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'நல்ல மனிதன் சாரயத்த  
ததாட்டதுமில்்ல, அது 
ததாட்டவ்ை 

‘பிள்ளைகளின் ஆழ் மைதில 
பதியபபட்ட்வகளதான், 
பிள்ளைகளின் தசயறபாடுகளில 
தசலவாக்கு தபறுகின்்றை.

கிழக்குப பலக்்லக்கழகம் “முன்பளளி 
டிப்ளைாமா (தவளிவாரி) பு்றநி்்லக்கற்க.....
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(கா்ரதீவு நிருபர)
கலமு்ை தமிழ் பிர்தச தசய்லக 
வளைாகததி்ல்மக்கபபட்ட பிள்ளையார 
ஆ்லயத்த அகற்ற்வண்டுதமை 
கலமு்ை மாநகரச்ப ்மயர எ.எம். 
்றக்கீப கலமு்ை நீதிமன்றில வழக்குத 
ததா்டரநதுளளைார.

சட்டரீதியாக நகர அபிவிருததி பிரிவில 
அனுமதி தப்றாமல கட்டபபட்ட 
கடடி்டம் அது என்று கூறி, அத்ை 
இடிக்க்வண்டும் எை வழக்கு தாக்கல 
தசயயபபடடுளளைது. 

தகாழும்புத து்்றமுக இ்றங்கு து்்ற 
ஒன்்்ற இநதிய நிறுவைம் ஒன்றுக்கு 
வழங்குவாதா இல்்லயா என்்ற விவகாரம் 
இ்லங்்க பிரதமருக்கும் ஜைாதிபதிக்கும் 
இ்்ட்ய இ்லங்்க அரசியலில மீண்டும் 
ஒரு தபரும் பிளை்வ ஏறபடுததியுளளைதாக 
அ்மசசர்வக்கு தநருக்கமாை 
வட்டாரங்கள ததரிவிததுளளைை.

இநதியாவின் இரு நிறுவைங்களுக்கு 
தகாழும்புது்்றமுகததின் கிழக்கு 
தகாளக்லன் இ்றங்கு து்்ற்ய 
வழங்குவது என்்ற விவகாரம் நீண்்ட 
நாடகளுக்கு முன்ை்ர ஆயவுக்கு 
எடுக்கபபட்ட ஒன்றுதான். ஆைால, 
அப்பா்த இதறகு ஜைாதிபதி சறறு 
எதிரபபுக் காண்பிக்க, அது பின்ைர 
கி்டபபில ்பா்டபபட்டது. ஆைாலும், 
க்டநத அ்மசசர்வ கூட்டததில இநத 
தகாளக்லன் இ்றங்குது்்ற விவகாரம் 
மீண்டும் அ்மசசர்வ அங்கீகாரததுக்கு 
வ ந த ் ப ாது ,  அ து  த த ா ்ட ர பி ல 
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அத்ை விசாரிதத நீதிவான் இதறகாை 
விளைக்கத்த எதிரவரும் 14 நாடகளுக்குள 
நீ தி ம ன் று க் கு  க ல மு ் ை  த மி ழ் 

பிரதமர ரணில விக்கிரமசிங்கவுக்கும் ஜைாதிபதி ்மததிரிபா்ல 
சிறி்சைவுக்கும் இ்்ட்ய கடு்மயாை வாரத்தப பிரதிவாதம் 
ந்டநததாக கூ்றபபடுகின்்றது.

தகாழும்புதது்்றமுகததில ஏறறி இ்றக்கும் பணிகளில சுமார 80 
வீதமாை்வ இநதியாவு்ட்ை்ய ந்டநதுவரும் நி்்லயில, ஏறகை்வ 
இன்னுதமாரு இ்றங்குது்்ற சீைாவுக்கு வழங்கபபடடுளளை நி்்லயில, 
கிழக்குதது்்ற்ய இநதிய நிறுவைங்களுக்கு தகாடுக்க ்வண்டும் 
என்று பிரதமர வலியுறுததியதாக ததரிகி்றது.

ஆைால, அத்ை கடு்மயாக எதிரதத ஜைாதிபதி, ஏ்ைய நாடுகளின் 
ஒதது்ழபபு்டன் அநத து்்ற்ய இ்லங்்க து்்றமுகங்கள 
அதிகாரச்ப்ய ்நரடியாக ்கயாளை ்வண்டும் என்று கூறியதாக 
ததரிகி்றது.

அதன் காரணமாக வாதபபிரதிவாதங்கள இருவருக்கும் இ்்ட்ய 
வலுதததாகவும் கூ்றபபடுகின்்றது. இதறகி்்ட்ய, இதுகுறிதத 
்ம்லதிக ஆயவுகளுக்காக பிரதமர ரணில விக்கிரமசிங்க இநதியா 
தசலவதாகவும் கூ்றபபடுகின்்றது.

இநதியா்வப தபாறுததவ்ர க்டநத கா்லங்களில இ்லங்்கயில 
அது தசயயவிருநத ப்ல அபிவிருததி ந்டவடிக்்ககள முடடுக்கட்்ட 

njhlHr;rp... (gf;fk; -02 )

Aø©a\µøÁ°À ÷©õuÀ: 
Aµ_USÒ «sk® §P®£®?



nts;sp> xf;Nlhgh; 19, 2018
 ,jo; - 35 02

கிழக்குத தமிழர கூட்ட்மபபு என்னும் 
கடசி்ய ் தரதல தி்ணக்களைததில பதிவு 
தசயவதறகாை புரிநதுணரவு ஒபபநதம் 
ஒன்று அதில பங்்கறகும் கடசிகள 
மததியில வரும் ஞாயிறறுக்கிழ்ம 
்கசசாததி்டபப்டவுளளைது.

தமிழர விடுத்்லக்கூட்டணி, தமிழ் 
மக்கள விடுத்்லபபுலிகள, ஈழ மக்கள 
ஜைநாயகக்கடசி, அகி்ல இ்லங்்க தமிழர 
மகாச்ப, தமிழர சமூக ஜைநாயகக் கடசி 
ஆகிய்வ்ய வரும் ஞாயிறறுக்கிழ்ம 
21 ஆம் திகதி இநத ஒபபநதததில 
்கசசாததி்டவுளளைை.

கி ழ க் கு  த மி ழ ர  ஒ ன் றி ய த தி ன் 
ஏறபாடடில, கிழக்கு மாகாணச்பக்காை 
்தரதலில தமிழ் மக்களுக்கு அதிகபடச 
ஆசைங்க்ளை தபறறுக்தகாளவதறகாக 
தசயயபபடும் ஏறபாடுகளின் ஒரு படியாக 
இநத கிழக்கு தமிழர கூட்ட்மப்ப பதிவு 
தசயவதறகாை முயறசிகள ந்டக்கின்்றை.

ம ட ்ட க் க ளை ப பு  வ ்ல ய த தி லு ள ளை 
கஷ்டபபிர்தசப பா்டசா்்லகளில 
ஒன்று மட/தளைவாய விக்்ைவரா 
விததியா்லயம். அங்கு 38 வரு்டங்களின் 
பின்ைர இருவர தரம் 5 பு்ல்மபபரிசில 
பரீட்சயில தவடடுபபுளளிக்கு்மல (179, 
174) தபறறு இபபா்டசா்்லக்கு தபரு்ம 
்சரததுளளைதாக அதிபர ததரிவிததுளளைார.

      ்மலும்  அவர ததரிவிக்்கயில, 100 
புளளிக்கு ்மல 16  ்பரும்,  80 புளளிக்கு 
்மல 14 ்பரும்  70 புளளிக்கு கு்்றவாக  
(67 புளளி)  ஒருவரும் தபறறுளளைதாகக் 
கூறியுளளைார.

      சாத்ை ப்்டதத மாணவியர 
இருவரும் பயிறறுவிதத ஆசிரி்யயும் 
அதிபரும் ்காட்டக் கலவி அதிகாரியும்  
ப்டததில காணபபடுகின்்றைர.

 அ்த்வ்ளை தகாடடிலிலும் சி்ல 
வகுபபுகள ந்்டதபறுவதும் துரதிஷ்ட்ம.

 தைது வ்லயததின் கலவி வளைரசசியில 
பாரிய கவைம் தசலுததும் வ்லயக்கலவி 
பணிபபாளைர இநத வி்டயததிலும் 
கவைம் தசலுததுவாதரை சமூகம் 
எதிரபாரக்கின்்றது.  
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அ்மசசர ம்ைாக்ணசனு்டைன் 
கா்ரதீவு பிர்தசச்பததவிசாளைர 
கி.தஜயசிறில சநதிதது அம்பா்்ற மாவட்ட 
தமிழ்பபிர்தச களைநி்்லவரம்குறிததுக் 
க்லநது்ரயாடிைார.

இசசநதிபபு 17ஆம் திகதி தகாழும்பிலுளளை 
அ ் ம ச ச ரி ன்  அ லு வ ்ல க த தி ல 
ந்்டதபற்றது.

கு றி ப ப ாக  அ ம் ப ா் ்ற  ம ாவ ட ்ட 
தமிழ்பபிர்தசங்களின் அபிவிருததி 
உளளுராடசிச்பகளின் தசயறபாடுகள 
எதி ர ் ந ாக் கு ம்  பு ்ற க் க ணி ப பு க ள 
ததா்டரபாக விரிவாக ஆதாரங்களு்டன் 
எடுதது்ரக்கபபட்டதாக தஜயசிறில 
த த ரி வி த த ா ர .  ச ் ப க் க ா ை 
வ ாக ை ங் க ள  வ ழ ங் கு வ தி லு ள ளை 
பாரபடசங்கள ததா்டரபில கூ்றபபட்டது. 
க்ட்்லாரபபாதுகாபபு அதிகாரிகளின் 
பாரபடச ந்டவடிக்்ககள இைவாத 
தசயறபாடுகள பறறியும் இைநலலிணக்க 
அ்மசசர என்்ற அடிபப்்டயில 
எடுததுக்கூ்றபபட்ட. 
கவும்அவர குறிபபிட்டார.
 அ ் ைத ் த யு ம்  உளவ ா ங் கி ய 
அ்மசசர ம்ைா க்ணசன் சக்ல 
மு்்றபபாடுக்ளையும் தபறறு ந்டவடிக்்க 
எடுபபதாகக் குறிபபிட்டார.

கூ்ட்வ கா்ரதீவு பிர்தசச்ப 
உ று ப பி ை ர  த . ் ம ா க ை த ா சு ம் 
க்லநதுதகாண்்டார.

(கா்ரதீவு  நிருபர சகா)
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கிழக்குப பலக்்லக்கழகம் “முன்பளளி 
டிப்ளைாமா(தவளிவாரி) பு்றநி்்லக்கற்க 
தநறி”்ய தாமதபபடுததுவதாக வாசகர 
ஒருவர கு்்றபடுகி்றார.

இ ந த  டி ப ் ளை ா ம ா  த ந றி க் க ாை 
முன்தமாழிவு ஒரு வரு்டததுக்கும் 
முன்ைதாக்வ உரிய இ்டததுக்கு 
கி்்டததுளளைதாக தகவல கூறுகின்்றது.

இபபடியாை கற்க தநறி்ய ஒரு 
பலக்்லக்கழகம் தாமதபபடுததுவதைால, 
முன்பளளிதது்்றயில ஏறப்டக்கூடிய 
பி ன் ை ் ்ட வு க ள ,  சி ர ம ங் க ள 
அ்ைவருக்கும் புரியக்கூடிய்த. 
இதைா்்ல்ய அரங்கமும் இதில கரிச்ை 
காட்ட வி்ளைகி்றது.

இது ஒரு இழுததடிபபா அல்லது இநத 
கா்லதாமதததுக்கு உரிய காரணம் உளளைதா 
என்ப்த நாமும் அறிய விரும்புகி்்றாம்.
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பிர்தசதசய்லாளைர சமரபபிக்க்வண்டும் 
எைவும் 30 ஆம் திகதி அடுதத தவ்ண 
எைவும் உததிரவிட்டார.

இநநி்்லயில அன்று மா்்ல கலமு்ை 
மாநகரச்ப அமரவு இ்டம்தபற்றது. 
ஆரம்பததி்்ல்ய த.் த.கூட்ட்மபபின் 
மாநகரச்ப உறுபபிைர சநதிர்சகரம் 
ராஜன் ஆ்லய விவகாரம் ததா்டரபாக 
்களவிதயழுபபிைார.

‘கலமு்ையில இரு இைங்களும் 
ஒன்்றாக வாழ்நதுவரும் ்வ்ளையில 
இைங்களி்்ட்ய இைமுறுக்்ல 
ஏறபடுததவா இவவாறு வழக்குதாக்கல 
தசயதுளளீரகள?’ எை விைவிைார.
‘இது சட்டததுக்கு முரணாைது என்்றால 
இன்னும் எதத்ை்யா க்்டகள 
கலமு்ைநகரில உளளைை. அவற்்றயும் 
இடிதது அபபு்றபபடுததுவீரகளைா?’ எைவும் 
அவர ்கட்டார.

இபபிரசசி்ை நீதிமன்றில இருபபதால 
அது குறிததுப ்பசமுடியாது எை 
்மயர தசால்ல, ஏ்ைய த.்த .
கூ.உறுபபிைரகளும் ்பாரக்தகாடி 
தூக்கிைர. வாதபபிரதிவாதம் ததா்டரநதது. 
ச ் ப ் ய   ந ்ட ா த த மு டி ய ா ம ல 
இ்்டநடுவில ச்ப்யக்க்்லததுவிடடு 
்மயர தவளி்யறிைார. இதறகி்்ட்ய, 
மறுநாள தமிழ் பிர்தசதசய்லகததில 
பிர்தசதசய்லாளைர எஸ்.தஜகருபன் 
மாநகரச்ப தமிழ் உறுபபிைரகளு்டன் 
க்லநது்ரயாடிைார. அசசமயம் ஒரு 
குழவிைர வநது ஆ்லய ம்்றப்ப 
பியதததறிநது விடடுச தசன்றுளளைாரகள. 
அ்தசமயம் அங்கு வாணிவிழாவுக்காை 
ஏறபாடுகள ந்டநதுதகாண்டிருநதை.
பின்ைர வாணிவிழா இநத புது 
ஆ்லயததிலும் ந்்டதபற்றது.
தமாததததில இதறகாை அடிபப்்ட 
பிரசசி்ை கலமு்ை தமிழ் பிர்தச 
தசய்லக விவகார்ம எை அபபகுதி 
மக்கள சி்லர கூறுகின்்றைர.

த.்த.கூட்ட்மபபு இதுவ்ரகா்லமும் 
இநதபபிரசசி்ை்யத தீரக்காமல 
இழுததடிததுவருவதன் வி்ளைவுதான் 
தற்பாது எழுநதுளளை பிரசசி்ைகள 
எைவும் தபாதுமக்கள கூறுகின்்றைர. 

்பா்டபபடடு தடுக்கபபட்டதாக அது 
உணரவதாக கூ்றபபடுகின்்றது.

இநத நி்்லயில, இநதியாவு்டன் தைது 
உ்றவுக்ளை சுமூகமாக ்பண ்வண்டிய 
நிரபபநதமும் இ்லங்்க அரசாங்கததுக்கு 
ஏறபடடுளளைதாக ததரிகி்றது.

ஆைால, அரசாங்கததில இருக்கும் இரு 
தபரும் த்்லவரகளுக்கு இ்்டயில 
இநத விவகாரம் காரணமாக மீண்டும் ஒரு 
முறுகல நி்்ல்ய ஏறபடடுளளைது என்று 
அரசுக்கு தநருக்கமாை வட்டாரங்கள 
கூறுகின்்றை.

பிரதமர ரணில விக்கிரமசிங்கவுக்கு 
எதிராை நம்பிக்்கயில்லா தீரமாை 
விவகாரம் உடப்ட ப்ல வி்டயங்களில 
இரு தரபபுக்கும் இ்்டயில க்டநத 
கா்லங்களில ப்ல த்ட்வகள சுமூக நி்்ல 
பாதிக்கபபடடிருக்கின்்றது. 

இன்னும் தபாதுத்தரதல வருவதறகு 
ஒன்்ற்ர வரு்டங்க்ளை இருக்கும் 
நி்்லயில மீண்டும் இபபடி ஒரு முறுகல 
தவடிபபது அரசாங்கததுகு நல்லதல்ல 
என்று விமரசகரகள கூறுகி்றாரகள.

்கரளைாவில சபரிம்்ல்ய ்நாக்கிச 
தசலலும் தபண்க்ளைத தடுததுப 
்பாராடிவநத ்பாராட்டக்காரரகள, 
பக்தரகளு்டன் க்லநது விட்டதால, யார 
்பாராட்டக்காரரகள, யார பக்தரகள எை 
கண்டுபிடிபபதில காவலது்்றக்கு சிக்கல 
ஏறபடடுளளைது.

தபண்கள அனுமதிக்கபப்டாத சபரி 
ம்்ல சன்னிதாைததுக்கு, தபண்களும் 
்பாக்லாம் என்று இநதிய உசச நீதிமன்்றம் 
தீரபபளிதத்த அடுதது அங்கு தபண்கள 
தசலவ்த ்பாராட்டக்காரரகள தடுததுப 
்பாராடி வருகின்்றைர.

பம்்ப்யத தாண்டி்ய, சபரிம்்ல 
ஐயபபன் ்காயிலுக்கு தசல்ல முடியும். 
உசச நீதிமன்்றத தீரபபுக்குப பி்றகு 
முதல மு்்றயாக ்காயில ந்்ட 
புதன்கிழ்மயன்று தி்றநத்பாது 
உசசநீதிமன்்ற தீரபபுபபடி தபண்கள 
உள்ளை நு்ழயக்கூ்டாது எை ப்லரும் 
்பாராட்டததில ஈடுபட்டைர.

த ச ய தி  ் ச க ரி க் க  வ ந த 
பததிரி்கயாளைரக்ளையும் பாஜக 
ஆதரவு ்பாராட்டக்காரரகள தாக்கியதாக 
தசயதிகள தவளியாகின்்றை.
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2000ஆம் ஆண்டு தபாதுத்தரதலில தமது 
்வடபுமனு அம்பா்்ற மாவட்டததில 
நிராகரிக்கபபட்டதைால, அன்்்றய தமிழர 
விடுத்்லக்கூட்டணியின் மைப்பாக்கு 
எபபடியிருநதது என்்றால தமது கடசி 
்பாடடியி்ட முடியாத நி்்லயில, ்வறு 
எநதததமிழ்ையும் தவல்லவி்டக்கூ்டாது 
எனும்படி எதிரம்்றயாக இருநதது. தமிழர 
விடுத்்லக்கூட்டணி ஆதரவாளைரக்ளை 
யூஎன்பியில ்பாடடியிடும் முஸ்லிம் 
்வடபாளைரகளுக்கு ஆதரவளிக்கும்படி 
மா்வ ்சைாதிராசா ம்்றமுக 
ஆ் ்லாச ் ை வழங்கியிருந தார. 
அம்பா்்றமாவட்டத தமிழர மகாசங்க 
சு ் ய ச ் ச க் கு ழு ் வ  ் த ா ற க ச 
தசயய ்வண்டும் என்ப்த அவரது 
்நாக் கமாக இருந த து. யூஎன்பி 
படடியலில பாண்டிருப்பச ்சரநத 
து ் ர ய ப ப ா  மு த து க் கி ரு ஸ் ணன் 
என்பவரும் இ்டம்தபறறிருநதார. அவ்ர 
ஆதரிக்கும்படி கூட்டணி தமிழரக்ளை 
்கடடிருநதாலகூ்ட அதில ஒரு தரக்கமும், 
நியாயமும் உண்டு. ஆைால, தமிழர 
விடுத்்லக்கூட்டணி முக்கியஸ்தராை 
அமரர ரவிராஜ் அவரகள, யூஎன்பி 
படடியலில ்பாடடியிட்ட நிநதவூ்ரச 
் சரந த சட்டத தரணி அபபாஸ் 
என்பவருக்கு ஆதரவளிக்கும்படி ்காரி, 
தன்னு்்டய தபயரி்்ல்ய வீர்கசரி 
பததிரி்கயில ்தரதல விளைம்பரம் 
தகாடுததிருநதார.

தமிழரசுக் கடசி்ய த்்ல்மக் 
கடசியாகக் தகாண்்ட அன்்்றய தமிழர 
விடுத்்லகூட்டணியின் இவவா்றாை 
தசயறபாட்டால, தமிழரகளின் கணிசமாை 
வாக்கு கள, யூஎன்பி படடியலில 
்பாடடியிட்ட தபாததுவில்்லச ்சரநத 
காசிம் தமௌ்லவி, அக்க்ரபபற்்றச 
்சரநத சட்டததரணி ்சகு இஸ்்ஸதீன், 
நிநதவூ்ரச ்சரநத சட்டததரணி 
அபபாஸ், சாயநதமரு்தச ்சரநத 
ம்யான் முஸ்தபா ஆகிய முஸ்லிம் 
்வடபாளைரகளுக்கு அளிக்கபபட்டை.

சுமார 65,000 தமிழரக்ளைக் தகாண்்ட 
அம்பா்்ற மாவட்டததில ஆக 19,000 
வாக்குக்ளை அம்பா்்ற மாவட்டத 
தமிழர மகாசங்கச சு்யச்சக்குழுவுக்கு 
அளிக்கபபட்டை. தமிழரசுக் கடசிப 
்பா்தயில ஊறிய தமிழரகள 
எவவளைவு தூரம் அரசியல விழிபபுணரவு 
அற்றவரகளைாக  - அரசியல முட்டாளகளைாக 
தங்கள த்்லயில தாங்க்ளை மண் அளளிப 
்பாடடுக்தகாளளும் பாவபபட்ட மக்களைாக 
க்டநத கா்லததில இருநதிருக்கி்றாரகள 
என்பதறகு இது சிநதிக்கததூண்டும் ஓர 
உதாரணமாகும்.

இத்தரதலில தமிழர விடுத்்லக் 
கூட்டணியின் தி்ர ம்்றவுச சூழ்சசிகள 
அதத்ை்யயும் மீறி அம்பா்்றமாவட்டத 
தமிழர மகா சங்கச சு்யச்சக்குழு 
தவறறியீடடியது. சு்யச்சக்குழுவுக்கு 
கி்்டதத ஆசைம் வாக்தகண்ணும் 
இரண்்டாம் சுறறி்்ல்ய கி்்டததது. 
முதல சுறறில கி்்டக்கவில்்ல. 
ஆைால, அரும்தபாடடில அம்பா்்ற 
மாவட்டததமிழரகளுக்கு சாததியமாை 
ஒ ் ர த ய ா ரு  ப ா ர ா ளு ம ன் ்ற ப 
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பிரதிநிதிததுவம் காபபாற்றபபட்டது. 
காரணம் விகிதாசார ்தரதல மு்்றயின் 
கீழ் சைதததா்க விகிதாசாரபபடி, 
ஒ வ த வ ா ரு  ம ா வ ட ்ட த து க் கு ம் 
உரிய உறுபபிைர எண்ணிக்்க 
தீரமானிக்கபபட்ட ்பாது அம்பா்்ற 
மாவட்டததிக்கு(திகாமடுல்ல ்தரதல 
மாவட்டம்) 1994ஆம் ஆண்டு ்தரதலின் 
்பாது 06 ஆக இருநத ஆசைங்களின் 
எண்ணிக்்க 2000ஆம் ஆண்டில 07 ஆக 
ஆகியிருநதது. வாக்தகண்ணும் முத்லாம் 
சுறறில ஆறு ஆசைங்களும் அம்பா்்ற 
மாவட்டத தமிழர மகாசங்க சு்யச்சக்குழு 
தவிரநத ஏ்ைய கடசிகளுக்்க 
பகிரநது கி்்டததை. இரண்்டாம் சுறறில 
ஏழாவது ஆசைம் அம்பா்்ற மாவட்டத 
தமிழர மகாசங்க சு்யச்சக்குழுவுக்கு 
கி்்டததது. இல்லாவிட்டால, 1994ஆம் 
ஆண்்்டப்பால, 2000 ஆம் ஆண்டிலும் 
அம்பா்்ற மாவட்ட தமிழரக ள 
தமக்கு கி்்டக்கக்கூடிய ஒ்ரதயாரு 
ப ா ர ா ளு ம ன் ்ற  ஆ ச ை த ் த யு ம் 
பறிதகாடுதது, மீண்டும் அரசியல 
அைா்தகள ஆக்கபபடடிருபபர. 
ததயவாதீைமாகத தபபிைாரகள. 
இநதத்தரதலில விருபபு வாக்கின் 
அடிபப்்டயில, அம்பா்்ற மாவட்டத 
தமிழர மகாசங்க சு்யச்சக்குழுவில ஈ.பி.
டி.பி சாரபில ்பாடடியிட்ட மாரக்கண்டு 
குண்சகரம்(சங்கர) பாராளுமன்்ற 
உறுபபிைராக ்தரநததடுக்கபபட்டார.

இத்தரதலில ஶ்ரீ்லங்கா முஸ்லிம் 
காங்கிரஸ் ்வடபாளைரகள தபாதுஜை 
ஐக்கிய முன்ைணியின் (கதி்ரச 

இரண்டும் தாய்வழிச் ச�ாநதங்கள்.

எ்வர் மறுததாலும் அதுவ்வ உண்்ம.

ஆனால், ்களநில்வரததில் இரு தரப்பும் நிற்பது ஒன்றுக்கு ஒன்று 
எதிரா்க. ஆனால், எவ்வளவு ்காலம் எதிரியாய நிற்க முடியும்?

அடிததாலும், பிடிததாலும் இஙகுதான் இரு்வரும் ்வாழநதா்க 
வ்வண்டும். அத்னததவிர வ்வறு ்வழி கி்ையாது. அதறகு ஒவர 
்வழி இருதரப்பும் வ்பசு்வவத. இத்னவிை வ்வறு ்வழி சதரிநதால் 
யாரும் ச�ால்லலாம். அதறகும் ச�விச்காடுக்்கத தயார்.

வ்பசு்வசதன்்பது அரசியல் ்கட்சி்கவளா, அரசியல் த்ல்ம்கவளா 
வ்பசு்வது என்று மாததிரம் ச்பாருளல்ல. நாம் ஒரு்வருக்கு ஒரு்வர் 
அ்னதது மட்ைததிலும் வ்பசியா்க வ்வண்டும். எமது பிரச்சி்ன்க்ள 
வ்வறு யாரும் ்வநது வ்பசிததீர்தது ்்வக்்கவும் முடியாது. அது 
நிர்ப்்பநதததில் முடியும்.

இரு தரப்பும் முழு்மயான �நவத்கததில் இருக்கின்்றன. உண்்மயில் 
இநத வ்பச்சுக்்கள் என்வ்றா ஆரம்பிததிருக்்க வ்வண்டிய்்வ. 
இனியா்வது அ்வற்்ற உைனடியா்க ஆரம்பிததா்க வ்வண்டும். 
இப்வ்பா்தக்கு பூ்னக்கு மணி ்கட்டு்வது யார் என்்பதுதான் 
வ்கள்வி. நாம் ்கட்ைத தயார். எதிலிருநது வ்பசு்வது, எத்ன 
முதலில் வ்பசு்வது, எத்னப் வ்ப�க்கூைாது, எப்்படிப் வ்ப�க்கூைாது 
என்ச்றல்லாம் ஆராய வ்வண்டிய ்பல விையங்கள் இருப்்பது 
உண்்மதான். ஆனால் எப்்படியா்வது வ்பசியா்க வ்வண்டும் என்று 
நி்னக்கிவ்றாம். இனியும் தாமதிக்்க முடியாது. வி்ரவில் வ்பச்்� 
ஆரம்பிப்வ்பாம். இரு்வரும் ்வாழ்வதற்கா்க வ்பசுவ்வாம். சூழச்சி்க்ள 
அ்கறறுவ்வாம். �நவத்கங்க்ள வ்பாக்குவ்வாம். விட்டுக்ச்காடுப்வ்பாம். 
எமது வ்பச்சு நா்ளவய முடிநதுவிைாது. இன்னுசமாரு இைததில் 
இருநதும் அது சதாைரலாம். ஆனால், வ்பசி மட்டுவம தீர்ப்வ்பாம். 
�மர�ம் மட்டுவம முடி்வா்கட்டும். இது கிழக்கில் ்வாழும் தமிழருக்கும் 
முஸ்லிம்்களுக்குமான ச�யதி. வ்கட்்பது ்க�ப்்பா்க இருநதாலும் 
இதுதான் எமக்கு மருநது.

அன்புைன்
சீ்வ்கன் பூ்பாலரட்்ணம்
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சின்ைததில) படடியலில இ்டம்தபறறிருநதைர. ்தரதல 
கா்லததில அஸ்ரப அவரகள அகா்ல மரணமாை துன்பியல 
நிகழ்வும் இ்டம்தபற்றது. அஸ்ரப அவரகளின் அகா்ல 
மரணத்தத ததா்டரநது அவரது இ்டததுக்கு ்வடபாளைர 
படடியலில அவரது து்ணவியார திருமதி. ்பரியல அஸ்ரப 
அவரகளின் தபயர ்சரததுக்தகாளளைபபட்டது.
 
இ்லங்்கயின் ஜைாதிபதியாக திருமதி. சநதிரிகா 
பண்்டாரநாயக்கா விஜயகுமாரணதுங்க விளைங்கிய 
்பாதிலும், இத்தரதலில யூஎன்பி நா்டளைாவிய ரீதியில 
தவறறியீடடி ஆடசிய்மததது. ஆைால, பிரதமர ரணில 
விக்கிரமசிங்கவுக்கும், ஜைாதிபதி சநதிரிகாவுக்கும்  இ்்டயில 
ஏறபட்ட பனிப்பார காரணமாக ஒரு வரு்டம் கழிநதபின் 
2001 இல பிரதமர ரணில விக்கிரமசிங்க த்்ல்மயி்லாை 
பாராளுமன்்றம் க்்லக்கபதபற்றது.

2001ஆம் ஆண்டு டிசம்பர மாதம் 5 ஆம் நாள ந்்டதபற்ற 
பாராளுமன்்ற தபாதுத்தரதலின்்பாது தமிழீழ 
விடுத்்லபபுலிகளின் ஏறபாடடிறக்மய தமிழர 
விடுத்்லக்கூட்டணி, அகி்ல இ்லங்்க தமிழ் காங்கிரஸ், ஈ.பி.
ஆர.எல.எஃப, தர்்லா இ்ணநத தமிழ் ்தசியக் கூட்ட்மபபு 
தமிழர விடுத்்லக்கூட்டணியின் உதய சூரியன் சின்ைததின் 
கீழ், ஓரணியில வ்டக்குக் கிழக்கில ்பாடடியிட்டது. இநத 
ஆரம்பகா்ல தமிழ் ்தசியக் கூட்ட்மபபின் த்்லவராக வீ. 
ஆைநதசங்கரி அவரக்ளை விளைங்கிைார.

தமிழர விடுத்்லக்கூட்டணி என்பது 1944 இல இருநது 
தசயறபட்ட ஜி.ஜி. தபான்ைம்ப்லம் த்்ல்மயி்லாை அகி்ல 
இ்லங்்க தமிழ் காங்கிரஸும், அதிலிருநது பிரிநது தசன்்ற 
எஸ்.்ஜ.வி. தசலவநாயகம் (தந்த தசலவா) அவரகள 
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ச ்ட ங் கு க ளி ை டி ப ப ் ்ட யி ் ்ல ் ய 
க்்லகளின் உருவாக்கம் என்பது 
உ்லக வர்லாறறில நாம் கி்ரக்கததில 
்ட்யானிசஸ் ததயவததுக்குச தசயகி்ற 
ச்டங்குக்ளை நா்டகமாக உருமாறுவ்தயும் 
்ராமா மரபில வீைஸ் ததயவததுக்குரிய 
ச்டங்குகளும் எகிபதின் ப்ழமிகு 
நா்டக உருவாக்கமும் க்்லகளின் 
உ ரு வ ா க் க த த ா ல  ச ்ட ங் கு க ளி ன் 
முக்கியததுவத்த தவளிபபடுததி 
நிறகின்்றை. இங்கு கும்பமும் இன்றுவ்ர 
ச்டங்காகவும் க்்லயாகவும் ததா்டரும். இரு 
பண்பாடடு ் கயளிபபாக அ்மநதுளளைது.

கும்ப விழாவில வருகின்்ற கும்ப ஆட்டம் 
ஒவதவாருவருக்குளளிருக்கும் அல்லது 
பு்தநது கி்டக்கும் க்்லததி்றனின் 
தவளிபபா்டாக்வ நாம் காணமுடியும்.

கும்பம் எடுததல கும்பம் தூக்குதல என்்ற 
நிகழ்வில பூசாரியார ஒவதவாருவருக்கும் 
ஒவதவாரு ததயவத்த உருவகபபடுததி 
அ வ ர க ள  மீ து  ம ந தி ர ங் க ் ளை 
ஏறறுகி்றாரக்ளைா அதன்மூ்லமாக அநதத 
ததயவங்கள பறறிய ஐதீகங்க்ளையும் 
புராணங்கள க்தகள கூறுகின்்ற 
குணாம்சங்க்ளையும் உளவாங்குகி்றாரகள. 
பின்ைர ஆடுகி்றதபாழுது அநத 
ததயவமாக்வ தங்க்ளை உருவகிததுக் 
தகாண்டு ஆடுகி்றாரகள. பரம்ப்ரயாக 
தங்கள கு்லமரவு ததயவங்க்ளையும் 
தவளிபபடுத துவர.  உதாரணமாக 
ம ா ரி ய ம் ம ன்  என் ்ற ால  மி க வு ம் 
நளிைமாை ஆட்டம் தவளிபபடும். 
காளிதயன்்றால மிகவும் ஆக்்ராசமாை 
ஆட்டத்தக் காண்லாம். அநததநத 
க்டவுளைரக்ளை உருவகிததுக் தகாளளைல 
இங்கு முக்கியபபடுகி்றது. ஒரு நா்டக 
தநறியாளைன் எபபடி ஒரு பாததிரததுக்காை 
குணாம்சங்க்ளை நடிகரகளுக்குச 
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த ச ா ல லி க்  த க ா டு ப ப ா ் ை ா , 
அ்த்பா்ல்வ மநதிரம் மூ்லம் ஒரு பூசாரி 
அநத ததயவததுக்குரிய மநதிரங்க்ளை 
உசசததுல அ்ழக்கி்றதபாழுது அநத 
ததயவ்ம எழுநது வருகி்றது ்பா்ல 
அ்மயும். அநதக்காடசி வீரபததிரன் 
என்்றால தக்க யாகத்த அழிக்க அ்கார 
வீரபததிரன் பு்றபபட்ட காடசி்ய மநதிரம் 
மூ்லம் தவளிபபடுதத வீரபததிரைாக 
தன்்ை உருவகிதது தகாண்்ட ஆட்டம் 
தவளிபபடும். இங்கு பங்குதகாளகி்ற 
ஒவதவாருவரும் தாங்கள ஒரு க்்ல 
தவளிபபா்ட்்டச தசயகி்்றாம் என்று 
அறியாம் ்ல்ய க்்லஞரகளைாக 
பரிணமிக்கின்்றைர.

இநதிய நாடடிய சாஸ்திரததில பரத 
முனிவர முதல நா்டகமாக பாறக்டல 
க்்டநத க்த என்பது ஒரு ச்டங்குத 
தன்்மயு்டன்தான் ந்்டதபறுகி்றது. 
நாடடிய சாஸ்திரததின் ததா்டக்க்ம 
ச்டங்குதான். அநத ச்டங்கிலிருநதுதான் 
ந்டைமு்்ற்மக்ளை பின்ைாளில 
்வறுபடுததி அதறகாை இ்லக்கணங்க்ளை 
உருவாக்கிைார.

நாடடிய சாஸ்திர ஆசிரியர தசாலகி்ற 
ரசானுபவம் நமக்கு கும்ப ச்டங்கில 
கி்்டக்கி்றது. ஒன்பது வ்கயாை 
ரசங்களும் அதறகு ்ம்லதிகமாக 
ஊறறுபதபறும் ராசானுபவங்களும் கும்ப 

ஆட்டததில காண்லாம். இங்கு ்பா்லச 
தசயதலின் மிக உசசமாை தவளிபபாடடுத 
தி்றன். ஸ்ரனிஸ்்லாஸ்கி தசாலவா்ர 
பாததிரங்க்ளை தவளிபபடுததல என்பது 
இங்கு கும்பவிழாவில ஒரு ரசவாதமாக 
மாறி நம்்ம பிரமிக்க ்வக்கி்றது. 
எதத்ை முகங்கள, எதத்ை பாவங்கள 
மாறிமாறி வருகின்்ற உணரசசிப 
பிரவாகம் எல்லாம் இங்கு தகாடடித 
தீரக்கபபடுகின்்றை.

குதரா்ட்டவஸ்கியின் குரூர அரங்கிறகாை 
மூ ்ல த ் த யு ம்,  ் ம ய ர ் க ா ல டின் 
உ்டறதபாறிமு்்ற அரங்கிறகாை 
ஆதாரங்களும், தபரக்டின் அன்னியமாதல 
்காடபாட்்டயும், ஸ்ரனிஸ்்லாஸ்கியின் 
பாததிரமாதல மர்பயும், றிசசட 
தசக்கைாரின் அ்ைததும் உடதகாண்்ட 
அரங்கின் கூறுக்ளையும் நாம் இநத 
கும்பவிழாவில ஆ்டபபடும் ஆ்ட்டததில; 
அவதானிக்க முடியும்.

அரங்கியல வர்லாறறில உருவாை 
் க ா ட ப ா டு க ள  ச ்ட ங் கு க ் ளை 
அ டி ப ப ் ்ட ய ா க க்  த க ா ண் ் ்ட 
உருவாகின்்றை. இரண்டு பிரதாைமாை 
விவாதங்கள உளளைை.

(1) ச்டங்கிலிருநது நா்டகங்கள உருவாைது
2) ச்டங்்க நா்டகம்.

இந த இரண்டு ் காடபாடுகளும் 
ஒ ன் ் ்ற த ய ா ன் று  இ ் ண த த 
மு்்ற்மதான் இங்கு ச்டங்்க ந்டைமாக 
மாறுவ்த நாம் காண்லாம். ஒரு 
பரதநாடடிய அரங்்கற்றததில நீங்கள 
எதத்ை விதமாை பாவங்க்ளையும் 
ரசானுபவத்தயும் தபறுவீரக்ளைா 
அதறகு அதிகமாக்வ நீங்கள கும்ப 
ஆட்டததில காணமுடியும். சி்ல இ்டங்களில 
நரசிங்கக்க்ளைக் ஆடுபவரகள நாக்்க 
நீடடிக்தகாண்டு ்கார முகத்த 
தவளிபபடுததுகி்ற்பாது எநததவாரு 
நடிகைாலும் அதத்கய பாவத்தக் 
தகாண்டுவர முடியாத அளைவுக்கு கும்ப 
ஆட்ட மு்்ற்ம அ்மநதிருக்கும்.

கும்ப விழா்வ என் சிறுவயது ததா்டக்கம் 
பக்கததிலிருநது பாரதது ரசிததவன் என்்ற 
வ்கயிலும் பின்ைாடகளில இவற்்ற 

அறிவியல ரீதியாக எபபடிப பாரக்க்லாம் 
என்்ற வ்கயிலும் எைக்கு ்ம்்லத்தய,  
கீ்ழத்தய க்்ல மரபு ்காடபாடுகள 
து்ண நிறகின்்றை. ஒன்்்ற நாம் எபபடிப 
பாரக்கின்்்றாம் என்்ற வ்கயிலதான் 
அதன் தன்்ம நமக்குள தவளிபபடும். 
அதன் உளளிருநது பாரபபவரகளுக்கு 
ஒரு ச்டங்காக பக்தி அனுபவமாக இருக்க, 
தவளியிலிருநது ரசிபபவரகளுக்கு அது 
ஒரு க்்லயாக உணரபபடுகி்றது.

கும்பவிழா ஒரு ததரபபியாகவும் 
ததாழிறபடுகி்றது. வருசம் முழுவதும் 
தங்களுக்குள அ்டக்கி ்வததிருக்கும் 
்காபம்,  சந்தாசம், துக்கம், தவபபிசாரம் 
எை  எல ்ல ா  உண ரவு க ் ளை யு ம் 
தவளிபபடுததும் ஒரு களைமாகவும் இ்வ 
அ்மகி்றது. இங்கு ஆடுபவரகள அநத 
நி்்ல்ய தபறுகி்ற்பாது பாரபபவரகள 
அதனுள தசன்று அநத அனுபவத்தச 
சு்வக்கி்றாரகள. மை அழுததங்களுக்கு 
மருநதாக இ்வ மாறுவ்த நாம் இங்கு 
அவதானிக்க முடியும்.
 
தி ரு் க ாண ம ் ்ல  ம ாவ ட ்டத தி ன் 
த னி த து வ ம ா ை  ப ண் ப ா ட டு 
அ்்டயாளைமாக நாம் இங்கு கும்ப 
விழா்வப பாரக்க முடியும். ஒரு ந்டை 
ஆ சி ரி ய ர  தி ரு் க ாண ம ் ்ல யி ல 

இநத கும்ப ந்டைத்த ்ம்்டயில 
தன் பிள்ளைக்ளைக் தகாண்டு 
நிகழ்ததியிருநதார. அவர யாதரன்று 
எைக்கு ஞாபகமில்்ல. ஆைாலும் 
அ்வ ஒரு முக்கியமாை ம்்டமாற்றம் 
தனி்ய ஒரு ச்டங்கு மு்்றக்குள 
அ்டங்கிப ்பாகாமல, இத்ை நாம் 
ஒரு க்்லயாகவும் அ்்டயாளைபபடுதத 
்வண்டும்.

(ஒளிப ப்டங்கள உதவி திரு்காணம்்ல 
ஊ்டகவிய்லாளைர சிங்கார்வல சசிகுமார)

ப ா ர தி ர ா ஜ ா  த ப ா து த வ ளி யி ல 
கூறும் கருததுகள அ்நகமாகச 
சரச்சக்குரியைவாகுவதுண்டு.

இ்லங்்கப பயணங்களின்்பாதும் இபபடி 
வா்யக் தகாடுதது வாங்கியிருக்கி்றார.

விடுத்்லபபுலிகளின் கா்லததில 
வன்னிக்கு வநதிருநத பாரதிராஜாவி்டம் 
்பாராளிகள உளப்ட ்வறு சி்லரும் சி்ல 
்களவிக்ளை எழுபபியிருநதைர.

அ்தக் குறிதது நான் ஏறகை்வ 
“எதிதராலி” பததிரி்கயில ஒரு 
கடடு்ர்ய எழுதியிருந்தன்.

அதிலிருநது ஒரு பகுதி - “பாரதிராஜாவின் 
வரு்கயும் எநதப தபறுமதிக்ளையும் 
வ ன்னி க் கு க்  த க ா டுக் க வி ல ் ்ல. 
வன்னிக்கு மடடுமல்ல, ஈழததமிழருக்்க 
தகாடுக்கவில்்ல என்்்ற தசால்ல 
்வணும். பாரதிராஜா கிளிதநாசசியில 
தி்ரதது்்றயில ஈடுபட்டவரக்ளையும் 
க ் ்ல ஞ ர க ் ளை யு ம்  ச ந தி த த ா ர . 
கிளிதநாசசி திருநகரிலதான் சநதிபபு 
ந்டநதது.
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அபதபாழுது, “மணிரததிைததின் 
“கன்ைததில முததமிட்டால” ப்டத்தயும் 
கமல்ாசனின் “ததைாலி”்யயும் 
ஏறறுக்தகாளளை முடியாது. அ்வ 
இரண்டும் ஈழததமிழரின் ்பாராட்டத்தக் 
த க ா ச ் ச ப ப டு த து கி ன் ்ற ை.  ஈ ழ 
அரசியலும் ஈழ நி்லவரமும் ததரியாமல 
எடுக்கபபட்ட ப்டங்கள. இ்தபபறறி 
உங்களு்்டய நி்்லபபாத்டன்ை?” 
என்று ஒரு ்களவி்ய எழுபபிைார 
்பாராளிக்க்்லஞர ஒருவர.

ம டி யி ் ்ல ் ய  த ெ ல  வி ழு ந து 
த வ டி த த ம ா தி ரி  இ ரு ந த து 
பாரதிராஜாவுக்கு. ஆைால, அ்த 
தவளி்ய காடடிக் தகாளளைாமல, 
சததமில்லாமல அசடடுததைமாகச 

சிரிததுக் தகாண்டிருநதார இரண்டு 
நிமிசததுக்கும் ்மல. பி்றகு தசான்ைார, 
“கமலும் மணியும் என்னு்்டய நண்பரகள. 
அவரகள நல்லவரகள” என்று. 
“நல்லவரகள இபபடிச தசயய்லாமா?” 
என்று எழுநதது மறு ்களவி.

்கயில கடடியிருநத மணிக்கூடடில 
்நரத்தப பாரததார இயக்குநர சிகரம். 
நி்்ல்ம்யப புரிநது தகாண்்ட நிகழ்சசி 
ஏறபாட்டாளைரகள “இதது்டன் நிகழ்சசி்ய 
முடிக்கப்பாகி்்றாம். இயக்குநர ்வறு 
இ்டங்களுக்குச தசல்ல ்வண்டியுளளைது“ 
என்று மணிரததிைத்தயும் கம்்லயும் 
பாதுகாதத பாரதிராஜா்வப பக்குவமாகக் 

காபபாறறிச தசன்்றைர.

ஆைால, எல்்லாரும் தமிழ்நாடடுக்குப 
்பாை பி்றகு வன்னிக்குப ்பா்ைாம். 
(ஏ்தா தங்களின் தச்லவில, சுய 
மு ய ற சி யி ல  ் ப ாை் த ப ் ப ா்ல) 
அங்்க புலிக்ளைச சநதித்தாம், 
பிரபாகர்ைக் கண்்்டாம், ்பசி்ைாம் 
என்த்றல்லாம் ்படடி தகாடுததைர. சி்லர 
வாரபபததிரி்ககளில விறுவிறுபபாை 
ததா்ட்ர எழுதிக் காசு சம்பாதிததைர. 

கூ்ட்வ பிரபாகர்ைாடும் புலிக்ளைாடும் 
நின்்ற ப்டங்க்ளையும் பிரசுரிததுப 
புகழுயரததிைர.

இ வ ரக த ளைல ்ல ா ம்  பு லி க ் ளை யு ம் 
பிரபாகர்ையும் சநதிதது பதது 
ஆண்டுகளுக்கு ்ம்லாகி விட்டது. இநதப 
பததாண்டு கா்லததில ஒரு ப்டத்தயாவது 
ஈழபபிரசசி்ை்ய ் வதது உருபபடியாக 
எடுததாரகளைா? அல்லது ஈழசசினிமா 
முயறசிகளுக்கும் பி்ற க்்லதது்்ற 
் ம ம் ப ா ட டுக் கு ம்  எ ப ் ப ாத ா வ து 
உதவியிருக்கி்றாரகளைா?”

- இபதபாழுது மீண்டும் இ்லங்்கக்கு வநத 
பாரதிராஜா வ்டக்குக் கிழக்குப பகுதிகளில 
ப்ல இ்டங்களுக்கும் சி்லரால அ்ழததுச 
தசல்லபபடுகி்றார.பாரதிராஜா்வ 
அ்ழததுச தசல்வாருக்கு சி்ல 
்த்வகளிருக்க்லாம். ஆைால, அவரகள 
பாரதிராஜா்வ சமூகப தபறுமதியாக 
மாற்ற முறபடுவ்த ்களவிக்குரியது.

யாழ்பபாணததில ந்டநத ஊ்டகவிய்லாளைர 
சநதிபபில பாரதிராஜா ந்டநது தகாண்்ட 
மு்்றயும் ஏறபு்்டயதல்ல.

இவவா்றாைவரக்ளை பா்டசா்்லகளுக்கு 
அ்ழததுச தசன்று ்ம்்டயில 

fUzhfud;
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அண்்மக் கா்லத தில கி்்டக் கப 
தபற்ற வர்லாறறுத தகவலகள மூ்லம், 
மட்டக்களைபபுத ்தசததில வர்லாறறுக்கு 
முறபட்ட கறகா்லம், குறுணிக்கறகா்லம், 
தபருங்கறகா்லம் என்்ற வர்லாறறுக் கா்ல 
கட்டங்கள நி்லவிய்ம பறறியும்,  நா்்டாடி 
்வட்்டக் கா்லம், நா்்டாடி மந்தக் 
கா்லம்,  நி்்லயாை பயிரசதசய்கக் 
கா்லம் என்்ற சமூக வளைரசசிக்கட்டங்கள 
நி்லவிய்ம பறறியும் அறிநது தகாளளை 
முடிகி்றது. இநத சமூக வளைரசசியின் 
ஒரு கட்டததில சிற்றரசுகள ்தாற்றம்  
தபற்றத்ையும் அறிநது தகாளளை 
முடிகி்றது. இவவி்டயம் குறிதத ஒரு 
சுருக்கமாை அறிமுகத்த 'மட்டக்களைபபுத 
தமிழ்ச சமூகம் : அறியபபட்டைவும் 
அறியபப்டாதைவும்' என்்ற கடடு்ரயில 
முன்்வததிருந்தன்.

அக்கடடு்ரயில, “மட்டக்களைபபுத 
் த ச த தி ல  வ ா ழ் ந த  ம க் க ளி ன் 
ததா்டரசசியாை வர்லாறறு வளைரசசி்ய 
இப்பாது, இவவாறு புரிநது தகாளளை 
முடிகி்ற ்பாது, அறியபப்டாத வி்டயங்கள 
அதிகரிததச தசலகின்்றை என்ப்தக் 
கவைததில தகாளளை ்வண்டும்.” என்்ற 
வி்டயததி்ையும் சுடடிக்காடடியிருந்தன். 
அநத அறியபப்டாத வி்டயங்களில 
முத்லாவது வி்டயம், இ்லங்்க வர்லாறறு 
நூலகளில குறிபபிடடுளளை எல்லாளைன் 
மறறும் துட்டகாமினி கா்லததில 
கிழக்கி்லங்்கயில வாழ்நத  தமிழ் 
சிற்றரசரக்ளை, இநத வர்லாறறு வளைரசசிக் 
கட்டததில எங்கைம் தபாருததிப பாரபபது 
என்பதாகும்.

மு த லி ல  இ ்ல ங் ் க  வ ர ்ல ா ற று 
நூலகளில கூ்றபபடடுளளை தகவலக்ளை 
்நாக்க்லாம். இ்லங்்க வர்லாறறு 
நூலகளில பிரபலயமாை மகாவம்சம், 
துஸ்்டகாமினியின் தவறறி எனும் 25 ம் 
அததியாயததில “மஹியங்காைவுக்கு 
வநது ்சரநத அவன் (துட்ட காமினி) 
சததன் என்்ற தமிழ்ை தவறறி 
தகாண்்டான். அ்தஇ்டததில அவ்ைக் 
தகான்று விடடு அம்ப திட்டகததுக்கு 
வநதான்.”  எைக் குறிபபிடுகி்றது. 
அநுராதபுரததிலிருநது ஆடசி தசயத 
எ்லராவு்டன் /எல்லாளைனு்டன் ்பார 
புரிவதறகாகச தசன்்ற துட்டகாமினி, 
தவறறி தகாண்்ட தமிழரசன் பறறிய 
தசயதி்ய இசதசயயுள கூறுகி்றது.

ததா்டரநது வரும் பகுதியில அவன் 
ஏ்ைய தமிழ் அரசரகள ப்ல்ரக் தகான்்ற 
விபரம் தரபபடுகி்றது. திட்டகததிலுளளை 
நதியின் சுரங்கவாயிலில திததம்பன்என்்ற 
தமிழ்ை எதிரதது நான்கு மாதகா்லம் 
கடு்மயாகப ்பாரிட்டான். ப்லமுளளை 
எதிரி்ய சூழ்சியாலதான் தவறறி 
தகாளளை முடிநதது. தாயா்ரக் காடடி 
அ்வை தவறறி தகாண்்டான் 
எைக்குறிபபிடுகி்றது மகாவம்சம்.

பி்றகு நதி்யக் க்டநதுவநத அரசன் 
ஒ்ர நாளில ஏழு தமிழரக்ளை தவறறி 
தகாண்டு அ்மதி்ய நி்்லநாடடிைான் 
எைவும் அநத இ்டததிறகு ்காமராமாஎன்்ற 
தபயர வநதது என்றும் கூ்றபபடடுளளைது. 
பி ன்,  அ ந த ர ் ச ா ப ா வி ல  ம க ா 
தகாதத்ை தவறறி தகாண்்டான், 
்்டாண காவரததிலும் ்ா்ல்கா்ல 
இ ்ஸ ா ரி ய த தி லு ம் ,  ந ா ழி ் ச ா ப 
நாழிகாவிலும் அவனுக்கு தவறறி 
கி்்டததது, தீகாபய கல்லகததில 
தீகாபய்ை தவறறி தகாண்்டான். 
நான்கு மாதங்களுக்குள கசச திட்டததில 
கபிசீக்ை தவன்்றான், ்காதாைகரததில 
்காத்ைப ்பரிடடு தவன்்றான், 
வஹியததில தமிழன் வஹிதத்ை 
முறியடிததான், கும்பகாம கும்பா, 

நநதிகாம நநதிகா, கானுகாமததில கானு, 
மாமனும் மருமகனுமாை தம்பா, உைமா 
ஆகியவரக்ளையும் அவன் ் தாறகடிததான், 
ஜம்புவும் அவன் வசபபட்டது. அவன் 
்கபபறறிய ஒவதவாரு கிராமமும் 
ப்்டத த்்லவரகளின் தபயரால 
அ ் ழ க் க ப ப ட ்ட து .  அ த து ்ட ன் 
நதிக்க்ரயில உயிரதபபிய அதத்ை 
தமிழரகளும் விஜிதநகரம் என்்ற 
நகரததுக்குள தசன்்ற்்டநதுவிட்டைர 
என்்ற வி்டயமும் மகாவம்சததில 
கூ்றபபடடுளளைது.

மகாவம்சததின் குறிபபுக்களின் மூ்லம் 
அக்கா்லததில; மஹியங்காைாவுக்கும் 
விஜித நகரததிறகும் இ்்டயில ப்லமாை 
தமிழ் அரசரகள இருநதுளளை்ம்ய 
அ றி ய மு டி கி ்ற து .  அ வ ர க ளி ல 
திட்டகததின் திததம்பன், கசச திட்ட  
கபிசீகன் ்பான்்்றா்ர நான்கு 
மாதகா்லம் ்பாரிடடு தவன்்றான் என்்ற 
தகவல,அவரகள ப்லமாை அரசரகளைாக 
விளைங்கிய்தக் காடடுகி்றது. விஜிதநகரம் 
கா்ல வாவியின் வ்டக்ரயில உளளைது, 
அனுராதபுரததிலிருநது 24 ்மலில 
உளளைது எை தகவல குறிபபில 
கூ்றபபடடுளளைது. எை்வ இவவரசரகள 
இபபகுதியில வாழ்நதவரகளைாக தகாளளை 
்வண்டியுளளைது.

துட்டகாமினி உறுகு்ணயிலிருநது 
த த ன் கி ழ க் கு  க ் ர வ ழி ய ா க ப 
ப்்டதயடுதது அநுராதபுரம் ்நாக்கிச 
தசன்்ற தபாழுது 32 தமிழரச்ர 
தவறறி தகாண்்ட்ம பறறி மகாவம்சம் 
குறிபபிடுகின்்றது. சகஸ்்ஸவததுப 
பக்கரண என்னும் பாளி நூலும் இநத 
விபரங்க்ளைக் குறிபபிடுகின்்றை 
எைக்குறிபபிடுகி்றார சி.பதமநாதன் 
(2006;பக்:vi i i )  32 தமிழ் அரசரகள 
எைக்கூ்றபபட்டாலும் மகாவம்சததில 
23 அரசரகளின் விபரங்கள மடடு்ம 
காட்டபபடடுளளைது.

மகாவம்சம் குறிபபிடும் இநத தமிழ் 
அ ர ச ர க ள  ப ற றி யு ம்  அ வ ர க ள 
வாழ்நத இ்டங்கள பறறியும் ்வறு 
வர்லாறறுத தகவலகள எத்ையும் 
தப்றமுடியாதவரகளைாக்வ உள்ளைாம். 
இவற்்றவி்ட, இத தமிழ் அரசரகள பறறிய 
தகவலில நமக்கு ஏறபடுகின்்ற தபரும் 
சிக்கல அது நிகழ்நத கா்லம் குறிதததாகும்.

எல்லாளைன் அநுராதபுரத்த ஆடசி 
தசயத கா்லம் கி,மு. 204 – 164 ஆகும். 
துட்்டகாமியின் கா்லம் கி.மு. 164 -140 
ஆகும். எை்வ மகாவம்சம் கூறுவதன்படி 
து ட ்ட க ா மி னி  த மி ழ ர ச ர க ் ளை 
தவறறிதகாண்்ட கா்லம் கி.மு. 160 களைாகும் 
எைக்தகாளளை்லாம். இக்கா்லம் தமிழகததில 
எழுததி்லக்கியங்கள வளைரசசிய்்டநத 
கா்லமாகும். சங்க இ்லக்கியங்கள 
எைபபடும் ஆதித தமிழ் இ்லக்கியங்கள 
கி.மு. 200 – கி.பி. 250 வ்ரயாை 
கா்லததிறகுரியது என்பர ்பராசிரியர 
சிவததம்பி (1998 பக்:17) அவரகள. ஆைால 
எல்லாளைன் பறறியும் துட்டகாமினி தவறறி 
தகாண்்ட தமிழரசரகள பறறியும் அசசங்க 
இ்லக்கியங்களில குறிபபி்டபப்டவில்்ல. 
எ ை ் வ  எ ல ்ல ா ளை ன்  ம ற று ம்  
தமிழரசரகளும் கிழக்கி்லங்்கயில  
வாழ்நத தமிழ் சிற்றரசரகள எைக்தகாளளை 
் வ ண் டி ய வ ர க ளை ா கி ன் ் ்ற ா ம் . 

அத்ை அறிவதறகாை ்த்டலக்ளை 
கி ழ க் கி ்ல ங் ் க யி ன்  வ ர்ல ாற று த 
தகவலகளி்்ல ்த்ட ்வண்டியுமுளளைது.

ம ட ்ட க் க ளை ப பு  ் த ச த தி ல 
அ ண் ் ம க் க ா ்ல ங் க ளி ல 
அறியபபடடுளளை,  தபருங்கறகா்லப 
பண்பாடடு கா்லமும் இததமிழரசரகள 
வ ா ழ் ந த  க ா ்ல த தி ற கு ரி ய ் த . 
இபதபருங்கறகா்லத தில இருந த 
்வளபு்லங்கள, மறறும் சிற்றரசரகள 
எ ன் ் ப ா ர  ப ற றி  இ ப ் ப ா து 
அ றி ய க் க கூ டி ய த ாக  இ ரு க் கி ்ற து. 
சிங்களை வர்லாறறு நூலகள குறிபபிடும் 
த மி ழ ர ச ர க ள  இ க் க ா ்ல த ் த ச 
்சரநதவரகளைா? என்பத்ையும் அறிய 
்வண்டிய ்த்வயுளளைது.

அ ் த ் வ ் ளை ,  ம ட ்ட க் க ளை ப பி ல 
அண்்மயில கண்்டறியபபடடுளளை 
கி.மு.250 ததா்டக்கம் கி.பி. 300 வ்ரயாை 
கா்லபபகுதிக்குரிய தமிழ்ப பிராமி 
வடிங்களில அ்மநத கலதவடடுக்களின் 
கா்லமும் துட்டகாமினி தமிழரசரக்ளை 
தவறறி தகாண்்ட கா்லப பகுதிக்குளதான் 
வருகின்்றை. அத தமிழ்ப பிராமிச 
சாசைங்களில தமிழ் அரசரக்ளைப 
பறறிய குறிபபுக்கள உண்்டா எை அறிய 
்வண்டிய ்த்வயும் உண்டு. அவறறில 
்வளநாகன், ்வளகண்ணன் மணிநாகன் 
என்்ற தபயரக்ளை தபாறிக்கபபடடுளளைை.

துட்டகாமினி தமிழரசரக்ளை தவறறி 
தகாண்்ட கா்லப பகுதி கி.மு. 160 களைாக் 
தகாண்்டால, கி.மு. இரண்்டாம் நூற்றாண்டு 
முத்லாக கி.பி. மூன்்றாம் நூற்றாண்டு 
வ்ரயாை கா்லபபகுதிக்குரிய பிராகிருத 
தமாழிக் கலதவடடுக்கள குறிபபிடுகின்்ற 
தமிழர, பத, நாகர, பரதர, பிராமணர, 
க்பாஜி, பமை என்னும் இை அல்லது 
சமூகப தபயரகளைால குறிக்கபபடு்வார 
யார என்்ற விைாவும் எழுகின்்றது. (பக்:18); 
்சருவி்ல, அக்க்ரபபறறு குடுவில, 
குச்லான்ம்்ல, திகவாபி ்பான்்ற 
இ்டங்களில தமிழ்ரபபறறிக் குறிபபிடும் 
கலதவடடுக்கள உளளைை. (2016: பக் 20)

தமிழ்ப பிராமிச சாசைங்கள குறிபபிடும் 
நாகர தபரும்பாலும் நாக வழிபாடடு 
மு்்ற்யப பின்பறறியவரகள. சி்லர 
தபௌததரகாளைாகிவிட்டைர என்ப்தக் 
குச்லான் ம்்லக் கலதவடடுக்கள 
மூ்லமும் கநத்ரா்்டயிற கி்்டதத 
நாணயங்கள சி்லவறறின் மூ்லமும் 
அறிய முடிகின்்றது என்கி்றார பதமநாதன் 
அவரகள (2016: பக்:25) அதது்டன் பிராகிருத 
தமாழிச சாசைங்கள குறிபபிடும் நாகரின் 
சமய, பண்பாடடு நி்்லகள தபருமளைவில 
் வறுபட்டைவாகும்.  அவறறி் ்ல 
குறிபபி்டபபடும் நாகர அ்ைவரும் 
தபௌதத சமய ஆதரவாளைரகளைாக்வ 
காணபபடுகின்்றைர.  அவரகளிற 
தபரும்பா்லா்ைார தபௌததராகி 
விட்டைர என்றும் பதமநாதன் அவரகள 
குறிபபிடடுளளைார. (2016: பக் 25)

ம க ா ம் ச த தி ல  இ ப ப கு தி யி ல 
வருகின்்ற கூறத்றான்று இத்ை 
பு்லபபடுததுவதாக உளளைது. மகாவம்சததில 
16 ஆம் சூததிரததில '. . . 'தன்்ைச 
் ச ர ந த வ ரக ் ளை ் ய  ய ா த ரன் று 
ததரிநதுதகாளளைமல அரசன் தன் 
மக்க்ளை்ய தகாலகி்றான்' என்று 
தசால்லபபட்ட்தக் ் களவிபபட்ட அரசன் 
இவவாறு பிரக்டப படுததிைான்.' என்்ற 

குறிபபு உளளைது. அ்த்வ்ளை, காமினி 
ஜைைம் என்்ற 22 ஆவது அததியாயததின் 
82 ஆவது சூததிரததில 'தமிழரகளு்டன் 
எப்பாது்ம ்பாரி்டமாட்்டாம் என்று 
எண்ணதது்டன் இநத உண்வச 
ச ா ப பி டு ங் க ள  எ ன் று  அ ர ச ன் 
(காகவைதீசன்- காக்்கவண்ணதீசன்) 
தசான்ை்பாது...' என்்ற குறிப்பயும் 
இ்ணதது ்நாக்குவதும் தவிரக்க 
இய்லாததாகி்றது.

மட்டக்களைபபுத ்தசததின் வர்லாறு 
பறறிய புதிய தகவலகள தவளியாகிக் 
த க ாண் டி ரு க் கு ம்  இ க் க ா்ல த தி ல, 
ந ம் மு ன் ் ை  ் ம லு ம்  அ றி ந து 
த க ாளளைவ த ற க ாை  த ப ரு ம் ப ணி 
காததிருக்கி்றது என்பத்ை நாம் 
உணரநது தகாளளைல ்வண்டும்.
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்தசிய நலலிணக்க குறுநதி்ரபப்ட 
விருது மட்டக்களைபபு இ்ளைஞரகளின் 
தயாரிபபு ஒன்றுக்கு கி்்டததுளளைது.

இ ்ல ங் ் க  ் த சி ய  ந ல லி ணக் க 
அ்மசசிைால, ந்டததபபட்ட 2018ஆம் 
ஆண்டுக் காை குறுந தி்ரபப்டப 
்பாடடியில, மட்டக்களைபபின் “அ” 
க்்லயகததின் சாரபில கி்ரசன் 
பிரசாததிைால இயக்கபபட்ட “யாம்” 
தி்ரபப்டம் ் தசிய நலலிணக்கததுக்காை 
முத்லாவது பரி்ச தபறறுளளைது.

இதறகாை விருது அண்்மயில 
நலலிணக் க அ்மசசர  ம் ைா 
க்ணசைால வழங்கபபட்டது.
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‘ பி ள ் ளை க ளி ன்  ஆ ழ்  ம ை தி ல 
பதியபபட்ட்வகளதான், பிள்ளைகளின் 
த ச ய ற ப ா டு க ளி ல  த ச ல வ ா க் கு 
த ப று கி ன் ்ற ை .  பி ்ற க் கு ம் ் ப ா து  
எல்லாபபிள்ளைகளும் ஒழுங்காக்வ 
பி ்ற க் கி ன் ்ற ை ர .  அ வ ர க ளி ன் 
த ச ய ற ப ா டு க ளு க் கு  சூ ழ லு ம் 
தபரும்பங்களிபபு தசயகின்்றது’ எை 
்வலுபபிள்ளையும், ்வ்லாப்பாடியும் 
தவல்லாதவளிச சநதியில நின்று 
்பசிக்தகாண்டிருநதைர.

பிள்ளைகளின் ந்டத்தப பறறி ஏன் 
்பச ஆரம்பிததைர, எை ப்லரி்டம் 
விைாதவழும்ப்லாம், அண்்மயில 
இருவரும் ஓர இ்டததில பிள்ளைகளிைால 
நடிக்கபபட்ட நா்டகதமான்றி்ை 
பார்வயிடடுளளைைர. அநநா்டகம் 
உண்்மயில மிக சசி்றபபாக வும், 
உ ண் ் ம த வ ளி ப ப ா ்ட ா க வு ம் 

இ ரு ந தி ரு க் கி ன் ்ற து . 
இத்ை 16வயதிறகுடபட்ட 
சிறுவரக்ளை நடிததுளளைைர. 
நடிதத்ம மடடுமல்லாது 
இ ந ந ா ்ட க த தி ற க ா ை 
கருவி்ையும் அவரக்ளை 
உருவாக்கி நடிததுளளைைர.

இசதசயறபாடு சிறுவரகளைது 
ஆளு்மத தி்ற்ையும், 
நடிபபுததி்ற்ையும் சி்றபபாக 
தவளிக்காடடியுளளைது. இத்ை 

ஆரவத்தாடும் மிகுநத அவதானிப்பாடும், 
சூழல நி்்ல்யாடும் ஒன்று ்சரதது 
பாரததிருநத ்வலுபபிள்ளைக்கு 
நா்டக நடிபபு மீதும், எடுததுக்தகாண்்ட 
கருபதபாருள மீதும் சந்தாச உணரவு 
ஏறபடடிருக்கின்்றது.  அ்த்வ்ளை 
க்தபதபாரு்ளைப ்பசிக்தகாண்டு 
நடிகரகளைாக தசயறபடடிருக்கின்்றைர. 
இசதசயறபாடுகள பாராடடுதலுக்கு 
உரியதாகவிருநதை. எைக்கூ்ற ஆரம்பிதத 
் வலுபபிள்ளையின் க ண்க ளில, 
முகததில ஆரம்பததில இருநத ம்லரசசி 
படிபபடியாக கு்்றய ஆரம்பிததது. 

இ ் த ப  ப ா ரத து க்த க ாண் டிரு ந த 
்வ்லாப்பாடி, மகிழ்சசியாகததா்ை 
க்த்ய ஆரம்பிததாய, இப்பாது முகம் 
வாட்டமாகின்்ற்த, நா்டகததி்ைப 
பறறி சி்றபபாகததா்ை கூறினீரகள 
எை ்வ்லாப்பாடியும் தயக்கதது்ட்ை 

விைவிைான். பதி்லளிக்க ஆரம்பிதத 
் வ லு ப பி ள ் ளை யு ம் ,  ந ா ்ட க ம் 
சி்றபபாைதுதான் ஆைால யாரு்ம 
த ச ா ல லி க் த க ா டு க் க ா ம ல ,  சி ்ல 
பாததிரங்க்ளை மாணவரகள நிஜம் 
்பான்று நடிதத்மதயன்பதுதான் 
மிகவும் ்வத்ை்ய தகாடுததிருநதது.  
இளைவயதில திருமணம் தசயவது 
தவிரக்கபப்ட ்வண்டும். இதைால 
குடும்பததில ப்ல பிரசசி்ைகள 
ஏறப்ட வாயபபுண்டு என்பத்ை்ய 
க ரு ப த ப ா ரு ளை ா க  த க ா ண் டு 
நடிததிருநதைர. இவவா்றாை ததளிவூட்டல 
ந ா ்ட க ங் க ள  ம க் க ள  ம த தி யி ல 
நடிததுக்காட்டபப்ட ்வண்டியதும் 
அவசியமாைது. ஆைால, சமூகததில 
ந்டக்கின்்ற சம்பவங்க்ளை அவவா்்ற 
நிஜமாைது ்பான்று சிறுவரகள 
நடிதத்ம சிறுவரகளின் நடிபபுததி்ற்ை 
தவளிக்காடடிைாலும், சூழ்்லாடு 

இ்ணததுப பாரக்கின்்ற ்பாது, அவரகள 
பாததிர்மறறு நடிதத பாததிரங்களின் 
மாதிரிகள அவரகளைது சூழலி்்ல 
இருக்கின்்றை. அவறறி்ை பாரதத 
சிறுவரகளுக்கு ஆழ்மைதி்்ல தமது 
சமூகததின் நி்்ல பதிவாகியிருக்கின்்றது. 
அவவாறு பதியபபட்ட பதிவுகள நா்டகமாக 
தவளிவநதிருக்கின்்றை.

நா்டக த தில, மது அருந துகின்்ற 
தந்தயாக, உ்றவிைராக சிறுவரகள 
காடசிதகாடுததிருக்கின்்றைர. அவவாறு 
மது அருநதுபவரகள எவவாறு சமூகததில 
ந்டக்கின்்றைர என்பத்ை தமது நடிபபில 
தவளிக்காடடியிருக்கின்்றைர. வீடடி்்ல 
எவவா்றாை பிரசசி்ைகள ஏறபடுகின்்றை, 
கணவன் ம்ைவிக்கு இ்்டயில, 
அய்லவரகளு்டன் எவவ்கயி்லாை 
முரண்பாடுகள ந்்டதபறுகின்்றை. 
்பான்்ற காடசிக்ளையும் நடிதது 
த வ ளி க் க ா ட டி யி ரு க் கி ன் ்ற ை ர . 
இவரகளைது நடிபபு ்பசசுக்களும் 
தமது சூழ ல ்பசசுக் க ளைாக் வ 
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இருநதை. இசதசயறபாடுகளதான் 
்வலுபபிள்ளைக்கு கவ்்ல தகாடுததாக 
குறிபபிட்டார. தமது சூழ்்ல எவவாறு 
சிறுவரகள புரிநது தகாண்டுளளைைர. 
த ச ய ற ப ா டுக ் ளை  எவ வ ் க யி ல 
அவதானிததுளளைைர. என்பத்ையும் 
சிறுவரக ளின் ம ைநி் ்ல ்யயும் 
புரிநது தகாண்்ட ்வலுபபிள்ளைக்கு 
முகம் வாட்டத தி்ைக்தகாடுக் க , 
பிள்ளைகளுக்கு ்க்யதகாடுதது 
வாழ்தது கூறியவைாக, த்்ல்ய 
குனிநதுதகாண்்்ட அவவி்டததி்ைவிடடு 
அகன்்றதாக கூறிைான்.

படுவான்க்ரப பிர்தசம் கலவியில சிறிது 
சிறிதாக வளைரநது வருகின்்ற பிர்தசமாக 
இருக்கின்்றது. இபபிர்தசததில தீரக்கபப்ட 
்வண்டிய, இளைவயது திருமணம், மாணவர 
இ்்டவி்லகல, ததாழிலின்்ம, நுண்நிதி 
நிறுவைங்களின் நுண்க்டன் ்பான்்ற 
பிரசசி்ைகள உளளைை. இவவா்றாை 
பிரசசி்ைகள தீரக்கபபடுகின்்ற ்பாது, 
வாழ்வாதாரததி்ை ஈடடிக்தகாளவதறகு 
குடும்பங்களுக்கு வாயபபாகும். இதன் 
பயைாக இ்்டவி்லகல தவிரக்கபபடும். 
கலவியி்ை எல்லா மாணவரகளும் 
சிரமமின்றி தபறறுக்தகாளவர. இதைால 
இசசூழல பல்வறு வ்கயிலும் 
வ ளை ர ச சி ய ் ்ட யு ம் .  அ த ் த ா டு 
சிறுவரகளின் ஆழ்மைதில பதியபபடும் 
அவசியமற்ற வி்டயங்கள கு்்றவ்்டயும். 
இதறகாக மகிழ்சசிகரமாை சூழ்்ல 
ப டு வ ா ன் க ் ர ப  பி ர ் த ச த தி ல 
ஏறபடுததுவதறகு ப்லரும் முயறசிக்க 
்வண்டும். தி்ற்மயாை சிறுவரகள 
படுவான்க்ரப பிர்தசததிலிருநதும், 
சமூகததில ந்்டதபறுகின்்ற பி்ழயாை 
வி்டயங்களில இருநதும், தபபிக்தகாளளை 
வ ழி க ா ட டு வ த ற கு  சி று வ ர க ள 
த்்லபபடடும் நிறகின்்ற நி்்லயில, 
நா்ளைய  த்்லவரகளைாை சிறுவரக்ளை 
மகிழ்சசிகரமாக ்வததுக்தகாளவதறகு 
எல்்லாரும் ்க்காரக்க ்வண்டுதமை 
் வ ்ல ா ப ் ப ா டி யு ம்  கூ றி வி ட டு 
அவவி்டததி்ைவிடடு அகன்்றான்.

AØ£õ²ÎÀ ©øÓ¢u  £øh¨¤»UQ¯ BÐø©

    öPUQµõÁ éíõÚõநவீை கணினி ததாழில நுடபததின் 
வ ர வி ை ா ல  எ ம் ம வ ர க ளு க் கு 
கி்்டக்கபதபற்ற வரபபிரசாதம் அ்நகம்! 
மின்ைல்வகததில ததா்டரபா்ட்்ல 
பரஸ்பரம் ் மறதகாளவதறகு மின்ைஞசல, 
முகநூல, ்வபர, டவிட்டர, வாடஸ்அப , 
ஸ்்கப  என்பை உதவிவருகின்்றை.

இநதவாரம் அரங்கம் இதழில வழக்கமாக 
நான் எழுதிவரும் மீன்பாடும் ்தைாடடில 
பயணியின் பார்வ ததா்டரபததி்ய 
தவிரபபதறகு எதிரபாராதவ்கயில 
எ ம் மி ்ட மி ரு ந து  நி ர ந த ர ம ா க 
வி்்டதபறறுவிட்ட ப்்டபபி்லக்கிய 
ஆளு்ம தகக்கிராவ ்ஸ்ாைா 
அவரகளதான் பிரதாை காரணம்!

எ ன் வ ச ம்  மு க நூ ல  இ ல ் ்ல . 
அதைால, ச்ாைாவின் ம்்றவு 
ப ற றி ய  த க வ ல  மு க நூ லி ல 
கணத துக்கு க் கணம் சஞ சரிக்கும் 
ஒரு இ்லக்கிய அன்பரி்டமிருநதுதான் 
முதலில ததரியவநதது. தாமதமின்றி 
த த ன் னி ்ல ங் ் க யி லி ரு க் கு ம் 
எழுததாளைர திக்குவல்்ல கமா்்ல 
ததா்்ல்பசியில ததா்டரபுதகாண்டு 
என்ை ந்டநதது..? எைக்்கட்்டன்.  வ்ட 
இ்லங்்கயில அலவாயிலிருந து 
ஜீவநதி க்்ல - இ்லக்கிய  மாத 
இத்ழ தவளியிடடுவரும் க்லாமணி 

பரணீதரனு்டன் ததா்டரபுதகாண்டு, 
தகக்கிராவ ்ஸ்ைாவின் ச்காதரி 
எழுததாளைர தகக்கிராவ சு்்லகாவின் 
ததா்்ல்பசி இ்லக்கம் தபறறு உ்ரயாடி 
என்ை ந்டநதது?  எை விசாரிதது  ஆழ்நத 
துயரததில பங்்கற்்றன்.

எைது வாழ்வில ஒ்ர ஒரு மு்்றதான் 
்ஸ்ாைாவு்டன் ்பசியிருக்கின்்்றன்.

அநதசசநதரபபமும் 2011 ஆம் ஆண்டு நாம் 
தகாழும்பில ந்டததிய முத்லாவது சரவ்தச 
தமிழ் எழுததாளைர மாநாடடிலதான் 

கிடடியது.
்ஸ்ாைாவின் ம்்றவு எைக்குள  
பதற்றத்த ஏறபடுததியிருநதது. எைது 
பதற்றததிறகு காரணம் இருநதது.  

அநுராதபுரம் - கண்டி மாரக்கததில வரும் 
தகக்கிராவ என்்ற நகரததில 1968 ஆம் 
ஆண்டு பி்றநது, தைது 12 வயதி்்ல்ய 
இ்லக்கியபபிரதிகள எழுததததா்டங்கி, 
யாழ்பபாணததிலிருநது தவளியாை 
மலலி்க க்்ல, இ்லக்கிய இதழ்க்ளை 
மாதம் தவ்றாமல தருவிததுபபடிதது, 
மலலி்கபபநதல தவளியீடுக்ளையும் 
படிதது, தன்்ையும் ப்்டபபாளியாக 
உருவாக்கிக்தகாண்டு கலவியிலும் 
மு ன் ் ை றி ,   ஆ சி ரி ் ய ய ா க 
பணியாறறிக்தகாண்டு திருமணமாகிய 
பின்ைரும் இ்ல க் கியத து்்றயில 
அயராமல ஈடுபடடு, பதது நூலக்ளையும் 
வரவாக்கி , நான்கு குழந்தகளுக்கும் 
தாயாகி, ஆங்கி்ல இ்லக்கியங்கள 
பறறிய அறிமுக பதிவுகளும் எழுதி, 
சிறுக்த, கவி்த, கடடு்ர, விமரசைம், 
தமாழிதபயரபபு, நாவல, ஆயவு முத்லாை 

து்்றகளில ஏராளைமாை பதிவு்ளையும் 
வரவாக்கிய ்ஸ்ாைாவின் திடீர ம்்றவு 
்பரதிரசசி்ய தநதிருக்கி்றது.

ஐம்பது வயதில இவவு்ல்க 
நீததுளளை ்ஸ்ாைா,  தகக்கிராவ 
என்்ற இ்லங்்க வ்ரப்டததில 
எங்்கா ஒரு மூ்்லயில 
காணபபடும் தபய்ர தமிழ் 
இ ்ல க் கி ய  உ ்ல க த தி ற கு 
அ றி மு க ப ப டு த தி ,  பு ்ல ம் 
தபயரநதுவாழும் தமிழ் இ்லக்கிய 
வாசகரகளி்டம் தைக்தகை 

அ்்டயாளைத்தபதபறறுக்தகாண்்ட 
இ்லக்கிய ச்காதரி.

நூ லு ரு வி ல  எ ம க் கு  கி ் ்ட த த 
இவரது இ்லக்கிய வரவுகள: ஒரு 
்தவ்தக்கைவு ( சிறுக்த),  இன்்்றய 
வண்ணத துபபூசசிகள (கவி்த) , 
ஒருகூடும்இருமுட்்டகளும் (குறு 
நாவல), சூழஓடும்நதி ( தஜயகாநதன் 
ப ் ்ட ப பு க ள  ப ற றி ய  ஆ ய வு ) , 
ஊ்மயின்பா்ெ (  சிறுக்த) ,   
இருட்தர ( கவி்த), மாைசஞசாரம் ( 
சுயசரி்த), முடிவின்ததா்டங்கும்க்தகள( 
சிறுக்த), அன்்ையின் மகன் (நாவல), 
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ம ட ்ட க் க ளை ப பு க் த க ன் ் ்ற  சி ்ல 
தவண்்்டயடிசச ்சதியள இருக்கு 
ஆைா எல்லாத்தயும் எழுத ஏ்லாது. 
எல்லாத்தயம் தசால்லவும் ஏ்லாது. 
பின்ை நீங்களைா தநசசுப பாருங்க 
ஒருததன்ர முகததுக்கு ்நராப ்பச 
ஏ்லாத விசியங்கள கடுதாசியி்ல எழுதி 
எம்ப்லபபுக்க வசசு அனுபபிப ்பா்ட்லாம். 
அ்த ்பா்ல சி்ல எழு்த்லாத விசியங்கள 
தநததிக்கு ்நர ்பசிைாததான் மை 
ஆறுதல.

    பின்ை நீங்க உ்லகதமல்லாம் சுததித 
திரிஞசாலும, நல்ல தமிழ் எண்்டது 
மட்டக்களைபபு நாட்டாற்ற க்தவழிய 
இருக்கு. இல்லண்்டா அ்த நல்ல 
தமிதழண்டு தசாலலு்றது கூ்ட, அநத 
சைததுக்கு ததரியாது. ஏ்தா ்பா்ற 
்பாக்கி்ல ்பசி்ற ்பசசிததான். எங்க்ட 
வாமன்்ட மனிசி சிங்களைப தபாம்பு்ளை. 
ஏ ் த ா  த ம னி க் க ா  எண் டுத ான் 
்பராம். ஆைா அவா இபப தன்்ை 
கண்மணிதயண்டுதான் தசாலலு்றவா. 
அவா்ட க்தயி்லகூ்ட அவா சிங்களைததி 
எண்்டது ததரியாது. நல்ல வளைபபமாை 
சாதியி்ல தபா்றநத வாமண்்ணக்கு 
எபபிடி்யா கிளி மாதிரி ஒரு தபாண்்டாடடி 
இருக்க, குரங்கு மாதிரி ஒரு ்வபபாடிசசி 
்த்வபபடடிடடுது, அவன்ர மசசாங்காரன் 
அதான் மனிசி்ட த்மயன்.  ஆ்ரா 
மநதிரவாதிய்ளைா்ட ததாடுபபாம் ஏதுஞ 
தசயது ் பாடுவன் எண்்ட பயக் தகடுதியி்ல 
வாமன் அபப்வ கண்மணியக்காவ 
வவுனியாவுக்கு தகாணநதிட்டார. 
கண்மணியக்காவும் நானும் நல்ல 
சி்நகிதம் எபபிடிதயண்்டா நானும் 
அவவும்தான் கூடி ்வ்்லக்குப்பா்றது. 
க்ட்்ல ்பாடு்றது. மநது தகாதது்றது. 
எண்டு எல்லா்வ்்லக்கும் சாரி கடடிப 

ஒரு நாடு நன்்றாக இருக்க ்வண்டு 
மாைால அநத நாடடின் விவசாயமும்,  
விவசாயிகளும் நன்்றாக இருக்க 
்வண்டும். இன்று நம் நாடடில படிதத 
பட்டதாரிகள நி்்றயப்பர ்வ்்ல 
வாயபபுக்கள இல்லாமல நி்்றய்வ 
மைச ்சாரவு்டன் வீடடில மு்டங்கிக் 
கி்டபப்த பாரக்க்லாம். இ்ளைஞரக்ளை 
உங்கள கா்லடியில உளளை மண்ணில 
உங்கள மைச ்சாரவுக்ளைப பகிருங்கள,  
புரியவில்்லயா?

படிதத உங்க்ளை ்பான்்்றாரதான் 
விவசாயததில ப்ல சாத்ைக்ளை 
தவளிநாடுகளில தசயது தகாண்டு 
இருக்கி்றாரகள. காரணம் க்டநத சி்ல 
ஆண்டுகளைாக பாவிக்கபபட்ட கிருமி 
நாசினிகள இன்று விவசாய நி்லத்தயும் 
சரி நம் உ்டல ஆ்ராக்கியத்யயும் சரி 
பாதிபபுக்குளளைாக்கி உளளைை. இ்த 
நாம் திைசரிப பததிரி்க, வாதைாலி, 
ததா்்லக்காடசி மூ்லமாக படிததும், 
்கடடும், பாரததும் தகாண்டிருக்கி்்றாம். 
ஆக்வ இதறகு நாம் முறறுபபுளளி 
்வதது ஆ்ராக்கியமாை வாழ்க்்க்ய 
நமது அடுத த சந த தியிைரு க்கு 
தகாடுததாக ்வண்டும். ஆக்வ இதன் 
முழுபதபாறுபபும் படிதத பட்டதாரிகளைாகிய 
உங்கள ்கயில தான் உளளைது.

நீங்க ள புதிய ஆராயசசிக ் ளை 
்மறதகாண்டு விவசாய நி்லங்கள 
் ம ம் ப டு வ ் த ா டு  அ ல ்ல ா ம ல 
்வ்்லயில்லாமல திண்்டாடும் எங்கள 
கிராம ஏ்ழ விவசாயிகளுக்கும் ்வ்்ல 
வாயப்ப தகாடுக்கக் கூடியதாக 
இருக்கும். அதுமடடுமல்ல எதத்ை்யா 
ஏறறுமதி வாயபபுக்கள உணவு சந்தயில 
உளளைை. உணவு பதபபடுதத்்ல உளளூர 
கிராமங்களில தசயவதால உணவு 
வி்்லக்ளை நீங்க்ளை நிரணயம் தசயது 
நீங்க்ளை சந்தபபடுததும் வாயபபுக்கள 
கி ் ்டத த ால  இ ் ்டத த ரக ரளி ்ட ம் 
இருநது விவசாயிக்ளை காபபாற்ற்லாம். 
விவசாயததிறகு ஈ்டாக எ்தயும் நாம் 
மாறறீடு தசயய தசயய முடியாது. உணவு 
இல்லாமல உ்லகம் இல்்ல.

தமிழரசுக் கடசியின் த்்லவர எஸ்.
்ஜ.வி. தசலவநாயகததின் உருவசசி்்ல  
15.10. 2018ல மடடுநகர வாவிக்க்ர 
வீதியில மிக ்கா்லாக்லமாக தி்றநது 
்வக் கபபட்டது.  இசசி்்ல்யப 
பாரதததும் தபரியவரின் பக்கம் என் 
ததா்்ல ்நாக்கி்ய திருபபி்ைன்;.

்டடலி ்சைநாயக்கா பிரதமராக இருநத 
கடசி ஐக்கிய ்தசியக் கடசி. எஸ்.் ஜ.வி. 
தசலவநாயகம் த்்ல்ம தாங்கிய கடசி 
சமஸ்டிக் கடசி. இன்று ஆடசியில இருபபது 
ஐக்கிய ்தசியக்கடசி. பிரதமர ரணில 
விக்கிரமசிங்க. எதிரகடசி சமஸ்டிக் கடசி. 
எதிரகடசிதத்்லவர இரா.சம்பநதன்.

1965.03.24 ம் திகதி இவவிருகடசிகளும் ்டடலி 
- தசலவா ஒபபநததமை ்கசசாததிட்ட 
உ்டன்படிக்்க என் பாதாளைப பார்வயில 
பட்டது. அவதவாபபநதத்த உங்கள 
பார்வக்கு தருகி்்றன்.                              

01.      வ்டக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில 
தமிழ் தமாழி்ய நிரவாக தமாழியாகவும் 
ப தி வு க ் ளை  ் ம ற த க ா ள ளு ம் 
தமாழியாகவும் ஏறபா்டளிக்க தமிழ் 
தமாழிசசி்றபபு  ஏறபாடுகள சட்டததின் 
கீழ் ந்டவடிக்்க எடுக்கபபடும்.

 தமிழ் ்பசும் ஆள ஒருவர இததீவு 
அ ்ட ங் க லி லு ம்  த மி ழி ல  த ம து 
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்பாவம். வாமண்ணண்்ட காலி்ல ஆணி. 
ஆள தாண்டிததாண்டிததான் ந்டபபார.

    அவருக்கும் அவரி்ட மூததண்ணருக்கும் 
ஒரு தபரிய பிரசச்ை வநதிடடுது. 
எபபிடிதயண்்டா அவர தகாண்டு வநத 
இநத கண்மணியக்காவா்லதான். இவா ஒரு 
சின்ை மனிசி. எைக்கு ததரிஞச சிங்களைப 
தபாம்பு்ளையள தமிழரக்கடடிை்வ 
அ்நகமா குளளைமாததான் இருக்கிைம்.  
கண்மணியக்கா குளளைம் மடடுமில்ல 
உருவததிலும் அஞசாம் ்வபபு படிக்கி்ற 
தபட்்டயளின்ர அளைவுதான். ஆள கவுண் 
்பாட்டா அபபிடிததான் ஆரும் தநபபிைம்.

     அது கி்டக்கடடும், இபப கை்கயா 
அதான் வாமண்்ட அண்ணங்காரன் 
கண்மணிய தைக்கு விடடுக் குடுக்கச 
தசாலலி ்கடடிருக்கி்றான். இது 
அநதநா்ளையி்ல சகசமாை கததான், 
அவங்க்ட சைததுக்க முன்ைமும் 
கை்கயா தகாணநத தபாம்புளைய 
அவன்ர மசசானுக்கு குடுததிருக்கி்றான். 
அநத தபாம்பு்ளைய ்பாடடிடடு ்வ்ற 
ஒரு அன்ராசபுரததில தபாம்பி்ளைய  

தகாணநது,

அ்தயும் எங்க்ட பக்கதது வீடடு 
சின்ைபபுவுக்கு குடுததவன். இபப 
வாமண்்ட மனிசிய ் கக்கி்றான். அதுகி்டக்க 
வருசநதீவாளிதயண்்டா  இ்வ ப்ழய 
புருசன்ர வீடுகளுக்கும் தம்பதி ச்மதரா 
விருநதுக்குப ்பாய வா்ற்வ ஊ்ர 
்வடிக்்க பாக்கும். அதா்ல வாமண்்ட 
மனிசிய கைகயயா ்கட்டதி்ல தபரீசா 
தபபில்ல எண்டுதான் படுது. ஆைா அது 
இபபிடி தகா்லயி்ல முடியுதமண்டு ஆரும் 
தநசசுப பாக்்கல்ல. தபண்ணா்ச 
தபரிய தபரிய ்பாரு க்ளை்ய 
ந்டததியிருக்கு. இதுகும் அது ்பா்லதான் 
எண்டு வி்ட ஏ்லாது. இது ஒரு தசாறிஞச 
விசயம்.

      சும்மா்வ தசாலலு்றது. உ்லகததி்ல்ய 
தசாறிய்ற வியாதிதான் சுகமாை வியாதி 
எண்டு. என்ை... கதவுக்குப பின்ைா்ல 
நிண்டு தகாண்டு பல்ல ஈதயண்டு பிடிசசுக் 
தகாண்டு தரண்டு ்கயா்லயும் தசாறிய 
தசாறிய என்ை சுகமா இருக்கும். தசாறியச 
தசாறிய சுகமா இருக்கும். தசாறிஞச 
இ்டம் புண்ணாகி புண் படுவைாகி 
படுவன்முததி ஆ்ளைக் தகாண்டு 

்பாடும். அது ்பா்லதான் கை்கயா 
அண்்்டக்கு ஏ்தா வழ்ம்பா்லதான் 
தண்ணியடிசசிடடு வநதான்.      தன்ர 
குடிலுக்கு முன்ைா்ல கண்மணி இருநது 
த்்ல்யக் ்காலிக் தகாண்டிருநதாள. 
சும்மா தசால்லக்கூ்டாது. அவளுக்கு 
கூநதலும் பரட்்டபததிை சுருண்்ட 
இருண்்ட மயிரதான். அளளிக் தகாண்்்ட 
்பா்டஏ்லாது. அங்கா்ல இஞசா்ல திரும்பி 
அறுவததிைாலு கிளிபபச தசாருகி, 
அ்த அவள கடடு்ற அழகிருக்்க 

கை்கயன்ர ்பா்த த்்லக்்கறிடடுது. 
அவன்பாடடி்ல பின்ைா்ல ்பாய அவ்ளை 
அ்லாக்'கா தூக்கி தன்ர வீட்்ட்நாக்கி 
தகாண்டு ந்டக்க, அவள குழாறிை சததம் 
ஊதரடுபடடிடடுது. வாமன் பக்கததி்ல 
கி்டநத மண்தவடடியத தூக்கிக் தகாண்டு 
பாஞசு வநத ்கா்லம் இருக்்க இன்னும் 
கண்ணுக்க நிக்குது. ஒ்ர ்பாடு. 
கை்கயன் ்கயவி்ட, கண்மணி கீழ 
நழுவ, மண்தவடடி அவளின்ர ்தாளி்ல 
விழ, கை்கயன் இழுக்க கண்மணியின்ர 
மண்்்டயி்ல வாகா விழுநத தவடடி்ல 
பாவம் கண்மணி கண்ண மூடிற்றாள. 
கை்கயாவா வாமைா தகா்்லயாளி...
(்யாசிபபம்)
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ததாழில ந்்டமு்்றக்ளைச தசயய 
உரிதது்்டயவராக இருக்க ்வண்டும் 
என்பது தமது கடசியின் தகாள்கயாகும் 
எை திரு. ்டடலி ்சைநாயக்கா 
விளைக்கிைார.

02.     நீதிமன்்ற தமாழிச சட்டத்தத 
திருததி, வ்டக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில 
நீதிமன்்ற ந்டவடிக்்கக்ளையும் அவறறின் 
பதிவுகளும் தமிழில ்மறதகாளளைபப்டல 
்வண்டும் என்பது தமது கடசியின் 
தகாள்கயாகும் எை திரு.் சைநாயக்கா 
கூறிைார.

03 .    இ்லங்்கயில மாவட்ட 
ச்பக்ளை நிறுவி, அவறறுக்கு இரு 
த்்லவரகளுக்கும் இ்்டயிலும் சுமூகமாக 
உ்டன்படடுக் தகாளளைபப்டவுளளை 
வி்டயங்கள மீதாை தததுவங்க்ளை 
உ்்ட்மயாக்குவதறகு ந்டவடிக்்ககள 
எ டு க் க ப ப டு ம் .  எ வ வ ா ்ற ா யி னு ம் 
்தசிய அக்க்்றயின் கீழ் அதத்கய 
ச்பகளுக்கு பணிபபு்ரகள வழங்கும் 

தததுவத்த அரசாங்கம் சட்டததின் 
கீழ் தகாண்டிருததல ்வண்டும் எை 
உ்டன்படடுக் தகாளளைபபட்டது.
04. காணி அபிவிருததிக் கட்ட்ளைச 
சட்டததி்ைத திருததி, இ்லங்்கப 
பிர்ஜகள அக் கட்ட்ளைச சட்டததின் 
கீழ் காணி ஒதுக்கபபடுவதறகு 
உரிததாவதறகு ஏறபா்டளிக்க ்வண்டும்.
  குடி்யற்றத திட்டங்களின் கீழ் 
காணிகள வழங்கபபடு்கயில, வ்டக்கு 
கிழக்கு மாகாணங்களில பின்வரும் 
முன்னுரி்மகள அவதானிக்கபபடும் 
எைவும் திரு.்டடலி ் சைநாயக்கா ் மலும் 
உ்டன்பட்டார.                            

(அ) வ்டக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில 
இருக்கும் காணிகள, முதறகண், 
அம் மாவட்டதில உளளை காணியற்ற 
ஆடகளுக்கு வழங்கபபடுதல ்வண்டும்.

(ஆ) இரண்்டாவதாக வ்டக்கு கிழக்கு 
மாகாணங்களில வதியும் தமிழ் ்பசும் 
ஆடகளுக்கு.

(இ) மூன்்றாவதாக தீவின் எஞசிய 
ப ா க ங் க ளி ல  வ தி யு ம்  த மி ழ் 
குடிபதிகளுக்கு முன்னுரி்மயளிதது, 
இ ்ல ங் ் க யி லு ள ளை  ஏ ் ை ய 
குடிபதிகளுக்கு.  (இநத உ்டன்படிக்்க 
அரசகரும ரீதியில ஒரு்பாதும் 
தவளியி்டபப்டவில்்ல. இது இ்லங்்க 
பததிரி்ககளில, தவளிவநதது).
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மட்டக்களைபபு நகருக்காக தனியார பஸ் 
நி்்லயம் ஒன்்்ற நிரமாணிபபதறகாை 
முயறசியில மட்டக்களைபபு மாநகரச்ப 
இ்றங்கியுளளைது. 

தற்பாது அரச பஸ் நி்்லயததுக்கு 
அருகில உளளை இ்டததில தனியார 
பஸ்கள நிறுததபபடுகின்்ற ்பாதிலும் 
அநதப பகுதி ்பாதுமாை வசதிகள 
எதுவும் இன்றி்ய காணபபடுகின்்றது. 
பயணிகள தங்குவதறகு ஏறபாடுகளும் 
கி்்டயாது. அ்த்வ்ளை முன்்ைப 
்பா்லல்லாது, தனியார ்பாக்குவரதது 
பஸ்களில பயணிக்கும் பயணிகளின் 
எண்ணிக்்கயும் அதிகரிதது வருகின்்றது.

தனியார பஸ்களின் ்ச்வயும் ப்ல 
த்டங்களில அதிகரிக்கபபடடுளளைது.

இநதத ்த்வக்ளை கருததிலதகாண்டு 
அரசாங்க பஸ் நி்்லயத துக்கு 
அருகா்மயி்்ல்ய 6 ்காடி ரூபாயகள 
தபறுமதியில தனியார பஸ் நி்்லயம் 
ஒன்்்ற கட்ட மாநகர ச்ப முடிவு 
தசயதுளளைது.

இந த கடடி்டத துக்காை நிதி்ய 
நகர அபிவிருததி அதிகாரச்ப 
வ ழ ங் க வு ள ளை து .  ப ய ணி க ள 
தரிதது நிறபதறகாை வசதிகளும் 
க்்டதததாகுதிகளும் உளளை்டங்கியதாக 
இநத பஸ் நி்்லயம் அ்மக்கபபடும் 
என்றும் அடுதத வரு்டததில அது 
தி்றக்கபபடும் என்றும் மாநகர முதலவர 
தியாகராஜா சரவணபவன் கூறிைார.

அ தி க ரி த து வ ரு ம்  த ப ா து ம க் க ள 
்த்வ்ய கருததிலதகாண்டு இநத 
பஸ்நி்்லயம் அ்மக்கபபடுவதாக கூறிய 
அவர, பயணிகளின் வசதிக்காக அரசாங்க 
மறறும் தனியார பஸ் நி்்லயங்கள 
இ்ணக்கபபட்ட ஒன்்றாக அ்மயும் 
என்றும் குறிபபிட்டார.

இநத வரு்டததில அதறகாக இரு ்காடி 
ரூபாயகளும் அடுதத வரு்டததில 4 ்காடி 
ரூபாயகளும் ஒயதுக்கபபடடுளளைதாகவும் 
சரவணபவன் குறிபபிட்டார.
இநத தனியார பஸ் நி்்லயம் இரு 
மாடிக்ளைக் தகாண்்டதாக அ்மயும்.

மட்டக்களைபபின் தற்பா்தய அரசாங்க 
பஸ் நி்்லயத்த தபாறுததவ்ர அங்கு 
அ்மக்கபபடடுளளை ்மலமாடிக்க்்டகள 
எவரும் பயன்படுததாமல கி்டபபது 
குறிதது ்கட்டதறகு பதி்லளிதத 
ச ர வ ண ப வ ன் ,  உ ண் ் ம யி ல 

மட்டக்களைபபு சந்தயிலும், அபபடியாக 
சி்ல க்்டகள பயன்படுததபப்டாமல 
கி்டபப்தயும் சுடடிக்காடடி, இதறகாக 
க்்ட ந்டததுபவரக்ளை கவரும் 
வண்ணம் சி்ல ந்டவடிக்்கக்ளை தாம் 
்மறதகாளளைவுளளைதாகவும் ததரிவிததார.

அபபடியாை க்்டக்ளை ந்டதத சரியாை 
ஆடக்ளை கண்டு அவரக்ளை ஊக்குவிக்க 
்வண்டும் என்றும் அவர குறிபபிட்டார.

இநத பஸ் நி்்லயத்த அ்மபபதறகாை 
ஒபபநததாரரி்டம் அதறகாை ஆவணங்கள 
்கயளிக்கபப்டவிருநததாகவும் அவர 
குறிபபிட்டார.

வாசிபபு கு்்றகி்றது, வாசகர வரு்க 
கு ்்றகி்றது என்பது இன்்்றய 
கா்லகட்டததில உ்லதகங்கும் உளளை 
நூ்லகங்கள எதிரதகாளளும் பிரசசி்ை. 
அ்த பிரசசி்ை்ய மட்டக்களைபபு மாநகர 
ச்பயின் நூ்லகமும் எதிரதகாளகி்றது.

இது மிகுநத கவ்்லக்குரிய நி்லவரம் 
என்கி்றார  மாந கர  நூ்லக த தின் 
த்்ல்ம நூ்லகர திருமதி ்க. 
ருதரகுமார. கணினிகள, குறிபபாக 
த ச ல லி ்டத  த த ா் ்ல ் ப சி க ளி ன் 
பயன்பாடு நூலக்ளைத்தடி வாசிக்கும் 
பழக்கத்தயும் நூ்லகங்க்ளை ்தடி 
வாசகர வருவ்தயும் கு்்றதது விட்டது 
என்பது அவரது கவ்்ல. ஆைால, 
உண்்மயில இன்ைமும் புததகங்க்ளை 
் த டி  வ ா சி ப ப ் த  ம னி த ் ை 
ஆழமாைவைாக மாறறும் என்கி்றார அவர.

த ற ் ப ா து  வ ா சி க ச ா ் ்ல க் கு 
வ ரு ப வ ரக ளி ல  ந வீ ை  த க வ ல 
த த ா ழி ல நு ட ப  வ ச தி க ளு க் கு ள 
ம ா ட டி க் த க ா ள ளை ா த வ ர க ் ளை , 
வயதாைவரக்ளை அதிகமாம். அத்ைவி்ட, 
பரீட்சக்கு படிக்கும் பா்டசா்்ல 
மாணவரகளும், மருததுவக்கலலூரி 
மாணவரகளும்  நூ்லகங்க்ளை ் தடுவதாக 
அவர குறிபபிட்டார.

ஆைால, வருங்கா்ல சமூகத்த 
வாசிபபுக்கு வசபபடுததும் ்பாதுதான் 

மட்டக்களைபபு மாநகரச்பயின் புதிய 
சந்தக் கட்டததி்ை எதிரக்கடசித 
த்்லவர ஆர.சம்பநதன் தி்றநது ் வததார.

மட்டக்களைபபு மாநகரில 3 ்காடி ரூபாயகள 
தச்லவில அ்மக்கபபட்ட புதிய 
நகரப தபாதுச சந்தக் கட்டததி்ை 
எதிரக்கடசித த்்லவர ஆர.சம்பநதன் 
க்டநத திங்கடகிழ்ம கா்்ல தி்றநது 
்வததார.

க ட ்ட ்ட த தி ் ைத தி ்ற ந து  ் வ த த 
எதிரக்கடசித த்்லவர ஆர.சம்பநதன் 

அவரகள அறிவுஜீவிகளைாக வருவதறகாை 
வாயபபு அதிகரிக்கும். அவரக்ளைக் 
கவருவதறகு ப்ல திட்டங்க்ளை 
்பாடுவதாக கூறுகி்றார திருமதி 
ருதரகுமார.

ம ா ண வ ர க ளு க் க ா ை  நூ ்ல க 
உறுபபுரி்ம்ய அதிகரிக்க, நூலகளின் 
எண்ணிக்்க்ய அதிகரிக்க, அவரக்ளை 
கவருவதறகாை சி்ல நிகழ்வுக்ளை ஏறபாடு 
தசயய அவரகள முயறசிக்கி்றாரகள. 
இநத வாசிபபு மாதததில 300 ரூபாவாக 
இருநத நூ்லக உறுபபுரி்ம கட்டணத்த 
வாசிகசா்்ல 150 ரூபாவாக மாறறியுளளைது.

பிநதங்கிய இ்டங்களுக்கும், அங்குளளை 
ப ா ்ட ச ா ் ்ல க ளு க் கு ம்  ந ்ட ம ா டு ம் 
நூ்லக ்ச்வ்ய அனுபப மாநகர 
நூ ்ல க ம்  மு ய ல கி ்ற து .  மு ய ற சி 
திருவி்ையாக்கடடும். வாசிபபு பழக்கம் 
அதிகரிக்கடடும்.

மடடு மாநகர ச்பயிைால மட்டக்களைபபின் 
அழ்கயும் எழி்்லயும் தவளிபபடுததும் 
பு்கபப்டக் கண்காடசி தவளளியன்று 
காநதிப பூங்காவில உளளை Batticaloa gate   
அருகா்மயில பிறபகல 3 மணிக்கு 
ஆரம்பமாகின்்றது.

 இதில ப்ல தரபபட்ட பு்கபப்டங்களு்டன், 
மட்டக்களைபபின் க்லாசாரம், மக்களின் 
வாழ்க்்க, இயற்க அழகு ஆகியவற்்ற 
பிரதி்லபலிக்கும் பு்கபப்டங்களும் 
காடசிக்கு ்வக்கபபடும். 

இ ந த  க ண்க ா டசி ய ாைது  ம ட டு 
ஆ்ணயாளைர ்க . சிததிர்வல 
, ம ட டு  ் ம ய ர  தி . ச ரவ ண ப வ ன் 
மறறும் து்ண ஆ்ணயாளைர என்.
தைஞதசயன் ஆகி்யார த்்ல்மயில 
ந்்டதபறுகின்்றது

சந்த்யச சுறறிப பார்வயிட்டது்டன், 
வியாபாரிகளு்டனும் க்லநது்ரயாடி 
அவரகளைது ்த்வக்ளையும் ்கட்டறிநது 
தகாண்்டார.
ம ட ்ட க் க ளை ப பு  ம ா ந க ர  ச ் ப 
மு த ல வ ர  தி . ச ர வ ண ப வ ன் 
த்்ல்மயில ந்்டதபற்ற இப 
பு தி ய  க ட ்ட த தி ்ற ப பு வி ழ ா வி ல 
வர்வறபு்ரயி்ை மாநகர ச்ப 
ஆ்ணயாளைர ்க . சிததிர்வல 

நிகழ்ததிைார.

தகௌரவ அதிதிகளைாக மாவட்ட அரசாங்க 
அதிபர மா.உதயகுமார, மட்டக்களைபபு 
மாந கர  ச்ப பிரதி முத லவர 
க.சததியசீ்லன், முன்ைாள கிழக்கு 
மாகாண ச்ப விவசாயதது்்ற அ்மசசர 
கி.து்ரராஜசிங்கம், முன்ைாள மாகாண 
ச்ப உறுபபிைரகள, மட்டக்களைபபு 
வ்லயக்கலவிபபணிபபாளைர உளளிட்ட 
ப்லரும் க்லநது தகாண்்டைர.
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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கிழக்கின் உல்லாசபுரியாை பாசிக்கு்டா 
க்டறக்ரயில சுறறு்லா பயணிக்ளை 
கவரும் வண்ணம் குறும் தூர மரதன் ஓட்டம் 
வியாழக்கிழ்ம கா்்ல இ்டம்தபற்றது.  
இநநிகழ்வி்ை சுறறு்லாத து்்ற 
அ்மசசர ்ஜான்அமரதுங்க மறறும் 
்தசிய ஓரு்மபபாடடு நலலிைக்க 
பிரதி அ்மசசர அலிசாஹிர தமௌ்லாை 
ஆகி்யாரகள ஆரம்பிதது ்வததைர.

க்டநத 11.10.2018 ஆம் திகதி மட்டக்களைபபில 
ஆரம்பமாை Raid amazons எனும் 
வி்ளையாடடு நிகழ்வு 18 .10.2018 ஆம் 
திகதியு்டன் பாசிக்கு்டா க்டறக்ரயில 
முடிவ்்டநததது.

பிரான்ஸ் நாட்்டச ்சரநத ZBO என்்ற 
சுறறு்லா நிறுவணமும் இ்லங்்க்யச 
் சரந த CONNA ISSANCS  என்்ற 
நிறுவணதது்டன் இ்ணநது இப்பாடடி 
நிகழ்சி்ய ஏறபாடு தசயதிருநதது. 
இதில கிரிக்கட, ப்டகுப ்பாடடி, நீசசல, 
மரதன்  எை பல்வறுபட்ட வி்ளையாடடு 
நிகழ்வுகள ஏறபாடு தசயயபபடடிருநதை.

 இன்்்றய மரதன் ஓட்டப ்பாடடியில 
பிரான்ஸ் நாட்்டச ்சரநத 267 தபண் 
்பாடடியாளைரகள பங்குபறறியிருநதைர. 
இவரகளு்டன் இ்லங்்க்யச ்சரநத 3 
தபண்களும் பங்குபறறியிருநதைர.

கலகு்டா கிராம்சவகர பிரிவிலுளளை 
கலமடுவில  கா்்ல 6..45 மணிக்கு 
ஆரம்பிதத ் பாடடியாளைரகள விநாயகபுரம், 
்பததா்ழ, கருங்காலிச்சா்்ல ஆகிய 
கிராமங்கள ஊ்டாகச தசன்று மீண்டும் 
பாசிக்கு்டா க்டறக்ரயி்ை கா்்ல 7.50 
மணிக்கு தசன்்ற்்டநதைர.

இ்லங்்க கிரிக்தகட அணியின் முன்ைாள 
்கப்டன் சைத தஜயசூரியா மீது சரவ்தச 
கிரிக்தகட கவுன்சில ஊழலுக்கு எதிராை 
ந்டத்தவிதிக்ளை மீறிவிட்டதாக குற்றம் 
சுமததியுளளைது.

49 வயது முன்ைாள ஆல ரவுண்்டராை 
தஜயசூரியா இதுகுறிதத விசார்ணக்கு 
ஒதது்ழக்க மறுததுவிட்டார.

ஆதாரங்க்ளை ம்்றபபதாகவும் அல்லது 
அழிபபதாகவும் அவர மீது குற்றம் 
சுமததபபடடுளளைது.

இ்லங்்க அணியின் ்தரவு குழு 
உறுபபிைராக இருநத தஜயசூரியா 
புகழ்தபற்ற கிரிக்தகட வீரராக 
பாராட்டபபட்டவர. இநத குற்றம் குறிதது 
பதி்லளிக்க தஜயசூரியாவுக்கு 14 நாடகள 
அளிக்கபபடடுளளைது.

மடடு நகரின் காலபநதாட்டத து்்றயில 
1970, 80கள முக்கியததுவம் தபற்ற 
கா்லமாகத திகழ்நதுளளை்ம நாம் 
அறிநத்த. இக்கா்லப பகுதியில 
களைமாடிய மட்டக்களைபபு மாவட்டக் 
காலபநதாட்டத ததரிவு அணி ப்லமாை 
வீரரக்ளைக் தகாண்்ட அணியாகத 
திகழ்நதுளளைது. இதன் காரணமாக 
இ்லங்்கயின் கால பநதாட்ட வர்லாறறில 
மட்டக்களைபபு காலபநதாட்டத து்்ற 
கவனிபபிறகுரியதாக மாற்றம் தபறும் 
ஏதுநி்்லகள வாயக்கபதபற்றை.

இ வ வ ா று  ம ட டு ந க ரி ன் 
க ா ல ப ந த ா ட ்ட த தி ் ை  ் த சி ய 
மட்டததில கவனிபபிறகுரிய து்்றயாக 
மிளிரச தசயவதில பங்களிபபுச 
தசயத அக்கா்லத்தய வீரரக்ளையும் 
அவரகளைது நி்ைவுக்ளையும் பகிரநது 
பதிவாக்கம் தசயயும் ்நாக்கு்டன் 
அரங்கம் பததிரி்கயில இபபததி 
எழுதபபடுகின்்றது.

அநத வ்கயில 1970 களில மட்டக்களைபபு 
மாவட்ட காலபநதாட்ட ததரிவு அணியில 
முக்கிய வீரராகத திகழ்நத வீரராக திரு. 
தபரணாண்்்டா அவரகள விளைங்கிைார. 
இநத மகததாை வீரன் இநத ஆண்டு 
தபபரவரி மாதம் இவவு்ல்க விடடுப 
பிரிநது விட்டார. அவர பிரிநதாலும் 
அவரின் நி்ைவுகள காலபநதாட்டததின் 
ஊ்டாக நம்மி்்ட்ய நி்்லததுளளைை.

மட்டக்களைபபு பாடுமீன் தபாழுது 
்பாக்குக் கழகததின் அங்கததவராக 
விளைங்கிய தபரணாண்்்டா அவரகள 
காலபநதாட்டத்த மிகவும் ் நசிததது்டன், 
பாடுமீன் கழகததின் மாைசீகமாை 
அங்கததவைாக வாழ்நது தைது 
காலபநதாட்டத்த விருததி தசயதார.

1990 களின் பின்ைர மடடுநகரின் 
காலபநதாட்டதது்்ற ப்ல சவாலக்ளை 
எதிர தகாண்்ட கா்லததில தான் ஒரு 
பயிறசியாளைைாக இயங்க ்வண்டிய 
வயதுக் கட்டததில கா்லததின் ்த்வ்ய 
உணரநது இளைம் வீரரக்ளை வழிபபடுதத 
்வண்டிய நிரபபநதததின் காரணமாக 
பாடுமீன் அணிக்காக ் பாடடிகளில தானும் 

ஒரு வீரைாகப பங்குபறறிைார.
தபரணாண்்்டா அவரகள 1990 களில 
தபரும்பாலும் மததிய களை வீரராக 
பாடுமீன் அணிக்காக வி்ளையாடிைார. 
காலபநதாட்ட வி்ளையாடடி்ைப 
தபாறுதத வ்ரயில மததியகளைததில 
ஆடும் வீரரக ளின் தி்ற னும் 
சாதுரியமு்ம முன்களை வீரரகளின் 
் ப று த ப று க ளு க் கு  அ தி க 
வாயபபுக்க்ளை வழங்கக் கூடியதாக 

இருபபத்ை அறி்வாம். 

அநத வ்கயில திரு தபரணாண்்்டா 
அவரகள ஒரு சி்றநத மததிய களை வீரராக 
நுடபமாை பநதுப பரிமாறறுைராகத தைது 
தி்ற்மயி்ை தவளிபபடுததியவர. இதன் 
காரணமாக்வ சறறு வயது முதிரநத 
நி்்லயிலும் அவ்ரத தவிரக்க முடியாத 
வீரராகக் களைமா்டச தசயதது எை்லாம்.

திரு தபரணாண்்்டா அவரகள தான் 
காலபநதாட்டத்த ்நசிதத கா்லததில 
பிறபகல ்வ்ளையில நாள தவ்றாது 
தவபர ்மதாைததிறகு வரு்க தநது 
காலபநதாட்டப பயிறசிகளில ஈடுபடுவார. 
தானும் பயின்று தைது கழகததின் இளைம் 
வீரரக்ளையும் பயிறறுவிபபதில மிகவும் 
கவைம் எடுபபார. பயிறசி முடிநதவு்டன் வீடு 
தசல்லாது ்மதாைததில ந்்டதபறும் 
க ால ப ந த ா ட ்ட ப  ் ப ா ட டி க ் ளை ப 
பார்வயிடடு, அப்பாடடிகளில 
தி்ற்மயாக வி்ளையாடிய வீரரகளின் 
ஆட்டங்க்ளைச சுடடிக் காடடித தைது 
கழகததின் இளைம் வீரரகளு்டன் உ்ரயாடி 
காலபநதாட்டம் ததா்டரபாை கறபிததலில 
ஈடுபடும் ஒரு மூதத வீரராகத தைது 
பிநதிய காலபநதாட்ட வாழ்நாடகளில 
அவர இயங்கிைார.

திரு. தபரணாண்்்டா அவரகளின் 
குடும்ப்ம ஒரு காலபநதாட்டக் குடும்பமாக 
வாழ்நது மடடுநகரின் காலபநதாட்டத 
து்்றக்குப பங்களிபபு வழங்கியுளளை்ம 
வி்ச்ட அம்சமாகும். மடடு நகரின் 
காலபநதாட்டததில பிரகாசிததுத 
்தசிய மட்டததில அறியபபட்ட தகைடி 
அவரகளும், வின்சன், சாளஸ் ஆகிய 
வீரரகளும் இவரின் ச்காதரரகளைாவர.

இவவாறு தைது வாழ் நாளில தைது 
குடும்பததாரு்டன் ்சரநது மடடு நகரின் 
காலபநதாட்டததிறகு வளைம் ்சரதத 
அமரர தபரணாண்்்டா அவரக்ளையும் 
அவரு்்டய நிழலிலும் வழிகாட்டலிலும் 
வளைரநது த்டம் பதிதத காலபநதாட்ட 
வீரரக்ளையும் தகௌரவபபடுதது்வாம்.
 

்வலூர விபு்லாைநதா கிண்ணத்த 
தவன்்ற நாவறகு்டா நியு கிறீன் ்்லட
மட்டக்களைபபு மாவட்ட காலபநதாட்டச 
சங்கததில அங்கததுவம் தபறறுளளை 
ஏ மறறும் வி பிரிவுக் கழகங்களின் 
அணிகளுக்கி்்டயி்லாை அணிக்கு 
ஏழு வீரரகள பங்குபறறும் வி்லகல 
மு்்றயி்லாை காலபநதாட்டச சுறறுப 
்பாடடி க்டநத 13, 14 ஆம் திகதிகளில 
்வலூர விபு்லாைநதா ்மதாைததில 
ந்்டதபற்றது.

 இசசுறறுப ்பாடடியின் இறுதிப 
்பாடடிக்கு சீ்லாமு்ை யங்ஸ்்டார கழக 
அணியும், நாவறகு்டா நியு கிறீன் ்்லட 
கழக அணியும் ததரிவாகிை. மிகவும் 
விறுவிறுபபாக ந்்டதபற்ற இருபது 
நிமி்டங்களுக்கு மடடுபபடுததபபட்ட 
இறுதிப ்பாடடியில 2:1 எனும் ்பறுகளைால 
தவறறி தபறறு நியு கிறீன் ்்லட கழகம் 
முத்லாமி்டத்தப தபறறுக் தகாண்்டது. 
இசசுறறுப ்பாடடியில இரண்்டாமி்டத்த 
யங்ஸ்்டார அணியும், மூன்்றாமி்டத்த 
பாடுமீன் கழக அணியும், நான்காமி்டத்த 
ஶ்ரீ முருகன் கழக அணியும் தபறறுக் 
தகாண்்ட்ம குறிபபி்டததக்கது.

இ வ வி ழ ா வி ற கு  அ தி தி க ளை ா க 
மட்டக்களைபபு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர 
திரு மா.உதயகுமார அவரகளும், 
்தசிய சகவாழ்வு மறறும் அரச கரும 
தமாழிகள அ்மசசின் கிழக்கு மாகாண 
இ்ணபபாளைர திரு.க்ணசமூரததி 
்காபிநாத அவரகளும், மட்டக்களைபபு 
மாவட்ட காலபநதாட்டச சங்கததின் 
சுறறுப ்பாடடிக் குழத த்்லவர திரு.
தபா.்மரவின் அவரகளும் மறறும் 
விபு்லாைநதா வி்ளையாடடுக் கழக மூதத 
உறுபபிைரகளும் வரு்க தநது தவறறி 
தபற்ற கழகங்களுக்கு பரிசிலக்ளை 
வழங்கி தகௌரவிததாரகள.

Jiuuh[h nfsuPrd;

445 சரவ்தச ்பாடடிகளில வி்ளையாடிய 
தஜயசூரியா, 21 சதங்க்ளையும், 323 
விக்தகடடுக்ளையும் ்கபபறறியுளளைார. 
1996ஆம் ஆண்டு இ்லங்்க அணி உ்லகக் 
்காப்ப்ய ்கபபறறிய இ்லங்்க 
அணியில இ்டம்தபற்றவர தஜயசூரியா.

110 த்டஸ்ட ்பாடடிகளில 40.07 ரன்க்ளை 
சராசரியாக ்வததிருநதார.
சரவ்தச ்பாடடிகளில இருநது 2011ஆம் 
ஆண்டு ஓயவு தபற்றார பின் 2012ஆம் 
ஆண்டு வ்ர 20-20 ்பாடடிகளில 
வி்ளையாடிைார தஜயசூரியா.

இநத மாத ததா்டக்கததில சரவ்தச 
கிரிக்தகட கவுன்சிலின் ஊழல தடுபபு 
பிரிவு இ்லங்்கயில எழுநதுளளை ஊழல 
குற்றசசாடடுகள குறிதது விசாரிக்கப 
்பாவதாக ததரிவிததிருநதது.
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இரண்்டாம்  அ்்ல சமஸ்கிருதமயமாக்கம்

மட்டக்களைபபின் ப்ழய வழிபாடடு 
மு்்றகளும் ததயவங்களும்அண்்மக் 
கா்லமாக தபருமளைவு சமஸ்கிருத 
மயமாக்கம் தபறறுவருவ்த எவரும் 
இ்லகுவாக கண்டு தகாளவர.  சமஸ்கிருத 
தமாழியில வழிபாடுகள தசயவதும் ஆகம 
மு்்ற வழிபாடுகளும் கிரி்யகளும் 
பிராமணர பூ்சயும் இ்ணநததாக 
மட்டக்களைபபின் ்காயில வழிபாடுகள 
மாறி வருவ்த நாம் சமஸ்கிருத 
மயமாக்கம் எை்லாம்.

 யாழ்பபாணததில இததாக்கம் 13ம் 
நூற்றாண்டிலிருநது ஆரம்பமாைதாயினும் 
மட்டக்களைபபு வழிபாடடு மு்்றகளில 
பரவ்லாக பிராமணியச தசலவாக்கு 
அ தி க ளை வு   இ ரு ந த ் ம க் கு ச 
சான்றுகள இல்்ல.  ்சவமதம் 
பி்ற்சவமதமாக்வ இங்கு நி்்ல 
தபறறிருநதது. ்சவக்குருமா்ர அங்கு 
பூ்ச புரிநதைர. அடசரச தசபபுத தகடும், 
கும்பமும், சூ்லமும், முகக்க்ளையும் 
்வதது வணங்கிய நி்்ல மாறி 
உருவச சி்்லகள மூ்லஸ்தாைங்களில 
அமரததபபட்டைர. வரு்டந்தாறும் கதவு 
தி்றநது ததயவமாடுவது்டன் சமஸ்கிருத 
தமாழியி்லாை திைபபூ்சகள ப்ழய 
்காயிலுக்குள நு்ழநதை. சுவாமிக்கும் 
பக்தனுக்கும் இ்்டயில ஒருவர வநது 
விடுகி்றார அவ்ர பக்தரகள பறறி 
சுவாமிக்கு எடுதது்ரக்கி்றார. அம்மன் 
ச்டங்குகள யாவும் அம்மன் விழா 
எை அ்ழக்கபபடுகின்்றை. ்காயிற 
்காபுரங்கள, கும்பாவி்ெகம் எை புதிய 
பண்பாடு மட்டக்களைபபுக்குள புகுகின்்றது. 
இன்று புதிது புதிதாக வநது விட்ட பாறகு்ட 
பவனி, எண்தணயக்காபபு என்பவற்்ற 
இபபின்ைணிகளிலதான் நாம் புரிநது 
தகாளளை முடியும்.

 மட்டகளைபபிலசமஸ்கிருத மயமாக்கம் 
ஆ ர ம் ப த தி ல  ் ம ட டு க் கு டி யி ை ர 
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மததியிலிருநது ்காயிலகளிலும் 
நகரம் சார ்காயிலகளிலு்ம ந்டநதை. 
இன்று குக்கிராமங்கள வ்ர ந்்டதப்ற 
ஆரம்பிததுவிட்டை. தம் இயலபுக்கு 
மீறிய தச்ல்வ இவற்றால இக்கிராமக் 
்காயிலகள சநதிக்க ்வண்டியுளளைை.

மூன்்றாவது  அ்்ல எ்லக்்ரானிக் 
மயமாக்கம் இப்பாது நாம் பன்ைாடடு 
நிறுவைங்கள அதிகாரம் தசலுததுகி்ற 
உ்லக மயமாக்கல யுகததில வாழ்கி்்றாம்.

 மின்சாராததால வி்ளைநத அறபுதங்கள 
் ப ா ல  எ ்ல க் ் ர ா னி க் கி ை ா ல 
மின்ைஞசலகளைால அறபுதங்கள நிகழும் 
உ்லகில வாழ்கின்்ற்ம. ததா்்லக்காடசி, 
தரலி்பான் ்பான்்ற வியபபுக்க்ளையும் 
தாண்டி தகாம்பியூட்டர, தசல்பான், ஐ்பட 
எை தபருவியபபுக்கள ்தான்றுகி்ற 
கா்லததில வாழ்கி்்றாம்.

ஆயிரம் ்மலகளுக்கபபாலுளளைவரகள 
தகாம்பியூட்டர அல்லது ஐ்பட 
தி்ரயில ்தான்றி நம்மு்டன் ்நருக்கு 
்நர உ்ரயாடுகின்்றைர. ததா்டரபுகள 
அ்ைததும் மனிதத ததா்டரபுகளைா 
யில்்ல. இயநதிரததினூ்டாக தகாளளும் 
ததா்டரபுகளைாகி விட்டை.

குழந்தகள ததா்்லக்காடசிபதபடடியின் 
முன் அமரநது உயிரு்்டய ஏ்ைய 
மனித்ராடு ததா்டரபு தகாளளை்லாம். 
ததா்்லக்காடசியில வரும் நிழல 
மனிதரு்டனும் அ்சயும் காடடூன் 
மனிதரு்டனும் ததா்டரபு தகாளகின்்றார. 
தகவல ததாழிநுடபத்த கறப்த கலவி 
என்்ற நி்்லயும் உருவாகி விட்டது. 
இதைால எமது இளைம் சி்றாரகள யாவரும் 
மைதில ஈரமற்ற ்்றா்பாக்களைாக 
உருவாக்கபபடுகி்றாரகள. ்காயிலும் 
இதறகு விதிவி்லக்காக முடியுமா?

மனித்ராடு மனிதர உ்றவாடும் ்காயில 
நிகழ்ததும் க்்லகளைாை கூததும், கரகமும் 

நா்டகமும் ்பாய விட்டது.
அதன் இ்டத்த ததா்்லக்காடசிப 
தபடடியும், த்டக்கும் பிடிததுக் தகாண்்டை. 
சூரன் ்பார மக்கள பங்கு தகாளளும் 
த ப ரு நி க ழ் வ ா கு ம் .  அ த ் ை யு ம் 
சூர்ையும் தகாம்பியூட்டரில இயங்கும் 
கா்லம் தவகு வி்ரவில வநது விடும்.

இ ம்  மூ ன் று  ் ப ர ் ்ல க ளை ா லு ம் 
மட்டக்களைபபின் இநது மதம் தபருமளைவு 
மாறி வருகின்்றது.

 பண்்்டக் கா்லததில ஏறபட்ட 
ஆரியத ததயவ வரு்கயும், தபௌதத 
மத வரு்கயும் தபருமளைவு அன்று 
தாக்க்மறபடுததவில்்ல. ஆைால ் மறகு 
மயமாக்கமும், சமஸ்கிருதமயமாக்கமும், 
எ்லக்்ரானிக்மயமாக்கமும் தபரும் 
தாக்கங்க்ளை நமது பண்பாடடிலும் 
வழிபாடடிலும் ஏறபடுததி வருகின்்றை.

 இவறறினின்றுமீளும் வழி யாது? 
என்பது எம்முன்னுளளை தபருவிைவாகும். 
21ம் நூற்றாண்டில மட்டக்களைபபின் 
பண்பாடும் மதமும் அதன் வழிபாடுகளும் 

அம்முபதபரும் ்பர்்லக்ளை எதிர 
தகாளகின்்றை. ் பர்்ல ் பா்ல நம்்மயும் 
நம் சநததியிை்ரயும் விழுங்க வரும் 
இப்பர்்லக்ளை எவவாறு எதிர 
தகாளளை்லாம்?

1 .சமூக மாற்றம் என்பது தவிரக்க 
முடியாததாகும். அ்சயாது இருக்க இ்வ 
விரும்ப்லாம். ஆைால காற்றடிததால 
அது அ்சயததான் தசயயும். மரபு 
மா்றக்கூ்டாது என்று நாம் ்பச்லாம். 
ஆைால நாம் மாற்றததிறகு உடபடடுததான் 
தீர ் வண்டும். எை்வ மாற்றத்த ஏறப்த 
நன்று என்பது சி்லரது வாதம்

2.மாற்றததிறகு அடிபணியக் கூ்டாது 
எதிரதது நிற்றல ்வண்டும். அதறகாை 
காரியங்களிலிருநது விடுப்ட ்வண்டும் 
என்பது இன்தைாரு சாராரது வாதம்.

3 .மாற்றத்த ஏறறுக்தகாள்வாம். 
ஆை ால  ந ம து  த னி த து வ த ் த 
விடடுக் தகாடுக்கக்கூ்டாது அதாவது 
தனிததுவத்த இழக்காத மாற்றம் என்பது 
இன்தைாரு சி்லரது வாதம்.

4 .நம்்ம ்நாக்கி வரும் மூன்று 
தபரும் அ்்லகளு க்கு எதிராக 
்மறதசான்ை மூன்று வித கருததுக்கள 
முன்்வக்கபபடுகின்்றை. இக்கருததுக்கள 
பறறி சிநதிபபதும் அ்்லகளுக்குள 
அ க ப ப ட டு க்  த க ா ள ளை ா ம ல 
விழிபபுணர்வாடு இருநது பணியாற்ற 
்வண்டியதும் நமது க்ட்மயாகும்.

விழிபபுணரவு என்பது எல்்லாருக்கும் 
ஏறபடுவதல்ல. ஒரு சி்லருக்கு முதலில 
ஏறபடும். பின்ைர அது மற்றவருக்கு 
விளைக்கபபடும். விழிபபுணரவு என்பது 
தநருபபுப ்பா்ல அது பறறிப பிடிதது 
விட்டால மக்க்ளை்ய தபரு தநருபபாக 
மாறறி விடும்.

தசங்க்லடி தபாதுச சந்தக்கு மூன்று 
மாடி சந்தக் கடடி்டம் அ்மபபதறகு 
நலலிணக்க அரச கரும தமாழிகள 
அ ் ம ச ச ர  ம ா ் ை ா  க் ணச ன் 
அவரகளிைால முதல கட்டமாக 2 ்காடி 
ரூபாய நிதி ஒதுக்கீடு தசயயபபடடு 
இரண்டு மாதங்கள க்டநதுளளை நி்்லயில 
அதறகுரிய பணிகள இன்றுவ்ர 
ஆரம்பிக்கபப்டவில்்ல.

குறிதத சந்த கடடி்டததிறகு நிதி 
ஒதுக்கீடு தசயவதறகு முழு்மயாை 
உத்தச தச்லவு அறிக்்க அ்மசசிைால 
்காரபபட்ட ்பாது அத்ை தசங்க்லடி 
பிர்தச ச்ப வழங்காது, இழுததடிபபு 
தசயத நி்்லயில பாராளுமன்்ற 
உறுபபிைர வியா்ழநதிரன் அவரகளைால 
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முதறகட்டமாக அவசர அவசரமாக 
2 ்காடிக்காை உத்தச அறிக்்க 
தகாடுக்கபபட்டதன் காரணமாக்வ இநத 
நிதி ஒதுக்கீடு தசயயபபட்டது.

ஆைால குறிதத சந்தக் கடடி்டத்த 
முழு்மயாக கடடி முடிக்க எவவளைவு நிதி 
்வண்டும் எை அ்மசசர ்கட்ட்பாது 
அதறகாை உத்தச அறிக்்க பிர்தச 
ச்பயி்டம் இருக்கவில்்ல.

இருநதும் பாராளுமன்்ற உறுபபிைர 
வியா்ழநதிரன் அவரகள ்கடடுக் 
தகாண்்டதறகு இணங்க முதறகட்டமாக 
02 ்காடி ரூபாய ஒதுகீடு தசயதது்டன் 
அடுதத கட்டமாக 05 ்காடி ரூபாய 
தருவதாக கூறியது்டன், ்ம்லதிகமாக 
எவவளைவு பணம் ்த்வ்யா அ்த 
தருவதாக அ்மசசர ம்ைா க்ணசன் 
ததரிவிததுளளைார.

இநத நி்்லயில ஏ்றாவூர நகரில சந்த 
கட்டபபடுவ்த பாரதது விமரசிதத 
தமிழரகள, தமிழ் பிர்தசங்களில 
அபிவிருததி தசயய பணம் ஒதுக்கீடு 
தசயவதில்்ல என்று கு்்றகூறும் 
தமிழ் பிரதிநிதிகள, இன்று தசங்க்லடி 
தபாதுச சந்தக்கு எவவளைவு பணம் 

்வண்டும் என்்றாலும் தருகி்்றன் 
கடடி்டததிறகுரிய ப்டம் உத்தச தச்லவு 
அறிக்்க்ய தாருங்கள என்று ்கடடு 
இரண்டு மாதங்கள க்டநதுளளை நி்்லயில 
தசங்க்லடி பிர்தச ச்ப இன்று வ்ர 
அ்த வழங்கவில்்ல.

இரண்டு ்காடி ரூபாயக்கு 7 க்்டகள 
கடடுவதறகாை உத்தச தச்லவு 
அறிக்்க்ய மடடும் அரசாங்க 
அதிபரி்டம் தசங்க்லடி பிர்தச ச்ப 
்கயளிததுளளைது.

ஆைால அத்ை க்டநத 11 ம் திகதி 
கச்சரியில ந்டநத கூட்டததில அ்மசசர 
நிராகரிதது விட்டார. நான் இரண்டு மாடி 
தபாதுச சந்தக்காை முழுயாை ப்டம் 
மறறும் தச்லவறிக்்க்ய தாருங்கள 
என்று தா்ை ்கடகி்்றன் என்று 
கூறியது்டன் ஜைவரியில 05 ்காடி 
தருவதாக கூறிைார. ஆைால அது 
குறிதது இன்றுவ்ர அரச அதிகாரிகள 
மறறும் தசங்க்லடி பிர்தசச்ப கவைம் 
தசலுததியதாக ததரியவில்்ல.

தசங்க்லடி தபாதுச சந்த்ய 
முழு்மயாக கடடுவதில யாருக்கு என்ை 
பிரசசி்ை?

அரசாங்க அதிபர மறறும் தசங்க்லடி 
பிர்தச ச்ப இது குறிதது அக்க்்ற 
காட்டாத நி்்லயில பாராளுமன்்ற 
உறுபபிைர வியா்ழநதிரன் அவரகள 
உ்டைடியாக ஏ்றாவூர நகர சந்த்ய 
அ்மதத தபாறியிய்லாளை்ர அ்ழதது 
தசங்க்லடி தபாதுச சந்தகாை 
இரண்டு மாடி கடடி்டததிறகுரிய ப்டத்த 
வ்ரநது தருமாறு ்காரியதறகு அ்மய, 
அவர ்நரடியாக வநது சந்த்ய 
பார்வயிட்டது்டன் கிழக்கு மாகாண 
கடடி்ட தி்ணக்களை பணிபபாளைரு்டன் 
இ்ணநது, ஒரு நவீை மு்்றயி்லாை 
சந்த கடடி்டம் ஒன்்்ற வ்ரநது 
தருவதாகவும் அதறகாக சந்த 
அ்மநதுளளை காணிக்காண ்சவியர 
வ்ரப்டத்த தருமாறும் ்காரியுளளைார.

ஆைால ்சவியர பிளைா்ை தசங்க்லடி 
பிர்தச ச்பயி்டம் ்கட்ட்பாது 
தங்களி்டம் அபபடி ஒரு ப்டம் இல்்ல 
என்று கூறியுளளைைர.

இநத நி்்லயில தசங்க்லடி தபாதுச 
சந்த்ய முழு்மயாக கடடுவ்த 
விரும்பாத நபரகள யார?

அபிவிருததி இல்்ல, பணம் இல்்ல 
என்று தநாண்டி சாக்குப ்பாக்கு 

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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க லி த த த ா ் க யி ல  ம ரு த க் க லி 
என்்ற்ழக்கபபடும் மருதத தி்ணக்காை 
பகுதியில 35 பா்டலகள உளளைை. அ்வ 
மருதன் இளைநாகைார என்்ற பு்லவரால 
பா்டபபட்ட்வ. வயலும் வயல சூழ்நத 
இ்டமு்ம மருதநி்லம் எைபபடுகின்்றது. 
தநலவி்ளையும் பூமி. நி்்றவாை 
வாழ்க்்க. தசலவச தசழிபபி்்ல 
மக்கள மிதநதாரகள. குடும்ப உ்றவி்்ல 
சி்றந தாரக ள.  ஆ்டலபா்டல க ளில 
மகிழ்நதாரகள.

தபாருளப்்டதத ஆ்டவரகளில சி்லர 
பரத்தயரக்ளையும் நாடிைாரகள. 
அதைால ம்ைவிமார ஊடிைாரகள. 
குடும்பப தபண்கள கணி்கயி்டம் 
தசன்்ற கணவ்ை உரி்ம்யாடு 
கண்டிததாரகள. வீடடுக்கு வரா்த 
என்று தண்டிததாரகள. தவறுணரநத 
ஆண்கள தகஞசிைாரகள. ம்ைவியர 
மன்னிதது மீண்டும் தகாஞசிைாரகள. 
மருதக்கலியின் பா்டலகளி்்ல இநதக் 
காடசிக்ளைதயல்லாம் காண்லாம்.

ஆணுக்கும் தபண்ணுக்கும் சமததுவம் 
நி்லவிய பண்்்டத தமிழகத்தப 
ப்டம்பிடிததுக்காடடுகி்றது மருதக்கலி. 
ஊ ்ட லு ம்  ஊ ்ட ல  நி மி த த மு ம் 
மரு தநி்லத தின் உரிபதபாருளைாய 
அ்மந ததத ன்்ற ததாலகாபபிய 
தநறிபபடுததுதலுக்குக் காரண்ம 
உழவுத ததாழி்லால உயரநது நின்்ற அநத 
மக்களின் வளைமாை வாழ்க்்க மு்்றயில 
நி்லவிய பண்பாடுதான். அதத்கய 
மருதக்கலியில இருநது ஒரு பா்ட்்லயும் 
அது தருகின்்ற காடசி்யயும் சு்வததுப 
பாரப்பாம்.

இருமைம் க்லநது, திருமணம் புரிநது, 
இ ல ்ல ்ற ம்  ந ்ட ாத தி வ ரு கி ்ற ா ரக ள 
த்்லவனும் த்்லவியும். வரு்டங்கள சி்ல 
க்டக்கின்்றை. த்்லவனின் மைதில சப்லம் 
பி்றக்கின்்றது. த்்லவி்யாடு அன்பாக்வ 

இருநதாலும், பரத்தயர உ்ற்வயும் 
அவைது உளளைம் நாடுகின்்றது. ஒருநாள 
த்்லவிக்குத ததரியாமல பரத்தயரி்டம் 
தசன்றுவிடுகின்்றான். 
அவரக்ளைாடு உ்றவாடி 
ம கி ழ் கி ன் ்ற ா ன் . 
மீண்டும் மீண்டும் 
அ ங் ் க  த ச ல ்ல 
் வண்டும் என்்ற 
்வட்க அவ்ை 
வ ா ட டு கி ன் ்ற து . 
அ த ை ா ல  அ ந த 
உ்றவி்ைத ததா்டர 
கி்றான். ஒருநாள 
இ ந த  வி ்ட ய ம் 
த்்லவிக்கு எபபடி யா 
ததரியவருகின்்றது. 
அவள துக்கததால 
துடிததுப ்பாகி்றாள. 
்காபததால தகாதிததுப ்பாகின்்றாள. 
த்்லவனின் ்தரவருகின்்ற சததம் 
்கடகி்றது. கண்கள சிவக்க. உதடுகள 
துடிதுடிக்க அவைது வரு்கக்காகக் 

அவள காததிருக்கி்றாள. தபபாை வழியில 
இன்பம் அனுபவிததுவிடடுத திரும்பிய 
த்்லவன் இப்பாது ் தரிலிருநது இ்றங்கி 
வீடடுக்குள வருகின்்றான். த்்லவி 
வாரத்தகளைால அவ்ைச சாடுகின்்றாள. 
இ்தா பா்டல:

“தபாய்கபபூப புதிது உண்்ட வரிவண்டு 
கழிபபூதத

தநயதல தாது அமரநது ஆடிப பாச்்டச 
்சபபினுள

தசயது இயறறியது ்பா்ல வயல பூதத 
தாம்ர

்மதபு கிளைர தகாட்்ட மாண்பதிப 
ப்டரதரூஉம்

தகாயகு்ழ அ்ககாஞசித து்ர அணி 
நல ஊர!
‘அன்பி்லன், அ்றனி்லன், எைபப்டான்’ 
எை ஏததி நின்புகழ் ப்லபாடும் பாணனும் 
ஏமுற்றான்

நஞசு உயிர தசகுததலும் அறிநத 
உண்்டாங்கு, அளி இன்்ம

கண்டும், நின் தமாழி ்தறும் தபண்டிரும் 
ஏமுற்றார

முன்பகல த்்லக்கூடி, நண்பகல அவள 
நீததுப

பின்பகல பி்றரத்தரும் தநஞசமும் 
ஏமுற்றாய

எைவாங்கு –

கிண்கிணி மணிததா்ராடு ஒலிதது 
ஆரபப

ஒண்ததாடிப ்பரமரக்கண்ணாரக்கும் 
படுவ்்ல இது எை

ஊரவர உ்டன்நகத திரிதரும்

்தர ஏமுற்றன்று, நின்னினும் தபரி்த.”

(கலிதததா்க. மருதததி்ண. பா்டல: 9. 
பாடியவர: மருதன் இளைநாகைார)

பா்டலின் ்நரடிக்கருதது:

வண்டு ஒன்று தபாய்கயில பூதத 
ம்லரின் புதிய ்த்ை உண்ணும். பின்ைர 
தநயதல ம்லருக்குச தசன்று அதன் மீது 
அமரநது ்தனுண்ணும். அதறகுப பி்றகு 
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வயலி்்ல ம்லரநதிருக்கும் தாம்ர 
ம்லரி்்ல வநது அமரநதுதகாளளும். 
அவவாறு ஒவதவாரு இ்டமாக மாறிமாறிச 
தசன்று ்த்ைச சு்வதது மகிழும். 
அதத்கய வண்்்டப்பா்ல உளளைவ்ை! 
வளைம்நி்்றநத காஞசிதது்்ற்ய 
உ்்டய ஊ்ரச ் சரந த வ் ை, 
்கடபாயாக!   அன்பில்லாதவன், 
அ்றம் இல்லாதவன் என்த்றல்லாம் 
ஒருக்கா்லமும் தசால்லபப்டாதவன் நீ 
என்று உன்புக்ழப பாடித திரிகின்்றா்ை 
ப ா ண ன் ,  அ வ ன்  ் ப த தி ய ம் 
பி டித த வ ன். உ யி ் ரக்த க ால லு ம் 
நஞசு என்று ததரிநதும் அத்ை 
உ ண் ப வ ர க ் ளை ப ் ப ா ்ல ,  நீ 
இரக்கமில்லாதவன் என்று ததரிநதிருநதும் 
உைது ்பச்ச நம்புகின்்ற தபண்களும் 
்பததியம் பிடிததவரகள. முறபகலில 
ஒருததியு்டன் கூடி இன்புறறுப பின் 
நண்பகலில அவ்ளை விடடு நீங்கி 
்வறி்டம் தசன்றுவிடடுப பிறபகலில 
மறத்றாருததி்யத ்தடுகின்்ற நீயும் 
்பததியம் பிடிததவைாகிவிட்டாய. 
வி்்லமாத்ர வீசிப பிடிக்கின்்ற 
வ்்ல என்று உைது ்த்ர ஊரவரகள 
பரிகசிததுப ்பசுகி்றாரகள. அதத்கய 
்தருக்குப பாகைாக இருபபவன் 
உன்்ையும் வி்டப தபரிய ் பததியகாரன். 
(என்று த்்லவ்ைப பாரததுத த்்லவி 
்காபதது்டன் கூறுவதாக இநதபபா்டல 
அ்மநதளளைது)

தவறுகண்்டவி்டததுத த்்லவ்ைத 
த ட டி க் ் க ட க வு ம் ,  து ணி வு ்ட ன் 
எதிரததுப ்பசவும்கூடிய அளைவுக்குப 
பண்்்டததமிழ்ப தபண்கள சமததுவ 
உ ரி ் ம யு ்ட ன்  வி ளை ங் கி ை ா ர க ள 
என்ப்தயும், ஆணாதிக்கததிறகுடபட்ட 
அடி்ம வாழ்வு அன்்்றய தபண்களுக்கு 
இருநததில்்ல என்ப்தயும் இது ் பான்்ற 
பா்டலகளின்மூ்லம் அறியமுடிகின்்றது.

முறகா்லததில  முதி்யார தசான்ை க்த
கறபு்லம் காணா சி்றாரகள
கண்ணயர சிங்காரமாய சிததரிததக்த - தபரியவரகள
நரி்யபபறறி  வரிவரியாய வடிதத க்த - அவரகள
கறப்ை்ய வருததி பிள்ளைகளுக்கு
அளளி  முடிததக்த  தசாலலிக் தகாடுததக்த.
பச்சயுடுததிய  பைங்காடடில ஒருநரி
அக்காடடின்  நடு்வ  திராட்சக்தகாடி.
காடடில நல்ல வளைங்கள - அதைால
தகாடியில ஏராளைமாை பழங்கள.
தகாழு தகாழுதவை பழங்கள தபருததிருநதை - அ்வகள நரியின் கண்க்ளை 
உறுததிவநதை - அநத
நரி்யா  குளளைநரி! – அதன்
அறி்வச  தசாலவதாைால - ஆ்ா!
அது வி்வகததில கரி.
குபபு்ற விழுநதாலும் முகமண்்ணத
தடடிவிடடு மீ்சயில மண்ணில்்லதயை
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முன்தமாழியும் வித்த்ய தகாலு்வறறி வரும்
அறிவுததி்றன் தகாண்்ட குறுநரி - அபபடி
கறறுத்தறிய நரி தகாடியரு்க வநதது - அதன்
வாயில எசசில தவளி்யறி வநதது.
எட்டாத உயரததில பழங்கள
தகாததாக இருநதது
எபபடிப பறிபபது விளைங்காமல நரி
சுறறிச  சுறறி வநதது
எடடி எடடி எகிறியது
எட்ட முடியாமல தவிததது
ததாங்கித ததாங்கி பாயநதது
ததா்டமுடியாமல  க்ளைததது
முடியாது  முயறசி  இனி முடிவு்றாது
கடிைமாக  முயன்றும் ்கக்கு எட்டவில்்ல
்கக்கும் எட்டவில்்ல வாயக்கும் எட்டவில்்ல
்தாலவி்ய ஏறகவும் முடியவில்்ல
ந்்ட்யக் கடடிக் தகாண்டு

வி்்ட தபற்றது நரி

சீசசி இநதபபழம் புளிக்கும் என்்றபடி.

fyhg+rzk; muq;fk; ,uh. jtuh[h
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mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 7
juk; 11 - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk;

- kl;Lefu; Atd; -

Mrpupau;-muq;fk;> ,y:227> ghu; tPjp kl;lf;fsg;G. 

,g;ghlg; gFjp> gz;bjkzp rp. fzgjpg;gps;is mtu;fshy; vOjg;gl;l 
Xu; fl;LiuahFk;. ,jpypUe;J rpy tpdhf;fSk; tpilfSk; jug;gLfpd;wd. 
mit tUkhW:

1. ‘ehtyu; vOe;jhu;’ vd;Dk; fl;Liu ,lk;ngw;w E}ypd; ngaiuj; jUf.
   ,yf;fpa top

2. $l;lk; vq;Nf eilngw;wJ?
   tz;zhu;gz;izr; irtg;gpufhr tpj;jpahrhiyapy; eilngw;wJ.

3. mf;$l;lk; Vd; $l;lg;gl;lJ? 
   Nru; nghd;. ,uhkehjd; kw;Wk; gpwpw;Nwh Mfpa ,t;tpUtupy; 
   rl;lrigf;Fj;  Nju;e;njLf;fg;gLtjw;Fj; jf;ftu; ahu; vd;gij 
   thjpg;gjw;fhf mf;$l;lk; $l;lg;gl;lJ.

4. ,f;$l;lj;Jf;Fj; jiyik tfpf;fNtz;batu; ahu;?
   MWKfehtyu;

5. ,f;$l;lj;f;Fj; jiyik tfpj;jtu; ahu;?
   it. tpRtehjgps;is

6. MWKfehtyu; ,f;$l;lj;Jf;Fj; jiyik tfpf;fhikf;fhd fhuzk; 
  ahJ?
   fhr tUj;jj;jhy; gPbf;fg;gl;bUe;jik

7. it.tpRtehjgps;is gw;wpf; fl;Liuahrpupaupd; fUj;Jf;fisj; jUf.

 • MWKfehtyu; mtu;fSf;F ,uz;L Mz;L %j;jtu;.

 • nrd;idr; ru;tfyhrhiyahu; Kjd;Kjypy; elj;jpa gp.V 

   guPl;irapy; rpj;jpaile;j aho;g;ghzj;jtu;fs; ,UtUs; xUtu;.

 • ,g;guPl;irapy; rpj;jpaile;j kw;wtuhd rp.it. jhNkhjuk;gps;is 
   mtu;fspd; Mrpupau;.

 • kfh tpNtfp> fzpj Nkij.

 •  ,sikf; fhyj;jpypUe;Nj gj;jpupif thapyhf gytplaq;fspy; 
   thjQ;nra;jtu;.

 •  MWKfehtyu; mtu;fis vjpu;j;Jg; gy fz;ldg; 

   gj;jpupiffisg; gjpj;J ntspapl;ltu;.

 •  rpjk;guj;jpy; MWKfehtyu; mtu;fSld; Neupy; thjQ;nra;jtu;.

 • MWKfehtyu; mtu;fspd; nfhs;iffSf;fpzq;f> MWKfehtyu; 

  mtu;fsplk; kjpg;Gitj;J mtiuf; FUthf Vw;Wf;nfhz;ltu;.

 • epiyik fUjp ele;Jnfhs;gtu;. 

8. Nru; nghd;. ,uhkehjd; mtu;fisg; gw;wpf; $Wf.
 • ,Ugj;ije;J taJ ,isQu;> rpupj;j Kfk;> jq;fr; nrhUgk;> 
 nrd;idg; gl;lzj;jpy; gbj;jtu;. aho;g;ghzj;jtuhapUe;jhYk;  
 aho;g;ghzj;jtuhy; mwpag;glhjtu;.

9. gpwpw;Nwh mtu;fisg; gw;wpf; $Wf.
 • gpurpj;jpngw;w gOj;j tof;fwpQu;> mf;fhyj;Jr; rl;l 
  epGzu;fSs;Ns jyirpwe;jtu;> ,yq;ifapy; gpugy;akhdtu;> 
  nfhOk;gpYk; aho;g;ghzj;jpYk; mtUf;Fg; ngupa Ngu;> ghupa 
  tof;Ffs; - Nkd;KiwaPLfSf;Fk; tof;fwpQuhf 
  epakpf;fg;gLfpd;w msTf;Fr; rpwe;j rl;l epGzu;> me;j 
       ehs;fspy; aho;g;ghzj;jpy; msTfle;j nry;thf;Filauhf 
       tpsq;fpatu;. 
 
10. $l;l kz;lgj;jpy; Muk;gj;jpy; $l;l eilKiwfis MWKfehtyu; 
 mtu;fs; mtjhdpj;Jf;nfhz;bUe;j epiyiaf; $Wf.
 • kz;lgj;jpy; xU gf;fj;jpy; xU J}Zf;F mUfpy; jpz;Lj;  
   jiyaiz xd;wpy; mbf;fb rha;e;Jnfhz;Lk; kbapYk; 
  gf;fq;fspYk; mLf;fpa jiyaizfspy; Koq;iffis Cd;wp> 
  cs;sq;iffspdhy; new;wpiaj; jhq;fpf;nfhz;Lk; $l;l 
  eilKiwfis mtjhdpj;Jf;nfhz;bUe;jhu;.

,yq;ifapd; gy;ypd r%f fl;likg;G
----------------------------------------------------------------------
Njrpa ,dq;fs; (%) Njrpa rkaq;fs; (%)    Njrpankhopfs;    (%)
rpq;fsth;   73.8  ngsj;jk; 69.1    rpq;fsk;       74
jkpoh;  13.9 ,e;Jrkak; 17.1    jkpo;  18
,e;jpajkpoh 4.6 ,];yhk; 7.6    Vidait  8
K];ypk;fs; 7.2 fpwp];jtk; 6.2 
gwq;fpah; 0.5  rPh;jpUj;j jpUr;rig 1 

fw;gjw;fhd ,lj;jpd; mikT

md;gpd; khztu;fNs> ngw;Nwhu;fNs…..

fw;gjw;fhd R+oy; kpfTk; Kf;fpakhdJ. ,q;F R+oy; vd;gJ ,lj;ijf; 
Fwpf;fpd;wJ. fw;wy; R+oy; xOq;fhf mikfpd;w NghJ fw;wy; 
nraw;ghLfs; ,yFthFk;; vd;gJ Ma;Tfspd; KbT. mjw;fhf gpd;tUk; 
Kiwia rw;Wg;gpd;gw;wpj;jhd; ghu;g;NghNk.

 * khztu;fs; jq;fSf;Fg; nghUj;jkhd miw xd;iwj; njupT 
   nra;jy; Ntz;Lk;.

 * nghUj;jkhd mstpy; Nkir xd;iwj; njupT nra;J jhq;fs; 
   jPu;khdpj;j miwapy; mjid Rtu;g;gf;fkhf itj;jy; Ntz;Lk;. 
   khwhf ad;dy; gf;fkhf itj;jhy; jq;fsJ ftdk;  
    jpirjpUg;gg;gl;L jq;fsJ fw;wy; eltbf;if ghjpf;fg;gLk;.

 * ntspr;rk; vd;gJ fw;wypy; kpf Kf;fpaj;Jtk; ngWfpd;wJ. 
   kpd;Fkpio gpd;GwkhftpUe;J Nkirapy; glj;jf;f tifapy; 
   mikj;jy; Ntz;Lk;. khwhf Rtupy; nghUj;jpdhy; kpd;ndhsp 
   Neubahf fz;fspy; gl;L fz; jirfs; tpiutpy; 
   fisg;gile;J fw;wy; nraw;ghLfspy; ,ilA+W Vw;gLk;.

 * khztu;fshfpa ePq;fs; xt;nthUtUk; jq;fSf;nfd 
        ,yl;rpaj;ij tiuaWj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. mt;tpyl;rpaj;ij  
   jq;fsJ ngaUld; Rtupy; fhl;rpg;gLj;jp xl;b itj;jy; 
        Ntz;Lk;.

cjhuzkhf>
jkpo;;ftp jkpourd; vDk; khztdpd; ,yl;rpak; fzpj ghl Mrpupauhf 
tuNtz;Lk; vd ,Ug;gpd;

jkpo;ftp jkpourd;

B.Sc,Msc,PhD(Maths)

vd;wthW gpujp vLj;J Nkir Kd;dhy; cs;s Rtupy; xl;l Ntz;Lk;.

 * jq;fsJ fw;wy; Nkirapd; kPJ jhq;fs; mt;Ntis gbf;f 
   Ntz;ba ghlj;jpd; Gj;jfk; > Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; vOJfUtp  
   Mfpatw;iw khj;jpuk; itj;jy; Ntz;Lk;. Vida 
   Gj;jfq;fis NtnuhU ,lj;jpy; itj;jy; Ntz;Lk;. khwhf 
   midj;J Gj;jfq;fisAk; xNu Nkirapy; itj;jjhy; jq;fsJ 
   ftdk; jpir jpUk;gp fw;wy; nraw;ghL ghjpf;fg;gLk;.

kh. tujuh[d;

BA(Hons), Dip.in.CP (Merit), MDE(Merit)

ehtyu; vOe;jhu;

,g;gFjpapy; vj;jifa tplaq;fis vjpu;ghu;f;fpwPu;fs; vd;gijAk; 
tpdhf;fisAk; khztu;fs; muq;fk; gj;jpupiff;F mDg;gpitf;fyhk;. 
vjpu;ghu;g;Gf;fs; epiwNtWk;. jhkjpf;fhjPu;fs;. f.ngh.j.(rh.j) guPl;ir 
neUq;FfpwJ.

ö£õx AÔÄ- (C»[øP) vd;.jdQ;Nrad;
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Á»x ©ØÖ® 
Chx ‰øÍa 

\¢øu¨£kzuÀ

த ற ் ப ா ் த  க ா ்ல க ட ்ட த தி ல 
சந்தபபடுததுைரகளைால பல்வறுபட்ட 
சந்தபபடுததல நுடபங்கள மறறும் 
்பாக்குகள மக்க்ளை கவரவதறகாகவும் 
வ ா டி க் ் க ய ா ளை ர க ் ளை  த க் க 
் வ த து க் த க ா ள வ த ற க் க ா க வு ம் 
பிர்யாகிக்கபபடடு வருகின்்றை.

அ்த்பான்று சந்தபபடுதத்்ல 
தபாறுதத வ்ரயில மக்களின் பார்வக் 
் க ா ண ங் க ளு ம்  இ ரச ் ைக ளு ம் 
ஆ ளு க் க ா ள  ் வ று ப ட ்ட த ா க ் வ 
காணபபடுகின்்றை.

உதாரணததிறகு ஒரு விளைம்பரத்த 
எடுததால கூ்ட நாம் ஒவதவாருவரும் 
ஒவதவாரு வி்டயங்க்ளை கவைததில 
எடுக்கின்்்றாம். சி்லர விளைம்பரததில 
காணபபடுகின்்ற ஆக்கததி்றைாை 
பு து ் ம ய ா ை  வி ்ட ய ங் க ் ளை 

்நாக்குவர. சி்லர விளைம்பரததில 
ப ய ன் ப டு த த ப ப டு ம்  நி ்ற ங் க ள , 
வடிவ்மபபுகள, காடசிய்மபபுக்கள 
ம ற று ம்  ந டி க  ந டி ் க க ளை ா ல 
ஈரக்கபபடுகின்்றைர. அ்த்நரததில 
சி்லர விளைம்பரபபடுததபபடும் தபாருளின் 
விபரங்கள நன்்மகள மறறும் தச்லவுகள 
பறறி கூடிய கவைத்த தசலுததுவர.

இவவாறு ஒவதவாரு மக் களும் 
சந்தபபடுததல விளைம்பரங்க்ளை 
பாரபபதும் புரிதலும் ஆளுக்காள 
்வறுபபட்டதாக்வ காணபபடுகின்்றை. 
இ்வயாவும் ஒவதவாரு தனிநபரு்்டய 
ஆளு்மயிலும் உளைவியல மறறும் 
சிநதிக்கும் ஆற்றலிலும் தங்கியுளளைது.

இநதத தனிநபரகளின் ஆளு்ம 
உளை வி ய ல  ம ற று ம்  சி ந தி க் கு ம் 
ஆற்றல என்பவற்்ற அடிபப்்டயாக 
தகாண்்்ட வ்லது மறறும் இ்டது மூ்ளைச 
சந்தபபடுததல தநதி்ராபாயம் 
பிர்யாகிக்கபபடுகி்றது.

உ ளை வி ய ்ல ா ளை ர க ள  ம ற று ம் 
ஆ ளு ் ம த த த து வ வ ா தி க ள 
மூ்ளையின் வ்லது பக்கம் மறறும் இ்டது 
பக்கங்களுக்கி்்ட்ய பாரிய ் வறுபாடுகள 
இருபபதாக நிருபிததுளளைைர. வ்லது 
பக்க மூ்ளையாைது தபரும்பாலும் 
ஆக்கததி்றன் மறறும் ப்்டபபுதி்றன் 
ரீதியாக சிந திபபதாகவும் இ்டது 
பக்க மூ்ளையாைது தரக்கரீதியாக 
சிநதிபப்தாடு விபரங்கள மறறும் 
தசயறபாடுக்ளை ்கயாளவதாகவும் 
கூ்றபபடுகின்்றது.

இவவா்றாை இரண்டு வ்கயாை 
சிநதிக்கும் ஆற்றல உ்்ட்யா்ர 
இ்லக்காக தகாண்டு தங்களு்்டய 
“இ்லக்கு வாடிக்்கயாளைரக்ளை ” 
கவரும் வண்ணம் இன்று பல்வறுபட்ட 
வ்கயாை சந்தபபடுததல உததிகளும் 
விளைம்பரங்களும் வடிவ்மக்கபபடடு 
வாடிக்்கயாளைரக்ளை கவருகின்்றை.

வ்லது பக்க மூ்ளை சிந த்ை 
யு ் ்ட ய வ ர க ள  ப ் ்ட ப பு த தி ்ற ன் 
கறப்ைததி்றன் மறறும் க்்லநாட்டம் 

தகாண்்டவரகளைாகவும் அத்தாடு 
அதிகளைவில உணரசசிபூரவமாைவரகளைாக 

இருபபர. அதிகளைவில நாம் இவரக்ளை 
கறப்ை எழுதது மறறும்  இ்ச உ்லகில 
காண்லாம்.

இவவா்றாை ஆற்றல உ்்டயவரக்ளை 
க வ ர வ த ற க ா க  ப ல ் வ று ப ட ்ட 
க ற ப ் ை த தி ்ற ன்  கூ டி ய 
ஆக்கபூரவமாை இரச்ை மிகுநத 
விததியாசமாை சந்தபபடுததல 
உ த தி க ளு ம்  வி ளை ம் ப ர ங் க ளு ம் 
பயன்படுததபபடுகின்்றை.

அடுதததாக இ்டதுபக்க மூ்ளைச சிநத்ை 
உ்்டயவரக்ளை எடுதது ்நாக்கிைால 
இவரகள வ்லது பக்க மூ்ளைச 
சிநத்ையாளைரகளுக்கு எதிரமா்றாக 
அ தி க ளை வி ல  உண ர வு பூ ர வ ம ா ை 
வி ்ட ய ங் க ளு க் கு  மு க் கி ய த து வ ம் 
த க ா டு க் க ா ம ல  த ர க் க ரீ தி ய ா க 
சி ந தி ப ப ் த ா டு  ப ல ் வ று ப ட ்ட 
பிரசச்ைகளுக்கு தீரவு காண்பவரகளைாக 
இருபபாரகள.

இவரகள புளளிவிபரவியல கணிதம் 
மறறும் விஞஞாை ரீதியாை ஈடுபாடு 
உ் ்ட ய வ ரக ளை ாக வு ம் ;  சி ்ற ப ப ாக 
திட்டமிடடு தீரமாைம் ்மறதகாளளை 
கூடியவரகளைாகவும் இருபபர.

இவவா்றாைவரக்ளை கவரவதறகாக 
ச ந ் த ப ப டுத த ல  நி று வ ை ங் க ள 
விளைம்பரங்களின் ்பாது தபாருள 

' ந ல ்ல  ம னி த ன்  ச ா ர ய த ் த  
ததாட்டதுமில்்ல, அது ததாட்டவ்ை 
்்லசு்ல விட்டதுமில்்ல' கண்ணதாசனின் 
கவி்தகளிறகு சிம்மக் குரலில 
தசௌநதரராஜன் பாடியது இன்றும் 
தபாருததமாை்த. ததான்றுததாடடு 
மக்கள பல்வறுவிதமாை ்பா்தப 
தபாருடகளிறகு அடி்மயாகியுளளை்ம 
வர்லாறு தசாலலும் பா்டமாகும். இநதப 
பழக்கங்கள தனிமனித பாதிபபுக்ளைாடு 
மடடுபபடுததபபடுமாைால அதன் 
தபறுதிகள மிக தசாறபமாக்வ அ்மயும். 
மா்றாக குடும்பம், சமூகம், க்லாசசாரம், 
பண்பாடு, நாடடின் அபிவிருததி, 
தபாருளைாதார முன்்ைற்றம், தபாருளைாதார 
அழிவுகள எை இ்வ ஏறபடுததும் 
பாதிபபுகளின் படடியல நீண்்்ட 
தசலலுகின்்றது.

இ்லங்்கயில மதுபாைங்கள, கஞசா, 
'தக்ராயின்', 'மருஜூவாைா', ்்லகியம், 
அபின், சி்ல மருநதுகள என்பை 
தபாதுவாக தபாதுமக்களைால ் பா்தக்காக 
பயன்படுததபபடுகின்்றை. இவறறில 
மதுபாவ்ையும், அதன் தீவி்ையும் 
சாதாரண பாமர மக்கள ததா்டக்கம் 
தைவநதரகள வ்ர பாதிபபுக்க்ளை 
ஏறபடுததியுளளைை.

இக்கடடு்ர இ்லங்்க அரசாங்கம் 
மிக அண்்மயில பாராளுமன்்றததில 
நி ் ்ற ் வ ற றி ய  ' ம து  ப ாவ ் ை 
கடடுபபாடு ததா்டரபாை இ்லங்்கயின் 
்தசிய தகாள்கயின் உளளை்டக்கத்த 
ஓரளைவு அறிய உத வும்.  இதில 
அ்டங்கியுளளை வி்டயங்கள உண்்மயாக 
அமுலபடுததபபடுமாைால இ்லங்்க 
வி்ரவில 'ஆசியாவின் ஆசசரியமாக 
மா்ற்லாம்' 

மதுபாவனை கட்டுபபாடு த�ாடரபாை 
இலஙனகயின் த�சிய தகாளனக

மதுபாவ்ை தபாதுமக்களின் ந்லனில 
பாரிய தாக்கங்க்ளை ஏறபடுததுவ்தாடு, 
நாடடின் அபிவிரு த தி, வறு்ம 
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எ ன் ப வ ற றி ல 
த ச ல வ ா க் கு 
த ச லு த தி , 
உ ்ல க ளை ா வி ய 
ரீதி ய ாக  ம னி த 
அழிவிறகு பிரதாை 
க ா ரண ம ாகி ன் ்ற து . 
ம து ப ா வ ் ை 
தனிமனித, குடும்ப, சமூக 
மட்டங்களில மடடுமன்றி 
ஒடடு தமாததமாக ஒரு 
நாடடின் அபிவிருததியிலும், 
க ட டு ம ா ண ங் க ளி லு ம் 
ப ா ரி ய  அ ழி வு க ் ளை 
ஏ ற ப டு த து கி ன் ்ற து . 
மிகக்கு்்றநத, மததியதர 
வருமாைமுளளை நாடுகளில 
ம து ப ா வ ் ை  இ ளை வ ய து 
இ்றபபு வீதததில முதன்்ம 
தபறுவது்டன், உ்லக ்நாய 
பரம்பலில குறிபபிடடு தசால்லக்கூடிய 
அளைவில உளளைது. மதுபாவ்ையால 
ஏறபடுகின்்ற ்நாயகள,விபததுக்கள 
அ்டங்க்லாக படடியலி்டபபடடுளளை 200 
வ்ரயாை ஏ்ைய ்நாயகளில, 60 
வ்ரயாை ்நாயகளிறகும், விபதது 
ச ம் ப ந த ப ப ட ்ட க ா ய ங் க ளி ற கு ம் 
மதுபாவ்ை்ய காரணம் எை உ்லக 
சுகாதார ஸ்தாபை 2004 ஆண்டு  அறிக்்க 
குறிபபிடுகின்்றது. இ்லங்்கயில 
ம து ப ா வ ் ை ய ா ல  ஏ ற ப டுகி ன் ்ற 
'ஈரலகருகல ்நாய'  (C i r rhos i s ) 
ஏறபடுததுகின்்ற மரணவீதம் ஆண்களில 
ஒரு ்லடசம் ்பரில 33.4 சதவீதமாகும். இது 
உ்லக அளைவில அதிகூடியசதவீதமாகும். 
ம து ப ா வ ் ை  த ற த க ா ் ்ல 
ம ர ண ங் க ளு ்டனு ம்  த ற த க ா ் ்ல 
முயறசிகளு்டனும் மிகக் கூடிய அளைவில 
ததா்டரபுபடடுளளைது. அதிலும் இ்லங்்க 
முன்னி்்ல தபறுகின்்றது.
  
இ ்ல ங் ் க யி ல  ் ந ா ய க ளை ா ல 
ஏ ற ப டு த த ப ப ட டு கி ன் ்ற  ப த து 
இ்றபபுகளில ஏழு இ்றபபுகள ததாற்றா 
்நாயகளைால ஏறபடுகின்்றை. இதில 
நான்கு வ்ககள மதுபாவ்ையு்டனும் 

ஏ்ைய மூன்றும் பு்கததலு்டனும் 
மு்்றயற்ற  உணவுப பழக்கம், 
உ்டறபயிறசி இன்்ம என்பவறறு்டனும் 
ததா்டரபு்்டயைவாகும். இ்லங்்கயில 
தற்பா்தய புளளிவிபரங்களின் படி 
ஆண்களில 37.5 சதவீதததிைரும், 
தபண்களில 1.2 சதவீதததிைரும் 
ம து ப ப ழ க் க த தி ற கு 
உ்டடபடடுளளைைர. இநத ்நரததில 
இ ்ல ங் ் க க் க ா ை  ் த சி ய 
மதுபாவ்ைக் கடடுபபாடடுக் 

த க ா ள ் க  த வ ளி வ ந து ள ளை து . 
இ்லங்்க அரசாங்கம் இது குறிதத 
தசயறதிட்டங்க்ளை வகுக்க உதவும், 
உ்லக சுகாதார ஸ்தாபைததின் ததாற்றா 
்நாயகளைால ஏறபடுகின்்ற மரணங்க்ளை 
25 சதவீதததால 2025 ஆண்்டளைவில 
கு்்றபபதறகும் இது உதவியாக அ்மயும்.

கனடப பிடிபப�றகாை முக்கிய 
ஒழுஙகு விதிகள

மது ஒழிபபு நிகழ்சி்ய பகிரங்கப 
படுததலின், முக்கிய சான்றுகளு்டன் 
தபாதுமக்களின் ஒதது்ழபபு்டன் 
ந்்டமு்்றபபடுததபப்டல ்வண்டும். 
தகாள்ககள வகுக்கபபடும் ்பாது இை, 
மத, க்லாசசார அ்மவுகளிறகு ஏற்றதாக 

அ்மய ்வண்டும். இம் மது ஒழிபபு 
மற்்றய வி்டயங்க்ளைாடு ஒபபி்டாமல 
சமூதாய, தபாருளைாதார, சுகாதார 
அபிவிருததிப பா்தயில தகாண்டு 

ந்டாததபப்ட ்வண்டும். இது சம்பநதபபட்ட 
வி்டயங்கள ஒருங்கி்ணக்கபபட்ட 
தபாதுமக்கள, பலது்்ற ஆளைணியிைர 
உ்டன் ந்டாததபப்ட்வண்டும்.

தபாதுசசுகாதாரம் சம்பந தபபட்ட 
வி ்ட ய ங் க ளி ல  மு க் கி ய 
பங்குதகாடுக்கபப்ட ்வண்டும். மதுபாை 
தயாரிபபாளைரகள, விநி்யாகஸ்தரகள, 
ச ந ் த ப ப டு த து ப வ ர க ள ,  
விறப்ையாளைரகள, ம்்றமுகமாக 
த த ா ்ட ர பு ் ்ட ய  ய ா வ ் ர யு ம் 
அ பி வி ரு த தி க் க ா க ் வ ா ,  க ல வி , 
தபாருளைாதார, சுகாதாரம் ்பான்்ற 
எநததவாரு து்்றக்கும் முதலீடு 
தசயவ்த கடடுபபடுததல ்வண்டும். 
மதுபாவ்ையால பாதிக்கபபடடுளளை 
த னி ந ப ர ,  அ வ ர க ளை து  கு டு ம் ப 
உறுபபிைரகள ்பான்்ற யாவ்ரயும் 
பயனு்்டய தடுபபு, சிகிச்சயளிபபு, 
்ச்வகளிறகும் சமூக மட்ட புைரவாழ்வு 
தசயறபாடுகளிறகும் உடபடுததல 
்வண்டும். ்தசிய ்பா்தபதபாருள 
தடுபபு பணியகததின் தகாள்ககளிறகு 
அ்மவாக மதுபாவ்ை்ய தடுததல, 
கடடுபபடுததல ்பான்்ற சட்டங்கள 
அ ் ம ய  ் வ ண் டு ம் .  ச மு த ா ய 
பங்களிபபு்டன் தகாள்க திட்டமி்டல, 
ந்்டமு்்றபபடுததல, கண்காணிததல, 
மீளைாயவு தசயதல என்பை அ்மய 
்வண்டும். அரசியல உளவாங்குதலு்டன், 
பயனு்்டய ந்்டமு்்றபபடுததல 
வி்டயங்கள ்தசிய மதுபாவ்ை 
தகாள்கக்குள உளவாங்கபபடுதல 
உறுதிபபடுததபப்ட ்வண்டும்.

(ததா்டரும்)
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பறறிய உண்்ம தரவுகள மறறும் புளளி 
விபரங்கள மறறும் எதறகாக அநதப 
தபாரு்ளை பயன்படுதத ்வண்டும்? 
அப தபாருளிைால கி்்டக்கும் பயன் 
என்ை? என்பது ்பான்்ற மக்களின் 
்களவிகளுக்கு பதி்லளிக்கும் வ்கயில 
விளைம்பரங்கள வடிவ்மக்கபபடுவ்தாடு 
இங்கு கவரசசிகரமாை உளளை்டக்கங்கள 
தபரும்பாலும் தவிரக்கபபடுகின்்றை 
உதாரணமாக காடசி வடிவ்மபபுகள, 
நடிகர நடி்ககள என்பவற்்ற கூ்ற்லாம்.

இன்்்றய வணிக உ்லகில நாம் 
ஒவதவாருவரும் திைமும்  பல்வறுபட்ட 
புது்மயாை தபாருடகள சந்தக்கு 
அ றி மு க ப ப டு த த ப டு வ த ் ை யு ம் 
கா்்லயில வீடடில இருநது பு்றபபடடு, 
இறுதியில இரவு வீடடிறக்கு வநது 
க ண்  உ ்ற ங் கு வ து  வ ் ர யி லு ம் 
்கதததா்்லப்பசி, ததா்்லக்காடசி 
என்றும் தசலலும் இ்டதமல்லாம் 
ப்ல வ்கயாை விளைம்பரங்க்ளை 
பல்வறுபட்ட வடிவங்களில காண்கி்்றாம்.

ஆைால காண்கின்்ற அ்ைதது 
வி ளை ம் ப ர ங் க ் ளை யு ம்  நி ் ைவி ல 
்வதது தகாளகி்்றாமா? அ்வ 
பறறி ்பசுகின்்்றாமா? அல்லது அப 
தபாருடக்ளை வாங்குகின்்்றாமா? 
என்்றால இல்்ல என்ப்த கி்்டக்கும் 
பதி்லாகும். ஆைால சி்ல வ்கயாை 
விளைம்பரங்கள மாததிரம் நி்ைவில 
இருக்கும் ஏதைன்்றால விளைம்பரததில 
காடசிய்மக்கபபட்ட காடசிய்மபபுக்கள, 
நி்றங்கள, நடிக நடி்ககள, தபாருளின் 
தன்்ம என்று ப்ல வ்கயாை 
காரணிகள எமது பு்லன்களில தசலவாக்கு 
தசலுததுகின்்றை.

இவவா்றாை காரணிகளும் உணரவுகளும் 
ஆளுக்காள ்வறுபட்ட்வயாக்வ 
காணபபடுகின்்றை. இதறகு ம்்றமுகமாை 
காரணமாக இருபபது இநத வ்லது மறறும் 
இ்டது பக்க மூ்ளை பிர்யாகங்க்ளை ஆகும்.

இ ந த  பி ர ் ய ாக ங் க ் ளை  அ டி ப 
ப்்டயாக தகாண்்்ட சந்தப 
படுததல வலலுைரகளைால வ்லது 
ம ற று ம்  இ ்ட து  ப க் க  மூ ் ளை 
சந்தபபடுததல தநதி்ராபாயங்கள 
பிர்யாகிக்கபபடுகின்்றை.
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1949இல உருவாக்கிய இ்லங்்க தமிழரசுக் 
கடசியும் இ்ணநது, 1976இல உருவாக்கிய 
அரசியல கூட்ட்மபபு ஆகும். தமிழர 
விடுத்்லக்கூட்டணியின் உருவாக்கததின் 
பின்ைர தமிழ் அரசுக் கடசி உ்றங்கு 
நி்்லக்கு தசன்றிருநத்பாதிலும், 
தமிழர விடுத்்லக்கூட்டணிக்கும் 
ஜி.ஜி.தபான்ைம்ப்லததின் மகன் குமார 
தபான்ைம்ப்லததுக்கும் இ்்டயில 1977ஆம் 
ஆண்டு ் தரதலின் ் பாது ஏறபட்ட தக்றாறு 
காரணமாக குமார தபான்ைம்ப்லம் அகி்ல 
இ்லங்்க தமிழ்க்காங்கிர்்ஸ மீண்டும் 
புதுபபிததுக்தகாண்்டார.
இநதக் கட்டததில ஒரு முக்கியமாை 
வி்டயத்த பதிவு தசயய ் வண்டியுளளைது.

1994ஆம் ஆண்டு தபாதுத்தரதலின் 
் ப ா து ,  அ ம் ப ா ் ்ற  ம ா வ ட ்ட த 
தமிழரகளின் ஒ்ரதயாரு பாராளுமன்்றப 
பிரதிநிதிததுவத்த தக்க்வபபதறகாக 
அம்பா்்ற மாவட்டததில மாததிரமல்லாது 
அ்ைதது தமிழ் அரசியல கடசிகளும் 
இ்ணநது ஒரு தபாதுச சின்ைததின் கீழ் 
்பாடடியி்ட ்வண்டும்தமன்று அம்பா்்ற 
மாவட்ட தமிழர மகாசங்கம் ் பசசுவாரத்த 
்மறதகாண்டிருநத சநதரபபததில, 

ஏ்ைய தமிழ்க் கடசிகள யாவும் தமிழர 
விடுத்்லக்கூட்டணியின் “உதயசூரியன்” 
சின்ைததில ்பாடடியி்ட சம்மதிததிருநத 
்பாதிலும் அமரர சிவசிதம்பரம் 
த்்ல்மயி்லாை அப்பா்தய தமிழர 
விடுத்்லக்கூட்டணி “இரததக்க்்ற 
படிநதவரகளு்டன் ்க்காரக்க மாட்்டாம்” 
என்று சூளு்ரதது மறுபபுத ததரிவிததது.

அ ் த ் ப ா ்ல  2 0 0 0 ம்  ஆ ண் டு 
தபாதுத்தரதலின் ்பாதும் அபபடிததான் 
ந்டநதுதகாண்்டது.

ஆ ை ா ல ,  2 0 0 1 ஆ ம்  ஆ ண் டு 
தபாதுத்தரதலில ஏ்ைய தமிழ் 
அரசியல கடசிகளு்டன் இ்ணநது 
்பாடடியி்டச சம்மதிதத்ம ஏதைன்று 
தசாலலிததான் ததரிய்வண்டியதில்்ல.

இப்பாது அவரகளுக்கு இரததக்க்்ற 
ததரியவில்்லப ்பாலும்.

இநத விவகாரததில இரண்டு வி்டயங்க்ளை 
அம்பா்்ற மாவட்டத தமிழரகள 
புரிநதுதகாளளை்வண்டியுளளைது.

அது, அன்்்றய தமிழரசுக் கடசியாக 
இருநதாத்லன்ை, பின்ைர வநத தமிழர 
விடுத்்லக்கூட்டணியாக இருநதால 
என்ை, இப்பாதுளளை தமிழரசுக் கடசியின் 
ஆதிக்கம் நி்்றநத தமிழ் ்தசியக் 
கூட்ட்மபபாக இருநதால என்ை, க்டநத 
எழுபது வரு்டகா்லத 

தமிழ் அரசியல த்்ல்ம என்பது, 
யாழ்கு்டாநாடடுக்குள்ளையுளளை குடடி 
முத்லாளி வரக்கததின் ந்லன்க்ளைப 
்பணுவதறகாக, அதறகு தவளி்ய உளளை 
வன்னி உடப்ட கிழக்குத தமிழரகளிைதும் 
ந ்ல ன்க ் ளைப பலி தகாடுக்கும் 
ஏகாதிபததிய சாரபு தகாண்்ட - யாழ் 
்மடடுக்குடி - யாழ் ்மயவாத அரசிய்்ல 
என்னும் வி்டயமாகும்.

(ததா்டரும்)
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தசாலலி மக்க்ளை ஏமாறறும் பிர்தச 
ச்ப உறுபபிைரகளுக்கு வருகின்்ற 
அ பி வி ரு த தி க ் ளை  ஒ ழு ங் க ா க 
தசயயமுடியாது விடடு விடடு ஏ்ைய 
அபிவிருததிக்கு எவவாறு பணம் ்கடக 
முடியும்?

ஒரு சந்த கடடி்டததிறகு முழு்மயாை 
ப்டம் வ்ரநது அதறகாை உத்தச 
தச்லவு அறிக்்க தயாரிதது அத்ை 
கட்ட முடியாத தி்ற்மயற்ற நி்்லயில 
ஒரு பிர்தச ச்ப இருக்கி்றது என்்றால 
இ்தவி்ட தவடகக்்கடு என்ை உண்டு?

ஒரு பிர்தச ச்ப நிரவாகததிறகு கீழ் 
வரும் அபிவிருததி திட்டம் ஒன்றிறகு 
நிதி ஒதுக்கீடு தசயயபபட்டால அத்ை 
தபாறுப்பறறு தசயய ்வண்டியது 
அ்ைதது பிர்தச ச்ப உறுபபிைரகள, 
உததி்யாகததரகளைது க்ட்ம. 
ஆைால இது அ்மசசர ம்ைா க்ணசன் 
தகாடுதத நிதி, பாராளுமன்்ற உறுபபிைர 
வியா்ழநதிரன் தகாண்டு வநத நிதி. 
இதன் ஊ்டாக சந்தக்கடடி்டம் காடடிைால 
அவரகளைது தசலவாக்கு கூடிவிடும் என்று 
கருதி சி்லர தபாதுமக்களுக்கு ஒதுக்கீடு 
தசயயபபடடுளளை பணத்த திருபபி 
அனுபப முயறசிக்கி்றாரகளைா என்று 
சந்தகிக்க இ்வ வழி தசயகின்்றை.

தசங்க்லடி தபாதுச சந்தக்கு ஒதுக்கீடு 
தசயயபபட்ட பணம் திரும்பிச தசலலுமாக 
இருநதால அதறகு மக்களின் வாக்குக்ளை 
தபற்ற பிர்தசச்ப உறுபபிைரகளும் 
மக்களின் வரிபபணததில சம்பளைம் தபறும் 
அதிகாரிகளு்ம தபாறுபபுகூ்ற ்நரிடும்.

(இதறகாை பதில கருத்த உ்டைடியாக 
தப்ற முடியவில்்ல. இதறகு பிர்தச 
ச்ப அல்லது அதிகாரிகள பதி்லளிததால 
அதறகும் இ்டம்தர அரங்கம் பததிரி்க 
தயாராக இருக்கி்றது.)

அமரததுவதும் நிகழ்சசிகளில பங்்கறக 
்வபபதும் தவ்றாை முன்னுதாரணமாகும்.

ம ா ண வ ர க ளு க் கு  எ ் த , 
எ ப ப டி ய ா ை வ ர க ் ளை  மு ன் னு 
தாரணபபடுதத ்வண்டும் என்்ற 
ததளிவில்லாமல தசயயும் காரியங்க்ளை 
இ ் ளை ய  த ் ்ல மு ் ்ற யி ை ் ர 
தவ்றாைவரகளைாக்குகின்்றை. ஒரு கா்லம் 
பாரதிராஜாவின் தி்ரபப்டங்க்ளைப 
பாரதது அவ்ர மதிததவரகள நாம். 
அதில அவர தி்ற்மயாளைராக்வ 
இருநதார. அநத மதிபபு இன்னும் உண்டு. 
ஆைால, அதறகாக அவர இன்று இவவாறு 
ந்டபப்ததயல்லாம் எதன் தபாருடடும் 
ஏறறுக் தகாளளை முடியாது.

இ்த சரியாகப புரிநது தகாண்டு 
துணிவாகப ்பசவில்்ல என்்றால, 
நா்ளை இன்தைாரு அரசியலவாதி 
அல்லது இன்தைாரு தரபபு இன்னும் 
நான்கு நடிகரக்ளை்யா நடி்கக்ளை்யா 
தகாண்டு வநது காடசிப தபாருளைாக்குவர.

அ ன் று  த ந ா ந து  ஆ க ப ் ப ா வ 
ததான்றுமில்்ல.
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புதியதரிசைங்கள ( கடடு்ர).

இ்லங்்க மூதத எழுததாளைர மலலி்க 
ஆசிரியர திரு. த்டாமினிக் ஜீவா 
அறிமுகபபடுததிய ்ஸ்ாைா்வ 
இ ்ல க் கி ய ரீ தி ய ா க  ் ந சி த த வ ர 
தமிழகததின் மூதத இ்லக்கிய ஆளு்ம 
தஜயகாநதன். ்ஸ்ாைாவின் முத்லாவது 
க்ததததாகுபபிறகு தஜயகாநதனும் 
வாழ்தது்ர வழங்கியுளளைார. 

மலலி்க ஜீவா  அறிமுகபபடுததிய 
்ஸ்ாைாவின் முதல க்தயும் முதல 
க வி ் த யு ம்  ம ல லி ் க யி ல த ா ன் 
த வ ளி ய ா கி ை.  இ வ ர து  மு த ல 
க்ததததாகுபபு ஒரு ்தவ்தக்கைவு 
நூலும் மலலி்கபபநதல தவளியீ்டாக்வ 
வரபதபற்றது.

தஜயகாநதன் பறறிய ஆயவு நூ்்லயும் 
எழுதியிருக்கும் இநத பன்னூல ஆசிரி்ய 
தைக்கிருநத ்நாய உபா்த்யயும் 
தவளி்ய பகிரங்கபபடுத தாமல, 
அ ய ர ச சி யி ன் றி  எ ழு தி வ ந த வ ர . 
ப்்டபபி்லக்கியததிறகு கறப்ை வளைமும் 
ப்்டபபூக்கமும் தமாழி ஆளு்மயும் 
்த்வ. தமாழிதபயரபபுக்கு மூ்ல 
நூலின் ஆசிரியரின் உணரவுக்ளை 
பிரதிபலிக்கததக்க பிரததி்யக ஆற்றல 
இருக்க்வண்டும்.

்ஸ்ாைா ஒ்ர சமயததில இரண்டு 
து்்றயிலும் பிரகாசிததவர.

இ ்ல க் கி ய வ ா னி ல  பி ர க ா சி த த 
இந த த தார்க உதிரந துவிட்ட 
தசயதி்யக் குறிபபிடடு,   அவரின் 
இ்லக்கிய ஆளு்மபபண்புக்ளையும் 
தவளிபபடுததி விரிவாை கடடு்ர 
எழுதி்ைன். 

இதுவ்ரயில தஜரமனி, அவுஸ்தி்ரலியா, 
கை்டா ஆகிய நாடுகளில தவளியாகும் 
இ்ணய இதழ்களிலும் ஒரு சி்ல இ்லக்கிய 
நண்பரகளின் முகநூலகளிலும் இநத 
ஆக்கம் தவளியாைது.

இத்ைபபாரததுவிட்ட இ்லங்்கப 
ப ் ்ட ப ப ா ளி க ள  சி ்ல ர  எ ை து 
மின்ைஞசலில ததா்டரபுதகாண்டு 
தகக்கிராவ ்ஸ்ாைாவுக்கு என்ை 
ந்டநதது ? எைக்்கட்டைர. 

இநதக்்களவி எைக்கு இரண்்டாவது 
அதிரசசி. ம்்றநதவர இ்லங்்கயில!  
நானிருபபது அவுஸ்தி்ரலியாவில!  துக்கம் 
விசாரிபபவரகள ததா்டரபுதகாளவதும் 
இ்லங்்கயிலிருநதுதான். 

இ ந த  இ ்ல ட ச ண த தி ல  எ ம க் கு 
கி்்டத துளளை வரபபிரசாதங்கள: 
மின்ைஞசல, முகநூல, ்வபர,  டவிட்டர, 
முகநூல, ஸ்்கப, வாடஸ்அப. 

இ னி ் ம ல  எ ம் ் ம ா டு  ் ப சி க் 
தகாண்டிருக்கப ்பாவது ்ஸ்ாைாவின் 
இ ்ல க் கி ய ப பி ர தி க ளு ம்  அ வ ர து 
அன்புசதசலவங்களும் கணவரும் 
உ்றவிைரகளும்தான்.

நி்ைவுகளில நிரநதரமாகிவிட்ட 
இ்லக்கிய ச்காதரி ்ஸ்ாைவுக்கு எமது 
இதய அஞசலி.
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