‚°œÀ‹ ªêòŸ¬èò£è WøŠð†ì 
«è£´èÀ‚°œÀ‹ «îCò ê˜õ£F‚è 
Ý†C‚°œ Ü¬ìð†´ îƒèœ ²òˆ¬î 
Þö‚è «ï¼‹«ð£¶‹ Üõ˜èÀ‚°œ »ˆîƒèœ 
ªî£ìƒ°Aø¶. ÞŠð®ˆî£¡ °˜Fv 
ñ‚èO¡ ²ò G˜õ£è Ý†CèÀ‹ ðô «îê 
â™¬ôèÀ‚°œ C‚°‡´ «ð£ù¶. 

ºîô£‹ àôèŠ«ð£¼‚°Š H¡ ¹Fî£èŠ 
Hø‰î ßó£¡, ßó£‚, CKò£, ¶¼‚A «ð£¡ø 
ªð¼‹ð£¡¬ñ «îCò Ý†C ÜFè£óƒè÷£™ 
°˜Fv ñ‚èœ ªî£ì˜‰¶ ð™«õÁ õ¬èèO™ 
ÞùõNŠ¹ ªêŒòŠð†ì£˜èœ.

CKò °˜Fvî£¡ ñ‚èœ ÞùõNŠ¹ 

CKò£M™ Þvô£‹ ñî‹ ï¬ìº¬ø‚° 
õ‰î è£ôˆFŸ° º¡ù«ó è£ôG¬ô ñŸÁ‹ 
ð™«õÁ è£óíƒè÷£™ ï£«ì£®è÷£è 
õ£›‰î ÜCªø† asiret °˜Fv ñ‚èœ Þ¡Áœ÷ 
“Cizire” â¡ø Hó«îêˆF™ °®«òPM†ìù˜. 
Þ‰î è£ôè†ìˆF™. Tai â¡ø¬ö‚èŠð´‹ 
Üó¹‚è£ó˜èœ ï£«ì£®è÷£è«õ õ£›¬õˆ 
ªî£ì˜‰îù˜. ªð¼‹ð£ô£ù CKò °˜Fv 
ñ‚èœ îƒèœ ªñ£N èô£„ê£ó‹ ñø‰¶ 
CKò˜è÷£è õ£öˆªî£ìƒAù˜. 

H¡ù˜ ºîô£‹ àôèŠ«ð£K¡ «ð£¶ 
¶¼‚Aò ó£µõˆî£™ ÜƒA¼‰¶ Mó†ìŠð†ì 
°˜Fv ñ‚èœ ðô˜ «ñŸ° CKò£M™ 
«õ÷£‡¬ñ ªêŒ¶ õ£öˆªî£ìƒAù˜. 
CKò «ð£˜ ªî£ìƒAò «ð£¶ ÜÁËø£Jó‹ 
°˜Fvò˜èœ Damascus ½‹ Aleppo M™ Ü¬ó 
I™Lò¡ °˜Fvò˜èÀ‹ õ£›‰îù˜. Þ¡Á 
Þ¶ ÜÁð¶ ÝJóñ£è °¬ø‰¶ Þ¼‚Aø¶. 

â™ô£ñ£è «ê˜ˆ¶ Í¡Á I™Lò¡ 
°˜Fv ñ‚èœ Rojova M™ õ£›A¡øù˜. Syrian 
Arab Republic «î£Ÿø‹ ªðŸø è£ôˆF™ Þ¼‰¶ 
CKò£¬õ Üó¹ñòñ£‚°‹ ªè£œ¬è Ü‰î 
ÜóCù£™ ¬èò£÷Šð†´ õ¼Aø¶. Üê£† 
Üó¬êŠªð£Áˆîõ¬ó åŠd†ì÷M™ syriac 
ñŸÁ‹ Armenians è¬÷ Mì °˜Fvè£ó˜èœ 
Ã´îô£ù â‡E‚¬è ªè£‡ì CÁð£¡¬ñ 
Þùñ£è Þ¼Šðîù£™ Üõ˜è¬÷ ï£†¬ì 
Ü„²Áˆ¶‹ å¼ ê‚Fò£è«õ è¼Fù˜. 

1962 Þ™ CKò£M™ heseke ñ£è£íˆF™ 
ªê¡êv èí‚ªè´ŠH™ ðƒ«èŸðîŸ° 
º¡Gð‰î¬ùò£è Þƒ° õ£¿‹ °˜Fv 
ñ‚èœ 1 9 4 5  ‚° º¡ù˜ Þ¼‰«î 
ÜŠHó«îêˆF™ õ£›‰î£˜èœ â¡ð¬î 
GÏH‚è G˜Šð‰F‚èŠð†ìù˜, ÜŠð® 
º®ò£î ð†êˆF™ Üõ˜è¬÷ “ajanib” 
ªõOï£†ìõ˜” â¡ø¬öˆîù˜. 

1920 èO½‹ 30 èO½‹ CKò£MŸ° 
°®«òPòõ˜èœ ÞF™ ÜìƒAù˜. Þ‰î 
ñ‚èO¡ Hóü£ àK¬ñ ðP‚èŠð†´ ªê£ˆ¶ 
õ£ƒ°‹ àK¬ñ ðP‚èŠð†´ ãFLè÷£è 
Ý‚Aù˜. Üˆî£†C ðˆFóƒèœ àœ÷õ˜è¬÷ 
ªê¡êv â´‚°‹ «ïóˆF™ i†®™ Þ™ô£¶ 
«ð£ù£˜èœ â¡Á‹ Üõ˜è¬÷” maktoumeen” 
ÜóHò ªñ£NJ™ “î¬ôñ¬øõ£ùõ˜èœ” 
â¡ø ðîˆFŸ°œ Üì‚Aù˜. ªñ£ˆîˆF™ 
ËŸÁ ä‹ðFù£Jó‹ CKò °˜Fv ñ‚èO¡ 
Hóü£¾K¬ñ¬ò ðPˆ¶ Üõ˜è¬÷ Üóê 
«õ¬ô ªðøˆ î°F ÜŸøõ˜è÷£è ð®‚èˆ 
î°F ÜŸøõ˜è÷£è Üõ˜èœ õ£›¬õ»‹ 
õ÷ˆ¬î»‹ Ü®«ò£´ C¬îˆîù˜. 

«ñ½‹ 1963 Þ™ Ba’ath è†C Ý†C 
ÜFè£óˆ¬îŠ H®ˆî¶‹ õì CKò£¬õ 
ð¡Qó‡´ ¹œO (twelve point) F†ìÍô‹ 
Üó¹ñòñ£‚Aù˜. Éò Üó¹ Þùˆ¬î 
õ÷˜‚è ï£†®™ àœ÷ Þîó è¬øè¬÷ 
ÜèŸø «õ‡´‹ â¡Á‹ °˜Fvò ñ‚èœ 
Üó¹ «îêˆF™ ¹ŸÁ «ï£Œ‚ è†®è÷£è 
àœ÷ù˜ â¡Á‹ Ü‰î‚ è†®è¬÷ ªõ†® 
ÜèŸø «õ‡´‹ â¡Á‹ Ü¡¬øò ð£¶è£Š¹ 
Ü¬ñ„ê˜ ªñ£ýñ† îô£Š Uô£™ 
âùðõK¡ ªè£œ¬èò£è Þ¼‰î¶.

ßó£‚ °˜Fv ñ‚èœ ÞùõNŠ¹ 

ßó£‚A™ êî£‹ à¬êQ¡ Ý†CJ™ Ëø£-
JóˆFŸ° «ñŸð†ì °˜Fv ñ‚èœ ÞùõNŠ¹ 
ªêŒòŠð†´ Üõ˜èœ õ£›‰î Hó«îêƒèœ 
«îê õ¬óðìˆF™ Þ¼‰¶ ÜN‚èŠð†ì¶. 
Þîù£™ ßó£‚ «ð£K™ «ñŸ° ï£´èÀ‚° 
ßó£‚Aò °˜Fv ñ‚èœ àîMèœ ªêŒîù˜. 
ßó£‚ »ˆî‹ º®¾‚° õ‰î H¡ù˜ de facto 
â¡Á ÃøŠð´‹ ßó£¡ GôˆF™ °˜Fv 
Gö™ Üó² å¡Á à¼õ£ù¶.  2017Þ™ 
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ï¬ìªðŸø ºŸÁº¿î£ù îQï£†´‚è£ù 
ê˜õêù õ£‚ªè´ŠH¡ H¡ù˜ îQï£´ 
A¬ì‚èM™¬ô â¡ð«î£´ Üõ˜èœ õê‹ 
Þ¼‰î Kirkuk â¡ø â‡ªíŒõ÷‹ Gó‹Hò 
ïèó‹ ßó£‚Aò Ý†Cò£÷˜èOì‹ ðP«ð£ù¶ 
ò£õ¼‹ ÜP‰î«î. 

¶¼‚Aò °˜Fv ñ‚èœ ÞùõNŠ¹ 

°˜Fv ñ‚èœ îƒèœ ²ò àK¬ñ, ²ò 
Ý†C ñŸÁ‹ Üõ˜èÀ‚è£ù ªñ£N 
èô£„ê£ó‹ â¡ø «ð„¬ê â´Šð¶ 
¶¼‚Aò Üó¬êŠªð£Áˆîõ¬óJ™ 
C¬ ø ˆ î‡ì¬ù‚° K ò  ° Ÿ ø ñ £ è ‚ 
è¼îŠð´Aø¶.

ÜŠ¶™ô£ æ„êôQô£™ 70 èO¡ H¡ 
ªî£ìƒèŠð†ì pKK °˜Fvî£¡ M´î¬ô 
Þò‚è‹ ¶¼‚Aò ó£µõˆ¶ì¡ à‚Aóñ£ù 
êñK™ 1984 Þ™ ß´ð†ì¶. Þ¡Áõ¬ó 
¶¼‚A Üóê£™ ªè£¬ô ªêŒòŠð†ì 
°˜Fv ñ‚èO¡ â‡E‚¬è ä‹ðFù£-
Jó‹ â¡Á ô‡ìQ™ Þ¼‰¶ ªõOò£°‹ 
Guardian ðˆFK¬è Hó²KˆF¼‰î¶. Þ¡¬øò 
¶¼‚A, ßó£¡, ßó£‚ ñŸÁ‹ CKò£ ÝAò 
ï£´èO¡ â™¬ô‚°œ Ü¬ìð†´ Þ¼‚°‹ 
Hó«îêˆ¬î °˜Fv ñ‚èœ °˜Fvî£¡ â¡Á 
Ü¬ö‚A¡øù˜. 

Üó¹ ñŸÁ‹ ¶¼‚Aò˜è¬÷ Ü´ˆ¶ 
ñˆFò Aö‚A™ °˜Fv ñ‚èœ Í¡ø£õ¶ 
ªðKò Þùñ£è Þ¼‚A¡øù˜. Ýù£™, 
°˜Fvè£ó¼‚° â¡Á å¼ ªð£¶õ£ù 
ªñ£N A¬ìò£¶. °˜Fv ªñ£NJ™ ä‰¶ 
Hó«îê õ†ì£ó ªñ£N õö‚èƒèœ àœ÷ù. 
Þ‰î õ†ì£ó ªñ£Nè¬÷ ªõš«õÁ 
Hó«îêƒèO™ õ£¿‹ °˜Fvè£ó˜èœ 
å¼õ¼‚ªè£¼õ˜ ¹K‰¶ ªè£œ÷ º®ò£î 
Ü÷MŸ° Ü¬õ MˆFò£êñ£è¾œ÷ù.

40 I™Lò¡ ñ‚èœ ªî£¬è¬ò‚ 
ªè£‡´ àôA¡ IèŠªðKò CÁð£¡¬ñ 
Þùñ£è °˜Fv ñ‚èœ Þ¼‚A¡ø «ð£F½‹ 
Üõ˜èÀ‚ªè¡ªø£¼ ï£´ A¬ìò£¶. ¶¼‚A, 
ßó£¡, ßó£‚ ñŸÁ‹ CKò£ ÝAò «ñô£F‚è 
ï£´èœ îƒèœ â™¬ôŠ Hó«îêˆF™ Þ¼‚°‹ 
°˜Fv ñ‚è¬÷ å¼ ñ‚èœ êÍèñ£è Þ¡Á 
õ¬óJ½‹ ãŸè ñÁ‚A¡øù. 

Ý ù £ ™  ° ˜ F v î £ ¡  â ¡ Á 

²†®‚è£†ì‚Ã®ò å¼ GôŠHó«îê‹ 
« ñ Ÿ ° P Š H † ì  ï £ ´ è O ¡ 
â™¬ôŠHó«îêƒèO™ (land locked) Ü¬ìð†´ 
Þ¼‚Aø¶. ²ñ£˜ 5 000 Ý‡´èÀ‚° 
º¡ù˜ ²«ñKò ªñ£NJ™ “°˜” â¡ø ªê£™ 
ñ¬ô¬ò‚ °Pˆî¬î»‹ Üîù®Šð¬ìJ™ 
“°˜Fv” â¡Â‹ Þùˆîõ˜èœ ñ¬ôõ£› 
ñ‚èœ â¡Á‹ °˜Fv ñ‚èœ õóô£Á ðŸPò 
ÜˆFò£òˆF™ ÃøŠð´Aø¶. “ñ¬ôè¬÷ˆ 
îMó âƒèÀ‚° «õÁ ï‡ð˜èœ Þ™¬ô.’’ 
â¡Á °˜Fv ñ‚èœ ÃÁõîŸ°‚ è£óí‹ 
ñ¬ôŠHó«îê‹ Þõ˜èO¡ Ý»î‹ ã‰Fò 
«ð£ó£†ìˆ î‰¶«ó£ð£òƒèO™ ªõŸP ªðø 
Iè¾‹ ÜÂÃôñ£è Þ¡ø÷M½‹ Þ¼‰¶ 
õ¼A¡ø¶. 

å†«ì£ñ£¡ ó£xTò‹ Ãì °˜Fv ñ‚èœ 
ªêP‰¶ õ£›‰î Hó«îêˆ¬î “°˜Fvó£¡Ó 
â¡ø «îêñ£è ÜƒWè£ó‹ ªêŒî¶ 
°PŠHìˆî‚è¶. å†«ì£ñ¡ ó£xò‹ i›‰î 
H¡ First World War in the Treaty of Sevres (1920) 
â¡ø åŠð‰î Ü®Šð¬ìJ™ °˜Fvî£¡ 
ñ‚èÀ‚° îQï£´ õöƒ°õî£è ÜOˆî 
«ñŸA¡ õ£‚°ÁF ªêò™ð´ˆîŠðì£ñ™ 
«ð£ù¶.

1925 Ý‹ Ý‡®¡ H¡ Þõ˜èO¡ 
°˜Fvó£¡ Gô‹ Þõ˜èœ õê‹ ÜŸÁ 
¶¼‚Aò ï£†®¡ æ˜ Üôè£è ñ£Ÿø‹ 
ªðŸø¶. ä«ó£ŠHò è£ôQò Ý†C‚° 
H¡ù˜ °˜Fv Þù ñ‚èO¡ îQˆî¡¬ñ 
ÜN‚èŠð†´ Üõ˜èœ Þó‡ì£‹îóŠ 
Hó¬üè÷£è îó‹ î£›ˆîŠð†ì«î£´ 
Üõ˜èœ Ü¬ìò£÷ƒè¬÷ ªõO‚è£†ì£ñ™ 
«îCò Üó²èO¡ ê˜õ£Fè£ó Ý†C‚°‚ W› 
õ£ö G˜Šð‰F‚èŠð†ìù˜. °˜Fv ñ‚èœ 
Þ¡Á àôA™ õ£¿‹ IèŠªðKò CÁð£¡¬ñ 
Þùñ£è Þ¼‰î£½‹ ï£ìŸøõ˜è÷£è¾‹ 
²òG˜íò àK¬ñ ÜŸøõ˜è÷£è¾‹ 
Þ¼‚Aø£˜èœ.

°˜Fv M´î¬ôŠ«ð£ó£†ìº‹

Üî¡ õ®õƒèÀ‹ 

°˜Fv Þù M´î¬ôŠ«ð£ó£†ì 
Þò‚èñ£ù pKK ¡ î¬ôõ˜ ÜŠ¶™ô£ 
æ„êô¡ ¶¼‚A¬ò «ê˜‰î °˜Fvò˜ 
Þõ˜ ñ£˜‚Cò& ªôQQò ªè£œ¬è 

40 I™Lò¡ ñ‚èœ ªî£¬è¬ò‚ ªè£‡´ 
àôA¡ IèŠªðKò CÁð£¡¬ñ Þùñ£è 
°˜Fv ñ‚èœ Þ¼‚A¡ø «ð£F½‹ 
Üõ˜èÀ‚ªè¡ªø£¼ ï£´ A¬ìò£¶.
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C‰î¬ùŠðœOJ™ Þ¼‰¶ õ‰îõ˜. Þõ˜ 
70èO¡ HŸð°FJ™ Þ¼‰¶ º¡ªù´ˆ¶ 
õ‰î M´î¬ôŠ«ð£ó£†ì‹ ªð‡ M´î¬ô, 
ÜóCò™ êÍèˆ î÷ƒèO™ ªð‡èÀ‚° 
êñ ðƒèOˆî™ ñŸÁ‹ ÅöLò½‹ êÍèº‹ 
â¡ø MìòƒèÀ‚° Iè º‚Aòˆ¶õ‹ 
õöƒAò¶. â™ô£ Þùªõ£´‚°º¬øŠ 
«ð£ó£†ìƒè¬÷Š «ð£ô«õ Þõ˜èÀ‹ îQ 
ï£´ ñŸÁ‹ ²ò G˜íò àK¬ñ â¡ø gFJ™ 
îƒèœ «ð£ó£†ìˆ¬î º¡ªù´ˆîù˜. 

ðQŠ«ð£˜ è£ôˆF™ CKò£ «ê£Mòˆ 
ÎQòQ¡ ï†¹ ï£ì£è¾‹ ¶¼‚A NATo 
M½‹ Üƒèˆ¶õ‹ õAˆî¶. âFK‚° âFK 
ï‡ð¡ â¡ø Ü®Šð¬ìJ™ Ü¡P¼‰î 
CKò “ð£˜ˆ” Üó² pKK Þò‚èˆFŸ°‹ 
Üî¡ î¬ôõ˜ ÜŠ¶™ô£ æ„êôÂ‚°‹ 
Ü¬ì‚èô‹ õöƒA Damascus â¡Â‹ CKò 
ïèK™ pKK ªè£K™ô£ Þò‚èˆ¬î õ÷˜ˆ¶ 
õ‰î¶. ÞF™ ðˆî£JóˆFŸ° «ñô£ù 
«ð£ó£Oèœ «ê˜‰¶ ªè£‡ìù˜. 

Þ«î «ïó‹ CKò£ ð£˜ˆ Üó² CKò 
°˜Fv ñ‚è¬÷ Þù gFò£è Üì‚A 
Ý‡ì¶, Ýù£½‹ pKK Üîù¶ ð£¶è£Š¹ 
è¼F îƒèœ «ï£‚° ¶¼‚Aò °˜Fv ñ‚èœ 
M´î¬ô â¡Á è£†® õ‰î¶. CKò£ îƒèO¡ 
ð£¶è£Š¹ Üóí£è Þ¼Šð¬î ê£ñ˜ˆFòñ£è 
º®‰î÷¾ î‚è ¬õˆ¶‚ªè£‡ì¶. 

90 èO¡ ªî£ì‚èˆF™ pKK ¡ YAJK 
â¡Aø ªð‡èœ ó£µõ‹ ªè£K™ô£ 
ð¬ìò£è à¼ªõ´ˆî¶. Þ¬îˆªî£ì˜‰¶ 
Þõ˜èœ è†´Šð£†®Ÿ°œ àœ÷ â™ô£ 
ªêòŸð£´èO½‹ ªð‡èO¡ ðƒèOŠ¹ 
4 0  i îñ £ ‚ è Šð†´  ï¬ìº¬øJ™ 
ªêòŸð´ˆîŠð†ì¶ ªð‡èœ ¹ó†C 
Ü Š¶™ô £  æ „ ê ô¡  î¬ô¬ñJ™ 
õ÷˜ˆªî´‚èŠð†ì¶ °PŠHìˆî‚è¶. 

1991 Þ™ «ê£Mòˆ ÎQò¡ i›‰î¶. pKK 
¶¼‚A»ì¡ ðô êñ£î£ù åŠð‰îƒè¬÷ 
ªêŒò º¬ù‰¶‹ Ü¶ ðòùO‚èM™¬ô. 
Þ‰î è£ôè†ìˆF™ ¶¼‚A CKò£MŸ° 
î‡a˜ MG«ò£è‹ ªêŒ»‹ ï£ì£è 
M÷ƒAòî£™ Ü¬î å¼ ¶¼Š¹ Y†ì£è 
¬õˆ¶ pKK î¬ôõ˜ ÜŠ¶™ô£ æ„êô¬ù 
CKò£ ªõO«òŸø£M†ì£™ î‡a˜ 
MG«ò£èˆ¬î GÁˆ¶«õ£‹ â¡Á ¶¼‚A 
CKò£MŸ° Ü„²Áˆî™ M´ˆî¶.  Þî¡ H¡ 
ÜŠ¶™ô£ æ„êô¡ ªðŠHóõK ñ£î‹ 15 ‹ 
FèF 1999 Ý‹ Ý‡´ ªñ£ê£†®ù£½‹ 
ñŸÁ‹ ðô ï£´èO¡ åˆ¶¬öŠ«ð£´‹ 
¬è¶ ªêŒòŠð†´ ¶¼‚Aò C¬øJ™ 
Ü¬ì‚èŠð†ì£˜. 

æ„êôÂ‚° ¶¼‚A ñóí î‡ì¬ù 
MFˆî¶, î¡ M´î¬ô¬ò‚«è£K å¼ 
M†´‚ªè£´Šð£è êñ£î£ùñ£ù º¬øJ™ 

õì °˜Fvî£Q™ Þ¼‰¶ ªî¡ °˜Fvî£Â‚° 
pKK ªè£K™ô£ ð¬ìè¬÷ ªê™ô ðEˆî£˜, 
Þ¬î îƒèÀ‚° ê£îèñ£è ð£Mˆî ¶¼‚A 
ä‰ËÁ‚° «ñŸð†ì ªè£K™ô£‚è¬÷ 
ªè£¡Á °Mˆî¶. 

èì‰î ðFªù†´ õ¼ì è£ôñ£è 
ÜŠ¶™ô£ æ„êô¡ îQ¬ñŠð´ˆîŠð†ì 
¶¼‚Aò C¬øJ™ Þ¼‰î õ‡í‹ ñ£˜‚Aò 
C‰î¬ùè¬÷ Ã˜‰¶ ð®ˆ¶ Ü¬î å¼ 
Mñ˜êù‚ è‡«í£†ìˆF™ ð£˜ˆî£˜, 
«ñ½‹ ²«ñKò, zorastarian, ð‡¬ìò ñˆFò 
Aö‚° êÍèƒèO™ GôMò äùï£òèˆ 
î¡¬ñèO¡ ÃÁè¬÷ è‡ìPõ«î£´ 
«ñŸA¡ â¿ˆî£÷˜è÷£Aò Immanuel Waller-
stein, Michel Foucault ñŸÁ‹ Murray Bookchin 
ÝA«ò£K¡ â¿ˆ¶‚è¬÷»‹ Ýöñ£èŠ 
ð®ˆî£˜. Þî¡ Íô‹ è‡ì¬ì‰î ÜóCò™ 
¹ˆî£‚è C‰î¬ùè¬÷ ªî£ì˜‰¶‹ â¿F 
ªõOJ†´‚ªè£‡®¼‚Aø£˜. 

Þ‰î â¿ˆ¶‚èœ ÞõK¡ M´î¬ô‚è£ù 
õö‚A¡ õ£îº‹ Ãì â¡ð¬î european Courts 
of human Rights Þ™ ¬õˆî£˜, ÞîŸ° ECHR 
ÃPòî£õ¶, Þ¶ å¼ îQñQîK¡ õ£îñ£è 
â´ˆ¶ õö‚¬è õ½Šð´ˆî£¶, Þ¶ ñ‚èœ 
Ã†ìˆF¡ õö‚° â¡ø¶. ñ‚èœ Ã†ìˆF¡ 
«è£K‚¬èè¬÷ ÜóCò™ b˜¾ Íô«ñ Üµè 
º®»‹ â¡ø¶. 

Þõ˜ â¿ˆ¶‚èœ ºîô£Oˆ¶õˆ¬î 
âF˜Šðî£è¾‹ GôHóŠ¹ˆ¶õ è£ô ñŸÁ‹ 
ïiù è£ô ªð‡ Üì‚°º¬øè¬÷ 
âF˜Šðî£è¾‹ Þ¼Šð«î£´ ñ†´ñ™ô£¶ 
«îCò Üó²è¬÷»‹ Üî¡ «ñL¼‰¶ W› 
Ý†C ÜFè£óˆî¡¬ñè¬÷»‹ Mñ˜êù‹ 
ªêŒAø¶. «îCò‹ ñîñ£è¾‹ ÜF™ «îê‹ 
â¡ð¶ èì¾÷£è¾‹ à¼õèŠð´ˆîŠð´Aø¶ 
â¡Aø£˜. 

“There is a strong correlation between state and divinity. 
So secularism is not true”

PKK Þò‚èˆF¡ îQï£´ â¡ø 
«è£K‚¬è îì‹¹ó‡ì è¬î

Þ‰îŠÌIJ™ ï£´èœ «î£Ÿø‹ ªðŸø 
è£ôˆF™ Þ¼‰¶ ªð¼‹ð£¡¬ñ «îCò 
Þùƒè÷£ù ÝÀ‹ «îCò Þùƒèœ å´‚°‹ 
«îCò Þùƒè÷£è ñ£P CÁð£¡¬ñ 
Þùƒè¬÷»‹, Ü‰ï£†®™ àFKò£è¾‹ 
Ã†ì£è¾‹ õ£¿‹ ð™«õÁ êÍèƒè¬÷»‹ 
Üõ˜èœ èô£„ê£ó M¿Iòƒè¬÷»‹ 
ªñ£N¬ò»‹ ÜN‚A¡øù. Üõ˜èœ ð™ô£-
Jó‹ õ¼ìƒè÷£è Ì˜ièñ£è õ£›‰î 
GôŠðóŠ¬ð ðôõ‰îñ£è ÜðèK‚A¡øù. 
CÁð£¡¬ñ ÞùƒèO¡ õ£›‚¬è¬ò»‹ 
Üõ˜èœ Þ¼Š¬ð»‹ â‰î‰î MîƒèO™ 
â™ô£‹ Cîø®ˆ¶ C¡ù£H¡ùñ£‚A 
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Y˜°¬ôˆ¶ à¼ˆªîKò£ñ™ Ý‚AMì 
º®»«ñ£ Ü‰î‰î õNè¬÷ â™ô£‹ 
ªè£‡´ ÜõŸ¬ø ªêŒ¶ º®‚A¡øù.  
ªð¼‹ð£¡¬ñ ÝÀ‹ õ˜‚èˆF¡ Þ¼Š¬ð 
è£‚è ªð¼‹ð£¡¬ñ «îCò ªñ£N¬ò‚ 
èŸÁ Ü¬î àœõ£ƒA î¡ Ü¬ìò£÷ƒè¬÷ 
¬èM†´ ²òˆ¬î M†´‚ªè£´ˆ¶ õ£›î«ô 
Þƒ° «îêŠðŸÁ â¡Á Ü¬ùˆ¶ ñ‚èÀ‚°‹ 
èŸÁ‚ ªè£´‚èŠð´Aø¶, Üˆ«î£´ å¼ 
Ý†CJ¡ W› å¡ø£è ðô CÁð£¡¬ñ 
ÞùƒèÀ‹ M†´‚ ªè£´ˆî™ Íô‹ õ£¿‹ 
õ£›î¬ô«ò Þ‰î Ý†C ÜFè£óƒèœ åŸ¬ø 
Ý†C Íô‹ ªêòŸð´ˆ¶A¡øù. å´‚èŠð´‹ 
«îCò Þù‹ å´‚°‹ «îCò ÞùˆF¡ e¶ 
îŸð£¶è£Š¹ è¼F ïìˆ¶‹ «ð£¼‚°, 
‘bMóõ£î‹’ ‘ðòƒèóõ£î‹’ â¡ªø™ô£‹ 
àôè÷M™ ªðò˜ Å†® M´Aø¶. 

ªð¼‹ð£¡¬ñ «îCò Üó²èO¡ 
å´‚°º¬øè¬÷ ºPò®ˆ¶ Þ¡«ù£˜ 
«îCò Üó¬ê å´‚èŠð†ì CÁð£¡¬ñ 
Þù‹ vî£HŠð¶ ñ†´«ñ ªð¼‹ð£¡¬ñ 
Üó²èO¡ å´‚°‹ «îCò «ð£‚A™ Þ¼‰¶ 
M´ð´õîŸè£ù õNò£è‚ ªè£œ÷ º®ò£¶ 
â¡ð¬î ÜŠ¶™ô£ æ„êô¡ è£ôŠ«ð£‚A™ 
î£¡ àí˜‰îî£è ÃÁAø£˜. ãªùQ™ «îCò 
Üó²èO¡ ÜvFõ£ó‹ Þ¡Â«ñ£˜ å´‚° 
º¬ø‚° õN õ°‚°‹ è¼Mò£è«õ Þ¼‚°‹ 
â¡ð¶ Üõ˜ è¼ˆ¶. ºîô£Oˆ¶õŠ 
ªð£¼÷£î£óˆ¬î «îCò Üó²èœ 
õ÷˜‚A¡øù, ºîô£Oˆ¶õ ªð£¼÷£î£ó 
å¿ƒAÛì£è ªð‡ M´î¬ô ê£ˆFò‹ 
Ýè£¶; ªð‡M´î¬ô ªðø£î êÍèƒèœ 
ºŸÁº¿î£è M´î¬ô Ü¬ìò£¶. 

ÜŠ¶™ô£ æ„êô¡ °˜Fv ñ‚èO¡ 
IèŠðö¬ñ õ£Œ‰î «õ÷£‡¬ñ»‹ ªð‡ 
M´î¬ô¬ò»‹ àœõ£ƒA‚ªè£‡ì Zoroastri-
an èô£„ê£óˆ¬î»‹ ÜªñK‚è â¿ˆî£÷ó£ù 
Murray Bookchin â¡ðõK¡ Democratic Confed-
eralism ðŸPò C‰î¬ùè¬÷»‹ õ£Cˆîõ˜ 
Üî¡ð£™ ß˜‚èŠð†´ WN¼‰¶ «ñô£ù 
ÜFè£óˆ¬î êÍèƒèœ Ü¬ùˆ¬î»‹ 
îƒè¬÷ˆ î£ƒè«÷ äùï£òè ÜóCòL™ 
ðƒèO‚è ¬õŠðî¡ Íô‹ ªêòŸð´ˆî¾‹ 
ªêŒî£˜.

°˜Fvó£¡ ñ‚èœ Ã†ìƒèœ åšªõ£¡Á‹ 
HóˆF«òèñ£ù èô£„ê£ó ð‡ð£†´‚ 
ÃÁè¬÷‚ ªè£‡ì¬õ. å´‚°‹ «îCòˆ¬î 
âF˜ˆ¶ «ð£ó£® ªõŸP Ü¬ì‰¶ îQï£´ 
â¡ø å¡¬ø Üõ˜è÷£™ G˜ñ£E‚è 
º®‰î£½‹ Ý†C¬òŠ H®Šðõ˜èœ e‡´‹ 
Ü‰î ï£†´‚°œ õ£¿‹ ð™èô£„ê£ó 
CÁð£¡¬ñ êÍèƒè¬÷ å´‚è ñ£†ì£˜èœ 
â¡ð¶ â¡ù G„êò‹? «õL«ò ðJ¬ó 
«ñò£î£ â¡ø «èœM ÜŠ¶™ô£ æ„êôÂ‚° 
â¿‰îî£è‚ ÃÁAø£˜. 

ºîô£Oˆ¶õˆ¬î åN‚è «õ‡´ªñ¡ø£™ 
«îê‹ /ï£´ â¡ø è†ì¬ñŠ¬ð åN‚è 
«õ‡´‹ â¡Aø£˜. Capitalist modernity 
â¡ð¶ ºîô£Oˆ¶õˆFÛì£èˆî£¡ 
à¼õ£A ªêNŠð¬ìAø¶ â¡Aø£˜. Ýè«õ 
ºîô£Oˆ¶õ «ñô£F‚èˆ¬î ÜN‚è 
«õ‡´ªñ¡ø£™ «îêƒèœ à¼õ£°õ¬îˆ 
î´‚è «õ‡´‹ â¡Aø£˜. 

Ýè«õ ‘histrorical society’ â¡Aø ¹ó£îù 
êÍèˆ¬î è†® â¿ŠHù£«ô Ü¡P 
à‡¬ñò£ù «ê£ûLêˆ¬î è†® â¿Šð 
º®ò£¶ â¡ðîù£™ î£¡ îQ ï£´ â¡ø 
ªè£œ¬èJ™ Þ¼‰¶ MôAòî£è„ªê£™Aø£˜. 
Ü¶«õ KCK (Union of Democratic Commu-
nities in Kurdistan) ä à¼õ£‚Aò¶. Þî¡ 
Íô‹ å´‚èŠð´ðõ˜èœ å´‚°ðõ˜è÷£è 
ñ£ø£F¼‚è ‘äùï£òè Ã†ì¬ñŠ«ð å«ó 
õN’ â¡Á ªê£™Aø£˜. 

Þî¡ Íô‹ ñ£˜‚v ñŸÁ‹ âƒªè™v 
ÃÁõ¶ «ð£ô «ñL¼‰¶ W› ÜFè£óŠ 
ð®G¬ô Íô‹ à‡¬ñò£ù «ê£ûLêˆ¬î 
à¼õ£‚è«õ º®ò£¶. Ü¶ Yù£ ñŸÁ‹ 
ówò£ «ð£¡ø Þ¡ªù£¼ Mîñ£ù 
ê˜õ£Fè£óˆ¬î è†® â¿Šð«õ º¬ù»‹ 
â¡Aø£˜. Üî¡ M¬÷õ£è Üõ˜ “Democratic 
Confederalism” üùï£òè Ã†ì¬ñŠ¹ å¡¬ø 
è†®ªò¿Šð º¬ù‰î£˜. 

Üî¡ ðôù£è «ó£ü£õ£ ¹ó†C CKò 
°˜Fvî£¡ ñ‚è÷£™ º¡ªù´‚èŠð†´ 
Þ¡Á äùï£òèˆFŸ° º¡ àî£óíñ£è 
Ü¬ñ‰¶œ÷¶. CKò ï£†®™ Afrin, Kobani, 
cizire, Hó£‰Fò ñ‚èœ Þ‰î äùï£òè ñ‚èœ 
Ã†ì¬ñŠ¹ â¡ø äùï£òè è†ì¬ñŠ¹‚°œ 

ªð¼‹ð£¡¬ñ ÝÀ‹ õ˜‚èˆF¡ Þ¼Š¬ð è£‚è ªð¼‹ð£¡¬ñ «îCò 
ªñ£N¬ò‚ èŸÁ Ü¬î àœõ£ƒA î¡ Ü¬ìò£÷ƒè¬÷ ¬èM†´ ²òˆ¬î 
M†´‚ªè£´ˆ¶ õ£›î«ô Þƒ° «îêŠðŸÁ â¡Á Ü¬ùˆ¶ ñ‚èÀ‚°‹ 

èŸÁ‚ ªè£´‚èŠð´Aø¶,
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Þ¼‰¶ Rojova ¹ó†C¬ò º¡ªù´ˆ¶ Iè¾‹ 
ªõŸPèóñ£è ªêòŸð´ˆF õ¼Aø£˜èœ. 

Í¡Á Hó£‰Fòƒè¬÷»‹ cantons â¡Á 
°PŠHìŠð´Aø¶. Þ‰î äùï£òè Þ¬ì‚è£ô 
²ò£†C‚ è†ì¬ñŠð£ù¶ ä‚Aò ï£´èOù£™ 
2014Þ™ ÜƒWèK‚èŠð†®¼‚A¡ø¶. Þ‰î 
äùï£òè ²ò£†C G˜õ£èñ£ù¶ WN¼‰¶ 
«ñ™ «ï£‚Aò ÜFè£ó G˜õ£èˆ î¡¬ñ¬ò 
CøŠð‹êñ£è‚ ªè£‡ì¶. Þ‰î G˜õ£è‹ 
êÍè ªð£¼÷£î£ó‹ social economy â¡ø 
Ü®Šð¬ì‚ è¼ˆ¬î º¡¬õ‚Aø¶. 

ªð£¼÷£î£ó‹ â¡Á ð£˜ˆî£™ 
Þƒ°  ª ê ò Ÿ¬ è ò £ù  « î¬õ è¬÷ 
à ¼õ £ ‚ A  Ü î Ÿ è £ù  ê ‰ ¬ î è ¬÷ 
à¼õ£‚°õ¬î º¡ªù´ŠðF™¬ô. Þ¶ 
Þô£ðˆ¬î ¬ñòŠð´ˆ¶‹ ºîô£Oˆ¶õ 
ªð£¼÷£î£óˆFŸ° âFó£ù¶ ñ†´ñ¡P 
êÍèˆF™ àœ÷ ªê™õˆ¬î Ü¬ùˆ¶ 
ñ‚èÀ‚°‹ ðA˜‰îO‚è º¬ù»‹ å¡ø£°‹. 
°PŠð£è ªð‡èœ Ã†´ø¾ êƒèƒèœ 
vî£H‚èŠð†´ Þƒ° Üõ˜èÀ¬ìò 
ªð£¼÷£î£ó M´î¬ô¬ò àÁF ªêŒAø¶. 

Ü ˆ « î £ ´  Å ö L ò ¬ ô » ‹  c ˜ 
õ÷ˆ¬î»‹ ð£¶è£‚è ðô F†ìƒèœ 
ªêòŸð´ˆîŠð´A¡ø¶. 

Democratic Confederalism
‘üùï£òè Ã†ì¬ñŠ¹’

The Democratic& Autonomous Administrations 
(DAAs)

The MGRK systems (people’s council of west Kurdistan) 

Þ¬õ H¡õ¼‹. ï£¡° î÷ƒèO™ 
ªêò™ð´ˆîŠð´A¡øù 

1. The commune (30&200 °´‹ðƒèœ)

2. The Neighbourhood (²Ÿø£ì™)

3. The district (ñ£õ†ì‹)

4. The MGRK (the highest level is the people’s coun-
cil of west Kurdistan) («ñŸ° °˜Fvî£¡ ê¬ð) 

è‹Î¡èœ õNò£è August 2011 Rojova °˜Fv 
ñ‚èœ îƒè¬÷ ê¬ðè÷£è  å¿ƒ°ð´ˆF‚ 
ªè£‡ì£˜èœ. ‘«ñŸ° °˜Fvî£¡ ñ‚èœ 
ê¬ð’ â¡Á Þî¬ù Ü¬öˆîù˜. 

å š ªõ £ ¼  ê ¬ ð èÀ‹  H¡õ¼‹ 
â†´  ª è £Iû¡è¬÷ î¡ùèˆ « î 
ªè£‡®¼‚A¡øù. 

1. ªð‡èœ 

2. ð£¶è£Š¹

3. ªð£¼÷£î£ó‹

4. ÜóCò™

5. CM™ êÍè‹ 

6. Free society («ð£K™ Þø‰îõ˜èœ 
°´‹ð ïô¡ ê£˜‰î ñŸÁ‹ ªî£‡´ 
GÁõùƒèÀì¡ ªî£ì˜ð£ì™) 

7. cF (cFˆ¶¬øJ™ ªð‡èœ ñŸÁñ 
Ý‡èœ cFˆ¶¬øèœ â¡Á Þó‡´ 
HK¾è÷£è àœ÷¶) 

8. Cˆî£‰î‹ (Ideology)

åšªõ£¼ Canton ½‹ Þ¼‰¶‹ 11 HóFG-
Fèœ «î˜¾ ªêŒòŠð†´ ï£¡° ê¬ðèO™ 
Þ¼‰¶‹ 33 HóFGFèœ Tev_Dem â¡ø 
«ñ™ ê¬ðJ™ º‚Aòñ£ù Mìòƒèœ Ã® 
Mõ£Fˆ¶ b˜ñ£Q‚èŠð´‹. 

å¼ è†C å«ó ªè£œ¬è â¡P™ô£ñ™ 
ðô ªè£œ¬èèœ ªè£‡ì ð™«õÁ 
è†C‚è£ó˜è¬÷»‹ Ü¬ùˆ¶ «îCò 
Þùƒè¬÷»‹  èô £ „ ê £ óƒ è¬÷»‹ 
àœõ£ƒ°‹ å¼ Ã†ì¬ñŠð£è Þ¶ 
à¼õ£ù¶. ãªùQ™ Rojova àœ÷ì‚Aò can-
tons èO™ õ£¿‹ ñ‚èœ ð™Lù ðôèô£„ê£ó 
ñ‚è÷£è àœ÷õ˜èœ. Þõ˜èœ ¶¼‚AJù£™ 
ÞùõNŠ¹ ªêŒòŠð´‹ «ð£¶ ¹ô‹ ªðò˜‰î 
ñ‚è÷£ù Ý˜«ñQò˜èœ, CKò‚ ªñ£N 
«ð²‹ ñ‚èœ ñŸÁ‹ Üó¹‚è£˜óèÀ‹ 
Üìƒ°õ£˜èœ. Ýè«õ ð¡¬ñˆ¶õ 
èô£„ê£óˆ¬î «ê˜‰î êÍèƒèœ Ü¬ùˆ¶‹ 
²î‰Fóñ£è Üõ˜èœ ð‡ð£´ è¬ô 
èô£„ê£óˆ«î£´ õ£ö õNMì¾‹ «õŸÁ 
èô£„ê£óˆFŸ° ñFŠðOˆ¶ Üõ˜è¬÷ 
Üõ˜èœ õ£›‚¬è ªïPè¬÷ H¡ðŸP 
õ£öMì¾‹ Þšªõ£¿ƒ° õNê¬ñˆî¶. 

Þ‰î ÜóCò™ å¿ƒè¬ñŠ¹ «ñŸèˆFò 
Þì¶ê£KèOì‹ ªð¼‹ õó«õŸ¬ð 
ªðŸÁœ÷¶‹ °PŠHìˆî‚è¶. Þ¼ŠHÂ‹ 
CKò Üóê£™ Þ¶ ÜƒWèK‚èŠðìM™¬ô. 
âù«õ îŸð£¶è£Š¹‚è£ù Ý»îŠ 
«ð£ó£†ìˆFŸ° ï´M™ äùï£òè 
ªêòŸð£´èœ º¡ªù´‚èŠð´A¡øù. 

Þî¡ ºî¡¬ñ‚ªè£œ¬èè÷£è êÍè 
ÅöLò™ (social ecology), Women’s Revolution, ñŸÁ‹ 
ªð‡èœ ¹ó†C Þ¼‚A¡ø¶. Þ‰î‚ «èœM 
î¡Âœ â¿ŠHò àÁˆîLù£½‹î£¡ pKK 
â¡ø «ð£ó£†ì Þò‚è‹ º¡ ¬õˆî è£¬ô 
H¡¬õˆ¶ Üî¡ îQï£†´‚ ªè£œ¬èè¬÷ 
M†´‚ªè£´ˆîî£è ÃÁAø£˜.

ÜóCò™ M…ë£Qèœ Üõî£QŠH¡ð® 
Rojavo ªð‡èO¡ êÍè ÜóCò™ ðƒèOŠ¬ð 
Ý‡èÀ‚° êKêñù£è ¬ñòŠð´ˆF 
è†®ò¬ñ‚èŠð†®¼Šðîù£™ Þ¶ ñˆFò 
Aö‚A™ å¼ bŠªð£Pò£è ªî£ìƒA º¿ 
Ü«óHò ªð‡èO¡ ÜóCò™ ªð£¼÷£î£ó 
M´î¬ô¬ò àÁFŠð´ˆ¶‹ æ˜ à‰¶ 
ê‚Fò£è Ü¬ñ»‹ â¡A¡øù˜.
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Üó²èœ ÜŸø äùï£òè è†ì¬ñŠ¹ ê£ˆFòñ£? 

â¶ âŠð® Þ¼‰î£½‹ àôA™ Üó²è÷Ÿø êÍèƒèO¡ °ó™èœ Üó² ñŸÁ‹ 
ÜóCò™ ðô‹ ÜŸø è£óíˆî£™ â‰î ªêMŠð¬øè¬÷»‹ ªê¡ø¬ìõF™¬ô 
â¡ð¬î «ð£˜èOù£™ ð£F‚èŠð†´ cF «è£Kò õ‡íº‹ «ñ½‹ ðô ÜóCò™ 
å´‚°º¬øè÷£½‹ ð£F‚èŠð†´‚ªè£‡´ Þ¼‚°‹ Üó²è÷Ÿø êÍèƒèœ ï¡ø£è 
ÜP»‹. °PŠð£è ßöˆîI› êÍè‹ ÜP»‹. 

Ü¶ îMó ªõOï£´èÀì¡ ªêŒ»‹ õ˜ˆîè åŠð‰îƒèœ èì™ õNŠ ðòíƒèœ 
ñŸÁ‹ ªõO»ø¾‚ªè£œ¬èèœ â¡Á õ¼‹«ð£¶ àôèˆî£™ ÜƒWèK‚èŠð†ì å¼ 
ï£ì£è Þ¼‚°‹ ð†êˆF«ô«ò Ü¶ õL¬ñ ªðÁAø¶. Ýè«õ æ„êôQ¡ îQï£†´ 
«è£K‚¬è â†ì£î ðö‹ ¹O‚°‹ â¡ø gFJ™ ¬èMìŠð†ì å¡ø£è¾‹ ð£˜‚è 
º®Aø¶. 

°˜Fvî£¡ â¡Â‹ å¼ îQ ï£†´‚è£ù «è£K‚¬è»‹ ÜîŸè£ù »ˆîº‹ 
ªõÁñ«ù å¼ ñîõ£î Ü®Šð¬ìõ£î «îCò Üó²ìù£ù Þóˆî‹ C‰¶‹ «ð£˜ 
ñ†´ñ™ô£ñ™ ä‰¶ «îCò Üó²èÀì£ù¶‹ Ü‰î ï£´èÀì¡ ï†H™ Þ¼‚°‹ 
ªõOï£´èÀìÂñ£ù ó£üî‰FóŠ «ð£ó£è¾‹ Þ¼Šðîù£™ Þ‰î «ð£˜ ñŸø «îCò 
M´î¬ôŠ «ð£˜è«÷£´ åŠH´‹«ð£¶ è™L™ ï£˜ àK‚°‹ ºòŸC «ð£¡Á Iè¾‹ 
è®ùñ£ùî£è Þ¼‚°‹. 

Þîù£«ô«ò °˜Fv ñ‚èO¡ ’ñ¬ôè¬÷ˆîMó ïñ‚° «õÁ ï‡ð˜èœ Þ™¬ô’ 
â¡Á àôèˆFŸ° ªê£™L‚ ªè£‡®¼‚Aø£˜èœ. Üõ˜èœ Hó‚¬ëJ™ Üõ˜èœ 
M´î¬ô¬ò ªõŸP Ü¬ìò„ ªêŒ¶ ªè£‡®¼‚°‹ GôMò™ Åöô£ù ñ¬ôè¬÷ 
ñ†´«ñ ï‹H Þ¼‚A¡øù˜. ãªùQ™ ÜóCòL™ Gó‰îó âFKè«÷£ ï‡ð˜è«÷£ 
A¬ìò£¶. 

ÞîŸ° å¼ ï™ô àî£óíñ£è Þ¼Šð¶ CKò£M™ ISIS Ÿ° âFó£è ïì‰î «ð£K™ 
ßó£‚Aò »ˆîˆF™ °˜Fvò «ð£ó£Oè¬÷ ð£Mˆî¶ «ð£ô«õ ð£Mˆ¶ M†´ 
ÜªñK‚è ó£µõ àîM «î¬õŠð´‹ è£ôè†ìƒèO™ Üîù¶ ó£µõŠð¬ìè¬÷ 
ÜªñK‚è£ e‡´‹ ï£†´‚° Ü¬öˆî¶.

ßó£¡, ßó£‚, CKò£ ñŸÁ‹ ¶¼‚A¬ò ¬èò£œõîŸè£ù è¼Mò£è «ñŸ°ôè‹ Þø‰î 
è£ôƒèO™ °˜Fv ñ‚è¬÷ ð£Mˆ¶ õ‰F¼‚Aø¶. Ü«î «ð£ô G¬ùˆî ñ£ˆFóˆF™ 
îƒèÀ‚° ê£îèñ£ù »ˆîƒèO™ ðò¡ð´ˆî «õ‡´‹ â¡ðîŸè£è«õ Þõ˜è¬÷ 
ï£ìŸøõ˜è÷£è ÞQ»‹ ¬õˆF¼‚°‹ â¡ðF™ äòI™¬ô. 

°˜Fv ñ‚èœ ªñ£Nò£™ «õÁð†®¼‰î£½‹ å´‚èŠð†ì æ˜ Þùñ£è 
Üî¡ õL¬ò àí˜‰îð®ò£™ îƒè«÷£´ Ã†ì£è õ£¿‹ Þîó êÍèƒè«÷£´‹ 
ñQî£Hñ£ùˆ«î£´ êñ£î£ùñ£è õ£¿‹ ñùŠð‚°õˆ¬îŠ ªðŸøõ˜è÷£è àœ÷ù˜. 
ÜîŸ° æ„êô¡ º¡ ªñ£N»‹ ‘Democratic Confederalism’ â¡ø üùï£òè‹ ðŸPò è¼ˆFò™ 
àÁ¶¬íò£è¾œ÷¶. 

‘Üì‹ð¡ ªè£®»‹ Fó‡ì£™ I´‚°’ â¡ðŸ° Þíƒè å´‚èŠð†ì êÍèƒèœ 
«ê˜‰¶ «ð£ó£ì Þ‰î ªè£œ¬è «è£†ð£´èœ ÜõCò‹. Üõ˜èO¡ Þ‰î ¹¶õ¬èò£ù 
äùï£òè è†ì¬ñŠ¹ ºòŸC àôè êÍèƒèÀ‚° æ˜ â´ˆ¶‚è£†ì£è Þ¼‚°‹ 
â¡ðF™ äòI™¬ô. Þ¼ŠHÂ‹ Þ¡¬øò àôè ªð£¼÷£î£ó ÜóCò™ å¿ƒªè¡ð¶ 
«îCò Üóê£ƒè¬÷‚ ªè£‡ì ê˜õ«îê ªð£¼÷£î£ó õ¬ôŠ H¡ù¬ô‚ ªè£‡ìî£Œ 
Þ¼‚Aø¶. Ý¬èò£™ â‰î å¼ ñ‚èœ êÍèº‹ Üóê£è îƒè¬÷ vî£Hˆ¶‚ 
ªè£œ÷£ñ™ ï£´ â¡ø å¼ ÜƒWè£ó‹ Þ™ô£ñ™ ê˜õ«îê ÜóƒA™ â‰î å¼ 
Mìòˆ¬î»‹ ªêŒò º®ò£¶ â¡ð¶î£¡ àôè ÜóCò™ ªð£¼÷£î£ó òî£˜ˆî‹. 

àê£ˆ¶¬í: 

“The political thought of Abdulla ocalan, Kurdistan women Revolution and Democratic Confederalism”
Revolution in Rojova: Democratic Autonomy and Women’s liberation in Syrian Kurdistan by Michael 
Knapp, Anja Flach and ercan Ayboga Translated by Janet Biehl Forwarded by David Graeber
prisoners of Geography by Tim Marshall

(ï¡P: èùì£ ßöºó² Þî› & eœHó²ó ÜÂñF î‰î â¿ˆî£÷˜ ªè÷K ðó£)

è†´¬óò£÷˜: â¿ˆî£÷˜, ªñ£Nªðò˜Šð£÷˜
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Ü¬ìò£÷ ÜNŠH¡ Ýø£ õ´!

á˜ ²ŸP‚ 
è£‚¬èò£˜

ò£›Šð£íˆF¡ ðô ÞìƒèO½‹ îQŠð†ìõ˜èOì‹ Þ¼‰¶‹ õ‰î ðô 
Ë™èœ, °PŠð£è ËŸø£‡´èœ ðö¬ñò£ù æ¬ô„²õ®èœ 1800èO™ ò£›Šð£íˆF™ 
ªõOJìŠð†ì ðô ðˆFK¬èèO¡ ÍôŠ HóFèœ «ð£¡ø¬õ Þ‰Ë™G¬ôòˆF™ 
¬õ‚èŠð†®¼‰îù. ËôèˆF¡ ºîô£õ¶ è†ìì‹ 1959 Ý‹ Ý‡´ Fø‰¶ 
¬õ‚èŠð†ì¶.

ò£› Ëôè õóô£Á, ñŸÁ‹ Üî¡ âKŠ¹ °Pˆ¶ “The Jaffna public library rises from its 
ashes” â¡ø ªðòK™ æ˜ Ýõí Ë¬ô è†®ì‚è¬ô G¹í˜ M. âv. ¶¬óó£ü£ 
â¿F ªõOJ†´œ÷£˜. 

âK»‹ G¬ù¾èœ â¡Â‹ æ˜ ÝõíŠ ðìˆ¬î áìèMòô£÷˜ «ê£eîó¡ 
â´ˆF¼‰î£˜. «ðó£CKò˜ ¸çñ£¡ Ëôè âKŠ¹ ðŸP æ˜ è£ˆFóñ£ù èM¬î»‹ 
â¿FJ¼‰î£˜. Ü¶ Cƒè÷ˆF½‹ ÝƒAôˆF½‹ H¡ù£™ ªñ£Nªðò˜‚èŠð†´ 
Hóð™òñ£JŸÁ. Ë™ âKŠ¹ ðŸP ðô è†´¬óèÀ‹ Ë™èÀ‹ õ‰îù.

1933 Þ™ àîòñ£A, å¼ ªè£†®L™ îõ›‰¶, å¼ è¬ìJ™ â´ˆî® ¬õˆ¶, 
Þ¡ªù£¼ è¬ìJ™ CÁï¬ì ïì‰¶, å¼ i†®¡ ñ£®J™ æ®ò£®ˆ FK‰¶, æ˜ 
ÜöAò ñ£®‚ è†ììˆF™ åO iC, õ÷˜‰¶ àôèŠ ¹è› ªðŸÁ, èôƒè¬ó M÷‚è‹ 
«ð£¡Á Þ¼‰¶, ò£›Šð£í ñ‚èÀ‚° ÜPªõ£OÎ†®ò ‘ò£›Šð£í ªð£¶êù 
Ëôè‹Õ 31.05.1981 Ü¡Á Þó¾ âK‰¶ «ð£ù¶.Ü‰î âK¬õ‚ è‡í£™ è‡ì ÜPë˜ 
î£i¶ Ü®è÷£˜ ÜF˜„CJ™ Ü¡Pó«õ ñ£ó¬ìŠð£™ è£ô‹ Ýù£˜. 

&«ðó£CKò˜ ªñ÷ù°¼ 

°…êó‹ 1

்தாகுபபு :

�. முகுநதன்
kmukunthan@gmail.com
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¹ˆîK¡ êìô‹ ÜvFò£ù¶ ðC àí˜‰î ñQî¡
«ïŸÁ â¡ èùM™
¹ˆî˜ ªð¼ñ£¡ ²ìŠð†®ø‰î£˜.
CM™ à¬ì ÜE‰î
Üóê è£õô˜ Üõ¬ó‚ ªè£¡øù˜.
ò£› ËôèˆF¡ ð®‚è†ì¼«è
Üõó¶ êìô‹ °¼FJ™ Aì‰î¶.
ÞóM™ Þ¼O™
Ü¬ñ„ê˜èœ õ‰îù˜.
‘âƒèœ ð†®òL™ Þõ˜ªðò˜ Þ™¬ô
H¡ ã¡ ªè£¡l˜?’
â¡Á Cù‰îù˜.
‘Þ™¬ô äò£,
îõÁèœ â¶¾‹ Gèö«õ Þ™¬ô
Þõ¬ó„ ²ì£ñ™
æ˜ ßJ¬ù‚ Ãì„
²ìº®ò£¶ «ð£JŸÁ â‹ñ£™
Ý¬èJù£™
â¡øù˜ Üõ˜èœ.
‘êK êK
àì«ù ñ¬ø»ƒèœ Híˆ¬î’
â¡Á ÃP Ü¬ñ„ê˜èœ ñ¬ø‰îù˜.
CM™ à¬ìò£÷˜
Híˆ¬î àœ«÷ Þ¿ˆ¶„ ªê¡øù˜.
ªî£‡Èø£Jó‹ ¹ˆîèƒèOù£™
¹ˆîK¡ «ñQ¬ò Í® ñ¬øˆîù˜
*Cè£«ô£õ£î ÅˆFóˆF¬ù‚
ªè£¿ˆF âKˆîù˜.
¹ˆîK¡ êìô‹ ÜvFò£ù¶
*î‹ñ ðîº‹î£¡ ê£‹ðó£ù¶.

&èMë˜ «ðó£CKò˜ â‹.ã.¸çñ£¡

(ò£› Ëôè âKŠH¡ ²õ´è¬÷ G¬ù«õ‰F 
ï¡P»ì¡ e÷Š ðFòŠð´Aø¶)

õL ²ñ‰î ñQî¡ à¬öˆ¶‚ 
ªè£‡®¼‰î£¡

å¼ «î£¬êJ¡ M¬ô
Þ¡Á 
èì¾O¡ °ö‰¬îò£A 
Ü¿¶ªè£‡®¼‰î¶

Gõ£óí ñE„êˆî‹
ªè£¬ìò£÷˜èO¡ i†®™
åL‚èM™¬ô.

Hó„ê£ó ºèƒèœ
Gø‹ÌC îƒè¬÷ «îK«ôŸP
Þ¿¬õ ñ£´è÷£‚Aù
ñ‚è¬÷

ÜŠ«ð£¶ 
èK„ê£¡ °¼Mèœ ðø‰îù
Cø°èœ «êŸP™ ¹¬î‰î 
M¬î ªï™¬ô»‹ M¿ƒA‚ªè£‡ì¶
ð£Œ ñóƒèO™ æ†¬ìM¿‰î¶

àôA¡ Í¬ô º´‚ªèƒ°‹
Üõêó Ü¬öŠ¹«õ‡ì£ªñ¡Á
ðC àí˜‰î
ñQî¡ ñ†´‹
à¬öˆ¶‚ªè£‡®¼‰î£¡ 
õL ²ñ‰¶

19&06&2021 Hó£¡² ð.ð£˜b

°…êó‹ 3°…êó‹ 2
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°…êó‹ 4

°ñK‚èìL™ F¼õœÀõ˜ C¬ô à¼õ£ù õóô£Á

Þ¶ F¼õœÀõ¼‚° îI›ï£´ Üó² è¡Qò£°ñK‚ èìL™, èì™ 
ï´«õ, c˜ ñ†ìˆFL¼‰¶ 30 Ü® àòóºœ÷ ð£¬ø e¶ Ü¬ñˆî 133 
Ü® àòó„ C¬ô Ý°‹. Þ‰î C¬ô Ü¬ñ‚°‹ ðE 1990, ªêŠì‹ð˜ 6 
Þ™ ªî£ìƒèŠð†´ 2000, êùõK 1 Þ™ Fø‚èŠð†ì¶.

C¬ô Ü¬ñŠ¹: F¼õœÀõ˜ C¬ô ðô èŸè¬÷‚ ªè£‡´ è†ìŠð†ì 
ðô ñ£®‚ è†ìì‹ «ð£¡ø Ü¬ñŠ¹ ªè£‡ìî£°‹. àôA™ Þ¶«ð£¡ø 
è¼ƒèŸè÷£™ Ýù C¬ô A¬ìò£¶.

C¬ôJÂœ 130 Ü® àòó‹ õ¬ó ªõŸPì‹ àœ÷¶. Þ‰î ªõŸPì‹ 
C¬ôJ¡ vFóˆ î¡¬ñ¬ò àÁFŠð´ˆ¶‹ ̧ †ðº¬ìò¶ . è™ô£™ Ýù 
àˆFóƒèÀ‹, è†ì£òƒèÀ‹ ðóõŠð†´ C¬ô âŠð‚èˆF½‹ ê£Œ‰¶ 
Mì£¶ «ï«ó GŸ°ñ£Á àÁF ªêŒòŠð†´œ÷¶. dìˆF¡ 38 Ü® 
àòóñ£ù¶ F¼‚°øO¡ Üøˆ¶Šð£L¡ 38 ÜFè£óƒè¬÷»‹, dìˆF¡ 
«ñ™ GŸ°‹ 95 Ü® àòó„ C¬ôò£ù¶ F¼‚°øO¡ ªð£¼œ ñŸÁ‹ 
Þ¡ðˆ¶Šð£L¡ 95 ÜFè£óƒè¬÷»‹ °PŠðî£èˆ Fè›A¡ø¶.

ñ‡ìðˆF¡ à†¹ø„ ²õŸP™ åšªõ£¼ ÜFè£óˆFL¼‰¶ å¼ °øœ 
iî‹ 133 °ø†ð£‚èœ îIN½‹ ÜõŸÁ‚° Gèó£è ÝƒAô ªñ£N 
ªðò˜ŠH½‹ ªð£P‚èŠð†´œ÷ù.

C¬ô °PŠ¹èœ
1. ªñ£ˆî C¬ôJ¡ àòó‹ & 133 Ü®

2. C¬ôJ¡ àòó‹ & 95 Ü®

3. dìˆF¡ àòó‹ & 38 Ü®

4. C¬ôJ¡ à¼õ£‚è‹ & 3 ì¡ ºî™ 8 ì¡ õ¬ó â¬ì»œ÷ 3681 
è¼ƒèŸè¬÷‚ ªè£‡´ GÁõŠð†´œ÷¶.

5. C¬ôJ¡ ªñ£ˆî â¬ì & 7,000 ì¡

6. C¬ôJ¡ â¬ì & 2,500 ì¡

7. dìˆF¡ â¬ì & 1,500 ì¡

8. dìˆ¬î„ ²ŸP Ü¬ñ‰¶œ÷ ñ‡ìðˆF¡ â¬ì & 3,000 ì¡

C¬ô Ü÷¾èœ
1. ºè àòó‹ & 10 Ü®

2. ªè£‡¬ì & 3 Ü®

3. ºèˆF¡ c÷‹ & 3 Ü®

4. «î£œð†¬ì Üèô‹ &30 Ü®

5. ¬èˆîô‹ & 10 Ü®

6. àì‹¹ (ñ£˜¹‹ õJÁ‹) & 30 Ü®

7. Þ´Š¹‚°‚ W› ªî£¬ì ñŸÁ‹ è£™ & 45 Ü®

8. ¬èJ™ ã‰Fò F¼‚°øœ ã†®¡ c÷‹ & 10 Ü®

è¡Qò£°ñKJ™ 133 Ü® àòó F¼õœÀõ˜ C¬ô¬ò ÜŠ«ð£¬îò 
ºî™õ˜ è¼í£GF Fø‰¶ ¬õˆî£˜

 ð¡ºè ÝÀ¬ñò£÷˜ & æMò˜ & èMë˜ Þ‰Fó¡ (îI›ï£´) Î¡ 2021

ªî£°Šð£÷˜: Cô‹¹„êƒè‹ GÁõù˜, Hó£¡².
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்ட்டுனர

இரதா.வமதா�ன்ரதாஜன்
mohanrajan.r@gmail.com

åŸ¬ø ªñ£N, åŸ¬ø èô£ê£ó‹, åŸ¬ø ñî‹, åŸ¬ø «îCò‹, åŸ¬ø ÜFè£ó‹, 
åŸ¬ø Þ‰Fò£ «ð²‹ °ó™èÀ‚° ñ£Gô àK¬ñ ðŸP «ð²õªî¡ð¶ 
«îêM«ó£îñ£è Þ¼‚Aø¶. ñÁî¬ôò£è ñ£Gô àK¬ñè¬÷ ñÁŠð«î 
«îêM«ó£î‹ â¡ð¬î Üõ˜èÀ‚°„ ªê£™L ¬õ‚è «õ‡®J¼‚Aø¶.

ªð¼‰ªî£ŸÁ„ ÅöL™ â¿‹ 
ñ£Gô ²ò£†CJ¡ ¶ô‚èñ£ù °ó™!

º ¡ªùŠ « ð £ ¶I™ô £ î  õ¬èJ™ 
ªè£«ó£ù£Š ªð¼‰ªî£ŸP¡ Þó‡ì£õ¶ Ü¬ô 
îIöèˆ¬î «ï£‚A ªð£ƒAŠ ªð¼Aò¶. º‰îò 
ÜFºè Üó² ªè£«ó£ù£¬õ âF˜ ªè£‡ì 
º¬øJ¡ è£óíñ£è«õ ªè£«ó£ù£M¡ ºî™ 
Ü¬ô Í›è®ˆî¶. vì£L¡ î¬ô¬ñJô£ù 
îŸ«ð£¬îò Fºè Üó² Í˜‚èñ£ù Þó‡ì£õ¶ 
Ü¬ô¬ò âF˜ ªè£‡®¼‚°‹ G¬ôJ™ 
å¡Pò ÜóC¡ àîMèœ A¬ìŠðF™ õö‚èñ£ù 
ãñ£Ÿø«ñ â…Cò¶.

ñ£GôƒèÀ‚è£ù àK¬ñ. àø¾ â¡ù 
â¡ð¶ ðŸPªò™ô£‹ e‡´‹ «ðê «õ‡®ò 
G¬ô¬ò å¡Pò Üó² Þ‚ ªè£«ó£ù£‚ 
è£ôˆF™ ãŸð´ˆFJ¼Šð¶ æ˜ ÜóCò™ 
Üõô«ñ. ñ£Ÿø£‰î£Œ ñùŠð£¡¬ñ»ì¡ 
ªêòŸð´‹ ï´õíó¬ê å¡Pò Üó² â¡Á 
Ü¬öˆî£ô£õ£õ¶ ñ£Gô àK¬ñèœ °Pˆ¶ 
G¬ù¾‚° õó‚Ã´‹ â¡Á ÞŠ«ð£¶ 
ï´õíó¬ê å¡Pò Üó² â¡Á °PŠH†´„ 
ªê£™ôˆ ªî£ìƒA»œ÷¶ îIöè‹.

‘CˆF¬ò Ü‹ñ£ â¡Á Ü¬öˆî£½‹ 
CˆF CˆFò£è«õ Þ¼Š«ð¡’ â¡Á Üì‹ 
H®‚°‹ å¡Pò Üó²‚°, ñ£GôƒèO¡ 
å¼ƒA¬í‚èŠð†ì‚ °ó«ô, àK¬ñ«ò 
ï´õíó² â¡Á ªê£™ô «õ‡®ò G¬ô 
e‡´‹ ãŸð†®¼Šð¶ æ˜ õóô£ŸÁˆ ¶ò˜.

ï´õíó² â¡ø CˆFó‹ ñ£Gôƒèœ â¡ø 
²õŸP«ô«ò õ¬óŠð†®¼‚Aø¶. ï´õíó² 
â¡ð¶ îQˆî æ˜ Üóê£è Þòƒè‚ Ãì£¶. 
ÜîŸªè¡Á îQò£ù àJ˜ å¡Á Þ¼‚è 
º®ò£¶. °ó™ â¡ø å¡«ø£, àì«ô£ A¬ìò£¶ 
Ü¶ ñ£GôƒèO¡ °óL¡ õNò£è ñ†´«ñ 
«ðCò£è «õ‡´‹ «ñ½‹ å¡Pò Üó² â¡ð¶ 

ÜFè£óˆ¬î ðóõ£ô£‚°õîŸè£ù æ˜ ãŸð£´. 
ÜFè£óˆ¬î °Mˆ¶ ¬õˆ¶‚ ªè£œõîŸ° ªðò˜ 
å¡Pò Üóªê¡P¼‚è º®ò£¶. 

ÜóCò™ê£ù‹ õ°ˆî õNJ¡ ð® Þ‰Fò£ 
å¼ «îêñ™ô. Ü¶ ñ£GôƒèO¡ Ã†´ 
Ü¬õ. Ü¬õ¬ò ï£ªì¡Á ªê£™ô º®ò£¶. 
ï£ªì¡ø£™ ÜîŸè£ù ªñ£N, ð‡ð£´, îQˆîŠ 
ªð£¼÷£î£ó‹, Ã†´C‰î¬ù â¡ðù «î¬õ. 
Ü¬õ‚° Ü¶ Þ¼‚è º®ò£¶. Þ‰Fò£ â¡ð¶ 
æ˜ G˜õ£è ãŸð£´ Ü¬îˆ î£‡® ÜîŸ° 
«îêªñ¡ªø£¼ CˆFó‹ Þ¼‚è º®ò£¶. á˜Š 
ð…ê£òˆ¶ˆ î¬ôõ¬ù i†´ˆ î¬ôõªù¡Á 
ò£ªî£¼õ¼‹ ªê£™L M´õF™¬ô.

ÝƒA«ôò˜ è£ôˆF™ ²ó‡ì½‚è£ù æ˜ 
ãŸð£ì£è Þ‰Fò£ à¼õ£‚èŠð†®¼‰î¶. 
ñ£Gôƒèœ â¡ðù G˜õ£è Üô°è÷£è Ü¡P 
èô£ê£óŠ ð‡ð£†´, ªñ£N ªî£°Fè÷£è Ü¬õ 
è¼îŠðìM™¬ô. ñQî˜è¬÷ óˆîº‹, ê¬î»ñ£ù 
ñ£Âìù£è‚ è¼î£ñ™ ¸è˜¾Š ¬ðò£è‚ è¼¶‹ 
õEè„ ê‰¬î «ð£ô ñ£Gôƒè¬÷ õ¼õ£Œ 
Üô°è÷£è‚ è¼F«ò Þ‰Fò£ â¡ø ¸è˜¾„ 
ê‰¬î à¼õ£‚èŠð†®¼‰î¶.

Þ¡¬øò Þ‰Fò£¬õ ÜŠð® Ü¬öŠð¶, 
è¼¶õ¶ êùï£òèŠ ðòƒèóõ£îñ¡P «õP™¬ô. 
M´î¬ô‚°Š Hø° è¬ôˆ¶‹, ÜNˆ¶‹ 
âˆî¬ù«ò£ «ð£‚°èœ ï£´èO¬ì«ò «î£¡P 
â¿‰F¼‚A¡øù. Þ‰î G¬ôJ™ ªè£«ó£ù£ 
ªð¼‰ªî£ŸÁ‚° Ý÷£ù «ï£ò£÷˜ «ð£ô 
ðôiùñ£ù °óL™ ñ£Gô ÜóC¡ àK¬ñèœ 
°Pˆ¶Š «ðC‚ ªè£‡®¼‚è º®ò£¶.

àø¾‚°‚ ¬è ªè£´Š«ð£‹! àK¬ñ‚°‚ 
°ó™ ªè£´Š«ð£‹ â¡Á èì‰î è£ôƒèO™ 
å¡Pò Üó¬ê A´A´‚è ¬õˆî îIöèˆF¡ 
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àK¬ñ‚°ó™ ªè£«ó£ùù£‚ è£ô„ ÅöL™ 
Iè¾‹ º‚Aòˆ¶õ‹ õ£Œ‰îî£è Þ¼‚Aø¶. 

å¼ ñ£Gôˆ¶‚è£ù àK¬ñèœ, ê½¬èè÷£è 
Ü™ô£ñ™ ªð£¶Šð†®òL½‹ ð £ ˜ ‚è 
âšõ÷¾ Þ¼‚Aø¶ (îóŠð†®¼ˆî™ Ü™ô, 
ªè£´‚èŠð†®¼ˆî½‹ Ü™ô)â¡ð¬îŠ 
ªð £¼ˆ«î  Ü‹ñ £GôˆF¡ àK¬ñèœ 
ñF‚èŠð´õî£è‚ è¼î ÞìI¼‚Aø¶. êùï£òèŠ 
ðóõô£è‚ è¼î ÞìI¼‚Aø¶. å¡Pò ÜóC¡ 
ªð£¶Š ð†®òL¡ HK¾èœ °¬øò‚ °¬øò„ 
êùï£òèˆF¡ ªõO ÜFèKˆ¶„ ªê™õî£è 
Þ¼‚°‹. 

è™M àœO†ì ñ£Gô àK¬ñèœ Üšõ‚ 
èô£ê£ó‹, ªñ£N, ð‡ð£´ Gô‹ ê£˜‰î¬õò£è 
Þ¼‚°‹ «ð£¶ ÜõŸ¬ø å¡Pò Üó² î‹ 
è†´Šð£†´‚°œ ¬õˆ¶‚ ªè£œõ¶ êùï£òè 
M«ó£î‹ ñ†´ñ™ô, êùï£òèŠ ðòƒèóõ£îº‹ 
Ãì.

c† «î˜¬õ ÜÂñF‚è º®ò£¶, è™M 
Åö¬ô ñ£Gô Üó«ê b˜ñ£Q‚°‹ â¡ø 
îIöèˆF¡ °ó™ ªõÁ‹ ñ£Gô àK¬ñ ê£˜‰î¶ 
ñ†´ñ™ô Ü¶ îI› ñ‡, îI› C‰îù£ º¬ø 
ê£˜‰î¶ñ£°‹. â¬î, âŠð®Š ð®‚è «õ‡´‹ 
â¡ð¬î HPªî£¼ èô£ê£ó«ñ£, ªñ£N«ò£, 
ÜFè£ó«ñ£ b˜ñ£Q‚è º®ò£¶.

åŸ¬ø ªñ£N, åŸ¬ø èô£ê£ó‹, åŸ¬ø 
ñî‹, åŸ¬ø «îCò‹, åŸ¬ø ÜFè£ó‹, åŸ¬ø 
Þ‰Fò£ «ð²‹ °ó™èÀ‚° ñ£Gô àK¬ñ 
ðŸP «ð²õªî¡ð¶ «îêM«ó£îñ£è Þ¼‚Aø¶. 
ñÁî¬ôò£è ñ£Gô àK¬ñè¬÷ ñÁŠð«î 
«îêM«ó£î‹ â¡ð¬î Üõ˜èÀ‚°„ ªê£™L 
¬õ‚è «õ‡®J¼‚Aø¶. 

M´ î¬ô ‚°  º¡ ¹ ‹ ,  H ø è £ è ¾ ‹ 
ñ£GôƒèÀ‚è£ù àK¬ñ âšõ£ªø™ô£‹ «è£KŠ 
ªðøŠð†´ õ‰¶œ÷¶ â¡ø õóô£Á ï‹Iì‹ 
Þ¼‚Aø¶. àK¬ñ¬ò„ ê½¬èè÷£èŠ ð£˜‚°‹ 
êùï£òè ñÁŠ¹ ðòƒèóõ£î‹ Þ¡¬ø‚° 

«ñªô¿‰¶œ÷ G¬ôJ™ ñ£Gô àK¬ñèœ 
åšªõ£¡Á‹ «ð£ó®«ò ªðøŠð†ì¬î 
G¬ù¾Šð´ˆF‚ ªè£œ÷ «õ‡®J¼‚Aø¶. 

ªñ£Nõ£K ñ£Gôƒèœ HK‚èŠð†ì«ð£«î 
ñ £ G ô ƒ è O¡  Þù ˆ ¶ õ ‹ ,  ª ñ £ N , 
ð‡ð£†´‚ÃÁè¬÷, Üî¡ îQˆ¶õˆ¬î 
ãŸÁ‚ ªè£œõî£è«õ Þ‰Fò å¡Pò ÜóC¡ 
ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ì‹ ãŸ¹ ÃPò¶. Þ‰Fò£ 
å¼«ð£¶‹ ï´õˆF™ ÜFè£óˆ¬î‚ °Mˆ¶‚ 
ªè£‡ì Ü¬ñŠð£è Þ¼‰îF™¬ô. «ðóó²‚ 
è£ôƒèO½‹ Þ‰Fò£ â¡Á å¡Á Þ™¬ô. 
Þ‰Fò„ C‰î¬ùŠ «ð£‚° â¡ø å¡Á 
Þ¼‰F¼‚èM™¬ô, å†´ªñ£ˆîŠ ªð£¼÷£î£ó‹, 
ð‡ð£´ â¡ðõŸP™ â‰î å¼ ªî£ì˜„C»‹ 
Þ¼‰F¼‚èM™¬ô â¡ð¶ å¼ õóô£ŸÁ 
ªñŒ¬ñ.

ÝƒA«ôò˜ è£ô å¼ƒA¬í‰î ²ó‡ì½‚° 
ï´õíóC™ æ˜ ÜFè£ó‚ °MŠ¹ˆ «î¬õŠð†ì¶. 
Üî¡ õEè, ð¬ì ïìõ®‚¬èèÀ‚° ãŸð 
Þ‰Fòˆ «îCò Þùƒè¬÷ å¡P¬íˆ¶ 
îñ¶ è†ìŸø ²ó‡ì½‚°Š ðò¡ð´ˆF‚ 
ªè£‡ì¶. Þôƒ¬è»‹ Ãì Þ‰Fò GôŠðóŠH¡ 
å¼ƒA¬í‰î Ý†CŠ ð°Fò£èˆî£¡ 
HKˆî£Qò è£ô Þ‰Fò£M™ Þ¼‰î¶. ªõÁ‹ 
G˜õ£è õêF Üî¡ Ü®Šð¬ìJô£ù ²ó‡ì™ 
ÜóCò™ Þ¬õ«ò Þ‰Fò£ â¡ø «îêˆ¬î 
õ¬ó‰¶ è£†®ò¶. Aö‚A‰Fò‚ è‹ªðQ¬òŠ 
ªð £Áˆîõ¬ó  î‡ì™ õÅLŠðîŸ° 
å†´ªñ£ˆî GôŠðóŠ¹‹ æŸ¬ø ÜFè£óˆF¡ W› 
Þ¼‰î£è«õ‡®ò ªï¼‚è® Þ¼‰î¶. è‹ªðQ 
â¡ø£™ G˜õ£è å¼ƒA¬íŠ¹ ÜõCò‹. 
ÜFè£ó‚ °MŠ¹‹ ÜõCò‹. Þ‰Fò£¬õ Üõ˜èœ 
G˜õ£èŠ HKõ£è«õ ð£˜ˆîù˜. âù«õ Üõ˜è÷¶ 
cFJ¡ ð® Þ‰Fò£ â¡ð¶ ²ó‡ì™ ñŸÁ‹ 
õKõÅ™ ªêŒõîŸè£ù å¼ƒA¬í‚èŠð†ì 
ªð¼‹ GôðóŠ¹ ñ†´«ñ. HKˆî£Qò¼‚° 
Þ‰Fò£ â¡ð¶ ²ó‡ì½‚è£ù æ˜ ÜóCò™ 
õ¬óðì‹.

G˜õ£è‚ °öŠðƒèÀ‹, èõ˜ù˜ ªüùó™èO¡ 
îQ„¬êò£ùŠ «ð£‚°èÀ‹ Þ‰Fò£¬õ 
HKˆîQì‹ ¬èòO‚°ñ£Á Ü‰ï£†´ ó£E 
«è†´‚ ªè£‡ìîŸAíƒè Aö‚A‰Fò‚ è‹ªðQ 
HKˆî¡ ÜóCì‹ Þ‰Fò£¬õ åŠð¬ìˆî¶. 
ÜŠ«ð£FL¼‰«î ñ£è£íƒèÀ‚A¬ìJô£ù 
àK¬ñèœ °Pˆ¶Š «ð„²èœ â¿‰îù.

Þó‡ì£‹ àôèŠ«ð£¼‚°Š Hø° Þ‰Fò 
M´î¬ô °Pˆ¶ Þ‰Fò£M½‹ HKˆîQ½‹ 
â¿‰î «ð„²‚èœ Ý«ô£ê¬ùèÀ‚°Š H‰îò‚ 
è£ôƒèO½‹ ñ£è£íƒèÀ‚° ÜO‚èŠðì 
«õ‡®ò àK¬ñèœ «ðêŠð†ìù. Aö‚A‰Fò‚ 
è‹ªðQ è£ôˆF™ G˜õ£è Üô°è÷£è‚ 
è¼îŠð†ì ñ£è£íƒèœ M´î¬ô‚°Š 
Høè£ù è£ôˆF™ Üšõ£Á è¼îŠð´õîŸè£ù 
õ£ŒŠ¹è¬÷ °¬ø‚°‹ õ¬èJô£ù êùï£òè„ 
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ê†ìƒèœ ð®Šð®ò£è G¬ø«õŸøŠð†ìù.

è£ƒAó²‚ è†C»‹, è£‰F»‹ ñ£è£íƒèO¡ 
ªñ£N, ð‡ð£´, îQˆî¡¬ñ °Pˆ¶Š 
«ðC»‹ â¿F»‹ õ‰îù˜. ÜóCò™ ê†ì 
º¡õ¬ó¾‚° ñ£è£í‚ è¾¡C™èO¡ HóF-
GFèœ Ü¬ö‚èŠð†´ Üõ˜è÷¶ M¼Šðƒèœ 
èõùˆF™ ªè£œ÷Šð†ìù. Ýù£™ Þó‡ì£õ¶ 
ê†ìõ¬ó¾ Üñ˜¾î£¡ ñ£è£íƒèO¡ 
àK¬ñè¬÷ ²¼‚°õîŸ° è£óíñ£è Ü¬ñ‰î¶.

ºvh‹ h‚ ªð¼‹ð£¡¬ñ ñ£èíƒèO™ 
²ò£†C‚ «è£Kò¶‹, ð£Avî£¡ Þ‰Fò£ML¼‰¶ 
HK‰î¶‹, Þó‡ì£õ¶ ÜóCò™ ê†ì G˜íò 
Ü¬õJ™ ñ£è£íƒèÀ‚è£ù àK¬ñèœ 
²¼‚èŠð†ì¶ì¡ Ü¬õ «ñ½‹ HK‰¶ ªê™ô£ 
õ‡í‹ ÞÁ‚èñ£‚èŠð†ìù. àK¬ñèœ 
ê½¬èè÷£è ñ£Pù. ºî™ Ü¬õJ™ ñ£è£í 
²ò£†C «è£Kò ºvh‹èœ Þó‡ì£õ¶ 
Üñ˜M™ ðƒ«èŸèM™¬ô. Üõ˜èœ ð£Avî£Q™ 
Þ¼‰î£˜èœ. 

«ï¼, ð«ì™ «ð£¡øõ˜èœ «ñ½‹ HK-
M¬ùèœ ãŸð´õ¬î M¼‹ðM™¬ô. üùêƒè‹ 
«ð£¡ø¬õ ð£Avî£¡ HK‰îîù£™ Þ‰Fò£ 
Þ‰¶ ï£ì£AM†ìî£è‚ è¼Fù˜. «ñ½‹ 
ñ£Gôƒèœ Þù, ªñ£N õNJ™ HKð´ñ£ù£™ 
êñŸA¼îˆFŸªè¡Á å¼ «îê‹, GôðóŠ¹ 
Þ™ô£ªî£N»‹ â¡Á Ü„êñ¬ì‰îù˜ . 
HKˆî£Qò Ý†CJ™ àò˜ ªð£ÁŠH½‹, 
ÜFè£óñ†ìˆF½‹, ÜóCòL½‹ ÞòƒAò 
àò˜ê£Fù˜ HKˆî£Qò£M¡ Þ‰Fò£¬õ â¶Mî 
ñ£ŸøºI™ô£¶ «è£Kù˜.

ð‡ð£†´ ÜóCò™ õN G˜õ£è„ ²ó‡ì½‚è£ù 
Þ‰Fò£¬õ àò˜ê£FJù˜ ¬èŠðŸø M¼‹Hù˜. 
Üîù£™î£¡ Þ‰Fò M´î¬ô °Pˆ¶ ÜóCò™ 
ê†ìˆ¬î à¼õ£‚Aò Ü‹«ðˆè˜ ÜFè£ó ñ£Ÿø‹ 
â¡ø£˜. ªðKò˜ Ü®¬ñ ñ£Ÿø‹ â¡ø£˜.

M´î¬ô ªðŸø Þ‰Fò£M™ ªñ£Nõ£K 
ñ£Gôƒèœ â¡ð¶‹, ÜóCò™ ê†ìõ£‚èˆF™ 
ºî™ HKM«ô«ò Þ‰Fò£ â¡ð¶ å¡PòƒèO¡ 
Üó² â¡Á °PŠHìŠð†®¼Šð¶‹ MK‰î 
ªð£¼¬÷‚ ªè£‡®¼‰î£½‹ Þ¡Áõ¬ó Üî¡ 
ªð£¼œ ªõ°õ£è ²¼‚èŠð†´ õ‰F¼Šð¬î‚ 
è£íô£‹.

ªì£IQò¡ Üóê£è„ ªêòŸð†ì‚ è£ôˆF™ 
ñ£è£íƒèÀ‚è£ù ÜFèŠð®ò£ù àK¬ñè¬÷‚ 
«è£Kò àò˜ê£F, ñŸÁ‹ ÜFè£óõ˜‚è‹, 
è£ƒAó² è†C «ð£¡ø¬õ Høè£ù è£ôƒèO¡ 
Ü«î HKˆî£Qò¬õŠ H¡ðŸP ñ£Gô 
Üó²èÀ‚è£ù àK¬ñè¬÷ ñÁ‚èˆ ªî£ìƒAù. 
HKˆî¡ ²ó‡ì½‚°‹ M´î¬ô ªðŸø 
Þ‰Fò ²ó‡ì½‚°‹ «õÁð£´è¬÷ Üõ˜èœ 
ÜNˆîù˜. ªõOJL¼‰¶ õ‰¶ Üõ˜èœ 
²ó‡®ù£˜èœ, Þõ˜èœ àœÀ‚°œO¼‰«î 
²ó‡ìˆ ªî£ìƒAù£˜èœ â¡ð¶ Þ‰Fò 
M´î¬ô‚è£ù ªñŒò£ù ªð£¼÷£è Þ¼‰î¶. 

²ó‡ì½‚è£ù àK¬ñ «è£ó¬ô Üõ˜èœ Þ‰Fò 
M´î¬ô â¡ø£˜èœ. ªê£‰î ê«è£îó˜è¬÷„ 
²ó‡´‹ àK¬ñ¬ò HKˆîQòKì‹ «è£KŠ 
ªðŸøù˜.

è£ƒAó²‹ cF‚ è†C»‹ HKˆî£QòKì‹ 
«è£Kò ñ£Gôƒèœ Ü™ô¶ ñ£è£íƒèÀ‚è£ù 
àK¬ñ â¡ðF™ I°‰î «õÁð£´èœ Þ¼‚è«õ 
ªêŒîù. è£ƒAó² «ð£ó£†ìˆ¬î º¡ªù´ˆî‚ 
è£ôˆFŸ°‹, Üó² Ü¬ñˆî‚ è£ôˆ¶‚°ñ£ù 
«õÁð£´è¬÷Š «ð£ô«õ Ü¬õ ñ£Gô àK¬ñèœ 
ðŸPŠ «ðCòF½I¼‰îù. å¡Pò ÜFè£óˆF¡ 
ÜõCò‹ ðŸPŠ «ðC‚ ªè£‡«ì Ü¶ ñ£Gô 
àK¬ñèœ °Pˆ¶ ºùA‚ ªè£‡®¼‰î¶. 
Ýù£™ cF‚ è†C îù¶ G¬ôJ™ º¿¬ñò£ù 
ñ£Gô àK¬ñèœ °Pˆ¶Š «ðCò¶. ÜF½‹ 
ñ‚èœ ªñ£N, ð‡ð£´ °Pˆ¶ Ü¶ ã¶‹ 
«ðêM™¬ô. ÜîŸ°‚ è£óí‹ ªê¡¬ù 
ñ£è£íˆ¶‚°œ Þ¡¬øò Hø ªî¡Q‰Fò 
ñ£GôƒèÀ‹, ñ‚èÀ‹ ÜìƒAJ¼‰î«î è£óí‹ 
âùô£‹.

Þ‰Fò£¾‚° ªì£IQò¡ î°F õöƒ°‹ 
õ¬èJ™ ÞƒAô£‰FL¼‰¶ õ‰î ¬êñ¡ 
°¿ è£ƒAó² Üóê£™ ¹ø‚èE‚èŠð†ì Ü«î 
«õ¬÷, cF‚ è†C Ü‚°¿¬õ âF˜ ªè£‡´ 
ðô «è£K‚¬èè¬÷ º¡ ¬õˆî¶ º‚Aòñ£è„ 
ªê¡¬ù ñ£è£íˆFŸ° Ü¶ ²òñ£è Þòƒ°‹ 
õ¬èJô£ù F¼ˆîƒè¬÷»‹, àK¬ñè¬÷»‹ 
«èKò¶ º‚Aòñ£ùî£°‹.

1929 Ý‹ Ý‡´ ñ£˜„ Fƒèœ ºî™ ï£œ 
¬êñ¡ °¿ º¡¹ cF‚ è†CJ¡ ã.Þó£ñê£I 
ºîLò£˜, ê˜.ã.®.ð¡m˜ ªê™õ‹ Þ¼õ¼‹ 
«ï˜ºèñOˆîù˜. ÜŠ«ð£¶ Üõ˜èœ ñ£è£í 
àK¬ñèœ °Pˆ¶ º¡ ¬õˆî‚ «è£K‚¬èèœ 
â¡ðù Þ¡¬øò ²‰Fó Þ‰Fò£M™ G¬ùˆ¶‚ 
ÃìŠ ð£˜‚è º®ò£î å¡ø£°‹.

Þ‰Fò Üó²‚°‚ è†´Šðì£î å¼ G˜õ£è 
ê¬ð ñ£GôƒèO™ Þ¼‚è «õ‡´‹. Ü¬õ 
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’²ò£†CJ™’ Þòƒè «õ‡´‹.

ñ£è£íƒèO™ Þ¼‰¶õ¼‹ Þó†¬ì Ý†C 
ÞQ«ñ™ c®‚è‚Ãì£¶. ÜîŸ°Š ðFô£è„ 
Fø‰î Ü¬ñŠ¹ º¬ø¬ò ãŸð´ˆî «õ‡´‹.

ñ£è£íƒèÀ‚°Š Ìóí ªð£ÁŠð£†C õöƒè 
«õ‡´‹. ñ£è£í ê†ìê¬ð‚° åŸ¬øò£†C 
º¬ø¬ò ãŸð´ˆî «õ‡´‹. Üî£õ¶ 
â™ô£ˆ ¶¬øèÀ‹ ê†ìñ¡øˆ¶‚° è†´Šð†ì 
õ¬èJ™ ñ£Ÿø «õ‡´‹ â¡øù˜. 

°¿M¡ î¬ôõ˜ F¼. ¬êñ¡ Üõ˜èO¡ 
«èœMªò£¡Á‚°Š ðFôOˆî ê˜.Þó£ñê£I 
ºîLò£˜, “ï£ƒèœ «è†ð¶ ñ£è£íƒèÀ‚è£ùŠ 
Ìóí ²ò£†C ªè£´‚èŠðì «õ‡´ªñ¡ðî£°‹. 
Þ¬î  Þ¡Â‹ M÷‚èñ £ è „  ª ê £™ô 
«õ‡´ñ£ù£™ å¼ ñ£è£íˆFŸ° Þ‰Fò 
Üó² ð£¶è£ŠHŸè£è Þó£µõˆF¡ Íô‹ àîM 
ªêŒò «õ‡®J¼‰î£½‹ ÜŠð®Šð†ì àîM 
ÜõCòñ£ â¡ð¬î ñ£è£í Üó«ê b˜ñ£Q‚è 
«õ‡´‹” â¡ø£˜. (cF‚è†C õóô£Á ªî£°F 
&1.è.F¼ï£¾‚èó². ð‚&428,429)

ñ£è£í Üó² HK‰¶Š «ð£Œ ²î‰Fóˆ îQ 
ï£´ Ü¬ñŠð«î, ñ£Gôƒèœ îñ¶ àK¬ñè¬÷Š 
ð£¶è£ŠðîŸ° å«ó õN â¡Á cF‚è†CJ¡ 
®.â‹.ï£ò˜ ªî£ìƒAŠ ªðKò£˜, Ü‡í£ 
â¡Á Ü¶ MKõ¬ìAø¶. âF˜è£ôˆF™ 
å¡Pòˆ¶‚°œ ñ£Gôƒèœ è¬ó‰¶ «ð£è‚Ã´‹ 
â¡Áí˜‰î ªðKò£˜, Ü‡í£ ÝA«ò£˜ Þ‰Fò 
M´î¬ô °Pˆ¶ HKˆîQL¼‰¶ õ‰F¼‰î 
É¶‚°¿¬õ„ ê‰Fˆîù˜. ÜîŸ° º¡ùî£èŠ 
ªðKò£¼‹, Ü‡í£¾‹ T¡ù£¬õ„ ê‰Fˆ¶ˆ 
îñ¶ Fó£Mìï£´ °Pˆ¶ Üõ¼ì¡ ðA˜‰¶ 
ªè£‡ìù˜. å¡Pòˆ¶œ àK¬ñè÷Ÿø ñ£Gô 
Üóê£è Þ¼Šðî£ Ü™ô¶ HK‰¶ «ð£Œˆ îQòó² 
Ü¬ñŠðî£ â¡ø Ü®Šð¬ìJ«ô«ò ªðKò£¼‹ 
AKŠv É¶‚ °¿Mù¬ó„ ê‰Fˆ¶Š«ðCù£˜.

M´î¬ô‚°Š Hø° Yù »ˆîˆ¬î 
º¡¬õˆ¶ «ï¼M¡ «è£K‚¬è¬ò Ü´ˆ¶ 
îQˆîI›ï£†¬ì‚ ¬èM´õî£è ÜPMˆ¶Š 
H¡ Üî¡ e¶ îù¶ Mõ£îˆ¬î Gè›ˆFò«ð£¶ 
Ü‡í£, “ ï£¡ Fó£Mì ï£´ «è£K‚¬è¬ò 
M†´M†«ì¡. Ýù£™, Fó£Mì ï£´ «è†ðîŸ° 
â¡ªù¡ù è£óíƒèœ Þ¼‰îù«õ£ ÜõŸP™ 
å¡¬ø‚ Ãì M†´MìM™¬ô â¡ø£˜.

«ñ½‹ Üõ˜, Fó£Mì ï£†¬ì M†´M†ìî£™ 
âƒèÀ‚° «êô‹ Þ¼‹ð£¬ô «õ‡ì£‹, 
ü£‹ªû†ÌK«ôò«ò ¬õ»ƒèœ â¡Á 
ªê£™LM´«õ£ñ£? Gò£òñ£è„ ªê£™ô 
ñ£†«ì£‹, Éˆ¶‚°® «õ‡ì£‹ Þùªù£¼ 
è£‡†ô£ è†´ƒèœ” â¡Á ªê£™«õ£ñ£? 
G„êòñ£è„ ªê£™ô ñ£†«ì£‹. Fó£Mì ï£´ 
A¬ìˆî£™ â¡ªù¡ù ªðÁ«õ£«ñ£ Ü¬õ 
åšªõ£¡¬ø»‹ Þ‰Fò ÎQòQ¡ àœ«÷ 
Þ¼‰«î ªðøô£‹. ªðø «õ‡´‹. ªðø º®»‹ 
â¡ø ï‹H‚¬èJ«ôî£¡ Þ¼‚A«ø£«ñ îMó 

Fó£Mì ï£†´‚è£ù è£óíƒèœ å¡¬ø»‹ 
ï£ƒèœ M†´MìM™¬ô â¡ø£˜.

«ñ½‹ ñ£Gô àK¬ñ °Pˆ¶ Üõ˜ 
«ð²‹«ð£¶, “ñ‚èO¡ ²è ¶‚èƒè«÷£´Š 
H¡QŠ H¬í‰F¼Šð¶ ñ£Gô Üó²î£«ù 
îMó, ñˆFò Üó² Ü™ô.. ñˆFò ÜóC¡ õL¾ 
Üê£º‚° Ü„êÍ†ì, îI›ï£†¬ìˆ îˆîO‚è 
¬õ‚è, «èó÷ˆ¶‚° èô‚èº‡ì£‚èˆî£¡ 
â¡ø£™, ïñ¶ Ã†´„ ê‚FJ¡ Íô‹ ï‹I™ 
åšªõ£¼õ¼¬ìò õ½õ»‹ ªè£‡´ Ü‰î 
Ü‚Aóñ õL¬õ„ CÁè °¬øŠð¶î£¡ âƒèœ 
èì¬ñò£è Þ¼‚°‹”. â¡Á Üõó¶ ªñ£NJ™ 
õ£îƒè¬÷ â´ˆ¶ ¬õˆ¶ å¡Pò Üó¬ê‚ 
A´A´‚è ¬õˆî£˜. å¡Pò Üó² ÜFè£óˆ¬î 
°Mˆ¶¬õ‚°‹ «ð£‚¬è ¬èMì‚ «è£Kò 
Üõ˜, ï´õíó² °Pˆ¶‚ «èœMè¬÷ 
â¿ŠðˆîõøM™¬ô.

ñˆFò Üó² ðôñ£è Þ¼‰î¶ °Šî ê£‹ó£x-
TòˆF™, ªñ£èô£ò ê£‹ó£xTòˆF™. Ýù£™ 
Þ¡Á Ü‰î ê£‹ó£xòƒèœ âƒ«è? ï£†´Š 
ð£¶è£Š¹ˆ îMó, ñŸø ÜFè£óƒèœ Ü¬ùˆ¬î»‹ 
ðŸP„ C‰FŠ«ð£‹. ñ£GôƒèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù 
ÜFè£óƒè¬÷ ñ£Gôƒèœ â´ˆ¶‚ ªè£œ÷†´‹. 
H¡ù˜ ñ£Gôƒèœ M¼‹Hˆ î¼A¡ø 
ÜFè£óƒè¬÷ ñˆFò Üó² â´ˆ¶‚ ªè£œ÷†´‹ 
â¡ø£˜ Ü‡í£. 

«ï¼ ªî£ìƒA, Þ‰Fó£, ó£pš è£ô‹ 
õ¬óJ½ñ£è ï´õíóC¡ ÜFè£ó‚ °MŠ¹‹ 
«ð£‚°‹ ðŸP ªî£ì˜‰¶ Fó£Mìˆ î¬ôõ˜èœ 
îñ¶ ñ£Gô ²ò£†C °Pˆ¶‚ ²†®‚ è£†®«ò 
õ‰¶œ÷ù˜. å¡Pò Üó² ÜFè£óƒè¬÷Š 
ðPˆ¶‹, ²¼‚A»‹ õ‰î è£ôƒèœ ÜîÂì¡ 
«ð£ó£®«ò õ‰¶œ÷ù˜. è¬ôë˜ è¼í£GF 
è£ôˆF½‹ Ü¶ êŸÁ‹ ê¬÷‚è£ñ™ «ñªô¿‰¶ 
õ‰î¶.

è¼í£GF ñ†´«ñ ñ£Gô àK¬ñèœ°Pˆî 
ÜPî½‹, ¹Kî½ºœ÷ˆ î¬ôõó£è Þ¼‰î£˜ 
Üõó¶ Ý†C‚ è£ôƒèO™ î£‹ ñ£Gô àK¬ñèœ 
°Pˆ¶ Iè¾‹ Ü¿ˆî‹ F¼ˆîñ£è‚ «è£K‚¬èèœ 
º¡¬õ‚èŠð†´ õ‰îù. Üõ¬ó ÜîŸè£èŠ 
HKM¬ù õ£F â¡øù˜. «îêM«ó£F â¡øù˜. 
âQÂ‹ Üõ˜ ê¬÷‚è£ñ™, M†´‚ ªè£´‚è£ñ™ 
«ð£ó£®õ¼ðõó£è«õ Þ¼‰î£˜. 

‘ñˆFJ™ Ã†ì£†C, ñ£GôˆF™ ²ò£†C’ â¡ø 
Üõó¶ ºö‚è‹ Þ‰Fò ÜóCòL™ ÝèŠªð¼‹ 
àK¬ñ‚ °óô£è Þ¼‰î¶. Ü‡í£M¡ 
ñ¬ø¾‚°Š Hø° ðîM«òŸÁ‚ ªè£‡ì 
è¼í£GF 1969 ñ£˜„ Fƒèœ 17 FèF 
F™LJ™ ªêŒFò£÷˜è¬÷„ ê‰Fˆî «ð£¶ 
ñˆFò &ñ£Gô Üó²èO¡ ÜFè£óƒè¬÷ 
Ýó£ò å¼ °¿ Ü¬ñ‚èŠð´‹ â¡ø£˜. ÜŠð® 
Ü¬ñ‚èŠð†ì¶î£¡ ó£üñ¡ù£˜ °¿õ£°‹. 
àò˜cFñ¡ø cFðF ó£üñ¡ù£˜ î¬ô¬ñ-
Jô£ù Ü‚°¿ ã.ªô†²ñíê£I ºîLò£˜, 
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H.ê‰Fóªó†® ÝA«ò£¬ó àÁŠHùó£è‚ 
ªè£‡®¼‰î¶. Þ‚°¿M¡ ÝŒõP‚¬è 383 
ð‚èƒè¬÷‚ ªè£‡®¼‰î¶. Þ‚°¿õ£ù¶ 
îù¶ ÜP‚¬èJ¬ù 1971 Ý‹ Ý‡´ «ñ 
&27Þ™ ÜOˆî¶.

ÞšõP‚¬èò£ù¶, ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF¡ 
7Ýõ¶ Þ¬íŠH½œ÷ ÜFè£óŠ ð†®ò™èO¡ 
ªð£¼÷ì‚èˆ¬î ñ£ŸPò¬ñˆ¶ ñ£GôƒèÀ‚°‹ 
ê†ìIòŸÁ‹ ÜFè£óˆ¬î õöƒè «õ‡´‹ 
â¡ø¶.

ªï¼‚è® G¬ô ÜPMŠ¹ ªî£ì˜ð£è 
º®ªõ´‚°‹«ð£¶ ñ£GôƒèO¬ì ñ¡øˆ¶ì¡ 
èô‰î£«ô£Cˆ«î º®ªõ´‚èŠðì «õ‡´‹ 
â¡ø¶.

ñ£Gôƒè÷¬õJ™ Ü¬ùˆ¶ ñ£GôƒèÀ‚°‹ 
êññ£ù â‡E‚¬èJ™ HóFGFˆ¶õ‹ 
õöƒè¾‹,

ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF™ F¼ˆî‹ ªêŒò 
«õ‡´ªñ¡ø£™ Í¡P™ Þ¼ ðƒ° ñ£Gô ê†ì 
ñ¡øƒèœ Ü¬î ãŸè «õ‡´‹ â¡ø£˜. ÞŠð® 
ï´õíóC¡ ÜFè£ó‚ °MŠ¬ðˆ î´ˆªî´ˆ¶ 
Ü¬î å¡Pò Üóê£è ñ£ŸP Ü¬ñ‚è ºò¡ø£˜ 
è¼í£GF.

èì‰î è£ôƒèO™ ó£üñ¡ù£˜ °¿M¡ 
ÜP‚¬èèœ å¼ «ð²ªð£¼÷£è ñ†´I¡P 
ñ£Gô àK¬ñèœ °Pˆ¶ àóˆ¶ ºöƒAò 
è£we˜, Üê£‹, «ð£¡ø ÞìƒèO™ è´‹ 
î£‚èˆ¬î»‹ ãŸð´ˆFŸÁ. «ñŸ° õƒè ñ£Gô 
ºî™õó£è Þ¼‰î «ü£Fð£² ó£üñ¡ù£˜ ÜP‚¬è 
Ü®Šð¬ìJ™ Mõ£îƒèœ ªî£ìƒèŠðì 
«õ‡´‹ â¡ø£˜.

Ý‰Fó£M™ â¡.®ó£ñó£š Üó²‹, Üê£I™ 
ñè‰î£ î¬ô¬ñJô¬ñ‰F¼‰î Üó²‹ ó£üñ¡ù£˜ 
ÜP‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìJ™ ñ£ï£´è¬÷‚ 
Ã†®Mõ£Fˆîù˜. âQÂ‹ å¡Pò Üó² 
ÜõŸ¬ø AìŠH™ «ð£†ì¶ì¡ Ü¡øò 
Hóîñ˜ Þ‰Fó£è£‰F °¿M¡ ÜP‚¬è¬òŠ 
ðKYLŠ«ð£‹ â¡Á º®ˆ¶‚ ªè£‡ì£˜. 
ó£üñ¡ù£˜ °¿MŸ°Š ðFô£è Þ‰Fó£è£‰F 
ê˜‚è£Kò£ èIê¬ù Ü¬ñˆî£˜. Ýù£™ Üî¡e¶ 
â‰î å¼ Mõ£îº‹ ï¬ìªðø£ñ«ô Üõ˜ 
è£ôˆF™ ð£˜ˆ¶‚ªè£‡ì£˜.

è˜ï£ìè ºî™õó£è Þ¼‰î ó£ñA¼wí 
â‚«ì ªî¡ñ£Gô ºî™õ˜èœ ñ£ï£†¬ì‚ Ã†® 
ó£üñ¡ù£˜ °¿M¡ ÜP‚¬è Ü®Šð¬ìJô£ù 
ñ£Gô Üó²èO¡ àK¬ñèœ °Pˆ¶Š «ðCù£˜. 
º‚Aòñ£è‚ è£weK¡ Ü¡¬øò ºî™õ˜ ð£¼‚ 
ÜŠ¶™ô£, ð£¶è£Š¹, ªî£¬ôˆªî£ì˜¹, GF 
«ð£¡øõŸ¬ø å¡Pò Üó² ¬õˆ¶‚ ªè£œ÷†´‹ 
Hø â™ô£ àK¬ñèÀ‹ ñ£GôƒèÀ‚° «õ‡´‹ 
â¡Á b˜ñ£ù‹ «ð£†ì£˜.

ð£üèM¡ õ£xð£J è£ôˆF™ ªõƒèì£êôŒò£ 
î¬ô¬ñJ™ å¼ °¿¾‹ ñ¡«ñ£è¡Cƒ 

è£ôˆF™ 2010Þ™ cFðF Ì…„ î¬ô¬ñJ½‹ 
ñ£Gô, å¡Pò Üó²èœ àK¬ñ °Pˆ¶ 
Ýó£ò‚ °¿ Ü¬ñ‚èŠð†ìù. âQÂ‹ 
ÜõŸP¡ eî£ù â‰îªõ£¼ ïìõ®‚¬è»‹ 
Þ¼‚èM™¬ô â¡ð¬î»‹ ÜîŸè£ù è£óíƒèœ 
Iè âO¬ñò£ù¬õ â¡ð¬î»‹ ¹K‰¶ ªè£œ÷ 
º®»‹.

îIöè‹ å¡Pò Üó² â¡Á ï´õíó¬ê 
Ü¬ö‚èˆ ªî£ìƒAJ¼‚°‹ G¬ôJ™ ã«î£ 
ÞŠ«ð£«î îI›ï£´ îQï£ì£è HK‰¶M†ì¶ 
«ð£¡ø «î£Ÿøˆ¬î à¼õ£‚è º¬ùõF½œ÷ 
ÜóCò™ ¹Fî™ô.

Þ¶ °Pˆ¶ IèˆªîOõ£è‚ è¼í£GF 
ê†ìê¬ðJ™ â´ˆ¶ ¬õˆ¶Š «ðCò¶ 
ñùƒªè£œ÷ˆî‚è¶. ñ£Gô²ò£†C‚ °Pˆ¶ 
ê†ìñ¡øˆ b˜ñ£ùˆ¬î‚«è£K 20.04.1974 «ô«ò 
Üõ˜ ÞŠð®Š «ðCJ¼‰î£˜.

“ÞŠ«ð£¶ Þ¼‚Aø º¬ø‚°‹, ï£‹ «è†Aø 
ñ£Gô ²ò£†C‚°‹ â¡ù å«ó CPò «õÁð£´ 
â¡ø£™ ÞŠ«ð£¶ ÜFè£óƒè¬÷‚ ªè£´ˆî£™ 
F¼‹ð â´ˆ¶‚ ªè£œAø àK¬ñ Üõ˜èÀ‚° 
à‡´. ñ£Gô ²ò£†CJ«ô Ü¶ Þ™¬ô. 
ÜFè£óƒè¬÷‚ ªè£´ˆ¶M†ì£™ ñÁð®»‹ 
Ü¬î ªî£ì º®ò£¶. Ýè«õî£¡ ªè£´‚èŠð†ì 
ÜFè£óƒè¬÷ˆ F¼‹ð â´ˆ¶‚ªè£œ÷ º®ò£î 
ñ£Gô ²ò£†C¬ò‚ «è†A«ø£‹!” â¡ø£˜.

«ñ½‹ “ï£‹ HKM¬ùõ£Fèœ Ü™ô˜, 
Þ¬î Ü¿ˆî‹ F¼ˆîñ£è ÝJó‹ º¬ø 
ªê£™LM†«ì£‹. ò£¼¬ìò «îêð‚F‚°‹ 
FºèMùK¡ «îê ð‚F âœ÷÷¾‹, Þ‹Iò÷¾‹ 
°¬ø‰îî™ô!” â¡ø£˜.

“ñ£Gô ²ò£†C °Pˆî Þ‰îˆ b˜ñ£ù‹ â‰î 
è†C‚°‹ àKò b˜ñ£ù‹ Ü™ô. îIöèˆF™ 
Þ¼‚A¡ø â™ô£‚ è†CèÀ‚°‹, Þ‰Fò£M™ 
Þ¼‚Aø â™ô£‚ è†CèÀ‚°‹ àKò b˜ñ£ù‹. 
Þ¶ âƒèœ è†C‚° àKò¶ â¡Á ï£ƒèœ 
õ£Fì ñ£†«ì£‹. Þ¶ Ü¬ùõ¼‚°‹ ªð£¶õ£ù 
b˜ñ£ù‹. îI› êÍèˆ¬î‚ è£‚è, Þ‰Fò£M½œ÷ 
«îCò Þùƒè¬÷‚ è£‚è, Þ‰Fò£M½œ÷ 
ñ£GôƒèO¡ àK¬ñ¬ò‚ è£‚è, Þ‰Fò£M«ô 
Þ¼‚Aø ñ£Gôƒèœ ²òñKò£¬î«ò£´ õ£ö 
Þ‰îˆ b˜ñ£ù‹ ðò¡ð´‹!” â¡ø£˜ è¼í£GF.

“ªð£¼÷£î£óˆF«ô õ÷º‹, ²òñKò£¬îˆ 
î ¡¬ ñJ « ô  î¡Q ó è Ÿ ø  G¬ô» ‹ , 
M†´‚ªè£´ˆ¶Š «ð£A¡ø Ü«î «ïóˆF™, 
ñˆFòê˜‚è£¼‚° Ü®¬ñè÷£è Þ¼‚è ñ£†«ì£‹!” 
â¡ø£˜.

ï´õíó² â¡Á ªê£™½‹«ð£¶ åŸ¬ø Üó², 
åŸ¬ø ÜFè£ó‹, åŸ¬ø ñî‹, åŸ¬ø ªñ£N, 
åŸ¬ø àò˜°ôê£F â¡ø Ü®Šð¬ìJ½‹, 
å¡Pò Üó² â¡ð¶ ÜFè£ó‹ ðóõô£‚èŠð†ì 
ñ£Gôƒèœ ÜF™ Ý‡ì£¡, Ü®¬ñ‚° 
õN Þ™¬ô â¡ð¶‹ õ¼íê£FŠ ð®G¬ô-
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Jô£ù, ñÂ cF Ü®Šð¬ìJô£ù «îêˆ¬î‚ 
è†ì¬ñ‚è ºò™ðõ˜èÀ‚° ðî†ìñ£è¾‹, 
«îêM«ó£îñ£è¾‹ «î¡Áõ¶ Þò™«ð.

å¡Pò Üó² â¡Á ï´õíó¬ê Ü¬ö‚°‹ 
Ü«î «õ¬÷ îI›ï£†¬ì, îIöè‹ â¡Á 
Ü¬öˆî£™ «ð£¶‹ â¡ø °ó™èÀ‹ Ü«î 
ðî†ìˆ¶ì¡ â¿õ¬î»‹ «è†è º®Aø¶. 
îI›ï£´ â¡ø °ó™ ªî£™è£ŠHò¡ ªî£ìƒA êƒè 
Þô‚Aò‹, ð‚F Þô‚Aò‹ â¡Á GôŠðóŠ¹‹, 
ªñ£NðóŠ¹‹ õ¬óòÁˆ¶ õöƒAòõ˜è¬÷ 
Þõ˜èœ «îêM«ó£Fèœ â¡Á ªê£¡ù£½‹ 
MòŠðîŸ ªè£¡ÁI™¬ô.

îñ‚ªèù æ˜ ªñ£N«ò£ ,  «îê«ñ £ , 
Þùˆ¶õ«ñ£ Þ™ô£îõ˜èO¡ ÜFè£ó‹ 
ê£˜‰¶ è†ì¬ñ‚èŠð†ì Þ‰Fò£¬õ ¬õˆ¶‚ 
ªè£‡®¼Šðõ˜èœî£‹ ñ£Gô àK¬ñèœ °Pˆ¶ 
õ¬óòÁŠðõ˜è÷£è¾‹, å¡Pò‹, îIöï£´ â¡Á 
Ü¬ö‚°‹«ð£¶ ðî†ìˆFŸ°œ÷£°ðõ˜è÷£è¾‹ 
Þ¼‚Aø£˜èœ ÜP¾YM â¡Á ªê£™L‚ 
ªè£œðõ˜ ºî™ ÜFè£óˆF½œ«÷£˜ õ¬óJ½‹ 
ñ£Gô àK¬ñ â¡ð¬î ñ‚èœ àK¬ñ â¡«ø£, 
ñ‚èœ Þ¬ø¬ñ â¡«ø£ è¼î£î, ñF‚è£îŠ 
ð£CêŠ «ð£‚°¬ìòõó£è Þ¼Šð¬î ¹K‰¶ 
ªè£œ÷ˆî£¡ «õ‡´‹.

ªè£«ó£ù£ à„ê‹ªðŸÁ Ü¬ô Ü¬ôò£è 
â¿‰¶ ªè£‡´œ÷ è£ôˆF™ ñ£GôƒèÀ‚è£ù 
«ðKì˜ è£ô àîMèœ ªêŒõF™ îñ¶ 
ÜFè£ óˆ¬îŠ ðò¡ð´ˆF ï´õíó² 
â¡ø ªðòK™ Iè «èõôñ£ù º¬øJ™, 
ñQî£Hñ£ùñŸø º¬øJ™ ðPˆªî´ˆ¶‚ 
ªè£œõ¶ ªè£«ó£ù£¬õ‚ è£†®½‹ ªð¼‹ 
Ýðˆî£ùŠ «ð£‚è£°‹.

ñ‚èOì«ñ Þ¬øò£‡¬ñ îƒA¼‚Aø¶. 
ñ‚è÷Ÿø å¡Pò Üó² Þ¬øò£‡¬ñ â¡Aø 
ªðòK™ ñ£GôƒèO¡, ñ‚èO¡ Ü®Šð¬ì 
àK¬ñè¬÷ ñÁˆ¶ ÜîŸ° ñ£ø£è ïì‰¶ 
ªè£œõ¶ êùï£òèŠ ðòƒèóõ£îñ£°‹. 

ªè£«ó£ù£Š ªð¼‰ªî£ŸÁˆ î´ŠÌC 
C‚èL™ ñ£GôƒèÀ‚°ˆ îó «õ‡®ò áC¬ò 
ñÁˆî¶ ñ†´ñ™ô£ñ™ ÜõŸ¬ø Þôõêñ£è 
õöƒè¾‹ ñÁˆî¶. «ñ½‹ 75êîiî‹ å¡Pò 
Üó²‚°‹ eF 25êîiî‹ ñ£Gô Üó²‚°‹ 
â¡Á è†´Šð£´ MFˆî¶. î´ŠÌC ¬èJ¼Š¹ 
âšõ÷¾ Þ¼‚Aø¶ â¡ð¬î ñ£Gô Üó² 
ªõOŠð´ˆî‚ Ãì£¶ â¡Á‹ å¡Pò Üó² 
îŸ«ð£¶ ÜPMˆ¶‚ªè£‡´œ÷¶. ñ‚èOì‹ 
«ïó®ˆ ªî£ì˜H™ô£î å¡Pò Üó² ÞŠð® 
ñ‚èœ M«ó£î Gð‰î¬ùèœ MFŠð¶ êùï£òè 
Þòƒ° º¬ø‚° ºŸP½ñ ñ£ø£ùî£°‹.

å¡Pòˆ¶‚è£ù õK ªê½ˆ¶õF™ ï£†®«ô«ò 
ºîLìˆFL¼‚°‹ îIöèˆ¶‚° Ü¶ F¼ŠH‚ 
ªè£´‚°‹ªî£¬è Iè ÜŸðñ£°‹. Ü«î 
êñò‹ Iè‚ °¬ø‰î õK ªê½ˆ¶‹ ï£†®¡ 
IèŠªðKò ñ£Gôñ£ù àˆFóHó«îêˆ¶‚° Ü¶ 

Ã´îô£è å¡Pò GFJL¼‰¶ õöƒ°Aø¶. 
ªî¡ñ£Gôƒèœ î´ŠÌC‚°‹, àJ˜õO 
à¼¬÷‚°‹ îMˆ¶‚ªè‡®¼‰î«ð£¶ å¡Pò 
Üó², °êó£ˆF™ áC»‹, àJ˜õO à¼¬÷»‹ 
î†´Šð£´ Þ™ô£¶ ð£˜ˆ¶‚ ªè£‡ì¶. 
Þˆî¬ù‚°‹ ï£†®«ô«ò °êó£ˆ ñ£Gô‹î£¡ 
î´ŠÌCŠ «ð£†´‚ ªè£œõF™ Iè¾‹ H¡ î(ò)
ƒAò G¬ôJ™ Þ¼‚Aø¶. Ýè å¡Pò Üó² 
â¡ð¶ Þ¼Šð¬î ðA˜õîŸè£ù¶ â¡ðî™ô£¶ 
Þ¼Šð¬î»‹ H´ƒA‚ ªèœ÷õî£è Þ¼‚Aø¶. 

“å¡Pò Üó² âƒA¼‰¶ ðí‹ ªðÁAø¶.? 
ñ£GôƒèOìI¼‰¶î£¡ ªðÁAø¶. å¡Pò 
Üó² ªêŒõî£è Þ¼‰î£½ñ; êK.. ñ£Gô Üó²èœ 
ªêŒõî£è Þ¼‰î£½‹ êK.. Ü¶ ñ‚èO¡ 
õKŠðí‹. ò£˜i†´ ÜŠð¡ ðíˆF«ô»‹ 
ñ‚èÀ‚° î´ŠÌCŠ «ð£ì„ ªê£™ôM™¬ô. 
ñ‚èOìI¼‰¶ õ£ƒAù õK ðíˆF™ î£¡ 
«ð£ì„ ªê£™A«ø£‹!”. â¡Á îIöè GFò¬ñ„ê˜ 
ðöQ«õ™ Fò£èó£ü¡ è´‹ ªê£ŸèO™ «ðê 
«õ‡®õ‰î¶ Üîù£™î£¡.

“î´ŠÌC‚ªèù å¶‚èŠð†ì 35 ÝJó‹ 
«è£® â¡ùõ£JŸÁ?!” â¡Á à„êcF ñ¡ø‹ 
«èœMªò¿ŠHòîŸ° å¡Pò ÜóCìI¼‰¶ 
â‰î å¼ ðF½‹ õóM™¬ô. ñ£GôƒèO¡ 
àK¬ñ‚°ó¬ô «îêM«ó£îñ£è CˆîK‚°‹ õ¬ó 
å¡Pò Üó² â¡ð¶ è£ôEèO¡&ñ£GôƒèO¡& 
å¡Pòñ£è«õ«ð£Œ º®ò‚Ã´‹.

ÜóCò™ ê†ì Ü¬õJ«ô Ü¡¬ø‚° 
ªê¡¬ù ñ£è£íˆ¬î„ «ê˜‰î ºvh‹ h‚ 
àÁŠHùó£ù ªñýÌŠ ÜL ªðŒ‚ ê£AŠ ðèÉ˜ 
â¡ðõ˜ Þ¡Â‹ êŸÁ ªî£¬ô «ï£‚°ì¡, 
Þ‰Fò£ ÎQò¡ â¡Á Ü¬ö‚èŠ ð´õ¬îMì‚ 
Ã†ì£„C (ªðçìó™) â¡Á Ü¬ö‚èŠ 
ð´õ¬î«ò î£‹ M¼‹¹õî£è‚ °PŠH†ì£˜, 
ÜîŸ° Üõ˜ ªê£¡ù è£óí‹ º‚Aòñ£ùî£°‹ 

“ïñ¶ Üó² å¼ Ã†ì£†C Üóê£èˆî£¡ Þ¼‚è 
«õ‡´‹ â¡Á‹, æ˜ àÁŠ¹ Üóê£èˆî£¡ 
Þ¼‚è «õ‡´‹, â¡Á‹ cƒèœ è¼Fù£™ 
õ¼ƒè£ôˆF™ â‰îªõ£¼ ðîM«ñ£è‚ è†C»‹ 
Þ¬î æ˜ àÁŠ¹ Üóê£è¾‹, ð£Cê &ê˜õ£Fè£ó 
Üóê£è¾‹ ñ£ŸÁõ¬î cƒèœ î´‚è M¼‹Hù£™ 
Ü‰î„ ªê£™¬ô ñ£ŸP‚ Ã†ì£†C â¡Aø 
êKò£ù ªê£™¬ôŠ ðò¡ð´ˆ¶õ¶ ÞŠ«ð£¶ 
ï‹ ¬èJ«ô Þ¼‚Aø¶ Üîù£™ ÎQò¡ 
â¡ø ªê£™¬ôŠ ðò¡ð´ˆ¶õîŸ° ðFô£è 
Ã†ì£†C â¡ø õ£˜ˆ¬î¬ò„ «ê˜ŠðîŸ° 
õNªñ£NA«ø¡!” â¡ø£˜. 

ªñ°ÌŠ ÜL Ü¡¬ø‚°„ ²†®‚è£†®ò 
ð£Cê ÜóCò™î£‹ Þ¡¬ø‚° å¡Pò Üó² 
â¡Á ªê£™õ¬î«ò ªð£¼÷Ÿøî£è Ý‚A‚ 
ªè£‡®¼‚Aø¶.
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்ட்டுனர

கசல்்தா

«ð£è£î á¼‚° 
õNªê£™½‹ 

d†ì£

ñ£†®¬ø„C ãŸÁñF 
GÁõùƒèœ, å¡Pò ÜóC¡ 

Ýîó¾ì¡ ãó£÷ñ£è„ 
ªêò™ð†´ õ¼A¡øù. 

ð†®òLìŠð†´ ÜóCì‹ ðF¾ 
ªêŒòŠð†´œ÷ ²ñ£˜ 74 
GÁõùƒèÀœ º¡Q¬ô 

õA‚A¡ø ºî™ 10 
GÁõùƒèœ, ð²õ¬î Ãì£¶ 
â¡Á ê†ì‹ ÞòŸøˆ ¶®ˆî 

Ý˜.âv.âv. H¡ùE 
ªè£‡ì Þ‰¶ 

Hó£ñí˜è÷£™ ïìˆîŠð´õ¶ 
â¡ð¶ Þ¬íò õNˆ 

îèõ™è÷£è‚ A¬ì‚A¡ø¶. 
Þ‰îŠ ð†®òL™ ºî™ 

ÞìˆF™ Þ¼‚°‹ Ü™èd˜ 
â‚v«ð£˜† H.L† GÁõù‹ 

º‹¬ð¬ò„ «ê˜‰î 
‘êbv ²Šð˜õ£™’ â¡ø 
Þ‰¶ Hó£ñí¼¬ìò¶. 
Þˆîèõ™èœ d†ì£ 

ÜPò£îî£?

“ð®ˆîõ¡ Å¶ ªêŒî£™ «ð£õ£¡, «ð£õ£¡ 
ä«ò£ªõ¡Á «ð£õ£¡!” â¡ð¶ ñè£èMJ¡ õ£‚°. 
Ýù£™ Þ¡¬ø‚° Å¶ ªêŒõîŸªè¡«ø ÜFè‹ 
ð®‚Aø£˜èœ.

å¡¬ø‚ è£Šð£Ÿø‚ A÷‹¹A«ø¡ â¡ðõ¡, 
ªð¼‹ð£½‹ Üî¬ù ÜNˆªî£N‚è‚ A÷‹¹Aøõù£è 
Þ¼Šð¬î«ò Þ¡Á ÜFè‹ è£‡A«ø£‹. ªê£™ 
å¡ø£è¾‹, ªêò™ å¡ø£è¾‹ Ü™ô¶ îù¶ 
bò «ï£‚èˆ¬î ñ¬ø‚°‹ ºèÍ®ò£è«õ îù¶ 
ªê£Ÿè¬÷ ÜFè‹ ðò¡ð´ˆ¶õ¬î‚ è£‡A«ø£‹. 
Ü‰î õ¬èJ™ êeðˆF™ î¡Â¬ìò ²ò õ®õˆ¬î‚ 
è£†®»œ÷¶ ‘d†ì£’ Ü¬ñŠ¹.

‘ d†ì£ ’  â¡ø  ªðò¬ó‚  « è†ì¾ì¡ , 
¸‡µí˜¾œ÷ îIö˜èœ åšªõ£¼õ¼‚°‹ 
ªï…ê‹ CP¶ ¶µ‚°ŸÁ Üìƒ°‹. îIöèˆF™ 
ð£ó‹ðKò ê™L‚èè†´ ï¬ìº¬ø¬ò åNŠðî¡ 
õNò£è îIöèˆF¡ Ü™ô¶ Þ‰Fò£M¡ ð£ó‹ðKò 
ï£†´ Þù‚ è£¬÷è¬÷ åNˆ¶Mìˆ ¶®ˆ¶; îù‚° 
Ýîóõ£è å¡Pò Üó¬ê»‹, cFñ¡øƒè¬÷»‹ 
î†®ªò¿Šð îA´Fˆî‹ ªêŒî Ü«î ‘d†ì£’ 
Ü¬ñŠ¹, îŸ«ð£¶ ¹Fòõ¬è °‡´ å¡¬ø Þ‰Fò„ 
êºî£òˆF¡ e¶ iê ºòŸCˆ¶œ÷¶.

î£õóƒèOL¼‰¶ ¬êõŠ ð£™ («ê£ò£ ð£™) 
îò£K‚è ïñ¶ ï£†®¡ àòKò ð£™ àŸðˆF 
GÁõùñ£ù ‘Üº™’ GÁõùˆFŸ°‚ è®î‹ â¿F, 
ïñ¶ àœï£†´ ð£™ àŸðˆFJ™ ¬è ¬õ‚è 
ºò¡Áœ÷¶ d†ì£ Ü¬ñŠ¹.

Üõ˜è÷¶ «è£K‚¬è‚è£è ªõOŠð¬ìò£ù 
õ£îƒèœ â¡ùªõ¡ø£™; ñ£†´Š ð£™ ²ˆî ¬êõ‹ 
Ü™ô, ñ£†¬ìˆ ¶¡¹ÁˆF‚ èø‚èŠ ð´õ«î 
ñ£†´Šð£™. ÜîŸ°Š ðFô£è ÜFèŠ ¹óî‹ G¬ø‰î, 
²ˆî ¬êõñ£ù «ê£ò£ MˆFL¼‰¶ ªðøŠð´‹ Ü™ô¶ 
î£õóƒèOL¼‰¶ ªðøŠð´‹ ð£™ àŸðˆF¬ò ‘Üº™’ 
GÁõù‹ «ñŸªè£œ÷ «õ‡´‹. Üîù£™ ñ£†´Š 
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ð£™ àŸðˆF¬òˆ î¬ì ªêŒò «õ‡´‹ 
â¡ð¶«õ Üõ˜èO¡ «è£K‚¬è.

«ñ«ô£†ìñ£èŠ ð£˜ˆî£™ «ñŸð® 
d†ì£ Ü¬ñŠH¡ «è£K‚¬è ï™ôî£è¾‹, 
àì™ ïô‹ «ðµ‹ Ü‚è¬ø à¬ìòî£è¾‹, 
ñ£´èO¡ e¶ èKêù‹ àœ÷î£è¾‹ 
«î£ŸøñO‚°‹.

Ýù£™, õóô£ŸÁŠ Ì˜õñ£ù ïñ¶ 
ï£†®¡ ð£™ àŸðˆF eî£ù êÍè, 
ªð£¼÷£î£ó, ð‡ð£†´ˆ î£‚èƒè¬÷ 
ï¡° ÜPõî¡ Íô‹î£¡ d†ì£ Ü¬ñŠH¡ 
Å¶‹, î‰Fóº‹ Üî¡ H¡ùEJ™ àœ÷ 
¸‡ ÜóCò½‹ ªîKòõ¼‹.

‘d†ì£’ â¡ø ðîˆFŸ° (peTA & people 
for the ethical Treatment of Animals) ‘Môƒ°èœ 
ïô  ð ó £ ñKŠ¹  Ü¬ñŠ¹ ’  â¡ð¶ 
ªð£¼÷£°‹. I°ˆï èõùñ£è ‘ethical Treat-
ment’ â¡øõ£Á ‘ÜøõNJô£ù ðó£ñKŠ¹’ 
â¡ø õ£˜ˆ¬îè¬÷Š «ð£†´‚ ªè£‡ì 
Þõ˜èœ, Þ‰Fò„ êÍèˆFŸ° âšõ÷¾ ªðKò 
b¬ñè¬÷„ ªêŒòˆ ¶®‚Aø£˜èœ â¡ð¬î 
ï£‹ èõùºì¡ Üµè «õ‡®ò «ïó‹ 
õ‰¶M†ì¶.

ïñ¶ ï£†®™ ‘Üº™’ â¡ø «ê¬õ Ü¬ñŠ¹ 
«î£¡Pòî¡ «î¬õ, Üî¡ ªð£ÁŠ¹I‚è 
õ÷˜„C âšõ£Á õ‰î¶? Üº™ GÁõùˆF¡ 
ðòÂ‹ Üî¡ ªð¼¬ñ»‹ Þ¡Á àôè‹ 
Mò‚è âšõ£Á â¿‰¶ GŸAø¶ â¡ð¬î‚ 
è£µ‹«ð£¶î£¡, ‘d†ì£’ Ü¬ñŠ¹ ‘Üº™’ 
GÁõùˆFŸ° âšõ£Á «ð£è£î á¼‚° 
õNè£†ì´Aø¶? â¡ð¶ M÷ƒ°‹.

Þ‰Fò£ ²î‰Fó‹ Ü¬ìõîŸ° º¡«ð, 
ñ£ªð¼‹ Ã†´ø¾ GÁõùñ£è Üº™ 
«î£¡Pò¶. °üó£ˆ ñ£GôˆF™ àœ÷ 
‘¬èó£ ’ ñ£õ†ìˆF™ â¼¬ñ ñŸÁ‹ 
ð²‹ð£™ èø‰¶ H¬öŠ¬ð ïìˆ¶‹ CÁ 
ñŸÁ‹ °Á Mõê£Jèœ ñŸÁ‹ GôñŸø 
Mê£ò‚ ÃLèœ ð¡ªù´ƒè£ôñ£è«õ 
ÜFè‹ õCˆ¶ õ‰î£˜èœ. Üˆî¬èò Åö™ 
è¼F ¬èó£ ñ£õ†ìˆF™ îQò£˜ ð£™ 
ªè£œºîô£÷˜èÀ‹, Þ¬ìˆîóè˜èÀ‹ 
ÜFè‹ Þ¼‰î£˜èœ.

¬èó£  ñ£õ†ìˆ¶ ñ‚èœ è®ù 
à¬öŠH¡«ðK™ àŸðˆF ªêŒòŠð†ì 
ð£™ º¿¶‹ ªè£œºî™ ªêŒòŠðì¾‹, 
Ü‰îŠ ð£¬ô‚ ªè£‡´ Ü¡¬øò ð‹ð£Œ 
ñ£ïèóˆF¡ ð£™ «î¬õ¬ò G¬ø«õŸP‚ 
ªè£œ÷¾‹, îQò£˜ ð£™ ªè£œºîô£÷˜èœ 
ñŸÁ‹ Þ¬ìˆîóè˜èO¡ ÝF‚è‹ ÜFèñ£è 
Þ¼‰î¶. Üî¬ù„ êKò£èŠ ðò¡ð´ˆF‚ 
ªè£‡ì Þ¬ìˆîóè˜èœ, ð£™ àŸðˆF 
ñ‚èO¡ à¬öŠH¡ e¶ ªð¼‹ ÜF‚è‹ 
ªê½ˆF, °¬ø‰î M¬ô‚° ñ‚èOì‹ 
ð£L¬ù‚ èø‰¶ ÜFèM¬ô‚° MŸðî¡ 

õN«ò ªè£œ¬÷ ô£ð‹ Ü¬ì‰¶ õ‰î£˜èœ.

à¬öŠ¹„ ²ó‡ì½‚° Ý÷£Aõ‰î ¬èó£ 
ñ‚èœ, ‘ê˜î£˜ ð«ì™’ Üõ˜è¬÷„ ê‰Fˆ¶ 
îƒè÷¶ ¶òóƒè¬÷ â´ˆFò‹H, ÜõKì‹ 
àKò àîMè¬÷»‹ Ý«ô£ê¬ùè¬÷»‹ 
«õ‡® G¡ø£˜èœ. ð†«ì™ 1942Ý‹ 
Ý‡®«ô«ò Þ‹ñ‚èÀ‚° Ã†´ø¾ 
êƒèƒè¬÷ Ü¬ñˆ¶ ð£™ àŸðˆF¬ò, 
à¬öŠ¬ð, ÜîŸè£ù M¬ô¬ò G˜íJˆ¶‚ 
ªè£œÀ‹ Ý«ô£ê¬ùè¬÷ õöƒAù£˜.

ð†«ì™ Üõ˜èO¡ «õ‡´«è£O¡ «ðK™ 
ªñ£ó£˜T «îê£Œ Üõ˜èœ ¬èó£ ñ‚è¬÷ 
‘êñ˜‚è£’ â¡ø Aó£ñˆF™ 04.01.1946 Þ™ 
Ã†®¬õˆ¶, Þ¬ìˆ îóè˜èO¡ ÝF‚èˆ¬î 
åNˆ¶ àŸðˆFò£÷˜èœ º¡«ùŸø‹ 
è£‡ðîŸè£ù àˆFèœ õ°‚èŠð†ìù. 
Üî¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ 14.12.1946 Ý‹ ï£œ 
ºî¡ºîô£è ‘¬èó£ ñ£õ†ì ð£™ 
àŸðˆFò£÷˜ å¡Pò‹’ à¼õ£‚èŠð†ì¶.

1946&Þ™ ãŸP ¬õ‚èŠð†ì Þ‰îˆ 
bð‰î£¡, ñ‚èO¡ Üòó£î à¬öŠð£™, 
«î˜‰î G˜õ£èˆ Føù£™ õ÷˜‰¶ ªðKî£è 
‘Ýù‰ˆïè˜’ â¡ø Þìˆ¬îˆ î¬ô¬ñ-
Jìñ£è‚ ªè£‡´ ‘Üº™’ â¡ø GÁõùñ£è 
Þ¡Á àò˜‰¶ GŸAø¶.

Þ‰îŠ ð£™ GÁõùˆF¡ î‰¬î âù‚ 
ªè£‡ì£ìŠð´ðõ˜ ‘FK¹õ¡î£v ð†«ì™’ 
â¡ðõ˜ Ýõ£˜. ÜîÂ¬ìò ºî™ G˜õ£è 
Þò‚°ïèó£èŠ ªð£ÁŠ«ðŸÁ ï£Ÿð¶ 
Ý‡´èÀ‚°‹ «ñô£è Þ‰GÁõùˆF¡ 
õ÷˜„C‚°Š ªð¼‹ðƒè£ŸP Ü¬ê‚è º®ò£î 
Ã†´ø¾„ ªê£ˆî£è õ÷˜ˆªî´ˆîõ¼‹ 
Þõ«ó ò£õ£˜. FK¹õ¡î£v ð†«ì™ 
Üõ˜è÷£™ 1949&Ý‹ Ý‡´ Þ‰GÁõùŠ 
ðE‚ªèù ªè£‡´õóŠ ð†ì ‘õ˜Av °Kò¡’ 
â¡ðõ¼¬ìò àòKò ªêò™F†ì‹, ð£L™ 
Þ¼‰¶ îò£K‚èŠð´‹ ð£™ ªð£¼†èO¡ 
«ñ‹ð£´ «ð£¡ø ðEè÷£™ ‘Üº™’ ð£™ 
GÁõù‹ °üó£ˆ ñ£Gô‹ ñ†´ñ™ô, Þ‰Fò 
«îê‹ º¿¶‹ ñ†´ñ™ô àôè‹ º¿¶‹ 
«ðêŠð´‹ GÁõùñ£è ñ£Pò¶.

õ˜Av °Kò¡, ¬èó£ ñ£õ†ì CÁ°Á 
Mõê£Jèœ ñŸÁ‹ GôñŸø Mõê£òˆ 
ªî£Nô£÷˜èO¡ õ£›G¬ô¬ò º¡«ùŸø 
Üº™ GÁõùˆ¬î å¼ è¼Mò£èŠ 
ð ò¡ð´ˆFù£ ˜ .  è ø¬õ  ñ £´ èœ 
õ£ƒ°õîŸè£ù èì¡è¬÷ àÁŠHù˜èÀ‚° 
õöƒ°õ¶, Üõ˜èOìI¼‰¶ êKò£ù 
M¬ô‚°Š ð£¬ô‚ ªè£œºî™ ªêŒõ¶ 
«ð£¡ø ðEè¬÷„ Y˜ð´ˆF, i†´‚° 
Þó‡´ ñ£´è¬÷ õ£ƒè„ ªêŒ¶ , 
Üõ˜èO¡ îŸè£Š¹Š ªð£¼÷£î£ó G¬ô¬ò 
á‚°Mˆî£˜.

°üó£ˆ ñ£Gô‹ ñ†´I¡P ï£†®¡ 
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Hø ð°FèÀ‚°‹ Þ¶«ð£¡ø F†ìˆ¬î 
MK¾ð´ˆFì å¡Pò ÜóC¡ Íô‹ 
ªêò™F†ìƒè¬÷ õ°ˆ¶‚ ªè£´ˆî£˜. 
èø¬õ ñ£´èœ õ£ƒè‚ èì¡ õöƒA, Ü‰î 
ñ£†´Š ð£¬ô Ýƒè£ƒ«è à¼õ£‚A„ 
ª êò™ð´ˆîŠð´‹  Ã†´ø¾  ð £™ 
àŸðˆFò£÷˜ êƒèƒèO™ õöƒA, âOò 
ñ‚èœ ê‹ð£F‚°‹ õNèÀ‚° Ü®ˆî÷‹ 
Þ†ìõ¼‹ Þõ«ó Ýõ£˜.

1978&Þ™ Ü¡¬øò å¡Pò Üóê£ƒè‹, 
‘å¼ƒA¬í‰î áóè õ÷˜„Cˆ F†ì‹’ 
(Integreated Rural Development programe) â¡ø 
õ¬è¬ñJ¡ W› ñ£Qòˆ îœÀð®»ì¡ 
Ã®ò èì¡è¬÷ˆ «îCòñòñ£‚èŠð†ì 
õƒAèO¡ Íô‹ Ü‰î‰îŠ ð°F ñ‚èÀ‚° 
õöƒ°‹ F†ìˆ¬î»‹ ÜPºèŠð´ˆFò¶. 
«ñŸð® èì¡èœ 1980 ºî™ áóèŠ 
ð°FèO™ èø¬õ ñ£´èœ õ£ƒ°õîŸè£èŠ 
ªð¼õ£Kò£è õöƒèŠð†´ Ýƒè£ƒ«è 
¹Fò ð£™ àŸðˆFò£÷˜ Ã†´ø¾„ 
êƒèƒèœ à¼õ£‚èŠð†´ Üõ˜èOìI¼‰¶ 
ð£™ ªè£œºî™ ªêŒ¶ ï£´ º¿¶‹ 
MG«ò£A‚è ‘ÝM¡’ ð£™ å¡Pòƒèœ 
«î£ŸÁM‚èŠð†ìù. Þî¡ Ü®Šð¬ìJ™ 
ð£L™ Þ¼‰¶ ªõ‡ªíŒ, ªïŒ, ð£ô£¬ì‚ 
è†®èœ, ê£‚ªô†´èœ, ävAg‹ «ð£¡ø 
ð™õ¬èˆ F¡ð‡ìƒè¬÷ à¼õ£‚A 
õEèŠð´ˆ¶‹ ªî £N™º¬øèÀ‹ 
à¼õ£Aù.

Üº™ GÁõùˆF¡ Íô‹ ÜPë˜ 
‘â„.â‹.îô£ò£’ â¡ðõ˜, àôèˆF«ô«ò 
ºî¡º¬øò£è ð£™ ðîŠð´ˆ¶‹ ïiù 
ªî£N™¸†ðˆ¬î à¼õ£‚A àôèˆFŸ° 
ÜOˆ¶œ÷£˜. FK¹õ¡î£v ð†«ì™, 
õ˜‚Av °Kò¡ ñŸÁ‹ â„.â‹.îô£ò£ ÝAò 
Íõ¼‹ Üº™ GÁõùˆF¡ ‘º‹Í˜ˆFèœ’ 
â¡Á Ü¬ö‚èŠð†ì£˜èœ.

ð£™ àŸðˆFJ™, ð£™ ªð£¼œèœ 
àŸðˆFJ™ Þ‰Fò£ àò˜‰î G¬ô Ü¬ì‰î 
è£óíˆî£½‹, âOò ñ‚èœ îƒèœ õ£›M¡ 
àÁFŠð£†®Ÿ° ð£™ èø¬õˆ ªî£N™ 
ªðK¶‹ àîMò£è Þ¼‰îî£½‹ Þ‰Fò£M¡ 
‘ªõ‡¬ñŠ ¹ó†CJ¡ î‰¬î’ â¡Á õ˜‚Av 
°Kò¡ «ð£ŸøŠð´Aø£˜.

Üº™ ð£™ å¡Pò‹ GÁõŠð†´, 

IRDp èì¡èœ õƒAè÷£™ õöƒèŠðìˆ 
¶õƒAò 1980 Ý‹ õ¼ìˆF«ô«ò, ï£¡ 
Hø‰¶ õ÷˜‰î Aó£ñˆF™ 300 ñèO˜è¬÷ 
àÁŠHù˜è÷£è‚ ªè£‡ì ‘î£ñ¬ó‚°÷‹ 
ñèO˜ ð£™ àŸðˆFò£÷˜ Ã†´ø¾ êƒè‹’ 
¶õ‚èŠð†ì¶. îI›ï£†®¡ ºî™ ñèO˜ 
ð£™ àŸðˆFò£÷˜ êƒè‹ Þ¶. ð†ìŠ 
ð®Š¬ð º®ˆ¶M†´ «õ¬ô «î®‚ 
ªè£‡®¼‰î âù¶ Íˆî ê«è£îK Ü‰î 
êƒèˆF¡ î¬ô¬ñŠ ªð£ÁŠ¬ð ãŸÁ 
ð™ô£‡´èœ «ñŸð® êƒèˆ¬îˆ Fø‹ðì 
ïìˆF, Aó£ñŠ¹ø ñèO˜ îƒèœ i†®™ 
àœ÷ Ý‡èO¡ îòM¡P îƒèœ ªê£‰î 
à¬öŠH¡ «ðK™ °´‹ðˆF¡ Ü¡ø£ì„ 
ªêô¾è¬÷ âOF™ âF˜ªè£œÀ‹ õ£ŒŠ¬ð 
à¼õ£‚Aù£˜.

îIöèˆF¡ Ü¡¬øò Ã†´ø¾ˆ¶¬ø 
Ü¬ñ„ê˜ Þó£ê£ºèñ¶ Üõ˜èœ êƒèˆ¬îˆ 
ªî£ìƒA ¬õˆî¶‹, «ñŸð® êƒè‹ 
«îCò Ü÷M™ ñèO˜è÷£™ ïìˆîŠð´‹ 
Í¡ø£õ¶ êƒè‹ â¡ðî£™ «îCò 
Ü÷M™ ÞîNòô£÷˜èÀ‹ áìèƒèÀ‹ 
âƒèœ Aó£ñˆ¬î «ï£‚AŠ ð¬ìªòìˆ¶ 
ªêŒFò£‚Aò¶‹ Þ¡Â‹ âù‚°Š 
ð²¬ñò£è G¬ùM™ Þ¼‚Aø¶. Þ¡Á‹ 
âƒèœ Aó£ñˆF™ âOò ñèO˜, èø¬õ 
ñ£´èÀì¡ îƒè÷¶ ã›¬ñ¬ò âF˜ªè£œ÷ 
º®Aø¶ â¡ø£™ ÜîŸè£ù Ýî£óŠ ¹œO 
Üº™ GÁõù‹ â´ˆ¶ ¬õˆ¶ õ˜Av 
°Kò¡ Üõ˜è÷£™ õ÷˜ˆªî´‚èŠð†ì¶.

Þ¡¬ø‚° Üº™ GÁõùˆF™ 36.5 
Þô†ê‹ «ð˜ àÁŠHù˜è÷£è àœ÷ù˜. 
²ñ£˜ 10 «è£® °´‹ðƒèœ Üº™ 
GÁõùˆF¡ õ÷˜„C«ò£´ å¡P GŸAø£˜èœ. 
ð£™ ñ†´ñ™ô ð£™ ªð£¼†è¬÷»‹ 
ê‰¬îŠð´ˆ¶õF™ Üº™ GÁõù‹ àôA¡ 
º¡ùE GÁõùñ£è àœ÷¶. Þ‰î‚ 
è†´¬óJ¡ ¶õ‚èˆF™ ï£¡ ªîKMˆîõ£Á 
Üº™ GÁõùˆF¡ ¬ñò Ü„C¡ e¶ ¬è 
¬õ‚è ºò¡P¼‚Aø¶ d†ì£ Ü¬ñŠ¹. 
ñ£†´Š ð£™ àŸðˆF¬ò å¶‚°ƒèœ, «ê£ò£ 
ð£™ ñŸÁ‹ î£õóŠ ð£™ àŸðˆFJ™ èõù‹ 
ªê½ˆ¶ƒèœ â¡Aø¶ d†ì£.

è£óí‹, ñ£†´Š ð£™ Ü¬êõ õ¬èò£‹, 
ñ£†®ì‹ ð£™ èøŠð¶ å¼õ¬è I¼è 
õ¬îò£‹. Þ‰Fò ñ‚èO¡ àì™ïô‹ 

ñ£†®ì‹ ð£™ èøŠð¶ â¡ð¶ Ü‰î ñ£†®Ÿè£ù õ¬î â¡ø£™, Fù‹ Fù‹ 
ãó£÷ñ£ù ñ£´è¬÷ ªõ†®, ñ£†®¬ø„C¬ò àôèï£´èœ º¿¬ñ‚°‹ ãŸÁñF 
ªêŒ»‹ õEè‹, I¼èõ¬î Þ™¬ôò£? Ü¶ °Pˆ¶ d†ì£ Ü¬ñŠ¹ «èœM 

«è†ð«îJ™¬ô«ò ã¡?
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«ðµõîŸ°ˆ î£õóŠ ð£™ ÜõCòñ£‹.

Þ‰î ÞìˆF™, d†ì£¬õŠ ð£˜ˆ¶ ï£‹ 
â¿Šð «õ‡®ò «èœMèœ ãó£÷ñ£è 
àœ÷ù.

ñ£†®ì‹ ð£™ èøŠð¶ â¡ð¶ Ü‰î 
ñ£†®Ÿè£ù õ¬î â¡ø£™, Fù‹ Fù‹ 
ãó£÷ñ£ù ñ£´è¬÷ ªõ†®, ñ£†®¬ø„C¬ò 
àôèï£´èœ º¿¬ñ‚°‹ ãŸÁñF ªêŒ»‹ 
õEè‹, I¼èõ¬î Þ™¬ôò£? Ü¶ °Pˆ¶ 
d†ì£ Ü¬ñŠ¹ «èœM «è†ð«îJ™¬ô«ò 
ã¡?

ñ£†®¬ø„C ãŸÁñF GÁõùƒèœ, å¡Pò 
ÜóC¡ Ýîó¾ì¡ ãó£÷ñ£è„ ªêò™ð†´ 
õ¼A¡øù. ð†®òLìŠð†´ ÜóCì‹ ðF¾ 
ªêŒòŠð†´œ÷ ²ñ£˜ 74 GÁõùƒèÀœ 
º¡Q¬ô õA‚A¡ø ºî™ 10 GÁõùƒèœ, 
ð²õ¬î Ãì£¶ â¡Á ê†ì‹ ÞòŸøˆ 
¶®ˆî Ý˜.âv.âv. H¡ùE ªè£‡ì 
Þ‰¶ Hó£ñí˜è÷£™ ïìˆîŠð´õ¶ â¡ð¶ 
Þ¬íò õNˆ îèõ™è÷£è‚ A¬ì‚A¡ø¶. 
Þ‰îŠ ð†®òL™ ºî™ ÞìˆF™ Þ¼‚°‹ 
Ü™èd˜ â‚v«ð£˜† H.L† GÁõù‹ 
º‹¬ð¬ò„ «ê˜‰î ‘êbv ²Šð˜õ£™’ â¡ø 
Þ‰¶ Hó£ñí¼¬ìò¶. Þˆîèõ™èœ d†ì£ 
ÜPò£îî£?

îI›ï£†®¡ ð£ó‹ðKò ê™L‚è†¬ìˆ 
î¬ì ªêŒò G¬ùˆî«ð£ªî™ô£‹ ï£†®¡ 
ºî¡¬ñ Ü¬ñ„ê˜ «ñ£® Üõ˜è¬÷„ 
ê‰F‚è º®‰î àƒèÀ‚°, à„ê cFñ¡øˆF™ 
ªðKò ªðKò õö‚°è¬÷ˆ ªî£´‚è º®‰î 
àƒèÀ‚°, «ñŸð® I¼è õ¬î ñŸÁ‹ 
ñ£†®¬ø„C ãŸÁñF‚° âFó£è «ñ£® 
Üõ˜èOì‹ «ð²õîŸ°, cFñ¡øƒèO™ 
õö‚°ˆ ªî£´ŠðîŸ° ñùF™¬ôò£? 
Ü™ô¶ «ïóI™¬ôò£?

Þ‰Fò£ML¼‰¶ Yù£¾‚° 2017Ý‹ 
Ý‡´ å¼ õ¼ìˆF™ ñ†´‹ 100000 
ªñ†K‚ ì¡ ñ£†®¬ø„C¬ò ãŸÁñF 
ªêŒFì ÜÂñFˆ¶ Þ‰FòŠ Hóîñ˜ «ñ£® 
Üõ˜èœ àˆîóM†ì£˜ â¡ð¶ àƒèÀ‚°ˆ 
ªîKò£î£?

ñ£´èœ ñ†´ñ™ô, àôè‹ º¿¶‹ 
Þ¬ø„C‚è£è Ý´èœ, ªê‹ñPèœ ñŸÁ‹ 
«è£Nèœ ãó£÷ñ£è‚ èí‚A¡P ªõ†®‚ 
ªè£™ôŠð´A¡øù. «ñŸð® Þ¬ø„Cªò™ô£‹ 
¬êõñ£? Ü™ô¶ àJ˜õ¬î Ü™ôõ£?

å¡Pò ÜóC¡ Ýîó¾ì¡, àœ«ï£‚èˆ¶ì¡ 
àôèŠ ªð¼ GÁõùƒèO¡ è£¬÷è¬÷, 
Üî¡ Mˆ¶‚è¬÷ MŸð¬ù ªêŒò Þ‰Fò 
ÞOˆîõ£ò˜èœî£¡ êKò£ù Ý†èœ âù 
cƒèœ G¬ùˆ¶ M†¯˜è÷£? Þ‰Fò„ ê‰¬î 
àƒèœ è‡è¬÷ àÁˆ¶Aøî£?

Üšõ£P™¬ô âQ™, cƒèœ ã¡ 

ñ£†´Šð£™ èø¬õJ™ àôA¡ º¡ùE 
ï£´è÷£èˆ Fè›‰F´‹ ªì¡ñ£˜‚, ï£˜«õ 
«ð£¡ø ï£´èOì‹ àƒèœ «è£K‚¬è¬ò 
¬õ‚èM™¬ô. ÜFè Ü÷M™ ð£™ àŸðˆF 
ªêŒF´‹ Yù GÁõùƒèOì‹, Üº™ 
GÁõùˆF™ ¬õ‚èŠð†ì¶ «ð£¡ø 
å¼ «è£K‚¬è¬ò ¬õŠðîŸ° d†ì£ 
GÁõùˆFŸ° ¶E¾‡ì£?

«ñŸð® ïñ¶ «èœMèœ âîŸ°‹ 
d†ì£Mì‹ ðF™ ã¶I™¬ô. ãªù¡ø£™ 
d†ì£ GÁõù„ ªêò™ð£´èœ âF½‹ 
«ï˜¬ñJ™¬ô.

ï£†´ ñ‚èO¡ õ÷˜„CJ¡ e¶ Ü‚è¬ø 
ªè£‡ì ð™«õÁ ªî£‡´ GÁõùƒèÀ‹, 
Ü¼‰îFó£Œ, bvî£ «êî™õ£ˆ «ð£¡ø 
ªêò™ð£†ì£÷˜èÀ‹ Þ¡¬øò å¡Pò 
Üóê£™ ‘«îêM«ó£Fèœ’ (Anti Indian) â¡«ø 
CˆFK‚èŠð´Aø£˜èœ. Ýù£™, ï£†®¡ 
º¡«ùŸøˆF¡ º¡ùˆF GÁõùñ£èˆ 
Fè›A¡ø ‘Üº™’ «ð£¡ø GÁõùƒè¬÷ 
Ü¬êˆ¶Š ð£˜‚Aø d†ì£M¡ ïìõ®‚¬è 
e¶ â‰î Mñ˜êùº‹ å¡Pò Üó² 
¬õ‚èM™¬ô. Hóîñ˜ ÞîŸªè™ô£‹ 
õ£ŒFøŠðF™¬ô. Þˆî¬ù‚°‹ Þõ˜èœ 
èù¾ ï£òèù£è‚ ªè£‡ì£´‹ ð†«ì™ 
Üõ˜èO¡ M¼ŠðˆF¡ «ðK™ â¿‰î¶ 
Üº™ GÁõù‹.

ï™ô «õ¬ôò£è, d†ì£ GÁõùˆF¡ 
õ…êèˆ¬î ï¡° ªîK‰¶ ªè£‡ì Üº™ 
GÁõùˆF¡ G˜õ£è Þò‚°ï˜ ‘Ý˜.
âv.«ü£F’ Üõ˜èÀ‹, ¶¬íˆ î¬ôõ˜ 
‘õô‹T ý‹ð£™’ Üõ˜èÀ‹ d†ì£ 
G˜õ£èˆF¡ e¶ è£†ìñ£ù «èœMè¬÷ 
â¿ŠH»œ÷ù˜. ‘âƒèœ GÁõùˆF¡ 
õ÷˜„C«ò£´ ²ñ£˜ 10 «è£® Mõê£ò‚ 
°´‹ðƒèœ Þ¬í‰¶œ÷ù. Üõ˜è÷¶ 
õ£›õ£î£óˆFŸ° d†ì£Mì‹ ðF™ ã¶‹ 
àœ÷î£?’ âù‚ «èœM â¿ŠH»œ÷£˜ 
G˜õ£è Þò‚°ï˜.

GÁõùˆF¡ ¶¬íˆ î¬ôõ˜, å¼ ð® 
«ñ«ô «ð£Œ, ‘d†ì£ Ü¬ñŠ¬ð Þ‰Fò£M™ 
î¬ì ªêŒ»ƒèœ’ â¡Á ïñ¶ HóîñKì‹ 
«è£K‚¬è ¬õˆ¶œ÷£˜.

å¼ á¼‚è£ù õN¬òˆ îõø£è‚ 
è£†´õF™ Þó‡´ õ¬è»‡´. å¼õ¬è 
î¡ «ñî£Mˆ îùˆ¬î‚ è£†®‚ ªè£œ÷ 
î£¡ ÜP‰Fó£î å¼ õN¬òŠ Hø¼‚°‚ 
è£†´ðõ˜èœ. Þó‡ì£õ¶ õ¬è, ªîK‰«î 
Ü´ˆîõ˜ ªè†´Š«ð£è õNè£†´ðõ˜. 
ÞF™ d†ì£ â‰îõ¬è? â¡ð¬î M÷‚è 
«õ‡®òF™¬ô.
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Fó£Mì˜è¬÷ ï‹HŠH¬ö‚°‹ 
ÝKò ðõ¡èœ

Þ‰î ñ£FK Ý†èÀ‚ªè™ô£‹ ðF™ 
ªê£™ô «õ‡´ñ£? â¡Á îò‚è‹ õ¼Aø¶. 
Ýù£™, Cô à‡¬ñè¬÷ «ðê£ñ™ M†ì£™, 
ÞŠð®Šð†ìõ˜èœ ã«î£ îƒèÀ‚° ªè£‹¹ 
º¬÷ˆF¼Šð¶ «ð£ô Ý†ì‹ «ð£†´‚ 
ªè£‡«ì Þ¼Šð£˜èœ â¡ð¶ ñ†´ñ™ô, 
ï‹ñõ˜èÀ‹, ’ã«î£ Üõ˜èœ ªè£‹¹ 
º¬÷ˆî M«ûêŠ HøMèœî£¡..’ â¡Á 
â‡íˆ î¬ôŠð†´ M´õ£˜èœ â¡ðî£™ 
â¿¶A«ø¡.

ºîô£õî£è ï£¡ â¡Á«ñ â¡¬ù 
Fó£Mì¡ â¡Á HóèìùŠð´ˆF , 
à¼õ£ùõQ™¬ô. ê£MˆFK è‡íù£Aò 
ï£¡,â¡¬ù âŠ«ð£¶‹ î¡ñ£ùºœ÷ 
ñQîù£è, êè ñQî˜èœ Ü¬ùõ¬ó»‹ 
« ï C ‚ è ‚  Ã ® ò õù £ è  àí ˜ ‰ « î 
õ÷˜‰¶œ«÷¡.

Ýù£™, âŠ«ð£¶ FùñE ¬õˆFòï£î¡, 
âv °¼Í˜ˆF,«ê£ ó£ñê£I, óƒèó£x 
ð£‡«ì, âv.M. «êè˜, «ð£¡ø Ü«ùè 
ð£˜Šðù˜èœ îƒè¬÷ ÝKòù£è Ü¬ìò£÷Š 
ð´ˆF‚ ªè£‡´‹ ,  G¬ù¾ð´ˆF‚ 
ªè£‡´«ñ Þ¼Šð¬î ÜÂðõˆF™ ï¡° 
àíóˆ î¬ôŠð†«ì«ù£.. , ÜŠ«ð£¶ 
ªî£ìƒA,’’ÜŠð®ò£ù£™, ï£¡ G„êò‹ 
ÝKòù™ô£î Þùˆ¬î «ê˜‰îõ¡’’ â¡Á 
¹K‰¶ ªè£‡«ì¡!

ÝKòù™ô£î ªî¡ ï£†ìõ˜ Ü¬ùõ¼‹ 
ªð£¶ˆ î¡¬ñJ™ Fó£Mì˜ â¡«ø 
Ü¬ìò£÷Šð´ˆîŠ ð´A¡øù˜.âQ™, 
ï£¡ Fó£Mì¡ â¡ø Ü¬ìò£÷‹ 
ªðŸÁM´A«ø¡. ï¡Á! ï£¡ âšõ£Á 
Ü¬ìò£÷Šð†ì£½‹, å¼ «ð£¶‹ ÞNõ£ù 
è£Kòƒè¬÷ ªêŒî¶I™¬ô, ªêŒòŠ 
«ð£õ¶I™¬ô!

’’F¼‹Hò F‚ªè™ô£‹ ÝKò ðõ¡èœ! ã¡ 
Fó£Mì ðõ¡èœ Þ™¬ô. Þ¼‰î£™, æCJ™ 
ê£ŠH†´ æ®M´õ£˜èœ â¡ðî£ô£?’’ â¡Á 
îù¶ ®M†ìK™ ðFM†®¼‚Aø£˜, ï®è˜ 
âv.M. «êè˜.

ÝKò ðõ¡è¬÷ªò™ô£‹ âŠð«õ£ É‚A„ 
ê£ŠH†´M†ì Ü‡í£„CJ¡ êóõí 
ðõ¡èœ ªî£ìƒA..., ºQò£‡® Mô£v 
õ¬ó Ü¬ùˆ¶«ñ Fó£Mì àíõèƒèœ 
î£«ù! ÞŠ«ð£ªî™ô£‹ àƒè÷õ£‚è«÷ 
Þƒ° î£«ù õ‰¶ ªè£†®‚A†´ «ð£lƒè 
..«êè˜!

ê£F, Ü™ô¶ Þùˆ¬î Ü¬ìò£÷Šð´ˆF 
H¬öŠ¹ ïìˆ¶‹ ÜõCò‹ Ü‡í£„C 
«ð£¡øõ˜èÀ‚°‹, ºQò£‡® Mô£v 
àœO†ìõ˜èÀ‚°‹ àƒè÷õ£‚è¬÷ 
«ð£¡Á Þ™¬ô. ï™ô¶ î£«ù!

ÝKò ðõ¡, ÜŒòƒè£˜ ðõ¡, Hó£ñí£œ 
è«ð, A¼wíŒò˜ è«ð, Hó£ñí£œ 
«è†ìKƒ, ªðƒèÙ˜ äòƒè£˜ «ð‚èK, ñ£I 
ªñv, Hó£ñí˜èÀ‚° ñ†´«ñ i´ õ£ì¬è 
MìŠð´‹... Hó£ñí˜èÀ‚° ñ†´«ñ 
«õ¬ô îóŠð´‹...., â¡ªø™ô£‹ êî£ ê˜õ 
G¬ôèO½‹ ê£F¬ò É‚A àƒè÷õ£‚è¬÷Š 
«ð£ô,ñŸøõ˜èœ ò£¼‹ FKõF™¬ô!

Üªî¡ù, Fó£Mì ðõ¡ â¡Á «ð£†ì£™, 
æCJ™ ê£ŠH†´ «ð£ŒM´õ£˜èœ â¡ø 
ðòñ£? âù‚ «è†Alèœ..! 

cƒèœ, Fó£Mì ï£†®™ î£¡ ÔÝKò 
ðõ¡’ ïìˆ¶Al˜èœ. Fó£Mì˜è¬÷ ï‹Hˆ 
î£¡ ÝKò ðõ¡è«÷ àœ÷ù! àƒèœ 
õ£Œ¶´‚è£™ àƒè÷õ£‚èœ H¬öŠH«ô«ò 
ñ‡¬í ÜœOŠ «ð£†´M´i˜èœ 
«ð£L¼‚Aø«î..!

«ý£†ì™èœ ñ†´ñ£? «è£J™èO™ 
Þ¼‚°‹ àƒè÷õ£‚èO¡ H¬öŠ«ð, î†®™ 
Fó£Mì˜èœ «ð£´‹ è£¬ê ï‹Hˆ î£ùŒò£ 
àœ÷¶...! 

ií£è ªè£¿Šªð´ˆ¶, õ£˜ˆ¬îè¬÷ 
M†ì£™ ,  ÞF™ âƒèÀ‚° å¡Á‹ 
ï†ìI™¬ô «êè˜..!

ãŸèù«õ ¶´‚è£è ðFM†´, «ð£hv 
ð£¶è£Š¹ì¡ õô‹ õ‰î¶ ñø‰¶M†ì«î£!

ºèË™ ðFML¼‰¶...

்ட்டுனர

சதாவித்திரி �ணணன்
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்ட்டுனர

�. பழனித்துனர

âƒA¼‰¶ 
ªî£ìƒ°õ¶?

Þ‰Fò Aó£Iò„ êÍè‹ âŠð®„ ªêò™ð´Aø¶ â¡ø£™, ÝF‚è ê‚FèOL¼‰¶ 
ã¬öèÀ‚° ÜFè£óº‹ ªê™ô‚ Ãì£¶, Üóê£ƒèƒèœ î¼‹ õ£ŒŠ¹‚èÀ‹ 

¹K‰¶ Mì‚Ãì£¶ â¡ðF™ Ièˆ ªîOõ£è„ ªêò™ð†´, ã¬öè¬÷ 
Aó£ñƒèO™ «ñŒˆ¶‚ ªè£‡´œ÷ù. ÜîŸ° Üó²ˆ ¶¬øèÀ‹ ¶¬í«ð£Œ‚ 
ªè£‡®¼‚A¡øù. Þ¬î å¼ Cô ñ£Gôƒèœ à¬ìˆF¼‚A¡øù. Ü¶å¼ 

IèŠªðKò «ð£ó£†ìƒèO¡ Íô‹ ïì‰¶œ÷ù. âù«õ ã¬öè¬÷ îò£˜ ªêŒõ¶ 
Ü¶¾‹ «ð£ó£†ìƒèÀ‚°ˆ îò£˜ ªêŒõ¶ â¡ð¶ Iè‚ è®ùñ£ù ðE.

º‹¬ð¬ò î¬ô¬ñ Þìñ£è‚ ªè£‡´ 
ªêò™ð´‹ Ôì£†ì£ Þ¡v®®Î† ÝŠ «ê£Cò™ 
êJ¡vÕ â¡Aø Gè˜G¬ôŠ ð™è¬ô‚ èöèˆF¡ 
Þò‚°ù˜, å¼ º¬ø â¡¬ù Ü¬öˆ¶ 
Hóîñ ñ‰FKJ¡ áóè õ÷˜„CŠ ðEò£÷˜èœ 
Ü¬ùõ¼‚°‹ å¼ ï£œ õ°Šªð´‚è «õ‡´‹ 
â¡Á «è†´‚ ªè£‡ì£˜. åŠ¹‚ªè£‡«ì¡ 
Mñ£ùˆFŸè£ù ðòí„Y†¬ì ÜÂŠH -
J¼‰î£˜èœ. ºî™ ï£œ ñ£¬ô«ò Ü‰îŠ ð™è¬ô‚ 
èöè‹ ªê¡ø¬ì‰«î¡. Ü¡Pó¾ M¼‰Fù˜ 
M´FJ™ îƒA à¬óò£®‚ ªè£‡®¼‰î«ð£¶ 
Ü‰î ñ£íõ˜èOì‹ àƒèÀ‚° â¡ù ñ£FKò£ù 
ðJŸC «î¬õ âù‚ «è†«ì¡. ï£ƒèœ è÷ˆF™ 
G¡Á Aó£ñŠ¹ø «ñ‹ð£†´‚è£è ï‚ê™ ð£Fˆî 
ð°FèO™ «ð£ó£® õ¼A«ø£‹. âƒèÀ‚° 
îˆ¶õ«ñ£ «è£†ð£«ì£ «î¬õJ™¬ô. è÷„ 
ªêò™ð£†´‚è£ù õNè£†´î™èœî£¡ «î¬õ 
â¡Á ÃPù˜.

60 «ð˜ Þ¼‰î Ü‰î‚ °¿M™ ðô 
ñ£GôƒèOL¼‰¶‹ õ‰F¼‰îù˜. Hóîñ 
Ü¬ñ„êK¡ áóè õ÷˜„C ÝŒõ£÷˜ â¡ø 
F†ìˆF¡ W› õ¼‹ Þ‰îŠ ðE, å¼ Gó‰îó 
«õ¬ô Ü™ô. Þó‡´ Ý‡´ è÷ˆF™ 
ðEò£Ÿø «õ‡´‹, êõ£™èœ G¬ø‰î bMóõ£î 
Ü¬ñŠ¹‚èœ ªêò™ð´‹ ð°FèO™ Üõ˜èœ 
è÷ŠðE ÝŸø «õ‡´‹. ñ£î‹ Ï.7500 & 

Üõ˜èÀ‚° å¼ á‚èˆ ªî£¬èò£è õöƒèŠð´‹. 
Þó‡´ Ý‡´èÀ‚°Š Hø° Üõ˜èœ âƒ° 
«õ‡´ñ£ù£½‹ ªê™ôô£‹, â‰îŠ ðEJ½‹ 
«êóô£‹. Üó²‚°‹ Üõ˜èÀ‚°‹ â‰î àø¾‹ 
Þ¼‚è£¶. Þ‰î êõ£™ G¬ø‰î ðE¬ò Þó‡´ 
Ý‡´èœ ªêŒò «õ‡´‹. Üšõ÷¾î£¡. 
âù«õ Þ‰îˆ F†ìˆF™ êÍè «ê¬õ ªêŒò 
«õ‡´‹ â¡ø «õ†¬è»‹ Ý˜õº‹ ñ†´‹ 
«ð£î£¶, ¶E¾‹, Fò£è àí˜¾‹, FøÂ‹ 
ÝŸø½‹ Þ¼‚è «õ‡´‹.

ªð¼‹ð£½‹ ªð£PJò™ ð®ˆîõ˜èœ, 
ñ¼ˆ¶õ˜èœ, Mõê£ò‹ ð®ˆîõ˜èœî£¡ ÜFè 
Ü÷M™ Þ‰îŠ ðE‚° «î˜õ£A Þ¼‰îù˜. 
Üõ˜èO™ ðô˜ ðô GÁõùƒèœ î‰î ðîM¬òˆ 
îM˜ˆ¶ ÞF™ å¼ ¹¶ ÜÂðõ‹ A¬ì‚°‹ 
â¡ðî£™ ñÂ„ ªêŒ¶ «î˜¾ ªðŸøõ˜èœ. 
Þõ˜èœ Ü‰îŠ ðEJ™ Þ¼‚°‹«ð£«î å¼ 
ê£¡Pî¿‹ Ü‰îŠ ð™è¬ô‚ èöèˆF™ õ£ƒA‚ 
ªè£œ÷ô£‹.

ñÁï£œ è£¬ô êKò£è 9 ñE‚° õ°Š¹ 
ªî£ìƒAò¶. ºîL™ ñ£íõ˜èœ ÜPºè‹. å¼ 
ñ£íõ˜ â¿‰î£˜.

ï£¡ ð®ˆî¶ ªð£PJò™ è™M. âù‚° 
ÜªñK‚è£MŸ°„ ªê™ô õ£ŒŠ¹‚ A¬ìˆî¶. 
Ýù£™ Üƒ° ªê™ô£ñ™ Þ‰î êõ£™èœ G¬ø‰î 
ðE¬ò â´ˆ¶‚ ªè£‡«ì¡. ï£¡ ï‚ê™ 
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ð£Fˆî ð°FJ™ «õ¬ô ªêŒ«î¡. è÷ˆF™ 
ï£¡ ðEò£ŸÁ‹«ð£¶î£¡ ï‹ Üó²Þò‰Fó‹ 
ñ‚èœ ñˆFJ™ âšõ÷¾ ªè£Çóñ£è ïì‰¶ 
ªè£œAø¶ â¡ð¬îŠ ¹K‰¶ ªè£‡«ì¡. Ü‰î 
ñ‚èOì‹ ï£¡ Üó² ê£˜ð£è ðE ªêŒõî£è«õ 
Ãø£ñ™ Üó²Š ðEè¬÷„ ªêŒ¶ õ‰«î¡. 
Üó² ÜFè£K â¡ø£™ îƒèO¡ ðóñâFK â¡«ø 
G¬ù‚A¡ø£˜èœ ÝFõ£C ñ‚èœ. Üõ˜è÷£™ 
ï‹ Üó² â¡Á Ãøº®òM™¬ô. Ü‰î 
ªõÁŠ¹ ñŸÁ‹ Ü„ê‹î£¡ Üõ˜è¬÷ ñ£«õ£-
Jv†´‚èÀì¡ ¬è«è£˜ˆ¶ GŸè ¬õ‚Aø¶. 
ï‹ Üóê£ƒè‹ G¬øò ñ‚èÀ‚è£ù F†ìƒèœ 
¬õˆF¼‚Aø«î â¡Á ÃÁ‹«ð£¶, âƒ«è 
âƒèÀ‚° õ‰î¶. ò£«ó£ F¡Á M´A¡ø£˜èœ. 
Ü¶ ñ†´ñ™ô âƒè¬÷ Üó²ÜFè£Kèœ 
ªî£‰îó¾ ªêŒò£ñ™ M†´M†ì£«ô «ð£¶ñ£ù¶ 
â¡Aø£˜èœ. Üƒ° ðE ªêŒõ¶ Üð£òèóñ£ù¶. 
âù‚° «ïó®ò£è ñ£õ†ì Ý†Cˆ î¬ôõKì‹ 
ªî£ì˜¹ à‡´. Ýù£™, Ü‰î ñ£õ†ì Ý†Cˆ 
î¬ôõ˜, W›ñ†ì ÜFè£Kè¬÷ ï‹¹õ«î 
A¬ìò£¶, ãªù¡ø£™ Üõ˜èœ ñ‚èœ Þ¼‚A¡ø 
ÞìˆFŸ°„ ªê™õ«î A¬ìò£¶. ðíˆ¬îMì 
ñ‚èÀ‚°Š ðE ªêŒò «õ‡´‹ â¡ð«î 
âƒèO¡ «ï£‚èñ£è¾‹ Þ¼‰î¶. âƒèœ ðE 
Þó‡´ Ý‡´ì¡ Þƒ° º®‰¶M´‹. ï£ƒèœ 
âƒ«è£ ðE‚°ˆî£¡ ªê™ôŠ «ð£A«ø£‹. 
ÜŠ«ð£¶ ðí‹ ß†´õ¶ âƒèœ °P‚«è£÷£è 

Þ¼‚è£¶, ñ‚è¬÷ ñ£ŸÁõ¶‹, Üó¬ê ñ‚èÀ‚° 
ðE ªêŒò ¬õŠð¶‹ âƒèœ «õ¬ôò£è 
Þ¼‚°‹. Ü®ˆî÷ˆF™ Üó²ˆ ¶¬øèO™ ðE 
ªêŒ«õ£¼‚° â‰î G¹íˆ¶õº‹ Þ™¬ô, 
Ü´ˆ¶ Üõ˜èÀ‚°‚ èìŠð£´‹ Þ™¬ô. Ýù£™ 
ÜFè£óˆ¬îŠ ðò¡ð´ˆF ñ‚è¬÷ Ió†´õF™ 
â‰î‚ Ã„êº‹ Þ™ô£ñ™ ªêò™ð´Aø£˜èœ. 
Ý¬èò£™ Ü‰î ð£õŠð†ì ã¬öñ‚èœ 
ï‚ê™ð£Kè¬÷ îƒèÀ‚°Š ð£¶è£Š¹ Üóí£è 
ðò¡ð´ˆ¶A¡øù˜. âù«õ ï£ƒèœ âƒ° 
ªê¡ø£½‹ è÷ŠðE‚°„ ªê™ôŠ«ð£A«ø£‹, 
Ü™ô¶ ÜóCò½‚° ªê™ôŠ «ð£A«ø£‹. 
âù«õ Þ¡¬øò ÅöL™ Aó£ñƒèO™ âŠð® 
ðEò£ŸÁõ¶, âƒ° ¶õƒ°õ¶ â¡ªù¡ù 
õ£ŒŠ¹‚èœ Þ¼‚Aø¶, Ü¬î âŠð® ñ‚èOì‹ 
ªè£‡´ ªê™õ¶ â¡ð¬î ñ†´‹ M÷‚°ƒèœ 
â¡Á å¼ ñ£íõ˜ ÃPù£˜.

Ü´ˆ¶ å¼ ªð‡ â¿‰¶, “âƒèO¡ 
â‡í æ†ìˆ¬î Üõ˜ ï¡° M÷‚AM†ì£˜. 
Ü¬ùõ¼‚°‹ Ü«î ÜÂðõ‹î£¡. Þ‰î 
Þó‡´ Ý‡´ ªð«ô£CŠ â¡ð¶ âƒèÀ‚° 
å¼ Ýðˆî£ù ðE, êõ£™èœ G¬ø‰î¶, 
Þ¼‰¶‹ êñ£Oˆ¶ ðE ªêŒA¡«ø£‹. âƒèœ 
àJ¼‚° â‰î àˆîóõ£îº‹ Þ™¬ô. âù«õ 
å¡P™ ï£ƒèœ àÁFò£è Þ¼‚A¡«ø£‹, 
ï£ƒèœ ðíˆ¶‚° Ü¬ô»‹ ñ£‰î˜è÷£è 
Þ™ô£ñ™ ñ‚èÀ‚° °PŠð£è ²î‰Fó ï£†®™ 
è¬ìò˜è÷£è õ£›‰¶ õ¼‹ ñ‚èO¡ õ£›‚¬è¬ò 
ñ£Ÿø ðE ªêŒõ¶ â¡ðF™ ï£ƒèœ àÁFò£è 
Þ¼‚A¡«ø£‹” â¡ø£˜.

Þõ˜èO¡ «ð„C¬ù‚ «è†ì Hø° âù‚° 
Ü÷M™ô£î ñA›„C ãŸð†ì¶. Ü¶ ñ†´ñ™ô 
âF˜è£ô‹ ðŸPò å¼ ¹¶ ï‹H‚¬è ãŸð†ì¶. 
Ã†ìñ£Œ Üñó¬õˆ¶ MK¾¬ó ªêŒõ¬îMì 
èô‰¶¬óò£ì™ õ®M™ õ°Š¬ð Ü¬ñˆ¶‚ 
ªè£œõ¶ I°‰î ªï¼‚èˆ¬î ãŸð´ˆ¶‹ â¡Á 
è¼¶ðõ¡ ï£¡. Ü‰î ñ£íõ˜èÀ‹ Ü¬î«ò 
M¼‹Hù˜. à¬óò£ì™ õ®õˆF™ ðJŸC õ°Š¹ 
ªî£ìƒAò¶.

ï‹ ï£†®™ ï‹ êÍèˆ¬î õNè£†® ïìˆFì 
ïñ‚° æ˜ ÜóCò™ê£êù„ ê†ì‹ å¡Á Þ¼‚Aø¶ 
â¡ð¶ Ü¬ùõ¼‹ ÜP‰î«î. àƒèO™ 
âˆî¬ù«ð˜ Ü¬îŠ ð®ˆF¼‚Al˜èœ â¡Á 
«è†«ì¡. Ü¬ùõ¼‹ ¬è¬ò àò˜ˆFù£˜èœ. 
âîŸè£èŠ ð®ˆb˜èœ? â¡Á «è†«ì¡, Üó² 
ïìˆ¶‹ «î˜¾è¬÷ â¿î «õ‡´‹ â¡ðîŸè£è 
â¡øù˜. ò£ó£õ¶ ñ‚èÀ‚° àîõ â¡Á 
ð®ˆî¶ à‡ì£ â¡Á «è†«ì¡. Þ¼õ˜ 
¬è àò˜ˆFù£˜èœ. ÜŠð®Š ð®ˆî«ð£¶ 
àƒèÀ‚° âî£õ¶ ¹ôŠð†ìî£ â¡«ø¡. Ü¶ 
ñ‚èÀ‚°Š ðò¡ð´õ¬îMì Üóê£ƒèˆF™ 
àœ÷õ˜èÀ‚°‹, ÜóCò™õ£FèÀ‚°‹, 
õEè˜èÀ‚°‹, ªî£NôFð˜èÀ‚°‹, ï´ˆîó 
õ˜‚èˆFŸ°‹ ðò¡ð´Aø¶, ã¬öèÀ‚° Ü¶ 
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ðò¡ð´õî£èˆ ªîKòM™¬ô â¡ø£˜ å¼õ˜.

ã¬öè¬÷Š ð£¶è£ŠðîŸ°‹, îLˆ¶‚è¬÷ 
ð£¶è£ŠðîŸ°‹ ªð‡è¬÷ ð£¶è£ŠðîŸ°‹ 
âˆî¬ù ê†ìƒèœ ÞòŸøŠð†´œ÷ù â¡ð¶ 
ªîK»ñ£ â¡«ø¡. 200‚° «ñ™ àœ÷ù â¡ø£˜ 
å¼ ñ£íõ˜. Þ¬õèœ Ü¬ùˆ¶‹ ñ‚èÀ‚°ˆ 
ªîK»ñ£? â¡Á «è†«ì¡. ÜîŸ°‹ Þ¶¾‹ 
ñ‚èÀ‚°ˆ ªîKò£¶ â¡ø£˜. ã¡ ñ‚èÀ‚°„ 
ªê¡Á «êóM™¬ô â¡Á «è†«ì¡. ÜîŸ° 
ò£˜ ªê£™ô «õ‡´‹ â¡Á å¼õ˜ «è†ì£˜. 
áìèƒèœ, ð®ˆî Þ¬÷ë˜èœ, ÜóCò™ è†Cèœ 
Þ¬õèœî£¡ ñ‚èOì‹ â´ˆ¶‚ Ãø «õ‡´‹ 
â¡«ø¡.

áóè «ñ‹ð£†´‚° Þ¶õ¬ó âˆî¬ù 
F†ìƒè¬÷ ï‹ Üóê£ƒèƒèœ ïìˆF»œ÷ù 
â¡«ø¡. Ü¶ ñ£GôˆFŸ° ñ£Gô‹ «õÁð´‹ 
â¡øù˜. âî£õ¶ å¼ ñ£Gôˆ¬îŠ ðŸP‚ 
ÃÁƒè«÷¡ â¡«ø¡. 50 Ý‡´è£ô 
²î‰Fó Þ‰Fò£M™ ñˆFò ñ£Gô Üó²èœ 
ï¬ìº¬øŠð´ˆFò F†ìƒèO¡ â‡E‚¬è 
2000 Þ¼‚°‹ â¡ø£˜ å¼õ˜. îIöè‹ «ð£¡ø 
ñ£GôƒèO™ 400‚°‹ «ñŸð†ì F†ìƒèœ 
ï¬ìº¬øŠð´ˆîŠð†´ õ¼A¡øù â¡«ø¡. 
Þšõ÷¾ F†ìƒèœ Þ¼‰¶‹ ã¡ Aó£ñƒèœ 
ñ£Ÿø‹ ªðøM™¬ô â¡Á å¼ ñ£íõ˜ «è†ì£˜. 
Aó£ñƒèœ ñ£øM™¬ô â¡Á ÃÁõ¶ îõÁ. 
Aó£ñƒèœ ñ£Ÿø‹ ªðŸÁœ÷¶ â¡ð¬î ò£¼‹ 
ñÁ‚è Þòô£¶. Ü¶ âŠð®Šð†ì ñ£Ÿø‹ 
â¡ø£™ ê£¬ô Ü¬ñŠðF™, è†´ñ£ùŠ ðEèœ 
ªêŒõF™ â¡Á Ü®Šð¬ì õêFèœ ªêŒõF™ 
èEêñ£ù Ü÷¾ «õ¬ô ïì‰¶œ÷¶ â¡«ø¡.

ñ‚èÀ‚° â¡Á å¼ ð£ ó £Àñ¡ø‹ 
Þ¼‚Aø«î ªîK»ñ£ â¡«ø¡. Ý‹ ªîK»‹ 
Ü¶î£¡ Aó£ñê¬ð â¡Á å¼õ˜ ðFôOˆî£˜. 
Þî¡ ¬ñò‚ è¼ˆ¶ â¡ù â¡Á «è†«ì¡. 
ªð£¼÷£î£ó «ñ‹ð£†´‚°‹ êÍè cF‚°‹ ðE 
ªêŒõ¶ â¡Á ÃPù˜. Þšõ÷¾ Þ¼‰¶‹ ã¡ 
ï‹ Aó£ñƒèœ °†®‚ °®òóê£è ñ£øM™¬ô 
â¡«ø¡. ÜîŸ° å†´ªñ£ˆî‚ è£óí‹ ñ‚èœ 
ÜFè£óŠð´ˆîŠðìM™¬ô â¡ø£˜ å¼õ˜.

ÞFL¼‰¶ â¡ù ªêŒF àƒèÀ‚°Š 
¹ôŠð´Aø¶ â¡«ø¡. Ü®ˆî†®™ õ£¿‹ 
ñ‚èÀ‚° ÜFè£ó‹ ªè£´‚è âõ¼‹ îò£K™¬ô. 
ñ‚è¬÷ ÜFè£óŠð´ˆî¾‹ âõ¼‹ îò£K™¬ô. 
Þ‰î àœ÷£†CJ™ õ‰îõ˜èÀ‹ ñ‚èÀì¡ 
¬è«è£˜‚è£ñ™ Üó² ÜFè£KèÀì¡ ¬è«è£˜ˆ¶„ 
ªêò™ð´õF™î£¡ Ý˜õñ£è Þ¼‚A¡øù˜ 
â¡øù˜.

ã¬öèœ «ñ‹ð£†´‚è£è Üó² â¡ù 
õ£ŒŠ¹‚è¬÷ à¼õ£‚A ¬õˆF¼‚Aø¶ â¡ð¬î 
ð†®òLì º®»ñ£ â¡«ø¡. 1) ÜóCò™ ê£êù‹ 
2) îQ„ê†ìƒè÷£è 200‚° «ñŸð†ì¬õ 3) 
«ñ‹ð£†´‚è£ù F†ìƒè¬÷ àK¬ñè÷£è 

ªè£‡´õ‰î¶. 4) Ü‰îˆ F†ìƒèÀ‚° àôA™ 
âƒ°‹ Þ™ô£î Ü÷¾‚° GF å¶‚W´. 5) 
àœ÷£†C Ü¬ñŠ¹‚è¬÷ Üóê£è à¼õ£‚Aò¬ñ. 
6) ñ‚èœ ðƒ«èŸ¹‚è£è Aó£ñ ê¬ð â¡ø 
ñ‚èœ ð£ó£Àñ¡ø‹ à¼õ£‚èŠð†ì¬ñ. 
7) Aó£ñ «ñ‹ð£†´‚è£ù ä‰î£‡´ˆ 
F†ìˆ¬î Aó£ñ Ü÷M™ îò£KŠð¬î è†ì£ò‚ 
èì¬ñò£‚èŠð†ì¬ñ. 8) àœ÷£†CJ™ 
ªð‡èÀ‚°‹, îLˆ¶‚èÀ‚°‹ Þì å¶‚W´. 
9) ²ò àîM‚ °¿‚è¬÷ á‚èŠð´ˆF êÍè„ 
ªêò™ð£´èO™ Þ¬íˆF¼Šð¶. 10) ðô 
ñˆFò ÜóC¡ F†ìƒèœ °PŠð£è ËÁ ï£œ 
«õ¬ô àˆFóõ£îˆ F†ì‹ âù õ£ŒŠ¹‚èœ 
ãó£÷‹ Þ¼‚A¡øù âù ð†®òL†ìù˜.

Ü¶ à‡¬ñî£¡ Þ¬õèœ à¼õ£‚è 
«õ‡®ò î£‚èƒè¬÷ Aó£ñŠ¹øƒèO™ 
è£íº®Aøî£ â¡«ø¡. Cô ÞìƒèO™ è£í 
º®Aø¶, ðô ÞìƒèO™ ð£˜‚è º®òM™¬ô 
â¡Á ðF™ ÜOˆîù˜. ÞîŸè£ù è£óíƒèœ 
â¡ù ªîK»ñ£ â¡«ø¡. ð†®òL†ìù˜: 
1) Aó£ñ‹ ñ‚èœ ¬èJ™ Þ¼Šðî£è âõ¼‹ 
G¬ù‚èM™¬ô, 2) Aó£ñ‹ ê£FòˆF™ «î£Œ‰¶ 
Aì‚Aø¶, 3)Üó²ˆ ¶¬øèœ îƒèœ F†ìƒè¬÷ 
î¡Q„¬êò£è G¬ø«õŸP M†´ ñ‚èO¡ 
«î¬õè¬÷Š ðŸP è‡´ ªè£œõF™¬ô, 4) 
Üó²ˆ ¶¬øèœ Þ¬í‰¶ ªêò™ð´õF™¬ô, 
5) ªð£¶ ñ‚èÀ‚° è¼ˆ¶‡´, èù¾ à‡´, 
àí˜¾ à‡´ â¡Á ò£¼‹ è¼F ñ‚è¬÷ 
ñFŠðF™¬ô, è£ôŠ«ð£‚A™ âîŸ°‹ ê£˜‰¶ 
õ£¿‹ î¡¬ñJ™ ªð£¶ñ‚è¬÷ Üó² îò£˜ 
ªêŒ¶ M†ì¶. 7) ð…ê£òˆ¶ˆ î¬ôõ¼‹ 
ñ‚èÀì¡ Þ¬í‰¶ ªõOŠð¬ìò£ù æ˜ 
G˜õ£èˆ¬îˆ îó£ñ™ ñ‚è¬÷ «ñŒŠH™ ¬õˆ¶ 
G˜õ£è‹ ïìˆ¶A¡ø£˜. 8) õ£ŒŠ¹‚è¬÷Š 
ðò¡ð´ˆF Aó£ñƒè¬÷ «ñ‹ð´ˆîˆ «î¬õò£ù 
ÝŸø¬ô î¬ôõ˜èœ õ÷˜ˆ¶‚ ªè£œ÷M™¬ô, 
9) Þõ˜èÀ‚°ˆ «î¬õò£ù î¬ô¬ñˆ¶õŠ 
ðJŸC âƒ°‹ A¬ì‚èM™¬ô, 10) Aó£ñˆF™ 
àœ÷ Þ¬÷ë˜èÀ‚° ð£˜¬õ»‹ Fø¬ñ»‹ 
°¬øõ£è Þ¼Šðî£™ êÍè„ ªêò™ð£´èO™ 
îƒèœ ðƒèOŠ¬ð„ ªêŒò ÞòôM™¬ô, 11) 
Fø¬ñ»‹ ÝŸø½‹ àœ÷õ˜èœ ïèóˆFŸ° 
¹ô‹ ªðò˜‰¶ M´A¡øù˜. 12) ñ‚èÀ‚° ð…
ê£òˆ¶ ðŸPò ¹Kî™ Þ™¬ô, 13) ñ‚èÀ‚° 
º¡«ùŸø‹ «ñ‹ð£´ ðŸPò ð£˜¬õ Þ™ô£¶ 
ªð¼‹ð°F è£ôˆ¬î õ£›õ£î£óˆF½‹, 
èô£„ê£ó Gè›¾èO½‹ ñ†´«ñ îƒèœ 
«ïóˆ¬î ªêôõN‚A¡øù˜. 14) ñ‚èÀ‚° 
õNè£†ì‚Ã®ò ñ‚èœ ï‹H‚¬è¬òŠ ªðŸø 
ñQî˜èœ Þ™¬ô, â¡øù˜.

Þ‰î ÞìˆF™ Þ¬ìñPˆ¶ Þ¬î âŠð® 
¬èò£œõ¶ â¡Á «ò£Cˆb˜è÷£ â¡Á «è†«ì¡. 
á¼‚° å¼õ˜ Fø¡ Ã†ìŠð†ìõó£è ñ‚èœ 
ï‹H‚¬è¬òŠ ªðŸøõó£è îò£˜ ªêŒòŠðì 
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«õ‡´‹ â¡øù˜. Ü¬î âŠð®„ ªêŒõ¶?

á¼ ‚ °  å ¼ õ ˜  à ƒ è ¬ ÷ Š « ð £ ™ 
Þ¼‚A¡ø£˜èœ. Üõ˜è¬÷‚ è‡´H®ˆ¶ 
å¡P¬í‚è «õ‡´‹. Üõ˜èÀ‚°Š ðJŸC 
ªè£´ˆ¶ «êõèó£è îò£˜ ªêŒò «õ‡´‹. 
ÞF™ «ê¬õ ªêŒòˆ îò£ó£è Þ¼‚A¡øõ˜è¬÷ 
îò£˜ ªêŒõ¶î£¡ Iè º‚Aòñ£ù¶. ÜîŸ°Š 
HóˆF«òèñ£è å¼ ðJŸCˆF†ì‹ «î¬õ. âŠð® 
àŠ¹„ êˆFò£AóèˆFŸ° 78 «ð¼‚° ðJŸC 
ÜOˆ¶ è£‰Fò®èœ Ü¬öˆ¶„ ªê¡ø£«ó£ 
Ü«î«ð£™ Aó£ñŠ ¹ùó¬ñŠ¹ «õ¬ôèœ 
ªêŒò îò£˜ â¡Á ÃP è÷ˆF™ GŸ«ð£¼‚° 
ï™ô º¬øò£ù ðJŸC «î¬õ. Ü‰îŠ ðJŸC 
ñ£ŸÁˆ î¬ô¬ñˆ¶õˆFŸè£ù ðJŸCò£è 
Þ¼‚è «õ‡´‹. ºîL™ ï‹º¬ìò ï£†®™ 
Þ¡Á Gô¾‹ î¬ô¬ñŠ ð…êˆFŸ° b˜¾ 
ÝJó‚èí‚è£ù Ü®ñ†ìˆ î¬ôõ˜è¬÷ 
à¼õ£‚°õ¶î£¡, Üõ˜è¬÷ ñFŠ¹ I‚è 
ñ‚è÷£†Cˆ î¬ôõ˜è÷£è ðJŸCJ¡ Íô‹ 
à¼õ£‚è «õ‡´‹. Üõ˜è¬÷ à¼õ£‚°õ¶î£¡ 
Þ¡¬øò «î¬õ â¡Á ÃPM†´, âŠð® Þ‰î 
î¬ô¬ñˆ¶õ ðJŸC¬ò‚ ªè£´‚è «õ‡´‹ 
â¡Á‹ M÷‚A«ù¡.

Þõ˜èœ Fò£èˆ¶‚° îò£ó£ùõ˜èœ. Ýù£™ 
Üóê£ƒèˆ¬î ñ‚èÀ‚° °PŠð£è ã¬öèÀ‚° 
«õ¬ô õ£ƒèˆ «î¬õò£ù ¹Kî½‹ ÝŸø½‹ 
Þ™ô£îõ˜èœ. Ý¬èò£™î£¡ îƒèÀ‚°ˆ 
ªîK‰î¬î Aó£ñƒèO™ ªêŒ¶ ªè£‡´ 
ªð¼ƒèù¾èÀì¡ ²ŸP õ¼A¡øù˜. Þ‰Fò 
Aó£Iò„ êÍè‹ âŠð®„ ªêò™ð´Aø¶ â¡ø£™, 
ÝF‚è ê‚FèOL¼‰¶ ã¬öèÀ‚° ÜFè£óº‹ 
ªê™ô‚ Ãì£¶, Üóê£ƒèƒèœ î¼‹ õ£ŒŠ¹‚èÀ‹ 
¹K‰¶ Mì‚Ãì£¶ â¡ðF™ Ièˆ ªîOõ£è„ 
ªêò™ð†´, ã¬öè¬÷ Aó£ñƒèO™ «ñŒˆ¶‚ 
ªè£‡´œ÷ù. ÜîŸ° Üó²ˆ ¶¬øèÀ‹ 
¶¬í«ð£Œ‚ ªè£‡®¼‚A¡øù. Þ¬î å¼ 
Cô ñ£Gôƒèœ à¬ìˆF¼‚A¡øù. Ü¶å¼ 
IèŠªðKò «ð£ó£†ìƒèO¡ Íô‹ ïì‰¶œ÷ù. 
âù«õ ã¬öè¬÷ îò£˜ ªêŒõ¶ Ü¶¾‹ 
«ð£ó£†ìƒèÀ‚°ˆ îò£˜ ªêŒõ¶ â¡ð¶ Iè‚ 
è®ùñ£ù ðE.

âù«õ åšªõ£¼ Þ¬÷ëÂ‹ Þ÷‹ ªð‡µ‹ 
îƒè¬÷ ºîL™ îò£˜ ªêŒ¶, îƒèÀì¡ 
Þ¬í‰¶ ªêò™ðì å¼ CÁ Ã†ìˆ¬îˆ îò£˜ 
ªêŒ¶, ã¬öèOì‹ ðE ªêŒ¶ Üõ˜èO¡ 
ï‹H‚¬è¬òŠ ªðŸÁ Üƒ° Üõ˜èÀ‚°Š 
ð‚èˆF™ Þ¼‚°‹ Aó£ñê¬ð‚°œ Üõ˜èO¡ 
°ó¬ô ðF¾ ªêŒò ¬õˆ¶, ÜîŸ° Aó£ñê¬ð 
ñŸÁ‹ ð…ê£òˆF¡ Íô‹ îƒèœ °ó½‚° ðF™ 
«î® ªõŸP ªðŸÁ, î¡ù‹H‚¬è¬ò ãŸð´ˆF, 
îƒè¬÷ Mò£Hˆ¶‚ªè£œ÷ Ü‰î Aó£ñˆ¶ 
ã¬öèÀ‚° õNè£†ìˆ «î¬õò£ù Üˆî¬ù 
õNº¬øè¬÷»‹ Þ‰îˆ î¡ù£˜õô˜èÀ‚°ˆ 
î‰Fì «õ‡´‹. Ü¶ å¼ º¬øŠð´ˆîŠð†ì 

ðJŸCJ¡ Íô‹î£¡ ê£ˆFòŠð´‹ â¡«ø¡.

Ü‰îŠ ðJŸC âŠð®‚ ªè£´‚èŠðì 
«õ‡´‹ â¡ø£™ è£†®™ ñ£«õ£Jv†´‚èœ 
¹Fòõ˜èÀ‚° âŠð® àí˜¾‹ ÜP¾‹ «ê˜ˆ¶‚ 
ªè£´Šð£˜è«÷£ Ü«î«ð£™ ªè£´‚è «õ‡´‹. 
ï£‹ Þ‰îŠ ðJŸCJ™ ñ‚è¬÷Š Hóî£ùŠð´ˆî 
«õ‡´‹. Þ‰î ñ£ŸøˆFŸ° ñ‚è¬÷ îò£˜ 
ªêŒõ¶ å¡Á î£¡ õN â¡ð¬î Üõ˜èÀ‚°Š 
¹Kò ¬õ‚è «õ‡´‹. ÜîŸ° «õÁ â‰î 
°Á‚° õN»‹ A¬ìò£¶ â¡«ø¡.

Ü‰î ñ£FK î¬ô¬ñˆ¶õŠ ðJŸC¬ò Þ¡Á 
âƒ° ò£˜ ïìˆ¶A¡ø£˜èœ â¡Á «è†ìù˜. 
Þ‰Fò£M™ ðô î¬ô¬ñˆ¶õŠ ðœOèœ Ü™ô¶ 
GÁõùƒèœ ªêò™ð†´ õ¼A¡øù. Ü¬õèœ 
Ü¬ùˆ¶‹ õEèˆ¶‚è£ù î¬ô¬ñ¬ò 
õ÷˜‚èˆî£¡ ðJŸC ÜOˆ¶ õ¼A¡øù. êÍè 
ÜóCò™ ñ£ŸøˆFŸè£ù î¬ô¬ñˆ¶õŠ ðœO 
Þ‰Fò£M™ â‰î ÞìˆF½‹ A¬ìò£¶, â¡«ø¡.

ÜŠð® â¡ø£™ â¡ù ªêŒõ¶? â¡ø£˜èœ. 
ï£‹ ñ£«õJv†´‚è¬÷ «î® è£†´‚°„ ªê™ô 
º®ò£¶ ªê™ô¾‹ Ãì£¶. ÜîŸ°Š ðF™ 
è£‰FJì‹ ªê™«õ£‹ â¡«ø¡. îIöèˆF™ 
ï‹ñ£›õ£˜ â¡ø ÞòŸ¬è «õ÷£‡ M…
ë£Q å¼ CÁ °®¬ê¬ò ¬õˆ¶‚ ªè£‡´ 
ËŸÁ‚èí‚è£ù ÞòŸ¬è Mõê£Jè¬÷ 
à¼õ£‚Aù£˜. Ü«î«ð£™ ªðKò GÁõùˆ¬î 
«ò£C‚è£ñ™ ñóˆî®J™ Ãì ï£‹ Þ‰î 
ðJŸCè¬÷ ïìˆFì º®»‹. Þ‰îŠ ðJŸCJ™ 
Þó‡´ Ü‹êƒèœ Þ¼‚è «õ‡´‹. å¡Á Ýˆñ 
ê‚F õ÷˜Š¹. Þó‡´ Ü¬ñFò£ù º¬øJ™ 
Üó¬ê ã¬ö ñ‚èÀ‚è£è„ ªêò™ðì ¬õ‚èˆ 
«î¬õò£ù ªêŒFè¬÷»‹ º¬ø¬ñè¬÷»‹ 
ªîK‰¶ ªè£œõ¶î£¡. Þ‰îŠ ðJŸCJ¡ 
Íô‹ êÍè ñ£ŸøˆFŸè£ù ñ£ŸÁˆ î¬ô¬ñ 
à¼õ£‚è™ â¡ø Ü®Šð¬ì Gè¿«ñò£J¡ 
ÜîŸ° ªð¼‹ Ýîó¾ ïñ‚°‚ A†®´‹ 
â¡«ø¡. IèŠ ªðKò ¬è î†´. GŸè ä‰¶ 
GIì‹ ÝAò¶. âù‚° º¡«ù Þ¼‰î Üõ˜èœ 
Üˆî¬ù «ð¼‹ Fò£è Yô˜è÷£è ¹¶¬ñ‚ 
è£‰Fò˜è÷£èˆ ªîK‰î£˜èœ. ÜŠªð£¿¶ Þó¾ 
ñE 11.30. è£¬ôJ™ 9 ñE‚° Ýó‹Hˆî 
Ü‰î õ°Š¹ ÜŠªð£¿¶î£¡ G¬ø¾ ªðŸø¶. 
ñÁï£œ è£¬ô ï¬ìŠ ðJŸC‚°„ ªê¡«ø¡. 
ÜŠ«ð£¶ â¡¬ù Þ¬ìñPˆ¶ å¼ ªð‡ 
«è†ì£˜: ‘ã¡ Þ‰î î¬ô¬ñˆ¶õŠ ðœO¬ò 
cƒèœ à¼õ£‚è‚ Ãì£¶’. ï£¡ îŸ«ð£¶ å¼ 
ð™è¬ô‚ èöèˆF™ ðEò£ŸP‚ ªè£‡´ 
Þ¼‚A¡«ø¡. Ü¶ º®‰î¾ì¡ «ò£C‚A«ø¡ 
â¡«ø¡. Ü‰î «èœM‚° Þ¡Á Ü«ó£M‰ 
êÍèˆF™ å¼ õ£ŒŠ¹ˆ î‰¶œ÷ù˜. îò£KŠ¹„ 
ªêŒ¶ õ¼A¡«ø£‹.

è†´¬óò£÷˜: Aó£IòŠ ªð£¼÷£î£óŠ «ðó£CKò˜
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 M´î¬ôŠ «ð£ó£†ì ió˜ üùê‚F M. ó£î£A¼wí¡ 

100Ýõ¶ Ý‡®™ Ü®ªò´ˆ¶ ¬õˆî£˜ 
Þ‰Fò è‹ÎQv† è†CJ¡ Íˆî «ð£ó£O

²î‰FóŠ «ð£ó£†ì ió˜ F¼. M Þó£î£A¼wí¡ Üõ˜èœ, è‹ÎQv† è†CJ¡ Íˆî 
àÁŠHù˜. ªóƒèó£ü¡ °ñ£óñƒèô‹, «ñ£è¡ °ñ£óñƒèô‹, âv.ã. ì£ƒ«è , ß.â‹.âv. 
ï‹ÌFK ð£†, Þ‰FóTˆ °Šî£, H. Þó£ñÍ˜ˆF, Ý˜. ï™ôè‡µ, ð£Šð£ àñ£ï£ˆ, î£. 

ð£‡®ò¡ àœO†ì î¬ôõ˜èO¡ ï†H½‹ ªî£ì˜H½‹ Þ¼‰îõ˜. «ê£Mòˆ ï£´, üùê‚F 
ÝAò Þî›èO™ ðE ªêŒîõ˜. 100 õò¬îˆ ªî£†´M†ì G¬ôJ½‹ èõù‹ Hêè£î «ð„²‹ 

G¬ùõ£Ÿø½‹ MòŠ¬ðˆ î¼A¡øù. Üõ¼ì¡ Üõ¼¬ìò ñèœ ì£‚ì˜ ê£‰F Üõ˜èœ 
ê‰Fˆ¶Š «ðCò à¬óò£ì¬ô Þƒ«è «ð†® õ®M™ î‰F¼‚A«ø£‹. Þõ¬óŠ «ð£¡ø àÁF 

I‚è «î£ö˜è÷£™î£¡ ªêƒªè£® Þ¡Â‹ «õ˜ H®ˆ¶ ðóM‚ ªè£‡«ì Þ¼‚Aø¶. 
«î£ö¼‚° è£‚¬èJ¡ ê£˜H™ 100Ýõ¶ Hø‰îï£œ õ£›ˆ¶èœ.

ì£‚ì˜ ê£‰F: àƒèœ º¿ ªðòªó¡ù?

M. ó£î£ : M. ó£î£A¼wí¡

àƒèÀ‚° õò¶ âšõ÷¾?

99 º®‰¶ ü¨¡ 13Þ™ Ëø£õ¶ Ý‡®™ 
Ü®ªò´ˆ¶ ¬õ‚A«ø¡.

àƒè ÜŠð£ Ü‹ñ£ ªðò˜?

ÜŠð£ ªðò˜ & õ£²«îõ¡, Ü‹ñ£ 
ªê™ô‹ñ£œ

ÃìŠHø‰îõ˜èœ?

« è £ ð £ ô A ¼ w í ¡  ( Ü ‡ í ¡ ) 
ð£‡´óƒè¡, î‡ìð£E, ó£ñ¡, ê£‰î£, 
è£…êù£, è™ðù£

â‰îŠ ðœOJ™ ð®ˆb˜èœ?

ªð£œ÷£„C ïèó£†C àò˜G¬ôŠ ðœOJ™ 
âv.âv.â™.C. (11‹ õ°Š¹)

è‹ÎQv† è†CJ™ âŠ«ð£¶ «ê˜‰b˜èœ?

1940Ý‹ Ý‡´. ÜŠ«ð£¶ õò¶ 18

ã¡ è‹ÎQv† è†CJ™ «ê˜‰b˜èœ?

à¬ ö ‚ ° ‹  ñ ‚ è œ  Mõ ê £ J è œ , 
ªî£Nô£÷˜èÀ‚è£è «ð£ó£´õ¶ è‹ÎQv† 
è†Cî£¡. Þ‰Fò ï£†®¡ ²î‰FóˆFŸè£è¾‹ 
ãè£FðˆFòˆ¬î âF˜ˆ¶Š «ð£ó£®ò¶‹ 
è‹ÎQv† è†Cî£¡.

üùê‚FJ™ âŠð® «õ¬ôJ™ «ê˜‰b˜èœ?

²î‰Fóˆ¶‚° º¡ù˜ è‹ÎQv† 
è†C î¬ì ªêŒòŠð†ì¶. ÜŠ«ð£¶ 
î¬ôõ˜èª÷™ô£‹ ¬è¶ ªêŒòŠð†ì£˜èœ 
ÜŠ«ð£¶ ï£Â‹ ¬è¶ ªêŒòŠð†«ì¡. 

ªð£œ÷£„C, «è£¬õ, «êô‹, «õÖ˜ ÝAò 
C¬øèO™ Ü¬ì‚èŠð†«ì¡. M´î¬ô‚°Š 
Hø° è‡®ê¡ ªðJ™ ªð£œ÷£„C¬ò 
M†´ âƒ°‹ ªê™ô‚Ãì£¶. Üîù£™ 
ªõ÷¢÷ÖK™ î¬ôñ¬ø¾ õ£›‚¬è. Cô 
ï£†èÀ‚°Š Hø° è‹ÎQv† è†C eF¼‰î 
î¬ì c‚èŠð†ì¶. ÜŠ«ð£¶ «è£¬õ‚° 
«î£ö˜. H. ó£ñÍ˜ˆF (H.Ý˜) å¼ Ã†ìˆFŸ° 
õ‰F¼‰î£˜. è£˜«ùê¡ Ìƒè£ (õ.à.C. Ìƒè£)
M™ ªð£¶‚Ã†ì‹ ï¬ìªðŸø¶. H.Ý˜. 
Üõ˜è¬÷ ê‰F‚è ãŸð£´ ªêŒî£˜èœ. 
Üõ¬ó ê‰Fˆ¶Š «ðC«ù¡. â¡Qì‹ H.Ý˜. 
àƒè õ£ó‡† M¬óM™ óˆî£AM´‹ â¡Á 
ªê£™L ªê¡¬ù üùê‚F, ñŸÁ‹ è†C 
Ü½õôèˆF™ ðEò£Ÿø õó„ ªê£¡ù£˜. 
Üî¡ð® 1942Þ™ üùê‚FJ™ «ê˜‰«î¡.

àƒèÀ‚° âŠ«ð£¶ F¼ñí‹ Ýù¶?

1954 & ïõ‹ð˜ 1Ý‹ «îF & F¼„CJ™ 
ï¬ìªðŸø¶. ñ¬ùMJ¡ ªðò :̃ «ñ£†„ «ñK. 
Üõ¼‚° è¿ˆF™ ¬îó£Œ´ Ýð«óê¡ ªêŒò 
ªê¡¬ù ó£òŠ«ð†¬ì ñ¼ˆ¶õñ¬ù‚° 
õ‰F¼‰î«ð£¶ ºî¡ºîL™ ê‰Fˆ«î¡.

H¡ù˜ °®ò£ˆî‹ Þ¬ìˆ«î˜î™ 
ï¬ìªðŸø¶. «î£ö˜ «è£î‡ìó£ñ¡ 
è‹ÎQv† è†CJ¡ «õ†ð£÷ó£èŠ «ð£†®-
J†ì£˜. Üõ¼‚è£è «î˜î™ ðEò£Ÿø 
°®ò£ˆî‹ ªê¡«ø¡. «î£ö˜ ²ŠHóñEò 
ê˜ñ£ Üõ˜èÀ‹ õ‰F¼‰î£˜. F¼„CJL¼‰¶ 
ð£Šð£ àñ£ï£ˆ Üõ˜èÀ‹ õ‰F¼‰î£˜. 
Üõ¼ì¡ «ñ£†ê«ñK»‹ õ‰F¼‰î£˜. Üƒ«è 
ê‰Fˆ«î¡. ð£Šð£ àñ£ï£ˆ Üõ˜èO¡ º¡ 
ºòŸCò£™ Üõó¶ ãŸð£†®™ âƒèÀ‚° 
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F¼ñí‹ ï¬ìªðŸø¶. F¼ñí‹ º®‰î¶‹ 
ªê¡¬ùJ™ îƒè i´ «õ‡´‹ â¡ðî£™ 
º¡Ã†®«ò ó£òŠ«ð†¬ìJ™ i´ ð£˜ˆ¶ 
ãŸð£´ ªêŒ¶ M†´ˆî£¡ ªê¡«ø¡. 
õ£ì¬è Ï. 27/& (ñ£î‹)

«ê£Mòˆï£´ Ü½õôèˆF™ âŠ«ð£¶ 
«õ¬ô‚°„ «ê˜‰b˜èœ?

üùê‚FJ™ 1942 ºî™ 1967 õ¬ó 25 
Ý‡´èœ ðEò£ŸP«ù¡. «ê£Mòˆ 
ï£´ Ü½õôè‹ ¶õ‚èŠð†ì¶. «ê£Mòˆ 
ï£´ ðˆFK¬è ñ£î‹ Þó‡´ Þî›, 
ªî½ƒ°, è¡ùì‹, ñ¬ôò£÷‹, îI› ÝAò 
ªñ£NèO™ ªõOõ‰î¶. îI› õ£ó Þî› 
«ê£Mòˆ ð™èQJ™ â¡¬ù «ê˜ˆ¶‚ 
ªè£‡ìù˜. 1967 ºî™ 1990 õ¬ó «ê£Mòˆ 
ï£´ Ü½õôèˆF™ ðE¹K‰«î¡.

Üƒ° â¡ù «õ¬ô ªêŒb˜èœ?

 ªñ£Nªðò˜Š¹ , Ü„C™ õ‰î¬î 
êKð£˜ˆ¶ ªõOJ´õ¶ «ð£¡ø ðEèœ. 
1990Ý‹ Ý‡´ «ê£Mòˆ ï£†®™ ãŸð†ì 
ñ£Ÿøƒè÷£™ ðˆFK¬èèœ ªõOJ´õ¶ 
GÁˆîŠð†ì¶. «ê£Mòˆ ï£´ Ü½õôèº‹ 
ÍìŠð†ì¶. e‡´‹ 1990 ºî™ 2010 
õ¬ó üùê‚FJ™ ðE¹K‰«î¡. ÜŠ«ð£¶ 
F.ïè˜ ð£ô¡ Þ™ô‹ Þ®‚èŠð†´ ¹Fî£è‚ 
è†ìŠð†ì¶. Üîù£™ üùê‚F Ü½õôè‹ 
A‡® ªî£NŸ«ð†¬ìJ½‹ ñ£Gô è†C 
Ü½õôè‹ Ü«ê£‚ ïèK½‹ ªêò™ð†ì¶.

ï£¡ Ü‹ðˆÉKL¼‰¶ Þó‡´ ðv 
ñ£P A‡®‚° «ð£«õ¡. 2010 õ¬ó 
A‡®J™ ðE¹K‰«î¡. å¼ï£œ A‡®J™ 
ðvC™ Þ¼‰¶ W«ö ÞøƒAò«ð£¶ î¬ô 

²Ÿø™ ãŸð†´ W«ö M¿‰¶ M†«ì¡. 
îèõ™ ªîK‰¶ â¡¬ù Ü‹ðˆÉ˜ GÎ 
ªê…²K ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ «ê˜ˆ¶ CA„¬ê 
ÜOˆîù˜. H¡ù˜ Müò£ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ 
CA„¬ê «ñŸªè£‡ì «ð£¶ Í¬÷‚° óˆî‹ 
ªê™½‹ °ö£J™ Ü¬ìŠ¹ Þ¼Šðî£è ªîK-
Mˆîù˜ Cô ï£†èœ CA„¬ê‚°Š H¡ù˜ 
êKò£AM†ì¶. Þ‰î 90 õòF™ cƒèœ 
CóñŠðì «õ‡ì£‹ âù‚ è†C î¬ô¬ñ 
ÃPò«î£´ i†®L¼‰¶ üùê‚F‚° â¿F 
ÜÂŠ¹ƒèœ âùˆ ªîKMˆîù˜. Üî¡ð® 
i†®L¼‰«î ªêò™ð´A«ø¡.

« ê £ M ò ˆ  ï £ ´  Ü ½ õ ô è ˆ F ™ 
«ê£Mòˆ ðôèQ ÝCKò˜ °¿M™ ï£¡ 
ðEò£ŸPò«ð£¶, «î£ö˜èœ Müòð£vè˜ 
²°ñ£ ,̃ côè‡ì¡, «è£ð£™ê£I, ã.âv.ñE, 
Ý÷õ‰î£˜, ñ£E‚è õ£êè‹ ÝA«ò£¼‹ 
ðE¹K‰î£˜èœ.

â¡ªù¡ù ðˆFK¬èèœ ð®‚Al˜èœ?

üùê‚F, Þ‰¶, FùñE, îI› Þ‰¶, 
àœO†ì ðˆFK¬èèœ ð®Š«ð¡.

«ñ¬ìJ™ àƒèœ ªñ£Nªðò˜Š¹ «ð„² 
ðŸP ªê£™½ƒèœ.

ì£‚ì˜ ²Šðó£ò¡ ñè¡ «ñ£è¡ °ñ£ó 
ñƒèô‹. Üõ˜ ÝƒAôˆF™î£¡ «ð²õ£˜. 
Ü¬î ªñ£Nªðò˜Š«ð¡. «ñ½‹ ªì™L-
JL¼‰¶ Ôñ£ù‚ è£‰FÕ â¡ø «î£ö˜ è†C 
Ã†ìƒèO™ ðƒ«èŸè õ¼õ£˜.Üõ¼ì¡ 
ªê¡¬ù, «è£¬õ, ñ¶¬ó, F¼ªï™«õL 
àœO†ì á˜èÀ‚°„ ªê¡Á Üõ˜ 
Ã†ìƒèO™ «ð²õ¬î îIN½‹ «î£ö˜èœ 
îIN™ ªê£™õ¬î Üõ¼‚° ÝƒAôˆF½‹ 
ªñ£Nò£‚è‹ ªêŒ«î¡.

è†C î¬ôõ˜èœ âv.ã. ì£ƒ«è. H.C. 
«ü£C Üü£Œ«è£w, ó£«üvõóó£š, Þ.â‹.
âv. ï‹ÌFKð£†, Þ‰FóTˆ °Šî£, â¡.«è. 
A¼wí¡ ð£˜õF A¼wí¡ ÝA«ò£¼‚°‹ 
ªñ£N ªðò˜Š¹ ªêŒ«î¡.

â¡ù ¹ˆîè‹ â¿F»œk˜èœ?

Òõ£›‚¬èˆ F¼ŠðƒèœÓ â¡ø Ë¬ô 
â¿F»œ«÷¡. 2012Ý‹ Ý‡´ â¿F ªõO-
JìŠð†ì¶. (NCBh ªõOf´) üùê‚FJ½‹ 
ñFŠ¹¬ó â¿îŠð†ì¶. ðô«ð˜ õ£›ˆ¶ 
ÃPù£˜èœ. Ôàôè õóô£ŸP™ ªð‡èœÕ â¡ø 
ªñ£Nªðò˜Š¹ Ë™ 2&3 ðFŠ¹ õ‰¶œ÷¶. 
üùê‚FJ™ Mñ˜êù‹ õ‰î¶.

ªõOï£´ ðòíƒèœ °Pˆ¶?

Þ‰Fò «ê£Mòˆ èô£„ê£ó‚ èöè‹ 
(Þvèv) Íô‹ ówò£¾‚° É¶‚°¿ ªê¡ø¶ 
ÜF™ ï£Â‹ óƒèó£ü¡ °ñ£óñƒèô‹ 
àœO†«ì£¼‹ 15 ï£†èœ ²ŸÁŠðòí‹. 
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ªêŒ«î£‹. î£wªè¡†, ñ£v«è£ àœO†ì 
ðô ïèóƒè¬÷ ²ŸPŠð£˜ˆ«î£‹. Þvèv 
ªêòô£÷ó£è¾‹ ªêò™ð†«ì¡. õö‚èPë˜ 
â¡.®.õ£ùñ£ñ¬ô, ªï.¶. ²‰îóõ®«õ½ 
ÝA«ò£¼‹ î¬ôõ˜è÷£è ªêò™ð†´œ÷ù˜. 
Þvèv Íô‹ «ê£Mòˆ ï£†®¡ êÍè 
ñ£Ÿøƒèœ, õ÷˜„Cèœ °Pˆ¶ â´ˆ¶ 
ÃÁ«õ£‹.

îƒèŠð¬ù àƒèÀ‚° ªîK»ñ£?

ªîK»‹. «ê£Mòˆ èô£„ê£ó èöè 
Ü½õôèˆF™ ðE¹K‰î£˜. ªê¡¬ù 
ñ£õ†ì Þvèv ªêòô£÷ó£è Þ¼‰î£˜.

îƒèÀ‚° âˆî¬ù °ö‰¬îèœ?

Í¡Á ªð‡ °ö‰¬îèœ, Wî£, ê£‰F, 
ð£óF

ñ¼ñè¡èœ ðŸP?

1. Wî£M¡ èíõ˜ âv. ó£ñLƒè‹ 
Þ¡vÎó¡v GÁõùˆF™ ðE¹KAø£˜.

2. ì£‚ì˜. ê£ï¢FJ¡ èíõ˜ ì£‚ì˜. 
ñ«ù£èó¡, ñ¼ˆ¶õ˜. võ£F AOQ‚ (oNGC 
JL¼‰¶ æŒ¾ªðŸøõ˜.)

3. ð £ ó FJ¡  èíõ˜  ñ «ù£x -
°ñ£˜ êˆðF, ªðƒèÙ˜ I.T. è‹ªðQJ™ 
ðE¹KAø£˜.

àƒèœ ñ¬ùM «ñ£†ê«ñK Üõ˜è¬÷Š-
ðŸP?

«ñ£†ê«ñKJ¡ Ü‹ñ£ Ý«ó£‚Aò«ñK, 
ÜŠð£ Ü‰«î£Eê£I, ªð£¡ñ¬ô óJ™«õ 
å˜‚û£ŠH™ «õ¬ô ð£˜ˆî£˜. F¼ñí‹ 
º®‰¶ ªê¡¬ù õ‰«î£‹. â¡ ñ¬ùM»‹ 
è‹ÎQv† è†C àÁŠHù˜. è†C ïìˆ¶‹ 
«ð£ó£†ìƒèœ ñ£î˜ êƒè «ð£ó£†ìƒèœ 
Ü¬ùˆF½‹ ðƒ«èŸð£˜.

²î‰Fó «ð£ó£†ì ió˜ àîMˆ ªî£¬è 
âŠ«ð£¶ õ£ƒAm˜èœ?

2005Ý‹ Ý‡´ è‹ÎQv† è†CJ¡ 
ñ£Gô„ ªêòô£÷ó£è Þ¼‰î î£. ð£‡®ò¡ 
ÜŠ«ð£¬îò ºîô¬ñ„ê˜ ªüòôLî£ 
Üõ˜èÀ‚° è®î‹ â¿Fù£˜. Üî¡ Íô‹ 

Üóê£¬í ªõOJìŠð†ì¶. 2005Ý‹ 
Ý‡´ Ï. 3000/& 2020‹ Ý‡®™ 16,000/& 
Ýù¶.

â¡ù ñ£FK ¹ˆîèƒèœ ð®Šd˜èœ?

«îê M´î¬ô «ð£ó£†ìƒèœ, ªî£Nô£÷˜ 
«ð£ó£†ì‹ ï£†´ M´î¬ô, «ð£ó£†ì 
ió˜èœ °Pˆî Ë™èœ ð®Š«ð¡.

¹ˆîèƒèÀ‚° Þ¬ìJ™ ¬ð™ ¬ðô£è 
G¬øò ¬õˆF¼‚Al˜è«÷! Üªî™ô£‹ 
â¡ù?

ðˆFK¬èèO™ õó‚Ã®ò ªêŒFèœ, ï£†´ 
M´î¬ô‚°Š «ð£ó£®ò î¬ôõ˜èO¡ 
«ð„², Ü¬î â´ˆ¶ å†® ¬õˆ¶œ«÷¡. 
Ü¶ H¡ù˜ àîõ‚Ã´‹. î£. ð£‡®ò¡ 
4 ñ£îˆFŸ° º¡¹ ñ¬ø‰¶ M†ì£˜. 
Üõ¬óŠðŸP Ôî£ñ¬óÕJ™ ªõOõ‰î 
ªêŒF¬ò â´ˆ¶ ¬õˆ¶œ«÷¡. Ü¶ 
HŸè£ôˆF™ «î¬õŠð´‹.

ªè£«ó£ù£ â¡Á ªê£™Aø£˜è«÷, 
àƒèÀ‚° õ‰îî£? Ü¶ ðŸP àƒèÀ‚°ˆ 
ªîK»ñ£?

ªè£«ó£ù£ âŠð® õ‰î¶ â¡Á âù‚°ˆ 
ªîKò£¶. êKò£èŠ «ðê º®òM™¬ô. 
«ê£˜õ£è Þ¼‰«î¡. Üîù£™ ªè£«ó£ù£ 
âù‚°‹ ãŸð†®¼‚°‹ âù G¬ù‚A«ø¡.

àƒèÀ‚° G¬ø«õø£î Ý¬ê ãî£õ¶ 
à‡ì£?

Ý¬ê â¶¾‹ Þ™¬ô. ü¨¡ 13, âù‚° 
100õ¶ Ý‡´ Ýó‹ð‹. âƒ°‹ ªõOJ™ 
ªê™ô º®ò£î G¬ô. ì£‚ì˜ ñ«ù£è˜, 
ì£‚ì˜. ê£‰F, ì£‚ì˜. ²õ£F Þõ˜èœî£¡ 
àîM ªêŒAø£˜èœ.

cƒèœ ï¡P ªê£™õî£è Þ¼‰î£™ ò£¼‚° 
ªê£™i˜èœ?

â¡¬ù ¹ˆîè‹ â¿î„ ªê£™L õŸ¹ÁˆFò 
«ðˆF ²õ£F, «î£ö˜èœ Ý˜. ¶¬óê£I, 
«è. ð¡m˜ªê™õ‹, H. ñ£KòŠð¡, èMë˜ 
põð£óF, ÝA«ò£˜ ï¡P‚°Kòõ˜èœ.

Þ¡¬øò î¬ôº¬ø‚° â¡ù ªê£™ô 
M¼‹¹Al˜èœ?

Þ¬÷ë˜èœ ÜFè Ü÷M™ ¹ˆîèƒè¬÷Š 
ð®‚è «õ‡´‹. ï¡ø£è à¬ö‚è «õ‡´‹. 
ñŸøõ˜èÀ‚° à¬öŠ¹ °Pˆ¶ M÷‚è 
«õ‡´‹. ã¬ö & ðí‚è£ó¡ MˆFò£ê‹ 
Þ¼‚è‚Ãì£¶. êÍè ñ£ŸøˆFŸè£è ªêòô£Ÿø 
«õ‡´‹.

ªêŒFˆ ªî£°Š¹: Ü‹ðˆÉ˜ Ý˜. ¶¬óê£I, 
ñ£Gô„ ªêòô£÷˜, îI›ï£´ ãä®»C è†ììˆ 

ªî£Nô£÷˜ êƒè‹.
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ªè£«ó£ù£ â¡ø ªî£ŸÁ«ï£Œ 
Ýó‹Hˆ¶ à„ê‚è†ìˆF™ Þ¼‰î êñò‹. 
å¼ ï£œ è£¬ô ðˆ¶ ñE Þ¼‚°‹. 
¹Fî£è è™ò£í‹ Ýù Þ÷‹ î‹ðFò˜ 
â¡ i†´ Ü¬öŠ¹ ñE¬ò Ü®ˆî£˜èœ. 
Þ¼ê‚èó õ£èùˆ¬î æóñ£è GÁˆFM†´ 
Ü‰î Þ¬÷ë¡ õ‰î£¡. Ü‰îˆ î‹ðFè¬÷ 
âù‚°ˆ ªîKò£¶.

Üõ˜è¬÷ i†´‚°œ Ü¬öˆ«î¡. 
Þ¬÷ë¡ ñ£v‚¬è èöŸø£ñ«ô “Þ™¬ô 
ê£˜ «õ‡ì£‹ âù‚° «î£™ð£¬õ‚Ãˆ¶ 
è¬ôë˜ è¬ôñ£ñE ºˆ¶ ê‰FóQ¡ 
ºèõK»‹ ªî£¬ô«ðC â‡µ‹ «õ‡´‹” 
â¡ø£¡. Üõù¶ ñ¬ùMJì‹ ºîL™ 
i†´‚°œ õ£¼ƒèœ «ðêô£‹ â¡«ø¡.

Þ¬÷ë¡ î¡¬ù ÜPºèŠð´ˆF‚ 
ªè£‡ì£¡. ªê£‰î á˜ «îƒè£Œð†ìí‹ 
(è¡Qò£°ñK ñ£õ†ì‹) ÜõÀ‹ Ü«î 
ÃPù£œ. Üõù¶ ªðò˜ Ü¹ð‚è˜ â¡Á 
ªê£¡ùî£è ë£ðè‹. F¼õù‰î¹óˆF™ 
«õ¬ô. Þó‡´ «ð¼«ñ ñ¬ôò£÷ èôŠ¹ì¡ 
«ðCù£˜èœ .

Þó‡´ «ð¼‚°‹ å«ó óê¬ù. îI› 
Þô‚Aò‹ è¬ô ß´ð£´ bMóñ£è Þ¼‰î¶. 
«î£™ð£¬õ‚Ãˆ¶ ð£˜ˆF¼‚Aø£˜èœ. 
Ü¶ ðŸP ï£¡ â¿Fò ¹ˆîèˆ¬îŠ ð®ˆ¶ 
Þ¼‚Aø£˜èœ. ºˆ¶ê‰Fó¬ùŠ ðŸP 
è£ñ«îÂ ÞîN™ õ‰î è†´¬ó Üõ˜è¬÷ 
èõ˜‰F¼‚Aø¶ .

Ü‰î Þ¬÷ë¡ «î£™ð£¬õ‚ Ãˆ¶‚ 
è¬ôë˜èÀ‚° ãî£õ¶ ªêŒò M¼‹¹A¡«ø¡, 
â¡ è™ò£í‹ ªêôM™ô£ñ™ º®‰¶M†ì¶. 

Üõó¶ ºèõK»‹ ªî£¬ô«ðC â‡µ‹ 
«õ‡´‹ â¡ø£¡. Ü‰î Þ÷‹ î‹ðFò˜ 
«î£™ð£¬õ‚ Ãˆ¶‚ è¬ôë˜èœ õ£¿‹ 
°®J¼Š¹‚° «ïó®ò£è„ ªê™õ¶ àCîñ™ô 
â¡Á «î£¡Pò¶. Ü‰î °®J¼Š¹ ªðKò 
ãKJ¡ è¬óJ™ Þ¼‰î¶ .

ï£¡ “cƒèœ F¼ñô£¹ó‹ º‚Aò ê£¬ôJ™ 
ªð†«ó£™ ðƒ‚ Ü¼«è G¡ø£™ «ð£¶‹. 
ºˆ¶„ ê‰Fó¡ àƒè¬÷ ê‰FŠð£˜” â¡Á 
ªê£¡«ù¡. êK ÜŠð®«ò ªêŒA«ø£‹ 
â¡ø£œ Üõœ. ï£¡ ÜîŸ° ãŸð£´ 
ªêŒ«î¡. ªè£…ê «ïóˆF™ ê‰Fó¡ «ðCù£˜. 
Ü‰î î‹ðFèœ Ïð£Œ 5000 î‰îî£è¾‹ 
«õÁ àîMèœ ªêŒò õ£‚èOˆîî£è¾‹ 
ªê£¡ù£˜.

ó £ ñ £ ò í  è ¼ Š ª ð £ ¼ ¬ ÷ 
¬ñòñ£è‚ªè£‡´ Ãˆ¶ ïìˆFò ñó£†®ò 
è¬ôë˜ å¼õ¼‚° «èó÷ˆ¶ ºvL‹ Þ÷‹ 
î‹ðFèœ àîM ªêŒî¶ âù‚° ÜFêòñ£èŠ 
ðìM™¬ô. Þ‰î è£ôè†ìˆF™ Þ¶«ð£¡Á 
ïì‰î «õÁ Gè›„Cè¬÷»‹ ÜP«õ¡ .

i ó ð £ ‡ ® ò  è † ì ª ð £ ‹ ñ ¬ ù 
¹¶‚«è£†¬ì Üóê˜ Müò ó°ï£î «ê¶ðF 
Aö‚A‰Fò è‹ªðQò£Kì‹ H®ˆ¶‚ 
ªè£´ˆî£˜ â¡ð¶ õóô£Á. è†ìªð£‹ñ¡ 
H®ð†ì CÁ Aó£ñˆF™ ñ¬ö ªðŒò£¶ 
â¡ð¶ å¼ ï‹H‚¬è. Ü‰î Aó£ñˆ¬î ²ŸPò 
ð°FèO™ ñ¬ö ªðŒî£½‹ °PŠH†ì 
Ü‰î Aó£ñˆF™ °¬ì H®ˆî¶ «ð£™ å¼ 
ªê£†´ˆ î‡a˜Ãì ªðŒò£î£‹.

«î£™ð£¬õ‚ Ãˆ¶‚ è¬ôë˜èœ Ü‰î 
ü£F‚è£ó˜èœ õ£¿‹ áK™ ñ†´‹ °¬ì 

்ட்டுனர

அ.�தா. கபருமதாள்

Þõ˜èÀ‚° 
ñ†´‹ 

ªè£«ó£ù£ 
ã¡ 

õóM™¬ô?



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஜூ
்ே

 2
02
1

64

H®ˆ¶‚ ªè£‡ì£˜è÷£ â¡ù? Þõ˜èO¡ 
°®J¼Š¹ è¡Qò£°ñK ñ£õ†ì‹ «î£õ£¬÷ 
õ†ìˆF™ àœ÷¶. Þ‰î °®J¼Š¬ð„ ²ŸP 
àœ÷ °‚Aó£ñƒèO™ ðˆ¶‚° «ñ™ ªî£ŸÁ 
ð£F‚èŠð†ì¶. Ýù£™, Ü‰î ñó£†®ò 
è¬ôë˜èO™ 47 °´‹ðƒèO™ 140 ªðò˜èO™ 
ò£¼‚°«ñ ð£FŠ¹ Þ™¬ô. Þõ˜èOì‹ 
êÍè Þ¬ìªõO â¡ð¶ ñ¼‰¶‚°‚ Ãì 
A¬ìò£¶. Þõ˜èœ °®J¼ŠH¡ ªî¼ 
â¡ð¶ Ü‰î êÍè Þ¬ìªõO¬ò ªï¼ƒè 
Mì£¶.

Þõ˜èœ ñ£v‚ ÜEõF™¬ô. èð²ó c˜ 
°®ŠðF™¬ô. êÍè Þ¬ìªõO Þ™¬ô. 
Ýù£™ ªî£ŸÁ Þ™¬ô. Þõ˜èœ ñ†´ñ™ô 
Þ‰î ñ£õ†ìˆF™ õ£›A¡ø ðöƒ°®-
Jù˜ ð†®òL™ àœ÷ ñ¬ô‚°øõ˜, 
è£E‚è£ó˜ «ð£¡øõ˜èÀ‚°‹ ªî£ŸÁ«ï£Œ 
ÜFè‹ ðóõM™¬ô. â™«ô£¼‹ âF˜ñ¬øŠ 
ð†ìõ˜è÷£è (ªïè†®š) Þ¼‚Aø£˜èœ. 
ï†êˆFó «ý£†ìL™ õ£›‚¬è¬ò ÜFèº‹ 
èN‚A¡ø F¬óŠðì ï®è˜èœ «ï˜ñ¬øŠ 
ð†ìõ˜è÷£è (ð£C†®š) ÝõîŸ° è£óí‹ 
â¡ù?

Þ‰î ÞìˆF™ å¼ Mûòˆ¬î ï£¡ 
ªê£™Lò£è «õ‡´‹ è¡Qò£°ñKŠ 
ð°FJ™ áK™ ñù«ï£ò£Oèœ ðô˜ 
àœ÷ù˜. Þõ˜èO¡ õó¾ ðŸP Üó² 
èõù‹ ªê½ˆî «õ‡´‹ â¡ø ªêŒF 
FùñEJ™ 02 07 2004 õ‰î¶. ñ£õ†ì 
Ý†CòK¡ ð£˜¬õ FùñE ªêŒFJ¡ e¶ 
M¿‰î«ð£¶ Ü¶ðŸP Mê£K‚è ÜFè£Kèœ 
º¡õ‰î£˜èœ.

õì Þ‰Fò£M™ Þ‰F «ð²‹ ñ£GôƒèO™ 
dè£˜ êˆbvè˜ â¡Â‹ ð°FèO™ àœ÷ 
ñù«ï£ò£Oè¬÷ è¡Qò£°ñK èìŸè¬óJ™ 
ªè£‡´ M´õ¶ â¡Â‹ ªêò™ º‚Aòñ£è 
è¼îŠð†ì¶. ÜŠð®Šð†ìõ˜èÀ‚° ñÁ 
ªü¡ñ‹ A¬ìò£¶ â¡ð¶ ï‹H‚¬è. 
ÞŠð®ò£ù ªêŒFè¬÷ «êèKˆ¶ ï£¡ 
Fùñô˜ ÞîN™ CÁ è†´¬ó â¿Fò «ð£¶ 
«ê¬õ ¬ñòƒèœ Cô MNˆ¶‚ªè£‡ìù.

å¼ «ê¬õ ¬ñò‹ ñ£íõ˜èœ Cô¬ó 
Þ‰î ñù«ï£ò£Oè¬÷Š ðŸP ªêŒF 
«êèK‚è ãŸð£´ ªêŒî¶. Üî¡ð® A¬ìˆî 
îèõ™è¬÷ °ñK ñ£õ†ì Ý†Cò¼‚°‚ 
ªè£´ˆîù˜. è¡Qò£°ñK ï£è˜«è£M™ óJ™ 
G¬ôòƒèO™ õì Þ‰Fò ñù«ï£ò£Oèœ 
MìŠð´A¡øù˜. àˆ«îêñ£è Ý‡´‚° 20 
«ð˜ õ¬ó â¡Â‹ ªêŒFèœ ÜŠ«ð£¬îò 
(2004 ªêŠì‹ð˜) ðˆFK¬èèO™ õ‰îù.

è¡Qò£°ñK óJ™ G¬ôòƒèO™ 
ñ ù « ï £ ò £ O è ¬ ÷ » ‹  Ü ¬ ö ˆ ¶ 
õ‰îõ˜è¬÷»‹ å¼ êñòˆF™ H®ˆîù˜. 
Ýù£™ Þ¶ ªî£ì˜‰¶ ïì‚èM™¬ô. 

ï£è˜«è£M™ è¡Qò£°ñK ð°FèO™ ñ†´‹ 
60‚°‹ «ñŸð†ì õì Þ‰Fò ñù«ï£ò£Oèœ 
Þ¼Šðî£è‚ èí‚A†ìù˜.

ÞŠð® èí‚ªè´ˆî «ê¬õ ¬ñòˆ¬î 
ê£˜‰î å¼õKì‹ ï£¡ «ðCò«ð£¶ ¹Fò 
ªêŒF å¡¬ø„ ªê£¡ù£˜. ªè£«ó£ù£ 
à„êè†ìˆF¡ «ð£¶ ñù «ï£ò£OèO™ 
ðô˜ óJ™ G¬ôòˆF™ îƒAù£˜èœ. Þõ˜èœ 
ò£¼‹ ñ£v‚ «ð£ìM™¬ô. å¼ «ê¬õ 
¬ñòº‹ ô†²ñí¡ â¡ø ê¼ñ «ï£Œ 
ñ¼ˆ¶õ¼‹ àîMòî£™ Þõ˜èÀ‚° Þôõê 
ê£Šð£´ A¬ìˆî¶.

Þ ‰ î  ñù « ï £ ò £O è¬÷  ò £ ¼ ‹ 
Ió†ìM™¬ô. Þõ˜èœ ê£î£óíñ£è 
ªî¼M™ ïìñ£´‹ «ð£¶ A¬ìˆî àí¾Ãì 
ÜŠ«ð£¶ A¬ì‚èM™¬ô. Þõ˜èœ ò£¼‹ 
ªè£«ó£ù£õ£™ Þø‚èM™¬ô. ÜŠð® 
Þø‰î¶ «ð£¡ø îèõ½‹ A¬ì‚èM™¬ô 
â¡Á ªê£¡ù£˜ .

õì Þ‰Fò ñù«ï£ò£Oè¬÷ ñ†´ñ™ô 
îI› «ðCò àœÙ˜ ñù«ï£ò£Oè¬÷ 
ê£I«î£ŠH™ àœ÷ ÜŒò£ ¬õ°‡ì˜ 
ðE‚° Ü¬öˆ¶„ ªê™½‹ õö‚è‹ à‡´. 
Cô¬ó ÜŠð®«ò Üƒ° M†´„ ªê™õ¶‹ 
à‡´. ÜŠð® MìŠð†ì 30 õò¶ ªð‡¬í 
«ð£hê£˜ e†´ ÝîóõŸ«ø£˜ Þ™ôˆF™ 
«ê˜ˆîù˜ â¡ø ªêŒF ðˆFK¬èJ™ õ‰î¶ 
(Fùˆî‰F 06 06 2021) ªè£«ó£ù£ ªî£ŸÁ 
à„êñ£è Þ¼‰î«ð£¶ Þ‰îŠ ªð‡ Þš×K™ 
²ŸP‚ªè£‡´ Þ¼‰î£½‹ àí¾ A¬ìˆî¶ 
à¬ì»‹ A¬ìˆî¶.

ï£è˜«è£M™ «ð¼‰¶ G¬ôòˆF½‹ 
²ŸÁõ†ì£óˆF½‹ ²ŸPˆ FK‰î 40 
H„¬ê‚è£ó˜è¬÷ H®ˆ¶ ªè£«ó£ù£ 
ðK«ê£î¬ù ªêŒî «ð£¶ ò£¼‚°‹ ªî£ŸÁ 
Þ™¬ô â¡ø ªêŒF»‹ ðˆFK¬èJ™ õ‰î¶ 
.ÞŠð®Šð†ì H„¬ê‚è£ó¡ å¼õQì‹ 
Ïð£Œ 3000 Þ¼‰î¶ Þ¡ªù£¼õÂ‚° 
ªê£‰îñ£Œ å¼ i´ Þ¼‰î¶ â¡ðîŸ° 
Ýî£ó‹ Þ¼‰î¶.

Þ‰î ñù«ï£ò£OèÀ‚° & ²ŸPˆFK‰î 
H„¬ê‚è£ó˜èÀ‚° ªî£ŸÁ õóM™¬ô. 
ñ†´ñ™ô ðöƒ°®Jùó£ù Þó‡´ 
ü£FJù¼‚°‹ ï£«ì£®è÷£è Ü¬ô‰î å¼ 
ü£F‚°‹ õóM™¬ô. Üõ˜èO™ Cô¼‚° 
ªî£ŸÁ ðK«ê£î¬ù ïì‰î¶.

ÞîŸªè™ô£‹ â¡ù è£óí‹? Þõ˜èœ 
âF˜ñ¬øŠ ð†ìõ˜è÷£è (ªïè†®š)
Þ¼Šðî¡ Å†êñ‹ â¡ù? å¡Á«ñ 
¹KòM™¬ô.

-è†´¬óò£÷˜: ï£†ì£Kò™ ÝŒõ£÷˜
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Þ¶ êH‚èŠð†ì ï£ªì¡Á âŠ«ð£¶‹ 
ï£ƒèœ ªê£™õF™¬ô
Þ‰î ï£†®¡ àK¬ñò£÷˜ ï£ƒèœ

Þ¶ ªè£œ¬÷ «ï£ò£OèO¡ Ãì£óªñ¡Á
âƒèœ °ö‰¬îèÀ‚° ªê£¡ùF™¬ô
Þ‰î ï£†¬ì à¼õ£‚Aòõ˜èœ ï£ƒèœ

Þ‰î ï£´ õ…êè˜è¬÷ õó«õŸø ï£ªì¡Á
ï£ƒèœ °Ÿø‹ ê£ŸÁõF™¬ô
Þ‰î ï£†®¡ º¶ªè½‹¹ ï£ƒèœ

Þ‰î ï£´ ð…êˆî£™ ¹¬î‰¶ «ð£ù 
ï£ªì¡Á
²‹ñ£ ªê£™L‚ ªè£‡®¼ŠðF™¬ô
Þ‰î ï£†®¡ àJ˜ˆªî¿Š¹ ï£ƒèœ

Þ‰î ï£´ à¬ì‰¶ «ð£ù °ó™èO¡ 
ï£ªì¡Á â¿F ¬õŠðF™¬ô

ªè£…ê‹ ªè£…êñ£è âƒèœ Ü¬ìò£÷ 
e†¬ð Mõ£F‚A«ø£‹

ð¬öò MFèœ ÜPM¡ ïFJ™
ê£ò‹ «ð£Œ‚ ªè£‡®¼‚Aø¶

â™ô£ ñì¬ñèOìI¼‰¶‹
º¿¬ñò£è ï£ƒèœ ªõO«òøM™¬ô
Íî£¬îò˜èO¡ â„êƒèœ
ñ‡E™ ¹¬î‰¶ Aì‚A¡øù
âƒèœ õóô£Á èì¾O¡ õóô£Á â¡«ø£ 
ñîƒèO¡ õóô£Á â¡«ø£ 
ªð£Œ»¬óŠðõ˜è¬÷ è‡´ 
CK‚èˆ ªî£ìƒA M†«ì£‹

Þ‰î î¬ôº¬ø CKŠð¬î «ð£ô
Ü´ˆî î¬ôº¬ø CKˆ¶‚ ªè£‡®¼‚è£¶
Ü‰î î¬ôº¬ø ã¾è¬íè¬÷ 
à¼õ£‚°‹ è™M¬ò 
èŸÁ‚ ªè£‡®¼‚Aø¶

âƒèœ GôˆF™ àƒèœ M¬îè¬÷ 
M¬îˆ¶ 
âƒèœ Þù âFKè¬÷
à¼õ£‚°‹ î‰Fóƒèœ 
«î£™Mò¬ì‰¶ M†ìù

Þ¡Â‹ Cô è£ôƒèœ 
àƒèœ F¬êJL¼‰¶ 
ªõŸÁ Ã„ê™èœ õóô£‹
Ü¶¾‹ å¼ ï£œ G¡Á M´‹
ÜŠ¹ø‹ Þ‰î ï£†®¡ e¶ ð®‰î àƒèœ 
Ü¿‚°èœ è¿õŠð´‹

Ió†® â¿F õ£ƒA‚ ªè£‡ì âƒèœ 
àK¬ñŠ ðˆFóˆ¬î ªð£Œªò¡Á 
GÏHŠ«ð£‹

ï£ƒèœ â¿îˆ ªî£ìƒA M†«ì£‹
å¡ø™ô Þ¡Â‹ ÝJóñ£è ô†êƒè÷£è 
Mó™èœ â¿F‚ ªè£‡®¼‚A¡øù

Þ‰îGô‹ îI›ï£´
îIö˜èœ ï£ƒèœ.

்வினத

வ�தாசின்ரதா

Þ‰îGô‹ îI›ï£´ 
ï£ƒèœ îIö˜èœ



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஜூ
்ே

 2
02
1

66

நினைமவந்தல்

ஜமதா்ன்
jamalan.tamil@gmail.com

்காலககுறியும்�்காலமற்்ற�குறியும்�-�
்கானின்�வாழ்வும்�்காணா�நூல்கமும்

மே 29, 2021 மா்ல அந்தத் ்தா்லலபசி 
அ்ழப்ப பதற்றத்துைன் எதிரபாரத்திருந்லதன். 
ஏற்கைனலவ 12 ் ாட்கைள் மரணத்துைன் லபாராடும் ் ண்பன் 
எழுத்தா்ளன், பத்திரி்கையா்ளன், நூல் லசகைரிபபா்ளன், 
பதிபபா்ளன் அ.ஜ. கைானின் மரணச்சய்தி்ய ஏற்கை 
மறுககும் மனதுைன். அன்று முதல்்ாள்தான் அவனது 
மருத்துவ அறிக்கை்ய தந்திருந்தார அந்தத் ் தாகுதியின் 
பாராளுமன்ற உறுபபினர ைாகைர கை்லநிதி வீராசாமி 
அவரகைள். பாண்டிசலசரி லபராசிரியர இரவிககுமார 
அவரகைளின் ் ண்பரான கைவிஞர தமிழசசி தஙகைபாண்டியன் 
அவரகைளின் வழியாகை கைானின் உயி்ர மீட்கை ்சன்்ன 
ஸைான்லி அரசு மருத்துவம்ன த்ல்ம மருத்துவர 
மற்றும் மருத்துவ அதிகைாரி மூலம் தீவிர முயற்சியில் 
ஈடுபட்டிருந்லதாம். மற்்றாருபுறம் நீதியரசர மகைாலதவன் 
அவரகைள் மூலமாகை மருத்துவ அதிகைாரிலய ல்ரில் வந்து 
பாரத்து முயற்சிகைள் ்ைந்து்கைாண்டிருந்தது. ஆய்வா்ளர 
கைா. பஞ்சாஙகைம் அவரகைளின் மகைன் அரசு மருத்துவர 
மூலமாகை மற்்றாருபுறம் முயற்சிகைள் ்சய்து 
்கைாண்டிருந்லதாம். முயற்சிகைள் அ்னத்தும் கைாற்றில் 
ஆடும் வி்ளககின் ஒளிலபால தடுமாற்றத்துைன் எரிவதும், 
அ்ணவதற்குமான முயற்சியில் ஆடிக்கைாண்டிருந்தது.

கைானின் ல்ாய்்ம நு்ரயீரல் ்தாற்றிலிருந்து 
மூ்்ளல்ாககி ்கைரந்து ்கைாண்டிருந்தது. உைல்நில்ம 
லதால்வியின் இறுதிபபடி்ய கைைந்து ்கைாண்டிருந்தது. 
முதல்வாரம்தான் எனது அண்ணியார தஞ்்ச மருத்துவக 
கைல்லூரியில் 14 ்ாட்கைள் லபாராடி மரணத்்த 
தழுவியிருந்தார. 14 ் ாட்கைள் தஞ்்ச மருத்துவக கைல்லூரி 
்கைாலரானா வாரடில் கைழித்துக்கைாண்லை, கைானின் 
மருத்துவ நி்லககைான உதவிகை்்ள மதிபபிற்குரிய 
நீதியரசர மகைாலதவன், லபரா. இரவிககுமார, தமிழசசி 
தஙகைபாண்டியன், ்ண்பரகைள் இரவிசுபரமணியன், எஸ. 
சண்முகைம், கைவிஞர இ்்ளயபாரதி, அமரந்தா, ் ைராஜன், 
இயககை லதாழரகைள் என பலரும் முயற்சியில் 
ஈடுபட்டிருந்லதாம். அத்து்னயும் இறுதியில் பயனற்றதாகை 
மாறிவிட்ைது கைானின் எதிரபபு சகதி கு்றவாலும், 
சரககை்ர அ்ளவின் கூடுதலால் மருந்துகைள் லவ்ல 
்சய்யாத நி்லயிலும். மா்லயில் அந்த அ்ழபபும் 

வந்துவிட்ைது. கைான், தனது இறுதிபபயணத்்தத் 
துவஙகிவிட்ைான் . மரணம் எ்தக்கைாண்டும் 
நிரபபமுடியாத ஒரு ்வற்றிைம். அந்த ்வற்றிைத்தில் 
இனி ்ாம் நி்னவுகைள் எனும் ்மாழி ்கைாண்டுதான் 
நிரபப லவண்டும். மனிதரகைளின் எல்லா மரணஙகைளும் 
மதிபபுமிககை்வதான். அ்வ கைனவுகை்்ள கை்லத்தும் 
நி்னவுகை்்ள கி்ளரத்தியும் வாழும் உைல்கைளில் தஙகைள் 
வா்தகை்்ள நிரபபிவிடுகின்றது.

மரணத்தின் ்ாற்றம் வீசுத்துவஙகிவிட்ை அன்்றய 
இர்வ எபபடி கைைபபது? வாழ்க்கையில் ஒரு எழுத்தா்ளனாகை 
்ான் எழுத விரும்பாத இந்த குறிப்ப எபபடி எழுதுவது? 
என்று மனதில் ஓயாத அரற்றல். கைாரணம், ஒற்்ற 
நி்னவுைன் வாழ்ந்த ்ாஙகைள் இன்று ஒரு பகுதி 
நி்ன்வ  இ ழ ந் துவிட் லை ா ம்  எ ன்று த ா ன் 
்சால்லத்லதான்றுகிறது. இனி ்ம்்ம நி்னபபதற்கு 
அவனில்்ல. அவன் நி்னவு மட்டுலம ்ம்மிைம் 
எஞ்சியுள்்ளது. அ. ஜபருல்லா கைான் என்கிற அ.ஜ. கைான் 
நி்னவு ் தரிந்த கைாலம்முதல் எனது ் ண்பன், லதாழன், 
ஆலலாசகைன் எல்லாம். இந்த உலகில் என்்ன ஏதும் 
அறியாதவனாகை ்வத்திருககைலவ அவன் விரும்பினான். 
அவலன எனககைாகை எல்லாம் ்சய்தான். என்்ன 
முழு்மயான எழுத்தா்ளனாகை ் வத்துக ் கைாள்வதிலலலய 
அவன் தன்்னக கைண்ைான். இன்று அவ்ன 
இழந்துவிட்லைன். ஐந்து ்ாட்கைள் ்வளியில் தனது 
உைலுைன் லபாராடியவன், அடுத்த பன்னி்ரண்டு 
்ாட்கைள் உயிருைன் மருத்துவப படுக்கையில் லபாராடினான்.

எந்த முன்்னசசரிக்கையும் இன்றி தான் கைட்ை்மத்த 
உல்கை அபபடிலய விட்டுச ்சன்றுவிட்ைான். இறுதி 
அஞ்சலி ்சலுத்தககூை முடியாத தற்லபா்தய 
அவலசசூழல் அவனது மரணத்்தவிைக ்கைாடும் 
வா்த்யத் தருவதாகை உள்்ளது. மரணித்த அவனது 
முகைத்்தப பாரககை மனத்துணிசசல் இல்்ல. அவன் 
என்னிைம் வி்ை்பற்ற அந்தப புன்ன்கையுைன் எனககுள் 
இருபபலத ் ல்லது. என்னால் அந்த மரணித்த பிம்பத்்த 
வாழ்் ாள் முழுககை சுமககை இயலாது .  அதன் 
்கைாடுஙகைனவுகைளில் இருந்து தபபிககைலவ விரும்புகிலறன். 
அவன் லட்சியஙகை்்ள நி்றலவற்றுவதன் வழியாகை 
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அவ்ன என்லனாடு சகைபயணியாகை இருத்திக ் கைாள்லவன். 
புத்தம் முன்்வககும் இன்பமும் துன்பமும் அற்ற ஒரு 
மத்திய சத்துவ நி்லலய இந்த ் கைாடும் ் பருந்்தாற்றான 
்கைாலரானா கைாலத்்த கைைககை உதவும்.

சிறுவயதுமுதல் என்லனாடு பயணித்தவன். 
எழுபதுகைளில் திண்்ணகைளுககு புகைழ்்பற்ற தஞ்்ச 
மாவட்ைத்தில் உள்்ள திரு்ாலகைஸவரம் என்ற கிராமத்தில் 
அ்மந்துள்்ள எஙகைள் வீட்டு ஒட்டு திண்்ணயில் 10 
வயதிற்குட்பட்ை சிறுவர ,  சிறுமியர  குழ ாம் 
மா்லலவ்்ளகைளில் ஒன்று கூடிவிடும் கை்தலகைட்கை. 
எண்ணற்ற கைற்ப்னச சிறகுகை்்ளக ் கைாண்ை அககை்தகைள் 
கைாற்றில் பரவத்துவஙகி முடிவற்றதாகை விரியும். 
அககை்தகை்்ள தனது கைண்கைளில் விரியும் கைாட்சிகைளுைன் 
விவரித்த 10 வயது நிரம்பிய சிறுவன்தான் கைாலககுறி 
என்ற இலககிய அரசியல் லகைாட்பாட்டுப பத்திரி்கை்ய 
்ைத்திய, தீவிர மாரகசிய அரசியலில் ஈடுபாடு்கைாண்ை, 
மனிலதல்யமிககை, பழகுவதற்கு இனி்மயான, 
தன்ன்ளவில் ல்ர்மயான ் ்ைமு்றகை்்ளக கைறாராகைக 
கை்ைபபிடித்த கைாலககுறி கைான் என அறியபபட்ை அ.ஜ. 
கைான் எனும் அ. ஜபருல்லா கைான்.

குடும்பம், வியாபாரம் பணம் லதடிச்சல்லும் வாழ்வு என 
குடும்ப அ்மபபிற்குள் சிககிக்கைாண்டு தனது வாழ்்வ 
ஒரு தினவாழ்வின் சி்றககுள் சிககை்வத்துக 
்கைாண்டுவிட்ைான். கைானின் வாழ்வு தரும் பாைஙகைளில் 
ஒன்று, திட்ைமிட்ைதாகை வாழ்்வ அ்மத்துக ் கைாள்்ளாதது 
எத்த்கைய ்கைடுவி்்ள்வ உருவாககும் என்பலத. 
அவனது கைனவுகைள் அத்து்னயும் சி்தத்துவிட்ைது 
்கைாலரானா என்ற ் கைாடும் ் தாற்று.

தமிழ் இலககிய வரலாற்றில், அலரபியாவில் குறிபபாகை 
சவுதி அலரபியா எனபபடும் இருள் நிலத்தில் தமிழில் 
ஒரு இலககிய பத்திரி்கை ் ைத்திய சாத்ன கைா்னலயச 
சாரும். 1994 மாரச முதல் கைாலககுறி ்வளிவருகிறது 
்கைலசசு இதழாகை. அதற்கு முன்பாகை ்ான் ்கை்யழுத்து 
பிரதியாகை ்ைத்திவந்த “அறிவின் ்தால்்பாருளியல்” 
என்ற பத்திரி்கை்ய (்ான்்கைந்து வந்தது வாசகைரகைள் 
யாருமின்றி அ்னத்தும் ் ாலன என்ற மு்றயில் அதாவது 
்ாலன எழுதி ் ாலன வாசிபபது என்ற மு்றயில்) பாரத்த 
கைான் ் கைாஞ்சம் விரிவாகை ஒரு இத்ழ ் கைாண்டுவரலாம் 
என்று அதற்கைான ் பய்ர “கைாலககுறி” என உருவாககி 
்வளிவந்தது.

“இ்லயுதிரகைாலம் வாசலில் கைாத்திருந்தது ஒரு மரணம் 
அவ்ம்பிக்கையான எசசரிக்கை”

- என்று துவஙகும் ஃபிர்தௌஸ சபீத் ஹீ்சனின் 
அலரபியககைவி்த ்மாழி்பயரபபுைன் ்வளிவந்தது. 
அவனது மரணமும் வாசலில்தான் கைாத்திருந்திருககிறது. 
ஒரு இ்ல சருகைாகி உதிரவ்தபலபால அவனது உை்ல 
முறுககி, நீ்ர உலரத்தி, ்பரும் லவத்னயுைன் 
நிகைழ்ந்துள்்ளது.

“கைாலத்தின் அவசியம் என்ற அடிபப்ையில் அல்ல 
– சவுதி அலரபியாவில் பா்லவன மத்தியில் வாழும் 
்ண்பரகைளின் கைற்ப்ன ஊற்றுகலகைார வடிகைாலாய், 
அறிவின் லதைலுகலகைார பா்தயாய், சமூகை விழி அரசியல் 
கைட்டு்ரகைளுகலகைார த்ளமாய் ் வளிவர லவண்டும் என்ற 
உந்துதலின் கைாரணமாகை பிறந்துள்்ளதுதான் “கைாலககுறி”.” 
என்ற அறிவிபபுைன் ்வளிவந்தது. நி்றய அரபிக 
கைவி்தகைள், கை்த ்மாழி்பயரபபுகைள் என பககைத்திற்கு 
பககைம் கைானின் ்கைவண்ணம் நி்றந்த இதழ். தமிழில் 
ஒரு புதிய த்ளத்திலான ்மாழி்பயரபபு, இலககியம், 
அழகியல் சிந்த்னகைளுைன் ்வளிவந்த இதழ். பரமா 
லதசிய இனபபிரசச்ன, கைாஷ்மீர பிரசச்ன, லபாஸனிய 
பிரசச்ன, ரஷ்யாவில் உருவாகிய பாசிச ் ஜரலனாவிஸகி 
குறித்த கைட்டு்ர துவஙகி பல அரசியல் கைட்டு்ரகைளும், 
ப்ைபபிலககிய சிறுகை்தகைள், கைவி்தகைள் ் மாழி்பயரபபு 
என ஒரு கைலாசசார அரசியல் இதழாகை பிரகைைனபபடுத்திக 
்கைாண்ைது.

தமிழகைத்தில் உள்்ள முககியமான எழுத்தா்ள 
்ண்பரகைளுககு மட்டும் அனுபபி ்வககைபபட்ை 
தனிசசுற்று இதழ். தமிழில் பா்லவன மண்ணில் 
்வளிவந்த முதல் பத்திரி்கை இதுவாகைத்தான் இருககும். 
அவவிதழில் முககியமான அரசியல் குறிபபுகைள் மற்றும் 
பிரஞ்சு எழுத்தா்ளர, ஓரினபபுணரசசியா்ளர, திருைர 
என்்றல்லாம் விளிம்பிற்கு ஒதுககைபபட்ை ’ழான் ் ஜலன’ 
(இவர பிரஞ்சு சிந்த்னயா்ளர சாரத்தரால் புனித ் ஜலன 
என அ்ழககைபபட்ை எழுத்தா்ளர) எனபபடும் எழுத்தா்ளர 
குறித்து உலகைப புகைழ்்பற்ற சிந்த்னயா்ளர எட்வரட் 
்சத்தின் கைட்டு்ர ்ம ாழி்பய ர ககைபபட்டு 
்வளியிைபபட்ைது. அலரபியாவில் ’அல் அகைரம்’ என்கிற 

அவனது சிறுவயது வாழக்கை என்பது வறு்ம 
நி்றந்த ஒன்று. தந்்தயார மரககைன்றுகைள் வியாபாரம், 
மளி்கைககை்ை, ்ாட்டு மருந்து என பல ்தாழில்கைள் 
்சய்து வந்தவர. அவர குைந்்த அருலகை சாகலகைாட்்ை 
என்ற ஊரில் மளி்கைக கை்ை ் ைத்திய 60-கைளில். ஏபரல் 
8, 1963ல் பிறந்தவன் கைான். அதன் பின் அந்த 
வியபாரத்்த விட்டுவிட்டு திரு்ாலகைஸவரத்தில் 
மரககைன்றுகைள் வியாபாரம் ்சய்ய வந்து குடும்பத்துைன் 
அடுத்த 10 ஆண்டுகைள் அஙகுதான் வசித்து வந்தனர. 
கைானின் சிறுவயது இதுலபான்ற அைரந்த பசு்மயான 
மருதநில வாழ்வாகை இருந்தது. சிறுவயதிலலலய நி்றய 
கை்தகை்்ள தனது கைற்ப்னகைளில் உருவாககி ் ாட்கைணககில் 
்சால்லும் திறன் ் கைாண்ைவனாகை இருந்தான். பிற்கைாலத்தில் 
சிறந்த கை்தயா்ளராகை வரலவண்டியவன். ் கைடுவாய்பபாகை 
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எகிபதிய பத்திரி்கை ஓர்ளவு சுதந்திர சிந்த்னயுைன் 
்வளிவந்தது. அதில் இருந்து பல கைாத்திரமான 
கைட்டு்ரகை்்ள ் தாைரந்து கைாலககுறியில் ் வளியிட்லைாம். 
அலரபிய மண்்ண பிரதிபலிககும் தமிழ் இதழாகைவும், 
இைதுசாரி அரசிய்ல முன்்வககும் இதழாகைவும் 
அத்னக ்கைாண்டுவந்லதாம். எனது எழுத்துபபணி 
சுதந்திரமானதாகைத் துவஙகியது அவவிதழில்தான். எந்த 
நிரபந்தஙகைளும் இன்றி இன்றுவ்ர ஒரு சுதந்திர 
சிந்த்னயுைன் எழுதும் பழககைம் உருவானது எனது 
கைாலககுறி எழுத்துககைள் வழியாகைத்தான்.

கைாலககுறி்ய அதன்பின் இந்தியாவில் இருந்து 
அசசுபபதிபபாகை ்கைாண்டுவந்தான். அதில் பல தற்கைால 
முககிய எழுத்தா்ளரகைள் எழுதியுள்்ளனர. கைா. சிவத்தம்பி, 
மா. அரஙகை்ாதன், லகைாபிகிருஷ்ணன், லகைாணஙகி, எஸ. 
சண்முகைம், அமரந்தா (விசாலாட்சி), கைவிஞர இந்திரன், 
எஸ ராமகிருஷ்ணன், எஸ. இராமனுஜம், சா. லதவதாஸ, 
இ்்ளயபத்ம்ாபன், லபரா. வீ. அரசு, யமுனா ராலஜந்திரன், 
பத்மினி, எஸ. ்பருந்லதவி, ்ஞ்சுண்ைன். அலதலபால் 
உலகை அ்ளவில் பல இலககிய எழுத்தா்ளரகைள் குறித்த 
அறிமுகைக கைட்டு்ரகைள் அவரகை்ளது இலககிய 
கைருத்தாககைஙகைள் அதில் ்வளிவந்தது. எட்வரட் ்சத், 
வி்ளாடிமிர ் பகலகைாவ, மாயா ஆஞ்சலலா, ் ாரடின் கைாைமர, 
லபாரலஹேஸ, உம்பரலைா ஈலகைா என பல உலகை 
ஆளு்மகைள் பற்றிய குறிபபுகைள் அவரகை்ளது 
மூல க கை ட்டு் ர கைளின்  ் ம ா ழி ் ப ய ர ப பு கை ள் 
்வளிவந்துள்்ளது. கைா. சிவத்தம்பி, கைவிஞர அபி 
உள்ளிட்ைவரகைளின் ல்ரகைாணல்கைள் கைல்து்ரயாைல்கைள் 
என இலககிய ஆளு்மகைளின் பலதரபபட்ை கைருத்துககை்்ள 
தாஙகி ் வளிவந்த இதழ் கைாலககுறி. சி. சிவலசகைரத்தின் 
கைவி்த ்மாழி்பயரபபுகைள், நூலறிமுகைக கைட்டு்ரகைள் 
வந்துள்்ளது. பின்்வீனம் குறித்து அபலபாது முன்னணி 
வகித்த தமிழ் சிந்த்ன்ய வி்ளககைபபடுத்திக ்கைாள்்ள 
பின்்வீனம் குறித்த இைதுசாரிகைளின் விமரசனக 
கைட்டு்ரகைள் ் தாைரந்து ் வளிவந்தது கைாலககுறியின் மிகை 
முககியமான இ்ையீடு எனலாம். ் பாதுவான இைதுசாரி 
சிந்த்னயுைன் பல கைாத்திரமான ப்ைபபுகை்்ளக 
்கைாண்டு ் வளிவர அவனது உ்ழபபு முககியமானது. 
கைாலககுறி்ய ஒரு கைாத்திரமான இதழாகை ஒற்்ற ஆ்ளாகை 
்கைாண்டுவந்தவன்.

கைான் அடிபப்ையில் ஒரு கை்லஞன். கை்ல ஆரவம் 
அதிகைம் உள்்ளவன். இைதுசாரி த்லவரகைளின் பைஙகை்்ள 
லாமிலனட் ்சய்து பல ்ண்பரகைளுககு பரிசாகை 
அளித்துள்்ளான். அவனால் லலமிலனட் ்சய்யபபட்ை 
்லனின் பைம் எனது அ்றயில் நீண்ை்ாட்கைள் இருந்து. 
்வின ஓவியம், கைாரட்டூன்கைள், சிற்பஙகைள் ஆகியவற்றில் 
தீவிர ஈடுபாடும் கை்ல ரச்னயும், அவற்்ற வாசிககும் 
நுட்பமும் ்கைாண்ைவன். உலகைப புகைழ்்பற்ற ’டியலகைா 
ரிலவரா’வின் ஓவியஙகைள் அைஙகிய 13000ரூ மதிபபுள்்ள 
ஒரு லம்ச அ்ளவுள்்ள ஓவிய நூ்ல வாஙகி 
்வத்திருககிறான் அவனது நூலகைத்தில். ஓவியஙகைள் 
குறித்த பல நூற்கை்்ள தனது நூலகை லசகைரிபபில் 
்வத்துள்்ளான். நுண்கை்லகைள் மீதும் தீராத ஆரவம் 
்கைாண்ைவன். மாணவப பருவத்தில் ் தரு்ாைகைஙகைளில் 
்டித்திருககிறான் என்பதுைன், ்சன்்னயிலிருந்து 
தஞ்்ச வந்து ் ான் பஙகு வகித்த இயககைத்திற்கு ் ாைகைப 
பயிற்சி ் கைாடுத்துள்்ளான். ஒவ்வாரு ஆண்டும் லமதினக 
கூட்ைஙகைளில், ஊரவலஙகைளில் பஙகைளிபப்த ஒரு 
கைை்மயாகைக ்கைாண்டிருந்தவன். தீவிர மாரகசிய 

பற்றா்ளன் என்பதுைன் மாரகசியலம ஒலர வழிகைாட்டி என்று 
மாரகசியத்தின்மீது அ்சககைமுடியாத ்ம்பிக்கை 
்கைாண்டிருந்தவன். இந்தியாவில் ஒரு புரட்சி ்ைககை 
லவண்டும் என்ற தீரா லவட்்கை ்கைாண்ைவனாகை, 
அதற்கைாகை பல இயககை ் ைவடிக்கைகைளில் ஈடுபடுபவனாகை 
இருந்தான்.

ஒரு சிறந்த கைவிஞனாகை இருந்தான். இைதுசாரி 
அரசியலுைன் அழகிய்ல இ்ணத்து கைவி்த எழுதும் 
நுட்பமான திறன் ் கைாண்ைவன். அவனது பல கைவி்தகைள் 
மிகை அரு்மயாகை எந்த பிரசசார ்்டியும் இல்லாமல் 
இயல்பான அரசிய்ல ்வளிபபடுத்தும் கைவி்தகைள். 
அ்வகைள் முழு்மயாகை ்தாகுககைபபை லவண்டும். 
அலதலபால் பல ் பயரகைளின் பல இைதுசாரி இதழ்கைளில் 
கைட்டு்ரகைள் எழுதியுள்்ளான். சமீபத்திய விவசாய 
எழுசசிவ்ர பல அரசியல் கைட்டு்ரகைள் மாரகசிய 
இைதுசாரி பார்வயில் அவனால் எழுதபபட்டு 
்வளிவந்துள்்ளது. அ்வ முழுவதும் நூலாகை ் தாகுககைபபை 
லவண்டும். சிறந்த ் மாழி்பயரபபா்ளனும்கூை. பல அரபி, 
லத்தீன் அலமரிககை கைவி்தகை்்ள ் மாழி்பயரத்துள்்ளான். 
அலதலபால் கைட்டு்ரகைள், அரசியல் பத்திகைள் என அவனது 
்மாழி்பயரபபுகைள் சமகைால முககியத்துவம் வாய்ந்த்வ.

மிகைசசிறந்த கைட்ை்மபபுத்திறன் ்கைாண்ைவன் 
என்பதுைன், புத்தகை, இதழ்கைள் உருவாககைத்தில் மிகுந்த 
ஈடுபாட்டுைன் உலகைத்தரம் வாய்ந்த லலஅவுட்டுைன் 
இதழ்கைள் நூல்கைள் வரலவண்டும் என்பதில் அதீத கைவனம் 
்சலுத்தியவன். பின்னாளில் கைாலககுறி பதிபபகைம் 
வழியாகை பல முககியமான லத்தீன் அலமரிககை 
்ாவல்கை்்ளயும், பின்கைாலனிய எழுத்தா்ளரான உலகைப 
பகைழ்்பற்ற கூகிவாங தியாஙலகைாவின் ்ாவல், 
லசகுலவராவின் உலகைபபுகைழ்்பற்ற ்பாலிவியன் 
்ாட்குறிபபு, ்சங ்யன் சீ-ய-ன் திருத்தல்வாதம் 
உள்ளிட்ை பல ்ம ாழி்பய ரபபு  நூற்கை்்ள 
்கைாண்டுவந்தான். சமகைால அரசியல் லத்வகைள், 
இலககியத்தில் இைதுசாரி அரசிய்ல முன்்வககும் 
இலககியஙகைள் ஆகியவற்்ற கைவனத்துைன் லதடிலதடித் 
்மாழி்பயரத்து தமிழில் ்கைாண்டுவருவ்த தனது 
வாழ்வின் இலட்சியமாகைக ் கைாண்டிருந்தான்.

அமரந்தா அவரகைள் ்மாழி்பயரபபில் ்வளிவந்த 
லத்தீன் அலமரிககை சிறுகை்தகைளின் முழு்மயான 
்தாகுப்பக ்கைாண்டுவந்தான் கைாலககுறி பதிபபில். 
தமிழில் லத்தீன் அலமரிககை சிறுகை்தகைளின் அறிமுகைம் 
துவஙகி, பலதரபபட்ை லத்தீன் அலமரிககை ்ாடுகை்்ள 
எழுத்தா்ளரகை்்ள பிரதிபலிககும் ஒரு முழு்மயான 
்தாகுபபு அது. அலதலபால் நிழல்கைளின உ்ரயாைல் 
என்கிற மாரத்தா த்ராபாவின் ்ாவ்ல அமரந்தா 
அவரகைளின் ்மாழி்பயரபபில் இரண்ைாவது 
்சம்பதிபபாகை ்கைாண்டுவந்தான். லத்தின் அலமரிககை 
் ா ட்டின் ச ரவ ாதி கை ா ர  ஆட்சியில் நிகைழ் ந் த 
படு்கைா்லகை்்ளயும், அதில் கைாணாமல் லபானவரகைளின் 
பின்னணி்ய லபசும் ் ாவல்.

இபபடி தமிழில் லதரந்்தடுககைபபட்ை இைதுசாரி 
இலககியப பணி்ய ் சய்தவன் கைான். தமிழில் இைதுசாரி 
பண்பாட்டு இ்ையீடுகைள், வ்ளரசசி குறித்த ஆழ்ந்த 
அககை்றயும், ஈடுபாடும் ்கைாண்டிருந்தான். அத்துைன் 
இன்்றய பாசிய அரசுகைள் ் ா்்ள அ்னத்து இைதுசாரி 
நூல்கை்்ளயும் ஒழித்துகைட்டி யாருககும் கி்ைககைாமல் 
்சய்துவிடும் வரலாற்று லமாசடிககு எதிராகை இைதுசாரி 
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இலககியஙகைள், அரசியல் நூல்கைள், லகைாட்பாட்டு 
மூலநூல்கைள் ஆகியவற்்ற பாதுகைாத்து அடுத்துவரும் 
த்லமு்றககு சரியான வரலாற்்ற ்கைாண்டு 
லசரககைலவண்டிய பணி ்ம்மு்ையது என்று ஒரு 
மிகைப்பரிய இைதுசாரி நூலகைத்்த உருவாககுவ்த 
தனது வாழ்்ாள் சாத்னயாகை, இலட்சியமாகை ்கைாண்டு 
இதுவ்ர லதாராயமாகை 45000த்்த ் ்ருஙகும் நூல்கை்்ள 
லசகைரித்து 1500அடி சதுரபபரபபில் தனது ் சாந்த வீட்டில் 
முதல் த்ளத்்த ஒதுககி லசகைரித்து ்வத்துள்்ளான். 
்ைல்லி, கைலகைத்தா புத்தகைக கைண்கைாட்சிகைளிலும், 
தமிழகைத்தின் புத்தகை கைண்கைாட்சிகைளிலும், தனிபபட்ை 
்பரகைளின் நூல் லசகைரிபபுகைளில் இருந்தும் வாஙகி 
லசரககைபபட்ை நூல்கைள். ஒரு குறிபிட்ை நூல் லகைா்வயில் 
ஒருவரிைம் இருபபதாகைக லகைள்விபபட்ைால் ல்ரடியாகை 
அஙகு ்சன்று அவரிைம் லபசி வாஙகிவந்து தனது 
லசகைரிபபில் ்வத்துக ்கைாள்வான். ஒருவ்கையில் 
நூல்கைளின் தீராககைாதலன் என்று ்சால்லலாம். தனது 
வாழ்்ாள் உ்ழபபில் பாதி்ய அதற்கைாகைலவ இழந்தவன் 
கைான். அத்ன ்கைாலரானா கைாலத்திற்கு பின் ஒரு 
இைதுசாரி நூலகைமாகை மாற்றி, தனது வாழ்்ாள் முழுககை 
அ்த பாதுகைாத்து படித்து ஆய்வு ்சய்து பல நூட்கைள் 
எழுதும் கைற்ப்ன இருந்தது. இைதுசாரி ஆய்வா்ளரகைளுககும், 
பரவலாகை பிற ஆய்வா்ளரகைளுககும் உதவும் வ்கையில் 
வசதிகை்்ள ஏற்படுத்தி தரவும் திட்ைமிட்டிருந்தான். 
எழுத்தா்ளரகைளின் கூடு்கைகைள், எழுத்தா்ளரகைள் கிராமம் 
உருவாககை லவண்டும் என்று பல கைனவுகைள் அவனுககுள் 
கைனன்று ் கைாண்டிருந்தது. அவன் தனது ் தாழில்வழியாகை 
அதற்கைான பணத்்த லசகைரித்துவிைலவண்டும் என்று 
ஓடிக்கைாண்டிருந்தான். அதற்குள் ் கைாலராணா அவ்ன 
ஒரு கைாலமற்ற குறியாகை மாற்றிவிட்ைது.

உலகை அ்ளவில் ்வளிவரும் அ்னத்து இைதுசாரி 
இதழ்கைள், தமிழில் ்வளிவந்த சிறுபத்திரி்கைகைளின் 
்தாகுபபு என ஆய்வுபபணிககுரிய ்தாகுபபுகைள் 
லசகைரித்து ்வத்துள்்ளான். உலகை அ்ளவில் ்வளிவரும் 
முககியமான இைதுசாரி பத்திரி்கைகை்ளான ’மன்த்லி ரிவயு’, 
’நியு ்லபட் ரிவயு’, ’லவரல்ட் டு வின்’, ’லரஸ அண்ட் 
கி்ளாஸ’ உள்ளிட்ை பல பத்திரி்கைகைளின் லசகைரிபபும் 
உள்்ளது. தமிழில் இைதுசாரி லகைாட்பாட்டு அடிபப்ையில் 
’மன்திலி ரிவயு’ லபான்று ஒரு இதழ் ்கைாண்டுவருவது 
பற்றி ்தாைரந்து லபசிக ்கைாண்டிருந்தான். கைான் 

இயல்பில் அழகியல் உணரவும், ஆழ்ந்த அரசியல் 
ல்ாககும் ்கைாண்டிருந்தவன். பண்பாட்டுத் த்ளத்தில் 
தமிழில் இைதுசாரிகைளுககு ் பரும் இ்ை்வளி உள்்ளது, 
அ்த நிரபபககூடிய ஒரு பண்பாட்டு அரசியல் ஆய்விதழ் 
்கைாண்டுவரலவண்டும் என்ற கைனவு நீண்ை்ா்ளாகை 
எஙகைளுககு இருந்தது. கைாலககுறி்ய மதசசாரபற்ற பாசிச 
எதிரபபு இலககிய இதழாகைவும், மாரகசிய இைதுசாரி 
லகைாட்பாட்டு இதழ் ஒன்றும் ்கைாண்டுவரும் எண்ணம் 
இருந்தது. இறுதியாகை லபசியலபாது கைாலககுறி்ய ்ான் 
ஆசிரியராகை இருந்தும், லகைாட்பாட்டு இத்ழ அடுத்த 
ஆண்டு அவனது ் பாறுபபிலும் ் கைாண்டுவரலாம் என்ற 
திட்ைமிட்டிருந்லதாம். அதற்குள் இபபடியான ஒர இறுதி 
குறிப்ப எழுதும்படி ஆகிவிட்ைது.

அவனது லட்சியஙகை்்ள இனி ்தாைரலவண்டும். 
அவ்னயறிந்த அ்னத்து ்ண்பரகைளும் இதில் 
கைரம்லகைாரத்து ் சயல்பை லவண்டும்.

1. கைாலககுறி்ய துவககை லவண்டும்

2. கைாலககுறி பதிபபகைத்்த ் தாைர லவண்டும்

3. அவனது எழுத்துககை்்ள ்தாகுத்து நூலாககை 
லவண்டும்

4. அவனது வாழ்்ாள் கைனவான இைதுசாரி சிந்த்ன 
்கைாண்ை நூலகைத்்த துவககை லவண்டும்

5. அவனது மருத்துவ இறுதியாண்டு படிககும் மகைளின் 
படிப்ப முடித்து மருத்துவராககை லவண்டும்

6. அவனுககைான நி்னவுகை்்ள ்தாகுத்து நூலாககை 
லவண்டும்

7. அவன் எழுத எண்ணிய பல நூட்கைளில் 
சிலவற்்றயாவது எழுதிவிை லவண்டும்

லதாழர லவ ஆ்னமுத்து இறுதி அஞ்சலிககு 
்சன்றுவிட்டு ்சன்்ன லகைாயம்லபடு லபருந்து 
நி்லயத்தில் என்்ன இறககிவிட்ைான். ் கையில் சமரன் 
இத்ழ தந்து படித்துவிட்டு லபசு என்று. அதுதான் எஙகைள் 
இறுதிச சந்திபபு என்ப்த தற்லபாதுதான் உணர முடிந்தது. 
்ானும் லதாழரகைளும், ்ண்பரகைளும் அவன் மீண்டு 
எழுந்துவிடுவான், திரும்பவும் வந்தவுைன் அவனது 
பிரசச்னகைளில் இருந்து அவ்ன விடுவித்து அவனது 
இலட்சியஙகை்்ள ல்ாககி ்கைரத்த லவண்டும் என்று 
எண்ணிலணாம். ஆனால் அதற்கு லவ்ல ்வககைாமல் 
ம்றந்துவிட்ைான் .  எல்லல ாரும் புகைழுககும் 
தற்புகைழ்சசிககும், தன்மு்னபபிற்கும் பலியாகிவிட்ைாரகைள் 
மககைள் ்லன் என்ற ்பாதுல்ாக்கைவிை தன்்ன 
்மயபபடுத்தும் ல்ாகலகை உள்்ளது என்று ்மௌனமாகை, 
்வளித்்தரியாமல் சமூகைபபணிகை்்ள ஆற்ற எண்ணியவன். 
தன்்ன த்லயில் ் வத்து தாலன சுமந்து ் கைாண்டிருககும் 
தமிழ் எழுத்துலகில், தன்்ன ம்றத்து தனது த்ல்ய 
ம்றத்து வாழ நி்னத்தான் . இன்று தாலன 
ம்றந்துவிட்ைான். எனது ஆன்ம உலகின் பாதி்ய 
இழந்த்தபலபால உள்்ளது. இதற்குலமல் இத்ன 
விவரிககை என்னிைம் ் சாற்கைள் இல்்ல.

இறுதிவ்ர இந்தியப புரட்சி குறித்த கைனவுைன் 
வாழ்ந்து, தனது உை்லலய மருத்துவக கைாரபலரட் 
கைருத்தியலுககு எதிராகை நிறுத்தி, ்ம்்ம துயரத்தில் 
ஆழ்த்திச ்சன்ற அவன் இனியாவது நிம்மதியுைன் 
உறஙகைட்டும்.
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த�ொடங்கப்படடது. எழுத�ொளர் த�விபரியொ ஆசிரியர். ‘மற்ற 
தேரங்களில் எத� தேண்டுமொனொலும் தெய்யுங்கள்; 
்படிக்கும்த்பொது மடடும் த்பரவி ்படியுங்கள்’ என்ற  ேொெ்கததுடன 
ஆண்- த்பண் இருேர் ேடந்துேரும் ்படம் த்கொண்ட 
சுேதரொடடி்கள் ஊர் முழுக்்க ஒடடப்படடன. �மிழேொடு 
முழுேதிலும் உள்ள மு்கேர்்களுக்கு விளம்்பர அறிவிபபு்கள் 
அனுப்பப்படடன. விளம்்பரங்களும் இ�ழ ேடிேதமபபும் 
இளதேனிலின த்கேண்்ணம்.     ேொன நிர்ேொ்கப த்பொறுபத்ப 
ஏறறுக்த்கொண்தடன. ்கவிஞர் தெம்்படேனும் எங்கள் குழுவில் 
இத்ணந்துத்கொண்டொர். எங்களுக்கு ஏறத்கனதே முறத்பொக்கு 
மு்கங்கள் இருந்��ொல், ேணி்கக் ்கடலில் இ்றஙகி முக்குளிக்்கொமல் 
்கதரயிதேதய ேொங்கள் நினறுத்கொண்தடொம். இ�ழுக்கு ேொங்கள் 
எதிர்்பொர்த�த�விட  எதிர்்பொர்பபு அதி்கமொ்க இருந்�து. 
அபத்பொத�ல்ேொம் மு்கேர்்கள் �ங்களுக்குத த�தேயொன 
்படி்களுக்கு முன்ப்ணம் தெலுததிப ்பதிவு தெய்துத்கொள்ளும் 
ேழக்்கம் இருந்�து. அந்� ேத்கயில் ‘த்பரவி’க்கு முப்ப�ொயிரம் 
ரூ்பொய் முன்ப்ணம் ேந்�து என்றொல் ்பொர்ததுக்த்கொள்ளுங்கள். 
அ�னொல் உறெொ்கமொ்க இரவு்ப்கல் ்பொரொது இ�ழத  �யொரிபபுப 
்பணியில் ஈடு்படடுேந்த�ொம்.

இது முன்கத�ச்சுருக்்கம்�ொன, இனிதமல்�ொன ேொன 
தெொல்ேேந்� விஷயததுக்த்க ேரபத்பொகித்றன.

அப்படிதயொர் இரவில் அலுேே்கப ்படியி்றஙகி த�நீர் 
அருந்�ச் தெனறுேருத்கயில் அரடதடயின ஒரு ்பகுதியொ்க 
ேொன “ இந்�க் ‘்கத்ணயொழி’யில் தேளியொகும் ்கவித�்கள் 
ஒனறுதம புரியொமல் இருக்கி்றத�, அப்படி முறுக்குப 
பிழிேதுத்பொே இருந்�ொல்�ொன ்கவித�யொ? ்படிக்கி்றேர்்கதள 
விடுங்கள், எழுதுகி்றேர்்களுக்்கொேது ஏ�ொேது புரியுமொ எனறு 
த�ரியவில்தேதய” எனறு அங்கேொய்ததுக்த்கொண்டு ேந்த�ன. 
இதில் தேடிக்த்க எனனதேன்றொல், த�விபரியொவும் ‘ஞொனர�ம்’ 
்பததிரித்கயில் “ மனவீத்ணக்்கொடு்களில் மொமிெ ரொ்கங்கள் 
மு்கங்கள் எதுவுமினறி ேடக்கிருக்கின்றன” த்பொன்ற ‘இருண்தமக் 
்கவித�’்கதள எழுதியேர்�ொன என்பது என நிதனவிறகுேர 
அேதரொ விேொ�ம் தெய்யொமல் சிரிததுக்த்கொண்தட ேந்�ொர். 

அலுேே்கம் திரும்பியதும் ேொன த�விபரியொவிடம் “ஒனறு 
தெய்தேொமொ? ேொம் ஒரு ’்கவித�யல்ேொ� ்கவித�’ எழுதி 
்கத்ணயொழிக்கு அனுபபிதேபத்பொம். அேர்்கள் எனன 
தெய்கி்றொர்்கள் எனறு ்பொர்பத்பொம்;  ஒரு நி்பந்�தன, அது 
்கவித� த்பொே ஒரு மயக்்கதத� ஏற்படுத� தேண்டும். ஆனொல் 
அது ்கவித�யொ்க இருக்்கக்கூடொது” எனறு தெொனதனன.  
அேரும் ஒபபுக்த்கொண்டொர். 

அபத்பொது  “ேெந்�்கொே ேதியினிதே தேரமணி நீரதே்கள்” 
எனனும் அந்�ொதி ்பொணியில் எழு�ப்படட மூனறு முடிச்சு 
திதரப்படப்பொடல் ஊதரஙகும் ஒலிததுக்த்கொண்டிருந்� தேரம் 
என்ப�ொல் அத� த்பொே 

“நிதேப்படியின அ்கபபு்றததில் 

ேொய்க்குதடயின பு்றநிழல்்கள்”

எனறு ேொன ‘்கவித�’தயச் தெொல்ேத த�ொடஙகிதனன.

த�விபரியொவும் ெறறும் �ொமதிக்்கொமல்,

‘முனைதலதழும்ம�காது ் ட்டுமின்றி
பூககும் ஒவலவகாரு வசந்தததிலும்
பிறந்துல்காணடிருககிறது  தரு’
என்று
கினைககு வரும் �றனவ �காடுகின்றது.

ஆணடு்ளில் ் ட்டுமின்றி
ஒவமவகார் அரஙகிலும்
புதிதுபுதிதகாய்ப
பிறப�து ் ணடு
நகானும்.

- இன்குெகாப

�ததி

வவணுமதாதவன்
venumadhavan2021@gmail.com

செனதன, அண்்ணொ ெொதே,  
ஆ யு ள்  ்க ொ ப பீ ட டு க்  ்க ழ ்க ப 
்பதினொனகுமொடிக் ்கடடிடதத�தயொடடி 
தெயபபிர�ொ திதரயரங்கம் தேொக்கிச் 
தெல்லும் த�ருவில் ்பததிரித்கயொளர்்கள் 
த்பரும்்பொதேொருக்கு ேனகு அறிமு்கமொன 
ேண்்பர்  ’பிளொக் தமக்்கர்’ இரொெொரொம் 
அேர்்களின ‘தரக்தஸெனஃபரீ’ அலுேே்கம் 
இ ரு ந் � து .  அ ந் �  இட தத� த ய 
அ லு ே ே ்க ம ொ ்க வு ம்  அ ே த ர ப 
்பதிப்பொளரொ்கவும் த்கொண்டு ‘த்பரவி’ 
எனனும் ேணி்கப ்பததிரித்க 1979ஆம் 
ே ரு ட ம் ,  ே ே ம் ்ப ர்  ம ொ � ம் 
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“பு்றநிழல்்கள் த்பொர்ததிேரும் 

பூேொெ மனநிதே்கள்”  

எனறு ்பந்த�ப பிடிதது எறிந்�ொர். 

இப்படியொ்கக் ‘ ்கவித� ’  அது்பொடடுக்கு 
ேளர்ந்துத்கொண்தட தென்றது. 

த ெ ம்்படேன  அ�தன ஒரு  � ொளில் 
எழுதிக்த்கொண்தட ேந்�ொர். சிே இடங்களில் 
�னதனயறியொமதே “ஆஹொ, அறபு�ம்” என்றொர். 
“அேருக்கு ஏத�ொ அதில் புரிந்துவிடடது த்பொல் 
த�ரிகி்றத�!” என்ற த�விபரியொ “இது விதி மீ்றல். அந்� 
ேரி்கதள நீக்கிவிடுங்கள்” என்றொர். 

ஒருேழியொ்க,

“ஆயு�ங்கள் அணிேகுத�ொல்

அத�தனயும் ரத�மடி”

என்ற ேரிதய ேொன தெொனனதும்  அத�தய 
‘்கவித�’யின ஈற்றடியொ்க தேததுக்த்கொள்ளேொம்  
எனறு எங்களுக்குத த�ொனறிவிடடது. 

இறுதிப ்பததிக்கு இதய்பொ்கக் ’்கவித�’க்கு “ரத� 
தயொ்கம்” எனறு �தேபபும் தேத�ொயிறறு.

அடுதது, ”ெரி, ‘்கவித�’ �யொரித�ொகிவிடடது. 
’்கவிஞருக்கு’ எனன த்பயர் சூடடுேது என 
தயொசிதத�ொம். அதுேதர ேடந்�ேறத்ற தேடிக்த்க ்பொர்தது ரசிததுக்த்கொண்டிருந்� இளதேனில் 
“ �ருமு அரூப சிேரொம்னு ஒரு ்கவிஞர் பிரமிள் ்பொனு ெந்ரன, �ர்தமொ சீேரொம்  அப்படிதயல்ேொம் 
ஒவதேொரு ்கவித�தயயும் ஒவதேொரு த்பயரில் எழுதிக்கிடடு, இனனும் �ன த்பயர் 
எனனதேனறு முடிவுக்கு ேரொமல் இருக்கி்றொதர, அப்படி ஏ�ொேது ஒரு த்பயதர தேயுங்கள்” 
எனறு தயொெதன த�ரிவித� மொததிரததில் “அரூ்ப தெொரூ்பன” என்ற த்பயர் என மனதில் 
உ�யமொயிறறு. ‘அரூ்பம்’ என்றொல் உருேமற்ற நிதே. ‘தெொரூ்பன’ என்றொல் ‘உருேமொ்கக் 
த்கொண்டேன’ .  ’உருேமற்ற நிதேதய உருேமொ்கக் த்கொண்டேன’  எனறு அந்�க் ‘்கவித�’க்குப 
த்பொருத�மொ்கக் ‘்கவிஞரின’ த்பயரும் அதமந்துவிடடது. 

முடிந்�து ்கவித� இனி ’்கத்ணயொழி’க்கு அஞெல் தெய்ய தேண்டியது �ொன எனறு 
எண்ணியிருந்� தேதளயில், எங்கள் ‘்கவித�’யொல் ’உந்து�ல்’ த்பற்ற ்கவிஞர்்கள் இளதேனிலும், 
தெம்்படேனும்  அத� சூததிரததில்   எடடு ேரி்களில்  ஒரு ்கவித�தய எழுதித �ந்�னர். 
மறுேொள் அேறத்ற அஞெலில் தெர்ததுவிடடு  அந்� ‘விடதே விதளயொடதட’ 
ம்றந்த�த்பொய்விடதடொம். 

ஆனொல், எடடு மொ�ங்களுக்குப பி்றகு ‘்கத்ணயொழி’யில் ’அரூ்ப தெொரூ்பன’ பிரெனனமொனொர். 
்கத்ணயொழி ஆசிரியர்்கள்  அ�றகுள்தள புத�ந்திருந்� ்கவித�தய எப்படிதயொ 
்கண்டுபிடிததுவிடடொர்்கள்!

அந்� தேரததில் சி. எல். எஸ். ்கருத�ரஙகு ஒனறுக்கு ேந்திருந்� ்கத்ணயொழி த்பொறுப்பொசிரியர் 
அதெொ்கமிததிரனிடம் “ெொர், இந்� இ�ழ ்கத்ணயொழியில் ேந்திருக்கும் ‘ரத� தயொ்கம்’ ்கவித� 
எனக்குப புரியதேயில்தேதய. அந்� மொதிரி யொருக்கும் புரியொ� ்கவித�்கதள ஏன 
பிரசுரிக்கிறீர்்கள்?” எனறு த்கடதடன. அேர் மு்கம் த்கொ்பததில் சிேந்�து. “உங்களுக்குப 
புரியதேனனொ அது ்கவித� இல்தேதயனறு ஆகிவிடுமொ?’ எனறு த்கடடொர். எனன ேடந்�து 
எனறு அேரிடம் தெொனனத்பொது, “இேக்கியம், ்பததிரித்க இத�தயல்ேொம் ‘சீரியஸெொ’ 
எடுததுக்குங்க. நீஙத்கல்ேொம் விதளயொட்றதுக்கு இது இடம் இல்தே, தேறு இடம் ்பொருங்க” 
என்றொர்.  

இந்� ‘அரூ்ப தெொரூ்பன’ ்கத�தய ஆய்ேறிஞர் ஆ. இரொ. தேங்கடொெே்பதி �மது ‘அந்�க் 
்கொேததில் ்கொபபி இல்தே’ நூலில் ‘்ப்கடி இேக்கியம்’ எனனும் இயலில் உள்ளது உள்ள்படிக் 
குறிபபிடடிருக்கி்றொர்.  இ�றகுப ்பே ்பொடத்ப�ங்கள் உண்டு. இந்� நி்கழவுடன எந்� ேத்கயிலும் 
ெம்்பந்�ப்படொ�, ெொகிதய அ்கொ�மி விரு�ொளர் ஒருேர் அந்� ‘அமர இேக்கியதத�த’ �ொன 
எழுதிய�ொ்க ‘ேொசுகி’ இ�ழில் எழுதிய அற்பத�னதத� ேொன இளதேனிலிடம் ்கொடடிச் சிரித�து 
இபத்பொது என நிதனவுக்கு ேருகி்றது. அந்�க் ்கவித�்கள் தேளியொன 1980 ஆ்கஸ்ட ்கத்ணயொழி 
இ�தழ ேொன எந்� ஒனறின நிதனேொ்க இனனும் தேததிருக்கித்றன எனறு எனக்குத 
த�ரியவில்தே.
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è£ñ£†C «ñ¡ê¡.

F¼õ™L‚«èEJ™ õ£ô£ü£ ê£¬ôJL¼‰¶ 
ªê™½‹ å¼ ê‰F™ àœ«÷ «ð£Œ Þó‡´ Í¡Á 
°Á‚° ê‰¶èœ èì‰¶ ªê¡ø£™ õ¼‹.

ÜFè£¬ô êˆî‹. Ü¶ «êõ™ Ã¾õ«î£, è£è‹ 
è¬óõ«î£, C†´‚°¼M W„ W„C´õ«î£ Ü™ô. 
ªî¼‚°ö£J™ î‡E Ü®‚è º‰¶õF™ ê‡¬ì, 
«îc˜‚è¬ìJ™ ÜôÁ‹ ð£†´, ªïKêô£ù ê‰F™ 
«õèñ£è„ ªê™ô ºò½‹ Ç iô˜ ý£ó¡, ò£«ó£ 
ò£¬ó«ò£ Ü®‚è Ü¿¬è. ðôMîñ£ù êˆîƒèœ. 
îƒèó£²¬õ â¿ŠH M†ì¶.

ð‚èˆF™ ð´ˆF¼‰î °ñ£K¡ ¬èL MôA-
J¼‰î¶. ªïKêô£ù i´èœ. è£ŸÁ õêF 
«ð£î£¬ñ. ÞóM½‹ Üùô®‚°‹. àì‹¬ð 
ñ¬ø‚èŠ «ð¼‚° ã«î£ à¬ì. °ñ£K¡ ¬èL¬ò 
Þ¿ˆ¶M†´ îƒèó£x â¿‰î£¡. Þ¡ªù£¼ 
ï‡ð¡ ªê™õ‹ A÷‹HM†ì£¡. Üõ¡ è£¬ô 8 
ñE‚° Ü„êèˆ¶‚°„ ªê™ô «õ‡´‹.

ºî™ ñ£®.  ð™ M÷‚A‚ ªè£‡«ì W«ö 
ð£˜ˆî£¡. è£¬ô‚ èìÂ‚è£è ì£Œªô†‚° õK¬ê. 
Ü´ˆî Hó„ê¬ù. ÜŠð£ì£ Þ¡«ø£´ ÞõŸÁ‚° 
ºŸÁŠ¹œO. Ý‹. îƒèó£² Þ¡Á ªê¡¬ù¬ò 
M†´‚ A÷‹¹Aø£¡.

ªî£ƒA‚ ªè£‡®¼‰î î¡ ê†¬ìèO™ è£² 
«î®ù£¡. å¡Á‹ ÜèŠðìM™¬ô. °ñ£˜ â¿‰¶ 
M†ì£¡.

‘â¡ù Š«ó£ «î†ø’.

‘Š«ó£’ âK„êô£ Þ¼‚°¶¡Â ªê£¡ù£½‹ °ñ£˜ 
Ü¬î Mìˆ îò£ó£è Þ™¬ô.

‘¯‚° è£² Þ¼‚°î£¡Â ð£˜ˆ«î¡ì£ ñ£Š÷’.

 ªî£ƒA‚ªè£‡®¼‰î î¡ ê†¬ìŠ ¬ðJL¼‰¶ 
Þ¼ð¶ Ïð£¬ò â´ˆ¶‚ ªè£´ˆî£¡.

‘ÜŠð®«ò âù‚° å¼ ¯ õ£ƒAò£‰¶¼’.

‘êK’.

ªî¼M™ Ã†ì‹ «ü «ü â¡Á Þ¼‰î¶. âƒ«è£ 
åLˆ¶‚ ªè£‡®¼‚Aø¶. ºè‚ èõê‹ ÜEò„ 
ªê£™L. ò£¼‹ Ü¬îŠ ðŸP èõ¬ôŠ ð†ìî£èˆ 
ªîKòM™¬ô.

¸¬óJ™ô£î ¯ ªè£´ƒè.

¸¬ó«ò£´ ¯ Üöªè¡ø£½‹ ð£F A÷£v î£¡ 
¯ A¬ì‚°‹. ªê¡¬ù‚° õ‰î¾ì¡ ðöA‚ 
ªè£‡ì º‚Aò MûòƒèO™ Þ¶¾‹ å¡Á.

Ü«îñ£FK ü¨v °®‚°‹ «ð£¶ äv 
«ð£ì‚Ãì£¶. ð£F A÷£vô ävî£¡ Þ¼‚°‹.

ªñ¶õ£è àP…Cù£¡.  Ýè£, ¹ˆ¶í˜„C.

ªî£ƒA‚ªè£‡®¼‰î º‚Aò ªêŒFè¬÷Š 
ð®ˆî£¡.

õìñ£GôƒèO™ Ý‚Cü¡ ðŸø£‚°¬øò£™ 
ñ‚èœ ÞøŠ¹.

ªê¡¬ù ÅŠð˜ Aƒv ªðƒèÙ˜ ó£ò™¬ú 
M¿ˆFò¶.

Ý‚Cü¡ ªðø Í„²Š ðJŸC ªêŒ»ƒèœ. Hóîñ˜ 
«õ‡´«è£œ

å¼ ¯ õ£ƒA‚ ªè£‡´ F¼‹Hù£¡.

ÞŠð õK¬ê °¬øõ£è Þ¼‰î¶. àœ«÷ ªê¡ø 
¯ Y‚Aó‹ â¡Á ÜõêóŠð´ˆFò¶.

°ñ£˜ °Oˆ¶M†´ îò£ó£A Þ¼‰î£¡.

‘âŠð®ì£ ñ£ŠH÷ Ü¶‚°œ÷? Ü‹¹†´ õK¬ê 
G‚°¶’.

‘°O„C†«ì¡. I„ê‹ eF â™ô£‹ Hóvô. ï£¡ 
õó†ì£’ ¯¬ò ðPˆ¶‚ ªè£‡´ M¬ó‰î£¡

‘®ð¡ì£ ñ£Š÷?’

‘ºîô£O õ£ƒA ªè£´Šð£¼’.

îƒèó£²‚° ãñ£Ÿø‹. Üõ¡ Ãì ê£ŠHìŠ «ð£-
J¼‰î£™ ï£º‹ ãî£õ¶ ê£ŠH†´ Þ¼‚èô£‹. 
è£² «è†ðîŸ°ˆ îò‚èñ£è Þ¼‰î¶. ãŸèù«õ 
300 Ïð£Œ‚ èì¡.

°Oˆ¶M†´ «ñ¡û¬ù M†´ ªõO«ò 
õ‰î£¡. âƒ«è «ð£õ¶?

Þó£òŠ«ð†¬ìJ½œ÷ îQò£˜ ðœOJ™ 
Ü½õôè ðEò£÷ó£è «õ¬ô ªêŒAø£¡. Þ¶î£¡ 
«õ¬ô â¡Á Þ™¬ô. ¯ õ£ƒA õ¼õFL¼‰¶ 
õƒAèÀ‚°„ ªê™õ¶õ¬ó êèô Mîñ£ùõŸ¬ø„ 
ªêŒõ£¡. ÜšõŠ«ð£¶ èóvð£¡ªì¡† i†®™ 
C™ô¬ø «õ¬ôèœ. ðœO‚Ãì‹ æó£‡ì£è 
Þ¬íò õNò£è„ ªê¡øî£™ îƒèó£²‚° 
ªðKî£è «õ¬ô Þ™¬ô. ã«î£ «ð¼‚°„ 
ê‹ð÷‹ ªè£´ˆî£˜èœ. Ü¶¾‹ å¿ƒè£è Þ™¬ô. 
«ñ¡ûQ™ Ü‰î CPò Ü¬øJ™ Í¡Á «ð˜ îƒA 
õ£ì¬è¬òŠ ðA˜‰¶ ªè£‡ìù˜. ê‹ð÷ˆF¡ 
ªð¼‹ð°F ÜîŸ«è «ð£ŒM´Aø¶.

âƒ«è «ð£õ¶ â¡Á «ò£Cˆ¶ ÞÁFò£èˆ îƒè‹ 
Ü‚è£ î†´‚è¬ì‚°Š «ð£õ¶ âùˆ b˜ñ£Qˆî£¡. 
Ü‚è£ è¬ìJ™ ãŸèù«õ 500 Ïð£Œ‚° «ñ«ô 
ð£‚A. Ü‚è£ «è†è£¶. Þ¶õ¬ó «è†ì«î Þ™¬ô.

சிறு்னத

வ�தா. ஒளிவணணன்
olivannang@gmail.com

ªê¡¬ù«ò, 
«ð£Œ õ¼A«ø¡...!
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‘õ£ì£ îƒèó£². Þ¡ù£ ÞˆFQ ï£÷£ è£«í£‹?’

å¡Á‹ ªê£™ô£ñ™ ð®‚è†®™ Üñ˜‰î£¡.

å¼ Þ¼‹¹ è¬ìJ¡ ð‚èˆF™ Þ¼‚°‹ C¡ù 
ÞìˆF™ Ü‚è£M¡ îœÀõ‡®. 10 ñE‚° «ñ™ 
î£¡ è¬ì FøŠð£˜èœ. è£¬ô 6.30 ñEJL¼‰¶ 
10 ñEõ¬ó Ü‚è£ ó£xò‹î£¡ . è¬ìJ¡ 
Mvî£óñ£ù ð®‚è†´èœ à†è£˜‰¶ ê£ŠHìˆ 
«î£î£è Ü¬ñ‰î¶.

îƒèó£² âˆî¬ù«ò£ ÞìˆFô ê£ŠH†®¼‰î£½‹ 
Ü‚è£ è¬ì Þ†L ñ£FK âƒ«è»‹ ê£ŠH†ìF™¬ô. 
ñ™LŠÌ ñ£FK ªõ‡¬ñò£è¾‹, ªð£F ð…² 
ñ£FK ªñˆ¶ ªñˆªî¡Á‹ Þ¼‚°‹. ²ì„ ²ì 
ÝM ðø‚°‹ ä‰î£Á Þ†Lè¬÷„ ê†Q ªî£†´‚ 
ªè£‡´ ê£ŠH†ì£™ Ãì õJŸÁ‚° è£í£¶.

å¼ î†®™ Í¡Á Þ†Lè¬÷ ¬õˆ¶ ê†Q¬ò 
áŸP‚ ªè£´ˆî£˜. õó‡ì ÌI î‡a¬ó 
àP…C‚ ªè£œÀ‹ «õèˆ¬î Mì‚ è£Œ‰¶ «ð£-
J¼‰î õJÁ Þ†L¬ò‚ èðkèó‹ ªêŒî¶.

«õ‡´ñ£ â¡ªø™ô£‹ Ü‚è£ «è†èñ£†ì£˜. 
Þ¡Â‹ Í¡Á Þ†L¬ò â´ˆ¶ ¬õˆ¶ ê†Q 
áŸPù£˜.

‘«ð£¶ƒè£’ â¡ø£¡ ðôiùñ£ù °óL™.

¬èè¿õ ºò½‹ «ð£¶

‘Þ¡ù£ì£... Ü¶‚°œ÷ èJM†ì?’

‘’õJÁ ç¹™ ÝJ´„C........Ü‚è£?’

“ªê£™ì£’.

‘õ‰¶ Þ¡¬ù‚°î£¡ vÃ™‚° «ð£«ø¡. 
ê‹ð÷‹ õ£ƒ°ù¾ìù è£² ªè£´ˆ¶†«ø¡’.

‘«ìŒ àƒA†ì âŠðõ£¶ ¶†´ «è†®¼‚èù£?’

‘Þ™ô‚è£ âù‚«è å¼ ñ£FKò£ Þ¼‰¶„C. 
Üîù£™î£¡ Þƒè õó¶‚° «ò£C„ê¡’.

‘c â¡QAù£½‹ ¶†´ ªè£´ˆ¶´«õ¡Â 
ªîK»‹. ÜŠð®«ò ªè£´‚è¬ô¡ù£ Þ¡ùì£?’

‘ÜŠð® Þ™ô‚è£’.

 ‘â¡ ¹¼û¡ ê£¾‹ «ð£¶ âù‚° 25 õò². 
âƒè Ü‹ñ£ å‡®ò£÷£ î£ƒA‚Aù£’.

‘‹Õ.

 ‘â¡ C¡ù õò²ô ÜŠð£ Ì†ì£¼’.

‘âƒè «ð£Œ†ì£¼?’

‘ªêˆ¶ Ì†ì£¼ì£. Í…C Ãì åJƒè£ ë£ðè‹ 
Þ™ô’.

ñE ðˆ¬î ªï¼ƒA‚ ªè£‡®¼‰î¶. 
è¬ì¬ò‚ è†®‚ ªè£‡«ì «ðCù£˜. Ü‚è£¬õŠ 
ðŸPˆ ªîK‰¶ ªè£œ÷ Ýõ«ô£´ ð®‚è†®™ 
à†è£˜‰¶ ªè£‡ì£¡.

î¡¬ùŠðŸP»‹ å¼ˆî¡ Ü‚è¬ø«ò£´ 
«è†Aø£«ù â¡Á îƒè‹ ªî£ì˜‰î£˜.

‘‹Õ.

‘âƒè Ü‹ñ£ å¼  ê£Œ¹ ×†ô «õ¬ô ªê…
ê¶. Ü¾ƒèî£¡ vÃ™ô ð®‚è õ„ê£ƒè. 
Ýø£ƒè÷£²‚° «ñôŠ ð®Š¹ ãøô. ð£˜ˆîê£óF 
«è£Jô£‡ì Ì MŠð¡. ÜŠð£ô d„ê£‡ì «ð£Œ 
MŠ«ð¡’.

‘‹Õ

‘Üƒè ªó°ôó£ äv M‚Aøõ¼ â¡ «ñ™ 
ÞwìŠð†ì£¼. âõ¡ ¬èJô£õ¶ è†®‚ 
ªè£´‚èÂ«ñ. Ü‹ñ£ êK¡Â´„C’.

‘âù‚°‹ Üõó ¹®„²¶. CQñ£ q«ó£ èí‚è£ 
õ÷ˆF. â¡ù¾ì ªè£…ê‹ èô˜ è‹Iî£¡. ï£¡Ãì 
ÜŠð «û£‚è£ Þ¼Š«ð¡ì£. ÞŠðî£¡ åì‹¹ áF 
ªð˜ˆ¶„²’

îƒèó£² ñù²ô èŸð¬ù ð‡EŠ ð£˜ˆî£¡. 
¹®ðìô.

‘ªè£…ê ï£œ Ãì õ£Œ‰F¼‚è ñ£†«ì¡ì£. âõ 
ªð£™ô£î è‡µ¡Â ªîKòô’.

‘â¡ù£„²?’

Ü‚è£ Üõ¬ù â‰FK‚è„ ªê£™L ð®‚è†¬ìŠ 
ªð¼‚A‚ ªè£‡«ì,

‘d„ «ó£†ô â‰î ªð£ø‹«ð£‚° ï£J â¶ô õ‰¶ 
Þ®„ê£¡Â ªîKòô. Ü®„² «ð£†´†´ Ì†ì£¡. 
â¡ ñõó£ê¡ Ü™ð£»²ô Ì†ì£¼’.

‘ÜŒ«ò£’.

‘ÜGò£òˆ¶‚° ðPªè£´ˆ¶†«ì¡.’

ªð¼‚°õ¬î GÁˆF è‡¬í‚ èê‚Aù£œ.

‘ÜŠ¹ø‹ â¡ù ð‡Eƒè‚è£?’

‘º‡ì„Cò£ âƒè Ü‹ñ£A†ì õ‰¶ «ê˜‰«î¡’.

Ü‚è£ Ü¿¶ªè£‡«ì. Í‚¬è C‰Fˆ ÉóŠ 
«ð£†´M†´ ãŸªèù«õ ñƒAŠ «ð£J¼‰î 
¹ì¬õJ™ ¶¬ìˆ¶‚ ªè£‡ì£œ

‘ê£Œ¹ ×†ô è£L ð‡E‚AÂ «ð£«ú£«ô£ 
Þî õ„C ªð£ö„C‚«è£¡Â Þ‰ï õ‡®¬ò õ£ƒA 
°†î£ƒè’.

‘‹Õ.

‘âƒè Ü‹ñ£ «è†´„². Þ¡ªù£¼ è™ò£í‹ 
è†®‚Aø£ò£®¡Â?

õ£›‰î¶ ªè£…ê ï£œî£¡. Ýù£ Ü‰îŠ 
ð£M¬ò ñø‚è º®òô. Üªî™ô£‹ õ£ù£¡ì¡’.

‘‹Õ.

‘Ýù£ å¡Â ð£ˆ¶†ì¡ì£ îƒèó£². î£L 
ÜÁˆî ªð£‹ð÷ G‹ñFò£ õ£ò«õ º®ò£¶’.

‘ã¡è£?’

‘Üõ¡ ÜõÂ‚° ÜKŠ¹ â´ˆî£ âõ÷£õ¶ 
A¬ì‚è ñ£†ì£÷£¡Â ªî¼ï£Œ èí‚è£ 
«î´õ£Âƒè’.

‘æ’.

‘ªó£‹ðŠ ªð£™ô£ˆ¶ì£ àôè‹. Þƒè 
Þ¼‚AøõÂƒè  îM‚èø õ£Œ‚° ð„êˆ 
î‡E ªè£´‚è ñ£†ì£Ûƒè. á†´‚°œ÷ 
õó£îÂõ£Âƒè. Ýù£ ªð£‹ð¬÷ò£‡ì «õ¬ô 
ªêŒòø¶‚° ñ†´‹ â¶¾‹ å†®‚è£¶’.

‘‹Õ.

‘âšõ÷«õ£ ð£ˆ¶†«ì¡. É. ï£Œ ªð£öŠ¹ì£’.

êLŠ¹ì¡ «ðCù£œ.

‘îQò£¼‚èø ªð£‹ðkƒè ÜCƒèñ£ èhü£ 
Þ¼‰î£î£‡ì£ G‹ñF. âõÂ‹ Y‰î ñ£†ì£¡’.

 î ƒ è ó £ ²  ¹ K ‰ ¶ ‹  ¹ K ò £ ñ ½ ‹ 
«è†´‚ªè£‡®¼‰î£¡.
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‘â¡ è¬îò ¾´. c Þ¡ù£ ð‡í «ð£ø?’

‘á¼‚° «ð£èô£‹Â Þ¼‚«è¡’.

‘ã¡ì£?’

‘«õ¬ô»‹ Þ™¬ô. ê‹ð÷‹ Þ™ô£ñ â¡ù‚è£ 
ð‡ø¶?’

‘è£˜Š«óû¡ô ÝÀ â´‚Aø£ƒè÷£«ñ’.

‘âƒè‚è£?’

‘F˜ô«èQ Ýdvôî£¡. óˆFù‹ ¹œ÷ ñ«èw 
ªîK»ñ£?’

‘ªîKò£¶è£’.

‘â¡ùì£¶. à¡ õò² ¬ðòù ªî˜ôƒèø’.

‘êˆFòñ£ ªîKò£¶è£’.

‘Üõ¡ è£˜Šð«óû¡ô °ó£ù£ èí‚° â´‚èø 
«õ¬ô ð£‚èø£ù£‹ . ñ£ê‹ 15 ÝJó‹ ê‹ð÷‹. 
Ü¬óï£œî£¡ «õ¬ôò£‹‘.

‘Ü¶ â™ô£¼‚°‹ ßRò£ A¬ì‚è£î¶‚è£’.

‘ð¬öò è¾¡Cô˜ ®™L¡Â Þ¼‚è£¼. 
Üõó£‡ì «ð£ù£ ²Àõ£ ïì‰¶´‹. ï™ô ñùê¡. 
âù‚°¡ù£ ¶†´™ô£‹ õ£ƒè ñ£†ì£¼’.

‘‹Õ.

‘v«è£™ô àù‚° âš«÷£ì£ ê‹ð÷‹ ?’

‘ªè£ó£ù£‚° º¡ùŠ ðˆî£Jó‹. ÞŠð Ü…
ê£Jó‹. Ü¶¾‹ â™ô£ ñ£êº‹ Þ™ô’.

‘É. Þ‰îŠ Hv«è£ˆ¶ ê‹ð÷ˆ¶‚è£ «õô 
ªê…ê?’

‘‹Õ.

‘«ìŒ Þ‰î õ‡®ô ªõÁ‹ Þ†L Mˆ«î , 
 Ü¶¾‹ ð£F è‹ºù£†®ƒè ¶†´ °´‚è£ñô«ò 
ñ£ê‹ ðˆî£Jó‹ Ïð£ G‚°¶’.

‘Ü‚è£ Þ¡¬ù‚° vÃ™ô ðí‹ õ£ƒèù¾ì¡ù 
ªè£‡ì£‰¶ ªè£´ˆ¶ì«ø¡’.

‘Üì Y ªð£ø‹«ð£‚°. à¡ù ªê£™ôôì£’.

‘...’

‘Ü¶¾‹ «õð£ó‹ 2 ñ‡«ïó‰î£«ùì£’.

‘ã¡è£ c ê£ò‰FóˆFô è¬ì «ð£ìøF™ô?’

‘ÞŠð ê‹ð£K‚è˜«î ü£vFì£. åˆî ÝÀ. ªè£ì 
ÃL A¬ìò£¶. I„ê eF ñ£¾L«ò õ¾ˆî 
è¿M‚°«õ¡’.

‘‹Õ.

‘Ýù£ ªð£»î¡Q‚°‹ «õô ªêKò£ Þ¼‚°‹. 
ñ£õ£†øõ¶ ê†Q Ü¬ó‚Aø¶¡Â’.

‘Fù‹ ñ£õ£†´iƒè÷£?’

‘H¡ù? ï‹ð èwìñ¼ƒè ãö ð£öƒèì£, 
ÃL è£óƒè£¡ù£½‹ õ¾ˆ¶‚° ï™ô Þ†L 
¶¡ù†´‹Âî£¡’ .

Ü‚è£ è¬ì Þ†®L ÅŠðó£ Þ¼‚°ø ÞóèCò‹ 
Þ¶î£¡ «ð£½‹.

‘Þ‰î õ‡®ò„ ê£òƒè£ô‹ ðü£˜ô G˜ˆF 
²‡ì½, º†¬ì Ý‹¹«÷†, è¾„C¡Â «ð£†´ 
Mˆî£ ñ£ê‹  ÝJó‹ õ¬ó‚°‹ ê‹ð£F‚èô£‹‘.

‘à‡¬ñò£õ£ Ü‚è£?’

‘ªñŒò£½«ñì£. c æù£ â´ˆ¶ ïìˆFð£¼. 

ê¬ñ„²‚ ªè£´‚Aøªî™ô£‹ ï£¡ ð£ˆ¶‚°ø¡. 
Ãì õ‰¶ «õ¬ô ªêŒ»ƒè®¡ù£ ªêŒòø¶‚° 
ÝÀƒè Þ¼‚°¶. ï£ñ «ð£ìøî F¡Â†´ 
ªêŒõ£Àƒè’.

‘å’.

‘ÞFô Þ¡ù£¡ù£ «ð£hvè£óÂƒèÀ‚° 
ñ£º½‚°¡Â 2000& 3000¡Â â´ˆ¶ õ„CìÂ‹. 
ÜŠðî£¡ ªð£Á‚AŠ ðêƒè÷ ¯Lƒ ð‡í 
º®»‹.’

‘å’.

‘Üªî™ô£‹ c ðòŠðì£«î.âƒè¬ì¡ù£«ô 
ªñ˜ê™ Ýõ£Âƒè’ .

‘êK‚è£’.

‘ªîù‹ ðˆ¶ ñE‚° «ñô õ‡® ²‹ñ£î£«ù 
W¶. ñˆFò£¡ˆFô ãî£õ¶ å¼ «ê£Á, ¹O «ê£Á, 
ê£‹ð£˜ «ê£Á â½‹H„¬ê «ê£Á ãî£õ¶ å¡Â, 
Ãì îJ˜ «ê£Á. Þ¶ «ð£¶‹. Ãì ãî£õ¶ è¾„C 
ÜŒ†ì‹ «ð£†´‚èô£‹. Þ¶ô å¼ ðˆ¶Š ð£…² 
Ïð£ ð£‚èô£‹‘.

‘‹Õ.

‘ñˆFò£ù‹ ê£ò‰îó‹ Þó‡´‹ «ê˜ˆ¶ âšõ÷¾ 
ê‹ð£F‚èô£‹Â ð£ˆ¶‚è. àù‚° õò² W¶. 
àì‹H™ ê‚F»‹ W¶. ï™ô£«õ ê‹ð£FŠð. âù‚° 
ãî£õ¶ à¡ Þwì‹ «ð£ô å¼ ðƒ° °´.’

‘...’

‘Üì Þ¡ùì£ è‹ºÂ‚Aø?’

‘å¡Â Þ™ô‚è£’ 

‘ªê£™øî ªê£™L†«ì¡. ÜŠð£¬ô‚° à¡ 
Þwì‹Õ.

‘êK‚è£’.

‘â¡ ðƒ°¡Â à¡ A†ì «è‚ø¶ Þ¡ù£ˆ¶‚°? 
ðƒè÷£ è†®Â õ£òˆ¶‚è£?’

‘‹.’

‘â¡ ¬ô¡ô ò£ó£õ¶ Þó‡´ ¹œ¬÷ƒèÀ‚° 
è£«ôx dv è†´«õ¡. âƒè è£ô‹ ñ£FK Þ™ô. 
ªð£†ìŠðêƒè™ô£‹ ÞŠð ï™ô£ ð®‚°¶ƒè. 
Þv«è£½ ºw†´ è£«ôx‚° dv è†ì ¶†´ 
Þ™ôÂ ×†ô Ýˆî£ ÜŠð£ GÁˆFø£ƒè’.

‘Ü‚è£ ï£ A÷‹ð†ì£? èóvð£¡ì† «ñì‹ 
õ‰¶´õ£ƒè. «ð£Œ è£² õ£ƒA†´ õ‰¶ì«ø¡.’

‘ã«î£ â¡ ñùvô ð†ìî„ ªê£¡«ù¡. â¡ùì£ 
Ü‚è£ «ê£ˆ¶‚ è¬ì õ‚è ªê£™½«î¡Â Iw«ì‚ 
ð‡E‚è£«î’.

‘ÜŠð®ô£‹ Þ™ô Ü‚è£’.

‘à¡ù ñ£FK ð†ê ðêƒè è¾˜ªñ¡´ «õ¬ô¡ù£ 
°Šð Ü™ìø¶‚° Ãì ªó®ò£ Þ¼‚èlƒè. 
Ýù£ Þ‰î ñ£FK èì¡ù£ èõ¼î Þ™¬ô¡Â 
ªï¬ù‚èlƒè’.

‘Ü‚è£ ê£K‚è£. ìòñ£„² õ«ó¡’.

ðœO‚ÃìˆFŸ°œ ̧ ¬ö»‹«ð£¶,, «è†®L¼‰î 
õ£†„«ñ¡ ¶¬ó,

‘âƒèì£ «ð£ù? «ô†ì£ õ˜ø. æMò£ «ñì‹ 
õ‰î¾ì«ù «è†ì£ƒè’.

‘â¡ùˆ¶‚° Ü‡«í?’
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‘HK¡vð£™ «õ¬ô è£Lò£ Þ¼‚è£‹. àù‚° 
°´‚è «î†ù£ƒè’.

‘Ü‡í£ A‡ìô£.’.

‘Þ¡ù£ ªê£™ô ªê£™ø. ð£FŠ«ð¼‚° «ñô 
á†´‚° Ü‹²†ì£ƒè.’

‘ï£Â‹ á¼‚° «ð£ô£‹Â..........’

‘ãŒ îƒèó£² «ñì‹ à¡ù «î®†´ Þ¼‚è£ƒè. 
Y‚Aó‹ æ®ò£’.

Ü½õôèˆF¡ õ£êLL¼‰¶ èí‚è£÷˜ ê«ó£ü£ 
ÃŠH†ì£˜

ðœO èóvð£‡ì¡† ð¡m˜ªê™õ‹ ªè£ó£ù£‚° 
º¡ù£ô, õ£óˆFŸ° æK¼ ï£œ õ¼õ£˜. ñèœ 
åMò£ Fù‹ õ¼õ£˜. ÞŠð ªó‡´ «ð¼«ñ 
âŠ«ð£«î£ å¼ îì¬õî£¡.

°OÏ†ìŠð†ì Ü¬ø‚°œ ¸¬ö‰î¾ì¡ 
à¡ùîñ£ù å¼ õ£ê¬ù. «ñì‹ õ¼‹«ð£¶ 
ñ†´‹ î£¡ Þ‰î õ£êù¬ò Ã†®†´ õ¼õ£ƒè 
«ð£ô. îƒèó£² G¬ùˆ¶‚ ªè£‡ì£¡.

‘âƒè ê£˜ àƒè÷ è£¬ôJL¼‰¶ è£«í£‹?’

îƒèó£² ªïO‰î£¡. â™«ô£¼‹ «ñì‹ â¡Á 
Ü¬öˆî£½‹ ÞõÂ‹ «õÁ Cô¼‹ ñ†´‹ Ü‚è£ 
â¡Á Ü¬öŠð£˜èœ.

‘«ô†ì£J´„²ƒè£’.

‘Üî£¡ ªîK»«î «ô†´¡Â. ã¡?’

‘Þ¡¬ù‚° á¼‚° «ð£ø¶ù£ô ªè£…ê‹ 
«õ¬ô Þ¼‰î¶’.

‘á¼‚è£ â¶‚°?’

‘cƒè «õôò M†´ GÁˆî «ð£lƒè. Üî£¡ 
«ð£ô£‹Â’.

‘ÜŠð®ò£? ò£˜ ªê£¡ù£ƒè?’

‘vì£Š¹ƒè’.

‘ÞŠ«ð£ èwìˆF™ Þ¼‚°øî£ô ªè£…ê‹ «ðó 
GÁˆî «õ‡® Þ¼‚°. Ýù£™ à¡ù GÁˆîøî£ 
F†ì«ñ Þ™¬ô«ò’.

‘Þ™¬ôƒè£ ê‹ð÷‹ è†ì ñ£†«ìƒ°¶. 
«ñ¡û¡ õ£ì¬è«ò º‚è£õ£C «ð£Œ´¶’.

‘ï™ô£ ªîK»‹ îƒèó£². Üîù£ô ÜŠð£¾‹ 
ï£Â‹ àù‚° «õø å¼ õN õ„C¼‚«è£‹. 
i†ô «î£†ì‚è£ó˜, àîMò£À â™ô£¬ó»‹ 
GÁˆF†«ì£‹. c ÞQ«ñ vÃ½ i´ ªó‡¬ì»‹ 
ð£ˆ¶‚è. «ñ¡ûù è£L ð‡E†´ Ü¾† 
ý¾vô îƒA´. ê£Šð£´ âƒè i†®«ô«ò 
ê£ŠH†´‚è. à¡‚° ê‹ð÷‹ äò£Jó‹. Gô¬ñ 
êKò£„êù£ ð¬öò ê‹ð÷«ñ ªè£´‚è«ø£‹.

îƒèøˆ¶‚° Þì‹, ê£Šð£´. Þ¶îMó àù‚° 
«õø  â¡ù ªêô¾?’

‘«õø å¡Â‹ Þ™¬ôƒè£’.

‘d® Cèªó† î‡E ãî£õ¶?’

‘ä«ò£ êˆFòñ£ âù‚° Ü‰î ðö‚èªñ™ô£‹ 
Þ™¬ôƒè’.

‘ÜŠ¹ø‹ â¡ù Ï‹ è£L ð‡E†´ ê£ò‰îó‹ 
õ‰¶ «ê¼’.

‘Ü‚è£’

‘â¡ù?’

‘ªè£…ê‹ èì¡ Þ¼‚°’.

‘âšõ÷¾ «õµ‹?’

‘ÝJó  Ïð £  Þ¼‰î £  «ð £¶‹ .  ÞŠð 
êñ£O„²‚°«õ¡’.

Ü¬öŠ¹ ñE¬ò Üº‚è ê«ó£ü£ õ‰î£˜.

‘îƒèó£²‚° å¼ ÝJó‹ Ïð£Œ ªè£´ƒè. ê‹ð÷ 
èí‚°ô â¿F‚èƒè. êK c «ð£Œ õ£ƒA‚è’.

ðíˆ¬î õ£ƒA‚ ªè£‡´ ªõO«ò õó, 
õ£†„«ñ¡ ¶¬ó,

‘âŠðì£ á¼‚° «ð£ø?’

‘ï£¡ â¶‚°‡«í «ð£èÂ‹‘

‘cî£«ùì£  «ð£ô£‹Â Þ¼‚«è¡Â ªê£¡«ù’

‘ï£¡ «ð£èÂ‹Â G¬ù„ê£ Ãì ªê¡¬ù Mì 
ñ£†«ìƒ°¶. â¡ù ªêŒòø¶ ð£v’ .

Üõ¡ °óLL¼‰î àŸê£èˆF¬ù‚ è‡´ ¶¬ó 
F¬èˆî£˜.

ñ£¬ôJ™ î¡Â¬ìò Ü¬ø¬ò è£L 
ªêŒ¶M†´ èóvð£‡ì¡† i†®Ÿ° õ‰¶M†ì£¡. 
Ü¾† ý¾v â¡ð¶ CPò Ü¬ø. «ð£¶ñ£ùî£è 
Þ¼‰î¶. «ñ¡û¡ ð°FJL¼‰î Þ¬ó„ê½‚° 
ñ£ø£è Ü¬ñF.

 ï‡ð˜èœ Þ¼õ¼‚°‹ õ¼ˆî‹. Üõ˜èÀ‚°‚ 
ªè£´‚è «õ‡®ò èì¬ù Ü¬ìˆ¶ M†ì£¡. 
ë£JŸÁ‚Aö¬ñ ê‰FŠðî£è‚ ÃP A÷‹Hù£¡.

æMò£ Ü‚è£ ÜõÂ‚° â¡ªù¡ù «õ¬ôèœ 
â¡Á æó÷¾‚°‚ ÃPM†ì£˜.

è£¬ô ÝÁ ñE‚°Š ð£™ õ£ƒA õó«õ‡´‹. 
ªî£ì˜‰¶ ï£Œè¬÷ ªõO«ò Ü¬öˆ¶„ ªê™ô 
«õ‡´‹. Hø° ªê®èÀ‚°ˆ î‡a˜ áŸø 
«õ‡´‹. è£ŒèPèœ ñŸÁ‹ «õÁ ã«îÂ‹ 
ªð£¼†èœ õ£ƒA õ‰¶ îó «õ‡´‹. 10 ñE‚°Š 
ðœO‚ÃìˆFŸ°„ ªê¡Á Mì«õ‡´‹. 3 ñE 
õ¬ó Üƒ° «õ¬ô. ÜîŸ°Š Hø° e‡´‹ i´.

Ü´ˆî ï£œ è£¬ô ðœO‚°Š «ð£õîŸ° 
º¡ù£™ îƒè‹ Ü‚è£¬õŠ «ð£Œ ð£˜ˆî£¡.

‘õ£ì£ îƒèó£². «ïˆ«î õ¼«õ¡Â ð£˜ˆ«î¡’.

‘âƒè õ‰¶ ð£˜‚èÁ¶¡Â ªîKòô. è¬ì¬òˆ 
îMó «õø Þì‹ ªîKò£«î’.

‘ð£˜ì¼ «î£†ìˆî£‡ì õ‰¶ â¡ «ðó ªê£¡ù£ 
ªè£ò‰¬îƒè Ãì Ã†®ò£‰¶ ¾†¼‹‘.

‘Þ‰î£ƒè «ðô¡v ðí‹. ÜŠ¹ø‹ ï£¡ 
«ñ£¡ûù è£L ð‡E†´ âƒè èóvð£‡ì¡† 
i†´‚° «ð£Œ†«ì¡. ÞQ Üƒ«è«ò îƒA‚°«õ¡. 
âù‚° Üƒ«è«ò  Íµ «õ¬÷ ê£Šð£´’.

îƒè‹ ºèˆF™ ªè£…ê‹ ãñ£Ÿø‹ Þ¼‰î£½‹Ãì 
²î£Kˆ¶‚ªè£‡´,

‘ªêK ã«î£ ï™ô¶ ïì‰î£ æ«èî£¡’.

‘ÜŠ¹ø‹ ê£ò‰îó‹ ï£½ ñEJL¼‰¶ â†´ 
ñE õ¬ó‚°‹ âù‚° «õ¬ô â¶¾‹ A¬ìò£¶’.

‘Üîù£ô?’

Üƒ° G¡Á ªè£‡®¼‰î ê£Šð£†´ õ‡®¬ò 
õ£…¬ê«ò£´ H®ˆî£¡.

îƒè‹ Üè‹ ñô˜‰î£˜.
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�்ல்்ைவு

சீரதாளன்

என்�ஓவிைககூ்டத்துககு 
தநயத�வநதிருநதார்

க்ையில் யாரும் இல்்ல. ்வளிலய ஏலதா 
நிழலாடியது லபால் இருந்தது. திடுககிட்டு நிமிரந்து 
பாரத்தலபாது தந்்த நின்றிருந்தார. தூககிவாரிப 
லபாட்ைது. வியரத்துக ்கைாட்டியது. பயத்தில் உைல் 
்டுஙகியது.

‘‘என்னைா லப்ய பாரத்த மாதிரி முழிககிற’ என்றபடி 
உள்ல்ள வந்தார என் தந்்த.

வழககைமாகை அந்த முரட்டு மீ்சககுப பின்லன 
முகைத்தில் தவழும் அலத புன்ன்கையும் லகைாபமும் கைலந்த 
முகைம். அரு்மயான ் வள்்்ளச சட்்ை. அபபடி்யாரு 
்வள்்்ளச சட்்ை அவரிைம் இருந்தது இல்்ல. 
்வள்்்ளயில், நீலக கைட்ைம் லபாட்ை ் கைலி. ‘ஆம்’ என்று 
்சால்ல மனம் துணியவில்்ல.

பைபைபபில் ‘’வாஙகை” என்லறன். வந்தவ்ர ”வாஙகை” 
என்று கூபபிைாவிட்ைால் லகைாபித்துக ்கைாள்வார. 
கைணினிககு அருலகை இருந்த இருக்கையில் ்ரட்ை்ன 
கைால்லபாட்டு அமரந்து ்கைாண்ைார. ்கையில் ஏலதா ஒரு 
தடித்த புத்தகைம் - த்லபபு ் தரியவில்்ல.

ஓவியக கூைத்்த லமலும் கீழும் பாரத்துக 
்கைாண்டிருந்தார. முகைத்தின் பாவம் அஙகீகைரிபபதாகை 
இல்்ல.

என்ன லபசுவ்தன்று ்தரியவில்்ல. மனதுககு 
்ராம்ப பிடித்த தந்்ததான். ஆனாலும் பயமாய்  இருந்தது. 
மகிழ்வதா இல்்ல பயம் ்கைாண்டு விலகி ஓடுவதா 
என்று ் தரியவில்்ல.

’‘என்னைா இஙகை வந்து உட்கைாரந்திருககை, லவ்லககுப 
லபாகை்லயா?” என்றார.

“இல்ல அபபா, ் ான் ரிட்்ையரட் ஆயிட்லைன்”

“அபபிடியா, அவவ்ளவு வயசாயிடுசசா உனககு?” 
ஆசசரியபபட்ைார.

“அது ் ரண்டு வருஷம் ஆசசு”

“ ் ர ண் டு  வ ரு ஷ ம ா ,  ல ப ர ப  ப ச ங கை 
வ்ளந்திட்டிருபபாஙகைல்ள? எபபடியிருககைாய்ஙகை சுட்டிப 
பயலுகை?” - லபரன்கைளின் மீதான வழியும் அலத அன்பு.

“ஆமாம்பபா, ் பரியவன் ைாகைராயிட்ைான். சின்னவன் 
வககீலுககு படிககிறான், ஃ்பனல் இயர”

“அவவ்ளவு ்பரிய மனுஷன்கைள் ஆயிட்ைான்கை்ளா?” 
– அவர முகைத்தில் மகிழ்சசி.

“ஆமா, நீஙகைதான் சின்னப பிள்்்ளயிலலலய 
விட்டுட்டுப லபாயீட்டிஙகை..”- விம்மும் உதடுகை்்ள 
கைடித்துக ் கைாண்லைன்.

இைது ் கையால் தன் பிைறி மயி்ர தைவிக ் கைாண்டு 
கீலழ பாரத்தார. அலத ஞானககிறுககைன் பார்வ.

“உஙகை அம்மா எபபடி இருககைா…?”

“்ல்லா இருஙகைாஙகை. ஆனால் சுகைரதான் ஏறிப லபாசசு. 
உைம்பு இ்்ளசசுப லபாசசு”

“்ல்லா பாத்துகலகைா அவ்்ள. பாவம்”

“பாத்துககுலறன் அபபா, சந்லதாஷமாத்தான் 
இருககைாஙகை.”

“ஆமா, என் பிடுஙகைல் இல்்லயில்ல, சந்லதாஷமாத்தான் 
இருபபா..”

“அபபடி்யல்லாம் இல்்ல பபா…”

“சரி நீ என்ன பண்ற?...”

“இலதா இந்த ஓவியக கூைத்்த இபபதான் 
ஆரம்பிசலசன், ரிட்்ையரடு ஆன பிறகு. ஓவியம் 
பண்லறன்..”

ஒரு வி்ாடி உற்றுப பாரத்தார, அதில் அதிருபதி 
்தரிந்தது.

“எதுவும், எழுத்ல, படிககை்ல?”

“அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ஒரு கைவி்தத் ் தாகுபபு 
லபாட்லைன். அ்தக கூை உஙகைளுககுத்தான் சமரபபணம் 
்சய்திருகலகைன். மூணு வருஷத்துககு முன்னாடி ஒரு 
சிறுகை்தத் ்தாகுபபு லபாட்லைன். அலதாை நிககிகுது. 
ஏலதா ் ானும் எழுதலறன்னு எழுதலறன். உஙகை அ்ளவுககு 
இல்்ல.”

“முதல்ல நீ எழுது, எழுதிப பழகு. என் அ்ளவுககு 
எழுதணும்னு நி்னககைாத… நீ தனி ஸ்ைல்ல எழுது.. 
இல்்லன்னா என்லனாை ஒபபிட்டு ஒபபிட்டு உன்்ன 
ஒழிசசுருவான்கை..” என்றார.

“அபபடித்தான் நி்னககிலறன்..” என்லறன்.

“்ான் பாதியில் விட்டுட்டுப லபான லவ்ல்யல்லாம் 
எபபடியிருககு”

“உஙகைளு்ைய கைட்டு்ரகை்்ளத் ்தாகுத்து ்ாலன 
புத்தகைமா லபாட்லைன். அலதலபால, உஙகை கைாவிய 
்ாைகைத்்தயும் புத்தகைமா லபாட்லைன். ஆனா மாரக்கைட் 
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பண்ண முடியாமல் எல்லாம் வீட்டில கிைககு. ் கைாஞ்சம் 
்கைாஞ்சம் எல்லாம் அன்பளிபபா ் கைாடுத்லதன். இன்னும் 
நீஙகை லபாட்டு கைட்டி ் வசசுட்டுப லபான, ஞானககிறுககைன் 
கை்தகைள், கைாட்டுபபூககைள் கைவி்தத் ்தாகுபபு எல்லாம் 
வீட்டில தான் கிைககு”

“அது சரி, என்னாலலலய முடிய்ல, நீ என்ன ் சய்வ..”

“உஙகை ் பய்ரவிை ் பரிய ் சாத்து எது இருந்துவிைப 
லபாகிறது”

“்பயரில் என்ன இருககிறது? தம்புடி ் பறுமா?”

“உஙகை ் பயர எனககு நு்ழவுச சீட்டு மாதிரி. எத்த்ன 
இைஙகைளில் பயன்பட்டிருககிறது ்தரியுமா? ்ான் 
என்னதான் ்பரிய அலுவலகைத்தில் பணியாற்றினாலும், 
சில ்பரியவரகை்்ளயும், சான்லறாரகை்்ளயும் சந்திககை 
உஙகைள் ் பயரதான் உதவி ் சய்கிறது. உஙகைள் கைாலத்து 
்ண்பரகைளிலிருந்து, இந்தக கைால இ்்ளஞரகைள் வ்ர 
உஙகைள் ்பயருககுத் தரும் மரியா்த்ய பாரத்து 
மகிழ்ந்திருககிலறன். இன்்றய இ்்ளஞரகைளும் 
உஙகைளுககு வாசகைரகை்ளாகை இருககிறாரகைள். முபபது 
வருஷத்துககுககு முன் எழுதியவராகை இருந்தாலும், 
இன்றும் எஙகைல்ளாடு நின்று லபாட்டி லபாடுகிறார என்று 
ஒரு இ்்ளய எழுத்தா்ளர ஒரு கூட்ைத்தில் ்சான்னார. 
எனககுப ் பரு்மயாகை இருந்தது. உஙகைள் சிறுகை்தகை்்ளப 
பற்றி லபசிவிட்டு, ‘்ஜயந்தன் ஐ லவ யூ‘ என்று 
லம்ையில் பகிரஙகைமாகை அறிவிககிற இன்்றய இ்்ளய 
த்லமு்றப ் பண்ணும் இருககிறாள்.”

“இன்னும் என் நூல்கை்்ள வாசிககிறாரகை்ளா? 
ஆசசரியமாகைத்தான் இருககிறது” – விழிகைள் விரியகலகைட்ைார.

“நீஙகை எழுதாமல் விட்டுட்டுப லபான ் ாவல் ‘நித்யா‘ 
தான் என்்ன தூஙகைவிை மாட்லைஙகுது. இன்னும் பத்து 
வருஷத்துககு எழுதுவதற்கைான திட்ைஙகைள் இருபபதா 
்சான்னீஙகை, ஆனால் பதி்னந்து ் ாள்தான் இருந்தீஙகை…”

“இன்னும் ஒரு வருஷம் இருந்திருந்தா ஒருலவ்்ள 
்ாவ்ல முடிசசிருபலபன். கை்ைசி ் கைாஞ்ச ் ாள் தீவிரமா 
எழுதுலனன். அதுலவ எனககு மன அழுத்தமா லபாசசு. 
்்ஞ்சு வலி அடிககைடி வர ஆரம்பிசசுடிசசு…”

“வாஙகை, ஹோஸபிைல் லபாகைலாம், லபாகைலாம்ண்ணா, 
வராமலலலய கை்ைசி வ்ர சாதிசசுட்டீஙகை. உஙகை லமலல 
எனககு லகைாபம்தான். ட்ரீட்்மண்ட்ககு ஒத்துககிட்டு 
இருந்திருந்தா இன்னும் ் கைாஞ்ச ் ாள் இருந்திருபபீஙகைள்ல..” 
- ் கைாஞ்சம் லகைாபமாகைத்தான் ் சான்லனன்.

“உனககு ஒண்ணும் ் தரியாது சும்மா இருைா” - அலத 
்தானியில் அதட்டினார.

“இபபடித்தான், அபபவும் ்சான்னீஙகை. உஙகை லபசச 
மீற முடியாம ்கை கைட்டி நின்னதால்தான் உஙகை்ள 
இழந்துட்லைன். அந்த ஒரு மு்றயாவது உஙகை லபச்ச 
மீறியிருந்தால், உஙகை்ள கைாபபாத்தி இருககைலாலமான்னு 
இன்னும் உறுத்துது.“

“சரி விடு, அது முடிஞ்சு லபான கை்த. இபப ்ான் 
நிம்மதியா இருகலகைன். ஒரு லவ்்ள ஹோஸபிட்ைலுககு 
லபாயி, லட்ச லட்சமா ் சலவு பண்ணியிருந்தா, உனககு 
்ான் கைைன் தான் ்வசசுட்டு லபாயிருபலபன். ்ான் 
்சாத்து லசத்து ்வககை்லன்னாலும், உனககு கைைன் 
்வசசுட்டு லபாகை்ல… அதுவ்ரககும் எனககு நிம்மதி” 
– என்றார.

கை்ைசியாகை ்பாஙகைலுககு ஊருககு ்சன்றிருந்த 
லபாது, தண்ணி லமாட்ை்ர அ்ணபபதற்கு அவசரமாகை 

கீலழ இறஙகி ஓடினார. திரும்ப லமலல வர ல்ரம் பிடித்தது. 
கீழ் வீட்டுப ் பயன் லமலல வந்து, என் தாயிைம் “பாட்டி, 
தாத்தா மாத்தி்ர லகைககுறார…” என்றார. ்ான் என்ன 
மாத்தி்ர என்லறன். “உஙகைளுககுத் ்தரியாம 
வாஙகிககிட்டு வரச ் சான்னார” என்றான் அந்த சிறுவன். 
மாத்தி்ர எடுத்துக ் கைாண்டு கீலழ வந்லதன், ் ாககிற்கு 
அடியில் கீலழ ் வத்துக ் கைாண்டு ஆசுவாசபபடுத்தினீரகைள். 
அபலபா்தககு ஒன்றும் லகைட்கைவில்்ல என்றாலும், ் ான் 
்பட்டி படுக்கை்ய கைட்டிக ் கைாண்டு ஊருககு கி்ளம்பும் 
லபாது லகைட்லைன், “எத்த்ன ்ா்்ளககு, இபபடி 
கைஷ்ைபபடுவீரகைள்? ஏன் ஆஸபத்திரிககுப லபாயி 
ஆஞ்சிலயா பண்ணிககிட்ைா என்ன?”

“சரிைா, ் கைாஞ்ச ் ாள் கைழிசசு வரலரன் ” என்றீரகைள்.

“பிரசசி்ன முத்துன பிறகு வந்து என்ன கைஷ்ைபபடுத்தப 
லபாறீஙகை” என்லறன் ் கைாஞ்சம் லகைாபமாகை. அன்லற நீஙகைள் 
முடிவு ் சய்து ் கைாண்டு விட்டீரகைள் என்றும் புரிந்தது - 
ல்ாய் எவவ்ளவு முற்றினாலும்’ சிகிச்சககு உைன்பைப 
லபாவதில்்ல என்று.

அ்மதிய ா கை  த்ல்ய  கைவிழ்த்து  கீ ல ழ 
பாரத்தவாறிருந்தார.

“அம்மா ் சான்னாஙகை, கை்ைசியா பத்து ் ா்ளா, எதுவும் 
எழுதவில்்ல, படிககைவில்்ல. எல்லாத்்தயும் தூககிப 
லபாட்டுட்டு, ஒவ்வாரு ் சாந்தக கைாரவுஙகை வீைா லபாயி 
பாத்துட்டு வந்தீஙகை்ளாம். மனஸதாபத்திலிருந்த லகைாவிந்து 
மாமா வீட்டிற்கு கூை லபாயிட்டு வந்தீஙகை்ளாலம?”

“ஆமா..”

“அபலபா உஙகைளுககுத் ்தரிஞ்சிருககு. ஒவ்வாரு 
இன்ச, இன்ச இன்சசா மரணம் பககைத்துல வரறது 
்தரிஞ்சிருககு, அபபடித்தாலன”

“ஒருவ்கையில சரிதான்” –என்றார.

“கை்ைசி ்்ாடியில , சீராளு , சீராளு-ன்னு 
அரற்றினீரகை்ளாலம”

“ஆமா, ் பத்த புள்்்ள ் பய்ர கை்ைசியா ் சால்ல 
ஆ்சப பட்லைன்..”

“ஐலயா, அபபா, லகைட்கை முடியாத தூரத்துல இருககும் 
லபாது கூபபிட்டீஙகைல்ள. என்்ன எதுவுலம ்சய்ய 
முடியாத ஆ்ளாககிட்டீஙகைல்ள! உஙகை்ள கைாபபாத்த முடியாத 
குற்றத்துககு ஆ்ளாககிட்டீஙகைல்ள!” – ்வடித்துக 
்கைாண்டுவந்தது ஆற்றா்ம.

“உன்னால என்ன பண்ண முடியும்? லபாற உயி்ர 
தடுத்து நிறுத்த முடியுமா? யாருககும் சிரமம் ்கைாடுககை 
லவண்ைாம்ணு நி்னசலசன். உனககும் எந்த கைஷ்ைமும் 
லவண்ைாம். நிம்மதியா லபாய் லசரந்லதன். அவவ்ளவுதான் 
அலதாை விடு” – அதட்டினார. அந்த அதட்ைலுககு 
என்றுலம மறுலபசசு இருககை முடியாது.

“சரி, இஙலகை எபபடி வந்தீரகைள்? எஙகிருந்து வந்தீரகைள்?”

பதில் ் சால்ல நிமிரந்து பாரத்தார என்்ன.

சட்்ைன்று கை்ைககுள் யாலரா நு்ழயலவ, மின்னி 
்வட்டிய ஒரு ஒளிபுலத்தில் கை்ரந்து லபானார.

உள்ல்ள வந்தவன், என்ன சார ‘பைபைன்னு’ இருககீஙகை 
என்றான்.

எஙலகைா உற்றுப பாரத்தவாறு இருந்லதன். அவர 
லபாய்விட்ைார. மீண்டும் ஒருமு்ற ் சால்லிக்கைாள்்ளாமல் 
லபாய்விட்ைார.

கட்டுலையாளர்: எழுத்ாளர் ஜஜயந்னின் ேகன்
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்ட்டுனர

ஞதா.குருசதாமி
jeyaseelanphd@yahoo.in

F¼†´ ðŸPò «ü£FìŠ ¹¬ù¾èO™ 
ÜõÉÁèÀ‹ ¹QîŠð´ˆî™èÀ‹

àì¬ñ„ êÍè‹ à¼õ£‚è‹ ªðŸø-
FL¼‰¶ F¼†´‚° c‡ì õóô£Á à‡´. 
Ü¶ Þó‡´ ¹œOèÀ‚° Þ¬ìJô£ù 
Üðˆîƒèœ ªè£‡ì å¼Mî è¬ô õ®õ‹. 
ïŸªê£™, MK„C, «õô¡ ªõPò£†´ âù 
A.H.ºî™ ËŸø£‡´ ºî™ Þ¡Áõ¬ó 
«ê£Fì‹ Ü™ô¶ «ê£Fì‹ ñ£FKò£ù 
Gè›ˆ¶ õ®õ‹ Þ¼‰¶ õ‰F¼‚Aø¶. Þô‚AòŠ 
HóFèÀ‹ Ãì à‡´. Þ¬î Ü™ð£˜ŠðQò 
ï‹H‚¬èè¬÷ Ü®Šð¬ìò£è‚ ªè£‡´ 
H¡ùŠð†ì °Pªê£™½‹ ñó¹; ÅˆFóƒè÷£™ 
H¡ùŠð†ì ‘M…ë£ù‹’ â¡Á ï‹ðŠð´Aø 
ñó¹ âù õ¬èŠð´ˆî º®»‹. 

°Pªê£™½‹ ñóH¬ù ÜP‰¶ªè£œ÷ 
ªê¿¬ñò£ù õö‚è£Áèœ Þ¼‚A¡øù. 
AO, ºò™, âL ºîLòõŸ¬ø ¬õˆ¶ 
«ü£Fì‹ ð£˜ˆî™, ê£Iò£® Ü¼œõ£‚°„ 
ªê£™½î™, ÜÁõ¬ì‚ è÷ˆF™ ñƒèô‹ 
ð£´î™, ¬ñ «ð£†´Š ð£˜ˆî™, ¬è 
ð£˜ˆî™, ü£ñ‚ «è£ì£ƒA, «ð«ò£†´î™ 
ºîLòù Þšõ¬èŠð†ìù. ÅˆFóƒè÷£™ 
H¡ùŠð†ì ñó¹‚° º‡ìè àðGìîˆ-
FL¼‰¶ c‡ì õóô£Á Þ¼‚Aø¶. 
Ý˜òð†ì£M¡ Ý˜ò Cˆî£‰îº‹ õó£èI-
UóK¡ ð…ê Cˆî£‰îº‹ Þ‰î ñóH¡ 
ÍôË™è÷£è„ ªê£™ôŠð´A¡øù. ÞF™ 
è†´M„C, ñƒèô‹ð£®, ü£ñ‚ «è£ì£ƒA, 
ê£Iò£® AO, ºò™, âL ºîL«ò£¼‚ªè™ô‹ 
ÞìI™¬ô. ÞšMó‡´ ñó¬ð»‹ õóô£Ÿ¬ø 
Ü®Šð¬ìò£è ¬õˆ¶Š ð£˜‚°‹«ð£¶ 
Þó‡´‹ ªõš«õÁ êÍè °¿‚èÀ‚è£ù ñó¹ 

â¡ð¬î»‹ àœ÷ì‚èˆF™ ªñˆîŠªð¼ˆî 
«õÁð£´ Þ¼‚Aø¶.

Mwõ£IˆFó¼‚°‹ õCwì¼‚°‹ 
Þ¬ì«ò  ïì ‰ î  « ê £Fì‹  °Pˆî 
à¬óò£ìL¡ â¿ˆ¶ õ®õñ£è è¼îŠð´‹ 
‘ªè÷Cè C‰î£ñE’ ióõù™Ö˜ °ñ£óê£I 
«îCèK¡ ‘°ñ£ó²õ£Iò‹’, êð£ðFJ¡ 
‘ê‰î£ùñE’ è£Oî£êK¡ ‘àˆîó è£ô£I˜î‹’ 
Íù£‹ð‡¬í A¼wí«ü£vòK¡ ‘«ü£Fû 
èEî ê£vFó‹’ ºîLòù ÝƒA«ôò Þ‰Fò 
å¡PòˆF™ ÅˆFó Ü¬ñŠ¬ð à¬ìò 
«ê£Fì ñóH™ °PŠH†ì õ†ìˆFŸ°œ 
ðôó£™ õ£C‚èŠð†´ ªî£N™ ªêŒõîŸ°Kò 
Ë™è÷£è Þ¼‰F¼‚A¡øù. Ü‰î õK¬êJ™ 
¹¶¬õ ï£ó£òí î£ê˜ ªî£°ˆî ‘ïwì 
C‰î¬ù âÂ‹ è÷¾ è£µ‹ ê£vFó‹’ 
(1916) Ë™ «ü£Fì Ëô£è Þ¼‰î«ð£F½‹ 
Üî¡ àœ÷ì‚è‹ Ü‚è£ô ñ‚èO¡ C‰îù£ 
º¬ø, ï£™õ¼í C‰î¬ùJ¡ ðì˜¾, Þ¡Á 
õö‚A™ Þ™ô£Š ¹öƒ°ªð£¼œ, õ÷˜Š¹Š 
Hó£Eèœ, àí¾Šªð£¼œ ÝAòùõŸ¬ø 
«ð²A¡ø¶. ÝƒA«ôò˜èO¡ õóõ£™ 
â™ô£ ñ†ìƒèO½‹ Gè›‰î õ£›º¬ø 
ñ£Ÿøˆ¬î»‹ àí˜ˆ¶Aø¶.

Þ‰Ë¬ô ®.«è£ð£™ ï£òè˜ ðFŠ¹„ 
ªêŒF¼‚Aø£˜. 1890 ªî£ìƒA 1920 õ¬ó 
ËŸÁ‚èí‚è£ù ¬êõ ñŸÁ‹ «ü£Fì 
Ë™è¬÷Š ðFŠHˆî Üõ˜, Ü„êèˆF¡ 
àK¬ñò£÷˜ , ¹ˆîè MŸð¬ùò£÷˜ , 
¬êõŠ ðŸø£÷˜ â¡Â‹ G¬ôJ½‹ ê£F„ 
êƒèˆ¬î‚ è†ì¬ñˆî º¡«ù£®ò£è¾‹ 

ªè¼ì ð£˜¬õ»œ÷õ¡, H„¬ê‚è£ó¡, °®ò£ùõ¡, ñ¼ñèœ, ªê£‰î 
ñQî˜, ªî£N™º¬ø F¼ì¡ ÝA«ò£˜ â´ˆî ªð£¼œ Ãì A¬ìˆ¶M´‹. ð…
êñ¼‹, ð…êñŠ ªð‡µ‹ â´ˆîªð£¼œ å¼«ð£¶‹ Aì‚è£¶ âù Þ‰Ë™ 
º¡ ¬õ‚°‹ è¼ˆ¶ 18 & Ý‹ ËŸø£‡®™ ð…êñ˜ e¶ ÅˆFó„ êÍè‹ 

ªè£‡®¼‰î ñùG¬ô¬ò‚ è£†´Aø¶.
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ÜPòŠð†ìõ˜. Üõ˜ è£ôˆFò ñ‚èœ 
ªî£¬è‚ èí‚ªè´ŠH™ åšªõ£¼ ê£F»‹ 
î‹¬ñ î£‹ M¼‹ð®ò£ù ÞìˆF™ ¬õ‚è 
ÝƒA«ôò¼‚° «è£K‚¬è ¬õˆîù. ÜîŸ° 
Ýî£ó‹ è£†ì «õ‡® ê£FŠªð¼¬ñ¬òŠ 
«ð²‹ Ë™èœ ¹ó£í„ ê£ò™ ªè£´ˆ¶ 
õóô£Á «ð£ô â¿îŠð†ìù. õ£ŒŠ¹‚ 
A¬ì‚°‹ «õÁõ¬èò£ù Ë™èO½‹ 
ê£FŠªð¼¬ñ «ðêŠð†ìù.  Ü‰î 
Ë«ô£˜èO¡ Þô‚° ï£™õ¼í Ü¬ñŠH™ 
ºîLìñ£ù ð£˜Šðù˜èO¡ Þìˆ¬î»‹ 
õ¼íˆFŸ° ªõOJ™ Þ¼‰î ð…êñ˜èœ 
Þìˆ¬î»‹ M†´M†´ îñ‚°è‰î ñŸø 
ê£FJùK¡ ÞìˆFŸ° «ñ™ î‹¬ñ 
G¬ôGÁˆF‚ ªè£œõîŸè£ù «ð£†®ò£è 
Þ¼‰î¶. 

Üõ˜èÀ‚°ˆ î£‹ å¼«ð£¶‹ ð£˜Šðù˜ 
Ýèº®ò£¶ â¡ø ªîO¾‹ ï£™õ¼íˆFŸ° 
ªõO«ò îœ÷Šð†´Mì‚ Ãì£¶ â¡ø 
M¼Šðº‹ Þ¼‰î¶. Üîù£™ ê£FŠªð¼¬ñ 
«ð²‹ Ýî£óƒè¬÷ à¼õ£‚A‚ªè£‡´ 
Ü†ìõ¬íŠ HKMùK™ Þ¼‰î Cô 
HKMù˜ î‹¬ñ êˆFKò, ¬õCò, ÅˆFó 
ê£Fò£è GÁM‚ªè£‡ìù˜. ñ¡ù˜èO¡ 
õóô£ŸP™ Ì˜iè‹ «î®‚ªè£‡ìù˜. Ü‰î 
H¡¹ôˆF½‹ ‘ïwì C‰î¬ù â¡Â‹ è÷¾ 
è£µ‹ ê£vFóˆ¬î Üµè«õ‡®J¼‚Aø¶. 
ÅˆFóƒè÷£™ â¿îŠð†ì «ü£Fì ñó¹ 
ð£˜Šðù˜èÀ‚° àKòî£è Þ¼‰¶õ‰î 
G¬ôJ™ Ü‰î ñó¬ð ¬è‚ªè£‡´ 
î‹¬ñ «ñ™G¬ôò£‚è‹ ªêŒ¶ªè£œ÷ 
ÅˆFó˜èœ â´ˆî ºòŸCî£¡ Þ‰Ë™. ËL¡ 
àœ÷ì‚èˆF™ ÅˆFó˜è¬÷‚ èí‚A™ 
ªè£œ÷£î¶ Þ¬î àÁFŠð´ˆ¶‹.

4 0  ð ‚ è ƒ èO™  1 4 4  ð ˆ F èO™ 
Ü¬ñ‰F¼‚°‹ Þ‰ËL™, åšªõ£¼ ðˆF‚°‹ 
â‡èœ ÞìŠð†´ ï£¡° ªêŒFèœ 
ªê£™ôŠð´A¡øù. ÜõŸP™ ðô ðˆFèœ 
ï£™õ¼í Ü¬ñŠH™ «ñL¼‰¶ Wö£è 
õK¬êŠð´ˆîŠð†´ àœ÷ù. àî£óíñ£è 
Ü„êèˆF™ Þ¼‚°‹ õ£˜‚èŠð†ì Ü„² 
â¿ˆ¶èO¡ F¼†´ ðŸP «ð²‹ Þìˆ¶ 
ÞƒAhv, Aó‰î‹, ªî½ƒ°, îI› âù 
õK¬êŠð´ˆF»œ÷¶. F¼´ «ð£ù 
èJ¬øŠ ðŸPŠ «ð²Iìˆ¶ Ë™, êí™ 
HKèJÁ. î£‹¹‚èJÁ, HKèJÁ â¡ø 
õK¬ê Ü¬ñ‰F¼‚Aø¶. õ‡íƒè¬÷ 
ªõœ¬÷, CõŠ¹, ð„¬ê, cô‹ âù„ 
²†´Aø¶. à«ô£èŠ ªð£¼œ F¼†´ ðŸP‚ 
ÃÁIìˆ¶ ªð£¡, ªõœO, Hˆî¬÷ â¡Â‹ 
º¬øJ™ Ü¬ñˆF¼‚Aø¶. Þ‰î ¬õŠ¹º¬ø 
êÍèˆF¡ Ü¬ñŠ¹º¬ø¬ò HóFðLŠð«î£´ 
Ü™ô£ñ™ ËL¡ ¸õ™ªð£¼O½‹ 
ï£™õ¼íˆ¬îŠ ¹°ˆ¶‹ ÞòƒAò¬ô»‹ 
ªõOŠð´ˆFJ¼‚Aø¶. Hóð‰îƒèÀ‚° 

Þô‚èí‹ ÃÁ‹ ð£†®ò™ Ë™èO™ 
ê£F õ£Kò£è ªêŒ»O¡ â‡E‚¬è¬òˆ 
b˜ñ£Qˆ¶ õ‰î «ð£‚° ºî¡ºîô£è 
«ü£Fì Ë™èÀ‚°œÀ‹ ðóMòîŸ° Þ‰Ë™ 
ê£¡ø£è Ü¬ñ‰F¼‚Aø¶. Þ‰ËŸ° º¡ù£™ 
ªõOò£ù â‰î «ü£Fì Ë™èO½‹ Þ‰î 
Ü¬ñŠ¹º¬ø Þ™¬ô.

ËL¡ ªî£ì‚èˆF™, Ì¬üò¬ø Ü™ô¶ 
²ˆîñ£ù ÞìˆF™ ªñ¿A «è£ôI†´ 
ñ…êOù£™ Hœ¬÷ò£˜ H®ˆ¶ ¬õˆ¶ 
ÜÁ°Å†® Éð bð ¬ï«õˆFòIòŸP 
5&6 õò¶¬ìò CÁ °ö‰¬îèOìˆF™ 
ãî£õªî£¼ ñô¬ó‚ ªè£´ˆ¶ Þ‰î 
ê‚èóˆF½œ÷ â‡è¬÷ˆ ªî£ì„ªê£™L 
Ü‰î â‡¬í‚ °Pˆ¶‚ªè£‡´ ñÁð®»‹ 
ªî£ì„ªê£™L Ýè Þ¼º¬ø»‹ ªî£†ì 
â‡è¬÷ º¬ø«ò °Pˆ¶‚ ªè£‡´ 
Ü¶«ð£½œ÷ â‡µ¬ìò Mûòˆ¬î 
Þ‰Ë™ õ¼ñ£Á ªîK‰¶ ªè£œ÷¾‹ 
â¡ðî£è °PŠ¹‚ ªè£´‚èŠð†´œ÷¶. 

Ü†ìõ¬í„ ê‚èóˆF™ å¡Á ºî™ 
ð¡Qó‡´ õ¬óJô£ù â‡èœ ðF«ù£Á 
º¬ø ãÁ õK¬êJ½‹ Þøƒ° õK¬êJ½‹ 
ªè£´‚èŠð†´œ÷ù. Ì «ð£†´Š ð£˜‚°‹ 
«ð£¶ Þó‡´ º¬ø»‹ õ‰î â‡µœ÷ 
ðˆF¬ò ËL™ è‡´ F¼´«ð£ù ªð£¼¬÷ 
â´ˆîõ˜ ò£˜, â‰îˆ F‚A™ Þ¼‚Aø£˜ 
â¡ð¬î Üƒè Ü¬ìò£÷‹ ªè£‡´ 
è‡´H®‚è «õ‡´‹. àî£óíñ£è 
Þó‡´º¬ø ÌŠ«ð£†´ ð£˜ˆîF™ º¬ø¬ò 
8, 9 â‡èœ õ‰F¼‚°ñ£J¡ 89 õ¶ 
ðˆF¬òŠ ð£˜‚è «õ‡´‹. Ü‰îŠ ðˆFJ™ 
F¼†´Š «ð£ù ªð£¼O¡ àK¬ñò£÷¼¬ìò 
Hø‰î ó£C îÂê£è Þ¼‚°ñ£J¡ ºî™ 
ð£îˆF™ F¼´ «ð£ù ªð£¼œ ð„¬ê‚è™ 
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ðFˆî ªð£ˆî£¡. ªè¼ì ð£˜¬õ»œ÷õ¡ 
â´ˆ¶œ÷£¡. å¼ ¼¶M™ A¬ìˆ¶M´‹. 
Þó‡ì£‹ ð£îñ£A™ F¼´ «ð£ù¶ ªõƒèô„ 
ªê£‹¹. H„¬ê‚è£ó¡ â´ˆ¶œ÷£¡. Þó‡´ 
ï£O™ A¬ì‚°‹. Í¡ø£‹ ð£îñ£A™ 
ªè£®‚è£Š¹O ñó‹. F¼®òõ¡ õ£» 
Í¬ôJ™ àœ÷ °®ò£ùõ¡. Þó‡´ õ£ó‹ 
Ü™ô¶ Þó‡´ ¼¶M™ A¬ì‚°‹. ï£¡è£‹ 
ð£îñ£A™ ü£F‚è£Œ ðô¬è Ü‚Q Í¬ôJ™ 
àœ÷ ð…êñ¡ ÜðèKˆî£¡. Ü‰îŠ ªð£¼œ 
A¬ì‚è£¶ âù„ ²†´Aø¶. 

â‡  6 ,  7  ÝÁ  õ ¼ ‹  âQ™ 
ªð£¼À‚°KòõK¡ ó£C ¶ô£ñ£è Þ¼‚°‹ 
ð†êˆF™ ºî™ ð£îñ£A™ F¼´ «ð£ù 
ªð£¼œ Hóì£è‹ñ™ (ºÁ‚è£E»ì¡ 
Ü¬ñòŠªðŸø è‹ñ™). ªð£¼¬÷ â´ˆî¶ 
ªð£¼À‚°KòõK¡ ñ¼ñè÷£õ£œ. Þó‡´ 
õ£ó‹ èNˆ¶ à¼õ‹ ÜN‰¶ A¬ì‚°‹. 
Þó‡ì£‹ ð£îñ£A™ ªè‹H¬öˆî 
ïˆ¶ (å¼õ¬èò£ù Í‚°ˆF). â´ˆî¶ 
ªê£‰î ñQî˜. å¼ ñ£îˆF™ A¬ì‚°‹. 
Í¡ø£‹ ð£îñ£A™ ü¬ìï£è‹. â´ˆî¶ 
ªî£N™º¬øˆ F¼ì¡. Þ¶ èwìŠðì 
A¬ì‚°‹. ï£¡è£‹ ð£îñ£A™ F¼´«ð£ù 
ªð£¼œ ªõƒèô‚A‡E. â´ˆî¶ ð…
êñŠªð‡. Ü‰îŠ ªð£¼œ A¬ì‚è£¶ âù‚ 
°PŠH´Aø¶.

ªè¼ì ð£˜¬õ»œ÷õ¡, H„¬ê‚è£ó¡, 
°®ò£ùõ¡, ñ¼ñèœ, ªê£‰î ñQî˜, 
ªî£N™º¬ø F¼ì¡ ÝA«ò£˜ â´ˆî 
ªð£¼œ Ãì A¬ìˆ¶M´‹. ð…êñ¼‹, ð…
êñŠ ªð‡µ‹ â´ˆîªð£¼œ å¼«ð£¶‹ 
Aì‚è£¶ âù Þ‰Ë™ º¡ ¬õ‚°‹ 
è¼ˆ¶ 18 & Ý‹ ËŸø£‡®™ ð…êñ˜ e¶ 
ÅˆFó„ êÍè‹ ªè£‡®¼‰î ñùG¬ô¬ò‚ 
è£†´Aø¶. 

ðˆF â‡ 29 Þ™ àîòó£C, ºî™ ð£îñ£è 
Þ¼‚°‹ ð†êˆF™ F¼´ «ð£ù¶ Þ¼‹¹„ 
ê£ñ£¡. Ã†ì£O â´ˆF¼‚Aø£¡. Þó‡ì£‹ 
ð£îñ£A™ F¼´ «ð£ù¶ ÍƒA™. ð‚èˆ¶‚ 
Aó£ñ ð…êñ °ôˆ«î£˜èœ äõ˜ â´ˆ¶ 
îƒèœ «êKJ™ ¬õˆF¼‚Aø£˜èœ. Þó‡´ 
ñ£ˆFŸ°œ A¬ì‚°‹. Í¡ø£‹ ð£îñ£A™ 
è¼ƒè™ F¼´ «ð£J¼‚Aø¶. î¡ °®è«÷ 
ÜðèKˆ¶ ¶óM™ «ð£†®¼‚Aø£˜èœ. 
ÝÁ ñ£îˆFŸ°œ A¬ì‚°‹. ï£¡è£‹ 
ð£îñ£A™ «î‚° ñóˆ¶‡´èœ. Aó£ñ 
ÜFè£K îù¶ ð‡¬íò£†è¬÷‚ ªè£‡´ 
â´ˆ¶ ñ¬øˆ¶ ¬õˆF¼‚Aø£¡. Üõ«ù£´ 
«ïê‹ ªêŒò£M®™ Aì‚è£¶ â¡ðî£è 
Ü¬ñ‰F¼‚Aø¶. 

59 õ¶ ðˆFJ½‹ å¼ ð…êñ¡ ÍƒA™ 
õ¬ô„ê¬ôˆ F´® «êKJ™ ¬õF¼Šðî£è¾‹ 
Ü¶ ÝÁõ£ó‹ Ü™ô¶ ÝÁ ñ£îˆFŸ°œ÷£è‚ 

A¬ì‚°‹ âù¾‹ ªê£™ôŠð†®¼‚Aø¶. 
ð…êñªù£¼õ˜ îQò£è«õ£ °¿õ£è«õ£ 
F ¼ ® ,  Ü Š ª ð £ ¼ ¬ ÷ „  « ê K J ™ 
¬õˆF¼‰î£™ A¬ìˆ¶M´‹. «êK‚° 
ªõO ªè£‡´«ð£ŒM†ì£™ A¬ì‚è£¶ 
â¡ðî£ù CˆFKŠH¡ õN ð…êñ˜èO¡ 
õ£›Mìˆ¬î»‹ F¼†«ì£´ Þ¬íˆF¼Šð¶ 
å†´ªñ£ˆî «êKJ¡ e¶ ÅˆFó˜èÀ‚A¼‰î 
åšõ£¬ñ¬ò M÷‚°Aø¶.

59 õ¶ ðˆFJ™ àîò ó£C °‹ðñ£Œ 
Þ¼‚è ºî™ ð£îñ£A™ F¼´«ð£ù 
ªð£¼œ ê‚è¬ó Í†¬ì, Þ¬îˆ F´®òõ¡ 
F¼´ªè£´ˆîõK¡ ï‹H‚¬è‚°Kò °ñ£vî£. 
ÜŠªð£¼œ A¬ì‚è£¶. Þó‡ì£‹ ð£îñ£A™ 
F´¼ «ð£ù¶ ªð£¡è‹HJ™ è†®ò 
î£ñ¬ó ñEñ£¬ô. F¼®ò¶ Hó£ñí¡. 
F¼‹ð A¬ì‚è£¶. Í¡ø£‹ ð£îñ£A™ 
F¼´«ð£ù¶ è¼…«êõ™. è¼Gø õQ¬î 
F¼®M†ì£œ. MŸð¬ù‚° õ¼‹«ð£¶ 
A¬ìˆ¶M´‹. ï£¡è£‹ ð£îñ£A™ îõPò 
ªð£¼œ ªð‡ï£Œ. Ü¶ Ý‡ï£»ì¡ 
M¬÷ò£®‚ ªè£‡®¼‚Aø¶. àì«ù 
õ‰¶M´‹ â¡ðî£ù °PŠ¹ è£íŠð´Aø¶. 
ÞF™ Hó£ñí¡, °ñ£vî£ ÝA«ò£˜ F¼®ò 
ªð£¼œ A¬ì‚è£¶ â¡Aø ªêŒF, Þ‰Ë™ 
ò£KìI¼‰¶ ò£¬ó «ï£‚A â¿îŠð†ì 
ªî¡ð¬î„ ²†®M´Aø¶. 

34 õ¶ ðˆFJ™ F¼´«ð£ù¶ ªð£¡ 
å†®ò£ù‹. Ý¬ìèœ MŸð¬ù ªêŒ»‹ 
ÌÈ™ ¬õCò¡ F¼®»œ÷£¡, A¬ì‚è£¶. 
â¡Â‹ °PŠ¹ àœ÷¶. ÌÈ™ ÜE‰î 
è¼Š¹ Gøñ™ô£îõ˜èœ, ð…êñ˜, F¼ì˜èœ, 
ê£FŠªðò˜ ªê£™ôŠðì£î °PŠH†ì 
Ü¬ìò£÷ƒè¬÷ à¬ìòõ˜èœ F¼®ò 
ªð£¼œ A¬ì‚è£¶ âù„ªê£™½‹ Þ‰Ë™ 
õ‡í£˜ îM˜ˆ¶ «õÁ ê£FèO¡ 
ªðò˜è¬÷„ ²†ìM™¬ô. °œ÷¡, ªï£‡®, 
æ¬ó‚è‡í¡, èÁŠð¡, ªï†¬ì‚ 
è£ô¡, ÝÁ Mó™ ªè£‡ìõ¡, àî†´‚° 
ªõO«ò ð™ c‡ìõ¡, õ£Œ «è£Eòõ¡ 
â¡ªø™ô£‹ ªê£™ôŠð´‹ F¼®òõ˜èO¡ 
Üƒè Ü¬ìò£÷ƒèÀŠ H¡ù£™ ê£F 
Ü¬ìò£÷‹ ªê£™ôŠðìM™¬ô.

F¼†¬ì‚ è‡´H®‚è «î£Fì‹ ð£˜ˆî™ 
â¡ð¶ ªõ°ñ‚èO¡ ï‹H‚¬è. ªð£¼œ 
ðP«ð£ù Mó‚FJ™ Þ¼Š«ð£¼‚° Ü¶ 
îŸè£Lè Ý²õ£êˆ¬î‚ ªè£´‚èô£‹. 
«ü£FìˆFŸ°‹ ñ‚èÀ‚°ñ£ù Þ‰î 
H¬íŠH™ G¡Á ªè£‡´ °PŠH†ì 
ñ‚è¬÷ ñ†´‹ F¼†«ì£´ ªõOŠð¬ìò£è 
Þ¬íˆ¶Š ð£˜ˆî™ â¡ð¶ õ¡º¬øJ¡ 
å¼ õ®õ«ñ Ý°‹.
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்னடசிப �க்ம்

இரதா. எட்வின்

65 / 66
்காகய்கச்�சி்றகினிவல

24.08.1600 அனறு சூரத துத்றமு்கததில் “தஹக்டொர்” 
எனனும் ்கப்பல் ேஙகூரமிடடத்பொது அந்�க் 
்கப்பலில் இருந்� கிழக்கிந்தியக் ்கத்பனிக்்கொரர்்கதளொ, 
அல்ேது அேர்்களது ஊழியர்்கதளொ ்பரந்து விரிந்� 
இந்� இந்திய ேொடதட �ொம் 1947 ஆ்கஸ்ட ேதரக்கும் 
ஆளபத்பொேத� அறிந்திருக்்க நியொயம் இல்தே.  
ேடக்கு ்பம்்பொயில் வியொ்பொரம் தெய்துத்கொள்ே�றகு 
அேர்்களுக்கு அனுமதி த்கொடுத� ெஹொஙகீரும் 
இத� அறிந்திருக்்க நியொயம் இல்தே. பிரிடடிஷ் 
அரெொங்கமும் இந்திய மக்்களும்கூட இத� 
அறிந்திருக்்க நியொயம் இல்தே.

இனனும் ெரியொ்கப ்பதிேத�னில் ேொடு்கதள 
தேறறித்கொள்ேத�யும் எல்தே்கதள விரிவு 
்படுததுேத�யும் ஒருத்பொதும் தெய்யதேண்டொம் 
எனறுகூட பிரிடடிஷ் உத�ரவிடடுக் த்கொண்தட 
இருந்��ொ்க தடொமினிக் தேபபியரும் தேரி ்கொலினசும் 
�ங்களது “ேள்ளிரவில் சு�ந்திரம்” நூலின 43 ேது 
்பக்்கததில் கூறுகி்றொர்்கள்

ஆனொல் 23.06.1757 அனறு  பளொசியில் த�ொடஙகிய 
ெண்தடயில் ேேொபின ரொணுேதத� ரொ்பர்ட 
க்தளவ த�ொற்கடிதததில் இருந்து நிதேதம 
மொறிபத்பொனது. 72,000 ்பவுண்ட மு�லீடதடொடு 125 
்பஙகு�ொரர்்கள் “கிழக்கிந்தியக் ்கம்த்பனி”தய 
உருேொக்குே�றகு அப்படி எனன�ொன த�தே 
ேந்�து?

அபத்பொது மிளத்க டச்சுக்்கொரர்்கள் இஙகிேொந்தில் 
விற்பதன தெய்து ேந்�ொர்்கள். ஒரு ்பவுண்ட மிளகின 
விதேதய ஐந்து ஷில்ேொங எனகி்ற அளவிறகு 
உயர்ததினொர்்கள். இது ஆஙகிதேயர்்களுக்கு 
அநியொயமொ்கப்படடது. ஏன ேொதம மிளகு உள்ளிடட 
ேொெதனத திரவியங்கதள இ்றக்குமதி தெய்து 
விற்கக்கூடொது எனறு அேர்்கள் தயொசிக்்கத 
த�ொடஙகினொர்்கள். அ�ன விதளவு�ொன 
கிழக்கிந்தியக் ்கம்த்பனியின த�ொற்றம். ஆ்க , மிளகு 
ேொங்க ேந்�ேர்்கள்�ொன ேம்தம அடிதம 
த்கொண்டொர்்கள். இவேளவும், ேொம் மு�ேொளி்களிடம் 

்கேனமொ்க இருக்்க தேண்டும் என்ப�ற்கொ்கத�ொன

  

பள்ளிக் ்கல்வித �ரேரிதெயில் �மிழேொடு 
ஒனறிய அளவில் இரண்டொேது இடததிறகு 
ேந்திருக்கி்றது. ்பஞெொப மு�லிடம். இதுகூட 
முக்கியம் இல்தே. த்கரளொ மூன்றொேது இடம் 
�மிழேொடு இரண்டொேது இடம் என்பது த்கொஞெம் 
த்கொள்ளத�க்்கது.

தென்ற ்பதது ஆண்டு்களொ்க ஆடசியில் 
இரு ந் �ே ர் ்கள்  இ� ற ்க ொ ்க  த ்க ொஞெமும் 
உதழக்்கவில்தே. ்பணி நியமனங்கதளச் தெய்த�ொமொ,  
்பணியிட மொறு�ல்்கதளச் தெய்த�ொமொ, ஏத�ொ 
முடிந்�த�ப ்பொர்தத�ொமொ எனகி்ற அளவில் ்கடந்து 
த்பொனேர்்கள். இது எப்படி ெொததியமொனது?

எத�யும் ்கடந்து �மிழேொடு ்பள்ளிக்்கல்வியில் 
உள்ள சிஸ்டம் த்கொஞெம் ேன்றொ்க உள்ளது. அ�ன 
தேளிப்பொடு�ொன இது. இத�ச் சித�தது விடொமல் 
சிக்த்கடுக்கி்ற ்கொரியதத� மடடும் தெய்�ொதே 
த்பொதும், எத�யும் ெொதிக்கி்ற ேலிதம �மிழேொடு 
்பள்ளிக்்கல்வித துத்றக்கு இருக்கி்றது

  

ஒரு �ொயொர் �னது ம்கதள அதழததுக் 
த்கொண்டு ்பள்ளிக்கு ேருகி்றொர். �னது குழந்த�க்கு 
ஏழொம் ேகுபபில் இடம் த்கொடுத�ொல் த�ேேொம் 
எனகி்றொர். அேர் கூறியத� இம்மியளவு கூடடொமலும் 
குத்றக்்கொமலும் தேததிருக்கித்றன. அேரிடம் எந்�ச் 
ெொனறும் இல்தே.

“த்பொன ேருஷம் எனன ேகுபபு ்படித�ொள்?”

“த்பொன ேருஷம்�ொன ்பள்ளிக்கூடதம இல்தேதய” 
எனகி்றொர். அேர் ஒரு மண் ஒடடர். பிதழபபுக்்கொ்க 
ஊர் ஊரொ்க தெல்்பேர். எந்� ஊரில் இருக்கும்த்பொது 
அந்�க் குழந்த� பி்றந்�ொள் என்பத�ொ ்கதடசியொ்க 
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அந்�க் குழந்த� எந்� ேகுபபில் ்படிததுக் 
த்கொண்டிருந்�ொள் என்பத�ொ அேருக்குத 
த � ரியவில்தே .  திரு ச் சிே  இரு ந் த� ொ ம் , 
ஆ�ம்்பொக்்கததுே இருந்த�ொம், �ொம்்பரததுே 
இருந்த�ொம், துத்றயூர்ே இருந்த�ொம், இப்படித�ொன 
்பதில் ேருகி்றது. ஆனொல் ஏழொம் ேகுபபு�ொன அேள் 
்படிக்்க தேண்டிய ேகுப்பொ்க இருக்கும் என்பதில் 
மடடும் த�ளிேொ்க இருக்கி்றொர்.

“தமொத�ொ தமொத�ொ எந்�ப ்பள்ளிக்கூடததுே 
தெர்ததீங்க?”

தரொம்்ப தயொெதனக்குப பி்றகு, “திருச்சிே 
ஏதரொபதளன இ்றங்க்ற இடததுே இருக்்க்ற ்பள்ளி 
என்பது அேருக்கு நிதனவில் இருக்கி்றது. த்கொஞெம் 
கூடு�ேொன விெொரத்ணயில் அந்�ப ்பள்ளியில் மொ�ொ 
த்கபி இருந்��ொ்க கூ்றதே அது ஒரு RC ்பள்ளி எனறு 
புரிகி்றது. திருச்சி ஏர்த்பொர்ட அருத்க ஒரு RC 
தமல்நிதேப்பள்ளி இருக்கி்றது. அ�ன த்பொறுபபுத 
�தேதம ஆசிரியர் ேண்்பர். அேதர அதழதது 
பிள்தளயின த்பயதரச் தெொல்லி 2014, 2015, 2016 
இல் இந்�க் குழந்த� அேர்்களது துேக்்கப ்பள்ளியில் 
ஒன்றொம் ேகுபபு தெர்ந்திருக்கி்றொளொ எனறு ்பொர்க்்கச் 
தெொனதனன. ்பதத� நிமிடததில் ்பதில் ேந்�து.

2015 ெூன மொ�ம் இேள் அந்�ப ்பள்ளியில் 
ஒன்றொம் ேகுபபு தெர்ந்திருக்கி்றொள். இது 
த்பொதுமொன�ொ்க இருந்�து எங்களுக்கு. 2015 – 2016ல் 
ஒன்றொம் ேகுபபு எனில் 2021 – 2022ல் ஏழொம் 
ேகுபபு�ொன தெர்ததுக் த்கொள்கித்றன. அடுத� ேொள் 
புத�்கம் ேொங்க ேரும்த்பொது எங்க ்பள்ளிக் கூடததுே 
இ� த்கொடுத�ொங்க எனறு ஒரு ID ்கொர்தடக் 
த்கொடுக்கி்றொள். அது �ொம்்பரம் BABY ்பள்ளியில் 
இேள் 2019 – 20ல் ஐந்�ொம் ேகுபபு ்படித�த�க் 
கூறுகி்றது. இத�க் த்கொண்டு ேந்திருந்�ொல் த்பொதும் 
குழப்பதம இருந்திருக்்கொது. எதுவும் இல்தே 
என்றொலும் ்பரேொயில்தே. த்கொஞெம் ஈரம் 
இருந்�ொல் த்பொதும் குழந்த�்களுக்கு ேம்மொல் 
ேொய்பபிதன ேழங்க முடியும்

  

தனக்குக் ்கடடுப்படடிருந்� த்கொஙகு ேொடடிடம் 
இருந்து ்கப்பதத� ேொஙகிேர வீரர்்கதள 
அனுபபுகி்றொர் தஹ�ர். ்கப்பதத� ேொஙகிக் 
த்கொண்டு அேர்்கள் திரும்பிக் த்கொண்டிருக்கி்றொர்்கள். 
இதடயில் அேர்்கதள மறிதது சிேர் அந்�ப 
்ப்ணதத�ப ்பறிததுக் த்கொள்கி்றொர்்கள்.

எங்க மக்்கதளொட ேரிப்ப்ணம் எங்களுதடயது. 
அது  த ்க ொ ஙகு ே ொடடு  த ெ ொ தது .  அத� 
தஹ�ருக்த்கல்ேொம் �ரமுடியொது எனகி்றொர் 
�தேேர். அேர் சினனமதே. ஆனொல் திபபு 
சினனமதேயின ேடத்ப ெம்்பொரிக்கி்றொர். �னனிடம் 
இருந்� 1000 வீரர்்கதளொடு திபபுதேொடு இத்ணகி்றொர் 
சினனமதே. ேொன்கொம் தமசூர் த்பொரில் திபபு 
த்கொல்ேப்படதே இேர் ஓடொநிதேக்கு �பபிச் 

தெல்கி்றொர். �மது ்பதடதயப ்பேப்படுததி 
ஆஙகிதேயர்்கதள எதிர்த்கொள்ளத திடடமிடுகி்றொர்.

த்கொதே ்பகுதியில் சினனமதே ேரி ேசூலிததுக் 
த்கொள்ளேொம் எனறும் அதில் 30 விழுக்்கொடதட 
கும்பினியொருக்கு தெலுததினொல் த்பொதும் எனறும் 
கூறுகி்றொர்்கள். சினனமதே மறுக்கி்றொர். தெனரல் 
தமதடொஸ் த்பொறுபபில் இருக்கும் த்கொதேதய 
மீட்பத� �னனுதடய ்கடதம எனறு உ்ணர்கி்றொர்  
சிே்கஙத்க சினனமருது, த்கரள ேர்மொ, திண்டுக்்கல் 
ேக்குமேொயக்்கர் ஆகிதயொதரொடு த்கொதேதயத 
�ொக்்கத திடடம் தீடடினொர் எனறும் இ�னத்பொருடடு 
“திண்டுக்்கல் விடு�தே வீரர் கூடடதமபபு” 
உருேொனது எனறும் சு.த்பொ.அ்கததியலிங்கம் �னது” 
விடு�தேத �ளும்பு்கள்” என்ற நூலில் குறிபபிடுகி்றொர்.

“கி .பி . 1 800 ஏபரலில் த்கொ்பொல்ேொயக்்கர் 
�தேதமயில் இறுதிக்்கடடப த்பொருக்கு 
திடடமிடடனர். இக்கூடடததில் த்கரளேர்மொ, 
தமசூர் கிருடடி்ணப்பொ, சிே்கஙத்க சினனமருது, 
த ்க ொதே ஹொஜிஹொன ,  இரொமே ொ�புரம் 
்கல்யொணிதத�ேர், மறறும் த்பருமொள் பிள்தள 
ஆகிதயொர் ்கேந்து த்கொண்டனர். கி.பி.1800 சூனில் 
த்கொதேயிலுள்ள ஆஙகிதேயரின ரொணுே மு்கொதம 
ேொேொபு்றமும் இருந்து ஒதர ெமயததில் �ொக்குேது 
என முடிதேடுத�னர். அ�ன்படி ஓசூர் புடடொ 
மு்கமது, இச்ெொ்படடி ரொமனுல்ேொ்கொன, ஓசூர் 
முஹமது ஹொென, ்பரமததி அப்பொவு, தெதெயொ 
ஆகிதயொர் �ள்பதி்களொ்க இருப்பது எனவும் 
முடிதேடுத�னர்.

இச்தெய்தி ஆஙகிதேயருக்கு எடடியது. 
ஆஙகிதேயர் ேொேொபு்றமும் பீரஙகிப்பதடதய 
நிறுததி புரடசிப்பதட்கதளச் சுறறி ேதளததுக் 
த்கது தெய்�னர். பிடி்படடேர்்களில் 42 த்பர் 
08 .06 . 1 800 அனறு தூக்கிலிடப்படடொர்்கள் 
ஏரொளமொன வீரர்்கள் “பரினஸ் ஆஃப தேல்ஸ்” 
தீவு்களுக்கு ேொடு ்கடத�ப்படடிருக்கி்றொர்்கள். 
இருநூறறி இரு்பததிதயொரு ஆண்டு்களுக்கு முனனொல் 
42 த்பர் தூக்கிலிடப்படடிருக்கின்றனர். ஆயிரம் 
த்பதர உள்ளிடட எண்ணிக்த்கயில் ேொடு 
்கடத�ப்படடுள்ளனர்.

இதுத்பொன்ற தியொ்கங்களொல்�ொன ேொம் இனறு 
இந்� அளவிறத்கனும் த்கொஞெம் சு�ந்திரமொ்க 
உள்தளொம். திண்டுக்்கல், இதடயத்கொடதட, 
விருப்பொச்சி, ம்ணப்பொத்ற த்பொன்ற ஊர்்கள் 
எல்ேொம் இந்� ேரேொத்றொடு த�ொடர்பில் உள்ளன. 
ேரேொறறின இந்�த துண்டில் மொற்றம் இருக்்கேொம். 
த்கொஞெம் கூடேொம் குத்றயேொம். ஆனொல் இது ஒரு 
ேரேொறு.

லிங்கதன, தேனிதன, ்கொந்திதய, மொதேொதே 
ஓரளவிறத்கனும் த�ரிந்து தேததிருக்கும் 
ம்ணப்பொத்ற பிள்தள்களுக்கு அேர்்கள் மண்ணின 
வீரப பு�ல்ேன ேக்குமி ேொயக்்கதரயும் தெொல்லிக் 
த்கொடுக்்க தேண்டியது அேசியம் அல்ேேொ?
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