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இறைவா, என்றைக் காத்தருளும்; உம்மிடம் நான் அறடக்கலம்புகுந்துள்ளேன். நான் 

ஆண்டவரிடம் ‛நீளே என் தறலவர்;  

உம்றமயன்ைி ளவறு செல்வம் எைக்கு இல்றல’ என்று சொன்ளைன். திருப்பாடல்கள் 
16 : 1, 2  

http://www.arulvakku.com/bible.php?bk=19&ch=16 

 

 

 

திருச்சபை ஆபலொசகர் : பமதகு ஆயர் அ. அமல்ரொஜ், உதகமண்டலம் 

ஆசிரியர் குழு : மதுறே ஆைந்த்,  ஆளோக்கியம் சடன்ைிஸ், ொர்லஸ் இருதயம்,   

பிோன்ெிஸ் நல்லப்பன் OMI, செயபாலன் ேளபல் SDB, ொக்குலின் ளமரி SSAM, ளொமிக்ஸ்,  

மரிய அருள் ோொ,S.J., நித்ய ெகாயம் OFM.Cap.,  இைிளகா ளொக்கிம் SSAM 

ஆசிரியர் மற்றும் சவளியிடுைவர் - ளக. எம். செல்வோஜ் 

திருத்தந்பத, வத்திக்கொன், திருப்ைீட சசய்திகள்  

வழங்குவது வத்திக்கொன் வொசனொலி இறையதேம் :  http://ta.radiovaticana.va/  

 

திருத்தந்பத : இமயமொகும் இளபம   

திருத்தந்பத : இபறவனின் தொய், அன்பன மரியொ 

திருத்தந்பத : ‘பத பதயும்’ நன்றி வழிைொட்டில் மபறயுபர 

திருத்தந்பத : மூபவபள சசை உபர 

திருத்தந்பத : டுவிட்டர் சசய்திகள்  

இலங்பக: சைண்களின் வொழ்வில் இன்னும் சதொடரும் பைொர் நளினி ரத்னரொஜொ  

தமிழகம் : துயரத்பத தந்துவிட்டுப் பைொன ஒகி புயல்! கன்னியொகுமரியில் கபள 
இழந்த புத்தொண்டு த. ரொம் 
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அறிபவொம் : ை.சிதம்ைரம் - பக.பக.மபகஷ் 

நொட்டு நடப்பு : அபலக்கற்பற வழக்கின் தரீ்ப்பும் அரசியலும்! தி இந்து  

இபளஞர் நலம் : புத்தொண்டு வொழ்க்பகயொல் சகொண்டொட பவண்டியது  - 

எம்மொவுஸ் 

 

 

திருத்தந்பத : இமயமொகும் இளபம  

 

உலக இறேளயார் நாள் நிகழ்வுகேில் இறேளயாருடன் கேம் ளகார்த்து 
நடக்கும் திருத்தந்றத பிோன்ெிஸ் - AP 

2018ம் ஆண்டு புலர்ந்துள்ேது. இவ்வாண்டு, அறைவருக்கும், வேமாை, 

நலமாை, அறமதியும் அன்பும் நிறைந்த ஆண்டாக விேங்கட்டும். 

இவ்வாண்டு, கத்ளதாலிக்கத் திருஅறவயின் கவைம், இறேளயார் மீது 
அதிகம் பதியும். இறேளயாறே றமயப்படுத்தி, இவ்வாண்டு அக்ளடாபர் 
மாதம், வத்திக்காைில் உலக ஆயர்கள் மாமன்ைம் நறடசபறுகிைது. 



இந்த மாமன்ைத்திற்கு சதரிவு செய்யப்பட்டுள்ே றமயக்கருத்து: 
"இறேளயார், நம்பிக்றகயும், அறைத்தறலத் ளதர்ந்து சதேிதலும்". 

நம்பிக்றக, அறைத்தல், ளதர்ந்து சதேிதல் என்ை கருத்துக்களுடன், 

இறேளயாருக்குத் ளதறவயாைறவ கைவுகாணுதல், பகிர்தல். 

தான் செல்லும் நாடுகேில் எல்லாம், இறேளயாறே, தவைாமல் 
ெந்திக்கும் திருத்தந்றத பிோன்ெிஸ் அவர்கள், ஒவ்சவாரு நாட்டிலும், 

இறேளயாருக்கு விடுக்கும் ஒரு முக்கிய விண்ைப்பம்: கைவு காைத் 
தயங்காதீர்கள் என்பளத. 

பகிேந்து வாை விரும்பாத இறேளயார், அருங்காட்ெியகத்தில் வாை 
ளவண்டியிருக்கும் என்று, திருத்தந்றத, அண்றமயில் இறேளயாருடன் 
செயற்றகக்ளகாள் வைிளய ளமற்சகாண்ட ஓர் உறேயாடலில் 
எச்ெரிக்றக விடுத்தார். (Scholas Occurrentes - June 9, 2017) 

இறேளயாரின் கைவுகறேக் கறலக்கும் வண்ைம் இவ்வுலகம் 
காட்டும் வைிகேில் பல்லாயிேம் இறேளயார் பயைிக்கும் ளவறேயில், 

அந்தக் கூட்டத்திலிருந்து விலகி நிற்கவும், ளதறவப்பட்டால், எதிர்நீச்ெல் 
ளபாடவும், இறேளயார் தயாோக இருக்களவண்டும் என்ை அறைப்றப, 

திருத்தந்றத பிோன்ெிஸ் அவர்கள் இறேளயாரிடம் விடுத்து வருகிைார். 

நம்பிக்றக, அறைத்தல், ளதர்ந்து சதேிதல், கைவு காணுதல், பகிர்ந்து 
வாழுதல் என்ை பல அம்ெங்கேில், இறேளயார் இமயம்ளபால் உயர்ந்து 
நிற்களவண்டும் என்ை கருத்துடன், இவ்வாண்டு, நம் வாசைாலி 
நிகழ்வுகேின் முதல் நிமிடம் இறேளயாறே றமயப்படுத்தி 
அறமகிைது. 

திருத்தந்பத : இபறவனின் தொய், அன்பன மரியொ 



 

புத்தாண்டு திை திருப்பலியில் திருத்தந்றத - AFP 

ஆண்டின் முதல் நாோகிய இத்திங்கேன்று, திருஅறவ, இந்நாறே, 

இறைவைின் தாய் அன்றை மரியாவின் சபருவிைாவாக ெிைப்பித்தது. 
வத்திக்கான் புைித ளபதுரு ளபோலயத்தில் திருப்பலி நிறைளவற்ைி 
மறையுறே வைங்கிைார் திருத்தந்றத பிோன்ெிஸ். அன்றை மரியாறவ 
றமயப்படுத்தி, அவர் வைங்கிய மறையுறேயின் சுருக்கம்: 

அன்றை மரியாவின் மிக உயரிய ெிைப்புப் பட்டமாை 'இறைவைின் 
தாய்' என்ை சபயருடன் ஆண்டின் முதல் நாறே நாம் 
துவக்குகின்ளைாம். ஏன் அன்றை மரியாறவ நாம், 'இளயசுவின் தாய்' 

என்று அறைக்காமல், 'இறைவைின் தாய்' எை அறைக்கிளைாம் என்பது 
குைித்து ெிந்திக்க ளவண்டும். அன்றை மரியாவில் மனு உருசவடுத்த 
இறைமகன், நம்றமப்ளபால் மைித நிறலகறே எடுத்துக்சகாண்டார். 
அன்றை மரியாறவ, இறைவைின் தாய் எை நாம் அறைக்கும்ளபாது, 



கடவுள், மைித குலத்திற்கு அருகாறமயில் உள்ோர் என்பது நமக்கு 
நிறைவூட்டப்படுகிைது. வாைகத்தின் இறைவனும், முடிவற்ைவருமாை, 

கடவுள்,  நம்ளமாடு இருப்பதற்சகை, நம்றமப்ளபால் உருசவடுத்தார்., 

மைிதன் தைியாக இல்றல, அவன் அநாறதயும் அல்ல, என்பறத 
அைியும்ளபாது மகிழ்கிளைாம். அன்றை மரியாவின் றககேில் இருக்கும் 
இளயசு பாலறைப்ளபால், நாமும் இறைவைின் றககேில் குைந்றதயாக 
உள்ளோம். மைித குலம் இறைவனுக்கு மதிப்பு மிக்கது. ஆகளவ, 

மைிதனுக்கு ஆற்றும் பைி, இறைவனுக்கு ஆற்றும் பைியாகிைது. 
தாயின் வயிற்ைில் கருவாைது முதல், அறைத்து உயிர்களும், 

முதிளயார், ளநாயாேிகள், துன்புறுளவார் எை, ஒவ்சவாரு உயிரும் 
வேளவற்கப்பட்டு, அன்புகூேப்பட்டு உதவப்படளவண்டும். 

இன்றைய நற்செய்தி வாெகத்தில் நாம், ' மரியா, 

இந்நிகழ்ச்ெிகறேசயல்லாம் தம் உள்ேத்தில் இருத்தி ெிந்தித்துக் 
சகாண்டிருந்தார்' என்பறதப் பார்த்ளதாம். கிைிஸ்து பிைப்பு காலத்தில் 
ஒரு வார்த்றத கூட அன்றை மரியா ளபெியதாக இல்றல. பல்ளவறு 
ளநேங்கேில், பல்ளவறு வைிகேில் ளபெி வந்த இறைவன், இப்ளபாது, 

காலம் முழுறமசபற்ைளபாது, எப்படி அறமதியின் உருவாக, 

ளபெமுடியாத குைந்றதயாக உள்ோளோ, அளதளபால், அன்றை 
மரியாவும், இளயசு பாலனுடன் சகாண்டிருந்த ஒருறமப்பாட்டில் 
அறமதி காக்கிைார். நாமும், குடிறல அறமதியில் 
உற்றுளநாக்கும்ளபாது, நம் வாழ்வின் அர்த்தத்றத காண்டுசகாள்கிளைாம். 
நாம் அறமதி காக்கும்ளபாது, நம் உள்ேத்தில் இறைவன் ளபசுவதற்கு 
அனுமதிக்கிளைாம். 

அன்றை மரியா தன் உள்ேத்தில் இருத்தி ெிந்தித்தறவ, மகிழ்வும், 

ளொகங்களுளம. ஒரு பக்கத்தில், இளயசுவின் பிைப்பு, ளயாளெப்பின் 
அன்பு, இறடயர் கேின் வருறக, ஒேிமிக்க ஓர் இேவு எை பல 
விடயங்கள் மகிழ்வேித்தாலும், மறுபக்கம், வருங்காலம் குைித்த 
அச்ெமும், வடீற்ை நிறலயும், ளொகங் கோக இருந்தை. அறைத்றதயும் 
அவர் தன்  இதயத்தில் இருத்தி அங்கிருக்கும் இறைவனுடன் 
உறேயாடிைார். நாமும் நம் துயர்கள் குைித்து உறே யாடறல 



ளமற்சகாள்ளவாம், நம்முள் இருக்கும் இறைவனுடன். நம்றம தன் 
இதயத்தில் றவத்து காக்கும் இறைவன், இப்ளபாது நம் வாழ்வில் 
குடிசகாள்ே வந்துள்ோர். 

அறைத்றதயும் அறமதியாக ஏற்று, இறைவைிடம் சகாைர்வது, 

அன்றை மரியாவின் இேகெியம். அன்றை மரியாறவப்ளபால் நாமும் 
இருக்க ளவண்டும் எை இறைவன் விரும்புகிைார், அதாவது, எேிய 
மைதிைோக, சபாருள் செல்வம் இல்றலசயைினும், அன்பில் 
செல்வந்தோக, குற்ைமற்ைவோக, இளயசுவில் இறைந்து, இறைவறை 
நம் இதயத்திலும், நமக்கு அடுத்திருப்பவறே நம் வாழ்விலும் 
சகாண்டிருப்பவர்கோக செயல்படளவண்டும் என்று. 

அன்றை மரியாவின் மீது பக்தி சகாண்டிருப்பது, கிைிஸ்தவ வாழ்வுக்கு 
ளதறவயாை ஒன்ைாகும். அன்றைறயப் பார்த்து, எசதது நம் வாழ்வுக்கு 
முக்கியாை ளதறவ என்பறத கற்றுக் சகாள்ளவாம். நம் 
அறைவருக்கும் ஓர் அன்றையின் இதயம் ளதறவ. ஆம், இறைவைின் 
அன்றப உைேவும், நமக்கு அடுத்திருப்ளபாரின் இதயத்துடிப்புக்கறே 
அைிந்து சகாள்ேவும், அன்றையின் இதயம் ளதறவ. உன்ைத 
பறடப்பாம், அன்றை மரியா, இந்த ஆண்டில், இறைமகைின் 
அறமதிறய நமக்கும், இவ்வுலகிற்கும் வைங்குவாோக. இவ்வாறு தன் 
மறையுறேறய வைங்கிைார் திருத்தந்றத. 

திருத்தந்பத : ‘பத பதயும்’ நன்றி வழிைொட்டில் மபறயுபர 



 

‘ளத ளதயும்’ நன்ைி வைிபாட்டில் மறையுறே வைங்கும் திருத்தந்றத - 
AFP 

டிெம்பர் 31, இஞ்ஞாயிறு, ஆண்டின் இறுதிநாறேசயாட்டி, வத்திக்கான் 
புைித ளபதுரு பெிலிக்காவில் மாறல 5 மைிக்கு ஏற்பாடு 
செய்யப்பட்டிருந்த ‘ளத ளதயும்’ நன்ைி வைிபாட்டில் திருத்தந்றத 
பிோன்ெிஸ் அவர்கள் வைங்கிய மறையுறே: 

காலம் நிறைளவைியளபாது திருச்ெட்டத்திற்கு உட்பட்டிருந்த நம்றம 
மீட்டுத் தம் பிள்றேகள் ஆக்குமாறு  கடவுள் தம் மகறைப் 
சபண்ைிடம் பிைந்தவோகவும் திருச்ெட்டத்திற்கு உட்பட்டவோகவும் 
அனுப்பிைார். (கலாத்தியர் 4:4-5)  மனுவுருவாை வார்த்றதயாம் இளயசு 
கிைிஸ்து, காலத்திற்கு நிறைறவத் தந்தார். அவேது நிறைறவ, முதலில் 
உைர்ந்தது, அவறேப் சபற்சைடுத்த அன்றை. அந்த 
அன்றையிடமிருந்து, திருஅறவ, தன் நிறைறவப்சபற்று, இறைவனுக்கு 



நன்ைி பகர்கிைது. இறைவன் வைங்கும் சகாறடகளுக்கு, நன்ைிளய 
தகுந்த பதிலிறுப்பு. முடிவுறும் இந்த ஆண்டில் இறைவன் வைங்கிய 
சகாறடகளுக்கு நன்ைி கூறுகிளைாம். 

2017ம் ஆண்றட, இறைவன், நலமாைதாக, நிறைவுள்ேதாக 
நமக்கேித்தார். ஆைால், மைிதர்கோகிய நாம், இவ்வாண்றட, பல 
வைிகேில் காயப்படுத்தியுள்ளோம். மைித ெமுதாயத்திற்கும், 

சுற்றுச்சூைலுக்கும் நாம் இறைத்துள்ே குற்ைங்களுக்கு, இறைவன் 
முன்னும், ெமுதாயம், மற்றும் இயற்றக முன்னும் நாம் சபாறுப்ளபற்க 
ளவண்டும். ஆைால், இன்ைிேவு, இளயசுவின் அருள் நம்றம நிேப்புவதால், 

நாம் நன்ைியால் நிறைந்துள்ளோம். 

உளோறமய ஆயோகிய நான், இந்நகரில், திைந்த உள்ேத்துடன் 
வாழ்ளவாறே எண்ைி, நன்ைியால் நிறைந்துள்ளேன். எவ்வித 
விேம்பேமும் ளதடாமல், இந்நகருக்காக தங்கள் கடறமகறே 
ஆற்றுளவாறேயும், ளதறவயில் இருப்ளபாருக்கு, பல வைிகேில் 
உதவிகள் செய்ளவாறேயும் எண்ைி, நன்ைி யுைர்வு சகாண்டுள்ளேன். 
சபாறுப்புள்ே குடிமக்கோக இறேளயாறே உருவாக்கும் பைியில் 
ஈடுபட்டுள்ே சபற்ளைார், ஆெிரியர்கள் மீது அதிக மதிப்பு 
சகாண்டுள்ளேன். பல்ளவறு சபாருோதாேப் பிேச்ெறைகள் இருப்பினும், 

அவற்றைப் சபரிதுபடுத்தாமல், தங்கறேயும், தங்கறேச் சுற்ைியுள்ே 
ெமுதாயத்றதயும் முன்ளைற்ை உறைப்ளபாறே எண்ைி, 
சபருறமப்படுகிளைன். தங்கள் நகர் மீது சகாண்ட அன்பால், 

சொற்கோல் அல்ல, செயல்கோல், சபாதுநலறைப் ளபணும் 
அறைவருக்காகவும், இறைவனுக்கு நன்ைி கூை உங்கறே 
அறைக்கிளைன். 

'ளத ளதயும்' நன்ைி வைிபாட்டிற்குப் பின்ைர், புைித ளபதுரு பெிலிக்கா 
வோகத்தில் றவக்கப்பட்டிருந்த கிைிஸ்மஸ் குடிறலப் பார்றவயிட 
சென்ை திருத்தந்றத பிோன்ெிஸ் அவர்கள், அங்கு குழுமியிருந்ளதாருக்கு 
தன் வாழ்த்துக்கறேக் கூைியபின், ொந்தா மார்த்தா இல்லத்திற்குச் 
சென்ைார். 



திருத்தந்பத : மூபவபள சசை உபர 

 

திருத்தந்றதயின் புத்தாண்டு மூளவறே செப உறே - AP 

ெைவரி 1, புத்தாண்டு நாேன்று, வத்திக்கான் புைித ளபதுரு பெிலிக்கா 
வோகத்தில் கூடியிருந்த ஆயிேக்கைக்காை விசுவாெிகளுக்கு, 

திருத்தந்றத பிோன்ெிஸ் அவர்கள் வைங்கிய மூளவறே செப உறே: 
அன்பு ெளகாதே, ெளகாதரிகளே, காறல வைக்கம்! ஆண்டின் முதல் 
நாேன்று, இறைவைின் தாயாை மரியாவின் திருநாறே இறைவன் 
வைங்க, அறத நமக்கு திருஅறவ வைங்கியுள்ேது. இன்றைய 
நற்செய்தி, (லூக்கா 2: 16-21) நம்றம மீண்டும் சபத்லளகம் 
சதாழுவத்திற்கு அறைத்து வந்துள்ேது. இறடயரும் பிைரும் தாங்கள் 
கண்டறதப் பற்ைி வியந்துசகாண்டிருந்த ளவறேயில், "மரியா 
இந்நிகழ்ச்ெிகறேசயல்லாம் தம் உள்ேத்தில் இருத்திச் ெிந்தித்துக் 
சகாண்டிருந்தார்." (லூக்கா 2:19) கிைிஸ்மஸ் விைாறவ, சவேிப்புைமாக 



மட்டுமல்ல, உள்ேத்தில் உைேளவண்டும் என்பறத மரியா நமக்கு 
உைர்த்துகிைார். 

மரியா, உடல் அேவில், இளயசுவின் தாய் என்பது மட்டுமல்ல, தன் 
நம்பிக்றகயால், அவர், இளயசுவின் முதல் ெீடோகவும் இருந்தார். இளத 
நம்பிக்றக காைா திருமைத்தில், இளயசுறவ, முதல் புதுறம 
ஆற்ைறவத்தது. இளத நம்பிக்றக, கல்வாரியில், ெிலுறவயடியில், 

மரியாறவ நிற்கறவத்தது; தூய ஆவியாரின் வருறகயின்ளபாது, 

ெீடர்களோடு இறைந்து செபிக்கறவத்தது. இன்றைய உலகின் 
துயேங்கள், குறைபாடுகள் நடுளவ, மைிதர்களுக்கும், இளயசுவுக்கும் 
இறடளய தன்றைளய நிறுத்துகிைார், அன்றை மரியா. உலக அறமதி 
நாேன்று, வலுவற்ை மக்கள் ொர்பில் அன்றை மரியா பரிந்து 
ளபசுகிைார். 

"குடிசபயர்ந்ளதார் மற்றும் புலம்சபயர்ந்ளதார்: அறமதிறயத் 
ளதடுகின்ைவர்கள்" என்ை றமயக்கருத்துடன் ெிைப்பிக்கப்படும் உலக 
அறமதி நாேில், அறமதி ளதடி தங்கள் வாழ்றவப் பையம் றவத்து, 

மிகக் கடிைமாை பயைங்கறே ளமற்சகாள்ளவாறே எண்ைிப் 
பார்க்கிளைாம். அறமதிறயத் ளதடி, அவர்கள் உள்ேத்தில் 
எரிந்துசகாண்டிருக்கும் நம்பிக்றகச் சுடறே நாம் அறைத்துவிடக் 
கூடாது. ஒருவறேசயாருவர் வேளவற்று, ஆதேவு தரும் உலறக 
உருவாக்க இந்தப் புதிய ஆண்டில் நாம் அறைவரும் உறைப்பதற்கு 
இறைவன் வேமருள்வாோக! துவங்கியிருக்கும் 2018ம் ஆண்றட, 

இறைவைின் தாயும் நம் தாயுமாை மரியாவிடம் ஒப்பறடப்ளபாம். 

இவ்வாறு, தன் மூளவறே செப உறேறய வைங்கிய திருத்தந்றத 
பிோன்ெிஸ் அவர்கள், இவ்வுறேயின் இறுதியில், புத்தாண்றடசயாட்டி, 

தைக்கு வாழ்த்துக்கறே சதரிவித்திருந்த இத்தாலிய 
அேசுத்தறலவருக்கு தன் நன்ைிறயக் கூைிைார். இத்தாலிய மக்கள் 
அறைவருக்கும் இவ்வாண்டு, அறமதி நிறைந்த ஆண்டாக 
இருக்களவண்டும் என்று வாழ்த்திைார். ொன் எெிதிளயா, இத்தாலிய 
காரித்தாஸ், Pax Christi ஆகிய அறமப்புக்கள், உலக அறமதி 
நாறேசயாட்டி, ஏற்பாடு செய்துள்ே பல நிகழ்வுகளுக்காக திருத்தந்றத 



தன் நன்ைிறயத் சதரிவித்தார். கூடியிருந்த அறைவருக்கும், மீண்டும் 
ஒருமுறை, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கறேத் சதரிவித்த திருத்தந்றத 
பிோன்ெிஸ் அவர்கள், அறைவருக்கும், தன் அப்ளபாஸ்தலிக்க ஆெீறே 
வைங்கிைார். 

திருத்தந்பத : டுவிட்டர் சசய்திகள் 

 

ஆண்டிறுதியில், தூய ளபதுரு வோகத்தில் - AP 

"அறமதியின் விறதகள் வேர்ந்துவரும் ளவறேயில், அவற்றைப் 
ளபைிக்காத்து, நமது மாநகேங்கறே, அறமதிறய உருவாக்கும் 
சதாைிற்கூடங்க ோக உருமாற்றுளவாம்" என்ை சொற்கறே, 

திருத்தந்றத பிோன்ெிஸ் அவர்கள், ெைவரி 1, புத்தாண்டு நாேன்று 
ெிைப்பிக்கப்பட்ட உலக அறமதி நாளுக் சகை வைங்கிய டுவிட்டர் 
செய்தியில் பதிவு செய்தார். ளமலும், டிெம்பர் 31, இஞ்ஞாயிைன்று 



சகாண்டாடப்பட்ட திருக்குடும்பத் திருநாேன்று, "ஆணுக்கும், 

சபண்ணுக்கும் இறடளய உள்ே ளவறுபாடுகேின் நல்லிைக்க 
ஒருங்கிறைப்ளப குடும்பம். அது, வாழ்வுக்கும், பிைருக்கும் திைந்த மைப் 
பான்றம சகாண்டிருக்கும்ளபாது, ளமலும் உண்றமயுள்ேதாக 
மாறுகிைது" என்ை கருத்றத, தன் டுவிட்டர் பக்கத்தில் சவேியிட்டார். 

இலங்பக: சைண்களின் வொழ்வில் இன்னும் சதொடரும் பைொர் நளினி 
ரத்னரொஜொ சபண்கள் மைித உரிறம செயற்பாட்டாேர் BBC  

இலங்றகயில் உள்நாட்டுப் ளபார் ஓய்ந்திருக்கலாம். ஆைால் 
சபண்கேின் அன்ைாட வாழ்வுக்காை, ளதறவக்காை ளபார் ஓயவில்றல. 
திைம்ளதாறும் அவர்களுறடய வாழ்வு ளபார்க்கேமாகளவ இருக்கிைது. 
அவர்களுறடய வாழ்வுக்காை, அன்ைாட ளதறவக்காை, 

வாழ்வாதாேத்துக்காை, உைவுக்காை, சகௌேவமாை வாழ்வுக்காை 
ளபாோட்டமும், அவப்சபயருக்கு பயப்படும் ளபாோட்டமும்,ெமூகப் 
பாதுக்காப்புக்காை ளபாேட்டமும் எத்தறை தறல முறைகளுக்குத் 
சதாடேப்ளபாகின்ைளதா என்று நிறைக்கும்ளபாது மைதில் ஒரு வறக 
பயம் ஒட்டிக்சகாள்வறதத் தவிர்க்க முடியவில்றல. 

வடக்கு - கிைக்கில் 89,000 சபண்கள் துறைவர்கறே 
இைந்திருக்கிைார்கள். கிைக்கில் 26,000 சபண்கேின் துறைவர்கள் 
மேைித்து விட்டார்கள் (2010இல் நாடாளுமன்ைத்தில் அறமச்ெர் 
ஹிஸ்புல்லவிைால் ெமர்பிக்கபட்ட சதாறக ) இது தவிே வடக்கில் 
மட்டும் தங்கள் குடும்பத்துக்கு வருவாறயப் சபற்றுக் சகாடுத்த 20,000 

ஆண்கள் தற்ளபாது அவர்கள் குடும்பத்துடன் இல்றல. (இந்த ஆண்கள் 
காைாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கோக இருக்கலாம், கடத்தப் பட்டு 
இருக்கலாம் , ெிறைக்றகதியாக இருக்கலாம் அல்லது இறுதி 
யுத்தத்தில் அல்லது அதற்கு முன் சகால்லபட்டவர்கோகவும் 
இருக்கலாம் ). 

இதுதவிே வட மாகாைத்தில் மட்டும் 80% குடும்பங்கேில் ஆண்கள் 
இல்றல எை 2013க்காை ெைத்சதாறக மதிப்படீு சொல்கிைது . இந்த 
80%-இல் உள்ே குடும்பங்கேில் உள்ே சபண்கள், ஒன்று துறைவறை 
இைந்தவோக இருக்கலாம், திருமைம் செய்து சகாள்ோத முன்ைாள் 



ளபாோேியாக அல்லது ொதாேைப் சபண்ைாக (Civilian Women) 

இருக்கலாம். அப்சபண்கள் விவாகேத்து சபற்ைவர்கோக அல்லது 
ளமற்குைிப்பிட்ட காைாமல் ஆக்கப்படவரின் அல்லது 
கடத்தப்பட்டவரின் அல்லது சகாறல செய்யப்பட்டவரின், அல்லது 
ெிறையில் உள்ேவரின் தாயாக, துறைவியாக, தங்றகயாக, அல்லது 
மகோக இருக்கலாம். 

இந்த எண்ைிக்றகயாைது மிகவும் துயேம் தரும் வாழ்வியறல 
எடுத்தியம்புகிைது. ளவறல புருஷ லட்ெைம் என்று சொல்லிக்சகாண்டு 
ஒரு குடும்பத்துக்குத் ளதறவயாை வருவாறயப் சபற்றுத்தரும் 
சபாறுப்றப ஆண் மகைின் தறலயில் சுமத்தி, அந்தக் குடும்பத்துக்காை 
தீர்மாைம் எடுக்கும் சபாறுப்றப அந்த வடீ்டில் இருக்கும் ஆைின் 
தறலயில் சுமத்தும் ெமூகத்தில் இன்று வறே வாழ்ந்து 
சகாண்டிருக்கின்ளைாம். அதற்ளக ெமூகமும் பைகி விட்டது. இவ்வேவு 
நடந்த பின்னும் இந்த கருத்தியலில் இருந்து ெமூகம் மாைவில்றல 
என்பது ொபக்ளகடு. 

பிேதாைமாக வருவாறய குடும்பத்துக்கு சகாண்டு வந்து அந்த 
குடும்பத்தின் ளதறவகறே பூர்த்தி செய்த ஆண் இல்லாதவிடத்து அந்த 
குடும்பங்கள் படும் பாடு சொல்லில் அடங்காதறவ. குடும்பத்றதயும் 
பிள்றேகறேயும் பார்த்துசகாண்டு வருவாறயத் ளதட ளவண்டிய 
முழுப்சபாறுப்பும் சபண் கேிடம் வலிந்து திைிக்கப்பட்டுள்ேது . 
இவர்கள் வடீ்றட அண்மிய பகுதிகேில்தான் ளவறல செய்ய 
விரும்புவார்கள். காேைம் வடீ்றடயும் வடீ்டில் இருக்கும் இேம் 
பிள்றேகறேயும் வயது முதிர்ந்தவர்கறேயும் கண்காைிக்கவும் 
போமரிக்கவும் ளவண்டும். ெரியாை பாதுகாப்பில்லாத வடீ்டிலும் 
இவர்கள் இன்னும் வாழ்கின்ைைர். அளத ளபால் ளவறு இடங்களுக்கு 
ளவறலக்கு செல்வதாைால் ளபாக்குவேத்துச் செலவு அதிகமாகும். 
இன்னும் ளபாக்குவேத்து வெதிகளும் ெரியாை முறையில் நறட 
சபறுவதும் இல்றல. 

உள்கட்டறமப்பு வெதிகள் செய்து வதீிகள் அபிவிருத்தி 
செய்யபட்டாததால் சவேிமாவட்டத்து வியாபாரிகளும் லீெிங் கம்சபைி 



காேர்களும் ெிறு சதாறக கடன் சகாடுப்பவர்களும் நாளுக்கு நாள் ெகல 
வடீுகளுக்கும் செல்வது வடீ்டில் தைிளய இருக்கும் சபண்பிள்றேகேின் 
அல்லது முன் பள்ேிக்கு செல்லும் ெிறுவர்கேின் பாதுகாப்றப 
ளகள்விக்குைியாக்குகிைது. இறதசயல்லாம் கருத்தில்சகாள்ளும் எந்தப் 
சபண்ணும் தூேத்தில் இருக்கும் இடங்களுக்கு ளவறலக்குப் ளபாவறத 
விரும்புவதில்றல 

இதில் தன் பிள்றேகறேசயல்லாம் இைந்த அல்லது மத்திய 
கிைக்குக்கு சென்ைவர்கேின் ளபேப்பிள்றேகறே போமரிக்கும் வயது 
முதிர்ந்த பாட்டி மாரின் பாடு அந்ளதா பரிதாபம். இவர்கள் மூன்று 
நான்கு ளபேப்பிள்றேகறேயும் போமரிக்க ளவண்டும். அளத ளநேம் 
வருவாறயயும் ளதடிக்சகாள்ே ளவண்டும். இது மாத்திோமா? இளத 
சபண்கள்தான் காைிறய விடுவிக்கச் சொல்லியும் காைாமல் 
ஆக்கபட்டவர்கறே ளதடியும் இன்னும் அறலகின்ைைர், 

ளபாோடுகின்ைைர் . 

இறவ எல்லாவற்றையும்விட அதிக ெவால்களுக்கு முகம் 
சகாடுப்பவர்கள் முன்ைாள் ளபாோேி சபண்கள். அதிலும் தைது உடல் 
பாகத்றத இைந்த சபண் ளபாோேிகள் படும் துன்பம் பன்மடங்கு. 
முதலாவது காேைம் அவேின் ெமூகளம அவறே முழுறமயாக 
ஏற்றுக்சகாள்ோத நிறலறம காைப் படுகின்ைது.அவர்கறே மைம் 
முடிக்க எந்த ஆண்மகனும் இலகுவில் முன் வோறம காைப்படுகிைது. 
காேைம் 'இவள் குடும்பத்துக்கு ெரி வே மாட்டாள், வன்முறையில் 
ஊைிய சபண்' என்ை பார்றவ. ெரியாை சதாைில் இல்லாத அதுவும் றக 
கால் இல்லாத சபண்றை மைம் முடிக்க சபரிய அேவில் யாரும் 
முன்வேமாட்டார்கள். "ொதாேை சபண்களுக்ளக திருமைம் செய்வது 
கடிைம்." "அவர்களுக்குத் திருமைம் ஆக ெீதைம், வடீு, வாெல் 
ஆகியறவ ளதறவ. இந்த அைகில் என்றைப் ளபால் வடீு வாெல் 
இல்லாத சதாைில் சதரியாத, ஊைமுற்ை சபண்றை யார் திருமைம் 
செய்வார்," என்பளத அவர்கேின் நிறல. ெிலர் வடீு திரும்பும்ளபாது தாய் 
தகப்பன் இருந்த சொத்துபத்றத எஞ்ெி இருந்த பிள்றேகளுக்கு 
சகாடுத்து விட்டார்கள். ஆகளவ இவர்களுக்கு காைிகூட இல்லாத 
நிறலயும் காைப்படுகிைது. 



சதாைில் வாய்ப்பு ளதடிப்ளபாைாலும் இலகுவில் இவர்கறே எல்லாரும் 
ளவறலக்கு அமர்த்த முன் வோத நிறலயும் காைப்படுகிைது . அப்படி 
ளவறலகள் கிறடத்தாலும் உடல் நிறல இயலாறம காேைமாக 
அவர்களுக்கு ளவறல செய்யவும் முடிவதில்றல. இன்னும் தன் உடல் 
பாகத்தில் செல் துண்டுகறே சுமப்பவர்கோகளவ இவர்கள் 
வாழ்கின்ைார்கள். பலருக்கு மருத்துவ வெதி ளதறவபடுகிைது. இன்னும் 
ெிலர் ளபாரில் றககால் இைந்த ெக்கே நாற்காலியில் வாழும் 
துறைவறையும் கவைிக்க ளவண்டியவர்கோக உள்ேைர். இந்த 
சபண்ளை அவருக்கு ளதறவயாை மருத்துவ செலறவயும் 
ளதடிக்சகாள்ே ளவண்டும். இவர்கள் துறை இருந்தும் விறதறவயாக 
வாழ்பவர்கள். இவ்வறகயாை சபண்கள் முகம் சகாடுக்கும் ெவால்கள் 
ொதாேைமாை ( civilian woman) ளபாரில் பாதிக்கபட்ட சபண் முகம் 
சகாடுக்கும் ெவால்கறேவிட பன்மடங்கு அதிகமாைது. 

ைொதுகொப்புப் ைபடயின் கண்கொணிப்ைில்... இது எல்லாவற்றுக்கும் 
ளமலாக தாங்கள் இன்னும் பாதுக்காப்பு தேப்பிைோல் 
கண்காைிக்கபடுகின்ளைாம் என்ை பயமும் உள்ேது. அதுவும் நடந்து 
சகாண்டு தான் இருக்கிைது. அேொங்கம் மாைிைாலும் அேெ 
இயந்திேமும் அேெ அதிகாரிகளும் மாைவில்றல என்பறத இங்ளக 
சுட்டிக்காட்ட ளவண்டும்.  இவ்வாைாக அன்ைாடம் அடிப்பறட 
ளதறவக்காக தங்களுறடய சகௌேவமாை வாழ்வுக்காக ளபாோடும் 
இந்த சபண்கேின் அவல நிறலறயப்ளபாக்கப் ளபார் முடிந்து ஏழு 
வருடங்கள் கடந்த நிறலயிலும் எந்த அேெியல் கட்ெியும் எந்த 
விதமாை ஆக்கப் பூர்வமாை செயல்திட்டத்றதயும் இன்று வறே முன் 
றவக்கவில்றல. குறைந்தபட்ெம் இவர்கறே சென்று நலம் 
விொரிப்பதும் இல்றல. இந்தப் பிேச்ெறைகறே பற்ைி மாகாை 
ெறபயிளலா பாோளுமன்ைத்திளலா சதாடர்ந்து குேல் ஒலிப்பறதக் காை 
முடியவில்றல. 

அரசின் சைொறுப்பு - அேசுக்கு முழுப்சபாறுப்பும் இருக்கிைது வடகிைக்கில் 
வாழும் மக்கேின் அவலங்கறே தீர்ப்பதற்கு. அதற்காக அறைத்து 
ெிறுபான்றம கட்ெிகளும் ஒருமித்து அேசுக்கு அழுத்தங்கறேப் 
பிேளயாகிக்க ளவண்டும். இங்ளக கட்ெிகள் பிரிவதும் புத்துக்கட்ெிகறே 



உருவாக்குவதிலும்தான் ளநேம் செலவாகின்ைது. தமிழ் மக்கறே 
பிேநிதிப்படுத்த வருகின்ளைாம் என்று கதிறேயில் அமர்ந்தவர்கள் 
மக்கறே மைந்துவிட்டார்கள் , தமக்குள்ளே ெண்றட ளபாடுகின்ைைர், 

இன்னும் ெிலர் குற்ைம் காண்பதிலும் குறை சொல்லுவதில் மட்டுளம 
காலத்றதப் ளபாக்குகின்ைைர். 

ைிரிபவக் கண்டு மகிழ்கிறொர்களொ? புலம் சபயர் தமிைர்கள் ( 
எல்ளலாரும் அல்ல. கூடளவ இங்கு வாழ்பவர்களும் அறதளய 
செய்கின்ைைர்) தமிழ் கட்ெிகள் பிரிவறதயும் தமிைர்கேிறடளய பிேவு 
உண்டாவறதயும் விரும்புகின்ைைர். இவ்வாறு பிரிவறத ஊக்கப்படுத்தி 
றக தட்டி ெிரிக்கின்ைைர். அன்று ஆயுதக்குழுக்களும் பிரிந்தை. 
ஆோறே சகான்று குவித்தைர் கடத்திைர் காைாமல் ஆக்கப்பட்டைர். 
இப்ளபாதும் இறவ ஆயுதமில்லாமல் நடந்ளதறுகின்ைை. பிரிவதும் 
அறதப் பார்த்து மகிழ்வதும் தமிைருக்கு றகவந்த கறலளயா 
என்ைளவா? முதலில் ளபாோல் பாதிக்கபட்ட ெமூகத்துக்கு இப்ளபாது 
உடைடியாக ளதறவப்படுவது பெி பட்டிைி இல்லாத வாழ்வு, 

அடிப்பறடத் ளதறவகறேப் பூர்த்தி செய்தல், ெரியாை கல்வி வெதி, 
சபாருோ தாே வெதி உடல் மற்றும் உள்ே ஆளோக்கியம், சகௌேவமாை 
பாதுக்காப்பாை வாழ்க்றக. இந்த ளதறவகள் பூர்த்தி செய்யபட்டால்தான் 
மக்கள் இன்சைாருவரிடம் றக ஏந்தாமல் இன்சைாருவரில் தங்கி 
இருக்காமல் சகௌேவத்துடன் வாழ்வார்கள். இன்றைய உடைடி 
அன்ைாட வாழ்வுக் காை ளதறவகறே பூர்த்தி செய்ய ளபாோல் 
பாதிக்கபட்ட சபண்களுக்கு ெரியாை சபாருோதாே வெதியும் 
வருவாறய சபற்றுசகாடுப்பதற்காை திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட 
ளவண்டும். இதன் மூலம் பெி பட்டிைியில் வாழும் கல்வி அைிவு 
இல்லாத உடல் உள்ே ஆளோக்கியமில்லாத ெமூகம் நாறே 
உருவாவறத தடுக்க முடியும்.  

ளமற்குைிப்பிட்ட இன்றைய ளதறவகறேக் கைக்கில் சகாள்ோது, 

அதிகாே பேவலாக்கல் ஒன்ளை குைிக்ளகாள் என்று இன்று 
அேெியல்வாதிகள் நடந்து சகாள்வார்களேயாைால், எம்றம ஆளும் 
அதிகாேம் நாறே கிறடத்தாலும் அது குேங்கு றகயில் பூமாறல 



கிறடத்தது ளபால ஆகிவிடும்.  
> > > http://www.bbc.com/tamil/sri-lanka-42509728 

தமிழகம் : துயரத்பத தந்துவிட்டுப் பைொன ஒகி புயல்! 
கன்னியொகுமரியில் கபள இழந்த புத்தொண்டு த. ரொம் விகடன் கடந்த 
நவம்பர் 30-ம் ளததி கன்ைியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒகி புயல் 
கடுறமயாக தாக்கியது.  அதைால் கடலில் மீன் பிடித்துக் சகாண்டிருந்த 
மற்றும் கறேக்கு திரும்பிக் சகாண்டிருந்த பல மீைவர்கள் 
மாயமாைார்கள்.இன்னும் 200-க்கும் ளமற்பட்ட மீைவர்கள் கறே 
திரும்பவில்றல. கடலில் காைாமல் ளபாை மீைவர்கள் கிைிஸ்துமஸ் 
அல்லது புத்தாண்டுக்குள் கறேக்கு திரும்பி வந்து விடுவார்கள் எை 
கடளலாே மீைவ கிோமத்திைர் காத்திருந்தைர். ஆைால் மீைவர்கள் 
இன்னும் கறே திரும்பாததால்  மீைவக் குடும்பங்கள் சபரும் 
ளொகத்தில் உள்ேை.  ஆண்டுளதாறும் ஆழ்கடல் மீைவர்கள் 
கிைிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு ெமயங்கேில் குடும்பத்திைளோடு தான் 
பண்டிறககறே சகாண்டாடுவார்கள். 
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அப்ளபாது கடற்கறே கிோமங்கேில் பண்டிறககள் கறேக் கட்டும். தற்ளபாது 
ஒவ்சவாரு கிோமத்திலும் மீைவர்கள் மாயமாகி இருப்பதால் கிைிஸ்துமஸ் மற்றும் 
புத்தாண்டு சகாண்டாட்டங்கள் கறே இைந்து காைப்பட்டை. ஆலயங்கேில் 
பிோர்த்தறைகளும் ளொகத்துடளை நறடசபற்ைை. காைாமல் ளபாை மீைவர்கள் 
கறேக்கு திரும்பி வே ளவண்டும் எை உருக்கமாக மீைவ கிோமங்கேில் 
பிோர்த்தறைகள் நடந்தை.ெர்வளதெச் சுற்றுலா தலமாை கன்ைியாகுமரி நடத்திே 
விடுதிகேில் ஆண்டு ளதாறும் புத்தாண்டு சகாண்டாட்டங்கள் சவகு விமரிறெயாக 
நறடசபறும். இதில் கலந்து சகாள்ே சவேிநாடு மற்றும் சவேிமாநில சுற்றுலாப் 
பயைிகள் ஆர்வமாக வருவார்கள்.ஆைால் இந்த ஆண்டு  நட்ெத்திே ளஹாட்டல்கேில் 
புத்தாண்டு சகாண்டாட்டங்கள் எதுவும் நறடசபைவில்றல.சபரும்பாலாை 
ளஹாட்டல்கள் மீைவ கிோமங்கறே ஒட்டிளய இருப்பதால் ,மீைவர்கேின் 
ளொகத்தில் பங்சகடுக்கும் விதமாக புத்தாண்டு நிகழ்ச்ெிகள் ேத்து செய்யப்பட்டை. 
அறைவருக்கும் புத்தாண்டு மகிழ்ச்ெியாக பிைந்தாலும் கன்ைியாகுமரி கடற்கறே 
கிோமங்கள் ளொகத்தில் தான் காைப்படுகின்ைை.  
> > > https://www.vikatan.com/news/tamilnadu/112400-kanyakumari-lost-new-year-celebration.html 

அறிபவொம் : ை.சிதம்ைரம் - பக.பக.மபகஷ், தி இந்து 

 

 

 

ப.ெிதம்பேம் ளகாப்பு படம்) 

ெிவகங்றக மாவட்டம், கண்டனூர் கிோமத்தில், 16.9.1945-ல் பிைந்தவர் 
ப.ெிதம்பேம். இவேது தாய்வைித் தாத்தா செட்டிநாட்டு அேெர் ோொ 
அண்ைாமறல செட்டியார். இந்தியன் வங்கி நிறுவைர்கேில் 
ஒருவோை ோமொமி செட்டியார், ெிதம்பேத்தின் ெித்தப்பா. ெிதம்பேத்தின் 
அப்பா பைைியப்பன் ெவுேி வைிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார். இேம் 
வயதிளலளய சென்றைவாெி ஆகிவிட்டார் ெிதம்பேம். கிைிஸ்தவக் 
கல்லூரி பள்ேி, சென்றை மாநிலக் கல்லூரி, சென்றை ெட்டக் கல்லூரி 
என்று வேர்ந்தவர் பிைகு ஹார்வர்டு சென்ைார். தமிழ்நாட்டிலிருந்து 
ஹார்வர்டு பல்கறலக்கைகம் சென்று படித்த முன்ளைாடி 
தறலமுறையிைரில் ஒருவர் ெிதம்பேம். 

இேம் வயதிளலளய காங்கிேஸில் இறைந்துவிட்டாலும், திோவிட 
இயக்கத்தின் தாக்கம் ெிதம்பேத்திடம் உண்டு. அவருறடய 
திருமைத்றதத் தறலறம தாங்கி நடத்திறவத்தவர் சபரியார். இேம் 

https://www.vikatan.com/news/tamilnadu/112133-mla-dinakaran-warns-admk.html
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வைக்கைிஞோை ெிதம்பேம், அந்நாேின் புகழ்சபற்ை வைக்கைிஞர்கேில் 
ஒருவோை பி.எஸ்.றகலாெத்திடம் பயிற்ெி சபற்ைார். றகலாெத்தின் 
மகள் நேிைிளய பின்ைாேில் ெிதம்பேத்தின் மறைவியாைார். 1968-ல் 
நடந்த இவர்களுறடய காதல் திருமைம் அன்றைக்குப் பேபேப்பாகப் 
ளபெப்பட்ட ஒன்று. ொதி கடந்த இத்திருமைம், பலத்த 
அதிர்வுகேினூடாக நடந்தது. இதுபற்ைி 11.12.68 ‘விடுதறல’ நாேிதைில் 
‘வைிகாட்டித் திருமைம்’ என்ை தறலப்பில் கட்டுறேளய எழுதிைார் 
சபரியார். 

காமோெர் - இந்திோ தறலறமயில் காங்கிேஸ் இரு கூறுகோகப் 
பிேவுபட்டுக் கிடந்த காலகட்டத்தில், இந்திோ தறலறமயிலாை 
அைியில் இறைந்தவர் ெிதம்பேம். 1973-ல் இறேஞர் காங்கிேஸ் 
மாநிலத் தறலவோைவர் 1976-ல் இரு அைிகளும் இறைந்தளபாது, 

மாநிலப் சபாதுச்செயலாேர்கேில் ஒருவோைார். 1985-ல் அகில இந்திய 
இறைச் செயலாேோக உயர்ந்தார். இன்று காங்கிேஸின் தறலயாய 
ஆளுறமகேில் ஒருவர். 

சடல்லிக்குச் சென்ைாலும் தமிழ் அறடயாேத்றதத் சதாடர்ந்து தக்க 
றவத்தவர். ெிவகங்றக சதாகுதியிலிருந்து ஏழு முறை மக்கேறவக்குத் 
ளதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர். முதல் முறையாக எம்பியாை ெில 
மாதங்கேிளலளய (1984) அறமச்ெோகிவிட்டார். சமாோர்ெி ளதொய்க்கு 
அடுத்தபடியாக, அதிக முறை பட்செட் தாக்கல் செய்த நிதியறமச்ெர் 
ெிதம்பேம். பட்செட் தாக்கல் செய்யும்ளபாது திருக்குைறே ளமற்ளகாள் 
காட்டுவது ெிதம்பேத்தின் பாைிகேில் ஒன்று. 

எந்த ஒரு விஷயத்றதயும் முழுறமயாகத் சதரிந்துசகாள்ோமல் 
ளபெளவா, எழுதளவா மாட்டார். ளநேம் தவைாறமறய முக்கியம் எைக் 
கருதுபவர். அறமச்ெோக இருக்கும்ளபாது காறல 9 மைிக்சகல்லாம் 
அவருறடய அலுவலகத்துக்கு வந்துவிடுவார். ளவறலகறே 
அன்ைன்றைக்ளக முடித்துவிடுவார். அவருக்கு முழுத் திருப்தி வோமல் 
எந்தக் ளகாப்பிலும் றகசயழுத்துப் ளபாட மாட்டார். ளகள்விகோல் 
துறேத்துவிடுவார்.‘ெிதம்பேத்திடம் ளவறல பார்ப்பது கடிைம்’ என்பது 
சடல்லி அதிகாே வட்டத்தில் புைங்குவது. 



கண்ைியமாை, கச்ெிதமாை ளபச்ொேர். எவ்வேவு ளகாபம் வந்தாலும், 

நிதாைம் இைக்க மாட்டார். தமிைில் ளபெிைால், ஆங்கிலக் கலப்றபக் 
கூடுமாைவறே தவிர்ப்பார். அளதளபால, ஆங்கிலத்தில் ளபசுறகயில் 
எவ்வேவு ஆைமாை விஷயத்றதயும் எேிறமயாகப் ளபெ முற்படுவார். 
முன் தயாரிப்பு இல்லாமல் அவறேப் ளபட்டி எடுத்துவிட முடியாது. 
காறல 8 மைிக்குப் ளபட்டி என்ைால், 5 மைிக்கு எழுந்து அவர் 
முன்தயாரிப்பில் இருப்பார். 

ெிதம்பேம் ஒரு நிதியறமச்ெோக ளமற்சகாண்ட மக்கள் நல 
நடவடிக்றககேிளலளய முதன்றமயாைது, கல்விக் கடன் திட்டத்றத 
எேிறமயாக்கியது, பேவலாக்கியது! திைமும் எத்தறை ளபருக்குக் 
கல்விக் கடன் வைங்கப்பட்டது என்று ஒரு வங்கிச் செயலாேர் மூலம் 
சதரிந்துசகாண்ட நாட்கள் உண்டு. இலக்கு குறைவாக இருந்தால், 

ெம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிறயத் சதாடர்புசகாண்டு ளபெியதுண்டு. 
அளதளபால, ஒரு குவிண்டால் ளகாதுறம ரூ. 1,000, சநல் ரூ. 600 

என்ைிருந்த பாகுபாட்றட நீக்கி, இேண்டுக்கும் ஒளே சகாள்முதல் விறல 
நிர்ையித்தவர் ெிதம்பேம். நாட்டிளலளய முதன்முறையாக ரூ.70,000 

ளகாடி விவொயக் கடறை மன்ளமாகன் ெிங் அேசு தள்ளுபடி 
செய்ததிலும் ெிதம்பேத்தின் பங்கு முக்கியமாைது. 

நல்ல ளபச்ொேர் மட்டுமல்ல; அருறமயாக எழுதவும் 
கூடியவர். சமாைிசபயர்ப்பிலும் ஆர்வம் உண்டு. 1967-ல் ‘சுளதெமித்திேன்’ 
பத்திரிறகயின் துறை ஆெிரியோக இருந்தவர், முழு ளநே 
அேெியல்வாதியாை பின்ைரும், நூற்றுக்கைக்காை கட்டுறேகறே 
எழுதியிருக்கிைார். இன்று வறே அது சதாடர்கிைது. 

பிேமாதமாை வாெகர். புத்தகங்கறே இலவெமாகப் சபற்றுக்சகாள்ே 
மாட்டார். நூல் சவேியடீ்டு விைாவிலும்கூடத் தைக்காை புத்தகத்துக்கு 
உரிய சதாறகறய அேித்துவிடுவார். ‘எழுத்துப் பதிப்பகம்’, ‘இலக்கியச் 
ெிந்தறை விருது’ இறவசயல்லாம் புத்தகத்தின் மீதாை அவருறடய 
காதலின் சவேிப்பாளட. 



உலகமயமாக்கல் யுகத்துக்குள் இந்தியாறவக் சகாண்டுசென்ைதிலும் 
இந்திய வர்த்தகத் துறைறய வேர்த்சதடுத்ததிலும் ெிதம்பேத்துக்கு 
முக்கியமாை பங்கு உண்டு. இவர் தாக்கல்செய்த 1996-97 பட்செட் 
அந்நாட்கேில் ‘கைவு பட்செட்’ என்று சகாண்டாடப்பட்டது. 

தமிழ்த் தறலவர்கேில் பிேதமர் பதவி ளநாக்கி மிக அருகில் சென்ைவர் 
ெிதம்பேம். பிேதமர் பதவிக்கு அடுத்த நிறல வறே அமர்ந்தவர். “1971-

ளலளய புதுக்ளகாட்றட மக்கேறவத் சதாகுதிக்கு நின்ைிருக்க 
ளவண்டியவர் ெிதம்பேம். அப்ளபாது நின்ைிருந்தால் இந்ளநேம் பிேதமர் 
ஆகியிருப்பார். இன்னும் வாய்ப்பிருக்கிைது” என்கின்ைைர் அவருறடய 
ஆதேவாேர்கள். ெிதம்பேத்தின் இதுவறேயிலாை பங்கேிப்ளப தமிைகம் 
சபருறமசகாள்ேக் கூடியதுதான்! > > >  

நொட்டு நடப்பு : அபலக்கற்பற வழக்கின் தரீ்ப்பும் அரசியலும்! தி 
இந்து அறலக்கற்றை ஒதுக்கீடு செய்ததில் முறைளகடு நடந்ததாகத் 
சதாடேப்பட்ட வைக்குகேிலிருந்து திமுகறவச் ளெர்ந்த முன்ைாள் 
மத்திய அறமச்ெர் ஆ.ோொ, அக்கட்ெியின் நாடாளுமன்ைக் குழுத் 
தறலவர் கைிசமாைி உள்ேிட்ட அறைவறேயும் விடுவித்து ெிபிஐ 
நீதிமன்ைம் அேித்திருக்கும் தீர்ப்பாைது, அந்த வைக்றகத் தாண்டிய 
முக்கியத்துவத்றதப் சபறுவளதாடு, பல்ளவறு ளகள்விகறேயும் 
எழுப்புகிைது. 

இந்திய வேலாற்ைிளலளய நடந்த மிகப் சபரிய அேவிலாை ஊைல் என்று ளபெப்பட்ட 
விவகாேம் இது. காங்கிேஸ் தறலறமயிலாை ஐக்கிய முற்ளபாக்குக் கூட்டைி 
ஆட்ெியின்ளபாது 2008-ல் ளமற்சகாள்ேப்பட்ட இேண்டாம் தறலமுறை அறலக்கற்றை 
ஒதுக்கீடாைது, அேசுக்கு ரூ.1.76 லட்ெம் ளகாடி அேவுக்கு இைப்றப ஏற்படுத்திவிட்டது 
என்று அன்றைய தறலறமக் கைக்காயர் விளைாத் ோய் கூைிைார். அவர் 
உத்ளதெமாகத் சதரிவித்த இந்தத் சதாறகயாைது சபரும் அதிர்வுகறே 
உண்டாக்கியளதாடு, உச்ெ நீதிமன்ைத்தின் தறலயடீ்டுக்கும் வைிவகுத்தது. “இந்த 
ஒதுக்கீடு ெட்ட விளோதமாைது” என்று கூைிய உச்ெ நீதிமன்ைம், அப்ளபாது 122 

அறலக்கற்றை உரிமங்கறே ேத்தும்செய்தது. தறலறமக் கைக்காயரின் 
மதிப்படீாைது மிறகப்படுத்தப்பட்டது என்று அப்ளபாதிருந்ளத பலரும் 
வாதிட்டுவந்தாலும், அேெியல் தேத்தில் அவர் குைிப்பிட்ட இைப்புத் சதாறகயாைது 
ஊைல் சதாறகயாகத் திரிக்கப்பட்டு, காங்கிேஸ் - திமுக இரு கட்ெிகளுக்கும் எதிோை, 

வலுவாை ஆயுதமாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. விறேவாக, இரு கட்ெிகளுளம சபரும் 



ளதால்விகறே விறலயாகக் சகாடுத்தை. சபரிய கேங்கத்றதயும் சுமந்தை. 
குற்ைம்ொட்டப்பட்டவர்கள் வைக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டது காங்கிேஸ் - திமுக 
இரு கட்ெிகளுக்கும் சபரும் நிம்மதிறய அேிக்கும். 

இந்த வைக்குக்கு சவேிளய எழும் ளகள்விகேில் முக்கியமாைது, ‘இப்படியாை 
மிறகப்படுத்தப்பட்ட மதிப்படீ்றட எப்படித் தறலறமக் கைக்காயர் சதரிவித்தார்; 

என்ை விதமாை நம்பகத்தன்றமறய நம்முறடய தறலறமக் கைக்காயர் 
அலுவலகம் சகாண்டிருக்கிைது?’ என்பதாகும். அடுத்ததாக, விொேறை அறமப்புகள் 
என்ை அடிப்பறடயில் இயங்குகின்ைை என்ை ளகள்விறயயும் இது எழுப்புகிைது. 
ஏசைன்ைால், ‘சபாதுக் கண்ளைாட்டமும், கைக்குத் தைிக்றக அைிக்றககளும் 
குற்ைவியல் விொேறைகளுக்கு அடிப்பறடயாக இருக்க முடியாது. விொேறை 
அறமப்புகள் வைக்கு சதாடுப்பதற்கு முன்ைர், தங்கேிடம் இருக்கும் தேவுகறே 
முழுறமயாக அலெி ஆோய ளவண்டும்’ என்பது இந்தத் தீர்ப்பின் வைிளய சதள்ேத் 
சதேிவாக உைர்த்தப்படுகிைது. மிறகயாை மதிப்படீு என்பது ஒருபுைம் இருக்க 
வைக்றக நடத்துவதில் விொேறை அதிகாரிகள் நடந்துசகாண்ட விதம் குைித்து 
நீதிபதி சதரிவித்திருக்கும் கருத்துகள் ெிபிஐ மீதாை பிம்பத்றதயும் 
ளகள்விக்குள்ோக்குகிைது. முறைளகடு நடந்ததா, இல்றலயா என்ை ளகள்விக்கும் 
தீர்ப்புக்கும் அப்பாற்பட்டு கைக்காயர் சதரிவித்த மதிப்படீ்றட எவ்விதக் ளகள்விக்கும் 
உள்ோக்காமல் ஊதிப் சபருக்கி, சபரும் அழுத்தத்றதச் ெமூகத்தில் உண்டாக்கிய 
வறகயில், ஊடகங்களும் மக்கள் முன் றக கட்டி நிற்க ளவண்டிய சூைறல இந்த 
வைக்கு உண்டாக்கியிருக்கிைது. சமாத்தத்தில் ஒவ்சவாரு தேப்பிலிருந்தும் சுயஆய்வு 
செய்துசகாள்ே ளவண்டிய நிர்ப்பந்தத்றதத் தன்னுறடய தீர்ப்பிலிருந்து 
உருவாக்கியிருக்கிைார் நீதிபதி றஷைி! > > 

> http://tamil.thehindu.com/opinion/editorial/article22323957.ece 

இபளஞர் நலம் : புத்தொண்டு வொழ்க்பகயொல் சகொண்டொட 
பவண்டியது  - எம்மொவுஸ் WhatsApp 

1. ைத்து நிமிடங்கள் முன்னதொக: காறல *6 மைிக்கு எழுபவோ 
நீங்கள்? 5.50க்கு எழுந்து பைகுங்கள். கூடுதலாகக் கிறடக்கிை பத்து 
நிமிடத்தில், அறமதியாை காறல ளநேத்தில் உங்கேின் அன்றைய 
ளவறலக்காை ஆற்ைலின் கதவுகள் அகலத் திைப்பறத உைர்வரீ்கள். 
 

2. ைத்து நிமிடங்கள் சமௌனமொக: நீங்கள் தியாைப் பயிற்ெி 
ளமற்சகாள்ோதவோக இருந்தால், விறேவில் ெரியாை இடத்தில் 
தியாைம் பைகுங்கள். அதுவறே ஒரு நாேின் மத்தியில், பத்து 
நிமிடங்கோவது *சமௌைத்தில் இருங்கள். 
 

http://tamil.thehindu.com/opinion/editorial/article22323957.ece


3. முப்ைது நிமிடங்கள்: ஒரு நாேின் முப்பது நிமிடங்கறே உங்கள் 
ஆளோக்கியத்திற்காகப் பயன்படுத்துங்கள். உடற்பயிற்ெி, நறடப்பயிற்ெி, 
ளயாகா என்று உங்கள் வைக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் ெரி. 
ஆளோக்கியத்துக்காக *முப்பது நிமிடங்கள்* புத்துைர்ச்ெிக்காை 
ெிம்மாெைம் என்பறத உைருங்கள். 
 

4. உணவில் ஒழுங்கு: ளவறலச் சுறமறயக் காேைம்காட்டி உைவு 
ளநேத்றத அடிக்கடி தள்ேிப் ளபாடுவது, உங்கள் உடலியக்கத்துக்குள் 
பிேச்ெிறைறய ஏற்படுத்தும். உைவுப் பைக்கத்திலும் இதமாை 
முறைகறேக் றகயாளுங்கள், வயதுக்ளகற்ப ொப்பிடுங்கள். *முறைப்படி 
ொப்பிடுவதற்க்கு பைகுங்கள்.* 
 

5. மறுநொளின் படரிபய முதல் நொபள எழுதுங்கள்: `Day 

Task.`உங்கேின் வாழ்க்றக பேபேப்பின்ைி அவெேமின்ைி இருக்க இந்த 
பைக்கம் உதவும். *நிறைத்த அறைத்தும் நடப்பறத* விறேவில் 
உைர்வரீ்கள். 
 

6. அபடசல்கள் அகற்றுங்கள்: அறடெல்கள், குப்றபகள், 

குவிந்துகிடக்கும் ளகாப்புகள் ஆகியவற்ைில் பிேபஞ்ெ ெக்தி 
ளதங்கிவிடுகிைது. அத்தறகய இடங்கேில் செயலாற்ைல் 
தூங்கிவிடுகிைது. ளபாகி பண்டிறகவறே காத்திருக்காது அவ்வப்ளபாது 
அறடெல்கறே நீக்குங்கள். 
 

7. மனிதர்கபள சநருங்குங்கள்:  இந்த உலகில் காேைத்துடளைா 
காேைம் இன்ைிளயா மைிதர்கறே சவறுக்கும்ளபாது, அந்த சவறுப்பு 
நமக்குள்ளே ளவண்டாத சுேப்பிகறேத் தூண்டி பதட்டம் சுேக்க 
றவக்கிைது. மைிதர்கறே நிறைகுறைகளுடன் ஏற்றுக்சகாண்டு 
அவர்கறே *ளநெிக்கத் சதாடங்குங்கள்.* எல்ளலாறேயும் ளநெிப்பது 
அவர்களுக்கு நல்லளதா இல்றலளயா, உங்களுக்கு சோம்ப நல்லது. 
 

8,அடுத்து என்ன? இதுபவ மந்திரம்: சவற்ைிளயா ளதால்விளயா, 

ொதறைளயா ெவாளலா, எது ளநர்ந்தாலும் *அடுத்தது என்ை* என்று 
ளகளுங்கள். அப்ளபாதுதான் அடுத்த கட்டம் ளநாக்கி நகே முடியும். 
குைந்றத கண்ைாடிறய உறடத்துவிட்டதா? அடுத்தது என்ை? 



அள்ேிப்ளபாட ளவண்டியது தான். `WHAT IS NEXT?` இது சவற்ைியின் 
மந்திேங்கேில் முக்கியமாைது. 
 

9. நம்ைிக்பகத் தரீ்மொனம் நிபறபவற்றுங்கள்: ஒவ்சவாருநாள் 
விடியலிலும் உங்கள் மீது நீங்களே நம்பிக்றகத் தீர்மாைம் 
நிறைளவற்றுங்கள். “இளத உற்ொகத்துடன் ளவறலயில் இைங்கலாம். 
இன்றைய ளவறலகறே ெரியாக முடிக்கலாம்” என்று உங்கள் மீது 
நீங்களே *நம்பிக்றக றவத்து நாறேத் சதாடங்குங்கள்.* 
 

10. நன்றி அறிவிப்புத் தரீ்மொனமும் பைொடுங்கள்: ஒவ்சவாருநாள் 
இேவும் உைங்கப் ளபாவதற்கு முன்ைால், (நீங்கள் பி.பி.ஓ. ஆொமியாய் 
இருந்தால், ஒவ்சவாரு பகலும் உைங்கப் ளபாவதற்கு முன்ைால்) நடந்து 
முடிந்த ளவறலகளுக்காக, கடவுளுக்கும் துறை நின்ைவர்களுக்கும் 
மைசுக்குள்ளேளய *நன்ைி சொல்லுங்கள்.* 
 

11. ைணத்துக்கு பவபல சகொடுங்கள்: உங்கள் வருமாைம் 
எவ்வேவாக இருந்தாலும் அந்தப் பைத்துக்கு ளவறல சகாடுங்கள். 
பைம், தன்றைத் தாளை பலமடங்கு சபருக்கிக்சகாள்கிை ளபோற்ைல் 
உறடயது. ஈட்டிய பைத்றத புத்திொலித்தைமாக முதலீடு செய்யுங்கள். 
அது தாைாகளவ சபருகும். 
 

12. கடிகொரத்பத மட்டுமல்ல பநரத்பதயும் பகயில் 
கட்டுங்கள்: உங்கள் ளநேம் உங்கள் சபாறுப்பிலும் கண்காைிப்பிலும் 
இருக்கட்டும். அேட்றட – அவதூறு – அைாவெியமாை ளபச்சு என்று 
அடுத்தவர்கள் உங்கள் ளநேத்றதக் சகாள்றேயடிக்க இடம் 
சகாடுக்காமல் விைிப்புடன் இருங்கள். 
 

13. நபகச்சுபவ உணர்பவ வளர்த்துக் சகொள்ளுங்கள்: இறுக்கமாய் 
இருப்பதால் நாம் எறதயும் ொதிக்கப் ளபாவதில்றல – மை 
இறுக்கத்றதயும் மை அழுத்தத்றதயும் வேர்த்துக் சகாள்வறதத் தவிே!! 
சவற்ைியாேர்களும் வேலாற்று புருஷர்களும் நறகச்சுறவ உைர்வு 
நிறைந்தவர்கோகளவ இருந்திருக்கிைார்கள். நறகச்சுறவ உைர்வு, 

வாழ்வின் பூட்டப்பட்ட பல கதவுகறேத் திைந்துவிடும். 
 



14. மனிதத்தன்பமபய கடவுட் தன்பமயின் ஆரம்ைம்: மற்ைவர்கேின் 
ெிேமங்கறேப் புரிந்துசகாள்வதும், மைித ளநயத்துடன் உதவுவதும், 

மற்ைவர்கறே மன்ைிப்பதும், மைிதர்கேின் பகுதிளநே ளவறல. 
கடவுளுக்ளகா, முழுளநே ளவறல. முதலில் உங்கறேயும், பிைகு 
மற்ைவர்கறேயும் முழுமைளதாடு மன்ைித்து, மலர்ச்ெியாய் – 
மகிழ்ச்ெியாய் – வாழ்க்றக என்கிை சகாண்டாட்டத்தில்* தீவிேமாகப் 
பங்சகடுங்கள். 
 

வொசகர்கள் உவந்தளிக்கும் நன்சகொபடபய எமது ைணிக்கு நிதி ஆதொரம்.  

நன்சகாறடகள் அனுப்புளவார்  பைவிறட, காளொறல உடைடி பைம் அனுப்பும் வெதிய
ற  பயன்படுத்தலாம்.  

ஊடக வைி நற்செய்தி அைிவிக்கும் பைி சதாய்வின்ைி சதாடே ஆதேவுக்கேம் 
நீட்டுங்கள்.  
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