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ஜபேொன நொட்டில் 
கி ப ய ொ ப ட ொ 
ம ொ ்க ொ ண த் தி ல் 
உ ள ்ள  ஒ ரு 
ஸ் டூ டிப ய ொ வி ல் 
அ மி ை  வீ ச் சு ச் 
�ொல்லு�ல் எனறு 
சநப�கிக்்கபேடும் 
ச ம் ே வ த் தி ல் 
சுமொர் 23 பேர் 
ே லி ய ொகி ய � ொ்க 
ஜபேொனிய 

இநது ஆையங்களில் மிரு்க ேலி 
தசயவ�ற்கு யொழ் பமல் நீதிமன்றம் 
விதித்திருந� �லடலய இைஙல்க 
பமனமுல்றயீட்டு நீதிமன்றம் நீக்கியுள்ளது.

யொழ்பேொண ஆையங்கள சிைவற்றில் 
மிரு்கேலியிட்டு பவளவி நடத்�பேடுகி்றது. 
அ�ற்்கொ்ன அனுமதிலய �லட தசயய 
பவண்டும்" எ்னக் ப்கொரி லசவ ம்கொ 

       நி.அமர்�ஸன 

‘ தி ரு ப ்க ொ ண ம ல ை  ்க ன னி ய ொ 
தவநநீருற்றுப பிரப�சத்தில் புத்��ொது 
ப ்க ொ பு ர ம்  ஒ ன ல ்ற க்  ்க ட் டு வ து 
த�ொடர்ேொ்க எழநதுள்ள பிரச்சில்ன 
த�ொடர்ேொ்க ஜ்னொதிேதி லமத்திரிேொை 
சிறிபச்னவுடன ்கைநதுலரயொடுவ�ற்கு 
ஏற்ேொடு தசயயபேட்டிருந�பேொதும், 
�மிழ்த் ப�சியக் கூட்டலமபபு உளளிட்ட 
�மிழ் உறுபபி்னர்்கள எவரும் அதில் 
்கைநதுத்கொள்ளவில்லை’ எனறும் 
கூட்டலமபபில் இருநது விைகிச் 
தசயற்ேடும்  மட்டக்்க்ளபபு நொடொளுமன்ற 
உறுபபி்னர் வியொபழநதிரன மொத்திரபம 
்கைநதுத்கொண்ட�ொ்கவும் அலமச்சர் 
மப ்னொ ்கப ணசன த்கொழும்பில் 
தசயதியொ்ளர்்களிடம் கூறி்னொர்.

வியொழக்கிழலம முற்ே்கல் லமத்திரிேொை 
சிறிபச்னவுடன சநதிபபு இடம்தேறுதம்ன 
அலமச்சர் மப்னொ ்கபணசன ஏைபவ 
அறிவித்திருந�ொர். ஆ்னொல் கூட்டலமபபு 

சலேயி்னர் யொழ்பேொணம் பமல் 
நீதிமனறில் �லையீட்டு நீதிப பேரொலண 
மனுலவத் �ொக்்கல் தசய�்னர்.

ஒ ன ்ற ல ர  வ ரு ட ங ்க ள 
விசொரலணயிலிருந� இந� வழக்குக்கு 
2017ஆம் ஆண்டு ஒக்படொேர் 26ஆம் தி்கதி 
இறுதித் தீர்பலே யொழ்பேொணம் பமல் 
நீதிமன்ற நீதிேதி மொ.இ்ளஞதசழியன 
வழஙகி்னொர். ப்கொயில்்களில் மிரு்கேலிக்கு 
அவர் �லட விதித்திருந�ொர்.

இந�த் �லட உத்�ரவுக்கு ஆட்பசேல்ன 
த�ரிவித்தும் பவளவியின ேண்ேொட்டுத் 
ப � ல வ ல ய  வ லி யு று த் தி யு ம் 
ப ம ன மு ல ்ற யீ ட் டு  நீ தி ம ன றி ல் உறுபபி்னர்்கள எவரும் கூட்டத்தில் 

ேஙத்கொள்ளவில்லை.
ஆ்னொலும் இைஙல்கத் த�ொல்தேொருள 
ஆயவுத் திலணக்்க்ள அதி்கொரி்கள 
உளளிட்ட உயர்மட்ட அரச அதி்கொரி்கள 
கூ ட் ட த் தி ல்  ே ங கு த ்க ொ ண் ட ்ன ர் . 
த � ொ ல் த ே ொ ரு ள  ஆ ய வு த் 
திலணக்்க்ளத்தில் சிங்க்ள அதி்கொரி்கள 
மொத்திரபம தசயற்ேடுவ�ொ்கவும் �மிழ் 
லசவப ேண்ேொடு்கல்ளயும் ேொது்கொக்்க 
பவண்டுதம்னவும் அலமச்சர் மப்னொ 
்கபணசன லமத்திரிேொை சிறிபச்னவிடம் 
ப்கட்டுள்ளொர்.

்கனனியொ தவநநீருற்றுப பிரப�சத்திற்குள 
லசவத் �மிழர்்கள தசல்வ�ற்கு 
த�ொல்தேொருள ஆரொட்சித் திலணக்்க்ளம் 
�லட விதிக் ்க முடியொத�னறும் 
எதி ர்வ ரு ம்  ்க ொை ங ்க ளி ல்  � மி ழ் 
த�ொல்லியல் வரைொற்று ஆயவொ்ளர்்களின 
அனுமதியும் தேற்ப்ற வடக்கு- கிழக்குப 
பி ர ப � ச ங ்க ளி ல்  த � ொல் த ே ொரு ள 
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(்கொலரதீவு  நிருேர் ச்கொ)

்கல்முல்ன வடக்கு உே பிரப�சதசயை்கத்தில் புதிய்கணக்்கொ்ளர் (18) வியொழக்கிழலம 
ே�விபயற்ேொர் எ்னக்ச்கூ்றபேட்டிருந�பேொதிலும் அவர் வியொழன பிற்ே்கல் 
1.00மணிவலர  அஙகு வநதுபசரவில்லை.

புதிய ்கணக்்கொ்ளலர நியமிபே�ற்்கொ்க தேொதுநிருவொ்க அலமச்சிலிருநது வரபவண்டிய 
நியம்னக் ்கட்டல்ளக்்கடி�ம்  அம்ேொல்ற ்கச்பசரிக்கு (மொவட்டதசயை்கம்) இனனும் வநது 
பசரவில்லை எ்ன அஙகுள்ள உயரதி்கொரிதயொருவர் த�ரிவித்�ொர்.

‘்கடி�ம் கிலடக்்கபதேற்்றதும் அ�ற்்கொ்ன நடவடிக்ல்க்கல்ள நொம் பமற்த்கொளபவொம். 
அதுவலர எம்மொல் ஒனறும் தசயயமுடியொது’  எனறும் அவர் கூறி்னொர்.

இநநிலையில் ்கணக்்கொ்ளர் ே�விபயற்பு எனேது ஓரிரு நொட்்கள �ொம�மொ்கைொம் 
எ்னக்கூ்றபேடுகி்றது.

�ேொல் பசலவ்கள அலமச்சர் அபதுல் 
ஹலீமுட்னொ்ன பேச்சுவொர்த்ல� ப�ொல்வி 
அலடந�ல�த் த�ொடர்நது �ங்க்ளது 
அலடயொ்ள பவலைநிறுத்�ம் த�ொடரும் 
எ்ன �ேொல் பசலவ்கள த�ொழிற்சங்கங்கள 
அறிவித்துள்ள்ன. 

இ�்னொல் பநனறு வியொழன (18) மொலை 
4 மணி வலர குறித்� அலடயொ்ள 
பவலைநிறுத்�ம் த�ொடரும் எ்ன 
ஒனறிலணந� �ேொல் த�ொழிற்சங்கத்தின 
ஏற்ேொட்டொ்ளர் சிந � ்க ேண்டொர 
த�ரிவித்துள்ளொர். 

சம்ே்ளப பிரச்சில்ன உளளிட்ட ேல்பவறு 
பிரச்சில்ன்கல்ள முனலவத்து த்கொழும்பு 
மத்திய �ேொல் ேரிமொற்்றக்்கத்தின 
ேணியொ்ளர்்கள ்கடந� 16 ஆம் தி்கதி 
ஆரம்பித்� அலடயொ்ள பவலைநிறுத்�ம் 
பநனறும் 3 ஆவது நொ்ளொ்கத் த�ொடர்கி்றது. 

�ேொல் ஊழியர்்களின குறித்� அலடயொ்ள 
பவலைநிறுத்�ம் ்கொரணமொ்க த்கொழும்பு 
மத்திய �ேொல் ேரிமொற்்ற்கத்தில் சுமொர் 2 
இைட்சம் ்கடி�ங்கள ப�ஙகியுள்ள�ொ்க 
கூ்றபேடுகின்றது.

நொட்டின த�னபமற்குப பிரப�சத்திலும், 
மத்திய மலை நொட்டிலும் எதிர்வரும் 
சனிக்கிழலம வலர மலழயுடன 
கூடிய ்கொைநிலை நிைவும் எனறு 
வளிமண்டைவியல் திலணக்்க்ளம் 
அறிவித்துள்ளது.

மத்திய, சபர்கமுவ மொ்கொணங்களிலும், 
்கொலி, மொத்�ல்ற மொவட்டங்களிலும் 
150 மில்லி மீற்்றருக்கும் அதி்கமொ்ன 
ம ல ழ  த ே ய ய க் கூ டு ம்  எ ன று ம் 
எ தி ர் ப ே ொ ர் க் ்க ப ே டு வ � ொ ்க வு ம் 
திலணக்்க்ளம் த�ரிவித்துள்ளது.

த்கொழும்பு, ்கம்ேஹொ மொவட்டங்களிலும் 
100 மில்லி மீற்்றருக்கும் அதி்கமொ்ன மலழ 
தேயயைொதம்ன வளிமண்டைவியல் 
திலணக்்க்ளம் அறிவித்துள்ளது. இந�ப 
பிரப�சங்களில் வீசும் ்கொற்றி்னொல் 
வீட்டுக்கூலர்களுக்கும் ேொதிபபு ஏற்ேடைொம்.

ேொரிய்ளவிைொ்ன மரங்களும், கில்ள்கள 
மின்கம்ேங்களில் முறிநது விழும் அேொயம் 
்கொணபேடுவ�ொ்கவும் திலணக்்க்ளம் 
அறிவித்துள்ளது.  இப�பவல்ள நொட்டில் 
�ற்சமயம் நிைவும் சீரற்்ற ்கொைநிலை 
ேற்றிய �்கவல்்கல்ள 1 1 7  என்ற 
இைக்்கத்ல� த�ொடர்பு த்கொளவ�ன 
மூைம் தேற்றுக்த்கொள்ள முடியும் எனறும் 
இடர்  மு்கொலமத்துவ மத்திய நிலையம் 
அறிவித்துள்ளது.

இப�பவல்ள, ்க்ளனி ்கஙல்கக்கு 
அண்மித்து ்கலரபயொரப ேகுதி்களில் 
வசிக்கும் மக்்கள மிகுந� அவ�ொ்னத்துடன 
இருக்குமொறு இடர் மு்கொலமத்துவ மத்திய 
நிலையம் கூறியுள்ளது. 

ைக்ேொ்ன நீர்த் ப�க்்கத்தின இரண்டு வொன 
்க�வு்கள தி்றநது விடபேடவிருந��ொல் 
இந� எச்சரிக்ல்க விடுக்்கபேட்டுள்ளது. 

உை்க அ்ளவில் ேை கில்ள்கல்ளக் 
த்கொண்ட சரவணேவன பஹொட்டல் 
குழுமத்தின அதிேர் ரொஜப்கொேொல் 
தசனல்னயில் ்கொைமொ்னொர். அவருக்கு 
வயது 71.

உடல்நைக்குல்றவுக்்கொ்க �னியொர் 
மருத்துவமல்னயில் சிகிச்லசதேற்று 
வந� அவருக்கு ஒரு த்கொலைக்குற்்றம் 
த � ொ ட ர் ே ொ ்க  ஆ யு ள � ண் ட ல ்ன 
விதிக்்கபேட்டிருந�து.

2009-ஆம் ஆண்டு இந� வழக்கு த�ொடர்ேொ்க 
அவருக்கு �ண்டல்ன விதிக்்கபேட்ட 
நிலையில், சில்ற தசல்வ�ற்கு எதிரொ்க 
அவர் ்கடுலமயொ்க பேொரொடி வந�ொர். 
்கடந� ஜூலை 9-ஆம் தி்கதியனறு 
மருத்துவக் ்கொரணங்கல்ளக்்கொட்டி சில்ற 
தசல்வல� �விர்க்்க அவர் நீதிமன்றத்தில் 
விண்ணபபித்�ொர். ஆ்னொல், அந� மனு 
நிரொ்கரிக்்கபேட்டது.

சரவணேவன பஹொட்டல் குழுமத்துக்கு 
உைத்கஙகிலும் 80-க்கும் பமற்ேட்ட 
கில்ள்கள உள்ள்ன. நியூ யொர்க், ைண்டன, 
சிட்னி பேொன்ற தேரு ந்கரங்களிலும் 
இந� பஹொட்டலுக்கு கில்ள்கள உள்ள்ன. 
ஆயிரத்துக்கும் பமற்ேட்ட ேணியொ்ளர்்கள 
இந� குழுமத்தில் ேணிபுரிகின்ற்னர்.

பஜொதிடர் ஒருவரின ஆபைொசல்ன பேரில் 
�்னது ேணியொ்ளர்்களில் ஒருவரின 
மல்னவிலய திருமணம் தசயதுத்கொள்ள 
அவர் விரும்பிய�ொ்க கூ்றபேட்டது.

்கடந� 2001 -இல் இபதேண்ணின 
்கணவர் ்கொணொமல்பேொ்ன நிலையில், 
அதுகுறித்து அபதேண் பேொலீஸில் 
பு்கொர் தசய�ொர். பின்னர் ்கொட்டுபேகுதி 
ஒனறில் அந� தேண்ணின ்கணவர் உடல் 
்கண்தடடுக்்கபேட்டது.

நனறி -- பிபிசி

(்கொலரதீவு  நிருேர் ச்கொ)

்கல்முல்ன பிரொநதிய சு்கொ�ொர பசலவ்கள ேணிபேொ்ளர் தவற்றிக்கிண்ணம் - 2019 
கிண்ணத்துக்்கொ்ன தமனேநது கிரிக்த்கட் சுற்றுபபேொட்டி எதிர்வரும் 20 மற்றும் 21 ஆம் 
தி்கதி்களில் நடொத்துவ�ற்கு ்கல்முல்ன சு்கொ�ொர பசலவ்கள ேணிபேொ்ளர் ேணிமல்ன 
ஏற்ேொடு்கல்ளச் தசயதுவருகின்றது.

்கல்முல்ன பிரொநதியத்தில் உள்ள மத்திய மற்றும் மொ்கொண நிருவொ்கத்தின கீழ்வரும் 
ஏழு ஆ�ொர லவத்தியசொலை்களில் இருநது �ைொ ஒரு அணி வீ�மும் பிரொநதிய 
ேணிமல்ன சொர்ேொ்க ஒரு அணியுமொ்க தமொத்�ம் எட்டு அணி்கள ேஙகுேற்்றவுள்ள்ன.

பேொட்டி்கள 10 ஓவர்்களுக்கு மட்டுபேடுத்�பேடும்.
எட்டு அணி்களும் �ைொ நொனகு அணி்கள வீ�ம் இரண்டு பிரிவு்க்ளொ்கப பிரிக்்கபேட்டு 
தநொக்்கவுட் முல்றயில் பேொட்டி்கள நலடதேறும்.

(ேடங்கள ்கொலரதீவு  நிருேர் ச்கொ) 

்கொலரதீவு மொவடி ஸ்ரீ ்கந�சுவொமி ஆையத்தின ஆடிபவல்விழொ தீர்த்ப�ொற்சவத்திற்்கொ்ன 
ப�பரொடும் வீதியைொ்ன ேொரம்ேரிய ்கைொசொர ஊர்வைம் (18) வியொழக்கிழலம ்கொலை 
நலடதேற்்றது. 

(்கொலரதீவு  நிருேர் ச்கொ)

்கல்முல்ன மதுவரி இைொ்கொவி்னொல் நிந�வூரில் இடம்தேற்்ற ப�டு�ல் பவட்லடயில் 
தஹபரொயின மற்றும்  ்கஞசொ லவத்திருந� அறுவர் ல்கது தசயயபேட்ட்னர். 
அவர்்களுள பிரேை ்கஞசொ மு்கவதரொருவரும் அடஙகுவ�ொ்க ்கல்முல்ன மதுவரி 
பிர�ொ்ன ேரிபசொ�்கர் ச.�ங்கரொஜொ த�ரிவித்�ொர்.

பேொல� ஒழிபபு வொரத்தில் கிழக்குமொண உ�வி ஆலணயொ்ளர் எ.ப்க. ரணவீர 
அவர்்களின வழி்கொட்டலில் அம்ேொல்ற மொவட்ட அத்தியட்ச்கர் என. சு�ொ்கரனின 
�லைலமயில் ்கல்முல்ன மதுவரி பிர�ொ்ன ேரிபசொ�்கர் ச.�ங்கரொஜொ �லைலமயில் 
நிந�வூர் ேகுதியில் நடத்�பேட்ட ப�டு�ல் பவட்லடயில் தஹரொயின லவத்திருந� 
ஒருவரும் ப்கர்ளொ ்கஞசொ லவத்திருந� ஐநது பேரும் ல்கது தசயயபேட்ட்னர்.

அவர்்கள சம்மொநதுல்ற நீ�வொன முனனிலையில் ஆஜர்ேடுத்�பேட்டு  வி்ளக்்கமறியலில் 
லவக்்க உத்�ரவிடபேட்டது. 

இவ் பவட்லடயில் தேொறுபேதி்கொரி பிர�ொ்ன ேரிபசொ�்கர் ச.�ங்கரொஜொ ேரிபசொ�்கர், 
தேொ தசல்வகுமொர் மற்றும் கு்கப்னசன, சுபம� அபேவர்த்�்ன,  ேத்மசிவம், ரஜனி்கொநத் 
ஆகிபயொர் ேஙகு ேற்றியுள்ள்னர். 
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நீ பெருமை ப�ொண்டொடுை் இமை
இல்மல உன் பைொழியில் 
வல்லொன் ஆடலில் இடைில்மல
உன் பைொழி�்கு
உள்ளை் உரு�்குை் 
இமையமழெ்ெில்

இடைில்மல உன் பைொழி�்கு
�ல்வி க�ள்வி�்குை் இடைை்ை
உன்பைொழி
திமையிமையில் ெைவி
உலப�லொை் தமழ�்�ிைது.

இலத்திைன் தைிழ் 
இனிது கெைிெ் பெருகுை்
இளந்தைிழை் பவள்ளத்தில்
இன்னமுை் வை்ைொத �ிணை்றுநீை்
ஊை்பைடு�்குை் உலகு பைய்ய
திண்ணை் ப�ொள்ளுை் ஏது 
உண்கடொ
பைொல்வை்ீ
இல்மலகயல் ப�ொல்வை்ீ தைிழ்

சி ஜெயசங்கர்
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“ேடுவொன்கலர” மட்டக்்க்ளபபின தநற் 
்க்ளஞசியம். அவ்வ்ளவு ஏன இைஙல்கக்கு 
உணவளிக்கும் மி்க முக்கியமொ்ன 
ேகுதி்களில் அதுவும் ஒனறு. ஆ்னொல், 
அண்லமக்்கொைமொ்க அஙகிருநது வரும் 
தசயதி்கள இைஙல்கக்கு இனிபேொ்ன�ொ்க 
இல்லை. வற்றிபபேொ்ன நீர் நிலை்கள, 
்கொயநதுமடியும் வயல்்கள எ்ன அலவ 
நீண்டு த்கொண்பட பேொகின்ற்ன. 
வொரொவொரம் “ேடுவொன ேொை்கன”, எமது 
“அரங்கம்” ேத்திரில்கயின ேடுவொன 
திலசயில் ேகுதியில் அலவ குறித்து �ரும் 
குறிபபு்கள எண்ணில் அடங்கொ�லவ.

இ ப ப ே ொ து  ப ே ொ � ொ க் கு ல ்ற க் கு 
யொல்ன்களின �ொக்்கமும் அதில் அடக்்கம்.
ம ல ழ  த ே ய � ொ ல்  த வ ள ்ள ம் , 
இ ல் ல ை த ய ன ்ற ொ ல்  உ ட ப ்ன 
்க்ளம் ்கொயநதுபேொகும். இது�ொன 
ேடுவொன்கலரயின ்கல�யொகியிருக்கி்றது. 
இ�ற்கு என்ன தசயவது, மலழ தேயவதும் 
தேொயபேதும் எமது ல்கயிைொ இருக்கி்றது 
என்ற ப்களவி எழைொம். ஆ்னொல், அபேடி 
சும்மொ பு்றக்்கணித்துப பேொ்கக்கூடிய 
விடயமல்ை இது. இைஙல்க உளநொட்டுப 
பேொர்க்்கொைத்தில் மி்கவும் பமொசமொ்கப 
ேொதிக்்கபேட்ட ேகுதி்களில் ேடுவொன்கலரப 
ேகுதியும் ஒனறு. உயிலரக் ல்கயில் 
பிடித் துக்த்கொண்டு இ்றந �வலரக் 
ல்கவிட்டு அந�ப ேகுதி மக்்கள ஏல்னய 
ேகுதி்கல்ள பநொக்கி ஓடியது இனறுபேொல் 
ஞொே்கத்தில் இருக்கி்றது.அ�னபி்றகும் 
பேொர் முடிய அஙகு வயல்்களிலும் 
பமட்டு நிைங்க ளிலும் மீ ண்டும் 
ேயிரிட்டு �மது முயற்சி்கல்ள அவர்்கள 
ஆரம்பித்துவிட்ட்னர். எழுவொன்கலரப 

ஈழபபேொரொட்டத் தின பின்னணிச் 
ச க் தி ய ொ்க  வி ்ள ங கி ய  இ ர ண் டு 
தேரிய ேங்களிபேொ்ளர்்கல்ள இழநது 
நிற்கிப்றொம். ஒருவர் வண பி�ொ பஜம்ஸ் 
ேத்திநொ�ர்; மற்்றவர் குைமக்்கொ எனறு 
ேைரொலும் அலழக்்கபேடும் பஜொஸபபின 
பவ�நொய்கம்.

ஒருவர் கிறிஸ்�வ ம�குரு. மற்்றவர் 
சொ�ொரண குடும்ேப தேண். ஆ்னொல், 
இருவரும் �மது சமூ்கப ேற்றி்னொலும் 
ஒடுக்கு முல்றக்கு எதிரொ்ன விடு�லை 
உணர்வி்னொலும் பமலுயர்ந�வர்்கள. 
அப�ய்ளவுக்கு �மது வொழ்க்ல்கக் 
்கொைத்தில் ேொடு்கல்ளச் சுமந�வர்்களும் 
கூட.1970 ்களிலிருநது ேத்திநொ�ர் 
ேொ�ருலடய சமூ்கப ேணி்கள வலுவொ்க 
ஆரம்பிக்கின்ற்ன. அது அவர் இ்றக்கும் 
வலரயொ்ன 2019 வலரயும் �்ளர்வினறித் 
த�ொடர்ந�து. ஏ்றக்குல்றய ஐம்ேது 
ஆண்டு்கள. இந� ஐம்ேது ஆண்டு்களிலும் 
ஈழத்�மிழ்ச் சமூ்கம் சநதித்� அத்�ல்ன 
த ந ரு க் ்க டி ்க ல ்ள யு ம்  ே த் தி ந ொ� ர் 
ேொ�ரும் சநதித்திருக்கி்றொர். இந� 
நீள்கொைத்�ல் ஈழத்தில் நிைவிய அரசியல், 
அதி்கொரபபேொட்டி்கள, மொற்்றங்கள, 

ேகுதி மக்்களும் அதில் அடக்்கம்.

நொட்டுக்ப்க உணவு �ரும் நிைமொ்க ஒரு 
ேகுதி இருந�ொல், தேொரு்ளொ�ொர நைனில் 
அக்்கல்ற த்கொண்ட மக்்கள, அரசொங்கம் 
அல்னவரின ்கவ்னமும் அந�ப ேகுதியின 
அபிவிருத்தியில் அக்்கல்ற த்கொண்ட�ொ்க 
இருநதிருக்்க பவண்டும். ஆ்னொல், அந� 
அக்்கல்றலய இஙகு ்கொணமுடியவில்லை.

மலழ வந�ொலும் தவள்ளத்�ொல் 
வயல்தவளி அழிவு, மலழ தேொயத்�ொலும் 
�ொவரங்களுக்கு சொவு என்ற நிலையில் 
இருநது ேடுவொன்கலரலய மீட்தடடுக்்க 
இதுவலர ்கொைத்தில் என்ன நடவடிக்ல்க 
எடுக்்கபேட்டது? நிலைலமக்கு ஏற்ே 
மலழயில் நீலரத் ப�க்கி லவக்்கவும், 
வ்றட்சியில் அ�ல்னத் தி்றநதுவிட்டு 
�ொவரங்கல்ளக் ்கொக்்கவும் அஙகு என்ன 
நடவடிக்ல்க எடுக்்கபேட்டது? இந�க் 
ப்களவி்களுக்கு எந�வி�மொ்ன ேதிலும் 
இதுவலர இல்லை.

தவயில் ்கொைங்களில் அந�ப ேகுதி 
மக்்களின குடி�ண்ணீர் ப�லவக்ப்க 
அஙகு நீர் இல்ைொ� நிலை இனறுவலர 
த�ொடர்கி்றது. இவற்ல்ற �விர்க்்க நீண்ட 
்கொை அடிபேலடயிைொ்ன திட்டங்கள 
ப�லவ எனேது உணரபேட்டு ேை 
�சொப�ங்கள ஆகிவிட்ட்ன. ஆ்னொல், உரிய 
நடவடிக்ல்க�ொன இல்லை.

“எல்லிப்னொ” பேொன்ற ்கொைநிலைப 
ப ே ொக் கு ்க ள  தி டீ ர்  அ ழி வு ்க ல ்ள 
ஏற்ேடுத்துவல� மறுபே�ற்கில்லை. 
ஆ்னொல், அவற்ல்றயும் ்கடநது திட்டங்கள 

தீட்டபேடொவிட்டொல், நொம் உணவுக்்கொ்க 
தவளிநொட்டில் ல்கபயநதி நிற்ேது பமலும் 
அதி்கரிக்கும்.

இ�ற்்கொ்க எந� ஒரு �னி நேலரயும் இஙகு 
நொன குற்்றம் சொட்டபபேொவதில்லை. 
இது நமது கூட்டுப தேொறுபபு. எமது 
மண்ணின அழிவு்களில் இருநது 
நம்லமப ேொது்கொத்துக் த்கொளவ�ற்்கொ்ன 
திட்டங்களும், அவற்றின அமுல்ேடுத்�லும் 
நம்மிடம் இருநப� உ�யமொ்க பவண்டும். 
ஆ்கபவ நொம் அல்னவரும்; சொ�ொரண 
தேொதுமக்்கள, அரசியல்வொதி்கள, அரச 
அதி்கொரி்கள, ்கல்விமொன்கள மற்றும் 
ஏல்னய நிபுணர்்கள எனறு அல்னவருபம 
இ�ற்குப தேொறுபபு.
ே ை  வ ரு ட ங ்க ்ள ொ ்க ப வ  இ ரு 
பேொ்கங்களிலும் ப�ொற்்றவர்்க்ளொ்க 

ேடுவொன்கலர விவசொயி்கள ம்னதில் 
அழுகி்றொர்்கள. விவசொயத்ல� ல்கவிட்டு 
விடைொபமொ என்ற எண்ணம் அவர்்களின 
ம்னதில் ப�ொனறி மல்றவல�யும் 
மறுபே�ற்கில்லை. ஆ்னொல், ‘விவசொயம் 
நமது ேரம்ேலரத் த�ொழில், அ�ல்னக் 
ல்கவிடக் கூடொது’  எனே�ற்்கொ்க 
த�ொடர்நது ்கடனேட்டும் அ�ல்னத் 
த�ொடரும் விவசொயி்கள ேைலர நொன 
அறிபவன. அவர்்கள �ொம் ல்கவிடபேட்ட 
ஒரு நிலைலய, �னிலமபேடுத்�பேட்ட 
ஒரு நிலைலய உணர்கி்றொ்கள. 
இனியும் �ொமதித்�ொல் “மட்டக்்க்ளபபில் 
விவசொயி்கள ்கடனில் �ற்த்கொலை” என்ற 
தசயதிலய ப்கட்்கத்த�ொடங்கவும் பநரிடும். 
�மிழ்கத்தில் ஏற்்க்னபவ ஏற்ேட்டுவிட்ட 
நிலைலம நமது விவசொயி்களுக்கும் 
பவண்டொம்.

முடிந� அ்ளவு நீர் பசமிபபுக்கும், அ�ன 
வரத்து அதி்கரிக்கும் ்கொைத்தில் அ�ல்ன 
வி வ ச ொ ய த் து க் கு  ே ொதி ப பி ல் ை ொ� 
வல்கயில் ஓட்டவும், ப�க்கி லவக்்கவும் 
தி ட் ட ங ்க ல ்ள  தீ ட் ட ப வ ண் டு ம் . 
இயற்ல்கபயொடு பேொட்டிபேொடும் ஒரு 
ப�லவ�ொன. ஆ்னொல், நொம் இயற்ல்கலய 
ஏற்்க்னபவ மொற்றியலமக்்க முயன்றதும் 
சிை இடங்களில் இ�ற்கு ்கொரணம்.
மொற்்றங்கல்ளச் தசயபவொம். அலவ 
நமக்கும் நம் ஊருக்கும் ேயனுள்ள�ொ்க 
அலமயட்டும். அரசொங்கங்கல்ள இ�ற்்கொ்க 
்கொத்திருபேதில் ேைனில்லை எனறும் 
ப�ொன்றைொம். ஆ்னொல், அவற்றின உ�வி 
இல்ைொமலும் இ�ல்னத் சொதிக்்கவும் 
முடியொது. ்கொரியம் சிரமமொ்னொலும் 
அ�ல்னச் தசயவல�த் �விர பவறு 
வழியில்லை. 

மு�லில் நல்ை திட்டங்கல்ள உருவொக்்க 
பவண்டும். ேல்்கலைக்்கழ்க சமூ்கமும் இந� 
விடயத்தில் தசயய நில்றய இருக்கி்றது. 
மட்டக்்க்ளபபின விவசொயத்துல்ற சொர்ந� 
ஆயவு்கல்ள அவர்்கள ேகிரங்கபேடுத்� 
பவண்டும். உரியவர்்களின நடவடிக்ல்கக்கு 
அலவ சமர்பபிக்்கபேட பவண்டும். 
ேல்்கலைக்்கழ்க சமூ்கம் இந� விடயத்தில் 
அதி்க அழுத்�ங்கல்ளக் த்கொடுக்்க முடியும். 
ஒரு பிரப�சத்தில் ஒரு ேல்்கலைக்்கழ்கம் 
இருபே�ன ேைப்ன முக்கியமொ்க 
இதுவொ்கத்�ொன இருக்்க முடியும்.

ஒரு ல்க மொத்திரம் ஓலச எழுபே முடியொது. 
முழு மொவட்டமுபம ஓஙகி ஒலிக்்க 
பவண்டும்.

சீவகன் பூபாலரட்ணம்

த்கடுபிடிச் சூழல் அல்னத்தின மத்தியிலும் 
�ொக்குபபிடித்து நினறு ேணியொற்றியப� 
அவர் மீ�ொ்ன மதிபலே எல்பைொருக்கும் 
உண்டொக்கியது.

இ�ற்கு அவர் எடுத்துக் த்கொண்ட 
நிலைபேொடு முக்கியமொ்னது. ஆ்னொல், அது 

மி்கக் ்கடி்னமொ்னது. சவொல் மிக்்கது. அவர் 
எபபேொதும் ஒடுக்்கபேடுபவொரின ேக்்கமொ்க 
நின்றொர். ஒடுக்குமுல்றக்கு எதிரொ்ன 
பேொரொட்டத்துடன இலணநதிருந�ொர்.
அந� நொட்்களில் யொழ்பேொணத்தின 

ேை கிரொமங்களில் சொதி ரீதியொ்கவும் 
தேொரு்ளொ�ொர ரீதியொ்கவும் ஒடுக்்கபேட்ட 
மக்்களுக்கு ஆ�ரவொ்க நின்றொர் ேொ�ர். 
அந� மக்்களுக்்கொ்ன நிைம், ்கல்வி, 
தேொரு்ளொ�ொரம், அரசியல் உரிலம்கள, 
சமூ்க அந�ஸ்து எ்ன அல்னத்திலும் 
உயர்லவ ஏற்ேடுத்துவ�ற்்கொ்ன ேணி்களில் 
முழுலமயொ்கத் �ம்லம அர்பேணித்துச் 
தசயற்ேட்டொர்.பமலும் இ்னவிடு�லைப 
பேொரொட்டத்தில் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ், 
ஈபரொஸ் த�ொடக்்கம் விடு�லைபபுலி்கள 
வலரயில் அல்னத்துத் �ரபபி்னபரொடும் 
அவர் இலணநதும் தநருஙகியும் 
தசயற்ேட்டிருக்கி்றொர்.

இ�ன மூைம் ஆயிரக்்கணக்்கொ்ன 
பேொரொளி்க ளின ம ்னதில் அவர் 
உயர்நது நினறிருக்கி்றொர். பேொரொட்ட 
இ ய க் ்க ங ்க ப ்ள ொ டு  த ந ரு ங கி ச் 
தசயற்ேட்டிருந �ொலும் அவற்றின 
மீ�ொ்ன விமர்ச்னங்க ல்ள அவர் 
லவக் ்க த் � வறியதில்லை. ஒரு 

விடு�லைப ேயணத்துக்கு இரண்டும் 
அவசியமொ்னது எனேது ேத்திநொ�ர் 
ேொ� ரு லடய நில ைபேொடு.  இது 
அவலரபபேொரொளி்கப்ளொடும் பேொரொளி்கள 
அவபரொடும் தநருக்்கமொவ�ற்்கொ்ன 
வொசல்்கல்ளத் தி்றந�து. ஒரு உரிலம மிக்்க 
உ்றவொ்க வில்ளந�து.

இ�ற்த்கல்ைொம் ்கொரணம் அவர் 
எபபேொதும் விடு�லைலய ம்னபபூர்வமொ்க 
விரும்பியப�யொகும். அல�பபேொைச் 
ச்னங்கல்ள அவர் மி்க மி்க ஆழமொ்க 
பநசித்�ொர். அதிலும் பிற்ேடுத்�பேட்ட, 
ஒடுக்கு�லுக்குள்ளொகும் மக்்களின 
மீ து  உச் ச ம ொ்ன  ்க ரி ச ல ்னல ய க் 
த்கொண்டிருந�ொர். இ�ற்்கொ்க அவர் 
ேல்பவறு திட்டங்கல்ள உருவொக்கிப 
ேணியொற்றி்னொர். ச்னங்களுட்னொ்ன 
ேொ�ரின உ்றவும் அபேடித் �ொன. 
உரிலமதயடுத்துக் த்கொண்ட உ்றவது. 
ஒவ்தவொரு குடும்ேத்ல�யும் �னனுலடய 
குடும்ேமொ்கபவ ்கருதிக் த்கொண்டு 
அவர்்களுலடய நல்ைது த்கட்டது 
அல்னத்திலும் ேஙத்கடுபேொர். �லையீடு
தசயவொர். இந�த் �லையீடு எனேது 
அவர்்கல்ள ஈபடற்றுவ�ன ேொற்ேட்டது. 
அதி்கொரத்தின ேொற்ேட்ட�ல்ை. அ�ொவது 
ம� அதி்கொரத்ல�பயொ �ொன ஒரு 
ம�குரு என்ற அலடயொ்ள அதி்கொரத்தின 
வழியொ்னப�ொ அல்ை.
அத்துடன சிங்க்ளப பேரி்னவொ� 
ஒடுக்குமுல்றக்கு எதிரொ்க, ஈழவிடு�லைப 
பேொரொட்டத்துக்கு ஆ�ரவளித்�ொர் எ்னக் 
குற்்றம் சொட்டபேட்டு 1980 ்களில் பஜம்ஸ் 
ேத்திநொ�ர் சில்றவொசமிருக்்க பநர்ந�து.
 
குைமக்்கொ:
இ ப ே டி த் � ொ ன  கு ை ம க் ்க ொ வி ன 

மூ த் �  ம ்க ்ள ொ்ன  ்க ல் ய ொணி யு ம் 
ஈழவிடு�லைக்குரைொ்க முழஙகிய�ற்்கொ்க 
சில்றபபிடிக்்கபேட்டிருந�ொர். அந� 
நொட்்க ளில் கு ைமக் ்கொவின வீடு 
ஈழவிடு�லைச் தசயற்ேொட்டொ்ளர்்களின 
்க ்ள ம ொ்க  வி ்ள ங கி ய து .  ம ொல வ 
ப ச ்ன ொ தி ர ொ ஜ ொ ,  பி ர ொ ன ஸி ஸ் 

என்றலழக்்கபேடும் கி.பி.அரவிந�ன, 
புஸ்ேரொணி, சி.புஸ்ேரொஜொ, ேத்மநொேொ, 
மு.  திருநொவுக்்கரசு,  தஜயசீைன, 
வர�ரொஜபதேருமொள எ்ன அனல்றய 
இல்ளய �லைமுல்றலயச் பசர்ந� 
அ ர சி ய ற்  த ச ய ற் ே ொ ட் ட ொ ்ள ர் ்க ள 
அத் � ல்னபேரும் கு ைமக் ்கொவின 
வீட்லடக்்க்ளமொ்கக் த்கொண்டிருந�்னர். 
இபேடியொ்க வில்ளந � உ்றவின 
்க ொ ர ண ம ொ ்க ப வ  பி ன ்ன ொ ளி ல் 
வடக்குக் கிழக்கு மு�ைலமச்சர் 
வர�ரொஜபதேருமொள குைமக்்கொவின 
மரும்க்னொ்க மொறியதும்.

குைமக்்கொவின வீட்டில் புழஙகியவர்்கள 
அரச ேலடயி்னரொல் ப�டபேடும் சூழல் 
உருவொகியபேொது குைமக்்கொவின வீடு 
முழுலமயொ்ன தநருக்்கடிலயச் சநதித்�து. 
அந� தநருக்்கடி 2009 வலரயில் – 
யுத்�ம் முடியும் வலரயில் ேல்பவறு 
வடிவங்களில் த�ொடர்ந�து. ஆ்னொலும் 
குைமக்்கொ ஒரு பேொதுபம �னனுலடய 
ேணியிலிருநதும் நிலைபேொட்டிலிருநதும் 
பினவொஙகியதில்லை. எந�ச் சூழலிலும் 

்கருணொ்கரன 
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�மிழர்்களின ஏ்கபேொ்க அரசியல் 
்க ட் சி ய ொ ்ன  � மி ழ் த்  ப � சி ய க் 
கூட்டலமபபின ்கடந�்கொை அரசியற் 
தசயற்ேொடு்கள ்கொரணமொ்க �மிழ் 
ப�சியக் கூட்டலமபபுக்கு மொற்றீடொ்ன 
ஒனல்றப ேற்றி தேரும்ேொைொ்ன �மிழர்்கள 
சிநதிக்கின்றொர்்கள. இந� மொற்றுக் ்கட்சி 
வடகிழக்குக்்கொ்ன ஒனறு எனேதிலும் 
ேொர்க்்க, கிழக்குக்கு �னித்துவமொ்ன ஒரு 
அரசியல் �லைலமயில்னப ேற்றிபய 
கிழக்கு மக்்கள சிநதிபே�ொ்கத் த�ரிகி்றது. 
இதுவலரயொ்ன வடக்கின அரசியல் 
�லைலம, கிழக்ல்க �மது ப�லவக்குப 
ேயனேடுத்திய�்னொல் கிழக்கில் �மிழ் 
மக்்களின இருபபே 

ப ்க ள வி க் கு றி ய ொ கி ப 
பேொயவிட்டது எனேது இஙகுள்ள 
மக்்களின ம்னக் குல்றயொ்க உள்ளது.

வடக்கில் முன்னொள மு�ைலமச்சர் 
சி.வி.விக்கிப்னஸ்வரன அவர்்கள �மிழ் 
ப�சியக் கூட்டலமபபுக்்கொ்ன மொற்று 
அணிக்கு �லைலம ஏற்றிருந�ொலும் 
அவருலடய �லைலமயும் ்கடந�்கொை 
யொழ் பமைொதிக்்க அரசியல் �லைலமயின 
குணொம்சங்கல்ளபய த்கொண்டிருக்கும் 
எனேது கிழக்கு மக்்களின ்கருத்�ொ்க 
இருக்கின்றது. இ�்னொல் கிழக்குக்்கொ்ன ஒரு 
அரசியல் கூட்லட உருவொக்குவ�ற்்கொ்ன 
முயற்சி்கள ்கடந� வருடம் மு�ல் 
நலடதேற்றுக்த்கொண்டு இருக்கின்ற்ன.

கிழக்குத் �மிழர் ஒனறியம் 23.08.2018 அனறு 
்களுவொஞசிகுடி சொளஸ் மண்டேத்தில் 
ந ல டத ே ற் ்ற  அ ல ்னத் து  � மி ழ் 
்கட்சி்களுட்னொ்ன ்கைநதுலரயொடலில் 
இ�ற்்கொ்ன ்கொல்ப்கொள இடபேட்டது. 
அ � ன  த ே று ப ே ்ற ொ்க  'கி ழ க் கு த் 
�மிழர் கூட்டலமபபு' எனும் ஒரு 
கூட்டணி திரு.�.ப்கொேொைகிருஸ்ணன 
அ வ ர் ்க ளு ல ட ய  � ல ை ல ம யி ல் 
உருவொகியிருபே�ொ்க அறியமுடிகின்றது. 
இந�க் கூட்டலமபபின சொர்பில் ்கல்முல்ன 
வடக்கு �மிழ் பிரப�ச தசயை்கத்ல� 
�ரம் உயர்த்துவ�ற்்கொ்ன ஒரு தீர்வும் 
முனலவக்்கபேட்டிருந�ல� ஊட்கங்கள 
தவளிபேடுத்தியிருந�்ன.

இந� நிலையில் 'ஈழத் �மிழர் பேரலவ' 
எனும் அலமபபின ஏற்ேொட்டில் �மிழ் 
அரசியல் ்கட்சி்கல்ள இலணத்து ஓர் 
அரசியல் கூட்டலமபலே உருவொக்கி 
கிழக்கின அரசியலை முனத்னடுக்கும் 
ப ந ொக் கு டன  1 4 . 0 7 . 2 0 1 9  அ ன று 
தநொச்சிமுல்னயில் அலமநதுள்ள 
சனனிபிஸ் விடுதியில்  ஒரு கூட்டம் 
ஒழுஙகு தசயயபேட்டிருந�து. இக் 
கூட்டத்துக்கு �மிழ் மக்்கள விடு�லைப 
புலி்கள,  �மிழர் ஐக்கிய சு�நதிர 
முன்னணி, ஈபரொஸ் ஜ்னநொய்க 
முன்னணி, ஈழமக்்கள ஜ்னநொய்கக் ்கட்சி, 
�மிழர் சமூ்க ஜ்னநொய்கக் ்கட்சி, �மிழீழ 
விடு�லை இயக்்கம், மக்்கள முற்பேொக்குக் 
்கட்சி, ஜ்னநொய்கப பேொரொளி்கள ்கட்சி, 
பேொன்ற ்கட்சி்களுடன வியொபழநதிரன 
�லைலமயிைொ்ன முற்பேொக்குத் �மிழர் 
அலமபபு, �மிழர் சிவில் சமூ்கங்களின 
கூட்டலமபபு, ஜ்னநொய்கத் �மிழர் 
ஆகிய அலமபபுக்்களும் ்கைநது 
த்கொண்டிருந�்ன.

இதில் ்கைநதுத்கொண்ட அல்னத்துக் 
்கட்சி்களும் ேல்பவறுேட்ட விடயங்கல்ளக் 
்க ை ந து ல ர ய ொ டி  ஏ ற் ்க ்ன ப வ 
அலமக்்கபேட்டுள்ள ப்கொேொைகிருஸ்ணன 
�லைலமயிைொ்ன 'கிழக்குத் �மிழர் 

கூட்டலமபபு' ்கட்சியில்ன �விர்த்து 
புதியத�ொரு கூட்டணியில்ன உருவொக்்க 
பவண்டிய ப�லவ இல்லை எனறும் 
கிழக்குத் �மிழர் கூட்டலமபபில் 
இலணநது ேணியொற்றுவத�னறும் 
த ்க ொ ள ல ்க ய ்ள வி ல் 
ஒ த் � க் த ்க ொ ண் டி ரு ப ே � ொ ்க 
அறியமுடிகின்றது.

தேரிய்கட்சி, சிறிய ்கட்சி, ்கட்சிக் 
த்கொளல்க, ்கட்சியின �னித்துவம் 
எனே�ற்கு அபேொல் 

இவற்ல்றதயல்ைொம் ஒரு 
பு்றம் லவத்துவிட்டு கிழக்கு மக்்களின 
சமூ்க, தேொரு்ளொ�ொர அரசியல் ஸ்திரத் 
�னலமக்்கொ்க ஒனறுேட்டு தசயற்ேட 
முனவந திருபேது ேொரொட்டத் � க்்க 
வி ட ய ம ொகு ம்.  இ ந � க்  ்க ட் சி ்க ள 
த்கொளல்க்ளவில் மொத்திரம் 
உடனேட்டது எனறில்ைொது 
எதிர்்கொை அரசியலில் இந� 
ஒற்றுலமயுடன தசயற்ேட 
பவண்டும் எனேது கிழக்கு 
மக்்களின எதிர்ேொர்பேொகும்.
ஆ்னொல் இந� ஒற்றுலமலயக் 
குழபபுகின்ற சக்தியொ்க கிழக்குத் 
�மிழர் ஒனறியம் இருபேது பேொல் 
அவர்்களுலடய பேச்சு்களும் 
ந ட த் ல � ்க ளு ம்  இ ரு ப ே து 
வருத்�மளிக்கும் விடயமொகும். 
து்ளசிமண்டேத்தில் நடந� 
கிழக்குத் �மிழர் ஒனறிய 
மு�ைொவது கூட்டத்தில் இது 
ஒரு அரசியல் அலமபபு அல்ை இது ஒரு 
மக்்கள அலமபேொகும் இந� அலமபபில் 
கிழக்கில் இருக்கும் எந� ஒரு �மிழனும் 
்கட்சி பவறுேொடினறி அங்கத்தும் தே்றைொம் 
எனறு  கூ்றபேட்டது. அக்கூட்டத்துக்கு 
எவ்வி� ்கட்சி பவறுேொடினறிபய 
திரு .� .சிவநொ�ன அவர்்க்ளொலும் 
திரு.�.ப்கொேொைகிருஸ்ணன அவர்்க்ளொலும் 
அலழபபு விடுக்்கபேட்டிருந�து. கிழக்குத் 
�மிழர் ஒனறியத்தின கூட்டங்களுக்கு 
எல்ைொக் ்கட்சி உறுபபி்னர்்களுபம 
்கைநதுத்கொண்ட்னர். இ�ன ேய்னொய 
எல்பைொருலடய முயற்சியி்னொலும் 
அல்னத்துக் ்கட்சி்கல்ளயும் ஒரு 
தேொதுச்சின்னத்தில் ஒனறிலணக்கும் 
நடவடிக்ல்கயில்ன கிழக்குத் �மிழர் 
ஒ ன றி ய ம்  ப ம ற் த ்க ொ ண் டப ே ொ து 
அபபேொது கிழக்குத் �மிழர் ஒனறியத்தின 
இலணபேொ்ளர்்களில் ஒருவரொ்க இருந� 
திரு.�.சிவநொ�ன அவர்்கள இந� அரசியல் 
கூட்டக் ்கைநதுலரயொடல்்களில் இருநது 
ஒதுஙகிபய இருநதிருக்கின்றொர். அ�ற்கு 
அவரொல் கூ்றபேட்ட ்கொரணம் �ொன 
ேதில் நீ�வொ்னொ்கக் ்கடலமயொற்றுவ�ொல் 
இவ்வொ்றொ்ன அரசியல் கூட்டங்களில் 
்கைநது த்கொள்ள முடியொது எ்னக் 
கூறியிருக்கின்றொர்.

� மி ழ் த்  ப � சி ய க்  கூ ட் டல ம ப பு 
இந�க் கூட்டுக்குள வரொது எனேல� 
உறுதிபேடுத்திக் த்கொண்ட சிவநொ�ன 
அவர்்கள பிளல்ளயொன, டக்்ளஸ், 
்கருணொ பேொன்ற ஆயு�க் குழுக்்களுடன 
கூட்டுச் பசர்நது ஒரு கூட்டலமபலே 
உருவொக்்க பவண்டொம் அது கிழக்குத் 
�மிழர் ஒனறியத்தினுலடய ஆ�ரலவக் 
குல்றக்கும் எ்னக் கூறி கூட்டலமபபு 
உருவொக்கும் முயற்சியில்ன ல்கவிடும்ேடி 
அம்முயற்சியில் ஈடுேட்டவர்்கல்ள 
ப்கட்டிருக்கின்றொர்.  கிழக்கு மக்்களின 
அரசியல் இருபபுக்கு தியொகி, துபரொகி 
என்ற பவறுேொடினறி ஒற்றுலம அவசியம் 
எனே�ல்ன வலிறுத்தி அம்முயற்சியில்ன 

தி ரு . � . ப ்க ொ ே ொ ை கி ரு ஸ் ண ன 
த�ொடர்நது முனத்னடுத்திருக்கின்றொர். 
இவ்பவல்ளயில் அவர் �னிபேட்ட 
விடயமொ்க இநதியொ தசன்றபேொது அவலர 
கிழக்குத் �மிழர் ஒனறியத்திலிருநது 
ஒ து க் கி  � ல ை ல ம ப  ே � வி ல ய 
திரு.�.சிவநொ�ன ல்கபேற்றியிருக்கின்றொர் 
எனேல� அறியமுடிகின்றது. 

பி ன பு 

கி ழ க் கு த் 
�மிழர் ஒனறியம் அரசியல் 

நடவடிக்ல்க்களில் ஈடுேடொது அ�ல்ன 
ஒரு அரச சொர்ேற்்ற நிறுவ்னம் பேொனறு 
இயக்கி மக்்களுக்்கொ்ன நனலம்கல்ள 
முனத்னடுபே�ொ்கக் கூறியிருந�ொர். 
இ�னதேொருட்டு கிழக்குத் �மிழர் 

ஒனறியம் சமூ்க நைன அலமபேொ்கபவ 
ேதிவும் தசயயபேட்டுள்ளது.

29.03 . 2019 அனல்றய ேத்திரில்கப 
பேட்டிதயொனறில் 'அல்னத்து �மிழ் 
்கட்சி்கல்ளயும் ஒபர குலடயின கீழ் 
த்கொண்டு வநது எமது இைக்கில்ன 
அலடவ�ற்்கொ்க அயரொது உலழத்து 
வருகினப்றொம்.' எ்னக் கூறியிருந�ொர். 
ஏற்்க்னபவ ஒரு குலடயின கீழ் 
த்கொண்டுவருவ�ற்கு எடுக்்கபேட்ட 
முயற்சிக்கு ேதில் நீதிவொன ேஙகுத்கொள்ள 
முடியொது எ்ன ஒதுஙகியவர் �ற்பேொது 
எந� அடிபேலடயில் அயரொது உலழத்து 
வருகின்றொர் எனேது வி்ளங்கவில்லை. 
அவ்வொத்றனின அவர் ேதில் நீதிவொன 
்கடலமயில்ன மக்்கள ேணிக்்கொ்க 
து்றநதிருக்்க பவண்டும். ேதில் நீதிவொ்னொ்க 
இருநதுத்கொண்டு உலழக்கின்றொர் எனின 
ஏற்்க்னபவ அவர் நீதித் த�ொழிலுக்கு 
்க்ளங்கம் ஏற்ேடுத்தும் வல்கயில் 
நடநது த்கொண்டிருக்கின்றொர் எனேது 
அர்த்�மொகிவிடும்.

இது பேொனப்ற 12.07.2019 அனல்றய 
ேத்திரில்கப பேட்டிதயொனறில் '�ற்பேொது 
�மிழர்்களுக்குத் ப�லவபேடுவது 
ஒற்றுலம. இ�னூடொ்கத் �மிழ் மக்்கள 
அரசியலில் ேைம் தே்றபவண்டும். 
இ ந �  வி ட ய த் தி ல்  து ப ர ொகி ்க ள, 
தி ய ொ கி ்க ள  எ ன று  அ ர சி ய ல் 
ைொேத்திற்்கொ்க பேசிக்த்கொண்டிருபேது 
புத்திசொலித்�்னமல்ை. . . . . . . . . . .ஆ்கபவ 
கூட்டலமபபு இனிபமைொவது �ங்க்ளது 
நிலைபேொட்லட மொற்றிக் த்கொண்டு ச்கை 
�மிழ் ்கட்சி்கல்ளயும் அனுசரித்து ஒரு 
குலடயின கீழ் ஒனறுேட்டு எதிர்்கொைத்தில் 
ப�ர்�ல்்கல்ளச் சநதிபே�ன மூைம் 
�மிழர்்களின அரசியல் ேைத்ல� 
அதி்கரித்துக் த்கொண்டு சொணக்கியமொ்ன 
அரசியலை இனிபமைொவது தசயய 
பவண்டும்.'  எ்னக் கூறியிருந�ொர். 
சொ�ொரண வொச்கர்்கள இந�க் கூற்றின 

பநர்லமயில்னச் சநப�கிக்்க மொட்டொர்்கள. 
ஆ்னொல் கிழக்குத் �மிழர் ஒனறியத்ல� 
யொருடன பசர்நது ஆரம்பித்�ொபரொ 
அவலரபய �்னது ே�விக்்கொ்க ஓரம் 
்கட்டி கிழக்குத் �மிழர் ஒனறியத்துக்்கொ்க 
அர்பேணிபபுடன தசயற்ேட்ட ்கைொநிதி.
சு.சிவதரத்தி்னம், எநதிரி.ேரபமஸ்வரன, 
எநதிரி.திவொ்கர் பேொன்றவர்்கல்ளயும் 
ஒதுக்கியவர், எபேடி ஒற்றுலம ேற்றி 
மீண்டும் பேசுகி்றொர் ?  அத் துடன 
ப்கொேொைகிருஸ்ணன அவர்்க்ளொல் 
'தியொகி, துபரொகி எனறு ேொர்க்்கக்கூடொது 
ஒற்றுலம அவசியம்' எ்னக் கூ்றபேட்டல� 
அவ்வொப்றொ ம்னபேொடம் தசயது �்னது 
தசொந�ச் சிந�ல்னயொ்க ஒபபுவிபேது 
�லைலமத்துவ ேண்புக்ப்க அவமொ்னமொ்ன 
ஒரு விடயமொகும்.

இ வ் வ ்ளவு க் கு  ஒ ற் று ல ம  ே ற் றி 
அக்்கல்றயுடன பேசும் கிழக்குத் �மிழர் 
ஒனறியத் �லைவர் அல்னத்துக் 
்கட்சி்கல்ளயும் ஒரு குலடயின கீழ் 
த ்க ொ ண் டு வ ரு வ து  த � ொ ட ர் ே ொ ்க 
14.07.2019ம் தி்கதி வலரக்கும் எந� ஒரு 
்கட்சியுடனும் ்கைந�லரயொடிய�ொ்க 
அறிய முடியவில்லை. ஏத்னனில் 
'ஈழத் �மிழர் பேரலவ' அலமபபி்னொல் 
ஒழுஙகு தசயயபேட்டு நடொத்�பேட்ட 
கூட்டத்தில் ்கைநது த்கொண்ட எந� 
ஒரு ்கட்சியுபம, கிழக்குத் �மிழர் 
ஒனறியம் இவ்வொ்றொ்ன ஒரு முயற்சிலய 
பமற்த்கொளவ�ொ்க சுட்டிக்்கொட்டவில்லை. 
அதுமட்டுமல்ை இப� தி்னத்தில் 
கிழக்குத் �மிழர் ஒனறியத்தின 
அரசியற் பிரிலவ உருவொக்குவ�ற்்கொ்ன 
அஙகுரொர்பேணக் கூட்டத் தில்ன 
கூட்டு்றவு நிலைய மண்டேத்தில் கூட்டி 

'ஒனறிலணந� �மிழ் மக்்கள ்கட்சி'  
எ்ன ஒனல்ற ஆரம்பித்துள்ளலம�ொன 
அவருலடய ஒற்றுலமயின சீத்துவமொகும். 
இதில் மற்றுதமொரு முரண்நல்கயும் 
இ ரு க் கி ன்ற து ,  என்ன த வ ன்ற ொல் 
கிழக்கு த் �மிழர் ஒ னறியத் தில் 
இருபேவர்்கள எல்பைொரும் ்கட்சி 
பே�மினறி இலணந�வர்்கள �ற்பேொது 
அது அரசியல் வடிவம் தேறுவ�்னொல் 
அவர்்கத்ளல்ைொம் த�ொடர்நதும் கிழக்குத் 
�மிழர் ஒனறியத்தில் இருபேொர்்க்ளொ 
எனேல� ்கொைமும் ப�ர்�லும்�ொன ேதில் 
தசொல்ை பவண்டும்.   

கிழக்கில் இருக்கின்ற அல்னத்து �மிழ் 
்கட்சி்களும் தநொச்சிமுல்ன விடுதியில் 
கூடி ஒற்றுலம த�ொடொேொ்கவும் கூட்டுத் 
த�ொடர்ேொ்கவும் பேசிக்த்கொண்டிருக்கின்ற 
பேொது கூட்டு்றவு மண்டேத்துக்குள 
இருநது 'ஒனறிலணந� �மிழர் ்கட்சி' எ்ன 
ஒனல்ற ஆரம்பித்�வர்்கள ஒனறிலணந� 
ே�ம் சுட்டும் ்கட்சி்கள எலவ எனேல� 
த�ளிவுேடுத்� பவண்டும். இல்ைொவிட்டொல் 
இது மக்்கல்ள ஏமொற்றும் இனனுதமொரு 
வடிவமொகும்.

பமற்ேடி கிழக்குத் �மிழர் ஒனறியத் 
�லைலமயின நடவடிக்ல்க்கல்ள 
அ டி ப ே ல ட ய ொ ்க க்  த ்க ொ ண் டு 
ேொர்க்கின்றபேொது கிழக்குத் �மிழர் 
ஒற்றுலம அரசியல் இருபபு எனே�ற்கு 
மொ்றொ்க த�ொழிற்ேடும் ஒரு அலமபேொ்கபவ 
இருக்கின்றது எனேது த�ளிவொகின்றது. 
எ்னபவ அரசியல் பநர்லமயற்்றவர்்கள 
த�ொடர்ேொ்க கிழக்கிலுள்ள �மிழர்்கள 
எதிர்்கொைத்தில் மி்க அவ�ொ்னமொ்க 
தசயற்ேடுவது முக்கியமொ்ன�ொகும். 
இல்ைொவிட்டொல் 'சட்டிக்குள இருநது 
அடுபபுக்குள விழுந� ்கல�யொ்க' கிழக்குத் 
�மிழர்்களின நிலை வநதுவிடும் எனேல� 
்கவ்னத்தில் த்கொளவது அவசியமொகும். 
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தேொத்துவில் த�ொகுதியின இரண்டொவது 
ேொரொளுமன்ற உறுபபி்னர்்க்ளொ்கப 
ே�விவகித்� அமரர்.ம.்க்ன்கரட்ணம் மற்றும் 
அவரது �ஙல்க திருமதி ரங்கநொயகி 
ேத்மநொ�ன ஆகியபயொரது ்கொைத்திற்குப 
பினபு அ�ொவது 1989 ஆம் ஆண்டிலிருநது 
இனறு வலரயிைொ்ன முபேது ஆண்டு்கள 
அம்ேொல்ற மொவட்டத் �மிழர்்களுக்கு 
அ னு ே வ மு ள ்ள - ஆ ற் ்ற லு ள ்ள -
ஆளுலமயுள்ள-அர்பேணிபபுள்ள-
உ ண் ல ம யு ம்  ப ந ர் ல ம யு ம் 
தவளிபேலடத்�னலமயும் த்கொண்ட-
்கண்ணியமொ்ன-தசயற்ேொட்டுத்தி்றன 
மிக்்கப�ொர் அரசியல் �லைலமத்துவம் 
கிலடக்்கவில்லை. ்கல்முல்ன விவ்கொரம் 
இ�ற்ப்கொர் உ�ொரணம்.

்க ல் மு ல ்ன வடக்கு உேபிரப � ச 
த ச ய ை ்க த் தி ற் கு க்  ்க ண க் ்க ொ ்ள ர் 
ஒருவர் நியமிக்்கபேட்டிருக்கின்றொர் 
எ ன ்ற  த ச ய தி யு ம் - அ � ல ்ன க் 
்கல்முல்னத் �மிழர்்களில் ஒரு சொரொர் 
தவடிக் த்கொளுத்திக் த்கொண்டொடி 
மகிழ்நதிருக்கி்றொர்்கள என்ற தசயதியும் 
-  ்கல்முல்ன வடக்கு உேபிரப�ச 
தசயை்கத்ல�த் �ரமுயர்த்�க் ப்கொரிச் 
சொகும்வலரயிைொ்ன உண்ணொவிர�ப 
பேொரொட்டத்தில் ஈடுேட்ட ஐவரில் 
கிழக்கிைஙல்க இநதுக்குருமொர் ஒனறியத் 
�லைவரும் ்கல்முல்ன முரு்கன 
ஆையப பிர�ம குருவுமொ்ன சிவஸ்ரீ.்க.கு.
சச்சி�ொ்னந�சிவம் குருக்்கள மற்றும் 
்கல்முல்ன மொந்கரசலே உறுபபி்னர் 

சொ.சநதிரபச்கரம் (ரொஜன) ஆகிய இருவரும் 
அம்ேொல்ற மொவட்டப ேொரொளுமன்ற 
உறுபபி்னர் ்க.ப்கொடீஸ்வரல்னச் சநதித்து 
்கணக்்கொ்ளர் நியம்னத்திற்்கொ்க அவலரயும் 
�மிழ்த் ப�சியக்கூட்டலமபலேயும் 
பேொற்றித் துதிேொடிய தசயதியும் 
எனல்னக் ்கவலை த்கொள்ளச் தசய�்ன. 
பேொயும் பேொயும் இந�க் ்கணக்்கொ்ளர் 
நியம்னத்திற்்கொ்கவொ ஐநது உயிர்்கள 
சொ்கத்துணிந�்ன.

்கல்முல்ன விவவ்கொரத்தில் ஓர் 
மலி்னமொ்ன – மக்்கல்ள ஏமொற்றுகின்ற 
'ப�ர்�ல் அரசியல் நொட்கம்'�ொன 
அரஙப ்கறிக் த்கொண்டிரு க் கி்றது. 
�மிழ்ச்சமூ்கம் அரசியல் விழிபபுணர்வு 
தே்றபவண்டும். பிரப�ச தசயை்கதமொனறு 
உரு வ ொக் ்க ப ே ட் ட ொல்  அ � ற் கு ரி ய 
ஆ்ளணி்களும் (்கணக்்கொ்ளர் உட்ேட) 
அதி்கொரங்களும் ல்கயளிக்்கபேடுவது 
அரசநிர்வொ்க இயநதிரத்தின வழலமயொ்ன 
நலடமுல்றயொகும்.

்கல்முல்னத் �மிழர்்கள ்கடந� முபேது 
வருடங்க்ளொ்கப பேொரொடிவருவது 

்கல்முல்னத் �ரலவபபிளல்ளயொர் 
ப்கொயில்வீதிலய உத்ப�ச ்கல்முல்ன 
வடக்குப பிரப�சச் தசயை்கப பிரிவின  
த � ற் கு  எ ல் ல ை ய ொ ்க க் த ்க ொ ண் ட 

� மி ழ் ப த ே ரு ம் 
ே ொ ன ல ம 
்கல்முல்னவடக்குப 
பி ர ப � ச 
தசயை்கத்ல�பய 
�விர ்கணக்்கொ்ளர் 
நி ய ம ்ன த் ல � 
அ ல் ை . 
அ ப ே டி ய ொ ்ன ொ ல் 
1 2 . 0 4 . 1 9 8 9  இ ல் 
்கல்முல்ன வடக்கு 
உ ே பி ர ப � ச 

தசயை்கம் நிறுவபதேற்று இந� முபேது 
வருட்கொைமொ்கக் ்கணக்்கொ்ளர் ஒருவர் 
நியமிக்்கபேடொ�து ஏன?

குல்றந�ேட்சம் ்கடந� உளளூரொட்சி 
அதி்கொரசலேத் ப �ர்�லினபேொது 
நற்பிட்டிமுல்னயில் நடந� ப�ர்�ல் 
பிரசொரக் கூட்டத்தில்  உளளூரொட்சி 
அதி்கொரசலேத் ப�ர்�ல் முடிநது இரண்டு 
வொரங்களுக்கிலடயில் ்கல்முல்ன 
வடக்கு உேபிரப�ச தசயை்கத்ல�த் 
�ரமுயர்த்தித் �ருபவன எ்ன �மிழ்த் 
ப�சியக்கூட்டலமபபின �லைவர் இரொ.
சம்ேந�ன அவர்்கள வொக்குறுதியளித்� 
தி்னத்திலிருநது ்கணக்கிட்டொலும்கூட 
்கடந� ஒன்றலர வருட ்கொைத்திைொவது 
்கணக்்கொ்ளர் ஒருவர் நியமிக்்கப ேடொ�து 
ஏன?

்கணக்்கொ்ளர் நியம்னம் ஒனறில்னப 
தேற்றுத் �ரு வ�ற் ்கொ்க யொரொவது 
முனவநது சொகும்வலர உண்ணொவிர�ம் 
இருக்கும்வலரக்கும் �மிழ்த் ப�சியக் 
கூட்டலமபபும் அ�ன அம்ேொல்ற மொவட்டப 

ேொரொளுமன்ற உறுபபி்னரும் 'முகூர்த்�ம்' 
ேொர்த்துக் த்கொண்டிருந�ொர்்க்ளொ?

உண்லமயில் ்கணக்்கொ்ளர் நியம்னம் 
எனேது தவறும் '்கண்துலடபபு'த்�ொன. 
நிைொலவக் ்கொட்டிக் குழநல�க்குச் பசொறு 
ஊட்டுவது பேொல் இந�க் ்கணக்்கொ்ளர் 
நியம்னத்ல�க் ்கொட்டி எதிர்வருகின்ற 
ேொரொளுமன்ற மற்றும் மொ்கொணசலேத் 
ப � ர் � ல் ்க ளி ல்  � மி ழ் ம க் ்க ளி ன 
வ ொக் கு ்க ல ்ளச்  சூ ல ்ற ய ொடுகி ன்ற 
� மி ழ் த் ப � சி ய க்  கூ ட் டல ம ப பி ன 
வழலமயொ்ன ஏமொற்று அரசியல்�ொன இது. 

�மிழ் மக்்கள இனிபமைொவது �மிழ்த் 
ப � சியக்கூட்டலமபபின ஏமொற்று 
அரசியலை – 'ஏட்டுச்சுரக்்கொய' அரசியலை - 
ப�ர்�ல் தவற்றி்கல்ள மட்டுபம குறியொ்கக் 
த்கொண்ட சுயைொே அரசியலை - அறிக்ல்க 
அரசியலைப பு்றந�ளளி அறிவுபூர்வமொ்ன 
– மக்்கள நைல்ன மட்டுபம பநொக்்கமொ்கக் 
த்கொண்ட தசயற்ேொட்டு அரசியலை 
பநொக்கித் திலச திரும்ே பவண்டும்.

ஆம்! கிழக்குமொ்கொணத்�மிழர்்களின 
இனல்றய அவசரமொ்ன உட்னடித் 
ப�லவ உண்லமயொ்ன – பநர்லமயொ்ன 
– தவளிபேலடத்�னலமயொ்ன – 
அனுேவமும் ஆற்்றலும் ஆளுலமயும் 
அர்பேணிபபும் மிக்்க �ன்னைமற்்றப�ொர் 
மொற்று அரசியல் �லைலமத்துவம் ஆகும். 

அ�ற்்கொ்ன ்க்ளத்ல�யும்  �்ளத்ல�யும் 
்கல்முல்ன மண் ஏற்ேடுத்தித் �ரட்டும். 
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இைஙல்கயில் தமொழிதேயர்பபு

இ ை ங ல ்க யி ல்  த ந டு ங ்க ொ ை ம ொ ்க 
இயஙகிவந� டச்சு ே்றஙகியர் சங்கம் ேை 
ஆண்டு்க்ளொ்க ஒரு ஆயவுச் சஞசில்கலய 
(Journal of the Dutch Burgher Union 
of Ceylon) தவளியிட்டு வந�து. எ்னது 
இந�க் ்கட்டுலரக்்கொ்ன ப�டு�ல்்களின 
பேொது அந� சஞசில்கயில் ஆயவொ்ளரொ்ன 
தமொத்�ொவு (S.A.W.Mottau) எனேவரொல் 
1 9 8 3 இ ல்  த ம ொ ழி த ே ய ர்க் ்க ப ே ட் ட 
16 அத்தியொயத்ல�யும், 1985 ஆம் 
ஆண்டு தமொழிதேயர்த் � 1 7வது 
அத்தியொயத்ல�யும் (இறுதி அத்தியொயம்) 
்கண்தடடுக்்க முடிந�து. அ�ற்கு முநதிய 
இ�ழ்்களில் பவத்றந� அத்தியொங்களும் 

தமொழிதேயர்க்்கபேடொ��ொல் இந� 
்கலடசி இரு அத்தியொங்கள மொத்திரம் 
தமொழிதேயர்க்கு த�ரிவு தசயயபேட்ட�ன 
பநொக்்கத்ல�ப ேற்றி அறிய முடியவில்லை. 
ஆ்னொல் அந� இரண்டுபம இைஙல்கயின 
ம�ங்கள ேற்றியலவ.  அ�ன பின்னரும் 
கூட இந� முக்கிய நூல் ஆஙகிைத்தில் 
நூைொ்க முழுலமயொ்க இன்னமும் 
தவளிவரவில்லை எனறு அறிய முடிகி்றது.
உ�ொரணத்திற்கு 16வது அத்தியொயத்தில் 
ஒரு சுவொரசியமொ்ன ேநதிலய இஙப்க 
ேொருங்கள.

அவர்்களின ம�வழிேொட்டுத் �்ளத்ல� 
ப்கொவில் (Pagodas) எனறு அலழக்கி்றொர்்கள 
(ப்கொவிலைத் �ொன குறிபபிடுகி்றொர் 
எனறு புரிநதுத்கொளபவொம்). புரொ�்ன 
இைஙல்க மன்னன திருப்கொணமலையில் 
பி ர ம ொ ண் ட ம ொ ்ன  ப ்க ொ வி ல ை க் 
்கட்டியிரு க் கி்றொன. Tr i con -mae le 
எனும்பேொது சிங்க்ள தமொழியில் 
“மூனறு ப்கொபுர மலை்கள” எனேது 
தேொருள. இநதிய உே்கண்டத்தின பிரேை 
ப்கொவிைொ்க அது தி்கழ்நதிருக்கி்றது. 
ஆ்னொல் 1622 ஆம் ஆண்டு இது முற்றிலும் 
இடிக்்கபேட்டு அதிலிருநது எடுக்்கபேட்ட 
்கற்்கல்ளக் த்கொண்டு பேொர்த்துக்ப்கயர் 
அஙகு அழ்கொ்ன ப்கொட்லடலயக் ்கட்டி்னர்.

திருப்கொணமலையில் மொத்திரமல்ை 
தேௌத்� வி்கொலர்கள அழிக்்கபேட்ட 
்கல�்கள கூட அவரின நூலில் உண்டு.
இைஙல்க ேற்றி தவளியொ்ன 5வது 
த�ொகுபபில் "Description of Ceylon" 
� லைபபின கீழ் அவற்ல்ற 1 7 
அத்தியொயங்களுக்கு த�ொகுத்திருக்கி்றொர். 
மு�ல் அத்தியொயபம இைஙல்கயில் 
அலழக்்கபேட்ட அதி்கொரத் �ரபபி்னரின 

ே�விப தேயர்்கல்ள வரிலசபேடுத்தி 
வி ்ள க் ்க ப ே டு த் து வ து ட ன.  அ ந � 
அத்தியொயத்தில் சொதிப தேயர்்கல்ளயும் 
அவற்றின வி்ளக்்கங்கல்ளயும் கூட 
தவளியிட்டிருபேது ்கவனிபபுக்குரியது.

இந� நூலில் அவர் நூற்று்கணக்்கொ்ன 
சொதிக் குழுமங்கள மட்டுமனறி அந� 

சொதி்களின உே சொதி்களின ேட்டியலையும் 
அவர் தவளியிட்டிருபேது முக்கிய 
சொனறு்கள.

உ�ொரணத்திற்கு சிங்க்ள சமூ்கத்தில் 
இருக்கும் ்கரொவ சொதியி்னர் மத்தியில் 
உள்ள பிரிவு்கள மொத்திரம் 1) Caraeuw 2) 
Boroedal Caraeuw 3) Dandoe-Caraeuw 4) 
Moroe-Caraeuw 5) Kespe-Caraeuw 6) Cadoel 
–Caraeuw 7) Tock-Keulo 8) Godo-Keulo and 
9) Indimal-Keulo எனகி்ற 9 குழுமங்கல்ள 
அலடயொ்ளம் ்கொட்டுகி்றொர்.  ்கடலில் மீன 
பிடி முல்றயில் இவர்்களுக்கு இலடயில் 
வித்தியொசம் இருந�ல�யும் அந� 

வித்தியொசங்கல்ளயும் தவதைனடின 
விரிவொ்க வி்ளக்கியிருக்கி்றொர். குறிபேொ்க 
்கடலின எந� ஆழங்களில் பிடிபேது, எந� 
வலை்கல்ளப ேயனேடுத்துவது, எந� 
முல்ற்கல்ளக் ல்கயொளவது பேொன்ற 
த�ொழில் பிரிவு்க்ளொல் இவர்்களின 
சொதி்கள வல்கபேடுத்�பேட்டிருந�ல� 
குறிபபிடுகி்றொர். 

்க ர ொ வ  ச ொ தி யி ்ன ர்  ே டி ்க ளி லு ம் 
இருந��ொ்கவும் அவர்்கள மு�லியொர், 
மு்கொநதிரம் பேொன்றவர்்களுக்கு கீழ் 
ேணியொற்றிய�ொ்கவும் வி்ளக்குகி்றொர்.

அதுபேொை சிங்க ்ள சமூ்க த் தில் 
இருந� துரொவ சொதியி்னரில் இருந� 
1 0  பிரிவி்னலரயும் அவர்்க ளின 
ப வ ல ை ப பி ரி வி ல ்ன ்க ல ்ள யு ம் 
குறிபபிடுகி்றொர். யொல்னப ேொ்கன்கள, 
மரம் தவட்டுேவர், ப�ங்கொய ேறிபேவர், 
்களளி்றக்குேவர் பேொன்றவர்்கல்ளயும் 
பிரிவு்க்ளொ்க வல்கபேடுத்துகி்றொர்.

இைஙல்கயில் துரொவ சொதியி்னர் 
்கலரபயொரப ேகுதி்கல்ளச் பசர்ந�வர்்கள. 
பேொர்த்துப்கயர்்க்ளொல் ஆரம்ேத்திபைபய 
அதி்கமொப்னொர் கிறிஸ்�வ ம�த்துக்கு 
மொற்்றபேட்டவர்்கள. பிற்்கொைத்தில் 
த்கொவி்கம சொதியி்னரின அந�ஸ்துக்கு 
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'யொல்னக்கு நொம ஒண்டும் தசயயொமல் 
ேொர்த்திருந�ொ அது அதிர ேொட்டிை இருக்்க� 
சொபபிட்டுத்து பேொயிடும்' எனகி்றொர் 
சில்லிக்த்கொடியொறு கிரொமத்தில்னச் 
பசர்ந� அழல்கயொ. யொல்னயின 
பிரச்சில்ன ஒரு ேக்்கமொ்கவிருந�ொலும் 
குடிநீர் இல்ைொ� து�ொன தேரிய 
பிரச்சில்னயொ்க உள்ளத�்னவும் கூறி 
அங்கைொயக்கின்றொர் அவர்.

ம ட் ட க் ்க ்ள ப பு  ம ொ வ ட் ட த் தி ன 
ேடுவொன்கலரப ேகுதி ்கொடு்கல்ளயும், 
ப வ ்ள ொ ண் ல ம  வ ய ல் ்க ல ்ள யு ப ம 
அதி்கம் த்கொண்ட ேகுதியொ்க உள்ளது. 
இபேகுதியில் யொல்ன்களின நடமொட்டமும் 
அ தி ்க ம ொ்க த் � ொன  இ ரு க் கி ன்ற ்ன. 
்கொடு்கல்ள அண்மித்து வயல்நிைங்களும், 
பமட்டுநிைப ேயிர்தசயல்க்களும் 
பமற்த்கொள்ளபேடுவதி்னொல் அவற்றில்ன 
உண்ே�ற்்கொ்க யொல்ன்கள விவசொயச் 
தசயல்க்களுக்குள ஊடுருவுகின்ற்ன. 

� ம து  அ ன்ற ொ ட  வ ொ ழ் க் ல ்க ல ய 
த்கொண்டு தசல்வ�ற்்கொ்க ்கடனேட்டு 
விவசொயத்தில்ன பமற்த்கொளளும் 
வி வ ச ொ யி ்க ளு ம்  ய ொ ல ்ன ்க ள 

உளநுலழநதுவிடக் கூடொத�னே�ற்்கொ்க 
ேரண் அலமத்து ்கொவற்ேணியில் 
ஈ டு ே டு கி ன ்ற ்ன ர் .  இ � ன ப ே ொ து 
ய ொ ல ்ன ்க ல ்ள  து ர த் து வ � ற் ்க ொ ்க 
சத்�மிட்டும், தவடி த்கொளுத்தியும் 
துரத்துகின்ற்னர். இ�்னொல் ப்கொேம் 
அலடகின்ற யொல்ன்கள மனி�ர்்கல்ளத் 
துரத்துவதும், �ொக்குவதும் இ�்னொல் 

்கொயங்களுக்கு உள்ளவொதும், மரணங்கல்ள 
சநதிபேதும் நலடதேற்றுக்த்கொண்டு�ொன 
இ ரு க் கி ன ்ற ்ன .   இ ர ண் டு ம் 
உ யி ரி ்ன ங ்க ள � ொ ன  இ ர ண் டு ம் 
உயிர்வொழத்�ொன பவண்டும். இரண்டிற்கும் 
உணவும் ப�லவ�ொன ஆ்னொலும் 
யொல்னக்கும், மனி�ர்்களுக்குமொ்ன 
பேொரொட்டம் ேடுவொன்கலரயில் அதி்கம் 
இருக்்கத்�ொன தசயகின்ற்ன.

இ ரு ே க் ்க மு ம்  இ ழ ப பு க் ்க ள 
இடம்தேறுவல�யும் �விர்க்்க முடியொமல் 

இருக்கின்றது. அழல்கயொ தசொல்வதுபேொல் 
யொல்ன வநது ேயிலரச் சொபபிட்டுத்து 
பேொ்கட்டும் எனறு விட்டுக்த்கொடுபபுடன 
இ ரு ந � ொ ல்  பி ர ச் சி ல ்ன ல ய 

குல்றத்துவிடைொம் எ்ன ேக்்கத்தில் நின்ற 
இரொசலிங்கம் சிரிபபுடன கூறி்னொன. 
ேகிடியொ்க இரொசலிங்கம் கூறி்னொலும் 
அழல்கயொலவ அவ்வொர்த்ல� சிநதிக்்கச் 
தசயயத்தூண்டியது.

உ ண் ல ம யி ல்  இ ர ொ ச லி ங ்க ம் 
த ச ொ ல் வ து ப ே ொ ன று  ய ொ ல ்ன ்க ள 
உண்ே�ற்த்க்ன ஒரு ேரந� ேகுதியில் 
விவசொயத்தில்ன தசய�ொல் ஓர்ளவொவது 
யொல்னப பிரச்சில்னலயக் குல்றக்்கைொம். 
இது சொத் தியமொகுமொ ?  என்றொன 
இரொசலிங்கம். சொத்தியமொக்குவது 

சிக்்கல்�ொன முயற்சி தசயது ேொர்க்்கைொம்.

சிறுபேொ்கச் தசயல்கயின பேொது யொல்ன 
கிரொமங்கல்ள பநொக்கி உளநுலழயும், 
அதிலும் பவ்ளொண்லம அறுவலட 
தசயய ஆரம்பிக்கும் பேொது, ஒவ்தவொரு 

இடமும் அறுவலட தசயது முடிய முடிய 
அவ்விடங்கல்ளத்ப�டி வநது த்கொண்பட 
இருக்கும். அப� பேொை�ொன தேரும்பேொ்க 
விவசொயச் தசயல்கயின பேொதும் 
யொல்ன கிரொமங்களுக்குள நுலழயும். 
இரு ்கொைபேகுதியின பேொது�ொன 
அதி்கம் யொல்ன கிரொமங்களுக்குள 
உளநுலழவதுண்டு.

இபபேொது அறுவலட நலடதேறுகின்றது, 
யொல்ன்களும் கிரொமத்திற்குள நுலழய 
ஆரம்பித்துவிட்ட்ன. ‘இந�ொ ேொர் �ம்பி 
லைட்படொடு�ொன வந� நொன. யொல்ன 
இனிவரும். பேொ்ன கிழலம�ொன 
சில்லிக்த்கொடியொறு வீதிபயொரத்தில் 
இருக்கின்ற வொலழத்ப�ொட்டத்தில்னயும் 
அழித் துவிட்டு பேொ்னது. இரவும் 
வந�து, நொன சத்�மும் பேொடல்ை, 
ஒண்டும் தசயயவும் இல்லை. அதுட 
ேொட்டிற்கு வந�து அதுட ேொட்டிற்ப்க 
பேொயவிட்டது. இபபேொ பவ்ளொண்லமலய 
ச ொ ப பி டு ்ற த் தி ற் கு  ய ொ ல ்ன ்க ள 
வருகின்ற்ன. அறுவலட முடிந�தும் 
வீட்டில் பசமித்து லவத்திருக்கின்ற 
தநல்லை சொபபிடுவ�ற்்கொ்க வரும். 

அபபேொது�ொன வீடு்கல்ள உலடக்கும். 
இத�ல்ைொம் இபபேொ ேழகிபபேொ்ன 
விடயமொச்சு. இந� ்கொைபேகுதியில் 
யொல்னயின பிரச்சில்னயில்னவிட 
குடிநீர் பிரச்சில்ன�ொன தேரிய 
பிரச்சில்ன. பிரப�சசலேயி்னொல் ஒரு 
�ொஙகி �ண்ணீர் லவபேொங்க, அ� 
லவச்ச உடப்னபய எல்பைொரும் பசர்நது 

முடிச்சிடுவொங்க. பி்றகு ஒவ்தவொரு 

இடமொ, ஒவ்தவொரு கிண்றொ �ண்ணீர் 
ப�டி பேொ்க பவண்டும். ப�டி இருக்கின்ற 
கிணற்றில் �ண்ணீலர வடி்கட்டித்�ொன 
எடுக்்கபவண்டும். ்கொலையில் எழுந�ொ 
இரவு வலரக்கும் �ண்ணீர் ப�டி எடுத்து 

குடித்து, குளிக்கி்றதிபைபய ்கொைம் 
பேொகுது. பவ்ற பவலைதயொனறும் ேொர்க்்க 
முடியொ� நிலையொ்கத்�ொன பேொகின்றது. 
எபபேொது�ொன இந� �ண்ணீர் பிரச்சில்ன 
முடியபபேொகுப�ொ ஆண்டவனுக்குத்�ொன 
த�ரியும். முட்டிலயயும், ப்கல்னயும் 
தூக்கி்னொ நடக்கு்றதிலைபய ேொடுபேொகுது. 
இந� பநரத்திை�ொன ப்கொேமும் வருகுது. 
இந� அரசொங்கமும் நம்மட பிரச்சில்னலய 
்கவ்னத்தில் த்கொளளுகின்றதில்லை’ 
எனறு கூறி்னொன.  இருவரும் மொரியம்மன 
ப்கொயில் சடஙகு ேொர்பே�ற்்கொ்க 
அவ்விடத்தில் இருநது அ்கன்ற்னர்.
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�மிழில் வல்ைேம் மிக்்க பேச்சொ்ளரொ்ன 
அமிர்�லிங்கம் முத்�மிழ் வித்�்கர் 
விபுைொநந�ரிடம் �மிழ் ்கற்்றவர். 
த்கொழும்பு ேல்்கலைக்்கழ்கத்தின மு�ல் 
�மிழ் பேரொசிரியரொ்க விபுைொ்னந�ர் 
்கடலமயொற்றிய பேொது ேல்்கலைக்்கழ்க 
மொணவ்னொ்க இருந� அமிர்�லிங்கத்துக்கு  
அந� வொயபபு கிட்டியது. அனறிலிருநது 
ம ட் ட க் ்க ்ள ப பு  � மி ழ ்க த் து க் கு ம் 
அ வ ரு க் கு ம ொ ்ன  த � ொ ட ர் பு ்க ள 
ஆரம்பித்�்ன எ்னைொம். அ�ன பின்னர் 
இ்ளங்கலை ேட்ட�ொரியொ்க தவளிபயறிய 
அ மி ர் � லி ங ்க ம்  ே ை  அ ர சி ய ல் 
்கட்டுலர்கல்ள எழு�த�ொடஙகி்னொர். 
மண்டூரில் இருநது 1948-1950 ஆம் ஆண்டு 
்கொைபேகுதியில் தவளிவந� ேொரதி 
எனனும் இைக்கிய சஞசில்கயில்கூட  
அவரது  அரசியல் ்கட்டுலர்கள 
தவளிவநதுள்ள்ன.

1949 ல் சொ.பஜ.வி.தசல்வநொய்கம் 
ஆரம்பித்� �மிழரசு ்கட்சியூடொ்க அவரது 
பநரடி அரசியல் பிரபவசம் நி்கழ்ந�து. 
அவரது நீண்ட அரசியல் ேயணமொ்னது 
ே�வி்க்ளொல் மட்டும் அைங்கரிக்்கபேட்ட.
� ொ யி ரு க் ்க வி ல் ல ை .  ச ொ த் வீ ்க 
பேொரொட்டங்கள, உண்ணொவிர�ங்கள, 
சத்தியொகிர்கங்கள, ஊர்வைங்கள,

்கறுபபு த்கொடிபயந�ல்்கள, ல்கது்கள, 
சில்றவொழ்வு்கள, அஞஞொ�வொசங்கள, 
துனேங்கள, துயரங்கள எனேவற்்றொல்  
நிரம்பியது.

1952ஆம் ஆண்டு மு�ன மு�ைொ்க 
பேொட்டியிட்ட ேொரொளுமன்ற ப�ர்�லிபை 
அவர் ப�ொல்வி ்கொண பநர்ந�து. 
அ�னபின்னர் 1956ஆம் ஆண்டு ப�ர்�லில்  
தவற்றிதேற்று ேொரொளுமன்றத்துக்குள 
பிரபவசித்� அவருக்கு  �்னது 
அரசியல் இருபலே த�ொடர்ச்சியொ்க 
ப ே ணு வ த � ன ே து   அ த் � ல ்ன 
இைகுவொ்ன�ொ்க இருக்்கவில்லை. அ�ல்ன 
த�ொடர்நது வந� 1960,1965 ப�ர்�ல்்களில் 
தவற்றிதேற்்ற பேொதும் 1970ஆம் ஆண்டு 
ப�ர்�லில் அவர் ப�ொல்வியலடய 
பநர்ந�து. அந� ப�ர்�லிபை அவர் 
சொர்ந� ்கட்சியும் ேைத்� சரிலவ சநதிக்்க 
பநர்ந�து.

1 9 56ஆம் ஆண்டு 
த்கொண்டுவரபேட்ட 
சி ங ்க ்ள  த ம ொ ழி 
சட்டத்ல� எதிர்த்து 
�மிழரசு ்கட்சியி்னர் 
ந ட ொ த் தி ய 
ச த் தி ய ொ கி ர ்க 
ப ே ொ ர ொ ட் ட ம் 
முக் கியமொ்னது. . 
்கொலிமு்க த் திடலில் 
அ ந � 
சத்தியொகிரகி்கள மீது 
சிங்க்ள ்கொலடயர்்கள 
பமற்த்கொண்ட �ொக்கு�ல்்களில் ேைர் 
ேடு்கொயமலடந�்னர். அந� �ொக்கு�லில் 
இரத் �ம் ப �ொயந � ஆலடயுடன 
ேொரொளுமன்றம் தசன்றொர் அமிர்�லிங்கம்.

1 9 5 3ஆம் ஆண்டு இந தியொவில் 
ஹிநதி எதிர்பபு  வலுபதேற்்றபேொது  
டொல்மியொபுரம் எனகின்ற தேயலர 
்கல்ைக்குடி எ்ன மொற்்றக்ப்கொரி நலடதேற்்ற 
பேொரொட்டம் வரைொற்று முக்கியத்துவம் 
வொயந�து. அஙப்க ரயிலை மறித்து 
�ண்டவொ்ளத்தில் �லைலய லவத்து 
ேடுத்�ொர்  ்கருணொநிதி. அந�த் தீரச்தசயல் 
எபேடி அவருக்கு "்கல்ைக்குடி ்கொத்� வீரர்" 
எனகின்ற மங்கொபபு்கலழ தேற்றுத்�ந�ப�ொ 
அப�பேொனப்ற அமிர்�லிங்கம் 

்கொலிமு்க த் திடலில் ேட பநர்ந � 
இரத்�்கொயங்கள  அவருக்கு வலிலமயொ்ன 
ஒரு அரசியல் அலடயொ்ளத்ல� 
தேற்றுத்�ந�்ன.

1977 ஆம் ஆண்டு ப�ர்�லை எதிர்த்கொள்ள 
பநர்ந � பேொது தசல்வநொய்கம் 
மரணமலடந�ொர். அவ்பவல்ளயில்  
� ்ன து  த ச ொ ந �  த � ொ கு தி ல ய 
விடுத்து தசல்வநொய்கத்தினுலடய  
்க ொ ங ப ்க ச னது ல ்ற  த � ொகு தி யி ல் 

பேொட்டியிட்ட�னுடொ்க  �்னது ப�ர்�ல் 
தவற்றிலய ்கொரியசித்தியொக்கி்னொர் 
அமிர்�லிங்கம். அத்ப�ொடு கூடபவ 
�ொப்ன ்கட்சியின இரண்டொம் �லைலம 
எனேல�யும் உறுதி தசய�ொர். இத்�ல்கய  
தசயல் தி்றனமிக்்க  திட்டமிட்ட ந்கர்வு்கப்ள 
அவருக்கு எனறும் உறுதுலணயொ்னது.

 1970ஆம் ஆண்டுக் ்கொைமொ்னது  
�மிழரசுக் ்கட்சிக்கு  மட்டுமனறி 
�மிழ் ப�சிய சக்தி்களுக்கும் தேரும் 
சவொல் மிகுந� த�ொன்றொ்கவிருந�து. 
தசல்வநொய்கத்தின அநதிம ்கொைங்களில் 
�மிழ் ்கொஙகிரஸ் எனறும் �மிழரசு ்கட்சி 
எனறும் இரு தேரும் துருவ அரசியல் 
வடக்கு- கிழக்கில் ்கொல்த்கொண்டிருந�து. 
மறுபு்றம் இடதுசொரி்களின தசல்வொக்கு 
யொழ்குடொநொட்டில் அதி்கரித்து வந�து. 
அ� ல ்ன எதிர்த்கொள்ள �மிழ்த் 
ப�சிய சக்தி்கல்ள ஒருஙகிலணத்து 
தசயல்ேடபவண்டிய�ன அவசியத்ல� 
அவர் உணர்ந�ொர். அ�ல்ன நிவர்த்தி 
தசயயும் வல்கயில்  பி்ளவுேட்ட 
�மிழரின அரசியல் ேொல�லய ஒருமித்து 
கூட்டிதயடுத்து �மிழர் விடு�லை 
கூட்டணியொ்க மொற்றியலமத்�லமயொ்னது  
அமிர்�லிங்கத்தின �லைலமத்துவ 

ஆளுலமக்கு  கிலடத் � 
தவற்றியொகும். அ�னுடொ்கபவ 
வரைொறு ்கொணொ� வல்கயில் 
17 உறுபபி்னர்்கல்ள ஒருமித்து 
தவனறு அவர் எதிர்க்்கட்சி 
� ல ை வ ர ொ கி  வ ர ை ொ ற் று 
சொ�ல்னலயயும்  புரிய  முடிந�து.

அப�பவல்ள "வட்டுக்ப்கொட்லட 
தீ ர் ம ொ ்ன த் தி ன "  ஊ ட ொ ்க 
� மி ழ ர் ்க ளி ன  அ ர சி ய ல் 
ேொரம்ேரியத்ல�  தீவிரவொ� 
சிந�ல்ன பநொக்கி  திருபபியதில் 
இவருக்கு முக்கிய ேஙகுண்டு. 
இந� விடயத்தில்  �மிழ் 
ப�சியவொதி்கள இவலர ஒரு 

சொ�ல்னயொ்ளரொ்க ேொர்க்கின்ற்னர். 
அ ப � ப வ ல ்ள  இ ல ்ள ஞ ர் ்க ல ்ள 
ஆயு�பமந� லவத்து விட்டு அவர்்களுக்கு 
ஓர் சரியொ்ன �லைலமலய த்கொடுக்்க 
முடியொது, இல்ளஞர்்கல்ள ்கட்டுமீறி 
தசயல்ேட அனுமதித்�ொர். அல்ைது 
விட்டு விைகி ஓடி �மிழ் நொட்டில் 
அஞஞொ�வொசமிருந�ொர், இ�னுடொ்க  
வனமுல்றயும் அரொஜ்கமும் த்கொண்ட 
ஒரு ேொரம்ேரியத்ல� பேொரொட்டம் 
எனகின்ற தேயரில் வடக்கு கிழக்கில் 
தசயற்ேட வொயபேளித்�ொர், எனகின்ற 
குற்்றச்சொட்டு்களும்  அவர் மீது இனறு 
ேைரொலும் முன லவக்்கபேடுகின்ற்ன.

ஆ்னபேொதும் இைஙல்க �மிழர் 

பிரச்சில்னலய இநதியொவின டில்லி 
மு�ற்த்கொண்டு சர்வப�ச அரஙகு்கல்ள 
எடுத்துச்தசன்றதில் அமிர்�லிங்கத்துக்கு 
நி்கர் இனறுவலர யொருமிைர் எ்னைொம். 
ஒரு ப �ர்ந � இரொஜ �ந திரியொ்க 
அவர் இநதிரொ்கொநதி,ரொஜீவ்்கொநதி  
பேொன்ற இநதிய �லைவர்்கல்ள 
ஆட்த்கொண்டிருந�ொர். தசல்வநொய்கம் 
்க ொை த் தி லி ரு நப �  � மி ழ் ந ொ ட் டின 
தேருந�லைவர்்க்ளொ்ன தேரியொர், 
்க ொ ம ர ொ ஜ ர் ,  ப ே ொ ன ்ற வ ர் ்க ப ்ள ொ டு 
அ றி மு ்க ம ொ ்ன ொ ர் .  பி ன ்ன ொ ளி ல் 
மு � ல் வ ர் ்க ்ள ொ யி ரு ந �  
எ ம் ஜி ஆ ர் , ்க ரு ண ொ நி தி 
பேொன்றவர்்கப்ளொடும் தநருக்்கமொ்ன 
உ்றவு்கல்ளயும் பேணி்னொர்.

 ஆயு� பேொரொட்ட இயக்்கங்கள 
ஐநதுடனும்  இைஙல்கயரசுபநரிலடயொ்கப 
பேச பவண்டிய�ன அவசியத்ல� 
இநதியொவுக்கு புரிய லவபேதில்  இநதிய 
இரொஜ�ந திரி்கல்ள இைொவ்கமொ்க 
ல்கயொண்டொர். அ�னுடொ்க  'திம்பு 
பேச்சுவொர்த்ல�' எனகின்ற உலரயொடல் 
பமலசதயொனல்றபநொக்கி   மு�ன 
மு ல ்ற ய ொ ்க  இ ை ங ல ்க ய ர ல ச 
ந ்க ர் த் து வ � ற் கு  ப � ல வ ய ொ ்ன 
தநருக்்கடிலய அவர் த்கொடுத்�ொர். பின்னர் 
அந� அத்திவொரத்திலிருநப� இைஙல்க - 
இநதிய ஒபேந�ம் கூடச் சொத்தியமொ்னது 
எ்னைொம்.

எத்�ல்னதூரம் ப�சிய அ்ளவிலும் 
சர்வப�ச ரீதியொ்கவும் இைஙல்க 
� மி ழ ர்்க ளி ன  ம தி க் ்க ப ே டு கி ன ்ற 
�லைவரொ்க அமிர்�லிங்கம் இருந� 
பேொதும் ேரநதுேட்ட �மிழ் மக்்களின 
த ே ரு ந � ல ை வ ர ொ ்க  அ வ ர ொ ல் 
மிளிரமுடியவில்லை. �மிழ் மக்்களில் 
ஒருேகுதியி்னர்  அவர் மீது த்கொண்டிருந� 
்கசபபுணர்வு்கல்ள அவரொல் தவற்றி 
த்கொள்ள முடியவில்லை. குறிபேொ்க 1965-
1970்களில் யொழ்பேொணத்தில் இடம்தேற்்ற 
தீண்டொலம எதிர்பபு பேொரொட்டங்களில் 
அமிர்�லிங்கமும் சரி அவர் சொர்ந� �மிழரசு 
்கட்சியும் சரி ஒரு வைதுசொரி பமட்டுக்குடி 
நிலைபேொட்லடபய எடுத்திருந�்னர். 
ே ொ ர ொ ளு ம ன றி ல்   "ச ங ்க ொ ல ்ன 
சொதிதயதிர்பபு" பேொரொட்டத்ல�  "அது ஒரு 
ஷங்கொய சங்கொல்னயல்ை" எனறு ப்கலி 
தசய�ொர். வடகுடொநொட்டின  ஒடுக்்கபேட்ட 
மக்்கள இடதுசொரி்கல்ளயும் ஏன சிங்க்ள 
�லைலம்கல்ள த்கொண்ட ப�சிய 
அ்ளவிைொ்ன  ்கட்சி்கல்ளயும் வரபவற்்ற 
அ்ளவுக்குகூட  அமிர்�லிங்கத்ல� 
வரபவற்்க முனவரொலமக்கு  அவரது 
பமற்ேடியொ்ன அரசியல் �வறு்கள 
்கொரணமொயி்ன.

அப�பேொை தசல்வநொய்கத்துக்கு 
பின்னரொ்ன ்கட்சி �லைலமலய 
ல்கபதேற்றுகின்ற பேொட்டியில் கிழக்கின 

முடிசூடொ மன்னன இரொஜதுலரலய 
ஓரங்கட்டி, ஒதுக்கிவிடுவதில் அவர் 
ல்கயொண்ட வழிமுல்ற்கள ஒரு சி்றந� 
�லைலமக்குரிய குணவியல்பு்கல்ள 
த ்க ொ ண் டி ரு க் ்க வி ல் ல ை .  அ ந � 
ம ்ன த் � ொ ங ்க ல் ்க ள  இ ன று வ ல ர 
கிழக்கு மக்்களிலடபய வடுக்்க்ளொ்க 
த�ொடருகின்ற்ன.

  1989ஆம் ஆண்டு ேொரொளுமன்ற ப�ர்�லில் 
அவர் மட்டக்்க்ளபபில் பேொட்டியிட்டலமயும் 
மட்டக்்க்ளபபு மக்்க்ளொல் தேரி�ொ்க 
வரபவற்்கபேடவில்லை. அ�ல்ன ஒரு 
யொழ்-பமைொதிக்்க மப்னொேொவத்தின 
தவளிபேொடொ்க மக்்கள ேொர்த்�்னர். ஆ்னொல் 
அ�ல்ன உணர்நதுத்கொள்ள முடியொ� 
நிலையில் அவர் ேடுப�ொல்வியலடய 
பநரிட்டது. எனினும் அவர் ப�சிய ேட்டியல் 
மூைம் ேொரொளுமன்ற அங்கத்துவத்ல� 
தேற்றுக்த்கொண்டொர்.

இறுதியொ்க எந� தீவிரவொ�த்ல� 
அவர் ஆ�ரித்�ொபரொ, அதிலும் எந� 
ஆயு�பேொரொட்ட �லைலமலய அவர் 
அதி்கம் முனனிறுத்தி்னொபரொ அதுபவ 
அவருக்கு ்கொை்னொயிற்று. 

1949ஆம் ஆண்டிலிருநது த�ொடஙகிய 
அமிர்�லிங்கத்தினுலடயஅரசியல் வொழ்வு  
1989ஆம் ஆண்டு அவர் த்கொல்ைபேடும் 
வலரயொ்ன சுமொர் நொற்ேது வருட ்கொைம்  
நீடித்�து.

மூ த் �  அ ர சி ய ல்  � ல ை வ ர ொ ்ன 
அ மி ர் � லி ங ்க ம்  ே டு த ்க ொ ல ை 
தசயயபேட்டு இம்மொ�த்துடன முபேது 
வருடங்கள பூர்த்தியொகின்ற்ன. அவர் 
த்கொல்ைபேட்டபேொது  அவருக்கு அஞசலி 
தசலுத்திவிட்டு தவளிபய வந� முன்னொள 
பிர�மர் சிறிமொபவொ ேண்டொரநொயக்்க 
இபேடிச்தசொன்னொர் "ஒரு சிங்க்ள 
ம்கனின ்கரங்க்ளொல் இவர் த்கொலை 
தசயயபேடவில்லை எனே�ற்்கொ்க 
்கடவுளுக்கு நனறி தசொல்கினப்றன".
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�னல்ன உறுதியுடன நிலைபேடுத்தி 
ஈழபபேொரொளி்களுக்குத் �னனுலடய 
ஆ�ரலவ வழஙகி்னொர். அவருலடய ல்க 
ஆயிரக்்கணக்்கொ்ன பேொரொளி்களுக்குச் 
பசொறு பேொட்டது. ஆயிரமொயிரம் 
ப ே ொ ர ொளி ்க ல ்ள  அ ரவ ல ணத் து ப 
ேொது்கொத்�து. குைமக்்கொவின வழி்கொட்டலில் 
பிளல்ள்களும் பசர்நது நின்ற்னர். 
இ�்னொல் குைமக்்கொ ஈழபபேொரொட்டத்தின 
தேரும் ேங்களிபேொ்ளரொ்க நிழல் 
விரித் து நின்ற ஆைமரங்க ளில் 
ஒன்றொகி்னொர். ஈழபபேொரொட்டத்தின 
வரைொறு குைமக்்கொலவயும் �னனுலடய 
ேக்்கங்களில் எழுதிச் தசல்கி்றது.

இலவ�ொன ேத்திநொ�ர் மீதும் குைமக்்கொ 
மீதும் எல்ப ைொரு லடய அனபும் 
்கரிசல்னயும் குவியக் ்கொரணம். 
இ வ ர்்க ளு ல ட ய  இ ழ ப பு  இ ன று 
எல்பைொலரயும் ேொதித்திருக்கி்றது 
என்றொல், அ�ற்கு இவர்்கள இருவரும் 
�ம்லமச் ச்னங்கப்ளொடு ்கலரத்திருந�தும் 
சமூ்கப ேணியொ்ளர்்க்ளொ்க ,  இ்ன 
விடு�லையொ்ளர்்க்ளொ்க, ஒடுக்குமுல்றக்கு 
எதிரொ்னவர்்க்ளொ்க லவத்திருந�துபம 
அடிபேலட. இந� பமலுயர்பவ இனறு 
இ வ ர் ்க ளு ல ட ய  இ ழ ப ல ே யி ட் டு 
�மிழ்ச்சமூ்கம் துயருற்றிருபே�ற்கும் 
நனறி பமலீட்டி்னொல் இவர்்கல்ள நில்னவு 
கூர்வ�ற்கும் ்கொரணமொகும்.

uªÌa \‰Pzvß C¸ ............
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மட்டக்்க்ளபபு புலையதவளி பேச்சியம்மன 
ஆைய வருடொந� உற்சவப தேருவிழொ 
ஆரம்ேமொகி நடநது வருகின்றது. 
அ�ற்்கலமய வரும் ஞொயிற்றுக்கிழலம 
அஙகு தீமிதிபபுச் சடஙகு சி்றபேொ்க 
நலடதே்றவுள்ளது.

மொவட்டத்தின ேை ேொ்கங்களில் இருநதும் 
அடியொர்்கள அம்மனின அருல்ள பவண்டி 
அஙகு கூடிவருகி்றொர்்கள.
 
ைண்டன ஈழேதீஸ்வரர் ஆையத்தின 
நிதியு�வியில் அபிவிருத்தி தசயயபேடும் 
புலையதவளி கிரொமத்தில், அவர்்களின 
நிதியு�வியில் ஆையம் பு்னருத்�ொரணம் 
தசயயபேட்டதுடன அந�க் கிரொமத்திலும் 
அரு கில் உள்ள �ம்ே்னம்தவளி 
கிரொமத்திலும் ேை வி�மொ்ன அபிவிருத்திப 

ேணி்கள பமற்த்கொள்ளபேட்டு வருகின்ற்ன.

அ�்னடிபேலடயில் ஈழேதீஸ்வரர் 
ஆ ை ய த் தி ன  அ னு ச ர ல ண யி ல் 
அம்மனுக்கு வருடொந�ச் சடஙகு்களும் 
நடத்�பேடுகின்ற்ன. அ�ன இறுதி 
நி்கழ்வொ்க ஞொயி்றனறு அதி்கொலை 
தீமிதிபபுச் சடஙகும் நடக்்கவுள்ளது. 
அ டி ய ொ ர் ்க ள  அ ல ்ன வ ல ர யு ம் 
புலையதவளி மக்்களும் ஈழேதீஸ்வரர் 
ஆைய நிர்வொ்கத்தி்னரும் அம்மனின 
அ ரு ல ்ள ப த ே ்ற  வ ரு ம ொ று 
வரபவற்கி்றொர்்கள.

பேச்சியம்மன ஆையச் சடஙகின பேொது 
பிடிக்்கபேட்ட சிை ேடங்கல்ள இஙகு 
்கொணைொம்.
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அரச ேத்திரில்கயொ்ன தி்னமி்ன 
(சிங்க்ளம்), தி்ன்கரன (�மிழ்), தடயிலி 
நியுஸ்) ஆகிய ேத்திரில்க்களில் பநற்று 
தவளிவந� ேகிரங்க மனனிபபு ப்கொரும் 
அறிவித்�ல்்கள.

முஸ்லிம்்களுக்கு எதிரொ்ன சிங்க்ள 
தேௌத்� பேொக்கின வில்ளவொ்க 
வரிலசயொ்க ேை குற்்றச்தசயல்்கல்ள 
அச்சமூ்கத்தின திட்டமிட்ட தசயைொ்க 
புல்னநது ேரபபி தவறுபபுணர்ச்சிலய 
ஏற்ேடுத்தும் பவலைத்திட்டம் மும்முரமொ்க 
வ்ளர்நதுவிட்டிருபேல� நொமறிபவொம்.

ஈஸ்டர் ேடுத்கொலை்களுக்குப பின்னொ்ன 
முஸ்லிம் சமூ்கத்தின வொழ்நிலை 
எனேது சிங்க்ள தேௌத்� சக்தி்க்ளொல் 
தீர்மொனிக்கின்ற ஒன்றொ்க ேரிமொணம் 
தேற்றிருக்கின்றது.

புர்்கொ �லட , ஹைொல் எதிர்பபு, 
முஸ்லிம் ்கலட்கள பு்றக்்கணிபபு, 
ம�ரசொ ேளளிக்கூடங்கல்ள �லட 
தசயயும் நிர்பேந�ம், மொட்டில்றச்சி 
�லட எனகி்ற வரிலசயில் முக்கிய 
ஒன்றொ்க ேரிணமித்திருபேது சுய 
இ்னபதேருக்்க சதி, ஏல்னய இ்னங்கல்ள 
மைட்டுத்�்னத்துக்கு உள்ளொக்கும் சதி 
எனேவலவபய. தடொக்டர் ஷொபி மீது 
்கருத்�லட ஒபேபரசன குற்்றச்சொட்டு்கள 
ஆயிரக்்கணக்்கொ்க சுமத்�பேட்டபேொதும் 
தேொலிஸ் விசொரலணயில் அத்�ல்னயும் 
பேொலிக் குற்்றச்சொட்டுக்்கள எனறு 
தமயபபிக்்கபேட்ட்ன.

்கடந� ஆண்டு ்கலடதயொனறில்  
த்கொத்துதரொட்டியில் மைட்டு மருநது 
்கைநதிருபே�ொ்கக் கூறி ஏற்ேடுத்�பேட்ட 
சண்லட பவ்கமொ்க ேரவி அது தேரும் 
்கைவரமொ்க உருமொறியது. இ�ன நீட்சியொ்க 
�ற்பேொது முஸ்லிம்்களின வியொேரொத்ல�க் 
குறிபேொ்க இைக்கு லவத்து அவர்்களின 
தேொருட்்கள அல்னத்திலும் இபேடி 
்கருவுறுவல� �டுக்கும் வழி்கள உள்ள்ன 
எனறும் அல்னத்ல�யும் பு்றக்்கணியுங்கள 
எனறும் பிரச்சொரம் தசயது முஸ்லிம்்களின 
வியொேொரத்ல� அழிக்கும் ேணி்களும் 
முனத்னடுக்்கபேட்டு வருகின்ற்ன.

தேண்்கள அணியும் பிரொக்்களிலும், 
ப ம ொ ட் ட ொ ர்  ல ச க் கி ள ்க ளி ன 
இருக்ல்க்களிலும் கூட தஜல்்கள மூைம் 
இந� ்கருத்�லடச் சதி்கள நடபே�ொ்க 
வீடிபயொக்்களும் ேரவவிடபேட்டிருந�ல� 
நொம் ்கவனித்ப�ொம்.

இ � ன  வி ல ்ள வ ொ ்க  சி ங ்க ்ள 
தேௌத்�ர்்க்ளொல் சநப�்கத்துக்குள்ளொகும் 
அத்�ல்ன வியொேொர நடவடிக்ல்க்களும் 
த ே ொ லி ஸ்  மு ல ்ற ப ே ொ ட் டு க் கு 
உள்ளொகி்ன. அவற்றில் ேை நீதிமன்ற 
வழக்கு விசொரலண வலர த்கொண்டு 
தசல்ைபேடுகின்ற்ன.

இைஙல்கயில் ்கருக்்கலைபபு �லட. 
த ச ய ய ப ே ட் டி ரு க் கி ்ற து .  எ்ன ப வ 
்கருக்்கலைபலே சட்டவிபரொ�மொ்க நடத்தும் 

ேை நிலையங்கள இயஙகுகின்ற்ன. 
ஆ்னொல் அபேடியொ்ன நிலையங்கல்ள 
ேை சிங்க்ளவர்்கள நடத்திவருகி்றபேொதும் 
ஒரு முஸ்லிம் அ்கபேட்டுவிட்டொல் அது 
முஸ்லிம் சமூ்கத்தின திட்டமிட்ட சதியொ்க 
புல்னயபேட்டு தேரும் பிரச்சொரத்துடன 
நடவடிக்ல்க எடுக்்கபேடுகி்றது. அதுபேொைத் 
�ொன பேொலி மருநது விற்ேல்ன 
நிலையங்களும்.

இந� வி்ளம்ேரங்கல்ளப ேொருங்கள. 
ஒபர நொளில் (13.07.2019) தவளிவந� 

அறிவித்�ல்்கள இலவ. இபபேொத�ல்ைொம் 
நீ தி ம ன ்ற ங ்க ப ்ள  தீ ர் ப பி ன 
அங்கமொ்க குற்்றமிலழத்�வர்்கல்ள 
“தேொதுமனனிபபு அறிவித்�லை” 
ேகிரங்க ஊட்கங்களின வழியொ்க 
தசயயும்ேடி ்கட்டல்ளயிடுகின்ற்ன. 
இபேடியொ்ன அறிவித்�ல்்கல்ள சிங்க்ள 
சமூ்கத்�வர் தசய��ொ்க ேொர்த்�தில்லை. 
சிைபவல்ள சிங்க்ள சமூ்கத்�வரும் 
எங்கொவது மனனிபபு ப்கொரியிருக்்கைொம். 
ஆ்னொல் இபபேொது நி்கழ்ேலவ விரிவொ்க 
ஆரொயபேடபவண்டியலவ. 

குறிபேொ்க சம்கொை தநருக்்கடி சூழல், 
சிங்க்ள தேௌத்� மப்னொநிலைலய 
திருபதிேடுத்� நிறுவ்னமயபேட்ட 
சிங்க்ள தேௌத்� பேரி்னவொ� ்கட்டலமபபு 
எடுத்துவரும் நடவடிக்ல்க்கள

�மிழில் தி்ன்கரன ேத்திரில்கயில் 
தவளிவந� அறிவித்�ல் இது.2015ஆம் 
ஆண்டின 05ஆம் இைக்்க ப�சிய ஒ்ளட� 
்கட்டுபேொட்டு அதி்கொர சலே சட்டத்தின 
131ஆம் பிரிவின கீழொ்க மற்றும் த்க்ளரவ 
நீதிமன்றத்தின ்கட்டல்ள பிர்கொரம், 
இைஙல்க தேொது மக்்களிடம் மனனிபபு 
ப்கொரல் மொத்�ல்ற, சம்பேொதி மொவத்ல� , 
இைக்்கம் 29இல் வதியும் ஏ.எஸ். எம் நிஸொர் 
ஆகிய நொன, மொத்�ல்ற, புதிய �ங்கொலை 
வீதி, இைக்்கம் 238பீ என்ற மு்கவரியில் 
அலமநதுள்ள தசனட்ரல் ேொமசி எ்னபேடும் 
மருநது விற்ேல்ன நிலையத்தின 
உரிலமயொ்ளரொபவன. பமற்ேடி மருநது 
விற்ேல்ன நிலையத்தில், ப�சிய ஒ்ளட� 
்கட்டுபேொட்டு அதி்கொரசலேயின அனுமதிப 
ேத்திரதமொனல்ற தேற்றுக்த்கொள்ளொது, 
நுண்ணுயிர் த்கொல்லி்கள (Antibiotics) 
மற்றும் ேொலியல் தூண்டி்கல்ள (Sex 
Stimylants) ்க்ளஞசியபேடுத்திய �வறுக்கு, 
வழக்கு இைக்்கம் 86225 கீழொ்க த�ொடரபேட்ட 

வழக்கில் நொன குற்்றவொளியொ்கக் 
்கொணபேட்ட�ொல், மொத்�ல்ற பமைதி்க 
நீ�வொன நீதிமன்றத்தின மூைம் 
ரூ.100,000.00 அேரொ�ம் விதிக்்கபேட்டு, 
அல�ச் தசலுத்�த் �வறி்னொல் 06 
மொ�்கொை சில்றத்�ண்டல்னதயொனறு 
விதிக்்கபேட்டுள்ள�ொ்க இத்�ொல் தேொது 
மக்்களுக்கு அறியத்�ருகினப்றன. இந� 
�வல்ற நொன மீண்டும் இலழக்்க மொட்படன 
எ்ன உறுதியளிபேப�ொடு, குற்்றம் புரிந�லம 
த�ொடர்பில் இைஙல்க தேொது மக்்களிடம் 
மனனிபபும் ப்கொருகினப்றன.இப� 
அறிவித்�ல் பநற்ல்றய தி்னம் தவளியொ்ன 
சிங்க்ள தி்னமி்ன ேத்திரில்கயிலும், 
ஆஙகிை தடயிலி நியூஸ் ேத்திரில்கயிலும்  
தவளிவநதிருக்கி்றது. அப� சிங்க்ளப 
ேத்திரில்கயில் பமலும் சிங்க்ளத்தில் 
தமொஹமத் சொலி தமொஹமத் எனகி்ற 
ஒருவர் “்கருத்�லட” மருநது்கல்ள 
்க்ளஞசியபேடுத்தி லவத்திருந��ற்்கொ்க 
ஐம்ேதி்னொயிரம் ரூேொய அேரொ�ம் 
விதிக்்கபேட்டு மனனிபபு ப்கொரும் ஒரு 
அறிவித்�லும் தவளியொகியிருக்கி்றது.
சிங்க்ள தசயதி்கல்ள ்கொணும் பேொது 

இ து ப ே ொ ன ்ற 
வழக்கு்கள ேை 
நி லு ல வ யி ல் 
இருபே�ொ்க அறிய 
முடிகி்றது. 

எ்ன ப வ  இ னி 
வரும் நொட்்களில் 
இபேடி தேொது 
ம ன னி ப பு 
அறிவித்�ல்்கள 
த�ொடர்ச்சியொ்க 
ஊ ட ்க ங ்க ளி ல் 
த வ ளி ய ொ ்க 
வ ொ ய ப பு ்க ள 
உண்டு.

இ ப ே டி ய ொ ்ன  அ றி வி த் � ல் ்க ள 
இனத்னொருபு்றம் சிங்க்ள சமூ்கத்தில் 
முஸ்லிம்்கள ேற்றிய புல்னவு்கல்ள 
உ று தி ே டு த் து ம்  ஒ ன ்ற ொ ்க ப வ 
அ ல ம ய ப ப ே ொ கி ன ்ற ்ன  எ ன ே து 
உறுதி. குற்்றம் தசயயும் அல்னத்துக் 
குற்்றவொளி்களும் நீதிமன்றங்க்ளொல் 
இ ப ே டி த் � ொ ன  ஊ ட ்க ங ்க ளி ல் 

தேொதுமனனிபபு அறிவிபலே தசயயும்ேடி 
்கட்டல்ளயிடபேடுகின்ற்னவொ? ஏன 
குறிபபிட்ட சமூ்கத்தி்னர் மட்டும் ஏன 
குறிபபிட்ட குற்்றதசயல்்கள மட்டும் இந� 
இைக்குக்கு ஆ்ளொகின்ற்னர்?

இனத்னொனல்றயும் ்கவனியுங்கள 
சிங்க்ளத்தில் மொத்திரம் ஏல்னயவற்ல்றப 
பேொை ஒரு சொ�ொரண அறிவித்�ைொ்க 
இல்ைொமல் வடிலவக்்கபேட்டு தேயலரயும், 
குற்்றத்ல�யும் �னியொ்க தேரிய எழுத்தில் 
அலமக்்கபேட்டிருபேல�க் ்கொண முடியும். 
தி்னமி்ன ேத்திரில்கயில் தவளியொ்ன 
ஏல்னய தேொது அறிவித்�ல்்களுடன 
நீங்கள ஒபபிட்டுப ேொர்பேக்்கைொம்.

இ்னபதேருக்்க இயக்்கம்

முஸ்லிம்்கள திட்டமிட்டு �ம்மி்னத்ல� 
தேருக்குவதும் ஏல்னய இ்னங்களின 
இ்னபதேருக்்கத்ல� �டுக்கும் திட்டமிட்ட 
சதியில் இ்றஙகியிருக்கி்றது எனகி்ற 
பிரச்சொரம் சிங்க்ள தேௌத்�ர்்கள 
மத்தியில் ்கணிசமொ்ன அ்ளவுதவற்றி 
தேற்றிருக்கி்றது எனறு �ொன கூ்ற 
பவண்டும். இந�ப பிரச்சொரங்கல்ள 
முடுக்கிவிடுவதில் ஊட்கங்கள, சிவில் 
அலமபபு்கள, தேௌத்� நிறுவ்னங்கள, 
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அரசியல் ்கட்சி்கள மற்றும் அரச 
அதி்கொரி்கள எ்ன ேரநதுேட்ட சக்தி்கள 
்கருமமொற்றி வருகின்ற்ன. இனறு இந� 
்கருத்�ொக்்கம் நிருவ்னமயபேடுத்�பே
ட்டிருக்கி்றது.இ�ன பவடிக்ல்கயொ்ன 
நீட்சி என்னதவன்றொல் இபபேொது 
சிங்க்ளவர்்கள �மது இ்னபதேருக்்கத்ல� 
அதி்கரிக்்கபவண்டும் எனகி்ற ஒரு 
பிரச்சொரமும், அ�ற்்கொ்ன பவலைத்திட்டமும் 
முனத்னடுக்்கபேட்டுவருகி்றது. “சிங்க்ள 
�றுவன வவமு” (சிங்க்ள குழநல�்கல்ள 
உருவொக்குபவொம்) எனகி்ற ஒரு இயக்்கபம 
இ�ற்்கொ்க இபபேொது த�ொடக்்கபேட்டுள்ளது. 
இந� இயக்்கத்துக்த்க்ன இலணயத்�்ளம் 
(http://sinhaldaruwan.com), மு்கநூல் ேக்்கம் 
(https://www.facebook.com/SinhalaDaruwan/

எல்ைொம் இருக்கி்றது.

சிங்க்ள குடும்ேதமொனறில் பி்றக்கும் 
நொன்கொவது குழநல�க்கு 50,000 ரூேொயும், 
ஐந�ொவது குலழநல�க்கு 100,000 ரூேொ 
ேணமும் தவகுமதியொ்க வழங்கபேடுகி்றது. 
இபேடி சிங்க்ள இ்னத்ல�ப தேருக்கும் 
குடும்ேங்களுக்கு இந� தவகுமதிலய 
வழங்க சிங்க தேௌத்� �்னவந�ர்்கல்ள 
மு ன வ ரு ம் ே டி யு ம்  � ொ ம்  ஒ ரு 
எற்ேொட்டொ்ளர்்கப்ள எனறும் அவ்வலமபபு 
�மது பிரச்சொரங்களில் தவளியிட்டு 
வருகி்றது.

இந� அலமபபு குறித்து ்கடந� யூலை 14 
ஞொயிறு அனறு திவயி்ன ேத்திரில்கயில் 
தவளியொ்ன ்கட்டுலரயில்

“சிங்க்ள இ்னத்ல� ்கொக்்க சிங்க்ளவர்்கள 
ல்கத்கொடுக்்கொமல் உைகில் பவத்றவர் 
ல்கத்கொடுக்்கப பேொகி்றொர்்கள. ஒரு 
இ்னம் எனகி்ற வல்கயில் ஏற்த்க்னபவ 
நொம் அதி்கம் �ொமதித்திருக்கிப்றொம். 
இபபேொ�ொவது சரியொ்ன நடவடிக்ல்கயில் 
இ்றங்கொவிட்டொல் இந� நிலைலமலய 
சரி தசயய முடியொமல் பேொயவிடும். 
இல்லைதயன்றொல் நொம் பி்றந� 
நொட்டில் எமது உரிலமலய நிலைநொட்ட 
பவண்டிய தேரிய இ்னம்; சிறுேொனலம 
இ்னமொகிவிடும். ஜிஹொத் எ்னபேடுவது 
த வ று ம ப ்ன  கு ண் டு  ல வ ப ே து 
மட்டுமல்ை.... முன்னதரல்ைொம் ஒரு சிங்க்ள 
குடும்ேத்தில் குல்றந�து ஐவர் இருந�்னர். 
அ்ளவொ்ன குடும்ேபம தேொன்னொ்ன 
குடும்ேம் எனகி்ற ்கருத்�ொக்்கத்ல� 
வில�த்து நமது குடும்ே அைல்க சில�த்து 
விட்டொர்்கள. நொட்டின தேரும்ேொனலம 
இ்னம் “அ்ளவொ்ன ” குடும்ேத்ல� 
அலமக்கும்பேொது ஏல்னய இ்னங்கள 
ஐந�ொறு பேலரக்த்கொண்ட குடும்ே 
்கைொசொரத்ல�க் ்கட்டிதயழுபபி்னொர்்கள. 
அதிபவ்கமொ்க அவர்்களின இ்னத்ல� 
தேருக்கித் �ளளி்னொர்்கள. இல�த் 
�ொன நவீ்ன ஆக்கிரமிபபு எனகிப்றொம்.... 
இபபேொதிருநப� அதி்க குழநல�்கல்ள 
தேற்த்றடுத்�ொல்�ொன எதிர்்கொைத்தில் இ்ன 
விகி�ொசொரத்தின சமநிலைலய நொங்கள 
பேண முடியும்.

நிறுவ்னமயபேட்ட பேரி்னவொ�ம் 
இ்னபதேருக்்கம் குறித்� பீதியில் 
�மக் ்கொ்ன சவக்குழிலய �ொபம 
ப � ொ ண் டி க் த ்க ொ ண் டி ரு க் கி ்ற து . 
இ்னபதேருக்்கத்ல� தசயற்ல்கயொ்க 
திட்டமிட்டு தேரு க்குமுன உை்க 
ஜ ்ன ப த ே ரு க் ்க  ப வ ்க த் து க் கு 
ஈ டு த ்க ொ க் ்க மு டி ய ொ ம ல்  உ ை கி ன 
வ்ளபேற்்றொகுல்றலய அ�ற்ப்கற்ே சரி 
தசயய முடியொமல் சிக்கித் �விக்கும் 
உை்கப பேொக்ல்கப ேற்றிய சிந�ல்ன 
சிறிதும் இல்ைொமல் தவறும் “இ்னத்துவ” 
பேொபியொ (phobia) ம்னநிலையிலிருநது 
முடிவு்கல்ள எடுக்கி்றது பேரி்னவொ�ம்.
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இப்படியும் ஒரு காலம் நிலவியது : 
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(எல்ைொ இ்னத்துப பேரப பிளல்ள்களுக்கும் ஒரு ேொட்டன தசொல்லும் ேழம் ்கல�்கள)

இரண்டு  வருடங்களுக்கு முன்னர்  
எ்னக்கு ஒரு  த�ொலைபேசி அலழபபு 
வந�து.   “மச்சொன   தமௌ்னகுரு  
எபேடியிருக்கிறீர்்கள  நொன�ொன ஹயொத்து  
மு்கம்மது வந�ொறுமூலை  விடுதி 
வொழ்க்ல்க ஞொே்கம் இருக்கி்ற�ொ?”

சட்தட்ன எ்னக்கு ேலழய ஞொே்கங்கள 
நிழற்ேடம் எ்ன ஓடி்ன.   ேொடசொலையில் 
சொம்ரொட் அபசொ்கன  நொட்கத்தில்  சீவர 
ஆலட  அணிநது தமொட்லடத்  �லையுடன   
பிட்சொேொத்திரம் ஏநதி    பமலடயில்  
ப�ொனறிய  அந� ஹயொத்து பமொமீனின  
உருபவ  சட்தட்ன  எ்னக்கு ஞொே்கம் 
வந�து. 

1953 த�ொடக்்கம் 1959 வலர வந�ொறுமூலை  
மத்திய ்கல்லூரியில்  ேடித்�  ்கொைத்தில் 
நொட்கத்தி்னொல்  நொன அல்னவர் 
மத்தியிலும் பிரேல்யமொகி இருநப�ன.  

1958 இல் எமது ேொடசொலைக்குப  புதிய 
ஒரு அதிேர் வநதிருந�ொர்.  அவர் 
யொழ்பேொணத்�வர், தேயர் சவரிமுத்து 
அனல்றய  எம் ஏ  ேட்�ொரி.

அவர் முன  ்கருணொநிதி   எழுதிய  
பசொக்கிரடீஸ் நொட்கத்தில்  பசொக்கிரடீஸொ்க  
நடித்து ்கமைநொ�ன  எனும் ஒரு   சீனியர் 
மொணவன  பிரேல்யமொ்னொன.  எ்னக்குப  
பேொட்டியொ்க இனத்னொருவர். இ�்னொல்   
அப� ்கருணொநிதி   எழுதியதும் 
ரொஜொரொணி ேடத்தில் வந�துமொ்ன 
மற்றிரண்டு  நொட்கங்களுள ஒன்றொ்ன 
சொம்ரொட் அபசொ்கல்னபயொ அல்ைது 
பசரன தசஙகுட்டுவல்னபயொ நொன நடித்து 
்கமை்னொ�ல்ன விடச் சி்றந� நடி்கன 
எனே�ல்னச் சவரிமுத்து அதிேருக்குக் 
்கொட்ட பவண்டும் எனறு அனறு என ம்னம் 
விரும்பியது.

அ�ன வில்ளபவ �வலண இறுதியில் 
நொன நடித்� சொம்ரொட் அபசொ்கன நொட்கம். 

இந நொட்கத்தில் அபசொ்க்னொ்க நொன 
நடித்ப�ன. அபசொ்கல்னத் திருத்தும் 
தேௌத்� பிக்குவொ்க ஹயொத்து மூமீன 
நடித்�ொன.  ஹயொத்து மூமீன மூதூலரச் 
பசர்ந�வன.

5ஆம் வகுபபு ஸ்த்கொைர்சிப சித்தியலடநது 
எனனுடன கூட ஒன்றொ்க வந�ொறுமூலை 
மத்திய ்கல்லூரியில் பசர்ந�வன.

ஒன்றொ்கத்�ொன 6ஆம், 7ஆம், 8ஆம் 
வகுபபு  வலர  ேடித்து வநப�ொம். 
சி்றந� உல�ேந�ொட்ட வீரன. அழ்கொ்க 
உடுத்திக்த்கொளவொன. அடிக்்கடி �ன 
்கொற்சட்லடயில்னத் �ட்டிவிட்டேடி நடநது 
தசல்வொன.

அவல்னச் சுற்றி ்கம ்கமதவ்ன மணம் 
்கமழும் அத்�ர், தேௌடர் எனே்ன 
லவத்திருந�ொன.

ஆஜொனுேொகுவொ்னவன. அ�்னொல் 
அவப்னொடு எம் வயதி்னர் முண்டச் சிறிது 
�யஙகிப்னொம்.  ஒரு நொள  எனல்ன விட  
மூத்�வரொ்னவரும் இரொஜரொஜ பசொழன 
நொட்கத்தில்  இரொஜரொஜ பசொழனுக்கு  

நடித்�வருமொ்ன  சிவரொஜொ அண்ணபரொடு 
வில்ளயொட்டொ்க  ஒரு மல் யுத்த்�ப 
பேொட்டியில்  நொன பமொதிய பமொ�லில் 
ப�ொற்றுபபேொப்னன. எனினும்  எனல்ன 
மு�ன மு�லில் வநது ேொரொட்டியன 
இவப்ன.

என துணிச்சலை அவன ேொரொட்டி்னொன. 
அனறிலிருநது  நொங்கள நல்ை 
நண்ேர்்க்ளொப்னொம்.

எ்னது நொட்கங்கல்ள,  எ்னது நடிபலே 
நனகு ரசிபேவன. அவனுக்கும் நடிக்்க 
ஆலச.  “உங்கள நொட்கங்களில் எ்னக்கும் 
ஒரு பவடம் �ரபவண்டும்” எனறு அடிக்்கடி 
எனல்னக் ப்கட்டு வந�ொன.

அவனுலடய சிறிது முரட்டுத்�்னத்தி்னொல்  
அவப்னொடு அதி்கம் பசரொதிருந� எ்னது 
நொட்க நண்ேர்்களுக்கு எமது நொட்கக் 
குழுபவொடு அவல்ன பசர்த்துக் த்கொள்ள 
இஸ்டமிருக்்கவில்லை.

எனினும் நொன அவல்ன சொம்ரொட் 
அபஸொ்கனில் பசர்த்துக் த்கொண்படன. 
அ வ னு க் கு  அ ந �  ந ொ ட ்க த் தி ல் 
அபசொ்கல்னத் திருத்தும் புத்� பிக்கு 
பவடம்.

இஸ்ைொமிய  மொணவர்்கள பவசம் பேொட்டு 
நடிபே�ொ என்ற இனல்றய கூக்குரை்கள 
எதுவும் அனறு இருக்்கவில்லை.

ஒத்தில்க்கள ஒழுங்கொ்க நடந�்ன. 
ஹயொத்து மூமீன புத்� பிக்குவொ்னொன.

மஞசள நி்ற ேலூல்ன இரண்டொக்கி அவன 
�லைலய மூடி அவன �லைலய மழித்� 
�லையொக்கிப்னொம்.

சீவர ஆலட அணிநது மழித்� �லைக் 
ப்கொைத்துடன முரடன எ்னப தேயர் எடுத்� 
ஹயொத்து மூமீன   புத்� பிக்கு  பவடத்தில் 
பமலடக்கு வந�பேொது  சிரிபேொ்கத்�ொன 
இருந�து.

நன்றொ்க வச்னம் பேசி நடித்�ொன ஹயொத்து 
மூமீன.  நொட்கத்தில்  புத்�  பிக்குவொ்க 
ப�ொனறி்னொன ஹயத்து மூமீன.

புத்�ம் சரணங  ்கச்சொமி  �ர்மம்  சரணம்  
்கச்சொமி  சங்கம்  சரணம் ்கச்சொமி எனறு 
தசொல்லிய வண்ணம் அவன   யுத்� 
்க்ளத்தில்    ப�ொனறி, யுத்�தி்னொல்  
ஏற்ேடும் அவைத்ல�  சொம்ரொட் 
அபசொ்கனுக்கு எடுத்து உலரத்து  இறுதில்  
பேொகும் பேொது  அனபு�ொன இனே ஊற்று, 
அனபு�ொன உை்க பஜொதி,  அனபுது�ொன 
உை்க மஹொசக்தி  எனறு  கூறிச்தசன்றொன

‘மச்சொன உனல்னச்  சநதிக்்க  ஆலசயொய 
இருக்கு�டொ’  எ்னக் கூறிய அவன   தசன்ற  
வருடம் ஒரு நொள என வீட்டுக்ப்க வநது 
விட்டொன.

அவன ப�ொற்்றபம மொறி இருந�து  நீண்ட  
தவளல்ள  ஜிபேொ நீண்ட �ொடி  �பலீக் 
இயக்்கத்தின முக்கியஸ்�்னொ்க இருநது  
தீவிர  சமயபேணியும்  சமூ்கபேணியும்  
தசயவ�ொ்கச் தசொன்னொன.  நீண்ட பநரம் 
பேசிக்த்கொண்டிருநப�ொம்  இஸ்ைொம் 
ேற்றி  நொன பேசிய விடயங்கள   அவல்ன 
வியபபிைொழ்த்தி்ன

இலவதயல்ைொம் ேடித்திருகி்றொயொ எனறு 
ஆச்சரியத்துடன ப்கட்டொன.

நம்பமொடு உடனுல்றயும்  அல்னத்ல�யும் 
அறிநது  லவத்�ல் நல்ைது�ொப்ன மூமீன  
எனறு கூறிப்னன.

த�ொழுல்க பநரம் வநது விட்டது எ்னக்கூறி 
எ்னது மல்னவியிடம் ஒரு ேொய வொஙகி 
அ�ன மீதிருநது   த�ொழு�ொன.

அவன த�ொழுது த்கொண்டிருக்கும் 
ப � ொ ற் ்ற ம்  ே ொ ர்த்ப � ன  ஆ ழ் ந து  
அமிழ்நது உருகி  அல்ைொஹலவ  
பவண்டிக்த்கொண்டிருந�ொன. �னல்ன  
ம்றந� நிலையில்  இருந�ொன,  அந� 
ஆழமொ்ன பவண்டு�ல்  எனல்ன மி்கவும் 
்கவர்ந�து.

இபேடி  நொன அவல்ன முன ஒருபேொதும்  
்கண்டதில்லை   அந� முரட்டுக் ஹயொத்து 
மூமீ்னொ இவன? ்கொைம் என்னமொ்க  
மொற்றியிருக்கி்றது.

60  வருடங்களுக்கு முன்னர் அவன 
புத்� பிக்கு பவடத்தில்   ப�ொனறி  புத்�ம் 
சரணங்கச் சொமி   ஸ்ப�ொஸ்திரம் தசொல்லி  
அபசொ்க மன்னல்னத்  திருத்திய  அந�   
ஹயொத்து  மூமீனின      ப�ொற்்றமும் 
�விர்க்்க முடியொமல் ம்னதில்   ப�ொனறியது.
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நீலி சூலி திைிசூலி ெிடொைி
ைொைி �ொளி �ருைொைி
ைை்றுை்ெிை ைொைி�கள! 
பதய்வங்�கள!!
�வனியுங்�ள்!

'ஆய்' கெொட்டு ஆட்டை் கெொட்டு
�ட்டொடி ைந்திைை் ைன்ைொட்டு
ைொட்மட ைடங்கு�ள்
ெள்ளயங்�ள் ஏதுை் 
உை�்�ினி இல்மலெ்கெொை்.
ஓயுங்�ள் ஒடுங்குங்�ள்
'ை்' ப�ொட்டி அடங்குங்�ள்

'ஸ்ை ீ' கெொட்டு 
உங்�ள் பெயை்ைொை்ைி 
உமட ைொை்ைி உருைொை்ைி 
எல்லொை் ஆயிை்று
அை்ைொமன �ொவியை் பதை்ைொங்கு
ஊஞ்ைபலன அழகுதைிழ் 
வொழ்த்துை்

வழிெொடுை் இனியில்மல
பைவி நு�ை்ந்து ைனங்குளிை
இனித் தைிகழ இல்மல
தைிழிகல எதுவுைில்மல
ஓடுங்�ள் ஒடுங்குங்�ள்
குருகுலங்�ள் கதடுங்�ள்
ைைஸ்�ிருதை் �ை்றுத் கதறுங்�ள்
தைிழிகலனுை் அமதபயழுதிெ் 
ெடியுங்�ள்.

பெைிய ஐயொ வரு�ிைொை்
ைைஸ்�ிருதை் அைியொ எை்
அவொ�்�ள் அந்தைங்�ள் 
உை�்�ைிவி�்� அவை் 
ைைஸ்�ிருத ைந்திைை் ெுமனந்து
எை�்�ொய் உை�்�வை் ஓதுவொை்
அது ெுைிந்து எை�்க�துை் அருள
ஓடுங்�ள் ஒடுங்குங்�ள்
குருகுலங்�ள் கதடுங்�ள்

ைைஸ்�ிருதை் �ை்றுத் கதறுங்�ள்
தைிழிகலனுை் அமதபயழுதிெ் 
ெடியுங்�ள்.

'ஸ்ை ீ' கெொட்டு 
உங்�ள் பெயை்ைொை்ைி
உமடைொை்ைி உருைொை்ைி
எல்லொகை ஆயிை்று.
பெருமை ப�ொண்கடொை்
எை்மை ெுமதத்து
எவகைொவொய் வொழ

சி ஜெயசங்கர்
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fpupf;fl;bd; jhafj;jpd; 44 tUl jhfk; jPu;e;jJ.
tpWtpWg;ghd ,Wjpg; Nghl;bAld; tpil ngw;w 

cyff; fpz;zk;

உை்கக் கிண்ண கிரிக்த்கட் த�ொடலரப 
தேொறுத்�வலரயில் ஆசியொ சொர்பில் 
1983 ஆம் ஆண்டு இநதியொபவ மு�ல் 
�டலவயொ்க கிண்ணம் தவனறிருந�து. 
அப�சமயம் 1987 நலடதேற்்ற உை்கக் 
கிண்ணத் த�ொடருக்கு எந�தவொரு 
ஆசிய அணியும் இறுதிப பேொட்டிக்கு 
முனப்ன்றவில்லை. ஆ்னொல் 1992 உை்கக் 
கிண்ணத் த�ொடரில் ேொகிஸ்�ொன உை்கக் 
கிண்ணத்ல�க் ல்கபேற்றிய பிற்ேொடு 
த�ொடர்ச்சியொ்க 1996 இல் இைஙல்க 
கிண்ணத்ல�க் ல்கபேற்றி இருந�து. 
ஆ்னொலும் 1999 இல் ேொகிஸ்�ொனும் 2003 
இல் இநதியொவும் 2007 இல் இைஙல்கயும் 
கிண்ணங்கல்ள தவல்ைொவிட்டொலும் 
இறுதிப பேொட்டிக்கு முனப்னறி இருந�லம 
ஆசியக் கிரிக்த்கட்டின சி்றபேொ்ன 
�ருணங்க்ளொகும்.
இ�ன உச்சமொ்க 2011 உை்கக் கிண்ண 
இறுதிப பேொட்டியில் இநதியொவும் 
இைஙல்கயும் வில்ளயொடி இருந�ல� 
குறிபபிட்டுச் தசொல்ைைொம். இருபபினும் 
2015 இலும் சரி 2019 இலும் சரி 
த�ொடர்ச்சியொ்க ஆசிய நொடு ஒனறு கூட 
இறுதிப பேொட்டிக்கு முனப்ன்றொ�து 
து ர தி ஸ் டவ ச ம ொ ்ன து .  இ ம் மு ல ்ற 
இநதியொவிற்்கொ்ன இறுதிபபேொட்டி 
வொயபபு பிர்கொசமொ்க இருந�ொலும் 
அதுவும் அலரயிறுதிபயொடு இல்ைொமல் 
பேொயவிட்டது.

இதில் என்ன துயரம் என்றொல் ஏல்னய 
நொடு்களுக்கு இல்ைொ� கிரிக்த்கட் 
சொர்ந� ஒரு �னிக்்கட்டலமபபு ஆசிய 
நொடு்களுக்கு இருநதும் இத்�ல்கய 
பின்னலடலவ அலவ சநதித்�து�ொன. 
அந�வல்கயில் ஆசிய நொட்டு கிரிக்த்கட் 
சலே்களின கூட்டலமபேொ்க வி்ளஙகும் 
'ஆசிய கிரிக்த்கட் பேரலவ' ஆசிய 
நொடு்களின கிரிக்த்கட் வ்ளர்ச்சிக்குத் 
�ன்னொைொ்ன ேங்களிபலே ்கடந� மூனறு 
�சொப�ங்களுக்கு பமைொ்கச் தசயது 
வருகின்றது.

குறிபேொ்க ்கடந� 3 வருடங்கல்ள 
பநொக்குபவொமொயின 2016 இருேதுக்கிருேது 
உை ்க க்  கி ண் ணத்  த � ொ டல ரக் 

 
12MtJ cyff; fpz;z fpupf;fl; njhlupd; 
rk;gpadhf fpupf;fl;bd; jhafkhd ,q;fpyhe;J 
mzp njupthfp jkJ 44 tUl cyff; fpz;z 
fdtpid edthf;fpaJ. fpupf;fl; tpisahl;bid 
mwpKfg;ggLj;jpa ,q;fpyhe;J mzp ,jw;F Kd;du; 
,lk;ngw;wpUe;ej 11 cyff; fpz;zj; njhlu;fspYk; 

gq;F gw;wp mtw;wpy; %d;W cyff; fpz;z njhlu;fspy; ,Wjpg; Nghl;bfSf;F 
njupthfp %d;wpYk; Njhy;tpaile;j epiyapy; fpz;zk; nty;Yk; fdTlNdNa ,k; 
Kiw nrhe;j kz;zpy; fle;j Nk khjk; Muk;gkhd cyff; fpz;z njhlUf;F 
fskpwq;fpapUe;jJ.

 Xapd; Nkhu;fd; jiyikapyhd ,q;fpyhe;J mzp yPf; 
Rw;W Nghl;fspd; Kbtpy; 12 Gs;spfSld; %d;whk; 
,lj;ij ngw;W miuapWjpg; Nghl;bapy; mT];jpNuyah 
mzpia 8 tpf;fl;Lf;fshy; tPo;j;jp ,Wjpg; Nghl;bapy; 
epA+rpyhe;J mzpia yz;ld; Nyhl;]; ikjhzj;jpy; 
vjpu;nfhz;lJ. ehzar; Row;rpapy; ntw;wp ngw;w epA+rpyhe;J 
mzpj; jiytu; Nfd; tpy;ypak;rd; jkJ mzpia 
Kjypy; JLg;ngLj;jhl jPu;khdpj;jhu;. mjw;fika Kjypy; 
JLg;ngLj;jhba epA+rpyhe;J mzp 50 Xtu;fs; Kbtpy; 8 
tpf;fl;Lf;fis ,oe;J 241 Xl;lq;fis ngw;Wf;nfhz;lJ. 
epA+rpyhe;J mzp rhu;ghf n`d;wp epNfhy;]; 55  
Xl;lq;fisAk; tpf;fl; fhg;ghsu; nyjk; 47 Xl;lq;fisAk; 
ngw;wdu;. ge;J tPr;rpy; f;up]; Nthf;]; kw;Wk; g;sq;fl; 
MfpNahu; tyh 3 tpf;fl;Lf;fis ifg;gw;wpdu;. 

242 Xl;lq;fis ,yf;fhf nfhz;L JLg;ngLj;jhba ,q;fpyhe;j mzp Muk;gj;jpy;  
tpf;fl;Lf;fis gwpnfhLj;J xUfl;lj;jpy; 86 Xl;lq;fSf;F 4 tpf;fl;Lf;fis ,oe;J 
jLkhwpa Ntisapy; Ie;jhtJ tpf;fl;Lf;fhf N[hb Nru;e;j ngd; ];Nlhf;];> N[h]; 
gl;yu; MfpNahu; 110 Xl;lq;fis ,izg;ghl;lkhf ngw;W mzpapd; ntw;wpf;fhf 
Nghubdu;. gl;yu; Ml;lkpoe;jijaLj;J gpd;du; te;j Vida tPuu;fSk; jkJ 
tpf;fl;Lf;fis gwpnfhLf;f kWgf;fk; ngd; ];Nlhf;]; khj;jpuk; ntw;wpf;fhf jdpahf 
Nghuhbf;nfhz;bUf;f ,Wjpapy; ,q;fpyhe;J mzp ntw;wp ngWtjw;F filrp Xtupy; 
15 Xl;lq;fis ngw Ntz;ba epiy fhzg;gl;lJ. 

epA+rpyhe;J mzp rhu;ghf ,Wjp Xtiu 
l;ud;l; Nghy;l; tPrpdhu;. kWKidapy; 
ngd; ];Nlhf;];> Kjypuz;L ge;JfspYk; 
Xl;lnkjidAk; ngwhky; ehd;F my;yJ 
MW Xl;lq;fis khj;jpuNk ngWk; 
Kidg;NghL JLg;ngLj;jhbf;nfhz;bUe;jhu;. 
%d;whtJ ge;Jf;F MW Xl;lq;fis ngw 
Nghl;bapd; tpWtpWg;G mjpfkhdJ. 3 
ge;JfSf;F 9 Xl;lq;fis ngw Ntz;ba 

epiyapy; ehd;fhtJ ge;jpy; 2 Xl;lq;fs; ngw Kw;gLk; NghJ fsj;jLg;gpy; <Lgl;l 
khu;bd; Fg;by; tPrpa ge;J JLg;ghl;l tPuupd; JLg;gpy; gl;L vy;iyf; Nfhl;il fle;J 
Nkyjpfkhf 4 Xl;lq;fis ngw;Wf;nfhLf;f ,q;fpyhe;J mzpf;F mjpu;~;l trkhf 6 
Xl;lq;fs; fpilj;jJ. gpd;du; 2 ge;JfSf;F 3 Xl;lq;fs; Njitg;gl Ie;jhtJ ge;jpy; 
xU Xl;lj;jpid ngw;W ud; mTl; %yk; xU tpf;fl;Lk; tPo;j;jg;gl Nghl;bahdJ 
tpWtpWg;gpd; cr;r fl;lj;ij mile;J ,Wjpg; ge;jpy; 2 Xl;lq;fis ngwNtz;ba 
epiyapy; JLg;ghl;l tPuu;fs; xU Xl;lj;jpid fle;J ,uz;lhtJ Xl;lj;jpid ngw 
KaYk; NghJ ud; mTl; %yk; Ml;lkpf;f Nghl;bahdJ rk Xl;l vz;zpf;ifapy; 
KbTw;W ntw;wp Njhy;tpia epu;zapf;f Rg;gu; Xtu; Kiw gad;gLj;g;gl;lJ.

gugug;ghd Rg;gu; Xtu;
Rg;gu; Xtu tpjpKiwf;fika ,q;fpyhe;J mzp 
Kjypy; JLg;ngLj;jhl JLg;ghl;l tPuu;fshf ngd; 
];Nlhf;> N[h]; gl;yu; MfpNahiu fskpwf;fpaJ. 
epA+rpyhe;J mzp rhu;ghf l;nud;l; Nghy;l; 
ge;jpid tPrpdhu;. 6 ge;JfspYk; nkhj;jkhf 15 
Xl;lq;fis ,q;fpyhe;J mzp ngw;Wf;nfhz;lJ. 
16 Xl;lq;fis ,yf;fhf nfhz;L JLg;ngLj;jhl 
epA+rpyhe;J mzp rhu;ghf [pk;kp eP~k; MfpNahu; 
fskpuq;f ge;jpid tPRtjw;fhf ,q;fpyhe;J mzp rhu;ghf N[hg;uh Mu;r;ru; 
miof;fg;gl;lhu;. Kjy; 5 ge;Jfspy; xU MW Xl;lk; mlq;fshf [pk;kp eP~k; 14 
Xl;lq;fis ngw;Wf;nfhLf;f ,Wjpg; ge;Jf;F 2 Xl;lq;fs; ngw Ntz;ba epiyapy; 

ahrPu; mughj;

rpd;duh[h tpkyd;

khu;bd; Fg;by; JLg;ngLj;jhb ,uz;lhtJ Xl;lj;ij ngw Kad;w Ntisapy; ud; 
mTl; %yk; Ml;lkpof;f Rgu; XtUk; rkepiyapy; Kbe;jJ. 

rk;gpaid jPu;khdpj;j ngsd;lupfs;
Nghl;bfs; ,uz;Lk; rkepiyapy; 
Kbtila fpupf;fl; tpjp KiwfSf;fika 
ntw;wpahsiu jPu;khdpf;Fk; Kiwahd 
mzpfs; ngw;Wf;nfhz;l ngsd;lupfspd; 
vz;zpf;iff;F mika 27 ngsd;lupfis 
ngw;w ,q;fpyhe;J mzp ntw;wp ngw;wjhf 
mwptpf;fg;gl;L rk;gpad; gl;lj;ij jl;br; 
nrd;wJ. Njhy;tpailahtpl;lhYk; 
Jujp];ltrkhf epa+rpyhe;J mzp fpz;zk; 
nty;Yk; tha;g;ig gupjhgkhf ,oe;jJ. 
Nghl;bapd; Ml;l ehafdhf ngd; ];Nlhf; 

njupthdNjhL njhlupd; rpwg;ghl;lf;fhuuhf njhlupy; 578 Xl;lq;fis ngw;W mzpia 
,wjpg; Nghl;btiu nfhz;L nrd;w epa+rpyhe;J mzpj; jiytu; Nfk; tpy;ypak;rd; 
njupthdhu;. njhlupy; mjpfgl;rkhf ,e;jpa mzpapd; Nuh`pj; ru;kh 648 Xl;lq;fis 
ngw;wf;nfhz;lNjhL mT];jpNuypah mzpapd; kpl;ry; ];lhu;f; 27 tpf;fl;Lf;fisAk; 
ifg;gw;wpdhu;.

்கருத்திற்த்கொண்டு 2016 ஆசியக்கிண்ணத் 
த�ொடலர இருேதுக்கிருேது த�ொடரொ்க 
நடத்தியல�யும் 2019 உை்கக் கிண்ணத் 
த�ொடலரக் ்கருத்திற்த்கொண்டு 2018 
ஆசியக் கிண்ணத்ல� ஒருநொள த�ொடரொ்க 
நடத்தியல�யும் நில்னவு கூரைொம். அது 

மொத்திரமல்ைொமல் ேொது்கொபபு அச்சுறுத்�ல் 
்க ொ ர ண ம ொ ்க ப  ே ொ கி ஸ் � ொ னு க் கு 
சர்வப�ச அணி்கள சுற்றுபேயணத்ல� 
பமற்த்கொளவ�ற்குப பின்னடித்து வரும் 
நிலையில் ்கடந� 2017ஆம் ஆண்டு 
ஆசிய கிரிக்த்கட் பேரலவ �லைவரொ்க 
திைங்க சுமதிேொை இருந�தேொழுது 
இைஙல்கஅணிலய ேொகிஸ்�ொனுக்கு 
இருேதுக்கிருேது பேொட்டி்களுக்்கொ்க 
வி ல ்ள ய ொ ட  அ னு ப பி ய ல � யு ம் 
சுட்டிக்்கொட்டைொம். இ�ற்கும் பமைொ்கச் 
சிை தசயற்ேொடு்கல்ளயும் ஆசிய 
கிரிக்த்கட் பேரலவ தசயதிருந�லம 
குறிபபிடத்�க்்கது.

ஆ்னொலும் ஆசிய கிரிக்த்கட் பேரலவ 
சு�நதிரமொ்கச் தசயற்ேடுவதில் அந�ந� 
கிரிக்த்கட் சலே்களில் நிைவிய 
அரசியல் �லையீடு்கள ஒருவல்கயில் 
்கொரணம் எனேல�யும் மறுக்்க முடியொது.
எ்னபவ இரண்டு உை்கக் கிண்ணத் 
த�ொடர்்களில் ஏற்ேட்ட பின்னலடவு்கள 
எதிர்வரும் நொட்்களில் ஒவ்தவொரு நொட்டின 
கிரிக்த்கட் சலே்களிலும் �ொக்்கத்ல�ச் 
தசலுத்தி அதிரடி மொற்்றங்களுக்கு 
வழிப்கொலும் எ்னைொம். அத்�ல்கய 
மொற்்றங்கள உருவொக்கும் சொ�்கமொ்ன 
சூழபை ஆசிய கிரிக்த்கட் பேரலவயின 
தசயற்ேொடு்களுக்குப ேக்்கேைமொ்க 
அலமநது ஆசிய கிரிக்த்கட்டின 
வ்ளர்ச்சிக்கும் உ�வும் எனறு நம்ேைொம்
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gf;f mDruiz

tpQ;Qhdk;

fzpjk;

Fzk; rtupuh[h

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

njhlHr;rp... (gf;fk; -14)

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

nrd;w thutpil :

gy;fhuzpf; fyg;Gfspy; (multifactorial crosses) jiyKiwAupikf; 
Nfhyq;fspd; vjpu;T$wy;
xU gpwg;GupikapaYf;Fupa fyg;gpd;NghJ ,uz;L my;yJ mjpYk; $ba ,ay;Gfspd; 
jiyKiwAupikf; Nfhyq;fs; gpd;njhlu;e;J mtjhdpf;fg;ggLjy; gy;fhuzpf;fyg;G vd 
miof;fg;glyhk;. 
xU Gd;dw; rJuj;jpD}lhf xU gy;fhuzpf; fyg;gpd; ngWNgWfisf; fz;Lgpbj;jy; 
xU fbdkhd fhupakhf ,Uf;fyhk;. MfNt epfo;jfT tpjpfisf; gpuNahfpj;jy; xU 
gy;fhuzpf; fyg;gpd; ngWNgWfis vjpu;T$Wtjw;Fg; gaDs;sjhhf mikayhk;. \
jdpg;gLj;Jif tpjpapd; gpufhuk;> xU gy;fhuzpf;fyg;G rk fhyj;jpy; epfOk; gd;klq;F 
RahjPd xUfyg;Gg;gpwg;G fyg;GfSf;Fr; rkkhdJ vdf; fUjg;glyhk;. 
cjhuzk; 1: tpj;jpd; epwj;jpw;Fk; tbtj;Jf;Fkhd  Jtpf;fyg;Gg;gpwg;G ,dq;fyj;jy; 
tpj;jpd; epwj;jpw;fhd epfo;jfTfs; (xUfyg;Gg;gpwg;gpw;fhd Gd;dw;rJuj;jpd; mbg;gilapy; 
mike;jJ)

B: fWg;G epw tpj;JfSf;fhd Ml;rpAila vjpUU. b: fgpy epw tpj;JfSf;fhd 
gpd;dpilthd vjpUU
R: tl;lkhd tpj;JfSf;fhd Ml;rpAila vjpUU. r: jpuq;fpa tpj;JfSf;fhd 
gpd;dpilthd vjpUU

F2 re;jjpapy; gpwg;Gupikaikg;Gfs; xt;nthd;wpdJk; epfo;jfthdJ. ngUf;fy; tpjpiag; 
gad;gLj;jpj; jPu;khdpf;fg;glyhk;. 
Bb Rr ,d; epfo;jfT = ½ (Bb apd; epfo;jfT) x ½ (Rr ,d; epfo;jfT)  = 1/4 
bbRr ,d; epfo;jfT = ¼ (bb)  x  ½ (Rr)   = 1/8    
bb rr ,d; epfo;jfT  = ¼ (bb)  x  ¼ (rr)   = 1/16 

c.k;.  2: G+tpd; epwk;> tpj;jpd; epwk; kw;Wk; tpj;jpd; tbtk; Mfpatw;wpw;fhd xU 
Kf;fyg;Gg;gpwg;G  ,dq;fyj;jy; ( trihybrid Cross)

Y:kQ;rs; epw my;ypfSf;fhd Ml;rpAila vjpUU. y: nts;isepw my;ypfSf;fhd 
gpd;dpilthd vjpUU
B:fWg;G epw tpj;Jf;fSf;fhd Ml;rpAila vjpUU.b: fgpy epw tpj;Jf;fSf;fhd 
gpd;dpilthd vjpUU 
R:tl;lkhd tpj;Jf;fSf;fhd Ml;rpAila vjpUU. r: jpuq;fpa tpj;JfSf;fhd 
gpd;dpilthd vjpUU.
YyBbRr   x    yyBbrr

(YyBbRr): fWg;Gepw tl;l tpj;JfNshL $ba kQ;rs; epw my;ypfs;
(yyBbrr): fWg;Gepw tl;lkhd tpj;JfNshL $ba nts;isepw my;ypfs;. 

mwpag;glhj gl;lhzpj;jhtuj;jpd; gpwg;Gupiaikg;G TT vdf; nfhs;f. 
NkNyAs;s ,df;fyg;gpd; ngWNgwhf F1 re;jjpapy; 640 jhtuq;fs; fpilj;jd. 
Fiwe;jJ ,uz;L ,ay;Gf;F Ml;rpAila Njhw;wtikg;igf; fhz;gpf;Fk; jhtuq;fspd; 
vz;zpf;ifiaj; jPu;khdpf;f. 

1.NkYs;s epge;jidfSf;F mtw;wpd; jdpj;jtkhd epfo;jfTfSld; $ba rhj;jpakhd 
gpwg;Gupikaikg;Gf;fs; 
YyBBRr: 1/2(Yy ,d; epfo;jfT) x 1/4 ( BB) x 1/2 (Rr)= 1/16
YyBbRr:  1/2  x 1/2 x  1/2   = 1/8
YyBBrr:  1/2 x  1/4  x 1/2= 1/16
YyBbrr:  1/2  x  1/2  x  1/2 = 1/8
YybbRr: 1/2  x  1/4 x 1/2 = x/16
yyBbRr:  1/2  1/2  x 1/2  = 1/8
yyBBRr  1/2  x  1/4  x 1/2 = 1/16

2.Fiwe;jJ ,uz;L Ml;rpahd ,ay;Gfis fhl;rpg;gLj;Jk; epfo;jfT = 1/16+ 1/8+ 1/16+ 
1/8+ 1/16+ 1/8+ 1/16 =10/16 =5/8
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mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 43

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

- kl;Lefu; Atd; -

gf;f mDruiz

njhlHr;rp... tpQ;Qhdk;
3.Fiwe;jJ ,uz;L Ml;rpahd ,ay;Gfisf; fhl;rpg;gLj;Jtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gl;l 
jhtuq;fspd; vz;zpf;if = 5/8 x 640 = 400  jhtuq;fs;

Nrhjid ,dk; fyg;G (Test cross) 
,J> mwpag;glhj gpwg;Gupikaikg;Gf;fisj; jPu;khdpg;gjw;F Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 
Kd;fUjiyAila xU ,df;fyg;Gr; nrad;Kiw MFk;. Ml;rpAila ,ay;igf; 
fhz;gpf;Fk; jdpnahU mq;fpapd;  gpwg;Gupikaikg;Gf;F ,ul;il Ml;rpAila 
gpwg;Gupikaikg;G my;yJ ,juEfj;Jf;Fupa epiy fhuzkhf ,Uf;fyhk;. ,jpy; 
Nju;e;njLf;fg;gl;l xU Njhw;wtikg;Gf;F mwpag;glhj gpwg;Gupikaikg;ig cila 
mq;fpnahd;iw> mNj ,ay;Gf;F rkEfKila gpd;dpilthd epiyiaf; nfhz;l mNj 
,dj;ijr; Nru;e;j NtnwhU mq;fpAld; ,dq;fyj;jy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

xU fyg;Gg;gpwg;G ,dq;fyj;jypd;NghJ Nkw;nfhs;sg;gLk; Nrhjid ,dk; fyg;G 
xUfyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,dk; fyg;G (monohybrid test cross) vd miof;fg;gLk;. khwhf> 
Jtpf;fyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,dq;fyj;jypd;NghJ Nkw;nfhs;sg;gLk; Nrhjid ,dk; 
fyg;G Jtpf;fyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,dk; fyg;G (Dihybrid test cross) vd miof;fg;gLk;. 

xUfyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,dk; fyg;G (Monohybrid test cross) 
xUfyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,dk; fyg;Gf;F xU cjhuzj;ijf; ftdj;jpw;nfhs;Nthk;. 
,e;j cjhuzj;jpy; jug;gl;l caukhd gl;lhzpj;jhtuq;fspd; gpwg;Gupikaikg;ig ehk; 
mwpa tpiofpd;Nwhk;. ,jidr; nra;tjw;F ehk; caukhd gl;lhzpj; jhtuj;ij Fwshd 
gl;lhzpj;jhtuj;Jld; ,dk; fyg;Nghk;. Fwshd jd;ik xU gpd;dpilthd ,ay;ghf 
cs;sjhy; mjd; gpwg;Gupikaikg;G tt Mf ,Uf;Fk;. 
caukhd gl;lhzpj; jhtuq;fs; ,uz;L rhj;jpakhd gpwg;Gupikg;Gf;fisf; nfhz;bUf;fyhk;.
1. TT
2. Tt

mwpag;glhj gl;lhzpj;jhtuj;jpd; gpwg;Gupikaikg;G TT iaf; nfhz;lJ vdf; nfhs;Nthk;. 
TT kw;Wk; tt f;F ,ilapyhd  ,df;fyg;G gpd;tUk; ngWNgiwf;fhl;Lk;. 

1. vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf.
  xt;nthU $w;Wf;Fk; fPNo Ie;J tpilfs; jug;gl;Ls;sd. mtw;Ws; kpfg; 
  nghUj;jkhd tpiliaj; njupe;J> mjd; ,yf;fj;ij milg;Gf;Fwpf;Fs;  
  vOJf.
1.1 gpd;tUtdtw;Ws; <upjo; %f;nfhyp 
 (1) z; (2) q; (3) d;;  (4) k;;   (5) e;            (…….)

1.2 gpd;tUtdtw;Ws; tUnlhyp;
 (1) k;  (2) Q;; (3) e;   (4) u; (5) d;                (…….)

1.3 gpd;tUtdtw;Ws; ,fuk; NtWgl;L xypf;Fk; nrhy;
 (1) ,uT  (2) tpw;gid (3) jpd;gz;lk; (4) fpup   (5) rpwF     (…….)

1.4 gpd;tUtdtw;Ws; gfuk; NtWgl;L xypf;Fk; nrhy; 
 (1) gr;ir (2) ntk;gy;;  (3) ghlk;     (4) gj;J  (5) mg;gk;     (…….)

1.5 gpd;tUtdtw;Ws; xw;wsngil
 (1) tz;z;zk; (2) mf;f;fh (3) tho;o;f;if (4) ntl;l;fk; (5) ghu;u;it  
            (…….)
1.6gpd;tUtdtw;Ws; Ntw;Wikg; Gzu;r;rp my;yhjJ
 (1) fy;;nywpe;jhd; (2) jiuj;Njhw;wk;  (3) fz;zPu; 
 (4) vdJ kfd;; (5) kfNd th             (…….)

1.7 gpd;tUtdtw;Ws; Ntw;Wepiy nka;k;kaf;fk; ,lk;ngw;Ws;s nrhy; 
 (1) glu;f;if    (2) Kd;dpiy   (3) Kfk;    (4) jd;ik (5);; moF      
                     (…….)
1.8 mtd; mofhfg; G+f;fisg; gwpf;fpwhd;. ,jpy; ‘mofhf’ vd;gJ
 (1) ngauil (2) vOtha; milnkhop (3) tpidail 
 (4) nrag;gLnghUs; milnkhop      (5) nganur;rk;       (…….)

1.9 gFjp> tpFjp> ,ilepiy> rhupia Mfpatw;iwf; nfhz;l gFgjk;
 (1) gytw;iw   (2) ehl;bw;F (3) nra;jdd; (4) Njhlk;gok; (5) gpbj;jdd; 
                (…….)
1.10 gpd;tUtdtw;Ws; csg;ghl;Lj; jd;ikg; gd;ikg; ngau; nfhz;l thf;fpak;
 (1) me;j ehspy; ehk; ebj;j ehlfq;fis epidf;fpNwd;. 
 (2) jha;Nra; eyd; NgZk; epiyaj;ij ehq;fs; ghu;j;Njhk;.  
 (3) f.ngh.j. (c.j) guPl;irapy; vq;fshYk; rpj;jpailaKbAk;. 
 (4) vq;fSf;Fk; fhyk; tUk;.  
 (5) ghy;epyitf; fz;L ehd; gutrkile;Njd;.           (…….)

1.11 mtd; jd;idg; gw;wp Nahrpf;ftpy;iy. ,q;F ‘jd;’ vd;gJ
 (1) cau;jpizg; ngau; (2) glu;f;ifj; jw;Rl;Lg; ngau; (3) vOtha;
 (4) m/wpizg; ngau; (5) glu;f;ifg; ngau;         (…….)

1.12 mq;Nf ahNuh tUtJ Nghy vdf;Fj; njupfpwJ. ,q;F ‘ahNuh’ vd;gJ 
 (1) Mf;fg;ngau;  (2) Kd;dpiyg; ngau;   (3) m/wpizg; ngau; 
    (4) msTg; ngau; (5) khw;Wg; ngau;          (…….)

1.13 gpd;tUtdtw;Ws; rhupia ngWk; tpdhg;ngau;  
 (1) vtd;; (2) vd;d (3) ahiu   (4) vtu;fs;;;      (5) Vd;     (…….)

1.14 Fwpy;epiy tpidab> nebyhtjdhy; cUthd Mf;fg;ngau;
 (1) thb (2) ehL (3) NjL   (4) NfL     (5) ML         (…….)

1.15 tpid + kjp = ngau; vd;Dk; mikg;gpy; cUthd Mf;fg;ngau; my;yhjJ
 (1) ntz;kjp (2) jUkjp (3) Vw;Wkjp  (4) nfhLkjp     (5) tUkjp     
              (…….)
1.16 gpd;tUtdtw;Ws; $l;Lg;ngau; nfhz;l thf;fpak;
 (1) mtu;fs; Rz;ly; thq;fpr; rhg;gpLfpwhu;fs;. 
 (2) gpujhd tPjpfspy; fhy;eilfshy; tpgj;J Vw;gLfpwJ.  
 (3) Neuj;NjhL rhg;gpl;lik ey;yjha;g; Ngha;tpl;lJ.
 (4) md;W fhiyapy; te;jts; ahu;?
 (5) mtu;fs; kpfTk; ey;ytu;fs;.                 (…….)

1.17 “,e;j Kiw nty;yhtpl;lhy; fg;gNyWk; khdk;”  ,jpy; vOtha; 
 (1) ,e;j  (2) ,e;j Kiw  (3) fg;gy; (4) khdk;    (5) VWk;       (…….)

1.18 gpd;tUtdtw;Ws; gz;Gj;njhif
 (1) jq;ff; fhg;G  (2) ,uhg;gfy;   (3) jz;zPu;  (4) fz;zPu;  (5) nghd;dd; 
                (…….)
1.19 gpd;tUtdtw;Ws; tpidj;njhif
       (1) tpLfij  (2) nfhs;Kjy;  (3) mbkhL  (4) gha;kuk;; (5) FbePu;;  (….....)

1.20 ‘th’ vd;gjd; ‘nra;a’ tpidnar;r tha;ghl;L tbtk; 
 (1) te;J   (2) tu  3) te;j    (4) te;jhy;;;   (5) te;jkhL;     (…….)
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அருகில் ்கரு�பேொட்டொர்்கள எனேத�ல்ைொம் 
இனத்னொரு �னிக்்கல�.

்கொைபபேொக்கில் இந� உே சொதிக் 
கு ழு ம ங ்க ளி ன  அ ல ட ய ொ ்ள ங ்க ள 
அ ழி ந து ப ே ொ ்ன ொ லு ம்  மூ ன று 
நூற்்றொண்டு்களுக்கு முன்னபர இருந� 
இைஙல்க மக்்கள சொதி்க்ளொ்க எபேடி 
பி்ளவுண்டு இருநதிருக்கி்றொர்்கள எனேல� 
அறிவ�ற்்கொ்ன முக்கிய குறிபபு்கள இலவ.

 இைஙல்கயின சொதி்கல்ளப ேற்றி 
ஆரொயந�வர்்கள ேைர் தவதைனடினின   
குறிபபு்கல்ளத் �வ்றவிட்டிருக்கி்றொர்்கள. சொதி்கள ேற்றிய அவரின குறிபபு்கல்ள  
ேயனேடுத்தியவர்்களில்  “Caste in Sri Lanka - From Ancient Times to the Present Day” 
எனகி்ற நூலை எழுதிய ஆசிப ஹுலசன (Asiff Hussein) ்கவனிக்்கத்�க்்கவர். 
மு�ல் இரண்டு அத்தியொயங்கல்ளத் �விர எஞசிய அத்தியொயங்கல்ள மூனறு 
பிரிவு்க்ளொ்கப பிரிக்்கைொம்.
1.புவியியல் நிைபேரபபு, இைஙல்கயின இ்னபேரம்ேல், மக்்களின ேண்ேொட்டு   
   அம்சம், மரபு்கள, தமொழி

2.இைஙல்கயின வரைொற்றுச் சுருக்்கமும், 1724 வலரயொ்ன இைஙல்கயின ்கொைனித்துவ  
   ்கொை வரைொற்றுக் குறிபபு்களும், (4-15 வது அத்தியொயம் வலர)

3.இறுதி இரண்டு அத்தியொயங்களும் இைஙல்கயின அனறு நிைவிய ம�ங்கள 
ேற்றியது. தேௌத்�ம், இநது, இஸ்ைொம், ்கத்ப�ொலிக்்கம், புரட்டஸ்�ொநது, பேொன்றலவ 
ேற்றி.

இைஙல்க ேற்றிய 31 ப்கொட்படொவியங்களும், இைஙல்கயின வலரேடமும் இந� நூலில் 
உள்ளடக்்கம். தவதைனடினின “ேலழய புதிய கிழக்கிநதியொ” நூலைத் �விர பமலும் 
சிை முக்கிய ஆயவு நூல்்கல்ளயும் தவளியிட்டிருந�ொர். ்கடற் �ொவரங்கள விைஙகு்கள 
குறித்� ஆரின நூல் அவர் இ்றந��ன பின்னர் 1754இல் ஆம்ஸ்டர்டொமில் தவளியொ்னது. 
பவறு ேை தமொழி்களிலும் அது தமொழிதேயர்க்்கபேட்டது. அவரின நூல் ஆசியொவின 
முக்கிய ்கடல்வழிப பேொக்குவரத்ல� அறிநதுத்கொளவ�ற்்கொ்ன அடிபேலடயொ்ன 
மூை நூைொ்க ேல்ைொண்டு்கொைம் ேயனேடுத்�பேட்டு வநதிருக்கி்றது. அது ஒரு 
முக்கியமொ்ன ்கலைக்்க்ளஞசியம் எனகி்றொர் தமொத்�ொவு. அது பேொை அனல்றய 
டச்சுக் ்கொைனித்துவத்துக்கு ஆ�ொரமொ்க இனறும் ஒல்ைொந�ர்்களின ப�சியவொ� 
தேருமி��த்துக்கு தவதைனடினின ேணி்கல்ளக் த்கொண்டொடி வருகின்ற்னர். 

இைஙல்கலயப ேற்றிபய இவ்வ்ளவு என்றொல் ஏல்னய நொடு்கள ேற்றி அவர் 
எழுதியிருக்கும் விேரங்கள கூட வியபலேத் �ரும் வரைொற்றுப ேதிவு்கள.
தவதைனடின இைஙல்கயின வரைொற்றின ஒரு முக்கிய ்கொைபேகுதிலய 
்கட்டுலடத்திருக்கி்றொர். துரதிர்்ஷடவசமொ்க சம்ேந�பேட்ட இைஙல்கயர்்களுக்கு 
இன்னமும் அது முழுலமயொ்க பேொய பசரவில்லை. அவரின ேதிவு்கள ேை 
தவளிச்சங்கல்ள �ர வல்ைலவ.
�மிழில் தமொழிதேயர்க்்க முனதமொழியக் கூடிய வரைொற்று நூல்்களில் தவதைனடினின 
“ேலழய புதிய கிழக்கிநதியொ” முக்கியமொ்ன ஒனறு.
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அவசரபபிரிவு அதி்கொரி்கள கூறியுள்ள்னர்.

உ ள ளூ ர்  ே த் தி ரி ல ்க  ஒ ன றி ன 
�்கவலினேடி கிபயொபடொ அனிபமஷன 
ஸ்டூடிபயொவிற்குள நுலழந�, ஒருவர் 
அலடயொ்ளம் த�ரியொ� திரவத்ல� வீசி 
தீலய ஏற்ேடுத்தியுள்ளொர்.
பமலும், இந�ச் சம்ேவத்தில் 12 பேர் 

njhlHr;rp... 
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்கொயமலடநதுள்ள்னர். 

அலடயொ்ளம் த�ரியொ� நேர் ஒருவர் 
சநப�்கத்தின பேரில் ல்கது தசயயபேட்டு 
்கொயத்துடன மருத்துவமல்னக்கு த்கொண்டு 
தசல்ைபேட்டொர்.
்கொலை சுமொர் 10.30 அ்ளவில் “தீ” இந� 
ஸ்டூடிபயொவின 3 மொடி்களிலும் ேரவியது.

பமனமுல்றயீடு தசயயபேட்டது.

பமல் நீதிமன்றம் வழஙகிய தீர்பபுக்கு 
எ தி ர ொ ்ன  ப ம ன மு ல ்ற யீ ட் ல ட 
ஏற்றுக்த்கொண்ட பமனமுல்றயீட்டு 
நீதிமன்றம், பமனமுல்றயீட்டொ்ளரொ்ன 
்கவுணவத்ல� நரசிம்ம லவரவர் 
ஆைய நிர்வொ்கத்துக்கு வழக்குச் 
தசைலவ வழஙகுமொறும் உத்�ரவிட்டது. 
ய ொ ழ் ப ே ொ ண ம்  ்க வு ண ொ வ த் ல � 
நரசிம்ம லவரவர் ஆையம் சொர்பில் 
பமனமுல்றயீட்டு மனுலவ மூத்� 
சட்டத்�ரணி ப்க.வி.எஸ். ்கபணசரொஜொ, 
பமனமுல்றயீட்டு நீதிமனறில் �ொக்்கல் 
தசய�ொர்.

மனுவின எதிர்மனு�ொரர்்க்ளொ்க சட்ட 
மொ அதிேர், லசவ ம்கொ சலேயி்னர் 
குறிபபிடபேட்டிருந�்னர்.இந� மனு மீ�ொ்ன 
விவொ�ம், சமர்பேணங்கள நில்றவலடந� 
நிலையில் பமனமுல்றயீட்டு நீதிமனறின 
தீர்பபு ஜூலை 18ஆம் தி்கதி வழங்கபேட்டது.
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திலணக்்க்ளம் நடவடிக்ல்க்கல்ள எடுக்்க 
பவண்டுதம்னவும் கூட்டத்தில் முடிவு 
தசயயபேட்டுள்ளது.
இப�பவல்ள, முல்லைத்தீவு நீரொவியடிப 
பிளல்ளயொர் ஆைய வ்ளொ்கத்தில் 
தேௌத்� புரொ�்னச் சின்னங்கள 
இருக்்கவில்லைதய்ன த�ொல்தேொருள 
ஆயவுத் திலணக்்க்ளப ேணிபேொ்ளர் 
பேரொசிரியர் மண்டொதவை கூட்டத்தில் 
ஒபபுக் த்கொண்ட�ொ்கவும் அலமச்சர் மப்னொ 
்கபணசன கூறியுள்ளொர்.
மலைய்கத்தில் ப்கட்பைஜ் ப�ொட்டத்தில் 
உள்ள முனி ப்கொயிலில் தேௌத்� பிக்கு 
ஒருவர் தேௌத்� த்கொடிலய ஏற்றியலம 
�வ்றொ்னத�்னவும் கூட்டத்தில் முடிவு 
எடுக்்கபேட்ட�ொ்க அலமச்சர் மப்னொ 
்கபணசன த�ரிவித்துள்ளொர்.  

இப�பவல்ள, இந� விவ்கொரம் குறித்து 
ஜ்னொதிேதிலய �னியொ்கச் சநதித்துப 
பேசுவ�ற்கு �மிழ் ப�சியக்கூட்டலமபபு 
முயல்வ�ொ்க கூட்டலமபபு வட்டொரங்கள 
த�ரிவித்துள்ள்ன.



nts;sp> [_iy 19, 2019
 ,jo; - 71 16

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


