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இலங்கையின் பல இடஙகைளில் 
கைடு்ையான ை்ை பபய்த்்த அடுத்து 
அந்தப் பகுதிகைளில் படஙகு நுளம்புகைள் 
பரவுவ்்த ்தடுப்ப்தறகைான முன்கூட்டிய 
நடவடிக்கைகை்ள சுகைா்தார அதிகைாரிகைள் 
முடுககிவிட்டுள்ளனர்.

இதுவ்ர 42,051 படஙகு ்தாககு்தல்கைள் 
இலங்கையில் பதிவாகியுள்ளன. 
அ ் வ  ம ை ல் ை ா கை ா ண த் தி ல் 
அதிகைைாகும். பகைாழும்பு ைாவட்டத்தில் 
ைாத்திரம் 8,808 படஙகு மநாயாளர்கைள் 
கைண்டுபிடிககைப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த வருடத்தில் ஆகைஸ்ட் 23ஆம் 
திகைதிவ்ர 62 படஙகு மநாயாளர்கைள் 

பயஙகைரவா்த பிரச்சி்னககு தீர்வு கைாண 
அ்னத்து நாடுகைளும் ஒன்றி்ணய 
மவண்டுபைன்று பாதுகைாப்பு பெயலாளர் 
பெனரல் ொந்த மகைாட்மடபகைாட அ்ைப்பு 
விடுத்துள்ளார்.

பகைாழும்பு பண்டாரநாயககை ெர்வம்தெ 
ைாநாட்டு ைண்டபத்தில் இன்று ஆரம்பைான 
பகைாழும்பு பாதுகைாப்பு ைாநாட்டின் மபாம்த 
அவர் இவவாறு ப்தரிவித்துள்ளார்.

ப ய ங கை ர வ ா ்த த் தி ற கு  எ தி ர ா கை 
்தனித்்தனியாகை மபாராடுவ்்த விட 
ஒன்றி்ணநது மூமலாபாயத்்்த 
பின்பறறுவ்தன் மூலம் வி்னத்திறனான 

 (நி. அமிர்்தென்)

ஸ்ரீலஙகைா பபாதுெனப் பபருமுனக 
கைட்சியின் ெனாதிபதி மவட்பாளர் 
மகைாட்டாபய ராெபகெவுககு ஆ்தரவாகை 
வடககுக கிைககுத் ்தமிழ், முஸ்லிம் 
ைககைளின் ஆ்தர்வப் பபாறும் 
மநாககில், சிறப்புககுழு ஒன்று 
உருவாககைப்பட்டுள்ளது.

கு றி ப் ப ா கை  ்த மி ழ்  ை க கை ளி ன் 
ஆ்தர்வப் பபறுவதுடன் கைடந்தகைால 
கை ெ ப் ப ான  ப ெ ய ற ப ா டுகை ளு க கு 
ைாறறீடான மவ்லத்திட்டஙகை்ள 
அ றி மு கை ப் ப டு த் ்த ல்  ம ப ா ன் ற 
வி ட ய ங கை ளி ல்  இ ந ்த க  கு ழு 

பபறுமபறுகை்ள பபறறுக பகைாள்ள 
முடியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

ஈடுபட்டுள்ள்தாகை 
பகைாழும்பு உயர்ைட்ட அரசியல் 
்தகைவல்கைள் கூறுகின்றன.

மு ன் ன ா ள்  அ ் ை ச் ெ ர் 
எ ஸ் ; . பி . தி ஸ ா ந ா ய க கை ா , 
இ ந ்த ச்  சி ற ப் பு க கு ழு ் வ 
பெயறபடுத்துவ்தாகைவும் வடககுக 
கி ை க கு ப்  ப கு தி கை ளி ல்  உள்ள 
பல்கை்லககைைகை மபராசிரியர்கைள், 
வி ரி வு ் ர ய ா ள ர் கை ள் ,  ை ்த த் 
்த்லவர்கைள், பபாது நிறுவனஙகைளின் 
பிரதிநிதிகைள் ஆகிமயா்ரச் ெநதித்து 
உ்ரயாடுவ்தறகைான ஏறபாடுகைள் 
பெயயப்பட்டுள்ள்தாகைவும் அந்த 
வட்டாரஙகைள் கூறியுள்ளன.

உ யி ரி ை ந து ள்ளன ர்.  2 0 1 8  இ ல் 
ஒட்டுபைாத்்தைாகை 58 மநாயாளர்கைமள 
பலியாகினர் என்பதுடன் ஒப்பிடும்மபாது 
இது அதிகைைாகும்.

நுளம்பு பரவும் வ்கைகைள் குறித்து 
பபாதுைககைள் விழிப்புடன் இருககுைாறு 

மட்டக்களப்பு ்கருவப்்பங்்கணி ஜெயந்தி 
வீதியில், 15 ்்பச்சர்ஸ் உறுதிக்ககாணியில் 
அமமந்துளள தரமகான வீடு ஒன்று விற்பமனககு 
உண்டு.

ஜதகா்டர்பு்களுககு :

 077 0558611, 077 4680354
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எழுபதுககைளில் நவீன சிறுகை்்தப்மபாககில் 
ைாறறத்்்த நிகைைப்பண்ணிய உைா 
வர்தராென், ஏலமவ உள்ைனயாத்தி்ர எனும் 
சிறுகை்்தத்ப்தாகுப்்பயும், பின் மூன்றாவது 
சிலு்வ எனும் நாவ்லயும் இன்றும் 
மபெப்படும் வியூகைம் ெஞ்சி்கை்யயும் 
ஈைத்து இலககியப்பரப்பிறகு ்தநது, ்தமிழ் 
ப்டப்புலகைத்்்தமய ்தன்பால் கைவனம் 
பகைாள்ள்வத்்த ப்டப்பாளி.

  சினிைா பறறிய ்தன்  அனுபவ 
பவளிப்பாடுகை்ள கைட்டு்ரகைளாககி  
மைாகைத்தி்ர எனும் பபயரில் ெனிககிை்ை 
31/08/2019 அன்று கைல்மு்ன பவஸ்லி உயர்்தர 
பாடொ்ல ைண்டபத்தில் பவளியிடுகிறார்.
ம ப ர ா சி ரி ய ர்  ப ை ௌ ன கு ரு வி ன் 
பவளியிட்டு்ரயுடனும், பா.புவிராொவின் 
வரமவறபு்ரயுடனும் சிவ.வர்தராெனின் 
அறிமுகை உ்ரயுடனும் நிகைழ்வுகைள் ப்தாடர 
நூல் பறறிய அலெ்ல பைாழிகைள் ைறறும் 
ப்தாடர்பாடல் து்ற விரிவு்ரயாளர் 

ைண்மு்னப்பறறு பிரம்தெ பெயலகைத்தின் 
சிறுவர் ைகைளிர் அபிவிருத்திப் பிரிவில் 
ப்தவி நி்ல உ்தவியாளராகை கைட்ையாறறி 
வந்த திருைதி.ொஹி்தா ெலால்தீன் 
முகைா்ைத்துவ உ்தவியாளர் மெ்வயின் 
அதி சிறப்பு ்தரத்திறகு சித்திய்டநது 
உள்நாட்டலுவல்கைள், ைாகைாண ெ்பகைள் 
ைறறும் உள்ளுராட்சி அ்ைச்சினால் 
கைாத்்தான்குடி பிரம்தெ பெயலகைத்திறகு 
நி ர் வ ா கை  உ த் தி ம ய ா கை த் ்த ர ா கை 
நியமிககைப்பட்டுள்ளார்.

அ்னத்து முகைா்ைத்துவ உ்தவியாளர் 
ப்தாழிறெஙகைத்தின் ைட்டககைளப்பு 
ைாவட்டத்திறகைான ைாவட்ட பெயலாளராகை 
்தனது மெ்வயி்ன ப்தாடரும் இவர் 
20 வருட அரெ மெ்வயி்ன பூர்த்தி 
பெயதுள்ளார்.

 கைல்வி அ்ைச்சு, மகைாற்ளப்பறறு 
மைறகு ஓட்டைாடி, மகைாற்ளப்பறறு 
ைத்தி, கைாத்்தான்குடி, ைண்மு்ன வடககு 
ைட்டக கைளப்பு,  ைண்மு்னப்பறறு 
ஆ ் ர ய ம் ப தி  ஆ கி ய  பி ர ம ்த ெ 
பெயலகைஙகைளில் சிறந்த மு்றயில் 
கைட்ையாறறியுள்ளதுடன், எழுத்்தாறறல்  
து்றயில் ஆர்வமுள்ளவராகை திகைழும் இவர் 
ெமூகை மெ்வயில் ஆர்வமுள்ளவராகைவும், 
ெைா்தான நீ்தவானாகைவும், ைத்தியஸ்்தர் 
ெ்பயில் கைடந்த 10 வருடஙகைளாகை 
கை ட் ை ய ாற றி  வ ரு கி ன்ற ் ை யு ம் 
குறிப்பிடத்்தககைது.

கைன்டபபரியின் மபராயர் அதிமை்தகு ெஸ்ரின் 
பவல்பப ஆண்ட்கை  இலங்கைககு விெயம் 
பெயகிறார்.

மபராயரின் விெயம் ஒரு்ைப்பாட்டிறகைான 
விெயைாகைமவ அ்ையும் என இலங்கை 
அஙகிலிககைன் திருச்ெ்பயின் ஆயர் 
டிமலாராஜ் ஆர் கைனகைெ்ப ஆண்ட்கை 
ப்தரிவித்துள்ளார். கைடந்த ஏப்பிரல் 21ம் 
திகைதி இடம்பபறற ்தாககு்தலின் பின்னர் 
இலங்கை வரும் இவர் ஒரு்ைப்பாட்்ட 
பலப்படுத்துவ்தறகு எதிர்பார்ப்ப்தாகைவும் 
அவர் குறிப்பிட்டார்.

இன்று இலங்கை வரும் கைன்டபபரியின் 
மபராயர் அதிமை்தகு ெஸ்ரின் பவல்பப 
ஆண்ட்கை திர்வஷரம் ெனிககிை்ை 
வ்ரயில் இலங்கையில் ்தஙகியிருப்பார். 
இன்று ைா்ல ெர்வ ை்தத் ்த்லவர்கை்ள 
ெநதித்து மபராயர் கைலநது்ரயாடலில் 
ஈ டு ப டு வ ா ர் .  ்த ை து  வி ெ ய த் தி ன் 
ஞ ா ப கை ா ர்த் ்த ை ாகை  ை ரக கை ன்் ற யு ம் 
மபராயர் நாட்டி ்வப்பார். கைத்ம்தாலிககைத் 
திருச்ெ்பயின் மபராயர் கைர்தினால் 
ைல்ககைம் றஞ்சித் ஆண்ட்கையுடன் 
கைட்டுவாபிட்டிய ம்தவாலயத்திறகுச் பெல்லும் 
கைன்டபபரியின் மபராயர் ெஸ்ரின் பவல்பப 
குண்டுத்்தாககு்தலில் உயிரிைந்தவர்கைளின் 
உறவினர்கை்ளயும், கைாயப்பட்டவர்கை்ளயும் 
மநரில் ெநதித்து ஆறு்தல் ப்தரிவிப்பார். 
கைண்டி ்தல்தா ைாளி்கைககு விெயம் பெயயும் 
மபராயர் ைல்வத்்த ைறறும் அஸ்கிரிய 
பீடஙகைளின் ைகைா நாயககைர்கை்ளயும் ெநதித்து 
கைலநது்ரயாடுவார். மபராயர் ெனாதிபதி, 
பிர்தைர் ைறறும் எதிர்ககைட்சித் ்த்லவ்ரயும் 
ெநதிககைவுள்ளார்.

கைா்ரதீவு  நிருபர் ெகைா

பாண்டிருப்பு வடபத்திரகைாளியம்பாள் 
ஆ ல ய  வ ரு ட ா ந ்த  ெ க தி ப் 
பபருவிைா எதிர்வரும் 03ஆம் திகைதி  
பெவவாயககிை்ை  திருககை்தவு 
திறத்்தலுடன் ஆரம்பைாகின்றது.

இப்பபருவிைா ஏழுநாள் திருவிைாககைள் 
இடம்பபறறு 11ஆம் திகைதி பு்தன்கிை்ை 
கை ா ் ல  7 ை ணி க கு  தீ மி தி ப் பு 
்வபவத்துடன் நி்றவ்டயவுள்ளது.
ெகதிப் பபருவிைா ஆலயபிர்தைகுரு 
விஸ்வப்பிரம்ைஸ்ரீ பெ.பெல்வககுைார் 
்த்ல்ையில் ந்டபபறவுள்ளது.

 எதிர்வரும் பெப். 2ஆம் திகைதி 
திஙகைட்கிை்ை ம்தமராட்டமும் ைறுநாள் 
3ஆம் ஆம் திகைதி பெவவாயககிை்ை  
தீர்த்ம்தாறெவமும் இடம்பபறும்.

கை ா ் ரதீ வு  பி ர ம ்த ெ 
ப ெ ய ல கை த் தி ன் 
ப தி ல்  நி ர் வ ா கை 
உ த் தி ம ய ா கை த் ்த ர ா கை  
கை ட ் ை ய ா ற றி ய 
து . கை ை ல ந ா ்த ன் ,  
ப ்த வி ய ணி 
உ ்த வி ய ா ள ர ா கை 
கைட்ையாறறிய திருைதி. 

பெயசுந்தரி கைமணஷராொ, முகைா்ைத்துவ 
உ ்த வி ய ா ள ர ா கை  கை ட ் ை ய ா ற றி ய 
கி.மயாமகைஸ்வரன் ஆகிமயார்  முகைா்ைத்துவ 
உ்தவியாளர் மெ்வயின் அதி சிறப்பு 
்தரத்திறகு (சுப்றா) சித்திய்டநது நிர்வாகை 
உத்திமயாகைத்்தர்கைளாகை (A.O) பபாது நிர்வாகை 
உள்நாட்டலுவல்கைள் அ்ைச்சில் இருநது 
ப்தவி ஏறறுக பகைாண்டார்கைள். 
படஙகைள் (கைா்ரதீவு  நிருபர் ெகைா)
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கைா்ரதீவு நிருபர் ெகைா

கைண்ணகி கை்ல இலககியககூடலின் 
9ஆவது வருட கைண்ணகி இலககியவிைா்வ 
இம்மு்ற கைா்ரதீவில் எதிர்வரும் அகமடாபர் 
ைா்தம் 18ஆம் 19ஆம் 20ஆம் திகைதிகைளில் 
நடாத்்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அ்தறகைான பூர்வாஙகை ஏறபாட்டுககுழுககூட்டம் 
கைா்ரதீவு கைண்ண்கை அம்ைன் ஆலய 
முன்றலில் கைா்ரதீவு இ்ணப்பாளர் 
ப வ . ப ெ ய ந ா ்த ன்  ்த ் ல ் ை யி ல் 
ந்டபபறறது. 
கை்ல இலககிய கூடல் ்த்லவர் 
பெஙகைதிமரான் ்த.மகைாபாலகிருஸ்ணன், 
ப ெ ய ல ாள ர்  அ ன் ப ை கை ன்  கு ரு ஸ் 
ஆகிமயார்ைட்டககைளப்பிலிருநது வநது 
ஆரம்பககூட்டத்்்த பநறிப்படுத்தினர். 

கைா்ரதீவு கைண்ணகி விைாக குழுவில் 
்த்லவராகை பவ.பெயநா்தன்,  து்ணத் 
்த்லவர்கைளாகை வி.ரி.ெகைாம்தவராொ, 
சி .நநம ்தஸ்வரன்,  பெயலாளராகை 
கு.பெயராஜி, உபபெயலாளராகை பெ.சிவராொ,  
ப ப ா ரு ள ா ள ர ா கை  வி . கு ம ல ந தி ர ன் 

ஆகிமயாருடன் பெயறகுழுஉறுப்பினர்கைளும் 
ப்தரிவாகியுள்ளனர்.

வி ை ா வி ல்  மு ்த ல்  நி கை ழ் வ ா ன 
பண்பாட்டுப்பவனி நடாத்துவது ப்தாடர்பாகை 
கைலநது்ரயாடப்பட்டது.  பாண்டிருப்பு, 
கைல்மு்ன வீரமு்ன அட்டப்பள்ளம் 
ஆகிய பிரம்தெஙகைளிலிருநது ்தமிழ் 
இ ந து ப் ப ண் ப ா டு கை ளு ட ன் கூ டி ய 
பண்பாட்டுப்பவனிகை்ள நடாத்துவ்தறகைான 
கைலநது்ரயாடல் இடம்பபறறது.
இ்ணப்பாளர்கைளாகை ப்தாழிலதிபர் 
கை.்தட்ெணாமூர்த்தி, ரவிஜி குருககைள், அதிபர் 
ெ. ரகுநா்தன் ஆகிமயார் நியமிககைப்பட்டனர்.
ஆயவரஙகைம் மபராசிரியர் ெ.பைௌனகுரு 
்த ் ல ் ை யி ல்  ந ் ட ப ப று ம் . 
இ்ணப்பாளராகை எழுத்்தாளர் வி.ரி.
ெகைாம்தவராொ நியமிககைப்பட்டுள்ளார்.
மைலும் நூலஙகைாடி அரும்பபாருட்கைண்கைாட்சி, 
இ ய ல் அ ர ங கை ம் ,   ஆ ய வ ர ங கை ம் , 
கை ் ல நி கை ழ் ச் சி கை ள்  உ ள் ளி ட் ட 
பலவி்த நிகைழ்ச்சிகைள் ப்தாடர்பாகை 
கைலநது்ரயாடப்பட்டது.
ைாணவர் ைத்தியில் கைண்ணகிவிைா 
ப்தாடர்பான மபாட்டிகை்ள நடாத்்தவும் 
திட்டமிடப்பட்டது.
ஊர்ப்பிரமுகைர்கைளின்  கைருத்துப்பபறப்பட்டு, 
சில தீர்ைானஙகைள் மைறபகைாள்ளப்பட்டன. 
அடுத்்தடுத்்த கூட்டஙகைள் எதிர்வரும் 
தி ன ங கை ளி ல்  ந ட ா த் ்த ப் ப டு ம் . 
புலம்பபயர்நாடுகைளிலுள்ள கைா்ரதீவு 
ைககைளின் உ்தவியும் எதிர்பார்ககைப்படுகின்றது. 
அ ்த ற கை ா ன  ப ்த ா ட ர் பு கை ் ள 
மைறபகைாள்ளுைாறும் அறிவுறுத்்தல் 
விடுககைப்பட்டது.
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நீண்ட கைால மகைாரிக்கைககுப் பிறகு 
திண்டுககைல் பூட்டு ைறறும் கைண்டாஙகி 
மெ்ல ஆகியவறறுககு இநதிய அரசு 
புவிொர் குறியீடு வைஙகியுள்ளது என 
தி நியூ இநதியன் எகஸ்பிரஸ் பெயதி 
பவளியிட்டுள்ளது.
திண்டுககைல் பூட்டு ைறறும் கைண்டாஙகி 
மெ்லகைள் ஆகிய்வ சுைார் 150 ஆண்டு 
கைால பை்ை உ்டய்வ.

ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிகைளில் உறபத்தி 
பெயயப்படும் பபாருட்கைள், அ்வ 
உறபத்தியாகும் ஊர்கைளால் சிறப்பு 
பபறறிருந்தால் புவிொர் குறியீடு 
வைஙகைப்படும். இது அப்பபாருட்கைளுககைான 
ெந்்த வாயப்புகை்ள அதிகைரிககும்.njhlHr;rp gf;fk;...15
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எ ங ம கை  ப ்த ா ட ங கு வ து  எ ன் று 
ப்தரியவில்்ல, அந்தளவிறகு ஏப்ரல் 
21 ககு பின் கிைககின் நி்ல்ை 
குறிப்பாகை ைட்டககைளப்பின் நி்ல்ை 
படுமைாெைான நி்லககு ்தள்ளப்பட்டுக 
ப கை ா ண் டி ரு க கி ற து .  ை க கை ள் 
பநருககைடிககுள் ்தள்ளப்பட்டு தினபைாரு 
மபாராட்டம் நடநதுபகைாண்டிருககிறது. 
ஒவபவாரு பநருககைடியும் புதுப்புது 
வடிவில் வநதுபகைாண்டிருககிறது. நிர்வாகை 
கைட்ட்ைப்பு ஒழுஙகைறறுச் பெல்கிறது. 
ைககைள் பிரதிநிதிகைள் ஒரு பகுதியினர் 
்கைகைட்டி ்தைககும் இ்தறகும் எவவி்த 
ெம்பந்தமும் இல்்ல என்பது மபால 
மபொைடந்்தகைளாகை இருககை, இன்பனாரு 
பகு தியினர் எடுத் ்த துகபகைல்லாம் 
மபாராட்டம் என்று குதிககின்றனர். 
ைககை்ளப் பறறிமயா ைாவட்டத்்்தப் 
பறறிமயா அககை்றயான சிந்த்ன 
யாருககும் இல்்லமயா என எண்ணத் 
ம்தான்றுகிறது. பிரச்ெ்னகைள் முறறிய 
பின் பபாறுப்புக கூறலிலிருநது ்தப்பிககை 
ஒருவர் மைல் ஒருவர் குறறச்ொட்டுககை்ள 
்வககின்றனர். அரசியல் வாதிகைளும் ெரி, 
அரெ அதிகைாரிகைளும் ெரி  இ்த்னத்்தான் 
பெயகின்றனர்.

கிைககு ைககைளுககு ஒரு ்தனித்துவைான 
ஊடகைம் அவசியம் என்ப்்த அடிநா்தைாகைக 
பகைாண்டு ஆரம்பிககைப்பட்ட எைது 
அரஙகைம் பெயதிகைள் பத்திரி்கை இந்த 
வாரத்துடன் ்தனது 77 வது இ்த்ை எைது 
ைககைளுககு இலவெைாகை ்தநதிருககிறது. 
அ்தாவது ஒன்ற்ர வருடஙகைளாகை 
கிைககு ைககைளுககைாகை இலவெைாகை 
ஒரு பத்திரி்கை்ய நாம் வைஙகி 
வநதுள்மளாம். இது ப்தாடரும்.

கிைககின் அரசியல், ெமூகை, கை்ல, 
கைலாொர விடயஙகை்ள வலியுறுத்தி 
மபசுவ்தறகைாகை இந்த முயறசி்ய 
விடா முயறசியாகை அரஙகைம் நிறுவனம் 
பெயது வநதிருககிறது. இலங்கையில் 
இவவளவு கைாலம் இலவெைாகை ்தனது 
வாெகைர்கைளுககு பத்திரி்கை்ய ஒரு 
நிறுவனம் விநிமயாகித்து வநதிருப்பம்த 
ஒரு ொ்த்ன்தான்.

இந ்த இல வெ இ்தழின் மூ லம் 
எைது ைண்ணின் எழுத்்தாளர்கைள், 
பெயதியாளர்கைளுககு நாம் கைளை்ைத்து 
வநதிருககின்மறாம்.

பபாருளா்தார ரீதியாகைவும் மவறு 
ப ல வ ் கை கை ளி லு ம்  ப ல வி ்த ை ா ன 
ெவால்கை்ள இ்தறகைாகை நாம் இதுவ்ர 
ெநதித்து வநதிருககின்மறாம். அந்தச் 
ெவால்கைளும் மவ்த்னகைளும் ப்தாடரவும் 
பெயகின்றன.

கைாலாவதியாகிப்மபான ஒமர தி்ெயில் 
எல்மலாரும் ஓடுவதுமபால நாமும் 

அண்்ைககைாலைாகை நில ஆககிரமிப்பு 
ைககை்ள மநாககி புதிய புதிய 
வடிவில் வநதுபகைாண்டிருககிறது. 
ம்தவாலயஙகை்ள இலககு ்வத்து  
குண்டுத் ்தாககு்தல்கைள் நடத்்தப்பட்டாலும் 
் ெ வ  ஆல ய ங கை ் ள  ம ந ாக கி 
சிறு சிறு ்தாககு்தல் ெம்பவஙகைள் 
ப்தாடர்நம்தர்ச்சியாகை நடந்தவண்ணமை 
உள்ளன.
ஆ்ரயம்பதி நரசிம்ைர் ஆலயத்்்த 
உ்டத்்த சிலர், மவபறாரு வைககில் ்கைது 
பெயயப்பட்டு ்தறமபாது ைட்டு.சி்றயில் 
உள்ளனர். அந்த வைக்கைககூட மீண்டும் 
முடிககிவிட யாரும் இல்்ல. குப்்பப் 
பிரச்ெ்ன, நீர் பிரச்ெ்ன என்பன 
்தறகைாலிகை தீர்்வக கைண்டாலும் அ்தறகும் 
நிரந்தர தீர்வில்்ல. பெயறதிறனறற அரெ 
உத்திமயாகைத்்தர்கைளும் தீர்ககை ்தரிெனைறற 
அரசியல்வாதிகைளும் நி்றந்த்தாகை 
ைட்டககைளப்பு ைாறிகபகைாண்டிருககிறது. 
ப்தாடர்நதும் அரசியற ்த்ல்ைத்துவம் 
பவறறிடைாகைமவ உள்ளது.

ை க கை ளி ன்  ை ன நி ் ல 
ை ா றி க ப கை ா ண் டி ரு க கி ற து . 
ம வ ்த ் ன ப் ப ட் ட வ ர் கை ள ா கை 
மு ணு மு ணு த் து க  ப கை ா ண் டு ம் 
திட்டிகபகைாண்டும் திரிகின்றனர். ைககைள் 
கூடும் பபாது நிகைழ்வுகைளில் ைஙகைல 
கைாரியைாகை இருந்தாலும் ெரி, அைஙகைல 
கைாரியைாகை இருந்தாலும் ெரி மபசு 
பபாருளாகை ைட்டககைளப்பின் இருப்பும், 
அரசியல் ெமூகை நி்லமய இருககின்றது! 
ஒரு துககை வீட்டில் பலர் கூடிக கை்்தககின்ற 
மபாது ஒரு அரெ உத்திமயாகைத்்தர் கூறினார் 
“நாஙகைள் எல்லாம் பபௌத்்தர்கைளாகை 

ைாறினால்்தான் ைட்டககைளப்பின் இருப்்ப 
்தககை்வத்துக பகைாள்ளலாம்” என்றார். 
இது எவவளவு பாரதூரைான சிந்த்ன. 
அந்தளவிறகு சிநதிககை ைககை்ள 
ைட்டககைளப்பின் ்தறமபா்்தய நி்ல 
்தள்ளியுள்ளது.

இ வ வ ா ற ா ன  சி ந ்த ் ன யி ன் 
பவளிப்பாடாகை, ஏப்ரல் ்தாககு்தலுடன் 
ெம்பந்தப்பட்ட ெஹரானின் ெகைாவின் ்த்ல 
உட்பட சில உடலஙகைள் ைட்டககைளப்பில் 
கைள்ளியஙகைாடு இநது ையானத்தில் 
பு்்தககைப்பட்ட்ையின் எதிர்ப்புணர்வு 
இ்ளஞர்கைள் சிலர் ்தன்னிச்்ெயாகை 
ஒருஙகு மெர, முகைநூல்கைள் வாயிலாகை 
பெயதிகைள் பரவி ஒரு பபரும் மபாராட்டமை 
பவடித்்தது. கைல்லடிப் பாலப் மபாராட்டம் 

என்று அ்ைககைப்படும் அளவிறகு 
மபாராட்டம் தீவிரம் பகைாண்டது.

கைள்ளியஙகைாடு இநது ையானத்தில் 
ஆரம்பத்தில் ப்தாடஙகைப்பட்டமபாது 
ஒரு சிலமர நின்றனர். அவமவ்ள 
உ ரி ய வ ர் கை ள் ய ா ர ா வ து  ப ெ ன் று 
ம ப ா ர ா ட் ட க கை ா ர ர் கை ளு ட ன் 

மபசியிருந்தால்,சில விளககைஙகை்ளக 
கூ றி யி ரு ந ்த ா ல்  ம ப ா ர ா ட் ட ம் 
அவவிடத்திமலமய முடிவுறறிருககும். 
யாரும் பெல்லா்த்தன் கைாரணைாகை 
மபாராட்டககைாரர்கைளின் எண்ணிக்கை 
அதிகைரிககை, ஊர்வலைாகைச் பெல்ல 
ப்தாடஙகி விட்டனர். ைககைள் கூடக கூட 
உறொகைம் கை்ரபுரண்மடாடி, திருை்ல 
வீதி வழியாகை கைல்லடிப்பாலம் வ்ர 
பென்று, உரியவர்கைள் வநது பதில் கூறும் 
வ்ர வீதி ைறியலில் ஈடுபடத் ப்தாடஙகி 
விட்டனர். மபாராட்டம் வலுப்பபறுவ்்த 

அறிந ்த சில அரசியல்வாதிகைள் 
ைககைள் மபாராட்டத்துடன் ்தம்்ையும் 
இ்ணககை வநது விட்டனர். சில 
ைககைள் பிரதிநிதிகை்ள அந்தப்பககைமை 
கைாணககி்டககைவில்்ல.

பபாலிொர் குவிககைப்பட்டு இராணுவமும் 
வரவ்ைககைப்பட்டு ்தாககு்தலுககு 
்தயாராகி விட்டனர். அ்தறகைான அனுைதி 
இரகைசியைாகை வைஙகைப்பட்டு விட்டது. 
மபாராட்டமும் ஏறபாட்டாளர்கைளின் ் கை்ய 
மீறி பென்று விட்டது. பபாலிஸ் அடககு 
மு்றககு ்தயாராகி விட்டது. உரியவர்கைள் 
யாரும் பபாறுப்புக கூற வரவில்்ல. அரெ 
அதிபர்்தான் எல்லாவறறிககும் கைாரணம் 
என்ற கை்்த பரவ, அரெ அதிபர் ைாநகைர 
ஆ்ணயாளருககு வைஙகிய கைடி்தத்தின் 
பிரதியும் அவவிடத்தில் பரவ, அரெ 
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ஓடாைல், நின்று நி்தானித்து புதிய, 
வாயப்பான தி்ெகை்ளயும் எைது 
ைககைளுககு கைாண்பிககை மவண்டும் 
என்ப்தறகைாகை நாம் முன்்வத்்த பல 
கைருத்துககைள் கைெப்பாகை இருந்தாலும் 
அதுமவ எைது ைககைளுககு ைருநது என்று 
நாம் உணருகின்மறாம். அ்த்னமய 
வலியுறுத்தியும் வநதுள்மளாம். இ்தறகைாகை 
பல திட்டுககை்ளயும் வ்ெகை்ளயும் 
நாம் மகைட்டிருககின்மறாம். ஆனால், 
ை க கை ளு க கு  வ ழி கை ா ட் டு வ ்த ா யி ன் 
அவர்கைளுககு கைெப்பாகை இருந்தாலும் 
உரிய, உயரிய தி்ெ்யக கைாண்பிப்பம்த 
எைது பணி என்ப்்த விடாப்பிடியாகை நாம் 
கை்டப்பிடித்து வருகின்மறாம். அ்தறகைாகை 
எப்பழி வரினும் அ்த்ன ைகிழ்வுடன் 
ஏறகைவும் ்தயஙகைைாட்மடாம்.

கைடநதுவந்த, ம்தாறறுப்மபான வழி்யப் 
பின்பறறாைல், புதிய வழி்யக 
கைாண்பிப்பம்த எைது பணி.

அரஙகைம் பெயதிகைள் நிறுவனத்துககைான 
இதுவ்ரகைால பெலவீனஙகைளில் 75 
வீ்தத்துககும் அதிகைைான்வ எனது ைறறும் 
எனது குடும்பத்தினரின் மநரடி நிதி.

இது ்தவிர, எைது இந்த இலக்கை 
உணர்ந்த பல உறவுகைள்(்தனி நபர் ைறறும் 
நிறுவனஙகைள்) எைககு பககை அனுெர்ண 
என்ற வ்கையிலும் விளம்பரைாகைவும் நிதி 
உ்தவிகை்ள வைஙகி வநதுள்ளனர். இ்வ 
பவளிப்ப்டயான்வ. அவர்கைளுககு 

எைது ைனைார்ந்த நன்றி.

 கிைககின் மீது அககை்ற பகைாண்ட 
உ ள் ளூ ர்  ை ற று ம்  ப வ ளி யூ ர் 
எழுத்்தாளர்கைள், பெயதியாளர்கைள் பலர் 
எைககு இலவெைாகைமவ ஆககைஙகை்ளத் 
்தநது வருகின்றனர். இவர்கைளுககும் எைது 
ைனைார்ந்த நன்றிகைள்.

இ ல வ ெ ை ா கை  ப த் தி ரி ் கை ் ய 
வி நி ம ய ாகி க கு ம்  அ ம ்தம வ ் ள, 
இதுவ்ர ் ையநீமராட்டப் பத்திரி்கைகைள் 
விநிமயாகிககைப்படா்த கிைககின் பல 
பிந்தஙகிய பகுதிகைளுககும் நாம் 
எைது பத்திரி்கை்ய இலவெைாகைமவ 
விநிமயாகித்து வருகின்மறாம்.

கிைககில் விவகைாரஙகை்ள ஆைைாகை 
அல சுவ்தறகைாகை ஒ ரு கை ளத் ்்த 
உருவாககைல், கிைககு ைககைளின் 
பிரச்சி்னகை்ள உலகைறியச் பெய்தல், 
கிைககு ைககைளுககு விழிப்பூட்டு்தல், 
கிைககு ைககைள் ்தம்்ை, ்தைது 
ைண்்ண, அ்தன் பாரம்பரியத்்்த 
புரிநதுபகைாள்ளச் பெய்தல் ஆகிய்வ 
எைது இலககு. இவறறுககு ெைாந்தரைாகை 
இளம் ஊடகைவியலாளர்கை்ள நாம் 
பயிறறுவிககைவும் பெயகிமறாம்.

இ்வ ்தவிர, அரஙகைம் நிறுவனம் 

சீவகன் பூபாலரட்ணம்
இலங்கைத் ்தமிழ் ைககைள் குறித்து 
ப ல  ஆ வ ண ப் ப ட ங கை ் ள யு ம் 
்தயாரித்திருககிறது. எைது எதிர்கைால 
ெந்ததியின் ம்த்வககைாகை இ்வ 
அ்னத் தும் டிஜிட்டல் வடிவில் 
ஆவணைாககைப்பட்டுள்ளன.

எைது இந்தப்பணி ப்தாடர நாம் எம்ைால் 
ஆன அ்னத்து முயறசிகை்ளயும் பெயது 
வருகின்மறாம். அம்தமவ்ள கிைககில்  
ஒரு சிறந்த ஊடகை கைலாொரத்்்த மபணவும் 
முயறசிககின்மறாம்.  மபாறறலும் 
தூறறலும் எம்்ை ஊககுவிககும்.
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ஒரு ெமூகைம் அரசியலில் விழிப்பு 
நி்லய்ட்தல் அந்தச் ெமூகைத்தின் பல 
அடிப்ப்டப் பிரச்சி்னகைளுககு தீர்வாகை 
அ்ையும். இ்தனால்்தான் ைககைளுககைாகை 
உ்ைககும் அரசியல் கைட்சிகைள் ைககை்ள 
அரசியலில் விழிப்பூட்டுவ்தறகைாகை பல்மவறு 
பெயறதிட்டஙகை்ள முன்பனடுககின்றனர்.

ஆனால் கிைககுத் ்தமிைர்கைள் விழிப்பு 
நி ் ல  அ ் ட ந து வி ட க  கூ ட ா து 
என்ப்தறகைான பெயறதிட்டஙகை்ள அல்லது 
உ்ரகை்ள ஆறறுவ்்த ்தமிழ்த் ம்தசியக 
கூட்ட்ைப்பினர் மைறபகைாண்டு வருவ்தாகை 
ெநம்தகிககை மவண்டியுள்ளது.

்த மி ழ் த்  ம ்த சி ய க 
கூ ட் ட ் ை ப் பி ன ர் ்த ை து 
கைட்சி ப்தாடர்பாகை ைககைளுககிருககும் 
ெநம்தகைஙகை்ள நிவர்த்தி பெயயும் 
கூட்டபைான்்ற கைளு வாஞ் சிககுடி 
இ ர ா ெ ை ா ணி க கை ம்  ை ண் ட ப த் தி ல் 
நடாத்தியிருந்தார்கைள். இக கூட்டத்்்த கூர்நது 
அவ்தானிககின்றமபாது ைககைளுககிருககும் 
ெநம்தகைத்்்த அல்ல ்தஙகைளுககு ைககைள் 
மீதிருககும் ெநம்தகைத்்்த நிவர்த்தி பெயது 
ைககைள் எப்மபாதும் ்தைது பகைாள்்கையான 
்தமிழ்த் ம்தசியத்்்தயும் ்தைது கைட்சி்யயும் 
்தறமபாதும் கைண்்ணமூடிகபகைாண்டு 
ஆ்தரரிககிறார்கைளா இல்்லயா என்ற 
ெநம ்த கை த் ்்த நிவர்த் தி பெயயும் 
கூட்டைாகைம வ நடாத் தியிருந ்த ்தாகை 
அறியமுடிகின்றது.

இந்தக கூட்டத்தில் கைலநதுபகைாண்டவர்கைள் 
பவளிப்படுத்திய விசுவாெத்தி்னயும்  
கூ ட் ட ் ை ப் பி ல்  ம வ ட் ப ா ள ர ா கை ப் 
மபாட்டியிட்டால்்தான் பவல்லமுடியும் 
என்கின்ற உணர்மவாடு அந்த மவட்பாளர் 
பட்டியலில் ்தஙகைளது பபய்ரயும் 
மெர்த்துகபகைாள்ள மவண்டும் என்ற 
அ க கை ் ற யு ட ன்  இ ரு ந ்த வ ர் கை ளி ன் 
ைனநி்லயி்னயும் கூட்ட்ைப்பினர் 
விளஙகிக பகைாண்டனர்.

இது கூட்ட்ைப்பினருககு உருவாகியிருந்த 
ெ ந ம ்த கை த் தி ் ன  தீ ர் ப் ப ்த ற கு 
மபாதுைான்தாகை இருநதிருககின்றது. 
இ்தனால் கைளுவாஞ்சிகுடி கூட்டத்திறகுப் 
பின்பு அவர்கைளின் உ்ரகைளின் கைருத்தும் 
ப்தானியும் ைககை்ள நாம் ப்தாடர்நது 
ஏைாறறலாம் அல்லது நாம் கூறுவ்்த 
இந்த ைககைள் எப்மபாதும் மகைட்டு நடப்பார்கைள் 
என்ற அடிப்ப்டயில் அ்ைநதிருப்ப்த்ன 
அவ்தானிககை முடிகின்றது.

உ்தாரணத்திறகு, கிைககு ைாகைாண முன்னாள் 
விவொய அ்ைச்ெரும் இலங்கைத் ்தமிைரசுக 
கைட்சியின் பபாதுச் பெயலாளருைான திரு.
கி.து்ரராெசிஙகைம் அவர்கைள் பின்வருைாறு 
உ்ரயாறறியிருந்தார். '்தமிழ்த் ம்தசியக 
கூட்ட்ைப்பு ஆட்சி நடத்திய இரண்ட்ர 
ஆண்டுகைளில் சிறந்த பெயல்திறனுககைாகை 
ப்தாடர்ச்சியாகை இரண்டு ஆண்டுகைளும் 
பவள்ளி, ்தஙகை விருதுகை்ளப் பபறறது 
கிைககு விவொய அ்ைச்சு,  ஒப்பீட்டளவில் 
கிைககில் இரண்ட்ர ஆண்டுகைளில் ஒருவர் 
கூட விரல் நீட்டிக கை்்தககை முடியா்த அளவுககு 
நாஙகைள் பெயறபட்டிருககின்மறாம்'  எனக 
கூறியிருககின்றார்.

கிைககின் முககியைான ஒரு து்றககைான 
அ்ைச்ெராகை இருந்தவரும் ்தறமபாது ஒரு 
கைட்சியின் பபாறுப்புவாயந்த ப்தவியில் 
இருப்பவருைான திரு. கி. து்ரராெசிஙகைம் 

வ.துொந்தன் 

வளைான ஊரு
வரமவறகும் ைண்ணு
வயிறாற உணவு
வஞ்ெ்னயில்லா ைனசு

வட்டிக கை்டயும் இல்ல
வம்புககும் யாருமில்ல
வழியில் பயமுமில்ல
வறபுறுத்்தலும் இஙகில்ல

வககைத்்த ெனஙகைள்
வடிககிதுகைள் கைசிப்பு
வட்டைாகை கைாவல்
வககைட்டிலும் வியாபாரம்

வண்டவாளம் ப்தரிகிறது
வறு்ையும் சூழ்கிறது
வளர்ச்சியும் குன்றுகிறது
வய்தாகைவில்்ல ைரணமை.

அவர்கைள் கைாரியாலய ைட்டத்தில் 
வ ை ங கை ப் ப டு ம் 

வி ரு து கை ள் ்த ா ன் 
ை க கை ளி ன்  அ டி ப் ப ் ட த் 

ம ்த ் வ கை ் ள  நி ் ற ம வ ற று வ ்த ாகை 
எண்ணிகபகைாண்டிருககின்றார் மபால் 
ப்தரிகிறது. உண்்ையில் இந்த ்தஙகை 
விருதுகை்ள விட ைககைளால் வைஙகைப்படும் 
பாராட்டு விருதுகைள்்தான் ஒரு நிர்வாகிககும் 
ெரி, ஒரு அரசியல்வாதிககும் ெரி 
ைனைகிழ்்வ ஏறபடுத்்தக கூடியது என்ப்்த 
அவர் அறிநதிருநதும் ்தஙகை, பவள்ளி 
விருதுகைளால் ைககை்ள மூழ்கைடிககை முயல்வது 
எவவி்தத்திலும் மநர்்ையான அரசியல் 
பெயறபாடாகை இருககை முடியாது.  

இவவாறான உ்ரகைள் ொ்தாரண ைககை்ள 
அவர்கைளது ெமூகைப் பபாருளா்தார 
நி்லகுறித்து அறியாைல் ப்தாடர்நதும் 
அவவாறான நி்லயில் ்வத்துப்  
மபணுவ்தறகைான ஒரு உத்தியாகும். 
உண்்ையில் ஒரு முன்னாள் அ்ைச்ெர் 
என்றவ்கையில் கைடந்த ஆண்டுகை்ள விட 
்தஙகைளது இரண்டு ஆண்டுகைளிலும் விவொய 
உறபத்திகைள் எத்்த்ன ெ்த வீ்தத்தினால் 
உயர்வ்டநதிருககின்றது என்றும் அம்த 
மபால் விவொய உட்கைட்ட்ைப்புகைள் 
எத்்த்ன ெ்தவீ்தத்தினால் விருத்தி 
பெயயப்பட்டன என்றும் இ்தன் மூலம் 
எதிர்கைாலத்தில் விவொய உறபத்திகைளும் 
அது ப்தாடர்பான மவ்லவாயப்புகைளும் 
எத்்த்ன ெ்தவீ்தத்தினால் உயர்வ்டயும் 
என்றும் இது ஏ்னய ைாகைாணஙகைளுடன் 
ஒப்பிடுகின்றமபாது எந்த நி்லயில் 
இருககின்றது என்ப்்த நம்பத் ்தகுந்த 
ஆ்தாரஙகைளுடன் உ்ரயாறறியிருககை 
மவண்டும். அப்மபாது்தான் ைககைள் 
்தஙகைளு்டய நி்லயி்னயும் ்தஙகைளால் 
ப்தரிவு பெயயப்பட்ட பிரதிநிதிகைளின் 
ஆட்சிச் சிறப்பி் னயும் அறிந து 
பகைாள்வார்கைள். அ்்த விடுத்து விருதுகைள் 
பபறறிருககின்மறாம் என சுய்தம்பட்டம் 
அடித் துக பகைாள்வது ்தஙகை ் ளத் 
திருப்திப்படுத்துமை ்தவிர ைககை்ள 
திருப்திப்படுத்்தப் மபாவதில்்ல என்ப்்த 
எைது ்த்லவர்கைள் உணர மவண்டும்.

கி ை க கு  ை ா கை ா ண ம்  வி வ ெ ா ய ப் 
பபாருளா்தாரத்்்த அடிப்ப்டயாகைக 
பகைாண்ட ஒரு ைாகைாணைாகும். இவவிவொயப் 
பபாருளா்தாரத்துககு நீர் முகைா்ைத்துவம் 
இன்றிய்ையா்த்தாகும். நீர் வளத்துககு 
கு்றவில்லா்த இம் ைாகைாணத்தில் 
இவவருட வறட்சியின் கைாரணத்தினால் 
உன்னி ச் ் ெ க கு ளத் தி ன்  நீ ர் ை ட் ட ம் 
கு்றவ்டநது,  ைட்டககைளப்புககு 
நீர்பவட்டு ந்டமு்றயிலுள்ள்்த 
யாவரும் அறிவார்கைள். ைட்டககைளப்பின் 
புவியியல் அ்ைப்்பயும் ஒவமவார் 
ஆண்டு ை்ைவீழ்சியின் அள்வயும் 
ஒரு வருடத்துககு கைடலில் கைலககும் 
்தண்ணீரின் அள்வயும் அறிந்த பலருககு 
இது அதிர்ச்சியளிககும் பெயதியாகைமவ 
இருந்தது. ஏபனனில் கைடந்த கைாலஙகைளில் 
விவொய அ்ைச்சு ைட்டககைளப்பிலுள்ள 

குளஙகை்ள ெரியானமு்றயில் பராைரித்து 
ெரியான நீர் முகைா்ைத்துவத்தி்ன 
மைறபகைாண்டிருந்தால் ைட்டககைளப்பிலுள்ள 
பல விவொய நிலஙகை்ள மூன்று 
மபாகைஙகைள் விவொயத்துககு பயன்படுத்்தக 
கூடிய்தாகை இருநதிருககும். அத்துடன் 
வறட்சி என்ற பொல்்லமய 
ைட்டககைளப்புககு 

அ றி ய ப் ப ட ா ்த 
ஒரு பொல்லாகை ஆககியிருககை 

முடியும்.

ஆனால் இவவருடத்தில் ைட்டுைல்ல 
ஒவமவார் வருடமும் மகைா்ட கைாலஙகைளில் 
பல கிராைஙகைள் குடிநீருகமகை ்தட்டுப்பாடான 
ஒரு நி்லயில்்தான் இருககின்றன. 
அந்தக கிராை ைககைளின் இந்த அடிப்ப்டத் 
ம்த்வயி்னக கூட ெரியாகைச் பெயது 
பகைாடுககை முடியா்தவர்கைள் 'எவரும் 
விரல்நீட்டி கை்்தககை முடியா்தளவிறகு 
பெயறபட்டிருககின்மறாம்' என்று கூறுவ்தறகு 
உண்்ையில் பவட்கைப்பட மவண்டும்.

யுத்்தத்தினால் பாதிககைப்பட்ட ்தமிைர்கைளின் 
பபாருளா்தாரத்தி்ன மைம்படுத்துவ்தறகைாகை 
கிைககு ைாகைாணத்தில் ்தன்னி்றவான 
ஒரு விவொய ைாதிரிககிராைத்்்தயாவது 
உருவாககியிருககிறார்கைளா என்றால் 
அதுவும் இல்்ல. ெரியான திட்டமிடலும் 
அர்ப்பணிப்பும் பகைாண்ட ஆளணியினரும் 
இருககும் பட்ெத்தில் கிைககில் பல 
்தன்னி்றவான விவொயக கிராைஙகை்ள 
உருவாககை முடியும். அது ்தமிைர்கைளின் சுய 
பபாருளா்தாரத்்்த மைம்படுத்துவதுடன் 
ஏ ் ன ய  ை ா கை ா ண ங கை ளு க கு ம் 
மு ன் னு ்த ா ர ண ை ா ய  இ ரு ந தி ரு க கை 
முடியும். இவவாறான திட்டஙகைளின் 

ப ெ ய ற ப ா டு கை ளு க கை ா கை  வி ரு து கை ள் 
ப ப ற ப் ப ட் டிரு க கு ை ா யி ன்  அ ்த ் ன 
அ்ைச்ெர் ைட்டுைல்ல இந்த ைாகைாண 
ைககைளும் பபரு்ையுடன் நி்னவுகூர்நது 
பகைாண்டாடப்பட மவண்டிய ஒரு விடயைாகை 
இருநதிருககும் என்பதில் எவவி்த ஐயமும் 
இல்்ல.

இ்த்னப் மபால்தான் ைாகைாணக 
கை ல் வி  அ ் ை ச் சி ் ன யு ம்  ்த மி ழ் த் 
ம்தசியக கூட்ட்ைப்பினர் ெரியாகைப் 
பயன்படுத்்தவில்்ல என்பது கிைககின் 
பல கைல்வியலாளர்கைளின் கைருத்்தாகை 
இருககின்றது. இலங்கையில் கைல்வியில் 
மிகைப் பின்்தஙகிய ைாகைாணஙகைளில் ஒன்றாகை 
கிைககு ைாகைாணம் இருப்பது்தான் இவர்கைள் 
ஆட்சியின் ொ்த்னயாகைக குறிப்பிட முடியும். 
ைட்டககைளப்பில் கைல்குடா கைல்வி வ்லயம்,  
ைட்டககைளப்பு மைறகு கைல்வி வலயம் மபான்ற 
கைல்விவலயஙகைளிலுள்ள பல கிராைஙகைளில் 
ஆரம்பப் பாடொ்லகைமள இல்்ல. 
இருககின்ற பல ஆரம்பப் பாடொ்லகைளில் 
மபாதியளவு ஆசிரியர்கைள் இல்்ல, 
ஐநது வகுப்புககை்ளக பகைாண்ட ஒரு 
பாடொ்லககு ஒரு ஆசிரியர் அல்லது இரு 
ஆசிரியர்கைமள நியமிககைப்பட்டுள்ளார்கைள். 
அவர்கைளால் ஐநது வகுப்புககைளுககும் பாடம் 
கைறபிப்பது என்பது முடியா்த கைாரியைாகும். 
இ்தனால் ்தைது ப்தாழிலில் ெலிப்புத் 
்தன்்ைககும் விரகதிககும் உள்ளாகி 
ஏம்தா ப்தாழிலுககைாகை பாடொ்லககுச் 
பென்று வருகிறார்கைள். ைாணவர்கைளும் 
ஒழுஙகைான கைறபித்்தல் இல்லா்த்தால் 

ஆரம்பப்பாடொ்லக கைல்வியி்னப் பூர்த்தி 
பெயயாது இ்டவிலகிக பகைாள்கின்றார்கைள். 

ஆரம்பப் பாடொ்லகைளின் நி்ல 
இவவாறு என்றால் இ்டநி்லக கைல்வி 
ப யி ற று வி க கு ம்  ப ா ட ெ ா் ல கை ளி ல் 
கைணி்தம், விஞ்ஞானம், ஆஙகிலம் மபான்ற 
பாடஙகைளு ககு வி்னத் திறனுள்ள 
ஆசிரியர்கை ள் இல் லாை ல் அந ்தப் 
பாடொ்லகைள் இயஙகுகின்றன. இ்தனால் 
கை.பபா.்த. ொ்தாரண ்தரம் சித்திய்டய 
முடியாைல் பபருைளவான ைாணவர்கைள் 
இ்டவிலகிக பகைாள்கின்றார்கைள்.

இவவாறு ஆரம்பக கைல்வியும் இ்டநி்லக 
கைல்வியும் இருககும் மபாது நாம் எைது 
ெமூகைத்்்த எவவாறு அறிவார்ந்த ெமூகைைாகை 
ைாறறமுடியும். ்தஙகைளுககுக கி்டககைப் 
பபறற ைாகைாணக கைல்விய்ைச்சி்ன 
ெரியான மு்றயில் ்கையாண்டிருந்தால் 
்தமிழ் பிரம்தெ ஆரம்பப் பாடொ்லகைளின் 
ஆசிரியர் பறறாககு்றயின் கைணிெைானளவு 
விகி்தத்்்தயாவது கு்றத்திருககை முடியும். 
பல நூறு இ்ளஞர் யுவதிகைளுககு 
ஆ ர ம் ப ப்  ப ா ட ெ ா ் ல  ஆ சி ரி ய ர் 
நியைனஙகை்ளயும் வைஙகியிருககை 
முடியும். இ்தன் மூலம் எைது ெமூகைத்்்த 
அறிவார்ந்த ெமூகைைாகை உருவாககுவ்தறகைான 
அ டி ப் ப ் ட கை ் ள ய ா வ து 
உ ரு வ ா க கி யி ரு க கி ற ா ர் கை ள்  எ ன் று 
நிம்ைதிய்டய முடியும். 

ஆ கை ம வ  ்த மி ழ் ச்  ெ மூ கை த் ் ்த 
தூககிநிறுத்துவ்தறகுத் ம்த்வயான 
கைல்வியி்னயும் பபாருளா்தாரத்தி்னயும் 
கை ட் டி ப ய ழு ப் ப ா து  கி ் ட த் ்த 
ெ ந ்த ர் ப் ப ங கை ் ள யு ம்  ஒ ழு ங கை ாகை ப் 
பயன்படுத்்தாது 'முழுப்பூெணிககைா்ய 
ம ொறறுககுள் ை்றப்பது மபால்' 
ந ா ம்  சி ற ப் ப ா ன  மு ் ற யி ல் 
மெ்வயாறறியிருககின்மறாம் என்று 
கூறுகின்றார்கை ள் என்றால்,  ்தைது 
அதிகைாரத்தி்ன ்தககை்வப்ப்தறகைாகை 
்தமிழ் ைககைளுககு இந்த உண்்ைகை்ளச் 
பொல்லி விழிப்ப்டய ்வத்துவிடக 
கூடாது என்கின்ற கைபடத்்தனைான அரசியல் 
நடவடிக்கை என்ப்்தத் ்தவிர மவறில்்ல.
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ஐககிய ம்தசியககைட்சி 
அ ர ெ ா ங கை ம்  ஒ ரு 
ம்தர்்தல் ப்தாகுதிககு 
300 மில்லியன் என்ற 
அடிப்ப்டயில் ்தனது 

பாராளுைன்ற உறுப்பினர்கைளுககும் 
ப்தாகுதி அ்ைப்பாளர்கைளுககும் 
(இதில் அரொஙகைத்திறகு ஆ்தரவு 
வைஙகும் ்தமிழ்த் ம்தசியககூட்ட்ைப்புப் 
பாராளுைன்ற உறுப்பினர்கைளும் அடககைம்) 
'கைம்பபரலிய'கிராை எழுச்சித் திட்டம் 
என்ற பபயரின்கீழ் நிதி ஒதுககீட்்டச் 
பெயதுள்ளது.

ைாவட்டஙகைளுககு வைஙகைப்பட்டுப் பின் 
பிரம்தெபெயலகைப் பிரிவு ரீதியாகைப் 
பகிர்ந்தளிககைப்பட்டுள்ள இந நிதி 
ஒதுககீட்டில் குளஙகைள், கைால்வாயகை்ள 
விருத்திபெய்தல்- பா்்த அபிவிருத்தி–
சிறிய பாலஙகை்ள அ்ைத் ்தல் 
-  பாடொ்ல கை ளில் ைல ெல கூட 
வெதிகை்ள மைம்படுத்்தல் - வி்ளயாட்டு 
்ை்தானஙகை்ள அபிவிருத்தி பெய்தல் 
- நகைரச் ெந்்தயி்ன விருத்தி பெய்தல் 
- குடி நீர் வெதிகை்ள ஏறபடுத்்தல் - சிறுவர் 
பூஙகைாவி்ன நிர்ைாணித்்தல் - மின்ொர 
வெதிகை்ளப் பபறறுக பகைாடுத்்தல் - 
ெைய ஸ்்தலஙகை்ள விருத்திபெய்தல் - 
ெைய ஸ்்தலஙகைளுககுச் 'மொலார்(சூரிய 
ெகதி)' மின் வெதியி்னப் பபறறுக 
பகைாடுத்்தல் - ்தனிநபர்கைளின் வீடுகை்ள 
விருத்திபெய்தல் மபான்ற சின்னஞ்சிறு 
ம வ ் ல த் தி ட் ட ங கை ள்  அ ள் ளி த் 
ப்தளித்்ததுமபால் ஆஙகைாஙமகை பரவலாகை 
முன்பனடுககைப்படுகின்றன.
இது உண்்ையிமலமய எதிர்வரும் 

ெனாதிபதித் ம்தர்்தலில் ைறறும் பின் 
ப்தாடரப் மபாகின்ற பாராளுைன்றத் 
பபாதுத் ம்தர்்தல் - ைாகைாணெ்பத் 
ம்தர்்தல்கைளில் வாககைாளர்கை்ளக 
கை வ ர் வ ்த ற கை ா ன  ம ்த ர் ்த ல் 
்தநதிமராபாயைாகைமவ மபெப்படுகிறது.

பநல்லுககி்றத்்தநீர் வாயககைால் 
வ ழி ம ய ா டி ப்  பு ல் லு க கு ை ா ங ம கை 
பபாசிவ்்தப்மபால ஐககியம்தசியககைட்சி 
அரொஙகைத்திறகு முட்டுகபகைாடுத்துக 
பகைாண்டிருககும் ்தமிழ்த் ம்தசியக 
கூ ட் ட ் ை ப் பு ப்  ப ா ர ா ளு ை ன் ற 
உறுப்பினர்கைளுககும் இந்த நிதி ஒதுககீடு 
கி்டத்துள்ளது. இந்த நிதி ஒதுககீட்்டப் 
பபறறுக பகைாண்டதில் ்தமிழ்த் 
ம்தசியக கூட்ட்ைப்புப் பாராளுைன்ற 

உறுப்பினர்கைளின் 'பகைட்டித் ்தனம்' 
ஒன்றுமில்்ல. 

இவர்கைள் ்தாஙகிப் பிடித்திருககும் 
இந்த நல்லாட்சி அரொஙகைத்தில் ்தமிழ் 
ைககைளுககைான அரசியல் தீர்வும் இல்்ல;  
முககியைான அடிப்ப்ட ைறறும் 
வாழ்வா்தாரப் பிரச்ெ்னகைளுககும் 
திருப்தியான தீர்வுகைள் இல்்ல; 
அபிவிரு த் தியும் இல்்ல என்ற 
அவப்பபயர் ்தஙகைள் மீது விழுநதுவிட்டால் 
எதிர்வரும் ம்தர்்தல்கைளில் ்தஙகைள் 
வாககுவஙகி மைலும் ெரிநதுவிடுமை 
என்ப்தால் ்தஙகைள் எெைானான 
ஐககிய ம்தசியக கைட்சி இவர்கைள் மீது 
பரிவு பகைாண்டு பிச்்ெ மபாட்டுள்ள 
இந்த நிதி ஒதுககீட்்ட ்வத்துக 

பகைாண்டு ஏம்தா பாரிய அபிவிருத்தி 
மவ்லகை்ளச் பெயவது மபாலத் ்தமிழ்த் 
ம்தசியக கூட்ட்ைப்பினர் ைககைளிடம் 
'பாொஙகு' கைாட்டுகின்றனர். ைா்ல 
ைரியா்்தகைளுடன் ஆரவாரித்துச் பென்று 
'பபயர்ப்பல்கை' கை்ளத் திறநது்வத்து 
ஏ ம ்த ா  ப வ ட் டி ப் பி ள ப் ப து ம ப ா ல 
ஊடகைஙகைளில் விளம்பரம் ம்தடுகின்றனர்.

மகைாழி ஒரு முட்்ட்ய இட்டுவிட்டுக 
பகைாககைரித்துத் திரிவ்்தப் மபால ஏம்தா 
அபிவிருத்தி்யயும் அரசியல் தீர்்வயும் 
ெைகைாலத்தில் முன்பனடுககிறார்கைளாம்  
என்ற ஆொடபூதித்்தனைான கை்்தயளப்பு 
மவறு. ்தமிழ் ைககைள் ்தமிழ்த் ம்தசியக 
கூ ட் ட் ை ப் பி ற கு  வ ாக கை ளி ப் ப து 
ஐககியம்தசியக கைட்சிககும் ம்த்வயாகை 
உள்ளது. ஏபனனில் ்தமிழ்த் ம்தசியக 
கூட்ட்ைப்பு ்தமிழ் ைககைளுககுத் 
ம்த்வயான அரசிய்லச் பெயயாது 
ஐககியம்தசியககைட்சிககுத் ம்த்வயான 
அரசிய்லமய பெயது வருகிறது. இதிமல 
சுைநதிரனின் வகிபாகைம் என்னபவனில் 
ஐககியம்தசியககைட்சிககும் ்தமிழ்த்ம்தசியக 
கூட்ட்ைப்புககும் இ்டமயயான 
'்தரகு' மவ்ல எனத் ்தமிழ்த்ம்தசியக 
கூட்ட்ைப்பு வட்டாரஙகைளில் கூட 
குசுகுசுககைப்படுகிறது. இ்தறகு அடிப்ப்ட 
இருபகுதியினருககும் பபாதுவாகைவுள்ள 
ஏ கை ா தி ப த் தி ய  ெ ா ர் பு நி ் ல க 
குணாம்ெைாகும். இதிமல ைககைள் 
நலன்கைள் என்று எதுவுமில்்ல. ்தமிழ் 
ைககைள் ்தமிழ்த் ம்தசியக கூட்ட்ைப்புககு 
வாககைளிப்பது ஐககியம்தசியககைட்சிககு 
ைட்டுைல்ல கிைககிலுள்ள முஸ்லிம் 
அரசியல்வாதிகைளுககும் அது்தான் 
ம ்த ்வயாகை உள்ளது. கைாரணம் 
அப்மபாது்தான் ்தமிைர்கைளுககு எதிரான 
பெயறபாடுகை்ள எதிர்ப்பில்லாைல் 
முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகைளினால் 

மு ன் ப கை ா ண் டு  ப ெ ல் ல மு டி யு ம் 
என்பது அவர்கைளது எடுமகைாள் ஆகும். 
'கைம்பபரலிய' ைட்டுைல்ல வடககு, கிைககு 
ைாகைாண அபிவிருத்திககைானது என்ற 
விளம்பரத்துடன் ஆரம்பிககைப்பட்டுள்ள 
'ப்னநிதியம்'  எனும் திட்டமும் 
ஒ ட் டு ப ை ாத் ்த  வ ட க கு ,  கி ை க கு 
ை ாகை ாணத்  ்த மி ழ்  ை க கை ் ள யு ம் 
ஏைாறறுகின்ற 'ைாயைான்' ஆகும்.  புதிய 
அரசியல்ைப்பு புஸ்வாணைாகிவிட்டது. 
கைல்மு்ன விவகைாரத்தில் கைணககைாளர் 
நியைனம் கூட இன்னும் இல்்ல. 
இந்த நி்லயில் ்தஙகைளது அரசியல் 
்கையாலாகைாத்்தனத்்்தயும் - அரசியல் 
ஏைாறறு மவ்லகை்ளயும் - சுயலாபச் 
பெயறபாடுகை்ளயும் பவளித்ப்தரியாைல் 
ை்றப்ப்தறகைாகைத் ்தமிழ்த் ம்தசியக 
கூட்ட்ைப்பினர் 'கைம்பபரலிய' மபான்ற 
மவ்லத் திட்டஙகை்ளப் பபரிதுபடுத்திக 
கைாட்டித் ்தஙகைளுககுத் ்தாஙகைமள 
பவள்்ள அடித்துக பகைாள்கிறார்கைள். இந்த 
பவள்்ளப்பூச்சு இன்பனாரு ம்தர்்தல் 
ை்ை வ்ரககும்்தான் நின்று பிடிககும்.

எனமவ ்தமிழ் ைககைள் குறிப்பாகைக 
கிைககுைாகைாணத் ்தமிைர்கைள் ்தமிழ்த் 
ம்தசியக கூட்ட்ைப்பிடம் ப்தாடர்நதும் 
ஏைாறாைல் இருககை இப்மபாதிருநம்த 
்த ங கை ் ள த்  ்த ய ா ர் ப டு த் தி க 
பகைாள்ளமவண்டும். கிைககுைாகைாண 
அரசியல் அரஙகிலிருநது ்தமிழ்த்ம்தசியக 
கூட்ட்ைப்்ப முறறாகை நிராகைரித்துச் 
ெமூகைைாறறத்திறகைான அரசிய்ல 
மு ன்பனடுககும் 'கிைககு த் ்தமிைர் 
கூட்ட்ைப்பு'  மபான்ற அரசியல் 
ெகதிகைளின் பின்னால் கிைககுத் 
்தமிைர்கைள் அணிதிரளம வண்டும். 
எத்்த்ன கைாலம்்தான் (்தமிழ்த் ம்தசியக 
கூட்ட்ைப்பினர்) ஏைாறறுவார் இந்த 
நாட்டிமல!
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ெம்பவம் 01

பல்கை்லககைைகைத்தில் பட்டம்பபறும் 
ைகைன், பககைத்தில் ்தாயும் ்தந்்தயும் 
புளகைாஙகி்த த் துடனும் பூரிப்புடனும் 
நின்றிருககின்றனர். பட்டம் பபறற ைகை்னப் 
பாராட்டி இரண்டு வார்த்்்த மபெ முடியாைல் 
உ்தடுகைள் பைளனிககின்றன. ைகைனுகமகைா 
பபறமறா்ரககைட்டிய்ணககை மவண்டும் 
மபால் பபாஙகிவரும் உணர்ச்சிகைள்; ஏமனா 
நீர் ப்தளித்்த பாலாய அடஙகிப்மபாகின்றன.

ெம்பவம் 02

ஆஸ்பத்திரியில் பார்்வயாளர் மநரம். ்தன் 
ெமகைா்தரியின் கைட்டிலருமகை ஓமடாடி வரும் 
ெமகைா்தரன். சிறிது மநரம் ்தாைதித்து, பகைாண்டு 
வந்த உணவுப்பாத்திரத்்்த ்கையில் 
பகைாடுத்து சுகைம் விொரிககிறார். ்த்ல 
்தடவிவிட மவண்டும் மபால குறுகுறுத்்த 
்கை்ய பைல்ல இழுத்துகபகைாண்டு 
விடுகின்றது ஏம்தாபவான்று.

ெம்பவம் 03

ை்னவிககுப் பிரெவம், சுறறிய பூப்பந்தாய 
ஒரு குைந்்த அருகில். குைந்்த்யக 

பகைாஞ்சும் கைணவனுககு ை்னவியின் 
்கை ்தடவி ்தன் அன்்பப் பகிர மிகுந்த 
கைஷடைாயிருககின்றது.
ெம்பவம் 04

ப்தா்லககைாட்சியில் சிறுவர்கைளுககைான ஓர் 
ஆஙகிலத்தி்ரப்படம். ்தாய ்தந்்தயுடன் 
அைர்நது பார்ககும் ஒர் ஒன்பது வயதுச் 
சிறுமி ைறறும் ஐநது வயதுச் சிறுவன். 
படத்தில் ்தா்யக கைட்டிய்ணத்து ‘ஐ லவ 
யூ’ என்று பொல்கிறான் ஒரு சிறுவன். 
பார்த்துக பகைாண்டிருந்த சிறுமிகமகைா 
பவட்கைம் வநது விடுகிறது, ஓரககைண்ணால் 
்தா்யயும் ்தந்்த்யயும் மநாககுகிறாள். 
சிறுவனுகமகைா பபரும் ெநம்தகைம் “ஏன் 
என் ்தாய, ்தந்்தயர் அவவாறு என்னிடம் 
பொல்வம்தா, கைட்டிய்ணப்பம்தா இல்்ல?’

அன்்ப பவளிப்படுத்துவ்்த ஒரு 
குறறைாகைப்பார்ககும் நம் ெமூகைத்தின் 
நி்லயின் ஒரு சில துளிகைமள மைமல 
கைண்ட்வ.

கைண்ட கைண்ட இடத்தில் கைண்கைமள 
கூசுைளவுககு ஆபாெைாகை அன்்ப 
பவளிப்படுத்தும் மை்லத்ம்தய வைககைம் ஒரு 
புறம்; ைறுபுறம் அன்்ப பவளிப்படுத்துவ்்த 
ஆபாெககைண் பகைாண்டு மநாககி பதுஙகிக 
பகைாள்ளும் கீ்ைத்ம்தய ெமூகைம்.

உஙகைள் ெமகைா்தரருடன் உஙகைளுககிருககும் 
அ ன் ் ப  வ ா ர் த் ் ்த கை ள ா லு ம் 
பகிரஙகைப்படுத்துஙகைள் என்ற நபிவழி வந்த 
வாரிசுகைள் நாம். ஆனால் இன்று ெமூகைத்தின் 

வரட்டு மவ்தாந்தஙகைளுககு பெவிொயத்்த்தன் 
வி்ளவாகைவும், வை்ைககு ைாறாகை 
எந்த புதுவி்த வித்தியாெத்தி்னயும் 
பெயயககூடாது அது நன்்ையாகை இருந்த 
பட்ெத்திலும் கூட, என்ற அதீ்த பிடிவா்தத்தின் 
கைாரணைாகைவும் நாம் நடநது வந்த சுவடுகை்ள 
ைறநது விட்டிருககிமறாம்.

ைனி்தனின் புலன்கைளில் ப்தாடு்கை என்ற 
உணர்வு பிர்தானைான ஒன்று. ஆயிரம் 
வார்த்்்தகைளால் ்தர முடியா்த ஆறு்த்ல 
ஒரு அழுத்்தைான ்தழுவலால் ்தர முடியும்.

சி ல  ம ந ர ங கை ளி ல்  வ ா ர்த் ் ்த கை ள் 
கைட்டாய பைளனத்துககுள்ளாகின்றன; 
அப்மபாப்தல்லாம் உடல்கைளுககி்டயிலான 
ப்தாடர்பாடல் ்தான் ொத்தியப்படுகிறது. 
இ்தனால் ்தான் ெமூகை விஞ்ஞானத்திலும் 
உளவியலிலும் உடல்பைாழி எனப்படுகின்ற 
Body Language ககு மிகுந்த முககியத்துவம் 
வைஙகைப்படுகிறது.

எைது கைலாச்ொரத்தில் இந்த அன்்ப 
பைாழிமூலம் பவளிப்படுத் துவதும் 
ப்தாடு்கை மூலம் பவளிப்படுத்துவதும் 
பவட்கைம் ்தரககூடிய விடயைாகைவும் 
ெையஙகைளில் ்தரககு்றவான அம்ெைாகைவும் 
பார்ககைப்படுகின்றது.

இ ல ங ் கை  ம ப ா ன் ற  மூ ன் ற ா ம் 
உலகை நாடுகைளில், கைா்தல் அல்லது 
அ ன்் ப க கு றி க கு ம்  “ல வ ”  என்ற 
ஆஙகிலச்பொல் முடியுைான அ்னத்து 
வ்கையிலும் வர்த்்தகைையைாகிவிட்டது.

ஆண், பபண் இ்டயில் துளிர்த்து வளரும் 
எதிர்பால் ஈர்ப்்பமய இஙகு அந்தச் பொல் 

அர்த்்தப்படுத்துகின்றது என்பம்த அமனகைரின் 
அகைராதி.

நான் உஙகை்ள மிகைவும் விரும்புகிமறன் 
அல்லது ஐ லவ யூ என்ற வார்த்்்தகை்ள 
உ்தடுகைளால் நம் பபறமறார்கைளுககு அல்லது 
குைந்்தகைளுககு உணர்ச்சிபூர்வைாகை 
எம்ைால் ஏன் உச்ெரிககை முடியாதுள்ளது?

அன்்ப பரிைாறுவ்்த அ்்த வாய 
விட்டு உரியவருககுத் ப்தரிவிப்ப்்த 
உ ற ெ ா கை ப் ப டு த் து ம்  இ ஸ் ல ா த் தி ன் 
பபய்ரககூறிக பகைாண்மட அ்்த நாம் ஒரு 
பவறுககைத்்த விடயைாகை ைாறறியிருககிமறாம்.

இன்று விரிெல்டயும் குடும்ப உறவுகை்ள 
மீள இ்ணககும் வல்ல்ை வாயந்த 
அன்பின் ப்தாடர்ச்சியிலான அரவ்ணப்பு, 
ஆ று ்த ல ளி க கு ம்  ப ்த ா டு ் கை கை ள் 
ஆமராககியைான்வ.

உடலுககும் உள்ளத்துககும் ெநம்தாெத்்்தயும் 
ெ ா ந தி ் ய யு ம்,  ப ந ரு க கை த் ் ்த யு ம் 
இறுக கைைான பி்ணப்புக கை்ளயும் 
வலுப்படுத்தும் அன்பின் பவளிப்பாடுகைள் 
அத்தியாவசியைான்வ.

சில நிமிடஙகைள் சிநதியுஙகைள்,

இன்று உஙகைள் அன்்ப மவண்டி நிறகும் 
அரவ்ணப்்பத் ம்தடி நிறகும் உள்ளஙகைள் 
எ்வ? அவர்கைள் மீது ்தயஙகைாது அன்்ப 
பவளிப்படுத்துஙகைள்.

இந்தப் பயணத்தின் மு்தலடி உஙகைள் 
பா்தஙகைமள.
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லண்டன்-95 என்கின்ற பபயரில் எழுத்்தாளர் 
இ ர ா ம ெ ஸ் வ ரி  ப ா ல சு ப் ர ை ணி ய ம் 
்தனது சிறுகை்்த ப்தாகுதிபயான்்ற 
பவளியிடுகின்றார். இந்த நூலானது  'ம்தம்ஸ் 
நதி' பவளியீடாகை வரவிருககின்றது. ்தனது 
பொந்த வாழ்வில் அரெ பபாதுசுகைா்தார 
து்ற அதிகைாரி, குைந்்தகைள் நல அதிகைாரி  
என்னும் ப்தாழில் ொர்நது இயஙகினாலும் 
ைானுட ைருத்துவ வரலாறு, சுகைா்தாரககைல்வி 
மபான்றவறமறாடு இலககியம் ைறறும் 
தி்ரப்படத்து்ற மபான்ற பல்து்றகை்ள 
ொர்ந்த ஆளு்ை பகைாண்டவராகை இவர் 
தி கை ழ் கி ன் ற ா ர்.  அ த்ம ்த ா டி் ண ந து 
ைனி்த உரி்ைகைள், பாலியல் ெைத்துவம் 
மபான்றவறறுககைாகை ஓயாது குரல் பகைாடுத்து 
வருபவராகை  இந்த இராமெஸ்வரி  ்தன்்ன 
எப்மபாதும் முன்னிறுத்திவருகின்றார். 

இவர் ஒரு முறமபாககு இலககிய ைரபினுடான 
எழுத்துலகின் அ்டயாளம் பகைாண்டவர். 
அது ைட்டுைன்றி ஒரு தீவிரைான ெமூகை 
அரசியல் கைளப்மபாராளியாகை இன்றுவ்ர 
இயஙகிவருகின்றார்.

புகைலிட இலககியத்தின் மூல மவர்கைளில் 
ஒ ரு வரான ராம ெஸ் வரி பலநூறு 
பபண்கைளு ககு முன்னு்தாரணைாகை , 
ஆ்தர்ெைாகை விளஙகுபவர். இலங்கையிலும் 
இநதியாவிலும் பல பல்கை்லககைைகை 
ைாணவர்கைள் இவரது எழுத்துககை்ள 
்தஙகைளது ஆயவுககைாகை எடுத்்தாண்டு 
வ ரு கி ன் ற ன ர் .  அ ண் ் ை யி ல் கூ ட 
பகைாஙகு நாடு கை்ல அறிவியற கைல்லூரி 
ைாணவர் பிரியா 'புலம்பபயர்நம்தார் 
புதினஙகைளில் வாழ்வியல் சிககைல்கைள் ' 

என்னும்்த்லப்பிலான ஆயபவான்றி்ன  
ராமெஸ்வரியின் எழுத்துககை்ள ஆ்தாரைாகை 
பகைாண்டு பெயதுள்ளார்.  அதுவும் 
நூலுருப்பபறறுள்ளது.

்தறமபாது பவளியாகின்ற 'லண்டன் 
- 9 5  சி று கை ் ்த  ப ்த ா கு தி ய ா ன து 
ர ா ம ெ ஸ் வ ரி யி னு ் ட ய  ஆ ற ா வ து 
சிறுகை ்்த ப்தாகு தியாகும்.  ஐ ந து 
சிறுகை்்தத்ப்தாகுதிகை்ள பவளியிட்டுள்ள 
அவர் இதுவ்ர எழுதிய சிறுகை்்தகைள் 
சுைார் நூறி்ன ்தாண்டும்  என அறிய 
முடிகின்றது. ்தமிழ் சிறுகை்்தகைள்.பகைாம் 
என்கிற இ்ணயத்தில் இவரது 84 கை்்தகைள் 
ஆவணப்படுத்்தப்பட்டுள்ளன. இதுவ்ர 
எட்டு நாவல்கைள் பவளிவநதுள்ளன.  இ்வ 
ைட்டுைன்றி '்தாயும் மெயும்', 'உஙகைள் உடல் உள  
நலம் பறறி' என்கின்ற ைருத்துவம் ொர்ந்த 
நூல்கைளும்  '்தமிழ் கைடவுள் முருகைன் வரலாறும் 
்தத்துவமும்' என்கின்ற ைானுடவியல் ஆயவு 
நூலும் குறிப்பிடத்்தககைன. இவறறில் 
பனி பபயயும் இரவுகைள் என்கின்ற 
ப்தாகுதியானது 2015ஆம் ஆண்டு ைதுலகிரிய 
விெயரத்ன எனும் எழுத்்தாளரினால் 
சிஙகைளத்தில் பைாழிபபயர்ககைப்பட்டுள்ளது. 
சில சிறுகை்்தகைள் ஆஙகிலத்தில் பைாழி 
பபயர்க கைப்பட்டுள்ளன. வி்ரவில் 
இ ரு  ந ா வ ல் கை ள்  ஆ ங கி ல த் தி ல் 
பைாழிபபயர்ககைப்பட்டு பவளியாகைவுள்ளன.

எழுத்து து்றயில் ைட்டுைன்றி தி்ரப்படம் 
ைறறும் ஆவணத்து்றயிலும் இராமெஸ்வரி 
்தனது திற்ைகை்ள பவளிககைாட்டியுள்ளார். 
1985ஆம் ஆண்டு கைாலத்தில் இலங்கையில் 
்தமிைர்கைள் எதிர்பகைாண்ட படுபகைா்லகை்ள 
்ையைாகை பகைாண்டு அவர் உருவாககிய 
தி்ரப்படம் ெர்வம்தெ ்தமிழ் அகைதிகைளின் 
வரலாறறில் முககியத்துவம் வாயந்தது. 
Escape  from genocide என்னும் 
இத்தி்ரப்படைானது இலங்கை ்தமிைர்கைள் 
எ தி ர் ப கை ா ள் ளு ம் ஆ ப த் து க கை ் ள 
ெர்வம்தெத்துககு எடுத்துச் பொல்லும் 
வி்தைாகை எடுககைப்பட்டது. அம்த மபான்று 
திருைண வாழ்வின் பபயரில் நடநம்தறும் 
ஆணாத்திககை பாலியல் பகைாடு்ைகை்ள 
அடிப்ப்டயாகை பகைாண்டு 'The private place' 
குறும் படத்தி்னயும் 1986ஆம் ஆண்டில் 

இவர் எடுத்து பவளியிட்டார்.
அம ்தமபான்று உள்நாட்டு யுத் ்தம் 
அம கைாரைானமபாது இலங்கையில் 
இடம்பபறற ைனி்த உரி்ை மீறல்கை்ள 
பககைச்ொர்பின்றி அம்பலப்படுத்துவதிலும் 
ர ா ம ெ ஸ் வ ரி யி னு ் ட ய 
ை னி ்த உ ரி ் ை  ப ெ ய ற ப ா டு கை ள் 
நடுநி்லவாயந்தனவாகைவிருந்தன.

 இஙகிலாநதில் ப்தாழிறகைட்சியின் 
அஙகைத்்தவரான இவர் ஈராக யுத்்தத்தில் 
இ ங கி ல ா ந து  எடுத் ்த  பி ் ை ய ான 
நி்லப்பாட்்ட விைரிெனம் பெயது 
்தனது ப்தாழிறகைட்சியின் நீண்டகைால 
உறுப்புரி்ை்ய துறந்தார். 1982ஆம் 
ஆண்டில்  லண்டனில் உருவாகிய 
்தமிழ் ைகைளீர் அ்ைப்பின் நிறுவன 
உறுப்பினர்கைளில் ஒருவராகைவும் 1985ல் 
உருவாககிய ்தமிழ் அகைதிகைள் அ்ைப்பின் 
நிறுவன உறுப்பினர்கைளில் ஒருவராகைவும் 
முன்னின்று பெயறபட்டு பல்லாயிரம் 
இலங்கை ்தமிழ் அகைதிகைளின் நலன்கை்ள 
உறுதி பெயவதில் பபரும் பஙகைாறறியவர். 
இந்த ்தமிழ் அகைதிகைள் அ்ைப்பின் மு்தற 
்த்லவியாகை அவமவ்ள ்தமிழீைத்துககைாகை 
ம ப ா ர ா டி க ப கை ா ண் டி ரு ந ்த  ஐ ந து 
இயககைஙகைளில் லண்டன் பிரதிநிதிகைளும் 
ஒருமித்து இவ்ர நியமித்திருந்தனர் என்பது 
முககியைான வரலாறறுச்  பெயதியாகும்.

 அதுைட்டுைன்றி சுைார் 25 வருடஙகைளுககு 
மைலாகை புகைலிடத்தில் இருநது இயஙகிவரும் 
பபண்கைள் ெநதிப்பு, இலககிய ெநதிப்பு 
மபான்ற நிகைழ்வுகைளில் பஙபகைடுத்தும், 
முன்னின்று நடாத்தியும் வருபவர்கைளில் 
இவரும் ஒருவர்.

இ வ ரது  எழு த் து ல கை  ெ ா்த ் னகை ள் 
அளப்பரியன. அந்த வ்கையில் 'விபவி' 
இலககியவிருது, 'சுபைஙகைளா'விருது, லில்லி 
ம்தவசிகைாைணி விருது, 'திருப்பூர் ்தமிழ் 
ெஙகை' விருது, மபான்ற்வ ராமெஸ்வரிககு 
வைஙகைப்பட்டுள்ளன. ஆனமபாதிலும்  
சுைார் ஐம்ப்தாண்டு கைாலைாகை அயராது 
எழுத்துலகில் இயஙகிவரும் ராமெஸ்வரி 
அவர்கைள் இலங்கையில் ைட்டுைன்றி 
புகைலிடத்திலும் கூட  ம்த்வயான பகைளரவம்  
பபறவில்்ல என்பது எனது கைணிப்பு.   

்தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் எத்்த்னமயா 

எழுத்்தாளர்கைள் எத்்த்னமயா பவளியீடுகைள் 
என்று இலககிய பரப்பு இயஙகிக 
பகைாண்டிருககின்றது. ஆனமபாதிலும்  
அதில்  ஓரிருவமர ொ்த்னயாளர்கைளாகை 
முன்னிறுத்்தப்படுவர் என்பது ொ்தாரணைான 
உண்்ையாகும். அந்தவ்கையில் மிகை 
அதிகைைாகைமவ  எழுதி மிகை கு்றவாகைமவ 
கை வனிக கைப்படும் ஒரு வராகை இந ்த 
இ ர ா ம ெ ஸ் வ ரி  ப ா ல சு ப் ர ை ணி ய ம் 
கைாணப்படுகின்றார். எனமவ்தான் இலககிய 
உலகில் வைஙகைப்பட்டு வரும் ப்தரிவுகைளும் 
புகைைாரஙகைளும் ைதிப்பீடுகைளும் விருதுகைளும்  
உண்்ையிமலமய இலககிய பிரதிகைளின் 
சுயைான வாசிப்பு அனுபவஙகை்ள ைட்டுமை 
அடிப்ப்டயாகை பகைாண்டிருககின்றனவா? 
என்கின்ற மகைள்விகைளும்  அவவப்மபாது 
எழுப்பப்பட்டுக பகைாண்டிருககின்றன. 

இந்த நி்லயில்்தான்  1970ஆம் ஆண்டு 
கைாலத்திமல புலம்பபயர்நது லண்டனில் 
குடிமயறிய இவரது பூர்வீகைம் என்ன? இவர் 
யார்? இத்்த்ன ஆளு்ை பகைாண்ட 
இந்த பபண் எஙகிருநது இத்்த்னதூரம்  
பல்து்ற அறி்வ பபறறுகபகைாண்டாள்?  
என்று மநாககைமவண்டியுள்ளது. ஆம், 
அவரது அண்்ைககைால மபட்டிபயான்றில் 
(குவர்னிகைா- இலககிய ெநதிப்பு ப்தாகுப்பு  
பவளியீடு) அவர் ்தனது பூர்வீகைம் பறறி 
இப்படி விபரிககின்றார். 

"நான் 1943ஆம் வருடம் கிைககு ைாகைாணத்தில் 
உள்ள மகைாளாவில் கிராைத்தில் பிறநம்தன். 
்தந்்தயாரின் பபயர் கைந்தப்பா, ்தாயார் 
கைந்்தயா ைாரிமுத்து, எனககு மூன்று 
ெம கைா்தரிகைளும் ஆ று ்தம்பிகைளும் 
உ ட ன் பி ற ந ்த ா ர் கை ள் .  ம கை ா ள ா வி ல் 
அைகிய சிறு கிராைம். கிராைத்துககு 
கிைகமகை பபாஙகிபயழும் வஙகைாள 
விரிகுடாவும் மைறகில் மைகைம் ப்தாடும் 
ை்லத்ப்தாடர்கைளும் அ்்த ்தழுவிககிடககும் 
பரந்த பச்்ெ வயல் பவளிகைளும் ப்தறகில் 
பெல்லைாகை ந்டமபாடும் தில்்லயாறும் 
இருந்தன."  

ஆம் அந்த தில்்லயாற்ற கை்்தககைளனாகை 
பகைாண்ட  அவரது கை்்த ைாந்தர்கைள் 
உலாவரும் பிரதிமய  "தில்்லயாறறங 
கை்ரயில்"  என்கின்ற நாவல்.  அறுபது 
எழுபது வருடஙகைளுககு  முன்னரான 
ைட்டககைளப்பின்  ெமூகை, அரசியல் சூை்ல  
நைது  கைண்முன்மன பகைாண்டு வநது 
நிறுத்தும் வல்ல்ைவாயந்த ஒரு வரலாறறு 
பு்னவு அது. 
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மபச்சுத்து்றயில் இராெது்ர (பென்ற 
இ்தழின் ப்தாடர்ச்சி)

   அப்மபச்சு அத்்தாயின் வயிறறிமல பிறந்த 
பிள்்ளகைளுககும் ்தாயின் உடன் பிறந்த 
ெமகைா்தர ெமகைா்தரிகைளுககும் இனென 
சுறறத்்தார்கைளுககும் பிடிககுமை ்தவிர 
எல்லாருககும் பிடிககைாது. நம் எல்லா்ரயும் 
நாட்டிலுள்ள அ்னவ்ரயும் பபறறது 
ஒமர ்தாயானால் அவ்ளப்பறறிப் 
மபசுவது அ்னவருககும் பிடிககைலாம். 
எனமவ நம்்ைப் பபறற ்தாயைார்கை்ளயும் 
அவர்கை்ளப் பபறற ்தா்யப்பறறியும் 
மபெலாபைன்று நி்னக கிமறன். 
அநநி்ல்யப் பபறற்தாயும் பிறந்த 
பபான்னாடும் என்னும் ்த்லப்பின் கீழ் 
மபெலாபைன்று முன்வநம்தன்.
   பபறற்தாயும் பிறந்த பபான்னாடும் 

என்றவுடன் உஙகை்ளப் பபறற்தாயின் 
உருவமும் பிறந்த நாடான ைட்டககைளப்பின் 
ம்தாறறமும் உஙகைள் கைண்ணுககுள் 
ம்தான்றியிருககைலாம். வ்ளநது வ்ளநது 
பெல்லும் வாவிககூட்டஙகைளும் அவறறுள் 
ை்றநது கிடந்த இன்னி்ெநா்தம் 
எழுப்பும் நீரரைகைளிரின் நி்னப்பும் 
ம்தான்றலாம். யாழ்நூலும் அ்்த 
அ்ைத்்த விபுலானந்த அடிகைளின் உருவும் 
திருவும் ைனககைண் முன் நிைலாடலாம். 
்தஙகைக கைதிர்கை்ளத் ்தாஙகை முடியாது. 
்தாஙகிகபகைாண்டு ெரிநது கிடககும் 
பநறபயிர்கைள் பா்ளச் சிரிப்்பக கைாட்டிக 
பகைாள்ளும் பருவப் பபண்கை்ளப் மபால் 
ஆறமறாரஙகைளில் ஒயயாரைாகை ஆடி 
அ்ெயும் ப்தன்்ன ைரச்மொ்லகைள் 
பவறறி்லக பகைாடிகைள் எல்லாம் 
இநமநரத்தில் உஙகைள் ைனககைண்முன் 

ம்தான்றியிருககும். ைட்டககைளப்்பப் 
பறறிப் மபசுவ்்த- அது நம்மில் ஓரு 
்தா்யப் பறறிப்மபசுவ்தறகு ஒப்பாகும்.
   ைட்டககைளப்பு, பகைாழும்பு, யாழ்ப்பாணம், 
திருமகைாணை்ல, கைண்டி ஆகிய பல நூறு 
பகுதிகை்ளயும் ்தன்னகைத்ம்த உள்ளடககிய 
பிறந்த நாட்்டப் பறறிப் மபசுவது ொலப் 
பபாருநதும். அ்தாவது நம்்ை ஈன்பறடுத்்த 
்தா்யயும் ஈைத்து ைா்தா்வயும் பறறிப் 
மபசுகின்மறன்.
   நம் ்தாயும் ்தந்்தயர்கைளும் அவர்கைள் 
முந்்தயர்கைளும் பல நூறறாண்டுகைள் 
நீரினில் ஆடி நிலவினில் பாடி 
மொ்லயில் ஆடி ைகிழ்ந்த நம்பொந்த 
திருவிடத்்்த எண்ணிப் பார்ககை மவண்டும் 
என்று ஏன்? கூறுகின்மறன் என்றால் 
இநநாட்டில் அன்று எப்படி வாழ்நம்தாம் 
இன்று எப்படி வாழ்கின்மறாம் என்ப்்த 
நீஙகைள் ப்தரிநது பகைாள்வ்தறகைாகைத்்தான்.
   பபறற்தாய ஒவபவாருவருககும் 
எப்படிப் பபரியவமளா அப்படி அ்்தவிட 
மைலான சிறப்பிறகும் ைதிப்பிறகுமுரியது 

பபான்னாடு. ்தாய இல்லாது நாம் 
பிறநதிருககை முடியாது. ்தாயகைம் இல்லாது 
அவர்கைளும் பிறநதிருககை இயலாது.
''பபறற்தாயும் பிறந்த பபான்னாடும்                                                                
நறறவவானிலும் நனி சிறந்தனமவ''
   என்று பபரியவர்கைள் வாழ்த்திப் 
மபாறறியது அவறறின் பபரு்ை்யத் 
ப்தரிந்த்தனாமலமய. அநநாட்டின் 
பூர்வீகை வரலாற்றத் ப்தரிநது பகைாள்ள 
முயல மவண்டும். அநநாட்டில் அறம் 
வளர்த்து ைறம் கைடிநது வாழ்ந்த 
அறபநறியாளர்கை்ளத் ப்தரிநது பகைாள்ள 
மவண்டும். அநநாட்டில் கை்ல்யக 
கைண்ணிலும் மைலாகைககைாத்து அ்தறகு 
கை்லககூடம் கைட்டிப் மபாறறி வளர்த்்த 
கை்லஞர்கை்ளயும் கைாவலர்கை்ளயும் 
ப்தரிநது பகைாள்ள மவண்டும்.
   அநநாட்டில் வி்ளந்த அகி்லயும் 
ம்தக்கையும் முத்்்தயும் பவளத்்்தயும் 
ஏறறிக பகைாண்டு அ்லகைட்லக 
கிழித்்தவண்ணம் உலகைைளாவிய வணிகைக 
கைப்பல்கை்ளயும் அவறறிறகு கைாவலாகை 
இருைருஙகும் அணிவகுத்துச் பென்ற 
மபார்க கைப்பல்கை்ளயும் அவற்ற 
ஆககிய விறபன்னர்கை்ளயும் அறிநது 
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ஒரு பைாழியின் வளர்ச்சி என்பது,அந்த 
பைாழி்யப் மபசும் ைககைளின் 

தி ற ் ை ய ா ன , ப ெ ய ற ப ா டு கை ளி ன் 
ப ்த ா ட ர் ச் சி ் ய  அ டி ப ் ட ய ா கை க 
பகைாண்டது.்தமிழின் ப்தான்்ையும் அந்த 
பைாழியில் ்தமிைர்கைள் ்வத்திருககும் 
மநெமும் பகதியும் இன்று உலபகைஙகும் 
்தமிழ் வளர்நது பகைாண்டிருப்ப்தறகு 
மூலகைாரணியாகைவிருககின்றன. 

இலங்கைத் ்தமிைர்கைள் முறமபாககுத் ்தமிழ் 
இலககிய ெஙகைத்்்த 1942ம் ஆண்டிமலமய 
யாழ்ப்பாணத்தில் ப்தாடஙகியவர்கைள். மைறகு 
நாடுகைளில், முககியைாகைப் பிரித்்தானியா்வ 
்ையைாகை ்வத்துத் ்தமிழின் ைகி்ை்ய 
உலகுககுப் பரப்புவதில்; முன்னணி 
நி்ல எடுத்்தவர்கைள்,1950ம் ஆண்டு 
ப்தாடககைம்,மைறபடிப்பு, உத்திமயாகைம் மபான்ற 
கைாரணஙகைளால் லண்டனிற குடிமயறிய 
இலங்கைத் ்தமிைர்கைளாகும்.
இவர்கைளால் லண்டனில் ப்தாடஙகைப் பட்
ட,வாபனாலிகைள்,பத்திரி்கைகைள்,பாடொ
்லகைள்,அச்சுக கூடஙகைள்,மகைாயில்கைள்,பல 
்தரப்பட்ட ்தமிழ்ச் ெஙகைஙகைள்,நடத்திய ்தமிழ் 
ைகைாநாடுகைள் என்பன உலகைம் பூராவும் ்தமிழ் 
பரநப்தாலிககை அத்திவாரமிட்டன.

லண்டனில் இலங்கைத் ்தமிைர்கைள்:
 1956ம் ஆண்டுககுப் பின்,இலங்கையில் 
'சிஙகைளம் ைட்டும்'ெட்டம் வநது ்தமிழ் 
பைாழிககுச் ெை அந்தஸ்துக பகைாடுககைா்த்தால் 
இலங்கைப் பல்கை்லககைைகைஙகைளில் 
ஆஙகிமலயத்தில் படித்துப் பட்டம் 
பபறறவர்கைள் பிரித்்தானியா பகைாடுத்்த 
மவ்ல வாயப்புககைளால் லண்டனுககு 
வந்தார்கைள்.
ஆஙகிலப் பட்ட்தாரிகைளாகைவிருந்தாலும் 1960 
ஆண்டின் பிறபகுதியில் லண்டன் வந்த 
இளம் ்தமிைர்கைளி்டமய,இலங்கையில் 
வளர்நது பகைாண்டிருந்த முறமபாககு 
இலககியத் தூண்டு்தலால் ்தமிழுணர்வு 
பரநதிருந்தது.

லண்டன் மொ.ஆ.எஸ். பல்கை்லக கைைகைம்:1916ம் 
ஆண்டிலிருநது ஆஙகில மபராசிரியர்கைளால் 
்தமிழ்பைாழி இஙகு கைறபிககைப் பட்டது.
டாகடர் பபான் மகைா்தண்டராொ.டாகடர் 
ைார் மபான்மறார் பல அரியமெ்வகை்ளத் 
்தமிழுககுச் பெயதிருககிறார்கைள்.

 

ல ண்டன் ்தமிழ்ச் ெஙகைம் : :பெ ன்ற 
நூறறாண்டின் ஆரம்பகைாலத்திலிருநது 
இ ந தி ய த்  ்த மி ை ர் கை ள ா ல்  ்த மி ழ் 
பைாழிபறறிய பெயறபாடுகைள் லண்டனில் 
இடம்பபறறிருககின்றன என்ற ்தகைவல்கைள் 
இருககின்றன. அககைால கைட்டத்தில் ்தமிழ்ச் 
ெஙகைத்திறகு ஒரு கைட்டிடம் இல்லா்த்தால் 
்தமிழ் ொர்ந்த கூட்டஙகைள் லண்டனில் 
உள்ள 'இநதியா கிளப்பில் அவவப்மபாது 
நடந ்த ்தாகைத் ப்தரிகிறது. ஆனால் 
ப்தாடர்ச்சியான நிகைழ்ச்சிகைள் 1960ம் ஆண்டு 
ப்தாடககைம் நடநது வருகின்றன.
 கிைககு லண்டனிலிருககும் இச்ெஙகைத்தின் 
நிர்வாகைத்தில் மு்தன்்ையாயிருந்த,மகைா்வ 
ைாநகை்ரச் மெர்ந்த மபராசிரியர் டாகடர் 
ம கை . எ ஸ்  சு ப் பி ர ை ணி ய ம் , அ வ ரி ன் 
பெயலாளராகை விருந ்த இலங்கை த் 
்த மி ை ர ான  . தி ரு . ந . ெ ச் சி ்த ான ந ்த ன் 
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கைட்டத்தில்,ஒட்டுபைாத்்த லண்டன்வாழ் 
்தமிைர்கைளு ககைாகைவும்,ொதி,ெைய, இன 
ம வ று ப ா ட ற ற  மு ் ற யி ல் 
தீபாவளி,பபாஙகைல்,நத்்தார் விைாககைள் 
பகைாண்டாடப்;பட்டன.1974ம் ஆண்டு 
்தமிழ்நாட்டிலிருநது லண்டன் வநதிருந்த 
திரு.எம்.ஜி.இராைச்ெநதிரன் அவர்கைளும் ெஙகை 
நிகைழ்வுகைளில் கைலநதுபகைாண்டிருககிறார்.

அத்துடன்,லண்டன் ்தமிழ் ெஙகை நிகைழ்வுககு 
இநதிய மு்தல் கைவர்னராகைவிருந்த,ஸ்ரீ.
சி.இராெமகைாபாலாச்ொரியர் அவர்கைளும் 
வரு்கை ்தநதிருககிறார்கைள்.

1979ம் ஆண்டு பிரண்ட் ்தமிழ்ச் ெஙகைம் 
உருவாககைப்பட்டு இன்று வ்ர,்தமிழ் 
பைாழி,கை்ல ொர்ந்த விடயஙகைள் வளர 
உ்தவிகபகைாண்டிருககிறது.
'்ெவ சித்்தாந்தககைைகைம்:்தமிழ்த் ம்தவார 
திருவாெகை பாரம்பரியத்்்த வளர்ககை 1980ல் 
திரு.கி.ஞானசூரியன் ்த்ல்ையில்,டாகடர்.
எஸ்.நவரத்தினம் உப்த்லவருடன்.
ைறறும்,டாகடர்.மகை. ஆறுமுகைம்,டாகடர்.
சி.பொர்ணலிஙகைம்,திரு.கைனகைசுந்தரம் 
மபான்மறாரால் ஆரம்பிககைப் பட்டது. 

பி; .பி.சி உலகை மெ்வயில் ்தமிழும் 
அ க கை ா ல கை ட் ட த் தி ல்  ல ண் ட னி ல் 
உ்தயைாகியிருந்தது.அ்தனால் உலகைம் 
பரந்த ்தமிைர்கைள் ்தமிழ் மெ்வயூடாகை 
லண்டனில் வாழும் ்தமிைர்கைள் பறறிய 
பெயதிகை்ளக மகைட்டார்கைள்.அககைால 
கைட்டத்தில் பி.பி.சி ்தமிழ் மெ்வயில் திரு.
ெஙகைரமூர்த்தி,திரு.மொ.சிவபா்தசுந்தரம்,திரு.
சு ந ்த ர லி ங கை ம் , தி ரு ை தி  ஆ ன ந தி 
சூ ரி ய ப் பி ர கை ா ெ ம்  ம ப ா ன் ம ற ா ர் 
ஈடுபட்டிருந்தார்கைள். 

லண்டன் ்ெவ இநது ெஙகைம்: திரு.
ம ெ ா . ெ ப ா ப தி ப் பி ள் ் ள ய வ ர் கை ள ா ல் 
ஆரம்பிககைப் பட்டது.

 'லண்டன் முரசு'-்தமிழ்ப் பத்திரி்கையான 
லண்டன் முரசு 1970ம் ஆண்டு,இலங்கை்யச் 
மெர்ந்த திரு.ெ.ெ்தானந்தன்,இநதியா்வச் 
மெர்ந்த மபராசிரியர் மகை.எஸ்.சுப்பிரைணியம் 
மபான்மறாரால் ப்தாடஙகைப் பட்டது. 
மைறகுலகைத் ்தமிழ்ப்; பத்திரி்கை வரலாறறில் 
லண்டனில் மு்தலில் ஆரம்பிககைப் பட்ட 
்தமிழ்ப் பத்திரி்கையான லண்டன் 
முரசு.இப் பத்திரி்கை ஆரம்பத்தில் 
்தாயகைச் பெயதிகைளுடன் ப்தாடஙகியது. 
1974ம் ஆண்டில் இலங்கையில் நடந்த 
'அகில உலகைத் ்தமிழ் ைகைாநாடு' பறறிய 
பெயதிகை்ள கைலாநிதி மகைாபன் ைகைாம்தவா 
இலங்கையிலிருநது எழுதினார்.அப்மபாது 
லண்டனில் வாழ்நது பகைாண்டிருந்த டாகடர் 
மகை.எஸ்.சுப்பிரைணியன் அவர்கைளின்,்தமிழ்,இ
லககிய,்தத்துவக கைட்டு்ரகைளும் ப்தாடர்நது 
வந்தன. கைாலககிரைத்தில் பல இலககியப் 
ப்டப்புககை்ளயும் பவளியிட்டது. இந்தப் 
பத்திரி்கையில் ்தமிழ்ப் பபண் எழுத்்தாளர் 
இராமெஸ்வரி பாலசுப்பிரைணியம் எழுதிய' 
உலகைபைல்லாம் வியாபாரிகைள் '(1978) 
என்பது்தான் மைறகுலகில் மு்தலில் வந்த 
்தமிழ்த் ப்தாடர்கை்்தயாகும். 

1 9 7 2 ம்  'கை ல் வி யி ல்  ்த ர ப் ப டு த் து 
்த்ல'இலங்கை அரசு முன்பனடுத்்த்தால் 
ப ல் கை ் ல க கை ை கை ங கை ளி ல்  இ ட ம் 
கி ் டக கை ா்த  ்த மி ழ்  இ ் ளஞ ர்கை ள் 
பபருவாரியாகை லண்டனுககு வந்தார்கைள்.
இவர்கை ள் இலங்கையில் வாழ்ந ்த 

கைாலகைட்டத்தில் இலங்கைத் ்தமிழ் 
இலககியத்தில்,ெமு்தாயம்,பைாழி மைன்்ை 
ொர்ந்த பல இலககியப் ப்டப்புககைள் 
பபருவாரியாகை வரத் ப்தாடஙகின.1974ம் 
ஆண்டு கைாலத்தில் லண்டனுககுப் 
படிககை வந்த ்தமிழ் ைாணவர்கைளின் 
குரல்கைள்,'லண்டன் முரசு' பத்திரி்கையூடாகைத் 
்தமிழ் ைககை்ளச் பென்ற்டந்தது.

1976ம் ஆண்டின் நடுப்பகுதில் எஙகை்ளப் 
மபான்ற சில இலககிய ஆர்வலர்கைளால் சிறிய 
அளவில் இலககியக கைருத்்தரஙகுகைள்,ஈமராஸ் 
இராெநாயகைம் அவர்கைளின் வீட்டில் 
ந்டபபறறன. 
1976ல் திரு. அன்டன் பாலசிஙகைம் 
அவர்கைளால்,'்தமிழ்த் ம்தசியமும் சுயநிர்ணய 
உரி்ையும்'  என்ற ்தமிழ்ப்புத் ்த கைம் 
பவளியிடப்பட்டது.

1977ம் ஆண்டு லண்டனில் வாழ்ந்த ்தமிழ் 
ைாணவர்கைளால்,' ,ஈைைாணவர் பபாது 
ைன்றம்' என்ற அ்ைப்பு ப்தாடஙகைப் 
பட்டது. இதில், திரு.மயாகை ெஙகைரி,திரு எஸ்.
்தம்்பயா,ஈமராஸ்(ஈைப் புரட்சி அ்ைப்பு)
திரு.இ..இரத்தினெபாபதி மபான்றவர்கைள் 
ஈடுபட்டார்கைள்.இவர்கைளின்,'அனுபந்தம்' என்ற 
ப்டப்பு, டாகடர் ஆர்.நித்தியானந்தனின் 
ை தி ப் பு ் ர யு டனு ம், கை ா ல ம்  ப ெ ன் ற 
திரு.அ.அமிர்்தலிஙகைம் எம்.பி. (அககைாலத்தில் 
இ ல ங ் கை ய ர சி ல்  எ தி ர்க  கை ட் சி த் 
்த்லவராகைவிருந்தவர்),திரு ட்பரவர் பிலிப் 
(பிரித்்தானிய ைாணவ ெஙகைத் ்த்லவர்) 
மபான்மறாரின் குறிப்புககைளுடனும் பதிவிடப் 
பட்டது.

மி டி ல் ப ெ க ஸ்  ப ல் கை ் ல க கை ை கை 
ைாணவர்கைளின் 'ஈைவிடு்த்ல'்தமிழ்க 
்கைபயழுத்துப்பத்திரி்கை திரு.என்எஸ்.
கிருஷணனால் பவளியிடப்பட்;டது.

1978ல் படமலா இயககைத்தினரால்,' புரட்சி'என்ற 
்தமிழ்ப் பத்திரி்கை பவளியிடப்பட்டது. 1977ம் 
ஆண்டு ்தந்த இனககைலவரத்தின் பின்னர்;, 
மைலும் பல் து்றத் ்தமிைர்கைள் லண்டன் 
வந்தார்கைள். அத்துடன் மைறபடிப்புககைாகை 
அடிககைடி லண்டன் வரும் கைலாநிதி 
சிவமெகைரம் மபான்ற மபராசிரியர்கைளும்,80ம் 
ஆண்டு முறபகுதியில் லண்டனில் பல 
இலககியக கைலநது்ரயாடல்கைளுககு 
வித்திட்டார்கைள்.
தி.மு.கை.பிரமுகைர் பெஞ்சி இராைச்ெநதிரன் 
பொறபபாழிவுககைாகை படமலா திரு.

சிறிகைஙகைா்தரனால் லண்டனுககு 1982ல் 
அ்ைககைப்பட்டார்.

்தமிழ்ப் பாடொ்லகைள்: 1979ம் ஆண்டில் 
லண்டனில் மு்தலாவது ்தமிழ்ப் பாடொ்ல 
மைறகு லண்டனிற ப்தாடஙகைப் பட்டது.
இ்்த திரு..மெ.ரி.்தாமைா்தரம்,டாகடர் ஆர்.
நித்தியானந்தன் மபான்றவர்கைள் முன்னின்று 
நிறுவினார்கைள்.கிைககு லண்டனில் 
சிஙகைப்பூர்-இநதியத் ்தமிைர்கைளால் ப்தாடஙகைப் 
பட்ட,்தமிைர் முன்மனறறச் ெஙகைத்தின் 
நீட்சியான அ்ைப்பாகைத் திருவள்ளுவர் 
பாடொ்ல இககைால கைட்டத்தில் ப்தாடஙகைப் 
பட்டது. இன்று லண்டனில் ஏறத்்தாள முப்பது 
்தமிழ்ப் பாடொ்லகைளில் 6000 மைலான 
சிறார்கைள் ்தமிழ் கைறகிறார்கைள். 

்தமிழ்த்்தகைவல் நடுவம்:1979ம் ஆண்டு 
லண்டனில் ்தமிைர் ்தகைவல் நடுவம் 
தி.மகை.கைந்தொமி, திரு.்வ.வர்தகுைார் 
மபான்மறாரால் ஆரம்பிககைப் பட்டது.
இது அகில உலகை ைககைளுககும் பெயதி 
பரவும் நிறுவனம் ைட்டுைன்றி,பல 
கைருத்்தரஙகைஙகை்ள முன்னின்று நடத்தும் 
நிறுவனைாகை இன்றும்; பெயற பட்டுக 
பகைாண்டிருககிறது.

்ெவ ெையக மகைாயில்கைள்: 1980ம் 
ஆண்டு வ்ர,லண்டனில் இலங்கைத் 
்தமிைர்கைளுகபகைன எந்தக மகைாயிலும் 
இ ரு க கை வி ல் ் ல . வி ம் பி ள் ட ன் 
எ ன் ற  இ ட த் தி ல் , ல ண் ட ன்  மு ர சு 
பத்திரி்கையின் ஆசிரியரின் ்தந்்த 
திரு. மொ.ெபாபதிப்பிள்்ள அவர்கைளால் 
';லிட்டில் ஹால்'என்ற இடத்தில் 1970ம் 
ஆண்டின் பிறபகுதியில் கைடவுள் சி்ல 
்வத்து வணககைஙகைள் ஆரம்பிககைப் பட்டன. 
கைாலககிரைத்தில்,லண்டன் ்ஹமகைட் 
என்ற இடத்தில் திரு.மொ.ெபாபதிப் 
பிள்்ளயவர்கைளால் ப்தாடஙகைப் பட்ட 
திருமுருகைனின் மகைாயிலில்,்தமிழ்த் ம்தவார 
திருவாெகை பாரம்பரியஙகைள் ப்தாடர்ந்தன. 
பிறப்பு ப்தாடககைம் இறப்புவ்ரயும் 
்தமிைரின் ெடஙகுகைள் ்தமிழில் நடத்தும் 
பெயல்கைள் ஆரம்பிககைப் பட்டன.இன்று 
லண்டனில் முப்பதுககும் மைலான அளவில் 
மகைாயில்கைள் இருககின்றன. ்தமிழில் 
பூ்ெ நடககும் மகைாயில்கைள் ஒன்றிரண்டு 
ைட்டுமை. ஆரம்பத்தில் லண்டன் வந்த 
்தமிைர்கைளான திரு.மொ. ெபாபதிப்பிள்்ள 
மபான்றவர்கைளால் ்ெவத்்்தயும் ்தமிழ் 
சித்்தாந்்தயும் வளர்ககை எடுத்்த முயறசிகைள் 
அளப்பரியன.

ைனி்த உரி்ைக குழுககைள். 80ம் ஆண்டுகைள் 
ப்தாடககைம் இலங்கைத் ்தமிைர்கைளுகபகைதிராகை 
இலங்கையரசு முடககிவிட்ட அரெ பயஙகைரச் 
பெயல்கை்ளக கைண்டித்து. லண்டன் வாழ் 
்தமிைர்கைள் ்தஙகைள் கைண்டனக குரல்கை்ள 
எழுப்பினார்கைள் இவர்கைளில் திரு .
எஸ்.ைகைரசிஙகைம்(்தமிழ் அகென் குறுப்)  
முககியைானவர்;. 1982ம் ஆண்டு,எழுத்்தாளர் 
இராமெஸ்வரியின் பாலசுப்பிரைணியத்தின்; 
்த ் ல ் ை யி ல் '்த மி ழ் ப்  ப ப ண் கை ள் 
அ்ைப்பு ப்தாடஙகைப் பட்டது. அவர்கைளால் 
'்த மி ழ் ை ா து ' எ ன் ற  ப த் தி ரி ் கை யு ம் 
அச்சிடப்பட்டது.
 
இலங்கையில் ப்தாடர்நது பகைாண்டிருந்த 
இன ஒடுககைலால் 1983ம் ஆண்டு 
ப்தாடககைம்,்தமிைர்கைள் பல்லாயிரக கைணககில் 
லண்டன் வந்தார்கைள். இககைால கைட்டத்தில் 
10.000 லண்டனில் வாழ்ந்த்தாகைக கைணிககைப் 
பட்டது. இன்று கிட்டத்்தட்ட 300.000 இலங்கைத் 
்தமிைர்கைளால்,லண்டனில் ்தமிழ் வளர்ச்சியின் 
பரிைாணம் பன்முகைத் ்தன்்ைபயடுத்து 
வளர்கிறது.இன்று திரு.இராெமகைாபால் 
அவர்கைளால்;,'புதினம்' மபான்ற பத்திரி்கைகைள் 
ப்தாடர்நது பவளியிடப்படுகின்றன.

,uhN[];tup 

ghyRg;ukzpak;
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உயிர்த்்த ஞாயிறு தின ்தாககு்தலில் 
பகைால்லப்பட்டவர்கை்ள நி்னவுகூரும் 
வ்கையில் ைட்டககைளப்பு பு்லயபவளியில் 
நி்னவுத்தூபி ஒன்று கைடந்த திஙகைட்கிை்ை 
அஙகுரார்ப்பணம் பெயயப்பட்டது.

பு்லயபவளி, அன்்ன மபச்சியம்ைன் 
ஆலயத்தினால் நிர்ைாணிககைப்பட்ட 
இந்த நி்னவுத்தூபி்ய ெமூகை, ெையத் 

்த்லவர்கைள் திறநது்வத்்தனர்.

லண்டன் ஈைபதீஸ்வரர் ஆலயத்தின் 
நிதியு்தவியில் பு்லயபவளி ைறறும் 
்தம்பனம்பவளி கிராைஙகைள் அபிவிருத்தி 
பெயயப்பட்டு வருவது அறிந்தம்த.
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

பத்து வருடஙகைளின் பின் பாகிஸ்்தான் 
ைண்ணில் ெறறு நீண்ட  ெர்வம்தெ ப்தாடர் 
ஒன்றில் கைலநதுபகைாள்வ்தறகைாகை  இலங்கை 
கிரிககைட் அணி எதிர்வரும் பெப்டம்பர் 
ைா்தம் இறுதியில் பாகிஸ்்தானுககு 
பெல்லவிருககின்றது.

3 ஒருநாள் ைறறும் 3 இருபதுககு-20 
மபாட்டிகை்ள பகைாண்ட அத் ப்தாடரின்  
மு்தலாவது மபாட்டி பெப்டம்பர்  27-ம் திகைதி 
நடககைவுள்ளது. ஒருநாள் மபாட்டிகைள் கைராச்சி 
்ை்தானத்திலும் இருபதுககு-20 மபாட்டிகைள் 
லாஹூர் ்ை்தானத்திலும் நடககைவுள்ளன. 

முன்ன்தாகை இப் மபாட்டித் ப்தாடரின் 
பாதுகைாப்பு ஏறபாடுகைள் குறித்து ஆராயவ்தறகு 
இலங்கை கிரிகபகைட் ெ்ப பெயலாளர் 
பைாஹான் டி சில்வா ்த்ல்ையில் ஐநது 
மபர் பகைாண்ட பாதுகைாப்பு அதிகைாரிகைள் கைடந்த 
8ஆம் திகைதி பாகிஸ்்தானுககு பென்று, அந 

நாட்டு பாதுகைாப்பு அதிகைாரிகை்ளச் ெநதித்து 
மபச்சுவார்த்்்த நடத்தியிருந்தனர். மபாட்டி 
ந்டபபறவுள்ள கைராச்சி ்ை்தானத்திறகுச் 
பென்று பாதுகைாப்பு ஏறபாடுகைள் குறித்தும் 
ஆராயநது பார்த்்தனர். இ்தன்மபாது, 
இலங்கை கிரிகபகைட் அணிககு விைான 
நி்லயம் மு்தல் ்ை்தானம் வ்ர ெர்வம்தெ 
்தரத்திலான முழு்ையான பாதுகைாப்பு 
வைஙகைப்படும் என அநநாட்டு பாதுகைாப்பு 
்தரப்பினர் உறுதியளித்திருந்தனர்.

இ ்த ் ன த்  ப ்த ா ட ர் ந து  இ ரு 
அணிகைளுககுமி்டயிலான  இரண்டு 
மபாட்டிகை்ளக பகைாண்ட படஸ்ட் ப்தாடர் 
ஐககிய அரபு இராச்சியத்தில் இவவருட 
இறுதியில் இடம்பபறவுள்ளது.

இ ங கி ல ா ந து  -  அ வு ஸ் தி ம ரலி ய ா 
அ ணி கை ளு க கி ் ட யி ல ான  ஆஷ ஸ் 
ப்தாடரின் 3-வது படஸ்ட் கிரிகபகைட் மபாட்டி 
பஹட்டிஙமல ்ை்தானத்தில் கைடந்த 22-ம் 
திகைதி ப்தாடஙகியது. 

நாணயச் சுைறசியில் பவறறி பபறற 
இஙகிலாநது அணித் ்த்லவர்  மொ 
ரூட்  பநது வீச்சி்ன ப்தரிவு பெய்தார். 
அ்தன்படி மு்தல் இன்னிங்ெ ப்தாடஙகிய 
அவுஸ்திமரலியா அணி ஆர்ச்ெரின் 
(6 விககைட்) அபார பநது வீச்ொல் 179 
ஓட்டஙகைளில் சுருண்டது.

பின்னர் மு்தல் இன்னிங்ெ ப்தாடஙகிய 
இஙகிலாநது அணி அவுஸ்திமரலியா 
மவகைப்பநது வீச்ொளர்கை்ள ெைாளிககை 

நியூசிலாநது அணிகபகைதிராகை பகைாழும்பு 
பி.ெரா ஓவல் ்ை்தானத்தில் இடம்பபறற 
2-வது படஸ்ட் மபாட்டியில் நாணய 
சுைறசியில் பவறறிபபறற இலங்கை 
அ ணி  மு ்த லி ல்  து டு ப் ப ப டுத் ்த ா ட 
தீர்ைானித்திருந்தது. இ்தன்படி, மு்தலில் 
துடுப்பபடுத்்தாடிய இலங்கை அணி 
்தனன்ெய டி சில்வாவின்  ெ்தத்துடன் 244 
ஓட்டஙகை்ள பபறறுகபகைாண்டது.

முடியாைல் 67 ஓட்டஙகைளில் சுருண்டது.  
ஹசில்வுட் ஐநது விககைட்டுககை்ளயும், 
பபட் கைம்மின்ஸ் 3 விககைட்டுககை்ளயும், 
மபட்டின்ென் 2 விககைட்டுககை்ளயும் 
வீழ்த்தினர்.

112 ரன்கைள் முன்னி்லயுடன் 2-வது 
இன்னிங்ெ  ப்தாடஙகிய அவுஸ்திமரலியா 
அணி ைார்னஸ் லாபஸ்மெகமனயின் (80) 
சிறப்பான ஆட்டத்்தால் 246 ஓட்டஙகை்ள 
பபறறு பைாத்்தைாகை 358 ரன்கைள் முன்னி்ல 
பபறறு இஙகிலாநது அணிககு பவறறி 
இலககைாகை 359 ஓட்டஙகை்ள நிர்ணயித்்தது.
 
பி ன்ன ர்  2 - வ து  இ ன்னி ங சு க கை ாகை 
துடுப்பபடுத்்தாடிய இஙகிலாநது அணி்ய 
பபன் ஸ்மடாகஸ் இறுதிவ்ர மபாராடி 
பவறறி பபறச்பெய்தார்.  இஙகிலாநது அணி 
ொர்பாகை பபன் ஸ்மடாகஸ் ஆட்டமிைககைாைல் 
135 ஓட்டஙகை்ளயும் 
மொ ரூட் 75 ைறறும் படன்லி 50 
ஓட்டஙகை்ளயும் பபறறனர். இந்த 
பவறறியின் மூலம் ஆஷஸ் ப்தாட்ர 
இஙகிலாநது 1 - 1  என ெைநி்லப் 
படுத்தியுள்ளது. ப்தாடரின் 4-வது மபாட்டி 
பெப்டம்பர் 4-ம் திகைதி இடம்பபறவுள்ளது.

ahrPu; mughj;

பதிலுககு துடுப்பபடுத்்தாடிய நியூசிலாநது 
அணி  படாம் மல்தை ைறறும் பிமெ 
பவட்லிஙகின் ஆகிமயாரின்  ெ்தத்தின்  
உ்தவியுடன் 43 1  ஓட்டஙகைளுககு 6 
விகபகைட்டுகை்ள இைந்த நி்லயில் 
ஆட்டத்்்த இ்டநிறுத்தியது.

பின்னர் 187 ஓட்டஙகைள் பின்ன்டவில் 
இருநது இரண்டாவது இன்னிங்ஸ 
ஆரம்பித்்த இலங்கை அணி 5-ம் நாள் 
ைதியமபாென இ்டமவ்ளயின் மபாது 33 
ஓட்டஙகைளுககு 5 விகபகைட்டுகை்ள இைநது 
்தடுைாறியது. பின்னர் ம்தால்வியில் இருநது 
விடுபட இலங்கை அணி முயறசித்தும் 
நியூசிலாநது அணியின் பநதுவீச்ொளர்கைள் 
அ்த்ன முறியடித்து இலங்கை அணி்ய 
187 ஓட்டஙகைளுககுள் கைட்டுப்படுத்தி 
இன்னிஙஸ் பவறறிய்ன பபறறு ப்தாட்ர 
1-1 என ெைப்படுத்்தனர்.  மபாட்டியின் ஆட்ட 
நாயகைனாகை படாம் லா்தம் ப்தரிவானம்தாடு 
ப்தாடரின் நாயகைனாகை பவாட்லிங 
ப்தரிவானார்.

கைா்ரதீவு  நிருபர் ெகைா

RVS கை்லககுழு நடாத்திய ”பாண்டிருப்பு 
2019” ெம்பியன் கிரிகபகைட் சுறறுப்மபாட்டியில் 
கைாநதி ஜீ  அணி பவறறிபபறறு  
பவறறிககிண்ணத்்்த ்தன்தாககியுள்ளது.

ப ா ண் டி ரு ப் பி ல்  உ ள் ள  ஆ று 
கைைகைஙகைளுககி்டயில் ந்டபபறற 
இச்சுறறுப்மபாட்டியின் இறுதிப்மபாட்டி 
பாண்டிருப்பு பபாது வி்ளயாட்டு 
்ை்தானத்தில்  ந்டபபறறது.

இறுதிப்மபாட்டியில் யஙமறாவர்ஸ் அணியும் 

உலகைக மகைாப்்ப 
து ப் ப ா க கி 
சுடு்தலில் ்தமிழ் 
ப ப ண் ண ா ன 
இ ள ம வ னி ல் 
வ ள ரி வ ா ன் 
்தஙகைம் பவன்று 
ெ ா ்த ் ன 
ப்டத்துள்ளார்.

பி ம ர சி லி ன் 
ரி ம ய ா டி 

பெமனரிமயாவில் ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உலகைக 
மகைாப்்ப சுடு்தல் மபாட்டி நடநது வருகிறது. 
இதில் பபண்கைளுககைான துப்பாககிச் சுடு்தல் 
மபாட்டியில் ்தஙகைம் பவன்று ொ்த்ன 

கைாநதிஜி அணியும் மபாட்டியிட்டன 
ஆறு ஓவர் உ்டய்தாகை ந்டபபறற 
இப்மபாட்டியில் மு்தலில் துடுப்பபடுத்்தாடிய 
கைாநதிஜி அணி மூன்று விககைட்டுககை்ள 
இைநது 81 ஓட்டஙகை்ளப்பபறறிருந்தனர் 82 
ஓட்டஙகை்ள பவறறி இலககைாகைகபகைாண்டு 
கைளமிறஙகிய யஙமறாவர்ஸ் அணி 
ஆறு விககைட்டுககை்ள இைநது 63 
ஓட்டஙகை்ளப்பபறறனர்.

இச்சுறறுப்மபாட்டியின் ப்தாடர் ஆட்ட 
நாயகைனாகை கைாநதிஜீ அணி்யச்மெர்ந்த 
மிதுென் ப்தரிவானார்.

மபாட்டிகை்ளத்ப்தாடர்நது பவறறி பபறற 
அ ணி கை ளு க கு ம்  வீ ர ர்கை ளு க கு ை ான 
பவறறிககிண்ணஙகைளும் பரிசில்கைளும் 
வைஙகைப்பட்டன இந நிகைழ்வின்மபாது 
பாண்டிருப்பு இநது ைகைாவித்தியாலயத்தில் 
இ ரு ந து  ப ல் கை ் ல க கை ை கை த் தி ற கு 
ப்தரிவாகிய மூன்று ைாணவர்கைளும் 
பகைௌரவிககைப்பட்டனர்.

ப்டத்துள்ளார் இளமவனில் வளரிவான் .
10  மீட்டர் ஏர் ்ரஃபில் பிரிவில் 
இளமவனில் 251.7 புள்ளிகைள் எடுத்து 
மு்தலிடத்்்த பிடித்திருககிறார்.படத்தின் 
கைாப்புரி்ைELAVENIL VALARIVAN
இவருககு அடுத்்தபடியாகை பிரிட்ட்னச் 
மெர்ந்த பைககின்மடாஷ சிமயா்னட் 250.6 
புள்ளிகைள் எடுத்து இரண்டாமிடம் பிடித்து 
பவள்ளிப்ப்தககைம் பவன்றார்.
்்தவா்னச் மெர்ந்த லின் யிங-ஷின் 229.9 
புள்ளிகைள் எடுத்து மூன்றாமிடம் பிடித்்தார் .
72 நாடுகைளில் இருநது 541 மபர் பஙமகைறகும் 
இந்த உலகைகமகைாப்்பயில் பல்மவறு 
பிரிவுகைளில் வீரர்கைள் கைலநது பகைாள்கின்றனர். 
இதில் பவறறி பபறுபவர்கைளுககு 2020 
மடாககிமயா ஒலிம்பிக மபாட்டிகைளில் 
பஙமகைறகை வாயப்பு கி்டககும்.
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திருமூலரால் சிவபூமி என அ்ைககைப்பட்ட 
இலங்கைத் திருநாட்டில் பல சிவத் 
்தலஙகைளும்  அ்ைநது இ்ணயில்லா 
அறபு்தஙகை்ளயும், அரு்ளயும் வைஙகிக 
பகைாண்டிருககின்றன. கிைககிலங்கையிமல 
மீனினஙகைள் இ்ெபாடும் இயற்கை எழில் 
பகைாஞ்சும் ைட்டககைளப்பு ைாவட்டத்தின் 
ப்தறமகை 18கிமலா மீறறர் ப்தா்லவில் 
ைரு்தநில ைண்வாெமும், கிராைத்து 
அைகுடனும் பகைாககைட்டிச்மொ்லயில் 
சுயம்பாகை ம்தான்றி  அளவில்லா அறபு்தமும், 
அருள் ை்ையும் பபாழியும் வரலாறறு 
சிறப்புமிககை ஆலயமை பகைாககைட்டிச்மொ்ல 
ஸ்ரீ ்தான்ம்தான்றீஸ்வரர் ஆகும்.

இ வ வ ா ல ய த் தி ன்  வ ர ல ா று 
மி கை ப் ப ை ் ை ய ா ன து  எ ன் ப ் ்த 
கை ல் ப வ ட் டு க கை ள்  மூ ல ை ா கை வு ம் , 
கைர்ணபரம்ப்ரக கை்்தகைள் ஊடாகைவும், 
நூல்கைள் வாயிலாகைவும் அறிய முடிகின்றது. 
அவவ்கையி்லமய குணசிஙகைன் என்னும் 
அரென் ைட்டககைளப்பி்ன ஆளும் மபாது 
கைலிஙகை ஒரிொ ம்தெத்்்த அரசு புரியும் 
குகைமெனனு்டய புத்திரியாகிய உலகைநாச்சி 

என்பவள் ைண்மு்ன்ய சிறறரசு புரிந்த 
மவ்ளயில் பகைாககைட்டி ைரஙகைளால் 
சூைப்பட்ட ஒரு வனத்திமல திகைடன் எனும் 
மவடுவன் ம்தன் எடுககைச் பென்று அஙகு 
ைரத்தி்ன பவட்டியமபாது அதிலிருநது 
இரத்்தம் பாயநது ஓடுவ்்தக கைண்டு 
பயநது, ஓடிச்பென்று அரசி உலகைநாச்சியிடம் 
ப்தரிவித்்தான். பிறபாடு உலகைநாச்சி அ்்த 
பார்்வயிட்டு அது ஒரு சிவலிஙகைம்்தான் என 
உணர்நது மு்தலில் ஒரு பகைாத்துப்பந்தலிட்டு 
ஒரு ஆலயம் அ்ைத்து வடநாட்டில் இருநது 
பட்டர்கைள் மூவ்ர அ்ைத்துவர, அவர்கைள் 
அஙகு  பூ்ெ  பெய்தனர் என்பது வரலாறு.

கி.பி.12ம் நூறறாண்டில் கைர்நாடகைத்தில் 
ம்தாறறம் பபறறு வளர்ந்த வீர ்ெவ 
வழிபாடு இஙகு ப்தாடர்நதும் மபணப்பட்டு 
வருகின்றது. வீர ்ெவம் என்பது ொதி 
மு்றககு எதிராகை ெைத்துவத்்்த மபண 
மவண்டும் எனும் இலட்சியத்ம்தாடு 
ப ெ ம வ ெ ர ா ல்  கை ர் ந ா ட கை த் தி ல் 
ம ்த ா ற று வி க கை ப் ப ட் ட து .  இ ச் ெ ை ய ம் 
கைலிஙகைைாமகைானால் கி.பி.13ம் நூறறாண்டில் 
இவவாலயத்திறகு பகைாண்டுவரப்பட்டது. 

இஙகு பூ்ெ பெயபவர்கை்ள ெஙகைைர் என 
அ்ைககும் ைரபும் உண்டு.

இவவாலயத்தின் உறெவைானது ஆவணி 
ைா்த த் தில் வரு கின்ற வளர்பி்ற 
பிர்த்ையும் உத்்தர நட்ெத்திரமும் கூடிய 
திருநாளில் திருகபகைாடிமயறறத்துடன் 
ஆரம்பைாகி ெகைல குடித்திருவிைாககைளும் 
ந்டபபறறு பூர்ணககு பிறபாடு 
வரும் ஞாயிறறுககிை்ை ம்தமராட்டமும் 
அன்றிரவு திருமவட்்டயும் ைறுநாள் கைா்ல 
தீர்ம்தாறெவமும் ந்டபபறும்.

கிைககிலங்கையில் ம்தமராடும் ஓர் 
ஆலயம் என்பதினால் இவவாலயத்தின் 
உறெவத்தி்ன ம்தமராட்டம் என ைககைள் 
அ்ைப்பதுமுண்டு. இத் ம்தர்கைள் ்தர்ைசிஙகை 
ைன்னனால் மொைநாட்டில் இருநது 
கி.பி 958ல்  சிறபிகை்ள வரவ்ைத்து 
மூன்று ம்தர்கை்ளயும் அ்ைத்்தான் என 
ைட்டககைளப்பு ைான்மியம் கூறுகின்றது. 
அதில்  ம்தமராட்ட நிகைழ்வு ஒன்றில் ஏறபட்ட 
ப்தயவக குறறம் கைாரணைாகை ஓர் ம்தர் 
பா்்த்ய விட்டு விலகி ஆலயத்திறகு 
ப்தன்மைறகு தி்ெயில் உள்ள ைதி்ல 
உ்டத்து ஆறறுககுள் விழுநது விட்ட்தாகை 
முன்மனார்கைள் குறிப்பிடுகின்றனர். 
மிகுதியாகை உள்ள இரண்டு ம்தர்கைளும் 
இ ன் று வ ் ர  ம ்த ம ர ா ட் ட த் தி ற கு 
ப ய ன் ப டு த் ்த ப் ப டு கி ன் ற ன .  ப ல 
கை்லசிறபஙகைள் நி்றந்த சித்திரத்ம்தரிமல 
உ்ையவள் ெகி்தம் சிவபபருைானும் 
ைற்றய சிறிய ம்தரில் பிள்்ளயாரும் 
எழுந்தருளி பக்தர்கைளால் வடம்பிடித்து 
வீதிவலம் இழுத்து வரும் கைாட்சி அறபு்தைாய 
இன்றுவ்ர இடம்பபறறு வருகின்றது.

முககுகை ம்தெம் என அ்ைககைப்பட்ட 
ை ட் ட க கை ள ப் பு  ை ா வ ட் ட த் தி ம ல 
ப டு வ ான்கை ் ர ப் பி ர ம ்த ெ ம்  மு ழு க கை 
முழுக கை கை லிஙகை ஆட்சிககுட்பட்ட 
பிரம்தெைாகும். இப்பகுதியின் பல முககிய 
மகைாயில்கைளிலும் கைலிஙகை ைமகைான் 
வகுத்்த ெட்ட திட்டஙகைமள இன்றும் 
ந்டமு்றயிலுள்ளன. கைலிஙகைைாமகைான் 
வகுத்்த வன்னி்ைகைளும், ைாமகைான் வகுத்்த 
மகைாயில் நிர்வாகைமு்றகைளுமை இன்றும் 
இவவாலயத்தில் கை்டப்பிடிககைப்பட்டு 
வருவதுடன் ஆலயத்தின் நிர்வாகிகை்ள 
வண்ணககுைார் என அ்ைககும் 
பாரம்பரியமும் உண்டு.

ைாமகைான் வகுத்்த நிர்வாகை மு்றகை்ளயும், 
பாரம்பரிய பண்புகை்ளயும் மபணி வருகின்ற 
இவவாலயத்தின் சுயம்புலிஙகைம் பல்மவறு 
திருவி்ளயாடல்கை்ளயும் நிகைழ்த்தி 

வருவதும் அறபு்தமை. மபார்த்துகமகையர் 
கைாலத்தில் பல இநதுகமகைாயில்கைள் 
இடித்்தழிககைப்பட்டன. அவவ்கையில் 
பகைாககைட்டிச்மொ்ல ்தான்ம்தான்றீஸ்வரர் 
ஆலயமும் மபார்த்துகமகையரின் பார்்வககு 
உள்ளாகி ்தான்ம்தான்றீஸ்வரர் ஆலயத்திறகு 
மபார்த்துககீெர் வநது பூ்ெ பெயது 
பகைாண்டிருககும் குருககைளிடம் நநதியி்னப் 
பார்த்து இது என்னபவன வினவ நநதிபயன 
நடுககைத்துடன் குருககைளும் கூறி நிறகை இககைல் 
நநதி புல்லுண்ணுைா என மபார்த்துககீெ 
்தளபதி மீண்டும் மகைட்டான். அ்தறகு 
குருககைளும் என்னபெயவப்தன்று அறியாது 
ஆம் என பதிலளித்்தார். பின் இன்று பூ்ெ 
முடிநதுவிட்டது. நா்ள வாருஙகைள் என 
குருககைளும் கூறி அனுப்பினார். மபார்த்துககீெ 
்தளபதி பென்றதும் குருககைளும் இ்றவ்ன 
வணஙகி நின்றார். ைறுநாள் மபார்த்துககீெ 
்தளபதி கூறிய மநரத்திறகு மகைாயிலுககுள் 
நு்ைத்்தான், குருககைளிடம் புல்்ல 
நநதிககு வைஙகுைாறு கூற நநதியும் எழுநது 
புல்்லயுண்டு, ொணம் இட்டு ெத்்தமிட்டது. 
இ்்தககைண்ட மபார்த்துககீெனும் அவவிடம் 
விட்டு ஓடினான். இவவாறு பல அறபு்தஙகைள் 
நிகைழ்ந்த ஆலயைாகை பகைாககைட்டிச்மொ்ல 
ஸ்ரீ ்தான்ம ்தான்றீஸ்வரர் ஆலயம் 
மபாறறப்படுகின்றது.

இவவாறு சிறப்பு பபறறு விளஙகும் 
பகைாககைட்டிச்மொ்ல ஸ்ரீ ்தான்ம்தான்றீஸ்வரர் 
ஆலய ைமகைாறெவைானது எதிர்வரும் 
2019.09.01ம் திகைதி கைா்ல 4.30ைணிககு 
திருகபகைாடிமயறறத்துடன் ஆரம்பைாகி 
2019.09.15ம் திகைதி ைா்ல 4ைணிககு 
ம்தமராட்டமும், இரவு திருமவட்்டயும் 
இடம்பபறறு ைறுநாள் கைா்ல (2019.09.16)
ம்  தீர்த்ம ்தாற ெ வத் துடன் நி்ற வு 
பபறவிருககின்றது.

gLthd; ghyfd;
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(எல்லா இனத்துப் மபரப் பிள்்ளகைளுககும் ஒரு பாட்டன் பொல்லும் பைம் கை்்தகைள் - 10)

ைட்டககைளப்பின் உணவுகைள் குறித்்த இந்தப் 
பதிவில் அதிகைைாகை நான் மொறு கைறி ொர்ந்த 
உணவு வ்கைகை்ளமய கூறுகிமறன்.

ை ட் டக கை ள ப் பி ற ம கை யு ரி ய  ப ை ங கை ள், 
்தானியஙகைள், பருப்புகைள், பலகைாரஙகைள், 
குடிபானஙகைள் என்பன பறறி நான் இஙகு 
கூறவில்்ல.

ைட்டககைளப்பு கைடல், ஆறு, கைாடு, வயல் என்ற 
பிரம்தெஙகை்ளகபகைாண்ட இயற்கை 
வளம் நி்றந்த பூமி.அ்தன் ைண் ்தன்்ை 
வித்தியாெைானது

ஆறு்தரும் பபாருட்கைள் ஒரு சு்வ, கைாடு்தரும் 
பபாருட்கைள் இன்பனாரு சு்வ,

வயல் ்தரும் பபாருட்கைள் மவபறாரு சு்வ, 
கைடல் ்தரும் மீன்கைள் இன்பனாரு சு்வ.

ொப்பிட்டவுடன் மொமறாடு மெர்த்து 
எரு்ைத்்தயிர் அல்லது ம்தஙகைாயப்பாலுடன் 
சீனி அல்லது ம்தன் கைலநது வா்ைப்பைமும் 
அதில் மபாட்டுப் பி்ெநது ொப்பிடுவது 
ைட்டககைளப்பிறமகையுரிய வைககைம். அது 
்தான் ைட்டககைளப்பாரின் ொப்பாட்டுககுப் 
பின்னாரான படமெர்ட்.

ை ட் ட க கை ள ப் பி ன்  ப டு வ ா ன் கை ் ர 
திராயச்சுண்டல் பைல்லிய கைெப்புச் 
சு்வயு்டயது. அ்தறகுள் இறால்கூனி 
மபாட்டு சுண்டுவார்கைள் அது ஓர் சு்வ. 
கைல்லாறறுககூனி சுண்டல் இன்பனாரு சு்வ. 

பிஞ்சுக கைத்்தரிககைாய பகைாண்டு ெ்ைககும் 
பவள்்ளககைறிககுள் கை்ணயான் கைருவாடு 
மபாட்டுச் ெ்ைப்பார்கைள் அது இன்பனாரு 
சு்வ, சின்ன்தான முட்்டககைணவா்ய 
்ைமயாடு ெ்ைப்பர் அது மவமறார் சு்வ.

ைட்டககைளப்பு வாவி மீன்கைள் ்தனிச் 
சு்வயான்வ. அதில் பிடிபடும் நண்டும் 
இறாலும் பவகு சு்வ. ைட்டிச்சுண்டல் 
இன்பனாரு ரகைம்.  அது அந்த உப்பாறறின் 
சு்வ.

அஙகு பிடிபடும் ைட்டுறால் பபாரியல் 
ெப்பிடுபவர் ைட்டககைளப்பிமலமய ்தஙகி 
விடுவர்.

கீ்ர வ்கை அதிகைம், அதில் ைண்டூர்க கீ்ர 
பவகு விமெடம். சிறுைரம்மபால நீண்டு 
வளரும் அககீ்ரத் ்தண்டில் ்வககும் 
ஆணம் இன்மனார் சு்வ.

ைரவள்ளிககிைஙகு ஆணம் அ்தறகுள் 
மபாடப்படும் ைாசி அல்லது சின்ன 
இறாலுடன் கைைகைைபவன ைணககும்.

அம்ைரவள்ளிக கிைஙகில் ்வககைப்படும் 
பிரட்டல் கைறி இன்மனார் சு்வ்தரும். 
பபான்னாஙகைாணி என்பறாரு பெடியுண்டு,  
அ்தன் ஆணம் மபாதும் ஒரு பிடி பிடிககை.
இவற்ற விட முல்்ல, முசுட்்ட, 

முடகபகைாத்்தான், குறிஞ்ொ, அகைத்தி,  
இலட்ெகைட்்ட, பிரண்்ட, முருங்கை என 
மூலி்கை ொர்ந்த பெடிவ்கை உணவுகைள் 
உண்டு. இ்வ உணவு ைாத்திரைல்ல 
ைருநதுகைளும் கூட.

இ்வ ைட்டககைளப்பில் ஏராளம். ஏராளம்...

இறாலில் ஒர் பால் ஆணம் (பொதி) ்வப்பர், 
அ்தன் சு்வ எஙமகைா இழுத்துச் பெல்லும். 

ஆறறில் இறஙகி வ்ல பகைாண்டு இறால் 
வீசி, துடிககைத் துடிககை அ்த்ன பவட்டி 
சுடச் சுட ்வககும் இறால் ஆணம் 
ைட்டககைகைளப்பின் அ்டயாளம்.

இவற்றவிட குளத்து மீன்கைளான சுஙகைான்,  
உழு்வ, விரால், பறட்்ட, ப்னயான், ஏறு 
பகைழுத்தி, ஐயாைாசி, கைச்ெப்பபாட்டியான் 
என்பன சிறிய மீன்கைளாயினும் பவகு 
சு்வயு்டய்வ.

உழு்வ எனப்பபயரிய மீனில் ஓர் சுண்டல் 
சுண்டுவர் பவகு சு்வ அது;

இவற்ற ெ்ைப்ப்தறபகைனத் ்தனித் 
்தனியாகை பாகை மு்றகைள் உண்டு.

எனது அம்ைா இவ்றச் ெ்ைப்ப்்த நான் 
சிறுவயதில் அவ்தானித்துள்மளன், அவர் 
கைா்ல ப்தாடககைம் ைத்தியானம் வ்ர 
குசினிககுள்மளமய இருப்பர்

ெ்ைககை மிகுந்த மநரம் எடுப்பார்.

மநரம் எடுத்்தால்்தான் கைறியின் சு்வ 
கூடும் என்பார். கைறிகைள் ெ்ைககை எப்மபாது 
்தண்ணிப்பால் ஊறறமவண்டும் ்த்லப்பால் 
எப்மபாது இட மவண்டும் பகைாச்சிககைாயத் 
தூள், மிளகைாய மபாடுவது எப்மபாது? ைஞ்ெள் 
மபாடுவது எப்மபாது? ்தாளித்துக பகைாட்டுவது 
எப்மபாது இ்வபயல்லாம் அவருககு 
அத்துபடி.

எ னது  அ ம் ை ா  ் வ த் து த்  ்த ந ்த 
அந ்த கைணவாக கைரு வாடு மபாட்ட 
பிஞ்சுககைத்்தரிககைாய பவள்்ளக கைறிமபால 
இது வ்ர நான் ொப்பிடவில்்ல.

்தாமயாடு அறுசு்வமபாம் என்ற 
வாககியத்தின் ஆைப்பபாருள் அம்ைாவின் 
இறப்பின் பின்னமர எனககு நன்றாகை 
விளஙகியது.

உ ண வு  ை ா த் தி ர ை ல் ல  அ ்த ன் 
ப ாகை  மு ் ற கை ் ள யு ம்  கி ர ா ை த் து 
முதியவர்கைளிடமிருநது நாம் மகைட்டுத் 
ப்தரிநது பகைாள்ள மவண்டும்.

ைச்ெம் ைட்டககைளப்பு ைககைள் உணவில் 
மிகைப்பிர்தானைான அம்ெம்.

ஆனால் மகைாவில் ெடஙகுகைள் ப்தாடஙகி 
விட்டால் ைரககைறி ையம்்தான்.

இவற்ற விட ைட்டககைளப்பில் வாழும் 
இஸ்லாமியரி்டமய சில சு்வயான 
உணவுகைள் உள்ளன அவறறின் சு்வ 
அலாதியானது. பகைாத்துபராட்டி, ெமுொ,  
ஆட்டுககைால், ைாட்டுககைால், மகைாழிச் சூப்புகைள், 
சு்வயான கைஞ்சி,  ஓட்டைாவடியில் 
கி்டககும் பாலப்பம், முககியைாகை 
வண்டப்பம் என அ்வ ்தனிரகைைான்வ.

இஙகு வாழும் பறஙகியர் ெமூகைத்தி்டமயயும் 
சில பாகை மு்றகைள் உண்டு

இப்பகுதியில் வாழும் பூர்வீகை குடிகைளும் 
்தைகபகைனத் ்தனித்துவைான உணவு 
மு்றகைள் உள்ளவர்கைமள.

இ்வ யாவும் ்தனியாகைவும் விரிவாகைவும் 
எழு்தப்பட மவண்டிய்வ.

பல்லினம், பல் பாண்பாடு, பல் சு்வ.

எனது கு்ற இத்்த்ன சு்வகை்ளயும் 
கைாட்டும் வ்கையில் ைட்டககைளப்பில் 
பபரும் ொப்பாட்டுககை்டகைள் இல்்லமய 
என்பது்தான்.

இஙகுள்ள நவ நாகைரீகைைான ொப்பாட்டுக 
கை்டகைள் எல்லாம் ஐமராப்பிய பாணி 
உணவுகை்ளமய வைஙகுகின்றன.

ஐமராப்பிய பாணி உணவு எல்லா இடமும் 
கி்டககும்்தாமன.
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“கைாணும் மபாப்தல்லாம் கைறுத்்த பாககுடன் ( 
Bag )  நிறகிறார்கைள். எஙமகை மபாகிறார்கைமளா 
ப்தரியவில்்ல”.

வடககு கிைககு ைாகைாண ெ்ப இயஙகிய 
கைாலத்தில் பிர்தை பெயலாளராகை இருந்த 
கிருஸ்ணமூர்த்தி ஐயா பவளிககைள 
உத்திமயாகைத்்தர்கைளுககைான பெயலைர்வில் 
மகைலியாகைக கூறியம்த இவ வெனம்.

அரெ உத்திமயாகைத்்தர்கைளின் பகைௌரவைான 
அ்டயாளைாகைப் பார்ககைப்பட்ட இந்தப் ்ப 
்தறமபாது பபருைளவில் பாவ்னயில் 
இல்்லபயனலாம்.

அரெ உத்திமயாகைத்்தர்கைளுககு இது 
ஸ்்ரலான (B)பாககைாகை இல்்லப் மபால 
இருககிறது. அரெ மெ்வயில் இ்த்ன 
ஆஙகிலத்தில் Circuit Bag என அ்தாவது 
சுறறுப்பயணப் ்ப என்ற கைருத்தில் 
அ்ைககின்றனர்.

எனது சிறுபராயக கைாலத்்்த நி்னத்துப் 
பார்ககிமறன். இந்தச் சுறறுப் பயணப் 
்ப்ய பகைாண்டு பெல்லும் அரெ 
உத்திமயாகைத்்தர்கை்ளப் பார்த்து ஏஙகுமவாம்.

நாமும் வளர்நது பபரிய உத்திமயாகைம் 
பார்த்து இந்தச் சுறறுப் பயணப் ்பயுடன் 
மபாகை மவண்டுபைன ைனதில் கைனவு வரும்.

அககைாலத்தில் உ்தவி அரொஙகை அதிபர் 
என ப் ப ட் ட  இ ந ந ா் ள ய  பி ரம ்த ெ 
பெயலாளர்கைளும் இந்தச் சுறறுப் பயணப் 
்பயுடன் மிடுககைாகைப் மபாவார்கைள்.

வி்தா்ன என நாம் இன்றும் அ்ைககும் 
கிராை அலுவலர்கைள் ்ெககிளின் பின் 
கைரியரில் இந்தச் சுறறுப் பயணப் ்ப்ய 
்வத்துக கைட்டிக பகைாண்டு வரும் மபாது 
உத்திமயாகைத்்்த நி்னத்துப் படிககும் 
என் மபான்றவர்கைளுககு குறுநில ைன்னர் 
ஒருவர் வருகின்றார்,  அவ்ரப் மபாலமவ 
நாமும் ஒரு நாளில் வர மவண்டும். அல்லது 
ஏஜிஏ ஐயா ஜீப்பில் இந்தச் சுறறுப் பயணப் 
்பயுடன் மபாகின்றார். அது மபால நாமும் 
மபாகை மவண்டுபைன்ற நி்னப்பு வரும்.

எத்்த்ன உத்திமயாகைம் இருந்தாலும் இந்த 
வி்தா்ன மவ்ல மீது ஒரு கைண் ்தான். 
ஊரில் எல்மலாருககும் அதிகைாரம் பெயயும் 
ஒரு ெமீன் அல்லவா அவர்.

கைாலம் ஓடியது. நானும் படித்துப் பட்டம் 
பபறமறன். வடககு கிைககு ைாகைாண 
ெ்பயில் ெமூகை மெ்வகைள் உத்திமயாகைத்்தர் 
ப்தவிககு ஆட்மெர்ப்ப்தறகைான பரீட்்ெ 
எழுதிமனன். ம்தர்வாகிமனன்.

மு்தல் நியைனம்  1997 ஆம் ஆண்டு.  
திருமகைாணை்ல - ைட்டககைளப்பு ைாவட்ட 
எல்்லயிலுள்ள பவருகைல் – ஈச்சிலம்பறறு 
உ்தவி அரொஙகை அதிபர் பணிை்ன்தான்.

கைா்ல 6.30 ைணிககு திருமகைாணை்ல 
உள்து்றமுகைம் பென்று பபாலிஸ், மநவி 
பரிமொ்த்ன முடித்து மூதூர் பெல்லும் 
மலாஞ்ச்சில் 7.30 ைணிககு ஏறிமனன்.

மலாஞ்ச் ஆடியாடி மூதூர் து்ற்ய கைா்ல 
9 ைணிககு அ்டந்தது. அஙகு கிளிபவட்டி 
பஸ் எடுத்து ைாவிலாறின் கி்ள ஆற்ற 
பா்்தயில் கைடநம்தன்.

அடுத்்த கை்ரயான ்தஙகை நகைர் பென்று கூட 
வநது வி்தா்னைாரின் ்ெககிளில் ஏறி 
அலிஒலுவ பென்று அஙகிருநது ைகிந்தபுர 
பென்மறன்.

கூட வந்த வி்தா்னப் பபடியள் இந்த சுறறுப் 

பயணப் ்ப்ய ்வத்திருந்த்ையால் 
அவர்கைள் புண்ணியத்தில் எனககு பபரி்தாகை 
பகைடுபிடி இல்்ல.

இந்தக கைறுத்்தப் ்ப்யத் திறநது 
பார்ககைாைமல இராணுவ வீரர்கைள் 
பயணம் பெயய அனுைதித்்தார்கைள். 
அரெ பணியாளர்கைள் அரொஙகைத்திறகு 

விமரா்தைான பெயல்கைளில் ஈடுபட 
ைாட்டார்கைள் என்ற உச்ெ நம்பிக்கை.

 யாழ்ப்பாண முகைவரி உள்ள ம்தசிய 
அ்டயாள அட்்ட ்வத்திருந்த என்்ன  
ொ்ட ைா்டயாகை விொரித்்தார்கைள்.

திஙகைள் மவ்லககுச் பென்ற நான் திரும்பி 
பவள்ளிககிை்ைமய வநம்தன்.

வி்தா்னப் பபடியள் சுறறுப் பயணப் 
்ப்ய ்வத்திருந்த்தனால் ஆமிககைாரர் 
வழியில் அவர்கைளுககு ைரியா்்த.

ஆகைமவ எனககும் ஒரு சுறறுப் பயணப் 
்ப ம்த்வபயன நி்னத்ம்தன். எனது 
தி்ணககைள உத்திமயாகைத்்தர்கைளிடம் 
மகைட்மடன்.

அவர்கைள் கைடி்தபைான்று எழுதித் ்தாருஙகைள். 
புதி்தாகை நியைனம் பபறற 29 மபருககும் 
வாஙகித் ்தருகிமறாபைன்றார்கைள்.

எழுதிக பகைாடுத்து விட்மடன். எத்்த்ன ைா்தம் 
ஆகுமைா?

ஆனாலும் ைனம் மகைட்கைவில்்ல. சுறறுப் 
பயணப் ்பயுடன் திஙகைட்கிை்ை நானும் 
ஆமிககைாரர் முன்பாகை பலவலாகைப் மபாகை 
மவண்டுமைபயன ைனம் ஆ்தஙகைப்பட்டது.

எனககுத் ப்தரிந்த அ்ைச்சு உத்திமயாகைத்்தர் 
ஒருவரிடம் விெயத்்்தக கூறிமனன்.

அவர் ்தனககுத் ப்தரிந்த ைட்டககைளப்்பச் 
மெர்ந்த கைளஞ்சியக கைாப்பாளரிடம் 
விெயத்்்தக கூறினார். பபருந்தன்்ையான 
ைனி்தர் அவர்.

 பாவித்துக ்கையளிககைப்பட்டுத் ்தனது 
பபாறுப்பிலிருந்த சுறறுப் பயணப் ்ப 
ஒன்்றத் ்தந்தார்.

அன்று ஒரு ெனிககிை்ை. நானும் உடமனமய 
எனது கைனவுப் பபாருள் ்கைகூடி விட்டப்தன 
மபரானந்தப்பட்மடன்.

உடமனமய சுறறுப் பயணப் ்ப்ய 
நன்றாகைத் து்டத்து ெப்பாத்து பபாலிஸ் 
பெயயும் பபாருள்கைளால் அ்த்னப் 
பபாலிஸ் பெயம்தன்.

திஙகைட்கிை்ை பபாலிசிடமும் மநவியிடமும் 
கைாட்டும் மபாது பலவலாகை இருககை 
மவண்டுைல்லவா?

அ்தனால் பபாலிசிங்கை பலவலாகைப் 
பபாலிஸ் பெயம்தன்.

பபாலிஸ் பெய்த சுறறுப் பயணப் ்ப்ய  
கைதி்ர ஒன்று ்வத்து பவயயிலில் கைாய 
்வத்ம்தன். அடிககைடி அ்த்ன அைகு 
பார்த்ம்தன்.

எ ப் ப ய ட ா 

திஙகைட்கிை்ை 
வி டி யு ப ை ன் று 

ை ண் வ ா ெ ் ன  ப ட த் தி ல் 
வரும் மரவதி கைாத்திருந்தது மபாலக 
கைாத்திருநம்தன். ஆனால் ஒரு சிறு 
வி த் தி ய ாெ ம்  ம ரவ தி  ந டுச் ெ ா ை ம் 
்தாண்டியவுடன் மெவலுககுக கைல் எறிநது 
கூவப் பண்ணி விடிநது விட்டது என்பார்.

அது மபால நான் பெயயவில்்ல.

ஏபனன்றால் திருமகைாணை்ல நகைரின் 
பநருககைடி மிககை வீடுகைளில் யாருமை மெவல் 
வளர்ககைவில்்ல.

திஙகைட்கிை்ை வந்தது. அதிகைா்ல 5 
ைணிகமகை நித்தி்ர விட்படழுநம்தன். எனது 
கைனவு நாயகைன் சுறறுப் பயணப் ்ப்யப் 
பலமு்ற அைகு பார்த்துக பகைாண்டு 
்கையில் எடுத்துக பகைாண்மடன்.

அ்தனுள் எனது உடுப்புகைள், ்பல், சில 
மப்னகைள். அ்த்னத் தூககிக பகைாண்டு 
ஒரு பலவல் ந்ட நடநம்தன்.

திருைால் வீதியிலிருநது கைடறகைாட்சி வீதி 
பென்று உள்து்றமுகை வீதிககுச் பென்மறன்.

உள்து்றமுகை வாெல் பபாலிசிடமும், 
மநவியிடமும் பரிமொ்த்னககைாகை அ்த்னக 
கைாட்டிய மபாது எனககுள் ஓர் உணர்வு. அது 
பபருமி்தைா?  கைர்வைா? உத்திமயாகைத்்தர் என்ற 
மிடுககைா?

எனகமகை ப்தரியா்த ஓர் உணர்வு. மூதூர் 
மலாஞ்ச் ஏறிப் மபாய விட்மடன்.
ெலீல் கை்டயில் கைா்லச் ொப்பாடு. 5 
இடியப்பம், பொதி, ெம்பலுடன் ொப்பிட்டால் 
இருபது ரூபா. ஆறு இடியப்பம் எடுத்்தால் 40 
ரூபா. இது ெலீலின் புதுக கைணககு.ெலீல் 
மின்ொர ெ்பயில் மீறறர் வாசிப்பவராகை 
இருந்தாமரா? ப்தரியவில்்ல. 90 யூனிற 
்தாண்டியவுடன் கைட்டணம் எகிறிப் பாயும்.
அது மபாலத் ்தான் ெலீலின் ொப்பாட்டுக 
கைணககும்.கிளிபவட்டி பெல்லும் பஸ்சில் 
ஏறியாகி விட்டது. கிடஙகு ைடஙகைான 
வீதியில் பபன்ென் எடுககும் வயதிலுள்ள 
பஸ் ஆடியாடி ஓடியது.

நான்கு இடத்தில் இறஙகை மவண்டும். நான் 
சுறறுப் பயணப் ்ப ்வத்திருககிமறன் 
்தாமன என நி்னத்துச் மொ்த்னச் 
ொவடிகைளில் இறஙகைவில்்ல.

பஸ்்ஸ மொ்த்னயிட வந்த ஆமிககைாரன் 
கிராை அலுவலரான வி்தா்னை்ர 
பஸ் சீறறில் இருககை ்வத்து விட்டு என் 
மபான்மறா்ர இறஙகைச் பொன்னான்.

நான் ெைாெமெவா நில்தாரி ( ெமூகை 
மெ்வகைள் உத்திமயாகைத்்தர் ) என எனககுத் 
ப்தரிந்த ஒமரபயாரு சிஙகைளச் பொல்்லச் 
பொன்மனன்.

இராணுவ வீரமனா ஏப்தம்தா சிஙகைளத்தில் 

பொல்லி 
வி ்த ா ் ன ை ா ர் 

்தான் பபரிய உத்திமயாகைம். 
நீ ங கை ள்  எல் ம ல ாரு ம்  சி ன்ன 

உ த் தி ம ய ாகைப ை னச்  ப ெ ான்ன்த ாகை 
பபாதுைகைன் ஒருவன் எனககு பைாழி 
பபயர்ப்புத் ்தந்தான்.

என்ன பெயவது ஐந்தாம், ஆறாம் 
வகுப்பு வ்ர படித்்த ஏ்ைச் சிஙகைளக 
குடும்பத்திலிருநது வந்த ஆமிககைாரனுககு 
வி்தா்ன ்தான் உலகைத்தில் பபரிய 
உத்திமயாகைைாகைத் ப்தரிந்தது.

அது அவனது பி்ையல்ல.

என்்ன இறககி நடககைச் பெய்தமபாது 
இந்தக கைறுத்்தப்்ப மீது மகைாபைாகைமவ 
வந்தது.

லீவு படிவம் பகைாடுத்து ஆமி்ய வசியம் 
பெயயும் மு்ற்யப் பின்னாளில் 
கைறறுக பகைாண்மடன். திருமகைாணை்லக 
கைச்மெரியில் எனது நண்பர்கைளிடம் 25 லீவு ( 
விடுமு்ற ) படிவம் பபறறுக பகைாள்மவன். 
கிளிபவட்டி, அலிஒலுவ, ைகிந்தபுர மபான்ற 
இடஙகைளில் நிறகும் இராணுவ வீரர்கைள் 
மகைட்டால் ்தலா 2 படிவமை பகைாடுப்மபன்.

என்னுடன் நிைலாகை வரும் ைட்டககைளப்பு 
்தன்னாமு்ன்யச் மெர்ந்த ம்தவெகைாயம் 
அண்்ண மகைட்பார் ”என்ன எஸ்எஸ்மொ 
(SSO) 25 மபாம் ்வத்துக பகைாண்டு 
ஆமிககு இரண்டிரண்டு மபாம் ்தாமன 
பகைாடுககிறீர்கைள்“

”அண்்ண ம்த்வயான அளவு மபாம் 
பகைாடுத்்தால் பிஸ்னஸ் முடிநது விடும். 
பிறகு எஙகை்ளக கைணககு எடுககை ைாட்டான்” 
என்மறன்.
நீஙகைள் ஆள் விெயகைாரன் ்தான் என்றார். 
அப்மபாது ைகிந்தபுர மு்தல் ைட்டககைளப்பு 
வா்ைச்மெ்ன உமென் ஏத்்தம் வ்ரயான 
பி ர ம ்த ெ ம்  வி டு ்த ் ல ப் பு லி கை ளி ன் 
கைட்டுப்பாட்டுப் பிரம்தெைாகை இருந்தது.

ஒரு மு்ற ஈச்சிலம்பறறிலிருநது 
பொந்த ம்த்வ கைருதி ைட்டககைளப்புககுச் 
பெல்ல மவண்டி வந்தது. அப்மபாது 
பவருகைல்து்றககுச் பென்மறன்.

அஙகிருநது ைட்டககைளப்பு பெல்லும் 
பஸ் ஏறிமனன்.வா்ைச்மெ்ன உமென் 
ஏத்்தத்தில் பபரிய இராணுவ முகைாம். 
பஸ்்ஸயும், ஆள்கை்ளயும் மொ்த்ன 
பெயய ஒரு ைணித்தியாலம் பிடித்்தது.

அப்மபாது சுறறுப் பயணப் ்ப என்ற 
எனது கைறுத்்தப் ்ப்யச் மொ்த்ன 
பெய்த இராணுவ வீரன் மிகுந்த ைரியா்்த 
பெய்தான்.

இ ந ்த க  கை று த் ்த ப்  ் ப  எ ை து 
உத்திமயாகைத்்தர்கைளின் வாழ்வியலுடன் 
குறிப்பாகைப் மபார்ககைால வாழ்வுடன் 
இரண்டறக கைலந்த ஒரு உறவு.

ஆனால் இந்தச் சுறறுப் பயணப் 
்ப்யப் பாவிப்மபார் இல்்லபயன்று 
பொல்லுைளவுககு நி்ல்ை ்தறமபாது 
வநது விட்டது. எைது ஞாபகைஙகைளின் 
நாட்குறிப்பில் ைட்டுமை வாழும் ஒன்றாகி 
விட்டது இது இப்மபாது.

PÖzu¨ ø£²® ö£¸zu 

{øÚÄPÐ®..

Ntjehafk; jNge;jpud;
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gf;f mDruiz

tpQ;Qhdk;

fzpjk;

Fzk; rtupuh[h

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

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

X - ,ize;j guk;giu myFfspd; jiyKiwAupik (inheritance of     X – linked 
inheritance)
,ypq;fk; - ,ize;j ,ay;Gfspd; my;yJ guk;giu myFfspd; jiyKiwAupik> 

ngz;zpd; XX gpwg;Gupikaikg;G kw;Wk; Mzpd; XY gpwg;Gupikaikg;G fhuzkhf 

MzpYk; ngz;zpYk; NtWgLfpd;wJ. fUf;fl;lypd;NghJ> jkJ capupaYf;Fupa 

,Ungw;Nwhu;fspYk; ,Ue;J tUk; X epw%u;j;jq;fs; xU ngz; Efj;ijj; 

Njhw;Wtpf;fpd;wd. kWifapy; ngz; ngw;whuplkpUe;J tUk; X epw%u;j;jKk; Mz; 

ngw;whuplkpUe;J tUk; Y epw%u;j;jKk; xU Mz; Efj;ijj; Njhw;Wtpf;fpd;wd. 

,t;thW ngz;fspy; mtu;fspd; rkEfj;Jf;Fupa gpwg;Gupikaikg;Gf;fspy; khj;jpuNk 

X - ,ize;j gpd;dpilthd xOq;fPdq;fs; ntspg;gLj;jg;gLfpd;wd. vdpDk; 

Mz;fspy;> xU X epw%u;jNk cs;sjhy; mtu;fs; xU gpd;dpilthd X - ,ize;j 

vjpUUit khj;jpuNk nfhz;bUg;ghu;. MfNt> xU gpd;dpilthd X - ,ize;j 

vjpUUitf; nfhz;bUe;jhNy mJ xOq;fPdk; ntspg;gLj;jg;gLtjw;Fg; NghJkhdjhf 

cs;sJ. 

gy;jpUg;gTz;ik (pleiotrophy)
rpy re;ju;g;gq;fspy; jdpj; xU guk;giu myfpd; ntspg;ghL xd;Wld; xd;W rhu;gw;w 

fy ,ay;Gfspd; ntspg;ghLfisg; ghjpf;fpd;wJ. NkNy Fwpg;gpl;l ,e;jj; Njhw;wg;ghL 

gy;jpUg;gTz;ik vd miof;fg;gLfpd;wJ. gy;jpUg;gTz;ikf;Fupa vjpUUf;fs; 

kdpjupy; Njhd;Wk; Cysticfibrosis kw;Wk; mupths; NghypAUf; FUjpr;Nrhif (sickle-
cell anaemia) Nghd;w gy;Fzq;FwpaSld; njhlu;ghd gy ghuk;gupa Neha;fSf;Ff; 

fhuzkhf cs;sJ. 

mupthSU – fyNeha; / mupthSUf;FUjpr;Nrhif (Sickle –cell disease)
mupthSU – fyNehahdJ nrq;Fopaq;fspd; <NkhFNshgpd; Gujj;jpy; Njhd;Wk; xU 
khw;wj;jpd; tpisthf Vw;gLfpd;wJ. Nkw; Fwpg;gpl;l epiyikf;F jdpahdnjhU 

guk;giuayF tpfhuNk fhuzkhFk;. rkEfKila gpd;dpilthd egu;fspy;> midj;J 

<Nkhf;FNshgpd;fSk; mupthSU – fy tifiaf; nfhz;ldthf ,Uf;Fk;. caukhd 

gpuNjrq;fspy; trpf;Fk; my;yJ ngsjPf uPjpapyhd mOj;jj;ij mDgtpf;Fk; 

kf;fs; jkJ FUjpapy; Fiwthf xl;rprd; cs;slf;fj;ijf; nfhz;lL fhzg;gLthu;. 

FUjpapYs;s Fiwthf xl;rprd; cs;slf;fkhdJ mupthSU – fy <NkhFNshgpd; 
Gujj;ijj; J}z;b> mjid Nru;f;ifailar; nra;J nrq;Fopaq;fspy; mupths; 

cUthd tbtj;ijj; Njhw;Wtpf;fpwJ. mupthSUf; fyq;fs; xUq;nfhl;Ljiy 

Nkw;nfhz;L rpwpa FUjpf;fyd;fis milj;J> clypd; gy gFjpfspy; ,ioak; 

kw;Wk; mq;fq;fspy; Nrjj;ij tpistpf;fyhk;. ,jdhy; rpWePufr; nraypoj;jy;> 

,jar; nraypog;G kw;Wk; JNuhk;Nghrp]; Nghd;wtw;iw Vw;gLj;jyhk;. 

Cystic fibrosis
Cystic fibrosis vd;gJ nghJthd jd;ikapYk; ghu;f;fj; jbg;ghdJk; 

xl;Le;jd;ikAilaJkhd rPjj;ijj; Njhw;Wtpf;Fk; Neha;f;Fupa epiyikahFk;. ,jd; 

ngWNgwhf> Rthrg;igj; njhw;Wfs;> Rthrj;njhopw;ghL jtWjy;> Fiw rkpghL kw;Wk; 

kyl;Lj;jd;ik Mfpatw;iw tpistpf;ff;$ba rijap> Rthrg;igfs;> czTr;RtL 

kw;Wk; ,dg;ngUf;f mq;fpfspy; rPjk; Njf;fkilfpd;wJ. KjYUnkd;rt;tpd; 

FiwghLila FNshiul;Lf; fhy;thapd; Nkyjpf FNshupd; Ruj;jNy rPjk; 

jbg;giljYf;Ff; fhuzkhFk;. Cystic fibrosis flj;J – nkd;rt;Tr; rPuhf;fpg; 
Gujkhd CFTR Gujj;jpy; Vw;gLk; khw;wj;jpd; ngWNgwhfNt flj;J – nkd;rt;tpd; 
FNshiul;Lf; fhy;thapy; FiwghL Vw;gLfpwJ. CFTR guk;giu tpfhuNk CFTR 
Gujk; khw;wkiltjw;Ff; fhuzkhFk;. ,J jd;epw%u;j;jj;jpw;Fupa gpd;dpilthd  

xOq;fPdk; vd milahsq; fhzg;gl;Ls;sJ. 

mjprddtpay; (Epigenetics)
DNA njhlnuhOq;F my;yJ gpwg;GupikapaYf;Fupa irif my;yhj gpw fhuzpfshy; 

fl;Lg;gLj;jg;gLk; Fwpg;gpl;l ,ay;Gfspd; Fwpg;gpl;l Njhw;wtikg;Gf;fs; Njhd;Wjiyf; 

fw;wy; mjprddtpay; vd miof;fg;gLk;. nkijNyw;wk; my;yJ nkijypwf;fk; 

%yk; xU DNA apdJ epA+f;fpspNahill;Lf;fspd; njhlnuhOq;if khw;wpaikg;gjd; 

%yk; rpy guk;giuayFfisj; njhopw;glj; Jhz;Ljy; (switching on) my;yJ 

njhopw;ghl;il epWj;Jjy; (swiching off) ,jw;Fupa fuhzkhf cs;sJ. ,jd;NghJ 

nkijapy; $l;lq;fs; thd;tif DNA njhlnuOq;Ff;Fr; Nru;f;fg;gLfpd;wd. 

my;yJ xU nkijapNyw;wkile;j DNA njhlnuhOq;fpy; ,Ue;J mfw;wg;gLfpd;wd. 

vOe;jkhdkhf epfOk; Nkw;Fwpj;j re;ju;g;gq;fspd; ngWNgwhf xU jdpj;j DNA 
njhlnuhOq;Ff;F NtWgl;l khw;wkile;j ntspg;ghL Njhd;Wfpd;wJ. 

ngw;NwhupypUe;J jiyKiwAupikahfg; ngw;w rkpf;iQfs; my;yJ #ow;fhuzpfs; 

fhuzkhfj; Njhd;Wk; rkpf;iQfspd; ngWNgwhf mjprddtpay; Njhd;Wfpd;wJ. 

ngw;Nwhupy; ,Ue;J gps;isfSf;F mjprddtpay;Gf;Fupa ,ay;Gfs; 



nts;sp> Mf];l; 30, 2019
 ,jo; - 77 14

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 49

f.ngh.j. (rh/j) - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk; 

- kl;Lefu; Atd; -      

gf;f mDruiz

njhlHr;rp... tpQ;Qhdk;

jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk; I ,y; ctikj; njhlu;fs;; njhlu;ghf xU tpdh 
tUtJz;L. mJ njhlu;ghff; ftdk; nrYj;JNthk;.

Gjpa ghlj;jpl;lj;Jf;fikthfj;; jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk; ghlj;Jf;fhd 
KjyhtJ guPl;ir 2016,y; eilngw;wJ. ehk; 2016,y;> 2017,y;> 2018,y; 
eilngw;w guPl;irfSf;Fupa tpdhj;jhs;fspy;> mUQ;nrhw;nwhlu;fs; 
njhlu;ghf te;j tpdhf;fis vLj;Jf;fhl;Lf;fhf ,q;Nf ghu;g;Nghk;. 

2016
18. ‘thioab thioahf’ vd;w mUQ;nrhw;nwhluhy; czu;j;jg;gLtJ
   (1) ed;wpAzu;T    (2) khw;wkpd;ik
   (3) ghuk;gupaj; njhlu;r;rp   (4) cgfhuj; jd;ik

2017
18. nropg;NghL moptpd;wp tho xUtiu tho;j;Jtjw;Fg; nghUj;jkhd  
   mUQ;nrhw;nwhlu;
   (1) My;Nghy; jioj;J mWFNghy; Nt&d;wp (2) fz;Zf;Ff; fz;zhf
   (3) ehnshU NkdpAk; nghOnjhU tz;zKk; (4) itj;jfz; thq;fhky;  
         ghu;j;Jg; ghu;j;J

2018
17. ngw;Nwhu; jk; kfidf; fz;Zf;Ff; fz;zhf tsu;j;jdu;. ,q;F 
   ‘fz;Zf;Ff; fz;zhf’ vd;w  mUQ;nrhw;nwhluhy; czu;j;jg;gLtJ
   (1) neUf;fkhf ,Uj;jy;   (2) ftdkhfg; ghu;j;jy;
   (3) cwf;fkpd;wp tsu;j;jy;  ; (4) Neubahf Nehf;Fjy;

 ,q;F te;j tpdhf;fisf; ftdpAq;fs;.

(1) mUQ;nrhw;nwhlu; jug;gl;L> me;j mUQ;nrhw;nwhlu; czu;j;Jk; fUj;ij  
   ,dq;fhZkhW Nfl;fg;gl;Ls;sJ.

(2) mUQ;nrhw;nwhlupd;; fUj;Jj; jug;gl;L> me;jf; fUj;ij czu;j;Jk; 
   mUQ;nrhw;nwhliu ,dq;fhZkhW Nfl;fg;gl;Ls;sJ.

(3) Xu; mUQ;nrhw;nwhlUf;F xj;j ,d;ndhU mUQ;nrhw;nwhliu ,dq;fhZk; 
   Mw;wiyAk; ngw;wpUg;gJ ey;yJ.

01. ‘XLQ; nrk;nghd;Dk; xf;fNt Nehf;Fk;’ vd;Dk; mUQ;nrhw;nwhlu; Fwpg;gJ
   (1) ahTk; Xd;Wjhd;   (2) Vw;wj;jho;T mw;w jd;ik
   (3) gw;W mw;w jd;ik  (4) nghd; tpiy$baJ

02. ‘Js;spj; jpupAk; fhyk;’ vd;Dk; mUQ;nrhw;nwhlu; Fwpg;gJ
   (1) mrl;Lj; ijupak;   (2) ,sikg; gUtk;
   (3) nghWg;gw;w jd;ik  (4) %j;Njhu; nrhy;Nfs; gUtk;

03. ‘eil jsu;e;J ehj; jLkhwp’ vd;Dk; mUQ;nrhw;nwhlu; Fwpg;gJ
   (1) KJikg; gUtk;    (2) Nehapd; jd;ik
   (3) trjp mw;w jd;ik   (4) mOe;Jk; fhyk;

04. ‘fUtpNy jpUTilNahd;’ ; vd;Dk; mUQ;nrhw;nwhlu; Fwpj;J epw;gJ
   (1) rpW tajpNyNa moF kpFe;jtdhf ,Uj;jy;   
   (2) ,iwtdpd; mUisr; rpWtajpNyNa ngw;wpUj;jy;;
   (3) gpwg;gpNyNa ngUikiaf; nfhz;ltdhf ,Uj;jy;
   (4) nry;tj;ijAk; moifAk; cilatdhf ,Uj;jy;

05. ehk; tpUk;gpa xUtupd; tUifia kpfTk; vjpu;ghu;j;J epw;gijf; Fwpf;Fk;  
   mUQ;nrhw;nwhlu; 
   (1) mfKk; KfKk; kyu;e;J  (2) fhy; fLf;f
   (3) Cz; cwf;fkpd;wp  (4) topNky; tpopitj;J
  
06. gpwUf;fhf tho;tijf; nfhs;ifahff; nfhz;bUg;Nghiuf; Fwpf;Fk; 
   mUQ;nrhw;nwhlu;
   (1) jkf;nfd thohj; jifikAilNahu; (2) <j;Jtf;Fk; ,d;gk;
   (3) Mz;b Kjy; murd; tiu    (4) FWFW ele;J rpWif ePl;b

07. xU tplaj;ij KOkd epiwNthL nra;jy; vd;gijf; Fwpf;Fk; 
   mUQ;nrhw;nwhlu;
   (1) Mirfhl;b Nkhrk;nra;J  (2) mfKk; KfKk; kyu;e;J
   (3) $bf; Fyhtp   (4) ,lk; nghUs; Vty;;

08. kw;wtu;f;Ff; nfhLj;J tho;tjhy; fpilf;Fk; kfpo;r;rpiaf; Fwpf;Fk;; 
   mUQ;nrhw;nwhlu;
   (1) ,fgu ,d;gk;    (2) mfKk; KfKk; kyu;e;J
   (3) $bf; Fyhtp    (4) <j;Jtf;Fk; ,d;gk;;

jiyKiwAupikailjy; mjprddtpay;Gf;Fupa ,ay;Gfs; jiyKiwAupik vd 

miof;fg;gLk; ,J> #oypy; ,Ue;J tUk; gy;NtWgl;l Gwj;J}z;ly;fspdhy; 

vjpu;epiyailag;glyhk;. mjprddpf;Fupa rpy jhf;fq;fspd; ngWNgwhf> 

Gw;WNeha;fSf;F ,l;Lr;nry;Yk; nghUj;jkw;w guk;giuayF ntspg;ghLfs; 

Njhd;Wfpd;wd. 

Schlzophrenia vd;gJ gpwg;Gupikapay;Gf;Fupa FiwghL fhuzkhfj; Njhd;Wk; 

kNdhuPjpahd Xu; xOq;fPdk; MFk;. xj;j ,ul;ilaupy; xUtu; kl;Lk; Schizophrenia 
Neha;f;F cs;shFk;NghJ kw;iwatu; mjw;F cs;shfhky; ,Ug;ghu; mjprddtpay; 

vdg;gLk;> rpy DNA njhlnuhOq;F ,uz;L tifahd ntspg;ghLfs; 

Njhd;WtjdhNyNa ,J Vw;gLfpd;wJ.

Fbj;njhifg; gpwg;Gupikapay; (population genetics)

`hb – itd;lNgu;f; rkepiy (Hardy – Weinberg Equilibrium)
xU Fwpg;gpl;l ,ay;Gf;Fupa / gpwg;Gupikapay;Gf;Fupa jhdj;jpw;Fr; rhu;ghf xU 
Fbj;njhif $u;g;gile;J nfhz;bUf;fpd;wjh vd;gij kjpg;gPL nra;tjw;F `hb-

itd;Ngu;f; rkepiy gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. xU Fbj;njhifapYs;s xU ,ay;gpd; 

gpwg;Gupikaikf;Fupa fl;likg;G me;j gpwg;Gupikaikg;gpw;Fupa jhdj;jpy; 

$u;g;gile;J nfhz;bUf;fhtpby;> mJ khw;wkilahky; jq;fptpLfpd;wJ. MfNt xU 

Fbj;njhifapd; xU ,ay;Gf;fhd vjpu;T$wg;gl;l juT> mNj Fbj;njhifapy; ,Ue;J 

ngwg;gl;l cz;ikahd juTld; xg;gplg;glyhk; NkNy $wg;gl;l ,U juTfspdJk; 

xg;gPL> ftdj;Jf;F vLj;Jf;nfhs;sg;gl;l ,ay;G rhu;ghf $u;g;gilfpd;wjh ,y;iyah 

vd;gijj; jPu;khdpg;gjw;F cjtyhk;. 

`hb-itd;Ngu;f; rkepiyj; jj;Jtk; (Hardy – Weinberg Euilibrium principle)
1908 Mk; Mz;L gpupj;jhdpa fzpjtpayhsuhd G.H.Hardy kw;Wk; N[u;kdpa 
itj;jpa epGzuhd W.Weinberg Mfpa ,UtUk;> $u;g;gilahky; ,Uf;Fk; xU 

Fbj;njhifapy;> vjpUU kw;Wk; gpwg;Gupikaikg;G kPbwd;fs; guk;giuapypUe;J 

guk;giuf;F khwpypahf mike;J fhzg;gLk; vdj; jdpj;jdpahff; fhz;gpj;jdu;. ,J 

,g;nghOJ Fbj;njhifg; gpwg;Gupikapaypy; `hb-itd;Ngu;f; jj;Jtk; vdg;gLk; 

xU Kf;fpakhd vz;zf;fUthff; fUjg;gLfpd;wJ. 

vjpUU kw;Wk; gpwg;Gupikaikg;G kPbwd;fs; mLj;jLj;Jj; njhlUk; re;jpfspy; 

khw;wkile;Js;sdth vd;gijj; jPu;khdpg;gjw;F> Fbj;njhif xd;wpy; epfof;$ba 

rhj;jpakhd vy;yh ,dq;fyj;jy;fspYk; fhzg;glf;$ba vjpUUf;fisf; 

ftdj;jpw;nfhz;L Xu; Gd;dw; rJuk; tiuag;glyhk;. 

`hb-itd;Ngu;f; rkepiyiaj; jPu;khdpg;gjw;F gpd;tUk; cjhuzk; gaz;glj;jg;glyhk;. 

G+tpd; epwj;jpw;fhd vjpUUf;fSf;F epiwtpy; Ml;rpiaf; fhz;gpf;Fk; xU thd;tifg; 

G+f;Fe; jhtuf;Fbj;njhif> mtw;wpd; gpwg;Gupikaikg;Gf;fisf; fhz;gpf;Fk; njspthd 

Njhw;wtikg;Gf;fis cilaJ. 

mjhtJ> 

CR vjpUUTf;fhd rkEfKila (CRCR) jhtuq;fs; rptg;G epwg;nghUis 

cw;gj;jpgz;zp rptg;G epwg;G+f;fis cz;lhf;Ffpd;wd. CW vjpUUTf;F rkEfKila 

(CWCW) jhtuq;fs; ntz;zpwg;G+f;fis cz;lhf;Ffpd;wd. ,juEfKila jhtuq;fs; 

(CRCW nrhw;gsT rptg;G epwg;nghUis cw;gj;jpgz;zp ,sQ;rptg;G G+f;fis 

cz;lhf;Ffpd;wd. 

500 G+f;fspd; Fbj;njhifapy; 800 CR vjpUUf;fSk; 200 CW vjpUUf;fSk; 

,Ue;jd. Nkw;$wg;gl;l jhtuj;jpdJ G+tpd; epwkhdJ xU Nrhb epwTUf;fshy; 

jPu;khdpf;fg;gLtjhy;> mtw;wpdJ my;ypfspd; epwg;nghUshf;fj;Jf;F 500 G+f;fSk; 

1000 vjpUUf;fisf; nfhz;L fhzg;glyhk;. 

MfNt> 

 CR vjpUUf;fspd; vjpUU kPbwd; (P)=800/1000=0.8
 CW vjpUUf;fspd; vjpUU kPbwd; (q)=200/1000=0.2

Gzupfs; vOe;jkhdkhfj; Njhw;Wtpf;fg;gl;lhy;> xU Kl;il my;yJ tpe;J CR I 
my;yJ CW itf; nfhz;bUf;Fk; epfo;jfthdJ> Fbj;njhifapy; ,e;j vjpUU 

xt;nthd;Wf;Fkhd kPbwDf;Fr; rkkhf ,Uf;Fk;. ,t;thW> xt;nthU Kl;ilAk; 

xU CR vjpUUitf; nfhz;bUf;Fk; tha;g;G 80% mfTk;> xU CW vjpUUitf; 

nfhz;bUf;Fk; tha;g;G 20% MfTk; cs;sJ. xt;nthU tpe;Jk; ,jidNa 

nfhz;bUf;Fk; tha;g;G cs;sJ. vOe;jkhdkhd fUf;fl;lypd;NghJ> Gzupfs; 

vOe;jkhdKs;s Kiwapy; Nru;f;ifailfpd;wd. MfNt xt;nthU gpwg;Gupikf;Fupa 

Nru;f;ifapd; epfo;jfitf; fzpg;gjw;F ngUf;fy; tpjp gpuNahfpf;fg;glyhk;.
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பகைாள்ள மவண்டும்.
   அநநாட்டில் வ்ளயல்கைள் அணியும் 
வனி்்தயர்கைள். ்தாம் பிறந்த ்தாயநாட்்ட 
அடி்ைப்படுத்்த மபார்ப்ப்ட நடத்தி வந்த 
எதிரிகைள் மீது வாபளடுத்து மபார் ப்தாடுத்்த 
வீரச் பெயல்கை்ளத் ப்தரிநது பகைாள்ள 
மவண்டும்.

   அநநாட்டில் அநநியன் அரசு 
ஏ ற ப டு வ ்த ான ால்  அ து  எ ங கை ள் 
உயிரறற உடம்புகைளின் மீது ்தான் 
ஏறபடமவண்டுபைன்று வீர உ்ரபகைர்நது 
பவறறி அல்லது வீரைரணபைன்று 
மபாரிட்ட வீரர்கை்ளத் ப்தரிநது பகைாள்ள 
மவண்டும்.

   அநநாட்டில் கைா்தலுககும் கைறபுககும் 
நி்லககைளைாய வாழ்ந்த பபண்கை்ளத் 
ப்தரிநது பகைாள்ள மவண்டும்.

   அநநாட்டு நாகைரீகைத்தில் வாழ்க்கைககு 
உகைந்த வழிகைள் அ்ைத்து சீரும் 
சிறப்பும் ஆகை வாழ்ந்த பபருவாழ்்வ 
அறிநது பகைாள்ள மவண்டும். அவற்ற 
எல்லாம் ப்தரிநது பகைாள்ளாது வாழ்வது 
வாழ்வாகைாது. நாமும் இஙகு ்தமிைபரன்று 
பொல்லிக பகைாண்டு வாழ்வதிலும் 
நஞ்்ெத் தின்று ொவது ொலச்சிறந்தது.    
ப ா ை ர ர ா ய  வி ல ங கு கை ள ா ய                                                                             
உ ல கை ் ன த் து ம்  இ கை ழ் ச் சி 
ப ெ ா ல் ல ப்  ப ா ன் ் ை  ப கை ட் டு                                                
நாைைது ்தமிைபரனக பகைாண்டிஙகு                                                           
வாழ்நதிடல் நன்மறா பொல்லீர்

   என்று பாரதியார் ்தமிைபரன்ற 
உணர்ச்சியின்றி வாழ்மவா்ரப் பார்த்து 
மகைட்கும் மகைள்வி்த்ன நாைாவது ைாறற 
முயல மவண்டும். அல்லது ைாறறும் 
பணி்ய ஆரம்பித்து ்வத்்தால் 
எதிர்கைாலம் அப்பா்்தயிமல பென்று 
பவறறிப் பட்டிய்ல ்கையளிககும் 
என்று உறுதி பகைாள்மவாம். இ்்தவிட்டு 
எ்தறபகைடுத்்தாலும் பவளிநாட்்டப்பறறிப் 
மபசுவதும். புகைழ்வதும் நம்மில் பலரி்டமய 
நிலவும் பபருஙகு்ற. 
   இலககியைா நாகைரீகைைா நாவலா 
ந்டயு்ட பாவ்னகை்ள அடககிய 
பைககை வைககைஙகைளா வாழ்க்கைககு உகைந்த 
வெதிகைளா இப்படி எ்தறபகைடுத்்தாலும் நாம் 
அநநிய நாடுகை்ளமய மபாறறிப் புகைழும் 
நி்லயில் இருககிமறாம். நம்மிடம் 
எதுவும் இல்்லபயன்று முடிவுபெயது 
விடுகிமறாம். 

   பவட்கைமும் மவ்த்னயும் அளிககும் 
இநநி்லயில் பபருமி்தமும் ைகிழ்வும் 
அ்டகிமறாம். இககு்றபாட்டால் 
ஏறபட்ட மகைடுகைள் ஒன்றிரண்டல்ல 
பறபல பபறற்தாய அைகைறறவள் 
அல்லது விழியறறவள் அல்லது 
ந்கையறறவள் என்ற கைாரனத்திறகைாகை 
நாம் பிறிப்தாரு்தாயின் பா்லககுடித்து 
வளரத் துணிமவாைா அல்லது இள்ை 
முறுகமகைாடு நாம் இருககும் ெையத்தில் 
நம்்தாய ந்ரத்்த ்த்லமுடிமயாடு 
குழிவிழுந்த கைண்கைமளாடு கூனிப்மபான 
முதுமகைாடு கைாட்சியளித்்தால் அவ்ளத் 
்தாபயன்று பொல்ல நாம் ்தயஙகுவ்தா 
கைருவள்லப் பாம்புகை்ளப்மபால 
சுருண்டு ப்தாங கும் என்னு்டய ையிர்ச் 
சுருள்கை்ளப்பார் ைாபிள்கைல்்லப் மபான்ற 
என் கைன்னத்தின் அைகின் எழி்லப்பார் 
கைறுத்்த வண்்டப் மபால் துரு துருபவன்று 
துடிககும் என் மபசும் விழிகை்ளப்பார். 
மூ ன் ற ா ம் பி ் ற ச்  ெ ந தி ர ் ன ப் 
மபால அ்ைந்த பநறறி்யப்பார். 
முத்துப்பறகை்ள மூடி்வத்திருககும் 

பெககைச்சிவந்த அ்தரஙகை்ளப்பார். இ்வ 
எல்லாவறறிறகும் மைலாகை குயிலின் 
குர்லயும் குைலின் இனி்ை்யயும் 
பைல்யாழின் நரம்பு்த்னத் ்தடவும்மபாது 
எழும் ைதுர நா்தத்்்தயும் விட 
இனிய என் வார்த்்்தகை்ளக மகைள் 
அவறறின் நல்லாவின் பால்ச் சு்வயும் 
பகைாம்புத்ம்தனின் ருசியும் பபாதிநது 
கிடப்ப்்த உணர்.

   என் வார்த்்்தகை்ளக மகைள் இவவளவு 
சிறப்மபாடு கூடிய எனது அன்்னயா 
அம்தா இலவம் பஞ்்ெப்பபான்ற 
்த்லமயாடும் எலும்பும ்தான்றிய 
முகைத்ம்தாடும் பபாக்கைவாமயாடும் ககு...
ககு...என்று இருமிகபகைாண்டு இருப்பவள் 
என்று நாம் நைது ்தா்யச் பொல்ல 
மு்னமவாைா அைகு சுந்தரியான 
உன்்னப் பபறறு பபரியவளாககிய 
உன் அன்்ன உன் இன்்றய 
வயதில் அன்று பகைாள்்ளயைமகைாடு 
கைாட்சியளித்திருப்பாள் என்பதில் என்ன 
ெநம்தகைம். உன் அை்கைப்பருகை உன் அன்புப் 
பார்்வ்ய அனுபவிககை உனது அகைம் 
பகைாடுககை கைரநதீட்டும் கைா்தறகைடி்தஙகை்ளப் 
பபற இன்று உன்்னத் ப்தாடரும் 
இ்ளஞர் கூட்டத்்்தப்மபால் அன்று 
உன் அன்்ன்ய பார்த்து எத்்த்ன 
மபர் ஆ்ெ ்வத்திருப்பார்கைள் என்று 
எண்ணிப்பார்.

   அ்்த ஏன் இஙமகை குறிப்பிடுகிமறன் 
என்றால் பொந்தத் ்தாய மொறறுககு 
வழியின்றி திண்றாடு்கையில் பபறறு 
வளர்த்்த ைா்தா பிச்்ெபயடுக்கையில் 
' 'ஐயா ்தருைம் மபாடுஙகைள் ொமி' ' 
என்று ப்தருத் ப்தருவாகை அ்லயும் 
ம ப ா து  இ ன் னு ப ை ா ரு வ ன் 
்தாயககுப் பாலும் மொறும் ப்டத்து 
ப வ ள  அ ட் டி் கை யு ம் ( ப ந உ ட ந ள ) 
பரிெளிப்பவ்னப் மபால் நாம் 
இருககைலாைா? என்று உஙகை்ளக 
மகைட்ப்தறகுத்்தான் ்தாய இள்ையில் 
எப்படி கைாட்சியளித்திருப்பாமளா அப்படி 
எம் முந்்தயர் கைாலத்தில் இநநாடு 
எவவண்ணம் விளஙகியப்தன்ப்்தத் 
ப்தரிநது பகைாள்ளமவ ்தான் நாம் 
பிறந்த நாட்்டப் பறறியும் அ்தன் 
ெரித்திர ெம்பவஙகை்ளப் பறறியும் 
அநநாடு விளஙகிய ்தனிப்பபரும் 
சிறப்்பப்பறறியும் பார்த்து ஓரளவு 
சிநதிககை மவண்டும்.
  
 நாம் பிறந்த நாட்்ட இன்று 
இலங்கைபயன அ்ைககிமறாம். 
இநநாட்டின் ெரித்திரத்்்த கி.மு.505ல் 
இருநம்த ெகைல ெரித்திர ஆசிரியர்கைளும் 
எழு்த ஆரம்பித்திருககிறார்கைள்.
  
 ஒரு குறிப்பிட்ட கைாலத்திமலமய 
மைறபடி ஏடுகைள் ஆரம்பிககைப்பட்டது 
ைடடுமின்றி விெயன் என்னும் கைலிஙகை 
ைன்னன் இலங்கைககு வந்தபின்மப 
கைைத்ப்தாழிலும் ்கைத்ப்தாழிலும் கைல்விச் 
ொ்லகைளும் ம்தான்றின என்றும் அ்வ 
குறிப்பிடுகின்றன. விெயன் இஙகு 
வரும்மபாது இநநாட்்ட கைாலமெனன் 
என்பவன் ஆட்சி புரிந்த்தாகைவும் 
விெயனும் அவனது ம்தாைர்கைளும் 
கைாலமென்னக பகைா்ல பெயது 
இராச்சியத்்்த அபகைரித்்த்தாகைவும் அ்வ 
ப்தரிவிககின்றன.

   புத்்தளத்துககு அருகில் இறஙகிய 
வி ெ ய ன்  அ வ வி ட ம்  ப ெ ம் ை ண் 
பெறிந்த்தாய இருப்ப்்தக கைண்டு 
அ ்த ற கு  ்த ம் ப ண் ் ண  எ ன் று 
பபயரிட்ட்தாகைவும் கைாலவ்ரயில் அப் 
பபயர் '்தாமிரபரணி''யாகை ைாறிறபறன்றும் 
மைலும் அ்வ ப்தரிவிககின்றன.
                                                                       (ப்தாடரும்)
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அதிப்ர அ்ைத்்தனர். அவர் வரவில்்ல. 
ஒரு கூட்டம் முகைநூல் வாயிலாகை 
அவர்மீது ்தனிப்பட்ட மெறு பூெல்கை்ள 
மைறபகைாண்டது. ைட்டு மையர் ்தனககும் 
இ்தறகும் ெம்பந்தம் இல்்லபயன்றும் 
்தனககு ப்தரியாைமல இது நடநது விட்டது 
என்றும் ஒர் அறிக்கை்ய விட்டுவிட்டார். 
அப்படிப்பட்ட அவர் கூட மபாராட்ட 
இடத்திறகு வரவில்்ல.

அரெ அதிபர் ்தனது பககை நியாயத்்்த 
பு்தன்கிை்ை ஊடகை ெநதிப்பபான்்ற 
நடத்தி ப்தரிவித்்தார்.

ஆ ன ா லு ம்  ப ெ வ வ ா ய க கி ை ் ை 
கைல்லடிப்பால நிகைழ்வு இனிமைல் 
ெரிபி்ைகைளுககு அப்பால் ைட்டககைளப்பில் 
எ ந ்தப வ ாரு  ம ப ா ர ா ட் டத் ் ்த யு ம் 
நடத்்தககூடாது, நடத்்த விடைாட்மடாம், 
பபாலிஸ் இராணுவ அடககு மு்ற 
ப்தாடரும் என்ற எச்ெரிக்கையின் 
மு்தறபடி. பபாலிொரின் ்தாககு்தல் 
மிகைமைாெைாகை அ்ைநது விட்டது. 
ப ப ண்  ை ா ந கை ர  உ று ப் பி ன ர்கை ள் 
இருவர் ஆண் பபாலிொரால் மிகை 
மைாெைாகை ்தாககைப்பட்டார்கைள். ஒருவர் 
்த னது  உ று ப் பி ன ர்  அ ் ட ய ாள 
அட்்ட்ய கைாட்டககைாட்ட அடித்்த 
வண்ணமை இருந்தனர். ைற்றயவர் 
மிகைப்  பிரபல்யைானவர். சில்ர 
அ்டயாளப்படுத்திக பகைாண்மட 
்த ா க கு ்த ் ல  ம ை ற ப கை ா ண் டன ர். 
ப ப ண்  உ று ப் பி ன ர் கை ள்  உ ட் ப ட 
அ று வ ர்  ் வ த் தி ய ெ ா ் ல யி ல் 
அ னு ை தி க கை ப் ப ட் டு ள் ள ன ர் . 
ப ல ர்  அ டி வ ா ங கி க  ப கை ா ண் டு 
்வத்தியொ்லககுச் பெல்லவில்்ல. 
பல இ்ளஞர்கைள் குறி ்வககைப்பட்டு 
விட்டனர். எதிர்கைாலத்தில் மவறு வ்கையில் 
அவர்கைள் மீது பபாலிொரின் நடவடிக்கை 
பாயலாம்.

பபௌத்்த ை்தகுைார் யாராவது அவவிடத்தில் 
கைலநது பகைாண்டிருந்தால் பபாலிொர் 
்தாககு்தல் நடத்தியிருககை ைாட்டார்கைள் 
என்ற கைருத்து பரவலாகை மபெப்பட்டது. 
உண்்ையும் அதுமவ. பென்றவாரம் 
பவளியிடஙகைளிலிருநது ைட்டககைளப்பிறகு 
வநது பபௌத்்த குருைார்கைள் ைட்டககைளப்பு 
கைம்பஸீககு எதிராகை ஓர் ஆர்ப்பாட்டத்்்த 
ந ட த் தி யி ரு ந ்த ா ர்கை ள்.  அ ப் ம ப ாது 
பபாலீொர் ்கைகைட்டி பார்த்திருந்தார்கைள். 
அ ப் ப டி ய ான ால்  ை ட் ட க கை ள ப் பி ல் 
ைட்டககைளப்பு ்தமிைர்கைளால் ஒரு 
மபாராட்டத்்்த நடத்்த முடியா்தா? 
வாககுகை்ளப் பபறறவர்கைள் என்ன 
பெயகிறார்கைள்? மபாககுவரத்துககு 
குந்தகைம் என்றால் ்கைது பெயதிருககை 
மவண்டும். வன்மு்ற்ய ஏவ எஙகிருநது 
அனுைதி வைஙகைப்பட்டது? கைண்ணீர் 
பு்கைப்பிரமயாகைமும் குண்டாந்தடிப் 
பிரமயாகைமும் ஒரு நாடாளுைன்ற 
உறுப்பினர் உட்பட பல உள்ளூராட்சி 
உறுப்பினர்கைள் மீதும் இ்ளஞர்கைள் மீதும் 
நிகைழ்த்்தப்பட்டது.

முந்்தய ஆட்சிககும் நல்லாட்சிககும் 
இருந்த மவறுபாடு இது்தான், இனி அதுவும் 
இல்்லபயன பபாலிஸ் அடககு மு்ற 
நிரூபித்து விட்டது.
ப ்த ா ட ர் ந து ம்  ை ட் ட க கை ள ப் பு 
பிரச்ெ்னகைளால் சூைத்்தான் மபாகிறது. 
மபாராடத்்தான் வழியில்்ல. நாஙகைளும் 
பபௌத்்தர்கைளாகை ைாறுவ்்தத் ்தவிர மவறு 
வழியில்்லமயா ப்தரியாது.

PmhØÓ....

மகைட்கைப்பட்டுள்ளனர். இ்தறகி்டமய, 
நுளம்பு ஒழிப்பு உ்தவியாளர்கைளுககு 
நிரந்தர நியைனம் வைஙகைப்படுபைன 
அ்ைச்ெர் ராஜி்த மெனாரத்ன 
ப்தரிவித்துள்ளார்.  2017 ஆம் ஆண்டு 
மு்தல் 1500 மபருககு நியைனக 
கைடி்தஙகைள் வைஙகைப்பட்டுள்ளன. 
இவர்கைளுககு வி்ரவில் நிரந்தர 
நியைனம் வைஙகை எதிர்பார்ப்ப்தாகைவும் 
அ்ைச்ெர் கூறினார். படஙகு மநா்ய 
ஒழிககும் மவ்லத்திட்டத்திறகு 
ஒ த் து ் ை ப் பு  வ ை ங கு ம் 
மநாககுடன் இவர்கைள் இ்ணத்துக 
பகைாள்ளப்பட்டிருககிறார்கைள் என்று 
அ்ைச்ெர் மைலும் ப்தரிவித்துள்ளார்.

öh[QÚõÀ ...

ைட்டககைளப்பில் உள்ள கிைககுப் 
பல்கை்லககைைகை  விரிவு்ரயாளர்கைள் 
சிலருடன் ப்தாடர்பு பகைாண்ட முன்னாள் 
அ்ைச்ெர் எஸ்.பி.திஸாநாயககை, 
ெனாதிபதித் ம்தர்்தலில் ்தைது கைட்சி 
பவளியிடவுள்ள ம்தர்்தல் விஞ்ஞாபனம் 
ப்தாடர்பாகைப் மபசிய்தாகைவும் வி்ரவில் 
ைட்டககைளப்பில் ெநதிப்பு ஒன்்ற 
நடத்்தவுள்ள்தாகைவும் கூறியுள்ளார்.

யாழ் பல்கை்லககைைகைத்துககு ஏறகைனமவ 
பென்ற எஸ்.பி.திஸாநாயககைாவின் 
ெமகைா்தரர், ஸ்ரீலஙகைா பபாதுெனப் 
ப ப ர மு ன க  கை ட் சி யி ன்  மூ த் ்த 
உறுப்பினர்கைள் சிலர் யாழ் வநது 
ெநதிககை விருப்பம் ப்தரித்துள்ள்தாகைக 
கூறியுள்ளார். அரசியல் ெநதிப்பாகை 
இல்லாைல் உயர்கைல்விச் பெயறபாடுகைள் 
ப்தாடர்பாகைமவ மபெவுள்ள்தாகைவும் அவர் 
கூறிய்தாகை மூத்்த விரிவு்ரயாளர் 
ஒருவர் கூறினார். ஆனால் இவவாறான 
ெநதிப்புகை்ள பல்கை்லககைைகைத்தில் 
நடத்்த முடியாப்தன பல்கை்லககைைகை 
நிர்வாகைம் கூறிய்தாகைவும் அந்த மூத்்த 
விரிவு்ரயாளர் கூறினார்.

யாழ் ஆயர் இல்லத்துடனும் முன்னாள் 
அ்ைச்ெர் எஸ்.பி.திஸாநாயககைா 
ப்தாடர்பு பகைாண்டு மபசிய்தாகைவும் 
யாழ்ப்பாணத் ்தகைவல்கைள் கூறுகின்றன. 

ÁhUS, QÇU....

திருைதி.சிவப்பிரியா சிறிராம் அவர்கைளும் 
தி்ரப்பட இயககுநர் ஏ.ஹசீன் அவர்கைளும் 
நிகைழ்த்்த, பதிலு்ர்ய நூலாசிரியர் உைா 
வர்தராெனும், நன்றியு்ர்ய சி.புனி்தனும் 
நிகைழ்த்துவர்.

இ்த்ன விட திருைதி.பிரிய்தர்சினி 
பெகைதீஸ்வரன், ஜீட் நிமராஷன், குணநா்தன், 
சுகிர்்தராென், ெமபஷன் ஆகிமயார் 
இ்ணநது பெவிககு விருந்தாகை பாடல்கை்ள 
வைஙகுவர்.
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