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கிரிக்கெட் வீரர் முத்தையா 
முரளிதைரன், ககொட்்ாபய ராஜபக ஷ 
அவர்கெளின் கூட்்ததில் கபசிய 
கபச்சு கெ்நதை வாரததில் ்பரும் 
விமர்்சனததுககு உள்ாகியிருநதைது. 
பல தைமிழர்கெள 

ப்ைகம்க 
கெ்லயின் 
உயிரிருப்பின் 
கொரணரான 
உயிர்வாழும்..

Ãk ÂØ£øÚUS

Pøh ÁõhøPUS!

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

ஜதகா்டர்பு்களுககு :

 077 0558611, 077 4680354

மட்டக்களம்ப்பு, திருமமை வீதியில் இருந்து 50 மீற்றர் 
இம்டஜவளியில், 7 A , ஜ்சல்வநகாய்கம் வீதியில் புதிதகா்கக 

்கட்டப்்பட்ட 3 ்கம்ட்கள வகா்டம்கககு உண்டு. 
2000 ்சதுர அடி ்பரப்ம்பக ஜ்ககாண்்டமவ.

மை்சை, குளியல் அம்ற மறறும் வகா்கன தரிப்பி்ட வ்சதி 
உம்டயமவ.

்களஞ்சிய அம்ற, ்ககாடசி்சகாமை, ்ககாரியகாையம், சுப்்பர் மகார்க்கட 
மறறும் ்தமவக்்கற்ப வியகா்பகார ந்டவடிகம்க்கமள ்மறஜ்ககாளள 

ஜ்பகாருததமகானது. வகா்டம்க ்்பசிததீர்மகானிக்கைகாம்.

ஜதகா்டர்பு :  076 3119970 /  077 851730
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--நி. அமிர்தைஸன்--

கபாரின்கபாதும் அதைன் பின்னரான 
சூழலிலும் இலங்கெப் ப்்யினரால் 
வலிநது கொணாமல் ஆககெப்பட்்வர்கெளுககு 
இ ் ்க கெ ால  நி வ ா ரண ம்  வ ழ ங கெ 
அ்மச்்சர்வ தீர்மானிததுள்து.

பிைப்பு இைப்புப் பதிவா்ர் தி்ணககெ்ததின் 
மூலமாகெ இநதை உதைவிகெள வழஙகெப்ப்வுள்ன. 
அர்சாஙகெததின் ஆ்ணககுழுககெள ந்ததிய 
வி்சார்ணகெளின்கபாது பதிவு ்்சய்து, 
அர்சாஙகெம் வழஙகியுள் இல்லா்மச் 
்சான்றிதைழ் (Certificate of absence) ்பறை 
உைவினர்கெளுகககெ முதைலில் மாதைம் 
ஆைாயிரம் ரூபா வழஙகெப்ப்வுள்து.

்்சன்ை ்்சவவாய்ககிழ்ம இ்ம்்பறை 
அ்மச்்சர்வக கூட்்ததிகலகய இநதை முடிவு 
எடுககெப்பட்டுள்து. 

ஆனால் மாதைம் ஆைாயிரம் ரூபா 

க ப ா து ம ா ன தை ல் ல  எ ன் று  ் ப ா து 
அ ் ம ப் பு கெ ளு ம்  ம னி தை  உ ரி ் ம ச் 
்ச ட் ் த தை ர ணி கெ ளு ம்  கூ றி ய து ் ன் 
இ்்ககொல நிவாரணமாகெ ஆைாயிரம் 
ரூபா வழஙகெப்படுவதைறகு எதிர்ப்பும் 
்வளியிட்டிருநதைனர்.

அதக தைாடு கு்ைந தை்வு இழப்பீடு 
வழஙகெப்படுவ்தை மனிதை உரி்மச் 
்்சயறபாட்்ானர் ருககி ்பர்ணாணக்ாவும் 
விரும்பவில்்ல. 

மாதைாநதைம் கூடுதைலான ்தைா்கெ வழஙகெப்ப் 
கவணடு்மன்று அவர் பரிநது்ர 
்்சய்திருநதைார்.

அகதைகவ்், கொணாமல் கபாகவார் 
பறறிய அலுவலகெததில் நி்ைகவறறுப் 
பணிப்பா்ர் ்சட்்ததைரணி ்சாலிய பீரிஸ் 
உளளிட்் உயர் அதிகொரிகெளும் கு்ைநதை்வு 
இழப்பீட்டுத ்தைா்கெ வழஙகெப்படுவ்தை 

--நி.அமிர்தைஸன் --

்சர்வகதை்ச கபாரா மாநாட்டில் கெலநது்கொள் 
்கொழும்புககு வநதை இஸ்லாமிய உயர்குடி 
வர்ககெத்தைச் க்சர்நதை கபாரா ்சமூகெததினர் 
மீணடும் இலங்கெயில் இருநது தைமது 
நாடுகெளுககுத திரும்பிச் ்்சல்வதைறகொகெ 

்வளளியன்று நாட்டின் கமல், ்சப்ரகெமுவ  
மறறும் வ்கமல் மாகொணஙகெளிலும் மறறும் 
கொலி மறறும் மாததை்ை மாவட்்ஙகெளிலும் 

கெட்டுநாயககெ விமான நி்லயததிறகுச் 
்்சன்ைதைால் அஙகு கெடு்மயான ்நரி்சல் 
ஏறபட்்தைாகெ விமான நி்லயத தைகெவல்கெள 
்தைரிவிககின்ைன.

நாறபது நாடுகெ்்ச் க்சர்நதை சுமார் 
இருபததிகயாராயிரம் கபர் ்கொழும்புககு 
வரு்கெ தைநதிருநதைனர். 

கெ்நதை மாதைம் 27 ஆம் திகெதி ஆரம்பிததிருநதை 
கபாரா மாநாடு ்்சன்ை திஙகெட்கிழ்ம 
மா்ல நி்ைவ்்நதிருநதைது. 

அரபுநாடுகெள உளளிட்் முஸ்லிம் 
நாடுகெளின் உயர் ்சமூத்தைச் க்சர்நதை 
கபாரா ்சமூகெததினர் வரு்ா வரு்ம் இநதை 

ம்ழகயா அல்லது இடியு்ன் கூடிய 
ம்ழகயா ்பய்யக கூடிய ்சாததியம் 
கொணப்படுவதைாகெ வளிமண்லவியல் 
தி்ணககெ்ம் குறிப்பிட்டுள்து. 

இநதைப் பிரகதை்சஙகெளில் 100 மில்லிமீறைர் 
முதைல் 150 மில்லிமீறைர் வ்ர பலத 
ம்ழவீழ்ச்சி எதிர்பார்ககெப்படுவதைாகெ அநதை 
தி்ணககெ்ம் குறிப்பிட்டுள்து. 
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மூன்று வரு்மாகெ 
்தைா்ர்ச்சியாகெ மர 
நடு்கெ்ய ந்ாததி 
சுறறுச் சூழலில் 
ஓ ர்  ம ாற ை த ் தை 
ஏ ற ப டு த தி 
இ ய ற ் கெ யி ன் 
்ச ம நி ் ல ் ய ப் 
க ப ணு வ தி ல் 

அககெ்ையு்ன் ்்சயறபடும் பியூச்்சர் 
்மணட் “Future Mind”அ்மப்பினரால் 
துளிர் எனும் மர நடு்கெ ்்சயறறிட்்ம் பல 
இ்ஙகெளில் ந்்்பறறு வருகின்ைது. 

அநதை வ்கெயில் 2019 ஆணடிறகொன மர 
நடு்கெ ்்சயறறிட்்ம் பல இ்ஙகெளில் 
ஆரம்பிதது ்வககெப்பட்டும், 2016 ஆம் 
ஆண்்வில் ்வககெப்பட்் மரககென்்ை 
பராமரிததைவர்கெளுககொன ்கெௌரவம் எனும் 
்சான்றிதைழும் ்தைா்ர்ச்சியாகெ  வழஙகெப்பட்டு 
வருகின்ைது.

இஙகு கெருதது ்தைரிவிததை பியூச்்சர் ்மணட் 
(Future Mind) அ்மப்பின் இயககுநர் 
ம.ரஞஜன் 

இச் ்்சயறறிட்்மானது கெ்நதை வரு்ஙகெ்் 
வி் ்சறறு சிைப்பாகெ ்்சய்ய கவணடும் 
எனும் கநாககிலும் இச் ்்சயறறிட்்ம் 
எதிர்கொல ்சநதைதியினருககு ஓர் நன்்ம்யத 
தைரக கூடியதைாகெவும் இருககெ கவணடும் 
என்பதைறகொகெவும் பல அனு்சர்ணகெ்ான 
ஒட்்ாைா பவுணக்்சன் (Otara Foundation 
), HNB Assurance மறறும் துரு ( Thuru ) 
அ்மப்பு்னும் இ்ணநது பல்லாயிரக 
கெணககொன மர நடு்கெ  ்்சயறறிட்்ததி்ன 
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(நிஷாநத நிஷாநதைன் என்பவரின் முகெநூலில் 
இருநது...)

ஜப்பானும், கஜர்மனியும் யுததைததில் 
நிர்மூலமாககெப்பட்் பிைகு அநநாட்டு 
மககெள எவரும் கெடிததை நா்யத திருப்பிக 
கெடித துவிட்க் மறுக வ் ல எனக 
கி்ம்பவில்்ல!
மாைாகெ ்பாரு்ாதைாரத்தை_நிமிர்ததைகவ_
கபாராடினார்கெள. ்பாரு்ாதைாரததைால் 
எதிரியு்ன் ்சமகெதி்ரயில் உட்கொநதிருநது 
கபரம்கபசுவகதை உண்மயான ்வறறி என 
அவர்கெளுககுக கெறபிககெப்பட்்து.

வி்்வு??

1. கதைாறகெடிததைவர்கெளின் வாகெனஙகெ்்வி் 
முதைறதைர வாகெனஙகெ்் உலகுகககெ ஏறறுமதி 
்்சய்தைார்கெள. 

2 .   எதி ரி கெக ்  அ ்ச ந து க ப ாகு ம் 
் தை ா ழி ல் னு ட் ப ங கெ ் ்  உ ல கு க கு 
அறிமுகெப்படுததினார்கெள.

3 .  ்சரிககுச்்சமன் உலகெ அரஙகில் 
கதைாறகெடிததைவர்கெளு்ன் வலம் வநதைார்கெள. 
சில இ்ஙகெளில் ்சறறு கமகல எனலாம். 
இன்னும் பல...

அவவ்வும் எணணி 20 வரு்ஙகெளில்! 
ஆனால் நாம்?????

1 . கெடிததை நா்யத திருப்பிககெடிககெ 
்வறிபிடிதது அ்லகிகைாம்.

2.  கெடிததுவிட்்ால் ்வறறி என மா்யயில் 
மிதைககிகைாம். 

3.  மாறிவநதை உலகெ ஒழுஙகில் யுததைம் 
தைவிர்ககெமுடியாதைது என்ப்தை ஏறறுக்கொள் 
மறுககிகைாம்.

4. ்பாரு்ாதைாரததின் மீளகெட்டுமானம் பறறி 
எவவிதை அககெ்ையும் இல்்ல.

5. நிவாரணம் வாஙகிச் ்சாப்பி் மன்தை 
பழககெப்படுததியாயிறறு.

6. உறபததி்யப்பறறி அககெ்ை இல்்ல. 
எல் ல ாவ ற ் ை யு ம்  எவ னி ் ம ாவ து 
்கொளவனவு ்்சய்வதில் ்பரு்ம கவறு!

7.  உ சு ப் க ப ற ை ல் கெ ளு க கு _ இ ன் னு ம் 
எடுபடுகிகைாம்.

8. எல்லாவறறிறகும் அடுததைவன்கமல் 
பழிகபாடுகிகைாம்.

9. எவனாவது ஒருவன் இவற்ை்யல்லாம் 
புரிநது்கொணடு எழும்பினால் அவ்ன 
ம்்யன் என்று முததி்ர குததி அமர 
்வககிகைாம்.

10. ் பாரு்ாதைாரம் நிமிர எல்லாகம ்சரியாகும் 
என்ப்்தை ஏறறுக்கொள் மறுககிகைாம்.

11. ஒன்றுமில்்ல என்று ்தைரிநதை பிைகும் 
அரசியல்வாதிகெ்் நம்பிககி்ககிகைாம்.

முன்்னடுககின்கைாம் என்றும் 

இம் மாதை இறுதியில்  இச் ்்சயறதிட்்ம் 
மட்்ககெ்ப்பு மாவட்்ததில் அ்மநதுள் 
வா்ழச்க்ச்னயில் இரு இ்ஙகெளில் 
இயற்கெ்ய கநசிககும்  ஆர்வலர்கெ்ான 
து ரு  (  T h u r u  )  அ ் ம ப் பு ்ன் 
இ்ணநதும் மறறும் ககொை்்ப்பறறு 
பிரக தை ்ச ்ச்பயு்ன் இ்ணந தும் 
ந்்மு்ைப்படுததைப்ப்வுள்து்ன், 

மட்்ககெ்ப்பு ,திருககொணம்ல கெல்மு்ன 
ஆகிய பிரகதை்சஙகெளில் ஒகர நாளில் 
பல்லாயிரககெணககொன மரககென்றுகெ்் 
நாட்் திட்்மிட்டுளக்ாம் என்றும். 
இச் ்்சயறறிட்்மானது இவவாணடின் 
இறுதிககுள ந்்்பறும் என்றும்

அநதை வ்கெயில்  இம் மரககென்றுகெ்் 
் தை ா ் ர் ச் சி ய ா கெ  ப ர ா ம ரி த து 
வ்ர்ப்பவர்கெளுககு ்கெௌரவம் எனும்  
்சான்றிதைழ் ஒ ன்்ையும் வழஙகிக 
்கொணடிருககின்கைாம் என்றும் பியூச்்சர் 
்மணட் (Future Mind) அ்மப்பின் 
இ ய க கு ன ர்  ம . ர ஞ ஜ ன்  கெ ரு த து த 
்தைரிவிததிருநதை்ம குறிப்பி்ததைககெது.

முரளி

வீ்்மப்பு, நிர்மாணதது்ை மறறும் கெலா்சார 
அலுவல்கெள அ்மச்சு, கெல்வி அ்மச்சின் 
அனு்சர்ணயில் ந்ததிய கபாட்டியில் 
தைமிழ் ்மாழிமூலம் மாகொணமட்்ததில் 
16 பா்்சா்லகெளும் கதைசிய மட்்ததில் 
7பா்்சா்லகெளும் கபாட்டியிட்டு இருநதைன.

பிராநதிய கொல்ந்் அபிவிருததிப் பயிறசி 
நி்லய மண்பம்

( ம த தி ய  வ ங கி யி ன்  பி ர ா ந தி ய 
நி்லயததுககு அருகில்)

அறிவியல் நகெர், கிளி்நாச்சி
கொலம் : 2019 ்்சப்்ரம்பர் 21, 22 ்சனி, ஞாயிறு
கொ்ல 9.00 மணி ்தைா்ககெம் மா்ல 6.30 
மணி வ்ர முன்்வப்புகெளும் உ்ரயா்லும்

1.   வன்னி – நிலம், நீர், ்சமூகெம்
2.   வறு்மயின் நிைம் பச்்்ச – பிரதிகெள 
கொட்டும் வழி?
3.   வன்னிக கொடு – வாழ்வும் அரசியலும்
(பிரதிகெளில் உள்்ககெப்பட்்்வயும் 
உள்்ககெப்ப்ாதை்வயும்)
5.   முஸ்லிம் ்சமூகெமும் ்சமகொல 
்நருககெடிகெளும்
6.   அநதைரிப்புககுள்ாகனாரும் ்சமூகெததின் 
்பாறுப்பும்
(கொணாமலாககெப்பட்க்ார் மறறும் கபாரில் 
இழப்புகெ்்யும் ்நருககெடிகெ்்யும் 
்சநதிதகதைார் பிரச்சி்ன)
7.  இலககிய அரசியல்: உண்மயும் 
விடுப்லும்
8. பிரதிகெளில் இயற்கெ, சூழல், உயிரினஙகெள
(வ ரல ா ற று ச்  சி த தி ரி ப் பு ம்  பு தி ய 
உணர்தைல்கெளின் அவசியமும்)
9.கபாருககுப் பிநதிய ஈழ இலககியம்: 
கெச்்சாப்்பாருள, ்சந்தை, பதிப்பு முயறசிகெள
10. கபாரின் பின்னான  பததிரி்கெகெள: 
அறிக்கெயி்லின் உ்வியல்
11 .  ஈழ அகெதிகெள: தைமிழகெததிலும் 
தைமிழகெததிலிருநது ஈழததிலும்
12.   கபாருககுப் பின்னரான சிறுகெ்தைப் 
பிரதிகெள மீதைான வாசிப்பும் புரிதைலும்
13. ்தைய்வம் – ்ச்ஙகு – மரபு: வன்னி நிலமும் 
்கெயளிப்புகெளும்
14.  வரலாறறின் பயணவழியில் மககெள 
பணபாடும் கபார்ச்சுவடுகெளும்
15.   மரபும் நவீனமும்: மன்னார்ப்பணபாட்டு 
இ்்ய்்சவுகெள
16.   தி்ரயும் நிஜமும்

litmeetvanni@gmail.com
்தைா்லகபசி எணகெள
0770871681, 0777577932  

இதில் இலங்கெயின் அதியுயர் அரஙகெ 
விருதுகெளில் ஒன்ைான ்வர் தி்ரயரஙகு 
விருதுகெளில் 5 விருதுகெ்்ப் ் பறறு மட்/ஸ்ரீ 
மாமாஙககெஸ்வர விததியாலய மாணவர்கெள 
்சாதை்ன ப்்ததுள்னர்.

இநதை ஆணடுககொன சிைநதை நடி்கெ, 
சிைநதை நா்கெப்பிரதி, சிைநதை நா்கெ 
உ்்ய்மப்பா்ர், சிைநதை நா்கெ து்ண 
உ்்ய்மப்பா்ர், சிைநதை தையாரிப்பு 
என்பவறறிககொகெ இவர்கெள விருதுகெ்்ப் 
்பறறுள்னர். சிறிய பா்்சா்லயின் 
ம ா ண வ ர் கெ ் ா யி னு ம்  தை ங கெ ் து 
திை்ம்ய ்வளிக்கொணர முடியு்மன 
நிருபிததுள்னர்.
இவர்கெ்து முயறசிகெள கமலும் வ்ர 
வாழ்ததுககெள .

விரும்பியிருககெவில்்ல.

இநதை நி்லயில் ஜனாதிபதி ்மததிரிபால 
சிறிக்சன தை்ல்மயில் இ்ம்்பறை 
அ்மச்்சர்வக கூட்்ததில் இநதைத 
தீர்மானம் எடுககெப்பட்டுள்து. 

எதிர்வரும் ஒககராபர் மாதைம் பததைாம் 
திகெதி முதைல் ஒவ்வாரு மாதைமும் பததைாம் 
திகெதி பாதிககெப்பட்டு பதிவு ்்சய்துள் 
உைவினர்கெளின் வஙகிக கெணககிறகு 
ஆைாயிரம் ரூபா ்வப்பிலி்ப்படும் என 
அ்மச்்சர்வப் கபச்்சா்ர் அ்மச்்சர் ராஜிதை 
க்சனரட்ன ் கொழும்பில் ் ்சய்தியா்ர்கெளி்ம் 
கூறியுள்ார்.

ஆனால் ஏறகெனகவ பதிவு ்்சய்தை 
உ ை வி ன ர் கெ ள  இ ந தை த  ் தை ா ் கெ 
கபாதுமானதைல்ல என்றும் இதை்ன ஏறகெ 
முடியா்தைன்றும் ஆரம்பம் முதைல் கூறி 
வருகின்ைனர். 

அ க தை க வ ் ் ,  கெ ா ண ா ம ல் 
ஆககெப்பட்்வர்கெளுககு என்ன ந்நதைது 
என்பது ்தைா்ர்பான நீதி கி்்ககும் 
வ்ர எநதை்வாரு நிவாரணஙகெ்்யும் 
்பைமுடியா்தைன வலிநது கொணாமல் 
ஆககெப்பட்்வர்கெளின் உைவினர்கெள ்சஙகெம் 
ஏறகெனகவ கூறியிருநதைது.

வ வு னி ய ா வி ல்  ் தை ா ள ் ா யி ர ம் 
நாட்கெ்்யும் கெ்நது ்தைா்ர் கபாராட்்ம் 
ந்ததி வரும் உைவினர்கெள “இல்லா்மச் 
்சான்றிதைழ்” ்பறுவதைறகொன பதிவுகெ்் 
புைககெணிததிருநதைனர். 

இலங்கெ ஒற்ையாட்சி அரசின் கொணாமல் 
கபாகனார் பறறிய அலுவலகெததில் 
நம்பிக்கெ இல்்ல்யனவும் கூறி 
வருகின்ைனர்.

குறிப்பிட்் சில உைவினர்கெள மாததிரகம 
அநதை அலுவலகெததில் பதிவு ்்சய்து 
இ ல் ல ா ் ம ச்  ்ச ா ன் றி தை ழ் கெ ் ் ப் 
்பறறுள்னர். ஆனால் அவர்கெளும் மாதைம் 
ஆைாயிரம் ரூபா வழஙகெப்படுவ்தை ஏறகெ 
மறுததிருநதைனர்.

இநதை நி்லயில் அ்மச்்சர்வ ஆைாயிரம் 
ரூபா வழஙகுவ்தைன முடிவு ்்சய்துள்து. 
மாதைம் ஆைாயிரம் ரூபா கபாதுமானதைல்ல 
என்று தைமிழரசுக கெட்சியின் மூததை தை்லவர் 
இரா.்சம்பநதைன் நா்ாளுமன்ைததில் கெ்நதை 
மார்ச் மாதைம் கூறியிருநதைார்.
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""÷uõmhUPõmhõß...''
கிரிக்கெட் வீரர் முத்தையா முரளிதைரன், 
ககொட்்ாபய ராஜபக ஷ அவர்கெளின் 
கூட்்ததில் கபசிய கபச்சு கெ்நதை வாரததில் 
்பரும் விமர்்சனததுககு உள்ாகியிருநதைது. 
பல தைமிழர்கெள அவ்ரத திட்டிததீர்ததைார்கெள. 
அவர் ஒரு கெருததுச் ்்சால்ல, அதை்ன 
மறைவர்கெள விமர்சிததைனர். இதை்னவி் 
அவர் கபசிய வி்யம் ஊ்கெஙகெளில் ்சரியாகெ 
அறிக்கெயி்ப்பட்்தைா என்ை ்சநகதைகெமும் 
பலரால் கி்ப்பப்பட்டுள்து. அது 
இப்கபாது ப்ழய வி்யமாகியும்விட்்து. 
அதை்னப் பறறி நான்  இஙகு 
கப்சப்கபாவதில்்ல. ஆனால், அநதை 
விமர்்சனஙகெளில் சிலர் பயன்படுததிய 
சில ்்சாறபிரகயாகெஙகெ்் என்னால் 
இலகுவாகெக கெ்நது கபாகெ முடியவில்்ல.

அநதைச் ்்சால்தைான் “கதைாட்்ககொட்்ான்”. 
சிலர் இநதைச் ்்சால்்ல மிகெவும் 
இலகுவாகெப் பயன்படுததிக ்கொணடு 
்்சல்வ்தைப் பார்க கெ க கூடியதைாகெ 
இருநதைது. ஒருவ்ரத திட்டுவதைாகெக கூறி 
ஒரு ்சமூகெத்தைகய இழிவாகெ, மன்தைப் 
புணபடுததை எப்படி இவர்கெ்ால் முடிகிைது?

இலங்கெயில் சுதைநதிரம் கி்்ததை 
பின்னரும் அண்மய தை்சாப்தைஙகெள வ்ர 
இநதை நாட்டுககு அதிகெ வருமானத்தை 
்பறறுக்கொடுதது வநதைவர்கெள இநதை 
வநகதைறு குடிகெ்ான ம்லயகெ இநதிய 
வம்்சாவழித தைமிழர்கெளதைான். அதைாவது 
கதைாட்்ககொட்்ார்கெள. அதுவும் பல 
்சநதைதிகெ்ாகெ இநதை நாட்டுககு உயி்ரக 
்கொடுதது உ்ழததுக ்கொட்டிய பின்னரும் 
குடியுரி்ம நிராகெரிககெப்பட்டு, ்்சாநதைமாகெ 
ஒரு வீட்டுககு வழியில்லாமல் நம்மால் 
்வககெப்பட்்வர்கெளதைான் இவர்கெள. 
இன்றுவ்ர உறுதியான ஒரு ஊதியத்தை 
அவர்கெளுககு ்கொடுககெ முடியாதை, ஏறபாடு 
்்சய்ய முடியாதை ஒரு ் வட்கெம்்கெட்் நாட்டின் 
பிர்ஜகெள நாஙகெள.

குளிரில் கவ்ல ் ்சய்வது என்பது எவவ்வு 
்கொடியது என்பது புலம்்பயர்நது வநதை 

தைமிழர்கெளுககு ஓர்வு ்தைரியும். ஆனால், 
அட்்்க கெடி ்தைரியுமா? கதைாட்்ககொட்டில் 
அட்்் எவவ்வு கவகெமாகெக கொலில் ஏறும் 
என்பதும் எப்படி இரததைத்தை உறிஞசும் 
என்பதும் இவர்கெளுககு ்தைரியுமா? அநதை 
உணர்வு இவர்கெளுககு புரிய நியாயமில்்ல. 
கதைாட்்ககொட்்ானின் கொ்லக கெழுவி 
குடிததைால்தைான் இவர்கெளுககு அது புரியும்.  

அவன் இரததைத்தைக ்கொடுதது நாட்டுககு 
உ்ழததுக்கொடுககெ, அநதை வலி்யப் 

புரிநது்கொள்ாதை இவர்கெள எல்லாம் 
கபாலித தைமிழ் கதைசியவாதிகெள. மீணடும் 
்்சால்கிகைன் இவர்கெள கபாலித தைமிழ் 
கதைசியவாதிகெள. உண்மயான தைமிழ் 
கதைசியம் இன்னு்மாரு இனத்தை ஏ்னம் 
்்சய்யாது. அவன் மன்தைப் புணபடுததைாது. 
அவன் உணர்்வப் புணபடுததைாது.

நீரிழிவு கநாகயாடு கு்ாரப்பில் தை்ரயிைஙகி, 
கெ்றகெ்ர மணலில், நடு ்வயிலில் 
கொலூன்றி வழிமறிப்புததைாககுதைல் ்்சய்தை 
தை்பதி பால்ராஜின் தீரம், அநதை கதைாட்்ககொடு 
அவரது பரம்ப்ரககு ்கொடுததை உறுதியால் 
வநதைது. ்யபிட்டிக இருககிைவர்கெள ஒரு 
மணிகநரம் அனல் ்வயிலில் கெ்றகெ்ர 
உப்புககொறறில் நின்றுபாருஙகெள அநதை 
கதைாட்்ககொட்்ானின் உறுதி ்தைரியும். 
இ்வ்யல்லாம் ந்நதை பின்னரும் 
இநதை வார்த்தை்யச் ்்சால்ல எப்படி 
இவர்கெளுககு மனது வருகிைது. கெ்்சியில் 
வன்னியில் எஞசி நின்ைவர்கெளில் 

கெணி்சமானவர்கெள ம்லயகெத்தைச் க்சர்நதை 
்சககொதைரர்கெள என்ப்தைககூ்வா இவர்கெள 
புரிநது்கொள்வில்்ல.

இது ஒன்றும் புதிய வி்யமுமல்ல. வ்ககுக 
கிழககில் உள் தைமிழர்கெளுககு இது 
பழகிப்கபான வி்யம். தைனிநாடு ககெட்பதைாகெ 
கூட்்ணி பிரகெ்னம் ்்சய்ய, அதில் இருநது 
விலகிப் கபானது இலங்கெ ்தைாழிலா்ர் 
கொஙகிரஸ். தைனிநாடு என்பது ம்லயகெத 
தைமிழர்கெளுககு ்பாருததைமறைது என்று 
அவர்கெள விலகி நின்ைார்கெள. அப்கபாகதை 
ஆ ர ம் பி த து வி ட் ் ா ர் கெ ள  இ வ ர் கெ ள 
“கதைாட்்ககொட்்்ன நம்ப முடியாது, 
வ்ககெததையா்ன நம்ப முடியாது” என்று. 
அதைறகு முதைலும் இநதைப் பழிப்பு இருநகதை 
வநதிருககிைது.

தைனியான பா்தையில் கபான இ்தைாகொ 
ம்லயகெ மககெளுககு பிரஜாவுரி்ம்யப் 
்பறறுக்கொடுததைது. “அதைனால்தைான் இது 
கி்்ததைது, இதைனால்தைான் அது கி்்ததைது” 
என்்ைல்லாம் விதைண்ாவாதைம் ் ்சய்யலாம். 

ஆனால், பிரஜாவுரி்ம கி்்ததைதுதைான் 
யதைார்ததைம். அவர்கெ்்ப் பழிததை நீஙகெள 
இன்றுவ்ர எதை்னப் ்பறறிருககிறீர்கெள? 
ஒன்்ைச் ்்சால்லுஙகெள.

மரப்பாலததில் ஒரு ்பாது நிகெழ்வில் 
கெலநது்கொண் கபாது அஙகு இரு 
குழுவினருககு இ்்கய முறுகெல் வர, 
அதை்னச் ்சமாளிதது வநதை பின்னர் 
கெரடியனாறறில் ்வதது ஒரு தைம்பி 
்்சான்னார் “வ்ககெததைா்ன நம்ப 
முடியாது” என்று. அவர் ்்சான்னது 
எனது ம்னவியி்ம். எனது ம்னவி 
இநதிய வம்்சாவளி்யச் க்சர்நதைவர். 
ம்லயகெததுககொகெ அவர் ஒரு துரும்்பககூ் 
தூககிப் கபாட்்து கி்்யாது. ஆனால், 
மட்்ககெ்ப்பா்னக கெட்டியதைறகொகெ இநதை 
ஊரில் வநது நி்ையச் ்்சய்திருககிைார். 

சீவகன் பூபாலரட்ணம்

இதை்னப் கபால எததை்ன கபரின் ம்னதைப் 
புணபடுததியிருககிறீர்கெள.

மகனா கெகண்சன், இராதைாகிருஸ்ணன் 
உட்ப் பல இநதிய வம்்சாவளி்யச் க்சர்நதை 
அ்மச்்சர்கெளி்ம் பதைவி உயர்வுககொகெவும் 
இ்மாறைததுககொகெவும் ்்சன்று வநதை 
வ்ககு கிழககு அர்ச பணியா்ர்கெளில் 
ஒரு சிலராவது, அவர்கெள அநதைப் பககெம் 
கபான பின்னர் “கதைாட்்ககொட்்ான்” என்று 
முதுகுககுப் பின்னால் ்்சால்லவில்்ல 
என்று உஙகெள மன்தைத ்தைாட்டுச் 
்்சால்லுஙகெள.

அவர்கெ்்ப் பழிததுப் பழிதது நீஙகெள 
இருநதை்தையும் இழநதீர்கெள, அவர்கெள 
குடியுரி்ம ்பறைார்கெள, இன்னும் கமகல 
கபாய்்கொணடிருககிைார்கெள. நீஙகெள இன்று 
அவர்கெ்்ப் பார்ததுப் பழிப்பது அவர்கெ்் 
இனி ஒன்றும் ்்சய்யாது. ஆனால், இது 
உஙகெள நி்ல்யததைான் கு்ைககும்.

இஙகு இன்னு்மாரு வி்யத்தையும் 
்்சால்லியாகெ கவணடும். ம்லயகெததில் 
வாழும் இநதிய வம்்சாவளித தைமிழர்கெ்் 
்கொழும்பில் வாழும் இநதிய வம்்சாவளித 
தைமிழர்கெளகூ் “கதைாட்்ககொட்்ான்” என்று 
இழிவுபடுததிப் கபசுவ்தையும் நான் 
ககெட்டிருககிகைன். இது இன்னு்மாரு வ்கெ.

்சகெ இனத்தை, அதுவும் நமது இனததின் 
இன்னு்மாரு பிரி்வ இழிவாகெப் கபசும் 
எநதை இனமும் உய்ய முடியாது. நாம் 
கெறகெ கவணடியது இன்னும் நி்ைய 
இருககிைது. இது பல்கெ்லககெழகெம் ்்சன்று 
கெறபதைல்ல. அஙகு ்்சன்று இதை்னக கெறகெ 
முடியாது. நமது அடிமனதில் இருநது இது 
வரகவணடும். இஙகு நானும் உததைமனில்்ல. 
ப டி ப் ப டி ய ா கெ த தை ா ன்  இ வ ற ் ை 
உணர்நதிருககிகைன். பழசுகெ்் ஒன்றும் 
்்சய்ய முடியாது. ஆனால், இ்்ஞர்கெள 
இப்கபாதைாவது விழிததுக்கொளளுஙகெள. 
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யுததைத்தை முடிவுககுக 
்கொணடு வநதை ்சர்வகதை்ச 
்சமூகெம் தைமிழ் மககெளின் 
பிரச்சி்னகெளுககுத 
தீர்்வக கொணுமாறு 
அ ர ்ச ா ங கெ த தி ற கு 

அழுததைம் ்கொடுககெ கவணடும்' என்று 
தைமிழ்தகதைசியககெட்்்மப்பின் தை்லவர் 
இரா.்சம்பநதைன் அவர்கெள இலங்கெககொன 
ஜப்பானின் முன்னாள விக்ச் தூதுவரும் 
ராஜதைநதிரியுமான யசூசி அகொசியி்ம் 
சுட்டிக கொட்டியுள்தைாகெ ்வளியாகியுள் 
பததிரி்கெச் ்்சய்தி படிதகதைன்.

தைமிழ்தகதைசியக கூட்்்மப்பின் தை்லவர் 
இரா. ்சம்பந தை னுககும் இப்படியான 
இராஜதைநதிரிகெளுககும் இ்்யிலான 
இவவாைான ்சநதிப்புகெள இ்ம்்பறுவதும் 
அச்்சநதிப்புகெளின்கபாது ்சம்பநதைன் 
அவர்கெள இவவாறு ்தைரிவிப்பதும் ஒரு 
வாடிக்கெயான நிகெழ்வாகெவும் அதை்னத 
தைமிழ்தகதைசிய நாளிதைழ்கெள தை்லப்புச் 
்்சய்தியாகெ அல்லது முன்பக கெ ச் 
்்சய்தியாகெக ்கொட்்் எழுததுககெளில் 
பிரசுரிப்பதும் ஒரு கவடிக்கெயான 
வி்யமாகெவும் ஆகிவிட்்ன.

தைமிழ்மககெ்்ப் ்பாறுததைவ்ர ்சர்வகதை்சம் 
என்பது ஒரு 'மாயமான்'. அதைறகுப் பின்னால் 
்்சன்று ஒன்றும் ஆகெப்கபாவதில்்ல. 
அ்வ ்வறும் 'சிலுசிலுப்பு'கெக் தைவிர 
அவறறில் 'பலகொரம் ஒன்றுமில்்ல. 

தைமிழ்மககெளுககு இன்று கதை்வப்படுவது 
குறிப்பாகெக கிழககுததைமிழர்கெளுககு 
இன்று கதை்வப்படுவது அவர்கெ்து 
இருப்்பத தைககெ்வததுப் கபணிப் 
பாதுகொதது வ்ர்த்தைடுககும் வ்கெயில் 
அவர்கெ்்ச் ்சமூகெ ்பாரு்ாதைார ரீதியாகெ 
வலுப்படுததுகின்ை ்்சயறபாட்டு அரசியகல 
தைவிரக கெ்நது எழுபது வரு்கொலமாகெத 
தைமிழரசுககெட்சிக கொலததிலிருநது இன்்ைய 
தைமிழ்தகதைசியக கூட்்்மப்புக கொலம்வ்ர 
கெ்்ப்பிடிககெப்பட்டு வரும் ்வறும் 
'ஏட்டுச்சு்ரககொய்' அரசியல் அல்ல.

தீர்மானஙகெள - ஒப்பநதைஙகெள - கதைர்தைல் 
விஞஞாபனஙகெள - பாராளுமன்ை 
உ்ரகெள - பததிரி்கெ அறிக்கெகெள 
- மகெஜர்கெள - இராஜதைநதிர ரீதியான 

்சநதிப்புகெள எனக கெ்நதை எழுபது 
வ ரு ் ங கெ ் ாகெ த  ் தை ா ் ர் ந து வ ரு ம் 
தைமிழர்தைம் 'ஏட்டுச்சு்ரககொய்' அரசியலால் 
இருநதை்தையும் இழநதைதுதைான் மிச்்சம். 
பட்டுகவட்டிககெனவில் ககொவணத்தை 
இழநதைதுதைான் தைமிழர் அரசியலில் 
ந்நகதைறியிருககின்ைது. 

கி ழ க கு  ம ா கெ ா ண த தை மி ழ ர் கெ ் ் ப் 
்பாறுததைவ்ர தைஙகெள வாழ்வி்ஙகெ்்யும் 
-  வ ய ற கெ ா ணி கெ ் ் யு ம்  - 
வணககெததைலஙகெ்்யும் பறி்கொடுததைது 
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மட்டுமல்லாமல் உயிர் அழிவுகெளுககும் 
்்சாததைழிவுகெளுககும் உள்ாகி, கிராமியப் 
்பாரு்ாதைாரக கெட்்்மப்பு சி்தைவுணடு 
பணபாட்டு விழுமியஙகெளும் சீரழிநது ஒரு 
பலவீனமான ்சமூகெமாகெ இன்று திககுத 
்தைரியாதை கொட்டில் வி்ப்பட்டுள்ார்கெள. 
ஒரு பா்னச் க்சாறறுககு ஒரு க்சாறு 
பதைம் என்பது கபால கெல்மு்ன விவகொரம் 
கெணமுன்கன ்தைரியும் ஒரு உதைாரணம்.

ஒரு வரு்ம் கபாராடியும் அம்பா்ை 
மாவட்்ததில் ்பாததுவில் 'கெனகெர்கிராமம்' 
பிரச்சி்ன தீர்நதைபாடில்்ல. தைனது 
்்சாநதை மாவட்்மான திருககெணம்லயில் 
'கென்னியா'ப் பிரச்சி்னயில் கூ் இரா.
்சம்பநதைன் அவர்கெள ் கெயாலாகொதைவராகெகவ 
தைன்்ன ்வளிப்படுததியுள்ார். 

இன்று அம்பா்ை மாவட்்த தில் 
கெல்மு்னயில் ஏறபட்டுள் நி்ல்ம 
தைமிழர்கெளுககு நா்் மட்்ககெ்ப்பு 
ம ா வ ட் ் த தி ல்  க கெ ா ை ் ் ப் ப ற று 
மததியிலும் (வா்ழச்க்ச்ன), மறுநாள 
திருககொணம்ல மாவட்்ததில் மூதூரிலும் 
(கதைாப்பூர்) இன்னும் சில வரு்ஙகெளில் முழுக 
கிழககுமாகொணததிறகும் ஏறப்ப்கபாகிைது. 
இது பறறிய எச்்சரிக்கெ உணர்வுகூ்த 
தை மி ழ் த க தை சி ய க  கூ ட் ் ் ம ப் பி ் ம் 
இல்்ல. 'கபார்ககுறை வி்சார்ண'  - 
'புதிய அரசியல்மப்பு' – '்சர்வகதை்சம்' என 
இல்லாதை ஊருககுத தைமிழ்மககெ்்த 
தை மி ழ் த க தை சி ய க  கூ ட் ்் ம ப் பி ன ர் 
ஏமாறறி அ்ழததுச் ்்சல்லுகின்ை 
ஏட்டுச்சு்ரககொய் அரசிய்லததைான் 

முன்்னடுததுவருகிைார்கெள.

அகதைகவ்் தைமிழ்மககெள அரசிய்ல 
அ றி வு பூ ர் வ ம ா கெ ச்  சி ந தி ப் ப ் தை த 
தைடுப்பதைறகொகெவும் மாறறு அரசியல் 
சிநதை்னகெ்் மழுஙகெடிப்பதைறகொகெவும் 
ஐ க கி ய  க தை சி ய க கெ ட் சி  க ப ா ட் ் 
' ம டி ப் பி ச் ் ்ச ' ய ா ன  'கெ ம் ப ் ர லி ய ' 
கவ்லத திட்்ஙகெ்் ஆஙகொஙககெ 
அளளித ்தைளிதது மககெ்் ஏமாறறித 
கதைர்தைல்கெளில் வாககுச் க்சகெரிககும் தைஙகெள 
வழ்மயான அரசியல் பாணி்யயும் 
முடுககிவிட்டுள்னர். அரசியல் தீர்்வப் 
்பாறுததைவ்ர எல்லாம் நு்ழநதுவிட்்து,  
வால் மட்டும் இன்னும் நு்ழயவில்்ல 
என்கின்ைனர். அரசியல் தீர்்வயும் 
அபிவிரு த தி்யயும் ்சமகொலத தில் 
முன்்னடுககும் ்்சயறபாட்டு வீரர்கெ்ாகெத 
தைஙகெ்்ச் ் ்சயற்கெயாகெக கொட்டி மககெ்் 
வஞசிததுக  ்கொணடிருககிைார்கெள. 
அதைறகொகெகவ 'கெம்ப்ரலிய'் வக ்கெயில் 
எடுததுள்னர்.

இ ந தை  ஏ ம ா ற று வி த ் தை கெ ் ா ல் 
தைமிழ்மககெள குறிப்பாகெக கிழககுத 
தைமிழர்கெள ஏமாநது வி்ககூ்ாது. 
கிழககின் அரசியல் அரஙகிலிருநது 
தை மி ழ் த க தை சி ய க  கூ ட் ் ் ம ப் ் ப 
முறைாகெத து்்த்தைறியும் அரசியல் 
்்சயறபாடுகெ்்க கிழககுததைமிழர்கெள 
மிகெத தீவிரமாகெ முன்்னடுககெகவணடும். 
இதைறகுக 'கிழககுததைமிழர் கூட்்்மப்பு' 
தை்ல்மகயறறு வழிகொட்டும் நாள 
்நருஙகிவிட்்து.
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எதிர்வரும் ஆணடு ஜனவரி மாதைம் எட்்ாம் 
திகெதியு்ன் தைறகபா்தைய ஜனாதிபதி 
்மததிரிபால சிறிக ்சனாவு்்ய 
ஐநதைாணடுகொல பதைவி வறிதைாகின்ைது. 
அதைனடிப்ப்்யில் இலங்கெயின் 
ஏழாவது நி்ைகவறறு அதிகொரம் ் கொண் 
ஜனாதிபதிககொன கதைர்தைல் வி்ரவில் 
ந்்்பைவுள்து.

எதிர்ககெட்சிகெள தைததைமது கவட்பா்ர்கெ்் 
மு ன் னி று த தி  பி ர ச் ்ச ா ர ங கெ ் ் 
ஆரம்பிததும் விட்்ன. ஆனால் ஜனாதிபதி 
தை்ல்மயிலான ஸ்ரீ லஙகொ சுதைநதிர 
கெட்சிகயா பிரதைமர் தை்ல்மயிலான 
ஐககிய கதைசிய கெட்சிகயா கவட்பா்ர்கெ்் 
அறிவிப்பதில் இன்னும் இழுபறி 
நி்லயிகலகய உள்ன. 

 இநநி்ல்மயானது இலங்கெ்ய 
கெ்நதை எழுபது வரு்மாகெ மாறிமாறி ஆட்சி 
்்சய்து வரும் இரு்பரும் கெட்சிகெளுககு 
்வளிகய உள் கவட்பா்ர்கெ்் 
கநாககி  இம்மு்ை மககெள அதிகெ 
கெவனம் ்்சலுததும் வாய்ப்புககெ்் 
வழஙகியுள்து. அநதை வ்கெயில் 
எதிர்வரும் ஜனாதிபதி  கதைர்தைலில்  
சிறுபான்்ம மககெளின்  வாககுகெள  அதிகெ 
முககியததுவம் ்பைவுள்ன. 

புதிய கெட்சியாகெ இருநதை கபாதிலும் 

ஐககிய கதைசியக கெட்சியின் மூததை 
அ்மச்்சர் மலிக ்சமரவிகரமவின் 
்்சயறபாடுகெள ்தைா்ர்பாகெ பிரதைமர் 
ரணில் விககிரமசிஙகெ முகெததிறகு கநராகெ 
அவரி்ம் அதிருப்தி ் வளியிட்டுள்கதைாடு 
கெடும் எச்்சரிக்கெ்யயும் விடுததுள்தைாகெ 
ஐககிய கதைசியக கெட்சித தைகெவல்கெள 
கூறுகின்ைன.

ஐ க கி ய  க தை சி ய க  கெ ட் சி ் ய 
்மயப்படுததிய ஐககிய கதைசிய 
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ஸ்ரீலஙகொ ் பாதுஜன முன்னணி ராஜபகஸ 
வம்்சததின் ்தைா்ர்ச்சியாகெவுள்து. 
அவர்கெளின்  பலம்,  பலவீனம் பறறிய 
இரணடு வி்யஙகெள இருநதைாலும் 
பலவீனம் ்சார்நதை குறைச்்சாட்டுககெள 
பழஙகெ்தை கெ்ாய் கபாய்விட்்ன. 
ஆகெகவ அவர்கெளின் பலம் அதைாவது    
மகிநதைவின் அபிவிருததி ்சாதை்னகெள 

மீணடும் ஒருமு்ை இதகதைர்தைலில் 
கபசு்பாரு்ாககெப்படும். 

அகதைகவ்் ப்ழய  கெட்சியாகெ இருநதை 
கபாதிலும் கஜவிபி புதிய முகெதகதைாடு 
அதைாவது ்கொள்கெ்சார் ரீதியிலும் 
தைஙகெ்் ஒரு புதிய கெட்சியாகெ எதிர்கொலம் 
பறறிய நம்பிக்கெ தைரும் கெட்சியாகெ 
ஒரு கதைாறைப்பாட்்் உருவாககெ 
முயல்கின்ைது. கவட்பா்ர் வி்யததில் 
ஐககிய கதைசிய கெட்சி இரணடுபடும் 
்சந தைர்ப்பஙகெள உருவாகுமானால் 
எதிர்வரும் கதைர்தைல் முழுககெ முழுககெ 
விததியா்சமானதைாகெ இருககும். கொரணம் 
ஜனாதிபதி தை்ல்மயிலான ஸ்ரீலஙகொ 
சுதைநதிர கெட்சி தைனிதது கபாட்டியிட்்ாலும் 
அது ்வறறி வாய்ப்்ப கநாககி நகெருவது 
என்பது எதிர்பார்ககெககூடிய்தைான்ைல்ல. 
எனகவ ராஜபக்ச வம்்சததுககும் 

க ஜ வி பி க கு மி ் ் யி ல ா ன  
கநரடிப்கபாட்டிககொன வாய்ப்புககெள 
உருவாகும் என்று எதிர்பார்ககெலாம். 

எப்படியிருநதை கபாதிலும்  வழ்மககு 
மாைாகெ கஜவிபி யும் இம்மு்ை 
நட்்சததிர கவட்பா்ர்கெ்் கநாககி 
்சார்பு நி்ல எடுககொமல் கநரடியாகெகவ 
கெ ் த தி ல்   இ ை ங கி யி ரு ப் ப து 
மு க கி ய ம ா ன ் தை ா ன் ை ா கு ம் . 
இ தை ன்  கெ ா ர ண ம ா கெ 
மும்மு்னப்கபாட்டி்யான்றுககொன 
சூழலும் நிலவுகின்ைது. 

எனகவ யாரிநதை கஜவிபியினர்  என்பது 
குறிததை புரிதைல்கெ்் கநாககி ்சறறு 
நகெருகவாம். ரஸ்யாவின் லுமும்பா 
பல்கெ்லககெழகெததில் படிததுவிட்டு 
நாடு திரும்பிய இருபததி மூன்கை 
வயது மட்டும் நிரம்பிய அந தை 
இ்்ஞன் 1965ஆம் ஆணடு இநதை 
அ்மப்்ப உருவாககு கின்ைான். 
நாட்டில்அ்னதது மககெளுககுமான 
க்சாஷலி்ச ்சமததுவ ்சமுதைாயம் ஒன்்ை 
உருவாககுவகதை தைனது அ்மப்பின் 
்கொள்கெ என அறிவிககின்ைான். 
் வ று ம்  ஐ ந க தை  வ ரு ் ங கெ ளி ல் 
கு றி ப் ப ாகெ  ் தை ன்னி ல ங ் கெ யி ன் 
்பருந்தைா்கெயான இ்்ஞர்கெள அவன் 
பின்னால் அணிவகுககின்ைனர்.

 க்சா்சலி்சம் குறிதது கபசிய கபாதிலும் 
இன வ்ரய்ைகெ்் தைாணடிய வர்ககெ 
ஒறறு்ம்யான்்ை கெட்டி்யழுப்புவது 
பறறிய ்்சயறபாடுகெள அவர்கெளி்ம் 
இருககெவில்்ல. முழுககெ முழுககெ 
சிஙகெ் கதைசியவாதை ்சகதிகெளின் 
சி ந தை ் ன க ய ா ட் ் த ் தை யு ம் 
சிறுபான்்மயினஙகெ்் விடுதது 
்பரும்பான்்ம சிஙகெ் இனததி்ன 
அடிப்ப்்யாகெ ்கொண்ால் மட்டுகம 
புரட்சி ்சாததியமாகும் என்கின்ை 
எளி்மயான ககொட்பாட்்்யுகம  

அவர்கெள முன்னிறுததினர். சுருஙகெ 
்்சான்னால் மாகவாயி்ச, திகராஸ்கிய, 
ஸ் ் ா லி னி ்ச ,  க ்ச கு வ ர ா யி ்ச 
கெல்வயாகெ அவர்கெள சிஙகெ் கதைசிய 
வாதைத்தை க்சா்சலி்சததின் ்பயரில் 
முன்்மாழிநதைனர். 

இ ல ங ் கெ யி ல்  வ ா ழ் ந து வ ந தை 
இநதிய வர்ததைகெர்கெ்்யும் , இநதிய 
வம்்சாவளி ம்லயகெ மககெ்்யும் ஒகர 
கூ்்யில் ்வதது கெணிப்பிட்்னர். 
்்சட்டிமார், கபாராககெள கபான்கைாரது 
மூலதைனஙகெளின்கீழ் உ்ழப்பாளிகெ்ாகெ 
இ ரு ந தை  ம ் ல ய ா ளி கெ ் ் க கூ ் 
தைமது வர்ககெ எதிரிகெ்ாகெ அவர்கெள 
சிததைரிததைனர். ம்லயகெ மககெள இநதிய 
விஸ்ததைரிப்புவாதைததின் ஒருபகுதியாகெ 
அதைாவது ்்சயறபடுபவர்கெள என்பகதை 
கஜவிபியின் பார்்வயாகெ இருநதைது. 
அவர்கெ்து அரசியல் பா்ச்ையின் ஐநதைாம் 
பா்ம் என்பது இநதிய கமலாதிககெம் 
பறறியதைாயிருநதைது. புரட்சிககொன கொலம் 
்நருஙகிக்கொணடிருநதைது.

ஆனால்-----

1971 மார்ச் மாதைம் 13ஆம் திகெதி அம்பா்ையில் 
உள் வீ்்ான்்ை சுறறிவ்்ததை 70ககும் 
கமறபட்் ஆயுதைகமநதிய கபாலீ்சார் 
அநதை இ்்ஞ்ன ்கெது ்்சய்து 
மட்்ககெ்ப்பு  சி்ையில்அ்்ப்பதில் 
்வறறி கொணுகின்ைனர். அதைன்பின்னகர 
இலங்கெயின் மூ்ல முடுககுகெள எஙகும் 
கராகெண விஜயவீரா என்னும் ்பயர் 
பிரபல்யமானது. தை்லவரின் ்கெகதைாடு 
அவர்கெ்து   புரட்சிககொன     திட்்ஙகெள 
நிர்முலமாகின்ைன. மிகெககெடு்மயான 
இராணுவ ந்வடிக்கெகெ்ால் பல்லாயிரம் 
சிஙகெ் இ்்ஞர்கெ்் ்கொ்ல்்சய்து 
இரணடுவார கொலஙகெளில் அ்னதது 
கி்ர்ச்சிகெளும் அ்ககெப்பட்டு கஜவிபி 
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முன்னணியின் ஜனாதிபதி கவட்பா்ர் 
விவகொரம் ்தைா்ர்பாகெ அலரிமாளி்கெயில் 
்்சவவாய்ககிழ்ம இரவு ந்்்பறை 
கெலநது்ரயா்லில் கெலநது்கொண் 
அ்மச்்சர் மலிக ்சமரவிகரமவிறகு பிரதைமர் 
ரணில் விககிரமசிஙகெ இவவாறு தைனது 
கெடு்மயான எச்்சரிக்கெ்ய விடுததைதைாகெத 
்தைரிவிககெப்படுகின்ைது.

ஐககிய கதைசியக கெட்சியின் பிரதித 
தை்லவர் ்சஜித பிகரமதைாஸவுககும், 

பிரதைமர் ரணில் விககிரமசிஙகெவுககும் 
இ்்கய ந்நதை கபச்சுவார்த்தைககு 
எநதைவிதை அ்ழப்புமின்றி அ்மச்்சர் 
கெபீர் ஹபீர் கொசிகமாடு மலிக ்சமரவிகரம 
்்சன்றிருநதைார். இதைனால் ரணில் 
விககிரமசிஙகெ ஆததிரம்்நதைார். 
அதது்ன் ஐககிய கதைசியக கெட்சியின் 
உப தை்லவரான அ்மச்்சர் ரவி 
கெருணாநாயககெ குறிதது எதிர்ம்ையான 
விமர்்சனத்தையும் மலிக ்சமரவிககிரம 
ர ணி ல்  வி க கி ர ம சி ங கெ வி ் ம் 
முன்்வததைார். இதைனாகலகய  பிரதைமர் 
ரணில் விககிரமசிஙகெ கெடும் எச்்சரிக்கெ 
விடுததைதைாகெக கூைப்படுகின்ைது.

உம்்மப்கபால கதைசிய பட்டியலில் 
அ்மச்்சர் ரவி கெருணாநாயக கெ 
ந ா ் ா ளு ம ன் ை த தி ற கு ள 
பிரக வகிக கெவில்்ல்யன மலிக 
்சமரவிககிரம்வப் பார்தது ரணில் 
விககிரமசிஙகெ கெடும் ்தைானியில் 
கூறியுள்ார். ் கொழும்பு மாவட்் மககெளின் 
வாககுகெ்ால் ்தைரிவு்்சய்யப்பட்டு, 
ஐககிய கதைசியக கெட்சியின் உப 
தை ் ல வ ர ாகெ  நி ய மி க கெ ப் ப ட்டுள் 
அ்மச்்சர் ரவி கெருணாநாயககெவுககு 
அ ் னத து ப்  பி ரச் சி ் னகெ ளி லு ம் 

தை்லயீடு ்்சய்யவும், கெருததுககெ்்க 
கூைவும் உரி்மயுள்தைாகெவும் ரணில் 
விககிரமசிஙகெ கூறியுள்ார்.

அகதைகபால இநதைப் கபச்சுவார்த்தைககு 
அ்மச்்சர் ராஜிதை க்சனாரதனவுககு 
மட்டுகம அ்ழப்பு விடுததிருப்பதைாகெ 
ம்ைமுகெ தைாககுதைல் ஒன்்ை மலிக 
்சமரவிகரம மறறும் கெபீர் ஹாசிம் மீது 
கமற்கொண் பிரதைமர், கபச்சுவார்த்தை 
்்சய்ய தைனிதது வரும்படி அ்ழததிருநதை 
நி்லயில், ககெளவிகெளுககு பதிலளிககெ 
முடியாதை கொரணததினாகலயா இவவாறு 
கூட்்மாகெ வநதிருககிறீர்கெள என்றும் 
்ச ஜித பிகரமதைாஸவி்ம் ரணில் 
விககிரம்சவிஙகெ வினாத ்தைாடுததைதைாகெக 
கெட்சித தைகெவல்கெள கூறுகின்ைன. 
ஆனாலும் இவவாறு ஆததிரதகதைாடு 
கமாதுப்பட்டுக கெருதது ்வளியிட்்தைாகெக 
கூைப்படும் விவகொரஙகெ்் இருவரும் 
ஊ்கெஙகெளுககுத ்தைரிவிககெவில்்ல.

இகதைகவ் ,் ஜனாதிபதி கவட்பா்ராகெ 
கபாட்டியி் ரணில் விககிரமசிஙகெவும் 
விரும்புவதைாகெ அரஙகெம் ்்சய்திகெள  
பததிரி்கெ கெ்நதை ஒரு மாதைததிறகு 
முன்னகர ்்சய்திக கெட்டு்ர ஒன்்ை 
்வளியிட்டிருநதைது. அவவாகை ரணில் 
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கதைசிய அரசிய்லப் ்பாறுததை்வில், 
்சனாதிபதித கதைர்தைலில் இரு கெட்சிகெள 
தை ங கெ ளு ் ் ய  க வ ட் ப ா ் ் ர 
அ றி வி த தி ரு க கி ன் ை ன .  ஐ க கி ய 
கதைசியக கெட்சியில் இழுபறி ்தைா்ர்நது 
்கொணக்யிருககின்ைது. ஐககிய கதைசியக 
கெட்சி்ய நம்பியிருககும் பல கெட்சிகெளுககு 
இது்வாரு ்சஙகெ்மான நி்லயாகெகவ 
இருககின்ைது.

முககியமான கதைசியக கெட்சிகெளின் 
நி்லப்பாடு  ்சனாதிபதித கதைர்தை்ல 
எவவாறு ்வறறி்கொளவது என்பதுதைான். 
அதைறகொன தைநதிகராபாயமாகெ ்பௌததை 
கபரினவாதைத்தையும் ப்கெககொமல் அ்தையும் 
நட்பாககிக ்கொணடு  சிறுபான்்மயினரின் 
வி ரு ப் ் ப யு ம்  ் ப ற று க ் கெ ா ண டு 
எ வ வ ா று  ்ச ன ா தி ப தி ய ா கு வ து 
என்பதைாகெகவ இருககின்ைது. இநதை 
கவட்பா்ர்கெள ்சனாதிபதி ஆகும் வ்ர 
சிறுபான்்மயின்ரக கெவரக கூடிய 
எநதை கவ்சமும் கபாட்டு ஆ்த தையாராகெ 
இருககின்ைார்கெள என்பது அவர்கெளின் 
அண்மககொல அறிக்கெகெளிலிருநதும் 
கபச்சுககெளில் இருநதும் ்தைளிவாகின்ைது. 
்சனாதிபதியானவு்ன் அவரவர் சுய 
முகெத்தைக கொட்் ஆரம்பிப்பார்கெள. 
நிச்்சயமாகெ அது ் பௌததை கபரினவாதைததுககு 
எதிரான முகெமாகெ இருககெப் கபாவதில்்ல 
என்பது கெ்நதை கொல அனுபவஙகெளின் 
படிப்பி்னயாகும்.

கிழககு அரசிய்லப் ்பாறுததைவ்ரயில் 
தைமிழ் கெட்சிகெள எல்லாம் ஒகர அணியில் 
நின்று அரசிய்ல முன்்னடுககெ கவணடும் 
என்ை விருப்பகம மககெளி்ம் உள்து. 
ஆனால் வாககுவஙகி உள் கெட்சிகெ்ாகெ 
இருககும் தைமிழ்த கதைசியக கூட்்்மப்பும் 
தைமிழ் மககெள விடுதை்லப் புலிகெள கெட்சியும் 
மககெளின் விருப்்ப ்பரிய்தைாரு 
வி்யமாகெ எடுககெவில்்ல. தைமிழ்த கதைசியக 
கூட்்்மப்பு எநதைப் கபயு்னும் கூட்டுச் 
க்சர்கவாகம தைவிர தைஙகெளின் ்கொள்கெககு 
மாைான ்கொள்்யு்்ய தைமிழ் மககெள 
விடுதை்லப்புலிகெள கெட்சியு்ன் மாததிரம் 
கூட்டுச் க்சர முடியாது என்பதில் மிகெ 
உறுதியாகெ உள்னர். தைமிழ்த கதைசியக 
கூட்்்மப்பினர் குறிப்பிடுவது கபால் 
்கொள்கெயின் அடிப்ப்்யில் இது 
கூைப்ப்வில்்ல. அவவாைான ஒரு 
்கொள்கெ்யயும் தைமிழ்த கதைசியக 
கூட்்்மப்பு ்கொணடிருககெவில்்ல. 
உண்மயில் கிழககில் தைமிழ் மககெள 
விடுதை்லப் புலிகெள கெட்சியு்ன் கூட்டுச் 
க்சர்நதைால் வ்ககில் உள் தைமிழர்கெள 
தைஙகெ்் நிராகெரிதது விடுவார்கெள என்ை 
பயமும் தைமிழ்த கதைசியத்தை ்வதது 
நீண்கொலததுககு அரசியல் ் ்சய்யமுடியாது 
என்கின்ை அச்்சமும்தைான் கொரணஙகெ்ாகும். 
இதைனால் கிழககு மககெளின் நலன் 
என்பதிலும் பார்ககெ தைஙகெளு்்ய 
கெட்சியினதும் அதைன் உறுப்பினர்கெளினதும் 
நல்ன அடிப்ப்்யாகெக ்கொணக் அது 
்்சயறபடுகின்ைது.

தைமிழ்த கதைசியக கூட்்்மப்பினர்கெளின் 

அரசிய்லப் புரிநது ்கொண் தைமிழ் 
மககெள விடுதை்லப் புலிகெள கெட்சி 'கிழககுத 
தைமிழ் மககெளுககொகெ நாஙகெள எநதை விட்டுக 
்கொடுப்்பயும் ் ்சய்து கூட்்்மப்பினரு்ன் 
இ் ணந தை ்்சயறப்த தையாராகெ 
இருககின்கைாம்' எனக கூறுகின்ைார்கெள. 
இது உண்மயில் தைஙகெ்் மககெள நலன் 
உள்வர்கெள என்றும் கூட்்்மப்பினர்தைான் 
மககெள நலன் அறைவர்கெள என்று 
அரசியல் ்்சய்யும் வியாபாரகம ஒழிய, 
இவர்கெளும் உண்மயான ஒறறு்ம்ய 
விரும்புபவர்கெள அல்ல. அவவாறு 
விரும்புபவர்கெ்ாகெ இருநதைால் சிறிய 
கெட்சி, ்பரிய கெட்சி, வாககுப் பலமுள் 
கெட்சி, வாககுப் பலமறை கெட்சி என்ை 
கவறுபாடுகெ்் மைநது தைஙகெளு்ன் 
இ ் ண ய க  கூ டி ய வ ர் கெ ளு ் ன் 
இ்ணதது ஒரு கூட்டு அரசிய்ல 
முன்்னடுததிருப்பார்கெள. கூட்்்மப்பினர் 
தைஙகெ்் பலம்வாயநத தைமிழர்கெளின் 
கெட்சி என்று பார்ப்பது கபான்று ரிஎம்விபி 
யும் கிழககில் இனி நாஙகெளதைான் அர்சன் 
என்று நி்னககிைார்கெள. கூட்்்மப்பினரும் 
ரிஎம்விபியினருககும் இவவி்யததில் 
ஒகர சிநதை்னயு்்யவர்கெ்ாகெததைான் 
இருககிைார்கெள என்பகதை உண்மயாகும்.   

'ஒகர அணி' என்கின்ை வார்த்தை, வாககுப் 
பலமறை உதிரிக கெட்சிகெளும் கநறறு 
மு்்ததை கெட்சிகெளும் தைஙகெளு்்ய வாககு 
வஙகி்ய பஙகிட்டுக ்கொளவறகொன 
அரசியல் எனப் பார்ப்பதிலும் இரு 
கெட்சிகெளுககுமி்்யில் கவறுபாடுகெள 
எதுவும் இல்்ல.

ம க கெ ளி ன்  வி ரு ப் ப த ் தை 
் வ ளி ப் ப டு த து கி ன் க ை ா ம்  எ ன 
முன்னுககு வநதை 'கிழககுத தைமிழர் 
ஒன்றியம்'  கபான்ை அ்மப்புகெள 
தைஙகெளு்்ய கநாககெததிலிருநது விலகி 
தைஙகெளு ககு ளக ் ஒறறு்மயின்றி 
'ஒன்றி்ணநதை தைமிழ் மககெள கெட்சி' 
என்ை ஓர் அரசியல் கெட்சியாகெ தைஙகெ்் 
முன்னி்லப்படுததியதைன் வி்்வாகெவும் 
கமறபடி பார்்வகெ்் இககெட்சிகெளுககு 
கூர்்மப்படுததியிருககின்ைது எனலாம்.

கிழககுத தைமிழர் ஒன்றியமும் இ்தை்யாததை 
அரசிய்ல முன்்னடுத துள்்தை 
பததிரி்கெகெள வாயிலாகெ அறியக 
கூடியதைாகெ இருககின்ைது. அதைாவது 
ஒ ன் றி த து ப்  ப ய ணி ப் ப தை ற கெ ா ன 
க ப ச் சு வ ா ர் த ் தை ் ய ா ன் றி ் ன 
கமற்கொளவதைறகு 15ம் திகெதிககுள ஒரு 
திகெதி்ய வழஙகுமாறு கிழககுத தைமிழர் 
ஒன்றியததின் ்்சயலா்ர் ்வததிய 
கெலாநிதி அரு்ானநதைம் அவர்கெள தைமிழ்த 
கதைசியக கூட்்்மப்பின் ்்சயலா்ர் 
திரு. து்ரராஜசிஙகெம் அவர்கெ்்க 
ககெட்டுள்தைாகெ ் ்சய்திகெள ் தைரிவிககின்ைன.

அரசியல் கெட்சிகெள தைஙகெளுககி்்யில் 
மககெள நலன்்சார்நது கபசுவது ஒன்றும் 
அதி்சயமான வி்யம் கி்்யாது. கெ்நதைவாரம் 
ரிஎம்விபியினருககும் கிழககுத தைமிழர் 
ஒன்றியப் பிரதிநிதிகெளுககுமி்்யில் 
ஒறறு்ம ்தைா்ர்பான கபச்சுவார்த்தை 
ஒன்று ந்்்பறறுள்்தை ஊ்கெஙகெள 
்வளிப்படுததியிருநதைன.  ஆனால் அதைன் 
திகெதிககெட்டு ரிஎம்விபி ்்சயலா்ருககு 
கிழககுத தைமிழர் ஒன்றியச் ்்சயலா்ர் 
அனுப்பிய கெடிதைம் பததிரி்கெகெளில் 
பிரசுரிககெப்ப்வில்்ல. அப்படியாயின் 
தைமிழ்த கதைசியக கூட்்்மப்பினரு்னான 

கபச்சுவார்த்தைககொன திகெதி்ய ககெட்ப்தை 
மட்டும் பததிரி்கெகெளுககு அனுப்பி அதை்ன 
பிரசுரிப்பதைன் அரசியல் என்ன என்பதுதைான் 
எம்மி்ம் உள் ககெளவியாகும்.

இது உண்மயில் கபச்சுவார்த்தை, ஒறறு்ம 
என்பதிலும் பார்ககெ நாஙகெள ஒறறு்மககு 
முயறசிதகதைாம் கூட்்்மப்பினர்தைான் 
அதை்ன விரும்பவில்்ல என்று மககெளி்ம் 
தைஙகெ்்க ்கொணடு ்்சல்வதைறகொன ஒரு 
ஆயுதைமாகெ இநதைச் ்்சய்தி்ய எடுததுக 
்கொளவதைறகொன ஒரு முயறசிகயயாகும். 
உண்மயான மககெள நல நாட்்தது்ன் 
கிழககுத தைமிழர் ஒன்றியம் இருககுமானால் 
கெ ் ந தை  வ ரு ் ம்  ஒ ற று ் ம க கெ ா கெ 
கபச்சுவார்த்தைகெ்் முன்்னடுததை 
கிழககுத தைமிழர் ஒன்றிய ஸ்தைாபகெர்கெளில் 
ஒருவரான திரு.தை.ககொபாலகிருஸ்ணன் 
அ வ ர் கெ ளு ் ன்  இ ் ண ந து  அ ப் 
கபச்சுவார்த்தைகெளில் தைான் ஒரு பதில் 
நீதைவானாகெ இருககும் கபாது கெலநது 
்கொள் முடியாது என்று ஒதுஙகியிருநதை 
கிழககுத தைமிழர் ஒன்றியததின் தைறகபா்தைய 
தை்லவர் திரு.தை.சிவநாதைன் தைறகபாது 

எநதை அடிப்ப்்யில் இநதை ஒறறு்ம 
கபச்சுவார்த்தைகெ்் ந்ாததுகின்ைார் 
என்ப்தை முதைலில் ஊ்கெஙகெளுககு  
்தைரியப்படுததுதைல் கவணடும். அதது்ன் 
ஒகர கநாககெதது்ன் கிழககுத தைமிழர் 
ஒன்றியததில் ஆரம்பகொலம் முதைல் 
்்சயறபட்்வர்கெ்் தைஙகெளு்்ய 
பதைவி ஆ்்சகெளுககொகெ ஓரஙகெட்டி விட்டு 
ஒறறு்ம பறறிப் கபசுவது எவவிதைததிலும் 
மகனாதைர்மம் அல்ல. இவவாைானவர்கெளின் 
அரசியலும் மககெ்் ஏமாறறி தைாஙகெள 
வாழும் அரசியகலயாகும்.

இது ஒரு புைமிருககெ கெ்நதைவாரம் 
ரிஎம்விபியினருககும் கிழககுத தைமிழர் 
ஒன்றியப் பிரதிநிதிகெளுககுமி்்யில் 
ந்்்பறை ஒறறு்ம ்தைா்ர்பான 
க ப ச் சு வ ா ர் த ் தை  ் வ ற றி கெ ர ம ா ன 
கபச்சுவார்த்தை என்று கூைமுடியாது. 
இஙகும் இருவரும் நாஙகெள ஒறறு்மககொகெ 
உ்ழககின்கைாம் என்ப்தை மககெளுககு 
கொட்் கவணடும் என்பதில் கொட்டிய 
அ க கெ ் ை ் ய  ஒ ற று ் ம க கெ ா ன 
அர்ப்பணிப்பிகலா அல்லது எவவாறு 
ஒறறு்மக கொன ்பாறிமு ்ை ்ய 
கெட்டி்யழுப்பி அதிலிருநது ்்சயறப்லாம் 
என்பது பறறிகயா ்வளிப்ப்ததைவில்்ல. 
யா்ர யார் ஆளதைல் என்பகதை ் பரிதை்வுககு 
கப்சப்பட்் வி்யமாகெ இருநதிருககின்ைது.

தைறகபாது 'கிழககுத தைமிழர் கூட்்்மப்பு' 
எனும் கூட்்்மப்பு 'ப்கெ முரணபாடுகெ்்க 
கெ்்நது அ்னவரும் மககெளுககொகெ 
ஒ ன் றி ் ண வ ் தை  க ந ா க கெ ம ா கெ க 
்கொணடும், ஏற்கெனகவ ஏறபடுததைப் 
்பறறுள் 'கிழககுத தைமிழர் கூட்்்மப்பு' 
எனும் அரசியல் கூட்்்மப்்ப கமலும் 
் ்ச ழு ் ம ப் ப டுத தி  வி ரி வு ப டுத து ம் 
வ ் கெ யி லு ம்  அ ் ன த து த  தை மி ழ் 
அரசியல் கெட்சிகெளும் ஆர்வமுள் 
்பாது அ்மப்புகெளும்  பஙகுபறறும் 
கெலநது்ரயா்ல் கூட்்்மான்று கிழககுத 
தைமிழர் கூட்்்மப்பினால் ஏறபாடு 
்்சய்யப்பட்டுள்து.' என்ை அறிவிப்பு்ன் 
13.09.2019 அன்று ந்்்பைவுள்தைாகெ 
அறிவிததுள்து.

இஙகும் முககியமாகெ ரிஎம்விபியினர் கெலநது 
்கொளவர் என எதிர்பார்ககெலாம். கூட்்ததில் 
அதைன் ் ்சயலா்ர் அவரு்்ய வழ்மயான 
அரசியல் உ்ரயா்லான 'நாஙகெள 
இவவாைான ஒறறு்மககு நூறு ்சதைவிகிதைம் 
எஙகெள ஆதைரவி்னத ்தைரிவிககின்கைாம்' 
என்று கூறி நழுவி விடுவார். கூட்்்மப்பினர் 
் ப ரு ம ் வு க கு  கெ ல ந து ் கெ ா ள ் ச் 
்சநதைர்ப்பம் இல்்ல. யாராவது ஏன் நீஙகெள 
கெலநது ்கொள்வில்்ல என்று அதைன் 
்்சயலா்்ரக ககெட்்ால் இவர்கெள 
எல்கலா்ரயும் மககெள புைககெணிததைவர்கெள, 
கூட்்்மப்பில் கவட்பா்ராகெ நிறபதைறகொகெ 
ககெட்்வர்கெள இல்்ல என்று ்்சான்னவு்ன் 
கெட்சி ஆரம்ப்பிதது கூட்்ம் கபாடுகிைார்கெள. 
எனகவ பழ்மயான பலம் ்பாருநதிய 
எஙகெள கெட்சி இவர்கெளு்ன் கப்சகவணடுமாகெ 
இருநதைால் அதை்ன மததிய குழுதைான் 
தீர்மானிககும் என்பார்.

13ம் திகெதியக கூட்்ததில் மககெ்ால் 
வ்ர்ககெப்பட்் ரிஎன்ஏ, ரிஎம்விபி, 
ஆகிய இருகெட்சிகெளும் தைஙகெளு்்ய 
கெட்சி அரசிய்லயும் அதைன் ஒரு 
சில உறுப்பினர்கெளின் இருப்்பயும் 
பாதுகொப்பதைறகொன அரசிய்லகய 
எடுப்பார்கெக் தைவிர கிழககு மககெளின் 
அரசிய்ல அல்ல. அது கபான்று கெட்சிகெளின் 
ஒறறு்மககொகெ அயராது உ்ழதது 
வருகின்கைாம் எனக கூறிய கிழககுத தைமிழர் 
ஒன்றியப் பிரதிநிதிகெளும் இநதை ஒறறு்ம 
பலப்படுததைல் என்கின்ை வி்யததுககுள 
வரப்கபாவதில்்ல. ஏ்னனில் இதைறகுள 
வ ந தை ால்  அ வ ர்கெ ளி ன்  ' பு த தி ஜீ வி ' 
தை்ல்மததுவ ஆ்்சககு என்னவாவது 
என்கின்ை பயம் அவர்கெளுககிருககும்.

எனகவ இவவாைான கூட்டு முயறசிகெ்் 
ஒவ்வாரு கெட்சிகெளும் மிகெப் ்பாறுப்பு்ன் 
்கெயி்லடுதது அதில் அர்ப்பணிப்பு்ன் 
்்சயறபடுதைல் கவணடும். அ்தைவிடுதது 
இ ம்  மு ய ற சி கெ ளி ன்  ் ப ா று ப் ் ப 
வி்ஙகொது தைஙகெள கெட்சிகெளின் கெட்சி 
அரசிய்ல முன்்னடுப்பவர்கெ்் மககெள 
அ்்யா்ஙகெணடு அவர்கெ்் ஒதுககுதைல் 
கவணடும். இல்லாவிட்்ால் கிழககுத 
தைமிழர்கெளுககு விடிவு கி்்யாது.

vOthd; Ntyd;

அடுததை சில நாட்கெளுககு கிழககு, 
ஊவா, மததிய மறறும் வ்மததிய 
மாகொணஙகெளிலும் வவுனியா மறறும் 
முல்்லததீவு மாவட்்ஙகெளிலும் பிறபகெல் 
கவ்்யில் இடியு்ன் கூடிய ம்ழ 
்பய்வதைறகொன ்சாததியம் உயர்வாகொகெக 
கொணப்படுகின்ைது. 

ஏ்னய பிரகதை்சஙகெளில் பல இ்ஙகெளில் 
பி.ப. 2.00 மணிககுப் பின்னர் ம்ழகயா 
அல்லது இடியு்ன் கூடிய ம்ழகயா ் பய்யக 
கூடிய ்சாததியம் கொணப்படுகின்ைது. 

மின்னல் தைாககெஙகெளினாலும் பலததை 
கொறறினாலும் ஏறப்ககூடிய பாதிப்புகெ்் 
கு ்ை த துக்கொள் க தை ் வயான 
முன்்னச்்சரிக்கெ ந்வடிக்கெகெ்் 
எடுததுக ்கொளளுமாறு ்பாதுமககெள 
அறிவுறுததைப்படுகின்ைார்கெள. 

ÁõÛø»....
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கதைர்தைல் திகெதிகெள குறிககெப்ப்ாவிட்்ாலும் 
அரசியல் கெட்சிகெள அடுததை ஆட்சிககொன 
திட்்மி்ல்கெள தீவிரம்்நது வருகின்ைன.

ஆனாலும் ஆட்சி அ்மப்பதில் கொட்டும் 
ஆர்வம் எநதை அரசியல் கெட்சிககும் 
மககெளுககுரிய (குறிப்பாகெ ்சாதைாரண 
மககெளுககு) கதை்வ்சார் அரசியல் திட்்ஙகெள 
மு ன்்னடுக கெப்படுகின்ை தைா  என்று 
அரசியலில் இருப்கபாரும் சிநதிப்பதில்்ல.

மககெளும் சிநதிககின்ைனரா என்றும் 
்தைரியவில்்ல.....
தை மி ழ்  ம க கெ ளு க கு  ஜ ன ா தி ப தி 
க தைர்தை ல் என்ைாக ல ஏக தைா  ஒ ரு 
அதி்சயம் ந்நதுவி்ாதைா என்ை ஏககெம் 
ஏமாறைதது்கனதைான் ்தைா்ர்கிைது....

இவவாறு இருககெ, கிழககில் இன்று 
வ்ககு கிழககு பிரக தை ்ச வாதைமும் 
தை்லதூககியுள்து.

அதைறகு மிகெப்பிரதைான கொரணமான 
சூததிரதைாரிகெ்ாகெ தைகதைகூ அரசியல் 
தை்ல்மகெளின் ்்சயல்பாடுகெளும், அநதை 
கெட்சியின் அரசியல் வாழ்்கெயில் தைஙகி 
வாழும் கிழககு அரசியல் பிரதிநிதிகெளுகம 
என்பது இன்று அதிகெமாகெ கெருததி்ப்பட்டு 
வருகின்ைது....

அ்தைச் ்சரி என்கை ்வததுக்கொண்ாலும், 
ம ா ற று தை ் ல ் ம கெ ள  உ ரு வ ா கி ் 
கவணடும் என்ை ககொ்சஙகெள கிழககில் 
எழுநதைாலும், அ்தை ்சரியாகெ முன்்னடுககெ 
க வ ண டு ம்  எ ன் னு ம்  கெ ரி ்ச ் ன 
இன்னும் கொட்்ப்ப்வில்்ல என்ப்தை 
ஏறறுக்கொள் கவணடும்....

வீ தி  அ ரசி ய லு ம்  வி ல் ல ங கெ ம ான 
தீர்மானஙகெளும் எமது எதிர்கொல ்சமுகெத்தை  
இனியும் முன்்கொணடு ்்சல்ல முடியாது 
என்ப்தை கெருததில் ்கொள் கவணடும்.

அநதைவ்கெயில் ஜனாதிபதி கதைர்தைலும், 
கிழககும் தைமிழர் அரசியலும் எவவாறு 
அ்மய கவணடும் என்ப்தை இவர்கெள 
புததிஜீவிகெள, ஊ்கெவியலா்ர்கெள, ்சமுகெ 
ஆர்வலர்கெள கபான்கைாரு்ன் ஆகலாசிதது 
தைமிழ் மககெளின் அபிலா்்சகெ்் 
நி்ைகவறறு வ்கெயில் அவர்கெள விரும்பும் 
வ்கெயில் முன்்னடுககெ கவணடிய கதை்வ 
உள்து.

அநதை வ்கெயில் பார்ககும் கபாது தைகதைகூ 
நிச்்சயமாகெ ஐகதைகெ  கெட்சி்யகய ஆதைரிககும் 
என்பதில் மாறறு கெருத்தை எதிர்வுகூை 
வாய்ப்பில்்ல என்கை ்்சால்லகவணடும்.

எனக வ தைக தை கூ எதிர்ப்பா்ர்கெ ள 
எப்படியும் தைகதைகூ ஆதைரிககும் கெட்சி்ய 
எதிர்தகதை அரசியல் ்்சய்கின்ைனர்/ 
இனியும் ்்சய்வார்கெள என்பதில் மாறைம் 
்தைரியவில்்ல....

அ ந தை வ ் கெ யி ல்  தை ம வி பு  கெ ட் சி 
உததிகயாகெபூர்வமாகெ அறிவிககெவில்்ல 
என்ைாலும், அவர்கெளின் ஆதைரவா்ர்கெள 
மகிநதை தைரப்புககு ஆதைரவு என்ப்தை 
்சமிக்ஞ ்்சய்வ்தை அவதைானிககெ 
முடிகின்ைது......

அ க தை க வ ் ்  கி ழ க கி ல்  உ ள ் 
பா.உ வியாகழநதிரன் அவர்கெளின் 
தை்ல்மயிலான தைமிழர் முறகபாககு 
கெட்சி கெ்நதை அரசியல் குழப்பததின் 

கபாது ஐகதைகெ கெட்சிககு எதிராகெ அ்மநதை 
ஆட்சியில் அ்மச்்்ச ்பறைவர் என்ை 
வ்கெயிலும், ஐகதைகெ கெட்சியில் இ்ணய 
வாய்ப்பு இல்்ல.... அகதைகவ்் அவரின் 
ஆதைரவு ்மததிரி ்சார்நது இருநதை்தை சில 
இ்ஙகெளில் கொண முடிநதைது....

அநதை வ்கெயில் அவர் யா்ர ஆதைரிப்பார் 

என்ப்தை இப்கபா்தைய நி்லயில் ஊகிககெ 
முடிநதைாலும், அவர் தைனது நி்லப்பாட்்் 
இதுவ்ர ்வளியில் ்வளிப்ப்்யாகெ 
கூறியது இல்்ல....

அவவாகை கிழககு தைமிழர் ஒன்றியம்/ 
கூ ட் ் ணி  எ ன் ன  ் ்ச ய் கி ன் ை து 
என்ப்தை இன்னும் மககெள அ்வயில் 
்வளிப்படுததைவில்்ல, ஆனால் தைகதைகூ 
கெட்சி்ய ஓரம் கெட்டி, கிழககில் இருககின்ை 
தைமிழ் கெட்சிகெ்் ஒன்று க்சர்ப்பதைாகெ ்சமுகெ 
வ்லததை்ததில் பரப்பு்ர ்்சய்வ்தை 
அறிய முடிகின்ைது.

எனகவ இவர்கெளும் தைகதைகூ மீதைான 
எதி ர் ப் பி ன் ப ால்  உ ட் ப ட்டு  ஐ க தை கெ 
மீதைான விமர்்சன பார்்வயு்்னகய 
கொணப்படுகின்ைனர்.

எனகவ இவர்கெள ்தைரிவும் எதுவாகெ 
இருககும் என்ப்தை அரசியல் ஆர்வலர்கெள 
உணர்வார்கெள என்கை கதைான்றுகிைது.

அவவாகை ஏ்னய சிறு சிறு குழுககெளும், 
அரசியல்வாதிகெளும் தைகதைகூ கெட்சி்ய 
பிரதைான விமர்்சனப் ்பாரு்ாகெக ்கொணடு 
அரசியல் ்்சய்வ்தைகய ்கொள்கெயாகெ 
்கொணடு ்்சயல்படுகின்ைர்.

எனகவ தைகதைகூ கூட்டுச்க்சரும் கூட்்ணியில் 
க்சர வாய்ப்கப இல்்ல. அவர்கெளும் க்சர்நது 
்்சயல்ப்விடுவார்கெள என்றும் ்்சால்ல 
முடியாது.
எனகவ இவர்கெளின் அடுததை ்தைரிவு மகிநதை 
தைரப்பாகெகவ இருககும், அல்லது அனுர 
தை்ல்மயிலான மககெள விடுதை்ல 
முன்னனியாகெ இருககெ கவணடும்.

சிலகவ்் ஜனாதிபதி கதைர்தைல் ்தைா்ர்பாகெ 
்வளிப்ப்்யாகெ எதுவும் ்்சால்லாமல் 
நழுவி ்்சல்வர் மாகொண ்ச்ப கதைர்தை்ல 

இலககு ்வததைதைாகெ என்றும் சிநதிககெ 
்வககின்ைது.

ஆனால் அவவாறு ்்சய்வது ்பாருததைமாகெ 
அ்மயாது. கிழககு தைமிழர் அரசியல் 
இருப்்ப இதில் எவவாறு ்கெயா் 
கவணடும் என்ப்தை சிநதிககெ கவணடியது 
கொலததின் கெ்்மயாகும்.

எனக வ அபிவிரு த தி அரசிய்ல 
முன்்னடுககெ கவணடும் என்று ்்சால்லும் 

இக கெட்சிகெள இதக தைர்தை்ல தை வை 
விட்டி்ககூ்ாது அல்லவா.....

ஏ்னனில் சிறுபான்்ம மககெக் 
இதகதைர்தை்ல தீர்மானிககும் ்சகதி 
என்பது கெ்நதை கொல வரலாறு என்ப்தை 
நாம் மைநதுவி்ககூ்ாது. எனகவ தைமிழர் 
பிரதிநிதிகெள இ்தை ்சாதைகெமாகெ பயன்படுததி 
்கொண்ாகல எதிர்கொலததில் கிழககு தைமிழர் 
இருப்்ப மட்டுமல்லாமல், அபிவிருததி, 
அதிகொரம் என பலவற்ை ்பை முடியும்.

அ்தைவிடுதது, கெட்சி அரசியல் ்்சய்ய 
நி்னததைால் நீஙகெள ஒதுககெப்படுவது 
மாததிரமன்றி தைமிழ் மககெளும் எதிர்கொலததில் 
அரசியல் ்்சய்ய கிழககில் ்பரும்பான்்ம 
அறை அல்லது அதிகொர ரீதியாகெகவா 
ஒடுககெப்பட்் ்சமூகெமாகெ மாறிவிடும்.

அல்லது விரகதி நி்லயில் மககெள எதிர்கொல 
கதைர்தைல்கெ்் புைககெணிககும் நி்லயும் 
உருவாகெலாம். ஏ்னனில் இன்று எமது 
இ்்கயார் மட்டுமல்லாமல் தைமிழ் ்சமுகெகம 
விரகதி கெலநதை ககொபதது்ன் இருககின்ை்தை 
சில இ்ஙகெளில் நிரூபிதது வருவகதைாடு, 
அதில் அரசியல் குளிர் கொய்தைலும் இருககெகவ 
்்சய்கின்ைது.அது நா்் உஙகெள பககெம் 
திரும்பவும் வாய்ப்பு உணடு என்ப்தை 
நி்னவில் ்கொள் கவணடும்.

அவவாறு உள் மககெளுககு எநதை 
வழியிலாவது நன்்மகெள அல்லது தீர்வுகெள 
கி்்ககொதைா என்ை ஏககெததில் இருககின்ை 
நி்லயில் மாறறு தை்ல்மகெள என 
அரசியல் ்்சய்கவார் இதில் ்சாதூரியமாகெ 
்்சயல்ப் கவணடும்.

தைமது ்்சாநதை அரசியல் கநாககெம் ்கொணடு 
அரசியல் ஆதைரவுகெ்் வழஙகொது, கிழககின் 
அடிப்ப்் வி்யஙகெ்் ஆராய்நது 
அவற்ை ககொரிக்கெகெ்ாகெ முன்்வதது 
நிபநதை்னயின் அடிப்ப்்யில் தைமது 
ஆதைர்வ வழஙகெ கபாகின்ை ஜனாதிபதி 
கவட்பா்ருககு/ கெட்சிககு ஆதைரவு 
்கொடுப்பதுதைாகன மு்ையாகெ அ்மயும்.

அவவாறு இல்்ல்யனில் ஏன் நீஙகெள 
தைமிழர் ்சார் அரசியல் கெட்சிகெ்் உருவாககெ 
கவணடும். அதைறகு பதிலாகெ அநதை கதைசிய 
கெட்சிகெளில் க்சர்நது உஙகெள ் ்சாநதை அரசியல் 
பயணத்தை ்்சய்யலாம் அல்லவா? அ்தை 
விடுதது தைமிழ்ர ஏமாறறும் தைமிழ் கதைசியம் 

்சார் அரசியல் கெட்சிகெள என அ்்யா்ம் 
கொட்டி மககெ்் ஏமாறறும் அரசியல் 
நல்லதைாகெ அ்மயாது.

தைகதைகூ எதுவிதை எழுதது மூல நிபநதை்னயும் 
இன்றி ஆதைரவு வழஙகி ஐகதைகெ வுககு 
முட்டுக்கொடுப்பதைாகெ விமர்சிககும் 
நீஙகெளும் அகதைமு்ையில் முட்டுக்கொடுககெ/ 
்கொடுப்பது நியாயமா என்ை ககெளவி 
மககெள மததியில் நிலவுவ்தை இவர்கெள 
அறிநது்கொள் கவணடும்.

பணம்/ பிண அரசிய்ல விடுதது 
எமது கிழககு மககெளின் கதை்வ ்சார் 
ககொரிக்கெகெ்் முன்்வதது ஆதைர்வ 
்கொடுதது அதை்ன நி்ைகவறறி அடுததை 
கெட்் கதைர்தைல்கெளுககு தையாராகெ கவணடும்.

அவவாறு இல்லாமால் கம்் அரசியலால் 
அல்லது கெறுப்பு ்சட்்் அரசியலால் மாறறுத 
தை்ல்மகெ்் உருவாககெ முடியாது.

அதைறகொகெ கிழககில் தை்ல்மகெ்் 
உருவாககும் கநாககெம் ்கொண் கெட்சிகெள 
எதுவும் ்்சய்யவில்்ல என்று கெருததைல்ல, 
நீஙகெளும் தைகதைகூ வழியில்தைாகன 
்்சல்கின்றீர்கெள என்ப்தைகயதைான் மககெள 
சிநதிப்பார்கெள அல்லவா...

அ்தைவி் தைகதைகூ ககு ஓர் உணர்வு 
பூர்வமான ஆதைரவு ்சகதி இருப்ப்தை பலரும் 
உணராமல் இருககெ வாய்ப்பில்்ல....

அ்தை ்வததுதைான் தைகதைகூ அரசியல் 
்்சய்வ்தையும் மககெள ஓர்வு உணர்நது 
இருநதைாலும்,  அவர்கெள ்்சய்யாதை்தையா 
நீஙகெள ்்சய்து விட்டீர்கெள/ ்்சய்ய 
கபாகின்ைனர் என்று சிநதிககெவும் வாய்ப்பு 
உணடு அல்லவா..

அ்தைவி் உஙகெள மீது நம்பிக்கெ 
இலகுவில் வநதுவிடும் என்பதும் கெடினம். 
இதைறகு ம்லயகெ அரசியலும் சிைநதை 
எடுததுககொட்டு என்ப்தை உணர கவணடும் 
கிழககு அரசியல்வாதிகெள.

   எனகவ சிநதிதது ்்சயல்படுவதைாகெ 
நி்னதது உஙகெள சுய அரசிய்ல 
முன்்னடுததைால் நிச்்சயமாகெ நீஙகெள 
கதைால்விகய ்சநதிககெகவணடி ஏறபடும்.

முன்்னய ்சமுகெம் கபால இன்றும் இருககும் 
என்றும் ்்சால்லிவி் முடியாது.

எனகவ தைகதைகூ ஐகதைகெ கெட்சி்ய 
ஆதைரிககெட்டும், நீஙகெள அதைறகு எதிரான 
அரசிய்ல முன்்னடுப்பதில் தைவறு 
கொணவில்்ல. இனி வரும் கொலஙகெளில் 
எநதை ஆட்சி வநதைாலும் கிழககில் தைமிழர் 
்கெகெளும் அவவாட்சியில் ஓஙகெ கவணடும் 
என சிநதிதது ்்சயல்ப் கவணடும்.
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கெ்நதை ்்சப்்ரம்பர் ஆைாம் திகெதி ஐககிய 
கதைசியககெட்சி தைனது  73 ஆவது  ஆண்் 
நி்ைவு ்்சய்கிைது. 

ஐ. கதை. கெட்சியில், தைமிழரின் பஙகெளிப்பு   
இன்று குறிப்பி்த தைகுநதைது.

்்சனட்்ர் எஸ்.நக்்சன்( நக்்சபிள்்) 

்சட்்வாதியான  நக்்சபிள்் 
ஆரம்பததில் பிரிததைானிய ்சட்்்ச்பயின் 
ய ா ழ் ப் ப ா ண  உ று ப் பி ன ர ா கெ 
இருநதைவர். பின்னர் ்்சனற ்ச்பயில் 
உறுப்பினராககெப்பட்டு, ்்சனட்்ர் 
சுப்்பயா நக்்சன் ஆனார். 

்சட்்்ச்ப,  நா்ாளுமன்ைம்,  கமல்்ச்ப 
ஆகியவறறில் உறுப்பினராகெ இருநதை 
்பரு்மககுரியவர்.  இவர் 1946 இல் ஐ. 
கதை. கெ ஆரம்பிககெப்பட்் கபாது அதைன் 
யாப்பு உருவாககெததில் முககிய பஙகு 
ஆறறியவர்.

1947 இல் தை்லவர்  ்்சல்வநாயகெத்தை 
எ தி ர் த து  கெ ா ங க கெ ்ச ன் து ் ை யி ல் 
கபாட்டியிட்டுத  கதைால்வி கெண்வர்.

க்சர். ்பான. இராமநாதைனின் மருமகெனான 
இவர் தைமிழ் ்மாழிககு அரும் 
பணியாறறியவர். தைஞ்சாவூர் இவரது 
பூர்வீகெம். இவரது இயற்பயர் நாகெநாதைன் 
என்பதைாகும். முததுததீட்்சதை பரமஹம்்சர் 
என்பவரி்ம் ஆன்மீகெக கெல்வி்யப் 
பயின்று  தைரி்சனததிரயம் என்ை 
நூ்ல எழுதியுள்ார். இ்ம் வயதில் 
்சட்்ப்பட்்தைாரியாகி நகெராண்மககெழகெ 
உறுப்பினரானார். 

க்சர்கெள. ்பான். இராமநாதைன்,  ்பான் 
அருணா்சலம் ஆகிகயார் தைமிழகெம் 
்்சன்ை கவ்்யில் இவர் அறிமுகெமாகி, 
1923 இல் இலங்கெ வநது பரகமஸ்வராக 
கெல்லூரியின் (இன்்ைய யாழ் பல்கெ்லக 
கெழகெததின்) ஆசிரியராகெ, பின் அதைன் 
அதிபருமானார்.  இராமநாதைன் அவர்கெக் 
அவருககு நக்்சன் எனும் ்பய்ர 
்வததைாராம்.  1926 இல் க்சர். ்பான். 
இ ர ா ம ந ாதை னி ன்  பு தை ல் வி ய ா் ரத 
திருமணம் ்்சய்து்கொண்ார். 

1934 இல் அர்சாஙகெ ்சட்்்ச்பயில் 
பிரதிநிதியாகெ நியமனம் ்பறறு 1946 
இல் ஐ. கதை. கெட்சி உருவானகபாது 
அதைன் உறுப்பினராகி, ஆகலா்சகெராகெ  
அதைன் யாப்பு அ்மப்பதிலும் முககிய 
வகிபாகெத்தை வகிததைார். 

ய ா ழ் ப் ப ா ண த தி ல்  இ ந து ப் 
பல்கெ்லககெழகெம் திைககெப்ப்கவணடும் 
என ஆர்வமாகெ இருநதைவர்.
தைபால்,  தைநதி,  ஒலிபரப்பு அ்மச்்சர் 
பதைவி்ய டி. எஸ் இவருககு வழஙகினார். 
அககொலததில் இது முககிய அ்மச்்சர் 
பதைவியாகும். எனினும், 1956 இல் 
பண்ா ்கொணடு வநதை தைனிச்சிஙகெ்ச் 
்சட்்ததிறகு தைமது ஐககிய கதைசியக கெட்சி  
ஆதைரவு ்தைரிவிததை்மயால்,  பதைவி்ய 
இராஜினாமாச் ்்சய்து ஐ. கதை. கெ விலிருநது 
விலகினார். 

இவர் இராஜினாமாச் ்்சய்தைகபாது 
கெணணீர் விட்்ழுதைார் எனவும் ஐ. கதை. 
கெ. வில் தைமிழர் ஏமாறைப்பட்டுவிட்்னர்,  
தைமிழருககு ஐ. கதை. கெ. வும் சிறீலஙகொ 
சுதைந திரக கெட்சியும் ஒன்கை என 
அவர் ்தைரிவிததைதைாகெவும் தைகெவல்கெள 
வநதுள்ன. 

1960 வ்ர சிறிமாவின் அரசில் 
்்சனட்்ராகெ இருநதைார். யாழ்ப்பாணததில் 
பல்கெ்லககெழகெம் அ்மககெப்ப்கவணடும் 
என்பதில் அககெ்ை கொட்டிய்மயாகலகய 
இவர் சிறிமா அரசிலும் ்்சனட்்ர் பதைவி 
முடியும் வ்ர இருநதைதைாகெ அரசியல் 
ஆசிரியர்கெள கூறியதுணடு. 

இ ல ங ் கெ த  தை மி ழ ர்  அ ர சி ய ல் 
வரலாறறில் முதைலாவது துகராகி என 
அ்ழககெப்பட்்வர் இவர் என ்பரியார் 
கெ. சி குலரததினம்  ஒரு கெட்டு்ரயில் 
குறிப்பிட்டிருநதைார் (ஈழநாடு).

்சகுநதை்ல கொவியம் (334 ்்சய்யுளகெள),  
கெதிர்கொமநாதைன் கொவியம் கபான்ை 
நூல்கெ்் இயறறிய இவர் ் ்சன்்னயில் 
இ்ம்்பறை தைமிழ்ச் ்சஙகெ கெருததைரஙகுகெள 
பலவறறில் தை்ல்மதைாஙகி, பஙகுபறறி 
தைமிழ்்மாழிககு நறக்ச்வயாறறியுள்ார். 
சிதைம்பரம் ்்சவசிததைாநதை ்சமாஜ 
்பான்விழா,  மது்ரத தைமிழ்ச்்சஙகெ 
நான்கொவது மாநாடு என்பவறறுககு 
தை்ல்ம வகிததுள்ார். 

1950 கெளில் தைமிழரசுககெட்சி ்சமஸ்டிக 
ககொரிக்கெ்ய முன் ்வததைகபாது இவர் 
தைந்தை ்்சல்வா்வத கதைாறகெடிததைார் 
என்பதும் குறிககெததைககெது 

்்சனட்்ர் எம் திருச்்்சல்வம்.

்சட்் அறிஞரான முருககெசு திருச்்்சல்வம் 

1960 இல் ்ட்லி அர்்ச தைமிழரசுககெட்சி 
ஆதைரிததைகபாது உளளூராட்சி அ்மச்்சர் 
பதைவி்ய ஏறைவர். கெட்சியின் ஏ்னய 
உறுப்பினர்கெள அ்மச்்சர் பதைவி்ய 
ஏறகெ முன்வராதைதைால், இவருககு ்்சனட்்ர் 
பதைவி வழஙகெப்பட்டு அ்மச்்சர் பதைவி 
வழஙகெப்பட்்து.

1956 இல் சிஙகெ் ்மாழிச் ்சட்்த்தை 
எதிர்தது இ்ம்்பறை அகிம்்்சப்  
கபாராட்்ஙகெளில் ்கெதைாகி சி்ை 
்்சன்ைவர்.

1960 இல் இவர் அ்மச்்சராகெவிருநதை 
கெ ா ல த தி ல்  தி ரு க கெ ா ண ம ் ல 
ககொகணஸ்வர ஆலயப் பிரகதை்சத்தை 
புனிதைப் பிரகதை்சமாகெ பிரகெ்னம் ்்சய்ய 
முயன்ைகவ்் பிரதைமர் ்ட்லி அதை்ன 
அனுமதிககொ்மயால், தைமது மநதிரி 
பதைவி்ய இராஜினாமாச் ்்சய்தைார்.

ஐ. கதை. கெ. வில் திருச்்்சல்வததின் 
வகிபாகெம்

்பாதுவாகெ ஐ. கதை. கெ ஆட்சிககு 
வரும்கபாது ்ட்லிதைான் பிரதைமர் பதைவி்ய 
எடுப்பது வழககெம். அது கதைாறகும்கபாது 
எதிர்ககெட்சித தை்லவர் பதைவி கஜ. ஆருககு 
வழஙகெப்படும்.

கஜ. ஆருககும் ்ட்லிககும் முரணநி்ல 
இருநதைது.கஜ. ஆ்ர கெட்சியிலிருநது 
அகெறறும் ந்வடிக்கெ நீதிவி்சார்ண 
வ்ர ்்சன்ைது.

அவகவ்்,  கஜ ஆருககொகெ வாதைாடி 
கஜ. ஆ்ரக கொப்பாறறியவர் அரசியல் 
அறிஞரான எம். திருச்்்சல்வம் அவர்கெள.

்சநதிரிகொ-நீலன்-அஷரப் அரசியற 
தீர்வுத திட்்த ்தை ஆககு வதில் 
முககிய பாகெம் வகிததை  கெலாநிதி நீலன் 

திருச்்்சல்வததின் தைந்தைதைான் இவர். 

தைமிழரசுக கெட்சியின் தை்பதி எனப் 
கபாறைப்்பறை தை்லவர்  அமரர் 
அமிர்தைலிஙகெம் அவர்கெளின் புதைல்வரான 
அமிர்தைலிஙகெம் பகீரதை ன் அமரர் 
திருச்்்சல்வம் பறறி பகிர்நதுள் குறிப்பு 

ஒன்று பின்வருமாறு:-

' . .  எமது மதிப்பிறகுரிய திரு மு. 
திருச்்்சல்வம் அவர்கெள அ்மச்்சராகெ 
இருநதை கொலம் 1965 ல் ஐ,கதை.கெ. மநதிரி 
்ச்பயில் தைான். அப்்பாழுது தைான் 
திரு ்ட்லி ்்சனநாயககொ அவர்கெளின் 
தை்ல்மயில் அ்மநதை அரசுககு 
அன்்ைய தைமிழரசு கெட்சி தைனது ஆதைர்வ 
வழஙகியது. இநதை கொலததில் தைான் ்ட்லி-
்்சல்வா ஒப்பநதைம் எழுதைப்பட்்து. தைமிழரசு 
கெட்சி பாராளுமன்ை உறுப்பினர்கெள மநதிரி 
பதைவி எடுககெ கூ்ாது என்ை கொரணததினால் 
திரு திருச்்்சல்வம் அவர்கெள கமல் 
்ச்பயினூ்ா அ்மச்்சரானார். மிகெவும் 
்சகதி வாய்நதை உளது்ை அ்மச்சுககு 
ம ந தி ரி ய ாகெ  கெ ்் ம ய ா ற றி ன ா ர் . 
மிகெச்சிைநதை நாணயமிககெ ஒரு தைமிழர் 
தை்லவர். அவரு்்ய புதைல்வர் திரு நீலன் 
திருச்்்சல்வதது்ன் பழகி பார்ததைாகல 
அவர் தைந்தையின் குணஙகெ்்க 
அறிய முடியும். ்ட்லி ்்சல்வா ஒப்பநதைம் 
ந்்்பைாமல் முடிவுககு வநது தைமிழரசு 
கெட்சி அரசிலிருநது ்வளிகயறியகபாது 
தைந்தை ்்சல்வாவின் ஆகலா்ச்னயின் 
கபரில் திரு திருச்்்சல்வம் அவர்கெள 
அ்மச்்சராகெ ்தைா்ர்நதைார். பின்னர் 
திருககொணம்ல்ய புனிதை நகெரமாகெ 
பிரகெ்னம் ்்சய்ய முடியாமல் கதைால்வி 
உறை நி்லயில் அவர் தைனது பதைவி்ய 
ராஜினாமா ்்சய்தைார். 

அவர் அ்மச்்சராகெ இருநதை கபாது 
ய ா ழ் ப் ப ா ண ம்  வ ரு ம்  க ப ா து 
கொஙககெ்சன்து்ை து்ைமுகெ அர்ச 
விடுதியில் தைஙகுவார். 

எனது தைந்தையும் அவ்ர ்சநதிககும் 
கபா்தைல்லாம் பல மணிகநரஙகெள 
உ்ரயாடுவார்கெள. எனது தைந்தையு்ன் 
விடுமு்ை கொலததில் ்்சல்லும் எனது 
்சககொதைரரும் நானும் அநதை விடுதி்ய 
ஒட்டியிருநதை புல் ்வளியில் எமது 
கநரத்தை வி்்யாடிக கெளிப்கபாம். 

அ்மச்்சர் அவர்கெள ஆஙகிகலயருககு 
நிகெராகெ மிகெ ்வளிர் நிைம் ்கொண்வர். 
கெம்பீரமான அன்பான மனிதைர். நி்னதது 
பார்ககிகைன். பகிர்கிகைன்.'

இவவாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ார். 

கஜ. ஆரின் அரசியறபா்தை அன்று 
இப்படி மாறைப்ப்ாதிருநதைால், ்ட்லியின் 
ம்ைவுககுப் பிைகு ஐ.ககிய கதைசியக கெட்சி  
கஜ. ஆரும் இல்லாமல் தை்லவனில்லாதை 
கெப்பலாகெத தைததைளிததிருககும் என்று 
விமர்சிககெப்பட்்து. .

1970 கதைர்தைலில் ்வன்ை 17 பாராளுமன்ை 
உறுப்பினர்கெளு்னிருந தை ஐககிய 
கதைசியக கெட்சி 1977 ்பாதுத கதைர்தைலில் 
கஜ. ஆர். தை்ல்மயில் 91 சிறீலஙகொ 
சுதைநதிரககெட்சி உறுப்பினர்கெ்்  8 ஆககி 
140 உறுப்பினர்கெளு்ன் ்வறறி ்கொணடு 
மூன்றிலிரணடு ்பரும்பான்்மயான 
அகமாகெ ்வறறியு்ன் மீ் எழுநதைது.

தைமிழ்த தை்ல்மகெள ்ட்லி-்்சல்வா 
ஒப்பநதைம் கதைால்விய்்நதை நி்லயில் 
கஜ ஆர் வரு்கெ தைமிழ்மககெளுககு 
பிரச்சி்னகெ்்த தீர்ககெ வழிவகுககும் 
என நம்பியதில் ஆச்்சரியமில்்ல. 

்ட்லியு்ன் இ்ம்்பறை முரணபாடுகெள, 
ஒப்பநதைத கதைால்விகெக் திருச்்்சல்வம் 
கஜ. ஆரின் உட்கெட்சி விவகொரததில் 
உதைவியதைாகெ அப்கபாது விமர்சிககெப்பட்்து. 

க ஜ .  ஆ ரு க கு ம்  தி ரு ச் ் ்ச ல் வ ம் 
அவர்கெளுககும் இ்்யில் ஒரு நட்புைவு 
இருநதைது. அது நீலன் வ்ர ் தைா்ர்நதைதைாகெ 
அரசியல் ஆய்வா்ர்கெள ்தைரிவிததைனர். 

1977 கதைர்தைலில் தைமிழர் விடுதை்லக 
கூட்்ணியிலிருநது விலகிய இலங்கெத 
்தைாழிலா்ர் கொஙகிரஸ் தைனிததுக 
்கொழும்பிலும் ம்லயகெ த திலும் 
கபாட்டியிட்்கபாதிலும், அது அத 
கதைர்தைலின்கபாது,  ஐ. கதை. கெ. வு்ன் 
நட்பாகெகவ ்்சயறபட்்து. 

இகதைகவ்்,  வ்ககிலும் கிழககிலும் 
கபாட்டியிட்் தைமிழர் கூட்்ணி, தைனது 
கூட்்ஙகெளில்,  'கிழககில் சூரியன் உதிககெ 
கமறகில் க்சவல் கூவும்' எனப் பிர்சாரம் 
்்சய்து  கபசினர். 

உதையசூரியன் கூட்்ணியினதும், க்சவல் 
்தைாண்மானின் இ ்தைா கெ வினதும் 
சின்னமாகும். 

1977 இல் கஜ. ஆர் அகமாகெ ்வறறியு்ன் 
3  இல் 2  ்பரும்பான்்மயு்ன் 
வ ந தை க ப ா தி லு ம் ,  அ வ ர் 
தை மி ழ் த தை ் ல ் ம கெ ளு க கு ச் 
்்சான்னதுகபால தீர்்வத தைரவில்்ல. 

அரசியல்மப்பில் 6  வது திருததைத்தைக 
்கொணடு வநது தைன் மீது நம்பிக்கெ 
்வததை தைமிழ்த தை்ல்மகெளுககு 
் ப ரு ம்  ஏ ம ா ற ை த ் தை த  தை ந து 
அவர்கெ்் பாராளுமன்ைததிலிருநகதை 
்வளிகயறறினார். 

அவர் நாட்டினதும்  மட்டுமன்றி 
தை மி ழ ர்கெ ளி ன்  தை ் ல வி தி ் ய யு ம் 
மாறறினார்.

v];.vk;. tujuh[d;
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---கொ்ரதீவு  நிருபர் ்சகொ--

கெல்மு்ன தைமிழ் பிரகதை்சஙகெளின் 
்பரும்பாலான வீதிகெள குணடும் குழியுமாகெ 
கபாககுவரததிறகு ்பாருததைமறைதைாகெ 
ம ா றி வ ரு வ தை ா கெ  ம க கெ ள  பு கெ ா ர் 
்தைரிவிககின்ைனர்.

கெல்மு்னயின் இதையம் எனககூைப்படும் 
பகு தியிலுள்  உ்்யார் வீதி, 
வட்்்விதைா்ன வீதி உளளிட்் பல வீதிகெள 
மிகெகமா்சமான நி்லயிலுள்ன.

நீ ண்கொலமாகெ ச் ்்சப்பனிப்ப்ாதை 
கொரணததினால் இவவீதிகெள ம்ழகொலததில் 
அைகவ கபாககுவரததுச் ்்சய்யமுடியாதை 
துர்ப்பாககியநி்ல நிலவுகிைது. பா்்சா்ல 
மாணவர்கெள ்சப்பாதது அணிநது ்்சல்ல 
முடியாதைநி்ல.

மாநகெரப் பகுதிககுளக்கய இநதை துரதிஸ்் 
நி்ல்மயா? எனக ககெட்கெககூடும். உண்ம 
அதுதைான்.
இ வ வீ தி கெ ளி ல் தை ா ன்  கெ ல் மு ் ன 
மாநகெர்ச்பயின் சிலதைமிழ் உறுப்பினர்கெளும் 
முககிய பிரமுகெர்கெளும் வாழ்நதுவருவது 
குறிப்பி்ததைககெது.
இ க தை க வ ் ்  ப ா ண டி ரு ப் பு 
்பரியநீலாவ்ணயிலுள் பல வீதிகெள 
இகதை நி்லயிலுள்ன. 
இது கெல்மு்ன மாநகெர்ச்பயின் 
கெவனததிறகு.

--கொ்ரதீவு  நிருபர் ்சகொ---

வரலாறறுச் சிைப்புமிககெ மணடூர் முருகென் 
ஆலய வரு்ாநதை மககொற்சவத்தை்யாட்டி 
கொ்ரதீலிருநது ்சனிககிழ்ம மணடூருககு 
பாதையாததி்ர இ்்்பறைது.

சுமார் மூவாயிரததுககும் கமறபட்் 
கொ்ரதீவு பகதைர்கெள கெலநது்கொண் 
இப்பாதையாததி்ர்ய கொ்ரதீவு இநது ்சமய 
விருததிச் ்சஙகெம் ஏறபாடு ்்சய்திருநதைது.

கநறறு அதிகொ்ல 4 மணிய்வில் 
கொ்ரதீவு மாவடி ஸ்ரீ கெநதைசுவாமி 
ஆலயததிலிருநது விக்ச்பூ்ஜயு்ன் 
பாதையாததி்ர ஆரம்பமானது.

10 அலஙகெரிககெப்பட்் அலஙகொர ஊர்திகெள 
முன்கனவர பஜ்ன ்சகிதைம் பகதைர்கெள 

யாததி்ரயில் ஈடுபட்்னர். முதிகயார் 
ஆ ண ் ப ண  இ ் ் ஞ ர் யு வ தி கெ ள 
குழந்தைகெள என பலதிைததினரும் 
கெலநது்கொண்்ம குறிப்பி்ததைககெது.
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

மட்்ககெ்ப்பு ்லறஹவுஸ் வி்்யாட்டு 
கெழகெம் 08.09.2019 அன்று ந்ாததிய 18 
வயதிறகுட்பட்க்ாருககொன அணிககு 7 கபர் 
்கொண் உ்தைபநதைாட்் சுறறுப்கபாட்டியில் 
கெல்லடிகவலூர் விபுலானநதைா வி்்யாட்டு 
கெழகெம் ்வறறி ்பறறு, கிணணத்தை 
சுவிகெரிததுக ்கொண்து.
அமரர் சீனிததைம்பி தைம்பிரா்சா ஞாபகொர்ததைமாகெ 
ந்்்பறை இச்சுறறுப் கபாட்டியில் இறுதி 
கபாட்டியில் கெல்லடிகவலூர் விபுலானநதைா 
வி்்யாட்டு கெழகெமும் ்லறஹவுஸ் 
வி்்யாட்டு கெழகெமும் கமாதிக ்கொண்ன.

எதிர்வரும் 2022-ம் ஆணடு கெட்்ாரில் 
இ்ம்்பைவுள் பிிஃபா உலகெக கிணண 
கொல்பநது ்தைா்ருககொன தைகுதிகொண 
சுறறில் வ் ்கொரியா அணிக்கெதிரான 
கபாட்டியில்  இலங்கெ அணி கெடு்மயான 
கபாராட்்ததின் பின்  1–0 என்ை ககொல் 
கெணககில் கபாராடி கதைால்விய்்நதைது.

்கொழும்பு குதி்ரப் பநதையத தி்ல் அரஙகில் 
கெ்நதை ்்சவவாய்ககிழ்ம  இ்ம்்பறை 
இநதைப்   கபாட்டியில் ஆரம்பம் முதைல் 
இலங்கெ வீரர்கெள பலம் மிககெ வ் ்கொரிய 
வீரர்கெளு்ன் ்சரி ்சமமாகெ கெடு்மயாகெ 

நி யூ சி ல ா ந து  அ ணி க ் கெ தி ர ா ன 
மூன்ைாவது ்சர்வகதை்ச இருபதுககு 20 
கபாட்டியில் இலங்கெ அணி மாலிஙகெவின் 
்சாதை்னயு்ன் ஆறுதைல் ்வறறியி்ன 
்பறறுக்கொண்து. 

கபாட்டியில் முதைலில் துடுப்்படுததைாடிய 
இலங்கெ தைடுமாறைமான துடுப்பாட்்த்தை 
்வளிப்படுததி 20 ஓவர்கெள நி்ைவில் 8 
விக்கெட்டுகெ்் இழநது 125 ஓட்்ஙகெ்் 
மாததிரகம ்பறறுக்கொண்து. 
இ ல ங ் கெ  அ ணி யி ல்  தை னு ஷ கெ 
குணதிலககெ (30) நிகராஷன் டிக்வல்ல 
(24) ஓட்்ஙகெ்் ்பறறுக்கொண்னர். 
நியூசிலாநது அணியின் பநதுவீச்சில் சுழல் 
பநதுவீச்்சா்ர்கெ்ான மிச்்சல் ்்சன்ட்னர் 
மறறும் ்்ாட் எஸ்ட்ல் ஆகிகயார் தைலா 
மூன்று விக்கெட்டுகெ்் அதிகெபட்்சமாகெ 
வீழ்ததினர்.

பதிலுககு துடுப்்படுததைாடிய நியூசிலாநது 
அணி லசித மாலிஙகெவின் ்சாதை்ன 

பாகிஸ்தைானில் வி்்யா்வுள் கிரிக்கெட் 
்தைா்்ர இலங்கெ கிரிக்கெட் அணியின் 
சில வீரர்கெள தைவிர்ததைதைன் பின்னணியில் 
இநதியாவின் தை்லயீடு இருநதைதைாகெ 
்வளியான ்்சய்தி்ய இலங்கெ அரசு 
மறுததுள்து.

இலங்கெ வி்்யாட்டுதது்ை அ்மச்்சர் 
ஹரின் ்பர்ணான்க்ா தைனது ட்விட்்ர் 
பககெததில் இநதை தைகெவ்ல ் தைரிவிததுள்ார்.

பாகிஸ்தைான் ்்சல்ல இலங்கெ கிரிக்கெட் 
வீரர்கெ ள மறுப்பு ்தைரிவித தை தைறகு 
இநதியாவின் தை்லயீடு உள்தைாகெ 
்வளியாகியுள் தைகெவலில் உண்ம 
கி்்யாது என அவர் கூறியுள்ார்.

2009ஆம் ஆணடு இலங்கெ கிரிக்கெட் 
அணி்ய இலககு ்வதது பாகிஸ்தைானில் 
ந்ததைப்பட்் பயஙகெரவாதைத தைாககுதைல் 
்சம்பவத்தை அடிப்ப்்யாகெக ்கொணக் 
இலங்கெ கிரிக்கெட் வீரர்கெள இநதை 
தீர்மானத்தை எட்டியுள்தைாகெவும் அவர் 
சுட்டிககொட்டியுள்ார்.

இ ந தை  தீ ர் ம ா ன த ் தை  எ ட் டி யு ள ் 
கிரிக்கெட் வீரர்கெளின் தீர்மானத்தை தைாம் 
மதிப்பதைாகெ கூறியுள் அ்மச்்சர் ஹரின் 
்பர்ணான்க்ா, பாகிஸ்தைானுககு ்்சல்ல 
விரும்பும் வீரர்கெ்் கதைர்வு ்்சய்து 
அனுப்பும் பணியில் ஈடுப்வுள்தைாகெவும் 
அவர் கூறியுள்ார்.
இலங்கெயி்ம் பலம் ்பாருநதிய 
அணி்யான்று உள்தைாகெவும், பாகிஸ்தைான் 

அ்மரிககெ ஓபன் கிராணட் ஸ்லாம் 
்்ன்னிஸ்  ்தைா்ரின்  ஆணகெளுககொன 
ஒற்ையர் பிரிவில் ஸ்்பயின் நாட்டின் 
நட்்சததிர வீரர் ரகபல் ந்ால் ்சாம்பியன் 
பட்்த்தை ்வன்றுள்ார்.  கெ்நதை 
்்சவவாய்ககிழ்ம அ்மரிககொவின் 
நியூயார்க நகெரில் ந்்்பறை இறுதிப் 
கபாட்டியில் ரஷயாவின் க்னில் 

இரு அணிகெளும் தைலா ஒரு ககொலி்ன 
இட்்தைன் மூலம் தைண்்ன உ்தை 
வழஙகெப்பட்்து. இதில் விபுலானநதைா 
வி்்யாட்டு கெழகெம் ்வறறி ்பறைது.

இநநிகெழ்வில் மட்்ககெ்ப்பு மாவட்் 
அர்சாஙகெ அதிபரும் மட்்ககெ்ப்பு மாவட்் 
உ்தைபநதைாட்் ்சஙகெததின் தை்லவருமான 
மா.உதையகுமார் பிரதைம விருநதினராகெ கெலநது 
்கொணடு பரிசில்கெ்் வழஙகி ்வததைார்.

இநநிகெழ்வில் மாவட்் வி்்யாட்டு 
உததிகயாகெததைர் கவ.ஈஸ்வரன் மறறும் 
்லறஹவுஸ் வி்்யாட்டு கெழகெ 
உறுப்பினர்கெளும் கெலநது ்கொண்னர். 
பரி்சளிப்பு நிகெழ் ்வ ்தைா்ர்ந து 
கெ்லநிகெழ்ச்சிகெளும் இ்ம்்பறைன.
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்மதவகதை்வ 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 என்ை ்்சட் 
கெணககில் ந்ால் ்வறறி ்பறறு ்சாம்பியன் 
பட்்த்தை ்கெப்பறறினார். 
இதைன்மூலம் 19-வது கிராணட்ஸ்லாம் 
பட்்த்தை ந்ால் ்கெப்பறறியுள்கதைாடு 
அ்மரிககெ ஓபனில் 4-வது மு்ையாகெவும் 
்சாம்பியன் பட்்ம் ்வன்றுள்ார். கமலும் 
இன்னும் ஒரு கிராணட் ஸ்லாம் பட்்த்தை 
்வன்ைால் கராஜர் ்ப்ரின் உலகெ 
்சாதை்ன்ய (20 கிராணட்ஸ்லாம்) ்சமன் 
்்சய்வார். 
தைறகபாது 20  கிராணட் ஸ் லாம் 
பட்்ஙகெளு்ன் ்ப்ரர் முதைலி்ததில் 
உள்ார். 16 கிராணட்ஸ்லாம் பட்்ஙகெளு்ன் 
கநாவக கஜாககொவிச் 3வது இ்ததிலும், 
14 பட்்ஙகெளு்ன் பீட் ்சாம்ப்ராஸ் 4வது 
இ்ததிலும் உள்னர்.

அணி்ய பாகிஸ்தைான் மணணில் ்வதது 
வீழ்ததுவதைாகெவும் வி்்யாட்டுதது்ை 
அ்மச்்சர் ஹரின் ்பர்ணான்க்ா 
நம்பிக்கெ ்வளியிட்டுள்ார்.

இ ல ங ் கெ  ம ற று ம்  ப ா கி ஸ் தை ா ன் 
அணிகெளுககு இ்்யிலான மூன்று ஒரு 
நாள ்சர்வகதை்ச கிரிக்கெட் கபாட்டிகெளும், 
மூன்று டி20 கிரிக்கெட் கபாட்டிகெளும் 
பாகிஸ்தைானில் எதிர்வரும் ்்சப்்ம்பர் மாதைம் 
27ஆம் கதைதி முதைல் எதிர்வரும் அகக்ாபர் 
மாதைம் 9ஆம் கதைதி வ்ர இ்ம்்பைவுள்தைாகெ 
அறிவிககெப்பட்்து.

எ னி னு ம் ,  இ ல ங ் கெ  கி ரி க ் கெ ட் 
அணி்ய பிரதிநிதிததுவப்படுததும் 
10 வீரர்கெள பாகிஸ்தைான் விஜயத்தை 
நிராகெரிததிருநதைனர்.

ப ா கி ஸ் தை ா னி ல்  கெ ா ண ப் ப டு கி ன் ை 
ப ா து கெ ா ப் பு  பி ர ச் ்ச ் ன கெ ் ் 
அடிப்ப்்யாகெக ்கொணக் இநதை 
தீர்மானம் எட்்ப்பட்டுள்தைாகெ ஸ்ரீலஙகொ 
கிரிக்கெட் அறிக்கெ்யான்றின் ஊ்ாகெ 
அறிவிததிருநதைது.

நிகராஷன், கு்சல் ஜனித ்பகரரா, தைனஞஜய 
டி சில்வா, திஸர ்பகரரா, அகில தைனஞஜய, 
லசித மலிஙகொ, எஞ்சகலா மாதயூஸ், சுரஙகெ 
லகமால், திகனஷ ்சநதிமால் மறறும் 
திமுத கெருணாரதன ஆகிகயாகர இநதை 
தீர்மானத்தை எட்டியுள்னர்.

--- நன்றி பிபிசி

கமாதினர்.  

்கொரிய வீரர்கெள ஏறபடுததிய ககொலுககொன 
வாய்ப்புகெள பலவற்ை ககொல் கொப்பா்ர் 
சுஜான் ்பகரரா தைனது அனுபவத்தைக 
்கொணடு ்சாதுர்யமாகெத தைடுததைார். 

அகதைகபான்று, இலங்கெ பின்கெ் 
வீரர்கெளும் ்கொரிய வீரர்கெளின் அ்னதது 
முயறசிகெ்்யும் தைடுககெ, முதைல் பாதி 
ககொல்கெள ஏதும் இன்றி நி்ைவு்பறைது. 

கபாட்டியின் 67ஆவது நிமி்ததில் 
இலங்கெ அணியின் ககொல் எல்்லயில் 
இ்து புைததில் இருநது உயர்நது வநதை 
பநதி்ன  ்கொரிய வீரர் ஜாங சுக 
க்சால்  கெம்பஙகெளுககுள ்ஹ்ர் ்்சய்து 
கபாட்டியின் முதைல் ககொ்லப் பதிவு 
்்சய்தைார். 

அதைன் பின்னர் இரணடு அணிகெளும் எதுவிதை 
ககொல்கெளும் கபா்ாதைதைால் கபாட்டியில் வ் 
்கொரிய அணி 1 – 0 என ்வறறி ்பறைது. 

பநதுவீச்சு கொரணமாகெ 88 ஓட்்ஙகெளுககு 
சுருணடு கதைால்வி்ய தைழுவியது.

ஆரம்பத தில் நியூசிலாந து அணி 
கவகெமாகெ ஓட்்ஙகெ்்க குவிககெ 
்தைா்ஙகியிருநதைாலும், லசித மாலிஙகெ 
தைன்னு்்ய இரண்ாவது ஓவரில் 
அடுத தைடுத து 4  விக்கெட்டுகெ ் ் 
வீழ்ததி  அணிககு சிைநதை ஆரம்பத்தை 
்பறறுக்கொடுததைார்.
இறுதியில் லசித மாலிஙகெ 6 ஓட்்ஙகெ்் 
ம ா த தி ர ம்  வி ட் டு க ் கெ ா டு த து  5 
விக்கெட்டுகெ்் வீழ்ததை நியூசிலாநது அணி 
88 ஓட்்ஙகெளுககு ்சகெல விக்கெட்டுகெ்்யும் 
இழநது கதைால்விய்்நதைது.

ஆப்கொனிஸ்தைான் அணியின் ரஷீட் 
கொனுககு அடுததைபடியாகெ T20 கபாட்டிகெளில் 
அடுததைடுதது நான்கு விக்கெட்டுகெ்் 
்கெப்பறறியவர் என்ை ்சாதை்ன்ய மாலிஙகெ 
பதிவு்்சய்தைது்ன் T20 கபாட்டிகெளில் 100 
விக்கெட்டுகெ்் ்கெப்பறறிய முதைல் வீரர் 
என்ை ்பரு்ம்யயும் ்பறைார்.

எ னி னு ம்  இ ந தை ப்  க ப ா ட் டி யி ல் 
கதைால்விய்்நதை கபாதிலும் நியூசிலாநது 
அணி மூன்று கபாட்டிகெள ்கொண் T20  
்தைா்்ர 2-1 என ்கெப்பறறியுள்்ம 
குறிப்பி்ததைககெது.
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இநது கெல்சார  அலுவல்கெள தி்ணககெ்ம் 
இம்மாதைம் இரண்ாம் திகெதி, ஈழததுக 
கெ்லஞர்கெள 222  கப்ரத ்தைரிநது, 
அவர்கெளுககு  விருதும் பணமும் அளிததுக 
்கெௌரவிததைது.

“நிலும் ்பாககுன” என  அ்ழககெப்படும் 
தைாம்ரத தை்ாகெ மண்பததில்  வரு்ம் 
கதைாறும் சிஙகெ்க கெ்லஞர்கெ்் அரசின் 
கெலா்சார  அ்மச்சு  இவவாறு ்கெௌரவிப்பது 
வழ்ம. அதைறகுப்  ்பரும் பணம் 
்்சலவாவதும் உணடு.

அகதைகபால, இம்மு்ை இததை்கெயகதைார்  
நிகெழ்்வ  ஆரம்பிதது ்வததுள்ார் இநது 

N g r ; R j ; J i w a p y ; 

,uh[Jiu

   njd;dpe;jpahtpy; 

t h d u q ; f q ; f s p d ; 

jiytdhd mDkhu; 

=  , u h k D f ; F 

cjtp nra;jjhf ,uhkhazk; $WfpwJ. 

cz;ikia ciuf;Fkplj;J ,uhkhazf; 

fijahdJ Mupau;fs; njd;dhl;bd; kPJ 

gilnaLj;Jr; nrd;wNghJ mtu;fSf;Fk; 

(Mupau ; ) jpuhtplu ;fSf;Fk; ele ;j 

rz;iliag; gw;wpf; $Wfpd;wnjd;W 

$whyhk;. jpuhtplu;fspy; xU tFg;ghiu 

thdu;fs; vd;W mioj;jhu;fs;. ([t`u; 

fbjk;31 gf;fk;177)

xUfhyj;jpy; ,uhtzidj; Jhw;wpa tha;fs;                                                        

,d;W tQ;rf tpG+~zzpd; mz;zndd;W                                                        

jd;id itaj;jhu; nrhy;YnkhU khgopf;Nf                                                               

mQ;Rk; neQ;rfid ey;ahopd; euk;Gjidj;                                                                     

jltp epiwa ,irr; nrtpaKJ jUk; Gytd;                                                                

jd;id ntQ;rkupy; rhjy; tu N;eu;e;jpbDk;                                                                  

R + o ; r ; r p  t p U k ; g h j  n g U e ; 

j i fia j ;  j k p o ;  k i w f s ;                                                             

ehd;Fk; eQ;rupf;Fk; Nfhkhid tho;j;Jfpd;w                                                                

jkpou; jkponud;Ngd; kwe;jtiur; rof;fnudr;                                                        

nrhy;Ntndd;W Nghw;wpg; Gfo;fpd;wd.

   ny%upahtpYk; mjd;gpd; Njhd;wpa 

jPT+f; $l;lq;fspnyhd;whd ,yq;ifapYk; 

jkpo; kf;fs; tho;e;jhu;fs; vd;W ePq;fs; 

cWjp nfhs;s Ntz;Lk;. ,e;ehl;bd; G+uz 

cupikAk; jkpoUf;Nf cupanjd neQ;RWjp 

ngwy; Ntz;Lk;. ,e;ehl;by; tho;e;j 

ek; re;jjpahu; tho;f;iff;F Ntz;ba 

கெலா்சார அலுவல்கெள அ்மச்்சர் மகனா 
கெகண்சன்.

மகனா கெகண்சன் நான் உஙகெள கதைாழன் 
சினிமா நாயகென் வி.பி.கெகண்சனின் மகென். 
ஒரு கெ்லஞரின் மகென்.

தைமிழ் இலங்கெயர்  என அவர் 
கெ்லஞர்கெ்் விழிததைதும்

ஈழததுககெ்லகெள  தைனிததுவமு்்ய்வ 
அ்வ வ்ர்ககெப்ப் கவணடும் எனக 
கூறியதும் தைமிழ்  இலங்கெயர்ககு  ஒரு 
தைனிததுவமான  கெ்லப்  பாரம்பரியம்  உணடு 
என அவர்   அழுததியதும் ககொ்ம்பாககெக 
கெ்லஞர்ககு அளிககும்  பணத்தை  
இலங்கெத தைமிழ்க  கெ்லஞர்ககுக 
்கொடுஙகெள  என அவர் புலம்்பயர் 
தைமிழர்கெ்் கவணடிக ்கொண்தும் 
நிகெழ்வு   முழுவதும் ஈழததுத சினிமா, ஈழதது 
்மல்லி்்சப் பா்ல்கெ்்  நிகெழ்ததியதும் 
அ்ழததிருநதை கெ்லஞர்கெள ஏைததைாழ  
அ்னவரும் கெலநது்கொண்்மயும் 
இவவிழாவின்  நல்ல அம்்சஙகெ்ாகெ எனககுத 
்தைரிநதைன.

 222 கெ்லஞர்கெ்் விருதுககுத ்தைரிநது, 
அ்ழததிருநதைனர்.  ந்னம், இ்்ச, நா்கெம், 
கூதது, கிராமியககெ்ல, வா்னாலி 
ஒலிபரப்பு, பததிரி்கெ, இலககியம், சினிமா, 
ஓவியம் என  பல தைரப்பட்் து்ைகெளிலும் 
பஙகொறறியவர்கெளு ககு இவவிரு து 
அளிககெப்பட்்து.

விருதைளிப்பு  விழா ்தைா்ஙகு முன்  

இதது்ையில் பஙகொறறிய  ம்ைநதை 
கெ்லஞர்கெள பறறிய விபரணப்ப்ம் 
ஒன்றும் கொட்்ப்பட்்து. பழம் கெ்லஞர்கெ்்  
நி்னவு கூர்நதை்ம ஓர் நல்ல அம்்சம்.

விருதுககுரிய கெ்லஞர்கெ்் அவர்கெள  
வயதின் படி பிரிததிருநதைனர்.

மு தை ல்  ் தை ா கு தி  7 0  வ ய து க கு 
கமறபட்க்ார்; இரண்ாம் ்தைாகுதி  60-70  
வயதுககுட்பட்க்ார்; மூன்ைாம் ்தைாகுதி  40-
60  வயதுககுட்பட்க்ார்;

நான்கொம் ்தைாகுதி 40 வயதுககுக கு்ைநதை 
இ்ம் கெ்லஞர்கெள.

70  வயதுககு கமறபட்் முதிர்நதை 
அல்லது முது்மயான  கெ்லஞர்கெ்்  
தி்ணககெ்கம  ்தைரிவு ்்சய்திருநதைது 
என நி்னககிகைன். ஏ்னகயா்ர 
விணணப்பம் மூலம் ் தைரிவு ் ்சய்திருநதைனர் 
எனவும் அறிகிகைன்.

70 வயதுககு கமறபட்க்ாருககு “கெ்லயரசு”  
விருதும் அதைறகு அடுததை ்தைாகுதிககு 
“கெ்லமாமணி” விருதும் அதைறகு அடுததை 
்தைாகுதிககு “கெ்லச்சு்ர்” விருதும் அடுததை 
்தைாகுதியினருககு “கெ்ல இ்வரசு” விருதும் 
அளிககெப்பட்்ன.

7 0  வ ய து க கு  க ம ற ப ட்க ் ா ரு ள 
வாழ்நாள முழுவதும் தைம்  து்ையில் 

நீண்கொலமாகெ ஈடுபட்்  இற்ைவ்ர  
ஈடுபட்டு்கொணடிருககின்ை

12 கப்ரத  ்தைரிநதிருநதைனர்.

அவர்கெள, ்தைளிவத்தை கஜா்சப் (இலககியம்), 
கவல் ஆனநதைன்  (ந்னம்), ்்ாமினிக ஜீவா,( 
இலககியம், பததிரி்கெ), கெணணன் (இ்்ச), 
கஜாககிம் ்பர்னாணக்ா ( வா்னாலி 
நா்கெம்), ்்சல்வராஜா ( இ்்ச), அருநதைதி 
ஸ்ரீ ரஙகெநாதைன் (  இ்்ச, நாட்டியநா்கெம்),   
ஜின்னா்்சரிபுடீன் (கெவி்தை), ந்ராஜ சிவம் 
(ஒலிபரப்பு),

எம் எச்  அப்துல்ஹமீட் (வா்னாலி 
ஒலிபரப்பு), ்மௌனகுரு (நா்கெம், கூதது, 
நா்கெ ஆய்வு) ஆவர்.

  ஏைத தைாழ இலங்கெயின் பல 
பாகெஙகெளிலுமிருநது  அ்ழககெப்பட்் 
222 கெ்லஞர்கெளில் 98 வீதைமாகனார் 
வநதிருநதைனர்.

 ்சககொதைர சிஙகெ்க கெ்லஞர்கெள 
அர்ச  மட்்ததைால்  பல வ்கெகெளில் 
்கெௌரவிககெப்படுகிைார்கெள. அச்்சமயம் 
முகெமறியாச் சிஙகெ்க கெ்லஞர்கெள 
அ்னவரும் அஙகு கூடுகின்ைனர், முகெம் 
பார்ககின்ைனர், அறிமுகெமாகின்ைனர், 
உ்ரயாடுகின்ைனர் சிந்தை மகிழ்கின்ைனர். 
அவற்ை ஊ்கெஙகெள ் பரிதுபடுததுகின்ைன.

2.9.2019   அன்று “நிலும் ்பாககுன”  எனும் 
தைாம்ரத தை்ாகெததில்  இததை்கெய்தைாரு 
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Nguhrpupau; rp. nksdFU

Njitfis ,d;iwa cyfNk mjprapf;Fk; 

tz;zk; Njb itj;jpUf;fpd;whu;fs;.

   fkj;njhopYk; ifj;njhopYk; fliy 

epfu;j;j Fsq;fSk; filj; njUf;fSk; 

tp[ad; fhyj;jpw;Fg;gpd;Ng ,yq;ifapy; 

Vw;gl ;ld vd;w ,d;iwa rupj ;jpu 

Mrpupau;fspd; $w;W jg;ghdJ. jtwhdJ. 

Mfhaj;jpNy gwf;Fk; tpkhdj;ij 

mz;zhe;J ghu;j;Jtpl;L Nkdhl;lhupd; 

Ma;Tj; jpwidg; ghuhl;LfpNwhk;. iul; 

rNfhjuu;fspd; %isiag; Nghw;WfpNwhk;. 

mDkhd; ,yq;iff;F Mfha khu;f;fkhfg; 

gwe;J te;jij ke;jpukfpik vdf; 

$WfpNwhk;.

   Mdhy; kwj;jkpod; ,uhtzd; 

rPijia Mfha khu;f;fkhf ,yq;iff;F 

vLj;J te;jhd; vd;gij vLj;Jg; Ngr 

Kd;tUfpNwhkpy;iy ngw;w jhiag; gpwu; 

Kd;dpiyapy; ,opTgLj;Jk; nra;iff;F 

,J xg;ghdjhFnkd cq;fs; kdjpy; 

Njhd;wtpy;iyah? 

   gl;rpfisg;Nghy; Mfhaj;jpNy kdpjd; 

gwf;fKbAkhntd vz;zpg;ghu;f;f Kbahj 

kpfg; goq;fhyj;jpNy ,uhtzd; tpkhdj;jpy; 

Cu;e;jpUf;fpwhd;.

   tpkhdk; ,uhtzdplk; ,Ue;jnjd;W 

kl;Lk; nrhy;yhky; ,uj;kyhidapNyh> 

j p U Nf hzkiy, fl ; L e haf ; f h 

Nghd;w ,lq;fspYs;s jsq;fspNyh 

Xbr;nrd;W Mfhaj;jpy; vOe;J gwf;Fk; 

jj;&gf;fhl;rpia Mapuk; tUlq;fSf;F 

Kd; vOjg;gl;l ,uhkhazj;jpNy ehk; 

fhzKbtJ Mr;rupakhf ,y;iyah? ,J 

eLepiyikf; fz; nfhz;L jkpo; gapd;Nwhu; 

Muha Ntz;banjhd;whFk;.

   Guhznkd;Dk; nrhw;nwhlUf;Fs; 

,uhkhazk; Gije;J tpl;l fhuzj;jhy; 

,uhkd; Nghw;wg;gl;l msTf;F ,uhtzd; 

Jhw;wg;gl;lhd;. ,uhkDila tPuKk;> jPuKk; 

Vw;wpg; Nghw;wg;gl;l msTf;F ,d;Dapu; Nghf 

NeupDk; R+o;r;rpiaf; iff;nfhs;s tpUk;ghj 

jkpo;kfd; cjhrPdk; nra;ag;gl;bUf;fpwhd;. 

mtDila e hL nry ; tj ; j p y ; 

jpisj;Jf;fple;jJ. nrd;dYk; fd;dYk; 

nropj;J tsu;e;jd. jPq;fUk;Gr;NrhiyfSk;: 

NjNuhLk; tPjpfSk;> khlkhspiffSkhf 

mtDila efuk; fhl;rpaspj;jJ. Mdhy; 

,uhkhazj;jpNy ,uhtzid ek;khy; 

fhz Kbatpy;iy. me;j yl;rzj;jpy; 

Mfhatpkhdk; itj;jpUe;j Muhl;rpahsd; 

,uhtzd; vd;gij ehkwpa ekf;Fj; 

jpuhzpNaJ? 

   Mfhatpkhdk ; jkpou plKk ; 

jkpofj;jpYk; ,Ue;jnjd;W gy VLfs; 

vLj;Jf;$Wfpd;wd. tpkhdj;ij thdT+u;jp 

vdTk; mijr; nrYj;Jgtd; tytd; vdTk; 

goe;jkpou; mioj;jdu;. kapiyg;Nghd;w 

tpkhdnkhd;iw r Ptfrpe ;jhkzpapy ; 

fhzKbfpwJ. gl;lj;J ,uhzpnahUj;jp 

mij ,af;fg;gofpapUe;jhs;. Mfhaj;jpy; 

xUehs; mts; gwe;J nfhz;bUf;ifapy; 

Nghu;KuR Mu;j;j xyp mts; fhJfspy; 

tpOe;jJ. kq;if if Nrhu;e;J tpkhdk; fPo; 

Nehf;fp Xu; kahdj;jpy; tpOe;J nehWq;fpaJ. 

me;j uhzp xU kfitg; ngw;whs; mJNt 

rpe;jhkzpapd;jiytd; rPtfdhthd;. ,d;W 

ngupa Nfhl;il tpkhdq;fSk; mf;fhyj;jpy; 

,Ue;jpUf;fpd;wd. mtw;iw ‘‘Jhq;nfapy;’’vd;W 
goe;jkpou; mioj;jdu;. ,e;j tpkhdj;jpNy 

Cu;e;J ,d;dy; ,ioj;j giftu;fis 

Nrhokd;dd; xUtd; Kwpabj;jhd;. mtid 

‘‘Jhq;nfapy; vwpe;j njhbNjhl;nrk;gpad;’’ 

vd;W jkpofk; Gfo;e;jJ.

Jhq;nfapy; vwpe;j nfhb tpsq;Fjlf;if                                                               

ehlh ey;ypir ew;Nwu;r; nrk;gpad;

   vd ‘‘rpWghzhw;Wg;gil’’ ghuhl;bw;W. 
khbtPl;il mikf;Fk; Kiwia Nkdhl;lhNu 

Kjd; Kjypy; fz;L gpbj;jdnud;W 

nrhy;YfpNwhk;.

   mtu;fs; rpe;jidj; jpwDf;F 

gykzpNeuk; tpahf;fpahdk; nra;fpNwhk;. 

kz;FbirapNy tho;e;j ek;ik khbtPl;by; 

trpf;fr; nra;j ngUik Nkdhl;lhUf;Nf 

cupanjd ciuf;fpNwhk;. ,f;Fiwghl;Lf;Ff; 

fhuzk; jkpo; Ehy;fisg; gapyhjJk; 

xd;whFk ; . r pyg ;gjpfhuj ;Jf ;Fs;Ns 

GFe;Njhkhdhy; mJ khlkhspifapNy 

kjp jtOk; epyh Kw;wq;fspNynay;yhk; 

ek;ikf; nfhz;LNgha; tpLk;. kJiu khefu; 

khbtPLfshy; epug;gg;gl;Lf;fplf;fpwJ. 

me;j mofpa njUf;fspy; ,sq;Nfh 

ek;ik mioj;Jf;nfhz;L nry;Yifapy; 

epA+Nahu;f; gl;lzj;jpy; elkhLtijg; Nghd;w 

czu;r;rp Vw;gLtij ehk; czuf;$bajhf 

,Uf;Fk;. khjtp tPl;bypUe;J kdntWg;NghL 

fz;zfpaplk; te;j Nfhtyd; 

cyu;e;j nghUs; <w;WjYw;Nwd; kyu;e;j jPu;                                                   

khlkJiuafj;Jr; nrd;wd; Nehbq;F                                                        

Vlyu; Nfhjha; vOf…..
vd;W fz;zfpia miof;fpwhd;. ‘‘khb 
tPLfisAila kJiuf;Fr; nry;Nthk;’’ 
Gwg;gL vd Ntz;bf; nfhs;fpwhd;. ePq;fs; 

fz;Zf;Fj; jPl;Lk; fUik md;W jkpofg; 

ngz;fspd; myq;fhug; nghUs;fspnyhd;wha; 

,Ue;jJ. 

   kQ;rs; G+rp> ePuhb> ikjPl;ba 

fz;zpduha; mtu;fs; fhlrpaspj;jdu;. 

fpuhkg; Gwq;fspy; ‘‘fhf;fh fhf;fh fz;Zf;F 

ik nfhz;Lth’’ vd;W ehNlhbg; ghl;lhfg; 
ghLtij ehk; Nfl;bUf;fpNwhk;. m[e;jh.

rpfpupah Mfpa kiyf;FiffspYs;s 
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ப்ைகம்க கெ்லயின் உயிரிருப்பின் 
கொரணரான உயிர்வாழும் வல்லபஙகெளில் 
கெளுதைாவ்்யின் கெ.பரசுராமன் தைனியி்ம் 
்பறுபவர். எளி்மயும், அ்மதியும், 
ஆழ்நதை அறிவனுபவமும் ்கொண்வர். 
ப்ைகம்க கெ்லயின் சூட்சுமஙகெள அறிநதை 
வித்தைககொரன்.

்சாதி ஆதிககெம் கொரணமாகெப் ப்ைகம்க 
கெ்ல எதிர்்கொண் நரகெ அனுபவஙகெ்்ச் 
்்சரிதது நிமிர்நதைவர். 'வா' ் வன வரவும், 'கபா' 
்வனப் கபாகெவு்மன சிப்பிலியாட்்ப்பட்் 
பணபாட்டு நா்சகொரததைனஙகெள என்னும் 
தீப்பள்்யததுள அமிழ்நது கபாகொமல் 
ப்ைகம்ககெ்லயின் உன்னதைத்தைச் 
சுமநதுவநது தைநதிருப்பவர்.
்ச மூ கெ த தி ற கு  ் வ ளி யி லி ரு ந து 
மட்டுமல்லாது உளளிருநதும் நிகெழ்ததைப்பட்் 

£øÓ÷©Í ÂzxÁõß PÐuõÁøÍ P.£µ_µõ©ß
நா்சகொரததைனஙகெ்்யும் எதிர் ்கொணடு 
நிமிர்நது நிறபவர். கெ.பரசுராமனின் ஆன்ம 
பலமாகெவும் அறிவுப் பலமாகெவும் இருநதைவர் 
அவரது து்ணவியார்.
இவர் ப்ைகம்ககெ்ல கமதை்மயும் 
பல்து்ை ஆளு்மயுமான கெளுதைாவ்் 
ஆ்னககுட்டி அவர்கெளின் மகெ்ாவார்.
்சமூகெப் பணபாட்டு ்வளிகெளில் மிகெவும் 

கீழ்ததைரமாகெ ந்ததைப்பட்் ப்ைகம்க 
கெ்லயி்ன, அதைன் முககியததுவம் 
உணர்நது ்நஞசுரதது்ன் முன்்னடுததை 
கெ்லப் பயணததின் ஆளு்மகெளில் 
ஆ்னககுட்டி, பரசுராமன் குடும்பமும் 
ஒன்ைாகும்.

ப்ைகம்க கெ்ல ்சம்மநதைப்படும் 
அ்னததும் ்சமூகெப் பணபாட்டு விழாககெள, 
நிகெழ்ச்சிகெள  ்சார்நதை அறிவும்  அனுபவமும்  
திைனும் ்கொண் நி்ைநதை ஆளு்மயாகெ 
கெ.பரசுராமன் பரிணமிததிருககிைார் என்ப்தை 
அவரு்ன் உ்ரயாடுபவர் அறிவர்.
ப்ைகம்ககூதது, கூதது,  ப்ைகம்க 
கெ ் ல  ஆ ற று ் கெ கெ ள ,  உ ள ளூ ர் 
வாததிய, இ்்சககெருவி ஆறறு்கெகெள, 

ப்ைய்ைக வான் கூத தைர் கூத து 
மீளுருவாககெ பஙகு்கொள ஆய்வு,  
ஆறறு்கெ ஆய்வுகெள,  பஙகு்கொள ஆய்வுச் 
்்சயறபாடுகெள, கிராமத ்தைய்வ ்ச்ஙகுகெள,  
கெருததைரஙகுகெள,  கெலநது்ரயா்ல்கெ்்ன 
அவரு்னான ்தைா்ர் ஊ்ாட்்மும் 
பயணமும் கெ.பரசுராமன் பறறிய கமறபடி 
மனப்பதி்வத தைநதிருககிைது.
இததை்கெய அ்மதியும் உறுதியும் 
்கொண் ஆளு்மகெளின் இருப்பு 

ஆதிககெ நீககெததிறகொன ்்சயறபாடுகெளில் 
்வளித ்தைரியவராதை, ஆனால் வலுவான 
்்சல்வாககுச் ்்சலுததுவ்தை அவதைானிககெ 
முடியும்.  வாய்்மாழி வழககொறறு 
அறிவுமு்ைகெளின் நிராகெரிப்பு அல்லது 
ஓரஙகெட்்ல் ஆ்னககுட்டி, பரசுராமன் 
கபான்ைவர்கெ ளின் ஆளு ்மகெ ளின் 
அறிவிருப்்ப அறியாது கபாகெ ச் 
் ்ச ய் தி ரு க கி ை து .  இ து  மு ழு தை ான 
அறிவுருவாக கெக கு்ைபா்்ன்கை 
கூைமுடியும்.
ந ா ்ச கெ ா ர த தை ன ம ா ன  ப ண ப ா ட் டு 
விழுமியஙகெள கெட்்விழ்தது விடுகின்ை 
்கொல்லாமல் ்கொல்லும் வன்மு்ைகெளுககு 
முகெங்கொடுதது எஙகெள மததியில் 
ஆதிககெ்லயாம் ப்ை்யாலி இன்றும் 
முழஙகெ கெ.பரசுராமன் கபான்ை கெ்ல 
ஆளு்மகெளின் இருப்பும் இயககெமுகம 
அடிப்ப்்யாகும்.
தைமிழர்கெளின் ்தைான்்மக கெ்லயாம் 
ப்ைகம்ம் என்னும் கெம்பீர வாததியம் 
தீட்டுககுரியதைாகெ ஆககெப்பட்் கெ்தை தைனிக 
கெ்தை. இது அடி்மப்படுததைலின் கெ்தை.

தீட்டு நீஙகி மஙகெலப் ப்ையாகெத தைமிழர்தைம் 
ப்ை  ஒலிககும் கொலகம விடுதை்லக கொலம்.

fyhepjp rp.n[arq;fu;
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இலங்கெயில் தைமிழ் அர்ச இலககிய 
விழாககெ்் மததியில் இநது கெலா்சார 
அ்மச்சும், மாகொண ரீதியில் வ்ககு, 
கிழககு, மததிய, ஊவா மாகொண அரசுகெளும் 
ந்ததுகின்ைன. 

மததிய, ஊவா மாகொணஙகெளில் அர்ச 
இலககியவிழா அரசியல் விழாவாகெகவ 
ந்ததைப்படுவதைாகெ நீண் கொலமாகெகவ ஒரு 
குறைச்்சாட்டு உணடு. அதுகபால வ்ககு, 
கிழககில் அதிகொரிகெளின் விழாவாகெகவ 
ந்ததைப்படுவதைான பார்்வயும் உணடு. 

எ ங கு ம்  இ ல க கி ய க கெ ா ர ர் கெ ளி ன் 
விழாவாகெ ந்்்பறுவது மிகெககு்ைவு. 
ந்்்பறும் ஆய்வரஙகில் வநதுள் 

இலககியககொரர்கெளின் தை்லகெ்் 
எணணினாகல புரியும். ககெட்்ால் 
அ்ழப்பிதைழ் கி்்ககெவில்்ல என்பார்கெள.

அதுவல்ல வி்யம், வழ்மயாகெகவ அஙகு 
வழஙகெப்படும் பட்்ஙகெளும் விருதுகெளும் 
விமர்்சனததிறகுள்ாவது வழ்ம. 

ஒன்பது தைகுதியு்ன் ஒரு தைகுதியறைது 
க்சர்நதைாலும் பததும் ஒன்ைாகெததைான் 
பார்ககெப்படும். ்வளிப்ப்்ததைன்்ம 
இல்லா்மதைான் எல்லாவறறிககும் 
கொரணம். அது நூலுககொன விருதைாகெட்டும், 
இலககியவாதிககொன விருதைாகெட்டும் 
எல்லாம் ஒன்றுதைான்.

மு தை லி ல்  ப ் ் ப் ப ாளி கெ ள  ் ப ல் 
கெட்டுககெ்்த தூககி பட்்ம் தைா? என்று 
ககெட்ப்தை நிறுததை கவணடும். நல்ல 
கொததிரமான ப்்ப்பாளிகெள தைன்மானத்தை 
விறகெத தையாரில்்ல. 

இதைனால் கபாலிகெள அநதை இ்த்தை 
ஏகதைா வழிகெளில் யார் யா்ரகயா பிடிதது 
பட்்ஙகெ்் வாஙகி ப்ம் கொட்டுகின்ைனர். 

கெ ் ் சி யி ல்  அ வ ர் கெ ள 
எ ழு தி ய வ ற ் ை ் ய ல் ல ா ம் 

கெவி்தை்யன்றும் சிறுகெ்தை்யன்றும் 
நாவ்லன்றும் நம்பகவணடியிருககிைது. 
ஏ ் ன ன் ை ா ல்  அ வ ர் கெ ளு க கு 
வழஙகெப்படுகின்ை பட்்ஙகெளின் கெனதி 
அப்படி. நாகம ஒரு குழு்வ அ்மதது நல்ல 
ப்்ப்பாளிகெ்்த கதைடி ்கெௌரவத்தை 
்கொடுதது அவர்கெ்் ்கெௌரவப்படுததை 
கவணடும். 

அப்கபாதுதைான் வழஙகும் பட்்ததிறகும் 
்பறறுக ்கொளளும் ப்்ப்பாளிககும் 
மதிப்பும் மரியா்தையும் உண்ாகும்.

நூல்கெளுககு பரிசு வழஙகும் கபாது கெட்்ாயம் 
்வளிப்ப்்த  தைன்்ம இருககெ கவணடும்.

2018 சிறுகெ்தைத ்தைாகுப்்பன்ைால் அநதை 
ஆணடில் ்வளிவநது, தைஙகெளுககு 
கபாட்டிககு வநதை ்தைாகுப்புககெளின் 
்பயர்ப்பட்டிய்ல ்வளியி் கவணடும். 
கபாட்டிறகுரிய து்ை்சார்நதைவர்கெ்் 
நடுவர்கெ்ாகெ நியமிப்பது்ன்  அவர்கெளின் 
்பயர்கெ்் ்வளியி் கவணடும். 

கபாட்டி முடிவுகெளின் கபாது நடுவர்கெளின் சிறு 
குறிப்பு்ன் முடிவுகெ்் ் வளியி்லாம். வநதை 
நூல்கெ்் ்வளியிடுவதைனால் தைாஙகெள 
நூல்கெ்் அனுப்பி கி்்ததை / கி்்ககொதை 
தைகெவல்கெ்் அறிநது ்கொள்லாம். 

கிழககு மாகொண புததைகெ கதைர்விறகு சிறுகெ்தைப் 
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பிரிவிறகு அனுப்பியது, கெட்டு்ரப் பிரிவிறகு 
வி்யம் ்தைரியாதைவர்கெ்ால் அனுப்பப்பட்டு 
விட்்தைாகெ  ஒரு தைகெவல்.

வநதை நூல்கெளின் எணணிக்கெயும் 
விபரமும் ்தைரியாமல் தைஙகெள நூலுககு 
பரிசு கி்்ககெவில்்லகய என்று 
ஆதைஙகெப்படுகவார் அகநகெர். 

முகெநூல்கெளில் பலர் புலம்புவ்தையும் 
கொணலாம். நூல்கெளின் பட்டிய்ல 
்வளியிடும் கபாது தைஙகெ்்வி்த 
தை கு தி ய ா ன  ப ் ் ப் பி ற கு  ப ரி சு 
கி்்ததுள்்தை உறுதிப்படுததைக கூடியதைாகெ 
இருககும்.

முன்பு சுதைநதிர இலககிய விழா, இவவாறுதைான் 
பரிசுகெ்் வழஙகும். குறிப்பிட்் ஆணடில் 
்வளிவநதை நூல்கெ்்த தைாஙகெக் கதைடிப் 
்பறறு,  அதில் சிைநதை நூல்கெ்்த கதைர்வு 
்்சய்து நடுவர் சிறுகுறிப்பு்ன் முடி்வ 
அறிவிப்பார். அநதைப் பரி்்சப் ்பறும் கபாது 
கெர்வமாகெ இருககும். 

ஒரு வ்கெ திமிரு்ன் ்நஞ்்ச நிமிர்ததி 
அநதைப் பரி்்ச ்பறறுச் ்்சல்வான்.

ஆனால் இன்று மதிப்பிழநதை ்சம்பவஙகெக் 
அதிகெம்.

இன்று கபாட்டிக்கென்கை நூல் எழுதி பரிசு 
வாஙகும் பலர் இருககிைார்கெள. எநதைப் 
பிரிவிறகு நூல்கெள வரவில்்ல அல்லது 
வநதைது கு்ைவு என உளளுககுள அறிநது 
அதைறகொகெ ஐம்பது புததைகெஙகெ்் அச்சிட்டு 
பரி்்ச அளளுகவாரும் உணடு. 

்வளிப்ப்்த தைன்்மயினால் பலவற்ை 
தைவிர்ககெலாம். கபாலிகெ்் இனஙகொணலாம். 

தைகுதியானவறறிககு கி்்ககும் பரிசு 
என்ைாலும் பட்்ம் என்ைாலும் ஓர் அர்ததைம் 
இருககும், மதிப்பும் மரியா்தையும் உண்ாகும்.

மாநாட்்்ச் ்சர்வகதை்ச மட்்ததில் ந்ததி 
வருகின்ைனர்.

இநதை மாநாட்்் இலங்கெயில் ந்ததை 
்பௌததை பிககுமார் கெடும் எதிர்ப்பு 
்வளியிட்டிருநதைனர். ஆனாலும் ஜனாதிபதி 
்மததிரிபால சிறிக்சனவின் விக்ச் 
உததைரவில் இநதை மாநாடு ந்்்பறைது.

்கொழும்பு ்கொளளுப்பிட்டியில் உள் 
தைனியார் கொணி்யான்றில் ்பரிய 

மண்பம் அ்மதது ந்ததைப்பட்் 
இநதை மாநாட்டினால் ்வள்வத்தை, 
பம்பலப்பிட்டி ஆகிய பிரகதை்சஙகெளில் 
கெ்நதை இருவாரமாகெ கபாககுவரதது 
்நரி்சல் ஏறபட்டிருநதைது.

முதைன் முதைலாகெக ் கொழும்பில் ந்ததைப்பட்் 
இநதை மாநாட்டினால் சுமார் 39 மில்லியன் 
அ்மரிக கெ ்்ாலர்  வருமானம் 
இலங்கெககுக கி்்ததுள்தைாகெ 
் ம த தி ப ரி ப ா ல  சி றி க ்ச ன 
்வளளிககிழ்ம இநதை மாநாட்டில் 

கெலநது ்கொணடு உ்ரயாறறியகபாது 
கூறியிருநதைார்.

கெட்டுநாயககொ விமான நி்லயததில் 
கெடு்மயான ்நரி்சல் ஏறபட்டுள்தைால் 
கெடும் வி்சனம்்நதுள் ்பௌததை 
பிககுமார் பகுதி பகுதியாகெ ் வளிகயறுமாறு 
கபாரா ்சமூகெததினருககு உததைரவிடுமாறு 
ஜனாதிபதி ்மததிரிபால சிறிக்சனவி்ம் 
ககொரியிருநதைனர்.
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(எல்லா இனததுப் கபரப் பிள்்கெளுககும் ஒரு பாட்்ன் ்்சால்லும் பழம் கெ்தைகெள - 13)

03.09.2010 இல் ்கொழும்பு ்சர்வகதை்ச மாநாட்டு 
மண்பததில் ந்்்பறை முககியமான ஓர் 
நூல் ்வளியீட்டில் கெலநது ்கொணக்ன்.

நூலின் ்பயர் அல் குரான் வன்மு்ை்யத 
தூணடுகிைதைா?

நூலின் ஆசிரியர் உஸ்தைாத மன்சூர் அவர்கெள.

உஸ்தைாத மன்சூர் எனககு ஆறு மாதைஙகெளுககு 
முன்னர் இவ ஆணடின் ஆரம்பததில் 
அறிமுகெமானார். குரானிய சிநதை்ன ஜூஸ்உ 
அம்ம வி்ககெவு்ர 2ஆம் பாகெ ்வளியீடு 
்கொழும்பில் ந்்்பறைகபாது நான் 
அநநூல் ்வளியீட்டு விழாவில் கெலநது 
்கொணக்ன்.

குரான் ஆன்மீகெ ஈக்றைத்தை மட்டும் 
்மயப்படுததும் நூலன்று அது ஓர் 
்சமூகெவியல் நூல் என்ை வ்கெயில் அது 
எழுதைப்பட்டிருநதைது. அவ்ர அறியும் 
வாய்ப்பும் அநநூ்லப் படிககும் வாய்ப்பும் 
கி்்ததைது.

உஸ்தைாத மன்சூர் நடுநி்ல இஸ்லாமிய 
சிநதை்ன்ய மிகெப் பரவலாகெக ்கொணடு 
்்சல்லும் ஓர் நிதைானமான ஆய்வறிவா்ர். 
அ த க தை ா டு  எ ன து  க ப ர ா தை ் ன ப் 
பல்கெ்லககழகெ உ்ன் மாணாககெரும் 
ந ளீ மி ய ா வி ன்  ப ணி ப் ப ா ் ரு ம ா ன 
நணபர் சுககிரியின் மாணவர். சிலகொலம் 
நளீமியாவில் விரிவு்ரயா்ராகெவும் பணி 
புரிநதைவர்.

மிஸ்கொத எனகவார் ஆய்வு நிறுவனம் 
அ்மதது அதைன் ்வளியீடுகெள மூலம் 
இஸ்லாததின் ்சமூகெப் பார்்வ்ய 
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இன்று மட்்ககெ்ப்பு மககெளின் தை்லயாய 
பிரச்்ச்ன “தை்ல”. இதைன் மாயதகதைாறைம் 
என்ன்வன்று புரியவில்்ல. தை்லயின் 
பின்னால் மககெளின் உண்மயான 
பி ர ச் சி ் ன கெ ளு ம்  அ ன் ை ா ் ப் 

பிரச்்ச்னகெளும் 
ம்ைககெப்பட்டு 
வி டு கி ன் ை ன . 
தை்லயால் தைான் 
ம ட் ் க கெ ் ப் பு 
தை ் ல 
நிமிரவில்்ல 
என் ப து க ப ால 
் ்ச த தை தை ் ல 

உயிரூட்்ப்பட்டுக ்கொணக் இருககிைது.
மட்்ககெ்ப்பு மண அளளுப்பட்டுக 
் கெ ா ண க ் யி ரு க கி ை து ,  கி ை வ ல் 

கதைாண்ப்பட்டுக ்கொணக்யிருககிைது, 
குப்்பககு நிரநதைர தீர்வில்்ல, தைணணீர் 
பிரச்்ச்ன, யா்னப் பிரச்்ச்ன, நிர்வாகெ 
ஒழுஙகு சீரில்்ல, ்வததிய்சா்லகெளில் 
கநாயா்ர்கெள படும் துன்பம், அன்ைா் 
உ்ழப்பா்ர்கெளின் வருமானப் பிரச்சி்ன 
என்று பட்டியல் நீணடு ்கொணக் 

்்சல்லும் கவ்்யில் இதை்ன்யல்லாம் 
சிநதிககெவி்ாமல் தீர்்வ நா்வி்ாமல் 
“தை்ல”தைான் முன்நிறகிைது.

இ ப் க ப ாது  “தை ் ல”  ஊ ர் வ ல ம ாகெ 
ஒவ்வாரு பிரகதை்ச ்்சயலகெமாகெச் 
் ்ச ல் கி ை து .  அ தை ற கெ ான  க ந ரமு ம் 
்சகதியும் வீணடிககெப்படுகிைது. இடுகொடு, 
சுடுகொடு அதிகொரம் யாரி்ம், பிரகதை்ச 
் ்ச ய ல ா ் ரி ் ம ா ?  உ ள ளூ ர ா ட் சி 
்ச்பகெளி்மா?  என்ை வினா எழுகிைது. 
பிரகதை்ச ்ச்பகெளின் அதிகொரஙகெ்் 
மததிய அரசு எடுததுக ்கொள் 
மு்னகிைது. இனிகமல் உ்லஙகெ்் 
பு்தைப்பதைறகொன அனுமதிகெ்்  பிரகதை்ச 
்்சயலகெஙகெளி்ம் தைான் ்பை கவணடும் 
என்ை நி்ல உருவாவதைாகெ சில பிரகதை்ச ்ச்ப 
உறுப்பினர்கெக் ஆதைஙகெப்படுகின்ைனர்.
பல உளளூராட்சி ்ச்பத தை்லவர்கெளுககு 
தைஙகெளுககு அ்ழப்பிதைழ் வநதை பின்தைான் 
என்ன ந்ககிைது என்பகதை புரிகிைது. 
சிலருககு கூட்்ததிறகு வநதைபின்தைான் 
புரிகிைது. “தை்ல” அரசியலாககெப்பட்்பின் 
ம ட் ் க கெ ் ப் பி ல்  பு ் தை ப் ப தை ற கெ ா ன 
வாய்ப்பில்்ல என்று ்தைரிநதும் ஏனிநதை 
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தை்ல ஊர்வலகமா ்தைரியாது. இதுவும் 
ஒருவ்கெ அரசியகலா?
கிட்்ததைட்் எல்லா பிரகதை்ச ்்சயலகெஙகெளும் 
இதை்ன நிராகெரிததுக ்கொணக் 
வருகின்ைன. இதை்ன வி் அர்ச அதிபர் 
பிரகதை்ச ்்சயலா்ர்கெ்்யும், உளளூராட்சி 
்ச்பத தை்ஸவர்கெ்்யும், உளளூராட்சி
்்சயலா்ர்கெ்்யும்,ஆ்ணயா்ர்கெ
்்யும் மட்டும் அ்ழததுப்கபசி,  தைஙகெள 
பிரகதை்ச எல்்லகெளுககுள பு்தைககெலாம் 
என்று கூறுபவர்கெ்் மட்டும் இனஙகெணடு 
அவர்கெள மட்டும் மககெளின் கெருததுககெ்் 
அறிய கூட்்ஙகெ்் கூட்டியிருககெலாம்.
இதை்ன விடுதது, அர்ச கெட்்்்யாகெ 
விடுதது, ஏறகெனகவ இன முரணபாட்டு்ன் 
உள் பிரகதை்ச ்்சயலகெஙகெளில் எல்லாம் 
்பருநதீ மூட்்கவ இது உதைவுகிைது. 
உ ள ளூ ர்  அ ர சி ய ல் வ ா தி கெ ளு க கு 
்மல்லுவதைறகு அவ்ல அளளிக்கொடுததை 
கெ்தையாகிவிட்்து.
எஙகெள பிரச்்ச்னகெள எல்லாம் எஙககொ 
ம்ைநது, எவனின் பிரச்்ச்னகெ்் 
எ ம் பி ர ச் ்ச ் ன ய ா ய்  எ ண ணி 
அடிததுக்கொளளுகிகைாம்.

அழுததிவருகிைார்.

இநதை வ ் கெயில் நி்ைய  வ குப்புககெ ள, 
உ்ரகெ ள ந ் ாததிவ ரும் அகதைகவ்் 
புததை கெ ஙகெ ள, ்மாழி்பய ர்ப்புககெ ள, 
கெ ட்டு்ரகெ ள என  ப ல  ஆககெ ஙகெ ் ்யும் 
்்சய்துள்ார். ்்சய்துவ ருகிைார்

இம்மு்ையும் அவர் எனககு அ்ழப்பு 
வி டுத து  ம ாத தி ர ம ன் றி  அ ந நூல் 
விமர்்சனததிறகு எனது து்ணவியார் 
சிததிரகலகொ்வயும் அ்ழததிருநதைார்.

அநநூல் பறறி இன்கனார் விமர்்சன 
உ்ரயாறை அ்ழககெப்பட்டிருநதைவர் 
கெ்னிப் பல்கெ்லககெழகெ வரலாறறுத து்ைத 
தை்லவரான கெல்கெநகதை தைர்மானநதை கதைரர் 
அவர்கெள.

இன்்னாருவர் ஜனாதிபதி ்சட்்ததைரணியான 

எம். யு.எம். ்சப்ரி அவர்கெள.
தை்ல்ம தைாஙகியவர் ஜனாதிபதி 
்சட்்ததைரணியான பாயிஸ் முஸ்தைபா 
அவர்கெள. கூட்்ம் ந்்்பறை இ்ம் 
பண்ாரநாயககெ ்சர்வகதை்ச மஹாநாட்டு 
மண்ப லூட்்ஸ் ஹால்.

அ்வான அநதை ஹால் அறிவாளிகெள, 
அரசியல்வாதிகெள, எழுத தைா்ர்கெள, 
கெ்லஞர்கெள ஆகிகயாரால் நிரம்பியிருநதைது.

்தைாழிநுட்ப வ்சதிகெள ஒழுஙகுைச் 
் ்ச ய் ய ப் ப ட் டி ரு ந தை ் ம யி ன ா ல் 
உ்ரஞர்கெளின் உ்ரயி்னயும் முகெ 
பாவஙகெ்்யும் ்தைளிவாகெக ககெட்கெவும் 
பார்ககெவும் முடிநதைது.
அ்னவரது உ்ரகெளும் கொததிரமாகெ 

இருநதைன. நூல் முன்று ்மாழிகெளிலும் 
்வளியி்ப்பட்டிருநதைது.

அ றி மு கெ ம்  ் ்ச ய் தை வ ர்  அ ழ கெ ா கெ 
மும்்மாழிகெளிலும் அறிமுகெம் ்்சய்தைார்.

சிததிரகலகொ தைனது விமர்்சன உ்ரயில் 
கொலம்கதைாறும் சில முககிய நூல்கெள 
்பாருள ்கொள்ப்படும் மு்ையி்னக 
கூறி அதைன் பின்னணியில் குரா்ன 
மன்சூர் ்பாருள ்கொண் மு்ையி்ன 
வி்ககினார்.

பாயிஸ் முஸ்தைபா ஆஙகிலததிலும் 
சிததிரகலகொ தைமிழிலும் ஏ்னகயார் 
சிஙகெ்ததிலும் உ்ர நிகெழ்ததினர். சிஙகெ் 
பார்்வயா்்ர ்மயமாகெக ்கொணக் 
கூட்்ம் அ்மககெப்பட்டிருநதைது கபாலத 
கதைான்றியது.

சிஙகெ் உ்ரகெளுககும் தைமிழ் உ்ரககும் 
ஓர் ்மாழி ்பயர்ப்பிருநதிருநதைால் 
நன்ைாயிருநதிருககும்.

கெச்சிதைமான கூட்்ம், நல்ல ஒழுஙகெ்மப்பு, 
அலுப்புச் ்சலிப்பு ஏறப்வில்்ல.

ஒரு ்வளியீடு எவவாறு இருககெ கவணடும் 
என்பதைறகு உதைாராணமாகெ அ்மநதிருநதைது 
கூட்்ம். கூட்்ம் முடிய ்வளிகய சிறறுணடி 
கநரம் பிரகயா்சனமான கநரம்.

பல்ரயும்கெணடு உ்ரயா் முடிநதைது.

க ப ரு வ ் ்  ந ளீ மி ய ா  ஸ் தை ா ப கெ ர் 
நளீம் ஹாஜியாரின் மகென் தைன்்ன 
அறிமுகெப்படுததி்கொணடு எம்மு்ன் 
உ்ரயாடினார்.
்சட்்வல்லுநர் ்சப்பிறியின் இஙகிதைமான 
ஆழமான உ்ரயா்ல் மன்தைககெவர்நதைது. 
அவரது ஒரு கநர்கொணலும் பார்ததுளக்ன். 
உணர்ச்சி வ்சப்ப்ாதை ஆய்வு ரீதியான 
உ்ரயா்ல் அவவு்ரயா்ல் பறறியும் 
அ்வ்ாவிக ்கொணக்ாம்.

கூட்்ம் முடிய ்வளி ஹாலில் சிறறுணடி 

்சாப்பிட்டுக ்கொணடிருக்கெயில் கதைடி 
வநது கபசினர் பலர்.  ்பரும்பாலாகனார் 
இ்்ஞர்கெள.  அவர்கெளுள பலர் 
நளீமியாவின் மாணவர்கெள. அவர்கெ்ாகெ 
வநது தைம்்ம அறிமுகெம் ்்சய்து 
எம்மு்ன் உ்ரயாடினர். ்்சல்பியும் 
எடுத துக்கொண்னர்.  அவர்கெ ளின் 
உ்ரயா்லில் அவர்கெளின் ஆழமான பரநதை 
வாசிப்பு ்தைரிநதைது.

நான் அககொலததில் எழுதிய பின் 
நவீனததுவமும் கூததும் என்ை கெட்டு்ரயின் 
சில பகுதிகெ்்ச் சிலாகிதது அது பறறி ஓர் 
இ்்ஞன் என்னு்ன் உ்ரயாடியகபாது 
நான் அ்சநதுவிட்க்ன். அறிவு மிகுநதை, 
கதை்ல் மிககெ, வாசிப்புத திைன்மிககெ, 
நவீனததுவதது்ன் பரிச்்சயமான ஓர் 
தை்லமு்ை அஙகு உலாவிததிரிநதைது.

சிறறுணடியின்கபாது ஓர் முதிர் இ்்ஞர் 
தைன்்ன எம்மு்ன் அறிமுகெம் ்்சய்தைார். 
அவர் கஜ வி.பி மததிய கெமிட்டி உறுப்பினரும் 
பாராளுமன்ை உறுப்பினருமான விமல் 
ரட்ணநாயககொ. தைமிழ் நா்கெம் பறறியும் 
சிஙகெ் நா்கெம் பறறியும் என்னு்ன் 
உ்ரயாடிய அவர், சிஙகெ் தைமிழ் 
கெ்லகெளுககி்்யிலான உைவுகெள பறறி 
நான் எழுதி சிஙகெ் ்மாழியில் வநதை 
கெட்டு்ர பறறியும் குறிப்பிட்்ார்.

மிகெ எளி்மயாகெவும் எந தை விதை 
பநதைாககெளுமின்றி கபசிய அவர் எம் 
மன்தைக கெவர்நதைார்.

எல்லாவற்ையும் வாசிககும், சிநதிககும் 
கதை்ல் மிககெ ஓர் இ்்ஞர் கூட்்த்தைக 
கெண்்ம மகிழ்ச்சி தைநதைது.
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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;.

gpd;dq;fisg; ngUf;Fjy;

$u;g;Gk; guk;giuayF kPbwd; khw;wKk; (Evolution and change in frequency)
guk;giufSf;$lhf vjpUU (guk;giuayF) kPbwd; khw;wq;fs; rhu;ghf 
$u;g;ghdJ tpsf;fg;glyhk;. guk;giuayF kPbwd;fspy; Vw;gLk; khw;wq;fs;> 
xU jdpj;Jtkhd #ow;wpjpf;F ,dj;ij Xu; cau;kl;lj;Jf;Fs; 
nrYj;Jk;NghJ xU ,dk; $u;g;gilfpd;wJ. Fbj;njhifapd; mfj;Nj 
Vw;gLk; gpwg;GupikapaYf;Fupa khwNy $u;g;Gf;fhd Kf;fpa jpwT Nfhyhf 
cs;sJ. tpfhuq;fs; Gjpa vjpUUf;fis cUthf;Fk; Gyk;ngau;jy; 
khwiy mjpfupg;gjw;fhf mjid Fj;njhiff;Fs; cs;slf;Fk;. ,aw;ifj; 
Nju;thdJ gpd;u; mtw;wpd; Njhw;wtikg;Gf;Fupa khwypd; mbg;gilapy; 
rpwg;ghf ,irthf;fk; ngw;w jdpad;fisj; Nju;e;njLj;J Fbj;njhifia 
$u;g;gilar; nra;fpd;wJ. ,jd; ngWNgwhf> %u;g;giltjw;F Kd;djhf 
mit fhz;gpj;j ,irthf;fj;jpd; kl;lj;Jld; xg;gplg;gLk; NghJ> 
$u;g;gpd; gpd;du; $bj;njhifahdJ ,irthf;fj;jpd; Xu; cau; kl;lj;jpy; 
fhzg;gLk;. 

,e;j vz;zf;fUthdJ> ifj;njhopy; Kd;Ndw;wf; fhyg;gFjpapy; 
,q;fpyhe;jpy; fhzg;gl;l fUik – ntspu; nfhz;l 
(kpsFJ}s; Nghd;w) epwKila me;Jg;G+r;rpfspd; $u;g;gpdhy; 
tpsf;fg;glyhk;. me;Jg;G+r;rpfs; mtw;wpd; fUik kw;Wk; ntspwpa 
epw mbg;gilapy; ,uz;L Njhw;wikkg;gpw;Fupa Ngjq;fisf; nfhz;L 
fhzg;gl;ld. kj;jpa ,q;fpyhe;jpy; ifj;njhopy; mjpfupg;G epfo 
Kd;G> ntspwpa epwKila vjpUUf;fs; ngUtof;fpy; fhzg;gl;ld. 
gwitfspdhy; ,iuahf;fg;gLtijj; jLg;gjw;fhf ntspwpa epwKila 
me;Jg;G+r;rpfs; nts;isepwg;gl;likAila kuq;fspd; Nky; kiwe;J 
thof;$badthff; fhzg;gl;;likapdhy;> ntspwpa epwKila 
me;Jg;G+r;rpfs; fUik epwKila me;Jg;G+r;rpfisAk; ghu;f;f mD$yk; 
ngw;witahf tpsq;fpd. ifj;njhopy; mjpfupg;Gld; ,ize;jjhf 
cw;gj;jpgz;zg;gl;l khRf;fspd; tpisthf nts;isepwg;gl;lil 
nfhz;l kuq;fs; fUikahfr; rha%l;lg;gl;ld. ,J ntspu; epwKila 
me;Jg;G+r;rpfis ,iunfstYf;F ntspg;gLj;jpajhy; mit jkJ 
vz;zpf;ifapy; Fiwe;jd. ,jd; ngWNgwhf ntspu;epwKila vjpoUU 
Fiwe;jsT NkNyhq;fpf; fhzg;gl;lJ. mjdplj;jpy; fUik epw vjpUU 
$basthf Nknyhq;fpf; fhzg;gl;lJ. Vnddpy; fUik epw me;Jg;G+r;rpfs; 
rha%l;lg;gl;l kuq;fspd; Nky; rpwg;ghfj; jk;ik kiwj;Jf;nfhs;s 
Kbe;jJld; mtw;wpd; ,iunfstpg; gwitfspdhy; jhk; cz;zg;gl 
KbahkYk; jtpu;j;Jf; nfhz;ld. Fbj;njhifahdJ guk;giuayF 
kPbwd;fspy; Vw;gl;l khw;wj;Jld; Xu; cau;thd ,irthf;fkl;lj;Jf;Ff; 
$u;g;gile;jJ. 

jhtuk; kw;Wk; tpyq;Ffspd; ,dtpUj;jp (Plant and animal breeding)
tptrhak; Muk;gpj;j vl;L Kjy; gj;jhapuk; Mz;LfSf;F Kd;dNu 
kdpju; jhtuq;fs; kw;Wk; tpyq;Ffspd; ,dg;ngUf;f> gpwg;Gupikapaw; 
fl;likg;Gf;fspy; jiyapl;Ls;sdu;. Muk;g tptrhapfs; mLj;j 
gUtf;fhyj;jpy; gapupLtjw;fhfr; rpwg;ghd njhw;wq;nfhz;l 
jhtuq;fisAk; tpj;Jf;fisAk; Nju;e;njLj;J mtw;iwg; ghJfhj;jdu;. 
,J Nghd;Nw rpwg;ghd Njhw;wKila tpyq;Ffs; ghJfhg;gjw;fhfTk; 
tpUk;gg;gLk; ,ay;Gfis Kd;Ndw;Wtjw;fhfTk; xd;Wlndhd;W 
Gzutplg;gl;ld. Kd;Ndw;wkile;j ,ay;Gfisf; nfhz;l vr;rq;fs; 
cw;gj;jpgz;zg;gl;lf;$bajhf> Nju;Tf;Fupa Gzu;r;rp khj;jpuk; 
epfo;tjw;F mDkjpf;Fk; kdpju; jiyaPLs;s ,e;j ,dg;ngUf;fr; 
nrad;Kiw ,dtpUj;jp (breeding) vd miof;fg;gLk;. (,aw;ifahd 
,dg;ngUf;fj;Jf;F khwhf)

gpwg;GupikapaYf;Fupa tpQ;Qhdk; rpwg;ghf tpsq;fg;gl;lJk;> jhtu kw;Wk; 
tpyq;F ,dtpUj;jpahsu;fs; Kd;Ndw;wkile;j jhtug;Ngjq;fs; my;yJ 
tpyq;F ,dq;fis tpUj;jpnra;atjw;fhf jhtuk; kw;WK; tpyq;Fg; 
guk;giuayFfs; gw;wp mtu;fs; mwpe;Jnfhz;lij jdpj;JtkhdJk; 
tpUk;gg;gLtJkhd ,ay;Gfisj; Nju;e;njLg;gjw;fhfg; gad;gLj;jpdu;. 
Gapu;j;jhtuq;fspy; Ntfkhd tsu;r;rp> cau;thd tpisr;ry;> gPil kw;Wk; 
Nehnajpu;g;G jpwd;> ngupa tpj;Jf;fs; my;yJ ,dpg;ghd goq;fspy; 
Njhypd; epwk; kw;Wk; tbtk;> kapu;fs;> ,wFfs; Nghd;w rpwg;gpay;Gf;fhd 
Nju;T> ,g;nghOJ> mtw;wpd; thd;tif Mr;rupaj;jf;f tpjkhf khw;wp 
tpl;lJ. 

jhtu kw;Wk; tpyq;F ,dtpUj;jpapd; Kf;fpaj;Jtk;
,dtpUj;jpr; nrad;Kiw epfo;r;rp epuy;fspy; kdpj Fyj;Jf;F 
$basT gad;kpf;fjhf mikaNtz;ba xU tifapy; jhtuq;fspdJk; 

16
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mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 51

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

- kl;Lefu; Atd; -      

gf;f mDruiz

njhlHr;rp... tpQ;Qhdk;

1. gpd;tUtdtw;Ws; mfr;Rl;L
  (1) mk;kh  (2) ,J  (3) vJ  (4) ahJ

2. gpd;tUtdtw;Ws; Gwr;;Rl;L   
  (1) ,t;tPL  (2) mJ  (3) me;j (4) cwT

3. gpd;tUtdtw;Ws; cldpiy nka;k;;kaf;fk; my;yhjJ
  (1) ehw;W  (2) mg;gh (3) Njl;lk; (4) jl;gk;

4. gpd;tUtdtw;Ws; Ntw;Wepiy nka;k;;kaf;fk; my;yhjJ 
  (1) jk;gp  (2) nrq;if (3) Js;sy; (4) rpw;gk; 

5. gpd;tUtdtw;Ws; capu;j;njhlu;f; Fw;wpaYfuk;
  (1) capu;  (2) glF        (3) fhL (4) mwpT

6. gpd;tUtdtw;Ws; nkd;nwhlu;f;; Fw;wpaYfuk; my;yhjJ
  (1) khu;G  (2) re;J   (3) ge;J (4) mQ;R

7. gpd;tUtdtw;Ws; nebw;nwhlu;f; Fw;wpaYfuk; my;yhjJ
  (1) ehF  (2) fhL  (3) NjL  (4) ghU

8. gpd;tUtdtw;Ws; Ma;jj; njhlu;f; Fw;wpaYfuk; my;yhjJ
  (1) f/R  (2) v/F       (3) m/wpiz (4) m/J

9. gpd;tUtdtw;Ws; gFgjk; my;yhjJ
  (1) Njly;  (2) tho;T (3) Cud; (4) XL

10. gpd;tUtdtw;Ws; gfhg;gjk;
  (1) khb  (2) Mb  (3) $b  (4) ghb

11. gpd;tUtdtw;Ws; ,ilepiy
  (1) j;   (2) fpW  (3) ,Ue;J (4) l;

12. gpd;tUtdtw;Ws; rhupia my;yhjJ
  (1) ,d;  (2) khl;L (3) mj;J (4) md;

13. gpd;tUtdtw;Ws; nghUl;ngau; my;yhjJ
  (1) E}y;  (2) khL  (3) ,wF (4) ePu;

14. gpd;tUtdtw;Ws; ,lg;ngau; 
  (1) kzp;  (2) kPir (3) jiy (4) Kw;wk;

15. gpd;tUtdtw;Ws; rpidg;ngau; 
  (1) rpwF  (2) kuk;  (3) kiy (4) RsF

16. gpd;tUtdtw;Ws; khw;Wg;ngau;
  (1) ePq;fs;  (2) tUf (3) th  (4) te;jJ

17. gpd;tUtdtw;Ws; Mf;fg;ngau;
  (1) MLjy;  (2) Mba (3) <L  (4) ,L

18. gpd;tUtdtw;Ws; $l;Lg;ngau;
  (1) Cd;WNfhy; (2) Nfhy; (3) mofhd (4) mwpTs;s

19. gpd;tUtdtw;Ws; tpidahyizAk; ngau;
  (1) te;jhd;  (2) te;jtd;; (3) mtd; (4) tutpy;iy

20. gpd;tUtdtw;Ws; njhopw;ngau; my;yhjJ
  (1) mbj;jy;  (2) gbjy;;; (3) te;jik (4) Ml;lk;

21. gpd;tUtdtw;Ws; jdptpid
  (1) ghu;j;Jf;nfhs; (2) ghu;it (3) tUjy; (4) te;jJ

22. gpd;tUtdtw;Ws; $l;Ltpidab
  (1) nrhy;ypg;ghu; (2) vOjp thrp  (3) Nfl;Lf;nfhs; (4) J}q;fit

23. gpd;tUtdtw;Ws; vr;rtpid
  (1) nfhz;lhd;      (2) Cd;Wf (3) gbjy; (4) gbf;f

24. gpd;tUtdtw;Ws; vjpu;kiwtpid my;yhjJ
  (1) Nghfhd;   (2) NghNtd;; (3) tutpy;iy (4) XlhJ

25. gpd;tUtdtw;Ws; cld;ghl;Ltpid 
  (1) Njl;lk;  (2) XLjy; (3) vOJfpwhd; (4) Mlkhl;lhd;

,aw;gz;Gfs;> fl;likg;G kw;Wk; clw;$W Mfpad ifahsg;gLfpd;wd. 

,jd; gpufhuk; fPNo fye;Jiuahlg;gl;Ls;sJ Nghd;W jhtuk; kw;Wk; 
tpyq;F ,dtpUj;jpahdJ cyfpd; tptrhag; nghUshjhuj;jpy; 
Fwpg;gplj;jf;fjhd jhf;fKilajhf tpsq;Ffpd;wJ. 

cyfpd; czT kw;Wk; Cl;ly; juhjuj; NjitfSf;F Kfq;nfhLj;jy;
200 kpy;ypad; rpWtu;fs; cl;lgl 800 kpy;ypad; kf;fs; Nghrizf; 
Fiwghl;bdhYk; ,J rhu;ghd cly; eyg;gpur;rpidfshYk; 
mtjpAWtjhf kjpg;gplg;gl;Ls;sJ. cztpd; Nghridf;Fupa juj;ij 
Kd;Ndw;Wtjd; %yk; cztpd; ngWkjpia cau;j;Jtjw;F ,dtpUj;jp 
cjTfpd;wJ. cjhuzkhf> kpfg;ngUksthf cz;zg;gLk; Kf;fpa 
czthd muprp gy mj;jpahtrpa tpw;wkpd;fs; mw;Wf; fhzg;gLfpd;wJ.

gpujhd gapu;fshy; vjpu;nfhs;sg;gLk; kw;WnkhU gpur;rpid 
fUizf;fpoq;fpy; fhug;Nghypfs; (alkaloids)> kuts;spf;foq;fpy; 
raNdh[Pdpf; FSf;Nfhirl;Lfs; (Cyanogenic glucosides)> jhdpaq;fspy; 
jpupr;rpd; epNuhjpfs;> cUisf;fpoq;Ffspy; ];uPNuhapl;Lf;Fupa 
fhug;Nghypfs; Nghd;w er;Rj;jd;ikahd gjhu;j;jq;fs; mtw;Ws; 
,Uj;jy; MFk;. ,e;j er;Rj;jd;ikahd gjhu;j;jq;fisf; Fiwj;J 
mtw;iw cz;gjw;Fg; ghJfhg;ghdjhf Mf;Ftjw;F jhtu ,dtpUj;jp 
gaDs;sjhFk;. rpy jhtu cw;gj;jpfis $basT rkpghlilaf; 
$bajhf khw;Wtjw;Fk; jhtu ,dtpUj;jp gaDs;sjhFk;. cjhuzkhf 
xU jhtug;nghUspd; cau; ,ypf;dpd; cs;slf;fk; tpyq;F czthf mJ 
gad;gLk; ngWkhdj;ijf; Fiwf;fpwJ ,dtpUj;jpj; njhopy;El;gq;fspd; 
gad;ghl; bdhy; ,J jPu;f;fg;glyhk;.

tsu;e;J tUk; xU cyf rdj;njhifapd; czT tpepNahfj; 
NjitfSf;F Kfq;nfhLj;jy;. 
mLj;j Kg;gJ Mz;LfSf;Fs; cyf rdj;njhiff;F Xu; Nkyjpf 
%d;W gpy;ypad; kf;fs; Nru;f;fg;gLtu; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 
,e;j rdj;njhifg; ngUff;j;Jld; ,ize;jjhf> tpepNahfj;jpy; Xu; 
tpupthf;fk; Njitg;gLfpd;wJ. Jujpu;~;ltrkhf tptrhaj;Jf;fhs epyk; 
FiwthfNt cs;sJ. vdNt Fiwe;jsthd epyj;jpy; $basthd 
czT cw;gj;jpgz;zg;glNtz;bAs;sJ. ,J> tpUj;jpnra;ag;gLtjw;nfd 
Nkk;gLj;jg;gl;;lJk; cau; tpisr;riyj; juf;$baJkhd tpyq;F kw;Wk; 
jhtug; Ngjq;fSf;F miog;G tpLf;fpd;wJ. ,jw;Fj; Jyq;fyhf> 
rhjhuz muprpiag; ghu;f;fpYk; 50% $Ljyhd tpisr;riyj; jUk; 
Rg;gu; muprpiaAk;> rhjhuz NfhJikiag; ghu;f;fpYk; 20-40% 
tpisr;riyg; gUf;Fk; Rg;gu; NfhJiukiaAk;> cau; tpisr;riyj; 
jUk; gy;NtW Corn kw;Wk; Nrhsj;jhtu Ngjq;fisAk; jhtu ,dtpUj;jp 
cw;gj;jpgz;zpAs;sJ. gy Mz;Lfshf Nkw;nfhs;sg;gl;l Nju;Tf;Fupa 
,dtpUj;jp El;gKiwfspd; ftdk; kpFe;j gad;ghl;bdhy; ,iwr;rp 
kw;Wk; ghy; Mfpatw;wpd; nkhj;j cw;gj;jpAk; fzprkhd msT 
mjpfupj;Js;sJ. 

#oy; mOj;jq;fSf;F ,irthf;fkila Ntz;ba Njit.
thdpiyAk; kz; epge;jidfSk; gapu; tpisr;rypy; xU gpujhd 
jhf;fj;ijf; nfhz;bUf;fyhk;. fhyepiy khw;wq;fSk; Gtpf;Nfhs 
ntg;gkiljYk; gapu; cw;gj;jpr; #oYf;Fg; gFjpahff; fhuzkhFk;. 
(c.k;. Gtpapd; rpy gpuNjrq;fs; cyu;e;J nfhz;Lk; rpy gpuNjrq;fs; 
ctu;j;jd;ikaile;J nfhz;Lk; ,Uf;fpd;wd) cztpd; mjpfupj;j 
Njitia vjpu;nfhs;Stjw;F ,lu;ghLila epiyikfSf;F 
epiyNgwilaf; $ba Gjpa gapupdq;fs; tpUj;jpnra;ag;gl Ntz;ba 
Njit cs;sJ. cjhuzkhf> cw;gj;jpr; R+oypy; gy;NtW capUf;Fupa 
mOj;jq;fisAk; (Neha;fs; kw;Wk; G+r;rp> gPilfs;) capuw;w 
mOj;jq;fisAk; (c.k;. ctu;j;jd;ik> cyu;T> ntg;gk;> Fspu;) 
jhq;ff;$ba Gjpa tiffis tpUj;jp nra;aNtz;baJ mtrpakhFk;. 
Jyq;fyhf> gpwg;Gupikaikg;Gf;Fupa Kiwapy; khw;wpaikf;fg;gl;l 
Bt njhl;rp[idf; fhTk; gPil vjpu;g;Gj;jpwDs;s gUj;jp> Nrhsk; 
kw;Wk; cUisf;fpoq;FfSk;> ctu;j;jd;ikiar; rfpj;J thOk; ney; 
Ngjq;fs;> Fspiur; rfpj;J thOk; Gifapiy cUisf;fpoq;F kw;Wk; 
strawberry Ngjq;fSK; tptrhaj;ifj;njhopw;Wiwapy; ,g;nghOJ 
fpilf;ff;f$badthf cs;sd. ,JNghd;Nw Nehahf;fpfSf;F vjpuhd 
mjpfupj;j jilr;rf;jp nfhz;l gapu;j;jhtuq;fSk; gz;iz tpyq;FfSk; 
(fhy;eilfs;> gd;wpfs;> nrk;kwpahLfs;> MLfs; Kjypad) gy;NtW 
,dtpUj;jp El;gq;fspD}lhf cw;gj;jpgz;zg;gl;Ls;sd. 
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தைமிழ் கபசும் கெ்லஞர்  ்சஙகெமும்  கெ்லஞர் 
உ்ரயா்லும் மண்பததிறகு ்வளிகய 
ந்நகதைறிய்ம்ய   ஊ்கெஙகெளும் 
்பரிதுபடுததியிருநதைன.

முகெமறியாதை  பல  தைமிழ்க  கெ்லஞர்கெள 
அஙகு கூடினர், முகெம் பார்ததைனர், 
அறிமுகெமாகினர், உ்ரயாடினர், சிந்தை 
மகிழ்ந தைனர்.அவற்ை ஊ்கெஙகெள 
்பரிதுபடுததின, இது மகிழ்ச்சியளிததைது

விருதுககொன   சிஙகெ்க  கெ்லஞர் 
்தைரிவு பறறி சிஙகெ்  கெ்லஞர் 
அறிஞர் மததியில் அதிருப்தியுணடு. 
இஙகும் அ்வ இருநதைன   என்ப்தைப் 
பின்னாளில் வநதை முகெநூல் குறிப்புகெள 
கொட்டின. கொட்டிக்கொணடிருககின்ைன. 
சுட்டிககொட்்ப்படும்  ்சரியான  தைவறுகெள 
யாவும் திருததைப்ப் கவணடிய்வ, 
எனினும் இச்்்சய்ல முன்்னடுததை, 
அடுததை வரு்ததிலிருநது இவவிருது விழா 
வரு்ம்   கதைாறும் தைான் இல்லாவிடினும் 
ந்்்பைகவணடும், அர்ப்பணிப்கபாடு 
்்சயறபடும் அ்னததுக கெ்லஞர்கெளுககும் 
பாராட்டும் விருதும் வழஙகெப்ப்கவணடும் 
எனக கூறி அதைறகொன  பலமான 
அடிததை்த்தையும் இட்் அ்மச்்சர் மகனா 
கெகண்ச்ன நாம் அ்னவரும் பாராட்் 
கவணடும்.இநது கெலா்சாரத தி்ணககெ்ம் 
வழககெமாகெ ந்ததும் ்சமய  விழாககெளில் 
வழககெமாகெக கொணப்படும் முகெஙகெ்்வி் 
பல புதுமுகெஙகெள கொணப்பட்்்மயும் 
புது ஆறறு்கெகெள  இ்ம்்பறை்மயும் 
குறிப்பி்ககூடிய வி்யஙகெ்ாகும்.

ஓடி ஓடி ஒழுஙகுகெ்் கமற்கொண் 
தி்ணககெ்   ஊழியர்கெ்்யும் 
அவர்கெ்் வழி ந்ததிய பணிப்பா்ர் உமா  
மகஹஸ்வர்னயும் பாராட்டுகவாம்.

ஈழததுச் சினிமா,  ஈழததுச் சினிமா 
இ்்ச, ஈழததின்  பரதை ந்னம்  என்பன  
முககியகம, ஆனால்,இவறறிறகு கம்்யில் 
்கொடுககெப்பட்் இ்ம்கபால ஈழதது  
ந்னம், ஈழததுக கூதது, ஈழதது நா்கெம், 
ஈழதது நாட்்ார் இ்்ச, ஈழதது கிராமிய 
ஆறறு்கெகெள என்பனவும் கம்்யில் 
இ்ம்்பறறிருப்பின்  விழா கமலும் அர்ததைம் 
்பறறிருககும். அடுததை தை்்வ இ்வ 
கெவனததில் எடுககெப்படின்  மகிழ்ச்சி. விருது 
்பறை  அ்னததுக கெ்லஞர்கெளுககும் 
மனமார்நதை வாழ்ததுகெள.

gy ;yha pu tUrq ;fSf ;F Ke ;j pa 

rpj;jpuq;fis ftdpj;jhy; mtw;wpYs;s 

ngz;ZUtq;fnsy;yhk; ik jPl;ba 

fz;fisAiladtha; fhl;rpaspg;gijf; 

fhzyhk;.

   ehk; gpwe;j nghd;dhl;by; NgNuhLk;GfNohLk; 

tho;e;j guk;giuapdiu ehkwpa mthTw 

Ntz;Lk;. NgUk; GfOk; ngUtho;Tk; tho;e;j 

kf;fs; ,d;W <du;fsha; ,opFyj;Njhuha; 

tho;fpd;wdu;. xd;whfg;gpize;J Xu; 

Fykha;> Xupdkha; tho;e;j kf;fs; ,d;W 

gy nkhop NgRNthuhfg; gy kjq;fis 

mD];bg;gtuhf khwp xUtiu xUtu; 

vjpu;j;J khSk; msTf;F te;jpUf;fpNwhk;. 

Muk;gj;jpy; $wpa Fkupf;fz;lnkd;Dk; 

jkpofk;> ,yq;ifj;jkpofk;> Nghu;dpNah> 

Rkj;uh> ahth> mT];Nuypah Mfpa 

jPt+fshf khwptpl;ld. ngau; khwp ngUk; 

epyg;gug;G rpjwpaNghjpYk; kz;Zf;Fs;s 

xw;Wik mq;F thOk; G+u;tPf FbfSf;Fk; 

ekf;FKs;s xw;WikAk; njhlu ;Gk;  

fhLfspy; thOk; kpUfq;fSf;Fs;s 

njhlu;Gk; kpf kpf neUf;fkhdit. 

miyghAk; mfd;w flyhYk; tpz;zshtpa 

kiyj;njhlu;fspdhYk; mt;Ntw;Wikiaf; 

$W nra;Jtpl KbahJ. njhlu;ghd 

rupj;jpuk; njhFj;J itf;fhj fhuzj;jpdhy; 

jkpod; tho;tpy; xspiaAk;> ,UisAk; 

czuKbahj fhynkhd; wpUe;jJ. 

,t;Tyf ey;tho;Tf;fhf rpe;jid> nray; 

Mfpatw;iwr; nrytpl;l ,ilf;fhyj;jpy; 

mtd; fz;fhzhj xU cyfpy; ftdk; 

nrYj;jj; jiyg;gl;lhd;. 

   Xl;ilf; Fbirapy; ,t;Tyfpy; 

tho;e;J nfhz;L kW cyfpy; khlkhspif 

vOg;gp kfpo;e;J tho vdf;nfhU bf;nfl; 

ngw;Wj;jhUq;fnsd Ntw;whuplk; kd;whb 

rpghu;R ngw ‘‘fpA+’’ tupirapy; jtq;fple;jhd;. 
   fhl;luZk;> flyuDk;> kiyauDk;> fl;ba 

kjf[j;ijg;Nghy; tPutho;T tho;e;j jkpod; 

kdmuZk;> kjpauZk; fl;lj; jtwpajhy; 

ghjhsj;jpy ; ms;spnawpag ;gl ;lhd; . 

vd;gJjhd; jkpod; tPo;r;rp tuyhW. ehd; 

nrhy;tJ midj;Jk; cz;ikjhd;. 

ehq;fs; vd;d nra;tJ ngz;fs;. NkYk; 

khztpfs; vd;W ePq;fs; epidf;fyhk;.                                                                    

(njhlUk;)    

எஙகெள தை்லமு்ை மாை எடுததை கொலத்தை 
எடுககெ உஙகெளுககு அவகொ்சமில்்ல. 
நீஙகெள இப்கபாகதை மாறியாகெ கவணடும். 
உலகெம் கவகெமாகெ மாறிக்கொணடிருககிைது. 
நாம் இ்ககொரமாகெ நி்னததைவர்கெள 
தைமது உ்ழப்பாலும், உறுதியாலும் 
உயர்நதிருககிைார்கெள. நாம் மாததிரம் 
அப்படிகய இருககெ முடியாது. முதைலில் 
மறைவர்கெ்் மதிககெ நாம் கெறறுக்கொள் 
க வ ண டு ம் .  இ ந தை  வி ் ய த தி ல் 
பளளிககூ்ஙகெளுககு அதிகெ பஙகிருககிைது. 
்சகெ வாழ்வு, ்சகெ இனஙகெளு்னான உைவு 
என்பவற்ை பளளிககூ்ஙகெள கெறறுததைர 
கவணடும். அதைறகு ஆசிரியர்கெளும் மாை 
கவணடும். கவறுபாடுகெளுககுள ஒரு 
ஒரு்மப்பாட்்்க கொண வி்்ய 
கவணடும். முதைலில் நமது தைவறுகெ்் 
ஒப்புக்கொள் முயல்கவாம். அதைறகொன 
மன்னிப்புகககொருகவாம். எமககொகெ உயிர் 
்கொடுதது உ்ழததை ஒரு ்சமூகெததுககு 
தை்ல வணஙகுகவாம். இதைனால், நாம் 
வீழ்நதுவி்மாட்க்ாம். உயர்கவாம்.

தை்் ்்சய்யப்பட்் அ்மப்பாகெ 
இ ல ங ் கெ ய ர ்ச ா ல்  பி ர கெ ் ன ம் 
்்சய்யப்படுகிைது. 

1977ஆம் ஆணடு ஆட்சிககு வநதை 
்ஜயவர்ததைனா அரசு கஜவிபி்ய 
அ ் க கி ் ய ா டு க கி ய  ஸ்ரீ ல ங கெ ா 
சுதைநதிர கெட்சிககு எதிராகெ ்்சயறப் 
க வ ண டு ் ம ன் கி ன் ை  இ ர கெ சி ய 
ஒப்பந தை தக தைாடு ஆயுள கொல ச் 
சி ் ை த தை ண ்் ன  ் ப ற றி ரு ந தை  
கராகெண விஜயவீரா உட்பட்் அ்னதது 
்கெதிகெ்்யும் விடுதை்ல ்்சய்து 
அவர்கெள மீதைான தை்்்யயும் நீககியது. 
்வளிகய வநதை அவர்கெள  ஜனநாயகெ 
பா்தையில் பயணிததைனர். 1982ஆம் 
ஆணடு ஜனாதிபதி  கதைர்தைலில் கராகெண 
விஜயவீரா கபாட்டியிட்்ார். அதில் அவர் 
2.75.000வாககுகெ்்(சுமார் 4 வீதைமான)
்பறைார். தைனது ்வறறி்ய மீ் உறுதி 
்்சய்து்கொண் ் ஜயவர்ததைனா  1983 ஆம் 
ஆணடு இ்ம்்பறை யூ்ல கெலவரததுககு 
கொரணமானவர்கெள இநதை கஜவிபியினகர 

என்கின்ை குறைச்்சாட்டுககெ்் சுமததி 
மீணடும் கஜவிபி்யத தை்் ்்சய்து 
அரசியலில் இருநது ஓரஙகெட்டினார். 
ஆன ால்  க ஜ வி பி யி ன ர்  மீ தை ான 
யூஎன்பியின் இநதை குறைச்்சாட்டுககெ்் 
'்பாய்யான்வ' என்றும்  அவர்கெள 
ஒருகபாதும் தைமிழ் மககெளுகககொ முஸ்லீம் 
மககெளுகககொ எதிரான 'வகுப்புவாதை 
கெ ல வ ர ங கெ ளி ல்  ஈ டு ப ்வி ல் ் ல' 
என்றும்  இலங்கெயில் மூததை அரசியல் 
தை்லவரான என்.்சணமுகெதைா்சன் மறறும் 
மாகசி்ச ஆய்வா்ர் குமாரி ்ஜயவர்ததைன 
கபான்கைார் ்சான்று  பகிர்நதுள்னர்.

அதைன்பின்னர் இநதை கஜவிபியின் 
தை்லம்ைவாகெ இயஙகெத்தைா்ஙகினர். 
1987 ஆம் ஆணடு கொலகெட்்ததில் மீணடும் 
ஒரு கி்ர்ச்சிககொன ்்சயறபாடுகெளில் 
கஜவிபி இைஙகியது. 

இவவாணடில் ்கொணடுவரப்பட்் 
இலங்கெ இநதிய ஒப்பநதைத்தை 
மிகெ கெடு்மயாகெ எதிர்ததை இவர்கெள 
இநதிய இராணுவததின் வரு்கெ்ய 
ஒ ரு  க ம ல ா தி க கெ  தை ் ல யீ ் ா கெ 
்தைன்னிலங்கெயில் பிரச்்சாரம் ் ்சய்தைனர்.

வரலாறறுககொலம் ்தைாட்டு இலங்கெ்ய 
ஆககிரமிப்பதும் அழித்தைாழிப்பதுமாகெ 
இநதியா ்்சலுததி வரும் ஆதிககெத்தை 
நி்னவுறுததி சிஙகெ் மககெளின் 
உணர்ச்சிகெ்் தூணடி விடுவதில் 
்வறறிகெண்னர். 

பிகரமதைா்சா கபான்ைவர்கெள  இலங்கெ 
இநதிய ஒப்பநதைத்தை எப்படி எதிர்ததைனகரா 
அதைறகும் கமலாகெ கஜவிபியினரும் 
இநதியாவின் தை்லயீட்்் எதிர்ததைனர். 
இ ந தி ய  க ம ல ா தி க கெ த து க கு ம் 
இலங்கெயின் கதைசியவாதைததுககும் 
இ்்யில்  பலிககெ்ாககெ்ாகெ இலங்கெ 
தைமிழரின் உரி்ம பிரச்்ச்ன சிககுணடு 
கபாவதைறகுகஜவிபியினரின்  இநதை 
கெணமுடிததைனமான இநதிய எதிர்ப்புவாதைம் 
வழிககொலியது.

இ ந தி ய  வ ம் ்ச ா வ ளி யி ன ர ா ன 
்கொழும்பு தைமிழர்கெளும் ம்லயகெ 
தைமிழர்கெளும் ்கொணடிரு க கின்ை 
இ ந தி ய  ம ாதி ரி கெ ் ்க ் கெ ா ண ் 
அ்மப்புககெள,கெலா்சார ்சஙகெஙகெள 
, இ ந தி ய  தை ் ல வ ர் கெ ளு ் ன ா ன 
்தைா்ர்புகெள அ்னத்தையும் எதிர்ததை 
க ஜ வி பி யி ன ர்  வ ்க கு ,  கி ழ க கு 
தைமிழர்கெளின் ்சமூகெ கெலாச்்சார அரசியல் 
்்சயறபாடுகெள அ்னததுகம இநதிய 
்தைா்ர்புகெளு்னான்வ என்கின்ை 
பி்ழயான சூததிரத்தை ்கொணக் 
தைமிழர்கெளின் உரி்ம பிரச்்ன்ய 
பார்ததைனர். 

இ தை ன்கெ ா ர ண ம ாகெ க வ  இ ல ங ் கெ 
தைமிழரின் பிரச்்ச்னகெளுககு தீர்வாகெ 
முன்்வககெப்பட்் மாகொண ்ச்ப 
மு்ை்ம்யயும் எதிர்ப்பதில் தீவிரம் 
கொட்டினர். 

்தைன்னிலங்கெயிலும் ் கொழும்பிலும்கூ்  
மாகொண்ச்ப கதைர்தைல்கெளில்  கபாட்டியிட்் 
பலர், ஐககிய கதைசிய கெட்சியின் முககிய 
தை்லவர்கெள,கபாலீ்சார் என்று பலநூறுகபர் 
1987- 1989ஆம் ஆணடு கொலததில் 
கஜவிபியினரால் ்கொல்லப்பட்்னர். 

அ து ம ட்டு ம ன்றி  ப ல  இ ்து ்ச ா ரி 
தை்லவர்கெள கூ் பழிவாஙகெல்கெளுககு 
ஆ்ாகினர்.

(அடுததைவாரம் ்தைா்ரும்)

விககிரமசிஙகெ தைான் கபாட்டியி்வுள்தைாகெ 
கெ்நதைவாரம் இ்ம்்பறை ஐககிய கதைசியக 
கெட்சியின் மததிய குழுக கூட்்ததிலும் 
கூறியிருநதைார்.

ஆனால் தைான் கபாட்டியி்வுள்தைாகெ 
ர ணி ல்  வி க கி ர ம சி ங கெ 
கூைவில்்ல்யனவும் கெட்சியின் மூததை 
உறுப்பினர்கெள சிலர் தைமது முகொநூல் 
பதிவுகெளில் வாதிட்டிருநதைனர். எனினும் 
ரணில் விககிரமசிஙகெகவ கபாட்டியி் 
விரும்புவதைாகெ  கெட்சித தைகெவல்கெள 
உறுதியாகெக கூறுகின்ைன.

ஆனாலும் ரணில் - ்சஜித பிகரமதைா்ச 
ஆ கி க ய ா ர்  ் ்ச வ வ ா ய் க கி ழ ் ம 
இரவு ்சநதிததுப் கபசிய பின்னர் 
முடிவுகெள ்சாதைகெமாகெ அ்மயலா்மன 
்கொழும்புத தைகெவல்கெள கூறுகின்ைன. 
குறிப்பாகெப் கபச்சில் முன்கனறைம் 
ஏறபட்டுள்தைாகெவும் அடுததை சில 
நாட்கெளில் உரிய பதில் கி்்ககும் 
என்றும் ்சஜித பிகரமதைா்ச புதைன்கிழ்ம 
்கொழும்பில் ்்சய்தியா்ர்கெளி்ம் 
ந ம் பி க ் கெ  ் வ ளி யி ட் டி ரு ந தை ா ர் . 
எனினும் ஜனாதிபதி கவட்பா்ராகெ 
்சஜித பிகரமதைா்ச அறிவிககெப்படும் 
வாய்ப்புகெள இல்்ல்யன்கை ரணில் 
விககிரமசிஙகெவுககு ஆதைரவான தைரப்புக 
கூறுகின்ைது.

்சஜித பிகரமதைா்சவின் ஆதைரவா்ர்கெ்்த 
திருப்பதிப்படுததைகவ ரணில் ்சஜிதது்ன் 
இநதைச் ்சநதிப்்ப ந்ததியிருநதைா்ரன்றும் 
ரணில் விககிரமசிஙகெவின் உண்ம 
முகெம் வி்ரவில் ்வளிவரும் எனவும் 
அவருககு ்நருககெமான வட்்ாரஙகெள 
கமலும் ்தைரிவிககின்ைன.

இகதைகவ் ,் ஐககிய கதைசியக கெட்சியின் 
பிரதித தை்லவரான அ்மச்்சர் ்சஜித 
பிகரமதைா்சவும், ஜனாதிபதி ்மததிரிபால 
சிறிக்சனவின் ்சககொதைரருமான பிரபல 
வர்ததைகெர் ்ட்லி சிறிக்சனவும் ்கொழும்பு 
யூனியன் பிக்ஸில் உள் ஜய் 
ஹில்்ன் ஐநது நட்்சததிரக கஹாட்்லில் 
்்சவவாய்ககிழ்ம முறபகெல் பதி்னாரு 
மணிககுச் ்சநதிதது நீண்கநரம் 
உ்ரயாடியுள்னர்.

ரணில் விககிரமசிங்வ அன்று 
இரவு ்சநதிப்பதைறகு முன்னதைாகெகவ 
இநதைச் ்சநதிப்பு இ்ம்்பறறுள்து. 
் ட் லி  சி றி க ்ச ன வு ் ன ா ன 
்ச ந தி ப் பி ற கெ ா கெ  இ ர ண ் ா ம் 
பிரிவினரும் கெலநது்கொண்கதைாடு 
அ்மச்்சர் ்சஜித பிகரமதைா்ச, ்ட்லி 
சிறிக்சன ஆகிய இருவரும் இநதை 
இரண்ாம் தைரப்பிரிவினரு்ன் நீண் 
க ந ர ம ா கெ க  கெ ல ந து ் ர ய ா ் ் ல 
ந்ததியிருககின்ைனர். ஆனால் ஆழமாகெப் 
கப்சப்பட்் வி்யஙகெள குறிதது இதுவ்ர 
தைகெவல் கி்்ககெவில்்ல.

்ட்லி சிறிக்சன தைறகபாது ஸ்ரீலஙகொப் 
்பாதுஜனப் ்பரமுனக கெட்சியின் 
ஜனாதிபதி கவட்பா்ர் ககொட்்ாபய 
ராஜபக்சவுககு ஆதைரவளிதது வருகின்ைார். 
அகதைகவ்், ்ட்லி சிறிக்சனவுககொகெ 
க கெ ா ட் ் ா ப ய  ர ா ஜ ப க ்ச  வி க ்ச ் 
இராப்கபா்சன விருந்தைான்்ையும் 
அவரு்்ய இல்லததில் வழஙகியிருநதை 
நி்லயில் ்்சவவாய்ககிழ்ம ்சஜித 
பிகரமதைா்ச்வயும் ்சநதிதது நீண் 
கநரம் கபசியுள்்ம எதைறகொகெ? எநதை 
அடிப்ப்்யில்? 
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