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--- அமிர்தசன் --வடக்கு கிழக்கு மாகாண சபைகள்
உள்ளி ட ்ட அ னைத் து மாக ாண
சபைகளின் தேர்தல்களையும் இந்த
ஆண்டின் முற்பகுதியில் ஒரேநாளில்
நடத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
இ து
த� ொ டர்பா க
ஜ ன ா தி ப தி
ம ை த் தி ரி பால
சி றி சே ன
தலைமையிலான ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்
கட்சி இணக்கம் தெரிவித்துள்ளது.
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியும் அதற்கு
சம்மதித்துள்ளதாக கட்சித் தகவல்கள்
கூறுகின்றன.
கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் மாகாண
சபைத் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட்டிருக்க
வேண்டும். ஆனால் கடந்த ஒக்ரோபர்
மாதம் 26 ஆம் திகதி மகிந்த ராஜபக்ச
பிரதமராகப் பதவியேற்றதன் பின்னர்

ஏற்பட்ட அரசியல் நெருக்கடியினால்
தேர்தல்கள் நடத்தப்படவில்லை.
உரிய காலத்திற்குள் மாகாண சபைத்
தேர்த்ல்களை நடத்துமாறு தேர்தல்கள்
ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த
தேசப்பிரிய அப்போது அரசாங்கத்திடம்
வேண்டுக�ோளும் விடுத்திருந்தார்.
ஆனால் அரசியல் நெருக்கடி ஐம்பது
நாட்கள் வரை நீடித்தமையினால்
த ேர்தல்கள் நடத்தப்படவில்லை.
தற்போது சுமுகமான நிலைமை
காணப்பட்டாலும் ஜனாதிபதித் தேர்தல்
அல்லது நாடாளுமன்றத் தேர்தலை
நடத்துவது த�ொடர்பாக பிரதான
அரசியல் கட்சிகள் ஆல�ோசித்து வந்தன.
எனினும் 19 ஆவது திருத்தச்சட்டத்தின்
பிரகாரம் முதலில் மாகாண சபைத்
தேர்தல்களே நடத்தப்பட வேண்டும்
njhlHr;rp... (gf;fk; -02 )

கிழக்கு மாகாணத் தில் ஆசிரியர்
சேவையிலுள்ள கடமை நிறைவேற்று
அ தி பர்க ள ்ப ணி ய ா ற் று ம்
பாடசாலைகளுக்கு தரப்படுத்தப்பட்ட
அதிபர்களை நியமிக்கும் நடவடிக்கையை
தற்காலிகமாக இடைநிறுத் துமாறு
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஆ ளு ந ரி ன் உ த்த ர வி ற்கம ை வ ா க
கிழக்குமாகாணக் கல்விச் செயலாளர்
முத்துபண்டா இவ்வுத்தரவை சுற்று நிருபமாக மாகாணக் கல்விப்பணிப்பாளர்
மற்றும்வலயக் கல்விப்பணிப்பாளர்களுக்கு அனுப்பிவைத்துள்ளார்.
இது த�ொடர்பாக இறுதித்தீர்மானம் எடுக்கும் வரையில் தற்காலிகமாக
இந்நியமனத்தை இடைநிறுத்துமாறு கேட்கப்பட்டுள்ளது.
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இலங்கையை சூழவுள்ள கடற்பரப்பு
மேலும் பதற்றநிலையை அண்மித்து
வருவதாக ஆய்வாளர்கள் அச்சம்
வெளியிட்டுள்ளனர்.
வட்டகை நாடுகளுக்கிடையிலான
இராணுவப் ப�ோட்டி காரணமாக
அமெரிக்கா, இந்தியா ப�ோன்ற நாடுகள்
இந்தப் பிராந்தியத்தில் தமது கடற்படை
பிரசன்னத்தை அதிகரித்து வருவது
njhlHr;rp... (gf;fk; -02 )
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இதற்கு காரணமாகக் கூறப்படுகின்றது.
தனது அண்மைய வட்டாரத் தில்
சீனக் கடற்படையின் பிரசன்னம்
அதிகரிப்பது குறித்தும், இலங்கை
முதல் பாகிஸ்தான் வரையிலான
அரைச்சுற்றுவட்டத்தில் சீனா வணிக
துறைமுகங்களை அமைப்பது குறித்தும்
இ ந் தி ய ா
அ ச ்சமடை ந் து ள ்ள து .
இ ந்த வ ணி க து ற ை மு க ங ்கள்
கடற்படை மையங்களாக சீனாவால்
பயன்படுத்தப்படலாம் என்றும் இந்தியா
அ ச ்சம் க� ொண் டு ள்ளது . மலாக ்க
நீரிணைக்கு நுழைவாயிலாக உள்ள
அந்தமான் பகுதிகளில் குறிப்பாக
ப�ோர்ட் பிளயரில் கடற்படையின்
விமானத்தளம் ஒன்றை அமைக்க
இந்தியா திட்டமிடுகின்றது. அந்தப்
பகுதியில் இருந்து சீனாவால் வரக்கூடிய
ச வ ால்களை
எ தி ர் க ொ ள ்வ த ே
இந்த தளத்தின் ந�ோக்கமாகும். இது
கடற்படையின் ஒரு விமானத்தளம்
என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
சீனப்பிரசன்னம் இலங்கைக்கு கிழக்காக
உள்ள கடலில் அதிகரித்திருப்பதாக
இ ந் தி ய ா அ ச ்சம் க� ொ ள் கி ற து .
அ த ேவேளை
அ மெ ரி க ்கா வு ம்
இந் து சமுத் திர பிராந் திய சீன
பிரசன்னத்தை மனதில் க�ொண்டு
இ ல ங ்கை யு ட ன ா ன
ஏ சி எ ஸ் ஏ
ஒப்பந்தத்தை விரிவுபடுத்தவுள்ளது.
இ த ன்
மூ லம்
இ ல ங ்கை யி ன்
வணிக த் துறைமுகங்க ளில் தமது
இறங்கு தளங்களை செயற்படுத்த
அமெரிக்காவால் முடியும்.
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த ாக ்க ங ்க ளு ம் என்ற த ல ை ப் பி ல்
விளக்கவுரை வழங்கினார்.

பாடசாலைகளில் பெற்றோர்களிடம்
இருந்து பணம் பெற்றுக்கொள்வதை
தடுப்பதற்கு உடன் நடவடிக ்கை
மேற்கொளளுமாறு கல்வி அமைச்சர்
அ க் கி ல
வி ர ா ஜ்
க ா ரி ய வ ச ம்
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு
பிறப்பித்துள்ளார்.
ப ெற்றோர்க ளி டம்
இ ரு ந் து
பாடசாலை நடவடிக்கைகளுக்காக
பணம்
சே க ரி க ்கப்ப டு கி ன்ற த ா
எ ன்பதைக்
க ண ்ட றி வ த ற் கு
த ேவை ய ான ந டவ டி க ்கை க ளை
மேற் க ொ ள ்வ த ற்கெ ன
த ே சி ய
பாட ச ால ை க ள்
த� ொ ட ர் பி ல்
மு ற ை ப்பா டு க ளை ப்
ப�ொறுப்பேற்பதற்காக அதிகாரி ஒருவர்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ப�ொதைப்பொருளுக்கு அடிமையாதல்,
அதற்கான சிகிச்சை மற்றும் புனர்வாழ்வு
எ ன்ற த ல ை ப் பி ல் ம ட ்ட க ்கள ப் பு
விம�ோச்சனா இல்லத்தின் பணிப்பாளர்
திருமதி செல்விகா சகாதேவன் கருத்துரை
வழங்கினார்.
ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனாவின்
பணிப்புரைக்கமைய அமுல்படுத்தப்படும்
த ே சி ய
ப � ோதைப்ப ொ ரு ள்
தடுப்புவாரத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு
வேல ை த் திட்டங்கள் மட்டக ்களப்பு
மாவட்டத்தில் நடைபெற்றுவருகின்றது.

இந்த வரிசையில் அரசாங்கத் தகவல்
திணைக்களம், மட்டக்களப்பு மாவட்ட
செ ய ல க த் தி ன் அ னு ச ர ண ை யி ல்
பாடசாலை மட்ட மாணவர்களுக்கான
விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கொன்றினை
கடந்த புதன்கிழமை (23) மட்டக்களப்பு
மு ற ை ப்பா டு க ளை
மாநகரசபை மண்டபத்தில் நடாத்தியது.

இ வ்வாறா ன
கே.ஜீ.சீ.மகேஷிக்கா, உதவி கல்விப்
பணிப்பாளர், தேசிய பாடசாலைக்
கிளை, கல்வியமைச்சு, இசுறுபாய,
பத்தரமுல்ல என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி
வைக்கமுடியும் பெற்றோர்களிடம்
இ ரு ந் து
கி டை க ்கப்பெ ற் று ள ்ள
முறைப்பாடுகளைக் கருத்திற்கொண்டு
அ ண ்மை யி ல்
இ ட ம ்பெற்ற
அ தி க ா ரி க ளு டா ன மு ன்னேற்ற
மீளாய்வுக் கூட்டத்தில் அமைச்சர்
இதுத�ொடர்பாக தெரிவிக்கையில்
. பணம் சேகரிப்பது த�ொடர்பில்
க ல் வி ய ம ை ச் சு வெ ளி யி ட் டு ள்ள
சுற்றுநிருபத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு
அமைய
அனைத்து அதிகாரிகளும்
இ ந்த
சீ ன ா
இ ல ங ்கை யி ல்
செயற்பட
வேண்டும்.
துறைமுகங்களை க�ொண்டுள்ளதுடன்,
க ட ற் பி ர ா ந் தி ய த் தி ல்
த ன து
பிரசன்னத்தையும் த�ொடர்ச்சியாக இலவசக் கல்வியின் நன்மைகளை
அதிகரித்து வருகின்றது. இது யப்பான், மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்கு நடவடிக்கை
இ ந் தி ய ா, அ மெ ரி க ்கா ப � ோன்ற எடுக்கப்பட்டு வரும் சந்தர்ப்பத்தில்
நாடுகளை அச்சமடைய வைத்துள்ளது. பெற்றோர்கள் மீது தேவையில்லாத
அ ழு த்த ங ்களை க ் க ொ டு க் கு ம்
இ
வ்வாறா ன செ ய ற்பா டு க ளை
அதன் அடிப்படையிலேயே சீனாவுக்கு
ஒருப�ோதும்
அனுமதிக்க முடியாது
எதிரான நாடுகள் இலங்கையை
என்றும் அமைச்சர் கூறினார்.
njhlHr;rp...
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அத்துடன், ப�ோதைப்பொருள் பாவனையும்
சி று வ ர் து ஸ் பி ர ய�ோக மு ம் என்ற
தலைப்பில் மாவட்ட சிறுவர் உரிமை
மேம்பாட்டு உத்திய�ோகத்தர் வி.குகதாசன்
விளக்கவுரை வழங்கினார்.
இந்நிகழ்விற்கான அனுசரணையினை
மட்டக ்களப்பு காவியா பெண்கள்
அபிவிருத்தி நிலையம் வழங்கியிருந்தது.
இக் கருத்தரங்கில் 250க்கும் மேற்பட்ட
ம ட ்ட க ்கள ப் பு
ந க ர ம்
ம ற் று ம்
நகரையண்டிய பிரதேச பாடசாலைகளின்
மாணவ மாணவிகள், ஆசிரியர்கள் பங்கு
க�ொண்டனர்.

மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மாணிக்கம்
உ த ய கு மா ர் சி ற ப் பு அ தி தி ய ாக க் இதேவேளை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்
கலந்து க�ொண்டு சம்பிரதாய பூர்வமாக ஜனாதிபதியின் சுற்றறிக்கைக்கமைய
இக்கருத்தரங்கினை ஆரம்பித்து வைத்தார். ச க ல அ ரச தி ண ைக ்கள ங ்க ளு ம்
மா வ ட ்ட
த க வ ல்
அ தி க ா ரி
வ.ஜீவானந்தனின் வரவேற்புரையுடன்
ஆரம்பமான இந்நிகழ்வில் மாவட்ட
அரசாங்க அதிபர் திருமதி சுதர்சினி
சிறிகாந்த் மற்றும் சர்வதேச த�ொண்டர்
அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் பலரும் கலந்து
சிறப்பித்தனர்.
இச்செயலமர்வில் ப�ோதைப்பொருள்
பா தி ப் பு க ்கள், ச மூ க ம ட ்ட த் தி ல்
இளம் சமுதாயம் எடுக்க வேண்டிய
நடவடிக்கைகள் மற்றும் இலங்கையில்
ப � ோதைப்ப ொ ரு ள் பா வ னைக் கு
அமுல்படுத்தப்படும் சட்டவாக்கங்கள்
பற்றிய விரிவான செயல்முறையிலான
விளக்கவுரைகள் இடம்பெற்றன.
இக் கருத்தரங்கில் புதுக்குடியிருப்பு
க தி ர வ ன்
க ல ை க ்க ழ க த் தி ன ா ல்
ப � ோதைப்ப ொ ரு ள் பா வ னைக் கு
விற்பனையாளர்களா, பாவனையாளர்களா
க ா ர ணம் எ ன்ற த ல ை ப் பி லா ன
பட்டிமன்றம் கழக த் தின் தலைவர்
இன்பராசா தலைமையில் நடைபெற்றது.

த ே சிய ப�ோதைப்பொருள் தடுப்பு
வ ா ர த்தை மு ன் னி ட் டு பல்வே று
ஒ ழி ப் பு
வேல ை த் தி ட ்ட ங ்களை
நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
2019ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 21ஆம்
திகதி த�ொடக்கம் 25ஆம் திகதி வரை
ப�ோதைப்பொருள் தடுப்பு பாடசாலை
வாரம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைவாக பாடசாலை மாணவர்கள்
ப�ோதைப்பொருளினால் எதிர்கால
ச மு த ா ய ம் பா தி க ்கப்ப டு வ த ன ா ல்
ஏற்படும் தீமைகள் பாதுகாப்பதற்கான
வாழைச்சேனை மாவட்ட வைத்தியசாலை வ ழி க ள் ,
ஆல�ோ ச னை க ளை யு ம்
மன ந ல வைத் தியர் யூடீ .ரமேஷ் வழங்கும் வகையில் இச் செயற்திட்டம்
ஜெ ய க் கு மா ர் ப � ோதைப்ப ொ ரு ள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
பாவனையும், அதன் உடல், உள சமூகத்

என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி, ஜே.வி.
பி. உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் அமைச்சர் ஹபீர் ஹாசீம் க�ொழும்பில்
சூ ழ்ந்த பி ர த ே ச ங ்க ளி ல் த ம து வலியுறுத்தி வந்தன.
செய்தியாளர்களிடம் கூறியுள்ளார்.
கடற்படைக் கப்பல்களையும் ஏனைய
க� ொ ழு ம ்பை
ம ை ய ப்ப டு த் தி ய
பி ர ச ன்னத்தை யு ம்
அ தி க ரி த் து இந்த நிலையில் முதலில் மாகாண மேல்மாகாணம், அம்பாந்தோட்டையை
சபைத் தேர்தல்களை நடத்த இணக்கம் மையப்படுத்திய தென் மாகாணம்
வருகின்றன.
ஏற்பட்டுள்ளது. ஜனாதிபதி மைத்திரிபால ஆகியவற்றின் பதவிக்காலம் எதிர்வரும்
இ த ன் க ா ர ணமா க இ ல ங ்கை சிறிசேனவின் உத்தரவு கிடைத்ததும் மார்ச் மாதத்துடன் நிறைவடைகின்றது.
அமைந் துள்ள இந் து சமுத் திரப் மாகாண சபைத் தேர்தல்களுக்கான பதுளையை மையப்படுத்திய ஊவா
பிராந் தியம் மிக வும் ஆபத்தான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என மகிந்த மாகாண சபையின் பதவிக் காலம்
நி ல ை யை
ந�ோக் கி
செ ன் று தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார்.
ஏப்ரல் மாதம் நிறைவடையவுள்ளது.
க�ொண்டிருப்பதாக ஆய்வாளர்கள்
மாகாண சபைத் தேர்தலை நடத்துவதில் ஆகவே இந்த மூன்று மாகாண சபைகள்
அஞ்சுகிறார்கள்.
ஆ ட ்சேப ண ை
இ ல்லையெ ன உள்ளிட்ட ஒன்பது மாகாண சபைகளின்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி உறுப்பினர்,

தேர்தல்களையும் ஒரேநாளில் நடத்த
ஏற்பாடுகள் இடம்பெறவுள்ளதாக
பி ரத ான அ ரசி ய ல் க ட் சி க ளி ன்
தகவல்கள் கூறுகின்றன.
புதிய தேர்தல் முறையில் மாகாண
சபைத் தேர்தல்களை நடைபெறாது
எனவும் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள
விகிதாசார முறைப்படியே தேர்தல்கள்
நடைபெறும் எனவும் தேர்தல்கள்
ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த
தேசப்பிரிய ஏலவே கூறியிருந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
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ஒ ன்றா க வே
பார்க்கப்ப டு கி ன்ற து .
மேல ை ந ா டு க ள் பல வு ம் இ த னை
வ லி யு று த் து கி ன்ற ன .
த வ றா ன
தீர்ப்பால் ஒருவர் மரண தண்டனைக்கு
இ ல க ்கா கி வி ட ்டா ல் ,
அ த னை
மாற்றமுடியாமல் ப�ோய்விடும் என்பதே
இதற்கான முக் கிய காரணம். அது
மாத் தி ர மல்லாம ல், “த ண ்டனைக ள் ”
திருந்த வழி செய்ய வேண்டும் என்பதை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டது அது.

பிலிப்பைன்ஸ் அனுபவமும் ஜனாதிபதியும்

இ த ற் கி டையே
அ ண ்மை யி ல்
பி லி ப்பை ன் ஸு க் கு சென்ற எ ம து
ஜனாதிபதி இன்னும�ொரு விடயத்தை
உ ர த் து க்
கூ றி வ ந்தா ர் .
அ த ா வ து
இலங்கையில் ப�ோதைப் ப�ொருளுக்கு
எதிரான ப�ோரில் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின்
ஜனாதிபதி ற�ொட்றிக�ோ டுடெர்த்தே

ப�ோதைப்பொருளை கட்டுப்படுத்துவது
குறித்து அதிகமாக பேசப்படும் காலமிது.
ப�ோதைப்பொருள் கட்டுப்பாடு குறித்துப்
பேசுவது மிகவும் அவசியமானதுதான்.
அந்த அளவுக்கு அதன் தாக்கங்கள் எமது
சமூகத்தைப் பாதித்திருக்கின்றன.
பல இளைஞர்கள் நாசமடைந்திருக்கிறார்கள்.
இங்கு, அங்கு என்று ச�ொல்ல முடியாதபடி
நாடு முழுவதும் மிகவும் ம�ோசமாக இதனால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல குடும்பங்கள்
இதனால் சீர்குலைந்து ப�ோயுள்ளன. சமூகம்
பலவீனமடைந்துள்ளது.
இன, மதம் என்ற வேறுபாடின்றி பலரும்
இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ப�ோதை
மருத்துக் கடத்தல்காரர்களிடையேயான
ப�ோட்டி காரணமாக படு பயங்கரமான
க�ொலைகள் கூட நடந்திருக்கின்றன.

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மக்கள் ஒரு
பாதுகாப்பாற்ற ஒரு நிலையை உணரத்
த�ொடங்கியுள்ளனர்.
பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் கூட ப�ோதை
ம ரு ந் து க ளு க் கு
அ டி ம ை ய ா கி ப்
ப�ோயுள்ளதாக தரவுகள் கூறுகின்றன.
இ ந்த நே ரத் தி ல் ப � ோதை மரு ந் து
கடத்துபவர்கள் தூக்கிலிடப்பட வேண்டும்
என்ற கருத்தை பலரும் முன்வைத்துள்ளனர்.
இந்த விடயத்தில் கடுமையான முடிவுகளை
நான் எடுப்பேன் என்று ஜனாதிபதி
மைத்திரிபால சிறிசேனவும் எச்சரித்துள்ளார்.
ப�ோதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு எதிராக
கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட
வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியமானது
என்பதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டாலும்
அதற்காக அவர்களுக்கு
மரண
த ண ்ட னை
விதிக்கப்பட வேண்டுமா
எ ன்ப து
கு றி த் து
மாறுபட்ட கருத்துக்கள்
மக ்கள் மத் தியிலும்
சமூக அமைப்புக்கள்
ம த் தி யி லு ம்
காணப்படுகின்றன.

ம னி த ம் எ ன்பதை
மு த ன்மைப்ப டு த் தி
பே சு ம் ச மூ க ங ்கள்
ம த் தி யி ல்
மரண
த ண ்ட னை
பயங்கரமான ஆயுதங்கள் அதற்காக நிறைவேற்றம் என்பது அதற்குப் புறம்பான

சிறைகளில் தஞ்சமடைந் துவிட்டனர்.
ஊ ரெங் கு ம் உ யி ர்ப்ப ய ம். இ து த ான்
பிலிப்பைன்ஸ் நடத்திய ப�ோதை மருந்துக்கு
எதிரான ப�ோர். அந்தக் க�ொள்கையே மிகவும்
ஆபத்தானது.
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இந்த விடயங்கள் புரிந்தோ என்னம�ோ,
பி ன்ன ர் ஜ ன ா தி ப தி இ து ப ற் றி ப்
பேசுவதை க�ொஞ்சம் குறைத்திருக்கிறார்.
ஆனால், இந்த ப�ோதை மருத்துக்கு
எதிரான ப�ோர் குறித் து இலங்கை
ஜனாதிபதி அண்மையில் கூறிய இரு
விடயங்களும் க�ொஞ்சம் அச்சம் க�ொள்ள
வைப்பவையாகவே இருக்கின்ற. ஒன்று
மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுதல்.
அடுத்தது பிலிப்பைன்ஸின் ஜனாதிபதியின்
வழியை பின்பற்றுதல்.

இ ந்த
இ ர ண் டு மே
ஆபத்தானவை. ஒரு நல்ல
விளைவை ஏற்படுத்துவதற்காக
ம க ்களை ஓ ரளவு அ ச ்சம்
க� ொ ள் ளு ம்
அ ள வு க் கு
மி ர ட் டு வ து ந டப்ப து த ா ன்.
ஆனால், ஆபத்தான, மக்களின்
உணர்வுகளை புண்படுத்தும்
வகையிலான இப்படியான
விடயங்களை மிரட்டலாகக் கூட
முன்வைப்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்
கூடியதல்ல. முதலில் மக்களின்
அவர்களின் வழியை தான் பின்பற்றப் உணர்வுகள் மதிக்கப்பட வேண்டும்.
ப�ோவதாக பேசத்தொடங்கினார். இது
அடுத்த அபாயத்துக்கான வழி என்பதை அதேவேளை ப�ோதை மருத்து கடத்தல்
பா வ னை
ப � ோன்றவை
புரியாமலேயே ஜனாதிபதி இந்த விடயம் ம ற் று ம்
பன்முகத்தன்மை
வாய்ந்த
ஒரு
பிரச்சினை.
குறித்து மிக அதிகமாகப் பேசிவிட்டார்.
அதன் ஆழ அகலங்கள் ஆராயப்பட்டு
ப�ோதைப்பொரு ள் கடத் துவபவர்கள் மனித உரிமைகள் மீறப்படாமல் அவற்றை
எ ன் று
ச ந்தே கி க ்கப்ப டு ப வ ர்களை கையாள வேண்டும். அத ேப�ோன்று
க�ொன்றொழிப்பது என்பது பிலிப்பைன்ஸ் மரணதண்டனையை நிறைவேற்றுதல்
அதிபரின் க�ொள்கையின் அர்த்தமாகும். ப�ோன்ற கனத்த விடயங்களில் கூட பலதரப்பு
இதனை அவர் எந்தவிதமான குற்ற உணர்வும் நிலைமைகளை ஆராய்ந்து நடவடிக்கை
இல்லாமல் செய்து வந்தார். 2016 இல் அவர் எடுக்க வேண்டும். எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம்
பதவிக்கு வந்ததுமுதல் இப்படியான சந்தேக என்று இருந்துவிட முடியாது.
நபர்கள் 12,000 பேர்வரை க�ொல்லப்பட்டதாக
ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.
அரசாங்க கணக்கு 4200 வரை
செல்கிறது.
ப � ோதைப்ப ொ ரு ள்
கடத்துபவர்கள் என்ற பெயரில்
சி றி ய
ப � ோதைம ரு ந் து
ப ய ன்ப டு த் து ப வ ர்கள் கூ ட
க�ொல்லப் பட்டார்கள். பலர் சிறிய
கு ற்ற ங ்களை செய் து வி ட் டு
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1970ம் ஆண்டு நடைபெற்ற பாராளுமன்றத் தேர்தலில் காலஞ்சென்ற
ராஜன் செல்வநாயகத்தின் ஆதரவாளர்களால் அச்சடித்து வெளியிடப்பட்ட
தேர்தல் துண்டுப்பிரசுரம் ஒன்றை தங்களுக்கு தருகிறேன்.
இத் துண்டுப்பிரசுரத்தை வெளியிட்ட சகலரும் அமரர்களாகி விட்டார்கள்.
இவர்களில் K.கந்தசாமி என்பவரின் மகன் தற்போது மட்/மாநகர சபையின்
அங்கதவர்களில் ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது எவரது மனதையும்
ந�ோகடிப்பதற்கானது அல்ல. அரசியலில் பழைய விடயங்கள் சற்று
சுவாரசியமாக இருக்கும். அதற்காக மாத்திரம் தான் இது.
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த மி ழ் த ே சி ய க் கூ ட ்ட ம ை ப் பி ன்
தலைவர் இரா.சம்பந்தன் அக்கட்சியின்
ப�ொதுச்சபையின் ஆல�ோசனைகளை
அல்லது அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற
குழுவிற்கு தெரியாமல் சர்வாதிகாரப்
ப � ோக் கி ல்
மு டி வு க ளை
எ டு த் து
வருகிறார் என்ற குற்றச்சாட்டு இன்று
நேற்றல்ல 2010ஆம் ஆண்டு த�ொடக்கம்
முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
கட்சியின் ஏனைய நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்களுடன் கலந்தால�ோசித்து
எ டு க ்க
வேண் டி ய
மு க் கி ய
விடயங்களில்கூட அவர் தன்னிச்சையாக
முடிவுகளை எடுத்து செயற்படுகிறார்
என்ற குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்கும்
வ கை யி ல் அ ண்மை யி ல் வ டக் கு
கிழக்கு அபிவிருத்திச் செயலணிக்கு
கிழக்கு இணைப்பாளராக குகதாஸன்
என்பவரை நியமித்த விடயத்தை பலரும்
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செயலணிக்கூட்டத்தில் சமர்ப்பித்து அதன் தன்னிச்சையாக சுயநல ப�ோக்கில் இந்த செய்து தேர்தல் ஆணையாளருக்கு
பின் அதனை நடைமுறைப்படுத்தும் நியமனத்தை அவர் செய்திருக்கிறார் அனுப்பி வைத்தார். சம்பந்தன் அவர்கள்
பிரதான பணி அவரை சார்ந்ததாகும்.
என்றே பலரும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
சர்வாதிகாரப்போக்கில் தனக்கு வேண்டிய
ஒருவருக்கு தேசிய பட்டியல் ஆசனத்தை
இ ப்ப த வி க் கு இ ல ங ்கை நி ர்வாக வடக்கு இணைப்பாளராக சிறந்த வழங்கி விட்டார் என அப்போது பலரும்
சேவையை சேர்ந்த ஒருவரை நியமிப்பதே ஆளுமையுள்ள இலங்கை நிர்வாக குற்றம் சாட்டியிருந்தனர்.
மி க ப்ப ொரு த்தமானத ாகு ம். அ ந்த சேவை அ தி க ா ரி யை நி ய மி த்த
வகையில் வடமாகாணத்திற்கு இணைப்பு அதேவேளை கிழக்கிற்கு அவ்வாறான அத ன் பின்னர் 2015ஆம் ஆண்டு
ஒருவரை ஏன் நியமிக்கவில்லை என்ற தேர்தலில் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு
கேள்வி எழுவது இயல்பானதுதான். தேசியப்பட்டியலில் இரு ஆசனங்கள்
இது த�ொடர்பாக கிழக்கில் உள்ள தமிழ் கிடைத்தன. அதில் வடக்கிற்கு ஒன்று
தேசியக் கூட்டமைப்பு முக்கியஸ்தர்களிடம் கிழக்கிற்கு ஒன்று வழங்க வேண்டும்
வினாவிய ப�ோது அது சம்பந்தன் என பலரும் வலியுறுத்தியிருந்தனர்.
ஐயாவின் தனிப்பட்ட முடிவு நாங்கள் இ த ன டி ப்படை யி ல்
வ டக் கி ற் கு
ஒன்றும் செய்ய முடியாது என தமது வழங்கப்பட்ட தேசியப்பட்டியல் வன்னி
இயலாமையை வெளிப்படுத்துகின்றனர். மாவட்டத்தில் ப�ோட்டியிட்ட திருமதி
சாந்திக்கு வழங்கப்பட்டது.
கிழக்கில் இலங்கை நிர்வாக சேவையின்
சிரேஷ்ட தரத்தில் உள்ள பலர் உள்ளனர். கி ழ க் கி ற் கு
வ ழ ங ்கப்ப ட ்ட
அமைச்சு செயலாளர்கள், அரசாங்க த ே சி ய ப்பட் டி ய லு க் கு
ய ாரை
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சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள்.
பிரதமர் ரணில் விக்கிரசிங்க தலைமையில்
வடக்கு கிழக்கு அபிவிருத்தி செயலணி
அ ம ை க ்கப்பட் டி ரு க் கி ற து . அ த ன்
முதலாவது கூட்டம் கடந்த வாரம் அலரி
மாளிகையில் நடைபெற்றது.
அந்த செயலணியின் உறுப்பினர்களாக
எட்டுப்பேர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
வ டமா க ாண த் தி லி ரு ந் து
மாவை
சே ன ா தி ர ா ச ா ,
எ ம் . ஏ . சு ம ந் தி ர ன் ,
த.சித்தார்த்தன், எஸ்.சிறிதரன், செல்வம்
அடைக்கலநாதன் ஆகிய�ோரும் கிழக்கு
மாகாணத்திலிருந்து இரா.சம்பந்தன், எஸ்.
ய�ோகேஸ்வரன், க�ோடீஸ்வரன் ஆகிய�ோர்
நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
ம ட ்ட க ்கள ப் பு
மா வ ட ்ட த்தை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில்
நி ய மி க ்கப்ப ட ்ட
ய�ோகேஸ்வ ர ன்
மாவட்டத்தின் கல்வி ப�ொருளாதார
அ பி வி ரு த் தி க ளை
இ ன ங ்கண் டு
த கு ந்த தி ட ்ட ங ்களை த ய ா ரி த் து
வழங்குவாரா என்பது த�ொடர்பாக
பலருக்கும் நியாயமான சந்தேகம்
உ ண் டு.
அ றநெ றி
வி ட ய ங ்கள்
ஆலயங்களில் காட்டும் ஆர்வத்தை
ப�ோல அவர் மாவட்டத்தின் கல்வி,
ப�ொருளாதார, சமூக அபிவிருத்திகளை
இனங்கண்டு அதற்கான திட்டங்களை
வரைந்து செயற்படுத்துவாரா என்பது
சந்தேகமாகவே உள்ளது.

செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட செல்வின்
மிகப்பொருத்தமானவராகும்.
செ ல் வி ன் மி க நெ ரு க ்க டி ய ா ன
1987ஆம் ஆண்டு காலப்பகு தியில்
ம ட ்ட க ்கள ப் பு
மா வ ட ்ட
உ ண வு
கட்டுப்பாட்டு உதவி ஆணையாளராக
பணியாற்றியவர். 1987ஆம் ஆண்டில்
வாழைச்சேனையில் உள்ள அகதிகள்
முகாம் ஒன்றை பார்வையிட்டு விட்டு
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மற்றும்
அதிகாரிகள் சகிதம் மட்டக ்களப்பு
நகருக்கு திரும்பிக்கொண்டிருந்த ப�ோது
விடுதலைப்புலிகளின் கண்ணிவெடி
த ாக் கு த லி ல்
ப டு க ா ய மடை ந் து
வலது கைவிரல்களை இழந்தவர்.
இக்கண்ணிவெடி தாக்குதலில் மாவட்ட
அரசாங்க அதிபராக இருந்த எம்.
அந்தோனிமுத்து க�ொல்லப்பட்டார். இவர்
மிக நேர்மையான சிறந்த நிர்வாகி என
பெயர் பெற்ற ஒருவர்.
வ டக் கு
கி ழ க் கு
அ பி வி ரு த் தி
செயலணியின் வடக்கு இணைப்பாளராக
ப�ொருத்தமான தகுதியான ஒருவர்
நியமிக்கப்பட்ட சமகாலத்தில் கிழக்கில்
நியமிக்கப்பட்ட இணைப்பாளர் அதற்கு
ப�ொருத்தமானவரா என்ற கேள்வி
எழுகிறது.

கி ழ க் கு
இ ண ை ப்பாள ர ா க
தி ரு க�ோணமல ை யை
சேர்ந்த
குகதாஸன் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
மிக நீண்டகாலம் கனடாவில் வசித்து
வந்த குகதாஸன் கடந்த வருடம் முதல்
கல்வி நிர்வாகத் துறையில் நீண்ட திருக�ோணமலையில் தங்கியுள்ளார்.
அனுபவம் க�ொண்ட நாடாளுமன்ற
உ று ப் பி ன ர்
ஞ ா . சி றி நே ச ன் இவர் இலங்கை நிர்வாக சேவையை
அ ல்ல .
இ ல ங ்கை
ஏ ன்
இ ந்த
செ ய ல ணி யி ல் சேர்ந்த வ ர்
இ ண ை த் து க ் க ொ ள ்ள ப்படவி ல்லை நிர்வாகத்துறையில�ோ அல்லது கல்வி
என்பது தெரியவில்லை. இதற்கான ப�ொருளாதார திட்டமிடல் துறையில�ோ
காரணத்தை இச்செயலணிக்கு பெயர் எந்த அனுபவமும் க�ொண்டவர் அல்ல.
விபரங்களை சமர்ப்பித்த சம்பந்தன் அவருக்கு இருந்த ஒரே தகுதி தமிழ்
அவர்கள் மக்களுக்கு தெளிவு படுத்த தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா.
வேண்டும்.
சம்பந்தன் அவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்
என்பது மட்டும் தான்.
இந்த செயலணிக்கு வடமாகாண
இ ண ை ப்பாள ர ா க
இ ல ங ்கை இவரின் நியமனம் த�ொடர்பாக கிழக்கில்
நி ர்வா க
சேவை யி ன்
மு த லாம் உள்ள தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு
த ர த்தை
சேர்ந்த
செ ல் வி ன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம�ோ
அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அல்லது தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு
வடமாகாணத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மற்றும் தமிழரசுக்கட்சி உயர்மட்டங்களிடம�ோ
புனர்வாழ்வு திட்டங்களை வரைந்து சம்பந்தன் ஆல�ோசனை பெறவில்லை.
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நியமிப்பதென கிழக்கில் யாருடனும்
க லந்தால�ோ சி க ்கா து
த ன க் கு
நெரு க ்கமான துரைரத் தினசிங்கம்
அதிபர்கள், மாகாண செயலாளர்கள் அவர்களை மீண்டும் தேசியப்பட்டியல்
என பல மட்டங்களில் பணியாற்றி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக சம்பந்தன்
ஓய்வு பெற்றிருக்கும் பலரும் கிழக்கில் அவர்கள் நியமித்தார்.
உள்ளனர். அவ்வாறான ஒருவரை
நியமிக்காது தனக்கு மிக நெருக்கமானவர் ஏற்கனவே ஒரு தடவை தேசியப்பட்டியல்
என்ற ஒரு காரணத்தை வைத்து பதவி மூலம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி
ஒன்றை வழங்குவது கிழக்கு மாகாண வ ழ ங ்கப்ப ட ்ட து ரை ரத் தி னசி ங ்கம்
அபிவிருத்திக்கு எந்த வகையிலும் அவர்களுக்கு மீண்டும் நாடாளுமன்ற
உதவப்போவதில்லை என்பதை தமிழ் உறுப்பினர் பதவி வழங்கப்படுவது
தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா. நியாயமா என தட்டிக்கேட்க கிழக்கில்
சம்பந்தன் அவர்கள் உணர்ந்து க�ொள்ள உள்ள தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு
வேண்டும்.
முக்கியஸ்தர்கள் யாருக்கும் துணிவு
கிடையாது.
த மி ழ் த ே சி ய க் கூ ட ்ட ம ை ப் பி ன்
தலைவர் இரா.சம்பந்தன் அவர்கள் சில 2013ஆம் ஆண்டு வடமாகாணசபை தேர்தல்
பதவிகளை சிலருக்கு வழங்கும் ப�ோது அறிவிக்கப்பட்ட ப�ோது தமிழ் தேசியக்
சர்வாதிகாரப்போக்கில் தனது சுயநலத்தை கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகித்த நான்கு
முன்நிறுத்தியே வழங்கி வந்திருக்கிறார் கட்சிகளும் ஒரு முடிவை எடுக்க அதனை
என்ப த ற் கு பல உத ா ரண ங ்களை நிராகரித்து சர்வாதிகாரப்போக்கில்
ச�ொல்லலாம்.
க�ொழும்பில் இருந்த முன்னாள் நீதிபதி
விக்னேஸ்வரனை வடமாகாணத்திற்கு
2001ஆம் ஆண்டு தமிழ் த ே சியக் க� ொ ண் டு வ ந்தா ர். வ டமா க ாண
கூ ட ்ட ம ை ப் பு
உ ரு வ ா க ்கப்பட் டு முதலமைச்சராக்கப்பட்ட விக்னேஸ்வரன்
நான்கு கட்சிகள் இணைந்து தமிழர் வடமாகாண சபையை நாறடித்து சீரழித்தது
விடுதலைக் கூட்டணியின் உதயசூரியன் மட்டுமல்ல தமிழ் மக்களை பிளவுபடுத்தும்
சின்னத்தில் ப�ோட்டியிட்டன. அப்போது வகையில் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு
தேசியப்பட்டியல் மூலம் ஒரு ஆசனம் தமிழ் எதிராக புதிய கட்சி ஒ ன்றையே
தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு கிடைத்தது. ஆரம்பித்திருக்கிறார். விக்னேஸ்வரனை
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு
ஊ டா க
அ ர சி ய லு க் கு
க�ொண்டு வந்தது சம்பந்தன்
அவர்களின் பிழையான
முடிவு என்பதை இப்போது
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பில்
உள்ள பலரும் உணர்ந்து
க�ொண்டுள்ளனர்.
அ த ேப � ோ ன் று கி ழ க் கு
மா க ாண ச பை யி ன்
முதலமைச்சர் வேட்பாளராக
குகதாஸனை நிறுத்தும் ந�ோக்கத்தில்
அவரை கட்சியின் சகல விடயங்களுக்கும்
ச ம ்பந்த ன் அ வ ர்கள் த ற்போ து
முதன்மைப்படுத்தி வருகிறார்.

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியின்
செயலாளராக இருந்த இரா.சம்பந்தன்
அவர்கள் ஏனைய கட்சிகளைய�ோ அல்லது
தனது கட்சியான தமிழர் விடுதலைக்
கூ ட ்டணி யி ன் உ ய ர்ம ட ்ட த் தி டம�ோ
ச ம ்ம த ம் ப ெறா து த ன க் கு மி க மகிந்த ஆட்சிக்காலத்தில் அடிக்கடி
நெரு க ்கமான துரைரத் தினசிங்கம் ஜ ன ா தி ப தி ய ா க இ ரு ந்த ம கி ந்த
அவர்களின் பெயரை தேசிய பட்டியல் ராசபக்சவை சந்தித்து வந்தார். தனியாக
நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக பரிந்துரை
njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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‘ அ னு ப வ மே
வ ாழ்க்கை ,
அ வ்வாழ்க்கை யி ன் ப ெ ரு ம ்ப கு தி
பட்டறிவே. அவற்றுள்ளும் சிறுபகுதி
படிப்பறிவு. உலகத்தினையே கைக்குள்
அடக்கி என்ன நடைபெறுகின்றதென
ந�ொடியில் பார்க்கும், கேட்கும் நவீன
காலத்தில் இருந்து க�ொண்டும், ஆரம்ப
க ல் வி யி னை
ப ெ ற் று க ் க ொ ள ்ள
முடியாமல், ஆசிரியர் இன்றி தவிக்கின்ற
பிரதேசமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின்
படுவான்கரைப்பிரதேசம் மாறியுள்ளமை
வேதனையிலும், வேதனை தரும்
வி ட ய மே ’
என
பு ளு கு ணாவை
குளத் துக ்கட்டில் நின்று க�ொண்டு
கனகசபையும்
கதிர்காமத்தம்பியும்
பேசிக்கொண்டனர்.

அ டி ப்படை
வ ச தி க ளைக்
கூ ட
இன்னமும் பெற்றுக்கொள்ளமுடியாமல்
இ ரு க் கி ன்ற ன ர் .
இ த ற்கா க த்தா ன்
இ ன் று வ ரை
ப � ோ ர ா டி க ் க ொ ண் டி ரு க் கி ன்ற ன ர் .
இவர்களது ப�ோராட்டங்களுக்கான தீர்வுகள்
பலவருடங்களை கடந்தும் இன்னமும்
கிடைத்தபாடில்லை. இந்நிலையில்தான்
க ல் வி யை ப் ப ெ று வ த ற் கு க் கூ ட
ப�ோராட வேண்டியவர்களாக அவர்கள்
உள்ளனர். கடந்த வாரம் மட்டக்களப்பு
மேற்கு கல்வி வலயத்தின் வெற்றிடம்
த�ொடர்பில் கட்டுரை வெளியாகியிருந்தது.
அ க ்கட் டு ரையை த ழு வி ய த ாக வே
கதிராமத்தம்பியினதும், கனகசபையினதும்
பேச்சுக்களும் அமைந்திருந்தன.
ஆ ர ம ்ப ப் பி ரி வி ற்கா ன
ஆ சி ரி ய ர்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள வெ ற் றி ட ங ்கள் இ ப் பி ர த ே ச த் தி ல்
ப டு வ ான்கரைப்ப கு தி
ம க ்கள் , 65க்கும் மேல் உள்ளன. ஆனாப�ோதிலும்,

ம ட ்ட க ்கள ப் பு
மா வ ட ்ட த் தி ல்
ஆரம்பப்பிரிவிற்கான ஆசிரியர்கள்
ப � ோ தி ய அ ள வு க் கு இ ரு ப்ப த ா க
பேசிக்கொள்கின்றனர். அவ்வாறெனின்
எங்கோ ஒரு வலயத்தில் ஆசிரியர்கள்
மி த மி ஞ் சி
இ ரு க் கி ன்ற ன ர் .
அவ்வாறானவர்களை இப்பிரதேசத்திற்கு
நியமிப்பதன் மூலமாக இப்பிரதேசத்து
மாணவர்களின் கல்வி சீராக்கப்படும்.
அதற்கு மாறாக இன்றுவரை மட்டக்களப்பு
மே ற் கு க ல் வி வ ல ய த் தி லி ரு ந் து
இடமாற்றம் பெற்று செல்கின்றனரே தவிர
இப்பிரதேசத்திற்கு இடமாற்றம் பெற்று
எவரும் வருவதாகத் தெரியவில்லை
என்பதனை அறிக்கூடியதாகவிருப்பதாக
கூறும் கனகசபை. ஆசிரியர் பற்றாக்குறை
காரணமாக பாடசாலைகள் சிலவற்றினை
மூடவேண்டிய நிலையேற்பட்டிருப்பதாக
கவலையுடன் குறிப்பிட்டார்.
ம ட ்ட க ்கள ப் பு
மா வ ட ்ட த் தி ன்
எ ல்லை யி ல்
அ ம ை ந் து ள ்ள
கிராமமாக கச்சக்கொடிசுவாமிமலை
கிராமம் அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள
மாணவர்கள் கல்வி கற்பதற்கென
ஆரம்பப்பிரிவு பாடசாலைய�ொன்று
க ச ்ச க ் க ொ டி சு வ ா மி மல ை யி ல்
அமைந்துள்ளது. இப்பாடசாலையில்
தரம் 1த�ொடக்கம் தரம் 5 வரையான
மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்றனர். இங்கு
மூன்று ஆசிரியர்களும் ஒரு அதிபரும்
க டம ை ய ா ற் றி யி ரு ந்த நி ல ை யி ல் ,
அண்மையில் நடைபெற்ற இடமாற்றத்தின்
மூலமாக இரு ஆசிரியர்கள் இடமாற்றம்
பெற்றுச் சென்றுள்ளனர். இதனால்
தற்போது ஒரு ஆசிரியர், அதிபர் ஆகிய
இருவருடன் மாத்திரமே இப்பாடசாலை
இயங்கி வருகின்றது. ஒருநாளில் அதிபர்
வலயத்தில் அல்லது க�ோட்டத்தில்
ந டைப ெ று ம்
கூ ட ்ட ங ்க ளு க ் க ோ ,
நிகழ்வுகளுக்கோ சமுகமளித்தால் அல்லது
விடுமுறை எடுத்தால் அப்பாடசாலை
ஒரு ஆசிரியருடன் மாத்திரமே இயங்கும்.
அதேநேரம் அதேநாளில் அவ்வாசிரியர்
விடுமுறை எடுத்தால் பாடசாலையும்
அன்றைய நாளில் விடுமுறை நாளாகும்.
இதன்காரணமாக கச்சக்கொடிசுவாமிமலை
பாட ச ால ை
அ ர ச ா ங ்கத்தா ல்
வழங்கப்படும் விடுமுறை நாட்களைவிட
இ ன்னு ம் பல
வி டுமு ற ை க ளை

பெற்றுக்கொள்ளப்போகின்றமையே
உண்மையென வதங்கிய முகத்துடன்
கனகசபை கதிராமத்தம்பியைப் பார்த்துக்
கூறினான்.
இதுப�ோல மட்டக்களப்பு மேற்கு கல்வி
வலயத்தில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறையின்
காரணமாக உள்ள சில பாடசாலைகளை
மூடவேண்டிய துர்ப்பாக்கியத்துடன்
இ ரு ப்ப த ா க
க ன க ச பை யி டம் ,
கதிராமதம்பியும் கூறினான். குளுவினமடு
விநாயகர் வித்தியாலயம், மரப்பாலம்
அரசினர் தமிழ்கலவன் பாடசாலை,
வெ லி க ்கா க ண் டி
வி பு லா ன ந்தா
வித்தியாலயம், பாலர்சேனை கலாசூரி
விநாயகமூர்த்தி வித்தியாலயம், தளவாய்
சுவாமி அஜராத்மானந்தாஜீ வித்தியாலயம்,
கரவெட்டியாறு விஜித்தா வித்தியாலயம்,
இருநூறுவில் அரசினர் தமிழ் கலவன்
பாடசாலை ப�ோன்ற பாடசாலைகள் ஒரு
அல்லது இரு ஆசிரியர்களுடன் மாத்திரமே
இ ய ங் கி வ ரு கி ன்ற ன. இ ந் நி ல ை
இப்பாடசாலைகள் மூடுவிழாவினை
சந்திப்பதற்கான அறிகுறிகளே. இவ்வாறு

gLthd; ghyfd;
இப்பாடசாலைகள் மூடப்பட்டால் பல
மாணவர்கள் கல்வியினை இழப்பர்
என்பத ே யாதார்த்தம் எனக்கூறிய
கனகசபை, இடமாற்றங்கள் செய்து
ஆசிரியர்களை பெற்றுக்கொள்வது
கடினமாக எண்ணினால், மாவட்டத்தில்
எத்தனைய�ோ பட்டதாரிகள் வேலையின்றி,
ஆ சி ரி ய ர் ப � ோட் டி ப்ப ரீ ட்சை யி லு ம்
சி த் தி ய டை ந் து ம ன வி ர க் தி யு ட ன்
வீடுக ளில் முடங்கியிரு க் கின்ற னர்.
இ வ ர்க ளு க் கு
நி ய ம ன ங ்களை
வ ழ ங் கி இ வ்வாறா ன ஆ சி ரி ய ர்
பற்றாக்குறையினை நிவர்த்தி செய்ய
முடியும். இதற்கான நடவடிக்கைகளாவது
செய் து
ம ட ்ட க ்கள ப் பு
மே ற் கு
மாணவர்களின் கல்விக்கு சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகள் உரம்சேர்க்க வேண்டும்
எனக்கூறிய கனகசபை குளக்கட்டில்
இருந்து இறங்கி துவிச்சக்கரவண்டியில்
தனது பயணத்தினை கிழக்கு ந�ோக்கி
ஆரம்பித்தான்.
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பட்டிருக்கிறது என்ற உண்மையை மட்டும்
இப்போது உணர முடிகிறது.
இங்கு பூசாரிமார் பரம்பரை பரம்பரையாக
வாழ்ந்தமையும் அரசர்கள் அவர்களுக்கு
நிவந்தமாக காணிகள் வழங்கியமைக்கு
சாட்சியாக பூசாரி வெட்டை வயல்வெளி
காணப்படுகிறது. இது ப�ோலவே அடப்பனார்
வெட்டை வயல்வெளி அடப்பனார் முறை
இங்கிருந்தமைக்கான சான்றாய் நிலைத்து
பெயர் ச�ொல்கிறது.

Myq;Nfzp
ஆலங்கேணியில் புராதனமான அம்மன்
க�ோயில் இப்போதிருக்கும் இடத்திற்கு முன்
உள்ள பூமிக்குள் புதையுண்டு கிடப்பதாக
நம்பப் படுகிறது. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்
அந்த இடத்தில் இருந்த கற்களை தங்கள்
தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தியிருக்கின்றனர்.

'உப்பு நீர்ச் சிற்றாறு ஊரும்-தென்றல்
ஓடி வந்து மரச்செடியில் சாரும்
செப்பலியும் மீனினமும் கூடும்-ஊரி
சேர்ந்து ஊத சில் வண்டு பாடும்'
இது ஆலங்கேணி பற்றி கேணிப் பித்தனின்
அழகிய பாடல் வரிகள்.

குளக் கோட்டு மன்னன் காலத் துக்கு
முனரான வரலாற்றுப் பழமை மிக்கது.
க�ோணேசர் கல்வெட்டு குறிப்புகளின்படி
ஆலங்கேணி தம்பலகாமப் பற்றோடு
இ ண ை ந்த அ ரச ாட் சி பி ர த ே ச மாக
இருந்தமையும் க�ோணேசர் கல்வெட்டு
வளமைகளுக்கு ஏற்ப குடி முறைகளையும்
ஆலங்கேணி உப்பு நீர் சிற்றாறுகள் ஊரைச் க�ோயில் த�ொழும்பு முறைகளிலும் புராதன
சூழ்ந்து ஓட அதனிடையே சம தூரத்தில் த�ொடர்புகள் நிறைந்த பழந் தமிழ் கிராமமாக
இரண்டு பெரும் ஆல மரங்கள் நிற்க ஆலங்கேணி அமைந்துள்ளது.
அதன் நடுவே அழகிய கேணி, அதனால்
ஆலங்கேணி என பெயர் வந்ததாக கர்ண ஈழத்தின் த�ொன்மையான வழிபாட்டு
பரம்பரைக் கதைகள் கூறுகின்றன.
மு ற ை ய ா ன
க ண ்ண கி
வ ழி பா டு
இப் பிரத ே சத் தில் பண்டைய நாள்
கிண்ணியா பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்கு த�ொட்டு இருந்தமைக்கான சான்றுகள்
உட்பட்டிருக்கும் ஆலங்கேணி கிராமம் காணப்படுகின்றன.
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அவை க�ோயிலின் அழிபாடுகள் என
உ ண ர வி ல்லை . சி ல
வ ரு ட ங ்க ளு க் கு மு ன்
அவ்விடத்தில் கிணறு
வெட்டியப�ோது கல்லில்
எ ழு த் து க ்க ளு ட ன ா ன
பகுதி கிடைத்திருக்கிறது.
ஆனால், அவை இப்போ
அழிந் து ப�ோயுள்ளன
அன்னியப் படையெடுப்புக்
காலகட்டத்தில் இங்கிருந்த
புராதன க�ோயில் அழிக்கப்
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பெறுகின்றார் மற்றும் தனியார் துறைகளில்
பெரும்பாலானவை ரூ. 1200 முதல் ரூ 1500
என ஊதியம் பெறுகின்றனர்.

பெருந்தோட்ட மக்கள் இலங்கையில்
தற்போது சுமார் பதினைந்து லட்சம் என
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 18 ஆம் நூற்றாண்டில்
இ ல ங ்கை யி ல் ப ெ ரு ந் த ோ ட ்ட ங ்கள்
ஆ ர ம் பி க ்கப்ப ட ்டப � ோ து , த �ோ ட ்ட த்
த�ொழிலாளர்கள் ம ற்று ம் சுகாதாரத்
த�ொழிலாளர்களாக பணியாற்றுவதற்காக
இலங்கைக்கு க�ொண்டு வரப்பட்டனர்.

ஊக்கத்தொகை ரூ. 140. ஒரு த�ொழிலாளி
ம�ொத்த வருவாய் ரூ. 730. இதனடிப்படையில்
கூட்டு ஒப்பந்தம் ஒரு த�ொழிலாளி ரூ 730
ம�ொத்த ஊதியம் பெறுவார் என்று கூறுகிறது.
ஆகவே மாதத்தின் வேலைநாட்கள் 75%
மட்டுமே. வேலைநாட்கள் 75% என்று
பார்க்கும் ப�ோது மாத சம்பளம் ரூ. 15.330
ஆக உள்ளது. மாதாந்த செலவினங்களை
நிர்வகிக்கக் கூட ப�ோதாது என்பதை இது
2016 ல், த�ொ ழிலாளர்களுக்கு ஒரு காட்டுகிறது.
நாளைக்கு 80 0 ரூபாய் தேவை என்று
த�ொழிலாளர்கள் க�ோரினர்.
2016 அரசாங்கம் மற்றும் பிற துறைகளில் ஒரு
அக்டோபர் 15 ஆம் திகதி கையெழுத்திட்ட
கூட்டு உடன்படிக்கையின்படி, த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்களின் அடிப்படை ஊதியம்
ரூ. 500. ஒரு நாள் வேலை, வருகை சாதாரண த�ொழிலாளிக்கு தினசரி ஊதியம்
ஊக்கத்தொகை ரூ. 60. மற்றும் விலையுயர்வு சுமார் ரூ. 800. ரூ1000. உதாரணமாக,
சப்ளிமெண்ட் (தேயிலை மற்றும் ரப்பரின் கட்டுமானத் தளத்தில் வேலை செய்யும்
விலையை ப�ொறுத்து), ரூ .30. உற்பத்தி த�ொழிலாளி குறைந்தபட்சம் ரூ. 1200
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த�ோட்டத்துறை சமூகம் பல அம்சங்களில்
பின்தங்கிய சமூகமாகும். உதாரணமாக,
கிட்டத்தட்ட 8.8 சதவிகித மக்கள் வறுமைக்
க�ோட் டி ற் கு க் கீழே வ ா ழ் கி ன்ற ன ர்,
ஆ ன ா ல்
இ ந்த
ம க ்களால்தா ன்
இவர்களின் வியர்வையை இரத்தம்
ஆக்குவதால் இலங்கைக்கு கிடைக்கும்
அ ந் நி ய செலா வ ணி
த ே யி ல ை
உற்பத்தியால் 14% , ரப்பர் 8% , ஆகா
ம�ொத்தத்தில் 22% அன்னியச் செலாவணி
எம் உறவுகளான இம்மக்களால்
நம்
நாட்டின் ப�ொருளாதரத்தில் கிட்டதட்ட 5
இல் 1 பங்காக உள்ளது என்பதை வடகிழக்கு
மக்கள் உணர வேண்டும். அவர்களுக்காக
நாம் குரல் க�ொடுத்து கீழே ச�ொல்லபட்ட
விடயங்களை அரசு உறுதி செய்யும் வரை
சேர்ந்து ப�ோராட வேண்டும்.

அரசாங்கம் மற்றும் த�ோட்டத் த�ொழில்கள்
/ பெருநிறுவன நிறுவனங்கள் த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்கள் பிற தனியார் துறைகளில
நாளந்த ஊதியம் ரூ 1000 வழங்கப்படுவதை
உறுதி செய்ய வேண்டும்.

ஆலங்கேணியை சூழவுள்ள பல இடங்கள்
ச�ோழர் காலத்தில் செழிப்பும் வனப்பும் மிக்க
பேரரசின் செல்வாக்கில் க�ோயில்களும்
அதன�ோடிண ைந்த த�ொல் ந கராய்
இருந்தமைக்கான சான்றுகள் இங்கு கட்டிட
இடிபாடுகளாய் க�ொட்டிக் கிடக்கின்றன.
தாமரவில், மாகாமம், சுங்கான் குழி,
தீனேரி, பாண்டியனூற்று கற்சுனை,
சாவாறு, சாந்தாப்பணிக்கன், கீரைத் தீவு,
பெட்டைக் குளம், வைரா வெளி, கண்டல்
காடு ஆகிய இடங்கள் த�ொன்மையான
நாகரிக அழிபாடுகளின் ச�ொர்க்கமாய்
நம் ஈழத் தமிழர் வரலாற்றின் சான்றாய்

உள்ளமை இங்கு மனம் க�ொள்ளத்
தக்கது. பாண்டியனூற்று எனும் இடத்தில்
பெரியத�ொரு சிவன் க�ோயில் இருந்து
அழிந்து ப�ோய் உள்ளது இன்றும் பலர் அந்த
இடம் ப�ோய் ப�ொங்கல் வைத்து வழிபடும்
முறையை க�ொண்டுள்ளனர்.
மாகாமம் எனும் குளக்கட்டில் மூர்க்க
மாதா அம்மன் க�ோயில் இருந்ததாகவும்
அங்கு வருடம் த�ோறும் பெரும் வேள்வி
நடை பெற்றதாகவும் க�ொட்டியாரம்
தம்பலகாமம் என சுற்றுப்புற தமிழர் வாழ்
நிலங்களிலிருந்து மக்கள் கூடி வேள்வி
செய்ததாகவும் முன்னவர்களின் அனுபவ
ம�ொழிகள் கூறுகின்றன.
இ ங் கு த மி ழ ரி ன் பா ர ம ்ப ரி ய மா ன
திண்ணைப் பள்ளிக் கூடம் இயங்கியமையும்
அதுவே பின்னாளில் 1896ஆம் ஆண்டு
ர�ோமன் கத்தோலிக்கப் பாடசாலையாக
மாறியதாகவும் வரலாற்றுக் குறிப்புகள்
தெரிவிக்கின்றன.
ஆலங்கேணி ஈழத் தமிழர்களின் வரலாற்றுப்
பழமை மிக்க கிராமம்

· த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் ஊதியப்
பிரச்சினையில் அரசாங்கம் தலையீடு
செய்ய வேண்டும். (எவர் ஆட்சியில்
இருகின்றார் என்பது முக்கியம் இல்லை )
த �ோ ட ்டத் து ற ை ம க ்க ளி ன் வ று ம ை
ஒழிக்கப்படவேண்டும், ப�ோசாக்கின்மை
தீரவேண்டும், க�ௌரவமான வேலை,
ல ய த் தி ல் வ ா ழ ாம ல் க� ௌ ரவ மாக
வாழக்கூடிய வீடுகள் , உட்கட்டமைப்பு
வசதிகள் வைத்தியசாலைகள் மற்றும் சமூக
நலன்புரி வசதிகள் பெண்கள் சிறுவர்களின்
பாதுகாப்பு மற்றும்
உரிமைக ளை
பாதுகாத்தல் ப�ோன்றவற்றை உறுத்திபடுத்த
வேண்டும்.
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இந்த மாநாடு நடந்தது, மட்டக்களப்பு நகரில்
இருந்து சுமார் 20 கில�ோமீற்றர்களுக்கு
அப்பால் உள்ள ஒரு சிறிய பிந்தங்கிய
கிராமத் தில். பெயர் புல ையவெளி.
லண்டனில் இருக்கின்ற தமிழர்களின்
ஆலயமான ஈழபதீஸ்வரர் ஆலயத்தின்
நிர்வாகத்தினால் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்
அ பி வி ரு த் தி செ ய ்யப்ப டு ம் மூ ன்று
கிராமங்களில் இதுவும் ஒன்று.

செலவாக அதிகம் செலவு செய்வது குறித்து என்கிறார் ஓய்வுபெற்ற ஒரு கிராம அதிகாரி
குறைபட்ட அவர், ஆனாலும் புலம் பெயர் முத்துலிங்கம்.
அமைப்புக்களில் அப்படியான நிலைமை
குறைவு என்று கூறி அதனை வரவேற்றார். உரிய கட்டமைப்புகளின் ஊடாக புலம்பெயர்
அமைப்புக்களின் நிதி இங்கு முதலீடு
வடபகுதி மக்களால் நிர்வகிக்கப்படும் செய்யப்பட வேண்டும் என்று கூறிய சமூகச்
லண்டன் ஈழபதீஸ்வரர் ஆலயம், கிழக்கு செயற்பாட்டாளரான மைக்கல் மதி, கல்வி,
மண்ணில் உள்ள கிராமங்களுக்கு உதவ காணி ப�ோன்ற விடயங்களிலும் முதலீடு
வந்ததை மட்டக்களப்பு நாடாளுமன்ற தேவை என்கிறார்.
உறுப்பினர் வியாழேந்திரன் அவர்கள்
வெகுவாகப் பாராட்டினார்.
ப�ோரினால் காயமடைந்து பகுதியாகவ�ோ,
முழுமையாகவ�ோ செயற்படும் நிலையை
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் வேறு பல இழந்த மாற்றுத் திறனாளிகள் இங்கு
த ேவைகள் குறித் தும் அவர் அங்கு அ தி க மா க க ாணப்ப டு கி ன்றார்கள்.
விபரித்துப் பேசினார்.
அவர்களைப் ப�ொறுத்தவரை இலங்கையில்
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எது எப்படி இருந்த ப�ோதிலும், இங்குள்ள
மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை
பு ல ம ்பெ ய ர்
த மி ழ ர்
ச ரி ய ா க ப்
புரிந்துக�ொண்டு செயற்பட்டால், நல்ல
பலன் கிடைக்கும் என்று பேராசிரியர்
தில்லைநாதன் வலியுறுத்துகிறார்.
இவ்வகையில் பலவிதமான கருத்துக்கள்
இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்டன.
மாநாட்டில் நன்றியுரையை புலயவெளி
கி ர ாமத்தைச் சேர்ந்த அ ன�ோ ஜ ன்
வழங்கினார். இது ஒரு முதற்கட்ட மாநாடுதான்.
இந்த விடயம் இலங்கையிலும், புலம்பெயர்
நாடுகளிலும் மிகவும் விரிவாக ஆராயப்பட
வேண்டும். த�ொடர்ச்சியான ஆய்வுகள் இந்த
விடயத்தில் தேவைப்படுகின்றன.

இதுவரையில் பெரிதாகப் பேசப்படாத ஒரு
த�ொனிப்பொருளிலான ஒரு மாநாடு இது.
“ ப�ோருக்குப் பின்னரான இலங்கையின்
சமூக ப�ொருளாதார அபிவிருத்தியில்
புலம்பெயர்ந்து வாழும் மக்களின் பங்களிப்பு”
என்ற விடயம் இங்கு கலந்தாராயப்பட்டது.
ஈழபதீஸ்வரர் ஆலயமும் பிரித்தானியாவில்
புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற இலங்கைத்
தமிழர்களின் அமைப்பும் இணைந்து
இணைந்து இதனை ஏற்பாடு செய்தன.
மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர்
உதயகுமார், மட்டக்களப்பு மாநகர மேயர்
தியாகராஜா சரவணபவன், மாவட்டப்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வியாழேந்திரன்
ஆ கி ய�ோ ரு ட ன்
பல்கல ை க ்க ழ க இலங்கையில் ப�ோருக்குப் பின்னரான
விரிவுரையாளர் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் அ பி வி ரு த் தி யி ல் உ த வ வ ரு ம் சி ல
கல்விமான்கள் இதில் கலந்து க�ொண்டனர். புலம்பெயர் அமைப்புக்கள், அதற்காக
இ ல ங ்கை அ ர ச நி று வ ன ங ்களை
இலங்கையில் ப�ோரினால் பாதிக்கப்பட்ட த�ொடர்புக�ொள்ள தயக்கம் காட்டுகின்றன.
மக்களுக்கு உதவுவதில் புலம்பெயர் ஆனால், அவர்கள் செய்யும் பணிகள் நீடித்த
தமிழர் எதிர்நோக்கும் சிரமங்கள், இந்து பயனைத்தரவேண்டுமானால், அதற்கு
மத நிறுவனங்களின் பலவீனம் ப�ோன்ற அரச நிறுவனங்களின் த�ொடர்பு அவசியம்
விடயங்கள் குறித்து விபரித்துப் பேசிய என்ற கருத்தை கிழக்கு மாகாண முன்னாள்
லண்டன் ஈழபதீஸ்வரர் ஆலய நிர்வாக துணைச் செயலாளர்களில் ஒருவரான
சபையின் தலைவரும், பிரித்தானியா பாஸ்கரதாஸ் அவர்கள் வலியுறுத்தினார்.
வாழ் புலம்பெயர் இலங்கைத் தமிழர்
அமைப்பின் செயலாளருமான ராஜசிங்கம்
ஜெயதேவன், இலங்கையில் மட்டக்களப்பு
மாவட்ட அதிகாரிகள் மத்தியில் காணப்படும் புலம்பெயர் தமிழர்கள் உதவ வரும் ப�ோது
ப � ொ து ம க ்க ளு க் கு உ த வு வ த ற்கா ன அரசாங்க நிறுவனங்களை அணுகி
ஆர்வங்கள் குறித்தும் விபரித்தார்.
முறைப்படி அதனைச் செய்ய வேண்டும்
என்பதை விரிவுரையாளர் பாரதி கெனடியும்
இலங்கை மக்கள் த�ொடர்பான புலம்பெயர் வலியுறுத்துகிறார். உதவி பெறும் மக்களின்
மக்களின் அக்கறையை வரவேற்றுப் பேசிய ம ன ப்போக் கு இ ந்த வி ட ய ங ்க ளி ல்
மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்தும் அவர்
உதயகுமார், இலங்கையில் உள்ள அரசாங்க விபரித்தார்.
கட்டமைப்பை புரிந்துக�ொண்டு பலம்பெயர்
அமைப்புக்கள் செயற்பட்டால், அணுகுதல் உதவி பெறுபவர்களின் மனப்பாங்கில்
இலகுவாக இருக்கும் என்றார்.
பெரும் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்
என்பதை கிழக்குப் பல்கலைக ்கழக
அத்துடன் பயன்பெறுவ�ோரை தேர்வு சமூகவியல் துறையின் தலைவர் பேராசிரியர்
செய்வதை அரச நிறுவனங்களின் ஊடாக தில்லைநாதனும் வலியுறுத்தினார்.
செய்வதன் மூலம் ஒருவருக்கு பல உதவிகள்
கிடைக்க, சிலர் ஏதும் கிடைக்காமல் இருக்கும் ப�ோருக்குப் பின்னரான இலங்கையில் எமது
நிலைமையை தவிர்க்க முடியும் என்றார் மக்களின் தேவைகளில் ப�ொருளாதாரமும்,
உதயகுமார்.
க ல் வி யு ம் மு க் கி ய மானவை என் று
விளக்குகிறார் மூத்த விரிவுரையாளர்
அதேவேளை, ப�ோர்க்காலத்திலும், இயற்கை சிவரட்ணம்.
அனர்த்த காலங்களிலும் ப�ோருக்குப்
பின்னரும் புலம் பெயர் அமைப்புக்களின் கி ர ாம ங ்களை அ ல்ல து ம க ்களை
உதவியை வெகுவாகப் பாராட்டினார் அணுகும் புலம்பெயர் அமைப்புக்கள்
மட்டக்களப்பு மாநகர முதல்வர் தியாகராஜா அ வ ர்க ளி ன் த ேவை க ளை ச ரி ய ாக
சரவணபவன். அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் புரிந்து உதவவேண்டுமே ஒழிய, தம்மிடம்
த ம து உத வி க ளி ன்போது நி ர்வாக ச் உள்ளதை அவர்கள் மீது திணிகக்கூடாது

கிழக்குப் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்
கே. சுரேஷ்.
அதேவேளை புலம்பெயர் தமிழர் வழங்கும்
சில உதவிகளின் பலாபலன் குறைவாகக்
காணப்பட்ட சம்பவங்களையும் அவர்
குறிப்பிடாமல் இல்லை.

உள்ள ஒரு உரிய கட்டமைப்புக்குள்ளால்
தமக்கு வழங்கப்படும் உதவி முழுமையான
பலனைத்தரும் என்கிறார்கள்.
வேலைவாய்ப்பு, வாழ்வாதாரம் மற்றும்
த�ொழிற்திறன் பகிர்வு ப�ோன்ற விடயங்களில்
புலம்பெயர் தமிழர் இலங்கை வாழ்
மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்கின்றார்

புலம் பெயர் தமிழர்களின் உதவுவதற்கான
ஆர்வத்தில் எவரும் குறைகூறவில்லை.
அதனைப் பாராட்டுகிறார்கள். ஆனால்,
உதவி தேவைப்படுவார் யார் என்பதிலும்,
அடிப்படைத் தேவை என்ன என்பதிலும்தான்
நிறைய கவனம் தேவை என்று எல்லோரும்
வலியுறுத்துகிறார்கள். அதுமாத்திரமன்றி
இலங்கையை ப�ொறுத்தவரை இலங்கையின்
மாவட்ட, மாகாண அரச நிறுவனங்களுடன்
ஒருங்கிணைந்து செய்யும் உதவிகள்
செயற்திறன் உள்ளவையாக இருக்கும்
என்றும் பலர் வலியுறுத்துகிறார்கள்.
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திட்டங்கள் உள்வாங்கப்பட்டிருப்பது
அவசியமாகும்.
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சில உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் வரவுசெலவுத்திட்ட நிதியில் பெரும்பகுதி
நிர்வாக செலவுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது
அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கின்றது.
இது அந்த உள்ளூராட்சி மன்றத்தின்
அ பி வி ரு த் தி செ ய ற்பா டு க ளை ப்
பலவீனப்படுத்தும்.

அத்துடன் ஒவ்வொரு உள்ளூராட்சி
மன்ற மு ம்
தி ட ்ட மி ட ்ட
நி தி யை
மு ழு ம ை ய ா க அ ற வி டவேண் டு ம் .
நிலுவைகள் இருக்குமாயின் திட்டமிட்டபடி
பணிகளை முழுமையாக செய்ய முடியாது.
நிலுவைகளை அறவிடும் உபாயங்களை
காலத்துக்காலம் கண்டறிய வேண்டும்.
ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் நிலுவைகள்
அ டை ய ாளப்ப டு த்தப்பட் டு அ ந்த
நிலுவைகளை அறவிட ஏற்பாடுகளை
மேற்கொள்ள வேண்டும். அனேகமான
உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் குடியிருப்பு
நி ல ங ்க ளு க ்கா ன
ச�ோல ை வ ரி
அ ற வி டப்ப டு வ தி ல்லை . இ த ன ால்
நி ற ை வேற்றத்த க ்க
வ கை யி ல்
பாரிய வருமான இழப்பு ஏற்படுகின்றது.
வெ ளி ப்படை த்
த ன்மைய�ோ டு
எனவே ஒ வ்வொரு உள்ளூராட்சி
தயாரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
மன்றங்களிலும் தற்போது இருக்கின்ற
உறுப்பினர்கள் தமக்குள் காணப்படுகின்ற
வரவு செலவுத் திட்டத் தின்படியே
கட்சி வேறுபாடுகளை மறந்து தமது
எல்லா உள்ளூராட்சி மன்றங்களும்

உள்ளுராட்சி மன்றம் என்பது தனக்குரிய
அ தி க ா ர
எ ல்லை ப் பி ர த ே ச த் தி ல்
வாழும் மக ்க ளிடமிருந் து வரிக ள்,
வாடகைகள், கட்டணங்கள், தண்டங்கள்
எ ன்ப வ ற் றி னூ டா க வு ம்
வே று
வருமானங்களை ஈட்டுவதன்மூலமாகவும்
ம க ்க ளு க ்கா ன
அ பி வி ரு த் தி
அன்பழகன் குரூஸ் (JP) M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG.
வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுக்க
சனசமூக அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்
வேண்டிய கடமைப் ப�ொறுப்புடைய
தனித்துவமான ஒரு சிறிய ஆட்சி
2019ம் ஆண்டுக்கா தமது செலவீனம்
முறையாகும்.
பிரதேச அபிவிருத்தியை ந�ோக்காகக்
ம ற் று ம் அ பி வி ரு த் தி ப ணி க ளை
க�ொண்டு முழுமையான அர்ப்பணிப்புடன்
2018 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் முன்னெடுக்க வேண்டியுள்ளது. இங்கே
செ ய ற்பட வேண் டு ம். அ த ற்காக
10ம் திகதி நடைபெற்ற உள்ளூராட்சி கடந்த ஆண்டின் வரவு செலவுத்
மதிப்பீட்டுத் திணைக்களத்தின் தமது
மன்றத் தேர்தல் பல ப�ோராட்டங்களுக்கு திட்டத்திற்கும் இந்த ஆண்டின் வரவு
பிரதேசத்திற்கான குடியிருப்புகளின்
மத்தியில் நடைபெற்று, ஒவ்வொரு செலவுத் திட்டத்திற்கும் இடையிலான
பெறுமதியை கணிப்பிட்டு அதன் வீத
வேறுபாடு மக்களால் அறியப்பட
அடிப்படையில் சோலைவரி அறவிட
வேண்டும். இது வரி செலுத்தும்
ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். இதற்கு காலம்
மக்களின் கடமையாகும். கடந்த
எடுக்கும், ஆயினும் அப்பொழுதுதான்
ஆண்டைவிட இவ்வருட வரவு
நிலையான வருமானத்தை ஈட்ட முடியும்,
செல வு த் தி ட ்ட ம் கு றி ப்பா க
அந்த வருமானத்தில் இருந்து மக்களின்
எத்தனை வீதத்தினால் வருமான
தேவைகளை நிறைவேற்ற முடியும்.
அதிகரிப்பைக் க�ொண்டதாக
அமைந்திருக்கின்றது என்பது
க வ னி க ்கப்படவேண் டி ய
விடயமாகும். அது மாத்திரமன்றி
அந்த வரவு செலவுத்திட்டத்தில்
காட்டப்படுகின்ற வருமானத்தில்
மட் டு ந க ரி ல்
மு க் கி ய
கு ற ை ந்த து 3 0 வீ த மாவ து
அபிவிருத்தி
வேலைத்
திட்டங்களுக்காக
உள்ளூராட்சி மன்றங்களு க்குமான
இ ட ங ்க ளி ல் டி ஜி ட ்டல்
உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு செலவு செய்யப்பட வேண்டுமென
அறிவித்தல் பலகையை
ம று சீ ர ம ை ப் பு ச்
மு த லா வ து ஆ ண் டு நெ ரு ங் கு ம் உ ள் ளூ ர ாட் சி
மட்டு மாநகர சபை நிறுவலாமே.
நிலையில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் சுற்றறிக்கை கூறுகின்றது. ஒவ்வொரு
ப � ோக் கு வ ர த் து
நே ர
ஒவ்வொரு உள்ளூராட்சி மன்றங்களும் உள்ளூராட்சி மன்றமும் தமது வரவு அ தி ல்
தமக்குரிய 2019ஆம் ஆண்டிற்கான செலவு திட்டத்தின்படி வருமானம் ஈட்ட அட்வணை, முக்கிய அறித்தல்கள்
வரவு செலவுத் திட்டத்தினை தயாரித்து வேண்டும். அந்த வருமானம் முழுமையாக , க ால நி ல ை அ றி வி த்தல்கள்
அதனை நிறைவேற்றியும் க�ொண்டன. அறவிடப்படும்பட்சத்தில்தான் தனது ஆகியவற்றை வழங்குவதன் மூலம்
சில உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் இரண்டு பிரதேச மக்களுக்கான அபிவிருத்தி
தடவைகள் த�ோல்வியடைந்தப�ோதும் வேல ை த் தி ட ்ட ங ்களை சு ய ாமா க மக்களுக்கு எச்சரிக்கையையையும்
அதனை சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளால் முன்னெடுக்க முடியும். ஒவ்வொரு வரவு அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கலாமே.
செலவுத் திட்டத்திலும் செலவுகள்
ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன.
மேற் க ொள்ள ப்ப டு ம ்போது அ வை மே லு ம் வி ள ம ்ப ர ங ்கள் மூ லம்
இந்த வரவு செலவுத் திட்டம் மக்கள�ோடு நியாயமான செலவுகளா என்பதை
வருமானத்தையும் மாந கரசபை
இ ண ை ந் து த ய ா ரி க ்கப்பட் டி ரு க ்க மக்கள் கவனிக்கவேண்டும். ஏனெனில்
வேண்டும். அவர்களது தேவைகளை நிலைத்திருக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான
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ம ட ்ட க ்கள ப் பு மா ந க ர
சபையும், மட்டக்களப்பு
வர்த்தகசங்கமும் சேர்ந்து
எடுத்த தீர்மானத்துக்கமைய பண்டிகை
நாட்களைய�ொட்டி சனி மற்றும் ஞாயிறு
தினங்க ளில் தங்களது வியாபார
நவடிக்கைகளை நடத்தி மக்களுக்கு
சிறந்த சேவையை செய்தமைக்கும்
தெடர்ந்து வந்த ஞாயிற்றுகிழமைகளில்
வி ய ாபா ர
நி று வ ன ங ்களை
மூடியமைக்கும் மாநகர முதல்வர் தி.
சரவணபவன் மனமார்ந்த நன்றியை
தெரிவித்திருக்கிறார்.
அத�ோ ப�ோல எதிர்வரும் காலங்களிலும்
சாப்புச்சட்டத்துக்கமைய ஒத்துழைப்பு
வ ழ ங ்கவேண் டு ம்
என
அ வ ர்
கேட்டுக்கொண்டத�ோடு,
தனியார்கல்வி நிலையங்களையும்,
க ல் வி ச ்செ ய ல்பா டு க ளை யு ம்
மாநகரசபையில் பதிவுசெய்து த�ொடர்ந்து
கல்விச் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள
வேண்டும் என்றும் மாநகரசபை சார்பில்
அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
எ னி னு ம்
பல
நி று வ ன ங ்கள்
ப தி ய ப்ப வி ல்லை
எ ன் று ம்
மா ந க ர ச பை
நி பந்தனை க ளை
நடைமுறைப்படுத்தவில்லை என்றும்
முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன.

ypNahz;
எனவே தங்களது நிறுவனங்களை
ப தி வு செய் து ,
மா ந க ர ச பை
நிபந்தனைகளுக்கமைய நடத்தவேண்டும்
என்றும் அதை மீறும் பட்சத்தில் மீறும்
நிறுவனங்கள் மீது சட்டநவடிக்கை
எடுக்கப்படும் என்றும் மனவருத்தத்துடன்
அறிவிப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எமது பிள்ளைகளில் நலனுக்காக ஒரு
அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட வேண்டும்
என்றும் அவர் தெரிவித்தார்
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ஈட்டிக்கொள்ளலாம். Smart City
என்னும் த�ொணிப்பொருளில் இதுவும்
ஒரு படி.
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ப�ொதுவாக இந்தியத் துணைக்கண்டத்தின்
வரலாற்றெழுத்துகளில் மூன்று விதமான
குறைபாடுகள் இருப்பதுண்டு. ஒன்று,
அது கருத்துவாதி ஒருவரால் குறுகிய
வ ட ்ட த் து க் கு ள்
அ டை க ்கப்ப டு வ து .
வரலாற்றாளர் தனது இனம் சார்ந்ததாக
அல்லது ம�ொழி சார்ந்ததாக, அல்லது
மதம் சார்ந்ததாக, சில முன்முடிவுகளை
எடுத்துக்கொண்டு, அதை நிரூபிப்பதற்காக
வரலாற்றைக் குறுக்குவது, திரிப்பது
முதலான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது
இந்த வகை. இப்படிச் ச�ொல்வதை, மதம்,
இனம், ம�ொழி சார்ந்த எல்லா வரலாறுகளுமே
குறைபாடானவை என்று ச�ொல்வதாகக்
க�ொள்ளக்கூடாது. அத்தகைய வரலாறுகளை
எழுதும் ஆசிரியர்கள் சில இடங்களில்
என்றாலும், நடுநிலைப் பார்வையைக்
க�ொண்டிருக்க முயல்வதில்லை என்பது
தான் இப்படிச் ச�ொல்வதன் சரியான ப�ொருள்.
இரண்டாவது குறைபாடு த�ொன்ம வரலாறு.
த�ொன்மங்கள் (அதாவது ஐதீகங்கள்,
நம்பிக்கைகள், செவிவழிக் கதைகள்)
எல்லாப் பண்பாடுகளிலுமே தவிர்க்க
முடியாத இடம் வகிப்பவை. ஆனால்,
த�ொன்மங்களை அப்படியே நடந்தவை
என்று நம்புவதும், அவை மறுக்கமுடியாத
வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் என்று க�ொள்வதும்
வரலாற்றுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதி.
த�ொன்மத்தில் கூறப்படும் வரலாறு என்ன
என்பது நன்கு பகுப்பாயப்பட்ட பின்னரே,
அதை வரலாறாக ஏற்கவேண்டும். ஆனால்,
யாத�ொரு சரித்திர முக்கியத்துவமும் இல்லாத
த�ொன்மங்களை வரலாறு என்று நிரூபிக்க
முனைவதிலேயே நம்மில் பலர் பெருமளவு
காலத்தை வீணடித்துக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
உ த ா ர ணமா க , சீ தையை இ ழ ந் து
விட்டதால் வெகுண்ட இராமர் கடலைச்
சுட்டிக்காட்டி 'அ ந்த மான் நிக்கோ பார்'
என்று கேட்டாராம், அதனால் தான் அந்தத்
தீவுகளுக்கு அந்தப்பெயர் வந்ததாம்
என்பது சுவையான ஒரு த�ொன்மம். இந்தக்
கட்டுரையாளனின் பிறந்தகமான அம்பாறை
மாவட்டம் தம்பிலுவில் கிராமத்துக்கும்
இப்படி ஒரு த�ொன்மம் கூறப்படுவதுண்டு.
அதாவது இராம இலட்சுமணர்களை
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பெற்றுக்கொள்வதென்பது எத்தகைய
மகத்தான தேர்ச்சி?

அந்த இளம் ஆய்வாளர், சம்மாந்துறையைச்
சேர்ந்த “ம�ொஹமட் இப்ராஹிம் ம�ொஹமட்
சாக்கீர்”. இருபத்தொரு வயதில் அவரால்
எழுதப்பட்டு சம்மாந்துறை வாழும் கலை
மூன்றாவது குறைபாடு, காலவரிசை இலக்கிய வட்டத்தால் வெளியிடப்பட்ட நூல்
த�ொடர்பானது. நடந்து முடிந்த விடயம�ொன்று, 'சம்மாந்துறை - பெயர் வரலாறு'.
இரு வேறு மூலங்களில் இருவேறு விதமாகச்
ச�ொல்லப்பட்டால் அதில் காலத்தால் சம்மாந்துறை கிழக்கிலங்கை வரலாற்றில்
முந்தையதையே வலுவான ஆதாரமாகக் மிக முக்கியமான ஒரு நகரம். ஐர�ோப்பியர்
க�ொள்ள வேண்டும். காலத்தால் பிற்பட்ட ஆவணங்களில் 'மட்டக்களப்பு' என்று
விடயத்தில் பல இடைச்செருகல்களும் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்ட பண்டைய
பி ன் னி ண ை ப் பு க ளு ம் இ ரு க ்கலாம். மட்டக்களப்புத் தேசத்தின் தலைநகர்
அ ண் டி த்தா ன்
உதாரணமாக மீண்டும் இராமாயணத்துக்கே ச ம ்மா ந் து ற ை யை
ப�ோவ�ோம். வரலாற்று ரீதியாக இராமன் அமைந்திருந்தது. சம்மாந்துறை, அந்தத்
என்ற அரசனின் வாழ்வை அறிய சரியான
மூலம் வடம�ொழி வான்மீகி இராமாயணமா,
அதற்கு பல நூற்றாண்டுகள் பிந்தைய
தமிழ் கம்ப இராமாயணமா என்று கேட்டால்,,
அக்கேள்விக்குப் பதில், வடம�ொழி வான்மீகி தலைநகரின் நீர்ப்போக்குவரத்துக்கான
இராமாயணம் என்பதே. ஆனால், நம்மவர்கள், துறையாகவும், வர்த்தகக் குடியிருப்பாகவும்
அவை இரண்டுக்கும் இடையேயுள்ள அமைந்திருந்தது. அத்தகைய பழம்பெரும்
காலவேறுபாட்டைக் கருத்தில் க�ொள்ளாமல், நகரின் இடப்பெயராய்வே இந்நூலின்
இரண்டிலுள்ள விடயங்களையும் ஒன்றாகக் பிரதான பேசுப�ொருள்.
கூறி குழப்பி அடித்துக் க�ொள்வார்கள்.
நூ லி ன்
ஆ ர ம ்ப த் தி ல்
அ ம ை ந்த
ஆக, இந்த மூன்று குறைபாடுகளும் இல்லாத, முக்கியமான சம்மாந்துறை ஆளுமைகளின்
அல்லது இந்த மூன்று குறைபாடுகளைத் வி த ப் பு ரைக ள், க .ப � ொ. த உ ய ர்த ர ப்
தவிர்க்க முயன்ற ஒரு ஆய்வையே பரீட்சையை முடித்துவிட்டு சாக்கீர் செய்த
திருத்தமான வரலாற்று ஆய்வு என்று ஆய்வுகளையும், அந்த ஆய்வுகளை
ச�ொல்லவேண்டும். இது மூன்றையும் இட்டுக் க�ொண்ட வியப்பையும், அந்த
கருத்தில் எடுக்காத எந்தவ�ொரு ஆய்வும் ஆய்வுகளிலுள்ள பக்கச்சார்பின்மையையும்
புகழ்வனவாக அமைந்துள்ளன. உள்ளே
மீள்பரிசீலனைக்குரியதே.
நூலானது, இடப்பெயர் ஆய்வு, சம்மாந்துறை,
இத்தகைய ஒரு தெளிவை இந்தக் பின்னிணைப்புகள் ஆகிய முப்பெரும்
கட்டுரையாளன் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அத்தியாயங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிறைய வாசிக்க வேண்டி இருந்தது, நிறைய இந்த மூன்று அத்தியாயங்களும் த�ோண்டத்
பக்குவப்பட வேண்டியிருந்தது. ஆனால், த�ோண்டத் தெவிட்டாத தகவல் சுரங்கங்கள்
இத்தகைய தெளிவை வெறும் இருபத்தொரு என்பதே அவற்றின் அழகு.
வயதிலேயே பெற்றுக்கொள்வதும், ஒரு
நூல�ொன்றை எழுதி வெளியிடுவதும், இ டப்பெ ய ர் ஆய் வு எ னு ம் மு த ல்
இ டப்பெ ய ர்கள்
எத்தகைய ஒரு சாதனை ? அதுவும், அ த் தி ய ா ய த் தி ல் ,
கிழக்கிலங்கையில் பிறந்து வளர்ந்த ஒரு இ ய ற்கையை யு ம் ஆ ட்பெ ய ரை யு ம்
இளைஞன் இத்தகைய பரந்த அறிவைப்
njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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வெல்வதற்காக நிகும்பலை யாகம் செய்ய
முயன்ற இராவணன் மகன் இந்திரசித்து,
இங்கிருந்த சிவன் க�ோவிலில் அடைக்கலம்
புகுந்ததாகவும், இராமர் இலட்சுமணரைப்
பார்த்து 'தம்பி, இழு வில்லை' என்று
ச�ொல்லியதை அடுத்து இலட்சுமணன்
அம்பால் இந்திரசித்து க�ொல்லப்பட்டதாகவும்,
எனவே தான் இந்த ஊர் 'தம்பிஇழுவில்'
என்றானது என்றும் ஒரு கதையை
ச�ொல்லுவார்கள்.
இந்த இரு த�ொன்மங்களுமே வேடிக்கைத்
தன்மை வாய்ந்தவை, கேட்கவும் இரசிக்கவும்
அருமையானவை. ஆனால், இந்த இரு
கதைகளையும் வரலாற்று ஆதாரமாகக்
க�ொள்ளமுடியுமா? வெறும் த�ொன்மங்களை
ஆதாரமாக வைத்து மேற்குறிப்பிட்டு
தீவுகளும், ஊரும் இராமாயணத்தோடு
த�ொடர்புடையவை என்று ச�ொல்லமுடியுமா?
எத்தனை பெரிய அபத்தம் அது?

•¸P§£v°ß "ö\õÀ»zuÁÔ¯ PøuPÒ" & ¦v¯ ¡À
£õ›êÀ AÔ•P®
நடு" இணைய இதழின் ஏற்பாட்டில்
இந்நிகழ்ச்சியை "நடு" ஆசிரியர் எழுத்தாளர்
க�ோமகன் ஒழுங்குசெய்துள்ளார்.
சிறுகதை, நாவல், சிறுவர் இலக்கியம்,
பயண இலக்கியம், கடித இலக்கியம்,
நேர்காணல், ஆய்வு, பத்தி எழுத்துக்கள்
முதலான துறைகளில் எழுதிவரும்
முருகபூபதி, ச�ொல்லமறந்த கதைகள்
( தமிழ்நாடு மலைகள் பதிப்பகம்) ச�ொல்லவேண்டிய கதைகள் (இலங்கை
ஜீவநதி வெளியீடு) ஆகிய நூல்களை
ஏற்கனவே வரவாக்கியவர். அதன்
த�ொடர்ச்சியாக வெளியாகும் புதியநூல்:
ச�ொல்லத்தவறிய கதைகள்.
இ ல ங ்கை யி ல்
ம கி ழ்
அ வு ஸ் தி ரே லி ய ா
மெல்ப னி ல் இ த னை
வ தி யு ம் படை ப் பி லக் கி ய வ ாதி யு ம்,
ஊடகவியலாளருமான முருகபூபதியின்
பு தி ய வ ரவு ,
ச� ொல்லத்த வ றி ய
கதைகள் நூலின் அறிமுக அரங்கும்,
முருகபூபதியுடனான இலக்கியச்சந்திப்பும்
எதிர்வரும் பெப்ரவரி 03 ஆம் திகதி (0302-2019) ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை
4.00 மணிக்கு பாரிஸில் எழுத்தாளர்
வாசுதேவன் தலைமையில் நடைபெறும்.
நிகழ்ச்சி நடைபெறும் முகவரி:
TIASCI --13, RUE DE L'AQUEDUC ---75010 PARIS .
பா ரி ஸி லி ரு ந் து வெ ளி ய ா கு ம் "

பதிப்பகத்தின் சார்பாக எழுத்தாளர்
க ரு ணா க ர ன் வெ ளி யி ட் டு ள ்ளா ர்.
இந்நூலின் முகப்பினை சிட்னியில் வதியும்
எழுத்தாளரும் ம�ொழிபெயர்ப்பாளரும்
ஒ ளி ப்பட க ்கல ை ஞி யு மா ன
கீ த ா
மதிவாணன் வடிவமைத்துள்ளார்.
" ச�ொல்லத்தவறிய கதைகள் ஒருவகையில்
வ ரலாற் றி ன் ச ா ய ல் க ொண ்டவை .
இ ன் ன ொ ரு வ கை யி ல்
ச மூ க வி ய லி ன்பாற்ப ட ்ட வை .
இன்னொரு க�ோணத்தில் எம்முள்ளும்
எம்மைச்சுற்றியும் நிகழ்ந்தவற்றின்
கதைகள். எல்லாவற்றுக்கும் அப்பால்
நாம் கவனித்தேயாகவேண்டிய கதைகள்.
முரு கபூபதி இலக்கியவாதியாகவும்

ஊ ட க ச ்செ ய ற்பா ட ்டாள ர ா க வு ம்
இருப்பதனால் இந்தப்பதிவுகள், வாசிப்பு
சுவாரசியத்தை அளிக்கின்றன. கூடவே
ஆழ்தரிசனத்தையும் க�ொண்டிருக்கின்றன.
இ ங ்கே
ஆ ழ்த ரி ச ன மா க
வெளிப்பாடடைவது, இவற்றில் உள்ள
உண்மையும் சமூக அக்கறையுமாகும்.
ச� ொ ல்லத்த வ றி ய
க தை க ள்
எ ப்ப டி ச� ொ ல்லப்ப டு வ த ற்கா ன
அவசியத்தைக்கொண்டிருக்கின்றனவ�ோ
அதைப்போல அவற்றை நாமும் வாசித்தே
ஆகவேண்டும் என்பது அவசியமாகிறது.
இ ன்றை ய
இ ந்தப்ப தி வு க ளு ம்
வெளிப்பாடுகளும் நாளைய வரலாற்றுக்கு
மிகப்பெரிய ஒளியூட்டியாக இருக்கும்" - (
மகிழ்)
இந்த நூலில் இடம்பெறும் பதிவுகளில்
சில
யாழ்ப்பாணம் காலைக்கதிர்,
க�ொழும்பு தினக்குரல், மட்டக்களப்பு
அரங்கம் பத்திரிகைகளிலும் மல்லிகை
மற்றும் ஜெர்மனி தேனீ, அவுஸ்திரேலியா
தமிழ் முரசு அக் கினிக்குஞ் சு,
கனடா பதிவுகள் , லண்டன் எதுவரை
முதலான இணைய இதழ்களிலும்
வெளியாகியிருக்கின்றன. அத்துடன்
அ வு ஸ் தி ரேலி ய ாவி ல் ந டே ச னி ன்
வல ைப்பூவிலும் க ல ை இலக் கிய
ஆ ர்வலர்க ளி ன் மு க நூ ல்க ளி லு ம்
இடம்பெற்றுள்ளன.
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mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 20
,yq;;if mjpgu; Nrit juk; III Nghl;bg; guPl;ir
- kl;Lefu; Atd; -

fpufpj;jy; (nghJ mwpTWj;jy;fs;)
gpd;tUk; ciug;gFjpapid %d;wpnyhU gq;fhfr; RUf;fp vOJf. ,jw;Fg;
nghUj;jkhd jiyaq;fk; ,Lf.

capu; mq;fpfspd; %yf cs;slf;fk;
02 njhlh;r;rp...

Fzk; rtupuh[h

(i) “kdpj elj;ijfspy; kpf cd;djkhdJ> fw;wy;. ,J gue;J – gukhde;jk; jUtJ.
fw;wiyr;
rupahf tpsq;Fk; NghJ fw;ff; fw;wy; Nju;r;rpia tpsq;fpf;nfhs;syhk;.
Xt;nthU
MrpupaUk;
mjpgUk;
fy;tpg;
gzpg;ghsu;fSk;
fy;tpapayhsu;fSk;
fy;tpf;nfhs;if tFg;NghUk; ,jid tpsq;fpr; nraw;gLk; NghJ gy gpur;rpidfSf;Fj;
jPu;T fhz;gJld; Gjpa khw;wq;fisAk; rupahf Vw;gLj;jKbAk;. ,t;tifapy; fw;wy; vd;gJ
Gwr;R+oYf;Fk; kdpj %isf;Fk; ,ilNa epfOk; njhlu;r;rpahd nray;KiwahFk;. mJ>
njhlu;e;J khw;wq;fisAk; Kd;Ndw;wq;fisAk; mgptpUj;jp fisAk; tpOkpaq;fisAk;
Vw;gLj;JfpwJ. rpe;jidfspy; ey;y khw;wq;fis Vw;gLj;J fpd;wJ. ,J njhlu;r;rpahd>
xt;nthUtUf;FKupa jdpj;Jtq;fSld; njhlu;Gilajhf TKs;sJ. mDgtq;fspd;
jpul;rpahfTk; mikfpd;wJ. kdpj ts Nkk;ghLfSlDk; njhlu;GilaJ. mDgtq;fspd;
jpul;rpahfTk; mikfpd;wJ. ,f;fw;wy; ntw;wp ngwf; fw;Fk; ftpd;epiy> kfpo;T+l;Ltjhf
– cw;rhfkspg;gjhf Rje;jpukhdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. fw;gtu;fs; fw;ff; fw;wy;
Nju;r;rpiar; rpwg;ghfg; gpuNahfpg;ghu;fshapd; fw;wy; milTfspy; cau;tJld; rpwe;j
ew;gpuirfshf thof;$ba Nju;r;rpfisAk; ngw;Wf;nfhs;thu;fs;.

16. ePupd; Nkw;gb ,ay;Gfs; ePu; %yf;$wpd; ,urhadf; fl;likg;gpd; mbg;gilapy;
mike;jitahFk;. ePu; %yf;$WfspdJ ngsjpf> kw;Wk; ,urhad ,ay;Gfs;
tw;Wf;Fupa Mw;wiy toq;Ffpd;wd. ePu; %yf;$wpd; ,urhadf; fl;likg;Gf;Fupa
kw;Wk; njhopw;ghl;Lf;Fupa mk;rq;fis tpgupf;f

(ii) “fy;tp Kiwapd; kWgf;fj;jpy;> efu;g;Gwg; ghlrhiyfs; kw;Wk; jdpahu; ghlrhiyfspy;
gapYk; kj;jpa tFg;Gg; gps;isfSk; etPdkag;gLj;jg;gl;l fy;tpiag; ngWfpd;whu;fs;
vd;W $Wtjw;fpy;iy. cyfshtpa uPjpapy; fy;tpr; rpe;jidfs; vt;tsTjhd;
etPdkag;gLj;jg;gl;lhYk; ,e;jpaf; fy;tpKiw mtw;iw cs;thq;Ftjpy;iy. khztu;fs;
gioa ghzpapNyNa kddk;nra;J fw;fpd;wdu;. rpWtajpypUe;Nj fy;tpg; Nghl;bapy;
<Lgl;Lg; gy csg; ghjpg;GfSf;F cs;shfpd;wdu;. rpwe;j ghlrhiyfspy; mDkjp ngw
Vuhskhd jfty;fis kddk; nra;fpd;wdu;. Rje;jpukhf tpisahl;by; <Lgl;Lg; gy
Gjpa mDgtq;fisg; ngwNtz;ba tajpy; ngw;Nwhu; Mrpupau;fspd; tw;GWj;jYf;fhf
tpUk;ghj fy;tpia mtu;fs; ngwNtz;bAs;sJ. ,sk;tajpy; fl;lhakhff; fy;tp
ngwNtz;ba rpwhu;fs;kPJ Rkj;jg;gLk; Kjpu;r;rp epiyf;Fg; nghUj;jkw;w fw;gpj;jy;
Kiwfs; gy fy;tpahsu;fisr; rpe;jpf;fitj;Js;sJ.

• KidTj;jd;ik vd;gJ xU %yf;$wpd; cs;Ns tpepNahfpf;fg;gl;bUf;Fk; Xu;
rkkw;w Vw;wk; MFk;.
• ePu; %yf;$wpy;> xl;rprd; mZthdJ rw;W kiwNaw;wk; cilajhfTk;> Ijurd;
mZ rw;W NeNuw;wk; cilajhfTk; ,Uf;Fk;.
• xU ePu; %yf;$wpdJ rw;W KidTj;jd;ikAila Ijurd; mZTf;Fk;
gf;fj;jpYs;s ePu; %yf;$wpdJ rw;W KidTj;jd;ik cila xl;rprd; mZTf;Fk;
,ilNa fhzg;gLk; tYtw;w ftu;r;rpfs; Ijurd; gpizg;Gfs; vd miof;fg;gLk;.
• ,e;j Ijurd; gpizg;Gfs; ePupd; midj;J ,ay;GfisAk; NgZtjpy;
Kf;fpakhdnjhU gq;fpid tfpf;fpd;wd.

(iii) “Muk;gf; fy;tp> vOj thrpf;fg; gapYtjw;Fk; rpy Fwpf;fg;gl;l ghlE}y;fis kddk;
nra;tjw;Fk; trjpaspj;jJ. fznjtp`y;y vd;Dk; fz;bf; fhyj;J ehl;Lg;ghly;> xU
khztDf;F VL Jtf;FtJgw;wp tpupthff; $Wfpd;wJ. ,jDs; Muk;gf; fy;tpapd;
gbKiwfs; jk;gNjzp fjpfhtjj;jpw; $wpapUg;gjdpDk; tpupthff; $wg;gl;Ls. ,e;E}
ypd;gb Muk;gf; fy;tpapd; ghltpjhdk; mupr;Rtb gbj;jy;> milahsk; gbj;jy;>
kzw;gyifapy; vOJjy;> fpuhkg; ngau;fis kddk; nra;jy;> ehl;Lg;ghl;L> tjd;ftp>
Gj;j `[;[a Mjpatw;iwf; nfhz;ljhFk;.

• ePuhdJ xU rpwpa> KidTf;Fupa kw;Wk; NfhzTUthd %yf;$whFk;.

• ePupd; gz;Gfs; ntt;NtW ePu;
%yf;$Wfspd; ftu;r;rp fhuzkhfj;
Njhd;Wfpd;wd.
• ePu; jput epiyapy; ,Uf;Fk;nghOJ
mjd; H gpizg;Gfs; kpfTk;
cilAe;jd;ik ciladthff;
fhzg;gLfpd;wd.
• H gpizg;Gfs; cau; kPbwDld;
cUthtJk;> ciltJk;>
kPs;Njhw;wKWtJkhf cs;sd.

jk;gNjzpf; fhyj;jpypUe;J Muk;gf; fy;tpf;nfd tof;fpYs;s E}y; rf];fla MFk;.
,J fLikahd vr;rupg;Gr; nrhw;fs; Nru;e;j fyg;Gr; rpq;fsj;jpy; vOjpa trd E}y;. 17. Gtpapy; capu; tho;f;ifiag; NgZtjw;F ePupy; fhzg;gLk; ehd;F gpujhd
thrpg;Gj; jhldj;Jf;fhf mike;jJ. ,jidg; gpioaw thrpg;gjw;Fr; rpq;fsk;> ghsp>
,ay;Gfs; ahit?
rq;fjk; Mfpa Kk;nkhopfspYs;s neLq;fzf;Fk; capu;nka;naOj;Jr; Nru;f;iffSk;
• gpizTf;Fupa elj;ij
mwpe;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
• ntg;gepiyf;F Vw;Gila Mw;wy;
,g;guPl;irf;Fj; Njhw;wTs;stu;fs; fpufpj;jy; njhlu;ghd Ntz;LNfhs;fis
• ciwjypd;NghJ tpuptiljy;
Kd;itg;gPu;fshapd; mit ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. – M-u;.
• Xu; fiug;ghdhff; fhzg;gLk; Mw;wy;.

Kf;fhyKk;
cidg; Nghw;Wk;

ftpQu; f. nul;izah> fd;dd;Flh - 2
fztid kjpf;fhj kidtp
flTisj; Jjpf;fhj Jiztp
kztho;tpy; ,ize;jNj ghtk;
kw;Nwhiu kjpj;njd;d yhgk;
gzkpy;yhg; NghjpYk; md;G
ghrj;ijf; fhl;bLk; kidtp
Fzj;jhNy cau;e;jpl;l Jiztp
FLk;gg; ngz;zpNy Nkyhdrhjp
ju;kk; nra;ahj kidtp
jiytidg; gzpahj Jiztp
jhukha; te;jhNy ghtk;
jha;ik mile;njd;d yhgk;
rPu;jhd; ,y;yhj NghjpYk;
rpwg;gha; thohj NghjpYk;
Nguhir nfhs;shj kidtp
ngUikg; ngz;zpNy Nkyhdrhjp
rpf;fdk; Ngzhj kidtp
rpe;jpf;fj; njupahj Jiztp
gf;fj;jpy; ,Ue;jhNy ghtk;
ghu;j;Jg; gy;ypspj;njd;d yhgk;
mf;fk; gf;fj;jpy; cs;Nshu;kPJ
md;Gld; tho;e;jpl;lhy; NghJk;
Kf;fhyKk; cidg; Nghw;Wk;eP
KOikg; ngz;zpNy Nkyhdrhjp

ngz;kfs;
-- A+dh--

G+f;fs; #lr;#l
eP G+kfs;
nghd;idg; Nghlg;Nghl
eP nghd;kfs;
G+ ,Ue;jhYk; ,y;yhtpl;lhYk;
nghd; ,Ue;jhYk; ,y;yhtpl;lhYk;
eP ngz;kfs; - ,ij
kwf;fhky; tho;
khz;G ngWtha;

18. ePu; %yf;$Wfs; rhu;ghf gpizT kw;Wk; xl;lw;gz;G Mfpatw;iw tpsf;Ff.
capu; mq;fpfspy; ,g; gz;Gfspd; Kf;fpaj;ijf; Fwpg;gpLf.
• Ijurd; gpizg;giljy; fhuzkhf ePu; %yf;$WfSf;fpilNa njhopw;gLk;
ftu;r;rp gpizT vd miof;fg;gLk;.
• ePu; %yf;$WfSf;Fk; gpw gjhu;j;jq;fSf;Fk; ,ilNa njhopw;gLk; ftu;r;rp
xl;lw;gz;G vd miof;fg;gLk;.
• jhtuq;fspy; ePu; %yf;$WfSf;fpilapyhd gpizT fhuzkhf ePUk;>
fdpg;nghUl;fs; kw;Wk; Nghrizg;gjhu;j;jq;fs; Nghd;w fiue;Js;s
gjhu;j;jq;fSk; fho; kw;Wk; cupak; Mfpa fydpioaq;fSf;$lhf
GtpaPu;g;Gf;F vjpuhff; flj;jg;gLfpd;wd.
• jhtuq;fspy; ePu; %yf;$WfSf;Fk; fyr;Rtu;fSf;Fk; ,ilapyhd
xl;lw;gz;G ePu; kw;Wk; fiue;Js;s gjhu;j;jq;fspd; flj;jYf;F
cjTfpd;wJ.

gf;f mDruiz
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கடந்த வீரர் என்ற பெருமையை ஷிகர்
தவான் பெற்றுள்ளார்.

C¢v¯ Ao°ß öÁØÔUS Põµn®

விரைவாக 5 ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த
இந்தியர்களில் 118 இன்னிங்ஸ்களுடன்
2- ஆ ம் இ டத்தை ப் பி டித்தா ர். 1 1 4
இன்னிங்ஸ்களுடன் விராட் க�ோலி
முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார்.

144
Kmh[PÐUSÒ
_¸sh
C»[øP Ao

விரைவாக 5 ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த
இடதுகை ஆட்டக்காரர்களின் பட்டியலில்
பிரையன் லாரா உடன் ஷிகர் தவன்
முதலிடத்தைப் பகிர்ந்துக�ொண்டுள்ளார்.
ஷிகர் தவான�ோடு சேர்ந்த வீராட் க�ோலி
ப�ொறுப்பாக ஆடி 59 பந்துகளை சந்தித்து
45 ரன்களை எடுத்து இந்திய அணியின்
வெற்றியை உறுதி செய்தார்.

இந்தியாவுக்கு சாதகமாக மாறிய
ஆடுகளம்

இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து
இடையே நேப்பியரில் நடைபெற்ற
முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட்
ப�ோட்டியில் 8 விக்கெட்டுகள்
வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி
பெற்றது.
5 ஒருநாள் ப�ோட்டிகள் க�ொண்ட இந்த
த�ொடரின் முதல் ப�ோட்டியில் இந்தியா
இமாலய வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில்,
அது த�ொடர்பான 5 முக்கிய காரணங்கள்
இவை.

ஆஸ்திரேலிய த�ொடர் வெற்றி
அளித்த நம்பிக்கை

நி யூ சி லா ந் து
ஆ டு க ள ங ்கள்
வே க ப்ப ந் து வீ ச் சு க் கு
ச ா த க மா க
இருக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட
நிலையில், இப்போட்டியில் இந்திய சுழல்
பந்துவீச்சாளர்கள் 7 விக்கெட்டுகளை
வீழ்த்தியது வியப்பை ஏற்படுத்தியது.

ப ந் து

த� ொ ட க ்கம்
மு த லே
இ ந் தி ய
பந் துவீச்சாளர்க ளின் பந் துவீச்சில்
நியூசிலாந்து அணியினர் தடுமாறினர்.
கு றி ப்பாக சி றப்பாக ப ந் து வீ சி ய
வே க ப்ப ந் து வீ ச ்சள ர்
மு க ம து
ஷமி, மார்ட்டின் கப்தில் உள்பட 3
விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு அவஸ்திரேலியா- இலங்கை அணிகள்
செய்த நியூசிலாந்து அணிக்கு ஆடுகளம் ம�ோதும் முதல் டெஸ்ட் ப�ோட்டி இன்று
அவர்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு சாதகமாக பிரிஸ்பேனில் த�ொடங்கியது. நாணய
அமையவில்லை.
சுழற்சியை வென்ற இலங்கை அணி
முதலில் துடுப்பெடுத்தாட்டத்தை தேர்வு
வேக பந்துவீச்சுக்கு ஆடுகளம் சாதகமாக
செய்தார்.
இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால், இந்தியாவின் சுழல் பந்துவீச்சு
இதை த�ொடர்ந்து களமிறங்கிய இலங்கை
பெரிதும் எடுபட்டது.
அணி அனைத்து விக்கெட்டுக்களையும்
கனே வில்லியம்சன் எடுத்த அதிகபட்ச 64 இழந்து 144 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது.
ரன்களுக்கு அடுத்து, அதிகபட்ச ரன்களே
ர�ோஸ் டெய்லரின் 24 ரன்கள்தான்.

குல்தீப் யாதவ் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஆனால், இரண்டாவதாக இந்திய அணி
சாஹல் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். ஆடிய நிலையில், இந்த ஆடுகளம்
சாதகமாக அமைந்தது என்னலாம்.
முகமது ஷமி, குல்தீப் யாதவ் மற்றும் நியூஸிலாந்தின் பந்துவீச்சை இந்திய
சாஹல் ஆகிய மூவரும் ம�ொத்தமாக அணியினர் எளிதாக அடித்து ஆடினர்.
வீசிய 26 ஓவர்களில் 101 ரன்களை மட்டும்
க�ொடுத்து 9 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். அதனால்தான் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே

சூழலை கணிக்க தவறிய
நியூசிலாந்து பேட்ஸ்மேன்கள்

கடந்த வாரம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக
அந்நாட்டில் நடந்த ஒருநாள் ப�ோட்டி
த�ொடரில் 2-1 என்று வென்ற இந்தியா ஆட்டம் த�ொடங்கியவுடன் நியூசிலாந்து
இப்போட்டியில் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் பே ட ்ஸ்மேன்கள் த டு மா றி ய த ற் கு
பெரும் காரணம் அவர்கள் ஆடுகளம்
வலிமையாக காணப்பட்டது.
மற்றும் பந்துவீச்சை சரியாக கணிக்க
களத்தில் இந்திய பந்துவீச்சாளர்களும், தவறியதுதான்.
த டு ப்பாளர்க ளு ம் ஆ க ் ர ோ ஷ மா க
செயல்பட்டமை அணியின் வெற்றிக்கு குல்தீப் யாதவ், சாஹல் ப�ோன்ற
பந்துவீச்சாளர்களை பல நியூசிலாந்து
காரணமாக அமைந்தது.
பேட்ஸ்மேன்கள் இதுவரை அதிகமாக
எதிர்காணாதது அவர்களை சந்திப்பதில்
தடுமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

ஷ மி யு ம் ,
சு ழ ல்
வீச்சாளர்களும்

இலங்கை அணி அவுஸ்திரேலியாவுக்கு
எதிராக 2 டெஸ்ட் ப�ோட்டிகள் க�ொண்ட
த�ொடரில் விளையாடுகிறது.

இழந்து, 34.5 ஓவர்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட
ரன்களை குவித்து இந்தியா மாபெரும்
வெற்றி பெற்றுள்ளது.
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ஷிகர் தவான், க�ோலி அபாரம்

இ ந் தி ய
அ ணி யி ன்
த� ொ ட க ்க
ஆட்டக்காரரான ஷிகர் தவான் 103
பந்துகளை சந்தித்து 75 ரன்களை எடுத்து
இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தது,
இ ந் தி ய அ ணி க் கு அ தி க வ லி ம ை கடந்த 22-01-2019 இல் மேற்படி வித்தியாலயத்தின் இல்ல விளையாட்டுப் ப�ோட்டி
சேர்த்தது. இந்த ப�ோட்டியில் 5000 ரான்கள் வித்தியாலய (சிறிய) மைதானத்தில் அதிபர் திரு.பகிரதன் தலைமையில் சிறப்பாக
நடைபெற்றது.

gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid
tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club
Batticaloa

பிரதம விருந்தினராக மட்டக்களப்பு வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் திரு.வே.மயில்வாகனம்
(இ.க.நி.சே-தரம் ஐ) அவர்களும் ஏனைய விருந்தினர்களாக திரு.கே.அருட்பிரகாசம்
(க�ோட்டக் கல்வி அதிகாரி – மண்முனை வடக்கு) அவர்களும் திரு.வா.லவக்குமார்
(உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்- உடற்கல்வி) அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.
பாடசாலையின் வளர்ச்சிபற்றி அதிகாரிகள் நேர்சிந்தனையுடன் பேசியமை
கவனத்துக்குரியது.
2019இல் மட்டக்களப்பு வலயத்தில் நடந்த முதலாவது இல்ல விளையாட்டுப் ப�ோட்டி
இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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அவற்றிற்குப் பூசை நடைபெறுவதுண்டு.
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மட்டக்களப்பின் வணக்க முறைகளில் சிறு
தெய்வங்கள் பிரதான பங்கு பெறுகின்றன.
சிவன், திருமால், முருகன், பிள்ளையார்
ப�ோன்ற பெருந்தெய்வங்களு க்குரிய
க�ோயில்கள் ஊர்கள் த�ோறும் உள்ளன.
அக்கோயில்களில் தினமும் பூசைகள்
ந டை ப ெ று கி ன்ற ன .
எ னி னு ம்
ஆ ண் டு க ் க ொ ரு மு ற ை
கு றி ப் பி ட ்ட
தினங்களிலே சிறு தெய்வங்களுக் குரிய
க�ோயில்களில் பூசை நடைபெறுகிறது.
இப்பூசை "சடங்கு” என்ற பெயரால்
அழைக்கப்படுகிறது வைரவர் க�ோயிற்
சடங்கு, கண்ணகி அம்மன் க�ோயிற் சடங்கு
என்ற ச�ொற் பிரய�ோகங்களை கவனிக்குக.
ஊர்கள் த�ோறும் சிறு தெய்வங்களுக்குரிய
க�ோ யி ல்கள் உள ்ள ன. க ட ்ட ப்ப ட ்ட
க�ோயில்கள் இல்லாது ஒரு குறிப்பிட்ட
இடத்தில் சிறு தெய்வ வணக்கத்தை
ஆண்டுத�ோறும் நடாத்தும் ஊர்களும் உண்டு.
இத்தகைய ஆண்டுச் சடங்குகள் அவ்வக்
கிராமங்களில் மிகப் பிரதானமானவையாகக்
கணிக்கப்படுகின்றன. கிராம மக்களின்
வாழ்வோடு பின்னிப் பிணைந்திருக்கின்றன.
அவர்களின் கலாசாரம், பண்பாடு உளவியல்
பிரதிபலிப்புக்களாயுள்ளன. கிராமத்தவரின்
சமூக உறுதிப் பாட்டைத் தருவனவாகவும்
இவை உள்ளன.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறிப்பிட்டத�ொரு
தினத்தில் அக்கோவில் கதவு திறக்கப்பட்டு
5 அல்லது 6 அல்லது 7 நாட்கள் சடங்கு
முடிந்த பின் க�ோவிற் கதவு சாத்தப்படும்,
பீன்னர் அடுத்த ஆண்டுதான் அக்கதவு
திறபடும். இந்த நாட்கள் அவ்வூரின் புனித
நாட்களாகும். மட்டக்களப்புப் பகுதியில்
ஏறத்தாழ ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட சிறு
தெய்வங்களை மக்கள் வழிபடினும் மிகப்
பிரதானமான சிறு தெய்வங்களாகக் சிலவே
க�ொள்ளப்படுகின்றன.

மட்டக்களப்பின் சாதி அமைப்பினைப்
பின்னணியாகக் க�ொண்டு பார்க்கும்போது
சில தெய்வங்கள் சில சாதியினருக்குப்
பிரதான தெய்வமாகக் காணப்படுகின்றன.
குறிப்பிட்ட சாதியினருக்குப் பிரதான
தெய்வமாகக் காணப்படும் தெய்வம்
வேற�ோர் சாதியினரால் வணங்கப்படினும்
அது பிரதானம் குறைந்த தெய்வமாகக்
காணப்படுகிறது.
பிரதான தெய்வத்திற்கென அமைந்த
க�ோயிலில் அமைக்கப்பட்ட சிறு சிறு
பந்தல்க ளி ல் பி ர த ா ன ம் கு ற ை ந்த
ஏனைய சிறு தெய்வங்களுக்குப் பூசை
நடைபெறுகிறது. ஒவ்வொரு சாதிக்கும்
ஒவ்வொரு பிரதான தெய்வமுண்டு.
எனினும் அப்பிரதான தெய்வத்துடன்
வேறு பல தெய்வங்களுக்குப் பந்தலிட்டு
ஒரு க�ோயிலிலேயே வண்ங்கும் முறை
இங்கு உண்டு. ஆனால் பெரிய க�ோயிலும்
மூலஸ்தானமும் பிரதான தெய்வத்திற்கே
உ ரி ய வை . உ த ா ர ணமா க ந ர சி ங ்க
வைரவரைப் பிரதான சிறு தெய்வமாகக்
க�ொண்ட நரசிங்க வைரவ சுவாமி க�ோயிலில்
சிங்கனாதம், கங்காதேவி, காத்தவராயன்,
காளி, மாறா, வதனமார், மாரியம்மன், திரிசூல
வைரவன், வீரபத்திரன். கிரஹசாந்தி,
ஐயனார் ப�ோன்ற சிறு தெய்வங்களுக்குத்
தனித்தனிப் பந்தல்கள் அமைக்கப்பட்டு

அமைப்பு முறை உருவாகியிருக்க வேண்டும்.
இன்றும் மட்டக்களப்பில் எல்லாச் சிறு
க ாளி யை ப் பி ரத ான தெ ய ்வமாக க் தெய்வங்களுக்கும், கட்டப்பட்ட க�ோயில்கள்
க�ொண்ட காளி க�ோயிலில் மாரியம்மன், உள்ளன என்ற கூறமுடியாது.இவற்றிற்கெனச்
பேச்சியம்மன், பிறத்தி சங்கிலி காளி, சிறு சிறு பந்தல்களே சில இடங்களிலுண்டு.
வீரபத்திரன். வதனமார், நரசிங்கம், அனுமார்,
கங்காதேவி, திரிசூலவைரவர், ஆதி வைர ப�ொருளாதார பலமும் க�ோவில்களும்
வர், ஆகிய தெய்வங்களுக்கு எனத் தனிப் பந்தல்களும்
பந்தல்களுண்டு.
-----------------------------------------------------------------பந்தல்கள் அமைக்கப்பட்ட க�ோயிலாக
க ண ்ண கி
அ ம ்மனை ப்
பி ர த ா ன இ ரு ப்ப து ம், க ற்களா ல் க ட ்ட ப்ப ட ்ட
தெய்வமாகக் க�ொண்ட க�ோயில்களில் க�ோயில்களாக அமைவதும் அவ்வச்
மாரியம்மன், காளியம்மன். வீரபத்திரன், சாதியினரின் ப�ொருளாதாரத் தன்மையைப்
ஆதி வைரவர் ஆகிய தெய்வங்களுக்குத் ப�ொறுத்ததாய் உள்ளது. அதேப�ோல
த னி ப்
பந்தல்க ளு ண் டு .
ப ெ ரி ய புராதனத் தன்மை பேணப்படுவதும்,
தம்பிரானைப் பிரதான தெய்வமாகக் நவீனத்துவங்கள் புகுத்தப்படுவதும் கூட
க�ொண்ட க�ோயில்களில் மாரியம்மன், அவ்வச் சாதியினரின் ப�ொருளாதார
வ ள ர் ச் சி யி ன்மையை ப்
காத்தான், நீலாச�ோதயன், கம்பகாமாட்சி, வ ள ர் ச் சி ,
பத்தினியம்மாள், வதனமார், காடேறி, ப�ொறுத்தது. முன்பொரு காலத்தில் வேடர்,
பேய்ச்சியம்மன், அனுமார், சிங்கனாத வேட வெள்ளாளர் ப�ோன்ற மிகப் பின்தங்கிய
வைரவர், பிரத்தியங்கிரிக் காளி, ஆகிய குழுவினரின் க�ோயில்கள் பெரும்பாலும்
தெய்வங்களுக்குப் பந்தல்களுண்டு.
பந்தல் நிலையிலிருந்தன.
ச ாதி க ் க ொரு தெ ய ்வ மு ம் வ ணக ்க
முறைகளிற் சிற்சில வேறுபாடுகளும்
இருப்பினும் க�ோயில் அமைப்பு முறையிலும்,
பந்தல்களைக் க�ோயிலை மையமாகக்
க�ொண்டு அமைக்கும் முறையிலும்,
சடங்குகளை நிகழ்த்திக் காட்டுகையில்
மக்கள் க�ோயிலைச் சுற்றி வட்டமாக
அமர்ந்திருந்து பார்க்கும் முறையிலும்,
சடங்குகளில் மக்கள் பங்காளராகவும்,
பார்வை ய ாள ர ா க வு ம் இ ட ம ்பெ று ம்
வகையிலும் சகல சாதியினரிடத்தும்
ஒ ற் று ம ை
க ாணப்ப டு வ து
இ ங் கு

அவதானத்திற்குரியது.
மட்டக்களப்பு க�ோயில்கள் கற்களால்
கட்டப்பட்டமை மிகப் பிற் காலத்திலாகும்.
முன்பு மரத்தடியில் பந்தலிட்டு வணங்கும்
வணக்க முறையே இருந்தது. பின்னாளில்
பல தெய்வங்களுக்கும் பந்தலிட்ட ப�ோதே

அவர்களைவிட சற்று வளர்ச்சி பெற்ற
பறை அடிக்கும் த�ொழில் புரிவ�ோர்,
சலவைத் த�ொழில் புரிவ�ோர் ப�ோன்றோரின்
க�ோயில்கள் சில இடங்களில் ஒலையால்

வேயப்பட்டனவாகவும் சில இடங்களில்
மூ லஸ்தான ம் மாத் தி ர ம் க ற்களால்
க ட ்ட ப்ப ட ்ட ன வ ா க வு ம்
இ ரு ந்த ன .
அ வ ர்களைவி ட ப � ொரு ளாத ா ரத் தி ல்
வளர்ச்சியுற்ற சீவல் த�ொழிலாளரின்
க�ோயில் மண்டபங்களைக் க�ொண்டதாய்
இருந்தது. ப�ொருளாதார பலம் பெற்ற
ஏ னைய�ோ ரி ன் க�ோ யி ல்கள் க ல்
மதில்கள�ோடு அமைந்திருந்ததனைக்
காணமுடிந்தது. இன்றோ அனைவரிடமும்
ப�ொருளாதார வசதியுண்டு, தம் வசதிகளை
வெளிப்படுத்தும் வகையில் இன்று அவரவர்
ப�ொருளாதார வசதிக்கு ஏற்ப க�ோவில்களும்
வழிபாடுகளும் மாறி விட்டன."
(த�ொடரும்)
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நமது சமூகத்தில் வெளிப்படையாக பேசக்
கூடாது என்று சிலவற்றை காலங்காலமாக
ஒதுக்கி வைத்திருக்கிற�ோம். அப்படி ஒரு
விடயத்தைப் பற்றித்தான் இங்கு பார்க்க
ப�ோகிற�ோம். பெண்களுக்கு ஏற்படும்
மாதவிடாய் (menses) என்பது என்ன?
அந்த குறிப்பிட்ட நாட்களில் பெண்களை
க�ோவிலுக்கு ப�ோக கூடாது, வெளியே
ப�ோக கூடாது என்றெல்லாம் கூறுவது
ஏன்? இவைகளை தான் இங்கு பார்க்கப்
ப�ோகின்றோம்.
மாதவிடாய் (menses) என்றால் என்ன?
Menstruation cycle அதாவது ஒரு பெண்ணின்
உடலில் இருபத்தியெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு
முறை ஒரு கருத்தரிப்பதற்கான முட்டை
உருவாகின்றது. அந்த சமயத்தில் ஒரு
ஆணின் விந்து உள்ளே செல்லும் ப�ோது
அங்கு கருமுட்டை உருவாகி அதில் ஒரு
புதிய உயிர் உருவாகின்றது.
அந்த இருபத்தியெட்டு நாட்களில் ஒரு
ஆணின் விந்து உள்ளே ப�ோகாமல் இருக்கும்
பட்சத்தில் பெண்ணின் உடலிலிருந்து அந்த
கரு உருவாகக்கூடிய முட்டை திரவமாக
அதாவது இரத்தமாக வெளியேறுகின்றது.
இருபத்தியெட்டு நாட்களில் அது ஒரு
உயிராக உருவாக வேண்டும். அப்படி
உருவாகாவிட்டால் அத்திரவம் உடலில்
இருப்பது உடலுக்கு கேடு; அதனால் உடல்
அதை வெளியேற்றுகின்றது. இதைத்தான்
மாதவிடாய் (menses) என்கிற�ோம்
இது 3-7 நாட்கள் வரை இருக்கும். அது
ஒவ்வொரு பெண்களின் உடல்நிலையை
ப�ொறுத்து வேறுபடும்.

இது ஒரு எதிர்மறை ஆற்றலாகும் (Negative
energy) .
இந்து மதத்தில் பெண்களை மாதவிடாய்
(menses) நாட்களில் ஏன் க�ோவிலுக்கு ப�ோக
கூடாது என்கிறார்கள்?
இது மூட நம்பிக்கை என நம்மில் பலர்
ச�ொல்கிற�ோம். ஆனால் இதன் உண்மையான
விளக்கத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால்,
இந்து மதத்தில் பெரும்பாலும் க�ோவில்கள் என்றார்கள் நாம் முன்னோர்கள்.
பழமை வாய்ந்த கட்டடக்கலையாகும். அது மட்டுமன்றி உருவாக்கப்பட வேண்டிய
க�ோவி ல்க ளி ல் நேர்மற ை ஆ ற்ற ல் ஒரு உயிர், "தான்” கலைந்து எதிர்மறை
ஆற்றலாக வெளியேறுகின்றது. ஆகவே
அந்த உயிருக்கு க�ோவிலின் கர்பக்கிரகத்தில்
இருக்கும் மூலவரின் நேர்மறை ஆற்றலை
எதிர்க்க கூடிய சக்தி உள்ளது எனவும்
(Positive energy) அதிகம் உள்ளதாக அவர்கள் நம்பியதாக ஆராய்ச்சி முடிவுகள்
ச�ொல்லப்படுகின்றது. அதனால் தான் ச�ொல்கின்றன.
நாம் க�ோவிலில் இரு க்கும் ப�ோது அது காலப்போக்கில் தீட்டு என திரிவடைந்த
நேர்மறையான எண்ணங்களை (Positive கருத்தாக மாறிவிட்டது.
thinking) உணர்கிற�ோம். மேலும் அதனால்
தான் க�ோவிலுக்குள் செல்லும் ப�ோது மாதவிடாய் (menses) நாட்களில் வெளியே
ஒருவித மனநிம்மதியை அனுபவிக்கிற�ோம். எங்கும் செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருக்க
மா த வி டாய் ( m e n s e s ) ந ா ட ்க ளி ல் வேண்டும் என்ற நம் முன்னோர்களின்
ப ெ ண ்க ளி டம் இ ரு ந் து எ தி ர்மற ை கூற்றின் அர்த்தம் என்ன?
ஆற்றல் வெளியேறுவதால் ஒரு பெண்
க�ோவிலுக்குள் செல்லும் ப�ோது அங்குள்ள அந்த காலங்களில் நமது மற்றும் இந்தியா
நேர்மறை ஆற்றலானது (Positive energy) ப�ோன்ற நாடுகளில் சமூகத்து பெண்கள்
அந்த பெண்ணின் எதிர்மறை ஆற்றலை வயல் மற்றும் காடுக ளில் செ ன்று
வெளியேற விடாமல் தடுக்கக்கூடும், அப்படி வேலை செய்தார்கள். ப�ொதுவாக காட்டு
அது வெளியேறாவிட்டால் அது உடலிலேயே விலங்குகளுக்கு ம�ோப்ப சக்தி அதிகம். ஒரு
தங்கி அப்பெண்ணின் உடல்நில ை கில�ோ மீற்றர் த�ொலைவிற்கு அப்பாலும்
பாதிப்படையும் அதனால் தான் அந்த அவை இரத்த வாடையை ம�ோப்பம் பிடித்து
நாட்களில் க�ோவிலுக்கு செல்ல வேண்டாம் விடும்.
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அ து ஆயி ரத் து த� ொள்ளா யி ரத் து
த�ொண்ணூறுகளில் ஜீன்ஸ் அணியும்
பெண்களை டீ வி யில் மட்டுமே பார்த்த
ஊர் . ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒரு சில
பெண்கள் தேவதை அந்தஸ்துடன்
இருப்பார்கள். அப்படி தேவதை ப�ோல
அந்த ஊர் பையன்களின் மனசில்
இருந்தவள் மாலதி.

கந்தையாவின் மகன் ஜேர்மனியில்
இருக்கிறான். அவன�ோடு ஊருக்கு
வந்திருந்த அவனின் ரெண்டாவது மகள்
ஸ்ருதிதான் மாலதியின் மனதிள் அந்த
ஆசையை விதைத்தாள்.

ப க ்க த் து த்

தெ ரு வி ல்

மதங்களும் விஞ்ஞானமும் அடிப்படையில்
ஒரே கருத்தைத்தான் ச�ொல்கின்றன.
அதை மேல�ோட்டமாக பார்க்கும் ப�ோது
சில கருத்துக்கள் மூட நம்பிக்கை ப�ோல்
த�ோன்றும். அவற்றின் ஆழ்ந்த அர்த்தங்களை
நாம் தெரிந்து க�ொள்வது நல்லது.
ப ெ ரு ம ்பா லு ம் ந ம் மு ன் ன ோர்கள்
ச� ொ ல் லி வைத்த க ரு த் து க ்க ளு ம்
கட்டுப்பாடுகளும் இன்றைய காலத்திற்கு
ப�ொருந்துவதில்லைதான்.
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'உனக்கு விசர் பிடிச்சிட்டா பிள்ள, உன்ட
அண்ணன்மார் உன்னை அடிச்சே
வேன்டுமென்றால் வாங்கலாம். ஆனால் க�ொல்லுவானுகள்.'
ஸ்ருதி ப�ோட்டிருந்தது ப�ோல கழுத்து
இறக்கமான டீ சேர்ட் வாங்குவது கஷ்டம், இது வேலைக்காகாது........ஒரே வழி சின்ன
வாங்கினாலும் ப�ோடுவதை கனவில் கூட அண்ணனின் ஜீன்ஸையும் சேர்ட்டையும்
ஒ ரு க ்கா ப � ோட்டு க ண்ணா டி யி ல்
நினைத்துப் பார்க்க முடியாது.
பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான்.
மாலதி தன் ஆசையை ஒருநாள்
'இங்க பாரும்மா',
அம்மாவிடம் ச�ொல்லிவிட்டாள்...

ஒருநாள் ஸ்ருதி ஜீன்ஸ், டீ சேர்ட்
கருப்புக்கண்ணாடி ப�ோட்டுக்கொண்டு
நெஞ்சை நிமிர்த்தி நடந்து ப�ோனதைப்
இரண்டு அண்ணன்மாருக்கு தங்கச்சியாக பார்த்தப�ோதுதான், பெண்களும் நிஜத்தில் 'அம்மா'
பிறந்தவள் என்ற செல்லம் வேற.
இப்படி கம்பீரமாக
'என்ன?'
'அன்று ஸ்ருதி அக்கா ப�ோட்டுப்போன
உடுப்பைப் பார்த்தாயா?'
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அந்த நாட்களில் ஒரு பெண் அப்படி
வெளியே சென்றால் அவள் உடலிலிருந்து
வெளியேறும் இரத்தத்தின் வாடையை
மிருகங்கள் ம�ோப்பம் பிடித்து விட்டால்,
அந்த மிருகங்களால் அவளுக்கும் அவளை
சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் ஆபத்து. அதனால்
தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளயே இருக்க
வேண்டும் என்றார்கள்.
பெரும்பாலான வீடுக ளில் இன்றும்
மாதவிடாய் (menses) நாட்களில் பெண்களை
சமையல் செய்வது மற்றும் வீட்டு வேலைகள்
செய்வது ப�ோன்றவற்றை செய்ய வேண்டாம்
என்கிறார்கள். அது தீட்டு என்று அவர்களை
ஒதுக்கி வைப்பதாக நாம் ச�ொல்கிற�ோம்.
ஆனால் உண்மையில் அதன் அர்த்தம்
அதுவல்ல.
பெண்கள் தம் வாழ்நாள் முழுவதும்
யார�ோ ஒருவரை பராமரித்து கவனித்துக்
க�ொள்ளும் வேலையை செய்து க�ொண்டே
இருக்கிறார்கள். ஆகவே ஒரு மாதத்தில்
அந்த 7 நாட்களாவது அவர்கள் ஓய்வாக
இருக்க வேண்டும். அத்துடன் அவர்களின்
உடலிலிருந்து சக்தி வெளியேறுவதால்
அவர்களுக்கு ஓய்வு அவசியம். இந்த
காரணங்களுக்காக தான் நம் முன்னோர்கள்
மாதவிடாய் (menses) நாட்களில் பெண்கள்
வீ ட் டு
வேல ை க ளை
செ ய ்வதை
தவிர்த்தார்கள்.

மாலதி சின்ன அண்ணனின் ஜீன்ஸைப்
ப�ோட்டு இருந்தாள். அந்த ஜீன்சின்
பெரிய இடுப்பை அவள் ப�ோட்டிருந்த
அண்ணனின் டீ சேர்ட் மறைத்திருந்தது.'

ம்ம்ம் என்னத ான் வெ ளி ந ாட் டில 'ம்ம்ம் க�ோமாளி மாதிரி இருக்கு, சின்னவன்
துணிச்சலாக நடந்து ப�ோகலாம் என்று இருந்தாலும், ஊருக்கு வந்த பிறகாவது வாரதுக்கு முன்னமே கழட்டி வை.'
க�ொஞ்சம் ஒழுக்கமா உடுப்பப�ோட்டுத்
அறிந்துக�ொண்டாள் மாலதி.
அதுதான் மாலதி ஜீன்ஸ் ப�ோட்டு
திரியலாமே
கடைசியாய் அவள் அம்மா பார்த்த
அதுவரை மாலதி அணிந்திருந்த உச்ச
தருணம்.
பட்ச நாகரிக உடை என்றால் பாவாடை என்னதான் பிள்ள வளர்த்திருக்காங்கள�ோ?
சட்டைதான். அதிலும் ஒரு பாவாடை '
முழுங்கால் அளவுக்கு இருக்கு என்று 'ஏன் அம்மா அதுக்கு என்ன குறை, சும்மா அவள் இயக்கத்தில சேர்ந்த பிறகு
அப்பாவும் அண்ணனும் பேசியதுக்கு சினிமா நடிகை மாதிரி நல்லாத்தானே ஒவ்வொரு நாளும் ஜீன்ஸ் ப�ோட்டு,
சேர்ட்டை உள்ளே விட்டு, பெல்ட் கட்டி
அப்புறம் கணுக்காலுக்கு மேல் பாவாடை இருந்தா'
ஸ்ருதியை விட கம்பீரமாக இருந்தாலும்
கூடப் ப�ோட்டதில்லை.
'என்ன நல்லா? சும்மா ஆம்பிளைப் அவள் அம்மா அந்த க் கோலத் தில்
அவளைப் பார்த்ததில்லை.
ஆனாலும் ஸ்ருதியைப் பார்த்த அந்தக் பிள்ளைகள் மாதிரி...'
கணத்தில் மாலதியின் மனதில் தானும்
ஒரு முறையாவது ஜீன்ஸ் டீ சேர்ட் 'நீ ப�ோம்மா, உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. இறக்கும் ப�ோது கூட அவள் ஜீன்ஸ்தான்
ப�ோட்டுப்பார்த்துவிட வேண்டும் என்று டவுனுக்குப் ப�ோய்ப் பாரு இப்ப எல்லாப் ப�ோட்டிருந்தாள். அவள் இறந்த பின்
ப�ொண்ணுகளுமே இப்படித்தான் உடுப்புப் இராணுவம் எடுத்து கசிந்த ப�ோட்டோ
உறுதியெடுத்துவிட்டாள்.
ஒன்றையும் அவள் அம்மா பார்த்திருந்தாள்.
ப�ோடுதுகள்.
அதில் அவள் ப�ோட்டிருந்த ஜீன்ஸ்
அந்தக் காலத்தில் டவுன் கடையில்
வ சி க் கு ம் கூ ட
ப ெ ண ்க ளு க ்கா ன
ஜீ ன் ஸ் எனக்கும் ஒருக்கா ஜீன்ஸ் ப�ோட்டுப் பார்க்க இருக்கவில்லை.
வ ாங் கு வ து க ஷ ்ட ம் . டீ சே ர் ட் ஆசையா இருக்கும்மா'
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அ டி ப்படை ய ா க வை த் து எ ப்ப டி த்
த �ோன்றுகின்ற ன என்பது விரிவாக
ஆராயப்படுகின்றது. 'த�ொல்பொருளாய்வில்
காணப்படாததும் வரலாற்றுச் சான்றுகளில்
திரிபடைந்து அல்லது புறக்கணிக்கப்பட்டுக்
க ாணப்ப டு வ து மா ன
ம� ொ ழி யி ய ற்
செய்திகளை இடப்பெயர்கள் முழுமையாகத்
தருகின்றன', 'வரலாறு ம�ௌனமாகும் ப�ோது
இடப்பெயர்கள் வாய்திறந்து பேசக்கூடும்'
முதலான சிறப்பான மேற்கோள்களுடன்
இவ்வத்தியாயம் விறுவிறுப்பாக நகர்கிறது.
இரண்டாவது அத்தியாயமான 'சம்மாந்துறை',
பண்டைய கிழக்கிலங்கை வரலாற்றிலும்,
வாணிப உலகிலும் அது பெற்றிருந்த
முக்கியத்துவத்தைக் க�ோடிட்டுக் காட்டியபடி
ஆரம்பமாகிறது. சன்னாதிபுர ராசன்
(ஜனநாதபுரம் – இன்றைய ப�ொலனறுவை)
காலத்தைச் சேர்ந்ததாகச் ச�ொல்லப்படும்
'கலியாணச்செப்பு' எனும் கவிப்பாடல்,
அதன் ஆரம்பத்தில் அமர்ந்து ஆர்வத்தைக்
கூட்டுகிறது.
சம்மாந்துறை நாமவியல் எனும் அடுத்த
பகு தியில், அதன் ச�ொற்பிறப்போடு
இணைக்கப்படும், சம்பா, செம்மண், சாமான்,
சம்மான்காரர், சம்பான் ஆகிய ச�ொற்கள்
விரிவாக ஆராய்கின்றது. மட்டக்களப்பு
மான்மியத்தின்படி, பழைய மட்டக்களப்பு
நகர், வாவியின் தென் அந்தத்திலிருந்தது
என்பது சுட்டிக்காட்டப்பட்டு, அதற்கு,
இ ன் று ம்
ச ம ்மா ந் து ற ை யி லு ள ்ள
'மட்டக்களப்புத்தரவை' எனும் கிராம சேவகர்
பிரிவும் வேறு பல வரலாற்றாவணங்களும்
சான்று காட்டப்படுகின்றன.
அடுத்து, சம்மாந்துறையிலுள்ள 'துறை'
என்பது, இன்று சம்மாந்துறையின் வடக்கே
உள்ள 'அ ல்லை' எனும் களப்புப் பகுதி
தான் என்பது, புவியியல் சான்றுகளின்
மூ லம்
இ ன ங ்கா ட ்ட ப்ப டு கி ன்ற து .
சம்மாந்துறையின் ப�ோக்குவரத்து மற்றும்
வணிக முக்கியத்துவத்தை நிரூபிக்க
வீரமுனை சிந்தாத்திரைப் பிள்ளையார்
ஆலயம், சம்மாந்துறை பெரிய பள்ளிவாசல்
என்பன சார்ந்த த�ொன்மங்கள் வரலாற்றுப்
பார்வையில் எடுத்தாளப்படுகின்றன. கூடவே,
இலங்கை வரலாற்றில் தவிர்க்கமுடியாத
இடம்பெற்ற பிலிப்பஸ் பால்டியஸ், டி ஒய்லி,
ஸ்பில்பேர்கன், ஆர்.எல்.புர�ோகியர், த�ொலமி
உள்ளிட்ட ஐர�ோப்பியப் பயணிகள் மற்றும்
வரலாற்றாசிரியர்களின் குறிப்புகளில்
ச ம ்மா ந் து ற ை இ ட ம ்பெ ற் று ள ்ள ம ை
சிந்தனைக்கு விருந்தாக அமைகின்றது.
இனி, சம்பா, செம்மண், சாமான், சம்மான்
முதலிய பெயர்கள் எவ்வாறு சம்மாந்துறை
என்ற பெயர�ோடு ப�ொருந்திப்போகின்றன
என்பது தர்க்கபூர்வமாக ஆராயப்பட்டு,
சம்மான் என்ற கந்தோனிய ம�ொழிப்
ப ெ ய ரே ப � ொரு த்தமானது என்ப து
ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்படுகின்றது. இந்த
நிரூபணத்துக்காக பயன்பட்டுள்ள பிறம�ொழி
ஆவ ண ங ்கள், இ ண ைக ்கப்பட் டு ள்ள
படங்கள், தரப்பட்டுள்ள சான்றுகளைக்
காணக்காண நமக்கும் வியப்பில் விழிகள்

விரிகின்றன.
அ தி ல்
கு றி ப் பி டத்த க ்க
ஒ ன் று ,
கிழக்கிலங்கைக்கே சிறப்பான குடிவழிப்
பாரம்பரியத்தை இன்றும் கட்டிக்காக்கும் மண்
சம்மாந்துறை. இஸ்லாமியக் கிராமங்களிலே
அதிகளவு குடிகளைக் க�ொண்ட ஊரான
சம்மாந்துறையில், 'சம்மான�ோட்டிகுடி' என்ற
குடியை இன்று அவதானிக்கமுடியவில்லை
என்ற குறிப்பும், 'இன்றைய சேர் முஹம்மது
குடியின் பழைய பெயர் சம்மான�ோட்டிகுடி'
என்பதை நூலாசிரியர் விவரிக்கும் பாங்கும்,
அவரது ஆய்வுத்திறனுக்கு ஆதாரமாக
சுட்டிக்காட்டப் ப�ோதுமான ஒரு சான்று.
பி ன் னி ண ை ப் பு க ள்
வ ர லா ற் று
ஆய்வாளர்களுக்கும் கிழக்கிலங்கைப்
பண்பாட்டு விரும்பிகளுக்கும் அற்புதமான
விருந்தாக அமையக்கூடியவை. ஓவ்
கெட்டே எனும் டானிஷ் பயணியின்
சம்மாந் துறையூடான க ண்டிப்பயண
வரைபடம், சம்மாந்துறை முஸ்லிம்கள்
ம த் தி யி ல்
இ ன் று ள ்ள
கு டி க ள் ,
சம்மாந்துறையின் காலவரிசைப்படுத்திய
பெயர் அட்டவணை, கவி முதலிய கிராமிய
இலக்கியங்களில் சம்மாந்துறையின் பெயர்,
அங்குள்ள ஏனைய இடப்பெயர்கள் என்பன
மானுடவியலாளரும் சமூகவியலாளரும்
மேலும் மேலும் மூழ்கி முத்தெடுக்கக்கூடிய
கடல்.
த�ொடக்கத்திலேயே கூறியது ப�ோல,
ஒ ரு ஆய் வு , ப க ்க ச ்சா ர் பி ன்மை த�ொன்மங்களை பகுப்பாய்வுக்குட்படுத்தல்
க ால வ ரி சைப்ப டு த்த ல் எ ன்ற
நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ப�ோது,
அது கூறும் வரலாறு முழுமையானது,
குறைகளேதும் அற்றது என்று உறுதியாகச்
ச� ொ ல்லலாம் .
அ ந்த
வி த த் தி ல்
சம்மாந்துறையின் இடப்பெயரை பல்வேறு
ச ான்று க ள் மூ லம் உ று தி ப்ப டுத் து ம்
இச்சிறுநூல் ஆய்வுலகில் தனக்கென
ஓரிடத்தை தக்க வைத்துக்கொள்கிறது.
அதை மிக இளம்வயதிலேயே எழுதிச்
சாதித்ததன் மூலம் நண்பர் சாக்கீர்
எதிர்கால வரலாற்றுலகில் தனக்கெனக்
காத்திருக்கும் இன்றியமையா இடத்தையும்
சுட்டிக்காட்டுகிறார். இதைப் பின்பற்றி,
சம்மாந்துறை மாத்திரமன்றி இலங்கை
த�ொடர்பான, இலங்கை முஸ்லீம்கள்
த�ொடர்பான, விரிவான வரலாற்று நூல்கள்
எழ வேண்டும். ஆசிரியரும் அதில்
தன் பங்களிப்பைத் த�ொடரவேண்டும்.
அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்பாளன்
அ ப்பெ ரு ஞ்செ ய ல ை இ ய ற் று வ தி ல்
அவருக்குத் துணையிருக்கட்டும்.
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கிழக்கில் தமிழ், முஸ்லிம் சமூகங்கள் மத்தியில் நல்லுறவை மீளக் கட்டியெழுப்பும்
குறுந்திரைப்படங்களை இளம் தலைமுறையினரின் பங்களிப்புடன் உருவாக்கும்
செயற்திட்டம் ஒன்றை சிறகுநுனி கலை, ஊடக மையம் முன்னெடுக்கவுள்ளது.
இதற்கென மட்டக்களப்பில் நடைபெறவுள்ள முழுமையான திரைப்படப் பயிற்சிப்
பட்டறையில் இணைந்து க�ொள்ள விரும்புவ�ோர் திரைப்படத்துறையில் தமது
ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்தும் விபரங்களுடன் எதிர்வரும் 31.01.2019க்கு முன்
விண்ணப்பிக்கலாம்.
இப்பயிற்சிப் பட்டறையில் உரிய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவ�ோர் சகல த�ொழிநுட்ப
வளங்களுடன் குறுந்திரைப்படம் ஒன்றை எழுதி இயக்கும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
த�ொடர்புகளுக்கு: Sirahununi Centre for Arts and Media, W29/9, A.L.S. Mawatha, New
Kattankudy -06.
0764 475 375, fb/ sirahununi, sirahununi@gmail.com
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(மட்/நிருபர் திருவரங்கன்)
மண்முனை வடக்கு க�ோட்டைமுனை கிராமசேவையாளர் ஜயந்தனின் வழி
நடத்தலில் 12.01.2019 விஸ்வகர்ம கலாசார மண்டபத்தில் ப�ொதுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
அதில் பின் வருவ�ோர் நடப்பு வருட நடத்துனர்களாக தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.
தலைவர் சி.சிவலிங்கம்
- உபதலைவர் இ.கிருஸ்ணமூர்த்தி
- செயலாளர் பூ.சத்திவேல்
- உபசெயலாளர் திருமதி.விஜயகுமாரி இரட்ணராஜா
- ப�ொருளாளர் இரா.தவராஜா
- ஆகிய�ோருடன் வே.இராமநாதன்
- சரவணபவ சதாசிவம்
- கி.சன்முகலிங்கம்
- ஜே.பி.செல்லர்
- திருமதி.ஜே.ஈ.பார்த்லட்
- ந.பிரபாகரன்
- திருமதி.அ.இரட்ணகமலாஜினி
- ஆகிய ஏழு நிர்வாக உறுப்பினர்களும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.
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எவ்வாறிருப்பினும் 3 வருடத்திற்கும் குறைந்த சேவைக் காலத்தைக்
க�ொண்ட ஆசிரியர் சேவையைச் சேர்ந்த கடமை நிறைவேற்று அதிபர்கள்
உள்ளபாடசாலைகளுக்கு தரப்படுத்தப்பட்ட அதிபர்களை நியமிப்பதில்
தடையில்லை.

இத ேவேளை 1ஏபிசி மற்றும் 1சி பாடசாலைகளு க்கான
அதிபர்
விண்ணப்பங்களைகல்விச் செயலாளருக்கும் வகை 2 பாடசாலைக்கான
நூல்: சம்மாந்துறை - பெயர் வரலாறு
விண்ணப்பங்களைமாகாணக் க ல் விப்பணிப்பாளரு க்கும் வகை 3
ஆசிரியர்: எம்.ஐ.எம்.சாக்கீர்
பாடசாலைகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் வலயக் கல்விப் பணிப்பாளருக்கும்
வெளியீடு: சம்மாந்துறை வாழும் கலை
அனுப்பிவைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறும்
இலக்கிய வட்டம்
கேட்டுள்ளார்.
வாசிக்க: நூலகம் வலைத்தளம்
(https://tinyurl.com/SaakirSammanthurai)

தரப்பைய�ோ சந்தித்தால் சந்தித்ததன்
ந�ோக்கம் என்ன விடயம் பேசப்பட்டது
என்ற விடயங்களை தெரியப்படுத்த
njhlHr;rp...
வேண்டும் என ஏனைய உறுப்பினர்கள்
வலியுறுத்தி வந்த ப�ோதிலும் சம்பந்தன்
அ வ ர்கள் ம கி ந்த ர ா ச ப க ்சவை
அடிக்கடி சந்தித்தார். சந்தித்துப் பேசிய
விடயங்களை ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கு
சென்று சந்திப்பதையே வழக்கமாக தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற வெளிப்படுத்தியது கிடையாது.
க�ொண்டிருந்தார். இது தமிழ் தேசியக் குழுவுக்கோ அல்லது தமிழ் தேசியக்
கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற குழுவிலும் கூட்டமைப்பின் ப�ொதுக்குழுவுக்கோ ப�ோரினால் பாதிக்கப்பட்ட கிழக்கு
ப�ொதுக் குழுவிலும் பல சர்ச்சைகளை தெரியாமல் சம்பந்தன் அவர்கள் மகிந்த மாகாண தமிழ் பிரதேச அபிவிருத்திக்கு
ஏற்படுத்தியிருந்தது.
ராசபக்சவை சந்திக்க கூடாது என்றும் கிடைத்திருக்கும் ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம்
மகிந்த ராசபக்சவைய�ோ அல்லது அரச தான் வடக்கு, கிழக்கு அபிவிருத்தி
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செயலணியாகும்.
இதன் ஆயுள் காலம் ஒரு வருடத்திற்கு
மேல் நீடிக்காது.
இந்நிலையில் துரிதமாகவும் சிறப்பாகவும்
செயல்பட வேண்டிய ப�ொறுப்பு வடக்கு,
கிழக்கு அபிவிருத்தி செயலணிக்கு
உரியதாகும். இந்தப் பணிக்கு கிழக்கு
இ ண ை ப்பாள ர ாக ப � ொரு த்தமான
ஒருவர் நியமிக்கப்படாமை கிழக்கின்
அபிவிருத்திக்கு பெரும் பின்னடைவு
என்றே பலராலும் விமர்சிக்கப்படுகின்றது.
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