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உங்கள் சிறு
விளம்பரங்கள்கூட
எமது பணிக்கு
பேருதவியாக
இருக்கும்.
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மட்டக்களப்பில் இருந்தும்
தினசரிப்பத்திரிகை வெளியாகிய
காலம�ொன்று இருந்தது gf;fk; - 03
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--- அமிர்தஸன் --த மி ழ்த்தே சி ய க்
கூ ட ்ட மை ப் பு
முன்வைத ்த தீர்வுத் திட்டத் திற்குப்
பயந்தே முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த
ராஜபக்ச தலைமையிலான அரசாங்கம்
பேச்சுவார்த்தை மேசையில் இருந்து
விலகியதாக கூட்டமைப்பின் தலைவர்
இரா.சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார்.
மஹிந்த ராஜபக்சவின் அரசாங்கத்துடன்
இணைந்து பல சுற்றுப் பேச்சுகளில் தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பு பங்குபற்றியிருந்தது.
மிகவும் நேர்மையாகவும் நிதானத்தோடும்
த மி ழ்த்தே சி ய க்
கூ ட ்ட மை ப் பு
பேச்சுவார்தையில் கலந்துக�ொண்டது.
ஆனால் மகிந்த ராஜபக்ச அரசாங்கம்
அரசியல் தீர்வு த�ொடர்பான தமது
வி த ப் பு ரைக ளு க் கு ப தி ல் கூ ற த்

தயங்கியது என்றும் சம்பந்தன் கூறினார்.
த ம து
ஆ ட் சி யி ன்போ து ,
இ ன ப் பி ர ச் சி னைக் கு
அ ர சி ய ல்
தீ ர் வு க ா ணு ம்
மு ய ற் சி
த�ோ ல் வி ய டைந ்த மைக் கு த மி ழ் த்
தேசியக் கூட்டமைப்பு காரணம் என்று
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச
குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
தமிழ்ப் பத்திரிகைகள், இலத்திரனியல்
ஊடகங்கள் ஆகியவற்றின் ஆசிரியர்கள்,
செய்தியாசிரியர்கள் ஆகிய�ோரை கடந்த
செவ்வாய்க்கிழமை சந்தித்து பேசியப�ோது
இவ்வாறு அவர் கூறியிருந்தார்.
அதற்குப் பதிலளித்தப�ோதே சம்பந்தன்
இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.
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ம ட ்ட க ்க ள ப் பி ன்
பி ர த ா ன
அடையாளங்களில் ஒன்று கூத்து.,
கூத்தாடுமிடம் இங்கு கூத்துக் களரி
என அழைக்கப் படுகிறது. இன்று
சில இடங்களில்
இக்கூத்துக்களரி
கூத்தரங்கம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
அரங்கம் எனும் இப்பெயரைத் தமது
பத்திரிகைக்குச் சூட்டியதன் மூலம்
மட்டக்களப்பின் அடையாளத்தையே
சீவகன் தன் பத்திரிகைக்குச் சூட்டினார்
என நாம் க�ொள்ளலாம். .அப்படியாயின்
களரி என வைத்திருக்கலாமே? என
வினவுவ�ோருக்கு “அரங்கம்” எனும் இச்
ச�ொல்
பழமையான களரியையும்
நவீனமான அரங்கையும் இணைக்கும்
ப�ொ து ச்
ச�ொல்லா க ை யி ன ா ல்
பழமையினடியாக மட்டக்களப்பு மக்கள்
நவீனம் ந�ோக்கிச் செல்ல வேண்டும்
என்பதற்காகவே அரங்கம் எனப்பெயர்
சூட்டினர் என நாம் பதில் கூறி அமைதி
காணலாம்.
அரங்கில�ோ பல்வேறு ஆற்றுகைகள்
நடைபெறும், சீவகனின் இந்த அரங்கிலும்
வாரம்தோறும் பல ஆற்றுகைகளைக்
கண்டு மகிழ்கிற�ோம்.

அரசியல், இலக்கியம், சமூகவியல்,
நாட்டாரியல், விஞ்ஞானம், உளவியல்,
சமயம் விளையாட்டு விமர்சனம் என
அவை பலவகை. அரங்கத்தின் சிறப்பு
அது.
அதன் இன்னொரு சிறப்பு இத்துறைகளில்
பாண்டித்திய மானவர்களை தேடிக்கண்டு
வளைத்துப்பிடித்தது எழுத வைப்பது
மாத்திரமன்றி புதியவர்களையும் கண்டு
பிடித்து அவர்களை ஊக்குவிப்பதுதான்.
அதன் மற்றும�ோர் சிறப்பு எளிமையான
இலகுவான நடையில் அவர்களை எழுத
வைப்பது, மக்களுக்குப் புரியவேண்டும்
அல்லவா?
அதன் அடுத்த சிறப்பு வாரம்தோறும்
வெள்ளியன்று டணார் என அது
கண ணி யி லு ம் எ ம் க ைக ளி லு ம்
வந் து விடுவது,
இலவசமாக
விநிய�ோகிக்கப்படுவது.
இதற்கும் மேலால் "அரங்கம்” ஆவணப்படம்
தயாரிக்கிறது.
தனது காரியாலய
மண்டபங்களில் இலக்கியக்கூட்டங்கள்
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மாகாணத்திலே ஐந்தாம் ஆண்டுவரை
பாடசாலைகளில் கல்வி கற்கின்ற
தந்தையை இழந்த மாணவர்களுக்கு,
ஒரு மாணவருக்கு மாதாந்தம் 500 ரூபா
வீதம் க�ொடுப்பனவு வழங்குமாறு ஆளுநர்
உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் .

ஒரு ஆளுனராக எனது தேவைகளைக்
சிக்கனப்படுத்தி அந்தப் பணத்தை
கிழக்கின் ஏழை மாணவர்களுக்கு
உதவப்போகிறேன் ’ என்று
கிழக்கு
ம ாக ாண ஆ ளு ன ர் எ ம்.எல்.ஏ.எ ம்.
ஹிஸ்புல்லாஹ் கூறியுள்ளார்.
‘ஒரு ஆளுனருக்கு என்று ஒரு ப�ொது
ஒதுக்கீடு உள்ளது, ஆனால், எனக்கு
அவ்வளவு பணம் தேவையில்லை,
அ தனை சி க ்க ன ப ்ப டுத் தி , ஏ ழ ை
ம ா ணவர ்க ளு க் கு ந ா ன் உ தவ ப்
ப�ோகிறேன்’ என்று எமது செய்தியாளரிடம்
ஹிஸ்புல்லாஹ் கூறினார்.
கி ழக் கு ம ாக ாண ஆ ளு ந ரு டை ய
மாளிகையினை பராமரிப்பு செய்வதற்காக
ஒவ்வொரு வருடமும் 20 மில்லியன் ரூபா
நிதியை கிழக்கு மாகாண சபை ஒதுக்கீடு
செய்து வருகின்றது.
உடனடியாக இந்த நிதியை நிறுத்தி,
அ தனை கி ழக் கு ம ா க ா ண த் தி ல்
இ ரு க் கி ன்ற தந்தையை இ ழந ்த
மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு வழங்க
தீர்மானித்துள்ளதாக அறிவித்திருந்தார்.
இதுபற்றி அரங்கம் செய்தியாளர் அவரிடம்
மேலதிக விபரங்களை கேட்டப�ோதே அவர்
தனது செலவுகளைச் சிக்கனப்படுத்தி
தந்தையை இழந்த குழந்தைகளுக்கு
உதவும் திட்டத்தைக் கூறினார்.
இது த�ொடர்பில் நேற்று காலை கிழக்கு
மாகாண ஆளுநரின் உத்தரவின் பேரில்
நிதி அமைச்சு, திட்டமிடல் அமைச்சு,கல்வி
அமைச்சு சமூக சேவைகள் அமைச்சுக்கள்
உ ட ்ப ட
அ தி க ா ரி க ளு ட ன ா ன
கலந்துரையாடலையடுத்து, கிழக்கு

கிழக்கு மாகாணத்தில் யுத்தம், இயற்கை
அனர்த்தம் ப�ோன்ற காரணங்களால்
பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள்
தங்களுடைய தந்தையை இழந்து,
வருமானமற்று, இருக்கின்ற நிலை ஆளுநர்
கவனத்திற்கு க�ொண்டுவரப்பட்டது.
அண்மையில் வாகரைப் பிரதேசத்தில்
சிறிய மாணவர்க ள் நில க ்கடலை
ப�ோன்ற ப�ொருட்களை விற்று தங்களின்
ஜீவன�ோபாயத்தை நடத்துவதாக சமூக
வலைதளங்களில் செய்திகள் வந்தன.
அத்தோடு பல்வேறுபட்ட பிரதேசங்களில்
ஐ ந்தாம் ஆண்டுவரை படிக் கின்ற
மாணவர்கள் இவ்வாறான எந்தவ�ொரு
வருமானமும் இல்லாத நிலையில்
இவ்வாறு சிறு த�ொழில்கள் செய்வதாக
ஆ ளு ந ர் கவ னத் தி ற் கு க�ொண்டு
வரப்பட்டது. அதனையடுத்து கிழக்கு
மாகாண பாடசலைகளில் ஐந்தாம்
ஆண்டுவரை கல்வி கற்கின்ற தந்தையை
இழந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு
தலா 500 ரூபா வீதம் உடன் வழங்குமாறு
ஆளுநர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
தந்தையை இழந்த மாணவர்களுடைய
பெ ய ரி ல் வங் கி க ்க ண க ்கொ ன் று
திறக்கப்பட்டு மார்ச் முதலாம் திகதி
த�ொடக்கம் குறிப்பிட்ட மாணவர்களின்
வங் கி க் கணக் கி ற் கு அ ந ்த நி தி
வைப்பிலிடப்படும்.
‘இதன்மூலம் அவர்கள் அந்த நிதியை
பெற் று
த ங ்க ளி ன்
அ டி ப ்ப டை
தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்குரிய
தி ட ்ட த்தை
த ா ன்
ஆ ர ம் பி த் து
வைத்துள்ளதாகவும், உரிய மேலதிக
நிதி கிடைக்கும் பட்சத்தில் திட்டத்தை
9ஆம் ஆண்டு வரை விரிவாக்கவும்
நி னை த் து ள்ளத ா க வு ம் ’ ஆ ளு ன ர்
ஹி ஸ் பு ல்லா ஹ் ,
அ ர ங ்க த் தி ன்
செய்தியாளரிடம் தெரிவித்தார்.

A®£õøÓ ©õÁmh Tøh¨£¢uõmh
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(காரைதீவு நிருபர் சகா)

இப்போட்டியின் இறுதிப்போட்டியில்
காரைதீவு பிரதேச செயலக அணி மற்றும்
கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக
அணியினர் பங்குபற்றியிருந்தனர்.
இப்போட்டியில் மாவட்ட விளையாட்டு
உத்திய�ோகத்தர் அமீர் அலி கலந்து
சிறப்பித்தார்.

¦Ûu ¿ºzx AßøÚ
Á¸hõ¢u ö£¸ÂÇõ

பார் வீதி பெரிய உப்போடை மட்டக்களப்பு
புனித லூர்த்து அன்னை ஆலயதின்
வருடாந்த நவ நாள் விழா 01-02-2019
க�ொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமானது.
முதல் 08 நாளும் வட்டார இறைமக்களின்
ஒத்துழைப்புடன் விழா நடைபெற்று 0902-2019 அன்று சுற்றிபிரகாரமும் 10-02-2019
ஞரயிறு காலை 7:00 மணிக்கு மட்டக்களப்பு
(காரைதீவு சகா)
மறைமாவட்ட ஆயர் பேரருட்திரு கலாநிதி
ப�ொன்னையா ஜ�ோசப் தலைமையில்
புதன்கிழமை மாலை பாங்கொக்கில் திருப்பலி ஒப்புக�ொடுக்கப்பட்டு பெருவிழா
ந டைபெற் று மு டி ந ்த
ச ர்வதே ச நிறைவுபெறும்
அறிவியல் புலமை கண்டுபிடிப்பு மற்றும்
-லிய�ோண்
த�ொழினுட்பக் கண்காட்சி மற்றும் ப�ோட்டி
- 2019 இல் இலங்கைத் தமிழ் விஞ்ஞானி
ச�ோமசந்தரம் வின�ோஜ்குமார் 3சர்வதேவ
பதக்கங்களையும் 5 நாடுகளுடைய
விசேட சிறப்பு விருதுகளையும் பெற்று
சாதனைபடைத்துள்ளார்.
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அவர் மேடையில் தமிழர் கலாசாரப்படி
வேட்டி கட்டிச்செ ன்று த னக ்கான
பத க ்க ங ்க ளைப்பெற்ற் றி ரு ந ்த மை
கு றி ப் பி டத ்த க ்க து .
ய ா ழ்ப்பாண
பல ்க லை க ்க கழக த் தி ல்
ப யி லு ம்
இ வ ர் அ ம்பாறை ம ா வ ட ்ட த் தி ன்
சம்மடாந் துறையிலள்ள க�ோரக ்கர்
கிராமத்ததைச் சேர்ந்தவராவார். இவர்
ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு திரும்பவுள்ளார். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின்
( மூன்று சர்வதேச விருதுகளும்
ஐந்து நாடுகளுடைய விசேட சிறப்பு
விருதுகளும் ) விபரம் வருமாறு
1. SHOES' HELPER எனும் கண்டுபிடிப்புக்கு
ப�ொதுப் பயன்பாடுகள் த�ொழினுட்ப
பிரிவில் "சர்வதேச வெள்ளி விருதும்" ,
Association of British Investors & innovators
of United Kingdom இருந்து SPECIAL PRIZE
AWARD ,
Manila Young Inventors Association of
Philippines இருந்து PHILIPPINES GOLD
விருதும்
02. TWO WHEELS' HELPER எனும்
க ண் டு பி டி ப் பு க் கு
ப�ொ றி யி ய ல்
த�ொ ழி னு ட ்ப பி ரி வி ல் "ச ர்வதே ச
வெண்கல விருதும்" Macao Invention and
Innovation Association of Macao இருந்து
LEADING INNOVATION AWARD ,
Indian Innovator Association of India
இருந்து SPECIAL INNOVATION விருதும்

அம்பாறை மாவட்ட கூடைப்பந்தாட்ட
ப�ோட்டி நேற்று காரைதீவு விபுலாநந்தா
மத்திய கல்லூரியில் மைதானத்தில்
இடம்பெற்றது.

இப்போட்டியில் காரைதீவு பிரதேச
செயலக அணியினர் சம்பியனாகவும்
கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக
அணியினர் இரண்டாமிடத்தையும்
பெற்றுக்கொண்டனர்.
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03. WIRE BUILDING TOOL எனும்
கண்டுபிடிப்புக்கு கட்டிட நிர்மாண
த�ொழினுட்ப பிரிவில் " சர்வதேச
வெண்கல விருதும்",
Citizen Inventor & Innovator Association
of Singapore இருந்து OUTSTANDING
INNOVATION விருதும்

ஏறாவூர்ப்
பற்று பிரதேச செயலகத்தின் முன்பாக
பிரதேசசெயலக உத்திய�ோகத்தர்கள் ஊடக
சுதந்திரம் த�ொடர்பிலான கவனஈர்ப்பு
ப�ோராட்டம் ஒன்றை கடந்தபுதன்கிழமை(06)
மாலை நடத்தினர். ஏறாவூர் பற்று பிரதேச
செ ய ல ா ள ர்
ந ா . வி ல்வரெ த் தி ன ம்
த�ொடர்பில் அவதூறான வகையில்
இ ண ை ய த ்த ள ங ்க ளி ல் ப�ொய்யா ன
தகவல்களை வெளியிடப்பட்டமைக்கு
எ தி ர ்ப பு த் தெ ரி வி த்தே செ ய ல க
உத்திய�ோகத்தர்கள் இந்தக் கவன ஈர்ப்பு
ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஊடக
சுதந்திரத்தை துஸ்பிரய�ோகம் செய்யாதே!
அரச அதிகாரிகள் மீது வேண்டுமென்று
அவதூறு வெளிப்படுத்துவதை நிறுத்து
ப �ோன்ற வ ா ச க ங ்க ள் எ ழு தப ்ப ட ்ட
பதாதைகளைத் தாங்கி, உத்திய�ோகத்தர்கள்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
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ஆரையம்பதியில் கடந்த ஜனவரி மாதம்
19ஆம் திகதி நடைபெற்ற சமாதான
நீ தவான்களு க்கான கரு த ்தரங்கில்
சட்டத்தரணி உவைஸினால், சமாதான
நீதவான்களுக்கான இலட்சிணை, அகில
இலங்கை சமாதான நீதவானான எஸ். எம்.
சிவானந்தனுக்கு அணிவிக்கப்படுவதை
படத்தில் காணலாம்.
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அரங்கத்தின் இதழ் 50 இது. ஆனால்,
இதுவ�ொன்றும் ஐம்பது ஆண்டு கடந்த
இதழ் அல்ல. பெரும் சாதனை என்றும்
ச�ொல்ல முடியாது.
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ம ட ்ட க ்க ள ப் பி ல்
இருந் தும் தினசரிப்
ப த் தி ரி க ை
வ ெ ளி ய ா கி ய க ா ல
ம�ொன்று இருந்தது.
ப டு வ ா ன ்க ரை ப்
பகுதியிலும் பத்திரிகை
நிறுவனம் அமைந்து
தினசரிப்பத்திரிகைகள்
வெளிவந்த காலமும்
உண்டு.
காலவ�ோட்டத்தில், குறிப்பாக
யுத்தத்திற்கு பின்னரான காலப்பகுதியில்
மட்டக்களப்பிலிருந்து பத்திரிகைகள்
வ ெ ளி வ ர ா த
ப �ோ து ம் ,
தே சி ய
ப த் தி ரி க ைகளே ம ட ்ட க ்க ள ப் பி ல்
இ ட ம் பி டி த் தி ரு ந ்த ன .
ஆ ன ா லு ம்
பி ர ா ந் தி ய
தி ன ச ரி ப ்ப த் தி ரி க ை
மட்டக்களப்பில் இருந்து தற்போது
வெளிவரு கின்றதில்லையே என்ற
கவலையும், எப்போது வெளிவரும்
என்ற ஏக்கமும் தற்போதும் இல்லாமல்
இல்லை. வெளிவரவேண்டும் என்பதற்கு
பல காரணங்களும் உள்ளன. ஆனாலும்
அரங்கம் வாராந்த பத்திரிகை 2018
மாசியில் தனது ஒற்றைக்காலடியைப்
பதித்தது. அக்காலடி பல காலடியாக மாறி
இன்று 50வது இதழாக வெளிவருகின்றது.
அரங்கத்தின் பிரசவமும் மட்டக்களப்பில்
இ ரு ந் து
தி ன ச ரி ப ்ப த் தி ரி க ை
வெளிவரவில்லை என்ற கவலையின்
பாதிப்பகுதியை குறைத்துள்ளது.
அரங்கம் அரங்கேறியதில் இருந்து
இ ன் று வரை
ம ட ்ட க ்க ள ப் பி ன்
ப டு வ ா ன ்க ரையை
ப ே ச ா ம ல்
வெளிவந்ததில்லை. படுவான்கரை
ம க ்கள�ோடு க ல ந் தி ட ்ட அ ர ங ்க ம்,
அ வர ்க ளி ன்
கவலையை யு ம் ,
ம கி ழ் ச் சி யை யு ம், தேவையை யு ம்
ப டு வ ா ன் தி சை யி ன்
மூ ல ம்
வ ா ர ா ந ்த ம் வ ெ ளி க ்கொண ர் ந் து
க�ொண்டிருக்கின்றது.
மனதில் உறுதியிருந்தால் சாதிக்க
தவறுதில்லை என்ற தலைப்புடன்,
ம ா ற் று த் தி ற ன ா ளி ய�ொ ரு வ ரி ன்
ச ா தனைப ்ப ய ண த் தி ன்
வெளிக்கொணர்வுடன் ஆரம்பித ்த
ப டு வ ா ன ்க ரை யு ம்
அ ர ங ்க மு ம் ,
கல்வி ரீதியான சாதனைகளையும்,
வீழ்ச்சியினையும், தேவையினையும்
சந்தர்ப்ப சூழலில் வெளிப்படுத்திக்
க�ொண்டிருக்கின்றது.
பண்பா டுக ளி ன் வ ள ர்ச் சி யை யு ம்,
ம ா ற ்ற ம டை யு ம் நி லை யி னை யு ம்
க ா ல த் தி ற ்கே ற ்ற
வ க ை யி ல்
கூறிவருகின்றது. மக்களின் அடிப்படை
தேவைகளை யு ம் ,
அ ல்ல லு று ம்
நே ர ங ்க ளை யு ம் வ ெ ளி யு ல கி ற் கு
வெளிகாட்டி நிற்கின்றது. சுரண்டப்படும்

வளங்களையும், எதிர்நோக்கவிருக்கும்
பி ரச் சி னைகளை யு ம் கணக் கி ட் டு
வ ா ச கர ்க ளி ன்
க ை யி ல்
க�ொ டு க் கி ன்ற து .
கட ன்
ந�ோயை யு ம் ,
உடல்நோயையும்,
குழந்தை பிறப்பு

குறைந்தமையினையும் விபரங்கள�ோடு
சு ட் டி க ்காட் டுகி ன்ற து . பி ள்ளைக ள்
மனதில் பதியும் சமுகக்காட்சிகளையும்,
கு ப்பை ய ா கி ய
ம ண் மு னை
தென்மேற்கையும், கழிவைக் க�ொண்டு
உருவாக்கும் பயன்பாட்டு ப�ொருட்கள்
பற்றியும் படுவான்கரை மக்கள�ோடு
நி ன் று
அ ர ங ்க ம்
ப ே சு கி ன்ற து .
மாற்றுத்திறனாளிகள் த�ொடர்பிலும்,
ம ரு த் து
வி ச் சு க ள்
பற் றி யு ம் ,
படுக�ொலைசெய்யப்பட்ட உறவுகள்
த�ொடர்பிலும் அரங்கம் ஆறுதலாய்
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ச�ொல்லிவருகின்றது.
படுவான்கரை மக்களின் வாழ்க்கைய�ோடு
க ல ந் தி ட ்ட
ச�ோக ங ்க ளை யு ம் ,
சந்தோசங்களையும், எழுச்சிகளையும்,
வீ ழ் ச் சி களை யு ம்
ம ற ்றவர�ோ டு
பேசிவிட்ட மனதிருப்தியை அரங்கம்
ஏற ்ப டுத் தி க் க�ொண் டிரு க் கி ன்ற து.
ப டு வ ா ன ்க ரை ம க ்க ளி ன்
பி ர ச் சி னைகளை உ ரி ய வர ்க ளி ன்
கவனத்திற்கு க�ொண்டுவருகின்றது.
சாதனையாளர்களை மற்றவர்களுக்கு
இனங்காட்டிக் க�ொடுத்துள்ளது. இது
அரங்கம் படுவான்கரைக்கு க�ொடுத்த
ஒளியே.
க ை த்
த�ொல்லை ப ே சி க ள ா ல் ,
நூலகங்களை நாடாது, இணையங்களை
ந ா டு ம்
த ற ்கா ல
இ ளைஞ ர்
யுவதிகளுக்கு மின்னிதழ்களாகவும்,
இணையதளத்திலும் படுவான்கரையின்
கதைகளை வ ெ ளி க ்கொண ர் ந் து
வருகின்றது. தசாப்தங்களை தாண்டியும்
பல்துறைகளில் அபிவிருத்தி காணாது,
நாள்தோறும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டு,
வாழ்க்கையை மன உளச்சல�ோடு
கழித்துக் க�ொண்டிருக்கும் படுவான்கரை
ம க ்க ளி ன்
பி ர ச் சி னைகளை த்
தீர்ப்பதற்கு அனைத்துத்தரப்பினரும்
முன்வர வேண்டும். குறைகளே அதிகம்
நிரம்பியுள்ள படுவான்கரை நிறைவாகி
நி மி ர் ந் து
நி ற ்க
அ னை த் து ச ா ர்

ஆனால், ப�ோரினால் வீழ்ந்துப�ோன
எமது மண்ணைப் ப�ொறுத்தவரை
இந்த 50 இதழ்களை தாண்டியது
எமக்கு பெருமைதான். இங்குள்ள
நிலவரம் அப்படி.
கிழக்கு மாகாண தமிழர்களுக்காக,
அவர்கள் விடயங்களைப் பேச,
அவர்களுக்காகப் பேச இந்த இதழை
நாம் அறிமுகம் செய்தோம்.
எம்மவரின் மத்தியில் ப�ோருக்குப்
பின்னர் வாசிப்பு குறைந்திருக்கிறது
எ ன்ற
வி ட ய த்தை
ம ன தி ல்
க�ொண்டு அரங்கம் இலவசமாக
விநிய�ோகிக்கப்படுகின்றது. அதனை
எம்மவர் உதவியில், அனுசரணையில்
த�ொடரலாம் என்பது எமது எண்ணம்.
ஏ னை ய ப ல ப த் தி ரி க ைக ள்
படுவான்கரை ப�ோன்ற பிந்தங்கிய
எமது பகுதிகளை புறக்கணிக்கும்
நிலையில், நாம் எமது இதழை
அங்குள்ள மக்களுக்கு இலவசமாக
க�ொண்டு ப�ோய் விநிய�ோகித் து
வருகின்றோம்.
எது நடந்தத�ோ, இல்லைய�ோ, எம்
நண்பர்கள் சிலரது உதவியில்
இதனை இன்றுவரை த�ொடர்ச்சியாகக்
க�ொ ண் டு
வ ந் தி ரு க் கி ற�ோ ம் .
அதேவேளை கிழக்கு மாகாணம்
குறித்த பல விடயங்களை மிகவும்
ஆ ழ ம ா க வு ம்
க ன தி ய ா க வு ம்
இதில் ஆராய்ந்திருக்கின்றோம்.
பல முயற்சிகளுக்கு ஊக்கியாக
இருந்திருக்கிற�ோம்.
மக்கள் தடுமாறிய சூழ்நிலையில்
அவர்களுக்காக தடுமாறாமல் குரல்
க�ொடுத்திருக்கிற�ோம்.
அ தேவேளை த ற ்கால ஊ டக
நிலவரங்களை கருத்தில் க�ொண்டு
வீடிய�ோ (காண�ொளிகள்) மூலமாகவும்
கிழக்கைப் பற்றி காத்திரமாகப்
தி ண ை க ்க ள ங ்க ளு ம்
தத ்த ம து
செயற்பாடுகளை விரைந்து மேற்கொள்ள
வேண்டும். இதற்காக வலையிறவு,
ம ண் மு னை, பட் டி ரு ப் பு ப �ோன்ற
பாலங்களில் இருந்து இம்மக்களுக்கான
பணி ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். 50
இதழ்களில், படுவான்திசையின் பக்கங்கள்
பல மக்களின் குறைகளை சுட்டிகாட்டியே
நின்றது. இந்நிலை த�ொடரும் அரங்க
இதழ்களிலும் வெளிவராது, சாதனைகளும்,
வெற்றிகளும், எடுத்துக்காட்டுக்களும்
க�ொண ்ட வ ற ்றை
த ா ங் கி ய த ா க
ப டு வ ா ன் தி சை ப க ்க ம் , அ மை ய
திணைக்களம்சார் அதிகாரிகளினதும்,
மக்கள் பிரதிநிதிகளினதும் செயற்பாடு
உத்வேகமாக அமைய வேண்டும் என்பதே
அ ர ங ்க த் தி ன் ப டு வ ா ன் தி சை யி ன்
எதிர்பார்ப்பாகும்.
வெள்ளித�ோறும் நாடிவரும் அரங்கம்,
வ ெ கு வி ரை வி ல்
ந ா ளி தழ ா ய்
மாற்றமடைந்து, படுவான்கரையின் நாள்
செய்திகளும் படுவான்கரை மக்களின்
கரம்கிடைக்க வேண்டும்.

பேசி வருகின்றோம். இதன் அடுத்த
கட்டமாக டிஜிட்டல் த�ொழில்நுட்பத்தில்
முழுமையாக இணையும் வகையில்
சிறப்பு இணையப் பக்கங்களையும்
வெளியிட்டு வருகின்றோம்.
எமது பத்திரிகை பல தரப்பினராலும்
கணிசமாக வாசிக்கப்படுகின்றது
என்பது எமது வெற்றி. ஆனால்,
ப ா ர் த் து ம்
ப ா ர ா த து ப �ோ ல
இருப்பவர்கள் குறித்து மனதில்
வருத்தம் இருக்கிறது. ஆனால்,
அது இங்கு முக்கிய விடயமல்ல.
நேர்மை ய ா ன
வ ா ச கர ்க ளு ம்
இருக்கிறார்கள். அடுத்தவர் ஏற
இழுத்துப் பிடிக்கும் “நண்டு”களும்
இருக்கின்றன. நாம் நேர்மையை
நேசிப்போம்.
கலை, கலாசாரம், ப�ொருளாதாரம்
ம ா த் தி ர ம ன் றி
அ ர சி ய லி லு ம்
ம க ்க ளு க் கு எ து ச ரி எ ன் று
படுகின்றத�ோ அதனை எந்தவிதமான
தயக்கமும் இன்றி உரத்து ஒலிப்போம்.
அதில் பின்வாங்க மாட்டோம். எமது
அரசியல் நிலைப்பாடுகள் கடுமையாக
வி ம ர் சி க ்க ப ்ப ட ்ட த ரு ண ங ்க ள்
உண்டு. ப�ொறுப்பற்ற வகையில்,
ஊடக தர்மத்தை மீறி தாக்கப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. ஆனால்,
மக்களுக்காக பேசுவது, எவருக்குப்
பி டி க ்கா வி ட ்டா லு ம் அ தனை ச்
செய்வது என்ற எமது நிலைப்பாட்டில்
இருந்து மாறமாட்டோம்.
50வது இதழ் என்பது 500, 5000
என்று நீள வேண்டும் என்பது
எமது கிழக்கின் தேவை. அத்தோடு
இலவசமாக இது விநிய�ோகிக்கப்பட
வேண்டும் என்பதும் இன்னும�ொரு
தேவை .
அ டு த ்த த ா க
இ து
முழுமையாக ஒரு டிஜிட்டல் ஊடகமாக
பரிமளிக ்க வேண்டும் என்பது
காலத்தின் அவசியம். ஆனால்,
இதற்கு என்ன தேவை என்பது
அனைவரும் அறிந்தது. உங்கள் சிறு
விளம்பரங்கள்கூட எமது பணிக்கு
பேருதவியாக இருக்கும்.
ஆரம்பத்தில் ‘இப்படி ஒரு ஊடகம்
தேவை’ என்று நாம் பேசிய ப�ோது
‘ஆமாம்’ ப�ோட்ட பலர், பத்திரிகை
ஆ ர ம் பி த ்த து ம்
க ா ண ா ம ல்
ப �ோ ய் வி ட ்டார்க ள். ஆ ன ா லு ம்,
நாம் எமது பணியை ஆரம்பித்துத்
த�ொடருகிற�ோம். ஆனால், ஒரு கை
மட்டும் தட்டினால் ஓசை வராது.
கிழக்கு மண்ணுக்கு ஏதாவது நடக்க
வேண்டுமானால் நாம் எல்லோரும்
சேர்ந்து பேச வேண்டும். எமது ஊடகம்
நிலைக்க வேண்டும். அடுத்தவர்
செய்யட்டும் என்று காத்திருப்பதில்
எந்தவிதமான பலனும் கிடையாது.
நாமே இறங்கியாக வேண்டும்.
நான் இறங்கிவிட்டேன். எனக்குத்
தெ ரி ந ்த தை
செய்ய
தூ ர
இடத்தில் இருந்தப�ோதிலும் இங்கு
வந்துவிட்டேன். நீங்கள் எப்படி???
துணிந்தவர் அரங்கத்துடன் த�ொடர்பு
க�ொள்ளுங்கள்.
--- சீவகன் பூபாலரட்ணம்
அரங்கம் செய்திகள் பத்திரிகை,
227, பார் வீதி மட்டக்களப்பு.
த�ொலைபேசி : 0713999091
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ஆங்கிலேய காலனித்துவ ஆட்சியாளர்கள்
அறிமுகப்படுத்திய க�ோல்புரூக் - கமரூன்
மறுசீரமைப்பு ஆணைக்குழுவானது
இலங்கையில் ஆண்டாண்டு காலம்
அமுலில் இருந்த கிராமிய சபை முறையை
ஒழித்துக்கட்டுமாறு பிரேரித்தது. அது
பெயரளவிலான ய�ோசனையாக இருந்தது.
அவர்களால் உடனடியாக கிராமிய சபை,
ரட்ட சபா, வறிக சபா முறைமையை
இல்லாத�ொழிக்க முடியவில்லை.

வருடாந ்தம் ஓகஸ்ட் 9ஆம் திகதி
ஆ தி வ ா சி க ள்
தி ன த ்த ன் று
மஹியங்கனையில் ஏராளமான�ோர்
கலந்து க�ொள்ளும் “வறிக சபை” கூட்டம்
நடப்பது பற்றிய செய்திகளையும்
சிங்களத்தில் காணமுடிகிறது.

பதில்: முஸ்லிம் இளைஞன் சிங்கள
பெண்ணை விவாகம் செய்தததால்
அந்த க�ோத்திரத்தினரின் க�ௌரவம்
ப�ோய்விட்டது என்று தான் முறைப்பாடு
முன்வைக்கப்பட்டது. அந்தக் காலத்தில்
அ நு ர ா த பு ர வி ல் இ ரு ந ்த பி ர ப ல
வழக்கறிஞரான மகாதிவுல்வெவ என்பவர்
தான் அந்த இளம் தம்பதிகளுக்காக
ஆ ஜ ா ர ா கி யி ரு ந்தா ர் .
எ ன க ்கோ
இந்த க�ோத்திர சபை பற்றி ஒன்றும்
தெ ரி ந் தி ரு க ்க வி ல்லை .
வழமை
ப �ோல த்தான் ந ானு ம் வழ க ்கை த்
த�ொடங்கினேன். சாட்சிகளை அழைக்க
தாயாரான ப�ோது அங்கு முகத்தில் தாடி
மீசை நிறைந்த விசித்திரமான ஐந்து
ஆண்கள் வந்திருந்ததைக் கவனித்தேன்.
அவர்கள் யாரென்று நான் வினவினேன்.
அவர்கள் தான் க�ொத்திரசபையின்
தலைவர்கள் என்று பதில் வந்தது.

வேடுவர் பற்றி ஜேம்ஸ் ப்ரோ ஆய்வு
செய்து வெளியிட்ட நூலில் “வறிக
( க�ோ த் தி ர )
சி த்தாந ்த த் தி ன ்ப டி ”
புறமணத்தடை (endogamy) அவர்களின் கேள்வி : அவர்கள் உங்களிடம் என்ன
க�ோத் திர சபைகள் இலங்கையில் அடிப்படை பண்புகளில் ஒன்று என்கிறார். ச�ொன்னார்கள்?
பல்வேறு பிரதேசங்களில் நடைமுறையில் [2]
பதில்: சிங்கள ராஜ்ஜியக் காலம் த�ொட்டு
இருந்தாலும் கூட கண்டி ராஜ்ஜியத்தில்
பின்பற்றப்படும் வறிக சபையின்படி
பல்வேறு ஆதிக்க சாதியினர் மத்தியில் அதிசயிக்கத்தக்க தீர்ப்பு
க�ோத்திர விதிமுறைகளை மீறுவ�ோருக்கு
நீ ண ்ட க ா ல ம்
ந டை மு றை யி ல்
இருந்ததையும் பல்வேறு ஆய்வாளர்கள் 1970ஆம் ஆண்டு அனுராதபுர மாவட்ட எதிராக தண்டனை வழங்க எங்களுக்கு
குறிப்பிடுகின்றனர். இலங்கையின் நீதிமன்றத்தில் ஒரு விசித்திரமான வழக்கு அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அப்படி
வேடுவர்கள் பற்றிய ஆய்வுகளை வந்து சேர்ந்தது. அந்த வழக்கை நடத்திய தண்டனைக்கு உள்ளானவர்களுக்கு
செய ்த வர ்க ளி ல் மு க் கி ய ம ா ன வ ர் நீதிபதி வ�ோல்டர் லத்துவஹெட்டி . எங்கள் வீடுகளில் இருந்து தீபந்தத்தை
செலிக்மன் (Seligmann). வேடுவர்கள் இலங்கையின் முதலாவது குறைகேள் வழங்கு வது கூட தடை . கூடவே
மத்தியில் வெளிக்கோத்திரங்களைச் அதிகாரியும் (ஒம்பூட்ஸ்மன்) அவர் அவர்களின் அதிகாரங்கள் பற்றி இன்னும்
சேர்ந்தவர்களை திருமணம் முடிக்கும் தான். ஏறத்தாழ 60 வருடங்கள் சிவில் பல விடயங்களை கூறினார்கள்.
வழக்கம் இருக்கவில்லை என்று தனது சேவையில் இருந்தவர். “க�ோத்திர சபை”
நூலில் குறிப்பிடுகிறார்.[1]
பற்றி அவர் வழங்கிய ஒரு தீர்ப்பு வரலாற்று அங்கு வந்திருந்தவர்கள் தாம் தான்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அவர் லங்காதீப அந்த க�ோத்திரக் குழுவின் தலைவர்கள்
இலங்கையில் பழங்குடிகள் மத்தியில் பத்திரிகைக்கு அளித்த ஒரு பேட்டியில் என்றார்கள். வறிக சபை ஒரு பலம்மிக்க
கு ல க் க�ோத் திர சம்பிரதாயங்க ள் அந்த சம்பவத்தைப் பற்றிய கேள்விக்கு ஒரு அமைப்பாக சமூகத்தில் இருப்பது
எனக்கு விளங்கியது. ஆனால் அதற்கு
இன்னமும் இறுக்கமாக பேணப்படுகின்றன. இப்படி விளக்குகிறார்.[3]
சட்ட அந்தஸ்து வழங்குவது என்பது
க�ோத்திர சபை முறையும் கூட இன்னமும்
இலங்கையில் வேடுவர் மத் தியில் கேள்வி : வரலாற்று முக்கியத்துவம் எளிமையான காரியமில்லை. நானும்
அமுலில் இருக்கிறது. அவர்கள் வேடுவர் வாய்ந்த க�ோத்திரசபை வழக்கை இந்தக் ஒன்றும் அறிந்திருக்கவில்லை. எனவே
தீர்ப்புக்கு முன்னர் இதைப் பற்றி ஆராய
தவிர்ந்தவர்களை மணமுடிப்பதைக் காலத்தில் தானே விசாரித்தீர்கள்?
கூட க�ோத்திர சம்பிரதாய மீறலாக
vd;.rutzd;
கருதுகிறார்கள்.
பதில்: ஆம். அதுஒரு வரலாற்றுப்
பதிவுபெற்ற ஒரு வழக்கு. அந்த தீர்ப்பின்
மட்டக்களப்பு ப�ோன்ற பிரதேசங்களில் மூலம் கிராமத்தில் நடைமுறையிலிருந்த வேண்டும் என்கிற முடிவுக்கு வந்தேன்.
ஆங்காங்கு வேடுவ சமூக த் தினர் பாரம்பரிய வறிக சபைக்கு சட்ட அந்தஸ்து
கேள்வி : நீங்கள் எப்படி தகவல்
த மி ழர்க ளு டன் ஓ ரளவு தி ரு ம ண க�ொடுத்தேன்.
திரட்டினீர்கள்?
பந ்த த் துக் கூடாக ஒ ன்று க லப்பது
க ணி ச ம ா க
நி கழ்ந்தா லு ம்
கூ ட கேள்வி: பலரும் அறியாத அந்த கதை
பதில்: மாலை 4 மணிக்கு நீதிமன்ற
ப ல இ ட ங ்க ளி ல் த ம து வே டுவ ர் தான் என்ன?
அ லு வல ்க ளை மு டித் து க்கொண்டு
ச மூ க த் து க் கு ள்ளேயே
அ வர ்க ள்
“சாதி வேறுபாடுகளை ” (க�ோத் திர பதில்: கஹடகஸ்திகிலிய பிரதேசத்தில் அனுராதபுர நூல்நிலைய சபைக்குச்
வேறுபாடுகளை) பார்ப்பதைக் இன்றும் மு ஸ் லி ம்
இ ளைஞ ன்
ஒ ரு வ ர் சென்றேன். அங்கு சென்று ரஜரட்ட
காண முடிகிறது. “அவர்கள் வேறு சாதி” விவசாய வேலைகளுக்காக வந்தான். சாதிமுறை, வறிக சபை என்பவை
தகவல ்க ள்
அ டங் கி ய
என்று பகிரங்கமாகவே கூறுகிறார்கள். அவன் தங்கியிருந்த வீட்டில் இருந்த பற் றி ய
நான்கைந்து
நூல்களை
ஒருவாறாக
புறமணத் தடையும், அகமணமுறையின் பெண்ணுடன் காதல்வயப்பட்டான்.
இ று க ்க மு ம் அ வர ்க ள் ம த் தி யி ல் சில நாட்களில் அவர்கள் இரகசியமாக தேடிக்கண்டுபிடித்துவிட்டேன். அன்றிரவு
நீ ண ்ட க ா ல ம ா கவே
நி ல வு கி ற து . திரும ணம் செய்துக�ொண்டார்க ள். 12 மணிவரை அவற்றை படித்தேன்.
மட்டக்களப்பு வாகரையில் வாழும் அந்தப் பெண்ணின் குடும்பம் அந்த
ஆதிவாசிகள் இன்றும் “வறிகசபை” காலத்தில் அங்கிருந்த வறிக சபையின் அங்கிருந்த சமூக அமைப்பில் வறிக சபை
கட் டு ப ்ப ட் டு அமைப்புமுறை எந்தளவு முக்கியத்துவம்
யைக் கூட்டி தமது முடிவுகளை எடுத்து ச ட ்ட தி ட ்ட ங ்க ளு க் கு
மிகுந்தது என்பதை புரிந்துக�ொண்டேன்.
வருகிறார்கள் என்கிற செய்திகளைக் வாழ்ந்துவந்தவர்கள்.
ப�ொலிஸ் இல்லாத காலத்தில் அந்தந்த
காணமுடிகிறது.
க�ோத்திரங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தமது
கேள்வி: இது வழக்காக ஆனது எப்படி?

அடையாளங்களைப்
ப ா து க ா த் து க்
க�ொண்டு எ ப ்ப டி
தம்மை நிர்வகித்து
வந்திருக்கிறார்கள்
என்பது பற்றி அந்த
நூல்களில் இருந்தன.
ஆனாலும் எனது
தீ ர்ப்பை வழ ங ்க
இ ந ்த
நூ ல ்க ள்
ப �ோ து ம ா ன தல்ல .
மேலும் அறிய ஆவலாக இருந்தது.
கேள்வி : யார் அதற்கு உதவினார்கள்?
பதில்: அந்த சமயத்தில் அனுராதபுர
அட்டமஸ்தன தலைமை பதவியில்
இருந்தவர் உந்துரவஹல்மில்லேவே
ஸ்ரீ சுமனரேவத்த தேரர். அவருடன்
த�ொலைபேசியில் முதலில் கதைத்தேன்.
அ வரை ச ந் தி க ்க வி ரு ம் பு வத ாக
தெரிவித்தேன். வாருங்கள் ஆனால் இரவு
9.30க்குப் பின் வாருங்கள் ஏனென்றால்
நீதிபதிய�ொருவர் எனது பன்சலைக்கு
வந்து சென்றது சனங்களுக்கு தெரியாமல்
இருக்கட்டும் என்றார். ச�ொன்னபடி இரவு
சென்று வறிக சபை பற்றிய விபரங்களைக்
கேட்டேன்.
பதில்: அவர் பல தகவல்களை எனக்குச்
ச�ொன்னார். மாட�ொன்றை களவாடிய
குற்றத்துக்கு வறிக சபை க�ொடுத்த
தண ்டனைய�ொன்றை ப் பற் றி யு ம்
அவர் விளக்கினார். ப�ௌத்த பிக்கு
ச�ொன்ன தகவல்களையும் நூல்களில்
இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களையும்
சேக ரி த் து க ்கொண் டு தீ ர்ப்பெ ழு த
நீதிமன்றத்துக்கு சென்றேன்.
கே ள் வி : எ த ்த க ை ய
வழங்கினீர்கள்?

தீ ர்ப்பை

ப தி ல் :
நீ ண ்ட
காலமாக
பின்பற்றப்பட்டுவரும் வறிக சபையின்
தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்று
தீர்ப்பு வழங்கினேன். இதை இன்னொரு
விதமாகச் ச�ொன்னாள் “வறிக சபை”க்கு
சட்ட அந்தஸ்து வழங்கினேன். வறிக
சபையின் சம்பிரதாயங்களை ர�ோம /
ஒல்லாந்து சட்டங்கள் குழப்பக்கூடாது
என்பதே எனது கருத்தாக இருந்தது.
நமது வரலாற்றில் வறிக சபையை சட்ட
ரீதியில் அங்கீகரித்த தீர்ப்பு அதுதான்.
அப்படித்தான் அது வரலாற்றுப் பதிவு
பெற்றது.
இந்தத் தீர்ப்புக் குறித்து இன்றளவிலும்
ஏராளமான விமர்சனங்கள் நிலவவே
செய்கின்றன. ஆனால் இப்போது அரச
நீ தி ம ன்ற ங ்க ளி ல் ந டைமு றை யி ல்
வறிக சபையை அங்கீகரித்து தீர்ப்பு
வழங்கும் நடைமுறை இல்லை. ஆனால்
பழங்குடிகளின் மத்தியில் தமக்குள் வறிக
சபை கூட்டங்களையும், தீர்ப்புகளையும்,
தீ ர்மா ன ங ்க ளை யு ம் நி க ழ் த் தி யே
வருகின்றனர்.
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மாரி காத்தவராயன் முதலான தெய்வம்
பிடித்தோரை ஆட்டப் பாடப்படும்
மாரி அம்மன் கும்மி,
மாரி அம்மன்
தாலாட்டு என்னும் இசைப்பாடல்களைப்
பாடுகையில்
அத்தாளத்திற்குத்தக
சிலம்பை இத்தேவாதிகள் பல்வேறு
வி த ம ா க
தம்மை
அ றி ய ா து
இசைக்கிறார்கள் ப�ோலத் த�ோன்றுகிறது.

14
த�ொடங் கு வ ா ர் .
பூ ச ா ரி
உச்சாடனம் ச�ொல்லச் ச�ொல்ல
தெய்வக்காரருக்கு உரு மேலும்
மேலும் ஏறும். உரு ஏற்றலுக்கு
இயைய
சிலம்பொலியும்
பறை ஒலியும் உடுக்கொலியும்
பின்னணியாக அமையும்.

இதுவும் உயர்ந்த ஓர் சஞ்சாரி பாவமே!

இந்த ஒலியை எழுப்ப அவர்கள் தமது
உடலைப் பல விதமாக அசைப்பர். தேர்ச்சி
பெற்ற ஒரு நடனகாரனின் உடல் ம�ொழி
அதில் தெரியும். நின்ற இடத்தில் நடுங்கல்..
நடுங்கும்போது ஒவ்வொரு தசையும்
அசைதல்... பின் தலை அசைத்தல் அதன்
பின் தலையை மாத்திரம் சுற்றி ஆடல்...
அதன்பின்னர் இடுப்பைச் சுற்றி ஆடல்.
அதன் பின்னர் தலை உடல் முழுவதையும்
இணைத்து நின்றபடி ஆடல் அதன்
நடந்தாடல், கிடந்தாடல் அசைந்து
ஆடல் இடசாரி வல சாரியாக ஆடிவரல்
என இவ்வாடல்கள் பலவகைப்படும்.
இவ்வாடல்களை வருடம் த�ோறும் செய்து
வருவதால் தெய்வமாடுவ�ோர் ஓர் ஆட்டத்
தேர்ச்சியும் பெற்று விடுகிறார்கள். இந்த
அதுதான் சடங்கொலியின் ஸ்தாயிபாவம் ஆடலை தமது சிறுவயதிலிருந்து பார்த்து
எனலாம்.
உள்வாங்கிக்கொள்வதே அவர்கள் ஆடல்
கற்கும் முறையாகும்.
பெரிய க�ோவிலுக்கு
முன்னால்
பலதெய்வங்களுக்குரிய
பந்தல்கள் தமிழர் ஆடலும் பாடலும், இசையும்
இருக்கும். இந்தப்பந்தலுக்குப் பந்தல் த�ோன்றிய
அடித்தளம்
தமிழரின்
உருக்கொண்டோர் “ஹாய்” “ஹாய்” இச்சடங்குகளே என நான் எண்ணுகிறேன்.
“ஹூய்” என ஓசை நயத்துடனான
சில குரல்களை அடிவயிற்ற்லிருந்தும்
உச்சம் தலையிலிருந்தும் எழுப்பிக் பலி க�ொள்ளும்போது
மாத்திரம்
க�ொண்டு அங்கும் இங்கும் ஓடுகையில் காலிலும் சிலம்பணிவார்கள். மற்றப்படி
அச்சிலம்பு இன்னொரு வித ஒலி எழுப்பும்.. கைச்சிலம்பு
மாத்திரமே அணிந்து
இப்படி ஓடுகையில் ஒரே அடியாக ஆடுவார்கள், க�ோவில் முழுதும் காற்றில்
ஓடாமல், இரண்டு அடிக்கு ஒரு முறை சிலம்பொலி வித்தியாசம் வித்தியாசமாக
நின்று நிதானித்து
விட்டு
விட்டு கேட்டபடி இருக்கும் இவ்வோசைக்கு
தெய்வக்காரர் ஓடுவர். அப்போது விட்டு அனுசரணையாக
பறை ஒலியும்
விட்டு கேட்கும் அச்சிலம்பிசை சடங்கில் உடுக்கொலியும் இணையும்
சஞ்சாரி பாவம் எனலாம்.
“ஓ சை ஒ லி யெ ல ா ம்
ஆ ன ா ய்

மட்டக ்க ளப்பில்
ஆண்டு த�ோறும்
ந டைபெ று ம்
இ வ ்வ ழி ப்பாட் டு ச்
சடங்குகளில்
சிலம்பொலி
மிக
முக்கியமானது சடங்குக் காலங்களில்
சிலம்பொலி ஆலய வெளி முழுவதையும்
நிறைத்து பின் பக்தர்கள் உடல்
முழுவதையும் நிறைத்து நிற்கும்.
தெய்வக்காரர் இரண்டு கைகளிலும்
இவ்விரண்டாக
நான்கு சிலம்புகள்
அணிந்து க�ொள்வர். அவர்கள் உடல்
உருவேறி நடுங்குகையில் அவர்கள்
கைகளில் அணிந்திருக்கும் சிலம்பு
ஒரு வித ஒலி எழுப்பும். அந்த ஒலி
த�ொடர்ச்சியாகக் கேட்டபடி இருக்கும்.

எழுத்திலேயே ஆடவைக்கும் கூத்துக் கலைஞர் பேராசிரியர்
ம�ௌனகுரு. இங்கு எல்லைவீதி வைரவர் சடங்கை
கண்முன் க�ொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார். பலிச் சடங்கில்
தெய்வக்காரர்களின் ஆட்டத்தையும், அதன் பின்னுள்ள
மெய்மறந்த நாடகத்தையும் எம் நரம்புகளில் உருவாக
ஏற்றுகிறார். கலைகளின் அரங்கம் எங்கள் ஊர் என்பதை
நிரூபிக்க முயல்கிறார்.

பூசாரியார் மந்திர உச்சாடனம்
ச�ொல்லியபடி மந்திரத்தின்
ஒர் ச�ொல்லை
சப்தமிட்டு
அழுத்திக் கூறி, சேவலின்
பிடரியில் கைவைத்து ஒரு
அழுத்து அழுத்துவார். சேவல்
தலை நிமிர்த்தி தன்னைப்,
பலிக�ொள்ளக ்காத் திரு க்கும்
தெய்வக்காரரை பயமின்றி
உற்றுப்பர்ப்பது ப�ோல தலைய
மாத்திரம் நிமிர்த்தி நிற்கும்.
பூசாரியார் மூலஸ்தானத்தி
லிருக்கும் நரசிங்க மூர்த்தியையும்
நரசிங்கமாக மனித உருவில் நிற்கும்
தெய்வக்காரரையும் உற்று ந�ோக்கியபடி
ஓடிவா வைரவா உத்தண்ட வைரவா
நரசிங்க வைரவர்
சேவலைப் பலி கால பைரவா கபால பைரவா
எடுக்கும் சடங்கு
நாடிவா வைரவா நரசிங்க வைரவா
---------------------------------------------------------நரசிங்க வைரவர் க�ோயிலில் சேவற்
பலிச் சடங்கு நாடகத்தன்மையுடைய
சடங்காகும். ஏழு நாட்கள் நடைபெறும்
இச்சடங்கின், இரண்டாம் நாள் அன்று
நரசிங்க வைரவருக்கு ஆடும் தலைமைத்
தெய்வக்காரர் க�ோவில் வெளிக்கு வந்து,
அங்கு தாம் பலி க�ொள்வதற்கெனக்
க�ோயிற் காணிக்கையாக வந்திருக்கும்
சேவல்களுள் மிகபெரிய த�ோற்றம்
க�ொண்ட சேவல் ஒன்றைத் தெரிந்து,
அங்கிருக்கு சூலம் ஒன்றிற் கட்டிவிட்டுச்
செல்வ ர் . தி ன மு ம்
நே ர் ந் து வி ட ்ட
அச்சேவலுக்கு மஞ்சள் பூசி பூசாரியார்
மணிகிலுக்கி ஆராதனை செய்வார்.
இச்சேவலையே நரசிங்க வைரவர் இறுதி
நாள் பக்தர்கள் காணப்பலி எடுப்பார்.

சேவற் பலிச் சடங்கு
--------------------------------------------------------இந்த இறுதி நாள் சடங்கு நாடகத் தன்மை
மிகுந்த பலிச் சடங்காகும். க�ோயிலை
வளைத் து ஆ ட ்க ள் அ மை தி ய ாக
அ ம ர் ந் தி ரு ப்பார ்க ள் .
க�ோ யி ல்
--- ஆசிரியர்
முன்றிலில் பூசாரியார்
ஏற்கனவே
தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்த மிகப்பெரிய
பரத நடனத்தில் ஸ்தாயிபாவம் என்பது நீயே”
என்று
அப்பர் சுவாமிகள் க�ொண்டைக�ொண்ட
அப்பெரிய
அடிப்படை பாவமாகும் உதாரணமாக சிவபெருமானுக்குக் கூறும் வார்த்தைகள், சேவலை தூக்கிப் பிடித்து உச்சாடனம்
க�ோபம் எனும் ர�ௌத்ரம் ஒரு ரஸம். சிறு தெய்வம் எனக்கருதப்படும் இந்த செய்வர்.
அக்கோபத்துடன் காணப்படில் அது நரசிங்க வைரவ ஸ்வாமி க�ோவிலில்
ஸ்தாயிபாவம் எனப்படும்.. அருவருப்பு நரசிங்கமாக அபிநயிக்கும் அந்த பூசாரியின் முன் ஆயத்தமாக நரசிங்க
எனப்படும் பீபத்ஸம்
இன்னொரு உருவேறிக்கும் ப�ொருந்தும் ப�ோலத் தெய்வத்திற்கு ஆடும் தெய்வக்காரர்
ஸ்தாயிபாவ ரஸமாகும்.
ஆனால் தெரிகிறது. இந்தச் சிலம்போசை, பறை கைகளில் நான்கு சிலம்பும் கால்களில்
க�ோபத்துடன் அருவருத்தால் அந்தப் ஓசை, உடுக்கோசை கேட்டு வளர்ந்த இரண்டு சிலம்புகளுமாக
ம�ொத்தம்
பாவம் க�ோபம் எனும் ஸ்தாயி பாவம் மீது இன்றும் வளர்ந்துக�ொண்டிருக்கின்ற ஆறு சிலம்புகள் அணிந்து, உடம்பு
கட்டப்படும் சஞ்சாரி பாவமாகும்.
சிறு பிள்ளைகளும் இளைஞர்களும் முழுதும் மஞ்சள் அப்பிய வண்ணம்,
அடங்கிய
தலைமுறைய�ொன்று வேற்றுருக்கொண்டு காட்சி
தந்து,
இக்கோட்பாடு சடங்கின் சிலம்பிசைக்கும் இன்றும் மட்டக்களப்பில் உண்டு. ஆம் க�ோ ழி ப ்ப லி க் கு
ஆ ய த ்த ம ா க
ப�ொருந்தும் ப�ோலத் தெரிகிறது. உருவேறி இவ்விசை
அத்தலைமுறையை உருக்கொண்டு
தலை
நிமிர்ந்து
நடுங்கும் ப�ோது எழும் சிலம்பிசை தம்ம ள வி ல்
லய
ஞ ா ன நிற்கும் பெரும் சேவலை உற்றுப் பார்த்த
ஸ்தாயிபாவம் எனில், அடித்தளமான முள்ளவர்களாக்கும் தன்மையது, நாடகத் வண்ணம் நிற்பார்.
அவ்விசையில் நின்று இன்னும் பல ஆட்ட தன்மை மிகுந்த சில சடங்குகளுக்கு
இசைகளை எழுப்புவது சிலம்பிசையின் இவ்வோசைகள் சிறந்த பின்னணி மயான அமைதி க�ோவில் வெளியில்
சஞ்சாரி பாவம் எனலாம். இச்சிலம்பிசை ஆக அமையும். உதாரணத்திற்கு இங்கு திகழும்.
நுட்பங்கள் பற்றி நிறைய எழுதலாம் அது சேவற்பலிக�ொள்ளும் ஓர் சடங்கைக்
பின்னொருப�ோது செய்யப்படும்.
கூறுகிறேன்
பூசாரியார் மந்திர உச்சாடனம் ச�ொல்லத்

எனக் குரலை உயர்த்திச் சப்தமிட்டு
அந்தச் சப்தத்தை ஆணையாக்கி
உரிமைய�ோடு தெய்வத்திற்கு உத்தரவிட்டு
வா வா என உறுக்கி அழைப்பார். அதில்
ஒரு வேண்டுதலும் இணைந்து நிற்கும்.
அவரது இந்த மந்திர உச்சாடனம் முன்னே
நிற்கும் தேவாதி உடலில் மேலும் மேலும்
உருவேற்றும்.
க�ோழி நிமிர்ந்து தலைநீட்டி தன்னைப்
ப லி க�ொள்ளப்போகு ம்
ந ரசி ங ்க
உருக்கொண்டு நிற்கும் தேவாதியின்
கண்களைப் பார்த்தபடி வா வா வந்து
எனைப்பலி க�ொள் என தெய்வத்தை
அழைப்பது ப�ோல பூசாரியின் கையில்
தலை நிமிர்த்தி காத்து நிற்கும். நரசிங்க
வைரவருக்கு
நிற்பவர்
உடலில்
சன்னதம் மெல்ல மெல்லக் கூடும். தன்
இரு கைகளையும் உச்சம் தலையில்
குறுக்கு மறுக்காக வைத்தபடி ஆடாமல்
தரதரவென்று
இரு கால ்க ளாலும்
தரையை உரசிக்கொண்டு முன்பின்
பக்க வாடுகளில்
சேவலை உற்று
ந�ோக்கிய வண்ணம் ஓர்
ஆடல்
அசைவில் வருவார். தவிலின் திம் திம்
திம் திம் என்ற ஒசைக்குத் தக தலையில்
இரண்டு கைளையும் உச்சம்தலையில்
வைத்தபடி வேகமாக ஆடி,
அவர்
சேவலை ந�ோக்கி செல்வதை மக்கள்
பக்திய�ோடும் பயத்தோடும் பார்த்தபடி
இருப்பர். தாய்மார்
குழந்தைகளை
அதைப்பார்க்க விடாது அவர் கண்களை
மறைப்பர். பூசாரியாரின் மந்திர உச்சாடனம்
கூடக்கூட ஆடுபவரின் சன்னதமும்
கூடும். அதற்கேற்பப் பறை இசையும்
உடுக்கிசையும் கூடும். பலிக�ொள்ள வரும்
நரசிங்கத்திற்கு ஆடுபவர் பூசாரிக்கு
முன்னராக பல்வேறு வளையங்கள்
இட்டுச் சுழன்று, சுழன்று ஆடியவாறு
இடது சாரி வலது சாரியாக வட்டமிட்டு
வட்டமிட்டு உருக்கொண்டு ஆடி வருவார்,
இப்படி ஆடி வரும்
அவர் சேவலை
நெருங்கி நெருங்கி வருவார். பின்
மெல்ல மெல்ல ஆடியபடி பின்னுக்குப்
njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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ஊர்களுக்குப் ப�ொதுவாக ஒரு தேசிய
பாடசாலையை உருவாக்க முடியாத
முதுகெலும்பு இல்லாதவர்களை, படித்த
ஆட்களுக்கு வாக்குப்போடவேண்டும்,
வீ ட்டுக் கு வ ாக் கு ப்போடவே ண்டு ம்
என்று அடிமாட்டுச் சிந ்த னையில்
மூ ளைகெ ட ்ட இ ன ம்போ ல ந ா ம்
தலைவர்க ள ாக ்க , மு ஸ் லி ம ்க ள�ோ
அவர்களின் ஒன்றிரண்டு ஊர்களுக்கு
ஒரு பெரியபாடசாலையை உருவாக்கும்
வல்லமை உடைய தலைவர்களை
உருவாக்கி வைத்துள்ளார்கள்.

கடந ்த உ ய ர ்த ர ப ்ப ரீ ட்சை மு டிவு
வந்ததிலிருந்து கிழக்கு மாகாணத்தில்
த மி ழ ரி ன்
க ல் வி ப்பெ று ப ே று
வீ ழ் ந் து
மு ஸ் லி ம ்க ளி ன்
பெ று ப ே று க ள் உ ய ர் ந் து வி ட ்டத ாக
வி ச ன ப ்ப ட் டு க ்கொ ள் ளு ம்
ப ல ர்,
மு ஸ் லி ம ்க ள் த மி ழ ரி ன்
க ல் வி ப்பெ று ப ேறை த்
தட் டி ப ்ப றி த் து வி ட ்ட து ப �ோ ல
பதிவிட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
முஸ்லிம்களின் பெறுபேறுகள் நன்றாக
அமைந ்த பாடசாலைக ள் எவை?
முஸ்லிம்கள் செறிந்துவாழும் இடங்களில்
இருக்கும் பாடசாலைகளில் ஒன்றாக
இருக்கும். அந்தப்பாடசாலைகளின்
பெறுபேறுகளை கடந்த 20 வருடங்களில்
ஒ ப் பி ட் டு ப்பார்த்தா ல்
பெ ரு ம்
வளர்ச்சி இருக்கும். அது அவர்கள்
பிரதேசத்துப்பாடசாலைகளை காலம்
காலமாக க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாக
முன்னேற்றி வந்துள்ளார்கள் என்பதைப்
பறைசாற்றும்.
காலம்காலமாக கணித விஞ்ஞான
துறையில் நல்ல பெறுபேறுகளை
பெற் று வ ரு ம்
த மி ழ் ப் பி ர தே ச
ப ா ட ச ா லைக ள்
எ வை ?
பு னி த
மிக்கேல் கல்லூரி, மத்திய கல்லூரி,
சி சி லி ய ா
க ல் லூ ரி ,
வி ன்ச ன் ட்
கல்லூரி என நான்கு பாடசாலைக்குள்
அடக்கிவிடலாம். எப்போதாவது அந்தி
பூத ்த துப�ோல களு தாவளையிலும்
கல்லா றி லு ம் , சி வ ா ன ந்தா வி லு ம்
ஒரு பெறுபேறு மட்டும் கிடைக்கும்.
அந்த நாலு பாடசாலைகளும் எங்கே
இருக்கிறது மட்டக்களப்பின் நகரினுள்
1 கில�ோமீட்டர் சுற்று வட்டத்திற்குள்
அவை அடங்கிவிடும். முஸ்லிம்கள்
தங்கள் பிரதேச பாடசாலைகளை
விருத்தி செய்த காலத்தில் நாம் தமிழ்க்
கிராமங்களில் வாழும் பிள்ளைகள் நல்ல
பெறுபேறுகள் பெறும் விதமாக ஒரு
பாடசாலையாவது மட்டக்களப்பு நகரம்
தாண்டி விருத்தி செய்துள்ளோமா?
வாவிக்கு மேற்கே இருக்கும் படுவான்கரை
எ ன ப ்ப டு ம் ப கு தி யி ல் இ ரு க் கு ம்
மாபெரும் ஒரு சனத்தொகைக்கு
ஒரே ஒரு பாடசாலையையாவது நாம்
விருத்தி செய்துள்ளோமா? இல்லை
இல்லை இல்லை. அந்தப்பகுதியில்
இருக்கும் நல்ல பெறுபேறு பெறக்கூடிய
ம ா ணவ ன் ந க ர த் தி ல் இ ரு க் கு ம்
அந்தப்பாடசாலைகளில் இலகுவில்
அ னு ம தி எ டு த் து வி ட மு டி யு ம ா ?
இங்கே நம் சமூகத்தில் இருக்கும் ஒரு
கேவலமான மதச் சிந்தனையை ப�ோட்டு
உடைக்கிறேன். சிசிலியா, புனித மிக்கேல்
கல்லூரி ப�ோன்றவற்றில் முதலில் 60
வீதம் கத்தோலிக்கர்களை இணைத்த
பின்பே மற்ற மதத்தவர்களுக்கு அனுமதி
கிடைக்கும். மிஞ்சிய 40 வீதத்திலேதான்
கத்தோலிக்கர் அல்லாத கிறிஸ்தவ
மாணவர்கள், இந்துக்கள், முஸ்லிகள்
ப�ோட்டி ப�ோட்டு அனுமதி எடுக்க
வேண்டும். நமக்குள்ளே இப்படிய�ொரு
கேவலமான மதவாத சிந்தனையை
வைத்துக்கொண்டு இருக்கும் நாம்
கல்வியில் எப்படி முன்னேற முடியும்?
அதையும் தாண்டி கிராமத்தில் படித்து, தன்

திறமையை சாதரணதரத்தில் முழுவதும்
வெளிக்காட்டி, எஞ்சிய 40 வீதத்தில்
இடம்பிடித்து நகருக்கு திடீரென வரும்
மாணவர்களால் உயர்தரத்தில் சாதிக்க
முடியுமா? கிராமத்தில் வீட்டுக்கஷ்டத்தில்
கிழிந்த சீருடையையையும் சப்பாத்தையும்
ப�ோட்டுக்கொண்டு ச�ொந்த ஊரில்
ப ா ட ச ா லைக் கு ப்போ ய் ச ாத ா ர ண
தரத்தில் எல்லாப்பாடத்திலும் திறமைச்
சித்தி பெற்றவன், நகருக்கு வந்து
அங்கே பல உயர்ந்த சமூக மட்டத்தில்
இருக்கும் மாணவர்கள�ோடு முட்டி ம�ோதி,
முற்றிலும் மாறுபட்ட சமூகத்தில் தன்னை
நிலைப்படுத்திக்கொள்ள முன்னமே
உயர்தரப்பரீட்சை வந்துவிடும்.
இப்படி உயர்தரத்திற்கு மட்டுமென
நகர்ப்புறப்பாடசாலையை என்காலத்தில்
தே டி வந ்த
சக
ம ா ணவர ்க ளை
நினைத்துப்பார்க்கிறேன். எனது ஆண்டில்
மருத்துவ பீடத்திற்குத் தெரிவானவர்களில்
ஆ ர ம ்ப க ்க ல் வி யை
கி ர ா ம த் தி ல்
படித்து உயர்கல்விக்கு நகருக்கு வந்து
படித ்த வர்க ளில் நானும் இன்னும்
ஒருவரும் மட்டுமே. மற்றையவர்கள்
அ னைவ ரு ம் சி று வ ய தி லி ரு ந்தே
ந க ர் ப் பு ற த் தி ல்
ப டி த ்த வர ்க ள் .

rptr;re;jpud; rptQhdk;
( அ ந ்த வ ரு ட ம் அ தி ஷ ்ட வ ச ம ா க
க ா ல்லாற் றி ல்
இ ரு ந் து
ஒ ரு வ ர்
பாசாகி இருந்தார்). அந்தக்காலத்தில்
என்னோடு சமமாக கிராமப்புறங்களில்
ப டி த் து ந ல்ல பெ று ப ே று களை ப்
பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எத்தனைய�ோ
மாணவர்கள் கண்முன்னே சீரழிந்து
சாதாரண சித்திபெறக்கூட முடியாமல்
ப�ோனதைக் கண்ணால் கண்டுள்ளேன்.
அதைவிட இன்னும் எத்தனைய�ோ
ம ா ணவர ்க ள் ந ல்ல பெ று ப ே று
பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருந்தும்,
ப�ொருளாதார சிக்கல் காரணமாக
ஊர�ோடு இருந்து படிக்கக்கூடியதை
மட்டும் படித்துவிட்டு, ஊரில் படித்து
கலைப்பிரிவில் சாதித ்த மாணவி/
மாணவன் என ஒரு இணையத்தளத்தில்
வெளிவரும் ப�ோட்டோவ�ோடு தங்கள்
ஆசைகளை அடக்கிக்கொள்கிறார்கள்.
இங்கே விஞ்ஞான கணிதப்பிரிவைவிட
ம ற ்ற த் து றைகளை
கு றைவ ா க ச்
ச�ொல்லவில்லை. ஒரு திறமையான
ம ாணவ ன் ப�ொரு ள ாத ா ர நி லை
காரணமாக
த ா ன்
வி ரு ம் பி ய
து றை யி ல்
ப டி க ்க
மு டி ய ா ம ல் ,
ஊர�ோடு இருக்கும் கலைப்பிரிவில்
படிக ்காமல்,
விஞ்ஞானப்பிரிவில்

படித்து ஏத�ோவ�ொரு பட்டப்படிப்புக்குத்
தெரிவானால், அவனைவிட க�ொஞ்சம்
குறைந்த திறமையுடைய மாணவருக்கு
கலை ப் பி ரி வி ல் பல ்க லை க ்க ழக ம்
கிடைக்குமே? இந்தப்பெரும் சமூக
இடைவெளியைத்தான் முஸ்லிம்கள்

சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்கிறார்கள்.
அவர்கள் ஊரிலேயே அவர்களுக்கு
ஒரு பாடசாலையை விருத்தி செய்து
வைத்துள்ளார்கள். நாம் கிறிஸ்தவம்,
இந்து என அடிபட அவர்கள் உங்கள்
பாடசாலையே வேண்டாம் எனக்
காறித்துப்பி விட்டு தங்களுக்கென ஒரு
பாடசாலையை உருவாக்கிக்கொண்டு
இரு க் கிறார்கள். படுவான்கரையில்
இ ரு க் கு ம்
நூ ற் று க ்க ண க ்கா ன

இலங்கையின் கல்வி முறைமையில்
ஒருவரும் இன்னொருவரின் கல்வி
உ ரி மையை அ வ ்வ ள வு ஈ சி ய ா க
ப றி த் து வி ட மு டி ய ாது . க ல் வி யி ல்
இனவாதமும் கூடாது. ப�ொறாமையும்
கூ ட ாது . ப �ோட் டித ான் வே ண்டு ம்.
ஆகவே இனியாவது முஸ்லிம்கள்
முன்னேறுகிறான் என்று ப�ொறாமையில்
கக்குவதைவிட்டு, அவர்களைப்போல
நாமும் முன்னேற வேண்டும் என்ற
ப�ோட்டியை எம் மாணவர்களு க்கு
விதைப்போம். அதற்கான சூழலை
மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் விதமாக,
கிறிஸ்தவர்கள், இந் துக்கள் என்று
ம ாணவர்க ளை ப ாகு ப டுத் து வதை

நிறுத்துவ�ோம். அதைவிட முக்கியமாக
ச�ொந ்த ம ா க மூ ளை யு ள்ள, ஒ ரு
மகாவித்தியாலத்தையாவது தேசிய
பாடசாலையாக்குவதற்குரிய ஒரு சின்ன
விடயத்தையாவது செய்யக்கூடிய ஒரே
ஒரு தலைவரையாவது உருவாக்குவ�ோம்.

njhlHr;rp...

µõá£Uå CÚÁõu©õP¨ ÷£]U
SÇ¨¦QÓõº' & \®£¢uº
‘மகிந்த ராஜபக்சவின் அரசாங்கத்தோடு
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு நடத்திய
பேச்சுக்கள் பற்றிய விபரங்கள் சர்வதேச
நாடுகளுக்கும் நன்கு தெரியும்.அரசியல்
தீர்வுக்கான பேச்சுக்களை புறக்கணித்து
ஒழித்து ஓடியது யார் என்பது த�ொடர்பாக
சர்வதேச நாடுகளுக்குத் தெரியும். இந்த
நிலையில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு
அரசியல் தீர்வுக்கான பேச்சுக்களை
குழப்பியது என மகிந்த ராஜபக்ச எவ்வாறு ராஜபக்சவினால் அரசியல் தீர்வை
கூற முடியும்’ என சம்பந்தன் கேள்வி ஏற்படுத்த முடியாது.
எழுப்பியுள்ளார்.
புதிய அரசியல் யாப்பு விவகாரத்தில்
‘மகிந்த ராஜபக்ச உலகத்துக்குப் ப�ொய் ம கி ந ்த ர ா ஜ ப க ்ச ஒ த் து ழ ை த் து ச்
ச�ொல்கின்றார். அரசியல் தீர்வுக்கான செயற்பட வேண்டும். ஆனால் மகிந்த
பேச்சுக்களின்போது என்ன நடந்தது ராஜபக்ச இனவாதமாகப் பேசி மக்களைக்
சம்பந்தன்
என்ற உண்மையை மகிந்த ராஜபக்ச குழப்புகிறார் ’ என்று
தெரிவித்துள்ளார்.
பகிரங்கமாகச் ச�ொல்ல வேண்டும்.
தமிழ் மக்களின் எதிர்காலத் தீர்வுக்காக,
எந்தத் தரப்புடனும் பேச தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பு தயாராக உள்ளது. மகிந்த
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mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 22
f.ngh.j. (c/j) - Gjpa ghlj;jpl;lk; - jkpo;
- kl;Lefu; Atd; Gjpa ghlj;jpl;lj;Jf;F mikthfj; jkpo;g; ghlj;Jf;Fupa tpdhf;fspy; tpdhj;jhs; If;Fupa
fl;lha tpdhf;fs;gw;wpf; ftdk; nrYj;JNthk;. Kjypy; KjyhtJ tpdh mikg;igg;
ghu;g;Nghk;. ,J khjpup tpdh vd;gijf; ftdj;jpw;nfhs;f.

gFjp I
1. Nky;tUk; nra;As;fis thrpj;J> mtw;wpd;fPo; cs;s tpdhf;fSf;F tpil vOJf.
(m) ,sik ghuhu; tsk;eir,r; nrd;Nwhu;
,tZk; thuh nutz Nuhntdg;
ngay;Gwe; je;j G+q;nfhb Ky;iyj;
njhFKif apyq;nfap whf
eFNk Njhop eWe;jz; fhNu.
(i) ,r;nra;Aspd; nghUis ,f;fhy ciueilapy; vOJf.
(ii) jiytidf; fhzhJ jtpf;Fk; jiytpapd; kdepiyia vLj;Jf;fhl;Lf.
(iii) rq;f fhy mfj;jpiz kugpy; fUg;nghUspd; Kf;fpaj;Jtj;;ij tpsf;Ff.
(M) fq;ifapU fiuAilahd; fzf;fpwe;j ehthah
Dq;fs;Fyj; jdpehjw; Fapu;j;Jizt Dau;Njhshd;
ntq;fupap Ndwidahd; tpw;gpbj;j Ntiyapdhd;
nfhq;fyU eWe;jz;lhu;f; Ffndd;Dq; FwpAilahd;.
.
(i) ,r;nra;As; ,lk;ngWk; re;ju;g;gj;jpidf; $Wf.
(ii) “cq;fs;Fyj; jdpehjd;” - ,q;F rpwg;gpf;fg;gLgtu; ahu;? vt;thW
rpwg;gpf;fg;gLfpwhu;?
(iii) ,q;F ifahsg;gl;Ls;s ctikia vLj;Jf;fhl;b tpsf;Ff.
					
(12 + 12 = 24 Gs;spfs;)
gapw;rpf;fhf NkYk; xU tpdh jug;gLfpd;wJ.
1. Nky;tUk; nra;As;fis thrpj;J> mtw;wpd;fPo; cs;s tpdhf;fSf;F tpil vOJf.
(m) fd;Wjd; gaKiy khe;j Kd;wpw;
wpidgpb Az;Zk; ngUq;fd; dhl
nfl;blj; Jte;j cjtp fl;by;
tPWngw;W kwe;j kd;dd; Nghy
ed;wpkwe; jikah ahapd; nkd;rPu;f;
fypkapw; fyhtj; jd;dtpts;
xypnkd; $e;j Yupath epidf;Nf.
(i) ,r;nra;Aspd; nghUis ,f;fhy ciueilapy; vOJf.
(ii) Njhop> vtw;iwf; ifahz;L jd; fUj;ij typAWj;Jfpwhs;?
(iii) fypkapw; fyhtj; jd;dtpts;
xypnkd; $e;j Yupath epidf;Nf. - ,jpy; te;Js;s ctikia
tpsf;Ff.
(M) Mo neLe;jpiu ahW fle;jptu; NghthNuh
Nto neLk;gil fz;L tpyq;fpLk; tpy;yhNsh
Njhoik vd;wtu; nrhy;ypa nrhy;nyhU nrhy;yd;Nwh
Ntoik Ntldp we;jpy ndd;nwid NarhNuh.
.
(i) ,r;nra;As; ,lk;ngWk; re;ju;g;gj;jpidf; $Wf.
(ii) Ffd; gw;wpa ckJ kdg;gjpitf; Fwpg;gpLf.
(iii) ,uhkDldhd el;igf; Ffd; vg;gbg; ghu;f;fpwhd;?
					
(12 +12 = 24 Gs;spfs;)

fy;tpjhd; tho;f;if
- A+dh

fy;tpf;Ff; fiuapy;iy; fz;Zz;L
fw;why; tho;f;ifapy; RfKz;L
my;nyDk; mwpahik Nghf;Fk; - Mfh
mJNt tho;f;ifiaj; J}f;Fk;
nghy;yhj epiyfis khw;Wk;
nghWg;ghf tho;f;ifia Vj;Jk;
,y;yhjd nrhy;yhJ ek;ik - epjk;
,opNt ,y;yhJ fhf;Fk;

capu; mq;fpfspd; %yf cs;slf;fk;
Fzk; rtupuh[h

02 njhlh;r;rp...

24. mq;fpfspy; fhzg;gLk; gpd;tUk; ,ay;GfSf;F cjTk; ePupd; gz;Gfisj; jUf.
1. capupurhadj; jhf;fq;fs; eilngWk; KjYUtpd; Clfk;.
2. rpwe;j fiug;ghd;
3. fyq;fspy; Vw;gLk; tPf;fk;
4. ePu;tho; G+r;rpfspd; thoplk;
5. gjhu;j;jq;fs; cs;nsLf;fg;glYk; nfhz;Lnry;yYk;.
6. ntg;g khw;wq;fs; jLf;fg;gly;
7. cly; Nkw;gug;igf; Fspu;tpj;jy;
8. ePu;epiyfs; ciwtijj; jLj;J mq;fpfisj; jg;gpg;gpiof;f itj;jy;.
		
		
		
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

miw ntg;gepiyapy; jputkhff; fhzg;gLjy;.
ePupd; KidTj;jd;ik
ePupd; cau;e;j xl;lw;gz;G> gpizT tpirfs;.
cau; Nkw;gug;G ,Otpir
cau; xl;lw;gz;G> gpizT tpirfs;
ePupd; cau; jd;ntg;gf; nfhs;ssT.
ePupd; cau; Mtpahjypd; kiw ntg;gk;
ePupd; cau; cUfypd; kiw ntg;gk;.

mq;fpfspd; gpujhd Nrjdr; Nru;itfspd; ,urhad
,ay;Gk; njhopy;fSk;.
25. mq;fpfspy; fhzg;gLk; ehd;F gpujhd Nrjdr; Nru;itfisg;
ngaupLf.
• fhNghitjNuw;Wfs;
• Gujq;fs;
• ,ypg;gpl;Lfs;
• epA+f;fpspf; mkpyq;fs;
26. Gtpapy; fhzg;gLk; kpfg; ngUksthd Nrjdr; Nru;itf; $l;lk;
fhNghitjNuw;Wf;fshFk;. fhNghitjNuw;Wfspd; %yf cs;slf;fk;
ahJ?
• gpujhd %yf cs;slf;fkhf C, H kw;Wk; O cs;sJ.
• fhgdpd; IjNuw;Wf;fshd ,it> ePupy; cs;sJ Nghd;Nw H : O rkk; 2 : 1 vd;w
tpfpjj;jpy; nfhz;lit.
•nghJthd rkd;ghL Cx (H2O)y MFk;.
27.
•
•
•

fhNghitjNuw;Wfspd; gpujhd $l;lq;fisg; ngaupLf
xUrf;fiul;Lfs;
,Urf;fiul;Lfs;
gy;rf;fiul;Lfs;

28.
xU rf;fiul;Lfs; vdg;gLgit ahit?
•
(CH2O)n vd;w nghJthd %yf;$w;Wr; ;#j;jpuj;ijAila kpf vspa
tbtkhd fhNghitjNuw;Wf;fs; xUrf;fiul;Lf;fs; MFk;.
•
,jpy; C MdJ 3 – 7 tiu NtWgLk;.
•
vy;yh xUrf;fiul;Lf;fSk; jho;j;Jk; nty;yq;fshfTk;;> ePupy;
fiuaf;$badthfTk;> gspq;F tbtpy; fhzg;gLgitAk; MFk;.
29.
xUrf;fiul;Lf;fs; ve;j mbg;gilapy; ngauplg;gLfpd;wd?
1.
fhgd; mZf;fspdJ vz;zpf;ifapd; mbg;gilapy; mit gpd;tUkhW
ngauplg;gLfpd;wd.
•
3C
-jpiuNahRf;fs;. c-k;
fpspruy;bifl;Lfs;
(ngh];Nghfpspruy;bifl; 		
jpiuNahrpd; xU
ngWjpahFk;)
•
4C
-nuw;NwhRf;fs; . c-k;.
vupj;jpNuh]; (,aw;ifapy; mupJ)
•
5C
-nge;NjhRf;fs;. c-k;.
,iwNgh];> Bxl;rpiwNgh];> wpGNyh];
			
(RuBP wpGNyhrpd; xU ngWjpahFk;)
•
6C
-vl;NrhRf;fs;. c-k;.
FSf;Nfh];> gpuf;Nlh];> fyw;Nwh];.
2.
fhNghdpy; $l;l tifapd; (fPw;Nwh> my;Nlh) mbg;gilapy; mit
gpd;tUkhW ghFghL nraa;ag;gLfpd;wd.
a)
my;NlhRf;fs; - FSf;Nfh];> fyw;Nwh];
b)
fPw;NwhRf;fs; - gpuf;Nlh];

gf;f mDruiz
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கிழக்கு மாகாணத்தில் முதல் தடவையாக
மட்டக ்களப்பில் நிர்மானிக ்கப்பட்டு
வரும் புற்தரையிலான கிரிக்கெட்
மைத ானத் தி ன் இ ரண்டா ம் க ட ்ட
பணிகளுக்கான ஒப்பந்தம் க�ொழும்பில்
கைச்சாதிடப்பட்டது.

தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான (CEO)
திரு.ராஜு சிவராமும் 05.02.2019 அன்று
க�ொழும்பில் Arch - Triad Consultants
(Pvt) Ltd தலைமையக காரியாலத்தில்
வை த் து க ைச்சாதி ட ்டன ர். இ த ன்
ப�ோது க�ோட்டைமுளை விளையாட்டு
கிராமத்தின் க�ொழும்பு பிரதிநிதி திரு.
கிழக்கிலங்கையில் முதல் தடவையாக மல்கம் டிலிமா அவர்களும் கலந்து
புற்தரையிலான கிரிக்கெட் மைதானம் க�ொண்டது குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.
ஒன்று மட்டக்களப்பில் அமைக்கப்பட்டு
வருவதை நாம் யாவரும் அறிவ�ோம். இவ் இரண்டாம் கட்ட பணிகளுக்கென
இம்மைதான முதற ்கட்ட பணிக ள் ம�ொத ்தம் 250 மில்லியன் ரூபாய்
தற்காலிகமாக தடைப்பட்டு இருந்த செலவிடப்படவுள்ளதாகவும் முத ல்
ப �ோதி லு ம்
இ ப ்ப ணி களை மி க கட்டமாக 50 மில்லியன் ரூபாய்களுக்கான
விரைவில் முடிக்கப்படுவதற்காக செயற் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாகவும்
திட்டங்கள் துரித கதியில் நடைபெற தி ரு . பு வ ன சி ங ்க ம்
வ சீ க ர ன்
த�ொடங்கியுள்ளன. இதன் இரண்டாம் தெரிவித்துள்ளார். இதன் ப�ோது மிக
கட்ட பணிகளை ஆரம்பிக்கும் ந�ோக்குடன் முக்கியமாக செய்யப்படவுள்ள வேலைகள்
ஒரு ஒப்பந்தமே இன்று க�ொழும்பில் பற்றியும் அவர் விவரித்தார்
கைச்சாத்திடப்பட்டது இவ்வொப்பந்தத்தில் • கிரிக்கெட் வீரர்கள் தங்கி இருக்க
கூடியவாறு சகல வசதிகளுடன்
கூடிய அறைகள் நிர்மானித்தல்
• கிரிக்கெட் வீரர்கள் உடற்பயிற்சி
செய்யக் கூ டி ய ( GY M R O O M )
அறைகளை உருவாக்குதல்
• கிரிக்கெட் வீரர்கள் கலந்துரையடக்
கூடியதும் ஊடகவியளாளர்கள்
ச ந் தி ப் பு க ்கெ ன
ம ண ்ட ப ம்
உருவாக்குதல்
• கிரிக்கெட் முகாமையாளர்களுக்கான
அறை அமைத்தல்
• ந டு வர ்க ளு க ்கா ன அ றை
அமைத்தல்
• வெளி இடங்களில் இருந்து வருகை
புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழர்களின் தருபவர்கள் தங்கி செல்ல கூடியவாறு
சார்பாக திரு.புவனசிங்கம் வசீகரன் 30 வீரர்கள் தங்க கூடிய சகல வசதிகளும்
அவர்களும் Arch - Triad Consultants உள்ள தனி அறைகள் உருவாக்குதல்
(Pvt) Ltd
(ஆர்ச்-ரைட் கென்சல்டன் • அத்துடன் பார்வையாளர் அரங்கமும்
பிறைவட் லிமிட்டெட்டின்) நிறுவனத்தின் அமைத்தல்

Arch - Triad Consultants (Pvt) Ltd
இ ந் நி று வ ன ம்
இ ல ங ்கை யி லு ம்
தெ ன்
இ ந் தி ய ா வி லு ம்
கட் டி ட
நி ர்மா ன ப ்ப ணி களை
சி ற ப்பாக
செ ய ற ்ப ட ்ட தை
அ வத ா னி த்தே
இவர்களுடன் இவ்வொப்பந ்தத்தை
கைச்சாத்திட்டுள்ளோம் இவர்கள் 72
வாரங்களில் இப்பணியை பூர்த்தி செய்து
தருவதாக உறுதியளித்துள்ளதாகவும்
குறிப்பிட்டு ஏற்கனவே தடைப்பட்ட இருந்த
முதற்கட்ட பணிகள் மிக விரைவில் முடி
க்கப்டுவதற்காக பணிகள் துரித கதியில்

நடைபெறுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
மட்டக ்க ளப்பில் உள்ள கிரிக்கெட்
வீ ர ர்க ளை இ ன ங ்க ண் டு தே சி ய
அணியில் இணைப்பதற்காக மட்டக்களப்பு
க�ோட்டைமுனை விளையாட்டு கிராமம்
முன்னெடுக்கும் இச்செயற்பாட்டிற்கு புலம்
பெயர்ந்து வாழும் தழிழர்கள் என்கின்ற
முறையில் நன்றிகளை தெரிவிப்பதுடன்
இம்மைதான அமைப்பிற்கு புலம் பெயர்து
வாழும் தழிழர்கள் உதவி செய்ய கிடைத்த
சந்தர்பத்திற்கும் நன்றி தெரிவித்தார்.

G©UPõÚ J¸ ]Û©õøÁ ÷|õUQ...

எமக்கான “சினிமா” ஒன்றை வளர்ப்பதற்கு உதவும்
வகையில் “அரங்கம்” நிறுவனத்தின் முயற்சியில்
தயாரிக்கப்படவுள்ள திரைப்படத்தில் நடிக்க மற்றும்
சினிமாவின் ஏனைய துறையில் பணியாற்ற
கலைஞர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

ஆர்வமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்.
நேர்முக நடிகர் மற்றும் கலைஞர் தேர்வுக்கான
திகதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.
E-MAIL : arangamcinema@gmail.com
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SÔzx ö£Ø÷Óõ¸® AUPøÓ Põmh ÷Ásk®'
முறையான கழிவகற்றல் முகாமைத்துவம்,
மாணவர்களுக்கான வாகன தரிப்பிட
ஏற்பாடுகள் மற்றும் கட்டண ஒழுங்குகள்
என பல விடயங்கள் த�ொடர்பாக
பரிசீலிக்கப்பட்டன.

©UP÷Íõk Cøn¢x A¤Â¸zvz
vmh® u¯õ›zuÀ

கடந ்த வ ரு ட ம் த னி ய ா ர் க ல் வி
நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்களுடன்
நடாத ்தப்பட்ட கலந் துரையாடலின்
அ டி ப ்ப டை யி ல் ,
த ம து
க ல் வி

அன்பழகன் குரூஸ் (JP) M.A, P.G.Dip in Edu, Dip in LG.
சனசமூக அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்
மூ ன் று
ம ா தக ா ல
அ வக ா ச ம்
க�ொடுத்திருந்தும் மட்டக்களப்பு மாநகர
பகுதிக்குள் உள்ள தனியார் கல்வி
நிலையங்கள் பல மாணவர்களின்
பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் குறித்து
எ ந ்த வி த ம ா ன
ந டவ டி க ்கை யு ம்
எடுக்கவில்லை என்று மாநகர முதல்வர்
தியாகராசா சரவணபவன் வருத்தம்
தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு ஊள்ளூராட்சி மன்றம் என்பது
மக்கள�ோடு இணைந்து செயற்பட
வேண்டும். மக்களை இணைத் துச்
செ ய ற ்ப ட
பல
வ ழி மு றைக ள்
உள்ளன. அதில�ோன்று அபிவிருத்தித்
தி ட ்ட ம்
த ய ா ரி த ்த ல ா கு ம் .
அ பி வி ரு த் தி த்
தி ட ்ட ங ்க ளை த்
தயாரிப்பதில் மக்கள் பங்களிப்பு மிக
அவசியமானது. ஒரு அபிவிரு த் தி
வேலை த் தி ட ்ட ம் நி லை த் தி ரு ந் து
பயன்படவேண்டுமாயின் அது மக்களால்
அடையாளப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்க
வேண்டும். ஏனெனில் மக்களுக்கு
வேண்டியது எது என்பதனை மக்களே
அறிவர்.
உள்ளுராட்சி மற்றும் மாகாண
சபைகள் அமைச்சின் வழிகாட்டலுடன்
ஆசிய மன்றத் தின் த�ொழில்நுட்ப
ஆ ல�ோ ச னைக ள்
பெ ற ப ்ப ட் டு
அடுத்துவரும் நான்கு ஆண்டுகளுக்கான
(2019 – 2022) அபிவிருத்தி திட்டத்தினை
மக்கள�ோடு இணைந்து தயாரிக்கும்
நடவடிக்கையை மட்டக்களப்பு மாநகரசபை
மேற்கொள்ளவுள்ளது.
இந்த அபிவிருத்தித் திட்டமானது
முதலில் வட்டார ரீதியாகத் தயாரிக்கப்பட்டு,
பி ன் பு மு ழு ம ா ந க ரச பைக் கு ம ாக
ஒன்றிணைத்து நான்கு ஆண்டுகளுக்கான
அபிவிருத்தித்திட்டமாகத் வெளிவரும்.
ம ட ்ட க ்க ள ப் பு ம ா ந க ர ச பை யி ன்
கீழ் உள்ள 20 வட்டாரங்களுக்கும்
க�ௌரவ மாந கர முதல்வர் திரு .
தி. சரவணபவான் தலைமையில்,
ஒவ்வொரு வட்டாரங்களிலும் அந்தந்த
வட்டாரங்களின் க�ௌரவ மாந கர
உறுப்பினர்களில் பிரசன்னத் துடன்
வட்டாரத்திலுள்ள கிராம சேவையாளர்
பிரிவில் வாழும் மக்கள் தமது அபிவிருத்தி
த�ொடர்பான ப�ொதுத் தேவைகளை
முன்வைத்து, அவற்றை பயன்பாடு
மற்றும் அவசியத்தின் அடிப்படையில்
மு ன் னு ரி மைப ்ப டு த் தி
மு த லி ல்
வட்டார அபிவிரு த் தித் திட்டங்கள்
(WLDP - Ward level Development Plan)
தயாரிக்கப்படவுள்ளன.

மாணவர்களின் சுகாதாரம், பாதுகாப்பு
ஆகியவற்றை உறுதி செய்யும் ந�ோக்கில்
ம ா ந க ர எ ல்லைக் கு ள் இ ரு க் கு ம்
தனியார் கல்வி நிலையங்களில் திடீர்
ச�ோதனைகளை மாநகர சபைக்குழு
அண்மையில் மேற்கொண்டது.
ம ா ந க ர மு தல்வ ரி ன் ப ணி ப் பி ன்
பேரில் இந்தக் கல்வி நிலையங்கள்
ச�ோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இ வ ்வாறு வ ட ்டா ர அ பி வி ரு த் தி த்
தி ட ்ட ங ்க ள்
த ய ா ரி க ்க ப ்ப ட ்ட து ம் ,
அவற்றில் முன்னுரிமை அடிப்படையில்
அ பி வி ரு த் தி த் தி ட ்ட ங ்க ள்
தெ ரி வு
செய்யப ்ப ட் டு,
அ வை
ஒ ன் றி ண ை க ்க ப ்ப ட் டு ,
பி ன் பு
முன்னுரிமைப்படுத்தப்பட்டு மட்டக்களப்பு
மாநகர சபைக்கான நான்கு ஆண்டு
அபிவிருத்தி திட்டம் தயாரிக்கப்படும்
(LAPDP – Local Authority Participatory
Development Plan).

மாணவர்களின் சுவாத்தியமானதும்,
ப ா து க ா ப்பா ன து ம ா ன
க ல் வி
நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்தும்
ந�ோக்கில் மாநகர சபையின் நிர்வாக
எ ல்லைக் கு ள்
செ ய ற ்ப டு கி ன்ற
த னி ய ா ர் க ல் வி நி று வ ன ங ்க ளே
பரிச�ோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டன.

கு றி ப்பாக
ஆ ண் ,
பெ ண்
மாணவர்களுக்கான தனியான மலசல
கூட வசதிகள், சுத ்தமான குடிநீர்
இந்த அபிவிருத்தித் திட்டம் வசதிகள், கற்பித்தல் நடைபெறும்
தயாரிக்கப்படுகின்ற ப�ோது மக்கள் இடத்தில் ப�ோதுமான காற்றோட்டம்,
மு ன்வ ந் து , த ம து க ரு த் து க ்க ளை வ ெ ளி ச்ச ம், இ ரு க ்கை வ ச தி க ள்,
தெரிவித்து, தமது கிராமங்களுக்கான
தேவைகளை அடையாளங்காட்ட முன்வர
வேண்டும். மக்களுக்குத்தான் தெரியும்
அந்தந்த கிராமங்களில் உண்மையான
தேவை என்ன என்பது. இவற்றினை
நிறைவேற்ற மக்கள் ஒன்றிணைய
வேண்டும்.

நிலையங்களில் கல்வி பயில வரும்
மாணவர்களின் அடிப்படை சுகாதார
வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு என்பவற்றை
உறுதி செய்யக் கூடிய வகையில் கல்வி
நிலையங்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்க
வேண்டும் என உரிமையாளர்களுக்கு
அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டு, அவற்றை
நிவர்த்தி செய்ய கால அவகாசம்
க�ொடுத் தும் பல தனியார் கல்வி
நிலையங்கள் அவற்றை கருத்தில்
க�ொள்ளாது வகுப்புகளை நடாத்துவதாக
பெற்றோர் மற்றும் மாணவர்களால்
வழங்கப்பட்ட முறைப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப
இந்த ச�ோதனை நடவடிக்கைகளை தாம்
மேற்கொள்வதாக மட்டக்களப்பு மாநகர
முதல்வர் தி.சரவணபவன் தெரிவித்தார்.
அத்துடன் மாணவர்களின் வசதியான
கற்றல் செயற்பாடுகளையும் அவர்களின்
நலன்களையும் கருத்தில் க�ொள்ளாது
செயற்படும் கல்வி நிலையங்கள்
அனைத் தும் இன்னும் ஒ ரு மாத
njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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இந்த அபிவிருத்தித் திட்டமானது
ம ட ்ட க ்க ள ப் பு ம ா ந க ர ச பைக் கு
மாத்திரமன்றி வடக்கு, கிழக்கு, வடமத்திய,
ஊவா மாகாணங்களிலுள்ள அனைத்து
உ ள் ளூ ர ா ட் சி
ம ன்ற ங ்க ளு க் கு ம்
தயாரிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. இதற்கான
வழிகாட்டல்களை உள்ளுராட்சி மற்றும்
மாகாண சபைகள் அமைச்சின் LDSP
- Local Development Support Project
எனும் செயற்றிட்டத்தின் 'செயற்றிட்ட
ஒ ருங்கிண ைப்பு அல கு' (Project
Coordinating Unit) முன்னெடுத்து
வருகின்றது.

ம ா ந க ர ச பை
அண்மைக் காலமாக
மாணவர்கள், சிறார்களின்
நலனை முன்னிட்டு இலவச
நீச்சல் பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு
செய்துள்ளது. சிறுவர்களின்
உடற் கல்வியை மேம்படுத்தும்
மு க ம ா க
ஏ ன்
சி று வ ர்
சிறுமியருக்கு நாடகம் நடனம்
மற்றும் நடனத்துடன் கூடிய

உ டல ்ப யி ற் சி ( Zu m b a f i t ness) சாலைகளை அமைத்து
சிறுவர்களின் வினைத்திறனைக்
கூட்டலாமே.

ypNahz;
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ம ட ்ட க ்க ள ப் பி ல்
பல்வே று
விளையாட்டுக்களிலும் பிரகாசித ்த
பலரும் பல்வேறு உயர் பதவிகளைப்
பெற்றுத் தமது ஆளுமைத் திறனை
வெளிப்படுத் தியுள்ளார்க ள். இதில்
கால்பந்தாட்டம் ஆடிய வீரர் ஒருவர் தான்
கால்பந்தாட்டம் ஆடிய மாவட்டத்திலேயே
மாவட்ட விளையாட்டு அதிகாரியாக
வளர்ச்சி கண்டுள்ளார் என்பதற்கான
ஓர் எடுத்துக் காட்டாக தற்போதைய
மட்டக்களப்பு மாவட்ட விளையாட்டு
உத் திய�ோகத ்தர் திரு .வே.ஈஸ்பரன்
அவர்களைக் காண முடிகின்றது.

மகத்தான வெற்றிகளின் பங்குதாரனாகப்
பிரகாசித்தவர். 1990 களில் பாடுமீன்
கழகத்தின் நட்சத்திர கால்பந்தாட்ட
வீரன் சுதாகரன் அவர்கள் ப�ோட்ட பல
க�ோல்களுக்கான பக்கத்துணையாளனாக
இவர் கால்பந்தாட்டம் ஆடினார். அதாவது
ஈஸ்பரன் க�ோணர் அடித்தால் அதனைச்
சுதா க�ோலாக்குவது அக்காலத்தில்
பெரும்பாலும் நடந்தேறுவதைக் காண
முடிந்தது. அந்தளவு ஈஸ்பரனின் மூலை
உதை கச்சிதமாக அமைந்திருக்கும்.
இதனால் எதிரணியினர் பாடுமீன்
அணிக்கு மூலை உதை வாய்ப்பை
வழங்கக் கூடாது என ஆடுவதைக் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் செயற்பட்டார்.
திரு.வே.ஈஸ்பரன் அவர்கள் மட்டக்களப்பு கண்டிருக்கின்றோம்.
ஆசிய கால்பந்தாட்டச் சங்கத்தின்
முகத்துவாரத்தைப் பிறப்பிடமாகவும்
கால்பந்தாட்டப் பயிற்சியாளருக்கான
1990
க ளி ல் “வி” தரச் சான்றிதளையும், கால்பந்தாட்ட
வ ா ழ் வி ட ம ா க வு ம்
க�ொண ்ட வ ர் . இ வ் வி த ம ா க
மட்டக்களப்பு அமிர்தளி பாடசாலையிலும், க ா ல ்ப ந்தா ட ்ட த் தி ல்
மு ன்ன ணி நடுவருக்கான சான்றிதளையும் பெற்றுக்
மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூரியிலும் வீரனாகவும் ஏனைய சுவட்டு மைதான க�ொண்டார்.
கல்வி கற்றவர். தான் பிறந்து வளர்ந்த வி ளை ய ா ட்டுக ்க ளி ன் வீ ரன ாக வு ம்
மு க த் து வ ா ர த் தி ல்
லை ற ்ஹ வு ஸ் தனது திறமைகளை வெளிக்காட்டிய இ த் து ட ன்
வி ளை ய ா ட் டு த் து றை
கழகத்தின் கால்பந்தாட்ட வீரனாகத் ஈஸ்பரன் அவர்கள் ப�ோதிய கல்வித் சார்ந்த சர்வதேச நிகழ்ச்சிகளுக்குத்
தனது இளமைக் காலத்தில் ஜ�ொலித்தவர் தகுதியினையும் பெற்றிருந்தமையால் தெ ரி வு செய்யப ்ப ட் டு அ வற் றி ல்
உள்ளூர் செவண சைட் ப�ோட்டிகளில் 1992 ஆம் ஆண்டுகளின் பின்னர் பங் கு பற் றி யு மு ள்ளா ர் .
ஒ ரு
லைற்ஹவுஸ் கழகத்திற்காக விளையாடி இலங்கையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ப ட ்டத ா ரி ய ாக வு ம் த னது க ல் வி த்
பலமுறை சிறந்த வீரனாக விருதுகள் நிருவாகப் பரவலாக்கலின் ப�ோது தகு தியை உயர்த் திக் க�ொண்டார்.
பெற்றவர். 1990 களின் பின்னர் மட்டுநகர் பிரதேச விளையாட்டு உத்திய�ோகத்தராக சேவை மூப்பும், சேவைக்காலத்தில்
பாடுமீன் கழகத்திற்காக விளையாடியவர். நியமனத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார்.
இவரால் வெளிக்காட்டப்பட்ட துறைசார்
பாடுமீன் கழகத்தில் மூத்த கால்பந்தாட்ட
நல்லடைவுகளும் இவரை மாவட்ட
வீரர்களான ரெட்ணா, ஜெயா, மகேசன், விளையாட்டு உத்திய�ோகத்தராகிய வி ளை ய ா ட் டு உ த் தி ய�ோகத ்த ர ா க
கெனடி, பெனாண்டோ ப�ோன்றோரிடம் பி ன்ன ர்
த ன து
த�ொ ழி ல் உயர்வடையச் செய்துள்ளது.
மு றை ய ாக ப் ப யி ற் சி க ள் பெற் று வ ா ண்மை யி னை யு ம்
க ல் வி த்
முன்னணி வீரராகக் களமாடியவர்.
த க ைமை யி னை யு ம்
மே லு ம் இவருடைய ப�ொறுப்பின் கீழ் மட்டக்களப்பு
விருத்தி செய்யும் ந�ோக்குடன் தான் மாவட்ட கால்பந்தாட்ட அணி தெரிவு
1990 களில் பாடுமீன் கழக த் தின் சார்ந ்த விளையாட்டுத் துறையில்
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செய்யப்பட்டு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்ட
2000 – 2010 காலப்பகுதியில் மட்டக்களப்பு
கால்பந்தாட்ட அணி மாகாண மட்டத்தில்
சம்பியனாகவும் தேசிய மட்டத்தில்
இ ர ண்டா மி டத்தை யு ம்
பெற் று க்
க�ொண்டமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்க
பதிவாகும். சிறந்த வீரர்களை இனங்கண்டு
தெரிவு செய்து அவர்களது திறன்களைச்
ச ரி ய ா க ப் பெற் று க் க�ொ ள் ளு ம்
வல்லமைமிக்க ஒரு கால்பந்தாட்டப்
பயிற்றுனராக இவர் தனது ஆற்றுகைகள்
ஊடாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
மேலும் விழாக்களை, நிகழ்ச்சிளை
திறம்பட ஒழுங்கமைத்து கச்சிதமாக
நடத்தும் ஆற்றலும் ஆளுமையும் உள்ள
ஒரு சிரேஸ்ட மாவட்ட உத்திய�ோகத்தராக
இவர் இனங்காணப்பட்டுள்ளார். இவர்
அம்பாறை மாவட்டத்தின் விளையாட்டு
அதிகாரியாக கடமையாற்றிய ப�ோது
அம்பாறை மாவட்டத்தின் விளையாட்டுப்
பேறுகள் அதிகரித்தமையினை புள்ளி
விபரங்கள் காட்டுகின்றன.
இ வ ்வா ற ா க
ஆ ற ்ற ல ா லு ம் ,
ஆளுமையினாலும் வளர்ச்சிகளை
இனங்காட்டும் திரு வே.ஈ ஸ்பரன்
அவர்கள் மட்டுநகரின் கால்பந்தாட்ட
வீரனாக களமாடி அதனூடாகத் தனது
ஆளுமைகளை விருத்தி செய்தவர்
என்பது இன்றைய இளம் கால்பந்தாட்ட
வீரர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமானது
எனலாம்.
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மகாவித்தியாலயம், வெஸ்லி கல்லூரி,
யாழ். இந்துக் கல்லூரி, திருக�ோணமலை
ஜ�ோசப் கல்லூரி, க�ொக்குவில் இந்துக்
க ல் லூ ரி, தன்னாமு னை ஜ�ோச ப்
கல்லூரி, மட்டக்களப்பு இந்துக் கல்லூரி,
மட்டக்களப்பு சிவானந்த கல்லூரி,
மியான்மி கல்லூரி ஆகியவை உட்பட
புனித மிக்கேல் கல்லூரியும் கலந்து
க�ொண்டன.
மட்டக்களப்பு மாவட்ட கூடைப்பந்து
சங்கத்தினால் நடத்தப்பட்ட 15 வயதுக்கு
உட்பட்ட அகில இலங்கை பாடசாலை
மாணவர்களுக்கான கூடைப்பந்துச்
சுற்றுப் ப�ோட்டியில் மட்டக்களப்பு புனித
மிக்கேல் கல்லூரி வெற்றி வாகை சூடியது.

மட்டக்களப்பு புனித மிக்கேல் கல்லூரி - தேசியப்பாடசாலையின் வருடாந்த
இல்லவிளையாட்டுப் ப�ோட்டி வெபர் மைதானத்தில் அதிபர் பயஸ் ஆனந்தராஜா
தலைமையில் நடைபெற்றது. இறுதி நிகழ்வில், மட்டக்களப்பு மறை மாவட்ட
பேராயர் கலாநிதி ய�ோசப் ப�ொன்னையா, இராணுவத்தின் கிழக்குப்பிராந்திய
கட்டளைத்தளபதி மேஜர் ஜெனரல் கே.பி. அருண ஜயசேகர உள்ளிட்ட அதிதிகள்
அழைத்து வரப்படுவதையும். மாணவர்களின் உடற் பயிற்சிக் கண்காட்சியையும்,
கிழக்கு மாகாண கட்டளைத்தளபதிக்கு நினைவுச் சின்னம் அதிபரால் வழங்கி
வைக்கப்படுவதையும் வெற்றிபெற்ற இல்லப் ப�ொறுப்பாசிரியருக்கு மாகாண வலயக்
கல்விப் பணிப்பாளர் எம்.கே.எம்.மன்சூர் வெற்றிக்கிண்ணம் வழங்கி வைப்பதனையும்
படங்களில் காணலாம்.

அகில இலங்கை ரீதியில் 12 அணிகள்
கலந்து க�ொண்ட இந்தச் சுற்றுப்போட்டியில்
க�ொழும்பு டி . எஸ். சேனநாயக ்க

அழைப்பு முறை அடிப்படையிலான
இந்தச் சுற்றுப் ப�ோட்டியில் இறுதி
ஆட்டத்தில் புனித மிக்கேல் கல்லூரி
திருக�ோணமலை ஜ�ோசப் கல்லூரியுடன்
ம�ோதி வெற்றிபெற்றது.
நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக மட்டக்களப்பு
மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஞா.
சிறிநேசன் கலந்து க�ொண்டார்
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Koddamunai Sports Club
Batticaloa
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சேனை யூ ர்
ம த் தி ய
க ல் லூ ரி
த ன்
வை ர வி ழ ா வை
கட ந் து ,
மகாவித்தியாலயமாகி, ப�ொன் விழாவை
கடந்த ஆண்டில் நிறைவு செய்து
இன்னொரு அறுபத்தியிரண்டாவது
ஆண்டை க�ொண்டாடி மகிழ்கிறது.
பழைய மாணவர்களாகிய எமக்கு இது
பெருமை க�ொள்ளும் நாள். சேனையூர்
மத்திய கல்லூரியில் படித்த, படிக்கின்ற
அனைவரும் மனம் நிறை மகிழ்வுறும்
நாள். எல்லா வழிகளிலும் நம் கல்லூரிக்கு
பெருமை சேர்ப்போம்.
ஒரு சிறு க�ொட்டிலில்
ஆ ர ம ்ப ம ா ன
ந ம்
ப ா ட ச ாலை இ ன் று
பெ ரு வி ரு ட்ச ம ா ய்
கிளை பரப்பி, அடுக்கு
மாடிக ்கட்டிடங்களும்
கலை
அ ர ங் கு ம்
த�ொழில் நுட்ப கூடமும்
விஞ்ஞானம் கூடம்,
நூலகம் மாணவர் விடுதி, மிகப் பெரிய
விளையாட்டு மைதானம் என காண்போர்
வியக்கும் பிரமாண்டத்தை நம் கண்
முன் க�ொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது. ஒரு
கிராமத்தில் இப்படி ஒரு பாடசாலையா?
சேனை யூ ர்
ம த் தி ய
க ல் லூ ரி
திருக�ோணமலை மாவட்டத்தில் வியத்தகு
சாதனைகளால் க�ொட்டியாரத்துக்கு
பெருமை சேர்த்த கல்லூரி. சகல
மட்டத் திலும் தன் திறனை வைர

வரிகளால் நிலை நிறுத்திய ஒரு கல்வி
வரலாறு அதற்கு உண்டு. இன்று சர்வதேச
மட்டத்திலும் அதன் பெயர் அங்கு படித்த
முன்னாள் மாணவர்களால் க�ொண்டு
செல்லப்பட்டுள்ளது.
ஒரு கிராமத்துப் பாடசாலைக்கு 60
ஆண்டுகள் என்பதும் அது அறுபது
ஆண்டுகளில் ஒரு மத்திய கல்லூரியாக
தரம் உயர்ந்து தலை நிமிர்ந்து நிற்பது
என்ற வரலாறு அபூர்வமான ஒரு சாதனை
என்பதை நாம் மறந்து விட்டோமா?
சேனையூர் மத்திய கல்லூரியின் வரலாறு
ஒரு வைரம் பாய்ந்த ப�ோராட்ட வரலாறு.
அந்த நாட்களில் தலைமை தாங்கி வழி
நடத்திய அதிபர்களின் சாணக்கியமும்
ஆசிரியர்களின் அர்ப்பணிப்புடனான
சேவையும் பெற்றோர்களின் பெரும்
ஒத்துழைப்பும் மாணவர்களின் விடா
முயற்சியும் பல தடைகளை தாண்டி
ஒரு வெற்றி வரலாறு படைத்தது நம்
சேனையூர் மத்திய கல்லூரி.
இக் கல்லூரியில் படித்த பலர் கடந்த
அறுபதாண்டுகளில் பல நூறு பேர்
பட்டதாரிகளாகவும் பல அரசாங்க
உத் திய�ோகம் வகிப்பவர்க ளாக வும்
ஆசிரியர்களாகவும் அதிபர்களாகவும்
க ல் வி
அ தி க ா ரி க ள ா க வு ம் ,
ப�ொறியியலாளர்களாகவும் வைத்தியர்
களாகவும் உயர் அதிகாரிகளாகவும்
பணியில் உள்ளனர். தென்னமரவாடி
முதல் வெருகல் வரை உள்ள தமிழ்
ம ா ணவர ்க ளு க் கு
எ ழு ப து க ளி ன்

ப�ொறுப்பாக இருந்து பாடசாலையின்
ஸ்தாபக பெருமைக்குரியவர்களாக
ம தி க ்க ப ்ப டு கி ன்ற ன ர் .
அ வர ்க ள்
இட்ட விதையே இன்று பல்லாயிரம்
பி ற்
கூ றி லு ம் மாணவர்களை உருவாக்கிய உயர் கல்விக்
எ ண ்ப து க ளி லு ம் கூடமாக தலை நிமிர அடிப்படையாக
கல்வி மறு மலர்ச்சிக் அமைந்தது.
கான
ஊ ற் று க்
கண்ணாய் இருந்து ஆரம்பத்தில் அறுபத்து ஏழு மாணவர்களை
வ ழி
க ா ட் டி ய து க�ொண்டே பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
சேனை யூ ர் முதலாவது தலைமை வாத்தியாராக
மத்திய கல்லூரி. திருமிகு .வே.ஞானமுத் து அவர்க ள்

திருக�ோணமலையில் பணியாற்றிய
கல்வி அதிகாரிகளின் பிள்ளைகள் கூட
இங்கு வந்து படித்தார்கள் என்பது இங்கு
குறிப்பிடத்தக்க வரலாற்றுப் பதிவு.
1957 மாசி மாதம் 11ஆம் திகதி இன்றைய
சேனையூர் மத்திய கல்லூரி “சேனையூர்
அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலை”
எ னு ம்
பெ ய ரு ட ன்
சேனை யூ ர்
கிராம முன்னேற்றச் சங்கத்தினால்
ஆரம்பிக ்கப்பட்டு அரசுக்கு பாரம்

வேண்டுமென்று ஆசை இல்லை ஆனால்
எனக்கு வாழ வழி தெரியவில்லை
என்பதாக தான் இருக்கும். இது ப�ோன்ற
ஒரு நிலையில் இருப்பவருக்கு ஒரு
ஊன்று க�ோல் கிடைத்தால் ப�ோதும்
அவர்கள் வாழ்வதற்கு.

உ டல்ந ல க்
கு றை வு ,
தி ரு ம ண
வாழ்க்கையில் திருப்தியின்மை, கடன்
த�ொல்லை, காதல் த�ோல்வி, பரீட்சைகளில்
த�ோல்வி, ப�ோதை ப�ொருட்களுக்கு
அடிமை, இப்படி தற்கொலைக்கான
காரணங்களை வரிசைப்படுத்தலாம்.
ஆனால் இவற்றில் ஒன்று கூட தீர்க்க
முடியாத பிரச்சினை என்றல்ல. மன
உறுதியும் தன்னம்பிக்கையும் உள்ள
ஏன் இவ்வாறான தற்கொலைகள் ஒரு நபரால் தற்கொலையை தடுத்து
நடைபெறுகின்றன?
நி று த ்த மு டி யு ம் எ ன ்ப து ம ன ந ல
மருத்துவர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
ம ன அ ழு த ்த த் தி ன்
உ ச்சமே
த ற ்கொலை யி ல்
மு டி கி ன்ற து . பிரச்சினைகள் அதிகமாகும் ப�ோது
பிரச்சினைகளை சமாளிக்க முடியாமல் மனஅழுத்தம் அதிகமாகும் அந்தச்
அதை பார்த்து பயந்து ஓடி தற்கொலை சமயத்தில் மனதில் ஒரு வித வெறுமை
செய்து க�ொள்கிறார்கள் பலர்.
த�ோன்றி வாழ்வதா சாவதா என்ற
ப�ொது வ ாக த ற ்கொலை செ ய் து மனக்குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும். எனக்கு
க�ொ ள் ளு ம்
எ ண்ண த் து ட ன் யாரும் இல்லை எனக்கு வாழவும்
இ ரு ப ்ப வர ்க ளி ட ம்
ப ே சி வழி இல்லை என்றெல்லாம் மனதில்
ப ா ர்த்தோமென்றா ல் அ வர்க ளி ன் விரக்தியின் உச்சகட்ட எண்ணங்கள்
பதில் எனக்கு தற்கொலை செய்ய த�ோன்றும். அந்த சமயத்தில் சுற்றி

ப�ொறுப்பேற்று ஆரம்ப நடவடிக்கைகளை
சிறப்பாக செய்ய, ஆறுமாதத்தில் அவர்
மாற்றலாகிச் செல்ல, அந்த இடத்துக்கு
நம் பெரிய அய்யா திருமிகு.செ.நடராசா
அவர்கள் ப�ொறுப்பேற்கிறார்.

ஆரம்பத்தில் சிறிய க�ொட்டில்களிலேயே
பாடசாலை இயங்கியது சுற்றிவர
வ ாக ை யு ம் ப ற ்றைக ளு ம் நி ற ந ்த
காடாகவே இருந்தது. அந்த காலங்களில்
என் அப்புச்சியே அவருக்கு வலது
கரமாக த�ொழிற்பட்டவர். அய்யாவின்
பாலசிங்கம் என்ற குரல் அப்புச்சியை
அந்த இடத்துக்கு க�ொண்டு வந்து விடும்.
பற்றையும் காடுமாய் இருந்த இடம் பசும்
கல்விக் கூடமாய் மாறியது. பின் நாட்களில்
ஒரு பள்ளிக் கூடம் எத்தகைய கட்டமைப்பு
க�ொடுக்கப்பட்டதாக அறிய முடிகிறது. வடிவமைப்புக் க�ொண்டதாய் இருக்க
தலைவராக. திரு ஆ.கணபதிப்பிளை வேண்டும் என்பதற்கான கட்டமைவு
அ வர ்க ளு ம்
செ ய ல ா ள ர ா க அமைக்கப்பட்டது.
தி ரு . க
ம ா ர ்க ண் டு
அ வர ்க ளு ம்
ப�ொரு ள ாள ர ாக தி ரு . த ங ்க த் து ரை (அடுத்த வாரம்)...
அவர்களும் ப�ோசகராக திரு.க.நா.
நடராஜபிள்ளை உடையார் அவர்களும்
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ஒ வ்வொரு ஆண்டும் கிட்டத ்தட்ட
ஒரு மில்லியன் மக்கள் தற்கொலை
செய்துக�ொள்வதாக உலக சுகாதார
அமைப்பு (WHO) மதிப்பிடுகிறது.
உலகில் ஒவ்வொரு 40 நிமிடத்திலும்
ஒருவர் தற்கொலை செய்து க�ொள்கிறார்.
பாலின விகிதத்தில், தற்கொலை செய்து
க�ொள்பவர்களில் 46.6% ஆண்கள், 12.8%
பெண்கள் ஆவார்கள்.
ஒவ்வொரு வருடமும் தற்கொலை
விகிதம் அதிகரித்து வருவது மிகவும்
கவலைக்குரிய ஒரு விடயமாகும்.
உதாரணமாக, கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில்
தற்கொலை விகிதம் உலகம் முழுவதும்
60% அதிகரித்துள்ளது.
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இருக்கும் எதைப் பற்றியும் ய�ோசிக்காமல்
ஒரு வினாடியில் எடுக்கும் முடிவு தான்
தற்கொலை. ஆனால் அந்த ஒரு வினாடி
நேரத்தை மட்டும் வெற்றிகரமாக
கடந்து விட்டால் வாழ்க்கையில் பெரிய
ஒரு மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளலாம்.
த ற ்கொலை யி ன் எ ல்லை வரை
செ ன் று ம ர ண த் தி ன் வ ா யி லை
த�ொட்டு விட்டு வந்தவர்கள் பலர் ஒரு
வினாடி தனக்கு ஏற்பட்ட மனமாற்றம்
தன்னுடைய வாழ்க்கை பாதையை
எப்படி மாற்றியது என்று தமது ச�ொந்த
அனுபவங்களை கூறியிருக்கிறார்கள்.
அவர்களில் பலர் சாதனையாளர்களாக
உருவெடுத் திரு க்கிறார்கள். ஒருவர்
தற்கொலை செய்து க�ொள்ளும் ப�ோது
அவரது பிரிவால் சராசரியாக ஆறு நபர்கள்
பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றார்கள் என்பது
ஒரு ஆராய்ச்சியின் முடிவு.
ந ல்ல ந ண ்ப ர்க ளை த ங ்க ளு டன்
வைத்திருப்பவர்கள் தற்கொலைக்கு
முயல்வதில்லை. நல்ல நட்பு வட்டாரத்தை
உருவாக்கி க�ொள்வது உளவியல் ரீதியாக
உங்களுக்கு நன்மை என்று மனநல
மருத்துவர்கள் கூறுகின்றார்கள்.
அதே சமயம் இன்னொரு க�ோணத்தில்
பார்க்கும் ப�ோது சிறிய அளவிலான
பிரச்சினைகளில் இருப்பவர்கள் தான்

பெரும்பாலும் தற்கொலை செய்து
க�ொள்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு உடல்
உறுப்புக்களை இழந்த ஒரு ஊனமுற்ற
நபர் வாழ்வதற்கான வழிகளை தேடி
தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஏத�ோ ஒரு
வகையில் வாழப்பழகிக் க�ொள்கிறார்.
ஆனால் ந�ோய்வாய்ப்பட்ட ஒருவர் இந்த
வலியுடன் என்னால் வாழ முடியவில்லை
என்று விரக்தியில் தற்கொலை செய்து
க�ொள்கிறார்.
இதை அறியாமை என்பதா இல்லை
முட்டாள்தனம் என்பதா?
எதுவாக
இருந்தாலும் தீர்வு தற்கொலை அல்ல.
த ற ்கொலைகளை த டு ப ்ப த ற ்கான
வழிகளை மேற்கொள்ளல்.

rfp
ஒரு உயிரைய�ோ அல்லது மனித
வாழ்வைய�ோ காப்பாற்ற வேண்டிய
ப�ொறுப்பு எல்லோருக்கும் உள்ளது. உங்கள்
குடும்ப உறுப்பினர்கள�ோ நண்பர்கள�ோ
உறவினர்கள�ோ யாராக இருந்தாலும்
அவர்கள் பிரச்சினையில் இருப்பதாகவ�ோ
அல்லது மனஅழுத்தத்தில் இருப்பதாகவ�ோ
உங்களுக்கு த�ோன்றினால் அவர்களை
அலட்சியமாக விட்டு விடாதீர்கள்.
அப்படியான நபர்களை தனிமையில்
விடாதீர்கள். உங்களுக்கு பிடிக்காதாவராக
இருந்தாலும் கூட க�ோபத்தை விட்டு
அவர்களிடம் பேசுங்கள். அவர்களுக்கு
ஆறுதலான உயிர்வாழ தூண்டக்கூடிய
வார்த்தைகள் தேவைப்படலாம் ஆகவே
உங்கள் பேச்சு அவர்களுக்கு ஒரு
njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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க�ொள்ளச் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆதித் தமிழரும் அவர்களால்
பாதுகாக்கப்பட்டு பயிலப்படும்
ஆ தி த் த மி ழ் க் கலை யு ம்
ஒ டு க ்க ப ்ப ட் டு
ச ா தி
ஆ தி க ்க த் தி ன ா ல் அ டக் கி ,
ஆளப்பட்டு வருகிறது.

மட்டக்களப்பினைச் சேர்ந்த பறையிசைக்
கலைஞரான திரு.கா.பரசுராமன் அவர்கள்
இலங்கை கலாசார திணைக்களத்தினால்
க ல ா பூ ச ண ம்
வி ரு து
வழங் கி க்
க�ொளரவிக்கப்பட்டுள்ளார். காலஞ்சென்ற,
பெயர் பெற்ற பறைமேளக் கலை
வல்லுனரான கலாபூசணம் வையன்
ஆனைக்குட்டியின் மருகனான இவர்
ஆனைக்குட்டியைப் ப�ோல் பறைமேளக்
கலையின் வித்துவங்களைப் பெற்றுள்ள
முதுபெரும் கலைஞராவார்.
பறை த மி ழ ரி ன் த�ொன்மை ய ான
வாத் தியம், இவ்வுலகில் தமிழரின்
த�ொன்மையினை அடையாளப்படுத்தும்
ஒ ரு மு க் கி ய ம ான ச ான்றாத ா ர ம்,
பறைமேளக் கலைஞர்கள் தமிழர்
ச மூ க ங ்க ளி ன்
மூ த ்த
கு டி யி ன்
வழிவந்தவர்கள், ஆனாலும் இத்தகைய
த�ொன்மங்களையும் பெருமைகளையும்
சாதி ஏற்றத் தாழ்வு எனும் ஆதிக்க
வ ெ றி யி ன ா ல் தட் டி க் க ழி க் கு ம்
மன�ோநிலை தமிழரிடையே வலுவாக வேர்

இ த ்த க ை ய
து ர தி ஸ ்ட ம்
வி ளை வி க் கு ம்
ச வ ா ல ்க ளையெல்லா ம்
சகித்துக் க�ொண்டும், எதிர்த்துக்
க�ொ ண் டு ம்
ஆ தி த ்த மி ழ் க்
கலையை அதன் உயிர்ப்புக்
கெடாமல் பேணிக்காத்து முன்னெடுக்கும்
மாபெரும் வித்துவம் மிக்க பறைமேளக்
கலைஞர்க ளு ள் ஒ ரு வ ர ாக , தி ரு
கா.பரசுராம ன் அவர்க ள் வாழ்ந் து
வருகின்றார்.

அனுபவங்களை தான் சாராத வெளிச்
சமூகங்களிலிருந்தும், தான் சார்ந்த
சமூகத்தின் உள்ளிருந்தும் எதிர்கொண்டு
வாழ்ந்த இவர் பறைமேளக் கலையினை
இழக்காமல் அதனூடாகப் பயணிப்பதில்
மிகவும் உறுதியுடன் இயங்கி வருகின்றார்.
ஒடுக்கு முறைகளிலிருந்து விடுதலை
பெறுவதற்கான பின் காலனித்துவ, பின்
நவீனத்துவ ந�ோக்கிலான கலையாக்கச்
செ ய ற ்பா டுக ளு டனு ம், ஆய்வ றி வு
நடவடிக ்கைகளுடனும் இண ைந் து
ப ணி ய ா ற் று வ தி ல் ஆ ர்வ த் தி னை
வெளிக்காட்டிய மூத்த கலைஞனாக இவர்
செயற்பட்டுள்ளார். உதாரணமாக கூத்து
மீளுருவாக்கத்திற்கான பங்குக�ொள்
ஆய்வுச் செயற்பாட்டில் கூத்துக்களில்
வரும் பறையறைவ�ோன் பாத்திரத்தின்
படைப்பாக்கத்தினை மீளுருவாக்கம்
செய்த ப�ோது திரு கா.பரசுராமன்
அவர்கள் மிகவும் முக்கியமான பங்கினை
வகித்திருந்தார்.
இ தேப �ோல்

த மி ழ ரி ன்

இரு தசாப்தங்களாக த�ொடரப்படும் மேற்படி
நடவடிக்கைகள், கலைத்துறை சார்ந்த
புதிய இளந் தலைமுறையினரிடையே,
பறைமேளம் குறித்து பிரக்ஞைபூர்வமான
அ க ்க றை யி னை ,
க ரு த் து நி லை
சார்ந்தும், செயற்பாடுகள் சார்ந்தும்
ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், செயல்முறை
சார்ந்து ஆக்கபூர்வமான மாற்றங்கள்
உருவாகுவதற்கான வழிகளையுந் திறந்து
த�ொன்மக் விட்டுள்ளது.

இந்த நீண்ட பயணத்தில் காத்திரமான
ப ங ்க ளி ப் பி னை
வழங் கி யு ள்ள
கலாபூசணம் கா.பரசுராமன் அவர்கள்
கலையான பறைமேளக் கலையின் மிகவும் முக்கியமான கலைஞராக
இ ரு ப்பைக்
க ா த் து
அ தனை விளங்குகின்றார்.
மு ன்னெடுத ்த லு க ்கான ச வ ால ்க ள்
நிரம்பிய செயற்பாடுக ளில் இவர் உலகப் பரப்பில் தமிழரும் அவர்தம்
த�ொடர்ந்தும் ஈடுபட்டு வருகின்றார். த�ொன்மைக் கலைகளும் பற்றிய
குறிப்பாக கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் அக்கறையுடன்... மாண்பு பெற்றுள்ள
நு ண ்க லை த் து றை யி லு ம், சு வ ா மி கலாபூசணம் கா.பரசுராமன் அவர்களை
விபுலானந்தர் அழகியற் கற்கைகள் வாழ்த்தி மகிழ்வோம்.
நி று வக த் தி லு ம் , மூ ன்றாவ து க ண்
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ஒடுக்கு முறைகளும், சாதி ஏற்றத் தாழ்வும்
மிகக் க�ொடூரமாக நிலவிய காலத்தினதும்,
நவீனமயமாக்கத்தின் பின்னர் உருவான
பு தி ய
சூ ழ் நி லைமைக ளி ன து ம்
வெவ்வேறு அனுபவங்களினூடாகப்
பயணித்த ஒரு மூத்த கலைஞனாக இவர்
நம்மத்தியில் வாழ்கின்றார்.
வெவ்வேறு காலங்களில், வெவ்வேறு
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சங்கீத பூஷணம் திரு. நல்லதம்பி
கணபதிப்பிள்ளை அவர்களின் முதலாம்
வருட நினைவேந்தல் அன்னாரின்
கல்லடி வாசஸ்தலத்தில் 06.02.2019 அன்று
அமைதியான முறையில் நடைபெற்றது.

குழுவினாலும்; பறைமேளக் கலை
த�ொடர்பா ன
பி ர க ்ஞை யு ட ன்
முன்னெடுக்கப்படும் ஆக்கபூர்வமான
செயற்பாடுகளில் திரு.கா.பரசுராமன்
அவர்கள் முக் கியமான பங்கினை
ஆற்றியுள்ளார்.

நாடத்தி அதனை அடுத்த தலைமுறைக்கு
சென்று சேர்க்க முனைப்பு சிறந்த சமூக
த�ொண்டையே பிரதி பலிக்கின்றது.

சங்கீத பூஷணம் எனும் உயரிய விருதையும்
பெற்ற பெருமைக்குரியவராவார்.
இந்தியாவில் பட்டம்பெற்ற பின்னர்
சி தம ்ப ர தி ல்லை ய ம ்ப தி உ ட ்ப ட
பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற
பிரசித்த இசைக்கச்சேரிகளில் பங்கு
க�ொண்டு இந்தியாவிலேயே தனது
த னி த் தி ற மையை
நி ரூ பி த்தா ர் .
இந்தியாவில் தமிழ் நாட்டில் வாழ்ந்த
காலப்பகுதியில் திராவிட முன்னேற்ற
க�ொள்கைகளில் ஈர்க்கப்பட்டார்.

அன்னார் கடந்து வந்த பாதையை சற்று
மீட்டுவ�ோமானால் பூர்வீகத் தமிழர்கள்
வாழும், வந்தாரை வாழ வைக்கும்
தனிச்சிறப்பு மிக்க மட்டு மாநகரினை
அண்மித்த நாவல் மரங்களால் நிறைந்த
நாவலடி ஊரில் திரு. நல்லதம்பி திருமதி.
நல்லம்மா தம்பதியினருக்கு 1919ம் ஆண்டு
கார்த்திகை 11ம் நாளில் நான்காவது அ க ்கா ல ங ்க ளி ல்
தலைவ ர்
பிள்ளையாக பிறந்தார் சங்கீத பூஷணம் அண்ணாத் துரையுடன் நெருங்கிய
நல்லதம்பி கணபதிப்பிள்ளை.
ந ட் பு க�ொ ண் டி ரு ந்தா ர். மே லு ம்
ச ங் கீ த ச க ்க ர வ த் தி தி ய ாக ர ா ஜ ா
தனது 16ம் வயதுகளில் கண்டி நகர் பகவதருடன் இசை ரீதியான நட்புக்
சென்று கர்நாடக சங்கீதத்தை கற்ற க�ொண்டிருந்தவருமாவார். இசையில்
ப�ோதும் திருப்தி அடையாதவராய், பட்டம் மற்றும் விருதுகள் கிடைத்த இவரை
1946களில் இந்தியா சென்று பல சங்கீத இந்தியாவிலேயே பணியாற்ற பல அரிய
வித்துவாண்களிடம் குருகுல முறையில் வாய்ப்புகள் கிடைத்தும் கூட தாய் நாட்டுப்
கர்நாடக பற்று காரணமாக நாடு திரும்பி சங்கீத
ச ங் கீ தத்தை ஆசான் எனும் பணியினை விரும்பி ஏற்று
ப யி ன்றா ர் . கல்விப்பணியுடன் சமூகப் பணியினையும்
பி ன்ன ர் ஏற்று நடாத்தி வந்தார்.
அண்ணமாலை
பல ்க லைக் திருமலை தென்னைமரவாடி வித்தியாலம்,
கழக த் தி ல் மட் / வாகரை மகா வித் தியாலம்,
அ னு ம தி முதலைக்குடா மகா வித்தியாலயம்,
அரசடி மகா வித்தியாலயம் (தற்போது
மகஜானக் கல்லூரி) ப�ோன்றவற்றில்
கிடைக்கப்பெற்று கர்நாடக சங்கீத பணியாற்றி இறுதியாக மட்/ கிரான்
வாய்பாட்டு பிரிவில் பட்டம் பெற்று ஈற்றில் மகாவித்தியாலயத்தில் பணியாற்றி

ஓய்வு பெற்றார். இவரின் கடந்த கால
இசைப் பயணத் தில் பல சங்கீ த
ஆசான்களை உருவாக்கியமை சிறந்த
எடுத்துக்காட்டாகும்.
இ க ்கா ல ப ்ப கு தி க ளி ல்
த ா ன்
நாட்டுக்கூத்துகளில் சிறப்பு தேர்ச்சி
பெற்ற 'அண்ணாவி' மாரின் உதவியுடன்
தானும் சேர்ந்து தனது இசையை வழங்கி,
நாட்டுக் கூத்து கலையினை தானும்
சேர்ந்து மாணவர்களுக்கு கண்வழி
செவிவழியாக பயிற்றுவித்தார். இதன்
த�ொடர்ச்சியாக கிராமப்புறங்களில்
ப�ொது நிகழ்வுகள், கலை நிகழ்வுகள்
திருவிழாக்கள் என பல நிகழ்வுகளில்
கலையை நிகழ்த்தி நமது மண்ணின்
பாரம்பரியத்தை ப�ோற்றி பாதுகாக்க
அரும் பாடு பட்டார். பல்கலைகழகங்களில்
நாடகமும் அரங்கியலும் எனும் பாட நெறி
இல்லாத காலங்களிலேயே மேற்படி
பாரம்பரிய நாட்டுக்கூத்து நிகழ்வுகளை

த ன் னி றை வு ப�ொ ரு ள ா த ா ர த் தி ல்
ந ா ட ்ட ம்
க�ொண ்ட
இ வ ர்
பல
மேடைக ளி லு ம்
நி க ழ் வு க ளி லு ம்
மனைப்பொருளாதாரத்தை வளர்க்கும்
ப�ொருட்டு பல ச�ொற்பொழிவுகளை
ஆற்றியிருந்தார். அதிலும் முக்கியமாக
வீ ட் டு த்தோ ட ்ட த் தி னை அ மை க ்க
வே ண் டி ய
வி ழி ப் பு ண ர் வு களை
கிராம மக்களிடம் சென்றடைய பல
நிகழ்வுகளை ஏற்படுத் தியிருந்தார்.
இ க ்கா ல ப ்ப கு தி யி ல் த ா ன் தி ரு .
செல்லத்தம்பி திரு. கதிர்காமத்தம்பி திரு.
சின்னத்தம்பி என்பவர்களுடன் சென்று
பயிர் செய்கைக்கு பயன்படுத்தக் கூடிய
ஓர் நன்னீர் குளத்தை கண்டறிந்தார்.
மேலும் இயற்கையான குளத்திற்கு
இயற்கையாகவே அணைக்கட்டு ப�ோன்ற
இடையே முறிந்த தரைத்தோற்றத்தைக்
க�ொண்ட அமைப்பிற்கு அவர்கள் கட்டு
முறிப்பு எனும் பெயரை சூட்டினர்.

kJuhq;fp cjaFkhh;
ப ா ர ளு ம ன்ற
உ று ப் பி ன ர்
தி ரு .
மாணிக்கவாசகம் அவர்களின் உதவியுடன்
அந ்த இயற்கை குளத் தின் நீரை
விவசாயிகளுக்கு நீர்ப்பாசனம் வசதியாக
வழங்க அரும்பாடுபட்டார். பின்னாளில்
இக்குளமே கட்டுமுறிப்புக் குளம் எனும்
வரலாற்று சிறப்புமிக்க குளமாக மாறியது.
த ா ன்

ம ண ம் பு ரி ந ்த

ஊரான

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

nts;sp> ngg;gputhp 08 2019
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ந டத ்த ப ்ப டு ம்
அடையாளமா?

க�ொடிகளை மஸ்ஜிதுகளில் ஏற்றுவது
(வீடுகளில் கூட இவ்வாறு செய்ய மாட்டோம்),
பேண்டு வாத்தியங்கள் இசைக்கப்படும்
நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பது, தேசிய கீதம்
இசைக்கப்படும்போது எழுந்து நிற்பது
இஸ்லாமிய வரம்புகளை மீறுவதாகாதா
என்பது குறித்து எமதருமை உலமாக்கள்
விளக்கம் தர வேண்டும். அத்துடன் அந்த
கீதத்தில் ச�ொல்லப்படும் "நமதலை நினதடி
ந ல் லி ணக ்க ம் ம ற் று ம் ச க வ ா ழ் வு மேல் வைத்தோமே" என்ற வரிகள் ஷிர்க்
(குப்ரியத்துடன்..??) என்பவற்றின் அவசியம் இல்லை என்று சர்டிபிகேட் தர வேண்டும்.
குறித்து பேசிய ஹஸரத், மக்கத்து ஆரம்ப
நாட்களில் ரஸூலுல்லாஹ் இப்படித்தான் இணங்க முடியாத இந்த விடயங்களில்
வாழ்ந்ததாக கூறினார்.
இணக்கம் எப்படி சாத்தியம்?

குரைஷிகளின் ஏக தெய்வ வழிபாடும்
ரஸூலுல்லாஹ் பிரசாரம் செய்த ஏகத்துவமும்
ஒன்றுக்கொன்று நேரெதிரானது. மனித
நேயப் பண்புகளுடன் இணங்கி நடந்த
ப�ோதும், க�ொள்கை ரீதியாக நபிகளார்
குப்ரியத்துடன் எந்த விட்டுக்கொடுப்பும்
செய்யவில்லை.
இஸ்லாமிய வரம்புகளை மீறாமல் சுதந்திர
க�ொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட முடியும் என்று
ஹஸரத் கூறுவதும் இடிக்கவே செய்கிறது.
உருவப் படங்களை காட்சிப்படுத்த முடியாது
என்று இஸ்லாம் கூறும் வேளையில் தேசிய

சரி இதையெல்லாம் ஒரு புறம் வைப்போம்.
உண்மையில் நாம் சுதந்திர காற்றை
சுவாசிக்கிற�ோமா? உறங்கி எழுந்தால்
ஏத�ோவ�ொரு ஊரில் எமது கடை எரிந்தது
என்ற செய்தி வருகிறது. நல்லிணக்கத்தை
காப்பதற்காக எரித்தவனை விட்டுவிட்டு
மின்னொழுக்கை காரணம் காட்டுகிற�ோம்.
எவ்வளவு அடித்தாலும் அழாமல் அந்த
ந ல் லி ண க ்க த்தை மெ யி ன்டெ யி ன்
பண்ணுகிற�ோம்.

நமக்கான சுதந்திரம்தான் இப்படி இருக்கிறது.
நாட்டில் உள்ள ஏனைய�ோரின் சுதந்திரம்...?
இந்தியாவைப் ப�ோல் இரத்தம் சிந்திப்
ப�ோராடிப் பெற்றதல்ல நமது சுதந்திரம்.
வெள்ளைக்காரன் சப்பாத்தையே கழற்றி
எறிந்து சென்றப�ோது காலில் இருந்த
ச�ொக்ஸ் என்ன ஹெயாருக்கு என்று வீசிச்
சென்றானாம். ( சப்பாத்து இந்தியா. ச�ொக்ஸ்
இலங்கை).

க�ொழும்பை அண்டிய கிரிபத்கொடையில்
ஒ ரு மு ஸ் லிம் கூட கடை திற க ்க
முடியாத அளவு எமக்கு சுதந் திரம்
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மீறி திறந்தால்
மின்சாரத்துக்கே ப�ொறுக்க முடியாமல்
ப�ோய்விடும்.

rupahd tpilfis vOjp gupR ngWk;
mjp];lrhypfs;
,jo;:-14 ,y:01
01. j.FyNrfuk; (kl;bf;fsp)
02. f.Gz;zpaNerd; (fhiujPT-05)
03. rp.ghyRg;ukzpak; (rpd;d cg;Nghil)
,jo;:-15 ,y:02
01. Mh;. J];ae;jp (nwhirNwh Nyd;)
02. f.Gz;zpaNerd; (fhiujPT-05)
03. M. gpw];uPlh (Kidj; njU
,jo;:-16 ,y:03
01. j.FyNrfuk; (kl;bf;fsp)
02. jtehafp =fpU\;zuh[h (nry;tehafk; tPjp)
03. v];.NfhNzrg;gps;is (ghh; tPjp)

e]Pk; `pf;kj;

Xtpag;Nghl;b gupR ngWk; mjp];lrhypfs;
tre;jNkhfd; fk;rd;- 54A khkhq;fk; Nfhapy; tPjp, mkpu;jfop
rrpf;Fkhu; jUg;rd;- G+ghyg;gps;is tPjp, nry;thefu;, Miuak;gjp.
[dp];fh G];guhftd;- BT/Vincent girls high school

kl;lf;fsg;G mkph;jfop
=P rpj;jp tpehafh;h;kfh
tpj;jpahyaj;jpy; muq;fk;
elj;jpa fl;Liug; Nghl;bapy;
ntw;wp ngw;wth;fs; tpguk;
tUkhW.
கணேசமூர்த்தி திலக்ஷனா
சிவநேசராஜா டிலக்ஷன்

Name : K. Vipushantha Kaanthan
Age : 12
School : Bt/ St Micahel’s College Batticaloa
Address : 11, Mamangam kovil Road,
		
Batticaloa.

ய�ோகராஜா தினுப்பிரியா
சுவேஸ்கரன் தஸ்மன்
தேவய்யா ரென்சியா

,jo;:-17 ,y:04
01. Jrhpfh (n[ae;jp Guk; kl;lf;fsg;G)
02. v];.fhpfhyd; (FUkd; fhL tTdpah)
03. f.Gz;zpa Nerd; (fhiujPT)

பெயர் :- சசிக்குமார் தருப்ஷன்
வகுப்பு :- தரம் 4 வயது :- 09
பாடசாலை :- மட்/ ஆரையம்பதி இ. கி. மி. மகா வித்தியாலம்
விலாசம் :- பூபாலபிள்ளை,செல்வாநகர், ஆரையம்பதி

,jo;;:-18 ,y:05
01. jpUkjp. n[.nry;trhr;rpahh; (jpUNfhzkiy)
02. m.Md;kup (,UjaGuk;)
03. f.n[gnul;dk; (jpUNfhzkiy)

பெயர் : பு. மிதுஸ்
பிறந்த திகதி : 2003.01.21
பாடசாலை : மட் / புனித மிக்கேல் கல்லூரி தேசிய பாடசாலை
விலாசம் : 47, மேல்மாடித் தெரு, மட்டக்களப்பு.

,jo;:-21 ,y:06
01. eph;kyhNjtp Gz;zpaNerd; (fhiujPT)
02. ngh.nrgkhiy (mkph;jfsp)
03. v];.gpuztp (jpirtPurpq;fk; tPjp)

பெயர் : ஜனிஷ்கா புஷ்பராகவன்
பிறந்த திகதி : 01.06.2010
பாடசாலை : மட் / வின்சன்ற் மகளிர் உயர் தர தேசிய பாடசாலை

,jo;:-22 ,y:07
01. Nahrg; nlhupq;ld ; ];ngf; (kl;lf;fsg;G)
02. g.Ngupd;guh[h (jpUkiy tPjp)
03. Nyh.tpg;uhfud; (jpUkiy tPjp)

பெயர் : வசந்த ம�ோகன் கம்சன்
பிறந்த திகதி : 2007.10.01
பாடசாலை : மட்/ புனித மிக்கேல் கல்லுரி தேசிய பாடசாலை
விலாசம் : 54 - A , மாமாங்கம் க�ோயில் வீதி, அமிர்தகழி, மட்டக்களப்பு

,jo;:-24 ,y:08
01. eph;kyhNjtp Gz;zpaNerd; (fhiujPT)
02. jtehafp =fpU\;zuh[h (nry;tehafk; tPjp)

,jo;:-30 ,y:10
01. m.nrgkhiy (Nfhl;lKid)
02. rh`puh ghD ypahTjPd; (Gj;jsk;)
03. Nty;ehafk; ,uhN[e;jpud; (fhiujPT

பி ரி ட ்ட ன் எ ம் ந ா ட்டை எ ம் மி ட ம்
கையளித்தப�ோது அந்நிய செலாவணி
சாதகமான நிலுவையாக இருந ்த து.
தி றைசே ரி
நி ர ம் பி
இ ரு ந ்த து .
இறக்குமதியைவிட ஏற்றுமதியால் கிடைத்த
வருவாய் அதிகம். வெள்ளைக்காரன்
சுரண்டி சுருட்டினாலும் நாட்டின் மீது
கடன் பளுவை சுமத்திச் செல்லவில்லை.
ச�ொந்தக் காலில் நிற்குமளவுக்கு எம்மை
தயார்படுத்தியே சென்றான்.

முற்றும் துறந்ததாக கூறிக்கொள்கிறவர்கள்
நமது பெண்கள் திறந்து காட்டி ஆடை அணிய
வேண்டும் என்று நிர்ப்பந்திக்கிறார்கள். எமது அவனது தேவைக்காக அமைத்தாலும்
விருப்பப்படி ஆடை அணியும் சுதந்திரம் நாட்டிற்கு வீதிகள், பாலங்கள், விமான
நிலையம், ரயில் பாதை, துறைமுகம்
நமது காலடிபடும் கற்களுக்கெல்லாம் சூறையாடப்படுகிறது.
உள்ளிட்ட முக்கியமான உட்கட்டமைப்புக்கள்
புனிதத்தன்மை வந்துவிடுகிறது. அதற்கு
நன்றிக்கடனாக விளக்கமறியல், தடுத்து அரச துறை வேலைவாய்ப்புகள் எமது கிடைத்தன. சுகாதார, மருத்துவ வசதிகள்
விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்ப தரப்படுகிறதா? வளர்ச்சியுற்றன.
வைப்பு, விசாரணை.
மூன்று பிள்ளைகளுக்கு மேல் பெறும்
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சு த ந் தி ரத் தி ன்

எமது மக்களின் குரல்வளை நெரிக்கப்பட்டு
உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு உணர்வுகள்
காயப்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில்
சுதந்திரத்தை க�ொண்டாட ச�ொல்வது என்ன
நியாயம்?

நேற்று வெள்ளவத்தை
மஸ்ஜிதில்
ஜும்மா பயான் சுதந் திர தினத்தை
முஸ்லிம்கள் க�ொண்டாடலாமா என்பதாக
அமைந்தது. அநேகமாக ஜம்மியத்துல்
உலமா மஸ்ஜிதுகளுக்கு அனுப்பிய சுற்று
நிருபத்தில் இன்று ஜூம்மா குத்பாவில் இந்த
சப்ஜெக்ட்தான் பேசப்பட வேண்டும் என
க�ோரி இருக்கலாம்.

யூதப் பெண்மணி அழைத்த விருந்துக்கு
சென்றதை ஒரு நல்லிணக்க செயலாக
ஹஸரத் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் சுதந்திர
தினத்தை க�ொண்டாடுவதை இதனுடன்
எப்படி ஒப்பிடுவது?

வி த ம்

071 409 470 7

இராசையா தீபன்
எல்விஸ் செல்சியா
புவனேந்திரன் சஞ்சியா
செல்வச்சந்திரன் மியூரி
தமிழ்கணேசன் சுரக்ஷனா

ÂÍ®£µ®
ÁÍÄ ÂØ£øÚUS
செங்கலடி ப�ோதகர்
வீ தி ,
பழ ை ய
ஊ ர் ச ந் தி யி ல்,
வலது பக்கத்தில்
வீட்டுடன் உள்ள 34
பேர்ச்சஸ் வளவு விற்பனைக்கு
உள்ளது.

த�ொடர்பு : 0767793747
க. சிறீபஞ்சாட்சரம்
இல. 18, புனித மைக்கல் வீதி,
மட்டக்களப்பு
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சு த ந் தி ர த் தி ற் கு ப் பி ன் இ த ்த னை
க ா ல ம ா கி யு ம் ர யி ல் ப ா தை ஒ ரு நடத்துகிறது. ஊர்கள் த�ோறும் சென்று
மில்லி மீட்டராவது நீட்டப்படவில்லை. பிரச்சனைகளை அறிகிறது.
பின்னுக்குச் செல்வார். அதன் பின் நமது ஆட்சியாளர்களால் கட்டப்பட்ட
மீண்டும் சேவலை நெருங்குவார் பின் துறைமுகத்தின் லட்சணம் ச�ொல்லித் தெரிய அரங்கத்தில் எனக்குப் பிடிதவற்றுள்
பின் செல்வார். இப்படிச் சில ப�ோக்குகள் வேண்டியதில்லை.

காட்டிய பின் ஒரு கட்டத்தில் க�ோழியைப்
படார் எனப் பறித்து ஒரு கையால் அதன்
தலையையும் மறுகையால் அதன் அதன்
இரு கால்களையும் நீட்டிப் பிடித்தபடி
பலிக�ொள்ளப்போகும் அதனை உற்று
உற்றுப் பார்த்தபடி ஆடி ஒரு கட்டத்தில்
அச்சேவலின் கழுத்தை தன் வாயினாற்
கடித்தபடி ஆட்டத்தின் தன்மையை
மாற்றுவார்.
தேகிடு திந்தத் தேகிடு கிடு கிடு தேகிடு
தேகிடு திந்தத் தேகிடு கிடு கிடு தேகிடு

என்ற ச�ொற்கட்டுகள் தவிலில் ஒருவரால்
வாசிக்கப்பட அதற்குத்தக கால்களை
மாறி மாறி வைத்துக் வாயிற் க�ௌவிய
சேவலுடன் க�ோயிலைச் சுற்றி ஆடிச்
செல்வா ர் . இ த ்த வி ல்
வ ா சி ப ்ப வ ர்
ஆடிசெல்பவரைப் பின் த�ொடர்ந்து அவர்
ஆட்டத்திற்குத்தக பறை வாசித்தபடி பின்
த�ொடர்வார். மக்கள் பின் த�ொடரமாட்டார்.
சேவற்பலிக�ொண்ட
தெய்வக்காரர்
க�ோவிலைச் சுற்றி ஆடி பலிக�ொண்ட
பழைய
இடத் திற்கு வரும்வரை
அமைதியாக அவர் வரவு ந�ோக்கிக்
மக்கள் காத்திருப்பர்.
ஒரு வகையான உணர்வு நிலை அங்கு
நிலவும்.
மயான அமைதி க�ோவில் வெளியை
நி றை ந் தி ரு க் கு ம் . அ மை தி யைக்
கி ழி த் து க்கொண் டு
பறை ஒ லி
ம ாத் தி ர ம் கே ட ்ட ப டி
இ ரு க் கு ம்
ஆ டி வ ரு ம்
தெய்வ க ்கா ர ரி ன்
சிலம்பொலி
இணைந்திசைத்தபடி
இரு க்கும்கோயிலை ச் சுற்றி ஆடி
வந்த அவர்
முன்னர்
தான் பலி
எடுத்த இடத்திற்கு மீண்டும் வந்ததும்
இறந்த சேவலை எறிந்து விடுவார்.
தயாராக மஞ்சள் தண்ணீர் நிரம்பிய
குடங்களுடன் நிற்கும் ஊழியர்கள் அவர்
மீது குடம் குடமாகத் தண்ணீர் ஊற்றுவர்.
தண்ணீரை நன்றாக அனுபவிக்கும்
தெய்வக்காரர்
தலையினை உசுப்பி
தண்ணிரைப்போக்கிய பின் மீண்டும்
க�ோயிலின் மூல
ஸ்தானத்திற்குச்
சென்று விடுவார். தான் பலி க�ொண்ட
முறையை
திருப்தியை
அவர்
சென்று மூல ஸ்தானத்தில் சிலை
வ டிவி ல ம ர் ந் தி ரு க் கு ம்
ந ர சி ங ்க
வைரவருக்கு உரைக்க வேண்டுமாம்.
சுற்றியிருந்த மக்கள் அமைதியுடன்
பார்த்திருக்க பூசகரும், தெய்வக்காரனும்
பாத்திரம் தாங்க தவில்காரன் பின்னால்
அடித்துக் க�ொண்டு செல்ல க�ோயில்
வ ெ ளி யே அ ர ங ்காகக் க�ொண் டு
நடைபெறும் இப்பெரும் காட்சியைப்
பார்க்கையில் பிற மதக்காரர் ஒருவருக்கு
புராதன நாடகம் பார்க்கும் நினைவே எழும்.
( த�ொடரும்)

அந்நிய செலாவணி தாவணி நழுவிய
பெண்ணாக கூனிக் குறுகிப் ப�ோயுள்ளது.
லிஃப்டில் சென்றால் கூட ரூபாயால்
நெருங்க முடியாத நிலையில் உள்ளது
ட�ொலர். வெளிநாட்டுக் கடன்கள் தலையின்
மீது ஏற்றப்பட்ட மலையாக இருக்கிறது. நாம்
மட்டுமல்ல இனிவரும் பல தலைமுறைகளும்
இந்த பாரத்தை சுமந்தே ஆக வேண்டும்.
இந ்த கடன்களால் மெல்ல மெல்ல
சீ ன ர ்க ளி ன்
க�ொத ்த டி மைக ள ா க
ம ா றி
வ ரு கி ற�ோ ம் .
அ ங ்கோ ல ா
அடைந்த அலங்கோலம் இலங்கைக்கு
ஏ ற ்ப டு வதற் கு வ ெ கு ந ா ட ்க ள ா க ா து .
சு த ந் தி ர த்தை க�ொண்டா டு வத ா கக்
கூறிக்கொண்டு அதனை உண்மையில்
அடகு வைத்து வருகிற�ோம்.
வீதிக்
கட்டமைப்புகள் விரிவடைந்து அபிவிருத்தி
செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக
பீத்திக்கொண்டாலும் ப�ொருளாதாரம்
வளரவில்லை. வாழ்க்கை ச் செல வு
அதிகரிப்பால் சாமான்யர்களின் விழி
பிதுங்குவதே இதற்கு சாட்சி. சுதந்திரத்தை
க�ொண்டா டு ம ள வு இ ங் கு ம க ்க ள்
அதனால் பலன் பெறவில்லை. தந்திரம்
மிக்க ஒரு கூட்டத்திற்கே சுதந்திரம்
சுந்தரமாக இருக்கிறது. மற்றும்படி சனம�ோ
அந்தரப்படுகிறது. ஊழல், ம�ோசடி அற்ற
ஆட்சியும் சாமான்யர்களின் வாழ்க்கைத்தர
உயர்வும் சட்டப் பாதுகாப்பும் உண்மையாக
ஒட்டு ம�ொத ்த இலங்கையர்களு க்கும்
பாரபட்சமின்றி கிடைக்கும்போதே சுதந்திரம்
என்ற ச�ொல்லுக்கு அர்த்தம் உண்டு.

காலத்துக்குள் தமக்கு சுட்டிக்காடப்பட்டுள்ள
குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்யாது
தமது செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டால்
மாநகர சபையின் கட்டளை சட்டத்திற்கு
அமைய குறித ்த தனியார் கல்வி
ஒன்று அதன் நிதானம்.
நிலையங்களின் அனுமதி ரத்தாகும்
ம�ொத்தத்தில் மட்டக்களப்பில் வாசிப்போர், எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
கேட்போர், பார்ப்போர் மனதில் ஒரு
த னி ய ா ர்
க ல் வி க் கூ ட ங ்க ளி ல்
அசைவை ஏற்படுத்துகிறது அரங்கம்.
இருக்கக்கூடிய வசதிகள், பாதுகாப்புக்கள்
காற்று வீசத்தொடங்கினால் அசையாத மற்றும் சுகாதாரம் குறித்து மாணவர்களின்
அ க ்க றை ய ற் று க்
மரங்களும் அசையத் த�ொடங்கும். அரங்கம் பெ ற ் ற ோ ரு ம்
காணப்படுவதாகவும் அவர் வருத்தம்
எனும் காற்று வீச ஆரம்பித்துவிட்டது.
தெரிவித்தார்.

அரங்க த் தின் 50 இதழ்க ள் வந் து
விட்டனவா? இதன் முதல் இதழை எந்தவிதமான வசதிகளும் அற்ற தகரக்
வ ெ ளி யி ட் டு
உ ரை ய ா ற் றி ய மை க�ொட்டகைகளில் பல இடங்களில்
பிள்ளைகள் ஆடு, மாடுகள் ப�ோல
நேற்றுப்போல இருக்கிறது
அடைக்கப்படுவது குறித்து பெற்றோரும்
வசதிகளைத் துறந்து பிறந்தகத்தில் அக்கறை இல்லாது இருப்பது குறித்து
ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்ற பலரும் விசனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
எண்ணத்துடன் இங்கு வந்த சீவகனையும்
அவரது உள்நின்றியக்கும் சக்தியான
அவரது மனைவியையும் அவருக்குத்
துண ையாக இரு க்கும் இளைஞர்
குழுவையும் மனமார வாழ்த்துவ�ோம்.
அவர்கள் அயராத உழைப்பினை நாம்
அறிவ�ோம்.

உ ண்மை யி ல்
அ ங் கு
த ம து
மாணவர்களு க்கு கிடைக ்க க் கூடிய
வசதிகள் பற்றி பெற்றோர் அக்கறை
காட்ட வேண்டும் என்றும் குரல்கள்
எழுந்துள்ளன.

இச் ச�ோதனை நடவடிக்கையில் மாநகர
முதல்வர் தியாகராஜா சரவணபவன்,
உழைப்பில் வாரா உயர்வுகள் உண்டோ?
மாநகர ஆணையாளர் கே. சித்திரவேல்,
பார்த்துக்கொண்டிருக்க 100 ஆவது இதழும் மாநகர ப�ொதுச்சுகாதார பரிச�ோதகர்கள்,
வந்து விடும். அதற்குள் மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் சுகாதார நிலையியல்
சம்பந்தமான பலவிடயங்கள் பேசப்பட்டும் குழுவின் தலைவர் இரா.அச�ோக், மாநகர
சபை உத்திய�ோகத்தர்கள்
மற்றும்
இருக்கும்.
ப�ொ லி ஸ் உ த் தி ய�ோகத ்த ர ்க ளு ம்
ஈடுபட்டனர்.
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உந்துதலாக இருக்கும். சிலர் தற்கொலை
செய்து க�ொள்ளும் எண்ணத்தில் இருக்கக்
கூடும் அந்த இறுதி நிமிடத்தில் உங்கள்
நட்பு அவர்களின் உயிரை காப்பாற்றக்
கூடும்.
கிராமங்களில் அபிவிருத்தி நிறுவனங்கள்
மற்றும் மாதர் சங்கம் ப�ோன்ற அமைப்புகள்
மக்களிடையே தற்கொலை சம்மந்தமான
விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளை நடத்த
வேண்டும். பிரச்சினைகளை கையாளும்
வழிகள் பற்றி பேச வேண்டும்.
பாடசாலைகளில் மாணவர்களிடையே
விழிப்புணர்வு கருத்தரங்குகளை நடத்த
வேண்டும்.
பரீட்சை த�ோல்விகள் மற்றும் காதல்
பிரச்சினைகள் பற்றி மாணவர்களுக்கு
தகுந்த அறிவுரைகளை வழங்க வேண்டும்.
இவைகளு க்கு தீர்வு தற்கொலை
அல்ல என்பதை மாணவர்களிடையே
தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.
அத்துடன் மாணவர்களின் வாழ்க்கையில்
ஆசிரியர்களின் பங்கு அதிகம் ஆகவே
ஆசிரியர்கள் பரீட்சையில் பின்னடைவை
ந�ோக்கும் மாணவர்களுக்கு சாதகமான
அறிவுரைகளை வழங்க வேண்டும்.
ம ா ணவர ்க ளை
ஒ ரு வ ரு ட ன்
இன்னொருவரை ஒப்பிட்டு பேசுவதை
தவிர்க்க வேண்டும். நான் எல்லா
ஆசிரியர்களையும் குறிப்பிடவில்லை.
ஒரு சில ஆசிரியர்களின் இது ப�ோன்ற

ப�ொறு ப ்ப ற ்ற செ ய ல ்க ள ால் சி ல
மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து
க�ொண்ட செய்திகளை நாம் கேள்விப்பட்டு
தானே இருக்கின்றோம்.
தற்கொலை சம்மந ்தமாக அதிகம்
ப ே ச ா தீ ர ்க ள் .
த ற ்கொலை
செ ய் து
க�ொண ்ட வர ்க ளு க ்காக
அனுதாபப்படாதீர்கள் அது இன்னொரு
த ற ்கொலைக் கு தூ ண் டு க�ோ ல ாக
இ ரு க் கு ம் . த ற ்கொலை செ ய் து
க�ொண ்டவர்க ள் அ னு த ா ப த் தி ற் கு
உ ரி ய வர ்க ள் அ ல்ல தூ ற ்றப ்ப ட
வே ண் டி ய வர ்க ள்
எ ன ்ப தை
வெளிப்படுத் துங்க ள். அபிவிரு த் தி
அடைந்த வல்லரசு நாடுகளில் தற்கொலை
சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றன. ஆனால்
அங்கு ஊடகங்கள் அதை ஒரு முக்கிய
செ ய் தி ய ாக வ ெ ளி யி டுவ தி ல்லை.
ஏனென்றால் அந்த செய்தி இன்னொரு
தற்கொலைக்கு தூண்டுக�ோலாகி விடும்
என்பதால்.
நம்முடைய நாட்டிலும் ஊடகங்கள் இதை
பற்றி கருத்தில் க�ொள்வது நல்லது.
தற்கொலை பற்றிய விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தி விலைமதிப்பற்ற மனித
உயிரை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை நம்
ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளது.
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கல்லடியில் உள்ள இராமகிருஸ்ண
மிசனுடன் நெருங்கிய த�ொடர்புகளை
க�ொண்டிருந்த இவர் கிரமங்களில் உள்ள
மக்களுக்கு சைவசித்தாந்தத்தினை
இலகுவான முறையில் பாமர மக்களும்
அறிவதற்காக கடின முயற்சிகளை
எ டு த் தி ரு ந்தா ர் .
மி க மு க் கி ய ம ா க
மிஷனில் உள்ள துறவிகளை அiழைத்து
கிராமங்கள் த�ோறும் சைவசித்தாந்த
ச�ொற்பொழிவுகளை நடாத்தி புரிய
வைத்தார்.
இக்காலங்களில் இவரால் புரியப்பட்ட
சேவைக ளி ல்
மு க் கி ய ம ா க
ஓ ர்
இந்துவானவனை அடையாளப்படுத்தும்
'தீ ட்சை' எனும் சைவர்களுக்கு உரிய
அங்கீகாரத்தை வழங்கும் தீட்சை வழங்கும்
நிகழ்வுகளை குருவான துறவிகளின்
முழுப்பங்குடன் நடாத்தப்பட்டது.
இவ்வாறாக தான் வாழ்ந்த காலங்களில்
இசைக்காகவும் சமூகத்திற்காகவும் சமய
விழுமியங்களுக்காகவும் அரும்பாடு
பட்ட இந்த மனிதனின் ஆழுமைகள்
காலங்கடந்து வாழக்கூடியவை.
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