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வலயங்களா்க தமிழர் 
தாய்கப் பூமி கூறாக்கப்்பட்டு 
க்கய்கப்்படுததப்்பட்டு 

மேற்கதகதய துறவி்களின் 
வருக்கயானது இலஙக்கயில்

அணகேயில் மவஷ்டி தினம் 
க்காண்ா்ப்்பட்்து.
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கிழககின் ஆளுனரா்க எம்.எல்.ஏ.எம். 
ஹிஸ்புல்லா அவர்்கள் நியமிக்கப்்பட்்கத 
்கணடிதது கிழககு ேக்கள் ஒன்றியம் என்ற 
க்பயரிலான அனாேமதய அகேப்பு 
ஒன்றினால் அகழப்பு விடுக்கப்்பட்் 
்கக்யக்ப்பு ேறறும் ஹர்ததால் 
கிழககின் ேட்்க்களப்பு ோவட்்ததின் 
தமிழர் ்பகுதி்களில் ோததிரமே கவறறு 
க்பறறுள்ளது.

கிழககின் ஏகனய இரு ோவட்்ங்களான 
அம்்பாகற ேறறும் திரும்காணேகல 
ஆகிய இ்ங்களில் ஹர்ததாலுக்கான 
அகழப்பு கதா்ர்பிலான ்பலவீனம் 
்க ா ரண ே ா்க  அ து  பி சு பி சு த து ப் 
ம்பானதா்க அஙகுள்ள கெய்தியாளர்்கள் 
அறிவிததுள்ளனர்.

ேட்்க்களப்பு ோவட்்ததில் ்காகலயில் 
தமிழர்்களுககுச் கொநதோன ்கக்்கள் 
மூடியிருநதன. முஸ்லிம்்களின் ்கக்்கள் 
ேட்்க்களப்பு ந்கரப் ்பகுதியில் ்காகலயில் 

கிழககுக்கான ஆளுனரா்க எம்.எல்.ஏ.எம். 
ஹிஸ்புல்லா அவர்்கள் நியமிக்கப்்பட்் 
விவ்காரம் ேட்்க்களப்பில் ஒரு ஹர்ததால் 
ந்ததப்்பட்்து வகரயிலான நிகலககுச் 
கென்று முடிநதிருககிறது.

இநதக ஹர்ததால் கவறறியா, மதால்வியா 
என்்பது ஒருபுறம் இருநதாலும், இநத 
ஹர்ததாலுககு ஆதரவு கதரிவிப்்பதற்கான 
கிழககுத தமிழ் ேக்களின் தார்மீ்க 
உணர்கவ குகறகூறமுடியாது.

இலஙக்கயில் ந்நதுமுடிநத அரசியல் 
கநருக்கடி்கள், அடுததடுதது வநத ஆட்சி 
ோறறங்கள் ஆகியவறறால் குழம்பிப்ம்பாய் 
இருககும் இலஙக்கயின் ஏகனய ோவட்் 
ேக்களுககு இநத விவ்காரம் ஒரு க்பரிய 
வி்யோ்க கதன்்ப்ாவிட்்ாலும், கிழககில் 
இநத விவ்காரம் க்காஞெம் சூ்ான 
வி்யநதான்.

மூவின ேக்களும் கிட்்ததட்் ஒமர 
அளவில் வாழுகின்ற கிழககு ம்பான்ற 
ோ்காணங்ககளப் க்பாறுததவகர எவகர 
ஆளுனரா்க நியமிப்்பது என்்பது க்காஞெம் 
இலகுவில் ்பதறறதகத ஏற்படுததககூடிய 
வி்யநதான்.

ஆளுனர் ஹிஸ்புல்லா

கி ழ க கி ன்  ஏ க ன ய  மு ஸ் லி ம் 
அரசியல்வாதி்ககள வி் கிழககில் உள்ள 
தமிழ் ேக்கள் ஹிஸ்புல்லா அவர்்களு்ன் 
ஒப்பீட்்ளவில் க்காஞெம் முரண 
ம்பாகக்கமய க்காணடிருககிறார்்கள். 
்க்நத ்காலங்களில் முஸ்லிம் - தமிழ் 
உறவு்களில் ஏற்பட்் விரிெல்்களும் 

மூடியிருநதாலும் பின்னர் அகவ 
திறக்கப்்பட்்ன.

எவரி்ம் இருநதும் முகறப்்படியான 
ம்காரிகக்க வரவில்கல என்றும் 
அனாேமதயோன துணடுப் பிரசுரங்ககள 
கவததுகக்காணடு தேககு இப்்படியான 
ஹர்ததால்்களில் ்கலநது க்காள்வது 
சிக்கலா்க இருநததா்கவும் ேட்்க்களப்பு 
வர்தத்க ெங்க வட்்ாரங்கள் கூறின.

்க்நத த்கவ தணணீர் ம்பாததல் 
கதாழிறொகலகய எதிர்தது ந்ததப்்பட்் 
ஹர்ததாலின் ம்பாது ேட்்க்களப்பு 
ந்கரில் தமிழ்-முஸ்லிம் ்கக்்கள் 
மூ்ப்்பட்டிருநதகே குறிப்பி்ததக்கது.

்கார்ப்்பமரட் வணி்க நிறுவனங்களான 
வஙகி்கள் ேறறும் நிதி நிறுவனங்கள் 
மூ்ப்்பட்டிருநதன.
அரொங்க அலுவல்கங்கள் ்பணியாறறின. 
்பா்ொகல்களில் ோணவர் வருக்க 

நில ஆககிரமிப்பு்கள், தணணீர் 
ம்பாததல் கதாழிறொகல ம்பான்ற ்பல 
வி்யங்களில் ஹிஸ்புல்லா அவர்்கள் 
மீது கிழககுத தமிழ் ேக்கள் ்கணிெோன 
ெநமத்கதகத க்காணடிருககிறார்்கள். 
இகவ ெநமத்கங்கள்தான். ஆனால், அகவ 
உறுதி கெய்யப்்ப்ாதகவ. ஆனால், சில 
வரு்ங்களுககு முன்னதா்க கவளியான 
ஹிஸ்புல்லா அவர்்கள் ம்பசுவதா்கக 

்காணபிக்கப்்படும் ஒரு வீடிமயாதான் இகவ 
எல்லாவறகறயும் வி் தமிழ் ேக்களுககு 
ெஞ ெலதகத ஏற்படுத தியுள்ளது. 
முன்னர் கூறியகவ ெநமத்கங்கள். 
ஆனால் இநத வீடிமயா விவ்காரம் தமிழ் 
ேக்களுககு தேது இருப்புக குறிதத ஒரு 
அச்ெதகத ஏற்படுததிய ஒன்று. அநத 
வீடிமயா உணகேததன்கேயானதா, 

அதன் ்காரணோ்க தாம் 
புறக்கணிக்கப் ்பட்்தா்கவும் 
இஙகுள்ள தமிழ் ேக்கள் 
நம்புவது இதறகுக ்காரணம்.
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ஹிஸ்புல்லா அப்்படி ம்பசினாரா 
என்ற வி்யங்கள் மவணடுோனால் 
ஆய்வுககுரியகவயா்க கூறலாம். ஆனால், 
அநத வீட்மயா தமிழ் ேக்கள் ேனதில் 
அச்ெதகத ஏற்படுததியுள்ளது என்்பகத 
அவமரா அல்லது அரொங்கமோ ேறுக்க 
முடியாது. இதகன ஒரு இனப்்பதறறதகத 
ஏற்படுததக கூடிய ஒர் ்காகணாளியா்க 
தமிழ் ேக்கள் ்பார்ககிறார்்கள். அதில் 
நியாயமில்கல என்றும் கூறமுடியாது.

ஆ்கமவ அகனதது ேக்களுககுோன 
ஒரு அரசியல் தகலவர் என்ற வக்கயில் 
ஹிஸ்புல்லா அவர்்கள், தமிழ் ேக்களின் 
அச்ெ உணர்கவத தணிக்க முயன்றிருக்க 
மவணடும். அதற்கான தனது விளக்கதகத 
இவவளவு நாட்்களில் க்காடுக்க 
விகளநதிருக்க மவணடும். இஙகு அவகர 
விொரகணககு அகழக்க மவணடும் 
என்ற மதாரகணயில் இநதக ்கருதகதக 
கூறவில்கல. ஆனால், மூவின ேக்கள் 
வாழும் ஒரு ்பகுதியின் அரசியல் தகலவர் 
என்ற வக்கயில் ெ்க இனேக்களின் 
நி ய ா ய ே ா ன  அ ச் ெ  உண ர் க வ 
தணிக்க மவணடிய ்க்கே அவருககு 
இருககின்றது. இநதக ்காகணாளிகய 
அவர் கவறும் ெநமத்கததுககு உரிய ஒன்று 
என்று கூறிக ்க்நது கெல்ல முடியாது. இது 
அவர் தரப்பில் ஒரு பின்னக்வு.

முஸ்லிம் ேக்ககளமயா, அல்லது 
கிழகக்கச் மெர்நத மவறு இன்கனாகோரு 
இனததவகரமயா கிழககில் ஆளுனரா்க 
ம்பா் முடியாது என்று எவராலும் 
வாதா் முடியாது. உணகேயில் 
கிழகக்க மெர்நத ஒருவர், அவர் எநத 
ேததகதச் மெர்நதவரா்க இருநதாலும் 
அஙகு ஆளுனரா்க நியமிக்கப்்படுவது 
வரமவற்கததக்கமத. அவர் மீது ெநமத்கம் 
இருககும் ம்பாதுகூ் அவருககு அநதப் 
்பதவி வழங்கப்்ப்லாம். ஆனால், 
இப்்படியா்க ஒரு ெமூ்கததுககு அச்ெ 
உணர்வு இருககும் தருணததில், அநத அச்ெ 
உணர்கவ நீக்காேல் இப்்படியான மி்கவும் 
முககியம் வாய்நத ஆளுனர் ்பதவிககு 
நியமிக்கப்்படுவகத ஏற்கமுடியுோ என்று 
கதரியவில்கல. ஹிஸ்புல்லாகவ 
க்பாறுததவகர இநதக ்காகணாளி 
்பறறி அவர் ம்பெவில்கலயாயினும், தான் 
அகனதது ேக்களுக்கான ஆளுனரா்க 
கெயற்படுமவன் என்று ம்பசியிருககிறார். 
இனி அவர் கெய்ய மவணடியது இரணடு 
வி்யங்கள். ஒன்று தமிழ் ேக்களின் அச்ெ 
உணர்வு கதா்ர்்பா்க அவர் ேனநதிறநது 

ஜனாதி்பதி கேததிரி்பால சிரிமென 
அகேச்ெரகவ அநதஸ்து இல்லாத 
இரு அகேச்ெர்்ககளயும் ஒரு பிரதி 
அகேச்ெகரயும் புதிதா்க நியமிததுள்ளார்.

ஜ ன ா தி ்ப தி  ஊ ் ்க ப்  பி ரி வி ன் 
த்கவல்்களின்்படி ரவீநதிர ெேரவீர 
கதாழிலாளர் ேறறும் கதாழிறெங்க 
உ ற வு ்க ளு க ்க ான  அ க ே ச் ெ ரக வ 
அநதஸ்து இல்லாத அகேச்ெரா்கவும், 
வீ. ராதகிருஷ்ணகன சிறப்பு ்பகுதி 
அபிவிருததிக்கான அகேச்ெரகவ 
அநதஸ்து அல்லாத அகேச்ெரா்கவும் 
நியமிததுள்ளார்.

துகறமு்கங்கள் விோனப்ம்பாககுவரதது 
துகண அகேச்ெரா்க அப்துல்லா ேஃரூப் 
நியமிக்கப்்பட்்ார்.

ேட்்க்களப்பு ந ்கரில் பு்கழ்பூதத 
்கல்லூரியும்,204 ஆணடு்கள் ்பழகே 
வாய்நததும்,இலஙக்கயின் முதலாவது 
ஆஙகிலப் ்பா்ொகலயுோன ேட்்க்களப்பு 
கேதடிஸ்த ேததிய ்கல்லூரி இன்று 
வகரயும் ோ்காணப் ்பா்ொகலயா்கமவ 
இருநதது.

ம்பணதகு விவொயததில் புதுகேயும் 
்கணடுபிடிப்பும் எனும் ்கருப்க்பாருளில் 
இரண்ாவது விவொய ஆய்வு ோநாடு 
கிழககுப் ்பல்்ககலக ்கழ்கததின் 
வநதாறுமூகல வளா்க நல்கலயா 
ேண்்பததில் புதன்கிழகே (09) 
நக்க்பறறது.

ம்பெமவணடும். அடுதததா்க தனது 
எதிர்்கால ந்வடிகக்க்களில் மூவின 
ேக்களுக்கான ஒரு நியாயோன 
ஆளுனரா்க தான் கெயற்படுமவன் 
என்்பகத கெயற்பாட்டில் அகனவரும் 
உணரும்்படி அவர் கெய்ய மவணடும்.

ஜ ன ாதி ்ப தி யு ம்  த மி ழ்  ம த சி ய க 
கூட்்கேப்பும்

ஆ ளு ன ர்  நி ய மி க ்க ப் ்ப ட் ் து 
ஜனாதி்பதியால். தேககு எதிரான 
ந்வடிகக்கயா்கமவ ஹிஸ்புல்லாகவ 
அவர் நியமிததிருப்்பதா்க தமிழ் மதசியக 
கூட்்கேப்பின் சில உறுப்பினர்்களாவது 
ம ்ப சி யி ரு க கி ற ா ர் ்க ள் .  ஏ க ன ய 

ே ா்க ாண ங ்க ளு க கு  அ பி வி ரு த தி 
அகேச்ெர்்கள் நியமிக்கப்்பட்் ம்பாது, 
ம்பாரால் ்பாதிக்கப்்பட்் கிழககுககு 
ோததிரம் அப்்படியான அகேச்சு 
நியமிக்க வழிகெய்யாததில் இருநமத 
தமிழ் மதசியக கூட்்கேப்பின் தவறு 
ஆரம்பிததுவிட்்து. அதுவும் இதுவகர 
இல்லாேல், ஆட்சி ோறிய ம்பாது கிழககு 
தமிழர் ஒருவகர அநத ோ்காணததுக்கான 
துகண அபிவிருததி அகேச்ெரா்க 
நியமிததிருநதும், ஆட்சி மீணடும் 
ோறியதும், அநதப் ்பதவிகய இநத ஆட்சி 
இல்லாது ஒழிதத ம்பாது வாழாவிருநததில் 
இ ரு ந ம த  அ வ ர் ்க ள்  ெ று க ்க த 
கதா்ஙகிவிட்்ார்்கள். அதிலிருநமத 
தாம் புறக்கணிக்கப்்படுகிமறாம் என்ற 
உணர்வு இஙகு கிழககுத தமிழர் ேததியில் 
வளரதகதா்ஙகிவிட்்து. அப்்படியிருக்க, 
ஆளுனரா்க கிழககு முஸ்லிம் ஒருவர் 
நியமிக்கப்்பட்்கே அஙகுள்ள தமிழ் 
ேக்களுககு ேனதில் க்பரும் மவதகனகய 
ஏ ற ்ப டு த தி வி ட் ் து .  ந ் ப் பு ்க ள் 
இப்்படியிருக்க, ஏகனயவர்்கள் மீதும், 
ஜனாதி்பதி மீதும் குறறஞொட்டிகக்காணடு 
இருப்்பது தமிழ் மதசியக கூட்்கேப்புககு 
உரிய, க்பாறுப்்பான ந்வடிகக்க அல்ல.

ஹிஸ்புல்லாவி்ம் அவர்்கள் ம்பசினார்்கள் 
என்்பது ோததிரம் கிழககு தமிழர்்களுககு 
நம்பிகக்ககயத தநதுவி்ாது. அடுதத 
வி்யம், கிழககு தமிழ் ேக்களுககு 
க்பரும் அதிருப்தி ஒரு வி்யததில் 
ஏற்பட்டிருககிறது என்ற நிகலயில், 
அதகன ்ககளய உரிய ந்வடிகக்க்ககள 
எடுக்காேல், சும்ோ ்காரணம் ோததிரம் 
கொல்லிகக்காணடுதான் இன்றுவகர 
தமிழ் மதசியக கூட்்கேப்பு இருநது 
வருகின்றது.

இது கிழககுத தமிழர்்ககள அனாேமதய 
அகழப்பு்ககள ஏறறு ஹர்ததாலுககுச் 
கெல்லும் அளவுககு தள்ளியுள்ளது. 
இதற்கான க்பாறுப்்பான, ம்பாதுோன 

ந்வடிகக்ககய தமிழ் 
மதசியக கூட்்கேப்பு 
உ ரி ய  ம ந ர த தி ல் 
எடுததிருநதால், கிழககுத 
தமிழர்்கள் “தாம் ஒரு 
அரசியல் அனாகத்கள்” 
என்று எணணும் நிகலககு 
த ள் ள ப் ்ப ட் டி ரு க ்க 
ோட்்ார்்கள். அனாேமதய 
அகழப்பு்ககள ஏறறு 
்ப ல வீ ன ே ா ன  ஒ ரு 
ஹ ர்த த ாக ல  ந ்த த 
உ ந த ப் ்ப ட் டி ரு க ்க 
ோட்்ார்்கள். இப்்படியான 

நிகலகே்கள் கதா்ர்நதால் இகவ 
நாட்டில் இன ஐககியதகத மீணடும் 
குகலக்க வழி கெய்துவிடும் என்்பகத 
அகனவரும் எப்்படி ேறநதார்்கள் என்்பது 
இஙகு மவதகனயா்கமவ இருககின்றது.

அனாேமதய அகழப்புக்கள்

வ்ககுக கிழகக்கப் க்பாறுததவகர 
விடுதகலப்புலி்கள் ேறறும் ஏகனய 
இயக்கங்களின் ்காலங்களில் சில புதிய 
புதிய அகேப்புக்கள் மூலம் இயக்கங்கள் 
ம்பாராட்்ததுககு அகழப்்பது ்பழகிப்ம்பான 
ஒன்று. அநதப் ்பாணிகயமய இன்னமும் 
கதா்ருவது ம தால்விகம ்க வழி 
கெய்யும் என்்பகத இநத ஹர்ததால் 
்காணபிததிருககின்றது. ேட்்க்களப்பில் 
தமிழ் ேக்கள் அகழப்க்ப ஏறறு ஆதரவு 
தநதிருககிறார்்கள். ஆனால் ஏகனய 
இ்ங்களில் நிகலகே பிசுபிசுததுவிட்்து.

ேக்கள் அகழததவர் யார் என்று 
அறியாேமலமய ஆதரவு தநதது அவர்்களது 
விரகதி நிகலகய ்காணபிககின்றது. 
ஆனால், அக்யாளம் இல்லாத 
அகேப்புக்களின் பின்னர் கெல்வது 

நீண் ்பாகதயில் மதால்விகயமய 
தரும். உணகேயில், தமிழ்ேக்களுககு 
இநத வி்யததில் ்கவகல இருககிறது. 
அப்்படியிரு க ்க ம்பாராட்்த துககு 
அகழப்்பவர்்கள் கவளிப்்பக்யா்க 
முன்வநது துணிச்ெலு்ன் அதகன 
முன்கனடுக்க மவணடும். அவர்்களின் 
்பயம் நியாயோனதுதான். ஆனால், அநத 
முயறசி நீண் ்கால அளவில் கவறறிகய 
தருோ என்்பது ெநமத்கமே.

இஙகுள்ள தமிழர் க்பாது அகேப்புக்கள் 
்பலவறறுககு ஆளுனர் விவ்காரததில் 
விெனம் இருக்கததான் கெய்கிறது. 
ஆனால், அவர்்கள் வாய் மூடி இருப்்பது 
ேக்ககள அனாேமதயங்களின் பின்்பா்கச் 
கெல்ல நிர்ப்்பநதிககிறது. மு்கநூல் 
ம்பான்ற ெமூ்க வகலததளங்களில் 
ஃம்பக ஐடிக்ககள நம்பி பின் கதா்ர 
விகள்பவர்்களின் நிகலதான் இதுவும். 
அதுோததிரேல்ல, அனாேமதயங்ககள 
கதா்ரும் ம்பாககு தவறான வழிகம்க 
இட்டுச் கெல்லும். ்கட்டுப்்பா்றற 
ம்பாராட்்ோ்க அது வழி தவறிப்ம்பாகும் 
நிகல ஏற்ப்லாம்.

இஙகு நான் எழுதுகின்ற இநத வி்யங்கள் 
இஙகு நான் விேர்சிதத அகனததுத 
தரப்புககுமே ்கெப்்பா்க இருக்கலாம். 
ஆனால், இதகனச் என்னால் கொல்லாேல் 
கெய்தியி்கல கெய்ய முடியவில்கல. 
ேக்கள் முன்்பா்க ‘ஹர்ததால் பூரண 
கவறறி’ என்று என்னால்  கொல்ல 
முடியவில்கல. எனது நீண்்கால 
நண்பரான ஹிஸ்புல்லாவின் அரசியல் 
குறிதத விேர்ெனதகத தவிர்க்க 
முடியவில்கல. அவர் இநத விேர்ெனதகத 
ொத்கோ்க எடுதது ந்வடிகக்க எடுக்க 
முயல மவணடும். தமிழர்்கள் தன்கன 
நம்பும் நிகலகய ஏற்படுததி,  உதாரண 
அரசியல்வாதியா்க கெயற்ப்மவணடும். 
தமிழர்்களின், கிழககுத தமிழர்்களின் 
்கட்சி்களா்க தம்கே கூறு்பவர்்கள் 
மேலும் க்பாறுப்ம்பாடு ந்க்க முயல 
மவணடும். வி்ய ஆர்வம் இருநதும் 
ஏமதா ்காரணததுக்கா்க அனாேமதயோ்க 
ம்பாராட்்ங்ககள முன்கனடுப்்பவர்்கள்கூ் 
முகறப்்படி ்களததுககு வரமவணடும். 
அனாேமதயங்ககள ேக்கள் கதா்ர்நது 
நம்்போட்்ார்்கள். அகவ ்பாத ்க 
விகளவு்களுககு வழி கெய்துவிடும்.

கோததததில் இன ஐககியம் உக்யமவா, 
ஒரு இனம் ோததிரம் ்பாதிக்கப்்ப்மவா 
இ்ம் தநதுவி்ாதீர்்கள்.
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இருப்பினும் ்பகழய ோணவர் ெங்கததின் 
முயறசியால் அது இப்ம்பாது மதசிய 
்பா்ொகலயா்க தரமுயர்ததப்்பட்டுள்ளது.

மதசிய ்பா்ொகலயா்க தரமுயர்த 
துவதற்கான  உததிமயா்கபூர்வோன 
அனுேதிகய ்க்நத 2018.12.29 கிழககு 
ோ்காண ஆளுநர் வழஙகியிருநதார்.

மதசிய ்பா்ொகலயா்க தரமுயர்த 
துவதற்கான உததிமயா்கபூர்வோன 
அனுேதி ்கடிததகத முன்னாள் ்பகழய 
ோணவர்ெங்கத தகலவர் எஸ்.ெசி்கரன் 
ேட்்க்களப்பு கேதடிஸ்த ேததிய 
்கல்லூரியின் முதல்வர் இராெதுகர 
்பாஸ்்கரி்ம்  வியாழககிழகே(10.1.2019)
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மேற்கதகதய துறவி்களின் வருக்கயானது 
இலஙக்கயில் கிறிஸ்தவ ெேயதகத 
அறிவிப்்பதிலும், நிகல நிறுததியதிலும் 
நிகலயான ்பஙகிகன ஆறறியுள்ளது 
என்றால் மிக்கயல்ல. அவவரிகெயில் 
இலஙக்கத திருநாட்டில் ்கதமதாலிக்க 
கநறியிகன ம்பார்ததுகம்கயர் ேறறும் 
ஆஙகிம லயரது ஆட்சியின்ம்பாதும் 
அ த க ன த க த ா ் ர் ந த  சு த ந தி ர 
இலஙக்கயிலும் வளர்தகதடுப்்பதில் 
இமயசுெக்பத துறவியர்்கள் ்கணிெோன 
்ப ணி யி க ன  ஆ ற றி யு ள் ள ா ர் ்க ள் . 
ஆஙகிமலயர் ்காலததில் பிரான்ஸ் 
மதெதது ெம்ம்பன் ோநில இமயசு 
ெக்பயினரும், சுதநதிர இலஙக்கயில் 
அகேரிக்க நாட்டு நியு ஓர்லியன்ஸ் ோநில 
இமயசுெக்பயினரும் ்பணியாறறியுள்ளனர். 
இவேகறப்்பணியாளர்்கள் இலஙக்கயின் 
திரும்காணேகல (திரும்காணேகல – 
ேட்்க்களப்பு) ேகறோவட்்தகத தங்களது 
க்பாறுப்பில் ஏறறுகக்காணடு ேகறப்்பணி, 
அறப்்பணி, ்கல்விப்்பணிகயன ்பல்மவறு 
நிகல்களில் ்பணியாறறினார்்கள். அவவாறு 
சுதநதிர இலஙக்கயில் ேகறப்்பணியாறற 
வருக்கதநத அகேரிக்கத துறவிதான் 'ஹரி' 
மில்லர் என அறியப்்படுகின்ற அருட்்பணி 
க்பஞெமின் க்கன்றி மில்லர் ஆவார்.

யார் இந்த 'ஹரி' மில்லர் ?

ஐககிய அகேரிக்காவின் லூசியானா 
ோநிலததில் 11 .08.1925ஆம் ஆணடில் 
பிறநதார். இவமராடு கூ்மவ கோததோ்க 
ஏழு ெம்காதர, ெம்காதரி்ககளக க்காண் 
குடும்்பததில், ஒரு ெம்காதரியிகனததவிர 
ஏகனயவர்்கள் துறவற, குருததுவ 
வாழ்விகன நாடினர். அவரது வீட்டில் ஒருவர் 
ோததிரம்தான் கவள்ளாடு ேறறவர்்கள் 
துறவற ்கருப்பு அஙகியிகன அணிநது 
க்காண்கேயினால் ்கறுப்பு ஆடு்களா்க 
வர்ணிக்கப்்பட்்னர். ஒரு குருவா்க 
வருவதற்கா்க தேது ்பதினாறாவது வயதில் 
அகேரிக்காவின் நியு ஓர்லியன்ஸ் ோநில 
இமயசுெக்பயில் இகணநது க்காண்ார். 
அவவாறு இகணநது க்காண்வர் 
்கல்லூரிக ்கறக்கயில் இயறபியல் ்கறறு 

இததருணததில்தான் இலஙக்க சுதநதிரம் 
க்பறுவதறகு ெறறு முன்னதா்க 1946ஆம் 
ஆணடு இப்்பணியானது  நியு ஓர்லியன்ஸ் 
(அகேரிக்கா) ோநிலததிந இமயசு ெக்பயால்  
க்பாறுப்க்படுக்கப்்பட்்து. அவவாறு 
க்பாறுப்க்படுக்கப்்பட்் ்பணியினூ்ா்க 
இலஙக்க ககு 1 9 4 8ஆம் ஆணடில் 
வருக்கதநத ஐநது ம்பரில் ஒரு குருததுவ, 
துறவற அருட்ெம்காதரா்க 'ஹரி' மில்லர்

ேட்்க்களப்புககு வநதார். அன்று முதல் 
அவரது வாழ்கக்க இறககும் வகரயிலும் 
்க்நது எழு்பது ஆணடு்களா்க ேட்்க்களப்பு 
ேணமணாடு இரண்றக ்கலநதுவிட்்து.

மட்டக்களப்பில மில்லர்
ஒரு குருததுவ, துறவற ோணவனா்க 
ேட்்க்களப்பில் அடிகயடுததுகவதத 
அ ரு ட் த ந க த  மி ல் ல ர்  அ டி ்க ள ா ர் 
தனது குருததுவ உருவாக்கததிகன 
இ ல ங க ்க யி லு ம் ,  இ ந தி ய ா வி லு ம் 
பூர்ததி கெய்துவிட்டு 24 .03 .1954ஆம் 
ஆணடில் ஓர் இமயசுெக்பக குருவா்க 
நிருநிக லப்்படுத தப்்பட்்ார்.  இளம் 
குருவா்க ேட்்க்களப்பு புனித மிகம்கல் 
்கல்லூரியில் தனது ்பணியிகன ஆரம்பிதத 
அடி்களார் ்கல்லூரியில் இயறபியல், 

வரலாறு ேறறும் ஆஙகிலம் 
ம ்ப ா ன் ற  ்ப ா ் ங ்க ளி ன் 
ம ்ப ா த ன ா சி ரி ய ர ா ்க 
க ெ ய ற ்ப ட் ் ா ர் . 
அ து ே ட் டு ே ல் ல ா து 
்க ல் லூ ரி யி ன் 
்கால்்பநதாட்் அணியின் 
்ப யி ற று வி ப் ்ப ா ள ர ா ்க 
கெயற்பட்்ார். அவரால் 
உருவாக்கப்்பட்் அணியில் 
த மி ழ ரு ம் ,  மு ஸ் லீ மு ம் 
முன்னிகல வீரர்்களா்க 
விகளயா் ,  ்பறஙகியர் 
கேயநிகல வீரர்்களா்க 
விகளயா், சிங்களவர்்கள் 
ஆ டு ்க ள  வீ ர ர் ்க ள ா ்க 

விகளயாடினார்்கள் என்்பது சிறப்்பாகும். 
அதகனதகதா்ர்நது பு்கழ்மிக்க புனித 
மிகம்கல் ்கல்லூரியின் அதி்பரா்க 1959 – 1970்கள் 
வகரயிலும் ்பணியாறறினார். இவமர புனித 
மிகம்கல் ்கல்லூரியின் இறுதி இமயசுெக்ப 
அதி்பரும், புனித மிகம்கல் ்கல்லூரி 
தனியார் ்பா்ொகலயா்க இயஙகியம்பாது 
்பதவியிலிருநத ்கக்சி அதி்பருோவார். 
1973ஆம் ஆணடு புனித மிகம்கல் ்கல்லூரி 
அரசி்ம் ஒப்்பக்க்கப்்பட்்ம்பாது அதகனத 
தாங்கமுடியாது ்கணணீர்விட்டு அழுதார் 
என்று அருட்தநகத ம்பால் ெறகுணநாய்கம் 
அடி்களார் கொல்வார்.

ே று ்ப க ்க த தி ல்  ்க ல் வி ப் ்ப ணி யு ்ன் 
இகணநது ஆன்மீ்கப் ்பணியிலும் 
அருட்தநகதயவர்்கள் தன்கன இகணததுக 
க்காண்ார். தாழஙகு்ா ்பஙகின் ்பஙகுத 

தநகதயா்கப் ்பணியாறறி எழுவான் ேறறும் 
்படுவான்்ககரயின் கிராேங்கள் எல்லாம் 
தனது ேகறப்்பணி ேறறும் அறப்்பணியால் 
ேக்களின் துயர்துக்ததார்.

அடி்களாரின் சிறப்புப்்பணி
வ்ககு, கிழககு ோ்காணங்ககள ம்பாரின் 
்கருமே்கங்கள் சூழ்நதுக்காண்ம்பாது 
ேக்கள் ஆயனில்லாத ஆடு்கள்ம்பால் 
தததளிததனர். அவமவகளயில் கிழககில் 
உதயசூரியனாய் உதித து ேக ்க ள் 
மெகவமய ேம்கென் மெகவகயன 
தன்கன முழுவதுோ்க அர்ப்்பணிததார். 
எண்பது்களின் ஆரம்்பததில் ேட்்க்களப்பில் 
ெர்வேதத தகலவர்்ககளகக்காணடு 
ெர்வெேய அகேப்பிகன உருவாககி 
ெேய நல்லிணக்கதகதயும், இகணநது 
கெயற்படுகின்ற கெயற்பாட்டிறகும் 
முன்னுரிகே வழஙகினார். பின்னர் 
ம்பாரின் அம்காரம் அதி்கரிதத மவகளயில் 
ேக்களின் துயர் துக்ப்பு ்பணியில் 
ஈடு்படுவதற்கா்க ேட்்க்களப்பு ெோதானக 
குழுவிகன உருவாககினார். அன்கறய 
ஆயர் ம்பரருட்திரு கிஙஸ்லி சுவாம்பிள்கள 
அவர்்களின் ஆமலாெகனக்ககேய அதன் 
ஆரம்்பத தகலவரா்கவும் கெயற்பட்்ார். 
அக்கால ்கட்்ததில் ம்பாரினாலும், இராணுவ 
க்கடுபிடி்களினாலும் அதி்கம் ்பாதிக்கப்்பட்் 
கிராேப்புற ேக்களின் துயர் துக்க்க 
துரிதோ்க கெயற்பட்் வீர்காவியமே 
அருட்தநகத மில்லர் அடி்களார். சிவில் 
யுதத ்காலததில் எட்்ாயிரததிறகும் 
மேற்பட்் ேனித உரிகே்கள் மீறல் 
ெம்்பங்கள், ்காணேல் ஆக்கப்்பட்ம்ார் 
ம்பான்றவர்்களின் வி்பரங்ககள தானா்கமவ 
மதடி வி்பரங்ககள திரட்டிகக்காண்ார். 
்பாது்காப்புப் ்பக்யினரின் மு்காம்்களுககும், 
அவவப்ம்பாது விடுதகலப் புலி்களின் 
மு்காம்்களுககும் கென்று ேக்களுக்கான 
நீதிக்கா்க குரல்க்காடுததார்.

 அநீத அகேப்புக்களால் க்கதுகெய்யப்்பட்டு, 
த டு த து  க வ க ்க ப் ்ப ட் டி ரு ந த வ ரி ன் 
விடுதகலக்கா்கப் குரல்க்காடுததார். 
தனது ்பணியிகனக குறிதது அவர் 
குறிப்பிடுக்கயில் 'இமயசுெக்பயினரின் 
ொர்்பா்க என்னால் கெய்ய முடிநகதல்லாம் 
யாகதனில், இஙகுள்ள ேக்களுககு 
என்னமதகவ என்்பதகன ்ப்ம்பிடிததுக 
்காட்் முடிநதது' என்கிறார்.

1 9 9 0 ்க ளி ல்  த ன் ம ன ா டு  கூ ்ம வ 
ேட்்க்களப்பிறகு ேகறப்்பணியாளரா்க 
வருக்கதநத ேட்்க்களப்பு உள்ளவகர 
நிகனவுகூரப்்படும் நாோகிய ேகறக்கப்்பட்் 
அருட்்பணி யூஜின் மஹ்பர்ட் அடி்களாரின் 
ேகறவினால் க்பரிதும் ்பாதிக்கப்்பட்் 
அருட்தநகதயவர்்கள் 'அநமநரததில் 
நானும்கூ் திரும்பிச் கென்றுவி்லாம் 
என எணணிமனன், ஆயினும் ேறு்கணமே 
என் வாழ்நாள் முழுவதும் இஙம்கமய 

ஏற்படுததப்்பட்் இலஙக்க ம்பார் நிறுததக 
்கண்காணிப்புக குழுவின் ேட்்க்களப்பு 
ோவட்் அரொங்க பிரதிநிதியா்கவும் 2002ஆம் 
ஆணடில் நியமிக்கப்்பட்டு ்பணியாறறினார். 
இலஙக்கயில் ம்பார் நிகறவுககு வநத 
2009ஆம் ஆணடில் தனது கொநத நா்ாகிய 
அகேரிக்காவிறகு திரும்பிச்கெல்ல விரும்பி 
அஙகு கென்ற அடி்களார் கவறும் ஆமற 
ோதங்களில் எனது மதெம் அகேரிக்கா 
அல்ல ோறா்க ேட்்க்களப்ம்பகயன 
நிரநதரோ்கமவ இஙகு திரும்பி வநதுவிட்்ார். 
இவவாறு தன் வாழ்நாளின் ஏழு தொப்த 
்காலதகத ேட்்க்களப்பு ேணணில் ்கழிதது 
நம்மி்மிருநது அருட்தநகதயவர்்கள் 
விக்க்பறறுள்ளார்்கள்.

நிறறவா்க

தனது ்பணிக்காலததில் குருவானவரா்க, 
து ற வி ய ா ்க ,  ்ப ங கு த த ந க த ய ா ்க , 
்கல்வியாளரா்க, ்கல்லூரியின் அதி்பரா்க, 
வி க ள ய ா ட் டு ப்  ்ப யி ற று ன ர ா ்க , 
க த ா ழி ல் நு ட் ்ப  நி று வ ன த தி ன் 
இயககுனரா்க, ்கட்டி்க ்ககலஞரா்க, 
மதாட்்ததின் நிர்வாகியா்க, நிதியாளரா்க, 
மேலாளரா்க, ேக்களின் ்பாது்காவலரா்க, 
ேனித உரிகே்கள் கெயற்பாட்்ாளரா்க, 
நீதியின் மவநதரா்க, அப்்பாவி்களின் 
க்கது ேறறும் ்காணேறம்பாமனாரின் 
ொட்சியளரா்க ்பல்்பரிோணப் ்பணியிகன 
நம்ேததியில் அருட்தநகதயவர்்கள் 
மேறக்காணடுள்ளார்்கள். 

அவரது ்பணி ்காலததால் அழியாதது. அவரது 
்பணிக்கா்க கிழககுப் ்பல்்ககலக்கழ்கததால் 
க்கௌரவக ்கலாநிதி ்பட்்மும், 2014ஆம் 
ஆணடில் இலஙக்க ெோதானப் ம்பரகவயால் 
'ெ ே ா த ா ன த தி ற ்க ா ன  பி ர க ஜ ்க ள் ' 
விருதும் வழஙகி க்கௌரவிக்கப்்பட்்ார். 
இத த க்கய விரு து்களு ககு அவர் 
தகுதியுக்ததவராயினும் அவர் எப்ம்பாதுமே 
விளம்்பரதகத விரும்்பாதவர். அதறகு 
பின்னால் கெல்்பவரும் அல்ல. தனகக்கன 
தனியான ்பாகதகய அகேதது அதிமல 
்பயணிப்்பவமர அருட்தநகத க்பஞெமின் 
கஹன்றி மில்லர் அடி்களார். அவரது உ்ல் 
ேணணுககுள் புகதக்கப்்பட்்ாலும் அவரது 
்பணி்கள் எம்ேததியில் என்றும் நீக்கேற 
நிகலதது நிறகும் என திணணோய் 
நம்்பலாம்.

ேட்்க்களப்பில் ்கழிததுவிடுவகதன 
தீர்ோனிதமதன்' என்கிறார். அததீர்ோனமே 
அவகர இன்னும் அதி்கோ்க யுததததால் 
்பாதிக்கப்்பட்;் அப்்பாவி ேக்களுக்கா்க 
குரல்க்காடுக்கத தூணடியது எனலாம். 
தனது ்பணிக்காலததில் ெமூ்கமெகவககு 
முன்னுரிகே அளித து இலஙக்க 
கெஞசிலுகவச் ெங்கம், மராட்்ரிக 
்கழ்கம், புறறுமநாயாளர்்கள் ெங்கம் 
ம்பான்றவறறில் தன்கனயும் ஒருவரா்க 
இகணததுகக்காணடு ்பணியாறறினார். 
இலஙக்கயில் அரெ ்பக்யினருககும் 
விடுதகலப் புலி்களுககும் இக்யிலான 
யுதத நிறுததததிகன ்கண்காணிப்்பதற்கா்க 

்பட்்தாரியானார். கதா்ர்நது தனது 
குருததுவ, துறவற உருவாக்கததிகன க்பறறு 
வருகின்ற மவகளயில்தான் இலஙக்கயில் 
இமயசு ெக்பயினர் ்பணியாறறுகின்ற 
திரும்காணேகல ேகறோவட்்தகத 
நிர்வகிககின்ற க்பாறுப்பு நியு ஓர்லியன்ஸ் 
ோநிலததி்ம் ஒப்்பக்க்கப்்பட்்து. 
அதுவகரயிலும் அப்க்பாறுப்பிகன 
பிரான்ஸ் நாட்டு ெம்ம்பன் ோநில இமயசு 
ெக்பயினர் நிர்வகிதது வநதனர். இரணடு 
உல்கப் ம்பார்்களினாலும் ்கடுகேயா்க 
்பாதிக்கப்்பட்் பிரான்ஸ் நாட்டு இமயசு 
ெக்பயினரால் கதா்ர்நதும் இப்்பணியிகன 
முன்கனடுக்க முடியாேற ம்பாய்விட்்து. 
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1924ம் ஆணடு ெட்் நிரு்பணெக்பககு 
ேட்்க்களப்பிலிருநது மதர்வுகெய்யப்்பட்் 
இ.ஆர்.தம்பிமுததுவின் ேகனவிமய 
திருேதி தம்பிமுததாகும். 

இன்று க்பணணிகலவாதச் சிநதகன்கள், 
க்பணணிகலவாத அகேப்புக்களின்  
க ெ ய ற ்ப ா டு ்க ள்  ்க ா ர ண ே ா ்க 
க்பண்கள் அரசியலில் ்பஙகு்பறறல், 
்பாராளுேன்றததில், உள்ளூராட்சி 
ெக்ப்களில் க்பண்களின் பிரதிநிதிததுவ 
அதி்கரிப்பு என அரசியலில் க்பண்கள் 
்பஙகுக்காள்ள மவணடும் என்ற 
முககியததுவம் உணரப்்பட்டுள்ளது. 
ஆனால் இன்கறய சூழலுககு முறறிலும் 
ோறு்பட்் ஒரு சூழலில் அதாவது ்படிதத 
கொததுள்ள உயர்வர்க்க ஆண்கள் 
அரசியலில் ்பஙகு ்பறறி எல்லாருக்ய 
நலன்்ககளயும் தீர்ோனிககின்றவர்்களா்க 
இருநத சூழலில், க்பண்கள் அரசியலில் 
்பஙகு்பறறுவதறகு மவணடிய அடிப்்பக் 
உரிகேயாகிய வாககுரிகேக்கா்க, 
்பல்மவறு்பட்் ஆணகேயவாத அரசியல் 
அகேப்புக்களின் எதிர்ப்புககு ேததியில்  
'க்பண்கள் வாககுரிகேச் ெக்ப' என 
ஒன்கற அகேதது க்பண்களின் 
வாககுரிகேக்கா்க குரல்க்காடுதது 
இலஙக்கயில் ஆண்களுககுச் ெேனா்க 
க்பண்களும் வாககுரிகேயிகன 
்பயன்்படுததுவதற்கான உரிகேயிகன 
க ்ப ற று த த ந த வ ர்்க ள ா்க  தி ரு ே தி 
இ . ஆ ர் . த ம் பி மு த து  அ வ ர் ்க ளு ம் 
திருேதி சி.இ.த.சில்வா அவர்்களும் 
விளஙகுகின்றனர்.

1924ல் அறிமு்கப்்படுததப்்பட்் ோனிங 
அரசியல் சீர்திருததம் இலஙக்கயர்்களின் 
அரசியல் அபிலாகெ்ககள பூர்ததி 
க ெ ய் ய வி ல் க ல  எ ன  எ ழு ந த 
மு க ற ப் ்ப ா ட் டிக னத  க த ா ் ர் ந து 
பிரிததானிய அரசு, இலஙக்கககுப் 
க்பாருததோன அரசியல் திட்்கோன்கற 
வகரநது அமுல்்படுததுவதற்கா்க 1927ம் 
ஆணடு க்ானமூரின் தகலகேயில் 
ஒரு ஆகணககுழுகவ இலஙக்கககு 
அனுப்பிகவததது. அவ ஆகணககுழு 
' க்ானமூர் ஆகணககுழு'  என 
அகழக்கப்்பட்்து. இவ ஆகணக 
குழுவினர் 1927ம் ஆணடு நவம்்பரில் 
இலஙக்க வநது இலஙக்கயிலுள்ள 
்பல்மவறு வக்கப்்பட்் பிரதிநிதி்ககளயும் 
கு ழு க ்க க ள யு ம்  ெ ந தி த து 
்கலநதுகரயாடினர். இப்பிரதிநிதி்களாலும் 
குழுக்களாலும் முன்கவக்கப்்பட்் 
்கருததுக்ககளயும் ஆமலாெகன்ககளயும் 
அவர்்களுக்ய மநரடி அவதானிப்க்பயும் 
அடிப்்பக்யா்கக க்காணடு 1931ம் ஆணடு 
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அரசியல் சீர்திருததததிகன 
மு ன் க வ த த ன ர் .  இ து 
'க்ானமூர் அசியல் திட்்ம்' என 
அகழக்கப்்பட்்து.

இ வ வ ர சி ய ல்  தி ட் ் த தி ன் 
முககியோன அம்ெம் ெர்வென 
வாககுரிகேயாகும். அதாவது 
அ து வ க ர ்க ா ல ம்  இ ரு ந த 
்கல்வி, கொதது, என்்பவறகற 
அ டி ப் ்ப க ் ய ா ்க க க ்க ா ண ் 
வ ா க கு ரி க ே யி க ன  நீ க கி 
2 1  வ ய து க கு  ம ே ற ்ப ட் ் 
இலஙக்கயர்்கள் அகனவருககும் 
வாககுரிகே வழஙகியகேயாகும்.

இ ந த  ெ ர் வ ெ ன வ ா க கு ரி க ே 
வ ழ ங கு வ த ற கு  அ டி ப் ்ப க ் ய ா ்க 
அகேநதவர்்கள்தான் மேமல குறிப்்பட்் 
இரு க்பணேணி்களும் அவர்்களுக்ய 
ெக்ப உறுப்பினர்்களுோவார்்கள். இவர்்கள் 
க்ானமூர் ஆகணககுழுவினகர 1928 
ஜனவரி 14 இல் ெநதிதது க்பண்களுக்கான 
வாககுரிகேயின் முககியததுவததிகன 
வலியுறுததியிருநதனர்.

இவர்்கள் தனிமய ஆண, க்பண ெேததுவம் 
என்்பதறகும் அப்்பால் ஏன் க்பண்களுககு 
வாககுரிகே வழங்கப்்ப் மவணடும் 
என்்பகத பின்வரும் ்காரணங்ககள 
முன்கவதது எடுததுக்காட்டியிருநதனர்.

1.    இலஙக்கயில் குழநகத இறப்பு உயிர் 
     விகிதம்
2  வீ்கேப்பில் சீர்திருததத மதகவ
3. குழநகத நலம்
4.  ேருததுவம்
5.  ்கர்ப்பிணி்களுக்கான உதவி

மேலுள்ள ஐநது ்காரணங்களும் 
க்பாதுவான ேனிதகுல விருததியின் 
அ டி ப் ்ப க ் த  ம த க வ ்க ள ா ்க 
இருககின்றன. ஆண்கள், அதி்காரமும் 
பிரதிநிதிததுவததின் அதி்கரிப்புப் 
்பறறி சிநதிதது ம்காரிகக்க்ககள 
மு ன் க வ த து க  க ்க ா ண டி ரு க ்க , 
க்பண்கள் க்பாதுவான ேனிதகுல 
அடிப்்பக்த மதகவ்கள் கதா்ர்்பான 
ம்காரிகக்க்ககள முன்கவததகே 
க்பண்களால்ததான் இவவாறு சிநதிக்க 
முடிகின்றது என்்பகத உறுதிகெய்வதா்க 
இருககின்றது. அதது்ன் இவ ஐநது 
ம்காரிகக்க்ககளயும் ஒரு அரசியல் 
மதகவப்்பா்ா்க எடுததுக்காட்டியுள்ளதில் 
இருநது இப் க்பண்கள் அரசியகலயும் 
ெ மூ ்க வி ரு த தி க ய யு ம்  எ வ வ ா று 
ஒன்மறாக்ான்று இகணநததா்க 
மநாககியுள்ளார்்கள் எனும் அவர்்களின் 
தூர மநாக்கான அரசியல் ்பார்கவகயயும் 
இது கதளிவு்படுததுகின்றது.

க்ானமூர் ஆகணககுழுவினர் இப் 
க்பண்களின் ம்காரிகக்கயிகன ொத்கோ்க 
அணுகினர் என்்பகத அவர்்களுக்ய 
அறிகக்க எடுததுக்காட்டுகின்றது. 
அவர்்கள் இது்பறறி பின்வருோறு 
அறிகக்க கெய்துள்ளனர், ' க்பண்கள் 
வாககுரிகே ்பறறிய ம்கள்விகய 
நாம் ்கருதது்ன் ஆராய்நதுள்மளாம். 
அவர்்கள் ொர்பில் எடுததுக கூறப்்படும் 
வழக்கோன வாதங்கள், ஆண க்பண 
ெேததுவம் ஆகியவறகறத தவிர, 

இலஙக்கயில் குழநகத இறப்பு உயிர் 
விகிதம், வீ்கேப்பில் சீர்திருததத 
மதகவ, குழநகத நலம், ேருததுவம், 
்கர்ப்பிணி்கட்்கான உதவி ஆகியவறறில் 
வளர்ச்சி ஏற்கப்்ப் மவணடிய மதகவ 
ஆகியன எம்கேக ்கவர்நதன. இச் 
சிக்கல்்கள் யாவறகறயும் தீர்ப்்பதில் 
க்பண்களின் ஆர்வமும் உதவியும் 
மிகுநத ்பயனளிககும்' என அவர்்கள் இப் 
க்பண்களுக்ய ்கருததிகனச் ொர்நது 
சிநதிததுள்ளார்்கள்.

ஆயினும் அப்ம்பாகதய ஆணகேயவாத 
அதி்காரததுவ அரசியல் தகலவர்்கள் 
இநத ெமூ்கநல அரசியகல அல்லது 
இவர்்களு க்ய ம ்காரிக க்கயின் 

நியாயப்்பாட்டிகன ்கணடுக்காண்தா்கத 
கதரியவில்கல.

மெர்.க்பான்.இராேநாதன் ம்பான்ற 
தகலவர்்கள்;  கவள்ளாளரல்லாத 
ொதியினருககும் க்பண்களுககும் 
வாககுரிகே அளிப்்பது கும்்பலாட்சிககு 
வழிவகுககும் ஒரு ்பாரிய பிகழகயன்றும் 
அவவாறு வாககுரிகே வழஙகுவது 
இநது வாழ்கக்க முகறககுப் ்பழிம்கடு 
விகளவிப்்பது என்றும் நம்பினர், 
வாதிட்்னர். ஏ.ஈ.குணசிங்காவிகனத 
தவிர மவகறநதத தகலவர்்களும் 
ெர்வென வாககுரிகே மவணடுகேன்று 
வாதி்வில்கல. இது ம்பால மி்க 
முககியோன அரசியல் கெயற்பாட்டில் 
இருநத இலஙக்க மதசிய ்காஙகிரஸ், 
தமிழர் ே்காஜன ெக்ப, யாழ்ப்்பாண 
இகளஞர் ்காஙகிரஸ், ேறறும் இ்து 
ொரிச் சிநதகனயாளர்்கள் என எவருமே 
ெர்வென வாககுரிகேககு அல்லது 
க்பண்கள் வாககுரிகேககு ொர்்பா்க 
குரல்க்காடுதததா்க ்பதிவு்கள் எதுவும் 
இல்கல. இவவாறு இவர்்கள் கேௌனோ்க 
இருநதது அல்லது ெர்வென 
வாககுரிகே மவண்ாம் 
எ ன  எ தி ர் த த ற கு 
முககிய ்காரணங்களில் 
ஒன்றா்க க்பண்களுககு 
வாககுரிகே வழஙகுவது 
இருநதிருக்கலாம்.

ெர்வெனவாககுரிகேயு்ன் 
கூ டி ய  ம வ று ்ப ல 
தி ரு த த ங ்க ளு ் ன் 
இவவரசியல் திட்்ம் 
ெட்்நிரு்பணெக்பயில் 
வ ா க க ்க டு ப் பு க கு 
வி ் ப் ்ப ட் ் ம ்ப ா து 
ஒ ரு  வ ா க கி ன ா ல் 
இவவரசியல் திட்்ம் 
நி க ற ம வ ற ற ப் ்ப ட் ் து . 
அவ ஒரு வாககிகன 
திருேதி.தம்பிமுததுவின் 
்க ண வ ர்  இ . ஆ ர் .
தம்பிமுதது அவர்்கமள 
அ த ற கு  ஆ த ர வ ா ்க 
வ ா க ்க ளி த தி ரு ந த ா ர் 
என்்பது குறிப்பி்ததக்கது. 
இவவாறு அவர் ஆதரவா்க 
வ ா க ்க ளி த த தி ல் 
திருேதி தம்பிமுததுவின் 
க ெ ல் வ ா க கு 

இருநதிருககும் என்்பதில் ஐயமில்கல. 
ஏகனனில் க்ானமூர் அரசியல் 
திட்்ததிகன யாழ்ப்்பாண இகளஞர் 
்காஙகிரஸ் நிரா்கரிததும் மெர்.க்பான்.
இராேநாதன், ஜி.ஜி.க்பான்னம்்பலம் 
ம்பான்ற தமிழ் தகலவர்்கள் அகனவரும் 
அதறகு எதிரா்க வாக்களிதத சூழலில் 
திரு.இ.ஆர்.தம்பிமுதது ோததிரம்  அதறகு 
ஆதரவா்க வாக்களிதததிலிருநது இதகன 
விளஙகிகக்காள்ளமுடியும்.

எனமவ திருேதி.தம்பிமுதது அவர்்கள் 
க ்ப ண ்க ளு க ்க ா ன  வ ா க கு ரி க ே 
வி்யததில் இனம், ேதம், ொதி, பிரமதெம், 
என்்பவறறுக்கப்்பால் சிநதிதது ேனிதகுல 
விருததிககு க்பண்களின் அரசியல் ்பஙகு 
்பறறல் அவசியம் என்ற ஒரு தி்ோன 
க்காள்க்கயு்ன் இருநதிருககிறார். 
அவருக்ய அக்கால அரசியல் 
சூழலில் இப்்பணி மி்கப் புரட்சி்கரோன 
ஒன்மறயாகும். இன்று ஒவகவாரு 
க்பண்களும் தாங்கள் வாக்களிககின்ற 
ஒவகவாரு மதர்தல்்களிலும் இவவிரு 
க்பண்ககளயும் நிகனவுகூர்வது 
அ வ ர் ்க ளு க கு  ந ா ம்  க ெ ய் யு ம் 
நன்றிக்க்னாகும்.

இவவாறு க்பண்களின் அரசியல் 
உரிகேக்கா்க உகழததவகர இன்கறய 
க்பணணிகலவாதி்கள், க்பணநிகலவாத 
அகேப்புக்கள் ்கணடு க்காள்ளாேல் 
இருப்்பது துரதிஸ்ட்்வெோனதாகும். 
வரலாறறில் க்பண்களின் வகி்பா்கதகத 
ஆ ண க ே ய வ ா த  வ ர ல ா ற று 
எழுததியல் ேகறததுள்ளது என்ற 
்பரவலான ்கருததுணடு, இவவாறு 
ேகறக்கப்்பட்் க்பண ஆளுகே்ககள 
அக்யாளப்்படுததுவதும் அவர்்ககள 
மீ ள்வ ாசி ப் ்ப து ம்  அ வ ர்்க ளு க ் ய 
்பணியின் முககியததுவததிகன இகளய 
ெநததியினருககு அறிமு்கப்்படுததுவதும் 
இன்கறய நடுநிகலயான வரலாறறு 
ஆய்வாளர்்க ளின் ்க்கேயாகும். 
இலஙக்க க்பண்களின் வாககுரிகேக்கா்க 
உகழதத திருேதி.இ.ஆர். தம்பிமுதது 
அவர்்ககள ேட்்க்களப்பு ெமூ்கம் 
இ னி வ ரு ம்  ்க ா ல ங ்க ளி ல ா வ து 
நி க ன வு க ்க ா ள் ள  ம வ ண டு ம் . 
இநதப் ்பணியிகனச் கெய்வதறகு 
ேட்்க்களப்பு அரசியல்வாதி்களும் 
க்பணநிகலவாதி்களும் முன்வருதல் 
மவணடும்.
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்பணக்ததமிழரின் வாழ்வியல் வளர்ச்சி 
“ேகலயும் ேகல ொர்நத இ்முோகிய” 
குறிஞசி நிலதகதகயாட்டியதா்கமவ 
க த ா ் ங கி ற று .  ே னி த  இ ன ம் 
்க ா ட் டு மி ர ா ண டி  நி க ல யி லி ரு ந து 
விடு்பட்டு சிறு சிறு குழுக்களா்க 
மவட்க்யாடுதகலமய கதாழிலா்க 
க்காணடு வாழ்நத, ெமூ்கவாழ்கக்க 
ம்பால குறிஞசி நில வாழ்கக்க ஆகும். 
இம்ேக்களின் குடியிருப்பு்கள் சிறுகுடி 
எனப் க்பறறது. உழவுதகதாழில் அப்ம்பாது 
அவர்்களுககு கதரிநதிருக்கவில்கல. 
குறிஞசி நிலததமிழர்்களின் கதாழிலா்க 
மவட்க்யாடுதல், மதன் எடுததல் வள்ளி 
முதலிய கிழஙகு்ககள அ்கழ்தல் என்்பனமவ 
விளஙகின.

புதிதுணணும் க்பாங்கல் நி்கழ்வு 
குறிஞசி நில வாழ்கக்கயிமலமய 
தமிழர்்களிக்மய நி்கழதகதா்ஙகியது. 
இதறகுச் ொன்றா்க ெங்க இலககியங்களில் 
ஒன்றான புறநானுறறின் 168ம் ்பா்லில் 

குதிகரேகலகய ஈண் பிட்்ங 
க்காறறன் எனும் குறுநில ேன்னனின் 
க்காக்ச்சிறப்க்பப் ்பா்வந த 
்கருவூர்்கதப்பிள்கள ொததனார் எனும் 
புலவர் குறிஞசித தமிழர் க்காண்ாடிய 
புதிது உணணும் க்பாங்கல் விழா 
்பறறிய குறிப்பு்ககளயும் ்பதிவு 
கெய்துள்ளார்.

அரு வி ஆர்ககும் ்ககழ்பயில் 
நனநதகலக 

்கறிவளர் அடுக்கதது ேலர்நத ்காநதாள்

க ்க ா ழு ங கி ழு ங கு மி ளி ர க  கி ண டி 
கிகளமயாடு

்கடுங ்கண ம்கழல் உழுத பூமி

நன்னாள் வரு்பதம் மநாககி குறவர்

உழா அது விததிய ்பரூஉக குரல் சிறுதிகன 

முநதுவிகள யாணர் நாள் புதிது உணோர்

ேகர ஆன் ்கறநத நுகர க்காள் தீம்்பால்

ோன் தடி புழுககிய புலவு நாறு குழிசி

வான் ம்கழ் இரும் புக்க ்கழாஅது ஏறறி

ொநத விறகின் உதவிதத புன்்கம்

கூதளம் ்கவினிய குளவி முன்றில்

க ெ ழு ங ம ்க ா ள்  வ ா க ழ  அ ்க ல் 

இகலப்்பகுககும்.

அருவி்கள் ஆர்ப்்பரிககும் மூஙகில் ேரங்கள் 
நிகறநத மிளகுக க்காடி்கள் வளர்நத  
நில அடுககு்களில் வளர்நத ்காநவதன் 
கிழஙகு்கள் உண்பதற்கா்க வலிகேமிக்க 
்காட்டுப்்பன்றி்கள்(்கடுங்கண ம்கழல்)  
கூட்்ோ்க வநது நிலதகதககிளறி, உழுத 
புழுதியில் ேகலவாழ் ேக்கள் தாங்கள் 
க்காண்ாடும் நன்னாளன்று அறுவக்ககு 
வரும் வணணம் திகனகய விகதததனர். 
அது க்பரிய மதாக்கயிகனயுக்ய 
சிறுதிகனப் ்பயிரா்க முறறி அவர்்கள் 
எதிர்்பார்தத நாளுககு முன்ம்ப விகளநதது. 
(யாணார் புதுவருவாய்) அதகன அறுவக் 
கெய்து அவர்்கள் எதிர்்பார்தத நன்னாளன்று 
புதிது உணணுதல். (புதிது உணோர்) மவணடி 
கூதாளிச்கெடி்களும் ேகல ேல்லிக்கயும் 
்ப்ர்நது வளர்நதிருககும் இல்லதது 
வாெலில் க்பரிய ோன்்கறி ெகேதது 
உணணும் மி்ாவில் ்காட்டுப் ்பசுவி்ம் ்கறநத 
நுகரக்காள் தீம்்பாகல உகரயா்க ஏறறி 
விகளநத திகணகய ெநதன விறகு்ககளக 
க்காணடு க்பாஙகி அப்க்பாங்ககலச் 
கெழுகேயான வாகழ இகல்களில் 
்பகுதது உறவு்கமளாடு உண்னர் என்்பது 
இப்்பா்லின் க்பாருள் தரும் கெய்தியாகும்.

க்பாங்ககல அன்று புன்்கம் என்றனர்.

புல்கல ஊறறிய திகனப்க்பாங்கலில் 
மதகன ஊறறிக்கலநது உண்னர் 

என்ற கெய்தியும்  ்பால் க்பய் புன்ன்கம் 
மதகனாடு ேயககி என மவகறாரு 
பு ற ந ா னூ ற று ப் ்ப ா ்லி ல்  ( பு ற ம் . 3 4 ) 
்பதிவாகியுள்ளது. மேலும் தாவரவியலாளர் 
கூறறுப்்படி ்பழங்காலததில் முதலாவதா்க 
ேனிதனால் ்பயிரி்ப்க்பறற தானிய 

உணவுவக்க திகணதான் என்்பகத 
ேனஙக்காள்ளும் ம்பாது தமிழர்தம் 
புதிது உணணும் க்பாங்கல் நி்கழ்வின் 
கதான்கேகயயும் புரிநது க்காள்ள 
முடிகிறது. திகன உலகிமலமய அதி்கம் 
்பயிரி்ப்்படும் தானிய வக்க்களில் 
இரண்ாவதா்க இருககிறது. திகன 
உற்பததியில் சீனா முதலி்ம் இநதியா 
இரண்ாவது இ்தகதயும் வகிககின்றன. 
திகன சீனாவில் கி.மு 6000 ்கால்கட்்ததில் 
்பயிரி்ப்்ப்டு வநததா்க அறியமுடிகிறது. 
இதகன கவதது ்பார்ககும்ம்பாது புதிது 
உணணும் க்பாங்கல் நி்கழ்வு தமிழர்்களின் 
வாழ்வியலில் எவவளவு கதான்கேயானது 
என்்பது கதரிகிறது.

உழதகதரிநதிருக்காத அன்கறய குறிஞசி 
நில ேக்கள் ்பன்றி்கள் உழுத புழுதியில்தான் 
திகனகய விகததது விகளவிதது 
அறுவக் கெய்து ஒரு நன்னாளிமல 
அதகனப் ்பாலில் புதிதா்கப் க்பாஙகி உணடு 
ேகிழ்நதுள்ளனர்.

அன்கறய குறிஞசி நிலததமிழர்்களின் 
தி க ன ப் க ்ப ா ங ்க ல் த ா ன்  இ ன் று 
இலஙக்க, இநதியா, ேமலசியா, சிங்கப்பூர் 
உட்்ப் எழு்பதகதநதிறகும் மேற்பட்் 
நாடு்களில் ்பரநது வாழுகின்ற சுோர் 
்பதின்மூன்று ம்காடிததமிழர்்களாலும் 
க்காண்ா்ப்்படுகின்ற தமிழர் திருநாள் 
ஆன க்பாங்கல் விழாவின் மதாறறுவாய் 
ஆகும்.

்காட்டு விலஙகு்ககள மவட்க்யாடியும்  
மதன் எடுததும் வள்ளிககிழஙகு்ககள 
அ்கழ்நதும் உழவாேல் திகனகய 
வி க த த து ம்  வ ா ழ் ந த  கு றி ஞ சி 
நிலததமிழர்்கள் அக்காட்டு விலஙகு்ககளப் 
பிடிதது வீட்டு விலஙகு்களா்க ோறறி 
மேய்ச்ெல் கதாழிலிலும் ஈடு்படும் 
ெமுதாயோ்க ோறிய வளர்ச்சிப்்படிமய 
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தமிழர் தாய்ககேஙகிலும் ம்பாருககுப் 
பின்்பான க்பௌதத க்பருநமதசியததின் 
ஆககிரமிப்பு நி்கழ்ச்சி நிரல் அவர்்களின் 
அ ட் ்வ க ண ப் ்ப டி  ந ் ந ம த றி ம ய 
வருகிறது. இராணுவ வலயங்களா்க, 
க்பாருளாதார அபிவிருததி வலயங்களா்க, 
சு ற று ல ா த து க ற  அ பி வி ரு த தி 
வ ல ய ங ்க ள ா்க ,  வ ன ப் ்ப ாது ்க ா ப் பு 
வலயங்களா்க, கதால்லியல் துகற 
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வலயங்களா்க தமிழர் தாய்கப் பூமி 
கூறாக்கப்்பட்டு க்கய்கப்்படுததப்்பட்டு 
வருகின்றது.

இகக்கய்கப்்படுததல்்ககள கவறுேமன 
ஒ ரு  அ ர சி ன்  ந க ் மு க ற ெ ா ர் 
ம வ க ல த தி ட் ் ே ா ்க  சி ங ்க ள ம் 
கவளிக்காட்டி நிறகிறது. ஆனால் அதன் 
உணகேததன்கே ்பறறி சிநதகனச் 
ெமூ்கம் அறியும். தமிழர் பிரச்ெகனக்கான 
தீர்வுத திட்்ோ்க ஏமதனும் ஒரு 
விதததிலாவது சிங்களம் விட்டுக 
க்காடுப்க்பான்கற மேறக்காள்ளும் 
ம்பாது அது ெறமறறககுகறய 13இன் 
திருததிய வடிவோ்க இருப்்பதற்கான 
வாய்ப்புக்கமள அதி்கம் என ஆய்வாளர்்கள் 
்கருதுகிறார்்கள்.

 அதிலும் குறிப்்பா்க ்காணி அதி்காரம் 
வழஙகுதல் ்பறறி தீவிரோன வாதப் 
பிரதிவாதங்கள் நக்க்பறறிருககின்றன. 
இ ந த ப்  பி ன் ன ணி யி ல்  த ா ன் 
த மி ழ ர்  த ா ய ்க த தி ன்  நி ல ங ்க ள் 
க்கய்கப்்படுததப்்படுவதகன நாம் உறறு 
மநாககுதல் மவணடும். ேததிய அரசின் 
கீழ் மி்க முககியோன நிலப் ்பகுதி்கள் 
அகனததும் க்பறறுக க்காள்ளப்்பட்்பின்பு 
கவறுேமன எஞசிய சிறு்பகுதி நிலங்கமள 
த மி ழ ரி ன்  அ தி ்க ா ர ப் ்ப ர ப் பி ற கு ள் 
வநது மெரும். இவவக்கயான சூழ்ச்சி 
வகலப் பின்னகல ்கததுக குட்டி்களும் 
இனங்கணடு க்காள்ளும். ஆனால் 
தமிழ்த மதசிய மதர்தல் அரசியல் 
ெகதி்கள் இவவி்யங்கள் கதா்ர்்பா்க 
்கரிெகனயின்றி இருப்்பது மவடிகக்கயும் 
மவதகனயுோகும்.

்க்நத சில நாட்்களா்க திருேகலயின் 
மி்க முககிய ம்பசுக்பாருளா்க கதன்னன் 
ேரபு அடி (கதன்னேர்பாடி) கிராே 
்கநதசுவாமி ேகல மீதான ஆககிரமிப்பு 
முன்னிகலப்்படுததப்்படுகிறது. ்க்நத 
வாரக ்கட்டுகரயில் குறிப்பி்ப்்பட்் 
வ க ்க யி ல்  க ெ ா ல் க ல ா ண ா த 
துயரங்களு்ன் மீளககுடிமயறி வாழ்நது 

வரும் ேக ்க ளின் த க ல ்க ளிம ல 
இ ன் னு க ே ா ரு  ம ்ப ரி டி ய ா ்க 
இறஙகியிருககிறது இவவிவ்காரம். 
கூனிததீவு ேததகள ேகல விவ்காரம், 
கெம்பிேகல விவ்காரம் ம்பான்று 
்கநதசுவாமி ேகல விவ்காரமும் மி்கத 
தீவிரோ்க க்கயாளப்்ப் மவணடிய 
ஆககிரமிப்பு வடிவம் தான். அஙக்கல்லாம் 
ேக்கள் திரள் ஆதரவு கிக்ததது ம்பால 

கதன்னேர்பாடியில் கிக்க ்காது 
என்்பது நேக க்கல்லாம் கதரிநத 
வி்யமே. மி்கச் சிறு எணணிகக்கயில் 
ேக்கள் வாழும் கெழிப்்பான தமிழ்த 
தாய்க ேண சிங்களததின் சூழ்ச்சியின் 
கீ ழ்  ஆ க கி ர மி க ்க ப் ்ப டு வ க த 
கேௌனச் ொட்சி்களா்க ்பார்ததுக 
க்காணடிருககின்றனர் அப்்பகுதி ேக்கள்.

்கநதசுவாமி ேகல தமிழர்்கள் கதான்று 
கதாட்டு வழி்பட்டு வநத முரு்கக ்க்வுளின் 
இ ரு ப் பி ் ே ாகு ம்.  வ ்க கி லி ரு ந து 
்பாதயாததிகரயா்க கவரு்கலூ்ா்க 
்கதிர்்காேம் கெல்லும் முரு்க ்பகதர்்கள் 
்ககளப்்பாறவும் உணவு எடுக்கவுோ்க 
இம்ேகல முரு்கன் ஆலயம் விளஙகி 
வநதிருப்்பதா்க உள்ளூர் வாசி்கள் 
கதரிவிககின்றனர். யுதத இ்ம்க்பயர்வின் 
ம ்ப ாது  க ்க வி ் ப் ்ப ட் ்  ே க ல க 
ம்காயிலில் இராணுவம் இருநததா்க 
கொல்லப்்படுகிறது. மீளககுடிமயறிய பின்பு 
இராணுவம் கவளிமயறிய பின்பு ேக்கள் 
சிகதநது ம்பாயிருநத ம்காவிகல மீளவும் 
வழி்பாட்டி்ோ்க ோறறியகேதது வழி்பட்டு 
வநததா்க அவர்்கள் கதரிவிககின்றனர். 

அதன் ஒரு ்பகுதியா்க முரு்கன் 
சிகலகயான்கற க்காணடு வநது கவதத 
ம்பாது இரமவாடு இரவா்க அது அடிதது 
சிகதக்கப்்பட்டு, தூககி வீெப்்பட்டிருநதது. 
பின்பு சிலரின் அயராத உகழப்பினால் 
மவல் ஒன்றிகனச் கெய்து ேகலயில் 
நிறுவிய ம்பாதும் அதுவும் உக்தது 
வீெப்்பட்்து. இகவ அததகனககும் 
பின்னணியில் அயறகிராே புதத பிககுவும் 
சில சிங்கள விெமி்களுமே இருப்்பதா்க 
ேக்கள் ெநமதகிககின்றனர்.

்கநதசுவாமி ேகலயின் பிற்பகுதியில் 
கதா்ஙகும் ்க்ற்பகுதிகய சிங்களவர்்கள் 
ஆககிரமிதது மீன்பிடித கதாழிலில் 
ஈடு்பட்டு வருகின்றனர். ேகலயின் 
அடிவாரததில் ்க்லு்ன் இகணயும் 
்பகுதியில் அகேநதுள்ள கிணறகறயும் 
அவர்்கமள ்பாவிதது வருகின்றனர். 
இப்்பகுதி முழுவதும் தமிழர்்களுககுச் 
கொந தோன ்க்ற்பாடு்க ளாகும். 
மீன்பிடித கதாழில் வளோ்க நக்க்பறும் 
இப்்பகுதி மீளக குடிமயறிய ேக்களின் 
க்க்ககள விட்டு ஆககிரமிப்புச் 
சிங்களவர்்களின் க்க்களில் இருககிறது. 

இம்ேகலகய தமிழர்்களின் வெம் விட்டுக 
க்காடுப்்பதனூ்ா்க தேது கதாழில் 
வாய்ப்புக்கள் க்கநழுவும் வாய்ப்புக்கள் 
இருப்்பகத உணர்நத சிங்களவர்்களின் 
திட்்மி்ப்்பட்் நி்கழ்ச்சி நிரமல 
்கநதசுவாமி ேகல விவ்காரோகும்.

ஆனால் இது இவவாறிருகக்கயில் 
ே க ல ய டி வ ா ர த தி ல்  பு தி த ா ்க 

அததிவாரகோன்று ம்பா்ப்்பட்டிருப்்பகத 
அவதானிதத ேக்கள் இது வி்யோ்க 
கவளிமய அறிவிததனர். சிவில் ்பாது்காப்பு 
உததிமயா்கததர்்கமள (Civil Security Division) 
இக்கட்்தகதக ்கட்டிவருகின்றனர். 
அவர்்களி்ம் கென்று விொரிதத 
ம்பாது கதால்லியல் துகறயினரின் 
மவணடும்காளின் பிர்காரமே இக்கட்்்ம் 
அகேயப் க்பறுவதா்க கதரிவிக்கப்்பட்்து. 

அரெ நிறுவனகோன்று தேககுத 
மதகவயான ்கட்்்கோன்றிகனக 
்கட்டும் ம்பாது பின்்பறற மவணடிய 
த ா ்ப ன க  ம ்க ா க வ  வி தி ்க ள் 
எதகனயும் இஙம்க முகறயா்கப் 
பிரமயாகிக்கவில்கல என்்பது கதட்்த 
கதளிவு. ்கட்்ங்ககளக ்கட்டுவதற்கான 
மு க ற ய ான  அ னு ே தி க ய ான்க ற 
உள்ளூராட்சிெக்பயி்மிருநது க்பறறுக 
க்காள்ளவில்கல. ்கட்்்கோன்கற 

அகேப்்பதற்கான மவள்விப்்பததிரக 
ம்காரல் நக்க்பறவில்கல என்்பன 
ம்பான்ற நிகறய வி்யங்கள் நக்க்பறாத 
சூழலில் இக்கட்்ோனது கதால்லியல் 
துகறயினரால் எழுப்்பப்்படுகிறது என்கிற 
வாதம் ஏறறுக க்காள்ள முடியாததாகிறது. 
இது கதா்ர்்பா்க ம்கள்விகயழுப்்ப 
மவணடிய ேக்கள் பிரதிநிதி்கள் 
கவறுேமன ம்பொது இருககின்றனர். 
சில உள்ளூர் அரசியல் தகலயீடு்கள் 
்காரணோ்க குச்ெகவளி பிரமதெ 
ெக்பத தவிொளரின் ்கட்்் அனுேதி 
்பறறிய அறிவுறுததல் அப்்பகுதியில் 
்காட்சிப்்படுததப்்பட்டிருநத ம்பாதும் 
அதகன கிழிதது எறிநது விட்டு மீணடும் 
மவகல்கள் ஆரம்பிக்கப்்பட்டிருப்்பதா்க 
அஙகிருநது கிக்ககும் கெய்தி்கள் 
கதரிவிககின்றன.

இவவி்யம் கதா்ர்்பா்க ்கவனயீர்ப்புப் 
ம்பாராட்்கோன்கறச் கெய்வதற்கான 
மு ன் க ன டு ப் க ்ப ா ன் க ற  ே க ்க ள் 
த ன் னி ச் க ெ ய ா்க  ம ே ற க ்க ா ண ் 
ம்பாது பிரமதெததிறகுப் க்பாறுப்்பான 
்க ா வ ல் து க ற  அ தி ்க ா ரி யி ன ா ல் 
அவவி்ததில் புததர் சிகல எதுவம் 
நி று வ ப் ்ப ் ாது  என  ே க ்க ளி ் ம் 
கதரிவிக்கப்்பட்டிருககிறது. அதது்ன் 
அவவிதம் ஏதாவது புததர் ம்காவில் 

நிறுவப்்பட்்ால் அத க ன நான் 
த டுத து  நி று த து ம வ ன்  எனவு ம் 
தன்கன நம்புோறும் ேக்கள் ம்கட்்க 
க ்க ா ள் ள ப் ்ப ட் டி ரு க கி ன் ற ன ர் . 
இது எங்கள் அப்்பா குதிருககுள் 
இல்கல என்்பதா்கததான் ேக்களால் 
மநாக்கப்்படுகிறது. அரெ ்கட்்்கோன்கற 
ேக்கள் தடுக்க முகனநதால் அதகன அரெ 
நிறுவனம் ெட்்ததின் உதவியு்ன் நிறுவ 
முடியும் என்்பதகன அஙகுள்ள ெராெரி 
ேக்களும் அறிவர்.

இது கவறுேமன ஒரு தமிழர் ம்காவிலின் 
மீதான ஆககிரமிப்பு அல்ல, ோறா்க 
தமிழரின் ்பண்பாட்டு அக்யாளங்ககளச் 
சி க த த து  ம த சி ய த தி ன்  ்ப ா ல் 
அவறறிறகிருககும் வகி்பா்கதகத 
இல்லாகதாழிப்்பதனூ்ா்க மதசியக 
்கட்டுோனததிற்கான ம்காரிகக்ககய 
வலுவிழக்கச் கெய்வமதயாகும். 

இநநி்கழ்ச்சி நிரலின் ்பங்காளி்களா்க 
உள்ளூர் க்பௌதத பிககு கதா்ஙகி 
கதால்லியல் துகற வகரயும் திட்்மிட்டு 
வகலவிரிததுக ்காததிருககிறார்்கள். 
இ வ வ க ்க ய ான  க த ா ் ர்ச் சி ய ான 
ஆககிரமிப்பு்களுககு ்பதிலிறுககும் 
முகறயான க்பாறிமுகறகயான்கற 
தமிழர் தரப்பு அரசியல் இலா்பங்ககளப் 
புறநதள்ளிக ்கண்க்ய மவணடியது 
்காலததின் ்கட்்ாயோகும்.

 தமிழ்த மதசியததின் இருப்க்பன்்பது 
எேது ்பண்பாட்டு அக்யாளங்ககளக 
்க ட் டி க  ்க ா ப் ்ப ா ற று வ தி ம ல ம ய 
தஙகியிருககின்றகதன்்பதகன மதர்தல் 
அரசியற தகலகே்கள் விளஙகிக 
க்காள்ளல் மவணடும். 

சிவில் ெமூ்கங்களின் தீவிரோன ேக்கள் 
அரசியல் ்பங்காறறலும் இஙகு க்பரிதும் 
மதகவப்்படும் வி்யோகும். முகறயா்க 
அணிதிரட்்ப்்பட்் ேக்களரசியல் 
தளகோன்றினூ்ா்க அரசின் ்காது்களுககு 
ம்கட்கும் கோழியில் தமிழர் தரப்பு 
்பதிலிறுக்க மவணடும். இவறகற தமிழர் 
ெமூ்கம் உ்னடியா்கக ்கண்க்நது 
்பரீட்சிததுப் ்பார்ததா்க மவணடும்.
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‘க த  பி ற ந த ா ல்  வ ழி பி ற க கு ம் 
என்்பது நம்மிக்மய ்கலநதுவிட்் 
மு து க ே ா ழி.  ஆன ால்  இ ன் ம ற ா, 
்படுவான்்ககர ேக்களின் வழி்கள் ்பல 
அக்க்கப்்பட்் ்காலச்சூழல்்களா்க 
ோறியிருககின்றது.’ என தம்பிராொவும், 
்கமணெபிள்களயும் புல்லுேகலயில் 
நின்று ம்பசிகக்காணடிருநதனர்.

தமிழுககு கதபிறக்க மூன்று நாட்்கள் 
மீதமிருநத மவகளயில் ்படுவான்்ககர 
ேக்கள் எதிர்்பார்ததுள்ள எதிர்்பார்ப்புக்கள் 
நிகறமவறாத நிகலகய எட்டுகேன 
தம்பிராொ  ்கம ணெபிள்களயி்ம் 
கூறினான். ஏன்தம்பிராொ அவவாறு 
கூறுகின்றான் என்்பகத புரிநதுக்காள்ள 
மு டி ய ாத வ ன ா்க  ்கம ணெ பி ள்க ள 
சிநதிததுகக்காணடிருநதான். அப்ம்பாது 
்காரணதகத கூற ஆரம்பிததான் தம்பிராொ.

நாட்டில் இ்ம்க்பறற மூன்று தொப்த 
யு த த த தி ன ா ல் ,  ்ப டு வ ா ன் ்க க ர 
ேக்களுக்கான ்கல்வி ஒழுஙகுமுகறயில் 
கிக்க்கவில்கல. ்பா்ொகல்கள் 
இ ரு ந த ன .  பி ள் க ள ்க ளு ம் 
்பா்ொகல்களுககுச் கென்றனர். ஆனால் 
ஆசிரியர் ்பறறாககுகறயினாலும், 
ஆசிரியர்்களின் வருக்க குகறவினாலும் 

்பா்ங்கள் நக்க்பறவில்கல. இதனால் 
்பா்ொகலயிகன ேட்டுமே நம்பியிருநத 
்படுவான்்ககர ோணவர்்கள் ்பரீட்கெ்களில் 
பி ர ்க ா சி க ்க  மு டி ய ா த வ ர் ்க ள ா ்க 
ோறினர்.  இதன் விகளவினால் 
இன்று குகறநத அளவிலான அரெ 
உ த தி ம ய ா ்க த த ர் ்க க ள க க ்க ா ண டு 
்ப டு வ ா ன் ்க க ர ப் பி ர ம த ெ ம் 
ேறறவர்்களின் க்க்களில் தஙகி 
வ ா ழ் ந து  க ்க ா ண டி ரு க கி ன் ற து . 
ஆ ன ா லு ம்  கி க ் க கி ன் ற 
வளததிகனகக்காணடு, ோவட்்ததிமல 
இஙகுள்ள ோணவர்்கள் வரு்ாநதம் 
ொதிததுகக்காணடிருககின்றனர்.

ேக்கள் வரிப்்பணததில் ெம்்பளகேடுதது 
அதி்காரம் ்காட்டும், ேக்களால்தான் 
ஊ தி ய த தி க ன ப் க ்ப று கி ன் ம ற ா ம் 
என்்பதகன ேறநது ஆணவச்கெருககு 
க்காணடு கெயற்படும் ஒருசில அரெ 
உததிமயா்கததர்்களால், ஒட்டுகோததோ்க 
அவவாமற அகனதது அரொங்க 
உததிமயா்கததர்்களும் ்பார்க்கப்்படுகின்ற 
நி க ல யி ல் ,  அ த க த ா ழி க ல 
்படுவான்்ககர ேக்கள் அதி்களவில் 
க ெ ய் ய ாவி ட் ் ாலு ம்,  ே ற ற வ ர்்க ள் 
வாழ்வதற்கா்க தம்கே அர்ப்்பணிதது 
மேறக்காள்ளும் விவொயதகதாழிகலயும், 

கூலிதகதாழிகலயும் கெய்து அன்றா்ம் 
வாழ்கக்கயிகன வழிந்ததுகின்றனர்.

்ப டு வ ா ன் ்க க ர க ய ங கு ம் , 
க ந ற க ெ ய் க ்க க ய யு ம் ,  ம ே ட் டு 
நிலப்்பயிர்கெய்க்ககயயுமே அதி்களவில் 
்காணமுடியும். இதகதாழிலின் மூலம் தேது 
குடும்்பததிகன வழிந்ததிகக்காள்ள 
மு டி யு ம் .  எ ன் ற  எ ண ண த தி ல் 
்கஸ்்ங்ககளயும், ்க்ன்்ககளயும்க்பறறு 
விவொயததிகன மேறக்காள்கின்றனர். 
இதன்மூலம் வீட்டுககு உணவுப்க்பாருட்்கள் 
கிக்ககும், இதனால் குகறவில்லாேல் 
வரு்ம் முழுவதும் உணவு உணணலாம் 
என்ற அனு்பவ சிநதகன இவர்்களு்ன் 
இகணநமத உள்ளது. ஆனாலும் 
உற்பததியின் ம்பாது வரு்ாநதம் 
இயறக்கயின் ்பாதிப்புககு உள்ளா்க 
மநரிடுவதும் அனு்பவததின் மூலம் 
இப்்பகுதிேக்கள் க்பறறுகக்காண் 
்பா்மே. அவவாறுதான் இவவாணடிற்கான 
மேட்டுநில ்பயிறகெய்க்க அறுவக்்கள் 
நக்க்பறறு வருகின்றன. ஆனால் 
வி வ ெ ா யி ்க ள்  நி க ன த த க த 
அக்யமுடியாத நிகல உருவாகியுள்ளது. 
இ த ன ா ல் த ா ன்  இ ப் ்ப கு தி ே க ்க ள் 
க த ப் பி ற ப் க ்ப  வ ழி ப் பி ற ப் ்ப ா ்க 
எடுததுகக்காள்ள முடியாத நிகலயில் 
உள்ளனர். மொளன் கெய்க்கயின் 
ம்பாது ்பக்ப்புழுவின் தாக ்கம் 
அதி்கோ்க ்காணப்்பட்்து. அதும்பால 
கநறகெய்க்கயிலும் அறகக்காட்டி மநாய் 
ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் எதிர்்பார்தத 
விகளவிகன க்பறமுடியாதவர்்களா்க 
உள்ளனர்.

கூலிதகதாழிலும், விவொயமுமே 
இப்்பகுதி ேக்களின் வாழ்வாதாரததிறகு 
உதவிக்காடுததுகக்காணடிருககின்றன. 
யு த த ம்  இ ந த  ந ா ட் டி ம ல 
க ே ௌ னி க ்க ச் க ெ ய் ய ப் ்ப ட் டு 
ஒரு த ொப்தம் ்க்ந திரு க கின்ற 
நிகலயிலும் கூ் இம்ேக்களுக்களின் 
வாழ்வாதாரததிகன ்கட்டிகயழுப்்பககூடிய 

க த ா ழி ல் து க ற ்க ள்  இ ன் ன மு ம் 
ஆரம்பிக்கப்்ப்வில்கலகயன்்பமத 
மவதகனயானது. குருவி மெ்கரிப்்பது 
ம்பான்று அன்றா்ம் மெ்கரிககின்ற 
்பணததிகனயும் நுண்க்ன்்களுககு 
க ்க ாடுத து வி ட்டு  ஏ ே ாற ற த து ்ன் 
நிறகின்றனர். இம்ேக்களுக்களுக்கான 
வழியிகன ஏற்படுதத இப்்பகுதியிமல 
கதாழிறொகல்கள் ஏற்படுததப்்பட்டு, 
இ ங கு ள் ள  ே க ்க ளு க கு 
மவகலவாய்ப்பு வழங்காகேப்்ப்ாகே 
்கவகலயானகதான்மற.

இப்்பகுதி ேக்களி்மிருநது குகறநத 
விகலயிலும், மோெடி கெய்தும் 
கநல்லிகன பிற பிரமதெததினர் 
க்காள்வனவு கெய்து கெல்கின்றனர். 
அ ம தம ்ப ான்று  இ ங கு  உ ற ்ப த தி 
கெய்யப்்படும் ்பால் உற்பததி்களும் 
மவறுபிரமதெங்களுககு ஏறறுேதி 
கெய்யப்்படுகின்றன. இகதததவிர்தது 
இ ப் ்ப கு தி யி ம ல  இ த ற ்க ா ன 
கதாழிறொகல்ககள அகேப்்பதன் 
மூலோ்க, மோெடியின்றி கநல்லிகன 
இப்்பகுதி ேக்கள் வழங்கககூடியதா்கவும், 
மவகலவாய்ப்புக்ககள க்பறறுகக்காள்ள 

கூடியவக்கயிலும் அகேயும். இதனால் 
்க ் ன் ்ப ட் டு  க வ ளி ந ா டு ்க ளு க கு 
கதாழிலுககு கெல்கின்ற வீதததிகனயும் 
குகறக்க முடியும் என்று கூறினான் 
தம்பிராொ.

பிறக்கவிருககின்ற கதயிலிருநதாவது 
்ப டு வ ா ன் ்க க ர  ே க ்க ளி ன் 
வாழ்வாதாரததிகன ்கட்டிகயழுப்்ப 
கதாழிறொகல்கள் அகேக்கப்்பட்டு 
வழிபிறப்பிக்கப்்ப் மவணடும் என்்பமத 
தம்பிராொவின் எணணமுோகும்.

இலஙக்கப் ம்பரினவாதததில் ேட்டுமின்றி 
உல்க வல்லாதிக்க நாடு்களிலும் கூ் 
தமிழினதகதக குறிகவதது அதன் ேத, 
்ககல, ்கலாொர, ்பண்பாட்டு விழுமியங்ககள 
சிகதககும் மநாககில் ்கட்்விழ்தது 
வி்ப்்பட்டு ்பல் ம வறு முயறசி்க ள் 
அரஙம்கறறப்்படுவதும் நாம் யாவரும் அறிநத 
நிதர்ெனமே. இம்முயறசி்களின் முககிய 
அம்ெோ்க தமிழர்்களிக்மய ேதோறறம் 
என்்பது மேமலாஙகி நிறகிறது.

ஆதிததமிழனின் முதல் ேதங்களில் 
ஒன்று இநதுேதம் என்்பதில் எநதவித 
ஐயப்்பாடுமில்கல. நாடு ்க்ததப்்பட்டும் 
வியா்பார மநாக்கங்களுக்கா்கவும் பிகழக்க 
மவறு வழியின்றியும் இஙகு வநது 
குடிமயறியவர்்கள் தமிழினததின் தாராள 
ேனகதப் ்பயன்்படுததி ஆட்சிப்பீ்ங்ககளக 
க்கப்்பறறிய பின்னர் தததம் ேதததிகன 
தமிழினததில் திணிததனர். அவவாறா்கமவ 
க்பௌததம்,கிறிஸ்தவம் ேறறும் இஸ்லாகேன 
்பல ெேயப்க்பரும் பிரிவு்கள் தமிழினததின் 
தகலயிமலமய ்காலூன்றின.

இன்று நாட்டின் ்பல்மவறு ்பகுதி்களிலும் 
ஒ டு க ்க ப் ்ப ட் ்  த மி ழி ன த தி ன் மீ து 
்பல் ம வறு்பட்் ேத த திணிக க்க ்க ள் 
இ்ம்க்பறற வணணமேயுள்ளது.இதில் 
குறிப்பிட்் சில ெம்்பவங்கள் ேட்்க்களப்பு 
ோவட்்ததிலுள்ள ்பல கிராேங்களில் 
மு ன் க ன டு க ்க ப் ்ப ட் டு ம்  வ ரு கி ற து . 
குறிப்்பா்க முஸ்லீம் இனததவர்்கள் வாழும் 
பிரமதெங்ககள அணடிவாழும் ்கல்முகன 

இலஙக்க, நியூஸிலாநது அணி்களுககு 
இக்யலான இரு்பதுககு இரு்பது கிரிக்கட் 
ம்பாட்டியில் நியூஸிலாநது அணி கவறறி 
க்பறறுள்ளது. 

ஒகலன்டின், ஈ்ன் ்பார்க கேதானததில் 
கவள்ளியன்று இ்ம்க்பறற ம்பாட்டியில் 
நாணய சுழறசியில் கவறறி க்பறற 
இலஙக்க அணி முதலில் ்களததடுப்பில் 
ஈடு்பட்்து. 

இதன்்படி ்களம் இறஙகிய நியூசிலாநது அணி 
நிர்ணயிக்கப்்பட்் 20 ஓவர்்கள் நிகறவில் 07 
விகக்கட்டுக்ககள இழநது 179 ஓட்்ங்ககள 
க்பறறது. 

நியூசிலாநது அணி ொர்்பா்க Doug 
Bracewell 44 ஓட்்ங்ககளயும் Scott 
Kuggeleijn 35 ஓட்்ங்ககளயும் Ross Taylor 
33 ஓட்்ங்ககளயும் க்பறறனர். 

்பநது வீச்சில் இலஙக்க அணி ொர்்பா்க 
்கசுன் 3 விகக்கட்டுக்ககளயும் ேலிங்க 2 
விகக்கட்டுக்ககளயும் வீழ்ததினர். 

அதன்்படி ்பதிலுககு துடுப்க்படுததாடிய 
இ ல ங க ்க  அ ணி  அ க ன த து 
விக்கட்டுக்ககளயும் இழநது 144 ஓட்்ங்ககள 
ோததிரம் க்பறறு மதால்விகயத தழுவியது.

gLthd; ghyfd;

ேறறும் வாகழச்மெகனப் ்பகுதி்களில் 
இதும்பான்ற ேதோறற நி்கழ்வு்கள் 
இ்ம்க்பறறுவருவதா்க பு்கார்்கள் உள்ளன.
இது ஒருபுறமிருக்க இன்னுகோரு 
தரப்பினர் தம்ேதததிகனத திணிககும் 
முயறசியில் தகலதூககியிருப்்பது தமிழினம் 
விழிததுகக்காள்ள மவணடிய தருணமே. 
கிறிஸ்தவததின் புதிய ஏற்பா்ா்க தம்கே 
அக்யாளப்்படுததிக க்காள்ளும் சில 
அகேப்பினர் பின்தஙகிய கிராேங்களிலுள்ள 
ேக்களின் வறுகே நிகலகயப் ்பயன்்படுததி 
அவர்்ககள தம்ேதததின்்பால் ஈர்ககும் 
கெயற்பாடு்களில் ஈடு்பட்டு அதில் சில 
இ்ங்களில் கவறறியும் க்பறறுள்ளனர்.

இவவாறான ெம்்பவகோன்று ேட்்க்களப்பு 
ோவட்்ததிலுள்ள குருேணகவளி என்னும்   
கிராேததில் அரஙம்கறியுள்ளது. ்க்நத ஐநது 
வரு்்காலோ்க இப்்படியான  அகேப்பினர் 
அககிராேததில் ேதப்பிரச்ொரங்களில் 
ஈடு்பட்்தா்கவும் சில குடும்்பங்களின் வறுகே 

நிகலகயப் ்பயன்்படுததி அவர்்ககளத 
தம் ேதததில் மெர்ததுகக்காண்தா்கவும் 
கிராேவாசி்கள் கதரிவிககின்றனர். ்க்நத 
சில தினங்களா்க இப்பிரச்சிகனயானது 
அககிராேததில் விஸ்வரூ்பம் எடுததுள்ளது. 

இம்ேதோறறகல தடுப்்பது ெம்ேநதோ்க 
்க்ந த ்காலங்க ளில் கிராேத தில் 
சில அகேப்பு்கள் ்பல முயறசி்ககள 
எடுததிருநதம்பாதிலும் எம்முயறசியும் 
்பயனளிக்காத நிகலயில் "குருேணகவளி 
உதவும் ்கரங்கள்" அகேப்பினர் தகலயீட்டில் 
ஆலய நிருவா்கங்கள்,விகளயாட்டுக
்கழ்கங்கள் ேறறும் கிராே அபிவிருததி 
அ க ே ப் பு ்கக ளன  அ க னவ க ர யு ம் 
ஒன்றுதிரட்டி மேறக்காண் முயறசி 
முதற்கட்்   கவறறியக்நதுள்ளது. 
இம்முயறசியின் ்பயனா்க அம்ேத 
க ெ ய ற ்ப ா டு ்க ள்  த ற ்க ா லி ்க ே ா ்க 

மு்க்கப்்பட்டுள்ளன. மேலும் இதுகுறிதத 
விொரகண்கள் ்களுவாஞசிகுடி க்பாலீஸ் 
நிகலயததில் நக்க்பறறும் வருகிறது.
இ வ வ ா ற ா ்க  ஒ வ க வ ா ரு  கி ர ா ே 
இ க ள ஞ ர் ்க ளு ம்  ஒ ன் று தி ர ண டு 
முயறசிததால் தததஙகிராேங்களில் 
ந க ் க ்ப று ம்  ே த ம்  ே ா ற று ம் 
ெம்்பவங்ககள முறறா்க நிறுததமுடியும் 
என்்பதறகு "குருேணகவளி உதவும் 
்கரங்கள்" அகேப்பினர் ஒரு சிறநத 
முன்னுதாரணோ்கத தி்கழ்கின்றனர்.

Gfo; kA+uh
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இலஙக்கயில் உ்பமதசிய ேட்்ததில்  நல்லாட்சிகய (ஆளுக்ககய)  
மேம்்படுததுவதற்கான ஆசிய ேன்றததின் ்பயிலரஙகு ஒன்று அணகேயில் 
ேட்்க்களப்பு ்பாசிககு்ாவில் சிறப்்பா்க ந்ததப்்பட்்து.

உள்ளூராட்சி ேட்்ததில் நல்லாட்சிகய ஏற்படுததும் மநாககில் ஆசிய ேன்றததின் 
இலஙக்கக்கான உ்பமதசிய ஆளுக்கததிட்்ம்  9 ோ்காணங்களில் இருநது கதரிவு 
கெய்யப்்பட்் சில உள்ளாட்சி ேன்றங்களில் நக்முகறப்்படுததப்்படுகின்றது.

2015 ஆம் ஆணடு நவம்்பர் முதல், அவுஸ்திமரலிய அரொங்கததின் கவளியுறவு ேறறும் 
வணி்க திகணக்களம், ஆசிய ேன்றததின் இநத திட்்ததுககு உதவி வருகின்றது.

2005 ஆம் ஆணடு முதல் இநத உ்ப ஆளுக்கத திட்்ததுககு ஆசிய ேன்றம் உதவி 
வருகின்றது. 

ேட்்க்களப்பு ோந்கர ெக்ப உட்்ப் ்பல உள்ளூராட்சி ேன்றங்களில் நல்லாட்சிகய 
ஏற்படுததும் மநாககில் ஆசிய ேன்றம், அநதநத  ெக்ப்களில் ்பல திட்்ங்களுககு 
அனுெரகண வழஙகி வருகின்றது. அகவ ்பறறிய ேதிப்பீ்ா்கவும், அவறறின் எதிர்்காலச் 
கெயற்பாட்டுக்கான திட்்மி்லா்கவும் இது அகேநதது.

இலஙக்கயின் அகனதது இ்ங்களில் இருநதும் உள்ளூராட்சி பிரதிநிதி்கள், 
அதி்காரி்கள், நிபுணர்்கள் இதில் ்கலநது க்காண்னர்.

ெேததுவதகதயும், அகனவகரயும் உள்வாங்ககலயும் அடிப்்பக்யா்கக 
க்காணடு, அகனவரும் ெே்பஙகு வகிப்்பதற்கான ஏற்பாடு்களுககு முன்னுரிகே 
க்காடுக்கப்்பட்டிருநதது.

 ஏற்பாட்்ாளர்்களுககு 
்பாராட்டும் 
ந்நதது.

அவுஸ்திமரலிய 
ஒருஙகிகணப் ்பாளரும் 

க்கௌரவிக்கப்்பட்்ார். 
இவரது ்பங்களிப்பு 

சிறப்பு

குழு நிகலக ்கலநதுகரயா்ல்்கள் மூலம் இலஙக்கயின் அகனதது ்பகுதி்களிலும் 
உள்ள உள்ளாட்சி உறுப்பினர்்களிக்மய ்கருததுப் ்பகிர்வுககு ஏற்பாடு 
கெய்யப்்பட்டிருநதது.

ஒவகவாரு வி்யோ்க ஆழோ்க ஆராயப்்பட்்ன. புரிநதுணர்வுககு சிறப்்பான ்களம்.

ஆசிய ேன்ற அதி்காரி்கள் கூ்மவ இருநது சிறப்்பான ்கலநதுகரயா்லுககு உதவினர்.
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எேது ேட்டு ந்கர் வாவிககு 
பிரசித தோனது.  இது 
ஒ ரு  வ ாவி ( ்க ்ம ல ரி ) 
ந ்க ர ம் .  ே ட் ்க ்க ள ப் பு 

ந்கரம் வாவியால் சுழப்்பட்்தும் 
கூ்.  க்காழும்பு புறகம்காட்க்யில் 
்காணப்்படும் மிதககும் ெநகத ஓடும் 
்கால்வாகய தூய்கேப்ப்்படுததி 
அகேக்கப்்பட்் ஒன்று.

 எேது ந்கரில் இயறக்கயா்கமவ 
க்பாதுச்ெநகதககு அரு்காகேயில் 
அகேநதுள்ளது ேட்டு ந்கர் வாவி. 
ஏன் இதில் மிதககும் ெநகத ஒன்கற 
உருவாக்கககூ்ாது.

 இ த ன ா ல்  ம வ க ல வ ா ய் பு ம்  
ெ ந க த ப் ்ப டு த த லு ம் ,  ஏ ன் 
ோந்கரெக்பயின் அழகும் தரமும் 
மேம்்படும்.

ேட்்க்களப்புககு 09-01-2019 அன்று 
விஜயம்கெய்த ஒஸ்மலா ோந்கரின் பிரதி 
முதல்வர் ஹம்ொயினி குணகரட்ணம் 
ேட்்க்களப்பு ோந்கரெக்பககு விஜயம் 
கெய்தார்.  இவகர ேட்்க்களப்பு 
ோந்கரெக்ப முதல்வர்,ோந்கரெக்ப 
உறுப்பினர்்கள், உததிமயா்கததர்்கள் 
வரமவறறனர்.  

அதகனத கதா்ர்நது ோந்கரெக்ப 
ேண்்பததில் ேட்்க்களப்பு ோந்கரெக்ப 
உறுப்பினர்்களு்னான ெநதிப்க்பான்று 
நக்க்பறறது்ன் அநத ெநதிப்பில் 
்ப ல் ம வ று  வி ் ய ங ்க ள்  கு றி த து 
்கலநதுகரயா்ப்்பட்்து.

இஙகு ்கருதது கதரிவிதத ஒஸ்மலா பிரதி 
முதல்வர்,

‘ேட்்க்களப்பு ோந்கரெக்பயானது 
உ ண க ே யி ம ல ம ய  சி ற ப் ்ப ா ன 
முகறயில் கெயற்பட்டுவருகின்றது. 
இஙகு ்கலநதுகரயாடியதறகு அகேய 
வருங்காலததில் சிறநத ந்கர் ஒன்கற 
உருவாக்க மவணடுோனல் தறம்பாது 

ேட்்க்களப்பு ோந்கரெக்ப எல்கலககுள் 
ஒ ல் ல ா ந த ர் ,  ம ்ப ா ர் த தி க கீ ெ ர் 
ம்பான்றவர்்களால் நிர்ோணிக்கப்்பட்் 
புராதனோன, மி்கப் பிரதானோன சில 
நிகனவுச் சின்னங்கள் ்களவா்ப்்பட்டு 
விட்்ன. இப்ம்பாது அல்ல க்காஞெக 
்காலோ்கமவ...

 அகவ்ககள உங்கள் நிகனவுககு  
தருகின்மறன்.

பீரங்கி்கள்                                                                         

அநமதாணியார் மதவாலயததின் முன் 
வாெலில் இரு்பக்கமும் அழகுக்கா்க 
கவக்கப்்பட்டிருநத இரணடு பீரஙகி்கள் 
்காணாேல் ம்பாய்விட்்ன. இகவ 
க்பரும்்பாலும் ்களவா்ப்்பட்டிருக்கலாம் 
என்ற ெநமத்கம் இன்னும் க்பரிமயார்்கள் 
ேததியில் இருககிறது.    
 

ேட்்க்களப்பு ோந்கரெக்பயினால் 
முன்கனடுக்கப்்படும் திட்்ங்கள்ம்பால் 
திட்்ங்ககள வகுக்கமவணடும்.

எேது இயறக்கயிகன ்பாது்காககும் 
வி ் ய த தி ல்  மி ்க வு ம்  ்க வ ன ம் 
க ெ லு த த ம வ ண டி ய  நி க ல யி ல் 
இரு ககின்மறாம்.  அந தவக்கயில் 
ே ட் ் க ்க ள ப் பு  ே ா ந ்க ர ெ க ்ப 
மேறக்காணடுவரும் கெயற்பாடு்கள் 
்பாராட்்ககூடியகவ.

ேட்்க்களப்பு ோந்கரெக்பககுட்்பட்் 
்பகுதி்களில் மூன்றாவது பிள்களயிகன 
க்பறு்பவர்்களுககு உதவி வழங்க எடுதத 
ந்வடிகக்க உணகேயில் சிறநத ஒரு 
மயாெகனயா்க நான் ்பார்ககின்மறன். 
ோந்கரெக்பயிகன சிறநத வக்கயில்  
முன்க்காணடு கெல்லமவணடும் என்ற 
சிநதகனயிருககும்ம்பாமத இவவாறான 
மயாெகன்கள் முன்கவக்கமுடியும் என்று 
அவர் கதரிவிததார். 

ypNahz;

ப்பாதிதூககி                   

ேட்/இறஙகுதுகறயான (மற்கடியில்) 
இ ர ண டு  க ்ப ா தி தூ க கி ்க ள் 
நிர்ோணிக்கப்்பட்டிருநதன. அகவ்களில் 
இப்ம்பாது ்காட்சியில் இருப்்பகதவி் 
க்பரிய க்பாதிதூககிகய ்காணவில்கல. 
இது எஙம்க என நான் விொரிததம்பாது, 
ேட்்க்களப்பில் வசிதத ஒருவர் க்காழும்பு 
இரும்பு வியா்பாரிகய அகழதது வநது 
அவருககு இரணடு க்பாதிதூககி்ககளயும் 
்காணபிதது இகவ்ககள நான் ஏலததில் 
வாஙகிவிட்ம்ன். இகவ்ககள நீங்கள் 
்களறறி எடுக்கலாம் எனககூறி ்பணதகத 
வாஙகிக க்காணடு தகலேகறவாகி 
விட்்ார். க்பரிய ்பாரம்தூககிகய ்களறறிக 
க்காணடு ம்பாய் விட்்ார்்கள். அதன் 
பின் சிறியகதக ்கழட்் வருவார்்கள் 
என ்கார்ததிருநத ம்பாது எப்்படிமயா 
விெயேறிநது அவர்்கள் வரமவயில்கல. 

அதனால் சிறிய ்பாரநதூககி தப்பி 
விட்்து. அகதப் ம்பரம்ம்பசி விறறவர் சில 
வரு்ங்களுககு முன்பு ்காலோகி விட்்ார்.

 மின்்கம்பம                           

 மலடிகேனிஙவீதியும் திருேகலவீதியும் 
ெநதிககும் இ்ததில் 1917ம் ஆணடு 
்க ட் ் ப் ்ப ட் டி ரு ந த  க ்ப ா லி ஸ் 
நி க ல ய த து க ்க ரு கி ன் ெ ந தி யி லு ம் 
ஒல்லாந தரினால் ஒருமின்்கம்்பம்  
நிர்ோனிக்கப்்பட்டிருநதது. இம் மின்்கம்்பம் 
அழ்கான மவகலப்்பாடு்ககள உக்யது. 
இம்மின்்கம்்பதகத வர்ணம் பூசி 
அழகு்படுததி அதறகுரிய ்பாராேரிப்பு 
மவகல்ககள அரங்கம்(முன்கனய) 
ெ ஞ சி க ்க  நி று வ ன த தி ன ர் 
க்பாறுப்ம்பற்பதா்க அன்றிருநத க்கௌரவ 
ோந்கரெக்பத தநகத கெழியன் 
ம்பரின்்பநாய்கம் அவர்்களி்ம் ம்கட்டுக 
க்காணம்ன். அதறகு ோந்கரபிதா 
அம்மின்்கம்்பதகத ோந்கரெக்பமய 
அப்்பணி்ககள கெய்யும் என்று கூறி 
எேது ம்காரிகக்ககய அன்ம்பாடு 
தடுததுவிட்்ார்.  பின் 1998ம் ஆண்ளவில் 
அம்மின்்கம்்பதகதக ்காணவில்கல. 

உ்னடியா்க அன்று நுண்ககல 
பீ்ாதி்பதியா்க இருந த மேமிகு 
சிததிரமல்கா கோனகுரு அவர்்களி்ம் 
இவவி்யதகத கதாகலம்பசி மூலம் 
அறிவிதமதன். அவரும் உ்னடியா்க 
மேயமராடு கதா்ர்பு க்காணடு 
்கம்்பதகத மதடும் ்ப்லம் கதா்ஙகியது. 
அன்றிருநத ஆகணயாளர் நவநீதன் 
அ வ ர் ்க ளி ன்  மு ய ற சி யி ன ா ல் 
மின்்கம்்பம் ்கணடுபிடிக்கப்்பட்்து. 
மலடிகேனிங கதருமவாரம் வடி்கால் 
அகேக்க  ேணஅ்கழ்வு மவகல கெய்த 
க்காநதுராததுக்காரரின் ஊழியர்்கள் 
அதன் க்பறுேதி கதரியாேல்  அகத 
நாலும்பரும் நாலுதுணடு்களாககி ்பகழய 
இரும்புக்கக்ககு விறறிருநதார்்கள். 
அகத ஆகணயாளர் நவநீதனின் 
உததரவுக்ககேய நாலுதுணடு்ககளயும் 
க்பாருததிய ம்பாதும் அதன் ்பகழய அழகு 
வரவில்கல. 

இப்்படியா்க நாம் ்பாது்காக்க மவணடிய 
க்பாருட்்கள் இல்லாேல் ம்பாய்விட்்ன. 
்கவனம் ்கல்லடிப் ்பாலதகதயும் ்களவாடி 
விறறு விடுவார்்கள்.
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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கவள்ளததால் ்பாதிக்கப்்பட்் வ் ்பகுதி ேக்களுக்கா்க ம்காட்க்முகன விகளயாட்டுக 
்கழ்கம்  ஒரு லட்ெம் ரூ்பாய் க்பறுேதியான க்பாருட்்ககள ேட்்க்களப்பு ோவட்் அரெ 
அதி்பர் ோ.உதயகுோர் அவர்்களி்மும்   ேட்்க்களப்பு ோந்கர முதல்வர் தி.ெரவண்பவான் 
அவர்்களி்மும் 18.12.2018 அன்று ்காகல க்கயளிததது.
        
அணகேயில் வ்்பகுதியில் ஏற்பட்் கவள்ள அனர்ததததால் ்பாதிக்கப்்பட்் க்பாது 
ேக்களுககு உதவும் மநாககு்ன் ேட்்க்களப்பு ம்காட்க்முகன விகளயாட்டுக ்கழ்கம் 
ஒரு லட்ெம் ரூ்பாய் க்பறுேதியான க்பாருட்்ககள ்கழ்கததின் நம்பிகக்கயாளர் 
ெக்ப பிரதிநிதி ெ.்காசிப்பிள்கள ேறறும் இ.சிவநாதன் தகலகேயில் ேட்்க்களப்பு 
ோவட்் அரெ அதி்பர் ோ.உதயகுோர் அவர்்களி்மும்  ேட்்க்களப்பு ோந்கர முதல்வர் 
தி.ெரவண்பவான் அவர்்களி்மும் க்கயளிததனர். இதன் ம்பாது ம்காட்க்முகன 
விகளயாட்டு ்கழ்கததின் உறுப்பினர்்கள் ்கலநது க்காண்து குறிப்பி்ததக்க 
வி்யோகும். இதறகுரிய ெ்கல ஏற்பாடு்ககளயும்  ்கழ்கததின் தகலவரான 
ம்ப.ெ்ாறெரராஜா அவர்்களும் நம்பிகக்கயாளர் ெக்ப பிரதிநிதியான கெ.ரஞெனும் 
மேறக்காணடிருநதது குறிப்பி்ததக்கது.

தமிழர் திருநாளாம் 
க த ப் க ்ப ா ங ்க ல் 
வி ழ ா க வ 
மு ன் னி ட் டு 
்க ா க ர தீ வு 
வி க ள ய ா ட் டு க 
்கழ்கம் ்க்ற்ககர 
்க ர ப் ்ப ந த ா ட் ் 
சுறறுப்ம்பாட்டிகய 
இன்று(12)  முதல் 

்காகரதீவுக்க்ற்ககரயில் ந்ாததவுள்ளது.

்காகரதீவுப்பிரமதெ விகளயாட்டுக 
்கழ்கங்கள் ்பஙகு்பறறும் இப்ம்பாட்டி்கள் 
இன்றும்(12) நாகளயும்(13) நக்க்பறும்.
இறுதிப்ம்பாட்டியும் ்பரிெளிப்புவிழாவும் 
க த ப் க ்ப ா ங ்க ல்  தி னத த ன்று (1 5 ) 
ோகல 4ேணியளவில் ்க்ற்ககரயில் 
்கழ்கததின் புதிய தகலவர் மலா. சுமரஸ் 
தகலகேயில் நக்க்பறவுள்ளன.

ேட்டுந ்கரின் ்கால்்பந தாட்்த தில் 
முததிகர ்பதிததுள்ள வீரர்்கள் ்பறறிய 
இப்்பததியிகன வாசிககும் ்கால்்பநதாட்் 
இரசி்கர்்கள் ்பலர் ஏன் இதுவகர இரும்பு 
ேனிதன் கஜயராஜாகவப் ்பறறி 
எழுதவில்கல எனகம்கள்வி எழுப்பிக 
க்காணம் இருககிறார்்கள்.

இநத நிகலயில் குறிதத திரு.ே.கஜயராஜா 
அவர்்ககளப்்பறறி ஆராய்நத ம்பாது ்பல 
முககியோன வி்யங்ககளப் க்பறறுக 
க்காள்ள முடிநதது. ேட்டுந்கரின் 
்கால்்பநதாட்்ததில் ஒரு ஜாம்்பவானா்கப் 
பிர்காசிதத கரட்ணசிங்கம் அவர்்களு்ன் 
்களோடிய ேறறுகோரு ஜாம்்பவான் 
திரு.ே.கஜயராஜா என்்பகத அறிய 
முடிகின்றது.

்பநதிகன முன்ன்கர்ததும் முன்்கள 
வீரர்்ககளச் ொதுரியோ்க ெறுக்கல் 
அடி(ஸ்லீப் கொட்) முகறயூ்ா்கத 
தடுதது நிறுததுவதில் ஒரு நி்கரில்லாத 
பின்்கள வீரனா்க இவர் தி்கழ்நதுள்ளார். 
இவரது ்பாணியில் சிலீப் கொட் 
அடிக்கப் ்பழகுவமத அநத நாட்்களில் 
இஙகிருநத இளம் வீரர்்களுககு ஒரு 
சுவாரசியோ்க இருநதது எனலாம். 
இவருக்ய ஆ்பாரோன ஆட்்ததின் 
்காரணோ்க இரும்பு ேனிதன் எனும் 
்பட்்ப்க்பயர் இவருககு இரசி்கர்்களாலும் 
இவரு்ன் ்களோடிய ெ்க வீரர்்களாலும் 
வழங்கப்்பட்டுள்ளது. ்கால்்பநதாட்் 
இரசி்கர்்கள் இவகர இரும்பு ேனிதன் 
என்மற அகழககிறார்்கள்.

இவருக்ய ்கால்்பநதாட்்தகதப் 
்பறறிக கூறும் திரு. ெவரிமுதது 
ேம்கென் அவர்்கள் 'அக்காலததில் 
இலஙக்கயின் ்கால்்பநதாட்்ததில் 
திரு.ே.கஜயராஜாகவப் ம்பால் ஒரு 
வீரகர நான் ்கண்மதயில்கல' என 

வியநது ்பாராட்டுகின்றார். உணகேதான் 
தி ரு . ே .க ஜ ய ர ா ஜ ா  அ வ ர் ்க ளி ன் 
்கால்்பநதாட்்ததிகன இரசிதத இரசி்கர்்கள் 
்பலரும் அவர் ஒரு நி்கரில்லா வீரன் 
என்மற பு்கழ்கிறார்்கள். இததக்கய 
திறகே க்காண் வீரர்்களுககு ஏன் 
மதசிய அணியில் இ்ம் கிக்க்கவில்கல 
என்்பது ம்கள்விக குறியா்கமவ இருககிறது.

இவர் ்கால்்பநதாட்்ததில் பின்்கள 
வீரரா்கப் பு்கழ் க்பறறாலும் யதார்ததததில் 
அவர் ்கால்்பநதாட்்ததில் ஒரு ெ்கல 
துகற வீரரா்கமவ தனது திறகே்ககள 
கவளிப்்படுததியுள்ளார். ம்கால் கீப்்பரா்க, 
முன்்கள வீரரா்க, ேததிய ்கள வீரரா்க 
எனக ்கால்்பநதாட்்ததின் ெ்கல 
நிகல்களிலும் தனது முழு ஆறறகலயும் 
கவளிப்்படுததிய வீரரா்கமவ இவர் 
விகளயாடியுள்ளார்.

ஐமராப்்பாவிலிருநது இலஙக்கககு 
சுறறுலா வநத முதல்தர ்கழ்கங்களுககுச் 
ெவால் க்காடுதத இலஙக்கயின் 
்கால்்பநதாட்் அணி்களுள் குறிப்பி்ததக்க 
அணியா்க ேட்்க்களப்பு ்கால்்பநதாட்் 
அணி அக்காலங்களில் தி்கழ்நதுள்ளது. 
இவவாறு உலகின் முதல்தர ்கால்்பநதாட்்க 
்கழ்கங்களின் முன்்கள வீரர்்ககள எதிர்தது 
தனது ஆட்்ததிறகன கவளிக்காட்டிய 
ேட்டுந்கரின் ோக்பரும் ்கால்்பநதாட்் 
வீரனான திரு.ே.கஜயராஜா அவர்்கள் 
பிர்காசிததுள்ளார்.

இவவாறு ேட்டுந்கரின் ்கால்்பநதாட்்ததில் 
ஒரு ஜாம்்பவானா்கக ்களோடிய திரு 
ே.கஜயராஜா அவர்்கள் தறம்பாது 
ேட்டுந்கர் தாேகரகம்கணி வீதியில் 
வசிதது வருகின்றார். இநதச் சிறநத 
வீரகர ஞா்ப்கப்்படுததுவதில் அரங்கம் 
ேகிழ்வக்கின்றது.

்கழ்கப்ம்பாெ்கர்்களான முன்னாள் பிரமதெ 
கெயலாளர் எஸ்.இராேகிருஸ்ணன்,  நில 
அகளவயாளர் மவ.இராமஜநதிரன், 
உதவிக்கல்விப்்பணிப்்பாளர் வி.ரி.
ெ்காமதவராஜா, பிரமதெகெயலாளர் 
சிவ.கஜ்கராஜன் ஆகிமயார் க்கௌரவ 
அதிதி்களா்க அகழக்கப்்பட்டுள்ளனர்.

அேரர் கவரமுதது நல்லகரததினம் 
நிகனவா்க ந்ாததப்்ப்விருககும் 
இப்ம்பாட்டியில் ஒ ரு அணியில் 
இரு வீரர்்கள் ்பஙம ்கற்கமுடியும்.  
்க ா க ர தீ வு க கு ட் ்ப ட் ்  ஒ ரு 
்கழ்கததிலிருநது எததகன அணி்களும் 
்க ல ந து க ்க ா ள் ள ல ா ம் .  சீ ரு க ் 
்கட்்ாயோனதாகுகேன  புதிய கெயலாளர் 
தி.ம்காகுலவாென் கதரிவிததார்.
(்காகரதீவு  நிரு்பர் ெ்கா)

்காகரதீவு விகளயாட்டுக்கழ்கததின் 
கிரிக்கட்துகறயில் 2018ஆம் ஆணடுக்கான 
சிறநத ்பநதுவீச்ொளர் பி.ேதிராஜ்,  
சிறநத துடுப்்பாட்்வீரர் எல்.சுலகென், 
சிறநத ெ்கலதுகற ஆட்்க்காரர் 
எ.மலா்கதாஸ் ஆகிய 3 இளம்வீரர்்கள் 
ஆ.அமிர்தானநதன் தகலகேயில் 
இ்ம்க்பறற கவ்பவததில்(்கழ்கஇரவில்) 
்ப ா ர ா ட் டி க க ்க ௌ ர வி க ்க ப் ்ப ட் ் ன ர் . 
அம்்பாகற ோவட்் ்பாராளுேன்ற 
உறுப்பினர் ்கவிநதிரன் ம்காடீஸ்வரனு்ன் 
்கழ்கம்பாெ்கர்்களான மவ.இராமஜநதிரன், 
வி . ரி . ெ ்க ா ம த வ ர ா ஜ ா ,  சி வ .
கஜ்கராஜன் ஆகிமயார்  இகணநது 
ஆணடுச்ொம்பியன் கிணணங்ககள 
வீரர்்களுககு வழஙகிகவததம்பாது எடுதத 
்ப்ங்கள் இகவ.

்காகரதீவு விகளயாட்டுக்கழ்கததினதும் 
விபுலாநநத ெனெமு்க நிகலயததினதும் 
வரு்ாநத ஒன்றுகூ்லும் ்கழ்க இரவும் 
்க்நத ெனிககிழகே ்கழ்கததகலவர் 
ஆனநதன் அமிர்தானநதன் தகலகேயில் 
நக்க்பறறன.

்க ா க ல  அ ே ர் வி ல்  ்க ழ ்க த தி ன் 
ே்களிரணிக்கான க்கௌரவிப்பு விழா 
இ்ம்க்பறறது.

இவவாணடில் கஹாககி, வகலப்்பநது, 
கேய்வல்லுனர் ்கல்வி உள்ளிட்் 
ெ ்க ல  து க ற ்க ளி லு ம்  ெ ாத க ன 
்பக்தத வீராங்ககன்கள் ்பாராட்டிக 
க்கௌரவிக்கப்்பட்்னர்.
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1.  இயறக்க வளங்கள் என்றால் என்ன?
   நாளாநத வாழ்கக்கயில் ்பயன்்படுததப்்படுவதும்  க்பாருளாதார அபிவிருததிக 
   உதவுவதுோன இயறக்கயில் ்காணப்்படும் க்பாருட்்கள் ேறறும் ெகதி வளங்கமள இயறக்க    
   வளங்கள் ஆகும்.

2. இயறக்க வளங்களின் மிதமிஞசிய சுரண்ல் ்காரணோ்க ்பல்மவறு்பட்் சூழல் 
   பிரச்சிகன்கள் மதான்றியுள்ளன. அவறறினுள் மூன்றிகனக குறிப்பிடு்க.
• சூழல் ோெக்தல்
• உயிர்ப்்பல்வக்ககே இழப்பு
•  ்பாகலவனோதல்.

3.   நீடிததுநிகலக்பறும் உணவு உற்பததி (Sustainable Food Production) என்றால் என்ன?
    சூழலுககுரிய ்பாது்காப்்பான முகற்ககளப் ்பயன்்படுததி ேனித ெனதகதாக்கககுப் 
    ம்பாதிய அளவு்களில் உணகவ உற்பததி கெய்வமத நீடிதது நிகலக்பறும் உணவு 
     உற்பததியாகும்.

4.  நீடிததுநிகலக்பறும் உணவு உற்பததிகயப் ம்பணுவதறகுப் பிரமயாகிக்கப்்ப்ககூடிய 
    மூன்று நக்முகற்ககளக கூறு்க. 
•  உயர்  விகளச்ெகலத தரும் தாவர, விலஙகு வர்க்கங்களின் உற்பததிகெய்தல்.
•  மநாகயதிர்ப்புததன்கேயுள்ள தாவர, விலஙகுப் ம்பதங்ககள விருததிகெய்தல்.
•  அறுவக்யின் பின்னான  கதாழில்நுட்்ப முகற்ககள முன்மனறறுதல்.

5.  தாவர வாழ்கக்ககய விளஙகிகக்காள்ளமவணடியதன் அவசியம் யாது?
•    தாவரங்கமள உலகில் பிரதான உற்பததியாளர்்கள் ஆகும். எல்லா விலஙகு்களும் 
     மநரடியா்கமவா ேகறமு்கோ்கமவா தாவரங்களிமலமய தஙகியுள்ளன.   
•   உல்க ெனதகதாக்க அதி்கரிப்்பதால் நாம் உற்பததிகய அதி்கரிக்க மவணடியுள்ளது.
•   ஆ்கமவ உயர் விகளச்ெகலத தரும் தாவரங்ககளயும் மநாகயதிர்ப்புத தன்கேயுள்ள 
    தாவரங்ககளயும் உற்பததி்பணணுவதறகு தாவரங்களின் கதாழிற்பாடு ்பறறிய 
    அறிவும் உயிரியலும் முககியோனகவயாகும்.

6.  ஆமராககியோன ஒரு உ்கலப் ம்பணுவதறகு மநாய்்கள், அவறறுக்கான ்காரணங்கள் 
   ேறறும் அவறறின் விகளவு்கள் ்பறறிய அறிகவ ஒருவர் க்காணடிருக்க மவணடும். 
    தறக்பாழுது உலகில் ்காணப்்படும் மூன்று க்பரும் வக்கயான மநாய்்ககளக குறிப்பிட்டு 
    அவறறுககு உதாரணங்கள் தரு்க.

•   தறம்பாது உலகில் ்காணப்்படும் புறறுமநாய்்கள், இதய மநாய்்கள், நீரழிவு, நாட்்பட்் சிறுநீர்க 
   மநாய்்கள் ம்பான்ற ஆ்பததான மநாய்்கள் ெமூ்கரீதியான கதாறறா மநாய்்கள் ஆகும்.                                                
•  க்ஙகு, எயிட்ஸ்(AIDS ) ம்பான்றகவ கதாறறு மநாய்்கள் ஆகும்.
•  இறப்க்ப ஏற்படுததும் முன்னணி மநாய்்களுள் ஒன்று புறறுமநாய் ஆகும்
•   AIDS - இது ஆ்பததானதும் உல்கம் பூராவும் வளரும் ்பாரிய சு்காதாரப் பிரச்சிகனகய 
   ஏற்படுததுவதுோன ஒரு கவரஸ் மநாயாகும்.
•   இதயக்கலன் மநாய்்கள் - இகவயும் உல்கம் பூராவும் வளரும் சு்காதாரப் பிரச்சிகனகய 
   ஏற்படுததும் ஆ்பததான மநாய்்களாகும்.
•  ோரக்ப்பு (heart attack) ஒரு இதயக ்கலன் மநாயாகும்.
•  நாட்்பட்் சிறுநீர்க மநாய்்கள் (Chronic Renal Diseases)- இலஙக்கயில் அணகேக 
   ்காலோ்க  ஒரு ்பாரிய சு்காதாரப் பிரச்சிகனயா்க இருநது வரும் மநாயாகும்.

7.   உயிரியல் ொர்்பான அறிவும் எணணக்கருக்களும் சில ெட்்ரீதியான (legal) ேறறும் 
ஒழுக்கரீதியான (ethical) பிரச்சிகன்ககளத தீர்ப்்பதறகு உதவும் இரு ெநதர்ப்்பங்ககளக 
குறிப்பிட்டு, அததக்கய ெநதர்ப்்பங்களில் உதவும் உயிரியலுககுரிய தீர்வுச் கெயன்முகற 
ஒன்கறக குறிப்பிடு்க

• க்பறமறார் ேரபுததன்கேகயச் மொதிததல் (parentage testing)        
• குறறவியல் ஆய்வு்கள்
• குடிவரவு  பிணககு்கள் 

மேற்படி ெநதர்ப்்பங்களில் DNA விரலக்யாளகேடுததல் (DNA Fingerprinting)  
்பயன்்படுததப்்படுகின்றது.

• fpufpj;jy; tpdhj;jhisg; nghWj;jtiuapy; gpd;tUk; tplaq;fisf; 
 ftdj;jpw;nfhs;tJ ey;yJ.

 1. ciug;gFjpapid %d;wpnyhU gq;fhf my;yJ nrhy;yg;gl;l nrhy; 

   vz;zpf;iff;F Vw;gr; RUf;fp vOJjy;.

 2. jiyaq;fk; ,Ljy;.

 3. jug;gl;l ciug;gFjpapd; gpujhd fUj;ij ,ad;wsT RUf;fp> 

   jdpthf;fpaj;jpy; vOJjy;.

 4. jbj;j vOj;Jf;fspYs;s nrhy;ypd; my;yJ nrhw;nwhlupd; fUj;ij 

   tpsf;Fjy;.

 5. ciug;gFjpAld; kpfg; nghUj;jkhf mikfpd;w $w;wpidj; 

   njupTnra;jy;.

 6. ciug;gFjpapd; fPNo jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F tpil vOJjy;

 7. (rpyNtisfspy; Fwpg;gpl;l nrhy; vz;zpf;ifapy; mikAkhW 

   fl;Liu vOJk;gb Nfl;fg;glyhk;). 

• 1.  Nkw; nrhd;d tplaq;fs; vy;yhk; xNu tpdhj;jhspy; mikayhk;  

    my;yJ mikahJ tuyhk;.

  2. vg;gbNah Mff; Fwie;jJ ,uz;L tplaq;fSf;Ff; Fiwahky; tu 

    tha;g;Gz;L.

 1. gpd;tUk; ciug;gFjpapd; RUf;fj;ij 30 nrhw;fspy; mikaf;$bathW vOJf. 

   ,jw;Fg; nghUj;jkhd jiyaq;fk; ,Lf.

         “Rje;jpuj;jpw;F Kd;du; fl;lzk; mwtpLk; Mq;fpyf; fy;tpg; gs;spf;$lq;fs;> 

   fl;lzk; mwtplhj rpq;fs kw;Wk; jkpo;g; gs;spf;$lq;fs; vd;w ,ul;ilKiwf; 

   fy;tp fhzg;gl;lJ. fy;tpkPjhd murpd; nrytpdk; efu;g;Gw Mq;fpyg;    

   gs;spf;$lq;fSf;Fr; rhjfkhf ,Ue;j Ntisapy; fpuhkg;Gwg; gs;spf;$lq;fs; 

   ngUkstpw;Fg; Gwf;fzpg;gl;ld. 1944,y; rp.lgps;A+.lgps;A+ fd;dq;fuhtpd; 

   mwpf;if ,g;gpur;rpidiaf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhfg; gue;j nray;tpisTila 

   tpjg;Giufis Nkw;nfhz;lJ. ,t;twpf;ifapd; Kf;fpa tpjg;Giufisj; njhlu;e;J 

   mdij;J khztu;fSf;Fk; gy;fiyf;fofk; tiuapyhd  ,ytrf;fy;tp 1945,y; 

   mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. fpuhkg;Gwq;fspYs;s jpwik tha;e;j Mdhy; trjp 

   Fiwe;j khztu;fs; jukhd fy;tpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fr; re;ju;g;gk; toq;Fk; 

   nghUl;L kj;jpa fy;Y}upfs; Muk;gpf;fg;gl;ld. 1945,y; rpq;fsKk; jkpOk; 

   Nghjdh nkhopfshf khwpd. Gs;spr; rpwhu;fSf;fhd ez;gfy; czT Vw;ghLk; 

   1945,y; njhlq;fg;gl;lJld; Rje;jpuj;ij kPsg; ngw;w NghJk; 

   eilKiwapypUe;jJ.”

2. gpd;tUk; ciug;gFjpapid %d;wpnyhU gq;fhfr; RUf;fp vOJf.   

  ,jw;Fg; nghUj;jkhd jiyaq;fk; ,Lf.

     “jpUf;Fwis Mo;e;J fw;Fk; NghJ mJ xOf;fk;> md;G> mUs;> gz;ghL> 

  Md;kpfk;> mwk; Mfpait epiwe;j Fbkf;fisf; fl;likf;f Kidtijf; 

  fhzKbAk;. mg;gpuirfs; xt;nthUtUk; rhe;JizAk; fw;Nghuha; tpsq;Ftijf; 

  fhzyhk;.  ,jD}lhfr; rk cupikfs; ngw;w kf;fisAila Fbikr; r%fk; 

  xd;wif; fl;bnaOg;gj; jpUf;Fws; KidfpwJ. ,d;iwa [dehafj; 

  Njrq;fSf;fhd gy mk;rq;fis ,f;Fbikr; r%fk; thapyhf ,uz;lhapuk; 

  Mz;Lfspd; Kd;dNu jpUf;Fwspdhy; ntspg;gLj;j Kide;jik tpag;igj; 

  juty;yJ. ,t;thW fw;Nwhu; r%fj;ij tpiotjd; Ngwhf ,d;wia 

  fy;tpr;mrpe;jidfNshL kpfkpf mjpf nghUj;jg;ghl;ilj; jpUf;Fws; ngw;Ws;sik 

  ftdpg;Gf;FupaJ. NtW ve;j xU rpe;jidahsUk; ,e;jsthd rkr;rPu;f; fy;tpKiw 

  nahd;Wf;fhd nghUj;jg;ghl;ilg; ngw;wpUf;ftpy;iy vdj; Jzpe;J $wKbAk;.”

3. (i) gpd;tUk; ge;jpapYs;s gpujhd fUj;ij ,ad;wsT RUf;fp> xU 

     jdpthf;fpaj;jpy; vOJf. 

  (ii) jbj;j vOj;Jf;fspYs;s nrhw;nwhlupd; fUj;ij> ciug;gFjpapd; 

     fUj;Jf;fSld; njhlu;GgLj;jp vOJf.

      ”fy;tp Gjpa tpOkpak; cilajhfTk; kdpj jj;Jtj;ij tsu;g;gjhfTk; KO 

  kdpjidj; Njhw;Wtpg;gjhfTk; mika Ntz;Lk;. kdpjid kdpjg; gz;Gfshfpa 

  md;G> ,uf;fk;> gu];gu cjtp> tpl;Lf;nfhLj;jy;> rfpg;Gj;jd;ik> gpwu; fUj;ij 

  kjpj;jy;> nghJey Nehf;F Nghd;w kdpjg; gz;Gfis tpUj;jpnra;J jhk; thOk; 

  r%fj;ij Kd;Ndw;wg; ghijapy; nfhz;L nry;y Mz;> ngz; ,UghyhUf;Fk; 

  fy;tpawpT ,d;wpaikahjJ MFk;. tho;f;if vd;gJ Mz;> ngz; ,UghyhUk; 

  ,ize;J jkJ FLk;gj;jpd; ey;tho;tpw;fhf kl;Lk; tho;tJ vd;w FWfpa 

  Nehf;fk; my;yhJ jhk; ngw;nwLj;j Foe;ijfis ehl;bw;Fj; Njitahd 

  gpui[fis cUthf;FtJkhFk;.”
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B]›¯ºP÷Í, ©õnÁºP÷Í, ö£Ø÷Óõ÷µ!

J¸ ©õnÁÛß GvºPõ»® SÔzu Aa\®..
(நிச்ெயோ்க இது ஒரு ோணவன் எழுதியமத. 
ொததியோன ்பழிவாங்கல்்ககள தவிர்க்க 
க்பயர் தவிர்க்கப்்படுகின்றது. - ஆசிரியர்)

அகனதது ோணவர்்களும் எதிர்்பார்ததுக 
்காத திருந த ்க .க்பா.த  (உயர்தர)ப் 
்பரீட்கெ முடிவு்கள் ்க்நத டிெம்்பர் ோதம் 
29ஆம் தி்கதி கவளியானது. தறம்பாது 
கிக்தத த்கவல்்ககள கவததும் எேது 
ோணவர்்கள் க்பறற க்பறும்பறு்ககள 
கவததும் மநாககும் ம்பாது எேது ெமூ்கம் 
எஙகு கெல்கிறது என்ற ்பயம் எனககுள் 
எழுகிறது. அன்கறய ்காலததில் ்பல 
கவததியர்்களும், க்பாறியியலாளர்்களும் 
உருவாகிய ேண ேட்்க்களப்பு என எனது 
அம்ேப்்பா கூறக ம்கள்விப்்பட்டிருநமதன். 
ஆனால் இன்கறய நிகலகய மயாசிககும் 
ம்பாது, எேது ெமூ்கததின் வீழ்ச்சிககுக 
்காரணோணவர்்கள் யார் என்ற வினா என் 
ேனதுககுள் எழ என் ேனமே அதறகு ்பதிலும் 
கொல்லிவிட்்து. ஆனால் அநத ்பதில் எநத 
அளவிறகுப் க்பாருததோனது என எனககுத 
கதரியவில்கல. ோணவர்்களின் வீழ்ச்சிககுக 
்காரணோணவர்்கள் ஆசிரியர்்களா? 
ோணவர்்களா? க்பறமறார்்களா? அல்லது 
ெமூ்க நிறுவனங்களா? யார் அதறகுப் 
க்பாறுப்புக கூறப் ம்பா்பவர்்கள்?

            ோணவர்்களுக்கான ்க.க்பா.த 
ொதாரணதரப் ்பரீட்கெயின் இரண்ாம் நாள் 
முடிநதவு்மன ்பா்ொகல வாயில்்களில் 
ஒரு கூட்்ம் வநதுநிறகும் விளம்்பரங்ககளத 
தாஙகிய வணணம். என்னகவன்று 
விொரிததால், '்க.க்பா.த உயர் தரததிற்கான 
வகுப்புக்கள் ஆரம்்பம். ந்கரின் பிர்பல 
ஆசிரியர்்கள் ்கறபிப்்பார்்கள், வநதுவிடுங்கள்’ 
என்று. எனினும் அம்ோணவன் ொதாரண 
தரப் ்பரீட்கெகய முழுகேயா்க எழுதி 
முடிததிருக்கோட்்ான். ்பரீட்கெ முடிநதவு்ன் 
க்பறமறார்்கள் தங்கள் பிள்கள்ககள 
அகழததுகக்காணடு கூட்்ம் கூட்்ோ்க 
ஒரு வாயிகல மநாககிச் கெல்வர். நீங்கள் 
நிகனப்்பது ம்பான்று விகளயாட்டு 
கேதானதகத மநாககி அல்ல. பிரததிமய்கக 
்கல்விக கூ்ங்ககள மநாககி. கென்றவு்ன் 
அஙகு ்கறபிககும் ஆசிரியர்்கள் தங்ககளத 
தாங்கமள பு்கழ்நத பின்னர் இன்ன தி்கதிககு 
வாருங்கள் அட்மிென் பீஸ் இவவளவு, ஒரு 
ேணிததியாலததிறகு இவவளவு என 
அனுப்பி கவப்்பார்்கள். எஙம்க ்கல்வி ம்பரம் 
ம்பெப்்படுகிறமதா அஙம்க ்கல்வி சீரழியத 
கதா்ஙகுகிறது.

ே ா ண வ ர்்க ளி ன்  க ்ப று ம ்ப று ்க ளி ன் 
வீழ்ச்சியில் ஆசிரியர்்களின் ்பங்களிப்பு

            இரு்பது முப்்பது ோணவர்்ககள 
கவததுக க்காணடு நக்கச்சுகவ ்கலநத 
்கறபிததகல வழஙகும் ஆொன்்ககள 
வி் நானூறு ஐநநூறு பிள்கள்களுககு 
நக்கல் ்கலநத ்கறபிததகல திணிககும் 
ஆசிரியர்்கள்தான் அதி்கம். (கதாப்பி 
அளவானவர்்கள் ம்பாட்டுக க்காள்ளவும்) 
நானூறு பிள்கள்களுககு ஒலிவாஙகியில் 
்காகெ டியுென் பீஸ் எனும் க்பயரில் வாஙகி, 
வாஙகிக ்கறபிககும் ஆசிரியர்்கள் ஒன்கற 
ேட்டும் நிகனவில் கவததுக க்காள்ளுங்கள். 
உங்கள் ஆசிரியர்்கள் உங்களுககு இவவாறு 
்கறபிததிருநதால் நீங்கள் தறம்பாது 
உங்களி்ம் வரும் ோணவர்்களுககுக 
்கறபிததுகக்காணடிருக்க முடியுோ?

வாய்வார்தகதககுக ம்கட்்பகத விடுதது, 
எப்ம்பாதாவது தனிப்்பட்் ரீதியில் 

ோணவர்்ககள அகழதது 'நான் ்கறபிததது 
உனககுப் புரிநததா? புரியாவிடின் உனககுப் 
புரியும் ்படி ்கறபிககும் மவறு ஆசிரியரி்ம் 
கெல்லலாமே„ என்று ம்கட்டிருககிறீர்்களா? 
அப்்படிக ம்கட்்பது என்றாலும் முதல் 
மூன்று வரிகெ ோணவர்்கமள ம்கட்பீர்்கள். 
்கக்சி வரிகெ ோணவர்்ககள என்றாவது 
ம்கட்்துண்ா? அவன் உங்கள் புதிய 
வீட்டிற்கான சீமேநது ்பக்கற வாஙகுவதறகும், 
உங்களின் ்காரிறகுப் க்பறமறால் 
அடிப்்பதறகுோன ்பணதகதமய வழஙகிச் 
கெல்கிறான். வகுப்பு கவககின்றீர்்கமள 
என்றாவது மநரததுககுச் கென்றதுண்ா? ஏழு 
ேணி வகுப்பிறகு ஏழு இரு்பதுககுததாமன 
கெல்கிறீர்்கள். (குறறமுள்ள கநஞெம் 
குறுகுறுககும்) ்பரீட்கெ கவககிறீர்்கமள 
என்றாவது உரிய ்கால இக்கவளியில் 
்பரீட்கெ்ககள கவதது நீங்கமள திருததிக 
க்காடுககின்றீர்்களா?

            எல்லாத தவறு்ககளயும் உங்கள் 
மீது சுேதத முடியாது. இவவாறான 
ஆொன்்களி்ம் தாமன எேது க்பறமறார்்கள் 
வகுப்பிறகு அனுப்புகின்றனர். ஆசிரியர் 
எனும் க்பயருககுத தகுதியில்லாதவர்்கமள 
இன்று க்பரும்்பாலான பிரததிமய்க ்கல்வி 
நிகலயங்களில் ்கறபிககின்றனர்.

 அணணா என்று அகழக்கப்்பட்்வர்்கள் மெர் 
ஆகினர். அக்கா என்று அகழக்க்பட்்வர்்கள் 
டீச்ெர் ஆகினர். இதுதாமன எேது ெமூ்கததின் 
்கல்வியில் ஏற்பட்் ோறறம். இன்றும் மெர் 
என அகழக்கப்்படு்பவர்்கள் ்பா்ொகலயில் 
்கறபிப்்பதில்கல. அவர் ்பரீட்கெ திருததப் 
்பணி்களில் ஈடு்பட்்தில்கல. அவருககு 
ோணவர்்கள் விடும் தவறு்கள் என்னகவன்று 
கதரியாது. அப்்படிப்்பட்் ஆொன் தன்னி்ம் 
வரும் ோணவர்்களுககு எவவாறு ்கறபிப்்பார்? 
்கறபிப்்பதறகுத தக்ககே மதகவயில்கல 
தகுதியும் திறகேயும் ம்பாதும் என 
தன்மீது சுட்்ப்்படும் குறறச்ொட்டுக்ககள 
ொேததியோ்கத த்கர்ககும் ஆசிரியர்்கள், 
தன்னி்ம் வரும் ோணவர்்களில் ஐம்்பது 
வீதோமனாகர ஏன் இரு்பதகதநது 
வீதோமனாகர சிததி க்பறச் கெய்யலாமே. 
ம்கட்்ால் 'பிள்கள்கள் ்படிககுதில்கல நான் 
என்ன கெய்வது„ என்ற ம்பாலிப் ம்பச்சு.

ே ா ண வ ர்்க ளி ன்  க ்ப று ம ்ப று ்க ளி ன் 
வீழ்ச்சியில் க்பறமறார்்களின் கெல்வாககு

            நான் என்ன ்படிக்க மவணடும் 
என்்பகத ோணவர்்கமள முடிவு கெய்ய 
மவணடும். ஏகனனின் அவனுககுததான் 
கதரியும் தனககு என்ன இயலும் என்ன 
இயலாது என்று. எனினும் க்பறமறார் 
அம்முடிகவ தாமே எடுககின்றனர் தனது 
ம்பாலிக க்கௌரவததிற்கா்க. (எல்லாப் 
க்பறமறார்்களும் அல்ல) இதனால் சீரழிவது 
ோணவர்்களின் வாழ்கக்கமய. மேல் வீட்டில 
க்ாக்ர் இருககு. கீழ் வீட்டில எஞசினியர் 
இருககு. எதிர்தத வீட்டில மலாயர் இருககு. 
உங்க வீட்டில யார் இருக்கா என்று ்பக்கதது 
வீட்டுக்காரன் ம்கட்டுவிடுவாமனா என்ற 
்பயததில் ம்பிள் மேட்க் விற்பது 
ம்பான்று தனது பிள்கள்ககளயும் 
்கல்விக்கா்க விறகிறார்்கள் க்பறமறார்்கள். 
க்பரும்்பாலான க்பறமறார்்கள் விடும் க்பரிய 
தவறு யாகதனின் பிறரு்ன் ஒப்பிடுவது. 
'அவனால் கதாணணூறகறட்டு புள்ளி்ககள 
க்பற முடிகிறது என்றால் ஏன் உன்னால் க்பற 
முடியவில்கல„ என்று ஒப்பிடுகின்றனர். அம் 
ோணவனால் அப் ்பகுதியில் சிறப்்பா்கச் 
கெயற்ப் முடியவில்கல. எனினும் 

மவறு ்பகுதி்களில் ொேர்ததியவானா்க 
்காணப்்படுவான். இவவாறு ஒப்பிடுவதனால் 
அவருககு அநதப் ்பா்ததில் இருநத 
விருப்்பம் கவறுப்்பா்க ோறிவிடுகிறது. 
அதறகு க்பறமறார்்கமள க்பாறுப்பு.

ோணவர்்கமள... எல்லாத தவறு்ககளயும் 
ஆசிரியர்்கள் மீதும், க்பறமறார்்கள் மீதும் 
சுேததி வி்முடியாது. அதில் உங்களுககும் 

்பஙகு உணடு. உன்னால் முடியவில்கல 
எனின் ஏன் அநதப் ்பா்கநறிகய கதரிவு 
கெய்கிறாய். 'நண்பர்்கள் அநத வகுப்பிறகுக 
கெல்கின்றார். ஆ்கமவ நானும் அஙம்க 
தான் கெல்ல மவணடும்„ என க்பறமறாகர 
அதட்டுகின்றீர்்கள். மவறுவழியின்றி 
க்பறமறார்்களும் அதறகு ஒப்புக 
க்காள்கின்றனர். பிறருக்கா்க வாழாமத. 
பிறகர உனக்கா்க வாழும்்படி ோறறு. கவறறி 
நிச்ெயம். ோணவர்்கள் எதிர்மநாககும் 
ேறகறாரு ெவால் உள்ளது. ்பா்ொகலயில் 
்பா்தகதக ்கறபிககும் ஆசிரியரி்மே 
பிரததிமய்க வகுப்பிறகு கெல்ல மவணடும். 
அவவாறு கெல்லாத ோணவகன அல்லது 
ோணவிகய ்பா்ொகலயில் அவ ஆசிரியர் 
ஒதுககி கவப்்பார். தணடிப்்பார். ஆ்கமவ 
அநதப் பிள்களயும் மவறு வழியின்றி 
அவவாசிரியரி்மே கெல்ல மநரிடுகிறது.

இவவாறான ்காரணங்களாமல எேது ெமூ்கம் 
வீழ்ச்சி ்கணடுள்ளது.

இநத இ்ததில் ேட்்க்களப்பு ோந்கரெக்ப 
முதல்வருககு நன்றி கெலுதத மவணடும். 
அ வ ரி ன்  க ெ ய ற ்ப ா ட் டி ன ா ம ல ம ய 
ோணவர்்கள் இரணடு வாரம் (14 நாட்்கள்) 
வகுப்புக்கள் ஏதுமின்றிச் சுதநதிரோ்கச் 
கெயற்பட்்னர். இல்கலகயன்றால், 
்கல்விக கூ்ம் எனும் சிகறச்ொகலயில் 
க்கதி்களாக்கப்்பட்டிருப்்பர்.

்படிப்பிததுவிட்்ால் ம்பாதும் என நிகனககும் 
ஆசிரியர்்களும், ்படிப்பிப்்பகதப் ்படிததால் 
ேட்டும் ம்பாதும் என நிகனககும் 
ோணவர்்களும், பிள்கள ்படிததால் ேட்டும் 
ம்பாதும் என நிகனககும் க்பறமறார்்களும் 
உள்ள வகர இநநிகல கதா்ர்நது 
க்காணம் இருககும்.

ஆ சி ரி ய ர் ்க ம ள. . .  ே ா ண வ ர் ்க ம ள. . . 
க்பறமறார்்கமள...

உங்களின் அலட்சியம் எேது ெமூ்கததின் 
நாகளய அ்பாயம்.
இக ்கட்டுகரயில் பிரசுரிக்கப்்படும் 
வ ா ர் த க த ்க ள்  ய ா ர்  ே ன க த யு ம் 
புண்படுததுவதற்கா்க எழுதப்்பட்்கவ அல்ல. 
எேது ெமூ்கததின் வளர்ச்சிகய ்கருததிற 
க்காணடு எழுதப்்பட்்கவ. இவ வார்தகத்கள் 
யார் ேனகதயாவது புண்படுததியிருநதால் 
என்கன ேன்னிதது வி்வும். ஏகனனின் 
தீயினால் சுட்்புண உள்ளாறும் ஆறாமத 
நாவினால் சுட்்வடு.

குறிப்பு : நான் எழுதியது உணகேயா்கமவ 
தவறு என்றால் கூறுங்கள் திருநதி(யபின்) 
எழுதுமவன். உங்கள் தவறு்ககள ேகறக்க 
நான் கூறியது தவறு என்றால் நீங்கள் 
திருநதும் வகர எழுதுமவன்.
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1957.07.21 ல் தமிழரசுக்கட்சியின் தகலவர் திரு.
எஸ்.மஜ.வி. கெல்வநாய்கம் ேட்்க்களப்பு 
ேததிய ்கல்லூரி ோணவர்்கள் ேததியில் 
உகரயாறறும் ம்பாது கூறிய சிறு்ககதயிது. 
இக்ககதயில் வரும் ம்காஸ்டியின் 
தகலவமராடு இன்கறயத தகலவர்்ககள 
நீங்கள் ஒப்பிட்டு ்பார்ததால் அதறகு நான் 
க்பாறுப்்பாளியல்ல.

     
  சுயநலம் தகலவர்்கள் 
எப்்படி இருக்க  மவணடுகேன்்பகத ஒரு சிறு 
உதாரணங்காட்டி விளக்க விரும்புகிமறன். 
கிரிகக்கட் ்பநதாட்்க ம்காஸ்டி ஒன்றில் 
திறகேயான ஆட்்க்காரர் ஒருவர் 
இருநதார். அவர் தான் ஆடும்ம்பாது 
ெர்வஜாககிரகதயா்க இருநது எல்மலாகரக 
்காட்டிலும் ்பன்ே்ஙகு சிறப்்பா்கப் 
ம்பாறறததக்க வக்கயில் தன் ்பஙக்கச் 
கெய்வார். தன் ஆட்்ம்முடிநததும்  அவர் 
உ்மன தன்்பாட்டில் ம்பாய்விடுவார். கூ் 
நின்று தன் ம்காஸ்டியினகர உறொ்கப்்படுததி 
அவர்்ககளயும் நன்றா்க ஆ்கவக்க அவர் 
நிகனப்்பமதயில்கல. அவரின் எணணம் 
சிநதகனகயல்லாம் தன் கொநதத திறகே 
பு்கழ் கவறறி இவறறிமலதான் இருநதது.

   க ்ப ா து ந ல ம்                                                              
இன்கனாரு ம்காஸ்டியில் ேறகறாருவர் 
இருநதார். அவர் முன்னவகரப் ம்பாலத 
திறகேொலி இல்கலதான். என்றாலும் அவர் 
தான் ேட்டும் நன்றா்க ஆடினால் ம்பாதாது. 
ம்காஸ்டியிலுள்ள எல்மலாருமே நன்றா்க 
ஆ்மவணடும். அப்ம்பாதுதான் ம்காஸ்டிககு 
கவறறி கிட்டும் என்ற நம்பிகக்கயுக்யவர். 
எனமவ தன் ஆட்்ம் முடிநத பின்னும் எஙகும் 

கெல்லாது ்பநதாட்் கேதானததிமலமய 
நி ன் று  த ன்  ம ்க ா ஸ் டி யி ன க ர 
உறொ்கப்்படுததிக க்காணடிருநதார்.

   ்ப ல ா ்ப ல ன்                                                                        
இநத இருவரும் எகத விரும்பினார்்கமளா 
அது அவர்்களுககு கிக்க்கததான் 
கெய்தது.  முன்னவர் கிரிகக்கட் 
்பந தாட்்த தில் க்பரியபுலி என்று 
க்பயகரடுததார். பின்னவருககு அவரது 
ம்காஸ்டி மி்கததிறகேயானது என்ற 
க்பயரும் பு்கழும் கிக்ததது. கூ்மவ அநத 
க்பயருககும் பு்கழுககும்  ்பாததிரராயிருநத 
அகனவகரயும் அகனவரும் ்பாராட்டினர். 
எனமவ நாட்டின் தகலவர்்களும் தம் 
ேக்களுக்கா்க உகழததால் பு்கழ் ேக்களுககும் 
அவர்்களுககும் மெர்தாறம்பாலக கிக்ககும். 
அதுமவ நல்லதும் கூ். திரு.கெல்வநாய்கம் 
மேலும் ம்பசுக்கயில்;     ''தகலவர்்கள் கவறும் 
திகறகேொலி்களா்க இருநதால் ம்பாதாது. 
அவர்்கள் சிறநத குணசீலர்்களா்கவும் இருக்க 
மவணடும். அவர்்கமள மதெததுககு நல்ல 
வழி்காட்டி்களாய் அகேவார்்கள். என்று 
கொன்னார்.  
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ேலர்கின்ற ேலர்்ககளல்லாம் இகறயடி 
மெர்வதில்கல, பூவுல்க ோநதர்்ககளல்லாம் 
ேகிகே க்பறுவதில்கல. அநதக்கய 
ம ்ப று க ்ப ற ற வ ர் ்க ள்  இ க ற ய ா சி 
க ்ப ற ற வ ர் ்க ம ள .  அ த த க ்க ய 
ம்பறுக்பறறவர்்களில் ேகறநத கிரானூர் 
ஓவியர் ்கலாபூெணம் நா்கண்ாப்ம்பாடி 
குோரமவலும் ஒருவராவார்.

கிரான் ்பதியில் நா்கண்ாப்ம்பாடி 
க ்ப ா ன் ன ம் ே ா  த ம் ்ப தி யி ன ரி ன் 
ஐநதாவது ே்கனா்க 1950.07.22 ஆம் 
தி்கதியன்று பிறநதவர் குோரமவல். 
இளகேப் ்பராயததிலிருநது ஏதாவது 
கி று க கி க க ்க ா ண ம ்  இ ரு க கி ற 
குோரமவலின் ்ககலயார்வதகத 
உணர்நது க்காண் ்பா்ொகலயின் 

அ தி ்ப ர ான  கி ர ாக னச்  ம ெ ர் ந த 
சி.சிவலிங்கம், இவரின் ்ககலயார்வதகத 
வளர்க்க உதவினார்.

தி ரு . ந ா . கு ே ா ர ம வ ல்  அ வ ர் ்க ள் 
தனது 13  ஆவது வயதிலிருநது 
புதத்கங்களுக்கான அட்க்ப்்ப்ங்கள் 
ேறறும் ்பததிரிக்கக்களுக்கான ்ப்ங்கள் 
வகரயதகதா்ஙகினார். ்படிப்க்ப முடிதத 
க்கமயாடு 17 வயதிமல ்காகிதாகலயில் 
ஓர் சிததிர வணண ்ககலஞருக்கான 
நியேனம் க்பறறுகக்காண்கே, 
இவரின் ்ககலததிறகன மேம்்படுதத 
உறுதுகணயா்க இருநதது. அதமதாடு 
நின்றுவி்ாது தன் ்ககலொர்நத 
்பக்ப்்பாளி்ககளத மதடிச்கென்று 
ஓ வி ய க ்க க ல ெ ா ர்  நு ட் ்ப ங ்க க ள  
்கறறுகக்காள்வதில் ஆர்வம் ்காட்டினார்.

இ ந தி ய ா வி ன்  த மி ழ்  ந ா ட் டி ல் 
்ககலக்கல்விமயாடு மெகவயும் கெய்து 
பு்கழ் க்பறற ஓவியக்ககலஞரும் 
கவததியருோன ்கலாபூெணம் திரு.ோ.பி.
குோர் அவர்்களி்மும் யாழ் ேணக்பறற 
பு்கழ் பூதத ஓவியக்ககலஞர் ேணியம் 
அணணா அவர்்களி்மும் ்பயிறசியும் 
்ககலநுட்்பமும் க்பறறார். மேலும் சிற்பம் 
ேறறும் வர்ணப்பூச்சு ்ககலஞரான யாழ் 
தாமோதரம்பிள்கள அவர்்களி்மும் 
்பயிறசியும் ஆசியும் க்பறறார். ்க்ல் 
்க்நது பிர்பல கதன்னிநதிய ்ககலஞர் 
விற்பன்னர் ஓவியர் திரு.வீரெநதானம் 
அவர்்களி்மும் ்பயிறசிக்பறறு மதர்நதவர். 
்கடும் முயறசியினால் ்ககலததிறகன 
வளர்ததுக க்காண் குோரமவல், 
நா.கு.மவல் எனக  ்ககலஞரா்க தனது 
தி ற க ே ்க க ள  க வ ளி ப் ்ப டு த த த 

கதா்ஙகினார்.

நா.கு.மவல் அட்க்ப்்ப்ங்கள் ேறறும் 
்பத திரிக்கக்களு க்கான ்ப்ங்கள் 
வகரவதில் ஆவர்வம் ்காட்டினார். 
இதில் வியததகு பிர்காெதது்ன் கூடிய 
உயிமராட்்ோன ஓவியங்ககளப் 
்பக்த திரு க கிறார்.  கிழகக்காளி 
ேறறும் ஒளகவ ஆகிய க்ககயழுததுப் 
்பததிரிக்கயின் க்ககயழுதது ேறறும் 
அதற்கான ஓவியங்கள் இவரால் 
வகரயப்்பட்்கவ. ேட்்க்களப்பு ஆசிரியர் 
்கலாொகலயினால் கவளியி்ப்்படும் 
ெஞசிக்கயின் அட்க்ப்்ப்ததிறகு 
ொகுநதலம் எனும் ஓவியம் இவரால் 
வகரயப்்பட்்து. அது முதல் ்பரிசு 

க்பறறது்ன் ்பலராலும் ்பாராட்்ப்்பட்்து.

திரு. நா.குோரமவல் அவர்்கள் ்பணிபுரிநத, 
்கவனிப்்பாரறறு ்பாராமு்கோ்க இருநத 
்காகித ஆகலகய அவவவம்பாது 
அகில இலஙக்க ரீதியில் ந்ாததப்்பட்் 
வரலாறறு நி்கழ்வு்களுக்கான பிரோண் 
வரமவறபுதமதாரணங்கள் ேறறும் 
அலங்கரிப்பு, ஓவியக்கண்காட்சிப் 
ம்பாட்டி்களில் தன் க்கவணணததால் 
உயிர்க்பறச்கெய்து முழுநாடும் வியநது 
்பாராட்டிப் ்பரிசில்்ககளயும் நறக்பயகரயும் 
பு ்க க ழ யு ம்  ஈ ட் டி க க ்க ா டு த து , 

துவணடுகி்நத ்காகித ஆகலகய 
அகனவரும் தகலநிமிர்நது வியப்ம்பாடு 
்பார்க்க கவதத க்பருகே நா.கு.மவல் 
அவர்்ககளமய ொரும். நுஓPழு 70 எனும் 
மதசிய ்கண்காட்சியில் வாகழச்மெகன 
்காகிதாகலயின் ஆக்கதகத வடிவகேதது 
மதசிய ரீதியில் ஆகலகயயும் க்பயர் 
க்பறச்கெய்தகேக்கா்க இவருககு ்பாராட்டி 
விருது வழங்கப்்பட்்து

வ ந த ா று மூ க ல  ே த தி ய 
ே்காவிததியாலயததில் நக்க்பறற 
்காப்பிய க்பருவிழாவிறகு வகரநத 
்கணணகி ஓவியம் ்பலரது ்பாராட்க்யும் 
க்பறறகதாரு ்ககலப்்பக்ப்்பாகும்.

197 3  இல் தநகத கெல்வாவின் 
கிழககு விஜயததின் ம்பாது அவரின் 
ஓவியதகத உயிமராட்்தது்ன் வகரநது 
தன்்ககலததிறதகத கவளிப்்படுததினார். 
அ.அமிர்தலிங்கம், மஜ.ஆர்.கஜயவர்ததன, 
ஆர்.பிமறேதாஸ, திருேதி.ெநதிரி்கா 
குோரதுங்க, ரணில் விககிரேசிங்க, 

டி.பி.விஜயதுங்க ேறறும் வி.முரளிதரன், 
சி.ெநதிர்காநதன் உட்்ப் இன்னும் ்பல 
பிரமு்கர்்களின் உருவப்்ப்ங்ககள 
்க ா ல த தி ற கு  ்க ா ல ம்  வ க ர ந து 
்பாராட்டுக்ககளயும் க்பறறார்.

ஆயிரததிறகும் மேற்பட்் இநது 
்க்வுள்்களின் திருவுருவப்்ப்ங்கள், 
திகரச்சீகல்கள்; நாயன்ோர்்கள், இமயசு 
கிறிஸ்து, புதத பிரானின் ஓவியங்கள் 
என்்பவறகறயும் அழ்கா்க வகரநத 
்பக்ப்்பாளி குோரமவல்.

இநது ஆலயகம்காபுர சிற்பங்களுககு 

njhlHr;rp... (gf;fk; -15)
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திரு றியாஸ் அ்கேட் அவர்்கள் 
கி ழ க கு ப்  ்ப ல் ்க க ல க ்க ழ ்க த தி ல் 
்பட்்ப்்படிப்க்ப நிகறவு கெய்து, 
அ ப் ்ப ல் ்க க ல க ்க ழ ்க த தி ம ல ம ய 
வி ல ங கி ய ல்  து க ற யி ல் 
விரிவுகரயாளரா்கப் ்பணிபுரிநது, 
தறம்பாது இலஙக்க கதன்கிழககுப் 
்பல்்ககலக்கழ்கததின் விலஙகியல் 
துகறயில் சிமரஸ்் விரிவுகரயாளரா்கக 
்க்கேயாறறுகின்ற ஓர் ஆய்வறிவாளர்.

விலஙகியல் துகறயிகனச் மெர்நதவரா்க 
இவர் இருநதாலும் ்படிககும் நாட்்களிலும் 
வி ரி வு க ர ய ா ற று ம்  ்க ா ல த தி லு ம் 
்ககலததுகறயினரு்ன் குறிப்்பா்க 
நுண்ககலததுகறயினரு்ன் மி்கவும் 
கநருக்கோன கதா்ர்பு்ககளப் ம்பணிய 
ஒருவரா்க இயஙகியவர் இன்றும் இயஙகி 
வரு்பவர்.

இதன் ்காரணோ்க விலஙகியல் 
துகற ொர்நத ஆய்வறிவு்ன் கூடிய 
சிறு்ககதத கதாகுதி ஒன்றிகன 
இவர் ்பல்்ககலக்கழ்க நாட்்களிமல 
கவளியிட்்ார். “விலஙகு ந்தகத்கள்” 
எனும் க்பயரில் இச்சிறு்ககததகதாகுதி 
மூன்றாவதுேனிதன் கவளியீ்ா்க 
கவளிவநதுள்ளது. இச்சிறு்ககதத 
கதாகுதியில் உள்ள க்பரும்்பாலான 
சிறு்ககத்கள் குரஙகு்கள் ேறறும் 
விலஙகு்கள் ்பறறிய இவருக்ய 
ஆய்வில் ்கண்றியப்்பட்் வி்யங்ககள 
அடிப்்பக்யா்கக க்காண்கவயா்கமவ 
உள்ளன.

இதது்ன் “ெரிநி்கர்” ்பததிரிக்கயில் இவர் 
எழுதிய சூழலியல் ஏ்காதி்பததியம் ்பறறிய 
்கட்டுகர்கள் மி்கவும் முககியோனகவ, 
இகவயும் நூலா்க கவளிவநதுள்ளன.

இவவிதோ்க ்ககல, இலககியம், சூழலியல், 
்ப ண ்ப ா டு,  க ்ப ணணி க ல வ ாத ம், 
அரசியல், விஞஞானம், விவொயம், 
விலஙகியல் எனப் ்பல்துகற்கள் 
ொர்நதும் அதி்க ஆர்வதது்னும் 
பிரககஞயு்னும் கெயலாறறி வரும் 
ஒரு ஆய்வறிவாளராகிய றியாஸ் அ்கேட் 
அவர்்கள் அணகேய வரு்ங்களிலிருநது 
முன்கனடுதது வரும் கெயற்பா்ா்க 
வி க த ப் ்ப ந து ்க க ள  வி க த க கு ம் 
ந்வடிகக்க விளஙகி வருகின்றது.

அ ண க ே யி ல்  ம வ ஷ் டி  தி ன ம் 
க்காண்ா்ப்்பட்்து. ்பல ஆண்களது 
வணண வணண ்ப்ங்கள் மவஷ்டியு்ன் 
்ப தி ம வ ற ற ப் ்ப ட் ் த க த   ெ மூ ்க 
வகலததளங்களில் ்காண முடிநதது. 
ஆனால் க்பண்கள் மவஷ்டி அணிநத 
்ப்ங்ககள ்காணமுடியவில்கல. 
ஆனால் நான் மவஷ்டி அணிநது ்ப்தகத 
பிரசுரிதமதன். இஙகு ஒரு வி்யதகத 
குறிப்பி்மவ நான் விரும்புகிமறன் .

ஆண, க்பண அணியும் உக்ககு 
பின்னால் க்பரும் அரசியல் உள்ளது . 
என்னது உக்ககு பின்னும் அரசியலா 
என்று நீங்கள் நிகனக ்க கூடும். 
ஆம் உள்ளது, அரசியல் உள்ளது. 
முககியோ்க உல்கததில் உள்ள உக் 
வடிகவகேப்்பளர்்கள் எல்மலாருமே 
ஆண்களா்கததான் இருககின்றனர் 
என்்பது மேலதி்க த்கவல். நீங்கள் இது 
்பறறி அறிய கூகிள் ஆண்வகர நா்லாம் 
.

முதலாவதா்க அன்று கதா்க்கம் 
இன்றுவகர ஆண்களின் உக்்களின் 
ம்பாகம்கட் இருககும், அவர்்கள் ்பணதகத 
தன்னு்ன் கவதது க்காள்வதற்கா்க 
எல்லா ஆக்்களிலும் க்ப இருககும். அது 
வாலாேணி என்று கொல்லும் அஙகியா்க 
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உலகின் ேனிதகுல வரலாறறில் 
ந ா ன் ்க ா யி ர ம்  ஆ ண டு ்க ளு க கு 
முன்னமரமய புழக்கததில் இருநதுள்ள 
இநத நக்முகறயிகன  றியாஸ் அ்கேட் 
அவர்்கள் நாம் வாழும் இநதப் பூமியில் 
மீணடும் ்பயில்வுககுக க்காணடுவர 
முயன்று வருகின்றார்.

ஒரு ஆராய்ச்சியாளருகம்க உரிய 
்பணபு்களு்ன் தான் ்கறபிககும் 
ோணவர்்களு்ன் விகதப்்பநது்ககள 
உ ரு வ ா க கு ம்  க ெ ய ற றி ட் ் த க த 
்ப ரி ம ெ ா த க ன ்க ளூ ் ா ்க 
ந க்மு கறப்்படுத த த கதா்ஙகி 
முன்கனடுதத ம்பாது கவறறி்கரோன 
நிகலயிகன அக்நதது்ன் இன்று 
கேல்ல கேல்ல இதன் மதகவயும் 
மு க கி ய த து வ மு ம்  உ ண ர் ந த 
ஆ க ்க பூ ர் வ ே ா ன  ே னி த ர் ்க ள ா ல் 
வலிகேயக்நது ்பரவலாக்கம் க்பறறு 
வருகின்றது.

விகதப்்பநது்கள் கெய்து விகதககும் 
முகறயிகனப் ்பறறி தான் ஆககியுள்ள 
விகதப்்பநது்ககள விகதப்ம்பாம் எனுந 
கதருகவளி நா்்கததில் பின்வருோறு 
வி்பரிததுள்ளார்.

'ஐநது ்பஙகு ்களியும், ஒரு ்பஙகு ொணமும்,

ஒரு ்பஙகு மெதனப் ்பெகளயும் ்கலநது

கராட்டிககு ோவு பிகெவது ம்பால பிகெய 
மவணும்

பிகெநத பின்னர் ்பநது்களா்க அகவ்ககள 
நாங்கள் ஆககி் மவணடும்

ஆககிய ்பநதுள் நேககு உ்கநத ேரங்களின் 
விகத்ககள கவததி்ல் மவணடும்

வி க த ்க க ள  க வ த த து ம் 
விகதப்்பநகதனமவ க்பயரும் சூட்டி 
அகழததி்ல் மவணடும்

ஒரு நாள் நிழலிலும் ஒரு நாள் 
கவயிலிலும் குளிர்ததி உலர்ததி எடுததி் 
மவணடும்'

்பநது வநதது விகதப் ்பநது வநதது
்பநது வநதது விகதப் ்பநது வநதது
வரட்சிகய ஒழிக்க ்பநது வநதது
விருட்ெங்கள் ஆககும் ்பநது வநதது
ேண வளதகதக ்காக்க வநதது

ேணெரிகவத தடுக்க வநதது

ெரி ெரி இநத விகதப்்பநது்கள எப்்ப 
எவவாறு நிலததில விகதககிற?
ேகழ்காலம் கதா்ஙகுவதறகு முன்னால் 

விகதக்க மவணும்

நாே உள்ளுரிலயும் கவளியூர்்களிலயும் 
சுறறுலாச் கெல்லும் ம்பாது விகதக்கலாம்!.

நீண் பிரயாணங்கள், நக் ்பவனி்கள் 
கெல்லும் ம்பாதும் மதகவயான 
இ்ங்களில விகதக்கலாம்!

ேகல்கள் ஏறும் ம்பாதும் விகதப்்பநது்கள 
விகதக்கலாம்!

வீசிய விகத ஒரு ஆணடு வகர 
்பாதிப்பில்லாேல் விகதப்்பநதினுள் 
இருககும்

ேகழ க்பஞசி
்களி ்ககரஞசி
விகத முகளச்சி
விகரவா்க ேரோகி
க்பரும் வனோகும்.
வளர்நதால் ேரம்
இல்கலமயல் ேணணுககு உரம்'

என இலகுவா்கவும் எளிகேயா்கவும் 
முயறசியுள்ள ேனிதர்்கள் அகனவராலும் 
கெய்யக  கூடிய நக்முகறச்ொததியோன 
ஒ ரு  க ெ ய ல் மு க ற ய ா ்க வு ம் 
மு ன் க ே ா ழி கி ன் ற ா ர் .  இ து ம வ 
இச்கெயல்வாதததின் முககியததுவோகும்.

நவீன உல்கேயோக்கலின் சூழலியல் 
ஏ்காதி்பததியதகத எதிர்க்காணடு நேது 
சூழலின் ம்பணதகு தன்கேயிகன 
்பாது்காககும் வக்கயிலான தாவரவியல் 
மீளுருவாக ்க ச் கெயற்பா்ா்கம வ 
இநத விகதப்்பநது்ககள விகதககும் 
ந க ் மு க ற  அ க ் ய ா ள ங 
்காணப்்படுகின்றது.

பின்்காலனிததுவ பின்நவீனததுவப் 
பி ன் ன ணி யி ல்  ெ மூ ்க ந த ழு வி ய 
மீ ளு ரு வ ா க ்க ல்  க ெ ய ற ்ப ா டு ்க ள் 
குறிதத ஆழ்நத அறிவும் அதுொர்நத 
சிநதகனயும் மத்லும் மிக்க ஆய்வறிவுச் 
கெயற்பாட்்ாளரா்க திரு றியாஸ் 
அ்கேட் அவர்்கள் ்பயணிதது வருவதன் 
பிரதி்பலிப்்பா்கமவ இநத விகதப்்பநது்கள் 
்கணடு பிடிக்கப்்பட்டு மீளுருவாக்கம் 
க்பறறுள்ளன எனலாம்.

J.nfsuP];tud;

இருநதாலும் இன்று அணியும் ஷர்ட்,  டி 
ஷர்ட், குட்க் ்களிொன் நீண் ்களிொன் 
என்்பவறறில் ஒன்றுககும் மேற்பட்் 
ம்பாக்கட் இருககும்.

ஆனால் க்பண்களின் உக்்களில் 
இநத க்ப இருக்காது . இப்ம்பாது சில 
உக்்களில் க்ப கவதமத க்பண்கள் 
உக் கதககின்றனர். அதா்கப்்பட்்து 
க்பண்கள் அதி்காரதகத தரும் ்பணதகத 
கவததுக்காள்ள அவளுக்ய உக்யில் 
ம்பாகம்கட் இருக்க கூ்ாது என்்பதில் 
்கவனம் கெலுததப்்பட்டுள்ளது .

இரண்ாவது, உல்கததில் உள்ள 
எல்லா க்பண்களுக்கான ்பாரம்்பரிய 
உக்்கள் அவளுக்ய அகெகவ, 
நக்கய ்கட்டுப்்படுததும் உக்்களா்க 
்காணப்்படுகின்றன. உக்்களில் பு்கவ, 
கவள்கள்காரி உடுககும் இறுக்கோன 
குட்க் ்பாவாக், ஜப்்பானிய க்பண்கள் 
அணியும் கிமோமனா ஆக்யும் 
மிருவடி்கட்க் ம்பான்ற ்பாதணி்கள், 
அ்பாயா, நீட்்ோன ெட்க் ( க்கௌன் ) 
இகவ ஆததிர அவெரததுககு அவகள 
ஓ்  வி்ாது, மேலதி்கோ்க அவளுக்ய 
அகெகவ ்கட்டு்படுதத குதி உயர்நத 
்பாத அணி்கள் வடிகவகேக்க்பட்டு 
ெநகதயில் உள்ளன. நாய் துரததினால் 
கூ் எநத ஆ்பததிலும் அவளால் 
மவ்கோ்க ஓ் முடியாத்படி அவள் உக் 
அணிய ்பழக்க்பப்டுததப்்படிருகின்றாள். 

ஆ ண ்க ளு க கு  அ வ வ ா ற ல் ல 
அவர்்களுக்ய உக்்கள் அவர்்களின் 
நக்கய, அகெகவ ்கட்டுப்்படுததாது, 
இலகுவான கெௌ்கரியோன உக். 
இதனால்தான் என்னமவா க்பண்கள் 
ஜீன்ஸ் அணிவது அதி்கோய் உள்ளது.

முதலாவது ்பணம் க்பணணி்ம் 
இ ரு க ்க  கூ ் ா து  எ ன் ்ப த ற ்க ா ்க  
ஆக் வடிவகேப்பில்  ்கவனம் 
கெலுததப்்பட்டுள்ளது. ்காரணம் ்பணம் 
தான் அதி்காரதகத தரககூடியது , ்பணம் 
இருநதால் தீர்ோனம் எடுககும் நிகலககு 
க்பண்கள் வநதுவிடுவார்்கள். ஆ்கமவ 
க்பண்கள் தீர்ோனம் எடுப்்பவர்்களா்க 
இருக்கக கூ்ாது என்்பதில் ெமூ்கம் 
மிக்க்கவனோ்க இருநதுள்ளது .

இரண்ாவதா்க நான் கூறியது ம்பால்  
நக்கய ்கட்டு்படுததி உள்ளது. க்பண 
ஒரு குறிப்பிட்் இ்தகத விட்டு 
கெௌ்கரியோ்க விகரவா்க ந்கரககூ்ாது 
. தன ்கட்டு்பாட்டில் அவள் இருக்க 
மவணடும். ்பாலியல் துஷ்பிரயூ்கம் 
வன்புணர்வு கெய்ய யாரும் துரததினால் 
கூ் அவளால் தன்கன ்பாது்காப்்பது 
்கடினம். தனககு தன வீட்டில் ஒரு துன்்பம் 
அல்லது ஆ்பதது ந்நதால் கூ் அவளால் 
விகரவா்க வீட்க் விட்டு ந்கர முடியாது. 
இதுககு சுனாமியில் ்பல க்பண்கள் 
ேரிததது  ஒரு உதாரணம். ஒன்று உக் 
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வ ர் ண ந தீ ட் டி  உ யி ம ர ா ட் ் மி க ்க 
்க்வுளர்்களா்க கெய்வது இவரின் 
தனிததிறகே.  க்காழும்பு ஜிநதுப்பிட்டி 
்கதிமரெர் சுவாமி ம்காயில், கிரான் ே்கா 
்காளி அம்்பாள் ஆலயம், வாகழச்மெகன 
பு து க கு டி யி ரு ப் பு  ்க ா ளி ம ்க ா யி ல் , 
வாகழச்மெகன ்காகிதாகல பிள்களயார் 
ஆலயம், ்கறுவாகம்கணி முததுோரியம்ேன் 
ம ்காயில் உட்்பட் இன்னும் ்பல 
ம்காயில்்கள் அவரின் வர்ணநதீட்்லில் 
உயிர்க்பறறகவ.

2003 இல் இவர் இநதியா கென்றிருநத 
ம்பாது திமு்க ்கட்சியின் வரலாறு 
கதா்ர்பிலான இவர் வகரந த 
இரணடு ்ப்ங்கள் கென்கனயிலுள்ள 
அணணா அறிவாலயததில் இன்னும் 
்க ா ட் சி ப் ்ப டு த த ப் ்ப ட் டு ள் ள க ே 
குறிப்பி்ததக்கது.

தம் உயிரிலும் மேலா்க ேதிதத 
ஓவியக்ககல ெம்்பநதோ்க எதுவகர 
எட்் முடியிமோ அதுவகர எட்டிப்பிடிதது 
்கறறறிநது ்ககலயாக்கங்ககள ெ்கலரும் 
்பாராட்டும்்படி ்பக்ததவர்.

ேகறநத ோக்பரும் ஓவிய்ககலஞர் 
நா.கு.மவல் அவர்்களது வாழ்வில் 
ேறக்கமுடியாத திருப்புமுகனயா்க 
்க்நத 2006 ஆம் ஆணடு இலஙக்க 
அரெவிருதான ்கலாபூெணம் விருது 
வழஙகி க்கௌரவிக்கப்்பட்்கேயானது 
அவரது ்ககலயுல்கப் ்பயணததிற்கான 
க்கௌரவோ்க அகேநதது எனலாம்.

மேலும் எேது ேட்டுோந்கர் தநத ்கவியரசு 
கெ.குணகரததினம் அவர்்களு்ன் 
கு ே ா ர ம வ லு ம்  வ ா க ழ ச் ம ெ க ன 

்காகிதாகலயில் ஒன்றா்க மவகல 
க ெ ய் த து ்ன்  மி ்க  க ந ரு ங கி ய 
கதா்ர்பிகனயும்  கவததிருநதது 
குறிப்பி்ததக்கது. அடுதது எளிகேயான 
இனிகேயான ஒரு ்கவிஞர் ்கறுவாகம்கணி 
்க ல ா பூ ெ ண ம்  மு த து ே ா த வ ன் 
அவர்்களு்னும்  இகணபிரியாத 
ந ண்பர்்க ளான இகெ,  நா்்கம், 
எழுதது ஓவியம், ம்பான்ற ்பல்துகற 
்ககலஞரான கிணகணயடிகயச் 
மெர்நத என் ம்க.தயாளகுணசீலன் 
ேறறும் இகெக்ககலஞரும் ்பா்்கருோன 
கிராகனச் மெர்நத ே.சுநதரலிங்கம் 
ஆகிமயாரின் ்ககலதகதா்ர்பு்ன் 
கூடிய நீண் ்கால நட்பும் ஊககுவிப்பும் 
இவரது ஓவியக்ககல வளர்ச்சிககு 
்காரணோயிருநதது. எல்லாவறறுககும் 
ம ே ல ா ்க  இ வ க ர க ்க ர ம் பி டி த த 
வாழ்கக்கததுகணவியான திருேதி 
மதவராதா குோரமவல் அவர்்கள் இவரது 
்பக்ப்புக்களுககு இரவு ்ப்கல் ்பாராது 
ஒததாகெ வழஙகியகேயும் இவரது 
்ககலவாழ்கக்கககு ேகு்ோ்க அகேநதது.

இவரின் ்ககல வாரிொ்க இவரது மூதத 
ே்கன் கு.வினுககுோர் அவர்்கள் இவரது 
்ககலப்்பயணதகத  முன்கனடுதது 
கெல்லுகின்றார் என்்பதறகு அவர் தனது 
தநகதயாரின் 31 ஆம் நாள் அஞெலிக்கா்க 
வகரநது முடிதத தநகதயாரின் 
உருவப்்ப்ம் ொன்று்ப்கர்கின்றது.

இப்்படியான ம்பறுக்பறற ஓவியக 
்ககலஞரான நா.குோரமவல் அவர்்களுககு 
ேரியாகத ்கலநத வணக்கம் கொல்லி இவர் 
ஓர் ொ்காப்தம் எனக கூறிகக்காள்வதில் 
க்பருமிதம் க்காள்கின்மறன்.
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அகேப்்பால் இலகுவா்க அகலயினுள் 
சிககுணடு ேடிநதனர், இன்னும் ்பலரின் 
ஆக்்கள் ்ககளயப்்பட்்தால் அவர்்கள் 
கவட்்கததால் கவளியில் வராேல் 
இரண்ாவது அகலயால் ோண்னர்.  

நான் ஏற்கனமவ கூறியது ம்பான்று 
க்பண்கள் ஆண்களின் ்பலவித 
உக்்ககளயும் இப்ம்பாது அணிகின்றனர். 
ஆனால் க்பண்களின் உக்்ககள 
ஆண்கள் அணிவதில்கல. அப்்படி 
அணிவது ம்கவலோன நிகலககு 
ஆண்ககள தள்ளுகிறது. எகதயாவது 
க த ரி ய ே ா்க  க ெ ய் து  மு டிக ்க ாத 
ஆண்ககளப்்பர்தது கொல்லுவார்்கள் 
“்கால்ெட்க்கய ்கழட்டிவிட்டு மெகல 
உடு“ அல்லது “இவனுககு மெகல 
ஒன்று மவணடி க்காடுங்கள்“ என்று. 
க்பணணின் உக்கய அணிவது 
தரககுகறவு ஆணகேககு அழ்கல்ல என்ற 
்கறபிதங்கள் இன்னும் நாம் எவவளவு 
முன்மனறினாலும் ெமூ்கததில் ஊறிம்பாய் 
ஊள்ளது .

ஆ்கமவ நான் மேல் குறிப்பிட்்து ம்பால் 
உக் வடிவகேப்புக கூ் ஆணுககு 
க்பண ெேனில்கல, ஆகண வி் 
க்பண தரம் குகறநதவள் என்்பகத மீள 
உறுதிப்்படுததும் விதோ்கவும், க்பண 
என்றாமல ம்கவலம் என்ற எணணதகத 
நிகலநாட்்வும் தான் அன்று கதா்க்கம் 
இன்றுவகர க்பண்கள் ஆண்களுக்கான 
ஆக்்கள், அணி்கலன்்கள், ்பாத அணி்கள் 
உருவாக்கம் க்பறுகின்றன .

இப்ம்பாது கொல்லுங்கள் ஆக்யில் 
அரசியல் இருக்கா, இல்கலயா ?

 ö£sPÎß Eøh°À 
Aµ]¯À C¸UQÓuõ?

்காடும் ்காடு ொர்நத இ்முோகிய முல்கல 
நிலததமிழர்்களின் வாழ்கக்கயாகும்.

்க ா ட் டு  வி ல ங கு ்க ளி க ல ான் ற ாகி ய 
ோட்க்ப்பிடிதது ்பழககி ்காடும் ்காடு 
ொர்நத நிலோகிய முல்கலயில் ேகழகய 
நம்பி அதாவது வானம் ்பார்தத பூமியில் 
ோடு்ககளகக்காணடு உழுது ோனாவரி 
மவளாணகே கெய்யததகலப்்பட்்னர் 
முல்கலததமிழர்்கள். குறிஞசி நிலததில் 
உழாேல் விகதததவர்்கள் முல்கலநிலததில் 
ோடு்களின் துகண க்காணடு உழுது 
விகதததனர்.

முல்கல நிலததமிழர்்கள் வாழகக்கயில் 
ோடு்ககள எவன் கூடுதல் உ்கே்களா்கக 
க்காணடிருநதாமனா அவமன கெல்வம் 
நிகறநதவனா்க ்கருதப்்பட்்ான். இவனால் 
ோடு என்்பதறகு கெல்வம் என்றும் தமிழில் 
க்பாருள் க்காள்ளப்்ப்லாயிறறு.  ஆணே்கன் 
ஒருவனின் வீரதகத கவளிப்்படுததும் ஏறு 
தழுவுதல்  எனும் விகளயாட்டும் முல்கல 
நில ேக்களிக்மய அறிமு்கோனது. 
ெங்க இலககியங்களில் ஒன்றான 
்கலிதகதாக்கயில் முல்கலக்கலிகயப்்பாடிய 
மொழநல் உருததிரனார் எனும் புலவர் ஏறு 
தழுவகலப்்பதிவு கெய்துள்ளார். ெங்கேருவிய 
்காலதது இலககியோன சிலப்்பதி்காரம் 
இயறறிய இளஙம்காவடி்களும் ்காப்பியததின் 
ஆச்சியர் குரகவயில் ஏறு தழுவுதல் 
்பறறிய குறிப்பு்ககள ்பதிவு கெய்துள்ளார்.  
ெமுதாய வளர்ச்சிப்்படி நிகலயில் குறிஞசி 
நிலதது மவட்க்ச்ெமுதாய வாழ்வில் 
கதா்ஙகிய புதிது உணணும் நி்கழ்வு்ன் 
முல்கல நிலததில் மேய்ச்ெல் ெமுதாயோ்க 
வளர்ச்சி க்பறறம்பாது ஏறுதழுவல் எனும் 
விகளயாட்டும் இகணணநது க்காண்து. 
இன்று கதப்க்பாங்ககல அடுதது ேறுநாள் 
க்காண்ா்ப்்படும் ோட்டுப்க்பாங்கலின் 
மதாறறுவாய் அன்கறய முல்கலநிலத 
த மி ழ ர்்க ளி ன்  வீ ரவி க ள ய ா ட் ் ா ன 
ஏறுதழுவமல ஆகும். குறிஞசியல் மதாறறம் 
க்பறற க்பாங்கல் விழாவு்ன் முல்கலயின் 
ஏறுதழுவல் விழாவும் இகணநதுக்காள்ள 
்கால ஓட்்ததில் நி்கழ்நத ெமுதாய 
ோறறங்களின்ம்பாது கதப்க்பாங்கல் 
விழாவு்ன் ேறுநாள் ோட்டுப்க்பாங்கலும் 
இகணநதுக்காண்து.

மேய்ச்ெல் கதாழில் கெய்து ்பட்டி்கள் 
கவதது ோனாவரி மவளாணகே கெய்து 
வாழ்நது வநத முல்கலநிலததமிழர்்கள் 
அ டு த த ்ப டி ய ா ்க  நீ ர் வ ள ம்  மி க ்க 
ஆ ற ம ற ா ர ங ்க க ள  ந ா டி ச் க ெ ன் று 
குடிமயறிக குகறநத உ்லுகலப்பில் 
கூடிய விகளச்ெகலப் க்பறறு ஓரி்ததில் 
நிரநதரோ்க வாழவி்ங்ககள அகேதது 
வாழதகதா்ஙகிய நா்கரீ்கேக்நத 
வாழ்கக்கதான் வயலும் வயல் ொர்நத 
இ்முோகிய ேருதநிலததமிழர்்களின் 
வாழ்கக்கயாகும். அவர்்கள் வாழ்நத 
நிகலயான குடியிருப்ம்ப ஊர் என்றாயிறறு. 
நதிக்ககரமயாரங்களில்தான் நா்கரீ்கம் 
மதான்றி வளர்நதது என்்பமத வரலாறு 
சுட்டும் உணகேயாகும்.

பி ன்  ந ா ்க ரீ ்க ே க ் ந த 
ேருதநிலததமிழர்்களுககு ்க்லும் ்க்ல் 
ொர்நத இ்முோகிய கநய்தல் நிலதகத 
மநாககிச்கெல்ல மவணடிய மதகவ 
எழுநதது. ்பண்ங்ககளக ்க்ல் வழியா்கக 
க்காணடு கெல்ல தகலப்்பட்் வணி்க 
வாழ்கக்கமய கநய்தல்நில வாழ்கக்கயா்க 
கதா்ஙகிறறு. தமிழர்்கள் கெய்த முதல் 
வணி்கம் உப்பு வணி்கம்தான். கநய்தல் 
நிலததில் மதாறறம்க்பறற வணி்கம் தகர 
வழிமய வளர்நத ம்பாது ொதது என்றும் ்க்ல் 
வழிமய வளர்நதம்பாது நாய்்கம் எனவும் 
க்பயர் க்பறறது.

பூமிகய நிலதகத ்பணக்ததமிழர்்கள் 
நானிலம் என அகழதத ்காரணததிமலமய 
உல ்க ம்  என் ்ப க த க  கு றி ப் ்ப த ற கு 
நானிலம் என்ற கொல்லும் தமிழில் 
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மி்கவும் குகறவு.

சில இ்ங்களில் சில ெம்்பவங்கள் 
இ ் ம் க ்ப ற ற ன .  அ ம த ம வ க ள 
திரும்காணேகல ேறறும் அம்்பாகற 
ோவட்்ங்களில் இநத ஹர்ததால் 
்க ா ர ண ே ா ்க  க ்ப ரி த ா ்க  எ ந த ப் 
்பாதிப்பும் ஏற்ப்வில்கல. தூரத 
தமிழ்க கிராேங்கள் அகேதியா்க 
இருநதன. ்கக்்கள் மூ்ப்்பட்டிருநதன. 
இஙகும் ஹர்ததாலுக்கான அகழப்பு 
்பலோனதா்க இருக்கவில்கல என்றும் 
ஒரு அக்யாளதகத தரககூடிய 
தரப்புக்கள் அகழப்பு விடுக்காததால் 
ஹர்ததால் பிசுபிசுததுப் ம்பானதா்க 
கெய்தியாளர்்கள் கூறுகிறார்்கள். இநத 
இரு ோவட்்ங்களிலும் அகனதது 
க்பாது ேறறும் தனியார் நிறுவனங்கள் 
வழகேம்பால ந்நதன. ம்பாககுவரததும் 
்பாதிக்கப்்ப்வில்கல.
மூன்று ோவட்்ங்களிலும் ேக்கள் 
ந ் ே ா ட் ் த க த  க ்ப ா று த த வ க ர 
க்பரிதும் ்பாதிப்பு ஏதும் ஏற்பட்்தா்கக 
கூறமுடியவில்கல. ேட்்க ்களப்பு 
ந்கரில் குகறநத அளவிலாயினும் 
்பரவலா்க ேக்கள் ந்ோட்்ம் இருநதகத 
்காணககூடியதா்க இருநதது. அம்்பாகற, 
திரும்காணேகல ோவட்்ங்களில் 
க்பாதுேக்கள் ந்ோட்்ம் ெ்கஜோ்க 
்காணப்்பட்்து.

வழங்கப்்ப்லாயிறறு. மவட்க்ச்ெமு்கம் 
மவளாணகேச்ெமு்கோ்க ோறிய ம்பாது 
விகளச்ெகலததரும் ேகழககு ்காரணோன 
சூரியனுககு நன்றி கெலுததும் இயறக்க 
வழி்பா்ா்க க்பாங்கல் விழா ோறறம் 
்கண்து. 

குறிஞசியில் திகனகய ்பால் உகல 
ஏறறிப்க்பாஙகி உண்தன் நீட்சிமய 
இன்று ்பால் உகலமயறறி நாமிடும் 
அரிசிப்க்பாங்கல் ஆகும். குறிஞசியில் 
திகனப்க்பாங்கலா்கதமதாறறமிட்டு, 
முல்கலயில் ஏறுதழுவல் விகளயாட்டு்ன் 
இ க ண ந து ,  ே ரு த  நி ல த தி ல் 
குடிமயறிய தமிழர்்களின் வாழ்வு நா்கரீ்க 
வளர்ச்சியக்நது, ்கால ஓட்்ததில் 
கெவவியல் தன்கே க்பறறு இன்று 
க்காண்ா்ப்க்பறும் க்பாங்கல் விழாவா்கப் 
்பரிணாேம் க்பறறுள்ளது.
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்காகல 8.45 ேணியளவில் வழஙகி 
கவததார்்கள்.

இநநி்கழ்வில் ்பகழய ோணவர்ெங்கத 
தகலவர் வீ.தர்ென்,கெயலாளரும் 
கவததிய ்கலாநிதியுோன நவகரட்ணம் 
கேௌலீென்,்பா்ொகல அபிவிருததி 
ெங்கததின் கெயலாளர் எநதிரி 
கவ.ம்காபிநாத,பிரதியதி்பர்்களான 
எஸ்.ெதீஸ்வரன்,இ.இலஙம்கஸ்வரன் 
ேறறும் ்பகழயோணவர் ெமூ்கததினர் 
்கலநதுக்காண்ார்்கள்.

 
க்பாங்கலூர் இநதியன் மதாட்்க்ககல 
ஆ ய் வு  க ே ய த தி ன்  பி ர த ா ன 
விஞஞானி ்காலநிதி ஈ.சிறினிவாய் ராவ  
சிறப்புகரயாறறினார்.
 
 ே ா ந ா ட் டி ல்  ந ா ட் டி ன்  ்ப ல 
்பா்கங்களிலிருநதும் ெேர்ப்பிக்கப்்பட்் 
ஆய்வு அறிகக்க்களில் 28 கவவமவறு்பட்் 
விவொயம் ொர்நத ஆய்வு அறிகக்க 
ெேர்ப்பிக்கப்்பட்்ன.
 
கிழககுப் ்பகலக்ககலக ்கழ்க உ்பமவநதர் 
்கலாநிதி த.கஜயசிங்கம் தகலகேயில் 
நக்க்பறற ோநாட்டில் பிரதி உ்பமவநதர் 
கவததிய ்கலாநிதி ஈ.்கருணா்கரன், 
விவொய பீ்ாதி்பதி பி.சிவராஜா, ்ககல 
்கலாொர பீ்ாதி்பதி மு.ரவி, விஞஞான 
பீ்ாதி்பதி ்கலாநிதி எம்.விமனா்பாவா, 
வர்த்க துகற பீ்ாதி்பதி திருேதி வி.ரா்கல், 
கிழககுப் ்பல்்ககலக ்கழ்க ்பதிவாளர் 
ஏ.்பகிரதன் ஆய்வாளர்்கள் ோணவர்்கள் 
என ்பலர் ்கலநது க்காண்னர்.
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