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படு்மநா்சமநான கநாலநி்ல இ்டர்களநால 
பநாதிககப்பட்ட  ்நாடுகளின் படடியலில 
இலங்க இரண்டநாவேது இ்டந்த 
பிடித்துளளது.

2017 ஆம ஆணடுககநான நிலவேரத்்தக 
கநாணபிககும ஒரு புதிய பூ்கநாள மட்ட 
சுடந்டணணின் அடிப்ப்்டயி்ல்ய 
இநதக கணிப்பு ந்சயயப்படடுளளது.

மட்டககளப்பு வேவுணதீவு ்்சநாத்னச் 
்சநாவேடி மீதநான தநாககுத்லயடுத்து 
மட்டககளப்பின் பல இ்டஙகளிலும 
பநாதுகநாப்புச் ்்சநாத்னகள ்்்டநபற்று 
வேருகின்ைன. 

அதன் ஒரு கட்டமநாக வியநாழனன்று 
பகல மட்டககளப்பின் ஏைநாவூர் நபநாலிஸ் 
பி ரி வு க கு ட ப ட ்ட  க ளு வே ன் ் க ணி 
பிர்த்சத்தில ்தடுதல ்்டவேடிக்க ஒன்று 
முன்நனடுககப்படடுளளது. 

நபநாலிஸநார் இரநாணுவேத்தினர்,  வி்்ச்ட 
அ தி ர டி ப் ப ் ்ட யி ன ர்  இ ் ண ந து 
இந த ச் ் ்சநாத ்ன ்்டவேடிக ்க 
முன்நனடுககப்படடுளளது. 

இநதத் ்தடுதலின் ்பநாது, குறிப்பநாக 
மு ன் ன நா ள  வி டு த ் ல ப் பு லி 
உறுப்பினர்களது, புனர்வேநாழவேளிககப்பட்ட 

நீண்டகநால கநாலநி்ல ஆபத்து குறித்த 
இநதச் சுடந்டணணில முதலநாவேது 
இ்டத்்தப் நபறும ் பநார்ட்்டநாரிக்கநாவுககு 
அடுத்த இ்டத்தில இலங்க இருககின்ைது.

2019ஆம ஆணடுககநான பூ்கநாள கநாலநி்ல 
ஆபத்துச் சுடந்டணணின் ஒரு பகுதியநான 
இநதத் தரவுகள, ் பநாலநதின் கட்்டநா்வேஸ் 

முன்னநாள விடுத்லப்புலிகள மீது 
முத்தி்ர குத்துவே்த வேன்்மயநாக 
கணடிப்பதநாக புனர்வேநாழவேளிககப்பட்ட 
தமிழ புலிகள கடசியின் த்லவேர் 
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்பநாரநாளிக ளது குடுமபத் தினரது 
வீடுகளிலும கநாணிகளிலும ் ்சநாத்னகள 
்்டத்தப்படடுளளன.

இநதத் ்தடுதல கநாரணமநாக இப்பிர்த்ச 
மககள பீதியு்டன் கநாணப்படுகின்ைனர். 

மட்டககளப்பு வேவுணதீவு ்்சநாத்னச் 
்சநாவேடி மீதநான அ்்டயநாளம நதரியநாத 
்பர்களின் தநாககுதலின் ்பநாது 2 
நபநாலிஸ்கநாரர்கள நகநாலலப்பட்டனர். 
இநதத் தநாககுதல குறித்து நபநாதுமககள 
மத் தியில கணி்சமநான கவே்ல 
அதிகரித் துளளது. பலர்  இ் வே 
குறித்த அச்்சத்தில இருககிைநார்கள. 
ப லி ய நா ன  ந ப நா லி ஸ் க நா ர ர் க ள 
குறித்தும நபநாதுமககளநால கவே்ல 
நவேளியி்டப்பட்டது.

கநத்சநாமி இன்பரநா்சநா மட்டககளப்பில 
நதரிவித்தநார். 

வே வு ண தீ வி ல  ப டு ந க நா ் ல 
ந்சயயப்பட்ட இரணடு நபநாலிஸ் 
உத்தி்யநாகத்தர்களுககு கணணீர் 
அஞ்சலி ந்சலுத்தும ஊ்டகவியலநாளர் 
்சநதிப்நபநான்று மட்டககளப்பு கலலடியில 
வீடு ஒன்றில க்டநத  திஙகடகிழ்ம(3.12.2018) 
மநா்ல ்்்டநபற்ைது.  இதன்்பநாது 
கருத்துத் நதரிவித்த அவேர், ‘ஆயுத 
ரீதியநான ்பநாரநாட்டத்தி்ன ்நாஙகள 
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மட்டககளப்பு மநா்கர 
்ச ் ப  உ று ப் பி ன ர் 
த.நகௌரி அவேர்களின் 
முயற்சியில கமநபரலிய 
் வே ் ல த் தி ட ்டத் தி ன் 

ஊ்டநாக மட்டககளப்பு பனிச்்்சயடி 
பிள்ளயநார் ்கநாயில வீதி,பனிச்்்சயடி 
கநாளி ்கநாயில வீதி,்சத்துருகநகநாண்டநான் 
க ண ண கி  அ ம ம ன்  ஆ ல ய 
வீதிகள ஆகியவேற்றுககு  க்டநத 
்சனிக கிழ்மயன்று புனர்மப்பு 
்வே்லகள ஆரமபிககப்பட்டன. இவ் 
்வே்லத்திட்டமநானது மட்டககளப்பு 
சிறிலஙகநா சுதநதிரக கடசி அ்மப்பநாளர் 
ஹ ரி த ர ன்  கி ரி  வே ழி க நா ட ்டலி ல 
இ்டமநபற்ைது. இதில பனிச்்்சயடி வேநாழ 
நபநாது மககள அ்னவேரும கலநது 
நகநாண்டனர். ஒவ்நவேநாரு வீதிககநான 
பணிகளுககு 10 லட்சம ரூபநாயகள 
ந்சலவி்டப்படும.

அகில இலங்க கர்்நா்டக ்சஙகீத ்தசிய 
மட்ட இறுதிப்்பநாடடி-2018ல பஙகுபற்றிய 
ம ட ்ட க க ள ப் பு  ம நா ம நா ங ் க ஸ் வே ர 
வி த் தி ய நா ல ய  ம நா ண வே ர் க ள நா ல 
ஆற்று்க ந்சயயப்பட்ட “சூழல 
பநாதுகநாப்பு” எனும நதநானிப்நபநாருளில 
அ்மநத தநாளலய ஆற்று்கயநானது 
முதலநாம இ்டத்்தப்நபற்றுளளது. 
அடிப்ப்்டயி்ல்ய நபநாருளநாதநார 
ரீதியநாக மிகவும வே்சதி கு்ைநத குடுமபப் 
பின்னணி்யயும ஏ்னய ்கர்ப்புை 
பநா்ட்சநா்லகளு்டன் ஒப்பிடு்கயில வேளம 
கு்ைநத பநா்ட்சநா்லப் பின்புலத்்தயும 
நகநாண்ட்மநத சூழலில தமது 
அ்சநாத்தியத்திை்ம, அதிதீவிர பயிற்சி 
மற்றும பநா்ட்சநா்லச் ்சமூகத்தின் 
ஒத்து்ழப்பினநாலும இச்்சநாத்ன்யப் 
ப்்டத்து பநா்ட்சநா்லககு மநாத்திரமலலநாது 
எமது மணணிற்கும நபரு்ம ்்சர்த்த 
மநாணவேர்களு ககும பயிற்றுவித் த 
ஆசிரியருககும வேழி்்டத்திய அதிபருககும 
எமது மனமநார்நத வேநாழத்துககள.

க்டநதவேநாரம கநா்ரதீவில இ்டமநபற்ை 
வி பு ல நா ் ந த  ந ம நா ன் டி ் ்ச நா ரி 
மு ன் ப ள ளி ப் ப நா ்ட ்ச நா ் ல யி ன் 
வேரு்டநாநத விபுலவிழுதுகளின் விடு்க 
விழநாவிற்கு வேரு்க தநத அதிதிகள 
அரஙக த் திலிருந த வேநா்ை அரஙக 
நிகழச்சிக்ள வி்ட,  மடடு்கரிலிருநது 
நவேளியநாகும அரஙகம வேநாரநாநத 
பத்திரி்களில கவேனம ந்சலுத்திய்தக 
கநாணமுடிநதது. இஙகு அதிதிகள 
அரஙக த் தில மூழகியிருப்ப்த க 
கநாணலநாம,  (கநா்ரதீவு ்சகநா)

கி ழ க கு  ம நா க நா ண ்ச ் ப  க ல வி 
அ்மச்சின் அனு்சர்ணயு்டன் அகில 
இலங்க பநா்ட்சநா்லகளுககி்்ட்ய 
்்டநாத்திய கர்்நா்டக ்சஙகீத ்பநாடடியில 
மட்டககளப்பு மநாவேட்டத்தில,  ஆ்ரயமபதி 
ந ்ச ல வே நா ் க ் ர ச்  ் ்ச ர் ந த வே ரு ம 
ஆ்ரயமபதி இரநாம கிருஷண மி்சன் 
மகநாவித்தியநாலய மநாணவியுமநான ்டனிஷநா 
்லநாக்நாதன் பிர்த்ச, மநாவேட்ட, மநாகநாண 
மட்டஙகளில முதலநாம இ்டத்்தப்நபற்று 
நவேற்றிவேநா்க சூடியது்டன் 30.11.2018 அன்று 
்்டநத ்தசிய ரீதியிலநான ்்்டநபற்ை 
்பநாடடியில இரண்டநாம இ்டத்தி்ன 
நபற்றுகநகநாணடுளளநார்.
ப்டஙகளும தகவேலகளும - சு்கன், 
ஆ்ரயமபதி

கநா்ரதீவு விபுலநா்நத நமநான்டி்்சநாரி 
முன்பளளிப் பநா்ட்சநா்ல விடு்கவிழநா
நமநான்டி்்சநாரிப் பணிப்பநாளர் வி.ரி.
்சகநா்தவேரநாஜநா த்ல்மயில கநா்ரதீவு
இ.கி.மி.நபணகள பநா்ட்சநா்லயின் ்சநாரதநா 
கலநாலயத்தில ்்ற்றுமுன்தினம
்்்டநபற்ைது. பிரதம அதிதியநாக 
கநா்ரதீவு பிர்த்ச்ச்பத் தவி்சநாளர் 
கிருஸ்ணபிள்ள நஜயசிறில கலநது 
நகநாணடு சிைப்பித்தநார். சிைநார்களின் 
கணகவேர் பணபநாடடுக க்லநிகழச்சிகள 
அ்வே்யநாரின் கர்கநா்சத்்தப் நபற்ைன. 
அஙகுபயின்று தரம5 புல்மப்பரிசில 
பரீட்்சயில சித்திநபற்ை 7 மநாணவேர்கள 
பதககமஅணிவிககப்படடு, பரிசுகள 
வேழஙகி நி்னவுச்சின்னம வேழஙகப்படடு
நகௌரவிககப்பட்டநார்கள.

முத்தமிழவித்தகர் சுவேநாமி விபுலநா்நத 
அ டி க ள நா ர்  ் த நா ற் று வி த் த  ம ட . 

---       ்ஜ.எச்.இரத்தினரநாஜநா
ம ட ்ட க க ள ப் பி ல  அ ் ம ந து ள ள 
்ச த் து ரு க ந க நா ண ்ட நா ன் ,  வி ் ்ச ்ட 
் த ் வே க ளி லு ள ள  சி ை ப் பு க 
குழந்தகளின் ஒளிவிழநாவேநானது ஓ்சநானம 
நி்லயத்தில 02.12.2018 அன்று மநா்ல 
சிைப்பநாக இ்டமநபற்ைது. ் ரநாஜநா மிஸ்ரிககநா 
துைவேை்ச்ப அருட்ச் கநாதரியும, 
நி்லய நிர்வேநாகியுமநான அருட்ச்கநாதரி 
நிலநானி த்ல்மயில இ்டமநபற்ை 
இநநிகழவில சிைப்புக குழந்தகள தமது 
திை்மக்ள பல நிகழவுகள மூலம 
நவேளிகநகநாணர்நது அ்னவே்ரயும 
மகிழவித்தனர். இநநிகழவில மட்டககளப்பு 
ம்ைமநாவேட்ட ஆயர் ்பரருடதந்த.
்ஜநா்சப் நபநான்்னயநா ஆண்ட்க 
அவேர்கள பிரதம விருநதினரநாக கலநது 
சிைப்பித்தநார். ஆயர் தமது்ரயில 
'இ்யசு ஏ்ழகள, பநாவிகள, அ்நா்தகள, 
்கவி்டப்பட்டவேர்க்ள்ய ்தடிச் 
ந்சன்ைநார்.  இவ்வேநாைநானவேர்க்ள 
அ ன் பு  ந ்ச ய ய ் வே  இ ் ய சு 
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மனிதனநாகப் பிைந தநார்.  ்நாமும 
இவ்வேநாைநாவேனவேர்க்ளத் ்தடிச்ந்சலல 
்வேணடும. இன்று அன்புககநாக ஏஙகும 
இவ்வேநாைநான சிறுவேர்க்ளயும ்நாம 
்தடிச்ந்சலல்வேணடும. அதற்குரிய 
இ்டஙகளில இதுவும ஓர் இ்டமதநான் 
இவேர்க்ளத் ்தடிச்ந்சலலும்பநாது 
அ வே ர் க ள  ம கி ழ கி ன் ை ன ர் , 
அ்த்வே்ள ்நாமும மகிழகின்்ைநாம' 
எனக குறிப்பிட்டநார். சிைப்பநாகப் 
பணியநாற்றும  அருட்ச் கநாதரி, 
ஆசிரியர்கள அ்னவேருககும தனது 
பநாரநாடடுகக்ளயும, வேநாழத்துகக்ளயும 
நதரிவித்தநார். இநநிகழவில சிைப்பு 
அதிதியநாக மநாவேட்ட ்சமூக ்்ச்வேகள 
உத்தி்யநாகஸ்தர் திரு.எஸ். அருளநமநாழி 
மற்றும நபநாலிஸ் அதிகநாரிகள, 
அருட்ச்கநாதர ்ச்கநாதரிகள,  புனித 
வின்்சன்ட டி ் பநால ்ச்ப அஙகத்தவேர்கள, 
்லன் விருமபிகள, நபற்்ைநார்கள 
கலநதுநகநாண்டனர்.
-

மட்டககளப்பு வேவுணதீவு ் ்சநாத்னச் ்சநாவேடி 
மீதநான தநாககுத்லயடுத்து மநாவேட்டத்தின் 
பல பிர்த்சஙகளிலும வி்்ச்ட அதிரடிப் 
ப்்டயினர் சுற்றிவே்ளத்து ்தடுதல 
்்டவேடிக்கயில ஈடுபடடு வேருகின்ைனர்.

க ்ட ந த  ந வே ள ளி க கி ழ ் ம யி ல 
இருநது  வேவுணதீவு, கன்னஙகு்டநா,  
மயிலநவேடடுவேநான், வேநாக்ர கடடுமுறிவு 
எ ன ப்  ப ல  பி ர ் த ்ச ங க ளி லு ம 
பரவேலநாக சுற்றிவே்ளப்பு ்தடுதலகள 
இ ்ட ம ந ப ற் று ள ள ன .  அ ம ப நா ் ை 
ம நா வே ட ்ட த் தி ன்  க நா ஞ சி ர ம கு ்ட நா , 
திரு க் கநாவில பிர் த ்சஙகளிலும 
இ வ் வே நா ை நா ன  ் த டு த ல க ள 
்்டத்தப்பட்டதநாகவும அறிய முடிகிைது.  
வி ் ்ச ்ட  பு ல ன நா ய வு ப் பி ரி வி ன ர் , 
குற்ைப்புலனநாயவுப் பிரிவினர் எனப் 
பல பிரிவினரும மட்டககளப்பின் 
ப ல  ப கு தி க ளி லு ம  ் த டு த ல , 
வி்சநார்ண ்்டவேடிக்க களிலும 
ஈடுபடடுளள்ம்யயும அவேதநானிகக 
முடிகிைது.  அத்து்டன், இரவு மற்றும பகல 
்வே்ளகளிலும திடீர் திடீர் ்்சநாத்னகள 
்்டத்தப்படுவேத்னயும அவேதநானிகக 
முடிகிைது.
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இலங்க ்நா்டநாளுமன்ை ந்ருககடி 
நி்ல அண்மயில ்மன்மு்ையீடடு 
நீதிமன்ைம மஹிநத ரநாஜபக ஷ அவேர்கள 
பிரதமரநாக நதநா்டர்வேதற்கு த்்ட 
விதித்த்த அடுத்து ்மலும இககட்டநான 
நி்ல்ய எடடியுளளது.
அ்த்வே்ள, ்நா்டநாளுமன்ைத்்த 
க்லத் த்த எதிர்த் து தநாக கல 
ந்சயயப்பட்ட வேழககுகள தற்்பநாது 
வி்சநார்ணயில உளளன. 7 ஆம திகதி 
அதன் தீர்ப்பு நவேளியநாகலநாம என்று 
முன்னதநாக கூைப்பட்ட ்பநாதிலும, 
வேழககுகளின் எணணிக்க, நீதிபதிகளின் 
எணணிக்க ஆகியவேற்றின் கநாரணமநாக 
தீர்ப்பு நவேளியநாவேது சில தினஙகள 
தநாமதமநாகலநாம என்று அரசியல 
வேட்டநாரஙகளில ்ப்சப்படுகின்ைது. 
ஆக்வே அநதத் தீர்ப்பு நவேளியநாகும 
வே்ர தற்்பநா்தய நி்ல்ம நதநா்டர்வே 
ந்சயயும.

முதலில கூைப்பட்ட வேழககின் கநாரணமநாக 
பிரதமரும, அ்மச்்சர்வேயும ந்சயற்ப்ட 
முடியநாமல ்பநாக, அது ஜனநாதிபதி 
அ ் ம ச் சி ன்  ந ்ச ய ல நா ள ர் க ளி ன் 
மூலமநாக ஆடசி்ய ்்டத்தும நி்ல்ய 
ஏற்படுத்தியுளளது.

இலங்க ஜனநாதிபதி நபயரளவிலநான 
ஜனநாதிபதி அலல. அவேர் நி்ை்வேற்று 
அதிகநாரம நபநாருநதிய ஜனநாதிபதிதநான். 

அவேரது பதவி இநதிய ஜனநாதிபதி்யப் 
்பநான்று அலஙகநார அலலது அ்்டயநாளப் 
பதவி அலல. ஆக்வே அவேர் ஆடசி்ய 
ந்சயலநாளர்கள மூலம ்்டத்துவேதில 
தற்்பநா்தககு நபரிய சிககலகள 
இருககப்்பநாவேதில்ல.

ஆனநால, டி்சமபர் 31ஆம திகதிககுப் 
பி ன் ன ர் த நா ன்   பி ர ச் சி ் ன க ள 
கநாத்திருககின்ைன. அடுத்த வேரு்டம 
முதலநாம திகதி முதல ்நாட்்ட ஆடசி 
ந்சலுத்துவேதற்கு ஒரு ரூபநா்வே 
ந்சலவேழிகக ்வேணடுமநானநாலும அதற்கு 
்நா்டநாளுமன்ை வேரவு ந்சலவுத்திட்டம 

மூலம நிதி ஒதுககியநாக ்வேணடும. 
அலலது தற்கநாலிக வேரவு ந்சலவுத்திட்டம 
ஒன்ைநாவேது நி்ை்வேற்ைப்பட்டநாக 
்வேணடும. ஆனநால, ஒரு பிரதமர் இருநது, 
அ்மச்்சர்வே இருநது ்நா்டநாளுமன்ைம 
்்டத்தப்பட்டநால மநாத்திர்ம அதற்குச் 
்சநாத்தியம உணடு.
அப்படி இலலநாது ்பநாகுமி்டத் து 

ஜனநாதிபதியநால ஒரு ரூபநாய கூ்ட ந்சலவு 
ந்சயய முடியநாத நி்ல்ம ஏற்படும.

ஆக்வே அதற்கு முன்னதநாக சிககலகள 
தீர்ககப்பட்டநாக ்வேணடும.

வேரப்்பநாகின்ை நீதிமன்ைத் தீர்ப்பு 
் நா ்ட நாளு ம ன் ை த் ் த  க ் ல த் த து 
்சரி என்று கூறினநால, ்தர்த்ல 
்்டத்துவேதற்கநான ஏற்பநாடுகள உ்டனடியநாக 
்மற்நகநாளளப்ப்டலநாம. ஆனநாலும, 
டி்சமபர் 31 ககு முன்னதநாக புதிய 
்நா்டநாளுமன்ைம அ்மககப்ப்டநாவிட்டநாலும, 
அத்ன அ்மககும வே்ர ஜனநாதிபதி 
இலங்கககநான ஒருஙகுபடுத்தப்பட்ட 
நிதியில இருநது (தி்ை்்சரியில) 
ஓரளவு நிதி்ய தற்கநாலிகமநாகப் 
நபற்று ்தர்தல ்்டத்துதல மற்றும 
புதிய ்நா்டநாளுமன்ைத்்த அ்மத்தல, 
அதுவே்ர ஆடசிககநான ந்சலவினஙக்ள 
்கயநாளதல ஆகியவேற்்ை ந்சயய 
முடியும. அப்படியநான நி்ல்ம வேநதநால 
சிககல இலலநாது ்பநாகும. அலலது 
படிப்படியநாகக கு்ைநது்பநாகும.

ஆ ன நா ல ,  ் நா ்ட நா ளு ம ன் ை த் ் த 
க்லத்தது தவேறு என்று நீதிமன்ைம 
தீர்ப்பளிககுமநானநாலதநான் பிரச்சி்ன 
்மலும தீவிரம்்டயும.
அப்படியநான ஒரு தீர்ப்பு வேநதநால, ரணில 
விககிரமசிஙக்வே பிரதமர் என்று அவேரது 

கடசி கூறும, ஆனநால, ஜனநாதிபதி 
அத்ன ஏற்க மறுத்து வேருகின்ைநார். 
அப்படியநானநால, ்நா்டநாளுமன்ைத்தின் 
ஸ்தமபிதநி்ல நதநா்டரும. அப்படியநான 
நி் ல ் தநான்றுமநானநால புதிய 
வேரவு ந்சலவுத்திட்டத்்த எப்படிக 
நகநாணடு வேருவேது, பணத்்த எப்படி 
ஒதுககுவேது என்ை பிரச்சி்ன எலலநாம 
த்லநயடுககும.

அத்த்கய சூழநி்ல தற்்பநா்த 
அரசியல ந்ருககடி்ய ்மலும 
சிககலநாககலநாம.

ஆக, இலங்க மககள ஜன்நாயக ரீதியநாக, 
அரசியல ரீதியநாக எதிர்நகநாளளும 
ந்ருககடி இன்னமும தீரவில்ல. அது 

தற்்பநா்தககு ஓரளவுககு நீதித்து்ையின் 
்கயி்ல்ய இருககிைது.

எலலநாவேற்்ையும நபநாறுத்திருநது 
பநார்ப்ப்தத் தவிர மகநா குடிஜனஙகளுககு 
்வேறு வேழி கி்்டயநாது. முடிநதநால 
ஓயவு ்்ரத்தில நகநாஞ்சம ஒழுஙகநான 
அரசிய்ல படிககலநாம. அடுத்த 
்தர்தலிலநாவேது ஒழுஙகநான ஆடக்ள 
்தர்வு ந்சயய முயற்சிந்சயயலநாம.

யநா்னகள ்்டநது அலலது ஓடி 
வேரும்பநாது ஏற்படுத்தும அதிர்வுக்ள 
நகநாணடு அவேற்றின் வேரு்க்ய 
முன்ன்ர அறியும புதிய வேழிமு்ை்ய 
விஞ்நானிகள கண்டறிநதுளளனர்.

யநா்னகள ்சநாதநாரணமநாக ்்டப்பதந 
மூலமநாக மடடுமின்றி, ஒருவித ஒலி்ய 
எழுப்புவேதன் மூலமும அவேற்றின் 
வேரு்க்ய முன்ன்ர அறிநதுநகநாளள 
முடியுநமன்று நபத் ்மநார்டிமர், ்டநார்நஜ 
நிஸ்ஸன்-நமயர் ஆகிய விஞ்நானிகள 
இ்ணநது கண்டறிநதுளளனர்.

நி ல ் டு க க த் ் த  அ றி வே த ற் கு 
பயன்படுத்தப்படும அ்மப்புமு்ை்ய 
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நகநாண்்ட யநா்னகளின் வேரு்க்யயும 
கண்டறியலநாம என்று அவேர்கள ்மலும 
நதரிவித்துளளனர்.

ஆகஸ்ஃ்பநார்டு பலக்லககழகத்்த 
் ்ச ர் ந த  இ ந த  வி ஞ ் நா னி க ள 
தஙகளது ஆரநாயச்சி முடிவுகள குறித்து 
அநமரிககநாவின் கலிஃ்பநார்னியநாவில 
்்்டநபற்று வேரும கருத்தரஙகு ஒன்றில 
விளககினர்.

நில்டுகக அ்லகள எனப்படும சீஸ்மிக 
அ்லகள எவ்வேநாறு த்ரயின் வேழி்ய 
ஓரி்டத்திற்கு வேருவே்த, அது சுமநார் ்நான்கு 
்மலகள தூரத்தில இருககும்பநா்த 
கண்டறிய முடியுநமன்ப்த அவேர்கள 

அப்்பநாது விளககினர்.

நகன்யநாவின் அ்டர்நத கநாடுகளிலுளள 
யநா்னகள ்்டப்பதன் மூலமும, ஒலியின் 
மூலமும நவேளிப்படுத்திய அதிர்வுக்ள 
ஜி்யநா்பநான் (geophones) என்ை 
உபகரணத்்த நகநாணடு அளவிட்டனர்.

ஓரி்டத்தின் நி்லயநான புவியியல 
தகவேலக்ளயும, நில்டுகக அ்லக்ள 
கண்டறியும கருவியு்டன் இ்ணககப்பட்ட 
நமன்நபநாருளில பதிவேநாகும கணினி 
்சநார்நத கணககீடுகள வேழியநாக யநா்னகள 
நவேளிப்படுத்தும அதிர்வுகள குறித்த 
துலலியமநான விவேரஙக்ள கண்டறிய 
முடியுநமன்று அவேர்கள ்மலும 
நதரிவித்துளளனர்.

ய நா ் ன க ளி ன்  அ தி ர் வு க ் ள 
ப தி வு ந ்ச ய யு ம ் ப நாது  அ வே ற் றி ன் 
ந்சயலபநாடுகளும பதிவுந்சயயப்படடு, 
பி ன் பு  ந வே கு தூ ர த் தி ல 
அ்மககப்படடிருநத கருவியில பதிவேநான 
அ்லகளு்டன் ஒத்தி்்சவு ந்சயது அது 
யநா்னயின் ந்சயலபநாடுதநான் என்ப்த 
உறுதி ந்சயதனர்.

்ம லும,  ம ணலின் த ன்்மயும, 
த்ரப்பகுதியில நிலவும மற்ை ஒலியும 
நவேகுதூரத்திலிருநது யநா்னயின் 
்்டமநாட்டத்்த அறிவேதற்கு த்்டயநாக 
உளளதநாகவும, பநா்ைகளின் வேழி்ய 
அ்லகள பரவுவே்தவி்ட மணற்பநாஙகநான 
இ்டஙகளின் வேழியநாக அதிர்வுகள 

அதிக தூரத்துககு பயணிப்பதும 
நதரியவேநதுளளது.

இநத அ்மப்புமு்ையின் மூலம 
ய நா ் ன க ள  ந வே கு ந த நா ் ல வி ல 
இ ரு ந த நா லு ம ,  அ ் வே  எ ன் ன 
ந்சயதுகநகநாணடிருககின்ைன, ஏதநாவேது 
ஆபத்து நிகழ வேநாயப்புளளதநா என்பது 
குறித்து முன்ன்ர நதரிநதுநகநாளள 
முடியும.

இநத ஆரநாயச்சி முடிவுகள 'கரணட 
பயநாலஜி' (Current Biology) என்ை 
்சஞசி்கயில இநத வேரு்டத்தின் 
நதநா்டககத்தில பதிப்பிககப்பட்டது.

"யநா்னகள இயற்்கயநாக எழுப்பும 
அதிர்வுக ் ள புரிந துநகநாளளும 
பயணத்தில இநத ஆரநாயச்சி முடிவுகள 
புதிய ்சநாத்தியஙக்ள கண்டறிநதுளளது" 
என்று ்்சவ் தி எலிநபணடஸ் என்ை 
யநா்னகள பநாதுகநாப்பு அ்மப்பின் 
த்ல்ம ந்சயலதிகநாரியநான பிரநாஙக 
்பநாப் இநத ஆரநாயச்சி குறித்து கருத்துத் 
நதரிவித்துளளநார்.

"ந்ரி்சலநான நிலப்பரப்பில மனிதனநால 
உருவேநாககப்படும இ்ரச்்சல கநாரணமநாக 
ஏற்படும ்சவேநாலகள குறித்தும இநத 
ஆரநாயச்சி பல புதிய கற்பித்தலக்ள 
அளித்துளளது" என்று அவேர் ்மலும 
கூறினநார்.

-- ்ன்றி பிபிசி
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தமிழ்நாடு  திருந்ல்வேலி மநாவேட்டத்தில 
எட்டயபுரத்தில 1882 ஆம ஆணடு 
டி்சமபர் மநாதம 11 ஆம திகதி பிைநத  
சுப்பிரமணியன்  சுப்்பயநாவேநாகி,  தனது 
11 வேயதில பநாரதியநாகி, 1921 ந்சப்ந்டமபர் 
மநாதம 11 ஆம திகதி ந்சன்்னயில 
திருவேலலிக்கணியில ம்ைநதநார்.

அவேருககு இநத டி்சமபர் மநாதம 136 வேயது!

பநாரதி்ய இன்றும சிலர் கவி்ரநாக 
மநாத்திர்ம பநாரககின்ை்பநாதிலும அவேர் 
ஒரு மகநாகவி என்ப்த நிரூபிப்பதற்கநாக 
பலர் நதநா்டர்ச்சியநாக எழுதியும ்பசியும 
வேநதுளளனர்.

யநார் கவி்ன் என்று பநாரதி்ய ஒரு 
்சநதர்ப்பத்தில இவ்வேநாறு ந்சநாலலியுளளநார்:

"கவி்த எழுதுபவேன் கவியன்று. 
கவி்த்ய வேநாழக்கயநாக உ்்ட்யநான், 
எவேநனநாருவேன் 
வேநாழக்க்ய்ய கவி்தயநாக ச் 
ந்சய்தநான், அவே்ன கவி "

அத்து்டன்,  " ்மககுத் நதநாழில கவி்த, 
்நாடடிற்கு உ்ழத்தல, இ்மப்நபநாழுதும 
்்சநாரநாதிருத்தல "  எனவும ந்சநான்னவேர் 
அவேர்.

பநாரதி தன்்ன கவி்னநாக் வே 
பிரக்டனம ந்சயதுநகநாணடிருநதநாலும, 
அவேர் மகநாகவியநா..? அதற்கநான தகுதி 
அவேருககுண்டநா என்னும வேநாதஙகள 
நீண்ட கநாலம நதநா்டர்நதன. அத்து்டன் 
அதற்கு எதிர்வி்னகளும நபருகின.

பநாரதி மகநாக விதநான் என்ப்த 
வே லி யு று த் து ம  வே ் க யி ல 
இலங்கப்்பரநாசிரியர் கநார்த்தி்கசு 
சிவேத்தமபி ( 1932-2011) அவேர்களும 
தமிழகப்்பரநாசிரியர் அ. மநார்கஸ் 
அவேர்களும இ்ணநது நீண்ட ்நாடகள 
ஆயவு்மற்நகநாணடு எழுதிய  நூலதநான் 
“பநாரதி ம்ைவு முதல மகநா கவி வே்ர”.

பநாரதி ம்ைவு முதல மகநா கவி வே்ர 
நூ்ல தமிழ்நாடு, நியூ ந்சஞசுரி புக 

ஹவுஸ்நவேளியிடடுளளது. இதுவே்ரயில 
இரணடு பதிப்புக்ளக கணடுளள 
இநநூலில ்நாம பநாரதி குறித்த 
நதளிவுக்ளயும நபைமுடிகிைது.

யநார் ந்சநான்னநால என்ன ந்சநாலலநாவிட்டநால 
என்ன பநாரதி ஒரு மகநாகவிதநான் என்று  
நதநா்டர்ச்சியநாக வேநாதிட்டவேர்கள நதநா.மு. சி. 
ரகு்நாதனும ஜீவேநானநதமும. அவேர்களின் 
கூற்்ை  உலகம ஏற்கும அளவுககு 
பநாரதியின் சிநத்னக்ள அவேரது 
ப்்டப்புகளின் ஊ்டநாக்வே அவேர்கள 
இருவேரும நவேளிச்்சமநாககினநார்கள 
என்ப்த வேரலநாற்றுபூர்வேமநாக நிறுவும 
முயற்சியநாக இநநூல கருதப்படுகிைது.

நபரியநார் ஈ.்வே. ரநா அவேர்களினநால 
ந த நா ்ட ங க ப் ப ட ்ட  தி ர நா வி ்ட 
இயககத்திலிருநதவேர்களும அதிலிருநது 
பிரிநத தி. மு.க .வினரும பநாரதி 
பநார்ப்பனர் குலத்தில பிைநத ஒ்ர ஒரு 
கநாரணத்திற்கநாகவும நதயவேஙகள குறித்து 
அவேர் பநா்டலகள பு்னநத்மயினநாலும 
பநாரதி்ய முதலில ஏற்க மறுத்தனர்.

 கநாலப்்பநாககில  தி.மு.க. வின் 
உருவேநாககத்திற்கு கநாரணமநாகவிருநத 
சி. என். அணணநாது்ர பநாரதி்ய மறு 
மதிப்பீடு ந்சயதநார். அதநானலும பநாரதி 
குறித்து திரநாவி்ட இயககத்தினரின் 
அணுகு மு்ை மநாறிய்தயும இநத நூல 
நதளிவுபடுத்தியுளளது.

அககநாலத்தில வேநாழநத பணடிதர் 
பரமப்ரயில வேநதுளள பலர் பநாரதியின் 
்வீனத்துவே சிநத்னகள ஏற்க மறுத்தனர்.

இநநூலுககு அணிநது்ர எழுதியிருககும  
பநாரதி இயல ஆயவேநாளர் நதநா.மு.
சி. ரகு்நாதன் இநநூலின் ்த்வே, 
முககியத்துவேம குறித்து இவ்வேநாறு 
நதரிவித்துளளநார்.

"பநாரதி்யத்திரித்துக கூறுபவேர்களுககு 
எதிரநாக ஜீவேநா நதநா்டஙகிய இயககம, 
உண்மயில 1947ககுப் பின்னர்தநான், 
அதநாவேது இநதியநா சுதநதிரம்்டநத 
பின்னர்தநான் சூடுபிடித்தது. கநாரணம 

இ ந தி ய  அ ர சி ய ல  சு த ந தி ர ம 
ந ப ற் ை வு ்ட ் ன ் ய ,  ப நா ர தி யி ன் 
நபநாருளநாதநார, ்சமுதநாய லடசியஙக்ள 
ம்ைககவும மறுககவும விருமபியவேர்கள 
ப நா ர தி ் ய த்  தி ரி த் து க கூ று ம 
மு ய ற் சி க ளு ம  அ தி க ரி த் த ன . 
என்வே, ஐமபதநாம ஆணடுகளின் 
நதநா்டககத்தில, அத்த்க்யநாருககும 
எதிரநாக இத்த்கய்தநார் இயககத்்த 
்்டத்துவேது ஒரு ்சரித்திரத் ்த்வேயநாக்வே 
மநாறிவிட்டது.

இநத இயககத்துககு முன்்னநாடியநாகவும 
முதலவேரநாகவும இருநத ்தநாழர் ஜீவேநா 
ம்ைநத பின்னர், அவேர் ்தநாற்றுவித்த 
த மி ழ ் நா டு  க ் ல  இ ல க கி ய 
நபருமன்ைம இநத இயககத்்த ்மலும 
முன்நகநாணடு ந்சன்ைது.  இறுதியில 
ஜீவேநா நதநா்டககி்வேத்த இயககமும, 
்சமூகத்்த்வேகளின் கநாரணமநாக 
வேளர்ந்தநாஙகி வேநத பநாரதியின் 
தநாககமும ்்சர்நது பநாரதி்யப் பலவேநாறும 
திரித்துககூை முயன்ைவேர்களின் வேநா்ய 
அ்்டககச் ந்சயதுவிட்டன.

இ து த நான்  ப நா ரதி  ம க நாக வி ய நாக 
அஙகீகரிககப்படடு நி்லநபற்றுவிட்ட 
வேரலநாைநாகும. இநத வேரலநாற்்ை 
இநநூலநாசிரியர்க ள தர்க க வியல 
மு்ையில த்டம கண்டறிநது தகக 
ஆதநாரஙக்ளநாடும ்மற்்கநாளக்ளநாடும 
்மககு இனம கநாடடியுளளனர்.  இநநூலின் 
மூலம பநாரதி ்சகநாப்தம  பற்றிய 
வேரலநாற்றில ்மககு அத்தியநாவேசியமநான 

ஒரு ்சரித்திரத்்த்வே பூர்த்தியநாகிைது 
என்்ை ந்சநாலலலநாம.

 என்ைநாலும, ்சரித்திரம என்பது, எநதநவேநாரு 
கட்டத்திலும முற்றுப்புளளி ்வேத்து, 
முடிவுறுவேதலல. ஒரு கட்டத்தின் முடிவு 
அடுத்த கட்டத்தின் நதநா்டகக்மயநாகும. 
ப நா ர தி  ம க நா க வி த நா ன்  எ ன் ப து 
உலகுணர நி்ல்நாட்டப்நபற்றுவிட்ட 
இந்நா்ளயிலுமகூ்ட , பநாரதி்ய 
திரித்துககூை முயலும சில கீச்சுககுரலகள 
அ வ் வே ப் ் ப நா து  ஒ லி க க த் த நா ன் 
ந்சயகின்ைன. என்வே பநாரதியின் 
உண்மயநான நபரு்ம்ய உலகம 
்மலும ்ன்குணரச்ந்சயயும பணியில 
ஈடுபநாடுளளவேர்கள, இன்றும புதிய 
புதிய தகவேலக்ள கண்டறிநது இநத 
வேரலநாற்்ை ்மலும ந்சழு்மயநாககி 
வேளர்ப்பதற்கும இநத நூல ஒரு 
தூணடு்கநாலநாகவும அடிப்ப்்டயநாகவும 
து்ணயநாகவும நின்று நிலவும என்ப்த 
எனது ்மபிக்க.

"பநாரதி - மகநாகவி விவேநாதத்தின் 
ப ல ் வே று  ் க நா ண ங க ் ள யு ம 
பககச்்சநார்புக்ளயும அறிநதுநகநாளவே்த 
எமது முயற்சி. அத்ன இயன்ைளவு 
இதில விவேரித்துள்ளநாம. இநநூல 
வே ரல நா ற் று ப் ந ப நாரு ள  மு த ல வே நாத 
அணுகுமு்ையினடியநாக வேருவேது. 

வேரலநாற்றுப்நபநாருள முதலவேநாதம 
்ம்மப்நபநாறுத்த மடடில நவேறும 
அ ணு கு ம மு ் ை  வே நா ய ப நா ்ட ல ல , 
எணணித்துணிநத ஒரு கருத்தியல 
நி ் ல ப் ப நாடு "  எனச் ந ்ச நால கி ை நா ர் 
்பரநாசிரியர் கநா. சிவேத்தமபி.

 இநத ஆயவும இதன் அவேசியமும 
ந த நா ்ட ர் ப நா க  அ வே ர்  ் ம லு ம 
நதரிவித்திருப்பது: "பநாரதியின் நபரு்ம 
ஒன்றுதநான். அவேனுககுப்பின் வேநத 
எநத உண்மயநான, ்்ர்்மயநான 
கவி்னநாலும அவே்ன மறுதலிககும 
ஆககத்்தப் ப்்டகக முடியவில்ல. 
இநத ஒரு பணபுதநான் மகநாகவி என்பநானது 
இலச்சி்ன. அவேனுககுப்பின்னர் அநத 
இலககியப்பநாரமபரியம அவேனுககு முன் 
இருநதது்பநால இருநதிருப்பதில்ல.  
அ்த அவேன் தி்்ச திருப்பிவிடுகிைநான்."

" இ ர ண ்ட நா யி ர ம  ஆ ண டு க நா ல த் 
தமிழிலககிய வேரலநாற்றில பநாரதியின்  
இ்டம பற்றிய சிநத்ன, இலககியத்திலும, 
்சமூகவியலிலும, க்ல இலககியஙகளின் 
்ச மூ க ப் ப ய ன் ப நா டு க ளி லு ம 
ஆ ர் வே ம ் த நா ன் றி ய  க நா ல ம 
முதற்நகநாண்்ட எனககிருநததுணடு. 
உரு வேத் திலும உளள்டக க த் திலும 
தமிழிலககியத்தின் ்பநாக்க்ய தி்்ச 
திருப்பிவிட்டவேன் பநாரதி என்கிை கருத்து, 
என்்னககவேர்நத தமிழறி்ர்களின் 
கருத்துககளநால உறுதிப்பட்டது.  அதிகம 
உ ண ர் ச் சி க ளு க கி ்ட ங ந க நா ்ட நா ம ல , 
முற்றிலும அறிவுபூர்வேமநாகச்  சிநதித்து,  
ஆணித்தரமநாகத் தம கருத்துக்ளக 
கூறுபவேர்களும, தமிழநாரநாயச்சிப்பநா்தயில  
மு க கி ய  ் ம ல  க ல க ந ள ன ப் 
் ப நா ற் ை ப் ந ப று ப வே ர் க ளு ம நா கி ய 
்பரநாசிரியர்கள ்வேயநாபுரிப்பிள்ள, 
சிவேத் தமபி, ்கலநா்சபதி ஆகிய 
மூவேரு்ம பநாரதியி்டம ந்ருஙகியது்ம 
நி்ல தடுமநாறிச் ந்சநாககிப்்பநாய 
நிற்கிை ்வேடிக்க்ய ்நான் பலமு்ை 
ரசித்ததுணடு. "என பதிவுந்சயதுளள 
மநார்கஸ்,  "்பரநாசிரியரு்டன் ( சிவேத்தமபி) 
இ்ணநது பணியநாற்றுவேநதன்பது 
நபரு்மககுரிய ஒரு பணிமடடுமலல, 
அது ஒரு மகிழச்சிகரமநான பணியுஙகூ்ட 
என்ப்த அவேரு்டன் பணியநாற்றும ்பறு 
நபற்்ைநா்ர உணர்வேர்.  ்பரநாசிரிய்ர 
ஆ்சநான் எனப்்பநாற்றுவேது எனககு 
நபரு்ம ்்சர்ககிை வி்டயம. அது 
அவேருககும நபரு்மயளிககத்தககதநாக 
இருககுமநாறு என் எதிர்கநாலப்பணிகள 
அ்மய ்வேணடும என்பது என் வி்ழவு" 
எனவும ந்சநாலகிைநார்.

நூற்றுககணககநான ்சநான்ைநாதரஙகளு்டனும 
பநாரதி கநால த் திலும பநாரதியின் 
ம்ை்வேயடுத்து உ்டனடியநாக்வே 
ஊ்டகஙகளில நவேளியநான ந்சயதிகளின் 
பின்னணியிலும ஆயவுந்சயயப்படடுளள 
இநநூலில, பநாரதியின் ம்ைவு முதல 1935 
இல நிகழநத முதல ்சர்ச்்்ச நதநா்டககம, 
பின்னநாளில நவேகு்சனத் நதநா்டர்பு 
்சநாதனஙகள பநாரதி்ய பயன்படுத்திய 
மு்ை்ம, நபநாது மககளும திரநாவி்ட 
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“மகநாவேம்சம” மூல நூல இலங்கயின் 
பண்்டய இதிகநா்சம நதநா்டககம 
கி.பி 301 வே்ரயநான மநாகநா்்சனன் 
ம ன் ன ரி ன்  க நா ல ப் ப கு தி வே ் ர 
மகநா்நாம ்தரரநால எழுதப்பட்டது. 
அதுமுதல 36 அத்தியநாஙக்ளக 
நகநாண்டது. 37வேது அத்தியநாயத்்த 
அவேர் எழுதிகநகநாணடிருககும ்பநாது 
மகநா்நாம ்தரர்  மரணமநாகிவிட்டநார். 
அது 50 ந்சயயுளக்ளக நகநாண்டது. 
ஒவ்நவேநாரு அத்தியநாயத்தின் இறுதியிலும 
“அத்தியநாயம நி்ைவுற்ைது” என்று 
குறிப்பிட்ட அவேர் 37வேது அத்தியநாயத்தில 
அப்படி குறிப்பி்டநாததநால அவேர் அநத 
அத் தியநாயத்்த முடிக கவில்ல 
எ ன் று ம  ந த நா ்ட ர வி ரு ந த நா ர் 
என்றும பல ஆயவேநாளர்க ளநால 
சுடடிககநாட்டப்படுகின்ைன.

2வேது நதநாகுதி கி.பி  301 முதல கி.பி 
1815 வே்ரயநான ஆஙகி்லயரின் முழுக 
கடடுப்பநாடடில வேரும வே்ரயநான 
கநாலப்பகுதி்யப் பதிவு ந்சயகிைது. அது 
மூன்று பநாகஙக்ளக நகநாண்டது.

முதலநாவேது பநாகம - மன்னர் கித்சிரி்மவேன் 
அ ர ்ச ரி ன்  க நா ல ம  ந த நா ்ட க க ம 
மகநாபரநாககிரமபநாகுவின் கநாலம (302-
1186) வே்ரயநான 884 ஆணடுக்ளப் 
பதிவு ந்சயகிைது. நமநாத்தம 42 
அத்தியநாயஙக்ளக நகநாண்டது அது.
இரண்டநாவேது பநாகம – 1186-1357 வே்ரயநான 
விஜயபநாகு மன்னர் கநாலத்திலிருநது ஸ்ரீ 
ஐநதநாம பரநாககிரமபநாகுவின் ஆடசிக 
கநாலம வே்ர 171 வேரு்ட கநாலத்்தப் பதிவு 
ந்சயகிைது.
மூன்ைநாவேது பநாகம – 1357-1815 வே்ரயநான 
விஜயபநாகு மன்னர் கநாலத்திலிருநது ஸ்ரீ 
விககிரம ரநாஜசிஙகன் கநாலப்பகுதிவே்ர 
441ஆணடுக்ளப் பதிவு ந்சயகிைது. ஆடசி 
முழு்மயநாக அநநியர் ்ககளில சிககும 
வே்ரயநான கநாலப்பகுதி இது.

இரண்டநாவேதுநதநாகுதி

இ ் த  எழு தி ய  பி க கு  ப ற் றி ய 
த க வே ல க ் ள  பி ன் ் ன ய  ப ல 
ஆயவேநாளர்கள முரணபட்ட கருத்துகக்ள 
நவேளியிடடிருககிைநார்கள. ்மற்படி 2ஆம 
நதநாகுதியின் முதலநாவேது பநாகத்்த 
அதநாவேது 37ஆவேது அத்தியநாயத்தின் 
51வேது பகுதியிலிருநது 79வேது அத்தியநாயம 
வே்ர தமபநதனிய பகுதியில வேநாழநத 
தர்மகீர்த்தி என்கிை நபௌத்த பிககு 
எழுதியதநாக ்பரநாசிரியர் வில்ஹம 
்ககர் குறிப்பிடுகிைநார். முதலநாவேது 
பரநாககிரமபநாகு கநாலத்்த ஆரநாயச்சி 
ந்சயத ்பரநாசிரியர் சிறிமநா விககிரமசிஙக 
்பநான்ை பல ஆயவேநாளர்களும அத்ன 
ஒ ப் பு கந க நாளகி ை நா ர்க ள.  ஆன நால 
்பரநாசிரியர் மஙகள இலஙகசிஙக 

்பநான்்ைநார் இத்ன மறுககிைநார்கள. 
38வேது அத்தியநாயத்திலிருநது 54வேது 
அத்தியநாயம வே்ரயநான பகுதி்ய 
மகநாவிரநா்யச் ்்சர்நத பிககுகள 
்்சர்நது எழுதியதநாகவும, முதலநாவேது 
பரநாககிரமபநாகு கநாலத்்த உளள்டககிய 
5 4 வே து  அ த் தி ய நா ய த் தி லி ரு ந து 
79வேது அத்தியநாயம வே்ரயநான 25 
அத்தியநாயஙகள நபநாலன்னறு்வேயில 
வேசித்த பரநாககிரமபநாகு மன்னரின் குடுமப 
்டபு நகநாணடிருநத ரநாஜகுரு தர்மகீர்த்தி 
என்கிை பிககுவேநால எழுதப்பட்டது என்றும 
்பரநாசிரியர் மஙகள இலஙகசிஙக 
விபரிககிைநார்.

79இலிருநது 90வேது அத்தியநாயம வே்ர 
அ்த தமபநதனிய தர்மகீர்த்தி ்தரர் 
தநான் எழுதியதநாக பதிவுகள இருநதநாலும 
மகநாவேம்சத்தின் இரண்டநாம நதநாகுதி்ய 
சி ங க ளத் து க கு  ந ம நா ழி ந ப ய ர்த் த 
ஹிககடுவே சுமஙகள ்தரர் உளளிட்ட 
இன்னும சிலர் அ்த மறுககிைநார்கள. 
79வே்ரயநான அத்தியநாஙகள வே்ர 
எழுதப்பட்ட வேடிவேத்தில அதற்கடுத்த 
அத்தியநாயஙகளில எழுதப்ப்டவில்ல 
என்றும நமநாழி்்்டயில உளள 
வி த் தி ய நா ்ச த் ் த யு ம  அ வே ர் க ள 
சுடடிககநாடடுகிைநார்கள.

இநத விபரஙகள பற்றிய ஆயவேநாளர்களின் 
முரணபட்ட கருத்துககள அத்த்ன்யயும 
இறுதியநாக இநத வேரு்டம நவேளிவேநத 
மகநாவேம்சத்தின் 6வேது நதநாகுதியில பதிவு 
ந்சயயப்படடிருககிைது.

91-100 வே்ரயநான அத்தியநாயஙக்ள 
கீர்த்தி ஸ்ரீ ரநாஜசிஙகன் கநாலத்தில 
க ணடி ரநாஜ் ஜியத் ்த ச் ் ்சர்ந த 
(அககநாலகட்டத்்த ந்சஙக்டகல ரநாஜ்ஜியம 
என்று அ்ழப்பநார்கள) திப்நபநாடடுவேநா்வே 
ஸ்ரீ சித்தநார்த்த புத்தரககித்த மகநா்நாயகக 
்தரரநால எழுதப்பட்ட்த மகநாவேம்சம 
நதநா்டர்பில நிபுணத்துவேம நபற்ை 
அ்னவேரும ஏற்றுகநகநாளகின்ைனர்.

101வேது அத்தியநாயம ரநாஜநாதி ரநாஜசிஙகன் 
மற்றும ஸ்ரீ விககிரம ரநாஜசிஙகன் ஆகிய 
மன்னர்க்ளப் பற்றி சுருககமநாக 29 
ந்சயயுளகளில எழுதப்பட்டபடி முடிககநாமல 
இருககிைது. ஸ்ரீ சித்தநார்த்த புத்தரககித்த 
மகநா்நாயகக ்தரர் கீர்த்தி ஸ்ரீ ரநாஜசிஙகன் 
கநாலத்தி்ல்ய மரணித்துவிட்டதநால 
இநத 101வேது அத்தியநாயம அவேரநால 
எழுதப்படடிருககநாது என்ப்த பலரும 
ஏற்றுகநகநாளகின்ைனர்.
மூன்ைநாவேது நதநாகுதி

இது 1815 இல இலங்க முழுவேதுமநாக 
அநநியர் வே்சமநானது நதநா்டககம 1936 
வே்ரயநான கநாலப்பகுதி்ய பதிவு 

ந்சயகிைது. இ்த “மஹநாவேம்்சநா” என்று 
நபயரில யகிரல பஞ்நானநதநாஹிதநான 
் நா ய க க  ் த ் ர நா வே நா ல  1 0 1 வே து 
அத்தியநாயத்தின் 31வேது ந்சயயுளிலிருநது 
114வேது அத்தியநாயம வே்ரயநான 11 
அத் தியநாயஙக்ளக நகநாண்டது. 
மகநாவேம்சத்தின் 2வேது நதநாகுதியில 
கநாலனித்துவே ஆககிரமிப்பு கநால 
அரசியல, நபநாருளநாதநார, ஆன்மீக, 
மநாற்ைஙகள பற்றிய விபரஙகளின் 
்பநாதநா்மயநால இநத 3வேது நதநாகுதியின் 
அறிமுகத்தில சில ்மலதிக விபரஙகள 
உளள்டககப்படடிருககிைது.

உதநாரணத்திற்கு அதில ஒரு பநதி

“மன்னன் ஸ்ரீ விககிரம சிஙக்வே 
அரியநா்சனத்திலிருநது அகற்றி அன்று 
ஆஙகி்லயர்களின் பிடியில இருநத அர்ச 
உரித்து்்டய இளவேர்சன் முத்து்சநாமிககு 
வி ் ்ச ்ட  ந க நா டு ப் ப ன வு க ் ள யு ம 
்ச லு ் க க ் ள யு ம  வே ழ ங கி 
யநாழப்பநாணத்தில குடி்யற்றிவிடடு 
அநத அரியநா்சனத்்த பிலிமத்தலநாவுககு 
நபற்றுகநகநாடுப்பதற்கநாக ஆளுனர் 
பிரடிக ்்நார்த்துககும பிலிமத்தலநாவே 
மகநா அதிகநாரத்துககும இ்்டயில 1803 இல 
உ்டன்படிக்க ந்சயதுநகநாளளப்பட்டது” 
என்கிைது. இநதப் பதிவு முககியமநானது.

்நான்கநாவேது நதநாகுதி

இது 1936-1956 வே்ரயநான கநாலப்பகுதி்ய 
்பரநாசிரியர் ்நத்தவே வி்ஜ்்சகர 
த்ல்மயிலநான குழு இத்ன முடித்தது. 
115-124 வே்ரயநான அத்தியநாயஙக்ளக 
ந க நாண ்ட  இ ந த  ந த நாகு தி த நான் 
முதன்முதலில நபௌத்த பிககுகள 
தவிர்நத வேரலநாற்ைநாசிரியர்களின் 
பஙகளிப்்பநாடு எழுதப்பட்டது. ்மலும 
இது தநான் முதன் முதலில அர்சநால  
அ்மககப்பட்ட குழுவேநால எழுதப்படடு 
1986இல நவேளியி்டப்பட்ட நதநாகுதி. இநதத் 
நதநாகுதியிலிருநது தநான் மகநாவேம்சத்்த 
எழுதும நிரநதர நபநாறுப்்ப அரசு 
்க்யற்கிைது.

ஐநதநாவேது நதநாகுதி

இது 1956 முதல 1978 ் ஜ ஆரின் 
இரண்டநாவேது குடியரசு ஆடசி 
நதநா்டஙகும வே்ரயநான 
கநாலப்பகுதி்ய உளள்டககிய 
1 2 5 - 1 2 9  வே ் ர ய நா ன 
அ த் தி ய நா ய ங க ் ள க 
நகநாண்டது. ்பரநாசிரியர் 
நபலலன ஸ்ரீ ்நானவிமல 
மகநா்நாயகக ்தரரரின் 
த்ல்மயிலநான பணடிதர் 
குழுவேநால தயநாரிககப்பட்டது 
இ து .  அ ர்ச  க ல நா்ச நா ர 

அ்மச்சின் ஏற்பநாடடில இநதப் பணிகள 
முடிநதன.

இதற்கி்்டயில “மகநாவேம்ச கநாவியத்்த” 
அரசுககு நவேளியில பல தனியநார் 
நவேளியீடடு நிறுவேனஙகளும முன்்னய 
நதநாகுதிக்ள தமது ஆயவு்ரகளு்டன் 
்்ரடியநாக நவேளியிடடிருககின்ைன. 
் ப ர நா சி ரி ய ர்  ஆ ன ந த  கு ரு ் க 
மகநாவேம்சத்தின் முதலநாவேது நதநாகுதி்ய 
தனது ந்சநாநத ஆயவு்டன் ்்சர்த்து 
1986இல ஆஙகிலத்தில நவேளியிட்டநார். 
அநத நதநாகுதி அரசு நவேளியிட்ட 
நதநாகுதி்ய வி்ட பிரசித்தம நபற்ைது. 1129 
பககஙக்ளக நகநாண்ட அநத முதலநாவேது 
நதநாகுதியில முதல 487பககஙகள 
மகநாவேம்சம எழுதப்பட்ட வேரலநாறு, அதன் 
நமநாழி, உளள்டகக அர்த்தப்படுத்தல, 
வியநாககியநானஙகள என்பன பற்றிய 
விமர்்சனபூர்வேமநான பதிவுக்ளக 
நகநாண்டது.

ஆைநாவேது நதநாகுதி

இது இரணடு பநாகஙகளநாக 2018 
ஓ க ஸ் டி ல  ந வே ளி யி ்ட ப் ப ட ்ட து . 
அதநாவேது 32வேரு்டஙகளுககுப் பின் 
நவேளியி்டபடடிருககிைது. 1978 – 2010 
வே்ரயநான கநாலப்பகுதி்ய 130 -
133வேது அத்தியநாயம வே்ர பதிவு 
ந்சயகிைது. இன்நனநாரு விதத்தில 
ந்சநாலலப்்பநானநால ஆயுத வேடிவேம 
நகநாண்ட தமிழீழ விடுத்லப் ்பநாரநாட்டம 
்தநான்றி பின் ்சுககப்பட்ட வேரலநாற்்ைக 
நகநாண்டது எனலநாம.  அதநாவேது 
வேரலநாற்்ை பதிவு ந்சயயும இலங்க 
அரசின் “இனப்பிரச்சி்ன பற்றிய” 
உத்தி்யநாகபூர்வே பநார்்வே/நகநாள்க 
முடிவு என்ன என்ப்த விளககும 
ஆவேணம எனலநாம.

6வேது நதநாகுதியின் முதலநாவேது பநாகத்தில 
199வேது பககத்தில 83 யூ்ல கலவேரம 
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‘த நா ய ந ம நா ழி ் ய வி ்ட  பி ை ந ம நா ழி 
நதரியவில்லயநாயின் ்நாம ஊ்மதநான் 
இ த ் ன  ந க நா க க ட டி ச் ் ்ச நா ் ல 
இரநாமகிருஸ்ணமி்சன் பநா்ட்சநா்லயில 
்்்டநபற்ை ்நான்கு மதத்தி்னச் 
்்சர்நத மநாணவேர்களும, மதகுருவினரும 
பங்கற்றிருநத நிகழநவேநான்றில 
கண்்டன்’ என, நகநாககடடிச்்்சநா்ல 

ஒரு கணவேர் மூன்றுமநாத கர்ப்பிணி்ய 
கிளினிக அ்ழத்து வேநதிருநதநார். அடுத்த 

கிழ்ம மத்திய கிழககு ்நாந்டநான்றுககுச் 
ந்சலல இருப்பதநால அவேர் குழந்த 
பிைககும்பநாது அவேரநால இங்க இருகக 

்சநதியில ்வேலரநாஜநாவும, விகஸ்டியும 
்பசிகநகநாணடிருநத ்பநாது ்வேலரநாஜநா 
குறிப்பிட்டநார்.

்சமய மற்றும கலநா்சநார விழநாகக்ள 
ஒ ன் றி ் ண ந து  ந க நா ண ்ட நா டு ம 
்வே்லத்திட்டத்தின் கீழ, மணமு்ன 
நதன்்மற்கு ்கநாட்டத்திற்கநான ்த்தநார் 

பணடி்க நிகழவு நகநாககடடிச்்்சநா்ல 
இரநாமகிருஸ்ணமி்சன் வித்தியநாலயத்தில 
க்டநத மநாதம 29ம திகதி ்்்டநபற்ைது. 
இ தி ல  இ ந து ,  ந ப ௌ த் த ம , 
இ ஸ் ல நா ம,  கி றி ஸ் த வே ம  ஆ கி ய 
மதஙக்ளச்்்சர்நத மதகுருவினர் 
நி க ழ வி ல  ப ங ் க ற் றி ரு ந த ன ர் . 
இவேர்களு்டன், ்நான்கு மதத்தி்னப் 
பிரதிநிதித்துவேப்படுத்தும மநாணவேர்களும, 
ஆசிரியர்களும கலநது நகநாணடிருநதனர். 
இநது மதத்தி்னயும, கிறிஸ்தவே 
மதத்தி்னயும பிரதிநிதித்துவேப்படுத்தும 
வே்கயில மணமு்ன நதன்்மற்கு 
்கநாட்டத்திற்குடபட்ட மகிழடித்தீவு, 

நகநாககடடிச்்்சநா்ல, முத்லககு்டநா, 
பண்டநாரியநாநவேளி, மநாவேடிமுன்மநாரி ஆகிய 
பநா்ட்சநா்லக்ளச் ் ்சர்நத மநாணவேர்களும 
மட்டககளப்பு வேலயத்திற்குடபட்ட 
தநாழஙகு்டநா சித்திவி்நாயகர் வித்தியநாலய 
மநாணவேர்களும பஙநகடுத்திருநதனர். 
இ ஸ் ல நா ம  ்ச ம ய த் தி ் ன ப் 
பிரதிநிதித்துவேப்படுத்தும வே்கயில, 
ஒலலிககுளம அலஹமைநா வித்தியநாலய 
மநாணவேர்களும, நபௌத்த ்சமயத்தி்னச் 
்்சர்நத ம்கநாயநா நகப்பிடிநபநால 
வி த் தி ய நா ல ய  ம நா ண வே ர் க ளு ம 
பங்கற்றிருநதனர்.

நிகழவின் ஆரமபத்தில இலங்க 
் நா ட டி ன்  ் த சி ய க  ந க நா டி ் ய 
் நா ன் கு  ம த த் தி ் ன ச் ் ்ச ர் ந த 
உ ் ்ட ய ணி ந த வே ர் க ளு ம  ஏ ந தி 
அதிதிக்ள பநா்ட்சநா்லககுள அ்ழத்து 
வேநதனர். அத்னயடுத்து ்நான்கு மத 
பிரநாத்த்னகளும ்்்டநபற்ைன. 
பிரநார்த்த்னக்ளத் நதநா்டர்நது, 
அ்னவேரும கதி்ரகளில அமர்நது 
நகநாண்டனர். ்நான்கு மதத்தி்னச் 
்்சர்நத மநாணவேர்கள அ்னவே்ரயும, 
ஒ ன் றி ் ண க கு ம  வே ் க யி ல 
்ம்்சக்ளச் சுற்றி வேட்டமநாக கதி்ரகள 
இ்டப்படடிருநதன. அருகரு்க ்நான்கு 

மதத்தி்னச் ்்சர்நத மநாணவேர்களும 
அமருவேதற்கு்கற்ை வே்கயில ஏற்பநாடுகள 
ந்சயயப்படடிருநதன. அ்த்வே்ள 
்நான்கு மதத்த்லவேர்களும அருகரு்க 
அமர்நதுநகநாண்டனர்.

் நா ன் கு  ம த த் த ் ல வே ர் க ளி ன் 
ஆ சி யு ் ரக ளு ம  இ ்ட ம ந ப ற் ை ன. 
இதில ஒவ்நவேநாரு மதத்தினரும, ்வேறு 
மதத்தி்ன மதிககும தன்்மபற்றி, 
தமது மதஙகளில ந்சநாலலப்பட்ட 
வி ்ட ய ங க ் ள  எ டுத் து க கூ றி ன ர். 
இதன்மூலம மற்்ைய மதஙகளுககு 
ஒ வ்நவேநாருமதஙக ள நகநாடுககும 
முன்னுரி்ம மநாணவேர்கள மத்தியில 
நதளிவேநாகப்பட்டது்டன், இன்லலுைவின் 
அ வே சி ய த் தி ற் கு  பு ரி ந து ண ர் ் வே 
அ வே சி ய ந ம ன் ை  க ரு த் தி ் ன ் ய 
் நா ன் கு  ம த த் த ் ல வே ர் க ளு ம 
வேலியுறுத்தியிருநதனர். இஙகு ்நான்கு 
மதத்தினர் பங்கற்றிருநதநாலும, இவேர்கள 
இரணடுநமநாழி ்பசுபவேர்களநா்வே 
கநாணப்பட்டனர். குறிப்பநாக நபௌத்த 
்சமயத்தினர் சிஙகள நமநாழியி்னப் 
்பசுபவேர்களநாக கநாணப்பட்ட அ்த்வே்ள, 
ஏ்னய மூன்று மதத்தினரும தமிழ 
்பசுபவேர்களநாக இருநதனர். இதனநால 
நபௌத்த மநாணவேர்களு்டன் ஏ்னய 
மூ ன் று  ம த த் தி ன ரு ம  அ ல ல து 
நபௌத் த மநாணவேர்கள ஏ்னய 
மூன்று மதத்தவேரு்டனும ்பசுவேதில 
சிரமஙக்ள எதிர்நகநாண்டனர். குறிப்பநாக 
நபௌத்த மத மநாணவேர்கள மத்தியில 
ஏ்னய மூன்று மத மநாணவேர்களும 
ஊ ் ம  ் ப நா ன் ை வே ர் க ள நா க ் வே 
கநாடசிநகநாடுத்தனர். தமககி்்டயில ்பசி 
அன்்ப நவேளிப்படுத்தி புது ்டபி்ன 
்தடிகநகநாளள ்வேணடுநமன்ை விருப்பம 
இவேர்கள மத்தியில கநாணப்பட்ட ் பநாதிலும, 
இஙகு நமநாழி இ்்டயூைநாகவிருநததநாக 
்வேலரநாஜநா விகஸ்டி்டம கூறினநான்.

இ ல ங ் க  ் நா ட டின்  அ ர்ச க ரு ம 
நமநாழிகளநாக தமிழ, சிஙகளம ஆகிய 
இரணடும இருககின்ை அ்த்வே்ள, அர்ச 
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முடியநாது என்ை ஏககம அவேரி்டம இருநதது. 
இரணடு வேரு்டஙகளின் பின்னர்தநான் 
வேரமுடியும என்பதநால, குழந்த பிைநது 
ஒரு வேயதநான பின்னர்தநான் அவேரநால 
குழந்த்யத் தூககிக நகநாஞ்ச முடியும.

ஸ்்கன் பணணும்பநாது ந்டநாக்டர் 
பிள்ள்யப் ்பநாட்்டநா எடுகக முடியுமநா 
என்ைநார்.

இங்க இருககும 2D ஸ்்கன் நமசினில 
குழந்தயின் முகத்்தத் நதளிவேநாக 
கநாட்ட முடியநாது. ப்டத்தில இருப்பது்பநால 
ஒரு வியூவில குழந்தயின் உருவேத்்தப் 
பிரிணட எடுத்துகநகநாடுத்துவிடடு, 
குழந்த அ்்சவே்த அவேர் நமநா்பலில 
வீடி்யநா எடுகக அனுமதித்்தன். 
தளுமபும குரலில, இது ்பநாதும ந்டநாக்டர், 
இ்தப்பநார்த்துகநகநாண்்ட கநாலத்்த 

ஓடடிவிடு்வேன் என்று வி்்டநபற்ைநார்.
உ்ழப்புககநாக தன் கர்ப்பிணி ம்னவி்ய 
விடடுவிடடு தூர இ்டஙகளுககுச் ந்சன்று, 
பிைநத குழந்த்ய வேரு்டககணககில 
தூககிக நகநாஞ்ச முடியநாத அப்பநாககள 
்பநாற்ைப்ப்டப்ப்ட்வேணடியவேர்கள.

அ்த்பநால கணவேன் இலலநாமல 
தனியநாக குழந்த்யப் நபற்று 
வேளர்ககும ம்னவிகள இன்னும 
் ப நா ற் ை ப் ப ்ட ் வே ண டி ய வே ர் க ள . 
அ்த ்நாளில இன்நனநாரு நபண, 
கலயநாணத்துககு முன்்ப கர்ப்பமநாக, 
கநாதலன் விடடுவிடடு ஓடிவிட்டநான். 
குழந்த்ய என்ன ந்சயயப்்பநாகிறீர்கள 
என்்ைன்.

்நா்ன வேளர்ககப்்பநாகி்ைன் ந்டநாக்டர். 
பிள்ளககநாகவேநாவேது வேருவேநார் என 
்மபுைன் என்று கணணீரு்டன் ந்சநாலலி 
முடித்தநார் அநதப்நபண.
தன்னு்்டய பிள்ள கருவில வேநதபின் 
ம்னவி்ய விடடுவிடடு ஓடுபவேர்களின் 
மனது நகநா்லகநாரனின் மன்தவி்டக 
நகநாடு்மயநானது.

அமமநாககள எப்படி்யநா பிள்ளக்ள 
்்சித்து விடுவேநார்கள. 
அப்பநாககள அ்னவேரும தஙகளு்்டய 
பிள்ளக்ள ்்சித்தநா்ல ்பநாதும. 
உலகம அழகநாகிவிடும.
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மட்டககளப்பு கநாவியநா சுய அபிவிருத்தி 
நபணகள நிறுவேனத்தின் ஏற்பநாடடில 
நபணகள சுய அபிவிருத்தி மற்றும 
த்ல்மத்துவேம நதநா்டர்பநான கருத்தரஙகு 
ஒன்று மட்டககளப்பு ்கநாை்ளப்பற்று 
பிர்த்ச ந்சயலகத்தில 03.12.2018 அன்று 
கநா்ல 09.00 மணியளவில ்்்டநபற்ைது.
இதன்்பநாது மட்டககளப்பு எஙகள ஆ்சநான் 
அரஙகியல க்லபீ்ட மநாணவேர்களு்டன், 
க நா வி ய நா  நி று வே ன த் தி ன்  மூ ல ம 
த்ல்மத் துவேப் பயிற்சி நபற்ை 
மநாணவேர்களும இ்ணநது நபணகள சுய 
அபிவிருத்தி எனும நதநானிப்நபநாருளில 
அ்மநத விழிப்புணர்வு வீதி்நா்டகம 
ஒ ன்று ஆ ற்று்கப்படுத் தப்பட்டது.  
இ வ் ஆ ற் று ் க யி ல  ப ங கு ப ற் றி ய 
மநாணவேர்கள ந்றியநாளர் R.N.R. அரவிந 
மற்றும நிறுவேனத்தின் நி்ை்வேற்றுப் 
பணிப்பநாளர் ்பநான்்ைநா்ர ப்டத்தில 
கநாணலநாம.
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்கரில புதனன்று ்்டநத வேரு்டநாநத 
கநாலநி்ல மநா்நாடடில நவேளியி்டப்பட்டன.
நதன்்மற்குப் பகுதியில ஏற்பட்ட 
கடு்மயநான ம்ழ கநாரணமநாக 2017இல 
இலங்கயில நபரும நவேளளமும 
நதநா்டர்ச்சியநான மண்சரிவும ஏற்பட்டன.
2003 முதல இஙகு ம்ழயநால 200 ்பர் 
உயிரிழநதிருககிைநார்கள. 12 மநாவேட்டஙகளில 
நவேளளம கநாரணமநாக அப்்பநாது 6 லட்சம 
்பர் இ்டமநபயர்நதனர்.  மிக அதிகமநாக 
இரத்தினபுரி மநாவேட்டத்தில 20,000 ்பர் 
பநாதிககப்பட்டனர். 1998 முதல 2017 வே்ர 
உலகமட்டத்தில கநாலநி்ல இ்டர்கள குறித்த 
11,500 ்சமபவேஙகள இ்டமநபற்றுளளன.

்மநா்சமநான கநாலநி்லயநால உலநகஙகும 
இநதக கநாலகட்டத்தில 11 , 500 ்பர் 
நகநாலலப்பட்டனர்.
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கலலடி உப்்பநா்்ட சிவேநா்நத ்தசிய 
பநா்ட்சநா்லயின் ப்ழய மநாணவேர் 
்ச ங க  ் வே ர வி ழ நா  அ ண ் ம யி ல 
்சஙகத்த்லவேர் முரு்கசு முருக்வேள 
த்ல்மயில ்்்டநபற்ை்பநாது அஙகு 
'சிவேநா்நதயுகம' என்ை ்வேரவிழநாமலரும 
'நவேள்ளமலலி்க' என்ை இறுநவேடடும 
'சிவேநானநதியன்' என்ை இறுநவேடடும 
நவேளியிடடு்வேககப்பட்டன. இ.கி.மி்சன் 
மடடு.மநாநில நபநாது்மலநாளர் ஸ்ரீமத் சுவேநாமி 
தகஸஜநானநதநா ஜீ உளளிட்ட முககியஸ்தர்கள 
ப ல ர்  க ல ந தந க நாணடு  இ வே ற் ் ை 
நவேளியிடடு்வேப்ப்தககநாணலநாம.
ப்டஙகள கநா்ரதீவு   வி.ரி.்சகநா்தவேரநாஜநா
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மட்டககளப்பு மநாவேட்டத்தில து்ை்சநார் 
நிபுணத்துவேம நகநாண்டவேர்களின் 
ப ற் ை நா க கு ் ை  க நா ர ண ம நா க 
சுற்றுலநாத்து்ையின் 95 ்சதவீத உயர் 
பதவிகளுககு நவேளி மநாவேட்டஙக்ளச் 
்்சர்நதவேர்க்ள இ்ணககப்படடுளளனர் 
என்று மட்டககளப்பு மநா்கர்ச்ப முதலவேர் 
தியநாகரநாஜநா ்சரவேணபவேநான் நதரிவித்தநார்.

கிழககு மநாகநாணத்தில சுற்றுலநா மற்றும 
விருந்தநாமபல து்ை்ய ஊககுவிககும 
முகமநாக சுப்ரீம ந்சப் ்ச்மயல 
க்ல்ர்களுககி்்டயிலநான ் பநாடடியின் 
ஆரமப நிகழவு ்சனிககிழ்ம (01) மநா்ல 
மட்டககளப்பு கலலடியில ்்்டநபற்ைது.

இ தி ல  க ல ந து ந க நா ண டு 
உ்ரயநாற்று்கயி்ல்ய அவேர் இவ்வேநாறு 
குறிப்பிட்டநார். அவுஸ்தி்ரலிய்நாடடின் 
நிதியுதவியில இலங்க திைன் 
அபிவிருத்தி அ்மச்சு்டன் இ்ணநது 
்மற்படி சுற்றுலநா விருந்தநாமபல து்ை 
ஊ்டநாக இலங்கககும இலங்க 
மககளும அ்்டயககூடிய ்ன்்மகள 
நதநா்டர்பநான விழிப்புணர்்வே ஏற்படுத்தும 
வே்கயில இப்்பநாடடி ஏற்பநாடு 
ந்சயயப்படடிருநதது.

இநநிகழவில மட்டககப்பு மநாவேட்ட 
அர்சநாஙக அதிபர் மநாணிககம உதயகுமநார், 
மட்டககளப்பு மநா்கர்ச்ப ்மயர் 
தி.்சரவேணபவேநான், அவுஸ்்ரலிய தூதரக 
பிரதநானி ஆர்.சிவேசுதன், உளவேநாஙகப்பட்ட 
வேளர்ச்சிககநான திைன்கள அபிவிருத்தி 
நிகழச்சித்திட்டத்தின் குழுத் த்லவேர் 

்்டவிட அப்நலட , குழு து்ண 
த்லவேர் கமல்நாதன் நஜயதநாஸ், 
வூஸ்க அ்மப்பின் பிரதி்தி எஸ்.
் ய நா ் க ஸ் வே ர ன்,  உ ட ப ்ட  ப ல ர் 
கல்துநகநாண்டனர். சுற்றுலநாத்து்ை்ய 
ஊககுவிககும முகமநாக மட்டககளப்பு 
மநா்கர்ச்பயினநால 1000 ்நாள ்வே்லத் 
திட்டம 1000 ்வே்லவேநாயப்பு என்ை 
நதநானிப் நபநாருளில திட்டநமநான்றி்னத் 
தயநாரித் துள் ளநாம.  24  சுற்றுலநா 
்மயஙக்ள விருத்தி ந்சயது 1000 
்வே்லவேநாயப்புகள உருவேநாககப்படடு 
எமது மநாவேட்டத்திற்கு சுற்றுலநா பணிகளநாக 

மட்டககளப்பு ்கருககு பசு்ம்யயும அழ்கயும வேழஙகும மநா்கர்ச்பயின் 
1000 மர்டு்க திட்டகதின்கீழ மர்டு்க நிகழவேநானது 01-12-2018 அன்று யுனிந்சப் 
நிறுவேனத்தின் அனு்ச்ர்னயு்டன் மடடு முதலவேர் தி.்சரவேணபவேநான் த்ல்மயில 
திரும்ல வீதியில ஆரமபமநானது. இதில பநா்ட்சநா்ல மநாணவேர்களு்டன் யுனிந்சப் 
நிறுவேனத்தின் உத்தி்யநாகநதர்கள, மடடு மநா்கர்ச்ப ஆ்ணயநாளர் க.சித்திர்வேல,  
பிரதி ஆ்ணயநாளர் தனஞந்சயன், மநா்கர்ச்ப உறுப்பினர்கள மற்றும பல 
இ்ள்ர்களும கலநது நகநாண்டனர்.

ந ப நா து ம க க ளி ன து  மு ் ை ய ற் ை 
க ழி வே க ற் ை ல  ந ்ச ய ற் ப நா டு க ளி ன் 
கநாரணமநாக, மட்டககளப்பு மநா்க்ரச் 
சூழவுளள நீர் நி்லகள மநா்ச்்டநது 
வேருவேத்னக கருத்திற் நகநாணடு 
மட்டககளப்பு மநா்கர ்ச்பயின் சுகநாதநார 
பிரிவேநானது வேநாவிக்ள அணடிய 
சூழ்லச் சுத்தப்படுத்தும பணிக்ள 
்மற்நகநாணடு வேருகின்ைது.

உககநாத பிளநாஸ்டிக நபநாருடக்ளயும, 
நபநாலித்தின் ்பக்ளயும, மதுபநானக 
குவே்ளக்ளயும வேநாவிகளினுள 
வீ சு வே த ன நா ல  நீ ர்  நி ் ல க ள 
மநா்ச்்டவே்தநாடு அத்ன அணடி வேநாழும 
மககள நபரும சுகநாதநார சீர் ்கடுகளுககு 
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வேருபவேர்கள கு்ைநதது இரணடு ்நாடகள 
தஙகியிருநது 1000 ந்டநாலர்க்ள ந்சலவு 
ந்சயது மககளுககு வேருமநானத்்த 
ஏற்படுத்தககூடிய வே்கயில எஙகளது 
நிகழச்சித் திட்டம உருவேநாககப்ப்டவுளளது.

மட்டககளப்பு மநாவேட்டத்தில வேரு்டநாநதம 
கலவிப் நபநாதுத்தரநாதர ்சநாதநாரண 
தரத்து்டன் 46 ்சதவீதமநான 5650 
இ்ள்ர்கள இ்்டவிலகுகிைநார்கள. 
இவேர்களுககு ்சரியநான வேழிகநாட்டல 
இலலநாதவி்டத்து அ்னவேரும ்சநாதநாரண 
நதநாழிலநாளி வேர்ககத்தில இ்ணவேநார்கள. 
இநத நி்ல்யத் தவிர்ப்பதற்கநாக மநாற்று 
வேழிக்ள ஏற்படுத்த ்வேணடும.

இ ல ங ் க யி ன்  ந ப நா ரு ள நா த நா ர 
வேளர்ச்சியில அதிக பஙகளிப்புச் 
ந்சயயககூடிய து்ைகளில ஒன்ைநான 
சுற்றுலநாத்து்ை்ய அபிவிருத்தி 
ந்சயது எமது பிர்த்ச இ்ள்ர் 
யுவேதிக்ள இநதத் து்ைகளில 
உளவேநாஙகி அவேர்களின் எதிர்கநாலத்்த 
தீ ர் ம நானி க கு ம  ்ச க தி ய நாக  எ ம து 
மநாவேட்டம அ்மய ்வேணடும. ்நாடடில 
2030ஆணடு ்்்டமு்ைப்படுத்தப்படும 
பநாரிய அபிவிருத்தி திட்டஙக்ள 
ஆயவு ந்சயயும்பநாது சுற்றுலநாத்து்ை 
ம ற் று ம  க ட டு ம நா ன த் து ் ை லு ம 
அ தி க  ் வே ் ல வே நா ய ப் பு க ள 
எதிர்பநார்ககப்படுகின்ைன. சுற்றுலநாத்து்ை 
அ பி வி ரு த் தி  மூ ல ம  ் நா ங க ள 
எதிர்பநார்ககின்ை ்வே்லவேநாயப்புக்ளப் 
நபை ்வேணடுமநானநால எமது இ்ள்ர் 
யுவேதிக்ள பயிற்றுவித்து திை்மயநான 
நதநாழில்சநார் நிபணத்துவேம நகநாண்ட 
ஊழியர் ப்்டயணி்ய உருவேநாகக 
்வேணடும.

மட்டககளப்பு மநாவேட்டத்தில து்ை்சநார் 
நி பு ண த் து வே ம  ந க நா ண ்ட வே ர் க ள 
ப ற் ை நா க கு ் ை  க நா ர ண ம நா க 
சுற்றுலநாத்து்ையில உயர் பதவிகளுககு 
9 5  ்ச த வீ த ம நா ன வே ர் க ள  ந வே ளி 
மநாவேட்டஙகளிலிருநது வேநதுளளநார்கள. 
எமது மநாவேட்டத் தின் கலநா்சநாரம 
பணபநாடுகள, சுற்றுலநாத்து்ை ்சநார்நத 
்பநாதிய நதநாழிவு இன்்ம, பயிற்சி 
நி்லயஙகள இலலநா்ம ்பநான்ை 
கநாரணஙகளினநால எமது இ்ள்ர்கள 
சு ற் று ல நா த் து ் ை ் ய த்  ந த ரி வு 

முகங்கநாடுகக ்்ரிடடுளளது.

அத்து்டன் நீர் வேநாழ உயிரினஙகளும, 
கண்டல தநாவேரஙகளும அழிநது வேரும 
நி்லயும உருவேநாகியுளளது. இதன் 
கநாரணமநாக மநா்கரின் தூய்மயி்னயும, 
்கரின் அழ்கயும ்பணும வே்கயில 
ஜப்பநான் ்நாடடின் நஜயககநா (JICA) மற்றும 
அவுஸ்தி்ரலியன் எயிட (Australian AID) 
நதநாணடு நிறுவேனஙகளு்டன் இ்ணநது 
மட்டககளப்பு மநா்கர்ச்பயநானது 
“தூய்மயநான மநா்கரம”  எனும 
நதநானிப்நபநாருளின் கீழ வேநாவிக்ளச் 
சுத்தப்படுத்தும பணிக்ள (01.12.2018) 
்மற்நகநாண்டது.

ம ட ்டக க ள ப் பு  ம நா ் க ர  நி ர்வே நாக 
எல்லககுடபட்ட சின்ன உப்்பநா்்ட 
நதநா்டககம கலலடி பநாலம வே்ரயிலநான 
பகுதிகளில வீ்சப்பட்ட பிளநாஸ்டிக ்பகள, 
்பநாத்தலகள மற்றும பல உககநாத கழிவுப் 
நபநாருடகள ்பநான்ைன அஙகிருநது 
அப்புைப்படுத்தப்பட்டன.

_ØÖ»õzxøÓ°À EÒÑº 
{¦nºPÒ ÷uøÁ



nts;sp> brk;gu; 07, 2018
 ,jo; - 42 10

Pø»²®  \h[SPÐ®

க்ல்யப்  நபநாதுவேநாக  இரண்டநாக 
வேகுககலநாம:

1) தனிப்பட்ட  க்லகள (Individual Art)
2) ்சமூகக  க்லகள(Community Art)

புத்தமதம சிஙகளக க்லகளில 
்ச மூ க க  க ் ல க ் ள  வே ள ர் க க 
ஊ க க ம ளி க க வி ல ் ல  எ ன் ப ர் 
்சரச்்சநதிரநா. ஆனநால இநதுமதம இச் 
்சமூகக க்லகள வேளர உதவி புரிநதது. 
நதன்கிழககநாசிய ்நாடுகளிலும இநதுமதம 
கநாவியம, ்நா்டக வேளர்ச்சிகளுககு 
‘க்த’ நகநாடுத்து உதவியுளளது. வேநது 
்்சர்நத இநது மதஙகளநான 
் ்ச வே ம,  ் வே ஷ ணவே ம 
ஆகியன ்சமூகக க்லகள 
வேளர உதவினவேநாயினும 
அச்்சமயஙகள எலலநாச் 
்சநாதி மககளி்டம மிகுநத 
ந ்ச ல வே நா க கி ் ன ப் 
ந ப ை நா த ப டி யி ன நா ல 
எலலநாரி்டமும கநாணப்பட்ட 
க்லக்ள ஊககிவித்தன 
என்று கூைமுடியநாது.

ஆ ர ம ப த் தி ல  ் ்ச வே ம , 
் வே ஷ ண வே ம நா கி ய 
இருமதஙகளும ்சமூகத்தின் ்சநாதி 
அ ் ம ப் பி ் ல  உ ய ர் நி ் ல யு ள ள 
மககளி்ட்ம ந்சன்றிருகக ்வேணடும. 
உழவேருககுச் சிவேனநாம என்ை கலநவேடடுத் 
நதநா்டரும, இன்று சிவேன் ்கநாயிலகளில 
ஆகம விதிப்படி பிரநாமணர் பூ்்ச 
புரிவேதும இதற்குச் ்சநான்றுகளநாகும. 
இதனநால உயர்நி்ல மககளி்டம இருநத 
க்ல வேளர்வே இ்வேகள உதவின. 
உயர்நி்ல மககளி்டம கணணகி அமமன், 
மநாரி அமமன் வேழிபநாடு, வே்சநதனநாட்டம 
என்பன இருநதன. இவேற்றின் வேளர்ச்சிககு 
இ்வே உதவின. வே்சநதன் கூத்தில 
மகநாபநாரத, இரநாமயண கநத புரநாண 
க்தககூறுகள  ்்சர்ககப்பட்ட்ம இதற்கு 
உதநாரணஙகளநாகும

மநாரி அமமன் வேணககம எலலநார் 
மத்தியிலும பின்னநாற் பரவியது ்பநால
இப்நபரும நதயவேஙகளும, அ்வே 
பற்றிய க்தகளும தநாழ நி்ல 
மககளி்டம ந்சன்றிருகக ்வேணடும. 
இதனநால அவேர்கள மத்தியிலிருநத ்சமய 
வேழிபநாடுகளும க்லகளும சிைகக வேழி 
உண்டநாயிற்று.  குமபம ்வேத்தல, தீப 
ஆரநாத்ன, நகநாடிமரம நிறுத்தல, உருவே 
வேழிபநாடு ்பநான்ை மு்ைகள பின்னநால  
வேநத நபரும நதயவே வேழிபநாடடினின்றும 
இச்சிறு நதயவே வேழி பநாடுகள 
நபற்ைன்வேயநாம.

்சரச்்சநதிரர் புத்தமதம, புத்தமதம 
்சநார்நத க்லக்ள்ய வேளர்த்தது 

எ ன் று ம ,  ஆ ன நா ல  கி ர நா மி ய க 
க ல நா ்ச நா ர ம  பு த் த ம த த் தி ன நா ற் 
ந ்ச ம ் ம ப் ப டு த் த ப் ப ்ட வி ல ் ல ; 
வேளர்ககப்ப்ட வில்ல என்றும கூறுவேர். 
ஆனநால மட்டககளப்பி்ல ்்சவே, 
்வேஷணவே நபரும நதயவே வேணகக 
வேரு்க கிரநாமியக கலநா்சநாரத்்த ்மலும 
வேளர்த்தது எனலநாம.

கிரநாமத் நதயவேஙகளுககும நபரும 
நதயவேஙகளு ககும ்்டத் தப்படும 
்ச்டஙகுகளினதும பூ்்சகளினதும 
அடியநாக க்லகள வேளர்ந த ன. 
உளளூர்த் நதயவேஙக்ளப் பற்றி 

எளி்மயநான க்தப் பநா்டலகள எழுநதன. 
நதயவேஙக்ளப் ்பநால அபி்யத்து ஆ்ட 
ஆ்டல பிைநதது. ்்டநத நிகழச்சிக்ள 
அ பி ் யி க க  ் டி ப் பு  பி ை ந த து . 
ஆட்டத்திற்குப் பின்னணியநாக உடுககு, 
சிலமபு, தவில, வேநாத்தியஙகள அ்மநதன.  
இ்்ச  பிைநதது. இத் நதயவேஙகளின் 
உருவேஙக்ளயும அவேற்றிற்கு மநதிர 
வேலி்ம நகநாடுககும யநதிரஙக்ளயும 
கீை ஒவியம நவேளிப்பட்டது. மணணநால 
அவ் ஓவியஙக்ளச் ந்சய்கயிலும, 
அத் நதயவேஙகளுககுரிய ்கநாயிலக்ள 

அ்மத்துத் ்தநாரண ்வே்லப்பநாடுகள 
ந்சய்கயிலும, அ்மப்புகக்ல 
வேளர்நதது. இத் நதயவேஙகள ்சமபநதப்பட்ட 
க்தக்ள ்சமயச் ்சநார்பு அலலநாத 
சூழலில ்டிககுமநபநாழுது மகுடி, கூத்து 
்பநான்ை ்நா்டகஙகளும உருவேநாகின.°

 ்சமயச் ்ச்டஙகுகளும (Rituals) ்நா்டகமும
்நா்டகம, மதச் ்ச்டஙகுகள (Rituals) அடியநாகத் 
்தநான்றியது என்பது ஆரநாயவேநாளர் 
முடிவேநாகும. ஏ்னய க்லக்ள வி்ட 
்நா்டககக்ல

கூடடு முயற்சியிற் பிைககும க்லயநாகும. 
பிைககும்பநா்த கூடடு முயற்சியிற் 
பி ை ப் ப து ் ப நால  அ ் னவே ் ர யு ம 
ஒன்றி்ணககின்ை க்லயநாகவும அது 
உளளது. சுருஙகச் ந்சநான்னநால ்சமூகக 

கூடடுப் நபநாது்மயி்ன ்நா்டகம 
ஏற்படுத்துகிைது.

“்நா்டகத்தின் அச்்சநாணியநான அமி்சம 
அதன் ்சமூகக கூடடுப் நபநாது்மயநாகும. 
இச்்சமூகக கூடடுப் நபநாது்மயி்ன 
்நா்டகம எஙகிருநது நபற்றுக நகநாளகிைது? 
்நா்டகம ்சமயச் ்ச்டஙகுகளின் அடியநாகத் 
் த நா ன் றி ய ் ம ் ய  ் நா ்ட க த் தி ன் 
இப்பணபி்ன அதன் மிக முககிய 
பலமநாக ஆககியுளளது.” என்பர் ்நா்டக 
ஆயவேநாளர்கள. பநாரமபரியத் தநால 
நி று வே ப் ப ட ்ட  ம த த் து ்ட னு ம , 
்மபிக்ககளு்டனும ்சமபநதப்பட்ட 
கி ரி ் ய க ளி ன்  ந த நா கு தி ் ய 
்ச்டஙகுகளநாகும.  ஒரு குழுவிலிருப்்பநார் 
முன்நனநாரு ்நாள தம குழுவிலிருநத 
மூல பிதநாககள ந்சயத ந்சய்ல மீணடும 
ந்சயவேதன் மூலம தநாம இலநாபம நபைலநாம 
என எணணி அ்த ந்சயலக்ளத் 

திருப்பிச் ந்சயதனர்.
 அ்வே்ய ்ச்டஙகுகளநாயின. 
இ ச்  ்ச ்ட ங கு க ளு க கு 
அடிப்ப்்ட ்மபிக்க ஐதீக 
மநாகும. ஒரு ஐதீகம ஒரு 
குறிப்பிட்ட நபநாருளநாதநாரச் 
சூழலில நிகழத்தப் பட்டது. 
்ச ்ட ங கு  ் ்ட த் த ப் ப ட ்ட 
ஆரமப கநாலஙகளி்ல இச் 
்ச்டஙகுகளில அ்னவேரும பஙகு 
நகநாண்டனர். ஒன்ைநாக ஆடினர்; 
பநாடினர்; மது அருநதினர். 
நிகழத்து்வேநார் ஒரிருவேரநாயினும 
்ச க ல ரு ம  அ ச்  ்ச ்ட ங கி ல 

்மபிக்கயு்்ட்யநாரநாயிருநதனர். 
அநநி்லயில அக குழுநி்லயில 
உளள ்சகல்ரயும அச்்ச்டஙகு பி்ணத்து 
நின்ைது. முழுச் ்சமுதநாயத்திற்கும 
நபநாதுவேநான ்ச்டஙகு ்்டக்கயில அது 
ஒரு நபரு விழநாவேநாகவும அ்மயும.

்்டத்தப்படும கநாலம அலலது இ்டம, 
்்டத்துபவேர்கள என்பவே்ர அடிப் 
ப ் ்ட ய நாக க  ந க நா ண ் ்ட  வி ழ நா 
முககியத்துவேம நபறும. மீளச் ந்சயதலும, 
நதநா்டர்பு நகநாளளலும மதச் ்ச்டஙகுகளில 
முககியமநான்வேயநாகும.எநத ஒரு 
்ச்டஙகும ஒரு குறிப்பிட்ட நபநாருளநாதநாரச் 
சூழலி்ல்ய ந்சயயப்படுகின்ைது. ்சமூக 
நபநாருளநாதநார சூழ்ல ்சமயச் ்ச்டஙகின் 
வேன்்மப்பநாட்்டத் தீர்மநானிககிைது.

 மட்டககளப்பில ்்்டநபறும கணணகி 
அமமன் குளுர்த்தி்யயும அதனடியநாக 
்்டத்தப்படும நகநாமபு முறித்தல 
்ச்டஙகி்னயும இதற்கு உதநாரணமநாகக 
கூைலநாம. நில மநானிய ்சமூக அ்மப்பில 
்வேளநாண்ம வி்ளவிகக ம்ழ 
இன்றிய்மயநாதது. ம்ழ ்வேணடி 
்்டத்தப்படும ்ச்டங்க கணணகி அமமன் 
குளுர்த்தியும, நகநாமபு முறித்தலும. 
இ்த்பநால மநாரி, அமம்னக குளிரப் 
பணணினநால மநாரி நபயயும என்ை 
்மபிக்க்ய மநாரி அமமன் ்ச்டஙகிற்கு 
ஆதநாரம.  உழவேர் மத்தியில மநாரி அமமன் 
்ச்டஙகு முககியத்துவேம நபற்ைது. 
உழவேருககுச் சிவேனநாம உடுககு மநாரி 
அமமன்’ என்ை கலநவேடடுத் நதநா்டரி்ன 

்ச ம பூ் ர ச்  ் ்ச ர் ந த  ப ல து ் ை 
ஆளு்மயநான ்கநா.திரவியரநாஜநா 
கநாலமநானநார்.
திரவியரநாஜநா அவேர்கள ்சமபூர் மண தநத 
த்க்சநால ஆசிரியர், அதிபர், கலவியதிகநாரி 
என பதவிகளுககு நபரு்ம ்்சர்த்தவேர்.

மி க வு ம  பி ரச் ்ச ் னக ள  சூ ழ ந த 
யுத்த கநாலத்தில கலவித் து்ையில 
நகநாடடியநாரம தன்ன்்ன த க க 
்வேத்துகநகநாளவேதற்கு அர்ப்பணிப்பு்டன் 
்்ச்வேயநாற்றிய கலவியநாளர்.

்சமபூர் வேரலநாறு, மூதூர் வேரலநாறு, ஆகிய 
நூலகளிலும நவேருகல ்கநாயில பற்றிய 
கடடு்ரகளிலும தன்்ன ஒரு வேரலநாற்று 
ஆயவேநாளனநாக முகம கநாடடியவேர். மூதூரில 
ஒரு பத்திரிகயநாளனநாக, முன்்னநாடியநாய 
த்டம பதித்த்தநாடு குறிப்பி்டத்தகக 
கவி்ரநாக அ்்டயநாளப்படுத்திய பல 
து்ை ஆற்ைல மிகக ஒருவே்ர ்சமபூர் மண 
இழநது நிற்கிைது. அரசியலில தமிழரசுக 
கடசியின் முன்னணி ந்சயலபநாட்டநாளரநாக 
தமிழ உணர்வு மிககவேரநாக அமரர். 
தஙகத்து்ர பற்றிய கடடு்ரகளும 
தமிழர்களின் அபிலநா்்சகள பற்றிய 
உணர்வு மிகக கடடு்ரகளும அவேரது 
அரசியல நி்லப்பநாடடின் உறுதி்ய 
நவேளிப்படுத்துவேன.

கநாலம அவே்ர பிரித்தநாலும அவேரின் 
்சமூக,க்ல,இலககிய அரசியல பஙகளிப்பு 
கநாலம கநாலமநாக நி்னவு கூரப்படும

  -- பநால சுகுமநார்

இஙகு நி்னவுகூர்க. நகநாமபு முறித்தற் 
்ச்டஙகில அ்னத்து ஊரும பஙகு 
நகநாளளும. முன்்னநார் ந்சயத ஒரு 
்ச்டங்கத் தநாமும ந்சயது பயன்நபை 
மு்னநதனர் மட்டககளப்புப் பிர்த்ச 
மககள. இங்க ்பநாலச் ந்சயதற் பணபும, 
நதநா்டர்பு நகநாளளற் பணபும நிகழவே்தக 
கநாணகி்ைநாம. ஆனநால நபநாருளநாதநாரச் 
சூழல மநாறுகின்ை நபநாழுது ்ச்டஙகு 
முன்னர் நபற்றிருநத முககியத்துவேத்்த 
இழககிைது. குளஙகள கட்டப்படடு  இரணடு  
்பநாகம ்வேளநாண்ம ந்சயயப்படடு, 
ஆஙகி்லயர் வேரு்கயினநால ம்ழ 
பற்றிய விஞ்நானக கருத்துகள 
பரவியதனநால நகநாமபு முறித்தற் 
்ச்டஙகு தன் முககியத்துவேத்்த இன்று 
இழநது விட்டது. இப்படி முககியம 
இழப்பினும அச்்ச்டஙகின் பநாரமபரியம, 
மரபு கநாரணமநாக அச்்ச்டஙகில மககள 
நதநா்டர்நது ஈடுபடுவேர்

(நதநா்டரும)
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அ வே ன்  ் நா ்ட நா ளு ம  ம ன் ன வே ன். 
எல்லநாருககும ்லலவேன். குடிமககள 
யநாவேரும கு்ையின்றி வேநாழும வே்கயில 
ந்சங் கநாடலநாச்சி வேரு கின்ைநான். 
இ ரு ் ள ப்  ் ப நா க கி  உ ல கி ற் கு 
நவேளிச்்சத்்தத் தருகின்ை பகலவே்னப் 
்பநால, தீயவேர்க்ள நீககி, தன்்ன 
்நாடிவேருபவேர்களுககு நிழல்பநால 
ஆதரவு தருகின்ைநான். நீதி வேழுவேநாதவேன் 
என் று  எல ் ல நாரு ம  அ வே ் ன ப் 
்பநாற்றுகின்ைனர். நபநாய என்ப்த 
அறியநாது, உண்ம்ய்ய ்பசுகின்ை 
உயர்நதவேனநாக அவேன் திகழகின்ைநான். 
எப்படிப்பட்டவேர்களின் துன்பஙக்ளயும 
க்ளநது எல்லநாருககும ்லல்த்ய 
ந்சயகின்ைநான். இவ்வேநாறு குடிமககள 
அ்னவே்ரயும மு்ை ந்சயது 
கநாப்பநாற்றும அநத மன்னனுககு ஒரு 
கநாதலி இருககிைநாள. மன்னனும அவேனின் 
கநாதலியும ஒருவே்ரநயநாருவேர் உளமநாரக 
கநாதலிககிைநார்கள. அவேள மன்னனி்டம 
தன் உளளத்்த மடடுமன்றித் தன்்ன்ய 
ஒப்ப்்டத்து விட்டநாள. அடிககடி அவேளின் 
இருப்பி்டம ந்சன்று அவே் ளநாடு 
இன்புற்று வேநத மன்னவேன்,  இப்்பநாது 
சில்நாடகளநாக அவேளி்டம ந்சலவேதில்ல. 
அதனநால அவேள துன்பம்்டகின்ைநாள. 
கநாரணம என்னநவேன்று நதரியநாமல 
கலஙகுகின்ைநாள. யநாரி்டமும நபநாய 
்ப்சநாதவேன் என்று புகழப்படும மன்னன், 
தன்்ன விருமபுவேதநாகத் தன்னி்டம 
மடடும நபநாயந்சநாலலி விட்டநா்னநா 
என்று தவிககின்ைநாள. குடிமககள 
யநாவேரதும, கு்ை்கடடுத் தீர்த்து்வேககும 
அவேன் தன்்ன மடடும துன்பத்தில 
ஆழத்தி தவேறுந்சயகின்ைநா்ன என்று 
நவேதுமபுகின்ைநாள.

அவேளின் ்வேத்ன்ய அறிநத 
அவேளின் ்தநாழி அவேளுககு ஆறுதல 
ந்சநாலலிப்பநார்ககிைநாள. “மன்னவேன் 
தவேைநானவேன் அலல. அர்சநாளும 
மன்னனுககு ஆயிரம க்ட்மகள 
இருககும. ஏ்தநா அர்சநாஙக அலுவேலகள 
கநாரணமநாக் வே அவேன் வேரநாமல 
இருககிைநான் வி்ரவில வேருவேநான் நீ 
கலஙகநா்த” என்நைலலநாம அவேளி்டம 
ந்சநாலலிப் பநாரககிைநாள. ஆனநால, 
்நாளநாக ்நாளநாக த்லவியின் நி்ல்ம 
்மநா்சமநாகின்ைது. உளளத்தின் துயரத்தநால 
உ்டலும ்்நாயுறுகிைது. அவேளது ்க 
வே்ளயலகள கழன்று விழுகின்ை 
அளவுககு உ்டல நமலிநது விடுகிைது. 
இ னி யு ம  ந ப நா று ப் ப த ற் கி ல ் ல 
என்நைணணிய ்தநாழி மன்னனி்டம 
ந ்ச ல கி ன் ை நா ள .  ் த நா ழி யி ன் 
நி்ல்ம்யபற்றிச் ந்சநாலகிைநாள. 
“உலகிற்நகலலநாம ்லலது ந்சயகின்ை 
நீ உன்்ன ்மபித் தன்்னக நகநாடுத்த 
என் ்தநாழி்ய இப்படி வேருத்தலநாமநா? 
இது உனது புகழுககுக களஙகத்்த 
ஏற்படுத்தி வி்டநாதநா?” என்று அவேனி்டம 
்யமநாகக ்கடகிைநாள.  மன்னனி்டம 
அவேனது நபரு்ம்யயும, தன் 
் த நா ழி யி ன்  நி ் ல ் ம ் ய யு ம 
்லலமு்ையி்ல எடுத்து்ரககிைநாள. 
த்லவிககநாக மன்னனி்டம தூதுந்சன்ை 
்தநாழி, மன்ன்னப் பநார்த்து அவேனது 

இதயத்்தத் நதநாடுகின்ை வே்கயில 
் க ளவிக க ் ணக ் ள இதமநாக த் 
ந த நாடுக கி ன்ை  இ ந த க க நா டசி ் ய 
நவேளிப்படுத்துகின்ை பநா்டல வேருமநாறு:

பநா்டல:
ஈணடு நீர்மி்்சத் ்தநான்றி இருளசீககும 
சு்ட்ர ்பநால

்வேண்டநாதநார் ந்ஞசுஉடக நவேருவேநத 
நகநாடு்மயும

நீணடு ்தநான்று உயர்கு்்ட நிழலஎனச் 
்்சர்நதநார்ககுக

கநாணதகு மதிஎன்னக கதிர்விடு 
தண்மயும
மநாண்டநின் ஒழுககத்தநால மறுவின்றி 
வியன்்நாலத்து

ய நா ண ் ்ட நா ரு ம  ந த நா ழு ் த த் து ம 
இரஙகுஇ்்ச முரசினநாய!

ஐயம தீர்நது யநார்கணணும அருநதவே 
முதலவேன்்பநால

நபநாயகூைநாய எனநின்்னப் புகழவேது 
நக்டநா்தநாதநான்

்லகிநீ நதளிநதந்சநால ்்்சஎனத் 
்தறியநாள

பலஇதழமலர் உன்கண பனிமலகக 
கநாணுஙகநால?

சுரநதவேநான் நபநாழிநதற்ைநாச் சூழநின்று 
யநாவேர்ககும

இரநதது ்்்ச வேநாட்டநாய என்பது 
நக்டநா்தநாதநான்

கலஙகு அ்ர் உற்று நின்கமழமநார்பு 
்்்சஇயநாள

இலஙகு்கநால அவிர்நதநாடி இ்ைஊரக 
கநாணுஙகநால?

உ்ைவே்ர நிறுத்த்கநால உயிர்திைம 
நபயர்ப்பநான்்பநால

மு்ைந்சயதி எனநின்்ன நமநாழிவேது 
நக்டநா்தநாதநான்

அழிப்டர் வேருத்தநின் அளி்வேணடிக 
கலஙகியநான்

பழிதபு வேநாளமுகம ப்சப்புஊரக 
கநாணுஙகநால?

ஆஙகு, நதநான்னலம இழந்தநாள நீ 
து்ணஎனப் புணர்நதவேள

இன்னுைல வியன்மநார்ப! இ்ன்யயநால 
நகநாடிது என

நின்்ன யநான் கழறுதல ்வேணடு்மநா

என்்னநார்கள இடும்பயும க்ளநதீவேநாய 
நினக்க!

(கலித்நதநா்க, மருதககலி பநா்டல இல: 35  
பநாடியவேர்: மருதன் இள்நாகனநார்)

க்டலில இருநது எழுநது இநதப் பூமியின் 
இரு்ளப் ்பநாககுகின்ை சூரிய்னப் 
்பநான்ைவேன் நீ. ்வேண்டநாதவேர்களின் 
ந்்்சஙக்ளக கலஙகச் ந்சயயும 
நகநாடூரமநான ஆற்ைல நி்ைநதவேன் 
நீ. நீணடு உயர்நத கு்்ட்ய உ்்டய 
உன் ஆடசியி்னத் தமது நிழலநாக 
எணணிவேநதவேர்களுககு, கணகளநால 
கநாணககூடியதநாக விளஙகும  மதியின் 
குளிர்்மயநான கதிர்க்ளப் ்பநால 
அருளபவேன் நீ. மநாடசி்ம நி்ைநத 
உனது அரசியல ஒழககத்தினநால இநதப் 
பரநத உலகத்தி்ன தவேறிலலநாமல 
் ப ணி , எல ் ல நாரு ம  ந த நாழு து 
்பநாற்றும விதமநாக நவேற்றிமுரசு்டன் 
வீற்றிருப்பவேன் நீ. கடுநதவேமியற்றும 
முனிவே்ரப்்பநால்வே எவேரி்டத்திலும நீ 
நபநாயந்சநாலலமநாட்டநாய என்று, எவ்வித 
்சந்தகமும இலலநாமல உலகத்தவேர்கள 
உன்்னப் புகழகின்ைநார்கள.

ஆனநால,அன்புநகநாண்ட நீ ந்சநான்ன 
வேநார்த்்தக்ள, தன்மீது விருப்பத்து்டன் 
கூறிய வேநார்த்்தகள என்று எணணியவேள 
என் ்தநாழி. பல இதழக்ளகநகநாண்ட 
நீல மல்ரப்்பநான்ை, ்மதீட்டப்நபற்ை 
அ வே ளி ன்  க ண க ள  க ண ணீ ர் 
ந்சநாரிவே்த ்நான் கநாணகின்்ைன். 
இநதச் ந்சய்கயினநால உனது புகழ 
நகடடுவி்டநாதநா?

்றுமணம வீசுகின்ை உனது மநார்்ப 
விருமபிய என் ்தநாழி உளளம 
கலஙகி, ்்நாயுற்று வேநாடுவேதினநால, 
அவேள அணிநதிருநத வே்ளயலகள 
முன்னங்ககளிலிருநது கழற்று வீழவே்த 
்நான் கநாணகின்்ைன். வேநானத்திலிருநது 
நீர்சுரநது ம்ழயநாகப் நபநாழிவே்தப்்பநால, 

உன்்ன ்நாடியவேர்கள எல்லநாருககும 
அவேர்கள ்கட்டவேற்்ை விருமபியவேநாறு 
நகநாடுககும தன்்மயுய்்டயவேன் நீ 
என்று ந்சநாலலப்படுவேது இனி்மல உனது 
இநதச் ந்சய்கயநால நகடடுவி்டநாதநா?

உயிர்களின் கநால எல்லக்கற்ப 
எவ்வித பநாரபட்சமும இலலநாது 
அ வே ற் ் ை  ந க நா ண டு ் ப நா கி ன் ை 
கூற்றுவே்னப்்பநால தவே்ைதுமிலலநாமல 
அ ை த் தி ன்  வே ் ர ய ் ை ப் ப டி  நீ 
ந்சங்கநா்லநாச்சுகின்ைநாய என்று 
ந்சநாலகின்ைநார்க்ள, ந்ஞ்சத்்த 
அழிககும நி்னவுக ள வேரு த் த 
உனது த்ய்ய ்வேணடி அவேள 
கலஙகுகின்ை்பநாது அவேர்களது அநதச் 
ந்சநாற்கள நபநாயத்துவி்டநா்தநா?

எப்படிப்பட்டவேர்களின் தன்பஙக்ளயும 
நீககி அவேர்களுககு அருளபுரிகின்ை அர்சர் 
நபருமநா்ன!

அகன்ை மநார்்ப உ்்டயவே்ர! நீ்ய தனது 
ஒ்ர து்ணநயன உன்்னநாடு கூடியவேள. 
தன்்ன இழநதவேள. அத்த்கயவேள 
துன்பம்்டவேது நகநாடு்மயலலவேநா? 
இ்த ்நான் வேநது உன்னி்டம கூறுவேதும, 
உனது அருளுககநாக இரநது ் வேணடுவேதும 
்த்வேயநா? 
 (என்று மன்னனி்டம, அவே்னநாடு 
உைவுநகநாண்ட த்லவிககநாக அவேளின் 
்தநாழி மு்ைப்படுவேதநாக அ்மநத பநா்டல 
இது)
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ந ்ச ன் ை  ஆ ண ் ்ட ப் ் ப நா ல ் வே 
இவ்வேநாணடும Lexus, United, Baduriyans, 
Manchester  Un i ted ,  Red  S ide 
மற்றும Lucky Boys ்பநான்ை சிைநத 
அணிகள பஙகுபற்றியிருநதது்டன், 
நூற்றுககும அதிகமநான கத்தநார் வேநாழ 
மநாவேனல்ல மககள பஙகு பற்றிய்ம 
குறிப்பி்டத்தககது.

மற்றும மநாவேனல்லயின் த்ல 

சிைநத பநா்ட்சநா்லகளநான ஸநாஹிரநா 

கலலூரி மற்றும பதுரியநா கலலூரி 

இரணடுககும இ்்டயிலநான ் டபு ரீதியநான 

்பநாடடியநானது மிகவும விறு விறுப்பநாகவும 

பலரினதும நபரும எதிர்பநார்ப்புககு 

மத்தியிலும இ்டம நபற்ைது. 

இதில இரு பநா்ட்சநா்லக்ள ்்சர்நத 

கத்தநார் வேநாழ ப்ழய மநாணவேர்கள தத்தமது 

பநா்ட்சநா்லகளுககநாக களமிைஙகினர். 

இதில பதுரியநா கலலூரி நவேற்றி 

நபற்ை்ம குறிப்பி்டத்தககது.
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ந க நா ட டி ய நா ர த் தி ன்  ந த நா ன் ் ம 
வேரலநாறு  ஒவ்நவேநாரு கிரநாமத்துககும 
ஒவ்நவேநாரு தன்்மத்ததநாய இருநதநாலும 
கு ளக் கநாட்டன் வேரலநாற்்ைநாடும 
நவேருகல ்கநாயி்லநாடும ்்சநாழ 
மன்னர்களின் வேரலநாற்று எச்்சஙக்ளநாடும 
நதநா்டர்புபடடு நிற்கின்ைன. ஆனநாலும 
இ்வேநயலலநாவேற்்ையும க்டநது, புரநாதன 
வேரலநாற்று ந்சயதிக்ள இப்பிர்த்சத்தில 
கநாணப்படும சிறிய ம்லககுன்றுகள 
வேரலநாற்றுப் பு்தயலக்ள  சுமநத 
வேணணம ்ம மூதநா்தயர்களின் 
கநாலடிகளநால வே்ரயப்பட்ட வேரலநாற்று 
நி்னவுகளநாய உளளன.

ஈச்்சலம பற்று கிரநாமம தனியநான 
வேரலநாற்்ைக  நகநாண்ட பழம தமிழ 
கிரநாமமநாகும. ்நாம இஙகு ்பசுவேது ஈச்்சலம 
பற்றுக குன்றுகள.

மூதூரில இருநது பயணிககும்பநாது 
அலியுளு்வே்ய தநாணடி, அரிப்பு 
வேழியநாக பூமரத்தடிச்்்ச்ன்ய க்டநது 
ந்சலலும ்பநாது ஈச்்சலமபற்றுச் ்சநதி 
்ம்ம வேர்வேற்கும.  கநாடும வேயலும 
களனியுமநாய வேநாழவின் வேளத்்த 
ந்சநாலலி நிற்கும இநத பகுதியில 
நவேருகலில இருநது மநாவேடிச்்்ச்ன்ய 
தநாணடி வேரும ்பநாது ஈச்்சலமபற்று 
குன்றுகள ்ம கணணிலபடும.

தமிழ நமநாழி பிரநாகிருத வேரிவேடிவே 
எழுத்தின் மூலத்்தக நகநாண்டது 
என்று பல ஆரிய ம்னநாபநாவேம நகநாண்ட 
நதநாலலியலநாளர்கள ந்சநாலலி வேநத 
சூழநி்லயில ஐரநாவேதம மகநா்தவேன் 
்பநான்்ைநார் சிநதுநவேளி எழுத்துகக்ள 
தமிழின் வேரி வேடிவேத் நதநா்டககமநாக 
அறிவுறுத்தி ஆயவுப் பரப்பில புதிய 
ப நா ய ச் ்ச ் ல  உரு வே நாக கி ன நா ர்க ள. 
இநதியநாவின் பல பநாகஙகளிலும 
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அ்்சநாக பிரநாமி கலநவேடடுககள 
கநாணப்பட்ட தமிழ ்நாடடில தமிழர்களின் 
நதநாலலியல த்டஙகளநாக “தமிழ” பிரநாமி 
ம்லக கு்ககளிலும ்கநாயில கடடி்டக 
கலலிடுககுகளிலும கணடுபிடிககப்பட்டது. 
தமிழுக்க உரித்தநான ழ ம ன என சிைப்பு 
எழுத்துககளு்டனநான தமிழ பிரநாமி தமிழின் 
அ்்டயநாளத்்த தமிழின் நதநான்்ம்ய 
வேலியுறுத்தி நின்ைது.

ஈழத்திலும பல இ்டஙகளிலும தமிழ 
பிரநாமி தமிழர்களின் இரண்டநாயிரம 
ஆணடுககு முன்னரநான நதநா்டர்ச்சி்ய 
்பசியது. அநத வே்கயில ஈச்்சலமபற்று 
குன்றுகளில உளள கலநவேடடுககளும 
முககியம நபறுகின்ைன.

மனிதர்களின் புரநாதன வேநாழவி்டஙகளநாக 
்திகக்ரகளும ம்லககுன்றுகளும 
கு்ககளும பயன்படடிருககின்ைன. 

அ ந த  வே ் க யி ல  ம நா வே லி யி ன் 
ஆற்றுப்படுக்கயநாக நீளும ஈச்்சலம 
பற்றும ஈச்்சலமபற்றுக குன்றுகளும 
தமிழர்களின் புரநாதன வேநாழவி்டஙகளநாக 
இருநதிருககின்ைன.

அவ்வேப் பகுதியில ஆடசி ந்சயத 
ம ன்ன ர்க ள  த ங க ள  வே ரல நா று க 
குறிப்புக்ளக கல நவேடடுககளநாக 
குன்றுகளில உளள பநா்ைகளில 
நபநாறித்துச் ந்சன்றுளளனர். அத்த்கய 
குன்றுகளில ஒன்ைநாக ஈச்்சலமபற்றுக 
குன்றுகள ்ம கண முன் வேரலநாற்று 
்சநான்றுக்ள தமிழ பிரநாமி எழுத்துகக்ள 
தநாஙகி நிற்கிைது.

மூன்று நபரும பநா்ைகளில இநத 
எழுத்துககள  நபநாறிககப்படடுளளன. 
பநா்ைகள எழுத்துகக்ள நபநாழிவேதற்கநாக 
தயநார்படுத்தப்படடுளளன. ்சநாரம கடடி்ய 

எழுத்துககள ந்சதுககப்படடிருகக ் வேன்டும. 
ஏநனனில பநா்ை விளிமபுகளி்ல்ய ்ம 
்ககளுககு எட்டநாத உயரத்தில அ்வே 
அ்மநதுளளன. ஆக்வே ்சநாதநாரண 
மனிதர்களநால இ்வே ந்சயயப்படடிருகக 
வேநாயப்பி்ல. அர்ச அதிகநாரம, அலலது 
ஒரு குழுவேநாக, ்சஙகமநாக, நிறுவேனமநாக 
இயஙகியவேர்களநால ந்சயயப்படடிருகக 
்வேணடும.

தமிழின் சிைப்பு எழுத்துககளிலநான 
பிரநாமி எழுத்துககளநாக அ்மநதுளளன. 
எழு த் து க க ள  உளள  ப நா் ை க ள 

விதநானஙகளநாக அ்மய,  மனிதர்களின் 
வேநாழவி்டமநாக அ்மயக கூடிய ்சநாரலநாக 
பநா்ையின் ்சரிவுப் பகுதிகளும ஒரு 
கு்க ்பநால அ்மநதுளளது. அநதக 
கு்க முகப்பில சிறிய கிணறு ்பநான்ை 
அ்மப்பும அதில தணணிர் ்தஙகி 
நிற்கும சு்னயுமநாக மனித வேநாழவி்டத்தின் 
கூறுக்ள  நவேளிப்படுத்தி நிற்கின்ைன 
இக குன்றுகள.

இவ்வேழியநால ்பநா்வேநார் வேரு்வேநார்ககு 
நவேறும பநா்ைகளநாக கநாடசியளிககும இக 
குன்றுகள, ஈழத் தமிழர்களின் வேரலநாற்று 
த்டமநாய, ் ம நதநால நி்லயமநாக இறுமநாநது 
நிற்பதநாக்வே எனககுப்படுகிைது.
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ஈரல் அழற்சி:
'எத்னநாலின்' இர்சநாயன வி்ளவேநாக 
ஈரலில ஏற்படும மற்றுநமநாரு ஆபத்தநான 
பநாதிப்பு ஈரல அழற்சியநாகும. இதன் 
அறிகுறிகளநாக பசியின்்ம, ஓஙகநாளம, 
வேயிற்றுக குத்து, கநாயச்்சல, மநாைநாட்டம 
என்பன கநாணப்ப்டலநாம. நபநாது ்வேத்திய 
நிபுண்ர உ்டன் ்நா்ட்வேணடிய தீவிர 
பிரச்சி்னயநாகும. கநாலம தநாமதித்தநால 
்நாடபட்ட ஈரல பநாதிப்பநாக மநாறிவிடும.

ஈரல கருகல ்்நாய (Cirrhosis of the Liver)
்நாடபட்ட மதுபநாவே்ன ஈரல கருகல 
்்நா்ய ஏற்படுத்தும. இநநி்ல மீள 
முடியநாதது. என்வே ஈரல ந்சயலிழப்பு 
உயிரிழப்பநாக மநாறும. இதுவே்ர ஈரல 
மீள பதித்தல (Liver transplantation) 
நபரிதநாக நவேற்றி நபைநாதநாதலும. அதிக 
ந்சலவேநாகின்ை ஒரு மருத்துவே சிகிச்்்ச 
என்பதநாலும, ஈரல பநாதிககப்பட்டவேர் 
நபருமபநாலும மரணம்்டவே்த வேழ்ம. 
முற்ைநாக ஈரல ந்சயலிழநத ஒருவேர் இறுதி 
கநாலஙகளில நி்ைமநாத கர்பணி ்பநான்ை 
்தநாற்ைத்து்டன்  மருத்தவேம்னயில 
அனுமதிககப்படடிருப்ப்த கநாணலநாம. 
(Ascitis)

ஈரல புற்று்்நாய (Carcinoma 
of Liver)
ஈ ர ல  பு ற் று ் ் நா ் ய 
ஏற்படுத்துவேதில ்வேர்சநால 
ப ர ப் ப ப் ப டு ம  சி ல 
நபநாருடகள என்பவேற்று்டன் 
மதுபநாவே்னயும முககிய 
இ்டமநபறுகின்ைது.

களப்பகுதி இரத்த குழநாய 
பு்்டப்பு (Esophageal Varies)

ஈரல கருகல (Cirrhosis) 
நி ் ல க கு  பி ன் ன ர் 
க ள ப் ப கு தி யி ல  உள ள 
இரத்த குழநாயகள அதிகம 
பருத்த நி்லககு உடபடும. 
இவேற்றில ஏற்படுகின்ை இரத்த 
அமுககமநாற்ைம ்நாள்்டவில 
குருதிப்நபருககநாக மநாறும, 

அவே்சர ்சத்திரசிகிச்்்ச இல்ல எனில 
அதிக இரத்த இழப்பு உயிரிழப்பநாக 
முடிவே்்டயும.

்ச்தயச்சுரப்பி அலற்ச்சி (Pancreatitis)
்நாடப்ட மதுபநாவே்னயநாளர்களில 
்ச்தயசுரப்பி அழற்சி ஏற்ப்டலநாம. 
்ச்தயசுரப்பி ்சமிபநாடடு ந்நாதியஙகள, 

கு ரு தி யி ல  ந வே ல ல  அ ள ் வே 
கடடுப்படுத்தும இன்சுலின் என்பன்வே 
உடப்ட ஏரநாளமநான இர்சநாயனஙக்ள 
சு ர ப் ப த நா ல  ் ் ரி ் ்ட ய நா க வு ம . 
ம்ைமுகமநாகவும ஒரு மனிதனின் 
அனு்்சப நதநாழிற்பநாடுகள குறுகிய, 
்நாடபட்ட அளவில பநாதிககும.

்ச்தயச்சுரப்பி புற்று்்நாய (Carcinoma 
of Pancreas)
்ச்தயச்சுரப்பியில புற்று்்நா்ய 
ஏ ற் ப டு த் து ம  க நா ர ணி க ளி ல 
மதுபநாவே்னயும பிரதநானமநானது.
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juk; 11 - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk;

- kl;Lefu; Atd; -

fiyr; nrhw;fs;

xt;nthU tpdhTf;Fk; rupahd tpilia vOjp mDg;Gk; Kjy; 
%d;W  ntw;wpahsu;fSf;Fg; guprpy; toq;fg;gLk;. KbTj; jpfjp : 
13.12.2018.

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

rupahd tpil vOjp mDg;gpatu;: 

A.mgptu;kd; > juk;-11 > kl;/,e;Jf; fy;Y}up> kl;lf;fsg;G  

Kw;gFjpf;F kpfg; nghUj;jkhd Kbf;Fk; gFjp - tpil

Kw;gFjpf;F kpfg; nghUj;jkhd Kbf;Fk; gFjp  vd;w jiyg;gpy; 
Nfl;fg;gl;l tpdhf;fSf;Fupa tpil

  1. (2)    6. (1)  11. (4)  
  2. (2)    7. (2)  12. (3)  
  3. (4)    8. (2)  13. (3)  
  4. (1)    9. (3)  14. (3)  
  5. (2)       10. (3)  15. (4) 

Âk•øÓ°À ªßÚq \õuÚ[PÎÀ  

ug\©øh²® SÇ¢øuPøÍ 

£µõ©›¨£x G¨£i?

கு ழ ந ் த க ள  எவ் வே ளவு  ் ் ர ம 
மின்னணு தி்ரகளில ந்சலவி்டலநாம; 
எவேற்்ைநயலலநாம பநார்ப்பதற்கு 
அனுமதியுணடு என்று திட்டமிடடு 
நதளிவுை குழந்தகளுககு விளககுஙகள

குழந்தகள இ்ணயதளத்தில என்ன 
ந்சயகிைநார்கள என்பது குறித்தும, என்ன 
பநார்ககிைநார்கள என்பது குறித்தும விளஙக 
்வேயுஙகள.

கு ழ ந ் த க ளி ்ட ம  அ வே ர் க ளு க கு 
ந த ரி ந த  ் ண ப ர் க ளு ்ட ன் 
்ச மூ க  இ ் ண ய த ள ங க ளி ல 
நதநா்டர்புநகநாளவேதற்கு ஊககுவியுஙகள.

இ் ணயத் தில ஒ ன்்ை கிளிக 
ந்சயவேதற்கு முன்னர் சிந திக க 
்வேணடியதன் அவேசியம குறித்து 
குழந்தகளுககு கற்பியுஙகள.

கு ழ ந ் த க ள  ந த ரி ந ் த நா , 
நதரியநாம்லநா தவேைநான வி்டயஙக்ள 
இ்ணயதளஙகளில பநார்ப்ப்த தடுககும 
நமன்நபநாருளக்ள பயன்படுத்துஙகள.

்சமூக வே்லதளஙகளில தனிப்பட்ட 
த க வே ல க ள ,  பு ் க ப் ப ்ட ங க ள , 
க நா ந ண நா ளி க ள  ஆ கி ய வே ற் ் ை 
பகிர்வேதநால ஏற்ப்டககூடிய பிரச்்ச்னகள 
குறித்து குழந்தகளுககு நதளிவேநாக 

01. murpay;> tpisahl;L Kjypa ehl;Lelg;Gf;fis vLj;Jf;fhl;l tpj;jpahrkhd   

   Kiwapy; ieahz;bAld; fhl;^d; glq;fisg; gj;jpupiffspy; tiutu;;. ,q;F 

   fhl;^d; (Cartoon) vd;gijf; Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;.
 (1) Nfypr; rpj;jpuk;   (3) ieahz;br; rpj;jpuk;  

 (2) fspr; rpj;jpuk;   (4) tiuGf; Nfhl;Lr; rpj;jpuk;

02. fpilg;gjw;fupa nghUs;fis xt;nthU ehLk; kpA+rpaj;jpy; itj;Jg; ghJfhg;gJ 

   toikahdjhFk;. ,q;F kpA+rpak; (Museum) vd;gijf; Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; 
   nrhy;.

 (1) Njrpa Rtbfs; $lk;  (3) ghJfhg;G mikr;R

 (2) nghJ E}yfk;   (4) mUq;fhl;rpafk;

03. Ntiyf;F mg;gpspNfrd; Nghl;Lg;Nghl;L mtd; fisj;Jg;Ngha;tpl;lhd;. ,q;F 

   mg;gpspNfrd; (Application) vd;gijf; Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;.
 (1) Nkd;KiwaPL;.   (3) Nfhupf;ifg; gbtk;

 (2) tpz;zg;gk;   (4) jifikg; gbtk;

04. “fpshf; vd;w gjtpia ,g;NghJ mur Kfhikj;Jt cjtpahsu; vd;W khw;wp 

   tpl;lhu;fshNk” vd;W jd; khkhtplk; fz;zd; Nfl;lhd;. ,q;F fpshf; (Clerk) 
   vd;gijf; Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;.

 (1) vOj;jhsd;   (3) Kfhikj;Jthsd;

 (2) vOJtpidQu;   (4) Kfhikahsd;

05. rpy nghUs;fSf;F Muk;gj;jpy; bkhz;l; ,Uf;Fk;. rpwpJ fhyk; nrd;wgpd; mJ 

   ,Uf;fhJ. Mdhy; rpy nghUs;fSf;Fj; njhlu;e;J bkhz;l; ,Ue;Jnfhz;Nl 

   ,Uf;Fk;. ,q;F bkhz;l; (Demand) vd;gijf; Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;.
 (1) Nfhupf;if  (2) Nkd;ik (3) Nfs;tp (4) ngWkjp

06. ntg;irw; %yk; Njitahd jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gu;. ,q;F 

   ntg;irw; (Web site) vd;gijf; Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;.
 (1) ,izak; (2) tiyj;jsk;  (3) tiyg;gf;fk;  (4) ,izaj;jsk;

07. xU ehl;bDila gn[w; vg;NghJk; kf;fSf;Fr; Rikahf mikaf;$lhJ. ,q;F 

   gn[w; (Budget) vd;gijf; Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;.
 (1) nryTj;jpl;lk;  (2) tuTnryT (3) ghjPL        (4) fzf;fPL

08. cLg;G itg;gjw;Fg; nghUj;jkhd my;kpuh xd;W thq;f Ntz;Lk; vd 

   epidj;Js;Nsd;. ,q;F my;kpuh (Almirah) vd;gijf; Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; 
   nrhy;.

 (1) mYkhup   (2) epiyg;Ngio (3) fNgl;  (4) cLg;G mYkhup

09. ehLfs; $b Muha;fpd;w msTf;F xt;nthU ehl;bdJk; ntju; khwpf;  

   nfhz;bUg;gjhf mwpa KbfpwJ. ,q;F ntju; (Weather) vd;gijf; Fwpf;fj; 
   jkpopy; toq;Fk; nrhy;.

 (1) fhyepiy   (2) Fspu;epiy (3) thdpiy (4) ntg;gepiy

10. gy;fiyf;fofq;fSf;Fupa mf;fnlkpf; ,au; tpiutpy; njhlq;fg;glTs;sJ. ,q;F 

   mf;fnlkpf; ,au;  (Acadamic Year) vd;gijf; Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;.
 (1) gs;spahz;L (2) fy;tpahz;L (3) Kjyhz;L (4) yPT Mz;L

11. ve;jnthU NtiyAk; cupa ,yf;ifr; rpwg;ghf milaNtz;Lnkd;why; mq;F 

   nkhzpw;wupq; mtrpakhFk;. ,q;F nkhzpw;wupq; (Monitoring) vd;gijf; Fwpf;fj; 
   jkpopy; toq;Fk; nrhy;.

 (1) tFg;Gj; jiytd;    (3) NtTghu;j;jy; 

 (2) Nkw;ghu;it   (4) fz;fhzpj;jy;

12. nrd;r]; Gs;sptpguq;fspd;gb Mz;fspd; njhif Fiwtiltjhfj; jfty;. ,q;F 

   nrd;r]; (Census) vd;gijf; Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;.
 (1) cs;ehl;L kjpg;G   (3) njhif kjpg;G 

 (2) ntspehl;L kjpg;G   (4) cyf kjpg;G

13. KfE}y; ghu;g;gjpy; gyUf;F ,d;nu];w; mjpfk;.  ,q;F ,d;nu];w; (Interest) 
   vd;gijf; Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;.

 (1) kfpo;r;rp (2) tpUg;gk; (3) Mu;tk; (4) Raeyk;

14. ,e;j ehl;bYk; NtnwhU ehl;bYk; rpw;wprd;~pg; nfhz;ltu;fs; ghuhSkd;w 

   cWg;gpduhf KbahJ vd;W $Wtu;. ,q;F rpw;wprd;;~pg; (Citizenship) vd;gijf; 
   Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;.

 (1) gpu[hTupik  (2) ehl;L mDkjp (3) ehl;Lr; rhd;wpjo; (4) thf;Fupik

15. xU gilg;igg; gw;wpf; fpwpw;wprk; nra;Ak; NghJ gf;fr;rhu;gpd;ikapd;wpr; nra;a 

   Ntz;Lk;. ,q;F fpwpw;wprk; (Critism) vd;gijf; Fwpf;fj; jkpopy; toq;Fk; nrhy;.
 (1) jpwdha;T  (2) Fiwepiw (3) Muha;r;rp (4) gilg;ghf;fk;

விளககுஙகள.
'்லல முன்மநாதிரியநாக இருஙகள
'
"இநத நதநாழிலநுடப கநாலத்தில குழந்த 
வேளர்ப்பு என்பது எளிதநான கநாரியமலல" 
என்று ்நார்்டநான் நிறுவேனத் தின் 
ஐ்ரநாப்பநாவின் ்மலநாளரநான நிக ஷநா 
கூறுகிைநார். "குழந்தக்ள ்சரிவேர 
உணண ்வேப்பது, ்சரியநான ்்ரத்திற்கு 
வீடடுப்பநா்டஙக்ள ந்சயய ்வேப்பது, 
தூஙக ்வேப்பது உளளிட்ட அநதக கநால 
பிரச்்ச்னகள நதநா்டர்நது இருப்பதநாகவும, 
அ்தநாடு குழந்தகளின் நதநாழிலநுடபம 
்சநார்நத பயன்பநாட்்ட நிர்வேகிப்பதும 
இ்ணநதுளளது" என்று அவேர் ்மலும 
கூறினநார்.

 இருநத்பநாதிலும, 60 ்சதவீத நபற்்ைநார் 
த ங க ள து  கு ழ ந ் த க ள  பு தி ய 
வி்டயஙக்ள கற்றுகநகநாளவேதற்கு 
இது்பநான்ை ்சநாதனஙகள நபரும உதவி 
புரிநதுளளதநாக நதரிவித்துளளனர்.

"குழந்த களு ககு நதநாழிலநுடப 
்ச நாத ன ங க ் ள  ப ய ன் ப டுத் து வே து 
நதநா்டர்பநாக விதிமு்ைக்ள விதிப்பதற்கு 
முன்னர் ஒவ்நவேநாரு நபற்்ைநாரும தனது 
ந்சயலபநாட்்ட சுயபரி்்சநாத்ன ந்சயது, 
குழந்தகளுககு முன்மநாதிரியநாக 
இருப்ப்த உறுதி ந்சயய ்வேணடும" 
என்று ஷநா ்மலும விளககுகிைநார்.
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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மட்டககளப்பு மநாவேட்ட கநாலபநதநாட்டத் 
நதரிவு அணியில 1990 களில ஒரு சிைநத 
மத்திய கள வீரரநாகப் பிரகநாசித்தவே்ர 
அமரர் வின்்சன்.

வின்்சன் அவேர்கள மட்டககளப்பு 
பநாடுமீன் நபநாழுது ்பநாககுக கழகத்தில 
அஙகத்தவேரநாக இருநது பநாடுமீன் 
அணியின் மத்திய கள வீரரநாக ஆடியவேர். 
வி்்ச்டமநாக அணியின் த்லவேரநாக இவே்ர 
விளஙகினநார்.

கநாலபநதநாட்ட வி்ளயநாடடி்னப் 
நபநாறுத்த மடடில மத்திய கள வீரர்கள 
மிகவும முககியமநானவேர்கள, ஏநனனில 
பநதி்ன முன்கள வீரர்க்ள ்்நாககி 
்கர்த்துவேதில மத்திய கள வீரர்களின் 
பஙகு சிைப்பநாக இருநதநாற்தநான் அநத 
அணி நவேற்றி இலக்க அ்்டய முடியும.

்மதநானத்தில பநதி்ன ்வேத்து 
இரசிகர்க்ளக கவேரும வே்கயிலநான 
பரிமநாற்ைஙக்ள ்மற்நகநாளவேதற்கு 
மத்திய கள வீரர்கள மிகவும முககியமநான 
வே கி ப ங ் க  ஆ ற் று ப வே ர் க ள நா க 
இருப்பநார்கள. சிைநத ஆற்று்கயி்ன 
ந வே ளி ப் ப டு த் து ம  ம த் தி ய  க ள 
வீரர்க்ளக நகநாணடுளள கநாலபநதநாட்ட 
கழகஙகள இரசிகர்க்ளக கவேருகின்ை 
கநாலபநதநாட்டத்தி்ன ஆடும அணிகளநாக 
விளஙகி வேருகின்ைன.

இநத வே்கயில பநாடுமீன் கழகத்தில 
ஆடிய மத்திய கள வீரர்களுள மிகவும 
திை்மயநானவேரநாகவும தனது சிைநத 
ஆட்டத்தநால பல இரசிகர்களநால 
விருமபப்பட்டவேரநாகவும வின்்சன் 1990 
களில பிரகநாசித்தநார். இதன் கநாரணமநாக 
நதநா்டர்ச்சியநாக மட்டககளப்பு மநாவேட்டத் 
நதரிவு அணியின் பிரதநான மத்திய கள 
வீரரநாகவும அவேர் திகழநதநார். மநாவேட்டத் 
நதரிவு அணியின் த்லவேரநாக வின்்சன் 
சிைப்பநாகச் ந்சயலநாற்றியுளளநார்.

வின்்சன் ்மதநானத்தில ஆடும ்பநாது 
மிகவும ்சநாநதமநான தன்்மயு்ட்ன்ய 
கநாணப்படுவேநார். உணர்ச்சி வே்சப்படடு 
்கநாபங நகநாளளும வீரரநாக வின்்சன் 
அவேர்க்ளக கநாண முடியநாது. ஒரு 
கனவேநான் தன்்ம நகநாண்ட வீரனநாக்வே 
நபருமபநாலும அவேர் கநாணப்பட்டநார். 
இதன் கநாரணமநாக் வே வின்்சன் 
அவேர்கள தநான் ஆடிய ்பநாடடிகளின் 
்பநாது அணித் த்லவேர் பதவிககு 
உரியவேரநாகப் பயிற்சியநாளர்களநால 
்தர்நநதடுககப்பட்டநார் எனலநாம.

வின்்சன் அவேர்களி்டம கநாணப்பட்ட 
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மட்டககளப்பில 46 வேரு்ட வேரலநாறு நகநாண்ட ்கநாட்்டமு்ன வி்ளயநாடடுக 
கழகத்தின் வேரு்டநாநத நபநாதுக கூட்டம, கழகத்த்லவேர் ்ப. ்ச்டநாற்்சரரநாஜநாவின் 
த்ல்மயில டி்சமபர் 08ம திகதி (்சனிககிழ்ம) பநார் வீதியில அ்மநதுளள 
சின்னரநாஜநா மண்டபத்தில மநா்ல 3மணிககு ்்்டநபைவுளளதநாக கழகத்தின் பதில 
ந்சயலநாளர் ந்ச.ரஞ்சன் நதரிவித்துளளநார்.                     

 ்கநாட்்டமு்ன வி்ளயநாடடுக கழகத்தின் அஙகத்தவேர்கள 
அ்னவேரும அன்்ைய தினம ்சமுகமளிககுமநாறு

 அ்ழப்பு விடுத்துளளனர்.மற்நைநாரு பணபு தனது இ்டத்தில 
சிைப்பநாக ஆ்டககூடிய இளம வீரர்கள 
நவேளிப்பட்ட சூழலில அவேர்களுககநான 
வேநாயப்பி்ன வேழஙகும நபநாருடடு தநான் 
கநாலபநதநாட்டத்திலிருநது ஓயவு நபற்றுக 
நகநாண்ட்மயநாகும. ஓயவு நபற்ைநாலும 
கநாலபநதநாட்டப் ்பநாடடிக்ளப் பநார்ப்ப்த 
அவேர் தவிர்த்ததில்ல.

இவ்விதம மடடு ்கரின் கநாலபநதநாட்ட 
வேரலநாற்றில சிைநத மத்திய கள வீரரநாகவும, 
சிைப்பநான அணித் த்வேனநாகவும, 
புதிய இளம வீரர்களுககநான ஒரு 
முன்மநாதிரி வீரனநாகவும இயஙகிய 
வின்்சன் அவேர்க்ள மடடு ்கரின் 
கநாலபநதநாட்ட இரசிகர்கள என்றும மனதில 
்வேத்திருப்பர்.

இ்ள்ர் கழகஙகளுககி்்டயிலநான 
கரப்பநதநாட்ட சுற்றுப்்பநாடடி  அண்மயில  
இ்டமநபற்ைது. இதில இரநாமகிருஷணநா
,வி்வேகநானநதநா,்்டரநாஜநானநத, ்ை்டர் 
மற்றும மநாவேடிப்பளளி இ்ள்ர்கழக 
அணியினர் பஙகுபற்றிஇருநதனர். இறுதி 
்பநாடடிககு  இரநாமகிருஷணநா  மற்றும 
்ை்டர் ்பநாடடியிட்டனர். இதில ்ை்டர் 
அணி  2-0 என்ை ரீதியில நவேற்றிவேநா்க 
சூடியது

் த சி ய  இ ் ள ் ர்  ் ்ச ் வே க ள 
மன்ைத்தின் 30ஆவேது ்தசிய இ்ள்ர் 
வி்ளயநாடடுப்்பநாடடி மநாத்த்ையில 
இ்டமநபற்ை்பநாது  4×100  மீற்ைர் அஞ்சல 
ஓ ட ்ட ப் ் ப நா ட டி யி ல  அ ம ப நா ் ை  
மநாவேட்டத்தில வேரலநாற்றில முதல முதலநாக 
தஙகப் பதககம  நவேன்ை இ்ள்ர்களுககு 
்சநாயநதமருது   - மநாளி்கககநாடு ஜூமமநா 
நபரிய பளளிவேநா்சல ்மபிக்கயநாளர் 
்ச்பயினரநால பநாரநாடடி  நகளரவிககும 
நிகழவு  க்டநத நவேளளிககிழ்ம ஜுமமநா 
நதநாழு்கயின்பின் பளளிவேநா்சல மககள 
பணிம்னயில இ்டமநபற்ைது.

்சநாயநதமருது   -  மநாளிககநாடு ஜூமமநா 
ந ப ரி ய ப ளளி வே நா்ச ல  த ் ல வே ர்  
அலஹநாஜ் ்வே.எம.ஹனீபநா அவேர்களின் 
த்ல்மயில இ்டமநபற்ை ்மற்படி 
நிகழவில ்சநாயநதமருது  - மநாளி்கககநாடு 
ஜூ ம ம நா  ந ப ரி ய  ப ள ளி வே நா ்ச ல 
்மபிக்கயநாளர் ்ச்ப உறுப்பினர்கள, 
கலமு்ன மநா்கர ்ச்ப ்சநாயநதமருது 
உறுப்பினர்கள, அமபநா்ை மநாவேட்ட 
இ்ள்ர் பரநாளுமன்ை உறுப்பினர் இஸட.
எம. ஸநாஜீத், அமபநா்ை மநாவேட்ட ்தசிய 
இ்ள்ர் ்்ச்வேகளமன்ைத்தின் உதவிப் 

கத்தநாரில KJC அ்மப்பு ஏற்பநாடு ந்சயது 
இருநத “KJC Cricket Battle 2018” ன் 
மநாநபரும கிரிகநகட சுற்று ்பநாடடியில 
்ச நா ம பி ய ன நாக  ம நாவே னல ் ல யி ன் 
“நலகந்சஸ்” அணி முடிசூடிகநகநாண்டது. 

பல த்ல சிைநத அணிக்ள எதிர்த்து 
வி்ளயநாடிய இநத அணி, சிைநத 
மு்ையில தஙகளுககநான இ்டத்்த 
தகக ்வேத்துகநகநாண்டது என்பது 
குறிப்பி்டத்தககது. இநத நவேற்றி்ய 
ந க நா ண ்ட நா டு ம  மு க ம நா க  த ம து 
அணி வீரர்களுககநான இரநா்பநா்சன 
நிகழநவேநான்்ை 30 ் வேமபர் 2018 , கத்தநாரில 
லகபிம உணவேகத்தில சிைப்பநாக ஏற்பநாடு 
ந்சயது இருநதது.

க்டநத 23 ்வேமபர் 2018 அன்று, நபரும 
எதிர்பநார்ப்புககு மத்தியில ்்டநத 

பணிப்பநாளர்  எஸ்.எம.ஏ.லத்தீப், மநாவேட்ட 
வி்ளயநாடடு உத்தி்யநாகத்தர்கள  எம.
பீ. ரஜநாய, ஏ.எம.றிபநாஸ், கலமு்ன 

்சநாஹிரநாக க ல லூரி வி் ளயநாடடு 
ஆசிரியர்  ஏ. ்ப்சர், இ்ள்ர் ்்ச்வே 
உத்தி்யநாகத்தர் எம. றியநாத் ஆகி்யநார் 
கலநது நகநாண்டனர்.
இநதப் ்பநாடடியில கலநது நகநாணடு 
்சநாத்ன  ப்்டத்த இ்ள்ர்களுககு 
நி்னவுச் சின்னம வேழஙகி  நகௌரவிககப் 
பட்டது.

 fhiujPT rfh

இநத கிரிகநகட சுற்றுப் ்பநாடடி 
“கத்தநார் நபௌண்்டஷன் கிரிகநகட 
அரஙகில” மிகவும ்கநாலநாகலமநாகவும 
நவேற்றிகரமநாகவும ்்டந்தறியது, 
KJC அ்மப்பநானது இநதக கிரிகநகட 
சுற்றுப் ்பநாடடியி்ன இரண்டநாவேது 
வேரு்டமநாகவும நவேற்றிகரமநாக ்்டத்தியது 
குறிப்பி்டத்தககது.

KJC அ்மப்பநானது கத்தநாரில வேநாழும 
கிருஙகநதனிய (மநாவேனல்ல) ்சமூகத்்த 
பிரதிநிதிப்படுத்தும அ்மப்பு ஆகும. இதன் 
அடிப்ப்்டயில கத்தநார் வேநாழ மநாவேனல்ல  
்ச்கநாதரர்களின் ்ச்கநாதரத்துவேத்்த 
ப ல ப் ப டு த் த வு ம  ஒ ற் று ் ம ் ய 
நி்ல நிறுத்தவும மநாவேனல்ல்ய 
பிரதிநிதித்துவேப்படுத்தும அணிககு 
பதி்னநாரு ்பர் நகநாண்ட கிரிகநகட 
கழகஙகளுககி்்டயிலநான மநாநபரும 
கிரிகநகட சுற்று ்பநாடடி்ய ஏற்பநாடு 
ந்சயதிருநதது.
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முன்் னற்ைககழகமும பநாரதி்ய 
மகநாகவியநாக ஏற்றுகநகநாண்ட்ம, 
்பரநாசிரியர் ்வேயநாபுரிப்பிள்ள, 
பநாரதி்ய கமபனுககுப்பின்னர் ் தநான்றிய 
ந ப ரு ங க வி ய நாக  எ டுத் து க கூ றி ய 
ந்சயதிக்ளயும விபரிககிைது.

அ வே ர் க ளி ன்  அ க க ் ை 
ய நா வு ம  த மி ழ ந ம நா ழி யி ்ட த் து ம 
தமிழச்்சநாதியி்டத்திலும நீடித்திருநதநாலும, 
இநத நூற்ைநாணடில, அதநாவேது பநாரதி 
நூற்ைநாணடு முடிநது அதற்குபின்னர் 
வேரும நூற்ைநாணடில தமிழநமநாழி, 
தமிழ இனம பற்றி ்வேறுவே்கயநான 
ஆ ர நா ய ச் சி க ளு ம  த ர வு க ளு ம 
நவேளியநாகிகநகநாணடிருககின்ைன.

அதற்கு முன்னர் ஒரு சிறிய க்த்ய 
ந்சநால்வேநாம. சில வேரு்டஙகளுககு முன்னர், 
அநமரிககநாவின் அலநாஸ்கநா மநாநிலத்தில 
மரியநா ஸ்மித் ் ஜநான்ஸ் என்ை நபணமணி 
இைநதுவிட்டநார். அவேர் இைககும்பநாது 
அவேரு ககு வேயது 89.  பழஙகுடி 
இனத்்தச்்்சர்நத அவேர் அமமககளின் 
நமநாழிகளில ஒன்ைநான " ஏயக" என்ை 
நமநாழி்ய ்பசியவேர். அவேர்தநான் அநத 
நமநாழி்ய இறுதியநாகப்்பசியவேர். 
அவேருககுப்பின்னர் அநத நமநாழி்ய 
எவேரும ் ப்சமநாட்டநார்கள என்பது நதரிந்த, 
ஏயக நமநாழிககநான அகரநாதி்யயும 
தயநாரித்தநார். இனி்மல யநாரநாவேது அநத 
அகரநாதியின் து்ண்யநாடு படித்தநாலதநான் 
அமநமநாழி வேநாழும. இரணடு வேநாரத்திற்கு 
ஒரு நமநாழிவீதம உலகில எங்கநா 
ஒரு மூ்லயில ஏதநாவேது ஒரு நமநாழி 
அழிநதுநகநாணடிருககிைது. அலலது 
கநாணமநால்பநாகிைது. அழிநது்பநாவேதும 
கநாணநாமலநாவேதும ஒன்றுதநான். ம்ைநத 
மரியநா ஸ்மித் ்ஜநான்ஸ்  வேநாழநத 
அலநாஸ்கநாவில எஞசியிருககின்ை ்மலும 
சில நமநாழிகளும அழிநதுவிடுவேதற்கநான 
வேநாயப்பிருககிைது. 
அவ்வேநாறு அழியும நமநாழிகளு்டன் 
அவேற்றின் வேரலநாறும அழிநதுவி்டலநாம. 
ஒ ரு  ந ம நா ழி  ந த நா ்ட ர் ந து 
வேநாழ்வேணடுமநாயின் கு்ைநதது ஒரு 
இலட்சம்பரநாவேது அநத நமநாழி்ய 
்பசிகநகநாணடிருகக்வேணடும என்பது 
நமநாழியியல வேலலுனர்களின் கருத்து.
 

 
அ ந த  வே ் க யி ல  த மி ழ ந ம நா ழி 
அழிநதுவி்டநாது என்று இநத நூற்ைநாணடில 
் நா ம  ஆ று த ல ந க நா ண ்ட நா லு ம , 
தமிழர்  புலமநபயர்ந து வேநாழும 
்நாடுகளிலும, இலங்க, தமிழ்நாடு,  
மற்றும ம்லசியநா, சிஙகப்பூரிலும, 
நதநா்லககநாடசி ஊ்டகஙகளிலும  தமிழ 
சினிமநாககளிலும தமிழின் ்த்வே 
கு்ைநதுநகநாணடிருப்ப்த அவேதநானிகக 
முடிகிைது. நவேளி்நாடுகளில தமிழர்களின் 
அரங்கற்ைஙகள பதச்்்சநாறு.

தமிழ  நதநா்லககநாடசி நிகழச்சிகள 
இதற்கு மிகச்சிைநத உதநாரணம. 
இ ல ங ் க யி ல  ந ப ரு கி வே ரு ம 
்சர்வே்த்சககலலூரிகள (International  
Colleges) மற்றும ஒரு உதநாரணம.

அ ந ம ரி க க நா வி ல  வே நா ழு ம 
ப நா ரதி ய நா ரி ன்  ந க நாளளு ப் ் ப த் தி 
மீரநாவுககு தமிழ்ப்சமுடியவில்ல 
என்ைநால, அதற்கநாக பநாரதி மீணடும 
உ யி ர் ந ப ற் று வே ந து  அ வே ் ர 
்கநாபித்துகநகநாளளத்தநான் முடியுமநா...?

ய நா ழ ப் ப நா ண த் தி ற் கு  சு ம நா ர் 
6 0  வே ரு ்ட ங க ளு க கு  மு ன் ன ர் 
வே ரு ் க த ந தி ரு ந த  இ ஸ் ் ர ல 
விஞ்நானிகள " இநத மணணின் தணணீர் 
உவேர் நீரநாக மநாறுவேதற்கு வேநாயப்பிருககிைது"  
என்று எச்்சரித்துவிடடுச் ந்சன்ைநார்களநாம.
ஆனநால, அத்ன அரசியல த்லவேர்க்ளநா 
மகக்ளநா கவேனத்தில நகநாளளவில்ல. 
60 ஆணடுகள க்டப்பதற்கு முன்்ப 
ய நா ழ கு ்ட நா ் நா ட டி ன்  த ண ணீ ரி ன் 
சு்வே எவ்வேநாறு மநாறியிருககிைது... . .? 
ஒவ்நவேநாருவேரும இநத மநாற்ைத்்த 
எமது தநாயநமநாழிககு எதிர்கநாலத்தில 
்்ர்நதுவி்டவிருககும மநாற்ைத்து்டன் 
ஒப்பிடடுப்பநார்த்தல ்வேணடும என்பதும 
இநத ஆயவின் முககிய ந்சயதியநாகும.

எ ந த ந வே நா ரு  ந ம நா ழி யு ம 
வேழககிலிருககுமவே்ரயில வேநாழும 
என்ை ஆறுதலு்டன், ்தமதுரத்தமி்ழநா்்ச 
உலகநமலலநாம பரவும வே்க ந்சய்வேநாம 
என்ை பநாரதியின்  கனவு்டன் ்நாம எமது 
பணிக்ளத்நதநா்டரு்வேநாம.  
கனவு நமயப்ப்டல ்வேணடும.
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ந்சயவேதில்ல.

அர்ச து்ையில நதநாழில புரிவேது சிைநதது 
தனியநார்த்து்ையில நதநாழில புரிவேது 
ஆபத்தநானது என்ை எமது இ்ள்ர்களின் 
மனநி்ல்ய மநாற்றும வே்கயில 
திட்டஙகள ் ்்டமு்ைப்படுத்த ் வேணடும.

் நா ட டி் ல  8 2  ்ச த வீ த த் து க கு ம 
்மற்பட்ட நதநாழிலவேநாயப்புகக்ள 
தனியநார்து்ையும அர்ச து்ை 14 
்சதவீதமநான ்வே்லவேநாயப்புகக்ளயும 
வேழஙகுகிைது என்ைநார்.
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உத்தி்யநாகத்தர்கள இருநமநாழியிலும 
் த ர் ச் சி ய ் ்ட ய  ் வே ண டி ய து ம 
்நாடடில அவேசியமநாககப்படடுளளது. 
இதன்மூலமநாக ஒருவே்ரநயநாருவேர் 
பு ரி ந து ந க நாளளகூ டி ய த நாக வி ரு க கு
ம. புரிநதுநகநாளளலின் மூலமநாக்வே 
்நாடடில இனநயநாற்று்ம்யயும, 
்லலிணககத்தி்னயும ஏற்படுத்த முடியும 
என அடிககடி மதத்த்லவேர்களநாலும, 
்நாடடின் த்லவேர்களநாலும கூைப்படடு 
வேருகின்ைது. இதற்கநாக அ்னத்து 
தரப்பினரும சிஙகளம, தமிழ ஆகிய 
இருநமநாழிக்ளயும ்ப்ச்வேணடும. 
இநநி்லயிலதநான் இஙகு ்்்டநபற்ை 
இநநிகழவில, ்நான்கு மதத்த்லவேர்கள 
பங்கற்றிருநத ்பநாதிலும, ்நான்கு 
ம த த் த ் ல வே ர் க ளு ம  த மி ழி ல 
ஆசியு்ரக்ள நிகழத்தியிருநத்ம 
சி ை ப் பு க கு ரி ய ந த ன  ் வே ல ர நா ஜ நா 
குறிப்பிட்டநான்.

ந ப ௌ த் த  ்ச ம ய த் தி ் ன ப் 
பிரதிநிதித்துவேப்படுத்திய மதத்த்லவேர் 
சிஙகளநமநாழி்ய தநாயநமநாழியநாக 
நகநாண்டவேரநாகவிருநதும, தமிழநமநாழி்ய 
கற்ைதனநால, இநநிகழவி்ல தமிழில 
உ்ரயநாற்றினநார். ்மலும சிஙகள 
நமநாழி்பசும மநாணவேர்களுககநாக 
சிஙகளத்திலும உ்ரயநாற்றினநார். 
இதன்மூலம ்லவேர்வேற்பி்னயும 
நிகழவில நபற்றிருநதநார். இதன்்பநாது, 
தமிழநமநாழி்ய கற்ைதினநால தமிழமககள 
பற்றிய புரித்லயும இலகுவேநாக 
நபைககூடியதநாகவிருநதது என்பத்னயும 
குறிப்பிட்டநார். இ்த்வே்ள கிறிஸ்த 
மதத்த்லவேர் கூறுகின்ை ்பநாது, க்டநத 
கநாலஙகளில ஏ்னய நமநாழிக்ள 
கற்பதில ் மககு ்சவேநால இருநதது. ஆனநால 
தற்கநாலத்தில ஏ்னய நமநாழிக்ளயும 
கற்கககூடிய சூழல ்மககிருன்ைது. 
இதன்மூலம ஏ்னய நமநாழி்யயும 
கற்றுகநகநாளள ் வேணடும. இதனநால எமது 
கநாரியஙகள இலகுவேநாககப்படும என்று 
கூறியதநாக ்வேலரநாஜநா கூறினநான்.

இலங்க ்நாடடில வேநாழவேதற்கு 
தநாயநமநாழியு்டன், அடுத்த அர்சகரும 
நமநாழியும நதரிநதிருநதிருநதநால 
ஒருவேருகநகநாருவேர் புரிநதுணர்வி்ன 
்வேத்துகநகநாளள முடியும. அ்த்வே்ள 
்லல பிைநமநாழி ்ணபர்க்ளயும  
்தடிகநகநாளள முடியும. மநாணவேர்களும 
தநாயநமநாழியு்டன் ்ச ் கநாதரத் துவே 
நமநாழி்யயும பழகிகநகநாண்டநால ் நாடடில 
ஊ்மகளநாக இருககும ்சநதர்ப்பஙக்ள 
கு ்ை த் துகநகநாளள முடியுநம ன 
விகஸ்டியும கூறிவிடடு இருவேரும 
அவ்வி்டத்தி்னவிடடு அகன்ைனர்.

பற்றிய விபரஙகள நதநா்டஙகுகின்ைன. 
அதில உதநாரணத்திற்கு ஒரு பநதி...

“ தீ ர் வு க க நா க உ ரு வே நா க க ப் ப ட ்ட 
மநாவேட்ட்ச்பகள்சரியநாகஇயஙகவிலல.  
இ ந த  சி க க ் ல த் தீ ர் ப் ப த ற் க நா க 
்சர்வேகடசிமநா்நாட்்ட1983 யூ்லயில்
்டத்தஜனநாதிபதிஏற்பநாடுந்சயதிருநதநார். 
இநதமநா்நாடு்்டப்பதற்கு முதலதமிழர்வி
டுத்லககூட்டணிகடசிமநா்நாட்்டஏற்பநா
டுந்சயதிருநத ்வே்ளயிலபிரபநாகரனின் 
தி ட ்ட த் தி ன் ப டி இ ந த ் நா ட டி ல 
“கருப்புயூ்ல” என்றுஅ்ழககப்படும 
் ம நா ்ச ம நா ன நி க ழ வு க கு 
கநாரணமநாகஆனபயஙகரவேநாதத் தநாககுத
்லபுலிகளஇயககம்்டத்தியது.”

பு்னவுகளநாலும, புரடடுகளநாலும 
தி ரி க க ப் ப ட டு  உ ரு வே நா க க ப் ப ட ்ட 
“இதிகநா்சக கநாவியம” இலங்கயின் 
உத்தி்யநாகபூர்வேமநான வேரலநாற்றுப் 
பதிவேநாக அஙகீகரிககப்படடு இன்றும 
எழுதப்படடுவேருகிைது. “இலங்கயின் 
வேரலநாறு” என்கிை ்பரில ஏ்னய 
இனஙகளுககு எதிரநாக “சிஙகள 
நபௌத்தர்களின்” வேரலநாறு நதநா்டர்நதும 
பரப்பப்படடு வேருகிைது. இன்்ைய 
இலங்கயின் ்நா்சத்தில மகநாவேம்சம 
பரப்பிய கருத்துருவேநாககஙகளுககு 
நபரும பஙகு உணடு. இனப்பிரச்சி்ன 
பற்றி ஆரநாயபவேர்கள தமது ஆயவுகளுககு 
உ்சநாத்து்ணயநாக மகநாவேம்சத்்த கூ்ட்வே 
்சமநாநதிரமநாக பிர்யநாகிககநாவிட்டநால அது 
ஆயவேநாக அ்மவேதில்ல. ஆனநால 
அப்படி ஆயவு ந்சயய முடியநாதபடி இ்வே 
சிஙகளத்திலும ஆஙகிலத்திலும தநான் 
நவேளியி்டப்படடு வேருகின்ைன. மூல 
நூலின் சில தமிழநாகக பதிப்பு மநாத்திரம 
பரவேலநாகக கி்்டககிைது.

முற்று முழுதநாக மைநது விட்்டநாம. 
எநதநவேநாரு ்சமபவேம ்்டநதநாலும 
முன்னநாள விடுத்லப்புலி உறுப்பினர்கள 
ந்சயதிருப்பநார்கள என்று எஙகளின் மீது 
முத்தி்ர குத்துவே்த ்நாம வேன்்மயநாக 
கணடிககி்ைநாம.  அ் த்வே்ள 
வேவுணதீவில இரணடு நபநாலி்சநார் 
படுநகநா்ல ந்சயயப்பட்ட ்சமபவேத்்த 
்நாம கணடிப்பது்டன் உண்மயநான 
குற்ைவேநாளிக்ள ்கது ந்சயயுமநாறும 
்நாம ்வேணடு்கநாள விடுககின்்ைநாம. 

இத்ன அர்சநாஙகத்திற்கு மநாத்திரமலல 
அ்னத்து தரப்பினருககும கூறி ்வேகக 
விருமபுகின்்ைநாம.
இ ன் று  ம ட ்ட க க ள ப் பு க கு  எ ம து 
முன்னநாள ்பநாரநாளிகள வேருவேதற்கு 
அச்்சப்படுகின்ைனர். இநதக கூட்டத்திற்கு 
வேன்னியிலிருநது வேருவேதற்கு முயற்சித்த 
்பநாது அவேர்க்ள மட்டககளப்புககு 
ந்சலல ்வேண்டநாம என அவேர்களின் 
குடுமபத்தினர் தடுத்து விட்டனர். முன்னநாள 
்பநாரளிகளின் மீது ்சகல பழிக்ளயும 
நகநாணடு ்பநாய திணிப்பதனநால 
அச்்ச உணர்வு ஏற்படடுளளது’ என்று 
கூறியுளளநார்.
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