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பென்னட் “இலங்கையும் அதன 
பெயல்திறனும்”

கைல்ையா்ன 
உணர்வுடன்னனய இத்்ன 
ைரனைறகை முடிகிறது. 
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   --- நி.அமிர்தஸன ---

ரணில் விக்கிரமசிஙகை த்ல்மயிலா்ன 
அரொஙகைம் ெமர்ப்பித்துள்ள நடப்பு 
நிதியாண்டுக்கைா்ன ைரவு பெலவுத் 
திட்டத்்த னதாறடித்து, ஆட்சி்யக் 
்கைப்ெறறவுள்ளதாகை மகிநத ராஜெக்ெ தரப்பு 
உறுப்பி்னர், முன்னாள அ்மசெர் தின்னஸ் 
குணைர்த்த்ன பதரிவித்துள்ளார்.

பகைாழும்பு-07 இல் உள்ள இலங்கை மனறக் 
கைல்லூரியில் னநறறு வியாழக்கிழ்ம 
இடம்பெறற பெய்தியா்ளர் மாநாட்டில் 
வி்ளக்கைமளித்த அைர், இநத அரொஙகைத்தின 
ைரவு பெலவுத் திட்டத்்த கைடு்மயாகை 
விமர்சித்தார்.

இ ல ங ் கை யி ன  ை ட ெ கு தி யி ல் 

-- நிலைன ---

‘அப்ொ எப்ெம்மா ைருைார்" எனறு எஙகைள 
பிள்்ளகைள னகைட்கிறார்கைள தாய்மாரும் 
எவை்ளவு கைாலத்திறகு பிள்்ளகை்்ள 
ஏமாறறுைது எ்னது கைணைர் ைருைார் 
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எ்ன நான 20 ைருடஙகைளுக்கு னமலாகை 
நம்பிக்பகைாண்டு இருக்கினறன’ எனறு 
கிழக்கு மாகைாண ைலிநது கைாணாமல் 
ஆக்கைப்ெட்ட குடும்ெஙகைளின மட்டக்கை்ளப்பு 
மாைட்ட இ்ணப்ொ்ளர் அ.அமலநாயகி 
“அரஙகைத்திடம்” பதரிவித்தார்.
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ம்லயகை னதாட்ட பதாழிலா்ளர்கைளுக்கு 
ஆயிரம் ரூொய் ெம்ெ்ள உயர்வு 
னைண்டி துவிசெக்கைர ைண்டிப் ெயணம் 
னமறபகைாண்டு ைவுனியாவில் இருநது 
நாடுபூராவும் சுறறி ைரும் ்ெக்கிள 
அகிம்்ெப்னொராளி,  திரு.பிரதாென 
அைர்கைள மட்டு நகை்ர ைநத்டநத 
னொது மட்டு இ்்ளஞர்கை்ளால் இரவு 
தஙகை்ைக்கைப்ெட்டு முதலாம் திகைதி 
ெல இடஙகைளிலும் உறொகை ைரனைறபு 
அளிக்கைப்ெட்டது. 

கைல்லடி ொலத்தடியில் இடம்பெறற 
ை ர ன ை ற பு  நி கை ழ் வி ல்  ம ட் டு 
இ்்ளஞர்கைளுடன மட்டு னமயர் திரு.
தி.ெரைணெைன, பிரதி னமயர் திரு. 
ெத்தியசீலன, முன்னாள நாடாளுமனற 
உறுப்பி்னர் திரு. ொ.அரியனநநதிரன 
ஆகினயாரும் கைலந து பகைாண்டு 
உறொகைமூட்டி்னர்.

திரு.பிரதாென ஏலனை இலங்கையில் 
60 ையதுக்கு னமறெட்ட அ்்னைருக்கும் 
ஓய்வூதியம் ைழஙகைப்ெட னைண்டும் 
எனறு 2017 சித்தி்ர மாதம் கை்ரனயாரப் 
பி ர ன த ெ ங கை ் ்ள  சு ற றி  ை ந து 
அ்்னைரி்னதும் கைை்னத்்தயும் ஈர்த்தைர் 
எனெது குறிப்பிடத்தக்கைது.

் ெ ை  ெ ம ய  ெ ா ர ம் ெ ரி ய ங கை ள 
ொதுகைாக்கைப்ெட னைண்டும் ்ெை 
ெமய புராணக் கை்தகைள எதிர்கைால 
ெநததியி்னருக்கு பதரியப்ெடுத்தப்ெட 
னைண்டும் எனனும் எண்ணப்ொஙனகைாடு.  
மட்டக்கை்ளப்பு ைநதாறுமூ்ல அம்ெலத்தடி 
ஸ்ரீ நிர்முகைப் பிள்்ளயார் ஆலயத்தில் 
மகைா சிைராத்திரி நிகைழ்வு இடம்பெறறது.

இவ நிகைழ்ைா்னது, ைநதாறுமூ்ல இ்ளம் 
்ெை மனறத்தின ஏறொட்டில் அதன 
த்லைர் ந.பிரதீென த்ல்மயில் 
ஆலய முனறலில் மகைா சிைராத்திரியின 
கை்த நிகைழ்வி்்ன சித்திரிக்கினற 
ை்கையிலா்ன அ்மவி்்ன பகைாண்ட 
சிைலிஙகை ைடிைம் புலி மரத்தின னமல் 
இருக்கும் னைட்்ன ொர்த்துக்பகைாண்டு 
இருப்ெது னொனற அ்மவிடத்தி்்னயும் 
அ்மத்து  ெல்னைறுெட்ட கை்ல 
நிகைழ்வுகைள ந்டபெறற்ன. ெமய 
பொறபொழிவுகைள, ்ெை ெமயத்தி்்ன 
னகைாட்ொடுகை்்ள பினெறறும் ்ெை 
அடியார்கைளுக்கு பகைௌரவிப்பு நிகைழ்வும் 
நடநத்ன.  பிரனதெத்தின ஊடகைவியலா்ளர் 
பலட்சுமணன னதைப்பிரதீென மறறும் 
்ெைப் ெணிக்கைாகை திருமதி குெலானதவி 
கைநதொமியும் நி்்னவுச சின்னஙகைள 
ைழஙகி பகைௌரவிக்கைப்ெட்ட்னர்.

நிகைழ்வில் ஸ்ரீ நிர்முகைப் பிள்்ளயார் ஆலய 
பூெகைர் சிை ஸ்ரீ பஜயம்ெலம் குருக்கைள, 
அதிெர் s.ெண்முகைதாஸ் ஆகினயார் கைலநது 
சிறப்பித்திருநத்னர்.

(ெடுைான ொலகைன)
மண்மு்்ன பதனனமறகு பிரனதெெ்ெ 
எல்்லக்குட்ெட்ட பகைாக்கைட்டிசனொ்ல – 
மணறபிட்டி வீதினயாரஙகைளில் குப்்ெகைள 
வீெப்ெடுைத்னால் அபெௌகைரியஙகை்்ள 
எ தி ர் ப கை ா ள ை த ா கை  ெ ய ணி கை ள 
பதரிவிக்கினற்னர். குறித்த வீதியில், 
இரவுனநரஙகைளில் இ்னநபதரியானதாரால் 
குப்்ெகைள வீெப்ெடுைதாகைவும் மக்கைள 
குறிப்பிடுகினற்னர்.

கைடநத மாதம்ளவில், குறித்த வீதியின 
ஓரஙகைளில் குப்்ெகைள வீெப்ெட்டு 
ைநதநி்லயில், பிரனதெெ்ெயி்னால் 
அநத இடம் துப்ெரவு பெய்யப்ெட்டது.  
இநநி்லயில் மீண்டும் அப்ெகுதியில் 
குப்்ெகைள பகைாட்டப்ெட்டு ைருகினற்ன. 
இத்னால் வீதியில் பெல்லும்னொது 
துர்நாறறம் வீசுைதாகைவும், அநதப் ெகுதியில் 
குப்்ெபகைாட்டுெைர்கைளுக்கு எதிராகை 
நடைடிக்்கைகை்்ள னமறபகைாளளுமாறும் 
பொதுமக்கைள னகைாரிக்்கை விடுக்கினற்னர்.

மட்டக்கை்ளப்பு மாைட்டத்தில் உறுகைாமம் 
பிரிவு நீர்ொெ்ன திட்டத்தின கீழ் 
இம்மு்ற 7828 ஏக்கைரிலும் சிறிய 
நீர்ப்ொெ்ன கு்ளஙகைளின நீர்ப்ொெ்ன 
ை ெ தி யு டன  8 7 0  ஏ க் கை ரி லு ம ா கை 
பமாத்தம்  8698 ஏக்கைரில் சிறுனொகை 
பநறபெய்்கை னமறபகைாளைதறகு 
தீர்மானிக்கைப்ெட்டுள்ளது.

உ று கை ா ம ம்  நீ ர் ப் ெ ா ெ ்ன  தி ட் ட 
சிறுனொகைச பெய்்கை ஆரம்ெக்கூட்டம் 
பைளளிக்கிழ்ம (01) மா்ல ஏறாவூர்ப் 
ெறறு பிரனதெ பெயலகை னகைட்னொர் 
கூடத்தில் ந்டபெறறது.

மட்டக்கை்ளப்பு மாைட்ட னமலதிகை அரொஙகை 
அதிெர் திருமதி சுதர்சினி சிறிகைாந  
த்ல்மயில் ந்டபெறற இக்கூட்டத்தில் 
பிரனதெ பெயலா்ளர் ந.வில்ைபரட்ணம், 
ம ாை ட் ட  வி ை ெ ா ய ப் ெ ணி ப் ெ ா்ள ர் 
்ை.பி.இக்ொல், விைொய ெணிப்ொ்ளர் 
(விரிைாக்கைம்) வி.னெரினெராஜா,  கைமநல 
னெ்ைகைள மாைட்ட உதவிப்ெணிப்ொ்ளர், 
நீர்ப்ொெ்னப் ெணிப்ொ்ளர் (மத்தி) 
பொறியியலா்ளர் எஸ்.எம்.பி .எம்.
அஸார்,  நீர்ப்ொெ்னப்ெணிப்ொ்ளர் 
(மாகைாணம்),  நீர்ப்ொெ்ன விைொய, கைமநல, 
தி்ணக்கை்ளஙகைளின பிரதிநிதிகைள 
விைொய அ்மப்புக்கைளின பிரதிநிதிகைள 
கைலநதுபகைாண்ட்னர்.

உறுகைாமம் பிரிவு நீர்ொெ்ன திட்டத்தின 
கீழ் ொலகைன பைளி கைண்டம் 850 ஏக்கைர், 
கூமாசனொ்ல கைண்டம் 805 ஏக்கைர், 
ெமு்ளஙகுடா கையிறுபைளி கைண்டம் 565 
ஏக்கைர், மயிலைட்டுைான மாஙகை்ளமடு 
கைண்டம் 550 ஏக்கைர், னநரஙகுடா  
தம்ொ்னம்பைளி கைண்டம் 390 ஏக்கைர், 

கைடநத 04.03.2019இல் சிைராத்திரி்ய 
முனனிட்டு மட்டக்கை்ளப்பு பிரம்மகுமாரிகைள 
இராஜனயாகை நி்லயத்தி்னர் ொடொ்ல 
மாணைர்கைளுக்கு விைாதப் னொட்டி 
ஒனறி்்ன நடத்தி்னர். இதில் மட்/ இநதுக் 
கைல்லூரி முதலாைது இடத்்தயும் மட்/ 
சிைாநநத வித்தியாலயம் இரண்டாைது 
இடத்்தயும் பெறற்ன. முதலாைது 
இடத்்தப் பெறற மட்/ இநதுக் கைல்லூரி 
மாணைர்கைளுக்கு மட்டக்கை்ளப்பு மாநரகை 
பகைௌரை முதல்ைர் திரு.தி. ெரைணெைன 
அைர்கைளும் இரண்டாைது இடத்்தப் 
பெறற மட்/ சிைாநநத வித்தியாலய 
மாணைர்கைளு க்கு ஓய்வு பெறற 
மட்டக்கை்ளப்பு ைலயக் கைல்விப் ெணிப்ொ்ளர் 
திரு.கை.ொஸ்கைரன அைர்கைளும் ெரிசில்கை்்ள 
ைழஙகிக் பகைௌரவித்த்னர்.

னமலும், இவவிைாதப் னொட்டிக்கு 
நடுைர்கை்ளாகைக் கைட்மபுரிநத திருமதி 
னகை. ெண்முகைநாதன, திரு.த.யுைராஜன, 
திரு.எஸ்.சிைநிதி ஆகினயார்க்கும் 
இப்ொடொ்லகை்ளது ஆசிரியர்கைளுக்கும் 
ம ட் ட க் கை ்ள ப் பு  பி ர ம் ம கு ம ா ரி கை ள 
இராஜனயாகை நி்லயத்தில் இ்றெணி 
புரியும் பஜயநதி அம்்மயார் அைர்கைள 
அனெளிப்புக்கை்்ள ைழஙகி்ைத்தார்கைள.

ÁµÄö\»Äz 
vmhzøu 

÷uõØPizx 
Bm]ø¯U 

øP¨£ØÖ÷Áõ® 
GßÖ v÷Úì \ÁõÀ

njhlHr;rp... 

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

மாத்திரமல்ல ஏ்்னய மாகைாணஙகைளிலும் 
நுண்கைடன திட்டத்தால் ொதாரண மக்கைள 
ொதிக்கைப்ெட்டுள்ள்னர். ஆ்னால் ைட 
மாகைாணத்திறகு மாத்திரம் ொதிக்கைப்ெட்ட 
மக்கைளுக்கு இழப்பீடு ைழஙகை அரொஙகைம் 
தீர்மானித்திருநதது.

எனினும் ெமர்ப்பிக்கைப்ெட்ட ைரவு பெலவுத் 
திட்டத்தில் நுண்கைடன திட்டத்தால் 
ொதிக்கைப்ெட்ட ைடமாகைாண மக்கைளுக்கு 
மு்றயா்ன திட்டஙகைள எதுவும் இல்்ல எ்ன 
தின்னஸ் குணைர்த்த்ன சுட்டிக்கைாட்டி்னார்.

ஆ கை ன ை  ம க் கை ் ்ள  அ ர ெ ா ங கை ம் 
ஏமாறறுகினறது. நடப்பு ஆண்டுக்கைா்ன 
ைரவு பெலவுத் திட்டத்தில் அரொஙகைத்தின 
ெ ற ற ாக் கு ் ற  கூ டுத ல ாகை வு ள்ளது . 
ெர்ைனதெ நாணய நிதியத்தின கைடனுதவித் 
தி ட் ட ங கை ளு ம்  உ ரி ய  மு ் ற யி ல் 
கி்டக்கைவில்்ல. அநத நிதி மீண்டும் 
கி்டக்கும் எ்ன நிதிய்மசெர் மஙகை்ள 
ெமரவீர முன்னர் கூறியிருநதார்.

ஆ்னால் ெர்ைனதெ நாயண நிதியத்தின 
நிதியுதவி கி்டத்த்ம ெறறிய எநதபைாரு 
தகைைலும் ைரவு பெலவுத் திட்டத்தில் 
இல்்ல எனறும் தின்னஸ் குணைர்த்த்ன 
கூறியுள்ளார்.    

அனதனை்்ள, நடப்பு நிதியாண்டுக்கைா்ன 
ைரவு பெலவுத் திட்டம், ரணில் விக்கிரமசிஙகை 
அரொஙகைத்தின கை்னவு மாளி்கை எ்ன 
னஜ.வி.பி. குறறம் சுமத்தியிருநத்ம 
குறிப்பிடத்தக்கைது.
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பெண்கைள முனன்னறறம், பெண்கைள உரி்ம பதாடர்ொ்ன 
சிரத்்த பெனற நூறறாண்டின ஆரம்ெத்தில் ஈழத்தில் 
முகிழ்த்த னை்்ளயில்  யாழ்ப்ொணத்தில் இருநது 
'மஙகை்ளம்மாள மாசிலாமணி'யின குரல் ஓஙகி ஒலித்தது. 
அன்னார் 1902இல் 'பெண்கைள னெைா ெஙகைம்' எனபறாரு 
ெஙகைத்்த ஆரம்பித்தார். தமிழ் மகைள(1923) எனபறாரு 
மாத இத்ழயும் பதாடஙகி, நடத்தி ைநதார். சிறநத 
பொறபொழிைா்ளராகைவும் கைட்டு்ரயா்ளராகைவும் 
திகைழ்நதார்.

திருனகைாணம்லயில் 1919இல் 'மாதர் ஐக்கிய 
ெஙகைம்' நிறுைப்ெடவும் பதாடர்நது பெயறெடவும் 
ைழிைகுத்தனதாடு, 'மாதர்மதிமாலி்கை'(1927) எனபறாரு 
ெஞ்சி்கை பைளிைரவும் கைாரணமாகை வி்ளஙகியைர் 
ஸ்ரீமதி.சு.்தயல் நாயகி. ம்லநாட்டில் அவைழி 
பெயறெட்டைர் மீ்னாட்சியம்மாள நனடெய்யர். 
மட்டக்கை்ளப்பில் பெண்கைள முனன்னறறம் குறித்த 
சிரத்்த எப்னொது ஏறெட்டது எனறு னதடிய 
னை்்ளயில், 1948இல் மண்டூரில் இருநது பைளிைநது, 
சில ைருடஙகைளின முன்னர்(இக்கைட்டு்ரயா்ளரால்) 
பைளிக்பகைாணரப்ெட்ட 'ொரதி' ெஞ்சி்கையில் சில 
ொனறுகை்்ள இ்னஙகைாணக்கூடியதாகை இருநதது.

ெமகைாலத்தில் பைளியா்ன மறுமலர்சசி, ொரதி(பகைாழும்பு) 
ஆகிய ெஞ்சி்கைகைளுடன ஒப்பிடும் னொது பெண்கைளின 
ஆக்கைஙகைள அதிகை்ளவு இடம்பெறறிருநத (மண்டூர்) ொரதி 
இதழ்கைளில் பெண்கைள எழுதிய கைவி்த, சிறுகை்தகை்்ள 
விட கைட்டு்ரகைள கைை்னத்்த ஈர்ததுள்ள்ன. பெல்வி 
னதைகி, பெல்வி நானகைஸ்ைரி ஆகினயார் எழுதிய 
கைட்டு்ரகைன்ள அத்த்கைய்னைாம். அவவிதத்தில் 
பெல்வி னதைகி எழுதிய கைட்டு்ர மிகை முக்கியமா்னது. 
'கிராமப் பெண்கைன்ள , விழித்பதழுஙகைள' எனெனத 
அக்கைட்டு்ரயாகும்.

'ெனகைாதரிகைன்ள! '  'பெல்ைப் பெண்மணிகைன்ள ' 
எனறைாறு ஆரம்பித்து சில விடயஙகைள கூறி பின்னர் 
பெல்விகைன்ள எனறு பதாடஙகி அைர் கூறும் விடயஙகைள 
கைை்னத்திறகுரிய்ை:

'இனியாைது விழித்பதழுஙகைள! கிராமப் பெண்கைள 
னமன்மய்டயப் பிரயா்ெப்ெடுஙகைள. வீட்டுக் 
குளன்ளயிருக்கும் பெண்கை்்ள பைளினயறறுஙகைள. 
ைாழ்க்்கைக்குத் னத்ையா்ன கைல்வி்யக் கைறறுத் 
னதறுஙகைள. அடுப்பூதும் பெண்கைளுக்கு எனற 

மூடக்பகைாள்கை்யச சுட்படரியுஙகைள. ெழஙகைாலப் 
பெண்கைளின சீர்பகைட்ட மு்ற்ய எடுத்பதறியுஙகைள. 

ெமூகைத்துடன கூடி பைட்கைபமனும் னெ்ய 
விரட்டினயாட்டுஙகைள...

கிராமத்தில் னெ்ை பெய்ைதறகு 'ொரதி' எனனும் 
ெத்திரி்கை பைளிைருைது உஙகைளுக்னகைார் 
ஊனறுனகைாலாகும். இசெநதர்ப்ெத்்த இழநது விடாது 
பிரனயாெ்னப்ெடுத்திக் பகைாளளுஙகைள. ைருஙகைால 
உலகு உஙகைள ்கையில் இருக்கிறது. நீஙகைள 
எல்னலாரும் னெர்நது ஒரு ெஙகைம் நிறுவி அதன மூலம் 
கிராமத்்த முனன்னறறுஙகைள. இனனற நித்தி்ர்ய 
விட்டு விழித்பதழுஙகைள!'

பெல்வி நானகைஸ்ைரி எழுதிய இரு கைட்டு்ரகைளுள 
ஒனறா்ன 'பெண் பிறவி'  தமிழ் இலக்கியஙகைளில் 
பெண்கைள இழிவுெடுத்தப்ெட்டிருப்ெ்த வி்ளக்கி விட்டு, 
பினைருமாறு முடிபைய்துகினறது :

'னொதரிகைன்ள, னைண்டாம் பெண் குலத்தின 
மா்னத்்தப் னொக்கும் ொக்கைளும் னைண்டாம். 
நூல்கைளும் னைண்டாம். புத்துயிர் தநத ொரதியாரின 
அடிசசுைட்்டப் பினெறறி ைாழ்ைனத தமக்குத் தகுதி.'

'கூ்றயும் தாலியும்' எனற த்லப்பினல பெல்வி 
நானகைஸ்ைரி எழுதிய மறபறாரு கைட்டு்ர பினைருமாறு 
முடிை்டகினறது : '...இநதக் கூ்ற, தாலிக்கைாகை அதிகை 
ெணத்்த அளளிக் பகைாட்டி வீணா்ன நஸ்டத்்த 
உண்டாக்குை்தப் பெரிதும் பைறுக்கினறன. 
அநதச னெ்லக்கைாகை பகைாடுக்கும் ெணத்்தக் 
பகைாண்டு நல்லதா்ன ெல னெ்லகை்்ள ைாஙகிக் 
பகைாண்டால், ைாழ்நாள முழுைதும் நாமும் பிறரும் 
உடுக்கைக் கூடியதாகை முடியுபமனெது எ்னது கைட்சி. தாலி 
விஷயத்துக்கும் அப்ெடினயதான'

ஆகை கைட்டு்ரகை ளூடாகை, குறிப்ொகை, மட்டக்கை்ளப்பு 
பெண்கைள மத்தியினல சிநத்னா ரீதியா்ன எழுசசி்ய 
ஏறெடுத்திய ைர்கைப்ளனற விதத்தில் னமறகுறிப்பிட்ட 
இருைரும் கைை்னத்திறகுரியைர்கை்ளாகினற்னர். 
இ ை ர் கை ள  இ ரு ை ரு ம் 
ெ ற றி ய  த கை ை ல் கை ள 
பதரிநதைர் அறியத்தரின 
நனறியு்டனயாம்.    

மகைளிர் தி்னம் இது.

கைல்ையா்ன உணர்வுடன்னனய இத்்ன ைரனைறகை 
முடிகிறது. எ்னது தாய்; இநதப் ெத்திரி்கையின பெயர் 
அைரு்டயது. அழகைா்ன, துணிசெலா்ன பெண் அைர். 
திமிருடன முடிநதை்ர ைாழ்நதுவிட்டுப் னொ்னைர். எ்னக்கு 
ைரும் னெத்திக்கும் அநதத் திமிர் இருக்கை னைண்டும் எனறு 
நி்்னக்கினறன.

எ்னது ெனகைாதரிகைள, ம்்னவி எ்னது தா்யப் பினெறற  
னைண்டும். அைர்கைள ஊடாகை மகைளிர் தி்னத்்த நான 
எதிர்பகைாளகினறன.

அடுத்ததாகை, னொர் கைடநதுனொ்ன இநத மண்ணில் 
அத்்னத்தாண்டி இனறும் தமது குடும்ெத்தின 
முதுபகைலும்ொய், சிலனை்்ளகைளில் தனியாகை குடும்ெத்்த 
சுமநது நிறகும் பெண்கைளுக்கு த்லைணஙகுகினறன. 
இைர்கைள எல்னலாரின நி்ல்மயும் நனறாகை இருக்கிறது 
எனறு பொல்லிவிட்டுப் னொகை என்னால் முடியவில்்ல.

னொர் முடிநது ெத்து ைருடஙகைளின பின்னரும் அைர்கைள 
னொராடுகிறார்கைள. தன்்ன யார் எனறு பதளிைாகை 
அ்டயா்ளப்ெடுத்திக்பகைாள்ள முடியாமல் னொராடுகிறார்கைள. 
இைர்கை்்ள இநத நி்லயில் ்ைத்ததறகைாகை நான 
எம்மைனராடு னெர்நது த்லகுனிகினறன. னொர் முடிநது 
ெத்து ைருடஙகைளின பின்னரும் பெண்கை்்ள ெயத்தில் 
்ைத்திருப்ெது எமது ெமூகைத்துக்குப் பெரு்மயல்ல.

த்னது தந்த எஙனகை எனறு னகைட்கும் குழந்தக்கு ெதில் 
பொல்ல முடியாமல் தவிக்கினற, “உறவுகை்்ள, கைணை்ர 
கைாணாமல் னதடுகினற” பெண்கைளின ைலிகை்்ளயும் 
இநத மகைளிர் தி்னத்தில் தவிர்த்துவிட்டுப் னொகை முடியாது. 
தான னதடும் த்னது உறவு கைணைனரா, மகைன்னா அல்லது 
ெனகைாதரன்னா, அைர் எஙகு இருக்கிறார், உயினராடு 
இருக்கிறாரா எனறு கைடநத ெல தொப்தஙகை்ளாகை னதடிய்லயும் 
இநதப் பெண்கைளுக்கு எநதவிதமா்ன ெதி்லயும் பொல்ல 
முடியாமல், நாம் நாட்கை்்ளக் கைடத்திக்பகைாண்டிருக்கினறாம். 
இது நாம் த்லகுனிய னைண்டிய இனனுபமாரு விடயம்.
பொரு்ளாதாரத்தில் நலிநதுனொய், குடும்ெத்தின 
த்ல்ம்யயும் இழந து, தானம அத்்னப் 
பொறுனெறறு,  அடுத்த நாளுக்கு என்ன ைழி எனறு னதடும் 
ெனகைாதரிகைளுக்கும் இநத மகைளிர் தி்னம் உரியது.

இத்த்்ன னொகைஙகைள இருநதாலும் இைற்றயும் கைடநது 
மகைளிர் தி்னத்்த அனுட்டிக்கை னைண்டியது எமது கைட்ம.

பெண்்ண முதன்மப்ெடுத்திய ெண்ொடு கிழக்கு 
மாகைாணத்துக்கு உரியது. அைன்ள எஙகைள பதய்ைம், த்லவி 
எனறு நாம் பகைாண்டாடி ைநதிருக்கினனறாம் இஙகு. 
அநத நி்ல்ய மீ்ளசபெய்ய நாம் உ்ழக்கை னைண்டும். 
அ்்னத்துப் பெண்கைளும் அதறகு முனைரனைண்டும்.

பெண்கை்்ள முனனி்லப்ெடுத்திப் ொர்ப்னொம். அைர்கை்்ள, 
அைர்கை்ளது பைறறி்ய எமது அ்டயா்ளமாக்குனைாம். 
அதறகைா்ன அரஙகைத்தின ஒரு சிறிய, மிகைசசிறிய முயறசிதான, 
இஙகு னொரி்னால், ொதிக்கைப்ெட்ட, பொரு்ளாதாரத்தில் 
பிநதஙகிய ெடுைானகை்ர்யச னெர்நத இரு கைால்ெநது 
அணிகைளுக்கு அனுெர்ண ைழஙகும் எமது திட்டம். 
அைர்கைளின பைறறியின மூலம் நாம் பெரு்மய்டனைாம்.

அம்பி்ளாநது்ற மறறும் ெனனெ்்ன்ய னெர்நத இநதப் 
பெண்கைள கைால்ெநதிலும் வி்்ளயாட்டுத்து்றயிலும் 
மிகைசசிறப்ொ்ன திற்மகை்்ளக் பகைாண்டைர்கைள. 
எழுைானகை்ரயில் இரு க்கும் ெல முன்னணி 
ொடொ்லகைளின மாணவிகை்்ளவிட கைால்ெநதில் 
திற்மைாய்நதைர்கைள. இைர்கைளின எதிர்கைால பைறறியில் 
நாமும் ் கைனகைார்ப்னொம். இது எமக்கு சிறிய ஆறுத்லயாைது 
தரட்டும்.

அ்்னத்துப் பெண்கைளுக்கும் மகைளிர் தி்ன ைாழ்த்துகைள!

அனபுடன
சீவகன் பூபாலரட்ணம்

Nguhrpupah; nr.Nahfuhrh 
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மட்டக்கை்ளப்பு ெண்ொட்டு கூறுகைளில் 
ஒனறு பநய்தல் நில மக்கைளின 
ைாழ்க்்கை மு்ற. அத்்ன பெரும்ொலும் 
பெ.குணபரத்தி்னத்தின ெ்டப்புகைளில் 
எழுைானகை்ர மக்கைளின ைாழ்வியலாகை 
தரிசித்த எமக்கு, புதிதாகை ைாகை்ரப்பிரனதெ 
மாஙனகைணி மக்கைளின ைாழ்விய்ல, 
ஒரு புதிய தரிெ்னத்்த ஒரு கிராமத்து 
அத்தியாயமாகை னஜானராஜன தர 
முயனறுள்ளார். 

கைடறபறாழில் கூட்டுத்தாெ்ன அரெ 
உத் தினயாகை த் தர்  அம்மக் கைளுடன 
கைட்மயாறறி விட்டு, 2009 க்கு பின்னா்ன 
ஒரு கைாலகைட்டத்தில் அரெொர்ெறற 

கிழக்கு மாகைாணத் தமிழர்கை்்ளப் 
பொறுத்தை்ர குறிப்ொகை அம்ொ்ற மாைட்ட 
தமிழர்கை்்ளப் பொறுத்தை்ர தஙகைள 
பிரனதெஙகை்்ள 'அறுக்்கை' பெய்ைதறகும் 
தஙகை்ளது ெமூகை,  பொரு்ளாதார, கைல்வி, 
கை்ல, இலக்கிய, ெண்ொட்டு மறறும் சூழல் 
ொதுகைாப்புக்கைா்ன னமம்ொட்டு திட்டஙகை்்ள 
தாஙகைன்ள திட்டமிட்டு னமறபகைாளைதறகும் - 
பிரனதெ மட்டஙகைளில் அரொஙகைம் அறிமுகைம் 
பெய்கினற அபிவிருத்தித்திட்டஙகைள,  
ைறு்ம ஒழிப்பு திட்டஙகைள, யுத்தத்தி்னாலும் 
இ ய ற ் கை  அ ்ன ர் த் த ங கை ளி ்ன ா லு ம் 
ெ ா தி க் கை ப் ெ ட் ட  ம க் கை ளு க் கை ா ்ன 
நிைாரணம் மறறும் ைாழ்ைாதாரத் 
திட்டஙகைள,  னை்லைாய்ப்புத்திட்டஙகைள, 
ெ மூ கை  ந ல த் தி ட் ட ங கை ள  ன ெ ா ன ற 
இனன்னாபரன்ன பெயறொடுகைளின 
ெலாெலனகை்்ளப் ொராெட்ெமினறிப் 
பெறறுக்பகைாளைதறகும் தஙகைளுக்பகைனறு 
தனியா்ன தமிழ்ப்பெரும்ொன்ம நிர்ைாகை 
அலகுகைளும்(பிரனதெபெயலா்ளர் பிரிவு) 
அத்்ன அடிப்ெ்டயாகை பகைாண்ட 
உளளுராட்சி அலகுகைளும்(பிரனதெ ெ்ெ), 
ெலனநாக்கு கூட்டுறவுசெஙகைஙகைளும் ஆகிய 
மூனறு கைட்டுமா்னஙகைளும் அைசியமா்ன்ை.
 இநத மூனறு கைட்டுமா்னஙகை்்ளயும் 

நி று ை ்ன  ஊ ழி ய ர ா கை  மீ ண் டு ம் 
னைபறாரு முகைத்துடன னை்ல 
பெய்ய பெல்ைதாகை பதாடஙகும் கை்த, 
ெ்ழய ஞாெஙகைளினூடு பின னநாக்கி 
நகைர்த்தப்ெட்டு னொருக்கு முந்தய 
அக்கைால ஆரம்ெ கைால கிராமத்தின 
ைாழ்நி்ல, ைாழ்க்்கை மு்ற, மக்கைளின 
இருப்பு, பமதுபமதுைா்ன குடினயறறம், 
ைழிொட்டு மு்றகைள, ஆதிக்குடிகைளின 
ெண்ொடு, நம்பிக்்கைகைள இ்னக் 
குழுக்கைளின இருப்பு, ெஙகைமம், கைாதல் 
எனறு தி்ரப்ெடமாய் கைண்முனன்ன 
விரியசபெய்யும் ெடலம் பதாடர்கிறது. 
நாறெது அத்தியாயத்தில் முப்ெத்பதட்டு 
அத்தியாயம் பினன்னாக்கிய உத்தியாகைனை 
கை்த நகைர்கிறது.

மாஙனகைணி கிராமத்தின ஆரம்ெ 
ஆதிக்குடிகைள, பதாழிலுக்கைாய் ைரு்கை 
தநத பெரும்ொன்மயி்ன மக்கைள, 
நீர் பகைாழும்்ெ அடிப்ெ்டயாகைக் 
பகைாண்ட தமிழ் னைர் பகைாண்ட சிஙகை்ள 
மக்கைள, ைர்த்தகைத்திறகைாய் ைரு்கை தரத் 
பதாடஙகிய முஸ்லிம்கைள, தமிழர்கைள 
எ்ன ெல ெமூகை குழுமஙகைள இ்ணநத 
இணக்கைஙகைளும் பிணக்கைஙகைளுமாய் 
ை ா ழு ம்  சூ ழ ல் ,  அ ை ர் கை ளி ன 
நம்பிக்்கைகை்்ள அைர்கைள பினெறறும் 
விதம், னதானறும் கைாதலும் கைாமமும் 

ஆ்ெகைளும் ெெலஙகைளும் எ்ன சில்லிடும் 
நி்்னவுகைள. 

கி ழ க் கி ல ங ் கை யி ன  மு து ப ெ ா ம் 
நாட்டுக் கூத்து, னதானறி பெழித்து 
அைர்கைளி்டனய ஆழமாய் னைரூனறி 
ைாழும் விதம்  மறறும் தனனி்றவுப் 
பொரு்ளாதாரம் எவைாறு எம்்ம விட்டு 
தகைர்க்கைப்ெடுகிறது, சிறு முதலாளித்துைம், 
பெரு முதலாளித்துை முத்லகைள 
எவைாறு எம்்ம விழுஙகுகினற்ன, அது 
ொதி, ெமய, இ்ன முகைமூடிகை்்ள அணிநது 
பகைாண்டு ைருகினறது எனெதும் புரிகிறது.

பெருஞ்ெமய பெல்ைாக்கு, அதன 
சிநத்்ன மாறறம், சுயத்்த இழநது 
அத்்ன இழிைாகை ொர்க்கும் தன்ம, 
இது ெல விடயஙகைளில் பதரிகிறது. ெமயம் 
மட்டுமனறி இ்ெ, ைழிொட்டு மு்ற 
னொனற்ன கைாலனிய பெல்ைாக்கு அழகைாகை 
ஆழமாகை ஊடுருவிக்பகைாண்டிருக்கும் 
த ன் ம  பு ரி ந து  ப கை ாள்ள ப் ெ ட 
னைண்டியனத. ை ழ க் கை ம ா ்ன 
கைாதலுக் கைா்ன வில்லனகைளு க்கும் 
இஙனகை கு்றவில்்ல. மக்கைளுக்கைாகை 
பெயறெடும் மீனபிடி நிறுை்னத்தின 
னை்லப்ெளு, பதாழிற தன்ம,மக்கைள 
அத்்னப் ெயனெடுத்தும் விதம், மக்கைளின 
ம்னநி்ல, பொது நிறுை்னத்்த மக்கைள 

ெயனெடுத்தும் விதம், முதலாளித்துைத்தின 
ப ெ ல் ை ா க் கு ,  ப ெ ய ற ெ ா ட் ் ட 
பின்ன்டயசபெய்யும் விதம், கூட்டுறவு 

வீணாகைப்ெடும் தன்ம எ்ன பதாடரும் 
பெயல்கைள. 

பிரன த ெ பமாழி 
ெல இடஙகைளில் 
சிதறி மினனுகிறது. 
ெ ல ா த் கை ா ர ம் 
எனெதறகு "னொரா 
மாரி","பொனனுக்கு 
ன கைட்டல்"  எனற 
ப ம ா ழி கை ளு ம் 
"ஆத்லயத்தைள" 
அ ்ன ா ் த 
எ ன ெ த ற கு ம் 
ெயனெடும் விதம். எளி்மயா்ன 
பமாழிந்டயும் னெசசு ைழக்குமாய் 
கை்த நகைர்வினும் நாைலுக்கைா்ன பமாழி 
ந்ட்ய இனனும் னைண்டி நிறகிறது. 

னொடியார் மாப்பிள்்ளயில் கைன்னனகுடா 
னெசசு ைழக்கு னொல மாஙனகைணி 
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ஏ்்னய ெமூகைஙகைளின அரசியல் 
த ் ல ் ம கை ள  த ங கை ்ள து 
ெமூகைஙகைளுக்கு நனகு திட்டமிட்டு 
ஏறெடுத்திக் பகைாடுத்துள்ள்ன. 
அத்்னக் கு்றகூறமுடியாது. 
அ்ை அைர்கை்ளது னத்ை. 
ஆ ்ன ா ல்  து ர தி ஸ் டை ெ ம ா கை 
த மி ழ ர்கை ளு ் ட ய  அ ரசி ய ல் 
த்ல்மயா்னது தமிழரசுக்கைட்சி 
கைாலத்திலிருநது ெமகைாலத்தில் 
த மி ழ் ன த சி ய க் கூ ட் ட் ம ப் பு க் 
கைாலம் ை்ர இதில் அறனை 
அ க் கை ் ற ய ற ன ற  இ ரு ந து 
ைநதுள்ளது.

ப ை று ம ன ்ன  ெ ம ஸ் டி  எ ன று ம் 
தனிநாடு எனறும் னகைாெஙகை்்ளயும் 
னகைாரிக்்கைகை்்ளயும் முன்ைத்து மக்கைளின 
ைாக்குகை்்ள னதர்தலுக்கைாகை னெகைரித்து 
பகைாண்டார்கைன்ள தவிர, தமிழ் மக்கைளின 

ெமூகை பொரு்ளாதார அரசியல் இருப்பிறகைா்ன 
- ைலுவுட்டலிறகைா்ன எநதவிதமா்ன 
'கை்ளனை்ல' கை்்ளயும் திட்டமிட்டுத் 
தீர்க்கைதரிெ்னத்துடன தமிழர்தம் அரசியல் 
த்ல்மகைள னமறபகைாள்ளவில்்ல. இதன 
தாக்கைமும் பிரதிெலிப்பும்தான ஒருொ்்னச 
னொறறுக்கு ஒருனொறுெதம் எனெது னொல 
கைல்மு்்னப் பிரனதெத் தமிழர்கைளுக்கு இனறு 
ைநதிருக்கினற ஆெத்து.

கைல்மு்்னப் பிரனதெத் தமிழர்கை்்ளப் 
பொறுத்தை்ர முனபிருநத கைல்மு்்னப் 
ெ ட் டி ்ன ெ ் ெ ் ய ( t o w n  c o u n c i l ) 
தர்ைப்பிள்்ளயார் னகைாவில் வீதி்யப் 
பிரிக்கும் எல்்லயாகைக் பகைாண்டு 
இரண்டாகை பிரித்து, பதனெகுதி்ய முஸ்லிம் 
பெரும்ொன்ம ெட்டி்னெ்ெயாகைவும் 

ைடெகுதி்ய தமிழ்ப் பெரும்ொன்ம 
ெட்டி்னெ்ெயாகைவும் உருைாக்கித்தருமாறு 
தமிழரசுக்கைட்சி்ய னெர்நத அமரர் 
மு.திருசபெல்ைம் அைர்கைள ஸ்தலஸ்தாெ்ன 
அ்மசெராகைப் (உளளுராட்சி அ்மசெர்) 
ெதவிைகித்த 1960கைளிலிருநனத னகைாரிக்்கை 
விடுத்து ைநதுள்ள்னர். ஆ்னால் இனறுை்ர 
இக்ன கைாரிக்்கை அரொஙகைஙகை்்ளப் 
பொறுத்த ை்ரயிலும் தமிழர்தம் அரசியல் 
த்ல்மகை்்ளப் பொறுத்தை்ரயிலும் 
“பெவிடன கைாதில் ஊதிய ெஙகு” ஆகைத்தான 
இருக்கிறது.

இநத நியாயமா்ன னகைாரிக்்கை்ய 
கிடப்பில் னொட்டுவிட்டுத்தான,  1987ஆம் 
ஆண்டு 15ஆம் இலக்கை பிரனதெெ்ெகைள 
ெட்டத்தின பிரகைாரம் அதறகு முன 
அ மு லி லி ரு ந த  ெ ட் டி்னெ ் ெ கை ளு ம் 
கிராமெ்ெகைளும் இல்லாபதாழிக்கைப்பெறறு 
ெ தி ல ா கை  பி ர ன த ெ ெ ் ெ கை ள 
அ றி மு கை ம்  ப ெ ய் ய ப் ப ெ ற ற ன ெ ா து 
பிரனதெெ்ெகைள அமுலுக்கு ைருமுன்னர் 
முழுக்கைல்மு்்னத் னதர்தல் பதாகுதியிலும் 
அடஙகியிருநத கை்ரைாகு பதறகு 
கிராமெ்ெ(ொய்நதமருது), கைல்மு்்னப் 
ெட்டி்னெ்ெ,  கை்ரைாகுைடனமறகு 
கி ர ா ம ெ ் ெ ( ன ெ ் ்ன க் கு டி யி ரு ப் பு ) ,  
கை ் ர ை ா கு ை ட க் கு  கி ர ா ம ெ ் ெ 
( ப ெ ரி ய நீ ல ா ை ் ண )  ஆ கி ய 
நானகு உளளுராட்சி அலகுகைளும் 
ஒனறி்ணக்கைப்பெறறு முழுக்கைல்மு்்னத் 
னதர்தல் பதாகுதியும் கை்ரைாகுப்ெறறு 
பிரனதெெ்ெ (கைல்மு்்ன) எனும் பெயரில் 
தனியா்னபதாரு முஸ்லிம் பெரும்ொன்ம 
உளளுராட்சி அலகுகைாகை 1987ல் ஆக்கைப்பெறற 
நிகைழ்வும் பின்னர் இப்பிரனதெெ்ெ 
கைல்மு்்னப் தமிழர்கைளின எதிர்ப்புக்கு 
மத்தியில் அ்மசெர் எம்.எச.எம்.அஸ்ரப்  
கைாலத்தில் அலவிபமௌலா்னா அைர்கைள 
உளளுராட்சி மறறும் மாகைாணெ்ெகைள 
அ்மசெராகை இருநத னொது 1998.12.11 ஆம் 

திகைதியிடப்பெறற 1057/16 இலக்கைமு்டய 
அதிவினெட ைர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் 
11.06.1999 இலிருநது அமுலுக்குைருமாறு 
“கைல்மு்்ன நகைரெ்ெ” எனும் பெயரில் 
நகைரெ்ெ ஆக்கைப்பெறற நிகைழ்வும் - 
பதாடர்நது அம்ொ்ற மாைட்டத்்த 
னெர்நத அதாவுல்லா உளளுராட்சி மறறும் 
மாகைாணெ்ெகைள அ்மசெராகை இருநத 
னொது 2001.06.11 ஆம் திகைதியிடப்பெறற 
1 188 / 1  இலக்கைமு்டய ைர்த்தமானி 
அறிவித்தல்மூலம் 15.04.2002 பதாடக்கைம் 
“கை ல் மு ் ்ன  ம ா ந கை ர ெ ் ெ ” ய ா கை த் 
தரமுயர்த்தப்பெறற நிகைழ்வும் நடநனதறி்ன.

இ த் த ் கை ய  எ ல் ல ா க் கை ட் ட ங கை ளி ன 
னொதும் கைல்மு்்னத் தமிழர்கைளின மிகை 
நீண்டநாள னகைாரிக்்கையா்ன தனியா்ன 
தமிழ்ப்பெரும்ொன்ம உளளுராட்சி 
அலகுக் னகைாரிக்்கை முறறாகை உதாசீ்னம் 
பெய்யப்ெட்டது. தமிழர்தம் அரசியல் 
த்ல்மகைள கைண்்ணமூடிக்பகைாண்டு 
ைா்ளாவிருநத்ன. மட்டுமல்ல, நிர்ைாகை 
அலகைா்ன கைல்மு்்னப் பிரனதெ பெயலா்ளர் 
பிரி்ைத்(முனபு உதவி அரொஙகை அதிெர் 
பிரிவு) தர்ைப்பிள்்ளயார் னகைாவில் 
வீதி்யப் பிரிக்கும் எல்்லயாகைக் பகைாண்டு 
இரண்டாகை பிரித்து பதனெகுதி்ய 
'கை ் ரை ாகுப த ற கு'எனு ம்  மு ஸ் லி ம் 
பெரும்ொன்ம நிர்ைாகை அலகைாகைவும் 
ைடெகுதி்ய 'கை்ரைாகு ைடக்கு'எனும் 
தமிழ்ப் பெரும்ொன்ம நிர்ைாகை அலகைாகைவும் 
உரு ைாக் கித் த ருமாறு.  கை ல் மு ் ்னத் 
தமிழர்கைளின மிகை நீண்டநாள னகைாரிக்்கையும் 
புறநதள்ளப்ெட்டது. அதாைது 12.04.1989ல் 
தனியா்ன உதவி அரொஙகை அதிெர் பிரிவு(உெ) 
அலுைலகைமாகைத் திறக்கைப்பெறறு பின்னர் 
28.07.1993 அ்மசெர்ை தீர்மா்னத்தினெடி 
பிரனதெ பெயலகைமாகை தரமுயர்த்தப் 
பெறறும்கூட ந்டமு்றயில் இனனும் 
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ப ெ ன்ன ட்  “இ ல ங ் கை யு ம்  அ த ன 
பெயல்திறனும்” (J.W.Bennett - Ceylon 
And Its Capabilities - An account of its 
natural resources, indigenous productions 
and commercial facilities) எனகிற நூல் 
பைளிைராமல் இருநதிருநதால் இன்றய 
இலங்கையின னதசியக் பகைாடியின 
கை்தனய னைறு மாதிரி ஆகியிருக்கும் எனறு 
உறுதியாகைக் கூற முடியும்.

1815 கைண்டி ஒப்ெநதத்்தத் பதாடர்நது 
கைண்டி ராஜ்ஜியம் ெறினொ்னது; அப்ெடினய 
ஒட்டுபமாத்த இலங்கையும் அநநியரிடம் 
ெறினொ்னது. ஆஙகினலயர்கைள கைண்டியின 

ப கை ா டி ் ய 
இறக்கி அத்்ன 
கி ழ க் கி ந தி ய 
கைம்ெனிக்கு ஊடாகை 
இஙகிலாநதுக்கு 
ப கை ா ண் டு 
பெனறுவிட்ட்னர்.

ஆஙகினலயர்கைள 
இ ல ங ் கை ் ய 
ஆ ண் ட  1 3 3 
ைருடஙகைளுக்குள 

அநத பகைாடி்ய இலங்கை மக்கைள மறநனத 
னொயி்னர். கைண்டியில் ஆஙகினலயர் 
தமது யூனியன னஜக் பகைாடி்ய  ஏறறு 
முன்னர் அஙகிருநது இறக்கியதாகை 
கூறப்ெடும் பகைாடி எது எனெது ெறறி 
ெலரும் அறிநதிருக்கைவில்்ல. இநத 
னநரத்தில்தான பென்னட் எழுதிய 
நூபலானறின இநதக் பகைாடி ெறறிய 
விெரஙகை ்்ள அறிந துபகைாண்டார். 
இலங்கையின னதசிய வீர்ர்கைளில் 
ஒருைராகை னொறறப்ெடும் ஈ.டபிளயு.பெனரரா.  
லண்டனில் கைறறுக்பகைாண்டிருநதனொது 
ஆஙகினலயர்கைள ெறித்துச பெனற 
இலங்கையின பகைாடி எப்ெடி இருக்கும் 
எனெ்த தீவிரமாகை அறிநதுபகைாள்ள 

வி்ழநதார். இநதத் னதடல் இலங்கையின 
பகைாடிகைள அ்்னத்்தப் ெறறியுமா்ன ஒரு 
ஆய்வு நூ்லத் பதாகுத்துப் ெதிப்பிடும் 
அ்ளவுக்கு பகைாண்டு பெனறது.

அன்றய பதால்பொருள ஆ்ணயா்ளராகை 
இ ரு ந த  ஈ . சி .ப ெ ல்  எ ன ெ ை ரி ன 
ைழிகைாட்டலினெடி கைண்டி மன்னனின 
இறுதிக்பகைாடி்யத் னதடி இஙகிலாநது 
புறப்ெட்டார்.  1 8 1 5  கைாலப்ெகுதியில் 
இ ல ங ் கை யி லி ரு ந து  ஆ ங கி ன ல ய 
ஆட்சியா்ளர்கை்ளால் கைடத்திசபெல்லப்ெட்ட 
மதிப்புமிக்கை ெல்னைறு பொருட்கைள உள்ள 
இடஙகைளில் அக்பகைாடி்ய னதடிய்லநதார். 
இநத முயறசிக்கு ஆரம்ெத்திலிருநது 
அதிகை அக்கை்ற பெலுத்தி பெரும்ளவு 
ப ெ ல ் ை  ஏ ற று க் ப கை ா ண் ட ை ர் 
னலக்்ஹவுஸ் நிறுை்னத்தின ஸ்தாெகைரும் 
பிரெல பெல்ைந தருமா்ன டீ . ஆர்.
விஜயைர்த்ன. இைர் இன்றய பிரதமர் 
ரணிலின தாய்ைழிப் ொட்ட்னார். னஜ.ஆர்.
பஜயைர்த்த்னவின மாம்னார். ஈ.டபிளயு 
பெனரராவும், டீ.ஆர்.விஜயைர்த்ன இருைரும் 
லண்டனில் 1908 அ்ளவில் ஒனறாகை 
கைறறுக்பகைாண்டிருநதைர்கைள.

பென்னட்டின நூலில் 12.10.1815 அனறு 
லண்டனிலுள்ள whitehall chapel இல் 
ொதுகைாப்ொகை னெகைரித்து்ைப்ெதறகைாகை 
அனுப்ெப்ெட்டதாகை ஒரு குறிப்பு உள்ளது. 
இநத நூல் பைளிைநத ஆண்டு 1843. 
இனறும் கைண்டி ராஜ்ஜியத்தில் இருநது 
கைடத்திக்பகைாண்டுபெல்லப்ெட்ட அரெனின 
சி ன்ன ங கை ள  ் ை க் கை ப் ெ ட் டிரு க் கி ற 
்ைட்ன்ஹாலில் இநத சின்னஙகைள 1803இல் 
பகைாண்டு ைரப்ெட்டபதனகிற குறிப்புகைளுடன 
கைாட்சிக்கு ்ைக்கைப்ெட்டுள்ள்ன.

்ைட்ன்ஹால் எனெது ஐனராப்ொவினலனய 
மிகைப்பெரும் அரண்ம்்னயாகை ஒரு 
கைாலத்தில் இருநதது. 1500 க்கும் னமறெட்ட 

அ ் ற கை ் ்ள க் 
பகைாண்டது அது. 
இ ன று ம்  அ ் த 
ம க் கை ள  ன ெ ா ய் 
ெ ா ர் ் ை யி ட் டு 
ை ரு கி ற ா ர் கை ள . 
ெ ழ ங கை ால த் ் த ப் 
பி ர தி ெ லி க் கு ம் 
நூத்னொ்லயாகை 
இயஙகிைருகிறது. 

அஙகு தான இனறும் இலங்கையில் இருநது 
கைடத்திக் பகைாண்டு பெல்லப்ெட்ட முக்கிய 
அரெ கைாலத்து பொருட்கைளின ஒரு பதாகுதி 
Great Hall  எனகிற ெகுதியில் கைாட்சிக்கு 
்ைக்கைப்ெட்டிருக்கிறது.

ஈ.டபிளயு.பெனரரா த்னது னதடல்கை்்ளத் 
பதாகுத்து 1916இல் “sinhalese Banner and 
Standards" எனும் நூ்ல பைளியிட்டார். 
அநத நூலில் இப்ெடி குறிப்பிடுகிறார்.

 “பெ்னட் எனும் ஆஙகில ஆய்ைா்ளரின 
ஆனலாெ்்னப்ெடி அநதக் பகைாடி்யத் 
னதடிக்பகைாண்டு United service museum 
ப ெ ன று  ன த டி ய தி ல்  ஒ ரு ெ ல னு ம் 
கி்டக்கைவில்்ல. ெல இடஙகைளில் னதடிக் 
பகைாண்டு பெனற னொது லண்டனிலுள்ள 
பெல்சீ அரெ ்ைத்தியொ்ல (Royal Hospital 
Chelsea) னெமிப்ெகைத்தில் தறபெயலாகை 
கி்டத்தது நமது சிஙகைக் பகைாடி.” எனகிறார்.

அ ங கு  ப ந ப் ன ெ ாலி ய னி ன  கை ழுகு 
இலசசி்்னயும் இருநததாகை பெனரரா 
பதரிவித்திருநதார். அைருக்கு கி்டத்த 
மூனறு பகைாடிகைளில் இரண்டு ைர்ணம் 
மஙகிப்னொ்ன நி்லயில் கிட்டியது. 
ஒனறு மாத்திரம் கைை்னமாகை துப்ெரவு 
பெய்து எடுத்தனொது ெறறு உருக்கு்லநத 
நி்லயில் ஒரு பகைாடி்யக் கைண்படடுத்தார். 
அதுனை இலங்கை இறுதியாகை ஆண்ட கைண்டி 
அரெனின பகைாடி எனறு அைர் நம்பி்னார். 
அதன ைடிைத்்த பெறறுக்பகைாளளும் 
முயறசியில் டீ.ஆர்.விஜயைர்த்ன, எப்.
ஆர்.னெ்னநாயகை, டீ.பீ.ஜயதிலக்கை னொனற 
த்லைர்கைளுடன கைலநது்ரயாடி அநத 
பகைாடி ெவுத்வூட் அண்ட் பகைாம்ெனி 
எனகிற நிறுை்னத்தின உதவியுடன 
பிரதிபெய்து நிறமூட்டி இலங்கைக்கு 
பகைாண்டுைரப்ெட்டது. இநத மகிழ்சசி்ய 
நாட்டு மக்கைளுக்கு பெய்தியாகை பதரிவிக்கை 
னலக்்ஹவுஸ் உரி்மயா்ளர் டீ .ஆர்.
விஜயைர்த்ன தி்னமி்ன ெத்திரி்கைக்கு 
ஊடாகை அத்்ன பைளியிட்டார். ெரியாகை 
கைண்டி அரெனின பகைாடி இறக்கைப்ெட்ட 
100ைது ஆண்டில் அனத 02,03.1915 அனறு அநத 
அறிவிப்பு ைர்ண நிறத்தில் பினரத்தினயகைமாகை 
பைளியிடப்ெட்டது. இலங்கை அநநியரிடம் 
ெறினொ்ன கைாலத்தில் கை்டசி அரசின பகைாடி 
எப்ெடி இருநதது எனெது ெறறி அப்னொது 
தான இலங்கை மக்கைள அறிநதுபகைாண்ட்னர்..

பிறகைாலத்தில் பகைாழும்பு நூத்னொ்லயின 
இயக்குநராகை இருநத P.H.D.H. டீ சில்ைா 
பைளிநாடுகைளில் உள்ள இலங்கையின  
பதால்பொருள மறறும் இதர கைலாொர 
பொருளகைளின ெட்டியல்” (A Catalogue of 
Antiquities And Other Cultural Objects From 
Sri Lanka (Ceylon) Abroad - 1975) எனகிற 
த்லப்பில் ஒரு நூ்லத் பதாகுத்தார். 
அதில் பெல்சீ அரெ ்ைத்தியொ்லயில் 
்ைக்கைப்ெட்டிருநத இலங்கையின கை்டசி 
அரெனின பகைாடிகைள ெறறி சிலைற்றக் 
குறிப்பிடுகிறார். அதனெடி

1803 ஆம் ஆண்டு கைண்டியில் இருநது 
் கை ப் ெ ற ற ப் ெ ட் ட  மூ ன று வி த ம ா ்ன 
பகைாடிகை்்ள கிழக்கிநதிய கைம்ெனிக்கு 

ஊடாகை 4ஆம் வில்லியம் மன்னரின 
அனுமதியுடன ொதுகைாப்ொகை ்ைப்ெதறகைாகை 
இநத ் ைத்தியொ்லக்கு அனுப்ெட்டது. ெல 
ைருடஙகை்ளாகை அநத ்ைத்தியொ்லயில் 

பதாஙகைவிடப்ெட்டிருநத அநத பகைாடிகைள 
அப்ெடினய உருக்கு்லநது னொ்னதில் 
“அரெரின னொர்க்பகைாடி” ("The King's war 
standard") எனறு அறியப்ெட்ட ஒரு பகைாடி 
1934ஆம் ஆண்டு அழித்துவிட்டார்கைள. 
அநதக் பகைாடி பிரிட்டிஷ் ெ்டயின 
51ைது ெ்டப்பிரிவின கைப்ட்னாகை இருநத 
வில்லியன பொல்லக் (Capt. William Pollock) 
1803 பெப்டம்ெர் 13 அனறு ்கைப்ெறறியதாகை 
கு றி ப் பி ட ப் ெ ட் டி ரு க் கி ற து .  அ ந த க் 
பகைாடியில் சிஙகைம் எதுவும் இருக்கைவில்்ல 
ம ா ற ா கை  ெ ல் ன ை று  ஆ யு த ங கை ள 
குறியீடுகை்ளாகை கைாணப்ெட்டிருக்கின்னது. 
எஞ்சியிருநத ஏ்்னய இரு பகைாடிகைளும் 
ெ ழு த ் ட ந தி ரு ந த  நி ் ல யி ல் 
ஒட்டு்ைத்து ்தக்கைப்ெட்டிருநதிருக்கிறது. 
1870  ஆம் ஆண்டு இநத மூனறு 
பகைாடிகைளுடன னைறு பகைாடிகைளும் சுைரில் 
பதாஙகைவிடப்ெட்டிருநத்த ெடமாகை எடுத்து 
அதுெறறிய குறிப்பு ்ைக்கைப்ெட்டிருநதது.

P.H.D.H. டீ சில்ைா த்னது நூலில் இது 
ெறறிய னமலதிகை விெரஙகைளு க்கு 
கைப்டன னொர்ட் (J. Ford) 1841 எழுதிய 
“பெல்சீ ்ைத்தியொ்லயில் உள்ள 
னொர்க்பகைாடிகைள” (The War Flags at the 
Chelsea Hospital) எனகிற நூ்ல ஆதாரம் 
கைாட்டுகிறார்.

இைறறில் ஒரு பகைாடி சிகைப்பு நிற 
பின்னணயில் ைாள ஒன்ற ஏநதியெடி 
மஙகிய நீல நிறத்தில் சிஙகைத்தின 
உருைத்துடன The Secretary At - Hand Flag 
எனறும் The King's Civil Standard (அரெரின 
குடியியல் பகைாடி) எனகிற குறிப்புகைளுடன 
பகைாடிகைள கைண்டுபிடிக்கைப்ெட்ட்ன.

இநதக் பகைாடி்யத் தான 1945 பெப்டம்ெர் 
மாதம் னதசியக்பகைாடியாகை ஆக்கை னைண்டும் 
எனகிற னயாெ்்ன்ய னஜ.ஆர் அரொஙகை 
ெ்ெயில்  முனபமாழிநதார். இலங்கை 
சுநதநதிரம்டைதறகு இரு ைாரஙகைளுக்கு 
முன்னர் 16.01.1948 அனறு அரொஙகை ெ்ெயில் 
டீ.எஸ்.னெ்னநாயக்கை உ்ரயாறறும் னொது,

“இது கைண்டி அரெனின பகைாடி எனெ்த 
நாபமல்னலாரும் அறினைாம். அதுனொல 
கைண்டி அரென தமிழ் அரென எனெ்தயும் 
நாம் அறினைாம். இப்னொது இஙகிலாநது 
இ்ற்ம்ய இநதத் தீவின மக்கைளுக்னகை 
்கைமாறறுகிறது. நாஙகைள இழந த 
இ்ற்ம்ய திருப்பித் தரும்னொது எமது 
பகைாடி்யயும் ெதிலீடு பெய்ய னைண்டும்....”

இப்ெடித் தான “கைண்டியக் பகைாடி” 
இலங்கையின னதசியக் பகைாடியா்னது.  
ெ ல் ன ை று  ெ ர் ச ் ெ கை ளு டன  அ து 
மாறறஙகைளுக்கு உள்ளா்னனொதும். இனறும் 
இநதக் சிஙகைக் பகைாடி்யத்தான சிஙகை்ளத்தின 
பகைாடியாகை நம்பிக்பகைாண்டிருக்கிறார்கைள 
சிஙகை்ளைர்கைள.  இது உண்்மயினலனய 
கைண்டியரசின இறுதி பகைாடிதா்னா? சிஙகை்ள 
பெௌத்த னெரி்னைாதத்தின சிஙகைம் ெறறிய 
பு்்னவுகைளின நீட்சி சிஙகைக் பகைாடி தமது 
பகைாடி எனறு நம்பும்ளவுக்கு பகைாண்டுைநது 
விட்டதன பினபுலம் தான என்ன எனெ்த 
ெறறி அடுத்த இதழில் கைாண்னொம்.
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அனெழகைன குரூஸ் (JP) M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG.
ெ்னெமூகை அபிவிருத்தி உத்தினயாகைத்தர்

உளளூராட்சி ெறறிய கைட்டு்ரகைளில் 
இ து ை ் ர  ந ா ம்  ப ெ ா து ம க் கை ள 
அறிநதுபகைாள்ள னைண்டிய விடயஙகை்்ள 
பைளிப்ெடுத்தின்னாம். இநதக்கைட்டு்ர 
முழுக்கை முழுக்கை உளளூராட்சி மனறச ெ்ெ 
உறுப்பி்னர்கை்்ள இலக்கைாகைக் பகைாண்டு 
ை்ரயப்ெடுகிறது.

            ஒவபைாரு உளளூராட்சி 
மனறத்தி்னதும் தறனொ்தய ெ்ெயின 
ெதவிக்கைாலம் இனற்ளவில் சுமார் 
ஒரு ஆண்்டத் பதாட்டிருக்கினறது. 
இநத ஓராண்டில் ஒவபைாரு மக்கைள 
பிரதிநிதிகைளும் மக்கைளுக்கைாகை எ்தப் 
பெறறுக்பகைாடுத்தார்கைள எனறு சிநதிக்கை 
னைண்டிய தருணமிது. ஏப்னனில் 
இனனும் மிசெம் இருப்ெது மூனறு 
ஆண்டுகைள மட்டுனம.

            ஓர் உளளூராட்சி மனறம் 
எனெது பிரனதெ அ்ளவில் மக்கைள 
தமது பிரதிநிதிகை்்ள தாஙகைன்ள 
பதரிவுபெய்து,  அைர்கை ளிடத் தில் 
ெ ட் ட ரீ தி ய ா ்ன  அ தி கை ா ர ங கை ் ்ள 
ைழஙகி, அநத அதிகைாரஙகைளின மூலம் 
ைருமா்னஙகை்்ளயீட்டி, குறித்த அநதப் 
பிரனதெத்்த அபிவிருத்திப் ொ்தயில் 
இட்டுச பெல்லும் ஒரு சிறிய ஆட்சி 
மு்ற எ்ன ை்ரவிலக்கைணப்ெடுத்தலாம். 
இதறகை்மைாகை  ஒவபைாரு உளளூராட்சி 
மனறத்தி்னதும் மக்கைள பிரதிநிதிகைள 
பிரனதெ அபிவிருத்தி்ய னநாக்கைாகைக் 
பகைாண்டு, எல்னலாரும் ஏறகைத்தக்கை 
பினரர்ணகை்்ளக் பகைாண்டுைநது, 
அநத பினரர்ணகை்்ள ெ்ெனயாரால் 
ஏறகைசபெய்து, அநதப் பினரர்ண 
மூலம் தமது பிரனதெத்்த அபிவிருத்தி 
ப ெ ய் தி ரு க் கை  ன ை ண் டு ப ம ன ெ து 
உளளூராட்சியின பிரதா்ன னகைாட்ொடாகும்.

            ஒவபைாரு ெ்ெ அமர்விலும் மக்கைள 
பிரதிநிதிகைள உளளூராட்சி விடயப்ெரப்புக் 
குட்ெட்டதாகைப் பினரர்ணகை்்ளச 
ெமர்ப்பிக்கைலாம். பினரர்ணயா்னது 
பி ர ன த ெ  அ பி வி ரு த் தி ் ய 
னநாக்கைாகைக்பகைாண்டு அ்மயும். இத்்ன 
எழுத்துமூலம் தமது ்கைபயாப்ெத்துடன 
கூட்டம் ந்டபெறுைதறகு ஏழு னை்ல 
நாட்கைளுக்கு முனெதாகை ெமர்ப்பிக்கை 
னைண்டும். மு்றயாகைச ெமர்ப்பிக்கைப்ெட்ட 
பினரர் ணகை ள திகை தியிடப்ெட்டு, 
ைரி்ெக்கிரமமாகை இலக்கைமிடப்ெட்டு, அநத 
ஒழுஙகில் அடுத்து கூட்ட நிகைழ்சசி நிரலில் 
னெர்க்கைப்ெடனைண்டும். அ்ை கூட்டம் 
ந்டபெறு்கையில் முனபமாழியப்ெட்டு, 
ைழிபமாழியப்ெட்டு, விைாதிக்கைப்ெட்டு 
ெ ் ெ யி ன  ப ெ ரு ம் ெ ா ன ் ம 

உ று ப் பி ்ன ர் கை ளி ன  ஒ ப் பு த லு ட ன 
தீர்மா்னமாகை மாறும். இநதத் தீர்மா்னனம 
பிரனதெ அபிவிருத்திக்கைா்ன ஒரு திட்ட 
முனபமாழிைாகை அ்மயும்.

            பினரர்ண ஒனறு 
நிராகைரிக்கைப்டுமாயின முதல்ைரால் 
அல்லது தவிொ்ளரால் அதறகைா்ன கைாரணம் 
பதளிைாகைக் கூறப்ெட்டு எழுத்துமூலம் 
ெமர்ப்பித்தைருக்குத் பதரியப்ெடுத்த 
னைண்டும்.

            நீஙகைள ஏறகை்னனை ெமர்ப்பித்த 
பினரர்ணபயான்ற திருத்திய்மக்கை 
னைண்டுமாயின ஆறு மாதஙகைளுக்குப் 
பின அநதப் பினரர்ணயில் திருத்தம் 
பகைாண்டுைரலாம். ஒரு பினரர்ண்ய 
நிராகைரிக்கைப்ெடுமாயின மீண்டும் அத்்ன 
ஆறு மாதஙகைளினபின பகைாண்டுைரலாம்.

            ஒவபைாரு உளளூராட்சி மனற 
உறுப்பி்னரும் இதுை்ர தாஙகைள எத்த்்ன 
பினரர்ணகை்்ளச ெமர்ப்பித்தார்கைள 
எனெ்த எண்ணிப்ொர்க்கை னைண்டும். 
மக்கைளுக்கு னத்ையா்னதும், பிரனதெத்்த 
அபிவிருத்தி பெய்யக்கூடியதுமா்ன 
முனபமாழிவுகை்்ள ெமர்ப்பித்து, அத்்ன 
நி்றனைறறியைர்கைளுக்குப் ொராட்டுக்கைள.

            ெ்ெ உறுப்பி்னர்கைள தமக்குள 
கைாணப்ெடும்  னைறுொடுகை்்ள மறநது, 
உஙகைளு்டய பிரனதெ அபிவிருத்தி்யக் 
கைருத்திறபகைாண்டு, மக்கை்ளது னத்ைகை்்ள 
நி்றனைறறும் ை்கையில், புத்தாக்கை 
சிநத்்னனயாடு ைருமா்னஙகை்்ள 
ஈட்டத்தக்கைை்கையில் பினரர்ணகை்்ள 
எழுதிச ெமர்ப்பியுஙகைள.  அவைாறு 
நீஙகைள ெமர்ப்பித் த ஒவபைாரு 
பி ன ர ர ் ண யு ம்  ம க் கை ளு ் ட ய 
னத்ைகை்்ள நி்றனைறறுைதுடன,  
பிரனதெ அபிவிருத்தி எனற சிநத்்னக்கு 
அடித்த்ளமிடும்.

            எ்னனை உஙகைளு்டய 
ைட்டாரஙகைளில் அல்லது உஙகைளு்டய 
உளளூராட்சி மனறப் பிரனதெஙகைளில் 
பு தி த ா கை  நி ர் ம ா ணி க் கை க் கூ டி ய , 
மக்கைளுக்குத் னத்ையா்ன விடயஙகை்்ள 
அ்டயா்ளஙகைண்டு எழுத்துமூலமா்ன 
பினரர்ணயாகைச ெமர்ப்பியுஙகைள. இது 
உஙகைளு்டய தார்மீகைக் கைட்மயாைதுடன, 
எதிர்கைாலத்தில் உஙகைளு்டய பொதுநல 
ைாழ்க்்கை்ய பதாடர்நது முனப்னடுத்துச 
பெல்ல உதவுைதாகைவும் அ்மயும்.

‘இலங்கை அரொஙகைம் எஙகை்்ளயும் 
ஏமாறறி எஙகைள பிள்்ளகை்்ளயும் 
ஏ ம ா ற றி  ெ ர் ை ன த ெ த் ் த யு ம் 
ஏமாறறிைருகிறது நாஙகைள இலங்கை 
அரொஙகைம் நீதி்ய பெறறுத்தரும் 
எனற நம்பிக்்கை்ய இழநதுவிட்னடாம், 
நாஙகைள தறனொது நம்பியிருப்ெது 
ெர்ைனதெத்்தனய’ எனறும் அைர் கைை்ல 
பைளியிட்டார்.

அைர் னமலும் பதரிவிக்்கையில்

 ‘ெர்ைனதெ நாடுகைளுக்கு நல்லிணக்கை 
ப ெ ய ற ெ ா டுகை ளி ல்  ஈ டு ெ டு ை த ாகை 
கைாட்டிக்பகைாண்டு இலங்கை அரொஙகைம் 
கைடத் தல்கைளில் ஈடுெடுெைர்கை்்ள 
ெ ா து கை ா க் கு ம்  ப ெ ய ற ெ ா டு கை ளி ல் 
ஈ டு ெ டு ை து ட ன  இ ்ன ை ழி ப் பு 
ப ெ ய் த ை ர் கை ் ்ள  கை ா ப் ெ ா ற ற ன ை 
மு்்னகிறது.

இலங்கை அரொஙகைத்தின இநத 
பெயறொடுகை்்ள ெர்ைனதெத்திறகு 
எ டு த் து ச ப ெ ல் லு ம்  ை ் கை யி ல் 
எதிர்ைரும் 19ஆம் திகைதி ைடகிழக்கில் 
கைதை்டப் னொராட்டத்தி்்னயும் 
கைை்ன ஈர்ப்பு னெரணி்யயும் நடாத்த 
தீர்மானித்துளன்ளாம்.

ஐக்கிய நாடுகைள ெ்ெயின மனித 
உரி்மகைள ெ்ெயின கூட்டத்பதாடர் 
ந்டபெறறுைரும் இக்கைாலப்ெகுதியில் 
இலங்கை விடயம் பதாடர்பில் எதிர்ைரும் 
20ஆம் திகைதி ஆராயப்ெடவுள்ளது.

இநத நி்லயில் இலங்கைக்கு னமலும் 
கைால அைகைாெம் ைழஙகைக்கூடாது 
எ்னக்னகைாரியும் ெர்ைனதெத்தின னநரடி 
த்லயீட்்டக் னகைாரியும் இநத னொராட்டம் 
முனப்னடுக்கைப்ெடவுள்ளது’ எ்னவும் அைர் 
பதரிவித்தார்.

 ‘08 ம் திகைதி ெர்ைனதெ மகைளிர் தி்னம் 
ப கை ா ண் ட ா ட ப் ெ டு ம்  நி ் ல யி ல் 
இலங்கையில் ந்டபெறற யுத்தம் 
அதிகை்ளைா்ன பெண்கைளின ைாழ்க்்கையில் 
மீழமுடியாத துனெத்்தனய தநது, 
பெனறுள்ளது.

அ தி லு ம்  கு றி ப் ெ ாகை  ப ெ ண்கை ள 
த ல ்மதாஙகும் குடும்ெஙகை ளின 
ை ா ழ் ை ா த ா ர ப்  ன ெ ா ர ா ட் ட ம் 
பதாடர்நதுபகைாண்னட உள்ளது.

பொரு்ளாதார ரீதியாகைவும் ெமூகைரீதியாகைவும் 
கைலாொர ரீதியா்ன மதசெடஙகுகைளின 
மூடநம்பிக்்கைகைளுக்குளளும் முட்டி 
னமாதிக்பகைாண்டிருக்கினற்னர். அதில் 

இருநது பைளியில் ைரமுடியாதைர்கை்ளாகை 
மி கு ந த  ம ்ன  அ ழு த் த த் தி ன 
மத்தியில் தஙகைளுக்கைாகை தாஙகைன்ள 
னொராடிக்பகைாண்டிருக்கும் இநதப் 
பெண்கை்்ள விட்டுவிட்டு இநத ெர்ைனதெ 
மகைளிர் தி்னத்்த எம்மால் கைடநதுபெல்ல 
முடியாது.

அைர்கைளுக்கைா்ன நீதி கி்டக்கிறனதா 
இல்்லனயா அைர்கைளின நிம்மதியா்ன 
ைழ்க்்கைக்கு, அைர்கை்ளது னதடல்கைளுக்கு 
வி்டகைாண  உதவுைதறகு மனிதாபிமா்னம் 
உள்ள அ்்னைரும் ஒனறு னெர்நது 
பெயறெடுைது கைாலத்தின கைட்டாயமாகை 
உள்ளது’ எனறும் அைர் குறிப்பிட்டார்.    

உலகை்ளாவிய ரீதியில் அதிகை்ளவு கைாணாமல் 
ஆக்கைப்ெட்னடார் நாடுகைளின ைரி்ெயில் 
இலங்கை முதலிடத்தில் உள்ளதாகை 
கைாணாமல்னொன்னார் அலுைலகைத்தின 
த்லைர் ொலிய பீரிஸ் கைடநதைருடம் 
பதரிவித்திருநதர்.

மு ன ் ்ன ய  ஆ ் ண க் கு ழு வி ன 
மூ ல ம்  ப ெ ற ப் ெ ட் ட  த ரவு கை ளி ன 
அடிப்ெ்டயில் 20 ஆயிரத்துக்கும் 
னமறெட்னடார் கைாணாமல் னொயுள்ள்ம 
கை ண் ட றி ய ப் ெ ட் டு ள ்ள த ா கை வு ம் 
அ ந த ை ் கை யி ல்  ஆ சி ய ா வி ல் 
மாத்திரமினறி உலகை்ளாவிய ரீதியிலா்ன 
கைாணாமல் ஆக்கைப்ெட்னடார் ெட்டிய்ல 
னநாக்கும்னொது இலங்கை முதலிடத்தில் 
உள்ளதாகைவும் அைர் பதரிவித்திருநதார்.

இந த நி்லயில் பஜனீைாவில் 
இடம்பெறறு ைரும் ஐ.நா. மனித உரி்ம 
ஆ்ணயத்தின கூட்டத்பதாடரில் 
த்னக்கு ெதிலாகை மூை்ர அனுப்பி்ைக்கை 
உள்ளதாகை ஜ்னாதிெதி ்மத்திரிொல 
சிறினெ்ன பதரிவித்துள்ளார்.

ஜ ்ன ா தி ெ தி  ் ம த் தி ரி ெ ா ல 
சிறினெ்னவிறகும் ஊடகை நிறுை்னஙகைளின 
பிரதானிகைளுக்கும் இ்டயில் கைடநத 
புத்னனறு (06) கைா்ல இடம்பெறற 
கைலநது்ரயாடலின னொனத அைர் 
இவைாறு பதரிவித்துள்ளார்.
அத்னடிப்ெ்டயில் ொராளுமனற 
உறுப்பி்னர் ெரத் அமுனுகைம, மகிநத 
ெமரசிஙகை மறறும் ைடமாகைாண ஆளுநர் 
சுனரன ராகைைன ஆகினயார் இநத கூட்டத் 
பதாடரில் கைலநது பகைாள்ளவுள்ள்னர்.
இ த ன ன ெ ா து  பி ர ச சி ் ்ன கை ் ்ள 
தீர்த்துக்பகைாளைதறகு இலங்கைக்கு 
ைாய்ப்ெளிக்குமாறு ஐ.நா. மனித உரி்ம 
ஆ்ணயத்திடம் இைர்கைள னகைாரிக்்கை 
விடுக்கை எதிர்ப்ொர்த்துள்ளதாகைவும் 
ஜ்னாதிெதி னமலும் பதரிவித்துள்ளார்.
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வித்தியா்னநதன, ெண்முகைதாஸ் ஆகினயாரிடம் அறிைார்நத அறிதலும் னெராசிரியர் 
பம்ள்னகுருவிடம் ஆறறு்கையும் அறிவும் இ்ணநத அறிதல் என்்ன பநறிப்ெடுத்தி 
பெம்்மயிட்டது. இநதியாவின த்ல சிறநத அரஙகைவியலா்ளர்கைளிடம் அரஙகைக்  
கை்ல்ய கைறறுக் பகைாண்டதும் புர்ெ கைண்ணப்ெத் தம்பிரானிடமும் னெராசிரியர் 
ஆறுமுகைத்திடமும் பதருக்கூத்து ெயினறதும் அனுெை ைழிப் ெட்ட ெயணம். ஈழ 
நாட்டியம் அ்த முன பமாழிைதறகைா்ன தகுதி்ய இைர்கைளிடமிருநது மட்டுமல்ல 
என முப்ொட்டன ைழி ைநத ெரம்ெ்ர புலைர் கை்ல மரபும் து்ணைர ஈழ நாட்டியமாய் 
எஙகைள அ்டயா்ளமாய் உஙகைன்ளாடு நான.

ஈழ நாட்டிய அரஙகைாறறு்கையில் கைலநது பகைாண்ட அ்்னைருனம பிரானசில் பிறநது 
ை்ளர்நதைர்கைள. தாம் ைாழும் சூழலில் ந்டமு்றக் னகைளவியாய் மறற ெமூகைத்தி்னர் 
உஙகைள ொரம்ெரிய நட்னம் எது எனற னகைளவிக்கு கைருத்தியல் த்ளத்திலும் ஆறறு்கை 
த்ளத்திலும் ெதில் பொல்லும் திறன ெ்டத்தைர்கை்ளாய் அைர்கைள இனறு மாறியுள்ள்னர்.
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(னொக்குைரத்து ொத்னஙகைளுக்கு உலகை 
மட்டத்தில் ஒரு ைரலாறு இருக்கினறது. 
எஙகைள மட்டக்கை்ளப்பு மண்ணில் எஙகைள 
னொக்குைரத்துச ொத்னஙகைளுக்கும் 
ஒரு குட்டி ைரலாறு இருக்கிறது. 
முழு ் ம யாகை  இ ல் ல ாவி ட் ட ாலு ம், 
சுைாரசியத்துக்கைாகைைாைது அைறறில் 
சிலைற்ற இஙகு ெதிகிறார் எழுத்தா்ளர் 
இரா. தைராஜா. அைரது தி்ரயரஙகுகைளின 
ைரலாறு னொல இதுவும் ைாெகைர்கை்்ளக் 
கைைரும் எனறு எதிர்ொர்க்கினறாம்.  -- 
ஆசிரியர்)

வைக்கிக்கரத்வத

07.05.2000ல் வீரனகைெரி ைாரபைளியீட்டில் 
25ம் ெக்கைம் ‘இலங்கையருடன கைலநதுவிட்ட 
னொர்த்துக்கீெ கைலாொரம்!' எனகினற 
நீண்டபதாரு கைட்டு்ரபயான்ற 
எழுதியிருநனதன.  அக்கைட்டு்ரயில் 5ம் 
ெநதியில் ைரலாறறுச பெய்தியாகை கீழ் 
ைரும் ெநதி்ய ெதிவு பெய்திருநனதன. 
அப்ெநதியில் ைரும் சிறு ெகுதியிது.

       .....ெறஙகியர்  தசசு னை்லயிலும் 
திற்ம பெறறிருநத கைாரணத்தி்னாலும்  
ைண்டிகைள அ்மக்கும் பதாழில் 
நுட்ெஙகை்்ள அறிநது இருநததி்னாலும்  
எருதுகை்்ளப் பூட்டி இழுத்துச பெல்லும்  
ைண்டிகை்்ளச பெய்து,  பொதி 
சுமப்ெைர்கைளுக்கு  பகைாடுத்தார்கைள. அ்ை 
ெயணிகைள மட்டும் ெயணம் பெய்யும் 
''் ைக்கிைண்டி''  பொதி  ஏறறும்

' ' ஒ ற ் ற ம ா ட் டு ை ண் டி ' '  , 
''இரட்்டமாட்டுைண்டி''  ''தளளுைண்டி''   
னொடாைண்டி, எ்ன ெயனெடுதன்மயிலும்  
ைடிை அ்மப்பிலும் னைறுெட்ட்ைகை்ளாகை 
கைாணப்ெட்ட்ன!......

அக்கைாலத்தில் ெறஙகியி்ன மக்கை்ளால் 
ெகைமக்கைளுக்கு தயாரிக்கைப்ெட்டு தரப்ெட்ட 
ெல னெருெகைாரஙகைளில் ஒனறு இநத 
ெலை்கை ைண்டிகைள. அதில் ''்ைக்கி 
ைண்டி்ய''  னொர்த்துக்னகையருக்குரிய 
ொ்ெயில் ''ெடிக்கி'' எனனற அைர்கைள 
அ்ழத்த்னர். இ்த நம்மைர்கைள. 
''் ைக்கிக்கைரத்்த''எனறும் ''ெைாரி ைண்டி'' 
எனறும் ''ெயணிகைள ைண்டி'' எனறும் 
அ்ழத்த்னர்.

   இவைண்டி்ய இழுத்துச பெல்ல 
எருதுகைன்ள ெயனெடும்ெடி இவைண்டிகைள 
அ்மக்கைப்ெட்ட்ன.  முனபு  பிரயாணி 
கை்்ள இடத்துக்கு இடம் பகைாண்டு 
பெல்லும் முக்கிய ெணி்ய இநத 
்ைக்கிைண்டிகைன்ள ஆறறி்ன. அனறு 
இதுனை  பிரெல்யமாகைவும் நாகைரிகைமாகைவும் 
இருநதது. இவைண்டியில் நானகு 
பிரயாணிகைள அமர்நதிருக்கை ைண்டியின 
ஓட்டுநர் ெயணிகைளகூறும் இடத்துக்கு 
பகைாண்டு பெனறு விடுைார். இத்னால் 
இடத்துக்கு இடம் கைால் ந்டயாகை 
ெயணம் பெய்ைதில் முன்னர் இருநத 
சிரமம் கு்றயலாயிறறு. ொடொ்ல 
ஆசிரியர்கைள மாணைர்கைள எ்னப்ெலர் 
ைாடிக்்கையா்ளர்கை்ளாகை இ்தயமர்த்தி 
ெயனெடுத் தி ைந த்னர். அதுன ை 
அநநாட்கை ளில் சினிமாத் தி்ர 
அரஙகுகைளின வி்ளம்ெர ைண்டியாகைவும் 

ெயனெட்ட்ம குறிப்பிடத்தக்கைது.

  இவ ்ைக்கிக் கைரத்்தகைள மிகை 
அ ழ கை ா கை வு ம்  ன ந ர் த் தி ய ா கை வு ம் 
பிரயாணிகைள பெௌகைரியமாகை ெயணம் 
பெய்யக்கூடியதாகை

ைடிை்மக்கைப்ெட்டனதாடு, குட்டித்னதர்கைள 
னொல் அலஙகைார   னை்லகைன்ளாடு 
கைாட்சியளித்த்ன. ் ைக்கிக்கைரத்்தயினுள

ஏறுைதறகு  இரும்பி்னால் உறுதியா்னதும் 
னை்லப்ொடுடன கூடிய ெடிகைளும் 
இருப்ெதறபகை்ன ெஞ்சு அ்டக்கைப்ெட்ட

இருக்்கைகைளும் பொருத்தப்ெட்டிருநத்ன.  
அத்னதாடு ெயணிகைள பிரயாணம் 
ெண்ணும் னொது உளளிருநதெடி பிடித்துக்

பகைாள்ள ்கைப்பிடிகைளும் இருநத்ன.  
எருதின ஏரிக்கைருகில் இருக்கும் பிடரியில் 
''நுகைத்தடி''் ய  ்ைத்து அநநுகைத்தடினயாடு 
பின இருக்கும் ைண்டி்ய  இ்ணக்கை இரு 
நீண்டதடிகை்்ள ெயனெடுத்தியிருநத்னர். 
அ ் ை கை ் ்ள ' ' ன ெ ா ங கை ம் பு '  எனறு 
அ்ழத்தார்கைள. அனதனை்்ள எருதுகைளின  
பகைாம்புகை்்ளச சீவி அக் பகைாம்புகைளில் 
பைஙகைலத்தால் / பித்த்்ளயால் 
ப ெ ய் ய ப் ெ ட் ட  ன ை ் ல ப் ெ ாடு டன 
கூடிய பூண்கை்்ள  சூட்டியிருநதார்கைள.  
எருதுகைளின கைழுத்தில் பைண்கைல 
மணிகை்்ளக்  கைட்டியிருநதார்கைள. 
இவைாறு கைட்டப்ெட்டமணிகைள எழுப்பும் 
ஓ்ெயிலிருநது ைருகினறைண்டி 
யாரு்டயது எ்ன பிறர் அறியக்கூடியதாகை 
இ ரு ந த து .  ை ண் டி ச 
சி ல் லு கை ளு க் கு  ெ ல 
ை ர் ண ங கை ் ்ள ப்  பூ சி 
னமலும் பமருகூட்டி தஙகைள 
ைண்டிகை்்ள அ்டயா்ளப் 
ெடுத்தியிருநதார்கைள.

   அக்கைாலத்தில் இவ 
்ைக்கிக் கைரத்்தகைள ெல 
ஒனறு னெர்நது கைதிர்கைாமம், 

ப கை ா க் கை ட் டி ச ன ெ ா ் ல ப ய ்ன ெ க் தி 
யாத்தி்ரகை்்ளயும் னமறபகைாண்டிருநத்ன.

   இவ ்ைக்கிக் கைரத்்தகை்்ள 
அக்கைாலத்தில் னகைாட்்டமு்்ன்யச 
ன ெ ர் ந த ை ர் கை ன ்ள  அ தி கை ம ா கை 
்ைத்திருநத்னர்.

னகைாட்்டமு்்ன்யச னெர்நதைர்கைள 

்ைக்கிக்கைரத்்த,  ஒற்றமாட்டுைண்டி, 
இரட்்டமாட்டுைண்டி எ்ன்ைத்திருநது,  
பதாழில் பெய்த்மக்கு கைாரணம் என்ன? 
எனெ்த எதிர்ைரும் அரஙகை இதழ்கைளில் 
ைாெகைர்கைளுக்கு அறியத் தருனைன.

அ ன று  ் ை க் கி க் கை ர த் ் த 
் ை த் தி ரு ந த ை ர் கை ளி ல்  சி ல ் ர 
இப்னொது ொர்க்கைலாம். கைறுைல்த்தம்பி, 
சி ன ்ன த் து ர்  சி த ம் ெ ர ப் பி ள ் ்ள,  
இரானெநதிரம், பெல்ைராெர் து்ரராெர், 
அரு்னாசெலம்,  நடராெர் னநெது்ர, 
தஙகைத்து்ர சுப்பிரமணியம் எ்னப் 
பெயர்ப் ெட்டியல் நீண்டு பகைாண்னட 

னொகும்.  சீலாமு்்னயில் பொன்்னயா 
எனெைரும்  ்ைக்கிக்கைரத்்த
்ைத்திருநதார்.  பகைாலற னலனில் ைசித்த 
நல்லதம்பி எனெைர் எருதுக்குப் ெதிலாகை 
குதி்ர்யப்பூட்டி ஓடியதி்னால்

அைர் 'குதி்ர்ைக்கி நல்லதம்பி' எ்னப் 
பெயர் பெறறார். இைரிடம் இரண்டு 
குதி்ரகைள இருநததபத்ன அறியக் 
கூடியதாகை இருநதது.
 
அக்கைாலத்தில் மிகை ைறு்மயா்ன 
ைர்கைளுக்கும் முதினயார்கைளுக்கும் 
கைசனெரியில் மாதபமானறுக்கு ஐம்ெது ெதம் 
தர்மக் பகைா்டயாகைக் பகைாடுக்கைப்ெட்டது. 
அ்தப் பெறறுக் பகைாள்ள அவவூதியம் 
பெறும் ைனயாதிெர்கைள நானகுனெர் 
ன ெ ர் ந து  ் ை க் கி க் கை ர த் ் த ் ய 
ைாட்கைக்கு அமர்த்தி கைசனெரி பெனறு 
னகைாட்்டமு்்னக்கு திரும்ெவும் ைர 

கூலியாகைக் பகைாடுக்கைப்ெட்டது இருெதுெதம். 
இ்த தலா ஒருைருக்கு ஐநது ெதவீதம் 
னெர்த்து ்ைக்கிக்கைரத்்தக்கு பகைாடுத்து 
ைநதார்கைள.

ைாடவகக் கார்கள்

    விஞ்ஞா்ன ை்ளர்சசியால் னமாட்டார் 
ைாகை்னஙகைள  ொை்்னக்கு

ைநததும்  ்ைக்கியின பமௌசு கு்றய 
ெகைலரும் கைாரில் பிரயாணம் ெண்ணத் 
பதாடஙகி்னார்கைள.  இநத னமாட்டார் 
கைார்கை்்ளயும் ைாட்கை ைண்டியாகை ெலர் 
பெலுத்தத் பதாடஙகி்னர். அைர்கைளில் 
னயாகைர், ்மலர், கைார்கைார மணியம், 
எனெைர்கைள  ஆரம்ெ கைார்கைாரர்கை்ளாகை 
இருநதிருக்கிறார்கைள.  இைர்கைளில் கைார்கைார 
மணியத்தின கைார் ொரதிகை்்ள ெழக்கைம் 
கைாராகைப் ெயனெட்ட்ம குறிப்பிடத்தக்கைது. 
அக்கைாரின இலக்கைம் c.y.6000.  

   அக்கைாலத்தில் னகைாட்்டமு்்ன்யச 

னெர்நதைர்கைளில் ொனொ்ல வீதி 
சிைராொ, அரெபரத்தி்னம், னமார்ொப்பிட்டி

பெல்லத்தம்பி, குணம்,  வீரனகைெரி மணியம், 
தர்மபரத்தி்னம், பினறமன,  னொ்னகைர் 
பதருவில் நாகூறுமீரிொ, னநெது்ர, (இை
ரின கைாரும் ொரதிகை்்ளப் ெழக்கும்கைாராகை 
ெயனெட்டது). அதன இலக்கைம் e.y. 666,  
தஙகைத்து்ர, னொமசுநதரம், தைராஜா 

பரட்ணராஜா. னமலும் பகைாலறனலனில் 
ப ெ ல் ை ர ா ெ ா ,  கி து று மு ் கை தீ ன ,   
அத்துறுமான, நூறுதீன, மம்மக்கைாசிம் 
இைரின கைாரும் ொரதிகை்்ள ெழக்கும் 
கைாராகைப் ெயனெட்டது. அதன இலக்கைம் 
c.e.5876 னமலும் முதலியார்வீதி  தஙகைராெர் 
ஊறணி சிைராெர், ஆ்ரயம்ெதி தைராெர், 
கிரானகு்ள கைாசுெதி,  பையிலிவீதி 
நைபரத்தி்னம், ஆமன னகைாணர் வீதி்யச 
னெர்நத சுருட்டுசொைல் னொடியார், அைரின 
மகைனமார் ொறுக், மஹுறுப்,   திெவீரசிஙகை 
ெதுக்கைத்்தச னெர்நத மாஸ்டர் உலகை

ன ெகைரம்  தைராொ,  மாமாஙகைம் 
சி த ம் ெ ர ப் பி ள ் ்ள ,   கை ல் ல டி 
உப்னொ்ட்யச னெர்நத பஜமினி 
தஙகைராஜர்  இைரின தம்பி கிருொ,  
கைணெதிப்பிள்்ள,  கைருைப்ெனனகைணி 
னதைெகைாயம்,   நடராொ, கூ்ளாைடி்யச 
னெர்நத தம்பிப்பிள்்ள, இரா்ெயர்

னடாம்பி,  அரெபரத்தி்னம்,  பொனராொ, 
ைாவிக் கை்ர வீதி்யச ன ெர்ந த 
பூொலபரத்தி்னம் (அரஙகைம் ஆசிரியர் 
சீைகைனின தந்த. அரெ னை்ல்ய 
விட்டுவிட்டு கைானராட ைநதைர்), ொர்வீதி 
சிைொலகுரு, ொடுமீன வீதி மாணிக்கைம் 
எ்னப் பெயர்ப்ெட்டியல் நீண்டு பகைாண்னட 
னொகும்.

  இ ை ர்கை ளி ல்  எண் ெ து கை ளி ல் 
ைாட்கைக்கைார்கைள ்ைத்திருநதைர்கைள 
ஒனறுகூடி அநனதாணியார் னகைாவில் 
வீதியில் ெஙகைம் ஒன்ற அஙகுராப்ெணம் 
பெய்திருநதார்கைள. அசெஙகைத்துக்கு 
த்லைராகை பஜமினி தஙகைராொவும் 
பெயலா்ளராகை இரா.தைராஜாவும் 
பொரு்ளா்ளராகை உலகைனெகைரமும் ஏழுனெர் 
பகைாண்ட நிர்ைாகைெ்ெயும் பதரிவு 
பெய்யப்ெட்டிருநதது.

 முசெக்கைரைண்டி ொை்்னக்கு ைநததும் 
''மட்டக்கை்ளப்பு ைாட்கைக்கைார்கைள ொரதிகைள 
ெஙகைம்'' கைாலனைாட்டத்தில் ம்றநது 
னொ்னது.
       (பதாடரும்)   
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படுைான்கவரப் பபண்கள்

மட்டக்கை்ளப்பு மாைட்டத்தில் ெடுைானகை்ர, 
எழுைானகை்ரபய்ன இருபிரிவுகைள 
இருக்கினற்ன. இதில்,  ெடுைானகை்ர 
ம க் கை ன ்ள ,  எ ழு ை ா ன கை ் ர யி ல் 
உள்ளைர்கைளுக்கு உணைளிக்கினற 
உயர்ைா்னைர்கை்ளாகை இருக்கினற்னர். 
இ ங கு  ப ெ ா ய் ய ா ப ம ா ழி ப் பு ல ை ர் 
கூறிய கைரு த் தும் ஞாெகை த் திறகு 
ைருகினறது.  'உழுதுண்டு ைாழ்ைானர 
ைாழ்ைார் மறபறல்லாம் பதாழுண்டு 
பினபெல்ெைர்.'  எ்னக்கூறியிருநதார். 
அைர் கூறறிறகு ைலுசனெர்க்கினற 
உழவுத்பதாழி்லச பெய்ெைர்கைளதான 
ெ டு ை ா ன கை ் ர ப் பி ர ன த ெ த் தி ல் 
பெரும்ொன்மயாகை ைாழ்கினற்னர். 
கைடநதகைால னொர் அ்னர்த்தஙகைளி்னால் 
ப ெ ரு ம ்ள வி ல்  ெ ா தி க் கை ப் ெ ட் ட 
ெமூகைமும் இதுதான. குறிப்ொகை கைடநத 
மூனறு தொப்த யுத்தம் இம் மக்கை்்ள 
னமாெமாகைப் ொதித்திருநதது. இத்னால் 
ெலைறறி்்ன இழநதிருக்கினற்னர். 
பொரு்ளாதாரம், கைல்வி, னொக்குைரத்து 
எ்ன ெல து்றகை்்ள ெறிபகைாடுத்த 
மக்கைள இற்றை்ர விைொயத்தி்்ன 
ெறிபகைாடுக்கைாது, கைடனகை்்ளப்பெறறாைது 
ப ெ ய் து ப கை ா ண் டி ரு க் கி ன ற ்ன ர் . 
இனதனொல ைருடாநதம் பைள்ளம், 
ைரட்சி எனற அ்னர்த்தஙகை்்ளயும் 
எ தி ர் ப கை ா ண் டு  ை ா ழ் வி ் ்ன 

ைழிநடத்துகினற்னர். இஙகுள்ள பெண்கைள 
ொதிக்கைப்பிறநதைர்கைள எனனற குறிப்பிட 
முடியும். ஏப்னனில் கைடநதகைால ைரலாற்ற 
மீட்டிப்ொர்த்தால் இப்பெண்கைளின 
ொத்்னகைள எண்ணிலடஙகைாத்ை.

ெ டு ை ா ன ் ர ப்  பி ர ன த ெ த் தி ல் , 
ொடொ்லக்கைறறலுடன, வி்்ளயாட்டிலும் 
தம்திற்மகை்்ள பைளிக்கைாட்டி ொதிக்கும் 
பெண் வீராஙகை்்னகை்்ளயும் இஙகு 
குறிப்பிடாமல் இருக்கை முடியாது.

த னி  வி ் ்ள ய ா ட் டு க் கை ளி லு ம் , 
கு ழு  வி ் ்ள ய ா ட் டு க் கை ளி லு ம் 
ெடுைானகை்ரப்பிரனதெ மாணைர்கைளின 
ொத்்னபயனெது புகைழ்சசிக்குரியனத. 
குறுநதூர ஓட்டஙகைளில் ெனனெ்்ன 
ொரி வித்தியாலய மாணைர்கைள 
மாகைாணரீதியாகை ொதித்திருக்கினற்னர். 
னதசியமட்டத்தில் கைலநது ொதித்தும் 
இருக்கினற்னர். முழு்மயாகை கைஸ்ட, 
அதிகைஸ்ட ொடொ்லகை்்ள உள்ளடக்கிய 
ைலயமாகை மட்டக்கை்ளப்பு னமறகு 
கைல்வி ைலயம் கைாட்சிபகைாடுக்கினறது. 
இ வ ை ல ய த் தி ் ்ன ச  ன ெ ர் ந த 
பெண்மாணைர்கைள ெல ொத்்னகை்்ள 
நி்லநாட்டி ைலயத்திறகு நறபெயரி்்ன 
ஈட்டிக்பகைாடுத்துள்ள்னர். ெனனெ்்ன 
ொரிவித்தியாலயம், கைடுக்கைாமு்்ன 
ைாணி வித்தியாலயம், அம்பி்ளாநது்ற 
கை்லமகைள மகைா வித்தியாலயம் 
ன ெ ா ன ற ்ன  ப ெ ண் கை ளு க் கை ா ்ன 

உ ் த ெ ந த ா ட் ட ப் ன ெ ா ட் டி யி ல் 
ெ ா த ் ்ன கை ் ்ள  நி ் ல ந ா ட் டி ய 
ொடொ்லகை்ளாகை உள்ள்ன. அனதனொல 
ந ா ற ெ து ை ட் ் ட  வி பு ல ா ்ன ந த 
வித்தியாலயமும் பெண்கைளுக்கைா்ன 
கிறிக்கைட் னொட்டியில் மாகைாணரீதியில் 
பைறறிகை்்ளப் பெறறிருக்கினறது. 
ப கை ா ல் ல நு ் ல  வி ன ை கை ா ்ன ந த 
வித்தியாலயமும் பெண்கைளுக்கைா்ன கைெடி 
னொட்டியில் னதசியமட்டம் ை்ர பெனறு 
ைநதிருக்கினறது. இசொத்்னகைளும் 
பெண்கை்ளால் மட்டக்கை்ளப்பு னமறகிறகு 
கி்டத்த பகைௌரைனமயாகும்.

பன்சேவனப் பபண்கள்
ெ டு ை ா ன கை ் ர ப்  பி ர ன த ெ த் தி ல் 
ெனனெ்்னப் ொடொ்லபயனறால் 
தனியிடம்தான. அதறகு கைாரணம் 
அஙகுள்ள மாணவிகைளின ொத்்னதான.

மட்டக்கை்ளப்பு னமறகில் ெனனெ்்ன 
கிராமம் எஙகு அ்மந துள்ளது 
எனெது மட்டக்கை்ளப்பினலனய ெலருக்கு 
பதரியாமனல இருக்கும். அனதனொல 
எத்தி்ெயில் இருக்கினறது எனெதும் 
இனனும் ஒருொராருக்கும் பதரியாமனல 
இருக்கைகூடும். ெனனெ்்ன எனற 
ப ெ ய ரி ் ்ன  ம ாத் தி ர ம்  ெ ல ரு ம் 
பதரிநதிருக்கைகூடும்.

ெனனெ்்னக் கிராமம் மட்டக்கை்ளப்பு 
மாைட்டத்தின னமறகுப்ெகுதியில் உள்ள, 
மண்மு்்ன னமறகு பிரனதெபெயலா்ளர் 
பிரிவில் உள்ள சிறியகிராமமாகும். 
இஙகு குடியிருப்புக்கைள ஆஙகைாஙகுள்ள 
ன ம டு கை ளி ல்  அ ் ம ந து ள ்ள ்ன . 
கிராமத்தி்்னசசுறறி கைாடுகைளும், 
ையல்நிலஙகைளும், சிறிய சிறிய 
கு ்ளஙகைளும் கைாணப்ெடுகினற ்ன. 
கூ லி த் ப த ா ழி ் ல யு ம் , 
விைொயத்தி்்னயுனம னமறபகைாளளும் 

மக்கைள அனறாடம் ெல்னைறு பிரசசி்்னகைளுக்கும் உள்ளாகினற்னர். னொக்குைரத்து, ைாழ்ைாதாரம், 
கைாட்டுயா்்னகைளின பதால்்ல எனெ்னனை இதில் அதிகைமாகும். இக்கிராமத்தில்தான, 
ொரியின பெயருடன வித்தியாலயம் ஒனறும் அ்மநதுள்ளது. தரம் 11ை்ர பகைாண்டிருக்கும் 
இப்ொடொ்லயில் ெல கிராமத்து மாணைர்கைள கைல்வி கைறகினற்னர். ெனனெ்்ன, சில்லிக்பகைாடியாறு, 
கைாலனொட்டமடு, ெ்்னயறுப்ொன, கைண்டியநாறு, ைாதக்கைல்மடு, சின்னகைாலனொட்டமடு எ்ன 
ெலகிராமத்து மாணைர்கைள கைறகினற வித்தியாலயனம இதுைாகும். இைர்கைளும் அருகில் 
இருநதுபகைாண்டு ொடொ்லக்கு ைருெைர்கைள அல்ல '5 கினலாமீறறர், 4 கினலாமீறறர், 3 கினலாமீறறர் 
எனகினற ெல கினலா மீறறர் தூரஙகைளிலிருநது, ந்டயிலும், துவிசெக்கைரைண்டியிலுமாகை 
இப்ொடொ்லக்கு ைருகிறார்கைள.  இப்ெடி ைருெைர்கைளும் ைறு்மக்னகைாட்டில் ைாழ்ெைர்கை்ளாகைனை 
உள்ள்னர்.

அனதனநரம் இருெக்கை கைாடுகை்்ளகை்்ள பகைாண்ட்மநத வீதியி்னானல னொக்குைரத்துச 
பெய்கினற்னர். நகைரத்தில் ைாழ்கினற ெலர், ெகைல்னநரத்தில்கூட இவவீதியால் பெல்லுைதறகு 
அசெமுறுைர். அவவீதியால்தான இம்மாணைர்கைள ொடொ்லக்கு கைா்லனை்்ளயில் ைருகினற்னர். 
வீதியின ஓரத்தில் கைாட்டு யா்்ன இருநதாலும் பதரியாதை்கையிலா்ன கைாடுகைளுடன அ்மநத 
வீதிகைள இஙகு கைாட்சிபகைாடுக்கினற்ன. அவைாறு இருநதனொதிலும் இப்ொடொ்லயில் கைறகினற 
மாணவிகைள கிழக்கு மாகைாணமட்டத்தில் 100 மீறறர், 400மீறறர், 800 மீறறர் , 1500 மீறறர் ஓட்டப் 
னொட்டிகைளில் பைறறிபெறறிருநத்னர்.

இம்மாணைர்கைள தம் உடல் ைலு்ைமட்டும் ெயனெடுத்தி பெய்யும் வி்்ளயாட்டா்ன ஓட்டம் மட்டுனம 
இைர்கை்்ள பைறறிப்ொ்தக்கு இட்டுச பெல்கிறது.  உடல்ைலு்ை மட்டும் ெயனெடுத்தி பெய்யும் 
வி்்ளயாட்டுக்கும் நல்ல ெயிறசிகைளும் னைண்டும். கைா்ல மா்ல எ்ன இருனநரஙகைளுனம ெயிறசி 
பெய்ைதறகைா்ன உகைநத னநரமாகை பகைாள்ளப்ெடுகினறது. ஆ்னால் அநனநரஙகைள இம்மாணைர்கைளுக்கு 
ொத்தியமறறுப்னொகினறது.

கைா்லயில் னநரத்னதாடு ொடொ்லக்கு ெமுகைம் பகைாடுக்கை முடியாது. ொடொ்ல விட்டும் 
மா்லனநரத்தில் வீடு பெல்லமுடியாது. இதறகு கைாட்டுயா்்னயின தாக்கைமும் கைாரணமாகை 
அ்மகினறது. அசெத்தின கைாரணமாகை ெயிறசிக்கைா்ன ெரியா்ன னநரத்தி்்ன மாணைர்கைளுக்கு 
ைழஙகைமுடியாத துர்ப்ொக்கிய நி்லயும் இஙகு கைாணப்ெடுகினற்ம கைை்லக்குரியனத. ஆ்னாலும் 
கி்டக்கும் ெநதர்ப்ெஙகை்்ள ெரியாகை ெயனெடுத்திக்பகைாண்டு ெயிறசிகை்்ள அளித்துைருகினறார் 
இப்ொடொ்லயின உடறகைல்வி ஆசிரியரா்ன ெை்ளசிஙகைம்.

யா்்னயின ெயத்தி்னாலும், மாடுகைளின ெயத்தி்னாலும் ஓட்ட ஓட்டமாய் ொடொ்ல்ய, 
வீட்்ட அ்டய னைண்டுபமனற எண்ணப்ொட்டின வி்்ளனை நா்ளாநதம் இம்மாணைர்கைள 
வீதியி்னால் ஓடிக்பகைாண்டிருக்கினற்னர். இவனைாட்டப்ெயிறசினய மாணைர்கைளின பைறறிக்கு 
பெரும்ெஙகு ைகிக்கினறது. சுைர் இருநதால்தான சித்திரம் ை்ரயமுடியும் எ்னக்கூறுைார்கைள 
அதுனொல உடல் ஆனராக்கியமாகைவிருநதால்தான வி்்ளயாட்டில் ொதிக்கை முடியும். இஙகுள்ள 
மாணைர்கைளில் ெலர் னொொக்கு கு்றொடு உள்ளைர்கை்ளாகை உள்ள்னர். இதறகு ெரியா்ன நி்றயுணவு 
கி்டக்கைப்பெறா்மயும், மாணைர்கைளின ைறு்ம அைர்கைளுக்கைா்ன உண்ை இரண்டுனநரமாகை 
கு்றநதுள்ள்மயும், ஒனரமாதிரியா்ன உண்ைத்தான அைர்கைள பதாடர்நது உண்கினற 
நி்லயி்னாலும், உடல் ைலுவும் கு்றைாகைனை உள்ளது.

இக்கு்றொடு நிைர்த்தியாக்கைப்ெடுகினறனை்்ளதான ெரியா்னபெறுனெறுகை்்ளயும் 
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எதிர்ொர்க்கைமுடியும். இம்மாணைர்கைளின 
ப ை ற றி யி ல் ,  ப ெ ற ன ற ா ர் கை ளி ன 
ெஙகைளிப்பும், உடல்கைல்வி ஆசிரியரா்ன 
ெை்ளசிஙகைம் மறறும் அதிெர் ஜமு்னாகைரன 
ஆ கி ன ய ா ரி ன  ை ழி கை ா ட் டல் கை ன ்ள 
பெரும் ெஙகைளிப்பி்்ன பெய்து 
ைருகினற்ன. உ்தெநதாட்ட குழுவில் 
அஙகைத்துைமாகை நினறு ொதிக்கினற 
கி.அனொதினி, கைா.கைர்ொ, இ.துொநதினி, 
இ.கைனஜநதி, வி.னலாசசினி, ொ.ைெநதினி, 
சி.ஏகைலா, உ .தர்சினி, நா.விதுஸ்கைா, 
னகைா.கைதுசினி, ந. கைாயத்திரி, பு.கைாயத்திரி, 
து.பஜயநதினி, அ.நிொநதினி, ஜீ.னலாஜிதா, 
னெ.ெத்தியராணி, னலா.பி்றொநதினி, 
இ . ன ய ா கி ன ல ஸ் ை ரி ,  ற . ற வி த ா , 
னயா.குனைதா, கு.னெவிதா, நா.புஸ்ெராணி, 
இ.னரணுகைா ஆகிய வீராஙகை்ணகைளும் 
பகைௌரைத்திறகுரியைர்கைன்ள. வீட்டின 
ைறு்மசசூழலால் இருப்ெதறகுகூட 
ை ெ தி யி ன றி யு ம் ,  ன த ் ை கை ் ்ள 
நி்றனைறறுைதில் மிகைவும் கைஸ்டத்தில் 
உள்ளைர்கை்ளாகைவும், ைருமா்னமினறி 
ைாடும் குடும்ெஙகை்்ளச னெர்நதைர்கை்ளாகை 
இம்மாணைர்கைள உள்ள்ம னமலும் 
கைை்னத்துக்குரியனத.

அம்பிளாந்துவை கவைமகள்

ெனனெ்்ன ொரி வித்தியாலயத்தின 
அ்மப்பிலும், ெனனெ்்ன கிராமத்தின 
அ்மப்பிலும் இருநது ெறறுனைறுெட்ட 
இடமாகை அம்பி்ளாநது்ற கை்லமகைள 
வி த் தி ய ால ய ம்  அ ் ம ந து ள்ளது . 
ம ண் மு ் ்ன  ப த ன ன ம ற கு 
பிரனதெத்தில் உள்ள ஒருகிராமமாகை 
அ ம் பி ்ள ா ந து ் ற  கி ர ா ம ம் 
அ்மநதுள்ளது. ைாவினயாரத்தி்்னயும், 
ை ய ல் ப ை ளி கை ் ்ள யு ம் 
பகைாண்ட்மந த இக் கிராமத் தின 
குடியிருப்புக்கைள அருகைருனகை அ்மநது 
கைாணப்ெடுகினற்ன. இஙகுள்ள மக்கைள 
சிலர் அரெபதாழில்கை்்ளச பெய்கினற 
ன ெ ா தி லு ம்  அ ன ந கை ம ா ்ன ை ர் கை ள 

விைொயம், கூலித்பதாழில் பெய்னத 
ை ா ழ் கி ன ற ்ன ர் .  இ க் கி ர ா ம மு ம் 
வி்்ளயாட்டில் பெயர்னொ்னகிராமமாகைனை 
ொர்க் கைப்ெடுகினறது. அன தனநரம் 
இ க் கி ர ா ம த் தி ல்  இ ரு ந து 
உடறகைல்வி ஆசிரியர்கைள சிலரும் 
உ ரு ை ா க் கை ப் ெ ட் டு ள ்ள ் ம 
ைரனைறகைத்தக்கைது. இக்கிராமத்தில் 
இருொடொ்லகைள அ்மநதிருக்கினற்ன. 
ஒருொடொ்ல தரம் 5 ை்ரயா்ன 
ைகுப்புக்கை்்ள பகைாண்ட கைனிஸ்ட 
வி த் தி ய ா ல ய ம ா கை வு ம்,  ம ற ் ற ய 
ொடொ்ல கைணித, விஞ்ஞா்னத்து்ற 
அடஙகைலாகை தரம் 13  ை்ரயா்ன 
ைகுப்புக்கை்்ள பகைாண்ட கை்லமகைள மகைா 
வித்தியாலயமும் அ்மயப்பெறறுள்ளது. 
இப்ொடொ்லயில் கைல்வி கைறகினற 
மாணவிகைள உ்தப்ெநதாட்டப்னொட்டியில் 
ம ா கை ா ண ரீ தி ய ா கை  ப ை ற றி கை ் ்ள 
நி ் ல ந ா ட் டி ை ரு ை து ட ன , 
னதசியமட்டப்னொட்டிகைளில் ெஙனகைறறும் 
ைருகினற்னர்.

இஙகுள்ள மாணைர்கைளும் னதசிய ரீதியில் 
ொதிப்ெதறகு ெல்னைறு த்டகைறகை்்ள 
தாண்டனைண்டியைர்கை்ளாகை உள்ள்னர். 
குறிப்ொகை ெமுர்த்திக் பகைாடுப்ெ்ன்ை 
பெறுகினற குடும்ெஙகைளில் ைாழும் 
இம்மக்கைள ைறு்மயின பிடிக்குளளும் 
அகைப்ெட்டிருக்கினற்னர். இதனகைாரணமாகை 
ஒழுஙகுமு்றயா்ன ெத்துணவி்்ன 
பெறறுக்பகைாள்ள முடியாதைர்கை்ளாகை 
இருக்கினற்னர். இம்மாணைர்கைள கைா்ல, 
மா்ல னை்்ளகைளில் ெயிறசியில் 
ஈடுெடுைதறகு ெநதர்ப்ெமிருநதாலும், 
வி்்ளயாட்டின பதாழிநுட்ெ ரீதியா்ன 
நுட்ெஙகை்்ள ெயிறறுவிப்ெதறகைா்ன 
ெயிறறுவிப்ொ்ளர்கைள இல்லாத நி்லயும் 
மிகைக்கு்றொனட. ஆ்னானொதிலும் 
ொடொ்லயின உடறகைல்வி ஆசிரியர் 
கை.நமசிைாயம், அதிெர் சு.னதைராஜன 
ஆ கி ன ய ா ரி ன  ை ழி கை ா ட் ட லி லு ம் , 
பெறனறாரின ெஙகைளிப்பி்னாலும் 

மாணைர்கைள ொத்்னகை்்ள நி்லநாட்டி 
ைருகினற்னர்.

கி ழ க் கு  ம ா கை ா ண த் தி ல் 
ெ ா தி ப் ெ ப த ன ெ து ம்  இ ல கு ை ா ்ன 
கைாரியமல்ல. கிழக்கு மாகைாணத்தினல 
எ த் த ் ்ன ன ய ா  ெ ா ட ெ ா ் ல கை ள 
இ ரு க் கி ன ற ன ெ ாதி லு ம்,  அ தி லு ம் 
குறிப்ொகை நகை்ர அண்டிய ைெதிெ்டத்த 
ொடொ்லகைள ெலவுள்ள னொதிலும் 
அவைறறி்்னயும் பைறறி கைண்டு 
மாகைாணத்தில் இருொடொ்லகைளும் 
கைடநத ைருடம் பெண்கைளுக்கைா்ன 
உ்தெநதாட்டப் னொட்டியில் முதல் 
இரு இடஙகை்்ளயும் பெறறிருநத்ம 
மி கை வு ம்  ெ ா ர ா ட் டு க் கு ரி ய ன த . 
னதசிய ரீதியாகை ொத்்னெ்டக்கை 
னைண்டுபமனற அைாவில் இலங்கை 

நாட்டில் இருக்கைக்கூடிய மிகைவும் 
ை ெ தி ெ ் ட த் த  ெ ா ட ெ ா ் ல கை ள 
ெ ல  ெ யி ற று வி ப் ெ ா்ள ர்கை ் ்ள யு ம், 
வி்்ளயாட்டிறகைா்ன உெகைரணங்்ளயும், 
எல்லாைெதிகை்்ளயும் பகைாண்ட்மநத 
்மதா்னஙகை்்ளயும் ்ைத்துக்பகைாண்டு 
னதசியத்தில் ொதிக்கை வி்்ளகினற்னர். 
ஆ்னால் மட்டக்கை்ளப்பு மாைட்டத்தின 
ெடுைானகை்ரப்பிரனதெத்தில் உள்ள 
மிகைவும் கைஸ்டத்தின மத்தியில் இருக்கினற 
ொடொ்லகைள தமது ம்னஉறுதி்யயும், 
ைாழ்க்்கையில் கி்டக்கும் நா்ளாநத 
ெ யி ற சி கை ் ்ள யு ம்  ப கை ா ண் டு 
ொதிக்கை னைண்டுபமனற அைாவில் 
பெயறெட்டுக்பகைாண்டிருக்கும். 

இப்ொடொ்லகைளின எண்ணஙகை்்ள 
ெ ா த ் ்ன கை ்ள ா க் கை  அ ் ்ன ை ரு ம் 
்கைபகைாடுக்கை னைண்டும் எனெனத 
ெடுைானகை்ர மக்கைளின எதிர்ொர்ப்பு.

gLthd; ghyfd;



nts;sp> khu;r; 08, 2019
 ,jo; - 54

nts;sp> khu;r; 08, 2019
 ,jo; - 5410

gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid 

tpisahl;Lf; fofk;
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Batticaloa
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மட்டக்கை்ளப்பு - புளியநதீவு ரிதம் இ்்ளஞர் கைழகைத்தின 14ைது ஆண்டு நி்ற்ை 
முனனிட்டு ரிதம் பிறிமியர் லீக் பமனெநது கிரிக்கைட் சுறறுப் னொட்டி, கைழகைத்தின 
ஆனலாெகைரும், மாநகைரெ்ெ உறுப்பி்னருமா்ன அநனதானி கிருரஜனின ைழிகைாட்டல் 
மறறும் த்ல்மயில் திஙகைட்கிழ்ம (04)  இடம்பெறறது.

 கைழகை உறுப்பி்னர்கைளுக்கி்டயில் அணிக்கு 10 னெர் பகைாண்டதாகை 04 அணிகைள 
உருைாக்கைப்ெட்டடு இச சுறறுப் னொட்டி நடாத்தப்ெட்டது. ரிதம் சுப்ெர் கிஙஸ், ரிதம் 
னராயல்ஸ், ரிதம் ்ரடர்ஸ், ரிதம் ொர்ஜஸ் எ்ன அணிகைள பிரிக்கைப்ெட்டு இரண்டு நாட்கைள 
இப்னொட்டிகைள இடம்பெறற்ன. இதன இறுதியாட்ட நிகைழ்வு திஙகைட்கிழ்ம மா்ல 
இடம்பெறறது.

 இசசுறறுப் னொட்டியின இறுதியாட்டத்தில் ரிதம் சுப்ெர் கிஙஸ் மறறும் ரிதம் ்ரடர்ஸ் 
அணிகைள னமாதி்ன இதில் ரிதம் ்ரடர்ஸ் அணியி்னர் இறுதிப் னொட்டியில் பைறறியீட்டி 
பைறறிக் கிண்ணத்்தக் ்கைப்ெறறி்னர்.

(கைா்ரதீவு  நிருெர் ெகைா)
கி ழ க் கு  ம ா கை ா ண  ம ட் ட த் தி ல் , 
தனியார் பதா்லனெசி நிறுை்னம் 
ஒனறி்னால் நடத்தப்ெட்ட, அதி னைகை 
ெநதுவீசொ்ளருக்கைா்ன பதரிவில் 
கைா்ரதீ்ைச னெர்நத  பெல்ைன.
சிைகுமார் அஜித்குமார் பதரிைாகியுள்ளார்.
இைரு்டய னைகைப்ெநதுவீசசின னைகைம் 
118 ஆகும்.

 ெர்ைனதெ தரம்ைாய்நத ஆடுகை்ளத்தில் 
னைகைப் ெநது வீச்ெ நிர்ணயிக்கும் 
நி பு ண ர் கை ளி ன  மு ன னி ் ல யி ல் 
இத்பதரிவு இடம்பெறறது. அதில் 
இைர் திற்மகை்்ள பைளிப்ெடுத்தி 
பதரிைாகியுள்ளனதாடு,  னதசிய ரீதியில் 
பகைாழும்பில் இடம்பெறவுள்ள பதரிவுப் 

கை ா ல் ெ ந த ா ட் ட ம்  ம ட் டு ந கை ் ர ப் 
பொறுத்தை்ர நல்பலாழுக்கைமும், 
ஆளு்மத் திறனும் பகைாண்ட நெர்கை்்ள 
உருைாக்கிய ஒரு வி்்ளயாட்டுத் 
து்றயாகைத் திகைழ்நது ைநதுள்ளது. 
மட்டுநகைரில் கைால்ெநதாட்டம் ஆடிய 
வீரர்கைள ெலர் அரெ து்றகைளிலும், அரசு 
ொரா து்றகைளிலும் ெணியாறறித் 
த ம து  ஆ ளு ் ம த்  தி ற னகை ் ்ள 
பைளிப்ெடுத்தி ைருகினற்ம இத்்ன 
உறுதிப்ெடுத்துகினறது.

இ ந த  ை ் கை யி ல்  த ற ன ெ ா் த ய 
மட்டக்கை்ளப்பு மாைட்ட அரொஙகை அதிெராகைக் 
கைட்மயாறறுகினற திரு மா.உதயகுமார் 
அைர்கைளும் த்னது இ்ள்மக் கைாலத்தில் 
ஒரு சிறநத கைால்ெநதாட்ட வீரராகை 
வி்ளஙகியைர் எனெது குறிப்பிடத்தக்கைது.

திரு.மா.உதயகுமார் அைர்கைள மட்டக்கை்ளப்பு 
தாண்டைனபைளிப் பிரனதெத்்த 
்மயப்ெடுத்தி 1980, 90 கைளில் இயஙகிய 

னொட்டிக்கைச பெல்லவுள்ளார்.

னநறறு  3-மார்ச கைா்ல 8மணி முதல் 
மட்டக் கை்ளப்பு கைல்லடிஉப்னொ்ட  
சிைா்னநதா ்மதா்னத்தில் ந்டபெறற 
இநத அதி னைகை ெநதுவீசொ்ளருக்கைா்ன 
பதரிவில் திருனகைாணம்ல, மட்டக்கை்ளப்பு, 
அம்ொ்ற மாைட்டத்்த னெர்நத 
ெல நூறறுக்கைணக்கைா்ன வீரர்கைள 
கைலநதுபகைாண்ட்னர். ெலத்தனொட்டி 
நிலவியது. அதில் கைா்ரதீவு வீரன 
சி.அஜித்குமார் பதரிைாகியுள்ளார்.
 அஜித்குமார் கைா்ரதீவு விபுலாநத மத்திய 
கைல்லூரி உயர்தர பிரிவில் கைல்வி கைறகும் 
மாணைராைார். சிறநத கிரிக்கைட் வீரரா்ன 
இைர்  கைா்ரதீவு வி்்ளயாட்டு கைழகை 
வீரருமாைார்.

சுதநதிரன கைால்ெநதாட்டக் கைழகைத்தின 
ஊ ட ாகை த்  த ்னது  கை ால் ெ ந த ா ட் ட 
ஆறறு்கைகை்்ள பைளிப்ெடுத்தியைர்.

தறனொ்தய இநதுக்கைல்லூரியின 
(னகைாட்்டமு்்ன மகைாவித்தியாலயம்) 
மாணை்னா்ன இைர், ொடொ்லக் 
கைாலத் திலும் கைால்ெந தாட்டத் தில்  
ெஙகுெறறியுள்ளார். எனினும் இை்ர 
ஒரு கைால்ெநதாட்ட வீர்னாகை அ்டயா்ளங 

கை ா ட் டி ய து 
சு த ந தி ர ன 
கை ழ கை ன ம . 
1 9 80  கை ளின 
பிறெகுதியிலும் 
1 9 90  கை ளின 
ஆ ர ம் ெ க் 
கை ட் ட த் தி லு ம் 
சு த ந தி ர ன 
கைழகைம் உளளூர் 
பெைண்ெட் 

னொட்டிகைளில் ஒரு த்லசிறநத கைழகைமாகைத் 
தன்்ன பைளிப்ெடுத்தி ைநதது.

குறித்த பெைண்ெட் னொட்டிகைளில் 
அ்ரயிறுதி, இறுதிப் னொட்டிகைள ை்ர 
முனன்னறி கை்ளமாடும் திற்மயா்ன 
அணியாகை அநநாட்கைளில் சுதநதிரன 
அணி திகைழ்நதது. இநத அணியில் 
ஆடிய ஒனெது வீரர்கைளும் மிகைசசிறநத 
திறனமிக்கைைர்கை்ளாகை வி்ளஙகி்னார்கைள. 

இநத ஒனெது வீரர்கைளுள திரு 
மா.உதயகுமார் அைர்கைளும் ஒருைராகைத் 
திகைழ்நதார்.

அக்கைாலத்தில் கூ்ளாைடி டிஸ்னகைா 
்மதா்னம், சீலாமு்்ன யஙஸ்டார் 
்மதா்னம், சின்ன உப்னொ்ட பென 
னஜாெப் ்மதா்னம், முகைத்துைாரம் 
்லற்ஹவுஸ் ்மதா்னம், கைல்லடி 
கைடல்மீனகைள ்மதா்னம் எனெைறறில் 
அடிக்கைடி பெைண்ெட் னொட்டிகைள 
ந ் டப ெ று ை து  ை ழ ் ம.  இ ந த 
்மதா்னஙகைளில் எல்லாம் சுதநதிரன 
கைழகைம் த்னது ஆறறு்கையி்்னச 
சிறப்ொகை பைளிக்கைாட்டியிருநதது. இநத 
ஆறறு்கையில் திரு.மா.உதயகுமார் 
அைர்கைளும் த்னது ஆறறல்கை்்ளக் 
கைாட்டியிருநதார்.

சுதநதிரன கைழகைத்்தப் பொறுத்த 
ை்ரயில் அது ஒரு கை்னைான 
கைழகைமாகைனை உளளூர் பெைண்ெட் 
னொட்டிகைளில் ெஙகுெறறி ைநதது. பிற 
கைழகைஙகைளுக்கு ஒரு முனனுதாரணமாகைனை 
சுதநதிரன கைழகை வீரர்கைளின நடத்்தகைள 
பெரும்ொலும் அ்மநதிருநத்ன.

ம்றநத புகைழ்பெறற கைால்ெநது 
வீரரா்ன குண்டு மனகைென அைர்கைளின 
த்ல்மயில் சுதநதிரன கைழகைத்தின 
வீரர்கைள சிறப்ொ்ன கைால்ெநதாட்டத்்த 
ஆடுைார்கைள. சுதநதிரன கைழகைத்தின 
னகைால் கைாப்ொ்ளர்கைள அநநாட்கைளில் 
மட்டுந கைரின கைால்ெந தாட்டத் தில் 
மிகைசசிறநத வீரர்கை்ளாகை அ்டயா்ளங 
கைாணப்ெட்ட்னர். ஆண்டைர் எனற 
பெயரில் அ்ழக்கைப்ெட்ட னகைால்கைாப்ொ்ளர் 
மிகைவும் பிரசித்தமா்னைராகைத் திகைழ்நதார். 
அனதனொல் மாதைன எனும் பெயரில் 
அ்ழக்கைப்ெட்ட மிகைத் திற்மயா்ன 
ன கை ா ல் கை ா ப் ெ ா ்ள ரு ம்  சு த ந தி ர ன 
கைழகைமூடாகைனை பைளி ைநதார். இவைாறு 
சிறநத வீரர்கைளுடன ்மதா்னத்தில் 
மத்திய கை்ள வீரராகைக் கை்ளமாடியைனர 
அநநாட்கைளில் உதயன மாஸ்டர் எ்ன 
அ்ழக்கைப்ெட்ட இன்றய மட்டு அரொஙகை 
அதிெர் திரு மா.உதயகுமார்.

உளளூர் பெைண்ெட் னொட்டிகைளில் 
மாத்திரமனறி அணிக்கு ெதிப்னாருைர் 
ஆடும் கைால்ெநதாட்டத்திலும் சுதநதிரன 
கைழகைம் முனனி்லயில் திகைழ்நதிருநதது. 
1990 கைளின பிறெகுதியில் மட்டு மாைட்ட “ஏ” 
தர கைழகைஙகைளுள ஒனறாகை சுதநதிரன கைழகைம் 
தன்்ன முனனி்லப்ெடுத்தியிருநதது. 
இநத அணியிலும் மத்தியகை்ள வீரராகை 
உதயகுமார் கை்ளமாடியிருநதார்.

இ வ வி த ம ா கை  ம ட் டு ந கை ரி ன 
கைால்ெநதாட்டத்தில் ஆர்ைத்துடன 
வி்்ளயாடிய மட்டு அரெ அதிெர் 
கைால்ெநதாட்டம் ஆடுகினற இன்றய 
இ்ளந த்லமு்றயி்னரு க்கு ஒரு 
ஆக்கைபூர்ைமா்ன முனனுதாரணராகை 
வி்ளஙகுகினறார் எ்னலாம்.
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ஒருைருக்கு ஏனதனும் னநாய் ைநதிருப்பின 
அநத னநாய்க்கைா்ன கைாரணம் கைாறற்ணவு, 
து ட் ட ப் பி ெ ா சு கை ளி ன  ன ெ ர் க் ் கை , 
னெய்ப்ொர்்ை எ்ன எண்ணி ஆண்டுப் 
பூ்ெ நடக்கும் னகைாயில்கைளுக்கு அை்ர 
உறவி்னர் பகைாண்டு ்ைத்திருப்ெர். 
அ த் த ் கை ய ை ரு க் கு ப்  பி டி த் து ள ்ள 
துட்டப்பிொசி்்ன அக்னகைாயிலுக்குரிய 
பெரும் கிராமியத் பதய்ைம் ஒட்டுவிக்கும். 
இது சு்ையா்ன  ஓர் ெடஙகைாகும்.

துட்டப்பிொசு பிடித்தைர் னகைாயிலில் கைாளி 
ெநதலுக்கு அ்ழத்து ைரப்ெடுைார். பூொரிமார் 
சூழ பெரும் கிராமியத் பதய்ைமா்ன கைாளிக்கு 
ஆடுெைர் அவவிடம் ைநது நினறு, கைாளிக்கு 
உருனைறி ஆடி, னெய் பிடித்து இருப்ெை்ரயும் 
ஆட்ைப்ொர். ஆடிக்பகைாண்டிருக் ்கையில் 
உசெமா்ன ஆட்ட னநரத்தில் பூொரியார் னெய் 
பிடித்து ஆடுெைரிடம்

 “நீ என்ன பதய்ைம்?”

எனறு விொரிப்ொர். துட்டப் பிொசுக்கு 
ஆடுெைர் சிரித்தெடினய தான மாரியம்மன 
எனனறா, கைாளி எனனறா, கைஙகைானதவி எனனறா 
நல்லபதய்ைம் ஒனறின பெய்ரக் கூறுைார். 
அதன உண்்ம,பொய் அறிைதறகைாகை 
கைாளிக்கு ஆடுெைரும், பூொரியும் கைலநது 
னெசி னெய்க்கு ஆடுெைருக்குத் பதரியாத 
ை்கையில் மூனறு பூக்கை்்ள ம்டயில் 
்ைப்ெர். அநத மூனறு பூக்கைளில் ஒனறு 
கைாளிக்குரியது. அது பூொரிக்கும், கைாளிக்கு 
ஆடுெைருக்கும் மட்டுனம பதரியும்.

 பூக்கை்்ள ்ைத்த பின்னர் பூொரியாரும், 
பதய்ைம் ஆடுெைரும் னெய் பிடித்தை்ர 
ொர்த்து

“நீ கைாளியாயின கைாளிக்குரிய பூ்ை எடு”
எனறு கூறுைார். துட்டப் பிொசுக்கு அப்பூ 
பதரியாதா்கையால் அது பி்ழயா்ன 
பூ்ைனய எடுக்கும். உடன்ன கைாளிக்கு 
ஆடுெைர் தன ்கையில் ்ைத்திருக்கும் 

மட்டக்கை்ளப்பின வியப்பூட்டும்  ெடஙகுகைள  
எனும் த்லப்பில் நான எழுதிைரும்  
கைட்டு்ர்ய  ைரனைறறு எ்னக்கு னநரிலும் 
பதா்லனெசியிலும்  பதா்லநகைலிலும் 
முகைநூலிலும் ெலர்  பெய்திகைள 
அனுப்பியுள்ள்னர். அைர்கைளுக்கு எ்னது 
நனறி.

அைற்ற நான  நாடகைம் எ்னக் கூறுகினறன  
எ்னவும் சிலர் தமது ைருத்தத்்தத்  
பதரிவித்துமுள்ள்னர்.

இலக்கியம், கைட்டிடம், நாடகைம், ஓவியம், இ்ெ 
ஆகிய கை்லகைளின பிறப்பிறகைா்ன  கைருப்்ெ 
இநத ெமயச  ெடஙகுகைன்ள  ஆகும். அத்னதாடு  
அசெமூகை  மக்கைளின  ைரலாறும்  ெண்ொடும்  
அசெடஙகுகைளில்  பொதிநதுள்ள்ன.                      
       எநதக் னகைாவிறெடங்கை  எடுத்து 
னநாக்கினும்  இக்கை்ல  அம்ெஙகைளும்  
ைரலாறறு  அம்ெஙகைளும் ெண்ொட்டு 
அம்ெஙகைளும்  நி்றநனத இருக்கும். 
இைற்றப் ெல  ஆய்ைா்ளர்கைள  உலகைம் 
பூராவும்  பைளிபகைாணர்நதுள்ள்னர்

எ்னது  இத்பதாடர் கைட்டு்ரயில் 
அசெடஙகுகைளின நிகைழ்த்து  மு்றகைளும்   
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அ ச ெ ட ங கு கை ளி ல்  கை ா ண ப் ெ டு ம் 
அறபுதமா்ன  அநதக்  கை்ல அம்ெஙகைள 
னெெப்ெடுகிறனதபயாழிய அ்ை நாடகைம் 
எனறு கூறப்ெடவில்்ல எனெத்்னத் 
பதளிவுெடுத்த  விரும்புகினறன.

 அசெடஙகுகைள அம்மக்கைளின 
ஊன்னாடும் உதிரத்னதாடும் ஊறி நிறெ்ை. 
கைாலம் கைாலமாகை சிறசில மாறறஙகைன்ளாடு  
இயஙகி ைருெ்ை. அ்ை நாடகைஙகைள 
எ்ன நான கூறுைதா்ன எண்ணஙகைள 
ைாெகைரு க்ன கைா   அசெடஙகு கை ் ்ள 
நிகைழ்த்துெைருக்னகைா  ஏறெட்டு  அைர்கைளுக்கு  
அது ம்ன ைருத்தத்்த  ஏறெடுத்தியிருப்பின 
என்்ன அைர்கைள மனனிக்கைனைண்டும். 
அ்ை நாடகைஙகைள  அல்ல ெடஙகுகைன்ள  
எனெது  எ்னது திடமா்ன  அபிப்பிராயம்.  
நாடகைத் தன்ம அைறறில் கைாணப்ெடுகிறனத 
ஒழிய அ்ை  நாடகைஙகைள அல்ல.  நாடகைம்  
னைறு   ெடஙகு னைறு.

 மட்டக்கை்ளப்புப் ெண்ொட்டின 
அடிஅம்ெமாகியதும் ஆரியக் கைலப்பில்லாது  
இனறுை்ர  இஙகு நிலவிைருைதுமா்ன  
மட்டக்கை்ளப்பிறனகையுரிய  இவைணக்கை 
மு்றகை்்ள  மட்டக்கை்ளப்புக்கு பைளினய 
ைாழும் தமிழ் மக்கைளுக்கு அறிமுகைம் 
பெய்ைனத  இக்கைட்டு்ரத்  பதாடரின 
னநாக்கைமாகும்.
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ொட்்டக் கையிறறி்னால் னெய் பிடித்தைருக்கு 
அடிப்ொர்.

அடினநாதாஙகை முடியாமல் அைர் துடித்தாலும் 
மீண்டும் ஒரு நல்ல பதய்ைத்தின பெய்ரக் 
கூறுைார்.

 மீண்டும் அ்டயா்ளம் ்ைக்கைப்ெட்டு 
அத்்ன எடுக்கும்ெடி அைர் னைண்டப்ெடுைார்.

மீண்டும் பி்ழயாகை எடுத்து அடிெடுைார். 
இவைண்ணம் ெல தட்ைகைள மீண்டும் 
மீண்டும் எடுத்து, தான உண்்மயாகை நல்ல 
பதய்ைம் அல்ல எனெ்த அைர் ஒத்துக் 
பகைாண்டு இன்ன பிொசு எனறு பெய்ரயும் 
குறிப்பிடுைார்.

உடன்ன பூொரி அைரிடம் “நீ இை்ரவிட்டுப் 
னொகை னைண்டுமா்னால் என்ன தரனைண்டும்”

 எனறு னகைட்ொர். அதறகு அைர் இன்ன இன்ன 
எனறு அதிகைமா்ன பொருட்கை்்ளக் கூறுைார். 
ஆட்டுப் ெலி, னகைாழிப்ெலி, ெலகைாரம், ொராயம் 
எனெ்ன இைறறுள அடஙகும். பூொரியார் 
அத் பதய்ைத்துடன னெரம் னெசி னெய் 
பிடித்னதாரின குடும்ெ நி்ல்யயும் வி்ளக்கி 
பொருட்கைளின பதா்கை்யக் கு்றக்கும்ெடி 
னைண்டுைார். துஷ்டப்பிொசு ஒருெடியாகை 
ஒத்துக்பகைாண்டு குறிப்பிட்ட பொருட்கைள 
பகைாடுக்கும் ை்ர கைட்டுப்ெட்டு நிறனென 
எனறு ெத்தியம் ெண்ணும்.

தண்ணீர் ைார்த்துக் ெத்தியம் பெய்ததும்,

 “நீ எஙனகை நிறகிறாய்?’

எனறு பூொரியார் னகைட்கை

 அப்னெய் பிடித்து ஆடுெைர் தன த்ல்யக் 
்கையாற னகைாதி ஒரு கைற்ற மயி்ரப் 
பிடித்துக் பகைாடுப்ொர். அத்்னப் பிடித்துக் 
கைாளிக்கு ஆடுெைர் ஒரு சீ்லத் துண்டி்னாற 
கைட்டுைார். துட்டப் பிொசு கைட்டுப்ெட்டுவிட்டது 

எனெது இதறகு அர்த்தம்.

பி ன ்ன ர்  ன கை ா யி ற ெ ட ங கு  மு டி ய , 
ெைக்கைா்லக்கு அை்ர அ்ழத்துச பெனறு 
துட்டப்பிொசு னகைட்டைற்றப் பூொரியாரும் 
கைாளிக்கு ஆடியைரும் பகைாடுத் து 
த்லயிற கைட்டிய த்லமயி்ர நறுக்கி 
எறிைர். துட்டப்ெொசு பிடித்தைர் உடன்ன 
“ன்ஹா” எனறு அலறி வீழ்ைார். அத்துடன 
அை்ரப் பிடித்திருநத பிொசுபெனறதாகைக் 
பகைாள்ளப்ெடும்.

இ தி லு ம்  ப த ய் ை மு ம்,  பூெ ா ரி யு ம் 
உ்ரயாடுைதும், ந்டபெறும்.

னமனல குறிப்பிட்ட  ெடஙகுகைள யாவும் 
னகைாயில்கைளில் ந்டபெறும் ெடஙகுகை்ளாகும். 
நரசிஙகை ்ைரைர் னகைாயில் அ்மப்்ெ 
ஒட்டினய பெரும்ொலா்ன சிறு பதய்ை 
ைணக்கைக் னகைாயில்கைள அ்மநதுள்ள்ன. 
ஆண்டுப் பூ்ெ பதாடஙகி முடியுமட்டும் 
பதய்ைம் ஆடுெைர்கைள னகைாயில்கைளின 
பின்னால் இடம் அ்மத்து தஙகியிருப்ெதும், 

குளித்து பகைாடுக்கைணிநது பதய்ைம் ஆடச 
பெல்ைதும், சிலம்ெணிநது, னைப்பி்ல 
ஏநதி, உடுக்கு, சிலம்பு, தவில் ஒலிக்னகைறெ 
கைாவியம், சிநது இ்ெக்குத் தகை ஆடுைதும், 
பெரிய னகைாயிலுள ஆடி முடிநததும், அவைக் 
னகைாயில்கைளில் உள்ள சிறு பதய்ைஙகைள 
ைநது முறெடுைதும் இஙகுள்ள பொது 
ைழக்கைமாகும்.

 இவைண்ணம் ெநதலுக்குப் ெநதல் 
ஆடு்கையிலும், பெரும் கைாட்சிகைள 
ந்டபெறு்கையிலும் மக்கைள சூழ இருநது 
அக்கைாட்சிகை்்ளப் ொர்்ையிடுைதும் 
எல்லாக் னகைாயில்கைளிலுமுள்ள ைழக்கைமாகும். 
கைாளி னகைாயில்கைளினல தீப்ொய்தல் பெரும் 
கைாட்சியாகை ந்டபெறும்.

 கைண்ண்கை அம்மன னகைாயிலினல 
கைலியாணக்கைால் நாட்டி , கைண்ணகி 
னகைாைலன திருமணம் பெய்ைதும், குளுத்தி 
ொடுைதும், பெரும் கைாட்சியாகை இருக்கும். மாரி 
அம்மன, கைட்னாசசி அம்மன னகைாயில்கைளில் 
குளுத்தியுடன ெள்ளயம் பெய்தல், பெரும் 
கைாட்சியாகை இருக்கும். இத்த்கைய பெரும் 
கைாட்சிகைள ஒவபைாரு னகைாயிலுக்கும் உரிய 
சிறப்ெம்ெமாகும். குறிப்பிட்ட ொதியி்னரின 
ொரம்ெரியம், அைர்கைளின பதாழில், அைர்கைள 
ைாழும் சூழல் இைறறிறகு ஏறெ அக்கைாட்சிகைள 
உருைாைதுடன அைறறின அ்மப்பி்்னயும் 
இ்ை ொதித்திருக்கும். உதாரணமாகை 
எறாவூரில் இருக்கும் கைாளினகைாயிலில் 
தீப்ொய்தலுக்கு முன பைறுமன ்ன 
கிணறறில் நீராடிவிட்டு ைநது தீப்ொய்ைர். 
ஆ்னால் கைடறகை்ர ஓரமா்ன புன்்னச 
னொ்லயில் இருக்கும் கைாளி னகைாயிலில் 
கைடலிற குளித்து பதய்ைக்கைாரர் அஙகிருநது 
ைநனத தீப்ொய்ைர். இஙகு இயற்கை சூழல், 
கைாட்சியின அ்மப்பி்்ன மாறறுை்த 
கைாணலாம்.

னமனல குறிப்பிட்ட னகைாயிலிற பெரும் 
கை ா ட் சி கை ள  ப ெ ய் ய ப் ெ டு ம்  மு ் ற 
முக் கியமா்னது. ெஙகுபகைாளன ைார் 
னைறு, ொர்்ையா்ளர் னைறு எனறு சில 
நி்லகைளிலும், ெஙகு பகைாளனைாரும் 
ொர்்ையா்ளரும் இ்ணநது சில 
நி்லகைளிலும் இ்ை நிகைழ்த்தப்ெடும்.

இத்த்கைய  ெடஙகு  மு்றகை்்ள  பதன 
ஆசிய நாடுகைளிலும் பதனகிழக்கைாசிய  
நாடுகைளிலும் கைாணுகினறாம். அப்ெகுதிகைளில் 
ைாழும் சில இ்னக்குழுமஙகைளி்டனய 
இனதனொனற னைறு  ை்கையா்ன  ெடஙகு 
மு்றகைள உள்ள்ன.  இைற்ற நுணுக்கைமாகை  
ஆராய்ைதன மூலம்  அசெடங்கை நிகைழ்த்தும்  
மக்கைளின ைரலாறும், ெண்ொடும்  ெமூகை 
உ்ளவியல்  எனெ்னைற்ற  அறிய 
ஆய்ைா்ளர்கைள  முயனற்னர். அப்ெடி 
ஆய்வுகைள   ைநதுள்ள்ன  எனெ்தயும்  நாம் 
ம்னம் பகைாள்ள னைண்டும்
   (பதாடரும்)
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(பஜயா)
ெர்ைனதெ மகைளிர் தி்னத்்த முனனிட்டு மயிலம்ொபைளி - தன்னாமு்்ன ெமுர்த்தி 
ெஙகைஙகைள இ்ணநது இரத்ததா்ன நிகைழ்பைான்ற மார்ச - 8 அனறு நடாத்தவுள்ள்ன. 
இநநிகைழ்வுக்கு னகைாட்்டமு்்ன வி்்ளயாட்டு கைழகைம் அனுெர்ண ைழஙகைவுள்ளது.

ெமுர்த்தி திட்டத்தில் ெர்ைனதெ தி்னஙகை்்ள அனுஸ்டிப்ெது ைழ்மயா்ன விடயமாகும். 
அதன நிமித்தம் இக்கிராமஙகைளில் இயஙகும் 15 ெமுர்த்தி ெஙகைஙகைளும் இ்ணநது 
இநத இரத்ததா்ன நிகைழ்்ை நடாத்த திட்டமிட்டுள்ள்னர்.  தறனொது மட்டக்கை்ளப்பு இரத்த 
ைஙகியில் இரத்தத் தட்டுப்ொடு நிலவுைதால் முடிநதை்ர இரத்ததா்ன நிகைழ்வில் கைலநது 
பகைாண்டு இரத்ததா்னம் பெய்யுமாறு அ்்னைருக்கும் இசெஙகைஙகைளின த்லவிகைள 
அனபு னைண்டுனகைாள விடுத்துள்ள்னர். ஒரு துளி இரத்தம் பகைாடுத்து ஓர் உயி்ர 
கைாப்ொறற நாமும் முனைருனைாம். ஏதிர்ைரும் 08ம் திகைதி மயிலம்ொபைளி ெமுர்த்தி 
அலுைலர் அலுைலகைத்தில் கைா்ல 9மணி பதாடக்கைம் மதியம் 2மணி ை்ர இநநிகைழ்வு 
இடம்பெறும். தைறாமல் கைலநது பகைாளளுமாறு அனபுடன அ்ழக்கினனறாம்
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ஈழ நாட்டியம் இனறு உருப்பெறறு 
உலகைப் ெரப்பில் ஈழத் தமிழர்கைளின 
கை்லத்துை தனித்துை முகைமாய் நம் ஆடல் 
ைடிைமாய் அ்டயா்ள பதறிப்ொய்  நம் 
னைர்கைளிலிருநது விருட்ெம் எ்ன பைடித்து 
கி்்ள விடும் நம் ஆடல் ை்கை.

02.03.2019 பிரானசின ஒனலி சுொ பிராநதிய 
தமிழ் னொ்லப் ெளளி ஆண்டு விழா 
அரஙகில் ஈழ நாட்டியம் அரஙனகைறிய 
கைாட்சிகைள.

தஙகைளுக்கைா்ன கை்ல்ய தஙகைள 
்கையில் எடுக்கினறாம் எனற மகிழ்வும் 
ஆர்ைமும் னமலிட ஆடல் ெயிறசிகைளில் 
ஈடுெட்ட மாணைர்கைள  ஒரு ைரலாறறு 
திருப்பு மு்்னக்கைா்ன திறவுனகைாலின ஒரு 
மு்்னயாய் இயஙகும் மனகைான்னத  மன்னா 
நி்லயுடன அரஙகு கைண்ட்னர்.

அரஙகு நி்றநத கூட்டம் நிகைழ்வு 
பதாடஙகும் னொது ஆரைாரம் அடஙகி 
ொர்்ையா்ளர்கைளின கை்டசி இருக்்கை 
கூட அரங்கை னநாக்கிய கைண்ணி்மயா 
கைை்னத்துடன இருக்கை, ஈழ நாட்டியம் 
இருெது நிமிட அளிக்்கையாய் எல்னலார் 
ம்னதிலும் எஙகைள நட்னம் எனற இருப்்ெ 
வி்தத்து நினறது.

ஆரைார கைரனகைாெம் அரங்கை அதிர 
்ைக்கை ொர்த்தைர்கைள ெரைெப்ெட்டு 
நினற்னர்.

ஒவபைாருைரும் உணர்சசி மயமா்ன 

அ பி ப் பி ர ா ய ங கை ் ்ள  ப ெ ால் லி க் 
அளிக்்கையா்ளர்கை்்ள ஆரத் தழுவிய 
கைாட்சிகைள ஈழ நாட்டியத்துக்கைா்ன 
அஙகீகைாரமாய் மகிழ்வின பிரைாகைத்்த 
ம்னதில் ெரை விட்டு இன்னமும் இன்னமும் 
நாம் பெல்ல னைண்டிய ொ்த நீண்டதும் 
பொறுப்பு மிகுநததும் எனெ்த உணர்த்தி 
நினறது.

எண்ெது ையது முதியைர் ஒருைர் என 
்கை்யப் பிடித்து முத்தமிட்டு பொன்னார்

"என மண்ணில் நிறெது னொல் 
உணர்கினறன " எனறார்

மறபறாருைர் "எஙகைளுக்கைா்ன ைடிைம் 
என்ன உதவி னைணுனமா பொல்லுஙகை 
" எனறார்.

கூத்து விடிய விடிய ஆடப்ெடுைது. "ஈழ 
நாட்டியம் " ஒரு ஐநது நிமிடம் பதாடக்கைம் 
ஒரு மணித்தியாலம் ை்ர நீ்ளக் கூடியது .

னெராசிரியர்  வித்தியா்னநதன 
விடிய விடிய  ைட்டக் கை்ளரியில் 
ஆடிய கூத்்த  மணிக் 
கைணக்கில் சுருக்கி ெடசெட்ட 
னம்டக்கு பகைாணர்நதார்.

நான இன்றய ெர்ைனதெ 
அ ர ங கை  நி ய ம ங கை ள 
ைழியில் ெல நிமிடஙகைளில் 
ஆட்டக் னகைாலஙகை்ளாலா்ன 
ஈ ழ  ந ா ட் டி ய த் ் த 
அறிமுகைப்ெடுத்தியுளன்ளன 
உ் ட ,  ஒ ப் ெ ் ்ன  எ்ன 
எல்லாைறறிலும் ஒரு புதிய 
பமாழியாய் ஈழ நாட்டியம் நம் 

மரபிலிருநது இன்னமும் பெற னைண்டிய 
கூறுகைள உள்ள்ன . ஈழ நாட்டியத்துக்கைா்ன 
இநத உ்டயும் ஒரு அறிமுகைனம. னமலும் 
இது பமருகு பெற னைண்டும் குறுகிய 
கைாலத்தில் இ்ை தயாரிக்கைப்ெட்ட்ன .ஈழ 
நாட்டியம் இ்த பெய்ய ொலசுகுமார் 
யார் எனற முணு முணுப்பு ஒரு சிலரின 
ைாய்கைளில் ைநது னொகினற்ம நான 
அறினைன .எ்னக்கு எல்லா தகுதியும் 
இருக்கிறது எ்ன நான துணிநது கூறுனைன 
. ஐனராப்ொவில் நாடகை ஜாம்ெைான ஒருைர்,  
"ஈழ நாட்டியம்அதுக்கு ெல்கை்லக் கைழகை 
அஙகீகைாரம் னத்ை பம்ள்னகு குரு 
பதாடஙகிப் னொட்டு விட்டிறறார்  இைர் 
எப்ெடிச பெய்யப் னொறார் " எனறு 
பொல்லியிருக்கிறார். ஒரு கை்ல ைடிைமும் 
அதன உருைாக்கைமும் மக்கைளிடமிருநனத 
பிறக்கினற்ன.  ெல்கை்லக் கைழகைம்  
அஙகீகைரிக்கை னைண்டிய எநத அைசியமும் 
இல்்ல. னெராசிரியர் பம்ள்னகுரு 
ஈழ நாட்டியம் எனற  பொல்லாட்ல 
ெயனெடுத்தனை இல்்ல. ஆ்னால் ஈழ 
நாடியத்துக்கைா்ன அடிப்ெ்டகைள அைர் 

ghyRFkhu;

ஆறறு்கைகைளில் பைளிப் ெட்ட்ன. அைனர 
என ஈழ நாட்டிய கைருத்துருைாக்கைத்துக்கைா்ன 
உநதுதல்.

ஈ ழ  ந ா ட் டி ய ம்  எ ன ற 
கைருத்துருைாக்கைத்துக்கைா்ன  ஆரம்ெ 
முயறசி 2009ஆம் ஆண்டு ஜ்னைரியில் 
கைருக் பகைாண்டது. னதாழர் கி.பி 
அரவிநதன, னதாழர் முகிலன(முகுநதன) 
இநத முயறசிக்கைா்ன முதல் கைல்லாய் 
இருநத்னர்.  சிலம்பு ைருடம் னதாறும் 
ந ட த் து ம்  ப ெ ா ங கை ல்  வி ழ ாவி ல் 
அரஙகைாறறு்கைக்கைா்ன ெயிறசிகைள 
னமறபகைாள்ளப்ெட்ட்ன.  ொரிசில் நீண்ட 
கைாலம் ெரத நாட்டிய ைகுப்புகை்்ள நடத்தி 
ைரும் தனிொ அைர்கைளின மாணைர்கைள 
கைலநது பகைாண்ட்னர். ஆ்னால் அன்றய 
அரசியல் சூழல் அநத நிகைழ்்ை நடத்த 
முடியாமல் னொயிறறு. இனறு ெத்து 
ைருடம் கைழித்து அனறு னொட்ட முதல் 
புளளி இனறு ந்னைாகியிருக்கு. ொரிசில் 
தஙகைள அர்ப்ெணிப்ொல் ஈழத் தமிழர் 
கை்லச பெயறொடுகைளில் மிகுநத 
அக்கை்றயுடன பெயறெடும் நல்்லயா 
ைாசுகி தம்ெதிகைள ஈழ நாட்டிய  ஆறறு்கை 
பைறறிக்கு உறு து்ணயாய் இருநத்னர். 
ஒனலி தமிழ்சன ொ்லப் ெளளி 
அதன நிர்ைாகிகைள இஙகு முக்கியம் 
பெறுகினற்னர்.ஈழ நாட்டிய நிகைழ்வில் 
தஙகைள பிள்்ளகை்்ள ஈடுெடுத்திய 
பெறனறாருக்கு என ொராட்டுகைள.

ெ ங கு  ப கை ா ண் ட  ெ தி ப ்ன ா ரு 
மாணைர்கைள ஒரு ைரலாறறு ொய்செ்ல 
நிகைழ்த்தியிருக்கிறார்கைள.

என சிறு ையதில் ொ்லயூரில் "ைளளிக் 
கூத்்த" ொர்த்து ை்ளர்நதைன. ை்ளர 
நான்ன ஆடகை்னாய் அறிமுகைமாகிய 
அரஙகுகைள ெல நூறு.

னெராசிரியர்கைள ்கைலாெெதி, சிைத்தம்பி, 
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capu; mq;fpfspd; %yf cs;slf;fk;

Fzk; rtupuh[h
40. mq;fpfspy; fhzg;gLk; gpujhd gy;rf;fiul;Lf;fs;> mtw;iw Mf;Fk; xUghj;Jfs;. 

mtw;wpd; njhopy;fs; Mfpatw;iwf; Fwpj;Jf; fhl;Lk; xU ml;ltiz jahupf;f.

nrd;w thuk;> tpdhj;jhs; IIf;Fupa (jkpo; II) fl;lha tpdhf;fSs; tpdh 1Ig; 

ghu;j;Njhk;. ,t;thuk;> tpdh 2 (m)> (M)> tpdh 3 Mfpad jug;gLfpd;wd. ,it> 

khjpuptpdhf;fs; vd;gijf; ftdj;jpw;nfhs;f.

2. (m) gpd;tUk; ciug;gFjpia 50 nrhw;fspy; RUf;fp vOJf.

vk;Kila kdj;jpd; gz;GfSs; Kf;fpakhdit ,uz;;L. xd;W> vLj;Jf;nfhz;l 

fhupaj;ijj; ju;f;f Kiwg;gb Muha;jy;; kw;wJ> czu;r;rp trg;gl;L epw;wy;. mit 

apuz;Lk; xd;ww;nfhd;W khWgl;lit nadpDk; ehk; mwpitg; ngWjw;F mit 

,d;wpaikahjit. vk;Kila Gj;jpahdJ xd;iw Muha;e;J mwpa Kw;gLk; NghJ 

me;Neuj;jpy; czu;r;rpf;F ,lkpy;yhkw;NghfpwJ. czu;r;rp tpQ;Rk; NghJ MuhAk; 

rf;jp kq;fpg;NghfpwJ. xd;W Japy kw;wJ tpopg;ghapUj;jy;jhd; kdj;jpDila 

nghJthd ,ay;G. czu;thw;wypd; Jiznfhz;L xd;iwf; fpufpf;f Kw;gLk; Neuj;jpy; 

Muha;r;rpawpT Japyg; ngwNtz;Lk;. ju;f;f Kiwg;gb xd;iw Muha;e;J mwpa 

Ntz;ba Neuj;jpy; czu;r;rp trg;gl;L epd;why;> vkJ Kaw;rp mD$yg;glhjhjypd;> 

me;Neuj;jpy; czu;r;rpf;F ,lq;nfhLj;jy; $lhJ.

Gytd;> ftpij thapyhfj; jd; czu;r;rp mDgtq;fis ntspg;gLj;Jfpwhd;. 

mtw;iw ehk; ngWtjhapd; ek;Kila czu;r;rp awpitj;jhd; cjtpahff; 

nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. Gytd; mij mwpe;J> vk;Kila Muha;r;rp awpitr; 

rw;Wj; Japyr;nra;Ak; nghUl;L xypia cgNahfpf;fpwhd;. jpUk;gj; jpUk;g tUk; 

xypaikg;gpy; vkJ Muha;r;rp awpitj; Japyr;nra;Ak; rf;jp cz;L. mJ fhjpy; 

tpOe;jTlNd vk;Kila kdk; xLq;FfpwJ. rpwe;j xypaikg;gpy; ehk; kl;Lky;y> 

gwitfSk; tpyq;fpdq;fSk; ghk;GfSk; fl;Lg;gLfpd;wd. mt;thW vk;Kila kdk; 

xLq;fp ‘yag;gl;L’ epd;whyd;wp> Gytd; Gyg;gLj;jf; fUjpa mDgtj;ij ehk; 

ngwKbahJ. kdk; xUg;glhj epiyapy; jpUk;gj; jpUk;g tUk; xypapYs;s me;j 

ke;jpurf;jp vk;kplj;jpw; gypf;fkhl;lhJ. MfNt> ftpijiag; gbj;Jg; gadila 

tpUk;GNthu;> mjd; Xirapy; cs;sj;ijj; NjhatpLjy; mtrpakhfpwJ.

             (13 Gs;spfs;)

(M) gpd;tUk; ciug;gFjpiag; gbj;J> mjd;fPNo jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F tpil 

    vOJf.

 jk;gp! ,aw;ifapypUe;J ehk; xU ngupa ghlk; fw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. 

tho;f;ifg; gFjpapy; xd;iw kl;Lk; Nghw;Wfpd;wtd; cUg;gbahtjpy;iy. cliy 

kl;L;k; Nghw;wp cukhf itj;jpUg;gtDk; mopfpwhd;. mtDila cs;sk; mtDf;Fg; 

gifahfp mtidj; jPa topapw; nrYj;jpf; nfLj;J mopf;fpwJ. cs;sj;ij kl;Lk; 

J}a;ikahfg; Nghw;wpf; fhg;ghw;WfpwtDk; ,ilNa my;yw;gLfpwhd;; mtDila 

cly; gy Neha;f;fpUkpfSf;F ,lq;nfhLj;J my;yw;gLfpwJ. clYk; Ntz;Lk; 

cs;sKk; Ntz;Lk; vd;W ,uz;ilAk; cukhfTk; J}a;ikahfTk; fhg;gNj 

flikahFk;. kuk; thdsht cau Ntz;bajhf ,Uf;fyhk;; Mdhy;> jhd; Nt&d;wpa 

kz;iz kwe;J thoKbahJ; thidg; Gwf;fzpj;Jf; fpisfis cau;j;jhky; 

thoTk; KbahJ. ,e;j cz;ikia ed;whf czu;e;jtu; jpUts;Stu;. mwnewpAk; 

Ntz;Lk;> nghUs; tsKk; Ntz;Lk;> ,d;g tho;Tk; Ntz;Lk; vd;W czu;j;Jk; 

E}y; jpUf;Fws;. mwj;ij epidj;Jg; nghUis kwf;Fk;gbahfj; jpUts;Stu; 

$wtpy;iy. nghUisNah ,d;gj;ijNah Nghw;wp mwj;ij kwf;Fk;gbahfTk; 

me;jg; ngUe;jif $wtpy;iy. cyfj;J E}y;fspy; gy> mwk; nghUs; ,d;gk; 

%d;wpy; xt;nthd;iw kl;LNk typAWj;jpapUg;gijf; fhzyhk;. tho;f;ifapd; gy 

gFjpfisAk; Nghw;wp tho Ntz;Lk; vd;gij czu;j;j te;j jpUts;Stu;> ,e;j 

%d;iwAk; njspTWj;jpAs;shu;.  jpUf;Fwisg; ngw;wpUf;fpNwhk;. ek;kpw; rpyu; me;j 

E}iyf; fw;Wk; ,Uf;fpNwhk;. Mdhy; jpUts;Stu; $wpagb thotpy;iy;  ey;y 

jd;ik NjLfpNwhk;; ty;yik Njltpy;iy. mjdhy;jhd; jho;TWfpNwhk;.

 (i) ,aw;ifapypUe;J ehk; fw;Wf;nfhs;s Ntz;baJ vd;dntd;W Mrpupau; 

    $Wfpwhu;?

 (ii) jpUts;Stu; czu;e;j cz;ik ahJ?

 (iii) kw;iwa E}y;fspypUe;J jpUf;Fws; vt;thW NtWgl;L epw;fpwJ?
 (iv) Mrpupaupd; Mjq;fk; ahJ?

 (v) ehk; jho;TWtjw;F Mrpupau; Kd;itf;Fk; fhuzq;fs; ahit?

 (vi) gpd;tUk; njhlu;fspd; nghUisr; RUf;fkhf tpsf;Ff.
  (1) cuk;  (2) cUg;gbahtjpy;iy    

                  (12 Gs;spfs;)

            (13+ 12 = 25 Gs;spfs;)
 

3. gpd;tUtdtw;Ws; ahNjDk; xU jiyg;igk; njupe;J> 300 - 350 nrhw;fs;   

  nfhz;l fl;Liu vOJf.

 (m) mjpfupj;JtUk; Nghijg;nghUl; ghtid.

 (M) njhiyNgrpf;Fs; %o;Fk; r%fk;.

 (,) njhiyf;fhl;rpahy; njhiyAk; Neuk;.

 (<) tPjptpgj;Jf;fSk; tpisTfSk;.

 (c) tpOkpaq;fs; ,d;wpaikahjit

                    (25 Gs;spfs;)

41. fhNghitjNuw;Wfspd; gpujhd tiffisf; Fwpg;gpl;L> mtw;wpd; 

njhopy;fis cjhuzq;fSld; jUf.

xUrf;fiul;Lfs;

 •  rf;jp %yk;

 • ,Urf;fiul;Lf;fspdJk; gy;rf;fiul;Lf;fspdJk; fl;llf; $Wfs; 
   (Nkhy;Nwh];> Rf;FNuh]; Nghd;w ,Urf;fiul;Lfs; kw;Wk; khg;nghUs;> 

   fpisf;Nfh[d; Nghd;w gy;rf;fiul;Lfs;)

 • epA+f;fpspNahiul;Lf;fspd; $Wfs; (DNA, RNA)

,Urf;fiul;Lfs;

 • ghypy; Nrkpg;G nty;yk; - ,yf;Nwh];

 • cupaj;jpy; flj;jy; - Rf;FNuh];

 • fUk;gpy; Nrkpg;G nty;yk; - Rf;FNuh];

gy;rf;fiul;Lfs;

 a) Nrkpg;Gg; gy;rf;fiul;Lfs;

  • jhtuq;fspYk; FNshuigw;whf;fspYk; khg;nghUs; rf;jp %ykhf 

    FSf;Nfhirr; Nrkpf;fpd;wJ. 

  • tpyq;FfspYk; gq;fRf;fspYk; fpisf;Nfh[d; rf;jp %ykhf 

     FSf;Nfhirr; Nrkpf;fpd;wJ. 

  • Dhalia KfpOUf;fspy; ,D}ypd; rf;jp %ykhf gpuf;Nlhirr; 

             Nrkpf;fpd;wJ. 

 b) fl;likg;gpw;Fupa gy;rf;fiul;Lfs;

  • jhtuq;fspdJk; FNshNuhigw;whf;fspdJk; fyr;Rtupy; cs;s 

    nrYNyh];

  • jhtu ,ioaq;fspd; eLnkd;wl;bYs;s ngf;bd;.

      jhtuf;fyr;Rtu;fspy; cs;s miur;nrYNyh]; 

     GNuhfupNahl;lhf;fspd; fyr;Rtu;fspy; cs;s ngg;upNlhfpisf;fd;.

  • gq;fRf;fspd; fyr;Rtu;fspYk; Mj;Jug;nghl;Lfspd;      

    Gwtd;$l;bYk; cs;s ifw;wpd;.
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மக்கைளின னெசசு ைழக்கு ஆழமாய் 
னைரூனறி இருக்கைலாம். நாறெது 
அத்தியாயஙகைள ஆயினும் கை்தக்கைாகை 
அனறி ெக்கைஙகைளுக்கைாகைனை அ்ை 
பிரிக்கைப்ெட்ட்ன னொல உள்ளது.  தறனொது 
அம்ொ்ற மாைட்டைாசியா்ன ெ்டப்ொளி 
தான னை்ல பெய்த அநத இனி்மயா்ன 
நாட்கைளில் இருநது மீ்ள முடியாத துயரின 
பைளிப்ொனட இப்ெ்டப்பு. ெ்டப்பு 
உருப்பெறறு மாஙனகைணி கிராமத்தின 
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அது முழு அ்ளவிலா்ன பிரனதெ பெயலகைமாகை 
தரமுயர்த்தப் பெறவில்்ல. அதாைது 
முழு்மயா்ன அதிகைாரமளிக்கைப்ெடாமல் 
எ ல் ் ல கை ள  ை கு க் கை ப் ப ெ ற று 
ைர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கைப்பெறாமல் 
அ தி கை ா ர ம ற ற ன த ா ர்  உ ெ பி ர ன த ெ 
பெயலா்ளர் பிரிைாகை பெயர்ளவினலனய 
கைல்மு்்னத் தமிழர்கைளுக்கு கைண்து்டப்பு 
நடைடிக்்கையாகைனை இயஙகி ைருகிறது. 
ஆ்னால் ெமகைாலத்தில் ொய்நதமருதுக்பகை்ன 
தனியா்ன பிரனதெ பெயலகைபிரிவு (நிர்ைாகை 
அலகு) ஏறெடுத்தப்பெறறு இயஙகி 
ைருதுகினறது இத்்ன அடிப்ெ்டயாகை 
்ைத்னத  இப்னொது ொய்நதமருதுக்பகை்ன 
தனியா்ன உளளுராட்சி அலபகைானறி்்ன 
(பிரனதெ ெ்ெ) ஏறெடுத்தும் முயறசி 
அப்ெகுதி முஸ்லீம்கைளி்டனய மு்்னப்பு 
பெறறுள்ளது.

இப்பின்னணியில் ்ைத்துப்ொர்க்கும் 
னொது தறனொது முழுக்கைல்மு்்னத்னதர்தல் 
ப த ா கு தி ய ா ்ன து  ெ ா ய் ந த ம ரு து 
பி ர ன த ெ  ப ெ ய ல ா ்ள ர்  பி ரி வு , 
கை ல் மு ் ்ன த் ப த ற கு ( மு ஸ் லி ம் ) 
பிரனதெ பெயலா்ளர் பிரிவு இதுை்ர 
தரமுயர்த்தப்ெடாத கைல்மு்்ன ைடக்கு(தமிழ்) 
பிரனதெ பெயலா்ளர் பிரிவு ஆகிய நிர்ைாகை 
அ ல கு கை ் ்ள  உள்ள டக் கி ய த ாகை வு ம் 
அனதனை்்ள கைல்மு்்ன மாநகைர ெ்ெ எனும் 
தனியா்ன ஒற்ற உளளுராட்சி அலகைாகைவும் 
உள்ள்ன.

இப்ெடியிருக்கும் னொது கைல்மு்்னத் 
தமிழர்கைளுக்பகை்ன தனியா்ன தமிழ் 
பெரும்ொன்ம அலகு னகைாரிக்்கை 
நி்றனைறறப்ெடாமல் அதறகு முனபு 
ொய்நதமருதுக்கைா்ன தனியா்ன உளளுராட்சி 
அலகுக் னகைாரிக்்கை நி்றனைறி்னால் 
தமிழர்கைளின நீண்ட நாள னகைாரிக்்கை 
நீர்த்துப்னொய் விடக்கூடிய அல்லது 
முறறாகை அடிெட்டு னொகைக்கூடிய ஆெத்து 
உள்ளது. அனதனொனறுதான அண்்மயில் 
மாறறத்துக்கைா்ன எழுசசி முன்னணியின 
இ ய க் கு ்ன ர ா ்ன  ம ரு த மு ் ்ன ் ய ச 
னெர்நத ெட்டத்தரணி எம்.ஐ.்றொல் 
்ஹாதி முன்ைத்துள்ள னகைாரிக்்கையின 
ெடி (வீரனகைெரி 09.02.2019) ொண்டிருப்பு, 
மருதமு்்ன, பெரியநீலாை்ண ஆகிய 
பி ர ன த ெ ங கை ் ்ள  உள்ள டக் கி ய த ாகை 
கை்ரைாகு ைடக்கு நகைரெ்ெ உருைா்னாலும் 
கைல்மு்்னத்தமிழர்கைளின நீண்டநாள 
னகைாரிக்்கை நீர்த்துப்னொய்விடக்கூடிய 
அல்லது முறறாகை அடிெட்டு னொகைக்கூடிய 
ஆெத்து உள்ளது.

னமலும் னமறெடி இருனகைாரிக்்கைகைளும் 
அதாைது ொய்நதமருது பிரனதெெ்ெயும் 
கை ் ர ை ா கு ை ட க் கு  ந கை ர ெ ் ெ யு ம் 
தறனொதுள்ள கைல்மு்்ன மாநகைரெ்ெயில் 
இருந து த னினய பிரிக் கைப்பெறறு 
உருைா்னால் எஞ்சியிருக்கைப்னொகினற 
கைல்மு்்ன மாநகைரெ்ெயின கீழ் பதறகில் 
தறனொ்தய தர்ைப்பிள்்ளயார் னகைாவில் 
வீதிக்கும் ைடக்கில் கைல்மு்்ன-ொண்டிருப்பு  
எல்்ல வீதியா்ன தா்ளபைட்டுைான 
வீதிக்கும் இ்டயில் உள்ள கைல்மு்்னத் 
தமிழர்கைள கைாலை்ரயில் கைாணாமல் 
னொய்விடுைார்கைள; மட்டுமல்ல 1946ஆம் 
ஆண்டின 3ம் இலக்கை ெட்டி்ன ெ்ெகைள 
கைட்ட்்ளசெட்டத்தின பிரகைாரம் 1948இல் 

கை ல் மு ் ்ன ெ ட் டி ்ன 
ெ்ெ (town council) 
உ ரு ை ா க் கை ப் ப ெ ற ற 
கை ால த் தி ல்  இ ரு ந து 
அதாைது 1892 ஆண்டின 
1 8 ஆ ம்  இ ல க் கை 
கைட்ட்்ளச ெட்டத்தி்னால் 
நி று ை ப் ப ெ ற ற 

கைல்மு்்னத் தனித்தமிழ் உளளுராட்சி 
ெ்ெயில் (சுகைாதார நலன னெணும் 
ெ்ெ – Sanitory board) அடஙகியிருநத 
கைல்மு்்ன மூனறு தமிழ்குறிசசிகைளும் 
முஸ்லீம் கிராமமா்ன கைல்மு்்னகுடியின 
ஐநது குறிசசிகைளும் இ்ணக்கைப்பெறறு 
ஏழுைட்டாரம் பகைாண்ட முஸ்லிம் 
பெரும்ொன்ம கைல்மு்்ன ெட்டி்னெ்ெயாகை 
உருைாக்கைப்பெறற கைாலத்திலிருநது 
கைல்மு்்னத் தமிழர்கைளுக்கு எதிராகை 
னமறபகைாள்ளப்பெறற ொராெட்ெஙகைள 
யாவும் உத்னதெ கை்ரைாகுைடக்கு 
நகைரெ்ெயின கீழ்ைரும் ொண்டிருப்பு 
மறறும் பெரியநீலாை்ண மக்கைளுக்கு 
இ்ழக்கைப்ெடும்.

இ த் த ் கை ய ப த ா ரு  பி ன பு ல த் தி ல் 
கைல்மு்்னப் பிரனதெத் தமிழர்கைள தஙகைள 
இருப்்ெ தறகைாத்துக் பகைாளைதறகைா்ன 
ஒனரபயாரு மார்க்கைம் யாபதனில், 
கைல்மு்்னத் தமிழர்கைளுக்பகை்ன பதறனகை 
தர்ைப்பிள்்ளயார் னகைாவில் வீதி்யயும் 
ைடக்னகை மட்டக்கை்ளப்பு மாைட்டத்தின பதறகு 
ல்்லக்னகைாட்்டயும்(பெரியநீலாை்ண 
ை்ர) கிழக்னகை ைஙகைா்ள விரிகுடா 
கை ட ் ல யு ம்  ன ம ற ன கை  கி ட் ட ங கி 
ைாவி்யயும் எல்்லகை்ளாகை பகைாண்ட 
தமிழ்ப் பெரும்ொன்ம உளளுராட்சி 
அல பகைானறி் ்ன (அது பிரன த ெ 
ெ்ெயாகைனைா அல்லது நகைரெ்ெயாகைனைா 
அல்லது தனியா்ன மாநகைரெ்ெயாகைனைா 
இ ரு ந து வி ட் டு ப் ன ெ ா கை ட் டு ம் ) 
ஏ ற ெ டு த் தி க் ப கை ா ள ை ன த ய ா கு ம் . 
இத்்னப்பெறறுக்பகைாள்ள உட்னடியாகை 
னத்ைப்ெடுைது கைல்மு்்ன ைடக்கு(தமிழ்) 
பி ர ன த ெ  ப ெ ய ல ா ்ள ர்  பி ரி ் ை த் 
த ர மு ய ர் த் து ை த ா கு ம் .  கை ல் மு ் ்ன 
ைடக்கு(தமிழ்) பிரனதெ பெயலா்ளர் 
பிரி்ைத் தரமுயர்த்தப்பெறறால் மட்டுனம 
அத்்ன அடிப்ெ்டயாகை்ைத்து தனியா்ன 
உளளுராட்சி அலகு அ்மய ைாய்ப்புண்டு.

இ த ் ்ன ப்  ப ெ ற று த் த ரு ை த ற கை ா ்ன 
அக்கை்றனயா-அர்ப்ெணிப்னொ-ஆறறனலா-
ஆளு்மனயா-அதறகைா்ன அரசியல் 
ைல்ல்மனயா தறனொ்தய தமிழர்தம் 
அரசியல் த்ல்மயிடம் இல்்ல. கைடநத 
உளளுராட்சி அதிகைாரெ்ெகைளுக்கைா்ன 
னதர்தல் கைாலத்தில் கைல்மு்்னக்குடியிருநது 
'உளளுராட்சிச ெ்ெத் னதர்தல் முடிநது 
இரு ைாரஙகைளு க்கு ள கை ல்மு ் ்ன 
ைடக்கு(தமிழ்) பிரனதெ பெயலா்ளர் 
பிரி்ைத் தரமுயர்த்தித்தருனைன'' எனறு 
ைாக்குறுதியளித்து ைாக்குக்னகைட்டுப் 
பெறற தமிழ் னதசியக்கூட்ட்மப்பின 
த்லைன இரா.ெம்ெநதன அைர்கைள 
அதுெறறி மறநதுவிட்டார் னொலும். 
எ்னனை 'அழுதும்பிள்்ள அைன்ள 
பெறனைண்டும்'  எனெதறகிணஙகைக் 
கைல்மு்்னத் தமிழர்கைளி்டனய உள்ள 
பொது மக்கைள அ்மப்புக்கைள அதறகைா்ன 
அரசியல் கை்ளனை்லகை்்ளயும் பைகுஜ்ன 
அழுத்தஙகை்்ளயும் தாமதியாது பதாடஙகை 
னைண்டும். முன்னனர உத்னதெ ொய்நதமருது 
பிரனதெெ்ெயும், கை்ரைாகுைடக்கு 
நகைரெ்ெயும் உருைாகிவிடுமா்னால் 
கைல்மு்்னத் தமிழர்கைளின தனியா்ன 
தமிழ்ப் பெரும்ொன்ம உளளுராட்சி 
அலகுக் னகைாரிக்்கை அடிெட்டு னொய்விடும். 
கைண்பகைட்டபின சூரிய நமஸ்கைாரம் 
ெண்ணமுடியாது. 

ைரலாற்றயும் ைாழ்விய்லயும் 
எம் கைண்முனன்ன பகைாண்டு ைநது 
நிறுத்துகிறது. கைடறபறாழில் கூட்டுத்தாெ்ன 
அதிகைாரியின ெணி, விதா்்னயாரின 
ெணிகைள தம் ெணிகைளுக்கு அப்ொல் 
எம் மக்கைளுடன இரண்டறக் கைலநதுள்ள 
விதம் அலாதியா்னது. ெமூகைம், கைலாொரம், 
பொரு்ளாதாரம் மாறறம் அ்டயும் / 
வீழ்சசி அ்டயும் /ை்ளர்சசியுறும் விதம் 
ெதிவு பெறுகிறது. அதன மாறறஙகை்்ள 
இனறு உணர்நது மாறி அதறனகைறெ 
ைாழ்நது பகைாண்டிருக்கினனறாம். 
எனினும் கிழக்கிலங்கை நல்ல நாை்ல 
எதிர்ொர்த்தைண்ணனம உள்ளது. நாைல் 
ஒரு பிரொர பீரஙகி எனெது இநநாைலும் 
நிரூபிக்கை இறுதியில் முயல்கிறது. 

ஒரு கிராமத்தின அத்தியாயம் இனனும் 
ெல அத்தியாயஙகை்்ளத் தர நி்றய 
கை்தகைள உண்டு. ைாழ்த்துக்கைள.
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ஊரருகு பைல்லஙகுடா கைண்டம் 165 
ஏக்கைர், ெள்ளத்து பைளி கைண்டம் 670 
ஏக்கைர், பெருபைளி கைண்டம் 795 ஏக்கைர், 
சின்னபைளி, சின்னா்ளளபைளி 
புதுபைளிக்கு்ளத்துைட்்ட கைண்டம் 
900 ஏக்கைர், கு்ளத்துைட்்ட கைண்டம் 
500 ஏக்கைர், ொலாமடு ைடக்கு கைண்டம் 
302 ஏக்கைர், ொலாமடு பதறகு கைண்டம் 
291 ஏக்கைர், பதாடுவில்னொ்ல 
கைண்டம் 600 ஏக்கைர், ெ்ளபைட்டுைான 
கைண்டம் 280 ஏக்கைர்,த்ளைாய் கைண்டம் 
165 ஏக்கைர், பெய்்கை ெண்ணுைதறகு 
தீர்மானிக்கைப்ெட்டுள்ளது.
கித்துளபைௌ கு்ளத்தின மூலம் 
470 ஏக்கைரிலும், பைலிக்கைாகைண்டிய 
கு்ளம் 400 ஏக்கைரிலும் சிறிய 
நீர்ொெ்ன கு்ளஙகைளின நீர்ப்ொெ்ன 
ைெதியுடன சிறுனொகை பநற 
பெய்்கை னமறபகைாளைதறகும் 
தீர்மானிக்கைப்ெட்டுள்ளது.
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‘உதவி்யப் பெறறுக் கைல்வி்யக் 
கைறறுக்பகைாண்ட பின்னர் தான ொர்நத 
ெமூகை த்்த னந சிக் கைாமல் ெமூகை 
ை்ளர்சசியில் ெஙகுபகைாள்ளாமல் 
தானும் தன குடும்ெமும் ைாழநதால் 
னொதும் எனகினற விழுமியமறற 
னொக்கில் னொகினறைர்கை்்ளப் னொல 
மாணைர்கை்ளாகிய நீஙகைள னொய்விடாமல் 

நீஙகைளும் உயர்நது, உஙகைள ெமூகைத்்தயும் 
உயர்த்த நீஙகைள கைறற கைல்வி்யப் 
ெயனெடுத்த னைண்டும்’ எனறார் கைல்குடா 
ைலயக் கைல்விப்ெணிப்ொ்ளர் தி்னகைரன 
ரவி.

2019இல் கை.பொ..த(உ.த) ெரீட்்ெயில் 
தமிழ்ப் ொடத்துக்குத் னதாறறவுள்ள 

மாணைர்கைளுக்கு, எமது “அரஙகைம்” 
ெத்திரி்கையின அனுெர்ணயுடன 
ந ் ட ப ெ ற ற  ப ெ ய ல ம ர் வி ல் 
கைலநதுபகைாண்டு னமலும் னெசும் 
னொது அைர், ‘னத்ையுள்ள இடத்்த 
இ்னஙகைண்டு னதடிைநது கைல்விக்கைண் 
திறக்கும் ெணி்யச பெய்யும் அரஙகைம் 
ெத்திரி்கையின பிரதம ஆசிரியர் 
திரு. பூ .சீைகைன மறறும் அைரது 
து்ணவியார் திருமதி ெரனமஸ்ைரி 
சீைகைன அைர்கைட்கும் இசபெயலமர்்ை 
முனனினறு ஒழுஙகுபெய்து தநதைரும் 
இஙகு ை்ளைா்ளர்கைளுள ஒருைராகை 
இருப்ெைருமா்ன திரு.த.யுைராஜன 
உளளிட்ட அ்்னைருக்கும் நனறி்யயும் 
பதரிவித்தார்.

   இசபெயலமர்வு, மட் / ொறனெ்்ன தமிழ் 
மகைா வித்தியாலயத்தில் ந்டபெறறது. 
இவவித்தியாலய அதிெர் பொன. 
இராமசெநதிரன இசபெயலமர்்ை 

இனினத முடித்து்ைத்துப் னெசும் னொது, 
எனனு்டய ஆசிரியர்கைள இருைர் இஙகு 
ை்ளைா்ளர்கை்ளாகை ைநதிருப்ெதும்; சுமார் 
55 ைருடஙகைளின பின்னர் னெராசிரியர் 
ஒருைரின ொதம் இவவித்தியாலயத்தில் 
ெட்டடிருப்ெதும் மிகைவும்  பெரு்மயாகை 
இருப்ெதாகைத் பதரிவித்தார். அதறகு 
ைழிெ்மத்த அரஙகைம் ெத்திரி்கைக்கு 
நனறியும் பொன்னார்.

  இசபெயலமர்வில் மட்/ ொறனெ்்ன 
தமிழ் மகைா வித்தியாலய மாணைர்கைள 
அப்ொடொ்லயின ஆசிரியர் திரு. 
பஜயரஞ்சித் அைர்கைளின ைழிகைாட்டலிலும் 
மட்/ ைாகை்ர மகைா வித்தியாலய 
மாணைர்கைள அப்ொடொ்லயின 
ஆசிரி்ய திருமதி ரி .த ொகைரன 
அ ை ர் கை ளி ன  ை ழி கை ா ட் ட லி லு ம் 
அக்கை்றயுடன கைலநது பகைாண்டதுடன 
இப்ெடிப்ெட்ட பெயலமர்வுகை்்ள னமலும் 
நடத்துைதறகு “அரஙகைம்” ெத்திரி்கை 
நிறுை்னத்தார்க்கு னைண்டுனகைாளும் 
விடுத்த்னர்.

  இசபெயலமர்வில் ை்ளைா்ளர்கை்ளாகை 
கைலாநிதி பெ. னயாகைராொ அைர்கைளும் 
த.யுைராஜன அைர்கைளும் பெயறெட்டார்கைள. 
இ ச ப ெ ய ல ம ர் வு  சி ற ப் ெ ா கை 
முனப்னடுக்கைப்ெட்ட்மக்கு கைர்த்தாக்கை்ளாகை 
இருநத ஒவபைாருைருக்கும் கைல்குடா 
கைல்வி ைலயத்தின தமிழ்ப்ொட உதவிக் 
கைல்விப் ெணிப்ொ்ளர் திரு. தட்ெணாமூர்த்தி 
அைர்கைள நனறி பதரிவித்துப் ொராட்டி்னார்.
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