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சீனாவின் வூகன் மாகாணத்தில் இருந்து ஆரம்ப 
மாகி வேகமாக ்பரவி ேரும ககாவரானா வேரஸ் 
இன் தாககத்திற்கு இதுேவரயில் 780 வ்பர் 
்பலியாகியுள்ளதுடன், 38,000 வ்பர் ்பாதிப்புககு 

உள்ளாகியுள்ளதாக தகேல்கள கதரிவிககின்்றன.
 இந்த வேரஸின் ்பாதிப்்பானது 2000 ஆம 
ஆண்டுகளில் ்பரவிய சார்ஸ் எனப்்படும வேரஸ் 
இன் ்பாதிப்்பவ்ப விட அதிகமானது.
 சீனாவின் குவ்பய் மாகாணத்தில் 81 வ்பர்  
வேற்று (08) இ்றந்துள்ளனர். அவத சமயம யப்்பான் 
மற்றும அகமரிககாவே வசர்ந்தேர்களும தலா 
ஒருேர் இந்த வோயின் தாககத்தால் இ்றந்து 
ள்ளனர்.
 சார்ஸ் வேரசின் தாககத்தால் 774 வ்பர் 
ஒரு ேருட காலப் ்பகுதியில் ்பலியாகியிருந்தனர், 
ஆனால் ககாவரானா வேரஸ் இன் தாககத்தால் 
குறுகிய காலத்தில் 780 வ்பர்  ககால்லப்்பட்டுள 
்ளனர்.

nfhNuhdh itu]; - 724 Ngu; kuzk;>
34>000 ,w;F Nkw;gl;Nlhu; ghjpg;G

சிறீலஙகாவில் வ்பார் இடமக்பற்்ற வ்பாது 
சிறீலஙகா அரசுடன் இவணந்து தமிழ் 
மககளுககு எதிராக வ்பார்க குற்்றஙகவ்ள 
புரிந்தேர்கள தண்டிககப்்பட வேண்டும 
என பிரித்தானியாவேத் த்ளமாகக ககாண்ட 
தமிழ் அவமப்புககள கூட்டாக வகாரிகவக 
விடுத்துள்ளன.
 க்பாதுேலோய ோடுகளின் கசயலா்ளர் 
ோயகத்திடம இந்த வகாரிகவக கதாடர்்பான 
கடிதத்வத ககான்சவேட்டிக கட்சிககான 
பிரித்தானியா தமிழர், இனப்்படுககாவலவய 
தடுப்்பதற்கான அவனத்துலக வமயம, 
வ்பர்ள, தமிழர் கல்விசார் வேர்னல், தமிழர் 
ஒருஙகிவணப்புக குழு, கதாழிலா்ளர் கட்சிக 
கான தமிழர், தமிழ் தகேல் வமயம, தமிழ் 
இவ்ளவயார் அவமப்பு, ோடுகடந்த தமிழீழ 

அரசு, இனஅழிப்புககு எதிரான அவமப்பு, 
உலகத் தமிழர் ேரலாற்று அவமப்பு ஆகிய 
அவமப்புககள இவணந்து வகயளித்துள்ளன.

 1980 மற்றும 1990 ஆம ஆண்டுகளில் 
சிறீலஙகா அரசுடன் இவணந்து பிரித்தானியா 
வேத் த்ளமாகக ககாண்ட கினி மினி என்்ற 
தனியார் அவமப்பு தமிழ் மககளுககு எதிரான 
வ்பார்க குற்்றஙகவ்ளப் புரிந்துள்ளனர். அதற்கான 
ஆேணஙகவ்ள பில் மில்லர் கேளியிட்டுள்ளார்.
 வேன் குேவ்ளகளில் வேத்து வகக 
குண்டுகவ்ள க்பாதுமககள மீது வீசியதாக 
சிறீலஙகாவுககான பிரித்தானியாவின் தூதரக 
்பாதுகாப்பு ஆவலாசகராக இருந்த கலப். 
வகணல் றிசசாட் ககால்வோர்தி மில்லருககு 
கதரிவித்துள்ளதாக  த கார்டியன்  ோவ்ளடு கதரிவி 
த்துள்ளது.
 பிரித்தானியா நிறுேனம இவோ்றான 
வ்பார்க குற்்றஙகளில் ஈடு்பட்டுள்ளது. எனவே 
இது கதாடர்பில் க்பாதுேலோய ோடுகளின் 
பிரித்தானியா அலுேலகம தாமதமின்றி ேடேடி 
கவகயிவன வமற்ககாள்ள வேண்டும என தமிழ் 
அவமப்புககள தமது கடிதத்தில் வகாரிகவக 
விடுத்துள்ளன.

Nghu;f; Fw;wq;fis Nkw;nfhz;l 

gpupj;jhdpah epWtdk; jz;bf;fg;gl Ntz;Lk; 
gpupj;jhdpah jkpo; mikg;Gf;fs; Nfhupf;if

இனஙகளுககு இவடயிலான ேல்லிணகக 
ேடேடிகவககள மீண்டும ஆரமபிககப்்பட 
வேண்டும எனவும 13 ஆேது திருத்தச சட்டம 
ேவடமுவ்றப்்படுத்தப்்பட வேண்டும எனவும 
இந்திய பிரதமர் ேவரந்திர வமாடி சிறீலஙகா 

பிரதமரும சிறீலஙகா அரச தவலேரின் 
சவகாதரருமான மகிந்த ராே்பகசாவிடம 
கதரிவித்துள்ளார்.
 ோன்கு ோள ்பயணமாக புதுடில்லி 
கசன்றுள்ள சிறீலஙகா பிரதமர் இந்திய 

தவலேர்களுடன் வ்பசசுககவ்ள வமற்ககாண்டு 
ேருகின்்றார்.
 இந்த வ்பசசுககளின் வ்பாது தமிழக 
மீனேர்கள சிறீலஙகா கடற்்பரப்பில் மீன் 
பிடிப்்பது கதாடர்பில் சிறீலஙகா பிரதமர் குற்்றம 
சுமத்தியுள்ளார்.
 ஆனால் சிறீலஙகா அரசு தமிழ் மககளுடன் 
இன ேல்லிணககப்்பாடுகவ்ள வமற்ககாள்ள 
வேண்டும எனவும, 13 ஆேது திருத்தச சட்டத்வத 
ேவடமுவ்றப்்படுத்த வேண்டும எனவும இந்திய 
பிரதமர் கதரிவித்துள்ளார்.
 அதற்கு ்பதிலளித்த மகிந்த ராே்பகசா 
தமிழ் மககளின் விேகாரம கதாடர்பில் 
்பரந்து்பட்ட வ்பசசுககவ்ள வமற்ககாள்ள 
வேண்டும என்று மட்டும கதரிவித்து இந்திய 
பிரதமரின் வகாரிகவகவய பு்றம தளளியுள்ளார்.
 இதனிவடவய, ஐ.ோ மனித உரிவமகள 
ஆவணககுழுவின் கூட்டத் கதாடரில் தமககான 
ஆதரவுகவ்ள வதடுேவத மகிந்தாவின் 
இந்திய ்பயணத்தின் வோககம என அரசியல் 
ேட்டாரஙகள கதரிவித்துள்ளன.

 ஐககிய ோடுகள 
சவ்ப மனித உரிவம 
கள  ஆவணக  குழு 
வின் கூட்டத் கதாடர் 
எதிர்ேரும க்பப்ரேரி 
24 ஆம ோளில் இருந்து 
மார்ச மாதம 20 ஆம 
ே ா ள ே வ ர யி லு ம 
கேனீோவில் இடம 
க்ப்றவுள்ளது. 

 இந்த கூட்டத் கதாடரில் சிறீலஙகா அரசு 
மீது முன்னர் ககாண்டுேரப்்பட்ட தீர்மானஙகள 
கதாடர்பில் ஆராயப்்படுமா? என்்ற வகளவிககான 
விவட கதளிேற்்றதாகவே உள்ளது.
 மனித உரிவமகள ஆவணககுழு 2015 
ஆம ஆண்டு சிறீலஙகா மீது ககாண்டுேந்த 
தீர்மானம கதாடர்பில் முன்வனய அரசு 
ேடேடிகவக எதவனயும வமற்ககாள்ளவில்வல. 
ஆனால் தற்வ்பாவதய அரசு அதவன வகவிடத் 
தீர்மானித்துள்ளது. இந்த நிவலயில் இந்த 
தீர்மானம கதாடர்பில் மனித உரிவமகள 
ஆவணககுழு என்ன ேடேடிகவக வமற்ககாள 
்ளப் வ்பாகின்்றது என்்ற வகளவிகள தமிழ் மககள 
மனஙகளில் எழுந்துள்ளது.
 இந்த தடவே தவலேருககான ோய்ப்பு 
வமற்கு ஐவராப்பிய ோடு ஒன்றிற்கு ேழஙகப் 
்படவுள்ளதாக கதரிவிககப்்படுகின்்ற வ்பாதிலும, 
அது ஒஸ்ரியாவின் ஐ.ோவுககான கேனீோ 
பிரதிநிதி திருமதி எலிச்பத் றிசி பிஸ்வ்பர்ககிற்கு 
ேழஙகப்்பட்டுள்ளதாக தகேல்கள கதரிவிக 
கின்்றன.
 47 அஙகத்துே ோடுகவ்ளக ககாண்ட 
இந்த சவ்பயில் 13 ஆசிய ோடுகளும, 13 ஆபிரிகக 
ோடுகளும, 8 லத்தீன் அகமரிகக ோடுகளும, 7 
வமற்கு ஐவராப்பிய மற்றும ஏவனய ோடுகளும 
அஙகம ேகிககின்்றன.
 ேழவம வ்பால புலமக்பயர் தமிழ் 
அவமப்புககள கேனீோவே வோககி நீதிககான 
வ்பாராட்டஙகவ்ள ஆரமபித்துள்ள வ்பாதிலும 
அேர்கள இராேதந்திர ரீதியாக என்ன அணுகு 
முவ்றகவ்ள வமற்ககாண்டு ேருகின்்றனர் என் 
்பது கதாடர்பில் தமிழ் மககளிடம கதளிேற்்ற 
தன்வமவய காணப்்படுேதாக ஐவராப்்பாவே 
த்ளமாகக ககாண்ட இராேதந்திர அேதானி 
ஒருேர் கதரிவித்துள்ளார்.

n[dPth $l;lj;njhlu; - jkpo; kf;fspd; 
,uh[je;jpu mZFKiw njhlu;gpy;; 

njsptw;w jd;ik

kPz;Lk; 13 MtJ jpUj;jk; njhlu;gpy; kfpe;jh - Nkhb Ngr;R
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I.eh. fhl;ba topapy; <oj;jkpo; 

,isQu;fNs vOe;J epy;Yq;fs;

 இலங்கையில் தேசிய குணமாககைலுககும், உறுேிப்ாட்டுககும் 
முனதனேற்றத்துககும், ஐககைிய நாடுகைள் மனேிே உாி்மக ஆ்ணககுழுவிறகு 
2015இல் சி்றீலஙகைா அரசாஙகைம் அளித்ே வாககுறுேிகை்ள நி்்ற தவறறு 
வேறகைானே கைால அட்்டவ்ணயி்னே உருவாககுவது அவசியமமனே, ஐ.நா. 
மனேிே உாி்ம ஆ்ணககுழுவின முககைிய உறுபபு நாடுகைளானே கைனே்டா 
(Canada ), தயரமனேி (Germany), வ்டமசித்டானேியா (North Macedonia), 
மமானடினேிகுதரா (Montenegro), ஐககைிய இராசசியம் (United Kingdom) 
ஆகைியனே, ஐககைிய நாடுகைள் ச்்யின மனேிே உாி்ம  ஆ்ணககுழுவில்,  
ேீரமானேம் நி்்றதவற்றியிருநே்ே உலகை்றியும்.
 ஆனோல் சி்றீலஙகைாவில் கை்டநே நவம்்ர மாேத்ேில் தகைாத்ே்ாயா 
புேிய அரச ே்லவராகை மவற்றி ம்ற்றேன ்ினனேர, இராணுவ மெனேரல் 
சதவநேிர சில்வா்வ இராணுவத் ேள்ேியாகை நியமித்ே ம்ாழுது, 
ஐககைிய நாடுகைள் மனேிே உாி்ம ஆ்ணயாளர  “இநநியமனேம் நி்னேத்ே 
மாேிாியாகைத் ேண்ட்னேகை்ள நி்்றதவறறும் அ்ாயத்்ேத் மோ்டரநதும் 
வளரப்ேினோல், சமூகைஙகைளுககு இ்்டயிலும், இனேஙகைளுககு இ்்டயிலும் 
வனமு்்றகை்ள வளரத்து உறுேிப்ாடின்ம்ய உருவாககும்” எனே 
எசசாிபபுச மசய்தும், சி்றீலஙகைா அரசாஙகைம் ேனேது முடிவில் எநே மாற்றத் 
்ேயும் மசய்யவில்்ல. 
 சி்றீலஙகைா அரசாஙகைம், ஐககைிய அமமாிககைாவு்டனும், இநேியாவு்ட 
னும், ஐதராப்ிய ஒன்றிய அரசாஙகைஙகைளு்டனும், மகைாணடுள்ள இராணுவ 
மறறும் ்ாதுகைாபபு கூட்டு்றவுகைள் இநே நியமனேத்ோல் கு்்றவ்்டயும் 
எனே ஐககைிய அமமாிககைா எசசாிபபு விடுத்தும், சி்றிலஙகைா அரசாஙகைம் 
இவவி்டயத்ேில் அ்சநது மகைாடுககைவில்்ல.
 மனேிே உாி்மகைளுககும் மோழிலாளர உாி்மகைளுககும் 
உத்ேரவாேமளிககைப்டும் ்ட்சத்ேிதலதய ஐதராப்ிய ஒன்றியத்ேின 
சந்ே தமம்்ாட்டுககைானே GSP வாிசசலு்கை அளிககைப்்டலாம் என்ற 
நி்லப்ாட்்்டக மகைாணடுள்ள ஐதராப்ிய ஒன்றிய நாடுகைளும் மற்்றய 
மவளிநாட்டுப ்ஙகைாளரகை்ளப த்ாலதவ சி்றீலஙகைாவின மனேிே 
உாி்மகைள் துஸ்ிரதயாகைஙகைளில் ேஙகைள் ம்ாறுப்் மவளிப்டுத்ோது 
அ்மேி கைாத்துக மகைாண்டனே.
 இநேப த்ாககுகை்ள 2020ஆம் ஆணடுககைானே மனேிே உாி்மகைள் 
கைணகைாணிப்கை உலகை அ்றிக்கை மிகைத் மேளிவாகை எடுத்துககைாட்டியுள்ளது.
இவவாறு உலகை நாடுகைளினேதும் அ்மபபுககைளதும் மனேிே உாி்மகைள் 
கு்றித்ே இநே ம்ாறுப்ற்ற மு்்றயானே அ்மேிப த்ாககும், ேமிழகை 
சட்்டச்் தகைாாிக்கை விடுத்தும் இநேிய மத்ேிய அரசு இநே வி்டயத்ேில் 
கைாட்டிய அலட்சியப த்ாககும், உாிய கைாலத்துள் ஐககைிய நாடுகைள் மனேிே 
உாி்ம ஆ்ணககுழுவில் ஒழுஙகைாறறுப்டுத்ே்ல தவகைப்டுத்ே முடியா 
மல் மசய்ேனே – மசய்கைின்றனே.
 இநே அ்னேத்துலகைினேதும் ்ககைசார்ானே ஆேரவின வி்ளவாகை 
ேறத்ாது இலங்கையில் உள்ள அரசாஙகைம், ஐககைிய நாடுகைள் மனேிே 
உாி்ம ஆ்ணககுழுவின ேீரமானேஙகைள் வழிகைாட்்டல்கை்ள மட்டுமல்ல, 
ோயகை, தேசிய, ேனனோட்சி உாி்ம மகைாண்ட சிஙகைள ேமிழ் தேச இனேங 
கைளினேதும் ்ினனேர வரலாறறு வளரசசியில் அஙகு குடிகைளாகை வாழும் 
முஸலீம், ம்லயகைத் ேமிழ் மககை்ள உள்ள்டககைிய ்ல்லினே மககைளினேதும் 
்ல்கைலாசசாரத்ேினேதும் நாடு இலங்கை என்ற ந்்டமு்்ற புவியியல் 
அரசியல் உண்ம்யதய மீ்றியுள்ளது.
 ம்ௌத்ே சிஙகைள நா்டா்கையால் சிஙகைளத்ேிறகும் ம்ௌத்ே மேத் 
ேிறகுதம முனனுாி்மயல்ல முேன்ம அளிககைப்டும் எனே இன்்றய 
அரசாஙகைம் துணிகைரமானே அ்றிவிப்்ச மசய்துள்ளது. இநே சிஙகைள 
ம்ௌத்ே த்ாினேவாே அ்றிவிப்் ஏறறு அஙகுள்ள இனே மேக குழுமஙகைள் 
இரண்டாநேரக குடிகைளாகை வாழ இணஙகைினோல் அவரகைள் ேஙகைளின சமுகை 
ம்ாருளாோர வாழ்வுகை்ளத் மோ்டர அரசாஙகைம் உேவும். இதுதவ அரச 
அேி்ர நாட்டின எல்லா மககைளுககும் அேி்ர என்ற தகைாத்ே்ாயாவின 
விளககைம் என்்ேயும் இலங்கை அரசாஙகைம் உறுேியாகைவும் இறுேியாகைவும் 
எடுத்து்ரத்துச சிஙகைள ம்ௌத்ே த்ாினேவாேம் இலங்கையில் ேன்னே 
முழு்மப்டுத்ேிக மகைாள்ள உேவியுள்ளது. இநே அ்றிவிப்ில் குழுமம் 
என்ற மசால்்லக ்கையாணடு இனேத்துவச சிறு்ான்ம என்ற ேகுேியும் 
அேறகைானே உாி்மகைளும்கூ்ட ேமிழரகைளுககு இனேி இல்்லமயனே மிகை 
நுணுககைமானே மு்்றயில் மவளிப்டுத்ேப்ட்டுள்ளது.
 இநே நி்லயில் ஐககைிய நாடுகைள் ச்் 10.12.2019இல் அ்னேத் 
துலகை மனேிே உாி்மகைள் ேினேத்ேில் “இ்ளஞரகைதள மனேிே உாி்மகைளுககைாகை 
எழுநது நில்லுஙகைள்” எனறு விடுத்ே அ்ழப்்தய, ‘இலககு’, ஈழத்ேமிழ் 
இ்ளஞரகைளுககு ோயகைத்ேிலும், ேமிழகைம் உட்்்ட உலகைத் ேமிழ் 
இ்ளஞரகைளுககும் விடுககை விரும்புகைி்றது. இ்ளய ேமிழரகைதள இனேி 
ேமிழரகைளின மனேிே உாி்மப ்ாதுகைாவலரகைள் நீஙகைள்ோன. கைாலோமேம் 
மசய்யாது, சிநேித்து, சனேநாயகை வழிகைளில், அணிவகுத்து, ஓரணியாகை 
எழுநது நில்லுஙகைள். ஈழத்ேமிழரகைளின மனேிே உாி்மகைள் நிசசயம் மீளும்.

புழுதி ்படிந்த கால்கவ்ளாடு 
புன்னவக முகமகாட்டி 
அழுதுேடித்த கண்ணீர் துவடத்து 
அரேவணககும  அன்்பாகலவம 
எழுதி ேடித்த சித்திரஙக்ளால்  
அடிகதாழா எம அன்வனமண் ்பற்றி அன்பினால் 
இவணந்த வமந்தவன சாமி... 
 
குருதி குளித்த வ்பார் மண்ணின் 
ககாளவகத் திடம ்பற்றிப் 
க்பாருதி நின்்றாடிய  
உறுதி ்பவடத்த மனிதருள துவணயாய் 
உலாேந்தேர் நீஙகள... 
 
குறுஞ்சிரிப்புகவ்ளககூட கண்டறியாக 
கூற்றுேன் நின்்றாடிய பூமியில், நிந்தன் 
குறும்படஙக்ளால் குதூகலப்்படுத்திய கவலத்தாயின் 
புதல்ேன்... 
 
்பாசவ்றகளிலிவலனும, 
்பளளிககூடஙகளிவலனும 
புன்னவகப்பூ மலர்வித்துப்  
புதுவமகள ்பலவசர்த்த  
புத்துணர்வுத் தத்துேம நீஙகள.. 
 
வதசமலர்கோன்வ்ற திடகமன்று  
ேமபித் கதருகவகாடிேவரயிலும நின்று  
ோசமலர்க்ளாய்ப்பூத்து விடுதவல்பாடியாய் 
ேலமேந்தேர் நீஙகள... 
 
கூட்டிலிருந்து வீழ்ந்த  
குருவிக குஞ்சுக்ளாய் - ோம 
ஒவவோர் மூவலயில் 
முனகிககிடகவகயில்- தாய் 
ோட்வடவிட்டகலா மண்ணின் வமந்தராய் மண்வண 
முத்தமிட்ட ேரமக்பற்றுவிட்டீர்கள... 
 
வ்பசுோரற்றுககிடந்த எம வதசேரலாறுதவன, 
வயசுதாசன் வ்பான்்ற காலசசிற்பிக்ளாவலவய 
கசதுககப்்படுகின்்றன... 
காலம ேகர்ந்தாலும காலத்தால் அழியாத மகத்தான 
மாந்தருவம என்று ோம இனிககாண்வ்பாம..... 

 -காந்தள்-



 ேவுனியா மாேட்டம கேஙகலச 
கசட்டிகு்ளம பிரவதச கசயலகர் பிரிவுககு உட் 
்பட்ட சின்னத்தம்பவன அரசினர் தமிழ்ககல 
ேன் ்பாடசாவல. 1957ஆம ஆண்டு மககளின் 
முயற்சியில் ஓவலக ககாட்டில்களில் ஆரமபிக 
கப்்பட்டது.

 1960.10.29 அன்று சின்னத்தம்பவன ்பாட 
சாவலவய இலஙவக அரசு க்பாறுப்வ்பற்று, சின் 
னத்தம்பவன அரசினர்  தமிழ் கலேன் ்பாடசாவல 
யாக இயஙகி ேந்தது.

 1984ஆம ஆண்டு ோட்டில் இடம க்பற்்ற 
ேன்கசயல் காரணமாக சின்னத்தம்பவன மககள 
கிராமத்திலிருந்து இடம க்பயர்ந்தனர். அப்வ்பாது 
்பாடசாவல மூடப்்பட்டது. பின்னர் 1990ஆம 
ஆண்டு கிராமத்தில் மககள மீ்ளக குடியமர்ந்து 
்பாடசாவல சி்றப்்பாக இயஙகி ேந்தது. கதாடர்ந்து 
ோட்டில் இடமக்பற்்ற வ்பார் காரணமாக மீண் 
டும ்பாடசாவல மூடப்்பட்டு மககள இடம 
க்பயர்ந்தனர்.

 2001ஆம ஆண்டு சின்னத்தம்பவன 
கிராம மககள மீண்டும கிராமத்தில் மீளகுடி 
வயறினர். அதன் பின் 2002.01.04 ஆம திகதி ஓவலக 
ககாட்டில்கள அவமத்து ககாட்டில் ேகுப்்பவ்ற 
யில் சுமார் 40 கதாடககம 50 மாணேர்கள கல்வி 
கற்று ேந்தனர்.
 
 2013.12.15ஆம திகதி எஸ்.மரியோயகம 
என்்பேர் ்பாடசாவல அதி்பராக நியமனம க்பற்று 
75 மாணேர்களுடன் ்பாடசாவலயில் கற்்றல், 
கற்பித்தல் கசயற்்பாடுகள சி்றப்்பாக ேவடக்பற்று 
ேந்தது.

 இவோறு ேரலாற்றுச சி்றப்பு மிகக சின் 
னத்தம்பவன ்பாடசாவலயில் இன்று இரண்டு 
மாணேர்கள மாத்திரவம கல்வி கற்று ேரும துர்ப் 
்பாககிய நிவலயில், ்பாடசாவல இழுத்து மூடும 
அ்பாய நிவல  இருப்்பதாக கிராம மககள கேவல 
கதரிவிககின்்றனர்.

 இவதவேவ்ள கடந்த காலஙகளில் கசட்டி 
கு்ளம க்பரிய புளியஙகு்ளம அரசினர் தமிழ் 
கலேன் ்பாடசாவலயும 2010ஆம ஆண்டு காண் 
வடககு்ளம திருோவுககரசு வித்தியாலயமும 

மாண ேர்கள ேருவக குவ்றோல் இழுத்து மூடப் 
்பட்ட சம்பேமும ்பதிோகியுள்ளது.

 சின்னத்தம்பவன கிராமத்தில் அடிப்்பவட 
ேசதிகள எதுவுவம இல்லாத காலத்தில் சி்றப்்பாக 
இயஙகி ேந்த ்பாடசாவல, தற்வ்பாது நிரந்தர ேகுப் 
்பவ்றக கட்டடஙகள, மலசலகூட ேசதி, விவ்ள 
யாட்டு வமதானம, சிறுேர் பூஙகா, என அவனத்து 
அடிப்்பவட ேசதிகளுடன் கூடியிருந்தும மாணேர் 
கள ேருவக மிகக குவ்றந்துள்ளவமயால் கல்விக 
கூடம மூடப்்படும நிவலயில் உள்ளது.

 அதி்பர் உட்்பட மூன்று ஆசிரியர்கள மாண 
ேர்களுககு கல்வி கற்பிகக வேண்டும என்்ற ஆேலு 
டன் அதிகாவலயில் எழுந்து ்பாடசாவலககு 
ேருவக தந்தால், இரண்டு மாணவிகள மாத் 
திரவம ்பாடசாவலககு ேருகின்்றனர். இந் 
நிவலயில் ஒவகோரு ோளும புதிதாக மாண 
ேர்கள ்பாடசாவலயில் இவணோர்கள அேர்க 
ளுககு சி்றந்த கல்விவய ேழஙகலாம என்்ற எதிர் 
்பார்ப்புடன் ்பாடசாவலககு ேரும ஆசிரியர்கள 
ஒவகோரு ோளும ஏமாற்்றத்துடவனவய வீடு 
திருமபுகின்்றனர்.

 

ேகுப்்பவ்றவய சுத்தம கசய்தல், பூஞ்கசடிக 
ளுககு நீர் ஊற்றுதல், முற்்றம கூட்டுதல் உட்்பட 
அவனத்து வேவலகவ்ளயும ஆசிரியர்களும அதி்ப 
ரும இவணந்வத கசய்கின்்றனர்.

 சின்னத்தம்பவன கிராமத்தில் உள்ள ்பாட 
சாவலயில் ஏன் க்பற்வ்றார்கள அககவ்ற கசலுத்த 
வில்வல.?
 கிராமத்தில் இயஙகும ஆரம்ப ்பாடசாவல 
யில் கல்வி கற்கும நிவலயில் இருககும சுமார் 40 
கதாடககம 50 மாணேர்கள கிராமத்தில் இருக 
கும ்பாடசாவலயில் கல்வி கற்காமல் ஏன் இர 
ண்டு கிவலா மீற்்றர்  கதாவலவில் இருககும ்பாட 

சாவலககுச கசல்கின்்றார்கள?
 சின்னத்தம்பவன ்பாடசாவல உயிர்ப்பு 
டன் மீள எழுசசி க்பற்று கிராமத்தின் கல்வி 
ே்ளர்சசிப் ்பாவதவய வோககி ககாண்டு கசல்ல 
வேண்டிய கிராம வசேகர், அபிவிருத்தி உத்திவயாக 
த்தர்,  சமுர்த்தி உத்திவயாகத்தர், கிராம அபிவிருத் 
திச சஙகத்தினர், மாதர் அபிவிருத்திச சஙகத்தினர் 
ஏன் கமௌனமாக இருககின்்றார்கள.?

 கிராமத்தின் அழியாத கல்விச கசாத்வத 
கட்டிக காப்்பாற்்ற வேண்டிய கிராம மககள 
ஏன் ்பாடசாவலயில் தமது கேறுப்வ்பக காட்டு 
கின்்றனர் என ்பல வகளவிகள எழுகின்்றது. இந்த 
விடயம கதாடர்பில் ேவுனியா கதற்கு வகாட்டக 
கல்வி அதிகாரிவய எமது இலககு கசய்திப்பிரிவு 
கதாடர்பு ககாண்டு வினவியது.

 ஆதற்கு ்பதில் ேழஙகிய வகாட்டககல்வி 
அதிகாரி முத்து ராதாகிருஸ்ணன், ேவுனியாவில் 
கசட்டிகு்ளம பிவதசத்தில் ்பல கிராமப் ்பாட 
சாவலகளில் மாணேர்களுவடய ேரவு கணிசமான 
அ்ளவு குவ்றந்து ககாண்டு கசல்கின்்றது.

 

ேேோகரீக உலகில் ேகர்ப்பு்ற ்பாடசாவலகளில் 
கல்வி கற்்றால் சி்றந்த க்பறுவ்பறுகவ்ள க்ப்ற 
முடியும என மககள நிவனககின்்றார்கள. இதன் 
காரணத்தினால் ஊரில் இருககும ்பாடசாவல 
களில் மாணேர்கள பிரசன்னம குவ்றோகவே 
காணப்்படுகின்்றது.

 அந்த ேவகயில் ேவுனியா சின்னத்த 
ம்பவன ்பாடசாவலயில் தற்வ்பாது இரண்டு மாண 
ேர்கவ்ள கல்வி கற்கின்்றனர். அேர்களுககாக 
அதி்பர் உட்்பட ோன்கு ஆசிரியர்கள கடவமயில் 
ஈடு்பட்டுக ககாண்டிருககின்்றார்கள. இந் நிவல 
யில் ்பாடசாவலவய கதாடர்ந்து இயஙகச கசய்ே 
தற்கு பிரவதச கசயலா்ளர், கிராம வசவேயா்ளர், 
கிராமத்து க்பாது அவமப்புககள என ்பலரிடம 
்பலமுவ்ற கூட்டம கூடிக கவதத்தும ஒருவிதமான 
்பயனும கிவடககவில்வல. 

 இவோ்றான நிவலயில் சின்னத்தம்பவன 
கிராமத்தில் கல்வி கற்கும இரண்டு மாணேர்களு 
ககும கல்்றல் கசயற்்பாடுகளுககு ஏற்்ற சூழலாக 
சின்னத்தம்பவன ்பாடசாவல அவமயவில்வல. 
எனவே மாணேர்களின் ேலவனக கருத்திற் 
ககாண்டு குறித்த இரண்டு மாணேர்கவ்ளயும 
அயல் கிராமத்தில் அவமந்திருககும வீரபுரம 
்பாடசாவலயில் இவணத்து கல்வி புகட்டுேதற்கு 
ஏற்்பாடு கசய்து ேருகின்வ்றாம. 

 சின்னத்தம்பவன ்பாடசாவலககு மாணே 
ர்கள ேரவு அதிகரிககும ்பட்சத்தில் கதாடர்ந்தும 
சின்னத்தம்பவன ்பாடசாவல இயஙகும என்்பதில் 
மாற்றுக கருத்தில்வல என வகாட்டக கல்வி அதி 
காரி கதரிவித்தார்.
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	 வவுனியா	 மாவட்ட	 அரச	 சார்்பற்ற	 நிறுவ	
னஙகளின்	 சசயற்பாடுகள்	 ச்தா்டர்்பாகவும்,	 புலம்	
ச்பயர்ந்த	மககள்	்தஙகள்	நிதிகளை	எவவாறு	சரியான	
முள்றயில்	 யுத்தத்தால்	 ்பாதிககப்பட்ட	 வர்களுககு	
வழஙக	வவண்டும்	என்்பது		ச்தா்டர்	்பாகவும்	வவுனியா	
மாவட்ட	 அரச	 சார்்பற்ற	 நிறுவன	 	 இளையததின்	
்தளலவர்	 செயராொ	 செயதீ்பன்	 அவர்கள்	 இலககு	
இளையததிறகு	வழஙகிய	பிரததிவயக		வேர்காைல்.

வகள்வி:
	 வ்பார்க	 காலததிலும்,	 வ்பார்க	 காலததிறகு	
பின்னரும்	 அரச	 சார்்பற்ற	 நிறுவனஙகளின்	 சசயற	
்பாடுகள்		எவவாறு	உள்ைது?

்பதில்:
 வ்பார்க காலஙகளில் அரச சார்்பற்்ற நிறு 
ேனஙகள மககளின்  அவேக விடயஙகளில் ஈடு ்பட்டு 
ேந்தவே. குறிப்்பாக அரசாஙகத்துடன் இவணந்து, 
அரசாஙகத்திற்கு ்பகக்பலமாக  ்பல ்பஙகளிப்வ்ப 
கசய்து ேந்திருககின்்றன. வ்பார் முடிேவடந்து 
மககள மீளகுடிவயற்்றப்்பட்டுக ககாண்டிருந்த 
சமயம  க்பரும சோல்களுககு மத்தியில் ்பாரிய  
ேடேடிகவககள அரச சார்்பற்்ற நிறுேனஙகளினால் 
வமற்ககாள்ளப்்பட்டு ேந்தி ருந்தன.
 வ்பார்க காலத்தில் இரண்டு தரப்பினருக 
குமிவடயில் ்பணியாற்்ற வேண்டிய சூழ்நிவல 
ஏற்்பட்டிருந்தது. வ்பார் முடிேவடந்த பின்னர் 
முற்றுமுழுதாக அரசாஙகத்தின் துவணயுடன், 
அரசாஙகத்தின் ேழிகாட்டலில்  அரசாஙகத்திற்கு 
்பகக்பலமாக அவேக வேவலத் திட்டஙகவ்ள 
வமற்ககாண்டது என்்பவத கூறுேதில் மகிழ்சசி 
யவடகிவ்றன்.

வகள்வி:
	 ்தறவ்பாள்தய	 காலகட்டததில்	 அரச	 சார்	
்பற்ற	 நிறுவனஙகள்	 எந்தப	 ்பாள்தளய	 வோககி	
சசல்கின்்றது?

்பதில்:
 வ்பார் முடிேவடந்த பின்னர் மககள 
மீ்ளக குடிவயறி ஓர்ளவு அடிப்்பவட ேசதிகள 
என்்றாலும அேர்களுககுக கிவடத்துள்ளது. ஆனால் 
அரச சார்்பற்்ற நிறுேனஙகள தனித்து நிவலத்து 
நிற்கககூடிய அபிவிருத்திவய வோககி கசல்லககூடிய 
வேவலத் திட்டஙகவ்ள கட்டா யம வமற்ககாள்ள  
வேண்டிய நிவலப்்பாட்டில் இருககின்்றன. 
 அரசாஙகத்துடன் இவணந்து தஙகள 
்பணிகவ்ள வமற்ககாண்டிருந்தாலும இன்னும 
ோழ்ோதார வமம்பாட்டிற்கு  வேவல கசய்ய 
வேண்டிய ஒரு நிவலப்்பாடும அவதவேரம உரி 
வமகள சம்பந்தமாக  வேவல கசய்ய வேண்டிய 
கடப்்பாடும அரச சார்்பற்்ற நிறுேனஙகளுககு 
இருககின்்றது.

வகள்வி:
	 அரசியற	 ளகதிகளின்	 நிலவரம்,	
காைாமற	 வ்பாவனார்	 ச்தா்டர்்பாக	 அரச	 சார்்பற்ற	
நிறுவனஙகளின்	நிளலப்பாடு	என்னவாக	இருககும்?

்பதில்:
 காணாமல் வ்பானேர்கள விடயம 
கதாடர்்பாக அேர்களின் உ்றவினர்கள வமற் 
ககாளளும ேடேடிகவககள ேல்ல வோககமாக 
இருந்தாலும, அேர்களின் வ்பாககு சரியான 
இலககிற்கு கசல்லாது என்று அரச சார்்பற்்ற 
நிறுேனத்தினர்க்ளாகிய ோஙகள கருதுகின் 
வ்றாம. ேவுனியா மாேட்டத்தில் அரச சார்்பற்்ற 
நிறுேனஙகளின் ்பஙகு அதில் இருப்்பதாக ோன் 
கருதவில்வல.

வகள்வி:
	 வ்பாரால்	 ்பாதிககப்பட்ட	 வ்டககு	 கிழககு	
்பகுதிகளில்	 உள்ை	 மககளுககுத	 வ்தளவயான	
அடிப்பள்டத	 வ்தளவகள்,	 வாழவா்தாரத	 வ்தளவ	
கள்	 	 ச்தா்டர்்பாக	 அரச	 சார்்பற்ற	 நிறுவனஙகள்		
எவவா்றான	 வவளலத	 திட்டஙகளை	 வமற	 சகாள்ை	
வவண்டும்?

்பதில்:
 அரச சார்்பற்்ற நிறுேனஙகள ்பல ோழ் 
ோதாரத் திட்டஙகவ்ள வமற்ககாளகின்்றன. 
இருந்தாலும அது சரியான ேவகயில் ்பயன்்படுத் 
தப்்படாத ஒரு நிவலப்்பாடு, எல்லா மாேட்டங 
களிலும காணப்்படுகின்்றது. நிவலத்து நிற்கக கூடிய 
அபிவிருத்தி சார்ந்த ஒரு வேவலத் திட்டத்வத 
வமற்ககாளேகதன்்பது அரச சார்்பற்்ற நிறுேனத்தின் 
ஒரு ்பணி என்்பவத   கூ்ற விருமபு கின்வ்றன்.

வகள்வி:
	 யுத்தம்	 முடிவள்டந்த	 பிற்பாடு	 அதிகை	
வான	புதிய	அரச	சார்்பற்ற	நிறுவனஙகள்	உருவாகிக	
சகாண்டிருககின்்றன.	 அவ்தவ்பால	 புலம்ச்பயர்	
வ்தசஙகளில்	 இருப்பவர்களும்	 ்தஙகள்	 உ்றவுகள்	
அல்லது	 ஒரு	 ச்பயர்களை	 ளவதது	 அரச	 சார்்பற்ற	
நிறுவனஙகளை	 	 உருவாககி	 வேரடியாக	 மககளுககு	
உ்தவி	சசய்து	சகாண்டிருககின்்றார்கள்.	இந்த	உ்தவித	
திட்டஙகள்	சரியாக	வ்பாய்	வசருகின்்றனவா?

்பதில்:
 அரச சார்்பற்்ற நிறுேனம என்்பது அரசாங 
கத்தின்  சமூக வசவேகள திவணகக்ளத்தில் 
்பதிவு கசய்யப்்பட்ட நிறுேனத்தின் கீழும,  
அரச சார்்பற்்ற நிறுேன கசயலகத்திலும ்பதிவு 
கசய்யப்்பட்டு, அரசாஙகத்தினால் அஙகீகரிககப் 
்பட்ட ஒரு நிறுேனமாகும. அரச சார்்பற்்ற நிறு 
ேனஙகளுககு ஊடாக ேரும நிதிகள  சீரான 
முவ்றயில் கசலவு கசய்யப்்படுகின்்றது. அது 
திட்ட  மிட்ட மககளுககு கிவடககப் க்பறுகின்்றது 
என்்பது உறுதி கசய்யப்்படுகின்்றது. ஏகனனில் 
அரசாஙகமும அதவன வமற்்பார்வே கசய்கின்்றது. 
அவரயாண்டிற்கு ஒருமுவ்ற அதற்குரிய அறிகவக 
சமர்ப்பிககப்்பட்டு, அனுமதி க்ப்றப்்பட்டு, அரசாஙக 
அதி்பரிடம  அனுமதி க்பற்று அரச சார்்பற்்ற 
நிறுேனஙக்ளால் வமற்ககாள்ளப்்படும அவனத்து 
ேடேடிகவககளும சரியான ஒரு ஒழுஙகு முவ்றயில் 
வமற்ககாள்ளப்்படுகின்்றது. 
 கேளிோடுகளிலிருந்து கசரற்றீஸ் என்்ற 
அவமப்பு மூலம ேரும ்பணஙகள உதவி கசய்யப்்படு 
ேதாக ்பத்திரிவகயில் கசய்திகள கேளியாகின்்றன. 
எவே்ளவு ்பணம ேருகின்்றது, யாரிடமிருந்து 
ேருகின்்றது, எஙவக ேருகின் ்றது, எந்த ேவகயில் அது 
கசலவு கசய்யப்்படு கின்்றது என்்பது கதாடர்்பாக 
அரச சார்்பற்்ற நிறுேனஙக்ளாகிய எஙகளுககு எந்தக 
கருத்துககளும இல்வல. இவே கதாடர்்பாக அரச 
சார் ்பற்்ற நிறுேனஙகளுககு கதாடர்புகளும இல்வல 
என்்பவத கதரிவித்துக ககாளகின்வ்றன்.
 
வகள்வி:
	 புலம்ச்பயர்ந்த	 	 ோடுகளில்	 உருவாககப	
்படும்	இவவா்றான	சசரறறீஸ்	என்்ற	அளமபபு		சீரான	
முள்றயில்	 இயஙக	 வவண்டுமாயின்	 அ்தறகு	 நீஙகள்	
என்ன	சசய்ய	வவண்டும்?

்பதில்:
 கசரற்றீஸ் என்று ேரும அவமப்புகள அர 
சாஙகத்தின் சமூக வசவேகள திவணகக்ளத்தில் 
இலா்ப வோககற்்ற நிறுேனமாக ்பதிவு கசய்ய 
வேண்டும. அப்்படி ்பதிவு கசய்யப்்படுமிடத்து, 
அேர்கவ்ள ோஙகளும அரச சார்்பற்்ற நிறுே 

னத்தின் ஓர் அஙகத்தேர்க்ளாக இவணத்துக ககா 
ளவோம. மாதாந்தம அரச சார்்பற்்ற நிறுேனத்தில் 
ேடககும கூட்டஙகளுககு அேர்கவ்ள அவழத்துக 
ககாளவோம. அரசாஙக முன்வனற்்றக கூட்டஙகள, 
அறிகவககள சமர்ப்பிககப்்படுமிடத்து ேரும 
நிதிகள சரியான முவ்றயில் கசலவிடப்்படும, 
அல்லது ்பஙகிடப்்படும என்்பவத உறுதி கசய்து 
ககாள்ளலாம..

வகள்வி:
	 வ்பார்	முடிந்த	 காலப	 ்பகுதியில்	 புலம்ச்பயர்	
வ்தசஙகளில்	 இருநது	 வரும்	 நிதி	 மககளின்	 வாழ	
வா்தாரததிலும்	 சரி	 சுய	 நிர்ையததிலும்,	 அரசிய	
லிலும்	 ச்பரும்	 சசல்வாகளகச்	 சசலுததியுள்ைது.	
அந்த	 நிதிளய	 இஙகுள்ை	 அளமபபுகள்	 எவவாறு	
ளகயாை	வவண்டும்?

்பதில்:
 அரச சார்்பற்்ற நிறுேனஙகள கதாடர்்பா 
கவே இஙகு கருத்வதத் கதரிவிககலாம. கசரற் 
றீஸ் எஙகளுடன் இவணந்து கசயற்்படாத கார 
ணத்தினால், அேர்களுககு ேரும நிதி ்பற்றி கருத் 
துத் கதரிவிகக முடியாது. ஆனால் அரச சார்்பற்்ற 
நிறுேனத்திற்கு ேரும நிதிகள சரியான முவ்றயில் 
்பயன்்படுத்தப்்படுகின்்றது என்்பவத உறுதியாக 
கூ்றமுடியும.

வகள்வி:
	 புலம்ச்பயர்	வ்தசததிலுள்ை	மககளுககு	அரச	
சார்்பற்ற	 நிறுவனஙகள்	 சார்்பாகவும்	 அவர்களின்	
மககள்	 ேலத	 திட்டஙகள்	 ்பறறியும்	 நீஙகள்	 என்ன	
சசால்ல	விரும்புகின்றீர்கள்?

்பதில்:
 புலமக்பயர்ந்த மககள யுத்தத்தால் 
்பாதிககப்்பட்ட மககளுககு நிவ்றய உதவி 
புரிேதாக ்பத்திரிவககள ோயிலாகவும, கசய் 
திகள ோயிலாகவும அறிகின்வ்றாம. அவத ்பதிவு 
கசய்யப்்பட்ட நிறுேனஙகளுககு ஊடாக  வமற் 
ககாள்ள வேண்டும. ஏகனனில் ்பதிவு கசய்யப் 
்பட்ட நிறுேனஙகளின் வி்பரஙகவ்ள இவணய 
த்த்ளத்தில் நீஙகள ்பார்வேயிடலாம. எந்கதந்த 
நிறுேனஙகள ்பதிவு கசய்யப்்பட்டுள்ளவதா  அந்த 
நிறுேனஙகள ஊடாக நீஙகள நிதிவய ேழஙகினால், 
நீஙகள ேழஙகும நிதியும, நிதி ேழஙகும வோககமும 
சரியான ேவகயில் இருககும என் ்பவத  கதரிவித்துக 
ககாளகின்வ்றன்.

வகள்வி:
	 அரச	 சார்்பற்ற	 நிறுவன	 ஒன்றியததின்	
சார்்பாக	 நீஙகள்	 ஏ்தாவது	 சசால்ல	 விரும்புகின்	
றீர்கைா?

்பதில்:
 ேவுனியா மாேட்ட அரச சார்்பற்்ற 
நிறுேன ஒன்றியத்தின் ேயது 20 ேருடத்திற்கும 
வமல். ேவுனியாவில் உள்ள ்பதிவு கசய்யப்்பட்ட 
அவனத்து அரச சார்்பற்்ற நிறுேனஙகளும எமது 
அஙகத்தேர்க்ளாக இருககின்்றார்கள.   உஙக்ளால் 
ேழஙகப்்படும எந்த நிதியாக இருந்தாலும, அது 
அரச சார்்பற்்ற நிறுேனத்தின் ஊடாக ேழஙகப்்பட 
வேண்டும என்்பவத  நீஙகள உறுதி கசய்து ககாள்ள 
வேண்டும என்்பவத புலமக்பயர் மககளுககும ோம 
கசால்லிக ககாள்ள விருமபுகின்வ்றாம.
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	 கடந்த கால யுத்தம மற்றும இயற்வக 
அழிவுகளில் க்பரும வேதவனகவ்ளயும வசாத 
வனகவ்ளயும சுமந்த மகக்ளாக உள்ள மட்டக 
க்ளப்பு மாேட்டத்தின் ்படுோன்கவர பிரவதச 
மககள ்பல்வேறு ்பகுதிகளிலும இருந்து ேரும 
யாவனகளின் தாககுதலிலும இழப்புகவ்ள எதிர் 
வோககுகின்்றனர்.
 
 வ்பாரதீவுப் ்பற்று பிரவதச கசயலகத்திற் 
குட்்பட்ட மககள ஏவனயேர்கவ்ளப் வ்பால் 
கசாகுசு ோழ்கவக ோழவில்வல. என்்றாலும 
தானும தனது குடும்பமும என அன்்றாடம உவழ 
த்வத ோழ்ோவ்ளக கடத்துகின்்றனர்.

 ்பல்வேறு ே்ளஙகவ்ளக ககாண்டிருந்தா 
லும, வே்ளாண்வமச கசய்வகககு க்பயர் வ்பான 
இந்தப்  பிரவதசம, ேரலாறு காணாத வ்பரழிவுகவ்ள 
சந்தித்திருககின்்றது. இேற்வ்ற எல்லாம கடந்து 
தற்வ்பாவதய சூழ்நிவலயில் காட்டு யாவனகளின் 
அட்டகாசஙகளும அழிவுகளும இேர்கவ்ள விட்ட 
்பாடில்வல.

 எல்வலவயாரக கிராமஙக்ளான ்பாவலய 
டிேட்வட, காககாசசிேட்வட, கேல்லிககாடு 
35ஆம, 37ஆம, 38ஆம, 39ஆம, 40ஆம கிராமஙகள, 
விவேகானந்தபுரம, திகவகாவட, தும்பஙவகணி, 
இவ்ளஞர் விேசாயத் திட்டம, களுமுந்தன்கேளி 
புன்வனககு்ளம, இ்றாணமடு வ்பான்்ற கிராமஙகளி 
வலவய யாவனகளின் அட்டகாசம அதிகரித்துக 
காணப்்படுகின்்றது.
 

யுத்த காலத்தில் எதுவித யாவனப் பிரசசிவன 
வயயும எதிர் ககாள்ளாத இப்்பகுதிகள யுத்தம 
முடிேவடந்த காலப் ்பகுதியில் இருந்து கதாடர்சசி 
யான யாவன பிரசசிவனகவ்ள எதிர் ககாண்டு 
ேருகின்்றன.

 வ்பாரதீவு்பற்று பிரவதச கசயலகப் ்பகுதி 
களில் யாவனயின் தாககுதல்கள காரணமாக 
சுமார் 1000இற்கும வமற்்பட்ட வீடுகள வசதமவட 
ந்துள்ளதுடன் 15இற்கும வமற்்பட்வடார் ககால் 
லப்்பட்டு, 20இற்கும வமற்்பட்டேர்கள தமது 
அேயஙகவ்ள இழந்துள்ளனர்.
 வ்பாரதீவு்பற்று பிரவதசத்தில் 43 கிராம 
வசவேயா்ளர் பிரிவுகளில் மககள கசறிந்து 
ோழ்கின்்றனர். விேசாயத்திவனயும கால்ேவட 
ே்ளர்ப்புகவ்ளயும பிரதான கதாழிலாகக ககாண் 
டுள்ள இஙகுள்ள மககள, வீட்டுத் வதாட்டம, 

வகத்கதாழில், வகாழி ே்ளர்ப்பு, கசஙகல் 
அரிதல், கூலிவேவல கசய்தல் வ்பான்்ற இதர 
கதாழில்கவ்ளயும வமற்ககாண்டு ேருகின்்றனர்.

 ஐப்்பசி கதாடககம மாசி மாதம ேவரயான 
காலப் ்பகுதிகளில் க்பருமவ்பாக வே்ளாண்வமச 
கசய்வக, வதாட்டச கசய்வக என்்பனேற்வ்ற 
்பரந்த அ்ளவிலும, சித்திவர கதாடககம ஆடி மாத 
காலப் ்பகுதிகளில் சிறுவ்பாக வே்ளாண்வமச 
கசய்வகவய குவ்றந்த அ்ளவிலும இந்தப் பிரவதச 
மககள வமற்ககாண்டு ேருகின்்றனர்.

 இவோறு வமற்ககாளளும  அேர்களின் 
ோழ்ோதாரத்திற்கு காட்டு யாவனக்ளால் தற் 
வ்பாது ்பாரிய ஆ்பத்து ஏற்்பட்டுள்ளது. குறிப்்பாக 
இஙகுள்ள சிஙக்ள ்பகுதிகளில் யாவனகளின் பிரச 
சிவனகளினால் அப்்பகுதி சிஙக்ள மககள ்பாதிக 
கப்்படாத நிவலயில், தமிழ் ்பகுதிகவ்ள யாவன 
யின் தாககுதல்களினால் கதாடர்சசியாக ்பாதிககப் 
்படுேதாக கதரிவிககப்்படுகின்்றது.

 இது கதாடர்பில் 35ஆம கிராமத்திவனச 
வசர்ந்த ஆலய ்பரி்பாலன சவ்பயின் கசயலா்ளர் 
ரஞ்சன் என்்பேர் இவோறு கூறுகின்்றார்.

 “ோஙகள எமது கிராமத்திலிருந்து சுமார் 
10 தடவேகளுககு வமல் இடம க்பயர்ந்து ்பற்்பல 
இடஙகளில் ோழ்ந்து, இறுதியாக கடந்த 2007ஆம 
ஆண்டு மீ்ளக குடியமர்ந்துளவ்ளாம. க்பரும்ள 
விலான உயிர், உடவம இழப்புகவ்ள எதிர் 
ககாண்டுளவ்ளாம. தற்வ்பாது ோம காட்டு யாவன 
க்ளால் அவோ்றான இழப்புகவ்ள சந்தித்து 
ேருகிவ்றாம.

 இதுேவர எமது ்பகுதியில்  12 ே்பர்கவ்ள 
காட்டு யாவனகள அடித்துக ககான்று இருககி 
ன்்றன. 50இற்கு வமற்்பட்ட வீடுகள யாவனக 
ளினால் முற்்றாக உவடககப்்பட்டுள்ளன. இந்த 
நிலவம கதாடருமாக இருந்தால், ோஙகள யுத்த 
காலத்தில் எவோறு இடம க்பயர்ந்வதாவமா அது 
வ்பால் காட்டு யானகளுககும ்பயந்து இடம க்பயர 
வேண்டிய  நிவல  ஏற்்படும” என தனது மன ஆதங 
கத்வத மிகவும கதளிோக  எடுத்துவரத்தார்.
அப்்பகுதிவயச வசர்ந்த வகா.பிரசாத் இவோறு 
கூறுகின்்றார். 

 “ோஙகள தற்வ்பாது யாவனகளின் அட்ட 
காசத்தினால் ்படும ்பாடுகவ்ளப் ்பற்றி பிரவதச 
கசயலா்ளர், பிரவதச சவ்பத் தவலேர், மட்டக 
க்ளப்பு மாேட்ட ்பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்கள, 
ேனஜீேராசிகள திவணகக்ளம, அரசாஙக அதி்பர் 
வ்பான்்ற ்பலருககும அறிவித்தும எமககுரிய ்பயன் 
இதுேவர  கிட்டவில்வல.

 ோஙகள வகாருேது, யாவனகள கிராமத் 
திற்குள உட்புகும வமயப் ்பகுதிகவ்ளச சுற்றி மின் 
வேலிகள அவமத்துத் தர வேண்டும என்்பதுவே 
யாகும. ஆனால் ேனஜீேராசிகள திவணகக்ளம 
இஙகு ேந்து எமமிடம ோன்கு ேந்து யாவன 
கேடிகவ்ளத் தந்து விட்டுச கசல்கின்்றார்கள. 
இேற்வ்ற ோஙகள ்பயன்்படுத்தினாலும யாவன 
கள எந்த பிரதி்பலிப்வ்பயும காட்டுேதில்வல.  
இேற்்றால் எந்த ்பயனுமில்வல.

 இது இவோறிருகக, இப்பிரவதசம வே்ளா 
ண்வமச கசய்வகககுப் க்பயர் வ்பானது. இஙகு 
ள்ளேர்கள விேசாயத்வதவய ேமபி ோழ்கின்்றனர் 
மரககறி வதாட்டஙகள, ோவழத் வதாட்டஙகள, 
கதன்வனகள என்்பனவும கேல் ேயல்களும 

மட்டுமன்றி விேசாயிகள வசமித்து வேககும 
கேல் மூட்வடகவ்ளயும கூட யாவனகள அழித்து 
ேருகின்்றன.

 

காட்டு யாவனகளின்  தாககுதல்கவ்ள இன்று 
எதிர் ககாண்டு நிற்கும வ்பாரதீவுப் ்பற்றுப் 
பிரவதச மககள கடந்த காலஙகளில் க்பரிய 
கேள்ளம அதவனத் கதாடர்து சூ்றாேளி பின் 
யுத்தம இவேக்ளவனத்திற்கும முகம ககாடுத்து 
தற்க்பாழுது கமல்லகமல்ல மீண்கடழுந்து ேந்து 
ககாண்டிருககும நிவலயில், “மரத்தால் விழுந்த 
ேவன மாடு ஏறி மிதிப்்பது வ்பால” தற்க்பாழுது 
யாவனகள கூட்டமாகவும தனியாகவும கிராம 
ஙகளுககுள புகுந்து அப்்பாவி மககளின் உயிர் 
கவ்ளயும, உடவமகவ்ளயும, குடியிருககும வீடு 
கவ்ள யும அழித்து ேருேது மிகவும வேதவனயான 
விடயவம.

 மட்டகக்ளப்பு மாேட்டத்தில் கடந்த 13 
மாதஙகளில் காட்டு யாவனக்ளால் தாககப்்பட்டு 
12 வ்பர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனவும அவத காலப் 
்பகுதியில் 10 யாவனகளும இ்றந்துள்ளன எனவும 
ேனஜீேராசிகள ்பாதுகாப்புத் திவணகக்ள மாே 
ட்டப் ்பணிப்்பா்ளர் சுவரஷ்குமார் கதரிவித்தார்.

 இந்த மாேட்டத்தில் யாவனகளுககும 
மனிதர்களுககுமிவடயிலான வமாதல்கள கதாடர் 
ந்த  ேண்ணவம  உள்ளன என சுட்டிக காட்டிய 
அேர், 2019ஆம ஆண்டு யாவனக்ளால் தாககப் 
்பட்டு 10வ்பர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்்பதுடன், 
இவோண்டு முதல் மாதத்தில் இருேர் யாவனத் 
தாககுதலில் ககால்லப்்பட்டுள்ளனர் எனவும 
அேர் சுட்டிககாட்டினார்.

  குறித்த மனித - யாவன வமாதவலத் 
தடுககும க்பாருட்டு, யாவனகள ேரும வீதிகளில் 
மின்வி்ளககுகள க்பாருத்தும ்பணிகளும ஆரம 
பிககப்்பட்டுள்ளன எனவும அேர் கதரிவித்தார். 
யாவன வேலிகள அவமககும ்பணிகள கதாடர்ந்து 
முன்கனடுககப்்படுேதுடன் க்பரும்பாலான ்பகு 
திகளுககு அவமககப்்பட்டுள்ளதாகவும, மிகுதி 
்பகுதிகளுககும இந்த ஆண்டுககுள பூர்த்தி கசய்ய 
ப் ்படும எனவும அேர் கதரிவித்தார்.

 எது எப்்படி இருப்பினும இந்த அழிவு 
ேடேடிகவககவ்ள தடுப்்பதற்கு உரிய கதியில் 
வ்பாதுமான ேடேடிகவககள எடுககப்்படவில்வல 
என்வ்ற மககள சுட்டிககாட்டுகின்்றனர்.

 இது சாமானிய மககளின் உயிர் பிரசசவன. 
அேர்களின் ோழ்ோதரப் பிரசசவன. ேனவிலஙகு 
களின் ோழ்வுககான பிரசசவனயும கூட. எனவே 
உரிய அரசாஙக அதிகாரிகள, அரசியல்ோதிகள 
மற்றும சமூக அககவ்ற ககாண்வடார் அவனேரும 
ஒன்றிவணந்து இதற்கான சாத்தியமான ேடேடிக 
வககவ்ள உடன் முன்கனடுப்்பது அேசியம.
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 கட்சிககுள கதாடரும வமாதல்க்ளால் 
தன்னுவடய கசல்ோகவக இழந்து ்பலவீன 
மான நிவலககு ஐ.வத.க. தவலேர் ரணில் 
விககிரமசிஙக கசன்றிருப்்பது கதரிகின்்றது. மறு 
பு்றத்தில் ்பஙகாளிக கட்சிகளின் ஆதரவுடன், 
தவலவமப் ்பதவிவயயும வகப்்பற்்றலாம என்்ற 
ேமபிகவகயுடன் காய் ேகர்த்திகககாண்டிருககும 
சஜித், ஐ.வத.க. தவலவமயிலான கூட்டணிவய 
தனது முழுவமயான கட்டுப்்பாட்டுககுள ககாண் 
டுேர முயல்கின்்றார். இதன் ஒரு கட்டமாக 
கூட்டணியின் க்பாதுச கசயலா்ளராக தனது 
ஆதரோ்ளரான ரஞ்சித் மத்தும ்பண்டாரவே 
நியமிப்்பதற்கு அேர் எடுத்த ேகர்வு ரணிவலக 
குழப்பியுள்ளது.

 இந்தக குழப்்பஙக்ளால், கட்சியின் மத்திய 
கசயற்குழுக கூட்டம ோவ்ள திஙகட் கிழவம ேவர 
ஒத்திவேககப்்பட்டுள்ளது. ரணில் தவலவமயில் 
சிறீககாத்தாவில் வியாழககிழவம கசயற்குழுக 
கூட்டம ேவடக்பறும என அறிவிககப்்பட்டிருந்த 
நிவலயிவலவய அது பிற்வ்பாடப்்பட்டுள்ளது. 
கூட்டணி விேகாரம, குறிப்்பாக அதற் 
கான அதிகாரம மிகக ்பதவியான 
க்பாதுச கசயலா்ளர் ்பதவி குறித்தும 
இதன் வ்பாது முககியமான முடிவுகள 
எடுககப்்படும.

 சஜித் தவலவமயில் 
மலரவுள்ள புதிய அரசியல் கூட்டணி 
ககான க்பாதுச கசயலா்ளவர நிய 
மிப்்பது, கூட்டணியின் சின்னம, 
க்பயர் என்்பன கதாடர்பில் இதன் 
வ்பாது ஆராயப்்பட்டு இறுதி முடிவு 
எடுககப்்படும என கட்சி எம.பி 
ஒருேர் கதரிவித்தார். புதிய அரசியல் 
கூட்டணியின் க்பாதுச கசயலா்ளராக ரஞ்சித் 
மத்தும ்பண்டாரவே நியமிப்்பதற்கு ஐககிய வதசிய 
முன்னணியின் ்பஙகாளிக கட்சித் தவலேர்கள 
அண்வமயில் தீர்மானம எடுத்திருந்தனர். அேர் 
சஜித்தின் தீவிர ஆதரோ்ளர்.

 ரஞ்சித் மத்தும ்பண்டாரவே க்பாதுச 
கசயலா்ளராக எதிர்க கட்சித் தவலேர் சஜித் 
க்பயரிட்டார். இந்த முடிவுககு ஐககிய வதசிய 
முன்னணியின் ோடாளுமன்்றககுழு புதன்கிழவம 
அனுமதி ேழஙகியது. க்பாதுச கசயலா்ளவரப் 
க்பயரிடுேதற்கான அதிகாரம சஜித்துககு ேழங 
கப்்பட்டிருந்தாலும, அேரின் முடிவுககு கட்சியின் 
மத்திய குழுவின் அனுமதி அேசியம என்்பது 

குறிப்பிடத்தககது. அதில்தான் ஒரு தவடவயப் 
வ்பாடுேதற்கு ரணில் முற்்படுகின்்றார்.

 எனவேதான் இவவிேகாரம ்பற்றி வமலும 
ஆராயும வோககில் ரணில் தரப்்பால் கசயற்குழுக 
கூட்டம ஒத்திவேககப்்பட்டுள்ளது. அவதவேவ்ள, 
புதிய அரசியல் கூட்டணியின் க்பாதுச கசயலா்ளர் 
்பதவிககு ேவீன் அல்லது ரவி கருணாோயகக 
நியமிககப்்பட வேண்டும என்்பவத ரணில் தரப்பின் 
வகாரிகவகயாக இருப்்பதாகத் கதரிகின்்றது. அதன் 
மூலமாக கூட்டணியின் வேட்்பா்ளர் நியமனம, 
மற்றும வதசியப் ்பட்டியல் உறுப்பினர்கவ்ளத் 
கதரிவு கசய்ேதில் கசல்ோகவகச கசலுத்த 
முடியும.

 இவதவேவ்ளயில், கட்சிககுளளும கூட்ட 
ணிககுளளும ரணிலின் கசல்ோககு க்பரும்ளவுககு 
சரிந்தாலும, தன்வன நிவல நிறுத்துேதற்கான 
்பல உ்பாயஙகவ்ள ரணில் வகயாண்டு வதால் 
வியவடந்திருககின்்றார். கூட்டணியின் க்பாதுச 
கசயலா்ளர் ்பதவிவயத் தனது ஆதரோ்ளர் 

ஒருேருககுப் க்பற்றுகககாடுப்்பதில் அேர் 
வதால்வியவடந்தால், அேர் அரசியலிலிருந்து 
ஒதுஙகி விடுேது தவிர்கக முடியாததாகி விடும 
என்கின்்றன அரசியல் ேட்டாரஙகள.

 இந்தப் பின்னணியில், அரசியலிலிருந்து 
அேவர ககௌரேமாக ஒதுஙக வேககும 
்பல்வேறு திட்டஙகள குறித்து ்பல மட்டஙகளில் 
ஆராயப்்படுேதாக ஒரு தகேல் கசிந்தது. ஊடகச 
கசய்தி ஒன்றிலும இது கேளிேந்திருந்தது..

 சர்ேவதச அவமப்பு ஒன்றின் உயர் 
்பதவிககுச கசல்ேதற்காகக கட்சித் தவலவமயிலி 
ருந்தும உளளூர் அரசியலிலிருந்தும அேர் 

விவட க்பறுகின்்றார் என்று காட்டுேதன் மூலம, 
நிவலவமவயச சமாளிப்்பதற்குச சில தரப்புகள 
முயல்ேதாகத் கதரிகின்்றது. அந்த முயற்சிககு 
அரசுத் தவலவமயின் அதாேது ராே்பக்ஷககளின் 
ஆதரவும இருப்்பதாகக கூ்றப்்படுகின்்றது.

 அகமரிககா உட்்பட்ட வமற்குலக ோடுகள 
மட்டத்திலும, இராேதந்திரிகள தரத்திலும 
ரணிலுககு ேல்ல க்பயர் உண்டு.  அதவன 
ரணிலுககு மாத்திரமல்லாமல் ோட்டுககும ேற் 
க்பயர்  தரககூடியதாக மாற்றுேதில் தவலவமககு 
ஆட்வச்பவன இல்வல என்வ்ற கூ்றப்்படுகின்்றது.
ஐ.ோ., ககாமன்கேல்த் அவமப்பு, ஐ.ோவின் 
உ்ப அவமப்புகள, உலக ேஙகி வ்பான்்ற ஒன்றில் 
க்பாறுப்பு ோய்ந்த  க்பாருத்தமான  ்பதவி ஒன்வ்ற 
ரணிலுககுத் வதடித் ககாடுப்்பதற்கு சார்்பாக 
முயற்சிகள ஆரமபிககப்்பட்டிருககின்்றன என்று 
கதரிகின்்றது.
 
 ரணிவல அரசியலிலிருந்து ஓய்வு க்ப்றச 
கசய்ேதற்கான முயற்சிகள இவோறு ஒருபு்றம 
முன்கனடுககப்்பட்டு ேரும அவத வேவ்ளயில், 
மறுபு்றத்தில் ேரப்வ்பாகும க்பாதுத் வதர்தலில் 
ககாழுமபு மாேட்டத்தில் தான் வ்பாட்டியிடப் 
வ்பாேதாக ரணில் கதரிவித்து ேருேது சஜித் 
தரப்வ்ப குழப்பியிருககின்்றது.

 அதிக்ளவு மககள கதாவகவயக 
ககாண்டுள்ள ககாழுமபு மாேட்டத்தில் கடந்த 
க்பாதுத் வதர்தலில் வ்பாட்டியிட்ட ரணில், 
அதிகூடிய விருப்பு ோககுக்ளாக ஐந்து லட் 
சம ோககுகவ்ளப் க்பற்றிருந்தார். அது ஒரு 
சாதவனயாகப் ்பதியப்்பட்டுள்ளது. அந்த 
ோககுகளில் இப்வ்பாதும ேமபிகவக வேத்துள்ள 
ரணில், இமமுவ்றயும தான் ககாழுமபு மாேட்ட 
த்திவலவய வ்பாட்டியிடப் வ்பாேதாகச  கசால்லி 
ேருகின்்றார்.

 கடந்த வதர்தல்களில் அம்பாந்வதாட்வட 
மாேட்டத்தில் வ்பாட்டியிட்ட சஜித், இமமுவ்ற 
ககாழுமபில் வ்பாட்டியிட விருமபுகின்்றார். 
அம்பாந்வதாட்வட ராே்பக்ஷககளின் வகாட்வட 
யாக இருப்்பதால், அதிக்ளவு விருப்பு ோககுகவ்ள 
அேரால் அஙகு க்ப்ற முடியாது. அதனால், 
ககாழுமபில் வ்பாட்டியிடுேதற்கு அேர் 

விருமபுகின்்றார். ககாழுமபு மத்திய 
கதாகுதி தான் பிவரமதாசவின் 
வகாட்வடயாக இருந்தது. அத்துடன், 
ககாழுமபு மாேட்டடம  மட்டும தான் 
ஐ.வத.க. உறுதியாக கேற்றிக்ப்றக 
கூடிய ஒரு மாேட்டம.

 அதனால், ககாழுமபில் வ்பாட்டியி 
டுேதன் மூலம தமது கசல்ோகவக 
காட்டுேதற்கு சஜித் விருமபுகின்்றார். 
இதற்குப் பிரசசிவனயாக இருப்்பேர் 
ரணில். இருேரும க்ளத்தில் இ்றஙகி 
னால் விருப்பு ோககு க்பரும 
வ்பாட்டியாக ஒருோகும. ரணிவல 

ஓய்வு க்ப்றச கசய்ேதற்கான முயற்சியில் இ்றங 
கியிருப்்பேர்கள இேற்வ்றயும கேனத்திற் ககாண் 
டிருப்்பார்கள என எதிர்்பார்ககலாம.

 எப்்படியிருந்தாலும ோவ்ள ேவடக்ப்ற 
வுள்ள கட்சியின் கசயற்குழுக கூட்டம தீர்ககமா 
னதாக இருககும. கூட்டணியின் க்பாதுச 
கசயலா்ளவர ோகககடுப்பின் மூலம கதரிவு 
கசய்யலாம என்்ற வயாசவன ரணிலால் முன்வே 
ககப்்படலாம எனவும கதரிகின்்றது. ரணிலின் 
அரசியல் எதிர்காலம என்ன என்்பது ோவ்ள 
கதரிந்துவிடும.
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 க்பாரு்ளாதார ்பலவீனம சிறீலஙகாவின் 
்பவட ஆககிரமிப்புககு அசசுறுத்தவல ஏற்்படுத்தி 
யுள்ளது. ககாவரானா வேரஸ் இன் தாககம சீனா 
வின் க்பாரு்ளாதாரத்திற்கு ்பலத்த பின்னவடவேக 
ககாடுககலாம என்்ற நிவல ஏற்்பட்டுள்ளது.

 உலகின் இரண்டாேது க்பரும க்பாரு்ளா 
தார ேல்லரசான சீனாவில் ஏற்்பட்டுள்ள ்பாதி 
ப்பு சிறீலஙகாவே கடுவமயாக ்பாதிககும. ஏகன 
னில் சிறீலஙகாவின் பிரதான அபிவிருத்தி ேடே 
டிகவககள சீனாவின் முதலீடுகளிலும, சீன சுற்று 
லாப் ்பயணிகளிலும தான் தஙகியுள்ளது.

 சீனாவின் சரிவு ்பல ோடுகவ்ள ்பாதித்து 
ேருகின்்ற வ்பாதும, சிறீலஙகாவின் அம்பாந் 
வதாட்வட துவ்றமுக ஏற்றுமதி ேவலயத்தின் 
கசயற்்பாட்டிலும தாமதத்வத ஏற்்படுத்தியுள்ளது.

 இந்த ேருடத்திற்கான க்பாரு்ளாதார 
ே்ளர்சசியாக 4 விகித ே்ளர்சசிவய அவடேவத 
குறிகவகா்ளாக ககாண்டு கசயற்்பட்டு ேருகின்்றது 
புதிய சிறீலஙகா அரசு. அதற்கு ஏதுோக ேரிச 
சலுவககவ்ள அறிவித்துள்ளது. கடந்த 20 ேருடங 
க்ளாக நிமிர்த்த முடியாத க்பாரு்ளாதாரத்வத 
மீண்டும கட்டிகயழுப்புேதில் தான் தற்வ்பா வதய 
அரசின் ஆயுட்காலம தஙகியுள்ளது.

 அவதசமயம, எதிர்ேரும ோடாளுமன்்றத் 
வதர்தலில் மூன்றில் இரண்டு க்பரும்பான்வமவய 
க்பறுேதற்காக ்பல சலுவககவ்ள க்பாது மககளு 
ககு அறிவித்து ேருகின்்றது சிறீலஙகா அரசு. 
வதாட்டத் கதாழிலா்ளர்களின் ஊதியத்வத எதிர் 
ேரும மார்ச மாதத்தில் இருந்து 1000 ரூ்பாய்க்ளாக 
அதிகரிககவுள்ளதாக சிறீலஙகா பிரதமர் மகிந்த 
ராே்பகசா கதரிவித்துள்ளார்.

 ஆனால் தற்வ்பாவதய கடன் மீள கசலுத் 
தும கதாவக மற்றும முன்வனய அரசு விட்டுச 
கசன்்ற கடன்களின் ககாடுப்்பனவுகள என 2167 
பில்லியன் ரூ்பாய்கள வதவேகயனவும அேர் 
கதரிவிககத் தே்றவில்வல.

 2018ஆம ஆண்டு இடம க்பற்்ற உளளு 
ராட்சி சவ்ப வதர்தலில் 340 சவ்பகளில் 230 சவ்ப 
கவ்ள வகப்்பற்றியதும, பின்னர் அரச தவலேர் 
வதர்தலில் அதிகப்்படியான ோககுகவ்ளக வகப் 
்பற்றியதும, வகாத்த்பாயா அரசுககு சாதகமாக 
நிவலவய கதன்னிலஙவகயில் காணப்்படுேதாக 
கதரிவிககப்்படுகின்்றது. இந்த நிவலவய தகக 
வேத்து ்பலமாற்்றஙகவ்ள ககாண்டு ேந்து 
குடும்ப அரசியவல தகக வேகக வ்பாராடுகின்்றது 
தற்வ்பாவதய அரசு.

 புதிய அரசு ்பதவிககு ேந்ததும புலமக்பயர் 

தமிழ் மககள குறிப்்பாக 
கனடாவில் ேசிககும தமிழ் 
மககள சிறீலஙகாவில் முதலீ 
டுகவ்ள கசய்ய வேண்டும 
என்்ற வகாரிகவகவயயும 
விடுத்திருந்தது.

 ஆனால் சிஙக்ள வதசத்தின் 
க்பாரு்ளாதாரத்வத தகக 
வேத்து அதன் இன அழிப் 
புககு துவண வ்பாக தமிழ் 
மககள விரும்பப் வ்பாே 
தில்வல என்்பது ஒருபு்ற 
மிருகக சிறீலஙகாவிற்கு 
ேழஙகப்்பட்ட ஜி.எஸ்.பி 

ேரிச சலுவகவய ஐவராப்பிய ஒன்றியம நிறுத்த 
லாம என்்ற அசசஙகளும புதிய அரசுககு உண்டு.

 ஆனால் தாம அதவன எதிர்ேரும 2023ஆம 
ஆண்டு ேவரயிலும நிறுத்தப் வ்பாேதில்வல 
எனவும எனினும சிறீலஙகா அரசின் கசயற்்பா 
டுகள உன்னிப்்பாக அேதானிககப்்படும எனவும 
சிறீலஙகா மற்றும மாவலதீவுகளுககான ஐவராப் 
பிய ஒன்றியத் தூதுேர் கடனிஸ் வசபி கதரிவித் 
துள்ளார். ஐவராப்பிய ஒன்றியம 2023ஆம ஆண்டு 
ேவரயில் தனது சலுவகவய ேழஙகினாலும, 
ஐவராப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து பிரித்தானியா 
கேளிவயறுேது இந்த ேரிசசலுவக மூலம 
சிறீலஙகா க்பறும ேன்வமகவ்ள குவ்றககும என 
ேம்பப்்படுகின்்றது.

 தற்வ்பாவதய க்பாரு்ளாதார கேருககடி 
களில் இருந்து மீளும திட்டஙகவ்ள அல்லது 
ஆவலாசவனகவ்ள ்பல தரப்பினரிடம இருந் 
தும அரசு எதிர்்பார்த்து ேரும இந்த நிவலயில், 
சிறீலஙகா அரசு தனது ்பவடயினரின் கசலவீன 
ஙகவ்ள குவ்றகக வேண்டும என்்ற ஆவலாசவன 
ஒன்று முன்வேககப்்பட்டுள்ளது.

 வ்பார் நிவ்றேவடந்து 10 ேருடஙகள 
கடந்துள்ள நிவலயிலும, சிறீலஙகா அரசு தனது 
்பாதுகாப்புச கசலவீனத்வத குவ்றககவில்வல 
என்்ற தகேல் கவ்ள முன்வேத்துள்ளர் சிறீலஙகா 
அரசின் க்பாரு்ளாதார ஆவலாசகர் டானியல் 
அல்வ்பான்ஸ்.

 2017ஆம ஆண்டின் கசலவீனத்தில் 11 
விகிதம ்பாதுகாப்புககு ஒதுககப்்பட்டுள்ளது. 
வ்பார் நிவ்றேவடந்த பின்னர் சிறீலஙகா அரசு 
தனது ்பாதுகாப்பு கசலவீனம கதாடர்பில் மீ்ளா 
ய்வு கசய்யவில்வல, ்பவடயினரின் கதாழில் நுட் 
்பம விரிோககம க்ப்றவில்வல, மா்றாக தவரப் 
்பவடயும, ஆட்லறிப்்பவடயினரும, கேசப் ்பவட 
யினரும அதிக நிதிகவ்ள உளோஙகி ேருகின்்றனர்.

 அது மட்டுமல்லாது, சிறீலஙகா அரசு 
தனது ்பவடயினவர உட்கட்டுமானப் ்பணிகளில் 
அதாேது ேர்த்தக ேடேடிகவககள, கட்டிடஙக 
வ்ளக கட்டுதல், ோட்வட அழகு்படுத்தும ேடேடிக 
வககள வ்பான்்றேற்றில் ஈடு்படுத்தி ேருேதாக 
அறிகவக கதரிவித்துள்ளது.

வ்பார் இடமக்பற்்ற 1983 ஆம ஆண்டு கதாடககம 
1987 ஆம ஆண்டு ேவரயிலான காலப் ்பகுதியின் 
கசலவீனம சாராசரியாக 421 மில்லியன் கடால 
ர்கள. ஆனால் இந்த கதாவக 2007 ஆம ஆண்டில் 
இருந்து 2017 ஆம ஆண்டு ேவரயில் 1716 மில்லி 
யன் கடாலர்க்ளாக அதிகரித்துள்ளது. இந்த காலப் 

்பகுதியில் வ்பார் நிவ்றேவடந்த பின்னரான 8 
ேருடஙகளும அடககம.

 அதாேது வ்பார் நிவ்றேவடந்த பின்னவர 
அதிக்ளவு நிதி ஒதுககப்்படுகின்்றது. சிறீலஙகாவின் 
்பவடத்துவ்றச கசலவீனம 50 மில்லியன் மககள 
கதாவகவய ககாண்ட மியான்மார், 100 மில்லியன் 
மககள கதாவகவய ககாண்ட பிலிப்வ்பன்ஸ் 
ஆகிய ோடுகளின் கசலவீனஙகவ்ள ஒத்தது. 
அதாேது ்பவடயினரின் எண்ணிகவகவய அதிக 
்ளவு நிதிவய உளோஙகுகின்்றது. இதன் கதாவக 
40 விகிதமாகும.

 தற்வ்பாது சிறீலஙகா ்பவடயினரின் எண் 
ணிகவக 254,000 ஆகவும பின்னிருகவக ்பவடயி 
னரின் எண்ணிகவக 33,000 ஆகவும உள்ளது. 
இந்த ்பவடயினரின் எண்ணிகவக 30,000 ஆகவும, 
பின்னிருகவக ்பவடயினரின் எண்ணிகவக 170,000 
ஆகவும குவ்றககப்்பட வேண்டும என அறிகவக 
கூறுகின்்றது.

 ஆனால் சிறீலஙகா அரசு ஏன் தனது ்பவட 
யினரின் எண்ணிகவகவய அதிகமாக வேத்து 
ள்ளது? ஏன் ்பாதுகாப்புககு அதிக்ளவு நிதிவய கச 
லவிடுகின்்றது என்்பதன் உளவோககஙகவ்ள இந்த 
ஆய்வு தே்றவிட்டுள்ளது.
 

 

சிறீலஙகா அரசின் உண்வமயான வோககம அதிக 
்ளோன ்பவடயினர்  மூலம நில ஆககிரமிப்பு, 
மத ஆககிரமிப்பு, காலாசசார ஆககிரமிப்பு என்்ற 
ேடேடிகவககளின் ஊடாக தமிழ் மககளின் தாயக 
த்வத சிவதத்து அேர்களின் தாயகக வகாட்்பாட்வட 
அழிப்்பவதயாகும.

 அதாேது 2009ஆம ஆண்டுககு முன்னர் 
வேரிவடயாக ்பவடயினர் மூலம வமற்ககாள்ள 
ப்்பட்ட இனப்்படுககாவல என்்ற இன அழிப்பு 
தற்வ்பாது அவத ்பவடயினர் மூலம மவ்றமுகமாக 
கட்டவமககப்்பட்ட இன அழிப்்பாக வமற்ககாள 
்ளப்்படுகின்்றது. அதாேது சிறீலஙகா அரசின் 
வோககமும, கசயலும ஒன்று என்்பதுடன், அது 
வ்பாரின் வ்பாதும, வ்பாரின் பின்னரும மா்ற 
வில்வல. எனவே தான் ்பாதுகாப்புச கசலவீனமும 
மா்றவில்வல.

 ஆனால் சிறீலஙகா அரசின் இந்த வோக 
கத்திற்கு தற்வ்பாது தவடயாக உள்ளது க்பாரு்ளா 
தார சிககல் தான். அதில் இருந்து சிறீலஙகா மீண்டு 
விட்டால், தமிழினம மிகப்க்பரும அழிவே 
சந்திககும என்்பதுடன், தமிழர்களின் தாயகமும 
முற்்றாக ்பறிவ்பாகும நிவலவயற்்படும, அதற்கு 
சி்றந்த அண்வமய உதாரணமாக ்பாலஸ்தீனத்தின் 
மீதான இஸ்வரலின் ஆககிரமிப்வ்பயும, அதற்கான 
அகமரிககாவின் அஙகீகாரத்வதயும கூ்றலாம.
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 உலகில் தமிழ் கமாழியும தமிழரின் 
்பண்்பாடு, கலாசசாரமும  கதான்வமயானது  என  
தற்வ்பாவதய ஆய்வுகள எடுத்துக கூறுகின்்றன. 
அத்துடன் அதற்கான சரியான காலத்வத ேவரய 
றுத்துககூ்ற முடியாத அ்ளவிற்கு அவே மிகத் 
கதான்வமயானவேயாக காணப்்படுகின்்றன. 
இது ஒரு பு்றமிருகக மற்க்றாரு பு்றம தமிவழயும, 
தமிழ் மககவ்ளயும, அேர்களின் கலாசசார, ்பண் 
்பாடுகவ்ளயும அழிககவும அேற்வ்ற திரிபு 
்படுத்தி மாற்றி அவமப்்பதற்கும ஒருசாரார் 
முயற்சி கசய்து ேருகின்்றனர். இவதவேவ்ள 
இேற்வ்ற எதிர்த்து தமிவழ ே்ளர்ககவும, தமிழ 
ரின் கதான்வமவய உலகறியச கசய்ேதற்கும 
தற்வ்பாவதய இவ்ளய சமுதாயம முயற்சி 
கசய்து ேருகின்்றது. இேர்களின் முயற்சியினால் 
தமிழ் மீண்டும தவழத்வதாஙகும என்்பதில் 
ஐயமில்வல.

 தமிழரின் கவல, சிற்்பம, ஓவியஙகள 
இன்றும உலகில் எல்வலாராலும வ்பாற்்றப்்படும 
ஒன்்றாகவும, அதிசயிககத்தகக ஒன்்றாகவும 
வி்ளங குகின்்றது. அத்துடன்  தமிழனின் கட் 
டடக கவலயின் க்பருவமவய எடுத்துககூறும 
ேவகயில் அவமந்த ஓர்  இடம தான் இந்தியா, 
தமிழ்ோடு தஞ்வச மாேட்டத்தில் அவமந் துள்ள 
தஞ்வசப் க்பருவுவடயார் வகாவில் அல்லது 
தஞ்வசப் க்பருஙவகாவில் ஆகும.  தமிழர்களின் 
கட்டிடககவலககுச சான்்றாக வி்ளஙகும இக 
வகாவில் அற்புதமான கட்டிடககவல அமசத் 
வதக ககாண்ட, இந்தியக வகாவில்களில் ஒன்்றா 
கவும அவமந்துள்ளது.
 

இந்தியா, தமிழகம தஞ்வச மாேட்டத்தில் 
அவமந்துள்ள க்பருவுவடயார் வகாவில் குடமு 
ழுககு  கடந்த 05ஆம திகதி  க்பரும எடுப்பில் 
ககாண்டாடப்்பட்டது. முன்னர் 1997ஆம 
ஆண்டு ேூன் 9ஆம திகதி  குடமுழுககு ேடத் 
தப்்பட்டது. 23 ஆண்டுகளுககுப்  பின்னர் 
இப்வ்பாது குடமுழுககு  ேவடக்பற்றுள்ளது. 
இந்தக வகாவில் இந்தியாவிவலவய ேரலாற்று 
சி்றப்பு மிகக ஓர் சிேத்தலம என்்பதுடன், இதன் 
கட்டடககவல ்பற்றி ஆராய்சசியா்ளர்கள ஆச 
சரியப் ்படும ேவகயில் அவமந்துள்ளது என்்பது 
குறிப்பிடத்தககது. 1000 ேருடஙகவ்ளக கடந் 
தும  புதுப் க்பாலிவுடன் வி்ளஙகும இந்த 
வகாவில்,  சுற்றுலாத் தலமாகவும வி்ளஙகி ேரு 
கின்்றது. இந்த தலம திருவிவசப்்பா ்பாடல் 
க்பற்்ற ஓர் சிேத்தலமாகும. இந்த கட்டடக 

கவலவய ஆராய்சசி கசய்ேதற்கும, ்பார்த்து 
ரசிப்்பதற்குமாகவே உலக மககள இஙகு 
ேருேதுண்டு.

 இந்தக வகாவிலின் அ்ளவேப் ்பார்த்த 
மககள இவத க்பருஙவகாவில் எனக குறிப்பிட்டு 
ேந்தவமயால், அது தஞ்வசப் க்பருஙவகாவில் 
என தற்வ்பாதும அவழககப்்படுகின்்றது.

 குடமுழுககு நிகழ்வில் க்பரும்பாலான 
அரசியல்ோதிகள கலந்து ககாளேவத தவிர் 
த்தனர்.  க்பாது மககள கலந்துககாண்ட நிகழ் 
ோகவே இருந்தது. இமமுவ்ற தமிழில் மந்திர 
ஙகள உசசரிககப்்பட வேண்டுகமன இந்து 
சமய அ்றகேறித்துவ்றயினர் நீதிமன்றில் ேழ 
ககு கதாடர்ந்தனர்.  இறுதியில் நீதி மன்்றத் 
தீர்ப்பில் சமஸ்கிருதம, தமிழ் ஆகியேற்றில் 
மந்திரஙகள உசசரிககப்்பட வேண்டுகமன தீர்ப் 
்பளிககப்்பட்டது. 1980 மற்றும 1997ஆம ஆண்டு 
ேவட க்பற்்ற குடமுழுககு நிகழ்விலும தமிழி 
லும, சமஸ்கிருதத்திலுவம மந்திரஙகள உசசரிக 
கப்்பட்டன. இலட்சகணககான ்பகதர்கள குடமு 
ழுகவக   காண குவிந்ததால் தஞ்வச மாேகரவம 
விழாகவகாலம பூண்டிருந்தது.

 காவல 7 மணி முதல் ்பகதர்கள குடமுழு 
கவக காண வகாவிலுககுள ேரிவசயாக அனுப் 
்பப்்பட்டனர். வேரம கசல்ல கசல்ல எண்ணிகவக 
கட்டுக கடஙகாத அ்ளவுககு காணப்்பட்டது. 
அேர்கவ்ள வ்பாலீசார் கடும வசாதவன கசய்த 
பி்றவக உளவ்ள கசல்ல அனுமதித்தனர். குடமுழு 
கவககயாட்டி தஞ்வச மாேட்டம மட்டுமில்லாது 
தமிழகத்தின் ்பல்வேறு மாேட்டஙகளில் 
இருந்து 5500 வ்பாலீசார்   ்பாதுகாப்பு ்பணியில் 
ஈடு்பட்டனர்.  

வகாயில்	உருவான	வரலாறு
வசாழர்கள ஆட்சி கசய்த காலம அது. சுந்தர 
வசாழனுககும, ோனேன் மாவதவிககும கி.பி. 
943ஆம ஆண்டு ஐப்்பசி மாத சதய ேட்சத் 
திரத்தில் இரண்டாேது மகனாகப் பி்றந்த 
அருண்கமாழித்வதேன் (அருண்கமாழிேர்மன்) 
என்்பேவர இந்தக வகாவிவலக கட்டியேராோர். 
1004இல் கட்டத் கதாடஙகி 1010ஆம ஆண்ட 

்ளவில் கட்டி முடிககப்்பட்டது. இேர் ஓர் சிே 
்பகதராோர். இேர்  ராேவகசரி என்்ற ்பட்டப் 
க்பயருடன் ராேராே வசாழன் மற்றும  42 
சி்றப்புப் க்பயர்கவ்ளயும க்பற்்றார். ஆனால் 
இப்வ்பாது ராேராே வசாழன் என்்ற க்பயவர 
எல்வலாராலும ேழஙகப்்பட்டு ேருகின்்றது. 
அேர் அரியவணயில் ஆட்சி கசய்த வ்பாவத 
இந்தப் க்பயர் ேழஙகப்்பட்டது. ஆனால் அேர் 
சிே்பாத வசகரன் என்்ற க்பயவரவய விருமபி 
ஏற்றுக ககாண்டார். 

 காஞ்சிபுரத்தில் அவமந்துள்ள ஸ்ரீ வகலாச 
ோதர் வகாவிவலப் ்பார்த்ததும ஆவசப்்பட்ட 
அருண்கமாழித்வதேன் தானும ஓர் வகாவிவலக 
கட்ட வேண்டும என எண்ணிவய தஞ்வசப் 
க்பருவுவடயார் வகாயிவலக கட்டினான்.

வகாயில்	வடிவளமபபு
 தமிழனின் கட்டடககவலககு ஓர் சிகர 
மாக வி்ளஙகும இகவகாவில் 750 அடி நீ்ளமும, 
400 அடி அகலமும ககாண்ட வகாட்வடச 
சுேருககுள அவமந்துள்ளது. உளவ்ள 240 அடி 
நீ்ளமும, 120 அடி அகலமும ககாண்ட பிரமமா 
ண்ட நீள சதுர நிலப்்பகுதிவயக ககாண்ட இக 
வகாவிலின் ேடுப்்பகுதியில், கருேவ்றயின் வமல் 
விமானம அவமககப்்பட்டுள்ளது. இது எஙகி 
ருந்து ்பார்த்தாலும கதரியும விதமாக அவம 
ந்துள்ளதுடன்,  கமாத்தம, 13 நிவலக்ளயும 
ககாண்டுள்ளது. இதன் உயரம, 216 அடி ஆகும. 
ஒவகோரு நிவலயின் உயரமும, சுற்்ற்ளவும 
குவ்றந்து ககாண்வட ேந்து உயரத்தில், ‘பிரமிட்’ 
வ்பான்்ற அவமப்வ்ப உருோககியுள்ளனர்.  
இதுவே உலகிவலவய மிகப் க்பரிய விமானம 
என்று கூ்றப்்படுகின்்றது. இது தட்சிணவமரு 
என்று அவழககப்்படுகின்்றது. பீடம கதாடஙகி 
கலசம ேவர முழுேதும கருஙகல்லினாவல 
கட்டப்்பட்டுள்ளது. புராணஙகளில் இது க்பாற் 
கிரி என்று வ்பாற்்றப்்பட்டுள்ளது. எட்டுத் திவச 
களும ஒவகோரு சந்நிதிகவ்ளயும ககாண்டு 
ள்ளது. அத்துடன் 216 அடி உயரமுவடய 
வகாவிலுககு அத்திோரம கேறும 5அடி மட்டு 
வமயாகும.
 
 மரம, இருமபு வ்பான்்ற க்பாருட்கவ்ளப் 
்பயன்்படுத்தாமல் முழுகக முழுககக கற்கவ்ள 
மட்டுவம ககாண்டு இந்தக வகாவில் கட்டப் 
்பட்டுள்ளதானது தமிழனின் கட்டடக கவலயின் 
நுட்்பத்வதயும, தி்றவமவயயும எடுத்துக கூறு 
கின்்றது. இந்தக வகாவில் கட்டடககவல, 
சிற்்பககவல, ஓவியக கவல என்று ்பல்வேறு 
சி்றப்பு கவ்ளத் தன்னகத்வத ககாண்டிருககி்றது. 
216 அடி உயரம ககாண்ட விமானக வகாபுரம 
மற்றும அதன் கட்டுமான அவமப்புகவ்ள 
உலகப் க்பாறியியல் ேல்லுேர்கள ்பார்த்து 
வியககி்றார்கள. இஙகு கருேவ்ற மிகத்துல்லி 
யமான சதுரமாக ோன்கு ்பககமும சிறிதும 
பிசிரின்றி கட்டப்்பட்டிருககி்றது. கேர்மன் 
ோட்டு கல்கேட்டு அறிஞர் ஹல்ஸ், 1896இல் 
இஙகுள்ள கல்கேட்டுகவ்ள ஆய்வு கசய்தார்.  
ஒரு அஙகுலமகூட அ்ளவில் பிவழககாது 
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 சுயாட்சிவய இரத்துச கசய்து இந்தியாவு 
டன் இவணககப்்பட்ட முஸ்லீம மககவ்ள 
க்பரும்பான்வமயாக ககாண்ட காஷ்மீர் மாநில 
த்தின் முன்னள முதலவமசசர்கள இருேர் 6மாத 
காலமாக விசாரவணகள இன்றி தடுத்து வேககப் 
்பட்ட பின்னர் தற்வ்பாது குற்்றம சுமத்தப்்பட்டு 
சிவ்றயில் அவடககப்்பட்டுள்ளனர்.

  ஒமார் அப்துல்லா, கமகபூ்பா முப்தி 
ஆகிவயாவர பி.எஸ்.ஏ எனப்்படும கடுவமயான 
க்பாதுமககள ்பாதுகாப்புச சட்டம என்்ற சட்ட 
த்தின் அடிப்்பவடயில் குற்்றம சுமத்தப்்பட்டு 
சிவ்றயில் அவடககப்்பட்டுள்ளனர்.

  இந்த சட்டத்தின் மூலம விசாரவணகள 
இன்றி ஒருேவர இரண்டு ேருடஙகள ேவரயில் 
சிவ்றயில் தடுத்து வேகக முடியும. காஷ்மீரின் 
சுயாட்சிவய இந்தியா இல்லாது கசய்தது கதாடர் 
பில் வ்பாராட்டஙகவ்ள வமற்ககாள்பேர்கவ்ள 
அடககுேதற்வக இந்தியா இந்த சட்டத்வத ்பயன் 
்படுத்தி ேருகின்்றது.

 இந்த சட்டம மிகவும வமாசமானது என 
அவனத்துலக  மன்னிப்புச சவ்ப  கதரிவித்துள 
்ளது. ஆனால் இந்த சட்டத்தின் மூலம வமலும 
்பல அரசியல் தவலேர்கவ்ள சிவ்றயில் அவடப் 
்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது.

 கிமாலயா பிரவதசத்திற்கு ேழஙகப்்பட்ட 
சுயாட்சி அதிகாரத்திற்கான 370 ஆேது சரத்வத 
இந்தியாவில் ஆட்சியில் உள்ள வதசிய இந்து 

த்துேக கட்சி அரசு நீககியிருந்தது. அதற்கு முன் 
னவர கடுவமயான சட்டஙகவ்ள அஙகு அது 
ேவடமுவ்றப்்படுத்தியிருந்தது.
 

 அதன் மூலம ஆயிரககணககான அரசியல் 
தவலேர்கள மற்றும க்பாது மககள ஆகிவயாவர 
இந்தியப் ்பவடயினர் வகது கசய்திருந்தனர். 
மனித உரிவம அவமப்புககள அதவன கண்டி 
த்திருந்தன. கடந்த 70 ஆண்டுகள அஙகு ஆட்சி 
புரிந்த ்பாரூக குடும்பத்வத வசர்ந்த ்பாரூக 
அப்துல்லாவேயும இந்தியா வகது கசய்திருந் 
தது. தற்வ்பாவதய ோடாளுமன்்ற உறுப்பினரான 
அேர் மூன்று தடவேகள முதலவமசசராக 
்பதவி ேகித்திருந்ததும இஙகு குறிப்பிடத்தககது. 
அப்துல்லா ஆறு மாதஙக்ளாக சிவ்றயில் தடுத்து 
வேககப்்பட்டிருந்தார்.

 இந்தியாவின் இந்த ேனோய விவராத 
ேடேடிகவகயினால் சுற்றுலாத்துவ்ற முற்்றாக 
முடககமவடந்துள்ளதுடன், அரசியல் ்பணிக 
ளும நிறுத்தப்்பட்டுள்ளன. இது அஙகு ோழும 
மககவ்ள அதிகம ்பாதித்து ேருேதாக அரசியல் 
அேதானி ஒருேர் கதரிவித்துள்ளார்.

 காஷ்மீர் விேகாரம கதாடர்பில் இந்தியா 
வும ்பாகிஸ்தானும இரு தடவேகள வ்பாரில் 
ஈடு்பட்ட வ்பாதும இரு ோடுகளும ்பகுதியாகவே 
அதவன தககவேத்து ேருகின்்றன.
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ரஷ்யாவின் க்பண் விண்கேளி அதிகாரி தனது 
நீண்ட ோள ்பயணத்வத நிவ்றவு கசய்து கடந்த 
வியாழககிழவம (06) பூமிவய ேந்தவடந்து 
ள்ளார்.
 கிறிஸ்ரினா வகாச என்்ற விண்கேளி 
அதிகாரிவய கடந்த 328 ோட்கள அவனத்துலக 
விண்கேளி    நிவலயத்தில் கதாடர்சசியாக தஙகி 
யிருந்த பின்னர் வியாழககிழவம காவல 9 மணி 

ய்ளவில் கசகிஸ்த்தான்  ்பகுதியில் தவரயி்றங 
கியுள்ளார்.
 இதற்கு முன்னர் அகமரிககாவேச வசர் ந்த 
க்பகி விற்சன் என்்ற விண்கேளி அதிகாரி விண் 
கேளி நிவலயத்தில் கதாடர்சசியாக தஙகியிரு 
ந்து சாதவன புரிந்திருந்தார். ஆனால் அேரின் 
சாதவனவய கிறிஸ்ரினா முறியடித்துள்ளார்.
 எனினும கதாடர்சசியாக அல்லாது 
2002 கதாடககம 2017 ஆண்டு காலப் ்பகுதியில் 
மூன்று தடவேகள விண்கேளிககுச கசன்று 
அதிக ோட்கள தஙகியிருந்தது என்்ற சாதவனவய 
தற்வ்பாதும விற்சன் தககவேத்துள்ளதாக கதரிவி 
ககப்்படுகின்்றது.
 தனது ்பயணத்தின் வ்பாது 5248 தடவேகள 
பூமிவய சுற்றிேந்த கிறிஸ்ரினா 223 மில்லியன் 
கி.மீ தூரம ்பயணம கசய்துள்ளார். இது 291 
தடவேகள பூமியில் இருந்து சந்திரனுககு கசன்று 
ேரும தூரத்திற்கு இவணயானது.

tpz;ntspapy; mjpf ehl;fs; jq;fpa 

u\;ahtpd; ngz; tpz;ntsp mjpfhup

ேடககு பிரிட்டிஸ் ககாலமபியா ்பகுதியில் 
உள்ள தமது  பூர்வீக நிலஙகளில் இயற்வக ோயு 
குழாய்கள அவமப்்பதற்கு எதிராக ேனோயக 
ேழிகளில் வ்பாராட்டம வமற்ககாண்டு ேந்த 
மககவ்ள கனடா காேல்துவ்றயினர் வகது 
கசய்துள்ளனர்.
 கலகம அடககும காேல்துவ்றயினர் மற் 
றும காேல்துவ்ற ோய்கள சகிதம கடந்த வியாழக 
கிழவம (06) கசன்்ற கவனடிய காேல் துவ்றயினர் 
6 வ்பாராட்டககாரர்கவ்ள வகது கசய் துள்ளனர்.
 கேற்சுவே்றன் ்பகுதி மககவ்ள 670 கி.மீ 
தூரத்திற்கு விவ்ளநிலஙகளின் ஊடாக 4.5 பில் 
லியன்  அகமரிகக கடாலர்கள கசலவில் அவம 
ககப்்படும எரிோயுக குழாய்களுககு எதிரான 
வ்பாராட்டத்வத முன்கனடுத்து ேருகின்்றனர்.
 அேர்கள துப்்பாககி வேத்துள்ளார்கள, அேர் 
களிடம க்பாறிமுவ்ற உள்ளது, அேர்கள ஒரு 
வ்பாருககு தயாராகவே உள்ளனர் என இந்த 
வகது கதாடர்பில் கருத்துத் கதரிவித்துள்ள 
கேற்சு வே்றன் பூர்வீகத் தவலேர்  கூறியுள்ளார்.
 மாகாண அரசுககும அந்த பிரவதச பூர் 
வீக மககளுககும இவடயில் இந்த விேகாரம 
கதாடர்பில் இடமக்பற்று ேந்த வ்பசசுோர்த்வத 
முறிேவடந்தவதத் கதாடர்ந்வத கவனடிய காேல் 
துவ்ற ேடேடிகவகயில் இ்றஙகியுள்ளதாக கதரி 
விககப்்படுகின்்றது.
 இந்த ேடேடிகவக கதாடர்பில் தகேல் 
கவ்ள வசகரிககச கசன்்ற ஊடகவியலா்ளர்கள 
காேல் துவ்றயினரால் அசசுறுத்தப்்பட்டதுடன்,  
அஙகிருந்து கேளிவயற்்றப்்பட்டுள்ளனர்.
 கடந்த ேனேரி மாதமும கவனடிய 
காேல்துவ்ற 12 கசயற்்பாட்டா்ளர்கவ்ள வகது 
கசய்திருந்தது.

Nghuhl;lf;fhuu;fis ifJ nra;j 

fdlh fhty;Jiw 

 நிககிரகுோவில் உள்ள மவழக காடுகளில் 
சுற்றுச சூழல் ்பாதுகாப்பில் ஈடு்பட்டு ேந்த பூர்வீ 
கத்தவலேர்கள ஆறு வ்பர் ஆயுததாரிக்ளால் கட 
ந்த ோரம சுட்டுக ககால்லப்்பட்டுள்ளதுடன், 
வமலும 10 தவலேர்கள கடத்திச கசல்லப்்பட் 
டுள்ளனர்.
 வ்பாசாோஸ் ்பவயாஸ்க்பயர் ேனப்்பகுதி 
யினுள நுவ்ளந்த 80 வ்பர் ககாண்ட ஆயுதம 
தாஙகிய குழுவினவர இந்த ்படுககாவலகவ்ள 
வமற்ககாண்டுள்ளனர்.
  இந்த ்பகுதியில் உள்ள ேனப்பிரவதசங 
களில் கனிம ே்ளஙகள, கட்டிட வேவலக 
ளுககுரிய மர ேவககள மற்றும தஙகம என்்பன 
உள்ளதால் அந்த ்பகுதிகளில் உள்ள காடுகவ்ள 
அழித்து கனிமஙகவ்ள அகழ்ேதற்கும, மரஙக 
வ்ள கேட்டுேதற்கும சில நிறுேனஙகள 
முயன்று ேந்துள்ளன.
 ஆனால் அேர்களின் ேடேடிகவககவ்ள 
தடுத்து, ேனத்வத ்பாதுகாககும ேடேடிகவக 
கவ்ள வமற்ககாண்டு ேந்த தவலேர்கவ்ள 
தற்வ்பாது ககால்லப்்பட்டும கடத்தப்்பட்டும 
உள்ளனர்.
 அவமசான் மவழக காடுகளுககு அடுத்த 
நிவலயில் நிககரகுோ ்பகுதியில் உள்ள மவழக 
காடுகவ்ள க்பரிய மவழககாடுக்ளாகும.

epf;fuFthtpy; R+oy; ghJfhg;G 
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ஒவரய்ளோக இருப்்பவதப் ்பார்த்து ஆசசரியப் 
்பட்டுள்ளார்.
  இவதவ்பால் சிேலிஙகத்தின் வமயப் 
்பகுதியில் வேர் வமலாக கசன்்றால் அது வகாபு 
ரத் தின்  வமயப் ்பகுதியாக இருககும.  விமானத் 
தின் வமல் முவனயில் ேட்ட ேடிேமாக அவம 
ககப்்பட்ட கல் காணப்்படும. விமானக வகாபுர 
த்தின் உட்பு்றம உள்ள வமல் அவ்ற ஒன்றில் 
108 கர்ணஙகள ககாண்ட ்பரத ோட்டியச 
சிற்்பஙகள காணப்்படுகின்்றன. கீழ்த் த்ளத்தில் 
அருண்கமாழித் வதேன் காலத்தில் தீட்டப்்பட்ட 
ஓவியஙகள உள்ளன. வமலும, மவழ நீர் வசகரிப்பு 
ேசதியும ஏற்்படுத்தப்்பட்டுள்ளது.
 நுவழவு ோயிலில் உள்ள 45 அடி உயரம 
ககாண்ட நிவலககால்கள ஒவர கல்லால் கட்டப் 
்பட்டவே. 
 இந்தக வகாவிலில் உள்ள ஓர் சி்றப்்பமசம 
என்னகேனில், எல்லாக வகாயில்களிலும வகாபு 
ரஙகவ்ள உயரமாகக காணப்்படும. ஆனால் இஙகு 
மூலேர் சந்நிதான  கருேவ்றயின் விமானத்வதப் 
க்பரிதாகவும, வகாபுரத்வத சிறிதாகவும கட்டி 
யுள்ளனர். இஙகு இருககும சிேலிஙகம 6 அடி 
உயரம, 54 அடி சுற்்ற்ளவு ககாண்ட ஆவுவடயார், 
23 அவர அடி உயரம ககாண்ட லிஙகம ஆகும.
 பிரமாண்ட வகாவிவலப் வ்பாலவே 80 
கதான் எவட ககாண்ட ஒவர கல்லால் கசதுக 
கப்்பட்ட ேந்தி சிவல வகாவில் முன்்பாக அவமக 
கப்்பட்டுள்ளது. இதன் உயரம 14மீற்்றர், நீ்ளம 
7மீற்்றர், அகலம 3 மீற்்றர் ஆகும.

	 ்தமிழ	ச்பருளமளய		எடுததுக	கூறும்		
அம்சஙகள்

 கருேவ்ற உயரம 216 அடியாகும. உயிர் 
கமய் எழுத்துககள 216இந்தக கருேவ்றயில் 
இருககும சிேலிஙகம 12 அடி உயரமுள்ளது. 
உயிர் எழுத்துககள 12இது ஒவர கல்லால் கசய்ய 
ப் ்பட்டுள்ளது என்்பது குறிப்பிடத்தககது. 
சிேலிஙக பீடத்தின் உயரம 18 அடியாகும. கமய் 
எழுத்துககள 18 ஆகும. சிேலிஙகத்திற்கும ேந்தி 
ககும உள்ள இவடகேளி 247 அடி தமிழின் 

கமாழியின் கமாத்த எழுத்துககள 247 ஆகும 
இந்த அ்ளவுகள தமிழ் கமாழிவய ஒத்திருப்்பதாக 
தமிழ் ஆர்ேலர்கள கூறுகின்்றனர்.
 இஙகு காணப்்படும 107 கல்கேட்டு 
ககளும தமிழ் கமாழியிவலவய அவமந்துள்ள 
தானது தமிவழ எடுத்துக கூறும ஒரு சி்றப் 
்பமசமாகக காணப்்படுகின்்றது. இந்தக கல் 
கேட்டிவல வகாவிவலக கட்டியேர்கள, 
வகாவில் கட்டுேதற்கு உதவி புரிந்தேர்கள மற் 
றும வகாவில் கட்டடப் ்பணியில் ஈடு்பட்ட 
ேர்கள அவனேரது க்பயர்களும க்பாறிககப் 
்பட்டுள்ளது. இறுதிப் வ்பராக அருண்கமாழிச 
வசாழனின் க்பயர் ராேராே வசாழன் என்று 
க்பாறிககப்்பட்டுள்ளது.
 இந்தக வகாவிவல 1987இல் யுகன 
ஸ்வகா நிறுேனம உலக மரபுச சின்னம என்று 
அறிவித்தது. இவதயடுத்வத கேளிோட்டேர் 

களும, மதவேறு்பாடின்றி அவனத்து தரப்பினரும 
இந்தக வகாவிலுககு ேருவக தருகின்்றனர்.

இந்தக	வகாயில்	்பறறிய	மூ்ட	ேம்பிகளககள்
 இந்தக வகாவில் ்பற்றி ்பல மூடேமபிக 
வககள ்பரவி ேருகின்்றன. இந்தக வகாவிலு 
ககு கசல்லும அரசியல்ோதிகள ்பதவிகவ்ள 
இழப்்பதுடன், அேர்களின் உயிர்களுககும 
ஆ்பத்து வேரும என்்பது ்பலரின் ேமபிகவக 
யாகவும உள்ளது. இதன் காரண மாகவே 
வகாவில் குடமுழுககு ேவடக்பற்்ற வ்பாது, க்பரு 
ம்பாலான அரசியல் பிரமுகர்கள  கலந்து ககாள 
்ளவில்வல.
 மற்றும இகவகாயிலின் நிழல் நிலத்தில் 
விழாது என்்பதும ஒரு ேமபிகவக. ஆனால் 
இந்தக வகாபுரத்தின் நிழல் கீவழ விழும என்்பவத 
அறிவியல் கருத்தாகவும இருககின்்றது.  
 இந்தக வகாவில் தமிழர்களின் க்பருவம 
வயயும, தமிழனின் கட்டடககவல நுட்்பஙகவ்ள 
யும கவல, சிற்்பம, ஓவியம என அவனத்வதயும 
வ்பாற்றும அ்ளவில் அவமந்துள்ளது என்்பது 
ோம ்பார்த்தவேவய. ஆனால் தற்வ்பாது கமாழித் 
திணிப்பு என்்பது எல்லா ோடுகளிலும வமற் 

ககாள்ளப்்பட்டு ேரப்்படுகின்்றது. இதற்கு 
ஒத்ததாகவே இகவகாவிலில் தமிழில் ேழி்பாடு 
கசய்ேதும, அர்சசவனகள கசய்யப்்படுேதும 
தடுககப்்படுகின்்றது. சமஸ்கருத கமாழியில் 
ேடத்தப்்பட வேண்டும என்று நிர்ப்்பந்திககப்்படு 
கின்்றது.
 19ஆம நூற்்றாண்டு ேவர இந்தக வகாவி 
லின் க்பருவமவய க்பரிதாக எேரும கருத 
வில்வல. அதன் பின்னவர இந்தக வகாவிலின் 
கட்டடககவல, தமிழின் கதான்வம, கவல, 
கலாசார கதான்வம ்பற்றி அறிேதற்கு ்பலரும 
முன்ேந்தனர். இதவனயடுத்வத தஞ்வசப் க்பரு 
வுவடயார் என்்பது தஞ்வச பிரகதீஸ்ேரர் என 
அவழககப்்பட்டது. அருண்கமாழித்வதேன் 
ராேராே வசாழன் என அவழககப்்பட்டான். தமிழ் 
மவ்றககப்்பட்டு சமஸ்கிருதம முன்னிவலப் 
்படுத்தப்்பட வேண்டும என கருதப்்பட்டது.

 ஆனால் தற்வ்பாதுள்ள தமிழ் ஆர்ே 
லர்களும, சமூகவசேகர்களும இந்தக வகாவில் 
தமிழரின் ்பண்்பாட்வடக ககாண்டாடும 
வகாவில் எனவும, கவல, சிற்்பஙகள கதான்வம 
யானது எனவும ்பதிவு கசய்ேதற்கு முயற்சித்து 
ேருகின்்றனர். தமிழர்களின் கட்டடககவலவயப் 
வ்பாற்றும வகாவிலான தஞ்வசப் க்பருவுவடயார் 
வகாவிலில் தமிழில் ேழி்பாடு கசய்யப்்பட 
வேண்டும என்்பது தமிழர்களின் உரிவம. 
இவத மத்திய அரசு அனுமதிகக வேண்டியது 
அேர்களின் கடவம என்்பது தமிழர்களின் 
ோககாக உள்ளது.
 இந்தியாவில் உள்ள சில வகாவில்களில் 
தமிழில் மந்திரஙகள உசசரிககப்்பட்டு ேழி்பாடு 
ேவடக்பறுகின்்றது. அவதவ்பால ஈழத்தில் 
இணுவிலில் அருளமிகு ஞானலிஙவகஸ்ேரர் 
வகாவில், சுவிற்சலாந்து க்பர்ன்  அருளமிகு ஞான 
லிஙவகஸ்ேரர் வகாவில் என்்பேற்றில் தமிழில் 
ேழி்பாடு இடமக்பறுேது குறிப்பிடத் தககது.

்தமிழரின்		...	ச்தா்டர்ச்சி..

 தாயகத்தில் அரஙவகறிய யுத்தத்தின் 
ேடுககள சிறுேர்களின் கல்விவயயும ்பாதிக 
கின்்றது. யுத்த சூழ்நிவலயில் தாய், அல்லது 
தந்வதவய இழந்த சிறுேர்கள அல்லது 
தாய் தந்வத இருேவரயும ்பறிககாடுத்த 
பிளவ்ளகளின் எதிர்காலக கல்வி இஙகு வகள 
விககுறியாகிவிட்டது.
 குறிப்்பாக ேவுனியா ேடககு பிரவதச 
கசயலகத்துககு உட்்பட்ட பின்தஙகிய கிராம 
ஙகளிலும, முல்வலத்தீவு மாேட்டத்தில் 
ஒட்டுசுட்டான் பிரவதச கசயலகபிரிவிலும, 
கவரதுவ்றப்்பற்று பிரவதச கசயலக பிரிவுக 
ளிலும மன்னார் மாேட்டம முசலி மற்றும 
மாந்வத வமற்கு பிரவதசஙகளிலும இருககும 
பின்தஙகிய கிராமஙகளில் ேசிககும சிறுேர் 
களின் கல்வி நிவல மிகவும வமாசமாகப் ்பாதிக 
கப்்பட்டுள்ளது.
 இதற்கு முககிய காரணம ஒன்று க்பண்க 

வ்ளத் தவலவமத்துேமாகக ககாண்ட குடும்பம 
அதாேது யுத்தத்தில் கணேவன இழந்த க்பண் 
கூலிவேவலககுச கசன்று அதில் ஈட்டப்்படும 
சிறிய ேருமானத்தில்  தனது பிளவ்ளகவ்ள ்பரா 
மரிககும குடும்பஙகள. மற்்றயது யுத்தத்தில் 
தாவய ்பறிககாடுத்து தந்வதயின் ்பராமரிப்பில் 
இருககும பிளவ்ளகள, அல்லது தாய் தந்வத 
இருேவரயும இழந்த நிவலயில் உ்றவினரின் 
்பராமரிப்பில் ோழும பிளவ்ளகள. 
 இேர்களுககு ஏவதா ஒரு விதத்தில் 
முழுவமயாக ்பராமரிப்பு கிவடககாமல் 
கேனிப்்பாரற்று ்பாடசாவலககுச கசல்ேதாக 
கூறிவிட்டு ஊர் சுற்றுேதும, கு்ளஙகளில் மீன் 
பிடிப்்பதுகமன தமது க்பாழுவதப் வ்பாககி 
விட்டு ்பாடசாவல விடும வேரம ்பார்த்து 
வீட்டுககு கசல்லும அவனகமான சிறுேர்கள 
இன்றும வமற்குறிப்பிடப்்பட்ட பின்தஙகிய 
்பகுதிகளிள ோழ்ந்து ேருகின்்றனர்.
 கல்வி கற்கவேண்டிய ேயதில் மது, 
மற்றும புவகப்பிடித்தல், மற்றும தே்றான 
்பழககேழககஙகவ்ளக கற்றுக ககாண்டு 
்பாடசாவலக கல்விவய இவடநிறுத்துகின்்றனர்.  
இேர்களின் எதிர்காலத்வதத் திட்டமிட்டு 
திருத்துேதற்கு என்ன கசய்யலாம..?
 சற்று சிந்தித்துச கசயற்்படுவோம. 
்பாடசாவலககும க்பற்வ்றாருககும அல்லது 
்பாதுகாேலருககுமான உ்றவே ேலுப்்படுத்தும 
முகமாக விழிப்புணர்வு, இவோ்றான கிராமங 

கவ்ள கதரிவு கசய்து அேற்றில் ோழும 
சிறுேர்களின் கசயற்்பாடுகவ்ளச சரியாக அேதா 
னிப்்பதற்கான குழுககவ்ள கிராம மட்டஙகளில் 
உருோககுதல், மற்றும கிராமத்தின் அபிவி 
ருத்தி கதாடர்்பாக வசவே கசய்யும அரச 
உத்திவயாகத்தர்கவ்ள பிளவ்ளகளின் கசயற் 
்பாடுகவ்ள அேதானிப்்பதற்கான ேழிமுவ்ற 
கவ்ள வகயாழுதல், வ்பான்்றேற்வ்ற ேவட 
முவ்றப்்படுத்த வேண்டும. கிராமஙகளிலும 
இவோ்றான கசயற்திட்டத்வத ேவடமுவ்றச 
சாத்தியப்்படுத்துேதற்கு புலமக்பயர்ந்த உ்றவு 
கள அவனேரும உதவிககரம நீட்டுேதற்கு 
முன்ேர வேண்டும.
 

தாயகத்தின் எதிர்கால சந்ததிகளின் கல்வி 
வமம்பாட்டுககாக புலமக்பயர்ந்த உ்றவுகள 
ஒவகோருேரும வகவகார்த்து இந்த 
மகத்தான மனிதாபிமான வசவேயில் உஙகள 
்பஙகளிப்புடன் இவணந்து ககாளளுஙகள. 
எதிர்காலத்தில் கல்வியில் சி்றந்த சமூகத்வத 
கட்டிகயழுப்்ப முன்ோருஙகள. 
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 தற்காலத்தில் குறித்த கால இவடகேளிக 
ககாரு தடவே புதிய வோய் ஒன்று அறிமுகப் 
்படுத்தப்்படும. க்பாதுோக இவே வேரசு வோய் 
கள. அந்த ேரிவசயில் இந்த ஆண்டு அறிமுக 
மாகியுள்ள வேரசு ககாவரானா வேரசு. வேரசு 
என்்பது ஒன்றும புதிதல்ல. ஆனால் மககளுககு 
விழிப்பூட்டுேதாக கூறிகககாண்டு கசய்தி ஊடகங 
களும மருத்துேமும மககவ்ள ்பயமுறுத்துேதில் 
குறியாக இருககின்்றது. தாஙகள என்ன கசய்கி 
ன்்றார்கள என்று ஊடகஙகளும கதரிந்து ககாள்ள 
வில்வல. மருத்துேர்களும புரிந்து ககாள்ளவி 
ல்வல. இன்று வேறு்பட்ட வோய்கவ்ள இன 
மகாட்டி, அதற்கு அறிகுறிகள கூறி, அந்த 
வோயின் தாககஙகவ்ள எடுத்துச கசால்லி மக 
கவ்ள அசசத்தின் உசசத்திற்கு அவழத்துச கசல் 
கின்்றார்கள கசய்தியா்ளர்கள. இதற்கு உதவி 
யாக மருத்துேர்கள கூறுேதாக கசால்லிக ககாள 
கின்்றார்கள. மககளுககு உதவுேதாக எண்ண 
வேத்து மககவ்ள மனவோயாளிக்ளாக மாற்று 
கின்்றார்கள. ஒவகோரு மனிதனும அருகில் அம 
ர்ந்திருப்்பேவன ஏககத்துடன் ்பார்த்து ஏதாேது 
வோய் ஒன்வ்ற என்வமல் ஏற்றிவிட்டு கசல்ோவனா 
என்்ற கலககத்துடன் நிற்கின்்றான். மறுபு்றத்தில் 
“மூடு முகம, வ்பாடு தடுப்பூசி” என்று அறிவு றுத் 
தல்கள ேழஙகுகின்்றனர். அன்்றாடம உவழத் 
துக கவ்ளத்து ோழும மககள மிரண்டு ்பயந்து 
அவலகின்்றனர். முகமூடிகவ்ள வ்பாட்டுக 
ககாண்டு சுற்றுகின்்றனர். காரணம ோவமா ்படிகக 
வில்வல, ஆனால் ்படித்தேர்கள வோய்கள கதாடர் 
்பாக கசால்கின்்றார்கள, எனவே அது சரிதான் 
என்று முழுவமயாக ேமபுகின்்றார்கள. இது சரியா?

 இ்றப்பு என்்பது உறுதியானது. ஆனால் 
ோம இ்றந்து விடுவோம என்்ற ்பயவம எப் வ்பாதும 
மனிதர்கவ்ள கலஙக வேககி்றது. அது ோழ 
வேண்டும என்்ற விருப்பு. அதாேது உயிர் வமல் 
ககாண்ட ஆவச. இந்த உலகின் மீது ககாண்ட 
வமாகம. இதுதான் ஒவகோரு மனிதவனயும 
வோய்ககு அசசமு்ற வேககின்்றது. இருந்தாலும 
திடீர் சாவு மனிதவன ்பயமுறுத்துேதில்வல. 
இதற்கு சி்றந்த உதாரணமாக வீதி வி்பத்துக்ளால் 
நிகழும இ்றப்புகவ்ள கூ்றலாம. ஒரு வீதி வி்பத்து 
ேவட க்பற்்றால் அதற்கு காரணம வீதியில் குவ்றந்த 
்பட்சம ஒருேர் அல்லது இருேரும வீதி விதிகவ்ள 
மீறியுள்ளனர். எனவே விதி மீ்றல்தான் வி்பத்துககு 
காரணம. வீட்டிலிருந்து பு்றப்்பட்ட எத்தவன 
வ்பர் வீதியிவல கசத்து மடிந்திருககி்றார்கள. 
வேவலககு பு்றப்்பட்டேன், வேவல முடிந்து 
வீட்டுககு ேந்து ககாண்டிருந்தேன், வீட்டில் 
மவனவி ்பார்த்துக ககாண்டிருப்்பாள, பிளவ்ளகள 
்பார்த்துகககாண்டிருககும என்று வீடு வோககி 

ஓடியேன் எனப்்பலர் வீதி வி்பத் 
தில் இ்றந்திருககின்்றனர். அேர் 
களுககாக எேரும கேவலப்்படு 
ேதில்வல. அேர்கள உயிர்கவ்ள 
க்பறுமதி மிககதாக ககாளேதி 
ல்வல. வேகத்வத கூட்டி ஓடாதீர்கள, 
ோகனம ஓடும வ்பாது வேறு 
கசயற்்பாடுகள கசய்யாதீர்கள, வக 
வ்பசி ்பயன்்படுத்தாதீர்கள என்்ப 
வத எத்தவன வ்பர் கேனத்தில் 
எடுககின்வ்றாம. வீதி விதிகவ்ள 
்படிககின்வ்றாம. சாரதி அனுமதிப் 
்பத்திரம க்பறு கின்வ்றாம. எத்தவன 
வ்பர் மற்்ற மனிதர்கவ்ள காகக 
வேண்டும என்று நிவனத்து ோக 
னம கசலுத்துகின்வ்றாம. ஆனால் 

ககாவரானா வேரசு என்்றதும எஙகவ்ள ்பாது 
காகக எப்்படி அவலகின்வ்றாம. ்பயத்தில் உவ்றகி 
ன்வ்றாம. எமவமப் வ்பால் பி்றவரயும வேசிககி 
ன்வ்றாமா?

 தமிழில் “உடன் பி்றந்வத ககால்லும 
வியாதி” என்று ஒரு கதாடர் உண்டு. அதாேது 
ஒவகோரு மனிதனும பி்றககும வ்பாது அேவன 
ககால்ேதற்வக அேனுடன் ஒரு வியாதி பி்றந் 
திருககும. எனவே உடன் பி்றந்த வியாதி 
தாககி மனிதன் இ்றப்்பது உறுதி. இதவனவிட 
மனிதர்கவ்ள க்பாறுத்த ேவர இரு ேழிகளில் 
வோய்கள ேருகின்்றன. ஒன்று உடலுககு வதவே 
யான வ்பாசவணப் க்பாருட்கள அதாேது உணவுப் 
்பற்்றாககுவ்ற காரணமாக ேரும குவ்ற்பாட்டு 
வோய்கள, மற்வ்றயது வோயாககிகள எனப்்படும 
்பற்றீரியா, ்பஙகசு, வேரசு வ்பான்்ற வோய்க கிருமி 
கள மூலம மனிதனுககு ேரும வோய்கள. க்பாது 
ோக மனிதனுககு ேரும வோய்கள எஙகவ்ள 
துன்்பப்்படுத்தும. இது உடல், உ்ள ்பாதிப்புகவ்ள 
தரும. உடவல க்பாறுத்தேவர உடல்ேலி, 
காய்சசல், சுோச குழப்்பம, தவலேலி வ்பான்்ற 
உ்பாவதகவ்ள உடலுககு ககாடுககலாம. அடுத்து 
உடல் அஙகஙகள ்பாதிககப்்படுதல், ேரமபுகள 
தாககப்்படுதல் வ்பான்்ற நிரந்தர ்பாதிப்புகவ்ள 
ஏற்்படுத்தலாம. சிலவேவ்ளகளில் இ்றப்வ்பயும 
தரலாம. ஆனால் முந்வதய காலஙகளில் கதாற்று 
வோய்கள தாககி மககள கூட்டம கூட்டமாக 
இ்றந்துள்ளனர். ோழ்ந்த இடஙகவ்ள விட்டு 
இடம க்பயர்ந்துள்ளனர். அன்று கதாடர்்பாடல் 
ஊடகஙகள இந்த்ளவுககு இல்வல. அதனால் 
கசய்திகள ்பரப்்பப்்பட்ட அ்ளவு குவ்றவு. 
மருத்துேம உயர் நிவலயில் இல்வல. மககள 
சுகமாக ோழந்தார்கள. இன்று இ்றந்தேர்களின் 
எண்ணிகவகவய கணககுககாட்டி மககவ்ள ஏங 
கச கசய்கின்்றனர். உயிர்ப் ்பயம காட்டி மருத்துேர் 
களிடம ஓட வேககின்்றனர். மருத்துேர்களும 
தஙகள ்பஙகுககு மககவ்ள ்பயப்்பட கசய்கின்்றனர்.

 தாயின் ேயிற்றில் கருகககாளளும சிசு 
ேயிற்றினுள முற்று முழுதாக தாயால் ்பரா 
மரிககப்்படுகின்்றது. பி்றந்த குழந்வத தாயின் 
்பால் குடிககும வ்பாது தனது உடலுககு வதவே 
யான வ்பாசவண மற்றும வோய் எதிர்ப்பு 
ஆற்்றல் என்்பேற்வ்ற க்பற்றுக ககாளளும. சிறு 
பிளவ்ளகளுககு வோய் எதிர்ப்பு ஆற்்றல் குவ்ற 
ோக இருககும. ஆனால் பிளவ்ள ே்ளர ே்ளர 
உடல் ே்ளர்தல் மட்டுமல்ல வோய் எதிர்ககும 
ஆற்்றலும ே்ளரும. இருந்தாலும வோய் எதிர்ப்பு 
ஆற்்றல் கதாடர்ந்து ே்ளராது. குறித்த காலம ேவர 

ே்ளரும. அதன் ஆற்்றல் ஏ்றத்தாழ எமது ோற்்பது 
ேயது ேவர உசசமாக இருககும. அதன் பின் வோய் 
எதிர்ககும ஆற்்றல் குவ்றந்து கசல்லும. அதாேது 
வோய்களில் இருந்து ்பாதுகாககும தன்வம 
குவ்றந்து கசல்ல ஆரமபிககும. இவதவிட ோழும 
காலம முழுேதும வோயாககிகள எஙகவ்ள 
தாககிய்படிவய இருககும. இதவன தடுப்்பதற்கு 
ோஙகள மருத்துேவர ோடுவோம. அேர்கள 
சில மாத்திவரகள தருோர்கள. எமககு மகிழ்சசி 
மட்டுமல்ல வோயும குணமவடயும என்று ேமபு 
கின்வ்றாம. எப்வ்பாது ோம மாத்திவரகவ்ள உண்ண 
ஆரமபிககின்வ்றாவமா அதன்பின் மாத்திவரகளில் 
இருந்து எமமால் விடு்பட முடியாது என்்பதும 
உண்வமயான கசய்தி.
 
 

வோய் என்்பது புவியில் வதான்றிய எல்லா 
உயிர்களுககும க்பாதுோனது. அதாேது தாேரம, 
விலஙகுகள கண்ணுககுத் கதரியாத நுண்ணுயிர்கள 
என எல்லாவம வோயால் தாககப்்படுகின்்றன. 
இந்த நுண்ணுயிர்கள எமககும வோய் ேழஙகும 
காரணிகள. நுண்ணுயிர்கள மனிதனுககு ஏற்்ப 
டுத்தும மிகப்க்பரிய ்பாதிப்பு வோய்கவ்ள தருேது 
தான். உண்வமயில் நுண்ணுயிர்கள என்்பவே 
கண்ணுககு கதரியாதவே. அதாேது நுணுககுக 
காட்டி மூலம அேதானிககப்்படு்பவே. அதிலும 
இருேவக நுணுககுககாட்டிகள உண்டு. ஒன்று 
ஒளி நுணுககுககாட்டி, மற்்றது இலத்திரன் நுணுக 
குககாட்டி. இலத்திரன் நுணுககுககாட்டி உயிர் 
அல்லாத க்பாருளகவ்ள அேதானிககும ஒன்று. 
அதாேது உயிருள்ளவே எதவனயும இதன் மூலம 
அேதானிகக முடியாது. வேரசுககள இலத்தி 
ரன் நுணுககுககாட்டிகளிவலவய அேதானிக 
கப்்படுகின்்றன. அவதவேவ்ள சி்றப்பு ்பயிற்சி 
க்பற்்றேர்களதான் இலத்திரன் நுணுககு ககாட்டி 
கவ்ள வகயா்ள முடியும. அேர்களதான் இந்த 
வேரசுககள கதாடர்்பாக அறிவிககின்்றனர். 
இருப்பினும வேரசுககள உருள்ளவே என்றும 
கசால்ல முடியாது, உயிரற்்றவே என்றும கசால்ல 
முடியாது இரண்டுககும இவடப்்பட்டவே. 
க்பாதுோக வேரசுககவ்ள மருந்துேவககவ்ள 
்பயன்்படுத்தி கட்டுப்்படுத்தல் கடினம. எனவே 
ககாவரானா வேரசும இந்த ேவகககுள ேரு 
கின்்றது. இது ஒரு புதிய வேரசு அல்ல. ஏற் கனவே 
இருந்த ஒன்று. இப்வ்பாது க்பரிதாக வ்பசப்்படு 
கின்்றது. எஙகள உடலினுள புகும வேரசுககவ்ள 
ஏன் கட்டுப்்படுத்த முடிேதில்வல?. இவே ஏன் 
வோய்கவ்ள ஏற்்படுத்துகின்்றன?.

  ச்தா்டரும்..
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