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தமிழர்களுக்குத் தீரவு கிடைக்்ககா 
விடைகால் ஆயுதம் ஏந்திப் ப�காரகாடுவது

பிணத்டத, சைலத்டத (உைலம் 
என்றும் ஒரு புதுச் சசகால் ...

ச�கான்டனைக்ச்ககாடுத்து நீடர 
வகாங்கும் நிடலடையும் வரலகாம்?
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ைடைக்்களப்பு ைகாவடைத்தில் ்கைந்த இரு 
நகாட்களுக்குள் இருவர யகாடனை்களின் 
தகாக்குதலில் உயிரிழந்துள்ளனைர.

வ கா ட ழ ச் ப ச ட னை  ச ்க கா ண ட ை ய ன் 
ப்கணிடயச் பசரந்த சி. ்கந்தசகாமி என்்ற 
விவசகாயி தனைது ைடனைவியுைன் வயலுக்குச் 
சசன்்றப�காது யகாடனையினைகால் தகாக்்கப்�டடு 
உயிரிழந்துள்ளகார. ஆனைகாலும், அவரது 
ைடனைவி உயிர தப்பியுள்ளகார.

பவப்ட�யடித்திைல் என்்ற இைத்தில் 
இவர்கள் மீது ்ககாடடு யகாடனை தகாக்கியதகா்க 
கூ்றப்�டுகின்்றது.

இபதபவடள பநற்று முந்தினைம் ைடைக்்களப்பு 
்கரடியனைகாறு குசலகான் ைடலப் பிரபதசத்தில் 
டவத்து �ங்குைகாசவளி பிரபதசத்டதச் 
பசரந்த ஆடு பைய்க்கும் ஒருவரும் ்ககாடடு 
யதடனையின் தகாக்குதலுக்கு இலக்்ககாகி 
உயிரிழந்துள்ளடை குறிப்பிைத்தக்்கது.

அ ர ச கா ங் ்க 
த ர ப் பி னை ரு ை னை கா னை 
ப�ச்சுவகாரத்டத்கடள 
அ டு த் து  ர யி ப வ 
சதகாழிற்சங்்கங்்கள் 

தைது பவடல நிறுத்தத்டத ட்கவிடடுள்ளனை.

ை ட ை க் ்க ள ப் பு 
புதுந்கர திமிடலதீவு 

பிரபதசத்தில்  வியகாழக்கிழடை 
(27) �்கல் ப�காக்குவரத்து ச�காலிசகார 
பசகாதடனையில் ஈடு�டடிருந்தப�காது அங்கு 
வந்தவர்களுக்கும் ச�காலிசகாருக்கும் 
இடையில் ஏற்�டை முறு்கல் நிடலயில் 
ச�காலிஸ் ஒருவரின் ட்கதுப்�காக்கிடய 
ஒருவர �றித்துச் சசன்்றடதயடுத்து 
அங்கு �தற்்றம் ஏற்�டடுள்ளது. 

ைடடு தடலடைய்கப் ச�காலிஸ் 
பி ரி வி ன்  கீ ழ்  உள்ள  பு து ந ்க ர 
தி மி ட ல தீ வு  ஆ ல ய த் து க் கு 
அருகில் �்கல் 11 ைணியளவில் வீதி 
ப�காக்குவரத்து ச�காலிசகார இருவர 
பசகாதடனை நைவடிக்ட்கயில் ஈடு�டடுக் 
ச்ககாணடிருந்தனைர.

அப்ப�காது அங்கு, இருவர தடல்கவசம் 

 --- நி.அைரித்்ஸன் ---
சதன் ைகா்ககாணம் ்ககாலி ைகாவடைம் 
அக்மீைனைப் பிரபதசத்தில் உள்ள 
உ � கா னை ந் த  வி த் தி ய கா ல ய த் தி ல 
�காது்ககாப்புக் ்கடைடையில் இருந்த 
இரகாணுவச் சிப்�காசயகாருவர நைத்திய 
துப்�காக்கிச் சூடடில் அடையகாளம் 
சதரியகாத ஒருவர உயிரிழந்துள்ளதகா்க 
ச � காலி ஸ்  ஊ ை்க ப்  ப � ச் ச காள ர 
ருவகான் குணபச்கர ச்ககாழும்பில் 
சசய்தியகாளர்களிைம் சதரிவித்துள்ளர.

வியகாழக்கிழடை ்ககாடல இந்தத் 
து ப் � காக் கி ச்  சூ ட டுச்  ச ம் � வ ம் 
இைம்ச�ற்றுள்ளது. ்ககாவல் ்கடையில் 
ஈடு�டடிருந்த இரகாணுவச் சிப்�காயின் 
துப்�காக்கிடய �லகாத்்ககாரைகா்க �றிக்்க 
முற்�டைப�காபத துப்�காக்கிப் பிரபயகா்கம் 
பைற்ச்ககாள்ளப்�டைதகா்கவும் ருவகான் 
குணபச்கர கூறியுள்ளகார.

துப்�காக்கிச் சூடடில் �டு்ககாயைடைந்த 

ந � ர  உ ை னை டி ய கா ்க  ்க கா லி 
்கர்ககாப்பிடடிய டவத்தியசகாலயில் 
அனுைதிக்்கப்�டைதகா்கவும் ஆனைகாலும் 
சி க் சி ட ச  � ல னி ன் றி  அ வ ர 
உயிரிழந்தகா்கவும் ருவகான் குணபச்கர 
சதரிவித்துள்ளகார.

ஆனைகால் குறித்த ந�ர ்ககாவல் ்கடையில் 
ஈடு�டடிருந்த இரகாணுவத்தின் உத்தரடவ 
மீறி �காைசகாடல வளகா்கத்திற்குள் 
சசல்ல முற்�டைதகா்கவும் இதனைகாபலபய 
அவர மீது துப்�காக்கிப் பிரபயகா்கம் 
பைற்ச்ககாள்ளப்�டைதகா்கவும் சம்�வத்டத 
பநரில் ்கணைவர்கள் கூறுகின்்றனைர.

துப்�காக்கிச் சூடடில் உயிரிழந்த 
ந � ர  எ ந் த ப்  பி ர ப த ச த் ட த ச் 
ப ச ர ந் த வ ச ர னை  ச � கா லி ்ஸ கா ர 
ச த ரி வி க் ்க வி ல் ட ல .  ஆ னை கா ல் 
விசகாரடண ஆரம்பிக்்கப்�டடுள்ளதகா்கத் 
சதரிவித்தனைர.
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ச்ககாழும்பில் இைம்ச�ற்்ற பயகா்ககாசனைப் 
ப�காடடியில் ைடைக்்களப்பு சக்தி ஆனைந்த 
பயகா்ககா வித்தியகாசகாடல ைகாணவி்கள் 
தங்்கம் ைற்றும் சவள்ளிப் �தக்்கங்்கடள 
சவன்்றனைர. ச்ககாழும்பு அஷைகாங்்கபயகா்க 
ைந்தீர ஏற்�காடு சசய்து, ச்ககாழும்பு சுவகாமி 
விபவ்ககானைந்தகா ்கலகாசகார டையத்தின் 
அனுசரடணயுைன் இலங்ட்கயில் முதல் 

தைடவயகா்க �காரிய அளவில் பயகா்ககாசனைப் 
ப�காடடி்கள் 2019.06.22 அன்று ச்ககாழும்பில் 
நடைச�ற்்றது. இப் ப�காடடி நி்கழ்ச்சியில்  
இலங்ட்கயின் அடனைத்து பிரபதசங்்களில் 
இருந்தும் சுைகார நகாற்�த்தகாறு பயகா்ககாசனை 
நிறுவனைங்்கள் �ங்கு ச்ககாணைனை.

இப் ப�காடடியில் 8 வயதிற்கு பைற்�டை 
ஏ்றத்தகாழ 400 ப�காடடியகாளர்கள் 
�ங்குச்ககாணைனைர. சக்தி ஆனைந்த 
பயகா்ககா வித்தியகாசகாடலயில் இருந்து 15 
ைகாணவர்கள் �ங்கு�ற்றினைர. முதற் பிரிவில் 
(8 வயது சதகாைக்்கம் 13 வயது வடர) 
ஏ்றத்தகாழ 130 ைகாணவர்கள் ப�காடடியிடைனைர. 
இப்பிரிவில் தங்்கப் �தக்்கத்டத (1வது 
இைத்டத) லீ்ஸகா பலகாப்கஸ்வரன் ைற்றும் 
சவள்ளிப் �தக்்கத்டத (2வது இைத்டத) 
சப்தமி நிைலரகாஜ் ஆகிய இருவரும் சக்தி 
ஆனைந்த பயகா்ககா வித்தியகாசகாடல சகார�கா்க 
சவற்றிச�ற்்றனைர.

ைடைக்்களப்பு ைகாவடைத்தில் உள்ள அரச 
உத்திபயகா்கஸ்தர்கள் அடனைவரும் 
ஒன்றிடணந்து ப�காடதப்ச�காருளுக்கு 
எதிரகா்க சசயற்�டடு, ைடைக்்களப்பு 
ைகாவடைத்தில் ப�காடத அரக்்கடனை 
விரடடியடிக்்க முன்வகாருங்்கள் எனை 
ைடைக்்களப்பு ைகாவடை அரசகாங்்க அதி�ர 
ைகா.உதயகுைகார அடழப்புவிடுத்தகார.

பதசிய ப�காடதப் ச�காருள் ஒழிப்பு 
வகாரத்திடனைசயகாடடி ப�காடதயிலிருந்து 
விடு�டை நகாடடிடனை உருவகாக்கும் என்்ற 
ஜனைகாதி�தியின் சசயற்திடைத்துக்்கடைய 
இறுதி நி்கழ்வு்கள் ்கைந்த திங்்கடகிழடை  
நகாைளகாவிய ரீதியில் �ல்பவறு நி்கழ்வு்கள் 
நடைச�ற்றுவருகின்்றனை.

ப த சி ய  ப � கா ட த ப்  ச � கா ரு ள் 
ஒழிப்பு வகாரத்தின் ைடைக்்களப்பு 
ை காவ ட ை த் தி ன்  பி ரத கானை  இ று தி 
நி்கழ்வு  திங்்கடகிழடை(1.7.2019) ைகாடல 

நகாடள முதல் ஒருைகாத ்ககாலத்திற்கு 
அ மு லி ல்  இ ரு க் கு ம்  வ ட ்க யி ல் 
ப�காடதயில் வகா்கனைங்்கடள சசலுத்தும் 
சகாரதி்கடள ட்கது சசய்வதற்கு விபேை 
நைவடிக்ட்க்கடள முன்சனைடுப்�தற்கு 
ச�காலி்ஸகார தீரைகானித்துள்ளனைர.

இது சதகாைர�கா்க விளக்்கைளித்த 
ச�காலிஸ் ஊை்க ப�ச்சகாளரும் ச�காலிஸ் 
அத்தியடச்கருைகானை ருவகான் குணபச்கர 
த்கவல் சதரிவிக்ட்கயில் 2018ஆம் 
ஆணடில் ப�காடதயில் வகா்கனைங்்கடள 
சசலுத்திய 1,50,094 சகாரதி்கள் ட்கது 
சசய்யப்�டடிருப்�தகா்க சதரிவித்தகார.

2019ஆம் ஆணடு முதல் 5 ைகாத 
்ககாலப்�குதியில் ப�காடதயில் வகா்கனைத்டத 
சசலுத்திய 36 359 சகாரதி்கள் ட்கது 
சசய்யப்�டடுள்ளனைர. நகாடள முதல் 
ஒருைகாத ்ககாலத்துக்கு நகாடு முழுவதிலும் 
அமுல்�டுத்தும் வட்கயில் ப�காடதயில் 
வகா்கனைத்டத சசலுத்தும் சகாரதி்கடள 
ட்க து சசய்வதற்்ககானை விப ேை 
நைவடிக்ட்க பைற்ச்ககாள்ளப்�டடுள்ளதகா்க 
அவர சதரிவித்தகார. இந்த நைவடிக்ட்கயின் 
கீ ழ்  ச � கா லி ்ஸ கா ரு க் கு  வி ப ே ை 
�ரிசு்களும் வழங்குவதற்கு ச�காலிஸ் 
தடலடைத்துவம் தீரைகானித்துள்ளது 
என்றும் அவர சதரிவித்தகார.

�ணடைய சதகாழில்நுட� நூதனைசகாடலயும் 
நூல்கமும் ச�காலன்னைறுடவயில் பநற்று 
முந்தினைம் தி்றந்து டவக்்கப்�டடுள்ளது.

900 மில்லியன் ரூ�கா சசலவில் 
நிரைகாணிக் ்கப்�டடுள்ள நகாடடின் 
முதலகாவது �ணடைய சதகாழில்நுட� 
நூதனைசகாடலயும் நூல்கமும் இதில் 
அைங்கியுள்ளடை குறிப்பிைத்தக்்கது.
ஜனைகாதி�தி டைத்ரி�கால சிறிபசனைவின் 
தடலடையில் இது சதகாைர�கானை நி்கழ்வு 
பநற்று இைம்ச�ற்்றது.

நவீனை யு்கத்திற்கு ச�காருத்தைகானை 
நவீனை சதகாழிநுட�த்டத �யன்�டுத்தி 
ைனித இனைத்திைமிருந்த �ணடைய 
சதகாழிநுட�த்டத �ற்றி இன்றுள்ள 
ைக்்களுக்கு விளக்கும் வட்கயில் இந்த 
நூதனைசகாடல அடைந்துள்ளடை விபேை 
அம்சைகாகும்.

வ ர ல கா ற் று ப்  பி ர சி த் தி ச � ற் ்ற 
உ்கந் தைடல முரு ்க னைகாலயத் தின் 
வருைகாந்த ஆடிபவல்விழகாவிற்்ககானை 
ச்ககாடிபயற்்றம் ்கைந்த புதன்கிழடை ்ககாடல 
ப்ககாலகா்கலைகா்க நடைச�ற்்றது.

�ல்லகாயிரக்்கணக்்ககானை அடியகார்கள் 
புடைசூழ ஆலயத்தடலவர சுதுநிலபை 
திசகாநகாயக்்க(சுதகா) ச்ககாடிடயத்தகாங்கிவர 
ஆலய பிரதைகு ரு சிவஸ்ரீ . ்க .கு .
சீதகாரகாம் குருக்்கள் ச்ககாடிபயற்்றத்டத 
மி்கச்சி்றப்�கா்க நைகாத்திடவத்தகார.
அ வ ரு க் கு த வி ய கா ்க 
சிவஸ்ரீ.ஆ.ப்ககாபிநகாதசரைகா  சிவஸ்ரீ. 
சீ.கு.ச்கௌரிசங்்கர குருக்்கள் சிவஸ்ரீ 
சீ.கு.ப்ககாவரத்தனைசரைகா ஆகிபயகார 
சசயற்�டைனைர.

வழடைக்குைகா்றகா்க கிழக்குைகா்ககாணத்தின் 
ச்கல �கா்கங்்களிலுமிருந்தும் சுைகார 5000 
அடியகார்கள் ஆலய வளகா்கத்தில் ஒன்று 
கூடியிருந்தனைர.
சி ங் ்க ள  ச � ௌ த் த ை க் ்க ளு ம் 
்கலந்துச்ககாணடிருந்தனைர. �காரகாளுைன்்ற 
உறுப்பினைர ்க வி.ப ்ககாடீஸ் வரனும் 
சமு்கைளித்திருந்தகார.

ச்ககாடிபயற்்றத்தன்று ்கதிர்ககாைத்திற்்ககானை 
� கா த ய கா த் தி ட ர யி லீ டு � டு ம்  4 5 0 0 
யகாத்திரீ்கர்களும் இக்ச்ககாடிபயற்்றத்டத 
்கணடு ்ககாடடுக்குள் பிரபவசித்தகார்கள்.
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கிளிவெட்டியில் 
தமிழ்ப்பாடச் 
வெயலமர்வு

 cfe;jkiyapy; nfhbNaw;wk;

fhiujPT  epUgH rfh

தமிழ்ப்�டைட்ற இலக்கியப் ப�ரடவயின் 
ைடைக்்களப்பு ைகாவடைக் கிடள (இலங்ட்க) 
2019இல் ்க.ச�கா.த (உ.த) �ரீடடசயில் தமிழ்ப் 
�காைத்துக்குத் பதகாற்்றவுள்ள மூதூரக் 
்கல்வி வலய ைகாணவர்களுக்குத் தமிழ்ப் 
�காைச் சசயலைரவிடனை மூதூரக் ்கல்வி 
வலயத்திலுள்ள தி/மூ/ கிளிசவடடி 
ை்ககா வித்தியகாலயத்தில் 2019.06.28இல் 
நைத்தியது. இது, தமிழ்ப்�டைட்ற 
இலக்கியப் ப�ரடவயினைது ைடைக்்களப்பு 
ைகாவடைக் கிடளயின் (இலங்ட்க) 
இரணைகாவது சசயற்�காைகா்க அடைந்தடை 
குறிப்பிைத்தக்்கது. 

தமிழ்ப்�டைட்ற இலக்கியப் ப�ரடவயின் 
ைடைக்்களப்பு ைகாவடைக் கிடளயினைது 
தடலவரும் ஓய்வு ச�ற்்ற பைலதி்க 
ைகா்ககாணக் ்கல்விப் �ணிப்�காளருைகாகிய 
திரு.எஸ்.ைபனைகா்கரன் அவர்களின் 
த ட ல ட ை யி ல்  ந ட ை ச � ற் ்ற 
இ ச் ச ச ய ல ர வி ல்  ஓ ய் வு நி ட ல ப் 
ப�ரகாசிரியர ்கலகாநிதி சச.பயகா்கரகாசகா, 
ஓ ய் வு நி ட ல  உ த வி க்  ்க ல் வி ப் 
�ணிப்�காளர(தமிழ்) திரு.த.யுவரகாஜன் 
ஆ கி ப ய கா ர  வ ள வ கா ள ர ்க ள கா ்க ச் 
சசயற்�டைனைர. ச�காருளகாளர திருைதி 
ரைணி சஜய�காலன், திருைதி ்கைலினி 

உருத்திரகுைகார ஆகிபயகார ்கலந்து 
சி்றப்பித்தனைர.
இச்சசயலைரவிற்்ககா்க சவவபவறு 
� கா ை ச கா ட ல ்க ளி லி ரு ந் து  வ ந் த 
ைகாணவர்கடளயும் தைது ைகாணவர்கள் 
ப�கால் ்கவனித்துச் சசயற்�டை தி/மூ/
கிளிசவடடி ை்ககா வித்தியகாலய அதி�ர 
ைற்றும் ஆசிரியர்கள், ைகாணவர்கள்; 
த ட ல வ ர  தி ரு . எ ஸ் . ை ப னை கா ்க ர ன் 
அவர்களகால் தடலடையுடரயின் ப�காது 
�காரகாடைப்�டைனைர. 

பைலும் தைதுடரயில் தமிழ்ப்�டைட்ற 
இலக்கியப் ப�ரடவயின் நிறுவுநரும் 
தடலவருைகானை பசக்கிழகார அப்�காசகாமி 
ைற்றும் தமிழ்ப்�டைட்ற இலக்கியப் 
ப�ரடவயின் �ன்னைகாhடடு இடணப்�காளர 
முல்டல நகாச்சியகார ஆகிபயகார 
தமிழ்சைகாழி இருப்புக்்ககா்க பைற்ச்ககாள்ளும் 
ச ச ய ற் � கா டு்க ள்  ச த கா ை ர � கா்க வு ம் 
குறிப்பிடைகார. தி/மூ/ கிளிசவடடி 
ை்ககா  வித் தியகாலய ைகாணவி்கள் 
பதவகாரத்டதயும் அடதத் சதகாைரந்து 
தமிழ்சைகாழி வகாழ்த்டதயும் �காடி , 
சசயலைரடவத் சதகாைங்கிடவத்தனைர.

  'இலக்்கணம் என்�து ்கசப்�கானைது' என்்ற 
விையம் ச�காதுவகா்க ைகாணவர்களிைம் 
ஆழைகாய்ப் �திந்துள்ளது. ஆனைகால் இந்தச் 
சசயலைரவின் பின்னைர 'இலக்்கணம் 
என்�து இனிப்�கானைது - இலகுவகானைது' 
என்னும் நிடலக்கு ைகாறியிருந்தடத 
ைகாணவர்களின் ்கருத்து முன்டவப்பின் 
ப�காது அறியக்கூடியதகா்க இருந்தடைடய 
தமிழ்ப்�டைட்ற  இலக்கியப் ப�ரடவயின் 
ைடைக்்களப்பு ைகாவடைக் கிடளயினைது 
ச ச ய ல காளரு ம்  வ ளவ காள ர்க ளு ள் 
ஒருவரகா்கச் சசயற்�டைவருைகானை 
ஓ ய் வு நி ட ல  உ த வி க்  ்க ல் வி ப் 
�ணிப்�காளர(தமிழ்) திரு.த.யுவரகாஜன் 
அ வ ர ்க ள்  சு ட டி க் ்க கா ட டி ய து ை ன் 
தமிழ் இலக்கியத்டதபயகா தமிழ் 
இலக்்கணத்டதபயகா ைகாணவர்கள் 

njhlHr;rp... (gf;fk; -15)
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4.00 ைணியளவில்  ைடைக்்களப்பு 
்ககாந்திபூங்்ககாவில் நடைச�ற்்றது.

ைடைக்்களப்பு ைகாவடை அரசகாங்்க 
அதி�ர எம்.உதயகுைகார தடலடையில் 
நடைச�ற்்ற இந்த நி்கழ்வில் பைலதி்க 
அரசகாங்்க அதி�ர்களகானை திருைதி.
சுதரசினி ஸ்ரீ்ககாந், திருைதி.நவரூ�ரஞ்சினி 
முகுந்தன்(்ககாணி), உதவி ைகாவடை 
சசயலகாளர ஆ.நபவஸ்வரன், பிரதை 
்கணக்்ககாளர ்க.சஜ்கதீஸ்வரன், ைகாவடை 
திடைமிைல் �ணிப்�காளர திருைதி.
சசி்கலகா புணணியமூரத்தி,பிரபதச 
சசயலகாளர்கள்,உதவிச்சசயலகாளர
்கள்,ைகாவடை சசயல்க திடணக்்கள 
தடலவர்கள்,உத்திபயகா்கத்தர்கள்,ச�காது 
அடைப்பு்களின் பிரதிநிதி்கள் எனை �லர 
்கலந்துச்ககாணைனைர.

இதன்ப�காது நி்கழ்வின் ஆரம்�த்தில் 
ப�காடதப்�காவடனையிடனை தடுக்கும் 
வட்கயிலகானை உறுதிசைகாழி வகாசிக்்கப்�டடு 
அதடனை அடனைவரும் சத்தியப்பிரைகாணம் 
சசய்யும் �ணி முன்சனைடுக்்கப்�டைது.

அ த ட னை த் ச த கா ை ர ந் து 
ப�காடதப்�காவடனையிடனை தடுக்கும் 
ட்கசயழுத்துப்ச�றும் �ணியிடனை 
ை கா வ ட ை  அ ர ச கா ங் ்க  அ தி � ர 
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பிணத்டத, சைலத்டத (உைலம் என்றும் 
ஒரு புதுச் சசகால் டவத்திருக்கி்றகார்கள், 
அது சரியகானை சசகால்லகா என்று எனைக்கு 
சதரியவில்டல) டவத்து அரசியல் 
சசய்தல் என்�து இங்கு இலங்ட்கயில் 
புதிய விையைல்ல.

ஒருவர ச்ககாடல சசய்யப்�டைகால், 
அ ல் ல து  ை ரு த் து வ ை ட னை யி ல் 
இருந்தப�காது சரியகா்க ைருத்துவர்கள் 
சிகிச்டச அளிக்்ககாததகால்  இ்றந்துவிடைகால் 
அ ந் த ப்  பி ண த் ட த  ட வ த் து 
ப�காரகாடைம் நைத்துவது ஒருவட்க. இது 
இலங்ட்கயிலும் இந்தியகாவிலும் அடிக்்கடி 
நைந்திருக்கும் விையம். தைக்கு, அல்லது 
இ்றந்தவருக்கு நீதி கிடைப்�தற்்ககா்க 
ப�காரகாடும் வட்க இது. தமிழ்கத்தில் உயர 
சகாதிக்்ககாரர்கள் ையகானைத்துக்கு ப�கா்க வழி 
தரகாததகால் பிணத்டத வழியில் டவத்து 
தலித்து்கள் ப�காரகாடும் நி்கழ்வு்களும் 
நைந்திருக்கின்்றனை.

அடுத்த வட்க, ஒருவரின் இ்றப்ட� 
ச்ககாணைகாடி, அவடரப் ச�ருவீரனைகா்கக் 
்ககாணபித்து அதன் மூலம் �டைக்கு 
ஆடபசரப்புச் சசய்வது. இது தமிழ் 
இயக்்கங்்களில் ைகாத்திரைல்ல பவறு 
சந்தரப்�ங்்களிலும் நைந்திருக்கி்றது. இது 
இன்னுசைகாரு வட்க. இடவசயல்லகாம் 
ஒரு வட்கயில் அரசியல்தகான்.

ஆனைகால், இப்ப�காது இன்னுசைகாரு புதிய 
வட்கயும் உருவகாகியிருக்கி்றது. அதகாவது 
ஒருவரது சைலத்டத(உைலத்டத?) எங்்கள் 
ையகானைத்தில் புடதக்்ககாதீர்கள் அல்லது 
எரிக்்ககாதீர்கள் என்�து அது. இதுவும் ஒரு 
அரசியல்தகான்.

குறிப்�கா்க ்கைந்த உயிரத்த ஞகாயிறு 
தகாக்குதடல நைத்திய தற்ச்ககாடலக் 
குணடுதகாரி்கடள தைது �குதி்களில் 
அைங்்கம் சசய்யக்கூைகாது என்று சில 
முஸ்லிம் ஊர்கள் ைறுத்துள்ளனை. 
அதடனைக் ்ககாரணம் ்ககாணபித்து ைகாற்்றகா்க 
தமிழ் ைக்்களும் தைது �குதி்களில் 
அந்த தகாக்குதலகாளி்களின் சைலத்டத 
அைக்்கம் சசய்ய ைறுத்து ப�காரகாடைம் 

1961  ஆம்  ஆணடு,  எனைக்கு  அப்ப�காது வயது  
18,  ப�ரகாதடனைப்  �ல்்கடலக்ழ்கத்தில்  
�டிக்்க  அனுைதிகிடைத்து. அங்கு  
�டிக்்கச் சசன்்றப�காதுதகான்  ரகாகிங்  எனை 
அடழக்்கப்�டை  �கிடிவடதடய அறியும் 
சந்தரப்�ம் கிடைத்தது.

கி ர கா ை ப்  பு ்ற த் தி லி ரு ந் து  ந வீ னை  
வசதி்கள்ச்ககாணை இலங்ட்கயின்�ல 
�கா்கங்்களிலுமிருந்து  வந்த �ல்லினை 
,ைகாணவர்களும்  ்கல்வி�யிலும் 
�ல்்கடலக்்கழ்கம்அது.

புதிய சூழல் புதிய வகாழ்க்ட்க  அதற்கு 
எம்டைத் தயகாரப்�டுத்த  இந்த ரகாகிங் 
எனும் �கிடிவடத  அன்று உதவியது 
ப�காலபவ  எனைக்கு இன்று �டுகி்றது.

சிபரஸ்ை  ைகாணவர்கள்   ப்கடை 
சரைகாரியகானை  ப்கள்விக்்கடண்களகால் 
எம்டை �ற்றி  நகாம் ச்ககாணடிருக்கும்  
அ்கங்்ககாரங்்கள் ப�காயினை.  எைக்கு எதுவுபை 
சதரியகாது  என்்ற  எணணம் உணைகாயிற்று.  
தன்னைைக்்கம் ஊடைப்�டைது  அத்பதகாடு 
அடனைவருைனும் ்கலந்து �ழகும் 
சூழடலயும் அது ஓரளவு தந்தது.

தூசணம்  எனும் ச்கடை  வகாரத்டத்கள் 
ப�சகாத, ைற்்றவடர பைய் என்று 
ைரியகாடதக் குட்றவகா்கப்  அடழக்்கத்  
சதரியகாத  அ்ற ஒழுக்்கச் சூழலில்  

நைத்தியிருக்கி்றகார்கள். இடவயும் ஒரு 
பிண அரசியல்தகான்.

முஸ்லிம் கிரகாைங்்கடளப் ச�காறுத்தவடர 
இந்த தகாக்குதலகாளி்களின் சைங்்கடள 
அ ை க் ்க ம்  ச ச ய் ய் ய  இ ை ை ளி க் ்க 
ைறுப்�து எந்த வட்க நியகாயம் என்று 
சதரியவில்டல. இவர்களின் இந்த 
நைவடிக்ட்கக்கு ச�காதுவகானை �யம் 
்ககாரணைகா்க இருக்்கலகாம் என்று நியகாயம் 
கூ்றப்�டைகாலும் அதடனை ஏற்�து ்கடினைபை.

நீங்்கள் விரும்புகிறீர்கபளகா அல்லது 
வி ரு ம் � வி ல் ட ல ப ய கா  அ ந் த த் 

தகாக்குதலகாளி உங்்கள் இனைத்டதச் 
பசரந்தவரதகான். அதடனை நீங்்கள் 
ஏற்றுத்தகான் ஆ்கபவணடும். ஒவசவகாரு 
இனைத்திலும் நீங்்கள் விரும்பு�வரும் 
வி ரு ம் � காத வ ரு ம்  பி ்ற க் ்க த் த கான் 
சசய்கி்றகார்கள். ஆனைகால், அவடர 
நீங்்கள் ஏற்றுத்தகான் வகாழ்ந்தகா்க 
பவணடும். உங்்கடளச் பசரந்த, உங்்கள் 
சமூ்கத்டதச் பசரந்த தகாய், தந்டதக்குப் 
பி்றந்தவரதகான் அந்த தகாக்குதலகாளி. 
அவர உங்்கள் ைகாரக்்கத்தில் இருந்து 
தவறிவிடைகார என்்றகாலும் அவடர 
நீங்்கள் உங்்கள் ைகாரக்்கத்தில் இருந்து 
நீக்கிவிடைகாலும் அவரது சைலத்டத 
அைக்்கம் சசய்வதற்்ககானை அடிப்�டை 
உரிடைடய நீங்்கள் தடுக்்க முடியகாது. 
எந்த ைதமும் அதடனை ைறுக்கும் என்றும் 
சசகால்ல முடியகாது.

எந்த ைதம் அதடனை ைறுத்தகாலும் 
அந்த ைறுத்தல்தகான் நிரகா்கரிக்்கப்�ை 
பவணடியபத ஒழிய, அந்த ைனிதடனை 
அைக்்கம் சசய்வதற்்ககானை உரிடை 
ைறுக்்கப்�ைக் கூடியது அல்ல. இ்றந்த 
அடனைவருக்கும் அவரது சசயற்�காடு, 
நைகாத்டத ஆகியவற்றுக்கு அப்�கால் 
தனைது சைலத்டத அைக்்கம் சசய்தல், 
எரித்தல் அல்லது பவறு ைரியகாடதயகானை 
வழியில் இறுதி ஏற்�காடடுக்்ககானை உரிடை 
இருக்கி்றது. அது ைனித சமூ்கத்தின் 

அடிப்�டை. அதற்குப் பி்றகுதகான் ைதமும் 
அதன் ்கடடுப்�காடு்களும்.

முஸ்லிம்்கள் இந்த அைக்்கத்துக்கு 
ைறுத்ததகால் அவர்கள் தமிழர்களும் 
அ ப த  நி ர கா ்க ரி ப் ட � ச்  ச ச ய் ய 
தூ ண டி வி ட டு ள் ள னை ர .  அ ந் த 
நிரகா்கரிப்புக்்ககானை தீரைகானைங்்கடள 
நிட்றபவற்றிய உள்ளூரகாடசி சட�்களும் 
்கணடிக்்கப்�ை பவணடியடவபய. 
அவர்களது இந்தத் தீரைகானைத்டத 
வ ன்ட ை ய கா்க க்  ்க ண டி க் கி ப ்ற கா ம் . 
இவர்களது இப்�டியகானை தீரைகானைங்்கபள 
இந்தப் பிரச்சிடனை இழு�ைவும் அழுக்கு 
அரசியலகா்கவும் வழி சசய்துள்ளனை.

“முஸ்லிம்்கள் இந்த தகாக்குதலகாளி்களின் 
அைக்்கத்துக்கு ைறுத்ததகால் ைற்றும் 
தகாக்குதலகாளி ஈவு இரக்்கைற்்ற விதத்தில் 
சிறு குழந்டத்கடளக் கூை தைது 
தகாக்குதலில் ச்ககான்்றதகால்” என்று 
்ககாரணம்கூறி, தமிழர �குதி்களிலும் 
இந்தத் தகாக்குதலகாளி்களின்  சைலத்டத 
அைக்்கம் சசய்ய எதிரப்புப் ப�காரகாடைங்்கள் 
நைந்திருக்கின்்றனை. இதுவும் ஏற்்கப்�ைக் 
கூடியதல்ல.

இறுதி நி்கழ்வுக்்ககானை உரிடை என்�து 
ஒவசவகாரு ைனிதனைதும் அடிப்�டை 
உரிடை. இதடனை நீங்்கள் ைதிக்்க 
பவணடும்.

இந்த இரு சமூ்கங்்களும் இன்னுசைகாரு 
விையத்டதயும் ை்றந்துவிடைகார்கள். 
ஒருவர இ்றந்த பி்றகு நைக்கும் இறுதி 
நி்கழ்வு்கள் அவர்களுக்்ககானைது என்�து 
எந்த அளவுக்கு முக்கியபைகா, அதடனைவிை 
அவரது சநருங்கிய உ்றவு்களுக்கு 
மி்கவும் முக்கியைகானைது. இந்த இறுதி 
நி்கழ்வு்கள் ச�ரும்�காலும் அவரது 
சநருங்கிய உ்றவு்களுக்்ககானை ஒரு ைனை 
ஆற்றுப்�டுத்தல் என்�டதயும் நகாம் 
ை்றந்துவிடபைகாம். இ்றந்தவர ச்ககாடூரைகானை 
ச்ககாடலயகாளியகா்க இருக்்கலகாம். ஈவு 
இரக்்கை்றவரகா்க இருக்்கலகாம் ஆனைகால், 
அவருக்கு சசய்யும் இறுதி நி்கழ்வு்கள் 
உயிபரகாடு இருக்கும் அவரது உ்றவு்கடள 

ஆற்றுப்�டுத்த ச�ரிதும் உதவும். ஆ்கபவ 
அவர நல்லவபரகா ச்கடைவபரகா அவரது 
இழப்�கால் நிச்சயைகா்க அவரது சநருங்கிய 
உ்றவு்கள் �காதிக்்கப்�டடிருப்�கார்கள். 
நிச்சயைகா்க இவர உயிபரகாடு இருந்த ப�காது 
சசய்த ்ககாரியங்்களில் அவர்களுக்கு 
உைன்�காடு இல்லகாைல் இருந்திருக்்கலகாம் 
அ ல் ல து  அ வ ர்க ளு க் கு  அ ட வ 
சதரியகாைல்கூை இருந்திருக்்கலகாம். 
ஆ்கபவ அந்த உ்றவினைர்களுக்கு ைனை 
ஆறுதல் ஏற்�ைவகாவது இ்றந்தவரின் இறுதி 
நி்கழ்வு்கள் நி்கழ்ந்தகா்க பவணடும். ஆ்கபவ 
எவரும் அவற்ட்ற நிரகா்கரிக்்கக்கூைகாது.

உணடையில், உங்்கள் குழந்டத்கடளக் 
ச்ககான்்ற ச்ககாடலயகாளியகா்க இருந்தகாலும் 
அவரது இறுதி நி்கழ்வுக்கு ஒத்துடழப்பு 
வழங்குங்்கள் அதுபவ ைனிதம்  நிடலக்்க 
வழி சசய்யும். உங்்கள் ைதபைகா ்கலகாசகாரபைகா 
�ண�காபைகா இதடனை நிச்சயைகா்க 
நிரகா்கரித்திருக்்ககாது. அப்�டி அடவ 
இதடனை நிரகா்கரித்திருந்தகால் அடவ 
சரியகானைடவ அல்ல அவற்ட்றத்தகான் 
நீங்்கள் நிரகா்கரிக்்க பவணடும்.

இ வ ற் ட ்ற  அ ர சி ய ல் வ கா தி ்க ள் 
அரசியகாலகாக்்கவும் விடடுவிைகாதீர்கள். 
அ து  பி ணத் ட த  பு ட த க் ்க கா ை ல் 
இருப்�தகால் ஏற்�டும் அசிங்்கத்டத விை 
அசிங்்கைகானைது. அதடனைவிை இ்றந்தவடர 
புடதப்�து அல்லது எரித்துவிடுவதுதகான் 
சுத்தம், சு்ககாதகாரம். முடிந்தகால் உங்்கள் 
ைத முட்றப்�டி இறுதி நி்கழ்டவச் 
சசய்துவிடுங்்கள்.

இடு்ககாடு்கள் ைற்றும் சுடு்ககாடு்களில் 
எந்தவிதைகானை ஏற்்றத்தகாழ்வுக்கும் 
இ ை மி ல் ட ல .  ப வ று � கா ட டு க் கு ம் 
இைமில்டல. சகாதி, ைத, ச�காருளகாதகார, 
அரசியல், �ண�காடடு, நல்லவன் ைற்றும் 
ச்கடைவன் என்்ற எந்த பவறு�காடு்களும் 
இல்லகாத சைரசைகானை இைங்்கள் அடவ.

அ வ ற் ட ்ற யு ம்  அ ர சி ய ல கா ல் 
ச்கடுத்துவிைகாதீர்கள்.

வளரந்த எம்டைப் ப�கான்்ற  கிரகாைப்பு்ற  
ைகாணவர்களுக்கு  அங்கு ரகாகிங் 
்ககாலத்தில் தூ்ஸண  வகாரத்டத்களும்  
ைரியகாடதக் குட்றவகானை வகாரத்டத்களும்   
சசகால்ல  நிரப்�ந்திக்்க�டைடை ஒன்ப்ற  
எனைக்கு ஏற்�டை    ச�ரும் அதிரச்சி 
அனு�வைகாகும்.

ைற்்றப்�டி  சீனியர ைகாணவர்கடளக் 
்கணைவுைன்  புத்த்கங்்கடள கீபழ 
ப�காடடுவிடடு அவர்களுக்கு   சல்யூட 
அடித்தல்,  நீளக்்ககாற்சடடையின் 
ஒ ரு � கு தி ட ய   ை டி த் து வி ட டு  
ட�யித் தியக்்ககார்கள்  ப�காலச் 
சசல்லல்,  புத்த்கங்்கடளத் தடலயில்  
டவத்துக்ச்ககாணடு   நிமிரந்து  நைத்தல்,    
முழங்்ககாலில் நைத்தல்,   தணணீர  
நிரம்பிய ச�காணடுக்குள்   எம்டை 
நடனைத்சதடுத்தல் என்�னைபவ  எைக்குத்  
தரப்�டை   அதிஉச்ச  வடத்களகாகும்.  
எங்்களுக்கு ஆரம்�த்தில்   இடவ 
�யமும்அரு வருப்பும் தந் தகாலும்  
்ககாலப்ப�காக்கில் அடவ  �ழகிப்ப�காய்   
�கிடியுைகாகிவிடைனை.

இ ரு  வ கா ர ங் ்க ளு க் கு ள்  இ ட வ 
யகாவும் முடிந்து  முதலகாம் ஆணடு 
ைகாணவர்களுக்கு  இரணைகாம் ஆணடு 
ைகாணவர்கள்  டவக்கும்  விருந்துைன் 
இந்த ரகாக்கிங் பசடடை்கள்  முடிந்து 
�டிப்பு்கள்  தீவிரைகா்க ஆரம்�ைகாகிவிடும்.

பின்னைர ்கடுடையகா்க ரகாகிங் சசய்த 
சிபரஸ்ை ைகாணவர்கடள  ைச்சகான்   எனை 
அடழப்�தும்  அவர்கள் சநருக்்கைகானை  
நண�ர்கள் ஆகிவிடுவதும் நி்கழும்.

இத்தட்கய இன்�ைகானை �கிடி வடத்கள் 
எல்டல மீறிவிடும் சந்தரப்�ங்்கள்  
ஏற்�டைகாலும் அடவ ச�ரும்�கான்டை 
இல்டல பு்றநடை்கபள.

எங்்கள் ்ககாலத்தில் �கிடிவடத உைல் 
வடதயகா்க  சிட்றச்சகாடல வடதயகா்க  
இருந்ததில்டல.

அவற்றிற்கு �யந்து  ைகாணவர்கள் 

�டிப்ட�க் ட்கவிடைபதகா அடவ தகாங்்க 
முடியகாைல்   தற்ச்ககாடல சசய்து 
ச்ககாணைபதகா  அப்ப�காது இல்டல.

இப்ப�காது   ஆணடு  2019  நைக்கி்றது. 
இன்ப்றகா இலங்ட்கப்  �ல்்கடலக் 
்கழ்கங்்களிள் நிடலடை்கள் தடலகீழகா்க  
ைகாறிவிடைனை

�கிடிவடத  �யங்்கர  அரக்்கனைகா்க 
ைகாறி �ல்்கடலக்்கழ்க  வகாயிலில்   
ட்கயில் ச்ககாடல ஆயுதைகானை ஓர  
ச�ருஅரிவகாபளகாடு  தனைது  ச்ககாடுவகாய்ப்  
�ற்்கள் சவளிபய   சதரிய  �யங்்கரைகா்கச் 
சிரித்த�டி  �ல்்கடலக்ழ்கம் பு்க 
வரும்  புதுைகாணவர்கடளத் தகாக்்கக் 
்ககாத்திருக்கி்றது.

ப � ட ய க்  ்க ண ை து ப � கா ல  
ரகாகிங்ட்கக் ்கணடு  ைகாணவர்கள்  
� ய ந் து  ந டு ந டு ங் கு கி ்ற கா ர ்க ள் , 
� ல ்க ட ல க் ்க ழ ்க ம் ச ச ல் ல ப் 
�யப்�டுகி்றகார்கள். ரகாகிங் எனைப்�டும் 
இப் �கிடி வடத  குரூரைகானை 
ைனிதகாபிைகானைைற்்ற �கிடிவடதயகா்க  
ைகாறியுள்ளது. தைது  ைனைப்பி்றழ்வு்கள் 
அ ட னை த் ட த யு ம்   வி ர ல் வி ட டு 
எணணக்கூடிய சில சிபரடை  ைகாணவர்கள்  
வ ரு ம் பு தி ய   ை கா ண வ ர ்க ள் மீ து  
ச்ககாடடித் தீரத்து  ஓரசுய குரூர இன்�ம் 
அடைகி்றகார்கள். இதுஓர ைனைபநகாயின் 
அறிகுறிபய.

�கிடி வடத ்ககாரணைகா்க  சில  
ைகாணவர்கள் இடைநடுவில்  �டிப்ட�க் 
ட ்க வி டு கி ன் ்ற னை ர   இ து வ ட ர  
ஆ யி ர க் ்க ண ்க கா னை  ை கா ண வ ர ்க ள் 
இப்�டி இடை நடுவில்  �டிப்ட�க்  
ட்கவிடடுள்ளனைர,  இவர்களுள்  
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21.04.2019 அன்று இலங்ட்கயில் இைம்ச�ற்்ற 
ஐ. எஸ் அடைப்பினைர உரிடைப்ககாரிய 
தற்ச்ககாடலக் குணடுத் தகாக்குதல்்களும் 
அதன் �க்்க ைற்றும் பின்விடளவு்களும் 
சதன்னிலங்ட்க அரசியலிலும் - இந்து 
சமுத்திரப் பிரகாந்திய அரசியலிலும் 
- பூப்ககாள அரசியலிலும் இதுவடர 
ஏற்�டுத் தியிரு க்கின்்ற இனிபைல் 
ஏற்�டுத்தப்ப�காகின்்ற ைகாற்்றங்்கடளத் 
தமிழர தரப்பு ்கவனைத்தில் எடுக்்க 
பவணடும். 2001 சசப்ைம்�ர 11 ந் தி்கதி 
நடைச�ற்்ற அசைரிக்்க இரடடைக் 
ப்ககாபுரத்தகாக்குதல் பூப்ககாள அரசியலில் 
ஏ ற் � டு த் தி ய  ை கா ற் ்ற ங் ்க ட ள க் 
்கவனைத்திசலடுக்்ககாைல் 'ை்ககாபதவி' 
திடரப்�ைத்தில் வில்லன் நடி்கர பி. 
எஸ். வீரப்�கா 'அடைந்தகால் ை்ககாபதவி 
அடையகாவிடைகால் ைரணபதவி' என்று 
வீரவசனைம் ப�சியதுப�கால விபவ்கைற்்ற 
வீரத்டதக் ்ககாடைப்ப�காய் குணடுச் 
சடடிக்குள்பளபய குதிடரபயகாடிய 
அரசியலகால் இலங்ட்கயின் வைகிழக்குத் 
தமிழர்கள் அடைந்த ப�ரிழப்புக்்கள் 
நம்முன்னைகால் உள்ள மி்க அணடைக்்ககால 

Áµ»õØøÓ ‰i ©øÓzu¾® CmkU Pmh¾®
உயர ்கல்வி நிறுவ்கத்தில் வருட்க தரு 
்கடலஞர்களகா்க அணணகாவிைகார: சுவகாமி 
விபுலகாநந்தகா அழகியற் ்கற்ட்க்கள் நிறுவ்க 
முன்னைகாள் �ணிப்�காளரின் முக்கியைகானை 
�ங்்களிப்பு. எனும் தடலப்பில் திரு.
து.ச்கௌரீஸ்வரன் அவர்களின் ்கடடுடர 
28.06.2019 அன்ட்றய அரங்்கம் இதழில் 
பிரசுரிக்்கப்�டடிருந்தது.

சமூ்கத்தில் சமூ்க அக்்கட்றயுைன் 
நற்்ககாரியங்்கடளச் சசய்�வர்கடள 
�காரகாடடுவது அந்தச் சமூ்கத்தின் 
ந ன் றி யு ண ர ட வ யு ம்  உ ய ரி ய 
�ண�காடடையும் சவளிக்்ககாடடுவதகாகும். 
ஆனைகால் உணடையகானை வரலகாற்ட்ற 
ைட்றத்தும் திரிபு�டுத்தியும் தைக்்ககானை 
வரலகாச்றகான்ட்ற ்கடைடைக்்க முயல்வது 
பநரடையகானை அறிவுச் சசயற்�காைல்ல.  

 'நிறுவ்கத் தின் �ணிப்�காளரகா்க 
்கைந்த மூன்று வருைங்்களும் �தில் 
�ணிப்�காளரகா்க சுைகார ஆறு ைகாதங்்களும் 
்கைடையகாற்றிய ்கலகாநிதி.சி.சஜய்சங்்கர 
அவர்கள் குறித்த நிறுவ்கத்திற்குப் 
புதிதகா்க �தில் �ணிப்�காளர ஒருவர 
நியமிக்்கப்�டைதன் ்ககாரணைகா்க ்கைந்த 
07.06.2019 ஆந் தி்கதி தனைது �தில் 
�ணிப்�காளர ்கைடைடய ஒப்�டைத்து 
வி ட டு  த னைது  ப ச ட வ யி ை ை கானை 
நுண்கடலத்துட்றக்குத் திரும்பியுள்ளகார.'  
எனை மி்கவும் புத்திசகாலித்தனைைகா்க 
வ ர ல கா ற் று ச்  ச ம் � வ ங் ்க ட ள 
மூடிைட்றத்துள்ளகார. ்கடடுடரயகாளடர 
பநரடையகானை புலடையகாளன் எனை 
நம்பிக் ச்ககாணடிருக்கும் ைக்்கடளயும் 
நிரவகா்கப் ச�காறிமுட்ற, சமூ்க நைப்புக்்கள் 
சதரியகாத ைக்்கடளயும் இவவகா்றகானை 
தனைது புத்திசகாலித்தனைைகானை எழுத்துக்்கள் 
மூலம் ஏைகாற்றுவது எவவளவு நம்பிக்ட்கத் 
துபரகா்கம் என்�தடனை ்கடடுடரயகாளர 
விளங்கிக் ச்ககாள்ள பவணடும்.

்கலகாநிதி.சி.சஜய்சங்்கர அவர்கள் 
தனைது மூன்றுவருை �தவிக்்ககாலம் 
முடிவடைந்தவுைன் தனைது �ணிக்குத் 

தி ரு ம் பி யி ரு ந் த கா ப ல கா  அ ல் ல து 
ப ந ரட ை ய கானை  வ ழி யி ல்  � தி ல் 
்கைடைக்கு நியமிக்்கப்�டடிருந்து 
்கடடுடரயில் குறிப்பிடுவடதப்ப�கால் 
இைம்ச�ற்றிருக்குைகாயின் எைக்கு 
அது பிரச்சிடனை இல்டல. ஆனைகால் 
்கலகாநிதி.சி.சஜய்சங்்கர பநரடையற்்ற 

வழியில் �தில் �ணிப்�காளரகா்க 
நியமிக்்கப்�டைதகா்கக் கூறி ைடைக்்களப்பு 
்ககாந்தி பூங்்ககாவில் ச�காதுைக்்கள் ஒரு 
ஆரப்�காடைத்திடனைச் சசய்திருந்தது �ற்றி 
ஊை்கங்்கள் சவளிப்�டுத்தியிருந்தனை. 
அத்துைன் நிரவகா்கப் ச�காறிமுட்றயில் 
�தில்்கைடைக்கு நியமிக்்கப்�டு�வர 
கு றி ப் பி ட ை  � த வி க் கு  நி ர ந் த ர 
உத்திபயகா்கத்தர நியமிக்்கப்�டைதன் 
பின்னைரதகான் �தில் ்கைடையில் இருந்து 
விடுவிக்்கப்�டுவகாபர தவிர ைற்றுசைகாரு 
� தி ற் ்க ைட ை  உத் தி ப ய கா்க த் த ட ர 
நியமித்து ஏற்்கனைபவ �திற் ்கைடைக்்ககா்க 
நியமிக்்கப்�டடிருந்த உத்திபயகா்கத்தடர 
நீக்குவதல்ல. அவவகாறு நீக்்கப்�டுகின்்றகார 
எனில் அவர வகித்த �தவிக்கு பைலகானை 
ச�காறுப்பு வகாய்ந்த பவப்றகார �தவி 
அவருக்கு வழங்்கப்�டுவதகா்க இருத்தல் 
பவணடும். அவவகாறு வழங்்கப்�ைகாைல் 
அவர நீக்்கப்�டுகின்்றகார என்்றகால் 
குறிப்பிடை �திற்்கைடை ஆற்றிய 
உத்திபயகா்கத்தர சரியகானை முட்றயில் 
சசயற்�ைவில்டல என்று அரத்தைகாகும். 
எனைபவ ்கடடுடரயகாளர ச�காதுைக்்களின் 
ஆரப்�காடைத் திடனையும் நிரவகா்க 
இயங்குமுட்றடயயும் மூடிைட்றத்து 

தவ்றகானை ஒன்ட்ற வகாச்கர்களுக்கு 
சவளிப்�டுத்தியுள்ளகார. இவவகாறு 
ச ம் � வ ங் ்க ட ள  மூ டி ை ட ்ற ப் � து 
்கடடுடரயகாளர தகாம் ச�ற்றுக்ச்ககாணை 
்கல்விக்கும் வகிக்கின்்ற �தவிக்கும் 
ச�காருத்தைகானைது அல்ல.

இதுப�கான்ப்ற புலடையகாளர்களகால் 
ஏற்றுக்ச்ககாள்ளப்�டை ைற்றுசைகாரு 
வரலகாற்ட்ற ைட்றத்து எழுதுகின்்றகார. 
அதகாவது 'இலங்ட்கத் தமிழர �காரம்�ரிய 
அரங்்க அறிவியல் வரலகாற்றில் 
ப�ரகாசிரியர. சு வகாமி.விபுலகாநந் தர, 
ப � ர காசி ரி ய ர. ்க . ்க ண � தி ப் பி ள்ட ள, 
ப � ர கா சி ரி ய ர . சு . வி த் தி ய கா னை ந் த ன் , 
ஆகிபயகார்களகால் முன்சனைடுக்்கப்�டடு 
வ ந் த  ச ச ய ற் � கா டு ்க ளி ல்  ஒ ரு 
முக்கியைகானை டைல் ்கல்லகா்க ்கலகாநிதி.சி. 
சஜய்சங்்கர அவர்களின் தடலடையில் 
பைற்ச்ககாள்ளப்�டடுள்ள ............வருட்க 
தரு ்கடலஞர எனும் உத்திபயகா்கபூரவ 
நியைனைம் அடைந்துள்ளது எனைலகாம்.' 
எனைக் குறிப்பிடுகின்்றகார. இது எவவளவு 
அ ப் � ட ை ை கா னை  மூ டி ை ட ்ற த் த லு ம் 
�க்்கச்சகாரபும் என்�டத அரங்்க வரலகாறு 
்கற்கும் ஒரு ்க.ச�கா.த.உயரதர ைகாணவன் 
கூை அறிவகான்.

சுவகாமி.விபுலகாநந்தர பசக்ஸ்பியருடைய 
அரங்கு �ற்றிபய எழுதியுள்ளகார. 
இலங்ட்க தமிழர �காரம்�ரிய அரங்்க 
வ ர ல கா று  ச த கா ை ர � கா்க  எது வு ம் 
குறிப்பிைவில் ட ல. அது ப�கால் 
ப�ரகாசிரியர.்க.்கண�திப்பிள்டள அவர்கள் 
யகாழ்ப்�காண ப�ச்சுத் தமிடழ நவீனை 
நகாை்கத்துக்குப் �யன்�டுத்தி வளரத்த 
ஒருவரகா்கபவ அறியப்�டுகி்றகாபர தவிர 
இலங்ட்க தமிழர �காரம்�ரிய அரங்குக்்ககா்க 
அல்ல. ப�ரகாசிரியர சு.வித்தியகானைந்தன் 
அவர்கள்தகான் இலங்ட்க தமிழர 
�காரம்�ரிய அரங்ட்க ைத்தியதர வரக்்க 
�காரடவயகாளர்களுக்கு ஏற்்றவணணம் 
வடிவடைத்து தமிழர்களுக்கும் ஒரு 
அரங்்கப் �காரம்�ரியம் உணடு என்�டத 
சவளிக்்ககாடை முடனைந்தவர. ஆனைகால் 

்ககாலனித்துவம் �ற்றி ்ககாரசகாரைகா்க 
வி ை ர சி ப் � வ ர ்க ள்  ப � ர கா சி ரி ய ர .
சு . வி த் தி ய கா னை ந் த ன்  கூ த் ட த க் 
ச்கடுத்துவிடைகார, அவரகால்த்தகான் கூத்து 
சீரழிந்தது. இவர்கள் எல்லகாம் ்ககாலனித்துவ 
அடிவருடி்கள் எனை விைரசிக்கின்்றனைர. 
்ககாலனித்தவம் சதகாைர�கா்க ்ககாரசகாரைகானை 
விைரசனைத்டதக் ச்ககாணடிருக்கும் 
்க ட டு ட ர ய கா ள ர  ப � ர கா சி ரி ய ர .
சு.வித்தியகானைந்தன் அவர்கடள  இலங்ட்க 
தமிழர �காரம்�ரிய அரங்்க அறிவியல் 
வரலகாற்ட்ற முன்சனைடுத் த வரகா்க 
ஏற்றுக் ச்ககாள்வது ்கடடுடரயகாளரின் 
தத்துவகாரத்த சதளிவின்டைடயயும் 
ச ந் த ர ப் � வ கா த த் தி ட னை யு ம் 
சவளிப்�டுத்துகின்்றது.

்க ல கா நி தி . சி . ச ஜ ய் ச ங் ்க ட ர 
மு ன் நி று த் து வ த ற் ்க கா ்க  சு வ கா மி .
வி பு ல கா ந ந் த ர ,  ப � ர கா சி ரி ய ர 
்க.்கண�திப்பிள்டள ஆகிய இரு ச�ரும் 
சவவப வறு�டை ஆளு டை்க ட ள  
அவர்கள் சகாரகாத �காரம்�ரிய தமிழர அரங்்க 
அறிவுப்புலத்டத அவர்களுக்குரியதகாக்கி 
அவர்களுடைய அறிவுப் புலடைடய 
ச்ககாச்டசப்�டுத்துகின்்றகார. இது ப�கான்று 
'இலங்ட்கத் தமிழர �காரம்�ரிய அரங்்க 
அறிவியல் வரலகாற்றில்' ப�ரகாசிரியர 
சு.வித்தியகானைந்தன் அவர்களுைன் 
இடணந்து �ணியகாற்றி தமிழர்களின் 
�காரம்�ரிய அரங்ட்க அடுத்த ்கடைத்துக்கு 
ந்கரத்தியவர்களகானை ப�ரகாசிரியர.
்ககா.சிவத்தம்பி, ப�ரகாசிரியர.சி.சைௌனைகுரு, 
்க ல கா நி தி . ்க கா ட ர . சு ந் த ர ம் பி ள் ட ள 
ப�கான்்றவர்களுடைய �ணியிடனை 
மூடி ைட்றக்கின்்றகார. '�ணடைத் தமிழர 
சமூ்கத்தில் நகாை்கம்', ைடைக்்களப்பு 
ைரபுவழி நகாை்கங்்கள், 'வை இலங்ட்க 
நகாடைகார அரங்கு' எனும் ்ககாலத்தகால் 
அழியகாத ஆய்வுநூல்்கடளத் தந்தவர்கள் 

அனு�வங்்களகாகும்.

அரசியல் ஒரு சமூ்க விஞ்ஞகானைம். அதில் 
விஞ்ஞகானைபூரவைகானை அணுகுமுட்ற்களும் 
�குப்�காய்வு்களும் பதடவ. ஆனைகால் 
த மி ழ ர  த ர ப் பி ல்  அ ரசி ய ட ல க் 
ட்கயகாளுகின்்ற தமிழரதம் சை்ககால 
அரசியல் தடலடையகானை தமிழ்த் பதசியக் 
கூடைடைப்பிைம் அறிவுபூரவைகானை 
அரசியல் சிந்தடனை்கள் இருப்�தகா்கத் 
சதரியவில்டல. சதன்னிலங்ட்க 
அரசியலில் - இந்து சமுத்திரப் பிரகாந்திய 
அரசியலில் - பூப்ககாள அரசியலில் ஏற்�டும் 
ைகாற்்றங்்கடளக் ்கவனைத்திற் ச்ககாள்ளகாைல் 
அந்த ைகாற்்றங்்களுக்கூைகா்கத் தமிழர்களின் 
சமூ்க ச�காருளகாதகார அரசியல் நலன்்கடள 
எவவகாறு சவன்ச்றடுக்்கலகாம் என்்ற 
உ�காயங்்கள் எதுவுமில்லகாைல் அடரத்த 
ைகாடவபய அடரத்துக்ச்ககாணடு ்கைந்த 
எழு�து வருை்ககாலைகா்கப் �காடுகின்்ற 
அபத �ல்லவிடயப் �காடிக்ச்ககாணடு 
எதிரவரும் பதரதல்்களில் எவவகாறு 
தமிழ்ைக்்கடள வழடைப�கால் ஏைகாற்றி 
வகாக்கு்கடள பவடடையகாடித் தங்்கள் 
�தவி நகாற்்ககாலி்கடளத் தக்்கடவத்துக் 
ச்ககாள்ளலகாம் என்�திபலபய தமிழ்த் 
பதசியக் கூடைடைப்பின் (தமிழரசுக் 
்கடசியின்) முன்னைகாள் ைற்றும் இந்நகாள் 
�காரகாளுைன்்ற உறுப்பினைர்களும், முன்னைகாள்  
ை கா்க காணச ட �  உ று ப் பி னை ர்க ளு ம் 
தங்்கள் ்கவனைத்டத க் குவித் துச் 
சசயற்�டுகி்றகார்கபள தவிர ைக்்கள் நலன் 

சகாரந்த சமூ்கைகாற்்ற 
அரசியலிலிருந்து 
தமிழ்த் பதசியக் 
கூ ட ை ட ை ப் பி ன் 
த ட ல ட ை ப் பீ ை ம் 
உ ட � ை 
அ ட னை வ ரு ப ை 
ச வ கு தூ ர ம் 

அந்நியப்�டபை உள்ளகார்கள். கிழக்கு 
ைகா்ககாணத்டதப் ச�காறுத் தவடர 
நிடலடை இன்னும் பைகாசைகா்கவுள்ளது. 
வைைகா்ககாணத்திற் குரிய அரசியல் 
சைன்�காடு கிழக்கு ைகா்ககாணத்திற்குப் 
ச�காருந்தைகாடைகாது. கிழக்குைகா்ககாணத் 
தமிழர்கடளத் தமிழ்த் பதசியக் 
கூடைடைப்பு ்ககாப்�காற்்றவும்ைகாடைகாது. 
கிழக்கு ைகா்ககாணத் தமிழர்களின் சமூ்க 
ச�காருளகாதகார அரசியல் நலன்்கடள 
ச வ ன் று  த ரு கி ன் ்ற  அ ர சி ய ல் 
விடனைத்தி்றபனைகா வல்லடைபயகா 
வி ரு ப் � ப ை கா  த மி ழ் த்  ப த சி ய க் 
கூடைடைப்பிைம் அ்றபவ இல்டல.

எனைபவ இனிபைலும் கிழக்கு ைகா்ககாணத் 
தமிழர்கள் பதரதல்்களில் தமிழரசுக் 
்கடசியின் வீடடுச் சின்னைத்திற்கு 
வகாக்்களிப்�து தங்்கள் தடலயிபல 

தகாங்்கபள ைணடண அள்ளிப்ப�காடுகின்்ற 
ை ை த் த னை த் தி ற் கு ச்  ச ை ை கா கு ம் . 
நைந்தடவ்கள் நைந்தடவ்களகா்கபவ 
இருந்து சதகாடலயடடும். நைக்்கப் 
ப�காகின்்றடவயகாவது நல்லடவ்களகா்க 
இருக்்க பவணடும். இன்று நகாடடில் 
ஏற்�டடுள்ள அரசியல் ைகாற்்றங்்கடளக் 
கி ழ க் கு  ை கா்க காணத்  த மி ழ ர்க ள் 
தங்்களுக்குச் சகாத்கைகா்கப் �யன்�டுத்திக் 

ச்ககாள்ள பவணடுசைன்்றகால் எதிரவரும் 
பதரதல்்களில் கிழக்ட்கத் தளைகா்கக் 
ச்ககாணடு பைற்கிளம்புகின்்ற ஓர 
அரசியல்்கடசிக்கு அல்லது ்கடசி்கள் 
இடணந்த 'கிழக்குத் தமிழர கூடைடைப்பு' 
ப�கான்்ற ஓர அரசியல் கூடைணிக்குத்தகான் 
தங்்கள் ஒடடுசைகாத்த வகாக்கு்கடளயும் 
அளிக்்க பவணடும். இதடனைவிடுத்து 
பவறுவிதைகா்கச் சிந்தித்தகால் '�டழயகுருடி 
்கதடவத்தி்றடி' எனும் ்கடதயகா்கத்தகான் 
நிடலடை்கள் ைகாற்்றமின்றித் சதகாைரும். 
கிழக்கு ைகா்ககாணத் தமிழர்களின் 
அரசியலும் (தமிழரசுக் ்கடசி) குடைக்குடைக் 
குனி�வனும் ைடையன்; (கிழக்கு 
ைகா்ககாணத் தமிழர்கள்) குனியக் குனியக் 
குடடு�வனும் ைடையன் என்�தகா்கத் 
சதகாைரந்தும் இருக்கும். இந்த நிடலடை 
கிழக்குத் தமிழர்கடள இன்னும் 
�டுகுழியில் தள்ளும். கிழக்குத் தமிழர்கள் 
இடதயிடடு மி்கத் தீவிரைகா்கச் சிந்திக்்க 
பவணடும்.

njhlHr;rp... (gf;fk; -15)
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்கல்முடனை வைக்கு பிரபதச சசயல்க 
தரமுயரத் த ல் ப ்ககாரிக்ட்கயிடனை 
முன்டவத்து ்கல்முடனை சு�த்ரகா ரகாைய 
வி்ககாரதி�தி ரன்முத்து்கல சங்்கரத்னை 
பதரர அவர்கள் உணணகாவிரதி்களில் 
ஒருவரகா்கக் ்கலந்துச்ககாணைடதத் 
சதகாைரந்து புத்தபிக்கு்களி்களினைதும் 
அரசினைதும் ்க வனைம் ்க ல்முடனை 
விையத்தில் குவிந்திருந்தது. இதடனைத் 
தீ ரத் து  ட வ க் கு ம்  மு ய ற் சி யி ல்  
அரசகாங்்கத்தின் பிரதிநிதி்களகா்க அடைச்சர 
தயகா ்கைப்க, அடைச்சர ைபனைகா. ்கபணசன், 
�காரகாளுைன்்ற உறுப்பினைர எம்.ஏ.சுைந்திரன் 
ஆகிபயகார ப�ரகாரகாடைக்்ககாரர்களுைன் 
்கலந்துடரயகாடி பிரச்சிடனைடயத் 
தீ ர த் து ட வ க் ்க  ்க ல் மு ட னை க் கு 
வந்திருந்தனைர. அரசகாங்்கப் பிரதிநிதி்கடள 
நம்�காத ப�காரகாடைக்்ககாரர்கள் பைற்�டி 
பி ரதி நி தி ்க ட ள  உணண காவி ரத க் 
்களத்திலிருந்து சவளிபயற்றினைர. 
அதடனைத் சதகாைகாந்து ்கல்முடனைக்கு 
வருட்க தந்த ச�காது�லபசனைகாவின் 
ச�காதுச்சசயலகாளர ்கலச்ககாை அத்பத 
ஞகானைசகார பதரர வழங்கிய உறுதி 
சைகாழியில் நம்பிக்ட்க ச்ககாணடு 
உண ண கா வி ர த ம்  த ற் ்க கா லி ்க ை கா ்க 
ட்கவிைப்�டடுள்ளடத அடனைவரும் 
அறிந்திருப்�ர.

்கல்முடனை விையத்தில் ச�ௌத்தபிக்கு 
ஒருவர தமிழ் ைக்்களின் நியகாயத்திடனை 
உ ண ர ந் து  உ ண ண கா வி ர த ப் 
ப�காரகாடைக்்ககாரரகா்க இருந்தடையும் 
ஞகானைசகார பதரரின் உறுதிசைகாழியும்  சில 
தமிழ், முஸ்லிம் அரசியல் தடலவர்கள் 
தமிழ் முஸ்லிம்்களின் உ்றடவ பிரித்தகாளும் 
நைவடிக்ட்கயகா்க விைரசிப்�தடனை 
ஊை்கங்்கள் வகாயிலகா்க அறிந்துச்ககாள்ளக் 
கூடியதகா்க இருக்கின்்றது.

தற்ப�காது இவர்கள் தமிழ், முஸ்லிம் 
உ்றவு சதகாைர�கா்க மி்க அக்்கட்றயுைன் 
ப � ச த்  ச த கா ை ங் கி யு ள் ள னை ர . 
்கல்முடனை வைக்கு பிரபதச சசயல்கப் 
பிரச்சிடனைடய முஸ்லிம் ்ககாங்கிரசும் 
தமிழ் பதசியக் கூடைடைப்பும் ப�சித் 
தீரத் துக்ச்ககாள்ளமுடியும் என்றும் 
கூறுகின்்றனைர. முப்�து வருை்ககாலைகா்க 
ப�சித்தீரக்்க முடியகாைல் பவணடுசைன்று 
இழுத் தடித் த வர்க ள் ப�சித் தீரக் ்க 
முன்வருவது ஒருவட்கயகானை ஏைகாற்று 
அரசியல் என்�து ப�காரகாடைக்்ககாரர்களின் 
பு ரி த ல கா கு ம் .  அ த னை கா ல் த கா ன் 
அரசியல்வகாதி்களின் தடலயீடடிடனை 
அவர்கள் விரும்�வில்டல. ்கல்முடனை 
தமிழ் சிவில் சமூ்க பிரதிநிதி்களின் தீரவுத் 
திடை முன்சைகாழிவிலும் எந்தசவகாரு 
அரசியல்வகாதி்களின் தடலயீடுமின்றி 
இ ப் பி ர ச் சி ட னை  அ ணு ்க ப் � ை 
பவணடும் என்று ப்ககாரியிருப்�தகா்க 

அறியமுடிகின்்றது.

இப்�த் தியில் இப்பிரச்சிடனைடய 
அரசியடலக் ்கைந்து சமூ்கைடைத் 
தடலவர்கள் தங்்களுக்கும் ்கலந்துப�சித் 
தீரத்துக் ச்ககாள்வது நிடலயகானை 
சமூ்கநல்லிணக்்கத்துக்கும் ைகிழ்ச்சியகானை 
வகாழ்வுக்கும் முக்கியைகானைது என்�டதயும் 
அவவகா்றகானை முயற்சி இலங்ட்க 
அரசியலுக்ப்க ஒரு முன்னுதகாரணம் 
என்�டதயும் சுடடிக்்ககாடடியிருந்பதன். 
ஆனைகால் சமூ்கைடைத்தடலவர்கள் 
எனைப்�டு�வர்களும் இனைடையவகாத 
சிந்தடனைக்குள் நின்ப்ற விையங்்கடள 
பநகாக்குவதகால் தி்றந்த ைனைதுைன் 
உணடைடயப் ப�சி பிரச்சிடனைடயத் 
தீரத்துக் ச்ககாள்ளகாைல் யகாடர யகார 
ஆள்வது என்�திபலபய ்கவனைம் 
சசலுத்துகின்்றனைர. இந்த ஆள்தல் 
ைபனைகாநிடல இருக்கும்வடர எல்பலகாரும் 
ைகிழ்ச்சியுைன் ஏற்றுக்ச்ககாள்ளும் தீரவு 
என்�து ்கடினைைகானை �ணியகா்கத்தகான் 
இருக்்க முடியும்.

1948ம் ஆணடு பிரஜகா உரிடைச் 
சடைம் ச்ககாணடுவரப்�டை ப�காது 
அது பதகாடைத்சதகாழிலகாளர்களுக்கு 
�காத்கைகா்க அடைவதடனைச் சுடடிக்்ககாடடி 
இைதுசகாரி்களும் தமிழ் அரசுக்்கடசியும், 
சில சுபயச்ட சிங்்களப் பிரதிநிதி்களும் 
எதிரத்து வகாக்்களித்த ப�காதும் முஸ்லிம் 
சிறு�கான்டையினைர எவரும் இதடனை 
எ தி ர த் து  வ கா க் ்க ளி க் ்க வி ல் ட ல 
என்�து ்கவனிக்்கத் த க்்க ஒரு 
வி ை ய ை கா கு ம் .  அ ப் ப � கா தி ரு ந் து 
த ை க் கு க்  கி ட ைக் கு ம்  அ ரசி ய ல் 
இலகா�ங்்கடள தைது இனைத்துக்்ககா்க 
எவவகாறு �யன்�டுத்துவது என்�பத 
முஸ்லிம் அரசியல் தடலவர்களுடைய 
நைவடிக்ட்கயகா்க இருந்திருக்கின்்றபத 
தவிர ைனிதகாபிைகானைம், ஜனைநகாய்கம், 
சி று � கா ன் ட ை யி னை ர  உ ரி ட ை , 
சிறு�கான்டையினைர ஒற்றுடை என்்ற 
ப�ச்சுக்்கசளல்லகாம் தைது இலகா�ங்்கடள 
ஈடடிக்ச்ககாள்வதற்்ககா்கபவ அன்றி 
உணடையகானை இதய சுத்தியுைனைகானை 
சசயற்�காடு்களுக்்கல்ல.

1 9 5 2 ம்  ஆணடு  � கா ர காளு ை ன்்ற ம் 
்கடலக்்கப்�டடு பதகாடைத்சதகாழிலகாளர்கள் 
ச�ரும்�கான்டைபயகார நீக்்கப்�டடு 1950ம் 
ஆணடு பதரதல் �திபவடடின் பிர்ககாரம் 
பதரதல் நைகாத்துவதற்்ககானை ஒழுங்கு்கள் 
பைற்ச்ககாள்ளப்�டைப�காது இலங்ட்க 
இந்திய ்ககாங்கிரஸ், இலங்ட்கப் பிரஜகா 
உரிடை ப்ககாரி விணணப்பித்தவர்களுக்கு 
வகாக்குரிடை வழங்குைகாறு பவணடி 
சத்தியகாக்கிர்கப் ப�காரகாடைத்திடனை 
நைகாத்திய ப�காது �ல்பவறுைடை 
ஜனைநகாய்க வகாதி்கள் ஒன்று கூடி 

பதகாடைத்சதகாழிலகாளர்களுக்்க நீதி 
பவணடி உடரயகாற்றினைர. '்கம்�டளடயச் 
பசரந்த பிரபுத்த பிக்கு ைணைலய என்்ற 
அடைப்ட�ச் பசரந்த 29 ச�ௌத்த பிக்கு்கள் 
சகார�கா்க ப்க.இந்தசகார பதரர, பிரதை 
ைந்திரிக்கு ஒரு பவணடுப்ககாள் விடுத்தகார. 
'அறிவு மிக்்க அரசியல்வகாதி என்்ற 
வட்கயிலும், ச�ௌத்தர என்்ற முட்றயிலும் 
சநருக்்கடி மிகுந்த இக்்கடைத்தில் 
இ ல ங் ட ்க யி ன்  த ட ல வி தி ட ய 
வழிநைத்துவதில் சடைரீதியகானை முட்றயில் 
அல்லகாது பிரச்சிடனைடய ைனிதகாபிைகானை 
முட்றயில் தகாங்்கள் அணு்கபவணடும் 
என்�து எங்்கள் விருப்�ைகாகும்.........' எனை 
இனைம், ைதம், அரசியல் என்�னைவற்ட்றக் 
்கைந்து குரல் ச்ககாடுத்தகார. இது 
அவருடைய ைனிதகாபிைகானைத்டதயும் 
அந்த ைதம் ப�காதிக்கும் அன்ட�யும் 
சைத்துவத்திடனையும் அவர தன் 
வகாழ்நகாளில் ்கடைப்பிடித்தடதயும் 
்ககாடடுகின்்றது.

்கல்முடனை சு�த்ரகா ரகாைய வி்ககாரதி�தி 
ரன்முத்து்கல சங்்கரத்னை பதரர கூை 
முஸ்லிம் ைக்்களுக்கு அநியகாயம் 
ந ை ந் த ப � கா து  அ த ற் ச ்க தி ர கா ்க 
குரல்ச்ககாடுத்த ப�காது என்டனைப் 
�காரகாடடியவர்கள் தமிழ் ைக்்களுக்கு 
நைக்கும் அநியகாயத்துக்கு எதிரகா்க 
குரல்ச்ககாடுத்துச் சசயற்�டும் ப�காது 
என்டனை இனைவகாதி என்கி்றகார்கள் எனைக் 
குறிப்பிடடிருந்தகார.

எனைபவ பதரர்கள் அடனைவரும் ப�ரினைவகாத 
சிங்்கள ச�ௌத்தத்தின் அடையகாளம் 
என்்ற முற்்கற்பிதத்டத முஸ்லிம், தமிழ் 
அரசியல் தடலவர்கள் ட்கவிை பவணடும்.  
'பிர�கா்கரனின் ஆதிக்்கத்தின் ப�காது 
பதரர்களின் உதவிடய நகாடி நகாங்்கள் 
தமிழ் ைக்்கடள �ழிவகாங்்கவில்டல' எனைக் 
கூறும் �காரகாளுைன்்ற உறுப்பினைர ஹரீஸ் 
அவர்கள் பதரர்கள் அடனைவடரயும் 
பைகாசைகானை இனை, ைத வகாதி்களகா்க 
பநகாக்குவடத எடுத்துக்்ககாடடுகின்்றது. 
இவவகாறு இனை,ைத வகாதத்திற்கு எதிரகா்கப் 
ப�சு�வர, அடைப்�ள்ளம், ்ககாடரதீவு, 
வீரமுடனை ப�கான்்ற தமிழ் கிரகாைங்்களின் 
மீது முஸ்லிம் ஆயுதக் குழுக்்களினைகால் 
பைற்ச்ககாள்ளப்�டை �டுச்ககாடல்கடள 
எந்த அடிப்�டையில் எடுத்துக் ச்ககாள்கி்றகார 
என்�து விளங்்கவில்டல. அத்துைன் 
அங்கு �டு ச்ககாடலசசய்யப்�டை 
அப்�காவிப் ச�காதுைக் ்களு க் ்ககானை 
நீதியிடனை ஹரீசும் ஹரீடசப்ப�கான்்ற 
மு ஸ் லி ம்  த ட ல வ ர ்க ளு ம் 
இதுவடரப் ச�ற்றுக்ச்ககாடுக்்ககாது,  
ை காறி ை காறி வ ரு ம்  அ ரச கா ங் ்க த் தி ன் 
ச ச ல் ல ப் பி ள் ட ள ்க ள கா ்க வு ம் 
அ ர ச கா ங் ்க த் ட த  தீ ர ை கா னி க் கு ம் 
சக்தி்களகா்கவும் இருந்து, தமிழ்ைக்்கடள 
�க்்கச்சகார�கா்க நைகாத்திக் ச்ககாணடு, 
நியகாயைகானை ப்ககாரிக்ட்கயிடனைபய 
அநியகாயைகானை ப்ககாரிக்ட்க எனை முழுக்்க 
முழுக்்க முஸ்லிம் நலன் அரசியலில் 
நின்று, பைற்�டி கூற்ட்றக் கூறுவதற்்ககானை 
தகாரமீ்க அந்தஸ்து ஹரீஸ் அவர்களுக்கு 
இல்டல.   

ஒ வ ச வ கா ரு த் த ரு ம்  மு த லி ல் 
தங்்களுக்கு பநரடையகானைவர்களகா்கவும் 
உ ண ட ை ய கா னை வ ர ்க ள கா ்க வு ம் 
இருக்கின்்ற ப�காது ைக்்கள் இனைம், ைதம், 
சைகாழி, பதசம் ்கைந்து அவர்கடளத் 
தடலவர்களகா்க ஏற்றுக்ச்ககாள்கி்றகார்கள் 
அ வ ர்க ள்  ்க கா ட டி ய  � கா ட த யி ல் 
�யணம் சசய்கி்றகார்கள் என்�டத 
உல்க அரசியல் தடலவர்களுடைய 
வரலகாறு்கள் ்ககாடடிநிற்கின்்றனை. எனைபவ 
ஹரீஸ் அவர்கள் தனைது கூற்றுக்கு 
பநரடையகானைவரகா்க இருத்தல் பவணடும். 

அந்த பநரடைடய தமிழ் ைக்்கள் ைனைதகார 
உணரபவணடும். அந்த உணரடவ தமிழ் 
ைக்்கள் சவளிப்�டுத்த பவணடுபை 
ஒழிய ஹரீஸ் அவர்கபளகா எந்த முஸ்லிம் 
தடலவர்கபளகா சவளிப்�டுத்தக் கூைகாது. 
அதுதகான் உணடையகானை அரசியல் 
தடலடைத்துவத்தின் �ண�கா்க இருக்்க 
முடியும்.

மு ஸ் லி ம்  த ட ல வ ர ்க ளு ம் 
ைதப்ச�ரிபயகார்களும் உணரச்சிையைகானை 
அரசிடல விடுத்து யதகாரத்த அரசியடலயும் 
வ ர ல கா ற் று  நி ட ல ட ை ்க ட ள யு ம் 
ஒளிவு ைட்றவின்றி உடரயகாடுவதற்கு 
முன்வரபவணடும். சசன்்ற 'அரங்்கம்' 
இதழில் முஸ்லிம் தடலவர்களின் 
திடைமிடை நைவடிக்ட்க ்களினைகால் 
்கல்முடனையில் தமிழர்கள் எவவகாறு 

சி று � கா ன் ட ை ய கா க் ்க ப் � ட ை கா ர ்க ள் 
எ ன் � த ட னை  ஆ த கா ர பூ ர வ ை கா ்க 
சுடடிக்்ககாடைப்�டைது. அதில் சுடடிக்்ககாடடிய 
விையங்்கடள சரியகானை ஆவணங்்கள் 
மூலம் ைறுத்து  ்கல்முடனைடய 
முஸ்லிம்்களின் தகாய்கப் பிரபதசம், 
மு ஸ் லி ம் ்க ளி ன்  வ ரத் த ்க  ந ்க ர ,  
மு ஸ் லி ம் ்க ளி ன்  மு ்க ச வ ற் றி ட ல 
என்று நிறுவுதல் பவணடும். அவவகாறு 
நி று வு கி ன் ்ற  ப � கா து  மு ஸ் லி ம் 
ைக்்களுடைய நியகாயப்�காடு்கடளப் 
புரிந்து ச்ககாணடு தமிழ் ைக்்களிைம் 
உ ள் ள  ச னை ந கா ய ்க வ கா தி ்க ளு ம் 
ைனித உரிடைவகாதி்களும் அந்த 
நியகாயப்�காடடிற்்ககா்க முஸ்லிம்்களுைன் 
இடணந்து குரல்ச்ககாடுக்்கத் தயங்்கப் 
ப�காவதில்டல. 

அ ட த  வி டு த் து  த மி ழ ர ்க ளி ன் 
ப � கா ர கா ட ை த் தி ட னை  நீ தி ய ற் ்ற 
ப�காரகாடைைகா்கச் சித்தரிப்�தும், ்கல்முடனை 
முஸ்லிம்்களின் தகாய்கப் பிரபதசம் அடத 
விடடுக்ச்ககாடுக்்க முடியகாது என்று இலங்ட்க 
முழுவதிலுமுள்ள முஸ்லிம்்களிைம் 
ஒரு ச்ககாதிநிடல உணரச்சிடய 
ஏ ற் � டுத் தி  மு ஸ் லி ம்  ை க் ்க ட ள 
உணரச்சி பூரவைகானை அரசியலுக்குள் 
இழுத்துக் ச்ககாணடு சசல்வதில்தகான் 
சதகாைரந்தும் முஸ்லிம் அரசியல் 
தடலவர்களும் ைதப்ச�ரிபயகார்களும் 
முடனைப்புக் ்ககாடடி வருகி்றகார்கள். 
இது அறிவுபூரவைகானை சசயற்�காைல்ல. 
இந்தச் சசயற்�காடு்களினைகால் அன்்றகாைம் 
உடழத்து வகாழும் சகாதகாரண மூவினை 
ைக்்கபள ச�ரிதும் �காதிக்்கப்�டுவர என்்ற 
உணடைடய மூவினை ைக்்களும் உணரந்து 
ச்ககாணடு சசயற்�டுதல் ைகிழ்ச்சி்கரைகானை 
எைது வகாழ்வுக்கு முக்கியைகானைதகாகும். 
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தமிழரசு ்கடசியின் 16 வது பதசிய ைகாநகாடு 
(30/06/2019 )அன்று யகாழ்-வீரசிங்்கம் 
ைணை�த்தில் நைந்து முடிந்துள்ளது. 
வ ழ ட ை ப � கால ப வ  தீ ர ை கானை ங் ்க ள் 
நிட்றபவற்்றப்�டடுள்ளனை. சுைகார எழு�து 
ஆணடு்ககால வரலகாற்ட்றக்ச்ககாணை 
த மி ழ ர சு க் ்க ட சி ய கா னைது  1 9 4 9 ஆ ம் 
ஆணடு டிசம்�ர ைகாதம் 18ஆம் தி்கதி 
யகாழ்-ைகாவடைபுரத்தில் உதயைகானைது. 
ைபலசியகாவில் பி்றந்து வளரந்த 
யகாழ்ப்�காணத்டத பூரவீ்கைகா்க ச்ககாணை 
சகாமுபவல் பஜம்ஸ் பவலுப்பிள்டள 
ச ச ல் வ ந கா ய ்க ம்  இ க் ்க ட சி யி ன் 
ஸ்தகா�்கரகாவகார. அதுவடர்ககாலமும் ஜீ.ஜீ.
ச�கான்னைம்�லம் தடலடையில் இயங்கிய 
தமிழ் ்ககாங்கிரஸ் என்கின்்ற ்கடசியில் 
இருந்து விலகிபய இவர தமிழரசு ்கடசிடய  
உருவகாக்கினைகார.

உணடையில் இக்்கடசியகானைது ச�ைரல் 
�காரடடி ( federal party) அதகாவது சைஸ்டி 
்கடசி என்றுதகான்  �திவு சசய்யப்�டைது. 
ஆனை கா லு ம்   வ ை க் கு ,  கி ழ க் கு 
ைகா்ககாணங்்களில் அதடனை 'தமிழரசு'க்்கடசி  
எனை சசல்வநகாய்கம் அறிமு்கம் சசய்தகார. 
அதன் அடிப்�டையில் சதகாைக்்க 
்ககாலங்்களில் இக்்கடசியகானைது சைஸ்டி 
ப்ககாரிக்ட்கடயபய முன்சனைடுத்தது. 
எனினும்  இக்்கடசியின் தடலடையில்  
த மி ழ ர  வி டு த ட ல  கூ ட ை ணி 
உருவகானைப�காது அது தனி நகாடடுக்  
ப்ககாரிக்ட்கடய முன்டவத்தது. 1976 ஆம் 
ஆணடு வடடுக்ப்ககாடடை ைகாநகாடடில்  
"தமிழீழபை தீரவு" என்றும் அதற்்ககா்க  
ஆயுதபைந்தி ப�காரகாடுைகாறும் �கிரங்்க 
அடழப்ட� தமிழ் ைக்்கடள பநகாக்கி 
விடுத்தது இக்்கடசி. 

இந்த வரலகாறு்களின் சதகாைரச்சியில்தகான் 
இன்ட்றய தமிழ் பதசிய கூடைடைப்ட� 
தடலடைபயற்று நைத்திவருகின்்ற 
தமிழரசு ்கடசி தனைது 16 வது பதசிய 
ைகாநகாடடை நைத்தியிருக்கின்்றது. 
இம்ைகாநகாடடில் 27  தீரைகானைங்்கள் 
நி ட ்ற ப வ ற் ்ற ப் � ட டு ள் ள னை . 
இந்த தீரைகானைங்்கடளக்  கூரந்து 
அவதகானிக்கின்்ற ப�காது  இப்ப�காதுதகான் 
யுத்தம் முடிந்ததகா? என்கின்்ற ப்கள்வி 
எழும்புவடத தவிரக்்க முடியவில்டல. 
ஏசனைனில் 2014ஆம் ஆணடு நைந்த 

்கதிர்ககாை ஆடிபவல்விழகாவிற்்ககா்க 
ஒபரநகாளில் 6ஆயிரம் �காதயகாத்திரீ்கர்கள்  
்ககாடடுக்குள் பிரபவசித்துள்ளனைர.

இ ந் த ள வு  அ தி ்க ை ள வ கா னை 
� கா த ய கா த் தி ரீ ்க ர ்க ள் 
்ககாடடுக்குள்பிரபவசித்தடை முதல்தைடவ 
எனை ஆலய வணணக்்கர சுதுநிலபை 
திசகாநகாயக்்க சதரிவித்தகார.

வரலகாற்றுப் பிரசித்திச�ற்்ற உ்கந்தைடல 
மு ரு ்க னை கா ல ய த் தி ன்  வ ரு ை கா ந் த 

மி ன் ச கா ர த் து ட ்ற யி ல்  நி ல வு ம் 
பி ர ச் சி ட னை ்க ளு க் கு  இ ர ண டு 
வகாரங்்களுக்குள் தீரவு வழங்்கப்�டும் 
எனை அடைச்சர ரவி ்கருணகாநகாயக்்க 
சதரிவித்துள்ளகார.

இது சதகாைர�கானை ப�ச்சுவகாரத்டத 
ச � கா றி யி ய ல கா ள ர ்க ளு ை ன் 
ப ை ற் ச ்க கா ள் ள ப் � டு ம் . 
�காவடனையகாளர்களு க்கு எந் த வித 
�காதிப்பும் ஏற்�ைகாத வட்கயில், துரித 
தீரடவ வழங்குவபத அரசகாங்்கத்தின் 
எதிர�காரப்�காகும்.

எதிர்ககாலத்தில் எந்த வட்கயிலும் மின்சகாரம் 
துணடிக்்கப்�ை ைகாடைகாது. ்கைந்த 26ஆம் 
தி்கதி மின்சகாரத்துட்றயுைன் சம்�ந்தப்�டை 
�ல அடைப்புக்்கள் ஆரம்பித்த ஆரப்�காடைம் 
சதகாைரபில் ்கருத்து சவளியிடடுள்ள 
அடைச்சர, இந்தப் பிரச்சிடனைடய 
தீரப்�தற்கு முட்றயகானை நைவடிக்ட்க 
பைற்ச்ககாள்ளப்�டடுள்ளதகா்கவும் அடைச்சர 
பைலும் குறிப்பிடடுள்ளகார.

ைடைக்்களப்பு புனித மிக்ப்கல் ்கல்லூரி 
ப த சி ய  � கா ை ச கா ட ல யி ன்  வி ஞ் ஞ கா னை 
்கண்ககாடசியும்,"மிக்ப்கலின் விஞ்ஞகானைக்குரல்" 
ச ஞ் சி ட ்க  ச வ ளி யீ ட டு  வி ழ கா வு ம்  
வியகாழக்கிழடை(4.7.2019) ்ககாடல ்கல்லூரியின் 
முதல்வர �யஸ் ஆனைந்தரகாஜகா தடலடையில் 
நடைச�ற்்றனை. 
இ ந் நி ்க ழ் வி ற் கு  பி ர த ை  அ தி தி ய கா ்க 
ைடைக்்களப்பு ைகாவடை அரசகாங்்க அதி�ர 
ைகா.உதயகுைகாரும், ச்கௌரவ அதிதியகா்க 
ைடைக்்களப்பு வலயக்்கல்வி அலுவல்கத்தின் 
பி ரதி க் ்க ல் வி  � ணி ப் � காள ர ( நி ரு வ கா்க ம்) 
திருைதி. சுஜகாதகா குபலந்திரகுைகாரும், சி்றப்பு 
அதிதியகா்க வலயக்்கல்வி அலுவல்கத்தின் 
விஞ்ஞகானைப்�காை உதவிக்்கல்விப் �ணிப்�காளர 
ரீ . ஞ கா னை ப ச ்க ர ம்  உ ட � ை  � கா ை ச கா ட ல 
ஆசிரியர்கள், ைகாணவர்கள், ச�ற்ப்றகார்கள் 
்கலந்துச்ககாணைனைர.இதன்ப�காது ைகாணவர்களின் 
ஆற்்றல்்கடளயும்,தி்றடை்கடளயும் ச்ககாணடு 
உருவகாக்்கப்�டை சுைகார 100பைற்�டை விஞ்ஞகானை 
ரீதி ய கானை  வி ை ய ங் ்க ள்  ்க ண்க கா டசி யி ல் 
்ககாடசிப்�டுத்தப்�டடுள்ளனை.
்கல்லூரி கூடைப் �ந்தகாடை டைதகானைத்தில் 
நடைச�ற்றுவரும் இக் ்கண்ககாடசியிடனை 
�காைசகாடல ைகாணவர்கள், ச�ற்ப்றகார்கள், ைற்றும் 
நலன்விரும்பி்களும் �காரடவயிடடு வருகின்்றனைர.
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தமிழரசு ்கடசியின்  15வது ைகாநகாடடில் 
நிட்றபவற்றிய 15 தீரைகானைங்்களுக்கும் 
இவற்றுக்கும் ச�ரிய பவறு�காடு்கடள 
்ககாணமுடியவில்டல. அபத வரி்கடள 
தூ சு  த ட டிச ய டு த் து  மு ன் னு ம் 
பின்னும் சற்று ைகாற்றியடைத்து 
விரிவு �டுத்தி  27 தீரைகானைங்்களகா்க 
வரிடசப்�டுத்தியுள்ளனைர. 

இத்தீரைகானைங்்களில் அரசியல்தீரவு, 
மீள்குடிபயற்்றம், ட்கதி்கள் விடுதடல, 
்ககாணி அ�்கரிப்பு்கள், இரகாணுவ 
பிரசன்னைம், ்ககாணகாைல் ப�காபனைகார  என்�னை 
சகாரந்த அரசியல் ப்ககாரிக்ட்க்களும் 
ச�ண த ட ல டைக்குடும்�ங்்க ள், 
்க ல் வி ,  ப வ ட ல வ கா ய் ப் பு , 
மீ ன் பி டி ,  ச த கா ழி ற் து ட ்ற ்க ள் , 
நிதிசயகாதுக்கீடு்கள் என்்றவகா்றகானை  
அபிவிருத்தி சகாரந்த ப்ககாரிக்ட்க்கள் 
வரிடசப்�டுத்தப்�டடுள்ளனை. 2014 ஆம் 
ஆணடு சசப்ரம்�ர ைகாதம் நடைச�ற்்ற 
15 ஆவது ைகாநகாடடில் முன்டவக்்கப்�டை 
அரசியல்  தீரைகானைத்தில் குறித்த சில 
வகாரங்்களுக்குள் அரசகாங்்கம் அரசியல் 
தீரடவ முன்டவக்்க பவணடும் என்றும் 
நில ஆக்கிரமிப்பு, ட்கதி்கள் ைற்றும் 
்ககாணகாைல்ப�காபனைகார விையத்தில் மூன்று 
ைகாதங்்களுக்குள் முடிவு ்ககாணப்�ைகாைல் 
வி ட ை கா ல்  ஜ னை வ ரி  ை கா த த் தி ல் 
இருந்து �ரந்து �டை இைங்்களிலும் 
சகாத்வீ்கப்ப�காரகாடைம் சவடிக்கும் 
என்று ம்  கு றி ப் பி ை ப் � ட டிரு ந் த து.  
இந் த எச்சரிக்ட்க ்கள் எல்லகாம் 
இல்லகாது இம்முட்ற தீரைகானைங்்கள் 
சவளிவந்திருக்கின்்றனை. 15 ஆவது 
பதசிய ைகாநகாடடில் எடுக்்கப்�டடிருந்த 
்கடும்ப�காக்கு நிடலப்�காடும் தற்ப�காடதய 
16 வது பதசியைகாநகாடடில் எடுக்்கப்�டடுள்ள 
சைன்ப�காக்கு நிடலப்�காடும் ஐக்கிய 
பதசிய ்கடசி அரசு மீது ச்ககாணடுள்ள 
வ ரக் ்க ச கா ர பு  உ ்ற வு  நி ட ல ட ய 
சுடடிநிற்கின்்றது.

ஆ னை கா லு ம்  உ த் தி ப ய கா ்க  பூ ர வ 
தீ ர ை கா னை ங் ்க ளி ல்  அ னு ங் ்க ல் 
ப்ககாரிக்ட்க்கடள சவளியிடடுக்ச்ககாணடு 
சம்�ந்தர ப�ரகாளர்கடள திருப்திப்�டுத்த 
ஒ லி வ கா ங் கி யி ல்  ப வ று  ை காதி ரி 
விளகாசித் தள்ளியுள்ளகார.  சிங்்கள 
அரசு்களின் ஏைகாற்று பவடல்களகால்தகான் 

புலி்கள் ஆயுதபைந்த பவணடி  வந்தது. 
இந்நிடல சதகாைரந்தகால்  மீணடும் 
ப�காரகாடைம் சவடிக்கும் என்ச்றல்லகாம் 
ச�காரிந்து தள்ளியுள்ளகார. எப்�டி 
�காரத்தகாலும்  வழடையகா்க ைகாடவயகார 
ப�சும் ்கடத வசனைங்்கடள இம்முட்ற 
சம்�ந்தர ப�சியுள்ளகார அவவளவுதகான். 

அதுைடடுைன்றி அரசியல் தீரவு 
விையத்தில் இன்றுவடர தமிழரசு 
்கடசிக்கு  தீரக்்கைகானை  ச்ககாள்ட்க எதுவும்  
கிடையகாது என்�டத தீரைகானை வரி்கள்      
புைம்ப�காடடுக் ்ககாடடியிருக்கின்்றனை.

அதகாவது " அரசியல் தீரவகானைது ஒருமித்த 
இலங்ட்க நகாடடில் தமிழ் ைக்்களின் 
இட்றயகாணடை, சுயநிரணய உரிடை, 
ைனிதஉரிடை அடிப்�டையில் சைஸ்டிக் 
்கடைடைப்பில் பிரகாந்தியங்்களினைதும் 
பதசியக் இனைங்்களினைதும் தன்னைகாடசி 
உரிைத்டத உறுதிப்�டுத்த  பவணடும் 
எனை இம்ைகாநகாடு வற்புறுத்துகின்்றது."எனை 
குறிப்பிைப்�டடுள்ளது.   இங்ப்க 'ஒருமித்த 

இலங்ட்கக்குள்' என்கின்்றப�காது அது 
சைஸ்டி்களின் கூடடை நிரகா்கரிப்�தகாகும். 
அபதபவடள சைஸ்டி என்கின்்றப�காது 
அது ஒருமித்த இலங்ட்க என்கின்்ற 
ஒற்ட்றயகாடசிடய  நிரகா்கரிப்�தகாகும். 
ஆனைகால் இங்ப்க  இந்த தீரைகானைம் 
ஆனைது ஒருமித்த இலங்ட்க நகாடு 
என்கின்்ற  ரணிலுடைய ஏக்்க ரகாஜ்ய 
ச்ககாள்ட்கடய ஏற்றுக்ச்ககாள்வதுைன் 
தமிழ் ைக்்கடள ஏைகாற்றும் முடனைப்பில்  
சைஸ்டி ்கடைடைப்பு, சுயநிரணய உரிடை 
என்கின்்ற புலம்�ல்்களகால் நிரம்பி 
வழிகின்்றனை. இடவ  அப்�ழுக்்கற்்ற 
அ ர சி ய ல்  வ ்ற ட டு த் த ன் ட ை யி ன் 
சவளிப்�காடு்கள் ஆகும். பைலும் 
அ பி வி ரு த் தி ச கா ர  தீ ர ை கா னை ங் ்க ள் 
தமிழரசு ்கடசியின் ச்ககாள்ட்கக்கு 
எதிரகானைடவயகாகும். ஏசனைனில்  ்கைந்த 
வகாரம்கூை திருப ்ககாணை ட லயில் 
உடரயகாற்றிய சம்�ந்தர அபிவிருத்திக்்ககா்க 
உ ரி ட ை ்க ட ள  வி ட டு க் ச ்க கா டு க் ்க 
ைகாடபைகாம் எனை சதடைத்சதளிவகா்க 
கூறியுள்ள பநரத்தில் அக்்கடசியின் 

ைகாநகாடடு தீரைகானைங்்கள் யகாடர  பநகாக்கி 
அபிவிரு த் திடய ப ்ககாரு கின்்றனை ?  
்கைந்த வருைம் பவடலயற்்ற கிழக்கு 
�டைதகாரி்கடள சந்தித்த சம்�ந்தர 
'ஆயிரம் பவடலவகாய்ப்புடள  ப்கடைகாலும் 
என்னைகால் ச�ற்றுக்ச்ககாள்ள முடியும். 
ஆனைகால் அடவ அரசியல் தீரவு பநகாக்கிய 
்கருைங்்கடள  �காதிக்கும் என்�தகால் 
அவற்ட்ற நகான் ப்ககாரைகாடபைன்' எனை 
சசகால்லியிருந்தடை சதரிந்தபத. 

ஒரு பு்றம்  வருகின்்ற நிதி ஒதுக்கீடு்கடள 
திருப்பி அனுப்பிக்ச்ககாணடும் ைறுபு்றம் 
அடைச்சு �தவி்கடள ச�று�வர்கடள 
துபரகாகி்கள் என்று வடச�காடிக்ச்ககாணடும் 
அரசியல் சசய்கி்ற தமிழரசு ்கடசியினைர நி
திசயகாதுக்கீடு்கடளயும்,பவடலவகாய்ப்பு்க
டள பூடடிய ைகாநகாடடு ைணை�த்துக்குள் 
ப்ககாருவது யகாடர ஏைகாற்றுவதற்்ககானை 
பித்தலகாடைங்்கள்? இந்த ைகாநகாடு்களில் 
்கலந்து ச்ககாள்கின்்ற ப�ரகாளர்கள் எல்லகாம் 
யகார? என்று ப்கட்க பதகான்றுகி்றது. 

ஐக்கிய பதசிய ்கடசி வீழ்கின்்ற ஒவசவகாரு 
தருணங்்களிலும் ஓடிச்சசன்று அந்த 
ஆடசிடய ்ககாப்�காற்்ற முடடுக்ச்ககாடுக்கின்்ற 
இவர்கள் இதுவடர ஒரு முன்னைகாள் 
ப�காரகாளிடயபயனும் விடுத ட ல              
சசய்யமுடியகாதவர்களகாயிருக்கின்்றகார்க
ள். அபிவிருத்திக்்ககா்க வைக்கு ைகா்ககாண 
சட�க்கு கிடைத்த அரிய சந்தரப்�த்தில் 
ைணடண வகாரி இட்றத்தவர்கள் இந்த 
தமிழரசு ்கடசியினைர. ப்கவலம் ்கல்முடனை 
உ�சசயல்கத்டத தரமுயரத்தும் ஒரு 
கீ டரப்�காத் தி சகாத டனைடயக் கூை 
சசய்யமுடியகாதவர்கள் ைகாநகாடு்களில் 
தீ ர ை கா னை ங் ்க ட ள  நி ட ்ற ப வ ற் றி 
எ ன் னை  ச ச ய் ய ப � காகி ன் ்ற கா ர ்க ள் ? 
இதனைகால்தகான் ைகாநகாடடு ைணை�த்டத 
சுற்றி ஆரப்�காடைங்்களில் ஈடு�டை    
்ககாணகாைல்ப�கானைவர்களின்  உ்றவினைர்கள்  
துபரகாகி்கபள என்று கூச்சலிடடு உங்்கடள 
தூற்றியுள்ளனைர. 

ஆடிபவல்விழகாவிற்்ககானை ச்ககாடிபயற்்றத் 
தி ரு வி ழ காவி ல்  ்க ல ந் து ச ்க காண டு 
அடனைவரும் பு்றப்�டைனைர.

அன்றிரவு அவர்கள் வகாகூரசவடடை 
எனுமிைத்தில் இரவுப்ச�காழுடதக் 
்கழிப்�ர. அங்கு அவர்கள் அநகாயகாசைகா்க 
ைகிழ்ச்சியுைன் இருப்�டதக்்ககாணலகாம்.

இ து வ ட ர  1 2 , 0 0 0  அ டி ய கா ர்க ள் 
்க கா ட டு ப் � காட த ய கால்  ்க தி ர்க கா ை ம் 
சசல்கின்்றனைர.
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ச�கான்டனைக்ச்ககாடுத்து நீடர வகாங்கும் 
நிடலடையும் வரலகாம்?  எண�து, 
எண�த்டதந்து்களில் உன்னிச்டசக் 
குளத்தில் அதி்கைகா்க நீர வற்றி, இப்ப�கா 
இருக்கின்்ற அடணக்்கடடுப்�க்்கத்தில் 
இருந்து அடுத்தப்�க்்கம் குளத்தின்ை 
நடுவினூைகா்க �யணித்த ஞகா�்கம் 
இப்ப�காவும் இருக்கின்்றது’ என்கி்றகார 
உன்னிச்டச குளக்்கடடின் அருகில் 
வகாழ்ந்து ச்ககாணடிருக்கும் சின்னைத்தம்பி.

ைடைக்்களப்பு ைகாவடைத்தில் உள்ள 
ச�ரியசதகாரு குளைகா்க உன்னிச்டசக்குளம் 
உள்ளது. இக்குளத்திடனை நம்பிபய 
� ல  ஏ க் ்க ர ்க ளி ல்  வி வ ச கா ய ச் 
சசய்ட்க பைற்ச்ககாள்ளப்�டுகின்்றது. 
ைடைக்்களப்பின் ந்கர �குதியின் �ல 
இைங்்களுக்கு உன்னிச்டசக்குளத்தில் 
இருந்து ச�்றப்�டை நீபர குடிநீரகா்க 

வழங்்கப்�டுகின்்றது. ்ககால்நடை்களும், 
மிரு்கங்்கள் �லவும் உன்னிச்டசக்குளத்து 
நீரிடனை நம்பிபய வகாழ்கின்்றனை. 
அபதப�கான்று நீரவகாழ் உயிரினைங்்கள் 
�லவும் உன்னிச்டசக் குளத்திபல 
வகாழ்ந்துச்ககாணடிருக்கின்்றனை.

ை ட ை க் ்க ள ப் பு  ை கா வ ட ை த் தி ல் 
ஏற்�டடிருக்கின்்ற வரடசி நிடலடை 
்க கா ர ண ை கா ்க  உ ன் னி ச் ட ச க் 
குளத்தின் நீரைடைமும் சவகுவகா்க 
கு ட ்ற வ ட ை ந் தி ரு க் கி ன் ்ற து . 
குளத்தின் ச�ரும்�கான்டைப் �குதி்கள் 
வரணடு ப�கானை நிலங்்களகா்கப வ 
்க கா ண ப் � டு கி ன் ்ற னை.  கு ள த் தி ன் 
வ கா ன் ்க த வி ட னை  அ ண டி ய 
குறித்த சிறு�குதியில் ைகாத்திரபை 
நீர  ்ககாணப்�டுகின்்ற து. 3 3அடி 
உயரத்திற்கு நீரிடனை ச்ககாள்ளக்கூடிய 

உன்னிச்டசக்கும் சவறும் மூன்்றடரயடி 
அளவிலகானை உயரத்திற்ப்க நீடர 
ச்ககாணடிருக்கி்றது. குளத்தின் நீரைடைம் 
அதி்கரித்தகால் நீர வழிந்பதகாைக்கூடிய 
வ கானு க் கு ம்  த ற் ப � காது  நீ ரு ள்ள 
இைத்திற்குைகானை தூரம் 100மீற்்றர அளவில் 
உள்ளது.

்கைந்த வருைம், இபத ்ககாலப்�குதியில் 
குளித்த இைங்்கள் சவறும் தடர்களகா்க 
்க கா ண ப் � டு கி ன் ்ற னை .  பு தி ய த கா ்க 
அடணக்்கடடுக்்கள் ்கடைப்�டடு, குளம் 
புனைரடைக்்கப்�டடு ஒரு தசகாப்தங்்களகாகிய 
நிடல்களில் இந்த வருைம் தகான் 
குளத்திற்குள் இருந்த ்கற்�காட்ற்கள் 
எல்லகாம் சவளிப்�டுவதகா்க அருகில் 
உள்ளவர்கள் கூறுகின்்றனைர.

1980 அல்லது 1985 ்ககாலப்�குதி்களில் 
இவவகாறு உன்னிச்டசக்குளம் வற்றிய 
ஞகா�்கம் உள்ளதகா்கவும் இந்தப்�க்்கத்தில் 
இருந்து அடுத்த�க்்கம் குளத்தின் நடுவகால் 
நைந்து சசன்்றகாதகா்கவும் கூறுகின்்றனைர. 
அபதநிடல இன்னைமும் வரகாவிடைகாலும் 
அப த நிடலக்கு, இப தப�கான்று 
ைடழச�ய்யகாைல் சவயில் எறித்தகால் 
வந்துவிடும் என்கின்்றனைர. 

கு ள த் தி ன்  ந டு வி ல்  கு டி ட ச 
அடைத்து,  மீன்பிடியில் ஈடு�டும் 
நி ட ல ட ய க் கூ ை  த ற் ப � கா ட த ய 
வரடசி நிடல உருவகாக்கியுள்ளது. 
குளத்தின் அடிவடிச்சலகால் ைகாத்திரம் 
நீரவடிந்பதகாடுகின்்றது. இவவரடசி 
சதகாைரந்தகால், அதனைகாலும் நீர ஓைகாது. 
அதற்கு பி்றகு வகாய்க்்ககால் சவடடியும் 
தணணீர எடுக்்கமுடியகாசதன்கின்்றனைர. 
இப்ப�ச்சு வரடசியின் நிடலயிடனைபய 
்ககாடடுகின்்றது. உன்னிச்டசக்குளத்திடனை 
பநகாக்கி �லர ஒவசவகாரு நகாட்களும் 
சுற்றுலகா சசல்வதுப�கான்று சசல்வதுணடு, 
குளத்தில் குளித்து ைகிழ்வதுமுணடு. 

அவவகாறு இப்ப�காது, குளத்திடனைப் �காரத்து 
ஆச்சரியப்�டடு, எதிரவரும் நகாட்கடளயும் 
எணணி ்கவடலப்�டுவதடனைபய 
்ககாணமுடிகின்்றது. குளத்தின் ஊற்றில்தகான் 
அருகில் உள்ளவர்கள் கிணறுபதகாணடி 
நீரிடனை ச�ற்றுக்ச்ககாள்வதுணடு. 
தற்ப�காடதய நிடலயில் குளத்தில் 
நீரவற்று ஏற்�டடுள்ளடையினைகால் 
அருகில் உள்ளவர்களுக்கு குடிநீரும் 
சவகாலகாகியிருக்கின்்றது.
�யிர்களும் நீரின்றி அழியும் நிடலயில் 
உள்ளனை. இவவகா்றகானை சூழலில், �ல 
இைங்்களுக்கு உன்னிச்டசக்குளத்து 
நீபர குடிநீரகா்க ைகாறியிருக்கின்்ற 
நி ட ல யி ல் ,  உ ன் னி ச் ட ச க் கு ள ம் 
முற்்றகா்க வற்றினைகால் இதன் மூலைகா்க 
குடிநீரிடனைப்ச�ற்றுக்ச்ககாள்ளும் �லரின் 
நிடலயும்கூை ப்கள்விக்குறியகாகும். 
தற்ப�காடதய இக்்கடைகானை நிடலயில், 

இருக்கின்்ற நீரிடனை வீணவிரயம் 
சசய்வதடனைத் தவிரத்து, நகாலுநகாள் 
�யன்�டுத்திய நீரிடனை ஐந்பதகா, ஆப்றகா 
நகாட்கள் �யன்�டுத்தும் வட்கயில் 
சி க் ்க னை த் தி ட னை  ப ை ற் ச ்க கா ள் ள 
பவணடும். நீர வீணவிரயத்திடனை 
தவிரப்�தற்்ககானை விழிப்புணரவிடனையும், 
தற்ப�காடதய உணடைநிடலயிடனையும் 
ைக்்களுக்கு பு்கடைபவணடிய நிடலயும் 
ச � கா று ப் பு வ கா ய் ந் த வ ர ்க ளு க் கு 
இருக்கின்்றது. ைடழச�ய்யபவணடிய 
்ககாலங்்க ளில் ை டழ இல் லகாை ல் 
ப�காயிருக்கின்்றடை தணணீருக்்ககா்க 
்க கா த் தி ரு க் கு ம்  நி ட ல யி ட னை 

உருவகாக்கியுள்ளது. வரடசி நீடித்தகால் 
ச�கான்டனைக்ச்ககாடுத்து நீடரவகாங்கும் 
நி ட ல ட ை  கூ ை  ஏ ற் � ை ல கா ம் . 
ைனிதவகாழ்வுக்கு அத்தியவசியகாைகானைது 
நீர, இதடனை புரிந்து அடனைவரும் 
சசயற்�ை பவணடியதும், எதிர்ககாலத்தில் 
இயற்ட்க வளங்்கடள அழிக்்ககாது 
�காது்ககாத்துச்ககாள்வடதயும் பநகாக்்ககா்க 
ச்ககாள்ள பவணடும். இதன்மூலபை 
எதிர்ககால சந்ததி்களும் இயற்ட்கடய 
வளங்்கடள ச்ககாணடு இனிடையகா்க 
வகாழலகாம்.
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ைச்சு சைகாழி மூல நூலில் இருந்து 
இவற்ட்றப் புரிந்து ச்ககாள்வது அவவளவு 
இலகுவல்ல. பைலும் சமீ�த்தில் இப்�டி 
300 ஆணடு்களுக்கு முந்திய ைச்சு 
சைகாழி நூசலகான்றின் சில வரி்கடள 
ஆம்ஸ்ைரைகாமில் உள்ள ஒரு ைச்சு 
எழுத்தகாள நண�ரிைம் விளக்்கம் 
ப்ககாரியிருந்தப�காது அதற்கு அவரகூை 
சிரைப்�டைகார. இது �ழடையகானை ைச்சு 
ச ை கா ழி  இ ப் ப � காது ள்ளவ ர்க ள கால் 
விளங்கிக் ச்ககாள்ள சற்று ்கடினைம் 
என்்றகார. பதகாரகாயைகா்கத் தகான் எனைக்கு 
சைகாழிச�யரத்து ்ககாடடினைகார.

சவசலன்டின் எழுதிய இந்தத் சதகாகுப்பு 
இலங்ட்கயின் சிவில் துட்றயில் 
�ணியகாற்றிய அன்ரூ ஆரைர (Andrew 
Armour) என்�வரகால் முதல் தைடவ 
ச ை கா ழி ச � ய ர க் ்க ப் � ட டி ரு க் கி ்ற து . 
அதடனை அவர 1806-09 ்ககாலப்�குதியில் 
இலங்ட்கயின் நீதியரசரகா்க இருந்த பசர 
அசலக்சகாணைர பஜகான்ஸ்ைனுக்கு (Sir 
Alexander Johnston) சைரப்பித்திருக்கி்றகார. 
ஆனைகால் இந்த பிரதி ஒரு பைகாசைகானைதும், 
பிடழயகானைதும் சைகாழிச�யரப்பு என்று 

பின்னைர பசர எைரசன் சைணனைன்ட 
(Sir Emerson Tennent) குறிப்பிடுகி்றகார. 
அதன் பின்னைர இன்சனைகாரு தைடவ 
இந்தியகாவில் 1783 – 1821 ்ககாலப்�குதியில் 
�ணியகாற்றிய பிரிடடிஷ கிழக்கிந்திய 
்கம்�னிடயச் பசரந்த ப்கணல் ச்ககாலின் 
(Colonel Colin Mackenzie) என்�வரகால் ஒரு 

�குதி சைகாழிச�யரக்்கப்�டடிருக்கி்றது.

பின்னைர இந்த நூலின் சில �குதி்களின் 
சுருக்்க சைகாழிச�யரப்ட� இலங்ட்கயின் 
ச த கா ழி ற் ச ங் ்க  மு ன் ப னை கா டி யு ம் , 
ஆய்வகாளருைகானை �்றங்கி சமூ்கத்டதச் 
பசரந்த புல்சஜன்ஸ் (A. E. Buultjens) 
சைகாழிச�யரத்தகார (Orientalist -1885-86, 
1888-89, 1891). அதன் பின்னைர தகான்இந்த 
நூடல சின்னைப்�கா அரசரடணம் 
விரிவகா்க ஆய்வு சசய்து 1977இல் 
“François Valentijn's Description of Ceylon” 
என்கி்ற நூடல சவளியிடடிருக்கி்றகார. 
அ ந் த  நூ ப ல  இ ன் று  வ ட ர 
சவசலன்டின் குறித்த ஆய்வு்களுக்கு 
ச � ரி து ம்  � ய ன் � டு த் த ப் � ட டு 
வருகி்றது. அரசரடனைத்தின் அந்த 
நூலில் முதல் 12 அத்தியகாயங்்கள் 
சைகாழிச�யரக்்கப்�டடிருக்கி்றது. சிங்்கள 
வரலகாற்று ஏைகானை “ரகாஜகாவலிய”யடவ 
சைகாழிச�யரப்�தற்்ககானை அனுைதிடயயும் 
சவசலன்டின் அப்ப�காது ச�ற்றிருந்ததகா்க 
எஸ். அரசரடனைம் த னைது நூலில் 
குறிப்பிடுகி்றகார. “ரகாஜகாவலிய”வில் 
குறிப்பிைகாத அரசர்களின் குறிப்பு்கடள 
சவலணடின் ்கணசைடுத்திருந்தகார. 
அரசகாடசி்களின் முன்னுக்குப் பின் 
முரணகானை ்ககாலவரிடச குறித்து ஆழைகா்க 
ஆரகாயந்திருப்�டத அவர ்கணசைடுத்த 
த்கவல்்களில் இருந்து அறிய முடியும். 
குறிப்�கா்க “பதகாஸ் ரகாஜகா” என்கி்ற அரசர 
�ற்றிய வி�ரம் வியப்ட� அளிப்�டவ. 
சவலணடினின் உச்சரிப்புப் பிடழ்களகால் 

அதில் உள்ள த்கவல்்கடள சரியகா்க 
விளங்கிக் ச்ககாள்வதிலும் ைற்்றவர்களுக்கு 
வி ய கா க் கி ய கா னை ப் � டு த் து வ தி லு ம் 
வ ர ல கா ற் ்ற கா சி ரி ய ர ்க ள்  ச � ரு ம் 
திணைகாடைத்துக்கு உள்ளகாவகார்கள் என்�து 
நிச்சயம்.

(அடுத்த வகாரம் சதகாைரும்)
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miuapWjpf;F njupthFk; mzpfs; vit?

,lk;ngw;WtUk; 12MtJ cyff; fpz;z fpupf;fl; njhluhdJ ,Wjpf; 
fl;lj;ij vl;bAs;sJ. ,Jtiu ,lk;ngw;W Kbe;j 40 Nghl;bfspd; 
KbTfSf;fika mT];jpNuypah kw;wk; ,e;jpah mzpfs; miuapWjpg; 
Nghl;bf;F jFjp ngw;Ws;sNjhL ,yq;if cl;gl Ie;J mzpfs; 
njhlupypUe;J ntspNawpAs;sJ. miuapWjpf;F njupthFk; Vida ,uz;L 
mzpfSf;fhd Nghl;bapy; ,q;fpyhe;J> epA+rpyhe;J kw;Wk; ghfp];jhd; 
mzpfs; Nghuhbf;nfhz;bUf;fpd;wd.

cyff; fpz;z njhlu; xd;wpy; 500 

Xl;lq;fisAk; 10 tpf;fl;Lf;fisAk; 

tPo;j;jpa tPuu; vd;w rhjidia 

gq;fshNj]; tPuu rfpg; my; `]

d; ; jdjhf;fpf ;nfhz;lhu ; ,tu; 

cyff;fpz;zj; njhlupy; ,Jtiu 542 

Xl;lq;fisAk; 11 tpf;fl;Lf;fisAk; 

t P o ; j ; j p  ,r ;  r h jidia 

ngw;Wf;nfhz;lhu;. ,jw;F Kd;G 

epA_ryhe;J tPuu; ];nfhl; ];ilup]; 

2007k; Mz;L 449 Xl;lq;fisAk; 

9 tpf;fl;Lf;fisAk; ngw;wNj 

rhjidahf ,Ue;jJ Fw;g;gplj;jf;fJ.

fhiujPT epUgH rfh
fpof ;F khfhz tpisahl;Lj ; 
jpizf;fsk; elj;jpa fpof;F 
khfhzkl;l n`hf;fp Nghl;bapy; 
mk;ghiw khtl;l n`hf;fpyad;]; 
mz p  Kjy p l j ; i j g ; n g w ; W 
rhk;gpadhdJ.

kpl;ry; ];lhu;f;  24 
Yf;fp ngu;F]d; 17
Kfkl; mkpu;  16
N[hg;uh Mu;ru;  16
K];jgpRu; u`;khd; 15
        

Nuh`pj; ru;kh - 544 
Nltpl; Nthdu; - 516 
MNuhd; gpd;r; - 504;
rfpg; my; `]d;- 476 
N[ha; &l; - 476;

40 Nghl;bfspd; Kbtpy; mzpfspd; Gs;sp epiy

rfy Jiw Ml;lj;jpy; 

rfpg; my; `]d; Gjpa 

rhjid

©õPõn©mh¨ ÷£õmi°À

 öíõUQ »¯ßì \õ®¤¯ß 

gpupj;jhdpahtpd; fhiujPT 
xd;wpaj;jpd; tUlhe;j 
tpisahl;L tpohTk; 
xd;W $lYk; fle;j 
rdpf;fpoik Rtpz;ld; 
gFj pa py ; r pwg ;ghf 
eilngw;wJ. mg;NghJ 
gpbf;fg;gl;l glk;.

mk;ghiw khtl;l mzpapy; fhiujPT 
n`hf ;f pyad ;] ; mzpa pdNu 
cWg;gpdHfshtH. ,e;j mzp 
%d;whtJ jlitahf fpof;fpy; 
Kjy plk ;ngw ;W Njr pakl ;lg ; 
Nghl;bf;Fj; njupthfpAs;sJ.

,g ;Nghl ;bapy ; jpUNfhzkiy 

kl;lf;fsg;G mk;ghiw Mfpa khtl;l 
mzpfs; gq;Nfw;wd. ,g;Nghl;b 
fhiuj PT tpGyhee ;j kj ;j pa 
kfhtpj;jpahya ikjhdj;jpy; New;W 
Kd;jpdk; eilngw;wJ.

,Wjpg;Nghl;bapy; jpUNfhzkiy 
mzpAk; mk;ghiw khtl;l mzpAk; 
Nkhjpd. ,g;Nghl;bapy; mk;ghiw 
khtl;l fhiujPT n`hf;fpyad;]; 
mzp 2-0 vd;w Nfhy; tpj;jpahrj;jpy; 
ntw;wpthif #baJ.

mk;ghiw khtl;l tpisahl;L 
cj;jpNahfj;jH mkpHmyp kw;Wk; 
tpisahl;L cj;jpNahfj;jHfs; 
Kd;dpiyapy; ,g;Nghl;b eilngw;wJ.

j.ytd; jiyikjhq;Fk; fhiujPT 
n`hf;fpyad;]; fofk; fpof;fpy; 
njhlHr ;r pahf rhjidgilj;J  
tUtJ Fwpg;gplj;jf;fJ.
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Ntjehafk; jNge;jpud;

B²u® H¢u¨ ÷£õÁuõP Ga\›US® uø»ÁºPÒ, 

u® ¤ÒøÍPøÍ ÷£õ¸US AÝ¨£z u¯õµõ?

தமிழர்களுக்குத் தீரவு கிடைக்்ககாவிடைகால் 
ஆயுதம் ஏந்திப் ப�காரகாடுவது �ற்றிச் 
சிந்திக்்க பவணடி வரும்.’ -- இரகா. சம்�ந்தன் 
அரசுக்கு எச்சரிக்ட்க.

இது இவவகாரம் வந்த �ர�ரப்�கானை ஊை்கச் 
சசய்தி.
ஆயுதம் ஏந்திப் ப�காரகாடுவது�ற்றி 
சசகால்லக் கூடிய தகுதி எத்தடனை தமிழ் 
தடலவர்களுக்கு இருக்கி்றது எனைக் 
ப்கள்வி ப்கடைகால்  விடை என்னை?

1070 ்களின் பிற்�குதியில் ்கருக்ச்ககாணடு, 
1983 யூடல ைகாதத்திற்குப் பின்�கா்க 
வீ று ச ்க கா ண ச ை ழு ந் த  த மி ழ் 
இடளஞர்களின் ஆயுதப் ப�காரகாடைத்திற்கு 
எத்தடனை தமிழ் தடலவர்கள் தைது 
பிள்டள்கடள அனுப்பினைகார்கள்?

நகானைறிந்த வடரயில் �ருத்தித்துட்ற 
சதகாகுதி நகாைகாளுைன்்ற உறுப்பினைரகா்க 
இருந்த இ. துடரரத்தினைம், உடுவில் 
சதகாகுதி நகாைகாளுைன்்ற உறுப்பினைரகா்க 
இருந்த தரைலிங்்கம் ஆகிபயகாரின் 
பி ள் ட ள்க ள்  ை ட டு ப ை  ஆயு த ப் 
ப�காரகாடைத்திற்குச் சசன்்றனைர.

�ருத்தித்துட்ற எம்பியின் ை்கன் 
விடுதடலப் புலி்கள் இயக்்கத்தில் 
இடணந்தவர. 1987 யூடல 05 ஆம் 
தி்கதியன்று சநல்லியடி இரகாணுவ மு்ககாம் 
மீது மில்லரகால் நைத்தப்�டை முதலகாவது 

்கரும்புலித் தகாக்குதல் சம்�வத்தின் 
பின்�கானை சணடையில் ைரணைடைந்தகார.

பைஜர ்கைல் எனை ைதிப்�ளிக்்கப்�டைகார.
உடுவில் சதகாகுதி எம்பி தரைலிங்்கத்தின் 
ை்கன் சித்தகாரத்தன் புசளகாட இயக்்கத்தில் 
இடணந்து ப�காரகாடினைகார. முன்பும் 
�லமுட்ற நகாைகாளுைன்்ற உறுப்பினைரகா்க 
இருந்தவர.

தற்ப�காதும் நகாைகாளுைன்்ற உறுப்பினைரகா்க 
உள்ளகார.

அவரது தந்டத தரைலிங்்கம் தமிழ் 
இயக்்கம் ஒன்றினைகால் முன்னைகாள் 
எம்பி ஆலகாலசுந்தரத்துைன் பசரந்து 
்கைத்திச் சசல்லப்�டடு 1984 இல் சுடடுக் 
ச்ககால்லப்�டைகார.

இவர்கடள விை பவறு அரசியல் 
தடலவர்கள் தைது பிள்டள்கடள ஆயுதப் 
ப�காரகாடைத்திற்கு அனுப்பி டவத்தகா்கத் 
சதரியவில்டல.

இம் ைணணில் தகாய்க விடுதடலக்்ககானை 
ப�கார சவடித்த ப�காது தகாம் �காது்ககாப்�கா்க 
தமிழ்கத்திற்குச் சசன்்றனைர.

தைது பிள்டள்கடள பிரித்தகானியகா, 
்கனைைகா, அசைரிக்்ககா, அவுஸ்திபரலியகா, 
பைற்கு ஐபரகாப்பிய நகாடு்கள் எனை அனுப்பி 
டவத்தகார்கள்.

1977 இல் வடடுக்ப்ககாடடையில் தமிழீழப் 
பிர்கைனைத்டதச் சசய்தகார்கள். அவ வருைம் 
நைந்த நகாைகாளுைன்்றத் பதரதலில் இம் 

முட்றதகான் சிறிலங்்ககா நகாைகாளுைன்றுக்கு 
இறுதியகா்கப் ப�காடடியிடுகின்ப்றகாம்.  இனி 
சுதந்திர தமிழீழத்தில் தகான் பதரதலில் 
ப�காடடியிடுபவகாம் எனை வீ்றகாப்�கா்கக் 
்கடதத்தனைர.

இடளஞர்கடள உசுப்ப�த்தினைகார்கள். ப�கார 
உக்கிரம் ச�்றப் ப�காரகாடைக் ்களத்திலிருந்து 
தகாமும் தைது �ரிவகாரங்்களும் அ்கன்று 
சசன்்றகார்கள்.

இம் ைணணில் �டித்த, �டிக்்ககாத ஏரகாளம் 
இடளஞர்கள் ப�காரகாடைத்தில் இடணந்து 
தைது இன்னுயிடரக் ச்ககாடுத்தகார்கள்.

ப�காரகாடைம் 30 வருைங்்கள் நீணைது. �ல 
சவற்றி்கள். இறுதியகா்க முழுடையகா்கத் 
பதகால்வியடைந்தது.

அது ப�கான்்றசதகாரு ப�காரகாடைத்டத மீளக் 
்கடடிசயழுப்�க் கூடிய ்களநிடலபயகா, 
தளநிடலபயகா, ைக்்கள் உளநிடலபயகா 
இல்டல.

இப்�டியகானை நிடலயில் சவறுைபனை 
உசுப்ப�ற்றும் அரசியல் பதடவயில்டல.

அப்�டி மீணடுசைகாரு ஆயுதப் ப�காரகாடைம் 
வந்தகாலும் சவகால் விடும் தடலவர்களில் 
எத்தடனை ப�ர தைது பிள்டள்கடள 
அனுப்பி டவப்�கார்கள். ப�காரக்குணம் 
மிக்்க தடலமுட்றயின் ்ககாலம் ைடலபயறி 
விடைது.
சிங்்களத்தின் ரகாஜதந்திரத்டத அவர்களது 
�காணியிபலபய சவல்லும் வழி �காரக்்க 
பவணடும். அறிக்ட்க அரசியல் விடிடவத் 
தரகாது எனைத் சதரியகாத தடலவர்களகா 
இவர்கசளனைக் ப்கள்வி ப்கடப�காருக்கு 
உங்்கள் விடைசயன்னை? ?

இருந்தநைது  நகாடடின்அபிவிருத்திக்கு 
உதவக்கூடிய  எத்தடனை  பைடத்கடள  
நகாம்இழந்திருப்ப�காம்.

�கிடி வடத்ககாரணைகா்க  நி்கழ்ந்தஉயிர 
இழப்பு்கள்  அபந்கம்.

ப ை லு ம்  � கி டி வ ட த 
்ககாரணைகா்கஏற்�டும் ைனைஅழுத்தத்டதத்   
த கா ங் கி ச ்க கா ள் ள மு டி ய கா ை ல் 
த ற் ச ்க கா ட ல ச ச ய் து 
ச ்க கா ண ை ை கா ண வ ர ்க ளு ம் 
உணடு. சிலர �கிடிவடதயினைகால் 
சித்திரவடதக்குஆளகாகி வகாழ்நகாள்பூரகாவும் 
சிகிச்டசச�றும் ைனைபநகாயகாளி்களகா்க  
உ ை ல் ஊ னை   ப ந கா ய கா ளி ்க ள கா ்க 
வகாழ்ந்தும்வருகின்்றனைர.

்கனைவு்கபளகாடும் ச�ரும்ைகிழ்ச்சிபயகாடும் 
த ை து பி ள் ட ள ்க ட ள க் 
்க ை ன் � ட டு � ல் ்க ட ல க் ்க ழ ்க ம் 
அனுப்பும்ச�ற்ப்றகாரின் ைனைம்என்னை 
� கா டு � டு ம் ,  அ வ  அ ப் � கா வி ்க ள்  
ைபனைகாநிடலஎன்னை?

�கிடி  வடதடயவிை  இன்னுபைகார  
அரக்்கனும்�ல்்கடலக்்கழ்க வகாயிலில்  
வந்துகுந்தி விடைகான்  அவபனை  
�காலியல்சதகால்டல அரக்்கன்.

ச�ண்கடள  இன்னும்குட்றவகா்க  
எணணும்அவர்கடள  குட்றவகா்க,   
ஒருவட்கயில் அடிடை்களகா்க  நைத்தும்ஓர 
சமூ்க  அடைபில்தகான்   இன்னும்நகாம் 
வகாழுகின்ப்றகாம்.  �ல்்கடலக்்கழ்கத்தில்  
ச � ண   ை கா ண வி ்க ளு க் கு  
ஆணைகாணவர்கள்   தரும்சதகால்டல்கள்   
மி்கமி்க அதி்கம்.

ைனைடத  வடதப்�துைன்  சந்தரப்�ம்�காரத்து  
உைடல  வடதக்கும்  சசயலிலும்இவர்கள் 

ஈடு�டுகின்்றனைர.  இத்தட்கய  உள,உைல் 
து ன் பு று த் த ல் ்க ட ள ச வ ளி யி ல் 
ச ச கா ல் ல மு டி ய கா த   ்க ல ச கா ர ச்  
சூழலில்வளரும் ச�ண்கள்  ைனைதுள்  
அவர்களின்�காலியல் பசடடை்கடள  
அைக்கி  அைக்கி  டவப்�தகால்  
ச�ரும்ைனை பநகாய்க்குஆளகாகுவதுைன் 
த ற் ச ்க கா ட ல ச ச ய் யு ம்  
மு டி வு க் கு ம் வ ரு கி ்ற கா ர ்க ள் .  
சிலரதற்ச்ககாடல சசய்தும்உள்ளனைர.

 என்னைச்ககாடுடை இது?

ச�ணணகா்க வகாழபவமுடியகாதகா?

இரு வகாரங்்களுக்குள்முடித்த �கிடி  
வடதடய  முடித்துக்   ச்ககாணை அன்ட்றய  
நிடலப�காலஅல்லகாது  ஆறுைகாதங்்கள்  
அல்லதுசிலபவடள்களில்  ஒருவருைம் 
வடர  சில�ல்்கடலக்்கழ்கங்்களில் 
இந்த  �கிடி  வடதநிடல நீடிக்கிற்து, 
அந்த ஒருவருைமும்  முதல்வருை 
ைகாணவர்கள்  சிபரஸ்ைைகாணவர்களுக்கு 
அைங்கிஒடுங்கி அடிடை்களகா்கவகாழ் 
ப வ ண டு ம் எ னை  நி ர ப் � ந் தி க் ்க ப்  
� டு கி ன் ்ற னை ர,  அ க் ்க கா ல ங் ்க ளி ல் 
அ வ ர ்க ளு க் கு எ தி லு ப ை 
முன்னுரிடைகிடையகாது.அவர்கள்உடை 
நடை�காவடனை எல்லகாம்அடிடை்கள் 
ப�காலபவஉள்ளனை.

இ த னை கா ல்  ை கா ண வ ர ை த் தி யி ல் 
அடிதடி்களும்ஏற்�டுவதுணடு.

ர கா கி ங்  எ னு ம் இ வ வ ர க் ்க ன் 
சைல்லசைல்ல வளரந்துப�ருருக் 
ச ்க கா ண டு   ச மூ ்க த் ட த ப ய  
அழிக்கும்அரக்்கனைகா்க இன்றுச்ககாக்்கரித்து  
நி ற் கி ்ற கா ன் . இ வ ட னை க் ்க ண டு  
� ல் ்க ட ல க் ்க ழ ்க நி ரவ கா்க ங் ்க ள்கூ ை 
அஞ்சுகின்்றனை. அழிக்்கப் �யப்�டுகின்்றனை,  
அழித்தகால்  ைகாணவர்கள்   பவறுவட்கயில் 
கிளரச்சி�ணணுவகார்கள் என்�பத  
அவவச்சத்துக்குக்  ்ககாரணைகாகும்.

இப்ச�ரும் சவகால்்கடள  எதிரச்ககாள்வது  
எ ங் ்க னை ம் ?   அ ழி க் ்க மு டி ய கா த 
அ ர க் ்க னை கா ்க ப � ரு ரு க் ச ்க கா ண டு 
நிற்கும்இவவரக் ்கடனை அழித் தல்  
எங்்கனைம்?

� கா லி ய ல்  ச த கா ல் ட ல ்க ள் மீ து 
்க வ னை ம் ச ச லு த் து வ த ற் ்க கா ்க  
� ல் ்க ட ல க் ழ ்க ை கா னி ய   
ஆ ட ண க் கு ழு வி னை கா ல் , 
� கா ல் ச ை த் து வ   � கு தி ஒ ன் று 

ஸ் த கா பி க் ்க ப் � ட டு ம் இ ரு க் கி ்ற து .  
ப�ரகாசிரிடய  உைகா  குைகாரசகாமிஇதற்குப்  
ச�காறுப்�கா்க  நியமிக்்கப்�டடுள்ளகார,  
ஒவசவகாரு�ல்்கடலக்்கழ்கங்்களிலும் 
இ து வி ஸ் த ரி க் ்க ப் � ட டு  
வி ப ச ை ை கா ்க ச � ண ்க ள் 
மீதகானை�காலியல் துன்புறுத்தல்்கள்மீது  
வி ப ச ை ந ை வ டி க் ட ்க ்க ளு ம் 
எடுக்்கப்�டுகின்்றனை.

ப த சி ய  அ ச் ச் சு று த் த ல கா ்க  
ஓ ர ப த சி ய   பி ர ச் ச ட னை ய கா ்க  
ை கா றி யு ள்ள  இ ப் � கி டிவ ட த ட ய ப் 
� கா லி ய ல் து ன் பு று த் த ட ல 
இ ல் ல கா ை ல கா க் கு வ து  
எ ங் ்ங னை ம் எ ன் � ட த யி ட டு 
்கலந்துஆபலகாசிக்கும் மு்கைகா்க�ல்்கடலக் 
்கழ்கைகானிய ஆடணக்குழு   03.07.2019 
புதன்கிழடை  ஓர  ்கருத்தரங்ட்கயும்�யி
ற்சிப்�டைட்றடயயும்  ச்ககாழும்புஇலங்ட்க 
ைன்்றக்்கல்லூரியில்  நைத்தியது

ைகானிய ஆடணக்குழுவின் கீழ்இயங்கும் 
அடனைத்துப்�ல்்கடலக்்கழ்கங்்களினைது  
உ � ப வ ந் த ர ்க ட ள யு ம்  

நி று வ � ணி ப் � கா ள ர ்க ட ள யு ம்  
அ வ ர ்க ப ள கா டு ஒ வ ச வ கா ரு 
� ல் ்க ட ல க் ்க ழ ்க த் தி ற் கு ம் 
ை கா னி ய ஆ ட ண க் கு ழு வி னை கா ல்  
நி ய மி க் ்க ப் � ட ை  
ப � ர ட வ உ று ப் பி னை ர ்க ட ள யு ம்  
ை கா னி ய   ஆ ட ண க் கு ழு  
இ க் ்க ரு த் த ர ங் ்க ச் ச ச ய ல ை ர வு க் கு 
அடழத்திருந்தது.

இ து ச ம் � ந் த ை கானை  த ்க வ ல் ்க ட ள  
உ�பவந்தர்கள்   நியைனைப�ரடவ  
உறுப்பினைர்களுைன்   �ரிைகாறி  
அவர்கடளவலுடையுடைவர்களகாக்குவது  
அ வ ர ்க ளி ன் அ தி ்க கா ர த் ட த யு ம்  
ச ச ய ற் � கா ட ட ை யு ம் அ வ ர ்க ளு க் கு   
உ ண ர த் து வ து  
இச்சசயலைரவின்பநகாக்்கைகாகும்

ச ச ய ல ை ர வி ல்  
இ ப் பி ர ச் ச ட னை ட ய ஆ ர கா ய் ந் து  
இ தி ல் ப த ர ச் சி  ச � ற் ்ற  
ஆய்வகாளர்களும்  ப�ரகாசிரியர்களும்  
அருடையகானைஉடர்கள் நி்கழ்த்தினைர.

�ல த்கவல்்கடள  அவர்கள்வழங்கினைர  
அடனைவடரயும்பைலும் சிந்திக்்க
ட வ த் த னை ர . கி ழ க் கு ப்  
� ல் ்க ட ல க் ்க ழ ்க ப � ர ட வ 
நியைனைஉறுப்பினைரகானை நகானும்்கலந்து 
ச்ககாணபைன்.

அ ங் கு  கூ ்ற ப் � ட ை ்க ரு த் து ்க ள் 
எ டு த் த மு டி வு ்க ள்   எ ன் � னை  
மி ்க மு க் கி ய ை கா னை ட வ .
அ வ வ னு � வ ங் ்க ட ள யு ம்  
்க ரு த் து ்க ட ள யு ம்  
சதகாைரந்துஎழுதவுள்பளன்

அடுத்த வகாரம்சந்திப்ப�காம்
( சதகாைரும்)
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ப�காரத்துப்கயர்களின் முடிவும், ைச்சுக் 
்ககாரர்களின் ஆரம்�த்டதயும் குறித்து 
பிலிப்பு �கால்பையு, சரகா�ரட சநகாக்ஸ், 
ச்கப்ைன் ரிட�பரகா ப�கான்்றவர்களின் 
வரிடசயில் பிரகான்சகாஸ் சவசலன்டின் 
( F r a n ç o i s  Va l e n t i j n )  எ ன் கி ்ற 
வரலகாற்்றகாசிரியரும் முக்கியைகானைவர. 
இவர்களில் சவசலன்டின் ைகாத்திரம் 
இ ல ங் ட ்க யி ல்  இ ரு ந் த தி ல் ட ல . 
அவரின் நூல்்கள் உல்க அளவில் 
பிரசித்திச�ற்்றப�காதும் இலங்ட்கயின் 
வரலகாற்்றகாசிரியர்களகால் அந்தளவு 
ப � ச ப் � ட ை தி ல் ட ல.  இ வ ர்க ளி ன் 
வரிடசயில் யகாழ்ப்�காணம், வன்னி 
கிழக்கு �குதி்களில் இருந்த தமிழ் 
அரசு்கள் குறித்து ப�சியதகால் ச்கப்ைன் 
ரிட�பரகா வரலகாற்்றசிரியர்களகால் 
்க ண டு ச ்க கா ள் ள ப் � ைவி ல் ட ல ப ய கா 
அதுப�கால பிரகான்சகாஸ் சவசலன்டினும் 
வ ை க் கு  –  கி ழ க் கு  � கு தி யி ல் 
இருந்தவற்ட்ற �திவு சசய்ததகால் 
பு்றக்்கணிக்்கப்�டடிருக்கி்றகார என்று 
சந்பத்கம் ச்ககாள்ள இைமுணடு.

சவசலன்டின் 17.04.1666ஆம் ஆணடு 
ஒல்லகாந்தில் பைகாரப்ற (Dordrecht) 
எ ன் கி ்ற  இ ை த் தி ல்  பி ்ற ந் த கா ர . 

ச வ ச ல ன் டின்  கி ழ க் கு  ஜ கா வ கா, 
�த்தவியகா, ப்கப், அம்ச�காய்னைகா, �ணைகா 
தீவு்கள் ப�கான்்றவற்றில் வகாழ்ந்து 
சசவயகாற்றியிருக்கி்றகார. ஆனைகால் 
இந்தியகா, சுைகாத்திரகா, இலங்ட்க, ைலகாக்்ககா 
ப�கான்்ற நகாடு்களுக்கு அவர �யணித்தது 
கிடையகாது. இந்த நூலில் ஆங்்ககாங்கு 
சில விளக்்கப் பிடழ்கள் இருப்�தற்்ககானை 
்ககாரணம் இதுவகா்க இருக்்கக் கூடும். 
ஆயினும் இந்த நகாடு்கள் குறித்து இந்தளவு 
விளக்்கைகா்க எழுதியடவ அடனைத்தும் 
ச�றுைதியகானைடவ.

சவசலன்டின் �ணி ஓய்வு ச�ற்று 
ஒல்லகாந்தில் இருந்த ்ககாலத்தில் 

பிற்்ககாலத்தில் இட்றயியல் துட்றயில் 
�டைம்ச�ற்று சீரதிருத்த பதவகாலயப் 
�ணி்களில் ஈடு�டைகார.  1 684இல் 
கிழக்கிந்திய நகாடு்களுக்்ககானை ைதத் 
தூதுவரகா்க நியமிக்்கப்�டடு கிழக்கிந்திய 
ந காடு்க ளு க் ்க கானை  ப ச ட வ ்க ளு க் கு 
அனுப்�ப்�டைகார. ஒல்லகாந்திலிருந்து 
13.05.1685இல் �த்தவியகாவுக்கு பு்றப்�டைகார. 
இந்பதகாபனைசியகாவில் Batavia எனும் 
இைத்தில் தகான் அன்ட்றய ைச்சு 
கிழக்கிந்திய ்கம்�னியின் தடலடைய்கம் 
இயங்கியது. ஆறு ைகாதங்்களின் பின்னைர 
30.12.1685 அன்று தகான் �த்தவியகாவுக்கு 
வந்து பசரந்தகார. �த்தகாணடு ்ககால 
பசடவயில் பின்னைர மீணடும் 1695 
ஒல்லகாந்துக்கு திரும்பினைகார. அவர மீணடும் 
மிேனைரிப் �ணி்களுக்கு தூதுவரகா்க 
நியமிக் ்கப்�டடு �த் த வியகாவுக்கு 
குடும்�த்துைன் 27.12.1705 அன்று வந்து 
பசரந்தகார .[i] கிழக்கு ஜகாவகா தீவு்களில் 
நிடலச்ககாணடிருந்த இரகாணுவத்துக்்ககானை 
ப�காத்கரகா்க (army chaplain) 1706இலிருந்து 
்கைடையகாற்றினைகார. அவர �த்தவியகாவில் 
இருந்த ்ககாலப்�குதியில் ைச்சு கிழக்கிந்திய 
்கம்�னியின் வடலப்பின்னைலில் இருந்த 
்ககாலனித்துவ நகாடு்களில் �ணிபுரிந்த 
ச்கல தரப்பினைருைனும் சதகாைரபில்  
இருந்ததகால் அவர �ல்பவறு வி�ரங்்கடள 

சதகாகுத்துவந்தகார. மீணடும் 1714இல் 
ஒ ல் ல கா ந் து க் கு த்  தி ரு ம் பி னை கா ர . 
அங்கிருந்த�டிதகான் அவர  “Oud en 
Nieuw Oost-Indiën” (�டழய புதிய 
கிழக்கிந்தியகா) நூல் சதகாகுப்ட� எழுதத் 
சதகாைங்கினைகார. 1726இல் ஐந்தகாவது 
சதகாகுப்பு சவளிவந்தது. அடுத்த வருைம் 
06.08.1627 அன்று அவர ்ககாலம் ஆனைகார.

இந்த இடைக்்ககாலத்தில் அவர இந்த 
சதகாகுப்ட� ைடடுைல்ல ட�பிடள ைபல 
சைகாழிக்கு சைகாழி ைகாற்்றம் சசய்தகார. 
ைபல, ஜகாவகா ப�கான்்ற சைகாழி்களில் 
அ்கரகாதி்கடளயும் உருவகாக்கினைகார. 
(ைபல சைகாழி அ்கரகாதி இறுதிவடர 
அச்சகா்கவில்டல என்�து இன்சனைகாரு 
்கடத) முஸ்லிம் ைதம் குறித்த 
ஆய்சவகான்ட்றயும் சவளியிடைகார.

“�டழய புதிய கிழக்கிந்தியகா ” 
சதகாகுப்�கானைது இன்றும் 16-17 ஆம் 
நூற்்றகாணடின் ்ககாலனித்துவ ்ககாலத்டத 
ஆரகாய்�வர்களுக்கு முக்கிய ஆதகார 
நூலகா்க ்கருதப்�டுகி்றது. 5000க்கும் 
பைற்�டை �க்்கங்்கடளக் ச்ககாணை 
சிறிய எழுத்தினைகாலகானை சைகாத்தம் ஐந்து 
சதகாகுப்பு்கடளயும் 1724-1726 இரணடு 
ஆணடு்களுக்குள் சவளியிடைகார. 
அடத விை  ஆயிரக்்கணக்்ககானை 
விளக்்கப்�ைங்்களும், ஓவியங்்களும், 
வ ட ர � ை ங் ்க ளு ம்  உ ள் ள னை . 
ைக்்களின் பதகாற்்றம், அவர்களின் 
� ண � கா டு,  து ட ்ற மு ்க ங் ்க ளி ன் 
அடைப்பு, ந்கரங்்களின் வடர�ைம், 
தகாவரங்்கள், விலங்கு்கள், சில முக்கிய 
சம்�வங்்கடளக் ்ககாடடும் ்ககாடசி்கள் 
எல்லகாம் அந்த ப்ககாடபைகாவியங்்களில் 
அைங்குகின்்றனை. அடவ மி்கவும் 
�யனுள்ளடவ. இலங்ட்கயில் ைச்சு 
சசய்த வியகா�கார நைவடிக்ட்க்களின் 
புள்ளிவி�ரங்்கள், பவடடையகாடி எடுத்துச் 
சசன்்றடவ, இலங்ட்க அரசர்களிைம் 
இருந்து ச�ற்றுக்ச்ககாணை �ரிசு்கள் 
்ககாலி, நீரச்ககாழும்பு, யகாழ்ப்�காணம், 
ச்ககாழும்பு ப�கான்்ற ப்ககாடடை்களுக்குப் 
ச�காறுப்�கா்க இருந்த தள�தி்களின் 
்ககாலவரிடசயகானை �டடியல் எல்லகாம் 
இந்த சதகாகுப்பு்களில் அைக்்கம்.

இந்த ஐந்து சதகாகுப்பு்களிலும் 
இலங்ட்க குறித்து ஏரகாளைகானை 
வி � ர ங் ்க ள்  அ ை கி யி ரு ந் த காலு ம் 
ஐ ந் தகாவது சதகாகுப்பில் தகான் 
இலங்ட்கடயப் �ற்றிய தனித் 
தடலப்பில் எழுதப்�டடிருக்கி்றது. அதில் 
1382�க்்கங்்கடளக் ச்ககாணை ஐந்தகாவது 
சதகாகுப்பில் 456 �க்்கங்்கள் இலங்ட்கப் 
�ற்றியடவ.

இந்த நூடல எழுதத் சதகாைங்கினைகார. 
ஏற்ச்கனைபவ அவர கிழக்கிந்திய 
்கம்�னியில் �ணியகாற்றிய ப�காது பச்கரித்த 
ஆவணங்்கள், ஆதகாரண்கள் என்�வற்ட்ற 
ச்ககாணடுவந்து பசரத்திருந்தகார. அவர 
கிழக்கிந்திய ்கம்�னியில் �ணிபுரிந்த 
்கவரனைர்கள், �டையதி்ககாரி்கள், சிவில் 
அதி்ககாரி்கள் ப�கான்ப்றகாரிைம் இருந்து 
ஏ ர காள ை கானை  ஆவ ண ங் ்க ட ள யு ம், 
வி�ரங்்கடளயும் ச�ற்றுக்ச்ககாணைகார. 
இலங்ட்கடயப் �ற்றிய விையங்்கடளத் 
சதகாகுக்கும் ப�காது இலங்ட்கயில் 1703-
1706 ்ககாலப்�குதியில் ்கவரனைரகா்க இருந்த 
பஜகான் சிபைகான் ஓய்வு ச�ற்று ஒல்லகாந்து 
திரும்பியதும் (Cornelis Joan Simons) 
உத்திபயகா்கபூரவைகானை �ல ஆவணங்்கடள 
ஆ ர கா ய் வ த ற் ்க கானை  வ கா ய் ப் பு ்க ட ள 
அ வ ரு க் கு  ச வ ச ல ன் டி னு க் கு 
வழங்கினைகார. அதுப�கால யகாழ்ப்�காணத் 
தள�தியகா்க 1699 -1708 ்ககாலப்�குதியில் 
�ணியகாற்றிய ஆதம் வகான் (Adam Van 
der Duyn) தனைது �ணி ஓய்வின் பின்னைர 
ஒல்லகாந்து திரும்பியதும் அது ப�காலபவ 
சவசலன்டினுக்கு உதவியிருக்கி்றகார. 
இந்தக் ்ககாலப்�குதியில் கிழக்கிந்திய 
்கம்�னியில் �ணியகாற்றியவர்கள் அவர்கள் 

�ணியகாற்றிய ்ககாலனித்துவ பிரபதசங்்கள் 
கு றி த் து  எழு தி  ச வ ளி யி டு வ து 
தடைசசய்யப்�டடிருந்த ்ககாலம்.

சவசலன்டின் இலங்ட்க �ற்றி அதற்கு 
முன்னைர இலங்ட்கப் �ற்றி �திவு சசய்த 
எழுத்தகாளர்களகானை குறிப்�கா்க "Decadas Da 

Asia" எழுதிய Diogo de Couto, "Decadas 
Da Asia" எழுதிய Joao de Barros அடுத்தது 
"Fatalidade Historica de Ilha de Ceilao" 
('Historical Tragedy of the Island of Ceylon')  
எழுதிய Joao Ribeiro ஆகிபயகாரின் 
எழுத்துக்்கள் அதி்கைகா்க உதவியிருந்தனை.

அதுப�கால இந்துத்துவம் �ற்றிய 
சி்றப்�காய்வு்கடளச் சசய்த ைச்சு 
எழுத்தகாளரகானை ஆப்பிர்ககாம் சரகாபஜரியஸ் 
(Abraham Rogerius) என்�வருைன் 
சி்றந்த நடட�க் ச்ககாணடிருந்தகார. 
பிலிப் �கால்பையு (Phillipus Baldaeus)
ைகானியல் ஹகாவகாரட (Daniel Havart) 
சரகா�ரட சநகாக்ஸ் (Robert Knox) 
ப�கான்்றவர்களின் எழுத்துக்்களும் அதி்கம் 
உதவியிருக்கின்்றனை. சரகா�ரட சநகாக்ஸின் 
"An Historical Relation of the Island Ceylon" 
நூல் அப்ப�காது S. de Vriesஎன்�வரகால் ைச்சு 
சைகாழிக்கு சைகாழிச�யரக்்கப்�டடு 1692 
ஆம் ஆணபை சவளிவந்திருந்தது.
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சூடு சாம்பலாச்சு ப்பாடியாபே
  1958ம் ஆணடு சதகாழிலகாளர தினைைகானை 
பைதினை விழகாடவ ைடைக்்களப்பு 
ட ை த கா னை த் தி ல்  த மி ழ ர சு க் ்க ட சி 
மி்க ப்ககாலகா்கலைகா்க  ச்ககாணைகாை 
பவணடுசைனை முடிசவடுத்தது. விழகாவின் 
இறுதியில் 'சூடு சகாம்�லகாச்சு ப�காடியகாபர' 
என்னும் நகாை்கத்டத பைடைபயற்றுவது 
எனைவும் முடிசவடுக்்கப்�டடு. இரகாஜதுடர 
அவர்கள் எழுதிய அந்நகாை்கம் சை்ககால 
அரசியல் ப்கலி்களும் கிணைல்்களுைகா்க 
சதகாகுக்்கப்�டடு, நட்கச்சுடவ நகாை்கைகா்க 
பைடைபயறியது. இந் நகாை்கத்டத 

�காரத்து ரசித்து �ரவசம் அடைந்த 
தமிழரசுக் ்கடசியின் ஸ்தகா�்கர எஸ்.
ப ஜ .வி .ச ச ல் வ ந கா ய ்க ம்  அ வ ர்க ள் 
பின்வருைகாறு �காரகாடடு சதரிவித்திருந்தகார. 
'இரகாஜதுடரயவர்கள் ப�ச்சகால் ைடடுந்தகான் 
்கடசியின் ச்ககாள்ட்க்கடள ைக்்களிைம் 
ச்ககாணடு பசரக்கும் சி்றந்த ப�ச்சகாளி 
எனை அறிபவன். ஆனைகால் அடதவிைவும் 
தன் நகாை்கத்தின் மூலமும் நடிப்�காலும் 
ச்ககாணடு சசல்லக்கூடிய வல்லடை 
நிட்றந்தவரகா்க இருக்கி்றகார.' எனைப் 
பு்கழகாரம் சூடடியிருந்தகார.

தென்னிந்திய நடிகரகளின் 
சஙகமம

இவவகாறு நடிப்பில் தன் ஈடு�காடடை 
முழுடையகா்க ்ககாடடியடையினைகால் அந்த 
உந்து சக்தியின் ்ககாரணைகா்க இவர 
தமிழ்நகாடடு திடரயுல்கத்தினைடர பநசிக்்கத் 
சதகாைங்கினைகார. இவவகாடசக்கு முத்தகாய்ப்பு 
டவத்தது ப�கால் அக்்ககாலத்தில் ைக்்களின் 
அபிைகானைத்டத ச�ற்றிருந்த ைக்்கள் 
தில்கம் எம்.ஜி.ரகாைச்சந்திரனின் நடட� 

இவர மி்கவும் விரும்பினைகார. அதற்்ககா்க 
1964ம் ஆணடு இவரின் நண�ரகானை 
சதன்னிந்திய ''ைகாடல முரசு'' நகாபளடடின் 
சினிைகா ஆசிரியரகா்க �ணியகாற்றி வந்த 
்க.சஜய�காணடியனிைம் திரு.எம்.ஜி.ஆர. 
அவர்கடள பநரில் சந்திக்்க முடியுைகா? 
என்்ற ப்ககாரிக்ட்கடய இரகாஜதுடர 
ட வ த் த கா ர .  ச ஜ ய � கா ண டி ய னு ம் 
அதற்குரிய ஏற்�காடு்கடளச் சசய்து 
இருவடரயும் சந்திக்்கவும் டவத்தகார. 
ை க் ்க ள்  தி ல ்க ம்  எ ம் . ஜி . ஆ ரு ம் 
இரகாஜதுடரயும் எம்.ஜி.ஆர வழங்கிய 
சிற்றுணடிடய அருந்திக் ச்ககாணபை 
உடரயகாடினைகார்கள்.  விருந்து முடிந்ததும் 
எம்.ஜி.ஆர அவர்கடள இலங்ட்கக்கு 
வரும்�டி திரு.இரகாஜதுடரயவர்கள் 
அடழப்பு விடுத்தகார. இதற்கு எம்.ஜி.ஆர 
அவர்கள் உைன்�ைவில்டல. பின்பும் 
சடளக்்ககாத இரகாஜதுடரயவர்கள் 
மீணடும் ஓரகாணடு்களுக்்கப் பின் 
தன் அடழப்ட� எம்.ஜி.ஆரிைம் 
டவத்தகார. அணணகாதுடரயவர்களிைம் 
இது �ற்றி ்கலந்து ஆபலகாசித்து 
விடடு அணணகாத்துடரயவர்களின் 
ஆபலகாசடனையின் ப�ரில் எம்.ஜி.ஆபரகாடு 
அன்ட்றய முன்னைணிக் ்கதகாநகாயகி 
அபிநயசரஸ்வதி சபரகாஜகாபதவியும் 
அ வ ரி ன்  த கா ய கா ரு ம்  இ ல ங் ட ்க 
பு்றப்�டுவதகா்க தீரைகானிக்்கப்�டைது. 
  இத்தீரைகானைத்துக்கு அடைய அன்ட்றய 
பு்கழ்மிக்்க �த்திரிட்க்களகானை தினை�தி, 
சிந்தகாைணி, சுந்தரி, தந்தி ரகாதகா 
ப�கான்்ற �த்திரிட்க்கடளத் தந்த 
சுயகாதீனை �த்திரிட்க சைகாசம் என்்ற 
ச�ரிய �த்திரிட்க நிறுவனைம். திரு.
இரகாஜதுடர அவர்களின் அன்பு பவணடு 
ப்ககாளுக்கிணங்்க அந்நிறுவனைத்தின் 
அனுசரடணயுைன் 1965ம் ஆணடு 
10ம் ைகாதம் 24ம் தி்கதி ைக்்கள் தில்கம் 
எம்.ஜி.ஆர அவர்களும் ்கன்னைைத்துப் 
ட�ங்கிளி சபரகாஜகாபதவியும் ைடைக்்களப்பு 
மு ற் ்ற ச வ ளி  ட ை த கா னை த் து க் கு 
வருட்க தந்திருந்தகார்கள். திரு.

இரகாஜதுடரயவர்களின் முயற்சியகால் 
தி ரு .எ ம். ஜி . ஆ ர.  அ வ ர்க ட ள யு ம் 
சபரகாஜகாபதவிடயயும் ைக்்கள் பநரில் 
�காரக்்கக்கூடிய சந்தரப்�த்டத ஏற்�டுத்தி 
தந்தவர இந்தச் சகாதடனையகாளர 
இரகாஜதுடர அவர்கள் என்்றகால் 
மிட்கயகா்ககாது. எம்.ஜி.ஆரின் முதன் 
முதலகானை சவளிநகாடடு �யணமும் 
இதுபவயகாகும்.
                          
இ ர கா ஜ து ட ர  அ வ ர ்க ள் 
உ ட ர ய கா ற் று வ ட த யு ம்  எ ம் .
ஜி.ரகாைச்சந்திரன் அவர்கள் இவரின் அழகு 
தமிடழ உன்னிப்�கா்க அவதகானித்துக் 
ப்கடடுக் ச்ககாணடிருப்�டதயும் அருப்க 

ச பரகாஜகாப த விடயயும் �ைத் தில் 
்ககாணலகாம். இந்த நி்கழ்ச்சிக்கு பின்பும் 
இவர்கள் இருவரின் உ்றவும் பைலும் வளர, 
குடும்� நண�ர்களகாகி விடைகார்கள்
                        

(சதன்னை்கத்து முதல்வரும் பதனை்கத்து 
முதல்வரும்)    
                             
ைடைக்்களப்புக்கு எம்.ஜிஆர வருட்க 
தந்தப�காது இரகாஜதுடரயவர்கடள 
அரவடணத் து ்கடடித் தழுவிய 

ப�காது எடுக்்கப்�டை நிழற்�ைம். 
இ ர கா ஜ து ட ர ய வ ர்க ளி ன்  ்க ட ை சி 
ை்கன் திருை்கன் ஸ்ரீபயகாடு எம்.ஜி.ஆர 
அவர்கள் மி்க அன்ட�ப் ச�காழி�வரகா்க 
இருந்தகார. திருை்கடனைக் ்கணைகால் அவர 
அரவடணக்்க தவறுவபதயில்டல. 
                         
                       
                             

(எம்.ஜி.ஆரும் திருை்கன் ஸ்ரீயும்) 

  திரு.எம்.ஜி.இரகாைச்சந்திரன் திரு.
இரகாஜதுடரயின் குடும்�த்தின் மீது 
மி்க �காசமுள்ளவரகா்கபவ இருந்தகார. 
இரகாஜதுடரயின் �ணபும் �ணிவும் நன்றி 
ை்றவகாத்தன்டையும் பி்றடர பநசிக்கின்்ற 
ைனைப்�காங்கும் எம்.ஜி.ஆருக்கு மி்கவும் 
பிடித்திருந்தது. அதனைகால் இரகாஜதுடரயின் 
குடும்�த்டதபய அவர பநசித்தகார. 
                                       
(ைக்்கள் தில்கம் எம்.ஜி.ஆர அவர்களுைன் 
இரகாஜதுடரயின் ை்கள் ரவீந்திரகா பதவியும் 
ைருை்கனும்.)            

fyhg+rzk; muq;fk; 
,uh.jtuh[h

•ì¼®PÒ Gvº÷|õUS®  •UQ¯ ÷Põm£õmk ]UPÀ

  இ து 
முஸ்லிம்்களுக்கு 
சநருக்்கடியகானை 
்க கா ல ம் . 
முஸ்லிம்்களின் 
சநருக்்கடி்களில் 
்க கா ல் � கு தி 
தற்்ககாலி்கைகானை 
ச ல ச ல ப் பு ்க ள் . 

இன்சனைகாரு ்ககால் �குதி முஸ்லிம்்களின் 
அடிப்�டை உரிடை்கள் சகாரந்தது. 
மிகுதி முஸ்லிம் பதசிய நிடல�காடடை 
அசகாத்தியைகாக்குவதில் ஊரவகாதத்த்தின் 
சவற்றி்கள் எனைலகாம். 

ச ல ச ப் பு ்க ட ள  பு ்ற க் ்க ணி ப் � து ம் 
சலசலப்பின் பின்பனை ந்கரத்த�டுகி்ற 
�காத்கைகானை அடிப்�டை பிரச்சிடனை்கடள 
முன்னிடலப்�டுத்தி சசயல்�டுவதும் 
முக்கியைகானைதகாகும். ஆனைகால் முஸ்லிம்்கள் 
எதிரபநகாக்கும் வரலகாற்று சிக்்கல்,  பதசிய 
நலன்்கடள பிந்தள்ளி முழு இனைத்டதபய 
பதகாற்்கடிக்கும் வட்கயில் ஊரவகாதம் 
�ல�டடு முன்நிடலப்�டுவதகாகும்.

முஸ்லிம்்களின் உணடையகானை சிக்்கல் 
முஸ்லிம்்களகால் பதசிய நலன்்களுக்கு 
ஊர நலன்்கடள கீழ்�டுத்தி சசயல்�ை 
முடியவில்டல என்�தகாகும். உணடையில் 
இது ஒரு அவல நிடலயகாகும். 

்கல்முடனைக்குடி சகாய்ந்த ைருதுது பிரபதச 
சட� பிரச்சிடனை ட்கயகாள�டும் விதம் 
இதற்க்கு நல்ல உதகாரணைகாகும்.

அ டி ப் � ட ை  பி ர ச் சி ட னை ்க ட ள , 

பதசிய பிரச்சிடனை்கடள ஏடனைய 
இ னை ங் ்க ப ள கா டு  ஒ ப் பி டு ம் ப � கா து 
முஸ்லிம்்களுக்கு முக்கியைகானை ஒரு 
தடை உள்ளது. முஸ்லிம்்களின் பதசிய 
பிரச்சிடனை்களுக்கு ஊரைடை ைகாவடை ைடை 
பிரச்சிடனை்கடள கீழ்�டுத்தும் அரசியல் 
ச�காறிமுட்ற முஸ்லிம்்கள் ைத்தியில் 

சசயல்�ைவில்டல. இது ஒரு இனைத்தின் 
ஆ�த்தகானை ட்கயறு நிடலச் சிக்்கலகாகும். 
ஊரவகாதம் சந்தரப்� வகாதைகாகும். 
பதசிய நலன்்கள் அடிப்�டையகானை 
சிந்தடனை சசயல்�காடு ச�காறிமுட்றடய 
உருவகாக் ்ககாைல் முஸ்லிம்்களு க்கு 
எதிர்ககாலமில்டல. 

தமிழர்களின் பதசிய சரவபதசிய 
அரசியலின் �லபை தமிழ் பதசிய 
நலன்்களுக்கு முன் ச்கல ஊர ைடை 
பிரச்சிடனை்கள் பிரமு்கர்களும் கீழ்�டுத்தப் 
�டடிருப்�துதகான். முஸ்லிம்்கள் இனியகாவது 
இடளஞர்களகாவது ஊர்கடள தகாணடி 
பதசிய நிடல�காடடை உருவகாக்குவது 
�ற்றி சிந்திக்்க பவணடும். பவறு 
ைகாரக்்கமில்டல.

ftpQu; t.I.r.n[aghyd;
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nkd;lypd; gupNrhjidfspd; tpQ;Qhd 

mbg;gil nkd;lypd; jiyKiwAupik 

(Mendelian Heredity/Mendelism)

Fzk; rtupuh[h

xUfyg;Gg;gpwg;G my;yJ xw;iwf;fyg;Gg; gpwg;ghf;fk;(Monohybrid cross)

Mendel> G+tpd; epwk; Nghd;w xU jdpahd ,ay;igg; gpd;gw;wpajd; %yk; 

jiyKiwAupikailjy; rhu;ghd jdJ KjyhtJ tpjpia cUthf;fpdhu;. 

Neu;khwhd ,ay;Gfisf; nfhz;l J}atopte;j ngw;Nwhu;fis ,dq;fyj;jypd; 

%yk; jdJ gupNrhjidfis Muk;gpj;jhu;. J}atopte;j ngw;Nwhu;fspy; ,Ue;J 

cw;gj;jpnra;ag;gl;l F2 ,d; midj;Jj; Njhd;wy;fSk; xUfyg;Gg;gpwg;Gfs; 

(monohybrid) MFk;. ,jd; fUj;J> ,df;fyg;gpy; gpd;gw;wg;gl;l Fwpg;gpl;l ,ay;Gf;F 

mit ahTk; ,juEfKilait vd;gjhFk;. xU xUfyg;Gg;gpwg;gpypUe;J Njhd;Wk; 

,ay;Gfis mwpe;Jnfhs;Stjw;fhf F1 fyg;Gg;gpwg;G gl;lhzpj; jhtuq;fs; gpd;du; 

jd;kfue;jr;Nru;f;iff;F my;yJ mad;kfue;jr;Nru;f;iff;F tplg;gl;L F2 re;jjp 
cw;gj;jpgz;zg;gl;lJ.

Mendel jdJ gupNrhjidapd;NghJ J}atop Cjhg;G+ jhtuq;fisAk; 

nts;isg;G+j; jhtuq;fisAk; ,df;fye;jhu;. gpd;du; F1 fyg;Gg;gpwg;Gf;fis gpw 
F1 fyg;Gg;gpwg;Gf;fNshL jd;kfue;jr;Nru;f;ifaila my;yJ mad; kfue;jr; 

Nru;f;ifailar; nra;jhu;. ,Wjpahf G+f;fspd; epwj;jpw;fhf F2 re;jjpj;jhtuq;fis 
mtu; mtjhdpj;jhu;. mtupd; mtjhdpg;gpd;nghOJ vy;yh F1 jhtuq;fSk; 

Cjhg;G+f;fis cz;lhf;fpd. vdpDk; F2 re;jjpapy; Cjhg;G+ jhtuq;fSk; nts;isg;G+ 

jhtuq;fSk; Vwj;jho 3:1 vd;w tpfpjj;jpy; Njhd;wpd. 

F1 re;jjpapy;’ fpilj;j Efq;fSf;fpilNa nts;isg;G+f;fis cw;gj;jpgz;Ztjw;Fg; 

nghWg;ghd “guk;giuailAk; fhuzp ”(heritable factor”) Cjhg;G+f;fis 

cw;gj;jpgz;zpa “guk;giuailAk; fhuzpapd;” Kd;dpiyapy; xLf;fg;gl;ld. ,jd; 

ngWNgwhf> ,juEfq;fs; ahTk; Cjh G+f;fisNa cw;gj;jpnra;J nfhz;bUe;jd. 

MfNt> Cjh G+tpw;fhd “guk;giuailAk; fhuzp ” nts;isf;F Ml;rpahFk;. 

(Ml;rpahd ,ay;G) ,jd; gpufhuk;> nts;isg;G+tpw;fhd fhuzp gpd;dpilthd ,ay;G 

vdf; Fwpg;gplg;gLfpd;wJ. 

jiyKiwAupikf;Nfhyk; khWghbd;wp xNu khjpupahf NtW MW ,ay;Gfspy; 

epfo;e;jij Mendel mtjhdpj;jhu;. mitahtd: G+tpd; miktplk;> tpj;jpd; epwk;> 

tpj;jpd; tbtk;> goj;jpd; tbtk;> goj;jpd; epwk; kw;Wk; jz;bd; ePsk; vd;gdthFk;. 

Mendel ,d; KjyhtJ jiyKiwAupikapd; tpjp: jdpg;gLj;Jif  tpjp (Law 
of Segregation)
gl;lhzpj; jhtuq;fisg; gad;gLj;jp xUfyg;Gg; gupNrhjidfspy; F2 vr;rq;fspilNa 
mtjhdpff;g;gl;l 3:1 vd;w jiyKiwAupikf; Nfhyj;ij tpsf;Ftjw;fhf Mendel 
,d; KjyhtJ tpjp Kd;itf;fg;gl;lJ. 

mtupd; fUJNfhspd;gb> xt;nthU “guk;giuahftUk; ,ay;Gk; vjpUUf;fs; (allele) 
vd miof;fg;gLk; ,uz;L “guk;giuahftUk; ,ay;Gfshy;” jPu;khdpf;fg;gLfpd;wJ. 
Gzupfspd; Njhw;wj;jpd;NghJ> xU “guk;giuahftUk; ,ay;G”f;fhd vjpUUf;fs; 
jdpg;gLj;jg;gLtJld;> xt;nthd;Wk;> Njhw;Wtpf;fg;gLk; xt;nthU GzupapDs;Sk; 

nry;fpd;wJ. ,J ,g;nghOJ Mendel ,d; jdpg;gLj;Jif tpjp (Law of Segregation) 
my;yJ Mendel ,d; jiyKiwAupikapd; KjyhtJ tpjp vd miof;fg;gLfpd;wJ. 

Gd;dw; Punett  rJuj;ijg; gad;gLj;jp gpwg;Gupikaikg;G 
(genotype) kw;Wk; Njhw;wtikg;G (phenotype) tpfpjj;ijg; 
gFg;gha;jy;
gl;lhzpj;jhtuq;fspy; cauk; kw;Wk; Fws; vd;w jz;bdJ ePsq;fspd; mbg;gilapy; 

ntt;Ntwhd ,uz;L ,ay;Gfis Mendel mtjhdpj;jhu;. mtUila gupNrhjidfSf;F 

mad; kfue;jr;Nru;f;iff;fhf J}atop caukhd kw;Wk; J}atop Fwshd jhtuq;fs; 

Nju;e;njLf;fg;gl;ld. gpw;ghL F2 re;jjpiag; ngw;Wf;nfhs;Stjw;fhf F1 re;jjp 

jd;kfue;jr;Nru;f;iff;F cl;gLj;jg;gl;lJ. 

F1 fyg;Gg;gpwg;Gf;fspd; jd;kfue;jr;Nru;f;ifapd;NghJ> ntt;NtW vjpUUf;fisf; 
fhTk; Gzupfs; vOe;jkhdkhfr; Nru;f;ifailfpd;wd. Gzupfspd; mj;jifa 

vOe;jkhdkhd Nru;f;if> ehd;F gpwg;Gupikapay;Gf;Fupa Nru;f;iffSlhd Efq;fis 

cw;gj;jpnra;fpd;wJ. xU Punnett rJuk; ,e;jr; Nru;f;iffisf; fhz;gpg;gjw;Fg; 

gad;gLj;jg;glyhk;. xU Punnett rJuk; vd;gJ xU Fwpg;gpl;l fyg;gpy; ,df;fyg;Gr; 
nrad;KiwapypUe;J Njhd;Wk; xU vr;rj;jpd; rhj;jpakhd gpwg;Gupikaikg;Gf;fspd; 

tiuglk; %ykhd xU rpj;jupg;G MFk;.

njhlHr;rp... 

ve;j ehSk; ey;y ehNs

,d;WthOk; ehistpl;L ehisnad;d ehisnad;W

   vz;zpnaz;zp Vq;Ffpwha; kdNk – mJ

vd;WtUk; Ntisnad;W ,d;Wehis tpl;Ltpl;L

   Vf;fj;jpy; thOfpwha; jpdNk

md;Wdf;F tha;j;jnghUs; mg;gbNa tpl;Ltpl;L

   mw;gidg;Nghy; fhZfpwha; fdNt – vJ
ed;Wvd;W ePepidf;fj; je;jRfk; mj;jidAk;

   ehisnaz;zpj; njhiyf;fpd;wha; ep[Nk

,d;Wte;j fhiyAe;jd; ifapYs;s Ntiynad;W

   ,d;NwKb NjbtUk; n[aNk – vJ
,d;Wdf;F te;jnjd;W me;jepiy fz;L,q;F

   Vw;wgb nra;jpLtha; nraNy

nrd;Wtpl;l ehSk;tUk; xd;Wtpl;lehSk; vd;Wk;

   Nritnra;a thuhJ njspNt – eP
md;Wte;j ehiskl;Lk; cz;iknad ek;gptpL

   cd;flik nra;JtpL KbNt

ehistUk; Nrhw;iwnaz;zp ,d;wisAk; Nrw;iwtpl;lhy;

   ehl;fs;Kw;Wk; gl;bdpjhd; cdf;Nf – xU
nts;isNtl;bf; fw;gidapy; cs;srl;il ePAk;tpl;lhy;

   mk;kzkha; jhNdepw;gha; jdpNa

gs;sk;Nehf;fp nts;sk;ghAk; NghJmiz fl;lhtpl;lhy;

   gQ;rk;jhNd Nfhilapy; KbNt – ey;y
NtistUk; Ntisjd;dpy; ahupUg;ghu; ,t;Tyfpy;

   te;Jepw;Fk; ehl;fs;kl;Lk; ep[Nk

jpU.rptypq;fk;>

njhopy;El;g c
j;jpNahfj;ju;>

kl;lf;fsg;G.
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gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 41

fzpjk;
jpU.v];.rpt&gd;> Mrpupau;> kl;/kNk/tTzjPT guNk];yuh tpj;jpahyak;.

f.ngh.j. (c/j) - Gjpa ghlj;jpl;lk; - jkpo;

- kl;Lefu; Atd; -

    ,yf;fzk;

1.gFjp> tpFjp vd;Dk; ,uz;L cWg;Gf;fisf; nfhz;l gjnkhd;iwj; je;J 
 gFj;Jf;fhl;Lf.
 tho (tho; + m)

2.gFjp. tpFjp> ,ilepiy vd;Dk; %d;W cWg;Gf;fisf; nfhz;l 
 gjnkhd;iwj; je;J gFj;Jf;fhl;Lf.
 nra;j (nra; + j;; + m)

3.gFjp. tpFjp> ,ilepiy> rhupia vd;Dk; ehd;F cWg;Gf;fisf; nfhz;l 
 gjnkhd;iwj; je;J gFj;Jf;fhl;Lf.
 nra;jdd; (nra; + j;; + md; + md;)
 
4.gFjp. tpFjp> ,ilepiy> rhupia> re;jp vd;Dk; Ie;J cWg;Gf;fisf; 
 nfhz;l gjnkhd;iwj; je;J gFj;Jf;fhl;Lf.
 mbj;jdd;; (mb + j;; + j; + md; + md;)

5.gFjp. tpFjp> ,ilepiy> rhupia> re;jp> tpfhuk; vd;Dk; MW 
 cWg;Gf;fisf; nfhz;l gjnkhd;iwj; je;J gFj;Jf;fhl;Lf.
 fle;jdd; (fl + e; (j;);; + j; + md; + md;)

6.fz;lhd; vd;gijg; gFj;Jf;fhl;Lf.
 fhz; + l; + Md;

7.nrj;jhd; vd;gijg; gFj;Jf;fhl;Lf.
 rh + j; + j; + Md;

8.Xbf;nfhz;bUe;jhd; vd;gijg; gFj;Jf;fhl;Lf.
 Xbf;nfhz;bU + e; (j;);; + j; + Md;

9.Ngrpf;nfhz;lhu;fs; vd;gijg; gFj;Jf;fhl;Lf.
 Ngrpf;nfhs; + l;; + Mu;fs;

10.Nfl;lhd; vd;gijg; gFj;Jf;fhl;Lf.
 Nfs; + j;; + Md;;

11.fw;whd; vd;gijg; gFj;Jf;fhl;Lf.
  fy; + j;; + Md;;

12.nrd;whd; vd;gijg; gFj;Jf;fhl;Lf.
  nry; + w;; + Md;;.

13.ngau; ,ilepiyfisf; Fwpg;gpLf.
  Q;> t;> r;> ,r;R> m> k;.

14.ngau; ,ilepiyfs; xt;nthd;Wk; tUkhw;iw vLj;Jf;fhl;l xt;Nthu;  
  cjhuzk; jUf.
  Q;- fiyQd;> t;- XJthu;> r;- ,ilr;rp> ,r;R– jr;rpr;rp> m – kPdtd;> k;- Nfhkhd;.

15.,we;jfhy ,ilepiyfisf; Fwpg;gpLf.
  j;> l;> w;> ,d;> ,> d;.

16.,we;j ,ilepiyfs; xt;nthd;Wk; tUkhw;iw vLj;Jf;fhl;l xt;Nthu; 
  cjhuzk; jUf.
  j; - nra;jhd;> l; - fz;lhd;> w; - epd;whd;>  ,d; - Njbdhd;> , - XbaJ>  
  d; - Nghdhd;. 

17.epfo;fhy ,ilepiyfisf; Fwpg;gpLf.
  Mepd;W> fpd;W> fpW.(Mepd;W vd;Dk; ,ilepiy jw;fhy tof;fpy; ,y;iy)

18.epfo;fhy ,ilepiyfs; xt;nthd;Wk; tUkhw;iw vLj;Jf;fhl;l xt;Nthu;  
  cjhuzk; jUf.
  Mepd;W – elthepd;whd;>  fpd;W  - elf;fpd;whd;> fpW – elf;fpwhd;;. 

19.vjpu;fhy ,ilepiyfisf; Fwpg;gpLf.
  g;> t;. 

20.vjpu;fhy ,ilepiyfs; xt;nthd;Wk; tUkhw;iw vLj;Jf;fhl;l xt;Nthu; 
  cjhuzk; jUf.
  g; - fhz;ghd;>  t; - NjLthd;. 

21.gz;Gg; gjq;fs; milAk; tpfhuq;fs; vj;jid?
  VO.

22.gz;Gg; gjq;fs; milAk; tpfhuq;fisf; Fwpg;gpLf.
  <W Nghjy;> ,il cfuk; ‘,’ Mjy;> MjpePly;> mb mfuk; ‘I’  
  Mjy;> jd;ndhw;W ,ul;ly;> Kd;dpd;w nka; jpupjy;> ,dk; kpfy;.

23.gz;Gg; gjq;fs; Ie;J jUf.
  jpz;ik> rpWik> ntk;ik> GJik> Nkd;ik.

24.jpz;ik> rpWik> ntk;ik> GJik> Nkd;ik vd;gdtw;Wf;fhd 
  vjpu;f;fUj;Jg; gjq;fisj; jUf.
  jpz;ik – neha;ik>  rpWik – ngUik>  ntk;ik – jz;ik>   
  GJik – gioik>  Nkd;ik – fPo;ik.

25.jpz;Nlhs;> rpwpa> jz;zPu;> Gj;jhf;fk;> fPNohu; vd;gdtw;wir; re;jp gpupj;J 
  vOJf.
 jpz;ik + Njhs;>  rpWik +m>  jz;ik +ePu;>  GJik + Mf;fk;;>  fPo;ik + Xu;.

vspa rkd;ghLfisj; jPu;j;jy;

rkd;ghL xd;wpd; “ = “ vd;w FwpaPl;bd; ,lg;gf;fg; ngWkhdKk; 
tyg;gf;fg; ngWkhdKk; rkdhFk;.
(1) X + 3 = 5 
,q;F X + 3 vd;Dk; ml;rufzpjf; Nfhit 5f;Fr; rkdhFk;. 
,lg;gf;fj;jpYs;s 3I ePf;Ftjd; %yk;. njupahf; fzpak; X ,d; 
ngWkhdj;ijg; ngwyhk;. 

xU rkd;ghl;bd; ,U gf;fq;fspYk; xNu ngWkhdj;ijf; fopg;gjdhy; 
,U gf;fq;fspYk; ngwg;gLk; Gjpa ngWkhdq;fs; rkdhFk;.

X + 3 = 5  
X + 3 – 3  = 5 – 3  (,U gf;fKk; 3If; fopf;Ff.)
X + 0  = 2    ( 3 – 3  = 0 MFk;.)  
X = 2       (G+r;rpaj;Jld; X If; $l;bdhy; tpil X MFk;. 
Mf> X,d; ngWkhdk; 2 MFk;.)

(2) X - 2 = 7
,q;F X - 2 vd;Dk; ml;rufzpjf; Nfhit 7f;Fr; rkdhFk;. 
,lg;gf;fj;jpYs;s 2I ePf;Ftjd; %yk;.  njupahf; fzpak; X ,d; 
ngWkhdj;ijg; ngwyhk;. 

xU rkd;ghl;bd; ,U gf;fq;fspYk; xNu ngWkhdj;ijf; $l;Ltjdhy;; 
,U gf;fq;fspYk; ngwg;gLk; Gjpa ngWkhdq;fs; rkdhFk;.

X  -  2 = 7  
X  -  2 + 2  = 7 + 2   (,U gf;fKk; 2If; $l;Lf.)
X  +  0  = 9     ( - 2 + 2  = 0 MFk;.)  
X  = 9            (G+r;rpaj;Jld; X If; $l;bdhy; tpil X MFk;. 
Mf> X,d; ngWkhdk; 9 MFk;.)

(3) 3X  = 6
,q;F X,d; ngWkhdj;ij 3My; ngUf;Fk; NghJ ngwg;gLk; 
ngWkhdk; 6f;Fr; rkdhFk;.  

xU rkd;ghl;bd; ,U gf;fq;fspYk; xNu ngWkhdj;jhy; tFf;Fk;;; ,U 
gf;fq;fspYk; ngwg;gLk; Gjpa ngWkhdq;fs; rkdhFk;.

3X    =   6
   
3X/3 = 6/3  (,U gf;fKk; 3My; tFf;Ff)

X    =   2         (3/3 = 1 ,       1 x X =X  MFk;.)

 X/2 = 3
,q;F X ,d; ngWkhdj;ij 2My; tFf;Fk; NghJ ngwg;gLk; 
ngWkhdk; 3f;Fr; rkdhFk;.  

xU rkd;ghl;bd; ,U gf;fq;fspYk; xNu ngWkhdj;jhy; ngUf;Fk;;;; 
NghJ ,U gf;fq;fspYk; ngwg;gLk; Gjpa ngWkhdq;fs; rkdhFk;.

(4) X/2 = 3

2 x X/2 = 3 x 2         (,U gf;fKk; 2My; ngUf;Ff)
 
X=   6     (2/2 = 1 ,  1 x X =X  MFk;.)

gpd;tUk; rkd;ghl;by; x,d; ngWkhdj;ijf; fhz;f. (mLj;j thuk; 
tpilAld; fhj;jpUq;fs;)
   

 X + 5 = 11
 X - 7 = 5
 4X  = 20
 X/5= 4 njhlHr;rp... (gf;fk; -15)
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கிளிவெட்டியில் 
தமிழ்ப்பாடச் 
வெயலமர்வு

£õh\õø»USÒ 
Azx«Ôa ....

µ°À÷Á ÷Áø» {Özu®

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

njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... 

njhlHr;rp... 

KjyhtJ gz;ila 
njhopy;El;g E}jdrhiyAk;

 E}yfKk;

Nghijapy; fhH Xl;LNthH 
ifjhtH

ஏற்்கனைபவ குறிப்பிடை மூவருைகாவர.  
அதுப�கான்்ற நூல்்கடள இனிவரும் 
்ககாலங்்களில் எவரும் எழுதவும் முடியகாது. 
தமிழ் அரங்கினைதும் ஈழத்து அரங்கினைதும் 
ச�காக்கிசங்்கள் அடவ. அதுைடடுைன்றி 
ப�ரகாசிரியர.சி.சைௌனைகுரு அவர்கள் 
இன்றுவடர அரங்்கச் சசயற்�காடடில் 
்ககாத்திரைகா்க ஈடு�டடுக்ச்ககாணடிருக்கும் 
உல்கறிந்த ஒருவர. இவவகா்றகானை அரங்்க 
ஆளுடை்கடள 'பநற்றுப் ச�ய்த ைடழக்கு 
இன்று முடளத்த ்ககாளகான்்கள்' தைது 
குடையகால் மூடிைட்றக்்க நிடனைப்�து 
சூரியடனை உள்ளங்ட்கயகால் ைட்றக்்க 
முயல்வதற்கு ஒப்�கானைதகாகும்.

இ வ வ கா று  வ ர ல கா ற் ட ்ற  மூ டி 
ைட்றப்�வர்கள் ைகாணவர்களுக்கு 
பநரடையகானை ்கற்பித்தல்்கடளயும் 
ஆய்வு வழி்ககாடைல்்கடளயும் எவவகாறு 
வழங்்க முடியும் என்�து ப்கள்விக்குறியகா்க 
இருக்கின்்றது. ஆய்வு பநரடையகா்க இருக்்க 
பவணடும் எனை ைகாணவர்களிைம் ப்கடடுக் 
ச்ககாள்ளும் பயகாக்கியத்டத இவர்கள் 
இழந்து விடுகி்றகார்கள். சில பவடள்களில் 
்கடடுடரயகாளரகால் குறிப்பிைப்�டும் 

்ககாலனீய நீக்்க சசயற்�காடும் சுபதசிய 
ஆ ய் வ றி வு  மு ட ்ற யு ம்  த ை க் கு 
ஒவவகாதவர்களின் �ங்்களிப்பு்கடள மூடி 
ைட்றத்து தைக்குத் பதடவயகானைவர்கடள 
வரலகாற்றில் உருவகாக்குவதுதகாபனைகா எனை 
எணணத்பதகான்றுகின்்றது.    

்ககாலனித்துவம் �ற்றி மி்கக் ்க்றகாரகானை 
வி ை ரச னை ங் ்க ட ள  மு ன்ட வ க் கு ம் 
்கடடுடரயகாளர; அந்தக் ்ககாலனித்துவக் 
்கடடுைகானைங்்களுக்குள் நின்றுதகான் 
தனைது ்கடதயகாைடல சசய்துள்ளகார 
என்�து ைற்றுசைகாரு முரணநட்கயகாகும். 
்க கா ல னி த் து வ ம்  எ ை க் கு 
�ன்டைத்துவத்திடனைக் ்கற்றுத்தரவில்டல, 
ஒ ரு ட ை த் து வ த் தி ட னை யு ம் 
ட ை ய வ காத த் தி ட னை யு ப ை  ்க ற் று த் 
தந்தது. அவவகாப்ற எைது வரலகாறு்கள் 
எழுதப்�டைனை அதடனை அடிப்�டையகா்கக் 
ச ்க கா ண ப ை  ்க ட த ய கா ை ல் ்க ள் 
உருவகாக்்கப்�டைனை. ரகாஜரகாஜ பசகாழன் 
தஞ்டசப் ச�ரிய ப்ககாயிடல ்கடடினைகான் 
என்�து இதற்கு உதகாரணைகாகும். 

்க டடுட ர ய காள ர  இ த ட னை ச ய காத் த 

ஒரு வரலகாற்ட்றபய உருவகாக்்க 
மு ட னை கி ன் ்ற கா ர .  அ த கா வ து 
�லப�ருடைய உடழப்ட� ைறுத்து 
்கலகாநிதி.சி.சஜய்சங்்கர வருட்க தரு 
்கடலஞர்களகா்க அணணகாவிைகார்கடள 
நியமித்தகார என்�தகாகும்.  ஓர உயர 
்கல்வி நிறுவ்கத்துக்கு எடுத்தவுைன் 
அ ண ண கா வி ை கா ட ர  வ ரு ட ்க 
விரிவுடரயகாளர்களகா்க நியமிக்்க முடியகாது. 
அதற்்ககானை �காைத்திடைங்்கள் அங்கு 
இருத்தல் பவணடும். சுவகாமி விபுலகாநந்தகா 
அழகியற் ்கற்ட்க்கள் நிறுவ்கத்தில் கூத்து 
�காைத்திடைைகா்க உருவகாகியதற்கு ஒரு 
வரலகாறு இருக்கின்்றது.  ப�ரகாசிரியர.
சு.வி.�ல்்கடலக் ்கழ்கத்தில் கூத்துக்்கடள 
தயகாரித்தகார. அவர அரங்கியடலபய 
�காைைகா்கக் ச்ககாணடுவரவில்டல. 
அதன்பின்பு ப�ரகாசிரியர ்ககா.சிவத்தம்பி 
யகாழ்ப்�காண நுண்கடலத்துட்றத் 
தடலவரகா்க இருந்தப�காது அங்கு நகாை்கமும் 
அரங்கியலும் எனும் �காைத்திடனைக் 
ச்ககாணடுவந்தகார.  அங்கு கூத்து 
ச்ககாணடுவரப்�ைவில்டல இதனுடைய 
நீடசியகா்க ப�ரகாசிரியர சி.சைௌனைகுரு 
அவர்கள் சு.வி.அ.்க .நிறுவ்கத்தின் 
�தில் �ணிப்�காளரகா்க  இருந் து 
�காைவிதகானைத்திடனை வடரந்தப�காது 
கூ த் ட த  ஒ ரு  � கா ை ை கா ்க 
பசரத்துக்ச்ககாணைகார.  இதடனை அவரிைம் 
ஒழுங்கு முட்றயகா்க கூத்துப்�யின்று 
அ ங் கு  வி ரி வு ட ர ய கா ள ர ்க ள கா ்க 

இருப்�வர்கள் ்கற்பித்தனைர. அந்த 
விரிவுடரயகாளர்கள் ்கற்பிப்�தற்குப் 
�திலகா்கபவ ்கலகாநிதி.சி.சஜய்சங்்கர 
அணணகாவிைகார்கடள வருட்கதரு 
்க ட ல ஞ ர ்க ள கா ்க  அ ட ழ த் து 
்கற்பித்தல்்கடள பைற்ச்ககாணைகார. இந்தக் 
்கற்பித்தலின் சரிபிடழ்கள் சதகாைர�கா்க 
விைரசனைம் ைகாணவர்களிைத்திலும் 
அங்கு ஏற்்கனைபவ கூத்துப் �யிற்றுவித்த 
விரிவுடரயகாளர்களிைத்திலும் உணடு 
என்�டத ை்றந்துவிைக் கூைகாது.  

இன்று ஆய்வறிவும் �டைப்�காற்்றலும் 
இ ல் ல கா த  சி ல ர  கூ த் து க் ்க ட ள 
தங்்களுடைய ்கவசைகா்கக் ச்ககாணடு 
தங்்களுடைய இருப்ட� தக்்கடவத்துக் 
ச ்க கா ண டி ரு க் கி ்ற கா ர ்க ள் .  இ ந் த 
த க் ்க ட வ த் த லி ன்  ச வ ளி ப் � கா டு 
�லவடிவங்்களில் சவளிப்�டுகின்்றது.
உ ண ட ை ய கா னை  வ ர ல கா று ்க ள் 
மூடிைட்றக்்கப்�டுவடதபயகா ப�காலியகானை 
வரலகாறு்கள் ்கடைடைக்்கப்�டுவடதபயகா 
எந்த வட்கயிலும் அங்கீ்கரிக்்க முடியகாது.

எனைபவ முடிவகா்க இந்தச் சமூ்கம் 
்கல்வியகாளர்களிைம் இருந்து நிட்றய 
எதிர�காரத்துக் ்ககாத்துக் கிைக்கின்்றது. 
அதடனை இதய சுத்தியுைன் சசய்வதற்கு 
கிழக்குப் �ல்்கடலக் ்கழ்க ்கல்வியகாளர்கள் 
முன்வர பவணடும் என்�து இந்தச் 
சமூ்கத்தின் எதிர�காரக்ட்கயகாகும். 
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ஆ னை ந் த த் து ை ன்  ்க ற் � த ற் ்க கா னை 
ைனைநிடலடய ஏற்�டுத்திக் ்கற்பிக்கும் 
ப�காது அவர்கள் தமிழின்மீது இயல்�கா்கபவ 
�ற்றும் ஆரவமும் ச்ககாள்வகார்கள் என்்ற 
தைது ்கருத்டதயும் முன்டவத்து மூதூரக் 
்கல்வி வலயத்தின் வலயக் ்கல்விப் 
�ணிப்�காளர, அதி�ர்கள், ஆசிரியர்கள், 
ைகாணவர்கள் ஆகிபயகாருக்கு நன்றி 
சதரிவித்தகார. பைலும் தி /மூ/ கிளிசவடடி 
ை்ககா வித்தியகாலய அதி�ர அவர்களும் 
�காைசகாட ல ்க ள் சகாரபில் ந ன்றி 
சதரிவித்தகார.

ட்கசயழுத்திடை ஆரம்பித்துடவத்தகார.

இதன்ப�காது ப�காடதப்�காவடனையினைகால் 
ஏ ற் � டு ம்  � காதி ப் பு ்க ள்  கு றி த் த 
சதரு நகாை்கம் ஒன்று கிரகான்குளம் 
யு ்க கா  ்க ட ல க் ்க ழ ்க த் தி ன் 
ஏ ற் � கா ட டி லு ம் , வி ழு து ்க ள் 
நி று வ னை த் தி னை கா ல்  " ப � கா ட த ப் 
�காவடனையினைகால் நகாடடிபல நகாளகாந்தம் 
ஏற்�டும் சமூ்கச் சீரழிவு்கள்" ஓரங்்க 
நகாை்கமும் நைகாத்தப்�டைது.

ப�காடதப்ச�காருள் தடுப்பு வகாரத்திடனை 
முன்னிடடு ைடைக்்களப்பில் ச�காது 
அ ட ை ப் பு க் ்க ள் , ச � கா து ை க் ்க ள் , 
இடளஞர்கள் ,யுவதி்கள் இடணந்து 
ைகாவடை ைதுவரித் திடணக்்கள 
அ தி ்க கா ரி ்க ள் , ச � கா லி ச கா ரு ை ன் 
சடைவிபரகாத ைது�காவடனை,்கசிப்பு 
உற்�த்தி்கடள பிடித்து சடை நைவடிக்ட்க 
ப ை ற் ச ்க கா ள் ள ப் � ட ை து . இ வ வ கா று 
ச ட ைவி ப ர காத  ச ச ய ற் � கா டு்க ட ள 
தடுத்தவர்களுக்கு சகான்றிதழ்்கள் வழங்கி 
ச்கௌரவிக்்கப்�டைகார்கள்.

வகா்கடர ்கடடுமுறிவு கிரகாைத்தில் 
ச�காதுைக்்களின் ஒத்துடழப்புைன் 
விழிப்புக்குழுக்்கள் உருவகாக்்கப்�டடு 
அ க் கி ர கா ை த் தி ல்  மு ற் ்ற கா ்க 
ப � கா ட த ப் ச � கா ரு ள்  த டு ப் பு 
பவடலத்திடைம் ஆரம்பிக்்கப்�டடு 
ப � கா ட த ய ற் ்ற  கி ர கா ை ை கா ்க 
பி ர ்க ை னை ப் � டு த் த ப் � ட டு ள் ள து .
ைடைக்்களப்பு ைகாவடைத்தில் 1086 
கி ர கா ை த் தி ல்  ப � காட த ப் ச � காரு ள் 
த டு ப் பு வ கா ர  நி ்க ழ் வு ்க ள் 
முன்சனைடுக்்கப்�டடுள்ளனை.
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இபத பவடள பைல்ைகா்ககாண சதற்கு 
வகா்கனை பிரிவு என்்ற ச�யரில் புதிய 
வகா்கனை பிரிவு ஒன்று அடைப்�தற்கு 
ஒழுங்கு்கள் பைற்ச்ககாள்ளப்�டடுள்ளனை. 
�காணந்துட்றயில் இருந்து சதஹிவடள 
வ ட ர யி லு ம்  ப ஹ கா ை கா ்க ை யி ல் 
இருந்து கிருலப்�டனை வடரயிலும் 
பஹகாைகா்கையில் இருந்து ைகாலம்ப� 
வடரயிலும் ்கடுவடலயில் இருந்து 
ஊ ர ச ்க கா ை வ த் ட த  வ ட ர யி லு ம் 
ச்ககாடைகாடவயிலிருந்து ஆயரபவத 
சு ற் று வ ட ை ம்  வ ட ர யி லு ம் 
ை கா ல ம் ப � யி லி ரு ந் து  ச � கா ல் து வ 
சுற்றுவடைம் வடரயிலுைகானை �குதி்கள் 
இந்த பிரிவுக்குட�டடிருக்கும்.

இ ந் த  பி ரி வு க் கு  ச � கா று ப் � கா னை 
சிபரஷை ச�காலிஸ் ைகா அதி�ர ஒருவர 
சசயற்�டுவகார. இபத பவடள வீதி நிரல் 
நடைமுட்றடய முன்சனைடுத்த பின்னைர 
இதுவடரயில் இந்த விதிமுட்ற்கடள 
மீறியடை சதகாைரபில் 5120 வழக்கு்கள் 
�திவு சசய்யப்�டடிருப்�தகா்கவும் அவர 
சதரிவித்தகார.

�ணடைய சுபதச சதகாழிநுட�த்திற்குரிய 
நூதனை ச�காருட்கடள திரடடி, அவற்ட்ற 
அடுத்த தடலமுட்றக்கு �காது்ககாப்�கா்க 
வழங்கும் ச�காருடடு ஜனைகாதி�தியின் 
எணணக்்கருவிற்கு அடைவகா்க இது 
அடைக்்கப்�டடுள்ளது.

இன்றி வவுணதீவு பிரபதசத்டத பநகாக்கி 
பைகாடைகார டசக்கிளில் �யணித்துக் 
ச்ககாணடிருந்த ப�காது ச�காலிசகார அந்த 
பைகாடைகார டசக்கிடள நிறுத்த முற்�டைனைர., 
பைகாடைர டசக்கிடளச் சசலுத்தி 
வந்தவர்கள் பைகாடைர டசக்கிடள திருப்� 
முயன்்ற ப�காது வீதியின் அருகில் நிறுத்தி 
டவக்்கப்�டடிருந்த “�டி” ர்க வகா்கனைத்துைன் 
பைகாடைகார டசக்கிள் பைகாதுணடு 
வி�த்துக்குள்ளகானைதில் இருவரும் 
்ககாயைடைந்தனைர. 

இதடனையடுத் து அங்கு திரணை 
ச�காதுைக்்கள் ச�காலிசகார மீது தகாக்்க 
முற்�டைதகா்க ச�காலி்ஸகார கூறுகின்்றனைர. 
அப்ப�காது. ச�காலிஸ் உத்திபயகா்கத்தரின் 
இடுப்பில் இருந்த ட்கதுப்�காக்கி ஒன்ட்ற 
இனைம் சதரியகாத ஒருவர அ�்கரித்து தப்பிச் 
சசன்றுள்ளகார. இதடனையடுத்து  அங்கு 
�தற்்றம் ஏற்�டைது. 

இ த ட னை ய டு த் து  வி � த் தி ல் 
்க கா ய ை ட ை ந் த  இ ரு வ ர  ை ட டு 
ப � கா த னை கா  ட வ த் தி ய ச கா ட ல யி ல் 
அ னு ை தி க் ்க ப் � ட டு ள் ள து ை ன் 
ச ம் � வ  இ ைத் தி ற் கு  ச � காலி ச கா ர 
ைற்றும் இரகாணுவத்தினைர விபசை 
அ தி ர டி ப் � ட ை யி னை ர  ச ச ன் று 
விசகாரடண்கடள பைற்ச்ககாணைனைர. 
அவர்கள் வவுணதீவு ்களப்பு �குதியில் 9 
ப�டர சந்பத்கத்தில் ட்கது சசய்துள்ளனைர. 

இ ப த ப வ ட ள  பு தூ ர  ை ற் று ம் 
வவுணதீவு �குதி்களில் பைவதி்கைகா்க 
இ ர கா ணு வ த் தி னை ர  ச � கா லி ச கா ர 
வரவடழக்்கப்�டடு அந்த �குதி்களில் 
�காரிய சுற்றிவடளப்பு பதடுதல் ைற்று 
விசகாரடண்கள் இைம்ச�ற்்றனை.

�த்திரிட்க அச்சுக்கு சசன்்ற பவடளயில் 
அங்கு ஒரு வட்க �தற்்ற நிடல 
்ககாணப்�டைது. ைக்்கள் அச்சத்தில் 
இருந்தனைர.
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இந்தச் சம்�வத்டதயடுத்து அக்மீைனைப் 
பிரபதசத்தில் �தற்்றம் நிலவியதுைன் 
�காது்ககாப்பும் �லப்�டுத்தப்�டடிருந்தது. 
� கா ை ச கா ட ல  வ ழ ட ை ப � கா ன் று 
இயங்கியதகா்கவும் பிரபதச ைக்்கள் 
கூறுகின்்றனைர.

ப�காக்குவரத்து அடைச்சர அரஜுனைகா 
ரணதுங்்க ைற்றும் இரகாஜகாங்்க அடைச்சர 
அபசகா்ககா அப�சிங்்க ஆகிபயகாடர 
சதகாழிற்சங்்கப் பிரதிநிதி்கள் சந்தித்தனைர. 
பநற்று பிற்�்கலில் அவர்களுக்கிடையிலகானை 
ப�ச்சுவகாரத்டத்கள் முடிவுக்கு வந்தனை.

ப � ச் சு வ கா ர த் ட த யி ன்  பி ன் னை ர 
சசய்தியகாளர்கடளச் சந்தித்த சதகாழிற்சங்்கப் 
பிரதிநிதி்கள் பவடல நிறுத்தத்டத 
முடித்துக்ச்ககாள்வது என்றும் வழடை ப�கால 
�ணிடய ஆரம்பிப்�து என்றும் பநற்று 
ைகாடல அறிவித்திருந்தனைர.
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