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்க ல் மு ் ன  பி ர த ்த ச  ச ் ்ப ் ை 
்தரமுைர்த்துவ்தற்கா்க ்பல ்தரப்பினராலும் 
வழங்கப்்பட்ட ்காலகக்கடு  கெருஙகிக 
க்காணடிருப்்ப்தா்க ்கல்மு்னப் ்பகுதி 
வாழ் மக்களும் உண்ாவிர்தப் 
த்பாராட்டத்தி்ன ெ்டத்திைவர்்களும் 

வ்ட மா்கா்ம், தமல் மா்கா்ம் 
மறறும் ம்லை்கம் ஆகிைவற்றை 
உள்ள்டககி புதிை அரசிைல் கூட்டணி 
ஒன்று உ்தைமாகியுள்ளது. இலங்்க 
க்தாழிலாளர் ்காஙகிரஸ் ்த்லவர் 
ஆறுமு்கன் க்தாண்டமான் ்த்ல்மயில் 
இந்தப் புதிை அரசிைல் கூட்டணி்ை 

ொடு முழுவதும் 18 வைதிறகு 
கு்றைந்த சுமார் ஒரு இலடசத்து 

்ப தி ் ன ந ்த ா யி ர ம்  சி று வ ர் ்க ள் 
த்பா்்தப்க்பாருளுககு அடி்மைாகி 
இருப்்பது ்கண்டறிைப்்படடுள்ளது்டன், 
அவர்்களுககு புனர்வாழ்வளிப்்ப்தற்கா்க 
த ்த சி ை  அ ள வி ல ா ன 
த வ ் ல த் தி ட ்ட க ம ா ன் ் றை 
மு ன் க ன டு க கு ம ா று  த ்ப ா ் ்த ப் 
க்பாருளுககு அடி்மைானவர்்களுககு 
புனர்வாழ்வளிககும் த்தசிை அதி்கார 
ச்்பககு ஜனாதி்பதி ்மத்திரி்பால 
சிறிதசன ்பணிப்பு்ர விடுத்துள்ளார்.

த்பா்்தப்க்பாருள் க்தா்டர்பிலான 
ஜனாதி்பதி கசைலணி, த்தசிை அ்பாை்கர 
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்கவ்ல கவளியிடடுள்ளனர்.

்கல்மு்ன வ்டககு உ்ப பிரத்தச 
கசைல்கத்்்த பிரத்தச கசைல்கமா்க 
்த ர மு ை ர் த் தி த் ்த ரு த வ ன்  எ ன் று 
வாககுறுதிைளித்்த வ்.ஞானசார 
த்தரருககு அ்த்ன நி்றைதவறறை இன்னும் 
10 தினங்கதள எஞ்சியிருககின்றைன 
என்றும் அவர்்கள் குறிப்பிடடுள்ளனர்.

்க்டந்த மா்தம் 17ஆம் தி்கதி தமற்படி 
த ்க ா ரி க ் ்க ் ை  மு ன் ் வ த் து 
்க ல் மு ் ன யி ல்  ஆ ர ம் பி த் ்த 
சாகும்வ்ரயிலான உண்ாவிர்தத்்்த 
22ஆம் தி்கதி ்கல்மு்னககு வந்த 
க்பாது்பலதசனா அ்மப்பின் கசைலாளர் 

ஔ்ட்தங்கள் ்கடடுப்்பாடடுச் ச்்ப 
மறறும் க்பாலிசார் ஒன்றி்்நது 
தமறக்காண்ட இந்த ஆராய்ச்சி 
அ றி க ் ்க ் ை  அ ண ் ம யி ல் 
ஜனாதி்பதியி்டம் ்்கைளித்்தது்டன், 
அவவறிக்்கயில் 18  வைதிறகு 
கு்றைந்த சுமார் 6100 சிறுவர்்கள் 
கெதராயின் த்பா்்தப்க்பாருள் 
்பாவ்னககு அடி்மைாகியுள்ள்ம 
்கண்டறிைப்்படடுள்ளது.

தமலும் ொகளான்றுககு சுமார் 
ஒரு இலடசம் அளவிலாதனார் 
கெதராயின் த்பா்்தப்க்பாரு்ள 
த ்த டி  அ ் ல வ ்த ா ்க வு ம்  இ ந ்த 

அ்மப்்ப்தற்கான ஒப்்பந்தங்களும் 
்்கச்சாத்தி்டப்்படடுள்ளன.

க ்க ா ட ்ட ்க ் ல  க ்த ா ண ்ட ம ா ன் 
க ்த ா ழி ற ்ப யி ற சி  நி ் ல ை த் தி ல் 
விைாழககிழ்ம முற்ப்கல் இ்டம்க்பறறை 
நி்கழ்வில் ஆறுமு்கன் க்தாண்டமான், 
ஜனொை்க மக்கள் ்காஙகிரஸ் ்த்லவர் 
பிர்பா ்கத்சன், ஜனொை்க த்பாராளி்கள் 
்கடசியின் கசைலாளர் இ.்கதிர் ஆகிதைார் 
்கலநதுக்காண்டனர்.

புதிை அரசிைல் கூட்டணிககு ்த்லவர். 
க்பாதுச் கசைலாளர் என்்பது ்பறறிை 
பி ரச் சி ் ன்க ள்  இ ரு க ்க ா க ்த ன்று 
முன்னாள் அ்மச்சர் ஆறுமு்கன் 
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்ப ா ்ட ச ா ் ல  அ தி ்ப ர்  ஆ சி ரி ை ர் 
சம்்பள முரண்பாடு்க்ள நீககுவது 
்ப ற றி  நி தி ை ் ம ச் சு  ்க வ ன ம் 
க ச லு த் தி யி ரு ப் ்ப ்த ா ்க  ்க ல் வி 
அ்மச்சர் அகிலவிராஜ் ்காரிைவசம் 
க்தரிவித்துள்ளார்.
இது்பறறி த்த்வைான ெ்டவடிக்்க்கள் 
வி்ரவில் எடுக்கப்்படும் என்றும் 
பி.சி.க்பதரரா சம்்பள அறிக்்கயின் 
மூலதம இந்த சம்்பள முரண்பாடடு 
ஏற்படடுள்ள்தா்கவும் அவர் க்தரிவித்்தார்.

201 5ஆம் ஆணடுககு அ்மவா்க 
அதி்பர்்கள் மறறும் ஆசிரிைர்்களின் 
சம்்பளம் அதி்கரிக்கப்்படடுள்ள்தா்கவும், 
அதி்பர்்களின் சம்்பளம் 106 ச்தவீ்தத்்தால் 
அதி்கரிக்கப்்படடுள்ள்தா்கவும் அவர் 
குறிப்பிட்டார். ஆசிரிைர் ஆதலாச்கர்்கள் 
சம்்பள முரண்பாடு குறித்து குறுகிை 
்காலத்திறகுள் தீர்வு வழங்கப்்படும் என்றும் 
அ்மச்சர் அகிலவிராஜ் ்காரிைவசம் 
தமலும் க்தரிவித்துள்ளார்.

சிறுநீர்க தொய் மறறும் க்தாறறைா 
த ெ ா யி ன ா ல்  ்ப ா தி க ்க ப் ்ப ட ்ட 
தொைாளர்்களுக்கா்க வீடு்களிலிருநத்த 
(Home Dialysis) இரத்்த சுத்தி்கரிப்பு 
அறிமு்கப்்படுத்துவ்தறகு ெ்டவடிக்்க 
த ம ற க ்க ா ள் ள ப் ்ப ட டு ள் ள ்த ா ்க 
சு்கா்தார, த்பாசாககு மறறும் சுத்தச 
்வத்திைத்து்றை அ்மச்சர் ்டாக்டர் 
ராஜித்்த தசனாரத்ன க்தரிவித்்தார்.

2019ஆம் ஆணடு த்தசிை வரவு 
கசலவுத்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்்பட்ட 
த ்ப ா து  க ்த ா ற றை ா  த ெ ா ை ா ன 
சி று நீ ர ்க  த ெ ா யி ன்  ்ப ா தி ப் பு 
க்தா்டர்்பா்க குறிப்பி்டப்்படடிருந்தது. 
அத்த்தாடு வீடு்களிதலதை சுைமா்க 
கசைற்படுத்்தககூடிை இரத்்த சுத்தி்கரிப்பு 
(Home Dialysis) இைநதிரங்க்ள 
வழஙகுவ்தற்கா்க 500 மில்லிைன் 
ரூ ்ப ா வு க ்க ா ன  மு ன் க ம ா ழி வு 
கசய்ைப்்படடுள்ளது.

்தறக்பாழுது இ்தற்கான நிதியும் 
ஒதுககீடு கசய்ைப்்படடுள்ளது. இ்தறகு 
அ்மவா்க இந்த இைநதிரங்க்ள 
க்பறறுகக்காள்வ்தற்கான அ்மச்சர்வ 
அஙகீ்காரமும் கி்்டக்கப்க்பறறுள்ள்தா்க 
அ்மச்சர் க்தரிவித்்தார்.

வீடடிதலதை இந்த ்தன்னிைக்க இரத்்த 
சுத்தி்கரிப்பு கசைற்பாடு்க்ள மி்கவும் 
்பாது்காப்்பா்க தமறக்காள்ள முடியும். 
இத்த த்பான்று இந்த தவ்லத்திட்டத்தின் 
மூலம் 24 மணித்திைாலமும் க்தா்டர்பு 
மத்திை நி்லைம் மறறும் தச்வ மத்திை 
நி்லைத்தின் மூலம் முன்கனடுக்கப்்படும் 
்வத்திை குழுக்களின் ஒத்து்ழப்்்பயும் 
க்பறறுகக்காள்ள முடியும்.

தொைாளருககு சிகிச்்சைளிக்கப்்படும் 
அ த ்த  த வ ் ள யி ல்  ் வ த் தி ை 
உ்ப்கர்ங்கள் மூலம் தொைாளர்்களின் 
உ்டல்நி்ல்ை அவ்தானிப்்ப்தறகும் 
்வத்திைர்்களினால் முடியும்.

தெரடிைா்க ்தன்னிைக்க ்கருவியின் மூலம் 
இைநதிரத்தில் க்தா்டர்பு்பட்ட சிகிச்்ச்ை 
பூர்த்தி கசய்ைககூடிை ஆறறைல் மறறும் 
்தமிழ், சிங்களம், ஆஙகிலம் ஆகிை மூன்று 
கமாழி்களிலும் தொைாளர்்களுககு 
இைநதிரத்து்டன் க்தா்டர்்பா்டல்்க்ள 
தமறக்காள்ளககூடிை ஆறறைல் த்பான்றை 
முககிைமான வி்டைங்கள் இந ்த 
திட்டத்துககுட்பட்டது.

சஹரான் எனும் ்பைங்கரவாதி மறறும் 
அவரின் கசைற்பாடு்களின் பின்னால் 
கவளிொடடுச் சகதி்கள் கசைற்படுவ்தா்க 
்தான் ெம்புவ்தா்க ஸ்ரீலங்கா சு்தநதிரக 
்கடசியின் கசைலாளரும், ்பாராளுமன்றை 
உறுப்பினருமான ்தைாசிறி ஜைதச்கர 
க்தரிவித்துள்ளார்.
உ யி ர் த் ்த  ஞ ா யி று  தி ன த் தி ல் 
இ்டம்க்பறறை ்பைங்கரவா்தத் ்தாககு்தலின் 
பின்னணியில் ஐஎஸ் ்பைங்கவா்த 
அ்மப்பு இருப்்ப்தற்கான அறிக்்க்கள் 
இதுவ்ர கி்்டக்கவில்்லகைன அவர் 
குறிப்பிட்டார். 
்பைங்கரவா்த ்தாககு்தல் க்தா்டர்பிலான 
விசார்்்க்ள முன்கனடுத் து 
எதிர்்காலத்தில் இவவாறைன ்பைஙவா்த 
கசைற்பாடு்கள் இ்டம்க்பறைாதிருக்க 
த்த்வைான ெ்டவடிக்்க்கள் எடுக்க 
தவணடுகமன அவர் கூறினார்.

்பாராளுமன்றை விதச்ட க்தரிவுககுழு 
முன்னி்லயில் ்தைாசிறி ஜைதச்கர 
தெறறு சாடசிைம் அளிககும் த்பாத்த அவர் 
இ்த்ன க்தரிவித்்தார்.

திருத்கா்ம்ல மாவட்டத்திறக்கன 
2019 ஆணடுக்கா்க ஒதுககீடு கசய்ைப்்பட்ட 
3038.52 மில்லிைன் ரூ்பா நிதியில் 4209 
அபிவிருத்தி தவ்லத்திட்டங்கள் 
அ மு ல் ்ப டு த் ்த ப் ்ப ட டு ள் ள ்த ா ்க வு ம் , 
அவறறில் 726.74 மில்லிைன் க்பறுமதிைான 
1399 தவ்லத்திட்டங்கள் நி்றைவு 
க்பறறுள்ள்தா்கவும், மாவட்ட திட்டமி்டல் 
்பணிப்்பாளர் திருமதி த்க.்பரதமஸ்வரன் 
க்தரிவித்்தார்.

்ப ன் மு ்க ப் ்ப டு த் ்த ப் ்ப ட ்ட  வ ர வு 
கசலவுத்திட்டத்தில் ்பாராளுமன்றை 
உ று ப் பி ன ர் ்க ள ா ல்  ஒ து க கீ டு 
கசய்ைப்்பட்ட 56 .7 7  மில்லிைனில் 
357 தவ்லத்திட்டங்களும் நி்றைவு 
க்பறறுள்ளன.
்கம்க்பரலிை துரி்த கிராமிை அபிவிருத்தி 
நி்கழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 1242.35 மில்லிைன் 
ரூ்பா நிதியில் முன்கனடுக்கப்்படடுள்ள 
2 149  தவ்லத்திட்டங்களில் 301 
நி்றைவ்்டநதுள்ளது்டன், ஏ்னை்வ 
ெ்்டக்பறறுவருவ்தா்கவும் அவர் 
க்தரிவித்்தார்.

அத்து்டன், கிராமிை உட்கட்ட்மப்பு 
அபிவிருத்திச் கசைறதிட்டம், வி்ளைாடடு 
அபிவிருத்தி, கிராம சகதி நி்கழ்ச்சித்திட்டம், 
மீள்குடிதைறறை தவ்லத்திட்டம், சிரிசர 
பிவிசும உள்ளிட்ட தவ்லத்திட்டங்களும் 
தி ருத ்க ா் ம ் ல  ம ாவ ட ்டத் தி ல் 
முன்கனடுக்கப்்படடுவருகின்றைன.

கிழககு மா்கா் ச்்பயின் ஊ்டா்க 
639.87 மில்லிைன் நிதி ஒதுககீடு 
கசய்ைப்்படடு 401 அபிவிருத்தித்திட்டங்கள் 
முன்கனடுக்கப்்படடுள்ளன.

அ ர ச ா ங ்க  ்ப ணி ்க ளு க ்க ா ்க 
்ப ை ன் ்ப டு த் ்த ப் ்ப டு த் ்த ப் ்ப டு ம் 
்க ாகி ்த ாதி ்க ் ள  ( S t a t i o n e r i e s ) 
கு ் றை ப் ்ப ்த ற கு  ெ ்ட வ டி க ் ்க 
தமறக்காள்ளப்்படுகமன்று உள்ள்க 
மறறும் உள்ொட்டலுவல்்கள் மா்கா்ச்்ப 
மறறும் உள்ளுராடசி மன்றை அ்மச்சர் 
வஜிர அத்பவர்த்்தன க்தரிவித்துள்ளார்.

ொடடில் ொளாந்தம் 50 இலடசம் பு்்கப்்ப்ட 
பிரதி்கள் ்பைன்்படுத்்தப்்படுவ்தா்க 
ஆய்விலிருநது ்கண்டறிைப்்பட்ட்தா்கவும் 
அவர் க்தரவித்்தார்.

இவற்றை கு்றைப்்ப்தறகு த்த்வைான 
ெ்டவடிக்்க தமறக்காள்ளப்்படுகமன்று 
அ்மச்சர் வஜிர அத்பவர்த்்தன தமலும் 
க்தரிவித்துள்ளார்.

இவறறில், உள்ளுராடசி மறறும் கிராமிை 
அபிவிருத்தி அ்மச்சு, சு்கா்தார மறறும் 
சு்கா்தார தச்வ்கள் அ்மச்சு, ்கல்வி 
மறறும் ்கலாசார அலுவல்்கள் அ்மச்சு, 
விவசாை மறறும் நீர்ப்்பாசன அ்மச்சு, 
வீதி மறறும் ்காணி அபிவிருத்தி அ்மச்சு, 
கிராமங்களின் விதச்ட த்த்வ்கள் சிறைப்புச் 
கசைறதிட்டம் ஆகிைவறறின் ஊ்டா்க 
இ்வ முன்கனடுக்கப்்படுகின்றைன. 

மாவட்டத்தின் 11 பிரத்தச கசைல்கப் 
பிரிவு்களிலும் முன்கனடுக்கப்்படடுவரும் 
தவ்லத்திட்டங்கள் இவவரு்டத்தில் 
நி ் றை வு க கு  வ ரு ம்  வ ் ்க யி ல் 
மு ன் க ன டு ப் பு க ்க ள்  அ ர ச ா ங ்க 
அதி்பரின் அறிவுறுத்்தல்்களுக்க்மை 
தமறக்காள்ளப்்படடு வருவ்தா்கவும் 
திருத்கா்ம்ல மாவட்ட திட்டமி்டல் 
்பணிப்்பாளர் திருமதி த்க.்பரதமஸ்வரன் 
க்தரிவித்்தார்.

இந்த இரத்்த சுத்தி்கரிப்பு கசைற்பாடடின் 
மூலம் தொைாளர்்களின் வாழ்ொள் 
அதி்கரிப்்பது உறுதி கசய்ைப்்படடுள்ளது. 
இ ந ்த  ெ ்ட வ டி க ் ்க  மூ ல ம் 
தொைாளர்்களுககு சிறைந்த வாழ்க்்க 
நி்ல கி்்டப்்ப்தா்கவும் சு்கா்தார 
அ்மச்சர் க்தரிவித்்தார்.

ஒரு தொைாளருக்கா்க மா்தத்துககு 103 740 
ரூ்பா கசலவாகின்றைது. இந்த வரு்டத்தில் 
இத் திட்டத்்்த ஆரம்பிப்்ப்தறகு சு்கா்தார 
அ்மச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

ஜனொை்கரீதிைா்க வாக்களித்து மக்கள் 
பிரதிநிதி்க்ள க்தரிவு கசய்வ்தறகு 
கிழககு மா்கா்ச்்பத் த்தர்்த்ல 
உ்டனடிைா்க  ெ்டத்துமாறு மாணபுமிகு 
ஜனாதி்பதி அவர்்களுககும், த்தர்்தல் 
ஆ்்ககுழுவிறகும்  முன்னாள் கிழககு 
மா்கா்ச்்ப உறுப்பினரும், ஈழ மக்கள் 
புரடசி்கர விடு்த்ல முன்னணியின் 
முககிைஸ்்தருமான இரா.து்ரகரத்தினம் 
்பகிரங்கமா்க தவணடுத்காள் விடுத்துள்ளார்.                                
தெறறு விைாழககிழ்ம விடுத்துள்ள 
்பகிரங்க தவணடுத்காளிதலகை அவர் 
இவவாறு குறிப்பிடடுள்ளார்.

‘ 20 1 7ம் ஆணடு கிழககு மா்கா் 
ச்்பயின் மக்கள் பிரதிநிதி்களின் ஆடசி 
முடிவ்்டநது இரணடு வரு்டங்களாகி 
ஆளுனர்்களின் ஆடசியில் கிழககு 
மா்கா் ச்்ப கசைற்படடு வருகின்றைது. 
்தமிழ் மக்களின் (சிறு்பான்்மயினரின்) 
அதி்காரம் க்தா்டர்்பா்க முன்கனடுக்கப்்படடு 
ஆரம்பிக ்கப்்பட்ட மா்கா் ச்்ப 
மு்றை்மயில்  வ்டககு கிழககில் குறிப்்பா்க, 
கிழககு மா்கா்த்தில் 12 வரு்டங்கதள 
மக்கள் பிரதிநிதி்களின் ஆடசி இருந்தது. 
மிகுதிைா்க 14 வரு்டங்களுககு தமல் 
மத்திை அரசாங்கத்தின் நிருவா்க ரீதிைா்க 
ஆளுனரின் ஆடசியிதலதை கசைல்்படடு 
வந்தது.வ்டககு கிழக்்கத் ்தவிர ஏ்னை 
மா்கா் ச்்ப்களில் 28 வரு்டங்களுககு 
தமலா்க மக்கள் பிரதிநிதி்களின் ஆடசிதை 
அமுல்்படுத்்தப்்படடு வநதுள்ளது. அம் 
மா்கா் ச்்ப்களில் ்பல நிைதிச் சட்டங்கள் 
உருவாக்கப்்படடு கூடு்தலான வரி்க்ளப் 
க்பறறு மா்கா்ச்்பககு வழங்கப்்பட்ட 
அதி்காரங்க ள் அமு ல்்படுத் ்தப்்படடு 
வருகின்றைன.

இம் மா்கா் ச்்ப்களில் தமலும் 
கூடு்தலான அதி்காரங்கள் குறிப்்பா்க, 
மத்தியிலுள்ள அதி்காரங்க்ள மா்கா் 
ச்்ப்களுககு வழங்க தவணடுகமன 
இம் மா்கா் ச்்ப்கள் குரல் க்காடுத்து 
வருகின்றைன. கிழககு மா்கா் ச்்ப்ைப் 
க்பாறுத்்தவ்ரயில் அதி்காரங்க்ள 
அமுலாககுவ்தறகுரிை சந்தர்ப்்பங்கள் 
மி்கவும் கு்றைவா்கதவ ்க்டந்த ்காலத்தில் 
இருநது வந்தது குறிப்பி்டத்்தக்க்தாகும்.

எதிர்்காலத்தில் மா்கா் ச்்ப க்தா்டர்்பா்க 
்ப ா ர ா ளு ம ன் றை த் தி ல்  ச ட ்ட வ ா க ்க ம் 
கசய்ைப்்பட்ட, மா்கா் ச்்பயிலுள்ள 
அதி்காரங்க்ளயும்  அமுல்்படுத்்தப்்ப்டாமல் 
உ ள் ள  அ தி ்க ா ர ங ்க ் ள யு ம் 
அமுலாககுவ்தறகும் திட்டமிட்டவாறு 
அபிவிருத்தி தவ்ல்க்ளச் கசய்வ்தறகும் 
மா்கா்த்தின் ஆடசி முககிைமான்தாகும்’ 
என்று குறிப்பிடடுள்ளார்.

க்தாண்டமான் க்தரிவித்்தார்.

இலங்்க அரசிைலின் எதிர்க்காலத் 
த்த்வ ்கருதி பிரத்தச தவ்பாடு்கள் 
இன்றி புதிை கூட்டணி்ை அ்மக்கத் 
தீர்மானத்திதுள்ள்தா்கவும் தமலும் 
்ப ல  ்க டசி ்க ள்  இ ் ் ந ்த வு ்டன் 
அரசிைல் கசைற்பாடடு்கள் ்பறறி 
அறிவிக்கப்்படுகமனவும் ஆறுமு்கன் 
க்தாண்டமான் கசய்திைாளர்்களி்டம் 
கூறியுள்ளார்.

இத்ததவ்ள, அ்மச்சர் மதனா ்கத்சன் 
்த்ல்மயிலான ்தமிழ் முறத்பாககுக 
கூட்டணி உள்ளிட்ட ்பல ்கடசி்களுககு 
அ்ழப்பு விடுக ்கப்்படடுள்ள்தா்க 
புதிை அரசிைல் கூட்டணிக்கான 
ஏற்பாட்டாளர்்கள் கூறுகின்றைனர். கிழககு 
மா்கா்த்்்தப் பிரதிநிதித்துவப் 
்படுத்தியும் புதிை அரசிைல் கூட்டணியில் 
்கடசி்கள் இ்்க்கப்்படும் என்றும் 
ஏற்பாட்டாளர்்கள் க்தரிவித்துள்ளனர்.

க்காழும்்்ப ்மைமா்கக க்காணடு 
க ச ை ற ்ப டு ம்  ச ன்  கு ்க வ ர ்த ன் 
்த்ல்மயிலான ்தமிழர் ஐககிை 
இ ் ் ை மு ம்  இ ் ் ந து 
கசைற்ப்டவுள்ள்தா்கக கூறைப்்படுகின்றைது.
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த்பராசிரிைர் சி. கமௌனகுரு

்பல்்க்லககழ்க  மானிை ஆ்்க  
குழுவினரால் ஒழுஙகு  கசய்ைப்்படடிருந்த 
அக்கருத்்தரஙகு  ்பல்்க்லக்கழ்க  
்ப கி டிவ ் ்த ் ை யு ம்   ்ப ா லி ை ல் 
துன்புறுத்்தல்்களியும் எப்்படி நிறுத்்தலாம்  
என்்ப்்தச் சிநதிப்்ப்தறகு அடித்்தளம்  
இடும் வ்்கயில்  அ்மக்கப்்படடிருந்தது.

த ்ப சி ை வ ர் ்க ள்  அ ் ன வ ரு ம்   
இவவி்டைத்தில் ஆய்வு கசய்்தவர்்கள்  
சிலர் அனு்பவம் மிகுந்த  த்பராசிரிைர்்கள்.

த்பராசிரிைர்  உமா குமாரசாமி  ்த்ல்ம 
்தாஙகினார்.

ஆரம்்ப  உ்ரயி்ன  உைர்்கல்வி  
அ்மச்சின்  கசைலள்ர் திரு 
மாைாதுன்்ன  நி்கழ்த் தினார்.  
அவரது ்த்லப்பு  ்பயிறசிப்்பட்ட்றை   
்பறறிை அறிமு்கமாகும்.  அவர் ்தனது 
உ்ரயில்  அப்்பயிறசிப்்பட்ட்றையின்  
உள்ள்டக்கத்்்த  விளககிைது்டன் 
்பல்்க்லக்கழ்கங்கள் இனி எத்தி்சயில் 
்பைணிக்க தவணடும்  என்்ப்த்னயும் 
கூறினார்..அவரது த்பச்சில் பின் வரும் 
வி்டைங்கள் முககிைமான்வைா்க 
எனககுப்்பட்டன

1.்பகிடிவ்்த்ை  முறறைா்க ஒழித்்தல்

2,வரா்த மா்வர் கவறறி்டங்க்ள  
நிரப்பு்தல்

‘3,்பாரம்்பரிைப் ்பா்ட கெறியினின்றும் 
ம ா றி  நி று வ ன , ் ்க த் க ்த ா ழி ல் 

கசம்மு்றைப்்பயிறசி்களுக்கா்க ஒரு 
வரு்டத்்்த ஒதுககு்தல்
4 . ஆ ங கி ல  க ம ா ழி க கு ம் 
்க்ணிப்்பைன்்பாடடுககும் முககிை இ்டம் 
க்காடுத்்தல்

5.மனி்த தெைம் மிக்க ்பா்டவி்தானச் 
கசைற்படு்க்ளக க்கா்ர்்தல்

6.ஒரு சில ்பா்டங்க்ளைாவது ஆஙகில 
கமாழியிற ்படிப்பித்்தல்

7,மு்றைைான மதிப்பீடின்றி  ்பா்டங்க்ள 
விரிவு்படுத்துவ்்தக கு்றைத்து  ்தறத்பாது   
்கா்ப்்படும்  ்பா்டகெறி்க்ளச் சர்வத்தசத் 
்தரத்திறக்காப்்ப  ஆழப்்படுத்்தல்  
என்்பனவாம்

இவரது உ்ரயில்  ஆஙகிலக்கல்விககும் 
்க்ணிக ்கல்விககும் அதி்க அழூத்்தம் 
்தரப்்பட்டது்டன் ்பகிடிவ்்த்ைத் 
்தடுக்காவிட்டால் உங்களி்டம் ்தரப்்பட்ட 

க்பாறுப்்்ப நீங்கள் ஒழுங்கா்கச் 
கசய்ைவில்்ல என்்பது அர்த்்தம் 
என்்ப்தறகும்  அழுத்்தம் ்தரப்்பட்டது.

அவருககு  அடுத்து உ்ரைாறறிைவர் 
்கலாநிதி சமளா குமார்.  இவர் 
்பல்்க்லக்கழ்க  மானிை ஆ்்க 
குழுவின்    சிதரஸ்்ட ஆராய்ச்சி   
இ்்ப்்பாளர்  ஆவர்

இவரது ்த்லப்பு  Study on Ragging and 
Sexual  and  Gender based  violence  In 
the Sri Lankan  Universities.  இவரது உ்ர  
்பல்்க்லக்கழ்கங்களில்  ெ்்டக்பறும் 
்பகிடிவ்்த ்பாலிைல் வ்்த  என்்பன 
்பறறிை  ்த்கவல் ்தரும்  ஓர்  ெல்ல 
ஆய்வு்ரைா்க இருநது.
்பகிடிவ்்தயும்  ்பாலிைல் வ்்தயும் 
நி ர்வ ா்க த் து ்டனு ம்   ்ப ல் ்க ் ல க 
்கழ்க சிஸ்்டத்து்டனும்  எமது ொடடு 
அரசிைலு்டனும் பி்்நது  கி்டககிறைது 
என்று   கூறீை  இவர்  அ்தற்கான 
ஆ்தாரங்க்ளயும்  ்பவர் க்பாயின்டில்  
முன் ்வத்்தார்.

்பகிடி  வ்்த ்பாலிைல் துன்புறுத்்தல்  
என்்பது  ்பன்மு்கம் க்காண்ட்தாயுள்ளது.   
அ்தற்கான ்கார்ங்கள்  என்ன  
என்்ப்த்ன    அவர் கி்்டத்்த 
ஆ்தாரங்களு்டன்  முன் ்வத்்தார்.

அடுத்து ்பல்்க்லக்கழ்க  மானிை 
ஆ்்ககுழுவின் ்த்லவர்  த்பராசிரிைர் 
தமாென் டி சில்வாவின் உ்ரைாறறினார்.  
அவரது ்த்லப்பு  Present  Status  - Learning 

environment   என்்ப்தாகும்   அவரது உ்ர  
மி்கத்க்தளிவா்கவும்  எளி்மைா்கவும்  
ை்தார்த்்தமா்கவும் அ்மநதிருந்தது.

்பகிடிவ்்த  எல்லாப் ்பல்்க்லக 
்கழ்கங்களிலும்  உண்டாயினும்  
இலங்்கயில்்தான் அ்தன் க்காடூரம் 
அதி்கம் என்றைார். ்பகிடிவ்்த்கார்மா்க   
்படிப்்்ப  இ்்ட நிறுத்திதைா்ரயும்  
்ப கி டி வ ் ்த க கு ப் ்ப ை ந து  
்பல்்க்லக்கழ்கத்திறகுத்  க்தரிவாகியும் 
வரப்்பைநது  ்பல்்க்லககழ்க ்கல்வி்ைக 
்்கவிட்ட  மா்வர்்கள்  ்பறறியும் 
கூறினார்.
்பகிடி வ்்த்ையும்  ்பாலிைல் 
துன்புறுத்்தல்்க்ளயும் இல்லாமல்  
ஆக்ககவன  யுகனஸ்த ்காவின்  
உ ்த வி யு ்ட ன்  ்ப ல் ்க ் ல க ்க ழ ்க  
மானிை ஆ்்ககுழு ஒரு மத்திை 
நி்லைத்்்த  நிறுவியும் உள்ளது, 
இச்கசைல்  ்பல்்க்லககழ்க மானிை 
ஆ்்ககுழு இவவி்டைத்தில் எத்து்் 
தீவிர ஆக்க்றை  க்காணடுள்ளது 
என்்ப்த்னக்காடடுகின்றைது   என்றைார்

மா்வர்்கள்  அ்னவரும் ்பகிடிவ்்த்ை  
்ப ா லி ை ல்  து ன் பு று த் ்த ல் ்க ் ள 
விரும்பு்பவர்்கள்  அல்ல  விரும்்பா்த  
மா்வர்்கள்்தான்   ்பல்்க்லக்கழ்கத்தில்   
மி்கப்க்பரும்்பான்்ம.  இவர்்கள் 
க ம ௌ ன ம ா ்க  உ ள் ள ா ர் ்க ள் . 
மி்கச்சிற்பான்்ம மா்வர்்கத ள   
்பகிடி வ்்த்களிலும்  ்பாலிைல் துன் 
புறுத்்தல்்களிலும் ஈடு்படுகின்றைார்்கள், 
ஏ்னதைார்   கமௌனமாயிருககும் 

இருககின்றைனதவ ஒழிை, அ்த்ன 
கசைறதிறைனு்டன் இைங்கச் கசய்வ்்த 
தொக்கமா்கக க்காண்ட அழுத்்தங்களா்கத் 
க்தரிைவில்்ல.

அதில் ஒன்று்தான் ெம்பிக்்கயில்லாத் 
தீ ர் ம ா ன ம் .  அ ்த ன்  மு டி வு ்க ள் 
எப்்படிைா்க இருககின்றை த்பாதிலும் 
இப்த்பா்்தை ஆடசி்ை உ்டனடிைா்கக 
்க்லத் து, அடுத் ்த ஜனாதி்பதி 
அல்லது ொ்டாளுமன்றை த்தர்்த்ல 
உ்டனடிைா்க ெ்டத்துவ்்த தொக்கமா்கக 
க்காண்ட்வைா்கத்்தான் அ்வ 
இருககின்றைன.

உண்மயில் இலங்்கயில் அடுத்்த 
த்தர்்தல்்க்ள எதிர்க்காள்வ்தற்கா்க 
ஏற்கனதவ இரு அணி்கள் ஓரளவுககு 
உருவாகிவிட்டன. ஐககிை த்தசிைக 
்கடசியினர் சஜித் பிதரம்தாஸ்வ 
்த்ல்மைா்கக க்காணடு அடுத்்த 
த்தர்்த்ல எதிர்க்காள்வது என்றும் 
எதிர்த்்தரப்பினர் த்காட்ட்பாை ராஜ்பக ஷ 
அவர்்க்ள ்த்ல்மைா்க க்காணடு 
த்பாடடியிடுவது என்றை முடிவுககும் 
வ ந து ள் ள ்த ா ்க  நி ் ல ் ம ்க ள் 
்காணபிககின்றைன.

ைார் ்த்ல்ம ்தாஙகினாலும், ைார் 
ஜனாதி்பதிைா்க வந்தாலும் இலங்்கககு 
இப்த்பா்்தை த்த்வ ஒரு கசைறதிறைன் 
மிக்க அரசாங்கம். ்தறத்பா்்தை 
அரசாங்கத்தி்டம் இல்லா்ததும் அதுதவ.

்தமிழர் வாககு ைாருககு, முஸ்லிம் வாககு 
ைாருககு, சிங்கள வாககு்க்ள எவவாறு 
பிரித்க்தடுப்்பது இதுதவ இப்த்பா்்தை 
சிந்த்னைா்க அரசிைல்வாதி்கள் 
மத்தியில் இருககின்றைத்த ஒழிை 
இருக்கககூடிை பிரச்சி்ன்க்ளத் 
தீர்ப்்பது எப்்படி என்றை தொககில் எதுவும் 
இல்்ல. இருந்ததும் இல்்ல.

உண்மயில் ்தமிழர் பிரச்சி்னக்கான 
தீர்வு எப்த்பாது என்்பது ்தமிழ் மக்கள் 
மனதில் இருககும் நீண்ட ொள் 
த்கள்வி. கிழககுத் ்தமிழர் மத்தியில் 
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இலங்்கயில் ்தமிழர் பிரச்சி்ன உட்ப்ட 
தீர்க்கப்்ப்டா்த ்பல பிரச்சி்ன்கள் ்பல 
்காலமா்க அப்்படிதைதை இருககின்றைன. 
த்பா்தாககு்றைககு இந்த வரு்டத்தில் 
இஙகு ஒரு க்தா்டர் குணடுகவடிப்பு 
ெ்டநது, ஒரு இனத்துககு எதிரா்க சில 
இ்டங்களிலாவது ்தாககு்தல்்கள் கூ்ட 
ெ்டநதிருககின்றைன.

ஆனால், அஙகு ொ்டாளுமன்றைதமா 
அல்லது அரசாங்கதமா அவற்றைக 
் ்க ை ா ள் வ ்த ற ்க ா ன  தீ வி ர ம ா ன 
ெ்டவடிக்்க்களில் ஈடு்படுவ்தா்கத் 
க ்த ரி ை வி ல் ் ல .  அ ங கு 
அரசிைல்வாதி்க்ளப் க்பாறுத்்தவ்ர, 
ொ்டாளுமன்றைத்தில் எடுக்கப்்படுகின்றை 
ெ்டவடிக்்க்க்ளப் க்பாறுத்்தவ்ர 
அவர்்களது ெ்டவடிக்்க்கள் அ்னத்தும் 
அடுத்து ஆடசி்ைப் பிடிப்்பது ைார் 
என்றை தொககில் இருககின்றைனதவ 
ஒழிை, இருககின்றை பிரச்சி்ன்க்ள 
எப்்படி தீர்ப்்பது என்்ப்்த தொககிை்தா்க 
இல்்ல. பிரச்சி்ன்க்ள தீர்ப்்ப்தறகு 
உ்தவுவது என்்ப்தறகு அப்்பால் அவற்றை 
தீர்க்கப்்ப்டாமல் ்வத்திருப்்பது எப்்படி 
என்்பதிதலதை அரசிைல் ்கடசி்கள் 
அக்க்றை ்காணபிககின்றைனதவா என்றும் 
எண்த்த்தான்றுகிறைது.

ஏகனன்றைால், இந்தப் பிரச்சி்ன்கள் வந்த 
பிறைகு அரசாங்கத்துககு க்காடுக்கப்்படும் 
அழுத்்தங்கள் அ்த்ன இைங்க முடிைாமல் 
கசய்வ்்த தொக்கமா்கக க்காண்ட்தா்க 

இ்த்னயும்வி்ட “ெமது எதிர்்காலம் 
என்ன?” என்றை த்கள்வியும் முன்கனழுநது 
நிறகிறைது. ஆனால், இவறறுககு 
இப்த்பா்்தககு தீர்வு என்்பது ்கணணுககு 
க்தரிைவில்்ல. அப்்படித் க்தரிகிறைது 
என்று ைாரும் கசான்னால், அது ஒரு 
க்பாய்.

ஒ ட டு க ம ா த் ்த  இ ல ங ் ்க ் ை ப் 
க்பாறுத்்தவ்ர, க்பாருளா்தாரம் 
இஙகு க்பரும் பிரச்சி்னைாகி ்பல 
ஆணடு்கள் ஆகிவிட்டன. உட்கடடுமானம், 
கவளிொடடு வருமானம், கவளிொடடு 
உறைவு என்று ்பல வி்டைங்கள் அண்மை 
வரு்டங்களில் மி்கவும் தமாசமா்க 
்ப ாதி க ்க ப் ்ப ட டுக  கி ்ட க கி ன் றை ன. 

இவறறுககு உ்டனடித் தீர்வு ்காண்ப்தறகு 
அ வ ச ர ம ான  ெ ்டவ டி க ் ்க ்க ளு ம் 
திட்டங்களும் த்த்வப்்படுகின்றைன. 
அதுதவ ஓரளவுக்காவது இலங்்க்ை 
்காப்்பாறறும். இல்லாவிட்டால் இலங்்க 
மக்க்ள ்க்டவுள்்தான் ்காப்்பாறறை 
தவணடும்.

்தமிழர் பிரச்சி்னத்தீர்வு வி்டைத்தில் 
இப்த்பாது அரசிைலில் உருவாகியிருககும் 
இரு அணி்களி்டமும் க்தளிவான 
திட்டம் கி்்டைாது. ஆ்கதவ அது 
இப்த்பா்்தககு இல்்ல. ஆனால், 
க்பாருளா்தாரம், கவளிொடடு உறைவு 
த்பான்றை வி்டைங்களிலும் நி்ல்ம 
அப்்படித்்தான். ஆனால், அ்தறகு இந்த இரு 

அணி்களும் மனது ்வத்்தால் ஏ்தாவது 
முைறசிக்கலாம். ஆனால் அ்தறகு 
வரப்த்பாகும் ்த்ல்ம கசைறதிறைன் 
மிக்க்தா்க இருக்க தவணடும். ஆ்கதவ, 
நி்னத்்்தச் சாதிககும் ஒரு ்த்ல்ம 
இஙகு த்த்வப்்படுகின்றைது. ஓரளவுககு 
கசால்லப்த்பானால், அதிரடித் ்த்ல்ம 
இஙகு த்த்வப்்படுகின்றைது. இது 
க்காஞ்சம் சங்க்டமான ்கருத்துத்்தான். 
ஆனால், அதுதவ இப்த்பா்்தககு 
இலங்்கககுத்  த்த்வப்்படுகின்றைது.

அ்த்னத் ்தரப்த்பாவது ைாரா்க 
இருககும். இலங்்கயின் ்க்டந்த்கால 
அனு்பவங்களில் இருநது்தான் இ்தறகு 
வழி ்கண்டா்க தவணடும்.
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க ச ன்றை வ ா ரத் தி ல்  ஊ ்ட்க ங ்க ளி ல் 
அதி்கம் அலசப்்பட்ட வி்டைமா்க ்தமிழ்த் 
த்தசிைக கூட்ட்மப்பின் ்த்லவர் இரா.
சம்்பந்தன் அவர்்களு்்டை 'ஆயு்தம் 
ஏநதிப் த்பாராடினால்்தான் அரசிைல் தீர்வு 
குறித்து ஆக்கபூர்வமான ்கருமங்க்ளப் 
க்பறைமுடியும் என்றைால் அது குறித்து 
சிநதிக்க தவணடிை த்த்வ உள்ளது.' 
என்றை உ்ரயும் ்தமிழரசுக ்கடசியின் 
்த்லவர் மா்வ தசனாதிராசா அவர்்கள் 
'மக்க்ள அணிதிரடடி த்பாராட்டங்களில் 
ஈ டு ்ப டு த வ ா ம் '  என் றை  உ் ர யு ம் 
அ்மநதிருந்தன.

்தமிழர்்களின் த்பாராட்ட வரலாற்றை 
்தமிழரசுக ்கடசியினரின் சாத்வீ்கப் 
த்பாராட்டக ்காலம் (1948 – 1983), ஆயு்தப் 
த்பாராட்டக ்காலம் (1983 – 2009), இ்க்க 
அரசிைல் ்காலம் (2009 – 2019..........) என 
மூன்று ்கால்கட்டங்களா்க வகுத்து 
தொக்கமுடியும். இ்வ க்தா்டர்்பா்க ஆழமா்க 
இப்்பத்தியில் எடுத்துக கூறைமுடிைா்த்தால் 
வாச்கர்்களுக்கான க்தளிவு ்கருதி மி்கச் 
சுருக்கமா்க எடுத்துககூறைப்்படுகின்றைது.

்தமிழரசுக ்கடசியினரின் சாத்வீ்கப் 
த்பாராட்டக ்காலம் (1948 – 1983), எனக 
கு றி ப் பி ்ட ப் ்ப டு ம்  இ க ்க ா ல த் தி ல் 
்தமிழரசுக ்கடசி, ்தமிழ் மக்க்ள 
ஏமாறறி வாககுப்க்பறுவ்்ததை 
்த னது தொக ்கமா்க க க்காணடு 
க ச ை ற ்ப ட டு  வ ந தி ரு க கி ன் றை து /
வருகின்றைது. ஜி.ஜி.க்பான்னம்்பலம் 
அவர்்களின் ்த்ல்மயிலான ்தமிழ் 
்காஙகிரசில் இருநது பிரிநது கசன்றை 
எஸ்.தஜ.வி.கசல்வொை்கம் அவர்்கள் 
்தமிழ் மக்களின் வாககு்க்ள க்பறறு 
்தமது ்கடசியி்ன ்பலப்்படுத்்தம் 
க்பாருடடு ்தமிழ் மக்க்ள உ்ர்ச்சி்கர 
அரசிைலுககு உட்படுத்்தலானார். அ்தன் 
மு்தல் கவளிப்்பாத்ட ்தமது ்கடசிககு 
ஆஙகிலத்தில் சமஸ்டிக ்கடசி (Federal 
Party) என்றும், ்தமிழில் இலங்்கத் 
்தமிழரசுக ்கடசி என்றும் இரு தவறு்பட்ட 
க்பைர்்க்ளச் சூடடிை்தாகும். இ்தன் மூலம் 
சிங்கள மக்களுககு ்தமது ்கடசியின் 
க்காள்்்க சமஸ்டி என்றும் ்தமிழ் 
மக்களுககு ்தமது க்காள்்்க ்தனிைரசு 
என்றும் கூறி ்தமிழர்்க்ள ஏமாறறி 
்தம்்பக்கம் இழுப்்பதில் கவறறி்கண்டார்.

இந்த கவறறியு்டன் ்தமிழரசுக்கடசியினரால் 
க்தா்டர்ச்சிைா்க முன்கனடுக்கப்்பட்ட 
சாத்வீ்கப் த்பாராட்டங்கள் எல்லாம் 
உ ரி ் ம யி ் ன ப்  க ்ப று கி ன் றை 
க்தா்டர்ச்சிைான மக்கள் மைப்்பட்ட 
த்பாராட்டமா்க அன்றி ்கடசியின் அரசிைல் 
ெலன்சார்ந்த த்பாராட்டங்களா்கதவ 
இருந்தன. சிங்களத் ்த்லவர்்களு்டன் 
த்பச்சுவார்த்்்த்கள் ெ்டாத்துவதும் 
ஒப்்பந்தங்க்ளச் கசய்வதும் பின்னர் அவ 
ஒப்்பந்தங்கள் ெ்்டமு்றைப்்படுத்்தப்்ப்டா்த 
த்பாது சிங்களத் ்த்லவர்்க்ள 
ெம்்பமுடிைாது எனக கூறுவதும் ்கடசி 
ம்காொடு்க்ளக கூடடி தீர்மானங்கள் 
எடுப்்பதும் த்தர்்தல்்களில் த்பாடடியிடுவதும் 
பின்பு ஒப்்பந்தங்கள் கசய்வதும் என்றை 
சுழறசி மு்றையிதல அன்று க்தா்டக்கம் 
இன்றுவ்ர ்தமிழரசுக ்கடசியின் 

அரசிைல் கசைற்பாடு்கள் ெ்்டக்பறறுக 
க்காணடிருககின்றைன.

இவவாறு ஒதர சுழறசிைான அரசிைல் 
கசைற்பாடடிலிருநது விலகி அகிம்்சப் 
த்பாராட்டத்்்த வன்்மைான ஒரு 
மக்கள் த்பாராட்டமா்க முன்கனடுத்துச் 
கசல்வ்தறகு ்தமிழரசுக ்கடசியினர் 
துணிைவில்்ல.

ம்காத்மா ்காநதி, ்தனது த்பாராட்ட 
வடிவங்களின் முன்னு்தார்மா்க 
அ வ த ர  வி ள ங கி ன ா ர் .  அ ப் 
த்பாராட்டத்தி்ன க்தா்டர்ச்சிைான 
த்பாராட்டமா்கதவ க்காணடிருந்தார் 
அ்த்ன மக்கள்மைப்்படுத்தினார். 
ஆனால் எமது ்த ் ல வர்்கத ளா 
அரசி்டமிருநது எல்லா சலு்்க்க்ளயும் 
அனு்பவித்துக க்காணடு அவவப்த்பாது 
்தமது அரசிைல் இலா்பத்துக்கா்க 
மக்க்ளத் தூணடி த்பாராட்டங்க்ள 
ெ்டத்தினதர ்தவிர, அகிம்்சயி்ன 
க ்த ா ்ட ர் ச் சி ை ா ன  ம க ்க ள் ம ை ப் 
த்பாராட்டமா்கக க்காள்ளவில்்ல. 
அகிம்்சப் த்பாராட்டத்்்த மு்றைைா்க, 
தெர்்மைா்க ெ்டாத்்த முடிைா்த ்தமிழ் 
்த்லவர்்கள் ஆயு்தப் த்பாராட்டத்துககு 
இடடுச் கசன்றைனர். இதிலும்  ்தமிழ் 
இ்ளஞர்்க்ள ஆயு்தம் ஏந்த ்வத்து 
விடடு ்தாங்கள் மி்க சாதுர்ைமா்க ஒதுஙகிக 
க்காண்டனர்.

எனதவ 1948 க்தா்டக்கம் 1983 வ்ரைான 
35 வரு்ட்கால சாத்வீ்கப் த்பாராட்டத்தின் 
மூ லம் ்தமிழ்த் ்த ் ல வர்்க ளால் 
்தமிழர்்களுககு உருப்்படிைா்க எ்்தயுதம 
க ்ப ற று க க ்க ா டு க ்க  மு டி ை ா ம ல் 
த்பாய்விட்டது. இது த்பாராட்டத் 
்த்ல்ம்களின் வர்க்க கு்ாம்சம் 
்கார்மா்க ்தமிழ்மக்களுககு ஏற்பட்ட 
த்தால்விைாகும். 

இ்தறகு அடுத்து, ஆயு்தப் த்பாராட்டக 
்காலத்திறகு (1983 – 2009), வருகின்றைத்பாது, 
இக்காலத்தில் மி்தவா்தத் ்த்லவர்்கள் 
்த மி ழ ர்  அ ர சி ை ல்  த ்ப ா க ் ்க 
தீர்மானிககின்றை நி்லயில் இருநது 
முறறைா்க ஒதுஙகிக க்காண்டனர் அல்லது 
ஒதுக்கப்்பட்டனர். சாத்வீ்கப் த்பாராட்டத்தில் 
திைா்கசிந்்தயு்டனும் அர்ப்்பணிப்பு்டனும் 
த்பாராட்டத் தில் ஈடு்படடு, அந ்த 
அனு்பவத்து்டன் ஆயு்தப்த்பாராட்டத்துககு 
்த ங ்க ளு ் ்ட ை  ்ப ங ்க ளி ப் ் ்ப 
வ ழ ங கி யி ரு ப் ்ப ா ர் ்க த ள ை ா ன ா ல் 
ஆ யு ்த ப்  த ்ப ா ர ா ட ்ட த் ் ்த 
கெறிப்்படுத் ்த ககூடிைவர்்களா்கவும் 
அ ர சி ை ல்  வி ்ட ை ங ்க ் ள க 
் ்க ை ா ள க கூ டி ை வ ர் ்க ள ா ்க வு ம் 
இத்்த்லவர்்கள் இருநதிருப்்பர். ஆனால் 
இவர்்களின் சந்தர்ப்்பவா்தம் ்கார்மா்க 
ஆயு்தப்த்பாராட்டத் ்த்லவர்்கள் மி்தவா்த 
அரசிைல் ்த்லவர்்க்ள ஓரங்கடடிைது்டன் 
அ ர சி ை ல்  வி ்ட ை ங ்க ் ள க 
்்கைாள்்பவர்்க ளா்க வும் ஆயு்தப் 
த்பாராட்ட ்த்லவர்்களும் ்தள்பதி்களுதம 
இருந்தனர். திம்புப் த்பச்சுவார்த்்்த 
க்தா்டக்கம் ஒஸ்தலா த்பச்சுவார்த்்்த 
வ்ர முககிை தீர்மானம் எடுப்்பவர்்களா்க 
இருந்தவர்்கள் அ்னவரும் த்பாராட்டத் 
்த்லவர்்களும் ்தள்பதி்களுதமைாகும். 
இ ்த ன ா ல்  ச ம ர ச ங ்க ளு க கூ ்ட ா ்க 
்தமிழர்்களின் அரசிைல் அபிலா்ச்க்ள 
அ ் ்டவ ்த ற ்க ான  ச ந ்த ர் ப் ்ப ங ்க ள் 
இல்லாமல் த்பாயிறறு. 
இக்காலத்திலும் மி்கவும் சிரமப்்படடு 
ஏற்படுத்்தப்்பட்ட ஒப்்பந்தமா்க இலங்்க 

இநதிை ஒப்்பந்தமும் அ்தன் ்பைனா்க 13ம் 
திருத்்தச்சட்டத்தின் மூலம் உருவாக்கப்்பட்ட 
மா்கா்ச்்ப்களும் அ்மநதிருந்தன. 
இருந்த த்பாதிலும் ்தமிழீழ விடு்த்லப் 
புலி்கள் மா்கா்ச்்ப்க்ள ஏறறுக 
க்காள்ளா்த்தால் ்தமிழ் மக்களால் 
மா்கா்ச்்ப்கள் மூலம் க்பறைககூடிை 
்பைன்்க்ளப் க்பறுவ்தறகு இைலவில்்ல.

தொர்தவயின் அனுசர்்யு்டன் 
த ம ற க ்க ா ள் ள ப் ்ப ட ்ட  ச ம ா ்த ா ன 
உ்டன்்படிக்்க கூ்ட புலி்களின் ்தவறைான 
அணுகுமு்றை்களால் சாத்திைமறறுப் 
த்பாய் இறுதியில் ்தமிழீழ விடு்த்லப் 
புலி்களின் அழிவு்டன் முடிவ்்டந்தது.

்தங்களு்்டை இலடசிைத்்்தத் ்தவிர 
தவறு எந்தத் தீர்வு குறித்தும் சமரசத்துககு 
வரமுடிைா்தவர்்களா்க புலி்கள் இருந்தனர். 
இது அவர்்களின் அ்கபுறை அரசிைல் 
நி்ல்ம்க்ள ்கவனத்தில் எடுக்கா்த 
வறைடடுவா்தப் த்பாக்காகும். இந்த நி்லககு 
புலி்கள் வநது தசர்வ்தறகு ்தமிழரசுக 
்கடசியினரின் ்க்டந்த்கால அனு்பவங்கதள 
்கார்மாகும். இறுதியில் த்பார் முடிவுறறை 
த்பாது இருந்த்்தயும் இழந்த நி்லகத்க 
்தமிழர்்கள் வநது தசர்ந்தனர். 

த்பார் முடிவுறறு 2009 க்தா்டக்கம் ்தறத்பாது 

வ்ரயுள்ள ்காலத்தி்ன இ்க்க 
அரசிைல் ்காலம் எனக குறிப்பி்டலாம். 
்தமிழர்்களுக்கான அரசிைல் தீர்்வ 
ஏ ற ்க ா ்த வ ர் ்க ள ா ்க  பு லி ்க ள் ்த ா ன் 
உள்ளனர் என்றை குறறைச்சாட்்ட 
மகிந்த அரசு சுமத்திகக்காணடிருந்த 
நி்லயில் புலி்கள் ஒழிக்கப்்பட்ட 
பின்னர் இந்தச் சாடடுப்த்பாக்்கக 
கூறைமுடிைாது ஏ்தாவது ஒரு அரசிைல் 
தீர்்வ மகிந்த அரசு முன்்வககும் 
என ்தமிழ்த் த்தசிைக கூட்ட்மப்பினர் 
ெம்பியிருந்தனர். அத்து்டன் விடு்த்லப் 
புலி்களின் ்கருவி்களா்க ்தமிழ்த் த்தசிைக 
கூட்ட்மப்பின் ்த்ல்மத்துவம் 
கசைற்ப்ட விரும்்பவும் இல்்ல. இ்தனால் 
புலி்கள் அழிக்கப்்ப்ட தவணடும் என்றை 
எண்ம் ்தமிழ்த் த்தசிைக கூட்ட்மப்புத் 
்த ் ல ் ம ப் பீ ்டத் தி ்ட ம்  இ ரு ந ்த து .  
இ்தனால்த்்தான் முள்ளிவாய்க்காலில் 
ஆயிரக்க்க்கான க்பாதுமக்கள் 
இறைநது க்காணடிருந்த த்பாது அந்த 
மக்க்ள ்பாது்காப்்ப்தற்கான எந்த ஒரு 
த்பாராட்டத்்்தயும் கசய்ைாது கவறும் 
்பார்்வைாளர்்களா்க இருந்தனர். 
ஒரு வ்்கயில் மகிந்த அரசி்ன 
சர்வத்தசத்தி்டமிருநது ்பாது்காத்து 
புலி்க்ள ஒழித்து யுத்்தத்தி்ன 
முடித்து ்வப்்ப்தறகு ம்றைமு்கமா்க 
து்்த்பாயினர்.

ம கி ந ்த  அ ர சு க கு  ச ர் வ த ்த ச ம் 
அழுத்்தங்க்ளக க்காடுத்து ்தமிழ் 
மக்களுக்கான தீர்வி்னப் க்பறறுத் 
்தருவார்்கள் என ்தமிழ்மக்க்ள 
ஏமாறறினர். மகிந்த அரசு ்காலத்்்தக 
்க ்ட த் தி ை த ்த  ்த வி ர  எ்த ் ன யு ம் 
வழங்க மு ன்வரவில் ்ல. இந ்த 
நி ் ல யி ல் த் ்த ான்  ் ம த் தி ரி ்ப ால 
சிறித சனா அவர்்க ்ள ஐக கிை 
த்தசிைக ்கடசி க்பாதுதவட்பாளரா்கக 
்களம் இறைககிைவு்டன் க்பருமளவான 
்தமிழ் மக்கள் ்மத்திரி்பால சிறிதசன 
அவர்்களுககுப் பின் அணிதிரண்ட 
நி ் ல யி ல்  த வ று வ ழி யி ல் ல ா ம ல் 

்மத்திரி்பால சிறிதசனா அவர்்க்ள 
ஆ்தரித்து ெல்லாடசி்ை ஏற்படுத்தினர். 
ெல்லாடசியில் எதிர்க்கடசிைா்கவும் 
அ ர ச ா ங ்க த் ் ்த ப்  ்ப ா து ்க ா க கு ம் 
்க ட சி ை ா ்க வு ம்  இ ரு ந து  ச ்க ல 
சு்கத்பா்கங்க்ளயும் அனு்பவித்்தனர்.

கிட்டத்்தட்ட 30வரு்ட யுத்்தத்தினாலும் 
இைற்்க அழிவு்களினாலும் ்தமிழ் மக்கள் 
்தங்களு்்டை சமூ்க, க்பாருளா்தார 
்கடடுமானங்க்ள இழநது ெடுத்க்தருவுககு 
க ்க ா ண டு வ ர ப் ்ப ட டி ரு ந ்த ா ர் ்க ள் . 
எதிர்க்கடசியில் இருநது க்காணடு 
சு்கத்பா்கங்க்ள அனு்பவிப்்ப்்த 
விடடு ஆளும் ்கடசியில் அங்கம் வகித்து 
அழிவுண்ட சமூ்க க்பாருளா்தாரக 
்கடடுமானங்க ்ள ்கடடிகைழுப்்ப 
தவணடிை த்த்வ ்தமிழ்த் த்தசிைக 
கூட்ட்மப்பிறகு இருந்தது. ஆனால் 
இ்வ்பறறி கூட்ட்மப்பு கிஞ்சித்தும் 
்கவ்ல க்காள்ளவில்்ல. ்தங்களுககு 
ஒதுக்கப்்பட்ட ்கதி்ர்கள் அவவாதறை 
்கால்காலமா்க இருநது வரதவணடுமா்க 
இ ரு ந ்த ா ல்  பு லி  அ ர சி ை லு ம் 
பு லி க க ்க ாள்் ்க யி லு ம்  ்த ா ங ்க ள் 
இருப்்ப்தா்க ்காடடிகக்காள்ள தவணடும் 
என்்பதில் மி்கக ்கவனமா்க இருந்தனர்.

' க ம ய் ை ா ன  பு ர ட சி க ்க ட சி யி ன் 
்க்ட்ம எல்லா சமரசங்க்ளயும் 
்்கவிடுவது சாத்திைமல்லகவனப் 
பிர்க்டனப்்படுத் துவ்தல்ல, எல்லா 
ச ம ர ச ங ்க ளி னூ த ்ட யு ம்  ்த ன து 
த்காட்பாடு்களுககும், ்தனது வர்க்கத்துககும், 
்தனது புரடசி்கர தொக்கத்்தககும் புரடசிககு 
வழி்ை கசப்்பனிடு்தல், புரடசியில் 
கவறறிக்பறை மக்களுககு த்பா்தமளித்்தல் 
ஆகிை ்தனது ்பணிககும் விசுவாசமாய் 
இருநதுவரச் சகதி க்பறறிருப்்பத்தைாகும்' 
என்்பார் கலனின். இன்று மக்க்ள 
அணிதிரடடிப் த்பாரா்டப் த்பாகின்தறைாம் 
என்றும் ஆயு்தப் த்பாராட்டம் குறித்து 
சிநதிக்க தவணடிை த்த்வ ஏற்படும் 
என்று கூறு்பவர்்கள் கலனினால் தமதல 
கூறைப்்பட்ட ்க்ட்ம்கள் எவற்றைைாவது 
்தமிழ் மக்களுககுச் கசய்துள்ளார்்களா? 
என மு்தலில் சிநதிக்க தவணடும்.

கூட்ட்மப்பினர் புரடசிக்கடசிைா்க 
இருக்கதவணடிை அவசிைமில்்ல 
மக்கள்ொட்டமுள்ள ஒரு ்கடசிைா்க 
இ ரு ந து  ்த மி ழ்  ம க ்க ளி ன் 
அ டி ப் ்ப ் ்ட ப் பி ர ச் சி ் ன ்க ள் 
க ்த ா ்ட ர் ்ப ா ்க த வ னு ம்  ்க வ ன ம் 
கசலுத்தியிருக்க தவணடும்.      

ஆயு்தப் த்பாராட்டத்்தால் ஆயிரக 
்க ் க ்க ா ன  உ யி ர் ்க ் ள யு ம் 
உ்ட்ம்க்ளயும் ்பலி க்காடுத்துப் 
க்பறைப்்பட்ட மா்கா் ச்்ப்களில் கிழககு 
மா்கா் ச்்பயி்ன முஸ்லிம்்களு்்டை 
்தாை்கப் பிரத்தசமா்க ்தா்ரவார்த்துக 
க்காடுத்து ்கல்மு்னப் பிரத ்தச 
மக்களின் அடிப்்ப்்ட உரி்மயி்ன 
அனு்பவிப்்ப்தறகும் ்த்்ட ஏற்படுத்தும் 
அ ரசி ை ் ல த ை  ்த மி ழ்  த ்த சி ை க 
கூட்ட்மப்பு தமறக்காணடிருககின்றைது. 

இந்த நி்லயில்த்்தான் தொர்தவயின் 
சமா்தானத் தூதுவரா்கக ்க்ட்மைாறறிை 
எரிக கசால்த்கம் அவர்்கள் '்தமிழர்்கள் 
த்பாராட்டப் ்பா்்தககும் ்பாராளுமன்றை 
வழிமு்றைககும் இ்்டயிலான ஒரு 
மு்றை்ம்ைக ்கணடுபிடிக்க தவணடும்' 
என மி்கமுககிைமான ்கருத்க்தான்்றை 
முன்்வத்திருககின்றைார்.
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்க ல் மு ் ன  வ ்ட க கு  உ ்ப 
பி ர த ்த ச  க ச ை ல ்க த் ் ்த த் 
்தரமுைர்த்தும்்படிைான ்தமிழர்்களின் 
த்காரிக்்கககு எதிரா்க முஸ்லிம் 
்தரப்பிலிருநது ஊ்ட்கங்களுககு 
அறிக்்கயிடும் சில முஸ்லிம் 
அரசிைல்வாதி்களும் பிரமு்கர்்களும் 
்கல்மு்ன வ்டககு உ்ப பிரத்தச 
கசைல்கம் முப்்பது வரு்டங்களுககு 
மு ன் ன ர்  ஆ யு ்த மு ் ன யி ல் 
உருவாக்கப்்பட்ட்தாகும் என்கின்றைனர். 
இது முழுக்க முழுக்கச் தசாடிக்கப்்பட்ட 
ஒரு க்பாய் ஆகும்.

1988ஆம் ஆணடு ெடுப்்பகுதியில் 
ஐககிை த்தசிைக ்கடசியின் 
முன்னாள் ்தவிசாளரும் ்பதில் 
கசைலாளருமான ்காலஞ்கசன்றை 
ரஞ்சன் விஜைரட் அவர்்கள் 
அம்்பா்றை மாவட்டத்திறகு விஜைம் 
கசய்திருந ்தார்.  அவதவ்ள 
அம்்பா்றை மாவட்டத் ்தமிழர் 
ம்கா சங்கத்தின் அப்த்பா்்தை 
்த ் ல வ ரு ம்  மு ன் ன ா ள் 
ொவி்தன்கவளி - அன்னம்லக 
கிராம ச்்பயின் ்த்லவருமான 
வீ. சின்னத்து்ர அவர்்களின் 
்த்ல்மயில் அம்்பா்றை மாவட்டத் 
்தமிழர் ம்கா சங்கத்தின் குழுகவான்று 
அ ப் த ்ப ா து  க ்ப ா த் து வி ல் 
க ்த ாகு தி யி ன்  இ ரண ்ட ாவ து 
்பாராளுமன்றை உறுப்பினரா்க 
விளஙகிை திருமதி. ரங்கொைகி 
்பத்மொ்தனின் உ்தவியு்டன் ரஞ்சன் 
விஜைரட்்வச் சநதித்துக 
்க ல்மு்னத் க்தாகு தியிலும் 
(்கல்மு்னத் ்தர்வப்பிள்்ளைார் 
த ்காயில் வீதி்ைப்பிரிககும் 
எல்்லைா்கக க்காணடு ்கல்மு்ன 
வ்டககுககு என ்தனிைான ்தமிழ்ப் 
க்பரும்்பான்்ம நிருவா்க அலகு), 
சம்மாநது்றைத் க்தாகுதியிலும் 
(முன்னாள் மல்வத்்்த கிராமச்்பப் 
பிரத ்த சத் ்்தயும் முன்னாள் 
ொவி்தன்கவளி – அன்னம்லக 
கிராம ச்்பப் பிரத்தசத்்்தயும் 
அவறறு்டன் வீரமு்ன மறறும் 
வீரச்தசா்லக கிராமங்க்ளயும் 
இ்்த்்த்தான ஒரு ்தனிைான 
்தமிழ்ப் க்பரும்்பான்்ம அலகு) 
இ ரு  த ம ல தி ்க ம ான  உ ்த வி 
அரசாங்க அதி்பர் பிரிவு்க்ள 
உ ரு வ ா க கி த்  ்த ரு ம் ்ப டி ை ா ன 
த ்க ா ரி க ் ்க ்க ள்  அ ்ட ங கி ை 

ஜனாதி்பதிககு மு்கவரியிட்ட 
22.06.1988 தி்கதியிட்ட ம்கஜ்ரக 
் ்க ை ளி த் ்த ன ர்.  க ்க ாழு ம் பு 
திரும்பிை ரஞ்சன்விஜைரட் 
அ வ ர் ்க ள்  அ ப் த ்ப ா ் ்த ை 
உள்ொடடு அலுவல்்கள் அ்மச்சர் 
்கால ஞ்கச ன்றை த ்க .்டபிள்யு. 
த்தவொை்கம் அவர்்களினூ்டா்க 
தமறக்காண்ட ெ்டவடிக்்க்கள் 
்கார்மா்க ்கரவாகு (்கல்மு்ன) 
வ்டககிலும், ொவி்தன்கவளியிலும் 
இரு சுறறு உ்தவி அரசாங்க அதி்பர் 
பிரிவு்க்ள (Circuit A.G.A. Division) 
திறைப்்ப்தற்கான ஒழுஙகு்க்ள 
தமறக்காள்ளுமாறு உள்ொடடு 
அலுவல்்கள் அ்மச்சர் த்க. ்டபிள்யு, 

த்தவொை்கம் அவர்்கள் ்தனது 
அ்மச்சின் 12.01.1989 தி்கதியிட்ட M/
uA.6/89 இலக்கக ்கடி்தத்தின் மூலம் 
அம்்பா்றை அரசாங்க அதி்பருககுப் 
்பணிப்பு்ர விடுத்திருந்தார். 
எனினும் அப்த்பாது ்கல்மு்னத் 
க்தாகு தியின் ்பாராளுமன்றை 
உறுப்பினரா்க இருந்த ்காலஞ்கசன்றை 
ஏ.ஆர். மன்சூர் மறறும் சம்மாநது்றைத் 
க்தாகு தியின் ்பாராளுமன்றை 
உறுப்பினரா்க இருந்த ்காலஞ்கசன்றை 
எம்.ஏ. அப்துல்மஜீத் ஆகிதைாரின் 
அரசிைல் ்த்லயீடடினால் அ்வ 
ெ்்டக்பறைாமல் ்தடுக்கப்்பட்டன.

பி ன்  1 9 8 9 ஆ ம்  ஆ ண டு 
க்பப்ரவரி மா்தம் ெ்்டக்பறறை 
்ப ா ர ா ளு ம ன் றை ப்  க ்ப ா து த் 
த்தர்்த்ல அடுத்து அம்்பா்றை 
மாவட்டத் ்தமிழர் ம்கா சங்கத்தின் 
உ்ப்த்லவர் ்காலஞ்கசன்றை   த்க. 
்க்்பதிப்பிள்்ள (அதி்பர், ்கவிஞர் 
்பாணடியூரன், இவர் பின்னர் 1990 

்கலவரத்தில் ்கா்ாமல் த்பானார்) 
அ வ ர்்க ளி ன்  ்த ் ல ் ம யி ல் 
்கல்மு்ன வ்டககில் ்தனிைான 
்தமிழ்ப்க்பரும்்பான்்ம நிருவா்க 
அல்்க – உ்தவி அரசாங்க அதி்பர் 
பிரி்வ ஏற்படுத்தித்்தர தவணடும் 
என்றை த்காரிக்்க்ை முன்்வத்து 
்கல்மு்ன உ்தவி அரசாங்க அதி்பர் 
அலுவல்க வாயி்ல மறித்துக 
்கல்மு்னத் ்தமிழர்்கள் சாத்வீ்கப் 
த்பாராட்டத்்்த தமறக்காண்டார்்கள். 
இ்தனால் ்கல்மு்ன உ்தவி 
அரசாங்க அதி்பர் அலுவல்கத்தின் 
ொளாந்த அலுவல்்கள் ஸ்்தம்பித்்தன. 

இவவி்டைம் க்பாதுநிருவா்க, 
ம ா ்க ா ்  ச ் ்ப ்க ள் , 
உ ள் ெ ா ட டு  அ லு வ ல் ்க ள் 
அ்மச்சின் ்க வனத் திறகு க 
க்காணடுவரப்்பட்டது. இவவி்டைம் 
்பறறி அப்த்பா்்தை க்பாது 
நிருவா்க, மா்கா் ச்்ப்கள், 
உள்ொடடு அலுவல்்கள அ்மச்சர் 
்காலஞ்கசன்றை யூ.பி. விஜைத்கான் 
அவர்்கள், ஏ.ஆர். மன்சூர் (வர்த்்த்க 
்கப்்பல்து்றை அ்மச்சர்), பி. 
்தைாரத்ன (்காணி, நீர்ப்்பாசன, 
ம்காவலி அபிவிருத்தி அ்மச்சர்) 
அமரா பிைசீலி ரத்ொைக்கா 
(உள்ொடடு அலுவல்்கள்  இராஜாங்க 
அ்மச்சர்), அ. அமிர்்தலிங்கம் 
(்பா.உ), நி்கால் வகமீகவௌ (்பா.உ), 
எம்.எச்.எம். அஷரப் (்பா.உ) , 
தஜ. திவவிைொ்தன் (்பா.உ) 
ஆகிதைாரு்டன் ்கலநது்ரைாடி 
தமறக்காண்ட தீர்மானத்தின் 
்படிதை 12.04.1989 அன்று ்கல்மு்ன 
வ்டககு உ்பபிரத்தச கசைல்கம் 
திறைக்கப்்பட்டது.

பின்னர் 28.07.1993 இல் கூடிை 
அ்மச்சர்வயினால் இலங்்க 
முழுவதும் ொ்டளாவிை ரீதியில் 
28 உ்ப அலுவலங்கள் பிரத்தச 
கசைல்கங்களா்கத் ்தரமுைர்த்்தப் 
க்பறுவ்தறகு அனுமதிக்கப்்பட்டது. 
உள்ொடடு அலுவல்்கள் மா்கா் 
அ்மச்சு இராஜாங்க கசைலாளர் 
என்.ஏ. ஓவ்டத்க என்்பவரால் 
ஒப்்பமி்டப்க்பறறு 1993.09.03 ம் 
தி்கதியிட்ட அறிவித்்தல் இ்த்ன 
உறுதிப்்படுத்துகின்றைது.

இவவாறு ்தரமுைர்த் ்தப்்பட்ட 
இ ரு ்ப த் தி க ை ட டு 
உ ்ப அ லு வ ல ்க ங ்க ளி ல் 
வ்டககுகிழககு மா்கா்ங்களில் 

கவரு ்கல் (ஈச்சிலம்்பத்்்த) , 
ஒடடிசுட்டான், ்கா்ரதீவு, ்கல்மு்ன 
(்தமிழ்ப் பிரிவு) ,  ்கந ்த ளாய் 
ஆகிைன அ்டஙகியிருந ்த ன. 
இதில் ்கல்மு்ன (்தமிழ்ப் பிரிவு) 
்தவிர்ந்த ஏ்னை இரு்பத்திதைழு 
உ ்ப  அ லு வ ல ்க ங ்க ளு ம் 
பி ர த ்த ச  க ச ை ல ்க ங ்க ள ா்க த் 
்தரமுைர்த்்தப்்பட்டன. ்கல்மு்ன 
(்தமிழ்ப்பிரிவு)  ்தரமுைர்த் ்தல் 
அமுலாக்கம் க்பறைா்மககுக 
்கார்ம் முஸ்லிம் ்காஙகிரஸின் 
முன்னாள் ்த்லவர் ்காலஞ்கசன்றை 
எம்.எச்.எம். அஸ்ரப் (்பா.உ.) மறறும் 
அ்மச்சர் ்காலஞ்கசன்றை ஏ.ஆர்.
மன்சூர் ஆகிதைாரின் அரசிைல் 
விருப்்பமின்்மயும் ்த்லயீடும் 
ஆகும்.

12.04.1989 அன்று உருவான ்கல்மு்ன 
வ்டககு உ்பபிரத்தச கசைல்கம்்தான் 
்க்டந்த முப்்பது வரு்டங்களா்க 
இதுவ்ர ்தரமுைர்த்்தப்்ப்டாமல் 
க்பைரளவில் இைஙகி வருகிறைது.

உ ண ் ம ச்  ச ம் ்ப வ ங ்க ள் 
இ வ வ ா றி ரு க ்க  மு ஸ் லி ம் 
்தரப்பினரில் சிலர் இவ உ்பபிரத்தச 
கசைல்கம் முப்்பது வரு்டங்களுககு 
மு ன்  ஆ யு ்த மு ் ன யி ல் 
உருவாக்கப்்பட்டக்தன்று கூறுவதும், 
பிரத்தச கசைல்ககமான்றி்ன 
உருவாககும் வி்டைம் மா்கா் 
ச்்ப்களின் அதி்கார வரம்பிறகு 
உ ட ்ப ட ்ட ்த ல் ல  எ ன் ்ப ் ்த த் 
க்தரிநது க்காணடும் முஸ்லிம் 
்தரப்பின் சட்ட முதுமானி ஒருவர் 
இ வ  உ ்ப பி ர த ்த ச  க ச ை ல ்க 
உருவாக்கத்து்டன் முன்னாள் வ்டககு 
கிழககு மா்கா் மு்தல்மச்சர் 
வர்தராஜப்க்பருமாளின் க்பை்ர 
இவவி்டைத்திறகுள் இழுப்்பதும், 
இ ந தி ை  அ ் ம தி  ்க ாக கு ம் 
்ப்்ட்ை இவவி்டைத்த ்தாடு 
சம்்பந்தப்்படுத்துவதும் க்பாய்யும் 
தீை தொக்கங்கள் க்காண்டதுமாகும்.

மு ஸ் லி ம்  ்த ர ப் பி ன ர் 
்தங்களது ்தரப்பு வா்தங்க்ள 
முன்்வப்்பது ்தவறைல்ல. ஆனால் 
க்பாய்ைான கூறறுக்க்ளயும் 
ஆ்தாரமறறை ்த்கவல்்க்ளயும் 
முன்்வப்்ப்்தயும், ்கல்மு்ன 
குறித்்த உண்ம வரலாறு்க்ள 
மூடி ம்றைப்்ப்்தயும் ்தவிர்த்துக 
க்காள்வத்த ஏறபு்்டை்தாகும்.   

திருப்்பெருநது்ை 
்கணணெகி அமமன் 

க்காவில் பிர்தான வீதியில் 
்காணிததுண்்டான்று 

விறபெ்னககுணடு. வி்ல்கள் 
கபெசித தீரமானிக்கலாம. 
க்த்வயானவர்கள் 

பின்்காணும 
அ்லகபெசிககு ்்தா்டரபு 

்்காள்ளவும. 
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இநது ம்கா சமுத்திரத்தின் மத்தியில் 
முத்க்தன தி்கழும் சிவபூமி,சகதிபூமி என 
க்பைர் க்காணடும் சகதி வடிவிலான 
அ ன் ் ன யி ன்  ஆ ல ை ங ்க ் ள 
்தன்ன்கத்த்த சிறைப்புறை த்காயில் க்காணடு 
்கா்ப்்படும் இலங்்கத் திருொடடில் 
கசவவானம் மலரும் கிழகக்கனும் ்பரந்த 
த்தசத்தில் மாசிலா மக்கதளாடு மீனினம் 
சிநது ்பாடும் மடடுமாெ்கரின் மத்தியின் 
்கணத ,் அருள் வளமும், திருவளமும் 
நி ் றை ந து  வி ள ங கு ம்,க ச ந ்த மி ழ் 
மாடசியும்,்சவத்தின் உைர்கெறி 
்கமழும்,க்தான்்ம வாய்ந்த அழகு 
நி்றை புளிைநதீவு எனும் புணணிை 
த ஷ த் தி ர த் தி ல்  ்க ல் ல டி த் க ்த ரு 
்ப ா ஞ் ச ா லி பு ர த் தி ன்  ்ப தி த ம யு 
அ ர சி ை ா ம் , ்ப ன் க ன டு ங ்க ா ல ம ா ்க 
திருகத்காயில் க்காணடு பிணி ்பல 
த்பாககி வரம் ்பல ெல்கி அருள்தஜாதி 
வீசும்,மானி்டர்்களும் க்தய்வமா்கலாம் 
என்று உல்கறிைச் கசய்்த ்பஞ்ச 
்பாண்டவர்்களின் ்தர்ம ்பத்தினிைாம் 
அன்்ன ஸ்ரீ திகரௌ்ப்்த அம்மனுககுரிை 
இவ ஆணடிற்கான வரு்டாந்த ச்டஙகு 

உறசவம் எதிர்வரும் 2019.07.09  ம் தி்கதி 
கசவவாய்ககிழ்ம அன்று திருக்க்தவு 
திறைத்்தலு்டன் ஆரம்்பமாகி க்தா்டர்நது 
்பதிகனாரு ொட்கள் இ்டம்க்பறறு   2019.07.19 
ஆம் தி்கதி கவள்ளிககிழ்ம அன்று 
இ்டம்க்பறும்  தீமிதிப்பு  ்வ்பவத்து்டன் 
இனித்த நி்றைவுக்பறைவுள்ளது.

ம ட ்ட க ்க ள ப் பு  ம ா வ ட ்ட த் தி ல் 
அ்மைப்க்பறறுள்ள விரல் விடடு 
எண்ககூடிை திகரௌ்ப்்த அம்மன் 
ஆல ை ங ்க ளி னு ள்  ம ாவ ட ்டத் தி ன் 
்த்லெ்கரா்க விளஙகும்  புளிைநதீவு 
ெ்கரத்தின் மத்தியில் ்பாடுமீன் வாவிக 
்க்ரதைாரம் வீறறிருநது “பிணி ்பல 
த்பாககி வரம் ்பல ெல்கி” அருளாடசி 
கசய்யும் திகரௌ்ப்்த அன்்னயின் 
ஆலை வரலாறைானது ்பாரம்்பரிைமிக்கதும், 
நீண்ட க்தான்்ம்ை உ்்டைதுமாகும்.
இவவாலை வரு்டாந்த திருச்ச்டஙகில் 
ஆலாத்திப் பிள்்ள்கள் க்தரிவு, 
திருக்கல்ைா்ம் கவடடும் நி்கழ்வு, 
வனவாச நி்கழ்வு, ்தவநி்லச் ச்டஙகும் 
அ்தன் ்தார்ப்்பரிைத்்்த உ்ர்த்தும் ொ்ட்க 

நி்கழ்வு, அம்மன் மஞ்சள் நீரா்டல்,பூ 
மிதிப்பு எனப்்படும்  தீ மிதிப்பு என்்பன 
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அரச்கரும கமாழி்கள் வாரம் ்க்டந்த 
01/07/2019 - 05/07/2019 வ்ரைான 
ஐநது ொட்களும் இலங்்கயில் 
அனுஷடடிக்கப்்பட்டது.

இ வ வ ா ர த் தி ன்  அ ங கு ர ா ர் ப் ்ப ்  
நி்கழ்வானது க்காழும்பு ்பண்டாரொைக்கா 
ஞா்ப்கார்த்்த மாொடடு மண்ட்பத்தில் 
ஜனாதி்பதி ்த்ல்மயில் இ்டம்க்பறறைது. 
'கமாழியு்டன் வளர்தவாம் மனங்க்ள 
கவல்தவாம்', 'இருகமாழி ்கறத்பாம் 
ெ ா ட ் ்ட  ்க ா ப் த ்ப ா ம் '  எ ன் னு ம் 
க்தானிப்க்பாருள்்களின் நி்கழ்வு்கள் 
இ்டம்க்பறறைன.

அரச்கரும கமாழி்கள் வாரமானது 
க ்த ரி ந த ்த ா  க ்த ரி ை ா ம த ல ா  
்பண்டாரொைக்கா ஞா்ப்கார்த்்த மாொடடு 
ம ண ்ட ்ப த் தி ல்  அ ங கு ர ா ர் ்ப ் ம் 
கசய்ைப்்பட்ட்மைானது  வரலாறறு 
க்பாருத்்தம் மிக்க ஒரு நி்கழ்வாகும். 
ஏகனனில் இலங்்க்ை  உள்ொடடு 
யுத்்தம் ஒன்்றை  தொககி ்தள்ளிை  
்காரணி்களில் ஒன்றைான  கமாழி 
பிரச்ச்னககும்  ்பண்டாரொைக்காவுககும் 
கெருஙகிை க்தா்டர்பு்கள் உணடு.

இலங்்கயின் த்தசிை கமாழி்களா்க  
சி ங ்க ள மு ம்   ்த மி ழு ம்  இ ன் று 
அ ங கீ ்க ரி க ்க ப் ்ப ட டு ள் ள ன.  இ ந ்த 
கமாழிசார் அரசிைல் வரலாறு ்பண்டார 
ொைக்காவு்டன் மடடுமன்றி  இலங்்கயின் 
்பல அரசிைல் ்த்லவர்்கதளாடு 
பின்னிப்பி்்ந்த்தாகும். 1956ஆம் 
ஆணடு ்தனிச்  சிங்கள சட்டத்்்த எஸ்.
்டபிள்யூ.ஆர்.டி .்பண்டாரொைக்காதவ 
க்காணடு வந்தார் என்்பத்த க்பாத்்தாம் 
க்பாதுவான வரலாறைா்க இதுவ்ர இருநது 

mWkf;Fl;bNghb

வருகின்றைது. இந்த நி்லயில் 1956ஆம் 
ஆணடு சிங்கள சட்டம்  க்காணடு 
வரப்்பட்ட்மககு ஜி.ஜி.க்பான்னம்்பலம், 
எஸ்.தஜ.வி கசல்வொை்கம் த்பான்றை 
்தமிழ் ்த்ல்ம்கள் ஆஙகிலத்தின் மீது 
க்காணடிருந்த தமா்கதம ்கார்மாகும் 
என்று ்க்டந்தவாரம் ்பாராளுமன்றை 
விவா்தகமான்றில் ்கலநது க்காணடு 
உ்ரைாறறிை ்டகளஸ் த்தவானந்தா 
குறறைஞ்சாடடியுள்ளார்.
இந்த உ்ரயின் பின்னணி்ை ஆராயும் 
க்பாழுது அது க்பாய்ைானக்தாரு 
கு ற றை ச் ச ா ட டு  இ ல் ் ல க ை ன் த றை 
புலப்்படுகின்றைது. சு்தநதிரத்துககு 

முற்பட்ட 1920,30 ்களில்  ஆஙகிதலைர்  
அதி்கமான நிர்வா்க உத்திதைா்கங்க்ள 
இலங்்கைருகத்க வழங்க  க்தா்டஙகினர். 
ஆனாலும்  ஆஙகில அறிவுக்பறறை 
மத்திை்தர வர்க்கத்்்த தசர்ந்தவர்்களால்  
மடடு தம அந ்த வாய்ப்புக்க்ள 
்பைன்்படுத்்த முடிந்தது.

்த மி ழ் ,  சி ங ்க ள ம்  த ்ப ா ன் றை 
சு த ்த ச  க ம ா ழி ்க ் ள  ம ட டு த ம 
அறிநதிருந்த  மீன்பிடி, விவசாை, 
கூலித்க்தாழிலாளர்்கள் த்பான்றை சமூ்க 
பிரிவின்ர இவவுத்திதைா்கங்கள் 
கசன்றை்்டயும் வாய்ப்பு கிட்டவில்்ல. 
ஆஙகிலகமாழி மூலம் ்கல்வி ்கற்கககூடிை 
குடும்்பப்பின்னணி க்காண்டவர்்களி்டதம 
மீணடும் மீணடும் இவவுத்திதைா்கங்கள் 
கசன்றை்்டநது க்காணடிருந்தது.
இநநி்ல்ம்ை மாறறிை்மககும் 
வண்ம் சுத்தச கமாழி்களுககு அரச 
அந்தஸ்து த்காருகின்றை குரல்்கள் 

ச மூ ்க த் தி ன் 
கீழ்்தடடு மக்களி்டம் 
இருநது ஒலிக்கத் 
க்தா்டஙகிைது.

சுத்தச  மக்களின் 
த ்த ் வ ்க ளி ல் 
இருநது உருவான 
இ க த ்க ா ரி க 
் ்க ை ா ன து 
சி ங ்க ள வ ர் ்க ் ள  த ்ப ா ன் த றை 
்த மி ழ ர் ்க ளு க கு ம்  அ வ சி ை ம ா ய்  
இருந்தத்பாதும் அது ்தமிழ் கமாழி 
த்பசப்்படுகின்றை வ்டகிழககுப் ்பகுதி்களில் 
அதி்க ்கவனம் க்பறைவில்்ல. ்கார்ம் 
வ்டகிழககின் அதி்கார சகதி்களா்க  
ம க ்க ளி ன்  க ்ப ை ரி ல்  அ ர சி ை ல் 
ஆ தி க ்க த் ் ்த  ்த க ்க ் வ த் தி ரு ந ்த 
வர்க்கத்தினர்  இந்த சுை்பா்ஷ 
த்காரிக்்க்கள்  ஒரு இைக்கமா்க 
வளர்ப்்ப்்த விரும்பியிருக்கவில்்ல.

ஆனத்பாதும் சிங்களப்்பகுதி்களில்  
"சுை்பா்ஷ இைக்கம்" என்னும் க்பைரில் 
அது அ்மப்பு வடிவம் க்பறறைது. இந்த 
இைக்கத்தின் சார்பில்  அரச ச்்பயில் 
1932 இல் ஜீ.த்க.்டபிள்யு.க்பதரரா என்்பவர்  
அரசச்்ப விவா்தங்கள் சிங்களம், ்தமிழ் 
த்பான்றை கமாழி்களில் இ்டம்க்பறைதவணடும்  
எனும் பிதரர்்்ை மு்தன்மு்தலா்க 
முன்்வத்்தார். அ்தன் பின்னர் அரச 
அலுவல்கங்களிலும் “சுை்பா்ஷ்கள்” 
உ்பதைாகிக்கப்்ப்டதவணடும் எனும் 
பிதரர்்்களும் இருவரு்டங்களின் 
பி ன் ன ர்  அ வ ர ா த ல த ை 
க்காணடுவரப்்பட்டது.   அரச ச்்பயில் 
மட்டக்களப்பு அங்கத்்தவராய் இருந்த 
எஸ்.ஓ.்கன்ககரடனம் அவர்்கள் 1937 
ஆம் ஆணடில் “்தமிழ் ்பா்டசா்ல்களில் 
சிங்களமும், சிங்களப் ்பா்டசா்ல்களில் 
்தமிழும் ்கட்டாை ்பா்டங்களா்க ்கறபிக்கப்்ப்ட 
தவணடும்” என்கின்றை  பிதரர்் 

ஒன்்றைக க்காணடு வந்தார். இ்த்ன 
ைாழ்ப்்பா் இ்ளஞர் ்காஙகிரசும், 
ஆசிரிைர் சங்கமும் ஆ்தரவளித்து 
வரதவறறைன. ஆனால் கிறிஸ்்தவப் 
்பாதிரிைான பீறறைர்பிள்்ள ்கடு்மைா்க 
இத்திட்டத்்்த எதிர்த்து விளக்கமளித்்தார். 
இ்தன்்கார்மா்க ென்தொக்கம் க்காண்ட 
இத்திட்டம் ்்ககூ்டாமல் த்பாயிறறு.

1 9 4 3 ஆ ம்  ஆ ண டு  த ஜ . ஆ ர் .
கஜைவர்த்்தனாவும் கூ்ட இந்த சுை்பா்ஷ 
இைக்கத்தில் ஈடு்பாடு க்காணடிருந்தார். 
அ்தன்்கார்மா்க “சிங்களம்” அரச 
்கருமகமாழிைா்க இருக்க தவணடும் 
எனும் பிதரர்்்ை அரசச்்பயில் 
அவர் க்காணடு வந்தார். 1946ஆம் 
ஆணடு இந்த சிங்கள கமாழி மதசா்தா 
மீ்தான விவா்தத்தில் ்கலநதுக்காண்ட  
ம ட ்ட க ்க ள ப் பு   வி . ெ ல் ் ல ை ா 
‘சிங்களமும் ்தமிழும் அரச ்கரு்ம 
கமாழிைா்க இருக்கதவணடும்’ என்று 
சுடடிக்காடடினார். அ்த்ன மி்கச் 
சா்த்கமான சுைவிமர்சனத்து்டன் தஜ.ஆர்.
கஜைவர்த்்தனா ஏறறுகக்காண்டார் 
என்்ப்்தயும் அ்தன் பின்னர் சிங்களம்  
்தமிழும் என பிதரர்் திருத்்தப்்பட்டது 
என்்பதும் உண்ம.

வி.ெல்்லைாவுககு ஆ்தரவா்க  எஸ்.
்டபிள்யு.ஆர்.்பண்டார ொைக்கா கூ்ட 
அவதவ்ள உ்ரைாறறினார்.

 இவற்றைகைல்லாம் முழு்மைா்க 
எ தி ர் த் து  ை ா ழ் ப் ்ப ா ் த் தி ன் 
க்பருந்த்லவர்  ஜீ.ஜீ.க்பான்னம்்பலம் 
அரசச ்்பயில் உ்ரைாறறினார் 
என்்பது்தான் மி்ககத்கவலமானது. “ஆஙகில 
கமாழி்ைதை இருசமூ்கங்களுககும் 
க்பாதுகமாழிைா்க க்காள்ளதவணடும்” என 
்தன் வர்க்க ெலன் ்கருதிை த்காரிக்்க்ை 
முன்்வத்து அவர் வாதிட்டார்.
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இப்படியும் ஒரு காலம் நிலவியது

ராஜராஜ  ச�ாழனின்  மகள் குந்தவை  நாச்சியாராக   நடித்த  
முன்்ாள்  அவமச்�ர்  ச�கு இஸ்ஸதீன்

1957அல்லது  1958  எனநி்னககிதறைன், 
எ ன க கு அ ப் த ்ப ா து  1 5  வ ை து . 
ெ ா ன்   வ ந ்த ா று மூ ் ல ம த் தி ை 
்கல்லூரியில்்படித்்த்காலம்,    ொன் 
அன்்றைை  எஸ். எஸ்.ஸி     எனப்்படும்  
10 ஆம்வகுப்பு  மா்வன்.  அதிலும்  
விடுதிமா்வன். அந்தவிடுதி  ்பறறி  
ஏற்கனதவ  எழுதியுமுள்தளன். விடுதியில் 
ஏராளமான  இஸ்லாமிைமா்வர்்கள்  
்தஙகிப்்படித் ்தனர்.    இவர்்கள், 
கி ழ க கு ம ா ்க ா ் த் தி ன்  ்ப ல 
தி ் ச ்க ளி லு மி ரு ந து வ ந ்த வ ர் ்க ள்.  
விடுதியில்  ஒன்றைா்கஇருக்்கயில் 
அ ் ன வ ரு ம்  த ்ப ா ட டி க கு ப் 
்பாடடுப்்பாடுதவாம். ெ்டனமாடுதவாம்  
த ்ப ச் சு ப் த ்ப சு த வ ா ம்   ்க ் ்த ்க ள் 
கசால்தவாம், வி்ளைாடுதவாம்

ஒ த ர   கு ம் ம ா ள் ம்   ்த மி ழ ர், 
இஸ்லாமிைர்என்றை  இனத்ப்த  ெஞ்சு்கள்  
ஊட்டப்்ப்டா்த  பிஞ்சுவைது. ொ்ட்கம்  
த்பாடுவதும்அச்கசைற்பாடு்களில் ஒன்று.

ெ ா ன்  எ ப் த ்ப ா து ம் பி ர ்த ா ன 
ெடி்கனாகிவிடுதவன், எப்்படி அதுவந்தது  
என்று  எனககுத்க்தரிைாது. மா்வர்்கள் 
அ ் னவ ரு ம்    இ ் ் ந து ம் 
ெ ா ்ட ்க ம்  த ்ப ா டு த வ ா ம் அ ல் ல து  
்பரிசளிப்பு விழாவுககு  ஆசிரிைர்்கள்   
்பழககும்ொ்ட்கங்களிலும்  ெடிப்த்பாம்.

ஒரு ொள்  எங்கள்சஙகீ்த   ஆசிரிைர்  
த்தவச்காைம்  எம்மிறசில்ர  அ்ழத்து  
ெமது  ்பா்டசா்லவாசி்கசா்ல  நிதிக்கா்க  
ஒரு   ொ்ட்கம்த்பாடுதவாம் என்றைார்.
ொ்ட்கம் என்ன  என்்பதில்  ஒருஉ்ரைா்டல் 
ெ்டந்தது  அப்த்பாது ெம்மிற  சிலர்ென்றைா்க  

வாசிப்்பவர்்களா்க  இருநத்தாம். 
அச்சமைம்    ொன்அரு இராமொ்தனின்  
இராஜராஜ தசாழன்  ொ்ட்கம்வாசித்துக 
க்காணடிருநத ்தன். த ்தவச்காைம்  
தசரி்டம்அநொ்ட்கம் ்பறறிககூறிதனன், 
அநொ்ட்கநூல்  எமது்பள்ளிககூ்ட 
வாசி்கசா்லயில்   இருந்தது.
அ ன் று   எ ம் ்ப ா ்ட ச ா ் ல யி ல் 
வாசிப்பிறக்கனஓர் ்பா்டத வ்ள 

ொ்ட்க ஒத்தி்்க்கள்ஆரம்்பமாகின  
ம ா ் வ ர் ்க ள ா ன   ெ ா ங ்க த ள 
ஒத்தி்்க்க்ள  அதி்கம்்பார்த்துக 
க்காள்தவாம்.  அதி்கமாதனார்  விடுதி  
மா்வர்்களான்தால்  விடுதியில்இரவு 
இரண்டாம்்படிப்பு தெரமான 8 . 30  
க்தா்டக்கம் 9,30 வ்ரைான தெரத்்்த  
விடுதிஆசிரிைரான த்தவச்காைம்தசர் 
எமககு  ொ்ட்கம்  ்பழ்கஒதுககித் ்தந்தார், 
இன்்றைை கிழககுப்்பல்்க்லக்கழ்கெ
ல்்லைாமண்ட்பம்்தான்  ொம்அன்று  
ொ்ட்கம்்பழகிை ொல்.

தி ன மு ம்   ெ ா ்ட ்க ம் ்ப ழ கி த ன ா ம்  
தசரும்்கலநது க்காணடுஆதலாச்ன்கள் 
வ ழ ங கி ன ா ர் . வி ம ல ா தி த் ்த ன்  
ராஜராஜத சாழனின் எல்்லப்புறை  
ொ்டானதவஙகி ொடடுஅரசனின் ்தம்பி, 
துடிப்பும்  வீரமும்சு்தநதிர எண்மும்  
க்காண்டஇ்ளஞன்   அவன். அவன் 
மீது்கா்தல் க்காள்கிறைாள்  குந்தவிொச்சிைார்.  
இளம்வைதுக்கா்தல். எனினும்  ்கப்்பம்்கட்ட 
மறுத்்த்மக்கா்க விமலாதித்்த்னச்  
சி ் றை யி ல் அ ் ்ட க கி றை ா ன்  
ர ா ஜ ர ா ஜ த ச ா ழ ன் ,  ஒ ரு ெ ா ள்  
ராஜராஜதசாழன் பிறைந்தொளன்று  
்்கதி்கள்  விடுவிக்கப்்பட்டத்பாது 
விமலாதித்்தனும் விடுவிக்கப்்படுகிறைான், 
பின்னர்  ்கவி்்தப்  த்பாடடியில்்கலநது 
க்காணடு  கவறறிக்பறறு குந்தவி  
ொச்சிைா்ர ்பரிசா்ககத்கட்க   ராஜராஜனும்   
்தன்ம்க்ளப் ்பரிசளிககிறைான்.

ொங்கள்   இந்தொ்ட்கம் ெடித்து14 
வ ரு ்ட ங ்க ளு க கு ப்  பி ன் ்த ா ன்  
ராஜராஜதசாழன் ்ப்டம் கவளிைானது, 
அதில் விமலாத்தித்்தனுககு  முத்துராமனும்  
குந்தவிொச்சிைாருககு  லகசுமியும்  
ெடித்திருந்தார்்கள்.    துடுககுத்்தனமும்  
வாைாடித்்தனமும்  அஞ்சா்மயும்நி்றைந்த 
ஓர்இளம் க்பண  இந்தக  குந்தவி  

ஒதுககியிருந்தார்்கள்,  அப்்பா்ட 
தவ்ளயில்  சம்்பந்தப்்பட்ட ஆசிரிைர்  
மா்வர்்க்ளஅ்ழத்துகக்காணடு  
்ப ா ்ட ச ா ் ல யி லி ரு ந ்த வ ா சி ்க 
ச ா் ல க கு ச் க ச ல் ல  த வ ண டு ம். 
மா்வர்்கள்  அவசிைம்வாசிக்கவும் 
தவணடும். அப்்படி   வாசித்்தத்பாது  
எமககுககி்்டத்்த நூல்்தான்இந்த 
ராஜராஜதசாழன் ொ்ட்கம்.

டி த்க  எஸ்  சத்கா்தரர்்கள்    அன்றுஓர் 
ொ்ட்கக்கம்்பனி ் வத்திருந்தனர், சரித்திர  
ொ்ட்கம்ஒன்று த்பா்டஅவர்்கள் விரும்பி  
எழுத்்தாளர்்களுககி்்டயில்  ஒருத்பாடடி 
்வத்்தத்பாது  அரு.ராமொ்தன்  
எழுதிைஇநொ்ட்கம் ்தான்மு்தற்பரிசு 
க ்ப ற றை து ,  இ ்த ் ன  டி ,த ்க எ ஸ்  
சத்கா்தரர்்கள்தம்்ட  ொ்ட்கமா்கெடித்்தனர்  
அவர்்களுககுஇது க்பரும்பு்கழ் ்தந்தது.

இ ்த ் ன த் ்த ா ன்   பி ன் ன ர் 
தி்ரப்்ப்டமாககினர் ராஜராஜதசாழனா்க 
சிவாஜி்கத்சன் ெடித்திருந்தார்.

ெ ா ம்  அ ந ்த ெ ா ்ட ்க த் ் ்த 
ெடிக ்க விரும்பித னாம். அநொ்ட்கம் 
்ப டி த் தி ரு ந ்த  ம ா ் வ ர் ்க ளு ள்   
த ச கு இ ஸ் ஸ தீ னு ம்  ஒ ரு வ ர் ,  
அக்க்ரப்்பறறிலிருநது  வநது 
விடுதியில்  இருநதுவந்த அப்்்பைன்  
கவகுஅழ்கான ்்பைன்,  சிவந்தநிறைம் 
்பரந்தமு்கம், புன்முறுவல் ்தவழும்  
வ ்த ன ம் , எ ப் த ்ப ா து ம் வ ா சி க கு ம் 
் ்ப ை ன் கு ழ ப் ்ப டி  கி ் ்ட ை ா து . 
அவன் விடுதியில்அ்னவ்ரயும் 
்கவர்நதிருந்தான்  என்்னவி்ட 
இ ரு வ ை து  இ ் ள ை வ ன்எ ட ்ட ா ம் 
வகுப்பில்்படித்துக க்காணடிருந்தான். 
என்தனாடு மி்ககெருக்கம், ொன்சீனிைர் 
க்டாமறறிப்பிறிக்பகட  தவறு.

இ ர ா ஜ  ர ா ஜ த ச ா ழ ன் 
ெ ா ்ட ்க த் தி ற கு ப் ்ப ா த் தி ர த் 
க்தரிவுெ்்டக்பறறுக  க்காணடிருந்தது.  
இராஜராஜதசாழனுககு  மூதூர்சிவராஜா  
க்தரிவானார், அவர்மி்க உைரமான  
மா்வர். ்கம்பீரனான த்தாறறைம்  
ராஜராஜதசாழ்ன  எதிர்த்துப் 
த ்ப சு ம் பு ர ட சி க ்க ா ர ன ா ன 
விமலாதித்்தனா்க ொன்க்தரிவாதனன். 

 ராஜராஜன்ம்கள் குந்தவிககு  ஒருஆள் 
த்த்வப்்பட்டது. இப்த்பா்்தைப்த்பால 
அல்லஅன்று ஆண்களும்க்பண்களும்  
தசர்நதுெடிககும் வழக்கம்இல்்ல 
எனதவகுந்த்வககு ஒருஅழ்கான 
ஆ ண த ்த ் வ ப் ்ப ட ்ட து .   
இஸ்ஸதீன்க்தரிவானார்.

ொச்சிைார்.  அந்தப்்பாத்திரத்்்த  
ஏறறிருந்தார்  ெண்பர்இஸ்ஸதீன்.

இ ரு வ ரு ம்  ்த னி ை ா ்க வு ம் 
ஒத்தி்்க்பார்ப்த்பாம்  இருவரும்திட்டமிடடு 
ஒ ரு ்க ா ்த ல்  ்க ா ட சி ் ை யு ம் அ தி ல் 
த ச ர் த் து க க ்க ா ண த ்ட ா ம் ,  அ ன் று 
கவளிவந்தஏத்தா ஒருசினிமாப்்பா்டலிறகு 
இ ரு வ ரு ம் ஆ டி ப் ்ப ா டி க  ்க ா ்த ல் 
க ச ய் வ ்த ா ்க  ஒ ரு ்க ா ட சி ் ை 
ஒத்தி்்ககசய்த்தாம்.  ொன்்்க 
நீடடிப்்பா்ட  இஸதீன்  அன்்றைைசினிமாக 
்க்தாொைகி்கள்த்பாலகெளிை  எனஅ்த்ன 
அ்மத்த்தாம்.

அ்த்ன ொம்கசய்து ்காடடிைத்பாது  
அ க ்க ா ட சி ் ை த ்த வ ச ்க ா ை ம 
த ச ர் த வ ண ்ட ா ம்  எ ன் று வி ட ்ட ா ர்  
ெ ா ம் ம ா ் வ ர் ்க ள்   அ ல் ல வ ா ?  
்கா்தல்்பாட்்ட அவர்விரும்்பவில்்ல.  
்பா்ட்லநீககினலும்   அதில்வரும் 
்கா்தல்வசனங்க்ள  அவர்நீக்கவில்்ல.

ொங்கள் ்கா்தல்வசனஙன்கள் த்பசி  
ெடித்த்தாம். ராஜ ராஜதசாழன் ொ்ட்கம்  
தம்்டதைறிைது   ொனும்இஸதீனும் 
ஏ்னைமா்வர்்களும்  தவ்டமிடடு  
ஒப்்ப்னகசய்து உருமாறிதம்்டயில் 
த்தான்றிதனாம். 

இ ஸ தீ னு க கு  க ்ப ண த வ ்ட ம் 
மி ்க க ்ப ா ரு த் ்த ம ்க இ ரு ந ்த து . 
அ ழ ்க ா ன அ ந ்த ப் ் ்ப ை ன்  
அழ்கானக்பண்ா்கத் த்தான்றினான். 
தச்ல ்கடடி, ஆ்பர்ம்அணிநது,  
மு டி ் வ த் து அ வ ன்  மி ்க மி ்க 
அ ழ ்க ா ன க ்ப ண ் ா ்க த் த ்த ா ன் றி  
ஆண்கள்  க்பண்கள்அ்னவரின் 
உள்ளங்க்ளயும்  க்பணத்தாறறைத்்தாலும்   
்தனது  ெளினமானக்பண ெடிப்்பாலும்   
அப்்படிதைக்காள்்ள க்காணடுவிட்டான். 
குந்த்வொச்சிைார் என்றைக்பண ்பாத்திரம்  
அவருககு  க்பரும்பு்கழ் ்தந்தது.

குந்தவி என்றுகூ்டச்  சில்காலம்சிலர் 
அவ்னஅ்ழத்்தனர்.அது ஒரு்காலம்  
இஸ்லாமிை  மா்வர்்களும்்தமிழ் 
மா்வர்்களும்மி்க கெரு க ்கமா்க  
ஒருகுடும்்ப  பிள்்ள்கள்  த்பால  
இருந்த்காலம், இனத்ப்தஎண்ங்கள் 
இல்லாதுொம் வள்ர்த்க்தடுக்கப்்பட்ட்காலம்.

பி ன் ன ா ளி ல்  இ ந ்த இ ஸ் ஸ தீ ன்  
தவ்தாநதிஎன்றை க்பைரில்எழுத்்தாளனாகி. 
எழுத்துஉறைவினால்  ்கவி்தாஎனும் ஓர்்தமிழ் 
எழுத்்தாளி்ை  ம்நது,   அ்தன்பின் 
்காலப்த்பாககில்  முஸ்லிம்  ்காஙகிர்ஸ 
்காலம்கசன்றை ்த்லவர்அஸ்ரப்பு்டன் 
இ்்நது  உருவாககி, இலங்்க  
அரசாங்கத்தில்ஓர் அ்மச்சருமானார்.

அப்த்பாது எங்க ளின்்தம்பித்பால 
இ ரு ந ்த   அ ம் ம ா ் வ ன் இ ப் ்ப டி 
ஓர்சிந்தனாவதிைா்க  க்பரும்மனி்தனா்க 
வருவான்என நி்னத்திருநத்தாமா?  
்காலம்  எத்்த்ன்காரிைங்க்ள  
ஆறறிச்கசல்கிறைது.

இ்த்னவி்டச் சுவராஸ்ைமான்க்்த 
மூதூ்ரச்  தசர்ந்தெைாத்து மூமீன்  
க்பௌத்்தபிககுவுககு  ெடித்்த  ்க்்த.  

அ்த்ன அடுத்்தவாரம் ்பதிதவன்
( க்தா்டரும்)

(எல்லா  இனத்துப்  த்பரப்  பிள்்ள்களுககும்  ஒரு    ்பாட்டன் கசால்லும்   ்பழம்  ்க்்த்கள்   ்க்்த—2)
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்க திர்்காமத் தில் ்பாரம்்பரிைமா்க 
ை ா ் ன ்க ் ள க க ்க ா ண டு 
க ்க ா த் து ப் ்ப ந ்த ல்  அ ் ம க கு ம் 
சம்பிர்தாைம் க்தான்றுக்தாடடு 
இருநதுவருகிறைது. இம்மு்றையும் 
தெறறுமு ன்தினம் (9 )இச்சம்பிர 
்தாைம் அஙகு சிறைப்்பா்க ்பல்ரயும் 
்கவரும்வண்ம் இ்டம்க்பறறைது. 
அ்தன்த்பா்தான  ்ப்டங்க்ளக்கா்லாம். (்ப்டங்கள் ்கா்ரதீவு  நிரு்பர் ச்கா)
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்க ் ல ்க ள ா ல்  சி றை ப் ்ப ் ்ட யு ம் 
்ப டு வ ா ன் ்க ் ர ் ை ப்  ்ப ா ர் க கு ம் 
த ்ப ா து  ம கி ழ் ச் சி ை ளி க கி ன் றை து ’ 
எ ன் கி றை ா ர்  க வ ள் ள த் ்த ம் பி . 
்த மி ழ ர்்க ளது  ்ப ண ்ப ாடு்க ் ள யு ம், 
்க்ல்ையும் ்பாரம்்பரிைங்க்ளயும் 
த்பணிப்்பாது்காப்்பதில் அதி்க ஈடு்பாடு 
க்காண்டவர்்கள் ்படுவான்்க்ர மக்கள் 
என்றைால் மறுப்்பதிறகில்்ல. எப்த்பாதும் 
சினிமாப் ்பா்டல்்க்ள முணுமுணுத்துக 
க்காணடிருககும் ்பலர் மத்தியில், அ்தறகு 
மாறைா்க கூத்துப்்பாடடி்னதை ்பாடி 
மகிழ்ச்சி க்காள்்பவர்்கள்்தான் இவர்்கள். 
இரவு தெரங்களில் வீதிைால் கசல்லும் 
த்பாது, சத்்தமா்க கூத்துப்்பாடடி்னதை 
்பாடிச்கசல்வர். இ்தனூ்டா்க ்தமிழர்்களின் 
்பாரம்்பரிை ்க்லைான கூத்துக்க்லயில் 
ஆர்வம் க்காணடிருககின்றைனர் என்்பது 
புலனாகிறைது.

‘ெவீன்கால ஓட்டத்தில் ்பல ்பாரம்்பரிை 
வி்டைங்கள் அழிநதும், மருவியும் 
க ச ல் லு ம்  நி ் ல யி ல்,  இ ன் று ம் 
்பாரம்்பரிைத்த்தாடு ்படுவான்்க்ர மக்கள் 
ஒடடியிருககின்றைனர்.’  என்று கூறிை 
சிறறைம்்பலம், 'மா்கா்பார்தம், இராமாை்ம் 
த ்ப ான் றை வ ற றி ல்  கூ றை ப் ்ப டுகி ன் றை 
வி்டைங்க்ள புத்்த்கங்களில் இருநது 
ொங்கள் ்கற்கவில்்ல. ஆனால் இன்றும் 
அக ்க்்த ்க்ளச் கசால்லுத வன். 
இ்த்ன கூத்துப் ்பார்த்்தன் மூலதம 
அறிநதுக்காணத்டன்’ என்கிறைார்.

்த மி ழ ர் ்க ளி ன்  ்க ் ல ்க ளி ல் 
மி ்க  மு க கி ை ம ா ன  ்க ் ல ை ா ்க 
கூத்துக்க்ல ்பார்க்கப்்படுகின்றைது. 
இககூத்துக்க்லயி்ன ்பழகி, ஆடி 
அரஙத்கறறுவதில் அதி்க ஆர்வத்தி்ன 
்ப டு வ ா ன் ்க ் ர  ்க ் ல ஞ ர் ்க ள் 
கசலுத்துகின்றைனர். மரநிழல்்களில் ்பழகி, 

மக்கள் கூ்டககூடிை ஓரி்டத்தில் அரஙத்கறறி, 
பின்னர், ஆலை உறசவங்களின் 
த்பாது அவறறி் ன ஆ றறு்்க 
கசய்துவருகின்றைனர். க்பரும்்பான்்மைா்க 
்ப டு வ ா ன் ்க ் ர ப் பி ர த ்த ச த் தி ல் 
இநதுமக்கதள வாழ்கின்றைனர். இ்தனால் 
கு்றைந்தது ஊருகக்காரு த்காயிலாவது 
அ்மநதுள்ளது. அகத்காயில்்களில் 
வரு்டாந்த ச்டஙகு, திருவிழாக்கள் 
இ்டம்க்பறுவதுணடு. இ்த்னச்சிறைப்பித்து 
ஆலைங்கள் த்தாறும் ்க்லநி்கழ்வு்கள் 
ெ்்டக்பறுகின்றைன. இதில் அதி்கம் 
கூத்துக்கதள ஆறறு்்க கசய்ைப்்படடு 
வருகின்றைன. இ்த்ன ்பார்ககும் த்பாது, 
மனதில் மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றைது 
என்கிறைார் சிறறைம்்பலம். அத்தத்பான்று 
ொ்ட்கங்க்ளயும், ெ்டனங்க்ளயும் 
தம்்டதைறறி அவறறி்ன ஆறறு்்க 
கசய்கின்றைனர்.

்க்லககும் இ்றைவனுககும் கெருஙகிை 
க்தா்டர்புள்ளது. அக்க்ல்க்ள வளர்க்க 
தவணடிை க்பாறுப்பு ஆலைங்களுககும் 
உணடு. அவறறி்ன ஆலைங்கள் 
கசய்கின்றை்தா ?  என்றை வினாவும் 

என்றைால், முறறைா்க மறுத்துவி்டமுடிைாது. 
சில ஆலைங்கள் இன்றும் ்கல்விக்கா்க, 
க ்ப ா ரு ள ா ்த ா ர  வ ள ர் ச் சி க ்க ா ்க , 
்க்ல்க்ள வளர்ப்்ப்தற்கா்க உ்தவி்க்ள 
கசய்துவருகின்றைன. இவவாறைான 
கசைற்பாடு்க்ள எல்லாகத்காயில்்களும் 
கசய்ைதவணடும். இநநி்லயில் 
்படுவான்்க்ரப்பிரத்தசத்தில் உள்ள 
த்காயில்்கள் ்க்ல வளர்ச்சிககு 
முககிைத்துவம் க்காடுககின்றை்வ்களா்க 
உள்ளன. இ்த ் ன வரு்டாந ்தம் 
ெ ் ்டக ்ப று கி ன்றை  ச ்ட ங கு ்க ளு ம், 
திருவிழாக்களும் கவளிப்்படுத்தி 
நிறகின்றைன. 
்பல த்காயில்்களின் திருவிழாக்கள் 
ெ்்டக்பறறுக க்காணடிருககின்றைன. 
இ ்த ன் த ்ப ா து ,  ்த த் ்த ம து 
ஆலைங்க்ள ்மைமா்க க்காண்ட 
்க ் ல ச் க ச ை ற ்ப ா ட டு க கு ழு க ்க ள் 
்க ் ல ்க ் ள  ஆ ற று ் ்க 
க ச ய் து வ ரு கி ன் றை ன.  அ வ வ ா று 
்க்லச்கசைற்பாடடில் ஈடு்ப்டா்த 
த்காயில்்கள் ்தமது பிரத்தசத்தில் உள்ள 
்க்லசார் அ்மப்புக்க்ளக க்காணடு 
்தமது ஆலை உறசவங்களின் த்பாது 

ஆறறு்்க கசய்கின்றைனர்.
இ க ்க ் ல நி ்க ழ் வு ்க ் ள 
்பார்்வயிடுவ்தற்கா்க  சிறுவர் மு்தல் 
க்பரிைவர்்கள் வ்ர ஒன்றுகூடுகின்றைனர். 
இ ர வு  த ெ ர ங ்க ளி த ல த ை 
இ க ்க ் ல ச் க ச ை ற ்ப ா டு ்க ள் 
ெ ் ்ட க ்ப று கி ன் றை ் ம யி ன ா ல் , 

மா்லதெரத்தில் இருநது நி்கழ்வு 
முடியும் அடுத்்த ொள் ்கா்லவ்ர 
்க ண வி ழி த் து  ்ப ா ர் ் வ யி ட டு 
மகிழ்ச்சிக்காள்கின்றை ்தன்்மயி்னயும் 
்கா்முடிகின்றைது. இ்தன்மூலம் மனதில் 
மகிழ்ச்சி ஏற்படுவது்டன், ்தாங்களும் 
இதுத்பான்றைக்தாரு ்க்ல்களில் ஈடு்ப்ட 
தவணடும் என்றை சிந்த்னயும் சிறுவர்்கள் 
மத்தியில் பிறைககின்றைன.

த ்க ா யி ் ல யு ம்,  ்க ் ல ்க ் ள யு ம் 
்பறறி ஏன் இஙகு கூறுகின்தறைன் 
என சிலர் சிந தித் திரு க்ககூடும். 
்க்ல்கள் வளர்க்கப்்ப்ட தவணடும். 
அ்தறகு ஆலைங்கள் து்்த்பா்க 
தவணடும். ்படுவான்்க்ரயில் ்க்ல்கள் 
வ ள ர் க ்க ப் ்ப ட டு க க ்க ா ண டு ்த ா ன் 
உள் ள ன.  ஆன ா லு ம்  ்ப ல் த வ று 
த்த்வ்கள் இருககின்றை்மயினால், 
்க ் ல ச ா ர்  க ச ை ற ்ப ா டு ்க ் ள 
முன்கனடுககின்றை த்பாது சவால்்கள 
எதிர்க்காள்கின்றைனர். அவவாறைான 
த்த்வ்கள் நி்றைதவறறைப்்படும் த்பாது, 
்க்லச்கசைற்பாடு்கள் இன்னமும் அதி்கம் 
முன்கனடுக்கப்்படும். ஆலைத்தி்ன 
்மைமா்க ்வத்து தமறக்காள்ளப்்படும் 
்க்லச்கசைற்பாடு்கள் க்தா்டர்ச்சிைா்க 
த ம ற க ்க ா ள் வ ்த ற கு ம்  ்க ் ல ச ா ர் 
அ்மப்புக்கள் முன்வரதவணடும். 
மனஅழுத்்தங்களுககு உள்ளாகியுள்ள 
மக்க்ள ெல்நி்லககு க்காணடு 
வருவ்தறகு ்க்ல்கள் க்பரிதும் உ்தவிைா்க 
அ்மயும். 

அ ்த ற ்க ா ்க  கி ர ா ம ங ்க ள் 
த ்த ா று ம் ,  ்ப ல் த வ று ம ட ்ட த் தி லு ம் 
்க்லச்கசைற்பாடு்கள் முன்கனடுக்க 
தவணடும் எனககூறிை கவள்ளத்்தம்பி, 
த்தசத்துப்க்பாங்கலுககு க்பாங்கல் 
க்பாங்க தவணடும் தெரம் கசல்கின்றைது. 
எனககூறிைவனா்க அவவி்டத்தி்ன 
அ்்டந்தார்.

கவள்ளத்்தம்பி த்பான்தறைார்்களி்டம் 
எழத்்தான் கசய்கின்றைது. த்காயில்்கள் 
சமு்கத்தி்ன கெறிப்்படுத்துகின்றை, 
ச மு ்க த் தி ற கு  த ்த ் வ ை ா ன 
உ ்த வி ்க ் ள  வ ழ ங கு கி ன் றை 
நிறுவனங்களா்க இருநதுள்ளன. 
இ்தனால் த்காயில்்க்ள ்மைமா்க 
்வத்த்த ்பல்தவறு கசைற்பாடு்கள் 
ெ்்டக்பறறிருககின்றைன. இ்த்ன 
தசாழர், ்பல்லவர் ்காலங்க்ள 
ஆராய்கின்றை த்பாது அறிைமுடியும். 
அக்காலத்தில் சமு்கநிறுவனங்களா்க 
ஆலைங்கள் கசைற்பட்டதுத்பான்று  
்தற்காலத்தில் கசைற்படுகின்றை்தா? 
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மகிழ்சி்கரமான சமு்தாைகமான்றிறகு 
்தனிமனி்த வருமானமும் தூய்்மைான 
சுறறுப்புறைச் சூழலும் அவசிைமான்தாகும். 
க ்த ா ழி ற ச ா் ல ்க ள்  சு ற று ப் பு றை ச் 
சூழ்ல ெல்ல மு்றையில் த்பணுகின்றை 
மு்றை்மைானது சர்வத்தச அளவில் 
த்பாடடியிடுவ்தற்கான ்தரத்தி்னக 
க்காணடிருத்்தல் தவணடும். சுறறுப்புறைச் 
சூழல் ்பாது்காப்பில் ்காடடுகின்றை ஈடு்பாடு 
உல்க சந்்தயில் அநநிறுவனத்துக்கான 
வ ா ய் ப் பி ் ன  வ ழ ங கு கி ன் றை து . 
வளர்ச்சிை்்டநது வரும் நிறுவனங்கள் 
உல்க சந்்தயில் ்தனி அந்தஸ்த்தி்னப் 
க ்ப று வ ்த ற கு  சு ற று ச் சூ ழ ல் 
தமம்்பாடடிற்கா்க அக ்க்றையு்டன் 
கசைற்படு்தல் தவணடும்.

இது இரணடு வி்தமான சந்தர்ப்்பங்க்ளக 
க்காணடிருககின்றைது.
1 நிறுவனங்கள் ்தமது சுறறுப்புறைச் சூழல் 
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மாசு்படுவ்தறகு அனுமதிக்க மாட்டார்்கள். 
அ ்த ாவ து  நி று வ ன ங ்க ள்  ்த ம து 
க்தாழிறசா்ல கசைன்மு்றையிலிருநது 
சூழலுககு விடுவிக்கப்்படும் ்கழிவு்கள் 
க்தா்டர்பிலும் அக ்கழிவு்களின் 
தீ ங ்க ற றை  ்த ன் ் ம  கு றி த் து ம் 
அ வ ்த ா ன ம ா ்க ச்  க ச ை ற ்ப டு ்த ல் 
தவணடும். க்தாழிறசா்ல்களின் 
்கழிவு்களின் வீரிைத்்்த தீங்கறறை்தா்க 
மாறறும் கசைல்மு்றைககு ்பல புதிை 
க்தாழில்நுட்பங்க்ள ்பைன்்படுத்தி 
வடிவ்மத் ்த ல் த வணடும். இத் 
க்தாழில்நுட்பத்துக்கா்க ஈடு்படுத்தும் 
மு்தலீ்டானது விற்ப்ன இலா்பம் 

என்றை வடிவில் வாடிக்்கைாளர் மூலம் 
நிறுவனத்துள் உட்பாயும் என ெம்்பலாம்.

2. க்தாழில்நுட்பங்க்ள வளர்த்்தல்
நிறுவனங்களுக்கான சூழல் அவர்்களது 
க்தாழிறசா்லச் கசைற்பாடு்க்ள 
சிரமமின்றி முன்கனடுக்க உ்தவுகிறைது. 
இ்தற்கா்க நிறுவனங்கள் ஆராய்ச்சி 
அபிவிருத்தியில் க்பரிதும் மு்தலி்ட 
தவணடும்.

சு ற று ச்  சூ ழ ் ல ப்  ்ப ா து ்க ா க ்க 
நிறுவனங்கள் க்பாறுப்த்பறகும் ்படசத்தில் 

வாடிக்்கைாளர்்களும் இச் கசைற்பாடடில் 
முககிை ்பங்காளராவார்்கள். அ்தாவது 
சுறறுப்புறைச் சூழ்ல மாசு்படுத்தும் 
நிறுவனங்களின் ்தைாரிப்பு்க்ள 
நிரா்கரிப்்பார்்கள். சூழல் ெடபு்ர்வுப் 
க்பாருட்களின் ்படடிைல் வி்ல்ை 
வி்ட கூடு்தல் வி்ல்ைக க்காடுத்து 
க்காள்வனவு கசய்ைவும் முன்வருவார்்கள்.

நிறுவனங்களின் சூழல் ெடபு்ர்வுக 
க்காள்்்க ககு அல்லது ்பசு்ம 
ச ந ் ்த ப் ்ப டுத் ்த லு க கு  க ்த ா ண டு 
நி று வ ன ங ்க ளு ம்  மி ்க  மு க கி ை 
்பஙகு வகிககின்றைன. அ்வ சூழல் 
க்தா்டர்்பான ்கடும் க்காள்்ள்க்ளக 
்க ் ்ட ப் பி டி ப் ்ப த ்த ாடு  ச ந ் ்த யி ல் 
்கா்ப்்படும் உற்பத்தி நிறுவனங்களின் 
சந்்த வாழ்்வ உறுதிப்்படுத்திக க்காள்ள 
சூழல் க்தா்டர்்பான நிறுவனங்களின் 
அக்க்றை்ை முககிை ்க்டப்்பா்டா்க 
்க ் ்ட ப் பி டிக ்க த்  தூணடுகி ன்றை ன. 
வளர்ச்சிை்்டநது வரும் ொடு்களின் 
க்பாருளா்தாரத்தில் இது ஒரு முககிை 
்பரி்ாமமா்க வளர்ச்சிை்்டநதுள்ளது. 
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 மட்டக்களப்பில் உலாவந்த மண்ணெண்ணெக ்கரத்்த்கள்

மட்டக்களப்பில் ஒரு ்காலத்தில் ்கனம் 
க்காண்ட ்த்கரத்திலான ்தாஙகி்க்ள 
ஒற்றை மாடடு ்கரத்்்தயில்(வணடி) 
அழகுறைவும் ்பாது்காப்்பா்கவும் அ்மத்து, 
அந்தத் ்தாஙகி்களில் மணக்ண்்்ை 
நிரப்பி, அக்கரத்்்த்ை எருது மூலம் 
இழுத்துச் கசன்று மட்டக்களப்பு ெ்கர 
வீடு்களின் ்காலடிககு க்காணடு கசன்று 
்பலர் மணக்ண்் விைா்பாரத்்்த 
தமறக்காணடிருந்தனர்.
  அ ம் ம ண க ் ண ் ் ் ை 
மு்கத்துவார வீதியில் அன்றிருந்த 
எரிக்பாருள் விற்ப்னைாளர் ்வ.ஜி.
எடவட அவர்்களின் (்தறத்பாது திருமதி.
ஜூடிறதலா்கன் உரி்மைாளர்) எரிக்பாருள் 

நி்லைத்திலிருநதும் தமலும் மு்கத்துவார 
வீதியில் எஸ்.எஸ்.எம்.கசாலுக்கார் (்தறத்பாது 
பி.ரி.அரசன் ம்கன் அதசாக உரி்மைாளர்) 
எரிக்பாருள் நி்லைத்திலிருநதும் இக 
்கரத்்்த்கள் மணக்ண்்்ை நிரப்பிக 
க்காணடு ்தங்களுககுள் ஏற்படுத்திக 
க்காள்ளப்்பட்ட ்பல பிரிவு்களுககு எடுத்துச் 
கசன்று விைா்பாரம் கசய்்தனர்.

அப்்படி ெ்டமாடும் எரிக்பாருள் வணடியின் 
ெ ்ட த் து ெ ர் ்க ள ா ்க  இ ரு ந ்த வ ர் ்க ள் . 
்தாம்ரகத்கணி சீனிைர் தலன் (்தறத்பாது 
கசஙகுந்தர் வீதி) இல் வசித்்த 01.கச்பமா்ல 
02.அதலாசிைஸ். இவர்்கள் இருவரும் 
கசாலுக்காரின் எணக்ய்க ்கரத்்்த்களின் 
விற்ப்னைாளர்்கள் ஆவார்்கள். அடுத்து 
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்வ.ஜி.எடவடடின் விற்ப்னைாளர்்களா்க 
01.சின்ன ஊறைனி்ைச் தசர்ந்த புலவர்.
பூ்பாலப்பிள்்ள 02 .விஜைபுரத்தில் 
வாழும் ஆ.்பஞ்சலிங்கம் ஆகிதைாதர 
அக்கரத்்்த்களின் விற்ப்னைாளர்்கள் 
ஆவார்்கள். இவர்்களுககு வழங்கப்்பட்ட 
்கரத்்்த்கள் அந்தந்த நிறுவனத்துகத்க 
உரிை்தாகும்.
 இவர்்களுககு ஒரு்கலன் எணக்ய் 
விறறைால் அறு்பதுச்தம் க்காடுப்்பனவா்க 
க ்க ா டு க ்க ப் ்ப ட ்ட து .  ஒ ரு ்க ல ன் 
எணக்ய்யின்  அன்்றைை வி்ல ஆறு 

ரூ்பாவாகும். ஆறுத்பாத்்தல் ஒரு்கலனாகும். 
ஒருத்பாத்்தலுககு ்பத்துச்ச்தம் ்தர்கா்க 
க்காடுக்கப்்பட்டது. இத்த ்காலத்தில் சுப்்பர் 
க்பறதறைால் ்கலன் ்பன்னிகரணடு ரூ்பாய் 
ஐம்்பது ச்தம். சா்தார் க்பறதறைால் 
்பன்னிகரணடு ரூ்பாய் என்்ப்்த இவதவ்ள 
க்தரிைப்்படுத்துகிதறைன். 
 இவர்்களின் ஒவகவாரு வணடியிலும் 
கவங்கலத்திலான மணி்கள் க்காத்துக 
க்காத்்தா்க ்கட்டப்்படடிருந்தன. இ்வ்க்ள 
அ்சத்து ஒலிகைழுப்பி ்தங்களது 
வாடிக்்கைாளர்்க்ள வரவ்ழத்்தார்்கள். 
ஆனால் கும்மி, வசந்தம், ஊஞ்சல்்பாடடு 

்கவி்்த்க்ள ்தந்த புலவர் பூ்பாலபிள்்ள 
அவர்்கள் ்தன் வாழ்வா்தாரத்துக்கா்க 
இவவணடிதைாடி எணக்ய் விைா்பாரம் 
கசய்யும் த்பாது வாடிக்்கைாளர்்க்ள 
வரவ்ழக்க ்த்கரத்தில் குழல் வடிவத்தில் 
எக்காளம் ஒன்்றைச் கசய்து அ்்த ஊதிதை 
வரவ்ழத்்தார். இ்்த ஊதுவ்தறகு ்பயிறசி 
க்பறறிருக்க தவணடும். 1998 ்காலப்்பகுதியில் 
இவர் ம்றைந்த இறுதிக ்க்ட்மயில் ொன் 
அஞ்சலியு்ரயும் நி்கழ்த்தியிருநத்தன். 
 இவர்்கள் ்தங்கள் விற்ப்னகக்கன 
மூன்று வ்்கைான அளவுப்்பாத்திரங்க்ள 
்வத்திருந்தார்்கள். ஒரு த்பாத்்தல் ்காற்கலன் 
அ்ரக்கலன் என ்த்கரத்தினால் அளவு்க்ளச் 
கசய்து அரசாங்க சீல் ்பண்ப்்படடு ்தங்கள் 
வணடியின் கீதழ ்வத்திருப்்பார்்கள். 
இ்வ்க்ள ்வத்திருப்்ப்தற்கா்க ்கட்டப்்பட்ட 
சாககுககு ''க்தாடடில்ச்சாககு'' என்று க்பைர்.
 ்க்்டசிைா்க இம்மணக்ண்்க 
்கரத்்்த்ைதைாடி இன்று ்தன் வீடடுககு 
அரு்கா்மயில் மரக்கறி விைா்பாரம் கசய்யும் 
்பஞ்சலிங்கம் அவர்்க்ள சநதித்்தத்பாது ‘எந்த 
இ்டங்களுககு இவவிைா்பாரத்்்த க்காணடு 
கசன்று இருககிறீர்்கள்’ என்று த்கட்டத்பாது 
‘ொன் மாஙத்கணி வ்ரயும் த்பாதவன்.’ என 
்பதில் ்தந்தார். ‘1987ம் ஆணடு மட்டக்களப்பு 
க ்ப ாது ச் ச ந ் ்த  எ ரி க ்க ப் ்ப ட ்டத ்ப ாது 
அச்சூழலில் விைா்பாரத்தில் ஈடு்படடுக 
க்காணடிருந்த ொன் வணடியு்டன் ்தப்பி 
வந்தது ்க்டவுள் எனக்களித்்த மறுபிறைப்பு. 
அ ந நி ்க ழ் த வ ா டு  ம ண க ்ண் ் 
விைா்பாரத்்்தக ் ்கவிடடு விடத்டன்’ என்றைார். 
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கசன்றை இ்தழில் க்த ன்னிந திை 
ெடி்கர்்க ளின் சங்கமம் என்னும் 
உ்ப்த்லைங்கத்்்த ்தநதிருநத்தன். 
அ்தற்க்மவா்க க்தா்டர்கிதறைன். ்தமிழ் 
ொடடு தி்ரயுலகின் ஜாம்்பவன்்களான 
்பல்ரயும் தெசித்து, அவர்்க்ள ்தன் 
அன்பின் ஆளு்மககுள் ் வத்திருந்தவர் 
இந்த இராஜது்ர. மி்கத்திறை்மைான 
ொ்ட்க ெடி்கரும் தவ்லக்காரி, ெல்ல்தம்பி, 
்கா்தல்தஜாதி த்பான்றை தி்ரப்்ப்டங்களின் 
்க்்த வசன்கர்த்்தாவும் முன்னாள் 
்தமிழ்ொடடு மு்தல்மச்சருமான 
த்பரறிஞர் அண்ாது்ர; மக்களின் 
ஏத்காபித்்த ்பாராட்்டப்க்பறறை ்பராசகதி 
மதனா்கரா மது்ரவீரன் ம்லக்கள்ளன்  
த ்ப ான் றை  ்ப ல தி ் ர ப் ்ப ்ட ங ்க ளி ன் 
்க்்த வசன்கர்த்்தாவும் முன்னாள்  
்தமிழ்ொடடு மு்தல்மச்சருமான 
்க்லஞர் ்கரு்ாநிதி; மக்கள் தில்கம் 
எம்.ஜி.ராமச்சநதிரன் முன்னாள் ்தமிழ் 
ொடடு மு்தல்மச்சர்; என ்தமிழ்ொடடின் 
மூன்று மு்தல்மச்சர்்களின் அன்்்ப 
க்பறறைவரும். அவ அன்்்ப ்தக்க்வத்துக 
க்காண்டவரும் அவர்்கள் மீது என்றும் 
அன்்்ப கசலுத்திைவரும் த்தன்கம் 
க்பறகறைடுத்்த இராஜது்ரைவர்்கள்.

  இவவாறு க்தன்னிநதிை சினிமா 
உ ல ்க ப்  ்ப ்ட  அ தி ்ப ர் ்க ளு க கு ம் 
்க்லஞர்்களுககும் எழுத்்தாளர்்களுககும் 
மி்கப் ்பழக்கமானவர்! ்பரிச்சைமானவர்! 
இவர்்களால் '்பணபுள்ளவர் ' என்று 
்பலரதும் ்பாராட்்டயும் க்பறறைவர்.  இ்வ 
மடடுமல்ல விபுலானந்தா இ்சக்கல்லூரி 

  முன்னாள் பிர்பல்ை ெடி்கர் ்காலஞ்கசன்றை 
பி.யு.சின்னப்்பாவின் ம்னவி வாழ்க்்க 
ெ்டத்்த சிரமப்்படுகிறைார் என்று அறிந்ததும் 
அவர் வீடு கசன்று த்கட்டறிநது ்தாதன 
தெரி்்டைா்கச் கசன்று உ்தவி்கள் 
கசய்்தார். சின்னப்்பாவின் மீது மடடுமல்ல 
்தமிழ் ்க்லஞர்்கள் மீதும் அவருககு 
இருககும் அன்பின் கவளிப்்பாடு 
அளப்க்பரிைது. இவவாறு  ஆனந்தவி்க்டன் 
ஆசிரிைர் எஸ்.்பாலசுப்பிரமணிைன் 
அவர்்கள். இராஜது்ர்ைப் ்பறறி முன்பு 
குறிப்பிடும்த்பாது ஒரு்த்ட்வ இச் 
சம்்பவத்்்த குறிப்பிடடு எழுதி இருந்தார்.

 1968 இல் ஒரு இலங்்க - இநதிைத் 
்தைாரிப்புக்கா்க தஜா.ஜீ.கஜைசீலன் 
அவர்்கள். இராஜது்ரைவர்்க்ள அணுகி 
அவ்ர ெடிக்க ்வக்க முைன்று ்தன் 
த்காரிக்்க்ை அவரி்டம் ்வத்்தத்பாது 
அ்தறகு இராஜது்ரைவர்்கள் மறுத்து 
விட்டார்! இல்்லகைன்றைால் இலங்்க 
- இநதிைக கூடடுத் ்தைாரிப்பின் மு்தல் 
்க்தாொை்கனா்க த்தன்கச்கசம்மல் 
தி்கழ்நதிருப்்பார்.
  ்க்லவா்ர் என்.எஸ்.கிருஸ்்னால் 
்கடடிை்்த்துப் ்பாராட்டப் க்பறறைவர்!
  ெடி்கர் அவ்வ டி.த்க.சணமு்கம் 
அவர்்களால் அதி்கம் பு்கழப்்பட்டவர். 
  ெடி்கர் தில்கம் சிவாஜி்கத்சனின் 
சிந்்த்ைக ்கவர்ந்த சிறைந்த ெண்பர். 
  ்கா்தல்மன்னன் கஜமினி்கத்சன் 
அவர்்களால் மி்கவும் மதிக்கப்்பட்டவர்.
  ெவரசத்தில்கம் முத்துராமதனாடு மி்கவும் 
அன்னிகைான்னிைமா்க இருந்தவர்.                  

தி றை ப் பு  வி ழ ா ் வ  மு ன் னி ட டு 
ெ்டனத்்தார்்க கவணணிறைஆ்்ட 
நிர்மலா்வ மடடுெ்கருககு வரவ்ழத்து 
ெடதசத்திர விழா்வ மி்க த்காலா்கலமா்க 
ெ்டத்தியும் இருந்தார்.  
  வஞ்சிகத்காட்்ட வாலி்பன் 

என்னும் தி்ரப்்ப்டத்தில் 'சாதுரிைம் 
த்பசா்தடி என் சலங்்கககு ்பதில் 
கசால்லடி' என்றை ்பா்டலுககு ொடடிைப் 
த்பகராளி ்பத்மினியு்டன் த்பாடடிககு 
ெ்டனமாடி அன்்றைை ரசி்கர்்களின் 
நி்னவில் இ்டம் பிடித்்த ொடடிை 
்கலாமாமணி ்வ.கஜைநதிமாலா 
மதித்து க்கௌரவமளிககின்றை ஒருவரா்க 
இராஜது்ர தி்கழ்ந்தார்.
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ஒரு மா்த ்காலத்திறகு தமலா்க 
கிரிக்கட ரசி்கர்்க்ள மகிழ்வித்து வந்த 
உல்கக கிண் கிரிக்கட க்தா்டானது 
இறுதிக்கட்டத்்்த எடடியுள்ளது. 10 
அணி்களு்டன் ்க்டந்த தம மா்தம் 30ம் 
தி்கதி ஆரம்்பமான 12ஆவது உல்கக 
கிண் கிரிக்கட க்தா்டரானது ்பல 
சா்த்ன்களு்டனும் தவ்த்ன்களு்டனும் 
எதிர்வரும்  14ம் தி்கதியு்டன் நி்றைவ்்டை 
்காத்திருககிறைது.

 ்பலம் வாய்ந்த 10 அணி்கதளாடு 
ஆரம்பிக்கப்்பட்ட உல்கக கிண்த் 
க்தா்டரில் ஒவகவாரு அணியும் ஏ்னை 
அணி்கதளாடு த்பாடடியிடடு லீக சுறறின் 
முடிவு்களுக்க்மை ொம் உல்கக கிண் 
ஆரம்்ப ்கடடு்ரயில் கூறிைது த்பான்தறை 
எதிர்்பார்க்கப்்பட்ட அணி்களான இநதிைா, 
இஙகிலாநது, அவுஸ்திதரலிைா ஆகிை 
அணி்கதளாடு ொன்்காவது அணிைா்க 
நியூசிலாநது அணியும் அ்ரயிறுதிககு 
்த கு தி க்பறறை ன. அ்ரயிறுதிப் 
த்பாடடி்களில் இநதிைா, நியூசிலாநது 
மறறும் இஙகிலாநது, அவுஸ்திதரலிைா  
அணி்கள் ்பலப்்பரீட்ச ெ்டத்துகின்றைன.

மு்தலாவது அ்ரயிறுதி

 மு்தலாவது அ்ரயிறுதிப் 
த்பாடடிைானது இநதிைா மறறும் 
நியூசிலாநது அணி்களுககி்்டயில் 
ஜூ்ல 09 அன்று மன்கசஸ்்டர், 
ஓ ல் ட ர ா த ்ப ா ட  ் ம ்த ா ன த் தி ல் 
இ்டம்க்பறறைது. ொ்ைச் சுழறசியில் 
கவறறி க்பறறை நியூசிலாநது அணித் 
்த்லவர் த்கன் வில்லிைம்சன் ்தமது 
அணி்ை மு்தலில் துடுப்க்படுத்்தா்ட 
தீ ர் ம ா னி த் ்த ா ர் .  அ ்த ற ்க ் ம ை 
துடுப்க்படுத்்தா்ட ஆரம்பித்்த நியூசிலாநது 
அணி ஆரம்்பத்தில் மார்டின் குப்டிலின் 
விக்கட்்ட இழநது பின்னர் மி்க 
நி்தானமா்க, கு்றைவான ஓட்ட தவ்கத்து்டன் 
துடுப்க்படுத் ்தாடி பின்னர் ஓட்ட 

எணணிக்்க்ை ஓரளவு உைர்த்திைது. 
த்பாடடியின் 47  ஆவது ஓவரில் 
நியூசிலாநது அணி 5 விக்கடடுக்க்ள 
இழநது 211 ஓட்டங்க்ள க்பறறிருந்த 

இலங்்க வி்ளைாடடுத்து்றை 
அ்மச்சின் வி்ளைாடடுத் 
தி ் ் க ்க ள ம்  ெ ்ட ா த் து ம் 
வ ரு ்ட ா ந ்த  த ்த சி ை  ம ட ்ட 
கொககி வி்ளைாடடுப்த்பாடடி  
கவள்ளிககிழ்ம க்காழும்பு 
கராறிஙரன் ்ம்தானத் தில் 
ஆரம்்பமாகிறைது.

இப்த்பாடடியில் ொடடிலுள்ள 
ஒன்்பது மா்கா்ங்களிலிருநது 
ஒன்்பது கொககி அணி்கள் 
்பஙத்கறகின்றைன.
இரு ொட்கள் கராறிஙரனில் 
ெ்்டக்பறைவுள்ள த்பாடடியின் 
மு்தல்த்பாடடியில் கிழககுமா்கா் 
அணியும் க்தன்மா்கா் அணியும் 
தமா்தவுள்ளன.
கிழககு மா்கா்த்திலிருநது 
க்தரிவான அம்்பா்றை மாவட்ட 
கொககி அணி கிழககுமா்கா்ம் 
சார்பில் த்பாடடியி்டவுள்ளது.
கிழககுமா்கா் அணித்்த்லவர் 
்க ன ்க சு ந ்த ர ம்  ச சி ்க ா ந த் 
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்த்ல்மயிலான அணியில் 
்கழ்கத்்த்லவர் ்த.லவன் உள்ளிட்ட 
்கா்ரதீவு கொககிலைன்ஸ் 
்கழ்க முன்னணி வீரர்்கத ள 
்களமிறைஙகுகின்றைனர்.
கொககி லைன்ஸ் ்கழ்கத்்த்லவர் 
்தவராஜா லவன் ்த்ல்மயில் 
சி றை ப் ்ப ா ்க  இ ை ங கி வ ரு ம் 
இ வவ ணியி ன ர் மூ ன்றைாவ து 
்த ்ட ் வ ை ா ்க  த ்த சி ை ம ட ்ட ப் 
த ்ப ா ட டி யி ல்  ்ப ங த ்க ற ்ப து 
குறிப்பி்டத்்தக்கது.

இ ்த ற க ்க ன  த ெ ற று ( 1 1 ) 
வி ை ா ழ க கி ழ ் ம  ்க ா ் ல 
்கா்ரதீவிலிருநது வி்ளைாடடு 
உத்திதைா்கத்்தர் ்பத்மொ்தன் வசநத் 
மறறும் ்கழ்கத்்த்லவர் ்த.லவன் 
்த ் ல ் ம யி ல்  அ ணி யி ன ர் 
விதச்டத்பருநதில் க்காழும்பு 
தொககிப்புறைப்்பட்டனர். அவர்்க்ள 
்கழ்கப்த்பாச்கர் வி.ரி.ச்காத்தவராஜா 
வாழ்த்தி வழிைனுப்பி்வத்்தார்.

Q›UPm E»PU Qsn® 2019

tpilngwg;NghFk; 12MtJ cyff;fpz;zk;

த்பாது ம்ழ குறுககிட்ட்தால் த்பாடடி இ்்ட 
நிறுத்்தப்்பட்டது. பின்னர் க்தா்டர்நதும் 
ம்ழ க்பய்்த்தன் ்கார்மா்க அன்்றைை 
ொள் த்பாடடி இ்்ட நிறுத்்தப்்படடு 
அடுத்்த ொள் க்தா்டரப்்பட்டது. மறுொள் 
துடுப்்பாட்டத்்்த க்தா்டர்ந்த நியூசிலாநது 
அணி மீ்தமிருந்த 3.5 ஓவர்்களில் 
தமலதி்கமா்க 28 ஓட்டங்க்ள மாத்திரம் 
க்பறறு கமாத்்தமா்க 50 ஓவர்்களில் 8 
விக்கடடுக்க்ள இழநது 239 ஓட்டங்க்ள 
க்பறறைது. நியூசிலாநது அணி சார்்பா்க 
தராஸ் ்்டலர் 74 ஓட்டங்க்ளயும் 
அணித் ்த்லவர் த்கன் வில்லிைம்சன் 67 
ஓட்டங்க்ளயும் க்பறறைனர். ்பநது வீச்சில் 
புவதனஸ்வர் குமார் 3 விக்கடடுக்க்ள 
வீழ்த்தினார்.

 240 ஓட்டங்க்ள இலக்கா்க க்காணடு 
துடுப்க்படுத்்தாடிை இநதிை அணி 
ஆரம்்பம் மு்ததல விக்கடடுக்க்ள 
்பறிக்காடுத்து இறுதியில் 49.3 ஓவர்்களில் 
ச்கல விக்கடடுக்க்ளயும் இழநது 
221 ஓட்டங்க்ள மாத்திரம் க்பறறு 18 
ஓட்டங்களால் த்தால்விை்்டநது, க்தா்ட்ர 
விடடு கவளிதைறிைது. துடுப்்பாட்டத்தில் 
ஜத்டஜா 77 ஓட்டங்க்ளயும் த்தாணி 
50 ஓட்டங்க்ளயும் க்பறறைனர். ்பநது 
வீச்சில் கென்றி 3 விக்கடடுக்க்ளயும் 
த்பால்ட மறறும் கசன்டனர் ஆகிதைார் 
்தலா 2 விக்கடடுக்க்ளயும் வீழ்த்தினர். 
ஆட்ட ொை்கனா்க கமட கென்றி க்தரிவு 
கசய்ைப்்பட்டார். 

இரண்டாவது அ்ரயிறுதி

இ ர ண ்ட ா வ து  அ ் ர யி று தி ப் 
த்பாடடிைானது அவுஸ்திதரலிைா மறறும் 
இஙகிலாநது அணி்களுககி்்டயில் 
ஜூ்ல 1 1  அன்று த்பர்மிஙெம் 
்ம்தானத்தில் இ்டம்க்பறுகிறைது. இப் 
த்பாடடியில் கவறறிக்பறும் அணிதைாடு 
இறுதிப் த்பாடடியில் நியூசிலாநது 
அணி எதிர்வரும் 14ம் தி்கதி லண்டன் 
தலாடஸ் ்ம்தா்த்தில் ்பலப்்பரீட்ச 

ெ்டாத்்தவுள்ளது.

அதி்க ச்தங்கள் க்பறறு தராஹித் 
சர்மா சா்த்ன

ெ்்டக்பறறுவரும் உல்கக கிண்த் 

க்தா்டரில் 5 ச்தங்க்ள க்பறறு குறிப்பிட்ட 
ஒரு உல்கக கிண்த் க்தா்டரில் 
அதி்க ச்தங்க்ள க்பறறை வீரரா்க 
இநதிை அணியின் ஆரம்்ப துடுப்்பாட்ட 

வீரர் தராஹித் சர்மா புதிை சா்த்ன 
்ப்்டத்துள்ளார். இ்தறகு முன்னர் 2015ம் 
ஆணடு உல்கக கிண்த் க்தா்டரில் 
இலங்்க அணியின் குமார் சங்கக்கார 
4 ச்தங்க்ள க்பறறைத்த சா்த்னைா்க 
்கா்ப்்பட்டது அ்த்னதை ்தறத்பாது 
தராஹித் சர்மா முறிைடித்துள்ளார;.

  இத் க்தா்டரில் அவர் இதுவ்ர 9 
த்பாடடி்களில் வி்ளைாடி 5 ச்தங்களு்டன் 

647 ஓட்டங்க்ள க்பறறுள்ளார். தமலும் 
ஒரு உல்கக கிண்த் க்தா்டரில் அதி்க 
ஓட்டங்கள் க்பறறை வீரர் என்றை சா்த்ன்ை 
நி்லொட்ட இவருககு இன்னும் 27 
ஓட்டங்கதள த்த்வப்்பட்ட நி்லயில் 
அ்ரயிறுதிப் த்படடியில் 1 ஓட்டத்்்த 
மாத்திரம் க்பறறு அச் சா்த்ன்ை 
்தவறைவிட்டார். இதில் மு்தலி்டத்தில் 673 
ஓட்டங்களு்டன் இநதிை அணியின் 
முன்னால் சா்த்ன வீரர் சச்சின் 
க்டணடுல்்கர் ்கா்ப்்படுகிறைார். 2003ம் 
ஆணடு உல்கக கிண்த் க்தா்டரிதலதை 
அச் சா்த்ன்ை அவர் நி்கழ்த்தியிருந்தார் 
என்்பதும் குறிப்பி்டத்்தக்க்தாகும்.

ahrPu; mughj;
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Mendel ,d; gupNrhjid ,uz;lhtJ khw;Wf; fUJNfhspy; vjpu;t;T$wg;gl;l ehd;F 
njspthd Njhw;wtikg;Gf;fis 9:3:3:1 vd;w tpfpjj;jpy; cw;gj;jp nra;jJ. (kQ;rs;-
tl;l> gr;ir-tl;l> kQ;rs;- jpuq;fpa kw;Wk; gr;ir-jpuq;fpa tpj;Jfs;) ,J> xt;nthU 
,ay;Gf;Fk; nghWg;ghd vjpUUf;fs;> kw;iwajpy; cs;stw;wpYkpUe;J RahjPdkhfj; 
jdpg;gLj;jg;gl;ld vd;gijf; fhz;gpj;jJ. 

jiyKiwAupikf;Fupa nkd;lypd; ,uz;lhtJ tpjp (RahjPdj; jdpg;gLj;Jifapd; tpjp) 
Law of Independent assortment)
gupNrhjidfspd; mbg;gilapy; Mendel jiyKiwAupik rhu;ghd mtupd; ,uz;lhtJ 
tpjpahd RahjPd jdpg;gLj;Jifapd; tpjpia Kd;itj;jhu;. Gzupfspd; Njhw;wj;jpd;NghJ 
vjpUUf;fs;; jdpg;gLj;jg;gl;L RahjPdkhfr; NrhbNrUfpd;wd vd  ,t; tpjp $WfpwJ. 
,jd; ngWNgwhf> ,uz;L my;yJ mjpYk; $ba guk;giuayFfs; kw;iwajw;Fr; rhu;gw;w 
Kiwapy; jdpg;gLj;jg;gLfpd;wd. vt;thwhapDk;> jw;fhy mwptpd; gpufhuk;> ,uz;L: 
re;ju;g;gq;fSf;F khj;jpuk; ,e;j epiy gpuNahfpf;fg;glf;$bajhf cs;sJ. 
• ntt;Ntwhd epw%u;j;jq;fspy; mikag;ngw;Ws;s  guk;giuayFfSf;F. 
(mikg;nghj;jjy;yhj epw%u;j;jq;fspy; cs;s guk;giuayFfSf;F)
• mNj epw%u;jj;jpy; J}ukhf mikag;ngw;Ws;s guk;giuiayFfSf;F. 

Mendel ,dJ gupNrhjidfspd; ntw;wp

Jtpf;fyg;Gg;gpwg;Gg; gpwg;ghf;fk; (Dihybrid Cross)
Mendel Jtpf;fyg;Gg; gpwg;Gf;fisg; gad;gLj;jp rk fhyj;jpy; ,uz;L ,ay;Gfisg; 
gpd;njhlu;e;jjd; %yk; jiyKiwAupikf;Fupa jdJ ,uz;lhtJ tpjpia 
milahsq;fz;lhu;. ,uz;L jdpj;Jtkhd gz;GfSf;F Neu;khwhd ,ay;GfisAila 
rfEfKs;s (J}atop tpUj;jpAs;s) ,U mq;fpfSf;fpilNa eilngWk; xU,df;fyg;G; 
gpd;gw;wg;gLjy; Jtpf;fyg;Gg; gpwg;G vd miof;fg;gLk;. ; Mendel ,d; Jtpf;fyg;Gg;gpwg;gpd; 
Nehf;fk;> xU ,ay;gpw;fhd vjpUUf;fs; kw;iwa ,ay;gpd; vjpUUf;fSf;Fr;  rhu;ghdjh 
my;yJ rhu;gw;wjh (RahjPdkhdjh) vd;gijf; fz;lwptjhFk;. 

Mendel kQ;rs; - tl;lkhd tpj;Jf;fisAila xU J}atopj;jhtuj;ij> gr;ir - jpuq;fpa 
tpj;Jf;fisAila xU J}atopj; jhtuj;Jld; ,dq;fye;jhu;. (cU. 6.3) ,df;fyg;G> 
midj;Jk; kQ;rs; - tl;l tpj;Jf;fisAila Jtpf;fyg;Gg;gpwg;G F1 jhtuq;fis 
cw;gj;jp nra;jJ. xUfyg;Gg;gpwg;G ,dq;fyj;jy;fshy; fhz;gpf;fg;gl;lJ Nghd;W kQ;rs; 
tpj;Jf;fSf;fhd vjpUU (Y)> gpd;dpilthd gr;ir tpj;Jf;fSf;fhd vjpUUtpd; (y) Nky; 
Ml;rpAilajhf (R) cs;sJld; jpuq;fpa tpj;Jf;fhd vjpUU (r) gpd;dpilthd cs;sJ. 
F1 fyg;Gg;gpwg;Gfs; ,df;fyg;gpy; gpd;gw;wg;gLk; ,uz;L ,ay;GfSf;F ,juEfKs;sit 
(YyRr). F1 fyg;Gg;gpwg;Gf;fSf;fpilapyhd ,dq;fyj;jy; F2 re;jjpia cw;gj;jp nra;jJ. 

,J cU 6.3 ,y; fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ Nghd;W ntt;NtW Njhw;wtikg;Gf;Fupa 
tpfpjq;fis vjpu;T$Wk; ,uz;L khw;Wf; fUJNfhs;fSf;F ,l;Lr; nry;fpd;wJ.

1. ,uz;L ,ay;Gfs; ngw;Nwhu;fspy; ,Ue;J vr;rq;fSf;F xU nghjp nghd;W 
flj;jg;glf;$Lk;. Ml;rpAila Y kw;Wk; R vjpUUf;fs; my;yJ gpd;dpilthd y kw;Wk; r 
vjpUUf;fs; re;jjp re;jjpahf xd;whfNt flj;jg;gLfpd;wd. ,J vjpUUf;fspd; rhu;ghd 
jdpg;Lj;Jif (dependent assortment) vd miof;fg;gLk;. ,f; fUJNfhspd; gpufhuk;> 
,uz;L tifahd Gzupfs; khj;jpuNk rhj;jpakhfpd;wd. mjhtJ YR ck; yr ck; 
MFk;. ,t;thW F1 re;jjpapd; Njhw;wikg;Gf;Fupa tpfpjk; xUfyg;Gg;gpwg;G ,dq;fyj;jy; 
xd;Wld; xj;jjhf ,Uf;Fk;. 

2. ,uz;L ,ay;GfSk; (tpj;jpd; epwk; kw;Wk; tpj;jpd; tbtk;) ngw;Nwhu;fspy; ,Ue;J 
vr;rq;fSf;F xd;iwnahd;W rhu;gw;w Kiwapy; flj;jg;glKbAk;. mjhtJ Y vjpUU 
R cld; my;yJ r vjpUUTld; Neu;khwhdjhff; flj;jg;glKbAk;. ,J vjpUUf;fspd; 
RahjPd rhu;gw;w jdpg;gLj;Jif vd miof;fg;gLk;.

,f; fUJNfhs;> xU <nujpUUj; jhdj;Jf;fhf (bi – allele locus) ehd;F ntt;NtW 
vjpUUr; Nru;f;iffis vjpu;T$Wfpd;wJ. ,jd;gb F1 re;jjpapypUe;J ehd;F ntt;NtW 

gf;f mDruiz

tpQ;Qhdk;

fzpjk;

Fzk; rtupuh[h

njhlHr;rp... (gf;fk; -00)

tifahd Gzupfs; cz;lhfyhk;. 
mitahtd: YR> Yr> yR kw;Wk; 
yr vDk; ehd;F rhj;jpaf;$Wfisf; 
nfhz;Ls;sd. MfNt Mz; kw;Wk; 
ngz; Gzupfspd; Nru;f;ifapd;NghJ> 
F2 re;jjpia cw;gj;jpgz;Ztjw;F 
rkkhd 16 (4x4) rhj;jpaKs;s 
Nru ;f ;iffs ; cU 3 ,y ; 
fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ. Nghd;W 9:3:31 
vd;w tpfpjj;Jld; $ba (xd;gJ 
kQ;rs;-tl;lk;> %d;W gr;ir-tl;lk;> 
%d;W kQ;rs;-jpuq;fpaJ> xU gr;ir-
jpuq;fpaJ) ehd;F ntt;Ntwhd 
Njhw;wtikg;Gf;fisf; nfhLf;Fk;. 

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

nrd;w thutpil :

gpd;tUk; rkd;ghLfisj; jPu;f;f

- 5 njhlf;fk; 10 tiuAs;s rkd;ghLfisj; jPu;j;J 
itj;Jf;nfhs;Sq;fs;. mLj;j thuk; tpilAld; re;jpg;Nghk;.
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mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 42

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

- kl;Lefu; Atd; -

,yf;fzk;

 1. Gzu;r;rp vd;why; vd;d?
   epiynkhopAk; tUnkhopAk; Gzu;tJ.

 2. epiynkhopAk; tUnkhopAk; Gzu;tij vLj;Jf;fhl;l Xu;   
   cjhuzk; jUf.
   thdk; + tpy; =  thdtpy; (,q;F thdk; epiynkhop> 
   tpy; tUnkhop)

 3. vd;d mbg;gilapy; epiynkhopAk; tUnkhopAk; tUk;?
   (i)  capu; Kd; capu; Gzu;jy; mbg;gil 
   (ii)  capu; Kd; nka;  Gzu;jy; mbg;gil
   (iii) nka; Kd; nka;  Gzu;jy; mbg;gil
   (iv)   nka; Kd; capu; Gzu;jy; mbg;gil

 
 4. mit xt;nthd;Wf;Fk; xt;Nthu; cjhuzk; jUf. 
   (i) capu; Kd; capu; Gzu;jy; mbg;gil (c-k;) fiu +  Xuk;
   (ii) capu; Kd; nka;  Gzu;jy; mbg;gil 
 (c-k;) jiu +  Njhw;wk; 
   (iii) nka; Kd; nka;  Gzu;jy; mbg;gil 
 (c-k;) kz; +  tPL
   (iv) nka; Kd; capu; Gzu;jy; mbg;gil 
  (c-k;) ngz; +  mofp

 5. %d;W Nrhbg; Gzu;r;rp tiffisAk; Fwpg;gpLf.
   (i)  mfg; Gzu;r;rp   -  Gwg;Gzu;r;rp 
   (ii)  ,ay;G Gzu;r;rp  -  tpfhug; Gzu;r;rp 
   (iii) Ntw;Wikg; Gzu;r;rp – my;topg; Gzu;r;rp

 6. mfg; Gzu;r;rpf;F cjhuzk; jUf. 
   c-k; : fhz; + l; + Md; = fz;lhd;. ,t;thW xU 
   nrhy;Yf;Fs;NsNa Gzu;tJ mfg; Gzu;r;rp vdg;gLk;.

 7. Gwg; Gzu;r;rpf;F cjhuzk; jUf.  
   c-k; : fz; + ePu; = fz;zPu;.  ,t;thW nrhy;Yf;F ntspNa  
   mjhtJ  nrhy;Yk; nrhy;Yk; Gzu;tJ Gwg; Gzu;r;rp vdg;gLk;.

 8. ,ay;G Gzu;r;rpf;F cjhuzk; jUf.  
   c-k; : kzy; + tPL = kzy;tPL 
   ghy; + Mil = ghyhil

 9. tpfhug; Gzu;r;rpf;F cjhuzk; jUf.  
   c-k; : fPiu + fwp = fPiuf;fwp    - Njhd;wy; 
         fy; + Ftpay; = fw;Ftpay; - jpupjy;
         ePyk; + Nkfk; = ePyNkfk; ; - nfLjy;

 10. Ntw;Wikg; Gzu;r;rpf;F cjhuzk; jUf.  
    c-k; : fy; + vwpe;jhd; = fy;nywpe;jhd;  (Ntw;Wik cUG 
    ntspg;glhky; Gzu;e;jJ)
    fy;yhy; + vwpe;jhd; = fy;yhnywpe;jhd; (Ntw;Wik cUG 
    ntspg;gl;Lg; Gzu;e;jJ)
     ,uz;lhk; Ntw;Wik njhlf;fk; Vohk; Ntw;Wik tiuAs;s 
      MW Ntw;Wikfspd; cUGfs; ntspg;glhkNyh ntspg;gl;Nlh 
      Gzu;tJ)

 11. my;topg; Gzu;r;rpf;F cjhuzk; jUf.  
    c-k; : VT + fiz = VTfiz   (tpidj;njhif)
         te;j + kdpjd; = te;j kdpjd; (nganur;rj; njhlu;)   
     ,t;thW Ntw;Wik my;yhjtop Gzu;tJ)

 12. capu; Kd; capu; GzUk; NghJ tUk; nka; vt;thW 
    miof;fg;gLk;?
    clk;gLnka; vd;W miof;fg;gLk;.

 13. clk;gLnka;fisf; Fwpg;gpLf.
    a;> t;. 

 14. afu clk;gLnka; tUtij vLj;Jf;fhl;Lf.
    miy + Xir = miyNahir 
 
 15. tfu clk;gLnka; tUtij vLj;Jf;fhl;Lf.
    tpyh + vd;G  = tpyhntd;G

gf;f mDruiz

jd;Dila gupNrhjidfspy; Mendel 
Xu; tpQ;Qhd Kiwiag; gpd;gw;wpdhu;. jiyKiwAupikapd; ,uz;L mbg;gilahd 
jj;Jtq;fspd; rpf;fiy mtpo;g;gjw;F mtupd; gupNrhjidfspy; ,Ue;j gpd;tUk; 
rpwg;gk;rq;fs; mtUf;F cjtpd. 
• jug;gl;l ve;jnthU tifapdJk; Mapuf;fzf;fhd gpwg;Gupikapaw; fyg;Gf;fis 
Mendel Nkw;nfhz;lhu;. ,J rhj;jpakhd vjpu;T$wy;fis mtupd; ngWNgWfs; kpf 
neUf;fkhf xj;jpUg;gjw;F topNfhypaJ. nghJthf> rhj;jpakhdJ vd;w epiyapd; 
mbg;gilapy; khjpupapd; ngupajhd msT> vjpu;T$wg;gl;l ngWkhdj;Jf;F mz;ikahd 
ngWNgWfisf; nfhLj;jJ. 
• mtupd; ngWNgWfspd; kpfr; rupahd gjpTfis mtu; Ngzpzhu;. ,e;jg; gjpTfs; 
Nfhyq;fisg; gpd;gw;Wtjw;F mtUf;F cjtpd. my;yhJtpbd; mit mtuhy; 
ftdpf;fg;glhky; NghapUf;fyhk;. 
• nghJthf> mtu; Fiwe;jJ vr;rq;fspd; ,uz;L re;jjpfSf;F (F1 kw;Wk; F2) xt;nthU 
,df;fyg;igAk; gpd;gw;wpdhu;. F1 re;jjpapy; kiwf;fg;gl;bUe;j rpy ,ay;Gfisf; 
fz;Lgpbg;gjw;F ,J mtUf;F cjtpaJ. 
• mtu; ngWNgwhff; fpilj;j Njhw;wtikg;Gf;fspd; msTuPjpahd gFg;gha;it (quantitative 
analysis) Nkw;nfhz;lhu;. 
gpwg;GupikapaYf;Fupa gpuNrhjidfSf;F Njhl;lg;gl;lhzpj; jhtuj;jpy; fhzg;gLk; 
tpUk;gg;gLfpd;w gz;Gfs;
jiyKiwAupikf; Nfhyq;fisf; fw;Wf;nfhs;tjw;F xU nghUj;jkhd mq;fpahf 
tpUk;gg;gLk; gpd;tUk; gz;Gfis Njhl;lg;gl;lhzpj; jhtuq;fs; (Pisum sativum) nfhz;L 
fhzg;gLfpd;wd. 
• Neu;khwhd ,ay;GfSld; $ba gy Ngjq;fspy; gl;lhzpj; jhtuq;fs; fpilf;fg;ngWfpd;wd. 
• mtw;wpd; guk;giuf;fhyk; FWfpaJ. 
• xt;nthU ,df;fyg;gpYk; xU ngUk; vz;zpf;ifahd vr;rq;fs; Njhw;Wtpf;fg;gLfpd;wd. 
• jhtuq;fSf;fpilapyhd ,df;fyg;ig nefpo;Tf;fplkpd;wpf; fl;Lg;gLj;jyhk; (jd; / 
mad;kfue;jr;Nru;f;if)

epfo;jfT tpjpfSk; (Probability laws) nkd;lypdJ jiyKiwAupikAk;:
Mendel ,d; jdpg;gLj;Jif tpjp kw;Wk; RahjPd jdpg;gLj;Jif tpjp Mfpad> 
ehzar;Row;rp> jhaf;fl;il cUl;ly;> xU rPl;Lf; fl;by; ,Ue;J rPl;Lj;jhs;fis 
,Oj;njLj;jy; Nghd;wtw;Wf;Fg; gpuNahfpf;fg;gLfpd;w epfo;jftpd; mNj tpjpKiwfisg; 
gpujpgypf;fpd;wd. rhj;jpakhd ngWNgWfspd; vz;zpf;ifapypUe;J vt;thW  xU 
epfo;T ele;Njwyhk; vd;gij epfo;jfT (probability) mstpLfpwJ. Mu;tk; nrYj;jg;gLk; 
epfo;Tfspd; vz;zpf;ifia  rhj;jpakhd nkhj;jg; ngWNgWfspd; vz;zpf;ifahy; 
tFg;gjd; %yk; mJ fzpf;fg;gLfpd;wJ. 
1) epfo;jfT msTj;jpl;lk; (probability scale) 0 ,y; ,Ue;J 1 tiuapyhd tPr;ir 
cilaJ. epr;rakhf ele;NjWk; vdf; fUjg;gLk; xU epfo;T> epfo;jfT 1 If; 
nfhz;Ls;s mNjNtis> epr;rakhf ele;NjwhJ vdf; fUjg;gLk; xU epfo;T> epfo;jfT 
0 If; nfhz;lJ. 
- xU xUfyg;Gg;;gpwg;gpd;(xw;iwf;fyg;Gg;gpwg;gpd;) ,juEfKs;s F1 jhtunkhd;wpy; 
vjpUUf;fspd; jdpg;gLj;Jifapd;NghJ> 
- Ml;rpAs;s vjpUUitf; fhTfpd;w xt;nthU Kl;ilapdJk; epfo;jfT = ½ 
- gpd;dpilthd vjpUUitf; fhTfpd;w xt;nthU Kl;ilapdJk; epfo;jfT = ½ 
2) xU epfo;tpw;fhd rhj;jpakhd vy;yhg; ngWNgWfspdJk; epfo;jfTfs; $l;lg;gl;L 
1 Mf;fg;gLk;. 
,juEfKs;s xU F1 jhtuj;jpy; vjpUUf;fs; jdpg;gLj;jg;gLk; nghOJ> vy;yh 
epfo;TfspdJk; epfo;jfT (Ml;rpahd kw;Wk; gpd;dpilthd vjpUUf;fs;          mlq;fyhf 
= ½ + ½ =1

3) xU epfo;tpd; ,lk;ngWif> kw;nwhU epfo;tpd; ,lk;ngWifiag; ghjpf;fhJ 
,Uf;Fk;nghOJ (Rakhd epfo;Tfs;)> ,uz;L epfo;TfspdJk; rkfhy ,lk;ngWifapd; 
epfo;jfit> xU epfo;tpd;(event) epfo;jfit(probability) kw;iwa epfo;tpd; epfo;jftpdhy; 
ngUf;Ftjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. ,J ngUf;fy; tpjp (Multiplication Rule) 
my;yJ epfo;jftpy; tpisnghUs; tpjp (Product rule in probability) vd miof;fg;gLk;. 
Mendel ,d; xUfyg;Gg;gpwg;G ,df;fyg;Gf;fspy(Monohybrid crosses). xU F2 jhtuk; 
jpuq;fpa tpj;Jf;fisf; nfhz;bUg;gjw;F> Nru;f;ifailAk; Kl;il kw;Wk; tpe;J Mfpa 
,uz;Lk; fl;lhak; r vjpUUitf; fhTjy; Ntz;Lk;. 
xU r If; fhTk; xU Kl;ilapd; epfo;jfT = ½ 
xU r If; fhTk; xU tpe;jpd; epfo;jfT = ½ 
ff;fl;lypd;NghJ r vjpUUf;fisf; fhTk; ,uz;L GzupfspdJk; epfo;jfT = ½  ½ = ¼ 

4) ,uz;L my;yJ mjpYk; $ba> xd;Wf;nfhd;W rhu;gw;w epfo;Tfspd; VjhtJ xd;wpd; 
epfo;jfT> mtw;wpd; jdpg;gl;l epfo;jfTfisf; $l;Ltjd; %yk; fzpf;fg;gLfpd;wJ. 
,JNt $l;ly; tpjp (Addition rule) my;yJ epfo;jftpd; njhif tpjp (Sum rule of 
probability) MFk;.
,juEfq;fis cw;gj;jpnra;tjw;F rhj;jpaKs;s xj;jpirTs;s jdf;NfAupj;jhd ,uz;L 
topfs; cz;L
i Ml;rpahd vjpUU Kl;ilapypUe;J tUfpd;wJ. mj;Jld; gpd;dpilthd vjpUU 
tpe;jpypUe;J tUfpd;wJ. 
epfo;tpd; epfo;jfT = ¼ (NkNyAs;s 3 tJ thf;fpaj;jpYs;s cjhuzj;jpd; gpufhuk;)

ii Kl;ilapypUe;J gpd;dpilthd vjpUUTk; tpe;jpypUe;J Ml;rpahd vjpUUTk; 
tUfpd;wJ. 
epfo;tpd; epfo;jfT = ¼(NkNyAs;s 3 tJ thf;fpaj;jpYs;s cjhuzj;jpd; gpufhuk;)

njhlHr;rp... tpQ;Qhdk;
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கசால்த்கம் அவர்்களு்்டை ்கருத்து 
்தமிழர்்களின் த்பாராட்ட வரலாற்றை 
அடிப்்ப்்டைா்கக க்காணடு கூறைப்்பட்ட 
ஒன்றைாகும். ்தமிழர்்களின் இந்தப் த்பாராட்ட 
வரலாறு என்்பது ைாழ் உைர் வர்க்க 
ெலன்சார்ந்த வரலாதறைைாகும். அத்த வர்க்க 
ெலன்சார்ந்த ்த்ல்மத்துவத்து்டன் 
ஒரு வழிைல்ல ஆயிரம் வழி்கள் 
்கணடுபிடித்்தாலும் சா்தார் ்தமிழ் 
மக்களின் அரசிைல் அபிலா்ச்க்ளயும் 
சமூ்க, க்பாருளா்தார அபிவிருத்தி்ையும் 
அ ் ்ட வ து  ச ா த் தி ை ம ா ன ்த ல் ல . 
எனதவ ்தமிழர்்கள் சரிைான மக்கள் 
்த்ல்மத்துவத்தி்ன அ்்டைாளம் 
்கணடு அத்்த்ல்மத்துத்து்டன் தசர்நது 
புதிை வழிமு்றை்ைக ்காண்ப்தறகு 
முைல்்தல் தவணடும்.

க்பரும்்பான்்மயினர்   ஆவர்.  இப்க்பரும் 
்பான்்ம  ெல்லவர்்க்ளப்  த்பசவும் 
இைங்கவும்  கசய்ை தவணடும் என்றைார்.  

்தனககு  தெரடிைா்க ்பாலிைல் 
துன்புறுத் ்தல்்களு ககு  ஆளான 
மா்வி்கள்   எழுதிை  ்கடி்தங்களிருநது  
மன்்தத்க்தாடும் சில வரி்க்ள எடுத்துக 
கூறினார்.

்பகிடி வ்்தயும் ்பாலிைல் வ்்தயும் 
கசய்யும் மா்வர்்களுககு எதிரா்க 
இரணடு வி்தமான ெ்டவடிக்்க்கள் 
உள்ளன.   ஒன்று சட்டரீதிைான ெ்டவடிக்்க 
அ்தறகுச் சட்டத்தில் இ்டம் உணடு,  
இன்கனான்று ்பகிடிவ்்தயும் ்பாலிைல் 
வ்்தயும் கசய்து க்காணடிருககும்  
மா்வர்்களு்டன் ்பல் ்க ் ல கழ்க  
நிர்வா்கமும் ஆசிரிைர்்களும் ஒரு தெரடி 
உ்ரைா்ட்ல ெ்டத்து்தல்.
உ ் ர ை ா ்ட ் ல  ெ ்ட  த் ்த  
்பல்்க்லக்கழ்கங்கள்  அந்தககுழுவில்   
நிைமன ்கவுன்சில்  உறுப்பினர்்க்ளயும்  
இ்்த்துகக்காள்ளலாம். அனு்பவம் 
மிகுந்தமுதிதைாரின்  அனு்பவங்களும்  
ஆதலாச்ன்களும்   இவவி்டைத்தில் 
க்பறைப்்ப்டல்    நிர்வ்கத்திறகு மி்க 
உ்தவிைா்க இருககும் என்றைார்.

அடுத்துப்த்பசிை  ்பல்்க்லக்கழ்க 
ம ா னி ை   ஆ ் ் க கு ழு வி ன் 
உ்ப்த்லவரான  த்பராசிரிைர் பி,எஸ் 
எம்  கு்ரத்தின   Present   Status- 
Learning environment  எனும் ்த்லப்பில் 
உ்ரைாறறினார்.  அவரது  உ்ர  
்பல்்க்லக்கழ்க  மா்வர்்களின்  
தவ்லயில்லாப் பிரச்சி்ன்ை  ்மைம் 
க்காணடிருந்தது.  மி்கச்சுவராஸ்ைமா்கவும்  
பிரதைாசனமா்கவும்  ்பல ்த்கவல்்க்ளத் 
்தருவ்தா்கவும்  அ்மநதிருந்த  அந்த 
உ்ரயின் சாராம்சத்்்தயும்  அவ்ரத்  
க்தா்டர்நது   உ்ரைாறறிதைாரின் 
்கருத்துக்க்ளயும்   அடுத்்த ்கடடு்ரயில் 
்பதிதவன்

(க்தா்டரும்)            

ொை்கம் வ .்்கலக்கா்டஅத்த்த ஞானசார 
த்தரர் தமற்படி உறுதிகமாழி்ை வழஙகி 
பிரீத் ஓதி நி்றைவு கசய்திருந்தார்.

அ்தன்்படி அவரது ஒரு மா்த்காலம் என்றை 

வரு்டா வரு்டம் இவவாலை உறசவத்்்த 
சிறைப்பிககும் நி்கழ்வு்களா்க இ்டம்க்பறுவது 
குறிப்பி்டத்்தக்க்தாகும்.

தீமிதிககும் ்பக்த அடிைார்்கள் இரணடு 
ொட்களுககு முன்்ப்தா்க ்காப்பு ்கடடி 
த்காவிலில் விர்தம் இருநது,  முறறைா்க 
வீரகக்கால்லி ்படுக்்கயினால் தீ 
மூட்டப்்பட்ட ்பதிகனடடு (18)  அடி நீளமும் 
மூன்று (3) அடி அ்கலமும் அ்ர (1/2) அடி   
ஆழமும் உள்ள தீக குழியில்   ்தங்களது 
தெர்த்தி்ை நி்றைவு கசய்ை தவணடும் 
என்்பது; இவவாலை உறசவ வரலாறறில் 
க்தான்று க்தாடடு த்ப்ப்்படடு வரும் 
உைர்ந்த ்சவ மரபும் விழுமிைமும் 

என்றைால் அது மி்்கயில்்ல. 
இவவாலை தீமிதிப்பு ்வ்பவத்தில் 
ஆ ண ்க ள்  ம ா த் தி ர த ம  ்ப ங கு 
க்காணடு ்தங்களது தெர்த்தி்ை 
நி்றைவு கசய்ை முடியும். மாறைா்க 
க்பண்கள் தீமிதிக்க இவவாலைத்தில் 
அனுமதிக்கப்்படுவதில்்ல.

இவரு்டத்திற்கான வரு்டாந்த ச்டஙகு 
உறசவம் சிறைப்்பா்க ெ்்டக்பறை அன்்ன 
ஸ்ரீ திகரௌ்ப்்த அம்்பாளின் திருவருள் 
கி ் ்ட த் து ள் ள்த ா ல்  அ டி ை ா ர்்க ள் 
அ்னவரும் வரு்்க ்தநது வரு்டாந்த 
ச்டஙகி்ன சிறைப்பித்து அம்்பாள் 
்தரிசனத்தில் அருள்க்பறறு இவவுலகில் 
இப்த்பறு கி்்டத்்தது என எணணி 
வாழ்வாஙகு வாழ தவணடுகின்தறைாம்.  

உறுதிகமாழி்ை நி்றைதவறறை இன்னும் 
10 தினங்கள் எஞ்சியிருககின்றைன. 

அரசாங்கம் அ்த்னத்்தரத் ்தவறினால் 
அவதர வநது மீணடும் சாகும் 
வ ் ர யி ல ா ன  உ ண ் ா வி ர ்த ப் 
த ்ப ா ர ா ட ்ட த் ் ்த  ்க ல் மு ் ன யி ல் 
ஆரம்பிக்கவிருப்்ப்தாவும் கூறியிருந்தார்.

இ்தனி்்டதை ்க்டந்த 7ஆம் தி்கதி 
்கணடிககு கசன்றை ்கல்மு்ன சு்பத்ரா 
ராமை வி்காராதி்பதி வ .்ரணமுத்து்கல 
சங்கரத்ன த்தரர் மறறும் மாெ்கரச்்ப 
உறுப்பினர் சநதிரதச்கரம் ராஜன் 
ஆகிதைார் வ். ஞானசார த்தர்ரச் 
சநதித்து ்கல்மு்ன விவ்காரத்்்த 
ஞ ா ்ப ்க மூ ட டி யு ள் ள ன ர் .  ்த ா ம் 
உள்ொட்டலுவல்கள் மா்கா்ச்்ப்கள் 
அ ் ம ச் ச ரு ்டன்  இ து க ்த ா ்ட ர் ்ப ா்க 
த்பசியுள்ள்தா்க அவரால் அவர்்களுககுச்  
கசால்லப்்பட்டது.

எது எப்்படியிருந்தத்பாதிலும் ஞானசார 
த்தரரின் வாககுறுதி்ை க்பரிதும் ெம்பி 
நிச்சைம் தீர்வு கி்்டககும் என்றை மிகுந்த 
எதிர்்பார்ப்பில் ்கல்மு்னவாழ்  ்தமிழ் 
மக்கள் ்பலர் இருப்்ப்தாத் க்தரிகிறைது.

உண்ாவிரதிைா்கவிருந்த ்கல்மு்ன 
மாெ்கரச்்ப உறுப்பினர் சநதிரதச்கரம் 
ராஜன் கூறு்்கயில்:

‘ொம் உயி்ரப் ்ப்ைம் ்வத்து 
எமது மக்களுக்கான உரி்ம்ைப் 
க்பறும் தொக கில் சாகும்வ்ர 
உண்ாவிர்தமிருநத்தாம். அ்மச்சர்குழு 
3 மா்தம் அவ்காசம் ்தந்தது. ஞானசாரத்தரர் 
1 மா்தம் ்தந்தார். எமககு 1 மா்தம் 
சரிைா்கப்்பட்டது. அ்்த ெம்புகிதறைாம். 
க்பாறுத்திருநது ்பார்ப்த்பாம்.

்க்க்காளர் நிைமிப்்ப்தா்க இ்்டயில் 
ஒரு ்க்்தவந்தது. அ்தறத்கற்ப ஒருவர் 
வந்தார், கசன்றைார். இன்று அ்்தப்்பறறி 
சம்்பந்தப்்பட்டவர்்கள் மூச்சுககூ்ட 
விடுகிறைார்்களில்்ல. இவர்்க்ளைா 
ெம்புவது? அரசிைல்வாதி்கள் குழப்புவதில் 
குறிைா்கவுள்ளனர்.

ஏமாறு்பவர்்கள் இருககும் வ்ர 
ஏமாறறு்பவர்்கள் ்தமது தவ்ல்ைத் 
க்தா்டர்வார்்கள். அது ்தவிர்க்கமுடிைா்தது’ 
என்றைார்.

உ ண ் ா  வி ர தி ை ா ்க வி ரு ந ்த 
வ .்சங்கரத்ன த்தரர் கூறு்்கயில்:

‘்தமிழ்மக்கள் ்பாவம். க்தா்டர்ச்சிைா்க 
ஏமாறறைப்்படடுகக்காணடு வருகிறைார்்கள். 
இ்்டயில் ்க்க்காளர் என்றைகவாரு 
குறுநதி்ரப்்ப்டத்்்த ஓடடினார்்கள். 
இன்று த்தசிைம் சர்வத்தசம் என்று 
கூறி ்கல்மு்னப் பிரச்சி்ன்ை 
ஏகறைடுத்தும் ்பார்ககிறைார்்களில்்ல. 
எனதவ க்பௌத்்தத்தர்ர ெம்்பாமல் என்ன 
கசய்வது? தவறு ைார் எமககு அப்்படி வநது 
கசய்து ்தருகிதறைன் என்று ஆணித்்தரமா்க 
கூறிைது? க்பாறுப்த்பாம். ெல்லது ெ்டககும்’ 
என்றைார்.இப்்படிைான சூழ்நி்லயில் 
்தமது நீண்ட்காலக த்காரிக்்க மீணடும் 
கி்டப்பில் த்பா்டப்்படடுவிடுதமா என்றை 
அச்சம் ்கல்மு்னப் ்பகுதியில் வாழும் 
்பலர் மத்தியில் ்கா்ப்்படுகின்றைது.

குறிப்்பா்க தீர்வு எதுவா்க இருந்தாலும் 
அ்த்ன உ்டனடிைா்க ்கணடுவி்டதவணடும் 
என்றும் இல்லாவிட்டால் அந்தப் 
்பகுதியில் இனப்்ப்தறறைத்துககு அது 
்கார்மாகிவிடும் என்றும் ்பலரும் 
கூறுகிறைார்்கள்.

ஜீ.த ்க .்டபிள்யு.க்பதரரா,  த ஜ.ஆர்.
கஜைவர்த்்தனா, எஸ்.்டபிள்யு.ஆர்.
டீ.்பண்டாரொைக்கா,  மட்டக்களப்பு 
ெல்்லைா, ்டபிள்யு.்டபிள்யு.்கன்னங்கரா, 
்தொொைக்கா, டி.பி.ஜாைா, மட்டக்களப்பு 
எ ஸ் . ஓ . ்க ன ்க க ர ட ன ம்  த ்ப ா ன் றை 
மூவினத்்்தச் தசர்ந்த ்த்லவர்்களும் 
சு ை ்ப ா ் ச ்க ் ள  அ ர ச ்க ரு ம 
கமாழிைாககுவதில் அக்க்றை க்காணடு 
கசைற்பட்டனர்.  

இ வ ர் ்க ள்  எ ல் ல ா ம்  ஒ ரு மி த் து 
த்தசிை ்பா்ஷ்க்ள அஙகீ்கரிக்க 
ஆ்தரவு ்தரு்்கயில் ைாழ்ப்்பா் 
உைர்வர்க்கத்தினு்்டை பிரதிநிதிைாய்   
“ஆ ங கி ல ம்  ம டடு ம்”  என்கி ன்றை 
கமாழிகக்காள்்்கயில் வி்டாபிடிைாய் 
நின்றைவர்  ஜீ.ஜீ.க்பான்னம்்பலமும் அவரது 
்தமிழ் ்காஙகிரஸ் உறுப்பினர்்களுமாகும்.

இ த் ்த ் ்க ை  ஆ ங கி ல 
தமா்கம்க்காணத்டாரின் எதிர்ப்பு்க்ள 
வாய்ப்்பா்க எடுத் துக க்காணடு 
சு்தநதிரம் அளிக்கப்்படும்   வ்ர 

ஆஙகிதலைர்  அரச ்கரும கமாழிைா்க 
ஆஙகிலத்்்ததை க்தா்டர்நது த்பணினர். 
ஆனால் சு்தநதிரம் வழங்கப்்பட்ட  பின்னர் 
சிங்களப்்பகுதி்களில் ஆஙகில எதிர்ப்பு 
அதி்கரித்்தது. ஆஙகிலத்்்த அரச 
்கரும  கமாழி அந்தஸ்த்தில் இருநது 
அ ்க ற றி ை ா்க  த வ ணடு க ம ன்னு ம் 
த்காரிக்்கதை அரசிைல்வாதி்களுககு 
முன் ்வக்கப்்படும் நி்பந்த்னைா்க 
மாறிைது. இறுதியில் க்தன்னிலங்்கயில் 
சு்டர்விட்ட சுை்பா்ஷ்களுக்கான இைக்கம்  
்தமி்ழ விடுத்து சிங்களத்்்த மடடுமாவது  
அமுல்்படுத்தும்  இைக்கமா்க குறுகிைது. 
்பண்டார ொைக்கா  1956ஆம் ஆணடு 
த்தர்்தலில் கவறறிக்பறறைால்  சிங்களத்்்த 
அரச்கடடிலில் மீணடும் ஏறறுதவன் 
என உறுதிைளித்து வாககுத்காரினார். 
அத்தத்பால அவர் கவறறிை்்டநது 
பிர்தமரானவு்டன்  சிங்களத்்்த மடடும் 
அரச்கரும கமாழிைாககும் சட்டத்்்த  
நி்றைதவறறினார். ஆனாலும் ்தமிழ் 
கமாழி த்பசும் வ்டககு கிழககு 
மா்கா்ங்களில் ்தமிதழ பிராநதிை 
கமாழிைா்க இருககும் என்்ப்்தயும் உ்ப 
சரத்்தா்க அச்சட்டம் க்காணடிருந்தது.

ஆ்க உன்்னச்கசால்லி குறறைமில்்ல 
்பண்டாரொைக்கா!

அறிக்்கயில் ்கண்டறிைப்்படடுள்ளது. 
அதில் 1,500 க்பண்களும் 85,000 
ஆண்களும் உள்ள்டஙகுவர் எனக 
குறிப்பி்டப்்படடுள்ளது. தமலும் மூன்று 
இலடசம் வ்ரைாதனார் ்கஞ்சா 
்பைன்்படுத்துவது இந்த ஆராய்ச்சியின் 
மூலம் ்கண்டறிைப்்படடுள்ளது்டன் அதில் 
1,500 த்பர் க்பண்களாவர் என்்பதும் 
குறிப்பி்டத்்தக்கது.

ஜ ன ா தி ்ப தி யி ன் 
வ ழி ்க ா ட ்ட லு க ்க ் ம ை  ெ ா டு 
முழுவதும் ெ்்டமு்றைப்்படுத்்தப்்படும் 
த ்ப ா ் ்த ப் க ்ப ா ரு ள்  ஒ ழி ப் பு 
த்தசிை தவ்லத்திட்டத்தின் கீழ் 
ெ்டத்்தப்்பட்ட அதிரடி த்த்டல்்களில் 
த்பா்்தப்க்பாருள் க்தா்டர்பிலான 
சநத்த்கத்தின்த்பரில் 40,846 த்பர் 
்க்டந்த ஆறு மா்த ்காலத்திறகுள் 
் ்க து  க ச ய் ை ப் ்ப ட டு ள் ள ன ர் . 
த ம லு ம்  3 , 5 0 0  கி த ல ா கி ர ா ம் 
சட்டவிதரா்த த்பா்்தப்க்பாருட்களும் 
் ்க ப் ்ப ற றை ப் ்ப ட டு ள் ள ் ம 
குறிப்பி்டத்்தக்கது.

தமலும் கெதராயின் 1029 கிதலாகிராம், 
997 கிராம்,,170 மில்லிகிராமு்டன் 20309 
த்பர் ்்கது கசய்ைப்்படடுள்ளனர். 
்கஞ்சா 2378 கிதலாகிராம், 950 கிராம், 

381 மில்லிகிராமு்டன் 20015 த்பர் ்்கது 
கசய்ைப்்படடுள்ளனர்.
இந்த ்்கது கசய்யும் ெ்டவடிக்்க்கள் 
தமலும் விரிவு்படுத்்தப்்படடு ொளாந்த 
த்பா்்தப்க்பாருள் விநிதைா்கத்்்த 
்த்்ட கசய்து, த்பா்்தப்க்பாருளுககு 
அ டி ் ம ை ா ன வ ர் ்க ளு க கு 
பு ன ர் வ ா ழ் வ ளி ப் ்ப ்த ற ்க ா ன 
வித ச்ட த வ் ல த் திட்டங்களும் 
மு ன் க ன டு க ்க ப் ்ப ட டு ள் ள ன . 
அ்தறக்கன பிரத்திதை்க பிரிகவான்றும் 
ஜனாதி்பதியின் ்பணிப்பு்ரக்க்மை 
நிறுவப்்படடுள்ளது.

தமலும் ொடடினுள் த்பா்்தப்க்பாருள் 
ஊடுரு வும் அ்னத் துவி்தமான 
மு்றை்க்ளயும் ்கண்டறிவ்தறகு 
வி த ச ்ட  த வ ் ல த் தி ட ்ட ங ்க ள் 
ஆ ர ம் பி க ்க ப் ்ப ட டு ள் ள ன . 
த்பா்்தப்க்பாருள் ஒழிப்புக்கா்க 
்தறத்பாது தமறக்காள்ளப்்படும் 
த வ ் ல த் தி ட ்ட ங ்க ் ள 
வி்னத்திறைனா்க முன்கனடுப்்ப்தறகு 
அ்தறகு உ்கந்தவாறு மது வரி 
ச ட ்ட ங ்க ளி ல்  தி ரு த் ்த ங ்க ் ள 
தமறக்காணடு,,எதிர்வரும் வாரத்திறகுள் 
அ்மச்சர்வயில் சமர்ப்பிப்்ப்தற்கான 
ெ்டவடிக்்க்க்ள தமறக்காள்ளுமாறும் 
ஜனாதி்பதி உரிை ்தரப்பினருககு 
்பணிப்பு்ர விடுத்துள்ளார்.
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