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மட்்டக்கைளபபு மாவட்்டததில் சில தினஙகைளாகை 
்பய்துவரும் அ்்ட ம்ழ கைாரணமாகை 
இதுவ்ரக்கும் அறுபதைாயிரம்(60,000) ஏக்கைர 
்நல் வயல்கைள் நீரில் மூழகியுள்ளதைாகைவும் 
இம் ம்ழ ஓரிரு தினஙகைள் ்தைா்டரநதைால் 
மாவட்்டததில் அ்னதது ்நற் ்ெய்்கையும் 
பாதிபபுக்குள்ளாகி மீண்டும் புதிதைாகைச் 
்ெய்்கை மமற்்கைாள்ள மவண்டிமயற்படும் 
எனவும் மாவட்்ட கைமநல அபிவிருததி 
தி்ணக்கைள பிரதி ஆ்ணயாளர 
ந.சிவலிஙகைம் ்தைரிவிததைார. 

மட்்டக்கைளபபு மாவட்்டததில் ்பய்துவரும் 
அ்்டம்ழ கைாரணமாகை மாவட்்டததில் 
்நற்்ெய்்கை மமற்்கைாள்ளபபட்்ட வயல் 
நிலஙகைள் நீரிழ மூழகிவருவது ்தைா்டரபில் 
வினாவிய மபாமதை அவர இவவாறு 
்தைரிவிததைார.

அவர மமலும் இவவி்டயம் ்தைா்டரபில் 
கைருதது ்தைரிவிக்்கையில்; 'இம்மு்்ற 

அரசியல் யாப்ப ஜனாதிபதி ்மததிரிபால 
சிறிமென மீறிவிட்்டார எனறு எல்மலாரும் 
கூறிவரும் நி்லயில், ெபாநாயகைர கைரு 
ஜயசூரிய அரசியல் யாப்ப மீறிச் 
்ெயற்படுவதைாகை ஜனாதிபதி ்மததிரிபால 
சிறிமென ெபாநயகைருக்குக் கைடிதைம் 
எழுதியுள்ளார.

உயர நீதிமன்றம் இ்்டக்கைால தை்்டயுததைரவு 
பி்றபபிததைதைால், மீண்டும் நா்டாளுமன்றம் 
புதைனகிழ்ம கூட்்டபபட்்டது. அவவாறு 
கூ ட் ்ட ப ப ட் ்ட  ந ா ்ட ா ளு ம ன ்ற த தி ல் 
்பரும்பான்ம்ய நிரூபிக்குமாறு 
ொபாநாயகைர கைரு ஜயசூரிய மகைட்்டார. 
அதைற்மகைற்ப மஜ.வி.பியும் நம்பிக்்கையில்லா 
பிமரர்ண்ய ெமரபிததைது.

வாக்்கைடுபபும் ந்டததைபபட்்டது. ஆனால் 
அநதை வாக்்கைடுப்ப ந்டததைமுடியாது 
எனறு மஹிநதை தைரபபு வாதிட்்டது. 
அ தி ல்  எ ந தை வி தை ம ான  ஜ ன ந ா ய கை 
நியாயபபடுததைலும் இல்்ல எனறு கூறி, 

மட்்டக்கைளபபு மாவட்்டததில் ஒரு இலட்ெதது 
அறுபத்தைட்்டாயிரம் (168,000)ஏக்கைர நிலததில் 
்நற்்ெய்்கை மமற் ்கைாள்ளபபட்டுள்ளது. 
தைற்மபாது அதில் நீரில் மூழகும் வீதைம் 
அதிகைரிததுக்்கைாண்ம்ட ்ெல்கின்றது. 
மாவட்்டததி்ன ்பாறுததைளவில் வாகை்ர 
பிரமதைெததிமலமய அதிகை வயல்கைள் நீரில் 
முழகியுள்ளன. இம் ம்ழயானது ஓரிரு 
தினஙகைள் ்தைா்டரநதைால் மாவட்்டததில் 
உள்ள அ்னதது வயல் நிலஙகைளும் நீரில் 
மூழகும் அபாயம் ஏற்படுவது்டன அ்னதது 
வயல் நிலஙகை்ளயும் மீண்டும் வி்தைக்கை 
மவண்டிய நி்ல ஏற்படும். வழ்மயாகை 

இலங்கை நாணயம் மநற்று மமலும் 
வீழச்சிய்்டநதைது. இலங்கையில் ்தைா்டரும் 
அரசியல் ்நருக்கைடிமய இதைற்கைான 

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

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

கைாரணமாகை ்பாருளாதைார வல்லுனரகைளால் 
கூ்றபபடுகின்றது. அ்மரிக்கை ்்டாலருக்கு 
எதிரான இலங்கை ரூபாயின ்பறுமதி 
மநற்று 178.10 ெதைமாகை கு்்றநதைது.

்தைா்டரநது வீழநதுவநதை இலங்கை 
நாணயம் நவம்பர 2இல் ஓரளவு மீழச்சி 
கைண்்டது. ஆனாலும் மீண்டும் அது மநற்று 
்பருவீழச்சி்ய கைண்டுள்ளது.

ìu®¤zu |õhõÐ©ßÓ |hÁiUøP

ெபாநாயர வாக்்கைடுப்ப ந்டததினார. 
ஆனால் மஹிநதை ராஜபக் ஷ தைரபபு அணி 
ெ்ப்ய விட்டு ்வளிமயறியது. ஆனாலும் 
122 உறுபபினரகைளின ்கை்யாபபதது்டன 
ரணில் தைரபபுக்கு ்பரும்பான்ம உள்ளது 
எனக் குறிபபிட்டு, மஹிநதை பிரதைமர பதைவி்ய 
வகிக்கை முடியா்தைன நா்டாளுமன்றததில் 
ெபாநாயகைர புதைனகிழ்ம முற்பகைல் 
அறிவிததும்விட்்டார.

இநதை நி்லயில் வியாழக்கிழ்ம 
நா்டாளுமன்றம் கூடியமபாதும் ொபநாயகைர 
அநதை அறிவிப்ப மீண்டும் ்வளியிட்்டார. 
ஆனாலும் மஹிநதை ராஜபக்ெ பிரதைமர 
ஆெனததில் அமரநதிருநதைார. விமெ்ட 
உ்ர்யயும் நிகைழததினார.

ஆனால் அநதை உ்ர்ய ரணில் தைரபபும் 
மஜ.வி.பியும் நிராகைரிததைன. இதைனால் இநதை 
உ்ர்ய வாக்்கைடுபபுக்கு விடுமாறு 
ரணில் தைரபபு மூததை உறுபபினர லக்்ஸமன 
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மட்்டக்கைளபபு மாவட்்டததில் ெமீபததிய 
சீரற்்ற கைாலநி்லயால் விவொயததிற்கு 
ஏற்பட்்ட பாதிபபுக்கை்ள விவொயிகைள் 
உரிய மு்்றயில் ெமரபபிக்கை மவண்டும் 
என மட்்டக்கைளபபு மததி விவொய வலய 
உதைவிப பணிபபாளர எம்.எ்ஸ.எம். ெலீம் 
்தைரிவிததைார.

ெமீபததில் ஏற்பட்்ட அ்்டம்ழ, 
்பரு்வள்ளம் கைாரணமாகை விவொயிகைள் 
தைமது இழபபுக்கைள் குறிததை விவரஙகை்ளச் 
ெமரக்கைமவண்டியது பற்றிக் மகைட்்டமபாது 
அவர விவரம் ்தைரிவிததைார.

இது ்தைா்டரபாகை திஙகைட்கிழ்ம 
( 1 2 . 1 1 . 2 0 1 8 )  ம ம லு ம்  ் தை ரி வி த தை 
அவர, ெமீப சில நாட்கைளாகை நீடிததை 
அ்்டம்ழயும் ்பரு்வள்ளமும் 
மட்்டக்கைளபபு மாவட்்ட விவொயிகைளுக்கு 
இழபபுக்கை்ள ஏற்படுததியிருபபது 
் தை ரி ய வ ந தி ரு க் கி ன ்ற து . எ ன ம வ , 
விவொயிகைள் தைாமதிக்கைாது தைமது 
இழபபுக்கைள் பற்றிய விவரஙகை்ள 
மு்்றபபடி ெமரபபிக்கை மவண்டும்.

இழபபுக்கை்ள ஈடு ்ெய்வதைற்கைான 
நிவாரணஙகைளாகை உள்ளீடுகை்ளமயா, 
வி வ ெ ா ய  உ ப கை ரண ங கை ் ள ம ய ா, 
மானியஙகை்ளமயா அல்லது இழபபீட்டுத 
் தை ா ் கை ் ய ம ய ா  ் ப று வ தை ற் கு 
விவொயிகைள் தைமக்மகைற்பட்்ட இழபபுக்கைள் 
ெம்பநதைமான தைகைவல்கை்ள துல்லியமாகை 
உறுதிபபடுததி வழஙகை மவண்டும் எனறு 
எதிரபாரக்கைபபடுகின்றது. 
எழுதது வடிவததிமல தைஙகைளுக்கு ஏற்பட்்ட 

மட்்டக்கைளபபு ்வல்லா்வளி ்பாலி்ஸ 
பிரிவிலுள்ள ஆ்னக்கைட்டு பிரமதைெததில் 
14 வயது சிறுமி்ய ஆ்ெவாரத்தை 
கைாட்டி பாலியல் து்ஸபிரமயாகைம் ்ெய்தை 
குற்்றச்ொட்டில் 19 வயது இ்ளஞர 
ஒருவ்ர  கை்டநதை திஙகைட்கிழ்ம (12) ்கைது 
்ெய்துள்ளதைாகை ்வல்லா்வளி ்பாலிொர 
்தைரிவிததைனர.

குறிததை பிரமதைெததிலுள்ள சிறுமியின தைந்தை 
்வளிநாட்டிற்கு மவ்லவாய்பு ்பற்று 
்ெனறுள்ள நி்லயில்  தைரம் 10 ஆண்டில் 
கைல்வி கைற்று வநதை சிறுமி கை்டநதை 6 மாதைமாகை 
பா்டொ்ல ்ெல்லாது வீட்டில் இருநது 
வநதுள்ளார  இநதை நி்லயில் சிறுமிக்கு 
குறிததை இ்ளஞன ் கைய்டக்கை ் தைா்லமபசி 
ஒன்்ற வாஙகி ்கைாடுதது, அவரு்டன 
உ்ரயாடி வநதைதைாகை கூ்றபபடுகின்றது. தைாயார 
ஏ்னய குழந்தைகைளு்டன தைனிய்்றயிலும் 
சிறுமி்ய தைனிய்்றயிலும் படுதது்றஙகி 
வநதுள்ளனர. 

 சிறுமி குறிததை இ்ளஞரு்டன மெரநது தைனது 
அ்்றயின யனனல் கிறிலின ஆணிகை்ள 
கைழற்றி,  யனனல் ஊ்டகைாகை இரவில் 
இ்ளஞன அ்்றக்கு ்ெனறு இருவரும் 
ஒன்றாகை இருநது வநதுள்ள நி்லயில் 
ெம்பவதினமான திஙகைட்கிழ்ம இரவு 
வழ்மமபால இ்ளஞன யனனல் ஊ்டாகை 
அ்்றக்குள் ்ென்ற மபாது அதை்னக்கைண்டு 
நாய் கு்ரததுள்ளது. 

தைனியாரால் ெட்்டவிமராதைமான மு்்றயில் 
பிடிதது, உரி்ம மகைாரபபட்டுவநதை 
பாரிய வடிகைானகை்ள ்கையகைபபடுததும் 
ந்டவடிக்்கைகை்ள மட்்டக்கைளபபு மாநகைர 
ெ்ப மமற்்கைாண்டு வருகின்றது.

அநதை வ்கையில் வியாழக்கிழ்ம 
ம ட் ்ட க் கை ள ப பு  கை ா த தை ா ன கு டி 
எ ல் ் ல ப பி ர ம தை ெ ங கை ளி லு ள் ள 
ம தை ா ண ா க் கை ் ள  சீ ர  ் ெ ய் யு ம் 
மவ்லததிட்்டம் ஒனறு மாநகைர முதைல்வர 
தை்ல்மயில் முன்னடுக்கைபபட்்டது.

கை்டநதை பல வரு்டஙகைளாகை மாநகைரெ்பயின 
நிரவாகை எல்்லக்குள் நீர வடிநமதைாடும் 
வ ் கை யி ல்  அ ் ம க் கை ப ப ட் டி ரு ந தை 
வடிகைானகைள் மற்றும் மதைாணாக்கை்ள 
தைனியார சிலர அ்டாததைாகைப பிடிதது 
மவலிய்்டதது உரி்ம மகைாரி வநதைனர.

இதைனால் ம்ழ கைாலஙகைளில் ்வள்ள 
நீர வடிநமதைாடுவதைற்கு வழியினறி, 
பாரிய ்வள்ள அனரததைததிற்கு 
மட்்டக்கைளபபு மாவட்்ட ்பாதுமக்கைள் 
முகைங்கைாடுதது வநதைனர. இதைன 
கைாரணமாகை மட்்டக்கைளபபு மாநகைர முதைல்வர 
தியாகைராஜா ெரவணபவனின பணிபபின 
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எமது மாவட்்டததில் சிததைாண்டி பிரமதைெததில் 
கைாணபபடும் வயல் நிலஙகைள் நீரில் 
தைாழவதுண்டு. இம்மு்்ற அபபிரமதைெஙகைளில் 
நீர வடிநமதைாடுவதைனால் அஙகு ெற்று 
கு்்றவான வயல் நிலஙகைமள நீரில் 
மூழகியுள்ளன.

அ து ம ா த தி ர மி ன றி  கு ள ங கை ளி ன 
நீரமட்்டமானது அதிகைரிததுக் ்கைாண்டு 
்ெல்வதை்னயும் அறிக்கூடியதைாகை உள்ளது. 
இநநி்ல்ம ்தைா்டரநதைால் எமது 
மாவட்்டததில் விவொயிகைள் கூடுதைலான 
பாதிபபி்ன எதிரமநாக்கை மவண்டிமயற்படும் 
என அவர இதைனமபாது ்தைரிவிததைார.
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கிரி்யல்ல ெபாநாயகைரி்டம் மகைாரிக்்கை 
விடுததைார. இநதை வாக்்கைடுபபிலாவது உஙகைள் 
்பரும்பான்ம்ய நிரூபியுஙகைள் என்றார 
லக்்ஸமன கிரி்யல்ல.

ஆனால் மஹிநதை  தைரபபு உறுபபினரகைள் 
அதைற்கு எதிரபபு ்தைரிவிததைனர. ெபாநாயர 
ஆெனத்தைச் சுற்றிநினறு கூச்ெலிட்்டனர. 
சிலர ்கைலபபில் ஈடுபட்்ட்தையும் 
கைாணக்கூடியதைாகை இருநதைது. இதைனால் 
உறுபபினர சிலருக்குக் கைாயஙகைளும் 
ஏற்பட்்டதைாகை கூ்றபபடுகின்றது.

ெ ப ா ந ா ய கை ரி ன  ஆ ெ ன த தி லு ம் 
தைண்ணீர ஊற்்றபபட்்டது. நி்ல்ம 
மமாெம்்டநதைதைால் மஹிநதை ராஜபக் ஷ 
ெ்ப்ய விட்டு ்வளிமயறினார. அதைன 
பினனர ரணில், ெம்பநதைன ஆகிமயாரும் 
்வளிமயறினர.

நில்ம்யக் கைட்டுபபடுததை முடியாமல் 
கைரு ஜயசூரியவும் ெபாநாயகைர ஆெனததில் 
இருநது ்வமயறினார. சில நிமி்டஙகைளில் 
நா்டாளுமன்றம் எதிரவரும் 21 ஆம் திகைதி 

ஒததி்வக்கைபபடுவதைாகை அறிவிக்கைபபட்்டது.

ெ்பயில் குழபபஙகைள் ஏற்பட்்டமபாது, 
ஜனநாயகைத்தைக் கைாபபாற்றுமாறு ரணில் 
தைரபபு உறுபபினரகைள் மகைாெமிட்்டனர. ஆனால் 
மஹிநதை தைரபபு தைமக்குப ்பரும்பான்ம 
இருபபதைாகைப பதிலுக்குக் கூறிக்்கைாண்்டனர. 
அமதைமவ்ள, மஹிநதை பிரதைமர அல்ல 
எனறு ெபாநாயகைர கூறிய பினனரும் விமெ்ட 
உ்ரயாற்றிய மஹிநதை, ெபாநாயகைர மீது 
குற்்றம் சுமததினார.

்வளிநாட்டுச் ெக்திகைளின மதை்வக்கும் 
அ ழு த தை ங கை ளு க் கு ம்  ெ ப ா ந ா ய கை ர 
்ெயற்படுவதைாகைவும் மஹிநதை கூறினார.

்வளிநாட்டுச் ெக்திகைளின உதைவியு்டன 
தைன்னக் ்கைா்ல ்ெய்ய ரணில் 
அரொஙகைம் ெதி ்ெய்தைது எனறும் அதைனால் 
பிரதைமர பதைவி்ய ஏற்குமாறு ஜனாதிபதி 
்மததிரி தைன்னக் மகைட்டுக்்கைாண்்டார 
எனறும் மஹிநதை தைனது உ்ரயில் கூறினார.

தைாமன பிரதைமர எனறும் மஹிநதை தைனது 

உ்ரயின இறுதியில் குறிபபிட்்டார.

இமதைமவ்ள, மமாெம்்டநது வரும் அரசியல் 
்நருக்கைடிக்குத தீரவு கைாணும் மநாக்கில் 
ெபாநாயகைரின அலுகைவலகைததில் இ்டம்்பற்்ற 
அவெரக் கூட்்டததில் நா்டாளுமன்றத்தை 
்வள்ளிக்கி்ம பிற்பகைல் 1.30க்கு கூட்டுவது 
என முடிவு எடுக்கைபபட்டுள்ளது.

அமதைமவ்ள, இன்்ற நா்டாளுமன்ற 
அமரவில் இ்டம்்பற்்ற ்கைகைலபபு மற்றும் 
ஜனநாயகை விமராதை ்ெயற்பாடுகைள் 
்தைா்டரபாகை ்கைாழும்பில் உள்ள ்வளிநாட்டு 
இராஜதைந திரிகைள் கைடும் அதிருபதி 
்வளியிட்டுள்ளனர.

மநற்று புதைனகிழ்ம இ்டம்்பற்்ற 
நா்டாளுமன்ற அமர்வ அ்மரிக்கைா, 
பிரிததைானியா, இநதியா உள்ளிட்்ட 
நாடுகைளின இராஜதைநதிரிகைள் ெபாநாயகைர 
கைலரியில் இருநது பார்வயிட்டிருநதை்ம 
குறிபபி்டததைக்கைது.

மபரில் குறிததை வடிகைானகை்ளயும், 
மதைாணாக்கை்ளயும் ்கையகைபபடுததும் 
்ெயற்பாடுகை்ள மாநகைரெ்பயினர 
மமற்்கைாண்டு வருகின்றனர.
 
ெட்்ட விமராதைமாகை ம்ழ நீர வடிநமதைாடும் 
வடிகைானகை்ளயும் மதைாணாக்கை்ளயும் 
அ்்டதது உரி்மமகைாரிமயாருக்கு கைடிதைம் 
மூலம் அவற்்்ற மாநகைர ெ்பயி்டம் 
ஒபப்்டக்கும்படி அறிவிக்கைபபட்டும், 
மநாட்டி்ஸ மூலம் இறுதி எச்ெரிக்்கை 
விடுக்கைபபட்டும் வநதை நி்லயில் தைற்மபாது 
மாநகைரெ்பயின அதிகைாரததி்னப 
பிமராகிதது குறிபபிட்்ட அ்னதது 
வடிகைானகை்ளயும் ்கையகைபபடுததும் 
ந்டவடிக்்கைகைள் மமற்்கைாள்ளபபட்டு 
வருகின்றது.

கு றி ப ப ா கை  பூ ் ந ா ச் சி மு ் ன , 
ம ஞ ெ ந ் தை ா டு வ ா ய்  ம ப ா ன ்ற 
பிரமதைெஙகைளில் உள்ள பிரதைான 
வ டி கை ா ன கை ் ள  ம ா ந கை ர  ெ ் ப 
்கையகைபபடுததுவதைன ஊ்டாகை ம்ழக் 
கைாலஙகைளில் கைல்லடி, நாவற்கு்டா 
பிரமதைெஙகைளில் பாரிய ்வள்ள 
அனரததைஙகைள் ஏற்ப்டாமல் தைடுக்கை முடியும் 
எனபது குறிபபி்டததைக்கைது.
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(மகாபாரதப் பபாரில் பாண்டவர், ககௌரவர் 
என்ற சபகாதரக் குழுக்கபே எதிகரதிராகப் 
பபாரிட்டன எனபது அனனவரும் படிததது. 
ஆனால், அநதப் பபாருக்கு கேப்பலி 
ககாடுக்கப்படடும் அதனன முழுனமயாகப் 
பார்தத அரவானி்டன, ‘எனன ந்டநதது’ 
எனறு பகடகப்பட்ட பபாது இங்கு 
சபகாதரர்கள் ஒனறும் கசயயவில்னலை, 
ஆடடியது ஆடடுவிததது அனனததும் 
கிருஷ்ணபன என்ற கவளிசசக்திபய 
எனனும் கபாருள்ப்ட சங்கு ஊதக் 
கணணப்டன, சக்கரம் சுழலைக் கணப்டன 
என்ற ... கதா்டனர ஒப்பிததாராம். 
இலைங்னக நினலைனமக்கும் கவளிசசக்திபய 
கார்ணம் எனகி்றார் “கரு்ணாகரன”. -- 
ஆசிரியர்)

ந ா ட் டி ன  அ ர சி ய ல்  நி ல வ ர ம் 
மமலும் மமலும் ்கைாநதைளிபபாகிக் 
் கை ாண் டி ரு க் கி ்ற து .  அ டுத தை தை ாகை 
எனன ந்டக்கும் எனபது யாருக்குமம 
்தைரியாது என்ற நி்லமய நீடிக்கி்றது. 
்ஜயமதைவ உயன்கைா்ட மபான்ற 
புததிஜீவிகைமள தைற்மபா்தைய நி்லயின 
வளரச்சியானது இரததைக்கைளரி ஒன்்ற 
உருவாக்கைக்கூடிய – வனமு்்றச் சூழ்ல 
விருததியாக்கிக் ் கைாண்டிருக்கி்றது எனறு 
எச்ெரிததிருக்கி்றாரகைள்.

பாராளுமன்றத்தைக் கை்லபபதைற்கைான 
உத தைர் வ விடுத தை ஜனாதிபதி 
்மததிரிபால சிறிமென கூ்ட அபபடிததைான 
்ொல்லியிருநதைார, இரததைக் கைளரி 
ஒனறு ஏற்படுவ்தைத தைடுபபதைற்கைாகைவும் 
பாராளுமன்ற உறுபபினரகைள் குதி்ரப 
மபரஙகைளுக்கு வி்லமபாவ்தைத 
தைடுபபதைற்கைாகைவுமம பாராளுமன்றத்தைக் 
கை்லபபதைாகை. ஆனால் இதுவ்ரயிலும் 
எத தை்கைய ்பரிய வனமு்்றச் 
ெம்பவஙகைளும் இ்டம்்ப்றவில்்ல எனபது 
ஆறுதை்லயும் மகிழச்சி்யயும் தைருகி்றது. 
ந்டக்கும் அரசியல் ்ெயற்பாடுகை்ளயிட்டு 
ஐ.மதை.கை ்தைா்டர மபாராட்்டஙகை்ள ந்டததி 
வருகி்றது. இன்னாரு பக்கைததில் 
மஜ.வி.பி ்பரிய்தைாரு மபாராட்்டத்தைக் 
்கைாழும்பில் ந்டததியுள்ளது. மற்்்றாரு 

மு்னயில் ்பாதுஜன்பரமுனவும் 
சிறிலஙகைா சுதைநதிரக் கைட்சியும் இ்ணநது 
பாராளுமன்ற வளாகைத்தை்யாட்டிய 
பகுதியில் ந்டததியுள்ளன.

இ்தைவி்ட உச்ெ நீதிமன்ற வளாகைம், 
பாராளுமன்ற வளாகைம், அலரி மாளி்கை 
மபான்ற இ்டஙகைளிலும் வழ்மக்கு 
மா்றாகை கைட்சி ஆதைரவாளரகைள், மக்கைளின 
தி ர ட் சி கை ள்  கை ா ண ப ப டு கி ன ்ற ன. 
்கைாநதைளிக்கும் சூழலில் இததை்கைய 
மபாராட்்டஙகைள் அமநகைமாகை வனமு்்றச் 
ெம்பவஙகை்ள மநாக்கி நகைரவதைற்கைான 

வாய்பபுகை்ள அளிபபதுண்டு.  அதுவும் 
இலங்கையில் இது ொதைாரணமானது. 
இருநதும் இதுவ்ரயில் எததை்கைய 
அெம்பாவிதைஙகைளும் ந்டக்கைவில்்ல 
எனபது கைவனததிற்குரியது.  

இந தை வ்கையில் ்பாறுபமபாடு 
்ெயற்பட்்ட கைட்சிகைள், அவற்றின 
தை்ல்மகைள், பாதுகைாபபுப ப்்டயினர, 
ஜனாதிபதி, புதிய பிரதைமர மகிநதை 
ராஜபக்்ஸ மற்றும் அரொஙகைம் ஆகிய 
அ்னததுத தைரபபினருக்கும் நனறி 
்ொல்ல மவண்டும்.

இப்பாழுதுகூ்ட யாராவது ஒருவர 
நிதைானமிழநதைால் அ்னததும் பாழ 
என்ற நி்ல்மமய கைாணபபடுகி்றது. 
அநதைளவுக்கு அரசியல் ்கைாதிபபு 
எரிபற்று நி்லயில் உள்ளது. ஜனநாயகை 
விழுமியஙகைளின உச்ெம் இது்வனலாம். 
இ்தைபமபணிக் ்கைாள்வமதை முதைற் 
கைவனததிற்குரியது.

ஏ ் ன னி ல்  தை ற் ம ப ா து  ந ்ட ந து 
்கைாண்டிருக்கும் அரசியல் இழுபறிகைளும் 
ம ம ா தை ல் கை ளு ம்  கு ழ ப ப ங கை ளு ம் 
சீரழிவுகைளும் இலங்கையரகைளால் 
ந்டபபதை ல் ல.  இலங்கையரகை ளின 
மூலம் ்வளிச்ெக்திகைளினால் ந்டபபது. 
்வளிச்ெக்திகைள் தைமது மதை்வ, தைமது 
நலன மபான்றவற்றுக்கைாகை உள்ளுர 
தை்ல்மகை்ள ்வதது வி்ளயாடிக் 
் கை ா ண் டி ரு க் கு ம்  கை ள ம ா கை வு ம் 
வி ் ள ய ா ட் ்ட ாகை வு ம ம  இ ன் ்ற ய 

இலங்கை அரசியல் (ெமூகை, ்பாருளாதைார) 
நிலவரஙகைள் உள்ளன.

இ ந தை  அ ரசி ய ல்  ம ப ா ட் டி கை ளி ல் 
்வளிச்ெக்திகைள் பகிரஙகைமாகைமவ 
கைளததில் நினறு ்ெயற்படுகின்றன. 
உச்ெ நீதிமன்ற வளாகைததுக்குபமபாய் 
அஙமகை எனன ந்டக்கி்றது எனறு 
பாரக்கின்றன. ்பாறுபபானவரகைமளாடு 

ம ப சி  அ வ ர கை ளு க் கு 
அறிவுறுததை்ல ஆமலாெ்ன 
என்ற மபாரில் உததைரவுகை்ள 
வழஙகுகின்றன. 14.11.2018 இல் 
பாராளுமன்றம் கூடியமபாது 
கைலரியில் நி்்றநதிருநதைது 
்வளிபபிரதைானிகைமள. இதைற்கு 
முனபு ந்டநதை மபாராட்்டஙகைளிலும் 
இதுதைான நி்ல. எனமவ 
நாட்்்ட யார ஆள முற்படுவது, 
யார வழிபபடுததுவது எனபது 
்தைளிவாகைமவ ்தைரிகி்றது.  

ஆகைமவ இநதைச் ெக்திகைள் எநதை நி்லயிலும் 
எபபடியும் அடுததை கைட்்ட நகைரவுகை்ளச் 
்ெய்யலாம். அதைனால் உண்்டாகும் பாதிபபு 
அவற்றுக்குப ்பரிய தைாக்கைஙகை்ள 
உண்்டாக்கைபமபாவதில்்ல.

எல்மலாரும் இலகுவாகைமவ புரிநது 
்கைாள்ளக்கூடிய எளிய ெஙகைதி இது. 
ஒரு பக்கைம் மமற்குலகைம். இன்னாரு  
பக்கைததில் சீனா. இ்்டயில் இநதியா. 
சீனா ஒரு தைரபபுக்கு ஆதைரவளிக்கி்றது 
என்றால் மறு தைரபபுக்கு மமற்குலகைம் 
பலமூட்டுகி்றது. குதி்ரப மபரஙகைளுக்குக் 

கூ்ட இ்வமய பினபுலம். ஒரு தைரபபு 
ஆட்கை்ள மறு தைரபபிலிருநது பிடுஙகி 
எடுக்கி்றது என்றால், மறுதைரபபு அவரகைள் 
அபபால் ்ெல்லாமலிருபபதைற்கைாகை 
்பருமளவு பணத்தைக் ்கைாடுக்கி்றது. 
ஆகைமவ கைட்சி தைாவுதைலுக்கும் பணம். 
தைாவுதை்லத தைடுபபதைற்கும் பணம் 
எனபமதை அடிபப்்டயாகி விட்்டது. மக்கைள் 
நலன, ்கைாள்்கை, இலட்சியம் மபான்ற 
எதுவுமில்்ல.

இநதை நி்லயில் ்கைப்பாம்்மகைளாகி 
வி ட் ்டன ர  ம க் கை ள்  பி ரதி நி தி கை ள் 
அ ் ன வ ரு ம் .  ல ட் சி ய வ ா தி கை ள் 
யாராவது இருநதைால் அவரகைள் இநதைச் 
சூழலில் தைாக்குப பிடிக்கை முடியாமல் 
்வளிமயறியிருபபர.

ஆகைம வ ்வளிச்ெக் திகைள் தைமது 
இ்ஸ்டததுக்குப புகுநது வி்ளயா்டக் 
கூ டி ய  இ ்ட ம ாகை  இ ல ங ் கை யி ன 
அரசியல் கைளம் மாறியுள்ளது. ெரியாகைச் 
்ொனனால் அபபடி மாற்்றபபட்டு விட்்டது. 
இலங்கையரகை்ளப பயனபடுததிமய 
இ்தைச் ொதிததுள்ளன. இதில் நாம் மபசும் 
ஜனநாயகைம் எனபதும் இ்்ற்ம எனபதும் 
நாட்டின பாதுகைாபபு, ஒரு்மபபாடு 
எனப்வயும் ஒரு வ்கையில் நமக்மகை 
வியபபளிபபது. சிரிபபூட்டுவது.

நல்்லண்ணம், மீளிணக்கைம், புரிநதுணரவு, 
ஐக்கியம், ெமாதைானம் எனறு ்பரிய்தைாரு 
நிகைழச்சிததிட்்டத்தை அறிமுகைபபடுததிய 
தை ் ல வ ர கை ளு ம்  அ ர ெ ா ங கை மு ம் 
இதைற்்கைல்லாம் எதிரநி்லயில் இனறு 
்ெயற்பட்டுக்்கைாண்டிருபப்தை மக்கைள் 
பாரததுக் ்கைாண்டிருக்கி்றாரகைள். 
இவற்்்ற்யல்லாம் மக்கைளுக்குப 
மபாதிததைவரகைளுக்கு இப்பாழுது மக்கைள் 
இவற்்்றப பற்றிச் ்ொல்லிக் ்கைாடுக்கை 
மவண்டியுள்ளது.

இநதை நி்லயில் மூன்றாம் நி்லச் 
ெக்திகைளின மப்ரழுச்சிமய இநதைப பாதைகை 
நி்ல்ய மாற்றிய்மபபதைற்கு உதைவும். 
ஆனால் அ்தைக் கைண்டு பிடிபபதும் 
ஆதைரிதது வளரபபதும் மக்கைளு்்டய 
்கைகைளில்தைான உள்ளது. இதைற்கு முதைலில் 
மக்கைள் தைஙகைளு்்டய மனததில் இ்டத்தை 
வழஙகை மவண்டும். நம்பிக்்கை ்கைாள்ள 
மவண்டும். மக்கைளி்டததிமல இ்தைப 
பற்றிய புரிநதுணர்வ உண்்டாக்குவதைற்கு 
ஊ்டகைஙகைளும் சிநதிபமபாரும் முனவர 
மவண்டும்.

இல்்ல்யனில் இபமபாதுள்ள்தையும் 
வி்ட மமாெமான நி்லக்மகை நாடு 
தைள்ளபபடும். அது மபரழிவாகைபமபாய் 
முடியும். அநதை நி்ல வருவதைற்கு அதிகை 
கைாலம் ஏற்ப்டாது.

பி்றததியாருக்கைாகை நமது தை்லகை்ள 
நாமம உ்்டததுக் ்கைாள்ளுவ்தைக் 
கைாட்டிலும் நாம் நமக்கைாகை எனறிருபபமதை 
அவசியமானது. அதைாவது பிரிததைாளும் 

தைநதிரததுக்குப பலியாகைாமல் பாரததுக் 
்கைாள்வது. முதைலில் இனரீதியாகைப 
பிரிததைாளும் தைநதிரம் பாவிக்கைபபட்்டது. 
இப்பாழுது அரொஙகைத்தை உ்்டததுப 
பலவீனபபடுததி அ்னததுத தைரப்பயும் 
பிரிததும் குழபபியும் ஆளும் தைநதிரம் 
்கையாளபபடுகி்றது.

இநதை நி்லயில் இலங்கையரகைளாகைச் 
சிநதிபபமதை இனறு அ்னவருக்குமான 
்பாறுபபாகும். 
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பாராளுமன்றத்தை ஜனாதிபதி சிறிமென 
கை்லததைது ்தைா்டரபிலான விொர்ண 
13 அனறு நீதிமன்றததில் விொரிக்கை
பபட்டுக்்கைாண்டிருக்்கையில் ெட்்ட 
மா அதிபர ஜயநதை ஜயசூரிய தைனது 
விளக்கைத்தை உயரநீதிமன்றததுக்கு 
அனுபபி்வததிருநதைார. அதைனபடி 
அரசியல்மபபில் ஜனாதிபதிக்கு 
வழஙகைபபட்்ட அதிகைாரஙகைளு க்கு 
அ்மயமவ கை்லக்கைபபட்டிருபபதைாகைவும் 
தைற்மபா்தைய மு்்றபபாடுகை ் ள 
நிராகைரிதது தைள்ளுபடி ்ெய்யும்படியும் 
அ வ ர  உ ய ர  நீ தி ம ன ்ற த ் தை க் 
மகைாரியிருநதைார.

இஙகுதைான நமக்கு இன்னாரு மகைள்வி 
எழுகி்றது. அதைாவது எமதைச்ெதிகைாரம் 
மிக்கை நி்்றமவற்று அதிகைாரம் ்கைாண்்ட 
ஜனாதிபதியின அதிகைாரஙகை்ளக் 
கு்்றபபது அல்லவா 19வது திருததைச் 
ெட்்டததின பிரதைான மநாக்கைஙகைளில் ஒனறு. 
அபபடியிருக்கை தைான விரும்பும் வ்கையில் 
பாராளுமன்றத்தைக் கை்லதது மக்கைள் 
ஆ்ண்ய மீறும் வழிகைள் ஜனாதிபதிக்கு 
அநதை யாபபின மூலம் இருக்கி்றது என்றால் 
அதைற்கைான ்பாறுபபு யாரு்்டயது. 
இபமபாது “பாராளுமன்ற ஜனநாயகைம் 
மீ்றபபட்டுவிட்்டது”, “மரபு மீ்றபபட்டுவிட்்டது”, 
“தைாரமீகைம் இழக்கைபபட்டுவிட்்டது” எனறு 
குய்மயா மு்்றமயா எனறு கைததும் 
பாராளுமன்ற உறுபபினரகைள் யா்ர 
பாரதது மகைாபிக்கை முடியும். அண்ணாநது 
தைான உமிழ முடியும்.

19வது திருததைச் ெட்்டம் 28.04. 2015 
அ ன று  ப ா ர ா ளு ம ன ்ற த தி ல் 
நி்்றமவற்்றபபட்்டமபாது ்மாததை 225 
உறுபபினரகைளில் 212 உறுபபினரகைள் 
ஆதைரவாகை வாக்கைளிததைாரகைள். 10மபர 
ெமூகைமளிக்கைவில்்ல. ஒருவர (அஜித 
குமார - முனனி்ல மொெலிெக் கைட்சி)  
வாக்கைளிபபில் தைவிரததுக்்கைாண்்டார, 
ெபாநாயகைர வாக்கைளிபபதில்்ல.

ஸ்ரீ லஙகைா சுதைநதிரக் கைட்சி்யச் மெரநதை 
ரியல் அட்மிரல் ெரத வீரமெகைர மாததிரமம 
அதைற்கு எதிராகை வாக்கைளிததைவர. இன்்றய 
இனவாதை தைரபபின முக்கிய மபச்ொளர 
அவர.  மபாரக்குற்்றச்ொட்டுகை்ள 
முறியடிபபதைற்கைாகை மகிநதை தைரபபில் 
ெரவமதைெ அளவில் பயனபடுததைபபடும் 
பிரதைான ஆயுதைம் அவர. ்ஜனிவாவில் 
தைமிழர தைரபபுக்கு சிம்ம்ொபபனமாகை 
இருபபவர.

ஆனால் 25.04. 2015 அனறு தைந்தை 
்ெல்வா நி்னவு தினததின மபாது 
்ொற்்பாழிவாற்றிய முனனாள் 
ஜனாதிபதி ெநதிரிகைா பண்்டாரநாயக்கை 
“நாட்டின பிரதைான பிரச்சி்னகைளுக்குக் 
கைாரணம் சிஙகைள ்பரும்பான்ம 
அரொஙகை ஆட்சிமய... அதிகைாரத்தைக் 
்கையி்லடுததுக்்கைாண்டு சிறுபான்ம 
ெமூகைஙகைள் ஓரஙகைட்்டபபடுகின்றனர... 
19 வது திருததைச் ெட்்டத்தைக் ்கைாண்டு 
வருவது சிஙகைளப ்பரும்பான்ம 
இ ன த தி ன  அ தி கை ா ர த ் தை 
இல்லா்தைாழிபபதைற்குத தைான” என்றார. 
அநதை மபச்்ெ அடுததை நாள் சிஙகைளப 
பததிரி்கைகைள் பல ெநதிரிகைாவுக்கு 
எ தி ர ா ன  பி ர ச் ெ ா ர த து க் கை ா கை ப 
பயனபடுததிக்்கைாண்்டன. 19வது திருததைச் 
ெட்்டத்தை எதிரததை ஒமர ஒமர நபரான 
ெரத வீரமெகைர ெநதிரிகைாவின இநதை 
வாெகைத்தைப பாராளுமன்ற உ்ரயில் 
பயனபடுததிக்்கைாண்்டார.

ஜனாதிபதியின அதிகைாரஙகை ்ள 
கு்்றபபதைன மூலம் சிறுபான்ம 
இனஙகைளுக்கு ொதைகைமாகை அ்மநதுவிடும் 
எனறும், தைமிழரகைளும், பிரிவி்னவாதை 
உண ர வு ம்  ப ல ப ப டு ம்  எ ன று ம் 

பாரளுமன்றததுக்கு ்வளியில் உள்ள 
இனவாதைத தைரபபினர ்கைாக்கைரிததைததைது 
மபாலமவ பாராளுமன்றததிலும் ெரத 
வீரமெகைர கைரஜிததைார.

“நாட்டின பிரதைான ் பாலி்ஸ பாதுகைாபபுக்கு 
அதிகைாரியான ்பாலி்ஸ மா அதிப்ர 

நியமிக்கும் அதிகைாரம் கூ்ட அவரி்டம் 
இருநது பறிக்கைபபட்டு பிரதைமரின ்கைக்கு 
்ெல்கி்றது...

அ ன று  பு லி கை ளு ்ட ன  ம ப ா லி ப 
மபச்சுவாரத்தை ந்டததிய ரணிலின 
அரொஙகைத்தை ஒமர வரு்டததில் 
ெநதிரிகைாவால் கை்லக்கை முடிநதைது இநதை 
ஜனாதிபதிக்கு இருநதை நி்்றமவற்று 
அதிகைாரததைால் தைான. இபமபாது இதைன 
மூலம் நானகை்ர வரு்டஙகைளுக்கு 
பாராளுமன்றத்தைக் கை்லக்கை முடியாதைபடி 
்ெய்யபபட்டிருக்கி்றது.” என்்றல்லாம் 
அவர உ்ரயாற்றினார.  இதுபற்றி ெரத 
வீரமெகைர 24.12.2017 அனறு திவயின 
பததிரி்கைக்கு எழுதிய கைட்டு்ர 
முக்கியமாகை கைவனிக்கைததைக்கைது.

மகிநதை குடும்பததின்ர இலக்கு 
் வ த து  மு க் கி ய  தி ரு த தை ங கை ள் 
மமற்்கைாள்ளபபட்்டதைாகை அவர ொரநதை 
தைரபபினர குற்்றம் சுமததினர.

மூன்றாவது தை்ட்வயாகை ஒருவர 
ஜனாதிபதியாகை மபாட்டியி்ட முடியாது.
ஜனாதிபதி மவட்பாளர ஒருவரின 
வய்தைல்்ல 30இலிருநது  35ஆகை 
அதிகைரிக்கைபபட்்ட்ம.
இரட்்்டக் குடியுரி்ம உள்ளவரகைள் 
மதைரதைலில் பஙகுபற்்ற தைகுதியற்்றவரகைள்

ஆ கி ய  தி ரு த தை ங கை ் ள  சு ட் டி க் 
கைாட்டினாரகைள்.

19வது திருததைச் ெட்்டததின மூலம் 
அரசியல்மபபில் ்மாததைம் 174 
இ்டஙகைளில் திருததுவதைற்கைான மயாெ்ன 
2015 மாரச் 13 அனறு வரததைமானிப 

பததிரி்கையில் ்வளியி்டபபட்்டது. அதில் 
இ்வயும் உள்ள்டஙகும்.

நி்்றமவற்று அதிகைாரம் ஜனாதிபதியி்டம் 
இருநது பறிக்கைபபட்டு பாராளுமன்றததுக்கு 
அநதை அதிகைாரத்தை வழஙகுவது நல்லாட்சி 
அரொஙகைததின பிரதைான இலட்சியம் எனறு 
2015 ஆரம்பததில் கூ்றபபட்்டது.

1978 ஆம் ஆண்டு ்கைாண்டுவரபபட்்ட 
இலங்கையின இரண்்டாவது குடியரசு 
அரசியல்மபபில் பிரதைான அம்ெம் 
நி ் ்ற ம வ ற் று  அ தி கை ா ர ங கை ் ளக் 
்கைாண்்ட ஜனாதிபதி மு்்ற. ஆ்ணப 
் ப ண் ண ா கை வு ம் ,  ் ப ண் ் ண 
ஆணாகைவும் மாற்றுவ்தை தைவிர எ்தையும் 
்ெய்யும் அதிகைாரம் தைனக்கு இருபபதைாகை 
கூறிக்்கைாண்்டார மஜ.ஆர. ் ஜயவரததைனா. 

அ ப ம ப ர ப ட் ்ட  அ தி கை ா ர ங கை ் ள ப 
பயனபடுததி அவர ந்டததிய எமதைச்ெதிகைார 
ஆட்சியினால் நாடு பட்்ட துனபஙகைள் 
அ தி கை ம்.  ஜ ன ாதி ப தி யி ன  இ ந தை 
அதிகைாரஙகை்ள அகைற்்ற மவண்டும் 
எனறு நா்டளாவிய ரீதியில் எதிரபப்ல 
உருவானது. 90கைளின ஆரம்பததில் இநதை 
அ்ல ்பருகியது. ெநதிரிகைா 1994இல் 

ஆட்சிமயறியமபாதும் நி்்றமவற்று 
ஜனாதிபதிமு்்ற்ய ஒழிபமபன எனம்ற 
சூளு்ரததைார. ஆனால் அவர மஜ.ஆ்ர 
வி்ட மமாெமான நி்லக்குச் ்ெனறு 
்பாதுத மதைரதைலின மூலம் ்தைரிவான 
ஆட்சி்ய (விடுதை்லப புலிகைளு்டன 
மபச்சுவாரத்தை ந்டததிக்்கைாண்டிருநதை 
ரணில் ஆட்சி்ய) ஒமர ஆண்டில் 
கை்லததைார.

அதைன பினனர மகிநதை மற்்றவரகைள் 
்ெய்யத தைவறிய அநதை நி்்றமவற்று 
அதிகைார ஒழிப்ப தைான ஒழிபபதைாகை 
உறுதியளிததுக்்கைாண்டு வநதைார. ஆனால் 
மகிநதை ராஜபக்ெ அளவுக்கு இலங்கையில் 
இநதை நி்்றமவற்று அதிகைாரத்தைப 
பயனபடுததி அதிகைார துஷ்பிரமயாகைம் 
்ெய்தை ஒரு ஆட்சியாளரும் இல்்ல 
எனும் அளவுக்கு நி்ல்ம உச்ெம் 
்பற்்றது. நி்்றமவற்று அதிகைாரஙகை்ள 
இல்லாது ்ெய்வதைற்குப பதிலாகை 18 வது 
திருததைச் ெட்்டத்தைக் ்கைாண்டு வநது 
மஜ.ஆர உருவாக்கிய அதிகைாரஙகை்ள 
வி்ட மமலதிகைமான அதிகைாரஙகை்ள 
தைனதைாக்கிக்்கைாண்்டார. அடுததை தை்ட்வ 
தைாமன மீண்டும் ஜனாதிபதியாகை 
வருவதைற்கைாகை இரண்டு தை்ட்வகைளுக்கு 
மமல் ஜனாதிபதியாகை ்தைரிவாகை முடியாது 
எனகி்ற அரசியல்மபபு வ்ரய்்ற்ய 
அ கை ற் றி ன ா ர .  அ து ம ட் டு ம ன றி 
மு க் கி ய  அ ர ெ  அ தி கை ா ரி கை ளி ன 
நியமனஙகை்ள மமற்்கைாள்ளும் 
அதிகைாரத்தை இததிருததைததின மூலம் 
தைனதைாக்கிக்்கைாண்்டார.

18வது திருததைச் ெட்்டம் 09.09.2010அனறு 
பாராளுமன்றததில் நி்்றமவற்்றபபட்்ட 
மவ்ள அதைற்கு ஆதைரவாகை வாக்கைளிததை 
தைமிழரகைள் பீ .திகைாம்பரம்,  பிரபா 
கைமணென, மஜ ஸ்ரீ ரஙகைா ஆகிய மூவமர 
எனப்தையும் இஙகு குறிபபி்ட மவண்டும். 
மு்ஸலிம்கைள் தைரபபில் மு்ஸலிம் கைாஙகிர்ஸ 
உறுபபினரகைள் 8 மபரும் ஆதைரவாகைத தைான 
வாக்கைளிததைாரகைள்.

மகிநதை அரசின ்கைாடு்மகை்ள 
எதிரதது எதிரக்கைட்சிகைளு்டன ெமூகை – 
ஜனநாயகை ெக்திகைள் ஒனறி்ணநதை 
மபாது இனபபிரச்சி்னக்கு அரசியல் 
தீரவு, நி்்றமவற்்றதிகைாரத்தை ஒழிததைல் 
ஆகிய இரண்டு கைாரணிகை்ளயும் 
முதைன்மபபடுததினர. அ்தை ் ெய்வதைற்கு 
மூனறில் இரண்டு பஙகு ் பரும்பான்மப 
பலத்தை உருவாக்கிக்்கைாள்ளும் 
மநாக்கு்டன பிரதைான கைட்சிகைள் இரண்டும் 
மகிநதை்வயும் எதிரததுக்்கைாண்டு 
வ ர ல ா ற் றி ல்  ஒ ன றி ் ண ந தை ன . 
ஆனால் ஆட்சிய்மததை இநதை மூனறு 
ஆண்டுகைளில் அவரகைளால் அநதை 
இரண்டு பிரதைான வி்டயத்தையும் ொதிக்கை 
முடியவில்்ல. 19வது திருததைச் ெட்்டததின 
மூலம் ஜனாதிபதியின அதிகைாரத்தை 
எதிரபாரததைபடி கு்்றக்கைமுடியவில்்ல. 
1978இல் இருநதைது மபால இனறும் 
ஜனாதிபதி தைான முபப்்டகைளின தைளபதி.

இபமபாது நிகைழநதுள்ள மதைசிய ்நருக்கைடி 
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இ ல ங ் கை  ப ா ர ா ளு ம ன ்ற த ் தை 
கை்லபபதைாகை வரததைமானி அறிவிததைல் 
்வளியிடுவதைற்கு 12மணி மநரததிற்கு 
முதைல் சிறிலஙகைா சுதைநதிரக்கைட்சியின 
ம தை சி ய ப ப ட் டி ய ல்  ந ா ்ட ாளு ம ன்ற 
உறுபபினர எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹி்ஸபுல்லா 
அ ் ம ச் ெ ர ் வ  அ ந தை ்ஸ து ள் ள 
அ்மச்ெராகை ஜனாதிபதி ்மததிரிபால 
சிறிமெனா முனனி்லயில் பதைவிப 
பிரமாணம் ்ெய்து ்கைாண்்டார.

இராஜாஙகை அ்மச்ெராகை ஏற்கைனமவ 
ெததியபபிரமாணம் ்ெய்து ்கைாண்்ட 
ஹி்ஸபுல்லா பாராளுமன்ற கை்லபபு 
அறிவிபபு வரு வதைற்கு முனனர 
அ்மச்ெர்வ அ்மச்ெர என்ற நி்லக்கு 
உயரததைபபட்டு பதைவி பிரமாணம் ்ெய்து 
்வக்கைபபட்்டார.

பாராளுமன்றம் கை்லக்கைபபட்்டால் 
நா்டாளுமன்ற உறுபபினர பதைவியும் 
பிரதி அ்மச்ெர இராஜாஙகை அ்மச்ெர 
பதைவிகைள் இல்லாமல் மபாகும் என்ற 
நி்லயில் மட்்டக்கைளபபு மாவட்்டததில் 
அபிவிருததிக்குழுததை்லவர அ்மச்ெர 
என்ற அதிகைாரதது்டன ்ெயற்ப்டக்கூடிய 
வ்கையில் அநதை பதைவி ஹி்ஸபுல்லாவுக்கு 
வழஙகைபபட்டிருக்கைலாம்.

ஹி்ஸபுல்லாவுக்கு அதிகைாரம் ்பாருநதிய 
முழு அ்மச்சு பதைவி கி்்டததைதைால் 
மகிழச்சிய்்டபவரகைளும் உண்டு. 
அச்ெம்்டபவரகைளும் உண்டு.

அ ் ம ச் ெ ர  எ ன ்ற  அ தி கை ா ர 
பலத்தை ்வததுத தைஙகைள் மீதைான 
ஆக்கிரமிபபுக்கைள் அதிகைரிக்கும் என்ற 
அச்ெம் தைமிழ மக்கைளி்டம் கைாணபபடுகி்றது 
எனபது ்வளிபப்்டயான வி்டயம் தைான. 
இது அண்்மக்கைாலததில் மட்்டக்கைளபபு 
தைமிழ மக்கைள் மததியில் வளரதது வரும் 
அச்ெம் ஆகும்.

இனமதை அரசியல் கைட்சி மபதைஙகைள் 
எல்லாவற்்்றயும் கை்டநது பாரததைால் 
மட்்டக் கை ளபபு மாவட்்டத தில் 2 9 
வரு்டஙகைளுக்கு பினனர அ்மச்ெர்வ 
அநதை்ஸதுள்ள அ்மச்ெர ஒருவர 
நியமிக்கைபபட்டிருக்கி்றார.

மட்்டக்கைளபபு மாவட்்டத்தை மெரநதை 
மகை.்டபிள்யூ.மதைவநாயகைம், ்ெல்்லயா 
இராெது்ர ஆகிமயார 1989ஆம் 
ஆ ண் டு வ ் ர  அ ் ம ச் ெ ர ் வ 
அ ந தை ்ஸ து ள்ள  அ ் ம ச் ெ ரகை ள ாகை 
இருநதைனர.

அதைன பினனர இராஜாஙகை அ்மச்ெரகைள், 
பிரதி அ்மச்ெரகைளாகை சிலர பதைவி வகிததை 
மபாதிலும் அ்மச்ெர்வ அநதை்ஸதுள்ள 
அ்மச்ெராகை யாரும் நியமிக்கைபபட்்டதைாகை 
்தைரியவில்்ல.

யாழபபாணம், வனனி, திருமகைாணம்ல, 
அம்பா்்ற மாவட்்டஙகை்ள மெரநதைவரகைள் 
அ்மச்ெர்வயில் அஙகைம் வகிததை 
மபாதிலும் மட்்டக்கைளபபு மாவட்்டத்தை 
மெரநதைவரகைளுக்கு அநதை வாய்பபு 
கி்்டக்கைவில்்ல.

29ஆண்டுகைளுக்கு பினனர அநதை வாய்பபு 
மட்்டக்கைளபபிற்கு கி்்டததிருக்கி்றது.

1989ஆம் ஆண்டு ்பாதுதமதைரதைலில் 
் வ ற் றி  ் ப ற் று ,  இ ல ங ் கை 
நா்டாளுமன்றததிற்கு மிகைக்கு்்றநதை 
வயதுள்ள இரு இ்ளஞரகைள் ்ென்றனர. 
அநதை இரு இ்ளஞரகைளும் மட்்டக்கைளபபு 
மாவட்்டத்தை மெரநதைவரகைள் தைான.

ஒ ரு வ ர  தை மி ழ ர  வி டு தை ் ல க் 
கூ ட் ்ட ணி யி லி ரு ந து  ் தை ரி வ ா ன 
மகைாவிநதைன கைருணாகைரம் (ஜனா ) 
அவருக்கு அபமபாது 25 வயதுதைான 
பூரததியாகியிருநதைது.

மற்்றவர ஸ்ரீலஙகைா மு்ஸலீம் கைாஙகிரஷ் 
கைட்சியிலிருநது ்தைரிவான எம்.எல்.ஏ.எம்.
ஹி்ஸபுல்லா. அவருக்கு அபமபாது 26 
வயது பூரததிய்்டநதிருநதைது.

மட்்டக்கைளபபு வரலாற்றில் மட்டுமல்ல 
இ ல ங ் கை யி ன  ந ா ்ட ா ளு ம ன ்ற 
வ ர ல ா ற் றி லு ம்  இ ள வ ய தி ல் 
நா்டாளுமன்றம் ்ென்றவரகைள் என 
இவரகைளின ்பயர பதிவாகியிருக்கி்றது.

தைமிழ அரசியல்து்்ற வரலாற்றில் மிகை 
நீண்்டகைாலம் நா்டாளுமன்ற உறுபபினர 
பதைவி்ய வகிததைவர (1956 முதைல் 1989 
வ்ர 33 வரு்டஙகைள்) என்ற ்பரு்ம்ய 
்பறுபவர ்ெல்்லயா இராெது்ரதைான.

்ெல்்லயா இராெது்ர 29வயதில் 
நா்டாளுமன்றத திற்கு ்ென்றார. 
அமதைமபால 1977ஆம் ஆண்டிலிருநது 
இனறுவ்ர நா்டாளுமன்ற உறுபபினராகை 
இருக்கும் ரணில் விக்கிரமசிஙகை 28 வயதில் 
நா்டாளுமன்றததிற்கு ்ென்றார.

இராெது்ர, ரணில் விக்கிரமசிஙகை 
ஆகிமயார நா்டாளுமன்ற உறுபபினராகை 
்தைரிவு ்ெய்யபபட்டு ்தைா்டரச்சியாகை 
30ஆண்டுகைளுக்கு மமல் நா்டாளுமன்ற 
உறுபபினர பதைவி்ய வகிததைாரகைள் என்ற 

்பரு்ம்ய ்பறுகி்றாரகைள்.

மட்்டக்கைளபபு வரலாற்றில் இராெது்ரக்கு 
பினனர நீண்்டகைாலம் நா்டாளுமன்ற 
உறுபபினராகை பதைவி வகிததைார என்றால் 
அது எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹி்ஸபுல்லாதைான. 
இதுவ்ர 25  ஆண்டுகைள் அவர 
நா்டாளுமன்ற உறுபபினராகை பதைவி 
வகிததிருக்கி்றார.

ஹி்ஸபுல்லா மீது தைமிழர தைரபபு பல 
விமரெனஙகை்ள முன்வக்கைலாம். ஏன 
அவரின பி்றநதை ஊரான கைாததைானகுடியில் 
கூ்ட அவர மீது விமரெனஙகை்ள 
் வ ப ப வ ர கை ள்  இ ரு க் கி ்ற ா ர கை ள். 
இ்வ எல்லாவற்்்றயும் கை்டநது 
ஹி்ஸபுல்லாவின அரசியல் வளரச்சி 
மட்்டக்கைளபபில் அ்ெக்கை முடியாதை ஒரு 
புள்ளியில் நிற்கி்றது.

மபராதை்ன பல்கை்லக்கைழகைததில் 
கை்லதது்்றயின இறுதி ஆண்டு 
மாணவனான எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹி்ஸபுல்லா 
1988ஆம் ஆண்டு வ்டக்கு கிழக்கு 
மாகைாணெ்ப மதைரதைலில் சிறிலஙகைா 
மு்ஸலீம் கைாஙகிரஷ் கைட்சியின ொரபில் 
மபாட்டியிட்டு மாகைாணெ்ப உறுபபினராகை 
்தைரிவு ்ெய்யபபட்்டார.

அதை்னத ்தைா்டரந து 1989ஆம் 
ஆண்டு ்பபரவரி மாதைம் ந்்ட்பற்்ற 
்பாதுதம தைரதை லில் மட்்டக் கை ளபபு 
மாவட்்டததில் சிறிலஙகைா மு்ஸலீம் 
கைாஙகிரஷ் கைட்சியின ொரபில் மபாட்டியிட்டு 
நா்டாளுமன்ற உறுபபினராகை ்தைரிவு 
்ெய்யபபட்்டார.

1989ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீலஙகைா மு்ஸலீம் 
கைாஙகிரஷ் கைட்சியின ொரபில் அம்பா்்ற 
மாவட்்டததிலிருநது கைட்சியின தை்லவர 
அஷ்ரப அவரகைளும் மட்்டக்கைளபபு 
மாவட்்டததிலிருநது எம்.எல்.ஏ.எம்.
ஹி்ஸபுல்லா அவரகைளும் ்தைரிவு 
்ெய்யபபட்்டனர.

ஹி்ஸபுல்லாவின 30வரு்ட அரசியல் 
வளரச்சி எனபது மட்்டக்கைளபபில் 
மதைாற்கைடிக்கை முடியாதை அரசியல்வாதியாகை 
உ ய ர ந தி ரு க் கி ்ற ா ர .  எ வ வ ா று 
மட்்டக்கைளபபில் வீழததைபப்ட முடியாதைவராகை 
இராெது்ர திகைழநதைாமரா அமதைமபால 
இனறு ஹி்ஸபுல்லா திகைழநது வருகி்றார.

இனறும் எனக்கு ஞாபகைம் இருக்கி்றது. 
1993ஆம் ஆண்டு மட்்டக்கைளபபில் 
ஜனாதிபதி ந்டமாடும் மெ்வ ந்்ட்பற்்ற 
மபாது ்பல் கைட்டு்டன ஒவ்வாரு 
அ்மச்ொகை ்ெனறு தைனது பிரமதைெ 
ெமூகை மக்கைளின பிரச்சி்னகை்ள 
அ்மச்ெரகைளி்டம் மநரடியாகை ெமரபபிததை 
துடிபபுள்ள இ்ளஞனாகை அனறு 
ஹி்ஸபுல்லா்வ கைண்ம்டன. அபமபாது 
அவர ஆளும் கைட்சி உறுபபினர அல்ல.

ஏற்கைனமவ கைச்மெரி கூட்்டஙகைளுக்கு 
வரு்கை தைரும் மபாது ஹி்ஸபுல்லா்வ 

ெநதிததிருக்கிம்றமன ஒழிய ் நருஙகைமான 
பழக்கைம் கி்்டயாது.

ஜனாதிபதி ந்டமாடும் ்ெயலகைததில் 
என்ன கைண்்ட ஹி்ஸபுல்லா தைான 
அ்மச்ெரகைளி்டம் மநரடியாகை என்னனன 
பிரச்சி்னகை்ள முன்வதது தீரவு 
கைண்டிருக்கிம்றன என்ற வி்டயஙகை்ள 
கூறினார. அ்தை பததிரி்கையில் 
பிரசுரிக்குமாறு அதைன பிரதிகை்ளயும் 
தைநதைார.

ஜனாதிபதி ந்டமாடும் ்ெயலகைததில் 
ஹி ்ஸ பு ல் ல ா வி ன  மு ய ற் சி ய ா ல் 
எடுக்கைபபட்்ட ந்டவடிக்்கைகைள் பற்றி 
ஒரு வாரம் ்தைா்டரச்சியாகை தினகைரன 
ப த தி ரி ் கை யி ல்  எ ழு தி ம ன ன . 
ஹி்ஸபுல்லாவுக்கு அளவு கை்டநதை மகிழச்சி.

ஹி்ஸபுல்லாவின ்ெய்திகைளுக்கு 
நான முக்கியததுவம் ்கைாடுபபது பற்றி 
அபமபாது ஆளும் கைட்சியாகை இருநதை 
ஐக்கிய மதைசியக்கைட்சியினர எனமீது 
கைடுபபாகி மலக்கைவு்ஸ மமலி்டததிற்கு 
மு்்றபபாடு ்ெய்திருநதைனர எனபது 
மவறு கை்தை.

1994ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீலஙகைா சுதைநதிரக்கைட்சி 
ஆட்சிக்கு வநதை மபாது ஹி்ஸபுல்லா தைபால் 
்தைா்லத்தைா்டரபுகைள் பிரதி அ்மச்ெராகை 
நியமிக்கைபபட்்டார.

அதைன பினனர பிரதி அ்மச்சு, இராஜாஙகை 
அ்மச்சு பதைவிகை்ள வகிததைாலும் 
முழு அ்மச்ெருக்குரிய அதிகைாரம் 
ப்்டததைவராகைமவ திகைழநதைார.

இனறு இலங்கையின அபிவிருததி 
அ்்டநதை நகைரஙகைளின வரி்ெயில் 
முனனணியில் இருக்கும் ஒரு நகைரமாகை 
கைாததைானகுடி திகைழகி்றது என்றால் 
அதை்ன வளரத்தைடுததை ்பரு்ம 
ஹி்ஸபுல்லா்வமய ொரும். அவ்ர 
இபமபாது கைாததைானகுடியின குறுநில 
மனனர எனம்ற ்ொல்லலாம். 

1990கைளில் இருநதை கைாததைானகுடி்யயும் 
இ ப ம ப ா து  இ ரு க் கி ன ்ற 
கைாததைானகுடி்யயும் பாரக்கின்ற மபாது 
பிரமிபபாகை இருக்கி்றது.

ஹி்ஸபுல்லா பற்றி தைமிழ மக்கைள் 
மததியிலும் விமரெனஙகைள் உண்டு. 
ஏன அவர பி்றநதை கைாததைானகுடியில் 
உள்ள ஒரு ொராரும் அவர மீது கைடும் 
விமரெனஙகை்ள ்வதது வருகின்றனர. 
ஹி்ஸபுல்லா மெர எபபவும் ஜனாதிபதியின 
கைட்சிதைான. எநதை ஜனாதிபதி வநதைாலும் 
அவர ஜனாதிபதியின கைட்சியில் தைான 
இருபபார என கைாததைானகுடி்ய மெரநதை 
இ்ளஞர ஒருவர அண்்மயில் பகிடியாகை 
்ொனனார.

அதுதைான அவரின அரசியல் வளரச்சியின 
ொணக்கியமாகை கூ்ட இருக்கைலாம்.
தைமிழரகைள் மு்ஸலீம்கைள் என்ற இன 
முரண்பாடுகைள் வளராமல் இருநதிருநதைால், 
அரசியல் வாக்கு வஙகிக்கைாகை இனவாதைம் 
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‘்கைால்லநு்ல பா்டொ்லயில் ஊமர 
கூடியிருநதைது. இதைனால் பா்டொ்லமய 
மகிழச்சி ்கைாண்்டது. அதை்னபபாரதது 
நானும் பூரிபப்்டநமதைன’ என ெசிகுமார 
புவிக்குமாரு்டன கூறினான.  அவவாறு 
எனனதைான ந்்ட்பற்்ற்தைன புவிக்குமார 
வினவ ெசிகுமாரும் ்தைா்டஙகினான.

‘மட்்டக்கைளபபு மமற்கு கைல்வி வலயததில், 
அதிகை்ஸ்ட இ்்டநி்ல பா்டொ்லயாகை 
்கைால்லநு்ல  விம வகைானந தை 
வித தியாலயம் விளஙகு கின்ற து. 
இ வ வி த தி ய ா ல ய ம்  1 9 9 3 . 1 1 . 1 0 ல் 
ஆரம்பிக்கைபபட்்டது. இதைனது ்வள்ளிவிழா 
்கைாண்்டாட்்டமும், பண்பாட்டு நிகைழவும் 
கை்டநதை ெனிக்கிழ்ம ந்்ட்பற்்றன. 
ெனிக்கிழ்ம கைா்ல, மா்ல்யன இரு 

அரஙகைாகை நிகைழவுகைள் ந்டாததைபபட்்டன. 
கைா்ல நிகைழவுகை்ள மநரததிற்கு 
ஆரம்பிபபதைற்கு ஏற்பாட்்டாளரகைள் 
எண்ணியிருநதை மபாதும், அதிதிகைளின 
வரு்கைதைமாதிததை்மயால் சிறிது 
மநர தைாமதைததின பினமப நிகைழவு  
ஆரம்பமானது. நிகைழவில் வழ்மமபானறு 
அதிதிகை்ள மா்ல அணிவிதது 
வரமவற்பது இஙகு ந்்ட்ப்றவில்்ல. 
இதைற்கு மா்றாகை பண்பாட்டு ஊரவலதது்டன 
பா்டொ்ல வளாகைததிற்குள் அதிதிகைள் 
அ்ழததுவரபபட்்டனர. இவஊரவலததில், 
தைமிழர பாரம்பரிய இனனிய ந்டனம், 
சுழகு ந்டனம், மகைாலாட்்டம் மபான்ற 
ந்டனஙகைளு்டன, பா்டொ்ல சூழலில், 
அ ங கு ள்ள  ம க் கை ள்  ் ெ ய் கி ன ்ற 
்தைாழிலி்ன எடுததுக்கைாட்டும் வ்கையில் 
மண்்வட்டி, தைாக்கைததி, ஓ்லப்பட்டி 
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மபான்றவற்்்ற ஏநதி, ஆடியவரகைளாகை 
ம ா ண வ ர கை ள்  வ ரு ் கை தை ந தை ன ர . 
ம ா ண வ ர கை ளி ன  ந ்ட ன ங கை ் ள 
ப ா ர் வ யி ட் டு,  அ தை ன பி னன ால் , 
வ ரு ் கை தை ந தை  அ தி தி கை ளு க் கு 
பா்டொ்லயின முகைபபில் ்வதது, 
பனனீர ் தைளிதது, திருநீறு, ெநதைனம் ொ்ததி 
்வற்றி்ல வழஙகி வரமவற்கைபபட்்டனர. 
நி கை ழ வு  ந ் ்ட் ப ற் ்ற  சூ ழ லு ம், 
இயற்்கையாகை கி்்டததைப ்பாருட்கை்ளப 
பயனபடுததி அழகுபடுததைபபட்டிருநதைன.

ப ா ்ட ெ ா ் ல யி ன  ஒ ரு ப க் கை ம ா கை 
ப ண் ப ா ட் டு  ் ப ா ரு ட் கை ளு ம் 
கைண்கைாட்சிக்கைாகை ்வக்கைபபட்டிருநதைன. 
ப ா ்ட ெ ா ் ல யி ன  மு தை ல ் ்ற யி ல் , 
உணவுக்கைாகை பயனபடுததைபபடுகின்ற 

40  வ்கையான இ்லவ்கை கைள் 
கைாட்சிபபடுததைபபட்டிருநதைன. அதை்னத 
்தைா்டரநது வீட்டில் பயனபடுததைபபட்்ட 
்வஙகைலப்பாருட்கைள், ஓ்லயினால் 
ஆ க் கை ப ப ட் ்ட  ் ப ா ரு ட் கை ள் , 
கை ரு ங கை ல் லி ன ா ல்  ஆ க் கை ப ப ட் ்ட 
்பாருட்கைள் ்வக்கைபபட்டிருநதை்மயு்டன, 
இனமனார அ்்றயில் விவொயம், 
மீனபிடி, ஏ்னய ்தைாழில்கைளுக்கைாகை 
பயனபடுததைபபட்்ட ்பாருட்கைளும், 
இ று தி ய ் ்ற யி ல்  கூ த து க் கை ா கை 
பயனபடுததைபபடுகின்ற ்பாருட்கைளும் 
கை ா ட் சி ப ப டு த தை ப ப ட் டி ரு ந தை ன . 
வகுபப்்றகைளில் இவவா்றான ் பாருட்கைள் 
கைாட்சிபபடுததைபப்ட, ் வளிச்சூழலிலும் பல 
்பாருட்கைள் கைாட்சிபபடுததைபபட்டிருநதைன. 
மரததின மமல் பரண், நிலததில் சி்றாம்பி, 
சிறிய குடி்ெ, ்தைாட்டில், ஊஞெல் 

எனபன அ்மக் கைபபட்டிருந தை ன. 
அமதைமபானறு வண்டிலும் கைாட்சிக்கைாகை 
்வக்கைபபட்டிருநதைது. பண்பாட்டு 
கை ் ல நி கை ழ வு கை ள்  ஏ ற் ப ா ்ட ா கை 
இருந தை்மயு்டன, இநநிகைழவுகைள் 
அ்னத்தையும் ந்டாததுவதைற்்கைன 
கைளரியும் அ்மக்கைபபட்டிருந தைது. 
கைளரியிமல வெநதைன, கூதது, கைரகைம், 
கும்மி, மகைாலாட்்டம், மவடுவர ந்டனம், 
கைாவடி ந்டனம், நாட்்டார பா்டல், மபான்ற 
பண்பாட்டு நிகைழவுகைளும், ்வளியில், 
கிளிததைட்டு, சுரக்கைாய் இழுததைல், 
பிள்்ளயாரகைட்்்ட மபான்ற பண்பாட்டு 
வி்ளயாட்டுக்கைளும் ந்்ட்பற்்றன.

நிகைழவுகைளுக்கு அ்ழக்கைபபட்்டவரகைள் 
அணிவதைற்கைாகை ்ெய்யபபட்டிருநதை 
சினனமும், பனனா்்ட, ப்னமயா்ல 
இ ர ண் ் ்ட யு ம்  ப ய ன ப டு த தி ம ய 
்ெய்யபபட்டிருநதைது. சிற்றுண்டிகைளாகை 
்கைாழுக்கைட்்்ட, முறுக்கு எனபன 
வழஙகைபபட்்டது்டன, குடிபபதைற்கைாகை 
மதைநீரும் பரிமாரபபட்்டது. மதைநீரில் 
நனனாரி மவர என்ற மூலி்கைமய 
கைலநது வழஙகைபபட்்டது. மதிய உணவும் 
இபபிரமதைெததில் கி்்டததை்வ்ய 
பயனபடுத தி,  உணவு ெ ்மத து 
வழஙகைபபட்்ட்மயு்டன, அவவுணவும், 
பாயில் அமரச்்ெய்யபபட்டு வா்ழயிமல 
பரிமா்றபபட்்டது’ என்றான ெசிக்குமார.

ப ா ்ட ெ ா ் ல கை ள்  ம ன ப ப ல மு ள் ள 
ெமூகைததி்ன உருவாக்குவதை்ன 
மநாக்கைாகை ்கைாண்டு ்ெயற்ப்ட 
மவண்டு்மன்ற தூரமநாக்கு இருநதைாலும், 
பல பா்டொ்லகைள் அ்்டவுமட்்டததிற்கைாகை 
ம ா த தி ர ம்  ம ா ண வ ர கை ் ள 
வழிபபடுததுகின்ற நி்ல்யமய 
மமமலாஙகியுள்ள்ம்ய யதைாரததை 
ரீதியாகை கைாணமுடிகின்றது. மனபபலமுள்ள 
ெமூகை த தி் ன உரு வாக்கு வதைற்கு 
பா்டரீதியான அ்்டவுமட்்டம் மாததிரம் 
எ வ வ ் கை யி லு ம்  ் ெ ல் வ ா க் கு 
் ெ லு த தை ா து ,  இ தை ் ன ம ா த தி ர ம் 
மநாக்கைாகை ்கைாண்டு, ஆசிரியரகைளும், 
கைல்விொர உத திமயாகை த தைரகைளும் 
்ெயற்பட்்டால் ெமூகைததில் நற்பிர்ஜகைள் 
உ ரு வ ா க் கை ப ப ்ட ம ா ட் ்ட ா ர கை ள் . 
இ தை ் ன ம ய  ந ன கு  தை ற் கை ா ல ச் 
சூழலில் கைாணவும் முடிகின்றது. 
பா்டரீதியாகை அ்்டவுமட்்டததி்ன 
மாததிரம் ்பற்று உயரநதை ்தைாழிலில் 
உள்ளவரகைள் பலமர, ெமூகைததில் 
தைவறி்ழபபவரகைளாகை உள்ளனர. நமது 
்மாழியில் கூறினால் 'படிததைவரகைள்தைான 
அதிகைம் பி்ழவிடுகின்றனர' என்ற 
வாரத்தைபபிரமயாகைம் எம்மததியிமல 
அ தி கை ம்  உ ் ர க் கை ப ப டு கி ன ்ற து . 
இ வ வ ா ்ற ா ன  ் ெ ய ற் ப ா டு கை ் ள 
தைவிரபபதைற்கு, மாணவரகைள் மததியில் 
அனுபவக்கைற்்றல்கைள் வழஙகைபப்ட 
ம வண்டியது அவசியமாகின்ற ன. 
இவவா்றான அனுபவக்கைற்்றல்கை்ள 
வழஙகைக்கூடிய ்ெயற்பாடுகைளாகைதைான 
இ்ணபபா்டவிதைான ்ெயற்பாடுகைளும் 
அ ் ம ந து ள் ள ன .  இ வ ற் றி ் ன 

பா்டொ்லகைள் ந்்டமு்்றபபடுததைாமல் 
அல்லது இ்ணபபா்டவிதைானததில் 
மாணவரகைள் உள்வாஙகைபபட்்டால், 
ப ா ்ட ரீ தி ய ா ன  அ ் ்ட வு ம ட் ்ட ம் 
கு்்றநதுவிடும் என்ற சிநதை்னயி்ன 
்கைாண்டிருக்கின்றனர. இச்சிநதை்ன்ய 
ம ா ண வ ர கை ள் ,  ் ப ற் ம ்ற ா ர கை ள் 
மததியிலும் வி்தைததிருக்கின்றனர. 
இதைனால் இற்்்றவ்ர பா்டரீதியான 
அ்்டவுமட்்டததிற்மகை ்பற்ம்றாரகைளும் 
முனனுரி்ம அளிக்கின்றனர. இதைனால் 
மாணவரகை ள் எதிரமநாக்கு கின்ற 
உள்நருக்கைடிக்கை்ள புரிநது்கைாள்வதைாகை 
் தை ரி ய வி ல் ் ல .  எ ன  தை ன து 
ஆதைஙகைததி்ன ்கைாட்டிததீரததைான 
புவிக்குமார.

பு வி க் கு ம ா ரி ன  வ ா ர த ் தை க் கு 
வலுச்மெரக்கும் வ்கையில், மபெ 
ஆரம்பிததைான ெசிகுமார, 'உண்்மயான, 
ய தை ா ர த தை ம ா ன  வி ்ட ய த தி ் ன 
கூறினீர. நானும் பல பிள்்ளகை்ளப 
பாரததிருக்கினம்றன. மதைாளிலும், 
மனதிலும் பாரததி்ன சுமததுகின்ற 
நி ் ல ம ய  ப ல  இ ்ட ங கை ளி ல் 
ந்்ட்பற்று வருகின்றன. ஆனால், 
் கை ா ல் ல நு ் ல ப ப ா ்ட ெ ா ் ல யி ல் 
ந்்ட்பற்்ற, ்வள்ளி விழாவும், 
பண்பாட்டு நிகைழவும் மாணவரகைளுக்கைான 
புததுணரச்சி்ய ்கைாடுததை விழாவாகை 
எனனால் மநாக்கைமுடிநதைது. பா்டொ்லயில் 
கைல்வி கைற்கின்ற அ்னதது மாணவரகைளும் 
இநநிகைழவில் உள்வாஙகைபபட்டிருநதைனர. 
இவரகைளின முகைததில் தைம்்ம ம்றநதை 
ம கி ழ ச் சி  ம ம ம ல ா ங கி யி ரு ந தை து . 
மநர முகைா்மததுவததிற்கு ஏற்ப 
்ெயற்பட்்ட்ம, தைமது ஆற்று்கை்ய 
சி்றபபாகை ்ெய்தை்ம, ்தைரியதது்டன 
கூச்ெமினறி ஆற்று்கை ்ெய்தை்ம, 
பாத திரஙகைளுக்ம கைற்்ற வ்கையில் 
தைம்்ம மாற்றிக்்கைாண்்ட்ம, தைமக்கைான 
வளததி்ன ம தைடிக்்கைாண்்ட்ம, 
மு கை ா ் ம த து வ த தி ற் கு  கீ ழ 
் ெ ய ற் ப ட் ்ட் ம,  ம ற் ்ற வ ர கை ளி ன 
் ெ ் கை ் ள  அ வ தை ா னி த தை ் ம , 
பா்டல்கை்ள கிரகிததுக்்கைாண்்ட்ம, 
அதைற்மகைற்்றால் மபானறு தைம்்ம 
ஈடுபடுததிக்்கைாண்்ட்ம, வாததியஙகை்ள 
இ ் ெ த தை ் ம,  உ ்டல ங கை ங கை ளி ன 
சுறுசுறுபபான ்ெயற்பாடு மபான்ற பல 
்ெயற்பாடுகைளில் ஈடுபட்்ட்மயின 
பயனாகை மாணவரகைளி்்டமய பல்மவ்றான 
ஆளு்மகைள் வளரக்கைபபட்டிருக்கின்றன. 
இச்்ெயற்பாடுகை்ள நி்னததுப 
பாரக்கும் மபாது, கைடினமானதைாகை 
்தைனபட்்டாலும், இதை்ன மகிழச்சிகைரமான 
ம ன நி ் ல ம ய ா டு  ம ா ண வ ர கை ள் 
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மபானகிழ்ம தீபாவளி பற்றிப பாரததை 
உஙகைளுக்கு, அதைற்கும் முனபிருநமதை 
தைமிழர மததியில் ஒரு விழா புகைழ்பற்று 
விளஙகியிருநதைது எனறும், தைற்மபாதும் 
அ து  ் கை ா ண் ்ட ா ்ட ப ப டு கி ்ற து 
எ ன று ம்  ் ெ ா ல் லி யி ரு ந ம தை ா ம் . 
சிததி்ரபபுததைாண்டு, ்தைப்பாஙகைல் 
பற்றிய குறிபபுகைள் கூ்ட திருததைமாகைச் 
்ொல்லபப்டாதை ெஙகை இலக்கியஙகைளில், 
இநதை விழா ்ொல்லபபட்டிருக்கின்றது 
எனபதும், தைமிழர மததியில் நீண்்ட நாட்கைள் 
்கைாண்்டா்டபபடுகின்ற ஒமர்யாரு விழா 
இது மட்டுமம எனறும் ்ொனனால், அது 
்பரு்மயாகைததைான இருக்கும். அது 
மவ்்றானறுமில்்ல. அநதைத தைமிழரின 
திருநா்ள நீஙகைளும் கூடிய வி்ரவில் 
்கைாண்்டா்டத தைான மபாகிறீரகைள். 
ஆம். அடுததை கிழ்ம வரபமபாகின்ற 
கைாரததி்கை விளக்கீம்ட தைான.

கைாரததி்கை மாதைததில் பூர்ண வருகின்ற 
நாள், அல்லது அதைற்கு முன பினனான 
நாள், கைாரததி்கை நட்ெததிரமாகைமவ 
இருநது வருகி்றது. அதைனால் தைான இநதை 
மாதைததுக்மகை கைாரததி்கை எனறு ்பயர. 
இநதைக் கைாரததி்கையில் தைான விளக்மகைற்றி 
வழிபாடுகை்ள நிகைழத துகிம்றாம். 
வீ ட்டுச் சு வ ர,  ம தி ல்,  தி ண்் ண 
எனபவற்றில் அகைல் விளக்மகைற்றியும், 
வீட்டு வாெல்கைள், ஆலய முன்றல்கைளில் 
்ொக்கைபப்ன எரிததும், வீட்டு வளவு 
முழுவதும் தைற்கைாலிகை ஈரக்கு விளக்குகை்ள 
நட்டும் ஒளிமயமாகைக் ்கைாண்்டாடுகிம்றாம். 

அனறு தினபண்்டஙகைள் ்ெய்து 
இ்்றவழிபாடு ்ெய்வதும், இ்றநது 
மபான முனமனா்ர  நி்னவுகூரவதும் 
வழக்கைமாகை இருக்கி்றது. எஙகைள் ஊரில் 
எல்லாம், இ்றநமதைாருக்குப பிரியமான 
எண்்ணயில் ்ெய்தை பலகைாரஙகை்ள 
அனறு ப்்டயல் ்ெய்யமவண்டும் 
எனபதும், பல்லி ெததைமிட்்ட பினனமர 
அநதைப ப்்டய்ல எடுதது உ்றவினரு்டன 
பகிரநது மகிழமவண்டும் எனபதும் 
இனறும் மரபாகை நிலவி வருகின்றது.

முனமப ்ொனனது மபால கைாரததி்கை 
விளக் கீட்டுக்கு நீ ண்்ட வரலாறு 
உண்டு. ெஙகை இலக் கியஙகைளில் 
அகைநானூறு, நற்றி்ண முதைலான 
நூல்கைளில், கைாரததி்கையில் விளக்கீடு 
்கைாண்்டா்டபபட்்டதைற்கைான ொனறுகை்ளக் 
கைாணலாம். அகைநானூற்றின 141ஆம் 
பா்டலில், கைணவ்னப பிரிநதிருக்கும் 
தை்லவி வா்ன மநாக்குகி்றாள். 

“வானததில் ம்ழ்யக் கைாணவில்்ல. 
முயல் எனறு நா்மல்லாம் ்ொல்லும் 
கைளஙகைம் நிலவில் பளிச்சிட்டுத ்தைரிய 
பூரண நிலவு கைாரததி்கை நட்ெததிரத்தை 
்நருஙகுகி்றது. எல்மலாரும் விளக்மகைற்றி 
்வதது மா்ல தூக்கி மதைாரணம் 
கைட்டுகி்றாரகைள். எனமனாடு இப்பாழு்தைக் 
்கைாண்்டா்டவாவது அவர வரமவண்டுமம” 
எனறு ்பருமூச்்ெறிகி்றாள்.

கைாரததி்கை நட்ெததிரம் இபபா்டலில் 
“அறுமீன” எனறு குறிபபி்டபபட்டிருக்கி்றது.  
“”கைாரததி்கை மாதைம் மபானால் கைடும் ம்ழ 
இல்்லமய” என்ற தி்ரபப்டப பா்டல் 

வரிகைள் நி்னவுக்கு வருகி்றதைா? 
இன்்றக்குத தைான கைாலமம 
மாறிவிட்்டமதை! ஆனால் அநதைத 
தி்ரபப்டபபா்டல் வரிகைள் குறிபபிட்்ட 
ப்ழய வழக்கைத்தைத தைான “வானில் 
ம்ழ வரும் அறிகுறி இல்்ல” எனறு 
்ொல்கி்றாள் தை்லவி. கைாரததி்கைப 
பூர்ணயில் விளக்மகைற்றி, மா்ல 

மதைாரணம் கைட்டித தைமிழர ்கைாண்்டாடினர 
எனபதைற்கைான மிகைபப்ழய ொனறுகைளில் 
ஒனறு இது. 

நற்றி்ணயின 202ஆம் பா்டலில் 
தை்லவனும் தை்லவியும் வீட்்்ட 
விட்டு ஓடிபமபாகி்றாரகைள். அவளது 
கைவ்ல்யப மபாக்குவதைற்கைாகை பா்தை 
்நடுகிலும் “புதினம்” கைாட்டிச் ்ெல்கி்றான 
தை்லவன. வீதிமயாரம் மகைாஙகு மரஙகைள் 
பூததுக்குலுஙகுகி்றது. அ்தைக்கைாட்டி 
“உன தைந்தை பல தைருமகைாரியஙகைள் 
்ெய்யும் கைாரததி்கைத திஙகைளில் 
வரி்ெயாகைச் ்ெல்கின்ற தீபஙகைள் 
மபால பல மகைாஙகை மலரகை்ளச் சூடி 
நிற்கும் இக்கைாட்்்டப பார” எனகின்றான 
தை்லவன. கைாரததி்கை விளக்கீட்்்ட 
இபபா்டலில் “அறுமீன ் கைழீஇய அ்றம்்ெய் 
திஙகைள்” எனறு பாடுகி்றார புலவர பா்ல 
பாடிய ்பருஙகைடுஙமகைா. “கைாரததி்கை 
விளக்கீடு” என்ற ்ொல்்ல முதைலில் 

தைமிழிலக்கியததில் பயனபடுததியவர 
ெம்பநதைர. மயி்லயில் பூம்பா்வ்ய 
உயிரபபிததை பதிகைத்தைப பாடும்மபாது, 
விளக்கீடு கைாணாமல் மபாதிமயா 
பூம்பாவாய் எனறு பாடுகின்றார அவர. 
பதி்னண்கீழக்கைணக்கு நூல்கைளில் 

ஒன்றான கைார நாற்பது இ்தைக் 
“கைாரததி்கைச் ொறு” (ொறு = விழா) எனறு 
பாடியிருக்கி்றது. திருவண்ணாம்ல 
உச்சியில் கைாரததி்கை விளக்கீடு பற்றி 
சீவகை சிநதைாமணி “குனறில் கைாரததி்கை 
விளக்கீட்்்டனன” எனறு பாடுகி்றது. 
இனனும் ்தைால்கைாபபியததில் வருகின்ற 
“மவலி மநாக்கிய விளக்கு நி்லயும்” 
(்பாருளதிகைாரம் பு்றததி்ணயியல், 
35) என்ற வரிகைளுக்கு கைாரததி்கை 
விளக்கு எனறு விளக்கைம் ்ொல்கி்றார 
ந ச்சினாரக் கினியர.  இ ்தைல்லாம் 
கைாரததி்கை விளக்கீட்டின ப்ழ்ம்யயும் 
புகை்ழயும் விளக்கைப மபாதுமான்வ.

தீ ப ா வ ளி  தை மி ழ ர  ம த தி யி ல் 
பிற்கைாலததிமலமய அறிமுகைமானது 
எனறும், ஆனால் கைாரததி்கைக்கு மிகை 
நீண்்ட வரலாறு உண்டு எனறும் பல 
தை்ட்வ சுட்டிக்கைாட்டியிருக்கிம்றாம். 
உண்்மயில் இ்வ இரண்டுமம 
ஒமர மூலத்தைக் ்கைாண்்ட்வ தைான. 
தீபாவளி ்கைாண்்டா்டபப்டமவண்டிய திதி, 
ஐபபசி மாதை பதினானகைாம் மதைய்பி்்ற. 
கைாரததி்கை ்கைாண்்டா்டபப்டமவண்டிய 
திதி, கைாரததி்கை மாதை பூர்ண. 
இரண்டு நாட்கைளுக்கும் கைணக்கிட்்டால் 
்பரும்பாலும் பதி்னநது நாள் 
விததியாெமம வரும். ஒரு மாதை 
இ்்ட்வளிக்குள், அமாவா்ெயில் 
் கை ாண் ்ட ா ்ட ப ப ட் ்ட  தீ ப வி ழ ாவு ம், 
பூ ர் ண யி ல்  ் கை ாண் ்ட ா ்ட ப ப ட் ்ட 
தீபவிழாவும் மு்்றமய தீபாவளியாகைவும், 
கைாரததி்கையாகைவும் மாறி வளரச்சி 
கைண்டிருக்கின்றன எனபமதை உண்்ம. 
இதைற்கு இன்னாரு ொன்றாகை, நமது 
ஐபபசி பதினானகைாம் மதைய்பி்்றக்குப 
பதில், தைமிழகைம் தைவிரநதை அ்னதது 
இ ந தி ய ப ப கு தி கை ளி லு ம் ,  ஐ ப ப சி 
அ ம ா வ ா ் ெ யி ம ல ம ய  தீ ப ா வ ளி 
்கைாண்்டா்டபபட்டுவருகி்றது எனப்தைக் 
கைாணலாம். இரண்டு விழாக்கைளும் ஒனறு 
தைான எனபதைற்கு இன்னாரு வலுவான 
ொனறும் உள்ளது. ம்லயகைததைமிழருக்கு 
இ ன று ம்  தீ ப ா வ ளி  மு ன ம ன ா ர 

வழிபாட்டு நாள்தைான. பண்டி்கை, 
்கைாண்்டாட்்டஙகைளுக்கு மமல் அதுமவ 
தீபாவளியனறு முதைலி்டம் பிடிக்கின்றது. 
கைாரததி்கையும் அமதை முனமனார 
வழிபாட்டு நாள் தைான எனப்தை நாம் 
இனறும் கைாண்கிம்றாம்.

ெரி, இரண்டும் ஒமர பண்டி்கை தைான 
என்றால், இரு மவறு தினஙகைள் எபபடி 
வநதிருக்கின்றன? ஒனறு பூர்ண, 
ஒனறு அமாவா்ெ, ஒமர விழா எபபடி இரு 
மவறு ெம்பநதைமில்லாதை நாட்கைளுக்கைான 
விழாக்கைளாகை உருததிரிநதிருக்கை முடியும்?

மபான கிழ்மக் கைட்டு்ர்ய எபபடி 
ஆரம்பிதமதைாம் எனபது நி்னவில் 
இருக்கி்றதைா? ஒரு விழாவுக்கு புவியியல் 
பிரமதைெம் முக்கியமான கைாரணியாகை 
அ்மகின்றது. சில இநதிய நாட்கைாட்டிகைள் 
மாதைத்தை அமாவா்ெயிலிருநது 
்தைா்டஙகை, இனனும் சில நாட்கைாட்டிகைள் 
பூ ர ் ண யி லி ரு ந ம தை  ம ா தை த ் தை 
ஆரம்பிக்கின்றன. நாம் தைமிழில் இது 
இரண்டின படியும் இல்லாமல் சூரிய 
வழியில் மாதைத்தைக் கைணிக்கினம்றாம். 
என்றாலும், பாரம்பரியமாகை நாம் 
்கைாண்்டாடிவநதை ெநதிரன வழியிலான 
பண்டி்கைகைள் இனறும் ்தைா்டரகின்றன.

அமாவா்ெயில் மாதைம் ்தைா்டஙகுமவார 
அநநாளிலும், பூர்ணயில் மாதைம் 
் தை ா ்ட ங கும வ ா ர  பூ ர் ண யி லு ம் 
கைாரததி்கை விளக்கீட்்்டக் ்கைாண்்டாடி 
வநதிருக்கின்றனர. அல்லது, பா்வ 
மநானபு மபால அது மாதைம் முழுவதும் 
்கைாண்்டா்டபபட்்ட மநானபாகைவும் 
இருந திரு க் கைலாம்.  அபபடித தைான 
அது வ்டக்மகை தீபாவளியாகைவும் நம் 
மததியில் கைாரததி்கை விளக்கீ்டாகைவும் 
்கைாண்்டா்டபபட்டு வநதிருக்கின்றது. 
நாயக்கைர ஆட்சிக்கைாலததில் நமக்கு 
தீ ப ா வ ளி  அ றி மு கை ம ா ன து ்ட ன , 
மபொமல் அ்தையும் ்கைாண்்டா்டத 
்தைா்டஙகி விட்ம்டாம். தீபாவளி பற்றிய 
மிகைபப்ழய குறிபபுகைளில் ஒனறு 
இலங்கையிலும் கி்்டததிருக்கி்றது. 
13ஆம் நூற்்றாண்்டளவில் இலங்கையில் 
எழுநதை ெரமொதிமா்ல நூல். அதில் 
“பிதிரகைள் இனபமுறு தீபாவலி” எனறு 
தைான தீபாவளி ்ொல்லபபட்டிருக்கி்றது. 
அ ப ம ப ா து ம்  அ து  மு ன ம ன ா ர 
வழிபாட்டு நாமள தைான எனப்தை நாம் 
ஊனறிக்கைவனிக்கைமவண்டும்.

கைாரததி்கை விளக்கீடு, இனறு தைமிழரால் 
மாததிரமம ்கைாண்்டா்டபபடும் பண்டி்கை. 
தைாய்லாநதிலும் மகைரளததிலும் கூ்ட 
இவவிழா ்கைாண்்டா்டபபட்டிருக்கி்றது 
என்றாலும், அதுவும் பழநதைமிழ ்தைா்டரபு 
கைாரணமாகைமவ. தீபாவளி மவுசின 
முனனி்லயில் நாம் நம் எஞசியிருக்கும் 
மிகை நீண்்ட பாரம்பரியத்தை மறுதைலிதது 
வருகிம்றாம்.  அதைற்கைாகை ஏற்கைனமவ 
இநதுததிருவிழாவாகை புகைழ்பற்றிருக்கும் 
தீ ப ா வ ளி ் ய க்  ் கை வி டு வ ம தை ா ,  
பு்றக்கைணிபபமதைா ொததியமல்ல.  அதைற்கும் 
மமல், ஆரியபபண்டி்கை, மபாலிக்கை்தை 
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ெ ரக் கை ் ர  ம ந ா ய்  அ ல் ல து  இ ரத தை 
அழுததைமுள்ள ்பண்கைள் பு்கைபபிடிததைால், 
அவரகைளுக்கு மார்்டபபு ஏற்படுவதைற்கு 
வாய்பபு ஆண்கை்ளவி்ட அதிகைமுள்ளதைாகை 
பிரிட்்டனில் மமற்்கைாள்ளபபட்்ட ஆராய்ச்சியில் 
்தைரியவநதுள்ளது.

ஆண்கைளுக்கு அளிக்கைபபடும் அமதை சிகிச்்ெயும், 
பு்கைப பழக்கைததிலிருநது விடுபடுவதைற்கைான 
ஆதைரவும் ்பண்கைளுக்கும் வழக்கைபப்ட 
மவண்டு்மனறு பிஎம்மஜ என்ற ெஞசி்கையில் 
்வளியாகைவுள்ள அநதை ஆராய்ச்சி முடிவுகைளில் 
குறிபபி்டபபட்டுள்ளது.

்பண் மநாயாளிகைள் ஆபததில் சிக்குவதைற்கு 
மு னன ம ர  அ வ ரகை ் ள  அ ் ்ட ய ாள ம் 
கைாண்பதில் மருததுவரகைள் சி்றபபாகை ்ெயல்ப்ட 
மவண்டு்மனறு அதில் மமலும் கூ்றபபட்டுள்ளது.

ஆக்்ஸமபாரடு பல்கை்லக்கைழகை விஞஞானிகைளால் 
மமற்்கைாள்ளபபட்்ட இநதை ஆய்வில் 40-69 
வயதுக்குட்பட்்ட பிரிட்்ட்ன மெரநதை ஐநது 
லட்ெம் மபரின உயிரியல் வஙகித தைரவுகைள் 
பயனபடுததைபபட்்டன. ஆய்வு மமற்்கைாள்ளபபட்்ட 
ஏழு வரு்ட கைாலததில் 5,081 மபருக்கு முதைல் 
மு்்றயாகை மார்்டபபு ஏற்பட்்டது. அதில் மூனறில் 

E-mail:  info@hotelnirutha.com

ஒருவர ்பண்ணாகை இருநதைார.

அ்னதது வயது ஆண்கைளுக்கு 
ஏற்படுவ்தைவி்ட ்பண்கைளுக்கு 
கு்்றநதைளமவ மார்்டபபு ஏற்பட்்டாலும், 
சில ஆபதது கைாரணிகைள் ்பண்கைளில் 
அதிகைளவு தைாக்கைத்தை ஏற்படுததுவது 
்தைரியவநதுள்ளது.

பு்கைபபிடிக்கைாதை ்பண்கை்ள வி்ட 
பு்கைபபிடிக்கும் ்பண்கைளு க்கு 
ம ா ர ் ்ட ப பு  ஏ ற் ப டு த து வ தை ற் கு 
மூனறு ம்டஙகு வாய்பபிருபபதைாகை 
இ ந தை  ஆ ர ா ய் ச் சி யி ன  மூ ல ம் 
்தைரியவநதுள்ளது. ஆனால், ஆண்கைளில் 
இரண்டு ம்டஙகு மட்டுமம ஆபத்தை 
கூட்டுவதைாகை ்தைரிவிக்கைபபட்டுள்ளது.
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மட்டு மாநகைரெ்பயின கீழ 6 சிறுவர 
பூஙகைாக்கைள் உள்ளன ஆரம்பததில் 
ஒருசீராகை பராமரிக்கைபபட்்டமபாதும் 
இபமபாது அ்வ பராமரிபபற்று 
வி்டபபட்டுள்ளன.

இ து ப ற் றி  பூ ங கை ா வி லி ரு ந தை 
்பற்ம்றாரி்டம் வினவிய மபாது 
அவரகைள் ்பரும் அதிருபபி்ய 
்வளிபபடுததினர.
மமலும் அவரகைளின ்பாதுவான 
கைருதது, பிள்்ள்ள தைாஙகைள் அ்ழதது 

வநதைாலும் அவரகைள் சுதைநதிரமாகை 
வி்ழயா்ட வி்ட முடியவில்்ல, கைாரணம் 
பூஙகைாவில் அ்மநதுள்ள வி்ழயாட்டு 
ொதைனஙகைள் உ்்டநதும், பலம் இழநதும் 
பாவ்னக்கு ஏற்்றதைாகை இல்்ல 
எனபதைாகும்.

பிள்்ளகைள் ஏமாற்்றதது்டன திரும்பிச் 
்ெல்வதைாகைவும் அவரகைள் குறிபபிட்்டனர.   
ஒரு நலனவிரும்பி குறிபபிடு்கையில் 
‘கைல்லடிபபாலததிற்கு அண்்மயில் 

மட்்டக்கைளபபு மாநகைர முதைல்வர 
தி . ெ ர வ ண ப வ ன  அ வ ர கை ளி ன 
அ்ழபபின மபரில் சிஙகைபபூர பிரதி 
உயர்ஸதைானிகைர அமீர அஜவாத 
அவரகைள் மட்்டக்கைளபபு மாநகைரெ்பக்கு 
உததிமயாகை பூரவ விஜய்மானறி்ன 
மமற்்கைாண்டிருநதைார.
 
கைழிவகைற்்றல் வி்டயஙகைளில் மட்்டக்கைளபபு 
மாநகைரெ்ப எதிரமநாக்கும் ெவால்கைள் 
்தைா்டரபாகைவும், அ்வ ்தைா்டரபில் 

்பாது மக்கைளுக்கு பா்தை ஒரு 
அததியாவசிய மதை்வ. இ்தை 
ெரிவர நி்்றமவற்றுவது மிகைவும் 
முக்கியமான வி்டயமாகும். மாநகைர 
ெ்பயும் வீதி அதிகைார அபிவிருததி 
ெ்பயும் இ்ணநது ்கைாஙகிறீட் 
பா்தைகைள் அ்மதது வருகின்றன. 
இது மிகைவும் வரமவற்கைததைக்கைது. 
இருநதை மபாதிலும் ்கைாஙகிறீரட் 
பா்தைகைள் அ்மக்கும் மபாது வடிகைால் 
அ ் ம ப பு கை ் ள  ் ப ரு ம் ப ாலு ம் 
கைவனததில் ்கைாள்வதில்்லமயா என 
எண்ணதமதைானறுகி்றது. 
 
அமதைமபால் இவவாறு அ்மக்கைபபட்்ட 
சிறிய பா்தைகைளில் ்தைா்டரநது கைனரகை 
வாகைனஙகைள் ்ெல்வதைால் பா்தைகைள் 
பாதிபபுக்குள்ளாகுகின்றன. இதை்ன 

அ்மநதுள்ள “மீன இ்ெ சிறுவர பூஙகைா” 
மட்்டக்கைளபபு சிறுவர்ள மாததிரம் 
கைவரவில்்ல பி்றமாவட்்டஙளில் 
இ ரு ந து  சு ற் று ல ா வ ரு ம்  பி ்ற 
ெமுகைததின்ரயும் கைவரநதை ஒனறு. 
இபபூஙகைாவின வடிவ்மபபாலும் 
அதில் ்பாருததைபபட்்ட சூரியஒளி 
மினகுமிழகைளாலும் சிறுவரகைள் இரவு 10-
11 மணிவ்ர அஙகு வி்ளயாடுவ்தை 
கைாணக்கூடியதைாகை இருநதைது.  ஆனால் 
சிலமாதைஙகைளாகை இபபூஙகைா உ்்டபட்்ட 
நி்லயில் உள்ளது’ எனறு தைனது 

கைருத்தை ஆதைஙகைதமதைாடு ்தைரிவிததைார
இநதைப பூஙகைாவில் ஆரம்பததில் 
கைட்்டணம் அ்றவி்டபபட்்டது்டம் பி்றகு சில 
வி்ளயாட்டு ொதைனஙகைள்  உ்்டநதைதைால், 
கைட்்டணம் அ்றவிடுவது நிறுததைபபட்்டதும் 
குறிபபி்டததைக்கைது. இநதை வ்கையில் 
கைட்்டணம் நிறுததைபபட்்ட்ம மாநகைர 
ெ்பக்கு வருமான இழபபு. மறுபு்றம் 
சிறுவருக்கு வி்ளயா்ட பாதுகைாபபான 
இ்டம் இல்்ல. இநதை கு்்றபாடுகை்ள 
கைருததில் எடுதது மாநகைர ெ்ப 
ந்டவடிக்்கை எடுக்கை மவண்டும்.

Vrpah gTz;Nlrd; epWtdj;jpd; cgNjrpa 

MSif jpl;lj;jpd; ed;nfhilapd; 

Clhf ,e;jg; gf;fj;Jf;fhd mDruiz 

toq;fg;gLfpd;wJ

கைனரகை வாகைனஙகைள் ்ெல்வ்தை 
தை ா ங கை க் கூ டி ய  கை ட் ்ட ் ம ப ் ப 
்ெய்வதைால் தைடுக்கை முடியும். மமலும் 
சில சிறிய வீதிகைள் தைனி கி்றவல், 
கைளி கைலநதை மண்்ணக் ்கைாட்டி 
அழுததி  அ்மக்கைபபட்டுள்ளன. 
இவவாறு அ்மக்கைபபட்்ட வீதிகைள் 
ம்ழகைாரணமாகை (ம்ழ விட்்ட 
பி்றகும் நீர மதைஙகி நிற்கி்றது) மெறும் 
ெகைதியுமாகைவுள்ளன. பா்டொ்ல 
மாணவரகைள் மற்றும் அலுவலகைம் 
்ெல்மவார என அ்னவரும் ்பரும் 
சிரமததுக்கு உள்ளாகின்றனர.  
மக்கைளில் நல்னக் கைருததில் ் கைாண்டு 
மட்டு. மாநகைரெ்ப தைகுநதை ந்டவடிக்்கை 
எடுக்கை மவண்டும்.

சிஙகைபபூர அரசின அனுகுமு்்றகைள் 
பற்றியும் கைலநது்ரயா்டபபட்்டது. 
மமலும் மட்்டக்கைளபபு மாநகைரெ்பயின 
ம தை ் வ கை ் ள ப  பூ ர த தி 
்ெய்யச்்ெயற்படும் பணியாளர 
சிரமஙகை்ளக் கு்்றதது, துரிதை 
மற்றும் இலகுவான மெ்வகை்ள 
வழஙகும் மநாக்கில் சிஙகைபபூர தைகைவல் 
்தைாழிநுட்பம்ொர நிறுவனஙகைளின 
உ தை வி கை ் ள  எ தி ர கை ா ல த தி ல் 

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

ypNahz;
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மட்்டக்கைளபபின இநது மதைம் என  
அ்ழக்கைபபடும் மதைததின நானகு 
முகைஙகைளும்  மட்ட்க்கைளபபின அரசியல்  
ெமூகை   வரலாறும்  வரலாற்றூக்கூ்டாகைமவ  
மட்்டக்கைளபபின ெமுகை அ்மபபும் 
அதை்னத தைாஙகி நின்ற  ்பாருளாதைார  
அ்மபபும் அதைனடியாகை எழுநதை 
பண்பாடும் உருவாகி  மாற்்றம் ்பற்று  
வநதுள்ளன. இவவ்கையில் மட்்டக்கைளபபு  
வரலாற்்்ற  புராதைன  ்பாருளாதைார  
கைாலம்,   அதைனபின,  கைாடு ்வட்டி  
வயல் ்ெய்து நி்லபதியாகை  வாழநதை  
நிலபபிரபுததுவ  ்பாருளாதைார  கைாலம், 
அதைன பி்றகு  அநநியர வரு்கையின 
பி ன  ஏ ற் ப ட் ்ட  மு தை ல ா ளி த து வ 
்பாருளாதைார  அ்மபபின கைாலம், 
அ்தைத  ்தைா்டரநது   வநதை  பல்மதைசியக்  
கைம்ப்னகைளின இன்்றய   மகைாபமரட் 
்பாருளாதைாரக்கைாலம்  எனப  பிரிதது 
ம ந ா க் கை ல ா ம் .  ம ட் ்ட க் கை ள ப பி ல்  
இநதுமதைம்  என  அ்ழக்கைபபடும்  
மதைஙகைளின  வழிபாட்டு மு்்றகை்ளயும்  
்தைய்வஙகை்ளயும்  வரலாற்று ரீதியாகை  
நானகு  ்பரும் பிரிவுகைளுக்குள் 
அ்டக்கைலாம் அ்வயாவன.

1) பூரவீகை  மதைமும், பூரவீகை குடிகைளின 
வழிபாடுகைளும், வழிபாட்டு ்மாழியும்
 ( இதுஆரம்பகைாலம்)

2) கைாலததிற்குக்  கைாலம் .குடிமயற்்றஙகைள் 
ஏற்பட்்ட மபாது அக்குடிகைள் ்கைாணரநதை 
மதைமும், வழிபாடுகைளும், வழிபாட்டு 
்மாழியும். (இது இ்்டக்கைாலம்)

3) ஆரியத ்தைய்வஙகைளும், பிராமணீய 
வரு்கையும், அ்வ ்கைாணரநதை 
வழிபாட்டு  மு்்றகைளும், வழிபாட்டு 
்மாழியும்(இதுபிற்கைாலம் 12  ஆம் 
நூற்்றாண்டின பின)

4) நவீன யுகைததில் ்ெல்வாக்குப்பற்்ற 
நவீன இநது மதைஙகைளும் ்தைய்வஙகைளும் 
வழிபாட்டுமு்்றகைளும்.(இது தைற்கைாலம்)

1 பூரவீகை மதைமும் பூரவீகை குடிகைளின 
வழிபாடுகைளும் வழிபாட்டு ்மாழியும்
(ஆரம்பகைாலம்)

இபபூரவீகை மதைம் இஙகு எற்கைனமவ இருநதை 
பூரவ குடிகைளினால்  வணஙகைபபட்்ட  
்தைய்வஙகைளான மா்றா, வதைனமார, 
குமாரததைன, ்தைவுததைன,  குரிவிலிமுநதை, 
எரிகைணுமுநதை என  இநது மதைம் கூ்றாதை 
மி கை ப ப ் ழ ய  ் தை ய் வ ங கை ் ள யு ம் 
அ்வ ொரநதை வழிபாடுகை்ளயும்  
்கைாண்டிருந தை து.  இவற்றிற் கைான  
வழிபாட்டி்டம்  அல்லது  மகைாவில்  ஊரின 
ஒரு பு்றததில்  அல்லது ஊரிலிருநது 
அருகிலிருநதை  கைாட்டுப பகுதியில் 
அ்மநதிருநதைது.

 மகைாவிலுக்கைான  நிரநதைரக் கைட்டி்டஙகைள் 
இருக்கைவில்்ல. இக் கைட்டி்டம்  மரததைடி  
அல்லது ்கைாததுப பநதைல் (இ்ல  கு்ழ 
மரஙகைள்  ்கைாண்்ட்மக்கைபபட்்டது) 
அல்லது   பநதைல் வடிவில்மக்கைபபட்்ட  
மகைாவில்கைமள ஆகும்

 

வழிபாட்டு முறை
இதைன வழிபாட்டு  மு்்ற  மவண்டுதைலாகும். 
இன்னாரு வ்கையிற் ்ொனனால்  
மன்றாட்்டாகும். தைஙகை்ள மீறிய 
அநதைச்  ெக்தி்ய  வா வா எனஉள்ளம் 
உருகி  மன்றாட்்டமாகை  உரி்மயு்டன  
அ்ழதது,  ஆடியும்  பாடியும் ்பாஙகி,  
அப்பாஙகை்லயும்  பழஙகை்ளக் 
்கைாண்டு தையாரிததை  பாணக்கைம் எனும்  
கூ்ழயும்  இவற்றிற்கு முன ப்்டததைலும் 
அநதைச் ெக்தியு்டன  மநரடியாகை உ்றவாடி 
அதைன மூலம் தைமக்கு வளத்தைப 
்ப்றலும்  மநாய் தீரததைலும். இறுதியில் 
அபப்்டய்ல அ்னவரும் மெரநது 
பகிரநது உண்ணுதைலுமாகும். இதுமவார 
்கைாண்்டாட்்டமாகும் உல்கைஙகைணுமுள்ள 
பூரவ குடிகைளின வழிபாடு இது.

இனறு மிகைபபிரசிததைமாகி ்பரு 
விழாக்கைள் ்கைாண்்டாடும் மட்்டக்கைளபபின  
்தைனபகுதியில்   அ்மநதுள்ள  

கை தி ர கை ா ம க்  கை ந தை ன  ம கை ா வி ல் ,  
திருக்மகைாவில் சிததிரமவலாயுதை சுவாமி 
மகைாவில்,  எனபனவும்  மட்்டக்கைளபபின 
படுவாஙகை்ரப  பகுதியில் அ்மநதுள்ள  
மண்டூரக் கைநதைொமி மகைாவில் ்கைாக்கைட்டிச் 
மொ்ல தைாநமதைானறீ்ஸவரன மகைாவில்  
மபான்றனவும்  மட்்டக்கைளபபில் உள்ள 
அமிரதைகைளி மாமாஙகைப பிள்்ளயார  
ம கை ா வி லு ம்   ம ட் ்ட க் கை ள ப பி ன 
வ்டதி்ெயில் அ்மநதுள்ள சிததைாண்டிக் 
கைநதைசுவாமிமகைாவில்,  பாற்மெ்ன  
குமாரததைன மகைாவில், ்வருகைல் 
சிததிரமவலாயுதை சுவாமி மகைாவில் மபான்ற 
்பரும் மகைாவில்கைள் யாவும் இபபுராதைன 
மவ்ட இனமக்கைளால்  பண்்்டய 
மு்்றபபடி  வழிபாடு ்ெய்யபபட்்ட  
பண்்்டய வழிபாட்டி்டஙகைளாகும். ்தைற்மகை 
கைதிரகைாமததிலிருநது  ஒருமகைாட்்்ட 
வ்டக்மகை  ்வருகைல் வ்ர  கீறினால்  

அக்மகைாட்டின  வழியில் வரும்  அததை்ன 
முக்கிய  ப்ழய மகைாவில்கைளும்  
மவ்டரின  குமாரததைன மகைாவிலாகைவும் 
வழிபாடுகைளாகைவும்  இருநதிருக்கை 
மவண்டும் எனபது ஆய்வாளரகைளின 
ஊகைம். /அ்வ பினனால் ஏற்்றபட்்ட 
குடிமயற்்றஙகைள்  அதைனால்  ஏற்பட்்ட 
பண்பாட்டு  மாற்்றஙகைள்  கைாரணமாகைமவ  
இன்்றய பிராமணீய பூ்ெ  வழிபாட்டு 
மு்்றகைளுக்குள் வநதைன. பினனர 
இ்வமுழுக்கை முழுக்கை  பிராமணீய 
ெம ்ஸ கிரு தை  மம லாதிக் கை த தின 
கீழச் ்ெனறும் விட்்டன. அதைற்கைான 
கைாரணஙகைள்  அன்்றய ்பாருளாதைார  
மாற்்றததிலும் அரசியல்  மாற்்றததிலும் 
தைஙகியுள்ளன.  இதில் பாற்மெ்ன 
குமாரததைன மகைாவில் மாததிரமம 
இனறும் பழஙகுடிகைளி்டமுள்ளது. ஏ்னய 
மகைாவில்கைள் ் கைமாறி குடிமயறிமயார வெம் 
்ெனறு பல மாற்்றஙகை்ளப  ்பற்றும் 
விட்்டன.

வழிபாட்டிை்குரிய  பபாருட்கள்
ப ண் ் ்ட ய   ம கை ா வி ல் கை ளி ல்  
வழிபாட்டிற்குரிய  ்பாருட்கைளாகை   அனறு   
சி்லகைள் இருக்கைவில்்ல. சி்லகை்ள  
உருவாக்கும் ்தைாழில்நுட்பம்  ஏற்ப்டாதை 
கைாலம் அது.  சி்லக்குப  பதிலாகை 
அபபுராதைன மக்கைள்  பாவிததை    வில் 
அம்பு,  மாடுகைட்டும்  ்பரும்கையிறு, மரததில் 

மமல் அ்மக்கைபபட்டு  துணி  ஆ்்ட 
அணிவிததை  சிறிய மவல் எனபனமவ  
இருநதைன. ( இ்வஇனறும் அவரகைளி்டம் 
வ ழ க் கி லு ண் டு ) .  இ வ ற் றி ற் கை ா ன 
துதிபபா்டல்கைள்  தைனிததுவமான்வ. 
இது  தைமிழும் மவ்ட  பா்ெயும் கைலநதைதைாகை 
இருக்கும். முனனர தைனிஒரு பூொரி 
இருக்கைவில்்ல பல  பூெகைரகைள் மெரநது 
இச்ெ்டஙகுகை்ள ந்டததினர மபாலத  
்தைரிகி்றது( இவவழக்கைம் இனறும் உண்டு)

வழிபாட்டு முறைகள்
அவரகைளின புராதைன  வாழக்்கையான 
மவட்்்ட ஆடுதைல்,ம தை்னடுததைல்,  
மதைன பூச்சி  விட்்டல்,  மாடு பிடிததைல்,  
எரு்ம  பிடிததைல், யா்ன பிடிததைல்  
எனபனவற்்்ற மீளச்்ெய்யும் ெ்டஙகைாகை 
அச்ெ்டஙகுகைள் இருநதைன. இதைன எச்ெ  
்ொச்ெஙகை்ள இனறும் அவவழிபாட்டில்  

கைாணலாம் (ம்றா  வதைனமார ெ்டஙகுகைளில் 
இ்வ இ்டம் ்பறும்) துதிபபா்டல்கைள் 
அவரகைளுக்குரிய மபச்சு்மாழியில் 
அ்மநதிருநதைன. வாததியம் ்கைாட்டு 
எனஅ்ழக் கைபபட்்ட ப்்றயாகும் 
அலஙகைாரம் ்தைனமனா்ல,  இ்ல, 
கு்ழகைள், வில், அம்பு, தைடி  ்பால்லு 
எனபன( ்வரவன ்பால்லு இனறும் 
பாவிக்கைபபடுகி்றது)

இத ்தைய்வஙகைளுக்கும்  பினனாளில்  
வநதை சிறு்தைய்வஙகைளான மாரி கைாளி 
கைண்ணகி ்வரவர  மபான்ற  சிறு 
்தைய்வஙகைளுக்கும்  அதைன பினனர 
வநதை  சிவன, பாரவதி வி்ஸணு, 
முருகைன,  பிள்்ளயார,  மபான்ற 
்பருந்தைய்வஙகைளுக்குமி்்டமய  எநதை 
விதை  உ்றவுகைளும் முனனாளில் இருக்கை 
வில்்ல. இததை்கைய புதிய ் தைய்வஙகை்ள  

வழிபாட்டுமு்்றகை்ள  அபபுராதைன  
குடிகைள்  அனறு அறிநதிருக்கைவுமில்்ல. 
இததை்கைய வழிபாட்டு மு்்றகை்ள 
இனறும் மவ்டர, மவ்ட ்வள்ளாளர 
எனத தைஙகை்ள அ்ழததுக்்கைாள்ளும்  
குடிகைளி்்டமய  கிராமஙகைளில்  கைாணலாம்.  
அவரகைள். மிகுநதை சிரமததின மபரிமலமய  
இவவழிபாடு மு்்றகை்ள  இனறும் 
மபணுகி்றாரகைள்.

 பினனால் வநதை சில வழிபாட்டு மு்்றகைள் 
இவரகைளின புராதைன வழிபாட்டில்  
் ெ ல் வ ா க் கு ச்  ் ெ லு த தி ன ா லு ம் 
தைமது ப்ழய மு்்றகை்ள இவரகைள் 
பிடிவாதைமாகைச் ்ெய்து வருகின்றனர. 
் ப ரு ம்  ம கை ா வி ல் கை ள ா கி வி ட் ்ட 
சிததிரமவலாயுதைொமி மகைாவில், மண்டூரக் 
கைநதைெமிமகைாவில் எனபனவற்றில் 
இவரகைளின இபபண்்்டய  வழிபாடுகைள் 
இனறும் இருபபது நமது இநதைக் கூற்்்ற  
வ லு ப ப டுத து ம்.  இ வ வ ழி ப ாடுகை ள் 
பற்றியும் வழிபாட்டுமு்்றகைள்  பற்றியும் 
அதில் ஏற்பட்்ட  மாற்்றஙகைள் பற்றியும் 
அ வ வ ழி ப ா ட் ் ்ட  இ ற் ் ்ற வ ் ர 
தை க் கை ் வ த தி ரு க் கு ம்  அ ம் ம க் கை ள் 
பற்றியும் ஆழமான ஆய்வுகைள் இதுவ்ர  
ந்்ட்ப்றவில்்ல. பின வரும்  
அததியாயஙகைளில் இவவழிபாட்டு 
மு்்றகைள் விபரமாகைத தைரபபடுகின்றன

க ண் ணு க் கு த்  ப த ர ி ய ா த 
த ங் க ச்   சு ர ங் க ப � ா ன் று  
� ான ி டவ ி ய ல ாள ர்க ற ள ய ு �் 
வரலாை்று வல்லுனர்கறளயு�்  
எதிர்பார்த்தபடி  �ட்டக்களப்பில்  
கிடக்கிைது

முதைன முதைலில் இவவழிபாடுகைள் 
ஆய்வுக்குரிய  ்பாருளாகை  அ்மநதைதும் 
கைல்வியுலகில் அறிமுகைம் ்ெய்யபபட்்டதும் 
1980 கைளில்தைான.

(்தைா்டரும்)
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அடுதது கைவனிபபதைற்குரியது ்தைாழில்ொர 
கைல்வி மறுபபாகும் திண்்ணப பள்ளிக் 
கைல்வி்ய வி்ட பரநதுபட்்ட நி்லயில் 
ொதைாரண மக்கைள் பலராலும் பயிலபபட்டு 
வநதை்தைான்றாகை இத்தைாழில் ொரகைல்வி 
அ்மநதுள்ளது.

்வததியம், மொதி்டம், மாநதிரீகைம், 
்கைால்லு மவ்ல, தைச்சு மவ்ல, 
மாட்டு்வததியம், யா்ன ்வததியம், 
கைபபல் கைட்டும் கை்ல, ந்டனம், கூதது, 
இ்ெ, ந்கைத ்தைாழில் முதைலான்வ 
இத்தைாழில்ொர கைல்வியில் முக்கியம் 
்பற்றுக்கைாணபபட்்டன.

மமற்கூறிய ்தைாழில்ொர கை்லகைள் 
குடும்ப நி்லயில் தைந்தை-மகைன 
மு்்றயில் பரம்ப்ர பரம்ப்ரயாகை 
கை ற் பி க் கை ப ப ட் டு  வ ந தை ன.  சி ல 
கை்லகைளில் (எ-டு : மாநதிரிகைம்) குரு 
்பருமதிபபிற்குரியவராகை விளஙகுகி்றார, 
இவ வழி ்வததிய ஏ்்டானறில்,

" குரு இருநதை இ்டததில் குநதிக்கைால் 
நீட்ம்டன அருகிலிருநது ஆொரம் 
பண்ணும வன மற்்றவர கைாலில் 
்ெருப்படுபமபன கைற்்ற வித்தை முற்றும் 
்பறுமவன "

என்றவா்ற்மநதுள்ள பா்டல் நி்னவு 
கூ்றததைக்கைது. முற்குறிபபிட்்ட ்தைாழில்ொர 
கை்லகைளுள் ்வததியம், மொதி்டம், 
மாநதிரீகைம் எனபன பற்றிமய அதிகைளவு 
அறியமுடிகி்றது.

்வததியத்தைப ்பாறுததைவ்ரயில் 
இதது்்றயில் விெக்கைடி ்வததியம் 
சி்றபபி்டம் ்பற்றிருநதைது.

பாம்பு ஒருவருக்கு தீண்டிவிட்்டது 
என்ற ்ெய்தி்யக் ்கைாண்டுவரும் 
துாதை்னக் கைண்்ட மாததிரததில் 
மட்டுமினறி அவன ்ொல்லும் முதைல் 
வெனத்தைக் ்கைாண்டும் தீண்டியது 
வி்டபபாம்புதைானா எனபதை்னயும் 

Nguhrpupau; nr. Nahfuhrh

அவவா்்றனின கைடியுண்்டவரபால் 
ஏறியுள்ள வி்டததின அளவு எனன 
எனபதை்னயும் குறிததை மநாயாளிக்கு 
அது கைாலக்கைடியா (மரணத்தை உண்்டாக்கை 
வல்லதும், மநாயிலிருந து மீட்கை 
முடியாதைதுமான பாம்புக்கைடி) அல்லது 
சுகைபபடுததைக் கூடியதைா எனபதை்னயும் 
தீண்டிய வி்டபபாம்பு எனன இனத்தைச் 
மெரநதைது எனபதை்னயும் இலகுவில் 
தீரமானிக்கைவல்ல பாம்புப பரிொரிமார 
மட்்டக்கைளபபுத தைமிழகைததில் உள்ளனர 
எனபார ஆய்வாளர ஒருவர, பாம்புக்கைடி 
்வததியம் பற்றி நனகு விளக்கும் சிததைர 
ஆரு்ட ் நாண்டிச்சிநது முதைலான நுால்கைள் 
இனறுமுள்ளன.

மொதி்டரகைள் பலர மட்்டக்கைளபபு 
பி ர ம தை ெ த தி ல்  இ ரு ந து ள்ள ா ரகை ள் 
மட்்டக்கைளபபு நாட்்டார பா்டல்கைளில் 
மொதி்டச் ்ெய்திகைள் குறிக்கைபபட்டுள்ளன. 
ம ட் ்ட க் கை ள ப பி ல்   இ த தை ் கை ய 
மொதி்டக்கை்ல வல்லுநர மரபில் 
வநதைவரான  வ.கைனகைரததினம் எனபவர 
சில வரு்டஙகைளிற்கு முனனர - “மொதி்ட 
இரததின மெகைரம்" என்்றாரு நூலி்ன 
்வளியிட்்ட்ம குறிபபி்டததைக்கைது.

மாநதிரீகை அல்லது மநதிரக்கை்லப ஏட்டு 
சுவடிகைள் மட்்டக்கைளபபு பிரமதைெததில் 
இனறும் பல வீடுகைளில் கைாணபபடுகின்றன. 
இம்மநதிரஙகைள் விஷம் ஏ்றாமல் 
தைடுததைல், மபமயாட்டுதைல், சுகைபபிரெவம் 

ந்்ட்ப்றச் ்ெய்தைல் முதைலான நல்ல 
கைாரியஙகைளுக்குப பயனபட்டு வநதை 
அமதைமவ்ளயில் சூனியம் ்வததைல், 
பி ரி வி ் ன  ் ெ ய் தை ல்  மு தை ல ான 
தீய கைாரியஙகைளுக்கும் பயனபட்டு 
வநதுள்ள்ம மனங்கைாள்ளததைக்கைது.

்தைாழில்ொர கை்லகைள் சிலவற்றில் 
் தை ா ழி ல்  ரீதி ய ான  வி ்ட ய ங கை ள் 
மபணபபடுவதிமல இரகைசியமு்்ற கை்்டப 
பிடிக்கைபபட்டிருநதைது. எடுததுக்கைாட்்டாகை 
்வததிய ஏட்டுப பிரதி்யானறிமல 
மூலி்கைகைள் சிலவற்றிற்கு வழக்கைமான 
்ொற்கைளுக்குப பதிலாகை மவறு ்ொற்கைள் 
பினவருமாறு பயனபடுததி இருபபதை்னக் 
குறிபபி்டலாம்".

்தைாழில்ொர கை்லகைளுள் சில,  இனறு 
முதிமயாரது நி்னவுகைளாகை மட்டும் 
எஞசியுள்ளன. மூததை ஆய்வாள்ராருவர 
இவவாறு கூறுகின்ற்ம மனங 
்கைாள்ளற்பாலது. "என இள்ம 
பருவததில் நான வாழநதை மதைாட்்டததில் 
ஐநதைாறு யா்னகைள் மவ்ல ்ெய்தைன. 
அநதையா்னகைளுக்கு ்வததியம் 
்ெய்ய ஒருவர நியமிக்கைபபட்டிருநதைார 
ய ா ் ன கை ளு க் கு  ம ரு த து வ ம் 
பாரபபதைற்கைான ஆமலாெ்னகை்ளப 
்ப்ற என தைந்தையாரி்டம் ஆ்னக் 
கைஙகைாணியார அடிக்கைடி வருவார. 
அப்பாழுது அவர யா்ன வாகை்டத்தையும் 
தைம் மடியில் கைட்டிக்்கைாண்டு வருவார. 
அவமவட்டுப பிரதி்ய நான பலமு்்ற 
பாரததுள்மளன,"

இனி,  ்ெவிமய்றல் மு்்றக்கைல்வி பற்றிக் 
கைவனிபமபாம் மகைள்வி ஞானததினூ்டாகைப 
்பற்றுக்்கைாள்ளுகின்ற பல் து்்றொர 
புல்மமய ்ெவிமய்றல் மு்்றக்கைல்வி 
எனபபடுகின்றது. (முற்குறிபபிட்்ட கைல்வி 
மு்்ற்யப ்பற்றுக் ்கைாள்ளாதை) 
்பரும்பான்மயினரான ொதைாரண 
மக்கைள் (முற்குறிததை கைல்வி மு்்ற்யப 
்பற்றுக் ்கைாண்்டவரும் அ்டஙகைலாம்) 
பல்மவறு வழிகைளில் மகைள்வி ஞானத்தை 
்பற்று வநதுள்ளனர. (்தைா்டரும்)

பாதிபபுக்கை்ள அறிக்்கையி்ட மவண்டும். 
கிராம மெ்வயாளரி்டததிலும் ்பாலி்ஸ 
நி்லயததிலும் மு்்றபபாடு ்ெய்யலாம், 
பினனர விவொயப மபாதைனாசிரியரகைள் 
மூலமாகை இழபபுக்கை்ள உறுதிபபடுததி 
கைமநல மெ்வ நி்லயததிலும் 
அறிவிக்கைலாம்.

இநதை விவரகை்ளத ்தைாகுதது மாவட்்டச் 
்ெயலகைததிற்கும் பினனர கைமத்தைாழில் 
அ்மச்சுக்கும் ெமரபபிக்கை விவொய 
அதிகைாரிகைள் ந்டவடிக்்கை எடுபபாரகைள்.

இப்பாழுது ஏற்பட்்ட அொதைாரண 
கைாலநி்ல மபானறுதைான 2011ஆம் 
ஆ ண் டி ம ல  அ ் ்ட ம ் ழ யு ம்  
்பரு்வள்ளமும் ஏற்பட்்டது.

அபமபாது விவொயிகைளுக்கு பாரிய 

இழபபுக்கைள் ஏற்பட்்டன. அநதை மெதை 
விவரஙகை்ள ெரியான மு்்றயில் 
திரட்டி நாம் அரொஙகை த திற்கு ச் 
ெமரபபிததிருநம தைாம், அதைற்கைான 
நி வ ா ர ண ங கை ் ள  வி வ ெ ா யி கை ள் 
உ்டனடியாகைமவ எதிரபாரததிருநதைாரகைள். 
ஆனால், கைால தைாமதைமானமபாதிலும் 
இழபபீடுகைள் ஏமதைா ஒரு வடிவததில் 
வி வ ெ ா யி கை ள்  தி ரு ப தி ய ் ்ட யு ம் 
அளவுக்குக் கி்்டததைன.

இழபபீட்டுக்கைான மவண்டுமகைாள்கைள் 
மு்்றபபடி அ்மநதைால் குளறுபடிகை்ளத 
தை வி ர த து க்  ் கை ா ள் வ தை ற் கு ம் 
ஏமாற்்றஙகை்ளத தைவிரபபதைற்கும் 
இலகுவாகை இருக்கும்.' என்றார.

"ÂÁ\õ¯  £õv¨¦UPÒ SÔzx AÔÂUPÄ®'

njhlHr;rp... 

E}y; mwpKfk;
E}y; : Gfo;G+j;j Gytu;kzp 
njhFg;ghrpupau; : fyhepjp rp.re;jpuNrfuk;
ntspaPL : Gytu;kzp ngupajk;gpg;gps;is 
epidTg;gzp kd;wk;> kl;lf;fsg;G
tpiy  : 400/=

   
   Gytu;kzp ngupajk;gpg;gps;is mtu;fisg; 
gw;wp kw;iwNahu; ghba ftpijfspd; njhFg;ghf 
,e;E}y; ntspaplg;gl;Ls;sJ. ,t;ntspaPL 
03.11.2018Me; jpfjp kl;/ ,e;Jf; fy;Y}upapy; 
eilngw;wJ. 

   Gytu;kzp mkuj;Jtk; mile;j nghOJ 
mtupd; kiwit xl;bf; ftpQu;fs; gyuhy; ghlg;gl;l mQ;rypf; 
ftpijfs;> ftpauq;Ffspy; ghlg;gl;l ftpijfs;> ftpijg; Nghl;bf; 
ftpijfs; kw;Wk; jdpf; ftpijfs; vd;Dk; tifapy; mike;j 
ftpijfspd; njhFg;ghf ,J mike;Js;sJ. ,f;ftpijfisg; 
ghbatu;fSs; rpyu; mkuj;Jtk; mile;J tpl;lhu;fs;. kw;wtu;fs; 
tho;fpwhu;fs;.

   “%j;j jiyKiw rhu;e;j MSikfs;kPJ gy;NtW re;ju;g;gq;fspYk; 
ftpijfs; ghlg;gLfpd;w kuG vk;kplk; cs;sJ. vdpDk; mtw;iwj; 
njhFj;J E}YUthf;Fk; kuG vk;kplkpy;iy. MWKf ehtyu; gw;wpa 
ftpijfs; mt;thW njhFf;fg;gl;L te;j gpd;du; Gytu;kzp gw;wpa 
,j;njhFg;Ng tUfpwJ. fpof;fpy; tUk; Kjy; njhFg;Gk; ,JNt 
Mfpd;wJ.” vd;W ,e;E}Yf;F mzpe;Jiu vOjpa fyhepjp nr.Nahfuhrh 
mtu;fs; njuptpg;gjpypUe;J ,j;jifa njhFg;G Kaw;rpapy; ehk; J}
uj;Nj epw;fpNwhk; vd;Dk; nra;jp mtuhy; vLj;Jf;fhl;g;gl;bUg;gJ 
Fwpg;gplj;jf;fJ. 

   Gytu;kzp ngupajk;gpg;gps;is epidTg;gzp kd;wr; nrayhsu; jpU.
ng.rj;jpaypq;fk; mtu;fshy; ntspaPl;LiuAk; Xa;Tepiyg; Nguhrpupau; 
fyhepjp nr.Nahfuhrh mtu;fshy;  mzpe;JiuAk; Gytu;kzp 
ngupajk;gpg;gps;is epidTg;gzp kd;wj; jiytu;; fyhepjp rp.re;jpuNrfuk; 
mtu;fshy; Kd;DiuAk; ,e;E}Yf;F toq;fg;gl;Ls;sJ.

   ‘gz;^U Kfpw;Fyq;fs;…’ vd;Dk; jiyg;gpy; Rthkp tpGyhee;ju; 
ghba ftpij KjyhtjhfTk; ‘Gytu;kzp Gfo; tho;f’ vd;Dk; jiyg;gpy; 
ftpQu; fyhG+\zk; fh.rptypq;fk; ghba ftpij ,WjpahfTk; cs;s 
,f;ftpijj; njhFjpapy; 44 ftpijfs; cs;sd. 
            -A+dh
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கை்டநதை கைாட்சியிலிருநது ெற்று மாறுபட்்ட 
கைாட்சியி்ன இநதை அததியாயததில் 
கைாணலாம். பரத்தையமராடு உ்றவாடிய 
கைணவன தைன்னத மதைடிவநதைமபாது 
அவ்னக் கைடிநது, இஙமகை ஏன வநதைாய் 
மீண்டும் அவரகைளி்டமம மபா எனறு 
ம்னவி ஏசித திருபபியனுபபிய 
நிகைழ்வ முன்னய கைாட்சியில் 
கைண்ம்டாம். இஙமகை அதைற்கு முற்றிலும் 
மாறுபட்்ட ஒரு கைாட்சி நம்முனமன வநது 
நிற்கின்றது.

தை்லவன நா்டாளும் மனனவன. 
மது்ர அவனது நகைரம். அஙமகையுள்ள 
் வ ் கை  ஆ ற் றி ன  இ ர ண் டு 
கை்ரகைளிலும் பூமரஙகைள் ்ெறிநது 
அ்டரநதை வளரநது நிற்கின்றன. அ்வ 
பூததுக்குலுஙகி, ஆற்றிமல பூக்கை்ளச் 
்ொரிநது்கைாண்டிருக்கின்றன. அதைனால் 
பூக்கை்ளச் சூடிக்்கைாண்்ட ஒரு ்பண் 
படுததுக்கி்டபப்தைப மபால அநதை ஆறு 
கைாட்சியளிக்கி்றது. ்வ்கை ஆறு மது்ர 
நகை்ரச்சுற்றி ஓடுகின்றது. அதைனால் 
மது்ர நகைரமம ஒரு பூமா்ல்ய 
அணிநது ்கைாண்டிருபப்தைப மபாலத 
மதைாற்்றம் அளிக்கி்றது. அநதை நகை்ரப 
ப்கைவரகைள் முற்று்கையிட்்டமதையில்்ல. 
்வ்கை ஆ றுதைான மது்ர்ய 
மு ற் று ் கை யி ட் ்ட ் தை ப  ம ப ா ல 
அ தை ் ன ச்  சு ற் றி  வ ட் ்ட மி ட் டு 
ஓடிக்்கைாண்டிருக்கின்றது.

அததை்கைய மது்ரயின மனனனுக்கு 
பட்்டதது அரசியான தைன ம்னவி்ய வி்ட 
அழகிய பரத்தையரகைள்மமல் ்கைாள்்ள 
ஆ்ெ. அவன அடிக்கைடி பரத்தையரகைளி்டம் 
்ெனறு அவரகைமளாடு உல்லாெமாகை 
இருபபான. அவவாறு இருநதுவிட்டு, அவன 
திரும்பி அரண்ம்னக்கு வரும்மபாது 
அவமனாடு மகைாபம் ்கைாள்ளமவண்டும், 
அவனது தைவறி்னச் சுட்டிக்கைாட்்ட 
மவண்டும், அவமனாடு உ்றவா்டாமல் 
ஆகைக் கு்்றநதைது ஊ்டல் ்ெய்தைாவது 
அவ்னத திருததைமவண்டும் எனறு 
தை்லவிக்கு அவளின உயிரதமதைாழி 
அறிவு்ர ்ொல்கி்றாள்.  மதைாழியின 
அறிவு்ர்யத தை்லவி ஏற்றுக் 
்கைாள்கின்றாள். ஆனால் தை்லவன 
- அநதை அரென - அரண்ம்னக்குத 
திரும்பி வநது, தை்லவி்யக்கைாண 
அநதைப புரததிற்கு வரும்மபாது அவ்னக் 
கைண்்டதும் தை்லவியின ்வராக்கியம் 
அததை்னயும் தைவிடு ்பாடியாகின்றன. 
அவள் மனனமனாடு எநதைவிதை தைரக்கைமும் 
்ெய்யாமல் விருபமபாடு அவ்ன 
வரமவற்கின்றாள். அவனது ஆ்ெக்கு 
இ ண ங கு கி ன ்ற ா ள்.  அ வ ம ன ா டு 
கூடுகின்றாள்.

இதுபற்றி தை்லவி்யக் கைடிநதை மதைாழி 
அவளது ்ெய்்கை்ய விமரசிக்கின்றாள். 
தை்லவி மதைாழியி்டம் தைன நி்ல்ம்ய 
விளக்குகின்றாள். “அடிமய மதைாழி! நான 
எனன ்ெய்மவன? அவர எஙமகையிருநது 
வருகின்றார எனறு எனக்குத ்தைரியும். 
பரத்தையரகைமளாடு இனபம் அனுபவிததை 
அ்்டயாளஙகை்ளக்கூ்ட அகைற்்றாமல் 
அவர வருகி்றாமர எனப்தையும்  
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உணரகினம்றன. அவமராடு மகைாபிக்கை 
மவண்டும் எனறும் நி்னக்கினம்றன. 
ஆனால் அவர வநதைதும், அவ்ரக் 
கைண்்டதும் பாழும் என ்நஞெம் 
அவமராடு இணஙகிவிடுகி்றமதை. அவ்ரத 
தைழுவத துடிக்கி்றமதை! நான எனனதைான 
்ெய்யட்டும்? எனறு கூறுகின்றாள்.

இநதைக்கைாட்சி்ய நம்முனமன ்கைாண்டு 
வநதை நிறுததுகின்ற பா்டல் இமதைா:

கைாரமுற்றி, இணர ஊழததை கைமழமதைாட்்ட 
மலரமவய்நது

சீரமுற்றிப புலவரவாய்ச் சி்றபபுஎய்தி  - 
இருநிலம்

தைாரமுற்றி யதுமபாலத தை்கைபூததை 
்வ்யதைன

நீரமுற்றி மதில்்பாருஉம் ப்கை அல்லால் 
மநராதைார

மபாரமுற் ்்றானறு அறியாதை புரிசூழ 
புனல்ஊரன

நலததை்கை எழில்உண்கைண் நல்லாரதைம் 
மகைா்தையால்

அ்லததை புண் வடுக்கைாட்டி அனபுஇனறி 
வரின - எல்லா

புலபமபன யான எனமபன மன? 
அநநி்லமய அவற்கைாணின

கைலபமபன எனனும் இக்்கையறு ்நஞமெ

மகைாடுஎழில் அகைல்அல்குல் ் கைாடியனனார 
மு்லமூழகிப

பாடுஅழி ொநதினன பண்பினறிவரின 
- எல்லா

ஊடுமவன எனமபனமன? அநநி்லமய 
அவற்கைாணின

கூடுமவன எனனும் இக்்கைாள்்ளஇல் 
்நஞமெ

இ னி ப பு ண ர ந தை  எ ழி ல் ந ல் ல ா ர 
இலஙகுஎயிறு உ்றாஅலின

ந னி ச் சி வ ந தை  வ டு க் கை ா ட் டி 
நாண்இனறிவரின - எல்லா

து னி ப ம ப ன ய ான  என ம ப ன ம ன ? 
அநநி்லமய அவற்கைாணின

தைனிதமதை தைாழும் இத தைனியில் ்நஞமெ
எனவாஙகு, பி்்றபு்ர ஏரநுதைால்! தைாம் 
எண்ணிய்வ எல்லாம் து்்றமபாதைல் 
ஒல்லுமமா தூவாகைாது ஆஙமகை

அ்்றமபாகு ்நஞசு உ்்டயாரக்கு?
(கைலித்தைா்கை, மருதைக்கைலி பா்டல் இல: 2 
பாடியவர: மருதைன இளநாகைனார)

மநரடிக்கைருதது:

ம ் ழ க் கை ா ல த தி ன  ந டு ப ப கு தி . 
் வ ் கை  ஆ ற் றி ம ல  ் வ ள் ள ம் 
நிரம்பி ஓடிக்்கைாண்டிருக்கின்றது. 
அதைன இரு கை்ரகைளிலும் உள்ள 
மரஙகைள் பூக்கைளால் நிரம்பியிருநதைன. 
அதைனால் பூச்சுடிய ்பண்்யாருததி 
படுததுக்கி்டபப்தைபமபால அநதை ஆறு 
விளஙகியது. மது்ர நகை்ரச்சுற்றி 

இவவாறு ்வ்கை ஓடுகின்ற கைாட்சி 
அநநகைரம் தைனக்குப பூமா்ல அணிநது 
்கைாண்்டது மபாலக் கைாட்சியளிததைது. 
்வ்கை ஆற்று நீர மது்ரநகை்ரச் 
சுற்றி முற்று்கையிட்டு, மகைாட்்்டயில் 
மமாதிக் கி்டநதைமதை தைவிர ப்கைவமராடு 
ம ம ா தை ம வ ண் டி ய ம தை  இ ல் ல ா ம ல் 
ஓடிக்்கைாண்டிருநதைது. அததை்கைய நீரவளம் 
நிரம்பப்பற்்ற மது்ரயின மனனன என 
கைணவன.

அடி என மதைாழி! நலம்மிக்கை அழகிய 
்மதீட்்டபபட்்ட கைண்கை்ள

உ்்டயவரகைளான பரத்தைப்பண்கைள் 
தைமது கூநதைலினால் ஏற்படுததிய 
கை ா ய த தி ன  அ ் ்ட ய ா ள ங கை ் ள 
்வளிபப்்டயாகைக் கைாட்டிக்்கைாண்டு 
எனமமல் அனபில்லாமல் அவர 
வநதிருநதைால் நானும் அவரமமல் 
ஊ்டல்்கைாண்டிருபமபன எனறுதைான 
நி்னக்கிம்றன. ஆனால் அந தை 
நி்லயிலும் அவ்ரக்கைண்டுவிட்்டால்  
அவமராடு கூடி இனபம்்டகிம்றன. 
மவ்்றனன ்ெய்யமுடியும்?

அடி மதைாழி! இருபு்றம் உயரநதை அழகிய 
அகைன்ற உ்டலும்

்கைாடியி்்டயும்  ்கைாண்்ட பரத்தையரின 
மாரபுகைளுக்கி்்டயிமல கி்டநது விட்டுப  
பண்பில்லாதை மு்்றயிமல அவர வநதைால் 
அவமராடு ஊ்டமவண்டும் என்றதைான 
நான நி்னததிருபமபன. ஆனால் 
அவ்ரக்கைண்்டதும் ்கைாள்்கையில்லாதை 
என உள்ளம் அவமராடு கூடுமவன 
எனகி்றமதை நான எனனடி ்ெய்யமுடியும்?

அடி மதைாழி! இனி்மயான தைன்மமயாடு, 
அழகும் உ்்டய பரத்தையரின பற்கைள் 
தைன உ்டலில் பதிததை அ்்டயாளஙகை்ளக் 
கைாட்டிக்்கைாண்டு அவன எனனி்டம் 
வந தைால் அவ்ன ஏ்்றடுத தும் 
பாரக்கைாமல் இருக்கைமவண்டும் எனறுதைான 
நான நி்னபமபன. ஆனால் அநதை 
நி்லயிமலகூ்ட அவ்ரக் கைண்டுவிட்்டால் 
என்னத தைவிக்கை விட்டுவிட்டுத 
தைனமபாக்கிமல ்ெனறு அவனது 
விருபபததிற்கை இணஙகிவிடுகி்றமதை எனது 
்நஞசு?

பி்்றமபான்ற அழகிய ்நற்றி்ய 
உ்்டயவமள! நம்மு்டமனமய இருநதும் 
நமக்கு உதை வியாகை இரு க் கைாமல் 
இபபடி்யல்லாம் நம்்மக் ்கைவிட்டு 
து ம ர ாகை ம்  ் ெ ய் கி ன ்ற  உள் ள ம் 
ந ம க் கு  இ ரு க் கு ம் ம ப ா து  ந ா ம் 
எண்ணியவற்்்ற்யல்லாம் எண்ணியபடி 
்ெய்து ்வற்றி்ப்ற நம்மால் முடியுமா?

(எனறு தை்லவி தைன மதைாழி்யபபாரததுக் 
கூறுவதைாகை அ்மநதை பா்டல் இது)
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1 990  ஆம் ஆண்டு கைாலபபகுதி 
மட்்டக்கைளபபின வரலாற்றில் இ்ளஞரகைள் 
எதிலும் ஆரவம்  ்ெலுததை முடியாதைவாறு 
அவரகை்ள வீடுகைளுக்குள் மு்டக்கிய 
கைாலமாகை இருநதைது.

 இக்கைாலததில் வளரநதை இ்ளஞரகை்ளத 
தைாய்மாரும் தைந்தைமாரகைளும் மகைாழி 
அ்்ட கைாபபது மபால் கைாதது வளரததைனர. 
ப ா ்ட ெ ா ் ல க் கு ச்  ் ெ ல் வ தை ற் கு ப 
பயம், வி்ளயா்டப மபாவதைற்குப 
பயம், எபமபாதும் எதுவும் ந்டக்கைலாம் 
எனும் அொதைாரண வாழவு எம்்ம 
ஆக்கிரமிததிருநதை அக்கைாலததிலும் மட்டு 
நகைரில் கைால்பநதைாட்்டம் மஙகி ம்்றநது 
வி்டவில்்ல.

 மா்றாகை அநதை அொதைாரண கைாலததிலும் 
மட்டுந கைரின கைால்பந தைாட்்டத ்தை 
1970,80 கைளில் பிரகைாசிததை மூததை 
தை்லமு்்றயினர தைம் மதைாள் மீது சுமநது  
கைாபபாற்றி வளரததைனர. இநதை மூததை 
தை்லமு்்றயினரு்டன இ்ணநது 
அக்கைாலததில் கைால்பநதைாட்்டததி்ன 
வளரததை மிகைச்சில இ்ளஞரகைளுள் 
ஒருவராகை அமரர மு.சுதைாகைரன அவரகைள் 
திகைழநதைார.

மட்்டக்கைளபபின கைல்லடித்தைருவி்னச் 
மெரநதை மு.சுதைாகைரன அவரகைள் மட்டுநகைர 
பாடுமீன கைழகைத்தைத தைனது தைாய் வீடு 

மபாலக் கைருதி கைால்பநதைாட்்டததில் மிகுநதை 
ஆரவதது்டன ஈடுபட்்டவர. 1965 ஆம் ஆண்டு 
நவம்பர மாதைம் 6 ஆந திகைதி பி்றநதை 
இவர, மட்்டக்கைளபபு ்மதைடி்ஸதை மததிய 
கைல்லூரியில் கைல்வி கைற்்றவர, பா்டொ்லக் 
கைாலததிமலமய சி்றநதை கைால்பநதைாட்்ட 
வீரராகைத தைன்ன இனஙகைாட்டியவர.

மதைசிய அணியில் வி்ளயா்டக் கூடிய 
தைகுதியு்டன 1990 கைளில் ்ஜாலிததை 
மட்டு நகைரின கைால்பநதைாட்்ட நட்ெததிர 
வீரமன சுதைாகைரன ஆவார. அக்கைாலததில் 
இலங்கையின மதைசிய அணியில் ஆடிய 
வீரரகைளின கைழகைஙகைளு்டன பாடுமீன கைழகைம் 

பல மபாட்டிகைளில் பஙகுபற்றிய மபாது 
சுதைாகைரன மதைசிய அணியின வீரரகை்ளயும் 
ம ம வி த  தை ன து  தி ்ற ் ம யி ் ன 
்வளிக்கைாட்டியிருநதைார.

இவவிதைம் கைால்பநதைாட்்டததில் சுதைாகைரன 
அவரகைள் எவவளவுதைான தி்ற்மயி்ன 
்வளிக்கைாட்டியிருநதும் மதைசிய மட்்டததில் 
அவருக்கு வாய்பபுக்கைள் கி்்டக்கைா்ம 
்பருஙகு்்றயாகைமவ இருநதைது.

ம ட் ்ட க் கை ள ப பி ல்  வி ் ள ய ா டி ய 
மஜாெப வினெனற், ்ரட்ணசிஙகைம், 
்கைனடி எனப பல வீரரகைள் மதைசிய 

மட்்டததில் வி்ளயாடும் தைகுதி்யப 
்பற்றிருநதும் அது அவரகைளுக்கு 
கி்்டக்கைாதிருநதை்தைப மபால் 1990 கைளில் 
பிரகைாசிததை சுதைாகைரனுக்கும் அநதை வாய்பபுக் 
கி்்டக்கைவில்்ல.

்மலிநதை உ்டல்மபபு, மிகைவும் மவகைமான 
பநது நகைரதது்கை, பநதி்னத தைனது 
கைட்டுபபாட்டிற்குள் ்வத திருந து 
எதிரணிகைளின பினகைள வீரரகை்ள 
இலாவகைமாகை ஏமாற்றி முனனகைரததும் 
வி ம வ கை ம்,  மூ ் ல  உ் தை கை ் ள 
அந தைரத தில் பாய்ந து உ்தை த து 
மகைாலாக்கும் ஆற்்றல், மமமல வரும் 
பந்தை மாரபினால் தைனவயபபடுததும் 
இலாவகைம், உணரச்சிவயபப்டாமல் 
அறிவாகை ஆடும் பக்குவம் எனபன 
சுதைாகைரனின கைால்பநதைாட்்ட ஆற்று்கையின 
சி்றபபியல்புகைளாகை இருநதைன. 

1990 கைளில் பாடுமீன அணிக்கு மூ்ல 
உ்தை கி்்டததைால் அது மகைாலாகை 
மாறுவது ்பரும்பாலும் ந்டநது விடும், 
தைற்மபா்தைய மட்்டக்கைளபபு மாவட்்ட 
வி்ளயாட்டு உததிமயாகைததைராகை உள்ள 
திரு மவ.ஈ்ஸவரன (1990 கைளில் பாடுமீன 
கைழகைததில் சுதைாகைரனு்டன  வி்ளயாடியவர) 
அவரகைள் மூ்ல உ்தையி்ன மகைாலாகும் 
விதைததில் அனுபபுவார அ்தை  சுதைாகைரன 
்பரும்பாலும் மகைாலாக்கிமய தீருவார. பல 
மபாட்டிகைளில் இவவாறு மகைால் மபாட்டு 
அக்கைாலததில் பாடுமீன கைழகைததிற்கு 
்வற்றிக் கைனி்யச் சுதைாகைரன பறிததுக் 
்கைாடுததுள்ளார.

இனறு ஐமராபபிய கைால்பநதைாட்்டததில் 
எவவாறு கிறி்ஸடியாமனா ்ரானால்ம்டா 
முக்கியமாகைவும் பிரபலமாகைவும் உள்ளாமரா, 
அது மபாலமவ 1990 கைளில் பாடுமீன 
கைழகைததிலும் மட்்டக்கைளபபு ்தைரிவு 
அணியிலும் ஒரு நட்ெததிர கைால்பநதைாட்்ட 
வீரராகை மு.சுதைாகைரன பிரகைாசிததைார.

1992 ஆம் ஆண்டு மட்டுநகைர ்வபர 
அரஙகில் ந்்ட்பற்்ற வ்டக்கு கிழக்கு 
மாகைாண கைால்பநதைாட்்டப மபாட்டியில் 
திருமகைாணம்ல மாவட்்டததின பலம் 
வாய்நதை கைால்பநதைாட்்ட அணிக்கு 
எதிராகை அமரர சுதைாகைரன மபாட்்ட மகைால் 
அநதைப மபாட்டியி்னப பார்வயிட்்ட 
இரசிகைரகைளால் ம்றக்கை முடியாதைதை. இவவாறு 
ம்றக்கை முடியாதை பல மகைால்கை்ள சுதைாகைரன 
மபாட்டிருக்கின்றார.

1990 கைளில் ்வபர ்மதைானததில் 
கை ா ல் ப ந தை ா ட் ்ட ப  ம ப ா ட் டி கை ் ள ப 
ப ா ர ் வ யி ட் ்ட  கை ட் டி ள ் ம ப 
பருவததின்ரக் கைவரநதை கைால்பநதைாட்்ட 
நட்ெததிரமாகைவும் இவர திகைழநதைார.

இததை்கைய மா்பரும் கைால்பநதைாட்்ட 
வீரன 27.05.2013 ஆம் திகைதி எம்்ம 
விட்டுப பிரிநதை்ம துயரமாகைமவ 
உள்ளது. அமரர சுதைாகைர்னப மபால் பல 
வீரரகைள் மட்டுநகைரில் உருவாகை மவண்டும் 
எனும் ஆவலு்டன அமரர சுதைாகைர்ன 
ஞாபகைததில் ்வததிருபமபாம்.

(கைா்ரதீவு ெகைா)
44வது மதைசிய வி்ளயாட்டு ்பருவிழா 
மற்றும் 30 வது மதைசிய இ்ளஞர 
வி்ளயாட்டு விழா எனபவற்றில் 
்மய்வல்லுனர மபாட்டிகைளில் தைஙகைப 
பதைக்கைம் மற்றும் ்வள்ளிப பதைக்கைஙகை்ளப 
்பற்று ொய்நதைமருது, கைல்மு்ன, 
அட்்டா்ளச்மெ்ன மண்ணுக்கு புகை்ழயும் 
அம்பா்்ற மாவட்்டததிற்கும் கிழக்கு 
மாகைாணததிற்கும் ்பரு்ம்யயும் 
மெரநதுத தைநதை வீரரகை்ள ஊரவலமாகை 
அ்ழதது ்கைௌரவிக்கும் நிகைழவு  13.11.2018 
ொய்நதைமருதில் இ்டம்்பற்்றது.

44வது மதைசிய வி்ளயாட்டு ்பருவிழா 
மற்றும் 30 மதைசிய இ்ளஞர வி்ளயாட்டு 
விழா எனபவற்றில் ்மய்வல்லுனர 
மபாட்டிகைளில் தைஙகைப பதைக்கைம் மற்றும் 
்வள்ளிப பதைக்கைஙகை்ளப ்பற்்ற 
வீரரகைளான எம்.்வ.எம்.்றக்கீப, ஏ.ஜீ.எம்.
ம்ஸபூத, ஏ.எம்.எம்.ஆொதகைான, எம்.யூ.ஏ.ெம்லி, 
எம்.ஐ.எம்.எப.இஹஜா்ஸ, எம்.ஏ.எம்.்ற்ஸபா்ஸ, 
ஏ.எம்.எம்.றி்ஸவான, ஏ.எம்.ஐ.அக்தைாப 
ஆகிமயா்ர ஊரவலமாகை மபனட் 
வாததியதது்டன ொய்நதைமருது பிரதைான வீதி, 
்ஸாஹிரா வீதி, கை்டற்கை்ர வீதி, மாளிகைா வீதி 
ஊ்டாகை பிரமதைெ ்ெயலகைம் வ்ர அ்ழதது 
வரபபட்்டனர.

ஊரவலததின மபாது வரததைகைரகைள், வரததைகை 
நிறுவனஙகைள், சிவில் அ்மபபுக்கைள், 
பா்டொ்லகைள், மீனவரகைள் வீரரகைளுக்கு 
மா்லகைள், ்பானனா்்டகைள் அணிவிதது, 
பரிசுப ்பாருட்கைள், கிண்ணஙகைள் வழஙகி 
்கைௌரவிததைனர.

இதை்னத ்தைா்டரநது ொய்நதைமருது பிரமதைெ 
்ெயலகைததின ஏற்பாட்டில் இ்டம்்பற்்ற 
்கைௌரவிபபு நிகைழவு, பிரமதைெ ்ெயலகை கூட்்ட 
மண்்டபததில் இ்டம்்பற்்றது.

இநநிகைழவுக்கு பிரமதைெ ் ெயலகை கைணக்கைாளர 
ஏ.எல்.எம்.நஜிமுதீன பிரதைம அதிதியாகைவும் 

mkuH K.Rjhfud; 

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

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

- kl;Lefu; Atd; -

Ntw;Wik

xt;nthU tpdhTf;Fk; rupahd tpilia vOjp mDg;Gk; Kjy; 
%d;W ntw;wpahsu;fSf;Fguprpy; toq;fg;gLk;. KbTj; jpfjp : 
22.11.2018.

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

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

1. gpd;tUtdtw;Ws; Ntw;Wik cUG Vw;fhj nrhy;

 (1) kfid  (2) kfNd  (3) kfdhy;  (4) mg;ghTf;F

2. kdj;jpy; ey;y vz;zq;fis cUthf;Fq;fs;. ,jpy; ‘,y;’ cUG czu;j;JtJ

 (1) Vohk; Ntw;Wik  (2) Mwhk; Ntw;Wik  (3) Ie;jhk; Ntw;Wik 

 (4) ehyhk; Ntw;Wik

3. fz;zd; mofhfg; ghLfpwhd;. ,q;F ‘fz;zd;’ vd;gJ
 (1) vl;lhk; Ntw;Wik  (2) Mwhk; Ntw;Wik  (3) Ie;jhk; Ntw;Wik 

 (4) Kjyhk; Ntw;Wik

4. gpd;tUtdtw;Ws; Mwhk; Ntw;Wikf;Fg; nghUj;jkhd vLj;Jf;fhl;L

 (1) tPl;Lf;$iu  (2) fhl;L kpUfk;  (3) fy;nywpe;jhs; 

 (4) ngha; nrhy;yhNj

5. mtdJ ghu;it vdf;Fg; gpbf;ftpy;iy. ,q;F te;Js;s ‘mJ’ vd;gJ
 (1) Vohk; Ntw;Wik  (2) Ie;jhk; Ntw;Wik   (3) Mwhk; Ntw;Wik 

 (4) ehyhk; Ntw;Wik

6. gpd;tUtdtw;Ws; fpoikg; nghUs; czu;j;Jk; Ntw;Wik

 (1) ,uz;lhk; Ntw;Wik (2) %d;whk; Ntw;Wik (3) ehyhk; Ntw;Wik 

 (4) Mwhk; Ntw;Wik

7. gpd;tUtdtw;Ws; Ntw;Wik cUG ,y;yhj Ntw;Wik

 (1) Vohk; Ntw;Wik (2) Mwhk; Ntw;Wik   (3) Ie;jhk; Ntw;Wik 

 (4) Kjyhk; Ntw;Wik

8. Ntw;Wikg; nghUshy; NtWgl;likAk; njhlu;

 (1) kiyf;Nfhapy;  (2) KUfd; Nfhapy;    (3) khztu; tuT 

 (4) kiyAr;rp

 

9. ‘,td;’ vd;gJ cilikg; nghUspy; tUtjw;F vLj;Jf;fhl;L

 (1) fhiyapy; ,td; NgrpaJ vdf;Fg; gpbf;ftpy;iy.  

 (2) ,tdpd; cs;sk; fs;sq;fglkw;wJ.    

 (3) ,tdhy; gpur;rpid tuhJ.  

 (4) ehq;fs; ,tdplk; Ngrpg; gydpy;iy.

10. gpd;tUtdtw;Ws; Mf;fy; nghUs; czu;j;Jtjw;F vLj;Jf;fhl;L

 (1) kuj;jpy; Mzp mbj;jhd; (2) kuj;ijj; jwpj;jhd;

 (3) goj;ijg; gwpj;jhs;  (4) kuj;ij ehl;bdhs;

11. ‘XL’ cUG milnkhopg; nghUspy; te;jjw;F cjhuzk;

 (1) mk;khNthL Nghdhd;  (2) gz;NghL goFthd; 

 (3) jk;gpNahL tpisahLthd; (4) cd;NdhL Ngrkhl;Nld;

12. jFjpg; nghUs; czu;j;Jk; Ntw;Wik

 (1) Vohk; Ntw;Wik (2) Ie;jhk; Ntw;Wik (3) Mwhk; Ntw;Wik 

 (4) ehyhk; Ntw;Wik

13. ehyhk; Ntw;Wik vd;gJ

 (1) vOtha; Ntw;Wik (2) ,l Ntw;Wik    (3) nfhil Ntw;Wik 

 (4) ePq;fy; Ntw;Wik

14. gpd;tUtdtw;Ws; cilik Ntw;Wik my;yhjJ

 (1) vd; if   (2) mtDila je;ij    (3) ek; ehL  (4) jq;ff; fhg;G

15. kfs; vd;gJ Vfhu <W ngw;W ‘kfNs’ vd tUtJ
 (1) Vohk; Ntw;Wik (2) vl;lhk; Ntw;Wik (3) ehyhk; Ntw;Wik 

 (4) %d;whk; Ntw;Wik

‘gjk;’ vd;Dk; jiyg;gpy; nrd;w thu muq;fj;jpy; Nfl;fg;gl;l ,UgJ 
tpdhf;fSf;Fk; vtUk; rupahf tpilaspf;ftpy;iy. rupahd tpil ,Njh 
:
 1. (1)  6. (2)  11. (1)  16. (1)
 2. (3)  7. (1)  12. (3)  17. (3)
 3. (2)  8. (2)  13. (2)  18. (4)
 4. (4)  9. (4)  14. (3)  19. (3)
 5. (3)      10. (4)  15. (2)  20. (4) 

Fwpg;G : Gzu;r;rp vd;Dk; jiyg;gpy; (,jo; 37) Nfl;fg;gl;l tpdhf;fSf;F> 
fy;Flh tyaj;jpYs;s tk;kptl;lthd; tpj;jpahya khztu;fs; 
vl;Lg;Ngu; tpilnaOjp mDg;gpapUe;jhu;fs;. mt;tpilfs; vkf;Ff; fhyk; 
jho;j;jpNa fpilj;jd. mjdhy; mtw;iwg; Nghl;bapy; Nru;j;Jf;nfhs;s 
Kbatpy;iy. Mjyhy; cupa jpfjpf;F Kd;du; mDg;gpitf;fTk;. 
,Ug;gpDk; Mu;tj;Jld; tpilfis mDg;gpa tk;kptl;lthd; tpj;jpahya 
khztu;fSf;F muq;fk; ed;wp $Wfpd;wJ.

ö£õx AÔÄ- (C»[øP) vd;.jdQ;Nrad;

- ,yq;ifapy; jahhpj;J ntspaplg;gl;l KjyhtJ jpiug;glk;.     

 flTz nghwe;Jt Kadawunu Poronduwa - 1947

- ,yq;ifapy; jahhpf;fg;gl;l KjyhtJ th;z jpiug;glk;.

 uz;Kj;J Jt 

- murpd; epHthf hPjpahd nra;jpfis jhq;fptUk; mjpfhu G+Htkhd VL : 

 tHj;jkhdp (1802 Kjy; nts;sp NjhWk;)

- ,yq;if ghuhSkd;w cWg;gpdHfspdhy; Mw;wg;gLk; ciufisg; gjpT nra;J  

 ntsptUk; Ehy; : `d;rhHl;.

- fyhrhu/ gz;ghl;L Kf;Nfhz tyak; -  mDuhjGuk;> nghyeWit>fz;b

- njd;id Kf;Nfhz tyak; -  FUehfy;> rpyhgk;>nfhOk;G

• ,yq;ifia Ml;rp nra;j Kjy; murp – mDyh

• ,yq;ifia Ml;rpnra;j Kjy; Nghh;Jf;Nfa jsgjp -mrNtlh

• KjyhtJ gpujk ePjpaurh;-Nrh; vl;kz;l; fhpq;fld;(1802-1806)

• ,yq;ifapd; KjyhtJ ngz; MSeh; - Fkhhp ghy#hpah

• ,yq;if gpupj;jhdpahtpd; Kbf;Fhpa FbNaw;w ehlhfpaJ-1802

• fz;b ,uhr;rpaj;ij gphpj;jhdpah; ifg;gw;wpaJ - 1815

• fz;bia Mz;l filrp kd;dd; - = tpf;fpuk uh[rpq;fd;.

• nfhOk;G-fz;b tPjpia eph;khdpj;jth;- Nrh;vl;Ntl; ghz;];1802

• fz;b jyjhkhspifia fl;batd; -Kjyhk; tpkyjh;k #hpa

• aho;g;ghzj;ij Mz;l filrp kd;dd; - rq;fpypad;

• ,yq;if ghuhSkd;wj;Jf;F njhpT nra;ag;gl;l KjyhtJ  ngz;kzp :
  Gnshud;]; Nrdhehaf;fh.

• ,yq;if njhopw;rq;fj;ij cUthf;fpath; - A.E. Fzrpq;f

• &gh> rjf;Fw;wp ehzak; 1872 Kjy; Gof;fj;Jf;F te;jJ.

• jhs; ehzak; 1885 Kjy; Gof;fj;Jf;F te;jJ.
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எ ன ் ்ற ல் ல ா ம்  ் ெ ா ல் ல ப ப டு ம் 
பரபபு்ரகைளில் எநதை உண்்மயும் 
இல்்ல. அதுவும் நம் கைாரததி்கையின 
திரிநதை வடிவம் தைான.  கைாரததி்கை்ய 
தீபாவளி்ய வி்ட விமரி்ெயாகைக் 
் கை ாண் ்ட ா டு வ து  ஒ ன ம ்ற  ந ா ம் 
்ெய்யக்கூடியது. 
 
இநதைக் “கைாரததி்கை விளக்கீடு” என்ற 
்ொல்்ல இனறு நாம் ொதைாரணமாகைப 
பயனபடுததி வருகிம்றாம். இது ெம்பநதைர 
கைாலததில் புழஙகிய ்ொல். கு்்றநதைது, 
1300 ஆண்டுகைள் ப்ழ்மவாய்நதை 
்ொல் எனறு எண்ணிபபாரக்கும் மபாது 
்மய் சிலிரக்கி்றது. ெஙகை இலக்கியஙகைள் 
எனறு ்ெல்லும் மபாது, அதைன ப்ழ்ம 
இனனும் பினனுக்குத தைள்ளபபட்டு சுமார 
2000 வரு்டஙகைள் எனறு ்ெல்கின்றது. 
ொதைாரண மனிதை ஆயுள் ்வறும் 70 
– 80 ஆண்டுகைள் இருக்குமா? சும்மா 
கைணக்குப மபாட்டுப பாருஙகைளன, 2000 
ஆண்டு என்றால் எததை்ன தை்லமு்்ற 
தைாண்டிச் ்ெனறிருக்கும்? அததை்ன 
ஆண்டுகைள் முநதி வாழநதை நம் முபபாட்டி 
ஒருததிமயாடு, முபபாட்்டன ஒருவமனாடு 
நாம் ்கைாள்ளும் உ்றவு தைான இநதைக் 
கைாரததி்கைத திருவிழா. அவனும் 
அவளும் ் கைாண்்டாடியது மபாலமவ அகைல் 
விளக்கில் தீபமமற்றி, முனமனா்ரப 
ம ப ா ற் றி க்  ் கை ா ண் ்ட ா டுகி ம ்ற ா ம் , 
நாம் அவரகை்ள இக் கைணத தில் 
எண்ணிபபாரபபது மபாலமவ, அவரகைள் 
அவரகைளுக்கும் முநதிய முனமனா்ர 
இமதை நாளில் எண்ணிப பாரததிருபபாரகைள் 
எனப்தை சிநதியுஙகைள். 

எததை்ன ஆயிரம் ஆண்டுகைள் முநதி 
வாழநதை நம் இரததை்ொநதைம் ஒனறு்டன 
மானசீகைமாகை உ்றவாடுகிம்றாம்! கைண்கைள் 
பனிக்கைச் ்ெய்யும் அற்புதைமான 
தைருணஙகைளுள் ஒனறு அது!
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மபசுகின்ற மபாக்குகைள் இல்லாமல் 
இருநதிருநதைால் மட்்டக்கைளபபில் தைமிழ 
மக்கைளாலும் ஏற்றுக்்கைாள்ளபபடுகின்ற 
அரசியல் தை்லவராகை ஹி்ஸபுல்லா 
விளஙகியிருபபார.

எது எபபடிமயா இராெது்ரக்கு பினனர 
மட்்டக்கைளபபில் முடிசூ்டா மனனனாகை 
திகைழபவர ஹி்ஸபுல்லாதைான.

அ ரசி ய ல ் ம ப பு  ் ந ரு க் கை டி ய ாகை 
உரு்வடுத திக் கி்ற து.  ஜனநாயகை 
்நருக்கைடியாகை பூதைாகைரமாகியுள்ளது.

ஜனாதிபதியும், பாராளுமன்றமும், ெட்்ட மா 
அதிபரும், உயர நீதிமன்றமும் ஆளாளுக்கு 
அ ர சி ய ல ் ம ப ் ப  ் வ வ ம வ று 
அரததைம் ்கைாள்ளத தைக்கைவ்கையில் 
வி ய ா க் கி ய ா ன ப ப டு த து ம ள வு க் கு 
பலவீனமான ஒரு அரசியல்மப்ப 
ஆ க் கி ய து  ய ா ர  ் ப ா று ப பு ? 
ஜ ன ந ா ய கை த ் தை ப  இ ழு க் கை ா கை க் 
கூடிய ஓட்்்டகை்ள அ்்டபபதைாகைக் 
கூ றி க் ் கை ா ண் டு  அ தி கை ா ர 
துஷ்பிரமயாகைததுக்கு வழிவகுக்கைக்கூடிய 
அளவுக்கு ஓட்்்டகை்ள மிச்ெம் 
்வததைவரகைள் யார?

 இதுவா மாதைக்கைணக்கில் விவாதிதது 
்கைாண்டு வநதை திருததைம்? இனறு 
ஜனாதிபதி்யக் குற்்றம் கூறுபவரகைள் 
தைமது அெட்்்டத தைனத்தை சுயவிமரெனம் 
்ெய்து்கைாள்வாரகைளா? நாட்்்ட தைாஙகி 
்வததிருக்கும் அரசியல்மபபின 
ஓட்்்டகைளால் நாடு வரலாறு கைாணாதை 
பாரிய ்நருக்கைடி்ய ெநதிததிருக்கி்றமதை 
அதைற்கு ்பாறுபமபற்பார யார ? 
அரசியல்மப்ப திருததும் அளவுக்கு 
மூனறில் இரண்டு ்பரும்பான்ம பலம் 
மீண்டும் இலங்கையின வரலாற்றில் 
அ்மவது எனபது அவவளவு எளிதைான 
கைாரியமா? இனனும் இநதை நாடு எததை்ன 
கைாலம் தைான அதைற்குத தைவம் இருக்கை 
மவண்டும்?

்ெய்திருக்கின்றனர. இதைனமூலமாகை 
மாணவரகைளி்்டமய மனபபலமும், 
அனுபவக்கைற்்றலும் ஏற்பட்டிருபபதைாகைமவ 
உணருகினம்றன.

ப ா ்ட ெ ா ் ல யி ன  வ ள ர ச் சி யி ல் , 
் ப ற் ம ்ற ா ரது  ப ங கை ளி ப ் ப ன ப து 
மி கை வு ம்  அ வ சி ய ம ா ன ் தை ா ன று , 
பணரீதியான பஙகைளிபபுக்கை்ள விடுதது, 
்பற்ம்றாரகைளும் பா்டொ்லமயாடு 
இ்ணநது ்ெயற்படுவ்தைனபதுதைான 
மிகை முக்கியமான வி்டயமாகின்றது. 
அ வ வ ் கை யி ல்  இ வ வி ழ ா வி ல் 
்பற்ம்றாரகைளின பஙகைளிபபி்ன 
அதிகைம் கைாணக்கூடியதைாகைவிருநதைது. 
கைா்லயில் ்தைா்டஙகி மா்ல முடியும் 
வ்ர, நிகைழவில் ்கைால்லநு்ல ெமூகைமம 
பஙகுபற்றிருநதைது. மக்கைள் மனதில் 
ஆனநதைம் மமமலாஙகியிருநதை்ம்ய 

கைாணவும் முடிநதைது. இவவா்றாகை 
பாரக்கின்ற மபாது, ஒரு விழா ஒட்டு்மாததை 
ெமுகைததி்னயும் இ்ணநதிருக்கின்றது. 
் ப ற் ம ்ற ா ரி ன  “தை ம் ் ம  ம ்ற ந தை 
மகிழச்சிகைரமான நி்ல”, அவரகைளது, 
மனகை்ஸ்டஙகை்ளயும் நீக்கியிருக்கின்றது. 
இமதை மபானறு மாணவரகைள் பஙமகைற்கை 
கூடிய நிகைழவுகை்ள ந்டாததுகின்ற மபாது, 
அமனகை வி்டயஙகை்ள மாணவரகைள் 
அனுபவததில் கைற்றுக்்கைாள்வது்டன, 
சூ ழ லி லு ம் ,  எ தை ் ன யு ம் 
எதிர்கைாண்டு ்வற்றிகைரமானதும், 
மகிழச்சிகைரமானதுமான வாழக்்கை்ய 
அ்மததுக்்கைாள்வர. அவவா்றான 
ம ன ப ப ல மு ள் ள  ம ா ண வ ர கை ் ள 
உருவாக்குவதைற்மகை அ்னதது கைல்விொர 
உ த தி ம ய ாகை த தை ரகை ளு ம்  சி ந தி க் கை 
மவண்டு்மன’ கூறிவிட்டு ெசிகுமாரும் 
அவவி்டததி்ன விட்டு அகைன்றான.

உதைவி திட்்டமி்டல் பணிபபாளர ஏ.எம்.
ஜஃபர, இ்ளஞர மெ்வகைள் அதிகைாரி 
என.ரீ.எம்.ஹாறூன, கிராம மெவகை நிரவாகை 
உததிமயாகைததைர எம்.ஜஃபர, பிரதைம இலிகிதைர 
எம்.எம்.்றசீட் , கைல்மு்ன ்ஸாஹி்றா 
மதைசிய பா்டொ்லயின வி்ளயாட்டு 
ஆசிரியர யூ.எல்.எம்.்பெர, வி்ளயாட்டு 
உததிமயாகைததைர யூ.எல்.எம்.றிொட், ெமுரததி 
உதைவி முகைா்மயாளர ஏ.எம்.எம்.றியாத, 
நுஜா ஊ்டகை அ்மபபின தை்லவர எ்ஸ.
எம்.அறூ்ஸ, இ்ளஞர; பாராளுமன்ற 
உறுபபினர எப.எம்.தில்ொத, ொய்நதைமருது 
இ்ளஞர; கைழகை ெம்மமளன பிரதித தை்லவர 
எம்.ஐ.இக்தைார, நி்்றமவற்றுக்குழு உறுபபினர 
ஆதிப ஆரிபீன உள்ளிட்்ட இ்ளஞர கைழகை 
உறுபபினர, வி்ளயாட்டு வீரரகைள் என 
பலரும் கைலநது ்கைாண்்டனர.

இதைனமபாது ொய்நதைமருது பிரமதைெ 
் ெ ய ல கை த தி ன ா ல்  வீ ர ர கை ளு க் கு 
நி்னவுச் சினனஙகைள் வழஙகைபபட்டு 
்கைௌரவிக்கைபபட்்டனர.

்பற்றுக்்கைாள்வது ்தைா்டரபாகைவும் 
திட்்ட ்மாழிவுகைள் பரிமா்றபபட்்டன.
இதைனமபாது சிஙகைபபூர மதைசிய நூலகைக் 
குழுவினால் வழஙகைபபட்்ட 3500 
புததைகைஙகை்ள ்பற்றுக்்கைாள்ளல் 
் தை ா ்ட ர ப ா ன  பு ரி ந து ண ர வு 
ஒபபநதைததிலும் ்கைச்ொததி்டபபட்்டது.
 
சி ங கை ப பூ ர  அ ர சி ன 
நன்கைா்்டயின அ்்டபப்்டயில் 
் ப ற் று க் ் கை ா ள் ள ப ப ்ட வு ள் ள 
இ ப பு த தை கை ங கை ள்  அ ் ன த து ம் 
மட்்டக்கைளபபு மாந கைரெ்பயின 
ப ர ா ம ரி ப பி ன  கீ ழ  இ ய ங கு ம் 
நூலகைஙகைளுக்குப பகிரநதைளிக்கைப 
ப்டவுள்ளன.

கை ல் மு ் ன  வ ்ட க் கு 
பிரமதைெ ்ெயலகைததின 
ப தி ல்  பி ர ம தை ெ 
்ெயலாளராகை ம ஜ. 
அதிெயராஜ
கை ்ட ் ம கை ் ள 
0 8 . 1 1 . 2 0 1 8  அ ன று 

்பாறுமபற்றுள்ளார.

அ வ ர  கை ்ட ந தை  கை ா ல ங கை ளி ல் 
அட்்டா்ளச்மெ்ன   பிரமதைெ 
்ெயலாளராகைவும் பதில் பிரமதைெ 
்ெயலாளராகைவும் கை்ட்மயாற்றி 
வநதுள்ளார. தைற்மபாது கைல்மு்ன 
பிரமதைெ ்ெயலகைததின ்ெயலாளர 
எ்ஸ.்ஜயரூபன உ்டல் உபா்தையால் 
்கைாழும்பில்  சிகிச்்ெ ்பற்றுவருகி்றார.
அவரது இ்டததிற்கு  பதில் கை்ட்மக்கைாகை 
தி ரு .ம ஜ . அ தி ெ ய ர ா ஜ  கை ல் மு ் ன 
பிரமதைெ ்ெயலகை ்ெயலாளராகை 
்பாறுபமபற்றுள்ளார. 
(கைா்ரதீவு  நிருபர ெகைா)

கைா்ரதீ்வச் மெரநதை 
ம கை ா ம ண ்ஸ வ ர ன 
உ ம ா ர ம ண ன 
மு ழு த தீ வு க் கை ா ன  
ெ ம ாதை ான நீ தை வ ான ாகை 
ப தை வி ப பி ர ம ா ண ம் 
்ெய்து்கைாண்்டார.

இவர இலங்கை ்மனபநது கிரிக்கைட் 
கைட்டுபபாட்டு ெ்பயின அம்பா்்ற 
மாவட்்ட உபதை்லவரும் அம்பா்்ற 
மாவட்்ட இலங்கை கைடினபபநது கிரிக்கைட் 
கைட்டுபபாட்டுச் ெ்ப சுற்றுபமபாட்டிக்குழு 
உறுபபினரும் மஜரமன நம்பிக்்கை 
ஒளியின கிழக்கு மாகைாண பணிபபாளரின 
பிராநதிய ்ெயலாளரும் விமவகைானநதைா 
வி ் ள ய ா ட் டு க் கை ழ கை  மு ன ன ா ள் 
்ெயலாளரும் ஆவார.
(கைா்ரதீவு  நிருபர ெகைா)

இதை்னயடுதது தைாயார கைண்விழிதது 
மினொர விளக்குகை்ள எரிய்வதது 
வீட்்்ட மொதை்னயிட்்டமபாது அ்்றயில் 
இ ரு ந தை  இ ் ள ஞ ர  அ ங கி ரு ந து 
யனனல் ஊ்டாகை தைபபி ஓடியுள்ளார. 
இதை்னக்கைண்்ட தைாயார சிறுமியி்டம் 
விொரிததைமபாது இ்ளஞர ்தைா்டரபாகை 
தைகைவல் ்பற்றுக் ்கைாண்டு ்பாலி்ஸ 
நி்லயததில் மு்்றபபாடு ்ெய்துள்ளதைாகை 
்பாலிொரின ஆரம்ப விொர்ணயில் 
்தைரியவநதுள்ளது.  இச்ெம்பவததில் 
ெம்பநதைபபட்்ட இ்ளஞ்ர திஙகைட்கிழ்ம 
மா்ல ்கைது ்ெய்தைது்டன அவ்ர 
நீதிமன்றததில் ஆஜர ்ெய்யவுள்ளதைாகைவும், 
சி று மி ் ய  ் வ த தி ய ெ ா ் ல யி ல் 
அனுமதிததுள்ளதைாகைவும் ்பாலி்ஸார 
கூறுகின்றனர.
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