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இலங்கை கிரிககைட்டின் புதிய த்லவராகை 
சம்மி சிலவா ததரிவாகியுள்ார்.

2019/2021ம் ஆண்டுககைான இலங்கை 
கிரிககைட்டின் த்லவராகைவவ சம்மி 
சிலவா ததரிவு தசயயப்பட்டுள்ார்.

இலங்கை கிரிககைட்டின் உறுபபினர்கைள 
ச்்ப்ய வதர்வு தசயவதறகைான 
வதர்தல வியாழனன்று நடநதது.

வி்்யாட்டுத்து்ை அ்ைச்சில 
இதறகைான வதர்தல ந்டத்பறைது.

இநத வதர்தலில த்லவர் ்பதவிககு 
வ்பாட்டியிட்ட சம்மி சிலவா 83 
வாககுகை்்யும், ஜயநத தர்ைதாஸ 56 
வாககுகை்்யும் த்பறைனர்.

இலங்கை்யச் வசர்நத இரண்டு ைாணவர்கைள 
வசர்நது உருவாககிய தசயைதி எதிர்வரும் ஏபரல 
ைாதம் விண்தவளிககு அனுபபி ் வககைப்படவுள்து.

இநத தசயைதிககு "இராவணாவன்" என்று 
த்பயர்சூட்டப்பட்டுள்து. இது அ்வில சிறிய தசயைதி என ஆர்த்தர்சிகி்ார்க 
நிறுவனம் அறிவித்துள்து.
த்பாறியியலா்ர் தரிநதுதயாரட்ன, ஆயவுப த்பாறியியலா்ர் துலானி சாமிககைா 
ஆகிவயார் இ்ணநது வடிவ்ைத்திருநதார்கைள.

--- அமிர்தஸன் --- 

இ ல ங ் கை க கு  நி தி யு த வி 
வழஙகுவ்த சர்வவதச நாணய 
நியதியம் நிறுத்தியுள் நி்லயில 
மீண்டும் அநத உதவிகை்்ப 
த்பறறுகதகைாள் அரசாஙகைம் 
நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகை நிதி 
ைறறும் தவகுஜன ஊடகைத்து்ை 
அ்ைச்சர் ைஙகை் சைரவிர 
ததரிவித்துள்ார்.

சர்வவதச நாணய நியதியத்தின் 
பிரதிநிதிகைள தறவ்பாது தகைாழும்புககு 
வநதுள்னர் என்றும் அவர்கைள 
இலங்கை ைத்திய வஙகி உயர் 
அதிகைாரிகைள உளளிட்ட ்பலருடன் 
கைலநது்ரயாடுவதாகைவும் அ்ைச்சர் 
ைஙகை் சைரவீர கூறியுள்ார்.

தகைாழும்பில உள் அதைரிககை 
வர்த்தகை சம்வை்னம் ஏற்பாடு 
தசயதிருநத சநதிபபு நிகைழதவான்று 
ஹிலடன் வ�ாட்டலில வநறறு 
வியாழககிழ்ை ந்டத்பறைது. 
அஙகு அ்ைச்சர் ைஙகை் சைரவீர 
சிைபபு்ரயாறறினார்.

கைடநத ஆண்டு ஒகவரா்பர் 26 ஆம் 
திகைதியில இருநது ஐம்்பது நாட்கைள 
நீடித்த அரசியல தநருககைடியினால 

்ப ா ரி ய  த ்ப ாரு ் ாத ா ர 
பின்ன்டவு ஏற்பட்டது என்றும் 
அ்ைச்சர் கூறினார்.

இ ந த ப  த ்ப ா ரு ் ா த ா ர ப 
பி ன் ன ் ட வு க கு பு  ை கி ந த 
ர ா ஜ ்ப க ச வ வ  த ்ப று ப பு க 
கூைவவண்டும் என்றும் டிசம்்பர் 17 ஆம் 
திகைதியில இருநது இழநதுவ்பான 
த்பாரு்ாதார நஷடஙகை்் ஈடு 
தசயது வருவதாகைவும் ததரிவித்தார்.
எதிர்வரும் கைாலஙகைளில தனியார் 
து ் ை யி ன ரு ட ன்  வ ை லு ம் 
தநருககைைாகை தசயற்பட முடிவு 
தசயயப்பட்டுள்து என்றும், நடபபு 
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நிதியாண்டுககைாகை எதிர்வரும் 
ைார்ச் ைாதம் சைர்பபிககைப்படவுள் 
வரவுதசலவுத் திட்டம் முககியத்துவம் 
வாயநததாகை அ்ையும் என்றும் 
அவர் குறிபபிட்டுள்ார்.

சர்வவதச நாணய நிதியம் நிதி்ய 
வழஙகுைானால புதிய அபிவிருத்தித் 
திட்டஙகை்் முன்தனடுககை முடியும் 
என்றும் கூறிய அ்ைச்சர் ைஙகை் 
சைரவீர, சர்வவதச நாணய நிதியம் 
நிதியுதவிகை்் வழஙகை ்பலவவறு 
நி்பநத்னகை்் விதிப்பதாகைவும் 
குறிபபிட்டார். 
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ைட்டககை்பபு ைாவட்டத்தில விவசாயச் 
தசய்கையின் வ்பாது வைட்சி ைறறும் 
ைண்ணரிப்்ப தடுககும் முகைைாகைவும் 
இயற்கைச் தசாத்துககை்் ்பாதுகைாககும் 
வநாககுடனும் ைண்மு்ன வைறகு பிரவதச 
ச்்ப - வவுணதீவு பிரவதச தசயலகைப 
பிரிவுககுட்்பட்ட பிரதான வீதிகைளின் 
ஓரஙகைளில ்பயன்தரும் ைரககைன்றுகை்் 
நாட்டும் நிகைழவு கைாவியா சுய அபிவிருத்தி 
த்பண்கைள நிறுவனத்தின் ்பணிப்பா்ர் 
திருைதி வயாகைைலர் அஜித்குைார் 
த்ல்ையில இடம்த்பறைது.

இந நிகைழவிறகு பிரதை அதிதியாகை 
ைண்மு்ன வைறகு ச்்பயின் தவிசா்ர்  
எஸ்.சண்முகைராஜா, அப பிரவதச ச்்பயின் 
தசயலா்ர் வஜ.சர்வவஸ்வரன், முன்னாள 
ைட்டு. வலயககைலவிப ்பணிப்பா்ர் 
திருைதி.சு்பா.சககைரவத்தி,  ைண்மு்ன 
வைறகு வலயக கைலவி ்பணிை்னயின் 
உயர் அதிகைாரிகைள ைண்மு்ன வைறகு 
பிரவதச ச்்பயின் உறுபபினர்கைள 
ஊழியர்கைள ைாணவர்கைள த்பாதுைககைள 
என ்பலரும் கைலநது தகைாண்டனர்.

இப ்பகுதியில 07 வ்கையான சுைார் 
800 ைரககைன்றுகைள இதன் வ்பாது நட்டு 
்வககைப்பட்டன.

 (கைா்ரதீவு   சகைா)

கைா்ரதீவு பிரவதசச்்பயின் உ்பதவிசா்ர் 
ஏ.எம்.ஜாகீர் மீது
ஒ ழு க கை ா ற று  ந ட வ டி க ் கை 
வைறதகைாள்ப்பட்டுள்து.

அதன்்படி ஒருைாத கைாலத்திறகு ச்்ப 
நடவடிக்கைகைளிலிருநது அவர்
இ்டநிறுத் தி் வக கைப்பட்டுள்தாகை 
தவிசா்ர் கி.தஜயசிறில குறித்த
உ்பதவிசா்ருககு வியாழனன்று (21) கைடிதம் 
மூலம் அறிவித்துள்ார். அதன்்படி இம்ைாதம் 
12ஆம் திகைதி முதல ைார்ச் ைாதம் 12ஆம் திகைதி 
வ்ர
1988.01.13ஆம் திகைதிய 488/16ஆம் இலககை 
வ ர்த் த ை ானி  அ றி வி த் த ல  மூ ல ம் 
தவளியிடப்பட்ட பிரவதசச்்பககூட்டம் 
்பறறிய விதிகைளின் 24(2)இன் பிரகைாரம் 
ச ் ்ப  ந ட வ டி க ் கை கை ளி லி ரு ந து 
இ்டநிறுத்தி்வககைப்பட்டுள்தாகை
அறிவிககைப்பட்டுள்து. இதன் பிரதிகைள 
தி ரு வ கை ா ண ை ் ல  உ ள ளு ர ா ட் சி 
ஆ்ணயா்ருககும் அம்்பா்ை பிராநதிய 

அரசாஙகை தகைவல தி்ணககை்ம் ைாவட்ட 
ஊடகை பிரி்வ வலுவூட்டுவதறகைான 
வவ்லத்திட்டத்்த முன்தனடுத்துள்து.

இநத வவ்லத்திட்டத்தின் கீழ ைாவட்ட 
ஊடகைப பிரிவுகைளுககு வீடிவயா பு்கைப்படக 
கைருவி கைணணி ைடிககைணணி பு்கைப்பட 
பிரதி இயநதிரம் அடஙகைலாகை சுைார் 
1 2  மிலலின் ரூ்பா த்பறுைதியான 
உ்பகைரணஙகைள வழஙகைப்பட்டன. தகைவல 
தி்ணககை்த்தின் வகைட்வ்பார் கூடத்தில 
இன்று கைா்ல இடம்த்பறைது.

யாழ தசயதியா்ர் 
ஒருவ்ர தாககிய 
கு ற ை ச் ச ா ட் டின் 
வ்பரில வகைாப்பாய 
த்பாலிஸ் நி்லய 
த ற கை ா லி கை 
த்பாறுப்பதிகைாரி 
இ ன் ஸ் த ்ப க ட ர் 
ஈ. ஜி. குணரட்ண 
் கை து 

தசயயப்பட்டுள்ார்.

யாழப்பாணம் தகைாககுவில ்பகுதியில 
வாள தவட்டுச் சம்்பவம் ஒன்று 
குறித்து தசயதி வசகைரிககைச் தசன்ை 
ததா்லககைாட்சி தசயதியா்ரான 
நடராஜா குகைராஜ் என்்பவ்ரத் தாககிய 
குறைச்சாட்டின் வ்பரிவலவய இவர் ்கைது 
தசயயப்பட்டுள்ார்.

இநதச் சம்்பவம் ததாடர்பில யாழ 
த்பாலிஸ் நி்லயத்தில தசயயப்பட்ட 
மு்ைப்பாட்்ட அடுத்வத அவர் ்கைது 
தசயயப்பட்டார்.

புத னன்று ்கை து தசயயப்பட்ட 
இன்ஸ்த்பகடர், யாழ ைஜிஸ்வரட் 
நீதிைன்ைத்தில ஆஜர் தசயயப்பட்டு, 
50,000 ரூ்பாய பி்ணயில விடுத்ல 
தசயயப்பட்டுள்ார்.

அனுைதிப ்பத்திரம் இன்றி சட்ட 
விவராதைான மு்ையில ஒரு ததா்கை 
சிபபி மூ்டகை்் ்பழுத்டநத தலாறி 
ஒன்றில ஏறறி தசன்ை்ை ததாடர்்பாகை 
கைலகுடா த்பாலிசார் தலாறியின் சாரதி்ய 
்கைது தசயதுள்துடன் தலாரியி்னயும் 
்கைப்பறறியுள்தாகை கைலகுடா த்பாலிசார் 
ததரிவித்தனர்.

 இச்சம்்பவம் ஞாயிறறுக கிழ்ையன்று(18)
கைலகுடா த்பாலிஸ் பிரிவிலுள் 
கைருஙகைாலிச் வசா்ல வ்பத்தா்ழயில 
இடம்த்பறறுள்து.

சநவ தகைத்திறகிடைான மு்ையில 
மூ்டகைள சிலவறறி்ன ஏறறிக தகைாண்டு  
கைலகுடா வீதியில வநத தலாறியி்ன  
கைலகுடா வீதி வ்பாககுவரத்து த்பாலிசார் 
வசாத்ன தசயத வ்பாது அ்வ ஆறறில 
அகைழநததடுககைப்பட்ட சிபபிகைள என 
அ்டயா்ம் கைண்டனர்.

இவறறி்ன வவறு இடத்திறகு தகைாண்டு 
தசலவதறகைான அனுைதிப்பத்திரம் 
இலலாத கைாரணத்தினால அ்வ 
த்பாலிசாரால ்கைப்பறைப்பட்டதாகை 
த த ரி வி த் த ன ர் . த ல ா றி  ை ற று ம் 
சாரதியி்ன வா்ழச்வச்ன நீதிவான் 
நீதிைன்றில ஆஜர்்படுத்துவதறகைான 
நடவடிக்கையி்ன வைறதகைாளவதாகை 
த்பாலிசார் வைலும் ததரிவித்தனர்.

தி ருவ கை ாண ை ் ல  ை ாவ ட் டத் தி ன் 
தகைாட்டியாரப்பறறு ்பளளிககுடியிருப்்பப 
பிைபபிடைாகைவும் ைட்டககை்ப்்ப 
வசிபபிடைாகைவும் தகைாண்ட முன்னாள 
வதசிய இ்்ஞர் வச்வகைள ைன்ைத்தின் 
கிழககு ைாகைாணப ்பணிப்பா்ரான 
கைந்தயா தவராஜா சட்டத்தரணியாகைச் 
சத்தியபபிரைாணம்.

கைந்தயா விதா்னயார்,  வைரி 
கைந்தயா ஆசிரி்ய ஆகிவயாரின் 
புதலவரான  கைந்தயா தவராஜா அவரது 
ஆரம்்பககைலவி்ய ்பளளிககுடியிருபபு 
அ.த .கை. ்பாடசா்ல, ைட்டககை்பபு 
வ ந த ா று மூ ் ல  ை த் தி ய  ை கை ா 
வித்தியாலயம், வதாபபூர் முஸ்லிம் ைகைா 
வித்தியாலயம் ஆகியவறறில கைறைார். 
உயர்தரத்தி்ன ைட்டககை்பபு சிவானநதா 
வித்தியாலயத்தில கைறறு வ்பராத்னப 
்பலகை்லக கைழகைத்தில த்பாருளியல 
சிைபபுப்பட்டம் த்பறைார்.

்ப ல கை ் ல க கை ழ கை க  கை ா ல த் தி ல 
தமிழச்சஙகைத்தில அஙகைம் வகித்ததுடன், 
வி வ ா த க கு ழு வி லு ம்  கை வி ய ர ங கை 
நிகைழவுகைளிலும் சிைபபுக கைாட்டி முத்தி்ர 
்பத்தித்தார்.

இலங்கை திைநத ்பலகை்லககைழகைத்தில 
சட்டைாணிப ்பட்டம் த்பறறு, இலங்கை 
சட்டக கைலலூரியில சட்டத்தரணிக 
கைலவியும் கைறறு உயர் நீதிைன்ை நீதி்பதிகைள 
முன் சட்டத்தரணியாகை கைடநத வாரம் 
சத்தியபபிரைாணம் தசயது தகைாண்டார்.

ைட்டககை்பபு ைாவட்டத்தில சிறுவ்பாகைச் 
தசய்கைககைான ஆரம்்பக கூட்டஙகை் ,் 
ைார்ச் 01ம் திகைதி முதல 08ஆம் திகைதிககுள 
நடத்தி முடிப்பததன, ைட்டககை்பபு 
ைாவட்ட விவசாய அபிவிருத்திக குழுக 
கூட்டத்தில வநறறு திஙகைட்கிழ்ை 
தீர்ைானிககைப்பட்டுள்து.

ைாவட்ட தசயலகைத்தில ைாவட்ட 
தசயலா்ர் ைா.உதயகுைார் த்ல்ையில 
ந்டத்பறை இககூட்டத்தில, ைாவட்ட 
விவசாயப்பணிப்பா்ர் ்வ.பி.இக்பால, 
விவசாய ்பணிப்பா்ர்(விரிவாககைம், 
வகை.வ்பரின்்பராஜா,  கைைநல வச்வகைள 
ை ா வ ட் ட  உ த வி ப ்ப ணி ப ்ப ா ் ர் , 
நீர்ப்பாசனப ்பணிப்பா்ர் (ைத்தி) 
த்பாறியியலா்ர் எஸ்.எம்.பி.எம்.அஸார் 
, நீர்ப்பாசனப்பணிப்பா்ர் (ைாகைாணம்), 
ைாவட்ட திட்டமிடல ்பணிப்பா்ர் திருைதி 
சசிகைலா புண்ணியமூர்த்தி, உளளிட்வடார் 
்பஙகு தகைாண்டதுடன், விவசாயிகைள, 
விவசாய அ்ைபபுககைளின் பிரதிநிதிகைள 
எனப ்பலரும் கைலநது தகைாண்டனர்.

இத்தீர்ைானத்தின்்படி, சிறுவ்பாகைத்துககைான 
ஆரம்்பக கூட்டஙகைள -

ைண்மு்ன வைறகு உன்னிச்்ச, சிறிய 
நீர்ப்பாசனத் திட்டஙகைளுககைான கூட்டம், 
வவுணதீவு பிரவதச தசயலகைத்தில ைார்ச் 
01 ஆம் திகைதி தவளளிககிழ்ை கைா்ல 
09.30 ைணிககு ந்டத்பைவுள்து.

பிற்பகைல 2.00 ைணிககு, ஏைாவூர்்பறறு 
பிரவதச தசயலகைபபிரிவிலுள் உறுகைாைம், 
கித்துளதவௌ, தவலிகைாகைண்டி, சிறிய 
நீர்ப்பாசனத் திட்டஙகைளுககைான ஆரம்்பக 
கூட்டம், தசஙகைலடி பிரவதச தசயலகைத்தில 
ந்டத்பைவுள்து.

வ்பாரதீவுப்பறறு - நவகிரி, தும்்பஙவகைணி, 
சிறு நீர்ப்பாசனத் திட்டஙகைள - 
தவலலாதவளி கைலாசார ைண்ட்பத்தில 
ைார்ச் 02ஆம் திகைதி கைா்ல 9.30 ைணிககு 
ந்டத்பைவுள்து.

அன்்ையதினம் பிற்பகைல 2.30 ைணிககு, 
ைண்மு்ன ததன்வைறகு - கைடுககைாமு்ன, 
புழுககுணாவ, அ்டச்ச கைல, சிறிய 
நீர்ப்பாசனத் திட்டஙகைளுககைான ஆரம்்பக 
கூட்டம், தகைாககைட்டிச்வசா்ல கைலாசார 
ைண்ட்பத்தில ந்டத்பைவுள்து.

வகைார்்ப்பறறு வடககு - கைட்டுமுறிவு 
நீர்ப்பாசனம், ைதுரஙவகைணி, கிரிமிச்்ச, 
சிறு நீர்ப்பாசனத் திட்டஙகைளுககைான 
ஆரம்்பக கூட்டம், வாகை்ரபபிரவதச 
தசயலகைத்தில ைார்ச் 08ஆம் திகைதி கைா்ல 
கைா்ல 9.30 ைணிககு ந்டத்பைவுள்து.

பிற்பகைல 2.30 ைணிககு, வகைார்்ப்பறறு 
ததறகு வாகைவனரி, புணா்ன, தர்வ, 
வடமு்ன, சிறிய நீர்ப்பாசனத் 
திட்டஙகைளுககைான கூட்டம், கிரான் 
வகைாரகைலலிைடு தரஜி ைண்ட்பத்தில 
ந்டத்பைவுள்து.
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கி ழ க கி ல ங ் கை யி ல  கு றி ப ்ப ா கை 
ைட்டககை்ப்்ப ்ையம் தகைாண்ட 
்பத்திரி்கை ஒன்றின் வத்வப்பாடு 
நீண்ட கைாலைாகை இருநது வருகிைது. 
ைட்டககை்பபில “கிழககுத் த்பால” 
ததாடககைம் விடிவானம், தமிழ அ்ல, 
தி னக கை தி ர், த மி ழ  ஓ ் ச  என் று 
இ ் ட யி ் டவ ய  ்ப த் தி ரி ் கை கை ள 
வநதிருநதாலும் வடக்கைப வ்பால ்பல 
்பத்திரி்கைகைள ததாடர்ச்சியாகைவும் ்பலம் 
மிககைதாகைவும் ததாடரவில்ல. இநதநி்ல 
இன்றும் வடககில தினசரி, வார இதழ, 
ைாத இதழ என்று ததாடர்நவதர்ச்சியான 
்பாரம்்பரியம் உள்தாகைவவ இருககிைது.

ை ட் ட க கை ் ப பி ல  தி ன க கை தி ரி ன் 
கைாலம் ஒரு சிைப்பான கைாலைாகைவும், 
ைட்டக கை்பபிறகைான வ த்வ்ய 

ைனஙகைள இஙகு உ்டநதுவ்பாய 
இருககின்ைன. கைடநதுவ்பான யுத்தம் இஙகு 
ஒட்டுதைாத்த சமூகைத்தின் ைன்தயும் 
உ்டத்துவிட்டுச் தசன்றிருககின்ைது.

வைம்வ்பாககைாகைச் தசாலலககூடிய ஒரு 
வார்த்த அலல இது. உ்டவுகைள இஙகு 
ஆழைாகை அ்னத்துச் சமூகைஙகைளின் 
ைன்தயும் ததாட்டுச் தசன்றிருககின்ைன.

வ்பாரில அழிககைப்பட்ட, வசதப்படுத்தப்பட்ட 
சமூகைஙகைள இஙகு கிழககில ஊரூராகை 
தநாறுஙகிக கிடககின்ைன. ைாதத்துககு 
மூன்று அலலது நான்கு என்று 
இழபபுகை்் அனுட்டிககும் அ்வுககு 
இஙகு நி்ல்ை கைாணப்படுகின்ைது.

இன்று வநறைலல சுைார் 30 வருடஙகைளுககு 
முன்னதாகை அழிககைப்பட்ட கிராைஙகைளகூட 
இன்னமும் நி்னவு தினஙகை்் 
அனுட்டிககின்ைன. ஆனால, அநத 
நி்னவு தினஙகைளுககு அப்பால 
அஙகு ஆறறுப்படுத்தல என்்பதறவகை 
இடமிலலதாகை ்பல கிராைஙகை்் 
கிழக கிலங்கையில இல கு வாகை க 
கைாணககூடியதாகை இருககின்ைது.

தம்்ை அழித்தவர்கைளுககு முன்்பாகைவவ, 
அலலது இ்டயிவலவய ததாடர்நதும் 
வாழ வவண்டிய நிர்ப்பநதத்தில அவர்கைள 
ததாடர்நதிருககிைார்கைள. ்பயத்தில 
இன்னமும் அப்படிவய சைாளித்து 
வாழகிைார்கைள. நலலிணககைத்துககைான 
வாயபபுகைள எதுவும் இன்றி அப்படிவய 
வாழப்பழகிக தகைாளகிைார்கைள.

நடநதுவ்பான அசம்்பாவிதஙகை்ால, 
தகைாடூரஙகை்ால ைனம் ்பாதிககைப்பட்ட 
்பலர் தாம் ஒரு ைன வநாயாளி 

என்்ப்த அறியாைல அப்படிவய 
இருநதுதகைாண்டிருககிைார்கைள.

அவர்கைளின் கை்தகை்் வநரடியாகைக 
வகைட்கும் வ்பாது அவறறில இருநதுவிடு்பட 
எைகவகை ்பல வாரஙகைள ஆகிவிடுகின்ைன. 
அப்படியாயின் அவர்கைளின் நி்ல என்ன?

வ்பாரில இைந த வர்கை ள இைந து 
வ்பாயவிட்டார்கைள. அவவ்வுதான். 
ஆனால, அவர்கை்் ்பறிதகைாடுத்தவர்கைள 
இன்னமும் அவத அச்சத்தில, அவத 
சூழநி்லயில வாழவவண்டிய நி்ல 
ததாடர்கிைது.

தைது உைவுகை்் தகைான்ைவர்கைளின் 
கைண்கைளுககு முன்்பாகைவவ வாழும் நி்ல 
தகைாடு்ையானது. ்பல இடஙகைளில ்பழி 
உணர்வு அப்படிவய இருககின்ைது. ்பழி 
தீர்ககை வழி இல்லவய என்ை கு்ைதான் 
அவர்கைள ைனதில கைாணப்படுகின்ைது.

அரசாஙகைவைா அலலது அது சார்நத 
நிறுவனஙகைவ்ா சரியாகை நலலிணககைம், 
ை ன் னி ப பு  ஆ கி ய வ ற று க கை ா ன 
நடவடிக்கைகைள எத்னயும் எடுப்பதாய 
ததரியவில்ல. ்பல இடஙகைளில 
அரசாஙகை நிறுவனம் அலலது அதன் 
்ப்டகைவ் தகைா்லகைாரர்கை்ாகை இருநத 
சம்்பவஙகைளும் ்பதிவாகியிருககின்ைன. 
விசார்ணகைள ்பல இடஙகைளில 
நடககைவில்லயாயினும், நடநத சில 
விசார்ணகைளிலாவது அரசாஙகை 
நிறுவனவை / ்பாதுகைாபபுப ்ப்டவய  
கைாரணம் என்்பது தீர்ப்பாகை வநதுள்து. 
அப்படியான சநதர்ப்பஙகைளிலகூட 
எவரும் தண்டிககைப்படவில்ல என்்பது 
்பாதிககைப்பட்டவர்கைளின் கைவ்லயாகைத் 
ததாடர்கிைது.

ஒ ட் டு  த ை ாத் த த் தி ல  த ை க கை ாகை 
எவருமில்ல, தைககு உதவ எவரும் 
இல்ல என்ை ைவனாநி்லயில 
கிழககின் ்பல கிராைஙகைள தினமும் 
தசத்துகதகைாண்டிருககின்ைன.

சரியான நீதியும், த்பாறுபபுககூைலும் 
இலலாைல வ்பானால, ்பாதிககைப்பட்ட 
ைககைள தைது நி்லயில இருநது விடு்பட 
வழிவய கி்டயாது. ்பலர் இத்னப 

்பறறிககை்தத்தாலும் நடவடிக்கை என்று 
எதுவும் ஆவராககியைாகை எடுககைப்பட்டதாகைத் 
ததரியவில்ல.

அரசும் அரசசார்்பறை நிறுவனஙகைளும் கூட 
இநத விடயத்தில வதாறறிருககின்ைன 
என்வை வதான்றுகிைது. பிை இடஙகைளின்  
உதாரணஙகை்் இஙகு த்பாருத்திப 
்ப ா ர் க கை  ை ட் டு ம்  வி ் ் வ த ா கை 
அரச சார்்பறை நிறுவனஙகைள மீது 
குறைஞசாட்டப்படுகின்ைது. பிைநாட்டு 
உதாரணஙகைள சில சநதர்ப்பஙகைளில 
த்பாருநதலாம் ஆனால எலலாச் 
சநதர்ப்பஙகைளிலும் த்பாருநதும் என்று 
கூை முடியாது.

ஆறைப்படா ைனஙகைளின் அடுத்தகைட்ட 
ந ட வ டி க ் கை கூ ட  ்ப ா ர தூ ர ை ா ன 
வி்்வுகை்் ஏற்படுத்தலாம்.

இஙகுதான் “சிட்டிசன் கைமிட்டிகைள ” 
என் ை  கு டி ை க கை ள  கு ழு க கை ளி ன் 
வத்வகைள அதிகைைாகை இருககின்ைன. 
ஆனால, அதறகைான ஏற்பாடுகைள இஙகு 

தவறறிகைரைாகை தசயற்படுவதாகைத் 
ததரியவில்ல.

ைன ஆறைல ைாத்திரைன்றி ஒட்டுதைாத்த 
தமிழச் சமூகைத்தின் சமூகை, த்பாரு்ாதார 
அரசியல வத்வகை்்யும் ்கையில 
எடுத்துச் தசயற்பட அப்படியான சுயைான 
குழுககைள இஙகு வத்வப்படுகின்ைன. 
அ ் வ  எ ை து  ை க கை ளி ன் 
ைத்தியில அடிைட்டத்தில இருநது 
உருவாகு்ப்வயாகை இருககை வவண்டும். 
அது பிராநதியத்துககு, பிராநதியம் 
என்று தனி்ைப்படுத்தப்பட்ட்வயாகை 
இலலாைல, வடககு, கிழககின் அ்னத்து 
தமிழ ைககைளின் ்பஙகைளிப்்பயும் 
உள்டககியதாகை அ்ைய வவண்டும்.

முதலில இநதக சிட்டிசன் குழுககைள என்ை 
சிநத்ன எப்படியானது என்ை அறி்வ 
்பாதிககைப்பட்ட ைககைள த்பை வவண்டும். 
தைககு வத்வயான குழு எப்படி இருககை 
வவண்டும் என்்ப்த ைககைவ் தீர்ைானித்து 
உருவாககை வவண்டும்.

வ்பார்ககைாலத்தில ்கைது தசயயப்பட்ட 
ஆட்கை்் விடுவிப்பது ைாத்திரம் சிட்டிசன் 
குழு அலல. அதன் கைட்ைகைள அத்னயும் 
கைடநத்வயாகை இருககை வவண்டும். 
அ்வ ைககைளுககைான்வயாகை, அவர்கைள 
்பஙகைளிபபில உருவாககைப்பட்ட்வயாகை 
இருககை வவண்டும்.

எஙகிருநவதா ஒருவர் ைணி்ய 
கைட்டியாகை வவண்டிய வத்வ இஙகு 
கிழககில இருககின்ைது. அது வடககின் 
நிபுணத்துவத்்தயும் உளவாஙகியதாகை 
இருககை வவண்டும்.
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ைட்டககை்பவ்ப உணர்நத கைாலைாகைவும் 
இருநதது. அது இ்ட நடுவில நின்று 
வ்பானது துரதிர்ஷடவசைானது. இ்டவய 
்பல முயறசிகைள ந்டத்பறைாலும், அநத 
இ்டதவளி நிரப்பப்படாத தவறறிடைாகை 
இருநத வவ்்யில தான் அரஙகைத்தின் 
வரவு நிகைழகிைது.

ைட்டககை்பபிறகைான ்பத்திரி்கையின் 
வத்வப்பாட்்ட “அரஙகைம்”  உணர்நது 
வார இதழாகை, இலவசப பிரதியாகை 
தவளிவநது ஐம்்பது இத்ழயும் தாண்டி, 
ஐம்்பத்திரண்டாவது இதழில ஓராண்டில 
நிமிர்நது நிறகிைது.

இஙகு இரண்டு விடயஙகை்் நாம் 
வநாககை வவண்டும். ஒன்று வாரா வாரம் 
ததாடர்ச்சியாகை தவளளி வதாறும் அரஙகைம் 
தவளிவருவது. இரண்டாவது இலவச 
பிரதியாகை ததாடர்நது தவளிவருவது. 
இநதச் சாத்ன்ய இன்று வ்ர 
நி்ைவவறறிக தகைாண்டிருககிைது 
அரஙகைம். 

ைட்டககை்பபின் கை்ல, ்பண்்பாடு, 
இலககியம், கைலவி, சமூகைம்  அரசியல, 
வி்்யாட்டு, நாடகைம், சினிைா, 
நிகைழவுகைள, தகைவலகைள வ்பான்ை ்பலவவறு 
கைடநத கைால, நிகைழ கைால விடயஙகை்் 
உள்டககி வருஙகைாலத்திறகைான ஓர் 

ஆவணப த்பட்டகைைாகை அரஙகைம் வநது 
தகைாண்டிருககிைது.

ைட்டககை்பபு தமிழர்கைளின் வாழவியற 
கூறுகை்் இஙகு தரிசிககைலாம்.

அரஙகைம் புதியவர்கைள ்ப்ழயவர்கைள 
எனப ்பலருககும் கை்்ைத்து தகைாடுத்து 
வருகிைது. மூத்த எழுத்தா்ர்கைளுடன் 
்ப ல  பு தி ய வ ர்கை ளு ம்  எழு த ா ை ல 
ஒதுஙகி இருநதவர்கைளும் இ்ணநது 
வித்தியாசைாகை எழுதி வருகிைார்கைள. 
்ப ல கை ் ல க கை ழ கை ம்  ச ா ர் ந வ த ா ர் , 
சாராவதார்,ஊடகைவியல சார்நவதார், 
இலககியவாதிகைள, விைர்சகைர்கைள, அரசியல 
புல்ையா்ர்கைள,அரசியல ஆயவா்ர்கைள, 
ைாணவர்கைள என்று ்பல தரபபினருககும் 
இதில அடஙகுவர். 

ை ட் ட க கை ் ப பு  எ ன் ை ா லு ம் 
ைட்டககை்ப்்பயும் தாண்டி வடககு, 
ை ் ல ய கை ம் ,  த கை ா ழு ம் பு  எ ன் று 
நாட்டின் ்பல ்பாகைஙகைளிலும் இருநது 
எ ழு து வ து ட ன் , பு ல ம் த ்ப ய ர்  ்ப ல 
நாடுகைளிலும் உள் ்பல எழுத்தா்ர்கைளும் 
்ப்டப்பாளிகைளும் எழுதி வருகிைார்கைள. 
இது அரஙகைத்திறகு மிகைப த்பரிய 

்பலைாகும். எழுத்தா்ர்கைளின் த்பயர்கை்் 
்பட்டியல இட்டால அது நீண்டு விடும்.

ஆ ழ ை ா ன  ்ப ல  ்ப ் ட ப பு கை ளு ம் 
அவதவவ்் சாதாரண ்பத்திரி்கை 
வாசகைர்கை்் ைனதில தகைாண்டும் 
எளி்ையான வடிவிலும் கைால சூழலுககு 
ஏற்ப நீண்டதாகை இலலாைல அ்வானதாகை 
்பல ்ப்டபபுககை்் தாஙகி தவளி 
வருகிைது. சில கைருத்துககைளில தீவிர 
தன்்ை வ்பாதாது என்்பதுவும் எழுத்து 
அ்வுகைளிலும் ்பககை வடிவ்ைபபு 
வ்பான்ை்வகைளில ைாறைஙகைள நிகைழ 
வவண்டும் என்ை கைருத்தாடலகைளி்டவய, 
இலவச பிரதி என்்பதனால இலகுவாகை 
சகைலரி்டவயயும் தசன்ை்டந து 
விடுகிைது. இதுவவ வி்ம்்பரஙகைள தசயய 
விரும்புவவாருககு மிகைப த்பரிய ்பலைாகும். 
்பத்திரி்கையின் ததாடர் வரு்கைககு 
வி்ம்்பரதாரர்கை்் ஊககைப ்படுத்த 
வவண்டிய கைடப்பாடு எைககும் உண்டு. 

கிழககின் வத்வப்பாடு உணர்நது 
அரஙகைம் தினசரியாகை உருதவடுககை 
வவண்டும். அரஙகைத்தின் வ்ர்ச்சி 
ஆலைரைாய விரியட்டும்
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கைடநத சில ைாதஙகை்ாகை ைட்டககை்பபு 
ைாவட்டத்தில  தறதகைா்லகைளும் 
தறதகைா்ல முயறசிகைளும் நடப்பதாகை   
ஊடகைச் தசயதிகைள ததரிவிககின்ைன.    
இதனால  அதிகை்வான தறதகைா்ல 
முயறசிகைள, தறதகைா்லகைள ைட்டககை்பபு 
ைாவட்டத்தில நடககின்ைன என்ை கைருத்து 
்பரவலாகை ்பலர் ைத்தியிலும் வ்பசப்படுகின்ைது. 

அவவ்கையில ்பரீட்்சயில வதாலவியுைல',  
கைடன் கைட்டமுடியா்ை, கைாதலில விரகதி, 
குடும்்பப பிரச்ச்ன முதலிய்வ 
தறதகைா்லககைான உடனடிக கைாரணஙகை்ாகை 
கைாணப்படுகின்ைன. இநத தறதகைா்ல 
முயறசியில ஆண்கைள, த்பண்கைள, 
இ்்வயார், முதிவயார், நடுத்தர வயதினர் 
என ்பல வ்கையினரும் அடஙகுவர்.  

நீர் நி்லகைளில ்பாயநது, கைடலில மூழகி, 
விசம்  அருநதி, தூககில ததாஙகி, அலரி, 
நச்சுககைாய வி்தகை்் உண்டு எனப 
்பலவவறு மு்ைகை்்யும் தறதகைா்லககு 
முயறசிபவ்பார் ்கையாளுகின்ைனர்.

கைடநத  இரு ைாதஙகைளில நகைரின் ைத்தியில 
உள் கைறுத்த ்பாலம் என்று அ்ழககைப்படும் 
கைலலடிப ்பாலத்திலும் தறதகைா்ல 
முயறசிகைள  ந்டத்பறறுள்ன.  இதில ்பலர் 
இைநது வ்பாயிருப்ப்தயும் கைாண்கின்வைாம். 

ைாநகைரச்்பயில ந்டத்பறை அைர்வான்றில  
'ைட்டககை்பபின் அ்டயா்ைாகை இருககின்ை  
கைலலடிப ்பாலத்தில ததாடர்ச்சியாகை 
இடம்த்பறும் தறதகைா்லகை்் கைட்டுப்படுத்த 
உலலாச ்பயணத்து்ை சார்நத கை்டத் 
ததாகு திகை ் ் அ்ைப்பத னூடாகை 
த த ா ட ர்ச் சி ய ான  ்ப ாது கை ா ப ் ்ப யு ம் 
்பயன்்பாட்்டயும் வைறதகைாளவது' 
என தீர்ைானம் ஒன்்ை ஏகைைனதாகை 
நி்ைவவறறியதாகை வ்லயத்த் ஊடகைம் 
ஒன்று ததரிவித்திருநதது.

தறதகைா்லயும் தறதகைா்ல முயறசயும்   
ைட்டககை்பபில ைாத்திரம் ந்டத்பறும் 
விடயைலல.  அது த்பாதுவாகை வதசிய 
ரீதியிலும் பூவகைா் ரீதியிலும் நடககிை 
விடயம்.  பிரச்சி்னகைளுககு முகைம் தகைாடுககை 
முடியாைல உணர்ச்சிவசப்பட்டு ஒரு 
கைணத்தில எடுககின்ை முடிவினால இ்வ 
நடககின்ைன என்்பது ஆராயச்சியா்ர்கைளின் 
கைருத்து.  இது ததாடர்்பான புளளிவி்பரஙகைள 
வதசிய்விலும் சர்வவதசவ்விலும் எைககு 
கி்டககை கூடியதாகை உள்ன.

தறதகைா்லகைளுடனும் தறதகைா்ல 
முயறசிகைளுடனும்  கைலலடிப ்பாலம்  
அ்டயா்ப்படுத்தப்பட்டதாலும் இ்வ 
்பறறிய  விழிபபுணர்்வ ஏற்படுத்துவதறகு 
ைட்டககை்ப்்ப சார்நத சிலர் முயறசி 
எடுத்தனர்.  தம்்ை 'கைரிச்னயுள் 
நண்்பர்கைள' என கூறிக தகைாண்ட முப்பது, 
நாற்பது வ்பர் இம் ைாதம் 9ம் திகைதி 
பிற்பகைல 3 ைணிககு கைலலடி ்பாலத்தில 
ஒன்று கூடினர்.  'வாழவவாம்' என்று 

த்பரிய ்பதா்த ஒன்்ை ்பாலத்தின் 
நு்ழவாயில கைம்பிகைளில கைட்டினர்.  அது 
தவிர வாழவின் மீதான நம்பிக்கை்ய 
வகைாரிய, ்பலவவறு வண்ணஙகைளில 
எழுதப்பட்ட சுவலாகை அட்்டகை்்யும் 
தகைாழுவினர்.   இது ைாத்திரைலல 'வாழவவாம் 
நிமிர்வவாம்' துண்டு பிரசுரத்்தயும் 
விநிவயாகித்தனர்.  அநத துண்டுபபிரசுரம் 
்பாலத்தால வருவவார் வ்பாவவார் நடநதும் 
்சககிளிலும் தசலவவார்,  அ்னவருககும் 
விநிவயாகித்தனர்.   சிலர் அ்த வாஙகி 
தசன்ைனர்.  சிலர் நின்று ்பார்த்தனர்.  ஒரு 
சிலர் சிறு உ்ரயாடலிலும் ஈடு்பட்டனர். 
கூடியிருநதவர்கைளில ைதகுரு ஒருவரும் 
இருநதார். 

நான் அஙகு வ்பாயிருநத வ்பாது சறறு 
முன் த்பயத ை்ழ ஈரத்தில ்பலர், 
குறிப்பாகைப த்பண்கைள உட்கைாநதிருநதனர்.  
ஒன்று கூடிவயார் முன் நின்ை த்பண்  
ைதகுரு்வ ஓரிரு வார்த்்தகைள கூறும்்படி 
அ்ழத்த வ்பாது அவர் வாழதலில உள் 
முககியத்துவத்்தயும் பிரச்ச்னகைளுககு 
முகைம் தகைாடுப்பது ்பறறியும் வ்பசினார். 
பின்னர், கைலநது தகைாண்டவர்கைள தைது 
கைருத்துககை்்யும் ததரிவிககைலாம் என்று 
அப த்பண் கூை,  வநதாறுமு்லயிலிருநது 
வநதிருநத யுவதி தான் வரும் த்பாழுது  
ைனதில ஒரு கைவி்த வதான்றியதாகைச் 
தசாலலி; அத்ன  வாசித்தார். பின்னர் 
த்ல நன்கு ந்ரத்திருநத ஆண் ஒருவர் 
எழும்பி இ்வ ஏன் நடககின்ைன என்று 
தீவிரைாகை  சிநதிககை வவண்டும் எனும் 
சாராம்சம்்படக கை்தத்தார்.   இன்தனாரு 
த்பண்,  'கைலலடி ்பாலத்தில ைட்டுைலல,  
வீட்டின் மூ்லயில நஞசருநதியும், 
வைாட்டுவ்்வில தூககில ததாஙகியும் 
கைடலில குதித்தும் கைண தநாடியில உயி்ர 
ைாயககும் முயறசிகைள ததாடர வவண்டாம்' 
என்ை கைருத்துப்பட கைவி்த்ய தசான்னார்.

இ்வதயலலாம் முடிய இப்படியான 
வி்டயஙகை்் தடுப்பதறகைான தசடி 
தகைாடிகைளிலான ஒரு வவலி்ய ்பாலத்தில 
அ்ைககும்்படி ைாநகைர ச்்ப்ய வகைாரும் 
கைடிததைான்றில ்கைதயாப்பமிட்டனர். 

கிழககிலும் வடககிலும் யுத்தத்திறகு 
பின்னர் வதான்றுகின்ை பிரச்ச்னகைளில 
ஒன்ைாகை தறதகைா்லகைளும் தறதகைா்ல 
மு ய ற சி கை ளு ம்  அ ் ட ய ா ் ம் 
கைாணப்பட்டுள்ன.   கைாணாைல 
வ்பாதலால ஏற்படுகின்ை வலிகைள, 
வ வ த ் ன கை ள  இ ட ப த ்ப ய ர் வ ா ல 
ஏற்படுகின்ை வாழவிழபபுகைள அதன் 
பின்னர் வாழவுககு உத்தரவு இலலாைல 
வ்பாதல ஆதரவு இலலாைல வ்பாதல 
ஏறகைனவவ தாஙகைள ்பழகிய சூழ்ல 
இழத்தல இப்படியான அழுத்தஙகை்ால 
ஏற்படுகின்ை விரகதிகைள அலலது இத்த்கைய 
பிரச்ச்னகைளுககு வத்வயான ஆதரவு 
அ்ைபபுககை்ாலும், சமூகைத்தாலும் 
அரசாலும் அளிககைப்படாத நி்லயில 
ஏற்படுகின்ை தடுைாறைஙகைள, விரகதிகைள 
இத்னப வ்பாரின் பின்னாரான வ்பசு 

த்பாரு்ாகை தசயது விடுகின்ைன.  ஆனால 
அவத சையம் வ்பாருககு வநரடியாகை முகைம் 
தகைாடுககைாத இ்்ஞர்கைளும் யுவதிகைளும் 
இநத விடயஙகைளில ஈடு்படுகின்ைார்கைள.  
யுத்தத்தில  ்பாதிககைப்படாதவர்கைளும் இதில 
ஈடு்படு்பவர்கை்ாகை கைாணப்படுகின்ைார்கைள 
என்்பது முககியைாகை கைவனிககைப்பட 
வவண்டிய ஒரு விடயம். 

என்னு்டய கைருத்தின்்படி 2017இல 
அதிகைைான தறதகைா்ல முயறசிகைளில 
ஈடு்படுகின்ைவர்கைளின் எண்ணிக்கை 
ைட்டககை்பபு ைாவட்டத்தில அதிகைைாகை 
கைாணப்பட்டது. இ்வகைளில தறதகைா்ல 
மு ய ற சி கை ளி ல  ஈ டு ்ப டு ்ப வ ர் கை ளி ல 
அதிகைைானவர்கைள த்பண்கை்ாகைவும்; 
அநத முயறசிகைள தறதகைா்லயாகை வநது 
முடிகின்ைவ்பாது அதறகு இ்ரயாவனார் 
அதிகைம் ஆண்கை்ாகைவும் உள்னர். த்பண்கைள 
அதிகைைாகை தூககில ததாஙகித்தான் 
தறதகைா்ல முயறசிககின்ைனர் அலலது 
தறதகைா்லககு இ்ரயாகின்ைார்கைள. 

ஊடகைஙகைள தறதகைா்ல்ய ்பாரிய 
பிரச்ச்னயாகை எடுத்து கைாட்டுகின்ைன.   இது 
இத்ன பிரச்ச்னயாகை ைட்டுைலலாைல; 
பிரச்ச்னகைளுககைான  தீர்வாகை இருககுவைா 
என்ை கைருத்்தயும் ஊடகைஙகை்் 
்பார்பவ்பார் ைத்தியில ஏற்படுத்துகின்ைன.  
அதிலும்  ததா்லககைாட்சிகைளின் ததாடர் 
நாடகைஙகைளில பிரச்ச்னகைள வருகின்ை 
த்பாழுது த்பரும்்பாலாகை த்பண்கைள 
தறதகைா்ல தசயது தகைாளவ்தவயா 
அலலது தறதகைா்ல முயறசிகைளில 
ஈடு்படுவ்தவயா  தீர்வாகை கைாட்டுகின்ைனர்.   
இத் த்கைய ததாடர்கை்் வீட்டில 
்பார்ககின்ைனர்.   இது்பறறி அயலவர்கைளிடம் 
வ்பசுகின்ைார்கைள.  பிள்்கைளும் இதில 
அடஙகுவர். இவ வ்கையில இது ்பலர் 
ைத்தியிலும் பி்ழயான கைறை்ல 
ஏற்படுத்திவிடுகின்ைது.

தறதகைா்லககு முககிய கைாரணஙகை்ாகை  
கைடன், ்பரீட்்ச  கைாதலின் விரகதி, 
வறு்ை வ்பான்ை தவவவவறு விதைான 
கை ா ரண ங கை ளு டன்கூ ட  பி ள் ்கை ள 
துஸ்பிரவயாத்திறகு உள்ாதல -  அடித்தல, 
அடககுதல, திட்டுதல. தறகைாலத்தில 
பி ள் ்கை ளு க கு  வி ் ் ய ா டவ வ ா, 
அககைம் ்பககைத்தாருடன் கை்தககைவவா, 
தன்்னதயாத்தவர்கைளுடன் ்பழகி சிரித்து 
ைகிழவதறகைான த்பரிய்வான ஒரு த்த்்த 
நாம் அ்ைப்பது கி்டயாது என்்பது யாவரும் 
ஏறறுக தகைாள் வவண்டிய உண்்ை.  
குறிப்பாகை நடுத்தரவர்ககைத்தில பிள்்கை்் 
்பரீட்்சயில சித்திய்டய தசயய வவண்டும் 
என்றும் த்பரிய ்பாடசா்லயில வசர்ககை 
வவண்டும்  என்றும் உன்னு்டய பிள்்யா 
என்னு்டய பிள்்யா முதலில வருவது 
என்று த்பறவைாருககி்டயிலான வ்பாட்டி 
கைாரணைாகை பிள்்கை்் ்பாடசா்லககும் 
அது தவிர்நத வநரஙகைளில பிரத்திவயகை 
வ கு ப பு க கை ளு க கு ம்  எ ப த ்ப ா ழு து ம் 
அனுபபுவதும். 

 அவர்கைள வவண்டாம் வவண்டாம் 
என்று தசான்னாலும் கூட அவர்கை்் 
அனுபபுவது இன்தனாரு விதம்ைான ைன 
அழுத்தத்்த அநத இ்ம் பிஞசுகைளி்டவய 
ஏற்படுத்துகின்ைது.  அது வ்ர்கின்ைது.  
ஒரு சையத் தில அந த அழுத் தம் 
தவடிககைப்பார்ககின்ைது.  இது இன்தனாரு 
முககியைான விடயம். 

இது ைட்டுைலலாைல பிள்்கைள மீதான 
்பாலியல வன்மு்ை என்்பதும் வ்பசாத 
த்பாரு்ாகை உள் விடயம். 

்பாலநி்ல சார்நத துஸ்பிரவயாகைஙகைள, வீட்டு 
வன்மு்ைகைள, ்பாலியல துன்புறுத்தலகைள 

வ்பான்ை்வயும் எைது சமூகைத்தில வைல 
ைட்டத்தில வ்பசாத த்பாரு்ாகை இருநதாலும் 
கூட தறத்பாழுது  தவளியுலகிறகு 
வ ரு கி ன் ை  வி ட ய ம்.   இ த ன ா ல 
த்பண்கைள கூடிய்வு ைன அழுத்திறகு 
உள்ாகின்ைார்கைள. .  அவர்கைளுககு 
ஆதரவு தராத , வன்மு்ைகைளுககு 
உள்ாகுகின்ை த்பண்கை்் சுட்டி , 
அவைானப்படுத்துவ்தயும்  தசயகின்வைாம். 
இ்வயும் தறதகைா்ல முயறசிகைளுககு 
ஏதுவாகின்ைது

இ த ன ா ல  பி ள ் ் கை ளி ன து ம் 
த்பண்கைளினதும் ைன அழுத்தஙகைள, 
உளளுககுளவ்வய அடஙகி கிடககின்ை 
எண்ணஙகைள, குழப்பஙகைள - இ்வ  ஏவதா 
ஒரு கைணத்தில தவடித்து எழும்புகின்ைன.  
அதறகுத் தீர்வாகை தாவன தன்்ன 
அழித்த்ல முடிவாகை எடுககின்ைனர்.

இவற்ைதயலலாம் தைாத்தைாகை ்பார்ககின்ை 
த்பாழுது இ்வ ்பறறி நாம் மிகை அவதானைாகை 
இருப்பது மிகை முககியைானதாகும்.  கை்டத் 
ததாகுதி வ்பாடுவதாவலா அலலது ஒரு 
இடத்தில கைட்டுப்படுத்துவதாவலா ஒழிநது 
வ்பாகின்ை விடயைலல.  ' 'கைலலடிப 
்பாலம் இலலா விட்டால ஓட்டைாவடி 
்பாலத்தில குதிபவ்பாம்' என்று சிலர் 
வ்லயத்த்ஙகைளில எழுதிய்தயும் நான் 
்பார்த்வதன்.  சீரியசாகை கைவனிககை வவண்டிய 
விடயத்்த உதாசீனப்படுத்துகின்ை,  
ந்கைச்சு்வப்படுத்துகின்ை குறிப்பாகைவவ 
இது உள்து.  இ்த தட்டிக கைழித்துவிட 
முடியாது. 

இவத வ்பாலதான் இம் ைாதம் 12ம் திகைதி 
்பட்டப்பகைலில ்பா்னகை்் அடித்து 
உ்டத்து அதன் துண்டுகை்் ்பாலத்தின் கீழ 
உள் தூண்கைளுககி்டவய வீசியதும்  நாம் 
இலகுவாகை சின்ன பிள்்கைளின் வவ்ல 
விசக கிருமிகைளின் வவ்ல என்று கைடநது 
தசலலக கூடிய விடயைலல.  எைது சமூகை 
த்பாறுபபுட்ையின்்ையின் தவளிப்பாடா 
இது?

ைனம் த்ராது மீண்டும் அவத ைலலி்கை 
கைன்றுகை்் கைரிச்னயுளவ்ார் நட்டார்கைள. 
இன்றும், 8 நாட்கைள கைடநதும் கூட இரண்டு 
த்பண்கைள தண்ணீர் ஊறறுகின்ைார்கைள.  
அவ இரு தசடிகைளும் தளிர் விட 
ஆரம்பித்திருககின்ைன.  ்பா்னயிலலா 
வி ட் ட ா லு ம்  இ ர ண் டு  ை ல லி ் கை 
தசடிகைளும் அவறறுககைான ஆதரவும் ஒரு 
விடயத்்த  குறிப்பாகை அலலது குறியீடாகை  
உணர்த்துகின்ைன.  ்பலவவறு வ்கையான 
இழபபுகைள -  சுனாமியும்  வ்பாரும் தநத 
இழபபுகைளிலிருநது மீண்தடழுகின்ை 
மீண்தடழ மு்னகின்ை ைட்டககை்பபின் 
மீண்தடழும் நம்பிக்கையின் வடிவைாகை 
இரண்டு தசடிகைளும் இன்று கைாறறில 
புன்ன்கைககின்ைன.

 nks.rpj;jpuNyfh
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இலங்கை கைலவி அ்ைச்சின் கைலவி 
தவளியீட்டுத் தி்ணககை்ம் இறுதியாகை 
2018இல தவளியிட்ட தரம் 10 ்சவதநறிப 
்பாடநூலில ்பல வரலாறறுத் தவறுகைள 
விடப்பட்டிருப்பத்னயிட்டு விசனம்
ததரிவிககைப்பட்டுவருகிைது.

குறிப்பாகை 16ஆம் ்பாடத்தில 'சுவாமி 
விபுலாநநதர்'  ்பறறிக கூைப்பட்டுள்து. 
இ து வ ் ர கை ா ல மு ம்  த வ ளி வ ந த 
் ச வ த ந றி ப ்ப ா ட நூ லி ல  சு வ ா மி 
விபுலாநநதர் என்ை ்பாடத்தில அவரது 
பிைநததிகைதி 1892.03.27ஆம் திகைதி என்வை 
குறிபபிடப்பட்டு வநதுள்து. அதுவவ 
சரியானதும்கூட.

ஆன ால  இ று தி ய ாகை  த வ ளி வ ந த 
்சவதநறிப்பாடநூலில இத்திகைதி 03.05.1892 
என திடீதரன ஆசிரியருகவகைா ஆசிரிய 
ஆவலாசகைர்கைளுகவகைா ததரிவிககைாைல 
ைாறைம் தசயயப்பட்டுள்து. இது தவைாகும்.

இநத ைாறைத்திறகைான கைாரணத்்த 
ததரியப்படுத் தியிரு க கை வ வண்டும். 
அப்படியிலலாைல இதுவ்ரகைாலமும் ஒரு 
திகைதி்ய தவளியிட்ட ்பாடநூல திடீதரன
அத்திகைதி்ய ைாறறிய்ை ஏறறுகதகைாள் 
முடியாதது. இதறகு அனுைதி அளித்தது யார்?

இவவரலாறறுத் தவறுகைள கைாரணைாகை 
இலங்கைவாழ இநது தமிழ ைாணவர் 
ைத்தியிலும் ஆசிரியர்கைள ைத்தியிலும் 
குழப்பம் எழுநதுள்து. சுவாமிகைளின் பிைநத 
திகைதியில வவண்டுதைன்வை குழப்பத்்த 
வி்்வித்துள்து இநதப்பாடநூல
என்று குறைஞசாட்டப்படுகின்ைது.

இத்திகைதி இவவாறு திடீதரன ைாறைப்பட்டு 
வநத்ை ததாடர்பில சுவாமிகைள பிைநத 
கைா்ரதீவில கைவ்ல  நிலவுகிைது. வவறு 
்பல இடஙகைளிலும்  ்பரவலாகை கைண்டனமும் 
ததரிவிககைப்பட்டு வருகின்ைது. கைா்ரதீவு 
சுவாமி விபுலாநநதர் ஞா்பகைார்த்த 
்பணிைன்ைமும் இது ்பறறி கைலவிய்ைச்சுககு 
கைாரசாரைாகை எழுதவிருககிைது என அதன் 
தசயலா்ர் கு.தஜயராஜி ததரிவித்தார்.

சுவாமிகைள ததாடர்பில இதுவ்ர கைாலமும் 
தவளிவநத அவர் ததாடர்்பான நூலகைளில 
1892.03.27 எனக குறிபபிடப்பட்டு வநதுள்து. 
அதுைட்டுைலல விககிபீடியா ததாடககைம் 
ைட்டககை்பபு கைலலடி உபவ்பா்டயில 
இருககின்ை அவரது (கைலல்ை) சைாதியிலும் 
இநதத் திகைதிவய த்பாறிககைப்பட்டுள்து.

அவர் பிைநத கைா்ரதீவு ைண்ணில 
இது்பறறி அறிநதவர்கைள உதிரஉைவுகைள 
இன்னும் இருநது தகைாண்டிருககின்ைனர். 
அண்்ையில ைரணித்த அடிகை்ாரது 

ைருைகைள திருைதி
தச.வகைாவைதகைவலலி(கைண்ணம்ைாககைா) 
சுவாமிகைள 27.03 .1 892ஆம் ஆண்வட 
பிைநதார்என்று கூறியிருககிைார்.

அதுைட்டுைலல சுவாமிகைள பிைநத திகைதி 
தமிழ்பஞசாஙகைத்தின்்படி 1892
கைரவருடம் ்பஙகுனித்திஙகைள 16ஆம் நாள 
எனககுறிபபிடப்பட்டுள்து. இது விடயத்தில 
இதுவ்ர வநத சகைல நூலகைளிலும் 
இத்திகைதிவய
குறிபபிடப்பட்டுள்து.

இநத தமிழத் திகைதிககு வநதராத்த ஆஙகிலத் 
திகைதி 27.03.1892 என்்பத்ன அவவருடப 
்பஞசாஙகைம் தகைாண்டறியலாம். இத்ன 
கைா்ரதீவு சுவாமி விபுலாநநதர்
ஞா்பகைார்த்த ்பணிைன்ை முன்னாள 
த ் ல வ ரு ம்  இ ந த க  கை ட் டு ் ர 
எழுத்தா்ருைான வி.ரி.சகைாவதவராஜா
நிருபித்திருநதார். இது ததாடர்்பாகை 
்பல கைட்டு்ரகை்் ஆதாரத்துடன் 
தவளியிட்டிருநதார்.

நி்ல்ை அப்படியிருககை ஒரு நூறைாண்டு 
கைாலத்திறகு முன்புவாழநத ஒரு த்பரும் 
த மி ழ றி ஞ ரி ன்  பி ை ந த  தி கை தி ் ய 
ஆண்டுகதகைாரு திகைதியாகை இவவாறு ைாறைம் 
தசயதுதகைாண்டு தசன்ைால ைாணவர்கைள 
ஆசிரியர்கைள எத்னப பின்்பறறுவது என்று 
ததரியாைல திணறுகின்ைனர். ்பரீட்்சககு 
எத்ன எழுதுவது என்று
ததரியாைல உள்னர்.

அதுைட்டுைலலாைல இது சுவாமி்யக 
அவைதிப்பதாகைவும் அ்ைகிைது.

2014 2015 2016 கைளில தவளிவநத தரம் 10 
்சவதநறிப ்பாடநூலில சுவாமியின் 
பிைநததிகைதி 27.03.1892 என்றிருககை இம்மு்ை 
2018இல தவளிவநததில இவவாறு 
ைாறறிய்ைககைக கைாரணம் என்ன? என 
கைா்ரதீவு ைககைள வினவுகின்ைனர்.
அதுைட்டுைலல தாஙகைள விரும்பியவாறு 
நூ ல ா க கை க கு ழு வி ன ர்  இ ப ்ப டி 
ை ா ற றி க த கை ா ண் டு  த ச ல வ ் த 
அனுைதிககைலாைா?

கை ல வி  அ ் ை ச் சி ன்  இ ந து ச ை ய 
ஆவலாச்னச்ச்்பயின் ஆவலாச்னகைள 
த்பைப்பட்டு தவளியிடப்படுகின்ைது என 
அநநூலில குறிபபிடப்பட்டுள்து.

இநதப புதிய ்சவதநறிப்பாடநூல ்பறறி 
்சவதநறி ஆசிரிய ஆவலாசகைர்கைளுகவகைா 
ஆசிரியர்கைளுகவகைா இதுவ்ர எநதவித 

அறிவித்தலும் வி்ககைமும்
அளிககைவில்லதயனத் ததரியவருகிைது. 
அத்துடன் இபபுதிய ்பாடநூலுககைான
்பாடத்திட்டஙகைவ்ா ஆசிரியர் வழிகைாட்டிகைவ்ா 
வழஙகைப்படவில்லதயனவும்
ததரிகிைது.

்பாடநூலகைள எபவ்பாதும் சரியான 
தகைவலகை்் சரியான வரலாற்ை 
ைாணவர்கைளுககு வழஙகைவவண்டும். அது 
ைாணவர்கை்்க குழப்பககூடாது.

2014 2015 தரம்10 ்பாடநூலகைளில 'சுவாமி 
விபுலானநதர்
'எனககுறிபபிடப்பட்டிருநதது. 2018இல அது 
'சுவாமி விபுலாநநதர் 'எனக
குறிபபிடப்பட்டுள்து. இநத 'ந' 'ன' ைாறைம் 
ததாடர்்பாகை வி்ககைம்அளிககைப்படவில்ல. 
ஆனால விபுலாநநதர் என்்பவத சரி. அவர் 
்பயன்்படுத்திய அத்த்ன ஆவணஙகைளிலும் 
விபுலாநநதர் என்வை ்பதிவிட்டுள்ார்.

சுவாமியின் இயறத்பயர் ையிலவாகைனன் 
என்்பவத சரியாகும் ையிலவாகைனம் அலல.
்பாடநூலில ையிலவாகைனம் என்று 
கு றி ப பி ட ப ்ப ட் டு ள ் து .  அ வ த 
்ப ா ட நூ லி ல  5 ஆ வ து  ்ப த் தி யி ன் 
ஆரம்்பத்தில ையிலவாகைனனார் என்றும் 
குறிபபிடப்பட்டுள்து.

2ஆம் ்பநதியின் இறுதியில 'ையிலவாகைனம்' 
என்று குறிபபிட்டுவிட்டு 5 ஆம் ்பநதியின் 
ஆரம்்பத்தில 'ையிலவாகைனனார்' என்று 
குறிபபிடுவது ைாணவர் ைத்தியில 
மு ன் னு க கு ப பி ன்  ச ந வ த கை த் ் த 
ஏற்படுத்துவதாகை அ்ைகிைது.

இது விடயம் ததாடர்பில இநதுகைலாசார 
அ்ைச்சர்,  இநதுகைலாசாரத் தி்ணககை்ம்
என்்பன த்லயிட்டு சரியான வரலாற்ை 
ைாணவர்கைள அறியும்வண்ணம் தசயதிடல 
வவண்டும்.

fhiujPT   rfh

1982 ஆம் ஆண்டு 
த த ா ட க கை ம் 
இ ன் று வ ் ர 
கை ல மு ் ன , 
ை ட் ட க கை ் ப பு 
ஆகிய கைலவி 
ைாவட்டஙகைளில 

கை.த்பா.த.(உயர்தர) கைணித, விஞஞான 
ைாணவர்கைளுககு  இரசாயனவியல 
்பாடத்்தக கைறபித்து, ஆயிரககைணககைான 
்பட்டதாரிகைள, ்வத்தியர்கைள, நிர்வாகை 
உத்திவயாகைத்தர்கை்் உருவாககியவரும், 
த ் ல சி ை ந த  வ ்ப ச் ச ா ் ரு ம் , 
வர்ண்னயா்ருைான கைண்பதிபபிள்் 
ைகைாலிஙகைசிவம் தனது முப்பத்வதழு 
வருடக கைலவிச் வச்வயிலிருநது 60 
ஆவது வயதில 24.02.2019 அன்று ஓயவு 
த்பறுகிைார். இவர் மீன்கைள ்பாடும் 
ைட்டககை்பபு ைாவட்டத்தில நீர்வ்மும், 
நிலவ்மும் ஒருஙவகை அ்ைநத 
திருப்பழுகைாைத்தில பிைநதவராவார்.

விஞஞானப ்பட்டதாரியான இவர் 
தன்னு்டய ஆரம்்ப, இ்டநி்லக 
கைலவி்ய ைட்/ ்பட்/ திருப்பழுகைாைம் 
கைண்டுைணி ைகைாவித்தியாலயத்திலும், 
உயர்தரக கைலவி்ய ைட் / சிவானநதா 
வதசிய ்பாடசா்லயிலும் கைறைார். 
யாழப்பாணப ்பலகை்லககைழகைத்தில 
்ப ட் ட ப ்ப டி ப ் ்ப  மு டி த் து ப 
்பலகை்லககைழகைத்திவலவய தாவரவியல 
Demonstrator ஆகைவும் கைட்ையாறறினார்.

1982.05.20 இல ஆசிரியர் நியைனம் த்பறை 
இவர் ைருதமு்ன அல-ைனார் வதசிய 
்பாடசா்ல, திருப்பழுகைாைம் கைண்டுைணி 
ைகைாவித்தியாலயம், ்பட்டிருபபு ைத்திய 
ைகைாவித்தியாலயம், சிவானநதா வதசிய 
்பாடசா்ல, வின்சன்ட் ைகைளிர் உயர்தர 
வதசிய ்பாடசா்ல ஆகியவறறில 
ஆசிரியர் ்பணி்யச் சிைப்பாகை 
வைறதகைாண்டவர். அத்வதாடு 1994 
ததாடககைம் 2002 வ்ர சிவானநதா வதசிய 
்பாடசா்லயில பிரதி அதி்பராகைவும், 
ைட்டககை்பபு அரசினர் ஆசிரியர் ்பயிறசிக 
கைலாசா்லயில விரிவு்ரயா்ராகைவும் 
்பணி புரிநதுள்ார்.

சிைநத சமூகை வச்வயா்ரான இவர் 
ைட்டககை்பபுத் தமிழச் சஙகைத்தின் 
முன்னாள தகைௌரவ தசயலா்ராகைவும், 
திருப்பழுகைாைம் இநது கைலாைன்ைத்தின் 
ஆவ லாசகைராகை வும்,  ைட்டக கை ்பபு 
ைங்கையர்ககைரசியார் இலலத்தின் 
த்லவருைாவார். சிைநத வ்பச்சா்ராகைத் 
தி கை ழ ந து  வ ரு ம்  இ வ ர்  ் ச வ 
ச ை ய ச்  த ச ாற த ்ப ா ழி வு கை ் ் யு ம், 
நறசிநத்னகை்்யும் வழஙகி, ்சவ 
சைய ைககைளி்டவய விழிபபுணர்்வ 
ஏற்படுத்தி வருகிைார். அத்வதாடு 
கைநதபுராணப ்பாடலகைளுககுப த்பாருள 
தசால்பவராகைவும், ைட்டககை்பபின் 
்பலவவறு ஆலய உறசவஙகை்் தனது 
இனிய குரலால வருண்ன தசயதும் 
சையப ்பணியாறறி வருகின்ைார்.

-(கை.கிரு்பாகைரன்)
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்பண்்டய ஏழு வகைாை்்கைளுககு 
தசாநதைான கு்ககை்ர (வாவிகை்்யும், 
கு்ஙகை்்யும் அண்டிய கிராைஙகைள) 
கிராமிய கைலாசாரத்திலும் பிராநதிய அதிகைார 
்ையஙகைள ்பறறிய தகைவலகைள உள்ன. 
கு்ககை்ர கிராைஙகைளில கிராமிய ைககைளின் 
பிரபுககை்ாகைத் திகைழநதவர்கைள, இநதக 
வகைாத்திரச் ச்்பகைளின் அஙகைத்தவர்கை்ாகை 
கைட்ையாறறினார்கைள. கிராைஙகைள 
சார்நத முடிவுகை்் வைறதகைாள்கையில, 
இவர்கைள நி்ைவவறறு அதிகைாரிகை்ாகை 
தசயற்பட்டார்கைள.

வகைாத்திர ச்்ப விசாரிககைககூடிய சாதிய 
வழககுகை்் 16 பிரிவுகை்ாகை அ்டயா்ம் 
கைண்வடாம் என்கிைார் வ்பராசிரியர் 
டீ.ஈ.த�ட்டி ஆராச்சி. அவர் எழுதிய 
“சிஙகை் சிரித் சஙராய (1979)” (சிஙகை் 
சட்டக வகைா்வ) என்கிை நூலில இ்தப 
்பட்டியல்படுத்தியிருககிைார்.

பிை சாதியில ைணமுடித்து ஒன்று கைலத்தல
சாதிககு ஒவவாத்தச் தசயதல. (கீழ சாதி 
என்று கைருதப்படும்  ஒருவ்ர திருைணம் 
முடித்தல அலலது அப்படிப்பட்ட ஒரு 
ஆணுடன் தசலதல.)
கைணவர் இைநததும் இன்தனாரு தவளி 
ஆணுடன் “கைள்த் ததாடர்புறறு” 
கைர்ப்பை்டதல
தமிழ, முஸ்லிம் (ைரககைல) அலலது வவறு 
தவளியார் த்பண்ணுடன் ்பாலுைவு 
தகைாளதல.
ைாமியாரின் ைகை்்த் தவிர வவதைநத 
உைவுப த்பண்ணுடனும் கூடுதல.
வகைாத்திர ச்்பயால தண்ட்ன த்பறறு 
சாதிககு அவபவ்ப்ர ஏற்படுத்திய 
ஒருவருடன் உை்வப வ்பணுவது
வவறு சாதிககைாரரின் திருைணப வ்பச்சுச் 
சடஙகில (்பருசம்) உணவு உண்ணுதல.
தண்ட்ன த்பறறு, த்ட விதிககைப்பட்ட 
ஒருவருடன் சாதி சடஙகுகை்் ்பகிர்தல.
கு்ைநத சாதிககைாரர்கைளுடன் வசர்நது 
தசாநதச் சாதி்யச் வசர்நதவர்கை்் 
நிநதிப்பது.
கைாரணமின்றி ஒருவ்ர நிநதிப்பது.
வகைாத்திர ச்்பயின் தகைௌரவத்்தப 
்பாதிககைக கூடியவ்கையில அவைதித்தல.
வகைாத்திர ச்்பயின் தீர்பபுககு கீழ்படியா்ை
முன்னனுைதி த்பைாைல வகைாத்திர ச்்பயில 
வ்பசுதல.
ச்்பயில ்கைகைாலகை்் உயர்த்திக 
கை்தத்தல
ஊர்த்த்லவரின் ஆ்ணயின்்படி ச்்பயின் 
பிரதானிகைளு ககு வழஙகைவ வண்டிய 
உ்பசரிப்்ப தசயயா்ை
ச்்பயிடம் தசயயப்பட்ட மு்ைப்பாடுகை்் 
ஏ ற று க த கை ா ள ளு மு ன்  வ வ த ை ா ரு 
மு்ைப்பாட்்ட முன்்வத்தல.

வகைாத்திர ச்்ப வழஙகும் தண்ட்னகைளும்  
– தண்டப்பணமும்
1 - 5 வ்ரயான பிரிவுகை்் மீறியவர்கைள 500 
தவளளிகைள
6-7 ஐ மீறியவர்கைளுககு 50 தவளளிககு 

(ருத்ரா)

ைட்டககை்பபு கிரான் பிரவதச தசயலா்ர் 
பிரிவிலுள் திகிலிதவட்்ட பிரவதச 
ைககைள கைடநத புதன்கிழ்ை(20) 
ய ா ் ன யி ட மி ரு ந து  த ங கை ் ் 
்பாதுகைாத்துத் தருைாறு வகைாரி கிரான் 
பிரவதச தசயலகைத்திறகு முன்்பாகை  கைவன 
ஈர்பபுப வ்பாராட்டத்தில ஈடு்பட்டனர்.

கை ட ந த  ஞ ா யி ற று க கி ழ ் ை ய ன்று 
வைறகுறித்த பிரவதசத்்தச் வசர்நத 2 
பிள்்கைளின் தாயார் யா்னயின் 
தாககுதலுககு இலககைாகி உயிரிழநதுள்ார். 
இச்சம்்பவம் பிரவதசத்தின் ைககைளி்டவய 
த்பரும் அச்சத்்தயும் வசாகைத்்தயும் 
ஏற்படுத்தியுள்தாகை ைககைள கைவ்ல 
ததரிவித்தனர்.

 கைா்ல, பிரவதச தசயலகைத்திறகு முன்்பாகை 
கூடிய ைககைள வாசஙகை்் எழுதிய 
்பதா்தகை்் ்கையில ஏநதியவாறும் 
வ கை ா ச ங கை ் ்  எ ழு ப பி ய வ ா று ம் 
ஆர்்பாட்டத்தில ஈடு்பட்டனர்.

‘எஙகைள உயிர்கைள மிருகைஙகைளுககு 
்பலி தகைாடுககைவா. . யா்னயினால 
ததாடரும் உயிரிழப்்ப ததாடர்நது 
தடுத் து நிறுத் து.  யா் னகை ் ் 
சரணாலயத்தில தகைாண்டு விடு 
இலவலவயல எஙகை்் சரணாலயத்தில 
அ ் ட த் து  வி டு.  ய ா ் னகை ் ் 
்பாதுகைாககும் அரவச ைனிதர்கை்்யும் 
கைாப்பாறறு, தமிழ அரசியல வாதிகைவ்ா 
யா்னயுடன் தகைாண்டாட்டம், தமிழ 
ைககைள திண்டாட்டம்.’என்்பன வ்பான்ை 
வாசகைஙகை்் எழுதிய ்பதா்தகை்் 
்கையில ஏநதியிருநதனர்.

ைா்ல வநரைாகியதும் யா்னகைள 
ஊரு ககு ள வரு வத னால தைது 
அன்ைாட வத்வகை்் நி்ைவவறை 
முடியாைல உள்தாகைவும் அவர்கைள 
ததரிவிககின்ைனர்.

வைற்படாைல
10 ஐ மீறியவர்கைளுககு 12 தவளளிகைள
11 ஐ மீறியவர்கைளுககு 7 தவளளிகைள
12 ஐ மீறியவர்கை்் சாதியிலிருநது 
(ஊரிலிருநது) தவளிவயறைல
12-14 ஐ மீறியவர்கைளுககு 2 தவளளிகைள
15 ஐ மீறியவர்கைளுககு 7 தவளளிகைள
16 ஐ மீறியவர்கைளுககு 2 தவளளிகைளும் 
தவறறி்லகைளும்

வடைத்திய ைாகைாணத்திலுள் “புல எளிய”  
(Pul Eliya) என்கிை கிராைத்்த 1954 அ்வில 
தனியாகை ஆராயச்சி தசயத ஈ.ஆர்.லீச் (E. R. 
Leach) [1] அநத கிராைத்்தப ்பறறிய 368 
்பககைஙகை்்க தகைாண்ட ஒரு முககிய நூ்ல 
1961 தவளியிட்டார். இநத நூல சிஙகை்த்திலும் 
தைாழித்பயர்ககைப்பட்டு ்பதிபபுகைள கைண்டது. 
இநத கிராைத்்த அவர் ததரிவு தசயததறகு 
முககிய வரலாறறுக கைாரணிகைள உண்டு. 

இநத நூலில அவர் “வறிகை ச்பா” ்பறறிய 
தனியான ஒரு அத்தியாயத்்த எழுதி 
ஒரு வழகதகைான்்ைப ்பறறியும் விரிவாகை 
எழுதியிருககிைார். 

தகைாழும்பிலிருநது வநது குடிவயறிய 
ஆர்லிஸ் என்கிை தச்சன் ைணமுடித்திருககும் 
த்பண் வவறு சாதி்யச் வசர்நதவள 
என்று ஒரு மு்ைப்பாட்்ட இநத 
வகைாத்திர ச்்பககு தகைாண்டு தசன்ைார் 
கிரி�ாமி என்கிை ந்பர். இநத வழககு இரவு 
்பகைலாகை நடநதிருககிைது.  இறுதியில 550 
தவளளிகை்் தண்டப்பணைாகை தசலுத்த 
வவண்டும் என்று தீர்பபு வழஙகைப்பட்டு 
புலஙகுலை திசாவவிடம் வகைாத்திர ச்்பத் 
த்லவர் ஒப்ப்டத்திருககிைார்.

அதன் பின் த்பண் தரப்்பச் வசர்நத 
இரண்டு ்ைத்துனர்கைள தகைாழும்பிலுள் 
ஆர்லிஸின் வீட்டுககு விசாரிப்பதறகைாகைச் 
தசன்றுள்ார்கைள. அஙகு அவர்கைள 
ஆர்லிஸ் ஒரு தகைாவிகைை சாதி்ய 
(தவள்ா் சாதி்ய) வசர்நதவர் 

தான் என்்ப்த உறுதிதசயதுதகைாண்டு 
தி ரு ம் பி யி ரு க கி ை ா ர்கை ள.  அ த ாவ து 
“ வ ண் ண கு ல சூ ரி ய  ஆ ர் லி ஸ் 
த்பர்னாண்வடா” என்கிை த்பயர் கைராவ 
சாதிககுரிய த்பயர் என்கிை புரிதலிலதான் 
இநத வழககு நடநதிருககிைது. ை்னவியின் 
அவத உயர்சாதி்யச் வசர்நதவர் தான் 
ஆர்லிஸ் என்்பது நிரூ்பணைான வ்பாதும் 
வகைாத்திரம் வித்தியாசம் என்கிை வாதத்்த 
அவர்கைள கி்பபினார்கைள. ஆகை வகைாத்திர 
ச்்ப தண்டப்பணத்்த 150 தவளளி ஆகை 
கு்ைத்து கூடவவ உ்பசரிபபுச் தசலவு 
தவறறி்ல என்்பவற்ை ஏறகும்்படி 
ைறு தீர்பபு வழஙகியிருககிைது. இநத 
்பணத்்த வகைாத்திரச்்ப உறுபபினர்கை்ான 
ஆறுவ்பரும் பிரித்துகதகைாளவது வழககைம்.

இநத நூ்லப ்பறறி 2015ஆம் ஆண்டு ராவய 
்பத்திரி்கையில ஒரு விைர்சனக கைட்டு்ர 
தவளியாகியிருநதது. கைட்டு்ரயா்ர் சில 
ஆண்டுகைளுககு முன் அநத கிராைத்துககுச் 
தசன்று சிறு கை் ஆயதவான்்ை 
தசயதிருககிைார்.[2] இபவ்பாது அஙகு 
நி்ல்ைகைள ைாறிவிட்டன. புல எளிய 
கிராைத்தில 73வயது்டய வன்னி�ாமிவகை 
த � ர த் � ா மி  எ ன் ்ப வ ர்  இ ப ்ப டி 
கூறியிருககிைார்.

“தண்டப்பணைாகை இத்த்ன தவளளிகை்் 
தகைாடுககை வவண்டும் என்று தீர்ப்பளிப்பார்கைள. 
தண்ட்னககு உள்ானவர் அ்த 
வகைளவியின்றிச்  தசலுத்திவிடுவார். 
அ த் வ த ா டு  பி ரச் சி ் ன  தீ ர் ந த து . 
்பணத்்தப த்பறைதும் வகைாத்திர ச்்பத் 
த்லவர்கைள அ்த எடுத்துகதகைாண்டு 
தைககுள ்பகிர்நது தகைாளவார்கைள. 
்பணத்்தக தகைாடுத்துவிட்டால புைைணத் 
த்ட எறறுகதகைாள்ப்பட்டுவிடுகிைது. 
இ ல ் ல த ய ன் ை ா ல  அ து 
பி்ழ என்ைாகிவிடுகிைது.  இது 
விசித்திரைானததாரு மு்ை்ை. இது ஒரு 
வைாசடிமிககை சுரண்டல அலலவா?

இநத வகைாத்திர ச்்ப தவறும் தைது 
குலகவகைாத்திரஙகைளுககு இ்டயில ைட்டும் 
வவறு்பாடு ்பார்ப்பதில்ல. ைாைாகை தமிழர் – 
சிஙகை்வர் வ்பான்ை வவறறு இனத்தவருடன் 
கைலப்பது கூட தண்ட்னககு உரிய குறைைாகை 
தகைாள்ப்பட்டுள்து என்்ப்தக கைவனிககை 
வவண்டும்.
லீச் இநத நூலில ஓரிடத்தில இப்படி 

வி்ககுகிைார்.

இனமும். சாதியும், வகைாத்திரம் தவவவவறு 
அ ர் த் த ங கை ் ் க  த கை ா ண் ட ் வ . 

உதாரணத்திறகு புல எளிய, ைருதைடு ஆகிய 
இரண்டு பிரவதசஙகை்்ச் வசர்நதவர்கைள 
ஒவர இன, சாதி்யச் வசர்நதவர்கை்ாகை 
இரு ககைலாம்.  ஆனால வ கைாத் திரம் 
வவைானதாகை இருநதால அவர்கைள ஒவர 
சமூகைத்்தச் வசர்நதவர்கைள இல்ல என்்பது 

தான் த்பாருள. அவர்கைளுககு இ்டயில 
ைணமுடிககை முடியாது.

கைாணி விற்ப ் ன ச ம்்பந தப்பட்ட 
விடயத்திலும் அவத வகைாத்திரத்்த 
வசர்நதவர்கைளுககுத் தான் முன்னுரி்ை 
அதன் பின்னர் தான் அடுத்தடுத்த 
்படிநி்்வரி்சயில ்பார்த்து வகைாத்திர 
ச்்ப அனுைதியளிப்பது அன்்ைய வழககைம். 
கைாணிகைள எப்படி விறகைப்பட்டன என்்பது 
்பறறிய சில சம்்பவஙகை்் தனது நூலில 
லீச் வி்ககியுள்ார்.
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இது நடநதது வ்பான வருடம். வியர்த்துக 
தகைாட்டும் ஏபரல ைாதம். ்பணி நிமித்தம் 
கைந த ்ாயககுப வ்பாயிருநவ த ன். 
அஙகிருநது  திருகவகைாணை்லககுச் 
தசலல வவண்டும். வ்பருநதில ஏறி 
அைர்நததும் ஒருவன் இருக்கைககு 
அருவகை வநது 'ைவலத?' என்று வகைட்டான்.

அபவ்பாதும் இபவ்பாது வ்பாலவவ 
சிஙகை்த்தில கைத்துககுட்டி நான். 
'ைவலத' என்ைால என்ன?  அவன் என் 
்பதி்ல எதிர்்பார்ககைாைல ்பயணச்சீட்டுக 
தகைாபபி்ய விரித்தான். ஓ! நடத்துநர்! 
ஒருகைணம் தடுைாறி விட்டு, வ்பாகும் 
இடத்்த சிஙகை்த்தில தசாலலி  
்பணத்்த நீட்டிவனன்  'த்ரிகுணாைல 
எககைாய'. அவன்  வைலும்  கீழும் 
்பார்த்துவிட்டு  என்னிடம் நூறு ரூ்பாய 
வசூலித்தான். 

கைநத்ாயிலிருநது திருகவகைாணை்ல 
சுைார் 40 கி.மீ. தூரம். அநதத் தூரத்துககு 
நூறு ரூ்பாயா?  அது தனியார்  வ்பருநது, 
முதல ்பயணம் வவறு. எதறகு வம்பு என்று 
வ்பசாைல இருநது விட்வடன். அடுத்த 
தட்வ திருகவகைாணை்லயிலிருநது  
கைநத்ாயககு ்பயணச்சீட்டு எடுத்த 
வ்பாதுதான் ்பயணச்சீட்டு தவறும் 50 
ரூ்பாய தான் என்று ததரிநதது.

பிைகு திருகவகைாணை்லயில  சிஙகை் 
அதிகைாரி ஒருவ்ர அலுவல நிமித்தம் 
சநதிககைவவண்டி இருநதது. தகைாஞசம் 
மூத்தவர். குறிபபிட்ட ்பணிககைாகை நான் 
தவகுததா்லவு வநதிருநததால என் 
மீது அதிகைைாகைவவ இரககைம் கைாட்டினார். 
உத்திவயாகைபூர்வைான உ்ரயாடல 
முடிந த தும்,  சாதாரணைான சுகை 
விசாரிபபுககு வ்பச்சு ைாறியது.  அவர் 
அன்வ்பாடு, 'புத்வத ைலாயத?' என்று 
வகைட்டார்.  எனககுத் தூககிவாரிப வ்பாட்டது. 
அவத வகைளவி. அஙவகை ைவலத. இஙவகை 
ைலாயத. 'கைாவலன்' தி்ரப்பட வடிவவலு 
வ்பால அவவர கைன்பீஸ் ஆகிட்டாவரா? 
இலல தரண்டும் ஒண்டு தானா? 
ைண்ணாஙகைட்டி, சிஙகை்த்தில அபபிடி 
எண்டா என்னவா இருககும்?

சீச்சீ இரண்டும் ஒன்ைாகை இருககைாது. 
ைலாய? இவர் என்்னப ்பார்த்து ைலாய 
இனத்தவனா என்று வகைட்கிைார்! இநத 
ஆளுககுக கைண் என்ன குருடா, இநத 
அட்டககைரி நிைத்்தப ்பார்த்த பிைகும் 
இப்படிக வகைட்்பதறகு? ஒருவவ்் என் 
கைண்கை்்ப ்பார்த்து அவர் ைலாய 
இனத்தவன் என்று நி்னத்தாவரா! 
இருககைலாம். கைபில நிைக கைண்ைணிகைள. 
அநதக கைண்கை்்ப ்பார்த்து என் சிஙகை் 
நண்பிகைள என்ன தசாலலியிருககிைார்கைள 
என்ைால...... சரி சரி, அததலலாம் இபவ்பாது 
இநதக கைட்டு்ரககுத் வத்வயா, என்ன?

'நான் ைலாய இல்ல, தமிழ, இலங்கைத் 
தமிழ' என்று ஆஙகிலத்தில ்பதிலளித்வதன். 
அவர் சிரித்த்படி தமிழில தசான்னார் 
'நான் தசாநத ஊர் வகைட்டன் ைகைன். 
திருவகைாணை்லயா எண்டு, ை்லயா?' 

இ்தத் தான் அநத நடத்துனனும் வ்பாகும் 
இடத்்த 'ைவலத? ைவலத?' என்று வகைட்டு 
த்லயில அடித்துகதகைாண்டானா? 
என் முகைத்தில லீறைர் கைணககில அசடு 
வழியத்ததாடஙகியது.

தி ரு க வ கை ா ண ை ் ல  அ ல ல து 
த்ரிகுணாைவல என்்ப்த சிஙகை்வர்கைள 
ைவல என்வை சுருககைைாகை அ்ழககிைார்கைள 
என்று அன்று தான் ததரிநதுதகைாண்வடன். 
இது யாவரா புதுசா வநதிருககிை 
இளிச்சவாய என்று நி்னத்து, அநத 
நடத்துநன் என்னிடம் ஐம்்பது ரூ்பாய 
தகைாள்்யடித்ததில தபவ்ப இல்ல.

வ வ ் ல  மு டி ந து  ஊ ரு க கு த் 
திரும்புவதறகைாகை வ்பருநதில ஏறி 
அைர்நவதன். தூரத்வத வகைாணைாை்ல 
கைடந து தசன்ைது. உண்்ையில 
சிஙகை்வர் நீட்டி முழககை அலுபபில 
தான் திருகவகைாணை்ல்ய 'ை்ல' 
என்று சுருககி அ்ழககிைார்கை்ா? ்பத்து 
ைாதஙகைள கைடநத பின்னர் அறிநது 
தகைாண்வடன். இல்ல, அப்படி அ்ழப்பது 
ைரபு, ்பாரம்்பரியம், அதறதகைன்றும் நீண்ட 
வரலாறு இருககிைது!

த ்ப ா ல ன று ் வ யி ல  கி ் ட த் த 
கைலதவட்தடான்று ்பறறி அண்்ையில 
வாசிககைக கி்டத்தது. அது இபவ்பாது 
எ ங வ கை  இ ரு க கி ன் ை து  எ ன் று 
ததரியவில்ல. அ்தத் வதடியும் 
தன்னால கைண்டறிய முடியவில்ல 
என்று  ்ப தி வு  த ச ய தி ரு க கி ை ா ர் 
வ்பராசிரியர்.சி.்பத்ைநாதன். சுைார் 
ஐம்்பதாண்டுகைளுககு முன் அநதக 
கைலதவட்்ட வாசித்த ததாலத்பாருள 
அறிஞர் ஆ.வவலுபபிள்் அவர்கை்ால 
எடுககைப்பட்ட ்ைப்படி ைட்டுவை இன்று 
எஞசியிருககிைது.

'ஈழம் எழுநூறறுககைாதமும் தயறிஞசு 
தகைாண்டருளிய தசய்பாகு வதவர் 
நிழல வவ்்ககைாைன் ை்லைண்டல 
நாயககைனான வசதராயன்' என்்பது அநதக 
கைலதவட்டிலுள் வரிகைள. இநத எழுத்து 
்பதின்மூன்ைாம் நூறைாண்டுககுரியது. 
இலங்கை வரலாறறில வருகின்ை ஜய்பாகு 
எனும் த்பயர் ்ப்டத்த ைன்னர்கைள இருவர். 
இருவரும் மு்ைவய ்பன்னிரண்டாம் 
நூ ற ை ா ண் டிலு ம்,  ்ப தி ் ன ந த ா ம் 
நூறைாண்டிலும் ஆண்டவர்கைள.

முதலாம் ஜய்பாகு ைன்னன்  ஓராண்வட 
ஆட்சிபுரிநதவன். ஆனால அவனது 
ஆ ட் சி ய ா ண் டு கை ் ் ச்  த ச ா ல லி 
தமிழதைாழியிலகூட ஏரா்ைான 
கைலதவட்டுகைள த்பாறிககைப்பட்டுள்ன. 
ைகைாவம்சத்திவலா, ஜய்பாகு ்பறறிய 
ஏ்னய சான்றுகைளிவலா கி்டககைாத 
'எழுநூறறுககைாதமும் எறிநத' என்ை 
்பட்டம் வருவதால, இவன் வவதைாரு 
ஜய்பாகு என்ை முடிவுககு வநதிருககிைார் 
வ்பராசிரியர் என்ைால, இநதக கைலதவட்டு 
தசாலகின்ை தசய்பாகு வதவர் யார்? 
சிஙகை் வரலாறறு நூலகைளில கைலிஙகை 
ைாவகைான் குறிபபிடப்படும் சில இடஙகைளில, 
ஜய்பாகு எனும் து்ணயரசன் அடிககைடி 
தசாலலப்பட்டிருககிைான். எனவவ இவவன 
அவன் ஆகைவவண்டும்.

இ ங கு  வ ரு ம்  ை ் ல ை ண் டல ம் 
என்்பதறகு மூன்றுவிதைாகைப த்பாருள 
தகைாள்லாம். ஒன்று ை்லயரட்்ட 
என்று ைகைாவம்சத்தில தசாலலப்படும் 
இலங்கையின் இன்்ைய ை்லயகைப 
்பகுதி. இரண்டு, தமிழ இலககியஙகைளில 

ை்லநாடாகைப வ்பாறைப்படும் வசரநாட்டு 
ை ் ல ய ா ் க கை ் ர .  மூ ன் ை ா வ து 
திருகவகைாணை்ல.

திருகவகைாணை்ல, தவறுைவன 'ை்ல' 
என்றும் அ்ழககைப்பட்டது என்்பதறகு 
கைஙகுவவலியில கி்டத்த இன்தனாரு 
கைலதவட்டும் சான்ைாகின்ைது. 'ை்லயில 
வன்னியனார்' என்்பவரும் ஏழு ஊர்கைளின் 
அடப்பரும் கூடி, கைஙகுவவலியில 
வகைா்ணநாதருககு வயலகை்்க 
கைாணிக்கை தசயத்த அககைலதவட்டு 
கூறுகின்ைது. திரு கவ கைாணை்ல 
முன்பு திருகவகைாணை்லப்பறறு, 
தம்்பலகைாைம்்பறறு, தகைாட்டியாரம்்பறறு, 
கைட்டுககு்ம்்பறறு என்று நான்கு 
்பறறுகை்ாகைப பிரிககைப்பட்டிருநதது. 
இநத ஒவதவாரு ்பற்ையும் ஒவதவாரு 

வன்னியர்கைள ்பரி்பாலித்து வநதனர். 
எனவவ ை்லயில வன்னியனார் 
என்்பது திருகவகைாணை்லப்பறறு 
வன்னியனா்ரக குறிககும்.

ை்லைண்டல நாயககைன் ்பறறிய குறிபபு 
கி்டத்த த்பாலனறு்வயின் புவியியல 
அ்ைவிடத்்தச் சிநதிககும் வ்பாது, 
வகைர்ம், ை்லயகைம், திருகவகைாணை்ல 
ஆகிய மூன்றில திருகவகைாணை்லவய 
மிகை தநருககைைானதாகை இருககின்ைது. 

என வ வ  வ ச த ர ா ய ன்  என் ்ப வ ன் 
தி ரு க வ கை ாண ை ் ல ப  ்ப கு தி யி ன் 
நிர்வாகைப த்பாறுபபில ்பதவி வகித்த 
ஒருவன் என்்பதும், அவன் ஜய்பாகு 
வதவரின் பிரதிநிதியாகை (நிழல?) அஙகு 
ஆண்டிருககின்ைான் என்றும் இ்த 
விரித்துப த்பாருளதகைாள்முடியும்.

திருகவகைாணை்ல்ய 'ை்ல' என்று 
சுருககைைாகை அ்ழப்பது இன்று தவறும் 
ைககைள வழககு. ஆனால அநதச் சுருககைப 
த்பயருககுப பின்வனயும் ஒரு கை்த 
இருககிைது என்்ப்த அறிநதுதகைாண்ட 
வ்பாது நான் அ்டநத வியபபுககு 
அ்வவ இல்ல. நாம் ஒவதவாருவரும் 
எத்த்னவயா சரடுகை்ால இ்ழககைப்பட்ட 
வரலாறறின் மீது தான் வாழக்கை்யக 
கைழித்துக தகைாண்டிருககிவைாம் என்்பது 
தான் எத்த்ன தி்கைப்்ப ஊட்டுகின்ைது?

(ஆர்வமுள்வர்கைள வ்பராசிரியர் 
சி.்பத்ைநாதனின் இலங்கைத் தமிழச் 
சாசனஙகைள நூலின் முதலாம் இரண்டாம் 
்பாகைஙகை்் வாசிககைலாம், இலங்கை இநது 
கைலாசார அலுவலகைள தி்ணககை்த்தின் 
தவளியீடு)

JyhQ;rdd;
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ை்ழவிட்டும் தூவம் விடவில்ல என்்பார்கைள. அதுவ்பால கைா்ரதீவு விபுலாநநத 
ைத்தியகைலலூரியின் வருடாநத இலல வி்்யாட்டுபவ்பாட்டியில இலல வடிவ்ைபபுச் 
வசாட்னயில முல்ல இலலம் இராணுவமுகைாம் வடிவில நிருைாணிககைப்பட்டிருநதது. 
அதிதிகைள உளளிட்ட அ்னவரும் வியநதுவ்பானார்கைள. ைாணவர்கைளின்  
்பாதுகைாபபுகைருதி இவஏற்பாட்்ட தாம் சித்திரிப்பதாகை இலல த்பாறுப்பாசிரியர் பிரதீஸ் 
ததரிவித்தார். அத்னவய இஙகுகைாண்கிறீர்கைள
்படஙகைள கைா்ரதீவு நிரு்பர் சகைா

G©UPõÚ J¸ ]Û©õøÁ ÷|õUQ...

எமக்கான “சினிமகா” ஒன்றை வளர்ப்பதற்கு உதவும் 
வ்்யில் “அரங்ம்” நிறுவனத்தின முயற்சியில் 
தயகாரிக்்ப்படவுளள தி்ர்ப்படத்தில் நடிக் மற்றும் 

சினிமகாவின ஏ்னய து்றையில் ்பணியகாற்றை 
்்ைஞர்ள தத்வ்ப்படுகிறைகார்ள.

ஆர்வமுள்ள்வர்கள விண்ணப்பிக்கவும்.
தநரமு் நடி்ர மற்றும் ்்ைஞர ததரவுக்கான 

தி்தி வி்ரவில் அறிவிக்்ப்படும்.
E-MAIL : arangamcinema@gmail.com
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த்பாதுவாகை நாம் ஒவதவாரும் ஒரு 
வீட்டில வாழகின்வைாம். தசாநதைாகை 
நிலம் உள்வர்கைள அதிகைைாவனார். 
அநத நிலத்தில நாைாகை வீடுகை்்கைட்டி 
நிம்ைதியாகை வாழநது வருகின்வைாம். 
ஆனால நைது உளளூராட்சி ைன்ைஙகைள 
வழஙகுகின்ை வச்வகை்் நாம் 
த்பறு்கையிலதான் நைது வத்வகைள 
முழு்ையாகை நி்ைவ்டகின்ைன. 
நைககைாகை நைது உளளூராட்சி ைன்ைஙகைள 
சில வ ச்வகை்்த் ததாடர்நது 
வழஙகிவருகின்ைன. அதறகைாகை எநதக 
கை ட் டண மு ம்  அ ை வி டு வ தி ல ் ல . 
இவவாறு வச்வ தசயவதறகைான 
தச ல வுகை ் ் ஈடு தச யவதற கைாகை 
கைாணி உரி்ையா்ர்கைளிடமிருநது 
அைவிடப்படுவவத ஆதன வரியாகும். 
இத்னச் வசா்லவரி எனவும் அ்ழப்பர்.

                  ஒவதவாரு கைாணிககும், அது 
தவறறுக நிலைாயினும், கைட்டடஙகைவ்ாடு 
கூடிய கைாணியாயினும் அதன் ஆண்டுப 
த்பறுைானம் கைணிககைப்பட்டு, அப 
த்பறுைானத்தில குறித்த விகிதம் 
வரியாகை  அைவிடப்படுகிைது. ஒவதவாரு 
உளளூராட்சி ைன்ைஙகைளும் தைது பிரவதசம் 
கைட்டடஙகைவ்ாடுகூடிய விருத்திய்டநத 
பிரவதசதைனப பிரகைடனப்படுத்தி, அநத 
பிரவதசத்தில உள் கைாணிகைளுககு 
மு்ையான இலககைமிட்டு,  வரி 
ைதிபபீட்டுத் தி்ணககை்த்தின்மூலம் 
த்பறுைானம் கைணிககைப்பட்டு, அநத 
ஆண்டு வருைானத்தில சுைார் 10 வீதம் 
அ்வில வரியாகைச் தசலுத்துைாறு 
எழுத்து மூலம் உரி்ையா்ருககு 
அறிவிககும். உரி்ையா்ர் ஆண்டு 
ததாடககைத்தில அநத வரியின் முழு 
ததா்கை்யயும் தசலுத்துவராயின் 
அதறகைான ஊககுவிப்பாகை கைணிசைான 
கைழிவு வழஙகைப்படும்.  அவவாறு 
விதிககைப்படுகின்ை வரி்யச் தசலுத்த 
ஒவதவாரு கைாணி உரி்ையா்ரும் 
சட்டரீதியாகைக கைட்ைப்பட்டுள்னர்.

                  இநத ஆதன வரியி்ன ஒழுஙகைாகைச் 
தசலுத்துவதன் மூலம் உளளூராட்சி 
ைன்ைஙகை்ால வழஙகைப்படுகின்ை 
கைட்டணைறை வச்வகை்் ஒவதவாரு 
குடியிருப்பா்ர்கைளும் த்பைமுடியும்.  
அதாவது வீதிகை்் ்பயன்்படுத்துதல, 
குப்்பயகைறைல, ததரு தவளிச்சம் 
த ்ப று த ல  வ ்ப ா ன் ை  பி ர த ா ன 
வச்வகைளுடன், வி்்யாட்டு ்ைதானம், 
பூஙகைாககைள, த்பாது நூலகைஙகைள வ்பான்ை 

வச்வகை்்யும் த்பைமுடிகின்ைது. 
அதுைட்டுைலலாது ஆதன உரி்ை 
உறுதிப்படுத்தப்படுகிைது.

                  ஆதன வரி தசலுத்தாது 
வ ்ப ா ன ா ல  கு றி த் த  ஆ த ன 
உ ரி ் ை ய ா்ரு க கு  இ ரண் ட ாவ து 
ஆண் டில  சி வ ப பு  அ றி வி த் த ல 
வழஙகைப்பட்டு அவவாதனத்திலுள் 
வரி நிலு்வககுப த்பறுைதியான 
த்பாரு்் எடுத்துச் தசலல உளளூராட்சி 
ைன்ைஙகைளுககு சட்டபூர்வைான அதிகைாரம் 
உள்து. அவவாறு த்பாருளகை்் 
எடுத்துச்தசலவது 'நடுககைட்டு தசயதல' 
எனப்படும். இவவாறு த்பாருளகைள 
தகைாண்டு தசலலப்பட்டால அத்ன 
மீ்ப த்பை ச்்பககு ஏற்பட்ட நிர்வாகைச் 
தசலவுடன்கூடிய முழுத்தத்கை்யயும் 
உரி்ையா்ர் தசலுத்த வவண்டும். 
இல்லயானால அபத்பாருளகைள 
ஏ ல த் தி ல  வி ற கை ப ்ப ட் டு  உ ரி ய 
த்பறுைானத்்த உளளூராட்சி ைன்ைஙகைள 
த்பறறுகதகைாளளும்.

                  ைட்டககை்பபு ைாநகைர ச்்ப 
இநத ஆதன வரி்ய இலகுவாகை 

த்பறுவதறகைாகை ஆசிய நிறுவனம் ்பல 
இலகு்படுத்தல தசயலமு்ைகை்் 
அறிமுகைம்தசயது, அதன்மூலம் சீராகை 
வரி த்பைககூடிய ஒரு மு்ை்ை்ய 
உருவாககியுள்்ை சிைப்பம்சைாகும். 
ஆதன வரி வருைானத்தின் மூலம் 
ஒவதவாரு உளளூராட்சி ைன்ைமும் மிகை 
அதிகைைான வருைானத்்தபத்பறுவதுடன், 
ைககைளுககைான வச்வகை்்ச் சீராகை 
வ ழ ங கை வு ம் மு டி கி ன் ை து .  எ ன வ வ 
த்பாதுவான வச்வகை்்க கைட்டணமின்றி 
பத்பறுகின்ை நாம், சட்டமு்ையான 
ஆதனவரி்யத் தவைாது தசலுத்தி, 
நைது ஆதனம் நைகவகை என்்ப்த 
உறுதிப்படுத்துவவாம்.

யுனிதசப நிறுவனத்தின் இலங்கைககைான வதிவிடப பிரதிநிதி டிம் சுட்டான் 
ைட்டககை்பபு ைாநகைர ச்்பககைான விஜயதைான்றி்ன வைறதகைாண்டிருநதார்.

யுனிதசப நிறுவனத்தின் ஆதரவில ைட்டககை்பபு ைாநகைரி்ன சிறுவர் சிவனகைபூர்வ 
ைாநகைரைாகை ைாறறிய்ைககும் தசயறறிட்டத்தி்ன ஆரம்பிககும் வநாகவகைாடு இநத 
உத்திவயாகைபூர்வ விஜயைானது அ்ைநதிருநதது.

அன்்பழகைன் குரூஸ் (JP) M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG.
சனசமூகை அபிவிருத்தி உத்திவயாகைத்தர்
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மூலஸ்தானத்திலிருநது  ்பகதர்கைளுககு  
அருளபுரியும்  நரசிம்ை ்வரவர்  
எழுநதருளியாகை  தவளிவரு்கையில  
சி ம் ை  ந ா த ை ா கை  த வ ளி வ ரு வ ா ர் , 
இருநதருளி  எழுநதருளி எனும் தசாறகைள 
த்பருததயவ உ்ரயாடல என்்பது  
நினவிறதகைாள்த்தககைது. தவளியில 
வ கைாழிப்பலி தகைாளவது இச்சிம்ை 
நாததைனும் ததயவவை. வகைாவிலசடஙகின் 
இறுதிநாள  கைதவுபூட்டுதல  ஆகும். அன்று 
இரவு  நரசிஙகை  ்வரவருககு ஆட்டின் 
த்ல அரிநது ்பலியிடுவர். அதன் பின்னவர 
கைதவு பூட்டப்படும், பூட்டிய கைதவு அடுத்த 
வருடம்தான் திைககைப்படும். சிஙகை நாதம்  
வ்பால உருகதகைாண்டு ஆடி ைககைவ்ாடு 
வ்பசி உைவாடும்  வவறு  சிறு ததயவஙகைளும் 
உண்டு.

ஏ்னய சிறு ததயவஙகைளும் அ்வ ஆடும் 
மு்ை்ைகைளும்

சிம்ைநாதம்   வ்பாலவவ ைாரி அம்ைன், 
கைாளி அம்ைன், கைஙகைா வதவி, ்வரவர், 
நீலாவசாதயன், பிைத்தி சஙகிலிக கைாளி, 
முத்துககிழவி ஆகிய ததயவஙகைளும் 
குறிபபிட்ட சிலரில தவளிப்படும். 
அத்ததயவஙகைளுககுரிய ்பாடலகை்்ப ்பாட 
அ்வகைளும் ஆட்டமிடும். ஆடு்பவர்கைள தைது 
்பாவ்னகைளினால அத்ததயவஙகைள வ்பால 
அபிநயிப்பர். உதாரணைாகை ைாரி அம்ைனுககு 
ஆடு்பவர் சில வநரஙகைளில வச்ல 
அணிநது முககைாடிட்டுக தகைாண்வட த்பண் 
வ்பால அபிநயித்து சிலம்்பணிநது வவப்பம் 
்பத்திரத்துடன் பிரம்பும் பிடித்தாடுவார். 
(வவப்பம் ்பத்திரமும். பிரம்பும் ைாரியம்ைனுககு 
ைாத்திரவை உரியது என்்பது இஙகு ஐதீகைம்.) 
கைாளிககு ஆடு்பவர் ்கைகை்் அகைல விரித்து 
கைண்கை்் உருட்டி விழித்து நாக்கை 
தவளிவய ததாஙகைவிட்டு (சிலவவ்்கைளில 
நாக்கைச் சிவப்பாகைக கைாட்ட அதிற 
குஙகுைம் பூசி) ஆடுவார். ்வரவருககு 
ஆடு்பவர் ்கையில அலஙகைாரைான த்பால 
ஒன்்ை ்வத்திருப்பார். (கைாவலுககு அது 
அ்டயா்ம்.)

இவவண்ணம் ததயவஙகை்்ப வ்பாலச் 
தசயயும் ஒரு ்பண்பி்ன இச்சிறு ததயவ 
வழி்பாட்டிற கைாண்கிவைாம். ததயவம் 
ஆடு்பவர்கைள முன்பு நடநத்தப  வ்பால 
அலலது தாம் அறிநத ததயவஙகை்்ப 
வ்பால ஆடுவதறதகைன்று உடுப்பணிநது 
்பார்்வயா்ர்கைளிலிருநது வவைாகிச் 
தசயய, அவர்கை்் ஆட்டுவிககும் 
அ ண் ண ா வி ை ா ர ா கை  பூ ச கை ர் கை ள 
தசயற்படுகிைார்கைள. ஆட்டமு்ையிலும், 
அபிநய மு்ையிலும் ந்டத்பறும் 
இககைாட்சி்ய தவில, உடுககு, சலங்கை, 
சி ல ம் பு ,  அ ம் ை ் னக கை ா ய  ஆ கி ய 
வாத்தியஙகைளும், ைநதிரம் வ்பான்ை 
உச்சாடனஙகைளும், கைாவியம், தாலாட்டு, 
கும்மி, அகைவல இ்சகைளில்ைநத 
்பாடலகைளும் அழகு்படுத்துகின்ைன. ைககைவ் 
இககைாட்சியின் ்பார்்வயா்ர்கை்ாவர். 
வகைாயில தவளி என்ை வை்ட்யச் 
சூழ அைர்ந து இக கைாட்சியி் னக 
கைாணும் ்பார்்வயா்ர்கைளிற சிலர் தாம் 
ஒரு நாடகைத்்த கைாண்கிவைாம் என்ை 
நி்னவிலன்றி, தாம் வாழவவாடு இ்யநத 
ஒரு சடஙகில ்பஙகு தகைாளகிவைாம் என்ை 
நி்னவில ்பஙகு தகைாளவவாராகைவும் 
இ்டயி்டவய ைாறுகின்ைனர்.

 நரசிஙகைம் ஆடு்கையில ்பார்்வயா்ராயும், 
வதனைார் ஆடு்கையில ைாடுகை்ாயும், 
கைாத்தவராயனின் கைட்டுக வகைட்கும் 
த்பண்கை்ாயும் ்பஙகுதகைாளவவாராகை 
ைககைளிற ்பலர் ைாறி விடுகிைார்கைள. இஙகுள் 
்படம் ஒரு வகைாயில எவவாறு வை்டயாகைப 
்பயன்்படுகிைது என்்ப்தயும் ைககைள எவவாறு 
்பார்்வயா்ராகை எஙகிருநது ்பார்ககிைார்கைள 
என்்ப்தயும் கைாண்பிககிைது.

பிறகைாலத்து நாடகை வை்டயினதும். 
்பார்்வயா்ர்கைளினதும், இருக்கையினதும் 
மூல அம்சஙகை்் இகவகைாயில அ்ைபபிற 
கைாணக கூடியதாய உள்து.

 நரசிஙகை ்வரவர் வகைாயில ஒன்றின் 
அ்ைபபும், அதிற கைாணப்படும் நாடகை 
அரஙகு அமிசஙகைளும்"

இலககை வி்ககைஙகைள

1.த்பாதுைககைள வகைாயிலுககு வரும் வழி –
பிரதான வாசல
2, த்பண்கைள வரும் வாசல.
3.ஆண்கைள அைர்நது சடஙகு ்பார்ககும் ்பகுதி.
4.,த்பண்கைள அைர்நது சடஙகு ்பார்ககும் ்பகுதி.
5.வதனைார் ்பநதல.
6. ஐயனார் ்பநதல
7.கைாத்தவராயன் ்பநதல.

8..அம்ைன் வகைாயில (சிறிய வகைாயில).
9,கைாளிவதவி ்பநதல.
10. ைடப்பளளி.
11. த்பண்கைள ்பாவிககும் கிணறு.
12. நரசிஙகை ்வரவர் வகைாயில (த்பரிய 
வகைாயில)
13. ததயவம் ஏறி ஆடுவவாரும், பூசாரியாரும் 
தஙகும் குடி்ச.
 14. வகைாயிற கிணறு. (ததயவம் ஏறி 
ஆடுவவாரும், பூசாரியாரும் ைாத்திரம் 
குளிககும் கிணறு)
15. ைாைா ததயவப ்பநதல. –
16. திரி சூல ்வரவர் ்பநதல.
17. ைடப்பளளி ்வரவர்.
18. தகைாடிைரம் (சிஙகைநாத ்வரவருககுரியது).
19. கைஙகைாவதவி ்பநதல.
20. ஆண்கைள உ்பவயாகிககும் கிணறு.
21. நரசிஙகைம் ்பலி தகைாளளும் இடம் (ஆடும் 
இடம்).
22. வதனைார் ைாடு கைட்டுமிடம்.
23. கிரகைசாநதி ்பநதல.

வைறகைாட்டிய ்படம் ஒரு வகைாயிலின் 
அ்ைப்்பயும் அஙகு ந்டத்பறும் 

நிகைழச்சிகைளின் இயககைப வ்பாக்கையும் 
கைாட்டுகின்ைது.

அம்புக குறிகைள ்பலி எடுககும் வ்பாதும், ைாடு 
கைட்டி ஓடும் த்பாழுதும் வினாசகைப்பா்ன 
சுறறும் வ்பாதும் ஆலத்திக கைன்னிைா்ர 
வகைாயில வலைாகைக தகைாண்டுவரும் 
வ்பாதும் ததயவககைாரர் வரும் வழி்யக 
கைாட்டுகின்ைன

விநாயகைப ்பா்ன தகைாண்டு வரும் 
வ்பாதும் ஆரத்தி எடுககும் கைன்னிைா்ர 
வகைாயில வலைாகைக தகைாண்டு வரும்வ்பாதும் 
ஆடிவரும் ததயவஙகைளுடனும், கூடவரும் 
பூசாரிைாருடனும் வசர்நது குர்வயிட்டு, 
கைறபூரச் சட்டி தாஙகி இககைாட்சியில 
்பஙகைா்ராகை இருககும் த்பாது ைககைள, 
வகைாழிப்பலி எடுத்து நரசிஙகை ்வரவர் 
வகைாயி்லச் சுறறி தா்த்திறவகைற்ப 
ஆடிவரும்வ்பாதும், வதனைார் ைாடு கைட்டி 
ஓடிவரும்வ்பாதும் அ்ைதியாகை இருநது 
அககைாட்சி்யக கைாணும் ்பார்்வயா்ராகை 

இருப்பர்.

இன்னும் ்பநதலுககுப ்பநதல ஒவவவார் 
ததயவமும் ஆடு்கையிலும் தகைாடிைரத்தடியில 
(இல.18) நின்று இறுதி நா்ன்று ததயவஙகைள 
ஊஞசலாடு்கையிலும் சாட்்ட அடி 
வாஙகு்கையிலும், எலலாரும் சுறறியிருநது 

அககைாட்சி்யப ்பார்த்து இரசிககும் 
்பார்்வயா்ராய இருப்பர்.

ஆண்கைள வவறு த்பண்கைள வவைாயிருநது 
்பார்ககும் வழககைம் இன்று தீவிரைாகைக 
கை்டபபிடிககைப்படாவிடினும் மிகைச் சமீ்ப 
கைாலம் வ்ர அவவழககைம் இருநது 
வநதிருககிைது.
 அம்ைன் வகைாயிலிலும், த்பரிய வகைாயிலிலும் 
சடஙகு ந்டத்பறு்கையில அதறகுள நின்று 
தீ்ப ஆராத்ன கைண்டு அம்ை்னயும், 
நரசிஙகை்ரயும் வணஙகும் த்பாது ைககைள 
(அஙகும் ஆண் த்பண் தவவதவைாகை 
நின்று வணஙகும் வழககைம்.) தீ்பாராத்ன 
முடிநது ்பநதலுககுப ்பநதல ததயவஙகைள 
பூசகைரின் ்பாடலுககு ஏற்ப ஆடு்கையில 
(இத்ன ததயவம் வி்்யாடல என 
இஙகு அ்ழப்பர்) ்படத்தில கைாட்டிய்படி இரு 
ைருஙகிலும் நின்று ்பார்்வயிடுவார்கைள.

இகவகைாயில அ்ைபபிவல பிறகைால நாடகை 
அரஙகிறகுரிய தன்்ைகைள சிலவற்ையும், 
அஙகு ந்டத்பறும் நிகைழச்சிகைளில 
நாடகை அமிசஙகைள சிலவற்ையும் நாம் 
கைாணமுடிகிைது.

(ததாடரும்)

இலங்கையின் புகைழ த்பறை வசாைசுநதரப 
புலவர் கைன்னியா ்பறறி இப்படிப 
்பாடியிருப்பார்.

'கைாதல்ன பிரிநதவளின் ைனம் வ்பால 
ஒன்று

கைவி ்பாடிப ்பரிசு த்பைான் ைனம் வ்பால ஒன்று

தீது ்பழி வகைட்டவன் தன் ைனம் வ்பால ஒன்று

தசயத பி்ழக கைலஙகு்பவன் ைனம் வ்பால 
ஒன்று

நீதி த்பைா வவ்ழதுயர் ைனம் வ்பால ஒன்று

நி்ை்பழித்த கைறபு்டயாள ைனம் வ்பால 
ஒன்று

கைாது ைழுக கைாறு்டயான் ைனம் வ்பால 
ஒன்று

கைனவலறு தைழு நீர்கைள உண்டு கைன்னி 
யாயில'
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கைன்னியா திருை்ல நகைரிலிருநது 
கிட்டத்தட்ட நான்கு  கைல ததா்லவில உள் 
தமிழர்கைளின் ததால நிலஙகைளில ஒன்று.

கைன்னியா என த்பயர் வரக கைாரணம் என்ன 
என்று வகைளவி எழும் வ்பாது,  முன்னய 
கைாலத்தில கைண்ணகி வழி்பாடு முககியப்பட்ட 
இடைாகை இது இருநதிருககைலாம் எனவும் 
அதுவவ திரிநது, கைன்னியா ஆகியிருககைலாம் 
என்றும் வாய தைாழி தகைவலகைள 
கூறுகின்ைன.

புராணஙகைளும் ஐதீகைஙகைளும் கைன்னியா்வ 
தமிழர் ததான்்ை வரலாறவைாடு 
ததாடர்பு்படுத்தி நிறகின்ைன.

திராவிடத் தமிழ ைன்னனாகிய இராவணன் 
இலங்கை முழுவ்தயும் ஆண்டவன் 
என்்பதறகு இலங்கையில ததன் எல்லயில 
உள் இராவணன் வகைாட்்டயும் ைத்தியில 
உள் சீதா எலியவும் திருவகைாணை்லயில 
உள் இராவணன் தவட்டும் கைன்னியாவில 
உள் ஏழு சுடு தண்ணி கிணறுகைளும் 
சாட்சியாய நீளகின்ைன.

' 'கைன்னியாவில அ்ைநதுள் ஏழு 
தவநநீரூறறுக கிணறறுகைளுகதகைனத் 
தனித்துவைான வரலாறறுக கை்தயும் 
உள்து. இற்ைககு கி.மு. 5000 
ஆணடுகைளுககு முன்னர், சிவத்பருைானின் 
தீவிர ்பகதனாகை இருநத திராவிட ைன்னனான 
இராவணன் திருகவகைாணை்லயில 
குடிதகைாண்டிருககும் வகைாவணஸ்வரர் 
வகைாயிலுககு தசன்ைான். அஙகு வீறறிருநத 
சிவலிஙகை த்்த க கைண்டு வியந து 
அநத லிஙகைத்்த அவனின் தாயின் 
வணககைத்திறகைாகை தகைாண்டு தசலல 
விரும்பினான். இதனால ்பா்ையின் மீது 
இருநத   சிவலிஙகைத்்த தனது வா்ால 
தவட்டி த்பயர்த்து எடுககை முற்பட்டான்.
இதனால கைடும் வகைா்பம் தகைாண்ட சிவன் அநத  
்பா்ை்ய தனது கைாலால அழுத்தியதால 
இநதப ்பா்ைககுள சிககுண்டான் 

இராவணன். இ்தக வகைளவியுறை அவன் 
தாய தனது ைகைன் இைநது விட்டதாகை 
எண்ணி அதிர்ச்சியில உயிரிழநதாள. 
ஆனால, இராவணவ னா சிவ்ன 
பிரார்த்த்ன தசயது தாம் தசயத தசய்ல 
ைன்னிககும்்படி வவண்டிகதகைாண்டான். 
இராவணனின் ்பகதி்யக கைண்டு தநகிழநத 
சிவத்பருைான் அவ்ன ைன்னித்து,  நீண்ட 
ஆயுளும் தகைாடுத்து  சிவலிஙகைத்்தயும் 
எடுத்துச் தசலல அனுைதித்தார்.

வகைாணநாயகைரிடம் த்பறை லிஙகைத்்த 
்கையிவலநதிக தகைாண்டு இராவணன்  
தசலலும்  வ்பாது,  விஷணு  அநதண வடிவம் 
எடுத்து இராவண்னச் சநதித்து தாயார் 

உயிர் நீத்த தசயதி்யத் ததரிவித்தார்.

இ்தக வகைட்டதும் இராவணன் கைடும் 
துன்்பத்தில மூழகினான்.  அநதணன் 
அவ்ரத் வதறறிய பின் அன்்னயின் 
இறுதிக கிரி்யகை்்ச் தசயயுைாறு 
நி்னவுறுத்தி, இபபுண்ணிய தலத்தில 
ஈைககிரி்யகை்்ச் தசயதால அவர் 
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நெசவு
ைனிதனின் அத்தியாவசிய வத்வகைளுள 
ஒன்ைான ஆ்ட்யத் தருவதில தநசவு 
மிகை முககியைானதாகும். என்னதான் 
இயநதிரப ்பாவ்னகைள வநத வ்பாதிலும் 
்கை த் தறி தந ச விற கைான வ கை ளவி 
கு்ையவில்ல. இம்ைாகைாணத்தில 
த ந ச வு க  ் கை வி ் ன  வ ர ல ா று 
ததான்்ையானதாகும். அன்றிலிருநது 
இன்றுவ்ர ்கைத்தறி தநசவு அம்்பா்ை 
ைாவட்டத்தின் ைருதமு்னக கிராைத்தின் 
பிரதான வருைானமீட்டும் மூலைாகைத் 
திகைழகின்ைது. ஆரம்்பத்தில குழித்தறி 
வ்பான்ை்வ ்பயன்்படுத்தப்பட்டிருபபினும் 
தறவ்பாது ்கைத்தறிவய தநசவு தசயயப 
்பயன்்படுகின்ைது. ்பாவு எனப்படும் 
நூலகைள இநதியாவிலிருநது இைககுைதி 
தசயயப்பட்டு வர்ணமிட்டு நூறகைட்்டகைளில 
சுறைப்படுகின்ைன. இநநூறகைட்்டகை்்ப 
்பயன்்படுத் தி ்கைத் தறியில துணி 
தநயயப்படுகின்ைது. த்பரும்்பாலும் சாைன், 
பு்ட்வ, ஆண்கைள சட்்டத் துணி, 
கைட்டில விரிபபுகைள, தி்ரச் சீ்லகைள 
வ்பான்ை்வயும், த்பண்கைளுககைான ஏ்னய 
ஆ்டகைள, லுஙகிகைள, ்கைப்்பகைள, சுவர் 
அலஙகைாரக தகைாழுவிகைள வ்பான்ை்வயும் 
தநயயப்படுகின்ைன. அலஙகைாரஙகை்்ப 
த்பாறுத்தவ்ரயில த்பரும்்பாலும் கை்ர, 
கைனவடிவ, த்பட்டி அலஙகைாரஙகைவ் 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்ைன. இதறகு ைத 
ரீதியான தசலவாககும் கைாரணைாகை 
அ்ைகின்ைது. சில சநதர்ப்பஙகைளில 
த ந ய ய ப ்ப ட் ட  து ணி கை ளி ல  நி ை ச் 
சாயஙகை்்க தகைாண்டு அலஙகைாரஙகைளும் 
இடப்படுகின்ைன. முழுககை முழுககை ைனித 
தசயற்பாட்்டவய நம்பிச் தசயயப்படும் 
தநசவுக ்கைவி்னயானது மூலபத்பாருள, 
ைனித உ்ழபபு கைாரணைாகை உயர் 
த்பறுைதி்யக தகைாண்டுள்து.

கைாலநி்லச் சுவாத்தியமும் இம்ைாகைாண 

ைககைள ்கைத்தறி உற்பத்திகை்்ப 
்ப ய ன் ்ப டு த் த க  கை ா ர ண ை ா வ வ த ா டு 
சுறறுலாத் து்ையின் வ்ர்ச்சியிலும் 
தநசவுக ்கைவி்னகைள ்பஙகைளிககின்ைன. 
தவளிநாடுகைளிலிருநதும்  உளநாட்டி 
லி ரு ந து ம்  ை ரு த மு ் ன  த ந ச வு 
உற்பத்திகை்்த் வதடி வருவது இதறகுச் 
சான்ைாகும். தறகைாலத்தில தநசவு 
உற்பத்திகைள நாகைரிகை அ்டயா்ைாகைவும், 
நுகைர்வவாருககு இ்ய்பானதாகைவும், நாட்டின் 
த்பாரு்ாதாரத்தின் முககிய ்பஙகுதாரராகைவும் 
அ்ைகின்ைன. இருபபினும் இவவுற்பத்திகைள 
தவளிநாட்டு, உளநாட்டு நுகைர்வவா்ரக 
கைவரும் வ்கையில இலகுவாகை விற்ப்ன 
தசயவதிலும், மூலப த்பாருட்கை்் 
இைககுைதி தசயவதிலும், வ்பாட்டியாகை 
வநதுள் இயநதிர தநசவினாலும் ்பல 
பிரச்சி்னகை்் தநசவா்ர்கைள எதிர் 
தகைாளகின்ைனர்.

மட்பாண்டம்
மூலப த்பாரு்ான கைளிைண்்ணப 
த்பறறுக தகைாள் இயலுைான புவியியல 
வதாறைத்்தக தகைாண்டிருககும் இைககைாைம் 
எனப்படும் அம்்பா்ை ைாவட்டத்தின் ஒரு 
கிராைம் ைட்்பாண்டக ்கைவி்னகைளுககு 
பிரசித்தி த்பறறுள்து. இத்ன அண்டியுள் 
ஏ்னய சிஙகை்ப பிரவதசஙகைளிலும் 

த ்ப ரு வ ா ரி ய ா கை  இ க ் கை வி ் ன 
வைறதகைாள்ப்படுகின்ைது.

அகைழப்படும் கைளி ைண்்ண வத்வகவகைற்ப 
்பதப்படுத்தப்படுத்தி, வ்னதற சககைரத்தின் 
உத வி தகைாண்டு ்பாண்டஙகை ் ் 
வடிவ்ைககின்ைனர். அதிகைைாகைத் தமிழ, 
ைறறும் சிஙகை் ைககைவ் இத்து்ையில 
ஈடு்பட்டுள்னர். இதறகு அவர்கைளிடமுள் 
வதர்ச்சியும் கைாரணைாகும். அவநகைைாகை 

ச்ையற ்பாண்டஙகைள தசயயப்பட்டாலும் 
தறவ்பாது ்ப்டப்பாறைல மிககை அலஙகைாரப 
த்பாருள கைளும் தசயயப்படுகின்ைன.

தவறறி்லத் தட்டு, ைலர்ச்சட்டி, ்பழம் ஏநதி, 
அலஙகைார ைணிகைள, விலஙகுருவஙகைள 
என்்பன வ்னதற சககைரம், அச்சுககைளில 
உதவி தகைாண்டு வ்னயப்படுகின்ைன. 
வத்வ ஏற்படும் வ்பாது (Enamel) வர்ணமும் 
அலஙகைரிககை உதவுகின்ைது. வ்னயப்படும் 
்பாத்திரஙகை்்ச் சுடுவதறகைாகை ்வகவகைாற 
சூ்்கைள உதவுகின்ைன.

வதசிய அலஙகைாரஙகைள, விலங குருககைள, 
தவட்டுருககைள என்்பன ைட்்பாண்ட 
அலஙகைாரஙகைளில ்பயன்்படுத்தப்படுகின்ைன. 
இபபிரவதசத்்தப த்பாறுத்தவ்ரயில 
த்பாரு்ாதார நி்லயில பின்தஙகிய 
நி ் ல யி லி ரு ப ்ப த ால  ை ட் ்ப ாண் டக 
் கை வி ் ன ய ா ன து  பி ர த ா ன ை ா கை 
வரு வாய ஈட்டும் ததாழிலாகைவ வ 
வைறதகைாள்ப்படுகின்ைது.

ததாடர்ச்சியான கைளி அகைழவு என்்பது 
சிறியவதார் புவியியல ்பாதிப்பாகை 
அ்ைநத வ்பாதிலும், கிழககின் கைால 
நி்லச் சுவாத்தியம், ஆவராககியம் 
எ ன் ்ப வ ற றி ன்  அ டி ப ்ப ் ட யி ல 
ை ட் ்ப ா ண் ட க  ் கை வி ் ன ய ா ன து 
அவசியைானததான்ைாகும். அவதவவ்் 
்பாண்ட வ்னஞர்கைளுககைான ததாழில 
ரீதியான வ்ஙகை்்ப த்பறுவதிலும், 
அவற்ை நுகைர்வவாருககு விற்ப்ன 
தசயவதிலும் உள் பிரச்சி்னகைள 
இனஙகைாணப்பட்டு தீர்வு வழஙகைப்படுவதும்,  
புவியியல வசதத்தி்ன ஈடு தசயயும் தசயன் 
மு்ை ஒன்்ை வழஙகுவதும், அவர்கைள எதிர் 
வநாககும் சூழலசார் குறிப்பாகை யா்ன 
வ்பான்ை மிருகைஙகைளின் தாககுதலகை்்க 
கு்ைககும் வழி மு்ைகை்் வழஙகுவதும் 
அவசியைாகை உள்து.

்ன் க்கப்்ணிப் ந்பாருள்கள
ை ட் டக கை ் ப பு  ை ாவ ட் டத் தி ன்  ்ப ல 
்பகுதிகைளில ்பன்னிலான ்கைவி்னகைள 
வைறதகைாள்ப்படுகின்ைன. ்பன் புல 
வ்ர்ப்பதறவகைறை புவியியல அ்ைபபும் 
இதறகு கைாரணைாகை அ்ைகின்ைது. கைல 
்பன், புல ்பன் வ்பான்ை ்பல வ்கையான ்பன் 
புறகை்்க தகைாண்டு ்பாய, த்பட்டி, தட்டு, 
அகைப்்ப தகைாழுவி, அலஙகைாரப த்பாருளகைள, 
கைாசுப ்்ப, ்கைப்்ப வ்பான்ை்வ 
பின்னப்படுகின்ைன.

்பன் புலலி்ன உற்பத்தி தசயய 
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இன்று ைதியம் தயரூசவலம் நகைரத்தின் 
்ப்ழய நகைரத்தினுள வயசுநாத்ர 
தகைா்லதசயவதறகு முன் அவ்ர 
அ ் ழ த் து ச் த ச ன் ை  ்ப ா ் த யி ல 
நடநதுதகைாண்டிருநவதன்.

ஏைத் தாழ 2000  வருடஙகைளு ககு 
முன்னான அன்றும், வருடத்தின் 
ஆரம்்ப ைாதஙகை்ா்கையால இன்்ைய 

த்பாழுதி்னபவ்பான்று குளிராகைவும், 
சறறு அதிகைைான கைாறறு வீசிகதகைாண்டும் 

இருநதிருககைலாம்.

அன்்ைய தினம் அவர் 
முதுகில ்பாரைானததாரு 
ை ர க கை ட்் ட  ஒ ன் ் ை 
் வ த் தி ரு ந த ா ர்கை ் ா ம். 
இதுவவ பிறகைாலத்தில 
சி லு ் வ ய ா கை 
ைாறியது என்று ஒரு 
சு ற று ல ா  வ ழி கை ா ட் டி 
அ ங கி ரு ந த வ ர்கை ளு க கு 
இன்றும் கூறிகதகைாண் 
டிருநதார். இநதக கை்த்ய 
இ ர ண் டு  த வ வ த வ று 
சுறறுலா வழிகைாட்டிகைள 
்பல ைாத இ்டதவளியில 
தசாலலகவகைட்டிருககிவைன்.

மி கை  ஒ டு க கை ை ா ன 
ஓ ் ட வ ்ப ா ன் ை 
கை ் ட த் த த ரு க கை ளி ன் 
ை த் தி யி ல  வ ய சு ந ாத ர் 
அ ் ழ த் து ச்  த ச ல ல ப 
்பட்டிரு க கிைார்.  அவர் 
ஏ ழு  த ட ் வ கை ள 
சுறறுச்சுவர்கைளில ்கை்ய ்வத்து 
தன்்ன ஆசுவாசப்படுத்திகதகைாண்டாராம். 
அநத ஏழு இடஙகைளும் இன்றும் 
இருககின்ைன.

சுறறுலாப்பயணிகைள தஙகைள ்கைகை்் 
அககைறகைளில ்வத்து,  கைண்மூடித் 
தியானித்து, தஙகைளின் ்பாரஙகை்் இைககி, 
ைன்த இலகுவாககிகதகைாளகிைார்கைள.

இன்று அநத ஏழு இடஙகை்்யும் 
வ தடிச்தசன்று ்பார்த்வ தன். நில 
இடஙகைளில ைனிதர்கைள வரி்சயில நின்று 
அநதக கைறகைளில ்கை்வப்பதறகைாகை 
கைாத்திருககிைார்கைள.

வாழக்கையின் வலி தநடியது. நீண்ட 
்பா்தவயாரைாகை ததாடர்நதுவரும் 
நதி்யபவ்பான்று அது வாழநாள 

முழுவதும் ததாடநதுவரககூடியது.

உ்ரயாடககூட ஒருவருமின்றி வாழுநது 

விழும் ைனிதர்கை்் நி்னத்துப 
்பார்ககிவைன்.

வயசுநாத்ரபவ்பான்று எத்த்ன 
எத்த்ன இடஙகைளில அவர்கைள 
்கையூன்றி ஆதர்வத் வதடியிருப்பார்கைள? 

தீ ர ா  வ லி யி ன்  ஏக கை த் தி வ ல வ ய 
இைநதுவ்பானவர்கைளும் இருககிைார்கைள. 
வ ா ழ வு  எத் த ் ன  த கை ா டி ய த ாகை 
இருநதிருககும் அவர்கைளுககு. ஒவதவாரு 
ைனிதனும் தனது வலி்ய எப்படியாவது 
இ ை க கி ் வ த் து வி டு வ த ற கை ா கை வ வ 
ஓடிகதகைாண்டிருககிைான். சிலருககு 
அ ன் ்ப ா ன  ை னி த ர் கை ள  வ லி 
நிவாரணியாகிைார்கைள.  இன்னும் 
சிலருககு ஆன்மிகைம் நிவாரணைளிககிைது. 
ந ா த் தி கை ர் கை ள  ந ம் பி க ் கை ் ய 
்பறறிகதகைாளகிைார்கைள.

இன்று, இநதக கைலலில ்கை்ய 
்வத்தவ்பாது கைலலின் ஈரத்்தயும், 
குளிர்்ை்யயும் உணரமுடிநதது.

” த்பரஸ்வராயககைா, கி்ாஸ்வநாஸ்ட்”
இநதச் தசாறகைள உஙகைளுககுக வகைளவிப்பட்ட 
தசாறகை்ாகை இருககைக கூடும்.

3 2  வ ரு ட ங கை ள  பி ன் வ ன ா க கி ப 
்பயணியுஙகைள.1986 இல வசாவியத் 
ஒன்றியத்தின் இறுதித் த்லவராகை இருநத 
மிகதகையல தகைா்பர்ச்வசவ கைம்யூனிசத்தால 
ைககைள சலிப்ப்டநதிருப்ப்த உணர்நது 
அதைரிககைாவின் நாசகைாரச் தசால்லக 
வகைட்டு அறிமுகைம் தசயதவத இநதச் தசாறகைள.

த்பரஸ்வராயககைா என்்பது அரசியல 
சீர்திருத்தத்்தயும், கி்ாஸ்வநாஸ்ட் என்்பது 
த்பாரு்ாதாரச் சீர்திருத்தத்்தயும் குறிககும் 
ரஸ்ய தைாழிச் தசாறகை்ாகும்.

இநதச் சீர் திருத்தஙகை்ால வசாவியத் 
ஒன்றியம் என்ை ைாத்பரும் வலலரசு 
திருநதவில்ல.

ைாைாகை 1990 இல திடீதரன உ்டநது 15 
நாடுகை்ாகைச் சிதறிப வ்பானது.
அபவ்பாது ரஸ்யா என்ை த்பரும் நாட்டின் 
த்லவராகை த்பாறிஸ் தஜலட்ஸின் 
உருதவடுத்தார்.

அநதத் தருணத்தில தான் எஙகைள வீட்டில 
நின்ை விகரர் என்ை 5 வயது கைடுவன் நாய 
திடீதரன வநாயவாயப ்பட்டு இைநது வ்பானது.
எனது இரண்டாவது தம்பி திருைாைன் த்பரும் 
நாயக குட்டிப பிரியன்.
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எஙவகைவயா வதடிப பிடித்து துடியாட்டைான 
ஒரு கைடுவன் ( ஆண் ) நாயக குட்டி்யப 
பிடித்து வநதிருநதான்.

அபவ்பாது கைரண்ட் இலலாத கைாலம். 
வைடிவயாவும், வ்பப்பரும் தான் தசயதி தரும் 
ஊடகைஙகைள.

தகைாண்டு வநத நாயக குட்டிககு என்ன 
த்பயர் ்வப்பது என எைககு வயாச்ன 
. தம்பி திருைாைன் தசான்னான் எலலாப 
்பககைமும் தஜலட்ஸின் என்ை த்பயர் தாவன 
அடி்படுகிைது.

ஆகைவவ தஜலட்ஸின் என்று த்பயர் 
்வபவ்பாம் என்ைான். எஙகை்து வீட்டின் 
அதிஉயர் ச்்பகைளில ஏகைைனதாகை அது 
ஏறறுக தகைாள்ப்பட்டது.

வ்பத் வசட்டிபிகவகைற ்பதிவது வ்பான்ை 

பிரச்சி்ன இதறகு இலலாத ்படியால த்பயர் 
சூட்டும் ்படலம் இலகுவாகை முடிநதது.

ை ண் ணி ை மு ள ்  து டி ய ா ட் ட ை ா ன 
தஜலட்ஸின் எைது வழி நடத்தலில 
நறகுணமுள் நாயாகைவும் அனுைதி 
இன்றி வீட்டு வ்வுககுள நு்ழவவா்ர 
அ ச் சு று த் து ம்  ந ா ய ாகை வு ம்  வ ் ரத் 
ததாடஙகியது.

அதன் வீரதீர பிரதா்பஙகைள தசான்னால எைது 
குடும்்பத்தவருககு இனிககும். 
ஆனால உஙகைளுககு கைசககும் அலலவா. 

1995 ஒகவரா்பர் 30 அநத ைாத்பரும் இடப 
த்பயர்வு வநதது.

ை ா ் ல ப த ்ப ா ழு தி ல  மு க கி ய ை ா ன 
ஆவணஙகை்் எடுத்துக தகைாண்டு எனது 
த்பறவைாரின் தாயகை ைண்ணான வடைராட்சி 
அலவாயக கிராைத்திறகு ்சககிளில 
்பயணைாகை ்ப்ழய பூஙகைா வீதி வழியாகைக 
கைண்டி வீதிககு கைச்வசரியடியில மிதநவதாம்.

எஙகைள ்பாசமிகு தஜலட்ஸினும் எைககுப 
பின்னால ஓடிவயாடி வநதது. அத்னக 
்கைவிட்டுப வ்பாகை எைககு ைனமில்ல. 
அம்ைாவும் அப்பாவும் தசான்னார்கைள அது 
வருைட்டும் வரட்டும்.

இலட்சககைணககைான ைககைளுடன் நாமும் 
வீதியில கைாலடி அ்ரயடி நடநது அரியா்ல 
கிழககு திரும்பும் வீதி்ய அ்டநத வ்பாது 
நளளிரவு 12 ைணி.

அபவ்பாது தஜலட்ஸினும் நி்ல்ையின் 
தாற்பரியம் புரிநது யா்ரயும் தவருட்டாைல 
தைௌனைாகை எம்முடன் நடநது வநதது.
நாவறகுழிப ்பாலம் நளளிரவு 12 
ைணிககுப பின்னர் விடுத்லப புலிகைள 
உ்டப்பார்கை்ாம். அதனால அப்பால தசன்று 
விட வவண்டும் என்ை எச்சரிக்கை ஒன்்ையும் 
எனது அம்ைா, அப்பா த்பாருட்்படுத்தவில்ல. 
பிள்்கைள கை்்த்துப வ்பாய விட்டார்கைள 
.வாைது வரட்டும் அரியா்ல கிழககு 
ந ா வ ல டி யி லு ள ்  கு ண ை ண் ் ண 
வீட்டிறகுப வ்பாய நித்தி்ர தகைாண்டு விட்டு 
விடியறகைா்ல மீண்டும் ்பயணிபவ்பாம் 
என்ைனர். அபவ்பாது தஜலட்ஸினும் 
எம்முடன் வநது தஙகியது. விடியறகைா்ல 
அபவ்பா எஙவகைவயா வதடிபபிடித்து ்பாண் 
வாஙகி வநதார். சாபபிடுஙகைள எனத் தநது 
தஜலட்ஸினுககும் ஒரு துண்டு வ்பாட்டார்.

பின்னர் எலவலாரும் புைப்பட்வடாம்.
கைண்டி வீதி்யப ்பார்த்வதாம். சனதவள்ம் 

வடியவவ….யில்ல.
நாவறகுழிப ்பாலம் உ்டபவ்பாம் என்்பதும் 
தவறும் தவருட்டு.

அ ப ்ப ா  த ச ா ன் ன ா ர்  அ ரி ய ா ் ல 
கிழககிலிருநது நாவறகுழி கைடல நீவரரி்ய 
ஊடறுத்து நடபவ்பாம்.

 Ntjehafk; jNge;jpud;
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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தன்னாமு்ன தசன் வஜாசப வி்்யாட்டு கைழகைம் 
“அணிககு ஒன்்பது வ்பர்” தகைாண்ட 8 ஓவர்கைள 
தைன் ்பநது கிரிகதகைட் வ்பாட்டி்ய எதிர்வரும் 
ைார்ச் ைாதம் 9ம், 10ம் ைறறும் 16ம், 17ம் திகைதிகைளில 
நடாத்தவுள்து. இபவ்பாட்டிகைள யாவும் விலகைல 
மு்ையில ந்டத்பைவுள்்ை குறிபபிடத்தககை 

விடயைாகும்.  முதலாம் இடத்்த த்பறும் கைழகைத்திறகு ரூ்பாய 20,000 
்பணப்பரிசும்  தவறறிககிண்ணமும் இரண்டாம் இடத்்த த்பறும் கைழகைத்திறகு ரூ்பாய 
10,000 ்பணப்பரிசும்  தவறறிககிண்ணமும் மூன்ைாமிடத்்த  த்பறும் கைழகைத்திறகு ரூ்பாய 
5000 ்பணப்பரிசும்  தவறறிககிண்ணமும் வழஙகைப்படவுள்தாகை கைழகைச் தசயலா்ர் 
ததரிவித்துள்ார். வைலதிகை தகைவலகை்் த்பை பின்வரும் ததா்லவ்பசிகைளுடன் 
ததாடர்்்ப ஏற்படுத்தி தகைாள்வும் 0767574722,  0755021257 ைறறும் 0766394227

 (தஜயா)

பிரவதச தசயலகைஙகை்ால வருடா வருடம்  
வி்்யாட்டு கைழகைஙகைளுககி்டயிலான 
வி்்யாட்டு வ்பாட்டிகைள ந்டத்பறறு 
வருவ்த நாம் அறிவவாம். இநத 
வ்கையில ைண்மு்ன வடககு பிரவதச 
தசயலகைத்தின் கைழகைஙகைளுககி்டயிலான 
வ்பாட்டிகைளுககைான அறிமுகை கூட்டம் 
அண்்ையில ைண்மு்ன வடககு 
பிரவதச தசயலா்ர் திரு.தயா்பரன் 
த்ல்ையில பிரவதச தசயலகை 
வகைட்வ்பார் கூடத்தில  ந்டத்பறைது. 
இக கூட்டத்தில ைாவட்ட வி்்யாட்டு 
உ த் தி வ ய ா கை த் த ர்  தி ரு . ஈ ஸ் வ ர ன் 
ைண்மு்ன வடககு பிரவதச தசயலகை 
வி்்யாட்டு உத்திவயாகைத்தர் திரு.
பிரசாத் ஆகிவயார் கைலநது தகைாண்டனர். 
இதன் வ்பாது ைண்மு்ன வடககு 
பிரவதச தசயலகைத்தில ்பதிவு தசயத 
கைழகைஙகைள அ்ழககைப்பட்டிருநத்ை 
குறிபபிடத்தககைது.

(தஜயா) 

ைட்டககை்பபு ைாவட்டத்தில ்பாடசா்ல 
ைட்டத்தில கிரிகதகைட் வி்்யாட்்ட 
ஊககுவிககும் வநாககுடன் ைட்டககை்பபு 
வ கை ா ட் ் ட மு ் ன  வி ் ் ய ா ட் டு 
கி ர ா ை த் தி ன ா ர ா ல  சி வ ா ன ந த ா 
்பாடசா்லககும் ்பல உதவிகை்் 
வழஙகும் முகைைாகை அண்்ையில ஒரு 
கைலநது்ரயாடல இடம்த்பறைது.

ைட்டககை்பபு ைாவட்டத்தில கிரிகதகைட் 
வி்்யாட்்ட ஊககுவிப்பதுடன் வதசிய 
ைட்டத்தித்திறகு வீரர்கை்் தகைாண்டு 
வசர்ககும் வநாககுடன் ைட்டககை்பபு 
வகைாட்்டமு்ன வி்்யாட்டு கிராைம், 
ைட்டககை்பபில உள் ்பாடசா்லகைளின் 
கிரிகதகைட் வி்்யாட்்ட வைம்்படுத்தும் 
வநாககுடன் ்பல உதவிகை்் தசயது 
வருகின்ைது. முதல கைட்டைாகை புனித 
மிககைல கைலலூரிககு அண்்ையில 
கிரிகதகைட் உ்பகைரணஙகை்் வழஙகி 
இருநதது. அதன் இரண்டாம் கைட்டைாகை 
ைட்டககை்பபு சிவானநதா ்பாடசா்லககும் 
உதவி தசயயும் வநாககுடன் அண்்ையில 

   16.02 .2019 அன்று சிவானநதா 
்ைதானத்தில கைரப்பநதாட்டப வ்பாட்டிகைள 
ந்டத்பறைன இதில சிவானநதா 
வி்்யாட்டு கைழகைம் சம்பியனாகை 
ததரிவு தசயயப்பட்டது. இரண்டாம் கைட்ட 
வ்பாட்டிகை்ாகை 19.02.2019 அன்று எலவல 
வ்பாட்டிகைள தவ்பர் ்ைதானத்தில 
ந்டத்பறைன. 23ம் 24ம் திகைதிகைளில 
அணிககு ஆறு வ்பர் தகைாண்ட 5 
ஓவர்கைள கிரிகதகைட் வ்பாட்டிகைள கைாநதி 
ஸ்டார் வி்்யாட்டு ்ைதானத்திலும் 
்ப கை ல வ ன்  ் ை த ா ன த் தி லு ம் 
ந்டத்பைவுள்தாகைவும் ைார்ச் ைாதம் 
2ம் 3ம் 4ம் திகைதிகைளில உ்த்பநதாட்ட 
வ்பாட்டிகைள இடம்த்பைவுள்தாகைவும் 
ைண்மு்ன வடககு பிரவதச தசயலகை 

வி்்யாட்டு உத்திவயாகைத்தர் திரு.
பிரசாத் ததரிவித்துள்ார். 

்ப ா ட ச ா ் ல யி ன்  அ தி ்ப ர்  தி ரு . 
யவசாதனுடன்  கைலநது்ரயாடப்பட்டது. 
இதன்வ்பாது சிவானநதா  ்பாடசா்லயின் 
்ப்ழய ைாணவர் சஙகை த்லவர் திரு.
ைஙகைவ்ஸ்வரன், தசயலா்ர் திரு.
ரவீநதிரன் ஆகிவயார் கைலநது தகைாண்டனர்.

இககைலநது்ரயாடலில முன்னாள 
ைட்டககை்பபு கைலவிப்பணிப்பா்ர் திரு.
்பாஸ்கைரன் வகைாட்்டமு்ன வி்்யாட்டு 
கைழகைத்தின் நம்பிக்கையா்ர் ச்்ப 
பிரதிநிதிகை்ான திரு.ரஞசன், திரு.
கைாசிபபிள்், வ கைாட்்டமு்ன 
வி்்யாட்டு கைழகைத்தின் த்லவர் 
திரு.சடாறசரராஜா,  ைட்டககை்பபு 
வ கை ா ட் ் ட மு ் ன  வி ் ் ய ா ட் டு 
கிராைத்தின் அஙகைத்தவர்கைள  என ்பலரும் 
கைலநது தகைாண்டனர்.

 இம்்ைதானத்திறகைான கிரிகதகைட் 
பிச் (cricket pitch) முழு்ையாகை 
தசயது தகைாடுப்பதாகைவும் எல்ல 
வகைாட்்ட ்ையப்படுத்தும்  கையிறு 
(cricket boundary rope ) ைறறும் பிச்சில 
விரிககைப்படும் தும்பினால தநயயப்பட்ட 
தைட்டிங (Matting) ஆகியன தஙகை்ால 
வழஙகைப்படும் என வகைாட்்டமு்ன 
வி்்யாட்டு கிராைத்தின் பிரதிநிதிகைள 
த த ரி வி த் த ா கை  வ கை ா ட் ் ட மு ் ன 
வி்்யாட்டு கிராைத்தின் தசயலா்ர் 
திரு.அருளதைாழி கூறினார்.

ை ட் ட க கை ் ப பி ன் 
கை ா ல ்ப ந த ா ட் ட 
வரலாறறில “சீலா” 
எனச் சுருககைைாகை 
அ ் ழ க கை ப ்ப டு ம் 
திரு.எஸ்.தஜயசீலன் 
அ வ ர் கை ள 
கைவனிபபிறகுரிய 
ந்பராகை வி்ஙகு 
கி ன் ை ா ர் . 
அதாவது இவர் 

ஒரு சிைந த ைாவட்டத் ததரிவு 
வீ ர ர ா கை வு ம்  சி ை ந த  கை ா ல ்ப ந து 
நடுவராகைவும் இயஙகிய அவதவவ்், 
ைட்டககை்பபின் கிராைப ்பகுதிகைளில 
புதிய இ்நத்லமு்ையினருககு 
கைால்பநதாட்டத்்த அறிமுகைப்படுத்தி, 
கை ா ல ்ப ந த ா ட் ட த் ் த  வ ் ர் த் த 
ஒ ரு  வ ச ் வ ய ா ் ன ா கை வு ம் 
இனஙகைாணப்படுகின்ைார்.

சீலா அவர்கைள ைட்டககை்பபு த்பரிய 
உபவ்பா்ட்யச் வசர்நதவர்.  இவரு்டய 
சவகைாதரர் ஒரு சிைநத கைால்பநதாட்ட 
வீரர். த்ைய்னப வ்பால இவரும் 
கைால்பநதாட்டத்தில சிைநது வி்ஙகினார். 
த்பரிய உபவ்பா்டப ்பகுதியில 
உளளூர் தசவண்சட் வ்பாட்டிகைளில 
்பஙகு்பறறி வநத சிலவர்்லன் எனும் 
கைால்பநதாட்ட கைழகைத்தில வி்்யாடிய 
இவர், பின்னாளகைளில ைட்டுநகைர் 
்பாடுமீன் த்பாழுது வ்பாககுக கைழகைத்தில 
அஙகைத்துவம் த்பறறு சிைநத கைால்பநதாட்ட 
வீரராகைப பிரகைாசித்தார்.

1980 கைளின் பிற்பகுதியில ைட்டககை்பபு 
ைாவட்ட கைால்பநதாட்ட அணி வதசிய 
வி்்யாட்டு விழாவில ்பஙகு்பறறி 
வதசிய ைட்டத்தில இரண்டாமிடத்்தப 
த்பறறு ைாவட்டத்திறகுப த்பரு்ை 
வ சர்த் திருந த து. இந த த் ததரிவு 
அணியில ஒரு முககிய வீரராகை சீலா 
்பஙகு்பறறியுள்ார்.

திரு சீலா அவர்கைளின் கைால்பநதாட்டத் 
திை்ையி்னப ்பார்த்து இரசித்த, 1985 

கைளில இலங்கைப வ்பாககுவரத்துச் 
ச்்பயின் ைட்டககை்பபு ைாவட்ட 
்பணிப்பா்ராகை கைட்ையாறறிய திரு ்பாறுக 
சின்னதலப்்ப, “சீலா”் வ அ்ழத்து 1985 
ஆம் வருடம் வ்பாககுவரத்துச் ச்்பயில 
வவ்ல வாயப்்ப வழஙகியுள்ார். 
அநநாட்கைளில கைால்பநதாட்டம் ஆடிய 
வீரர்கைள தைது திை்ையினால அரச 
வவ்ல வாயபபுககை்் த்பறறுக 
தகைாண்டார்கைள என்்பதறகு சீலா அவர்கைள 
ைறறுதைாரு உதாரணராகை வாழகின்ைார்.

திரு சீலா அவர்கைள தானுண்டு தன் 
வி்்யாட்டுண்டு என தன்்ன 
வ்ரயறுத்துக தகைாண்டு கைால்பநது 
ஆ டி ய வ ர ல ல .  ை ா ை ா கை  நி ய ை 
மு்ையிலான கைால்பநதாட்டத்்த கிராை 
ைட்டத்திறகுப ்பரவலாககைம் தசயவதில 
அதீத அககை்ையுடன் இயஙகியவர். 
விவசடைாகை வ்பார் வைகைம் சூழநதிருநத 
கைாலத்தில ைட்டககை்பபின் கிராைஙகைளில 
கைால்பநதாட்டத்்த வ்ப்படுத்தியவர்.

ைட்டககை்பபின் கைால்பநதாட்டத்தில 
ைட்டுநகைரப ்பகுதிகைளிவலவய த்பரும்்பாலும் 

கைால்பநதாட்டம் விருத்திய்டநது 
வி்ஙகிய சூழலில இநத எல்லகை்்த் 
தாண்டி கைால்பநதாட்டத்்தக கிராை 
ைட்டத்திறகுப ்பரவலாககைம் தசயத சில 
ந்பர்கைளுள திரு சீலாவும் ஒருவராகை 
இருநதுள்ார்.

ைட்டக கை ்பபின் ்படுவான்கை ்ரப 
பிரவதசத்்தச் வசர்நத முத்லககுடா, 
கை்ரயாக கைன் தீ வு,  தாண்டியடி , 
்ப்னயறுப்பான் முதலிய கிராைஙகைளில 
வ ா ழ ந த  இ ் ் ஞ ர் கை ளு க கு 
கைால்பநதாட்டத்தின் நுட்்பஙகை்்க 
கைறறுக தகைாடுப்பதில திரு சீலா அவர்கைள 
1990 கைளின் பின்னர் ஈடு்பட்டுள்ார். 
இன்று வைறகுறித்த கிராைஙகைளிலிருநது 
்பலைான கைால்பநதாட்ட அணிகைள 

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

J.nfsuP];tud;
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capu; mq;fpfspd; %yf cs;slf;fk;

Fzk; rtupuh[h

nrd;w thuk;> tpdhj;jhs; If;Fupa fl;lha tpdhf;fSs; fl;lha tpdhthf mikfpd;w 

,uz;lhtJ tpdhtpy; ‘m’ gFjpapYs;s tpdh mikg;igg; ghu;j;Njhk;. ,t;thuk; 

‘M’ gFjpapy; tUk; tpdh mikg;igg; ghu;g;Nghk;.  ,J> khjpuptpdh vd;gijf; 

ftdj;jpw;nfhs;f.

34. ,Urf;fiul;Lf;fSf;F %d;W cjhuzq;fs; je;J> xt;nthd;iwAk; 
   Mf;Fk;  xUrf;fiul;Lf;fisAk; mit jhf;fKWk; tp;jj;ijAk; nrhw; 
   rkd;ghlhff; fhz;gpf;f.
 1.  Nkhy;Nwh];;
 2.  Rf;FNuh];
 3.  ,yf;Nwh]; 

FSf;Nfh]; + FSf;Nfh];   xLf;fk;;     Nkhy;Nwh];   + H2O

FSf;Nfh];  + gpwf;Nlh];    xLf;fk;;     Rf;FNuh];   + H2O

FSf;Nfh]; + fyw;Nwh];     xLf;fk;;    ,yf;Nwh];   + H2O

35. Nkw; Fwpg;gpl;l ,Urf;fiul;Lfspy; jho;j;Jk; nty;yq;fisAk; 

   jho;j;jh nty;yq;fisaAk; jUf.

 • Nkhy;NwhRk; ,yf;NwhRk; jho;j;Jk; nty;yq;fshFk;.
 • Rf;FNuh]; xU jho;j;jh nty;yk; MFk;. 

36. xU jho;j;Jk; nty;yk; vd;why; vd;d?

 xU  RahjPd  my;Nlh];  $l;lj;ij my;yJ xU RahjPd 

 fPw;Nwh]; $l;lj;ijf; nfhz;bUg;gjd; fhuzkhf xU jho;j;Jk; 

 fhuzpahfj; njhopw;glf;$ba ve;jnthU nty;yKk; jho;j;Jk; 

 nty;yk; vdg;gLk;.

37. jho;j;Jk; nty;yk; xd;iwf; fz;lwpaf;$ba xU Ma;T$lr; 

   Nrhjidia tpgupf;f.

 • xU gupNrhjidf; Fohapy; 2cm3 jho;j;Jk; nty;yf; fiuriy 
  vLj;J mjw;Fr; rk msthd ngdbf;wpd; fiuriy my;yJ  

  gPypq;fpd; fiuriyr;  Nru;j;J ed;whff; fyf;fTk;. gpd;du; 

  nfhjpf;Fk; tiuapy; nkJthf ntg;gNkw;wTk;.

 • Muk;gj;jpypUe;j  fiurypd;  ePy  epwkhdJ  gbg;gbahf  

       gr;irahfTk; gpd;du; kQ;rs; epwkhfTk; khwp> ,Wjpapy; Xu; 

       nrq;fl;br; rptg;G epwj;ijj; Njhw;Wtpf;Fk;.

38. jho;j;jh nty;y nkhd;iw  mwpe;Jnfhs;Sk; Ma;T$lr; Nrhjidia 

   tpgupf;f.

 • NkNy Fwpg;gpl;l Kiwapy;  ghpNrhjid  Nkw;nfhs;sg;gl;L   

        Fehling  fiurNyhL nrq;fl;br; rptg;G epwj;ijf; 
        nfhLf;fhj gl;rj;jpy;,

 • mt;nty;yj;Jf;F (cjhuzk; - Rf;FNuhR) rpy Jspfs;  Ijhd 

        mkpyk;  xd;iwr; Nrh;j;J xU epkplk; tiuapy; ntg;gNkw;wp,
        MwpaJk;  mjw;Fr;  rpy  Jspfs;  NaOH  Nrh;j;J  
        eLepiyahf;fpajd;  gpd;dh;,

 •  Fehling ,d;/Benedict ,d;   fiuriyr;  Nrh;j;J  
       ntg;gNkw;w> fiury; nrq;fl;br;  rptg;G tPo;gbitf; nfhLf;Fk;.

Nkw;gb gupNrhjidapd; mbg;gilia tpsf;Ff.  

 ,Urf;fiul;L xd;W Ijhd mkpyk; xd;Wld; Nrh;j;J  

 ntg;gkhf;fg;gLk; NghJ, mJ mjd; vspa $Wfshf 

 ePh;g;gFg;giltNj ,jw;Fhpa fhuzk; MFk;. Rf;FNuhR  Ijhd   

 mkpyj;Jld;  Nrh;j;J  ntg;gkhf;fg;gLk;NghJ, mJ 

 FSf;NfhrhfTk; gpuw;NwhrhfTk; ePh;g;gFg;gilfpwJ.

2.  ‘m’ gFjpapYs;s ftpijiag; gbj;J> mjd;fPo; cs;s 
    tpdhf;fSf;F tpil jUf.

my;yJ
       ‘M’ gFjpapYs;s ciug;gFjpiag; gbj;J> mjd;fPo; cs;s 
    tpdhf;fSf;F tpil jUf.

   (M) ”vd;d nrl;bahiuah> ek;k rpNefpjj;ijg; nghWj;Jf; 
        Nff;fpNwd;. Nfhtpr;Rf;fpl khl;Bq;fNs?”

 “vd;d mz;zhr;rp> xq;fis vg;Ngh ehd; Nfhtpr;rpUf;Nfd;? 
       vd;d ,g;gpbf; Nff;fpwPq;f? ekf;Fs;Ns vd;d Ntj;Jik?”

 “,y;Ny ePq;f nuhk;g jahs Fzj;Njhl ,Uf;fpwPq;f  CupNyAk; 
      xq;fisg; gj;jpg; ngUikahg; Ngrpf;fpwhq;f. filg; 
 igad;fSf;F cq;fisg; Nghyr; rk;gsk; FLf;fpwtq;f 
 ,y;Nyd;Dk; vdf;Fj; njupAk;. vy;yhk; ey;yhj;jhd; ,Uf;F. 
 Mdh> ,g;gpb ,Ugj;J ehY kzp NeuKk; filg; igad;fisj; 
 jpl;bf;fpl;Nl ,Uf;fpwPq;f. vg;Ngh te;J ghu;j;jhYk; vtidahtJ  
 epg;ghl;b tr;rpf;fpl;Lg; nghupapwPq;fNs> vJf;F? nfhQ;rk; md;gh 
 Mjuth ,Uf;fyhkpy;Ny?

 “mz;zhr;rp> md;gh Mjuth ,y;Nyd;dh ehd; jpl;Ltdh? 
 mijf;; nfhQ;rk; Nahrid gz;zpg; ghUq;f. gafis nerkh 
 vdf;Fg; gpbf;fNyd;dh> xNu nrhy;ypy; filia tpl;L 
 ntspNaj;jpg;gpl;L kW Nrhyp ghf;f khl;ldh? nrhy;Yq;f. 
 ,e;j Kg;gJ tUrj;jpNy> xUj;jid ehd; Ntiyia tpl;Lg; 
 Nghfr; nrhy;ypapUf;fpwdh? gaf tpUj;jpf;F tuZk;jhNd 
 njhz;ilj; jz;zpia tj;j tr;Rf;fpl;bUf;Nfd;?  fj;jpf; fj;jp 
 vd; cRUk; NghFJ.

 “Vd; fj;jZk;? ey;ygbah xU nrhy; nrhd;dhg; gj;jhjh?”

 “mg;gbah nrhy;wPq;f mz;zhr;rp? rupjhd;! ey;ygbahr; 
 nrhd;dh gafSf;F jpkpu; ,y;Ny Vwpg; NghFk;? xlk;G 
 tisAkh? me;jf; fhyj;jpNy ehd; filg; igadh ,Ue;jg;Ngh 
 vq;f nkhjyhsp Ngrpdij ePq;f Nfl;bUf;fZk;…..`{k;> mjpNy 
 gj;jpNy xU gq;F$l NgrpapUf;fkhl;Nld;; NgrTk; njupahJ.” 

 “mg;Ngu;g;gl;l nkhjyhspah mtU?”

 “vd;dq;fpwPq;f? vd;dg; gj;jp kl;Lkh? vd; jhap> jfg;gd;> 
 ghl;ld; mj;jid NgiuAk; Nru;j;Jf; Nftykhfg; NgRthU. 
 GSj;j eha; FWf;Nf NghfhJ. xU ehs; vd; %Q;rpapNy mQ;R 
 gyg; gbiaNa J}f;fp tPrpl;lhU. jiyiaf; FdpQ;rNdh> 
 jg;gpr;NrNdh! mg;gbnay;yhk; trf;fptplg; Ngha;j;jhd; ehDk; 
 fil tr;R ahthuk; gz;zp> ,t;tsT fhyKk; xUj;jd; ghj;J 
 xU nfhiw  nrhy;wj;Jf;F ,lkpy;yhNk epu;thfk; gz;zpf;fpl;l 
 tu;Nwd;. \~z;Kfk; gps;is> nrl;bahupd; thu;j;ijfisf; Nfl;Lr; 
 rpupf;f epidj;jhu;. MdhYk; mg;Gwk; rpupj;Jf; nfhs;syhk; vd;W 
 mij mlf;fpf; nfhz;L> “nrl;bahiuah! xq;f NkNy jg;gpy;Ny> 
 xq;f nkhjyhspiar; nrhy;yZk;> xq;fSf;F ey;yhj;jhd; ghlk; 
 nrhy;ypf; FLj;jpUf;fhU!...”

 nrl;bahUf;F mtu; nrhd;dJ tpsq;ftpy;iy. mjdhy; “vd;d 
 mz;zhr;rp? vd;d nrhy;wPq;f?” vd;W Nfl;lhu;.

  
 (i) \~z;Kfk; gps;isiag; gw;wp ahJ epidf;fpwPu;? 
 (ii) nrl;bahupd; Vr;Rf;F kj;jpapYk; igad;fs; njhlu;e;Jk; 
    Ntiynra;tjw;fhd fhuzq;fs; vd;;d? 
 (iii) nrl;bahiug; gw;wpa ckJ kdg;gjpitf; $Wf.
 (iv) Mrpupaupd; nkhopeilia kjpg;gpLf.
       (16 Gs;spfs;)
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ை ட் ட க கை ் ப பு  வ ா வி ் ய  ஒ ட் டி ய 
நிலப்பரபபுகைள, குறிப்பாகை கைளி கைலநத 
நிலப ்பரபபுகைள ஏதுவாய உள்ன. ்பன் 
கிழஙகு நாட்டப்பட்டு ்பன் த்பைப்படுகின்ைது.  
அறுவ்ட தசயயப்பட்ட ்பன் புல்ல 
தவயிலில கைாய்வத்து ்பன்னின் நடுப்பகுதி 
(்பன்னின் குடல ்பகுதி) அகைறைப்பட்டு, 
அைர்த்தி ைட்டைாககைப்படுகின்ைது.  பின்னர் 
தகைாதிககும் நீரில வத்வககு ஏறைாறவ்பால 
நிைச் சாயஙகைள (்பச்்ச, சிவபபு, நீலம்) 
இடப்படுகின்ைன. ்பன் புல அதனுள 
இடப்பட்டு நன்கு சாயம் ஏறியதும் மீண்டும் 
தவயிலில கைாய ்வககைப்படுகின்ைன.  
பின்னர் ்பன்கைளின் தடிப்்பக கு்ைககை 
சிறிய கைத்தியின் கூரறை ்பககைதினால 
அலலது இதறதகைன்று தயாரிககைப்பட்ட ஒரு 
சிறு கைருவியினால வார்நது எடுப்பார்கைள.
பின்னர் வத்வககு ஏறை அ்வு, நிைஙகைளில 
்பன் புல இ்ழககைப்படுகின்ைது. நீ் ைறறும் 
அகைலக வகைாட்டு வடிவம், சதுரம், குநதிரிககைம் 
வ்பான்ை அலஙகைாரஙகைளும், வகைத்திர 
கைணித் உருவில்ைநத ்பை்வ, விலஙகு 
உருககைள வரும் வ்கையில பின்னப்படும் 
இக்கைவி்ன முழுககை ைனிதக ் கைகை்்வய 
சார்நதிருககின்ைன.

்பாயகைள, தட்டுகைள, த்பட்டிகைள என்்ப்வவய 
பிரதானைாகைச் தசயவதாகை இபபிரவதச 
்பன் ்கைவி்னயா்ர்கைள கூறுகின்ைனர். 
வசதி வாயபபுககைள கு்ைவாகை, பின் 
தஙகிய இபபிரவதசஙகைளில தைது 
உற்பத்தி்ய விற்ப்ன தசயது வருைானம் 
ஈ ட் டு வ தி லு ம்,  பி ் ாஸ் டி க கை ால ான 
த்பாருளகைள ்பாவ்னககு வநததாலும்  
்பல கைஷடஙகை்் எதிர் வநாககுவதாகைவும், 
தைது உற்பத்திப த்பாருளகை்் விற்ப்ன 
தசயவதறகைான ஏதுவான வசதிகைள 
இல்ல எனவும் இக்கைவி்னயா்ர்கைள 
கைவ்லப்படுகின்ைனர்.

உடலுககு இதைானதும், கிழககின் 
கைாலநி்லச் சுவாத்தியத்திறகு ஏறைதாயும் 
்பன் உற்பத்திகைள அ்ைகின்ைன.

(ததாடரும்)
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ஆழம் ்பார்த்து ்சககி்் வலது புைத் 
வதாள ்பட்்டயில ்வத்த்படி நான், அப்பா, 
திருைாைன், வசநதன் கைடலுககுள்ால 
நடநவதாம்.
அம்ைா, தங்கைகைள கைாயத்திரி, அர்ச்சனா 
ஆகிவயார் நடநதனர். வதாளில இருநத 
்சககிளில ்பயணப த்பாதிகைளுடன் 
நடநவதாம். தஜலட்ஸி்னப ்பார்த்வதாம் நாம் 
இடுப்ப்வு தண்ணீரில நடககை அது தனது 
உடல வலி்ைதயலலாம் எலலாம் திரட்டி 
தண்ணீருககுள்ால நீநதி நீநதி வநது 
தகைாண்டிருநதது. இயலாைல தண்ணீருககுள 
தாண்டு இைந து விடு வைாதவனப 
்பயம்.தமிழன் வீட்டில நாயாகை வநது 
வசர்நத்ையால எைது ்பாழ்பட்ட விதிககுள 
அதுவும் வீழநது வ்பானது.
ஆனாலும் அது நாம் கை்ரவசரும் வ்பாது 
தானும் கை்ர வசர்நது விட்டது.

எைது வாழவில நாம் உச்சைாகை சநவதாசப்பட்ட 
த்பாழுதுகைளில தஜலட்ஸின் கை்ர வசர்நத 
த்பாழுதும் ஒன்று. நாவறகுழியில கைண்டி வீதி 
ஏறிவனாம்.வகைரதீவு வீதி தசன்று கூ்ாறுபிட்டி 
ஒழுங்கை ஊடாகை இன்்ைய வட ைாகைாண 
ச்்ப இருககும் கைண்டி வீதியில மிதநவதாம்.

( ைன்னிககைவும் அநத நா்்யில நான் 
்கைதடிககுத்தான் வாழக்கைப்பட்டு 
வரபவ்பாகிவைன் எனத் ததரியாது.
ததரிநதிருநதால ்பயணம் சு்பைாகை அத்துடன் 
முடிவ்டநதிருககும்.) எஙகைள ்பயணம் 
்கைதடி வநதவுடன் ்சககிளில ஓடிச் 
தசலலக கூடிய ்பயணைாகை ைாறியது.

நாம் ்சககிள ஓட ஓட எைது ஆருயிர் 
தஜலட்ஸினும் ஓடிவயாடி வநதது.
அப்பா ஒரு கைட்டத்தில தனது ்சககிளின் 
பின் கைரியரில சாககுப வ்பாட்டு விட்டு 
அதில தஜலட்ஸி்ன ஏறறினார். அதுவவா 
அதில இருககை ைாட்வடன் எனப ்பாயநது 
ஓடிவயாடிவய வநதது. 31 ஆம் திகைதி இரவு 
8 ைணிககு அலவாய வடககு தசன்று 
ைவனச்சர் ைாைா வீட்்ட அ்டநத வ்பாது 
எைது தஜலட்ஸினும் எநத ஒரு சாத்னப 
புத்தகைத்திலும் ்பதியப்படாத தனது சாத்ன 
ஓட்டத்்த நிறுத்தியது. எைகவகைா த்பரும் 
த்பரும் த்பரும் ைகிழச்சி. அடுத்த நாள 
கைா்லயில எழுநது தஜலட்ஸினுககு 
சாப்பாடு ்வககைக கூபபிடுகிவைன் துளளி 
ஓடி வர ைாட்டாைல தைலல தைலல நகைர்நது 
வநதது. தூககி விட்டுப ்பார்ககிவைன் 
்பாதஙகைள எலலாம் புண்ணாகி விட்டது.
உ டவ ன வ ய  ந ல த ல ண் ் ண  சு ட 
்வத்து ைஞசள ைாப வ்பாட்டு கைாயச்சி 
தஜலட்ஸினின் கைாலகைளுககுத் தடவிவனன். 
அப்படி இரு நாளகைள தசயய மூன்ைாம் 
நாள எஙகைள தஜலட்ஸின் துளளித் துளளி 
ஓட எைது ைனதும் ைகிழச்சியில துளளித் 
துளளி ஓடியது.  சரியாகை ஆறு ைாதஙகைள 
எம் எந்தயர் பூமியில இடம்த்பயர் 
வாழக்கை முடிய 1996 வை முதலாம் நாளில 
இராணுவக கைட்டுப்பாட்டினுள வநது 
விட்ட யாழப்பாணத்தினுள விரும்பிவயா 
விரும்்பாைவலா தசன்வைாம்.

அபவ்பாது லாண்ட் ைாஸ்ரர் சகை ்சககிள 
்பயணம் எைது ஆருயிர் தஜலட்ஸினும் 
மீண்டும் த்பருநதூர ைரதன் ஓட்டம் ஓடி வீடு 
வநதது. கைாலகைள புண்ணாகை மீண்டு்ம் அவத 
்வத்தியம். அதன் பின் தம்பி திருைாைன் 
லண்டன் தசன்று விட்டான். ஆனால 
அவன் வ்பாடும் கைடிதஙகைளிலும், அவன் 
வ்பசும் ததா்லவ்பசி அ்ழபபுகைளிலும் 
த ஜ ல ட் சி னி ன்  சு கை ம்  வ கை ட் ட ல 
கைட்டாயமிருககும். 
ஏதனனில எைது குடும்்பத்தில அதுவும் ஒரு 
பிள்்யலலவா.

2001 இல எனது திருைணத்திறகு ஏற்பாடுகைள 
நடநதது. எனககு அடுத்த தம்பி இ்ஙவகைா 

1990 இல சுவீடன் தசன்ைவன். அவனும் 
திருைண நிகைழவுககைாகைதவன வநதிருநதான்.
எைது உடன் பிைபபு தஜலட்சினுடன் 
அவனும் தசலலம் த்பாழிநதான். அதுவும் 
தனது எஜைானர்கைளில ஒருவன் என 
அ்டயா்ம் கைண்டு கைா்ல நககிக 
தகைாளளும். நாளுககு 3 நாளகைள முன்்பாகை 
திடீதரன வநாயவாயப்பட்டு எைது 
ஆருயிர் தஜலட்ஸின் இைநது வ்பானது. 
ைாபபி்்யான எனககு முகைம் வாடி 
கைவ்ல தகைாண்டு சாபபிடாைல இருநவதன். 
அம்ைம்ைா தசான்னார் ” தம்பி உனது 
திருைண வாழவிறகு த்டயாகை இருநத 
கிரகை்பாவதைான்்ைப வ்பாககைத் தான் 
தஜலட்சின் உயி்ர விட்டுள்து .
நீ கைவ்லப்படாவத ” என்ைார். மூத்வதார் 
தசால்லக வகைட்டு ஆறுதல்டநவதன்.
எனது வாழவில நன்்ை தசயத 
எத்த்னவயா ைனிதர்கை்் எழுதி விட்வடன். 
அநத வரி்சயில எைது தஜலட்சி்னயும் 
இ்ணத்துளவ்ன்.

த ஜ ல ட் சி னி ன்  பு ் கை ப ்ப ட ம்  த ர 
முடியாை்யயிட்டு வருநதுகிவைன்.

ைட்டுநரில வநது தைது திை்ன 
தவளிப்படுத்துவ்தக கைாண்கின்வைாம். 
இதறகைான அடித்த்த்்தயிட்ட ஒரு 
கைால்பநதாட்டப ்பயிறறுநராகை திரு சீலா 
வி்ஙகிய்ை ்பாராட்டுககுரியது, முககிய 
கைவனத்திறகுரியது.

திரு சீலா அவர்கைள ைட்டககை்பபு 
இருதயபுரத்தில 1990 கைளில ஈஸ்டன்யுத் 
எனும் கைால்பநதாட்ட அணி்ய உருவாககி 
உளளூர் தசவண்சட் வ்பாட்டிகைளில 
்பஙகு்பறைச் தசயதிருநதார். இத்வதாடு 
புன்்னச்வசா்ல வகைாபைா, குைாரபுரம் 
தஜாலிஸ்டார் முதலிய கைால்பநதாட்டக 
கை ழ கை ங கை ளி ன்  வீ ர ர் கை ளு க கு ம் 
கைால்பநதாட்டப ்பயிறசிகை்் சில 
வருடஙகைள வழஙகியுள்ார். திரு. சீலா 
அவர்கைள ஒரு சிைநத கைால்பநது நடுவராகை 
கைட்ையாறறி,  சிைநத கைால்பநது வீரர்கைள 
ைட்டுநகைரில வ்ர்ச்சித்பை கைாரணைாகை 
இருநதுள்ார்.  கைால்பநது ் ைதானஙகைளில 
சீலா்வ அ்டயா்ஙகைாட்டுவது, 
ஓட்டத்துடன் இ்ணநத வி்ரவான 
ந்டயும் அதறவகைறை அ்சவுகைளும் 
ஆகும். இவரு்டய ஆறறு்கைகைள 
கைால்பநது இரசிகைர்கை்ால என்றும் ைைககை 
முடியாத்வ.

ைட்டககை்பபின் கைால்பநதாட்டத்தில 
சீலாவின் ்பங்கையும் ்பணிகை்்யும் 
அரஙகைத்தில வாழத்துவவாம் ைகிழவவாம்.

வைாட்சத்்த அ்டவது திண்ணம் என்று 
கூறினார்.

அ த ற கை ் ை ய  அ ன் ் ன யி ன் 
ஈைககிரி்யகை்் அநதண்ரவய 
தசயயுைாறு  இராவணன் வவண்ட, 
அ த ற கு ச்  ச ம் ை தி த் த  அ ந த ண ர் 
இராவண்ன அ்ழத்துக தகைாண்டு 
திருகவகைாணை்லககு வைறகிலுள் 
கை ன்னி ய ா  என்னு ம்  த ல த் தி ற கு ச் 
தசன்று, அவவிடத்தில தைது ்கையில 
இருநத தடியினால ஏழு இடஙகைளில 
குத்திககைாட்டியதாகை  நம்்பப்படுகிைது'.
்பத்துத் த்ல ்ப்டத்த இராவணன் தனது 
தாயாரான  ் கைவகைசிககு இறுதிக கிரி்யகைள 
தசயவதறகைாகை உ்டவா்் உருவி ஏழு 
இடஙகைளில குத்தியதால அநத இடஙகைளில 
இநத ஏழு தவநநீர் ஊறறுககைளும் 
உருவாயின. இநதக கிணறுகைளினதும் தவப்ப 
நி்லகைள சைைாகை இல்ல, தவவவவறு 
தவப்ப நி்லகைளில   கைாணப்படுவதால  
இநத ஏழு கிணறுகைளிலும் நீராடக  கூடியதாகை 
இருப்பவத இதன் சிைப்பாகும்.. '' 1817 இல வடவி 
என்்பவர் இஙகுள் தவநநீர்க கிணறுகைளின் 
தவப்பத்்தப ்பறறி பின்வருைாறு கைணித்துக 
கூறியுள்ார். முதலாவது - 101 ்பா்கை, 
இரண்டாவது - 101.5 ்பா்கை, மூன்ைாவது - 107 
்பா்கை, நாலாவது - 88.5 ்பா்கை, ஐநதாவது - 86 
்பா்கை, ஆைாவது - 105 ்பா்கை, ஏழாவது - 90 
்பா்கை.

கைன்னியா தவநநீரூறறின் அருகில 
உள் ை்லயில இராவணனின் தாய 
்கைவகைசியின் கைலல்ை அ்ைநதுள்தாகை 
நம்்பப்படுகிைது. தனது தாயின் ஈைக 
கிரி்யகை்் நி்ைவு தசயவதறகைாகை 
இராவணன் ஏழு தவநநீர் ஊறறுககை்் 
இவவிடத்தில உருவாககி அதில நீராடிய பின் 
அவன் தனது தாயின் இறுதிக கிரி்யகை்் 
நி்ைவு தசயத பின் இவவிடத்திவலவய 
தாயின் சைாதி்யயும் அ்ைத்தான் என 
இநதிய ஆராயச்சியா்ர்கைள கூறுகின்ைனர்
கைன்னியா்வ சுறறியுள் ை்லக 
குன்றுகைள தமிழரின் ததாலலியல தடஙகைள 
நி்ைநத ஒரு பிரவதசம் கைாலம் கைாலைாகை 
இஙகு வழி்பாட்டு தலைாகை இருநத சிவன் 
வகைாயில அழிநது வ்பான நி்லயில இன்று 
மீண்டும் புனர் நிர்ைாணம் தசயயப்படுவது 
ைகிழச்சிவய. அண்்ையில கைன்னியாப 
பிரவதசத்தில கைண்டுபிடிககைப்பட்ட தமிழ 
பிராமிக கைல தவட்டு தமிழர்கைளின் 
ததான்்ை்ய நி்ல நிறுத்தி நிறகிைது.

அ ண்் ை க  கை ால த் தி ல  த ்ப ்த் த 
ையைாககும் முயறசிகைள மிகைத் தீவிரைாகை 
நடநது வருகின்ை்ை்யயும் நாம் இஙகு 
கைவனத்தில தகைாள் வவண்டிய ஒன்று.
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24/02/2009  ஞாயிறு கைா்ல 9.30ைணிககு 
ைட்டககை்பபு த்பாது நூலகை வகைட்வ்பார் 
கூடத்தில தமிழச் சஙகை த்லவர் 
்சவபபுரவலர் வி.ரஞசித மூர்த்தி 
த்ல்ையில "ைனிதனுகவகை ைனிதன் ஈநத 
ைாை்ை" ஆயவு நூலும், "கைலதலறியப்பட்ட 
கைண்ணாடிகைள" குறுநாவலும், "இன்்பம் 
்பயககும் வி்ன" வரலாறறுச் சுருககைம் 
ஆகிய நூலகைள தவளியிடப்படவுள்ன. 
பிரதை அதிதியாகை ைாநகைர முதலவர் தகைௌரவ 
தி.சரவண்பவனும், தகைௌரவ அதிதியாகை 
வீதி அபிவிருத்தி அதிகைார ச்்பயின் 
்பணிப்பா்ர் திரு.வயா.தர்ைதரத்தினமும் 
கைலநது தகைாளகிைார்கைள. நூல நயவு்ரகை்் 
சட்டத்தரணி மு.கைவணசராசாவும், திரு.
வவ.தவராசாவும், வ்பரா.சி.தைௌனகுருவும் 
நி கை ழ த் து கி ை ா ர் கை ள.  அ தி தி கை ளி ன் 
உ்ரகை்்த் ததாடர்நது ்ப்டப்பாளி்ய 
தகைௌரவித்தல நிகைழவும் இடம்த்பறும்.

உளளு ர ா ட்சி  ஆ் ண ய ா்ரு க கு ம் 
அனுபபி்வககைப்பட்டுள்ன. கைடநத 
11.02.2019ஆம் திகைதி ந்டத்பறை ச்்பயின் 
1 2வது ைாதாந த அைர்விலகூட்டம் 
ந்டத்பறறுக தகைாண்டிருக்கையில கூட்ட 
ஒழுஙகுவிதிகை்் 5 சநதர்ப்பஙகைளில 
மீறியுள்வத அதறகைான குறைச்சாட்டாகும் 
என அககைடிதத்தில குறிபபிடப்பட்டுள்து.

தவிசா்ர் வ்பசு்கையில அத்னக 
குறுககீடு தசயது தவிசா்்ர அவைதித்து 
்கை நீட்டிப வ்பசிய்ை,  இநது ைதத்்தக 
தகைாச்்சப்படுத்தும் வ்கையில  'கும்பிடு 
வ்பாடவவண்டுைா?' என்று தசய்கைமூலம் 
வ கை ட்டு  வ ்ப சி ய ் ை,  த வி ச ா் ரி ன் 
உத்தரவி்ன மீறி மீண்டும் மீண்டும் ஒவர 
விடயத்தி்னக கூறிகதகைாண்டிருநத்ை, 
சட்டத்திறகு முரணாகை தவிசா்ரின் 
அனுைதியின்றி ஒரு ஊடகைவியலா்்ரயும்
த்பாதுைகை்னயும் ச்்பககு அ்ழத்து 
வநதுள்்ை, வை்சயில அடித்து 
எழும்புஙகைள வ்பாவவாம் என கைலகைம் 
வி்்விககும் வநாககில ச்்ப நடநது 
தகைாண்டிருக்கையில ச்பா ைண்ட்பத்்த 
விட்டு தவளிவயறிய்ை ஆகிய 5 
குறைச்சாட்டுகைள குறிபபிடப்பட்டுள்ன.

கு றி த் த  5  கு ற ை ச் ச ா ட் டு கை ளு ம் 
அவ த ச்்பயில பிவரர்ணயாகை 
தகைாண்டுவரப்பட்டுவாகதகைடுபபிறகு 
விடப்பட்டவ்பாது வைலதிகை வாககுகை்ால 
பிவரர்ண நி்ைவவறைப்பட்டது.
இதன் பிரகைாரம் இநத ஒழுககைாறறு 
நடவடிக்கை எடுககைப்பட்டுள்தாகை
அககைடிதத்தில குறிபபிடப்பட்டுள்து.
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