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Ma;Tj; jiyg;G:- vOjg;glhj rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfs; aho;g;ghz 
r%fj;jpYk; kdpj chpikfspYk; nry;thf;Fr; nrYj;Jk; tpjk; 
 
Ma;Tr; RUf;fk; 
  ,t;tha;thdJ aho;g;ghz r%fj;jpy; fhzg;gLk; vOjg;glhj rl;lq;fs; kw;Wk; 
tof;fhWfs;> ,r; r%fj;jpYk; kdpj chpikfspYk; vt;thW nry;thf;Fr; 
nrYj;Jfpd;wJ vd;gij rkfhy r%f Xl;lj;Jld; xg;G Nehf;fp 
ml;ltizg;gLj;JtijAk; mjid Mtzg;gLj;JtijAk; Fwpf;Nfhshff; nfhz;lJ. 
NkYk; ,J njhlHghf ntspte;j Gj;jfq;fs; rQ;rpiffs; Kjypatw;iwAk; ,dk; 
fz;L mtw;wpD}lhd vOjg;glhj rl;lq;fisAk; tof;fhWfisAk; 
Mtzg;gLj;JtjD}lhf jopo;r; r%fj;jpd; njhd;ikiaAk; mjD}lhd jw;Nghija 
r%f khw;wq;fisAk; vjpHfhy r%fj;Jf;F ntspf;fhl;l Kide;Js;sJ. mj;Jld; 
rpwg;ghd tuyhw;Wg;gpd;dzpiaf; nfhz;l aho;g;ghz r%fk; jd;dpy; fhzg;gLk; 
Fiwfs; rpytw;iw ,dk; fz;L mjid jkpo; cyfpd; vjpHfhy 
jiyKiwapdUf;fikthf jftikj;Jf; nfhz;L toq;f Ntz;ba NjitiaAk; 
,t;tha;T ,dk;fhl;bAs;sJ. mjw;fhf aho;g;ghz r%fj;jpd; vOjg;glhj rl;lq;fSk; 
tof;fhWfSk; vt;thW kdpjchpikfSld; nry;thf;Fr; nrYj;JfpwJ vd;gij 
If;fpa ehLfs; rigapd; kdpj chpik cWg;GiufSld; xg;gPl;L Nehf;fpAs;sJ.  
 
 
Ma;T Kiwapay; 

Ngl;b Kiw> tpdhf;nfhj;J Kiw> fs Ma;T Kiw> milahsg;gLj;jg;gl;l E}y; 
Nrfhpg;G Kiw> mtjhdpg;G Kiw(observation method)> gFg;gha;T Kiw(Document 

review)  

1. ,t;tha;Tf;fhd juTfshdJ aho;g;ghz r%fj;jpy; ,dk;fhzg;gl;l 
FOf;fSldhd fye;Jiuahly;fs; kw;Wk; fsMa;T %yk; fpilf;fg;ngw;w 
jfty;fs;>  

2. jahhpf;fg;gl;l tpdhj;jhs;fs; %yk; r%fj;jpd; Fwpg;gplg;gl;l 
Gj;jpaPtpfSlDk;> r%fr; nraw;ghl;lhsHfSlDk; ,lk; ngw;w fye;Jiuahly;> 

3. NkYk; Nkw;Fwpg;gpl;l Ma;T njhlHghf ntspte;j Gj;jfq;fs; kw;Wk; 
rQ;rpiffs; Clhf Nrfhpf;fg;gl;l jfty;fs;> 

4. ngwg;gl;l juTfis gFg;gha;T Kiw%yk; Muha;e;J vOjg;glhj 
rl;lq;fisAk; tof;fhWfisAk; gphpj;jy;> 

5. kw;Wk; ,it midj;jpD}lhf ngwg;gl;l jfty;fSf;F cWJizahf ,dk; 
fhzg;gl;l Gifg;glq;fspd; Nrfhpg;G. 
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mj;jpahak;-01 

1. mwpKfKk; Njhw;wg;gpd;dzpAk;  

(Introduction and Background) 

gz;ghLfs; kw;Wk; fyhr;rhuq;fSf;$lhf vOfpd;w tof;fhWfspypUe;J 

Njhw;wk; ngw;wjhf vOjg;glhj rl;lq;fs; fhzg;gLfpd;wd. ,t; vOjg;glhj rl;lq;fs; 

Njhw;Wtha; kw;Wk; Njhd;wpa fhyk; Kjypad fhzKbahjdthAk; (The custom must 

be ancient), Vw;Wf; nfhs;sf;$bajhfTk;> epahakhdjhfTk; (Its must be reasonable), 

cz;ikahfTk; (The custom must be certain), rhpahdjhf ghHf;ff; $bajhfTk; (The 

custom must be observed as right), Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l nghJthd rl;lj;ij 

mErhpj;Jk; (Conformity of custom with statute and common law) cs;sjhfTk; 

fhzg;gLk;. ,t;thwhd gz;Giladtw;iwNa vOjg;glhj rl;lq;fs; vd;gH. mj;Jld; 

,t; vOjg;glhj rl;lq;fs; vOjg;gl;l rl;lq;fSf;F cWJizahfTs;sJk;> 

r%fj;ij topelhj;JtjhfTk; cs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. ,J njhlHghf ,yq;if 

murpay; mikg;gpy; %d;whk; mj;jpahaj;jpy; gjpdhwhk; ruj;jpy; Fwpg;gplg;gl;bUg;gJk; 

Fwpg;gplj;jf;fJ. NkYk; ,t; tof;fhWfspypUe;J fhy Xl;lj;jpy; vOjg;glhj 

rl;lq;fs; Njhd;Wfpd;wd.(1.1) 

,t;thW aho;g;ghzj;jpy; XH fhyj;jpy; epytp te;j vOjg;glhj rl;lq;fs; 

kw;Wk; tof;fhWfs; 1708Mk; Mz;L Njrtoikr;rl;lkhf vOjg;gl;Lk;> 1814k; Mz;by; 

gpujk ePjp muruhd NrH. myf;rhd;lH N[hd;rdhy; Mq;fpyj;jpy; nkhop 

ngaHf;fg;gl;Lk;> md;wpypUe;J Njr toikr;rl;lkhdJ rl;l E}ypYk; ,Ue;J 

tUfpwJ. ,j;Njrtoikr;rl;lj;jpy;  

1. ,e;Jr; rl;lj;jpDila nry;thf;F (Influence of Hindu Law) 

2. KfkBd; rl;lj;jpDila nry;thf;F (Influence of Mohammedan Law) 

3. Nwhkd; lr;Rr; rl;lj;jpDila nry;thf;F (Influence of Roman-Dutch Law) 
4. Mq;fpyr; rl;lj;jpDila nry;thf;F (Influence of English Law) 

vd;gdtw;iw nfhz;like;Js;sJ.  

md;W njhFf;fg;gl;l NjrtoikahdJ jkpoH kj;jpapy; epytpa \xw;wp| 

vd;fpd;w fld; Kiw gw;wpAk;> KJrk;> Njl;lk;> rPjdk; Kjyhd nrhj;J chpik> 

mtw;wpd; NgZif gw;wpAk; tphpthf vOjg;gl;Ls;sJ. ,it jtpu md;W fhzg;gl;l 

[hjp Kiwfs;> mtHfSf;fhd chpikfs; gw;wpAk; Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. ,tw;wpy; 

mbik> Fbik Kiwfs; gw;wpAk; tphpthff; fhzg;gLfpwJ. NkYk; jpUkzKiwfs; 

gw;wpAk;> Mz; ngz;fSf;fhd jpUkz chpikfs; gw;wpAk; $wg;gl;bUf;fpwJ.(1.2) 

Mdhy; [hjpfs; njhlHghf Njr toikr;rl;lq;fspy; Fwpg;gplg;gl;bUe;j tplaq;fs; 

1956k; Mz;L murpay; ahg;gpdhy; tYf;Fiwf;fg;gl;lJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.(1.3) MdhYk; 

mtw;wpd; jhf;fq;fis ,d;iwa aho; r%fmikg;gpDs; fhzKbAk;. ,t;thW 

vOjg;glhj rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfs; aho;g;ghz r%fj;jpy; ,d;W vt;thW 
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fhzg;gLfpd;wd vd;W Nehf;Ftjw;F aho;g;ghzj;jpd; tuyhw;iwAk; mjD}lhd 

aho;g;ghz r%ff; fl;likg;igAk; gUkl;lhf tpsq;fpf;nfhs;s Ntz;ba Njit 

,Uf;fpwJ. 

,yq;ifapd; tl khfhzj;jpd; jiyefuhf mwpag;gLk; aho;g;ghzk; %d;W 

gf;fk; flyhYk; xUgFjp epyj;jhYk; #og;gl;L ,yq;ifapd; jdpnahU jPgfw;gkhf 

tpsq;Ffpd;wJ. ,JRkhh; 1025 rJu fpNyhkPw;wh;fs; gug;ig cs;slf;fpajhf mike;J 

fhzg;gLfpwJ. Gtpapay; hPjpahf typfhkk;> tlkuhl;rp> njd;kuhl;rp> jPtfk; Mfpa 

ehd;F ngUk; gphpTfis nfhz;Ls;sJ. jdf;nfd ePz;l xU tuyhw;Wg; 

gpd;dzpiaAk;> fyhr;rhu ghuk;ghpaj;ijAk; nfhz;ljhf fhzg;gLfpwJ. ,q;F RkhH 

MW ,yl;rk; kf;fs; tho;fpd;wdH. ,tHfspy; ,yq;ifj; jopoHfNs 

ngUk;ghd;ikahf(98.95%) fhzg;gLfpd;wdH.NkYk; ,q;F rpq;fstH> K];ypk;fs;> 

,e;jpaj;jkpoHfs; KjypNahUk; rpWghd;ikapduhf tho;e;J tUfpd;wdH. aho;g;ghz 

rdj;njhifapy; ,e;Jf;fs; ngUk;ghd;ikapduhfTk; mjw;F mLj;j epiyapy; 

fpwp];jtHfSk; ,tHfSld; ,];yhkpaHfs; kw;Wk; ngsj;jHfs; rpW mstpYk; 

fhzg;gLfpd;wdH.
(1.4)>(1.5)  

tuyhw;W hPjpahf Nehf;Fkplj;J aho;g;ghzkhdJ xU Fwpg;gpl;l r%f 

cUthf;fj;ij nfhz;bUe;jJ khj;jpuky;yhky; \\mur cUthf;fKk;|| (State formation) 

epfo;e;NjwpAs;sJ. fpK 2k; E}w;whz;by; ,Ue;J fpgp 14k; E}w;whz;L tiu fhyj;Jf;F 

fhyk; njd; ,e;jpa jkpo; muRfspdJk; rpq;fs kd;dHfspdJk; MSiff;F 

cl;gl;bUe;jJ. \\aho;g;ghz ,uhr;rpak;||(Kingdom of Jaffna) vd tuyhw;W Mrphpauhy; 

Nghw;wg;gLk; murikg;G> 14k; E}w;whz;L Kjy; 1619y; Nghj;Jf;Nfauhy; ifg;gw;wg;gLk; 

tiu epytpaJ. mj;NjhL INuhg;gpaH tUiff;F Kd;dpUe;Nj> fhyj;Jf;F fhyk; 

aho;g;ghzk; Mhpa rf;futHj;jpfsJ Mjpf;fj;Jf;Fl;gl;bUe;jjd;tpisthf 

Mhpag;ghuk;ghpaq;fSk; ,r; r%fj;jpy; ,ioNahbapUg;gijf; fhzyhk;. 

njhlHr;rpahff; Fytop Kiwapy; Mhpar;rf;futHj;jpfs; Vwj;jho Kd;D}w;iwk;gJ 

Mz;Lfs; aho;g;ghzj;J ey;Y}iu jiyefuhff; nfhz;L Ml;rp nra;jdH. rq;fpyp 

kd;dNd aho;g;ghzj;J ,Wjp jkpo; kd;ddhf tuyhw;Wfspy; gjpag;gLfpwhd;.(1.6)>(1.7)>(1.8)  

1619y; aho;g;ghz ,uhr;rpak; NghHj;Jf;Nfauhy; ifg;gw;wg;gl;ljpypUe;J 1948y; 

Rje;jpukilAk; tiu INuhg;gpauJ Ml;rpf;F cl;gl;bUe;jJ. ,jd;tpisthf 

Vw;fdNt epytpte;j r%f;fl;likg;gpy; gy;NtW khw;wq;fis vjpHnfhz;lJ. Fwpg;ghf 

Vuhskhd kf;fs; fpwp];jtHfshf khwpdH. NkYk; ghuk;ghpa 

fy;tpKiwikfs;>fyhr;rhu tof;fq;fs; gy khw;wq;fSf;F cs;shfpd. mj;Jld; rpy 

ghuk;ghpaq;fs; tof;nfhope;J Nghf rpy Gjpa fyhr;rhuq;fs; aho;r;r%fj;ij 

Mf;fpukpj;J nfhz;ld. ,Wjpahf Ml;rpnra;j Mq;fpNyaHfs; Vwj;jho ,UE}W 

Mz;Lfs; aho;g;ghzj;ij jkJ fl;Lg;ghl;by; itj;jpUe;jNjhL aho;g;ghz r%f 

fl;likg;gpy; ,d;Wtiu epiyj;Jepw;Fk; gy khw;wq;fis Vw;gLj;jpdH. 

,f;fhyj;jpNyNa Mq;fpy nkhop Kf;fpaj;Jtk; ngw;wJk; mr;rpae;jpuq;fs; tUifAk; 

file:\\mur
file:\\aho;g;ghz
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Mq;fpy vjpHg;G Kd;ndLg;Gfspy; jkpo; mwpQHfs; gyuJnraw;ghLfSk; 

vOr;rpngw;wpUe;jJ.(1.7)>(1.8) 

1948k; Mz;L gphpj;jhdpahplkpUe;J Rje;jpuk; mile;jijj; njhlHe;J ,yq;if 

kf;fsplk; Ml;rpg;nghWg;G ifaspf;fg;gl;lJ. vdpDk; ,iwikAk; Ml;rpAhpikAk; 

gphpj;jhdpaHtrNk ,Ue;jJ. njhlHe;J 1972 Nk 22y; ,yq;if rdehaf Nrhrypr 

Fbaurhf khw;wk; ngw;wJ. md;W gphpj;jhdpahplkpUe;J kPsg;ngw;w ,iwik 

,yq;ifj;jPtpy; tho;e;j xt;nthUtiuAk; nrd;wile;jJ. 1815k; Mz;L 

Mq;fpNyaHfs; ,yq;if KOtijAk; xU Filapd; fPo; nfhz;L te;j gpw;ghL ,d 

mbg;gilapy; fPo; ehl;Lr; rpq;fstH> fz;br;rpq;fstH> jkpoH vd ,yq;ifia %d;W 

epHthf myFfshf gphpj;jdH. njhlHe;J 1833k; Mz;L vOe;j Nfhy;GW}f; fkW}d; 

rPHjpUj;jj;jpd; gpufhuk; Ie;J khfhzq;fshf ,yq;if gphpf;fg;gLfpwJ. aho;g;ghzk; 

kd;dhH> td;dp khtl;lq;fis cs;slf;fpajhf tlkhfhzk; fhzg;gl;lJ.(1.9)
 

aho;;;;g;ghz r%f kugpay;fspd;nry;thf;fpid tlkhfhzj;jpYs;s Vida 

khtl;lq;fspd; r%f kugpay;fspYk; fhzf;$bajhf ,Uf;fpd;wd. 

,r;r%f kugpay;fSf;$lhfNt aho;g;ghz gz;ghLfs;>tof;fhWfis 

Nehf;FtJ rpwg;ghdjhFk;.aho;g;ghzr; r%f mikg;ig Nehf;Fk; NghJ Kf;fpa 

mk;rkhf ,q;F epyTk; FLk;gepiyia Nehf;f KbAk;. ,r;r%fj;jpd; ,Wjp myF 

FLk;gNk MFk;. ,q;F kdpjHfs; FLk;g mq;fj;jtHfshf ,aq;Fk; KiwikAz;Nl 

jtpu mtHfs; Nkw;Fyfpy; nfhs;sg;gLtJ Nghd;W \\jdp|| kdpjHfshff; (Individual) 

nfhs;sg;gLtjpy;iy. aho;g;ghz r%fj;jpy; Muk;gj;jpy; FLk;gkhdJ 

tp];jhpf;fg;gl;ljha; (Extended Family) fhzg;gl;lJ. rpwpajha; nghpajha; gps;isfs;> 

khkd; khkp gps;isfs;> rpwpa jfg;gd; nghpa jfg;gd; gps;isfs; vd;w midtiuAk; 

cs;slf;fpajhfNt FLk;gk; fhzg;gl;lJ. Mdhy; ,d;W jha; je;ijahpd; 

gps;isfs;> mtHfspd; gps;isfs; tsHe;jtHfshFk; epiytiu xU FLk;gkhf 

fhzg;gLk; epiyAz;L.(1.7) 

FLk;gq;fspd; ,izNt r%fkhFk;. \\xU Fwpj;j gpuNjrj;jpy; jkf;fpilapy; 

,ilj;njhlHGfisAk; cwTfisAk; nfhz;Ls;s FOkj;jpdH|| r%fk; vd 

miof;fg;gLjy; kuG. Fwpg;ghf xU thopl tiuaiwf;Fs; rPtpf;Fk;nghOJ me;jr; 

r%fk; xU Fwpg;gpl;l fl;liktpid (Social structure) nfhz;ljhf mikAk;. me;jr; 

r%fj;jpd; gy;NtW myFfspilNaAk; epyTk;> fhyr; nrk;ikaw;w> xOq;F 

Kiwg;gl;l miknthOq;Fs;s cwTfs; ,e;jf; fl;likit Gyg;gLj;jp epw;Fk;.(1.10) 

r%f cUthf;fk; (Social formation) vd;gJ \\r%f cwTfspd; gd;Kfg;gl;l fl;likT 

r%fj;jpd; nghUshjhu fUj;Jepiy kl;lq;fspdJk;> rpy tplaq;fspy; murpay; 

kl;lj;jpdJk; xUq;fpiz epiyia Fwpg;gjhFk;||.(1.7) 

,t;thW r%fk; vd;w tiuaiwf;Fs; jdf;nfd rpy jdpj;Jtkhd gz;ghl;L 

tpOkpaq;fis> kugpay;Gfis nfhz;ljhf aho;g;ghzk; tpsq;Ffpd;wJ. 

file:\\jdp||
file:\\xU


7 
 

gz;ghnld;gJ \\Fwpg;gpl;l xU kf;fl;$l;lk; jdJ r%f> tuyhw;W tsHr;rpapdbahf 

Njhw;Wtpj;Jf; nfhz;l ngsjPfg; nghUl;fs;> Mj;khHj;j fUj;Jf;fs;> kj 

eilKiwfs;> r%fg; ngWkhdq;fs; Mfpa ahtw;wpdJk; njhFjpahFk;||. NkYk; 

kdpj r%fj;jpd; FwpaPl;L mk;rq;fs; gw;wpaJk;> mr;r%fk; fw;wwpe;J nfhs;Sk; 

mk;rq;fs; gw;wpajhFk;. fUj;J epiy vd;gJ gz;ghl;bypUe;J 

Nkw;fpsk;GtjhapUf;Fk;. ve;jnthU fUj;JepiyAk; jdJ gz;ghl;bid 

vLj;Jf;fhl;LtjhfNtapUf;Fk;. mt;thW vLj;Jf;fhl;Lk; fUj;J epiyahdJ 

mg;gz;ghl;by; ,lk;ngWk; rfy eltbf;iffisAk; xUq;Fjpul;b gpujpgypf;fhJ. 

me;jg; gz;ghl;;by; Nkyhjpf;fk; nrYj;Jk; FOkj;jpdJ fUj;Jf;fspd; gphpthfNt 

,Uf;Fk;. mjhtJ r%f Nkyhz;ikAs;s rf;jpfspd; Nkyhjpf;fk; (Hegemony) 

fhzg;gLk;.(1.7) ,j;jifa gz;ghLfs; fhyk; vDk; tiuaiwf;Fs; cl;glhJ njhd;W 

njhl;L toq;fg;gl;LtUk; mNjNtis rpy gz;ghLfs; r%f mirtpaf;fj;jpd; (Social 

dynamics) fhuzkhf rpy Gjpa eilKiwfis cs;thq;fpAk; rpy kuGtopfspy; 

khw;wq;fis Vw;Wf;nfhz;Lk; r%fj;jpy; epytptUtij aho;g;ghz r%fj;jpy; gy;NtW 

mk;rq;fspy; fhzf;$bajhf ,Ug;gij fPNo cjhuzq;fs; Clhf mwpayhk;. 

r%f mirtpaf;fkhdJ xU jdpgl;l egH my;yJ mtH rhHe;j FOkj;jpd; 

ngaHtirtpdhNyNa epfo;fpd;wJ vdyhk;. ngaHtirT fpilepiyahd 

ngaHtirthfNth (Horizontal) md;wp epkpHepiy ngaHtirthfNth (Vertical) mika 

KbAk;. ,Ug;gpDk; nghJthd kdpj ,ay;G Nkdpiyg;ghl;Lf;fhd 

ngaHtirNt(Upward social mobility) MFk;. ,g; ngaHtirT xU Fwpg;gpl;l r%f 

kl;lj;jpypUe;J ,d;NdhH kl;lj;Jf;F nry;tjhFk;.me;j tifapy; aho;g;ghz r%f 

mirtpaf;fj;jpy; rhjpaKk; rkaKk; Kf;fpa gq;F tfpf;fpd;wd. aho;g;ghz 

rhjpaj;jpdJk;> rkaj;jpdJk; mbg;gilahfNt aho;g;ghzj;jpd; gz;ghLfs;> 

tof;fhWfs;> eilKiwfs; Kjypait mike;jpUg;gijf; fhzyhk;. 

aho;g;ghz r%fj;jpy; rhjpaj;jpd; Njhw;WthahdJ Nrhog;Ngurpd; ,yq;if 

tUifAlNdNa Muk;gkhfpwJ. aho;g;ghzj;jpy; gj;jhk; E}w;whz;Lf;Fg; gpd;dH jkJ 

mbik FbikfSld; te;J FbNawpa nts;shsHfshNyNa jdp ,uhr;rpaKk; 

];jhgpf;fg;gl;lJ. mtHfs; ,e;jpahtpy; rhjpak; ,Wf;fk; ngw;w fhyj;J 

czHTfisf; nfhz;ltHfsha; FbngaHe;J aho;g;ghzk; te;jtHfs; MtH. Vw;fdNt 

G+HtPfkhf fhzg;gl;l rpq;fs> jkpo; FbfspypUe;J rpq;fs kf;fs; njw;FNehf;fp 

Gyg;ngaHe;jijj; njhlHe;J mjpfhpj;j njd;,e;jpaf; FbNaw;wk; Muk;gk; njhl;Nl 

rhjpaikg;gpd; KOtbtj;ijAk; jd;dfj;Nj nfhz;bUf;fpwJ. tuyhw;W hPjpahf 

aho;g;ghzk;> njd;gFjp rpq;fs ngsj;j ,yq;ifAlDk; tlf;fpy; jkpo; ,e;J 

,e;jpahTlDk; njhlHG nfhz;Ls;sJ. jw;NghJ nkhop> gz;ghL> kjk; Mfpatw;wpy; 

caHe;j ,lj;ij ,e;J kjk; nfhz;bUe;jhYk; ,J vg;nghOJk; mt;thwhf 

,Ue;jnjhd;wy;y. jkpo; rpq;fsg; gz;ghl;L> r%f xOq;fikg;ghdJ 

mjpfhpf;Fk;gz;ghl;L gphptpidia ,d;W nfhz;bUg;gpDk; mt;thwhdnjhU 
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$Hikahd gphpT vg;nghOJk; epytpaJ vd;W vz;ZtJ tuyhw;iw gpw;Nghf;fhf 

thrpf;Fk; xU eltbf;ifahFk;.(1.12) 

aho;g;ghzr; #oypw; rhjpak; vd;gijj; njspTgLj;j Vw;fdNt Fwpg;gpl;bUe;j 

aho; r%f gz;ghl;bD}lhfj; Njhd;wpa r%f fUj;Jepiygw;wp Nehf;FtJ 

mtrpakhFk;. aho;g;ghz r%fj;jpd; gpujhd fUj;J epiyahdJ me;jr; r%fj;jpd; 

mjpfhug; gbepiyj; jd;ikia (Hierarchical character) epahag;gLj;Jtjhf miktJ 

mtrpakhFk;. \\mjpfhug;gbepiy|| vd;gJ kjk; rhHe;j xU fUj;jhFk;. me;j mstpy;> 

mjpfhug;gbepiyia Vw;Wf; nfhs;Sk; kjk; Kf;fpa ,lk; ngWtJ jtpHf;f 

Kbahjjhfpd;wJ. aho;g;ghzj;jpd; xU Fwpg;gpl;l kl;l r%f mq;fpfhuj;Jld; 

mLj;Jg; Ngrg;ngWk; \\irtKk; jkpOk;|| vd;w fUj;Jepiy Kf;fpak; ngWfpd;wJ. 

\\irtKk; jkpOk;|| vd;w fUj;Jepiy aho;g;ghzj;J kf;fspd; md;whl kj 

tho;f;ifapy; fhzg;gLk; rh];jpu mq;fpfhukw;w topghl;L Kiwfshd FSj;jp> kil 

Nghd;wtw;iwAk; ,NjNghy gytw;iwAk; kWjypg;gjhfNtAs;sJ. ,d;W Ngrg;gLk; 

,f;fUj;Jepiyia cUthf;fpatH MWKfehtyH(1822-1879) Mth;.(1.7) me;jtifapy; 

aho;g;ghz #oypy; rhjpak; vd;gij tpsq;fpf; nfhs;s Nkyhjpf;f rkakhd ,e;J 

r%fq;fSf;Fg; nghUj;jkhdjhff; fhzg;gLk; fPo;tUk; tpNrlkhd gz;Gis 

Nehf;Fjy; mtrpakhFk;. 

1. ngahplg;gl;l Gw kzj;jil mLf;fikTfs; gyTs;sd. 

2. jPl;L vdg;gLk; fUj;jhf;fk; fhzg;gLfpwJ. 

3. ,e;j mLf;fikTfisg; nghUshjhu> murpay; kw;Wk; rkak; vd;w jsq;fspy; 

xd;whf ,izf;Fk; $l;Lr;rhHG epiynfhz;l rlq;F Kiwahd mikg;nghd;W 

cs;sJ. 

4. ngahplg;gl;l mLf;fikTfs; thpir epiyg;gLj;jg;gl;Ls;sd. thpir epiy 

tpj;jpahrj;ijf; FwpaPL nra;a gy;tifahd rk;gpujha elj;ijfs; 

fhzg;gLfpd;wd.  

mj;Jld; Nkw;fj;Nja mHj;jj;jpyhd r%f \tHf;fk;| vd;gJ aho;g;ghzj;jpy; 

xg;gPl;lstpy; rkPg fhyj;jpy; Njhd;wpajhFk;.NkYk; mJ efuk; rhH nraw;ghLfspy; 

xd;whFk;. nghUshjhu kw;Wk; fy;tprhH NtWghLfs; rhjPa NtWghl;Lld; neUq;fpa 

njhlHG nfhz;bUg;gjhy; cz;ikapy; fpuhkq;fspy; tHf;fk; vd;gJ ,Ug;Gr; 

nra;atpy;iy. aho;g;ghz rhjpaj;Jf;Fk; tHf;fj;Jf;Fkpilapyhd NtWghLfis 

gpd;tUkhW Nehf;fyhk;. r%ftpay; tHf;fj;ij vg;nghOJk; gpukpl; khjphpahfNt 

Kjy; epiyg;gLj;JfpwJ. mjd; gpufhuk; \\Nky; tHf;fj;ijr;|| rhHe;j mq;fj;jtHfspd; 

vz;zpf;if FiwthfTk;;>\\fPo; tHf;fj;ijr;|| rhHe;jtHfspd; vz;zpf;if mjpfkhfTk; 

fhzg;gLtH. Mdhy; aho;g;ghzr; rhjpaj;jpd; Gs;sptpgu khjphpahdJ kzy; ehopif 

Nghd;wJ. mjhtJ caH rhjpapduhf fUjg;gLk; nts;shsHfs; vz;zpf;ifapy; 

mjpfkhff; fhzg;gLtH.(1.12) ,e;jtifapy; aho;g;ghz rhjpaikg;gpy; ehw;gJf;F 

Nkw;gl;l rhjpapdH ,Ug;gjhf \\njhk]; td;wP|| vDk; xy;yhe;j mjpgjp 1697y; vOjpa 

file:\\irtKk
file:\\fPo
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mwpf;if xd;wpy; Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. mj;Jld; ,t;twpf;ifapy; xt;nthU 

rhjpapdUk; nra;a Ntz;ba ,uh[fhhpaKk; Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. NtshsH> gpuhkzH> 

mfk;gbahH> tz;zhH> mk;gl;lH> estH> gs;sH> fiuahH> Kf;FtH vd;W ehw;gJf;Fk; 

Nkw;gl;l rhjpfs; fhzg;gl;ljhf mt;twpf;if $WfpwJ.(1.11)  

mt;twpf;ifapd; thapyhf gQ;rkH vd;W $wg;gLk; gs;sH> giwaH> mk;gl;lH> 

estH> tz;zhH Kjypa rhjpfSf;F gy chpikfs; kWf;fg;gl;bUe;jd. 

Fwpg;ghfNkyq;fp mzpaf;$lhJ> fZf;fhy; tiuf;Fk; Jz;Lfl;lf;(Ntl;b) 

$lhJ> Njhspy; Jz;L(rhy;it) Nghlf; $lhJ> ngz;fs; Nkw;rl;il Nghlf;$lhJ> 

Fbirfs; mikg;gjpy; cs;s fl;Lg;ghLfis mDrhpj;Nj Fbirfs; fl;l Ntz;Lk;> 

eif mzpaf;$lhJ> jpUkzj;jpy; jhyp fl;lf;$lhJ> tpNrl rlq;Ffspd; NghJ 

nts;is fl;lf; $lhJ> caH rhjpfspd; ngaHfis itf;ff; $lhJ> gpNujq;fis 

jfdk; nra;ahJ Gifj;jy; Ntz;Lk;> ed;ik jPikfspy; thj;jpaq;fs; gad;gLj;jf; 

$lhJ> caH rhjpapdhpd; Fsq;fisg; ghtpf;ff;$lhJ> fy;tp fw;f KbahJ> caH 

rhjpapdhpd; nja;tq;fis jkJ Nfhtpy;fspy; gpujp~;il nra;af; $lhJ> caH 

rhjpfspd; NfhtpYf;Fs; Nghff;$lhJ> NjdPHr; rhiyfSf;Fs; Nghff;$lhJ> 

rhiyfspYk; nghJ ,lq;fspYk; fz;lgb elf;ff;$lhJ> nghJf; fpzWfspy; 

jz;zPH ms;sf;$lhJ Nghd;w gy fl;Lg;ghLfs; fhzg;gl;ld. ,t;thW 

gQ;rkHfSf;F tpjpf;fg;gl;l jPz;lhik mk;rq;fs; Vida rpiwf;FbfSf;F 

,y;iyahapDk; mtHfSf;Fk; chpikfs; tiuaiw nra;ag;gl;Nl ,Ue;jJ. 

xt;nthU rhjpapdUk; Nfhtpy;fspy; gpujp~;il nra;Ak; nja;tq;fSk; NtWgl;L 

,Ue;jJ. cjhuzkhf> 

1. NfhtpaH- IadhH 

2. estH- $l;lj;jhH 

3. gs;sH- mz;zz;khH 

4. giwad; - ty;ypaf;fd; 

5. tz;zhH- nghpajk;gpuhd; 

6. mk;gl;lH- taputH Kjypatw;iw Fwpg;gplyhk;.,t;thW rhjphPjpahf NtWgLk; 

flTs;fs; fpwp];jtkjj;ij jOtpNahhplj;jpYk; 

ghjpg;igNaw;gLj;jpapUe;jJ. 

mz;ikf;fhy aho;g;ghzr; r%f mikg;gpDs; r%f mirtpaf;fk; ,uz;L 

Kf;fpa jd;ikapid nfhz;ljhf fhzg;gLfpwJ. 

1. mfg;gphpTfs; Fiwe;j rhjpg;ngUf;FOkj; Njhw;wk;. (Formation of mega caste 

groups) 

2. rk];fpUj newpg;ghL (Sanskritization) 

mz;ikf;fhyq;fspy; Vw;gl;L te;Js;s r%f mirtpaf;fq;fs; fhuzkhfTk;> 

Nkdpiyg; ngauirT fhuzkhfTk; rpwpa rhjpf;FOf;fs; xope;J Rygkhf 
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,dk;fz;lwpag;glj;jf;fjhf ngUk; FOkq;fspy; ,it nfhz;Ltug;gLfpd;wd. 

cjhuzkhf mfk;gbahH> klg;gs;sp> jdf;fhuH> nrl;bkhH> vz;nza; tzpfH Nghd;w 

rhjpapdUk; rpy gpd;jq;fpa gpuNjr fkf;fhuHfSk; ,g;nghOJ gbg;gbahf 

\\nts;shsH|| vd;w ngUq;FOkj;jpDs; te;Js;sdH.te;J nfhz;bUf;fpd;wdH. 

,j;jifa XH mirtpaf;fk; Kd;dUk; epfo;e;NjwpAs;sJ. 

 
\\fs;sH kwtH fdj;j mfk;gbahH> 
nky;y nky;y te;j nts;shsH MfpdH|| 

vd;w gonkhop ,jid czHj;JfpwJ. mNjNghy kPd;gpbj; njhopiyg; 
ghuk;ghpakhf nra;fpd;w rhjpf;FOkq;fshd fiuahH> jpkpyH> Kf;FtH KjyhNdhH 
fiuahH vd;w ngUq;FOkj;jpDs; itj;J ghHf;fg;gLfpd;wdH. ,e;jg; ngUq;FOk 
rhjpAUthf;fk; fy;tptsHr;rp> tpthfj; Njitfs; fhuzkhf ce;jg; ngw;wnjd;Nw 
$wNtz;Lk;. 

mLj;J rk];fpUj newpg;gLj;jifahFk;. ,J aho;g;ghz r%f gz;ghl;L 
Nfhyj;jpNy nghpanjhU tp];jhpg;gpid Vw;gLj;jpAs;sJ. \\,e;jpar; #oypy; 
Nkdpiyg;gl;l mirtpaf;fj;Jf;F MshFk; xU FLk;gk; md;Nwy; FOkk; jkJ 
eilKiwfisg; gbg;gbahf caH ,e;Jkj newpapy; $wg;gLfpd;w> mjhtJ 
rk];fpUj ,yf;fpaq;fspy; cs;sJ vd ek;gg;gLfpd;w Kiwikapy; 
mikj;Jf;nfhs;fpd;wJ. ,g;gbr; nra;fpd;wnghOJ> jhk; ,Jtiu filg;gpbj;J 
te;jdtw;iwr; rk];fpUj epiyg;gLj;jp my;yJ rk];fpUj kag;gLj;jp mtw;iwAk; 
caH kuGf;Fhpad nghd;w Nghw;Wjy; kughFk;||. ,e;jr; rk];fpUj newpg;gLj;Jif 
%yk; topghl;blq;fspy; topglg;gLk; nja;tq;fs; khw;wg;gLif 

c-k;  mz;zkhH- gps;isahH 
  ehr;rpkhH- fhkhr;rp mk;kd; 
      Kdp- KdP];tud; 
  itutH- QhditutH 

 kw;Wk; kil> FspHj;jp> nghq;fy; Kjypa topghl;L Kiwikfs; KiwNa 
nghq;fy;> rq;fhgpN~fk; vd;W khw;wg;gLifAk; Nfhapy;fspd; me;j];jpy; khw;wk; 
Vw;gLfpd;wikAk; ,lk;ngWfpd;wJ. 

c-k;  

\\tpsf;F itj;jy; ele;j ,lj;jpy; gpuhkzH irtf; FUf;fs; G+ir nra;jy;||. 
ngaH khw;wk;> fhiuefH rptd; Nfhtpy; <oj;Jr; rpjk;guk; vdg;gl;lik. 
gQ;rhq;fj;jpy; Nfhtpy;fspd; ngaH ,lk; ngwy;. 

 ,t;thW Nfhtpy;epiyg;gl;l eltbf;iffSf;F fhuzk;> Nfhtpy; <LghL 
toq;Fk; r%f caH me;j];J MFk;. MdhYk; 60fspy; jho;j;jg;gl;l rhjpfSf;fhd 
Myag;gpuNtrk; ,lk;ngw;Wk; ,d;Wk; jho;j;jg;gl;l rhjpfis cs;Ns nry;y 
mDkjpf;fhj Nfhtpy;fs; fhzg;gLfpd;wd. mj;Jld; Nfhtpy; epHthff; fl;likg;gpy; 
vt;tpj khw;wq;fSk; Vw;gltpy;iy.(jkpo;r; r%fKk; gz;ghl;bd; kPs;fz;Lgpbg;Gk;-fh.rptj;jk;gp) 

 vJ vt;thW ,Ug;gpDk; md;W njhl;L ,d;Wtiu aho;g;ghzk; r%fj;jpy; 
ngz;fs; xU gz;ghl;Lf;fhtpfshfNt fhzg;gLfpd;wdH. cjhuzkhf ngz;fs; 
Nriy cLj;j Ntz;Lk; vd;W ePsf;fhw;rl;il> Nrl; mzpe;J nfhz;bUf;Fk; Mz;fs; 

file:\\,e;jpar
file:\\tpsf;F
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typAWj;Jfpd;wdH. aho;g;ghz gz;ghl;by; ngz;fsJ chpikfs; mtHfis 
mwpahkNy kWf;fg;gl;lJ. kWf;fg;gl;Lf;nfhz;bUf;fpwJ. ,jw;Fg; gz;ghl;ilAk; 
tof;fhWfisAk; fhuzk; fhl;Lk; rpy goikNgz;thjpfSk; ,Uf;fj;jhd; 
nra;fpd;wdH. aho;g;ghz tof;fhWfspd; gpufhuk; rhjpfspdJk;> rkaj;jpdJk; 
nry;thf;Ffs; fhzg;gLtJ Nghd;W mjD}lhd ngz;fs; kPjhd Mz; 
Mjpf;fg;Nghf;FfSk; tYthfNt fhzg;gLfpd;wd. cjhuzkhf ngz;fis kl;Lk; 
ikag;gLj;jpa G+g;gdpj ePuhl;L tpoh Nghd;w rlq;Ffisf; Fwpg;gplyhk;.(2.17) (ngz;fs; 

chpikfs; nrw;ghl;lhsH),d;Wk; khjtplha; fhyq;fspy; ngz;fs; NfhtpYf;Fs; nry;tjid 
jtpHj;J tUtjidf; fhzyhk;. 

aho;g;ghz gz;ghl;by;> tof;fhWfspy; fhzg;gLk; rpy mOfpa gf;fq;fs; 
gz;ghl;Lg; ghpzhkj;Jf;F jilahfNt cs;sd. xU gz;ghlhdJ $Hg;gilAk; 
NghJjhd; mJ MNuhf;fpakhd r%f tsHr;rpf;F njhlHr;rpahf topnra;Ak;. gy 
gz;ghLfs; fhy Xl;lj;NjhL mope;Jk; NghapUf;fpd;wd. ,jw;Fk; mg;gz;ghLfspy; 
fhzg;gl;l mbg;gilthjr; rpe;jidfNs fhuzkhapUf;fpd;wd. G+Nfhskakhjypd; 
jhf;fq;fs; G+kpapy; epyTk; midj;ijAk; Vf gj;jpa jd;ikapy; Nehf;Ftjdhy; gy 
gz;ghLfspd; milahsq;fs; kiwf;fg;gl;LtpLk; vd;w mr;rj;jpdhy; tsHKfehLfspy; 
gd;ikj;Jt nfhs;ifia Vw;Wf;nfhs;tjidf; fhzyhk;. gd;ikj;Jj;jpd; epiyapy; 
ve;jnthU gz;ghLk; nghpaJ ,y;iy. rpwpaJk; ,y;iy. ve;jnthU gz;ghilAk; 
rpwe;j gz;ghnld;W Vw;Wf;nfhs;sTk; ,y;iy. midj;jg;gz;ghLfisAk; xNu 
jsj;jpy; itj;J xNu fz;Nzhl;lj;jpy; ghHf;Fk; ghHitia gd;ikj;Jtk; 
mwpKfg;gLj;JfpwJ.(2.18) (Gyikthjp) me;jtifapy; ,f; nfhs;iffs;> vg;gz;ghL jd;idf; 
fhyXl;lj;Jf;Nfw;g jftikj;Jf; nfhs;sfpwNjh mg;gz;ghl;Lf;Nf nghUj;jkhdJ 
MFk;. 

,tw;wpd; mbg;gilapy; aho;g;ghz r%fj;jpy; fhzg;gLk; gz;ghLfs; kw;Wk; 
tof;fhWfSk; mjD}lhf vOr;rp ngw;wpUf;Fk; vOjg;glhj rl;lq;fSk; aho;g;ghz 
r%fj;jpypy; ngw;wpUf;Fk; nry;thf;fpid mLj;J Nehf;fyhk;. me;j tifapy; 
mLj;JtUk; mj;jpahaj;jpy; vOjg;glhj rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfs; njhlHr;rpahf 
rkfhy r%fj;jpy; ngw;Wf;nfhz;bUf;Fk; nry;thf;fpidAk; rpy rk;gtq;f@lhf 
njhFj;J Nehf;ff;$bajhf cs;sJ. njhlHe;J %d;whk; mj;jpahaj;jpy; rkfhyg; 
Nghf;FfSf;$lhfTk; gof;ftof;fq;fSf;$lhfTk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l nra;jpfs; 
vOjg;glhj rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfs; vd;w tiuaiwf;Fs; Kw;W KOjhf 
Vw;Wf; nfhs;tjpYs;s rpf;fy;fs; fhuzkhf jdpNa rkfhyg; Nghf;Ffs; vd;w 
jiyg;gpd; fPo; njhFj;J ,t;tj;jpahaj;jpy; jug;gLfpd;wd. 

njhlHe;JtUk; ehd;fhk; mj;jpahaj;jpy;> ,uz;lhk; mj;jpahaj;jpYs;s 
vOjg;glhj rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfshf ngUk;ghz;ikg; gz;Gfisf; nfhz;L 
fhzg;gLk; tplaq;fis Iehtpdhy; gpuRhpf;fg;gl;l kdpj chpik cWg;GiufSld; 
xg;gPl;L mit vt;ntt; cWg;GiufSld; nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wJ vd;gJ 
njhlHghfTk; Muhag;gLfpd;wJ. Mdhy; %d;whk; mj;jpahaj;jpYs;s tplaq;fs; 
vOjg;glhj rl;lq;fshfTk; tof;fhWfshfTk; nfhs;tjpYs;s tYtpd;ik fhuzkhf 
mtw;iw kdpj chpik cWg;GiufSld; xg;gPl;L ghHf;fg;gltpy;iy. 
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mj;jpahak; 02 

aho;g;ghzj;jpd; vOjg;glhj rl;lq;fspdJk; tof;fhWfspdJk; r%fr; 
nry;thf;Ffs; 

(Unwritten laws and practices, and their influence on community in Jaffna) 

aho;g;ghzj;jpy; fhzg;gLk; vOjg;glhj rl;lq;fSk; tof;fhWfSk; r%fj;jpy; 
nfhz;bUf;Fk; nry;thf;Ffis ,r;#oypy; ,Ue;J ngwg;gl;l nra;jpfspd; 
thapyhfTk; Fwpg;gpl;l GyikthjpfSld; ,lk; ngw;w ciuahlY}lhfTk; 
ngwf;$bajhf cs;sJ. Vw;fdNt cs;s mj;jpahaj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
vOjg;glhj rl;lq;fSk; tof;fhWfSk; mtw;wpd; Njhw;Wtha; kw;Wk; %yk; 
KjypadTk; ,r;nra;jpfspd; thapyhf mwpag;gLk; rk;gtq;fspy; nry;thf;Fr; 
nrYj;Jfpd;wJ. ,jdbg;gilapy; aho;g;ghz tof;fhWfspdJk; vOjg;glhj 
rl;lq;fspdJk; nry;thf;Ffs; r%fj;jpy; gpd;tUkhW mikfpwJ.  

1. ngz;fs;  

 
1. FLk;gq;fspy; fhzg;gLgit 

 

a. jpUkzk; nra;Ak; NghJ [hjfg;nghUj;jk; ghHf;fg;gl Ntz;Lk; 
vd;gJ ngUk;ghyhd rkaj;jpduhy; gpd;gw;wg;gLfpwJ. 
 
ngz; gpwe;j tPl;bypUe;J GFe;j tPl;Lf;f nry;Yk;NghJ rPjdkhf 
gzk;> eif Kjypatw;iwNah my;yJ epyk;> tPL Kjypa mirAk; 
mirahr; nrhj;Jf;fisNah nfhz;L nry;yNtz;Lk; vd 
vjpHghHf;fg;gLfpwJ. (3.1) 

 
 
 

b. gps;isfspd; jpUkzk; njhlHghf ngw;NwhH vLf;Fk; KbTfSf;F 
gps;isfs; cld;gl Ntz;Lk;. (3.2) 

 

c. fztdJ Ngr;ir kidtp Nfl;f Ntz;Lk;. fztid kjpf;f 
Ntz;Lk;. 

 
mj;Jld; fztdy;yhj NtWxUtuhYk; Kjy; tprhuizf;Fk; 
cs;shf;fg;glf;$lhJ.(3.3)> (3.4) 

 
kidtp fztid kjpf;fNtz;Lk; vd;gjdhy; FLk;gq;fspy; 
fztdJ jtWfis kidtpahy; Rl;bf;fhl;l Kbahj epiy 
cs;sJ.  (2.2)-  

 

d. ngz;fNs tPl;L NtiyfisNa ghHj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. (2.1) 
 

e. FLk;gq;fspy; ngz;fs; jkJ nrhj;J tptfhuq;fspy; fztdpd; 
nrhy;Yf;F fl;Lg;gl;bUf;f Ntz;ba epiyik fhzg;gLfpwJ. (2.4) 
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2. Ntiy nra;Ak; ,lq;fspy; fhzg;gLgit 

 
 
a. Mz;fspd; mjpfhuj;Jf;F cl;gl;Nl ngz;fs; elf;fNtz;Lk;. 

Mz;fis kjpf;f Ntz;Lk;. – aho;g;ghz tof;fhWfspy;  
fhzg;gLk; Mz; Mjpf;fj;jd;ikahy; ,it Nghd;w nraw;ghLfs; 
fhzg;gLfpd;wJ. (3.5) 

 
 
 
3. r%fj;jpy; fhzg;gLgit 

 

a. r%fNk ngz;fSf;fhd Milf;fyhr;rhuj;ij jPHkhdpf;fpwJ.  
 

r%fj;jpdJ fyhr;rhu tpOkpag; Nghf;Ff;fSf;fikaNt ngz;fs; 
jk; Milfis mzpa Ntz;Lk;. (3.6) 

 

b. ngz;fs; r%fj;jpy; jq;fptho Ntz;Lk;. – aho;g;ghz 
tof;fhWfspy; ngz;fSf;fhd jiyikj;Jt epiyapy; cs;s 
ghpG+uzkpd;ik fhuzkhf ,it ,lk; ngWfpwJ.(3.7) 

 

c. ngz;fis jiyikj;Jtkhf nfhz;l twpa FLk;gq;fs; r%fj;jpy; 
jq;fp tho Ntz;Lk;.  
r%fj;jpy; fhzg;gLk; rpy fld; Kiwfshy; jdpkdpj ghjpg;Gf;fs; 
,lk; ngWfpd;wd. (3.8) 

 

d. ngz;fs; jk; ghJfhg;Gf;fhd JizAlNdNa gazk; nra;a 
Ntz;Lk;.  

 
Mz;fsJ mjpfhug; Nghf;F ngz;fs; kPJ mjpfkhff; 
fhzg;gLtjhy; nghJ ,lq;fspy; ngz;fs; kPJ Mz;fs; ,opthfr; 
nraw;gLtJ rhjuzkhf fhzg;gLfpwJ. (3.9)> (3.10) 

 

e. fztid ,oe;j ngz;fis jdpahf milahsg;gLj;jpAk;> 
mtHfs; Gdpjkhd epfo;Tfspy; gq;F ngw Kbahj #oy; 
fhzg;gLfpwJ. (2.1)  
 

f. rkaq;fSf;$lhd tof;fhWfshf khjtplha; fhyq;fspy; ngz;fs; 
ntspaplq;fSf;F nrd;why; jPl;L vd;w tof;fk; fhzg;gLfpwJ.(2.1) 

 

g. jpUkzj;jpd; NghJ rPjdk; toq;Ffpd;w eilKiwahy; gy 
ngz;fs; KjpHfd;dpfshf tho;it fopf;f Ntz;ba epHge;jj;Jf;F 
Mshfpd;wdH. (2.1) 
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h. ngz;fs; nghJ ,lj;jpy; fhYf;F Nky; fhy;itj;J cl;fhuf;$lhJ> 
ifia caHj;jf; $lhJ> epkpHe;JgLf;ff; $lhJ> Nghd;w r%f 
fl;Lg;ghLfs; fhzg;gLfpd;wd. (2.1) 
 

i. \\fy;yhdhYk; fztd; Gy;yhdhYk; GUrd;||> \\nghk;Gis rphpr;rhg; 
Nghr;R Gifapiy tphpQ;rhg; Nghr;R|| Nghd;w gonkhopfs; 
tof;fj;jpYs;sd. (2.1) 
 

j. jpUkzq;fspd; NghJ rhjpak; Kf;fpag;gLfpwJ. (2.3) 
 

k. fztid ,oe;j ngz;fs; kWkzk; nra;a Kbahj epiy 
fhzg;gLfpwJ. (2.3) 

 

l. ngz;fs; jkf;F ,iof;fg;gLk; mePjpfs; njhlh;gpy; mjid 
ntspapLtjw;fhd #oy; fhzg;gltpy;iy. (2.3) 

 

m. Mz;fSf;fhd Ntiyfs; vit> ngz;fSf;fhd Ntiyfs; vit 
vd;w gphpg;G r%fj;jpy; fhzg;gLtjhy; Mz;fSf;fhd Ntiyfis 
ngz;fs; nra;Ak; NghJ mjid r%fk; ,opthfg; ghHf;Fk; epiy 
fhzg;gLfpwJ. (2.8) 
 

n. vt;thwhd njhopy; nra;Ak; ngz;fSk; r%f tiuaiwf;Nfw;gNt 
jk; Milfis mzpa Ntz;Lk;. jkJ njhopYf;Nfw;g Milfis 
mzpaf;$ba epiy fhzg;gltpy;iy. (2.9) 

 

o. r%fj;jpd; ghHitapy; fw;G vd;gJ ngz;Zld; khj;jpuNk 
rk;ge;jg;gLj;jg;gLfpwJ. (2.10) 
 

p. Mz; ngz; ,UghyhUk; ehs; $ypf;F xNutpjkhd Ntiyia 
nra;jhYk; rk;gsk; toq;Fifapy; ngz;fSf;F Mz;fistpl 
Fiwe;j rk;gsNk toq;fg;gLfpwJ. (2.11) 
 

q. jpUkzq;fspd; NghJ taJ Kf;fpaj;Jtg;gLj;jg;gLfpwJ. mjpYk; 
Mz;fs; ngz;fis tpl tajpy; %j;jtHfshf ,Uf;f Ntz;Lk; 
vd;w kdepiy fhzg;gLfpwJ. (2.16) 
 

r. jpUkzq;fspd; NghJ jhyp fl;Lk; tof;fhW fnzg;gLfpwJ. 
mjpYk; ngz;fs; jhk; jpUkzkhdtHfs; vd;gij r%fj;Jf;Ff; 
fhl;l jhypfl;lg;gLtjhf cs;sJ. (2.16) 

 

 

2. rpWtHfs; 
 

1. FLk;gq;fspy; fhzg;gLgit 
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a. FLk;gj;jpYs;s nghpatHfs; vg;nghOJk; ey;yJjhd; nra;thHfs;. 
mtHfis vg;nghOJk; rpWtHfs; kjpf;f Ntz;Lk;. 

 
nghpatHfs; vJ nra;jhYk; rpWtHfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 
(3.11) 

 

b. ghlrhiyfspy; fy;tp fw;Fk; gps;isfs; tPLfspy; gy Ntiyfs; 
nra;a ngw;NwhHfshy; epHg;ge;jpf;Fk; #oYk; fhzg;gLfpwJ. (2.7) 

2. ghlrhiyfs; kw;Wk; fy;tp mikg;Gf;fspy; fhzg;gLgit 

   

a. MrphpaHfspd; nrhy;Yf;F khztHfs; fPo;g;gbe;Nj elf;f Ntz;Lk;. 
 

MrphpaH nrhy;tjidj;Jf;Fk; khztHfs; nrtprha;f;f Ntz;Lk;. 
 

ghlrhiyf; fw;wy; eltbf;if jtpHe;j Vida NiyfisAk; 
khztHfNs nra;a Ntz;Lk;. (3.12) 

 

b. jtW nra;Ak; khztHfs; MrphpaHfshy; jz;bf;fg;gl Ntz;Lk;. 
 
MrphpaH nrhy;Yf;F khztHfs; fPo;g;gba Ntz;Lk;. (3.13)> (3.14) 

 

c. khztH jtWGhpahj ,lj;jpYk; Mrphpahpd; Fw;wr;rhl;ilAk; 
MrphpaHnfhLf;Fk; jz;lidiaAk; khztH Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. 
,jD}lhf khztHfSila fUj;Jf;F MrphpaH nrtprha;f;fhky; 
Ra Kbtpd; mbg;gilapy; jz;lid toq;Fk; eilKiwAk; 
fhzg;gLfpwJ. 

khztHfs; MrphpaHfSf;F fPo;g;gbe;Nj elf;f Ntz;Lk;. (3.15)> 
(3.16) 

 

d. fy;tp fw;fNtz;ba tajpy; ghlrhiyf; fy;tpia ,ilepWj;jp 
rpWtHfs; njhopypy; <LgLj;jg;gLfpd;wdH. (3.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. r%fj;jpy; fhzg;gLgit 

   

a. nghpatHfsJ Ngr;ir rpWtHfs; Nfl;fNtz;Lk; vd;w eilKiw 
fhzg;gLtjhy; mjid rhjfkhf gad;gLj;Jk; rpy Mz;fs; 
mtHfis Vkhw;wp J~;gpuNahfk; nra;fpd;wdH. 
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FLk;gj;jpYk; r%fj;jpYk; rpWtHfSld; ghypay; fy;tp kw;Wk; mJ 
njhlHghd tplaq;fis MNyhrpg;gJ nghUj;jkw;wJ. (3.18)> (3.19)> 
(3.20) 
 

b. ngw;NwhHfs; gps;isfis fz;bj;J tsHf;f Ntz;Lk; vd;w 
vz;zj;jhy; ngw;NwhHfs; kPJ gps;isfSf;F ga czHT 
fhzg;gLfpwJ. 
 
ghypay; hPjpahf J~;gpuNahfj;Jf;F cl;gl;l rpwhHfs; mjid 
ngw;NwhHfSf;F vLj;Jiug;gjw;fhd nghUj;jkhd #oy; tPl;bYk; 
r%fj;jpYk; fhzg;gltpy;iy. (3.21) 
 
 

 

c. taJf;F %j;jtHfis kjpf;f Ntz;Lk;> mtHfs; jq;fSf;F cjtp 
nra;thHfs; vd;w kdg;Nghf;F rpWtHfsplj;jpy; fhzg;gLfpd;wJ. 
(3.22)> (3.23) 

 

d. ngz;gps;isfs; gUtkile;jij r%fj;Jf;Ff;fhl;l \G+g;Gdpj 
ePuhl;Ltpoh| vd;fpd;w rlq;F ngw;NwhHfshy; nfhz;lhlg;gLfpwJ. 
Mdhy; Mz;gps;isfs; jkJ cly; hPjpahf Vw;gLk; ghypay; 
khw;wq;fisf;$l ghpkhwpf; nfhs;Sk; epiyapy;iy.(2.17) 

 

 

3. ,isQHfs; 
 

1. FLk;gq;fspYk; r%fj;jpYk; fhzg;gLgit 

 

a. Mz;fs; ngz;fs; vd;w Vw;w jho;T fhzg;gLfpwJ. (2.17) 
 

2. fy;tp mikg;Gf;fspy; fhzg;glgit 
 

a. Atjpfs; Rje;jpukhf jkJ fy;tp eltbf;iffspy; <LglKbahj #oy;. 
(3.24) 

 
3. r%fj;jpy; fhzg;gLgit 

 

a. ngz; xUtUf;F vt;tplj;jpYk; ve;Neuj;jpYk; mlf;fg;gLjy;> NtWgLj;jpg; 
ghHj;jy; Kjypad fhzg;gLfpwJ. (3.25)> (3.26)> (3.27) 

 
 

b. kjFUkhHfs;> G+rhhpfs; kPJ kf;fs; ek;gpf;if nfhz;bUg;gJk; mtHfsJ 
nrhy;Yf;F fl;Lg;gl;L elj;jYk; mtHfs; Vw;gLj;Jk; Kiwapay;fis 
gpd;gw;WfpwikAk; fhzg;gLfpwJ. 
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jk;kPJ kf;fs; nfhz;Ls;s ek;gpf;iffis gad;gLj;jp ,sk; ngz;fis 
J~;gpuNahfk; nra;fpd;wik. 

 
Atjpfs; jkf;F ,iof;fg;gLk; mePjpfs; njhlHgpy; jkJ ngw;NwhUf;Nfh 
my;yJ r%fj;Jf;Nfh njhpag;gLj;Jtjw;F mr;rKk; jaf;fKk; 
fhzg;gLfpwJ. 
 
AtjpfSf;F Vw;gLk; td;Kiwfis mtHfsJ ngw;NwhHfs; 
njhpe;jpUe;Jk; mtHfNsh Fwpg;gpl;l AtjpfNsh ntspapy; nrhy;yf; 
$lhJ. nrhd;dhy; FLk;g khdk; Ngha;tpLk; vd;w kdepiy 
fhzg;gLfpwJ. (3.28)> (3.29) 

 

c. ngz;fs; mg;ghtpfs;> nkd;ikahdtHfs; vd;w r%fj;jpd; ghHit> ngz; 
vd;why; NgAk; ,uq;Fk; vd;w kdepiy fhzg;glfpwJ. 

 
(,d;W ,jid rhjfkhf gad;gLj;jp rpy ngz;fs; jpUl;Lr; nray;fspy; 
<LgLk; Nghf;F fhzg;gLfpwJ.) (3.30) 

 

4. Mz;fs; 
 

1. FLk;gq;fspy; fhzg;gLgit 

 

a. jpUkzk; nra;Ak; NghJ [hjfg;nghUj;jk; ghHf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gJ 
ngUk;ghyhd rkaj;jpduhy; gpd;gw;wg;gLfpwJ. 

 
gps;isfspd; jpUkzk; njhlHghf ngw;NwhH KbTfis vLf;Fk; epiy 
fhzg;gLfpwJ. mtHfs; vLf;Fk; KbTfSf;F gps;isfs; cld;gl 
Ntz;Lk;. 

 
ghypay; Nehahspfs; r%fj;jpdhYk; FLk;gj;jpduhYk; Vw;fg;glhky; 
xJf;fp itf;fg;gLfpd;wdH. 
 
nghpatHfs; ey;yJjhd; nra;thHfs;. MfNt mtHfsJ Ngr;irf; Nfl;f 
Ntz;Lk;. ,e;j kdepiyahy; rpy J~;gpuNahf eltbf;iffSk; 
,lk;ngWfpwJ. 
 
Mz;fs; typikahdtHfs;. mtHfs; midj;ijAk; jhq;fpf;nfhs;sf; 
$batHfs; vd;w kNdhepiy fhzg;gLfpwJ. mtHfSf;F md;G> 
mutizg;G Njitapy;iy vd;w kdepiy fhzg;gLfpwJ. (3.1) 
 

2. r%fj;jpy; fhzg;gLgit 

 

a. Mz;fs; midj;jpYk; Kjd;ikahdtHfs;. mjdhy; jkJ Fiwfis 
mtHfs; Vw;Wf;nfhs;shj kdepiyAk; fhzg;gLfpwJ. (2.8) 
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5. r%fq;fSf;F ,ilapy; 
 
1. rkaq;fspy; fhzg;gLgit 

 

a. \\nts;spf; fpoikfspy; ahUf;Fk; fld; nfhLf;ff;$lhJ> efk; ntl;lf; 
$lhJ|| \\nrt;tha; kw;Wk; tpahof; fpoikfspy; cwtpdh; tPLfSf;F 
nry;yf; $lhJ|| Nghd;w eilKiwfs; fhzg;gLfpd;wd. (2.6) 
 

b. jpUkzr;rlq;Ffspy; gpuhkzHfsJ Mjpf;fk; mjpfhpj;J fhzg;gLfpwJ. 
NkYk; rlq;Ftopghl;Lf; Nfhtpy;fs; rk];fpUjkakhf;fg;gl;L cs;@H 
G+rhhpfSf;F gjpyhf gpuhkzHfs; gzpapy; mkHj;jg;gLfpd;wdH.(2.19) 

 

 

2. [hjpfSf;fpilapy; fhzg;gLgit 
 

a. r%fj;jpy; rhjpg;ghFghL ,ioNahbf; fhzg;gLfpwJ. 
,jD}lhf caH rhjpapdH vd jk;ik ntspg;gLj;jpf; nfhs;NthH 
jkJ rlq;Ffspy; Vida rhjpapdUf;nfd rpy flikfis 
xJf;fpapUg;gjpD}lhf> kiwKfkhf mt; tFg;gpdiu jho;j;Jk; 
epiyAk; fhzg;gLfpwJ. (2.5) 

c-k;- kuzr;rlq;Ffspy; ryitj; njhspyhsHfSf;fhd> 
ehtpjHfSf;fhd rpy flikfs;. 

G+g;Gdpj ePuhl;L tpohf;fspy; tz;zhd; khj;J vdg;gLk; XH mk;rk;. 

 

3. ,it jtpHe;jit   
 

 

a. kPdt fpuhkq;fspy; rk;kl;bahH vdg;gLk; ts;sq;fspd; 
chpikahsHfs; mtHfspd; ts;sq;fspy; flw;nwhopYf;F nry;Yk; gpw 
flw; njhopyhsHfSf;F tUkhdj;jpd; %d;wpnyhU gq;fpid 
gphpj;jspj;jy; fhzg;gLfpwJ.(2.15) 

 

b. mj;Jld; rk;kl;bahhpd; ts;sq;fspy; flw; njhopYf;F nry;Yk; 
njhopyhsHfspy; xUtUf;Nfh my;yJ rpyUf;Nfh njhopypd;epkpj;jk; 
Vw;gLk; fhaq;fshy; njhopopw;F nry;y Kbahj gl;rj;jpYk; 
toikNghy tUkhdj;jpd; xU gq;if midtUf;Fk; chpajhf 
gphpj;J mtHfSf;F mDg;gg;gLk;. 

 
NkYk; fly; njhopypy; <LgLNthH taJ KjpHe;J flw; njhopYf;F 
nry;y Kbahky; tPLfspy; ,Uf;Fk; NghJ mtHfSf;F me;j 
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ehSf;Fhpa fly; cztpid jhk;gpbj;JtUk; kPd;fspypUe;J vt;tpj 
Kfk; Ropf;fhkYk; flw;njhopypy; <LgLNthH toq;FtH.(2.15) 
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mj;jpahak;-03 

aho;g;ghz r%fj;jpy; fhzg;gLk; rkfhyg; Nghf;FfSk; 
gof;ftof;fq;fSk; 

(Current trends and habitual in Jaffna society) 

 aho;g;ghzj;jpd; rkfhy Nghf;Ffs; njhlHghf nra;jpfspD}lhf 
ngw;Wf;nfhz;l tpguk; ,t;tj;jpahaj;jpy; jug;gl;Ls;sJ. ,q;F rpy rk;gtq;fspy; 
gpd;dzpapy; aho;g;ghzj;J vOjg;glhj rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfspd; 
nry;thf;Ffs; fhzg;gl;lhYk; mjw;fhd cWjpahd Mjhuq;fshf mtw;iw nfhs;s 
Kbahj epiyg;ghLfSk; cs;sd. mjd; gpd;dzpapy; mjw;fhd jdpahd Ma;Tj; 
Njit fhzg;gLtjhy; ,it njhlHe;J tUk; mj;jpahaj;jpy; fhzg;gLk; If;fpa 
ehLfs; rigapdhy; gpNuupf;fg;gl;l kdpj chpik cWg;GiufSld; xg;gPl;L 
ghHf;fg;gltpy;iy. MdhYk; nra;jpfspd; thapyhf ngwg;gl;l juTfspd; gpufhuk; fPo; 
jug;gl;l mk;rq;fspy; kdpj chpik cWg;Giufs; nry;thf;Fr; nrYj;j KbAk;. 

 nghJthfNt vOjg;glhj rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfs; vd;W Nehf;Fk; NghJ 
tof;fhWfSf;fhd kugpay; mbg;gilapy; fPo;f;fhzg;gLk; rk;gtq;fspd; rpy 
fhyXl;lj;jpy; tof;fhwhfptplyhk; my;yJ tof;fhwhf;fg;gl;Ltplyhk;. nghJthfNt 
nghUshjhu epiyg;ghLfspy; khw;wq;fs; Vw;gLk; NghJ fyhr;rhuk; gz;ghLfs; 
khw;wkilAk;. ,g;gz;ghLfspd; khw;wk; mjw;F rkfhy kf;fs; tho;f;ifapy; 
nry;thf;Fr; nrYj;Jk;. ,it fhy Xl;lj;jpy; tof;fhwhfyhk;. ,jdhy; njhlHr;rpahf 
tof;fhWfSk; khw;wkilAk; re;jHg;gq;fs; gyTs;sd. mt;thW tof;fhWfs; fhy 
Xl;lj;jpy; vOjg;glhj rl;lq;fshf khw;wkilaf;$Lk;. 

 mj;jifa gz;Gfisf; nfhz;like;j rk;gtq;fs; fPo; njhFf;fg;gl;Ls;sd. 

 

A. ngz;fs; 

 
a. ghypay; Nehahspfs; r%fj;jpdhYk; FLk;gj;jpduhYk; Vw;fg;gltpy;iy. (4.1) 

 

b. ntspehl;L Mz;fis jpUkzk; nra;Ak; ngz;fs; ePz;l fhyk; jdpikapy; 
,Uf;fpwhHfs;. 
 
,staJ jpUkzk; nra;Ak; ngz;fs; ,stajpNyNa ngw;NwhuhfptpLtjhYk; 
r%f kw;Wk; czHT neUf;fbf;F Mshfpd;wdH. (2.1) 

 
 

c. Ntiyfis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf yQ;rk; nfhLj;jy; Ntz;Lk;. 
 

jkJ NjitfSf;F mg;ghtp nghJkf;fs; murpay;thjpfisNa jq;fpapUf;f 
Ntz;Lk;> mtHfsJ nrhy;Yf;F fl;Lg;gl Ntz;Lk;. (4.2) 
 

d. nghJkf;fs; jkJ Nfhhpf;iffis ntspg;gilahf njhptpf;f $lhJ.  
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mij kPWk;gl;rj;jpy; ahuhapDk; taJ NtWghbd;wp ifJ 
nra;ag;gLfpwhHfs;. Gydha;Tg; gphptpdUf;F vtuhapDk; gae;Nj Mf 
Ntz;Lk;. (4.3) 

 

 

e. kd Nehahspfs; r%fj;jpypUe;J xJq;fpapUf;f Ntz;Lk;.  

 
kdNehahspfSf;F capuhgj;J Vw;gLk; epiyapYk;$l r%fk; mjid 
Ntbf;ifahfNt ghHf;fpd;wJ. (4.4) 
 

 

f. fbd Ntiyf;Fr; nry;Yk;NghJ r%fj;jpduhYk; cwTfshYk;jho;thf 
Nehf;fg;gLfpwhh;fs;. (2.9) 
 

g. jdpj;jpUf;Fk; ngz;fs;> Mz;fSf;F mbikg;gl;bUf;f Ntz;Lk;. (4.5) 

 
 

h. jpUkzkhd jha;khHfs; $l ghJfhg;ghf jdpNa elkhl Kbahj epiy 
fhzg;gLfpwJ. (4.6) 
 

 

i. gpurtj;Jf;fhf mur itj;jparhiyfspy; mDkjpf;fg;gLk; ngz;fs; mq;F 
gzpGhpfpd;w jhjpa cj;jpNahfj;jHfshy; rhpahd Kiwapy; 
ftdpf;fg;glhikAk;> mtHfis fLikahfTk; NftykhfTk; Ngrp 
mtkjpf;Fk; Nghf;F fhzg;gLfpwJ. (4.7) 

 

j. ngz;fs; kPJ ,lk;ngWk; td;Kiwfspy; mtHfs; capUf;F ghJfhg;G 
,y;iy. (4.8) 

 

 

k. mYtyfq;fSf;F tUfpd;w ngz;fs; jk; Njitfis epiwNtw;wpf; nfhs;s 
mq;fpUf;Fk; CopaHfspd; mj;J kPwy;fSf;F mbgzpa Ntz;Lk;. (4.9) 
 

B. rpWtHfs; 

 

a. %j;NjhH Nghijf;F mbikahfp tPl;by; jfuhW nra;tjhYk; jkJ fy;tp 
eltbf;iffis njhlu Kbahj epiy fhzg;gLfpwJ. (2.7) 
 
 

b. ghlrhiy khztHfspilNa td;Kiwg;Nghf;F fhzg;gLfpwJ. 

 
,jdhy; rpy khztHfs; Rje;jpukhf fy;tp fw;f nry;y Kbahj epiy 
fhzg;gLfpwJ. (4.10)> (4.11) 
 

c. FLk;g tWik fhuzkhfTk;> NghHr;#oyhy; ,lk;ngw;w ,og;G fhuzkhfTk; 
ghlrhiyf; fy;tpia njhlu Kbahj epiy fhzg;gLfpwJ. 
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twpa khztuhf ,Ue;jhYk; ghPl;irf; fl;lzk; fl;l Ntz;Lk;. 

 
ghPl;irf;fl;lzk; fl;lhjtplj;jpy; MrphpaHfs; toq;Fk; jz;lidia 
khztHfs; Vw;Wf; nfhz;Lk; ghPl;irf; fl;lzk; nrYj;j Ntz;Lk;. (4.12) 

 
 

d. murhq;f ghlrhiyfspy; Kiwaw;w tifapy; gzk; mwtplg;gl;L Gjpa 
khztHfSf;fhd mDkjpfs; toq;fg;gLfpwJ. (2.11) 

 

e. nghJ kf;fs; Nritapy; <LgLfpd;w Ng&e;Jfs; ghlrhiy nry;Yk; 
khztHfis Vw;Wtij jtpHg;gjhy; khztHfs; chpa Neuj;jpy; 
ghlrhiyf;F r%fkspf;f Kbatpy;iy. (4.13) 

 

f. jdpahH fy;tpepWtd MrphpaHfs; rpyH gzj;jpw;fhf khztHfis jtwhf 
topelhj;Jfpd;wdH. (4.14) 
 

g. ghlrhiy khzth;fs; kj;jpapy; Nghijg; nghUs; ghtid mjpfhpj;Jf; 
fhzg;gLfpwJ. (4.15) 
 

h. rpWtHfs; jkJ fy;tp eltbf;iffspy; Kd;Ndw jdpahH fy;tp 
epWtdq;fSf;F nry;yy; Ntz;Lk;. 

 
jdpahH fy;tp eltbf;iffSf;F nry;Yk; ,staJ rpWtHfs; 
ngw;NwhHfSf;F njhpahky; nghJ,lq;fspy; epd;W fhjy; nra;tJ 
fhzg;gLfpwJ. (4.16)> (4.17) 

 

i. ghlrhiy khztHfs; kj;jpapy; ifj;njhiyNgrpg; ghtid 
mjpfhpj;Js;sJld; mjid jtwhd topfspy; gad;gLj;Jfpd;wdH. (4.18) 

 

j. ghlrhiy khzth;fs; tPjpr; rl;lq;fis kjpf;fhky; mjpf Ntfj;jpy; 
Nkhl;lhh; thfdq;fis nrYj;Jtjhy; mth;fsJ capUf;Fk; tPjpahy; 
gazpf;Fk; VidNahUf;Fk; capuhgj;J Vw;gLk; epiy fhzg;gLfpwJ. (4.19) 
 

k. FLk;gj;jhNuhL ,Uf;Fk; rpWkpfSf;Fk; FLk;gj;jpdH ghJfhg;G 
mspf;fKbahj #oy; fhzg;gLfpwJ. (4.20) 
 
 
 

 

C. ,isQHfs; 

 

a. caH fy;tp epWtdq;fspy; mjpf Gs;spfis ngWtjw;Fk;> 
mYtyfq;fspy; caH gjtpNaw;wk; ngWtjw;Fk; ghypay; yQ;rk; 
Nfhug;gLfpwJ. (2.11) 
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b. ngw;Nwhh;fspilNa fhzg;gLk; Ghpe;JzHtpd;ikahy; mbf;fb epfOk; 
jfuhWfs; fhuzkhf gps;isfs; ghjpg;gilfpd;wdH. 

 
rhjhuz FLk;g jfuhWfspy; $l MAjq;fis ghtpf;Fk; Nghf;F 
fhzg;gLfpwJ. (4.21)> (4.22) 

 
 

c. gy;fiyf;fofj;jpy; fy;tpfw;Fk; khzth;fs; fhuzkpd;wp ,uhZtj;jpdh; 
kw;Wk; Gydha;Tg; gphptpdhpd; mr;RWj;jYf;F Mshfpd;wdh;. 

 
tpLjpfspy; jq;fpapUe;J jkJ fy;tp eltbf;iffspy; <LgLk; 
gy;fiyf;fof khzth;fs; jpBh; NrhjidfSf;F cl;gLj;jg;gLfpd;w 
epiyik fhzg;gLfpwJ. (4.23)> (4.24)> (4.25) 
 

d. ,isQHfs; kj;jpapy; MAjq;fis gad;gLj;jp FONkhjy;fs; 
,lk;ngWfpd;wd. 

 
MAjq;fis itj;J vt;tplj;jpYk; mr;RWj;jy; Nkw;nfhs;syhk; vd;w 
#oy; fhzg;gLfpd;wJ. (4.26)> (4.27) 

 

e. ,isQHfspilNa rpW rpW gpur;rpidfSf;fhf MAjq;f@lhf 
jPHitg;ngWtJ fhzg;gLfpwJ. 

 
,isQHfspd; Kiwg;ghLfSf;F nghyp]; Kd;Dhpikaspf;fhjJ 
fhzg;gLfpwJ.  

 
ghlrhiyfSf;F ,ilapyhd tpisahl;Lg;Nghl;bfs; rz;il 
kdg;ghz;ikapNyNa epfOfpd;wJ> ,jw;fhf #l;lg;gLk; ngaHfSk; 
Nkhjiy ikag;gLj;jpNa fhzg;gLfpwJ. 

 
jdpg;gl;l FNuhjq;fs; fhuzkhf nfh^u MAjq;f@lhf jq;fsJ 
gyg;gpuNahfq;fis ntspg;gLj;JtJ. (4.28)> (4.29)> (4.30)> (4.31) 
 

 

f. ,staJ FLk;g];jHfs; fhzhky;Nghjy; fhzg;gLfpwJ. (4.32) 

 

g. aho;g;ghzj;jpy; ,isQHfs; kj;jpapy; Nghijt];J> kJ> Gifj;jy; 
ghtidfs; mjpfhpj;Jr; nry;fpd;wd. ,jdhy; FLk;g> r%f td;KiwfSk; 
mjpfhpf;fpd;wd. (4.33)> (4.34)> (4.35)> (4.36)> (4.37) 

 
 

h. aho;g;ghzj;jpy;; kJf; fyhr;rhuKk;> ngz;fSf;F ghJfhg;gpy;yhj epiyAk; 
fhzg;gLfpd;wd. (4.38) 
 

i. mjpfhpj;JtUk; nfhs;isr; rk;gtq;fshy; gy capHfs; fhT nfhs;sg; 

gLfpd;wd. (4.39) 
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j. gy;fiyf;fof GJKf khztHfis mq;Fs;s rpNu~;l khztHfs; 

gfpbtijf;F cl;gLj;Jjy;. 

 
GJKf khztHfsJ capUf;F Mgj;J tpistpf;Fk;tifapyhd 
nraw;ghLfis rpNu~;l khztHfs; Ghpfpd;wdH. (4.40) 
 

k. gy;fiyf;fof khztHfs; kPjhd epHthfj;jpdhpd; fLk; Nghf;Fk; 
khztHfspd; kPjhd mjpfhu mlf;FKiwg; gpuNahfk;. 
 
khztHfs; jkf;Nfw;gLk; gpur;rpidfSf;F Kfk; nfhLf;f KbahJ 
jw;nfhiy nra;Ak; kdepiy fhzg;gLfpwJ. (4.41) 

 

l. rhjhuz FLk;gq;fspilNa nghUshjhu neUf;fb fhuzkhf 
kw;wtHfsplk; fld; ngw;Wf;nfhs;SjYk; mjid kPsr;nrYj;j Kbahj 
epiyAk; fhzg;gLfpwJ. (4.42) 

 

D. Mz;fs; 
a. Rje;jpukhf njhopy; nra;a Kbahj epiy. (4.43) 

 

b. Mz;fsJ tUkhdj;Jf;fhd topfs; Klf;fg;gl;Ls;sd. (4.44) 

 

c. nghJkf;fs; jkJ Nfhhpf;iffis ntspg;gilahf njhptpf;f$lhJ.  
 

mij kPWk;gl;rj;jpy; ahuhapDk; taJ NtWghbd;wp ifJ nra;ag;gl 
Ntz;Lk;. Gydha;Tg; gphptpdUf;F vtuhapDk; gae;NjMf Ntz;Lk;. (4.45)
  

d. MAjq;fSf;F vtUk; mbgzpa Ntz;Lk;. 
 

jdpkdpjg; gpur;rpidfspy; $l FOf;fshf MAjq;fisf; nfhz;L 
mZFfpd;w kNdhepiy. (4.46)> (4.47) 

 

e. ,uhZtj;jpdH vd;why; mJ NghypahdtHfshf ,Ue;jhYk; mr;rk; nfhs;s 
Ntz;Lk;. (4.48) 

 

 

f. XU ,dk; rhHe;jtHfs; mtHfs; ,dk; rhHe;jtHfs; thOk; gFjpapNyNa 
gzpf;F mkHj;jg;gl Ntz;Lk;. (4.49) 
 

E. ,it jtpHe;jit (KjpNahHfs; kw;Wk; khw;Wj;jpwdhspfspilapy;) 

  

a. gps;isfspd; kdepiyapy; taJ Nghd Kjpa ngw;NwhH jkf;F 
Rikapy;yhky; jdpj;J ,Uf;f Ntz;Lk;. 
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mtHfSf;F czT> cil> ciwAs; kl;LNk fpilj;jhy; NghJk;. 
 
KjpatHfs; kw;wtHfspy; jq;fpthoNtz;ba epHge;jj;jhy; jkJ Ra 
tpUg;gq;fis ntspg;gLj;j KbahJ kw;wtHfspd; Ngr;ir Nfl;fNtz;ba 
#o;epiy fhzg;gLfpwJ. 
 
r%f fyhrhu khw;wq;fSf;F Vw;g gioa nghUl;fis J}f;fp vwptJ 
Nghy; KjpatHfis jdpj;J tpLfpd;wdH.(4.50) 

 

 

b. r%f caHe;j me;j];jpYs;s KjpatHfs;$l ghJfhg;Gf;fhf gpwhpy; 
jq;fpNa thoNtz;Lk;. 
 
KjpatHfis MAjq;fshy; td;Kiwf;Fl;gLj;JtJ fhzg;gLfpwJ.  
 
KjpatHfis eypthdtHfs; vd;Wk; mtHfis ,yFtpy; Vkhw;wptplyhk; 
vd;w kdepiy fhzg;gLfpwJ. (4.51)> (4.52) 
 
 

c. Aj;jj;jhy; ghjpf;fg;gl;l gpuNjrq;fspy; cs;s Kjpath;fs; Nghjpa 
guhkhpg;G> Rfhjhu trjpfs; ,d;wpa epiyapy; jkJ mbg;gil trjpfis 
epiwNtw;wf;$l tUkhdk; ,d;wpa epiyapy; tho;fpd;wdh;. (4.53) 

 

 

d.  Neh;Kfj; Njh;Tfspy; ghugl;rk; fhl;lg;gLfpwJ. (2.13) 

 

e. khw;Wj; jpwdhspfis FLk;gj;jpy; rkkhfg; ghHf;Fk; kdepiy mw;Wf; 
fhzg;gLfpwJ. (2.13) 

 

f. khw;Wj; jpwdhspfSf;Fhpa ghlrhiyfspy; $l mth;fSf;fhd fy;tp 
chpik kWf;fg;gLfpwJ. (2.13) 

 

g. tNahjpgHfs; r%fj;jpy; JizAld; jq;fpNa thoNtz;Lk;. 
 

jkJ cilikfis$l gpwhplkspj;Nj ghJfhg;ghf itj;Jf;nfhs;s 
Ntz;Lk;. (4.54)> (4.55)> (4.56)> (4.57)> (4.58) 

 

h. khw;Wj; jpwdhspfSf;fhd Ntiytha;g;Gf;fs; FiwthfNt fhzg;gLfpwJ. 
(2.13) 

 

i. nghJ ,lq;fspy; khw;WtYTs;NshUf;fhd mbg;gil trjpfs; Vw;gLj;jpf; 
nfhLf;fg;gltpy;iy. (2.13) 

 
 

j. KjpatHfisAk; khw;Wj;jpwdhspfisAk; r%fj;jpy; Gwf;fzpf;Fk; Nghf;F 
fhzg;gLfpwJ. (4.59) 
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F. r%fq;fSf;F ,ilapy; 
  

b. vt;tpj MjhuKkpd;wp mg;ghtpg; nghJ kf;fs; ifJ nra;ag;gLk; 
epiyikAk; mt;thW ifJ nra;ag;gl;lth;fs; fhzhkw;Nghfpd;w epiyAk; 
fhzg;gLfpwJ. (4.60)> (4.61) 
 

c. gy;fiyf;fof nraw;ghLfspy; ,uhZtj;jpdhpd; jiyaPL mjpfhpj;Jf; 
fhzg;gLfpwJ.  
 
nghJ epfo;Tfis gy;fiyf; fofq;fspy; Vw;ghL nra;Ak;NghJ 
,uhZtj;jpdhpd; mDkjp Njitahff; fhzg;gLfpwJ. (4.62)> (4.63) 
 

d. nghJ kf;fs; tho;tplq;fspy; mjpfhpj;J tUk; ,uhZtg; gpurd;dj;jhy; 
kf;fs; ngUk; mr;rj;JlNdNa jk; md;whl flikfspy; <Lgl Ntz;ba 
epiyik fhzg;gLfpwJ. 
nghJ kf;fis mr;RWj;Jk; tpjkhf jkJ mjpfhuj;ijg; gad;gLj;jp 
vJTk; nra;ayhk; vd;fpd;w epiyapy; kf;fsplk; tprhuizfis 
Nkw;nfhs;Sk; epiy fhzg;gLfpwJ. (4.64)> (4.65) 

 

 

e. mur mjpfhhpfs; jkJ Ra ,yhgq;fis fUj;jpw; nfhz;L cs;@h; 
th;j;jfh;fis Gwe;js;Sk; Nghf;F fhzg;gLfpwJ. (4.66) 

 

f. Aj;jj;jhy; jkJ nrhe;j epyq;fis tpl;L ,lk;ngah;e;jth;fs; ePz;l 
fhykhf jw;fhypf Kfhk;fspy; trpj;JtUk; epiy fhzg;gLfpwJ.  

 
jw;fhypf Kfhk;fspy; trpj;JtUk; kf;fSf;F mbg;gil trjpfs; $l 
Vw;gLj;jpf; nfhLf;fg;glhj epiy fhzg;gLfpwJ. (4.67) 

  

 

g. rl;l tpNuhj #jhl;l eltbf;iffs;> Nghyp ehzaj; jhs; ghtid 
Nghd;wtw;wd r%fj;jpy; mjpfhpj;J fhzg;gLfpwJ. (4.68)> (4.69) 

 

 

h. mjpfhpj;J tUk; njhopw;Nghl;b fhuzkhf Ranjhopy; Kaw;rpahsHfs; 
kj;jpapy; gifikAzHT mjpfhpg;gJk; mjdhy; mtHfsJ nrhj;Jf;fs; 
ehrkhf;fg;gLk; nraw;ghLfSk; fhzg;gLfpd;wd. (4.70)> (4.71) 
 

i. cah; fy;tp epWtd Mrphpah;fs; $l nghJ epfo;Tfspy; gq;nfLg;gjw;F 
,uhZtj;jpdhpd; mDkjpia ngwNtz;bAs;sJ.  
 
,we;jth;fis epidT$Uk; epfo;Tfisf; $l ,uhZtj;jpdhpd; 
mDkjpAlNdNa elhj;j Ntz;bAs;sJ. 
 
nghJkf;fs;  Aj;jj;jpy; caphpoe;j jk; cwTfSf;fhf mQ;ryp 
nrYj;Jifapy; ,uhZj;jpdh; kw;Wk; Gydha;Tj; Jiwapdhpd; 
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mr;RWj;jy;fSf;F Mshf Ntz;ba epiyik fhzg;gLfpwJ. (4.72)> 
(4.73) 
 

j. Nghjpa fopT Kfhikj;Jt trjpfs; ,d;ikahYk; ,lneUf;fbahYk; 
xNu,lj;jpy; fopTfs; Ftpf;fg;gLtJk; mit rhpahd tpjj;jpy; 
ghpfhpf;fg;glhj epiyAk; fhzg;gLfpwJ. 
 
,f; fopTfshy; tptrha epyq;fs; ghtidf;Fjthjjhf khriltNjhL 
tspAk; khrile;J njhw;W Neha;fs; guTk; mgha epiy fhzg;gLfpd;wJ. 
(4.74)  

 

k. nghJ kf;fspd; Rfhjhu eyd;fis fUj;jpy; nfhs;shJ tpahghu 
,yhgj;ij khj;jpuNk fUjp rpy cztfq;fs;> FspHghd epiyaq;fs;> 
ntJg;gfq;fs;> ,aq;fptUfpd;wd. 
 
jkJ th;j;jf ,yhgj;ij khj;jpuNk fUj;jpw; nfhs;Sk; rpy th;j;jfh;fs; 
fhyhtjpahd nghUl;fis re;ijg;gLj;Jfpd;wdh;. (4.75)> (4.76)> (4.77) 

 

 
l. muritj;jpaHfs; kw;Wk;; nghJ itj;jparhiyfs; nghJkf;fspd; eyd; 

fUjp nraw;glhJ jkJ tUkhdj;ij fUj;jpy; nfhz;Nl 
nraw;gLfpwhHfs;. (4.78)> (4.79) 
 

m. aho;g;ghzj;jpy; nghWg;gjpfhhpfspd; ftdf;Fiwthy;> nghJ kf;fs; 
ehshe;jk; gad;gLj;Jk; ,aw;if tsq;fs; ghtidf;Fjthjjhf 
khw;wkilfpd;wJ. (4.80) 
 

 

n. r%f mf;fiwaPdk; nfhz;ltHfs; nghJr; nrhj;Jf;fisr; 
Nrjg;gLj;Jfpd;wdH. (4.81) 
 
 

o. xU r%fj;jpd; ,Ug;gpw;fhd tuyhw;W Mjhuq;fis mr; r%fj;jpypUe;J 
Ml;rpahsh;fs; Mf;fpukpg;gJk; r%fj;jpy; ngUz;ghd;ikahd 
rhjpapduhNyh rkaj;jpduhNyh Mf;fpukpf;Fk; Nehf;F fhzg;gLfpwJ.  
xU ,dj;jpd; tuyhw;W Mjhuq;fis ngUk;ghd;ik ,dj;jpdh; ifg;gw;wp 
mjd; cz;ikj; jd;ikia khw;wptpLthh;fNsh vd;fpd;w mr;r czh;T 
nghJ kf;fs; kj;jpapy; fhzg;gLfpwJ. (4.82)> (4.83) 
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mj;jpahak;-04 

kdpj chpikapy; vOjg;glhj rl;lq;fspdJk; tof;fhWfspdJk; 
nry;thf;Ffs; 

(The Unwritten laws and Practices, and their Influence on the Human Rights) 

 vOjg;glhj rl;lq;fSk; tof;fhWfSk; aho;g;ghz r%fj;jpy; nry;thf;Fr; 
nryj;jk; tpjj;ij aho;g;ghz rkfhy nra;jpfs; thapyhfTk; mjD}lhd ciuahly; 
ClhfTk; ngw;Wf;nfhz;l tpguk; mj;jpahak; ,uz;by; cs;s gFjpapy; 
Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. mjd; mbg;gilahf mt; vOjg;glhj rl;lq;fspdJk;> 
tof;fhWfspdJk; nry;thf;Ffs; kdpj chpikfspy; njhlHGgl;L fhzg;gLk; 
Kiwikia 1948 brk;gH 10k; jpfjp If;fpa ehLfs; nghJr;rigapdhy; kdpj 
chpikfs; njhlhghf ntspaplg;gl;l Kg;gJ cWg;GiufNshLk; xg;gPl;L 
Nehf;FtjpD}lhf mwpatpisfpwJ. mt;TWg;giufSf;f mika mj;jpahak; ,uz;by; 
,dk;fhzg;gl;l vOjg;glhj rl;lq;fSk; tof;fhWfSk; njhlHGgLk; tpjj;ij ,q;F 
Nehf;fyhk;.(1.14) 

 

cWg;Giu 1 
kdpjg;gpwtpapdH rfyUk; Rje;jpukhfNt gpwf;fpd;wdH. mtHfs; kjpg;gpYk; 
chpikapYk; rkkhdtHfs;. mtHfs; xUtUlndhUtH rNfhju czHTg;ghq;fpy; 
ele;J nfhs;sy; Ntz;Lk;.  
 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.d), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), 

(1.3.b), (1.3.c), (1.3.d), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), 

(1.3.n), (1.3.o), (1.3.p), (1.3.q), (1.3.q), (1.3.r), (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.3.a), 

(2.3.b), (2.3.c), (2.3.d), (3.1.a), (3.2.a), (3.3.a), (3.3.c), (4.1.a), (4.2.a), (5.1.b), (5.2.a), (5.3.a), 

(5.3.b) 

 
cWg;Giu 2 
,dk;> epwk;> ghy;> nkhop> kjk;> murpay; my;yJ NtW mgpg;gpuhaKilik> Njrpa 
my;yJ r%fj;Njhw;wk;> Mjdk;> gpwg;G my;yJ gpw me;j];J> vd;gd Nghd;w 
vj;jifa NtWghLfSkpd;wp> ,g;gpufldj;jpy; jug;gl;Ls;s vy;y chpikfSf;Fk; 
Rje;jpuj;Jf;Fk; vy;yhUk; chpj;JilatuhtH.  
 
NkYk; vy;NyhUk; mtUf;Fhpj;Js;s ehl;bd; Ms;Gyj;jpd; murpay;> epahajpf;f 
my;yJ ehl;bd; me;j];jpd; mbg;gilapy;- mJ jdpahl;rp ehlhf> ek;gpf;ifg; 
nghWg;G ehlhf> jd;dhl;rpaw;w ehlhf ,Ug;gpDk;rhp- NtWghnlJTk; 
fhl;lg;gLjyhfhJ. 

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.d), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), 

(1.3.b), (1.3.c), (1.3.d), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), 

(1.3.n), (1.3.o), (1.3.p), (1.3.q),(1.3.r),  (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.3.a), (2.3.b), 

(3.2.a), (3.2.c), (3.3.a), (3.3.c), (4.1.a), (4.2.a), (5.1.a), (5.2.a), (5.3.a), (5.3.b) 
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cWg;Giu 3 
tho;tjw;Fk; Rje;jpuj;ijAilajhapUj;jw;Fk; ghJfhg;gpw;Fk; rfyUk; 
chpikAilatHfs;.  

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.d), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), 

(1.3.b), (1.3.c), (1.3.d), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), 

(1.3.n), (1.3.o), (1.3.p), (1.3.q),(1.3.r),  (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.2.d), (2.3.a), 

(2.3.b), (3.1.a), (3.2.a), (3.3.a), (3.3.b), (3.3.c), (4.1.a), (4.2.a), (5.1.a), (5.1.b), (5.2.a), (5.3.a), 

(5.3.b) 

 
cWg;Giu 4 
vtUk; mbikahf itj;jpUf;fg;gLjNyh my;yJ mbikg;gl;l epiyapy; 
itj;jpUf;fg;gLjNyh MfhJ. mbik epiyAk; mbik tpahghuKk; mtw;wpy; vy;yh 
tiffspYk; jil nra;ag;glNtz;Lk;. 

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.d), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), 

(1.3.b), (1.3.c), (1.3.d), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), 

(1.3.n), (1.3.o), (1.3.p), (1.3.q), (1.3.r),  (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.2.d), (2.3.a), 

(2.3.b), (3.1.a), (3.2.a), (3.3.a), (3.3.b), (3.3.c), (4.1.a), (4.2.a), (5.1.a), (5.1.b), (5.2.a), (5.3.a), 

(5.3.b) 

 
cWg;Giu 5 
vtUk; rpj;jpiutijf;Nfh my;yJ nfhLikahd kdpjj;jd;ikaw;w my;yJ ,opthd 
eilKiwf;Nfh jz;lidf;Nfh cl;gLj;jf;$lhJ.  

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.c), (1.1.d), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.b), (1.3.c), 

(1.3.d), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), (1.3.n), (1.3.o), 

(1.3.q), (1.3.r), (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.2.d), (2.3.a), (2.3.b), (3.1.a), (3.2.a), 

(3.3.a), (3.3.b), (3.3.c), (4.1.a), (4.2.a), (5.2.a), (5.3.a) 

 
cWg;Giu 6 
xt;nthUtUk; vt;tplj;jpYk; rl;lj;jpd; Kd;dH XH <shf Vw;Wf; nfhs;sg;gLtjw;F 
chpikAilatuhtH. 

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.3.f), (1.3.r), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (3.2.a), (3.3.c), 

(4.2.a), (5.3.a),(5.3.b) 

 

 
cWg;Giu 7 
vy;NyhUk; rl;lj;jpd; Kd;dH rkkhdtHfs;. ghugl;rk; vJTkpd;wpr; rl;lj;jpd; rkkhd 
ghJfhg;Gf;Fk; chpj;JilatuhtHfs;. ,g;gpufldj;ij kPwpg; Ghpag;gl;l ghugl;rk; 
vjw;NfDk; vjpuhfTk; ,j;jifa ghugl;rk; fhl;Ltjw;fhd J}z;Ljy; ahNjDf;Fk; 
vjpuhfTk; vy;NyhUf;Fk; rkkhd ghJfhg;Gf;F chpj;JiuatHfs;. 
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nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.3.f), (1.3.r), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (3.2.a), (3.3.c), 

(4.2.a), (5.3.a), (5.3.b) 

 
cWg;Giu 8 
mt;te; ehl;bd; murpayikg;gpdhy;> my;yJ rl;lj;jpdhy; mtHfSf;F mtHfSf;F 
mspf;fg;gl;l mbg;gil chpikfis kPWk; nray;fSf;fhfj; jFjptha;e;j Njrpa 
epaha rigfspdhy; toq;fg;gLk; gaDWjpAila ghpfhuj;Jf;F chpikAilatHfs;. 

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.d), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), 

(1.3.b), (1.3.c), (1.3.d), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.l), (1.3.m), (1.3.n), (1.3.o), 

(1.3.p), (1.3.q), (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.2.d), (2.3.a), (2.3.b), (3.1.a), (3.2.a), 

(3.3.a), (3.3.b), (3.3.c), (4.1.a), (4.2.a), (6.1.a), (6.2.a), (6.3.a), (6.3.b) 

 
cWg;Giu 9 
xUjiyg;gl;l kdg;Nghf;fhd tifapy; ifJ nra;ag;gLjy;> jLj;J itf;fg;gLjy;> 
ehLflj;jy; Mfpatw;Wf;F vtUk; Ml;gLj;jg;glyhfhJ.  

 
nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- 

 
cWg;Giu 10 
mtHfsJ chpikfs; fl;Lg;ghLfs; gw;wpAk;> mtHfSf;F vjpuhfTs;s Fw;wtpay; 
Fw;wr;rhl;Lf;fs; gw;wpAk;> jPHkhdpg;gjw;F RahjPdkhd eLepiy jtwhj epaha 
rigapdhy; nra;ag;gLk; ePjpahd gfpuq;fkhd tprhuizf;F xt;nthUtUk; 
chpikAilatuhthH. 

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.d), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), 

(1.3.b), (1.3.c), (1.3.d), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), 

(1.3.n), (1.3.o), (1.3.p), (1.3.q), (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.2.d), (2.3.a), (2.3.b), 

(3.1.a), (3.2.a), (3.3.a), (3.3.b), (3.3.c), (4.1.a), (4.2.a), (5.1.a), (5.1.b), (5.2.a), (5.3.a), (5.3.b) 

 
cWg;Giu 11 
(1)jz;lidf;Fhpa jtWf;Ff; Fw;wQ;rhl;lg;gLk; vy;NyhUk;> gfpuq;f tpsf;fj;jpy; 
rl;lj;Jf;fpzq;f mtHfs; Fw;wthspfshff; fhz;gpf;fg;gLk; tiu Rw;wthspfnsd 
Cfpf;fg;gLtjw;F chpikAilatHfs;. Mt;tpsf;fj;jpy; mtHfsJ vjpHthjq;fSf;F 
mtrpakhd vy;yh cWjpg;ghl;L cj;juthjq;fSk; mtHfSf;fpUj;jy; Ntz;Lk;. 
 

(2)Njrpa rHtNjrpa ehl;bilr; rl;lj;jpd; fPo; VNjDk; nray; my;yJ nra;ahik 
Ghpag;gl;l Neuj;jpy; mr;nray; ny;yJ nra;ahik fhuzkhf vtUk; VNjDk; 
jz;lidf;Fhpa  jtW Ghpag;gl;l Neuj;jpy; Vw;GilajhftpUe;j jz;lj;jpYk; ghHf;f 
fLikahd jz;lk; tpjpf;fg;glyhfhJ.  

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;-  (2.2.a), (2.2.c)  

 
cWg;Giu 12 
xt;nthUtUk; mt;ttuJ me;juq;j;Jtk; FLk;gk; tPL my;yJ fbjg; Nghf;Ftuj;J 
vd;git rk;ge;jkhf xUjiyg;gl;l kdg;Nghf;fhd tifapy; jiyaplg;gLtjw;nfh 
my;yJ mtuJ khpahij> ed;kjpg;G vd;gtw;wpd; kPjhd jhf;Fjy;fSf;Nfh 
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cl;gLj;jyhfhJ. Mj;jifa jiyaPl;Lf;F my;yJ jhf;Fjy;fSf;nfjpuhf 
xt;nthUtUk; rl;lg;ghjfhg;Gf;F chpikAilatuhtH. 
 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.b), (1.1.c), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), (1.3.b), (1.3.e), 

(1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), (1.3.n), (1.3.o), (1.3.p), (1.3.q), 

(1.3.r), (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.2.d), (2.3.a), (2.3.b), (3.1.a), (3.2.a), (3.3.a), 

(3.3.b), (3.3.c), (4.1.a), (4.2.a), (5.1.a), (5.1.b), (5.2.a), (5.3.a) 

 
cWg;Giu 13 
(1)xt;nthU ehl;bdJk; vy;iyfSf;Fs; Rje;jpukhf gpuahzk; nra;tjw;Fk; 
tjptjw;Fk; xt;nthUtUf;Fk; chpikAz;L. 
 
(2)jdJ nrhe;j ehL cl;gl VNjDk; ehl;iltpl;Lr; nry;yTk; jj;jkJ ehl;Lf;Fj; 
jpUk;gTk; xt;nthUtUf;Fk; chpikAz;L. 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.3.d), (1.3.f), 

 
cWg;Giu 14 

(1)NtW ehLfSf;Fr; nry;tjd; %yk; Jd;GWj;jypypUe;J Gfyplk; ehLtjw;Fk;> 
Gfyplk; Ja;gjw;Fk; vtUf;Fk; chpikAz;L. 

 
(2)murpaw; Fw;wq;fsy;yhj Fw;wq;fs; rk;ge;jkhfTk; my;yJ If;fpa ehLfs; 
rigapd; Nehf;fq;fSf;Fk; newpfSf;Fk; Kuzhz nray;fspypUe;J cz;ikahf 
vOfpd;w tof;Fj;njhFg;Gs; rk;ge;jkhfTk; ,t;Thpik Nfl;Lg; ngwg;glyhfhJ. 
 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- 

 
cWg;Giu 15 
(1)xU Njrpa ,dj;jtuhf ,Uf;Fk; chpik vtUf;Fk; cz;L. 

 
(2)vthpdJk; Njrpa ,dj;Jtk; kdg;Nghf;fhd tifapy; ,og;gpf;fg;gLjNyh mtuJ 
Njrpa ,dj;Jtj;ij khw;Wtjw;fhd chpik kWf;fg;gLjNyh MfhJ. 

 
nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- 

 
 
 
cWg;Giu 16 
(1)KO tajile;j Mz;fSk; ngz;fSk; ,dk; Njrpa ,dk; my;yJ rkak; vd;gd 
fhuzkhd fl;Lg;ghL vJTkpd;wp jpUkzk; nra;tjw;Fk; xU FLk;gj;ij 
cUthf;Ftjw;Fk; chpikAilatuhtH. jpUkzk; nra;Ak; NghJk;> jpUkzkhfp 
thOk; NghJk;> jpUkzk; Fiyf;fg;gLk; NghJk; mtHfs; xt;nthUtUf;Fk; 
rkchpikAz;L. 

 
(2)jpUkzk; Kbf;ftpUf;Fk; tho;f;ifj; JizNthhpd; Rje;jpukhd KO rk;kjj;Jld; 
kl;LNk jpUkzk; Kbf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 
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(3)FLk;gNk rKjhaj;jpd; ,aw;ifahdJk; mbg;gilahdJkhd myfhFk;> mJ 
rOjhaj;jpdhYk; murpdhYk; ghJfhf;fg;gLtjw;F chpj;JilaJ. 

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.e), (1.3.f), (1.3.h), (1.3.j), 

(1.3.k), (1.3.l), (1.3.q), (1.3.r), (4.1.a), (5.1.b) 

 
cWg;Giu 17 
(1)jdpahfTk; NtW xUtUld; $l;lhfTk; Mjdj;ij nrhe;jkhf itj;jpUg;gjw;F 
xt;nthUtUf;Fk; chpikAz;L. 

 
(2)vthpdJk; Mjdk; xUjiyg;gl;l kdg;Nghf;fhd tifapy; ,of;fg;gLjyhfhJ. 

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbGfs;- (1.1.e), (5.3.a) 

  
cWg;Giu 18 
rpe;jidr; Rje;jpuk; kdl;rhl;rpr; Rje;jpuk; kjr; Rje;jpuk; vd;gtw;wpw;F 
xt;nthUtUf;Fk; chpikAz;L. ,t;ThpikapDs; mtHfs; jkJ kjj;ij my;yJ 
ek;gpf;ifia khw;Wtjw;fhd Rje;jpuKk; Nghjid> gapy; newp> topghL> mDl;lhdk; 
vd;gd %yKk; jj;jkJ kjj;ij my;yJ ek;gpifia jdpahfTk; NtW xUtUld; 
$bAk; gfpuq;fkhfTk; jdpg;gl;l KiwapYk; ntspg;gLj;Jtjw;fhd Rje;jpuKk; 
mlq;Fk;. 

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.d), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), 

(1.3.b), (1.3.d), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), (1.3.n), 

(1.3.o), (1.3.p), (1.3.r),  (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.3.a), (2.3.b), (3.1.a), (3.2.a), 

(3.3.a), (3.3.c), (4.1.a), (4.2.a), (5.1.a), (5.1.b), (5.2.a), (5.3.a),  

 

 

 
cWg;Giu 19 
fUj;Jr; Rje;jpuj;Jf;Fk; Ngr;Rr; Rje;jpuj;Jf;Fk; vt;tUtUf;Fk; chpikAz;L. 
,t;ThpikahdJ jiyaPbd;wpf; fUj;Jf;fisf; nfhz;bUj;jw;Fk; vt; toptiffs; 
%yKk; vy;iyfis nghUl;gLj;jhkYk; jftiyAk; fUj;Jf;fisAk; ehLtjw;Fk; 
ngWtjw;Fk; gug;Gtjw;fhd Rje;jpuj;ijAk; cs;slf;Fk;. 

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.d), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), 

(1.3.b), (1.3.c), (1.3.d), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), 

(1.3.n), (1.3.o), (1.3.p), (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.2.d), (2.3.a), (2.3.b), (3.1.a), 

(3.2.a), (3.3.a), (3.3.b), (3.3.c), (3.3.d), (4.1.a), (4.2.a), (5.1.a), (5.1.b), (5.2.a), (5.3.a) 

  
cWg;Giu 20 
(1)rkhjhd KLiwapy; xd;W $Ltjw;Fk; ,iztjw;Fkhd Rje;jpuj;Jf;Fk; 
chpikAz;L. 

 
(2)xU fofj;jpid NrHe;jtuhf ,Ug;gjw;F vtUk; fl;lhag;gLj;jg;glyhfhJ. 
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nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- 

 
cWg;Giu 21 
(1)xt;nthUtUf;Fk; jj;jk; ehl;by; Ml;rpapy; NeubahfNth my;yJ Rje;jpukhd 
Kiwapy; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfs; %ykhfNth gq;F ngWtjw;F chpikAz;L. 

 
(2)xt;nthUtUf;Fk; jj;jk; ehl;bYs;s murhq;f Nritapy; rkkhd Kiwapy; 
mkHj;jg;gLtjw;F chpikAz;L. 
 
(3)kf;fspd; tpUg;Ng murhq;f mjpfhuj;jpd; mbg;gilahf mikjy; Ntz;Lk;. 
,t;tpUg;gkhdJ fhyhfhyk; cz;ikahf eilngWk; NjHjy; %yk; ntspg;gLj;jg;gl 
Ntz;Lk;. ,j; NjHjy; nghJthdJk; rkkhdJkhd thf;fspg;Ghpik %yNk mUj;jy; 
Ntz;Lk; vd;gJld; ,ufrpa thf;F%yk; my;yJ mjw;Fr; rkkhd Rje;jpukhd 
thf;fspg;G eilKiwfs; eilngWjy; Ntz;lk;. 

 
nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- 

 

 
cWg;Giu 22 
rKjhaj;jpd; cWg;gpdH vd;w Kiwapy; xt;nthUtUk; r%fg;ghJfhg;Gf;F 
chpikAilatH. Mj;Jld; Njrpa Kaw;rp %yKk; rHtNjrpa ehl;bil xj;Jisg;G 
%yKk;> xt;nthU ehl;bdJk; mikg;G Kiwf;Fk; tsq;fSf;Fk; ,iaaTk; 
xt;nthUtUk; jj;jk; jj;jk; MOikr; Rje;jpukhd Kiwapy; mgptUj;jp 
nra;tjw;Fk; ,d;wpaikahjitahf Ntz;lg;ngWk; nghUshjhu r%f gz;ghl;L 
chpikfisg; ngWtjw;Fk; chpj;JilatuhtH. 

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.d), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), 

(1.3.b), (1.3.c), (1.3.d), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), 

(1.3.n), (1.3.o), (1.3.p), (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.2.d), (2.3.a), (2.3.b), (3.1.a), 

(3.2.a), (3.3.a), (3.3.b), (3.3.c), (3.3.d), (4.1.a), (4.2.a), (5.1.a), (5.1.b), (5.2.a), (5.3.a), (5.3.b), 

(5.3.c) 

 
cWg;Giu 23 
(1)xt;nthUtUk; njhopy; nra;tjw;fhd> mj;njhopypid Rje;jpukhd Kiwapy; 
NjHe;njLj;Jf; nfhs;tjw;fhd nra;Ae; njhopypy; epahakhdJk; mE$yKilaJkhd 
njhopy; epge;jidfl;F chpNahuhapUg;gjw;fhd> njhopypd;ikf;nfjpuhd ghJfhg;G 
cilNahuha;apUg;gjw;fhd chpikia cilahH. 
 
(2)xt;nthUtUk; NtWghnlJTkpd;wp> rkkhd njhopYf;F rkkhd rk;gsk; ngWtjw;F 
chpj;JilatuhthH. 
 
(3)Ntiy nra;Ak; xt;nthUtUk; jhOk; jkJ FLk;gj;jpdUk; kdpj kjpg;Gf; 
fpiaaTs;s xU tho;f;ifia elj;Jtjid cWjpg;gLj;Jk; ePjpahdJk; 
mE$ykhdJkhd Cjpaj;Jf;F chpikAilNahuhtH. mtrpakhapd; ,t;T+jpak; gpw 
r%fg;ghJfhg;G topKiwfspdhy; Fiw epug;gg;gLtjhapUj;jy; Ntz;Lk;. 
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(4)xt;nthUtUf;Fk; jj;jk; eyd;fisg; ghJfhg;gjw;nfdj; njhopy; rq;fq;fis 
mikg;gjw;Fk; mtw;wpy; NrHtjw;Fkhd chpikAz;L.   

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;-  (1.3.m), (1.3.n) 

 
cWg;Giu 24 
,isg;ghWiff;Fk; Xa;tpw;Fk; xt;nthUtUk; chpikAilatH. ,jDs; Ntiy 
nra;Ak; kzpj;jpahy tiuaiw> rk;gsj;Jldhdfhy fhy tpLKiwfs; mlq;Fk;. 

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.3.p) 

 
cWg;Giu 25 
(1)xt;nthUtUf;Fk; czT> cil> tPl;L trjp> kUj;Jf;ftdpg;G> mtrpakhd r%f 
Nritfs; vd;gd cl;gl jj;jk;> jkJ FLk;gj;jpduJk; cly; eyj;Jf;Fk; 
ey;tho;Tf;Fk; NghJkhd tho;f;ifj; juj;Jf;Fk; chpikAilatuhtH. Mj;Jld; 
Ntiyapd;ik> ,ayhik> ifik> KJik fhuzkhfTk;> mit Nghd;w mtHfsJ 
fl;Lg;ghl;Lf;F mg;ghw;gl;l gpw #o;epiy fhuzkhfTk;> tho;f;if topapy;yhik 
Vw;gLk; re;jHg;gq;fspy; ghJfhg;Gf;Fk; chpikAilatuhtH. 

 
(2)jha;ik epiyAk;> Foe;ijg;gUtKk; tpNrl ftdpg;Gf;Fk; cjtpf;Fk; 
chpj;Jilad. Rfy Foe;ijfSk;> mit jpUkz cwtpDl; gpwe;jitahapDk; rhp> 
mj;jifa cwtpd;wpg; gpwe;jitahapDk; rhp> rkkhd r%fg;ghJfhg;gpidj; Ja;f;Fk; 
chpikAilad. 

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.d), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), 

(1.3.b), (1.3.c), (1.3.d), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), 

(1.3.n), (1.3.o), (1.3.p), (1.3.q), (1.3.r), (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.2.d), (2.3.a), 

(2.3.b), (2.3.d), (3.1.a), (3.2.a), (3.3.a), (3.3.b), (3.3.c), (3.3.d), (4.1.a), (4.2.a), (5.1.a), (5.2.a), 

(5.3.b) 

 
cWg;Giu 26 
(1)xt;nthUtUf;Fk; fy;tp fw;gjw;fhd chpikAz;L.Fiwe;jJ njhlf;f mbg;gilf; 
fl;lq;fspyhtJ fy;tp ,ytr khdjhapUj;jy; Ntz;Lk;. Njhlf;ff; fy;tp 
fl;lhakhf;fg;glNtz;Lk;. Njhopy;El;gf; fy;tpAk; caH njhopw; fy;tpAk; nghJthfg; 
ngwg;glj; jf;fdthapUj;jy; Ntz;Lk;. caH fy;tpahdJ jpwikabg;gilapd; kPJ 
rkkhd Kiwapy; fpilf;ff; $ba jhf;fg;gLjYk; Ntz;Lk;. 

 
(2)fy;tpahdJ kdpjdJ MOikia KOikahf tpUj;jp nra;Ak; KfkhfTk; 
kdpjThpikfSf;Fk; mbg;gilr; Rje;jpuj;Jf;Fkhd khpahijia tYg;gLj;J 
KfkhfTk; Mw;Wg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;. mJ rfy ehLfSf;fpilNaAk; ,d my;yJ 
kjf;FOtpdUf;fpilNaAk;  kd xj;jpirT> nghjpAzHT> Njhoik Mfpatw;iw 
Nkk;gLj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; rkhjhdj;ij NgZtjw;fhf If;fpa ehLfspd; 
Kaw;rpfis Nkw;nfhz;L nry;Ytjw;FjtTk; Ntz;Lk;. 
 
(3)jkJ Foe;ijfSf;Fg; Gfl;lg;glNtz;ba tif> jd;ikia KjypNy 
njhpe;njLf;FKhpik ngw;NwhUf;Fz;L.  
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nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (2.1.b), (2.2.d) 

 
cWg;Giu 27 
(1)rKjhaj;jpd; gz;ghl;L tho;f;ifapw; Rje;jpukhfg; gq;F nfhs;tjw;Fk;> fiyfisj; 
Ja;g;gjw;Fk; mwptpay; Kd;Ndw;wj;jpYk; mjd; ed;iukfspYk; gq;nfLg;gjw;Fk; 
vtUf;Fk; chpikAz;L. 

 
(2)mwptpay;> ,yf;fpa> fiyg;gilg;gpd;  Mf;fpaw; fHj;jH vd;w tifapy;> 
mg;gilg;Gf;fs; topahftUk; xOf;f newp> gUg;nghUs; eyd;fspd; ghJfhg;Gf;F 
mj;jifNahH xt;nthUtUk; chpikAilatuhtH.  

 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.d), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), 

(1.3.b), (1.3.c), (1.3.d), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), 

(1.3.n), (1.3.o), (1.3.p), (1.3.q),(1.3.r),  (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.2.d), (2.3.a), 

(2.3.b), (2.3.d), (3.1.a), (3.2.a), (3.3.a), (3.3.b), (3.3.c), (3.3.d), (4.1.a), (4.2.a), (5.1.a), (5.1.b), 

(5.2.a), (5.3.a), (5.3.b) 

 
cWg;Giu 28 
,g;gpufldj;jpy; vLj;Jf;fhl;lg;gl;Ls;s chpikfSk; Rje;jpuq;fSk; KOikahf 
va;jg;glf; $ba r%f> rHtNjrpa ehl;bil mikg;G Kiwf;F xt;nthuitUk; 
chpj;JilatuhtH. 

 
nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- 
 
 
cWg;Giu 29 
(1)ve;j xU r%fj;jpDs; khj;jpuNk jj;jkJ MOikapd; fl;lw;w> G+uzkhd 
rhj;jpakhftpUf;FNkh> me;jr;r%fj;jpd;ghy; xt;nthUtUf;Fk; flikfs; cz;L. 

 
(2)xt;nthUtUk; mtuJ chpikfisAk; Rje;jpuq;fisAk; gpuNahfpf;Fk; nghOJ 
,d;ndhUthpd; chpikfSf;Fk; Rje;jpuj;Jf;FKhpa mq;fpfhuj;ijAk; kjpg;igAk; 
ngw;Wf; nfhLf;Fk; Nehf;fj;jpw;fhfTk;> rdehaf rKjhankhd;wpd; xOf;frPyk;> 
nghJkf;fs; xOq;fikjp> nghJ Nrk eyd; vd;gdtw;Wf;F ePjpahd Kiwapy; 
Njitg;glf;$batw;iw Vw;gLj;j Ntz;LnkDk; Nehf;fj;Jf;fhfTk; kl;LNk 
rl;lj;jpdhy; jPHkhdpf;fg;gLk; tiuaiwfSf;F khj;jpuNk khj;jpuNk 
fl;Lg;gLgtuhaikjy; Ntz;Lk;. 
 
(3),t;ThpikfSk; Rje;jpuq;fSk; If;fpa ehLfs; rigapd; Nehf;fq;fSf;Fk; 
newpfSf;Fk; Kuzhf vt;tplj;jpNyDk; gpuNahfpf;fg;glyhfhJ. 
 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; KbTfs;- (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c), (1.1.e), (1.2.a), (1.3.a), (1.3.b), 

(1.3.c), (1.3.e), (1.3.f), (1.3.g), (1.3.h), (1.3.i), (1.3.j), (1.3.k), (1.3.l), (1.3.m), (1.3.n), (1.3.o), 

(1.3.p), (1.3.q), (1.3.r), (2.1.a), (2.1.b), (2.2.a), (2.2.b), (2.2.c), (2.2.d), (2.3.a), (2.3.b), (2.3.c), 

(2.3.d), (3.1.a), (3.2.a), (3.3.a), (3.3.b), (3.3.c), (4.1.a), (4.2.a), (5.1.a), (5.1.b), (5.2.a), (5.3.a), 

(5.3.b) 
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cWg;Giu 30 
,g;gpufldj;jpYs;s vitAk;> ,jd;fz; vLj;Jf;fhl;lg;gl;Ls;s chpikfs;> 
Rje;juq;fs; Mfpatw;wpYs;s vtw;iwAk; mopf;Fk; Nehf;fj;ijAila VNjDk; 
Kaw;rpapy; <LgLtjw;Fk; my;yJ nranyjidAk; Ghptjw;Fk;> ve;j xU ehl;Lf;Nfh 
FOTf;Nfh my;yJ xUtUf;Nfh cl;fpilahf ahNjDk; chpikaspg;gjhfg; nghUs; 
nfhs;sg;gLjyhfhJ. 
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mj;jpahak;-05 

KbTiu 

 Nkw;Fwpg;gpl;l Ma;tpd; gpufhuk; aho;g;ghz r%fj;jpy; fhzg;gLk; vOjg;glhj 
rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfSk; mtw;wpD}lhd r%fr; nry;thf;ffSk; mit 
vt;thW If;fpa ehLfs; rigapdhy; ntspaplg;gl;l kdpj chpik cWg;Giufspy; 
nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wd vd;gJ njhlHghfTk; Muhag;gl;lJ. ,J njhlHghf 
r%fj;jpy; rpy FOf;fisAk; Fwpg;gpl;l rpy Gj;jpaPtpfisAk; ikag;gLj;jp 
vLf;fg;gl;l Ngl;bfs; %ykhd juTfSf;$lhfTk;> nra;jpfSf;$lhfTk;> ,it 
njhlHghf fhzg;gLk; Gj;jf Mjhuq;fsf;$lhfTk;> fsMa;Tf;$lhfTk; vOjg;glhj 
rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfs; ,dk;fhzg;gl;ld. 

A. Ma;Tg;gug;gpd; RUf;fk; 
 

 ,q;F Kjyhk; mj;jpahaj;jpy; Ma;tpd; mwpKfk; kw;Wk; gpd;dzpapy; ,lk; 
ngw;Ws;s tplaq;fspypUe;J aho;g;ghz r%fj;jpd; vOjg;ghlhj rl;lq;fs; kw;Wk; 
tof;fhWfspd; XH gUkl;lhd ghHitiaAk; mjw;fhd NtHfis GhpjYk; mjw;$lhf 
rkfhy r%f nry;thf;ffisAk; vLj;Jf;$WfpwJ. NkYk; vOjg;glhj rl;lq;fspdJk; 
tof;fhWfspdJk; NgZifepiyapdJk; kPSUthf;f epiyapdJk; r%f ,aq;fpay; 
jd;ikapd; nry;thf;Fk; vLj;Jf; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. mj;Jld; r%f 
mirtpaf;fj;jpD}lhf vOjg;glhj rl;lq;fSk; tof;fhWfSk; vt;thwhd khWjYf;F 
cs;shfpAs;sd vd;gJ njhlHghf Fwpg;gpl;l xU fhyg;gFjptiu ntspahfpa Gj;jf 
Mjhq;fSf;$lhf fpilf;fg;ngw;w juTfspd; mbg;gilapy; njhFf;fg;gl;Ls;sJ. 
NkYk; aho;g;ghzj;J vOjg;glhj rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfs; njhlHghf 
ntspte;j Gj;jf Mjhuq;fspd; gw;whf;Fiwfspd; epHge;jj;jhy; Fwpg;gpl;l rpy 
Gj;jpaPtpfspdJk;> FO ciuahly;fspdJk; juTfSk; ngwg;gl;Lk; 
njhFf;fg;gl;Ls;sJ.  

njhlHe;J ,uz;lhk; mj;jpahaj;jpy; nra;jpfSf;$lhfTk;> jdpegH kw;Wk; 
FOf;fSf;$lhfTk; ngwg;gl;l juTfspd; mbg;gilapYk; fsMa;Tfspd; 
mbg;gilapYk; vOjg;glhj rl;lq;fSk; tof;fhWfSk; njhFf;fg;gl;Ls;sd. 
nra;jpfspd; thapyhfg; ngwg;gl;l rk;gtq;fs; aho;g;ghz r%fj;jpy; vOjg;glhj 
rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfspd; r%fr; nry;thf;FfSf;F ghhpa Mjhukhf 
mikfpwJ. mj;Jld; vOjg;glhj rl;lq;fisAk; tof;fhWfisAk; 
NtWgLj;Jtjw;fhd Njit Ma;tpy; fhzg;glhj fhuzj;jhy; mjw;F Kf;fpaj;Jtk; 
mspf;fg;gltpy;iy. NkYk; %d;whk;mj;jpahaj;jpy; r%f Clfq;fspd; 
nra;jpfspd;thapyhf vLf;fg;gl;l juTfspy; tof;fhWfs; kw;Wk; vOjg;glhj 
rl;lq;fspd; nry;thf;Ffs; fhzg;gLk; vd;W Cfpf;fg;glf; $baJk;> mtw;wpd; 
nry;thf;fpw;fhd rhpahd NtHfis mwptjpYs;s rpf;fy;fs; fhuzkhfTk; mtw;wpd; 
ek;gfj;jd;ikapd; tYtpd;ik fhuzkhfTk; ,t;tj;jpahaj;jpy; mit 
njhFf;fg;gl;Ls;sd. njhlHe;J ehd;fhk; mj;jpahak; If;fpaehLfs; nghJr;rigahy; 
ntspaplg;gl;l kdpj chpik cWg;Ghpikfis cs;slf;Ftjld; mtw;wpd; 
xt;nthd;wpYk; ,uz;lhk; mj;jpahaj;jpy; ,dk;fhzg;gl;l vOjg;glhj rl;lq;fs; 
kw;Wk; tof;fhWfspd; nry;thf;Fk; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. ,tw;wpd; NghJ vOjg;glhj 
rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfspy; mit kdpj chpik cWg;GiufSld; fhzg;gLk; 
rhHG> rhHgw;w jd;ikfis mbg;gilahf nfhz;L ehd;fhk; mj;jpahaj;jpy; 
njhFf;fg;gl;lLs;sJ. 
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B.Ma;tpd;NghJ vjpHnfhz;l gpur;rpidfs;> gw;whf;Fiwfs; 
 MdhYk; Ieh rigapdhy; ntspaplg;gl;l kdpjchpik njhlHghd 

cWg;GiufNshL aho;g;ghzj;jpy; fhzg;gLk; vOjg;glhj rl;lq;fspdJk; 
tof;fhWfspdJk; nry;thf;Ffis xg;G Nehf;Fk;Ntis kdpj chpik cWg;Giufs; 
midj;Jk; ,yq;ifapd; murpay; mikg;gpdhy; mq;fPfhpf;fg;gltpy;iy. 
,f;fhuzj;jpdhy; ,yq;ifapd; murpay; mikg;Gf;fisAk; Muha;e;Nj ,uz;lhk; 
mj;jpahaj;jpy; ,dk; fhzg;gl;l vOjg;glhj rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfs; If;fpa 
ehLfs; kdpj chpik cWg;Giufspy; nry;thf;Fr; nrYj;Jk; tpjk; xg;G 
Nehf;fg;gl;lJ. 

,q;F ,yq;ifapd; murpay; mikg;gpy; ,dk;fhzg;gLfpd;w rpy FiwfisAk; 
Fwpg;gpl;Lr; nry;yNtz;ba Njit fhzg;gLfpwJ. ,yq;ifahdJ rpq;fstH> jkpoH> 
K];ypk;> gwq;fpaH> kNy ,dj;jtH Mfpa gy;ypdj;jtUk; thOk; ehlhFk;. Mdhy; 
,yq;ifapd; murpay; mikg;ghdJ gy;ypd ghpkhdj;JlDk; gd;ikj;Jtj;JlDk; 
vOjg;gl;l xd;W my;y. ,yq;ifapd; murpay; mikg;gpy; ,uz;lhk; mj;jpahaj;jpy; 
Fwpg;gplg;gl;bUg;gjd; gpufhuk; \\ngsj;j kjj;Jf;F Kd;Dhpik mspj;Nj 
gpwkjq;fisAk; Nehf;Fjy; Ntz;Lk;|| vd;fpd;w KiwahdJ tpkHrdj;Jf;FhpaJ. ,J 
Nghy If;fpa ehLfs; rigapd; kdpj chpik rhrdj;jpd; cWg;Giu 13y; 
$wg;gl;bUf;Fk; \\xt;nthU kdpjDk; jkJ nrhe;j ehL cl;gl VNjDk; xU 
ehl;iltpl;Lr; nry;yTk; jj;jkJ ehl;Lf;Fj; jpUk;gTk; xt;nthUtUf;Fk; 
chpikAz;L|| vd;w Iehtpd; cWg;GiuahdJ ,yq;if murpay; mikg;gpy; 
\\,yq;ifg;gpui[ xUtH vq;fpUe;jhYk; ,yq;iff;F jpUk;g KbAk; vd;gij kl;LNk 
Vw;Wf; nfhz;Lk; ,yq;ifapypUe;J ve;j ehLfSf;Fk; vtUk; nry;yyhk; vd;gij 
fl;Lg;gLj;jpAk; fhzg;gLfpwJ. mj;Jld; \\rl;lj;jpd; Kd;dhy; ahtUk; rkkhdtHfs;|| 
vd;w If;fpa ehLfs; rigapd; 7Mk; kdpj chpik cWg;Giuapd; rhukhdJ ,yq;if 
murpayikg;gpy; gpd;tUkhW cs;thq;fg;gl;Ls;sJ. mjhtJ \ehl;bd; [dhjpgjpia 
ve;j xU Fw;wr;rhl;bd; gpufhuKk; rl;lj;jpd; Kd; epWj;j KbahJ|. ,JNghy gy 
mk;rq;fis ,yq;if murpay; mikg;gpypUe;J Rl;bf;fhl;l KbAk;. ,q;F ahg;gpid 
nraw;gLj;JgtH xU ngUk;ghz;ik ,dj;jtuhf fhzg;gLtJk; fz;$L. (Gyikj;Jt 
ciuahly;fs;) 

NkYk; aho;g;ghzj;jpd; vOjg;glhj rl;lq;fisAk; tof;fhWfisAk; 
If;fpaehLfs; nghJr;rigapdhy; ntspaplg;gl;l cWg;GiufSld; Nehf;Ftjpy; cs;s 
nghUj;jg;ghLfSk; Nfs;tpf;F cs;shf;fg;gLfpd;wd. XH r%fj;jpd; gz;ghl;by; 
,Ue;J ntspg;gLtjhfNt vOjg;glhj rl;lq;fSk; tof;fhWfSk; fhzg;gLfpd;wd. 
,q;F khf;]pr fUj;jpd; gpufhuk; \\r%fj;jpd; gz;ghL vd;gJ Nkw;fl;Lkhdk; vd;Wk; 
nghUshjhuk; vd;gJ mbf;fl;Lkhdk;|| vd;Wk; Fwpg;gplg;gLfpwJ. XH r%fj;jpd; 
nghUshjhuNk mr;r%fj;jpd; gz;ghLfis jPHkhdpf;Fk; fhuzpahFk;. me;jtifapy; 
aho;g;ghz r%fj;jpd; nghUshjhuNk ,r;r%fj;jpd; gz;ghLfisAk; tof;fhWfisAk; 
mjD}lhd vOjg;glhj rl;lq;fisAk; jPHkhdpf;fpd;wd. ,q;F If;fpaehLfs; 
nghJr;rigapd; kdpj chpikfs; njhlHghd cWg;GhpikahdJ rHtNjrk; 
KOtjw;Fk; Vw;GilaJ. Mdhy; rHtNjr nghUshjhu vy;iyfs; NtWghLilad. 
MfNt ,tw;iwAk; fUj;jpw;nfhz;Nl rHtNjr hPjpahd kdpj chpik njhlHghd 
cWg;Giufs; tsHKf ehLfspd; r%fj;jpy; gpuNahfpf;fg;gl Ntz;ba NjitAk; 
cs;sJ.  

mj;Jld; cWg;Giu 27y; Fwpg;gplg;gl;l mk;rj;jpd; gpufhuk; \rKjhaj;jpd; 
gz;ghl;L tho;f;ifapy; Rje;jpukhf gq;F nfhs;tjw;Fk;> fiyfisj; Ja;g;gjw;Fk; 
mwptpay; Kd;Ndw;wj;jpYk; mjd; ed;ikfspYk; gq;nfLg;gjw;Fk; vtUf;Fk; 
chpikAz;L| vd;W Fwpg;gpLfpwJ. ,jd; mbg;gilapy; xUtH my;yJ gyH xU r%f 
tho;f;ifapy; tpUk;gp ,ize;J thOk; NghJk; mr;r%fj;jpd; gz;ghLfs; 

file:\\xt;nthU


39 
 

tof;fhWfs; Kjypatw;iw tpUk;gp Vw;W thOk; NghJk;> mt; tof;fhWfspy; chpik 
kWg;Gf;fs; kw;Wk; chpik kPwy;fs; fhzg;gbDk; mit Fwpg;gpl;l eguhy; my;yJ 
FOkj;jhy; tw;GWj;jy;fs; VJkpd;wp Ghpe;JzHtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; #oypy; 
mq;F kdpj chpik njhlHghd cWg;Giufspd; nry;thf;Ffis gpuNahfpj;J 
Fwpg;gpl;l egH my;yJ FOkj;jpd; chpik kWg;Gg; gw;wp NgRtJ my;yJ eltbf;if 
vLg;gJk; xU tpj kdpj chpik kPwYf;F tpj;jpLfpwJ. cjhuzkhf aho;g;ghzr; 
r%fj;jpy; fztd; kidtpahpilNaAs;s cwT epiyapy; fztid kidtp 
kjpj;jy; xU gz;ghf fhzg;gLfpwJ. ,q;F If;fpa ehLfs; kdpj chpik njhlHghd 
cWg;Giu1>2>3 Kjypa cWg;Giufs; kPwg;gLtjhf fhzg;gbDk;> kidtp ,j;jifa 
gz;ghl;L mk;rq;fis czh;e;J Vw;Wf;nfhz;L fztDld; thOk; gl;rj;jpy; 
Nkw;Fwpg;gpl;l kPwg;gLfpd;w chpikfs; njhlHghf NgRtJk; mt;Thpikfis 
mtHfspy; gpuNahfpg;gJk; If;fpa ehLfs; rigapd; cWg;Ghpik27I kPWtjhf 
mikfpwJ.  

NkYk; If;fpa ehLfs; nghJr;rigahy; kdpj chpik njhlHghf 
ntspaplg;gl;l cWg;GiufNshL mj;jpahak; ,uz;by; Fwpg;gplg;gl;l vOjg;glhj 
rl;lq;fs; kw;wk; tof;fhWfs; kdpj chpikfspy; nry;thf;F nrYj;Jk; tpjk; 
njhlHghd xg;gPLfspd; NghJ rpWtH chpikfs;> ngz; chpikfs;> KjpatH 
chpikfs; Kjypatw;iwAk; jdpj;jdpNa Nehf;f Ntz;ba Njit vOfpwJ. MdhYk; 
,t;tha;Tj; jiyg;gpdJk; Ma;Tf;fhyj;jpdJk; ,Wf;fkhdJ mtw;iwj; jtpHj;J 
If;fpa ehLfspd; kdpj chpik cWg;Giufs; Kg;gJld; kl;Lk; xg;gPl;L 
Nehf;fpaJld; ,yq;if murpay; mikg;gpdJk; cWg;GiufisAk; cWJizahf 
nfhz;like;Js;sJ.  

NkYk; ,t;tha;tpid tYT+l;Ltjw;F fpilf;fg;gl;l Gifg;gl Mjhuq;fspd; 
gw;whf;Fiwf;Fk; tof;fhWfNs fhuzkhf mikfpd;wd. Fwpg;ghf ngz;fspd; 
Gifg;glj;jpid FLk;gj;jpdH jUtjpYs;s ,lHghLfs;> tof;fhWfs; njhlHghd 
gz;G hPjpahd juTfis Gifg;glkhf;FtjpYs;s rhj;jpakpd;ik Kjypadtw;iw 
Fwpg;gplyhk;. 

C.,WjpAiu 
,tw;wpd; mbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Ma;tpd; gpufhuk; aho;g;ghzj;jpd; 

vOjg;glhj rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfspd; NtHfspy; rhjpa kw;Wk; ,e;J kj 
Mjpf;fKk; Mzpa Mjpf;fk; nry;thf;Fr; nrYj;jtijf; fhzyhk;. NkYk; 
jw;Nghija #oypy; aho;g;ghzj;jpd; Nghf;Ffspd; gpd;dzpapy; tof;fhWfspd; 
jhf;fq;fs; XusT fhzg;gl;lhYk; Gjpa rpy gz;ghl;L mk;rq;fSk; toq;fptu 
Muk;gpj;js;sd. ,it tof;fhWfs; vd;fpd;w tiuaiwf;Fs; ,d;dKk; tutpy;iy. 
mj;jifa mk;rq;fspd; njhFg;ghfNt %d;whk; mj;jpahak; mikfpwJ.  

,Wjpahf aho;g;ghzr; r%fj;jpy; fhzg;gLk; epWtdq;fsJ eilKiwfspYk; 
mtw;wpd; tpjpKiwfspd; cUthf;fj;jpYk; aho;g;ghz r%fj;jpd; tof;fhWfspd; 
jhf;fk; ngUk; nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wd. ,tw;wpd; tpjpfspy; fhzg;gLk; chpik 
kPwy;fs; tof;fhWfspd; jhf;fj;jhy; cUthf;fg;gl;Ls;sd. cjhzkhf 
mYtyfq;fspy; Ntiy nra;Ak; ngz;fs; Nriy mzpa Ntz;Lk; vd;fpd;w 
tpjpahdJ ,t;tof;fhWfspd; nry;thf;fhy; cUthf;fg;gl;Ls;sd. MfNt ,itAk; 
fl;Lilf;fg;gl;L kPs;fl;lg;gLk; NghNj mitAk; Nkw;Fwpg;gpl;l Ieh rigapd; kdpj 
chpikfis Vw;Wf; nfhz;L mikAk;. MdhYk; ,it Nghd;w khw;wq;fs; xU jdp 
kdpjuhNyh my;yJ FOf;fshNyh Nkw;nfhs;sg;glhJ r%f mirtpaf;fj;jpD}L 
epfOk; NghNj mit Nkw;Fwpg;gpl;l chpikfis Vw;wikAk;. my;yhJ xUtuhy; 
my;yJ FOf;fshf vOjg;glhj rl;lq;fspd; NkYk; tof;fhWfspd; NkYk; khw;wj;ij 
nfhz;Ltu tpisAk; NghJ mit kdpj chpik cWg;Giufspd; gpufhuk; chpik 
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kPwYf;F tpj;jpLk;. me;j tifapy; ,t;tha;thdJ aho;g;ghzj;jpy; fhzg;gLk; 
vOjg;glhj rl;lq;fs; kw;Wk; tof;fhWfis milahsk; fhZtjpYk; mtw;iw 
If;fpa ehLfs; kdpj chpik cWg;Giufspy; xg;gPl;L Nehf;FtjpYk; 
jpUg;jpailaj;jf;f ntw;wpaPl;bAs;sJ. MdhYk; ,t;tha;T Muha;e;j tof;fhWfs; 
kw;Wk; vOjg;glhj rl;lq;fs; mit r%fj;jpYk; kdpj chpikfspYk; nry;thf;Fr; 
nrYj;Jk; tpjq;fs; njhlHghf aho;g;ghz r%fj;jpYs;NshHfSlDk;> 
r%fj;jpYs;fhzg;gLk; epWtdk; rhH epWtdk; rhuh mikg;Gf;fSlDk; 
njhlHr;rpahfg; gfpug;gLk; NghNj ,t;tha;tpd; Nehf;fk; KOik ngWk;. mj;Jld; 
,it rhHe;j tpopg;GzHTfs; Vw;gLk;. 

,j;jifa nraw;ghl;il Kd;ndLg;gjpy; E}yf epWtdkhdJ jkJ vz;zpk 
E}yfj;jpD}lhfTk;> tpopg;GzHT nraw;ghLfSf;$lhfTk; njhlHr;rpahf 
Kd;ndLf;Fk;. ,it r%fj;jpy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; NghJk;> r%fj;jpy; mJ 
njhlHghd ePz;l rpe;jidf;Fk;> GhpjYf;Fk; topNaw;gLk; NghJk; ,f; fUj;Jf;fs; 
r%f mirtpaf;fj;jpD}lhf cs;thq;fg; glyhk;. 
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glq;fs; 

jpUkz rlq;fpD}lhf ntspg;gLk; tof;fhWfs; 
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G+g;Gdpj ePuhl;L rlq;fpD}lhf ntspg;ngWk; tof;fhWfs; 
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http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=32228&cat=nnews&sel=current&subcat=2#sthash.lxM1N0zm.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=553803011119326351#sthash.SchwzVXk.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=553803011119326351#sthash.SchwzVXk.dpuf
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http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34024&cat=nnews&sel=current&subcat=2#sthash.ebNu62qL.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=635373001516578169#sthash.VfQQfsiD.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=635373001516578169#sthash.VfQQfsiD.dpuf
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4.  Web Links to chapter 3 

1. http://www.newjaffna.com/moreartical.php?newsid=32768&cat=nnews&sel=current&subc

at=1#sthash.4WoPUWn3.dpuf 

2. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=32410&cat=nnews&sel=current&subcat=14

#sthash.9xFqGcAR.dpuf 

3. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=682572751718123343#sthash.q9eYq4gt.dpu

f 

4. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33704&cat=nnews&sel=current&subcat=2#s

thash.yabzvGKr.dpuf 

5. http://www.newjaffna.com/moreartical.php?newsid=31766&cat=nnews&sel=current&subc

at=14#sthash.g2r5A4PU.dpuf 

6. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=119593572128704619#sthash.3rNUBbmi.dp

uf 

OCTOBER 27, 2014 3:01 PM 0 COMMENTS VIEWS: 42 

7. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34470&cat=nnews&sel=current&subcat=14

#sthash.RNzY1x59.dpuf 

8. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=580533117818178945#sthash.nmt0KW3e.d

puf 

9. http://www.jvpnews.com/srilanka/81663.html 

 

10. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=463393171130656131#sthash.IDKm3cco.dp

uf 

11. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=780123597603653767#sthash.21xLsnqF.dpu

f 

12. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=771402774827250232#sthash.XTrhePz4.dpu

f 

13. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=238133583928870387#sthash.LHLxhMFU.dp

uf 

14. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33390&cat=nnews&sel=current&subcat=14

#sthash.V2ADneDm.dpuf 

15. http://www.e-jaffna.com/archives/32604 

http://www.newjaffna.com/moreartical.php?newsid=32768&cat=nnews&sel=current&subcat=1#sthash.4WoPUWn3.dpuf
http://www.newjaffna.com/moreartical.php?newsid=32768&cat=nnews&sel=current&subcat=1#sthash.4WoPUWn3.dpuf
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http://www.newjaffna.com/moreartical.php?newsid=31766&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.g2r5A4PU.dpuf
http://www.newjaffna.com/moreartical.php?newsid=31766&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.g2r5A4PU.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=119593572128704619#sthash.3rNUBbmi.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=119593572128704619#sthash.3rNUBbmi.dpuf
http://yarlosai.com/?p=4142#respond
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34470&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.RNzY1x59.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34470&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.RNzY1x59.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=580533117818178945#sthash.nmt0KW3e.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=580533117818178945#sthash.nmt0KW3e.dpuf
http://www.jvpnews.com/srilanka/81663.html
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=463393171130656131#sthash.IDKm3cco.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=463393171130656131#sthash.IDKm3cco.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=780123597603653767#sthash.21xLsnqF.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=780123597603653767#sthash.21xLsnqF.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=771402774827250232#sthash.XTrhePz4.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=771402774827250232#sthash.XTrhePz4.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=238133583928870387#sthash.LHLxhMFU.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=238133583928870387#sthash.LHLxhMFU.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33390&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.V2ADneDm.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33390&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.V2ADneDm.dpuf
http://www.e-jaffna.com/archives/32604
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16. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34227&cat=nnews&sel=current&subcat=1#s

thash.u472esBx.dpuf 

17. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34473&cat=nnews&sel=current&subcat=14

#sthash.yL7Yw2Bl.dpuf 

18. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34400&cat=event&sel=current&subcat=11#

sthash.c3QEe9Lw.dpuf 

19. http://www.e-jaffna.com/archives/34822 

20. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34446&cat=event&sel=current&subcat=11#

sthash.Yz9URxKt.dpuf 

21. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=373053172030531614#sthash.xiCl0oC1.dpuf 

22. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34295&cat=nnews&sel=current&subcat=14

#sthash.PGO4mmEm.dpuf 

23. http://www.e-jaffna.com/archives/34573 

24. http://www.e-jaffna.com/archives/24610 

25. http://www.e-jaffna.com/archives/24228 

26. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=172932953405314306#sthash.EU3i2JSs.dpuf 

27. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=218143194907700509#sthash.yyShmTTK.dp

uf 

28. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=445292743218264747#sthash.VXDyAqfZ.dp

uf 

29. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33841&cat=nnews&sel=current&subcat=2#s

thash.NK3PvZcv.dpuf 

30. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=342013128518558475#sthash.5SZYI5yM.dp

uf 

31. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33954&cat=nnews&sel=current&subcat=14

#sthash.gpfPYBPY.dpuf 

32. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33571&cat=nnews&sel=current&subcat=2#s

thash.KwWt8yg4.dpuf 

33. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34320&cat=nnews&sel=current&subcat=14

#sthash.SOTjf4lU.dpuf 

34. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33590&cat=nnews&sel=current&subcat=14

#sthash.FWun7rzn.dpuf 

35. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34340&cat=nnews&sel=current&subcat=14

#sthash.bFrR6gJW.dpuf 
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http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34473&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.yL7Yw2Bl.dpuf
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http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34446&cat=event&sel=current&subcat=11#sthash.Yz9URxKt.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34446&cat=event&sel=current&subcat=11#sthash.Yz9URxKt.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=373053172030531614#sthash.xiCl0oC1.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34295&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.PGO4mmEm.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34295&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.PGO4mmEm.dpuf
http://www.e-jaffna.com/archives/34573
http://www.e-jaffna.com/archives/24610
http://www.e-jaffna.com/archives/24228
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=172932953405314306#sthash.EU3i2JSs.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=218143194907700509#sthash.yyShmTTK.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=218143194907700509#sthash.yyShmTTK.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=445292743218264747#sthash.VXDyAqfZ.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=445292743218264747#sthash.VXDyAqfZ.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33841&cat=nnews&sel=current&subcat=2#sthash.NK3PvZcv.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33841&cat=nnews&sel=current&subcat=2#sthash.NK3PvZcv.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=342013128518558475#sthash.5SZYI5yM.dpuf
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=342013128518558475#sthash.5SZYI5yM.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33954&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.gpfPYBPY.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33954&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.gpfPYBPY.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33571&cat=nnews&sel=current&subcat=2#sthash.KwWt8yg4.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33571&cat=nnews&sel=current&subcat=2#sthash.KwWt8yg4.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34320&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.SOTjf4lU.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34320&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.SOTjf4lU.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33590&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.FWun7rzn.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33590&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.FWun7rzn.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34340&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.bFrR6gJW.dpuf
http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34340&cat=nnews&sel=current&subcat=14#sthash.bFrR6gJW.dpuf
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36. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=204583582828167239#sthash.ogTNbeBB.dp

u 

37. http://www.jaffnatime.com/contents/?i=4724 

38. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=650473581228303492#sthash.JImkI7C1.dpu

f 

39. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34296&cat=nnews&sel=current&subcat=14

#sthash.aNa8V0xZ.dpuf 

40. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=32551&cat=nnews&sel=current&subcat=2#s

thash.hoiV0wXb.dpuf 

41. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=32549&cat=nnews&sel=current&subcat=2#s

thash.JVrnVLiQ.dpuf 

42. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=764723105311679736#sthash.1i65VqnG.dp

uf 

43. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33096&cat=nnews&sel=current&subcat=2#s

thash.5MVzgLR9.dpuf 

44. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=821963409010305117#sthash.CMpER7Aw.d

puf 

45. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=682572751718123343#sthash.q9eYq4gt.dpu

f 

46. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=520183125118725349#sthash.vJCrwqcg.dpu

f 

47. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=34297&cat=nnews&sel=current&subcat=2#s

thash.WMhcn0QG.dpuf 

48. http://newjaffna.com/moreartical.php?newsid=33149&cat=nnews&sel=current&subcat=2#s

thash.na6lLpw0.dpuf 

49. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=454942705018390205#sthash.6az6cbmG.dp

uf 

50. http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=303922987612529472#sthash.Nc4urGWx.dp

uf 
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,uz;lhk; mj;jpahaj;Jf;Fhpa crhj;Jiz nra;jpfs; 

1, 2.-ிருாண 11ஆது ாபில் கணால் ‘ிட்ஸ்’: ாழ். சதண்ின் சசாகம்!! 

ீண்ட கரனரகஶ ரறல் உள்ப என ிட்ஸ் ஶரரபிிடம் 
சறன ஶகள்ிகஷப ஶகட்க்கஶண்டும் ன்று இனந்ஶன். 

ரறல் சுரர் 2,000 ிட்ஸ் ஶரரபிகள் இனப்தரக 
கூறுகறநரர்கள். ஆணரல் னம் னன் ந்து ந் கஷனனேம் 
 ரர் இல்ஷன. 

என ிறப்னர்வுக்கரக ரன் என ஶர்கரஷன டுக்க 
ினம்திஶணன். இது குநறத்து அஷணனம் வரிந்றனக்கஶண்டும் 
அல்னர? 

இஶர என இபம்வதண் ணது ண்ங்கஷப ம்ஶரடு ணம் றநந்து தகறர்ந்து வகரள்கறநரர். 

ப்தடி உங்கறக்கு கனறரம் டந்து ? 

உநவுனஷநரண அனக்கும் ணக்கும் வதரனத்ம் தரர்த்துப் ஶதசற றனம் டந்து. ரங்கள் 

இனனம் ரழ்ப்தரத்ஷச் ஶசர்ந்ர்கள்ரன். 

அர் வபிரட்டினறனந்து ந்றனந்ரர். றனத்றன் தின்ணர் அது ஆண் உறுப்தில் வசரநறச்சல் 

ரறரி இனந்து. கரய்ச்சறம் இனந்து. அது ரநில்ஷன. அணரல், ரழ். ஶதரணர 
ஷத்றசரஷனில் ஶசர்ப்தித்ஶரம். 

அனக்கு த்ம் டுத்துச் ஶசரறத்துப் தரர்த்ணர். அனக்கு ிட்ஸ் ன்தஷண றனம் வசய்து 

11ஆது ரபில் தரிஶசரஷண உறுறப்தடுத்றது. 

அஷணச் வசரல்றம்ஶதரது ணக்கு து 18 . ன்ண வசய்து ன்று ணக்கு என்றுஶ னரிில்ஷன. 

அறர்ச்சறில் அழுது னனம்திஶணன். 

கரின் ணறஷன ப்தடிினந்து ? 

அனக்கு னனறஶனஶ ிட்ஸ் இனந்ர ன்தது வரிரது. ஆணரல், அர் கூநறணரர், 
அறரர உன் ரழ்க்ஷகஷனேம் ரசரக்கறிட்ஶடன் ன்று. அர் அவ்ரறு கூநறது ணக்கு 

ற்கணஶ இனக்கு ன்தஷண ஷநத்ணரல் கூநறணரர ? அல்னது ணக்கு ிட்ஸ் இனப்தது 

வரிரல் றனம் வசய்து, ணக்கும் அஷணப் தப்தி ிட்ஶடன் ன்ந ஆங்கத்றல் அவ்ரறு 

கூநறணரர ன்தது வரிரது. அஷண உறுறப்தடுத் னடிில்ஷன. ஆணரல், ரன் அன் தின்ணர் 
அது தற்நறக் ஶகட்தஷத் ிர்த்து ிட்ஶடன். 

கனக்கு ய்ட்ஸ் ன்நஶதரது ? 

அனக்கு ிட்ஸ் ன்ந ிடத்ஷ அனஷட குடும்தத்றணனக்குச் வசரன்ணஶதரது அர்கறக்கும் 
அறர்ச்சறரன். றனம் வசய்து 16 னடங்கபின் தின்ணர்ரன் அர் திநந்துள்பரர். 

அணரல், அஷ ல்ன வசல்னரக பர்த்துிட்டணர். ஶரய் ந்துிட்டது. இணி ன்ண வசய்து. 

அர் குடிப்தக்கத்துக்கு ஆபரகறிட்டரர். 

குடிக்கரது இனந்ரல் இன்னும் சறநறது கரனத்துக்கு ரனடினேம். குடிக்க ஶண்டரம், அனக்கு ரன் 

கூநறந்ஶன். ரஷபினறனந்து ரன் குடிக்க ரட்ஶடன் ன்று வசரல்றரர். 
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ஆணரல், அனக்கு அந்ப் ஶதரஷில் இனக்கும் ஶதரதுரன் றம்றரக இனக்க னடினேம் ன்ந 
றஷன இனந்து. 

ணது ண்தர்கள் ல்ஶனரனம் ல்ன றஷனில் இனக்கறன்நணர். ரன் ட்டும் இப்தடிரகறிட்ஶடன். 

அர்கஷபப் ஶதரன ர னடிில்ஷனஶ ன்ந கஷன இனந்து. 

அற்குச் சறகறச்ஷச வதறுரறு ஶகட்டுப் தரர்த்ஶரம். அர் ஶகட்கில்ஷன. னன்ணர் அர் ப்தடி 
ற்நர்கபின் ஶதச்ஷசக் ஶகட்கரட்டரஶர அவ்ரறுரன் இறுறிறம் ஶகட்கில்ஷன. அணரல், 

அர் இநந்துிட்டரர். 

அதுக்குப் திநகு ? 

ணக்கு னன்ணனம் இக்கட்டரண கரனம்ரன். ரன் திநந்து 6 ரத்றல் ணது அப்தர இநந்துிட்டரர். 
அம்ர இண்டரது றனம் வசய்து 6 திள்ஷபகள். அம்ரிடம் இனந்து தரசம் கறஷடக்கில்ஷன. 

சலணம் ஶகட்கில்ஷன ன்தற்கரக ணக்கு அஷத் றனம் வசய்து ஷத்ணர். 

திநகு ணது த்ம் டுத்து ஶசரறத்ணர். ணக்கும் அர் னெனரக ிட்ஸ் திஷ 
உறுறப்தடுத்ப்தட்டது. ன்ணரல் அஷண ம்தஶர, ற்றுக் வகரள்பஶர னடிில்ஷன. ீண்டும் 
அழுது னனம்னகறஶநன். அந்ஶம் ரன் இனந் றனஷஷ ன்ணரல் ிதரிக்க னடிரதுள்பது. 

டீ்டுக்கு ப்திடி வசரன்ணஙீ்கள் ? 

ரரிடம் வசரல்து ? ன்ணத்ஷச் வசரல்து ன்று னெஷப ல்னரம் கும்திப் ஶதரய் என்றும் 
வசரல்ன னடிர றஷனில் இனந்ஶன். ச்..ி. அவ்ரறு ரன் னம் ன்று அப்ஶதரழுதுரன் 

வரினேம். அம்ரிடம் ஶதரய் வசரன்ஶணன். அம்ர வசரன்ணரர், அது உன் ஷனவழுத்து. ரன் ன்ண 

வசய்ிநது ? ன்நரர். அன் தின்ணர் அம்ர ன்ஷணத் ணது டீ்டுக்குக் கூட்டிச் வசன்நரர். தரசத்றல் 

கூட்டிச் வசல்னில்ஷன. கர் ந் ஷககள் ன்ணிடம் இனந்ண. அஷணப் வதநத்ரன் ன்ஷணக் 
கூட்டிச் வசன்நரர். 

ஊனக்குள் ன்ண ஶதசறக் வகரண்டரர்கள் ? 

அர் இநந்ஶதரது தத்றரிஷககபில் வசய்ற ந்துிட்டது. வதர் ில்ஷன. வபிரட்டினறனந்து 

ந்ர், னகரி ன்வநல்னரம் ந்துிட்டது. அணரல், ணது இடத்து க்கள் 

கண்டுதிடித்துிட்டணர். அப்தடி ந்ணரல் ஊரர் ன்ஷண எதுக்கற ிட்டணர். சறனர் ஶடிரக ந்து 

ஶகட்டணர், உணக்கு ிட்ஸ் உள்பரம், உன்னுடன் தகக்கூடரரம் ன்று வசரல்நரங்க ன்று. 

றகவும் கஷனஷடந்ஶன். ஶரய் ந் திநகு ரன் வகரண்டரட்டங்கறக்குச் வசல்றல்ஷன. 

ன்ஷணச் சனெகம் எதுக்கறது. அஷணிட டீ்டில் ணது அம்ர கூட எதுக்கறணரர். டீ்டிஶனஶ 
ரன் எதுக்கப்தட்டரல் சனரம் எதுக்கறஷண ரன் வதரிரக வகரள்பில்ஷன. ரன் ந்வரன 

றும் வசய்றனக்கில்ஷன. டீ்டில் அம்ர வசரல்ரர், இப்தடி இனப்தரல் ம்தி ஆக்கறக்கு 

கனறரணம் வசய் னடிரது. ங்கரது ஶதர அல்னது வசத்துப்ஶதர ன்நரர். ன்ணரல் துவுஶ 
வசய் னடிில்ஷன. (அழுகறநரர்… அழும்ஶதரவல்னரம் அது ஷகஷப் தற்நறப் திடித்து அஷ 
ஆறுல்தடுத்ற சரர றஷனக்குக் வகரண்டுனகறநரர் அனக்கு அனகறல் இனக்கும் அது 

ற்ஶதரஷ கர்) 

அம்ர ன்ண வசய்றனக்கஶண்டும் ? 

றனத்துக்கு னன்ணர் அஷப் தற்நற ணது வதற்ஶநரர் ிசரரித்றனக்க ஶண்டும். றனம் 
வசய்து ள்பிிட்டரல் சரி ன்று அம்ர றஷணத்து ிட்டரர்ரஶண. ஶரய் இனப்தது 

வரிரதுிட்டரறம் அது னன்ஷண தக்கக்கங்கள் தற்நறரது ிசரரித்றனக்கனரம் ரஶண 
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? அர் ற்கணஶ வதண்கள் ிடத்றல் தனணீரணரக இனந்துள்பரர். அஷண அர் தின்ணர் 
வசரல்னறினக்கறநரர். 

அதுக்குப் திநகு அம்ர ? 

அன் தின்ணர் ன் ணஷ ஶரகடிக்கும் ஷகில் கஷ வசரல்ரர். வரடர்ச்சறரக அவ்ரறு 

டந்து வகரண்டரர். சறன்ணப் திள்ஷபகள் இனப்தணரல் ன்ஷண ஷத்றனக்க ஶண்டரம். 
வபிஶற்று ன்று கறர அறனர் வரிித்ரக அம்ர வசரன்ணரர். ணக்குப் தத்வரன்தஷ 
ரக இனக்கும்ஶதரது அர் இநந்து ிட்டரர். கறர அறனர் வசரல்கறநரர் ன்கறநரீ்கள் ? ரன் 

ங்கு ஶதரது ? ரழ்ப்தரத்றல் இடனம் வரிரது. டீ்டில் ணக்குத் வரல்ஷனரக இனந்து. 

அணரல் ரன் ற்வகரஷனக்கு னற்சறத்ஶன். 

ற்வகரஷனர ? 

ஆம், 700 தூக்கரத்றஷகஷப ரங்கற, 100 ரத்றஷகள் ீம் திரித்து ஷத்து எவ்வரன திரிரக 
400 குறஷசகஷப ிழுங்கற ிட்ஶடன். அன் தின்ணர் ரன் ங்க ிட்ஶடன். தின்ணர் 
னத்துஷணில் ஶசர்க்கப்தட்ஶடன். ஆணரல், சரவும் ில்ஷன. ஶகரர றஷனில் இனந்து 

ப்திிட்ஶடன். ரன் ங்கரது ஶதரக ஶண்டும் ன்று றஷணத்து கறநறஸ் றறுணம் என்றுக்குச் 
வசன்ஶநன். அங்கு ஶதரய், ன்ஷண ஊரில் ர ிடுகறநரர்கள் இல்ஷன. கறர அறனரிடம் 
வசன்நரல் குற்நம், வபிில் வசன்நரல் குற்நம் ன்கறநரர்கள். ீங்கள் ன்ஷண உிர் திஷக்க 
ஷக்கஶண்டரம். ப்தடிரது சரகடினேங்கள் ன்று அர்கபிடம் ஶகட்ஶடன். 

அர்கள் ன்ண வசரன்ணரர்கள் ? 

அர் ன்ஷண க்கற அதிினத்ற ம்திக்ஷக றறம் றறுணத்துக்கு அனுப்தி ஷத்ணர். அங்கு 

வசன்ந தின்ணர்ரன் ரன் ற்ஶதரஷ றஷனக்கு ந்ஶன். ற்ஶதரது ஶதட்டி வும் னடிகறநது. ஶதட்டி 
னன் ஶரக்கம், இந்ஶரய் அடுத்ர்கறக்கு ரதடி இனக்க ஶண்டும் ன்தஶ. அற்கரக 
ன்ணரல் இன்நஷ ரன் வசரல்றஶன். அஷணக் ஶகட்டு அர்கள் சந்ஶரசரக ரஶண்டும். 
ணக்கு ந் றஷனஷ ன் றரிக்குக் கூட க்கூடரது. 

இனடணரண (இப்ஶதரது றனம்) சந்றப்ன ப்தடி ? 

திநகு ரன் க்கற அதிினத்ற ம்திக்ஷக றறம் (ஆDT) றறுணத்துக்குச் வசன்ஶநன். அங்குரன் 

இஷக் கண்ஶடன். (ற்ஶதரது றனம் வசய்றனக்கும் இஷபஞஷணக் கரட்டுகறநரர்). கடந் 
ஜணரிில் ரம் இனனம் ஶசர்ச்சறல் றனம் 
வசய்துவகரண்ஶடரம். 

ச்..ி. வரற்றுக்குள்பரணரின் ணறஷன ப்தடிினக்கும் ? 

ய்ட்ஸ் ஶரரபர்கள் எதுக்கப்தடுகறன்நணர். ஆணரல், ிட்ஸ் 

ஶரரபர்கஷப எதுக்கக் கூடரது. தரறக்கப்தடர்கள் கவுன்சறனறங் 

டுத்து ங்கஷபப் ஶதரன ரநனடினேம். நறன் அர்கள் 2 

ிரண னடிஷ டுப்தர். என்று ம்ஷ அபிக்க ஶண்டும் 
ன்று றஷணப்தர் அல்னது இஷண இன்னும் தனனக்குப் தப்த 
ஶண்டும் ன்ந ணறஷன உனரகறநது. இந் இண்டுஶ 

ஆதத்துத்ரன். அந்ச் சூழ்றஷனக்குத் ள்றது சனரம்ரன். 

 

சரி உங்கஷபப் தற்நறச் வசரல்றங்கபன்? (கஷண ஶரக்கறத் றனம்திஶணரம்) 
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ணது அம்ர ணஶரய்ரய்தட்டர். அணரல், அம்ர சறன்ணப்திள்ஷப ரறரி. ணது 

ஶஷனகஷபக்கூட வசய்துவகரள்பரட்டரர். அப்தர குடித்துிட்டு னரர். என அக்கர. டீ்டில் 

றுஷ. ரன் தரடசரஷனக்குப் தடிக்கச் வசல்றம்ஶதரது சறனர் (ஆண்கள்) ணக்கு உவுரகக்கூநற 
ன்ஷண நரண றில் தன்தடுத் னற்தட்டணர். நரண உடறநவுக்குப் தன்தடுத் 
னற்தட்டணர். தம் ந்து ஶகட்தரர்கள். அணரல், என கட்டத்றல் து, சறகவட், கஞ்சர ல்னரம் 
குடிக்கத் வரடங்கற ிட்ஶடன். டீ்டில் னம் கண்டித்றனக்கில்ஷன. னம் ஆஶனரசஷண 

வசய்றனக்கில்ஷன. ஶகட்டினந்ரல் ரன் ப்திினப்ஶதன். 

திநகு ? 

அன் தின்ணர் வபிரடு ஶதரக சந்ர்ப்தம் கறஷடத்து. அம்ர அப்தரிடம் கறஷடக்கர அன்ன அங்கு 

ன்னுடன் திரற்நற தினறப்ஷதன்ஸ் ரட்டு வதண்ிடறனந்து கறஷடத்து. என னடரக 
அறடன் என்நரகத் ங்கற ரழ்ந்ஶன். உடறநவு வகரண்ஶடன். தின்ணர் டீ்டுக்குத் றனம்தி 
ந்ஶன். அக்கரவுக்குத் றனம் வசய்து வகரடுத்ஶன். இண்டரது டஷ ந்துஶதரகும்ஶதரது 

னத்துப் தரிஶசரஷ வசய்ணர். அன்ஶதரதுரன் ணக்கு ிட்ஸ் இனப்தது வரிந்து. அள் 

ஶண்டுவன்ஶந ணக்கு ிட்ஸ் ஶரஷப் தப்திஷ தின்ணர்ரன் வரிந்து. அதுரன் 

வசரன்ஶணஶண சறன ஶதர் ணக்கு ந்ஷ 10 ஶதனக்குக் வகரடுக்க ஶண்டும் ன்று தறரங்குரர்கள். 

அர் ன்ஷண ரரக்கறிட்டரர். ணக்கு ஶரய் இனப்தது உறுறப்தடுத்ப்தட்டணரல் 6 ரங்கள் 

சறஷநினறனந்ஶன். 

ப்தடி இனங்ஷக றனம்திணரீ்கள் ? 

ணீக சூட்ஶகஸ் வதட்டினேடன் வசன்ந ரன், என வசரப்தின் ஷதில் 2 ஶசட்டுடன் றனம்தி 
இனங்ஷகக்கு ந்ஶன். டீ்டுக்கும் ஶதரகனடிரது. னகம் வகரடுக்க கஷ்டரக இனந்து. 

வள்பத்ஷில் ங்கறினந்ஶன். கடனறல் ிழுந்து வசத்றடுர ன்று ஶரசறத்ஶன். தின்ணர் 
ன்ணிடம் உள்ப னழுப் தத்ஷனேம் வகரண்டுவசன்று வகரழும்தில் தரிஶசரறத்ஶன். ிட்ஸ் 

ன்தஷண உறுறப்தடுத்றணர். னந்து டுத்து ரனரம் ன்நணர். சறன ரள்கபின் தின்ணர் இஷச் 
சந்றத்ஶன். (ஷணிஷக் கரட்டுகறநரர்) 

உங்கள் டீ்டுக்குத் வரிரர ? 

டீ்டுக்குத் வரிந்து. அக்கர ஶகட்டணரல் அனக்குக் கூநறஶணன். அர் கநற அழுரர். “ணக்கு 

ஶரய் ந்றட்டுது அக்கர. டீ்டின னக்கும் வசரல்னரஶ அக்கர. அம்ர அப்தரஷக் 
கஷ்டப்தடுத்க்கூடரது. ரன் இஶரட வசத்றடுன். ரன் உணக்கும் கஷச்சல் வகரடுக்கரட்ஶடன்” 

ன்ஶநன். (அழுகறநரர். கண்ரீ் றந்ஶரடுகறநது, கண்ஷீத் துஷடத்துக் வகரண்ஶட வரடர்கறநரர்). 
அக்கரவுக்கும் அறர்ச்சற. சறநறது ரள் வசன்நதின்ணர், அறல் வரடரஶ, இறல் வரடரஶ ன்று 

அறம் வசரல்னத் வரடங்கறிட்டரள். தின்ணர் ணது உடுப்னகஷப டுத்து வபிஶ நறந்து ஶதர 
ன்று கஷனத்து ிட்டரர். 

இனக்கும் உங்கறக்கும் இஷடினரண உநவு ? (ஷணிஷக் குநறத்து) 

டந்ஷ இனக்குச் வசரன்ஶணன் (ஷணிக்கு). ஆறுல் ரர்த்ஷ கூநறணரர். ீங்கள் குடிக்க 
ஶண்டரம் ன்நரர். அன்நறனறனந்து ரன் குடிப்தறல்ஷன. கவுன்சறனறங் ஶதரஶணன். ற்ஶதரது ணிரர் 
றறுணத்றல் வதரறுப்ன அறகரரிரகப் திரற்நற னகறஶநன். வதண்ரல் ஆக்கவும் னடினேம். 
அறக்கவும் னடினேம். ன் ரழ்க்ஷக அற்கு சரிரண ஆரம். 

இப்ஶதரது உங்கள் ணறஷன ப்திடி ? 
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ரன் தரறக்கப்தட்டஶதரது, ணக்கு ந் ண்ம் ன்னுடன் இது அறந்றட ஶண்டும் ன்தஶ. 
ஆணரல், சறனர் இஷண இன்னும் தனனக்குக் வகரடுக்க ஶண்டும் ன்று றஷணக்கறன்நணர். ன்ஷண 

என வதண்ரஶண அறத்ரர். அணரல், இன்னும் தத்துப் வதண்கஷப அறக்கரல் சரகரட்ஶடன் ன்ந 
ணறஷன உனரகறநது. அவ்ரஶந வதண்ின் ணறஷனிறம் ண்ம் ற்தடுகறநது. இந் 
இண்ஷடனேம் ிர்த்து ரனடினேம் ன்தது தப்தட ஶண்டும். 

(இனரிடனம் ஶகட்ஶடரம்) 

ீங்கள் டுக்கும் னந்துகள் தற்நற ? 

இந் ஶரய் ற்தட்டரல் இண்டு ஷகப்தட்ட 3 குபிஷசகள் தன்தடுத்ப்தடுகறன்நது. என ஷகக் 
குபிஷச 1998ஆம் ஆண்டு 15 ஆிம் னொதர. ற்ஷநது 10 ஆிம் னொதர. 2000ஆம் ஆண்டுக்கு தின்ணர் 
இஷ 3 ஆிம் னொதரவுக்கு ந்து ற்ஶதரது இனசரக ங்கப்தடுகறநது. இஷ தன்தடுத்துன் 

ஶரக்கம் ஶரஷக் கட்டுப்தடுத்ற ஷத்றனப்தற்ஶக. ற்ஶதரதுள்ப ஷஸ் கறனறகஷப அறக்க 
னடிரது. ஆணரல், கட்டுப்தடுத் னடினேம். ீரிறவு உள்பர்கறக்கு உறுப்னகள் கற்நஶண்டினம். 
ினம்தி உவு உண் னடிரது. ஆணரல், க்கு ந் உவுக்கட்டுப்தரடும் இல்ஷன. 

ீங்கள் குந்ஷ வதற்றுக் வகரள்ரீ்கபர ? 

ிட்ஸ் ஶரரபர்கள் இனர் றனம் வசய்வன்நரல் வண்குனற சறறுதுிக்ஷக 
இனனக்கும் சரக இனத்ல் ஶண்டும். எனனக்குக் கூடவும் ற்ஷநனக்கு குஷநவும் 
இனந்ரல் கூடரது. வணணில், உடறநில் ஈடுதட்டரல் கறனறகள் எனரிடறனந்து ற்ஷநனக்கு 

ரநற அது ஆதத்ரகறிடும். 

இப்ஶதரது ன்ண வசய்கறநரீ்கள் ? 

ம்ஷ னம் கட்டரப்தடுத்துறல்ஷன. ஆணரல், ிறப்னர்வு ஊட்டஶண்டும் ன்ந 
ஶரக்கத்றல் ரங்கள் உள்பணரல் ரரகஶ அஷணச் வசய்கறஶநரம். கத்றரல் 

குத்ப்தட்டனக்குத்ரன் அன் னற வரினேம். அவ்ரஶந தரறக்கப்தட்டினக்கும் ரம் ிறப்னர்வு 

வசய்துனகறஶநரம். ந்ஷக ிறப்னர்வும் தரறக்கப்தட்டர்கபரல் வசய்ப்தடும்ஶதரதுரன், 

னழுப்தஷணனேம் அஷடனடினேம். ரங்கள் இந் அதரத்றனறனந்து ப்திக் வகரள்ற்கரண 

ிறப்னர்ஷ ஶற்வகரள்ப ங்கும், ப்ஶதரதும் ரரகஶ இனக்கறஶநரம். அற்கரண உிகஷபச் 
வசய்னேங்கள் சுகஶகறகஶப! 

றறுணத்றன் இஷப்தரபர் ன்ண வசரல்கறநரர் ? 

இங்குள்ப இஷபஞர்கள் வபிரட்டுக்குப் ஶதரணரல் ஶஷனஷ ட்டும் வசய்து உண்டு உடுத்து 

இனக்க ஶண்டுஶ ி ந்ப் வதண்டடனும் உநவு வகரள்பக்கூடரது ணப் திவுடன் 

அநறவுறுத்துகறஶநரம். வபிரட்டுக்குச் வசல்ஶரர் இந் ிடத்றல் இணிஶனரது றகவும் 
அரணரக இனங்கள். ரழ்ப்தரத்றறள்ப ஶரரபர்கள் தனர் சறகறச்ஷச வதநச் வசல்றல்ஷன. 

திடித்து அஷடத்து ிடுரர்கள் ன்ந வதரய்ரண அச்சம். ஆணரல், ந்ிப் தனம் இல்ஷன. 

சந்ஶகம் இனந்ரல்கூட தரிஶசரறக்கனடினேம். வபிரடு வசல்ஶரர்க்கு ிறப்னர்வூட்ட வபிரட்டு 

ஶஷனரய்ப்னப் திகம் ற்தரடு வசய்ல் ஶண்டும். 

வகரண்டம்(condom) தரித்து உடறறுவு ஷத்துக் வகரள்பனரஶ ? 

இந் ண்ம் று. வதரதுரகஶ என குந்ஷ கறஷடத்து குநறத் கரன இஷடவபிக்குள் 

இன்வணரன குந்ஷ கறஷடக்கக்கூடரது ன்ந குடும்த கட்டுப்தரட்டுக்குத்ரன் ஆடஷந (வகரண்டம்) 
தன்தடுத்ப்தடுகறநது. ி அஷணப் தன்தடுத்ற றனத்றற்கு னன்ணர் தரறநில் ஈடுதடுல் 
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ன்தற்கல்ன. 1939ஆம் ஆண்டு அவரிக்கரில் வகரண்டம் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது. அஷணத் 
ரரித்து வதரிஶனஶ ற்ஶதரது அது அஷக்கப்தடுகறநது. ஆணரல், அஷணப் தன்தடுத்ற 
ப்தடினேம் ரனரம் ன்ந கனத்ஷஶ ிரதரரிகள், ிரதர ஶரக்கத்துக்கரக தப்தி 
னகறன்நணர். இது று ன்று இர்கள் கூறுகறநரர்கள். வகரண்டத்றற்கு இவ்ரறு என 

உண்ஷரண ிபக்கம் வசரன்ண ம்தறகள் இர்கபரக ரன் இனக்க னடினேம். 

ன்நற 

இஷம் 

3- 

மணி சட்டத்ிமடன் சாடாா்பு ண சந்சகப்தட்ட கன் மகம அடித்து முநித்ான் 

 

தன குற்நச் வசல்கபில் ஈடுதட்டு  சறஷநில் இனந்து வபிஶ 
ந் கன் ணது ஷணிக்கு இன்வணரனனடன் வரடரா்ன ண 

சந்ஶகறத்து கட்டில் சட்டத்ரல் அபது ஷகஷ அடித்து னநறத் 
சம்தம் ரற்குறப் தகுறில் இடம்வதற்றுள்பது. 

குற்நச் வசல் என்நறல் ஷகது வசய்து சறஷநக்குச் வசன்ந 
கஷணப் திஷ டுப்தற்கு திதன சட்டத்ி எனஷ  
ஷணி வரடரா்ன  வகரண்டு ீறன்நறல் கஷணப் திஷ 

டுத்துள்பரர். இன் தின்ணனம் கரா் குற்நச்வசல்கபில் ஈடுதட  
கனுக்கும் ஷணிக்கும் இஷடில் அடிக்கடி சண்ஷட 

வரடரா்ந்துள்பது. இணரல் ிக்றனேற்ந ஷணி கஷண ிரகத்துச் வசய்ற்கு 

னன்றுள்பரர். 

கஷண திஷவடுத் சட்டத்ிஷஶ குநறத் வதண், ிரகத்துக்கு ிண்ப்திப்தற்கும் 
வரடரா்ன வகரண்டரகத் வரினகறன்நது. இஷ அநறந் கன் ஷணி டீ்டுக்கு ந்வுடன் ”ீ 
கண்டதடி றரிரல்ரஶண இவ்பவு திச்சஷண. உணது கரஷன அடித்து னநறத்ரல் ல்னரம் சரி 
னம்” ண கூநற கட்டில் சட்டத்ரல் கரறக்கு கலஶ ரக்க னற்தட்ட ஶதரது ஷணி ஷககபரல் 

டுத்துள்பரர். 

இணரல் ஷககள் னநறந் றஷனில் ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் ஷணி 
அனுறக்கப்தட்டுள்பரகத் வரினகறன்நது. சந்றகுரர் சசறதரற து 31 னும் வதண்ஶ 

இவ்ரறு அனுறக்கப்தட்டரரர். 

இது வரடரா்தரக வதரனறசரர் ிசரஷகஷப ஆம்தித்துள்பணரா். 

 

 

4- 

அல்டீ்டு இஷபஞனுடன் ரகணத்றல் ஶதரண குடும்தப் வதண்: இஷட நறத் கன் ரக்குல் 

 

ற்நரப்தஷபக்கு இன்று ரஷன 3 ிபில் வசன்ந குடும்தப் வதண் 

கரல் கடுஷரகத் ரக்கப்தட்டுள்பரர். அல் டீ்டு இஷபஞனுடன் 
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யஸ் ரணில் வசன்நரஶனஶ இத் ரக்குல் சம்தம் இடம்வதற்றுள்பது. 

ிில் இனந்து னநப்தட்ட ரஷண கர் துத்ற ந்து வகரடிகரம் தஸ் றஷனத்றற்குச் சற்றுத் 

வரஷனில் நறத்து ஷணிஷ இநக்கறத் ரக்கறரகத் வரினகறன்நது. 

ரணில் இஷபஞனும் இஷபஞணின் அக்கரின் திள்ஷபகபரண இன சறறுர்கறம் இனந்ரகத் 

வரினகறன்நது. 

கர் ற்நரப்தஷபக்கு வசல்னஶண்டரம் ணத் டுத்தும் ஷணி அஷக் ஶகபரது கர் டீ்ஷட 

ிட்டுப் னநப்தட்டு கஷடக்குச் வசன்ந சம் இஷபஞனுடன் னநப்தட்டரகத் வரினகறன்நது.  

 

கர் ஷணிஷ அடித் ஶதரது இஷபஞர் கஷத் டுக்க னற்தட்டு கரல் ரிணரல் 

ரக்கப்தட்டரகவும் கல்கள் வரிிக்கறன்நண. 
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ரணிப்தரில் ஷணிஷ திசத்றற்கு அனுப்திிட்டு ரினேடன் உல்னரசரக இனந்ர் 
ஷப்னஷடப்ன 

 

ரணிப்தரய்ப் தகுறில் ஷன ற்றும் னகத்றல் கரஷடந் 
றஷனில் இஷபஞர் எனர் ணிரர் ஷத்றசரஷனில் 

அனுறக்கப்தட்டுள்பரர். இது கரத்ஷப் தரர்த் னத்துர் 
இர் ரக்குறக்கு உள்பரகறினப்தரக அரணித்து 

வதரனறசரரிடம் வரிிக்க னற்தட்ட ஶதரது இஷபஞர் டுத்து 

றறுத்றரகத் வரினகறன்நது.  

 

சறநறது ஶத்றல் அங்கு ந் இஷபஞர்குழு என்று குநறத் 
இஷபஞஷண வதரனறசரரிடம் ரங்கள் அடித்ரகத் வசரல்னக்கூடரது ண அஷண அச்சுறுத்றனேள்பணர். 
இன் தின்ணர் ஷத்றர் அர்கஷப ிசரரித் ஶதரஶ அர்கள் அவ் இஷபஞனுக்கு ன் அடித்து 

ண ஷத்றனக்கும் அங்கு றன்நர்கறக்கும் வரிித்துள்பணர். 
 

குநறத் தர் அச அறனகம் என்நறல் சறற்றூறர் ணவும் அத்துடன் ரணிப்தரய்க்கு சற்றுத் 
வரஷனில் உள்ப இடவரன்நறல் வரஷனத்வரடர்ன றஷனம் என்று டரத்ற னதர் ணவும் 
இஷபஞர்கள் வரிித்துள்பணர்.  
 

றனரண குநறத் தர் வரஷனத் வரடர்ன றஷனத்றற்கு நஶீனரட் வசய் னம் வதண்கபின் 

இனக்கங்கஷப டுத்து அர்கறக்கு கரல் வரற கஷத்து ந் ஶதரது எனடஷ வதண் 

எனரின் சஶகரணரல் ரக்கப்தட்டரகவும் வரினகறன்நது. ணது வரஷனஶதசற றஷனத்றல் 

ஶஷனக்கு றன்ந னேறஷஶ றனம் னடித்துள்பரர். அதுவும் ரன்கு ர கர்ப்திிரக்கற 
வதண்ின் வதற்வநரனம் உநிணர்கறம் வகரடுத் அழுத்றணரஶனஶ றனம் னடித்ரகவும் 
அவ் இஷபஞர்கள் வரிித்துள்பணர். 

 

இந் றஷனில் கடந் ரம் றஷநர கர்ப்திிரண  ஷணிஷ  ஆஷணக்ஶகரட்ஷடில் உள்ப 

அபது  ரய்டீ்டுக்கு அனுப்திிட்டு இர் ணிஶ ணது டீ்டில் இனந்துள்பரர். ணது கஷடக்கு 

ந் கப்தகுறில் உர்ம் தடிக்கும் ரிக்கு இனசரக நஶீனரட் வசய்து வகரடுப்ததும் ணது 
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ரண ஷகத்வரஷனஶதசறஷ ரிக்கு சறன ரட்கள் ஷத்றனக்கும் தடி வகரடுத்தும் ரிஷ 

ணது தக்கம் இழுத்து ணது டீ்டிற்கு ச் வசய்து உல்னரசரக இனந்துள்பரர். குநறத் ரி 
ணிஶ இனந் இஷபஞணின் டீ்டிற்கு வசல்ஷ அரணித் அப்தகுற இஷபஞர்கள் 

ரினேடன் இஷபஞர் உல்னரசரக இனந் ஶதரஶ ஷகனேம் வய்னேரகப் திடித்து கடுஷரகத் 
ரக்கறரகத் வரினகறன்நது.  

 

ரக்குனறல் ஷனில் கரiஷடந் இஷபஞஷண அர்கஶப ஷத்றசரஷனின் அனகறல் 

வகரண்டு ந்து ிட்டுச் வசன்நரகவும் அர் வதரனறசரரிடம் னஷநிடரது இனக்க ீண்டும் ந்து 

ரம் ச்சரித்ரகவும் இஷபஞர்கள் வரிித்துள்பணர். 
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குட்ஷடப் தரரஷடனேடன் குடரரட்டுப் வதண்கள்! வகரட்டரி ிடும் ஆண்கள்!! 

 

கனரசரத்துக்குப் வதர் ஶதரணது ரழ்ப்தரம். இது உனகநறந் 
உண்ஷ. 

அந்க் கரனத்துப் வதண்கபரல் ஶசறத்து ஷக்கப்தட்ட கனரசரத்ஷத் 
ற்ஶதரஷ வதண்கள் குற ஶரண்டிப் னஷத்து ிட்டரர்கள். 

னங்கரறக்கு ஶல் தரரஷட அிந்து வகரண்டு ரழ்ப்தரத்ஷ 
னம் னம் அகுரிகஷபப் தரர்த்து ங்கள் ஆண்கள் வகரட்டரி 

ிடுகறன்நணர். 

 

ன்ண வசய்து ரழ்ப்தரத்றல் இடம்வதறும் கனரசரக் வகரடுஷகறக்கு அபஶில்னரல் ஶதரய் 

ிட்டது.  

இவ்ரறு ரங்கள் அிந்து னரல் ங்கறக்குள் ரங்கஶப ங்கஷப அகுரி ண றஷணத்து 

ீறில் இநங்கும் ரழ்ப்தரத்துக் வதண்கள் இறுறில் ரய் 

துத்றணரல் கூட ஏட னடிர றஷனில் 

அஸ்த்ஷப்தடுகறன்நணர். 

இது இவ்ரநறனக்க, குடரரட்டுக் ஶகரில்கபின் 

ஶயரற்சங்கள் அண்ஷில் ஆம்திக்கப்தடவுள்ப 

றஷனில், இற்கரண ஆத் ஶஷனகஷபக் குடரட்டுப் 
வதரண்கள் ஆம்தித்துள்பரகத் வரி னகறன்நது. 

குநறப்தரக ல்றர்த் றனிர ன்நரல் 25 ரட்கள் ஷடவதறும். 
இந் 25 ரட்கறக்கும் 25 ிரண னடஷ கங்கள் 

குடரரட்டுப் வதண்கபரல் இநக்குற வசய்ப்தட்டு கபஞ்சறப்தடுத்ப்தட்டு ிட்டண. 

இணி ன்ண? வகரடிஶநட்டும், என கனக்கு கனக்கற ிடனரம் ன்னும் றஷணப்னடன், ஷகக் கஷட 
ிபம்தத்துக்கு னதுஶதரல் ங்க ஷககஷப கழுத்து றஷந அடுக்கற, அங்கங்கள் வரினேம் 
அபவுக்கு ஆஷடகஷப அிந்து ப் ஶதரகறன்நணர் ஶஷனத்ஶக் கனரசரத்துடன் து 

குடரரட்டுப் வதண்கள். 
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ரழ்.குடரட்டில் அறகரிக்கப்தட்டினக்கும் தரனறல் 

கனரசரத்துக்கு எட்டுவரத்ரக ஆண்கஷப ட்டும் குஷந 
கூறுது றரற்ந என்று. இச் வசற்தரடுகறக்கு வதண்கள் 

தங்கபிப்னம் அஷக்கஷரசற உண்டு ன்தறல் சந்ஶகறல்ஷன. 

ரழ்ப்தரத்து ணீ சந்ஷப் தகுறில் கரஷன அல்னது 

ரஷன ஶங்கபில் தரர்த்ரல் வரினேம் து ரழ்ப்தரத்துக் 
வதண்கபின் ன்ணடத்ஷகள். 

ணஶ து குடரரட்டின் கனரசரத்ஷக் கட்டிக் கரக்க 
ஶண்டிது ற்கரன சூழ்றஷனில் இன்நறஷரரகவுள்பது. இது அஷணரிணதும் ஷனர 
கடஷனேம் ஆகும். 
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சுதுஷனில் வதண்வரனர் வகரள்ஷபர்கபரல் வகரஷன  

சுதுஷனப்தகுறில் வதண்வரனர் வகரள்ஷபர்கபரல் வகரஷன வசய்ப்தட்ட சம்தம் என்று இன்று 

அறகரஷன இடம்வதற்றுள்பது. 

 

சுதுஷன டக்கு சுதுஷனஷ ஶசர்ந் 57 துஷட கு.தத்ரற ன்தஶ 

இவ்ரறு வகரஷன வசய்ப்தட்டரரர். 
 

சம்தம் வரடர்தில் ஶறம் வரினரது, 

 

சுதுஷனஷ ஶசர்ந் குநறத் வதண்ி ற்ஶதரது வகரழும்தில் சறத்து னகறன்நரர். அம்ன் 

ஆனத்றனிரிற்கரக வகரழும்தில் இனந்து ந்து கடந் 15 ரட்கபரக ணது டீ்டில் 

ங்கறினந்துள்பரர். 
 

அத்துடன் இது டீ்டில் ஶறு என வதண்ி ரடஷகக்கு குடிினந்து னகறன்நரர். இந்றஷனில் 

இன்று அறகரஷன 3.30 ிபில் டீ்டிற்குள் தஷந் வகரள்ஷபர்கள் இர்கள் இனது 

ரய்கஷபனேம் ஷககஷபனேம் கட்டிிட்டு வகரள்ஷபடித்து வசன்றுள்பணர். 

 

அறல் சரஷடந் வதண்ிின் ஷகப்ஷத , ரனறக்வகரடி உள்பிட்ட ங்கஷககள் ற்றும் 

ஷகத்வரஷனஶதசற உட்தட வதறுறரண வதரனட்கள் வகரள்ஷபடிக்கப்தட்டுள்பண.  

 

ணினும்  னெச்சுறநல் ற்தட்டரல் சரவு றகழ்ந்ர அல்னது கழுத்து வரிக்கப்தட்டு வகரஷன 

வசய்ப்தட்டர ன்ந சந்ஶகத்றல் ரணிப்தரய் வதரனறமரர் ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர்.  
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தம் வகரடுக்க னடிர வதண்ின் உடம்ஷத ரடஷகக்கு 

ஷத்றனக்கும் ட்டிக்கரன்! 

 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=580533117818178945
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ரழ்ப்தரத்றன் ஷனிறஷ றர்ிக்கக் கூடி என றடரண அசறல் சரர்ந் ிடங்கஷபக் 
ஷகரள்ற்கு இதுஷக்கும் னம் னன்ில்ஷன. 

அவ்ரறு ந்ர்கறம் ங்கபின் சுனம் சரர்ந்ர்கபரக உள்பரர்கஶப ி றழ் க்கறக்கு 

ன்ஷ க் கூடி ஷகில் டந்து வகரள்பில்ஷன ன்தது துறஷ்டசஶ. 

இவ்ரறு அசறல் சரர்ந் ிடங்கஷபக் ஷகரபக் கூடி ந்றஶரதரங்கள் இல்னர றஷனில் 

ரறல் தன ப்தட்ட திச்சறஷணகள் னஷபிடத் வரடங்கறனேள்பது. 

இப் திச்சறஷணக்குள்ரன் ீற்நர் ட்டிக்குப் தம் வகரடுக்கும் திச்சறஷண. அரது ரழ்ப்தரத்றல் 

அறகரித்து னம் வதரனபரரப் திச்சறஷணகஷப ங்கறக்குச் சரகரகப் தன்தடுத்றப் த தனம் 
தஷடத்ர்கள் ீற்நர் ட்டிக்குப் தம் ங்குகறன்நணர். 

அரது, என வரஷகப் தத்துக்கு றகப் வதரி ட்டி ீத்ஷ அநிடுரகும். இவ்ரறு 

அறகூடி ட்டிக்குப் தத்ஷப் வதற்றுக் வகரண்டு, வதற்ந தனம் இஷடடுில் இல்னரதுஶதரக 
னறம் இன்நற ட்டினேறன்நற தம் கட்ட னடிரல் த்ஷணஶர ஶதர் ற்வகரஷன வசய்து 

வகரண்ட னரறும் ரழ்ப்தரத்றல் இடம்வதற்றுள்பது. இஶஶதரன்று த்ஷணஶர ர்த்கர்கள் 

இவ் ட்டிரல் ஷனஷநரகற உள்ப றஷனனேம் உள்பது. 

இது இவ்ரநறனக்க, ரழ்ப்தரத்றல் வதண்கஷபத் ஷனஷத்துரகக் வகரண்ட குடும்தங்கபின் 

றுஷ றஷனரல் அக் குடும்தங்கள் தடும் துன்தங்கள் ஜீிக்க னடிரஷ. 

அந் ஷகில், ங்கபது குடும்தங்கஷபக் கரப்தரற்நறக் வகரள்ற்கரக இவ்ரறு ட்டிக்குப் 
தத்ஷப் வதற்று அன்நரட ஶஷகஷப றஷநஶற்நறக் வகரள்றம் வதண்கள், அன்ஷந 

ஶஷகஷப றஷநஶற்நறக் வகரண்டரறம் கூட றர்கரனத்றல் ப் ஶதரகும் தரரி திச்சறஷணகஷப 

சறந்றப்தர்கபரக இல்ஷன. 

இவ்ரறு ட்டிக்குப் தம் ரங்கற ரழ்ப்தரப் வதண் ற்ஶதரது ரங்கற தத்துக்கும் ட்டிக்கும் 
ஶசர்த்து ணது உடம்ஷத ரடஷகக்கு ிடும் றஷன ற்தட்டுள்பது. 

ரழ்.வல்னறடிப் தகுறில் ட்டிக்குப் தம் வகரடுக்கும் எனரிடம் அப் தகுறஷச் ஶசர்ந் வதண் 

எனர் தம் வதற்றுள்பரர். இனந்தும் வதற்ந தத்ஷஶர அல்னது அற்குரி ட்டிஷஶர 
றனம்த ங்க னடிர றஷனில் தம் வகரடுத்ர் தத்துக்குப் தறனரக அப் வதண்ின் 

உடம்ஷத ரங்கறனேள்பரர். 

ணஶ ரறல் த்ஷணஶர வதண்கள் வதரனபரர சறக்கனறல் அகப்தட்டுச் சறன்ணரதின்ணரகும் 
றஷன ஶரற்றுிக்கப்தட்டுள்பது. 

இஷணத் டுப்தற்கு ட்டிக்குப் தம் வகரடுக்கும் வரறனறல் ஈடுதடுதர்கள் னஷநரண அச 
தறிஷண ஶற்வகரண்டு என சட்டறட்டத்துக்கு அஷரக இத் வரறஷன ஶற்வகரள்ப ஶண்டும். 

அரது, ரறல் உள்ப கர்கள் தறவு வசய்து து வரறஷன ஶற்வகரள்கறன்நணர். அஶஶதரல் 

சலட்டிழுப்ன டத்தும் ஶதரது உள்@ரட்சற சஷதில் தறிஷண ஶற்வகரண்டு அஷண டத் ஶண்டும் 
ண தன சட்டிறனஷநகள் இனக்கும் ஶதரது, ட்டிக்குப் தம் வகரடுக்கும் வரறல் வசய்தர்கள் 

இவ்ரறு தறவு வசய்ரது ன்? 

ணஶ இற்நறஷணப் தறவு வசய்ன் னெனம்ரன் றர்கரனத்றல் வதரனபரர ரீறில் சறக்கறத் 
றறும் குடும்தங்கறக்கு என றந்த் ீர்ரகஶர அல்னது அர்கபின் ரழ்ரரத்ஷ 
உர்த்துற்கு றரகஶர இனக்கும். 



62 
 

 

9- 

ரழ் - வகரழும்ன ினறல் வதண்கறடன் சறல்றசம் வசய்னேம் வுடிக் கும்தல் 

 

ரழ்ப்தரத்றற்கும் வகரழும்னக்கும் இஷடஶ ில் ஶசஷ 

வரடங்கறதின்ணரா் இவு ஶம் னநப்தடும் ினறல் வுடிகபின் 

அட்டகரசம் ரங்கனடிரது இனப்தரக திகள் கஷன 

வரிித்துள்பணரா். 

குநறப்தரக இவு ஶ ஶசஷில் ஈடுதடும் தரல் னஷகிம் 
ற்றும் ரழ்ஶி ஆகறற்நறன் சரர குப்ன வதட்டிில் 

து ஶதரஷில் தம் வசய்னேம் வுடிகள் ஆதரசரக ஶதசுதுடன் ரசல் தகுறில் றன்று 

னஷகத்னறறம் ஈடுதட்டு னகறன்நணர். 
 

இண்டு ரட்கபிற்கு னன்ன வகரழும்தில் இனந்து ரழ். ஶரக்கற ந் இவு ஶ தரல் ஶசஷ 

னஷகித்றல் து ஶதரஷில் சரர குப்ன வதட்டிில் தித் வுடிகள்  சறனர் வதண்கள் 

அர்ந்றனக்கும் ஆசணங்கபிற்கு தக்கத்றல் அர்ந்து ஶதரஷ தூக்கத்றல் அர்கள் ீது சரய்ந்து 

ிழுந்துள்பணர். 
 

இணரல் வரடர்ந்து தம் வசய் னடிர றஷனில் அர்கள் வுணிர னஷகி 
றஷனத்றல் இநங்கற அங்கறனந்து ஶதனந்றல் ரழ்ப்தரம் ந்ரக வரிிக்கப்தடுகறன்நது. 

இது வரடரா்தரக சம்ந்ப்தட்ட ப்னக்கள் கணத்றல் டுத்து டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டுா்ம் ண 

திகள் வரிிக்கறன்நணரா். 
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குடும்தப் வதண்ிண் அந்ங்க அங்கங்ஷபத் வரட்டு ஶசட்ஷடிட்டரா் கம்தி ண்டகறன்நராராா் 

 

வதண் எனனடன் கர னஷநில் டந்து வகரள்ப 

னற்தட்ட 23 துஷட இஷபஞஷ றர்னம் எக்ஶடரதர் 
02 ஆம் றகற ஷ ிபக்கநறனறல் ஷக்குரறு ரழ். 
ீறரன் ீறன்ந ீறதற உத்ிட்டுள்பரர். 
 

ரழ். கந்ர்டம் தகுறஷச் ஶசர்ந் குநறத் குடும்த 
வதண்ஷ அசடி ீறப் தகுறஷச் ஶசர்ந் இஷபஞஶ 
இவ்ரறு அரகரீகரண னஷநில் டந்து வகரண்டுள்பரர். 
 

திதன வபிரட்டு ஆங்கறன கற்ஷக றறுணத்றல் 

கடiஷரற்றும் குநறத் வதண், ணது அறனக 
கடஷிஷண றஷநவு வசய்து வகரண்டு டீு றனம்திக் வகரண்டினக்ஷகில் றில் குநறத் 
இஷபஞர் இவ்ரறு அரகரீகரண னஷநில் டந்து வகரண்டுள்பரர். 
 

இது வரடர்தில் வதண் ரழ்.வதரனறஸ் றஷனத்றல் னஷநப்தரடு தறவு வசய்ஷ வரடர்ந்து, 
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குநறத் இஷபஞர் ஷகதுவசய்ப்தட்டு, ரழ். வதரனறஸ் றஷனத்றல் டுத்து ஷக்கப்தட்டினந்ரர். 
 

ஶற்தடி இஷபஞஷ இன்று ிரக்கறஷ ரழ். ீறரன் ீறன்நறல் அஷடரப அிகுப்திற்கு 

உட்தடுத்ற ஶதரது, தரறக்கப்தட்ட குடும்த வதண் இஷபஞஷ அஷடரபம் கரட்டினேள்பரர். 
 

அஷணடுத்து, ரழ்.ீறரன் ீறன்ந ீறதற குநறத் இஷபஞஷ றர்னம் எக்ஶடரதர் ரம் 02 
ஆம் றகற ஷ ிபக்கநறனறல் ஷக்குரறு உத்ிட்டுள்பரர். 
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ரறல் 8 ரண ஶதக் குந்ஷஷக் கற்தறத் கரனகத் ரத்ர 

 

ணது டீ்டுக்கு ந் ஶதக்குந்ஷஷ தன ரட்கபரகப் 
தரனறல்ல்றநவு வசய்துள்ப 68 துக் கறட்டுத் 
ரத்ரஷ ஶற்று வதரனறசராராா் ஷகது வசய்துள்பணரா். 

ரழ் ரனரா் ீறில் னஸ்லீம் தகுறிஶனஶ இச் 
சம்தம் இடம்வதற்றுள்பது, தரனறல் ல்றநரல் 

தரறக்கப்தட்ட சறறுறின் டத்ஷில் சந்ஶகம் வகரண்ட 
வதற்ஶநராராா் சறறுறிடம் ிசரரித் ஶதரஶ உண்ஷ 
வபிந்துள்பது. 

இஷ ீறன்நத்றல் ஆரா்தடுத் டடிக்ஷக 
டுத்துள்பரக ரழ்.சறறுர் ற்றும் வதண்கள் திரிவு 

வதரனறமரர் வரிித்துள்பணர். 
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தரடசரஷன சலனஷடில் வபிஶஷன தரர்க்கும் ரர்கள் 

ரழ் வன்ரட்சற ிப் தகுறில் உள்ப தரடசரஷன என்நறல் ரர்கள் கற்நல் டடிக்ஷக 
ிர்ந் வபி ஶஷன வசய்னேம் கரட்சற இது.  

இந் ஶஷனஷ ரர்கஷபக் வகரண்டு வசய்ிக்கும் 
அறதர் அற்கரண தத்ஷ ன்ண வசய்ரர்? 
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13-னறஷக் கட்ஷடரல் நறந்து 10 து ரிின் ண்ஷடஷ உஷடத் ஆசறரிஷ 

 

கறபிவரச்சறில் உள்ப தரடசரஷன என்நறல் ணது குப்தில் சகரிகறடன்  ிஷபரடி  
கரத்ரல் கரிர னும் தத்து து ரிக்கு ஶஷசில் கறடந் னறஷக்கட்ஷட 
சரடிிணரல் நறந்து ண்ஷடஷ உஷடத்துள்பரர் ஆசறரிஷ எனரா். 

 

குநறத் ரி ஆசறரிஷ குப்தில் இனக்கும்  ஶதரது ற்ஷந 

ரிகறடன் வரடரா்ந்து கஷத்துக்வகரண்டு இனந்ரகவும் 
ஆசறரிஷ ச்சரித் ஶதரதும் கரிர கஷத்ரல் 

ஶகரதஷடந் ஆசறரிஷ கரிர ீது னறஷக் கட்ஷடஷ 

நறந்ரகவும் வரினகறன்நது. இணரல் ஷனில் 

தடுகரஷடந் கரிர கறபிவரச்சற ஷத்றசரஷனில் 

அனுறக்கப்தட்டரர். அது ஷனில்  தன ஷல்கள் 

ஶதரடப்தட்ட தின்ணரா் அரா் டீுறனம்தினேள்பரர். 

கரிரவுக்கு ந்ஷ இல்ஷன ணவும் குநறத் ஆசறரிஷ  

கரிரஷ ன்னுடன் ஷத்றனந்து பரா்ப்தரகவும் 
தரடசரஷன ட்டரங்கபில் இனந்து வரினகறன்நது, றுஷ கரரக தரிரதப்தட்ஶட குநறத் 
ஆசறரிஷ கரிரஷ ணது வதரறுப்தில் டுத்து பரா்ப்தரக தரடசரஷனில் உள்ஶபரர் 
வரிித்துள்பணரா். 

இனப்தினும் குப்தஷநில் தனரின் னன் இவ்ரறு வகரடூரக ட ஆசறரிஷ ரிஷ ணது 

டீ்டில் வ்ரறு ஷத்றனப்தரர்  ண  வரிகறன்நது. இச் சம்தத்ஷ னெடி ஷநக்க தரடசரஷன 

ட்டரங்கள் னல்ரகவும் குற்நம்சரட்டப்தட்டுள்பது. 

கறபிவரச்சற கரா்தகுறில் 9 ீறில் உள்ப ஆம்ததரடசரஷன என்நறஶனஶ இச் சம்தம் இடம் 
வதற்றுள்பது. கரஷடந் ரிரண கரிர கறபிவரச்சற சரந்னத்ஷச் ஶசரா்ந்ரா் ணத் 
வரினகறன்நது. 
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ரர்கள் ீது அறகரிக்கும் துஸ்திஶரகம்  

ஆசறரிர்கள் ரர்கள் ீது ரக்குல் டத்ப்தடுது வரடர்தினரண 

னஷநப்தரடுகள் அறகரித்து வசல்ரக இனங்ஷக ணி உரிஷ 
ஆஷக்குழு வரிித்துள்பது.  

  

இது வரடர்தரக உரி டடிக்ஷக ஶற்வகரள்பப்தடுதுடன் 

னஷநப்தரடுகள் குநறத்து ிசரஷ னன்வணடுக்கப்தட ஶண்டும் ணவும் இனங்ஷக ணி உரிஷ 
ஆஷக்குழுின் சட்ட வசனரபர் றல் தி. னஞ்சறஶயர வரிித்துள்பரர்.  

 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=737883019320279270
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தஷபில் வுடி ஆசறரிரல் டரத்ப்தட்ட ரக்குனறல் ரணின் வசிப்தஷந வடித்து 

 

ஆசறரிரின் ரக்குனறணரல் கரதுஶகட்கும் கிஷண இந் 
தஷப த்ற கல்றரிஷச் ஶசர்ந்  ரன் .கீசன் 

ரழ்.ஶதரணரஷத்ற சரஷனில் கடந் ஆறுரட்கபரக 
அனுறக்கப்தட்டுள்பரன். 2014ம் ஆண்டு கிப்திரிில் கல்ி 
கற்கும் குநறத் ரன் று னரிந்ரகக்கூநற கடந் 
றங்கக் கறஷ தரடசரஷனில் தரீட்ஷச இடம்வதற்நறனந் 
ஶஷப ஆசறரிர் எனர் தரீட்ஷச ண்டதத்றற்குள் தஷபந்து 

குநறத் ரஷண தனரகத்ரக்கறனேள்பரர் 
 

குநறத் ரன் ரன் னரிந்து குற்நவணில் தரடசரஷன 

அறதர் னன்ணிஷனில் தகறங்க ன்ணிப்னக்ஶகரறுரகக் 
கூநறஶதரதும் ரக்கற ஆசறரிர் அவ்ிடத்ஷிட்டுச் வசன்று தின்ன ீண்டும் ந்து அஶ 
ரஷண  ரக்கறனேள்பரர். இன் தணரக ற்ஶதரது குநறத்ரணின் எனதக்க கரதுச்வசிப்தஷந 
வடித்து ஶகட்கும் ன்ஷஷ இந்துள்பது. 

 

ற்ஶதரது ரழ்.ஶதரணர ஷத்றசரஷனிணில் அனுறக்கப்தட்டுள்ப ரன் வரடர்திணில் 

கல்ி அறகரரிகள் வ்ி டடிக்ஷகிஷணனேம் ஶற்வகரள்பில்ஷனவணத் வரினகறன்நது. 

இனப்தினும் சம்தம் வரடர்திணில் கடந் 20ம் றகற ணி உரிஷகள் ஆஷக்குழுின் 

ரழ்.அறனகத்றணில் வதற்ஶநரரிணரல் னஷநிடப்தட்டுள்பஶரடு ஷத்றசரஷனத்ப்திணர் 
ரணின் றர்கரனம் கனற வதரனறசரரிடம் தரப்தடுத்றனேள்பணர் 
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நறஷக்கும் ரர்கஷப துன்னறுத்தும் ஆசறரிர்கறக்கு ண்டஷண  

நறஷக்கும் ரர்கஷப ஆசறரிர்கள் ஷகரப ஶண்டி றனஷநகள் அடங்கற 

சுற்நநறக்ஷகவரன்நறஷண வபிிடுரறு இனங்ஷக ஆசறரிர் சங்கத்றணரல் கல்ி அஷச்சறடம் 
ஶகரரிக்ஷக ிடுக்கப்தட்டுள்பது.  

  

இது வரடர்தில் கனத்து வரிித் இனங்ஷக ஆசறரிர் 
சங்கத்றன் வசனரபர் ஶஜரசப் ஸ்டரனறன் ஆசறரிர்கபின் 

கணணீம் கரரக இவ்னடத்றல் ரத்றம் இன 

ரர்கபின் உிர்கள் தநறஶதரனேள்பண.ஶறம் தன 

ரர்கள் ணஉஷபச்சல்கறக்கு உள்பரகறனேள்பணர்' ன்று 

கூநறணரர்.  

  

ரர்கஷப ஷகரப ஶண்டி றனஷநகள் அடங்கற சுற்நநறக்ஷகவரன்று கடந் 2005ஆம் 
ஆண்டில் வபிிடப்தட்ட ஶதரறறம் அது வரடர்தில் ஆசறரிர்கறக்ஶகர அறதர்கறக்ஶகர வ்ி 
அநறவுறுத்ல்கறம் ங்கப்தடில்ஷன.  

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=553803011119326351
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ஶற்தடி சுற்நநறக்ஷகில் ரர்கஷப ஷகரப ஶண்டி றனஷநகள் வரடர்தில் 

குநறப்திடப்தட்டுள்ப அஶஶஷப அற்ஷநனேம் ீநற ரர்கஷப துன்னறுத்தும் ஆசறரிர்கறக்கு 

ங்கப்தடும் ண்டஷணகள் வரடர்திறம் சுட்டிக்கரட்டப்தட்டுள்பது ன்று ஸ்டரனறன் கூநறணரர்.  

  

தரடசரஷன ரர்கள் வசய்னேம் றுகஷப ஆசறரிர்கள் வ்ரறு ஷகரப ஶண்டும் ன்தது 

வரடர்தரண உரி வபிவுப்தடுத்ல்கள் ங்கப்தடுரின் ஷன ிஷ வட்டுல் ,வசனப்ன 
ரஷன அிித்ல் உள்பிட்ட ரர்கபரல் ரங்கறக்வகரள்ப னடிர ண்டஷணகஷப 

ஆசறரிர்கள் ங்க ரட்டரர்கள் ன்று ஶஜரசப் ஸ்டரனறன் ஶறம் வரிித்ரர். 
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சறறுர் வரறனரபிகஷப கற்நல் வசற்தரட்டில் ஈடுதடுத் டடிக்ஷக - அச அறதர்  

தரடசரஷனகபினறனந்து இஷடினகற 14றற்குட்தட்ட சறறுர்கள் 

வரறல்கபில் ஈடுதட்டு னது டுத்து றறுத்ப்தட்டு அர்கள் ீண்டும் 
து கல்ிச் வசற்தரட்ஷட னன்வணடுக்க ஶண்டும் ண ரழ்.ரட்ட 
அச அறதர் சுந்ம் அனஷ ரகம் வரிித்ரர். 

  

இன்று கரஷன 9.30 ிபில் இடம்வதற்ந சறறுர் அதிினத்ற வரடர்தரண கனந்துஷரடல் 

ரழ்.ரட்ட வசனகத்றல் இடம்வதற்நது.இறல் கனந்து வகரண்டு உஷரற்றுஷகிஶன அர் 
இஷண வரிித்ரர். 

  

ஶறம் அர் வரிிக்ஷகில் 

தரடசரஷனக் கல்ிஷ இஷடறறுத்ற வரறல்கபில் ஈடுதடும் 14 றற்குட்தட்ட சறறுர்கஷப 

ீண்டும் தரடசரஷனகபில் இஷத்து அர்கறக்கும் கல்ிச் வசற்தரட்ஷட ங்க ஶண்டும் 
ணவும் அர் வரிித்துடன் சறறுர்கஷப வரறல்கபில் ஈடுதடுத்ச் வசய்தும் சறறுர் 
துஸ்திஶரகஶ ண அர் ஶறம் சுட்டிக்கரட்டிணரர் 
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13 துச் சறறுறஷ தற்ஷநக்குள் ஷத்து தரனறல் ல்றநவு வகரண்டனுக்கு ிபக்கநறல் 

 

ரழ். ல்வட்டித்துஷந ீனில் தகுறஷ ஶசர்ந் 13 து 

சறறுறஷ னன்கறஷ (24) துஷ்திஶரகத்துக்குட்தடுத்ற, 

ல்வட்டித்துஷநஷச் ஶசர்ந் 22 துஷட சந்ஶகதஷ 14 

ரட்கள் ிபக்கநறனறல் ஷக்குரறு ரழ். சறறுர் ீரன் 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=822403025321285762
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ீறன்ந ீரன் கறுப்ஷதர ஜீரி வள்பிக்கறஷ (26) உத்ிட்டரர். 

 

இது வரடர்தரக வரினரது, 

 

ஶற்தடி சறறுறஷ ஶரட்டரர் ஷசக்கறபில் கடத்ற வசன்று, ரகர்ஶகரில் சூஷசப்தர் ஶகரினடிிறள்ப 

தற்ஷநக்குள் ஷத்து ஶற்தடி இஷபஞன் துஷ்திஶரகம் வசய்துள்பரர். 

 

ஶற்தடி ஶகரினடிில் சறறுறவரனர் இஷபஞனுடன் றற்தஷ கண்டு சந்ஶகம் வகரண்ட வதரதுக்கள், 

அவ்ிடத்துக்கு ிஷந்து வசன்நஶஷப, குநறத் சறறுறஷ அவ்ிடத்றஶனஶ ிட்டுிட்டு இஷபஞன் 

ப்தி ஏடினேள்பரர். 

 

இஷணடுத்து சறறுற ல்வட்டித்துஷந வதரனறஸ் றஷனத்றல் வதரதுக்கபரல் எப்தஷடக்கப்தட்ட 

தின்ணர் ஶற்வகரண்ட ிசரஷகபின் ஶதரது ப்தி ஏடி இஷபஞன் ன்ஷண தரனறல் துஷ்திஶரகம் 

வசய்ரக சறறுற கூநறனேள்பரர். 

 

இஷணடுத்து குநறத் இஷபஞஷ ிரக்கறஷ (25)  ல்வட்டித்துஷந வதரனறமரர் ஷகது 

வசய்றனந்ணர். 

 

வரடர்ந்து, சந்ஶகதர் ரழ். சறறுர் ீரன் ீறன்நத்றல் ஆஜர்ப்தடுத்ப்தட்ட ஶதரது, ீரன் 

சந்ஶகதஷ ிபக்கநறனறல் ஷக்குரறு உத்ிட்டுள்பரர். 
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இன சறநரர்கள் துஸ்திஶரகம்; சந்ஶகதனக்கு ிபக்கநறல்  

வடுந்ீில் இண்டு சறநரர்கஷப துஷ்திஶரகத்றற்கு உட்தடுத்ற 

சந்ஶகதஷ  ரழ். ீரன் ீறன்நத்றல் ஶற்று (13) ரஷன 

ஆஜர்தடுத்றஶதரது, அஷ 14 ரட்கறக்கு ிபக்கநறனறல் ஷக்குரறு 

உத்ிடப்தட்டரக வதரனறமரர் வரிித்ணர். 

 துஷ்திஶரகத்றற்கு உட்தடுத்ப்தட்டுள்ப சறறுர்கபின் வதற்ஶநரரல் 

னன்ஷக்கப்தட்ட னஷநப்தரட்டிற்கு அஷ, ஶற்றுக் கரஷன சந்ஶகதர் ஷகதுவசய்ப்தட்டுள்பரர். 

 குநறத் சந்ஶகதரல் 08 து சறறுனும், 04 து சறறுறனேம் ீண்டகரனரக துஷ்திஶரகத்றற்கு 

உட்தடுத்ப்தட்டுள்பணர் ண ிசரஷகபில் வரிந்துள்பது. 

 துஷ்திஶரகத்றற்கு உட்தடுத்ப்தட்டுள்பரகக் கூநப்தடும் சறறுர்கள் னத்து தரிஶசரஷணக்கரக 

வடுந்ீவு ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டுள்பரகவும் வடுந்ீவு வதரனறமரர் ஶனறக 

ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்டுனகறன்நணர்.  

 

20- 

கடத்ல், துஸ்திஶரகம் வரடர்தில் இனர் ஷகது  

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=635373001516578169
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=110553060103677327
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கடத்ல் ற்றும் தரனறல் துஸ்திஶரகம் வரடர்தரண இனஶறு 

சம்தங்கபில் இனர் ஷகதுவசய்ப்தட்டுள்பரக ரழ்.உிப் வதரனறஸ் 

அத்றட்சகர் டி.ம் றனகட்ண வரிித்ரர்.  

 ரழ். வதரனறஸ் திரிிற்குற்தட்ட கல்ிங்கரடு தகுறில் 17 து சறறுற 
எனஷ கடத்றச் வசன்றுள்பரக அது ரரர் வதரனறஸ் றஷனத்றல் 

னஷநப்தரடு வசய்ப்தட்டஷ வரடர்ந்து உனம்திரய் தகுறஷ ஶசர்ந் சந்ஶக தர் எனர் 

ஷகதுவசய்ப்தட்டு ீறன்ந உத்வுக்கஷ  றர்னம் ஜழன் ரம் 11 ஆம் றகற ஷ 

ிபக்கநறனறல் ஷக்கப்தட்டுள்பரர். 

 இஶ ஶஷப ட்டுக்ஶகரட்ஷட தகுறில் னேற எனஷ தரனறல் துஸ்திஶரகம் வசய் 

குற்நச்சரட்டில் அரனற த்றஷ ஶசர்ந் சந்ஶகதர் எனர் ஷகதுவசய்ப்தட்டு ீறன்ந உத்வுக்கஷ 

றர்னம் ஜழன் ரம் 2 ஆம் றகற ஷ ிபக்கநறனறல் ஷக்கப்தட்டுள்பரக அர் வரிித்ரர்.  
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சறறுறஷ துஷ்திஶரகம் வசய்ர் ஷனஷநவு; வதரனறமரர் ஷனசீ்சு  

ரழ்.வகரட்டடிப் தகுறிஷணச் ஶசர்ந் 14 துச் சறறுறஷ கரனறப்தரக கூநற தரனறல் துஷ்திஶரகம் 

வசய் சம்தம் வரடர்தில் ரழ். வதரனறஸ் றஷன சறறுர் ற்றும் வதண்கள் 

திரிில் னஷநப்தரடு என்று தறவு வசய்ப்தட்டுள்பரக வதரனறமரர் 

வரிித்ணர். 

 

அஶஇடத்ஷச் ஶசர்ந் 19 து இஷபஞணரல் துஷ்திஶரகம் 

வசய்ப்தட்டரக சறறுறின் உநிணர் எனரல் ஶற்று னன்றணம் 

னஷநப்தரடு தறவு வசய்ப்தட்டரகவும் குநறத் தர் ற்ஶதரது ஷனஷநரகறனேள்பஷிணரல் 

அஷக் ஷகது வசய்னேம் டடிக்ஷகிஷண வதரனறமரர்  ஶற்வகரண்டு னரகவும் வரிித்ணர். 

 

இஶஶஷப, துஷ்திஶரகத்றற்கு உள்பரக்கப்தட்ட சறறுற ஶற்று ரழ்.ஶதரணர ஷத்றசரஷனில்  

அனுறக்கப்தட்டு சறகறச்ஷச வதற்று னரகவும் வதரனறமரர் வரிித்ணர்.  

 

சம்தம் குநறத்து ஶறம் வரிிக்ஷகில்,  

 

கடந் னென்று ரங்கறக்கு னன்ணஶ இந் சம்தம் றகழ்ந்துள்பரகவும் அணரல் கற்தரகறினந் 

சறறுறக்கு கனச்சறஷவு ற்தட்ட கரத்றணரஶனஶ சம்தம் வரடர்தில் உநிணர்கறக்கு 

வரிந்ரகவும் வரிிக்கப்தடுகறன்நது.  

 

இஷணடுத்ஶ உநிணர்கபரல் வதரனறஸ் றஷனத்றல் னஷநப்தரடு வசய்ப்தட்டதுடன் சறறுறஷனேம் 

னத்து ஷணில் சறகறச்ஷசக்கரக அனுறத்ணர். 

 

ணினும் ரழ்ப்தர வதரனறமரர் வரடர்ந்தும்  ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்டு னகறன்நஷ 

குநறப்திடத்க்கது.   
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ரினேடன் குடும்தம் டத்ற சரற ஷகது  

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=839552772224866539
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=128053029922216527
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சறறுற எனஷ கடத்றச் வசன்று குடும்த டத்ற 21 து இஷபஞன் 

எனஷ வகரடிகரம் தகுறில் ஷத்து  ஷகது வசய்ரக அச்சுஶனற 
வதரனறமரர் வரிித்ணர். 

  

இந் சம்தம் வரடர்தரக வரி னது- 

 ஆங்கரல் தகுறிஷணச் ஶசர்ந் 15 துச் சறறுற னச்சக்கண்டிில் தரடசரஷனக்குச் வசன்று ந் 

றஷனில் குநறத் னச்சக்கண்டிச் சரறரண இஷபஞனும் சறறுறனேம்  கரல் ப்தட்டுள்பரர். 

 இந்றஷனில் கடந் றங்கட்கறஷ (19)  குநறத் சறறுற ணது னத்கப் ஷதினுள் உஷடகஷபனேம் 

டுத்துக்வகரண்டு னச்சக்கண்டி சரறனேடன் வசன்றுள்பரர். 

 தரடசரஷனக்கு வசன்ந து கஷபக் கரில்ஷனவண சறறுறின் வதற்ஶநரர் றங்கட்கறஷ (19) 

ரஷன அச்சுஶனறப் வதரனறமறல் னஷநப்தரடு வசய்ணர். 

 இந்றஷனில் ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்டு ந் வதரனறமரர்  வகரடிகரம் தகுறிறள்ப வீடரன்நறல் 

இனந்து சறறுறிஷண ீட்டதுடன், குநறத் இஷபஞஷணக் ஷகது வசய்துள்பணர். 

 இஶஶஷப ீட்கப்தட்ட சறறுற ரழ். ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டுள்பதுடன், 

இஷபஞஷணப் வதரனறஸ் றஷனத்றல் டுத்து ஷத்து ிசரஷ ஶற்வகரண்டு னரக 

வரிிக்கப்தடுகறன்நது. 
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ரணிப்தரில் ஷணிஷ திசத்றற்கு அனுப்திிட்டு ரினேடன் உல்னரசரக இனந்ர் 

ஷப்னஷடப்ன 

 

ரணிப்தரய்ப் தகுறில் ஷன ற்றும் னகத்றல் 

கரஷடந் றஷனில் இஷபஞர் எனர் ணிரர் 

ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டுள்பரர். இது 

கரத்ஷப் தரர்த் னத்துர் இர் ரக்குறக்கு 

உள்பரகறினப்தரக அரணித்து வதரனறசரரிடம் 

வரிிக்க னற்தட்ட ஶதரது இஷபஞர் டுத்து 

றறுத்றரகத் வரினகறன்நது.  
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சறநறது ஶத்றல் அங்கு ந் இஷபஞர்குழு என்று குநறத் இஷபஞஷண வதரனறசரரிடம் ரங்கள் 

அடித்ரகத் வசரல்னக்கூடரது ண அஷண அச்சுறுத்றனேள்பணர். இன் தின்ணர் ஷத்றர் அர்கஷப 

ிசரரித் ஶதரஶ அர்கள் அவ் இஷபஞனுக்கு ன் அடித்து ண ஷத்றனக்கும் அங்கு 

றன்நர்கறக்கும் வரிித்துள்பணர். 

 

குநறத் தர் அச அறனகம் என்நறல் சறற்றூறர் ணவும் அத்துடன் ரணிப்தரய்க்கு சற்றுத் வரஷனில் 

உள்ப இடவரன்நறல் வரஷனத்வரடர்ன றஷனம் என்று டரத்ற னதர் ணவும் இஷபஞர்கள் 

வரிித்துள்பணர்.  

 

றனரண குநறத் தர் வரஷனத் வரடர்ன றஷனத்றற்கு நஶீனரட் வசய் னம் வதண்கபின் 

இனக்கங்கஷப டுத்து அர்கறக்கு கரல் வரற கஷத்து ந் ஶதரது எனடஷ வதண் எனரின் 

சஶகரணரல் ரக்கப்தட்டரகவும் வரினகறன்நது. ணது வரஷனஶதசற றஷனத்றல் ஶஷனக்கு றன்ந 

னேறஷஶ றனம் னடித்துள்பரர். அதுவும் ரன்கு ர கர்ப்திிரக்கற வதண்ின் வதற்வநரனம் 

உநிணர்கறம் வகரடுத் அழுத்றணரஶனஶ றனம் னடித்ரகவும் அவ் இஷபஞர்கள் 

வரிித்துள்பணர். 

 

இந் றஷனில் கடந் ரம் றஷநர கர்ப்திிரண  ஷணிஷ  ஆஷணக்ஶகரட்ஷடில் உள்ப 

அபது  ரய்டீ்டுக்கு அனுப்திிட்டு இர் ணிஶ ணது டீ்டில் இனந்துள்பரர். ணது கஷடக்கு ந் 

கப்தகுறில் உர்ம் தடிக்கும் ரிக்கு இனசரக நஶீனரட் வசய்து வகரடுப்ததும் ணது ரண 

ஷகத்வரஷனஶதசறஷ ரிக்கு சறன ரட்கள் ஷத்றனக்கும் தடி வகரடுத்தும் ரிஷ ணது தக்கம் 

இழுத்து ணது டீ்டிற்கு ச் வசய்து உல்னரசரக இனந்துள்பரர். குநறத் ரி ணிஶ இனந் 

இஷபஞணின் டீ்டிற்கு வசல்ஷ அரணித் அப்தகுற இஷபஞர்கள் ரினேடன் இஷபஞர் 

உல்னரசரக இனந் ஶதரஶ ஷகனேம் வய்னேரகப் திடித்து கடுஷரகத் ரக்கறரகத் வரினகறன்நது.  

 

ரக்குனறல் ஷனில் கரiஷடந் இஷபஞஷண அர்கஶப ஷத்றசரஷனின் அனகறல் வகரண்டு 

ந்து ிட்டுச் வசன்நரகவும் அர் வதரனறசரரிடம் னஷநிடரது இனக்க ீண்டும் ந்து ரம் 

ச்சரித்ரகவும் இஷபஞர்கள் வரிித்துள்பணர். 
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ரழ்.வகரடிகரம் ந்துில் கறக்குப் தகுறிஷணச் ஶசர்ந் 19 து னேறஷக் கரில்ஷன 

 

ரழ்.வகரடிகரம் ந்துில் கறக்குப் தகுறிஷணச் ஶசர்ந் 

19 துஷட னஸ்தரசர வநசறக்கர ன்ந னேறஷ கடந் 

வசவ்ரய்க்கறஷ (15) வரடக்கம் கரில்ஷனவண 

னேறின் ரரரிணரல் வகரடிகரம் வதரனறமறல் 

னஷநப்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 

கடந் வசவ்ரய்க்கறஷ (15) ணிரர் கல்ி 
றறுணத்றற்குச் வசன்ந ஶற்தடி னேற, இன்ணனம் டீு 

றனம்தில்ஷனவண ரரர் ணது னஷநப்தரட்டில் 

வரிித்துள்பரக வகரடிகரம் வதரனறமரர் கூநறணரர்கள். 
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இது வரடர்தினரண ஶனறக ிசரஷகஷபப் வதரனறமரர் ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர் 
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தட்டப்தகனறல் இபம்வதண் ீது தரனறல் ல்றநவு: டரட்சறப்தகுறில் தங்கம்  

ரழ்ப்தரம் டரட்சறப் தகுறில் 19 துஷட இபம்வதண் எனஷ 

னென்று தர்கள் ஶசர்ந்து தரனறல் ல்றநவுக்குட்தடுத்றனேள்பரக 

வரிிக்கப்தடுகறநது. ஶற்று ரஷன ரழ். டரட்சற துன்ணரஷன 

தகுறிறள்ப ரக்கஷ ரணத்றற்கு அனகறல் இந்ச் சம்தம் 

இடம்வதற்றுள்பரக வல்னறடிப் வதரனறமரர் வரிித்ணர். 

இச்சம்தத்றல் வன்ரட்சற ி இஷடக்குநறஞ்சறஷ ஶசர்ந் இபம் வதண்ஶ தரனறல் 

ல்றநவுக்குட்தடுத்ப் தட்டுள்பரர். 

இச்சம்தம் வரடர்தில் ஶறம் வரினரது, 

குநறத் வதண் இஷபஞர் எனனடன் டரட்சற ல்னறன ஆழ்ரர் ஆனத்றற்குச் வசன்று றதரடுகஷப 

னடித்துிட்டு இனனம் டீ்டிற்கு றனம்தினேள்பணர். குநறத் இர்கள் இனனம் கரனர்கள் ன்று 

வரினகறநது.  

இந்றஷனில் இனஷனேம் றநறத் னென்று தர்கள் இஷபஞஷணத் ரக்கறிட்டு னேறிஷண ஏட்ஶடர 

என்நறல் கடத்றச் வசன்று ரக்கஷ ரணத்றல் ஷத்து தரனறல் ல்றநவுக்கு உட்தடுத்றனேள்பணர்.   

கரனறஷத் ஶடிச் வசன்ந கரனன் பின் ஶனறஶரரக ங்கற றஷனில் கறடந்ஷ ீட்டு 

தனத்றத்துஷந ஆர ஷத்றசரஷனில் ஶசர்த்துடன் வல்னறடிப் வதரனறமறறம் னஷநப்தரடு 

வசய்ரர். அத்துடன் கடத்றக்குப் தன்தடுத்றரகக் கனப்தடும் ஏட்ஶடரின் இனக்கத்ஷனேம் 

வரிித்துள்பரர்.  

ிஷந்து வசற்தட்ட வதரனறமரர் சம்தந்ப்தட்ட ஏட்ஶடரஷக் ஷகப்தற்நறணர். இஷடுத்து சந்ஶகதர்கள் 

னெனம் ஷனஷநரகறனேள்பணர். அர்கஷபப் வதரனறமரர் ீிரகத் ஶடினகறன்நணர்.  

அத்துடன் னேறஷ ல்றநவுக்குட்தடுத்றர்கபில் எனரின் ஷகப்ஷதிஷண (ஶதர்ஸ்) ஷகப்தற்நற 

வதரனறமரர் அஷண ஷத்து தரனச்சந்றன் திதரகன் ன்ந தஷப் ஶடி னரக வரிித்ணர். 

இச்சம்தம் வரடர்தரக வதரனறமரர் ஶனறக ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர். 
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வதண்கள் ீரண தரனறல் துஷ்திஶரகங்கள் : றரக ரஷப கணரீா்ப்ன 

ஶதரரட்டம்  

அண்ஷக் கரனரக டரகரத்றல்  வரடரா்ச்சறரக ஷடவதற்று னம் 

வதண்கள்,சறறுரா்கள் ீரண தரனறல் துஷ்திஶரகங்கறக்கு றரக ரஷப 

கரஷன 10 ிக்கு வல்னறடி க தகுறில் கண்டண ஆரா்ப்தரட்டனம் 

கணரீா்ப்ன ஶதரரட்டனம் ஷடவதநவுள்பது.  

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=281272717918528974
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=338492731118473328
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=338492731118473328
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து திஶசத்றல் வரடரா்ச்சறரக ஷடவதற்று னம் தரனறல் துஷ்திஶரகங்கள், ற்வகரஷனகள், 

துஶதரஷ தரஷண, சட்டிஶர தவகரடுங்கல் ரங்கல் ற்றும் ன்னஷநகள் ஶதரன்நற்றுக்கு 

றரக கணரீா்ப்ன ஶதரரட்டம் என்று ஷடவதநவுள்பதுா் 
 

டரரட்சற வதரதுக்கபின் ற்தரட்டில் ஷடவதறும் கண்டண ஆரா்ப்தரட்டம் டரகரசஷத உறுப்திணரா் 
ஸ்.சுகறர்ன் ஷனஷில் வல்னறடி கரில் ஆம்தித்து கவட்டி திஶச வசனகத்றல் 

றஷநஷடவுள்பது.  

 

அங்கு கவட்டி திஶச வசனரபரா் ஸ் சறசறநற ற்றும் தனத்றத்துஷந திஶச வசனரபரா் 
இ..வஜசலனன் ஆகறஶரரிடம் னுக்கள் ஷகபிக்கதடவுள்பது. அத்துடன் டரக னனஷச்சரா் 
சற.ி.ிக்ஶணஸ்ன் ற்றும் டரகர வதரனறஸ்ர அறதரா் ஆகறஶரனக்கும் னுக்கள் அனுப்தி 
ஷக்கப்தடவுள்பது. 

அண்ஷில் துன்ணரஷனப் தகுறில் னேறவரனர் கடத்ற வசல்னப்தட்டு னெரல் தரனறல் 

ல்றநிற்குள்பரக்கப்தட்ட சம்தத்துடன் வரடர்னஷட குற்நரபிகள் இதுஷ வதரனறமரரல் 

ஷகரகறினக்கில்ஷன.இன் வரடர்ச்சறரகஶ இந் ஆர்ப்தரட்டம் ஷடவதநவுள்பஷ 

குநறப்திடத்க்கது.  

 

இந் கணரீா்ப்ன ஶதரரட்டத்றற்கு டரட்சற திஶச வசனகங்கள், திஶச சஷதகள், ர்த்க சங்கங்கள், 

கபிர் அஷப்னக்கள் ற்றும் அச,அச சரர்தற்ந றறுணங்கள், வதரது அஷப்னக்கள் ஆபித்துள்பண. 
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ஶகரிறக்கு வசன்று றனம்தி னேறஷ அங்க ஶசட்ஷட வசய் கரரனற வதரது க்கபரல் திடிக்கப்தட்டரர் 

 

ல்றர் ஶகரிறக்கு வசன்று ிட்டு றனம்திக் வகரண்டினந் 

னேறிடம் சறல்றசம் வசய் தரா்  அப்தகுறரல் வசன்ந 

இஷபஞரா்கபரல் திடிக்கப்தட்டுள்பரர். 

ஶற்று ரஷன  கந்சஸ்டி ிம் அனுஸ்டித்து  ல்றனக்குச் 

வசன்றுிட்டு ஷசக்கறபில்  டீு றனம்திக் வகரண்டினந் னேற,  
வசம்ி ரன்ரர்கட்டு ீறப் தகுறில் ஷத்து 18 ரண  

எனணரல் அங்கஶசட்ஷடக்கு உள்பரகறனேள்பரர். 

னேறக்குப் தின்ணரல் ஷசக்கறபில் வசன்று னேறஷ அங்கஶசட்ஷட வசய் ஶதரது னேற  ஷசக்கறஷப 

றறடன் ஶரறரகவும் அப்ஶதரதும் அந் தரா் னேறஷக் கட்டிப் திடித்து ஷககபரல் சறல்றசத்றல் 

ஈடுதட்டரகவும் வரினகறன்நது. 

இச் சம்தத்ரல் அறர்ச்சறனேற்ந னேற அனநத் வரடங்கஶ வனரல் ந்து வகரண்டினந் சறனரா் குநறத் 

தஷப் திடித்து கட்டி ஷத்து ரக்கறனேள்பணரா். 

ஶற்தடி 18  ரண தரா் கடும் து ஶதரஷில் இனந்துள்பதும் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. 

இந் தரா் திடிக்கப்தட்டு ஷப்னஷடக்கப்தட்ட ஶதரது குநறத் தனக்கு ஆரக அங்கு சறனரா் ந்து 

ரக்குரப்தட்டரகவும் வரினகறன்நது. 
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இன்ஶதரது குநறத் தனக்கு ஆரக  ரக்குரப்தட்ட இனரா் ீதும் ரக்குல் டரத்ப்தட்டுள்பது. 

வதண்டடன் அங்கஶசட்ஷடில் ஈடுதட்ட தனக்கு ரக்குனறன் கரரக னகத்றல் இனந்து வதனபவு 

இத்ம் வபிஶநஶ  அஷணத் ரக்கறரா்கள் அங்கறனந்து ரரணரகத் வரினகறன்நது. 

இன் தின்ணரா் அஷண னச்சக்க ண்டிில் ற்நற சறனரா் அங்கறனந்து வசன்றுிட்டரகவும் இச் சம்தம் 

வரடரா்தரக னேற ணது உநிணரா்கறக்கு வரஷனஶதசற னெனம் வரிப்தடுத்ற அரா்கஷப அங்கு 

ஷத்து வதரனறசரரிடம் னஷநிடச் வசன்நரகவும் கல்கள் வரிிக்கறன்நண. 
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வதரிஶகரில் தகுற கறற்நறல் இபம் வதண்ின் சடனம்  

ரழ்ப்தரம் வதரிஶகரில் தகுறில் உள்ப கறநறல் இனந்து இபம் வதண் 

எனரின் சடனம் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

குனகர் அடப்தன்ஶநரட்ஷட ஶசர்ந் வஜஶரற வகரன்சனறற்நர (து 22) ண 

அஷடரபம் கரப்தட்டுள்பது. ணினும் குநறத் ம் வகரஷனரக 

இனக்கனரம் ண வதரனறமரர் சந்ஶகறப்தரகவும் வரிித்துள்பணர்.  

 

ஶனறக ிசரஷகஷப ரழ்ப்தரம் வதரனறமரர் ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர். 
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னேறின் சரவுக்கு ீற ஶண்டி ஆர் இல்னத்றற்கு னன்தரக ஆர்ப்தரட்டம் 

ரழ்.குனகர் வசன் தற்நறக்ஸ் கல்றரிக்கு தின்னநரக உள்ப கறற்நறல் இனந்து றங்கட்கறஷ (14) 

சடனரக ீட்கப்தட்ட குனகஷச் ஶசர்ந் வஜஶரம் வகரன்சனறற்நர (22) ன்ந னேறின் னவுடஷன 

ரழ்.ஆர் இல்னத்றற்கு னன்தரக ஷத்து னேறின் உநிணர்கள் இன்று ஆர்ப்தரட்டத்றல் ஈடுதட்டணர். 

 

னேறின் த்றற்கு ஆர் இல்னத்றறள்ப 

குனரர்கபில் இனஶ கரம் ணக்கூநற 
உநிணர்கள் இந் ஆர்ப்தரட்டத்றஷண 

னன்வணடுத்ணர். 

 

இது குநறத் ஆர்ப்தரட்டத்றல் ஈடுதட்ட னேறின் 

உநிணர்கள் குநறப்திடுஷகில், 

ஆர் இல்னத்றல் ஷநக்கல்ி தடிப்தற்கரகச் 

வஜஶரற வசன்ந ஶதரது ரழ். ஆர் இல்னத்றல் 

இனக்கும் குனரர்கபில் இனர் ங்கஷபக் 

கரனறக்குரறு வஜஶரறிடம் ற்னறுத்றனேள்பணர். அத்துடன் கர ரர்த்ஷப் திஶரகங்கஷப 

தரித்தும், றக வனக்கரண னஷநில் ம்னடன் இனக்குரறும் வரந்வு வசய்து ந்துள்பணர். 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=311412873616248840
http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2014/04/Kurunagar-girl-1.jpg
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இந்றஷனில், குநறத் னேற அது வதற்ஶநரர்கபிடம் 

இவ்ிடம் வரடர்தரக வரிப்தடுத்றனேள்பரர். இந் 

ிடத்றஷண வதற்ஶநரர்கள் வதரிரக 

டுத்துக்வகரள்பில்ஷன. 

இந்றஷனில் குநறத் னேற கடந் ஞரிற்றுக்கறஷ 

(13) னங்கன்குபம் வசன்று னரக கூநற டீ்டில் 

இனந்து வபிஶ வசன்நர் டீு றனம்ில்ஷன. 

றுரள் றங்கட்கறஷ (14) கஷப 

கரில்ஷனவண ரழ். வதரனறஸ் றஷனத்றல் 

வஜஶரறின் வதற்ஶநரர் னஷநப்தரடு வசய்துள்பணர். 

இந்றஷனில், வஜஶரற வசன்.தற்நறக்ஸ் கல்றரிக்குப் 

தின்னநரக உள்ப கறற்நறல் இனந்து றங்கட்கறஷ 

(14) சடனரக ீட்கப்தட்டரர். 

வஜஶரறின் த்றற்கு கரரக இனந் இன 

குனரர்கறக்கும் றரக சட்ட டடிக்ஷக 

ஶற்வகரள்றரறு வதரனறமரரிடம் ஶண்டுஶகரள் 

ிடுத்றனந் ஶதரதும், இன றணங்கபரகறனேம்,இன 

குனரர்கறக்கும் றரக வதரனறமரர் சட்ட 

டடிக்ஷக ஶற்வகரள்பில்ஷன ன்றும் 

உநிணர்கள் சுட்டிக்கரட்டினேள்பணர். 

இவ்ரநரண றஷனஷில், வஜஶரறின் த்றற்கு ீற ஶண்டினேம் குநறத் இன குனரர்கஷப ஷகது 

வசய்னேரறு ஶகரரினேம் ஆர்ப்தரட்டத்றல் ஈடுதடுரக அர்கள் ஶறம் வரிித்ணர். 

ஆர்ப்தரட்டத்றல் ஈடுதட்டர்கள் “இணி த்ஷப் தற்நற ஶதரறப்தரர? வதண்ஷப்தற்நற ஶதரறப்தரர?” , 

“இல்னநம் ஶண்டுரின் துநநத்ஷ துநந்துிட்டு ஶதர”, ஶத்ஷ ஶதரறக்க ந் உணக்கு 

வதண்துஷ ஶஷர?” , “தர ன்ணிப்ன வகரடுக்கும் உணக்கு ரர் ன்ணிப்ன வகரடுப்தது?” ஶதரன்ந 

ரசகங்கள் அடங்கற அட்ஷடகஷபத் ரங்கறரறு ஆர்ப்தரட்டத்றல் ஈடுதட்டஷக் கரக்கூடிரக 

இனந்து. 

இந்றஷனில் குநறத் னேறின் சடனம் இறுற கறரிஷஜகறக்கரக அது வசரந் ஊரண ண்ஷடீவுக்கு 

இன்று (16) வகரண்டு வசல்னப்தடவுள்பரக உநிணர்கள் வரிித்ணர். 

 

30- 

வகரடிகரத்றல் ஏடும் தஸ்சறல் வகரள்ஷபடிக்க னன்ந 

ரன்கு வதண்கள் ஷகது 

 

வகரடிகரம் தஸ்மறல் தித் 44 துஷட வதண்ின் 

ஷகப்ஷதில் இனந் 14 அிம் னதர தத்றஷண றனடி 

http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2014/04/Kurunagar-girl-2.jpg
http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2014/04/Kurunagar-girl-3.jpg
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குற்நச்சரட்டில் 3 இபம் னேறகள் சரகச்ஶசரி வதரனறமரரிணரல் ஶற்று சணிக்கறஷ ஷகது 

வசய்ப்தட்டுள்பணர். 

வகரழும்ன ஆர் ீற ற்றும் ரணிப்தரய் ீற வகரடிகரத்றஷணச் ஶசர்ந் 22, 23, 24 துஷட னேறகஶப 

இன்ஶதரது ஷகது வசய்ப்தட்டுள்பணர். 

 

ீசரஷன கறக்கு தகுறஷச் ஶசர்ந் குநறத் வதண் ஶற்று சணிக்கறஷ ரழ்ப்தரத்றனறனந்து ீசரஷனக்கு 

வசன்றுள்பரர்.இந் தத்றன் ஶதரது அனகறல் றன்ந 3 னேறகள் தத்றஷண றனடினேள்பணர். 

 

இந் றஷனில் தத்றஷண றனட்டுக் வகரடுத்ர் தஸ்மறல் இனந்து இநங்கற தின்ணர் ஷகப்ஷதிஷண 

தரர்த் ஶதரது தம் றனடப்தட்டுள்பஷிஷணக் கண்டு ஊடணடிரக ஆட்ஶடரில் வகரடிகரம் 

தஸ்மறஷண தின்தற்நற வசன்று தஸ்மறஷண நறத்து 3 வதண்கஷபனேம் ிசரஷ வசய்துடன், சம்தம் 

வரடர்தில் சரகச்ஶசரி வதரனறஸ் றஷனத்றல் னஷநப்தரடு தறவு வசய்துள்பரர். 

 

அந் னஷநப்தரட்டின் திகரம் 3 னேறகறம் வதரனறமரரிணரல் ஷகது வசய்ப்தட்டுள்பதுடன், சரகச்ஶசரி 

வதரனறமரர் ீறன்நறல் ஆஜர்ப்தடுத்துற்கரண டடிக்ஷகிஷண ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர். 
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ிருாண 11ஆது ாபில் கணால் ‘ிட்ஸ்’: ாழ். சதண்ின் சசாகம்!! 

 

ீண்ட கானாகச ாில் உள்ப எரு ிட்ஸ் 

சாாபிிடம் சின சகள்ிகமப சகட்க்கசண்டும் ன்று 

இருந்சன். 

ாில் சுார் 2,000 ிட்ஸ் சாாபிகள் இருப்தாக 

கூறுகிநார்கள். ஆணால் ரும் முன் ந்து ந் 

கமனமம்  ார் இல்மன. 

எரு ிிப்புர்வுக்காக ான் எரு சர்காமன டுக்க 

ிரும்திசணன். இது குநித்து அமணரும் 

சரிந்ிருக்கசண்டும் அல்னா? 

இசா எரு இபம்சதண் ணது ண்ங்கமப ம்சாடு ணம் ிநந்து தகிர்ந்து சகாள்கிநார். 

ப்தடி உங்களுக்கு கனிாம் டந்து ? 

உநவுமுமநாண அருக்கும் ணக்கும் சதாருத்ம் தார்த்துப் சதசி ிரும் டந்து. ாங்கள் 

இருரும் ாழ்ப்தாத்மச் சசர்ந்ர்கள்ான். 

அர் சபிாட்டினிருந்து ந்ிருந்ார். ிருத்ின் தின்ணர் அது ஆண் உறுப்தில் சசாநிச்சல் 

ாிரி இருந்து. காய்ச்சலும் இருந்து. அது ாநில்மன. அணால், ாழ். சதாணா 

மத்ிசாமனில் சசர்ப்தித்சாம். 

அருக்கு த்ம் டுத்துச் சசாித்துப் தார்த்ணர். அருக்கு ிட்ஸ் ன்தமண ிரும் சசய்து 

11ஆது ாபில் தரிசசாமண உறுிப்தடுத்ிது. 

அமணச் சசால்லும்சதாது ணக்கு து 18 . ன்ண சசய்து ன்று ணக்கு என்றுச புரிில்மன. 

அிர்ச்சிில் அழுது புனம்திசணன். 

கரின் ணிமன ப்தடிிருந்து ? 

அருக்கு முனிசனச ிட்ஸ் இருந்ா ன்தது சரிாது. ஆணால், அர் கூநிணார், அிாா 

உன் ாழ்க்மகமமம் ாசாக்கிிட்சடன் ன்று. அர் அவ்ாறு கூநிது ணக்கு ற்கணச 

இருக்கு ன்தமண மநத்ணால் கூநிணாா ? அல்னது ணக்கு ிட்ஸ் இருப்தது சரிால் 

ிரும் சசய்து, ணக்கும் அமணப் தப்தி ிட்சடன் ன்ந ஆங்கத்ில் அவ்ாறு கூநிணாா 

ன்தது சரிாது. அமண உறுிப்தடுத் முடிில்மன. ஆணால், ான் அன் தின்ணர் அது தற்நிக் 

சகட்தமத் ிர்த்து ிட்சடன். 

கருக்கு ய்ட்ஸ் ன்நசதாது ? 

அருக்கு ிட்ஸ் ன்ந ிடத்ம அருமட குடும்தத்ிணருக்குச் சசான்ணசதாது அர்களுக்கும் 

அிர்ச்சிான். ிரும் சசய்து 16 ருடங்கபின் தின்ணர்ான் அர் திநந்துள்பார். 
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அணால், அம ல்ன சசல்னாக பர்த்துிட்டணர். சாய் ந்துிட்டது. இணி ன்ண சசய்து. 

அர் குடிப்தக்கத்துக்கு ஆபாகிிட்டார். 

குடிக்காது இருந்ால் இன்னும் சிநிது கானத்துக்கு ாமுடிமம். குடிக்க சண்டாம், அருக்கு ான் 

கூநிந்சன். ாமபினிருந்து ான் குடிக்க ாட்சடன் ன்று சசால்லுார். 

ஆணால், அருக்கு அந்ப் சதாமில் இருக்கும் சதாதுான் ிம்ிாக இருக்க முடிமம் ன்ந 

ிமன இருந்து. 

ணது ண்தர்கள் ல்சனாரும் ல்ன ிமனில் இருக்கின்நணர். ான் ட்டும் இப்தடிாகிிட்சடன். 

அர்கமபப் சதான ா முடிில்மனச ன்ந கமன இருந்து. 

அற்குச் சிகிச்மச சதறுாறு சகட்டுப் தார்த்சாம். அர் சகட்கில்மன. முன்ணர் அர் ப்தடி 

ற்நர்கபின் சதச்மசக் சகட்காட்டாசா அவ்ாறுான் இறுிிலும் சகட்கில்மன. அணால், 

அர் இநந்துிட்டார். 

அதுக்குப் திநகு ? 

ணக்கு முன்ணரும் இக்கட்டாண கானம்ான். ான் திநந்து 6 ாத்ில் ணது அப்தா இநந்துிட்டார். 

அம்ா இண்டாது ிரும் சசய்து 6 திள்மபகள். அம்ாிடம் இருந்து தாசம் கிமடக்கில்மன. 

சீணம் சகட்கில்மன ன்தற்காக ணக்கு அமத் ிரும் சசய்து மத்ணர். 

திநகு ணது த்ம் டுத்து சசாித்ணர். ணக்கும் அர் மூனாக ிட்ஸ் திம 

உறுிப்தடுத்ப்தட்டது. ன்ணால் அமண ம்தசா, ற்றுக் சகாள்பசா முடிில்மன. ீண்டும் 

அழுது புனம்புகிசநன். அந்சம் ான் இருந் ினமம ன்ணால் ிதரிக்க முடிாதுள்பது. 

டீ்டுக்கு ப்திடி சசான்ணஙீ்கள் ? 

ாரிடம் சசால்து ? ன்ணத்மச் சசால்து ன்று மூமப ல்னாம் கும்திப் சதாய் என்றும் 

சசால்ன முடிா ிமனில் இருந்சன். ச்..ி. அவ்ாறு ான் ரும் ன்று அப்சதாழுதுான் 

சரிமம். அம்ாிடம் சதாய் சசான்சணன். அம்ா சசான்ணார், அது உன் மனசழுத்து. ான் ன்ண 

சசய்ிநது ? ன்நார். அன் தின்ணர் அம்ா ன்மணத் ணது டீ்டுக்குக் கூட்டிச் சசன்நார். தாசத்ில் 

கூட்டிச் சசல்னில்மன. கர் ந் மககள் ன்ணிடம் இருந்ண. அமணப் சதநத்ான் ன்மணக் 

கூட்டிச் சசன்நார். 

ஊருக்குள் ன்ண சதசிக் சகாண்டார்கள் ? 

அர் இநந்சதாது தத்ிரிமககபில் சசய்ி ந்துிட்டது. சதர் ில்மன. சபிாட்டினிருந்து 

ந்ர், முகரி ன்சநல்னாம் ந்துிட்டது. அணால், ணது இடத்து க்கள் 

கண்டுதிடித்துிட்டணர். அப்தடி ந்ணால் ஊார் ன்மண எதுக்கி ிட்டணர். சினர் சடிாக ந்து 

சகட்டணர், உணக்கு ிட்ஸ் உள்பாம், உன்னுடன் தகக்கூடாாம் ன்று சசால்நாங்க ன்று. 

ிகவும் கமனமடந்சன். சாய் ந் திநகு ான் சகாண்டாட்டங்களுக்குச் சசல்ில்மன. 

ன்மணச் சமூகம் எதுக்கிது. அமணிட டீ்டில் ணது அம்ா கூட எதுக்கிணார். டீ்டிசனச ான் 

எதுக்கப்தட்டால் சமுாம் எதுக்கிமண ான் சதரிாக சகாள்பில்மன. ான் ந்சாரு 

றும் சசய்ிருக்கில்மன. டீ்டில் அம்ா சசால்ார், இப்தடி இருப்தால் ம்தி ஆக்களுக்கு 

கனிாணம் சசய் முடிாது. ங்காது சதா அல்னது சசத்துப்சதா ன்நார். ன்ணால் துவுச 

சசய் முடிில்மன. (அழுகிநார்… அழும்சதாசல்னாம் அது மகமப் தற்நிப் திடித்து அம 

ஆறுல்தடுத்ி சாா ிமனக்குக் சகாண்டுருகிநார் அருக்கு அருகில் இருக்கும் அது 

ற்சதாம கர்) 
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அம்ா ன்ண சசய்ிருக்கசண்டும் ? 

ிருத்துக்கு முன்ணர் அமப் தற்நி ணது சதற்சநார் ிசாரித்ிருக்க சண்டும். ிரும் 

சசய்து ள்பிிட்டால் சரி ன்று அம்ா ிமணத்து ிட்டார்ாசண. சாய் இருப்தது 

சரிாதுிட்டாலும் அது முன்மண தக்கக்கங்கள் தற்நிாது ிசாரித்ிருக்கனாம் 

ாசண ? அர் ற்கணச சதண்கள் ிடத்ில் தனணீாணாக இருந்துள்பார். அமண அர் 

தின்ணர் சசால்னிிருக்கிநார். 

அதுக்குப் திநகு அம்ா ? 

அன் தின்ணர் ன் ணம சாகடிக்கும் மகில் கம சசால்ார். சாடர்ச்சிாக அவ்ாறு 

டந்து சகாண்டார். சின்ணப் திள்மபகள் இருப்தணால் ன்மண மத்ிருக்க சண்டாம். 

சபிசற்று ன்று கிா அலுனர் சரிித்ாக அம்ா சசான்ணார். ணக்குப் தத்சான்தம 

ாக இருக்கும்சதாது அர் இநந்து ிட்டார். கிா அலுனர் சசால்கிநார் ன்கிநரீ்கள் ? ான் 

ங்கு சதாது ? ாழ்ப்தாத்ில் இடமும் சரிாது. டீ்டில் ணக்குத் சால்மனாக இருந்து. 

அணால் ான் ற்சகாமனக்கு முற்சித்சன். 

ற்சகாமனா ? 

ஆம், 700 தூக்காத்ிமகமப ாங்கி, 100 ாத்ிமகள் ீம் திரித்து மத்து எவ்சாரு திரிாக 

400 குிமசகமப ிழுங்கி ிட்சடன். அன் தின்ணர் ான் ங்க ிட்சடன். தின்ணர் 

ருத்துமணில் சசர்க்கப்தட்சடன். ஆணால், சாவும் ில்மன. சகாா ிமனில் இருந்து 

ப்திிட்சடன். ான் ங்காது சதாக சண்டும் ன்று ிமணத்து கிநிஸ் ிறுணம் என்றுக்குச் 

சசன்சநன். அங்கு சதாய், ன்மண ஊரில் ா ிடுகிநார்கள் இல்மன. கிா அலுனரிடம் 

சசன்நால் குற்நம், சபிில் சசன்நால் குற்நம் ன்கிநார்கள். ீங்கள் ன்மண உிர் திமக்க 

மக்கசண்டாம். ப்தடிாது சாகடிமங்கள் ன்று அர்கபிடம் சகட்சடன். 

அர்கள் ன்ண சசான்ணார்கள் ? 

அர் ன்மண க்கி அதிிருத்ி ம்திக்மக ிிம் ிறுணத்துக்கு அனுப்தி மத்ணர். அங்கு 

சசன்ந தின்ணர்ான் ான் ற்சதாம ிமனக்கு ந்சன். ற்சதாது சதட்டி வும் முடிகிநது. சதட்டி 

ருன் சாக்கம், இந்சாய் அடுத்ர்களுக்கு ாதடி இருக்க சண்டும் ன்தச. அற்காக 

ன்ணால் இன்நம ான் சசால்லுசன். அமணக் சகட்டு அர்கள் சந்சாசாக ாசண்டும். 

ணக்கு ந் ிமனம ன் ிரிக்குக் கூட க்கூடாது. 

இருடணாண (இப்சதாது ிரும்) சந்ிப்பு ப்தடி ? 

திநகு ான் க்கி அதிிருத்ி ம்திக்மக ிிம் (ஆDT) ிறுணத்துக்குச் சசன்சநன். அங்குான் 

இமக் கண்சடன். (ற்சதாது ிரும் சசய்ிருக்கும் இமபஞமணக் காட்டுகிநார்). கடந் 

ஜணரிில் ாம் இருரும் சசர்ச்சில் ிரும் சசய்துசகாண்சடாம். 

ச்..ி. சாற்றுக்குள்பாணரின் ணிமன ப்தடிிருக்கும் ? 

ய்ட்ஸ் சாாபர்கள் எதுக்கப்தடுகின்நணர். ஆணால், ிட்ஸ் சாாபர்கமப எதுக்கக் கூடாது. 

தாிக்கப்தடர்கள் கவுன்சினிங் டுத்து ங்கமபப் சதான ாநமுடிமம். நின் அர்கள் 2 ிாண 

முடிம டுப்தர். என்று ம்ம அபிக்க சண்டும் ன்று ிமணப்தர் அல்னது இமண இன்னும் 

தனருக்குப் தப்த சண்டும் ன்ந ணிமன உருாகிநது. இந் இண்டுச ஆதத்துத்ான். அந்ச் 

சூழ்ிமனக்குத் ள்ளுது சமுாம்ான். 
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சரி, உங்கமபப் தற்நிச் சசால்லுங்கபன்? (கமண 

சாக்கித் ிரும்திசணாம்) 

ணது அம்ா ணசாய்ாய்தட்டர். அணால், அம்ா 

சின்ணப்திள்மப ாிரி. ணது சமனகமபக்கூட 

சசய்துசகாள்பாட்டார். அப்தா குடித்துிட்டு ருார். 

எரு அக்கா. டீ்டில் றும. ான் தாடசாமனக்குப் 

தடிக்கச் சசல்லும்சதாது சினர் (ஆண்கள்) ணக்கு 

உவுாகக்கூநி ன்மண நாண ிில் 

தன்தடுத் முற்தட்டணர். நாண உடலுநவுக்குப் 

தன்தடுத் முற்தட்டணர். தம் ந்து சகட்தார்கள். 

அணால், எரு கட்டத்ில் து, சிகசட், கஞ்சா ல்னாம் 

குடிக்கத் சாடங்கி ிட்சடன். டீ்டில் ரும் கண்டித்ிருக்கில்மன. ரும் ஆசனாசமண 

சசய்ிருக்கில்மன. சகட்டிருந்ால் ான் ப்திிருப்சதன். 

திநகு ? 

அன் தின்ணர் சபிாடு சதாக சந்ர்ப்தம் கிமடத்து. அம்ா அப்தாிடம் கிமடக்கா அன்பு அங்கு 

ன்னுடன் திாற்நி தினிப்மதன்ஸ் ாட்டு சதண்ிடிருந்து கிமடத்து. எரு ருடாக 

அளுடன் என்நாகத் ங்கி ாழ்ந்சன். உடலுநவு சகாண்சடன். தின்ணர் டீ்டுக்குத் ிரும்தி 
ந்சன். அக்காவுக்குத் ிரும் சசய்து சகாடுத்சன். இண்டாது டம ந்துசதாகும்சதாது 

ருத்துப் தரிசசாம சசய்ணர். அன்சதாதுான் ணக்கு ிட்ஸ் இருப்தது சரிந்து. 

அள் சண்டுசன்சந ணக்கு ிட்ஸ் சாமப் தப்திம தின்ணர்ான் சரிந்து. அதுான் 

சசான்சணசண சின சதர் ணக்கு ந்ம 10 சதருக்குக் சகாடுக்க சண்டும் ன்று திாங்குார்கள். 

அர் ன்மண ாாக்கிிட்டார். ணக்கு சாய் இருப்தது உறுிப்தடுத்ப்தட்டணால் 6 ாங்கள் 

சிமநினிருந்சன். 

ப்தடி இனங்மக ிரும்திணரீ்கள் ? 

ணீக சூட்சகஸ் சதட்டிமடன் சசன்ந ான், எரு சசாப்தின் மதில் 2 சசட்டுடன் ிரும்தி 
இனங்மகக்கு ந்சன். டீ்டுக்கும் சதாகமுடிாது. முகம் சகாடுக்க கஷ்டாக இருந்து. 

சள்பத்மில் ங்கிிருந்சன். கடனில் ிழுந்து சசத்ிடுா ன்று சாசித்சன். தின்ணர் 

ன்ணிடம் உள்ப முழுப் தத்மமம் சகாண்டுசசன்று சகாழும்தில் தரிசசாித்சன். ிட்ஸ் 

ன்தமண உறுிப்தடுத்ிணர். ருந்து டுத்து ானாம் ன்நணர். சின ாள்கபின் தின்ணர் இமச் 

சந்ித்சன். (மணிமக் காட்டுகிநார்) 

உங்கள் டீ்டுக்குத் சரிாா ? 

டீ்டுக்குத் சரிந்து. அக்கா சகட்டணால் அருக்குக் கூநிசணன். அர் கநி அழுார். “ணக்கு 

சாய் ந்ிட்டுது அக்கா. டீ்டின ருக்கும் சசால்னாச அக்கா. அம்ா அப்தாமக் 

கஷ்டப்தடுத்க்கூடாது. ான் இசாட சசத்ிடுன். ான் உணக்கும் கமச்சல் சகாடுக்காட்சடன்” 

ன்சநன். (அழுகிநார். கண்ரீ் ிந்சாடுகிநது, கண்மீத் துமடத்துக் சகாண்சட சாடர்கிநார்). 

அக்காவுக்கும் அிர்ச்சி. சிநிது ாள் சசன்நதின்ணர், அில் சாடாச, இில் சாடாச ன்று 

அளும் சசால்னத் சாடங்கிிட்டாள். தின்ணர் ணது உடுப்புகமப டுத்து சபிச நிந்து சதா 

ன்று கமனத்து ிட்டார். 

இருக்கும் உங்களுக்கும் இமடினாண உநவு ? (மணிமக் குநித்து) 
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டந்ம இருக்குச் சசான்சணன் (மணிக்கு). ஆறுல் ார்த்ம கூநிணார். ீங்கள் குடிக்க 

சண்டாம் ன்நார். அன்நினிருந்து ான் குடிப்தில்மன. கவுன்சினிங் சதாசணன். ற்சதாது ணிார் 

ிறுணத்ில் சதாறுப்பு அிகாரிாகப் திாற்நி ருகிசநன். சதண்ால் ஆக்கவும் முடிமம். 

அிக்கவும் முடிமம். ன் ாழ்க்மக அற்கு சரிாண ஆாம். 

இப்சதாது உங்கள் ணிமன ப்திடி ? 

ான் தாிக்கப்தட்டசதாது, ணக்கு ந் ண்ம் ன்னுடன் இது அிந்ிட சண்டும் ன்தச. 

ஆணால், சினர் இமண இன்னும் தனருக்குக் சகாடுக்க சண்டும் ன்று ிமணக்கின்நணர். ன்மண 

எரு சதண்ாசண அித்ார். அணால், இன்னும் தத்துப் சதண்கமப அிக்கால் சாகாட்சடன் ன்ந 

ணிமன உருாகிநது. அவ்ாசந சதண்ின் ணிமனிலும் ண்ம் ற்தடுகிநது. இந் 

இண்மடமம் ிர்த்து ாமுடிமம் ன்தது தப்தட சண்டும். 

(இருரிடமும் சகட்சடாம்) 

ீங்கள் டுக்கும் ருந்துகள் தற்நி ? 

இந் சாய் ற்தட்டால் இண்டு மகப்தட்ட 3 குபிமசகள் தன்தடுத்ப்தடுகின்நது. எரு மகக் 

குபிமச 1998ஆம் ஆண்டு 15 ஆிம் ரூதா. ற்மநது 10 ஆிம் ரூதா. 2000ஆம் ஆண்டுக்கு தின்ணர் 

இம 3 ஆிம் ரூதாவுக்கு ந்து ற்சதாது இனசாக ங்கப்தடுகிநது. இம தன்தடுத்துன் 

சாக்கம் சாமக் கட்டுப்தடுத்ி மத்ிருப்தற்சக. ற்சதாதுள்ப மஸ் கிருிகமப அிக்க 

முடிாது. ஆணால், கட்டுப்தடுத் முடிமம். ீரிிவு உள்பர்களுக்கு உறுப்புகள் கற்நசண்டிரும். 

ிரும்தி உவு உண் முடிாது. ஆணால், க்கு ந் உவுக்கட்டுப்தாடும் இல்மன. 

ீங்கள் குந்ம சதற்றுக் சகாள்ரீ்கபா ? 

ிட்ஸ் சாாபர்கள் இருர் ிரும் சசய்சன்நால் சண்குருி சிறுதுிக்மக 

இருருக்கும் சாக இருத்ல் சண்டும். எருருக்குக் கூடவும் ற்மநருக்கு குமநவும் 

இருந்ால் கூடாது. சணணில், உடலுநில் ஈடுதட்டால் கிருிகள் எருரிடிருந்து ற்மநருக்கு 

ாநி அது ஆதத்ாகிிடும். 

இப்சதாது ன்ண சசய்கிநரீ்கள் ? 

ம்ம ரும் கட்டாப்தடுத்துில்மன. ஆணால், ிிப்புர்வு ஊட்டசண்டும் ன்ந 

சாக்கத்ில் ாங்கள் உள்பணால் ாாகச அமணச் சசய்கிசநாம். கத்ிால் 

குத்ப்தட்டருக்குத்ான் அன் னி சரிமம். அவ்ாசந தாிக்கப்தட்டிருக்கும் ாம் ிிப்புர்வு 

சசய்துருகிசநாம். ந்மக ிிப்புர்வும் தாிக்கப்தட்டர்கபால் சசய்ப்தடும்சதாதுான், 

முழுப்தமணமம் அமடமுடிமம். ாங்கள் இந் அதாத்ினிருந்து ப்திக் சகாள்ற்காண 

ிிப்புர்ம சற்சகாள்ப ங்கும், ப்சதாதும் ாாகச இருக்கிசநாம். அற்காண 

உிகமபச் சசய்மங்கள் சுகசகிகசப! 

ிறுணத்ின் இமப்தாபர் ன்ண சசால்கிநார் ? 

இங்குள்ப இமபஞர்கள் சபிாட்டுக்குப் சதாணால் சமனம ட்டும் சசய்து உண்டு உடுத்து 

இருக்க சண்டுச ி ந்ப் சதண்ணுடனும் உநவு சகாள்பக்கூடாது ணப் திவுடன் 

அநிவுறுத்துகிசநாம். சபிாட்டுக்குச் சசல்சார் இந் ிடத்ில் இணிசனாது ிகவும் 

அாணாக இருங்கள். ாழ்ப்தாத்ிலுள்ப சாாபர்கள் தனர் சிகிச்மச சதநச் சசல்ில்மன. 

திடித்து அமடத்து ிடுார்கள் ன்ந சதாய்ாண அச்சம். ஆணால், ந்ிப் தமும் இல்மன. 
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சந்சகம் இருந்ால்கூட தரிசசாிக்கமுடிமம். சபிாடு சசல்சார்க்கு ிிப்புர்வூட்ட 

சபிாட்டு சமனாய்ப்புப் திகம் ற்தாடு சசய்ல் சண்டும். 

சகாண்டம்(condom) தாித்து உடலுறுவு மத்துக் சகாள்பனாச ? 

இந் ண்ம் று. சதாதுாகச எரு குந்ம கிமடத்து குநித் கான இமடசபிக்குள் 

இன்சணாரு குந்ம கிமடக்கக்கூடாது ன்ந குடும்த கட்டுப்தாட்டுக்குத்ான் ஆணுமந (சகாண்டம்) 

தன்தடுத்ப்தடுகிநது. ி அமணப் தன்தடுத்ி ிருத்ிற்கு முன்ணர் தாலுநில் ஈடுதடுல் 

ன்தற்கல்ன. 1939ஆம் ஆண்டு அசரிக்காில் சகாண்டம் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது. அமணத் 

ாரித்து சதரிசனச ற்சதாது அது அமக்கப்தடுகிநது. ஆணால், அமணப் தன்தடுத்ி 
ப்தடிமம் ானாம் ன்ந கருத்மச ிாதாரிகள், ிாதா சாக்கத்துக்காக தப்தி 
ருகின்நணர். இது று ன்று இர்கள் கூறுகிநார்கள். சகாண்டத்ிற்கு இவ்ாறு எரு 

உண்மாண ிபக்கம் சசான்ண ம்திகள் இர்கபாக ான் இருக்க முடிமம். 

ன்நி 
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டக்கு ரகரசஷத உறுப்திணர் ீது தற ஶதரட்டு தன வதண்கஷபக் வகடுத் திதரகன் 

 

டக்கு ரகரசஷத உறுப்திணரண  ஆஶணரல்ட் ீது தறஷச் 

சுத்ற தன வதண்கபில் ரழ்க்ஷகில் ிஷபரடினேள்பரர் 

திதரகன். 

 

ரழ்  சரகச்ஶசரி சறன்ஶகரினடிஷச் ஶசர்ந் தரனச்சந்றன் 

திதரகன் னும் தர், ரன் கரப்னறுற அறகரரி ணத் வரிித்து 

தன வதண்கபின் ரழ்க்ஷகில் ண் அள்பிப் ஶதரட்டுள்பரர்.  

 

னக்கற கரப்னறுற றறுணங்கபில் திரற்நற இந்ப் திதரகன் கரப்னறுற னகரகச் ஶசனம் 

வதண்கஷப றந் றணம் ரங்கறத் னரகக் கூநற தரனறல் னஞ்சனம் வதற்று அதுவும் கரரது 

ன்று வதண்கபிடம் தனம் வதற்றுள்பரர். 

இது வரடர்தரகப் தன வதண்கள் தரறக்கப்தட்டும் வபிில் வசரல்ன னடிர ஶசரகத்றல் உள்பரகத் 

வரினகறன்நது.  

 

ரன் வகரடுத் கரஷசத் னம்தடி ஶகட்ட வதண்கறக்கு அந்க் கரசு டக்கு ரகரசஷத உறுப்திணனம் 

திதன கரப்னறுற றறுண னக்கற அறகரரினேரண ஆஶணரல்ட் ன்தனக்கு வகரடுக்கப்தட்டரகத் 

வரிித்துள்பரர் இந் தர்.  

 

வகரழும்தில் னக்கற ஶர்னகத் ஶர்வு உள்பது ணத் வரிித்து கரப்னறுற னகர்கறக்கு லீடரக இனந் 

இபம் வதண் எனஷக் வகரண்டு வசன்று தரனறல் துஷ்'திஶரகத்துக்கும் உள்பரக்கறனேதுடன் அந்ப் 

வதண்ிடம் றந் றணம் ரங்கறத் னரக் கூநற ஷககறம் வதற்றுள்பரர். 

இது வரடர்தரகப் குநறத் வதண்  திதரகஷணக் ஶகட்ட ஶதரது அச்சுறுத்தும் டடிக்ஷகிறம் 

ஈடுதட்டினந்ரர் இந்ப் திதரகன். 
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இணி னம் கரனம் இரல் ரனம் தரறக்கப்தடக் கூடரது ன்தற்கரகஶ  இச் வசய்றஷ ரம் இங்கு 

திசுரித்துள்ஶபரம். 

 

டக்கு ரகரசஷத உறுப்திணரண ஆஶணரல்ட் இது வரடர்தரக் குநறத் தர் தற்நற அக்கஷந வகரள்ரர,? 

அல்னது இந் திதரகணின் லீஷனகபில் இனக்கும் சம்ந்ம் உள்பரக ன்தஷ இர் ன்ண 

டடிக்ஷக டுக்கப் ஶதரகறன்நரர் ன்தறல் இனந்து அநறந்து வகரள்பனரம்.  

டக்கு ரகரசஷத ஶர்ல் திச்சரத்றற்கர அப்தரி இபம் வதண்கஷபப் தன்தடுத்ற திச்சரம் வசய் 

ஆல்ஶணரட் ரன் வற்நற வதற்நரல் அர்கறக்கு கரப்னறுறத்துஷநில் றந் றணம் ரங்கறத் 

னரகவும் டக்கு ரகரசஷதில் அச ஶஷனரய்ப்ன ரங்கறத் னரகவும் வரிித்து 

ரற்நறனேள்பரர். அத்துடன் ஶதரஸ்டர் அடிக்கும் வசனவு ற்றும் ஶதரஸ்டர்கஷபச் சுரில் எட்டுது 

ஶதரன்ந ஶஷனகஷபனேம் அர் வசய்துள்பரர்.  

 

இது அறனகத்றஶனஶ ஶர்னகத் ஶர்வுகள் வதண்கறக்கு டரத்ப்தட்டுள்பஷ குநறப்திடத்க்கது. 

அன் தின்ணஶ தன வதண்கள் சலறக்கப்தட்டுள்பணர்.  ஆகஶ  ஆஶணரல்ட் இற்றுக்கரண அஷணத்துப் 

வதரறுப்னக்கஷபனேம் ற்றுப் தரறக்கப்தட்ட வதண்கறக்கு தறல் கூந ஶண்டும். 
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கரரற்ஶதரஶணரர் உநவுகஷப அச்சுறுத்தும் வரடர் ஷகதுகள்  

கரரற்ஶதரஶணரர் வரடர் தில் டத்ப்தட்ட ஶதரரட்டங்கபில் தங்வகடுத் 

கரரற் ஶதரணர்கபின் உநவுகள் ற்ஶதரது தரதுகரப்னத்ப்திணரல் 

ஶற்வகரள்பப்தடும். வரடர் ஷகதுகபரல் அச்சஷடந்துள்பணர். அடுத்து 

க்கும் துவும் டக்குஶர ன்ந அச்சறஷனக்குள் ள்பப்தட்டுள்பணர். 

  

கரரற்ஶதரஶணரரின் ஶதரரட்டங்கபில் தனது கணத்ஷனேம் ஈர்த் வஜக்குரரி ற்றும் அது 13 

 ரண கள் ினசறகர ஆகற இன னம் கடந் ிரக்கறஷ ஷகது வசய்ப்தட்டணர். அன் தின்ணர் 

ஶற்று னன்றணம் ணி உரிஷகள் வசற்தரட்டரபர்கறம், கரரற் ஶதரஶணரனக்கரகக் குல் 

வகரடுக்கும் அனட்ந்ஷ ஆகறஶரனம் ஷகது வசய்ப்தட்டணர். 

 இந்த் வரடர் ஷகதுகபரல், கரரற்ஶதரஶணரரின் உநவுகள் அச்சஷடந்துள்பணர்.  

ரழ்ப்தரம், கறபிவரச்சற, னல்ஷனத்ீவு, ன்ணரரினறனந் கரரற்ஶதரஶணரரின் உநவுகபின் வரடர் 

ஶதரரட்டங்கபில் தங்வகடுத் உநவுகள் அச்சத்றல் உஷநந்துள்பணர். க்கும் ரது டந்துிடுஶர 

ன்று அர்கள் அச்சம் வபிிட்டுள்பணர்.  

 ஶதரரட்டங்கபில் தங்வகடுக்கக் கூடரவன்று னனணரய்வுப் திரிிணரல் தன டஷகள் அச்சுறுத்ப்தட்டும், 

ஶதரரட் டங்கபில் தங்ஶகற்நரல் ீங்கறம் கரரற்ஶதரரீ்கள் ன்று ஶடிரக றட்டினேம் அஷணனேம் 

ீநற தங்வகடுத் றனந்ரகக் குநறப்திட்ட கரரற்ஶதரஶணரரின் உநவுகள் இணரல் ற்ஶதரது க்கு ரது 

றகழ்ந்துிடுஶர ன்று அச்சத்துடன் இனப்தரக 'உணிடம்' வரிித்ணர். 

 

 

 

 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=682572751718123343
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டரட்சறில் ரிந் றஷனில் டரடி உிரிந் வதண் -ஶடிக்ஷக தரர்த் சணக்கூட்டம் 

 

டரட்சற னஶனரனறப் தகுறில் ணக்குத் ரஶண ீனெட்டி  

றர்ரரண றஷனில் ீறக்கு ந்து  என ித்றரனரக 

டரடித் றரிந்து ஷடந்துள்பரர் 39 ரண சலரஶி 
ிக்ஶணஸ்ன் னும் வதண். குநறத் வதண் றனம் ஆகரரரா் 
ணவும் ணஶரய்த் ரக்கத்துக்கு உள்பரகறினந்ரா் ணவும் 

வரினகறன்நது. 

இது ஆஷடகள் ல்னரம் ரிந் றஷனில் இரா் றர்ரரக 

ீறில் றன்று வகரண்டினந்ஶதரது  ஶடிக்ஷக தரர்க்கவண 

அப்தகுறில் தற்றுக்கும் ஶற்தட்ஶடரர்  கூடி றன்நரகத் வரினகறன்நது. 

அத்துடன் இரா் இவ்ரறு ரிந் றஷனில் ீறில் றன்ந இடத்றற்கு றக அனகறல் ம்தசறட்டி 

வடிஸ்றசன் தரடசரஷனக்கு அனஶக ‘சரம்’ னும் ணிரர் னத்துஷணனேம் அங்கு திரற்றும் 

கரிகன் னும் ஷத்றனம் இனந்துள்பரர்கள். 

இவ்ரறு றர்ரரக றன்ந வதண்ஷ சுற்நற றன்று தரர்த்ரா்கபில் ரரது எனனக்கு கூட ணி 

ஶம் இல்னரது இனந்து கஷனக்குரி என்நரக உள்பது. 

அத்துடன் ணிரர் ஷத்றசரஷன இனந்தும் கூட குநறத் வதண்ிற்கு னறி வசய் னன்ரது 

அரா்கபின் இக்கற்ந சுனரண தம் சம்தரறக்கும் ஶரக்கத்ஷ அப்தட்டரக கரட்டுகறன்நது. 

இணினம் கரனம் இவ்ரநரண துரா்றகழ்வுகள் ஷடவதறும் ஶதரது வதரதுக்கறம் சனெக அக்கஷந 

உள்பரா்கபரக ரநஶண்டும் ன்தஶ சனெகனணில் அக்கஷந உள்பரா்கபின் அரரகும். 

 

 

5- 

ரறல் தஸ் சரறனேடன் கள்பக்கரனரல் கர்ப்தர குடும்தப் வதண் - சரற ிபக்கநறனறல் 

 

வதண்வரனஷக் கரனறத்து கர்ப்தரக்கறிட்டு அஷத் 

றனம் வசய் றுத் ி ரசறவரனஷ றர்னம் 18 

ஆம் றகற ஷனேம் ிபக்கநறனறல் ஷக்குரறு சரகச்ஶசரி 

ீரன் ீறன்ந ீரன் வறற ந்ஶசகம் இன்று 

னன்கறஷ (04) உத்ிட்டரர்.இது தற்நறத் வரினரது, 

 

டரட்சறிஷணச் ஶசர்ந் குநறத் வதண் ற்வகணஶ 

றனரகற என குந்ஷினப்ததுடன், அது கன் 

அஷ ிட்டுப்திரிந்து வசன்றுிட்டரர். 

 

இந்றஷனில் தனத்றத்துஷந – னல்ஷனத்ீவு தஸ் சரறரண ஶற்தடி ி ரசறனேடன் தஸ்மறல் 

வசன்று னஷகில் கரல் ப்தட்டுள்பணர். இன்தின்ணரர் ி ரசற னெனம் குநறத் வதண் கர்ப்தம் 
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ரித் றஷனில், ன்ஷணத் றனம் வசய்னேம் தடி குநறத் வதண் ி ரசறிடம் ஶகட்டினக்கறன்நரர். 
 

இனந்தும் அற்கு அர் றுக்கஶ குநறத் வதண் வகரடிகரம் வதரனறமறல் னஷநப்தரடு தறவு 

வசய்துள்பரர்.  

 

வதரனறமரர் குநறத் ிடத்றஷண ீறன்நத்றன் கணத்றற்கு கடந் ஶ 21 (னன்கறஷ) வகரண்டு 

ந்ஶதரது, குநறத் தர் கர்ப்திிரண அந்ப் வதண்ஷத் ணது ஷணிரக ற்றுவகரள்ரக 

ீறன்நத்றல் வரிித்ரர். 

 

இஷணடுத்து, குநறத் வதண்ிடம் உது னல் குந்ஷிஷண ன்ண வசய்ப்ஶதரகறன்நரீ்கள் ண 

ீரன் ஶகட்டஶதரது, அஷண ணது ரரரிடம் (குந்ஷின் அம்ம்ர) வகரடுத்துிட்டு இனடன் 

வசல்ரகத் குநறத் வதண் வரிித்றனந்ரர். 
 

இஷணடுத்து அடுத் ஷன்று (இன்று) றனம் வசய்துவகரண்ட றனச் சரன்நறழுடன் 

னரறு ி ரசறக்கு ீரன் உத்ிட்டினந்ரர். 
 

இந்றஷனில் சந்ஶகதரண ிரசற இன்ஷநக்கு  4 ரட்கறக்கு தின்ணர் குநறத் வதண்ஷ 

டீ்ஷடிட்டுத் துத்றனேள்பரர்.  

இந்றஷனில், ீறன்நத்றல் குநறத் க்கு இன்று (04) ிசரஷக்கு டுத்துக் வகரள்பப்தட்ட ஶதரது, 

ஶற்தடி ிடத்றஷண குநறத் வதண், ீரணிடம் வரிித்ரர். 

 

அன்ஶதரது, சந்ஶகதர் ணக்கு இந் வதண்ின் கர்ப்தத்றற்கும் சம்தந்றல்ஷனவணவும், அப்வதண்ஷ 

ற்கனடிரது ணவும் வரிித்ரர். 

இஷணடுத்து ீரன் குநறத் தஷ ிபக்கநறனறல் ஷக்குரறும், கர்ப்தம் வரடர்தரக தட 

(டி.ன்.) தரிஶசரஷண வசய்து ீறன்நத்றல் சர்ப்திக்குரறும் வகரடிகரம் வதரனறமரரிற்கு 

உத்ிட்டரர். 

 

6- 

உனக்குஷனந் றஷனில் வதண்ின் சடனம் ீட்ன  

டரட்சற னள்பி தகுறிறள்ப தற்ஷநக்குள் இனந்து இன்று கரஷன 8.30 

ிபில் உனக்குஷனந் றஷனில் வதண்ின் சடனம் என்று 

ீட்கப்தட்டுள்பது.   

  

கடந் 20ஆம் றகற கரரற்ஶதரண ரழ்ப்தரம் ரகர்ஶகரில் கறக்கு தகுறஷச் ஶசர்ந் இண்டு 

திள்ஷபகபின் ரரண கனறனேகனெர்த்ற சுகந்ற (து 36) ன்தஶ இவ்ரறு சடனரக 

ீட்கப்தட்டரரர்.  

 ஶற்தடி சம்தம் குநறத்து வரி னது,   

 குநறத் வதண் கடந் 20ஆம் றகற ணது டீ்டினறனந்து னநப்தட்டு தனத்றத்துஷநிறள்ப ண்திின் 

டீ்டுக்குச்  

வசன்றுள்பரர்.  

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=119593572128704619
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 ணினும் றுரள் ஷில் அர் டீு றனம்தரஷடுத்து வதண்ின் கன் 21ஆம் றகற 
 தனத்றத்துஷந 

 வதரனறஸ் றஷனத்றன் னஷநப்தரடு என்ஷந தறவு வசய்ரர். 

 இந்றஷனில் குநறத் வதண் இன்று உனக்குஷனந் றஷனில் சடனரக ீட்கப்தட்டுள்பரர். 

 ஶறம் இன்ஷந றணம் ிநகு வட்டுற்கரகச் வசன்ந சறனர் அங்கறனந் வதண்ின் சடனத்ஷக்கண்டு 

வல்னறடி வதரனறமரனக்கு வரிித்ஷடுத்து அங்கு ந் வதரனறமரர் சடனத்ஷ ீட்டதுடன் 

ிசரஷகஷபனேம் ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர்.   

 

7- 

“னுசஶணரடு தடுக்கும் ஶதரது இப்னடிக் கத்றணிஶர?” குந்ஷ வதநச் வசன்ந கரா்ப்திிக்கு டந் சம்தம் 

 

ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் குந்ஷப் ஶதற்நறற்கரக 

வசன்ந கரா்ப்திிப் வதண் எனஷ கடுஷரண னஷநில் சற 
அரணப்தடுத்றனேள்பரர் ரற எனரா். 

கடந் ரம் ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனக்கு குந்ஷ வதநச் 

வசன்ந கரா்ப்திி அங்கு திச ஶஷணரல் கத்றக் 

வகரண்டினந் ஶதரது அங்கு றன்ந னத்துத் ரற அப் வதண்ஷ 

கடுஷரண னஷநிறம் ஶகனரகவும் சறனேள்பரர். இரா் 
சற ஶதரது அங்கு றன்ந ஷண ரறரா்கறம் சறரிா்த்ரகத் 

வரினகறன்நது. 

”னுசஶணரட தடுக்கும் ஶதரது இப்தடிஶர கத்றணி” ணத் வரிித்து கரா்ப்திிிா்ன் கன்ணத்றல் அடிக்க 

னற்தட்டுள்பரர் குநறத் ரற. 

கரா்ப்திிின் கரா் அச உத்றஶரகத்றல் இனப்தரகவும் இஷண அநறந் ரற ”ன்டி இங்க ந்ணி.. 
திநஶற் வகரஸ்திட்டனறல் ஶதரய் வதத்றனக்கனரஶ? உன் னுசஷணனேம் தக்கத்றன ஷச்சுக் வகரண்டு 

இனந்றனக்கனரம் ” ணவும் வரிித்துள்பரக கரா்ப்திிின் கரா் கஷன வரிித்துள்பரர். 

ணக்கு இது னல் குந்ஷ ன்தரல் தத்றன் கரரகஶ ரன் ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனக்குக் 

வகரண்டு வசன்நரகவும் ஆணரல் ணது ஷணிஷ ணிரர் சறகறச்ஷச றஷனத்றஶனஶ ரந்ஶரறும் 

குநறத் என கப்ஶதற்று றனரிம் கரட்டிரகவும் கரா் வரிித்துள்பரர். 

ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனின் கப்ஶதற்றுப் திரிவுகள் கடும் ஶதரக்ஷகக் கஷடப்திடிப்தரகவும் கப் 

ஶதற்றுக்கு  னம் அச ஊறரா்கபின் ஷணிகஷப ரறரா்கஶப திநஶற் வகரஸ்திட்டனறல் வதநனரஶ 

ண கூறுரகவும் வரினகறன்நது. 

குநறத் கப்ஶதற்று திரிில் கடஷரற்றும் ஷத்றரா்கஶப ணிரர் ஷத்றசரஷனகபிறம் 

திரற்றுரல் னரணத்றற்கரக ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனக்கு னம் கரா்ப்திிகஷப 

வரல்ஷனப் தடுத் னற்சறப்தரக வரினகறன்நது. 
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சுதுஷனில் வதண்வரனர் வகரள்ஷபர்கபரல் வகரஷன  

சுதுஷனப்தகுறில் வதண்வரனர் வகரள்ஷபர்கபரல் வகரஷன 

வசய்ப்தட்ட சம்தம் என்று இன்று அறகரஷன இடம்வதற்றுள்பது. 

 

சுதுஷன டக்கு சுதுஷனஷ ஶசர்ந் 57 துஷட கு.தத்ரற ன்தஶ 

இவ்ரறு வகரஷன வசய்ப்தட்டரரர். 
 

சம்தம் வரடர்தில் ஶறம் வரினரது, 

 

சுதுஷனஷ ஶசர்ந் குநறத் வதண்ி ற்ஶதரது வகரழும்தில் சறத்து னகறன்நரர். அம்ன் 

ஆனத்றனிரிற்கரக வகரழும்தில் இனந்து ந்து கடந் 15 ரட்கபரக ணது டீ்டில் 

ங்கறினந்துள்பரர். 
 

அத்துடன் இது டீ்டில் ஶறு என வதண்ி ரடஷகக்கு குடிினந்து னகறன்நரர். இந்றஷனில் 

இன்று அறகரஷன 3.30 ிபில் டீ்டிற்குள் தஷந் வகரள்ஷபர்கள் இர்கள் இனது 

ரய்கஷபனேம் ஷககஷபனேம் கட்டிிட்டு வகரள்ஷபடித்து வசன்றுள்பணர். 

 

அறல் சரஷடந் வதண்ிின் ஷகப்ஷத , ரனறக்வகரடி உள்பிட்ட ங்கஷககள் ற்றும் 

ஷகத்வரஷனஶதசற உட்தட வதறுறரண வதரனட்கள் வகரள்ஷபடிக்கப்தட்டுள்பண.  

 

ணினும்  னெச்சுறநல் ற்தட்டரல் சரவு றகழ்ந்ர அல்னது கழுத்து வரிக்கப்தட்டு வகரஷன 

வசய்ப்தட்டர ன்ந சந்ஶகத்றல் ரணிப்தரய் வதரனறமரர் ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர். 
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ரறல் வடிக்கல் டுக்கும் இடத்றல் வதண்கபின் ஷகள் அம்தனம் … 

க்கம்! JVP NEWS 

ரன் உங்கறஷட ரசகர்கபில் எனர் 

ஶசற ஶதரக்குத்து ஷத்ற றறுகம் ரழ்ப்தரம் னும் வதர் தனஷகஷ வபிஶ ஶதரட்டு ிட்டு, 

உள்ஶப டப்தது ன்ண? சரற அனுறப்தத்றம் வதறுற்கு ஶனர்ஸ் க்குப் ஶதரணரல், அர்கள் 

வடிக்கல் டுக்க ஶண்டும் ன்று சுனதரக வசரல்னற ிடுரர்கள். 

ஆணரல் வடிக்கல் டுக்க, ஶசற ஶதரக்குத்து ஷத்ற றறுகம் ரழ்ப்தரம் ஶதரணரல் அங்ஶக 

ஶஷன வசய்னேம் ஊறர்கபின் கஷகறம், அர்கள் ஶகட்கும் ஶகள்ிகறம், ஷத்றர் இத்ம் 

தரிஶசரறப்தற்கு குத்தும் னறஷ ிட தன டங்கரக உள்பது. இன்று ரன் ஶரில் கண்ட சம்தம் என்று 

இங்ஶக… 

வடிக்கல் டுக்க னதர்கபில் வதண்கஶப அறகரணர்கள், இர்கள் உள்ஶப வசன்று ங்கறஷட 

ிதங்கஷப தறவு வசய் தின்  னஷகப்தடம் டுக்க அனுப்னகறன்நணர், தடம் டுத் தின் உடல் றஷநஷ 

அபக்க அனுப்னகறன்நணர். அங்ஶக ரன் வதண்கறக்கு வகரடுஷ டக்கறன்நது. அந் இடத்றஶன ஶஷக்கு 

அறகரக 3 ஆண்கள். 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=580533117818178945


87 
 

னனறல் 2,3 ஆண்கள் றஷந அபக்க ந்ரர்கள் அர்கபிடம் து ி ஶதச்சும் இன்நற ங்கறஷட 

ஶஷனஷ வசய்கறன்நரர்கள் அந் 3 ஆண்கறம். தின்ன என வதண் னகறநரர் அனக்கு என 24,25 து 

இனக்கும். அரிடம் றஷந அபப்தர் ஶகட்ட ஶகள்ிகள் 

1.ீங்கள் ந் இடம்? 

2.உங்கபிடம் ஶதரண் இனக்கர? 

3.உங்கள் ம்தஷந ரங்க? 

உடஶண அந் வதண்;- ன் இவல்னரம் ஶகட்குநறங்க? 

ஆண்;- உங்கறக்கு வடிக்கல் ஶண்டரர? 

வதண்;- ஶடம் 

ஆண்;- அப்ஶதர ம்தஷந ரங்க 

வதண் ம்தஷ வகரடுத்து ிட்டு வபிவ ந்து அர்கஷப றட்டி ரர்த்ஷகள் வகரஞ்சம் இல்ஷன. ரன் 

அந் வதண்ஷணப் தரர்த்து ம்தஷ வகரடுத்து ிட்டு இப்த ன் றட்டுகறநஙீ்கள் ன்று ஶகட்ஶடன் அற்கு அந் 

வதண் ஷனஷ குணிந்து வகரண்டு “ன்ண வசய்து வடிக்கல் டுக்க ஶண்டும்” ன்று வசரன்ணரர். 

2து வதண் னகறரர் இர் றனரணர், றஷந அபப்தற்கு தரிஷ கபற்றுகறநரர். 

அரிடம் றஷந அபப்தர் ஶகட்ட ஶகள்ிகள் 

1.ன் வசனப்ஷத கற்ரிணரீ்கள்? 

2.ீங்கள் ந் இடம்? 

3.றனம் னடித்து ிட்டீர்கபர? 

4.கர் வபிரட்டினர? 

5.இில் ப்தடி ணிஶ தூங்குரீ்கள்? 

6.உங்கள் ஶதரண் ம்தஷந ரங்க? 

உடஶண அந் வதண்;- ன் இவல்னரம் ஶகட்குநறங்க? 

ஆண்;- உங்கறக்கு வடிக்கல் ஶண்டரர? 

வதண்;- ஶடம் 

ஆண்;- அப்ஶதர ம்தஷந ரங்க 

இற்கறஷடில் னனறஶன அந் வதண் வசனப்ஷத கற்றுஷ தரர்த் றஷந அப்தர் அனகறல் இனக்கும் 

உிரபரிடம் “உடுப்ஷதனேம் கற்நற ிட்டு ந்ரல் ல்னம்” ன்று சறங்கப வரறிஶன வசரல்கறநரர். 

இஷ ிட கரரல் ஶகட்க னடிர ரர்த்ஷகஷப ல்னரம் அர்கள் சறங்கபத்றஶன கஷக்கறன்நரர்கள். 

இந் ிடம் ல்னரம் ஷத்றனக்கும் வரினேர? அல்னது வரிந்தும் வரிரல் இனக்கறன்நர ன்தது 

ரன் ஶகள்ிக்குநற? 

இங்ஶக னகறன்ந வதண்கள் ந் னத்ம் இல்னரல் ந்ரறம், ஶதரகும் ஶதரது ண னத்த்துடன் 

ஶதரகறன்ரர்கள். இப்தடிஶ ஶதரணரல் து அக்கர, ங்ஷகின் றனஷ? 

இன்று ணக்கு, ரஷப உங்கறக்கும் ரன்……! வு வசய்து இந் வசய்றஷ திசுரிக்கவும். சம்ந்ப் 

தட்டர்க இத்துடன் றனந்றக்வகரள்ப ஶண்டும். 
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தனத்றத்துஷநில் ரன் ீது வகரஷனவநறத் ரக்குல்  

 டரட்சறின் கற்ஶகரபம் தகுறில் ரன் ீது வகரஷனவநறத் 

ரக்குல் டத்ப்தட்டுள்பது. ரக்குனறல்  ஷனில் தடுகரஷடந் 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=463393171130656131
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ரன் ந்றஷக ஆர ஷத்ற சரஷனில் சறகறச்ஷசக்கரக அனுறக்கப்தட்டுள்பரர். 

  

ஶற்று னன்றணம் ிரக்கறஷ இவு இந் சம்தம் இடம்வதற்றுள்பது. கடற்கஷ ீறஷச் ஶசர்ந் 

 வ ஶணரகன் வகௌசறகன் (து 16) ன்தஶ தடுகரஷடந்துள்பரர். 

  

இர் ணிரர் கல்ி றஷனத்றற்கு வசன்று வகரண்டினந் ஶதரது என குழுிணர் இஷடநறத்து இந் 

ரக்குஷன டத்றனேள்பணர். இனடன் கல்ி கற்கும் சறன ரர்கறம் இஷந்ஶ இந் ரக்குனறல் 

ஈடுதட்டரக கரஷடந் ரணின் வதற்ஶநரர் வரிித்துள்பணர். 
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ரன் ீது இணந்வரிரஶரர் ரக்குல்: தறறக்கு ரனும் ரக்கறணரரம்  

ரழ்.இந்துக் கல்றரிக்கு அனகரஷில் இ.ஶதர.ச ஶதனந்றல் றுற்கரக 

றன்ந இஷபஞன் ீது இணந்வரிர 

கும்தல் என்று வதல்ற் ற்றும் டிகபரல் ரக்கறணர். 

 இச்சம்தத்றல் திதன தரடசரஷனவரன்நறல் சரர ம் திறம் னுசறகன் 

ன்ந இஷபஞஶ ரக்கப்தட்டரர். 

ஶறம் ரக்கப்தட்ட குநறத் ரன் ன்ஷண ரக்க ந் கும்தனறடறனந்து ன்ஷண தரதுகரப்தற்கரக   

ன்ணிடம் இனந் கத்றரல் அர்கஷப சரரிரக வட்டினேள்பரர்.இஷணடுத்து குநறத் கும்தல் 

கழுத்றறம்,ஷகிறம் வட்டுக் கரங்கள் ற்தட்டுள்பதுடன் ஷனஷநரகறனேள்பணர். 

 இஶஶஷப சம்த இடத்றற்கு ந் ரழ்ப்தர வதரனறமரர் குநறத் ரஷண ஷகது வசய்துடன் 

குநறப்திட்ட கும்தஷனனேம் ஷகது வசய்ற்கரண ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர்.  

ஶறம் குநறத் ரன் ன்சம் கத்ற ஷத்றனந்ஷக்குரி கரம் ன்ணவன்தஷணனேம் இந்ப் 

திச்சஷண வரடர்ந்து இடம்வதற்று னகறன்நர ன்றும் வதரனறமரர் ஶனறக ிசரஷகஷப 

ஶற்வகரண்டு னகறன்நஷ குநறப்திடத்க்கது. 
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தரீட்ஷசக் கட்டம் கட்டஶ றனடிஶணரம் ;ீறன்நறல் சறறுர்கள் சரட்சறம்  

கறபிவரச்சற னகரி  தரடசரஷனின் ஆசறரிர் எனர் தரீட்ஷசக் கட்டம் 

ஶகட்டு ன்ஷண ண்டித்ஷரஶனஶ றனட்டுச் சம்தத்றல் ஈடுதட்டரக 

சந்ஶகத்றன் ஶதரில்  ஷகது வசய்ப்தட்ட சறறுன், கறபிவரச்சற ரட்ட 

ீறரன் ீறன்நறல்  வரிித்ரன். 

  

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=780123597603653767
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=771402774827250232
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கறபிவரச்சற னகரி தள்பிக் குடர தகுறில் கடந் ிரக்கறஷ  இன டீுகபில் சுரர் ஷப்தவுண் 

ஷக ற்றும் சறறு வரஷகப்தம் ன்தற்ஷந  கபரடி சம்தத்துடன் வரடர்னஷடர்கள் ன்ந 

சந்ஶகத்றல்  13 து, 14 ரண   இன சறறுர்கள் வதரனறமரரல்  ஷகது வசய்ப்தட்டணர். 

 அத்துடன்  அர்கபிடறனந்து  சறன  வதரனள்கஷப வதரனறமரர் ீட்டினந்ணர். இன சறறுர்கஷபனேம் 

வதரனறமரர்  கடந் வள்பிக் கறஷ திற்தகல் 3.30 ிக்கு  கறபிவரச்சற ரட்ட ீறன்நறல் ீறரன் 

 ம்..கரப்ீன் னன்ணிஷனில் னற்தடுத்றினந்ணர். 

 சறறுர்கள் சரர்தரக சட்டத் ிகபரண ஸ்.ிஜரி, ஸ்.சறதரனசுப்திிம் ஆகறஶரர் 

னன்ணிஷனரகற ரரடிணர். இன் ஶதரது  குநறத் சறறுர்கள், சுத்ப்தட்டுள்ப தரதூரண குற்நத்ஷ 

வசய் ஶண்டும் ன்ந ஶரக்ஶகரடு வசய்ில்ஷன. குடும்த றுஷ கரரகஶ வசய்துள்பணர். 

 இர்கஷப சறறுர் ன்ணடத்ஷ  அறகரரிகபினூடரக அச சரன்று வதற்ந ன்ணடத்ஷ தரடசரஷனில் 

ஶசர்ப்தற்கு அனுற அபிக்க ஶண்டுவண  ஶகரரிக்ஷக ிடுத்ணர். 

 இன்ஶதரது அந் இன சறறுர்கறம் ன்நறல் து றஷனஷ வரிித்ணர்.  ரம் னகரி தள்பிக்குடர 

 ிக்கறஶணஸ்ர ித்றரனத்றல் கல்ி கற்று னரகவும்,  குடும்த றுஷ கரரக, 

 தரடசரஷனில் ஶகரப்தடும்  தரீட்ஷச கட்டத்ஷ வசறத் னடிரது ஶதரணரகவும். அணரல் ம்ஷ   

ஆசறரிர்கள் ண்டித்து  டீ்டுக்கு றனம்திரகவும் இன் கரரகஶ ரம்   றனட ஶண்டி சூல் 

ற்தட ஶண்டிரகவும் வரிித்ணர். 

 இஷணடுத்து குநறத் இன சறறுர்கஷபனேம் ரழ்ப்தரம் அச்சுஶனறில் உள்ப சரன்று வதற்ந 

ன்டத்ஷ தரடசரஷனில் இஷக்கு ரறும், திள்ஷபகபின்  னன்கபில் அக்கஷந வசறத்ர இன 

சறறுர்கபிணதும் வதற்ஶநரஷ ன்நறல் னற்தடுத்துரறும் ீறரன் உத்ிட்டரர். 

 இஶஶஷப குநறத் 13 துச் சறறுணின் ரரர், ற்றும் இன சஶகரர்கள்  இறுறப் ஶதரரில்  உிரிந்து 

ிட்டணர்  ன்றும் ந்ஷஶ சறறுஷண பர்த்து  னரகவும்,  ற்ஷந சறறுணின் ரரர் 

அண்ஷில் ற்வகரஷன வசய் துள்பரர் ணவும் இணரல் அந் சறறுனும் ந்ஷின் பர்ப்திஶன 

உள்பரன் ன்றும் ன்நறல் வரிிக்கப்தட்டது. 
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ரர்கஷப ீறகபிஶனஶ ிட்டுச் வசல்றம் சறற்றூர்றகள்  

தரடசரஷன வசல்ற்கு தஸ்சறற்கரக கரத்றனக்கும் ரர்கஷப ணிரர் 

சறற்றூர்றகள் ற்நறச் வசல்றல் தின்ணடிக்கறன்நணர் ண ரர்கறம் 

வதற்ஶநரர்கறம் ிசணம் வரிித்துள்பணர்.  

  

வகரடிகரம் - ரழ்ப்தரம் ஶசஷில் ஈடுதடும் சறற்றூர்றகள் தரடசரஷன 

வசல்ற்கரக கரத்றனக்கும் ரர்கஷப ற்நறச் வசல்றல்ஷன இணரல் ீண்ட ஶம் ீறில் 

கரத்றனக்க ஶண்டினேள்பரகவும் தரடசரஷனக்கு ஶத்றற்கு சனகபிக்க னடிில்ஷன ன்றும் 

 ிசணம் வரிித்துள்பணர். 

 இது குநறத்து ரர்கபிடம் ஶகட்டஶதரது,  

 இன்று ட்டுல்ன ீண்ட ரட்கபரக றணிதஸ்கரர்கள் ங்கஷப ற்நறச் வசல்து அரிது ரன். ரங்கள் 

நப்ஶதரகும் ஶதரது தின்ணரல் தஸ் னகறன்நது  ன்று கூநற ிட்டு வசன்று ிடுகறன்நணர். 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=238133583928870387
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 ஆணரல் தஸ் னறல்ஷன தின்ணனம் ீண்ட ஶரக ீறில் கரத்து றன்நரல் றணி தஸ் ரன் னம் 

அர்கறம் தின்ணரல் தஸ் னகறன்நது. இறல் ற்ந இடறல்ஷன ன்று கூநறிட்டு வசன்று ிடுகறன்நணர். 

 ீண்ட ஶம் கரத்றனக்கறஶநரம். ctb தஸ்சும் குஷநரக உள்பதுடன்  தூ ஶசஷ தஸ்கள் ம்ஷ 

ற்றுறல்ஷன. இணரல் தரடசரஷன ஆம்திக்கும் ஶத்ஷ ிட திந்றஶ வசல்கறன்ஶநரம். 

 அத்துடன் ங்கஷப தஸ்சறற்கரக ற்நற னம் வதற்ஶநரர்கறம் ம்னடன் ீண்ட ஶம் கரத்து றற்கறன்நணர். 

ன்றும் வரிித்துள்பணர்.  

 இஶஶஷப, ஶசஷில் ஈடுதடும் ஶதனொந்துகள் ீறில் திப்தற்கரக கரத்து றற்கும் னறர்கள்  

,குந்ஷகறடன் கரத்றனப்தர்கள், ிறப்னனன் அற்நர்கஷப ற்றுறல் தின்ணடிக்கறன்நணர். குநறத் 

இடங்கபில் றறுத்ரது வசல்கறன்நணர்.  

 அவ்ரறு றறுத்ற ஆட்கஷப இநக்குது  ன்நரறம் குநறத் இடங்கஷப கடந்து தூரக றறுத்ற 
வசல்கறன்நணர். இவ்ரநரண டடிக்ஷககள் றறுத்ப்தட ஶண்டும் ண ஆர்னர்கள் கனத்துத் வரிித்து 

னகறன்நஷ குநறப்திடத்க்கது.  
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கட்டுக்கடங்கரல் ஶதரகும் ரப்தர ஆசறரிரா்கபின் கர ிஷபரட்டு - ஶற்றும் எனரா் ஷகது 

 

ஷகடக்கத் வரஷனஶதசறில் ஆதரசப் தடங்கள் ஷத்றனந் 

ஆசறரினக்கு சரகச்ஶசரி ீறன்நறல் என னட்சம் னொதர அச றறரகச் 

வசறத்துரறு உத்ிடப்தட்டது. 

வகரடிகரம் கப் தகுறில் உள்ப ணிரர் கல்ி 
றஷனத்றல்ரர்கபிடம் தம் ரங்கற ஆதரசப் தடங்கஷபக் 

கரண்தித் ஶஷபில் வகரடிகரம் வதரனறமரர் இஷ ஶற்று 

ிரக்கறஷ ஷகது வசய்ணர். 

ஆசறரிஷ இன்று வள்பிக்கறஷ சரகச்ஶசரி ீறரன் ீறன்நறல் 

னற்தடுத்றஶதரது ரர்கறக்கு தரடத்றட்டத்றல் ஶதரறப்தற்கரகஶ வரஷனஶதசறில் ஶற்நம் 

வசய்து ஷத்றனந்ரர் ணத் வரிித்ரர். 

இஷணடுத்து ஆசறரிஷ ச்சரிக்ஷக வசய் ீறரன் றனற வறற ந்ஶசகன், ஆசறரிரக 

கடஷரற்றுரல் என னட்சம் னொதர அச றறரகச் வசறத்துரறு உத்ிட்டரர். 
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னஷகப்திடித் ரர்கள் ஷகது! 

ரழ். துன்ணரஷன வற்கு தகுறில் தரடசரஷன சலனஷடனேடன் னஷகப்திடித் னென்று தரடசரஷன 

ரர்கள் ஶற்று னன்றணம் ஷகது வசய்ப்தட்டு வதற்ஶநரர்கள் னன்ணிஷனில் ச்சரிக்ஷக 

வசய்ப்தட்டு ிடுிக்கப்தட்டரக வல்னறடி வதரனறமரர் வரிித்ணர். 
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துன்ணரஷன தகுறிறள்ப தரடசரஷனவரன்நறல் கல்ி கற்கும் இந் னென்று ரர்கறம் தரடசரஷன 

ஶத்றல் சலனஷடனேடன் றல் என்நறல் நறினந்து னஷகப்திடித்து வகரண்டினந்துள்பணர். 

இஷண அரணித் வதரதுக்கள் வல்னறடி வதரனறமரனக்கு அநறித்ஷடுத்து அவ்ிடத்துக்கு 

வசன்ந வதரனறமரர் னெஷனேம் ஷகது வசய்து வதரனறஸ் றஷனத்துக்குக் வகரண்டு வசன்நணர். 

வரடர்ந்து, ரர்கள் அர்கபது வதற்ஶநரர் னன்ணிஷனில் ச்சரிக்ஷக வசய்ப்தட்டு 

ிடுிக்கப்தட்டுள்பஷ குநறப்திடத்க்கது. 
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ரழ் ஶகரட்ஷடக் கடற்கஷில் கரல் லீஷனில் ஈடுதட்ட திதனதரடசரஷன ரிகள் 

 

ரழ் ஶகரட்ஷடக் கடற்கஷப் தகுறில் இன்று கரஷன திதன 

தரடசரஷன ரிகள் இனரா் து ஆண் ண்தரா்கறடன் கரல் 

லீஷனில் ஈடுதட்டுக் வகரண்டினக்கும் ஶதரது அங்கு வசன்ந 

கனரச்சரப் திரிிணரல் திடிக்கப்தட்டணரா். 

இரா்கள் ிடுனஷந றணங்கபில் ணிராராா் கல்ி 
றஷனங்கபில் கல்ி கற்தற்கரக ரழ் கப் தகுறக்கு ந்து அக் 

கல்ி றஷனங்கறக்குச் வசல்னரது ஆண் ண்தரா்கறடன் 

துஸ்திஶரகச் வசற்தரடுகபில் ஈடுதட்டு னகறன்நணரா். 

ரழ் கப் தகுறக்கு ரிகஷப அனுப்னம் வதற்ஶநராராா் இரா்கள் வரடரா்தரண  டடிக்ஷககபில் கடும் 

அரணரக இனக்குரறு சனெகனன்ினம்திகபரல் வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 
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கரன்ஶதரணில் ஆதரசப் தடம்! கடற்கஷில் கரக்கூத்து!! கண்ரீ் ிடும் ரழ்ப்தரம்!!! 

 

ரழ்ப்தர க்கபின் திரண னெனணங்கள் இண்டு. அரது 

என்று கல்ி ற்ஷநது கனரசரம். ற்ஶதரது ரழ்ப்தரத்றல் 

இண்டுஶ இல்ஷன ணனரம். 

வணணில், கல்ிநறவு இனக்கும் இடத்றல் கனரசரச் சலறவு 

இனக்கரது. கனரசரச் சலறவு ஷடவதறும் இடத்றல் கல்ிநறவு 

இனக்கரது. அதுரன் ரழ்ப்தர க்கபின் இன னெனணங்கறம் 

இன்று னடங்கறப் ஶதரய்க் கறடக்கறன்நது. 

ஷகடக்கத் வரஷனஶதசறின் ஶரகம், அணரல் ற்தடும் கரம். தின் கடற்கஷக்குச் வசன்று 

ஆண்கறடன் டக்கும் உல்னரசம். இவல்னரம் தரர்க்கும் ஶதரது ரழ்.ண் கறகனங்கற கண்ரீ் ிட்டழும் 

றஷனக்குச் வசன்றுள்பது. 
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இந்றஷன உனரகுற்கு னல் குற்நரபி ரர் ன்நரல் 

வதற்ஶநரர்கபரகஶ இனக்க னடினேம். வணணில், சறறு றல் 

திள்ஷபகஷப ன்ணிச்ஷசரக இங்க ஷத்ல் ற்றும் 

வரடர்தரடல் சுகத்துக்கரக ஷகடக்கத் வரஷனஶதசறகஷப 

ரங்கறக் வகரடுத்ல். இந் இன ிடங்கறஶ திள்ஷபகள் 

நறஷப்தற்கு அத்றதரரகறன்நது. 

ற்ஶதரது ஆண் திள்ஷபகஷபத் றனப் தனத்றல் 

ஷத்றனக்கும் வதற்ஶநரர்கறக்கு வதனம் ஷனிடிரக இனப்தது ரழ்ப்தரத்றல் ல்ன எழுக்கரண 

வதண்திள்ஷபகஷப டுக்க னடினேர ன்ததுரன். ரநரக ஆண்கள் நறஷப்தறல்ஷன ன்று அர்த்ம் 

அல்ன. 

 

றர் சனரத்ஷப் வதரறுத்ட்டில், ஆண்கள் ிடும் 

றுகஷப என சம்தரகவும், அஶ ஷநப் வதண்கள் 

ிடுகறன்நஶதரது அஷண னரநரகவும் 

ஶதசப்தடுகறன்நரல்ரன் வதண்கள் வரடர்தில் அீ கணம் 

டுக்க ஶண்டும் ண னறனேறுத்ப்தடுகறன்நது. 

அஶஶம், உர் குப்னக்கரக ணிரர் கல்ி 
றறுணங்கறக்கு னம் வதண் திள்ஷபகபின் தரரஷடகள் 

வல்ன வல்ன உர்ந்து ற்ஶதரது னங்கரறக்கு ஶல்ப் 

தகுறில் றற்கறன்நது. இணினம் கரனங்கபில் இன்னும் 

உர்ந்து வசல்னக் கூடி ரய்ப்னக்கள் அறகரக உள்பரல், இஷணக் கூடக் கணிக்க னடிர 

றஷனில் வதற்ஶநரர்கள் இனப்ததுரன் கஷனபிக்கறன்நது. 

 

ன்ண வசய்து? சறரஜற தடத்றல் ஜணிக்கு ல்ன 

எழுக்கரண றழ்ப் வதண்ஷப் தரர்ப்தற்கு 

ரழ்ப்தரத்ஷத் வரிவு வசய்றனந்ரர் ிஶக். 

அப்தடிவரன றஷனஷ ரழ்ப்தரக் கனரசரத்துக்கு 

இனந்து ன்று றஷணக்கும் ஶதரது னம் ஆணந்ம், ற்ஶதரது 

டந்ஶறும் சலறவுகஷபப் தரர்க்கும் ஶதரது கண்கள் இண்டும் 

கண்ரீில் ீந்துகறன்நண. 

து ப்தடிரினும் திள்ஷபகபின் அன்நரட 

டடிக்ஷககஷபக் கண்கரித்து அற்ஶகற்நரல்ஶதரல் 

வதற்ஶநரர்கள் டடிக்ஷக டுப்தஶ அடுத்து னம் இபம் 

சந்றிணஷச் சலறினறனந்து கரப்தரற்நறக் வகரள்ப னடினேம். 
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ஷகத்வரஷனஶதசறில் ஆதரசப்தடம் தராராா்க்கும் திதன தரடசரஷன ரிகள் 

 

ரழ் கரா்தகுறக்கு சற்று வரஷனில் உள்ப திதன தரடசரஷன 

ரிகள் தரடசரஷனில் ஷகத்வரஷனஶதசறகஷபக் வகரண்டு 

ந்து ஆதரசப் தடங்கள் தராராா்ப்தரக அறாராா்ச்சறத் கல் 

வபிரகறனேள்பது. 

க.வதர. சரர த்றல் கல்ி கற்நகும் ரிகள் சறனஶ 

இா்வ்ரறு ஷகத்வரஷனஶதசறகஷபப் தரடசரஷனக்குள் வகரண்டு 

ந்து துஸ்திஶரகங்கபில் ஈடுதடுரக தரடசரஷன 

ட்டரங்கள் வரிித்துள்பண. 

இரா்கபின் இந் டடிக்ஷகஷ அநறா்ந் தரடசரஷன றாராா்ரகம் அரா்கபில் சறனரா் வகரண்டு ந் 

ஷகத்வரஷனஶதசறகஷப தநறனல் வசய்து வதற்ஶநரஷ ஷத்து அநறவுஷந கூநறரகவும் 

வரினகறன்நது. 

இஶ ஶம் குநறத் தரடசரஷன ரிகள் இனஷ தரடசரஷன றாராா்ரகம் றறுத் னற்தட்ட ஶஷப 

ரி எனரின் ந்ஷ ணது வசல்ரக்ஷகப் தன்தடுத்ற ரிகஷப வரடரா்ந்து அப்தரடசரஷனில் 

கல்ி கற்க டடிக்ஷக டுத்ரகவும் இற்கரக வதனபவு தம் தரடசரஷன றாராா்ரகத்றடம் 

ஷகபிக்கப்தட்டரகவும் கல்கள் வரிிக்கறன்நண.  

ஆதரசப் தடம் தராராா்த் ரிகபின் குப்ன ஆசறரிஷ இது வரடரா்தரக றாராா்ப்னத் வரிித்து 

ரிகஷப ீண்டும் ணது குப்னக்கு அனுறக்க றுத் ஶதரது தரடசரஷன றாராா்ரகத்ரல் 

கடுஷரக ச்சரிக்கப்தட்டரகவும் கல்  வரிிக்கறன்நண. 

குநறத் குப்ஷதச் ஶசரா்ந் ரிகபில் 6 ஶதரா் ஷகத்வரஷனஶதசறகள் வகரண்டு ஆதரசதடங்கள் 

தராராா்த்ரகவும், ற்நரா்கறக்கும் அஷ தகறாராா்ந்ரகவும், இது வரடரா்தரக குப்ன ஆசறரிஷ 

ிசரஷ வசய்து அஶ ரணரா்கபின் இனகுப்ஷதச் ஶசரா்ந் 7 ரிகஷப ிசரஷ வசய் 

னற்தட்ட ஶதரது அந்ந் குப்ன ஆசறரிரா்கள் அற்கு றாராா்ப்னத் வரிித்ரகவும், இது வரடரா்தரக 

தரடசரஷன அறதரிடம் குநறத் ஆசறரிஷ வரிித் ஶதரது தரடசரஷன அறதரா் ஆசறரிஷஷ சறிட்டு 

அன் தின்ணரா் ஶண்டர வறுப்தரகஶ குநறத் ரிகள் ீது டடிக்ஷக டுக்க னற்தட்டரகவும் 

தரடசரஷனத் கல்கள் வரிித்ண. 

 

19- 
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சஶகரரி ீது ரக்குல் டரத்றிட்டு சறறுறஷ இழுத்துச் வசன்று தரனறல் ல்றநவு 

 

குடும்தத்ரஷ வகரஷன வசய்ஶரம் ண றட்டி 17 து 

சறறுறஷ துஷ்திஶரகத்றற்குள்பரக்கற சம்தம் கடந் 

22ஆம் றகற அரிரஷன னம்னகரர் தகுறில் 

இடம்வதற்றுள்பரக ரழ்ப்தர வதரனறஸ் றஷனத்றல் 

வதண்கள் அஷப்திணர் இஷந்து ஞரிற்றுக்கறஷ (26) 

னஷநப்தரடு தறவு வசய்துள்பணர். 

 

இது வரடர்தில் வரினரது,  

 

அரிரஷன னள்பி ீறஷ ஶசர்ந் ஶற்தடி 17 து சறறுற 
ணது சஶகரரிின் டீ்டிற்கு கடந் ீதரபி றணத்ன்று 

ரஷன வசன்றுள்பரர். 

 

இன்ஶதரது, அங்கு ந் 28 துஷட அஶிடத்ஷ ஶசர்ந் ற்வகணஶ றனரண தர், சறறுறின் 

சஶகரரிஷ அடித்துடன், சறறுறஷ அடித்து னம்னகரர் தகுறிறள்ப தற்ஷநக்குள் இழுத்து வசன்று 

அஷ துஷ்திஶரகம் வசய்துள்பரர். 

 

இது வரடர்தில் வபிில் வரிித்ரல் குடும்தத்ஷஶ வகரஷன வசய்ரக றட்டி சம்தத்ஷ 

வபிில் வரிரல் டுத்துள்பரர். ஶறம் சறறுறஷ கடத்ற வசன்று ணது ரய் டீ்டில் ஷநத்து 

ஷத்துள்பரர்.  

 

இந்றஷனில், சறறுறின் ரரர், ணது கஷப கரில்ஷனவண ரழ்ப்தர வதரனறஸ் றஷனத்றல் 

23ஆம் றகற னஷநப்தரடு வசய்துள்பரர்.  

ரரரின் னஷநப்தரட்டின் திகரம் ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்ட வதரனறமரர், சறறுறஷ ஷநத்து 

ஷத்றனந் டீ்டினறனந்து அச்சறறுறஷ ீட்டு ரழ்ப்தரம் ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் சறறுறஷ 

அனுறத்ணர். 

 

 

21- 

குடும்தத் கரறு; கறக்கு ரள்வட்டு - ரறல் சம்தம்  

 ரழ்ப்தரம் ீசரஷனப் தகுறில் ந்ஷின் ரள் வட்டுக்கு இனக்கரகற 
கள் தடுகரஷடந் றஷனில் ஷத்றசரஷனில் 

அனுறக்கப்தட்டுள்பரர். 

  

இன்று இடம்வதற்ந இச் சம்தத்றல் ஶகரடீஸ்ன் ர்றகர ன்ந 22 ரண 

தஶ ரள் வட்டுக்கு இனக்கரகற 

 சரகச்ஶசரி ஷத்ற சரஷனில் அனுறக்கப்தட்டுள்பரர். 

  

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=373053172030531614
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ஶற்தடி இச் சம்தம் வரடர்தரக வரினரது 

ரய்க்கும் ந்ஷக்கும் இஷடில் இடம்வதற்ந சண்ஷடஷ கள் ினக்கச் வசன்ந ஶஷப  ந்ஷ கஷப 

ரபரல் 

வட்டினேள்பரர் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 

22- 

குடிஶதரஷில் 15 ரண கஷப கட்ஷடரல் ரக்கற ந்ஷ ஷகது 

 

ரழ்ப்தரம், கவட்டி கறக்கு, கட்ஷடஶனற தகுறில் 

கஷப வதரல்னரல் ரக்கற ந்ஷஷ னன்கறஇஷ (15) 

ஷகது வசய்துள்பரக வல்னறடி வதரனறமரர் கூநறணர். 

 

ஷகது வசய்ப்தட்ட தர், துஶதரஷில் னன்கறஷ (15) 

கரஷன டீ்டுக்கு ந்து, ணது 15 து கஷப வதரல்னரல் 

கடுஷரக ரக்கறனேள்பரர். 

 

இறல் தடுகரஷடந் கள், தனத்றத்துஷந ஆர 

ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டரர். இது வரடர்தில் 

ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்ட வல்னறடி வதரனறமரர், ந்ஷரண சந்ஶகதஷ ஷகது வசய்ணர். 

 

சந்ஶகதஷ ிரக்கறஷ (16) ரழ்.சறறுர் ீறன்நத்றல் ஆஜர்ப்தடுத்வுள்பணர். 

 

23- 

தல்கஷனக்ககத்ஷ சூவுள்ப தகுறகபில் அறகரிக்கும் தஷடிணர் டரட்டம் 

ரழ்.தல்கஷனக்ககத்றஷண சூவுள்ப தகுறகபில் தஷடிணரின் டரட்டம் அறகரித்துள்பரக 

வரிிக்கப்தடுகறநது. 

ஶற்று னன்றணம் னல் தல்கஷனக்ககத்றன் திரண ரினறல் தஷடிணர் கரல் கடஷில் ஈடுதட்டு 

னரகவும் சறனரிடம் தல்கஷனக்ககத்றற்குள்ஶப ன்ண ஷடவதறுகறநது ரது கூட்டம் 

ஷடவதறுகறநர? அல்னது கூட்டரக ரர்கள் ன்ண உஷரடுகறன்நரர்கள்? ஶதரன்ந ஶகள்ிகஷப 

ிரிவுஷகஷப னடித்து வபிஶ னம் ரர்கபிடம் தஷடிணர் ிசரரித்து னரக 

வரிிக்கப்தடுகறநது. 

றீ ிடுஷனப் னனறகறக்கரண ஷட ஶரப்தி என்நறம் ீக்கறஷிஷணத் வரடர்ந்து இம்னஷந 

ரழ்.தல்கஷனக்ககத்றல் ரீர் றணம் அனுட்டிக்கப்தடனரம் ன்ந அச்சத்றணரஶனஶ தஷடிணரின் 

டரட்டம் தல்கஷனக்கக தகுறகபில் ற்ஶதரஶ அறகரித்துள்பரக வரினகறநது. 

இஶஶஷப இம்னஷநனேம் தல்கஷனக்ககத்றற்கு ிடுனஷந ங்கப்தடவுள்பது.அரது இம்னஷந 

ிரிவுஷ ஶ அட்டஷகபில் ரற்நம் வசய்ப்தட்டு குநறத் ரீர் ர கரனப்தகுறில் தரீட்ஷச 

ிடுனஷந ல்னர தடீங்கறக்கும் எஶஶத்றல் ங்கப்தட ஶண்டும் ண தல்கஷனக்கக றர்ரகம் 

ல்னர தடீரறதறகறக்கும் அநறித்துள்பரக வரினகறநது. 
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தல்கஷனச் சனெகம் ீரண வகரஷன அச்சுறுத்ல்கஷப ரம் ன்ஷரக கண்டிக்கறன்ஶநரம் – ரஷ 

ரழ்ப்தரம் தல்கஷனக்ககப் ஶதரசறரிர் ற்றும் ரர்கஷப அச்சுறுத்றனேம், 

வகரஷனறட்டல் ிடுத்தும் ர்ரண னஷநில் தல்கஷனக்கக பரகத்றல் 

சுவரட்டிகள் எட்டப்தட்டஷ சம்தந்ரக ரழ் ரட்ட ரடரறன்ந 

உறுப்திணனம் இனங்ஷக றசுக் கட்சறின் வசனரபர் ரகனரண ரஷ 

ஶசணரறரசர கண்டண அநறக்ஷக என்ஷந இன்று வபிிட்டுள்பரர். 

அன் னழு ினம் னரறு:- 

ரழ்ப்தரம் தல்கஷனக்ககப் ஶதரசறரிர் ற்றும் ரர்கஷப அச்சுறுத்றனேம், வகரஷனறட்டல் 

ிடுத்தும் ர்ரண னஷநில் தல்கஷனக்கக பரகத்றல் சுவரட்டிகள் எட்டப்தட்டுள்பண ணவும் 

துண்டு திசுங்கள் வபிிடப்தட்டுள்பண ணவும் வசய்றகள் ரஶபடுகபில் வபிந்துள்பண. 

ஶடிரகவும் கல்கள் கறஷடத்றனக்கறன்நண. அற்கு ஶனரக 16ஆம் றகற னல் தல்கஷனக்ககம் 

னெடப்தட்டினக்கும், ிடுறகபினறனந்து ரர் வபிஶந ஶண்டும் ணப் தறரபர் வதரில் 

அநறித்ல் வபிிடப்தட்டினப்தரகவும் ஆணரல் தறரபர் ிடுனஷநில் இனக்கறநரர் ணவும் அர் 

அந் அநறித்ஷன றுத்துள்பரர் ணறும் கூடத் வரிிக்கப்தடுகறநது. 

அடுத்ரக, ரழ். தல்கஷனக்ககத் ப்திணஷ ன்னுடன் சந்றப்னக்கு னரறு ஶகரரி, தல்கஷனக்ககத் 

துஷஶந்ர், தடீரறதறகள், ரர், ஷனர்கஷப ரழ். ரட்ட இரடத் பதற 
அஷத்றனக்கறநரர் ணவும் இன்வணரன வசய்ற ந்றனக்கறநது. 

எட்டு வரத்ரகப் தரர்த்ரல் ரழ். தல்கஷனக்ககத்றல் ர்ரண சுவரட்டிகள், துண்டுப் திசுங்கள், 

தல்கஷனக்ககத்ஷ னெடும் தறரபர் அநறித்ல் ரிறம் இரடத்றணரின் சம்தந்ம் இனக்கனரம் 

ன்ந ஶ ற்தடுகறநது. 

இத்ஷக டடிக்ஷககஷப னன்வணடுத்து சுவரட்டிகள், துண்டுப் திசுங்கஷபனேம் ஶதரசறரிர்கள், 

ரர்கஷப அச்சுறுத்தும் வகரஷனறட்டல்கஷபனேம் ிடுப்தது ரர் ? தல்கஷனக்கக பரகத்றல் 

இச்வசஷனச் வசய்ற்கு ரர் இடபித்ரர்கள் ? இவ்ஷகில் தல்கஷனக்ககம் னெடப்தடுஷனேம் 

இது வரடர்தில் ிடுக்கப்தட்டுள்ப வகரஷன அச்சுறுத்ல்கஷபனேம் ரம் ன்ஷரக கண்டிக்கறன்ஶநரம். 

இச்சம்தங்கள் வரடர்தரக துஷஶந்ர் தறனபிக்கக் கடஷப்தட்டுள்பரர். இச்சம்தங்கள் வரடர்தரக 

உர் கல்ி அஷச்சஷத் வரடர்ன வகரண்ஶடன். அர் அவரிக்கரினறனந்து இன்நறவு ரன் இனங்ஷக 

னகறநரர் ன்று அநறந்ஶன். உர்கல்ி அஷச்சறன் வசனரபனடன் வரடர்ன வகரண்டு ஶதசறனேள்ஶபன். 

இவ்ிடத்ஷ அஷச்சனக்கு வரிப்தடுத்தும்தடினேம் ஶகட்டுள்ஶபன். தல்கஷனக்ககத்றனுள்ஶபஶர, 
தல்கஷனக்கக றர்ரகத்றஶனர இரடம் ஷனிடஶர, தஷஶர இடபிக்கக் கூடரது. அப்தடி 

தும் அசம்தரிம் ஶனம் துக்கள் இனப்தின் தல்கஷனக்கக றர்ரகம் – துஷஶந்ர் – உர்கல்ி 
அஷச்சுக்கு அநறிக்கஶண்டும். இறுறரகத் ஶஷப்தடின் வதரனறஸ் உிஷ ரடனரஶ ி 

க்கரம் வகரண்டும் இரடம் ஷனிட இடபிக்கக் கூடரது ண ரழ். தல்கஷனக்ககத் 

துஷஶந்ஷனேம், உர்கல்ி அஷச்சஷனேம் ஶகட்டுக் வகரள்கறன்ஶநன். 

இரடம் கல்ி றறுணங்கபில் தஷ அனுறக்க ஶண்டரம். இத்ஷக இரடத் ஷனடீுகள் 

ீண்டும் தங்கரத்ஷ துண்டுணரக அஷனேம். ரர்கஷபனேம் கல்ிச்சனெகத்ஷனேம் வகரஷன 

அச்சுறுத்றக்கு ஆபரக்கற, அர்கஷப அடிஷகபரக ஷத்றனக்கஶ அசும், இரடனம் 

னற்சறக்கறன்நண ன்ஶந கன இடனண்டு. 

http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2012/05/mavai-mp-in.jpg


97 
 

ரழ். க்கபின் கல்ிஷச் சலறக்கும் சறத்றட்டஶ இத்ஷக டடிக்ஷக ணச் சுட்டிக்கரட்டி அஷணக் 

கண்டிகறன்ஶநரம். சுந்றரண சூல் கல்ிப் தடீங்கபில் இனக்க ஶண்டும் ன்தஷனேம் 

ற்னறுத்துகறன்ஶநரம். 

ன்று ணது கண்டண அநறக்ஷகில் ரஷ ஶசணரறரசர அர்கள் வரிித்துள்பரர். 

 

 

25- 

ரழ். தல்கஷனக்கக ிடுறில் இரடப் னனணரய்வுப் திரிிணர் ஶசரஷண – ரர்கள் தற்நத்றல் 

ரழ். தல்கஷனக்கக தரனசறங்கம் ஆண்கள் ிடுறில் இரடப் னனணரய்வுப் 

திரிிணர் ண ம்ஷ அஷடரபப்தடுறக் வகரண்டு ரர்கறஷட ங்குறட 

அஷநகஷப ஶசரஷண ஶற்வகரண்டுள்பதுடன்,ிடுறக் கரப்தரபர், 

ரர்கறக்கு அச்சுறுத்ல் ிடுத்துிட்டு வசன்றுள்பணர். 

இஷணடுத்து அப் தகுறில் வதனபினரண இரடம் குிக்கப்தட்டுள்பரக 

அங்கறனந்து கறஷடக்கும் வசய்றகள் வரிிக்கறன்நண. 

குநறத் சம்தத்றன் தின்ணிில் வரினரது, 

ரழ். தல்கஷனக்ககத்றல் னனரம் னடத்றல் கல்ி கற்கும் சறங்கப ரர்கறக்கு ஶல் றஷன 

குப்தில் கல்ி கற்கும் சறஶஸ்ட சறங்கப ரர்கள் தகறடிஷரக ரக்குனறல் ஈடுதட்டுள்பணர். 

இணரல் னனரம் னடத்ஷ ஶசர்ந் சறங்கப ரன் எனர் தனரக ரக்கப்தட்டு 

ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டுள்பரர். 

இஷணடுத்து ஶற்று இவு 7 ிபில் ம்ஷ இரடப் னனணரய்ரபர்கள் ண கூநற ரல்ர் 

வ்ி அனுறனேறன்நற ிடுறில் தஷந்து அங்குள்ப ரர்கறக்கும் ிடுற கரப்தரபர்கறக்கும் 

அச்சுறுத்ல் ிடுத்துள்பணர்.அத்துடன் ரர்கள் ங்கறனேள்ப அஷநகஷபனேம் ஶசரஷண வசய்துிட்டு 

வசன்றுள்பணர். 

தின்ணர் அப்தகுறில் அறகபரண இரடம் குிக்கப்தட்டுள்பரக ர ப்தினறனந்து கல்கள் 

வரிிக்கப்தடுகறநது. 

இணரல் அப்தகுறில் தற்நரண சூல் கரப்தடுதுடன் தல்கஷனக்கக ரர்கள் அச்சத்றல் 

உள்பரக அங்கறனந்து ஶறம் கறஷடக்கும் கல்கள் வரிிக்கறன்நண. 

 

26- 

வகரடிகரத்றல் இஷபஞன் ீது ரள்வட்டு  

 வகரடிகரம் கச்சரய் தகுறில் ஶற்று இவு இடம்வதற்ந  ரள் வட்டில் 

இஷபஞர் எனர் தடுகரஷடந் றஷனில் ரழ்.ஶதரணர 

ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டுள்பரர். 

  

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=172932953405314306
http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2013/01/jaffna-university.jpg
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இச்சம்தத்றல் கச்சரய்ப் தகுறிஷணச் ஶசர்ந் உகுரன் குரன் (24) 

ன்தஶ தடுகரஷடந்துள்பர் ஆரர். 

12 ஶதர் வகரண்ட குழுிணஶ குநறத் இஷபஞன் ீது ரள் வட்டிஷண ஶற்வகரண்டுள்பணர் ண 

ிசரஷகள் னெனம் வரினகறநது. 

 இது வரடர்தரண ஶனறக ிசரஷகஷப வகரடிகரம் வதரனறமரர் ஶற்வகரண்டுனகறன்நணர். 

 

27- 

சரகச்ஶசரி ஷத்றசரஷனக்குள் ரள் வட்டு; எனர் சரவு ண்ர் தடுகரம்  

சரகச்ஶசரி ஆர ஷத்றசரஷனின் வபிஶரரர் திரிிற்குள் இடம்வதற்ந ரள் வட்டு 

சம்தத்றல் எனர் உிரிந்துள்பதுடன் ண்ர் தடுகரஷடந்துள்பணர்.  
 

அல்னரஷப்தகுறில் இண்டு குழுக்கறக்குள் இஷடில் ற்தட்ட னறுகனறல் 

எனர் ரள் வட்டுக்கு இனக்கரகற சரகச்ஶசரி ஆர ஷத்றசரஷனக்கு 

வகரண்டுப்தட்டரர். 
 

அஷணடுத்து குநறத் குழுிணர் ஷத்றசரஷனக்குள் ந்து ீண்டும் கரற்நறல் ஈடுதட்டணர். 

இஷணடுத் ீண்டும் ரள் வட்டு இடம்வதற்நது. இறல் 8ஶதர் தடுகரஷடந்துள்பணர். இர்கள் 

ஶனறக சறகறச்ஷசக்கரண ரழ். ஶதரணர ஷத்றசரஷனக்கு அனுப்திஷக்கப்தட்டுள்பணர். 
 

அன்ஶதரது அல்னரஷஷ ஶசர்ந் 25துஷட அன்தகன் ன்தர் ஶனறக சறகறச்ஷசக்கரக 

ஷத்றசரஷனக்கு வகரண்டுப்தடும் றில். உிரிந்துள்பரர்.  

 

ஷத்றசரஷனில் குநறத் சம்தம் இடம்வதற்நஷரல் ஷத்றசரஷனிணர் தீறில் 

உஷநந்துள்பதுடன் ஷத்றசரஷன சூல் தட்டறஷனிறம் உள்பது. ற்ஶதரது வதரனறஸ் தரதுகரப்ன 

ஶதரடப்தட்டுள்பதுடன் ஶனறக ிசரஷகஷப சரகச்ஶசரி வதரனறமரர் ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர். 

 

 

 

28- 

வதரன்ணிகபின் ஶதரரில் எனர் அடித்துக் வகரஷன; ட்டு. வதரனறமரனம் எத்துஷப்ன  

வதரன்ணிகபின் ஶதரர் ண ர்ிக்கப்தடும் ரழ்.வசன்.தற்நறக்ஸ் 

கல்றரிக்கும் ட்டுக்ஶகரட்ஷட ரழ்ப்தர கல்றரிக்கும் இஷடினரண 

கறரிக்வகட் ஶதரட்டிின் ஶதரது ரழ்ப்தரக் கல்றரிின் தஷ 

ரர்கபரல் வசன்.தற்நறக்ஸ் கல்றரி தஷ ரன் ஷரணத்றல் 

ஷத்து அடித்து வகரஷன வசய்ப்தட்டுள்பரர்.  

 

உிரிந்ர் ரர்ட்டின் ீறஷச் ஶசர்ந் அனன் ( து 23) ன்தரரர். ரழ். ஶதரணர 

ஷத்றசரஷனில் ற்ஶதரது சடனம் ஷக்கப்தட்டுள்பது.  

 

ணினும் சம்தம் குநறத்து வரினரது,  

 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=218143194907700509
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=445292743218264747
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வசன்தற்நறக்ஸ் கல்றரிக்கும் ட்டுக்ஶகரட்ஷட ரழ்ப்தரக் கல்றரிக்கும் வதரன்ணிகபின் ஶதரர் ன்று 

அஷக்கப்தடும் என ரள் ஶதரட்டி இன்று ட்டு. ரழ்ப்தரக் கல்றரி ஷரணத்றல் இடம்வதற்று ந்து. 

 

அன்ஶதரது வசன்தற்நறக்ஸ் கல்றரி அி அறக ஏட்டங்கறடன் னன்ணிஷனில் இனக்கும் ஶதரது 

திற்தகல் 1.45 ிபில் ஷரணத்றற்குள் தஷந் கும்தனறணரல் அங்கறனந்ர்கள் ரக்கப்தட்டணர்.  

 

அறல் குநறத் வசன்தற்நறக்ஸ் கல்றரிின் தஷ ரணரண அனன் கடுஷரக ரக்கப்தட்டினந்ரர். 
அஷணடுத்து ஷத்றசரஷனக்கு வகரண்டுப்தடும் ஶஷபிஶனஶ அர் உிரிந்துள்பரர். 

 

இஷணடுத்து ஶதரட்டி இஷடடுில் ஷகிடப்தட்டது. இனப்தினும் குநறத் ஶதரட்டிக்கு ட்டுக்ஶகரட்ஷடப் 

வதரனறமரர் தரதுகரப்திஷண ங்கறினந்ணர். 

 

அத்துடன் அர்கபின் கண்டக்கு னன்ணரஶனஶ குநறத் ரக்குல் ரடரத்ப்தட்டது. அத்துடன் 

இநந்ரின் ண்தர்கள் ரக்குல் குநறத்து வதரனறமரரிடம் கூநறனேம் அர்கள் துிரண 

டடிக்ஷகிஷணனேம் ஶற்வகரள்பில்ஷன. 

 

இனப்தினும் கல் ங்கறர்கஷப ஷகது வசய்ஶரம் ன்றும்  வதரனறஸ் றஷனத்றல் ந்து 

னஷநப்தரட்ஷட தறவு வசய்ரல் டடிக்ஷக டுப்ஶதரம் ன்றும்  ச்சரிக்ஷக வசய்து அனுப்திினந்ரக 

குற்நம் சரட்டப்தட்டுள்பது.  

 

அத்துடன் குநறத் கும்தறக்கு சம்த இடத்றல் இனந் சறில் உஷடில் றன்ந வதரனறஸ் எனரல் 

வரஷனஶதசறில் கல் வரிிக்கப்தட்டஷணடுத்து ஷரணத்ஷ ிட்டு ப்திஶரடிிட்டணர். 
 

ணினும் அர்கள்  னஷக ந் ஶரட்டரர் ஷசக்கறள்கள் ஷரணத்றற்குள் றன்நரகவும் தின்ணர் 

வதரனறமரரிணரல் வதரனறஸ் றஷனத்றற்கு வகரண்டு வசல்னப்தட்டரகவும் வரிிக்கப்தடுகறன்நது.  

 

ஶறம் ரழ். ஶதரணர ஷத்றசரஷனக்கு  தற்நறக்ஸ் கல்றரி ரர்கறம் உநிணர்கறம் னஷக 

ந்ஷரல் அங்கு தட்டம் றனி னகறன்நது. இஷணடுத்து   வதனபினரண வதரனறமரர் 

குிக்கப்தட்டுள்பணர்.  

 

இஶஶஷப, வசன்தற்நறக்ஸ் கல்றரி அறதர் சம்த இடத்றற்கு னஷக ரஷிணரல் ஆத்றஷடந் 

ரர்கள்  கல்றரி கட்டடங்கஷப ஶசப்தடுத்றரக கூநப்தடுகறன்நது. ணினும் ற்ஶதரது ரழ்ப்தரப் 

வதரனறமரர் ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர். 

 

 

29- 

ல்னரகம் தகுறில் வுடிகறக்கறஷடில் இடம் வதற்ந ஶரனறல் ஏனர் தடுகரம் 

 

ல்னரகம் தங்கபரடிப் தகுறில் ஶற்று றம் இடம் வதற்ந 

ரக்குல் சம்தத்றல் உஷடந் ஶதரத்ல் வட்டததட்டு கல்னறணரல் 

குத்றனேம் ஷன ஷககரல்கபில் தரரி கரங்கறடன் வல்னறப்தஷப 

ஆர ஷத்றசரஷனில் ஏனர் அனுறக்கப்தட்டுள்பரர். 

ல்னரகம் கரங்ஶகசன்துஷந ீறில் ஶற்று றம் 2.00 

ிபில் இடம் வதற்ந இந் ரக்குல் சம்தத்றல் 
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தடுகரனற்ந றஷனில் ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டுள்பர் உடுில் ஶசரந் ஶரட்டத்ஷச் 

ஶசர்ந் தரஸ்கன் இபங்குன் து 19 ன்தரகும். 

குநறப்திட்ட ரக்குல் சம்தத்ஷ ஶற்க்வகரண்டரகள் சம்தந்ர இது ஷில் ஶனறக கல்கள் 

ஷனேம் கறஷடக்கப்வதநில்ஷன. 

இஶஶஷப குநறப்திட்ட சம்தந்ரக வல்னறப்தஷப; வதரனறசரர் ிசரஷணகஷப 

ஶற்க்வகரண்டுள்பரகவும் வரிிக்கப்தடுகறன்நது. 

ணிப்தட்ட குஶரங்கள் கரரக இந் ரக்குல் இடம் வதற்றுள்பரக வரிிக்கப்தடுகறன்நது. 
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ரறல் இஷபஞன் ரள்வட்டுக்கு தனற  

ரழ். ஶகரண்டரில் தகுறில் டீு னகுந்து இன்று  இவு டத்ற ரள்வட்டில் 

எனர் ஸ்னத்றஶனஶ தனறரகறதுடன் இனர் தடுகரஷடந்து ரழ். 

ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டுள்பரக ஶகரப்தரய் 

வதரனறமரர் வரிித்ணர். 

 

இறல் ஶகரண்டரில் தகுறஷச் ஶசர்ந் நீ்றன் சுகறர்ன் (19) ன்தர் 

தனறரகறதுடன் சஶகரர்கபரண நீ்றன் னக்மர (26) நீ்றன் 

வசந்தூன் (23) ஆகறஶரனம் உனம்திரிஷணச் ஶசர்ந் டி.வநரதின்ரஜ் (20) ம்.றரஜன் (23) ஆகறஶரனம் 

தடுகரஷடந்ணர். 

 

இது தற்நறத் வரினரது 

 

சுகறர்ன் இன்று  திற்தகல் டீ்டிற்கு னன்ணரல் றன்நறனந் ஶஷபில் அவ்ீறின் றரக ஶரட்டரர் 

ஷசக்கறபில் வசன்ந சறனர் சுகறர்ணிஷண கரனரல் உஷந்துிட்டுச் வசன்றுள்பணர். 

 

இஷண அரணித் சுகறர்ணின் உநிணர்கள் குநறத் ஶரட்டரர் ஷசக்கறள்கரர்கஷபத் துத்றச் வசன்று 

அர்கபில் இனஷப் திடித்து ஷப்னஷடத்ணர். இறல் வநரதின்ரஜ றஶரஜன் ஆகறஶரர் 

தடுகரஷடந்து ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டணர். 

 

இது வரடர்தரக தடுகரஷடந் இனரின் ண்தர்கப ழு ஶரட்டரர் ஷசக்கறள்கபில் சுகறர்ணின் டீ்டிற்கு 

இன்று  இவு வசன்று ரள்வட்டுத் ரக்குல் ஶற்வகரண்டுள்பணர். இறல் சுகறர்ன் தனறரகறதுடன் 

சஶகரர்கள் தடுகரஷடந்ணர். 

 

இந்றஷனில் ஆத்றம் வகரண்ட சுகறர்ணின் உநிணர்கள் உனம்திரய்ப் தகுறக்குச் வசன்று டீுகள் ீது 

ரக்குல் டத்றனேள்பணர். 

 

இஷணடுத்து அப்தகுறில் இரடத்றணர் குிக்கப்தட்டு றஷனஷ கட்டுப்தரட்டிற்குள் 

வகரண்டுப்தட்டுள்பது. 

 

 இது வரடர்தில் ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டுள்ப றரஜன் ன்தர் ஶகரப்தரய் 

வதரனறமரரிணரல் ஷகது வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=342013128518558475
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ஶறம் இச்சம்தம் வரடர்தில் ஶகரப்தரய் வதரனறமரர் ஶனறக ிசரஷகஷபனேம் ஶற்வகரண்டு 

னகறன்நணர். 

 

31- 

டதகுற க்கபின் ஷனிறஷ ஷனகலரக ரற்ந த்ணிக்கும் றுஷனகபரக றழ் இஷபஞரா்கள் 

 

கறட்டத்ட்ட னென்று சரப்ங்கபரக டந் ீண்ட ஶதரனக்குப்தின், 

டரகரம் இப்வதரழுது  னற்நறறம் ித்றரசரண என 

திச்சறஷணஷ அனுதித்து னகறநது. 

ரழ்ப்தரத் றர்கள் வதனஷக்கு ஶதர் ஶதரணர்கள் அர்கள் 

ரணரக ங்கப்தடும் ஷனேம் பிறல் ற்றுக் வகரள்ப 

ரட்டரர்கள். கடந் கரனத்ஷப் ஶதரனறல்னரல் இன்று 

ரழ்ப்தர இஷபஞர்கள் து ரழ்க்ஷகத் ஶஷக்கு 

கடுஷரக உஷப்தஷ ினம்தரது ஶதரனத் வரிகறநது. 

னனம் வதர்ந்ர்கபிடறனந்து னம் தம் அர்கள் ஶஷகஷப னர்த்ற வசய்ரல் அர்கள் து 

னன்ஶணரர்கபின் றஷனப்தரட்டினறனந்து ரநறிட்டது ஶதரனத் ஶரன்றுகறநது. 

றனம்த ஷணனேம் ங்கஶண்டி ஶஷில்னரல் கறஷடக்கும் தம் கரரக, 

ஶஷனற்நறனக்கும் இந் இஷபஞர்கள் சறறு குழுக்கபரக அல்னது கும்தல்கபரக ஶசத் 

வரடங்கறனேள்பரர்கள். 

 

சீதத்ஷ கடந் கரனங்கபில் இந் 

கும்தல்கறக்கு இஷடஶ கரறுகறம் அற்கு 

தறனடிகறம் இடம்வதற்று னரக அநறக்ஷககள் 

வரிிக்கறன்நண. 

அங்கு சறப்தர்கள் வரிிப்தன்தடி இப்ஶதரது 

இந்க் கும்தல்கள் கத்றகள் ஶதரன்ந ஆனேங்கஷப 

கரித் றரிகறன்நணரம். இந்க் கும்தல்கள் வகு 

சலக்கறத்றஶனஶ துப்தரக்கறகஷப தன்தடுத்க் 

கூடும் ன்று அங்குள்ப குடிினப்தரபர்கள் ம்னகறநரர்கள். 

 

சரகச்ஶசரி திஶச சஷத அங்கத்ரண குரன சர்ரணந்ன் 

வரிிப்தது, றழ் ஶசறக் கூட்டஷப்ன அறகரத்றல் 

இனந்ரறம், இந்ப் திச்சறஷணகஷப ீர்ப்தற்கு அர்கள் 

துவும் வசய்றல்ஷன, வணன்நரல் வதரனறஸ் அறகரம் 

இல்னரறம் ற்றும் 13து றனத்த்ஷ; ஷடனஷநப் 

தடுத்ரறம் இந்ப் திச்சறஷணஷ ீர்ப்தற்கு ங்கபரல் 

னடிரதுள்பது ன்தஷ அர்கள் அசரங்கத்துக்கு 
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றனொதித்துக்கரட்ட ினம்னகறநரர்கள். 

ணினும் இந்க் கும்தல்கறக்குப் வதனம்தரறம் ரி.ன். அங்கத்ர்கள் தின்துஷ னரிகறநரர்கள் ன்று 

குற்நம் சரட்டப்தடுகறநது. சண்ஶட லீடனடன் ஶதசும்ஶதரது “ னேத்த்துக்குப் தின் சரகரண ல்ன ஆரம் 

வதற்நது ரி.ன். ரன். இந்ப் திச்சறஷணகறக்கு ஶறம் ீரர்த்து அஷத் தூண்டி ிடுன் னெனம் 

ங்கள் அறகரத்ஷ வதனக்கறக் வகரள்ப னடினேம் ன்தரல் இந் சனெகப் திச்சறஷணஷ ீர்ப்தஷ அர்கள் 

ினம்னறல்ஷன. 

றுனநத்றல் அசரங்கம் உட் கட்டஷப்ன சறகஷப ஶம்தடுத்ற ற்றும் ட தகுறில் உள்ப க்கபின் 

ரழ்க்ஷகத் த்ஷ உர்த் வதனம் னற்சறகஷப ஶற்வகரண்டு னகறநது. ஆணரல் ட தகுற சனெகம் 

என வதரி சரிிற்கு னகம் வகரடுத்து னரல் அசரங்கத்ரல் ஶற்வகரள்பப்தட்டு னம் னற்சறகள் 

ரவும் தணற்நஷரகஶ உள்பண” ன்று சர்ரணந்ன் வரிித்ரர். 

கடந் கரனனம் றகழ்கரனனம் 

டக்கு ல்.ரீ.ரீ.ஈின் கட்டுப்தரட்டில் இனந்ஶதரது, அது ன்ணிப்ன ங்கர ஶச்சறகர ஆட்சறரக 

இனந்ரல் க்கள் அச்சஷடந்றனந்ணர், அங்கு ன்ணிப்ன ன்தது கறஷடக்கர என்நரகவும் ற்றும் றகச் 

சறநற குற்நங்கறக்கரண ண்டஷணஶ அற ீிரணரகவும் இனந்து. 

“ இந் க்கள் அச்சம் அஷடந்றனந்றணரறம் ற்றும் வதற்ஶநரர், ங்கள் திள்ஷபகஷப ல்.ரீ.ரீ.ஈ திடித்துச் 

வசன்று அர்கஷப கட்டரரக ஶதரரட ஷத்துிடும் ன்தரல் அர்கஷப ப்ஶதரதும் ஷநத்ஶ 

ஷத்றனந்ரர்கள். 

ஆணரல் னேத்த்றன் தின் இஷபஞர்கள் தகறங்கரக வபிில் டரடத் வரடங்கறணரர்கள். அர்கறஷட 

ந்ஷரர்கள் ற்றும் னெத்ர்கஷபப் ஶதரன அல்னரது இந் இஷபஞர்கள் ல்கபில் ஶஷன வசய் 

ினம்தில்ஷன, அர்கபின் உநிணர்கபில் வதனம்தரனரஶணரர் வபிரடுகபில் சறத்ரல், அர்கள் 

இந் இஷபஞர்கறக்கு தம் அனுப்திக் வகரண்டினந்ரர்கள். 

இனசரகக் கறஷடக்கும் தம் கரரக சம்தரறப்தற்கரக இந் இஷபஞர்கள் கடுஷரக 

உஷக்கஶண்டி ஶஷ இல்னரல் ஶதரய்ிட்டது. 

 

இந்ப் னற சூழ்றஷன, கடந் கரனங்கபில் அர்கபின் 

னெத்ர்கள் வசய்ஷப் ஶதரன்ந தடிப்தற்கரண ஆல் 

ற்றும் ஶஷன ஶடஶண்டி அசறம் ன்தணற்றுக்கு 

னற்றுப்னள்பி ஷத்துிட்டது. அற்குப் தறனரக இந் 

இஷபஞர்கள் றழ் ற்றும் யறந்றப் தடங்கஷபப் 

தரர்த்ரறு கும்தல்கபரக சுற்நறத் றரிகறநரர்கள். 

இந் இஷபஞர்கபில் அஶகர் ன்னஷநகஷப னக்கற 

அம்சரக வகரண்டுள்ப இந்ப் தடங்கபில் னம் 

கரதரத்றங்கஷப றதரட்டுக்குரிரகக் கனதுகறநரர்கள். 

அர்கபது அநறரஷ கரரக அல்னது எனஶஷப சறன 

சனெகக் கரிகபின் ரக்கத்றணரஶனர இந் இஷபஞர்கள் இந் றஷப்தடக் கரதரத்றங்கஷப றஜ 

ரழ்க்ஷகனேடன் திஷத்துக் வகரள்கறநரர்கள். 
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இது இந் இஷபஞர்கள் குழுக்கஷப அஷக்கவும் ற்றும் ங்கறக்குள் கரறு ற்றும் றர் 

ரக்குல்கஷப டத்வும் றஶற்தடுத்துகறநது ன்று தன வதரிர்கள் ம்னகறநரர்கள், இந் றனஷ 

றகவும் ஶரசரண ன்னஷநத் ன்ஷனேள்பரகத் ஶரன்றுகறநது. 

 

கனரச்சர ிழுறங்கள் கணிக்கப்தடுறல்ஷன 

ஶதரரிணரல் தரறக்கப்தட்ட தகுறகபில் கபவுகள், வகரஷனகள் 

ற்றும் தரனறல் ன்னஷநகள் அறகரித்து னகறன்நண, 

ற்றும் கரல்துஷநிணர் வசனறந்துள்பரக க்கள் 

ம்னகறநரர்கள். இங்கு டக்கும் ிடங்கஷபப் தற்நற தன 

சறஶட்ட கரல்துஷந அறகரரிகள் துவுஶ அநறரல் 

இனக்கும் அஶஶஷப, கிசரண அபவு கலழ்ட்ட 

கரல்துஷநிணர் ஊல் னரிரகவும் க்கள் த்றில் 

கஷன ழுந்துள்பது. 

குற்நம் இஷப்தர்கறக்கு என்நறல் அசறல் ரீறரகஶர 

அல்னது றற னெனரண உிகஷபப் வதற்றுக்வகரண்டு இர்கள் ஆவு ங்குரக க்கள் குற்நம் 

சரட்டுகறநரர்கள். அர்கபின் கூட்டு இந் குழுக்கறக்கு அல்னது இத்ஷக வசல்கபில் 

ஈடுதடுதர்கறக்கு இனப்தரல் வதனம்தரனரண சம்தங்கள் னெடிஷநக்கப்தட்டு ிடுரகச் 

வசரல்னப்தடுகறநது. ணஶ ீண்டும் எனனஷந ஶசற எற்றுஷ ற்றும் தரதுகரப்ன ன்தணற்ஷந 

சலர்குஷனக்கும் ஷகில் இந் றனஷ தரல் டுப்தற்கரக இந் ிடங்கறக்கு ீர்வு 

கரஶண்டிது றகவும் இன்நறஷர என்நரக உள்பது. 

 

சீதத்றல் டக்கறல் இண்டு ஶதரட்டிக் குழுக்கறக்கு 

இஷடில் ற்தட்ட கரநறன் ிஷபரக தட்டப்தகனறல் 

என கும்தனறன் அங்கத்ர் வட்டிச் சரய்க்கப்தட்டு 

ரணரர். கரஷடந் தஷ னத்து ஷணக்கு 

டுத்துச் வசன்நஶதரது, ற்ஷந குழு வதரி திஶசறனறன் 

ரள்கஶபரடு னத்து ஷணில் கரத்றனந்ரம். 

னத்து ஷணில் றன்நறனந் கரல்துஷநிணஷனேம் 

அனட்சறப்தடுத்ற, இந் கும்தல் கரஷடந்ஷ 

னத்து ஷணக்கு டுத்து ந்ஷ வட்டிக் வகரன்நது. 

சர்ரணந்ன் வசரல்ன்தடி கத்றஷ ஶதரன்ந இந் வதரி 

ரள்கள் தினறப்ஷதன்சறல் இனந்து இநக்குற 
வசய்ப்தட்டஷகபரம். இந்க் குிணரில் அஶகம்ஶதர் 

இந் ரள்கஷபனேம் ஷண ஆனேங்கஷபனேம் கரித் றரிகறன்நணர் ன்று அர் வசரன்ணரர். ”ணது வதரி 

கஷன ன்ணவன்நரல் இஶ குழுக்கள் ஶரனறன்ஶதரது ல்.ரீ.ரீ.ஈ ஷநத்து ஷத்துச் வசன்ந 

துப்தரக்கறகஷப பிறல் ஷகப்தற்நற ிடுஶர ன்ததுரன். அப்தடிரண என றனஷ ஶரன்நறணரல் ீண்டும் 

எனனஷந ற்வநரன திதரகன்  றச்சம் றர்கரனத்றல் ஶரன்றுற்கரண சரத்றம் உள்பது. 

அர் ஶறம் னறனேறுத்றது அந் திஶசத்றல் கபவுகள் அறகரித்து னரகவும் ற்றும் இந் சனெகப் 

திச்சறஷண னனறல் ீர்க்கப்தடரிட்டரல், அசரங்கத்றன் அதிினத்ற னற்சறகபரல் க்கறக்கு துி 

தனும் ற்தடப் ஶதரறல்ஷன ன்று. 
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“ரி.ன். கூட சனெகத்ஷ னன்ஶணற்றுற்கு துவும் வசய்றல்ஷன, ரநரக இத்ஷக குற்நச் 

வசல்கஷப றறுத்துற்கு ங்கறக்கு கரல்துஷந அறகரங்கள் ஶஷ ன்தஷ அசரங்கத்துக்கு 

றனொதிக்க ரி.ன். ினம்னரல், அர்கறம் கூட இத்ஷக சம்தங்கஷபனேம் ற்றும் குழுக்கஷபனேம் 

இச் வசல்கஷபத் வரட அனுறக்கறநரர்கள். னனம் வதர்ந்ர்கள் ற்றும் ஷண சனெக ஊடகங்கபின் 

வசல்ரக்கும் இந் ிடங்கஷப ஊக்குிப்தறல் தரரி தங்கறஷண கறக்கறன்நண. கரல்துஷந, இரடம் 

ற்றும் ீறன்நம் ன்தணற்நரல் இந்க் கும்தல்கஷப றறுத் னடிரது, ற்றும் அர்கஷபக் ஷகது 

வசய்தும் இற்குத் ீர்ரகரது. வணணில் சறன ரட்கபில் அர்கள் ிடுஷனரதுடன் ற்றும் அது 

அர்கஷப இன்னும் ஶரசரக்க ட்டுஶ வசய்னேம். ரன் கரண்தது ன்ணவன்நரல், அசரங்கம், ரி.ன். 

ற்றும் சட்ட அனரக்க அறகரரிகள் ஆகறஶரர் கூட்டரக என்நறஷந்து இந்ப் திச்சறஷணக்கு ீர்வு 

என்நறஷணக் கரஶண்டும்” ன்று அர் வசரன்ணரர். 

அச்சம், தங்கம், ஆின்ஷ ற்றும் ஶகரதம் ன்தண னேத்ம் ிட்டுச்வசன்ந உபில் ரக்கங்கங்கள், 

அஷ இரட ீர்கஷபப் ஶதரனஶ க்கஷபனேம் தரறக்கறன்நண. ீண்டகரனரக ஆ ஶரனறல் 

வதனம் அறர்ச்சறஷ அனுதித்ர்கள் ல்னறக்கத்ஷ சரத்றற்ந என்நரகஶ கரண்கறநரர்கள். 

அஶஶஷப அசரங்க ற்ந அச சரர்தற்ந றறுணங்கள் ஆகற இண்டும் ரழ்ரரங்கள் ற்றும் 

ஶசஷடந் கட்டஷப்னகள், ன்தணற்ஷந ீபக் கட்டிவழுப்னறஶனஶ கணம் வசறத்துகறன்நண. 

ங்கள் சனெகக் கட்டஷப்ன ற்றும் அன் றப்னகள் ன்தணற்ஷந கணிக்கத் நற ிடுகறன்நண. 

இன்று ரட்டின் ஷண தன தகுறகஷபப் ஶதரனஶ, இஷபஞர்கள் ங்கஷபத் ி ஶறு ஷனேஶர 

அல்னது ஶறு ரஷனேஶ கணம் தண்டரகத் ஶரன்நில்ஷன. 

 

ஶஜர்ணி, கசல் தகுறின் ரகசஷத உறுப்திணரக உள்ப அணஸ்னற ட்ணசறங்கம் கூறுஷகில், கடந் 14 

னடங்கபரக னழு ரழ்ப்தரத்றன் றர்கபிணதும் சனெக கனரச்சரங்கள் அறசிக்கத் க்க ஷகில் 

ரநறனேள்பண. சண்ஶட லீடனடன் ஶதசுஷகில், தன னடங்கறக்கு னன்ன, ரன் ணது டீு ன்று 

அஷக்கும் வனங்கரின் ட தகுறஷ ிட்டுச் வசல்ற்கு னன்ணர், ரபின் ந் ஶத்றறம் என வதண் 

ணிரக டந்து வசல்னத் க்க என இடரக ரழ்ப்தரம் இனந்து. அள் றகுந் ரிரஷ ற்றும் 

கண்ித்துடன் டத்ப்தட்டரள். ணினும் இன்று என ந்ஷ ணது கஷப தட்டப்தகனறல்கூட இந் 

கும்தல்கபின் இனக்குக்கு அகப்தடரல் வபிஶ அஷத்துச் வசல்ன னடிரறள்பது. ன்கு அநறப்தட்ட 

திதனஸ்ரண ஸ்.ஆர். ரஜசறங்கத்றன் கணரண அணஸ்னற, இப்ஶதரது ஶஜர்ணிில் சறக்கறநரர், அர் 

எவ்வரன னடனம் வனங்கரவுக்கு ிஜம் வசய்து இண்டு ரங்கஷப ரழ்ப்தரத்றல் உள்ப ணது 

குடும்தத்றணனடன் வசனிடுரர். 

 

ன்னஷநகள் வன்தடுது கடந் னென்று சரப்ங்கபரகத்ரன் 

ற்றும் இந் றஷப்தடங்கபின் வசல்ரக்கும் இற்கு கரம் ன்று 

அர் ண்டகறநரர், றஷப்தடங்கள் ஶதரறக்கும் கும்தல் ன்னஷந, 

டக்கறறள்ப இஷபஞர்கஷப ீிரகப் தரறத்துள்பது. “இந் 

இஷபஞர்கறக்கு இணிஶறம் தடிப்தில் ஆர்ம் கறஷடரது, ற்றும் 

அர்கள் அஷணனம் என இவு னடிற்குள்ஶபஶ தக்கரர்கள் 

ஆகறிட ினம்னகறநரர்கள். இந் என ண்ம்ரன் அர்கள் இந்க் 

கும்தல்கறடன் இஷந்து சட்ட ிஶரச் வசல்கபில் ஈடுதட்டு ிஷரக தம் ஶட ிஷபற்கரண 

கரம்” ன்று ட்ணசறங்கம் ஶறம் வரிித்ரர். 

ரி.ன். தரர னகரய் உள்பது 
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இஷபஞர்கள் றர்ஶரக்கும் இந் ிடத்துக்கு ீர்வு கரரல் இனப்தற்கரக அர் ரி.ன். ீதும் குற்நம் 

வசரன்ணரர், ங்கள் னகரம்கறக்கு அறக அறகரங்கஷப வதறுற்கு அர்கள் இந் சூழ்றஷனஷ 

தன்தடுத் னஷணகறநரர்கள் ன்று அர்கள் ீதும் தற சுத்றணரர். “ரங்கள் அற்த 

சறத்ரந்ந்ங்கறக்கரக இந் இஷபஞர்கஷபனேம் ற்றும் வனங்கரின் றர்கரனத்ஷனேம் அறப்தற்கு 

இந் அசறல்ரறகறக்கு இடபிக்கக் கூடரது. 

 

இது என அதத்ரண னன்ஶணற்நம் ற்றும் ரங்கள் இஷக் கணிரல் கண்கஷப னடிக்வகரண்டு 

உடணடிரக இற்கு ீர்வு கரரல் இனப்ஶதரரணரல், ற்வநரன ஷனனஷநப் தங்கரறகஷப 

உனரக்குற்கு ரங்கறம் வதரறுப்ஶதற்நர்கபரஶரம். ங்கள் இஷபஞர்கபின் றர்கரனத்ஷ ரங்கள் 

றரகம் வசய் னடிரது. ல்னரற்நறறம் ஶனரக ங்கள் திள்ஷபகறக்கு சறநப்தரண றர்கரனத்ஷ 

உனரக்கற ற்றும் அர்கள் ரழ்ற்கரக என அஷறரண ரட்ஷட வகரடுப்தற்கரக கடும் னற்சற 
வசய்து சரரணத்ஷ ற்தடுத்றனேள்ஶபரம். ஆனரல் ங்கள் அனட்சறம் அல்னது அற்த அசறல் 

ஆரத்துக்கரக ற்வநரன ல்.ரீ.ரீ.ஈ உனரக ரம் அனுறக்கக் கூடரது” ன்று அர் வசரன்ணரர். 

 

 

ணது கஷப ல்றனக்கு அஷத்துச் வசன்ந ஶஷபில் ரன் 

னகங்வகரடுக்க ஶர்ந் என சம்தத்ஷப் தற்நற ிதரிக்ஷகில், 

அங்கும்கூட என இஷபஞர் குழுிணரல் ரன் வரந்வுக்கு 

உள்பரணரக அர் வசரன்ணரர்.” அர்கள் றகவும் துிச்சறடன் 

வசற்தடுரல் இந்க் கும்தல்கபிணரல் வதரதுக்கபின் ரழ்க்ஷக 

அச்சத்துக்கு இனக்கரகற உள்பது. எனனஷந ரன் ணது கஷப 

ல்றனக்கு கூட்டிச் வசன்நஶதரது இந்க் குழுின் அங்கத்ர்கள் 

ணது கஷபப்தற்நற தனி கனத்துக்கஷப வசரல்னறரறு 

ங்கஷப தின் வரடர்ந்ரர்கள், அது ணக்கு அச்சத்ஷ ற்தடுத்றது. 

 

ரன் அர்கறக்கு தறனபிக்கஶர அல்னது கண்டிக்கஶர ினம்தில்ஷன, வணணில் ரன் அஷச் 

வசய்ரல் எனஶஷப அர்கள் ங்கள் இனனக்கும் தரறப்ஷத ற்தடுத்னரம். இஷபஶரர் 

ரிரஷரண வதரிர்கபரல் னன்ணர் பர்க்கப்தட்ட னந்ஷ கரனத்றல் இப்தடிரண என றஷன 

இனந்றல்ஷன. டக்கறறள்ப றர்கபரகற ரங்கள் ங்கள் கனரச்சரத்துக்கும் ற்றும் குடும்த 

வகௌத்துக்கும் றகவும் ற்வதனஷ வதற்நறனந்ஶரம். ரய்ரர்கள் ங்கள் கன்கஷபப்தற்நற 
வதனஷனேடன் ஶதசும் சறஷககஷபப் வதற்நறனந்ரர்கள், ஆணரல் இப்ஶதரது றனஷ னற்நரக ரநறிட்டது. 

டக்கறல் அறகரத்றறள்பர்கள் ங்கள் இன்ணல்கள் ரற்றுக்கும் அசரங்கத்றன்ீது தற கூறுறல் 

ஆர்ரக உள்பரர்கஶப ி றுகஷப றனத் அர்கள் துவுஶ வசய்றல்ஷன. அற்த 

ிடங்கறக்வகல்னரம் வதரிரக சத்ம் ஶதரடும் ரி.ன்., இந் இஷபஞர்கள் ிடத்ஷப் தற்நற தரர 

னகரக இனப்ததுடன், அற்த அசறல் ஆரங்கறக்கரக அர்கறக்கு ஏபவு ஆவும் அபிக்கறநது”. 

 

உள்றர் தத்றரிஷககள் அற்த ிடங்கறக்வகல்னரம் 

அபவுக்கறகரண னக்கறத்தும் வகரடுக்கறன்நண, அணரல் 

டக்கறறள்ப இஷபஞர்கள் சம்தந்ரண ிடங்கள் ற்றும் இந் 

கும்தல் கனரச்சரத்ரல் ினக்கும் ஆதத்துக்கஷப துவுஶ 

னன்ணிஷனப்தடுத்துறல்ஷன ன்று ட்ணசறங்கம் ஶறம் 

குநறப்திட்டரர். 

 

க்கூடி இந் ஆதத்க்கஷபப் தற்நற வரிிக்கும் ிரக 

ட்ணசறங்கம் ஶறம் கூநறது, அஷணத்துக் கட்சறகறம் சனெகத்றன் 
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இந் இன்ணறக்கு றரக எனறத்து ஶஷன வசய் ஶண்டும். அறகரரிகள் இந் றனஷக்கு ீர்வு 

கரரிட்டரல், அது னழு ரட்ஷடனேஶ தரறக்கும். அஶஶதரன அது ங்கள் ஶசற தரதுகரப்னக்கும் 

ஆதத்ரண என்று. அறகரரிகறக்கு ரன் இஷப்தற்நற ழுறனேள்ஶபன் ஆணரல் கரல்துஷநிணர் 

ன்ணிக்கும் ணப்தரங்கு உள்பர்கபரக இனக்கறநரர்கள். 

 

ணினும் இந்ப் திச்சறஷணக்கு ீர்வு கரடம் என றரக னக்கறரண ற்றும் வகௌரண 

கட்சறிணரண, தரடசரஷன அறதர்கள், ஆசறரிர்கள், ற்றும் அசரங்க உத்றஶரகத்ர்கஷப உள்படக்கற 

கறரக் குழுக்கஷப ஸ்ரதித்து கரல்துஷநிணரின் உினேடன் இந்ப் திச்சறஷணஷ அடக ஶண்டும் 

ண அர் ஆஶனரசஷண வரிித்ரர். 

“வனங்கரில் திச்சறஷணகஷப ீர்த்து ஷப்தறல் உள்ப திரண ஷடகள் ன்ணவன்நரல் தல்ஶறு 

கட்சறிணரிஷடஶ ஶதச்சு ரர்த்ஷகள் இல்னரதுரன். ணஶ சம்தந்ப்தட்ட அஷணத்துக் கட்சறிணனம் 

என்நரக அர்ந்து ற்ஶதரஷ றனஷ, ற்றும் இந்ப் திச்சறஷணக்கு ீர்வு கரண்தற்கு டுக்கஶண்டி 

ரற்று டடிக்ஷககள் தற்நறக் கனந்து ஶதச ஶண்டிது றகவும் இன்நறஷரது ஆகும்”. 

ரங்கள் உடணடிரக இந்ப் திச்சறஷணக்கு டடிக்ஷக டுத்து இந்க் கும்தல்கள் றஷடஷ டுத்து 

றறுத்ரிட்டரல், வனங்கர, ிஶசடரக டதகுற ீண்டும் எனனஷந ஶதரர் ற்றும் தங்கர 

தடுகுறில் ி ஶண்டிினக்கும் ண அர் ச்சரிக்ஷக வசய்ரர். 

 

32- 

ந்துில் வகரடிகரப் தகுறஷச் ஶசர்ந் குடும்தஸ்ஷ கரில்ஷன 

 

ரழ், ந்துில் வகரடிகரப் தகுறஷச் ஶசர்ந் சண்னகரன் 

வஜத்றணம் (து 31) ன்ந குடும்தஸ்ஷ கரில்ஷனவண 

அது ஷணி வஜத்றணம் ரனறணி, ஶற்று றங்கட்கறஷ (01) 

வகரடிகரம் வதரனறஸ் றஷனத்றல் னஷநப்தரவடரன்ஷநப் தறவு 

வசய்துள்பரர். 

 

கடந் ஏகஸ்ட் 21ஆம் றகற, தஷபிறள்ப ர்த்க 

றஷனவரன்றுக்கு ர்ப்னச்சு ஶஷனக்கரகச் வசன்ந அர், 

இதுஷில் டீு றனம்தில்ஷன ணவும். ந்ி வரடர்வும் 

இல்ஷன ண னஷநப்தரட்டில் தறவு வசய்ப்தட்டுள்பது. 

னஷநப்தரட்டின் திகரம் ிசரஷகஷப னன்வணடுத்து னரக வகரடிகர வதரனறமரர் ஶறம் 

வரிித்ணர். 

 

 

33- 

ரழ் சறன்ணக்கஷடப் தகுறில் கஞ்சர ஷத்றனந் தரா் ஷகது வசய்ப்தட்டராராா் 

கஞ்சர வதரறகள் 18 ஷத்றனந் தர் எனஷ ரழ்ப்தரம் வதரனறமர் ஶற்று ிரக்கறஷ ஷகது 

வசய்துள்பணர். குனகர் சறன்ணக்கஷட தகுறில் உள்ப வீடரன்நறல் ணது உஷடஷில் 

ஷத்றனந்துள்பரர். ரழ்ப்தரம் வதரனறமரனக்கு கறஷடத் கனறன் திகரம் குநறத் தரின் டீ்டிஷண 

தரிஶசரஷண ஶற்வகரண்டுள்பணர். 
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தரிஶசரஷணின் ஶதரது, 18 கஞ்சர வதரறகள் ஷகப்தற்நப்தட்டுள்பண. 

18 வதரறகறம் சுரர் 9 ஆிம் னொதர வதறுறரணஷ. 

ஷகதுவசய்ப்தட்ட தஷ ரஷப ரழ்.ீறரன் ீறன்நறல் 

ஆஜர்ப்தடுத்துற்கரண டடிக்ஷக ஶற்வகரண்டுள்பரகவும் 

ரழ்ப்தரம் வதரனறமரர் ஶறம் வரிித்ணர். 

 

அஶஶஷப, ஶற்று னன்றணம் னன்கறஷ குனகர் இரஜசறங்கம் 

ீறப்தகுறஷச் ஶசர்ந் தர் எனர் 1 கறரம் கஞ்சர ஷத்றனந் 

குற்நச்சரட்டில் ஷகதுவசய்ப்தட்டு, இன்று ிரக்கறஷ 

ரழ்.ீறரன் ீறன்நறல் ஆஜர்ப்தடுத்ற ஶதரது, குநறத் தஷ றர்னம் 30 ஆம் றகற ஷ 

ிபக்கநறனறல் ஷக்குரறு ரழ்.ீறரன் ீறன்ந ீறதற உத்ிட்டுள்பரர். 

 

 

34- 

ரழ். இபரஷன தகுறில் 15 கறஶனரகறரம் கஞ்சர ீட்ன 

 

ரழ். இபரஷன வரணஷசப் தகுறிறள்ப தற்ஷநவரன்நறல் 

இனந்து வசவ்ரய்க்கறஷ (02) ரஷன 15 கறஶனர கஞ்சர 

வதரறவரன்று ீட்கப்தட்டுள்பரக இபரஷனப் வதரனறமரர் 

வரிித்ணர். 

 

தற்ஷநக்குள் கஞ்சர வதரறஷவரன்று இனப்தஷ கண்ட 

கடற்தஷடிணர், அஷண ீட்டு ம்றடம் எப்தஷடத்ரகப் 

வதரனறமரர் கூநறணர். 

 

இது வரடர்தில் இதுஷ னம் ஷகது வசய்ப்தடில்ஷனவணவும் குநறத் கஞ்சர வதரற, கடல் 

றரக வகரண்டு ப்தட்டு, அவ்ிடத்றல் ததுக்கற ஷக்கப்தட்டினக்கனரம் ணவும் வதரனறமரர் ஶறம் 

குநறப்திட்டணர். 

 

35- 

ரறல் ஶதரஷப்வதரனள் தரஷண வரடரா்தில் இறுக்கரண டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தடவுள்பண 

 

ரழ். ரட்டத்றல் துப்தரஷண ற்றும் னஷகப்வதரனள்கபின் 

தரஷண அறகரித்துள்பரல் சனெக ற்றும் குடும்தப் திச்சறஷணகள் 

அறகரித்துள்பண. ணஶ இறுக்கரண சட்டத்ஷக் வகரண்டு 

டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பரக வரிிக்கப்தடுகறன்நது. 

 

இற்ஷநக் கட்டுப்தடுத்தும் னகரக ரழ். திரந்ற சுகரர 

ஶசஷகள் திஷணரல் ர்த்கர்கள் ற்றும் வதரனறமரர் 

உட்தட வதரதுச்சுகரர தரிஶசரகர்கஷபனேம் இஷத்து ிஶசட 



108 
 

குழு என்நறஷண கடந் னைன் ரம் ஆம்தித்துள்பணர். 

 

குநறத் குழுிணர் ிறப்னர்வுகஷப சனெகத்றல் ங்கற னம் றஷனில் றர்கரனத்றல் து ற்றும் 

னஷகத்ல் வதரனட்கஷப ிற்தஷண வசய்னேம் ிற்தஷணரபர்கள் சட்டத்ஷ உரினஷநில் 

ஷடனஷநப்தடுத்ர ிடத்து சட்ட டடிக்ஷககறக்கும் உட்தடுர் ன்று ச்சரித்துள்பது. 

 

அத்துடன் தரஷணக்கு அனுற ங்க னடிரது. ணினும் ிற்தஷண வசய்னேம்  ர்த்க றஷனங்கள் 

ணிரண இடங்கஷப உனரக்கறக் வகரடுக்க ஶண்டும் ன்றும்  ர்த்கர்கஷபக் ஶகரரினேள்பணர். 

 

ஶறம் னஷகப்வதரனட்கள் ற்றும் து ரரிப்ன றறுணங்கபின் ிபம்தம் ற்றும் றகழ்வுகறக்கு 

அனுசஷ ங்க கூடரதும் ன்றும் அநறவுறுத்ப்தட்டுள்பது. 

 

ணஶ ீதரபி றணத்றல் இனந்து து ற்றும் னஷகத்ல் தரஷண வரடர்திறம் ிற்தஷண வரடர்திறம் 

இறுக்கரண சட்ட டடிக்ஷககஷப ரழ். திரந்ற சுகரர ஶசஷகள் திஷணரல் றறக்கப்தட்ட 

ிஶசட குழுிணர் ஶற்வகரள்பவுள்பணர். 

 

 

36- 

ஶதரஷப்வதரனள் தரஷண; ிறப்னர்வுப் ஶதி  

னஷகத்ல் ற்றும் து எறப்ன வரடர்தில் ிறப்னர்வு ஶதி என்று இன்று 

ரரந்துஷநில் இடம்வதற்நது. 

 

ரரந்துஷந ஶஜ.84, ஶஜ.85 கறரஶசகர் திரிஷச் ஶசர்ந் தகுறகஷபச் ஶசர்ந் 

கறரஶசகர்கபின் ற்தரட்டில் இப் ஶதி இடம்வதற்நது.  

 

இப் ஶதிரணது ரரந்துஷந சந்றில் இனந்து வசன்ஶரிஸ் ஷ வசன்று னடிஷடந்து. இன்ஶதரது 

தரடசரஷன ரர்கள் , கறர க்கள் ண தனர் கனந்து வகரண்டினந்ணர்.  

 

இன்ஶதரது குடிஶதரஷ தரஷணஶ குடும்த ன்னஷநக்கு கரரகறன்நது, ங்கஷபப் தடிக்க 

ிடுங்ஶகர குப்த ஶண்டரம், திள்ஷபகஷப கண்கரிப்தறல் ல்ன வதற்ஶநரர்கபரக வசற்தடுஶரம், 

ட்டற்நஶகடு துதரணரத்ரல் ற்தடும் அஷண ட்டினேம் தரர்க்கரஶ ஶதரன்ந ரசங்கஷபத் ரங்கற 
ரர்கறம் ஊர்கறம் ஶதிரக வசன்நறனந்ணர்.  

 

இஶஶஷப , ற்ஶதரது னஷகத்ல் ற்றும் துப்தரஷண அறகரிப்னம் அணரல் ற்தடும் ிஷபவுகறம் 

ற்தடும் அபவு அறகரித் றஷனில் ற்ஶதரது ிறப்னர்வு ஊர்னங்கள் டரத்ப்தட்டு னகறன்நஷ 

குநறப்திடத்க்கது. 

 

37- 

ரறல் ரர்கள் கரஷனில் கத்ற! ரஷனில் ஶதரஷ 

ரழ்ப்தரத்து ரர்கபின் றஷனஷ ற்ஶதரது வதனம் சறக்கனரண றஷனஷஷத் 

ஶரற்றுித்துள்பது ணனரம். அரது கரஷனில் தரடசரஷனக்குச் வசல்றம் ஶதரது னத்கங்கறடன் 

கத்ற, ரள் ஶதரன்நற்ஷந டுத்துச் வசல்தும், தின்ணர் தரடசரஷன னடிந்து ரஷனில் 

துதரணசரஷனில் னண்டித்துக் வகரண்டு றற்தது ன்ததுடன், கனரசரச் சலறவுகபிறம் ஈடுதடுல். 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=204583582828167239
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இவ்ரறு து இபம் சனரம் என வரடர் கஷரகச் 

வசல்றரக இனந்ரல் ம்றணத்றன் சந்ற அறந்து னம் தரிரத 

றஷனஷ ரரறம் டுக்க னடிரது ஶதரய் ிடும். 

கடந் கரனங்கபில் தரடசரஷன ரர்கள் ன்நரல் ரிரஷனேம், 

அர்கறக்கு னன்னுரிஷ அபிக்கும் ஷடனஷநனேம் து க்கள் 

த்றில் இனந்து. இன்று இஷ ல்னரம் ரநற ணறல் எனி 

அச்ச றஷனஷ ஶரற்றுிக்கும் அபவுக்கு து தரடசரஷன ரர்கள் டந்து வகரள்கறன்நணர். 

ஷகில் ஶதணர டுத்து கரகறத்றல் தரீட்ஷச ழுறப் தட்டம் வதற்று ஊர்ஶதரற்ந ர ஶண்டும் ண 

றஷணத்துப் தரடசரஷன அனுப்தி ஷக்கும் வதற்ஶநரர்கறக்கு இம் ரர்கள் வகரடுக்கும் தரிசு, ஶகரஷ்டி 

ஶரனறல் கரப்தட்டு னத்துஷணக்குச் வசல்துரன். 

இஶஶஷப இவ்ரநரண ரர்கள் த்றில் ஶதரஷப் தக்கத்ஷ உனரக்கற அர்கபின் கல்ி, 
றர்கரனத்ஷச் சலறப்தற்கு ஶரவநரன சக்ற என்று இங்குகறன்நர ன்ந சந்ஶகம் ற்ஶதரது க்கள் 

த்றில் அடிதடத் வரடங்கறனேள்பது. 

ணஶ இவ்ரநரணவரன சக்ற இனக்குறடத்து அஷண உடணடிரக ஶறுப்தற்கு சரர க்கள் 

னல் கரல்துஷந ஷ கணம் வசறத்துது, ரழ்ப்தர ரர்கபின் றர்கரனத்ஷ 

றடப்தடுத்துற்கு, உறுறப்தடுத்துற்கும் துரக அஷனேம். 

 

இல்ஷனஶல், ம்றணத்றன் றர்கரன சந்ற அறவுப் தரஷஷ 

ஶரக்கற அரபதரரபத்துக்குள் வசல்றம் றஷனஷ ரரறம் 

டுக்க னடிர என துர்ப்தரக்கற றஷனஷத் ஶரற்றுிக்கும் 

ன்தறல் சந்ஶகறல்ஷன 
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தத்து னடங்கறக்கு னன் தரர்த் ரழ்ப்தரம் இன்று இல்ஷன  

ரழ். ரட்டத்றல் ற்ஶதரது திர் கனரச்சரனம் வதண்கறக்கு தரதுகரப்ன 

இல்னர றஷனனேம் ற்தட்டுள்பது.இவ்ரநரண கனரச்சரத்துக்குள்ஶபஶ 

ரழ்ந்து வகரண்டினக்கறன்ஶநரம் ண சர் குழுிணர் கஷன 

வபிிட்டுள்பணர். 

  

ரழ். ரட்ட சர் குழுின் ரரந் என்று கூடல் ரழ். கறநறஸ்துரசர ஶரனத்றல் ஶற்று 

ஷடவதற்நது. அன்ஶதரஶ குழுிணர் ஶற்கண்டரறு கஷன வபிிட்டுள்பணர்.  

 ஶறம் வரிிக்ஷகில்,  

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=650473581228303492
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 ரழ். ரட்டத்றல் இஷபஞர்கள் திர் ஶதரத்ல்கறடன் சர்சரரரக டரடும் றஷன 

ஶரன்நறனேள்பது. இவ்ரநரண சம்தங்கஷப ரம் ஶடிரக கரண்கறன்ஶநரம்.  

 அதுட்டுல்ன இன்று வதண்கறக்கரண தரதுகரப்ன ஶகள்ிக்குநறரகஶ உள்பது. வதண்கள் 

துஷ்திஶரகத்றற்கு உட்தடுதும் வகரஷன வசய்ப்தடும் சம்தங்கறம் அறகரித்துள்பண.  

 இவ்ரநரண கனரச்சர சலறரண ிடங்கறம் குற்நச் வசல்கறம் ல்ஷன ீநறப் ஶதரய்க் வகரண்டு 

இனக்கறன்நது. இஷண ரர் டுத்து றறுத்துது? இற்கு ரம் ன்ண வசய்ப்ஶதரகறன்ஶநரம்? ரற்று 

டடிக்ஷககஷப ரர் ஶற்வகரள்து? இற்ஷநத்டுத்து றறுத் வ்ரறு றட்டறடுது?  

 இற்கும் ஶனரக 60 ீரண வதண் திள்ஷபகள் சரர த்துடன்  டீ்டில் றன்று ிடுகறன்நணர் ீரக 

உள்ப 40 ீம் தற்நறஶ ரம் ஶதசறக் வகரண்டினக்கறன்ஶநரஶ ி டீ்டில் றன்ந வதண்திள்ஷபகள் ன்ண 

ஆணரர்கள் அர்கறக்கரண ஶஷன ரய்ப்ன ன்ண ன்று கூட வரிர றஷனில் உள்ஶபரம். 

 அத்துடன் னன்ணி தரடசரஷனகபில் கல்ி கற்கும் அறகரரிகபின் திள்ஷபகஶப வதனம்தரறம் 

னனஷப்தரிசறல் தரீட்ஷசில் சறத்றஷடகறன்நணர். அணரல் அர்கறக்கு உித் வரஷக 

கறஷடப்தறல்ஷன.  

 ணினும் கறரப்னந தரடசரஷனகபில் சறத்றஷடனேம் திள்ஷபகள் இனப்தின் அர்கறக்கு சறநந் 

ரய்ப்தரகும் இனப்தினும் அர்கபில் வதனம்தரனரணர்கள் சறத்றஷடறல்ஷன. கனரச்சரம் கல்ி ண 

கடந் 10 னடங்கறக்கு னன்ணர் இனந் ரழ்ப்தரத்ஷ இன்று ரம் கரில்ஷன.அது அறந்து 

ஶதரய்ிட்டது.   

 ணஶ இவ்ரறு ஶதசறக் வகரண்டினக்கரது ரம் ன்ண வசய் னடினேம் ன்ந னடிிஷண ிஷில் ட்ட 

ஶண்டி ஶஷ உள்பது ண குழுிணர் ஶறம் வரிித்ணர்.  

 

39- 

ரழ் இந்துக்கல்றரரி ரன் வகரஷன வசய்ப்தட்ட சம்தம் - இன சஶகரரா்கள் ஷகது 

 

ரழ்ப்தரம், இடில் தகுறில் ஷத்து ரழ்.இந்து கல்றரி 

ரன் சண்னகரன் துசன் (து 20) வகரஷன வசய்ப்தட்டஷ 

வரடர்தில் ஷகது வசய்ப்தட்ட இனஷனேம் றர்னம் 29ஆம் றகற 
ஷில் ிபக்கநறனறல் ஷக்குரறு ல்னரகம் ீரன் 

ீறன்ந ீரன் சற.சீஸ்கன் னன்கறஷ (15) உத்ிட்டரர். 

 

ஶற்தடி ரணின் டீ்டிற்குள் கடந் 2013ஆம் ஆண்டு எக்ஶடரதர் 

ரம் தஷந் ஆனேரரிகள் ரஷணனேம், ந்ஷ, ரஷனேம் 

ஶகரடரரிரல் வகரத்றதுடன், டீ்டினறனந் வதரனட்கஷபனேம் வகரள்ஷபடித்து வசன்நணர். 

 

இறல் ரன் உிரிந்துடன், ந்ஷ, ரய் தடுகரஷடந்து ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டு 

சறகறச்ஷச வதற்று சுகஷடந்ணர். 

 

இந்றஷனில், இது வரடர்தினரண ிசரஷகஷப னனறல் சுன்ணரகம் வதரனறமரர் ஶற்வகரண்டு 

ந்துடன், ஶனறக ிசரஷகஷப ரழ்ப்தர வதரனறஸ் திரிவு ிஶசட வதரனறஸ் குழு ஶற்வகரண்டது. 
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இன்ஶதரது, ஶற்தடி சம்தத்துடன் வரடர்னஷட 

சந்ஶகதர்கள் ர் இணங்கரப்தட்டு, வதரனறமரர் 

அர்கஷப ஷகது வசய் னற்தட்ட ஶஷபில் அர்கள் 

ப்தி வசன்று வுணிர, கறபிவரச்சற ரட்டங்கபில் 

ஷனஷநரக ரழ்ந்து ந்ணர். 

 

இந்றஷனில் சந்ஶகதர்கபில் இனர் சுறனம் தகுறில் 

ஷநந்றனந் ஶஷபில் அர்கஷப வதரனறமரர் 

வசவ்ரய்க்கறஷ (14) ஷகது வசய்ணர். 

 

ஷகது வசய்ப்தட்ட இனனம் 27 ற்றும் 32 துஷட 

சஶகரர்கள் ஆரர்கள். றகுற னெஷனேம் ஷகது வசய்னேம் 

டடிக்ஷக னடுக்கற ிடப்தட்டுள்பரக வதரனறமரர் 

வரிித்ணர். 

ரழ். உடுில் திஶசத்றல் வீடரன்நறனுள் னகுந் வகரள்ஷபர்கள் டீ்டில் இனந்ர்கஷபக் 

ஶகரடரிிணரல் ரக்கற உள்பணர். 4.12.13 அன்று ள்பிவு கற்தக திள்ஷபரர் ஶகரினடி-உடுில் கறக்ஷகச் 

ஶசர்ந் வசல்னத்துஷ சண்னகரன் ன்தது டீ்டிஶனஶ இந்ச் சம்தம் இடம் வதற்றுள்பது. 

இத்ரக்குனறல் 50 துஷட வசல்னத்துஷ சண்னகரன், அது ஷணிரண 45 துஷட 

ரஶகஸ்ரி இர்கபது கணரண 20 துஷட துசன் ஆகறஶரர் கரஷடந் றஷனில் ரழ் ஶதரணர 

ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டணர். தின்ணர் துசன் ட்டும் சறகறச்ஷச தனணபிக்கரல் 

ஷடந்துள்பரர். ரழ் இந்துக் கல்றரி ரணரண துசன் கல்ிப் வதரதுத் ரப் தரீட்ஷசில் 

னத்து தடீத்றற்கு வசல்னக் கூடி வதறுஶதறுகஷப டுத்றனந்ரர் ன்ததும் குநறப்திடத்க்கது. 
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தகறடிஷ ம்: வகரஷன வசய் ரனுக்கு  ண்டஷண ங்கற ீறன்நம் 

 

தகறடிஷ வசய்ரல் ற்தட்ட ம் வரடர்தில் இனங்ஷக 

னரற்நறல் னல் னஷநரக ரர் எனனக்கு ஶற்று  

ண்டஷண ிறக்கப்தட்டது. 

ஶதரஷண தல்கஷனக்ககத்றன் வதரநறில் தடீத்றல் தின்ந 

சந்றன் திசரத் சீஸ்கன் ன்தனக்ஶக இந்  ண்டஷண 

ிறக்கப்தட்டது. 

1997 ஆம் ஆண்டு எக்ஶடரதர் ரம் 26ம் றகற அல்னது அற்கு அண்ஷ ரபில் இந் தகறடிஷ சம்தம் 

ஷடவதற்றுள்பது. 

இன் ஶதரது ஶதரஷண தல்கஷனக்கத்றன் வதரநறில் தடீத்றல் னனரம் ஆண்டில் தின்று ந் 

வசல்ிரகர் ப்திகரஷ் ன்ந ரன் உிரிந்ரர். 

கண்டி ஶல் ீறன்நம் இது சம்தந்ரண க்கு ிசரஷக்கு டுக்கப்தட்டது.  ண்டஷண 

ிறக்கப்தட்ட ரர் ீறன்நத்றல் ஆஜரகரல் வபிரடு வசன்று ிட்டரக ீறன்நத்றல் 

வரிிக்கப்தட்டது. 
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இஷணடுத்து சர்ஶச வதரனறமரர் னெனம் அஷ ஷகது வசய்து இனங்ஷகக்கு அஷத்து னரறு ஶல் 

ீறன்நம் வதரனறமரனக்கு உத்ிட்டது. 

அப்ஶதரது ரரக இனந் ற்றுவரன தனம் க்கறல் குற்நம் சுத்ப்தட்டினந் ஶதரறறம் 

த்துடன் அனக்கு ஶடிரண வரடர்ன இனக்கில்ஷன ண சரட்சறங்கள் னெனம் வரிந்து. 

வ்ரநரினும் அனக்கு ஆித்து 500 னொதர அதரம் ிறத் ீறன்நம் உிரிந் ரரின் 

ந்ஷக்கு இப்தடீரக என னட்சம் னொதரஷ வசறத்துரறும் உத்ிட்டது. 
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ரழ் தல்கஷனக்கக ரன் தூக்கறல் வரங்கற ம் 

 

ரழ். தல்கஷனக்கக 3ஆம் னட ரன் தூக்கறத் வரங்கற 

றஷனில் சடனரக ீட்கப்தட்டுள்பரர். 

 

 

வுணிர சுந்னத்ஷச் ஶசர்ந் ரழ்.தல்கஷனக்கக கஷனப்தடீ 

3ஆம் ஆண்டு ரணரண சறனறங்கம் ஶசரன் ( து24) 

ன்தஶ இவ்ரறு சடனரக ீட்கப்தட்டுள்பரர். 

 

குநறத் ரன் ரச்சறரர் ஶகரினடிப்தகுறில் ரடஷக 

அஷநில் ங்கறினந்து கல்ி தின்று னதர் ன்றும் ஶற்று 

இஶ இந்ச் சம்தம் இடம்வதற்றுள்பரகவும் சக ரர்கள் வரிித்துள்பணர். 

 

ரழ்ப்தர வதரனறமரர் ஶனறக ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்டுள்பணர். 

குநறத் ரன் இறுறரண்டில் தடித்து ந்ரகவும் என தரடத்றல் சறத்றஷடத் நற அப் தரடத்ஷ 

ீப டுப்தற்கு தல்கஷனக்கக றர்ரகம் அனுறக்கில்ஷன ன்றும் கல்கள் வரிிக்கறன்நண. 
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தஷபில் கத்றக்குத்து:எனர் சரவு  

இனனக்கறஷடில் இடம்வதற்ந கத்றக்குத்துச் சம்தத்றல் எனர் 

உிரிந்துடன் ற்நர் தடுகரஷடந் றஷனில் ஷத்றசரஷனில் 

அனுறக்கப்தட்டுள்பரர். 

  

தஷப ம்தகரம் தகுறில் இன்று கரஷன 7.30 ிபில் குநறத் 

சம்தம் இடம்வதற்றுள்பது. 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=764723105311679736
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 இறல் அஶ இடத்ஷச் ஶசர்ந் னத்ஷர றலீதன் (து 26) உிரிந்துள்பதுடன் சறரஸ் (து 30) 

தடுகரஷடந்து றஷனில் கறபிவரச்சற ரட்ட ஷத்றசரஷனில் அனுறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 சம்தம் தற்நறத் வரினரது 

 இவ் இனனக்கறஷடில் தக் வகரடுக்கல் ரங்கல் இனந்ரகவும் இந் தத்ஷ ீபப்வதநச் வசன்ந 

ஶஷப இனனக்குறஷடில் ற்தட்ட ரய்த்ர்க்கம் ஷககனப்தரக ரநறறல் எனஷ எனர் 

கத்றரல் குத்றரக வரிிக்கப்தடுகறநது. 

 சம்தம் வரடர்தரண ஶனறக ிசரஷகஷப தஷபப் வதரனறமரர் ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர். 

 

43- 

ல்வட்டித்துஷந ஆறஶகரினடிப் தகுறில் கடற்வரறறக்குச் வசன்ந ீணரா் ரம் 

 

ரழ்., ல்வட்டித்துஷந, ஆறஶகரினடி 

கடற்தப்தினறனந்து வசவ்ரய்க்கறஷ கடறக்கு 

ீன்திடிக்கச் வசன்ந ீணர் எனஷ கரில்ஷன ண 

அது ஷணிரல், ல்வட்டித்துஷந வதரனறஸ் 

றஷனத்றல் னஷநப்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 

ஞரணனெர்த்ற அனபரணந்;ன் (து 53) ன்ந ீணஶ 

இவ்ரறு கரரல் ஶதரனேள்பரர். இர் வரடர்தில் 

கறஷடக்கப்வதற்ந னஷநப்தரட்ஷட அடுத்து, வதரனறமரனம் 

கடற்தஷடிணனம் டத்ற ஶடுனறன் ஶதரது, அம்ீணர் 

தித் தடகு, கரங்ஶகசன்துஷநிஷண அண்றத் 

கடற்தப்தினறனந்து ீட்கப்தட்டுள்பது.  

 

5 திள்ஷபகபின் ந்ஷரண ஶற்தடி தர் வசவ்ரய்க்கறஷ (05) இவு 10 ிக்கு கடறக்கு 

ீன்திடிப்தற்கரகச் வசன்நறனந்ரர். ஷஶதரன, னன்கறஷ (06) அறகரஷன ற்ஷந ீணர்கள் 

அஷணனம் கஷக்குத் றனம்தி ஶதரதும், ஶற்தடி தர் ட்டும் கஷக்குத் றனம்தில்ஷன.   

 

இஷணடுத்து, அச்சம் வகரண்ட அது ஷணி னஷநப்தரட்டிஷணப் தறவு வசய்துள்பரக வதரனறமரர் 

வரிித்ணர். ீணர்கபின் 5 தடகுகள் ற்றும் கடற்தஷடிணரின் தடகுகள் ன்தற்நறன் உினேடன் 

ஶடுல் வரடர்ரக வதரனறமரர் ஶறம் வரிித்ணர். 

 

44- 

இனம்ன வதரறுக்கற ிற்ஶந சலிக்கறன்ஶநரம்; னற.டக்கு க்கபின் கண்ரீ் கஷ  

னற.டக்கு க்கள் ங்கறஷட றனங்கஷப இரடம் ஆக்கறறத்ரல் 

னன்னரி னகரம்கபில் கடந் 24 ஆண்டுகபரக 4000 ஶற்தட்ட குடும்தங்கள் 

ரழ்ந்து னகறன்நணர். 

 

ங்கறஷட வசரந் றனங்கஷப ிட்டு என குற றனம் கூட இல்னரல் 

அடிப்தஷட சறகறம் இன்நற ரழ்ந்து னகறன்நணர். இர்கறஷட 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=821963409010305117


114 
 

ஶசரகங்கஷப வசரல்னறல் ம்ரல் கூநறட னடிரது.  இடம்வதர்ந் க்கள் அஷணர் சரர்திறம் ரங்கள்  

தடும் துன்தங்கஷப கூறுகறநரர் என ந்ஷ. 

 

45- 

கரரற்ஶதரஶணரர் உநவுகஷப அச்சுறுத்தும் வரடர் ஷகதுகள்  

கரரற்ஶதரஶணரர் வரடர் தில் டத்ப்தட்ட ஶதரரட்டங்கபில் தங்வகடுத் 

கரரற் ஶதரணர்கபின் உநவுகள் ற்ஶதரது தரதுகரப்னத்ப்திணரல் 

ஶற்வகரள்பப்தடும். வரடர் ஷகதுகபரல் அச்சஷடந்துள்பணர். அடுத்து க்கும் 

துவும் டக்குஶர ன்ந அச்சறஷனக்குள் ள்பப்தட்டுள்பணர். 

 கரரற்ஶதரஶணரரின் ஶதரரட்டங்கபில் தனது கணத்ஷனேம் ஈர்த் 

வஜக்குரரி ற்றும் அது 13  ரண கள் ினசறகர ஆகற இன னம் கடந் ிரக்கறஷ ஷகது 

வசய்ப்தட்டணர். அன் தின்ணர் ஶற்று னன்றணம் ணி உரிஷகள் வசற்தரட்டரபர்கறம், கரரற் 

ஶதரஶணரனக்கரகக் குல் வகரடுக்கும் அனட்ந்ஷ ஆகறஶரனம் ஷகது வசய்ப்தட்டணர். 

 இந்த் வரடர் ஷகதுகபரல், கரரற்ஶதரஶணரரின் உநவுகள் அச்சஷடந்துள்பணர்.  

ரழ்ப்தரம், கறபிவரச்சற, னல்ஷனத்ீவு, ன்ணரரினறனந் கரரற்ஶதரஶணரரின் உநவுகபின் வரடர் 

ஶதரரட்டங்கபில் தங்வகடுத் உநவுகள் அச்சத்றல் உஷநந்துள்பணர். க்கும் ரது டந்துிடுஶர 

ன்று அர்கள் அச்சம் வபிிட்டுள்பணர்.  

ஶதரரட்டங்கபில் தங்வகடுக்கக் கூடரவன்று னனணரய்வுப் திரிிணரல் தன டஷகள் அச்சுறுத்ப்தட்டும், 

ஶதரரட் டங்கபில் தங்ஶகற்நரல் ீங்கறம் கரரற்ஶதரரீ்கள் ன்று ஶடிரக றட்டினேம் அஷணனேம் 

ீநற தங்வகடுத் றனந்ரகக் குநறப்திட்ட கரரற்ஶதரஶணரரின் உநவுகள் இணரல் ற்ஶதரது க்கு ரது 

றகழ்ந்துிடுஶர ன்று அச்சத்துடன் இனப்தரக 'உணிடம்' வரிித்ணர்.   

 

46- 

ஷகடிில் ரள்வட்டு ; இனர் தடுகரம்  

 ஷகடிச் சந்றில் ஶற்நறவு இடம்வதற்ந ரள்வட்டில் இனர் 

தடுகரஷடந்துள்பணர். 

 இவு 8 ிபில் கஷத்துக் வகரண்டினந் னெஷ றடீவண ஶரட்டரர் 

ஷசக்கறள்கபில் ரள்கறடன் ந்றநங்கற குழு என்று கஷனத்துக் கஷனத்து 

வட்டினேள்பது.  

 னெரில் எனர் ஏடித் ப்தினேள்பரர். ற்ஷந இனர் தனத் வட்டுக் கரங்கறக்கு உள்பரகறணர். 

ரள்வட்டுக்கு இனக்கரகறர்கள் ஶகரகுனரன் ஶகரபன் (து 34), சுந்னறங்கம் சுகறர்ரஜன் (து 

34)  ண அஷடரபங்கரப்தட்டுள்பணர். 

 சரகச்ஶசரி ஷத்றசரஷனக்கு வகரண்டுவசல்னப்தட்ட அர்கள் அங்கறனந்து ரழ். ஶதரணர 

ஷத்றசரஷனக்கு ஶனறக சறகறச்ஷசகறக்கரக வகரண்டுவசல்னப்தட்டுள்பணர்.  

 

 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=682572751718123343
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=520183125118725349
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47- 

னென்நஷடி ரள்கறடன் றரிந் வுடிகள் இனரா் ஷகது 

 

ரறடன் சந்ஶகத்றற்க்கு இடரண னஷநில் டரடி 

இனஷ வல்னறப்தஷப வதரனறசரரிணரல் ஷகது 

வசய்ப்தட்டுள்பரர்கள். 

  

ஶற்று னன்றணம் றங்கள் கறஷ இவு ல்னரகம் 

ீறன்நப் தகுறில் இர்கள் இவு ரறடன் 

டரடுரக வதரனறசரனக்கு வதரது க்கள் ங்கற 

கனறன் அடிப்தஷடில் குநறப்திட்ட இடத்றற்க்கு ிஷந் 

வல்னறப்தஷப வதரனறசரர் குநறப்திட்ட சந்ஶக தர்கள் 

இனஷனேம் ஷகது வசய்துள்பணர். 

  

அர்கஷப ஶசரஷணிட்ட ஶதரது அர்கபிடம் இனந்து 

சுரர் னென்நடி ீபரண ரள் ஷகப்தற்நப்தட்டது. 

அபவட்டி தகுறஷச் ஶசர்ந் சஶக தர்கள் இனனம் ஶற்று ல்னரகம் ீறன்நத்றல் ஆஜர் 

வசய்ப்தட்டஷ வரடர்ந்து றர்னம் 28 ம் றகற ஷ ிபக்க நறனறல் ஷக்கும்தடி 

கட்டஷபிடப்தட்டுள்பது. 

 

48- 

ம்ஷ இரடம் ணக்கூநற றட்டி இனர் ஷகது 

 

ம்ஷ இரடம் ணக்கூநற ல்வட்டித்துஷந ஆனடி ீறஷச் 

ஶசர்ந் இனஷ றட்டி ல்வட்டித்துஷநஷச் ஶசர்ந் இண்டு 

சந்ஶகதர்கஷப ஶற்று வள்பிக்கறஷ (08) இவு ஷகது 

வசய்ரக ல்வட்டித்துஷநப் வதரனறமரர் சணிக்கறஷ (09) 

வரிித்ணர். 

 

இது தற்நற வதரனறமரர் ஶறம் கூறுஷகில், 

 

ஶற்று வள்பிக்கறஷ (08) ரஷன 5.30 ிக்கு ஆனடிிறள்ப 

டீ்டுக்கு சறில் உஷடில் வசன்ந னெர், ரங்கள் இரடத்றணர் 

ன்றும், உங்கஷப சுடுஶரம் ன்றும் கூநறச் வசன்நணர். 

 

இணரல் அச்சம் வகரண்ட, டீ்டினறனந் இனனம் ல்வட்டித்துஷநப் வதரனறஸ் றஷனத்றல் 

னஷநப்தரடு தறவு வசய்ணர். னஷநப்தரட்டின் திகரம் ிசரஷகள் ஶற்வகரண்டு அஶிடத்ஷச் 

ஶசர்ந் இனஷக் ஷகது வசய்ரகப் வதரனறமரர் கூநறணர். 

 

ஶறம், இந்ச் சம்தத்றல் ஈடுதட்ட 3ஆது தர் ஷனஷநரகறனேள்பரகவும், அஷத் ஶடி 

னரகவும் வதரனறமரர் ஶறம் வரிித்ணர். 
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றழ் சுஶச ஷத்றர் றணத்றல் இண, வரற ரீறரண னநக்கிப்ன  

றழ் ஶதசும் சுஶச ஷத்றர்கபின் றணத்றன் ஶதரது டக்கு, கறக்கு 

தகுறகபில் ட்டும் கடஷரற்ந னடினேம் ன்று குநறப்திடப்தடுது 

ற்றுக்வகரள்ப னடிரது.  

 இது இண ரீறரகவும் வரற ரீறரகவும் ம்ஷப் னநக்கிக்கும் வசல் 

ன்தற்கும் ஶனரக இஷண ஏர் அடிப்தஷட உரிஷ ீநல் வசனரகஶ 

கனதுகறஶநன்.  

 இது வரடர்தில் உரி டடிக்ஷக ஶற்வகரள்ப ஶண்டும். இவ்ரறு னறகரம் ஶற்கு திஶச சஷதத் 

ிசரபர் றனற ர.ங்கன் சுஶச ஷத்ற அஷச்சஷக் ஶகரரினேள்பரர். 

 னறரக ங்கப்தட்ட றணத்றன் ஶதரது றழ் ஶதசும் சுஶச ஷத்றர்கள் தரறக்கப்தட்டஷ'' ன்ந 

ஷனப்தில் ிசரபர் சுஶச ஷத்ற அஷச்சர் சனறந் றசரக்கவுக்கு அனுப்தி ஷத்துள்ப கடித்றல் 

வரிிக்கப்தட்டினப்தரது: 

 னறரக றறக்கப்தட்ட றழ் ஶதசும் சுஶச ஷத்றர்கறக்கு அண்ஷில் றணம் ங்கப்தட்டது. 

இந் றணம் வரடர்தில் றழ் ஶதசும் சுஶசஷத்றர்கள் தரறக்கப்தட்டுள்பரக அநறத் 

ப்தட்டுள்பது.  

 இந் ிடம் வரடர்தில் ஶற்தடி றணத்துக்கரண ிண்ப்தம் ஶகரப்தடும் ஶதரது ீவு 

னழுற்குரண ஶசஷ ன்று ஶகரப்தட்டினந்து. ணினும் அண்ஷில் றழ் ஶதசும் சுஶச 

ஷத்றர்கறக்கு றணம் ங்கும் ஶதரது டக்கு, கறக்கு திஶசங்கபில் ட்டுஶ கடஷரற்ந 

னடினேம் ன்று குநறப்திடப்தட்டுள்பது. 

 இந் ிடம் வரடர்தில் குநறத் ஷத்றர்கறக்கரண றணம் அண்ஷில் ஆனேள் ஶ 

ஆஷரபரல் ங்கப்தட்டது. இஶஶஷப சுஶச னத்துத்துஷந தட்டரரிகஷப வரற ரீறரக 

றணம் வசய்னேம் ஷட னஷநஷ த்துச் வசய்னேம் (றனத்ப்தட்ட) ர்த்ரணி அநறித்ல் 2007 ஆம் 

ஆண்டில் வபிிடப்தட்டுள்பது. 

 இந் றஷனிறம் கூட வரற ரீறரக டக்கு, கறக்கு தகுறில் ட்டுஶ கடஷரற்ந னடினேம் ன்று 

றழ் ஶதசும் சுஶச ஷத்றர்கறக்கு குநறப்திடப்தடுது ற்றுக்வகரள்ப னடிர என்நரகும். இவ்ரறு 

கூநப்தட்டஷரணது இந் ரட்டில் வரற ரீறரகவும், இண ரீறரகவும் ம்ஷப் னநக்கிக்கும் வசல் 

ன்தற்கு ஶனரக ஏர் அடிப்தஷட உரிஷ ீநனரகஶ கனதுகறன்ஶநன். 

 இந் ிடம் வரடர்தில் ரங்கள் உரி டடிக்ஷகஷ ஶற்வகரள்ரீ்கள் ன்று றர்தரர்க்கறன்ஶநன். 

இந் றஷன வரடனரணரல் ரட்டில் இணரீறரண னநக் கிப்ன வரடர்ச்சறரக ஶஷன ரய்ப்ன ங்கும் 

சந்ர்ப்தத்றறம் உள்பது ன்தது வபிரக்கப்தடும்.  

இந் றஷனில் வரடர்ச் சறரக றர்கரனத்றறம் வரற அடிப்தஷடில் சுஶச னத் துர்கள் 

றறக்கப்தடுரர்கள்.  

 ஆணரல் குஷநந் அபரண றர்கறக்கும் னஸ்னறம்கறக்கும் ட்டுஶ ரய்ப்ன உனரகும். இ ணரல் 

றர்கரனத்றல் இவ்ர நரக னத்துத்துஷநில் கற் நர்கள் கூட ஶஷன ரய்ப் தற்ந றஷனில் 

இனக்க ஶண்டி சூழ்றஷன உனரகும். ஶற்தடி ிடம் வரடர்தில் ரங்கள் உரி டடிக்ஷக 

டுப்தரீ்கள் ன்று கனதுகறன்ஶநன் ன்றுள்பது.  

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=454942705018390205
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50- 

னறஶரர் றணம் ; ஷகடி னறஶரர்கபின் தறல்கள்  

 ணிப் தஷடப்திஶன கத்ரண அனுதம் னறர்ந் னறஶரஷ றஷணவு 

கூனம் ஷகில் எவ்வரன ஆண்டும் எக்ஶடரதர் ரம் 1 ஆம் றகற 
'னறஶரர் றணம்' வகரண்டரடப்தடுகறநது. 

  

இந் ரபில் எவ்வரன  னறஶரஷனேம் றஷணவு கூனது அஷணது கடஷனேரகும். 

 இந்றஷனில் திள்ஷபகபரல் ஷகிடப்தட்டு ற்றும் தரரிக்க ரனம் இல்னர றஷனில் தன 

னடங்கபரக ஷகடி னறஶரர் இல்னத்றல் இனக்கும் 

னறஶரர்கறடணரண ஶடி சந்றப்தின் ஶதரது அர்கள் 

அபித் கண்னீடணரண தறல்கள் 

 01) எக்ஶடரதர் - 1 ஆம் றகற உனகபரி ரீறில் னறஶரர் 

றணம் வகரண்டரடப்தடுது வரடர்தரக உங்கறக்கு வரினேர? 

 ப்த? ங்க? இங்ஷகர? இப்தடி என றணம் வகரண்டரடப் 

தடுகறநர ன்ந ஶகள்ிகஷபஶ அங்கு உள்ப வதனம்தரனரண 

ரய்ரர்கபின் தறல்கபரக அஷந்து. 

 இந் னறஶரர் றணத்றல் ரது ிஶடரக இடம்வதறுர? ங்கறக்கு தும் வசய்ரர்கபர ன்ந 

றர்தரர்ப்னம் அர்கபிடம்  றஷநஶ இனந்ஷஷ அர்கபின் னகதரம் ணக்கு ன்நரக 

உர்த்றது. 

 இனப்திணம் வதனம்தரனரண ரய்ரர்கறக்கு  எக்ஶடரதர்  1 ஆம்   றகற னறஶரர் 

றணம் வகரண்டரடப்தடுகறநது ன்ந ிடம்  வரிரல் இனப்தது வதனம் கஷனக்குரி ிடஶ.) 

  

  

02) ீங்கள் வதற்ஶநரர் ன்ந ரீறில் உங்கள் திள்ஷபகறக்கு 

கூந ினம்னது ன்ண? 

திள்ஷபகஷப கனில் சுந் கரனம் வரட்டு 

திள்ஷபகறக்கரகஶ ரழ்ந் ரய்ரர்கஷப கஷடசறக் கரனம் 

ஷ தரர்க்க ஶண்டிது எவ்வரன 

திள்ஷபகபதும் கஷடஷ 

 இறல் ஆண் திள்ஷபரன் ரஷப் தரர்க்க ஶண்டும் ன்நது 

இல்ஷன வதண் திள்ஷபனேம் கூட ணசு ஷத்ரல் 

தரர்க்கனரம்.திள்ஷபகள் னனறல் ரய்ரர்கள் அர்கறக்கரக 

அனுதித் துன்தங்கஷப என கஶதும் றஷணத்துப் தரர்க்க ஶண்டும் அஷிட்டு ிட்டு சுஷரக 

றஷணக்கக் கூடரது. 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=303922987612529472
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 திள்ஷபகள் து சு னத்றில் சறந்றத்து வசற்தடஶண்டும் ந் னக்கள் வறுப்தஷப் ஶதரன்று 

திள்ஷபகறம் ரய்ரஷ வறுத்துிடக் கூடரது.  

 எவ்வரன ரனேம் திள்ஷபகபது றர்கரனத்துக்கும் அர்கறஷட சந்ஶரசத்துக்கும் தக்க தனணரஶ 

இனப்தரர்கள் ன்தஷ அஷணனம் உஶண்டும். 

 ரங்கள் அணரஷஶர ன்ந உர்ஷ ங்கறக்குள் ற்தடுத்துகறநது. ஆணரல் ரஷப உங்கறஷட 

திள்ஷபகபரல் உங்கறக்கும் இவ்ரறு என றஷன 

அஷனேம் ஶதரது எவ்வரன ரினுஷட ஶஷணனேம் 

உங்கறக்கு உர்த்ற றற்கும். 

 வ்ரறு இனந்ரறம் திள்ஷபகஷப ரம் குஷந வசரல்ன 

ரட்ஶடரம் சந்ர்ப்த சூழ்றஷனரன் அர்கஷப இவ்ரநரண 

னடிவடுத்து ங்கஷப இந் இல்னத்றல் ிடுற்கு கரம் 

 03) உங்கள் திள்ஷபகள் உங்கஷப சரி தரரிக்கில்ஷன ண 

ீங்கள் கஷனஷடகறன்நரீ்கபர? 

 திள்ஷபகறஷட கடஷ வதற்ஶநரர்கஷபப் தரர்ப்ததுரன் 

எவ்வரன திள்ஷபகறம் உர்ந்ரஶன ஶதரதும். 

 திள்ஷபகள் கஷடசற ஷ ங்கஷபப் தரர்க்க ஶண்டும் ன்ததுரன் ங்கறஷட ஆஷசனேம் அஷணத்து 

ரய்ரர்கறஷட ினப்தனம் கூட ஆணரல் திள்ஷபகள் ங்கஷப தரர்க்கரல்  இந் னறஶரர் 

இல்னத்றல் ிட்டுிட்டணர் ன்ந னத்ம் இனந்ரறம் திள்ஷபகறக்கு என சுஷரண இனக்கரது 

இங்கு ந்து ணதுக்கு  

ஆனனரக உள்பது. 

 ரங்கள் இங்கு சந்ஶரசரகரன் இனக்கறன்ஶநரம் திள்ஷபகள் கூட இந்பவுக்கு ங்கஷபப் தரர்க்க 

ரட்டரர்கள் ன்று வசரல்றம் அபவுக்கு சறகள் றஷநஶ இனகறன்நது. 

 ஆம்தத்றல் இந் னறஶரர் இல்னத்துக்கு னம் ஶதரது திள்ஷபகள் ங்கஷப உரசறணப்தடுத்ற 
ிட்டரர்கள் கஷடசற ஶத்றல் தரரிக்க ஶண்டிர்கள் இன்று ங்கஷப அரஷரக னறஶரர் 

இல்னத்றல் ிட்டுிட்டரர்கள் ண ணசுக்கு ஶஷணரக இனந்துடன் என ரம் ஷ கண்ரீ் சறந்ற 

இவுத் தூக்கங்கஷபஶ சந்றத்ஶரம் தின்ணர் ரங்கள் னடங்கபரக ரநறது 

ரங்கறம் ல்னரற்ஷநனேம் நந்து னறரய் திநந்து ஶதரன்ந உர்ஷ ங்கறக்கு ற்தடுத்றது. 

  

04) உங்கள் திள்ஷபகள் உங்கஷப எதுக்கறிட ரது 

கரங்கள் உள்பணர? 

 சனெக,கனரச்சர ரற்நங்கறக்கு அஷ தஷ வதரனஷப 

தூக்கற நறந்து னற வதரனஷப ஶண்டி ஷப்தது ஶதரன்று 

ங்கஷபனேம் தஷது ன்று எதுக்கற ஷக்க ினம்திஶ 

னறஶரர் இல்னத்றல் ஶசர்த்துள்பணர். 

 திள்ஷபகறக்கு ங்கஷப தரர்க்க னடிரது ன்நரல் அஷ 

ஶடிரக வசரல்னனரம் அவ்ரறு இல்னரது ஶகரில் ற்றும் 

ஷத்றசரஷனக்கு கூட்டிச் வசல்ரக வதரய்ரண 
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ரக்குறுறகஷப ந்துிட்டு இந் னறஶரர் இல்னத்றல் ிடப்தட்டு தன னடங்கள் கடந் தின்னம் 

இன்றுஷ திள்ஷபகள் என டஷ ன்நரறம் 

ந்து தரர்க்கில்ஷன ண அழுதடிஶ வரிித்ணர். 

 05) இந் இல்னத்றல் ீங்கள் சந்ஶரசரக உள்பரீ்கபர? 

 ங்கறஷட சந்ஶரத்துக்கு ந் குஷநனேம் இங்கு இல்ஷன 

ன்ஶந கூநஶண்டும் அந் அபவுக்கு ங்கறஷட 

ஶஷகள் அஷணத்தும் னர்த்ற வசய்ப்தடுகறன்நது. 

 உவு னற்வகரண்டு னந்துஷ சரிரண ஶத்துக்கு 

க்கு கறஷடக்கறநது.டீ்டில் இனப்தஷ ிட இங்கு 

சந்ஶரரக இனப்தரக உர்கறஶநரம் ஆணரல் என குஷநரன் திள்ஷபகறஷட ஞரதகங்கள்ரன் 

ணதுக்கு கஷ்டத்ஷ ற்தடுத்துகறநது.  

இப்தினும் தரரிப்தரபர்கபின் அன்தரண ஆறுல் ரர்த்ஷகள் னெனம் அந் ஶஷணஷனேம் உடஶண 

நக்கச் வசய்கறநது வரத்த்றல் இங்கு இனப்தர்கள் ல்ஶனரனம் சந்ஶரசரக இனக்கறன்ஶநரம்.  

 06)றர்கரன சந்றிணனக்கு ன்ண கூந ினம்னகறநரீ்கள்? 

 ணினம் சந்றிணரது வதற்ஶநரர்கஷப இவ்ரறு அரஷகபரக ிடரது ங்கறஷட 

அஷப்தில் தரரிப்தணரல் தரசப் திணப்திஷண உனரக்க னடினேம் 

 07) இங்கு சுவரறல் சறகள் இனப்தரக ரம் அநறகறஶநரம். அதுவரடர்தரக றர்ரகத்றணரிடம் 

ஶகட்டஶதரது 

 இர்கறஷட வதரழுஶதரக்குக்கரகவும் சுவரறஷன ஶம்தடுத்துற்கரகவும் வதரனட்கள் 

வசய்ற்கரண னெனப் வதரனட்கஷப ங்குகறன்ஶநரம்  

 இன் னெனம் தஷண ஏஷனஷப் தன்தடுத்ற வதட்டி,சுபகு, கூஷட ஆகற வதரனட்கஷபனேம் ற்றும் 

கம்தபித் துிிஷணப் தன்தடுத்ற வதரம்ஷகள் வசய்ப்தடுகறன்நண. 

 இவ்ரறு உற்தத்ற வசய்ப்தடுகறன்ந வதரனட்கஷப வபிிடங்கறக்கு அனுப்தி ிற்தஷண 

வசய்ப்தடுகறன்நது. இணரல் வதநப்தடும் னரணங்கஷப அர்கஶப ஶசறத்து ஷத்துக்வகரள்கறன்நணர். 

 இஷப் ஶதரன்று ஆண்கறக்கும் கிறு றரித்ல் உற்தத்றக்கரண சறகள் ற்தடுத்ற வகரடக்கப்தட்ட 

ஶதரதும் அர்கள் சறநறது கரனம் வசய்ரர்கள் தின்ணர் னரது ண அந் வரறஷன ஷகிட்டணர். 
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08) ஶற்தரர்ஷரபர்கபிடறனந்து வதற்ந கல்கள் 

 1954 ம் ஆண்டு இனங்ஷகில் னனரது னறஶரர் இல்னரக ரழ்ப்தரம் ஷகடிப் தகுறில் 

ஸ்ரதிக்கப்தட்டது. 

 இது ற்ஶதரது 183 னறஶரர்கறடன் டக்க ரகர சனெக ஶசஷ றஷக்கபத்றன் கலழ் 

இங்கறனகறநது. 

 2024 ம் ஆண்டு 24.06 ீரக அறகரிக்கப்தடும் ண ஆய்வுகள் னெனம் கண்டநறப்தட்டஷ அடுத்து 

அசரங்கத்ரல் எவ்வரன கறரங்கள் ஶரறும் 'னறஶரர் தகல் ிடுற 'அஷப்தது வரடர்தரக 

கனந்துஷரடப்தட்டு னகறநது. 

 இந் ஷகடி னறஶரர் இல்னத்றல் 200 ஶதனக்கு உட்தட்ட னறஶரர்கஷப ரத்றஶ தரரிக்கக் கூடி 

சறகள் உள்பண. ற்ஶதரது உள்ப 183 னறஶரரில் 39 ஶதர் ணறஷன தரறக்கப்தட்டர்கபரகவும் 41 ஶதர் 

தடுக்ஷகனேடன் தரரிக்கப்தட்டு னரகவும் வரிிக்கப்தட்டது. 

 

51- 

ரழ். கற்ஶகரபம் தகுற சரரண ீரன் ீது வகரஷன னற்சற 

 

ரழ். கற்ஶகரபம் தகுறஷ ஶசர்ந் சரரண ீரன் 

சரணந்ன் ஶகசணரணந்ம் (து 64) ன்தர் ீது 

சணிக்கறஷ (11) ரஷன வகரஷன னற்சற 
ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பது ன்று அர் னஷநப்தரடு 

வசய்துள்பரக தனத்றத்துஷந வதரனறமரர் வரிித்ணர். 

 

ல்னறன ஆனத்றனறனந்து டீ்டுக்கு வசன்றுவகரண்டினந் 

சரரண ீரன் ீது, னஶனரனற ஆஷணிழுந்ரன் 
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தகுறில் ஷத்து இணம்வரிர கும்தவனரன்று றநறத்து ரக்குல் ஶற்வகரண்டுள்பது.  

 

இஷணடுத்து ரவபரன்நறணரல் அஷ ரக்கனற்தட்ட ஶஷப, ரன் என்று அவ்ீறில் ந்ஷ 

கண்டு குநறத் கும்தல் ப்திச்வசன்றுள்பது.  

 

ரணில் ந்ர்கள் சரரண ீரஷண ீட்டு, வதரனறஸ் றஷனத்றல் எப்தஷடத்ரக வதரனறமரர் 

கூநறணர். 

 

இது வரடர்தினரண ஶனறக ிசரஷகஷப ரம் ஶற்வகரண்டு னரகவும் வதரனறமரர் 

வரிித்ணர் 
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ஷத்றசரஷனின் ஊறர்ஶதரல் டித்து ஶரறத ரதுின் ஷககள் அதகரிப்ன 

 

ரரந் னத்துப் தரிஶசரஷணகறக்கரக ரழ். ஶதரணர ஷத்றசர-

ஷனக்குச் வசன்ந ஶரறதரது எனரின் 2 தவுண் ங்கச்சங்கறனறஷ இவ் 

ஷத்றசரஷனின் ஊறர்ஶதரல் டித் எனர் அதகரித்துக்வகரண்டு 

ஷனஷநரகறனேள்பரக வதரனறமரரிடம் னஷநிடப்தட்டுள்பது. 

இவ்ிடம் வரடர்தரக ஶறம் வரினரது, 

ரழ்ப்தரம் றனவல்ஶனறில் சறத்துனகறன்ந வச.ஶகஸ்ரி (து 68) ன்தர் ரரந் னத்-

துப் தரிஶசரஷணகறக்கரக ரழ். ஶதரணர ஷத்றசரஷனக்குச் வசன்றுள்பரர். இஷ ஷத்றர் தரர்-

ஷிடுற்கு னன்ணர் க்ஸ் கறர் தடப்திடிப்ஷத ஶற்வகரள்றரறு அநறவுறுத்றனேள்பணர். 

இணரல் அர் குநறத் திரிவுள்ப இடத்றற்குச் வசன்றுள்பரர். இஷண அரணித் றனடன் ஷத்ற-

சரஷன ஊறர் ஶதரல் டித்து குநறத் னெரட்டிஷ அஷத்துச் வசன்று தடப்திடிப்னக்கரக ங்க ஷககஷபக் 

கற்றுரறு கூநறனேள்பரர். னெரட்டினேம் ஷககஷபக் கற்நற அரி டம் வகரடுத்துள்பரர். சறநறது ஶத்றல் 

ஷககறடன் ஷனஷநரகறனேள்பரர். 

இச்சம்தம் வரடர்தரக ரழ். வதரனறஸ் றஷனத்றல் னஷநிடப்தட்டுள்பஷ குநறப்திடத்க்கது. 

 

 

53- 

டக்கறல் னறஶரர் றஷன கஷனக்கறடம் 

சர்ஶச னறஶரர் றணத்ஷவரட்டி அஷணத்துனக ட்டத்றல் டத்ப்தட்ட ஆய்வரன்நறல் 

னறஶரஷப் தரரிப்தது வரடர்தில் வற்கரசற திரந்றத்றல் இனங்ஷக சறநப்தரண இடத்றல் 

இனப்தரகக் கிக்கப்தட்டினக்கறன்நது. ஆய்வுக்கு உட்தடுத்ப்தட்ட 96 ரடுகபில் இனங்ஷக 43 ஆது 

இடத்றல் உள்பது. 
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னறர்கபின் னரணம், சுகரரம், கல்ி ற்றும் வரறல்ரய்ப்ன, சரகரண சனெக சூல் ஶதரன்ந 

ரன்கு அம்சங்கபில் னறர்கபின் றஷனஷ குநறத்து இந் 

ஆய்ில் கணம் வசறத்ப்தட்டினந்து. 

அண்ஷட ரடரண இந்றர உட்தட இந்ப் திரந்றத்றன் னக்கற 

ரடுகபிறம் தரர்க்க னறஶரர்கள் இனங்ஷகில் ல்ன றஷனில் 

அசரங்கத்றணரல் தரரிக்கப்தடுரக அந் ஆய்ில் 

வரிிக்கப்தட்டினக்கறன்நது. 

ணினும் னேத்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட டதகுறில் கறபிவரச்சற 
ரட்டத்றன் ர்னம் ஶதரன்ந இடங்கபில் கஷனக்கறடரண 

றஷனிஶனஶ னறர்கள் இனப்தரக வரிிக்கப்தடுகறன்நது. 

னேத்ம் கரரக தரறக்கப்தட்டு, ீண்டும் து தஷ ரழ்க்ஷகக்குத் றனம்னற்குத் ித்துக் 

வகரண்டினக்கறன்ந குடும்தங்கபில் னறர்கஷபப் தரரிக்க னடிரறனப்தணரல், அர்கள் திச்ஷச 

டுக்க ஶண்டி அன றஷனக்குத் ள்பப்தட்டினப்தரக கறபிவரச்சற ர்னம் திஶசத்றன் னறஶரர் 

சங்கத் ஷனரண 70 ரண குஞ்சறரன் சறநறன் கூநறணரர். து கறரத்றல் ரத்றம் இவ்ரறு 20 

ஶதர் ஷில் திச்ஷச டுப்தரக அர் குநறப்திட்டரர். 

இனங்ஷகில் 70 துக்கு ஶற்தட்டர்கறக்கு அசரங்கம் ரரந் உிப் தரக 1000 னொதரவும், 70 

துக்கு உட்தட்டர்கறக்கு 500 னொதரவுஶ அசரங்கத்றடம் இனந்து உி கறஷடப்தரகத் வரிித் 

அர், அறகரித்துள்ப இன்ஷந ரழ்க்ஷகச் வசனஷச் சரபிப்தற்கு இந்ப் த உி ஶதரர 

கரத்றணரஶனஶ றுஷில் ரடும் னறர்கள் திச்ஷச டுப்தற்கு றர்ப்தந்றக்கப்தட்டினப்தரக 

சுட்டிக்கரட்டிணரர். 

னறர்கஷபப் தரரிப்தற்கரண டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டரல் ட்டுஶ இந் அன றஷனஷஷப் 

ஶதரக்க னடினேம் ன்றும் குஞ்சறரன் சறநறன் வரிித்ரர். 

இறுற னேத்த்றன் ஶதரது ன்ணிில் இனந்து இடம்வதர்ந்து வுணிரவுக்கு ந்துஶசர்ந் 3 னட்சம் ஶதரில் 

றக ஶரசரண றஷனஷில் இனந் 400க்கும் ஶற்தட்ட னறர்கஷபப் வதரறுப்ஶதற்று தரரித்து ந் 

வுணிர ஶகரில்குபம் சறன் ஶகரில் அனபகம் னறஶரர் இல்னத்றல் இப்ஶதரது 149 னறர்கள் 

உள்பணர். 

இல்னங்கபில் ஷத்துப் தரரிக்கப்தடும் னறர் எனனக்கு ரரந்ம் 500 னொதர ட்டுஶ 

ங்கப்தடுரகவும், னன்ணர் றறனேி வசய்துந் வரண்டு றறுணங்கள் டக்கறல் இனந்து 

வபிஶநறிட்டணரல், து னறஶரர் இல்னத்ஷ சறத்றற்கு த்றிஶனஶ ரங்கள் தரரித்து 

னரகவும் அனபகம் னறஶரர் இல்னத்றன் வதரறுப்தரபர் ஆறுனகம் ட்ணரஜர வரிித்ரர். 

வகரழும்னக்கு அனகறல் உள்ப னல்ஶனரிர ணன ஷத்றசரஷனில் சறகறச்ஷச வதற்றுந் 

றர்கபரண 20 னறர்கஷபனேம் அனபகம் னறஶரர் இல்னத்றற்ஶக அறகரரிகள் அனுப்தி 
ஷத்துள்பணர். 

இர்கஷபக் ஷகபிப்தற்கு அந் னறர்கபின் உநிணர்கஷப ஷத்றசரஷன அறகரரிகபிணரல் 

வரடர்ன வகரள்ப னடிரதுள்பஷரறம், சறன உநிணர்கள் அர்கஷப ற்க றுத்றனப்தணரறம் இந் 

றஷனஷ ற்தட்டினக்கறன்நது. 

இற்கறஷடில் சறறுர்கஷபப் தரரிப்தற்வகண ஷத்றசரஷனகபில் சறறுர் ஷத்ற திரிவரன்று 

வசற்தடுஷப் ஶதரன்று ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் னறர்கறக்கு ஷத்றம் வசய்து 

http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2014/10/elders.jpg
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தரரிப்தற்கரக னறர் திரிவரன்று ஆம்திக்கப்தட ஶண்டி ஶஷ ழுந்றனப்தரக அந் 

ஷத்றசரஷனின் தறல் னத்து திப்தரபர் டரக்டர் சண்னகரன் சறநறதரணந்ரஜர வரிித்ரர். 

 

54- 

அரிரஷனில் னெரட்டி வகரள்ஷபர்கபரல் வகரஷன  

அரிரஷன இஷபம்தி ீறில் உள்ப டீு என்நறல் வகரள்ஷபடிக்க 

ந்ர்கபரல் னெரட்டி எனர் வகரஷன வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

 

இன்று தகல் 11 ிில் இனந்து 12 ிக்கும் இஷடில் டீ்டில் தஷந் 

வகரள்ஷபர்கள் டீ்டில் இனந் னெரட்டிின் கழுத்ஷ துிரல் கட்டி 

அஷண டீ்டு ன்ணனறறம் கட்டினேள்பணர். 

 

குநறத் சம்தத்றல் ஶசரசுந்ம் இரசம்ர ( து 72) ன்ந னெரட்டிஶ சரஷடந்துள்பரர். சடனம் 

ற்ஶதரது ரழ். ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

 

சம்தம் குநறத்து இநந்ரின் கள் வரிிக்ஷகில், 

ரன் றம் 12.10 ிபில் வபிில் இனந்து டீ்டுக்கு ந்து தரர்த் ஶதரது அம்ரஷக் 

கரில்ஷன. சஷனஷநக்குச் வசன்று தரர்த்ஶன். அங்கும் கரில்ஷன டீ்டு அஷநில் தரர்க்கும் 

ஶதரது கழுத்றல் துிகள் சுற்நப்தட்ட றஷனில் இனந்ஷக் கண்ஶடன். 

 

ஏடிப்ஶதரய் கூப்திட்டு தரர்த்ஶன். ண்ரீ் வபித்துப் தரர்த்ஶன். ழும்தில்ஷன. உடணடிரக கூக்குல் 

இட்டு அனர்கஷபக் கூப்திட்டு அர்கபின் உினேடன் ஷத்றசரஷனக்கு வகரண்டுந்ஶன். 

 

குநறத் வகரள்ஷப சம்த்றல் ஶகரிறக்கு ண ஶசறத்து ஷக்கப்தட்ட 50 ஆிம் னொதர தம் உட்தட 

5இனட்சத்றற்கும் ஶற்தட்ட ஷககறம் வகரள்ஷபடிக்கப்தட்டுள்பது ன்நரர். 

 

இச்சம்தம் வரடர்தரண ிசரஷிஷண வதரனறமரர் ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர். 

 

 

55- 

உடுினறல் ரள்வட்டு : எனர் தடுகரம்  

உடுில் அம்தனரர் ீறில் இடம்வதற்ந ரள்வட்டு சம்தத்றல் 

எனர் தடுகரஷடந்துள்பரர். 

  

அஶ இடத்ஷச் ஶசர்ந் ம் (து 60) ன்தஶ  தடுகரஷடந்துள்பரர். 

ஶற்நறவு  டீ்டிற்கு ந் 5 ஶதர் வகரண்ட இணந்வரிர குழுிணர் குநறத் 

தஷ துத்ற துத்ற ரபரல் வட்டினேள்பணர். 

 

சம்தத்றல் தடுகரஷடந்ர் ரழ்.ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் சறகறச்ஷசகறக்கரக 

அனுறக்கப்தட்டுள்பரர். 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=664113032322448473
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=274212715018484796
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இது வரடர்தரண ஶனறக ிசரஷகஷப சுன்ணரகம் வதரனறசரர் ஶற்வகரண்டுனகறன்நணர். 

 

 

56- 

கச்சரய் வற்கறல் கள்பர்கறடன் டந் ஶதரரட்டத்றல் கன் ஷணி தடுகரம் 

கச்சரய் வற்கறல் இன்று இடம்வதற்ந றனட்டு னற்சற என்நறன் ஶதரது னறர்கபரண கன் - ஷணி 
ஆகற இனனம் கத்றக்குத்துக்கு இனக்கரகறணர்.  

இவு 8 ிபில் கச்சரய் வற்குப் தகுறில் கத்றகள், வதரல்றகள் 

சகறம் ஶரட்டரர் ஷசக்கறபில் ந்ர்கள் வீடரன்றுக்குள் னகுந்து 

றனட னற்தட்டஶதரது டீ்டில் உள்பர்கள் கூக்குனறடஶ டீ்டில் 

இனந் கன் - ஷணி ஆகற இனஷனேம் கத்றரல் குத்றிட்டு 

டீ்டு ஜன்ணல் கண்ரடிகஷபனேம் அடித்து வரறுக்கறிட்டுச் ப்திச் 

வசன்றுள்பணர். 

இச்சம்தத்றல் அம்தனரர் ஶறப்திள்ஷப (து 71) அது 

ஷணிரண ஶறப்திள்ஷப கரசறப்திள்ஷப (து 63) ஆகற 

இனனம் கத்றக்குத்துக்கு இனக்கரகற கரஷடந் றஷனில் 

சரகச்ஶசரி ஷத்றசரஷனில் ஶசர்க்கப்தட்டுள்பணர். 

இச்சம்தம் வரடர்தரக வகரடிகரம் வதரனறமரர் ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்டுள்பணர். 

 

 

57- 

ஆங்கரனறல் னறரின் சடனம் ீட்ன  

ஆங்கரல் சறன் ஶகரில் தகுறினறனந்து 60 து றக்கத்க்க 

னறரின் சடனம் ஶற்நறவு ீட்கப்தட்டுள்பது.இர் வல்னறடிஷச் ஶசர்ந் 

ரகனத்து சரணந்ன் ன்று அச்சுஶனற வதரனறமரரல் அஷடரபம் 

கரப்தட்டுள்பரர். 

  

ல்னரகம் ீரன் ீறன்ந ஶனறக ீரன் ஶஜரய் கறழ் கரஶர  னன்ணிஷனில் னறரின் 

சடனம் ீட்கப்தட்டு திஶ தரிஶசரஷணக்கரக ரழ்ப்தரம்  ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் 

எப்தஷடக்கப்தட்டுள்பரகவும் ஶனறக ிசரஷகஷப  ரம் ஶற்வகரண்டுள்பரகவும் அச்சுஶனற 
வதரனறமரர்  வரிித்துள்பணர். 

 

 

 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=844883094710620711
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58- 

டக்கறல் னறஶரர் றஷன கஷனக்கறடம் 

 

சர்ஶச னறஶரர் றணத்ஷவரட்டி அஷணத்துனக 

ட்டத்றல் டத்ப்தட்ட ஆய்வரன்நறல் னறஶரஷப் 

தரரிப்தது வரடர்தில் வற்கரசற திரந்றத்றல் இனங்ஷக 

சறநப்தரண இடத்றல் இனப்தரகக் கிக்கப்தட்டினக்கறன்நது. 

ஆய்வுக்கு உட்தடுத்ப்தட்ட 96 ரடுகபில் இனங்ஷக 43 ஆது 

இடத்றல் உள்பது. 

 

னறர்கபின் னரணம், சுகரரம், கல்ி ற்றும் வரறல்ரய்ப்ன, சரகரண சனெக சூல் ஶதரன்ந 

ரன்கு அம்சங்கபில் னறர்கபின் றஷனஷ குநறத்து இந் ஆய்ில் கணம் வசறத்ப்தட்டினந்து. 

 

அண்ஷட ரடரண இந்றர உட்தட இந்ப் திரந்றத்றன் னக்கற ரடுகபிறம் தரர்க்க னறஶரர்கள் 

இனங்ஷகில் ல்ன றஷனில் அசரங்கத்றணரல் தரரிக்கப்தடுரக அந் ஆய்ில் 

வரிிக்கப்தட்டினக்கறன்நது. 

 

ணினும் னேத்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட டதகுறில் கறபிவரச்சற ரட்டத்றன் ர்னம் ஶதரன்ந 

இடங்கபில் கஷனக்கறடரண றஷனிஶனஶ னறர்கள் இனப்தரக வரிிக்கப்தடுகறன்நது. 

 

னேத்ம் கரரக தரறக்கப்தட்டு, ீண்டும் து தஷ ரழ்க்ஷகக்குத் றனம்னற்குத் ித்துக் 

வகரண்டினக்கறன்ந குடும்தங்கபில் னறர்கஷபப் தரரிக்க னடிரறனப்தணரல், அர்கள் திச்ஷச 

டுக்க ஶண்டி அன றஷனக்குத் ள்பப்தட்டினப்தரக கறபிவரச்சற ர்னம் திஶசத்றன் னறஶரர் 

சங்கத் ஷனரண 70 ரண குஞ்சறரன் சறநறன் கூநறணரர். து கறரத்றல் ரத்றம் இவ்ரறு 20 

ஶதர் ஷில் திச்ஷச டுப்தரக அர் குநறப்திட்டரர். 

 

இனங்ஷகில் 70 துக்கு ஶற்தட்டர்கறக்கு அசரங்கம் ரரந் உிப் தரக 1000 னொதரவும், 70 

துக்கு உட்தட்டர்கறக்கு 500 னொதரவுஶ அசரங்கத்றடம் இனந்து உி கறஷடப்தரகத் வரிித் 

அர், அறகரித்துள்ப இன்ஷந ரழ்க்ஷகச் வசனஷச் சரபிப்தற்கு இந்ப் த உி ஶதரர 

கரத்றணரஶனஶ றுஷில் ரடும் னறர்கள் திச்ஷச டுப்தற்கு றர்ப்தந்றக்கப்தட்டினப்தரக 

சுட்டிக்கரட்டிணரர். 

 

னறர்கஷபப் தரரிப்தற்கரண டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டரல் ட்டுஶ இந் அன றஷனஷஷப் 

ஶதரக்க னடினேம் ன்றும் குஞ்சறரன் சறநறன் வரிித்ரர். 

 

இறுற னேத்த்றன் ஶதரது ன்ணிில் இனந்து இடம்வதர்ந்து வுணிரவுக்கு ந்துஶசர்ந் 3 னட்சம் ஶதரில் 

றக ஶரசரண றஷனஷில் இனந் 400க்கும் ஶற்தட்ட னறர்கஷபப் வதரறுப்ஶதற்று தரரித்து ந் 

வுணிர ஶகரில்குபம் சறன் ஶகரில் அனபகம் னறஶரர் இல்னத்றல் இப்ஶதரது 149 னறர்கள் 

உள்பணர். 

 

இல்னங்கபில் ஷத்துப் தரரிக்கப்தடும் னறர் எனனக்கு ரரந்ம் 500 னொதர ட்டுஶ 

ங்கப்தடுரகவும், னன்ணர் றறனேி வசய்துந் வரண்டு றறுணங்கள் டக்கறல் இனந்து 

வபிஶநறிட்டணரல், து னறஶரர் இல்னத்ஷ சறத்றற்கு த்றிஶனஶ ரங்கள் தரரித்து 

னரகவும் அனபகம் னறஶரர் இல்னத்றன் வதரறுப்தரபர் ஆறுனகம் ட்ணரஜர வரிித்ரர். 

 

வகரழும்னக்கு அனகறல் உள்ப னல்ஶனரிர ணன ஷத்றசரஷனில் சறகறச்ஷச வதற்றுந் 
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றர்கபரண 20 னறர்கஷபனேம் அனபகம் னறஶரர் இல்னத்றற்ஶக அறகரரிகள் அனுப்தி 
ஷத்துள்பணர். 

 

இர்கஷபக் ஷகபிப்தற்கு அந் னறர்கபின் உநிணர்கஷப ஷத்றசரஷன அறகரரிகபிணரல் 

வரடர்ன வகரள்ப னடிரதுள்பஷரறம், சறன உநிணர்கள் அர்கஷப ற்க றுத்றனப்தணரறம் இந் 

றஷனஷ ற்தட்டினக்கறன்நது. 

 

இற்கறஷடில் சறறுர்கஷபப் தரரிப்தற்வகண ஷத்றசரஷனகபில் சறறுர் ஷத்ற திரிவரன்று 

வசற்தடுஷப் ஶதரன்று ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் னறர்கறக்கு ஷத்றம் வசய்து 

தரரிப்தற்கரக னறர் திரிவரன்று ஆம்திக்கப்தட ஶண்டி ஶஷ ழுந்றனப்தரக அந் 

ஷத்றசரஷனின் தறல் னத்து திப்தரபர் டரக்டர் சண்னகரன் சறநறதரணந்ரஜர வரிித்ரர். 

 

59- 

ரர்கஷப ீறகபிஶனஶ ிட்டுச் வசல்றம் சறற்றூர்றகள்  

தரடசரஷன வசல்ற்கு தஸ்சறற்கரக கரத்றனக்கும் ரர்கஷப ணிரர் 

சறற்றூர்றகள் ற்நறச் வசல்றல் தின்ணடிக்கறன்நணர் ண ரர்கறம் 

வதற்ஶநரர்கறம் ிசணம் வரிித்துள்பணர்.  

  

வகரடிகரம் - ரழ்ப்தரம் ஶசஷில் ஈடுதடும் சறற்றூர்றகள் தரடசரஷன 

வசல்ற்கரக கரத்றனக்கும் ரர்கஷப ற்நறச் வசல்றல்ஷன இணரல் ீண்ட ஶம் ீறில் 

கரத்றனக்க ஶண்டினேள்பரகவும் தரடசரஷனக்கு ஶத்றற்கு சனகபிக்க னடிில்ஷன ன்றும் 

 ிசணம் வரிித்துள்பணர். 

 இது குநறத்து ரர்கபிடம் ஶகட்டஶதரது,  

 இன்று ட்டுல்ன ீண்ட ரட்கபரக றணிதஸ்கரர்கள் ங்கஷப ற்நறச் வசல்து அரிது ரன். 

ரங்கள் நப்ஶதரகும் ஶதரது தின்ணரல் தஸ் னகறன்நது  ன்று கூநற ிட்டு வசன்று ிடுகறன்நணர். 

 ஆணரல் தஸ் னறல்ஷன தின்ணனம் ீண்ட ஶரக ீறில் கரத்து றன்நரல் றணி தஸ் ரன் 

னம் அர்கறம் தின்ணரல் தஸ் னகறன்நது. இறல் ற்ந இடறல்ஷன ன்று கூநறிட்டு வசன்று 

ிடுகறன்நணர். 

 ீண்ட ஶம் கரத்றனக்கறஶநரம். ctb தஸ்சும் குஷநரக உள்பதுடன்  தூ ஶசஷ தஸ்கள் ம்ஷ 

ற்றுறல்ஷன. இணரல் தரடசரஷன ஆம்திக்கும் ஶத்ஷ ிட திந்றஶ வசல்கறன்ஶநரம். 

 அத்துடன் ங்கஷப தஸ்சறற்கரக ற்நற னம் வதற்ஶநரர்கறம் ம்னடன் ீண்ட ஶம் கரத்து 

றற்கறன்நணர். ன்றும் வரிித்துள்பணர்.  

இஶஶஷப, ஶசஷில் ஈடுதடும் ஶதனொந்துகள் ீறில் திப்தற்கரக கரத்து றற்கும் 

னறர்கள்  

,குந்ஷகறடன் கரத்றனப்தர்கள், ிறப்னனன் அற்நர்கஷப ற்றுறல் தின்ணடிக்கறன்நணர். 

குநறத் இடங்கபில் றறுத்ரது வசல்கறன்நணர்.  

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=238133583928870387
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 அவ்ரறு றறுத்ற ஆட்கஷப இநக்குது  ன்நரறம் குநறத் இடங்கஷப கடந்து தூரக றறுத்ற 
வசல்கறன்நணர். இவ்ரநரண டடிக்ஷககள் றறுத்ப்தட ஶண்டும் ண ஆர்னர்கள் கனத்துத் 

வரிித்து னகறன்நஷ குநறப்திடத்க்கது. 

 

 

60- 

சஷடந்ர்கள் ன்ண தனற ஆடுகபர கரரல் ஶதரகச் வசய்ற்கு; வுணிரில் ஶதரரட்டம் 

தங்கர டுப்னச் சட்டத்றன் கலழ் டுத்து ஷக்கப்தட்டினக்கும் வஜக்குரரி உள்பிட்ட அசறல் 

ஷகறகஷப ிடுஷன வசய்னேரறு னறனேறுத்ற வுணிரில் கணரீ்ப்னப் ஶதரரட்டம் ஆம்தரகற 
ஷடவதற்று னகறன்நது. 

இன்று 10.45 ிபில் வுணிர ீறன்நத்றற்கு னன்ணரல் ஆம்தரகற ஶதரரட்டம் 30 றறடங்கள் 

ீறன்நத்றற்கு னன்ணரல் ஶதரரட்டம் ஶற்வகரள்பப்தட்டதுடன் வரடர்ந்து வுணிர கசஷத 

ஷரணத்றல் ற்ஶதரது ஶற்வகரள்பப்தட்டு னகறன்நது. 

 

இன்ஶதரது அங்கு கூடி தரரறன்ந உறுப்திணர்கள் , 

டக்கு ரகர சஷத அஷச்சர்கள், உறுப்திணர்கள் ற்றும் 

வதரதுக்கள் என்று கூடி ரய்க்கு கறுப்னத் துி கட்டி 

அஷறப் ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்டுள்பணர். 

இறல் ஶதரடரஶ ஶதரடரஶ வதரய்க்குப் ஶதரடரஶ, ீற 
ஶண்டும் ீற ஶண்டும் சர்ஶச ிசரஷ ஶண்டும், 

து ரழ்வு து ஷகில் அந்றர்க்கறங்கு இடறல்ஷன, 

ிடுஷன ிடுஷன ங்கள் ரஷ ிடுஷன வசய், 

சஷடந்ர்கள் ன்ண தனற ஆடுகபர கரரல் ஶதரகச் வசய்ற்கு ஶதரன்ந சுஶனரகங்கஷப 

ரங்கறரறு ஶதரரட்டத்றல் கனந்து வகரண்டணர். 

 

ீறன்நம் ற்றும் கசஷத ஷரணம் ஆகற இடங்கபில் 

வதரனறமரது திசன்ணம் அறகரக கரப்தடுகறன்நஷ 

குநறப்திடத்க்கது. அத்துடன் ீறன்நத்றற்கு னன் 

ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்டர்கஷப வதரனறமரர் டுத்து 

றறுத்றதுடன் அஷறரண னஷநில் வசய்கறன்ஶநரம் 

ன்று வரிித்ஷடுத்து கசஷத ஷரணத்றல் 

வசய்ற்கு அனுற ங்கறனேள்பணர். 

 

ஶதரரட்டத்றல் றழ் ஶசறக் கூட்டஷப்தின் ரடரறன்ந 

உறுப்திணர்கபரண ஈ.சதன், சறசக்ற ஆணந்ன், 

ிஶணரஶகரனறங்கம், வசல்ம் அஷடக்கனரன் , டக்கு 

ரகர சுகரர அஷச்சர் சத்றனறங்கம் உறுப்திணர்கபரண 

சறஶரகன், ிகன் ஆகறஶரனடன் ன்ணரர் , னல்ஷனத்ீவு 

http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2014/10/vavuniya-1.jpg
http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2014/10/vavuniya-2.jpg
http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2014/10/vavuniya-3.jpg


128 
 

திஷஜகள் குழுின் ஷனர்கள் ற்றும் உறுப்ததிணர்கள் ற்றும் க்கள் ண தற்றுக்கு ஶற்தட்டர்கள் 

கனந்து வகரண்டுள்பணர். 

 

61- 

வரடனம் ஷகதுகள், அச்சத்றல் க்கள் 

தனத்றத்துஷநனஷணில் கடறக்கு வசன்றுிட்டு றனம்தி ீணர்கள் ந்து ஶதர் 

சறநறனங்கர தங்கர குற்நத்டுப்ன திரிிணரல் கடற்கஷில் ஷத்து ஷகது வசய்ப்தட்டுள்பணர். 

ஶற்று றம் கடற்கஷில் ஷத்து கடற் வரறறக்கு வசன்று ிட்டு கஷறனம்தி ீணர்கபரண, 

இண்டு திள்ஷபகபின் ந்ஷரண ஶர.ின்சன்ரிரஸ்(42) ,ரன்கு திள்ஷபகபின் ந்ஷரண 

தத்றரன் வஜறஶணரல்ட் (40), ரன்கு திள்ஷபகபின் ந்ஷரண றக்ஶகல்திள்ஷப(45) , ந்து திள்ஷபகபின் 

ந்ஷரண தரன (44), னென்று திள்ஷபகபின் ந்ஷரண ரஜர (30) ன்ந ஷனேம், கஷில் கரத்துறன்ந 

சறநறனங்கர னனணரய்ரபர்கறம், கரற்துஷநிணனம் ஷகது வசய்து தனத்றத்துஷந கரல் றஷனத்றற்கு 

வகரண்டுவகரண்டுவசன்ணர் . தின்ன அங்கறனந்து வகரண்டு வசன்று வுணிரில் டுத்து ஷத்றனப்தரக 

அங்கறனந்து கறஷடக்கும் கல்கள் வரிிக்கறன்நண. 

 

62- 

தல்கஷனக்ககத்ஷ சூவுள்ப தகுறகபில் அறகரிக்கும் தஷடிணர் டரட்டம் 

ரழ்.தல்கஷனக்ககத்றஷண சூவுள்ப தகுறகபில் தஷடிணரின் டரட்டம் அறகரித்துள்பரக 

வரிிக்கப்தடுகறநது. 

ஶற்று னன்றணம் னல் தல்கஷனக்ககத்றன் திரண ரினறல் தஷடிணர் கரல் கடஷில் ஈடுதட்டு 

னரகவும் சறனரிடம் தல்கஷனக்ககத்றற்குள்ஶப ன்ண ஷடவதறுகறநது ரது கூட்டம் 

ஷடவதறுகறநர? அல்னது கூட்டரக ரர்கள் ன்ண உஷரடுகறன்நரர்கள்? ஶதரன்ந ஶகள்ிகஷப 

ிரிவுஷகஷப னடித்து வபிஶ னம் ரர்கபிடம் தஷடிணர் ிசரரித்து னரக 

வரிிக்கப்தடுகறநது. 

றீ ிடுஷனப் னனறகறக்கரண ஷட ஶரப்தி என்நறம் ீக்கறஷிஷணத் வரடர்ந்து இம்னஷந 

ரழ்.தல்கஷனக்ககத்றல் ரீர் றணம் அனுட்டிக்கப்தடனரம் ன்ந அச்சத்றணரஶனஶ தஷடிணரின் 

டரட்டம் தல்கஷனக்கக தகுறகபில் ற்ஶதரஶ அறகரித்துள்பரக வரினகறநது. 

இஶஶஷப இம்னஷநனேம் தல்கஷனக்ககத்றற்கு ிடுனஷந ங்கப்தடவுள்பது.அரது இம்னஷந 

ிரிவுஷ ஶ அட்டஷகபில் ரற்நம் வசய்ப்தட்டு குநறத் ரீர் ர கரனப்தகுறில் தரீட்ஷச 

ிடுனஷந ல்னர தடீங்கறக்கும் எஶஶத்றல் ங்கப்தட ஶண்டும் ண தல்கஷனக்கக றர்ரகம் 

ல்னர தடீரறதறகறக்கும் அநறித்துள்பரக வரினகறநது. 

 

 

http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2013/01/arrest_1.jpg
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தல்கஷனச் சனெகம் ீரண வகரஷன அச்சுறுத்ல்கஷப ரம் ன்ஷரக கண்டிக்கறன்ஶநரம் – ரஷ 

ரழ்ப்தரம் தல்கஷனக்ககப் ஶதரசறரிர் ற்றும் ரர்கஷப அச்சுறுத்றனேம், 

வகரஷனறட்டல் ிடுத்தும் ர்ரண னஷநில் தல்கஷனக்கக பரகத்றல் 

சுவரட்டிகள் எட்டப்தட்டஷ சம்தந்ரக ரழ் ரட்ட ரடரறன்ந 

உறுப்திணனம் இனங்ஷக றசுக் கட்சறின் வசனரபர் ரகனரண ரஷ 

ஶசணரறரசர கண்டண அநறக்ஷக என்ஷந இன்று வபிிட்டுள்பரர். 

அன் னழு ினம் னரறு:- 

ரழ்ப்தரம் தல்கஷனக்ககப் ஶதரசறரிர் ற்றும் ரர்கஷப அச்சுறுத்றனேம், வகரஷனறட்டல் 

ிடுத்தும் ர்ரண னஷநில் தல்கஷனக்கக பரகத்றல் சுவரட்டிகள் எட்டப்தட்டுள்பண ணவும் 

துண்டு திசுங்கள் வபிிடப்தட்டுள்பண ணவும் வசய்றகள் ரஶபடுகபில் வபிந்துள்பண. 

ஶடிரகவும் கல்கள் கறஷடத்றனக்கறன்நண. அற்கு ஶனரக 16ஆம் றகற னல் தல்கஷனக்ககம் 

னெடப்தட்டினக்கும், ிடுறகபினறனந்து ரர் வபிஶந ஶண்டும் ணப் தறரபர் வதரில் 

அநறித்ல் வபிிடப்தட்டினப்தரகவும் ஆணரல் தறரபர் ிடுனஷநில் இனக்கறநரர் ணவும் அர் 

அந் அநறித்ஷன றுத்துள்பரர் ணறும் கூடத் வரிிக்கப்தடுகறநது. 

அடுத்ரக, ரழ். தல்கஷனக்ககத் ப்திணஷ ன்னுடன் சந்றப்னக்கு னரறு ஶகரரி, தல்கஷனக்ககத் 

துஷஶந்ர், தடீரறதறகள், ரர், ஷனர்கஷப ரழ். ரட்ட இரடத் பதற 
அஷத்றனக்கறநரர் ணவும் இன்வணரன வசய்ற ந்றனக்கறநது. 

எட்டு வரத்ரகப் தரர்த்ரல் ரழ். தல்கஷனக்ககத்றல் ர்ரண சுவரட்டிகள், துண்டுப் திசுங்கள், 

தல்கஷனக்ககத்ஷ னெடும் தறரபர் அநறித்ல் ரிறம் இரடத்றணரின் சம்தந்ம் இனக்கனரம் 

ன்ந ஶ ற்தடுகறநது. 

இத்ஷக டடிக்ஷககஷப னன்வணடுத்து சுவரட்டிகள், துண்டுப் திசுங்கஷபனேம் ஶதரசறரிர்கள், 

ரர்கஷப அச்சுறுத்தும் வகரஷனறட்டல்கஷபனேம் ிடுப்தது ரர் ? தல்கஷனக்கக பரகத்றல் 

இச்வசஷனச் வசய்ற்கு ரர் இடபித்ரர்கள் ? இவ்ஷகில் தல்கஷனக்ககம் னெடப்தடுஷனேம் 

இது வரடர்தில் ிடுக்கப்தட்டுள்ப வகரஷன அச்சுறுத்ல்கஷபனேம் ரம் ன்ஷரக கண்டிக்கறன்ஶநரம். 

இச்சம்தங்கள் வரடர்தரக துஷஶந்ர் தறனபிக்கக் கடஷப்தட்டுள்பரர். இச்சம்தங்கள் வரடர்தரக 

உர் கல்ி அஷச்சஷத் வரடர்ன வகரண்ஶடன். அர் அவரிக்கரினறனந்து இன்நறவு ரன் இனங்ஷக 

னகறநரர் ன்று அநறந்ஶன். உர்கல்ி அஷச்சறன் வசனரபனடன் வரடர்ன வகரண்டு ஶதசறனேள்ஶபன். 

இவ்ிடத்ஷ அஷச்சனக்கு வரிப்தடுத்தும்தடினேம் ஶகட்டுள்ஶபன். தல்கஷனக்ககத்றனுள்ஶபஶர, 
தல்கஷனக்கக றர்ரகத்றஶனர இரடம் ஷனிடஶர, தஷஶர இடபிக்கக் கூடரது. அப்தடி 

தும் அசம்தரிம் ஶனம் துக்கள் இனப்தின் தல்கஷனக்கக றர்ரகம் – துஷஶந்ர் – உர்கல்ி 
அஷச்சுக்கு அநறிக்கஶண்டும். இறுறரகத் ஶஷப்தடின் வதரனறஸ் உிஷ ரடனரஶ ி 

க்கரம் வகரண்டும் இரடம் ஷனிட இடபிக்கக் கூடரது ண ரழ். தல்கஷனக்ககத் 

துஷஶந்ஷனேம், உர்கல்ி அஷச்சஷனேம் ஶகட்டுக் வகரள்கறன்ஶநன். 

இரடம் கல்ி றறுணங்கபில் தஷ அனுறக்க ஶண்டரம். இத்ஷக இரடத் ஷனடீுகள் 

ீண்டும் தங்கரத்ஷ துண்டுணரக அஷனேம். ரர்கஷபனேம் கல்ிச்சனெகத்ஷனேம் வகரஷன 

அச்சுறுத்றக்கு ஆபரக்கற, அர்கஷப அடிஷகபரக ஷத்றனக்கஶ அசும், இரடனம் 

னற்சறக்கறன்நண ன்ஶந கன இடனண்டு. 

http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2012/05/mavai-mp-in.jpg
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ரழ். க்கபின் கல்ிஷச் சலறக்கும் சறத்றட்டஶ இத்ஷக டடிக்ஷக ணச் சுட்டிக்கரட்டி அஷணக் 

கண்டிகறன்ஶநரம். சுந்றரண சூல் கல்ிப் தடீங்கபில் இனக்க ஶண்டும் ன்தஷனேம் 

ற்னறுத்துகறன்ஶநரம். 

 

64- 

இரடக் குிப்தரல் டக்கு க்கள் தரறப்ன  

டக்கறல் றஷனவகரண்டுள்ப இரடத்றணரல் வதரதுக்கள் தரரி 

அவசௌகரிங்கறக்கு உள்பரகறன்நணர் ண ன்ணரர் ஆர் ரப்ன ஶஜரசப் 

ஆண்டஷக வரிித்துள்பரர்.  

 ட ரகரத்துக்குச் வசல்றம் வபிரட்டர்கஷப கட்டுப்தடுத்துற்கரக 

அசரங்கம் டுத்துள்ப ீர்ரணரணது றழ் க்கறக்கு றரக 

னன்வணடுக்கப்தடும் டடிக்ஷகரகும். 

 வபிரட்டர்கறக்கும் னனம்வதர் றர்கறக்கும் ிறக்கப்தட்டுள்ப இந் கட்டுப்தரடரணது, ஆதத்ரண 

றஷனஷக்கு இட்டுச் வசல்றம் ணவும் அர் சுட்டிக்கரட்டினேள்பரர்.  

 ட ரகரத்றல் றஷனவகரண்டுள்ப இரடத்றணரின் ண்ிக்ஷகரணது, னேத் கரனத்றல் டக்கறல் 

றஷனவகரண்டினந் இரடத்றணஷ ிட அறகரகும் ண சுட்டிக்கரட்டினேள்ப ஆர், இணரல் 

வதரதுக்கள் தரரி அவசௌகரிங்கறக்கு உள்பரகறன்நணர் ண அர் குநறப்ப்திட்டுள்பரர். 

 

65- 

ரறல் துஶதரஷில் சறறுஷண ஶடும் னனணரய்வுத் துஷநிணர்  

ரறல் சறறுன் கரரல் ஶதரனேள்பரக ரழ். வதரனறஸ் றஷனத்றல் 

னஷநிடப்தட்டுள்பது. 

 

குனகர் வரடர்ரடி குடிினப்ன தகுறஷ ஶசர்ந் இரசட்ம் ஜீன் (து 

17) ன்ந சறறுஶண கரல் ஶதரனேள்பரக அது 

ரரரல்னஷநிடப்தட்டுள்பரக வதரனறசரர் வரிித்ணர். 

 

இனப்தினும் இந் சம்தம் வரடர்தில் உநிணர்கபிடம் என்ஷனன் உன் ிணிஶதரது :-  

 

ணது கன் கடந் வள்பிக்கறஷ ரழ். ஶகரட்ஷடில் தி னரினேம் எனரின் ஷகத்வரஷனஶதசற, 
ற்றும் ஶதர்ஸ் ஆகறற்ஷந றனடிரக வரிித் வதரனறசரர் அஷண வரடர்ந்து ரம் ரகணத்றல் 

துத்ற ஶதரது ப்திச்வசன்றுள்பரக வரிித்து டீ்ஷட ஶசரஷணிட்டு வசன்றுள்பணர். 

அது ட்டுன்நற  இவு ஶஷபகபில் து ஶதரஷில் துதரண ஶதரத்ல்கறடன் ம்ஷ னனணரய்வு 

துஷநிணர் ண இணம் கரட்டிக்வகரண்டு னம் சறனர் கரரர்த்ஷகஷப திஶரகறப்ததுடன். என ரள் 

துதரணப்ஶதரத்ல்கஷப டீ்டினுள் ஶதரட்டு உஷடத்துிட்டு வசன்றுள்பணர்.  

 

இது வரடர்தில் ரழ். வதரனறசரரிடம் னஷநிட்ட ஶதரது ரங்கள் ிசரஷக்கரக னனணரய்வு துஷநிணர் 

ரஷனேம் அனுப்தில்ஷன ணவும் இணிஶறம் ந்ரல் உடணடிரக வரிிக்குரறும் கூநறரக - 

அர்கள்  வரிித்ணர். 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=137843601703817403
http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=160593589803213829
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வன்ணினங்ஷக உற்தத்றரபர்கறக்கு சந்ஷ ரய்ப்திஷண ற்தடுத் சுகரரப் திஷண சூழ்ச்சற! 

வன்ணினங்ஷகில் உள்ப றகப்வதரி கம்தணிகறக்கு சந்ஷ ரய்ப்திஷண ற்தடுத்றக் 

வகரடுப்தற்கரகஶ ரழ் திரந்ற சுகரர ஶசஷகள் திஷண ரறல் குபிர்தரண உற்தத்றகஷப 

றறுத்றனேள்பது ண ரழ் உத உவு குபிர்தரண உற்தத்றரபர் சங்கத் ஷனர் வரிித்துள்பரர். 

ரழ்ப்தரத்றல் ஷட வசய்ப்தட்டுள்ப குபிர்தரண உற்தத்றரபர்கள் க்கு இஷக்கப்தட்ட அீற 
வரடர்தில் ஆய்வுவசய்து ட ரகர சுகரர அஷச்சறன் கணத்றற்கு வகரண்டு வசல்னவுள்பணர். 

க்கு ிறக்கப்தட்ட ஷடிஷண றர்த்து ஶதரரடுற்கு ரழ் உத உவு குபிர்தரண உற்தத்றரபர்கள் 

சங்கம் என்நறஷணனேம் உனரக்கறனேள்பணர். 

ரழ் ிகர் ககத்றல் ஶற்று திற்தகல் 3.30 ிபில் குபிர்தரண உற்தத்றரபர்கபின் 

கனந்துஷரடல்கபின் ஶதரஶ இம்னடிவு டுக்கப்தட்டுள்பது. 

இது வரடர்தில் குநறத் சங்கத்றன் னனரது ஷனர் ம்.உ சறநற வரிிக்ஷகில், ரழ் திரந்ற 

சுகரர ஶசஷகள் திஷண க்கு ிறத்துள்ப ஷடரணது வன்ணினங்ஷகிறள்ப றகப் வதரி 

கம்தணிகறக்கு சந்ஷ ரய்ப்திஷண ற்தடுத்றக் வகரடுக்கும் சூழ்ச்சறரணஶ அன்நற க்கள் சரர்ந் 

டடிக்ஷகரக இஷணக் கன னடிரது. 

குபிர்தரண றஷனங்கள் னனறல் ஆம்திக்கப்தடுகறன்ந ஶதரது வதரதுச் சுகரர தரி ஶசரகரின் ஶசரஷண 

னெனம் சுகரரம் உறுறப்தடுத்ப்தட்டு தின்ணர் ரகசஷத, திஶச சஷதிணரல் 

அனுறபிக்கப்தடுகறன்நது. 

இவ்ரறு சட்டரீறில் அனுறபிக்கப்தட்ட குபிர்தரண றஷனங்கபிஷண சுகரரப் திஷணிணர் 

றடீவண னற்றுஷகிட்டு வ்ரறு ஷடவசய் னடினேம்?. 

குபிர்தரண றஷனங்கபில் உற்தத்ற வசய்ப்தடும் ஸ்கறநீறல் னத்வரற்று இனப்தரகஶ சுகரரப் 

தகுறிணர் குற்நஞ்சரட்டுகறன்நணர். 

து குபிர்தரணங்கபில் னத்வரற்று உள்பவன்நரல் ரழ் ரகசஷத ிற ஶரகறக்கும் குடிீரிறம் 

ரழ் குடரரட்டு க்கள் தரஷண வசய்னேம் எட்டுவரத் குடி ீரிறம் அல்னர னத்வரற்று கரப்தட 

ஶண்டும்? ரனம் ரழ் குடரரட்டில் இனந்து ரன் ண்ரீ் வதறுகறஶநரம். 

அவ்ரறு து குபிர்தரணங்கபில் ஶரய்க் கறனறகள் கரப்தட்டரல் அஷணச் சுட்டிக் கரட்டி அத்ஷந 

றனத்றக் வகரள்ற்கு கரன அகரசம் ங்கப்தடஶண்டும். 

இஷண ிடுத்து வ்ி னன்ணநறித்ஶனர கரன அகரசஶர இன்நற ஷட வசய் ஷரணது ஶர 

உள்ஶரக்கம் இனப்தரகஶ வன்தடுகறநது. 

ரழ் ரட்டத்றல் சுன்ணரகத்றல் கறவு ஏில் திச்சறஷண, றனத்டி ீரில் னத்வரற்று கனத்ல் ண 

வதரிபினரண குடிீர்ப் திச்சறஷணகள் கரப்தடுகறன்ந ஶதரறறம் அற்ஷநல்னரம் கண்டுவகரள்பர 

சுகரர திஷண ன் ம்ஷ ட்டும் இனக்கு ஷக்கறன்நது. 

உனக சுகரர றறுணம், ரழ் ரட்டத்றல் னக்கனப்திணரல் குடிீரில் தண்டிர்த் வரற்று 

ற்தடரய்ப்ன உண்டு ண 1985 ஆம் ஆண்டு அதர அநறிப்வதரன்நறஷண ிடுத்றனந்து. 
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ணினும் அதுவரடர்தில் கணஞ் வசறத்ரர்கள் ம்ஷ ந்து திடித்து ரம் வசல்தடுகறன்ஶநரம் ண 

கரட்ட னற்தடுகறன்நணர். 

னத்வரற்றுள்ப குபிர்தரணங்கஷப உற்தத்ற வசய்கறஶநரம் ன்நரல் ரழ் ரட்ட த்றல் உள்ப ஆறு 

இனட்சம் க்கறம் னத் வரற்றுள்ப ீரிஷணஶ தன்தடுத்துகறன்நணர். 

ஆகஶ என சறனரின் னடிிஷண ஷத்து ம்ஷப் தறரங்கரல் க்கரண கரன அகரசம் ங்கப்தட 

ஶண்டும் ண அர் ஶறம் வரிித்ரர். 

 

67- 

வள்பத்றல் றக்கும் ஶகரப்னனம் னன்னரி னகரம்  

ஷ கரனம் ஆம்தித்துள்பரல் னறடக்கு திஶசசஷத 

ல்ஷனகுற்தட்ட ல்னரகம், ஶகரப்னனம் னன்னரி னகரம்  வள்பத்றல் 

றக்கறன்நது. 

                                             

 

 

கடந் 25 னடங்கபிற்கு ஶனரக து வசரந் றனங்கஷப இந்து குநறத் 

னன்னரி னகரம்கபில் சறக்கும் இர்கள் க்கு அணர்த் றரங்கள் துவும் இதுஷ 

கரனனம் ங்கப்தடில்ஷன ணவும் வரிிக்கறன்நணர்.  

 

ஶறம் க்கு அடிப்தஷட சறகள் துவும் வசய்து ில்ஷன ணவும் அஷத்து ப்தட்ட 

கறறுகள் ற்றும் னசனகூடங்கள் எழுங்கரண னஷநில் இல்ஷனவணவும்,  வரிித்ணர். 

 

இது வரடர்தில் னற டக்கு திஶசசஷத ிசரபர் சுகறர்ணிடம் என்ஷனன் உன் ிணி 

ஶதரது :- 

 

குநறத் னன்னரி றஷனத்றன் அணர்த் தரறப்னகள் வரடர்தில் சம்தந்தட்ட அறகரரிகறடன் 

வரடர்ன வகரண்டு துரி கறில் டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ரக வரிித்ரர். 
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ரறல் சூரட்டம் - அற்கரக தன னட்சம் னொதர வதரனட்கஷபத் றனடி கும்தல் 

சூரட்டம் ஆடுற்கரக குழுரகச் ஶசரா்ந்து டீு டீரகக் வகரள்ஷபடித் 7 ஶதரா் அடங்கற றனட்டுக் 

கும்தல் என்ஷந இபரஷனப் வதரனறசராராா் ஷகது வசய்துள்பணரா். 

ஷகது வசய்ப்தட்டர்கபிடறனந்து 32 தவுண் ஷக, 6 கிணிகள், 2 

வரஷனக்கரட்சற வதட்டிகள், 4 ரவணரனறகள், 1 தரட் ற்றும் இண்டு 

டிஜறட்டல் கரக்கள் ன்தண ஷகப்தற்நப்தட்டரக வதரனறமரர்  

வரிித்ணர். 

 

கடந் ஞரிற்றுக்கறஷ (12) 19 து சந்ஶகதர் எனஷ ஷகது 

வசய்து ிசரஷ வசய் ஶதரது, அந் சந்ஶகதர் குழுரக ஶசர்ந்து 

ரங்கள் றனட்டில் ஈடுதட்டு றனடி வதரனட்கஷப சூது ிஷபரட்டிற்கு 

தன்தடுத்துரக வரிித்ணர். 

http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=730353589003566815
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இஷணடுத்து, ஶனறக ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்டு சூதுக்கரக றனட்டில் ஈடுதட்ட 7 ஶதஷனேம் ஷகது 

வசய்ரக வதரனறமரர் வரிித்ணர். 

 

அத்துடன், இர்கறடன் சூது ிஷபரட்டில் தங்குதற்நற 20 ஶதஷனேம் வதரனறஸ் றஷனத்றற்கு அஷத்து 

ிசரஷ வசய்வுள்பரக வதரனறமரர் வரிித்ணர். 

 

69- 

சுன்ணரகம் தகுற ஶயரட்டல் என்நறல் ஶதரனற ரத்ரள் ரற்ந னற்தட்டரா் ஷகது 

 

ரழ்ப்தரம், சுன்ணரகம் தகுறிறள்ப ஶயரட்டல் என்நறல் வதரனட் 

வகரள்ணவுக்கரக 1000 னொதரய் ரத்ரஷப ங்கற சந்ஶகதர் 

எனஷ வதரனறமரர் ஷகது வசய் சம்தவரன்று 

வசவ்ரய்க்கறஷ (28) இவு இடம்வதற்றுள்பது. 

 

ஶற்தடி சந்ஶகதர் ஶயரட்டனறல் வதரனட்கஷப ரங்கறிட்டு 1000 

னொதரய் ஶதரனற ரத்ரஷப ங்கறனேள்பரர். 

 

சந்ஶகதர் ங்கறது ஶதரனற ரத்ரள் ன்தஷ உர்ந் 

ஶயரட்டனறன் கரசரபர் உடணடிரக சுன்ணரகம் வதரனறஸ் றஷனத்றற்கு கல் ங்கறனேள்பரர். 

இஷணடுத்து, அங்கு வசன்ந வதரனறமரர் சந்ஶகதஷ ஷகது வசய்ணர். 

 

ஶற்தடி சந்ஶகதரிடம் ஶறு ஶதரனற ரத்ரள்கள் இனக்கறன்நணர ன்தது வரடர்தில் ஶனறக 

ிசரஷகஷப ஶற்வகரண்டு னரக வதரனறமரர் ஶறம் வரிித்ணர். 

 

70- 

வரறல் ஶதரட்டி கரரக ரிக்கப்தட்ட கஷடகள் - இனரா் ஷகது 

 

ரழ். வகரடிகரம் சந்ஷப்தகுறில் 3 கஷடகள் ீக்கறஷரணஷ 

வரடர்தில் சந்ஶகத்றன் ஶதரில் இனஷ சணிக்கறஷ (11) ஷகது 

வசய்துள்பரக வகரடிகரம் வதரனறமரர் வரிித்ணர். 

 

சந்ஷில் அஷந்றனந்     னடஷ ிரதர றஷனம், 

அகுசரண வதரனட்கள் ிற்தஷண றஷனம் ற்றும் தரய்கள் 

ிற்தஷண வசய்னேம் கஷடகள் சணிக்கறஷ (11) அறகரஷன 

ீக்கறஷரகறண. 

 

இணரல் 10 இனட்சம் னொதரவுக்கும் ஶற்தட்ட வரஷகரண 

வதரனட்கள் அறஷடந்ண. 

 

இந்றஷனில் இது வரடர்தினரண ிசரஷகஷப வதரனறமரர் னன்வணடுத் ஶஷபில் வரறல் 

ஶதரட்டி கரரக, கஷடகறக்கு ீஷக்கப்தட்டுள்பரக ஆம்தகட்ட ிசரஷகபில் 
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வரிந்துள்பது. 

 

இஷணடுத்து, சந்ஶகத்றன் ஶதரில் இனஷ ஷகது வசய்ரக வதரனறமரர் வரிித்ணர். 

 

71- 

ரறல் வரறல் ஶதரட்டி கரரக தரவூர்ற ீது கல்சீ்சு ரக்குல் 

 

ரழ்ப்தரம், ட்டுில், கணகம்னபிடி சந்றில் ஷத்து 

தரவூர்ற என்நறன் ீது ஞரிற்றுக்கறஷ (21) இவு கல்சீ்சு 

ரக்குல் ஶற்வகரள்பப்தட்டரக சரகச்ஶசரி வதரனறமரர் 

றங்கட்கறஷ (22) வரிித்ணர். 

 

ீர்ஶனறில் இனந்து வகரழும்திற்கு வங்கரம் ற்நறச் 

வசல்னப்தட்ட தரவூர்த்ற ீது இந் கல்சீ்சு ரக்குல் 

ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பது. 

 

இந் ரக்குனறல் சரறக்கு கரங்கள் ற்தடில்ஷனவணவும், 

தரவூர்றின் கண்ரடிகள் உஷடஷடந்ரகவும் வதரனறமரர் 

கூநறணர். 

 

வரறல் ஶதரட்டி கரரக இந் கல்சீ்சு ரக்குல் ஶற்வகரள்பப்தட்டினப்தரக னற்கட்ட 

ிசரஷகபில் வரிந்ரக வதரனறமரர் ஶறம் வரிித்ணர். 

 

 

72- 

4 ஆம் ரடிக்கு னரறு இரசகுரனுக்கு அஷப்ன 

ரழ்.தல்கஷனக்கக ஆசறரிர் சங்கத் ஷனர் ஆர். இரசகுரஷண வகரழும்ன – 

தங்கர குற்நத்டுப்ன வதரனறஸ் திரிவு ஷனஷகரண 4ஆம் ரடிக்கு 

இன்று னன்கறஷ ிசரஷக்கு னரறு அச அஷப்ன 

ிடுக்கப்தட்டுள்பது. 

இஷணடுத்து அர் ஶற்று இஶ வகரழும்ன னநப்தட்டுச் வசன்றுள்பரர். 

னள்பிரய்க்கரல் றஷணவு றணம் வனங்கற றஷனில் 5 ரட்கள் றடீவண னெடப்தட்ட ரழ்ப்தரப் 

தல்ஷகஷனக்ககம் இன்று கல்ிச் வசற்தரடுகறக்கரகத் றநக்கப்தடுகறநது. 

இந்றஷனில் னள்பிரய்க்கரனறல் தனறரண க்கறக்கு இன்று தல்கஷனக்ககத்றல் அஞ்சனற வசறத் 

ற்தரடு வசய்ப்தட்டினந்ரக கூநப்தடுகறநது. ஆசறரிர் சங்கத்றணனம் இற்கரண ற்தரடுகபில் 

ஈடுதட்டினந்ணர் ணவும் வரினகறநது. 

இந்றஷனிஶனஶ ரழ்.இரட சறில் ஷனஷக் கரரிரனத்துக்கு அஷக்கப்தட்ட இரசகுரன் 

ஷனஷினரண ஆசறரிர் சங்கப் திறறறகஷப தஷடறகரரிகள் சந்றத்து அஞ்சனற றகழ்வுகள் 

ஷணனேம் டத் ஶண்டரவண கடும் வரணிில் அநறவுறுத்றனேள்பணர். 

http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2013/01/jaffna-university.jpg
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சந்றப்ன இடம்வதற்ந சறன ி ஶங்கபிஶனஶ 4 ஆம் ரடிக்கு னரறு அர் அஷக்க்ப்தட்டுள்பரர். 

இன்று னன்கறஷ கரஷன 9.30 ிக்குள் ிசரஷக்கு  ஶண்டும் ண கரனக்வகடுவும் 

ிறக்கப்தட்டினந்து. 

ிசரஷக்கு ரிட்டரல் கடுஷரண டடிக்ஷக ஶற்வகரள்பப்தடும் ன்றும் அர் ச்சரிக்ஷக 

வசய்ப்தட்டுள்பரரம். இஷணடுத்து ஆசறரிர் சங்கத் ஷனர் இரசகுரன் ஶற்று ரஷனஶ 

வகரழும்ன னநப்தட்டுச் வசன்நரர். 

 

73- 

ஷடகஷபனேம் ீநற தன இடங்கபில் உிர் ீத் க்கறக்கரண றஷணஞ்சனறகள் 

ரழ்.குடரரட்டில் தஷடிணரின் அற உச்சக்கட்ட தரதுகரப்திற்குள் கட்சற அறனகங்கள் ஶகரில்கள் 

ஶரனங்கள் கடந்  3றணங்கபரக ஷக்கப்தட்டினக்கும் றஷனிறம் னள்பிரய்க்கரல் ண்ில் 

வகரல்னப்தட்ட க்கறக்கரண ஆத்சரந்றப் திரர்த்ஷணகள் ற்றும் றஷணஶந்ல்கள் 

ஷடவதற்நறனக்கறன்நண. னள்பிரய்க்கரல் தகுறல் இறுற னேத்த்றல் இநந்  க்கறக்கரண ஆத்சரந்ற 
திரர்த்ஷண றகழ்வுகள் டத்துற்கு றழ்ஶசற கூட்டஷப்ன ற்றும் றழ்ஶசற க்கள் னன்ணி 
ஆகறண அநறிப்னக்கஷப ிடுத்றனந் றஷனில் ஶற்தடி கட்சறகபின் அறனகங்கள் னழுஷரண 

தஷடிணரின் கட்டுப்தரட்டின் கலழ் ஶற்ந றணம் ள்பிவு வரடக்கம் வகரண்டுப்தட்டினந்ண. 

இன்ஷந றணம் கட்சறின் உறுப்திணர்கள் ற்றும் னக்கறஸ்த்ர்கறம் கூட கட்சறின் 

அறனகங்கறக்குள் வசல்ன னடிர றஷனில் னள்பிரய்க்கரல் றஷணவு றணம் 

அனுட்டிக்கப்தடப்ஶதரறல்ஷன ன்ந றஷனப்தரடு ரஷனி ல் டுக்கப்தட்டினந்து. 

இந்றஷனில் ரஷன 6ிபில் றழ்ஶசற கூட்டஷப்திணர் ற்றும் றழ்ஶசற க்கள் னன் 

ணிிணர் இஷந்து குனகர் வதரி ஶரனத்றல் வழுகுர்த்றகஷப ற்நற வகரல்னப்தட்ட 

க்கறஷட ஆத்சரந்றக்கரண திரர்த்ஷணகஷப ஶற்வகரண்டினந்ணர்.\ 

 

 

74- 

கறவுகபரல் றம்தி றனேம் கல்றண்டரய்வபி: கரப்தரற்றுரறு க்கள் ஶகரரிக்ஷக 

கறவுகபரல் றம்தி றனேம் கல்றண்டரய்வபி: கரப்தரற்றுரறு க்கள் ஶகரரிக்ஷக 

ரழ்.கரக்ஷகீவு- கல்றண்டரய்வபிப் தகுறில் வதரறுப்தற்ந னஷநில் வகரட்டப்தடும் கறவுப் 

வதரனட்கபரல் வதனம் சுகரரச் சலர்ஶகடுகள் ற்தட்டுள்பரக சுட்டிக்கரட்டப்தட்டுள்பது. 

அங்கு வகரட்டப்தடும் ஷத்றசரஷனக் கறவு, னக்கறவு, திபரஸ்டிக் குப்ஷதகபரல் அல் கறர க்கள் 

தல்ஶறு ஶரய்த் வரற்றுக்கு உள்பரக்கப்தடுதுடன், 

அப்தகுறில் உள்ப ிசர றனங்கறம் வதரிதும் 

தரறக்கப்தட்டுள்பது. 

ஶற்தடிப் தகுறில் வகரட்டப்தடும் கறவுப் வதரனட்கஷப 

உண்தற்கரக றண்டு றற்கும் ரய்கபிணரல் கடினேண்ட 10 

து சறறுற எனர் உிரிந் சம்தனம் அண்ஷின 

http://yarlosai.com/?p=4133
http://yarlosai.com/wp-content/uploads/2014/10/polution_jaffna_001.jpg
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தறரகறனேள்பரக வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

கரக்ஷகீவு – கல்றண்டரய்வபிப் தகுறில் ரழ்.ரக சஷத, ரணிப்தரய் திஶச சஷத, 

னற.வன்ஶற்குப் திஶச சஷத ஆகறண து திஶசங்கபில் உள்ப கறவுப் வதரனட்கஷப ற்றும் 

குப்ஷதகஷப வகரட்டுகறன்நரர்கள். 

தஷடிணனம் து தஷடனகரங்கபில் னக்கறவுகஷப அங்கு வகரட்டுகறன்நரர்கள். இதுி 

ரழ்.ஶதரணர ஷத்றசரஷன உட்தட்ட ஷண ணிரர் ஷத்ற சரஷனகள், இஷநச்சறக் கறவுகள் 

ஶதரன்நணவும் அங்கு வகரட்டப்தட்டு னகறன்நது. 

ஆம்தத்றல் அங்கு கறவுப் வதரனட்கள் ற்றும் குப்ஷதகள் ன்தண வகரட்டுற்கு எதுக்கப்தட்ட 

இடங்கபில் குப்ஷதகள் எழுங்குனஷநதடி வகரட்டப்தட்டு ந்ண. 

இன் தின்ணர் ற்ஶதரது ீறக்கு அனகறல் வகரட்டப்தட்டு னகறன்நது. அங்கு அறகபில் குப்ஷதகள் 

ஶசர்ந்தும். அங்கு அறகபில் ஶசர்ந் கறவுகள் ீிட்டு ரிக்கப்தட்டது. 

இணரல் ழும் வதனம் னஷகண்டனம் அல் கறரங்கறக்கு வசல்ரல் சுகரர சலர்ஶகடுகள் 

ற்தடுதுடன், தன வரற்று ஶரய்கறக்கும் அக்கறர க்கள் உள்பரக்கப்தட்டினந்ணர். 

இதுட்டுல்னரல் குப்ஷதகறக்குள் உள்ப வதரனறத்ீன் ஷதகள் கரற்றுக் கரரக அனகறல் உள்ப 

ிசர றனங்கறக்குள் வசன்று னஷரல், ிசர றனங்கள் ிஷபச்சனற்ந றனங்கபரக 

ரற்நஷடகறன்நது. 

ஶறம் அங்கு வகரட்டப்தடும் ஷத்றசரஷனகபின் கறவுகஷப கரல்ஷடகள் உண்தரல் அஷ 

உிரிக்கும் சம்தங்கறம் அறகரித்து னகறன்நது. 

கரஷகர், அரனற, ட்டுக்ஶகரட்ஷட, ரனற ஶதரன்ந கனக்கரண திரண ஶதரக்குத்து தரஷரண 

கல்றண்டரய்வபி உள்பரல் அவ்ீறனைடரண ஶதரக்குத்து வதரிதும் ஶதரறக்கப்தட்டுள்பது. 

ஶறம் ீறஶரரரக வகரட்டப்தடும் கறவுகபரல் ஶதரக்குத்து இஷடனைறு ற்தட்டுள்பதுடன், 

ிதத்துக்கள் ற்தடும் சந்ர்ப்தங்கறம் ற்தட்டுள்பது. 

இதுட்டுல்னரல் ரனற ஶற்கு கறரத்றஷணச் ஶசர்ந் 300 குடும்தங்கறக்கும் அறகரணர்கள் 

வகரட்டப்தடும் கறவுகபில் இனந்து வபினம் துர்ரற்நம் ற்றும் னஷகனெட்டத்றணரல் னழுஷரக 

தரறக்கப்தட்டுள்பணர். 

இவ்ரநரண அவசௌகரிங்கள் வரடர்தரக தல்ஶறு ப்திணனக்கும் கஜர் ஷகபிக்கப்தட்ட ஶதரதும் 

இதுஷில் ந் டடிக்ஷகனேம் டுக்கப்தடில்ஷன. 

ஶறம் னற.வன்ஶற்குப் திஶச சஷதில் ஶற்தடிப் தகுறில் கறவுகள் வகரட்டக்கூடரது ன்று சஷத 

அர்ில் ீர்ரணம் டுக்கப்தட்டினந்து. 

இனந் ஶதரதும் குநறத் திஶச சஷத இன்றுஷக்கும் அங்கு கறவுகஷப வகரட்டினரக அப்தகுற 
க்கள் குற்நம் சுத்றனேள்பணர். 

ற்ஶதரது தன ஷ வதய்துனம் றஷனில் சுகரர சலர்ஶகடுகள் அறகரிக்கும் ரய்ப்னக்கள் உள்பது 

ன்றும், வரற்று ஶரய்கள் தவும் அதரனம் ற்தட்டுள்பது ன்றும் க்கள் குற்நம் சுத்றனேள்பணர். 

ஶற்தடி ிடங்கஷபக் கனத்றல் வகரண்டு த்ற சுகரர அஷச்ஶசர அல்னது டரகர சுகரர 

அஷச்ஶசர குந் டடிக்ஷகிஷண ிஷந்து டுக்க ஶண்டும் ன்றும் அப்தகுற க்கள் அச 
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ஶகரரிக்ஷகிஷண ித்துள்பதுடன், உிர் வகரல்னற ஶரய்கபில் இனந்து து கறர க்கஷப 

கரப்தரற்றுரறும் அம்க்கள் உனக்கரண ஶண்டுஶகரஷப ிடுத்துள்பணர். 

 

75- 

ஸ்கறநமீ் உற்தத்ற றஷனப் தரிஶசரஷண ரழ்.ரட்டத்றல் னர்த்ற 

ரழ். ரட்ட உற்தத்ற றஷனங்கபில் கரப்தடும் 

சுகரரப் திச்சறஷணகள் வரடர்தரக ஆரய்ற்கு 

டரகர சுகரர ஶசஷகள் திப்தரபரிணரல் 

அஷக்கப்தட்ட குழு ணது தரிஶசரஷணகஷப னடித்து 

அநறக்ஷகஷக் ஷகபித்துள்பது. 

ரட்ட சுகரர ஷத்ற அறகரரிகள் ற்றும் ரட்ட 

உவு னந்து தரிஶசரகஷ உள்படக்கற இக்குழு கடந் 

னென்று ரகரனரக ரழ்.ரட்டத்றறள்ப சகன 

ஸ்கறநமீ் உற்தத்ற றஷனங்கஷபனேம் தரர்ஷிட்டுள்பது. 

உடணடி டடிக்ஷககள் ஶஷப்தடும் றஷனங்கறக்கு றரக சட்ட டடிக்ஷகனேம் டுக்கப்தட்டுள்பது. 

ரழ்.ரட்டத்றறள்ப 59 ஸ்கறநமீ் உற்தத்ற றஷனங்கஷபப் தரர்ஷிட்ட குநறத் குழு 9 

றறுணங்கறக்கு றரகச் சட்ட டடிக்ஷக டுத்றனந்து. 

ற்ஷந றறுணங்கபின் உற்தத்ற டடிக்ஷககறக்குத் ஷடிறத்து ஆகக் குஷநந் சுகரரத் 

ஶஷஷப் னர்த்ற வசய் தின் ீப இங்குரறு தித்றனந்து. 

இந் டடிக்ஷகின் அடுத்கட்டரக அந்ந் சுகரர ஷத்ற அறகரரிகபி ணரல் இண்டு ர கரன 

ழுத்து னென அநற ிப்ன வகரடுக்கப்தட்ட தின்ணனம் குஷநதரடுகள் ீர்க்கப்தடரிடின் சட்ட டடிக்ஷக 

டுக்கவுள்பரக வரிிக்கப்தடுகறன்நது. 

இந் டடிக்ஷகின் னெனம் ரழ்.ர ட்ட ஸ்கறநமீ் உற்தத்றகபின் சுகரர த்றஷண அறகரிக்க 

னடினேம் ண ம்தி க்ஷக வரிிக்கறன்நணர். ஶறம் ீப ஆம்திக்கப்தடும் ஸ்கறநமீ் உற்தத்ற 
றஷனங்கபின் உவு ரறரிகள் உடணடிரகப் தரிஶசரஷணக்கரக அனுப்தப்தடவுள்பண. 

அண்ஷில் இவ்ரநரக அனுப்தப்தட்ட ரறரிகபில் னத்வரற்றுக்கரண சந்ஶகங்கள் ற்தட்டஷ 

அடுத்ஶ இந் டடிக்ஷககள் ஆம்திக்கப்தட்டவன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

இவ்ரநரண டடிக்ஷககஷப உக ங்கள் ற்றும் வதுப்தகங்கறக்கும் ஆம்தி த்து சுகரரரண 

உஷ ரழ்.க்கள் தகர்ற்கு சுகரரத்துஷந றஷக வசய் ஶண்டும் ணப் வதரதுக்கள் சரர் 

தரகக் ஶகரரிக்ஷக ிடுக்கறன்ஶநரம். 
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76- 

ரறல் குபினஷநில் இங்கறந் குபிாராா்கபி றஷனம் – அறாராா்ச்சறில் ீறன்நம் 

ரறல் குபினஷநில் இங்கறந் குபிாராா்கபி றஷனம் – அறாராா்ச்சறில் ீறன்நம் 

ரறல் றகவும் அசுத்ரண ீஷப் தன்தடுத்ற 
குபினஷநில் ஷத்து ஸ்கறநமீ், ஜளஸ் ரரித்து ந் 

ரா்த்கறஷனம் என்று ரழ் ீறன்நத்ரல் சலல் 

ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

ரழ் கரா்தகுறக்கு அண்ஷில் உள்ப டீு என்நறஶனஶ இந் 

ஸ்கறநமீ்,  ஜளஸ்  ிற்தஷண றஷனம் இங்கற ந்துள்பது. 

இந் டீ்டில் னஷகப்தடங்கள் திற டுக்கும் றஷனம் ற்றும் 

வரஷனத்வரடரா்ன றஷனம் ன்தண இங்கற ந்துள்பது. 

இங்கு உற்தத்ற வசய்ப்தட்ட  ஜளஸ் ஷககறக்கு தரிக்கப்தடும் ரசஷணத் றிம் கறனறரசறணிப் 

ஶதரத்னறல் ஶசறக்கப்தட்டினந்தும் கண்டு திடிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 

77- 

இன கரனரற றகறகறடன் ம்ஶதர 

ரழ்.ரட்டத்றல் ிற்கப்தட்ட எனஷக ம்ஶதரில் இண்டு கரனரற றகறகள் அச்சறடப்தட்டஷ 

வரடர்தில் அந்றறுணத்றன் ிற்தஷண றஷநஶற்று அறகரரிக்கு ரழ்.ீரன் ீறன்நத்ரல் 50 

ஆிம் னொதரய் ண்டம் ிறக்கப்தட்டுள்பரக ரழ் தரஷணரபர் அறகர சஷத வதரறுப்தறகரரி 

.சந்ஶசகம் வரிித்ரர். 

இண்டு கரனரற றகறகள் அச்சறடப்தட்ட ம்ஶதர ஷகவரன்று ரழ்ப்தரத்றறள்ப ர்த்க 

றஷனங்கபில் ிற்தஷணக்கு ஷக்கப்தட்டினந்ஷ வரடர்தில் கடந் னென்று ரங்கறக்கு னன்ணர் 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டு, குநறத் அந் ம்ஶதர றறுணத்றன் ிற்தஷண றஷநஶற்று அறகரரிக்கு றரக 

ீறன்நத்றல் க்கு ரக்கல் வசய்ப்தட்டது. 

இன்ஶதரது, ீரன் 15 ஆிம் னொதரய் ண்டம் ிறத்துடன், இவ்ரறு இண்டு கரனரற 
றகறிடப்தட்டு ிற்தஷண வசய் ம்ஶதரக்கஷப 2 ரங்கறக்குள் ிற்தஷண றஷனங்கபினறனந்து 

ீபப்வதநஶண்டும் ணவும் உத்ிட்டரர். 

இனந்தும், 2 ரங்கள் கடந் றஷனிறம் ிற்தஷண றஷனங்கபினறனந்து ம்ஶதர ஷதக்கற்றுக்கஷப 

ீப டுக்கப்தடில்ஷன. 

இவ்ிடம் ீறன்நத்றன் கணத்றற்கு ீண்டும் கடந் வள்பிக்கறஷ (17) வகரண்டுவசல்னப்தட்டஷ 

அடுத்து, ஶற்தடி ிற்தஷண றஷநஶற்று அறகரரிக்கு 50 ஆிம் னொதரய் ண்டம் ிறத் ீரன், 

ிறஶரகறக்கப்தட்ட ம்ஶதரக்கஷப ிஷந்து ீபப்வதறும்தடி உத்ிட்டரர் ண தரஷணரபர் அறகர 
சஷத வதரறுப்தறகரரி ஶறம் கூநறணரர். 
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78- 

“னுசஶணரடு தடுக்கும் ஶதரது இப்னடிக் கத்றணிஶர?” குந்ஷ வதநச் வசன்ந கரா்ப்திிக்கு டந் சம்தம் 

 

ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் குந்ஷப் 

ஶதற்நறற்கரக வசன்ந கரா்ப்திிப் வதண் எனஷ 

கடுஷரண னஷநில் சற அரணப்தடுத்றனேள்பரர் 
ரற எனரா். 

கடந் ரம் ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனக்கு குந்ஷ 

வதநச் வசன்ந கரா்ப்திி அங்கு திச ஶஷணரல் கத்றக் 

வகரண்டினந் ஶதரது அங்கு றன்ந னத்துத் ரற அப் 

வதண்ஷ கடுஷரண னஷநிறம் ஶகனரகவும் 

சறனேள்பரர். இரா் சற ஶதரது அங்கு றன்ந ஷண 

ரறரா்கறம் சறரிா்த்ரகத் வரினகறன்நது. 

”னுசஶணரட தடுக்கும் ஶதரது இப்தடிஶர கத்றணி” ணத் 

வரிித்து கரா்ப்திிிா்ன் கன்ணத்றல் அடிக்க 

னற்தட்டுள்பரர் குநறத் ரற. 

கரா்ப்திிின் கரா் அச உத்றஶரகத்றல் இனப்தரகவும் இஷண அநறந் ரற ”ன்டி இங்க ந்ணி.. 
திநஶற் வகரஸ்திட்டனறல் ஶதரய் வதத்றனக்கனரஶ? உன் னுசஷணனேம் தக்கத்றன ஷச்சுக் வகரண்டு 

இனந்றனக்கனரம் ” ணவும் வரிித்துள்பரக கரா்ப்திிின் கரா் கஷன வரிித்துள்பரர். 

ணக்கு இது னல் குந்ஷ ன்தரல் தத்றன் கரரகஶ ரன் ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனக்குக் 

வகரண்டு வசன்நரகவும் ஆணரல் ணது ஷணிஷ ணிரர் சறகறச்ஷச றஷனத்றஶனஶ ரந்ஶரறும் 

குநறத் என கப்ஶதற்று றனரிம் கரட்டிரகவும் கரா் வரிித்துள்பரர். 

ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனின் கப்ஶதற்றுப் திரிவுகள் கடும் ஶதரக்ஷகக் கஷடப்திடிப்தரகவும் கப் 

ஶதற்றுக்கு  னம் அச ஊறரா்கபின் ஷணிகஷப ரறரா்கஶப திநஶற் வகரஸ்திட்டனறல் வதநனரஶ 

ண கூறுரகவும் வரினகறன்நது. 

குநறத் கப்ஶதற்று திரிில் கடஷரற்றும் ஷத்றரா்கஶப ணிரர் ஷத்றசரஷனகபிறம் 

திரற்றுரல் னரணத்றற்கரக ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனக்கு னம் கரா்ப்திிகஷப 

வரல்ஷனப் தடுத் னற்சறப்தரக வரினகறன்நது. 

 

79- 

ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் ஶரபரா்கஷபப் தராராா்ஷிடும் க்கபின் உஷபச்சல்கள் 

 

ரழ் ஶதரணர ஷத்றசரஷனில் ஶரபரா்கஷபப் தரர்ஷிடச்வசல்றம் அர்கபது உநிணர்கள் 

தரரிபவு அவசௌவ்கரிங்கஷபனேம் ணஉஷபச்சல்கறக்கும் ஆபரகறனகறன்நணர். 

ஶரரபர்கஷப தரர்ஷிடச் வசல்றம் க்கறக்கு தரஸ் ஷடனஷநஷ அனறக்குக் வகரண்டு 

ந்துள்பஷரல் இண்டு தர்கறக்கு ஶல் ஶரரபர்ஷச் வசன்று தரர்ஷிடனடிரதுள்பது. 
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டரகரத்றல் னக்கற ஷத்றசரஷனரக ிபங்கும் ரழ்.ஶதரணர ஷத்றசரஷனக்கு ரபரந்ம் 

ஆிக்கக்கரண ஶரரபர்கள் அஷணத்துப் திஶசங்கபினறனந்தும் சறகறச்ஷசக்கரக 

அனுறக்கப்தடுகறன்நணர். 

இர்கஷப தரர்ஷிடனம் உநிணர்கள் ீண்ட தங்கஷப 

ஶற்வகரண்டு குநறப்திட்ட ஶரரபர்கஷப தரர்ஷிட 

அனுறக்கப்தட்ட ஶத்றற்கு வசன்று தரர்ஷிடும் ஶதரது தரஸ் 

ஷடனஷந அனனறல் இனப்தரல் ஶரரபிஷச் வசன்று 

தரர்க்கனடிர றஷனக்கு உள்பரகறன்நணர். 

தூ இடங்கபினறனந்து ஶரரபர்கஷப தரர்க்கனம் உநிணர்கஷப 

ஷத்றசரஷன ரில் கடஷில் தினரினேம் 

தரதுகரனர்கபரல் றகவும் கலழ்த்ணரண னஷநில் 

டத்ப்தடுதுடன் வகட்ட ரர்த்ஷகபிணரல் றட்டப்தட்டும் றனப்தி அனுப்தப்தடும் தரிரத றஷனக்கும் 

உள்பரகுகறன்நணர். 

ஷத்றசரஷனக்வகன்று என கட்டுப்தரடு இனப்தது அசறம் ரன். ஷடனஷந சரர்ந் கட்டுப்தரடுகஷப 

ிறப்தது றரரணதுரன். ஆணரல் ஶரரபர்கஷப தரர்ஷிடுற்கரக தூ இடங்கபில் இனந்து 

னம் உநிணர்கள் ஷத்ற சரஷனிணரல் ங்கப்தடும் இண்டு அனுறச்சலட்டுக்கஷப வகரண்டு 

அர்கபது உநிணர்கள் தனர் உட்வசல்ன னடிரதுள்பது. 

ஶரபரர்கஷப தரர்க்கச் வசல்றம் உநிணர்கபின் னன் கனற குஷநந்து என அனுறச்சலட்டில் என 

குடும்தத்றணஷரது ஶரரபிஷப் தரர்க்க அனுறத்ரல் ஷத்றசரஷனின் தஷரில் 

ீறஶரத்றல் குிந்து றற்கும் க்ஷபனேம் ீறப்ஶதரக்குத்து இஷடஞ்சஷனனேம் டுத்து றறுத் னடினேம் 

ன்ததுடன் ற்ஶதரது ஷகரனம் ன்தரல் ஷில் க்கள் ஷணனேம் அவசௌகரி றஷனஷஷனேம் 

டுத்து றறுத் னடினேம் ண க்கள் வரிித்துள்பணர். 

 

 

80- 

சுன்ணரகம் திஶச க்கஷப அச்சத்றற்கு உள்பக்கும் கறவு ண்வய் கசறவுகள் 

 

சுன்ணரகம் திஶச கறறுகபில் கரப்தடும் ண்வய்க் 

கசறவுகள் ற்ஶதரது அறகரிக்கத் வரடங்கறனேள்பரக திஶச 

க்கள் கஷன வபிிட்டுள்பண. 

சுன்ணரகம் றன்சர றஷன றன்திநப்தரக்கறில் இனந்து 

றனத்றஶன ிடப்தடுகறன்ந கறவு ண்வய் றனத்றற்குள் 

ஊற்றுீனடன் கனந்து சுன்ணரகம் திஶசத்றறள்ப கறற்று 

ீனடன் கறவண்வய் கனந்றனக்கறன்நது. 

இணரல் திஶச க்கள் அந்த் ண்ஷீ குடிப்தற்ஶகர, 

குபிப்தற்ஶகர அல்னது ஶரட்டத்றற்கு ீர்ப் 

தரய்ச்சுற்ஶகர னடிர றஷனில் உள்பணர். 

அண்ஷில் வதய் கடும் ஷின் கரரக சறன 
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கறறுகபில் அறகபரண கறவு ண்வய் தடிவுகள் அறகரித்து னகறநது. இப்திச்சறஷண வரடர்தரக 

உரி ப்திணர் கணம் டுக்க ஶண்டும் இல்ஷன ன்நரல் ஷண திஶசங்கறக்கும் தக்கூடி 

ஆதத்து கரப்தடுரக திஶச க்கள் ச்சரிக்ஷக ிடுத்துள்பணர். 

 

81- 

சல்னிடிப் தகுிில் சாமனத் சாடாா்புக் கம்திகள் இணந்சரிாசாால் அறுக்கப்தட்டண 

 

ாழ்ப்தாம், சல்னிடி, ானர் டம் சாடக்கம் 

கசட்டி திசச சசனகம் மினாண 

சாமனத்சாடர்பு கம்திகள், சற்று சணிக்கிம (18) 

அிகாமன இணந்சரிாசாால் அறுக்கப்தட்டுள்பண. 

 

இது சாடர்தில், சாமனத்சாடர்பு ிமன 

அிகாரிகபால் சல்னிடி சதானிஸ் ிமனத்ில் 

முமநப்தாடு திவு சசய்ப்தட்டுள்பது. 

 

வனங்கா சனிசகாம் ிறுணத்ின் சாமனத்சாடர்பு 

கம்திகசப இவ்ாறு அறுக்கப்தட்டுள்பண. இணால் 

அப்தகுிக்காண கம்தி ிாண சாமனத்சாடர்பு 

சசமகள் தாிக்கப்தட்டுள்பண ன்று சல்னிடி 

சதானிமார் சரிித்ணர். 

 

அறுக்கப்தட்ட கம்திகமப சதாருத்தும் திகள் சணிக்கிம (18) ாமன சாடக்கம் 

முன்சணடுக்கப்தட்டு ருாக சதானிமார் சலும் கூநிணர். 

 

 

82- 

சங்கறனறணின் ந்றரிஷணஷ வரல்னறல் றஷக்கபத்றடம் எப்தஷடக்குரறு திஶஷ 

ல்றர் சட்டரர் ஶகரிறக்கு அண்ஷில் அஷந்துள்ப சங்கறனற ன்ணன் ஆட்சறக்கரனத்றனரண ந்றரி 

ஷணஷ த்ற அசு ஷகஶற்று வரல்னறல் றஷக்கபத்றடம் ங்க ஶண்டும் ன்ந டரகர 

றர்க்கட்சற ஷனர் சறன்ணத்துஷ ரசரின் திஶஷ அடுத் அர்ிற்கு எத்ற ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

 

டரகர சஷதின் ரரந் அர்வு ஷகடிில் 

அஷந்துள்ப டரகர சஷத 

கட்டிடத்வரகுறில் வசவ்ரய்கறஷ (28) 

இடம்வதற்நது. 

இன்ஶதரது, தனத்றத்துஷந ீற ல்றரில் 

அஷந்துள்ப சங்கறனறன் ந்றரி ஷணிஷண 

த்ற அசு ஷகஶற்று அஷண வரல்வதரனள் 

http://www.e-jaffna.com/wp-content/uploads/2014/10/nallur-manthere-manai.jpg
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ஆரய்ச்சற றஷனத்றற்கு தரப்தடுத்துரறு றர்க்கட்சற ஷனர் திஶஷ வகரண்டு ந்ரர். 

திஶஷஷ னன்ஷத்து றர்க்கட்சற ஷனர் உஷரற்றுஷகில், ‘ஶற்தடி ந்றரிஷணின் 

பரகத்ஷ ணிரர் எனர் குத்ஷகக்கு டுத்து ஷத்துள்பரர். அர் அந் பரகத்றல் தரரி 

ரகணங்கஷப றறுத்ற ஷத்துள்பரர். அந் ரகணங்கள் இக்கும் ஶதரது ந்றரிஷணின் கட்டிடம் 

தரறக்கப்தடுகறன்நது. 

இந் ந்றரிஷணின் உரிஷரபரக சலணிரசகம்திள்ஷப ம்திப்திள்ஷப சரற றறத்றணரின் 

உரிஷஷ வகரண்டரக இனக்கறன்நது. ணினும், அந் ந்றரிஷணஷ தனர் உரிஷ வகரண்டரடி 

னகறன்நணர். 

னரற்று ிழுறங்கள் தரதுகரக்கப்தட ஶண்டும். ந்றரிஷணஷ ற்கரனறக தரதுகரக்கும் 

டடிக்ஷகஷ டரகர சஷத ஶற்வகரள்ப ஶண்டும்’ ண கூநறணரர். 

இது வரடர்தில் னனஷச்சர் சற.ி.ிக்ஶணஸ்ன் கனத்து வரிிக்ஷகில், 

‘இது ரனக்குரி கரிவன்தது தற்நறனேம் இந் கரி வரடர்தரண னழு ிதங்கஷபனேம் அநற 

ஶண்டும். த்ற அசரங்கத்றடம் இஷண வகரடுத்ரல் னத்ர் சறஷனவரன்று உனரகும். 

வரடர்ந்து ிகரஷ அஷக்கப்தடும். வரடர்ந்து கரி உடுத் எனர் அங்கு இனப்தரர். ஆஷகரல் 

உடணடிரக த்ற அசறடம் ஷகபிக்க னடிரது. 

ஆகஶ, இந் ந்றரிஷண ரனக்குரிது ன்தது வரடர்தில் வரல்னறல் அநறஞர்கள் னெனம் ஆரய்ந்து 

னடிவடுக்க ஶண்டும். சரித்ற ஆசறரிர்கபிடறனந்து இது வரடர்தில் கல்கஷப வதநஶண்டும். 

அன்தின்ணஶ, இந் திஶஷஷ சஷதில் ற்றுக்வகரள்ப னடினேம்’ ண வரிித்ரர். 

இது வரடர்தில் உறுப்திணர் ம்.ஶக.சறரஜறனறங்கம் கனத்து வரிிக்ஷகில், 

‘றர்கபின் ஆட்சற 1619ஆம் ஆண்டுடன் னடிவுக்கு ந்துள்பது. து னரற்று சறன்ணங்கள் 

தரதுகரக்கப்தட ஶண்டும். ஶற்தடி ந்றரிஷண பரகத்ஷ உடணடிரக டரகரசஷத குத்ஷக 

அடிப்தஷடில் வதரறுப்ஶதற்று ஷத்றனக்க ஶண்டும். 

இற்கு னடரந்ம் 60 ஆிம் னொதரய் குத்ஷகக் கட்டம் ஶஷப்தடுகறன்நது. குத்ஷகக்கு டுத்து 

ஷத்துக்வகரண்டு, ஶற்வகரண்டு ன்ண வசய்னரம் ன்தது வரடர்தில் டடிக்ஷக ஶற்வகரள்பனரம்’ 

ன்நரர். 

இது வரடர்தில் உறுப்திணர் ஆனேப் அஸ்ின் கனத்து வரிிக்ஷகில், 

‘ந்றரிஷண ட்டுல்ன ரழ்.ரட்டத்றல் 92 னரற்று சறன்ணங்கள் இனப்தரக 

அஷடரபப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. அற்நறல் 7 னரற்று சறன்ணங்கள் ல்றரில் அஷந்துள்பண. 

இஷ அஷணத்ஷனேம் டரகர சஷத வதரற்ஶதற்று தரதுகரப்தற்குரி டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ப 

ஶண்டும்’ ன்று வரிித்ரர். 

இஷணடுத்து, ஶற்தடி திஶஷஷ அடுத் அர்ிற்கு அஷத்ஷனர் சற.ி.ஶக.சறஞரணம் 

எத்றஷத்ரர். 
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83- 

ல்றர் சங்கறனறன் அண்ஷணக்கு உரிஷ ஶகரனகறநரர் வதனம்தரன்ஷ இணத்ர் எனர்! 

ல்றர் தகுறில் அஷந்துள்ப சங்கறனறன் அண்ஷ ணது தம்தஷச்வசரத்து. அஷண ீட்டுத் 

ஶண்டும் ண உரிஷ ஶகரரி றடீவண ங்கறனந்ஶர ந் வன்ணினங்ஷகஷச் ஶசர்ந் வதனம்தரன்ஷ 

இணத்ர் எனர் ரழ்ப்தரம் வதரனறஸ் றஷனத்றல் ஶற்று னன்றணம் றங்கட்கறஷ னஷநப்தரடு 

என்ஷநச் வசய்துள்பரர். 

 

அண்ஷணக்குச் வசரந்ரண தம்தஷின் 

இப்ஶதரதுள்ப ரரிசு ரன்ரன். ஆணரல் 

இஷண வரல்வதரனள் றஷக்கபம் உரிஷ 

வகரண்டரடி னகறநது ணவும் அந் 

னஷநப்தரட்டில் அர் வரிித்துள்பரர். 

உரி ிசரஷ ஶற்வகரண்டு ணது 

தம்தஷச் வசரத்ஷ ீட்டுத் ஶண்டும் 

ணவும் ணது னஷநப்தரட்டில் அர் 

குநறப்திட்டுள்பரர். 

ரழ்ப்தர றழ் இரச்சறத்றன் சரன்றுகபரக இப்ஶதரது ஞ்சறினப்தது ல்றர் சங்கறனறஶரப்ன, 

ந்றரிஷண, அண்ஷ ரில், சங்கறனற ன்ணணின் சறஷன உள்பிட்ட றகச் சறனஶ ன்தது 

குநறப்திடத்க்கது. 
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NeHfhzy;fspd; vOj;JUtk; 

1. rpd;dj;jk;gp KUifah- President (CORE).  

 aho; r%fj;jpy; vOjg;glhj rl;lq;fNs ngz;fspd; tho;tpaypy; nry;thf;Fr; 
nrYj;Jfpd;wd. 

 vOjg;glhj rl;lq;fs; ngz;fspd; Ra ntspg;ghl;Lf;F jilahf ,Uf;Fk; 
mNjNeuk; mtHfSf;fhd r%f ghJfhg;ig toq;Ffpd;wd. 
cjhuzk;: jpUkzkhfpa ngz;fs; Nriy mzpe;Jk; kw;Wk; jhyp> Fq;Fkk;> 
nkl;b Nghd;wtw;iw mzpe;Jk; ntspaplq;fspy; nry;Yfpd;w NghJ r%fj;jpy; 
jdp kjpg;G fpilf;fpwJ. 

 ,d;iwa fhy fl;lj;jpy; r%fj;jpy; xU ngz;iz jpUkzkhdts; vd 
milahsg;gLj;j KbahJs;sJ. ,jdhy; mTHfs; gy mr;RWj;jy;fis vjpH 
Nehf;Ffpd;wdH. 

 r%fg;gpwoTf;fhd fhuzq;fs;- ntspehl;L Mz;fis jpUkzk; nra;Ak; 
ngz;fs; ePz;l fhyk; jdpikapy; ,Uj;jy;> ,staJ jpUkzk; nra;Ak; 
ngz;fs; ,stajpNyNa ngw;NwhuhfptpLtjhy; tpiutpNyNa r%f kw;Wk; 
czHT neUf;fbf;F Mshfpd;wdH. 

 r%fj;jpy; epyTfpd;w Mzhjpf;f rpe;jidfs;- 

 ngz;fs; tPl;L NtiyfisNa ghHj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;W 
Mz;fs; vjpHghHf;fpd;wdH. 

 fztid ,oe;j ngz;fis jdpahf milahsg;gLj;jp Gdpjkhd 
epfo;Tfspy; gq;F ngw;w mDkjpf;fhik. 

 rhjhuz clypay; nraw;ghLfshd khjtplha; fhyq;fspy; ngz;fs; 
ntspaplq;fSf;F nrd;why; jPl;L vd;W $wp XJf;fpitf;fg;gLfpwhHfs;. 

 Mz; Mjpf;fj;jd;ik epiwe;j gonkhopfs; ePz;l fhykhf gof;fj;jpypUe;J 
tUfpd;wd. 

 fy;yhdhYk; fztd; Gy;yhdhYk; GUrd;. 

 nghk;Gis rphpr;rhg; Nghr;R Gifapiy tphpQ;rhg; Nghr;R. 

 ngz;fs; murpaypy; gq;Nfw;gjw;F Kd;tuhik. 

 rPH thpir vd;wngahpy; ngz;iz tpw;fpd;w epiyik. 

 rPjdk; vd;w eilKiwahy; KjpH fd;dpfs; mjpfhpf;fpd;wdH. 

 Gwj;Njhw;wj;ij kl;Lk; itj;J ngz;fs; vilNghlg;gLfpwhHfs;. 

 ngz;fs; nghJ ,lj;jpy; vt;thW ele;Jnfhs;s Ntz;Lk; vd r%fj;jpduJ 
tiuaiwfs;. 

 fhYf;F Nky; fhy;itj;J cl;fhuf;$lhJ. 

 ifia caHj;jf; $lhJ. 

 epkpHe;JgLf;ff; $lhJ. 
ntspehl;L Mz;fis jpUkzk; nra;Ak; ngz;fs; ePz;l fhyk; jdpikapy; 
,Uj;jYk; ,staJ jpUkzk; nra;Ak; ngz;fs; ,stajpNyNa 
ngw;NwhuhfptpLtjhYk; r%f kw;Wk; czHT neUf;fbf;F Mshfpd;wdH. 

ngz;fs; tPl;L NtiyfisNa ghHj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;W Mz;fs; 
vjpHghHf;fpd;wdH. 

fztid ,oe;j ngz;fis jdpahf milahsg;gLj;jp Gdpjkhd epfo;Tfspy; 
gq;F ngw Kbahj #oy; fhzg;gLfpwJ. 
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khjtplha; fhyq;fspy; ngz;fs; ntspaplq;fSf;F nrd;why; jPl;L vd;w 
tof;fk; fhzg;gLfpwJ. 

rPjdk; toq;Ffpd;w eilKiwahy; gy ngz;fs; KjpHfd;dpfshf tho;it 
fopf;f Ntz;ba epHge;jj;Jf;F Mshfpd;wdH. 

ngz;fs; nghJ ,lj;jpy; fhYf;F Nky; fhy;itj;J cl;fhuf;$lhJ> ifia 
caHj;jf; $lhJ> epkpHe;JgLf;ff; $lhJ> Nghd;w r%f fl;Lg;ghLfs; 
fhzg;gLfpd;wd. 

\\fy;yhdhYk; fztd; Gy;yhdhYk; GUrd;||> \\nghk;Gis rphpr;rhg; Nghr;R 
Gifapiy tphpQ;rhg; Nghr;R|| Nghd;w gonkhopfs; tof;fj;jpYs;sd. 

 

 

2. khitf;fy;yb fpuhk mq;fj;jtH  

 FLk;gq;fspy; fztdJ jtWfis Rl;bf;fhl;l ,ayhj epiyapy; 
fztd;khuhy; mbikg;gLj;jgLfpw #o;epiy fhzg;gLfpwJ. 

 tWik fhuzkhf epfOk; ,staJj; jpUkzq;fshy; ngz;fs; ghhpa r%f 
neUf;fbfSf;F Mshfpd;wdH. 

 tPl;by; ngw;NwhH ,UtUk; Ntiyf;F nry;tjhy; gps;isfis rhpahf 
ftdpf;f Kbtjpy;iy. 

 Foe;ijfis nghWg;Gld; ftdpj;J mth;fSf;F topfhl;l Ntz;ba 
nghpath;fNs mth;fis ghypay; hPjpapyhd td;KiwfSf;F Mshf;Ffpd;wdh;. 
 
 
 
 

3. Iahj;Jiu(President Mavaikalady village) 

 jpUkzq;fs; rhjpaikg;ig itj;Nj jPh;khdpf;fg;gLfpwJ. 

 rhjpg;ghFghL vd;gJ jdpNa Nky;jl;L tHf;fj;jpdhpd; jtW vd fUjKbahJ. 
fPo;j;jl;L kf;fs; jhk; Vd; mt;thW ghFgLj;jg;gLfpNwhk; vd;gJ njhlh;gpy; 
rpe;jpj;J mwpa Kw;gl Ntz;Lk;.  

 fPo;j;jl;L kf;fspd; r%fj;Jf;F xt;thj gof;ftof;fq;fNs ,e;epiyf;F 
fhuzkhfpd;wJ. 

 fztid ,oe;j ngz;nzhUtH mjpf gps;isfs; ,Uf;Fkplj;J kWkzk; 
nra;Jnfhs;tJ nghUj;jkw;wJ. 

 xU FLk;gj;jpy; Mz; ngz; ,ilapy; NghJkhd Ghpe;Jzh;T ,Ue;jhy; vkJ 
fyhr;rhuk; xU Nghw;wj;jf;f fyhr;rhukhFk; 

 gps;isfs; jtwhd topapy; nry;tjw;F ngw;Nwhupd; jtwhd 
gof;ftof;fq;fSk; Clfq;fSNk fhuzkhFk; 

 ngz;fs; jkf;F ,iof;fg;gLk; mePjpfs; njhlh;gpy; Fuy; vOg;g mQ;Rfpwhh;fs; 
jpUkzq;fspd; NghJ rhjpak; Kf;fpag;gLfpwJ. 

fztid ,oe;j ngz;fs; kWkzk; nra;a Kbahj epiy fhzg;gLfpwJ. 

ngz;fs; jkf;F ,iof;fg;gLk; mePjpfs; njhlh;gpy; mjid ntspapLtjw;fhd 
#oy; fhzg;gltpy;iy. 
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4. &gpdp eprhe;jd; 

 ngw;Nwhhpd; gpwo;thd ghypay; elj;ijfNs gps;isfis jtwhd topfspy; 
,l;Lr; nry;fpd;wd. 

 FLk;gq;fspy; ngz;fs; nrhj;J tptfhuq;fspy; fztdpd; nrhy;Yf;F 
fl;Lg;gl;bUf;f Ntz;ba epiyik fhzg;gLfpwJ. 

 ngz;fs; fhjy; vd;w Nghh;itapy; Vkhw;wg;gLtJk; jtwhd topfspy; gpwe;j 
Foe;ijfs; iftplg;gLtJk; tof;fkhfpAs;sJ. 
FLk;gq;fspy; ngz;fs; nrhj;J tptfhuq;fspy; fztdpd; nrhy;Yf;F 
fl;Lg;gl;bUf;f Ntz;ba epiyik fhzg;gLfpwJ. 

 
5. ryitj; njhopyhsp- gz;lj;jhpg;G 

 r%fj;jpy; ehk; xU jdpahd gphpthfNt ghh;f;fg;gl;Nlhk;. ( fl;lhb> tz;zhd; 
Nghd;w nrhy; tof;Ffs; jw;NghJk; ghtpf;fg;gLfpd;wd) vdpDk; r%fj;jpYs;s 
midj;J tFg;gpdUk; ek;Kld; ed;whfNt goFthh;fs; 

 gpuhkzh;fs; ehk; nfhLf;Fk; Jzpfis thapypy; itj;J ePhpy; eidj;j gpd;Ng 
vLg;ghh;fs;. 

 G+g;Gdpj ePuhl;L tpoh> jpUkz tPL> kuzr; rlq;Ffspy; vkf;nfd rpy 
gpuj;jpNaf flikfs; tFf;fg;gl;bUe;jd. 

 rhjpg; ghFghL vd;gjpYk; ghh;f;f tUk;gb Fiwthf tUtNj jw;NghJ ekJ 
njhopy; mUfp tUtjw;fhd fhuzkhFk;. 
r%fj;jpy; rhjpg;ghFghL ,ioNahbf; fhzg;gLfpwJ. 

,jD}lhf caH rhjpapdH vd jk;ik ntspg;gLj;jpf; nfhs;NthH jkJ 
rlq;Ffspy; Vida rhjpapdUf;nfd rpy flikfis xJf;fpapUg;gjpD}lhf> 
kiwKfkhf mt; tFg;gpdiu jho;j;Jk; epiyAk; fhzg;gLfpwJ. 

 

6. Nguhrpupah;.vd;. nry;tf;Fkud; 
 

 ngz;fs; jk; nrhe;jf; fhy;fspy; epw;f Kbahjjhy; jkf;F ,iof;fg;gLk; 
mePjpfis jl;bf; Nfl;f Kbahj epiyapy; cs;sdh; 

 r%f tof;fj;jpYs;s vOjg;glhj rl;lq;fs; 
 

 r%fj;jpy; ,lk;ngWk; ey;yJ nfl;lJ tz;zhd; %yk; vy;NyhUf;Fk; 
njhptpf;fg;gLk; 

 nts;spf; fpoikfspy; ahUf;Fk; fld; nfhLf;ff;$lhJ> efk; ntl;lf; 
$lhJ 

 nrt;tha; kw;Wk; tpahof; fpoikfspy; cwtpdh; tPLfSf;F nry;yf; 
$lhJ 
\\nts;spf; fpoikfspy; ahUf;Fk; fld; nfhLf;ff;$lhJ> efk; ntl;lf; 
$lhJ|| \\nrt;tha; kw;Wk; tpahof; fpoikfspy; cwtpdh; tPLfSf;F 
nry;yf; $lhJ|| Nghd;w eilKiwfs; fhzg;gLfpd;wd. 

 

cUk;gpuha; rpWth; fofk; 
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7. nry;tp. Ryf;rdh ( juk; 7> re;jpNuhjah tpj;jpahrhiy> cUk;gpuha;) 

 tWik fhuzkhf vdJ mz;zh jdJ 17tJ tajpy; gbg;ig iftpl;lhh; 

 je;ij jpdKk; Fbj;Jtpl;L vd; mk;khTld; rz;il gpbg;gjhy; ftdk; 
nrYj;jp fy;tp fw;f KbahJs;sJ 

 ghlrhiyf;F nry;YKd; tPL Kw;wk; $l;b rl;b ghid vy;yhk; fOtpf; 
nfhLf;f Ntz;Lk;. mg;gbr; nra;ahtpl;lhy; mk;kh mbg;ghh; 

 vk; maw;fpuhkkhd nry;tGuj;jpy; gbf;f Ntz;ba tajpy; rpWth;fs; 
Ntiyf;Fr; nry;fpd;wdh;. 
 

8. nry;td;. jh;rd; ( taJ 16> cUk;gpuha;) 

 vd; ez;gd; fy;tp fw;fNtz;ba tajpy; NjePh;f; filapy; Ntiy 
nra;fpwhh; 

 tFg;Gf;F r%fk; juhtpl;lhNyh tPl;L Ntiy nra;ahky; nrd;whNyh 
Mrphpah;fs; fd;dj;jpy; mbg;gh; 

 tPl;by; vkJ Nfhhpf;iffis fUj;jpnyLf;f khl;lhh;fs; 
 

9. nry;tp.fPh;j;jpfh ( taJ 13> cUk;gpuha;) 

 tPl;by; Ntiyfs; nra;ahtpl;lhy; mz;zh mbg;ghh; 

 je;ij kJTf;F mbikahdth;. 
tWik fhuzkhfTk;> je;ij Nghijf;F mbikahfp tPl;by; jfuhW 
nra;tjhYk; jkJ fy;tp eltbf;iffis njhlu Kbahj epiy 
fhzg;gLfpwJ. 

ghlrhiyfspy; fy;tp fw;Fk; gps;isfs; tPLfspy; gy Ntiyfs; nra;a 
ngw;NwhHfshy; epHg;ge;jpf;Fk; #oYk; fhzg;gLfpwJ. 

 
 

Njit ehLk; kfsph; 
 
10. jpUkjp. fhh;j;jpfh 
 

 ngz;fs; Xl;Nlh nrYj;Jtij r%fj;jpy; Ntbf;ifahfg; ghh;f;fpd;wdh; 

 ngz;fs; jkf;F ,iof;fg;gLk; mePjpfs; njhlh;gpy; vt;tpj vjph;g;GfisAk; 
njhptpf;f ,ayhjth;fshfTk; rpy ngz;fs; mt; td;Kiwf;F 
cle;ijahfTk; fhzg;gLfpd;wdh; 

 ,sk; tpjitg;ngz;fs; kWkzk; nra;tjw;F ngw;NwhH vjpHg;G 
njuptpf;fpd;wdH. 

 ,Wf;fkhd Milfs; mzptJk; ngz;fs; kPjhd td;Kiwf;F fhuzk;. 

 Mz;fs; tPl;L Ntiyfs; nra;tij ngz;fNs ,opthf fUJfpd;wdH. 

 FLk;g gpur;rpidfSf;fhd cs Mw;Wg;gLj;jYf;F Mz;fs; tUtjpy;iy. 

 ngz;fsJ gpur;rpidfs; gw;wp fUj;J njuptpg;gtHfis 
ngz;zpathjpfnsd r%fk; milahsg;gLj;jptpLtjdhy; ahUk; 
Kd;tUtjpy;iy. 
Mz;fs; nra;Ak; Ntiyfis ngz;fs; nra;Ak; NghJ r%fk; mjid 
Ntbf;ifahf ghHf;Fk; epiyik fhzg;gLfpwJ. 

Mz;fs; jkJ Fiwfis Vw;Wf;nfhs;shj kdepiyAk; fhzg;gLfpwJ. 
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Working Women Organization (WWO) 
11. jpU.rpahk; 

 cly; epiyhPjpapy; nra;tjw;F fbdkhd NtiyfisAk; ,q;F ngz;fs; 
nra;J tUfpd;wdH. ck;- rPke;J Ntiy. 

 

12. ew;Fzrpq;fk; epuQ;rpdp (President WWO) 

 njhopy; epiyf;Nfw;g Milfis mzpAk;NghJ VidNahH Vsdkhf 
ghHf;fpd;wdH. 

 

13. jpUkjp.cjafurp (Worker in WWO) 

 NtiyKbj;J ,utpy; tPjpahy; gazpf;Fk; NghJ mr;RWj;jy; 
,lk;ngWfpwJ. vdpDk; Gul;rpfukhf vkJ gzpfis Kd;ndLf;fpNwhk;. 

 mjpfhuj;jpYs;stHfNshL fijf;f KbahJ cs;sJ. 
 

14. fypAftujd; jpyf;rp (Secretary WWO) 

 r%fj;jpYk; cwTfs; kj;jpapYk; rPke;J Ntiyf;Fr; nry;tjhy; Fiwthd 
gbg;G vd nfsutf;Fiwthf NgRfpd;wdH. 

 g];]pDs; ,lk;ngWk; td;Kiwfis r%f tpkHrdq;fSf;F gae;J 
gfpuq;f gLj;j Kbahj epiy fhzg;gLfpwJ. 
 
vt;thwhd njhopy; nra;Ak; ngz;fSk; r%f tiuaiwf;Nfw;gNt jk; 
Milfis mzpa Ntz;Lk;. jkJ njhopYf;Nfw;g Milfis mzpa 
KbahJ. 
 
fbd Ntiyf;Fr; nry;Yk;NghJ r%fj;jpduhYk; cwTfshYk; jho;thf 
Nehf;fg;gLfpwhh;fs;. 
 
 
 

15. vd;.cjapdp (Womens Education and Research Centre) 

 ngz;fs; ,d;iwa fhyfl;lj;jpy; mYtyfg;gzpAld; tPl;Lg;gzpiaAk; 
NrHj;J ,ul;ilr; Rikia Rkf;fNtz;batHfshf fhzg;gLfpd;wdH. 

 ngz;Nghuhspfs; r%fj;jpy; kPs; ,izAk; NghJ (njhopy;> fy;tp> 
jpUkzge;jk;) r%fk; mtHfis jtwhd fz;Nzhl;lj;JlNdNa 
ghHf;fpd;wJ. 

 r%fj;jpd; ghHitapy; fw;G> fw;gopg;G Mfpad ngz;Zld; khj;jpuNk 
rk;ge;jg;gLfpwJ. 

 FLk;g khdk; kw;Wk; FLk;g nfsutk; ngz;fspNyNa jq;fpAs;sJ vd;w 
kdepiyAk; fhzg;gLfpwJ. 

 tpjitfs; nghJ epfo;r;rpfspy; fye;J nfhs;sy;> kWkzk; nra;j 
nfhs;sy; Kjypa jdpkdpj chpikfs; kWf;fg;gLfpd;wd. ,sk; 
tpjitfSf;F kWkzk; nra;J itf;f r%fj;Jf;F gae;J mtHfsJ 
ngw;NwhHfs; Kd;tUtjpy;iy. 
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 jtwhd tifapy; Foe;ijfs; gpwf;Fk; NghJ mjw;fhd rthy;;fis 
ePz;lfhyj;Jf;F ngz;fNs vjpHNehf;Ffpd;wdH. 

 Foe;ij tsHg;gpy; Mz;fspd; gq;fspg;G Fiwthf fhzg;gLfpwJ. 
  
ngz;Nghuhspfs; r%fj;jpy; ,ize;J rhjhuz tho;f;iff;F jpUk;Gk;NghJ 
r%fk; mtHfis jtwhd fz;Nzhl;lj;JlNdNa ghHf;fpd;wJ. 
r%fj;jpd; ghHitapy; fw;G vd;gJ ngz;Zld; khj;jpuNk 
rk;ge;jg;gLj;jg;gLfpwJ. 

 

16. v];.Rje;jpdp (Foundation for Innovative Social Development- FISD) 

 caH fy;tp epWtdq;fspy; mjpf Gs;spfis ngWtjw;Fk;> 
mYtyfq;fspy; caH gjtpNaw;wk; ngWtjw;Fk; ghypay; yQ;rk; 
Nfhug;gLfpwJ. 

 twpa FLk;gq;fisr; NrHe;j ngz;fs; Ntiyf;F nry;Yk; ,lq;fspy; 
ghJfhg;G ,y;iy. 

 murhq;f ghlrhiyfspy; Kiwaw;w tifapy; gzk; mwtplg;gl;L Gjpa 
khztHfSf;fhd mDkjpfs; toq;fg;gLfpwJ. twpa epiyaYs;s 
jpwikahd khztHfs; Gwf;fzpf;fg;gLfpwhHfs;. 

 Mz; ngz; ,UghyhUk; ehs; $ypf;F xNutpjkhd Ntiyia nra;jhYk; 
rk;gsk; toq;Fifapy; ngz;fSf;F Mz;fistpl Fiwe;j rk;gsNk 
toq;fg;gLfpwJ.  
caH fy;tp epWtdq;fspy; mjpf Gs;spfis ngWtjw;Fk;> 
mYtyfq;fspy; caH gjtpNaw;wk; ngWtjw;Fk; ghypay; yQ;rk; 
Nfhug;gLfpwJ. 

murhq;f ghlrhiyfspy; Kiwaw;w tifapy; gzk; mwtplg;gl;L Gjpa 
khztHfSf;fhd mDkjpfs; toq;fg;gLfpwJ.  

Mz; ngz; ,UghyhUk; ehs; $ypf;F xNutpjkhd Ntiyia nra;jhYk; 
rk;gsk; toq;Fifapy; ngz;fSf;F Mz;fistpl Fiwe;j rk;gsNk 
toq;fg;gLfpwJ. 

 

17. nghpa Nfhapy; gFjpapy; jw;nfhiy nra;J nfhz;l ,sk;ngz;zpd; ngw;Nwhh; 
 

 vkJ kfs; kpfTk; vspikahdth;. kjj;jpd; kPJ kpFe;j gw;Wk; cilatH. 

 vkJ kfis Fapd;rd;> epf;rd; Mfpa ,uz;L ghjphpkhh; kiwf; fy;tp 
gapy tUkhW fl;lhag;gLj;jpAs;sdh;  

 mth;fspy; xUth; njhiyNgrpapy; Ngrp jd;id fhjypf;FkhW $wp 
fl;lhag;gLj;jpAs;shh; 

 kpff; Nftykhd tpjq;fspy; vkJ kfSld; mth;fs; NgrpAs;sdh; 

 ,e; epiyia tPl;by; nrhy;tjw;F gae;J jdf;Fs;NsNa kpfTk; 
Ntjidia mDgtpj;J te;Js;shh; 

 rpy ehl;fshf czTk; cz;zhky; kdepiy ghjpf;fg;gl;l epiyapy; 
jdpikapy; ,Ue;Js;shh; 
kjFUkhh;fs; kf;fs; jk;kPJ itj;jpUf;Fk; ek;gpf;ifia rhjfkhf 
gad;gLj;jp ,sk; Atjpfis J];gpuNahfj;jpw;F cl;gLj;Jfpwhh;fs;. 
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,sk; ngz;fs; jkf;F ,iof;fg;gLk; mePjpfs; njhlh;gpy; tPl;bYk; 
ntspapYk; njhptpf;f mQ;Rfpwhh;fs;.  

 

 

18. fUtp epWtd ,af;Fdh; jpU. gpUe;jhgud; mth;fSldhd Neh;fhzy; 
khw;Wj; jpwdhspfSf;fhd Ntiytha;g;Gf;fs; FiwthfNt fhzg;gLfpwJ. 
 
khw;Wj; jpwdhspfis FLk;gj;jpy; rkkhfg; ghHf;Fk; kdepiy mw;Wf; 
fhzg;gLfpwJ 

khw;Wj; jpwdhspfSf;Fhpa ghlrhiyfspy; $l mth;fSf;fhd fy;tp chpik 
kWf;fg;gLfpwJ 

Neh;Kfj; Njh;Tfspy; ghugl;rk; fhl;lg;gLfpwJ. 

nghJ ,lq;fspy; khw;WtYTs;NshUf;fhd mbg;gil trjpfs; Vw;gLj;jpf; 
nfhLf;fg;gltpy;iy. 

 

 

19. wadp 
ngz;chpikr; nraw;ghl;lhsH 

 ngz;fSf;fhd ,lk; ,uz;lhk; gl;rkhfj;jhd; ghHf;fg;gLfpwJ. 
Muk;g fhyj;jpy; ,Ue;J tPl;L Ntiyfis fztd;jhd; nra;a Ntz;Lk; 
vd;w ghHit fhzg;gLfpwJ. ngz;fSf;fhd r%fg;nghWg;Gf;fs; vOjg;glhj 
rl;lq;fshfj;jhd; ghHf;fg;gLfpwJ.  

 ngz;fsJ cly;hPjpahd ghypay; khw;wq;fs; ntspr;rk; Nghl;L fhl;bAk; 
rlq;Ffs; nra;ag;gLfpd;wd. Mdhy; Mz;fsJ clypy; ,lk;ngWk; gUt 
khw;wq;fs; gw;wpa r%fj;jpd; vOjg;glhj ghHit ,ufrpakhd xd;whfNt 
fhzg;gLfpwJ. 

 Mz;fSf;fhd ,lk; Rje;jpukhfj;jhd; tof;fhWfgspD}lhf fhzg;gLfpwJ. 

 mLj;j jiyKiwia cw;gj;jp nra;Ak; Xuhshfj;jhd; ngz; 
jPHkhdpf;fg;gLfpd;wdH. 

 Mz;fSf;fhd nghWg;G Fwpg;gplg;gltpy;iy. 

 ngz;fis ikag;gLj;jpa r%fj;jpy; fhzg;gLk; vOjglhj rl;lq;fNs 
ngz;fSf;fhd td;Kiwf;F fhuzkhfpd;wd. ngz;fis Nehf;fp rthy;tpl;L 
mtHfSf;nfjpuhd td;Kiw ,lk;ngw fhuzkhfpd;wJ. 

 Viof;FLk;g> jho;j;jg;gl;l rhjpg; ngz;fs; jtwhd ngz;fshf 
fUjg;gLfpd;wik vOjg;glhj rl;lq;fshf fhzg;gLfpd;wJ. 

 vOjg;glhj rl;lq;fis khw;wpaikf;f KbAk;. mjpfhhpfspd; NeHikahd 
eltbf;if %yk; ,tw;iw khw;wpaikf;f KbAk; 

 vOjg;glhj rl;lq;fspYk; ey;y tplaq;fs; gy fhzg;gLfpd;wd. kf;fs; xd;W 
$Ltjw;fhd fsk; fhzg;gLfpwJ. c-k;- jpUkzk; 

 
 

20. Nguh.f. rpjk;guehjd; 
ehlfKk; muq;fpaYk; Jiwg; NguhrphpaH-aho;g;ghzg;gy;fiyf;fofk;. 



151 
 

 nghpahs; nrhd;dhy; ngUkhs; nrhd;dkhjphp vd;w ghuk;ghpaj;jpD}lhf 
fijj;j gonkhop ,d;iwa #oypy; vOjg;glhj rl;lkhf gps;isfspDila 
fy;tpr;#oypy; mjpfhu Njhwizapy; nry;thf;Fr; nrYj;JfpwJ. 

 jpUkzk; njhlHghd rl;lq;fs; c-k;-fy;yhyhYk; fztd; vd;w gonkhopfs; 
fy;tpr; #oypy; mtHfSila MOik tsHr;rpf;F jilahf mikfpd;wd. 
GUrd;> gps;isfs; kl;LNk ngz;fSf;F jpUkzj;jpd; gpd; 
Kf;fpaj;Jtg;gLfpwJ. 

 tpjitfs; MdJf;F mJ mtHfSila Fiwahf mtHfs;jhd; fhuzkhf 
Nehf;fg;gLk; gz;G xd;W fhzg;gLfpwJ. 

 ,d;iwa njhopy;El;g tsHr;rp FLk;gq;fis Nfs;tpf;Fs;shf;fpAs;sJ. 

 FLk;gq;fspy; gps;isfSldhd fUj;Jg;ghpkhw;w #oy; kOq;fbf;fg;gls;sJ. 
,J ghuk;ghpaj;jpYk; fhzg;gLfpwJ.  

 ghuk;ghpaj;jpNyNa $l;Lg;gfptpw;fhd re;jHg;gq;fSk; fhzg;gLfpd;wd. c-k;-
rlq;Ffs; 

 rlq;Ffs; ,d;DnkhU r%fr;#oypy; Vw;gl;lJ. ,d;W fhyzpj;Jtj;jpd; 
nry;thf;Fk; vij ehfhPfk; vd;W mtHfs; Fwpg;gpLfpd;wdH vd;gJk; 
nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wd. 

 xt;NthH CH gz;ghLfspYk; gy;tifik fhzg;gLfpwJ. mjid czHe;J 
nraw;glhj re;jHg;gq;fs; td;Kiwf;F fhuzkhfpd;wd. 

 ghuk;ghpa rl;lq;fs; tof;fhWfs; ahuhy; Njhw;Wtpf;fg;gl;lJ vd;W njhpahky; 
flTshy; Njhd;wpaJ vd;w ek;gpf;iffspd; mbg;gilapy;jhd; 
gpd;gw;wg;gLfpwJ. 

 ghuk;ghpaq;fspypUe;J kPs; fz;Lgpbg;Gnra;J vkf;Nfw;wtw;iw vLj;Jf; 
nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. 

 ngz; vd;whYk; khztd; vd;whYk; vg;nghOJk; xJq;fpapUf;fNtz;Lk; vd;w 
epiyg;ghL fhzg;gLfpwJ. 

 ve;j kdpjDk; Rje;jpuj;ij tpUk;Gthd;. xLf;fg;gl;ltHfs;jhd; 
vz;zpf;ifapy; mjpfk;. mtHfSf;Fhpa ntspfs; mjpfhpf;Fk; NghJ 
midtUk; mjid Vw;Wf; nfhs;sg;glNtz;Lk;. 

 khw;wq;fSf;fhd ntspfs; mjpfhpf;fg;glNtz;Lk;. 
 
 
 
 

21. Iag;gd; ahj;jphpfH 

 rkfhyj;jpy; Iag;gd; topghl;LKiw mjpfhpj;J fhzg;gLfpwJ. gy 
,lq;fspy; Iag;gd; Nfhtpy; mjpfhpj;J fhzg;gLfpwJ. gy ,lq;fs;> tPLfs; 
jd;dpiaghfNt RtPfhpf;fg;gl;Ls;sd. 

 NeHj;jpitj;J nraw;gLk; Nghf;FfSk; fhzg;gfpd;wd. 

 Tof;fhwhf;fg;gLk; Nghf;Fk; fhzg;gLfpwJ. 

 aho;g;ghzj;jpy; ngUk;ghYk; ,e;Jf;fs;jhd; ,t;tof;fhWfisg; 
gpd;gw;Wfpwhhfs;. 

 cilfs; %yk; Iag;gd; tpujk; Nkw;nfhs;SgtHfis milahsk; 
fhzyhk;. 

 ngz;fs; Fwpg;gpl;l taJf;Fgpd;dHjhd; ,t;tpujj;ij mD~;bf;f KbAk;. 
Fwpg;ghf khjtplha; epd;wgpwFjhd; mDl;bf;fKbAk;. Mdhy; Mz;fs; 
vt;tajpYk; ,t;tpujj;ij mDl;bf;f KbAk;. 
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 MdhYk; rhkpahf khiyNghl;l gpd;dH vt;tpj NtWghLfSk; ngz;fs; 
njhlHghf ghHg;gjpy;iy. 

 IhjpNtWghLfs; Ngzg;gLtjpy;iy. 
 
 
 

22. [P.n[ajP]; (Ke;ehs; tphpTiuahsH- aho;g;ghzg;gy;fiyf; fofk;) 

 %jhijahplkpUe;J ifaspf;fg;gl;L ehq;fs; ek;Gfpd;w tplaq;fs;> fhyk; 
fhykhf flj;jg;gLfpd;w tplaq;fs;>- tof;fhWfs; vd;gH. vq;fSila 
milahsq;fs; NgZtjw;fhd fUtpfshf fhzg;gLfpd;wd. 

 aho;g;ghzj;jpy; vOjg;glhj rl;lq;fs; $Ljyhf rlq;F KiwfspYk;> 
Fwpg;ghf jpUkzk;> kuzr;rlq;FfspYk; xt;nthU rhjpapdUf;Fnkd;Wk; 
rlq;Ffs;> fhzg;gLfpd;wd. njhopy; Kiw rhHe;jjhf rhjpKiw rhHe;j 
tof;fhWfs; fhzg;gLfpd;wd. 

 CH tof;fq;fs; ,lj;Jf;fplk; NtWgl;ljhfTk; fhzg;gLfpd;wd. xt;nthU 
CUk; jj;jkJ tof;fq;fis nghpjhf fUJfpd;wdH. 

 aho;g;ghzj;jpy; kjhPjpahd Kuz;ghLfs; fhzg;gltpy;iy. ,e;J rkak; 
Kjd;ikahdjhf fhzg;gl;lhYk; mtw;wpd; fl;Lg;ghLfs; Fiwthfj;jhd; 
fhzg;gLfpd;wd. 

 Tof;fhWfs; rpyit njhlHe;J Ngzg;glNtz;Lk;. Muk;g fhyj;jpy; ,Ue;J 
caHrhjp tof;fhWfs; nghpJ gLj;jg;gl;ld. Muk;gj;jpy; epycilik 
rKjhak; fhzg;gl;lNghJ rhjpfs; Kf;fpaj;Jtk; gLj;jg;gl;ld. ,g;NghJ 
fhzg;gLfpd;w r%fkhdJ gzj;Jf;F Kf;fpaj;Jtk; mopg;gjhy; ,t;thhd 
fl;Lg;ghLfs; mw;Wg;Nghfpd;wd.  

 kuzr;rlq;Ffspy; giwaH r%fk; giwthrpg;gJk;> ryitj; njhopyhspfs; 
nfhs;spf; Flk; J}f;FtJk; fhzg;gl;lJ. ,J jw;fhyj;jpy; 
iftplg;gLfpd;wd. 

 jpUkzj;jpd; NghJ kzkfDf;F taJ $lTk; kzkfSf;F taJ 
FiwthfTk; ghHf;Fk; Nghf;F fhzg;gLfpwJ. 

 ngUk;ghyhd jpUkzq;fs; jq;fSf;fpilNa jq;fs; r%fj;jpdUf;fpilNa 
kl;Lk; ,lk; ngw;wJ.  

 Jlf;F> jPl;L vd;gJ XH chpikapd; mbg;gilapy;jhd; 
fhzg;gLtjhfTs;sJ. 

 xU gpuNjrj;jpy; ,Ug;gtHfis ,d;d rhjpf;fhuH vd;W milahsk; fhzf; 
$ba #oy; aho;g;hzj;jpy; fhzg;gLfpwJ. ,jdhy; jw;fhyj;jpy; 
kz;lgq;fspy; jpUkzk; elg;gjpD}lhf xUtUila rhjpapid fz;Lgpbf;f 
KbahJ. 

 Muk;gfhyj;jpy; xt;nthU rhjpapdUila njhopy;fs; fhuzkhd rpy 
rhjpapdiu jPz;lj; jfhjtHfs; vd;W tpyf;fpitf;Fk; Nghf;F 
fhzg;gLfpwJ. ,J ,f;fhyj;jpy; Fiwe;Js;sJ. 

 nghUshjhu tHf;fk; vd;W vJTk; aho;g;ghzj;jpy; fhzg;gltpy;iy. 
aho;g;ghzj;jpy; kj;jpajutHf;fj;jpYk; Fiwe;j ju kj;jpatHf;fNk 
fhzg;gLfpwJ. 

 vOjg;glhj rl;lq;fs; fhyg;Nghf;fpy; khwpf; nfhz;Nl NghfpwJ. ,jd; 
khw;wq;fis gy tUlj;jpNyNa ghHf;f KbAk;. 
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 gy gz;ghLfs; fhzg;gLtjhy; mtw;iw XH tiuaiwf;fs; Nehf;FtJ 
nghUe;jhJ. mt;thW ghHf;Fk; NghJ mtw;wpy; fhzg;gLk; rpy 
gpujhdtplaq;fs; mope;JtpLk;. 

 
 
 

23. m.NaRuh[h (vOj;jhsH> r%ftpkHrfH) 

 glFj;njhopypy; 30 njhlf;fk; 40 NgH Nghfyhk;. ,g;nghOJ ,j;njhopy; 
Fiwtile;J rpW njhopyhf khWk;. mtHfs; gpbf;Fk; kPd;fspd;  
tUkhdj;jpy; %d;wpy; xU gq;F njhopYf;F nry;Yk; egHfspd; 
vz;zpf;ifahy; gphpj;J nfhLf;fg;gLk;. epiyahd rk;gsj;jpl;lk; 
,Uf;ftpy;iy. 

 kPjp ,Ugq;F tUkhdk; glF Kjyhopf;fg; NghFk;. 

 glFj;njhopy; ngUk;ghYk; fiutiyj; njhopyhfj;jhd; fhzg;gLk;. 

 ,t;thW njhopypy; <LgLk; NghJ tpgj;jhNyh my;yJ kPd;fspd; 
jhf;fj;jhNyh fhakile;J njhopypy; <Lgl Kbahj epiyapYk;> toikahf 
mtHfSld; njhopypy; <LgLNthH mtHfsJ tUkhdj;jpid ehw;gJ 
NgUf;Fk; rkkhf gphpj;J mtHfSf;Fhpa gq;F mtHfSf;F nfhLf;fg;gLk;. 

 rpy fhyq;fspy; Ngjpa msT tUkhdk; fpilf;fg;glhj NghJ 
mtHfSf;Fhpa 
tUkhdj;ij rk;kl;b vd;W $wg;gLgtH jdJ nrhe;j gzj;jpypUe;J XusT 
njhifia njhopYf;Fr; nry;gtHfSf;F nfhLg;ghH. 

 njhopYf;Fr;nrd;W tUkhdj;jpy; <Lgl;ltHfs;> taJ KjpHe;J njhopYf;Fr; 
nry;yKbahj #oypy; my;yJ Neha;tha;g;gl;L njhopYf;Fr; nry;y Kbahj 
epiyapy; mtHfSf;F Njitahd xt;nthU ehs; kPd;fis Kfk; 
Ropf;fhky; mf;FLk;gq;fSf;F nfhLf;fg;gLk;. ,J xU njhopy; fhg;G 
epiyahf> cjtpahf fhzg;gLfpwJ. 

 rPjdk; nghpJgLj;jg;gltpy;iy. trjpf;Nfw;wthW fhzg;gLfpwJ. 

 rhjhuz flw; njhopypy; <LgLNthH fhjy; jpUkzq;fshy; Fiwe;j 
tajpNyNa jpUkzk; Kbf;Fk; gof;fKk; fhzg;gLfpwJ.  

 fztid ,oe;j ngz;fs; kWkzk; nra;jy; vd;gJ kpff;Fiwthfj;jhd; 
fhzg;gLfpwJ. 

 fw;wtH kj;jpapy; taJNghd ngw;NwhH Rik vd;fpd;w kdk; fhzg;gl;lhYk; 
rhjhuz kf;fs; kj;jpapy; ,it fhzg;gltpy;iy. 

 rhjptof;fq;fs; vDk; NghJ Muk;g fhyq;fspy; ,Wf;fk; fhzg;gl;lJ. 
,d;W Fwpg;gpl;l rhjpapdiuj;jtpu gpwH mt;thW NtW ghL ,y;iy. Mdhy; 
jpUkzk; nra;Ak; NghJ rhjp Kf;fpaj;Jtk; fhzg;gLfpwJ. 

 gy fiuNahu rhjpfs; ,d;W ngUk; rhjpfshd fiuahu rhjpfSld; fye;J 
tpl;lJ. Cjhuzkhf filaH vdg;gLtJ. 

 mJ Nghy CHfSf;fpilapy; Muk;gj;jpy; fhzg;gl;l jpUkz ,Wf;fk; 
,d;W ,y;iy. c-k;- ghirA+H-FUefH-ehthe;Jiw 

 khwhaH vDk; rpwpa rhjpaikg;G ,d;W mw;Wg;Ngha; mJTk; fiuahH vDk; 
rhjpf;FLk;gj;JlUld; fye;Jtpl;lJ. 

 fle;j gj;J tUlq;fSf;Fs; fhHj;jpiftpsf;fPl;Lf;F fpwp];jt tPLfSk; 
jPgk; Vw;WtJ fhzg;gLfpwJ. mj;Jld; NjH> fhzpf;if> KjypadTk; 
fpwp];jt Nfhtpy;fspd; G+ir topghLfspy; fhzg;gLfpwJ. 



154 
 

 fpwp];jt Nfhtpy;fSf;Fs; vr;rhjpapdUk; topghL nra;ayhk;. Mdhy; 
jpUkzk; nra;Ak; NghJ Fwpj;j NfhtpYf;FhpatHfs; kl;LNk 
mf;Nfhtpy;fspy; jpUkzk; nra;ayhk;. mj;Jld; Nfhtpy; epHthfj;jpYk; 
mf;NfhtpYf;FhpatHfs; kl;LNk fhzg;gLtH. 

 fle;jfhyq;fspy; cg fpwp];jt mikg;Gf;fSk; Njhw;wk; ngw;Ws;sJ. 
Mdhy; mjpy; fhzg;gLk; FLk;gq;fspd; vz;zpf;if kpff;FiwT. 

 jpUkzj;jpd; NghJ kzkfNdh kzkfNsh fj;Njhypf;f rkaj;jpduhf 
,Ue;jhy; kw;wtH ngUk;ghYk; fj;Njhypf;f kjj;jpduhf khwNtz;Lk; vd;w 
eilKiw fhzg;gLfpwJ. 

 
 
 

 
24. nry;tp. gpugh($l;LwT CopaH mikg;G jiytp) 

 gz;ghL> ehfhPfk; vd;fpd;w ,U tplaq;fspy; gz;ghlhf ,Uf;fpd;w tplak; 
gpw;fhyj;jpy; ehfhPfkhfpwJ. fle;jfhy ehfhPfkhfTk; ,d;W fhzg;gLtJ 
gz;ghlhfTk; fhzg;gLfpwJ. 

 vq;fSila #oypy; gz;ghnld;gJ ,e;jpahit mbg;gilahf nfhz;Lk; 
ehfhPfnkd;gJ Nkw;Fyif mbg;gilahfnfhz;Lk; fhzg;gLfpwJ. 

 Ntl;bia kwe;J vj;jidNah tUlkhFk; r%fk; Mdhy; ,d;Wk; ngz;fs; 
Nriyia kwg;gij Vw;Wf; nfhs;s Kbatpy;iy. 

 vOjg;glhj rl;lq;fSf;F nefpo;Tj; jd;ik mjpfk;. 

 vOjg;glhj rl;lq;fs;> vOjg;gl;l rl;lq;fs; vq;fis topg;gLj;Jtjhf 
fhzg;gLfpwJ. 

 vOjg;gl;l rl;lq;fs; gy eilKiwg;gLj;jg;gltpy;iy. 

 vOjg;glhj rl;lq;fis cilf;f vOjg;gl;l rl;lq;fs; KaYk; NghJ 
Kuz;ghL Vw;gLfpwJ. 

 rl;lq;fis r%fk; jdf;Nfw;wthW mikf;Fk;NghJ mJ nghUj;jkhdjhFk;. 

 ,lj;Jf;Nfw;wthW gy vOjg;glhj rl;lq;fs; fhzg;gLfpwJ. 

 FLk;gg; ghJfhg;gpy; Foe;ijia tsHg;gijg; gw;wp rpWtH chpikapy; 
$wpapUf;Fk; NghJ mr; ruj;jpYs;s chpikfspy; rpWtH J~;gpuNahfk; 
njhlHghf kl;Lk; fijg;gJ nghUj;jkw;wjhFk;. 

 ngz;fisg; ghJfhg;gJf;F vj;jidNah topfs; fhzg;gLk; NghJk; 
Mz;fsJ njhlHgpy; mtHfs; jk;ik gfpHe;J nfhs;tjw;fhf ve;j 
topfSk; fhzg;ltpy;iy. 

 Rje;jpuKk; Rafl;Lg;ghLk; midtUf;Fk; ,Uf;f Ntz;Lk;. rPjdk; thq;Fk; 
NghJk; \midtUk; thq;Ffpd;whq;f mjdhy;jhd; ehDk; thq;Ffpd;Nwd; 
vd;W $WtJ| nghUe;jhJ. 

 xt;nthU ,lj;Jf;Fk; ,lk; gpur;rpidfspd; jd;ik NtWgLk;. 

 kw;wtHfSf;fhf thOk; gof;fk; fhzg;gLfpwJ. 

 gps;isfSf;F KO Rje;jpuk; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;w gof;fKk; 
fhzg;gLfpwJ. 

 vg;gTk; midtiuAk; rkkhf ghHf;Fk; gz;G tsuNtz;Lk;. 

 NtWNtWgl;l Nfhzq;fspy; NtWNtWgl;l ghHit ,Uf;f Ntz;Lk;. 
gyghHit fhzg;gLk; 

 ve;j xU ghuhSkd;w rl;lKk; ghFghl;ilr; nra;atpy;iy.  



155 
 

 ngz;fs; nraw;gLj;jypy; gq;Fngw;wypy; ghugl;rk; fhzg;gLfpwJ. 
fye;Jiuahly;fspy; ngz;fs; <LgLjy; nghpjhff; fhzg;gltpy;iy. 

 cs;@H cw;gj;jpia vt;thW $l;lyhk; vd;W ahUk; rpe;jpg;gjpy;iy. 

 CopaHfs; ghjpg;gpy; ghy;epiy vd;w NtWghL fhzg;gLfpwJ. ,jdhy; 
gopthq;fYk; fhzg;gLfpwJ. 

 ghFghlh ,y;iyah vd;gJ xt;nthUtuJ jdpg;gl;l kdepiyiag; 
nghWj;jJ. 

 vq;fSila fyhr;rhuj;jpNyNa $b thOtjw;fhd #oy; fhzg;gLfpwJ. c-
k;-Fk;kp 

 
25. fjpHfhkj;jk;gp fpU~;zuhad;(tphpTiuahsH> nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;) 

 vOjg;glhj rl;lq;fs; vdg;gLtJ xU r%fk; nrhe;jkhd fl;likg;Gf;Fs; 
,Uf;Fk;. jdf;Fhpa xU fyhr;rhuk;> fl;likg;G> xOf;fk; tpOkpak; 
vd;gdtw;iw nfhz;bUf;Fk;. ,it guk;giu gukgiuahf 
flj;jg;gl;Lf;nfhz;bUf;Fk;. ,tw;iw r%f mq;fj;jtHfs; gpd;gw;wptUk; 
NghJ r%ff;fl;likg;G Ngzg;gLk;. ,J r%fj;Jf;F r%fk; NtWgLk;. 

 vOjg;glhj rl;lq;fis xUtH gpd;gw;wptUfpd;whHfs; vdpd; mJ 
jpzpf;fg;gl;l rl;lkhf ,Uf;f KbahJ. xUtH mjid jdJ kdjhu 
cs;thq;fpf;nfhs;fpwhNuh mg;NghJjhd; mtuJ elj;ijfSk; mjw;Nfw;wthW 
,Uf;Fk;. Muk;gj;jpy; ,jd; cUthf;fk; r%f mq;fj;jtHfs; jq;fspd; 
Njitfis epiw Ntw;wpf;nfhs;s Ntz;ba NjitAk; ,Ue;jJ. NkYk; 
r%fkakhjypd; %yk; r%fj;Jf;F Vw;wthW jq;fis jahHgLj;jpf; 
nfhs;Sk; NghJ mjid gpd;gw;w Ntz;ba epiyf;F ,tHfs; 
cs;thq;fg;gLtH. 

 ,J guk;giu guk;giuahf flj;jg;gl;Lf;nfhz;L ,Uf;Fk;. 

 rhjpf;fl;likg;G vd;gJ Nkiyj;Njaj;jpy; vt;thW njhopy; gphpg;G ,Ue;jNjh 
mt;thwhd xU gpujpgypg;Gj;jhd; fPoj;Njaj;jpy; cs;s epiyfs;. 
njhopw;gphpg;G fl;lj;jpd; xU epiyapy; xUtiu xUtiu mjpfhuj;jpd; top 
fl;Lg;gLj;Jk; NghJjhd; rhjp NtWghL Vw;gLfpwJ. 

 ,t;thW fl;Lg;gLj;jg;glhJ fhzg;gbd; rhjp nad;gJ xU fl;likg;ghfNt 
fhzg;gl;bUf;Fk;. 

 vOjg;glhj rl;lq;fs; kdpjdJ Njitfs; mjpfhpf;Fk; NghJk; NtW 
r%fj;Jld; njhlHGfis NgZk; NghJjhd; ,t; vOjg;glhj rl;lq;fis 
NgZtjpy; gpur;rpid Vw;gLfpwJ. 

 kdpj chpikapd; Njit \xUtuJ Rje;jpuk; ,d;ndhUthpd; chpikia kPWk; 
NghJjhd;| Vw;gLk;. 

 xt;nthU fpuhkj;Jf;Fk; mtutUf;nfd;W xt;nthU rl;lq;fs; fhzg;gLk;. 
mr;rl;lq;fs; top mtutH nraw;gl;Lf; nfhz;L ,Uf;Fk; NghJ mjid 
kl;Lg;gLj;Jk;tpjkhf kdpj chpikr; rl;lq;fis m%y; gLj;Jk; NghJ kdpj 
chpikr;rl;lq;fshy;jhd; td;Kiw Vw;gLfpwJ. 

 xt;nthU kjj;jpw;Fk; xt;nthU rl;lq;fs; cz;L. Fwpg;gpl;l kjj;ij 
gpd;gw;WgtH mk;kjj;Jf;Fhpa eilKiwfis gpd;gw;wNtz;Lk;. mtUf;F 
tpUk;ghtpbd; mk;kjj;ij tpl;L ntspNaWtjw;F midtUf;Fk; 
chpikAz;L. 

 XH r%fk; XH fl;likg;Gf;Fs; tho;e;J nfhz;bUf;Fk; gl;rj;jpy; mq;F kdpj 
chpikr;rl;lj;jpid m%y;gLj;Jk; NghJ rl;le;jhd; xU gpur;rpidia 
Vw;gLj;Jk;. 
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 rl;lq;fs; xU gpur;rpidiaj; jPHg;gjw;Nf cUthf;fg;gl;lJ. vOjg;glhj 
rl;lq;fs; ,t;thW njhopw;gl;Lf;nfhz;bUf;Fk; gl;rj;jpy; vOjg;gl;l rl;lk; 
mr;rl;lq;fis Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;.  

 vOjg;glhj rl;lq;fis gpd;gw;Wfpd;w r%fkhf ,Ue;jhYk; rhp vKjg;gl;l 
rl;lq;fis gpd; gw;Wfpwtuhf ,Ue;jhYk; rhp ,J njhlHghd ,uz;L 
tplaq;fisAk; mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. mNj Ntis kdpj chpik 
njhlHghfTk; mwpe;jpUf;fNtz;Lk;. mg;NghJjhd; jdf;F mJ njhlHghd 
gpur;rpid VJk; Njhd;Wfpd;w gl;rj;jpy; mJ njhlHghd jPHit rhpahd 
topfspy; mtuhy; mZfKbAk;. 

 mNj Neuk; r%fkakhjypy; r%fj;Jf;F Vw;wthW jd;id jahHgLj;jpf; 
nfhz;bUf;Fk; NghJ cyfshtpa khw;wq;fSf;fhfTk; jd;id jahH gLj;j 
Ntz;ba Njit cz;L. mjd;NghJ jd;Dila r%fk; rhHe;j vOjg;glhj 
rl;ljj;jpid vt;thW xUtd; kjpf;fpd;whNdh mNjNghy cyfyhtpa hPjpapy; 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; kdpj chpikiaAk; kjpf;fNtz;ba Njit 
midtUf;Fk; cz;L. 

 
 

26. Nrh. gj;kehjd;(Nrhgh) (vOj;jhsH> r%f tpkHrfH> nkhopngaHg;ghsH) 

 Njrtoik vd;gJ njhFf;fg;glKd; vOjg;glg;glhj rl;lkhfNt 
fhzg;gl;lJ. Xy;yhe;J fhyj;jpy; ,J njhFf;fg;gl;lJ. 

 nrhj;Jhpik gw;wpaJk; jpUkz> jpUkz cwT rk;ge;jkhf fztd; kidtp> 
ngw;whH gps;isfs; vd;gtHfSf;fpilapyhd cwT gw;wp $WfpwJ. 

 Fw;wtpay; njhlHghd tprhuizfs; Njrpa rl;lj;jpd; fPo; ifahsg;gLk;. 
Njrtoik Fw;wtpay; njhlHghd tprhuiz tof;Ffspy; nry;thf;Fr; 
nrYj;jhJ. 

 Njrtoikr;rl;lj;jpy; fhzp> Fj;jif> rPjdk;. Xw;wp Kjypa Kiwfs; gw;wp 
Fwpg;gpLtjhf fhzg;gLfpwJ. 

 xw;wp vd;gJ xU fhzpapy; gapHr;nra;if nra;a Fwpg;gpl;l xU njhiff;F 
xw;wp itf;fg;gLk; NghJ mjpy; gapHr;nra;if Nkw;nfhs;syhk;. Mdhy; 
mf;fhzpfSf;F Ml;rp Nfhu KbahJ. Mdhy; fhzpia kPs ifaspf;Fk; 
NghJ mj;njhififia kPa nfhLf;f Ntz;Lk;. MdhYk; xw;wp vd;gJ 
Fj;njhif thlifapypUe;J Kw;wpYk; NtWgl;lJ. ,it jdpegH chpikia 
kWg;gjhf ,y;iy. 

 jhypfl;LjYk; XH aho;g;ghz tof;fhWfshFk;. 
 kzKwpT Vw;gl;lhy; jhyp fl;bdtH mjidj; jpUk;gg; ngw;Wf; 

nfhz;bUg;ghH. rPjdk; nfhLj;jtUk; mjidj; jpUk;gg;ngw;Wf;nfhs;thH. 
 tpjitfs; kq;fykhd fhhpaq;fspy; gq;Fngw;w KbahJ. ,J Mhpa 

kakhf;fy; Clhf ,lk; ngWfpwJ. kzk; rlq;F vd;W te;j gpwF mjhtJ 
rq;ffhyk; vd;W nrhy;yg; gLfpd;w fhyj;jpy; jpUkzk; vd;gJ mjpfk; 
rkak; rhHghdjhf ,Uf;ftpy;iy. ,d;Wk; fpof;Fg; gFjpfspy; tPL 
G+e;jpl;lhd; vd;W xU tof;fk; fhzg;gLfpwJ. 

 rlq;Ffs; rk;gpjhaq;fs; rkaq;fs;> GNuhfpjk; vd;W xd;W te;J NrUk; 
NghJjhd; kq;fs fukhd fhhpaq;fs; vd;w gphpg;G tUfpwJ. 

 ,e;jpahtpYs;sJ Nghd;W jpUkzj;jpd; NghJ jha; khkdhiu jpUkzk; 

nra;tJ ,q;F ,y;iy. Mdhy; kr;rhd; kr;rhs; (cross cossins) jpUkz Kiw 
fhzg;gLfpwJ. 
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 fiuNahu r%fq;fspy; fhzg;gLk; rk;kl;bah vdg;gLNthH epyg;gpuGj;Jt 
r%fj;Jf;F xg;ghdtHfs;. 

 mJ Nghy aho;g;ghzj;jpy; cilahH> tpjhid> kzpak; KjypNahH 
epyTlikahsHfshf fhzg;gLfpd;wdH. ,tHfsJ epyq;fspy; FbapUf;Fk; 
rhjhuz kf;fs; epyTlikahsHfSf;F Nrtfk; nra;J tho;e;jdH. 
,tD}lhf ,q;F XH mbik Fbik Kiw fhzg;gLfpwJ. rpy fhyq;fspy; 
,t;tbikfs; guk;giu guk;giuahf Copak; nra;Jk; tho;e;jhHfs;> 
mLj;jtHf;F tpw;fg;gl;lhHfs;.  u~;ahtpYk; ,jw;F xg;ghd Kiw 
fhzg;gl;lJ. 

 rhjpabg;gilapy; aho;g;ghzj;jpy; ,t;tbikKiwapy; nry;thf;Fr; 
nrYj;JfpwJ. 

 rPl;L Kiwfs; rpyTk; fhzg;gLfpwJ. rPl;L gpbg;gtH Kjw;gq;if vLj;jpLtH. 
mjd;gpd; kw;wtHfs; Nfs;tpabg;gilapy; rPl;nlLg;gH. 

 epyTlik mikg;G ,g;NghJ fy;tpKiw tsHr;rpahy; ntbg;G fz;Ls;sJ. 
Muhk;gfhyj;jpy;(jw;NghJk; $l) caH Fbkf;fspd; Nrtfk; nra;gtHfshfNt 
fhzg;gl;lJ. 

 Xt;nthU rhjpapdUf;Fk; caHFbr; rlq;Ffspy; gy rlq;F mk;rq;fs; 
nra;aNtz;bAs;sJ. 

 ,r;rlq;Ffspy; rpy Gjpa KiwfSk; fhzg;gLfpwJ. (gpNsl; thq;fpf; 
nfhLj;jy;) 

 MdhYk; ,jw;$lhfTk; rhjpfs; milahsg;gLj;jg;gLfpwJ. 
 ,d;W rq;fq;fspD}lhfTk; rhjpa njhopy;fs; epWtdg;gLj;jg;gLtjhYk; 

rhjpa kiwg;G ,lk; ngwtpy;iy. 
 rhjpfsbg;gilapy; jdpkdpj chpikkPwy;fs; fhzg;gLfpd;wd. 

c-k;- giwaH r%fj;Jf;F kuzr;rlq;Ffspd; gpd; giw thrpj;j gpwF 
gzk; nfhLf;fg;gLk; ciuahlypy; $ba msT caH kl;lq;fshy; 
mlf;fg;gLjy; fhzg;gLfpd;wd. 

 ,yq;if murpay; ahg;gpd; gpufhuk; ngsj;jj;Jf;F Kd;Dhpik nfhLf;fpwJ. 
,q;F gd;Kfj;jd;ik fhzg;gltpy;iy. 

 ,yq;ifapy; ngUk;ghz;ik ,dj;jtuhNyNa rpWghz;ik ,dj;jtUf;Fhpa 
rl;lq;fs; jPHkhdpf;fg;gLfpd;wd. 

 I.eh kdpj chpik cWg;GhpikfspNyNa vq;fSila fyhr;rhuj;ij 
gz;ghl;il ehq;fs; gpd;gw;Wtjw;F chpikfs; cz;L. 

 jkJ nrhe;j epyj;ij tpl;L xUtH gphpe;J Nghd gpwFk; xUtUila 
tof;fhWfs; mope;J NghfhJ. mt; epyk; rhHe;j tplaq;fs; kl;Lk;jhd; 
,y;yhJ NghFk;. Vidaitfshd kztho;f;if njhlHghdJ Nghd;w 
mk;rq;fs; mope;J NghfhJ. 

 MdhYk; Njrtoikf;Fl;gl;l fhzpfis thq;fp mq;F FbNaWk; NghJ 
mt;tof;fhWfis ngUk;ghYk; gpd;gw;WthH. 

 Njr toikapd; gb rPjdk; nfhLj;J jpUkzk; nra;ag;gl;l ngz; jpUk;gTk; 
ngw;NwhUila nrhj;jpy; gq;F Nfl;f KbahJ. 

 Njr toikapd; gb ngz;fSf;F $ba ghJfhg;G cz;L. 

 Mdhy; Nkw;Fyfpypy; mt;thW ,y;iy. 

 ,U rhjpf;fyg;G mjpfk; nts;shsUf;Fk; NfhtpaUf;Fk; ,Ue;jpUf;fpwJ. 

 $l;Lf;FLk;g mikg;G epytpa fhyj;jpy; nrhhpay; mikg;gpy; epyg;gfpHT 
xUfhyk;tiu  fhzg;gl;lJ. Mdhy; jdpf;Fbj;jfdk;> murgzp> 
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Kjypatw;whYk; Fj;jiff;F nfhLf;Fk; NghJk; nrhhpay; mikg;G 
gpur;rpidf;F cs;shfpwJ.  

 ,jd; njhlHr;rpahf nrhhpayhf ,Ue;jfhzpfs; gphpf;fg;gl;L epe;jkhf;fy; 
Kiwapd; Clhf gphpf;fg;gLfpwJ. mtdtd; epd;w gf;fj;jpNyNa epy;Yq;Nfh 
vd;W $wp fhzpia gphpf;Fk; kunghd;Wk; fhzg;gLfpwJ. 

 tpthfuj;J Kiw kpfTk; FiwthdJ aho;g;ghzj;jpy;. Mdhy; ,d;W 
tpl;Ll;Lg; Nghjy; mjpfkhfpwJ. 

 fztDk; kidtpAk; tpthfuj;Jf;F nry;Yk; NghJ kidtpf;Fhpa 
tof;Ff;fhd nryTfis fztNd nfhLf;f Ntz;Lk;. 

 jpUkzkhd ngz;Zf;Nfh tpjitf;Nfh kWkzj;Jf;fhd tha;g;G 
kpff;FiwT. ,jw;fhd fhuzkhf Mz;zhjpf;fj;ijNa $w KbAk;. 
fztid ,oe;j ngz;Zf;F gy fhuzq;fis fw;gpj;J Fwpg;ghf 
rhjfg;nghUj;jk; ,y;iy vdTk; fztid ,oe;jts; vdTk; ,tsJ 
jhypapy; gpur;rpid vdTk; $wp ,uz;lhtJ jpUkzk; nra;Ak; ngz;iz 
kWj;jy;. 

 
 

27. jp. nry;tkNdhfud; (gFjpNeu tphpTiuahsH-aho;g;gy;fiyf;fofk;) 

 ,e;Jf;fy;Y}hpapd; ,e;J kd;wj;jhy; epH tfpf;fg;gl;l XH ghlrhiy ,d;W 
gps;isfs; Fiwe;Efhzg;gLtjw;F fhuzk; rhjpak;. ,J aho;g;ghzj;jpy; 
mjpfk; fhzg;gLfpwJ. MdhYk; ,d;W jpUkzj;jpd; NghJ rhjpak; 
ghHf;fg;gl;lhYk; rhg;gpLk; NghJ ntspaplq;fspy; nrd;W rhg;gpLk; 
#o;epiyfspy; rhjpak; ghHf;fg;gLtjpy;iy. 

 Mdhy; ,g;gTk; rhjpak; ghHj;J jz;zPH FLf;Fk; gz;G fhzg;gLfpwJ. 

 1993fSf;F gpd; rhjpa njhopy; mbg;gilapy; epWtdg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
,jdhy; rq;fq;fs; epWtg;gl;L \\aho;khtl;l rpifmyq;fhu rq;fk;|| 
vd;nwy;yhk; Njhw;wg;gl;lJ. 

 ,J rhjpaf;fl;rpfshf cUthff;$ba re;jHg;gj;ijAk; Vw;gLj;jpAs;sJ. 
mj;Jld; ,J ,t;thW rhjpfsbg;gilapyhd rq;fq;fshf cUg;ngWk; NghJ 
jpUk;gTk; rhjpfs; vd;w milahsj;ijNa tYg;gLj;Jtjhf mikfpwJ. 

 aho;g;ghzj;jpy; rka Kf;fpaj;Jtk; ,d;W cile;J nfhz;bUf;fpwJ. 
fpwp];jt ,e;J jpUkzq;fs; ,d;W mjpfhpj;Jf; nfhz;bUf;fpd;wJ. 

 ,d;W kiwKfkhf kjj;jpd; kPjhd jhf;Fjy;fs; fyg;Gf;fs; 
tof;fhWfSf;$lhf mjpfhpj;Jf;fhzg;gLfpd;wd. 

 KjpNahHfs; FLk;gj;jpypUe;J cilf;fg;gLtjhy; mtHfs; kPjhd jho;T 
kdg;ghq;F mjpfhpj;Jf;fhzg;gLfpd;wd. 

 jpUkzj;jpd; NghJ te;jtHfis rhg;ghl;Lf;F $g;gpLk; NghJ XH nghptUf;F 
jz;zpr;nrhk;G nfhLj;Jjhd; kw;wtHfis rhg;ghl;Lf;F miog;gH. 

 
 
 

28. Dr Kiran Grewal- Senior research fellow, Australian Catholic University-discussion 

 In Jaffna’s culture hindusim is having a main part of their Un written laws and 

practices. 

 Cast system is very strong among Jaffna peoples. And there are quit traditional 

views about women, about What women should not do, how they should dress, 

file:\\aho;khtl;l
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how they should behave about marriage and about children and how they should 

behave towards the parents. 

 In Jaffna still have the pressure in the Dowary system. Its also influence in 

community. Being a widow is very stigmatized in the community and the people of 

the consider widow is bad luck. And the female in charge of the house hold is 

difficult. 

 Peoples will not give the space to Differentiable person in auspicious occasions and 

auspicious events in Jaffna. They are beliving about the differentiable peoples’ that 

it’s their bad karma of their past life. 

 Some times blind respect for elders, can be a violation of young peoples rights to 

freedom of opinion, freedom of live, freedom of expression. 

 These kind of unwritten laws and practices are making by people who are 

considerd  have the authority in society. Eg- Religious leaders, Community leaders, 

Olderest peoples in family. Some times government and media also having a part 

of the influence of make these unwritten laws and practices. 

 In school text books also some things devided as duties to every family members. 

As some examples, father do this and mother do this. 

 And people following every social believes with out questioning it. 

 There are so many benifits also in traditional events. Some kind of traditional 

events are very interesting and enjoyable. Eg-weddings 

 Every bodies have personal wish to follow every customs. 

 Culture and traditions always changes. Most of the time we don’t notice that kind 

of changes. Eg- In past peoples used to give cows, golds, sarees as dowry. But now 

they give washing machines, televisions as dowry. 

 There are so many changes are happening in every traditions by the life changes. 

But can’t tell that that why its happening to all tradition? 

 Its when Peoples who are benifiting from particular retuals or traditions make use 

of that to keep their power; then it will become the problems. 

 If we impose the human rights in community, its like we impose the tradition on 

society. But human rights will be empowering the people finally of the 

understanding. Peoples should not force to follow the human rights. Fondermental 

human rights principals are the reason so many peoples around the world have 

accepted them. Because all of us like to live with dignity, freedom and etc. 

 Peoples have the right on culture. So no boides can’t force to follow a culture. 

 

 


