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இலங்கையில் கிழக்கு 
மாகைாணம் திருககைாணம்ல,..

இலங்கையில் மாத்திரமன்றி, 
தமிழகைத்திலும் பட்டி... பணம்்கைாடுத்து வாஙகும் நி்ல்ை 
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--- நிலவன் --- 
கி ழ க் கு  ம ா கை ா ண த் தி ல்  கை ை ந் த 
்ெவவாய்க்கிழ்ம நைந்த கை்ைை்ைப்புப் 
கபாராட்ைம் மற்றும் மட்ைக் கைளப்பு 
நகைரில் ந்ை்பற்றே கைாணாமல் கபான 
உறேவுகைளுக்கைான ஆரப்பாட்ை கபரணி 
ஆகிைவற்றில் ஓரணியில்  திரணை தமிழரகைள் 
ஐ.நா ெ்ப்ை கநாக்கி தஙகைளுக்கைான 
நீதி்ை ககைாரி நிற்கின்றேனர.

மிகைவும் எழுச்சி பூரவமாகை நைந்த கமற்படி 

-நி.அமிரதஸன்-

கபாரக்குற்றே விொர்ண்ை நைத்த ெரவகதெ 
நீதிபதிகை்ள உள்வாஙகும் வ்கையில் 
கைலப்புமு்றேப் ்பாறிமு்றே உருவாக்கைப்பை 
கவணடும் எனவும் ஏற்கைனகவ வழஙகைப்பட்ை 
வாக்குறுதிகை்ள தாமதிக்கைாமல் நி்றேகவற்றே 
கவணடும் எனவும் ்ெனிவாவில் ஐக்கிை 
நாடுகைள் மனித உரி்மச் ெ்பயின் 
ஆ்ணைாளர மிச்்ெல் பச்ெ்லட் இலங்கை 
அரொஙகைத்திைம் ககைாரியுள்ளார.

்ெனீவா மனித உரி்மச் ெ்பயின் 
கி்ளக் கைாரிைாலைம் ஒன்று ்கைாழும்பில் 
அ ் ம க் கை ப் ப ை  க வ ண டு ் ம ன் று ம் 
ஆ்ணைாளர வலியுறுத்தியுள்ளார.

ஐநா மனித உரி்மச் ெ்பயின் அமரவு 
இந்த மாதம் முதல் வாரத்தில் ஆரம்பமாகி 
ந்ை்பற்று வருகின்றேது. இலங்கை 
்தாைரபான பிகரர்ண ஒன்்றே 
பிரித்தானிைா உள்ளிட்ை பல ெரவகதெ 
நாடுகைள் மனித உரி்மச் ெ்பயின் அமரவில் 
ெமரப்பித்துள்ளன.

பிகரர்ண குறித்து கைைந்த இரணடு 
நாட்கைளாகை விவாதம் இைம்்பற்றேது. 
இதன்கபாது இலங்கை குறித்த தனது 
கைருத்்த ்வளியிட்ை ஆ்ணைாளர 
மிச்்ெல் பச்ெ்லட் அரொஙகைத்தின் 
மீது கைாரொரமான விமரெனஙகை்ள 
முன்்வத்தார. ஆனாலும் இலங்கை ொரபான 
அரெ பிரதிநிதிகைள் குழுவின் த்லவர 
அ்மச்ெர திலக் மாரப்பன ஆ்ணைாளரின் 

ஆரப்பாட்ை கபரணியில் கைட்சி கபதமின்றி 
அரசிைல்வாதிகைளும் சிவில் ெமூகை 
அ்மப்புக்கைளும் மற்றும் வைகிழக்கு 
பல்கை்லக்கைழகை மாணவரகைள், ெமூகை 
அ்மப்புகைள் என ஆயிரக்கைணக்கைாகனார 
கைலந் து்கைாணடு ஒரு எழுச்சி்ை 
ஏற்படுத்தியிருந்தனர.
குறித்த ஆரப்பாட்ை கபரணியில் இலங்கை 
அரொஙகைத்்த குற்றேம் ொட்டி  ஐக்கிைநாடுகைள் 
மனித உரி்மகைள் கபர்வக்கு அறிக்்கை 

ைாழ் தீவகைப் பகுதியில் கமற்்கைாள்ளப்பட்ை 
பரீட்ொரத்த நைவடிக்்கைகைளின் ்வற்றி்ை 
அடுத்து இலங்கை்ை சூழவுள்ள தீவுகைள் 
மற்றும் தீவுப் பகுதிகைளில் கைாற்று மின் 
ஆ்லகைள் அ்மக்கைப்பைவுள்ளதாகை ெக்தி 
வலு அ்மச்ெரான ரவி கைருணநாைக்கைா 
கூறியுள்ளார.

அறிக்்கையில் கூறேப்பட்டுள்ள விைைஙகை்ள 
ஏற்கை முடிைா்தனக் கூறியுள்ளார.

குறிப்பாகை ெரவகதெ நீதிபதிகைள் அைஙகிை 
கைலப்புப் ்பாறிமு்றே ஒன்்றே உருவாக்கி 
அதனடிப்ப்ையில் கபாரக்குற்றே விொர்ண 
நைத்துவதற்கைான ெட்ை ஏற்பாடுகைள் இலங்கை 
அரசிைல் ைாப்பில் இல்்ல்ைன அ்மச்ெர 
திலக் மாரப்பன கூறியுள்ளார.

விதப்பு்ரகைளின் பிரகைாரம், கைலப்புப் 
்பாறிமு்றே ஒன்்றே உருவாக்குவதானால் 
ெட்ைத்தில் திருத்தஙகைள் ்ெய்ைப்பை 
கவணடும் எனவும் அதற்கு இலங்கை 
நாைாளுமன்றேத்தில் மூன்றில் இரணடு 
்பரும்பான்்ம வாக்குகைள் ்பறேப்பை 
கவணடும் என்றும் அவர கூறினார.

அத்துைன் ெரவென வாக்்கைடுப்பு நைத்தப்பை 
கவணடும் என்றும் அ்மச்ெர திலக் 
மாரப்பன ்தரிவித்தார. ஆனாலும் அமரவில் 
கைலந்து்கைாணை பிரித்தானிைா, கைனைா 

இலங்கையில் கைாற்று ஆ் ல கை ள் 
மூ ல ம ா ன  மி ன்  உ ற் ப த் தி ் ை 
அதிகைரிப்பதற்கைான நைவடிக்்கைகை்ள தாம் 
கமற்்கைாள்ளவதாகைவும் அவர கூறினார.
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இத்தாலியில் மிலன் நகைர அருககை 51 
பள்ளிக்குழந்்தகை்ள ஏற்றிச் ்ென்றே 
கபருந்து ஒன்று, அதன் ஓட்டுநரால் 
கைைத்தப்பட்ைது. பின்னர அந்த ஓட்டுநர 
கபருந்துக்கு தீ ்வத்துள்ளார.

கபருந்தில் உள்ள சில குழந்்தகைள் 
அவரகைளின் இருக்்கைகைாடு கைட்டி 
்வக்கைப்பட்டிருந்த நி்லயில், கபருந்தின் 
பி ன் பு றே ம்  இ ரு ந் த  கை ணண ா டிகை ள் 
உ்ைக்கைப்பட்டு அவரகைள் மீட்கைப்பட்ைனர.

இத்தாலி குடியுரி்ம ்பற்றே 47 வைதான 
அந்த ஓட்டுநர ்கைது ்ெய்ைப்பட்டுள்ளார. 
இவர ்ெனகை்ல பூரவிகைமாகை ்கைாணைவர 
ஆவார.

''ைாரும் இதில் பி்ழக்கை வாய்ப்பில்்ல'' 
என்று அந்த ஓட்டுநர ்ொன்னதாகை 
கூறேப்படுகிறேது.

''குழந்்தகைள் அ்னவரும் உயிர தப்பிைது 
ஒரு அதிெைம். இது ஒரு படு்கைா்லைாகை 
ஆகியிருக்கைக்கூடும்'' என்று மிலன் த்ல்ம 
வழக்கைறிஞர பிரான்சுஸககைா கிகரககைா 
கூறிைதாகை கமற்ககைாள் கைாட்ைப்படுகிறேது.

்கைது ்ெய்ைப்பட்ை ெந்கதகை நபர 
இத்தாலியின் குடிகைறிகைள் ்தாைரபான 
்கைாள்்கை மற்றும் மத்திைத்ரக்கைைல் 
ப கு தி யி ல்  நி கை ழு ம்  கு டிக ை றி கை ள் 
மரணம் ்தாைரபாகை தனது சினத்்த 
்வளிப்படுத்திைதாகை இந்த கபருந்தில் 
பைணித்த ஒரு ஆசிரிைர கூறியுள்ளார.

''் கைது ் ெய்ைப்பட்ை நபர, 'மத்திைத்ரக்கைைல் 
பகுதியில் நிகைழும் மரணஙகை்ள தடுத்து 
நிறுத்துஙகைள், நான் ஒரு படு்கைா்ல்ை 
நிகைழ்த்த கபாகிகறேன் என்று குரல் 
எழுப்பினார ' '  என கபாலீஸது்றே 
்ெய்தி்தாைரபாளரான மாரககைா பல்்மய்ரி 
்தரிவித்தார.

--- நன்றி பிபிசி

அரெ கைரும ்மாழிகைள் அமுலாக்கைல் 
்ெைற்திட்ைம் 2019ன் கீழ் மட்ைக்கைளப்பு 
மாவட்ைத்தில் அரெ தி்ணக்கைளஙகைளுக்கைான 
மும்்மாழிகைளிலான ்பைரப்பல்கைகைள் 
அ ர ெ ா ங கை  அ தி ப ரு ம்  ம ா வ ட் ை ச் 
்ெைலாளருமான மாணிக்கைம் உதைகுமாரால் 
வழஙகி ்வக்கைப்பட்ைன.

கதசிை ஒரு்மப்பாடு, அரெ கைரும ்மாழிகைள், 
ெமூகை கமம்பாடு மற்றும் இந்து ெமை 
விவகைார அ்மச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் 
கீழ் மட்ைக்கைளப்பு மாவட்ைத்தில் இத்திட்ைம் 
ந்ைமு்றேப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இலங்கைப் கபாக்குவரத்துச் ெ்பயின் 
கை ளு வ ா ஞ் சி க் கு டி ,  கை ா த் த ா ன் கு டி , 
வா்ழச்கெ்ன ொ்லகைள், கைமநல 
க ெ ் வ கை ள்  தி ் ண க் கை ள த் தி ன் 
மாவட்ைத்திலுள்ள 17 அலுவலகைஙகைள், 5 நீதி 
மன்றேஙகைள், வீதி அபிவிருத்தித்தி்ணக்கைளம் 
ஆ கி ை வ ற் று க் கை ா ன  மு ம் ் ம ா ழி ப் 
் ப ை ர ப் ப ல ் கை கை ள்  இ த ன் க ப ா து 
வழஙகி்வக்கைப்பட்ைன.

இம் மாதம் 19ஆம் திகைதி மட்டுநகைரின் 
மத்தியில் கைறுத்தப்பாலம் என மக்கைளால் 
அ்ழக்கைப்படும் கலடிமனிங பாலத்திலிருந்து 
கைாந்தி பூஙகைாவ்ர  ்பருந்திரளான மக்கைள் 
பஙககைற்றே ஊரவலம், பின்னர கைாந்திப் 
பூஙகைாவில் ந்ை்பற்றே கூட்ைம் ஆகிை்வ 
அ்னவ்ரயும் ஒரு தரம் திரும்பிப்பாரக்கை 
்வத்தன.

்பணகை ள், ஆணகை ள், முதிகைார, 
இ்ளகைார என மட்ைக்கைளப்பு, அம்பா்றே, 
மன்னார, திருககைாணம்ல கபான்றே 

்கைாழும்பில் கைட்டுமானப் பணிகைளில் 
ஈடுபடும் சுமார 80 வீதமான ்தாழிலாளரகைள் 
கபா்த மருந்துக்கு அடி்மைானவரகைள் 
என்று கபா்த மருந்துக் கைட்டுப்பாட்டுக்கைான 
ெனாதிபதி ் ெைலணிக்குழுவின் இைக்குனர 
ைாக்ைர ெமந்தா கித்தலகைம ்தரிவித்துள்ளார.

்கைாழும்பில் உள்ள பல்கவறுபட்ை 
கைட்டுமானத்தளஙகைளில் பத்தாயிரம் 
க ப ர வ ் ர  ப ணி ை ா ற் று வ த ா கை வு ம் 
அவரகைளில் சுமார 1000 ்வளிநாட்ைவரும் 
அைஙகுவதாகைவும் அவர குறிப்பிட்ைார. 
அவரகைளில் 80 வீதமாகனார கபா்த 
மருந்துக்கு அடி்மைாகியுள்ளனர என்றும் 
அவர குறிப்பிட்ைார. உளவுப் பிரிவுகைளால் 
அண்மயில் நைத்தப்பட்ை ஆய்வில் 
இந்த தகைவல் ்தரிை வந்ததாகைவும் அவர 
குறிப்பிட்ைார.

கபா்த மருந்துப் பழக்கைத்்த பரப்பும் 
குழுக்கைளில் கைட்டுமானத் ்தாழிலாளரகைளும் 
அைஙகுவதாகைவும் ைாக்ைர கித்தலகைம 
கூறியுள்ளார.

(கைதிரவன் திருககைாணம்ல)
தி ரு க கை ா ண ம ் ல  அ ரு ள் மி கு  
பத்திரகைாளி அம்பாள் ஆலை வருைாந்த 
மககைாற்ெவம் திஙகைட்கிழ்ம 2019.03.11 
்கைாடிகைற்றேத்துைன் ஆரம்பமாகிைது.
  விைாழக்கிழ்ம 2019.03.21 கைா்ல 
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மாவட்ைஙகைளிலிருந்து பல 
நூற்றுக் கைணக்கைாகனார 
இதில் பஙகு ்கைாணைனர. 
வலிந்து கைாணாமலாக்கைப் 
பட்கைாரின் உறேவுகைளின் 
ெ ங கை மு ம்  கி ழ க் கு ப் 
ப ல் கை ் ல க் கை ழ கை 
மாணவ ெமூகைமும் தமிழ் 
இ்ளஞர கபர்வயும் 
கெரந்து இத்ன ஏற்பாடு 
்ெய்திருந்தன.

ந ா ன் கு  பி ர த ா ன 
ககைாரிக்்கைகை்ள அவரகைள் 
்வளியிட்ை துணடுப் 
பிரசுரம் கூறிைது.

1.   இலங்கைக்கு கைாலஅவகைாெம் வழஙகைாகத.

2. ஐக்கிை நாடுகைள் ்பாதுச் ெ்பக்கு 
இலங்கைத் தமிழரின் பிரச்சி்ன்ைக் 
்கைைளித்தல்.

3.    ெரவகதெ விொர்ண.

4.     OMP – கைாணாமலாக்கைப்பட்கைாருக்கைான 
அலுவலகைம் கத்வயில்்ல; கபான்றே்வ 
அ்வ.

 கி ர ா ம த் தி லி ரு ந் து  இ ் ள ஞ ர 
யுவதிகை்ள கமாட்ைார ்ெக்கிளில் 
வருமாறும் அத் துணடுப் பிரசுரம் 
அ்ழப்பு விடுத்திருந்தது. கிழக்கிலும் 

வைக்கிலும் கைாணாமல் கபான வலிந்து 
கை ா ண ா ம ல ா க் கை ப் ப ட் ை  மு ஸ லி ம் ,  
த மி ழ ர  ெ மூ கை ம்  உள்ள க ப ாதி லு ம் 
தமிழரகை்ள, குறிப்பாகைப் ்பணகை்ளக் 
குறி்வத்து ்ெனிவா மனித உரி்மப் 
கபர்வயில் இலங்கை பற்றிை விவாதம் 

ந்ை்பறுவதற்கு ஒரு நாள் முன்னர (18 
மாரச்) இந்த மக்கைள் திரள் கூட்டுதல் பல 
ககைள்விகை்ள எழுப்புகிறேது.

அத்துைன் பல்கவறு வ்கைைான அரசிைல் 
த்லவரகைள், கைட்சிகைள், அரசிைல் 
அபிலா்ையு்ைை தனிநபரகைளும் 
இதில் பஙககைற்றேனர. தமிழர கபர்வயின் 
த்லவர சி. விக்கனஸவரன் முதல் 
நாகள மட்ைக்கைளப்புக்கு வந்தார. மும்மதத் 
த ் ல வ ரகை ளி ைமு ம்  ஆ சி ் ப ற் றே ா ர. 
மக்கைள் திரளின் நடுவில் கைாணப்பட்ைார. 
தமிழர கதசிைக் கூட்ைணியின் மிகை 
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இது நாட்டில் மின் உற்பத்திச் ்ெல்வக் 
கு்றேக்கை உதவும் என்றும் அவர 
கூறியுள்ளார.

மின் உற்பத்தியில் இருக்கைக்கூடிை 
பிரச்சி்னகை்ள அ்ைைாளம் கைணடு 
மீள்சுழற்சி எரி்பாருள் உற்பத்திக்கு 
முக்கிைத்துவம் ்கைாடுக்கைப்படும் என்று 
அவர கூறியுள்ளார.
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கைாலனித்துவ இலங்கை்ை ஆராய்பவரகைள் 
கொன் ்ைாய்லியின் நாட்குறிப்புகை்ளயும் 
அவரின் நூல்கை்ளயும் தவிரத்துவிட்டு 
ஆராய்வதில் பைனில்்ல.

பி ரி த் த ா னி ை ர  கை ண டி ் ை க் 
்கைப்பற்றுவதில் ்தாைர கதால்விகை்ளத் 
ெந்தித்துக்்கைாணடிருந்த கபாதுதான் 
்ைாயிலி இலங்கை வந்து கெரந்தார.

் ந ப் க ப ா லி ை ன்  க ப ா ன ப ர ட் ் ை 
இறுதியில் கதாற்கைடித்த  6ஆவது 
்ரஜி்மன்ட் கைணடி மன்னனுைனான 
கபாரில் மண கைவவிைது. சிலர மட்டும் 
தான் உயிர மீணடு திரும்பினாரகைள். 
கபாரத்துக்ககைைர, ஒல்லாந்தர மட்டுமன்றி 
ஆஙகிகலைரும் கைணடி்ை கபாரின் மூலம் 
கதாற்கைடிக்கைமுடிைாது தவித்தனர. அதன் 
பின்னர கைணடி்ைக் ்கைப்பற்றுவதற்கைான 
முைற்சியில் கபரழிவின்றி ொணக்கிைத்துைன் 
் கை ப் ப ற் றி ை து  ் ை ா யி லி யி ன் 
திட்ைத்தால்தான்.

இலங்கையின் கை ்ரகைாரஙகை ் ள 
மட்டும் அப்கபாது ்கைப்பற்றியிருந்த 
ஆ கி க ல ை ர கை ளி ன்  மு த ல ா வ து 
கதொதிபதிைாகை இருந்த பி்ர்ைரிக் 
கநாரத்தின் (Frederick North) கைாலத்தில்  
ஆஙகில அரெ அதிகைாரிைாகை கைை்மகைற்று 
1801இல் இலங்கை வந்தார. முதலில் அவர 
மாத்த்றே பகுதிக்கைான வரி அறேவிடும் 
ப ணி க் கு  அ ம ர த் த ப் ப ட் டி ரு ந் த ா ர . 
அதன் பின்னர கைாலியிலும் அந்தப் 
பணிக்கு நிைமிக்கைப்பட்டிருந்தார. இந்தக் 
கைாலப்பகுதியில் அந்தப் பகுதிகைளில் 
நீதித்து்றே அதிகைாரமும் அவருக்கு இருந்தது.

்ைாய்லி அரெ கெ்வயில் சிஙகைளம் 
கைற்றிருக்கைகவணடிைதன் நிபந்த்ன்ை 
ஏற்று சிஙகைளம் மட்டுமன்றி பாளி 
்மாழி்ையும் கைற்று, பிற்கைாலத்தில் 
சிஙகைளத்தில் கைவி்த எழுதுமளவுக்கு 
கதரச்சி ்பற்றோர. 1805 ஆம் ஆணடு அவர 
பிரதான ்மாழி்பைரப்பாளராகை பதவி 
உைரவு ்பற்று ்கைாழும்பு அரொஙகை 
அதிபராகைவும் பணிைாற்றி பின்னர கைணடிக்கு 
மாற்றேலாகும் வ்ரைான கைாலப்பகுதிக்குள் 
இலங்கையின் உள்ளூர ்மாழியில் 
பாணடித்திைம் ்பற்றிருந்தார.

இலங்கையின் 2வது கதெதிபதிைான கதாமஸ 
்மயிற்லணட் (Sir Thomas Maitland, 1759–1824) 
தான் முதலில் ்ைாய்லி்ை ராெதந்திர 
பணிகைளில் ஈடுபடுத்தத் ்தாைஙகிைவர. 
பிரித்தானிைர கைணடியிைம் கைணை கதால்வி 
கைாரணமாகை இனி கைணடியுைன் யுத்தத்துக்கு 
கபாவ்த விை ஒரு ஒப்பந்தத்்த 
ஏற்படுத் துவதற்கைான முைற்சிகை்ள 
கமற்்கைாள்ளும்படி அரெரிைமிருந்து ஆ்ண 
பிறேப்பிக்கைப்பட்டிருந்தது.

பிரித்தானிைரின் நைவடிக்்கைகைள் அதுவ்ர 
“முதலி”, “மகைாமுதலி” கபான்கறோரால் தான் 
ொத்திைப்பட்ைன. ஆனால் ்மயிட்லன்ட் 
இவரகை ் ள நம்பவில் ் ல. த னது 
நம்பிக்்கைக்குரிை சிறேந்த ராெதந்திரிைாகைவும், 
அறிவாளிைாகைவும், உள்ளூர ்மாழி்ையும் 
இைல்்பயும் அறிந்த ஒருவ்ரக் கைணடு 
பிடித்தார. அவர தான் ்ைாயிலி.

கைணடி்ைக் ்கைப்பற்றே அ்மத்த இரகைசிை 
வியூகைம்

1811இல் 3வது கதொதிபதிைாகை கெர ்ராபரட் 
பிரவுன்றிக் (Robert Brownrigg) வந்து 
கெரந்தார.  பிரவுன்றிக் உளவுச் கெ்வக்கு 
்ைாய்லி்ை அமரத்தினார.

்ைாய்லி ஒரு சிறேந்த ொணக்கிைனும், 
கதரந்த உளவாளியும், ராெதந்திரியும் 
என்று கூறேலாம். கைணடிைரெனின் முடிவுக்கு 
பின்புலத்தில் இைஙகிை சூத்திரதாரி கொன் 
்ைாய்லி. ்ைாய்லிக்கு வழஙகைப்பட்ை 
பணிகைளின் பட்டிைல் நீணைது. அ்வ 
அ்னத்துகம கைணடி்ை சூழ்ச்சியின் மூலம் 
்கைப்பற்றுவதற்கைான வழிவ்கைகை்ளக் 
்கைாணை்வ.

அரெரின் முக்கிை முடிவுகைள் பல 
அவர எடுக்குமுன்னகம ்ைாய்லிக்கு 
்தரிந்திருந்தன. அல்லது ஊகிக்கை முடிந்தன. 
அந்தளவுக்கு ்ைாய்லியின் உளவாளிகைள் 
கைச்சிதமாகை வழிநைத் தப்பட்ைாரகைள். 
அப்கபரப்பட்ை உளவாளிகைகளாடு நிகைழ்ந்த 
உ்ரைாைல்கைள்கூை ்ைாய்லியின் நாட் 
குறிப்பில் பதிவு ்ெய்ைப்பட்டுள்ளன.

ட�ொய்லியின் நொ�்குறிப்பு

்ைாய்லி தனது அனுபவஙகை்ள பின்னர 
எழுதினார. அந்த ைைரி ெரிைாகை கைணடி 
்கைப்பற்றேப்பட்டு 100வருைஙகைளில் 1915 ஆம் 
ஆணடு “்ைாய்லியின் நாட்குறிப்்ப” 
(Diary of Mr. John D'Oyly) “இலங்கை 
கறோைல் ஆசிை கைழகைம்” (Royal Asiatic 
Society - Ceylon) தீரமானித்து 1917ஆம் 
ஆணடு விகெை ்வளியீைாகை ்வளியிட்ைது. 
துரதிர்ஷைவெமாகை இது இன்னமும் 
தமிழில் ்மாழி்பைரக்கைப்பட்ைதில்்ல, 
ஆனால் ்வவக வறு நபரகை ளால் 
்மாழி்பைரக்கைப்பட்ை சிஙகைளப் பிரதிகை்ள 
கைாண முடிகிறேது. அ்வ பல பதிப்புகை்ளயும் 
கைணடுவிட்ைன.

அதில் விரிவாகை கைணடியில் நைந்த கை்தகைள் 
அ்னத்தும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றேன. 
்ைாய்லி எழுதிை “ம்லநாட்டு அரொட்சி 
பற்றிை குறிப்புகைள்” (A Sketch of The 
Constituton of The Kandyan Kingdom) 
எ ன் கி றே  நூ லு ம்  மு க் கி ை த் து வ ம் 
வாய்ந்தது. இந்த நூல் சிஙகைளத்தில் 
்மாழி்பைரக் கைப்பட்டு மறுபடியும் 
மறுபடியும் ்வளியிைப்பட்டிருக்கிறேது. கைணடி 
ராஜ்ஜிைத்்தக் ்கைப்பற்றே ்கைைாணை 
சூட்சுமஙகை்ளப் பற்றி கநரடிைாகை 
குறிப்பிைாத கபாதும் அதற்கைான சூழ்லயும் 
வாய்ப்புகை்ளயும் உருவாக்கிை விதம் 
குறித்து பல விபரஙகைள் உள்ளன.

கை ணடி ராஜ் ஜிைத் தின் அரொட்சி , 

்பாருளாதாரம், சுற்றுச் சூழல், மன்னர, 
நீதி வழஙகைல், வாழ்க்்கைமு்றே, பணபாடு, 
ொதிைம் கபான்றே விபரஙகை்ள மிகைத் 
துல்லிைமான பல தகைவல்கை்ள அவர தனது 
நூல்கைளில் எழுதியிருக்கிறோர.  அ்வ ஒரு 
மிகைப் ்பரும் ஆதாரமாகை பல எழுத்தாளரகைள், 
ஆய்வாளரகைள் இன்று வ்ர ்கைைாணடு 
வருகிறோரகைள். சிஙகைளம் உள்ளிட்ை பல 
்மாழிகைளிலும் அது ்மாழிைாக்கைம் 
்ெய்ைப்பட்டிருக்கிறேது. இந்த நூல்கைள் 
இலங்கையின் வரலாற்றில் முக்கிை 
நூல்கைளாகை கைருதப்படுகின்றேன.

பலராலும் பைன்படுத்தப்படும் “சிஙகைள 
ெமூகை அ்மப்புமு்றே” (Sinhalese Social 
Organization: The Kandyan Period. RALPH 
PIERIS) என்கிறே முக்கிை ஆய்வு நூ்ல 
எழுதிை ருல்ப் பீரிஸ அந்த நூலில் 
்கைைாணை அதிகைமான ஆதாரஙகைள் 
்ைாய்லியின் நூலில் இருந்து தான் 
்பறேப்பட்டுள்ளது.

கைணடியில் புத்த பிக்கு கவைத்திலும், 
பிச்்ெக்கைாரர கவைத்திலும் பல ஒற்றேரகை்ள 
வழிநைத்திைவர. கைணடி பிரதானிகைளுைன் 
ெதித் திட்ைஙகை்ள தீட்டிக்்கைாணகை 
இருந்ததுைன் எ்ெல்பால, பிலிமத்தலாவ 
க ப ா ன் க றே ா ரு ைன்  ் த ா ை ர பு கை ் ள 
கபணிக்்கைாணடு இருந்தவர. தனது 
கத்வகை்ள நி்றேகவற்றிக்்கைாள்ள பல 
பரிசுப் ்பாருட்கை்ள பலருக்கும் 
வழஙகினார.

குறிப்பாகை ்கைாழும்பிலிருந் து 
கை ண டி  பி ர த ா னி கை ளு க் கு 
் கை ா ண டு  ் ெ ல் ல ப் ப ட் ை 
குடிவ்கைகை்ளப் பற்றியும் அவரது 
நாட்குறிப்பில் தகைவல்கைள் உள்ளன. 
்தாப்பிகைள், உ்ைகைள், புறோக்கைள், 
வி சி த் தி ர  ் ப ாரு ட் கை ள்  என 
அனுப்பப்பட்டுள்ளன. தனக்கு ரகைசிை 
தகைவல் வழஙகிை பிக்குமாரகைளும் 
இப்படிைான பரிசுப் ்பாருட்கை்ள 
வழஙகியிருக்கிறோர. மன்னர ஸ்ரீ 
விக்கிரமசிஙகைவுக்கு ்கைாஞ்ெம் 
்கைாஞ்ெமாகை குடிப்பழக்கைத்்த 
ஏ ற் ப டு த் தி  ெ ா ண க் கி ை ம ற் றே 
மு டிவு கை ் ள  எ டு க் கை ப் ப ன் ணி ன ா ர. 
எ ் ெ ல ் ப ா ல ,  ் ம ா ல் லி ் கை ா ை 
ஆகிகைாருக்கு இ்ையில் இருந்த 
பிணக்்கை ொதகைமாகை ஆக்கிக்்கைாணடு 
அந்த பிணக்்கை அரெ்வக்குள் ்பரும் 
பிரச்சி்னகைளின் கதாற்றுவாைாகை ஆக்கி 
கைணடி்ைக் ்கைப்பற்றி முடிக்கும்வ்ர 
்கைாணடு ்ென்றோர ்ைாய்லி. ஒரு 
கைட்ைத்தில் ்ைாய்லியின் உளவாளிகைள் 
எ ன் று  ெ க த கி க் கை ப் ப ட் ை வ ர கை ள் 
மன்னரால் கைடும் தணை்னகைளுக்கும் 
உள்ளாக்கைப்பட்டிருக்கிறோரகைள்.

சமரின்றி வழ்ீந்தது கண்டி

ம ன் ன ர  ஸ்ரீ  வி க் கி ர ம சி ங கை னி ன் 
ஆட்சி்ை நன்றோகை பலவீனப்படுத்திைதன் 
பின்னர தகுந்த ெந்தரப்பத்தில் பாரத்து 
எ்ெல்பால வழஙகிை இரகைசிை 

தகைவல்கை்ளக் ் கைாணடு இறுதி ஆக்கிரமிப்பு 
நிகைழ்ந்தது. கைணடியில் தமது அணிகைள் 
தைார நி்லயில் இருப்பதாகைவும் தமக்கைான 
ஆயுதஙகை்ள கி்ைக்கைச் ்ெய்யும்படியும் 
்ைாய்லிக்கு எ்ெல்பால தகைவல் 
அனுப்பியிருக்கிறோர.

்கைாழும்பு, கைாலி, திருககைாணம்ல, 
மட்ைக்கைளப்பு, நீர்கைாழும்பு பகுதிகைளிலிருந்து 
8 இராணுவப் பிரிவுகைள் கைணடி்ை 
்நருஙகிக் ்கைாணடிருந்த கவ்ள 
மன்னர ஸ்ரீ விக்கிரமசிஙகைனின் ப்ை 
பலவீனம்ைந்திருந்தது. அவர கைணடி்ைக் 
்கைவிட்டு த்லம்றேவானார. 1815 ்பப்ரவரி 
மாதம் எந்தவித கமாதலுமின்றி கைணடி்ை 
்கைப்பற்றே ஆஙகிகலைரகைளால் முடிந்தது.

த்லம்றேவான மன்ன்ரப் பற்றி கி்ைத்த 
உளவுத் தகைவ்லக் ்கைாணடு மன்ன்ரப் 

பிடித்ததும் ்ைாய்லி த்ல்மயிலான 
ப்ைதான்.

இ ல ங ் கை ் ை  ஒ ட் டு ் ம ா த் த ம ா கை 
தா்ரவாரக்கும் வரலாற்று முக்கிைத்துவம் 
வாய்ந்த கைணடி ஒப்பந்தம் 02.03.1815 இல் 
்ெய்து்கைாள்ளப்பட்ைது. அவ ஒப்பந்தத்தின் 
சிஙகைளப் பிரதி்ை தைார ்ெய்ததும் 
்ைாய்லி தான். அந்த ஒப்பந்தத்தில் 
ஆஙகிகலைரகைள் ொரபில் ்கை்ைழுத்திட்ை 
மூவரில் ஒருவர ்ைாய்லி.

மன்ன்ரயும் மன்னர குடும்பத்தின்ரயும் 
்கைாழும்புக்கு பத்திரமாகை அனுப்பி்வத்து 
வீட்டுக் கைாவலில் ்வத்திருந்தார ்ைாய்லி. 
மன்னரின் ்பாக்கிெஙகை்ளப் பற்றிை 
தகைவல்கை்ள மன்னரிைம் இருந்து ககைட்டுப் 
்பற்றுக்்கைாணைார.

மன்னர ஸ்ரீ விக்கிரசிஙகை்ன அடிக்கைடி 
ெ ந் தி த் து  அ வ ரி ன்  க த ் வ கை ் ள 
நி்றேகவற்றுவதிலிருந்து இந்திைாவில் 
க வலூரு க்கு குடும்பத் துைன் நாடு 
கைைத்தும் வ்ரைான அத்த்ன்ையும் 
கமற்்கைாணைதும் ்ைாய்லி தான்.

இலங்ககயில் இறந்த ட�ொய்லி

25.05.1824 அன்று ்ைாய்லி கைாய்ச்ெலால் 
ம ர ண ம ா கு ம் க ப ா து 
அவருக்கு வைது 49. இறுதி 
வ்ர அவர திருமணம் 
்ெய்து்கைாள்ளவில்்ல. 
கை ண டி  ் கை ரி ெ ன் 
ம ை ா ன த் தி ல் 
அ வ ர  ந ல் ல ை க் கை ம் 
் ெ ய் ை ப் ப ட் ை ா ர . 
இலங்கையில் மரணமான 
ஆஙகிகலைரகைளுக்கைாகை 
கை ண டி யி ல் 
அ்மக்கைப்பட்ைது தான் 
்கைரிென் (Gar r i son 
cemetery) மைானம்.

கை ண டி  த ல த ா 
மாளி்கைக்கு பின்னால் அ்மந்துள்ள 
நூதனொ்லயின் வாயிலில் உள்ள கொன் 
்ைாய்லியின் சி்ல.

்ைாய்லியின் மா்பரும் கெ்வக்கைாகை 
பி ரி த் த ா னி ை  ெ ா ம் ர ா ஜ் ஜி ை த் தி ன் 
அரெ விருதான “்நட்” ்பைரும் 
அ வ ரு க் கு  வ ழ ங கை ப் ப ட் ை து .  ஒ ரு 
நாட்்ைக் ்கைப்பற்றுவதற்கைான சிறேந்த 
ந்ைமு்றே தந்திகராபாைஙகைள் எ்வ 
என்பது பற்றிை கவ்லத்திட்ைத்்த 
கமற்குலகுக்கு கைற்றுக்்கைாடுத்தவர 
் ை ா ய் லி .  ந வ கை ா ல னி த் து வ த் தி ன் 
நவீன தந்திகராபாைத்்த கபாதித்த 
முக்கிைமானவர ்ைாய்லி என்பாரகைள்.

இலங்கையின் வரலாற்றில் ்ைாய்லி ஒரு 
நைவஞ்ெகைன். ஆஙகிகலைரகைளுக்ககைா 
அதிகை இரத்தம் சிந்தாமல்  இலங்கை்ைக் 
்கைப்பற்றே கைாரணமாகை இருந்த ொணக்கிைன்.
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அட்மிரல் ஒகவ ்கைய்கத (Ove Gjedde) 
இந்தப் ்பைர உச்ெரிக்கைச் ெற்று அந்நிைமாகை 
இருக்கைலாம். ஏ்னன்றோல் நாம் ்பரிதும் 
அ றி ந் தி ரு ந் த  ஐ க ர ா ப் பி ை ரகை ள ான 
கபாரத்துக்ககைை, ஒல்லாந்த, ஆஙகிகலைரகைள் 
தவிரத்து பிறி்தாரு நாட்டினரின் 
்மாழியில்மந்த ்பைர இது.

இவர, நானூறு ஆணடுகைளுக்கு முன்னகர 
கிழக்கிலங்கையில் (ெம்மாந்து்றேயில்) 
வரகவற்கைப்பட்டு உபெரித்து வழிைனுப்பி 
்வக்கைப்பட்ைவர. இக்கைட்டு்ர நமது 
நி ல த்க த ா ற் றே த் ் த ,  ந ம து  மூ த் த 
த்லமு்றே்ை கைணடு, அறிந்து தனது 
தினக்குறிப்பில் எழுதி ்வத்துச் ்ென்றே 
ஒரு கதொந்திரியின் தினக்குறிப்பு பற்றிை 
சிறு அறிமுகைக் குறிப்கப.
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்ைன்மாரகின் அரெ்வயிலிருந் து 
இலங்கையின் கைணடி ராச்சிைத்்த கநாக்கி 
ஒரு  தூதுக்குழு புறேப்படுகின்றேது.

த்ல்ம வகிப்பவர ைானிஸ அட்மிரல் ஒகவ 
்கைய்கத. இந்தக்கைாலகைட்ைம் இலங்கையின் 
அரசிைலில் இக்கைட்ைான கைாலமாகை இருந்தது. 
கைணடி ராஜ்ஜிைத்துைனான ஒப்பந்தஙகை்ள 
மீறிை கபாரத்துக்கைல் கதெத்தா்ர 
எப்பாடுபட்கைனும் இலங்கை நாட்்ைவிட்டுத் 
துரத்திவிை கவணடும் என்று கைணடிை 
த்ல்ம தருணம் பாரத்துக் ்கைாணடிருந்த 
கவ்ளைது.

கமற்கிலிருந்து இன்்னாரு பலமான 
ெக்தி்ை எதிரபாரத்திருந்த கைணடிை 
அரசி்ன ைச்சுக்கைாரரகைளும் ்தாைரபு 
்கைாணைனர. ் ொரிஸ வான் ஸபில் கபரகைன் 
என்றே ைச்சு தளபதி 1602 இகலகை இலங்கை 
மன்ன்ன ெந்தித்து உைன்படிக்்கைகை்ளச் 
்ெய்து ்கைாணடு புறேப்பட்டிருந்தார. இந்த 
ெந்திப்்பப் பற்றி பின்னர பாரக்கைலாம்.

ஸபில் கபரகைன் (Joris van Spilbergen) 
கைணடி்ை அ்ைந்த அகத கிழக்கு 
நு்ழவாயி்லப் பைன்படுத்திகை ஒகவ 
்கைய்கதயின் குழுவினரும் கைணடி்ை 
அ்ைந் த னர.  இவரு க்கு மு ன்னர 
கபாகஸாவர (Boschouwer) என்கிறே ைானிஸ 
நாட்ைவர கைணடிக்குச் ்ென்றிருந்த்ம 
குறிப்பிைத்தக்கைது.

ஒகவ ்கைய்கத இவர 1594 டிெம்பர 27இல் இராெ 
குடும்ப்மான்றில் பிறேந்தவர. அட்மிரலாகை 
பதவியுைரவு ்பற்றே ஒரு திறே்மவாய்ந்த 
அதிகைாரிைாகைக் கைாணப்பட்ைார. இவர தனது 
இலங்கைக்கைான முழுப்பைணத்்தயும் 
குறிப்கபட்டில் பதிந்து ்வத்திருக்கின்றோர. 
இவரின் ைானிஸ ்மாழிக் குறிப்கபட்டி்னக் 
்கைாணடு ஆர.எல்.புகராஹிைர (R.L.Brohier) 
இைஙகை்ளத் தைஙகைணடு ஊரஜிதப்படுத்தி 
ஆ ய் வு க்  கை ட் டு ் ர ் ை ா ன் ் றே யு ம் 
் வ ளி யி ட் டி ரு க் கி ன் றே ா ர . 
இ ந் த ப் ப ை ண க் கு றி ப் பி ல்  இ ரு ந் து 
நமது பிராந்திைம் பற்றிை அன்்றேை 
தகைவல்கை்ளப் ் பற்றுக் ் கைாள்ளக்கூடிைதாய் 
இருக்கின்றேது.

இவரது பைணத்தின் சுவாரஸைமான முக்கிை 
சில பகுதிகை்ளப் பாரக்கைலாம்.

1620 ஆகைஸட் மாதம் 03ஆம் திகைதி 
திஙகைட்கிழ்ம ்ைன்மாரக் தூதுக் 
ககைாஸடியின் கைப்பல் புளிைந்தீவுக்கு 
அ ண் ம யி ல்  ந ங கூ ர மி ை ப் ப ட் ைது . 
அ ங கி ரு ந் து  சி றி ை  ப ை கு கை ளி ல் 
மட்ைக்கைளப்பு வாவியூைாகை அவரகைளின் 
பைணம் ்தாைரந்தது. முதலில் இவரகைள் 
பளுகைாமத்்த அ்ைந்தாரகைள். பளுகைாமம் 

இவரது குறிப்புகைளில் 'பள்ளிகைகம' ' 
Palligamme ' என்று குறிப்பிைப்படுகின்றேது. 
பளுகைாமத்து வன்னிைன் இவரகை்ள 
வரகவற்றேகதாடு ெம்மாந்து்றே வன்னிபத்்த 
கநாக்கி வழிைனுப்பி ்வத்துள்ளார.

ஒகவ ்கைய்கத இ்தக் குறிப்பிடும் கபாது 
'நாஙகைள் இரவு பத்து மணிைளவில் 
பளுகைாமத்்த அ்ைந்கதாம், அஙகு அரெர 
எஙகை்ளச் சிறேப்பான வாத்திை இ்ெயுைன் 
வரகவற்றோர' என்று குறிப்பிடுகின்றோர. 
இவவாறு வாத்திைஙகைளுைன் வரகவற்கும் 
ம ர பு  ் த ான் று  ் த ா ட் டு  இ ங கு 
நிலவியிருக்கின்றேது. இகதகபான்கறே 
ஸபில் கபரகைனும் ெம்மாந்து்றேயில் 
வரகவற்கைப்பட்ைார.

அ க த க ந ர ம்  ஒ க வ  ் கை ய் க த 
இஙகிருந்த வன்னிைனாரகை்ள சிறிை 
ராஜ்சிைஙகைளின் அரெரகைளாகைகவ புரிந்து 
்வத்திருந்திருந்தார என்று புகராஹிைர 
தனது கைட்டு்ரயில் குறிப்பிடுகின்றோர. 
அது ெரிைான புரிதலும் கூை, ஏ்னனில் 
அக்கைாலத்தில் வன்னிைரகைளில் அதிகைாரம் 
சிற்றேரெரகை்ள விைச் சுதந்திரமானதாகை 
இருந்து வந்துள்ள்ம ்கைய்கதயின்  
புரிதலில் கு்றேபாடுகைள் இருக்கைவில்்ல 
என்ப்த உணரத்துகின்றேது.  

இஙகு இன்்னாரு சுவாரஸைமான 
வி ை ை த் ் த யு ம்  கு றி ப் பி ட் ை ா கை 
க வ ண டி யு ள் ள து .  ப ளு கை ா ம த் து 
வன்னிைன் ஒகவ ்கைய்கதயின் ்கையில் 
முட்்ையின் மஞ்ெட்கைரு்வக் ்கைாடுத்து 
வரகவற்றேதாகைவும். அ்தப் ்பற்றே அவர 
அவெரமாகை அரெனிைம் ்பற்று அ்த 
வி்ரவாகைகவ தனது அதிகைாரி்ைாருவரிைம் 
்கைமாற்றிதாகைவும் குறிப்பிடுகின்றோர. 

இ்தப்பற்றி கைருத்துத் ்தரிவித்துள்ள 
புகராஹிைர இவவாறோன ந்ைமு்றே 
பு ழ க் கை த் தி ல்  இ ரு ந் த த ா  எ ன் ப து 
ஐ ை த் தி ற் கு ரி ை து  எ ன் று ம்  இ து 
எலுமிச்ெம்பழமாகை இருந்திருக்கை கவணடும் 
என குறிப்பிடுகின்றோர.

  இ்தப் பற்றி மட்ைக்கைளப்பு வாழ் 
நணபரகைளிைம் விொரித்த கபாது மஙகைலப் 
்பாருட்கை்ளக் ்கைாடுத்து  வரகவற்று 
உபெரிக்கும் கபாது ்வற்றி்ல பாக்குைன் 
எலுமிச்்ெ ்கைாடுத்து வரகவற்பது 
மஙகைளகைரமான்தான்றோகை கைருதப்பட்டு 
வ ந் த த த ா கை  கு றி ப் பி டு கி ன் றே ன ர . 
கமலும் கிழக்கிலங்கை தமிழ், முஸலிம் 
மக்கைளி்ைகை வட்ைா்வத்து அ்ழத்தல், 
்வள்்ள விரித்து அ்ழத்தல், ஆரத்தி 
எடுத்தல், மா்ல கபாடுதல். அத்தர தைவுதல், 
பன்னீர ்தளித்தல், மலர தூவுதல், குர்வ 
விடுதல், ்பால்லடித்தல் கபான்றே மரபு 
வரகவற்பு ந்ைமு்றேகைள் இப்பிரகதெத்தில் 
வழக்கில் இருந்து வந்திருக்கின்றேன.

அகத கவ்ள 'தணணீர கெரத்து கு்ழத்த 
மஞ்ெள் அல்லது ெந்தனம் மஞ்ெட்கைரு 
கபாலகவ கதான்றும்.  அவற்்றே விருந்தினர 
வரகவற்பில் பைன்படுத்தும் மரபு உணடு.  
ஒருகவ்ள அவற்்றே முன்பு கைணைறிைாத 
அவர முட்்ை மஞ்ெட்கைரு என்று தவறோகை 
ஊகித்திருக்கைகூடும்' என்று ஆய்வாளர 
துலாஞ்ெணன் கைருதுகின்றோர. எனகவ 
முட்்ையின் மஞ்ெட்கைருவாகை இருந்திருக்கை 
முடிைாது என்கிறே புகராஹிைரின் ஊகைம் 
ெரிைாகைத்தான் இருக்கை கவணடும். 

கமலும் இரவு கவ்ளகைளில் முட்்ை, ஊசி 
கபான்றே ்பாருட்கைள் இன்்னாருவருக்கு 
்கைாடுப்பது கூைாது என்கிறே மரபு 
நம்பிக்்கையும் கிழக்கிலங்கை மக்கைளி்ைகை 
நிலவுகின்றேது. அடுத்த நாள் பைணம் 

்தாைரந்தது, மட்ைக்கைளப்ப வாவியின் 
்தன்அந்தத்்த கநாக்கி பைகுகைள் 
புறேப்பட்ைன.  அட்மிரல் ஒகவ ்கைய்கத, 
இரு  கைப்பல் அதிகைாரிகைள், கபாத்துக்ககைை 
்மாழி ்பைரபாளராகை மாரடின் பின்கெ 
என்கிறே ைச்சுக்கைாரர  மற்றும் இன்்னாரு 
சிஙகைள ்மாழி்பைரப்பாளரும், உள்ளுர 
வழக்கைாறுகைள் பற்றி அறிந்த இராெதந்திர 
நைவடிக்்கைகைளுக்கு உறுது்ணைான 
வழிகைாட்டி ஒருவரும், துடுப்பு வலிக்கை 
் ை ன் ம ா ர கி ை  ப ைக கை ா ட் டி கை ளு ம் , 
துப்பாக்கி வீரரகைளும் (Musketeers) 
உட்பை 17 ்வளிநாட்டுப் பிரதானிகைள் 
கைலந்து்கைாணைனர.

அ ந் த த் ் த  ் ந ரு ங கை  ் ந ரு ங கை  
கெற்றுக்குள் கவரூணறிை பசு்மைான 
ெதுப்புநிலபுதரகை்ள அ்ைந்ததாகைவும். 
சூரிைன் முழு உச்ெத்்த அ்ைந்திருந்த 
அவகவ்ள முகைஙகைளில் விைர்வ 
வடிை வடிை துடுப்பு வலிப்பவரகைள் முழு 
பலத்்தயும் பிரகைாகித்து முைற்சி ்ெய்து 
குளிரந்த மா்லகநரம் ெம்பன் து்றே்ை 
அ்ைந்தாகைக் குறிப்பிடுகின்றேனர.

ஒகவ ்கைய்கத ெம்மாந்து்றே்ைக் குறிப்பிை 
' Siambandure ' என்று குறிப்பிட்ைதாகைவும் 
'மட்ைக்கைளப்பு அரென் வசிக்கும் பட்ைணம்' 
என்று விவரித்திருந்ததாகைவும் இஙகு அவர 
பிரகைாகித்த அரென் என்றே பதம் சிஙகைள 
அரெனின் கிழக்கு பிரகதெத்தின் கதொதிபதி 
(Over Lord of the Eastern territory)  என்ப்தக் 
குறிப்பதாகை புகராஹிைர குறிப்பிடுகின்றோர.

ெ ம் ம ா ந் து ் றே  ம ட் ை க் கை ள ப் பி ன் 
து்றேமுகைப்பகுதி்ை மாத்திரம் குறித்த 
்பைர என்பதும் மட்ைக்கைளப்பு என்றே 
்பைகர பட்ைணத் தின் ்பைராகை 
இருந் த ்மயி் னயும் இத ன்மூ லம் 
ந ா ம்  ் த ளி ந் து  ் கை ா ள் ள ல ா ம் . 
கபாரத்துக்ககைைரினால் புளிைந்தீவில் 
ககைாட்்ை கைட்ைப்பட்ைதும் மட்ைக்கைளப்பு என்றே 
்பைர பட்டிக்்கைாலவாகை மாற்றேம் ்பற்று 
புளிைந்தீவுப்பிராந்திைத்திற்கு வழஙகைப்பை 
ெம்மாந்து்றே என்றே து்றேயின் ்பைர முழு 
மட்ைக்கைளப்பு வன்னிபப் பிரகதெத்திற்கும் 
்பைராகிைது. இதனால் இைப்்பை்ரான்று 
40 கீகலாமீட்ைர தூரத்திற்கு  இைம்்பைரந்து 
விட்ைது. இது விரிவாகை அலெப்பைக்கூடிை 
விைைமாகும்.

இ்த பற்றி புகராஹிைர குறிப்பிடும்கபாது. 
எட்டு ஆணடுகைளின் பின்னர கபாத்துக்ககைைர 
பு ளி ை ந் தீ வி ல்  க கை ா ட்் ை  கை ட் டி ை 
பின்னர மட்்ைக்கைளப்பு என்றே ்பை்ர 
இரவல்்பற்று (பின்னர பற்றி்கைால ஆகை 
திரிந்தது) புதிை ககைாட்்ைக்குச் சூட்டினர. 32 
்மல் இ்ை்வளியில் இரு ஸதலஙகைளும் 
இருந்தன, இது 300 ஆணடுகைளின் பின்னர 
குறிப்புகை்ள ஆராய்ந்த தன்்ன 
ஆரம்பத்தில் குழப்பத்திற்குள்ளாக்கிைதாகை 
கு றி ப் பி டு கி ன் றே ா ர .  இ வ ர கை ள் 
ெ ம் ம ா ந் து ் றே யி ல்  த ் ர யி றே ங கி ை 
அவகவ்ள ெம்மாந்து்றே வன்னிைனார 
சுகைவீனமுற்றிருந்ததால் வாழ்த்துவதற்கு 
ெ மூ கை ம ளி க் கை வி ல் ் ல  எ ன் றே ா லு ம் 
அவரு்ைை வாெஸதலம் வ்ரக்கும் 
விருந்தினரகை்ள வரகவற்கும் முகைமாகை 

்பரும் ஊரவலம் ஒன்்றே ஏற்பாடு 
்ெய்திருந்தார. பலத்த கமளதாள 
வாத்திைஙகைகளாடு விசித்திரமான இப்புதிை 
விருந்தினரகைள் அ்ழத்துச் ் ெல்லப்பட்ைனர.

அவரகை்ளத் ்தாைரந்து சிஙகைளவரகைள், 
த ் லப்பா்கைைணிந் த தமிழரகை ள், 
முஸலிம்கைள், முக்குவரகைள், கவைரகைள் 
உள்ளிட்ை ்பரும் மக்கைள் கூட்ைமும் 
பி ன் ் த ா ை ர ந் து  ் ெ ன் றே த ா கை 
குறிப்பிடுகின்றோர.

பிரபலமான ்கைாட்டிைாரத்து்றேயிருந்து 
(திருககைாணம்லயிலிருந்து) கைணடி 
்ெல்லும் பா்த்ைத் தவிரத்து, ஒகவ 
்கைய்கத ஏன் மட்ைக்கைளப்பு பா்த்ைத் 
கதரந்்தடுத்தார என்றே ககைள்விக்கு அவர 
கூறும் கைாரணம் பின்வருமாறு அ்மகிறேது.

•          பகுதிைளவில் அஙகு (்கைாட்டிைாரத்தில்) 
கைப்பல்கைளுக்கைாகை அதிகை கைட்டுப்பாடுகை்ள 
ஒ ழு கை  க வ ண டி யி ரு ப் ப த ா கை வு ம் , 
மட்ைக்கைளப்பு பா்த குறுகிை இலகுவான 
பா்தைாயிருப்பதாகைவும் குறிப்பிடுகின்றோர.

•          கமலும் ஸபில்கபரகைன் இகத 
பா்த்ைப் பைன்படுத்திை்மயும்,

•          மனெஞ்ெலமிருப்பினும் தைக்கைமின்றி 
வரகவற்று உபெரித்த மட்ைக்கைளப்பு 
சிற்றேரெனின் தைாளகுணத்தன்்மயும்

இவ்ர மட்ைக்கைளப்புப் பா்த்ைப் 
பைன்படுத்த கமலும் ஊக்கைப்படுத்தியுள்ளது. 
ஆனாலும் 1602இல் ஸபில் கபகைனின் 
வரவுக்குப் பின்னர இலங்கையில் 
இைம்்பற்றே மாற்றேஙகைள் ெற்று சிரமஙகை்ள 
ஏற்படுத்தியிருந்து. கபாரத்துக்ககைைரின் 
்கைாள்்ளகைளுக்கும் சூ்றேைாைல்கைளுக்கும் 
பைந்து வழிப்பா்தயில் இருந்த பல 

கிராம மக்கைள் தப்பிகைாடிை்மைால் 
சில கிராமஙகைள் ்கைவிைப்பட்டிருந்தன. 
இதனால் ெம்மாந்து்றேயிலிருந்து கைணடி 
்ெல்வதற்கு து்ணைாகை ெம்மாந்து்றேயில் 
உள்ளுர ஆட்கை்ள ்பறுவது கைடினமாகை 
இருந்ததாகைவும் இதற்கைாகை ்பருமளவு 
அன்பளிப்புகை்ள வழஙகி ஒருசில்ரகை 
்பற்றுக் ்கைாள்ள முடியுமாயிருந்ததாகைவும் 
குறிப்பிடுகின்றோர.

வ ழ க் கை த் ் த ப் க ப ான்று  ம கி ழ் வ ா ய் 
்பாழு்தக்கைழித்த பின்னர நள்ளிரவில் 
அடுத்த இைத்திற்கு பைணப்பை ் தாைஙகினர. 
மீணடும் இருளானதும் 23 ைானிஸ ்மல் 
்தா்லவில் நாமல் ஓைாவின் கை்ரயில் 
ஆளரவமற்றே பட்டி ்பால் என்றே இைத்தில் 
தஙகிைதாகைவும் பசி்ை கபாக்கிக் 
்கைாள்ள இரணடு கைா்ளக் கைன்றுகை்ள 
்கைான்றேதாகைவும் குறிப்பிடுகின்றோர.

இந்த இைஙகை்ளப் பற்றி குறிப்பிடும் 
புகராஹிைர இ்வ தற்கபாது கெனநாைக்கை 
ெ மு த் தி ர த் தி ன்  நீ ர வ ள த் தி ன ா ல் 
பச்்ெப்பகெ்லனக் கைாட்சி தந்தாலும். 
்கைய்கத பைணப்பட்ை கைாலத்தில் ஒவ்வாரு 
்மலுக்கி்ையிலும் சிக்கைலான முட்கைளைந்த 
பற்்றேக்கைாடுகைளாகை இருந்துள்ளன. கமலும் 
இ்வ தகிக்கும் அைனமணைல ் வப்பத்்த 
்வளியிடும் சூழலாகைவும் இருந்துள்ளன. 
இவரகைள் கைைந்து ்ென்றே அம்பா்றே மற்றும் 
்கைாணைவட்டுவான் குளஙகைள் மகலரிைா 
்பருக்கைமு்ைை ெதுப்பாகை இருந்ததாகை 
குறிப்பிடுகின்றோர.  இவரகைள் பைணப்பட்ை 
ஓகைஸட் மாதம் இலங்கையின் கிழக்குப் 
பகுதியில் 'கைச்ொன்' எனப்படும் உலர 
கைாற்று வீசும் கைாலகைட்ைமாகும். இதன்கபாது 
்பருமளவான ஆறுகைள் குளஙகைள், 

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

K.,.K.rhf;fPu;>

      kUj;Jt Ma;T$l 

tpQ;Qhdkhdp 

05

uÛ©Ûu A¤Â¸zv÷¯ 
\‰P A¤Â¸zv

இன்்றேை நவீன சூழலில் ெமூகைத்தின் 
அ்ெவிைக்கைத்்த ஏற்படுத்தும் முக்கிை 
கைாரணி மனிதனது ்ெைற்பாைாகும். 
மனிதனும், ெமூகைமும் ஒரு நாணைத்தின் 
இரு பக்கைமாகை நின்று அரசிைல், ெமூகை, 
்பாருளாதார, கைலாச்ொர மாற்றேஙகை்ளயும் 
பஙகு  ்கைாள்ளும் திறேன் வரகவற்கைத்தக்கைது. 
என்றே வ்கையில் மனிதநைத்்த, ்ெைற்படும் 
விதம், அவன் ்வளிப்படுத்தும் திறே்ம 
மூலகம ெமூகை அபிவிருத்தி்ை ஏற்படுத்த 
முடியும். தனி மனிதனின் விருத்தியும், 
முன்கனற்றேமும் மாற்றேமும், ்கைாள்்கைகைளும், 
அறிவிைலும் பிரதிபலிக்கும் இைம் ெமூகைம். 
எனகவ தான் மனிதன் தனித்து வாழ்வ்த 
விட்டு ெமூகைத்தில் நி்லத்து வாழ 
த்லப்பட்டுள்ளான்.

'தனிமனித அபிவிருத்திகை ெமூகை 
அபிவிருத்தி' ஆகும். 'அரிஸகைாட்டில்' என்றே 
அறிஞரகூை 'மனிதன் ஒரு ெமூகை பிராணி' 
என்றுள்ளார. அந்த வ்கையில் தனி மனிதன் 
எவவாறு அபிவிருத்தி ் ெய்ைப்படுகின்றோன்? 
அதனூைாகை ெமூகைம் எவவாறு விருத்தி்ை 
எட்டுகின்றேது என கநாக்குகவாம்.

  புவியில் மனிதன் கதான்றி இன்று பல 100 
ஆணடுகைளாயினும் மனிதனானவன் தனது 
வாழ்வில் அ்ைந்த முன்கனற்றேஙகைளுக்கும், 
அறிவிைல் ொர பரிமாண வளரச்சிக்கும் 
பிரதான கைாரணம் கைல்வி ஆகும். அந்த 
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இ ல ங ் கை யி ல்  ம ா த் தி ர ம ன் றி , 
தமிழகைத்திலும் பட்டி ்தாட்டி்ைஙகும் 
புகைழ்்பற்றே "சுராஙகைனி" பாை்ல 
உஙகைளில் பலருக்குத் ்தரிந்திருக்கும். 
இலங்கையின் ்பாப்பி்ெ மன்னன் 
ஏ . ஈ . ம க ன ா கை ர ன ா ல்  1 9 7 0 கை ளி ல் 
எழுதப்பட்ை இப்பாைல், இலங்கை 
வா்னாலிைால் தமிழகைத்திலும் கை்ள 
கைட்டிைது. பிற்கைாலத்தில் இந்தி  மற்றும்  
்கைாஙகைணியிலும் ்மாழிமாற்றேப்பட்டு 
பட்்ை்ைக் கிளப்பிைது.  சில 
ஆணடுகைளுக்கு முன், விெய் அணைனி,  
திகன்ஷ கைனகைரட்ணத்தின் தைவில் 
மீணடும் பரவலாகை கபெப்பட்ைது.

இ ப் க ப ாது  வி ை ை ம்,  சு ர ா ங கை னி 
பாட்டு அல்ல, அந்தப் பாட்டில் வரும் 
"சுராஙகைனி"்ைத் ்தரியுமா? ைார அந்த 
சுராஙகைனி?

அ்தப் பாரப்பதற்கு முன் சுராஙகைனி 
இைம்்பறுகின்றே ஒரு சிஙகைள நாட்ைார 
கை்த்ைான்்றே நாம் பாரக்கைகவணடும். 

ஊஞ்ெலில் அமரந்து ெந்கதாெமாகை 
பாைல் பாடி ஆடிக்்கைாணடிருந்தாள் 
சுராஙகைனி. தூரத்தில் ைாகரா தன்்ன 
உ ற் று ப் ப ா ர த் து க் ் கை ா ண டி ரு ப் ப து 
கபான்றே உணரவு. "ைாரது?" என்றேபடிகை 

திரும்பினாள். மரத்தின் ம்றேவில் இருந்து 
்வளிகைறினான் அந்த இ்ளஞன். 

கபரழகைன். அவள் பார்வ்ை கவறுபக்கைம் 
திருப்பிக்்கைாணடு ககைட்ைாள் "ைார நீ? 
இஙககை என்ன ்ெய்கிறோய்?" அவன் 
புன்ன்கைத்தான். "என் ்பைர ஈஸவரன். 
உன்்னப் பாரக்கைகவ  ஒளித்திருந்கதன்." 
அவள் ்பாய்க்ககைாபத்துைன் திரும்பினாள் 
"என்ன கவணடும் உனக்கு?" "எனக்கு என்ன 
கவணடு்மன்று உனக்குத் ்தரிைாதா 
என்ன?" அவன் அவ்ள ்நருஙகி 
்கைகை்ள நீட்ை அவள் திடுக்கிட்டு ்மல்ல 
விலகினாள் "நீ திருமணமானவன்". அவன் 

விைப்ப்ைந்தான். "எப்படித் 
்தரியும் உனக்கு?" அவள் 
அவன் பக்கைம் திரும்பாமகல "குழந்்தகைள் 
இருக்கிறேதா?" என்று ககைட்ைாள். "ஒரு 
மகைன்"  ்ொல்லும் கபாது அவன் த்ல 
குனிந்திருந்தது.

திரும்பிை அவள் கைணகைளில் மாறோத 
கைாதல். "எனக்்கைான்றும் த்ை இல்்ல. 
என்னால் உன் குடும்ப வாழ்க்்கை 
சி்தைக்கூைாது. கபாய் இப்படி ஒரு 
்பண்ண மாற்றோளாகை ஏற்கை உன் ம்னவி 
தைாரா என்று ககைட்டு வா." அவன் கைணகைள் 
மகிழ்ச்சியில் மலரந்தன. "நிெமாகைவா 
்ொல்கிறோய்?" "இதில் வி்ளைாட்டு 
ஒன்றும் இல்்ல. அவள் ெம்மதம் ்பற்று 
என்்ன வாழ்நாள் முழுவதும் உன் வீட்டில் 
ஒன்றோகை ்வத்திருப்பாய் என்றோல் மட்டுகம 
நான் உனக்கு இணஙகுகவன்". "அவள் 
ெம்மதிப்பாள்" ஈஸவரன் ்மதுவாகைச் 
சிரித்தான்.

அவன் ம ் னவி உ்மைாஙகை னி, 
கைணணகி்ைத் தூக்கிச் ொப்பிடுமளவு 
ப த் தி னி . கை ணவ ன்  ் ெ ான்ன் த 
் ப ா று ் ம ை ா கை க்  க கை ட் ை  அ வ ள் 
ம று ப் ் ப து வு ம்  ் ெ ா ல் ல வி ல் ் ல . 
ஈஸவரனுக்ககைா மகிழ்ச்சியில் என்ன 
்ெய்வ்தன்கறே ்தரிைவில்்ல.  அகத 
கவகைத்தில் சுராஙகைனியிைம் ஓடினான்.

அஙகு அவனுக்கு 
இன்்னாரு இன்ப 
அதிரச்சி. சுராஙகைனி 
கை ர ப் பி ணி ை ா கை 
இருந்தாள். அவளது 
தைக்கைம் தீரவில்்ல. 
"ஒரு ்பண தன் 
வ ா ழ் க் ் கை யி ல் 
இ ன் ் ன ா ரு 
்பணணுக்கு இைம் 
்கைாடுப்பகத ்பரிை 
விைைம். ஆனால் 
கை ர ப் பி ணி ை ா ன 
ஒ ரு த் தி ் ை  ெ கை 
கிழத்திைாகை ஏற்கை 
ைாரு க்கு த் தான் 
மனம் வரும்? உன் 
ம ் ன வி யி ன் 
அ னு ம தி 
கி ் ை க் கை ா ம ல் 
நான் வரமாட்கைன்" 

ஈஸவரன் தைஙகைாமல் மீணடும் கபாய் 
அனுமதி வாஙகி வந்தான். 

வந்தவனுக்கு இன்்னாரு அதிரச்சி. 
ஒரு வைது மகைனுைன் அவள் மீணடும் 
கைரப்பமாகை இருந்தாள். "நா்னன்றோல் 
கைரப்பிணி்ை மாற்றோளாகை ஏற்றோலும், 
இரணடு பிள்்ளக்குத் தா்ை ஏ்றேடுத்தும் 
பாரக்கைமாட்கைன். அதிலும் உன் ம்னவிக்கு 
ஒகர ஒரு மகைன் தான். என்்ன அவளால் 
எப்படி ெரிெமமாகை நைத்த முடியும்?" சுராஙகைனி 
மூக்்கைச் சிந்தும் கபாது ஈஸவரனாலும் 
என்ன தான் ்ெய்ை முடியும், பாவம்? மீணடும் 
உ்மைாஙகைனியிைம் அனுமதி ்பறேச் 
்ென்றோன் அவன். இப்படி ஒரு தை்வ, 
இரணடு தை்வ அல்ல, ஏழு தை்வகைள் 
உ்மைாஙகைனியிைம் ஈஸவரன் ்ென்றேதும், 
சுராஙகைனிக்கு ஏழு ஆண குழந்்தகைள் 
பிறேந்ததும் நைந்தது. ஏழாவது தை்வ 
்ெல்லும் கபாது ஈஸவரனுக்ககை ்கைாஞ்ெம் 
ெந்கதகைமாகைத் தான் கபாய்விட்ைது. இ்தன்ன 
அதிெைம் இப்படி ஏமாற்றுகிறோள்? அவள் 
ஏதும் வன கதவ்தைா? கமாகினிப்பிொொ? 
ப ா ர ப் க ப ா ம்  நீ யு ம்  வ ா  எ ன் று 
உ்மைாஙகைனி்ையும் அ்ழத்துக்்கைாணடு 
திரும்பினான் ஈஸவரன்.

ஆனால் அஙகு சுராஙகைனி இருக்கைவில்்ல. 

உ ் ம ை ா ங கை னி யி ன்  அ ண ண ன் 
உற்பலவணணன் ஆறு குழந்்தகைளுைனும் 
அமரந்து வி்ளைாடிக்்கைாணடிருந்தார. 
"நீஙகைள் எப்படி இஙககை? சுராஙகைனி 
எஙககை? ஆறு கபர தாகன உஙகைகளாடு 
நிற்கிறோரகைள்? மூத்தவன் எஙககை?" ஈஸவரன் 
பரபரப்ப்ைந்தான். உற்பலவணணன் 
உதட்்ை மடித்து குறும்புச்சிரிப்பு சிரித்தார. 
"அவன் பூப்பறிக்கைப் கபாய் விட்ைான் 
அத்தான்." 

உ்மைாஙகைனிகைா ் வத்த கைண வாஙகைாமல் 
ஆறு குழந்்தகை்ளயும் விழுஙகுவது 
கபால் பாரத் துக்்கைாணடிருந் தாள். 
"என் குழந்்தகைள் தானடி தஙகைச்சி" 
உற்பலவணணன் ்ொல்லும் கபாகத 
அவளது கைணகைள் மகிழ்ச்சியில் குளமாகி 
விட்ைன. "அகன மககை ஐைாககை கைந்த குமாரைா" 
(ஐகைா, என் அணணாவின் ம்ல [கபால் 
வளரந்த] மக்கைகள) என்று அழுதபடிகை 
ஆறு கப்ரயும் கைட்டிை்ணத்தாள் 
உ்மைாஙகைனி. அப்கபாது தான் அந்த 
விந்்த நிகைழ்ந்தது. அறுவரும் ஒருவராகினர. 

ஆறு கபருக்குப் பதில் அஙகு ஒருவன் 
-  கைந்தகுமாரன் நின்று ்கைாணடிருந்தான். 
ஈஸவரன் தி்கைத்தபடி நிற்கை, விழுந்து 
விழுந்து சிரித்தபடிகை உற்பலவணணன் 
்ொன்னான் "ஐகைா அத்தான், நான் தான் 
அந்த சுராஙகைனி!"
கை்த எஙகு கபாய் முடிகிறேது என்று 
ஊகித்திருப்பீரகைகள! ஆம். அகத கைந்த 
புராணத்தில் தான். சிவன் - கமாகினி 
கை்த தான் சிஙகைள நாட்ைார வழக்கில் 
மாற்றேமுற்று இப்படி ஈஸவர ்தவிகைா -  
சுராஙகைனி கை்தைாகை மாறி நிற்கின்றேது!   
உபுல்வன் ்தவிகைா என்று சிஙகைளத்தில் 
அ்ழக்கைப்படும்  உற்பலவணணன்  
திருமாலும் அப்படிகை வருகிறோர இஙகு. 
கைந்தன் திருமாலுக்குப் பிறேப்பது தான் 
கை்தயில் சுவாரசிைகம!

ஆம். சிஙகைளத்தில் சுராஙகைனி என்றோல் 
கமாகினி என்று தான் ்பாருள். சுரா 
என்பதற்கு மது என்றே அரத்தமும் உணடு. 
மைக்கும் சுராபானம் கபான்றேவள் 
சுராஙகைனா. ்கைாசுறுத்தகைவல் இரணடு 
்ொல்லகவணடும். எனக்குத் ்தரிந்த ஒரு 
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வ்கையில் இன்்றேை கைல்வி அறி்வ 
மட்டும் அல்ல மாணவரகைகளாடு கெரந்து 
வாழக் கைற்கின்றே சூழ்லயும், வீட்டிற்கு 
நாட்டிற்கு உதவுகின்றே விழுமிைஙகை்ளயும், 
ெ வ ா ல் கை ் ள  எ தி ர ் கை ா ள் ளு ம் 
தன்்ம்ையும், ெமூகை அபிவிருத்தி்ையும் 
மனிதனூைாகை ஏற்படுத்த கைல்வி உதவுகின்றேது. 
மனிதன் அவற்்றே ெமூகைத்தில் பைன்படுத்த 
எத்தனிக்கும் கபாது அது ெமூகை வளரச்சிைாகை 
உருமாறுகின்றேது.

மனிதன் பிறேப்பு முதல் இறேப்பு வ்ர 
'அரசிைல்', ்பாருளாதாரம்'. குடிகைற்றேம், 
்பௌதீகைவிைல், உற்பத்தி, நீரபாெனம், 
வரத்தகைம் நுகைரவு, நைத்்த அபிவிருத்தி 
என்பனவற்றில் கைால மாற்றேத்திற்கு ஏற்ப  
புதிை திட்ைஙகை்ள வகுத்து ்ெைற்படும் 
கபாது ெமூகைம் வளரசி்ை ்தாடுகின்றேது.

கமலும் ஒரு தனிைாள் வருமானம் 
அதிகைரிக்கும் கபாது அது ஒரு நாட்டின் 
கதசிை வருமானத்திலும் ்ெல்வாக்கு 
்ெலுத்தும் இ்த தளமாகைக் ்கைாணடு 
தான் '்பாருளாதார நாடு' என்றே ்பைர 
்பறுகின்றேது.

ஒ ரு  த னி ை ா ள்  ெ மூ கை த் க த ா டு 
இ்ணந்து  வாழ்வதற்கு கத்வைான 
ெமூகை,ெமை, கைலாச்ொர, பணபாட்்ையும், 
ஒழுக்கைககைா்வகைள் மற்றும் ெமூகை 

வி ழு மி ை ங கை ள் 
க ப ா ன் றே 
வி ை ை ங கை ் ள 
கைற்று, தானும் ஒரு 
அ ங கை த் த வ ன ா கை 
வாழ்வதற்கு  முைலும் 
் ெ ை ன்மு ் றே க ை 
'ெமூகைமைமாக்கைல்' 
எனப்படும்.

எ ன க வ  ஒ ரு 
த னி ம னி த ் ன 
ெமூகைமைமாக்குவதில் 

ெமூகை நிறுவனஙகைளான பாைொ்ல, குடும்பம், 
ஊைகைம், ெகைபாடிகைள், கைல்வி நி்லைஙகைள், 
ஆலைஙகைள் என்பன அளப்பரிை பணி்ை 
்ெய்கின்றேன. எனகவ ஒவ்வாரு 
மனிதனின் வாழ்வு ெமூகைமைப்படுத்தும் 
கபாது தான் ஆகராக்கிைமான ெமூகைம் 
உ ரு வ ா கி ன் றே ன .  த னி ம னி த னி ன் 
நற்பழக்கைஙகைள், நைத்்த ககைாலஙகைள்,  
ெைஙகு ெம்பிரதாைஙகைள் பிரச்சி்னகை்ள 
எதிர்கைாள்ளல், ெமூகைத்கதாடு இ்ணந்து 
வாழல், நைத்்த விருத்தி,சிந்திக்கும்ஆற்றேல் 

என்பவற்்றே தீரமானிக்கின்றேன. எனகவ 

சிறேந்த ெமூகைத்்த நாட்டில் உருவாக்கை 
கவணடுமாயின் ெமூகை நிறுவனஙகைளின் 
பஙகை ளிப்பு கைாத் திரமாகை  அ்மை 
கவணடியுள்ளது.

இன்்றேை கைாலத் தில் உல்கைகை 
புரட்டி கபாடும் ்தாழிநுட்பம் ெமூகை 
அபிவிருத்தியில் ்பரும் பங்கைடுக்கின்றேது.

அடுத்து ஒரு தனிமனிதனது முைற்சிைால் 
்பாருளாதார, அரசிைல், கைல்வியிைல், 
து ் றே யி ல்  ஏ ற் ப டுத் து ம்  ் வ ற் றி 
ெமூகைவிருத்தியில் பங்கைடுக்கின்றேன. 
உ த ா ர ண ம ா கை  ப ா கி ஸ த ா ் ன ச் 
கெரந்த மாலாலா யுொொப்ொய் என்றே 
முஸலிம் மாணவி  ்பணகைல்விக்கைாகை 
கபாராடிை்ம. ைாக்ைர அப்துல்கைலாம், 
இந்திைாவின் ெனாதிபதிைாகைவும், உலகின் 
விஞ்ஞானிைாகைவும், மற்றேவரகைளுக்கு சிறேந்த  
எடுத்துக்கைாட்ைாளராகைவும் திகைழ்ந்தவர. மற்றும் 
அன்்னதிகரொ ஏ்ழ சிறுவரகைளுக்கைாகை 
்கைகைந்தி உதவி புரிந்த்ம கபான்றேவற்்றே 
குறிப்பிைலாம்.

எனகவ தனிமனிதனது ்ெைற்பாடு ஒரு 
ெமூகைத்திலும் ஒரு ெமூகைத்தின் ்ெைற்பாடு 
ஒரு தனிமனிதனிலும் எந்தளவு ்ெல்வாக்கு 
்ெலுத்தியுள்ளது  என்ப்த  எம்மால் 
ஊகித்து பாரக்கை முடிகின்றேது. எனகவ 
ஒரு தனிமனிதனால் எய்தப்படுகின்றே 
்வற்றிகைள் மற்றும் மாற்றேஙகைள், அபிவிருத்தி 
்ெைற்பாடுகைள் அ்னத்தும் நிச்ெைம் 
ெமூகைத்தின் மீது தாக்கைம் ்ெலுத்தும் 
என்பதில் எவவித ஐைமும் இல்்ல.

 fp.rptuQ;rpdp

2k; tUlk; Kjyhk; miuahz;L

fy;tp gps;is eyj;Jiw

(rpwg;G fw;if)

fpof;Fg;gy;fiyf;fofk;



nts;sp> khu;r; 22, 2019
 ,jo; - 56

nts;sp> khu;r; 22, 2019
 ,jo; - 5606

Si}øµ £n® öPõkzx Áõ[S÷Áß GÚ 
PÚÂ¾® {øÚUPÂÀø»!

gLthd; ghyfd;

‘ ப ண ம்  ் கை ா டு த் து  கு டி நீ ் ர 
வாஙகுகவன் என கைனவிலும் கூை நான் 
நி்னத்திருக்கைவில்்ல. ஆனாலும் 
பணம்்கைாடுத்து வாஙகும் நி்ல்ை 
அ்ைந் திரு க் கின்கறேன் ’  என்கிறோர 
மணமு்ன ்தன்கமற்கு பிரகதெத்தில் 
அ்மந்துள்ள மகிழடித்தீவு கிராமத்தில் 
வசியும் கவ.வல்லிபுரம்.

தமிழரின் பாரம்பரிை கை்லகைளான கூத்து, 
கைரகைம் கபான்றேவற்றி்ன வளரத்த்மயில் 
்பரும்பஙகு இவருக்குணடு. இதனால் 
பிரகதெத்தில் இருவருக்கு தனிஇைமும் 
உணடு. அண்மயில்தான் 80 வைதி்ன 
நி்றேவு்ெய்திருந்த இவர, இன்றும் 
கைம்பீரமான கதாற்றேத்துைன், இவவருைமும் 
கூத்து ஒன்றி்ன பழக்கை கவணடும் 
என்பதில் ஆரவத்துைன் ்ெைற்பட்டு 
வருகின்றோர. கூத்துக்கை்லயில் கூத்தராகை, 
மத்தள, ்கைாப்பி ஆசிரிைராகை திகைழும் இவர, 
கைரகைத்தி்னயும் பழக்கி அவற்றி்னயும் 
அரஙககைற்றிை ்பரு்மயும் இவருக்குணடு. 
கை்லகைளின் ஊைாகை தம்்ம ்வளிக்கைாட்டி 
ப ல் க வ று  ் கை ௌ ர வ ங கை ் ள யு ம் , 
பாராட்டுக்கை்ளயும் ்பற்றே இவர, கைைந்த 
கைால அனுபவஙகை்ளயும் தற்கபா்தை 
அனுபவஙகை்ளயும், ்கைாக்கைட்டிச்கொ்ல 
பிரகதெ கைலாொர மணைபத்தில் ்வத்து 
பரிமாறிக்்கைாணைார.

80 வருைஙகை்ள கைைந்திருக்கின்றே தனது 
கைாலப்பகு தியில், ்பரிைளவிலான 
அனரத்தஙகை்ள எதிர்கைாணைதாகைவும் 

கூறுகின்றோர. ்வள்ளம், சூறோவளி, 
வறேட்சி, சுனாமி கபான்றே்வ குறிப்பிட்ை 
நாட்கைளில் மாத் திரம் இைம்்பற்றே 
கபாதிலும் இதனால் பாரிை அழிவுகை்ளயும் 
ெந்திக்கை கநரிட்ைதாகைவும் கூறுகின்றோர. 
இவவாறோன அனரத்தஙகைளில் இருந்து 
மாறோபட்ைதாகைவிருந்த யுத்தத்தி்ன பல 
வருைஙகைள் எதிர்கைாள்ள கநரிட்ைதாகை 
(குறிப்பாகை வாழ்நாளில் அ்ரப்பஙகுக்கு 
கமலான பகுதி்ை) குறிப்பிடுவதுைன், 
இதனால்பட்ை துன்பஙகை்ள இலகுவில் 
்கைாட்டி தீரத்துவிைமுடிைா்தனவும் 
்தரிவித் தார.  இச்ெம்பஙகை ள் பல 
நமது ெமூகைத்திற்கு ்தரிந்த்மகை, 
என்பதினாலும், இதுபற்றி ்பரிைளவாகை 
கபசிக்்கைாள்ளாமல்,  தாம் கைனவி்லகைனும் 
நி ் ன த் து ப் ப ா ர த் தி ர ா த  கு டி நீ ர 
பிரச்சி்ன ்தாைரபிகல இவர அதிகைம் 
கபெத்்தாைஙகினார.

ம ட் ை க் கை ள ப் பு  ம ா வ ட் ை த் தி ் ன ப் 
்பாறுத்தவ்ர, இைற்்கை அன்்ன 
்கைாடுத்த வளஙகைள் நிரம்பகவ இருக்கின்றேன. 
இதனால் கு்றேவில்லாதவ்கையில் 
அனுபவிக்கைகூடிை நி்ல கைாணப்பட்ைது. 
்பரிதாகை ்ெலவு ்ெய்ைகவணடிை 
கத்வயும் இருக்கைவில்்ல. குடிநீ்ரப் 
்பாறுத்தவ்ர வருைத்தில் வறேட்சி 
நிலவுகின்றே ஜூ்ல மாதம் ்தாைக்கைம் 
்ெப்்ைம்பர மாதம் வ்ர நீரமட்ைம் 
கு்றேவ்ைந்து ்ெல்லும் இதனால் 
கு டி நீ ் ர ப் ் ப றே  சி ல தூ ர ங கை ள் 
்ெல்லகவணடிை நி்ல இருந்ததாகை 

கூறும் இவர, ஏ்னை 
கைாலஙகைளில் கபாகும் 
இைஙகைளில் எல்லாம் 
பூ வ லு ம் ,  ம டு வு ம் , 
்கைாட்டுமாகைகவ இருந்தன. 
இதன்மூலம் குடிநீ்ரப் 
்பற்றுக்்கைாணைதாகை 
கூறுகின்றோர.

பூவல் என்பது, 1அடி 
்தாைக்கைம் 2அடிக்குள் 
்வட்ைப்பட்ை சிறிை 
மடு்வ பூவல் என்றும், 
2 க் கு க ம ல்  3 அ டி 
வ்ர ்வட்ைப்பட்ை 
குழி்ை மடு்வன்றும், 
அ த ற் கு க ம ல் 
் வ ட் ை ப் ப ட் டு 
்கைாட்டுப்பதிக்கைப்பட்ை்த 

்கைாட்டு, அல்லது கிணறு என்று அ்ழக்கும் 
வழக்கைமும் இருந்தது. ்கைாட்டு என்கின்றே 
கபாது, முதி்ர, விளி்ன மரஙகை்ள 
்கைாணடு நடுவில் து்ளயிைப்பட்ை்தகை 
்கைாட்டு என்கின்றேனர. இக்்கைாட்டுக்கைள் 
நூற்றோணடு கைைந்தும் நி்லத்திருக்கும். 
்கைாட்டில் எடுக்கைப்படும் நீர, மடு, பூவல் 

நீ்ரவிை ்தளிவான நீராகை கைாணப்படும். 
இவற்றில் இருந்து்பற்றே நீ்ரகை 
அருந்திகனாம். இ்தவிைவும், வைல்கைள், 
கைாடுகைளுக்குள் ்ென்றோல் தணணீர உள்ள 
பகுதியில், குறிப்பாகை ஆற்றின், குளஙகைளின், 
வாய்க்கைால்கைளின் ஓரத்தில் சிறிை 
மடுவி்ன கதாணடி அந்நீரின் கமல்மட்ை 
நீரி்ன இ்றேத்துவிட்டு பின்னர அந்நீ்ர 
குடித்துக்்கைாள்ளும் வழக்கைகம எஙகைளிைம் 
கைாணப்பட்ைன. இவவாறோன ் ெைற்பாடுகை்ள 
எனக்கு 60வைது வ்ர ்ெய்கதன். ஆனால் 
எந்கநாயும் எனக்கு ஏற்பட்டுவிைவில்்ல. 
தற்கபா்தை சூழலில்தான், அக்கிணற்று 
நீ்ரக்குடிக்கை கவணைாம். கபாத்தல் நீ்ர 

அல்லது குழாய்மூலம் கி்ைக்கின்றே 
சுத்திகைரிப்பு நீ்ரத்தான் அருந்தகவணடும் 
என்கின்றே வ்ரை்றேகை்ள இடுகின்றேனர. 
அவவாறு இந்நீ்ர குடிக்கைாவிட்ைால், 
கவறுநீ்ர குடித்தால் கிருமி எம்முைன் 
கைலந்து பல கநாய்கைளுக்கு ஆளாகவாம் 
என பைமுறுத்துகின்றேனர. ஆனால் 
முழங்கை வ்ர மடுகதாணடி குடித்து 

வாழ்ந்தவரகைள்தான் நாஙகைள். இப்கபா, 
எல்லாகம ெஙகைைமான உலகைமாச்சு. 
மடுகதாணடி குடிநீ்ர குடித்த்மைால், 
கு டி நீ ் ர  ப ண ம்  ் கை ா டு த் து 
வாஙகுகவன் என்று நான் கைனவிலும் 
நி ் னத் தி ரு க் கை வி ல் ் ல .  ஆன ால் 
இன்று நிெத்திகல அ்த கைாணும் கபாது 
எதுவும் நைக்கைலாம் என்றே அனுபவத்்தப் 
்பறுகின்கறேன்.

இப்கபா்தை நீரில் பல கிருமிநாசினிகைளும், 
கி ரு மி கை ளு ம்  கை ல க் கி ன் றே ் ம 
உண் ம த ான்.  அ ப் க ப ா ் த ல் ல ா ம் 
விவொை ்ெய்்கைகைளுக்கு ்ெய்்கைைாகை 
உற்பத் தி்ெைற்பட்ை ம னிதரகை ் ள 
் கை ால் ல க் கூ டி ை  கி ரு மி ந ாசி னி கை ள் 
்தளிப்பதில்்ல. எல்லாகம இைற்்கையில் 
கி்ைத்த கைல்வைாகைகவ இருந்தன. அ்வ 
மனிதனுக்கு பாதிப்்ப ஏற்படுத்தவில்்ல. 
த ற் க ப ாது ,  ம னி த ் ர  ் கை ால் லு ம் 
கிருமிநாசினிகை்ள ்தளிப்பதனால் 
கு டி நீ ரு ம்,  ் கை ா ் ல நீ ர ாகி வி ட் ை து . 
எ தி ர கை ா ல த் தி ல் ,  த ங கை த் ் த வி ை 
அதிகைவி்ல்கைாடுத்து வாஙகைகவணடிை 
்பாருளாகை குடிநீர மாற்றேப்படுவ்தயும், 
கு டி நீ ரு க் கை ா ன  க ப ா ர ா ட் ை ம ா கை க வ 
இருக்கைகூடிை நி்ல்ையும் தவிரக்கை 
முடிைாது.

குடிநீருக்கைாகை கபாராட்ைத்தி்ன தற்கபாதும் 
மக்கைள் நைாத்த ஆரம்பித்திருக்கின்றே்ம 
கபான்று, சுவாசிப்பதற்கைான ஒட்சிெ்னயும் 
சிலிணைரில் அ்ைத்து சுவாசிக்கை 
கவணடிை நி்ல்ையும் எம்பின்னால் 
வரும் ெந்ததிகைள் அனுபவிக்கைகூடும் என்று 
எனக்கு புலப்படுகின்றேது’ என்று கூறிவிட்டு 
அவவிைத்திலிருந்து கைம்பீரமான ெத்தத்துைன் 
எழுந்து நைந்தார வல்லிபுரம்.

கிராம அபிவிருத்திக்கைாகை மக்கை்ள 
ஒ ன் றி ் ண த் து  ெ மூ கை ம ட் ை 
அ்மப்புக்கைள் உருவாக்கைப்படுகின்றேன. 
கிராமத்தில் உள்ள பல்கவறுபட்ை ெமூகை 
அ்மப்புகைளில் கைாலத்தால் முந்திைதும் 
உள்ளூராட்சிக்க கையுரிைதுமான ஒரு 
ெ மூ கை  அ ் ம ப் பு த் த ான்  ெ னெ மூ கை 
நி்லைஙகைளாகும். ெனெமூகை நி்லைஙகைள் 
இலங்கையில் சுமார நூறு ஆணடுகைளுக்கு 
முன்கப கதான்றிை வரலாறு உள்ளது. இன்று 
பல்தரப்பட்ை ெமூகை மட்ை அ்மப்புக்கைள் 
மத்தியில் அதன் பிரபல்ைம் கு்றேந்துள்ளது. 
இவவாறு நீணை கைாலமாகை இைஙகிவரும் 
ெனெமூகை நி்லைஙகை்ள ஒழுஙகுபடுத்த 
10.10.1987ஆம் ஆணடில் உள்ளுராட்சி 
அ்மச்சினால் ்வளியிைப்பட்ை 'ெனெமூகை 
நி்லைஙகைளின் கபாத்ன' வழிகைாட்ைல் 
விதி பைன்படுகின்றேது.
            ஒவ்வாரு கிராம கெ்வைாளர 
பிரிவுகைளிலும் அஙகு வாழும் மக்கைளில் 
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அன்பழகைன் குரூஸ (JP) M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG.
ெனெமூகை அபிவிருத்தி உத்திகைாகைத்தர

18 வைதுக்கு கமற்பட்ை ஆண ்பண 
இருபாலாரிலும் கு்றேந்தது 25ற்கு 
கமற்பட்கைார ஒன்றி்ணந்து தமக்குள் ஒரு 
ெனெமூகை நி்லைத்்த உருவாக்கை முடியும். 
அந்த ெனெமூகை நி்லைம் குறித்த அந்த 
கிராமம் அ்மந்திருக்கின்றே உள்ளூராட்சி 
மன்றேத்தின் ெ்ப தீரமானத்துைன் 
உள்ளுராட்சி உதவி ஆ்ணைாளரினால் 
பதிவு ்ெய்ைப்படும். இவவாறு பதிவு 
்ெய்ைப்பட்ைதும் அது சுைமாகை இைஙகி அந்த 
கிராம அபிவிருத்தியில் பஙகைளிப்புச் ்ெய்ை 
முடியும்.
            ஒவ்வாரு கிராமஙகைளிலும் மக்கைள் 
தம்்ம ஒன்றி்ணத்துக் ் கைாணடு நமக்கைான 
கத்வகை்ள ்பற்றுக் ்கைாள்ளவும், 
தமது கத்வகை்ள அ்ைவதற்கைான 
வழிமு்றேகை்ள கைணைறிைவும்,  தாம் சுைமாகை 
ெமூகை, ்பாருளாதார, கைலாொர, பணபாட்டு, 
வி்ளைாட்டு ்ெைற்பாடுகைளின்மூலம் 
தம்்ம தாமாகை விருத்தி ்ெய்து்கைாள்ளவும் 

ெனெமூகை நி்லைஙகைள் ் ெய்ைப்படுகின்றேன.  
ஒவ்வாரு ெனெமூகை நி்லைஙகைளும் 
தமது மக்கைளுக்கு என்ன கவணடும் 
என் ப ் த  தீ ர ம ானி த் து ,  அ த ் ன 
்பற்றுக் ்கைாள்வதற்கைாகை ்தாைரந்து 
இைஙகை கவணடும். அதன் நிரவாகிகைள் 
தனது ஆளு்மயின் மூலம் கிராம 
அபிவிருத்தி்ை கநாக்கைாகைக்்கைாணடு 
உள்ளூராட்சி மன்றேஙகைளுைன் இ்ணந்து 
்ெைற்பை கவணடும். கிராம மக்கைள் தமது 
வளமான ஒரு அ்மப்பாகை ெனெமூகை 
நி்லைஙகை்ளப் பைன்படுத்தி தமது 
கத்வகை்ள அ்ைை முன்வரகவணடும்.

            இன்று இைஙகிக்்கைாணடிருக்கும் 
ெனெமூகை நி்லைஙகைளின் நிரவாகை 
உறுப்பினரகைள் பல்தரப்பட்ை ஆளு்ம 
வி ரு த் தி யு ை ன் ,  த ் ல ் ம த் து வ 
பணபுகை ்ளத் தாஙகி, பலதரப்பட்ை 
பயிற்சிகை்ள ் பற்று கிராம அபிவிருத்தி்ை 
க ந ாக் கை ாகை க்் கை ாணடு  ் ெ ை ற் ப ட்டு 
வருகின்றேனர.  ்தாைரந்து அவரகைள் 
அரப்பணிப்புைன் ்ெைற்பை கவணடும்.

            உஙகைளு்ைை கிராமத்தில் 
ெ னெமுகை நி் லைம் ஒ ன்று 
இருக்குமானால் அதில் உஙகை்ள 
அ ங கை த் த வ ர ாகை  இ ் ணத் து க் 
்கைாள்ளுஙகைள். அந்த நிரவாகைத்்தப் 
்பாறுப்்படுத்து கிராமத்்த 
விருத்தி ்ெய்ை முன்வாருஙகைள். 
உஙகைள் கிராமத்தில் ெனெமூகை 
நி்லைம் ஒன்று இல்்லைானால் 
உ ள் ளூ ர ா ட் சி  ம ன் றே த் ் த 
்தாைரபு்கைாணடு அஙகு ஒரு 
ெனெமூகை நி்லைம் ஸதாபிப்பதற்கு 
ஒழுஙகுகை்ளச் ்ெய்யுஙகைள். 

மக்கைள் ஒன்றுகெரும்கபாது அஙககை பலம் 
அதிகைரிக்கும். தமது கத்வகை்ள இலகுவாகை 
அ்ைந்து ்கைாள்ள முடியும். இதற்கைான ஒரு 
உபாைம்தான் ெனெமூகை நி்லைஙகைள்.

            ெனெமூகைநி்லைஙகைள் சுைமாகை 
நிதி கெகைரிக்கை கூடிை வல்ல்மயு்ைை்வ. 
அதற்கைாகை தனித்துவமான நிதிக்கைணக்கு 
பைன்படுத்தப்படும். ஒவ்வாரு ஆணடும் 
தமது கிராமத் திற்கு க த்வைான 
அபிவிருத்தி கவ்லத்திட்ைஙகை்ள 
அ்ைைாளம் கைணடு, நி்றேகவற்றே முடியும். 
கை்ல கைலாொர விழுமிைஙகைளூைாகை மக்கை்ள 
ஒன்றி்ணத்து ெமூகை விருத்தி்ை ஏற்படுத்த 
முடியும். பலதரப்பட்ை கவ்லத்திட்ைஙகை்ள 
அ்ைைாளம் கைணடு அதனால் தனிமனித 
திறேன்கை்ள விருத்தி ்ெய்வதன்மூலம் 
ெமூகைத்்த கமம்படுத்தி கிராமத்்த 
வலுவூட்ை முடியும். எனகவ ெனெமூகை 
நி்லைஙகை்ள வலுப்படுத்த அ்னவரும் 
முன்வருகவாம்.
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இலங்கையில் கிழக்கு மாகைாணம் 
தி ரு க கை ா ண ம ் ல ,  ம ட் ை க் கை ள ப் பு , 
அம்பா்றே ஆகிை மூன்று மாவட்ைஙகை்ள 
உள்ளைக்கிைது. இலங்கையில் புவியிைல் 
ரீதிைாகைவும் தமிழரின் அரசிைல் ரீதிைாகைவும் 
பல முக்கிை வரலாற்று தைஙகை்ள 
தன்னிைம் ்கைாணைதாகை கிழக்குமாகைாணம்  
கைாணப்படுகிறேது. இத்துைன் தமிழர, 
சிஙகைளவர, முஸலிம்கைள், பறேஙகிைர என 
பல் ெமூகை பணபாட்டுப் பின்புலத்்த 
்கைாணைதாகைவும் விளஙகுகிறேது.

கிழக்கு மாகைாணத்தி்ன ்பாறுத்த 
வ்ரயில் கபாரும் அதனு்ைை தாக்கைமும் 
அதன் பின்னரான தமிழர அரசிைல், 
இலங்கையின்  பூககைாள அரசிைல் 
தாக்கைஙகைளும் கிழக்கு மாகைாணத்்தயும் 
அதனு்ைை மக்கை்ளயும் ்வகுவாகை 
பாதித்த்ம முக்கிைமான விைைமாகும். 
தமிழர பிரகதெஙகைளிலும் நாட்டின் 
பல்கவறு பகுதிகைளிலும் கபாருக்கு 
பின்னரான கைாலப்பகுதியில் துரிதகைதியில் 
பல்கவறுபட்ை மாற்றேஙகைள் ஏற்பட்ைதும், 
ஏற்படுத்தப்பட்ைதும் அ்னவரும் அறிந்தகத. 
இந்த வ்கையில் கிழக்கு மாகைாணத்தின் 
அடிப்ப்ை கைட்ை்மப்புகைளிலும் அதனு்ைை 
்பாருளாதார மற்றும் மனித வளஙகைள் 
மீதும் பல மாற்றேஙகைள் ெடுதிைாகை ஏற்பட்ைன, 
ஏற்படுத்தப்பட்ைன.

இந்தவ்கையில் கபாரினது இறுக்கைமான 
கைட்டுக்குள்ளும் கபாரிைல் கைாரணிகைளின் 
தாக்கைஙகைளுக்குள்ளும் ஒரு  குறுகைலான 
்நருக்கைடிமிக்கை வழியின் ஊைாகை பைணித்த 
மக்கைள் கூட்ைம் விரிவ்ைந்த புதிை 
கைட்ை்மப்பினுைாகைவும் உலகைமைமாக்கைல் 
சிந் த்னகைளு க்குள்ளாகைவும் புதிை 
பணபாட்டுக் கைலாச்ொர மாற்றேஙகைளுக்கு 
ஊைாகைவும் பல வரத்தகை ்பாருணமீை 
திட்ைஙகை்ளயும் கைைந்து பைணிக்கை 
கவணடிை கத்வப்பாடு கதான்றிைது. 
இத்ன கைாரணஙகைளாகைக் ்கைாணடு 
நவநாகைரீகை சிந்த்னவாத அடிப்ப்ையில் 
அ்மந்த பணபாட்டிைல் மாற்றேஙகைள் 
பல்கவறு ஊக்கிகைளின் மூலமாகை மக்கைள் 
மத்தியில் வி்தக்கைப்பட்ை்ம என்பது 
முக்கிை அம்ெமாகும்.

இதில் முதலாவதும் முக்கிைமானதுமாகை 
விளஙகுவது, ்தா (ல்)்லக் கைாட்சி. 
இதனு்ைை வரவு என்பது ஆரம்ப 
கைாலத்திகலகை அ்மந்திருப்பினும் 
ககைபிள் இ்ணப்புக்கைள் மற்றும் Dish 
Antenna எனப்படும் ்தா்லகைாட்சி 
இ்ணப்புகைளின் மூலமாகைகவ ஏற்பட்ைது. 
இதிலும் அதிகைமாகை இந்திை ்தா்லக்கைாட்சி 
அ ் ல வ ரி ் ெ கை ளி ன்  மூ ல ம ா கை 
ஒளிபரப்பப்படும் ்தாைர நாைகைஙகைள் மற்றும் 
சில ்மய்்ம நிகைழ்ச்சிகைள் (Reality Show) 
ஆகிைவற்றின் மூலமாகை கபாதிக்கைப்படும் 
க ப த ் ம ை ா ன  கை ரு த் த ா ைல் கை ளு ம், 
கபாலித்தனமான ஆைம்பரஙகைளும், 
பகைட்ைான வாழ்விைல் சித்தரிப்புக்கைளும், 
தவறோன கைாதல் ககைாட்பாடுகைளும், மு்றேைற்றே 
மனித வாழ்விைல் நைத்்தப் கபாக்குகைளும் 
கபராற்றேல் மிக்கை்வைாகை மக்கைள் 
மனஙகைளில் பதிை்வக்கைப்பட்டிருப்பதுைன் 
அவற்றின் ஊைான மக்கைளின் மகனாவிைல்பு 
மாற்றேஙகைளும் அடிப்ப்ைைான பூரவீகை 
வாழ்விைலின் மீதான பற்றுத்லயும் விட்டு 
விலகி பைணிக்கை்வத்துள்ளது எனலாம்.

்தாைர நாைகைஙகைளிலும் பிரபலமான 
்மய்்ம நிகைழ்ச்சிகைளிலும் கைாணபிக்கைப்படும் 
நி கை ழ் வு கை ளு ம்  ் ெ ை ற் ப ா டு கை ளு ம் 
கைவரச்சி மிக்கைதாகைவும் அ்மவதனால் 
அகத கபான்று தமது வாழ்விை்லயும் 

அ்மத்துக் ்கைாள்ள தூணடும் அளவுற்க்கு 
ம க் கை ள்  ம த் தி யி ல்  கை ரு த் தி ை ் ல 
ஆழமாகை கவரூன்றே ்வத்திருப்ப்த 
கைாணமுடிகிறேது. இதன் மூலமாகை தற்கைால 
சூழ்மவில் பரவலாகை கைாணப்படுகின்றே 
்பணகைள் மற்றும் சிறுவரகைள் மீதான 
வன்மு்றேகைளும் கபா்தப்்பாருள் 
ம ற் று ம்  ம து ப் ப ா வ ் ன கை ளு ம் 
வன்மு்றேப்கபாக்கைான வாழ்விைல் 
மு்றேகைளும் ஊக்குவிக்கைப்படுகின்றேன.

அண்மயில் கமற்்கைாள்ளப்பட்ை 
கை ண க் ் கை டு ப் பு க் கை ளி ன்  பி ர கை ா ர ம் 
அதிகைளவானவரகைள் தற்்கைா்ல ்ெய்து 
்கைாள்ளும் மாகைாணமாகை கிழக்கு மாகைாணம் 
கைாணப்படுகிறேது. இதில் 16 முதல் 30 வைது 
வ்ரயிலான இ்ளஞர யுவதிகைகள 
அதிகைமாகை தற்்கைா்லகைளின் மரணிப்பதாகை 
ஆய்வறிக்்கையில் சுட்டிக்கைாட்ைப்பட்டுள்ளது. 
இவவாறோன ்ெைற்பாடுகைளுக்கு கிழக்கு 
மாகைாணத்தில் நிலவும் கமாெமான 
் ப ா ரு ள ா த ா ர  நி ல ் ம யு ம்  ஒ ரு 
கைாரணமாகின்றேது. கிழக்கு மாகைாணமானது 
கைைல் வளத்தி்னயும், நன்நீர வாவிகை்ளயும், 
பசு்மைான வைல்நிலஙகை்ளயும், 
க ம ய் ச் ெ ல்  நி ல ங கை ் ள யு ம் , 
கைால்ந்ைகை்ளயும் ்கைாணடிருக்கின்றே 
்பாழுதும் ்பாருளாதார ரீதிைான வீழ்ச்சி 
என்பது எவவாறு ொத்திைம் ஆகும்? என்றே 
ககைள்விைானது அ்னவரது மனஙகைளிலும் 
எழுவது இைல்பானது தான். இதற்கு பல 
கைாரணிகைள் பின்புலத்தில் கைாணப்படுவ்த 
உன்னிப்பாகை கநாக்கை கவணடிை கைாலத்தின் 
கைட்ைாைத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்களாம்.  
கிழக்கு மாகைாணமானது பல்கவறுபட்ை 
கைாலப்பகு திகைளிலும் பல்க வறுபட்ை 
அரசிைல் நிகைழ்ச்சி நிரல்கைளுக்கு ஏற்ப 
மாறி மாறி ்ெைற்பாடுகைளுக்கு ஊைான 
மாற்றேஙகைளும் கமற்்கைாள்ளப்பட்ை்ம 
குறிப்பிைத்தக்கைதாகும். தமிழர மரபுவழி 
பணபாடுகை்ளயும் கை்லகைலாச்ொர 
அம்ெஙகை்ளயும் பல பூரவீகை வரலாற்று 
முக்கிைதுவம் மிக்கை பிரகதெஙகை்ளயும் 
தன்னகை த்க த்கைாணை கிழக்குமண 
கைைந்த சில கைாலஙகைளாகை எதிர்கைாள்ளும் 
'தற்்கைா்ல'' என்றே சிக்கைல் நில்ம 
விரிவாகை கநாக்கைப்பைகவணடிைதும், 
இ்வ ்தாைரபான ்தளிவுபடுத்தல் 
ொரந்த ்ெைற்பாடுகைள் மக்கைள் மத்தியில் 
்தாைரச்சிைாகை முன்்னடுக்கை கவணடிைதும் 
அவசிைமாகிறேது.

இலங்கை அரொஙகைத்தினு்ைை ெமூகை 
தரவுகைளின் அடிப்ப்ையில் 201 7ம் 
ஆணடின் அறிக்்கையின் படி 2016ம் ஆணடு 
இலங்கையில் உற்பத்தி ்ெய்ைப்பட்ை 
4.4 மில்லிைன் ்மற்றிக்்தான் ்நல் 
உற்பத்தியில் 1.1 மில்லிைன் ்மற்றிக்்தான் 
்நல் கிழக்கு மாகைாணத்தில் உற்பத்தி 
்ெய்ைப்பட்டுள்ளதாகை கூறேப்பட்டுள்ளது. 
அடுத் த தாகை மீன்பிடித் து்றேயி்ன 
கநாக்குகின்றே கபாது நாட்டினு்ைை 
மீன்பிடியின் ்மாத்த உற்பத்தியில் 20வீதம் 
உற்பத்தி கிழக்கு மாகைாணத்தில் இருந்கத 
கி்ைப்பதாகை கூறேப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை முழுவதிலும் உள்ள கிராமப் 
ப கு தி கை ள்  அ ர சி ை ல்  ் கை ா ள் ் கை 
வகுப்பாளரகைளினால் ஆரம்பகைாலம் 
் த ா ை க் கை ம்  ் த ா ை ர ச் சி ை ா கை 
ஒதுக்குதல்கைளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு 
வந்துள்ளன, வருகின்றேன. எனினும் 
ஏ்னை மாகைாணஙகைளுைன் ஒப்பிட்டு 
கநாக்குகின்றே ்பாழுது கிழக்கினு்ைை 
நி்ல என்பது ்பாருளாதார ரீதிைாகைவும் 
அபிவிருத்தி ரீதிைாகைவும் கமாெமான 
நி்லயில் இருப்ப்தன்பது கைவ்லக்குரிை 
விைைமாகும். நவீனமைப்படுத்தப்பட்ை 
வீ தி கை ளு ம்,  உணவு  வி டுதி கை ளு ம், 
நவீன பல்்பாருள் அஙகைாடிகைளும், 
வணிகைவஙகிகைளும், வரத்தகை முதலீட்டு 
நி தி நி று வ ன ங கை ளு ம்  க த ா ற் றே ம் 
்பறுவது என்பது மாத்திரம் நி்லைான 
அபிவிருத்திகைா, முன்கனற்றேகமா அல்ல. 
மாறோகை மக்கைளு்ைைதும், விவொயிகைள், 
மீனவரகைள் அ்னவரு்ைைதும் வாழ்வாதார, 
் ப ாரு ள ாத ா ர  அ டி ப் ப ் ை யி ல ான 
உட்கைட்ை்மப்பு மற்றும் வாழ்விைல் கமம்பாடு 
என்ப்வயும், தனிமனித அபிவிருத்தி 
்தாைரபான கத்வகைளும் அபிலா்ெகைளும் 
எப்்பாழுது பூரத்தி ்ெய்ைப்படும் வ்கையில் 
முழு்மைான நி்லைான அபிவிருத்தி 
கமற்்கைாள்ளபடுகிறேக தா !  அதுக வ 
உண்மைான அபிவிருத்திைாகும்.

இலங்கையினு்ைை ்பாருளாதார 
உற்பத்தியில் குறிப்பிட்ை அளவில் 
பஙகுவகிக்கின்றே அரிசி, பால், மீன் 
ஆகிைவற்்றே உற்பத்தி ்ெய்கின்றே 
பி ர ா ந் தி ை ் ம ா ன் று  அ தி கை ம ா ன 
வ று ் ம ் ை யு ம்  க ப ா ெ ா க் கு 
கு்றேபாட்டி்னயும் ்கைாணடிருப்பது 
என்பது ஏற்று்கைாள்ள முடிைாத விைைமாகும். 
இவற்றுைன் அரசினு்ைை வீட்டு வருமானம் 
மற்றும் ்ெலவுக்கைணக்்கைடுப்பு 2016 இன் படி 
கிழக்கு மாகைாணத்தினு்ைை வறு்மயின் 
அளவு 7.3 ெதவீதமாகை கைாணப்படுவகதாடு 
குறிப்பாகை மட்ைக்கைளப்பு, திருககைாணம்ல 
மாவட்ைஙகைளில் வறு்மயின் அளவு 
11.3ெதவீதம் 10ெதவீதம் என்றே வ்கையிலாகை 
கைாணப்படுகின்றேது.

இவற்றுைன் பாைொ்ல ்ெல்லாத 
சிறுவரகைள், மந்த கபாெ்ணயுள்களாரகைள் 
என் ப வ ற் றி ன்  அ ளவு  அ தி கை ம ாகை 
கைாணப்படுவதும் இப் பிரகதெத்திகலகை 
ஆகும். அத்துைன் மட்ைக்கைளப்பின் 
கமற்குப்பிரகதெத்தில் அ்மந்துள்ள 
படுவான்கை்ர பகுதியில் ஆறு பிரகதெ 
்ெைலகைப்பிரிவுகைள் உள்ளைக்கைப்பட்டுள்ளன. 
இ ந் த  பி ர ா ந் தி ை ங கை ளி க ல க ை 
பாைொ்ல கைல்வி்ை இ்ை நிறுத்திை 
மாணவரகைளுள்  மந்தகபாெ்ண பிரச்ெ்ன 
அதிகைமாகை கைாணப்படுகின்றேது. கிழக்கு 
மாகைாணத்தி்ன ்பாறுத்தவ்ரயில் 
2007ம் ஆணடு கபார முடிவ்ைந்த 
நி்லயில் கபாரும் கபாருக்குப்பின்னரான 
பாதிப்பு நில்மகைளும் மீள்குடிைமரவு 
்ெைற்பாடுகைளும் ெமூகை அபிவிருத்தி 
் த ா ை ர ப ா ன  மு ன் க ன ற் றே ங கை ளு ம் 

மு ழு ் ம ை ா ன  வ ் கை யி ல் 
பூரத்தி்ெய்ைபைவில்்ல எனலாம்.

தற்கைால இ்ளைகைார ெமூகைமானது 
ஆகராக்கிைமானதும் முன்கனற்றேகைரமான 
சூழலிலும் தமது பைணத்்த ஒரு 
புறேமாகை முன்்னடுத் து வரு கின்றே 
கபாதிலும் உலகைமைமாதலில் தாக்கைமும் 
பி்ழைான ்நறிபிறேழ்வான வாழ்விைல் 
உந்தல்கைளுக்கூைாகைவும் இ்ளகைார 
ெமூகைம் பைணிப்ப்தன்பது மறுக்கைமுடிைாத 
ஒன்கறேைாகும்.

இவவாறோன பிரச்சி்னகை்ள எவவாறு 
ஆகராக்கிைமான வ்கையில் ்கைைாள்வது 
என்பதும், இவற்றுக்கைான மு்றேைான 
வழிப்டுத்தல்கைளும், ஆற்றுப்படுத்தல்கைளும், 
உளவிைல் ஆற்றுபடுத்தல் திட்ைஙகைளும் 
பரவலாகை முன்க னடுக் கைப்படுகின்றே 
்பாழுதும் அது 'நத்்த கவகைத்திகலகை' 
முன்்னடுக்கைப்படுவது கைவ்லக்குரிை 
விைைமாகும். ஊருக்குள் திடீ்ரன 
அறிமுகைப்படுத்தபடும் கைைன் திட்ைஙகைள் 
்தாைரபான மு்றேைான விழிப்புணரவும், 
் த ளி வு ப டுத் த லு ம்   ம க் கை ளு க் கு 
வழஙகைப்படும் மு்றேைான ்ெைற்பாடுகைள் 
இைம்்பறேகவணடும். அத்துைன் கைைன் 
்தாைரபான ஒப்பந்த படிவஙகைள், அதில் 
்கை்ைழுத்திடுதல் கைைன் திட்ைஙகைள் 
மற்றும் ொதகை பாதகைஙகைள், அவற்றின் 
விதிகைள், நிபந்த்னகைள் என்பன பற்றிை 
்தளிவான கைருத்திைல் மக்கைள் மத்தியில் 
வி்தக்கைப்பைகவணடும்.

இ வ ற் று ை ன்  ப ா ை ெ ா ் ல கை ளி லு ம் , 
ஏ்னை அரெ நிறுவனஙகைள் மற்றும் 
தி் ணக் கை ளஙகை ளிலும் மு ்றேைாகை 
பயிற்றுவிக் கைப்பட்ை பயிற் சி்பற்றே 
அனுபவம் மிக்கை 'உளவளத்து்ணைாளரகைள்'  
நிைமிக்கைப்பை கவணடிைது கைட்ைாைத் 
கத்வைாகை கிழக்கு மாகைாணத்தில் 
உரு்வடுத்துள்ளதாகை புத்திஜீவிகைள் 
்தரிவிக்கின்றேனர.

மனிதன் என்பவன் தான், தன்்ன 
சுற்றியுள்ள சூழல், அதிலுள்ள ெகை மனிதரகைள், 
தனது ெமூகைம் என்ப்வ மீதான கைரிெ்னயும் 
அக்கை்றேயும் ் கைாள்வகதாடு சுைநலமானதும் 
தான்கதான்றித்தனமான ்ெைற்பாடுகைளில் 
ஈடுபடுவ்த ்கைவிடுகின்றே ்பாழுதில் 
மாத்திரகம ஆகராக்கிைமான மனித 
ெமூதாைத்தி்னயும் மகனாதிைம் மிக்கை 
எதிரகைால ெந்ததின்ரயும் உருவாக்கை முடியும்.

த ற் ் கை ா ் ல  எ ன் ப து ம்  அ ் வ 
ெ ம் ப ந் த ம ான  எணண ப் ப ாடுகை ளு ம் 
மாற்றேப்பை கவணடு்மனின் பலமானதும் 
திைமானதுமான மன வலுப்படுத்தல்கைளும், 
உ ள வ ள  ஆ க ல ா ெ ் ன கை ளு ம் , 
பாரம்பரிை கை்லகைள், பணபாடுகைளிலும் 
ஆ க் கை பூ ர வ ம ா ன  வி ை ை ங கை ளி லு ம் 
இ ் ள க ை ா ் ர  ஈ டு ப டு த் து வ த ன் 
ஊ ை ா கை வு ம்  நி ் ல க ப றே ா ன து ம் 
முன்கனற்றேகைரமானதுமான உட்கைட்ை்மப்பு, 
வாழ்வாதார அபிருத்தி ஏற்படுத்தப்பட்டு 
ம க் கை ளி ன்  வ ா ழ் க் ் கை த் த ரு ம் 
உைரத்தபடுவதனூைாகைவும் கபா்தப் 
்பாருளற்றே ெமூகைத்தின் உருவாக்கைத்தின் 
ஊைாகைவும் தற்்கைா்லகைள் அற்றே சுபீட்ெமான 
கிழக்கி்ன கைட்டி்ைழுப்பமுடியும்.        

Re;jurghehafk; rQ;rPtd;
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அரங்கம் நிறுவனம் மட்டக்களப்பு 
ம ா வ ட் ட  ச ெ ய ல க த் து ட னு ம் 
மகளிர் அமமப்புக்களுடனும் 
இமைந்து ெர்வததெ மகளிர் 
தினத்மத முன்னிட்டு மட்டுநகர் 
சவபர் அரங்கில் சபை்களுக்கான 
கால்பந்து தபாட்டி ஒன்மை கடந்த 
திங்களன்று மாமல நடத்தியது.

மட்டக்களப்பின் ெிைந்த மகளிர் 
க ா ல் ப ந் து  அ ை ி க ள ா ன 
அ ம் ப ி ள ந் து ம ை  க ம ல ம க ள் 
ம க ாவ ி த் த ி ய ால ய ம்  ம ை் று ம் 
பன்தெமன பாரி வித்தியாலயம் 
ஆகியவை்ைின் அைிகள் இந்தப் 
தபாட்டியில் தமாதின.

அடுத்து வருகின்ை 3 வருடங்களுக்கு 
இ ந் த  இ ரு  அ ை ி க ளு க் க ான 
அ னு ெ ர ம ை ம ய  அ ர ங் க ம் 
நிறுவனம் ஏை்பதை்கான ஒரு 
ஆரம்ப நிகழ்வாகவும் இது ஏை்பாடு 
செய்யப்பட்டது.

அதை்கமமவாக மட்டக்களப்பு 
ஆமனப்பந்தி இந்து மகளிர் 
கல்லூரி  மை்றும் அருதைாதயா 
வித்தியாலயம் ஆகியவை்ைின் 
மாைவிகள் மை்றும் பாை்ட் 
வாத்தியக் குழுவினர் ஆகிதயாரின் 
வரதவை்பு படுவான்கமரயின் 
விமளயாட்டு வரீாங்கமனகளுக்கு 
வழங்கப்பட்டது.

தமலதிக அரொங்க அதிபர் திருமதி 
சுதர்ெனி ெிைிகாந்தா மை்றும் 
தமலதிக அரொங்க அதிபர்(காைி) 

திருமதி நவரூபரஞ்ெனி முகுந்தன் 
ஆ க ி த ய ா ர்  த ம ல ம ம ய ி ல் 
நமடசபை்ை இந்த நிகழ்ெ்ெிக்கான 
முக்கிய ஏை்பாடுகமள மாவட்ட 
விமளயாட்டு அதிகாரியான 
த வ ல ப் ப ி ள் மள  ஈ ஸ் வ ர ன் 
தமை்சகாை்டிருந்தார். அதிதியாக 
ம ா ந க ர  து ம ை  மு த ல் வ ர் 
க.ெத்தியெலீன் கலந்துசகாை்டார்.

இந்த நிகழ்வின் மிகெ்ெிைப்பான 
அம்ெம் இந்த இரு அைிகளின் 
ஆட்டம். மிகெ் ெிைந்த சதாழிர்ொர் 
அ ை ி க ள்  அ ல் ல து  த த ெ ி ய 
சதரிவு அைிகளுக்கு நிகரான 
ஆட்டத்மத இரு அைிகளிடமும் 
காைக்கூடியதாக இருந்தது.

ஆட்ட இறுதிவமர ஒருவருக்கு 
ஒருவர் ெமளக்காதவர்களாக இரு 
அைிகமளெ் தெர்ந்த சபை்களும் 
ஆடினார்கள். ஆட்டத்தில் இரு 
தகால்கமள பன்தெமன அைி 
தபாட்டு சவை்ைி சபை்ைது.

ப ா ர் மவ ய ா ள ர் க ம ள ப் 
சபாறுத்தவமர, அங்கு கூடிய 
பலருக்கு “சபை்கள் கால்பந்து” 
என்பது புதிது. இப்படி ஒரு 
ஆட்டத்மத அவர்கள் காை்பது 
முதல் தடமவ. ஆனால், இந்த 
படுவான்கமரப் சபை்களின் 
கால்பந்து ஆட்டம் அமனவமரயும் 
கட்டிப்தபாட்டு மவத்திருந்தது.

இரு அைிகளும் தபாக தவை்டிய 
துூரம் நீை்டது. அவர்களுக்கு 
அரங்கத்தின் வாழ்த்துக்கள்.
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மனித வாழ்க்்கையில் நூலகைஙகைளின் 
முக்கிைத்துவம் என்றும் கபெக்கூடிை 
ஒன்றோகை கைாணப்படுகின்றேது. 'Libar' என்றே 
இலத்தீன் ்மாழிச் ்ொல்லிலிருந்கத 
'Library' என்றே ்ொல் உருவாக்கைப்பட்ைது. 
' லி ப ர '  எ னு ம்  இ ச் ் ெ ா ல் லு க் கு 
'நூற்்றோகுதி' என்பது ்பாருளாகும். 
இது கைாலப்கபாக்கில் மாற்றேம்ைந்து சீன 
்மாழியில் 'ஒளித்து ்வத்திருக்கும் இைம்' 
எனப் பைன்படுத்தப்பட்ைது. இச்்ொல் 
ஆஙகிலத்தில் Library என உச்ெரிக்கைப்பட்டு 
உலகைம் பூராகைவும் கபெப்பட்டு வருகின்றேது.

ெரவகதெ ரீதியில் நூலகைவிைலின் ஐந்து 
விதிகை்ள இந்திை நூலகைவிைலின் தந்்த 
எஸ.ஆர.ரஙகைநாதன் 1931 ஆம் ஆணடு, நூலகை 
மு்றே்ம ஒன்்றே இைக்குவதற்கைான 
்கைாள்்கைகைளாகை  முன்்மாழிந்தார. 
இத்னகை உலகைம் முழுவதிலும் உள்ள 
பல நூலகைரகைள் தமது ்கைாள்்கைகைளுக்கு 
அடிப்ப்ைைாகைக் ்கைாணடுள்ளனர.

இந்த ஐந்து விதிகளும் வருமாறு,
1.  நூல்கைள் பைன்பாட்டுக்கைான்வ.
2. ஒவ்வாரு வாெகைருக்கும் அவரது நூல்
3. ஒவ்வாரு நூலுக்கும் அதன் வாெகைர
4. வாெகைரு்ைை கநரத்்தச் கெமிக்கை 
   கவணடும்
5. நூலகைம் ஒரு வளரும் உயிரினம் 
என்ப்வகைைாகும்.

இந்த ஐந்து விதிகைளும் ஒவ்வாரு 
நூலகைத்திலும் கை்ைப்பிடிக்கைபடுமாயின் 
அதன் ்ெைற்பாடுகைளும் பைனுறுதி 
மிக்கைதாகை அ்மயும்.

'இன்்றேை உலகில் ஒரு மனிதன் கைாலத்கதாடு 
ஒன்றிைவனாகை இருக்கை கவணடு்மன்றோல், 
அவன் நாளாந்தம் கு்றேந்தது நான்கு 
புதினப் பத்திரி்கைகை்ளயும், வாராந்தம் 
இரணடு வார ெஞ்சி்கைகை்ளயும், மாதாந்தம் 
ஒரு மாத ்வளியீட்்ையும் வாசிக்கை 
கவணடும்' என்று இலங்கையின் புகைழ்மிக்கை 
விஞ்ஞானி ைாக்ைர ஆரதர சி கிளாக் 
கூறுகின்றோர.

அந்தவ்கையில், தம் வீட்டுச்சூழலில் இருந்து 
்வளியுலகுக்கு குழந்்த பிரகவசிக்கும் 
முதலாவது இைமாகை பாைொ்லகைள் 
இருப்பதனால் குழந்்தயின் வாசிப்புப் 
பழக்கைத்துக்கு அடித்தளம் கபாடும் நல்ல 
வாய்ப்பு பாைொ்ல நூலகைத்துக்கு 
கி்ைக்கின்றேது. நூலகை கெ்வைற்றே 
கைல்வி என்பது  ஆன்மா இல்லாத 
உைலுக்கு ஒப்பானது எனலாம். நாட்டின் 
எதிரகைாலம் ஒப்ப்ைக்கைப்பட்டிருப்பது 
இன்்றேை குழந்்தகைளிைகம என்பது 
உண்மைானால் அந்தக் குழந்்தகைளின் 
உள்ளத்்த கிட்ைத்தட்ை 13 வருைஙகைள் 
பணபடுத்தும் பாரிை கைை்மப்பாட்டில் 
இருப்ப்வ பாைொ்லகைள் ஆகும். 
கைல்விச் ெமூகைம் என்றே தளத்திற்கு 

அப்பால் கைற்கும் ஆற்றேலு்ைை அறிவுச் 
ெமூகைம் என்றே புதிை ்ெல்்நறியி்ன 
க த ா ற் று வி க் கு ம்  கை ரு வ ் றே கை ள ா கை 
இன்்றேை பாைொ்லயில் கைற்றேலுக்கைான 
வளநி்லைஙகைள் ்ெைற்பை கவணடிை 
கத்வ உணரப்பட்டுள்ளது. ஆளு்ம 
மிக்கை ்பாதுச் ெமூகைக் கைட்டுமானத்்த 
க த ா ற் று வி த் து  ம ா ண வ ர கை ் ள 
வாழ்க்்கையில் சுைசிந்த்னைாளரகைளாகைவும் 
ப்ைப்பாளிகைளாகைவும் இ்வ மாற்றிை்மக்கை 
வல்லன.

எ ன க வ த ா ன்  ப ா ை ெ ா ் ல கை ளி ன் 
கைற்றேல் இலக்குகை்ளயும் அவற்றின் 
கநாக்கைஙகை்ளயும் அ்ைந்து ்கைாள்வதில் 
பாைொ்ல நூலகைக் கைற்றேல் வள நி்லைம் 
முக்கிை அஙகைம் என்ப்த உணரந்து, 
2003 ஆம் ஆணடிலிருந்து இவவள 
நி்லைஙகை்ள உைர கைல்வி அ்மச்சு 
அஙகீகைரித்துள்ளது.

தற்கைால மாறுபட்ை கைல்விச் சூழலுக்ககைற்றே 
விதத்தில் ்பாருத்தமான கைற்றேல் வள 
ொதனஙகை்ள இனஙகைணடு அவற்்றே 
ப கு ப் ப ா ய் வு  ் ெ ய் து  ப ா ை த் தி ட் ை 
அ்மப்பினுள் அைஙகும் வ்கையில் 
அ வ ற் றி ் ன  ஒ ழு ங கை ் ம த் த ல் 
ஆசிரிை நூலகைர ஒருவரின் பிரதான 
கைை்மைாகும். கைல்வித்து்றேயிலும் 
த கை வ ல்  நி ர வ ா கை த் து ் றே யி லு ம் 
ஒருஙகி்ணக்கைப்பட்ை அறிவி்ன ்பற்று 

சிறேந்த கைல்வியிைலாளராகைவும், தகைவல் 
நிரவாகிைாகைவும் ்ெைற்படுவதனூகை 
பாைத்திட்ைம் பற்றிை அறிவு கைற்பித்தல் 
தந்துகராபாைஙகைள் என்பன கைற்றேல் 

வளஙகைள் பற்றிை அறிவு தகைவல் ்பற்றுக் 
்கைாள்ளும் மு்றேகைள் என்பவற்றுைன் 
இ்ணக்கைப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் 
ப ா ை த் தி ட் ை த் ் த  வ டி வ ் ம த் த ல் , 
ஆ த ா ர ப் ப டு த் த ல் ,  அ மு ல் ப டு த் த ல் 
கபான்றேவற்றில் ஒரு ஆசிரிை நூலகைரின் 
்ெைல்திறேன் மிக்கை பணி கைற்றே்லயும் 
தகைவல்கை்ளைம் இ்ணக்கும் ்ெைல் 
்நறிைாகைத் ்தாழிற்படுகிறேது.

கைற்றேல் வள நி்லைஙகைளின் முக்கிை 
கநாக்கைஙகைளில் சிறேப்பான்தான்று 
மாணவரகைளும் ஆசிரிைரகைளும் பாைொ்ல 
கைற்றேல் கைற்பித்தல் நுட்பஙகைளிகல அவற்றின் 
அனுபவஙகைளிகல ்பறேக்கூடிை தரத்தின் 

k.ghDuk;ah

fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;

tpLif tUlk;

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

இ்ளை பாராளுமன்றேப் பிரதிநிதிைான 
விைாகழந்திரன் அவரகைள் மக்கைள் திரள் 
ஒணறி்ணத்லக் குறிப்பிட்டு கைனல் 
கைக்கும் உ்ர்ைான்்றே ஊைகைஙகைளில் 
நிகைழ்த்தியிருந்தார.

மக்கைள் அரசினால் ஏமாற்றேப்படுகின்றோரகைள் 
என்றே கைருத்து அவரது உ்ரயின் முக்கிை 
குவி ்மைமாகை இருந்தது. 'கிழக்கு மக்கைளின் 
பல பிரச்ெ்னகைள் நல்லிணக்கைம் என்றே 
்பைரில் தட்டிக் கைழிப்பு' என விைாகழந்திரன் 
ொடுகிறோர என இன்்றேை வீரககைெரி (21 மாரச்) 
குறிப்பிட்டிருந்தது.

் கை ா தி க் கு ம்  ் வ யி ் ல யு ம் 
்பாருட்படுத்தாமல் விைர்வ வழிை, 
மனதில் வலியுைனும் கவத்னயுைனும் 
ககைள்விகைளுைனும் நைந்த ்பணகைள் 
அவரகைளுக்கு ஆதரவாகை நீணை கைாலமாகை 
அவரகைளுைன் கவ்ல்ெய்யும் ஏ்னை 
்பணகைள், ொதி, மத கபதஙகை்ள 
மறேந்து வலிந்து கைாணாமல்கபானாரின் 
நி்னவின் பாரஙகைளுைன் வந்கதார, 
நைந்கதார ஐக்கிை நாடுகைளின் ்பாதுச்ெ்ப 
என்ன்வன்கறோ, ெரவகதெ விொர்ண 
என்றோல் என்ன்வன்கறோ அதன் 
நுணுக்கைஙகைள் புரிைாமல், ்தரிைாமல் 
பத்திரி்கையும் ்தா்லக்கைாட்சியும் 
இ்ணைத்தளஙகைளும் உைனுக்குைன் 
சுைச்சுைப் கபாட்டிகபாட்டுக் கைாட்டிை பைஙகைள் - 
அவற்்றேப் பைன்படுத்தப்பைப்கபாகும் விதம் 
பற்றிக் கைவ்லப்பைாகதார ஆகிகைா்ர 
கை்ைை்ைப்புக்கும், அலுவலகைஙகைள் 
இைஙகைாமற்கபான்மக்கும் பாைொ்லகைள் 
மூைப்பட்ை்மக்கும் கைாரணமாயினர.

இந்த வருை கதரத்ல (மாகைாண 
ெ்பத் கதரத்லகைா பாராளுமன்றேத் 
கதரத்லகைா) மனதில் ்வத்துக் கைனல் 
பறேக்கைப் கபசிை அரசிைல்வாதிகைகளா 

மும்மதத் த்லவரகைளிைமும் முதல் 
நாகள ஆசிவாஙகி மக்கைளின் நிழலில் 
் வ யி ல்  ப ை ா ம ல்  ந ை ந் க த ா க ர ா , 
புலம்்பைரந்து ்ென்றே தமது நாடுகைளில் 
ெகைல ்ெௌபாக்கிைஙகைளுைனும் பிறேந்த 
நாளும், ்ெலிக்்கைாப்ைரில் வந்திறேஙகும் 
மணமகைன் மணமக்கை்ளக் ்கைாணை 
பணக்கைாரப் புலம்்பைரந்த தமிழரகைள் 
்ெனிவாவுக்கு குளிர கு்றேந்த ்ெப்ைம்பர 
மாதத்தில் ் ெக்கிள் பிக்னிக் கபாபவரகைளால் 
அல்ல, கநற்று அவரகைள் ஐக்கிை நாடுகைள் 
மனித உரி்மப் கபர்வயின் பக்கை 
அ்றேகைளில், நிகைழ்ந்த கூட்ைஙகைளில் நாைகைம் 
நைத்திகைாரால் அல்ல.

கநற்்றேை கதசிைப் பத்திரி்கைைான 
வீரககைெரி 'ஸதம்பித்தது கிழக்கு' எனத் 
த்லப்பிட்டு முதல் பக்கைம் 19ஆம் திகைதி 
நிகைழ்்வ விபரித்திருந்தது.

அந்த ஸதம்பிதம் மீணடும் ஒருதரம் நான் 
கமகல குறிப்பட்ை உள்நாட்டு ்வளிநாட்டு 
அரசிைல் ்தாழில் மு்றே்மைாளரகைளால், 
(Political – Professionals) அரசிை்லத் 
தமது வாழ்வாதாரமாக் ்கைாணை 
நபரகைளால் அடுத்த கதரதலில் தமது வாக்கு 
வஙகிகை்ள நிரப்பத் திட்ைமிடுகவாரால் 
அவரகைளது ஒழுஙகை்மப்பில்  வீதிக்கு 
வரத் தூணைப்பட்ை மக்கைளால் கிழக்கு 
ஸதம்பித்தது. ஆனால் இந்த ஸதம்பிதம் 
ஏ்னை ்மாழிப்பத்திரி்கைகைளிகலா 
இ ் ண ை த் த ள ங கை ளி க ல ா 
கைாட்ைப்பைவில்்ல. ்கைாழும்பில் இருக்கும் 
அரெ ் மைஙகைளுக்குப் கபாய்ச் கெரவில்்ல.

நல்லாட்சி, நல்லிணக்கைம் என நம்பி 
வாக்கைளித்த மக்கைள் அடுத்த கதரதலில் 
உஙகை்ள நிராகைரிப்பாரகைள்.  ஆகைகவ ஒரு 
அரசிைல் உறுதியுைன் ்ெைற்படுஙகைள் 
என்று எமது தமிழ்த் த்ல்மகைள் 

அவரகைளுக்கு ்தாைரந்து உறுதிபைக் 
கூறேவும் இல்்ல.  இவற்்றே்ைல்லாம் 
கநாக்கும் கபாது ஏமாறிைது அரொஙகைம் 
மாத்திரமல்ல தமிழ்த் த்லவரகைள் 
எனக் கூறேப்படுகவார ்வளிநாட்டிலும் 
உள்நாட்டிலும் தமிழ் மக்கைளின் மனித 
உரி்மகைள், இைப்்பைரவு, இராணுவத்தின் 
நில அபகைரிப்பு, ் பணகைளின் வறு்ம நி்ல 
எனக் கூறுகவார உண்மயில் மக்கைளுக்கு 
எ்தச் ்ெய்கிறோரகைள் என்பது ஆழ்ந்த 
கைரிெ்னக்குரிைது.

ஐ க ர ா ப் பி ை  யூனி ை னி ன்  கை வ ன ம் 
முழுவதும் Brexit – பிறேக்சிட் ்தாைரபாகை 
இருக்கும், அ்மரிக்கைாகவா இலங்கைப் 
பிரச்ெ்னயிலிருந்து தள்ளியுள்ளது. 
இத்த்கைை ஒரு பூககைாள அரசிைலில் 
ஈழப்பிரச்சி்ன முன்கபால ்மைத்திற்கு 
வருமா? ்பாதுநல அ்மைத்தின் ்பாதுச் 
ெ்பக்கு எடுத்துச் ்ெல்வது ைார? எப்படி 
எடுத்துச் ்ெல்வது? இ்வ்ைல்லாம் 
ஆழமான ககைள்விகைள் - எடுத்துச் ் ென்றோலும் 
அது ்வற்றி்பறுவதற்குறிை ொத்திைப்பாடு 
உள்ளதா?

இ்வபற்றிை தகைவல் எ்தயும் மக்கைளுக்கு 
அளிக்கைாமல் அவரகை்ள மீணடும் ஒரு 
தரம் ஏமாற்றி்மகை கிழக்்கை ஸதம்பிக்கை 
்வத்தது.
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இ வ வ ண ண ம்  வீ ட் டி ல்  ெ ை ங கு 
ந்ை்பறு்கையில் ்ொந்தக்கைாரர, அைலார 
ைாவ்ரயும் வீட்டுக்கைாரர அ்ழத்திருப்பார.

இஙகு பார்வைாளர மத்தியிகலதான் 
இச்ெைஙகு ந்ை்பறுகிறேது. அத்துைன் 
நி்றேந்த உ்ரைாைல் தன்்மயு்ைைதாகை 
இ ச் ெ ை ங கு  அ ் ம ந் தி ரு ப் ப ் த யு ம் 
அ வ த ானி க் கு கை .  வ ள ரச் சி ை ் ை ந் த 
கூத்திகல அணணாவிைார பாத்திரத்துைன் 
உ்ரைாடுவது கபால,  வை்மாழி 
நாைகைஙகைளில் விதுரைகைன் அல்லது 
சூ த் தி ர த ா ர ன்  ப ா த் தி ர ங கை ளு ை ன் 
உ்ரைாடுவது கபால இஙகும் ் தய்வம் ஏறிை 
ஒருவருைன் ்தய்வத்துைன் உ்ரைாடுவது 
கபால பூொரி உ்ரைாடுகிறோர.

 பூொரி பாத்திரகம வளரச்சிப் கபாக்கில் 
அணணாவிைாராகை முகிழ்ந் திரு க் கை 
கவணடும் என்பத்ன இது சுட்டுகிறேது. 
மட்ைக்கைளப்பில் இன்று இவவணணம் 
ந்ை்பறும் சிறு ்தய்வ வணக்கைஙகைளின் 
மூலத்தி்ன நாம் ெஙகை இலக்கிைஙகைளில் 
வரும் ்வறிைாட்டில் கைாண முடிகிறேது. 
அஙகும் தமிழரு்ைை வழிபாட்டிகல 
்வறிைாட்டு முதலிை ஆட்ைஙகைள் முக்கிை 
இைம்்பற்றேன.
 முருகை வழிபாடு கூறும் இைஙகைளில் 
இத்த்கைை கூத்துக்கைள் வரணிக்கைப்படு 

கி ன் றே ன . 
இ வ வ ழி ப ா டு கை ளி ல் 
பூொரிகைள் இல்்ல. 
இ்றேவன் தம்மிகல 
வந்து ்வளிப்படுவான் 
என்றே நம்பிக்்கையுைன் 
கூத்தாடினர. த்லவிக்கு 
ஏற்பட்ை கநாய் தீரக்கும் 
்பாருட்கை இவவாட்டு 
ந்ை்பற்றேது.

“ ் வ றி ை ா டு ம் க ப ாது 
கை ழ ற் கை ா ் ை 
் ம ய் யி ல னி ந் து 
ப டி ம க்  கை ல த் ் த த் 
தூக் கி க்  ் கை ாண டு 

முருகைணஙகின் கு்றே்ைன கவலன் 
கூறுவான். கைழஙகு பாரத்தல், ்நற்குறி 
பாரத்தல் கபான்றேது. அது ்வறிக்கைளத்தில் 
பரப்பிவிட்டுப் பாரக்கும்கபாது மூன்றும் 
இரணடும் ஒன்றும் படு்கை. இவவாறு 
படின் முருகைணஙகினால் ஆயிற்று எனக் 
்கைாள்வர.”* கவலன் ஆடும் ஆட்ைம் பாம்பின் 
ஆட்ைத்திற்கு ஒப்பிைப்படுகிறேது.

சிறிை ஆட்டுக்குட்டி்ைக் ்கைான்று அதன் 
இரத்தத்தில் தி்ன்ைப் புரட்டி எடுத்து 
கவலனுக்குப் ப்ைப்பாரகைள்."

க ம ற் கு றி ப் பி ட் ை  அ ம் ெ ங கை ள்  ப ல 
ம ட் ை க் கை ள ப் பி லு ள் ள  சி று ் த ய் வ 
வணக்கை மு்றேகைளுள் உள்ளன. கநாய் 
தீரப்பதற்கைாகைகவ இஙகு ்தய்வம் ஏறி 
ஆைப்படுகிறேது. ஆட்ைம் ெஙகைகைால இலக்கிைம் 
கூறுவது கபால அழகைான ஆட்ைமாகை 
அ்மகின்றேது. அஙகு பாவித்த்தப் 
கபான்று இஙகு பின்னணி வாத்திைஙகைள் 
பாவிக்கைப்படுகின்றேன. ஆடு்வட்டிப் 
பலியிடுவது கபால இஙகு ஆடும், ககைாழியும் 
்வட்டிப்பலியிடுவது ந்ை்பறுகிறேது.

 கைழஙகு பாரத்தல்கபால இஙகு ்வற்றி்ல 
எறிந்து கநாயின் தன்்ம அறியும் மு்றே 
ஆடுபவரால் கமற்்கைாள்ளப்படுகிறேது. 

ஆனால் ெஙகை இலக்கிைஙகைளிகல கவலகன 
பூொரிைாகைவும் இருந்தான். இஙகு பூொரி 
கவறு, ஆடுபவன் கவறோகை இருக்கிறோன். இது 
அதினின்றும் ்பற்றே ஒரு வளரச்சி எனலாம்.

இத்த்கைை ஆட்ைம் ்பாருந்திை வணக்கை 
மு்றேகை்ளக் ககைரளப் பகுதியிலும் கைாண 
முடிகிறேது.

 அஙகு ம்லைன் எனப்படும் ொதியினரின் 
முக்கிை ்தாழிகல மந்திர வித்்தகைள் 
தான் என்பார கதஸைன். அகத ்கைாச்சின் 
பகுதியில் வாழ்கின்றே கவலன் ொதியின்ரக் 
கதஸைன் கபய் ஆட்ைக்கைாரர எனவும்  எனவும் 
்வத்திைரகைள் எனவும் கூறுவர.

மக்கைளுக்கு வரும் கநாய்கைட்குக் கைாரணம் 
துட்ைப்பிொசுகைளின் கெட்்ைதான் என்பது 
இம்மந்திரக்கைாரரகைளின் முடிவு.

இவரகை்ளப் கபாலகவ மட்ைக்கைளப்பில் 
வதியும் சில மந்திரக்கைாரரகைள் சில குறிப்பிட்ை 
ொதியின்ரச் ொரந்தவராயும், கநாய் 
தீரப்பவரகைளாயும் உள்ளனர.

இத்த்கைை நம்பிக்்கைகைள் பிராமணரல்லாத 
ொதியினரி்ைகை தான் கைாணப்படுகிறேது 
என்பர கைா. சிவத்தம்பி.°

 ம ட் ை க் கை ள ப் பி லு ம்  இ த் த ் கை ை 
நம்பிக்்கைகைள் பிராமணரல்லாதவரிைம் தான் 
கைாணப்படுகிறேது.

சி ல ப் ப தி கை ா ர த் தி ல்  வ ரு ம் 
கவட்டுவவரியுைனும் மட்ைக்கைளப்புச் ெைஙகு 
மு்றேகைள் ஒப்பிைற்குரிை்வ.

க வ ட் டு வ வ ரி யி ல்  அ ச் ெ மூ கை த் தி ன் 
பூொரிைாகைவுள்ள ொலினி என்பார 

கை ை வு ள ா ன வ ர  க ந ர த் தி க் கை ை ன் 
்ெலுத்தா்ம பற்றிக் ககைாபித்திருப்பதாகை 
மன்றிகல கூறுகிறோள். அதன் பின்னர 
குலக்குழுவிலுள்ள ்பைர ்பற்றே 
குடும்பத்தில் உள்ள கைன்னிப் ்பணகை்ளத் 
் த ய் வ ம் க ப ா ல  உ டு த் தி  அ வ ள் 
முன்னி்லயிற் பலி வழஙகைப்படுகிறேது. 
பின்னர ்கைாற்றே்வ குமரி ககைாயிலுக்கு 
ஊரவலமாகை எடுத்து வரப்படுகிறோள். 
்கைாணடுவந்த பலிகை்ள பீைத்தில் ்வத்து 
பின்னர பலவித வாத்திைஙகை்ள ஒலித்து 
அப்்பண்ணத் ்தய்வமான நி்லக்கு 
்கைாணடுவருகின்றேனர. பின்னர ஆைலும், 
பாைலும் ந்ை்பறுகின்றேன.° இத்த்கைை 
ஆட்ைத்தின் இன்்றேை எச்ெமாகை ககைரளத்தின் 
வைக்குப் பகு தியில் ந ்ை்பறும் 
தி ் ர ை ா ட் ை த் ் த க்  கு றி ப் பி டு வ ர . 
கைா. சிவத்தம்பி.* பகைவதிக்கு ஒருவர 
அலஙகைரிக்கைப்பட்டு இச்ெைஙகு ந்ை்பறும்.
இகதமு்றேயில் ந்ை்பறோவிடினும் மாரி 
அம்மன்,கைாளி அம்மன், பகைவதி அம்மன் 
ஆகிை ்பண ்தய்வஙகைள் மனிதரில் 
உருவாகி ஆடுவதும் அவரகைள் சிற்சில 
கவ்ளகைளில் ் பணகபால உருவம் எடுத்துக் 
்கைாள்வதும் அவரகை்ள மக்கைள் ‘ொமி என்று 
அ்ழப்பதும் மட்ைக்கைளப்பு மரபு.

 கைாளிகைா, மாரிகைா பிடித்து ஆடும் 
ஒருவன் அவர ்பை்ரக் கூறோது ஆட்ைம் 
முடியும்வ்ரயும் ்தய்வத்தின் ்பைரால் 
அ்ழப்பது இஙகு கைவனித்தற்குரிைது.

அன்றியும் மட்ைக்கைளப்பு பகுதியில் 
ெமூகைத்தில் அவர எந்தப் ்பாருளாதாரத் 
தளத்திலிருப்பிலும் ெைஙகு நாட்கைளில் 
மாரி, கைாளி பிடித்து ஆடுபவ்னச் சில 
கநரஙகைளில் ்தய்வமாகைப் பாவித்து 
வணஙகும் வழக்கைமும் கைாணப்படுகிறேது.

இ்வ ைாவும் பண்ைை தமிழ் மக்கைளின் 
ெைஙகு மு்றேகைளின் எச்ெ்ொச்ெஙகைள் 
இன்றும் மட்ைக்கைளப்பில் நிலவுகின்றேன 
என்பதற்கைான ஆதாரஙகைளாகும்.

எமது ெமூகை கைலாொரத்தில் நாம் அம்்ம 
கநாயின் மூலம் இந்து்தய்வமான 
அம்மாள் எமது உைலில் வந்து 7 நாட்கைளுக்கு 
தஙகியிருந்து ்ெல்வதாகைவும் ்தய்வத்தின் 
ககைாபத்தின் கைாரணமாகைத்தான் அம்்ம 
கநாய் வருகின்றேது என்றும், மருந்து 
மாத்தி்ரகைள் ்கைாடுத்தால் கமலும் 
ககைாபத்திற்கு உள்ளாவர என்றும் அம்மாள் 
ககைட்ப்த எல்லாம்்ெய்து ்தய்வத்தின் 
ககைாபத்்த கு்றேப்பதுதான் ஒகர வழி 
என்றும்வழிவழிைாகைச் ் ெய்து வருகின்கறோம். 

ப ண ் ை ை கை ா ல  நூ ல ா ன  ' க த வி 
மகைாத்மிைத்தில்' அம்்ம கநா்ைப் 
பற்றிக் கூறு்கையில் ஜீவாரசூரா என்னும் 
அசுரன்தான்ஒரு ்கைாடிைவ்கை கநா்ைப் 

பரப்பி மக்கை்ள்கைா்ல ்ெய்வதாவும். 
பாரவதிகதவி, கைாரத்திைாயினி வடிவத்்தப் 
்பற்று அந்த அசுர்னக்்கைான்றேதுைன் 
பாதிக்கைப்பட்ை மக்கை்ள தன்னுள் 
ஏற்றுக்்கைாணைாள். எனகவ இரத்தவதி 
(இரத்த ்தாற்றுக்கைளின் கதவி) என்று  
அ்ழக்கைப்படுகின்றோள். அவள்தான் 
இ ர த் த த் ் த  தூ ய் ் ம ப் ப டு த் தி 
கநா்ைப் கபாக்குகின்றோள் என்றும் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

அம்்ம கநா்ை விஞ்ஞான ரீதியில் 
பாரத்தால் இது கைாற்று வழிைாகை பரவும் 
ஒரு கநாய் . இது உைல் கதாலில்  
ஒவவா்ம்ை ஏற்படுத்தி, ்கைாப்பளஙகைள், 
சி வ ந் த  ப ரு க் கை ள் எ ன் ப வ ற் று ை ன் 
அரிப்்பயும் உருவாக்கும். எமது உைலில் 
கைாணப்படும்நிரப்பீைனம் (கநாய் எதிரப்பு) 
இ்த எதிரத்துப் கபாராடும் கபாது கைாய்ச்ெல், 
த்லவலி ஏற்படும். இது ொதாரணமாகை 6-10 
நாட்கைளில் அகைன்றுவிடும். சிலகவ்ளகைளில் 
21நாட்கைளுக்குக்கூை இது  நீடிக்கைலாம்.  
அது ஒவ்வாருவரின் கநாய் எதிரப்புப் 
தன்்ம்ை ்பாறுத்தது. இந்த  கநாய் 
்பரும்பாலும் விைர்ெல்லாகொஸைர 
்வரஸசினால் ; (Varicella Zoster Virus(VZV))
உருவாக்கைப்படுகின்றேது. இது மாரச் மற்றும் 
ஏப்பிரல் கபான்றே சூைான மாதஙகைளில் தான் 
அதிகைம் பரவுகின்றேது.

எமது பாரம்பரிைமான மு்றேயில்

•  வழிபாட்டு விளக்குகை்ள எரிை விடுவது 
தவிரக்கைப்பை கவணடும்.

•  கவப்பி்லகை்ள நு்ழவாயிலிலும் வீடு 
முழுவதிலும் கநாைாளியின் படுக்்கையிலும் 
பரவ கவணடும்.

• கநாைாளியின் த்லக்கு அருகில் 
தணணீரக் குைம் இருக்கை கவணடும்.

• குளிைல் மற்றும் வறுத்த, ்பாரித்த, 
எண்ணய் உணவு வ்கைகை்ள 07 
நாட்கைளுக்குத் தவிரக்கை கவணடும்.

•    ்பாரிைல் ்பாரிக்கைக்கூைாது
கபான்றே ெம்பிரதாைஙகை்ள நாம் 
பின்பற்றுகின்கறோம். இ்த நாம் ஆராய்ந்து 
பாரத்தால்,  எமது பாரம்பரிை மு்றேயும்கூை 

விஞ்ஞான ரீதிைாகைத்தான் ்ெய்ைப் 
படுகின்றேது என்பதுஆச்ெரிைத்துக்குரிை 
விைைம்தான்.

விளக்கு எரிை விடுவதன் மூலம் 
ஏற்படும் பு்கை, அரிப்்ப ஏற்படுத்தும், 

அத்கதாடு இவவ்கைைான ்வரஸ 
சிறிதளவு ்வப்பத்திலும் அதிகைம் பரவக் 
கூடிைது. அகதகவ்ள கவப்பி்லயின் 
குணாதிெைமானது கிருமி எதிரப்பு ெக்தி 
மற்றும் பூச்சிகைள், நுளம்புகைள் வராமல் 
தடுக்கும் ஆற்றேல் உ்ைைது.  எனகவதான் 
வாெலில் நாம் கவப்பி்ல கைட்டுகின்கறோம். 
வீட்டிற்கு வருவபரகைளுக்குகூை ஒரு 
எச்ெரிக்்கைைாகை இந்த கவப்பி்ல 
விளஙகுகின்றேது. இவவ்கைைாகை ்வரஸ 

கைல்லீர்லயும் , கைல்லீரல் ்ெைற்பாட்்ையும் 
பாதிக்கும் என்பதாலும் இந்த ்வரஸ 
தாக்கைத்தின் கபாது ்ெரிமானத் தன்்ம 
உைலில் கு்றேந்து கைாணப்படுவதாலும் 
தான் எண்ணய் உணவு வ்கைகைள் 
தவிரக்கைப்படுகின்றேன. அகதகவ்ள 
எண்ணய் உணவு தைாரிக்கும் கபாது 
உருவாகும் பு்கைமணம்(எண்ணய்த் 
தன்்ம) கைாற்றில் பரவுவதும் ்வரஸசின் 
தாக்கைத்்த அதிகைரிக்கும். தணணீரக்குைம் 
்வப்பது கநாைாளிஎழுந்து வீட்டுக்குள் 
உலாவுவ்த தவிரப்பதுைன் ்வரஸ 
்தாற்று மற்றேவரகைளுக்கும் பரவுவ்த 
தவிரப்பதற்கைாகை குளிப்பதால் ்வரஸ 
அதிகைம் பரவ வழிவகுக்கும். அத்கதாடு 
அதிகைம் அரிப்்ப ஏற்படுத்தும்.

எது எவவாறோயினும் எமது முன்கனாரகைள் 
்ெய்து வந்த ஒவ்வாருவிைைத்திலும், 
அறிவிைலும் , விஞ்ஞானமும் கைலந்துள்ளது 
என்பது மறுக்கை முடிைாத உண்ம. 

ypNahz;
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்பணகைளின் த்ல்மத்துவத்தில், 
்பணகைளின் சிந்த்னயில் , ்பணகைளின் 
்ெைற்பாட்டில்,  ்பணகைளுக்கைாகை உருவாகி 
பல வருை ெவால்கை்ளயும் ஊைறுத்து, 
பல த்ைகை்ள உ்ைத்்தறிந்து,  நீடித்து 
நி்லத்து ஆல விருட்ெமாய் பரந்து கிைக்கும் 
சூரிைா தனது 25 வருைப் பூரத்தி்ை 
்தாகுப்பாய் ்வளியிட்டு அழகு பாரக்கிறேது. 
வன்மு்றேக்கு எதிரான ்பணகைளின் 
கூற்றோய்   நம் ்கைகைளில் தவழ்கிறேது இந்தக் 
“கூற்று”. இது ஒரு ஆவணப் ்பட்ைகைம் என்று 
்ொல்வகத ொலச் சிறேந்தது.

ம ட் ை க் கை ள ப் பி ன்  ப ா ய்  பி ன் னு ம் 
்கைகவ்ல்ை பிரதிபலிக்கும் விதத்தில் 
அருந்ததி ரட்ணராஜ் அவரகைளால் 
வ்ரைப்பட்ை பாய் ஓவிைத்தின் அழகு 
நூலுக்கு வணணமூட்ை விரிகிறேது 
அவரகைளின் கூற்று. 

ஒன்பது பகுதிகைளாகைப் பிரிக்கைப்பட்டு 
அதனுள் சிறு சிறு கைட்டு்ரகை்ள உள்ளைக்கி 
அரு்மைாகை வடிவ்மக்கைப்பட்டுள்ளது. 
்பணகைள் தமது சுை எணணஙகை்ள  
்ெைற்படுத் தி அவற்றில் ஏற்பட்ை 
ெவால்கை்ளயும் த்ைகை்ளயும் முகைம் 
்கைாடுத்து ்வற்றியீட்டி 25 வருைத்்த 
கைைத்திைதும், ைாரு்ைை இ்ையீடும் 
இல்லாது இத்்தாகுப்பி்ன ்தாகுத்து 
்வளியிடுவதும் அவவளவு சுலபம் இல்்ல. 

அந்த வ்கையில் ஆசிரிைர பகுதியில் 
கூறுவது சித்ரகலகைா ்மௌனகுரு அவரகைள் 
்தாகுப்பின் பிறேப்பு நிகைழ்ந்த விதத்்தக் 
கூறுகிறோர. அத்னத் ்தாைரந்து வரும் 
ஒன்பது ்பரும் பகுதிகைளுக்கும் அவரகைள் 
இட்ை  த்லப்புகைள் அபாரம். 

முதல் பகுதி “கைாலம்” என்றே த்லப்பில் 
் ப ண கை ளி ன்  வ ர ல ா று  ம ற் று ம் 
நி ் ன வு கை ளி னூ ை ா ன  ப தி வு கை ள் 
கபெப்பட்டிருக்கின்றேன. இப்பகுதியில் 
சித்ரகலகைா ்மௌனகுரு 1975 -2003 
வ்ரைான கைாலப்பகுதிகைளில் ்பணகைளின் 
்ெைற்பாடுகைளும் ்பணணி்லவாதப் 
க ப ா க் ் கை யு ம்  அ தி ல்  அ வ ரி ன் 
வகிபாகைத்்தயும் ஒடுக்குமு்றேக் கைாலத்தில் 
உணர்வழுச்சித் தருணஙகைளாகை அனுபவ 
ரீதியில் பதிவிட்டிருந்தார. 

அத்துைன் சூரிைாவின் பிறேப்பு மற்றும் 
இைப்்பைரவு, யுத்த சூழ்நி்லயில் ஆயுதக் 
குழுக்கைளிைமிருந்து தப்பிப்பி்ழக்கைப்பட்ை 
பாட்்ையும் எதிர கநாக்கிை ெவால்கை்ளயும் 
இக்கைட்டு்ர கபசுகிறேது.

கமலும், இக்கைட்டு்ரயின் ்தாைரச்சிைாகை 
அ்மந்த கபரழிவும் ்பருந் ்தரிைமும் 
ெரளா மற்றும் விெை்லட்சுமி ஆகிகைாரால் 
2004- 2016 வ்ரைான கைாலப்பகுதியில் 
சூரிைாவின்  ்ெைற்பாடுகைள் குறித்துப் 
பதிவிைப்பட்டுள்ளது. அதில் யுத்தம் 
மற்றும் சுனாமிைால் பாதிப்புக்குள்ளான 
்பணகைளின் அபிவிருத்தி, யுத்தத்தில் 
்பணகைளுக்கு நைந்த வன்மு்றேகைள்,  
பாலிைல் வன்்கைாடு்மகைள்,  அரசிைலில் 
்பணகைளின் வகிபாகைம் என்பன அைக்கைம்.

எல்்லகை்ள அகைலித்தலுக்கு கைலாொர 
்ெைல்வாதம் எனத் த்லப்பிட்டு இரணைாம் 
பகுதி ்தாைரகிறேது. எமது கைலாொரக் 
குழுவின் பைணம் என்றே ்ெைந்தி 
த்ளைசிஙகைத்தின் கைட்டு்ர கைலாச்ொரக் 
குழு உருவான கைாலம் பற்றிப் கபசுகிறேது.

அகதகவ்ள சூரிைாவின் நீணை கைால 
கநாக்கைமாகை ்பணகைளுக்கு வலுவூட்டி 
ஆ ளு ் ம கை ் ள  கை ட் டி் ை ழு ப் பு த ல், 
அவரகைளி்ைகை த்ல்மத்துவத்்த 
உருவாக்குதல் , ்பணகைள் உரி்மகைள் 
என்பனகவ இக்குழு உருவாகைக் கைாரணம் 
எனவும் குறிப்பிடுகிறோர.

அடுத்து, ்கைாதிநி்ல தணிக்கும் ஊற்றோகை 

அரஙகைத்்தப் பாரக்கும் இந்திைா்வச் 
கெரந்த மங்கை, சூரிைாவுைன் இ்ணந்தது 
்தாைக்கைம் தனது பைணத்்தயும் தன்னால் 
கமற்்கைாள்ளப்பட்ை கைலாொரக் குழுக்கைளின் 
அளிக்்கைகைள் பற்றிக் கூறுகிறோர. அவரது 
மட்டுநகைர கைணணகிகைள் நாைகைம் மற்றும் 
அதில் வரும் கைவி்தகைள் குறித்தும் 
அவரது கைட்டு்ர அ்மந்திருந்தது. 
இவரது மகைளும் தற்கபாது சூரிைாவுைன் 
இ்ணந்து அளிக்்கைகைள் ் ெய்து வருகிறோர 
என்பது குறிப்பிைத்தக்கைது. மங்கை தனது 
அனுபவப் பகிரவில்,  கபாரக்கைாலச் 

சூழலிலும் நாஙகைள் பைமின்றி எஙகைள் 
அளிக்்கைகை்ள கமற்்கைாணகைாம் 
என்கிறோர.  அளிக்்கை கைள் கம்ை 
நாைகைஙகைளாகைவும் வீதி நாைகைஙகைளாகைவும் 
இருந்த கபாதிலும் அதில் ்பணகைளின் 
கைவி்தகை்ளப் பைன்படுத்தி மக்கைளின் 
மனதில்  விழிப்புணர்வ ஏற்படுத்தும் 
புதிை உத் தி்ை ்கைக்்கைாணைது 
பாராட்ைத்தக்கைதாகும்.

அத்னத் ்தாைரந்து கைலாொரக்குழுவில் 
்ெைற்பட்ை இரு த்லமு்றே்ைச் 
க ெ ர ந் த  இ ல ங க கை ஸ வ ரி  ம ற் று ம் 
கை ல் ை ா ணி யி ன்  கை ல ந் து ் ர ை ா ை ல் 
அவரகைளின் அளிக்்கைகைளில் அவரகைள் 
்பற்றே அனுபவஙகைளும் எதிர்கைாணை 
ெவால்கைளும் பற்றிைதாகை அ்மந்தது. 
மூன்றோம் பகுதி்ை விெைலட்சுமி கெகைர 
எழுதியிருந்தார. ்தரிந்து ்கைாள்ள, 
சிந்திக்கை, மறுபரிசீல்ன ்ெய்ை என்றே 
த்லப்பில் சூரிைாவின் எழுத்துல்கைப் 
பற்றியும் ்பண ெஞ்சி்கை பற்றியும் 
குறிப்பிட்டிருந்தார. ்பணணி்ல அறி்வ 
உருவாக்கைலும் பகிரதலுகம இதன் கநாக்கைம் 
எனக்கூறும் விெைலட்சுமி ்பணகைளின் 
புதிை சிந்த்னகைள், அவரகைளின் ஆளு்ம 
மற்றும் ஆற்றேல்கைள் ்வளிப்படுத்தவும் நமது 
கத்வகைள், கைருத்துக்கைள், உணரவுகை்ள 
்வளிக்்கைாணர கைவி்த, கை்த, கைட்டு்ர, 
நாைகைம் என்றே ஏகதா்வாரு எழுத்து 
வடிவத்்த பைன்படுத்த ஒரு தளமாகை ்பண 
இருந்தது என்றும் கூறுகிறோர.அகதகவ்ள 
இ.வினிபிரட் ்ெைொந்தினி ்பட்ைகைமான 
நூலகைத்்தயும் ஆவணப்படுத்த்லயும் 
விரிவாகை எடுத்து்ரக்கிறோர. மிகைச் சிறேந்த 
நூலகைம் ஒன்று சூரிைாவால் பாதுகைாக்கைப்பட்டு 
வருவ்த கூறும் இவர “வாசிக்கும் ஆரவம் 
கூடிைவரகைள் ்பணகைளாயினும் குடும்பப் 
்பாறுப்புகைள் , கவ்லப்பளு , கநரமின்்ம 
கைாரணமாகை ஒப்பீட்ைளவில் கு்றேவாகைகவ 
கைாணப்படுகிறோரகைள்” என வருந்துகிறோர

இத்்தாகுப்பின் நான்கைாவது பகுதி

எனது கவ்ல

எனது கநரம் 

எனது ்பறுமதி என்பதாகும். இது பராமரிப்பு 
மற்றும் மு்றேொராப் ்பாருளாதாரத்தில் 
்பணகைளின் பங்கை அதிகைரிக்கைச் ்ெய்தல் 

பற்றிை கைட்டு்ரைாகும். 

மு்றேொராப் ்பாருளாதாரம்,மு்றேொரா 
்தாழிலாளரகைள் பற்றி சூரிைா ்பணகைள் 
அபிவிருத்தி நி்லைத்தின் ஆய்வுக் 
கைட்டு்ரைாகை இது அ்மகிறேது.  யுத்தம் மற்றும் 
இைற்்கை அனரத்தஙகைள் ்பணகை்ள கைைன் 

சு்மக்கும், தற்்கைா்லக்கும், மு்றேொராத் 
்தாழிலுக்கும் தள்ளியிருப்பது 
நிதரெனம்.

அக்கைட்டு்ர்ைத் ்தாைரந்து அ. 
இலஙககைஸவரியினால் மு்றேொராப் 
் ப ாரு ள ாத ா ரத் தி ல்  உ ரி ் ம 
்தாைரபான எனது கவ்லயும் 
அனுபவஙகைளும் பகிரப்பட்டிருந்தன.

ெமாதானம் எமக்குத் தரக் கூடிைது 
என்ன? என்றே ககைள்வியுைன் 
ஆரம்பிக்கும் ெமாதானம் எமது 
கநாக்கு என்றே ஐந்தாம் பகுதி 
யுத் த சூழலாகைட்டும் அத ன் 
பி ன் ன ர ா ன  கை ா ல ம ா கை ட் டு ம் 
்பணகைளின் வாழ்வில் நிம்மதி 
அற்றே நி்லகை கைாணப்படுகிறேது 
என்று குறிப்பிடுவதுைன் சில 
பு்கைப்பைஙகை்ளக் கைாட்சிப் படுத்தி 
மனதில் நி்லக்கைச் ்ெய்கின்றேன.

்பணகைளுக்கும் சிறுமிைருக்கும் எதிரான 
வன்மு்றேக்குக் கூட்டுப் பதிலிறுப்பாகை 
அ்மந்த பகுதி ஆறு நிெப்த இ்ரச்ெல் 
என்றே த்லப்்பக் ்கைாணை்மந்தது. 
அதில் ெரளா இமானுவல் ்பணகைள் 
மற்றும் சிறுமிகைளுக்்கைதிராகை பாலிைல் 
வன்மு்றே்ை எதிர்கைாள்ளல் பற்றி 
ஒரு பிடி அன்பு என்றே கைட்டு்ர்ை 
எழுதியிருந்தார.

இ ர ண டு  பி ன் னி ் ண ப் பு கை ள் 
க ெ ரக் கை ப் ப ட் டிரு ந் த ன.  மு த ல ாவ து,  
இலங்கையில் ்பணகைளுக்கு எதிராகை 
நைக்கும் வன்மு்றேக்கு எதிராகைப் 
கபாராடுவது கபாராட்ைஙகைளுக்கும் 
தணை்னயிலிருந்து தப்பித்தல் - ஒரு 
கைாலக் ககைாடு என்றே த்லப்பில் ெரவகதெ 
மற்றும் கதசிை ்கைாள்்கைகைளும் ெட்ை 
முன்கனற்றேஙகைளும் பதிவிைப்பட்டிருந்தன.
இ ர ண ை ா வ து ,   இ ல ங ் கை யி ல் 
த ணை்னயிலிருந் து தப்பித் த லும் 
்பணகைளுக்கு எதிரான வன்மு்றேக்குப் 
்பாறுப்புக்கூறேலுமாகை அ்மந்தன.ஒருமித்த 
ஆதர்வயும் ெககைாதரித்துவத்்த
யும் முன்்வத்து வாருஙகைள் கதாழிைகர 
்வைகைத்்த ்வற்றி ்கைாள்ள என்று 
அ்ழக்கிறேது பகுதி ஏழு.அதில் முதல் 
கைட்டு்ர்ை சித்ரகலகைா ்மௌனகுரு 
எழுதியிருக்கிறோர. கிழக்குப் பிராந்திைப் 
்பணகைள் நிறுவனஙகைளின் கூட்ை்மப்பு 
உருவான விதம், அதன் ்ெைற்பாடுகைள் 
முன்்னடுக்கைப்பட்ை பாஙகு, அதில் 
இ்ணந்திருந்த நிறுவனஙகைள், அதன் 
தற்கபா்தை நி்ல எனச் ்ெல்லும் 
அக்கைட்டு்ர ஒரு கபாதும் தனித்தல்ல என்று 
ப்றே ொற்றி நிற்கிறேது. அத்னத் ் தாைரந்து 
அனரத்த முகைா்மத்துவப் ்பணகைள் 
கூட்ை்மப்பு குறித்து ொத்திைமாகும் 
எணணக்கைருக்கைள் என்றே த்லப்பில் 
ெரளா இமானுவல் ஒரு கைட்டு்ர்ை 
எழுதியிருந்தார. 

சூரிைாவின்  ்ெைற்பாடுகைளில் தமிழ் 
மு ஸ லிம் ்பணகை ள் எவவாறோன 
பஙகைளிப்புகை்ளச் ்ெய்தனர, இன 
ரீதிைான பதற்றேநி்லகை்ள முஸலிம் 
்பணகைள் எவவாறு சுமுகைமான நி்லக்குக் 
்கைாணடுவர முைன்றோரகைள்  மற்றும் 
தமிழ் முஸலிம் ்பணகைள் இனம் கைைந்து 
எவவிதத்தில் ஒன்று பட்டு நின்றேனர என்பன 
குறித்த அனுபவப்பகிர்வ சித்ரகலகைா 

்மௌனகுரு இரு முஸலிம் ்பணகை்ள 
முன்னி்லப்படுத்தி ஒரு கைட்டு்ர எழுதி 
அதற்கு தமிழ் முஸலிம் ெககைாதரித்துவத்தின் 
இ்ழகைளாகை இரு ்பணகைள் எனத் 
த்லப்பிட்டிருந்தார.

இரணடு த்லமு்றே்ைச் கெரந்த கைமலா 
வாசுகி மற்றும் அனுராதா இராெ்ரட்ணம் 
ஆகிை ்பணநி்லச் ்ெைல்வாதிகைளின் 
ெம்பாை்ண மூலம் ஒழுஙகை்மத்தலின் 
ெவால்கைள் பகிரப்பட்டிருந்தன. ்தருவிலா 
அல்லது இ்ணைத்தளத்திலா? என்றே 
ககைள்வி்ை முன் ்வத்து நகைரும் 
இப்பகுதி இரு பக்கைத்திலும் தம் ்ெைற்றிட்ை 
ஒழுஙகு கை்ள ்வற்றி ்கைாள்ளச் 
்ெய்ைலாம் ஒன்றே வ்கையில் முடிகிறேது 
மகிழ்ச்சி.

2016 இல் எவ்ரஸட் சிகைரத்்தத் ்தாட்ை 
இலங்கையின் முதல் ் பணணான ் ெைந்தி 
குரு உதும்பால தனது அனுபவத்்த 
ம்லகைளின் உைரத்்த நாடுகவாம் என்றே 
ரீதியில் ்ொல்லிச் ்ெல்கிறோர. 

இ த் ் த ா கு ப் பி ன்  ் வ ற் றி க் கு க் கு 
கைாரணமாகை அ்மந்த இருபத்்தந்து 
வ ரு ை  நி ் ன வு கை ் ள யு ம்  ப கு தி 
எட்டு உள்ளைக்கியுள்ளது. கைாலத்்த 
்கைைகைப்படுத்தல் என்றே வ்கையில் 
199 1  ்தாைக் கைம் 20 1 6  வ்ரயில் 
இலங்கைப் ்பணகைளின் ்ெைல்வாதத் 
தருணஙகை்ள சுருக்கைமாகை ்தாகுத்து 
வழஙகியிருக்கிறோரகைள் சூரிைா ்பணகைள் 
அபிவிருத்தி நி்லைத்தினர.

இறுதிப் பகுதி மிகை முக்கிைமானதும். சூரிைா 
்பணகைளிைம் எதிரபாரத்த மாற்றேஙகைளும் 
அதன் ்வளிப்பாடுகைளுமாகும். எமது 
்வளிகைள் ,எமது பலம் நாஙகைள் 
நாஙகைளாகைகவ ஒன்று கெரகிகறோம் என்று 
ஏகை மனதாய் ெந்கதாெம் ்கைாணைாடும் 
்பணகை்ள பு்கைப்பைஙகைள் சில 
கைாட்சிப்படுத்தி நிற்கின்றேன. ்பணகைள் 
தஙகைள் மன அழுத்தஙகைளுக்கு வடிகைால்கைள் 
கபான்றே்மந்த ஒரு இைத்்த கைணை்ைந்து 
தம் எணணஙகைள் கைருத்துக்கைள் ்ெவி 
ொய்க்கைப்படுவ்த உணரும் தருணத்தில் 
மனம் இகலொகி மகிழ்ச்சி ்பாஙகிப் 
பிரவாகித்து ்வளிப்படும். இ்தகை 
சூரிைா இந்த இருபத்்தந்து வருைஙகைளாகை 
்ெய்து வருகிறேது. சுைநலமற்றே அதன் 
கெ்வ கமன்கமலும் ்தாைர கவணடும். 
பல ்பணகைள் சூரிைாவால் விழித்்தழ 
கவணடும் என்பகத ்பணணாகிை 
ஒவ்வாருவரினதும் அவா என்றோல் அது 
மி்கைைாகைாது. சூரிைாவில் கெ்வ ்ெய்யும் 
அ்னத்துப் ்பணகைளுக்கும் வாழ்த்துக்கைள்.

epyhe;jp rrpFkhu;

ெமுத்திரா தீரத்கதாற்ெவம் ந்ை்பற்றேது.

அம்பாள் ஆலைத்தில் இருந்து அதிகைா்ல 
5.00 மணிக்கு எழுந்தருளி வித்திைாலைம் 
வீதி, வித்திைாலைம் ஒழுங்கை, பிரதான 
வீதி, கைைற்ப்ைத்தள வீதி. ககைாகணெர 
ஆலை வீதி வழிைாகை உைரந்தபாடு 
கைைற்கை்ர்ை ்ென்றே்ைந்து, அஙகு 
தீரத்தம் ஆடினார.

்பருமளவிலான அடிைவரகைள் இன 
கபதம் இன்றி இவ உற்ெவத்தில் கைலந்து 
்கைாணைனர. கைைலில் பைகுகைள் மூலமும் 
அடிைவரகைள் தூர இைத்தில் இருந்து வந்து 
இந்த உற்ெவத்தில் பஙககைற்றேனர.
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa
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மட்ைக்கைளப்பு மாவட்ை மட்ை ் பணகைளுக்கைான எல்கலா கபாட்டியில் ஏறோவூரப்பற்று பிரகதெம் 
ொரபாகை பஙகுபற்றிை ்ெஙகைலடி ககைால்ட் ஸைார வி்ளைாட்டுக் கைழகைம் ெம்பிைனாகிைது.

மட்ைக்கைளப்பு மாவட்ை மட்ை ்பணகைளுக்கைான எல்கலா கபாட்டி புதன்கிழ்ம (20) 
மட்ைக்கைளப்பு ்வபர வி்ளைாட்டு அரஙகில் ந்ை்பற்றேது.

ஏறோவூரப்பற்று பிரகதெ அணிக்கும் ககைாறே்ளப்பற்று ்தற்கு பிரகதெ அணிக்குமி்ைகை 
ந்ை்பற்றே இறுதிப் கபாட்டியில் நாணைச் சுழற்சியில் ்வற்றி ்பற்றே ககைாறே்ளப்பற்று 
்தற்கு பிரகதெ அணி கைளத்தடுப்பில் ஈடுபைத் தீரமானித்தது.

முதலில் துடுப்்படுத்தாடிை ஏறோவூரப்பற்று பிரகதெ அணி 30 பந்துகைளுக்கு ஆறு  
ஓட்ைஙகை்ள ்பற்றேது. பதிலுக்கு துடு்படுத்தாடிை ககைாறே்ளப்பற்று ்தற்கு பிரகதெ அணி 
30 பந்துகைளில் எதுவித ஓட்ைஙகை்ள ்பறோத நி்லயில் கதால்வி்ைத் தழுவிக்்கைாணைது.

(கைா்ரதீவு  நிருபர ெகைா)
தஙகைளது பிள்்ளகைளுக்கு கைல்வி்ை 
வழஙகுவதில் ்பற்கறோரகைள் கைாட்டுகின்றே 
அ க் கை ் றே ் ை யு ம்  ஊ க் கை த் ் த யு ம் 
வி்ளைாட்டிலும் கைாட்ைகவணடும்.

இ வ வ ா று  கை ா ் ர தீ வு  ் ெ ா க் கி 
லைன்ஸ கைழகைத்தின் ெந்தாவது வருை 
நி ் றே ் வ ் ை ா ட் டி  ந ் ை ் ப ற் றே 
பாராட்டுவிழாவில் உ்ரைாற்றிை கைா்ரதீவு 
பிரகதெ்ெைலாளர கவதநாைகைம் ்ெகைதீென் 
கவணடுககைாள் விடுத்தார.

்ொக்கி வீரரகைள் பாராட்டுவிழாவும் 
்ொக்கி அகைைமி அஙகுராரப்பண 
விழாவும் கநற்று மா்ல கைழகைத்தின் 
ஸதாபகைரும் த்லவருமான தவராொ லவன் 
த்ல்மயில் கைா்ரதீவு இ.கி.ெ.் பணகைள் 
பாைொ்ல மணைபத்தில் ந்ை்பற்றேது.

பிரதம அதிதிைாகை  கைா்ரதீவு பிரகதெ 
்ெலைாளர கவதநாைகைம் ்ெகைதீென் 
கைலந்து சிறேப்பிக்கை, நட்ெத்திர அதிதிகைளாகை 
திருக்ககைாவில் பிரகதெ்ெைலாளர சிவ.
்ெகைராென் ட்ரக்ஸ, அ்மப்பின் த்லவர 
எ.விகவகைானந்தராொ, பிரபல ெட்ைத்தரணி 
என்.சிவரஞ்சித்,  கைல்மு்ன இ்ளஞரகெனா 
த்லவர எ.டிலாஞ்ென் ஆகிகைார 
கைலந்து்கைாணடுசிறேப்பித்தனர.

அ ங கு  ் ெ கை தீ ெ ன்  க ம லு ம் 
உ்ரைாற்று்கையில்:
வி்ளைாட்டுத்து்றேைால் உைர்தாழில் 
புரிகின்றேவரகைள் எம்கைணமுன்கன உள்ளனர. 
அதில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த மருத்துவரகைள்,  
அதிகைாரிகைள் உள்ளனர.

கை ல் வி ் ை ப் க ப ா ன் க றே  ெ ரி நி கை ர ாகை 
வி்ளைாட்டுத்து்றேயும் விளஙகுகின்றேது. 

வி்ளைாட்டினால் கதசிை ெரவகதெ ரீதியில் 
புகைழ்வாய்ந்தவரகைள் கிராமப்புறேஙகைளில் 
ெந்து்பாந்துகைளில் வி்ளைாடிைவரகைகள.

லவன் கைணடி திரித்துவக்கைல்லூரியில் 
ப யி ன் றே ் த ா ரு  ெ ந் த ர ப் ப த் ் த 
ஏற்படுத்திக்்கைாடுத்தது சுனாமி.

அவர அஙகு பயின்றே வி்ளைாட்்ை 
இந்த மணணில் அறிமுகைப்படுத்தி இன்று 
மாவட்ை மாகைாண கதசிை ரீதியில் ொத்ன 
ப்ைத்திருப்பது கைணடு பாராட்டுகிகறேன்.

இன்னும் 10 ஆணடுகைளில் இவரகைள் 
ெரவகதெத்திலும் ொத்ன ப்ைப்பாரகைள் 
என்று நம்பலாம் என்றோர.

புதிதாகை ்ொக்கி அகைைமி்ைான்று 
அ தி தி கை ள ா ல்  அ ங கு ர ா ர ப் ப ண ம் 

்ெய்து்வக்கைப்பட்ைது. விபுலாநந்தா 
ெணமுகைா மாணவரகை்ள இ்ணத்து 
இவஅக்கைைமி ஆரம்பிக்கைப்பட்டுள்ளது.

நிகைழ் வில் பாராட்டு்ரகை ் ள 
பிரகதெ்ெைலாளர சிவ. ்ெகைராென், 
உதவிக்கைல்விப்பணிப்பாளர வி.ரி.
ெகைாகதவராொ, சிகரஸை ெட்ைத்தரணி 
என்.சிவரஞ்சித், ட்ரக்ஸ அ்மப்பின் 
் ெ ை ல ாள ர  எஸ. ந ந் த கு ம ா ர 
ஆகிகைாரும் நிகைழ்த்தினர.

கை ழ கை  ஆ க ல ா ெ கை ர கை ள ா ன 
உ த வி க் கை ல் வி ப் ப ணி ப் ப ா ள ர 
வி.ரி.ெகைாகதவராொ, விவொை 
அபிவிரு த் தி உத் திகைாகைத் தர 
ம ா . சி த ம் ப ர ந ா த ன் ,  ம க் கை ள் 

வஙகி முகைா்மைாளர தி.உமாெஙகைரன் 
ஆகிகைார நி்னவுச்சின்னம் வழஙகி 
பாராட்டிக்்கைௌரவிக்கைப்பட்ைனர.

நிகைழ்வில் பிரதான நன்்கைா்ைைாளரகைளான 
ட் ர க் ஸ  அ ் ம ப் பி ன்  த ் ல வ ர 
எ.விகவகைானந்தராொ, ்ெைலாளர எஸ.
நந்தகுமார, ்பாருளாளர எம்.சுந்தரராென், 
மனிதஅபிவிருத்திதாபன கிழக்கிற்கைான 
பணிப்பாளர பி.ஸ்ரீகைாந்த், ெமுகைகெ்வைாளர 
ககை.ரமணன் ஆகிகைாரும் சின்னஙகைள் 
வழஙகிபாராட்ைப்பட்ைாரகைள்.

வி்ளைாட்டு உத்திகைாகைத்தரகைளான
பி. வெந்த் எல்.சுலக்ென் வி.பாஸகைர ஆகிகைார 
சின்னஙகைள் வழஙகிப் பாராட்ைப்பட்ைனர.

இந்திை அணியின் முன்னாள் கிரிக்்கைட் 
வீரர ்கைளதம் கைம்பீர விராட் ககைாலியின் 
அணித் த்ல்ம பணபு குறித்து ஸைார 
ஸகபாரட்ஸ நிகைழ்ச்சி ஒன்றில் கைலந்து 
்கைாணைகபாது விரிவாகை கபசியிருக்கிறோர.

ஐபிஎல்லில் கைம்பீர ்கைால்கைத்தா அணிக்கு 
த்ல்ம தாஙகிைகபாது இரு மு்றே அந்த 
அணி ககைாப்்ப்ை ் வன்றுள்ளது. கைம்பீ்ர 
தவிர அதிகை மு்றே ஐபிஎல் ககைாப்்ப்ை 
்வன்றேவரகைள் கராஹித்தும் கதானியும்தான்.

மககைந்திர சிங கதானி அல்லது கராஹித் 
ைரமா்வ ஒப்பிடும்கபாது விராட் ககைாலி 
விகவகைமான அணித்த்லவர இல்்ல என 
அந்த நிகைழ்ச்சியில் கபசிைதாகை பிடிஐ ்ெய்தி 
்வளியிட்டுள்ளது.

' ' ந ான்  க கை ாலி ் ை  வி க வ கை ம ா ன 
அணித்த்லவராகை பாரக்கைவில்்ல. 
ஆட்ைதந்திரம் மிக்கை அணித்த்லவராகைவும் 

அ வ ் ர  கை ரு த வி ல் ் ல .  அ வ ர 
இதுவ்ர ஐபிஎல்லில் ககைாப்்ப்ை 
்வல்லவில்்ல. ஒரு அணித்த்லவ்ர 
அவரது ொத்னகை்ள ்வத்கத மதிப்பிை 
முடியும்''

விராட் ககைாலி த்ல்மயில் ஆஸதிகரலிை 
மணணில் முதல் மு்றேைாகை இந்திைா 
்ைஸட் கிரிக்்கைட்டில் ககைாப்்ப்ை 
்வன்றுள்ள நி்லயில் கைம்பீர இத்த்கைை 
கைருத்்த ்தரிவித்துள்ளார.

''கராகித் ைரமா மற்றும் கதானி ஆகிகைார 
மூன்று மு்றே ஐபிஎல் ககைாப்்ப்ை 
்வன்றுள்ளனர. அதனால் ககைாலி ்ெல்ல 
கவணடிை தூரம் நி்றேை இருக்கிறேது. 
ககைாலி்ை இப்கபா்தக்கு நீஙகைள் கதானி, 
கராகித்கதா்ைல்லாம் ஒப்பிைகவ கூைாது'' 
என கைம்பீர ்தரிவித்துள்ளார.



nts;sp> khu;r; 22, 2019
 ,jo; - 56

nts;sp> khu;r; 22, 2019
 ,jo; - 5615

I|õ Bøn¯õÍ›ß 
AÔUøP°À 

uªÌ ©UPÒ GßÓ 
Áõºzøu°Àø»...

hõÛì ÷u\õ¢v›°ß 
£¯nU SÔ¨¤À 

QÇUQ»[øP

_µõ[PÛmh ©õ¾ 
öPÚõÁõ

£õh\õø»°À 
PØÓ¾UPõÚ uPÁÀ 

ÁÍ {ø»¯•®; Auß 
AÁ]¯•®

I.|õ÷Á G©UPõÚ }v G[÷P?  
©mhUPÍ¨¤À Kµo°À vµsh  

©UPÒ...

njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... njhlHr;rp... 

வி்ளவி்ன கமம்படுத்துவற்கைான 
் ெ ை ற் ப ா ை ா கை த் த ா ன்  இ ரு க் கை 
முடிகிறேது. இத்த்கைை கநாக்கைஙகை்ள 
நி ் றே க வ ற் றி க்  ் கை ா ள் வ த ற் கை ா கை 
ஆசிரிை நூலகைர கைற்றேல் வளஙகை்ள 
ஒழுஙகை்மத்து அவற்்றே திறே்மைாகை 
பைன்படுத் துவதற்கு உத வுவதிலும் 
அவரின் ஆற்றேல் வளமுகைா்மத்துவம் 
இ்ணந்த திட்ைமிைல், கைற்பித்தல் 
கபான்றே ்ெைல்வழிகைளிகல அ்மயும் 
மாணவரகைளின் கைற்றேலின் கத்வகை்ள 
இனஙகைணடு அவற்றுக்கு கத்வைான 
வளச்ொதனஙகை்ள அ்ைைாளப்படுத்தி 
அவற்்றே மாணவரகைளும் ஆசிரிைரகைளும் 
பைன்படுத்தக் கூடிை தந்திகராபாைஙகை்ள 
திட்ைமிடுதல் அவசிைமாகும்.

த கை வ ல்  க ெ கை ரி ப் பு  தி றே ன் கை ் ள 
மாணவரகைளுக்கு ஏற்படுத்துவதற்கைாகை 
தகைவல் ்மைஙகை்ள இனஙகைாணக்கூடிை 
்ெைல்திட்ைத்தி்ன வளநி்லைத்தில் 
் ெ ை ற் ப டு த் த  க வ ண டு ம் . 
பாைத்திட்ைத்திற்குள்ளும் அதற்கு அப்பாலும் 
்ெைற்படுத்தக் கூடிை தந்திகராபாைத்தி்ன 
ந ் ை மு ் றே ப் ப டுத் தி  ப ா ை ரீதி ை ா கை 
மாணவரகைள் எவவாறோன வளஙகை்ள 
்பற்றுக் ்கைாள்ள கவணடு்மன்றே 
ஆற்றே்லயும், கதைல் திறேன் கபான்றே 
நுட்பஙகை்ளயும் பாை ஆசிரிைருைன் 
இ்ணந்து ஆசிரிை நூலகைர ்ெைற்படுத்தல் 
கவணடும்.
 பலதரப்பட்ை பாை பரப்புகைளிகல 
உருவாக்கைப்பட்ை இ்ணந்து திட்ைமிட்ை 
பாைச் ்ெைற்பாடுகைள் மூலம் மாணவரகைளின் 
தகைவல் திறேன், ்ெைற்பாட்டுத்திறேன் 
என்பவற்்றே வளரக்கை முடியும். எனகவதான் 
கைற்றேலுக்கைான தகைவல் வள நி்லைஙகைள் 
பாைொ்லக் கைல்விச் ்ெைற்பாட்டு, 
திட்ைச்்ெைற்பாட்டு ஒழுஙகு ந்ைமு்றேயில் 
முக்கிை பஙகி்ன வகிக்கின்றேது.

கைற்றேல் ெமூகைத்தி்ன எதிரகைாலத்திற்கைாகை 
வளரத்்தடுக்கை கவணடிை ்பாறுப்பும், 
கைைப்பாடும் பாைொ்லகைளுக்கு உணடு. 
வாழ்கின்றே ெமூகைம் ஒன்று கைற்கின்றே 
ெமூகைமாகை இருக்கின்றே கபாது தான் 
அது ஆகராக்கிைமான புறேச் சூழ்ல 
ஏற்படுத்தும். இத்த்கைை பின்புலத்தில் 
தான் மாணவரகைளின் கைற்றேல் பயில்்நறி 
்ெம்்மயுருவாக்கைம் ்பறே முடியும். 
அத்த்கைை ்ெைலுருவாக்கைத்துக்கு 
து ் ண பு ரி வ து  ப ா ை ெ ா ் ல கை ள் 
மட்டுகமைாகும்.

ஆகைகவ பாைொ்லயின் உள்ளகைக் கைற்றேல் 
்ெைல்பாட்டிற்கு மிகைவும் து்ணபுரிவது 
கைற்றேல் வளநி்லைஙகைளாகை இைஙகைக்கூடிை 
நூலகைஙகைக ள. பாைொ்லயினதும், 
ப ா ைத் தி ட் ைத் தி னது ம்  ் ெ ை ல் தி ட் ை 
வ்ரயிறுப்புக்கை்ள ஒழுஙகை்மப்பதில் 
அதிபர, ஆசிரிைரகைளுைன் இ்ணந்து 
பணிைாற்றேக் கூடிை திட்ை நுட்பம் ஒரு 
ஆசிரிை நூலகைரிைம் எதிரபாரக்கைப்படுகின்றே 
பணபாகும். எனகவதான் ஆசிரிைர நூலகைர 
ஒருவருக்கு பிரிவுத் த்லவர அந்தஸது 
வழஙகைப்படுகிறேது. ஏ்னை ஆசிரிைரகைளுைன் 
பாைவிதான திட்ைமிைலிலும் அவரகைள் பஙகு 
்கைாள்ளகவணடும். இதனால் அவரகைள் 
நூலகை தகைவல் திறே்மகை்ள வகுப்ப்றேக் 
கை ற் றே லு ைன்  ஒ ரு ங கி ் ண ப் ப த ற் கு 
பாைொ்ல நூலகை கைற்றேல் நி்லைத்தின் 
கெ்வ்ை திட்ைமிட்டு அபிவிருத்தி ்ெய்ை 
முடியும்.

சிஙகைள நணபியின் ்பைர, உ்மைாஙகைனா. 
இன்்னாருத்தியின் ் பைர அகத சுராஙகைனி. 
மரபு!

ஆம். எத்த்ன கபர கைவனித்தீரகைள்? ஒரு 
விைைத்்த நான் ்ொல்லகவ இல்்ல. 
சுராஙகைனியின் ஏழு பிள்்ளகைளில் 
பூப்பறிக்கைப் கபான  மூத்த மகைன் எஙககை?

அவன் தான் மூத்த த்லவன். அணணா்வ 
சிஙகைளத்தில் 'ஐைா' என்பாரகைள். எனகவ 
மூத்தத்லவனின் சிஙகைளப்்பைர 
ஐைநாைகைன்.  கவறு ைார? சிவனுக்கும் 
கமாகினிக்கும் மகைனான ொட்ொத் நம் 
ஐைனாகர தான்!

சி ல  இ ை ங கை ளி ல்  ஈ ஸ வ ர னு ம் 
சுராஙகைனியும் ெந்திப்பதற்கு முன், ்ெவ 
- ்வணவப்புராணஙகைளில் கூறேப்படும் 
பஸமாசுரன் கை்த, முற்கெரக்்கைைாகை 
வருகின்றேது.  அவற்றில் ஒரு சில 
கை்தகைளில் சுராஙகைனிக்கு ஐைநாைகைன் 
மட்டுகம பிறேக்கிறோர. ்பருஙகைரு்ண 
்கைாணைவளான சுராஙகைனி, அதன் பின் 
குழந்்தகை்ளக் கைாக்கும் "கிரி அம்மா" (கிரி 
=  பால்) எனும் ்தய்வம் ஆகின்றோள்.

சிஙகைள மரபில் சில இைஙகைளில்  
பத்தினிக்குச் ெமனாகைவும், சில இைஙகைளில் 
பத்தினி்ை விை கமம்பட்ைவளாகைவும், 'கிரி 
அம்மா' எனும் ்தய்வம் வழிபைப்படுவது 
இஙகு நி்னவுகூரத்தக்கைது. கிரி அம்மா 
என்று ஒன்றுக்கு கமற்பட்ைவரகை்ள 
அ்ழக்கும் வழக்கைமும் சிஙகைள நாட்ைார 
மரபிலுணடு.

இலங்கையில் பத்தினி வழிபாட்கைாடு 
இ்ணந்தாற்கபாலகவ ஐைனாரும் 
வ ழி ப ை ப் ப டுகி றே ா ர .  ப த் தி னி க் கை ாகை 
நிகைழும் "கைம்மடுவ" ெைஙகில், கைதிரகைாமக் 
கைைவுளுக்கைான "கைால பந்தம" எனும் தீப்பந்தம் 
ஏற்றும் பூ்ெயின் கபாது ஈஸவர ்தவிகைா 
- சுராஙகைனியின் கை்த சிஙகைளப்பூொரிைான 
கைப்புறோ்ளைால் பாைப்படுகிறேது. 

க ெ ர ந ா ட் டு க் கு ம்  இ ல ங ் கை க் கு ம் 
இ்ையிலான உறேவு பலராலும் மீணடும் 
மீணடும் ெமூகைவிைல் ஆய்வுகைளுக்கைான 
கைளமாகை சுட்டிக்கைாட்ைப்படும் ஒன்று. 
ககைரளத்்த ஆளும் ்தய்வஙகைள் இரு 
வ்கை. பகைவதிகைளும் ொஸதாக்கைளும். பகைவதி 
உருத்திரிந்த கைணணகி. ொஸதா உருத்திரிந்த 
ொத்தன், அதாவது நம் ஐைன். சிஙகைளவரிைம் 
இன்றும்  பத்தினி இருக்கிறோள். கூைகவ 
மருவிப்கபானவனாகை ஐைநாைகைனும் 
விளஙகுகின்றோன். 

தமிழ் மரபும் பணபாடும் எங்கைல்லாம் 
கபாய்த் திரும்பி, இன்று எப்படி்ைல்லாம் 
உருமாறித் திரிந்து நிற்கின்றேன என்று 
பாரத்தீரகைளா? 

கிணறுகைள் வற்றிப்கபாகும் கைாலமாகும்.

அகதகநரம் இறுக்கைமான கம்லத்கதை 
ஆ்ைகை்ளகை்ளயும் ெம்பாத்துக்கை்ளயும் 
அணிந்து ்கைாணடு கைானல் நீர ்தன்படும் 
உலரந்த ்வளிகைளிலும் இலங்கையின் 
கைாட்டு கிராமஙகைளினூைாகை பைணப்படுவது 
இவரகைளுக்கு அந்நிைமானதாயிருந்தாலும், 
அ ர ெ  கு டு ம் ப த் து  து ப் ப ா க் கி 
வீரரகைளாயிருந் த ்ம கைடு்மைான 
சூழல்கைளில் இவரகைளுக்கு தாக்குப்பிடிக்கும் 
வலி்ம்ை வழஙகியிருக்கைலாம். என்று 
பு்ராஹிைர கைருத்து ்தரிவிக்கிறோர.

இ ந் த  ப ை ணக் கு றி ப் பு கை ளி லி ரு ந் து 
அன்றிலிருந்கத இலங்கையின் அரசிைர 
இராெதந்திர முக்கிைத்துவமிக்கை ககைந்திர 
நி்லைமாகைவும் சுைாட்சி பிராந்திைமாகைவும் 
கி ழ க் கி ல ங ் கை யி ன்  ெ ம் ம ா ந் து ் றே 
து்றேமுகைம் பைன்பட்டுள்ள்மயி்னயும், 
அக்கைால பிராந்திை வழக்கைாறுகை்ளயும், 
அறிந்து ் கைாள்ள முடிகின்றேது. இ்வகபான்று 
இன்னும் ்மாழி்பைரக்கைப்பைாத பல 
ைச்சு, அரபு, அரவி ்மாழி ஆவணஙகைளும் 
நூதனொ்லகைளில் உறேஙகிக் கிைக்கின்றேன. 
இவற்்றே ஆராைந்தளிக்கவணடிை கைைப்பாடு 
அ்னவருக்கும் இருக்கின்றேது.

ஒ ன் ் றே யு ம்  அ வ ர கை ள்  அ னு ப் பி 
்வத்துள்ளனர.

‘வைகிழக்கு மாகைாணத்தில் தமிழ் ஒட்டுக் 
குழுக்கைளுைன் க ெரந் து இலங்கை 
பாதுகைாப்புப் ப்ையினரும் இராணுவ உளவுத் 
து்றேயினரும் முப்பதாணடுக்கு கமலாய் 
தமிழ் மக்கை்ள கைைத்திக் ்கைாணடுகபாய்க் 
கைாணாமற் கபாகைச் ்ெய்தனர’ என்றே  
குற்றே ச்ொட்டுக் கை ் ள மு ன்் வத் து, 
வைகிழக்கு கைாணாமல் கபான உறேவுகைளின் 
அ்மப்புக்கைளினால் ஐக்கிைநாடுகைள் மனித 
உரி்மகைள் உைர ஆ்ணைாளர மிகெல் 
பெகல அவரகைளுக்கு அறிக்்கை ஒன்று 
அனுப்பி ்வக்கைப்பட்டுள்ளது.

குறித் த அறிக்்கையில் பின்வரும் 
விைைஙகைள் முதன்்மப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.  
சிறிலஙகைாவில் குழந்்தகைள் உட்பை 
ஆ யி ர க் கை ண க் கை ா ன  த மி ழ ர கை ள் 
கைானாமற்கபாயினர. சிறிலஙகைாவின் 
இராணுவ உளவுத்து்றே ஏவி விடும் 
அச்சுறுத்த்லயும் தாக்குத்லயும் 
மீ றி ப்  ப ல் ல ா ண டு  கை ா ல ம ா ய் 
எ ங கை ள்  அ ன் பு க் கு ரி ை வ ர கை ் ள த் 
கதடிை்லகின்கறோம்.

அன்்னைர தம் அன்பிற்குரிைவரகை்ளத் 
கதடிச் ்ென்றே கபாது பாதுகைாப்புப் 
ப ் ை யி னரு ம்  ஒ ட்டுக் கு ழு வி னரு ம் 
அவரகை்ளத் தாக்கி பாலிைல் வல்லுறேவுக்கு 
ஆளாக்கினர. ப்ையினருைன் கெரந்து 
கவ்ல ்ெய்யும் தனிைாட்கைளும் உள்ளனர. 
இவரகைள் கைாணாமற்கபானவரகைளின் 
குடும்பத்தின்ரப் கபாய்ப் பாரத்து கைாசு 
்கைாடுத்தால் கைாணாமற்கபானவரகை்ளக் 
கை ண டு பி டி த் து க்  ் கை ா டு ப் ப த ா கை 
வாக்கைளிக்கின்றேனர. பல கநரம் அவரகை்ளத் 
தனியிைத்துக்குக் கூட்டிச் ்ென்று அஙககை 
இராணுவத்தினரும் ஒட்டுக்குழுவினரும் 
இந்தப் பாவப்பட்ை அன்்னை்ரச் சீரழித்து 
விடுகின்றேனர. கைாணாமற்கபானவரகைளின் 
அ ன் ் ன ை ரு ம்  கு டு ம் ப த் தி ன ரு ம் 
ஆணடுக்கைணக்கைாகை இந்த அவலத்துக்கு 
முகைங்கைாடுத்து வருகின்றேனர.

கை ா ண ா ம ற்  ் ெ ய் த ் ம க் கு ப் 
்பாறுப்பானவரகை்ளத் தணடிக்கை கவணடிை 
அரசு அவரகைளுக்கு ஏற்றேம் தந்து ்வவகவறு 
நாடுகைளுக்கும் ஐநாவுக்கும் அவரகை்ளத் 
தூதிைல் பணியில் அனுப்பி ்வத்தது.

அவரகைள் உயிகராடிருக்கிறோரகைளா?

எஙகைள் குழந்்தகைள் என்ன ஆனாரகைள்?

எஙகைள் புதல்விைர பாலிைல் வல்லுறேவுக்கு 
ஆளாக்கைப்பட்ைனரா?

அவரகை்ளச் சித்திரவ்த ்ெய்து 
்கைாணடிருக்கின்றேனரா?

கை ா ண ா ம ற் க ப ா ன  எ ங கை ள் 
அன்பிற்குரிைவரகைளின் விடுத்ல்ைப் 
்பற்றுத்தர உஙகைள் ்பாறுப்்பப் 
ப ை ன் ப டு த் து ம ா று ம்  ப ா து கை ா ப் பு ப் 
ப ் ை யி னரு ம்  ஒ ட்டுக் கு ழு வி னரு ம் 
பன்னாட்டு நீதிக்கு முன்னிற்கும்படி 
்ெய்யுமாறும் உஙகை்ள கவணடுகிகறோம்.

எஙகைள் பணிவான கவணடுககைாள் :

1) சிறிலஙகைா விரிக்கும் “உண்மயும் 
மீளிணக்கைமும்” கபான்றே வ்லயில் விழுந்து 
விைாதீரகைள் சிறிலஙகைாவுக்கு எவவிதக் 
கூடுதல் கைால அவகைாெமும் ்கைாடுத்து 
விைாதீரகைள். கைால நீட்டிப்புத் தருவது 
தமிழ்ப் பகுதிகைளில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள 
சிறிலஙகைா பாதுகைாப்புப் ப்ைகைள் தஙகைள் 
உரி்மமீறேல்கை்ளத் ்தாைரந்து ்ெய்ைவும் 
முக்கிைமான கபாரக்குற்றே ொன்றுகை்ள 
அழிப்பதற்கும் உதவுவதாகி விடும். கமலும் 
கூடுதல் கைால அவகைாெம் ்கைாடுப்பது 

தமிழரகைளுக்கு நிரந்தரமாகை நீதி்ை 
மறுப்பதாகி விடும்.

2)  சிறிலஙகைா்வ அ்னத்துலகைக் 
குற்றேவிைல் நீதிமன்றேத்தின் அல்லது 
சிறிலஙகைாவுக்்கைன்கறே அ்மக்கைப்படும் 
சிறேப்புப் பன்னாட்டுக் குற்றேத் தீரப்பாைத்தின் 
பார்வக்கு அனுப்புஙகைள்.

3) கபாரினால் பாதிப்புற்றேவரகைளின் துைரம் 
குறித்தும் மனிதவுரி்ம மனித கநைம் 
்தாைரபிலான மற்றே சிக்கைல்கைள் குறித்தும் 
கைணகைாணித்து ஆறு மாதத்துக்்கைாரு மு்றே 
மனிதவுரி்மப் கபர்வக்கு அறிக்்கை 
அளிப்பதற்்கைன சிறிலஙகைாவுக்கைான சிறேப்பு 
அறிக்்கைைாள்ர அமரத்துஙகைள்.

இவவாறு அவரகைளின் அறிக்்கையில் 
கூறேப்பட்டிருந்தது.

கபான்றே நாடுகைள் இலங்கை அரொஙகைம் 
மனித உரி்மச் ெ்பயின் தீரமானத்்த 
ந்ைமு்றேப்படுத்த கவணடும் என 
வலியுறுத்தியுள்ளன.

இகதகவ்ள, ஆ்ணைாளர மிச்்ெல் 
பச்ெ்லட் இலங்கை ் தாைரபாகை ் வளியிட்ை 
அறிக்்கையில் தமிழ் மக்கைள் என்கறோ, வைக்கு- 
கிழக்கு மாகைாணம் என்கறோ எந்த்வாரு 
வாரத்்தகைளும் பைன்படுத்தப்பைவில்்ல.

மாறோகை இலங்கை மக்கைள் என்கறே 
ஆ ் ண ை ா ள ரி ன்  அ றி க் ் கை யி ல் 
கூறேப்பட்டுள்ளது. எனகவ தமிழ் சிஙகைள 
ம க் கை ளி ன்  இ ன ப் பி ரச் சி ் ன ை ாகை க் 
கைாணபிக்கைாமல், இலங்கை மக்கைளின் 
மனித உரி்மப் பிரச்சி்னைாகை மாத்திரகம 
்ெனீவா மனித உரி்மச் ெ்ப கைாணபிக்கை 
முற்பட்டுள்ளதாகை ்ெனீவாவில் உள்ள 
தமிழ்ப் பிரதிநிதி்ைாருவர கூறியுள்ளார.

எவவாறோயினும் இலங்கை ்தாைரபாகை 
பிரித்தானிைா ெமரப்பிக்கைவுள்ள பிகரர்ண 
்ெனீவா மனித உரி்மச் ெ்பயின் 
தீரமானமாகை கநற்று விைாழக்கிழ்ம 
நி்றேகவற்றேப்பைவிருந்தது. ஆனாலும் 
அந்தத் தீரமானம் குறித்து அலட்டிக்்கைாள்ள 
கவணடிை அவசிைம் இல்்ல்ைன்றும் 
கமலும் இரணடு வருைகைால அவகைாெம் 
வழஙகைப்பட்டுள்ள்ம கூை அவசிைம் 
அற்றே்தனவும் இலங்கை அரொஙகைம் 
கூறியுள்ளது.

மனித உரி்மச் ெ்பயின் தீரமானத்துக்கு 
இ்ண அனுெர்ண வழஙகியுள்ள்ம 
கூை அரொஙகைத்தின் மனித உரி்மச் 
் ெ ை ற் ப ா ட் டின்  மு ன் க ன ற் றே த் தி ன் 
அடிப்ப்ையில்தான் என்று அ்மச்ெர 
மகிந்த ெமரசிஙகை கூறியுள்ளார.   
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02 njhlh;r;rp...

capu; mq;fpfspd; %yf cs;slf;fk;

Fzk; rtupuh[h
46. ngh];Ngh,ypg;gpl;Lfspd; fl;likg;ig tpgupf;f.

  • ngh];Nghypg;gpl;Lfs; fynkd;rt;Tfspd; 
  gpujhd $Wfs; MFk;.
  • mit ,uz;L nfhOg;gkpyq;fisAk; xU 
  fpsprNuhy; %yf;$Wld; njhLf;fg;gl;l 
  xU ngh];Ngw;Wf;$l;lj;ijAk; nfhz;ld.
  • ngh];Ngw;Wf;$l;lk; ngh];Nghypg;gpl;L 
  %yf;$Wf;F kiw kpd;Ndw;wj;ijf; 
  nfhLf;fpwJ.
  • tifkhjpupahf xU Nkyjpf 
  KidTf;Fupa %yf;$W my;yJ rpwpa 
  Vw;wk; ngw;w %yf;$Wk; ngh];Ngw;Wf; 
  $l;lj;Jld; njhLf;fg;gl;bUf;Fk;. 
  c-k;. Nfhypd;
  • ngh];Nghypg;gpl;Lf;fspd; ,U me;jq;fSk; 
ntt;Ntwhd elj;ijfisf; 
  fhz;gpf;fpd;wd.
  • IjNuhf;fhgd; thy;fs; ePu;ntWg;Gf;Fupad.
  • mNjNtis ngh];Ngw;Wf;$l;lKk; mjd; ,izg;Gk; (jiy) ePu;ehl;lKilad.

47. capuq;fpfspy; ,ypg;gpl;Lf;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ehd;F njhopy;fisf; 

   Fwpg;gpLf.

,ypg;gpl;Lf;fspd; njhopy;fs;

 • rf;jp %ykhf czTr;Nrkpg;G. 

         (nfhOg;Gf;fSk; vz;iza;fSk; Nghd;w jpiufpspriul;Lfs;)

 • KjYUnkd;rt;tpd; ghapj;jd;ikiag; Ngzy; 

         (ngh];Nghypg;gpl;Lfs;> nfhy];jpNuhy;)

 • cly;G+uhTk; gazpf;Fk; rkpf;iQ fhl;Lk; %yf;$Wfshfj; 

         njhopw;gLfpd;wd. (XNkhd;fs;)

 • tpyq;Ff; fynkd;rt;tpd; $Wfshff; fhzg;gLfpd;wd. (nfhy];jpNuhy;)

48. Gujq;fis Mf;Fk; mbg;gil myFfisf; Fwpg;gpl;L> mt;tyFfspd; fl;likg;ig 

   tpgupf;f.

 • Gujq;fs; mkpNdhtkpyq;fshy; Mf;fg;gl;lit.

 • Gujq;fspd; cUthf;fj;jpy; ,UgJ ntt;NtW mkpNdhtkpyq;fs; 

         rk;ge;jg;gl;Ls;sd.

 • %yf cs;slf;fk; C.H.O.N kw;Wk; S MFk;.

 • (fpisrPidj; jtpu) >mkpNdhtkpyj;jpd; ikaj;jpy;> Xu; rkr;rPuw;w fhgd; 

         mZ cs;sJ.

 • xt;nthU mkpNdh mkpyKk;> xU mkpNdh $l;lk>; xU fhnghf;rpy; $l;lk>; 

   xU Ijurd; mZ kw;Wk; R ,dhy; Fwpg;gLj;jg;gl;Lf; fhzg;gLk; 

         khWglf;$ba xU $l;lk; Mfpatw;wpdhy; Mf;fg;gl;lJ.

 • R xU my;ify; $l;lkhFk;.

 • fpisrPidg; nghWj;jkl;by; R MdJ H> mZtpdhy; 

         khw;wPLnra;ag;gl;bUf;Fk;.

 • ‘gf;fr;rq;fpyp’ vdTk; miof;fg;gLk; R $l;lk; xt;nthU 
         mkpNdhtkpyj;JlDk; NtWgLk; mNjNtis> Vida $l;lq;fs; ‘KJF 

         vYk;gpy;’ (H mZ mlq;fyhf) mike;jpUf;Fk;. 

 • mkpNdhmkpyq;fs; xd;W my;yJ gy 

  fhnghl;rpy; $l;lq;fisAk; mkpNdh     

   $l;lq;fisAk; nfhz;bUf;fyhk;.

 • mikNdh $l;lk; fhuj;jd;ikia 

   cilaJ.

 • fhnghf;rpy; $l;lk; mkpyj;jd;ikia 

   cilaJ.

  • ,U ,ay;GfSNk xU %yf;$wpy; fhzg;gLk;NghJ mit mk;Nghnlwpf; 

  (amphoteric) %yf;$Wfs; vd miof;fg;gLk;. MfNt mkpNdhtkpyq;fs; 

        mk;Nghnlwpf; %yf;$W fshFk;. 

 • ,uz;bYk; ,Ue;J xU ePu; %yf;$W mfw;wg;gLjyhy; ,uz;L 

  mkpNdhtkpyq;fs; xLf;fw; jhf;fj;ij Nkw;nfhs;Sfpd;wd. ,jd; Ngwhf 

        ngg;ijl;L gpizg;G vdg;gLk; Xu; gpizg;G cUthfpd;wJ. 

nrd;w thuq;fspy;  tpdhj;jhs; I (jkpo; I)> tpdhj;jhs; II (jkpo; II) Mfpatw;wpy; tUk; 
fl;lha tpdhf;fSf;fhd khjpup tpdhf;fisg; ghu;j;Njhk;. ,t;thuj;jpypUe;J Vida 
tpdhf;fs; njhlu;ghff; ftdk; nrYj;JNthk;. ,q;F jug;gl;Ls;s tpdh> tpdhj;jhs; 
II (jkpo; II) ,y; cs;s gFjp II,y;; vl;lhtjhf tUk; tpdhthFk;. ,J> khjpuptpdh 
vd;gijf; ftdj;jpw;nfhs;f.

8. (m)  (i) gpd;tUk; thf;fpaj;jpYs;s nghUs; kaf;fj;ij ,dq;fz;L vOJf.
     kd;dhupy; Nkhrkhd Mrpupau; gw;whf;Fiw epyTfpwJ.
     (ii) gpd;tUk; thf;fpaj;jpYs;s tOitr; Rl;bf;fhl;b> tOtw;w Kiwapy; 
    thf;fpaj;ijj; jpUj;jp vOJf.
           fz;zDk; ehAk; te;jhu;fs;.
 (iii) gpd;tUk; thf;fpaq;fis ,izj;J xNu thf;fpakhf vOJf.
            mk;kh NfhapYf;Fg; Nghdhs;. mf;fh NfhapYf;Fg; Nghdhs;.  
  ,UtUk; flTis tzq;fpdu;. tPl;Lf;F te;jhu;fs;.
 (iv) gpd;tUk; thf;fpaj;ijr; nrag;ghl;Ltpid thf;fpakhf khw;wp vOJf.
            ghujpahupd; ftpijfisg; gyu; Kd;khjpupahff; nfhz;Ls;sdu;.
  (v) gpd;tUk; thf;fpaq;fis mit ,Uf;Fk; xOq;fpNy nghUj;jkhd 
    ,izg;gpilr; nrhw;fisf; nfhz;L ,izf;Ff.
           fl;Liu vOJtjw;F nkhoptsk; kpf ,d;wpaikahjjhFk;.
           mij tskhf;fpf;nfhs;tJ mtrpakhdjhFk;.
       rpwe;j fl;Liuia vOJtjpy; rpf;fy; Njhd;Wk;.
        (10 Gs;spfs;)
(M) gpd;tUtdtw;Ws; VNjDk; xd;iwg;gw;wpr; rpW Fwpg;G vOJf.

 (i) capu;j;njhlu;f; Fw;wpaYfuk; 
 (ii)  gz;Gj;njhif 
 (iii)  vjpu;kiw tpidnar;rk;  
        (5 Gs;spfs;)
       (10 + 05 = 15 Gs;spfs;)
gapw;rpf;fhf NkYk; xU tpdh jug;gl;Ls;sJ.

8. (m)  (i) gpd;tUk; thf;fpaj;jpYs;s nghUs; kaf;fj;ij ,dq;fz;L vOJf.
          Nkhrkhf;fg;gl;l kl;lf;fsg;gpd; tPLfs; ,d;Dk; Gduikg;Gr; 
          nra;ag;gltpy;iy.
 (ii) gpd;tUk; thf;fpaj;jpYs;s tOitr; Rl;bf;fhl;b> tOtw;w Kiwapy; 
          thf;fpaj;ijj; jpUj;jp vOJf.
            nrd;idapy; Kf;fpa egu; ifJnra;ag;gl;lhu;
 (iii) gpd;tUk; thf;fpaq;fis ,izj;J xNu thf;fpakhf vOJf.
            Mrpupau; tFg;giwf;Fs; te;jhu;. khztu;fs; vOe;jhu;fs;. tzf;fk; 
            nrhd;dhu;fs;.
 (iv) gpd;tUk; thf;fpaj;ijr; nra;tpid thf;fpakhf khw;wp vOJf.
           thf;fpaq;fs; gpioahf vOjg;gLfpd;wd. 
 (v) gpd;tUk; thf;fpaq;fis mit ,Uf;Fk; xOq;fpNy nghUj;jkhd 
          ,izg;gpilr; nrhw;fisf;  nfhz;L ,izf;Ff.
      mtd; ftpijia ed;whf vOjpAs;shd;.
      mtDf;F MWjy;gupR$lf; fpilf;ftpy;iy.
    mtd; ftpij vOJtijf; iftpltpy;iy.
        (10 Gs;spfs;)
(M) gpd;tUtdtw;Ws; VNjDk; xd;iwg;gw;wpr; rpW Fwpg;G vOJf.

 (i) ,ilepiy nka;k;kaf;fk; 
 (ii) tpidj;njhif 
 (iii) <Wnfl;l vjpu;kiw tpidnar;rk;  
        (5 Gs;spfs;)
       (10 + 05 = 15 Gs;spfs;)

-jpU. rptypq;fk;-

 Mlte;j NkiljhNd ,e;j cyfk; - ed;wha;
    MLkl;Lk; Mbtpl;L J}q;F jpdKk;
 XLkl;Lk; Xbg;ghU ehSk; nghOJk; - xd;wha;
  xw;Wikaha; tho;e;JghU NgRk; cyfk;

 $lte;j nrhe;jNkhL thO jpdKk; - Fw;wk;
  FiwapUe;jhy; Mjupj;Jg; NgR FiwAk;
 NjLnry;tk; fhRgzk; fhzhkw; NghFk; - Rw;wk;
  jhNd Kw;Wk;$l tUk;Nahrp tpsq;Fk;

 vz;ze;jd;dpy; jpz;iknfhs;S vy;yhk; gypf;Fk; - vd;Wk;
  Vw;wk;jhNd tho;Tjd;dpy; ek;G n[apf;Fk;
 fd;dk;jd;dpy; ifiaitj;jhy; vy;yhk; ntWf;Fk; - rpd;df;
  fd;WKl;l Kl;lj;jhNd ghYQ; Ruf;Fk;

 tPOk;NghNj jhq;Fk; iffs; ek;gpf;ifjhNd – ce;jd;
  tho;tpy; vd;Wk; $ltUk; vz;Znka;jhNd
 ghOk;Nrhfk; ahUf;fpy;iy ghU fz;zhNy – ghupy;
  ghu;j;jgpd;Gk; ce;jd;ftiy tUNkh gpd;dhNy

ek;gpf; if it



nts;sp> khu;r; 22, 2019
 ,jo; - 56 16

Printed at Express News Papers (Cey) Ltd and Published by Arangam News (Pvt)Ltd No 227 Bar Road Batticaloa 


