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(்காறரதீவு  நிரு்பர)

அம்்பாற்ற மாவடை ்கறர்யாரத்தின 
அக்கறரப்பறறு –  க்பாத்துவில் ஏ4 
பிர்ானெ சாறலயில் அறு்ப்ாம் ்கடறை 
எனனுமிைத்தில்  ்கனெ்கர கிராம ்மிழ் 
மக்களின ்காணி மீடபுப ்்பாராடைம் 
க்ாைஙகி 80 தினெங்கள் ்கைந்துவிடைனெ.

்நறறு(1) வியாழககிழறம 80ஆவது 
தினெத்தில் அஙகு விஜயம் ்மறக்காண்டு 
ச ம ்க ா ல நி ற ல வ ர ம்  க ் ா ை ர பி ல் 
்கண்்ணாடைம் கசலுத்தி்னொம்.

்நறறிரவு அந்்ப ்பகுதியில் ்கனெமறழ 
க ்ப ா ழி ந் தி ரு க கி ்ற து .  ஆ னெ ா ல் 
அந்் ்கனெமறழககு மத்தியிலும் 
குளிரகூ்லுககும் மத்தியிலும் அவர்கள் 
்்பாராடைத்ற்த் க்ாைரவது அவர்களது 
றவராககியத்ற் ்கடடியம்கூறி நிறகி்றது.

அரசஅதி்பரின உத்்ரவின ்்பரில் 
அ வ ர ்க ளி ை ம்   ்ப ல  ் ர வு ்க ள் 
திரடைப்படடுள்ளனெ. அந்் ஆவணங்கள் 
யாவும்  ்கைந் ் 1 6ஆம் தி்கதி 
க்பாத்துவில் பிர்்சகசயலாளரிைம் 
ற்கயளிக்கப்படைனெ. அவறறில் உள்ள 
சில குற்றநிற்ற்கறள ்ற்்பாது 
சரிகசய்துவரு்ா்க ்்பராடைககுழுவின 
்றலவி ்றங்கத்்னொ க்ரிவித்்ார. 
அதுவறர க்பாறுத்திருககி்்றாம். 
ஆனொல் எமது ்்பாராடைம் எமது 
கசாந்்க்காணிறயப க்பறும்வறர 
க்ாைரும் என்றார.

இதுவறர ்பாராளுமன்ற உறுபபினெர 
க்ாைக்கம் ்பல அரசியல்வாதி்கள் 
சமு்க்சறவயாளர்கள் எனெப்பலரும் வந்து 
்கலந்துறரயாடி, ்பல உறுதிகமாழி்கறளயும்  
அ ளி த் து ள்ள ா ர்க ள்.  வ னெத் து ற ்ற 

உயரதி்காரியும் அரசஅதி்பரும் கிழககு 
்காணி ஆறணயாளரும் இக்காணிறய 
மீளளிக்க உறுதி கூறியுள்ள நிறலயிலும் 
்்பாராடைம் க்ாைரகி்றது.

அ வ ர ்க ள்  இ ர வு ்ப ்க ல ா ்க  அ ந் ் 
்காடடுப்பகுதியின வீதி்யாரத்தில் 
மு்காமிடடு ்ஙகியிருந்து ்்பாராடைத்ற் 
நைாத்திவருகின்றனெர. அந்் மு்காம் 
் ற ் ்ப ா து  இ ர ண் ை ா கி யு ள் ள து . 

இலஙற்கயில் க்ாைரும் அரசியல் 
கநருக்கடி ்காரணமா்க இலஙற்க நாணயம் 
வியாழனெனறு ்மலும் வீழ்ச்சி ்கண்ைது.

அகமரிக்க கைாலருககு எதிரானெ இலஙற்க 
ரூ்பாயின க்பறுமதி 177.32 ஆ்க வீழ்ச்சி 
்கண்டுள்ளது. அரசியல் கநருக்கடி 
ஆரம்பித்்து மு்ல் ரூ்பாய் 1.5 வீ்த்்ால் 
வீழ்ச்சியறைந்துள்ளது.

இலஙற்க நாைாளுமன்றம் முனனெர 
திடைமிடை்படி நவம்்பர 5 ஆம் தி்கதி 
கூடும் எனறு பிர்மர மஹிந்் 
ராஜ்பக ஷ ்னறனெ வியாழனெனறு 
சந்தித்் கவளிநாடடுத்தூதுவர்களிைம் 
கூறியுள்ளார.

அ்்்வறள புதிய பிர்மர மஹிந்் 
ராஜ்பக ஷவுககு பிர்மருக்கானெ ஆசனெம் 
நாைாளுமன்றத்தில் வழங்கப்படும் 
எனறும் பிர்மருக்கானெ அறனெத்து 
மு ன னு ரி ற ம ்க ளு ம்  அ வ ரு க கு 
வழங்கப்படும் எனறும் ்பாராளுமன்ற 
ச்பாநாய்கர கூறியுள்ளார.

ஒக்ைா்பர 26ஆம் தி்கதி மஹிந்் 
ராஜ்பக ஷறவ பிர்மரா்க ஜனொதி்பதி 
றமத்திரி்பால சிறி்சனெ நியமித்துள்ள 
நிறலயில், அவருககு உரிய ஏற்பாடு்கறள 
கசய்வது ்மது ்கைறம்ய எனறு 
ச்பாநாய்கரின அலுவல்க வடைாரங்கள் 
க்ரிவித்துள்ளனெ.

அகமரிக்க தூதுவர அலியானெ கைபலிஸ், 
ஜப்பானிய தூதுவர அகிரா சுகியாமா, 
பிரானஸ் தூதுவர எரிக லவ்ரது, 
ஆப்கானிய தூதுவர அஸ்ரப றை்ாரி 
ஆகி்யார பிர்மர ராஜ்பக ஷறவ சந்தித்் 
்்பா்் நாைாளுமன்றம் நவம்்பர 5 ஆம் 
தி்கதி ஆரம்்பமாகும் என்பற் மஹிந்் 
ராஜ்பக ஷ அவர்கள் கூறியுள்ளார.

இருந்்்்பாதிலும் பிர்மர ரணில் 
விக கிரமசிங்க ்றலறமயிலானெ 
ஐககிய ்்சியக ்கடசி கமாத்்முள்ள 225 
்பாராளுமன்ற உறுபபினெர்களில் ்மககு 
ஆ்ரவா்க 129 ்்பர இனனெமும் இருப்ப்ா்க 
கூறியுள்ளது.

ஆனொல், ஐககிய ்்சியக ்கடசி 
எனனெ கசானனொலும் நவம்்பர 5ஆம் 
தி்கதி அ்றனெ ்பாராளுமன்றத்தில் 
நிரூபித்்ா்க ்வண்டும் எனறு மஹிந்் 
- றமத்திரி அரசாங்கத்ற் ்சரந்் 
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ம ட ை க ்க ள ப பு  அ மி ர ் ்க ழி  ஶ்ரீ 
சித்திவிநாய்கர ம்கா வித்தியாலயத்தின 
வருைாந்் ்பரிசளிபபு விழா அண்றமயில் 
நறைக்பற்ற்்பாது அதில் பிர்ம 
அதிதியா்க அப்்பாற்ய ்கல்வி அறமச்சர 
ரா்ாகிருஷணன ்கலந்துக்காண்டிருந்்ார. 
அப்்பாது பிடிக்கப்படை சில ்பைங்கள். 
அதி்பர திருமதி என. ் ரமசீலனும் ்பைத்தில் 
்காணப்படுகின்றார.
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 ஶ்ரீ சித்திவிநாய்கர ம்கா 
வித்தியாலயத்தின

 வருைாந்் ்பரிசளிபபு விழா

அகில இலஙற்க ்மிழ்கமாழித்தினெப 
்்பாடடி கவறறியாளர்களுக்கானெ  
விருதுவழங்கல் விழாவில் ்காறரதீவு 
விபுலாநந்் மத்திய ்கல்லூரி மாணவி 
கசல்வி ரவீந்திரன முகுரத்்னொவிறகு 
்க ல் வி  இ ர ா ஜ ா ங ்க  அ ற ம ச் ச ர 
வி.இரா்ாகிருஸ்ணன  ்ங்கப்ப்க்கத்ற் 
வழஙகுவற்க்காணலாம்.
்பைங்கள் ்காறரதீவு  நிரு்பர ச்கா)

இவ்வருைம் ்க .க்பா.் .  சா்ாரண 
்ர ்பரீடறசககுத் ்மிழ்கமாழியும் 
இலககியமும் ்பாைத்துககுத் ்்ாறறும் 
மட/ சிசிலியா க்பண்்கள் ்கல்லூரியின 
மாணவி்களுக்கானெ ்பயிறறும் வகுபபு 
அக்கலூரியில் வியாழககிழறம நைந்்து. 
்பாை வளவாளரா்க திரு. ். யுவராஜன 
்கலந்துக்காண்ைார.

இலஙற்கயில் ஏற்படடுள்ள அரசியல் 
கநருக்கடிககு ்கடசிசார ்்பாடடி அரசியல் 
்காரணகமனகின்றனெர சிலர. ்வறு சிலர 
இது ்னிப்படை நலனசார விையங்க்ளாடு 
ச ம் ம ந் ் ப ்ப ட ை து  எ ன கி ்ற ா ர ்க ள். 
இனகனொரு சாரார கவளிச்சகதி்களின 
்றலயீடு, உள்நாடடில் ஏற்படை அரசியல், 
க்பாருளா்ார கநருக்கடி ்்பான்ற 
்க ா ரண ங ்க ளி ன  வி ற ளவு ்க ள ால் 
ஏற்படைது எனகி்றார்கள். இனகனொரு 
்ரபபினெர இது அரசியல் அறமபபிலுள்ள 
குற்ற்பாடு்களின விறளவானெறவ 
எனகி்றார்கள். இற் விைவும் இனனும் 
்பல ்நாககு்கள் இருக்கக கூடும். ஆனொல், 
்ம்ல கசால்லப்படடிருககும் ்காரணங்கள் 
எறவயும் பு்றக்கணிக்கக கூடியறவ 
அல்ல. இவறறின திரண்ை வடிவ்ம 
இனற்றய பிரச்சிறனெ. அல்லது இவறறின 
கசல்வாக்்க இனற்றய கநருக்கடிககுக 
்காரணம்.

எ்ன ்்பராலும் கநருக்கடி்களும் 
குழப்பங்களும் பிரச்சிறனெ்களும் 
ஏற்படுவது வழறம. அது குடும்்பத்திலும் 
சரி, சமூ்கத்திலும் சரி, நாடடிலும் சரி. 
ஆனொல், அந்்ப பிரச்சிறனெ்கறளயும் 
குழப்பங்கறளயும் கநருக்கடி்கறளயும் 
தீரககும் முற்றறம முககியமானெது. 
அவறற்றச் சரியா்கச் கசய்கின்ற 
் ர ப பு ்க ளு ம்  ் ற ல ற ம ்க ளு ் ம 
்கவனெத்திறகுரியறவ. அறவ்ய மக்களால் 
ஏறறுகக்காள்ளப்படுகின்றனெ. வரலாறும் 
அவறற்ற்ய ஏறறுகக்காள்ளும்.

இலஙற்கயில் ்ற்்பாது ஏற்படடுள்ள 
க ந ரு க ்க டி க ்க ா னெ  க ்ப ா று ப பி ல் 
சரி்பாதி முனனொள் பிர்மர ரணில் 
விககிரசிங்கவுககுரியது. இற்்ய 
்்பராசிரியர கஜய்்வ உயனக்காைவும் 
கீழ்வருமாறு குறிபபிடடிருககி்றார, 
“்னெது அரசியல் உயிரவாழ்வுக்கானெ 
அடுத்் ந்கரவு்கறளத் திடைமிடும்்்பாது 
விககிரமசிங்க ்ற்்பாற்ய அரசியல் 
குழப்பநிறலககு ஓரளவுககு ்னமீதும் 
குற்றபக்பாறுபபு இருககி்றது என்பற் 
விளஙகிகக்காள்ள்வண்டும். 

கூ ட ை ரச ா ங ்க த் ற ்  ந ைத் து வ தி ல் 
ஜனொதி்பதியுைன உறுதியானெதும் 
நறைமுற்றச் சாத்தியமானெதுமானெ 
உ்றவுமுற்றகயானற்ற ஏற்படுத்திக 
க்காள்வதில் விக கிரமசிங்க வின 
இயலாறம, ஊழலற்ற ஆடசிமுற்றறயயும் 
அரசியறலயும் க்காண்டுவருவ்ற்கா்க  
2015 ஆம் ஆண்டில் சிறி்சனெவும் 

்ானும் கூடைா்க மக்களிைம் க்பற்ற 
ஆறணறய அக்கற்றயுைன ்நாக்காமல் 
அலடசியம் கசய்்றம, அரசியலறமபபுச் 
சீரதிருத்்ங்கள் மறறும் நல்லிணக்கச் 
கசயனமுற்ற்கள் க்ாைரபில் ்காடடிய 
கமத்்னெப்்பாககு, சி்றந்் க்பாருளா்ார 
மு்காறமத்துவத்துக்கானெ மக்களின 
்்காரிகற்க்கறள முற்றா்க அலடசியம் 

க்க்கலிய ரம்புககவல்ல கூறியுள்ளார.  
ஆடசிறய அறமக்க ்்றவயானெ 
113 உறுபபினெர்களின ஆ்ரவு ்மககு 
இருப்ப்ா்கவும், அ்றனெவிை ்மலும் 
உறுபபினெர்களும் ்மககு ஆ்ரவு 
்ருவ்ா்கவும் அவர குறிபபிடைார.

மடைக்களபபு க்பாலிஸ் பிரிவிலுள்ள 
இரு்யபுரம் பிர்்சத்தில் 15 வயது 
சிறுமிறய ஆறச வாரத்ற் ்காடடி 
்பாலியல்  துஸ்பிர்யாம் ்மறக்காண்ை 
கு ற ்ற ச் ச ா ட டி ல்  ஆ ற ர ய ம் ்ப தி 
பிர்்சத்ற்ச் ் சரந்் 17 வயது சிறுவறனெ 
்நறறு ஞாயிறறுககிழறம ற்கது 
கசய்துள்ள்ா்க மடடு ்றலறமய்க 
க்பாலிசார க்ரிவித்்னெர.

்ரம் 10 ம் ஆண்டில் ்கல்வி ்கறறு 
வரும் சிறுமிறய  குறித்் சிறுவன 
ஆறசவாரத்ற் ்காடடி சிறுமிறய 
்கைந்் 18ம் தி்கதி அறழத்துச் கசனறு 
வாறழச்்சறனெ பிர்்சத்தில் வீடு 
ஒனறில் றவ்து ்பாலியல் துஸ்பிர்யாம் 
்மறக்காண்டுள்ளார. 

கசய்்றம எல்லாம் ்சரந்து மக்கள் 
மத்தியிலானெ விககிரமசிங்கவின மதிபற்ப 
அரு்கச்கசய்துவிடைனெ” எனறு.

இந்்த் ்வறு்க்ள இனறு ரணில் 
விககிரமசிங்கறவ நிறலகுறலய 
றவத்திருககின்றனெ. 49 உறுபபினெர்க்ளாடு 
எதிரக்கடசி வரிறசயில் இருந்் ரணில் 
201 இல் பிர்மராகியற் யாரும் இந்்ச் 
சந்்ரப்பத்தில் நிறனெவு கூரலாம். 
அனறு இந்் மாற்றங்களுக்கா்க உச்ச 
விறலறயக க்காடுத்திருந்்வர்கள் 
றமத்தி்பால சிறி்சனெவும் ராஜி் 
்சனெரத்தினெவும் மாற்றத்துக்கா்க ்வறல 
கசய்ய ்ரபபினெரு்ம. ஒபபீடைளவில் 
இ்ற்கானெ நலன்கறளயும் ்பலன்கறளயும் 
அனு்பவித்்வர ரணில் விககிரமசிங்க்வ.

ஆனொல் அவர அதி்காரத்துககு வந்் 
பி்றகு ்னறனெ (பிர்மர ்ப்விறய) 
மடடும் ்பாது்காப்பதி்ல்ய முறனெபபுக 
்காடடினொர. இ்ன்படி 19 ஆவது திருத்்ம் 
கசய்யப்படைது. இதில், ஜனொதி்பதி 
்னனுறைய விருப்பத்தின்படி பிர்மறரப 

்ப்வி நீக்கம் கசய்ய முடியாது என்ற 
உத்்ரவா்ம் கிறைத்்துைன ஏறனெய 
விையங்கறளக குறித் து ரணில் 
்கவறலப்பைவில்றல. நாடடில் மக்களுககு 
வழங்கப்படை வாககுறுதி்கறளப 
்பறறி்யா நாடடிறகுத் ்்றவயானெ 
ஏறனெய விையங்கறளப ்பறறி்யா 
க்பரி்ா்க அக்கற்றப்பைவில்றல. 
்பதிலா்க கவளிச்சகதி்களுககு இறசவா்க 
அரசாங்கத்ற் வழிநைத்துவ்ற்்க 
முயறசித்்ார. இற்யிடடு மக்களுககு 

அதிருபதி்கள் ்ம்லாஙகினெ. 
இற்ப்பறறிய விமரசனெங்கறள 
்பலரும் முனறவத்்்்பாதும் 
அ வ ற ற ்ற க  ்க வ னெ த் தி ற 
க ்க ா ள் ள த்  ் வ றி னெ ா ர . 
இற்்ய உயனக்காைவும் 
சுடடிக்காடடுகி்றார.

இ்னொல் எதிரத்்ரப்பாகிய 
க்பாதுஜனெ க்பரமுனெவினெருககும் 
சி றி ல ங ்க ா  சு ் ந் தி ர க 
்கடசியினெருககும் ஆடசியில் 
்றலயீடு்கறளச் கசய்வ்ற்கானெ 
வ ா ய் ப பு ்க ள்  ் ா ர ாள ம ா்க 

உரு வாகினெ. இது் வ இனற்றய 
கநருக்கடிககுப பிர்ானெ ்காரணம்.  
இற்க ற்கயாண்ை முற்ற க்ாைர்பா்க 
றமத்திரி – மகிந்் ராஜ்பக்ஸ ஆகி்யார 
மீது ஏராளம் விமரசனெங்கள் உண்டு. இ்றகு 
இலஙற்கயின ்கலங்கலானெ – க்ளிவற்ற 
அரசியலறமப்்ப பிர்ானெ ்காரணம் 
அல்லது கூடு்ல் வாய்பற்ப அளித்்து 
எனெலாம். இலஙற்கயின அரசியலறமபபு 

இந்் மாதிரிப ்பல இைங்களில் 
குழப்பமானெ்ா்க்வ உள்ளது. அண்றமய 
உ்ாரணம், இனெபபிரச்சிறனெககுத் 
தீரவா்க வறரயப்படை உத்்்ச அரசியல் 
யாபபில் “ஒறற்றயாடசி, ஒருமித்் 
ஆடசி” என்ற வாரத்ற்்கறள றமயமா்க 
றவத்து நைத்்ப்படை குழப்பங்கள். 
இதில் சிங்களத்தில் ஒரு வி்மா்கவும் 
அற்த் ்மிழில் இனகனொரு வி்மா்கவும் 
ஆஙகிலத்தில் இனகனொரு க்பாருளிலும் 
சித்திரிக்க முற்படுவது. இவ்வாறு ்பல 
ஓடறை்கறள றவத்து உருவாக்கப்படை 
அரசியலறமபற்ப சந்்ரப்பத்துககுத் ் க்க 
மாதிரி, நிறலறம, சூழல் என்பவறறுககு 
ஏற்பப ்பயன்படுத்திக க்காள்ளலாம் எனெ 
அதி்காரத் ்ரபபினெர ்கருதியிருந்்னெர. 
இது இபக்பாழுது அவர்களுக்்க 
பிரச்சிறனெயாகி விடைது.

உண்றமயில் ஒரு அரசியலறமப்பானெது,  
நாடடின கசழுறமககு  அடிப்பறையானெது. 
உ யி ர  ந ா டி ற ய ப  ் ்ப ா ன ்ற து . 
அரசியலறமப்பானெது, ்்றவயானெ 
இ ை த் தி ல்  க ந கி ழ ா த் ் ன ற ம யு ம் 
்்றவானெ இைத்தில் கநகிழ்ச்சித் 
்னறமயும் உறைய்ா்க இருக்க ் வண்டும். 
்பல்லினெ மக்கள் வாழும் நாடடிற்்கற்ப 
கூடைாடசியும் ஒருமு்கத்்னறமயும் 
க்காண்ை்ாயிரு த் ்ல் அவசியம். 
க ்ப ா று ப பு ள் ள  அ ர ச ா ங ்க த் ற ் 
உறைய்ா்க அறமய ்வண்டும். இந்் 
அடிப்பறையில் ்பரந்் மனெ்்ாடு 
உருவாக்கப்பைா் இலஙற்க அரசியல் 
சாசனெம் க்பரும்்பானறம சமூ்கத்துககும் 
்்கைா்க்வ உள்ளது.  இந்்ச் சூழ்லாடு 
அரசியல் சாசனெத்ற் அறனெத்துச் 
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க்காழும்பில் ்கைந்் வாரம் ஏற்படை 
அரசியல் ்கலவரங்களால் வைககு 
மு.மு்லறமச்சர விக்னெஸ்வரனின புதிய 
அரசியல் ்கடசி அறிவிபபு ்பறறிய ்பர்பரபபு 
மஙகிப்்பாய் விடைது.

்மிழ் ்்சியக கூடைறமபபின ்றலவர 
சம்்பந்்ன அவர்களால் அரசியலுககு 
க்காண்டு வரப்படடு, முடிசூைப்படடு 
வைககின மு்லறமச்சர ஆக்கப்படை 
சி.வி.விக்னெஸ்வரன, ்மிழ் ்்சியக 
கூடைறமபபிலிருந்து விலகி புதிய 
்க ட சி ற ய  ஆ ர ம் பி த் தி ரு க கி ்ற ா ர . 
அ்ற்கானெ அறிவிபற்ப அவர ்கைந்் 
வாரம் யாழ்ப்பாணம் நல்லூரில் நைந்் 
கூடைத்தில் அறிவித்்ார.

் மி ழ்  ் ் சி ய க  கூ ட ை ற ம ப பு 
்ங்கத்்ாம்்பாளத்தில் றவத்து வழஙகிய 
மு்லறமச்சர ்ப்விறய முழுறமயா்க 
அனு்பவித்து விடடு மா்காணசற்பயின 
்ப்விக்காலம் முடிவறைந்் இறுதி நாளில் 
்னெது புதிய ்கடசி ்பறறி மு.மு்லறமச்சர 
வி க ் னெ ஸ் வ ர ன  அ றி வி த் து 
உறரயாறறியிருந்்ார.

்மிழீழ விடு்றலபபுலி்களின ்றலவர 
பிர்பா்கரன அவர்கள் மாவீரர தினெ 
உறரயில் எனெ்னபிறகு இனிய ்மிழ் 
மக்க்ள எனெ விழித்து உறரயாறறுவற் 
்்பால அ்்்பாணியில்  விக்னெஸ்வரன 
உறரயாறறியிருந்்ார.

்மிழ் ்்சியக கூடைறமபபினெர ்வறு 
கசய்து விடைார்கள், து்ரா்கம் கசய்து 
விடைார்கள் எனெ்வ எனெது ்றலறமயில் 
ஆரம்பிக்கப்படடிருககும் புதிய ்கடசிறய 
வைககு கிழககு மக்கள் ஆ்ரிக்க ் வண்டும் 
எனறும் ்னெது 32 நிமிை உறரயில் வரிககு 
வரி ்மிழ் ்்சியக கூடைறமபபின மீ்் 
்னெது எறி்கறணறய வீசியிருககி்றார.

‘்மிழ்த் ்்சியக கூடைறமபபினெர 
்மது க்காள்ற்க்களுககு விசுவாசமா்க 
இது்காறும் நைந்திருந்்ார்க்ளயானொல் 
நான ஓய்வு க்ப்றப ்்பாயிருப்்பன. 
ஒரு ்கடசிறய உருவாக்க எனறனெ 
்க ட ை ா ய ப ்ப டு த் தி  வி ட ை ா ர ்க ள் 
கூடைறமபபினெர! எனெது குறிக்்காள்்கள் 
சரி என்றால் மக்கள் என ்பக்கம் 
சாரவார்கள். இல்றல்யல் எனறனெ 
ஒதுககி விடுவார்கள். அது மக்களின 
விருப்பம்’ எனெ பிர்பா்கரன அவர்களின 
மாவீரர தினெ கலவலுககு ்னெது உறரறய 
நி்கழ்த்தியிருந்்ார.

வி க் னெஸ் வ ரற னெ  மு னனி று த் தி 
அரசியல் கசய்யும் புலம்க்பயர 
நாடு்களில் உள்ளவர்களும், ்மிழ் 
மக்கள் ்்பரறவயினெரும் வைககு 
மு.மு்லறமச்சறர ்மிழ் மக்களின 
்்சியத்்றலவர விக்னெஸ்வரன  
்ான என்ற நிறலயி்ல்ய கசயற்படடு 
வருகின்றனெர.

்மிழ் மக்களின ்்சியத்்றலவரா்க 

் ன ற னெ  ்க ற ்ப ற னெ  க ச ய் து 
க்காண்டிருககும் முனனொள் நீதியரசர 
விக்னெஸ்வரன அவர்களால் வைககு 
கிழககு ்மிழ் மக்களின அரசியல் 
்றலறமயா்க உருகவடுக்க முடியுமா? 

கிழககில் உள்ள ்மிழ் மக்கள் அவரின 
்றலறமறய ஏறறுகக்காள்வார்களா 
என்ப்் இனற்றய ்்கள்வியா்க 
இருககி்றது.

கிழககில் இனறு ்மிழ் மக்களின 
க ்ப ரு ம் ்ப ானற ம ய ானெ  ஆ ் ரற வ 
க்பற்றவர்களா்க ்மிழ் ்்சியக 
கூ ட ை ற ம ப பி னெ ் ர  உ ள் ள னெ ர . 
மடைக்களபபு மாவடைத்தில் ்மிழ் ்்சியக 
கூடைறமபபுககு அடுத்் நிறலயில் 
குறிபபிடைளவு மக்கள் ஆ்ரறவ 
க்பற்றவர்களா்க பிள்றளயான குழுவினெர 
உள்ளனெர.

இ ந் நி ற ல யி ல் 
வி க ் னெ ஸ் வ ர ன 
ஆரம்பித்திருககும் 
் மி ழ்  ம க ்க ள் 
கூ ட ைணி  என்ற 
்கடசிககு கிழககு 
மக்கள் ஆ்ரறவ 
வழஙகுவார்களா? 
விக்னெஸ்வரறனெ 
கி ழ க கு  ம க ்க ள் 
க ச ங ்க ம் ்ப ள ம் 
வி ரி த் து 
வர்வற்பார்களா?

மாவடை ரீதியிலானெ மு்லாவது ்்ர்ல் 
நைத்்ப்படை 1989ஆம் ஆண்டு க்ாைக்கம் 
இனறு வறர ்மிழர விடு்றலக 
கூடைணியும் அ்றனெ க்ாைரந்து 
2001ஆம் ஆண்டின பினனெர ்மிழ் ்்சியக 
கூடைறமபபு்ம கிழககு மா்காணத்தில் 
உள்ள ்மிழ் மக்களின க்பரும்்பானறம 
ஆ்ரறவ க்பற்ற ்கடசி்களா்க விளஙகி 
வந்திருககின்றனெ. (2008ஆம் ஆண்டு ்ம 
மா்ம் 10ஆம் தி்கதி நைத்்ப்படை கிழககு 
மா்காணசற்ப ்்ர்லில் ்மிழ் ்்சியக 
கூடைறமபபு ்்பாடடியிைா்்ால் ஐககிய 
மக்கள் சு்ந்திர கூடைறமபபு கவறறி 
க்பறறிருந்்து )

கிழககில் ்மிழ் அரசியல் ்கடசி்கள் பிரிந்து 
நினறு ்்ர்லில் ்்பாடடியிடைால் ்மிழ் 
பிரதிநிதித்துவத்ற் ்க்க றவத்து 
க்காள்ள முடியாது என்பற் அனு்பவ 
ரீதியா்க உணரந்்்ன விறளவா்க்வ 
்மிழ் ்்சியக கூடைறமபபு உருவாகியது 
என்பற் ்பலரும் இனறு ம்றந்து 
விடைார்கள்.

யாழ். மாவடைத்தில் ்மிழ் ்கடசி்கள் 
நூ்றா்க பிரிந்து நினறு ்்பாடடியிடைாலும் 
அஙகு க்ரிவு கசய்யப்படு்பவர்கள் 
்மிழரா்கத்்ான இருப்பார்கள். ்மிழ் 
்்சியக கூடைறமபபிலிருந்து க்ரிவு 
கசய்யப்படைால் எனனெ ஐககிய 
் ் சி ய க ்க ட சி யி லி ரு ந் து  க ் ரி வு 
கசய்யப்படைால் எனனெ அல்லது ஈ.பி.

டி.பியிலிருந்து க்ரிவு கசய்யப்படைால் 
எ ன னெ  அ வ ர ்க ள்  அ ற னெ வ ரு ம் 
்மிழர்களா்க்வ இருப்பார்கள்.

ஆ னெ ா ல்  கி ழ க கி ல்  நி ற ல ற ம 
அவ்வாறு இல்றல. ்மிழ் வாககு்கள் 
சி ் ்ற டி க ்க ப ்ப ட ை ா ல்  ் மி ழ ர 
அ ல் ல ா ் வ ர ் ா ன  ் மி ழ ர ்க ளி ன 
வ ா க கு ்க ளி ன  மூ ல ம்  க ் ரி வு 
கசய்யப்படுவார்கள். இந்் சூத்திரத்ற்யும் 
இ்னொல் ஏற்படும் ்பாதிபற்பயும் 
உணரந்து்ான ்மிழ் ்கடசி்கள் ஒ்ர 
அணியில் இறணந்து கசயற்பை 
்வண்டும், ் மிழ் மக்களின பிரச்சிறனெககு 
தீரவு ்காண ்பலமானெ அரசியல் ்றலறம 
ஒனறு இருக்க ்வண்டும் என்ற 
்நாக்கத்தி்ல்ய 2000ஆம் ஆண்டு 
்்ர்ல் ்படிபபிறனெ்கறள அடுத்து 2001ஆம் 
ஆண்டு ்மிழ் ்்சியக கூடைறமபபு 
உருவாக்கப்படைது.

்மிழ் ்்சியக கூடைறமபபுக்கானெ 
வித்து கிழககில் ்ான விற்க்கப்படைது. 
எந்் அரசியல் ்கடசி்கறளயும் சாரா் 
நடுநிறலயாளர்களா்க கசயற்படை கிழககு 
்பத்திரிற்கயாளர்கள், புத்திஜீவி்கள் எனெ 
சிலரின ஒருஙகிறணந்் கசயற்பாடடின 
விறளவா்க 2001ஆம் ஆண்டு ஒக்ைா்பர 
20ஆம் தி்கதி க்காழும்பில் பிர்பல வரத்்்கர 
வடி்வற்கரசன வீடடில் நானகு ்கடசி்கள் 
ஒப்பந்்ம் ஒனறில் ற்கச்சாத்திடைனெர.

்கைந்் 17வருை்காலத்தில் ்மிழ் ்்சியக 
கூடைறமபபிலிருந்து சில ்கடசி்கள் 
பிரிந்து கசனறிருககின்றனெ. புதிய 
்கடசி்கள் இறணந் திரு க கின்றனெ. 
பிளவு்கள், பிரிவு்கள் விமரசனெங்கள் 
இருந்்ாலும் இனறு வறர ்மிழ் மக்களின 
அரசியல் ்றலறமயா்க ்மிழ் மக்கள் 
ஏறறுகக்காண்ை ்கடசியா்க ்மிழ் ்்சியக 
கூடைறமப்்ப விளஙகி வருகி்றது.

்மிழ் ்கடசி்க ள் ஒ னறிறணந் து 
கசயற்பை ்வண்டும் என்ற ்்றவயும் 
் ்காரிகற்கயும் கிழக கில் ்ான 
்காணப்படுகி்றது.

அண்றமயில் கூை ்மிழ் ்கடசி்கள் 
அறனெத்ற்யும் ஒ்ர குறையின 
கீழ் க்காண்டுவரப்பை ்வண்டும் 
எனெ கிழககு ்மிழர ஒனறியம் என்ற 
அறமபபு முயறசி்கறள எடுத்திருந்்து. 
அந்் அறமபபில் எந்் அரசியல் 
்கடசி்கறளயும் சாரா் நடுநிறலயாளர்கள் 
ஏற்பாடைாளர்களா்க இருந்திருந்்ால் சில 
்வறள அது கவறறியளித்திருக்கலாம்.

கிழககில் ஒறறுறமயுைன கசயற்படடு 
்மிழ் பிரதிநிதித்துவத்ற் ்க்க 
றவத்துகக்காள்ள ்வண்டும் என்ற 
்்காரிகற்க்கள் இனறும் உயிரபபுைன 
இருககும் நிறலயில் ்மிழ் வாககு்கறள 
சி்்றடிககும் வற்கயில் கிழககு 
்்ர்ல்்களில் விக்னெஸ்வரனின 
்கடசியும் ்களமி்றஙகுவ்றகு கிழககு ்மிழ் 
மக்கள் ஆ்ரறவ வழஙகுவார்கள் எனெ 
நம்புவ்றகு இல்றல.

விக்னெஸ்வரனின ஆ்ரவு ்ளம் என்பது 
்மிழ் ்்சியக கூடைறமபபின மீது 
அதிருபதி அறைந்்வர்கறள க்காண்ை 
மக்கள் கூடைத்ற் க்காண்ைது்ான. 
்க்ஜந்திரகுமார ்றலறமயிலானெ அகில 

இலஙற்க ்மிழ் ்காஙகிரஷ ்கடசியும்  
அத்்ற்கய ஒரு ் ரபற்ப இலககு றவத்்் 
கசயற்படடு வருகி்றது.

அகில இலஙற்க ்மிழ் ்காஙகிரஷ, ்மிழ் 
்்சியக கூடைறமபபிலிருந்து பிரிந்் 
பின கிழககில் முககியமா்க மடைக்களபபு 
மாவடைத்தில் ்கைந்் 8வருைங்களா்க ்கால் 
ஊன்ற முடியா்வர்களா்க்வ உள்ளனெர.

்மிழ் வாககு்கறள சி்்றடிக்க ்்பாகும் 
விஷச்கசடி ஒனற்ற க்காண்டு வந்து 
நாடடுவ்றகு எந்் ஒரு கிழககு ்மிழரும் 
்யாரா்க இருப்பார்கள் எனெ நான 
நம்்பவில்றல.

எனெ்வ விக்னெஸ்வரன அவர்கறள 
கசங்கம்்பளம் விரித்து கிழககு மக்கள் 
வர்வற்கப்்பாவதில்றல. கிழககில் 
அவருக்கானெ ஆ்ரவு ்ளம் என்பது 
பூச்சியம் ்ான.
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்பால்க்காடுககும் குழந்ற்்கள் க்ாைக்கம் 
்ள்ளாடும் வ்யாதி்பர்கள் வறர அஙகு 
்பங்்கறறுள்ளனெர. 

அரசஅதி்பரின விஜயம்!
அ ங கு  இ று தி ய ா ்க  அ ம் ்ப ா ற ்ற 
மாவடை அரசாங்க அதி்பர டி.எம்.எல்.
்பண்ைாரநாயக்க, கிழககுமா்காண 
்காணி ஆறணயாளர ்ரமகுமார, 
உ்விஆறணயாளர ரவிராஜ் உள்ளிடை 
குழுவினெர வந்து ்பாரத்து ்கலந்துறரயாடிய 
விையங்கறளயிடடு மக்கள் நம்பிகற்க 
க்காண்ைவர்களா்கவுள்ளனெர.

அ்ாவது இஙகிரு க்கககூடிய 30 
வீடடுத்திடைத்தில் இருந்்வர்களுககு 
எ ந் ் ப  பி ர ச் சி ற னெ யு மி ல் ற ல . 
அ ் ற னெ  வி டு வி க ்க ல ா ம் . 
ஆனொல் அற்விை கமாத்்மா்க 
2 7 8 கு டு ம் ்ப ங ்க ள்  வ ா ழ் ந் து ள்ளனெ. 
அவற ற்ற உறுதிப்படுத் துவ்றகு 
சில ஆவணங்கள் ்்றவ. க்பரமிட 
அல்லது அஙகிருந்்்ற்கானெ ்பக்கத்து 
்காணிச்கசாந்்க்காரர்களின க்பரமிட,  
அஙகுவாழ்ந்்்்பாது எடுத்் பி்றபபு 
இ்றபபு விவா்க ச்சானறி்ழ்்களின 
பிரதி்கள் அல்லது புனெரவாழ்வுக்கா்க 
க்பறறுகக்காண்ை ்கைன உ்வி சானறி்ழ் 
அல்லது வாக்காளர அடறை  இப்படி 
ஏ்ாவது ஒரு ஆவணத்ற்யாவது 
்காடடுகின்ற ்படசத்தில் அ்றனெ 
்பரிசீலறனெகசய்து ்காணி வழங்க 
நைவடிகற்க எடுக்கப்பைவிருப்ப்ா்க 
கூ்றப்படுகி்றது. 
 

விறரவில் சா்்கமானெ விையங்கள் 
நைககும் என்ற நம்பிகற்கயில் மக்கள் 
உள்ளனெர.
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்ப ழ ங கு டி ்க ள்  எ ன ் ்ப ா ர ,  ஒ ரு 
நிலப்பகுதியில் ்பனகனெடுங்காலமா்க 
வாழ்ந்து வரு்பவர்களாவர.  பூரவ குடி்கள் 
என்்பார, ஒரு நிலப்பகுதியின அசல் 
குடிமக்களாவர. அ்ாவது பூரவ குடி்கள் 
குடி்யறிய, ஆககிரமித்் அல்லது 
்க ால ணி த் து வ ப ்ப டுத் தி ய  ம க ்க ள் 
அல்லா்்ாராவர. ்பழஙகுடி்கள் ஒரு 
நாடடில் ்பனகனெடுங்காலம் வாழ்ந்து 
வரு்பவர்கள் என்ற வற்கயில், பூரவ 
குடி்களா்கவும் அறமவர. ஐககிய நாடு்கள் 
சற்பயானெது உல்கறனெத்தும் உள்ள 
்பழஙகுடி்கறள பூரவகுடி்கள்  எனறு 
அறையாளங ்காணப்பை ்வண்டுகமனறு 
்பரிந்துறரத்துள்ளது.

இந்் விளக்கத்திறனெக ்கவனெத்தில் 
க்காள்ளும் ்்பாது சில சிக்கல்்கறள 
எதிர்நாக்க ்வண்டியவர்களாகின்்றாம். 
் ம ற ல த் ் ் ச  ந ா டு ்க ளி ல் 
்பனகனெடுங்காலம் வாழ்ந்து வருகின்ற 
்ப ழ ங கு டி ்க ளு க கு ம்  அ ண் ற ம க 
்காலங்களில் குடி்யறி்யார்களுககும் 
இ ற ை யி ல ா னெ  க ் ளி வ ா னெ 
்வறு்பாடு்கறள அவ்ானிக்கலாம். 
இ்னொல் ்பழஙகுடியினெறர அஙகு பூரவ 
குடி்களா்கவும் க்காள்வது இலகுவானெது. 
ஆனொல் ்பனகனெடுங்காலமா்க குடி்யற்றம் 
நி்கழ்ந்் இலஙற்கயில் இது ஒரு 
சிக்கலானெ விையமா்க அறமந்து விடுகி்றது.
்பழஙகுடி்கள் அல்லது பூரவ குடி்கள் ்பறறிய 
ஆய்வில் இனனும் சில சிக்கல்்கறள நாம் 
எதிர்நாக்க ்வண்டியவர்களாகின்்றாம். 
அறவ அறையாளச் சிக்கல்்களாகும். 
்ப க ் வ த் ச ல  ்ப ா ர தி  அ வ ர ்க ள் 
“்பழஙகுடி்களின க்பயர்கள் மற்றவர்களால் 

்பல்கிப க்பருகிய நிறல ஒருபு்றமிருக்க, 
்பல ்பழஙகுடி்கள் க்பாத்்ாம் க்பாதுவா்க 
அறழக்கப்படும் அறையாளச் சிக்கலும் 
மறுபு்றம் ்காணப்படுகின்றது. இருளர, ்காடடு 
நாயக்கன, மறல்வைன, மறலககு்றவன 
்்பான்ற ்பழஙகுடியினெர ்பலரும், 
கவளியாரால் ‘்வைன’ எனறும் கூை 
அறழக்கப்படுவதுண்டு. இப்பழஙகுடி்கள் 
அறனெவரும் ் வடறையாடும் க்ாழிறலக 
க்காண்டிருப்ப்ால் அயல் சமூ்கத்்ார 
சுருக்கமா்க ‘்வைன’ எனகின்றனெர.” [்பக:72] 
எனெககுறிபபிடுகி்றார.

இ ல ங ற ்க யி லு ம்  இ த் ் ற ்க ய 
க்பாதுறமப்படுத் தும் கவளியார 
அறையாளப ்படுத்்ல் ஏற்படடிககி்றது 
என்ப்றகு ்வைர என்ற கசால் 
பிர்யா்கத்தின ்பரந்் ்பயன்பாடு சான்றா்க 
அறமகி்றது. “இவ்்வைர ்ம்றம எபக்பயர 

க்காண்ைறழத்்னெ்ரா க்ரியவில்றல. 
ஆயின சிங்களர க்காடுத்் க்பய்ர 
இவர்களுககு வழஙகிவரலாயிறறு.” 
எனெககுறிபபிடடிருககி்றார கமண்டிஸ் 
[்பக: 1-2]

 “இத் ் கு க்பாதுறமப்படுத் தும் 
கவளியாரின ்பாரறவ க்பாதுபபுரி்ல் 
ச ா ர ந் ் து ;  அ ற னெ வ ற ர யு ம் 
க ்ப ாது ற ம ப ்ப டுத் தி க  ்க ா ண் ்ப து . 
க்பாதுறமயாக்கம் என்பது அவர்களின 
்னித்துவத்ற் நிரா்கரிககும் ்காலணி 
ய மனெநிறல சாரந்்்ாகும். இத்்ற்கய 
க்பாதுறமயாக்கத்ற்க ற்கவிடுவது 
மி்கவும் அவசியமாகும். அவரவர 
க்பயரா்ல்ய அறழக்கப்படுவது 
அவசியமாகும்.” எனகி்றார ்பக்வத்சல 
்பாரதி [்பக:72]  அவர்கள்.

்பாளி மறறும் ்மிழ் கமாழியகலழுந்் 
ஆரம்்ப்கால இலஙற்க வரலாறறு 
நூல்்களில், பூரவி்க குடி்கறள ்வைர 
எனெக குறிபபிடும் வழககு இருக்கவில்றல 
என்பது சுவாரஸ்யமானெக்ான்்ற. 
இந்நூல்்கள் இலஙற்கயின பூரவ குடி்கள் 
இயக்கர, நா்கர என்்ற குறிபபிடுகின்றனெ. 
இயக்கரும் நா்கரும் ்வடறையாடும் 
சமூ்கமா்க அனறி, வளரச்சி க்பற்ற ஒரு 
சமூ்கமா்க்வ ்காடைப்படுகின்றனெர. 

இத்்ற்கய சிக்கல்்கறளக ்கவனெத்தில் 
க ்க ா ண் டு  இ ல ங ற ்க யி னெ து ம் 
கிழககிலஙற்கயினெதும் ்பழஙகுடி்கள் 
அல்லது பூரவ குடி்கள் ்பறறிய ்்ைறல 
் ம ற க ்க ா ள் ள  ் வ ண் டி யு ள் ள து . 
இலஙற்கயின ்பழஙகுடி்கள் அல்லது 
பூரவ குடி்கள் ்பறறிய ்்கவல்்கள் 
இலஙற்கயின ்பண்றைய வரலாறற்றக 
கூறும் நூல்்களில் ்காணப்படுகின்றனெ. 
எச்.ைபிள்யு.க்காடிறின்றன, 'க்கௌ்ம 
புத்்ர வருற்க அல்லது அவருககு 
முந்திய புத்்ர்களின வருற்க்கறளப 
்பறறி வரலாறறுச் சானறு்கள் கிறையா. 
்பழங்கற்்களின ்படி இந்நாடடின 
்பழஙகுடி மக்கள் இயக்கர, நா்கர, ்்வர 
ஆகி்யாராவர.  இபக்பயர்க ளில் 
யா்ாயினும் உண்றம மற்றந்திருக்கலாம். 
( ்ப க - 6 )  எ னெ க கு றி ப பி டு கி ன ்ற ா ர . 
இவர்களில் “்்வர” ்பறறிய ்்ைல்்கள் 
நறைக்ப்றவில்றல என்்ற குறிபபிைலாம். 
கு ் வ னி யி ன  பி ள் ற ள ்க ளி ன 

இ து ்க ா று ம்  மு ன ற வ க ்க ப ்ப ட ை 
வி ை ய ங ்க ளு ம்  வி ள க ்க ங ்க ளு ம் 
அம்்பாற்ற மாவடைத் ்மிழர்களின 
அ ர சி ய ல்  க வ ட டு மு ்க த் ற ் ப 
் ்ப ா தி ய ள வு  பு ரி ந் து க ்க ா ள் ளு ம் 
வற்கயில் இப்பத்தி எழுத்்ாளரினினொல் 
எடுத்துக கூ்றப்படடுள்ளனெ. அவறறின 
அடிப்பறையில் அம்்பாற்ற மாவடைத் 
் மி ழ ர்க ளி ன  எதி ர்க ா ல  ச மூ ்க 
க்பாருளா்ார அரசியல் இருபபிறகும் 
பினவரும் விையங்கள் பிர்ானெமானெறவ.

்ற்்பாது உ்ப அலுவல்கமா்க கசயற்படும் 
்கல்முறனெ வைககு ்மிழ் பிர்்ச 
கசயல்கப பிரிவு ்ரமுயரத்்பக்பறறு, 
அ்ன அடிப்பறையில் ்னியானெ ்மிழ்ப 
க்பரும்்பானறம உள்ளூராடசி அலகும் 
(பிர்்ச சற்ப) ஏற்படுத்்பக்ப்றவும் 
்வண்டும். ்ற்்பாதுள்ள சம்மாந்துற்ற 
பிர்்ச கசயல்கப பிரிவு இரண்ைா்கப 
பி ரி க ்க ப க ்ப ற று  ம ல் வ த் ற ் ற ய 
றமயமா்கக க்காண்டு, முனறனெநாள் 
ம ல் வ த் ற ்  கி ர ா ம ச ற ்ப யி ல் 
அைஙகியிருந்் பிர்்சங்களுைன 
வீரமுறனெக கிராமமும் இறணந்்்ா்க 
புதிய ் மிழ்பக்பரும்்பானறம மல்வத்ற்ப 
பிர்்ச கசயல்கப பிரிவும் அ்றனெ 
அடிப்பறையா்க றவத்துப புதிய 
உள்ளூராடசி அலகும் (மல்வத்ற் 
பிர்்சசற்ப) ஏற்படுத்்பக்ப்ற ்வண்டும்.
்ற்்பாற்ய க்பாத்துவில் பிர்்ச 
க ச ய ல ்க ப  பி ரி வு  இ ரண் ை ா்க ப 
பிரிக்கப்படடு, முனறனெநாள் ்பாணறமப 
்பறறுக கிராம சற்பயில் அைஙகியிருந்், 
்ற்்பாதுள்ள க்பாத்துவில் பிர்்ச 
சற்பககுள்ளும் அைஙகியிருப்பதுமானெ 
்பகுதி்கள் உள்ளைங்கலாகும் வற்கயில் 
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்்காமாரிறய றமயமா்கக க்காண்டு 
ஒரு புதிய ்மிழ்ப க்பரும்்பானறம 
பிர்்ச கசயல்கப பிரிவும் (்்காமாரி) 
அ்றனெ அடிப்பறையா்கக க்காண்ை 
புதிய உள்ளூராடசி அலகும் (்்காமாரி 
பிர்்சசற்ப) ஏற்படுத்்ப க்ப்றவும் 
்வண்டும்.

்மலும், ்கல்முறனெ வைககுத் ்மிழ்ப பிரிவு 
(உ்ப பிர்்ச கசயல்கம்) முழுறமயானெ 
அதி்காரம் க்காண்ை பிர்்ச கசயல்கப 
பிரிவா்க ்ரமுயரத்்பக்பறும் வறர, 
அ்றகு முனனெ்ா்க சாய்ந்்மருதுகக்கனெ 
் னியானெ உள்ளூராடசி அல கு 
அறமவதும் உத்்்ச ்கல்முறனெ 
ந ்க ர  அ பி வி ரு த் தி த் தி ட ை ம் 
நிற்ற்வற்றப்படு்லும் ்கல்முறனெத் 
்மிழர்களின இருபபுககு ஆ்பத்்ானெ்ாகும்.
மடடுமல்லாமல், ்மறகூ்றப்படை நிரவா்கக 
்கடைறமபபுக்களும், உள்ளூராடசிக 
்கடைறமபபுக்களும் அ்ாவது ்கல்முறனெ, 
மல்வத்ற் மறறும் ்்காமாரி என்பனெ 
ஏற்படுத்்பக்ப்றாமல் முஸ்லிம் அரசியல் 
்கடசி்களினொல் முனறவக்கபக்பறறுள்ள 
்கல்முறனெ ்கறர்யார மாவடைக 
்்காரிகற்கககு அம்்பாற்ற மாவடைத் 
்மிழர்கள் ஆ்ரவு அளிக்க முடியாது. 
அ்்்்பால் இனெபபிரச்சிறனெக்கானெ 
தீரவா்க வைககு, கிழககு இறணந்் 
அதி்காரப ்பகிரவு அலகு எடைப்படும் 
வறர முஸ்லிம் ்காஙகிரஸ் ்கடசியினொல் 
முனறவக்கபக்பற்ற க்னகிழககு 
அலகு அல்லது க்னகிழககு மா்காணக 
்்காரிகற்கககும் அம்்பாற்ற மாவடைத் 
்மிழர்கள் ஆ்ரவு வழங்க முடியாது.
ஆனொல், ்மிழ் அரசியல் ்றலறமறய 
ஏறறிருககும் ்மிழ் ்்சியக கூடைறமபபு 

இ ந் ்  வி ை ய ங ்க ளி ல்  அ க ்க ற ்ற 
க்காண்டிருப்ப்ா்கத் க்ரியவில்றல. 
அம்்பாற்ற மாவடைத் ்மிழர்களின 
்்றவ்கறள கவனக்றடுககும் அரசியல் 
வல்லறம்யா, அரசியல் விருப்ப்மா 
்மிழ் ்்சியக கூடைறமபபிைம் இல்றல 
என்ப்் ்கைந்் ்கால அனு்பவங்கள் 
கவளிப்படுத்தும் ய்ாரத்்மாகும்.

இந்்ப பினனெணியில் “அழுதும் பிள்றள 
அவ்ள க்ப்ற ் வண்டும்” என்ப்றகிணங்க 
அ ம் ்ப ா ற ்ற  ம ா வ ட ை த் ் மி ழ ர ்க ள் 
இனி்மலும் ் மிழ் ் ்சியக கூடைறமபற்ப 
நம்பியிராது, ்னியானெ அரசியல் ்பாற் 
ஒனறிறனெ - அணுகுமுற்ற ஒனறிறனெ 
வகுத்துகக்காள்வது அவசியமாகி்றது.

 அது பினவருமாறு அறமயலாம்.
அம்்பாற்ற மாவடைத் ்மிழர்கறளப 
க ்ப ா று த் ் வ ற ர  க ் ாகு தி வ ா ரி த் 
்்ர்ல் முற்றயின கீகழன்றாலும் 
சரி - விகி்ாசாரத் ்்ர்ல் முற்றயின 
கீகழன்றாலும் சரி - உத்்்ச ்கலபபுத் 
்்ர்ல் முற்றயின கீகழன்றாலும் 
சரி ஒகரகயாரு ்மிழ்ப ்பாராளுமன்ற 
பி ர தி நி தி த் து வ த் ற ் ் ய  க ்ப ்ற 
சாத்தியம் உள்ளது. அந்் ஒகரகயாரு 
்மிழ்ப ்பாராளுமன்ற உறுபபினெர 
் மி ழ்  ் ் சி ய க  கூ ட ைற ம ப ற ்ப 

்சரந்்வரா்க இருந்்ால் அப்ப்வி 
்கதிறரககு ்பாரமா்க இருககு்ம ்விர, 
அப்ப்வியினொல் அம்்பாற்ற மாவடைத் 
்மிழர்களுககு எந்் அனுகூலங்களும் 
கிறைக்கப்்பாவதில்றல. ்கைந்்்கால 
மறறும் ்ற்கால அனு்பவங்களின 
அடிப்பறையில் இது்வ உண்றமயாகும்.
 
அப்படியானொல் மாறறுவழி யாது?
அ ம் ்ப ா ற ்ற  ம ா வ ட ை த்  ் மி ழ ர 
ம்காசங்கம் புனெரறமக ்கபக்பறறு 
அ ல் ல து  அ து  ் ்ப ா ன ்ற க ் ா ரு 
அறமபபு உருவாகி ்மறகிளம்பி 
அ்னூைா்கப ்பாராளுமன்றத்்்ர்லில் 
அம்்பாற்ற மாவடைத் ்மிழர்கள் 
சாரபில் “சு்யடறசககுழு’கவானறு 
நிறுத்்பக்பறறு, அ்னூைா்க ்மிழ்ப 
்பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் ஒனற்ற 

க வ ன க ்ற டு த் து ,  க வ ற றி க ்ப று ம் 
அப்பாராளுமன்ற உறுபபினெர, மத்தியில் 
ஆடசியறமககும் அரசாங்கத்துைன 
இறணந்து அம்்பாற்ற மாவடைத் 
்மிழர்களின நிற்ற்வற்றபக்ப்றா் 
் ்க ா ரி க ற ்க ்க ற ள  அ வ ரு க கு 
கி ற ை க ்க க கூ டி ய  அ ர சி ய ல் 
அ தி ்க ா ர த் ற ் யு ம்  அ ர சி ய ல் 
கசல்வாகற்கயும் அதி உச்சமா்கப 
்ப ய ன ்ப டு த் தி  நி ற ்ற ் வ ற றி க 
க்காடுக்க்வண்டும்.
 
இந்் அறிவுபூரவமானெ சமன்பாடறைப 
்பறறி எழுத்்ாளர 1994 இ்ல்ய 
அறிமு்கப்படுத்தி, 1994 மறறும் 2000 ஆம் 
ஆண்டுப க்பாதுத்்்ர்ல்்களின ்்பாது 
அம்்பாற்ற மாவடைத் ்மிழர ம்காசங்கம் 
சு்யடறசககுழுவுககு ்றலறம்ாஙகி 
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‘மறழயும் க்பய்யுது, ்பயிரும் வளருது, 
அ று வ ற ை  மு டி ஞ் சு  வீ டு வ ந் து 
்சரந்்ால்்ான இனி நிம்மதி’ எனெ 
க வ ள் ற ள ய னு ம் ,  வீ ர சி ங ்க மு ம் 
ஆயித்தியமறலச் சந்தியில் நினறு 
் ்ப சி க க ்க ா ண் ை னெ ர .  இ ரு வ ரு ம் 
்வளாண்றம கசய்திருககின்றனெர. 
இச்கசய்ற்கயினொல் வருைாந்்ம் ்பல்்வறு 
துன்பதுயரங்கறள அனு்பவித்்ாலும், 
்வளாண்றமச்கசய்ற்கறய இவர்கள் 
ற்கவிடடுவிைவில்றல. 'உழவன ்சறறில் 
்கால் றவத்்ால்்ான மற்றவர்கள் 
் சாறறில் ற்க றவக ்கமுடியும்' , 
இ ் ற னெ க கூ றி  ் ம் ற ம த் ் ா ் ம 
க்பருறமப்படுத்திக க்காள்ளும் இருவரும் 
வருைாந்்ம் ்ாம் எதிரக்காள்ளும் 
பி ர ச் சி ற னெ ்க ள்  க ் ா ை ர பி லு ம் 
்்பசிகக்காண்டிருந்்னெர. மடைக்களபபு 
மாவடைத்தின ்படுவான்கறரப்பகுதி 
ம க ்க ள்  க ்ப ரு ம் ்ப ா ல ா னெ வ ர ்க ள் 
வி வ ச ா ய த் தி ற னெ ் ய  ந ம் பி 
உயிரவாழ்கின்றவர்கள். மா்றா்க விவசாயம் 
கசய்வ்றகு ்பணவசதி ்பறைத்்வர்கள் 
அல்லர. ஆனொலும் ்கைன்கறளபக்பறறு 
விவசாயத்தில் ஈடு்படுவ்றனெ்ய 
இறற்றவறர கசய்துவருகின்றனெர.

2018, 2019ஆம் ஆண்டிற்கானெ க்பரும்்்பா்கச் 
கசய்ற்கக்காலம் ஆரம்பித்துள்ள 
றமயினொல், ்வளாண்றம உற்பத்தி, 
் ம டடு நி ல  ்ப யி ரச் க ச ய் ற ்க ்க ானெ 
்வறல்கள் ஆரம்பிக்கப்படடு, நாறறுக்கள் 
விற்க்கப்படடுள்ளனெ. நாறறுக்களும் 
முறளத்து சிறு்பயிராகியிருககின்றனெ. 
இப்பயிர்கள் வளரந்து, கநற்கதிர்கள் 
கவளியாகி, அறுவறை கசய்வ்றகு 
அடுத்் வருைம் ற், மாசி மா்ங்கள் 
கசல்லும். அறுவறை கசய்து முடியும் 
வறரககுமானெ ்காலப்பகுதியில் ்பல்்வறு 
துன்ப, துயரங்கறளயும் அனு்பவிக்க 
்வண்டியவர்களா்க விவசாயி்கள் 
்காணப்படுகின்றனெர.

வானெத்திறனெ நம்பி்ய அதி்களவானெ 

விவசாயி்கள் க்பரும்்்பா்க ் வளாண்றமச் 
கசய்ற்கயில் ஈடு்படுகின்றறம வழறம. 
இவ்வருைமும் விண்றண அவ்ானித்து, 
விண்ணிலிருந்து மண்ணில் வீழ்ந்் 
நீரத்துளி்கறளக ்கண்ணுறறு வயறல 
உ ழு து ,  க ந ல் ற ல  ம ண் ணி ் ல 
இடடிருககின்றனெர. சிலர நாறறிறனெ 
விற்த்்்நரம் மண்ணி்ல ஈரமில்றல. 
இ்னொல் நாறறுக்கள் முறளத்்றமயும் 
குற்றவு. ஆனொலும் ்பலர விற்த்் 
்நரம் மண்ணில் ஈரமிருந்்றமயால், 
கநல்நாறறுக்கள் வளரந்திருககின்றனெ. 
க்ாைரச்சியா்க ்பயிர்கள் வளரந்து 
கசல்வ்றகு நீர அவசியமானெக்ான்றா்க 
்க ா ண ப ்ப டு கி ன ்ற து .  இ ந் நீ ர 
அளவுக்்கற்றால்்்பால் கிறைத்துவிடைால் 
ம னெ தி ் ல  வி வ ச ா யி ்க ளு க கு 
ம கி ழ் ச் சி ் ய ற ்ப ட டு வி டு ம்.  ம ற ழ 
ஆரம்பித்துவிடைால் மு்ல்நாளில் 
விவசாயி்களுககு மகிழ்ச்சி்யற்படைாலும், 
க்ாைரந்து மறழ நீடித்்ால் மனெதி்ல 
்பயமும், ்பயங்கரமும், ்கவறலயும், 
கவறுபபும், ்வ்றனெயும், ஏமாற்றமும் 
விவசாயி்கறள வறளத்துபிடித்துவிடும். 
இ்றகு அதி்க மறழ கவள்ளமா்க 
மாறிவிடு்மா? கவள்ளத்்ால் வரம்பு்கள் 

உறைந்து ்பயிர்கறள மண்மூடி, நீரில் 
்பயிர்கள் நினறு அழுகி விவசாயச் 
கசய்ற்க அழுந்துவிடு்மா? என்ற ்கைந்் 
்கால அனு்பவங்களினொல் அவ்வா்றானெ 
துன்பவியல் வறலககுள் விவசாயி்கள் 
அ்கப்படடு விடுகின்றனெர. அ்்்்பானறு 
நீண்ை நாள் மறழக்பய்யாதிருந்்ாலும் 
வி வ ச ா யி ்க ளி ன  மு ்க மு ம் 
வாடிவ்ஙகி இடிவிழுந்்வர்கறளப 
்்பான்்றாராகிவிடுவர. இந்நிறலயில் 
இ ற ்ற வ ற னெ த் ் ் டி ் ய ா டு வ ர , 
்நரத்தி்கறள றவப்பர, அதிலும் 
குறிப்பா்க ்ாந்்ாமறல முரு்கன 
ஆலயத்திறனெ ்நாககி, மறழ்வண்டி 
பூறச கசய்வ்ற்கா்க ்பலர கசல்வர. 
அவ்வாறு கசய்்்ன விறளவா்க 
வருைாந்்ம் மறழகிறைக்கபக்பற்றறம 
வரலாறு. மறழ நீண்ை ்காலம் கிறைக்காது 

கசன்றால், ்பயிர்கள் வாடும், ்நாய்்களும் 
்ாககும், விவசாயச் கசய்ற்கயும் 
வீழ்ச்சி்காணும், ்கைந்் ்காலங்களில் 
இவ்வா்றானெ சம்்பவங்கள் நைந்்றமயும் 
உண்றம்ய.

்பயிரவளரந்து அறுவறை கசய்யும் வறர 
விவசாயி்கள் வீடடில் இருக்கமாடைர்கள், 
வயல்்களி்ல அறமக்கப்படடுள்ள 
்பரண்்களிலும், புறர்களிலு்ம இவர்களது 
வாழ்கற்க ்கழியும். ்பயிர்க்ளாடு 
பிள்றள்க்ளாடு ்்பசுவது்்பானறு 
்்பசி அ்கமகிழ்வர. ஒவ்கவாரு நாளும் 
வயல்்கறள வறளத்துப்பாரப்பார. 
அச்கசயற்பாடடினொல் அதி்ககூடிய 
கநல்விறளச்சறலப க்பறறுகக்காள்வார. 
அ்்்வறள இரவு்வறள்களில் 
்வளாண்றமறய யாறனெ்்பான்ற 
மிரு்கங்கள் அழித்துவிடும் என்ப்ற்கா்க 
இரவு்நரக்காவல்்பணி்களிலும், ்மது 
உயிறரப ்பணயம் றவத்து, மறழயில் 
நறனெந்தும் ்காவல்புரிவர. கநற்பயிரும் 
குைறலப்பருவத்திறனெ அறையும் 
்வறள எஙகிருந்்்ா ்ப்றறவ்கள் 
கூடைமாய் வயல்்களில் வீழ்ந் து 
கநல்மணி்கறள க்காத்திச்கசல்ல 
ஆரம்பிககும், அவறறிலிருந்து ்பயிறர 
் ப ்ப  ற வ த் து க க ்க ா ள் வ ் ற ்க ா ்க 
்ப்கல்்நர ்காவலிலும் ஈடு்பை்வண்டிய 
நிறல்யற்படும்.

குருவிக்காவலும் நிற்றவுக்பற்ற்ன பினபு 
அறுவறைககு அண்மித்் ்காலங்களில் 
மீண்டும், வானெத்திறனெ அவ்ானிக்க 
் வ ண் டு ம்.  இ க ்க ா ல ப ்ப கு தி யி ல் 
அறுவறை கசய்வ்றகு முனனெர எல்லாம் 
மனி்ர்கறள்ய ்பயன்படுத்தினெர. 
்ற்்பாக்ல்லாம் இயந்திரங்கள் வருற்க 
என்பதினொல் ஒனறிறகு்மற்படை 
நாளில் நிற்றவுக்பறும் ்வறல்கள், 
ஒரு மணித்தியாலத்தில், ஒருக்பாழுதில் 
நிற்ற வுக்பறறுவிடும்.  ஆனொலும் 
ம ற ழ க ்ப ய் ் ா ல்  அ று வ ற ை 
கசய்யமுடியா் நிறலறயபக்பறும். 
சி ல ் ந ர ங ்க ளி ல்  அ று வ ற ை 
இயந்திரங்கறள ்்டி அறலய்வண்டிய 
நிறல்யற்படும். இந்்நரங்களில் 
வானெத்தில் இடி்யாறச்யற்படைால், 
விவசாயி்களிைத்தி்ல அச்சம் கூடிவிடும். 
ம றழ அவசியமற்ற நிற லயில் 
மறழக்பய்து கசய்ற்கறய அறுவறை 
கசய்யவிைாமல் அழித்துவிடு்மா? என்ற 
மனெப்பயத்திறனெ உண்ைாககிவிடும். 
்கைந்் ்காலங்களில் அறுவறை ்காலத்தில் 
மறழ க்பய்து வீடடிறகு ஓரிரண்டு, 
கநல்மூறை்களுைனும் விவசாயி்கள் 
வீடு ்சரந்் வரலாறு்களும் உள்ளனெ. 
அவ்வா்றானெ சம்்பவங்களினொல்்ான 
மண்ணில் விற்இடைதிலிருந்து வீடடிறகு 

மக்களிறை்ய இயறற்க ்பசறள்கள், 
உ ர மூ ட டி ்க ளி ன  ்ப ா வ ற னெ 
குற்றவறைந்துள்ளது. இதில் மாற்றம் 
ஏற்பை்வண்டும். எனெ்வ இராசாயனெப 
்பாவறனெறயக குற்றத்து நஞ்சற்ற 
விவசாயத்ற் ஊககுவிக்க ் வண்டும் எனெ 
மடைக்களபபு மாவடை அரசாங்க அதி்பர மா 
உ்யகுமார க்ரிவித்்ார.

மடைக்களபபு அறைச்ச்கல் நீரப்பாசனெக 
குளத்தின கீழானெ வி்சை இறைப்்பா்க 
கநறகசய்ற்க அறுவறை விழா 
ஒ தி ய ங கு ை ா று  பி ர ் ் ச த் தி ல் 
ஞாயிறறுககிழறம ்காறல  நறைக்பற்றது. 
இவ் விழாவில் உறரயாறறும் ்்பா்் 
அவர இ் ற னெத் க்ரிவித் ்ார. 
க்ாைரந்து உறரயாறறிய அவர, இது 
அறுவறை விழா அல்ல. இது ஒரு கவறறி 
விழா. விவசாயி்களின முய்றசிககும், 
்கஸ்ைத்திறகும் கிறைத்் கவறறியா்க்வ 
இற்க ்கருதுகி்்றன. விவசாய 
நைவடிகற்க்களுககு இந்நாட்களில் 
கசயறற்க இரசாயனெங்க்ள அதி்கம் 
்பயன்படுத்்ப்படுகின்றனெ. இயறற்க 
உரமூடடி்களின ்பாவறனெ குற்றவா்க்வ 
்காணப்படுகின்றது என்்றார. நி்கழ்வில், 
க ்ப ா றி யி ய ல ா ள ர ்க ள் ,  ்க ம ந ல 
அறமபபு்களின பிரதிநிதி்கள், க்பாது 
மக்கள், விவசாயி்கள் எனெப்பலரும் ்கலந்து 
க்காண்ைனெர.

க்காண்டுவரும் வறரயும் ்ளரந்், 
ஐய மனெநிறல்யாடு விவசாயி்கள் 
வாழ்ந்துவருகின்றனெர. அவ்வா்றானெ 
ம னெ நி ற ல ்க ் ள ா டு ் ா ன  ் ா மு ம் 
இருப்ப்ா்க கவள்றளயனும், வீரசிங்கமும் 
்்பசிகக்காண்ைனெர.

் ம் மு ை ன  ்ப ண வ ச தி ்க ள் 
இ ல் ல ா ் ் ்ப ா து ம் ,  ம ற ்ற வ ரி ை ம் 
்க ைற னெ ப க ்ப ற று  வி வ ச ா ய த் தி ல் 
ஈடு்படுகின்ற விவசாயி்கள். வடடியுைன 
வாஙகிய மு்றலயும் க்காடுத்து 
்கைனில் இருந்து விடு்படுவ்ற்கா்க 
எதிர்பாரத்திருககின்ற எதிர்பாரபபுக்கள் 
இயறற்கயின கசயற்பாடு்களினொல், 
வீணாகி கசல்வ்ன விறளவால் 
மீண்டும் ்கைனொளி்களாக்கப்படடு, 
இறற்றவறர சுயமா்க விவசாயத்திறனெ 

்மறக்காள்ளமுடியா்வர்களா்வ இருந்து 
க்காண்டிருப்ப்ா்க கூறிய வீரசிங்கம். 
மறழக்பய்வ்றகு ஆரம்பித்துள்ளறம 
மகிழ்ச்சியா்கவிருப்ப்ா்கவும், இம்மறழ 
க்ாைரச்சியா்க க்பய்து கவள்ளத்திறனெ 
ஏ ற ்ப டு த் தி வி ை க கூ ை ா க ் னெ வு ம் 
கூறிய் ்ாடு, மறழயினறமயால் 
ஒரு்காலப்பகுதியில் குடிநீருக்கா்க 
்்பாராடுகின்்றாம். விவசாயத்திறனெ 
்மறக்காண்டுவிடடு சில ்நரங்களில் 
இயறற்கயின கசயற்பாடு்களினொல் 
ம னெ மு ற ை ந் து  க ச ல் கி ன ் ்ற ா ம் . 
எ க ்க ா ல மு ம்  நி ம் ம தி ற ய 
க்பறறுகக்காள்ள முடியா்வர்களா்வ 
இ ரு ந் து  வி டு கி ன ் ்ற ா ம் 
எனெககூறிக க்காண்டு வீரசிங்கமும் 
்பாவறக்காடிச்்சறனெப்பக்கமா்க கசல்ல, 
கவள்றளயனும் ்கரடியனொறு ்பக்கமா்க 
கசன்றான.
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இரண்ைாம் உல்க யுத்்த்தில் ்ஜரமன, 
இத்்ாலி, ஜப்பான ஆகிய நாடு்களுககும் 
ஏறனெய ்மற்கத்ற்்ய நாடு்களுககும் 
இறையில் ்கடும் ்்பார நி்கழ்ந்து வந்்து. 
இந்்ப ்்பாரில் கிழக்காசிய நாடு்கறள 
ஒன்றன பின ஒன்றா்க ற்கப்பறறி 
வந்்து ஜப்பான. ்பல நாடு்களின மீது 
்்பார க்ாைரந்தும் இருந்்து. 1941இல் 
அகமரிக்காறவயும் ்ாககியது.

ஐ்ராப்பாவில் கஜரமறனெ வீழ்த்துவதில் 
ரஷயா க்பரும்்பஙகு வகித்்து. அது 
்்பால ஜப்பானில் 1945 ஓ்கஸ்ட மா்ம் 
ஹி்ராஷிமா, நா்கசாகி ஆகிய ந்கரங்களில் 
அகமரிக்கா அணுககுண்றை ்்பாடடு 
்பாரிய மனி்ப ்்பரழிறவ நைத்தியதுைன 
மடடுமனறி அந்் நாடறை க்பரும் 
்ச்த்துககு உள்ளாககி சரணறைய 
றவத்்து. அத்்்ாடு இரண்ைாம் உல்க 
யுத்்ம் முடிவுககு வந்்து.

ஜப்பான இராணுவம் ்கறலக்கப்படைது. 
ஜப்பாறனெ குற்றம் சாடடி அகமரிக்காவின 
நிரந்்ர இராணுவத் ்ளம் அஙகு 
அ ற ம க ்க ப ்ப ட ை து .  ஆ சி ய ா வி ல் 
உள்ள அகமரிக்காவின மி்கப க்பரிய 
விமானெப்பறைத்்ளம் ஒககினொவில் ்ான 
அறமந்துள்ளது.

இ ர ண் ை ா ம்  உ ல ்க ப ் ்ப ா ற ர 
அ தி ்க ா ர பூ ர வ ம ா ்க  மு டி வு க கு 
க்காணரவ்ற்கா்க 08.09.1951 அனறு 
சான பிரானசிஸ்்்கா ந்கரில் 48 
நாடு்கள் சமா்ானெ மாநாகைானற்ற 
கூடடினொர்கள். மாநாடடு மண்ை்பத்துககு 
கவளியில் 51 நாடு்களின க்காடி்கள் 
்ப்றக்கவிைப்படடிருந்்னெ. ஜப்பானின 
்்காடி மடடும் அஙகு ்காணப்பைவில்றல. 
ஆனொல் ஜப்பாறனெ வரவறழத்திருந்்னெர.

அஙகு உறரயாறறிய அகமரிக்க 
ஜனொதி்பதி டரூமன “ஜப்பான இ்றகு 
்மல் ஒரு இராணுவ அரசுமல்ல, இர்கசிய 
சமூ்கமும் அல்ல. அது புனெருத்்ா்பனெம் 
கசய்யப்படை நாடு. யுத்் உரிறமறய 
ற்கவிடடிருககி்ற அந்் நாடடுககு 
்பாது்காப்பளிககும் ்கைறம ஐ.நாவுககு 
உண்டு” என்றார.

அந் ் மாநாடடின இரண்ைாவது 
ந ா ள்  அ ற னெ த் து  ந ா டு ்க ளு ம் 
ற்ககயழுத்திடுவ்ற்கானெ சமா்ானெ 
ஒப்பந்்ம் ்யாராகியிருந்்து. ரஷயா, 
பிலிபற்பனஸ் உள்ளிடை ்பல நாடு்களின 
்றலவர்கள் ஜப்பானின மீது  ்மலும் 
்றை்கறள ்்பாை்வண்டும் எனறு 
உறரயாறறினெர.

ஏற்கனெ்வ, ஹி்ராஷிமா, நா்கசாகி 
மீ்ானெ அகமரிக்காவின அணுகுண்டு 
வீச்சால் சினனொபினனெமானெ ்்சத்ற் 
அப்்பாது்ான மீடகைடுககும் ்பணிறய 
க ் ா ை ங கி யி ரு ந் ்  ஜ ப ்ப ானு க கு ,  
இந்்ப பி்ரரறண இனகனொரு 
அழிகவனெ ்ப்றியது. அந்் நிறலயில், 
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்ஜ.ஆரின அந்் உறர இழபபீடு குறித்் 
அந்்த் தீரமானெத்ற் அந்் மாநாடு 
ற்கவிடுவ்றகு முககிய ்காரணமானெது.

ஜப்பானுககு ஆ்ரவா்க ்ஜ.ஆரின 
பிரசித்தி க்பற்ற சான பிரானசிஸ்்்கா 
உறர

இரண்ைாம் உல்கயுத்்த்தில் ்பாதிக்கப்படை 
நாடு்களுக்கானெ இழபபீடறை ஜப்பான 
வழங்க ்வண்டும் எனகி்ற தீரமானெத்ற் 
க்காண்டு வந்்னெர. அந்்த் தீரமானெம் 
மனி்ாபிமானெமற்றது எனறு நீண்ை 
உறரயாறறினொர இலஙற்க பிரதிநிதியா்க 
்கலந்துக்காண்ை அனற்றய நிதியறமச்சர 
்ஜ.ஆர.கஜயவரத்்னெ.

அந்் ்்பச்சு மி்கவும் பிரசித்்மானெது. ்பல 
வல்லரசு நாடு்கள் ஜப்பானிைம் நடை ஈடறை 
அ்றவிடுவ்ற்கானெ ்்காரிகற்க்கறள 
உ று தி ய ா ்க  அ ந் ்  ம ா ந ா ட டி ல் 
முனறவத்்்்பாது வறிய நாைானெ 
இலஙற்கயின பிரதிநிதி ் மககு எந்் நடை 
ஈடும் ் வண்ைாம் என்றார. அது ஜப்பானின 
க்பாருளா்ாரத்ற் ்மலும் ்பாதிககும் 
என்றார. “அதிரஷைவசமா்க எங்கள் நாடு 
ஆககிரமிபபுககு உள்ளா்கவில்றல, 
ஆனொல் விமானெத் ்ாககு்ல்்களினொல் 
்ச்ங்கறள உருவாககியிருந்்து.. . .” 
என்றார.

“அன்பாலனறி, கவறுபற்ப கவறுப்பால் 
து்றககும் வழியில்றல” எனகி்ற புத்்ரின 
்ம்ம்ப்த்திலிருந்து ்மற்்காள் ்காடடி 
க்ாைஙகிய அந்்ப ்்பச்றச அவர 
முடித்்தும் அ்் ்ம்ம்ப் ்மற்்காறளக 
்காடடித்்ான.

இந்்ப உறரயும் ஜப்பானுககு ஆ்ரவானெ 
பி்ரரறணயும் முடிந்்தும் ்பல நாடடுத் 
்றலவர்களும் எழுந்து நினறு ற்க்டடி 
ஆரவாரித்்னெர.

இத்்றனெககும் 2ஆம் உல்கப்்பாரில் 
ஜப்பானொல் ்பாதிக்கப்படை நாடு்களில் 
இலஙற்கயும் உள்ளைஙகும். ஜப்பானிய 
விமானெங்களால் க்காழும்பு துற்றமு்கம், 
இரத்மலாறனெ விமானெத்்ளம் (05.04.1942), 

தி ரு ் ்க ா ண ம ற ல 
து ற ்ற மு ்க ம் 
(0 9 . 0 4 . 1 9 4 2 )  ஆகியனெ 
்ாக்கப்படடிருந்்னெ.

ஜ ப ்ப ா ற னெ 
் ண் டி க ்க ் வ ண் டு ம் , 
நடை ஈடறை சுமத்் 
்வண்டும் எனறிருந்் 
நாடடுத் ்றலவர்கள் 
அந்் உறரயின பினனெர 
உருகினொர்கள். ஒரு வசதி 
குற்றந்் நாகைான்்ற 
்மககு எதுவும் ்வண்ைாம், 
நலிந்் ஒரு நாடறை 

்மலும் ்கஷைத்தில் ்ள்ளாதீர்கள் எனறு 
கூறியற் ்்கடடு ்மது முடிறவக 
ற்கவிடைார்கள்.

அ ந் ்  பி ் ர ர ற ண  ம ட டு ம் 
நிற்ற்வற்றப்படடிருந்்ால் ஜப்பான 
க்காரியா, சீனொ, ரஷயா ்்பான்ற நாடு்கள் 
ஜப்பாறனெ மூன்றா்க பிளவு்படுத்தி 
் னி த் ் னி ய ா ்க  ஆ ண் டி ரு க கு ம் . 
ஜப்பான எனறு இனறு இருககி்ற நா்ை 
வறர்பைத்தில் இருந்து ்காணாமல் 
்்பாயிருககும் எனறு கூறுவார்கள்.

ஜப்பான மீண்டு எழுவ்றகு ற்கக்காடுத்் 
்ஜ.ஆரின இந்் உறர அந்் நாடடு 
மக்களுககு கநகிழ்ச்சியானெ வரலாறறு 
நிறனெவா்க ஆககியிருககி்றார்கள். 

ஜப்பானின புத்்ரின ்பைத்துககு 
அடுத்்்படியா்க ்ஜ.ஆரின புற்கப்பைத்ற் 
றவத்து மரியாற் கசய்் ்காலம் 
ஒனறு இருந் ் து. இனறும் ்பல 
வீடு்களில் அ்றனெக ்காண முடியும். 
அந்் சம்்பவத்ற் அவர்கள் “மறு 
சு்ந்திரம்” (“Re-independence”) எனகி்ற 
வாரத்ற்யால் அறழககி்றார்கள். 
்ஜ.ஆர. கஜயவர்னெவுக்கா்க ்பல 
க்பௌத்் வி்காறர்களில் நிறனெவுத்தூபி 
எழுபபியிருககி்றார்கள். அதில் அவரின 
பி ர சி த் தி க ்ப ற ்ற  “அ ன ்ப ா ல ன றி , 
கவறுபற்ப கவறுப்பால் து்றககும் 
வழியில்றல” ்ம்ம்ப்ம் எனகி்ற வாச்கம் 
க்பாறிக்கப்படடுள்ளது.

மி்கககுறுகிய ்காலத்தில் ஜப்பான 
உல்கத்தில் ஏறனெய வல்லரசு்களுககு 
நி்கரா்க க்பாருளா்ார ரீதியில் வளரந்து 
வந்்தும்; அந்் வரலாறறுபூரவமானெ 
நனறிக்கா்க ்பல உ்வி்கறள இலஙற்கககு 
கசய்திருககி்றது. இனறும் இலஙற்கககு 
உ்வி வழஙகும் நாடு்களில் முனனெணி 
நாைா்க ஜப்பான தி்கழ்கி்றது. சமா்ானெ 
்்பச்சுவாரத்ற் ்காலத்தில் ஜப்பான 
சமா்ானெ தூதுவர்களில் ஒன்றா்க 
்பாத்திரமாறறியிருந்்து. சமா்ானெ 
்கால த் தில் ்நார் வ வழஙகிய 
நிதியு்வி்கள் ்்பால்வ ஜப்பானும் 
சமா்ானெத்துக்கா்க ்்காடிக்கணககில் 
நிதியு்வி வழஙகியது. யுத்்த்தின 
பின மீள் குடி்யற்றத்துககும், பினனெர 
்கண்ணிகவடி அ்கறறும் ்பணிக்கா்க 03 
பில்லியன நிதிறயயும் க்காடுத்து்வியது.

1953இ்ல்ய இலஙற்கயில் ஜப்பான 
தூ்ர்கத்ற் நிறுவியது. ்ஜ.ஆர. 
ஆடசிககு வந்்்ன பினனெர ஏராளமானெ 
நிதியு்வி்கறளயும், ்கைனு்வி்கறளயும் 
வ ழ ங கி ய து .  ் ம ல் க ்க ா த் ம ற ல 
மினனுற்பத்தித்திடைம், க்காழும்பு 
துற்றமு்க விரிவாக்கத் திடைம், ம்காவலி 
அபிவிரு த் தித் திடைத் தின ஒ ரு 
்பகுதி, ்கடடுநாயக்க விமானெநிறலய 
அபிவிருத்தி, கைலிக்காம் திடைம், இரயில் 
்்பாககுவரத்து, கநடுஞ்சாறல்கள், 
்பாலங்கள் அறமப்பது எனறு ஒரு 
க்ாற்க அபிவிருத்திப ்பணி்கள் 
ஜப்பானின உ்வியால் இலஙற்க 
்பலனெறைந்திருககி்றது.

இலஙற்கயின அடிப்பறை உட்கடைறமபபு 
சாரந்் திடைங்கள், ்்பரா்றனெ, 
கஜயவரத்்னெபுர ஆஸ்்பத்திரி்கள் 
றவத்திய ்பரி்சா்றனெ நிறலயங்கள் 
என்பனெ மடடுமல்ல இலஙற்கயின 
ரூ்பவாஹினி நிறுவனெத்ற்யும் ஜப்பான 
்ான அன்்ற அறமத்துகக்காடுத்்து. 
சுனொமி அழிவின ்்பாது இலஙற்கககு 
கிறைக்கபக்பற்ற 500 மில்லியன 
அகமரிக்க கைாலர்களில் 50%வீ்த்ற் 
ஜப்பான ்ான வழஙகியிருந்்து.

2013 ஆம் ஆண்டு இலஙற்க – ஜப்பானிய 
ராஜ்ந்திர உ்றவின 60வது ஆண்டு 
நிற்றறவகயாடடி அனற்றய ஜனொதி்பதி 
மகிந்் ராஜ்பஷ ஜப்பான கசனறிருந்் 
்வறள இலஙற்கயின அபிவிருத்திக்கா்க 
57.8 பில்லியன ரூ்பாறய இலஙற்கககு 
வழஙகியது.

கஜனிவாவில் இலஙற்கககு எதிரானெ 
தீரமானெங்களின ்்பாது இலஙற்கககு 
ஆ்ரவா்க வாக்களித்்தும் இந்்் ்ாமீ்க 
நனறியுணரவின பினனெணியினொல்்ான. 
ஆனொல் அந்் ஆ்ரவில் நியாயம் இல்றல 
என்பற் உணரந்்தும் வாக்களிபபில் 
்கலந்துக்காள்வற்த் ்விரத்்து.

ஏறக்கனெ்வ ்ஜ.ஆர. நிறனெவா்க 
ஜப்பானில் சிறல்களும், நிறனெவுக 
்கல்லும் சில இைங்களில் உள்ளனெ. 
ஜப்பானில் சுகியா்னொ பிர்்சத்தில் 
்ஜ.ஆரின சிறல க்பரிய சிறலயுைன 
அவருக்கானெ அருங்காடசிய்கம் ஒனறு 
அறமக்கப்படடுகக்காண்டிருககி்றது. 
2020இல் அது தி்றக்கப்பைவிருககி்றது. 
அந்் நாடடில் ்வறு நாடறைச் ்சரந்் 
ஒருவருக்கா்க ்கடைப்படும் ஒ்ர ஒரு 
நிறனெவ்கம் அது மடடும் ்ான. அஙகு 
அவரின சான பிரானசிஸ்்்கா உறர 
தினெசரி ஒலி்பரப்பப்பைவிருககி்றது.

இலஙற்க கசய்்்றகு ்்பரு்விககு 
நனறிக்கைனொ்க இனனும் இலஙற்கயின 
பிர்ானெ நடபு நாைா்க ்பல ்காலம் ற்கமாறு 
கசய்துவருகி்ற நாடுஜப்பான.
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அது அருவி்கள் நிற்றந்் ஒரு மறல 
நாடு. ்பள்ளத்ற் ்நாககிப ்பாய்ந்்்ாடி 
வ ரு ம்  அ ரு வி ்க ளு க கு  அ ங ் ்க 
்பஞ்சமில்றல. மறலச் சாரல்்களி்ல 
எஙகு ்பாரத்்ாலும் மலர்கள் பூத்துக 
கு லுஙகிக க்காண்டிரு க கின்றனெ. 
அந்் மலர்கள் வண்டு்கறளயும், 
தும்பி்கறளயும் ்்னெருந்் வாவாகவனறு 
அறழப்பது்்பால இ்ழ்்கறள விரித்து 
மணம் ்பரபபிக க்காண்டிருககின்றனெ.

அங்்க ஒரு புலியும் யாறனெயும் 
சண்றையிடடுகக்காண்டிருககின்றனெ. 
்வஙற்க மரத்தின மலரகக்காத்துக்கறளப 
்்பாலப புலியின உைல் ்்ானறுகின்றது. 
யாறனெ்யா ்வஙற்க மரத்தின 
பூந்்ளிறரப ்்பான்ற புள்ளி்கறளத் ்ன 
மு்கத்தி்ல க்காண்டிருககி்றது. அ்னொல் 
புலியின உைலிலும் யாறனெயின உைலிலும், 
உள்ளறவ மலர்கள் எனறு எண்ணி 
மயஙகிய தும்பி்கள் புலியின மீதும், 
யாறனெயின மீதும் மாறிமாறி வடைமிடடுப 
்ப்றந்து க்காண்டிருககின்றனெ. இந்்க 
்காடசி எப்படியிருககின்றது க்ரியுமா? 
வலிறமமிக்க ்வந்்ர்கள் இருவர 
்மககுள் ்்பாரிடடுகக்காண்டிருககும் 
்்பாது அவர்களிறை்ய சமா்ானெம் 
க ச ய் து ற வ த் து  அ வ ர ்க ற ள 
நண்்பர்களாக்க முயறசி கசய்யும் 
சிலர மனனெர்கள் இரு வரிைமும் 
மாறிமாறித் தூது கசனறு அறலந்து 
க ்க ா ண் டி ரு ப ்ப ற ் ப ் ்ப ா ல , 
ச ண் ற ை யி ட டு க க ்க ா ண் டி ரு க கு ம் 
புலிககும், யாறனெககுமிறை்ய சமரசம் 
கசய்து றவப்ப்ற்கா்க அந்் இரண்டு 
விலஙகு்களிைமும் தும்பி்கள் மாறிமாறிப 
்ப்றந்து கசனறு ்்பச்சுவாரத்ற் 
நைாத்திகக்காண்டிருப்பற்ப ்்பானறு 
்்ானறுகின்றது.

இப்படிப்படை இயறற்கக ்காடசி்கள் 
நிற்றந்் மறலநாடறைச் ்சரந்்வன 
்றலவன. அவனுககுப ்பக்கத்து 
நாடடி்லயுள்ள ஒரு சிறறூரி்ல 
வாழ்ந்துவரும் அழகிய இளம் க்பண்ணின 
்மல் ்கா்ல் உண்ைாகி்றது. அவளுறைய 
மனெதிலும் ்றலவன இைம்பிடித்துக 
க்காள்கி்றான. நாடறைக ்கைந்து, 
ஊர்கறளக ்கைந்து நள்ளிரவு ்நரத்தில் 
அவறளக ்காணச் கசல்கின்றான. 
அவளது ஊருககுள் நுறழகின்ற 
அந்்த் ்ருணத்தில் திடீகரனறு 
இடிமுழக்கத்துைன ்கடுறமயானெ மறழ 

க்பய்கின்றது. அவளின வீடடுககுச் 
கசல்ல அவனொல் முடியவில்றல. கநடு 
்நரமாகியும் மறழ விடுவ்ாயில்றல. 
்ஙகு வ்றகு இைமும் இல் ற ல. 
யாராவது இங்்க வந்் ்காரணத்ற்க 
் ்க ட டு வி ட ை ா ல்  க ச ா ல் வ ் ற கு 
வழியுமில்றல. ்கா்லிறயப ்பாரக்க 
வந்்்ா்கச் கசால்வது சரியுமில்றல. 
அவனுககு அ்ற்கானெ துணிவும் இல்றல. 
அப்படி்ய அவறளக ்காணாம்ல்ய 
திரும்பிப ்்பாய்விடுகி்றான. ஆனொல் 
் ற ல வி்யா அவன வரு வான 
வருவான எனறு வழி்மல் விழிறவத்துப 
்பாரத்திருககி்றாள்.

்காற்்றாடு க்பய்் மறழயினொல் 
அவளின வீடைரு்்க கநாச்சிப பூக்கள் 
விழுகின்றனெ. அந்்ச் சத்்ம் ்றலவிககுக 
்்கடகி்றது. ்ான வந்துவிடைற்த் 
க்ரிவிக்க ்றலவன்ான கநாச்சிப 
பூறவ விடகைறிகி்றான எனக்றண்ணித் 
அவள் கவளி்ய எடடிகயடடிப ்பாரத்துப 
்பலமுற்ற ஏமாந்து ் ்பாகின்றாள். அ்னொல், 
்ாஙக்காணா் துன்பத்தில் ்விககி்றாள். 
மறுநாள் ்காறல விடிகி்றது. ்றலவி 
வழறம்்பால எழுந்திருக்க்வயில்றல. 
அவறளக ்காணவந்் ்்ாழி அவள் 
்ப டுகி ன ்ற  து ய ரத் ற ் க  ்க ண் டு 
்கவறலயறைகின்றாள். விையத்ற் 
அ றி ந் து,  ் ற ல வ ற னெத்  ் ் டிச் 
கசல்கின்றாள். அவறனெக ்காணுகி்றாள். 
அவனிைம் கசால்கி்றாள்.

“அ ங ் ்க ,  அ வ ள்  உ ன ் னெ ா டு 
்சர்வண்டும் என்ற ஆறசயால் 
கவதும்பிகக்காண்டிருககி்றாள். இரவு 
முழுவதும் உனெக்கா்கக ்காத்திருந்்ாள். 
நீ  வந் துவிை் வண்டும் எனறும்; 
உனறனெக ்கண்டுவிை ்வண்டும் 
எனறு ம்  ்க ைவு ள்்க ற ள க ய ல் ல ா ம் 
்வண்டினொள். இங்்க நீ எனனெ 
கசய்துக்காண்டிருககி்றாய்?” எனறு 
்்கடகி்றாள். ்றலவன ்்ாழியிைம், 
்ான கசானனெ்படி ்ன ்கா்லிறயக்காண 
வ ந் ் ற ் யு ம்.  இ டி் ய ாடு  ம ற ழ 
க ்ப ய் ் ற ் யு ம் ,  ்ப ்க லி ல் கூ ை க 
்காணாமல் ்்பாய்விட்ைா்ம எனறு 
்ான வருந்திகக்காண்டிருப்பற்யும் 
எடுத்துறரககி்றான.

“மறழறய ்வண்டி வாறனெ ்நாககிப 
்பாடுகின்ற வானெம்்பாடிறயப ்்பால 
அவள் உன வரறவ ்வண்டிக 

்காத்திருந்்ாள். உனனுைன க்காண்ை 
்கா்ல் என்ற ்நாயினொல் அவள் 
து டி த் து க க ்க ா ண் டி ரு க கி ்ற ா ள் . 
நீ  எனனெ ை ா க வ ன ்ற ால்  இ ப ்ப டி 
க வ று ப ்ப ற ை ந் ் வ ன  ் ்ப ா ல ப 
்்பசுகின்றாய். உனெககு இரக்க்ம 
இல்றல. உனெது நாடடிலுள்ள அருவி்கள் 
நிற்றந்் அழகுமிக்க மறலயிடுககு்கள் 
ஒனற்றகயானறு எதிகராலிப்பற்ப 
்்பால, உனறனெக ்காணா்்ால் 
அவளுககு உண்ைானெ ்நாய் உன 
நிறனெறவ்ய எதிகராலிககின்றது. 
அ்னொல், எப்படியாவது, ஏ்ாவது 
க்பாய்கசால் லியாவது அவளின 
துன்பத்ற் நீ்ான ்்பாக்க்வண்டும், 
.  இ ல் ற ல க ய ன ்ற ா ல்  அ வ ள் 
்ாங்கமாடைாள் ”  எனறு ் ்ாழி 
்றலவனிைம் கசால்கின்றாள்.

இந்்க்காடசியிறனெ கவளிப்படுத்தும் 
்பாைல்:

வியல்கம் புலம்்ப ்வடைம் ்்பாகிய

மாஅல் அம்சிற்ற மணிநி்றத் தும்பி

வாய்இழி ்கைாத் ் வானமறுப்ப 
ஒருத்்்லாடு

ஆய்க்பாறி உழுறவ ்ாககிய க்பாழுதின

்வஙற்கயஞ் சிறனெகயனெ வி்றறபுலி 
முறறியும்

பூம்க்பாறியாறனெப பு்கரமு்கம் குறுகியும்

வலிமிகு கவகுளியான வாள்உற்ற 
மனனெறர

நயனநாடி நடபு ஆககும் விறனெவர்்பால் 
மறி்ரும்

அயம்இழி அருவிய அணிமறல நனனொை!

ஏறு இரஙகு இருளிறை இரவினில் 
்ப்ம்க்ப்றாஅன

மாறிகனென எனெககூறி மனெஙக்காள்ளும், 
்ான என்ப

கூடு்ல் ்வடற்கயான குறி்பாரத்துக 
குரல்கநாச்சிப

்பாடு ஓரககும் கசவி்யாடு ற்ப்்லன 
யானொ்க.

அருஞ்கசலவு ஆரிறை அருளிவந்து, 
அளிக்ப்றாஅன

வருந்திகனென எனெப்பல வாய்விடுஉம், 
்ான என்ப

நிறலஉயர ்கைவுடகுக ்கைம்பூண்டு, 
்னமாடடுப

்பலசூழும் மனெத்்்ாடு ற்ப்்லன யானொ்க

்கறனெக்பயல் நடுநாள்யான ்கண்மா்றக, 
குறிக்ப்றாஅன

புறனெயிழாய்! என்பழி நினெககு உறரககும், 
்ான என்ப

துளிநறச ்வடற்கயால் மிறச்பாடும் 
புள்ளின, ்ன

அளிநறசஇ ஆரவுற்ற அனபி்னென 
யானொ்க

எனெவாஙகு,

்கலந்்்நாய் ற்கமி்கக ்கண்்பைா 
எனவயின

புலந்்ாயும் நீ ஆயின க்பாய்யா்னெ 
கவல்குறவ

இலஙகு்ாழ் அருவி்யாடு அணிக்காண்ை 
நினமறலச்

சிலம்பு்்பால் கூறுவ கூறும்

இலஙகுஏர எல்வறள இவளுறை ்நா்ய.

 

(்கலித்க்ாற்க, குறிஞ்சிக்கலி ்பாைல் இல: 
10 ்பாடியவர: ்கபிலர)

'©mk. •¯Ø]¯õsø© – 2018' 
PsPõm]

(அதிரன)
 மாவடை கசயல்க சிறு க்ாழில் முயறசி 
அபிவிருத்தி பிரிவின ஏற்பாடடில் 
'மடடு முயறசியாண்றம – 2018' எனும் 
க்ானிபக்பாருளிலானெ சிறுக்ாழில் 
முயறசியாளர்கறள ஊககுவிககும் 
வரத்்்க ்கண்்காடசி நவம்்பர 03,04,05 
ஆம் தி்கதி்களில் மடைக்களபபு ்கல்லடி, 
சிவானெந்்ா ்்சிய ்பாைசாறல 
விறளயாடடு றம்ானெத்தில் மாவடை 
அரசாங்க அதி்பரின ்றலறமயில் 
நறைக்ப்றவுள்ளது. 

்காறல 10.00 மணி க்ாைக்கம் இரவு 
10.00 மணி வறர நறைக்ப்றவுள்ள 
மடைக்களபபு மாவடைத்திலுள்ள சிறிய 
மறறும் நடுத்்ர முயறசியாளர்களின 
உற்பத்தி்கறள ஊககுவிககும் மு்கமா்கவும் 
அவர்களுக்கானெ ஒரு சி்றந்் சந்ற் 
வாய்ப்பா்கவும் அறமயவிருககின்ற இக 
்கண்்காடசிறய இலவசமா்கப ்பாரறவயிை 
முடியும் எனெ மாவடை கசயல்கம் 
அறிவித்துள்ளது.
 

மடைக்களபபு மாவடைத்தில் 14 பிர்்ச 
கசயல்கங்கறளச் ்சரந்் சிறிய 
மறறும் நடுத்்ர உற்பத்தியாளர்களின 
ற்கவிறனெப க்பாருட்கள், உணவு 
உற்பத்தி்கள், ்பறனெ்யாறல உற்பத்தி்கள், 
ற்க த் ்றி உற்பத் திபக்பாருட்க ள், 
மட்பாண்ை உற்பத்தி்கள், சிற்பங்கள் 
மறறும் ்பா்ணி்கள் எனெ ்பல்்வறு 
உ ற ்ப த் தி ப க ்ப ா ரு ட ்க ள்  இ ங கு 
்காடசிப்படுத்்ப்பை இருககின்றனெ.
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்பயனியர வீதியில் றவத்தியசாறலககு முன்பா்க அறமந்துள்ள மாந்கர 
சற்பககுச் கசாந்்மானெ வா்கனெத்்ரிபபிைம் ்சறும் ச்கதியுமா்க உள்ளது. இ்னொல் 
றவத்தியசாறலககு வரு்வார க்பரும் அகசௌ்கரியத்திறகு ஆளாகின்றனெர. 
இவ்விைத்தில் ்கடைணம் அ்றவிைப்படுகின்ற்்பாதிலும் ்ரிபபிைமானெது 
்பராமரிபபினறி கிைககின்றது. மாந்கரசற்ப இ்றனெக ்கவனெத்தில் க்காள்ளுமா?

்கழிவு்கள் உக்கககூடிய, உக்கா் ்கழிவு்கள் 
எனெ பிரிக்கப்படுகின்றனெ. உக்கககூடிய 
்கழிவிலிருந்து மா்கமானறிறகு 12,000 
கி்லாகிராம் ்ச்னெப்பசறள உற்பத்தி 
கசய்யப்படுகின்றது. இதிலிருந்து 
வருைகமானறிறகு 6 லடசம் ரூ்பாய் 
வருமானெம் க்ப்றககூடிய்ாய் உள்ளது. 
இற்ச் கசய்வதில் ்பல சிரமங்கறள 
எதிர்நாக்க ்வண்டியுள்ளது. 

ஒரு ்றைறவ ் ச்னெப்பசறள 
்யாரிப்ப்றகு 3 மா் ்காலப்பகுதி 
்்றவப்படுகி்றது. ஆ்லால் ்கழிவு 
்ரம்பிரித்்ல் ஓரளவு ஒழுங்கானெ 
மு ற ்ற யி ல்  ந ற ை க ்ப று வ ் ா ல் 
் ச் னெப்பசற ள கசய்வ்ற்கானெ 
இைப்பற்றாககுற்ற ஏற்படுகின்றது. 
உக்கா் ்கழிவு ்ரம் பிரிப்பது மி்கவும் 
்கடினெமா்க இருப்ப்ா்கவும் இ்ற்கா்க 
்பாரிய இயந்திரங்கறள ்பயன்படுத்திய 
்்பாதிலும் நூறுவீ்ம் ்ரம்பிரிப்பது 
்கடினெமா்க உள்ளது. 

2015ஆம் ஆண்டுசுறறுச்சூழலுக்கானெ 
வி ரு து  ம ட ை க ்க ள ப பு  ம ா ந ்க ர 

சற்பககு கிறைக்கபக்பற்ற்்பாதிலும் 
அ ற ் த்  ் க ்க ற வ க ்க  மு டி ய ா் 
நிறல உள்ளது எனெவும், ்காரணம் 
இயந்திரங்களில் அடிக்கடி ஏற்படும் 
் ்க ாள ாறு ம்  ்க ழி வ ்க ற ்ற லு க ்க ானெ 
இைப்பற்றாககுற்றயு்மயாகும். 

இ்னொல் சுறறுச்சூழல் ்பாது்காபபு 
அதி்கார சற்பயினொல் வழங்கப்படும் 
உறுதிப்பத்திரம் எடுப்பது ்கடினெமா்க 
உள்ளது எனெவும் க்ரிவித்்ார மாந்கர 
சற்ப துறண ஆறணயாளர.  ்மலும் 
்கழிவு்களிலிருந்து உயிரவாயு க்ப்றப்படும் 
திடைமானெது மடைக்களபபு மாந்கர 
சற்பயினெதும் UNDP இனெதும் நி்கழ்ச்சித் 
திடைத்திற்கறமய 17.08.2018 அனறு 
மாந்கர க்பாதுச்சந்ற் க்ாகுதிககுள் 

ypNahz;

“உயிரவாயுக ்கலன “ அறமப்ப்ற்கானெ 
அடிக்கல் நாடடி றவக்கப்படைது. 
இத்திடைத்தின ஊைா்கப க்ப்றப்படும் 
எரிவாயுறவ மு்ற்கடைமா்க க்காள்வனெவு 
கசய்ய மடைக்களபபு க்பாலிஸ் 
விடுதி சமூ்கம் முனவந்துள்ளறம 
குறிபபிைத்்க்கது.

்்சிய வாசிபபு மா்த்திறனெ முனனிடடு 
நூல்க ஆளனியினெருக்கானெ KOHA 
்பயிறசிக ்கருத்்ரங்கானெது 29.10.2018 
இல் மடைக்களபபு க்பாது நூல்கக 
்்கட்்பார கூைத்தில் நறைக்பற்றது. 
மடைக்களபபு மாந்கர சற்பயின நூல்கக 
குழுவின ஏற்பாடடில் இைம்க்பற்ற 
இ ந் ் க ்க ரு த் ் ர ங கி ற னெ  ம ா ந ்க ர 
மு்ல்வர தி.சரவண்பவன, பிரதி 
மு்ல்வர ்க.சத்தியசீலன, உள்ளூராடசி 
ஆறணயாளர சி.பிர்காஸ், மாந்கர 
ஆறணயாளர ்க.சித்திர்வல், பிரதி 
ஆறணயாளர நா.்னெஞ்கசயன, 
ஏ்றாவூர ந்கர சற்பயின கசயலாளர 
சியாஹுல் ைக, மாந்கர நூல்கக 
குழுவின ்றலவரும் மாந்கர சற்ப 
உறுபபினெருமானெ ்வ.்வராஜா ஆகி்யார 
்கலந்து க்காண்டு ஆரம்பித்து றவத்்னெர. 

இக ்கருத்்ரஙகின விரிவுறர்கறள கிழககு 
்பல்்கறலக்கழ்கத்தின சி்ரஸ்ை நூல்கரும், 
இலத்திரனியல் நூல்கத் திடைத்தின 
வளவாளருமானெ எம்.என.ரவிககுமார 
நைாத்தினொர. 

்ற்காலத் க்ாழிநுட்ப வளரச்சிககு ஏற்ப 
நூல்கங்களிறை்ய நூல்க கமனக்பாருள் 
்பாவறனெறய நிறுவுவ்்ாடு, அவறற்ற 
இ ல த் தி ர ணி ய ல்  நூ ல ்க ங ்க ள ா ்க 
வடிவறமத்து வாச்கர்களின நூல்கப 
்ப ய ன ்ப ா ட டி ற னெ யு ம் ,  வ ா சி ப பு 
்ப ழ க ்க த் தி ற னெ யு ம்  அ தி ்க ரி க கு ம் 
்நாக்்காடு இந்் ்பயி்றசிக ்கருத்்ரஙகு 
அறமந்திருந்்து. 

மடைக்களபபு மாவடைத்தில் உள்ளூராடசி 
மன்றங்களின கீழ் இயஙகும் நூல்கங்களில் 
்பணியாறறும் 50 இறகும் அதி்கமானெ 

நூல்கர்கள் இந்்ப ்பயிறசிக ்கருத்்ரஙகில் 
்பஙகு்பறறியிருந்்னெர. 
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மட/மக்களின புரா்னெ க்ய்வங்களும் 
வணக்கமும்

ம ட ை க ்க ள ப பு ப  ்ப கு தி யி ் ல 
குடி்யற்றங்கள் ஏற்பை முனனெர இஙகு 
சில சாதியினெர வாழ்ந்்னெர என்பது ்கரண 
்பரம்்பறரக ்கற்்களாலும், மடைக்களபபின 
க்ய்வ, வணக்க முற்ற்களாலும் 
அறியமுடிகி்றது.

இப்படி வாழ்ந்்்ார ்வைர, புலிந்்ர, 
இ ய க ்க ர  ஆ கி ய  ச ாதி யி னெ ர ா ய் 
இ ரு ந் தி ரு க ்க ல ா ம் .  இ வ ர ்க ் ள  
இலஙற்கயின  பூரவீ்க குடி்களாவர.

இ வ ர ்க ள்  ் ம க க ்க னெ ச்  சி ல 
க ் ய் வ ங ்க ற ள யு ம் ,  வ ண க 
்கமுற்ற்கறளயும் க்காண்டிருந்திருக்க 
் வ ண் டு க ம ன ்ப ற ்  இ ன று ம் 
மடைக்களபபுப ்பகுதியில் வாழும் 
்வைர, ்வை கவள்ளாளர எனெப்படும்  
புரா்னெ   சாதியினெரிைம் ்காணப்படுகி்ற 
க ் ய் வ ங ்க ற ள யு ம்  வ ண க ்க 
முற்ற்கறளயும் க்காண்டு அறிய 
முடிகி்றது.
 
குமாரர உத்தியாக்கள் க்வுத்்ன 
க்ய்வங்கள் புரா்னெ  கிழககிலஙற்கத் 
்மிழ்க குடி்கள்  வணஙகும் க்ய்வங்களும்  
அவறறிற்கானெ ்பாைல்்களும்
--------------------------------------------------------------
குமாரர,(இவர வழி்பாடு  ்பறறிபபினனெர 
கூ்றப்படும்)

 உத்தியாக்கள் (குழுவி்ல இ்றந்் 
முன்னொர்கள்),

இவர்களுக்கானெ  ்பாைல்

இ்றந்் ஆத்துமங்கள் கவடியப்பா  ்கம் 
்கம்லா ்பண வள்லா

்பண வள  வடடியம்்ா- ஒய ்கமதிரியல் 
ஒய  ்கமணாய் மா்றா (்வடறையாடும் 
க்ய்வம்) மா்றாக்களில் ்பலவற்கயுண்டு 
அறவயாவனெ ்பணிக்கன (யாறனெ ்கடடும் 
க்ய்வம்), வ்னெமா்றா (மாடு்கடடும், 
்வடறை ஆடு்றலயும் கசய்யும் 
க்ய்வம்), ்பணிக்கமா்றா (யாறனெ 
பிடித்்றலயும், ்வடறை யாடு்றலயும் 

கசய்யும் க்ய்வம்), இ்ற்கானெ  ்பாைல்
---------------------------------------------     
மா்றா  மா்றாண்்ை  ்்ா்றா  ்்ா்றாண்்ை
்கடு்கம் புள்ளி மா்றா விடு்கம் புள்ளி மா்றா
்கத்துள் மா்றா  கித்துள்  மா்றா

கித்துள் மல்  மா்றா  ் ்ம் பூச்்சா  மல்மா்றா

அம்ம எழுந்திரி  மல்மா்றா

 கசம்்பனொச்சி, க்ய்ய நாச்சி  புள்ளி 
நாச்சி, ்வாமள் நாச்சி   நமாள் நாச்சி   
க்பய்யனொச்சி, ்கைனொச்சி,  மறுமுந்் நாச்சி       
்கைற்பகுதி (இறவயாவும் ்கைல், மறழ 
இறவ்கறளக குறிககும் க்ய்வங்கள்),

்காடடுத் க்ய்வம் (்காடறைப ்பரி்பாலிககும் 
க்ய்வம்),

க்வுத்்ன க்ய்வங்கள்
----------------------------------------------     
குருணா்கல் க்வுத்்ன, மாத்்றள 
க்வுத்்ன, ்கைவத்் க்வுத்்ன, அல்லனெ 
க்வுத்்ன, ்பாண்காவில் க்வுத்்ன, 
க்பால்லள க்வுத்்ன ்கல்லள க்வுத்்ன, 
புள்ளிக்கா்றத் க்வுத்்ன, ்மச்சுக குத்து்ற 
க்வுத்்ன, (இவர்கள்  ஒவ்கவாரு  
பிர்்சத்தில் வாழ்ந்து   இ்றந்து்்பானெ  
குழுத் ்றலவர்களாயிருந்திருக்கலாம்)

க்வுத்்ன ்பாைல்்கள்  (சில உ்ாரணங்கள்)

்பாணங்காவில்  க்வுத்்ன (05 ்பாைல்்கள் 
உண்டு)
----------------------------------------------------  
்பாண்காவி்லா  மங்கள் அத்துள் றமயில் 
அண்ணா

தும்்பாரியாவி்லா மங்கன ்பாணங்கா

மாத்்ள க்வுத்்ன
-------------------------- 
மாத்்்ள  மனெனூ்றான தும்்பரியாவி்லா 
மங்கன

்கல்லள க்வுத்்ன
--------------------------------------------   
்கல்லள ்கப்பாக ்கை்ல ்கல்்மாதிர்மா  
தும்்பாரி்யா

வி்லா மங்கன ்கல்ல்ள

 மாநீலியா, ம்றமுந்், குருவிலிமுந்், 
எரி்கணுமுந்், முக்காடடுத் க்ய்வம், 
இந்துமாள் நாச்சி முத்துமாள் நாச்சி,  
மானிலியம்மன க்ல்கிரியம்மன அம்மன, 
்பத்தினி அம்மன ஆலாத்தித் க்ய்வம்

 ்படைாணி, புள்ளிக்காரன,க்பால்லுக்காரன, 
்்பான்ற க்ய்ங்கறள இவர்கள் 
வழி்படுகின்றனெர. (இறவ ்நாய்  ்ருகி்ற 
க்ய்வங்களாகும், ஒவ்கவாரு ்நாய்ககும் 
ஒவ்கவாரு க்ய்வமுண்டு)

இறவ ஒவ்கவானறிககும் ்பாைல் உண்டு.

க்காடடு எனெ  இவர்களால்  அறழக்கப்படும் 
்பற்றயில்  எழும் ்ாளத் திறகு 
இறயய இத்க்ய்வங்கள் ஒருவரில் 
்்ாற்றம் க்பறும் இவர்களின பிர்ானெ 
க்ய்வம் குமார  க்ய்வமாகும். 
இத்க்ய்வங்களுகக்கனெப பிரத்தி்ய்க 
வணக்க முற்ற்களுமுண்டு. இவறறிறகுத் 
்னிப்படை ்்காயில் கிறையாது. 
கி ர ா ம த் தி ன  அ ல் ல து  ்க ா ட டின 
மத்தியிலுள்ள குறிக்கப்படை மரம் 
ஒன்்ற ்்காயிலுககுரிய நிறலயமாகும்.  
ஆண்டுகக்காருமுற்ற அவ்விைத்திற 
்பந்்லிடடு இறல, குறழ, க்னறனெ 
ஒறல, ்காடடுப பூக்கள் ஆகியவற்றாற 

்பந்்றல அலங்காரம் கசய்து இத் 
க்ய்வங்களுகக்கனெ வி்சை பூறஜ 
கசய்வர. அவ்வமயம் க்ய்வத்்்ாடு 
சம்்பந்்முறைய ்பல நி்கழ்ச்சி்கள் 
நி்கழ்த்திக்காடைப்படும்.

 க்காடடுககு ஏற்ப சனனெ்ம் க்காண்்ைார 
ஆடும் ஆைலும், அது சம்்பந்்மானெ சைஙகு 
முற்ற்களு்ம இத் க்ய்வங்களுககுரிய 
வணக்க முற்ற்களாகும். ்வடறையாடும் 
வழக்கம் இப்பகுதியிலுள்ள ்வை 
்வளாளரிைம் இல்லாவிடினும் அவர்களின 
க ் ய் வ ங ்க ள்  ் வ டற ை ய ா டு் ல், 
மந்ற்்மய்த்்ல், யாறனெ்கடைல் ்்பான்ற 
்பறழய வாழ்கற்க முற்றககுரியனெவா்க 
இருப்பதும், ்கைல் வாழ்கற்கககுரியனெவா்க 
இருப்பதும் ்கவனிக்கத்்க்கனெ.

க்வுத்்ன க்ய்வம் அவர்களின 
்றலவர்கறளக குறிக்கலாம். அல்லது 
பி்ற ்பகுதி்களிலிருந்து இவர்களுைன 
இறணந்் ்றலவர்கறளக குறிக்கலாம். 
இ்றந்் முன்னொறர வணஙகும் வழக்கம் 
(உத்தியாக்கள்) இவர்களிைம் இருப்பதும் 
இவர்களின புரா்னெத் ்னறமககு 
உ்ாரணமாகும்.

இ த் க ் ய் வ ங ்க ளு ம்  வ ண க ்க 
மு ற ்ற ்க ளு ் ம  ம ட ை க ்க ள ப பு ப  
பிர்்சத்தின புரா்னெ குடி்களிைம் 
்காணப்படை க்ய்வங்களா்கவும் வணக்க 
முற்ற்களா்கவும் இருந்திருக்க ்வண்டும்.

இவர்கள் வணக்க முற்றயில் புரா்னெ 
வாழ்கற்க முற்ற ்காணப்படுவது 
பினனொல் விளக்கப்படுகி்றது.

மட/அமிர்்கழி மாமாங்கப பிள்றளயார 
் ்க ா யி லி ல்  ் வ ை ர்க் ள  மு ன பு 
்வல் றவத்து வணஙகினெர என்ற 
்கற்யும், க்காக்கடடிச் ்சாறலத் 
்ான்்ானறீஸ்வரர, மண்டூரக ்கந்்சாமி 
ஆகிய ்்காயில்்கள் முனபு ்வல் றவத்து 
்வைர்களால் வணங்கப்படை ்்காயில்்கள் 
என்ற ்கரண்பரம்்பறரக ்கற்யும் 
ஆரம்்பத்தில் இவ்வணக்க முற்ற்க்ள 
மடைக்களபபில் இருந்்னெ என்பற் 
்மலும் வலியுறுத்துகின்றனெ.

அம்மன, ்பத்தினி அம்மன ஆகியறவ 
பினனொல் வந்து ்சரந்து புரா்னெ 
கு டி ்க ளி ன  ம த் தி யி ற  ்ப ர வி ய 
க்ய்வங்களா்கலாம்.

பி ற ்க ா ல த் தி ல்  க வ ளி ந ா ட ை ா ர 
குடி்யற்றத்தினொலும்,  ்கலாசாரத்தினொலும் 
குமாரர, க்ய்வக ்்காயில்்கள் க்பரும் 
க்ய்வக ்்காயில்்களாகியிருக்கலாம்.

இ்ன பினனெ்ர்ய சிவன,விஸ்ணு, 
்்பான்ற வீரா்கம, ஆ்கம முற்றயில் 
பூறச்கள் புரியும் க்பரும் ்்காவில்்கள் 
எழுந்திருக்க ்வண்டும்.

 கவளியிலிருந்து வந்் க்ய்வங்களும் 
வணக்கமுற்ற்களும்

இ ப ் ்ப ா து  ம ட ை க ்க ள ப பி ல் 
க ்ப ரு வ ழ க கி லு ள் ள  கி ர ா மி ய த் 
க ் ய் வ ங ்க ள்  பி னனெ ால்  வ ந் து 
மடைக்களபபுப ்பகுதியில் குடி்யறி்யார 
க்காணரந்் க்ய்வங்களாயிருக்கலாம்.

 இவறறிறகுரிய வணக்க முற்ற்களும் 
இவ்வண்ணம் வந்திருக்க ்வண்டும்.

்க ண் ண கி ய ம் ம ன,  ம ா ரி ய ம் ம ன, 
்கஙற்கயம்மன, ்கம்்ப்காமாடசி, ்காளி, 
்பை்பத்திர்காளி, மாநீலி, குைா நீலி, வீரவள், 
இந்துமாநாச்சி, நாமனொச்சி, ்கைனொச்சி, 
்்பச்சி அம்மன, வீர்பத்தினி, றவரவர, 
ஐயனொர, விறுமறவரவர, வீர்பத்திரன, 
்காத்்ான, க்பரிய ் ம்பிரான, நீலா்சா்யன, 
நரசிங்க றவரவர, சிங்கநா் றவரவர, 
திரிசூல றவரவர, அனுமார ஆகிய 
க்ய்வங்கள் க்னனிந்தியா வினினறும் 
இஙகு வந்து ்சரந்் க்ய்வங்களாம்.
இறவ்களுட ்பல க்னனிந்தியக 
கிராமத் க்ய்வங்களா்க இருப்ப்னொலும், 
இவறறின வணக்க முற்ற முனகசானனெ 
குமார க்ய்வ வணக்க முற்றயினறு 
சறறு மாறு்படடுள்ளறமயினொலும் இறவ 
கவளியினினறு வந்்னெ என்்ற க்காள்ளக 
கிைககின்றனெ. இத்க்ய்வங்கடக்கனெத் 
்னிப்படை சிறுசிறு ்்காயில்்களுமுண்டு. 
அத்்்ாடு ்னிப்பைத் க்ய்வம் ஏறி 
ஆடு்வார ்ம்மிஷைப்படி க்காடடுககு 
ஆடும் வழக்கம் இக்்காயில்்களில் 
இல்றல.

இக்்காயில்்களுகக்கனெ ஒவ்கவாரு 
்்காயிலுககும் ் னிப்படை பூச்கர இருப்பார. 
இவர பூசாரி எனெ அறழக்கப்படுவர. 
அவருறைய மந்திர உச்சாைனெத் 
திறகிணங்க அவர அறழககும் 
ஒரு க்ய்வம் குறிபபிடை ஒருவரில் 
கவளிப்படும்.

க்ய்வம் பிடித்்வர க்ய்வ்மறி ஆடுவார.
உடுகக்காலிககு ஏற்ப அவர அறசந்து 
அ ற ச ந் து  ஆ டு வ ா ர .  அ வ ரி ன 
ஆைல்்களுககுத்்்க பூசாரி ்பாைல்்கறளப 
்பாடுவார. இ்றக்கனெ மடைக்களபபில் 
சிறு க்ய்வ வணக்கப்பாைல்்களுள்ளனெ. 
க்ய்வங்கறள வசியம் ்பண்ணு்ல், 
க்ய்வம் ஆடு்வாருககு ்மலும் 
உரு்வறறு்ல், அடசரம் கீறு்ல், அடசரம் 
கீறி ்ம்்பனெம் கசய்்ல் ்்பான்ற கிரிறய 
முற்ற்கறளயும் இது உள்ளைககியுள்ளது. 
மடைக்களபபில் கநற கசய்ற்கயின்்பாது 
இத்க்ய்வங்கறள்ய மு்லில் வணஙகிக 
்காவலா்க றவத்து கநறகசய்ற்கறய 
ஆரம்பிப்பர. வயல்்கறளக ்காவல் 
கசய்ய றவரவறர வயல் கவளியில் 
வழி்படுகின்றனெர. ஆண்டுககு ஒரு 
்ைறவ்ய இக்்காயில்்கள் தி்றக்கப்படடுப 
பூறச நைத்்ப்படும்.

்கண்ணகி, ்்காயில்்கள் றவ்காசி 
மா்த்தில் நறைக்பறுவனெவாம். மாரி, 
்காளி ் ்காயில்்கள் ஆனி ஆடி மா்ங்களில் 
நறைக்பறும்.

உககிரமானெ இக ்்காறை ்காலப 
்பகுதியில் நாடு குளிரவும், ்பயிர 
கசழிக்கவும் மறழ ்வண்டிக குளுத்தி 
கசய்கின்றனெர. இவ்வணக்க முற்ற்களும், 
் வ ண் டு ் ல் ்க ளு ம்  வி வ ச ா ய ப 
க்பாருளா்ார அறமபபிறனெச் சாரந்து 
நிற்பது புலப்படுகின்றது.

சில இைங்களி்ல ்காளி்்காயில் 
வழி்பாடு சறறு மாறு்பாைாய் உள்ளது. 
வி்சைமா்க ஏ்றாவூரக ்காளி ்்காயிறலக 
குறிபபிைலாம். இங்்க மந்திர உச்சாைனெம், 
அடசரம் வறர்ல், ்ம்்பனெம் கசய்்ல், 
சனனெ்ம் க்காண்ைாைல், ்காவியம் 
்பாைல் ்்பான்ற ்பறழய முற்ற்களுைன 
பிராமணர ஆ்கம விதிப்படி கசய்யும் பூறச 
முற்ற்களும் உண்டு.

(க்ாைரும்)
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இலஙற்கயின ்பாரம்்பரிய ்கல்வி முயறசி 
்பறறி குறிபபிடும் நூல்்களில் ்மிழ்ப 
பிர்்ச ்பாரம்்பரிய ்கல்வி ்பறறிக 
குறிபபிைப்படுவது அரி்். அண்றமக 
்காலமா்க்வ ்மிழ் ஆய்வாளர்கள் 
சிலர இத்்ற்கய முயறசியில் ஈடு்பாடு 
்க ா ட டிவ ரு கி ன ்ற னெ ர.  இ த் ் ற ்க ய 
ஆ்ராககியமற்ற சூழலில், கிறைககின்ற 
சானறு்களின ்படியா்க்வ மடைக்களபபுப 
பிர்்ச ்பாரம்்பரியக ்கல்வி வளரச்சி 
்பறறிய இம்முயறசி இைம்க்பறுகின்ற 
க்ன்ப்றனெ மு்ற்கண் குறிபபிடுவது 
அவசியமாகும் எனினும் மடைக்களபபுப 
பிர்்சப ்பாரம்்பரியக ்கல்வியின 
வரலாறு ்பறறி ்கவனிப்ப்ா்கவனறி 
்பாரம்்பரியக்கல்வி முற்ற்கள் ்பறறிய 
அவ்ானிபபிறகு முக கியத் துவம் 
க ்க ா டு ப ்ப ் ா ்க ் வ  இ ம் மு ய ற சி 
இைம்க்பறுகின்றது.

் ம ற கூ றி ய  வி ை ய ம் ்ப ற றி 
சிந்திககும்்்பாது திண்றணப ்பள்ளிக 
்கல்விமுற்ற மு்ற்கண் அவ்ானிப 
பிறகுரிய்ாகின்றது. இலஙற்கயில் 
்பரவலா்க நிலவி வந்துள்ள இக்கல்வி 
முற்ற மடைக்களபபு பிர்்சத்திலும் 
நிலவி வந்துள்ளது. திண்னெணப்பள்ளி 
என்பது, குருவின வீடடுத்திண்றணயில் 
நறைக்பறறு வந்் ்கல்வி முற்றயாகும்.

இங்்க " திண்றண ”  என்பது வீடடின 
கூறர்கறள நீடடி ்ாழ்வாரத்தில் ஏ்றத்்ாழ 
5 அடி அ்கலமும் 1012 அடி நீளமும் க்காண்ை 
நிலப்பரப்பாகும். இவ் இைத்ற் ்களிமண் 
இடடு மடைப்படுத்தி சாணமிடடு கமழுகுவர. 
இவ் இை்ம வகுபபு நறைக்பறும் 
இ ை ம ாகு ம்.  இ த்  தி ண்ற ண யி ல் 
மாணவர்கள் ்பறனெ்யாறல, ்ா்ழாறல 
ஆகியவற்றால் பினனெப்படை ்பாய்்களில் 
இருந்து ்பாைம் ்படிப்பர, ஆசிரியரும் 
்பாயிலிருந்து க்காண்்ை ்்பாதிப்பர. 

சில இைங்களில் கநல் குறறும் உரறல 
்கவிழ்த்து அ்ன்மல் ஆசிரியர இருப்பார. 
்பறனெ ஓறல ஏடு்களில் எழுத்்ாணியால் 
எழுதி்ய மாணவர்கள் ்படிப்பர. இவ் ஏடு்கள் 
்பறனெ ஓறலயில் 2  1/2 அஙகுல அ்கலமும் 
10 - 12 அஙகுல நீளமும் உள்ள சடைங்களா்க 
கவடடி ்காயறவத்து மத்தியி்ல 
துவாரமிடடு ்கயிறு ்்காரக்கப்படடிருககும் 
ஒவ்கவாரு ஏடடிலும் 10-12 ஓறல்கள் 
இருககும். எல்லா ஓறல்களுககும் 
ஒ்ர அளவு நீள அ்கலமும் க்காண்டு 
அறமந்திருககும்.

எழுத்்ாணி என்பது ்கத்தியும் அ்ன 
பினபு்றத்தில் கூரானெ ்கத்தியும் பிடியும் 
்சரந்்்ாகும். ்கத்திறய பிடியால் மைககி 
கூரானெ ்கம்பி கவளி்ய நீண்டிருக்க 
றவத்து அ்னு்விக்காண்டு மாணவர 
ஓறலயில் எழுதுவர.

இத்்ற்கய ்கல்வி முற்ற ்பறறி 
அ்றகு்வுவ்ா்கவும் அரியக்ாரு 
சான்றா்க இபபிர்்சத்தில் ்பாைப்படடு 
வந்் “ எண்றணச்சிந்து ” என்ற 
வாய்கமாழிப்பாைல் அறமந்துள்ளது. 
குருவிறகு “எண்றண ” மு்லிய 
க ்ப ா ரு ட ்க ள்  ் ச ்க ரி ப ்ப ் ற ்க ா ்க 
சனிககிழறம்களில் மாணவர்கள் 
ஒவ்கவாரு வீடடிறகும் கசனறு ்பாடும் 

்பாை்ல எண்றணச் சிந்துப்பாைல் 
எ னெ ப ்ப டு ம் .  இ வ்  எ ண் க ண ய் ச் 
சிந் தினுாைா்க திண்றணப்பள்ளி 
மாணவர்கள் க்ாைர்பா்கவும் ஆசிரியர 
க ் ா ை ர ்ப ா ்க வு ம்  ்க ற பி க ்க ப ்ப ட ை 
்பாைங்கள் க்ாைர்பா்கவும் முககியமானெ 
விறையங்கள் ்பறறி அறிய முடிகின்றது. 
மாணவர்கறள ்பள்ளிககுச் ்சரககும் 
வயது ஐந்து ஆகும். குறிபபிடைக்ாரு 
கவள்ளிககிழறமயனறு மாணவர்கள் 
்பச்றசயரிசி, ்பழம், கவறறிறல, ்பாககு, 
பூக்கள் என்பனெவறறுைன குருறவ ்்டிச் 
கசல்வர.

அனற்றய தினெம் ்ரவதி நடசத்திரம் 
முகூரத்் ்வறளயில் பிள்றளயாருககு 
நிற்றகுைம் றவத்து விளக்்கறறி முக்கனி 
்பறைக்கப்படடு ்பாலபி்ஷ்கம் கசய்் 
பினனெர சரஸ்வதிறய நிறனெத்்வாறு 
ஆசிரியர மாணவறரக க்காண்டு 
அரிவரிறய எழுதுவிப்பர.

“......................கமாழி
எழு்ப ்பயினறு எழுதிமுடித்் பினபு 
கமாழிககு எழுத்து முற்ற முற்றயா்கக 
்கறபித்து ்கணககு வற்க்கள் ்கவனெமாய் 
்கறபித்து இணக்க முைகனெங்களுககு 
எழுத்து திரிபு்களும் எண் சுவடி குழிமாறறு 
ஏற்றமுள்ள வருக்க ்பாைம் திண்ணமாயின 
்றளவும் தி்றறமயாய்” க்ாைரந்து 
்கறபிக்கப்படும்.

்கறபிக்கப்படை ்பாைங்களா்க எண்றணச் 
சிந்துவின ஒரு ்பதிபபு ்மறகூறியவாறு 
குறிபபிடை மறக்றாரு ்பதிபபு ்கணககு 
வற்க்கள் ்பறறி ்வறு வி்மா்க 
சறறு விரிவா்கவும் (வாயிற ்கணககு, 
க்பயரக ்கணககு , ் ் சக ்கணககு , 
நாட்கணககு, எண்ணற ்கணககு) எழுத்து 
பிரிவு்கள் எனறு குறிபபிடடு ஆத்தி 
சூடி, க்கானற்ற ்வந்்ன, மூதுறர 
நனகனெறி நல்திவா்கார்கண்டு ஈசன 
்மற்பாடிய ்பாைல்்கள் எனறு புதிய்ா்கவும் 
குறிபபிடுவதும் ்கவனெத்திறகுரியது.

zகுரு ்டசறணயா்க மாணவர்கள் வீடு 
்்ாறும் கசனறு ்பச்றசயரிசி, ்்ங்காய், 
்பழம், கவறறிறல, இஞ்சி, மிளகு, 
உள்ளி, புளி, கவங்காயம், ்பயற்றங்காய், 
்கத்்ரிக்காய், பூசணிக்காய், எண்றண, 
்வடடி, சவுக்காரம் மு்லியனெ ்ச்கரித்து 
க்காடுப்பர.                

க்பாருள் ்ச்கரித்துக க்காண்டு கசல்லத் 
்ாம்மாகின்ற ் வறள்க ளி் லா 

்பாைங்கறள ஒழுங்கா்க கசய்து 
முடிக்கா் ்வறள்களி்லா வழங்கப்படும் 
் ண் ை ற னெ ்க ள ா வ ா னெ  பி ர ம் ்ப டி , 
்கடடியடித்்ல், சுடுகவயிலில் நிற்பாடடு்ல், 
முசுரு்கறள ்கடிக்கச் கசய்்ல், கநறறியில் 
்கல் றவத்து விடடு சூரிய ஒளிறயப்பாரத்் 
வண்ணம் ஒறற்றக்காலில் நிற்க 
கசய்்ல், ்பனறி சுருககிடடு கவளியில் 
்ள்ளி விடு்ல், சவுக்கடி, ்்கா்ண்ைத்தில் 
தூககு்ல், வீடடிறகு அனுப்பாது விைல் 
மு்லியனெவாகும்.

்மறகுறிபபிடை ்கல்வி சமு்கத்தில் 
உள்ள எவ்வகுபபினெறர சாரந்திருந்்து 
என்பது ்பறறி திடைவடைமா்கக கூ்ற 
முடியாதுள்ளது எனினும் மாணவர்கள் 
குரு ்டசறணப க்பாருட்கறளச் 
்சரக்க கசல்லுகின்ற ்்பாது “ 
கசல்வககுமார கரல்லாம் ்சர்வ வந்து 
நிற்க ” எனறு குறிபபிடுவதிலிருந்தும் 
குறிபபிடை மாணவர ஒருவர ்மது 
வீடடிறகு கசல்லுகின்ற ்்பாது “ வீடடில் 
எண்கணயில்லாவிடைால் விடு ்காசு 
இல்லாவிடைால் ்்கடடு ்கைன வாங்க ” 
எனறு குறிபபிடுவதிலிருந்தும் வசதியுள்ள 
மாணவரும் ஏறழ மாணவரும் அக 
குழுவில் இைம்க்பறறிருந்்னெர எனறு 
ஊகிக்க முடிவ்னொல் இத்்ற்கய 
்கல்விறய ஏறழ, கசல்வந்்ர என்ற 
்்ப்மினறி ்கல்வி நாடைமுள்ள இரு 
சாரரும் க்பறறுக க்காண்ைாகரனறு ்கரு் 
வாய்பபுள்ளது. (க்ாைரும்)

மனி் நா்கரி்கத்தின க்ானம வரலாறற்ற 
வரலாறறு ்காலம் எனெ க்ால்லியல் 
வரலாற்றாரச்சியாளர்கள் ்பகுத்துள்ளனெர.

 1 .்பழங ்கற்காலம்
 2. புதிய ்கற்காலம்
 3 .இறைக்கற்காலம்
 4 .க்பருங்கற்காலம்
எனெ வறரயறுக்கப ்படடுள்ளது.
்ப ழ ங  ்க ற ்க ா ல  ்ப ண் ்ப ா ட டி ல் 
்க ற ்ப ா ற ்ற ்க ளி ன  ்ப ய ன ்ப ா டு ம் 
்கல்லாயு்ங்களும் முககியப்பை இறைக 
்கற்காலம் புதிய ்கற ்காலம் ஆகியவறறில் 
வ ாழ் ந் ் மக ்க ளி ன வா ழ் வி யல் 
முற்ற்கறளயும் கவளிப்படுத்துவனெவா்க 
்பாற்ற ஓவியங்களும் ்வடறை 
்கருவி்களும்  உலக்கஙகும் ்கண்டுபிடிக்கப 
்படடுள்ளனெ.

 
புதிய ்கற்கால ஓவியங்கள்

க்பருங்கற்கால மக்களின வாழ்வியலில் 
புற் குழி ்கலாசரம் முககியப்படுகி்றது. 
இ்்னொடு இறணந்்் சிறிய சுடு 
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ம ண்  சி ற ்ப ங ்க ள் 
முககியப்படுகின்றனெ. 
இ்றனெ, 1823ம் ஆண்டு 
அப்்பாற்ய மல்பார 
்பகுதி்களில் (்்கரள 
மாநிலம்) ,  ஆய்வு 
கசய்் ்்பபிஙைன 
என்ற ஆஙகி்லய 
க ் ா ல் லி ய ல் 
ஆய்வாளர கவளி 
உலகுககு க்காண்டு 
வ ந் ் ா ர .  இ வ ர , 
க்பருங்கற்காலத்தில் 
வாழ்ந்் மக்களின 
்கலாசாரம், வாழ்வியல் 
முற்ற்கறள, ்பல்்வறு 

ஆ்ாரங்களுைன ்பதிவு கசய்்ார.

்மிழ்நாடடு சுடு மண் சிற்பம்

இ்ன பினபு ்ான, இந்தியாவின 
க ் ன ம ா நி ல ங ்க ளி ன  ்ப ல் ் வ று 
்ப கு தி ்க ளி லு ம் ,  க ் ா ல் லி ய ல் 
ஆய்வாளர்கள் ்பலர க்பருங்கற்காலம் 
்பறறிய ஆய்வு்கறள ்மறக்காண்ைனெர.

்பல ்கண்டு பிடிபபு்கறளயும் கசய்்னெர.

்மிழ்கத்தில், ஈ்ராடு க்காடுமணல், 
திருகநல்்வலி ஆதிச்சநல்லுார, நீலகிரி 
க்ஙகுமரைாைா, மசினெகுடி, ்்காத்்கிரி, 
ஏககுனி, நீர்காய்ச்சிமந்து ஆகிய ்பகுதி்கள், 
்பல்்வறு வரலாறறு ்பதிவு்கறள 
உள்ளைககிய்ா்க உள்ளனெ.

நீலகிரியில், 1873ம் ஆண்டு அப்்பாற்ய 
்கமிஷனெரா்க இருந்் பிரீகஸ் என்ற 
ஆ ங கி ் ல ய ர ,  மு ் ன மு ் ல ா ்க , 
க்பருங்கற்கால புற் குழி்களில் 
இருந்் சுடுமண் சிற்பங்கள் மறறும் 
்கறல க்பாருட்கறள ்கண்ைறிந்்ார. 
அவரால் ்ச்கரிக்கப்படை, புரா்ானெ 
்கறலபக்பாருட்கள், கசனறனெ அரசு 
அருங்காடசி்கயத்திலும், லண்ைன, 
க்பரலின ்்பான்ற பிர்பலமானெ 
அருங்காடசிய்கங்களிலும், இனறும் 
்பாது்காக்கப்படடுவருகி்றது

நீலகிரி சுடு மண் சிற்பங்கள்

க்பருங்கற்காலத்தில் வாழ்ந்் மக்கள் 

இ்றந்து விடைால், அவர்களின சைலத்ற் 
புற்ககும்்்பாது, அ்னுைன, நம்முைன 

வாழும் ்கால்நறை்கள் உட்பை ்பல்்வறு 
க்பாருட்கள், சுடுமண் சிற்பங்கறள, 
் ்ப ா ட டு  பு ற ் த் து  ம ரி ய ா ற ் 
கசலுத்துவற் அக்கால மக்கள் 
வழக்கமா்க க்காண்டிருந்்னெர. இ்னொல், 
க்பரும்்பாலானெ புற் குழி்களில் 
இத்்ற்கய சிற்பங்கள் ்காணப்படுகின்றனெ.

்கைந்்,1983, 84, 88, 91 ஆகிய ஆண்டு்களில், 
அகமரிக்காவில் உள்ள, சிக்கா்்கா 
கமகசி்கன ்பல்்கறலக ்கழ்க ்்பராசிரியர 
ஆலன சாகிரல் என்பவர, ்மிழ் 
நாடடுககு வந்து, க்பருங்கற்கால புற் 
குழி்கள் ்பறறி ஆய்வு கசய்து, ்பல்்வறு 
்கடடுறர்கறள கவளியிடடுள்ளார. 
அ ற வ  ம ா ண வ ர ்க ளு க ்க ா னெ 
்பாைங்களா்கவும் உள்ளனெ.் மலும், இந்் 
்கலாசார ்பரிமாற்றங்கள் அக்காலத்தில், 
நீலகிரியில் உள்ள மாயார ்பள்ளத்்ாககு, 
்்கரளாவில் உள்ள ்பாலக்காடு ்பகுதி்களில் 
இருந்து ்ான, இந்் ்கலாச்சாரம் இஙகு 
்பரவியுள்ளது என்பது ஆய்வு்களின மூலம் 

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )

 ghyRFkhh; Nrida+h;

Nkdhs; Kjd;ikah;

fiy fyhrhu gPlk;

fpof;Fg; gy;fiyf; fofk;
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gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 9
juk; 11 - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk;

- kl;Lefu; Atd; -

Gzu;r;rp

xt;nthU tpdhTf;Fk; rupahd tpilia vOjp mDg;Gk; Kjy; 
%d;W ntw;wpahsu;fSf;Fguprpy; toq;fg;gLk;. KbTj; jpfjp : 
08.11.2018.

mDg;gNtz;ba Kftup : Mrpupau;> muq;fk;> 227> ghu; tPjp> 
kl;lf;fsg;G

இந்் வாரமும் நாம் க்ாைர்கள் ்பறறிய ்கலந்துறரயாைறல க்ாைர்வாம்.குறிப்பா்க 
குற்றந்து கசல்லும் ்கணி் க்ாைர்கள் ்பறறிப ்பாரக்கலாம். கீழ் உள்ள க்ாைறர 
அவ்ானிக்கவும்,
20,15,10,5,..
மீண்டும், இதில் வித்தியாசங்கறள அவ்ானிப்ப்னூைா்க ஆரம்பிக்கலாம் 
முனறனெயதிலிருந்து 5 ்கழித்்ால் அடுத்் எண் வரும். முனறனெய 
்கலந்துறரயாைலில் இருப்பது ்்பால் வித்தியாசங்களிலிருந்து n  க்ப்றலாம்.
இம்முற்ற வித்தியாசம் ( -5)  ஆ்க்வ நாம் n ஆ்க -5n.
அடுத்்்ா்க இத்க்ாைரின 0ஆம்  உறுபற்ப ்கண்டு க்காள்ளுங்கள்.
n 1 2 3 4 5 
Sequence 20 15 10 5 0 
சூத்திரத்தின மிகுதிறய அறிய 0 ஆம் உறுபற்ப ்காண்வண்டும். 20 ககு முனனொல் 
உள்ள எண் எனனெ என்பற் நாம் ்கண்டுபிடிப்்பாம்.இ்றகு 20 + 5  கூடை்வண்டும் 
25  நமககு கிறைககும்
n 0 1 2 3 4 5 
Sequence 25 20 15 10 5 0 
இந்் எண் இப்்பாது உங்கள் சமன்பாடடின இரண்ைாம் ்பகுதியா்க மாறும்.
எனெ்வ, உங்கள் சமன்பாடு -5 N + 25 இருககும். எனெ்வ, 300-வது உறுபற்ப ்கண்டுபிடி, 
n = 300, ஆ்க்வ -5 (300) + 25 = -1475

இ்ன அரத்்ம் -725 இவ் வரிறசயின 150 ஆவது உறுபபு ஆகும்.
இப்்பாது இந்் வார சவாலில் கசனறு உங்களிைம் சரியானெ ்பதிறலத் 
க்ரிந்துக்காள்ள முடியுமா எனறு ்பாரக்கவும். அடுத்் முற்ற நாம் பின்னொககி 
வரிறசககு வரு்வாம்.

பின்வரும் த�ொடரின 200்வது உறுப்பை கொணக..
6,9,12,15,18....
உமது n ஆம் உறுபபு 3n+3 , 200வது உறுபற்ப க்ப்ற  n= 200 பிரதியிடு்க 
3(200)+3=603 
ஆ்க்வ க்ாைரின 200வது உறுபபு 603 ஆகும்

பினவரும் க்ாைரின 80வது உறுபற்ப ்காண்்க
-2,-6,-10,-14,-18…

• gpd;tUk; tpdhf;fSf;Fupa rupahd tpiliaj; njupTnra;f.

1. gpd;tUtdtw;Ws; Njhd;wy; tpfhuk; ,lk;ngw;w Gzu;r;rp
 (1) tlGyk; (2) fhw;rl;il (3) Gdpj jyk; (4) jiyf;ftrk;

2. gpd;tUtdtw;Ws; jpupjy;; tpfhuk; ,lk;ngw;w Gzu;r;rp
 (1) tlGyk;   (2) fhw;rl;il (3) Gdpj jyk; (4) jiyf;ftrk;

3. gpd;tUtdtw;Ws; nfLjy; tpfhuk; ,lk;ngw;w Gzu;r;rp
 (1) jytpUl;rk;  (2) ghyhil (3) fpspg;gps;is (4) Kl;nrb

4. gpd;tUtdtw;Ws; ,ay;G Gzu;r;rp
 (1) jytpUl;rk;  (2) ghyhil (3) fpspg;gps;is (4) Kl;nrb

5. gpd;tUtdtw;Ws; nfLjYk; Njhd;wYk; ,lk;ngw;w Gzu;r;rp
 (1) ghlNtis   (2) Nfhyhl;lk; (3) tyf;if (4) Kl;nrb

6. gpd;tUtdtw;Ws; nfLjYk; Njhd;wYk; ,lk;ngw;w Gzu;r;rp
 (1) jhok;G+     (2) gdq;fha; (3) thiof;fwp (4) thdtpy;;

7. gpd;tUtdtw;Ws; jpupjy;; tpfhuk; ,lk;ngwhj Gzu;r;rp
 (1) NgRq;fpsp (2) fhw;rl;il (3) Ml;gjpT (4) khq;fdp

8. gpd;tUtdtw;Ws; nfLjy; tpfhuk; ,lk;ngw;w Gzu;r;rp
 (1) thd;fpis (2) Kaw;Fl;b (3) kzkhiy (4) kapyhl;lk;

9. gpd;tUtdtw;Ws; ,ay;G Gzu;r;rp my;yhjJ

 (1) mOjy; (2) NjNuhl;lk; (3) kz;NkL  (4) kdNtjid 

10. gpd;tUtdtw;Ws; nfLjYk; Njhd;wYk; ,lk;ngwhj Gzu;r;rp
 (1) fhyf;fz;zhb  (2) tuTj;jhs; (3) fhyr;rf;fuk; (4) gog;ghF

11. capu; Kd; capu; Gzu;tjw;F vLj;Jf;fhl;L
 (1) thyhl;ly; (2) Gspf;fha; (3) fz;kly; (4) fdpapjo;

12. capu; Kd; nka; Gzu;tjw;F vLj;Jf;fhl;L
 (1) miyfly; (2) jz;fak; (3) gidNahiy (4) flyiy

13. nka; Kd; nka; Gzu;tjw;F vLj;Jf;fhl;L
 (1) Gyf;fhl;rp (2) jiykapu; (3) gbjy; (4) fiyaoF

14. nka; Kd; capu; Gzu;tjw;F vLj;Jf;fhl;L
 (1) Fzeyk; (2) khu;jl;ly; (3) fz;zpik (4) jz;zPu;

15. clk;gLnka; ngw;Wg; Gzu;e;jjw;F vLj;Jf;fhl;L
 (1) ghia   (2) Nehia   (3) <ia      (4) thia

16. clk;gLnka; ngw;Wg; Gzu;e;jjw;F vLj;Jf;fhl;L
 (1) jiythry; (2) jiyahl;ly; (3) jiykapu; (4) jiyr;Rik

17. clk;gLnka; ngw;Wg; Gzuhikf;F vLj;Jf;fhl;L
 (1) tpyhntd;G  (2) NjQ;Rit (3) jiyaiz (4) jPaizg;G

18. gpd;tUtdtw;Ws; Fw;wpaYfug; Gzu;r;rp
 (1) gilg;ghw;wy; (2) Rtu;ntbg;G (3) njspthf;fy; (4) rpy;Ytz;b

19. gpd;tUtdtw;Ws; ty;ypdk; kpFe;J Gzu;e;jikf;F cjhuzk;
 (1) G+q;nfhb  (2) mt;ahid  (3) thl;gil (4) tiyg;gpd;dy;

20. tws; + rp  vd;gijg; Gzu;j;jpdhy; tUtJ
 (1) tul;rp  (2) twl;rp  (3) tul;r;rp (4) twl;r;rp

 Pou® PiÚ©À» r`hdh N[hrg; 

ö£õx AÔÄ- (C»[øP) vd;.jdQ;Nrad;

· ,yq;ifapd; KjyhtJ Njrhjpgjp / MSeh; (gphpj;jhdpaH)

 gpul;wpf; Nehj; (1798 - 1805)

· ,yq;ifapd; KjyhtJ Njrhjpgjp (,yq;ifaH)

 NrH xyptH Fzjpyf.

· ,yq;ifapd; KjyhtJ gpujk ke;jphp / Njrgpjh
 D.S.Nrdehaf;fh.
· ,yq;ifapd; KjyhtJ [dhjpgjp 

 tpy;ypak; Nfhgy;yht.

· ,yq;ifapd; KjyhtJ epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjp -   

 J. R. n[atHj;jd. (1978)
· ,yq;ifapy; Njhd;wpa Kjy; nra;jpj;jhs;     

 nfOk;G N[Hzy; (Colombo Journal)
· ,yq;ifapy; jkpopy; ntspte;j Kjy; ehspjo;     

 cja jhuif (1841 mNkhpf;f kprdhpahy;)

· rpq;fsj;jpy; ntspte;j KjyhtJ gj;jphpif     

 rpq;fs`l
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gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid 

tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

QÇUS ©õPõn 

ÂøÍ¯õmkz xøÓ\õº 

Ezv÷¯õPzuºPÐUPõÚ 

vÓß A¤Â¸zv £°Ø]   

\®©õ¢xøÓ ÷u]¯ PÀ¿›°À ©õnÁºPÐUS  
 Pµõz÷u £°Ø]ÁS¨¦PÒ!

Â¦»õ|¢uõÂÀ   B]›¯ºPÐUQøh°»õÚ 
Q›UöPm _ØÖ¨÷£õmi.

EhØPÀÂ 
B]›¯ºPÐUPõÚ 

vmhªhÀ A©ºÄ

~Áõß ö\õ´éõ «x 
SØÓa\õmk

C¢v¯ Ao öÁØÔ

் ம ற ்ப டி 
்பயிறசியில் கிழககு 
ம ா ்க ா ண த் தி ல் 
்க ை ற ம ய ா ற றி வ 
வ ரு கி ன ்ற 
அறனெத்து உத்தி 
் ய ா்க த் ் ர்க ளு ம் 
்பஙகு்பறறி இருந்்னெர. கிழககு மா்காண 

விறளயாடடுத்துற்றப ்பணிப்பாளர 
என எம் கநௌபீஸ் அவர்களின 
ஒழுங்கறமபபில் ஊவா மா்காண 
விறளயாடடு விஞ்ஞானெ நிறுவனெத்தில் 
அது இைம்க்பற்றது. 

29 ந் தி்கதி க்ாைக்கம் 31 ந் தி்கதி வறர 
இைம்க்பற்ற இப்பயிறசி கநறியில் 
விறளயாடடு ்பயிறசியினெ புதிய 
்பயறசி நுட்பங்கள், ்பயிறசி திடைமிைல் 
சிறுவர்களுக்கானெ ்பயிறசி ஒழுங்கறமபபு 
மறறும் ்லறமத்துவம் ்கைந்் ்கால க்பறு 
்்பறு்கள் எதிர்காலத்தில் அவறற்ற 
அதி்கரிக்க ்மறக்காள்ள ்வண்டிய 
உ்பாயங்கள் ்பறறிய விையங்களும் 
உள்ளைக்கப்படடிருந்்னெ.

சம்மாந்துற்ற முஸ்லிம் ்்சிய ்கல்லூரியில்  International Martialarts Association 
இன ்கராத்்் ்பயிறசி வகுபபு்கள் அதி்பர முத்துஇஸ்மாயில் முனனிறலயில் 
ஆரம்பித்துறவக்கப்படைனெ. பிரதி ஞாயிறு தினெங்களில் ்ரம் 8, 9, 10ஆகிய 
வகுபபு மாணவர்களுககு இவ்வகுபபு்கள்   International Martialarts Association 
இன இலஙற்கக்கானெ பிர்ம ்்பா்னொசிரியரும், கிழககுமா்காண ்கராத்்் 
சம்்மளனெத்்றலவருமானெ சிைான முைம்மத் இக்பால் அவர்களினொல் 
நைாத்்ப்படடுவருகின்றனெ. 

்பைங்கள் ்காறரதீவு நிரு்பர ச்கா

ச ர வ ் ் ச  ஆ சி ரி ய ர  தி னெத் ற ்  மு ன னி ட டு 
்காறரதீவு விபுலாநந்்ா மத்திய ்கல்லூரியில் 
ஆ சி ரி ய ர ்க ளு க கி ற ை யி ல ா னெ  கி ரி க க ்க ட 
சுறறுப்்பாடடிகயானறு ்நறறு நறைக்பற்றது.. ஆசிரியர்கள் 
்்பாடடியீடு்படடிருப்பற்க்காணலாம்.
்பைங்கள் ்காறரதீவு நிரு்பர ச்கா.

மடைக்களபபுக ்கல்வி வலயத்துக்கானெ 
உைற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ்மது 
அடுத்் வருைத்துக்கானெ திடைங்கறள 
மு ன ற வ ப ்ப ் ற ்க ா னெ  அ ம ர வு 
சத்துருகக்காண்ைான சர்வா்ய 
நிறலயத்தில் நவம்்பர 5ஆம் தி்கதி 
நைக்கவிருககின்றது.

 வலயக ்கல்விப ்பணிப்பாளர ்க. 
்பாஸ்்கரன வழி்காடைலில், இ்றனெ 
வலயத்துக்கானெ உைற்கல்வி உ்விக 
்கல்விப்பணிப்பாளர வி. லவககுமார 
ஏ ற ்ப ா டு  க ச ய் து  வ ரு கி ்ற ா ர . 
ஆசிரியர்கள் மத்தியில் ்பாை மறறும் 
விறளயாடடுத்துற்றத் திடைமிைல்்கறள 
ஊககுவிப்ப்ற்கானெ இந்் அமரவு 
ஒவ்கவாரு வருைமும் நைந்து வருவது 
குறிபபிைத்்க்கது.

மு ம் ற ்ப யி ல்  இ ந் தி ய ா  ம ற று ம் 
்மறகிந்திய தீவு்கள் அணி்களுககு 
இறை்ய நறைக்பற்ற நான்காவது 
ஒருநாள் கிரிகக்கட ்்பாடடியில், 224 
ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா க்பரும் 
கவறறி க்பறறுள்ளது.

மு்லில் துடுபக்படுத்்ாடிய இந்தியா 
நிரணயிக்கப்படை 50 ஓவர்களில் 5 

சரவ்்ச கிரிக்கட ்கடடுப்பாடடுச் சற்பயின 
ஊழல் எதிரபபு நியமங்கறள மூனறு 
விையங்களில் மீறிய்ா்க இலஙற்கயின 
்வ்கப்பந்து வீச்சுக்கானெ ்பயிறறுவிப்பாளர 
நுவான கசாய்்ஸா மீது சரவ்்ச கிரிக்கட 
சற்ப குற்றஞ்சாடடியுள்ளது.

அவர மு்ற்கடைமா்க உைனெடியா்க 
இறைநீக்கமும் கசய்யப்படடுள்ளார.

ஒரு ்பயிறசி அரஙகில் ்கலந்து 
க்காண்டிருந்்்்பாது, க்காழும்பில் 
றவத்து நுவான சரவ்்ச கிரிக்கட 
்கவுனஸின ஊழல் எதிரபபு அதி்காரி்களால் 
விசாரறணககு உட்படுத்்ப்படைார.

இப்படியானெ உயர மடை குற்றங்களுக்கா்க 
விசாரிக்கப்படும் இரண்ைாவது இலஙற்க 
உயர மடை கிரிக்கட வீரர இவராவார.

ஆடைங்களின முடிறவ முனகூடடி்ய 
தீரமானிககும் ஊழல் ஒனறு குறித்் 
விசாரறணககு ஒத்துறழக்க மறுத்்்ா்க 
இலஙற்க அணியின முனனொள் வீரர 
சனெத் ஜயசூரிய மீதும் ஏற்கனெ்வ 
குற்றஞ்சாடைப்படடிருந்்து.

விகக்கடடு்கள் இழபபுககு 377 ரன்கள் 
எடுத்்து.

இந்தியாவின க்ாைக்க ஆடைக்காரர்கள் 
்ராகித் சரமா மறறும் ஷி்கர ் வான ஆகிய 
இருவரு்ம க்ாைக்கம் மு்்ல ்பந்ற் 
எல்றலக்்காடடுககு விரடடினெர.

40 ்பந்து்களில் 38 ரன்கறள எடுத்் 
்வான ஆடைமிழந்்வுைன, ரசி்கர்களின 
அதீ் ்கர்்காஷ வர்வறபுைன ்களத்தில் 
நுறழந்் அணித்்றலவர விராட ்்காலி 
இம்முற்ற 16 ரன்களில் ஆடைமிழந்து 
கவளி்யறினொர.

அதிரடியா்க விறளயாடிய ்ராகித் சரமா, 
137 ்பந்து்களில் 162 ரன்கள் எடுத்்ார. இதில் 
4 சிக்ஸர்கள் மறறும் 20 ்பவுண்ைரி்கள் 
உள்ளைஙகும்.

378 ரன்கள் என்ற ்கடினெமானெ இலகற்க 
துரத்திய ்மறகிந்திய தீவு்கள் 153 ரன்கள் 
மடடு்ம எடுத்்து. இந்திய அணி கசாந்் 
மண்ணில் ஒருதினெ ்்பாடடி்களில் 
அதி்க ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கவன்ற 
்்பாடடியா்க இப்்பாடடி அறமந்்து. 
்மலும் ஒடடுகமாத்்மா்க இந்தியாவின 
3-வது இமாலய கவறறி இது.
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மதுறவ உற்பத்தி கசய்்ல், ்பாவித்்ல் 
என்பவறற்ற இல்லாக்ாழித்்ல். 
மது்பானெ வரத்்்கத்திறகு ஏற்ற வற்கயில் 
விறல்கள், வரத்்்க மு்லீடடு திடைங்கள் 
என்பவறற்ற நறை முற்றப்படுத்்ல். 
இ ல கு வ ா ்க  கி ற ை க ்க க கூ டி ய , 
க்பறறுகக்காள்ளககூடிய வழிமுற்ற்கறள 

்க ட டு ப ்ப டு த் ் ல் .  
வீடடில், ்வறலத் 
் ள ங ்க ளி ல் , 
க ்ப ா து ம க ்க ள் 
கூடும் இைங்களில் 
்ப ா வி த் ் ற ல 
்க ட டு ப ்ப டு த் ் ல் . 
மது்பாவறனெயால் 
ஏற்படுகின்ற வீதி 
வி ்ப த் து க ்க ள் 

உ ட ்ப ை  ஏ ற னெ ய  வி ்ப த் து க ்க ள், 
்காயங்கறள ்கடடுப்படுத்்ல். சமூ்க 
வி ழி மி ய ங ்க ற ள  க ்ப ா து ம க ்க ள் 
மத்தியில் ஆழப்படுத்துவ்ன ஊைா்க 
மது்பாவறனெறய குறித்் எதிரமற்றயானெ 
எ ண் ண ங ்க ற ள  ஏ ற ்ப டு த் ் ல் . 
மது்பாவறனெயில் ஏற்படுகின்ற, தீய 
விறளவு்கள் குறித்் ஆராச்சி்கறள 
்மறக்காள்வ்்ாடு, ஒரு நாடடின 
அபிவிருத்தியில் அ்ன ்ாக்கத்ற் 
்கண்ைறி்ல்.  சமு்ாய ்பங்களிபபுைன 
இ்றகு சார்பானெ ்சறவ்கள், புனெர வாழ்வு 
நைவடிகற்க்கறள ்மறக்காள்ளு்ல். 
மது்பாவறனெ ்கடடுப்பாடு, க்காள்ற்க 
வகுபபுச் கசயற்பாடு்களில் மது 
உற்பத்தி நிறுவனெங்களின கசல்வாககு 
கசலுத்துற்கறய ்கடடுப்படுத்்ல். 
நறைமுற்றப்படுத்்ல், ்கண்்காணித்்ல் 
என்பவறறிறகு மது்பானெ ்கடடுப்பாடடு 
க்காள்ற்கறய ்்சிய ்்பாற்பக்பாருள் 
்க ட டு ப ்ப ா ட டு  க ்க ா ள் ற ்க யு ை ன 
ஒத்திறசவா்க கசயற்படுத்்ல்.
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் ம ற  கு றி ப பி ை ப ்ப ட டு ள் ள , 
க ்க ா ள் ற ்க ்க ற ள  அ ற ை வ ் ற கு 
பி னவ ரு வ னெ  இ னெ ங ்க ாண ப ்ப டடு 
மு ன னி ற ல ப ்ப டு த் து கி ன ்ற னெ . 
ச ந் ற ் ப ்ப டு த் ் ல் .  வி ற ல , 
மு ் லீ டு,  வ ா ணி ்ப ம்  கி ற ை க ்க 
கூ டி ய ,  க ்ப ற று கக ்க ாள்ளக கூ டி ய 
மது சம்்பந்்ப்படை க்பாருட்கள். 
ம து ்ப ா வ ற னெ ய ா ல்  ஏ ற ்ப டுகி ன ்ற 
தீவிறனெ்கள் குறித்து க்பாதுமக்கள் 
அறிவ்ற்கானெ இறையீடு்கள். குடித்துவிடடு 
வா்கனெம் கசலுத்து்ல்.  சமு்ாய 
கசயற்பாடு்க ள். வழிமுற்ற்க றள 
்கண்்காணித்்ல், மதிபபீடு கசய்்ல், 
ஆராச்சிககு உட்படுத்்ல். ஆ்ரவு, 
புனெரவாழ்வு ்ளங்கறள வலுப்படுத்து்ல். 
மது்பாவறனெ உற்பத்தி நிறுவனெங்களின 
் ற ல யீ டு்க ற ள  ்க டடு ப ்ப டுத் ் ல். 
திறணக்கள ஒழுங்கறமபபு, நிதி 
வழஙகு்ல்.

ந ற ை மு ற ்ற ப ்ப டு த் ் லி ற ்க ா னெ 
மூ ் ல ா ்ப ா ங ்க ளு ம்  க ்க ா ள் ற ்க 
வகுபபு்களும் மது்பாவறனெ குறித்து 
விளம்்பரப்படுத்து்ல், ஊககுவித்்ல் 
சந்ற்ப்படுத்்றல ்நரடியா்க்வா 
மற்றமு்கமா்வா இல்லாமல் கசய்்ல். 
மது்பாவறனெ குறித்் விளம்்பரங்கள், 
சமூ்க கசயற்பாடு்களிற்கானெ ஆ்ரவு, 
அணுசரறனெ  வழஙகு்ல் ் ்பான்றவறற்ற 
அஙகி்கரிக்கப்படை ்கடடுப்பாடடுச் 
சற்பயின ஊைா்க ற்கயாலு்ல். புதிய 
சடை விதிமுற்ற்களும், நறைமுற்ற்களும் 
அபிவிருத்தி கசய்யப்படடு இ்னூைா்க 
வியா்பார விளம்்பரங்கள், ஏறனெய 
வ ழி  ஊ க ்க ப ்ப டு த் து ் ல்  ச மூ ்க 
கசயற்பாடு்களிறகு மது உற்பத்தி 
நி று வ னெ ங ்க ளி ன  அ னு ச ர ற ண, 
க்பாது இைங்களில் விளம்்பரப்படுத்்ல் 
என்பவறற்ற ்கடடுப்படுத்்ல். புதிய 
க்காள்ற்க்கள், சடைவிதி முற்ற்கள் 
என்பவறறின ஊைா்க திறரப்பைங்கள், 

ந ா ை ்க ங ்க ள் , 
க்ாறலக்காடசி நி்கழ்ச்சி்கள் 
வாயிலா்க க்பாதுமக்களிறகு  
வி ள ம் ்ப ர ப 
்ப டு த் ் ப ்ப ை க கூ டி ய 
ச ்க ல  ம து ்ப ா வ ற னெ 
சம்்பந்்ப்படை ்காடசி்கறள 
்க ட டு ப ்ப டு த் து வ ் ற கு 
இவறறின ்யாரிப்பாளர்கள், 
கநறியாளர்கள், நடி்கர்கள் 
் ்ப ா ன ்ற வ ர ்க ளி ற கு  
அ றி வூ ட டு் ல் .  க வ ளி ப 
்ப ற ை த்  ் ன ற ம ய ை ன 
கூ டி ய  ்க ண் ்க ா ணி த் ் ல் , 
சந்ற்ப்படுத்்ல், க்பாறுப புககூ்றல் 
என ்ப வ ற று ைன  க ்ப ாது ம க ்க ளி ன 
முற்ற்பாடு்கறள க்பறறுகக்காள்ளு்ல், 
அ்றகு ஏற்ற நைவடிகற்க்கறள 
்மறக்காள்ளு்ல் ்்பான்றவறற்ற 
வி ரி வ ாக ்க ம்  க ச ய் து  ம து ்ப ா னெ 
க்பாருட்கறள சந்ற்ப்படுத்்லில் 
்கண்டுபிடிக்கப்படுகின்ற சடைத்திறகு 
வி ் ர ா் ம ா னெ  க ச ய ற ்ப ா டு்க ற ள 
தீ வி ர ம ா ்க  ்க ண் ்க ா ணி ப ்ப து ை ன, 
அ்ற்கானெ ்ண்ைப்பணத்ற்யும் 
அதி்கரித்்ல்.  மது்பானெ ்்பாத்்ல்்களில் 
வி ள ம் ்ப ர ப ்ப டு த் ் ப ்ப டு கி ன ்ற 
விளம்்பரங்களில் மது்பாவறனெயின  
நனறம்கள் குறிபபிைப்படடு தீறம்கள் 
குறிபபிடும் ்்பாது ஒபபிடடு ரீதியா்க 
மறற்றயவறற்ற  விை ஆ்பத்து இல்றல 
அல்லது குற்றவு ்்பான்ற பிறழயா்க 
வழி்காடைககூடிய  எந்்வற்கயானெ 
கசாற்கறள்யா, ்பைங்கறள்யா 
பிரசுரிப்பற் ்டுத்்ற்கானெ சடைங்கள், 
ந ற ை மு ற ்ற ்க ற ள   வ கு த் ் ல் .  
விறல, வாணி்பம் மு்லீடு்கள் தீறம 
ஏ ற ்ப டு த் ் க கூ டி ய  ம து ்ப ா வ ற னெ 
நு்கரறவ ்கடடுப்படுத்துவ்றகு விறல, 
வாணி்பம், மு்லீடடு க்காள்ற்க்கள் 
என்பவறறில் உள்நாடடு இற்றவரிககு 
ஏற்ப விறல நிரணயம் கசய்்ல். 
மது்பானெ உற்பத்தி்களிற்கானெ விறலறய 
அதி்கரித்்ல், மதுவரிறய அதி்கரித்்ல் 
ஊைா்க  இற்றவரி திறணக்களத்திற்கானெ 
வருமானெத்ற் அதி்கரிப்ப்ன மூலம் 
தீய விறளவு்கறள  ஏற்படுத்தும் 
அளவில் குடிப்பற் ்கடடுப்படுத்்ல். 
இ ் ற கு  உல ்க ள ா வி ய  ரீதி ய ா்க 

ஏறறுகக்காள்ளககூடிய ஒரு 
விஞ்ஞானெ பூரவமானெ க்காள்ற்கறய 
்க ற ை ப பி டி த் ் ல் .  ம து ்ப ா வ ற னெ 
வற்க்களிறகுரிய விறல்யற்றற் 
எவ்வி் ்றையும் இனறி க்பாதுமக்கள் 
அறிவ்ற்கானெ கசயறதிடைங்கறள 
வகுப்ப்்ாடு, விறல்யற்றத்துைன 
மது்பானெ வற்க்களின க்காள்ளளவில் 
மாற்றங்கள் ஏதும் ஏற்பைாமல் இருப்பற் 
உறுதிப்படுத்்ல். மது்பானெ வற்க்கறள 
்யாரிப்ப்ற்கா்க அ்றவிைப்படுகின்ற  
வரிச்சலுற்கறய உற்பத்தி,விநி்யா்கம், 
விற்பறனெ என்பறறில் இலஙற்கயில் 
நறைமுற்றப்படுத்்்பைாமல் இருத்்ல். 
தீரறவ அற்ற மது்பானெ விற்பறனெறய 

்றைகசய்்ல், கவளிநாடடு மது்பானெ 
வற்க்களின இ்றககுமதி, விற்பறனெ 
என்பறறில் நாடு்களிறகு இறையில் 
இரு க கின்ற வரத் ் ்க ந ல்லு்றவு 
ஒப்பந்்ங்கள் எமது மது்பாவறனெ 
க்ாைர்பானெ க்காள்ற்க்களிறகு ்பா்்கமா்க 
இருக்கா் வற்கயில் உைன்படிகற்க்கள் 
ற்கச்சாத்து இைப்பை ஆவனெ கசய்்ல். 
மது்பானெ வற்க்கறள ்யாரிப்ப்ற்கானெ 
இ ர ச ா ய னெ ங ்க ற ள  இ ்ற க கு ம தி 
கசய்யும் ்்பாது மி்க அவ்ானெத்துைன 
இருப்ப்்ாடு அறவ முற்ற்்கைா்க 
்பயன்படுத்்ப்பைாமல் இருப்பற் 
உறுதிப்படுத்் ஆவனெ கசய்்ல்.

சமூ்கங்களின மனெங்கறளயும் கவல்லும் 
அளவுககு மாறறும் முறனெபற்ப ஏற்படுத்் 
்வண்டும்.

சரி, இக்ல்லாவறற்றயும் இபக்பாழுது 
எனனெ கசய்யலாம்? எப்படிக ற்கயாண்டு 
இந்்ப பிரச்சிறனெ்கறள முடிவுககுக 
க்காண்டு வரலாம்? என்ப்் இனறு 
மக்களுறைய எதிர்பாரபபு்களாகும்.

இ்றகுத் தீரறவக ்காண்வண்டுமானொல் 
்பாராளுமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவம் 
க ச ய் ் வ ா ரி னெ ா ் ல ் ய  மு டி யு ம் . 
்பாராளுமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவம் 
கசய்யும் ்ரபபு்களும் உயர நீதிமன்றமு்ம 
இதில் ஆ்கக கூடிய சகதியுறையனெவா்க 
உள்ளது. ஆ்க்வ்ான ்பாராளுமன்ற 
உ று ப பி னெ ர ்க ற ள  ற ம ய ம ா ்க 
றவத்து இரண்டு ்ரபபும் ்காய்்கறள 
ந்கரத்துகின்றனெ. ்கயிறற்ற இழுத்துக 
க்காண்டிருககின்றனெ.

ஜனெநாய்க அடிப்பறையில் இது்வ 
வ ழி மு ற ்ற .  ஆனெ ால்  இ ் ற கு ள்  
்பாராளுமன்ற வழிமுற்றறயத் ்மது 
்கடடுப்பாடடுககுள் அல்லது கசல்வாககு 

வலயத்துககுள் க்காண்டு வருவ்றகு 
கவளிச்சகதி்கள் முயறசிககின்றனெ. 
இதில் கவளிப்பறையா்க அகமரிக்கா்க 
் ற ல ற ம யி ல ா னெ  ் ம ற கு ல கு ம் 
இந்தியாவும் ஈடு்படடுள்ளனெ. இற் 
ரணில் விககிரமசிங்கவும் ்மிழ்த்்்சியக 
கூடைறமபபினெரும் க்ளிவா்க்வ 
இ னெ ங ்க ா ட டி யி ரு க கி ன ்ற னெ ர . 
ஏற்படடிருககும் பிரச்சிறனெ்களுககு 
நாடடிறகுள், நாடடு விதிமுற்ற்களுககுள் 
தீரறவக்காணுவ்் சரியானெது. அற்்ய 
ஒரு ஆளுறமயுள்ள ்றலவர கசய்வார. 
இப்படி ஊறரயும் உல்கத்ற்யும் 
கூடடி றவத்துக க்காண்டு, அழுது 
புலம்்ப மாடைார. இதிலிருந்்் ரணில் 
ஆளுறமக குற்ற்பாடு க்ளிவா்க்வ 
க்ரிகி்றது. மடடுமல்ல, கவளியாரிைம் 
ஒரு ்்கவறலயும் கசால்லி விடுகி்றார. 
“உங்களுக்கா்க்வ நான நாடடில் ்வறல 
கசய்்்ன. இபக்பாழுது எனெககு கநருக்கடி 
வந்திருககி்றது. ஆ்க்வ நீங்கள்்ான ஓடி 
வந்து எனறனெக ்காப்பாற்ற ்வண்டும்” 
என்றவா்றா்க.

ரணில் விடுத்் ்்காரிகற்கறய ஒரு 
வழியா்கவும் வாய்ப்பா்கவும் எடுத்துக 

க்காண்ை கவளிச்சகதி்கள் முழு்ா்கக 
்களத்தில் இ்றஙகி ்வறல கசய்கின்றனெ.

இ் ன அடுத் ் ்கடை வளரச்சி 
இலஙற்கககு ்பல கநருக்கடி்கறள 
உண்ைாக்கப்்பாகி்றது. ரணில் ் ரபபு இந்்ப 
பிரச்சிறனெயில் கவறறி க்பற்றாலும் அது 
்மறகிறகும் அகமரிக்காவுக்கா உள்ளிடை 
்பங்காளி்களுககும் ்கடடுப்பட்ை ்வறல 
கசய்ய ்வண்டியிருககும். இல்லாது 
றமத்திரி்பால சிறி்சனெ – மகிந்் 
ராஜ்பக்ஸ ் ரபபு கவறறியறைந்்ால், இ்் 
கவளிச்சகதி்கள் ்பல கநருக்கடி்கறள 
அந்் ஆடசிககு ஏற்படுத்தும். அந்் 
கநருக்கடி்கள் மக்கறள்ய ்பாதிககும்.

ஆ்க் வ இனறு உரு வாகியுள்ள 
கநருக்கடி என்பது அரசியலறமபபு 
மறறும் ஆடசித்்ரபபின குற்ற்பாடடின 
விறளவானெறவ்ய. அ்்்வறள 
எதிரத் ்ரபபின ்றலறமத் துவப 
்்பாடடியின விறளவும் கூை. இ்ற்கானெ 
வாய்பற்ப அளித்திருப்பது ்பலவீனெமானெ 
அரசியலறமபபு.

இற் உணரந்து நாடடிறகுள்்ள 

njhlHr;rp... 

Fº Cµsk£mhõÀ öÁÎ¯õ¸U÷P öPõshõmh®
தீரறவக்காண ்வண்டிய க்பாறுபபு 
அறனெத்துத் ்ரபபிறகும் உண்டு. 
அ தி ்க ா ர க வ றி  ் ற ல க கு ள் ் ள 
நி ர ம் பி யி ரு க கு ம் ் ்ப ா து  எ ந் ் 
ஆ்லாசறனெ்கறளயும் யாருறைய 
்்பச்றசயும் யாரும் ்்கட்க மாடைார்கள். 
ஆனொலும் இது ்விரக்க முடியாது. முனபு 
இனெமுரண்்களால் நாடு கநருக்கடியில் 
சிககியிருந்்்்பாது அற் வாய்ப்பா்கப 
்பயன்படுத்தி இந்தியாவும் ்மறகுலகும் 
சீனொவும் நாடடிறகுள்்ள ்றலயிடைனெ. 
இ ப க ்ப ா ழு து  ஆ ட சி க கு ள் ் ள 
ஏற ்ப ட டிரு க கி ்ற  க ந ரு க ்க டிற ய ப 
்பயன்படுத்தி கவளிச்சகதி்கள் உள் 
நுறழயப்பாரககின்றனெ.

ஊரும் வீடும் இரண்டு ்படைால் 
கவளியாட்களுககுத்்ான க்காடைாடைம் 
எனறு க்ரியாமலா கசானனொர்கள்?

நமககுள் விடடுகக்காடுபபு்கறளச் 
கசய்யத் க்ரியவில்றல. நமககுள் 
உைன்பாடு்கறளக ்காண முடியவில்றல. 
நமககுள் ஒருவறர ஒருவர மதிக்கத் 
க்ரியவில் ற ல. ஆனொல்,  யார 
யாருக்்காகவல்லாம் மதிபற்பக 
க்காடுககி்்றாம். இற் எனனெகவனறு 
கசால்வது?
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அம்்பாற்ற மாவடைத்தில் ்்பாடடியிடை 
்்பாதும் அம்்பாற்ற மாவடைத் ் மிழர்களின 
அரசியல் அறியாறம மறறும் ்பலவீனெம் 
்காரணமா்கவும் அப்்பாற்ய ்மிழர 
விடு்றல கூடைணியின மக்கள் 
நலன ்்பணா் ‘வாககுபக்படடி’ 
அரசியல் ்காரணமா்கவும் இச்சமன்பாடு 
கவறறியளிக்கவில்றல. அப்்பாற்ய 
்மிழர விடு்றல கூடைணி கவறறிககு 
்றையாயிருந்்து. இனறு ்மிழ் ்்சிய 
கூடைறமபபில் ்மிழரசுக ்கடசி ஆதிக்கம் 
கசலுத்துவது ்்பால அனறு ்மிழர 
விடு்றல கூடைணியில் ்மிழரசுக 
்கடசி்ய ஆதிக்கம் கசலுத்திறறு. 
1994ஆம் ஆண்டு அம்்பாற்ற மாவடை 
்மிழர ம்கா சங்கச் சு்யச்றசககுழு 
கவனறிருககுமானொல் அனறிருந்் 
அரசியல் சூழ்நிறலயில் அ்ாவது 
ச ந் தி ரி க ்க ா  ்ப ண் ை ா ர ந ா ய க ்க ா 
ஜனொதி்பதியா்க ்றலறம்ாஙகிய 
மடடுமடைானெ க்பரும்்பானறமறயக 
க ்க ா ண் டி ரு ந் ்  அ ர ச ா ங ்க த் தி ல் 
அம்்பாற்ற மாவடை ்மிழர ம்கா சங்கச் 
சு்யச்றசககுழுவின உறுபபினெர 
இ ற ண ந் து  க ்ப ற றி ரு க ்க க கூ டி ய 
அரசியல் அதி்காரத்ற்யும் அரசியல் 
க ச ல் வ ா க ற ்க யு ம்  ்ப ய ன ்ப டு த் தி 
1977ம் ஆண்டிலிருந்து 1989ம் ஆண்டு 
வ ற ர யி ல ா னெ  ்க ா ல ப ்ப கு தி யி ல் 
க்பாத்துவில் ்பகுதியின முனனொல் 
்பாராளுமன்ற உறுபபினெர்களா்க ்ப்வி 
வகித்் அமரர ம.்கனெ்கரடணம் அவர்களும் 
அவரது மரணத்தின பின நியமனெம் 
க்பற்ற திருமதி. ரங்கநாயகி ்பத்மநா்னும் 
்மறக்காண்ை அபிவிருத்தி ்பணி்களுககுச் 
சமற்யானெ அம்்பாற்ற மாவடைத் 
்மிழர்கறளச் சமூ்க க்பாருளா்ார 
ரீதியா்கக ற்கதூககி விைககூடிய ்பல 
திடைங்கறள நிற்ற்வறறியிருக்கமுடியும். 
இது ்காலம் ்கைந்்  ஞானெம் எனினும் 
அம்்பாற்ற மாவடைத் ்மிழர்கள் இ்றனெ 
ஒரு ்படிபபிறனெயா்கக க்காள்ள 
்வண்டும். ஏகனெனில் 1994ஆம் ஆண்டுப 
க்பாதுத்்்ரத்லிலும் அம்்பாற்ற மாவடை 
்மிழர ம்கா சங்கச் சு்யச்றசககுழு 
கவறறி க்ப்றாறமயால் ஏற்படை 
பினனெறைவு ஏராளம். 

எதிரவரும் கிழககு மா்காணசற்பத் 
்்ர்லிலும் க்ாைர இருககின்ற 
2020 ஆம் ஆண்டில் நறைக்பறுகமனெ 
எதிர்பாரக்கப்படுகின்ற ்பாராளுமன்றப 
க்பாது்்ர்லிலும்  ்மிழ் ்்சிய 
கூடைறமபபின ஏமாறறு அரசியறல 
முற்றா்க நிரா்கரித்து அ்றகு ்பதிலா்க 
புதிய அரசியல் சமன்பாடு ஒனறிறனெ 
வகுத்துக க்காள்வ்றகு அம்்பாற்ற 
மாவடை ்மிழர்கள் ்ற்்பாதிருந்்் 
்ங்கறள ்யார்படுத்திகக்காள்ள 
் வ ண் டு ம் .  இ ந் ்  வி ை ய த் தி ல் 
‘கிழககுத்்மிழர ஒனறியம்’ அம்்பாற்ற 
மாவடைத் ்மிழர்கறள அரசியலில் 
வழிநைாத்் முனவர ் வண்டும். அம்்பாற்ற 
மாவடை ்மிழர்களும் ்கடசி அரசியல் 
்வறு்பாடு்கறள ்கறளந்து கிழககு ்மிழர 
ஒனறியத்தின பினனொல் அணிதிரள 
்வண்டும். இது்வ அம்்பாற்ற மாவடைத் 
்மிழ்ர்கள் ்ங்கள் எதிர்கால இருபற்பத் 
் க ்க ற வ த் து க  க ்க ாள்வ ் ற ்க ானெ 
ஒ்ரவழியாகும்.

           (்கடடுறரத்க்ாைர முறறும்)
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க்ரியவந்்து.

இந்் ஆண்டில் நீலகிரி மறல ்பகுதியில் 
க்ால்லியல் ஆரவலர ரவிச்சந்்ரன 
மறறும் குழுவினெரால், உறைந்் நிறலயில் 
சி்றி கிைந்் சுடுமண் சிற்பங்கள் 
்ச்கரிக்கப்படடுள்ளனெ.

அப்்பாது, அப்பகுதியில் உள்ள 
புற்ககுழி, கிணறு வடிவ ்கல்லற்ற 
்்பான்றறவ 2000 ஆண்டு்கறள ்கைந்தும், 
்பாது்காபபுைன இருந்்து வியபற்ப 
ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கி ண று  வ டி வ  ்க ல் ல ற ்ற யி ல் 
கிறைக்கபக்பற்ற, க்பருங்கற்கால 
மக்களின, சுடுமண் சிற்பங்களில், எருறம, 
யாறனெ, ஆடு, சிறிய சடடி்கள் ஆகியறவ 
இருந்்ற் அறிய முடிகி்றது

இலஙற்கயில் ்மிழர்களின பூரவி்க 
வாழ்விைங்களில் இத்்ற்கய சுடுமண் 
சிற்பங்கள் ்கண்டு பிடிக்கப ்படடுள்ளனெ

1960்களில் கிளிகநாச்சி உருத்திரபுரத்தில் 
ஶ்ரீலங்கா க்ால்லியல் ஆறணயாளர 
்கலாநிதி எஸ்.யு. க்ரனிய்கறல சுடுமண் 
சிற்பங்கறள ்கண்கைடுத்்ார. இறவயுைன 
ஒத்்றவயா்க ஆறனெவிழுந்்ான 
சிற்பங்கள் இருககின்றனெ. மல்லாவி 
சிற்பங்கள் இவறறிலிருந்து ்வறு்படடு 
உள்ளனெ.

உ ரு த் தி ர பு ர  சி ற ்ப ங ்க ள்  2 0 0 0 
ஆண்டு்களிறகு முற்படைறவ எனெ எஸ்.
யு க்ரனிய்கறல க்ரிவித்திருந்்ார. 
இ வ ற ற ்ற வி ை  கி ளி க ந ா ச் சி 
உருத்திரபுரத்தில் எடுக்கப்படை சுடுமண் 
சிற்பங்கள் வவுனியா ந்கர ஶ்ரீலங்கா 
க்ால்க்பாருட்கறலச்சாறலயில் உள்ளனெ

2004ம் ஆண்டில் மல்லாவியிலும் 
இத்்ற்கய சிற்பங்களின ்கண்டு பிடிபபு 
நி்கழ்ந்்து.

மல்லாவி சிற்பங்கள்

. ம ல் ல ா வி யி ன  வ ய ற ்ப கு தி 
ஒனறில் வரம்புப ்பாற் துப்பரவு 
கசய்யப்படடுக க்காண்டிருகற்கயில் 
சு டு ம ண்  சி ற ்ப ங ்க ள் , ம க ்க ள ா ல் 
்கண்கைடுக்கப்படைனெ. ்பாற் துப்பரவுப 
்பணியின்்பாது மண்கவடடி்களால் 
க்பாருட்க ள் உறை்படடுமு ள்ளனெ. 
ஆனொலும் பினனெர அறவ ்பாது்காப்பானெ 
முற்றயில் ற்கயாளப்படைனெ..

இந்் சுடுமண் சிற்பங்கள் க்பண் 
உருவங்களா்க உள்ளனெ. அஙகு 5 மனி் 
உரு வ ங ்க ள்  எடுக ்க ப ்ப டடுள்ளனெ. 
ஒனறு ்றலப்பகுதியா்க மடடும் 
கிறைத்்து. மறக்றானறு ்றலமு்ல் 
இ டு ப பு வ ற ர ய ா னெ  ்ப கு தி யு ை ன 
கிறைத்திருககி்றது, இனகனொனறு ்றல 
மு்ல் அடி வறரயும்,மறக்றானறு ்றல 
மு்ல் மாரபு வறரயும், ்வக்றானறு 
முண்ைமா்கவும் கிறைத்துள்ளனெ

இ்றனெப ்்பால்வ 2011ம் ஆண்டில் 
சாஸ்திரி கூழாஙகுளத்தில் க்பாது்நாககு 
மண்ை்பம் ஒனறிறகு மண் இடுவ்ற்கா்க 
அருகிலுள்ள குளத்திலிருந்து மண் 
எடுக்கப்படடு க்காண்டுவரப்படடுள்ளது. 
அவறற்ற ்பரவும் ்்பாது அவறறிலிருந்து 
சில மண் சிற்பங்கறள மக்கள் 
்கண்கைடுத்துள்ளனெர.

சாஸ்திரி கூழாஙகுள சுடு மண் சிற்பங்கள்
பி ன னெ ர  ய ா ழ் . ்ப ல் ்க ற ல க ்க ழ ்க 
வ ர ல ா ற று த் து ற ்ற  ் ்ப ர ா சி ரி ய ர 
்றலறமயிலானெ குழு வவுனியா கசனறு 
குறித்் ்பகுதிறய ்பாரறவயிடைதுைன 
க்பாருமளவு சிற்பங்கறள ஆய்வுக்கா்க 
யாழ்ப்பாணப்பல்்கறலக ்கழ்கத்திறகு 
க்காண்டு கசன்றனெர

 இது குறித்து ்்பராசிரியர புஸ்்பரடணம் 
்கருத்துப ்ப்கரற்கயில் இறற்றககு 
இரண்ைாயிரத்து 200 வருைங்களுககு 
முற்படை சிற்பங்க்ள அஙகு ்கண்டு 
பிடிக்கப்படடுள்ள்ா்கவும்,

க்னனிந்தியாவில் ்கண்டுபிடிக்கப 
்படைற்ப்்பானறு அந் ் சிற்ப 
அறம வு்க ற ளப்்பான்்ற இஙகு 
்கண்கைடுக்கப்படை சிற்பங்களும் உள்ளனெ 
எனறு குறிபபிடைறம இஙகு குறிபபிைத் 
்க்கது.

இந்் ஒரு பினனெணியி்ல்ய நாம் 
சம்பூரில் அண்றமயில் ்கண்கைடுக்கப 
்படை சுடு மண் சிற்பங்கறளயும் ்பாரக்க 
்வண்டும்.

சம்பூர சுடு மண் சிற்பங்கள்

சம்பூறர உள்ளைககிய க்காடடியார 
பிர்்சம் ்மிழ் மக்களின ்பல்லாயிரம் 
வருை ்பழறம வரலாறறு சானறு்கறள 
க்காண்டுள்ளது. கவரு்கல் பிர்்சத்து 
முதுமக்கள் ்ாழி,கவரு்கல் மறல 
பிராமி ்கல்கவடடு்கள் ,்கடறை்பறிச்சான 
்கச்சக்காடிமறல ்மிழ் பிராமி ்கல்கவடடு 
, ்சறனெயூர க்பண்டு்கள் ்சறனெ க்ால் 
அறையாளங்கள் எனெ நீண்டு கசல்லும் 
க்ால்லியல் சானறு்களில் முககிய திருபபு 
முறனெயா்க சம்பூரில் ்கண்கைடுக்கப ்படை 
சுடுமண் சிற்பங்கள் உள்ளனெ.

ஏறனெய இைங்களில் ்காணப்படைற் விை 
இதில் கசய்்நரத்தி ்காணப்படுவ்்ாடு 
்பல ஒறறுறம்கறளயும் ்காணலாம்.

இறவ க்பருங ்கற்காலப ்பண்்பாடடுககுரிய 
ஆ ் ா ர ங ்க ் ள .  ் மி ழ ர ்க ளி ன 
மி்கத்க்ானறமயானெ ்கறல வடிவங்கள் 
சுடுமண் ஆக்கங்களி்ல்ய உள்ளனெ.  
சிந்துகவளி மு்ல் ்மிழ்கம் ஆதிச்ச 
நல்லூர வறர அ்ன நீடசி வனனியிலும் 
இனறு சம்பூர வறர நீண்டுள்ளற் இது 
நிருபிககி்றது.்மிழரின க்ானறம ்கறல 
சானறு்களா்க சுடுமண் சிற்பங்க்ள 
உள்ளனெ .அது்வ நம் பூரவி்க ்கறல.அ்ன 
க்ாைரச்சி்ய ்கற சிற்பங்கள் .

சம்பூர சுடு மண் சிற்பங்களில் உள்ள 
க்பனணுருவங்கள், யாறனெயின வடிவம் 
மு்க உருவங்கள் விளககின ்ாழ்்பாள் 
்்பான்றறவ ்மிழரின க்ானறம சிற்பக 
்கறலயின சுவடு்க்ளாடு ஒரு ்ாழியின 
எஞ்சிய ்பகுதியும் இஙகு ்காணப்படுகி்றது. 
கிடைத்்டை 2500 வருசங்களுககு முந்்ய 
ஒரு நா்கரி்கத்தின எஞ்சிய ்பதிவு்களா்க்வ 
இவறற்ற இனெங்கானெ முடியும் .

நீலகிரியில் ்கண்கைடுக்கப ்படை 
சிற்பங்களுககும் சம்பூர சிற்பங்களுககும் 
க ந ரு ங கி ய  ஒ ற று ற ம  அ ் ன 
அறமபபிலும் ்நரத்தியிலும் க்ரிகி்றது.

இதில் ஆரவத்்்ாடு கசயல்்படும் மதுரன, 
ர்ன ஆகி்யாருககு என வாழ்த்துக்கள்.
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வழித்்்ான்றல்்களானெ “புலிந்்ர”்கறளப 
்பறறிய ்மலதி்க ்்கவல்்கள் எ்றனெயும் 
அறிய முடியா்வர்களா்க்வ உள்்ளாம்.
ம்காவம்சம் மடடுமனறி, தீ்பவம்சம், 
வ ம் ச த் ் ்ப ்க சி னி ,  தி வ் ய வ ் னெ ா 
்்பான்ற இலஙற்கயின ்பண்றைய 
வரலாறற்ற விளககும் நூல்்கள் ்பலவும், 
இலஙற்கயில் குடி்யற்றங்கள் நி்கழ 
முனனெர, இலஙற்கயில் க்பௌத்் 
சமயம் ்பரவுவ்றகு முனனெர வாழ்ந்் 
பூரவீ்க குடி்களா்க இயக்கர, நா்கர்கள் 
என்்பாறரக குறிபபிடுகின்ற னெ.   
'்ம்ல ்காடைப்படை க்பரும்்பாலானெ 
ஐதீ்கங்கள் இலஙற்கயின மு்னமு்லா்க 
இயக்கர்க்ள இருந்்னெர என்பற்க 
கூறுகின்றனெ. ஆனொல் எல்லாக்கற்்களும் 
இயக்கர ்பறறிய ்பற்க ்நாககிறனெ்ய 
க்காண்டுள்ளனெ. புத்்ர இயக்கர்கறளத் 
துரத்தினொர எனெத் தீ்பவம்சம் கூறுகி்றது. 
ஆனொல் திவ்யவ்னொவும் ஹியன-
சாஙகின இரண்ைாவது ்கற்யும் 
சிம்்கள்வ அவரற்களத் துரத்தினொன 
எனெக கூறுகின்ற னெ. '  (்பக  69 -70 ) 
எனெககுறிபபிடுகி்றார குணவரத்்னொ.  
இலஙற்கயின ்பண்றைய வரலாறற்ற 
விளககும் நூல்்கள்,  நா்கர்கள் ்பறறி நடபு 
்நாககிறனெ்ய க்காண்டுள்ளனெ.
(க்ாைரும்)

2000 வருைங்கள் ்பறழறமவாய்ந்் 
வரலாறறுப பிரசித்திக்பற்ற உ்கந்்மறல 
ஶ்ரீ  மு ரு ்க ன  ஆ ல ய த் தி ற ்க ா னெ 
இராஜ்்காபுர நிருமாணப்பணி்கறள 
ஆரம்பித்துறவப்ப்ற்கானெ ்கால்்்காள் 
இடும் நி்கழ்வு  ஆலய வண்ணக்கர 
சுதுநில்ம திசாநாயக்க ்றலறமயில் 
ஆலய பிர்மகுரு சிவஶ்ரீ சீ்ாராம் 
குருக்கள் முனனிறலயில்  நறைக்பற்றது. 
இந்து சமய ்கலாசார அலுவல்்கள் 
தி ற ண க ்க ள த் தி ன  க ச ய ல ா ள ர 
எந்திரி க்பானறனெயா  சு்ரஷ 
மறறும் ்பாராளுமன்ற உறுபபினெர 
்கவீந்திரன ்்காடிஸ்வரன, அம்்பாற்ற 
மாவடை ்மலதி்க மாவடை கசயலாளர 
்க.விமலநா்ன என்்பார ்கலந்து க்காண்ை 
்்பாது எடுக்கப்படை ்பைங்கள்.
்பைங்கள் ்காறரதீவு  நிரு்பர

இந்் நிறலயில் சிறுமி ்கைத்்ப்படடுள்ளார 
எனெ க்பற்்றார க்பாலிஸ் நிறலயத்தில் 
முற்றப்பாடு கசய்்ற்யடுத்து க்பாலிசார 
சிறுவறனெ வாறழச்்சறனெ பிர்்சத்தில் 
றவத்து ற்கது கசய்்துைன சிறுமிறய 
மீடைனெர.  இ்றனெயடுத்து ற்கதுகசய்யப்பை 
சிறுவறனெ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்் 
நைவடிகற்க எடுக்கப்படடுள்ளதுைன 
சி று மி  ற வ த் தி ய ச ா ற ல யி ல் 
அனுமதிக்கப்படடுள்ளார எனெவும் க்பாலிசார 
க்ரிவித்்னெர.
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