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அதேவேளை, ஜனாதிபதியின் இந்த
ந ா ட் டு க ் காக ஒ ன் றி ண ை வ � ோ ம்
திட்டத்தின் அடிப்படையில் மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தில் பல செயற்திட்டங்கள்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
ஜனாதிபதி செயலகம்,
மாகாண
சபைக ள்,
அ தி க ா ர சபைக ள்,
அமைச்சுக்கள், திணைக்களங்கள்
ஆகியவற்றின் நிதிக்கொடுப்பனவின்
கீழேயே இந்த செயற்திட்டங்கள்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

நா

ட்டுக்காக ஒன்றிணைவ�ோம்
எ ன ்ற
ஜ ன ா தி ப தி யி ன்
ச ெ ய ற் தி ட ்ட த் தி னை மு ன்னி ட் டு
இலங்கை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால
சி றி சே ன
வெ ள் ளி ய ன் று
மட்டக்களப்புக்கு வருகிறார்.

இவரது வருகையை முன்னிட்டு
மட்டக்களப்பு வெபர் மைதானத்தில்
கூட்டமும் வேறு பல நிகழ்ச்சிகளும்
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
க ா லை 1 0 ம ணி க் கு வெ ப ர்
ம ை த ா ன த் தி ல்
கூ ட ்ட த் தி ல்
க ல ந் து க�ொ ள் ளு ம்
ஜ ன ா தி ப தி
அவர்கள், ஸ்மார்ட் சிறிலங்கா என்ற
பெ ய ரி ல் இ ளை ஞ ர்க ளு க ் கா ன
வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் ஒன்றை
ஆரம்பித்து வைப்பதுடன், அங்கு ஒரு
கண்காட்சியையும் திறந்து வைப்பார்.

அதனடிப்படையில் ஒட்டு ம�ொத்தமாக
200.5
மில்லியன் செலவில் 1115
வேலைத்திட்டங்கள்
14 பிரதேச
பிரிவுகளிலும் 161 கிராம சேவகர்
பிரிவுகளிலும் 8 ஆம் திகதி முதல் 12 ஆம்
திகதி வரை நடைமுறைப்படுகின்றன.
அதனடிப்படையில் முதல் மூன்று
ந ா ட்க ளு க் கு ம்
ச ெ ய ற்ப டு த்
த ப்பட ்ட
தி ட ்ட ங ்க ளி ன்
அ டி ப்
படையில் 7. 2 மில்லியன் ரூபா
செலவுசெய்யப்பட்டு, 845 திட்டங்கள்
நி றை வு ச ெ ய ்யப்ப ட் டு ள்ள ன .
20 904
குடும்பங்கள் இதனால்
நன்மையடைந்துள்ளன என அரசு
அறிவித்துள்ளது.
அதிகபட்சமாக மண்முனை தெற்கு
மற்றும் எருவில் பற்று பிரதேச செயலக
பிரிவுகளில் 120 செயற்திட்டங்கள்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு 4.5 மில்லியன்
ரூபாய் செலவுசெய்யப்பட்டுள்ளது.
இ த் தி ட ்ட ங ்க ளி ல் ,
வி சேடம ா க
njhlHr;rp... (gf;fk; -02 )
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மேலே
உ ள்ள
பு கைப்பட ம்
கடந்த புதன்கிழமை "நாட்டுக்காக
ஒ ன் றி ண ை வ � ோ ம்
தி ட ்ட த் தி ன்
கீ ழ் க ால்ப ந் து அ ணி க ளு க ் காக
வழங்கப்பட்ட சிறப்புப் பயிற்சிக்காக
பன்சேனை பாரி வித்தியாலய மகளிர்
கால்பந்து வீராங்கனைகள் வந்த ப�ோது
பிடிக்கப்பட்ட படம்.
இவர்கள் தேசிய மட்டத்தில் மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்துக்கு பெருமை சேர்த்துத்தரும்
ஒரு அணியினர். ஆனால், இப்படியான
வாகனத்தில் வந்து பயிற்சியை பெற்றுச்
செல்ல வேண்டிய நிலையில் இவர்கள்
இருக்கிறார்கள்.

-- சீவகன் பூபாலரட்ணம் --

முதலாவது கேள்வி, நகரப் பகுதிகளில்
இருக்கும் பாடசாலைகளில் கற்கும்
மாணவிகளை இப்படி பயணம் செய்ய
அவர்களது பெற்றோர�ோ அல்லது
ஆசிரியர்கள�ோ அனுமதிப்பார்களா?
இப்படியான ஒரு அபாயகரமான
பயணத்தை இவர்கள் மேற்கொள்வதன்
பின்னணியில் இவர்களது ஊக்கம்
முக்கிய காரணமாக இருந்தாலும், இந்தப்
பயணம் இவ்வளவு ஆபத்தானதாக
இருப்பதை தடுக்க மாவட்ட மட்டத்தில்
எ ந்த வி த ம ா ன
ந டவ டி க ்கை யு ம்
எடுக்கப்படவில்லை என்பதையும்
ந ா ம் கவ ன த் தி ல் க�ொ ண ்டாக
வேண்டியுள்ளது.
njhlHr;rp... (gf;fk; -02 )
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(நி.அமிர்தஸன்)
வடக்கு கிழக்கு மாகாண சபைகள்
உ ள் ளி ட ்ட
ஒ ன்ப து
மாகாண
சபைக ளி ன் தேர்தல்க ள் இ ந்த
ஆண்டுக்குள் நடைபெறுவதற்குரிய
வாய்ப்புகள் இல்லையென தேர்தல்கள்
ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் மஹிந்த
தேசப்பிரிய அறிவித்துள்ளார். இந்த
நிலையில். ஜனாதிபதித் தேர்தலை
அடுத்த ஆண்டு யூன் மாதம் வரை
பிற்போட ஜனாதிபதி மைத்திரிபால
சிறிசேன முற்படுவதாக ஐக் கிய
தேசியக் கட்சியும் ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன
பெரமுன கட்சியும் பகிரங்கமாகக் குற்றம்
சுமத்தியுள்ளன.
2016 ஆம் ஆண்டு நடைமுறைப்
படுத்தப்பட்ட 19 ஆவது திருத்தச்
சட ்டத் தி ன் பி ரக ா ர ம் இ ல ங ்கை
ஜ ன ாதி ப தி யி ன் ப த வி க் க ால ம்
ஆறு ஆண்டுகளில் இருந்து ஐந்து
ஆண்டுகலாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
இ ந்த நி லை யி ல் மே லு ம் ஒ ரு
ஆ ண் டு க ா ல த் தி ற் கு
த ன து
பதவிக்காலத்தை நீடிக்க ஜனாதிபதி
ம ை த் தி ரி ப ா ல சி றி சே ன உ ய ர்
நீ தி மன்ற த்தை ந ா ட வ ேண் டி ய
அவசியம் இல்லையென ஐக்கிய
தேசியக் கட்சியின் மூத்த உறுப்பினர்
அமைச்சர் லக்ஸ்மன் கிரியெல்ல
க�ொழும்பில் செய்தியாளர்களிடம்
njhlHr;rp...
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ஓ ய் வூ தி ய க ் கா ர ர்க ளு க ் கா ன
பிரச்சனைகள்,
சிறுவர் மற்றும்
முதிய�ோர் சம்பந்தமான
பல
பி ர ச்சனைக ளு க் கு
தீ ர் வு க ள்
வழங்கப்பட்டன. அது மட்டுமல்லாது
வாகன சாரதி அனுமதிப்பத்திரங்கள்
அது த�ொடர்பான வேலைகள் மற்றும்
அடையாள அட்டை வழங்கும் நிகழ்வுகள்
கடவுச்சீட்டு பெற்றுக்கொடுப்பதற்கான
துரித சேவைகள் ஆகியன வழங்கப்பட்டு
வருகின்றன.
பாடசாலை மாவர்களுக்கான விசேட
வேலைத்திட்டமாக பாடசாலையை
கைவிட்ட மாணவர்களின் கல்வியினை
மீ ண் டு ம் த�ொடர்வ த ற் கு சே ர்
ஜ�ோன் க�ொத்தலாவல இராணுவ
பல்கலைக்கழகத்தில் பலவிதமான
கல்வித்திட்டங்களில் இணைக்கும்
வகையிலான செயற்திட்டம், விவசாய
அமைச்சுடனான விதை உள்ளீடுகள்,
உரச்செயலகத்தின் பணிகள் மற்றும்
விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மது
ம ற் று ம் ப�ோதைப் ப ொ ரு ளு க் கு
எதிரான வேலைத்திட்டங்கள், டெங்கு
வ ேலை த் தி ட ்ட ம், ப�ொ லி ச ா ரி ன்
சிரமதான நிகழ்ச்சி நிரல்கள் என
சமூக நலன் கருதிய பல நிகழ்ச்சித்
திட்டங்களும் நடைபெற்று வருவது
குறிப்பிடத்தக்கது.
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ப�ோக் கு வ ர த் தி ன்மை இ வர்க ள்
எதிர்நோக்கும் முதலாவது சவால்.
அ து அ வர்க ளு க் கு ப ாது க ா ப் பு
சார்ந்த பிரச்சினையாகவும் உள்ளது.
இந்தத்தடையைக் கடந்து வராவிட்டால்
இவர்களால் எப்படி தேசிய மட்டத்தில்
மற்றவர்கள�ோடு நிகராக ப�ோட்டி
ப�ோடமுடியும்?

கூறியுள்ளார்.
ம ை த் தி ரி ப ால சி றி சே ன த னது
பதவிக்காலத்தை மேலும் நீடிக்க
முடியாதென்றும் அடுத்த ஆண்டு
ஜனவரி மாதம் ஒன்பதாம் திகதி
பு தி ய ஜ ன ாதி ப தி ப த வி யேற்க
வேண்டுமெனவும் ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன
பெ ரமு ன க ட் சி யி ன் த வி ச ாள ர்
ப�ோராசிரியர் பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
உயர் நீதிமன்றத்தின் புதிய நீதியரசர்
பதவியேற்ற பின்னர் ஜனாதிபதியின்
பதவிக் காலம் குறித்து மைத்திரிபால
சி றி சே ன சட ்ட வி ய ா க் கி ய ா ன ம்
க�ோரவுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்
கட்சி உறுப்பினர் தயாசிறி ஜயசேகர
நேற்றுப் புதன்கிழமை க�ொழும்பில்
செய்தியாளர்களிடம் கூறியிருந்தார்.
ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன
அ வ ்வா று
மு டி வு
எ டு த்தா ல்
அவருடைய பதவி நீடிப்புக்கு எதிராக
உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல்
செய்யவுள்ளதாக ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
கூறியுள்ளது.
இதேவேளை, ஆண்டின் இறுதியில்
ஜனாதிபதித் தேர்தலே நடைபெறுமென
தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு வட்டாரங்கள்
கூறியுள்ளன. மாகாண சபைகளின்
தேர்தல்களை நடத்துவதற்கான காலம்
தாமதித்து விட்டதாகவும் மாகாண சபைத்
தேர்தல்களை நடத்த வேண்டுமானால்
நாடாளுமன்றத்தில் சட்டத் திருத்தம்
க�ொண்டு வ ர வ ேண்டு மெ னவு ம்,
ஆ ன ா ல் அ து த ற் ப ோதைக் கு
சாத்தியப்படக் கூடியதல்ல என்றும்
தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு வட்டாரங்கள்
கூறுகின்றன.
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எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் உமா
ஓயா மின்னுற்பத்தி நிலையத்தின்
செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக ்கப்படும்
என்று இராஜாங்க அமைச்சர் அஜித்
மான்னப்பெரும தெரிவித்தார்.
இந்த மின்னுற்பத்தி நிலையத்தின்
மூலம் 120 மெகாவ�ொட் மின்வலுவை
உற்பத்தி செய்ய முடியும். எதிர்காலத்தில்
மேலும் பல மின்னுற்பத்தித் திட்டங்கள்
அமுலாக உள்ளன. இதன் மூலம் மின்சார
நெருக்கடிக்குத் தீர்வு காணப்படும்
என்றும் இராஜாங்க அமைச்சர் கூறினார்.
உமா ஓயா மின்வலு உற்பத்தி நிலையம்
பிரத்தியேகமானது. இது நிலத்தின்
கீழ் அமைந்துள்ள மின்னுற்பத்தி
நிலையமாகும். உலகில் இது ப�ோன்ற
மின்னுற்பத்தி நிலையங்கள் மிகவும்
குறைவு. உமா ஓயா திட்டத்தின்
மூலம் இரு ப�ோகங்களிலும் 6 ஆயிரம்
ஹெக்டயர் காணியில் நெற்செய்கை
மெற்கொள்ளலாம் என்று இராஜாங்க
அமைச்சர் அஜித் மான்னப்பெரும
மேலும் தெரிவித்தார்.

பன்சேனை மட்டக்களப்பு நகரில்
இருந்து சுமார் 35 கில�ோமீட்டர்கள்
தூ ரத் தி ல் இ ரு க் கு ம் ஒ ரு ஊ ர்.
விளைச்சல்காலங்களில் யானைகளின்
தாக்கங்களை எதிர்கொள்ளும் கிராமம்.
ஆனால், இந்த ஊருக்கான பயணத்தில்
காஞ்சிரங்குடாவில் இருந்து சுமார் 7
கில�ோமீட்டர்களுக்கு சரியான வீதி
கிடையாது. கரடுமுரடான, மிகவும்
ஆபத்தான பாதையில் பயணம்
செய்துதான் இவர்கள் ஊர் ப�ோய்ச்
சேரவேண்டும்.
அதுமாத்திரமன்றி அந்தப் பகுதிக்கு
தனியார் பஸ் ப�ோக்குவரத்து மாத்திரமே
உண்டு. அரச ப�ோக்குவரத்து வாகன
சேவை கிடையாது.
த னி ய ா ர் ப ஸ் கூ ட க ாலை 8
ம ணி க் கு
பு றப்ப ட் டு த்தா ன்
அங்கிருந்து வரும். ஆகவே காலை
8.30 மணிக்கு நகரில�ோ அல்லது
க�ொக்கட்டிச்சோலையை அண்மித்த
இடங்களில�ோ நடக்கக்கூடிய எந்த
நிகழ்விலும் கலந்துக�ொள்வதாயின்,
இந்த மாணவிகளுக்கு இப்படியான
ப�ோக் கு வ ரத் து ச் ச ாத ன ங ்களை
நாடுவதை விட வேறு வசதி கிடையாது.
இந்த ஊர் இப்படியான சூழலில்தான்
ப�ோர் முடிந்த கடந்து 10க்கும் அதிகமான
வருடகங்களாக இருந்து வருகிறது
என்ப து எ வ ரு க் கு ம் தெ ரி ய ாது
என்றெல்லாம் கூறமுடியாது.
இதில் இன்னும�ொரு முக்கிய விடயம்
இந்த பள்ளிக்கூடம் மட்டக்களப்பின்
பெருமையை, கிழக்கு மாகாணத்தின்
பெ ரு ம ை யை
கடந்த
சி ல
வருடங்களாக தேசிய மட்டத்தில்
நிலைநாட்ட முயற்சிக்கும் சிறுமிகள்
கற்கும் பாடசாலை. இவர்களுக்கான

படுவான்கரையின் பல இடங்களுக்கு
ப�ோக்குவரத்து சரியில்லை என்பது
எமக்கும் தெரியும். அங்கும் அந்த
வகையிலான வசதிகள் தேவைதான்.
ஆ ன ா ல் ,
தே சி ய
மட ்ட த் தி ல்
சாதிக்கத்துடிக்கும் பெண்களுக்கு,
மட்டக்களப்புக்கு பெருமை தேடித்தர
முயலும் ஒரு பிந்தங்கிய கிராமப்
பி ள்ளைக ளு க ் கா ன ஆ ப த்தா ன
ப�ோக்குவரத்தை தவிர்க்க நாம் என்ன
நடவடிக்கை எடுக்கப் ப�ோகிற�ோம்?
ஜனாதிபதி மட்டக்களப்புக்கு வருகை
தரும் நேரம் இது. அதனை முன்னிட்டு,
நூ ற் று க ்கண க ் கா ன தி ட ்ட ங ்க ள்
செயல்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றோடு
இல்லாவிட்டாலும், ஜனாதிபதியின்
வருகையின் ப�ோது அதிகாரிகள்
அ ல்ல து
ப�ொ து ம க ்க ள்
இ ந்த
விடயத்தை அவர் முன் வைத்து இந்தப்
பன்சேனைக்கான ப�ோக்குவரத்துப்
பி ர ச் சி னைக் கு உ டன டி த் தீ ர் வு
காணமுன்வரவேண்டும்.
'மட்டக்களப்புக்கு விரைவில் இத்தனை
க�ோடியில் வீதித்திட்டம் வருகின்றது.
அப்போது பன்சேனைக்கும் வரும்'
என்ற சாக்குப் ப�ோக்கெல்லாம் எமக்குத்
தேவையில்லை. இந்த சிறுமிகளின்
ப ய ண ப்
ப ா து க ா ப் பு க் கு த்தா ன்
முன்னுரிமை அவசியம்.
துணிச்சலும் அக்கறையும் உள்ளவர்கள்
ஜனாதிபதியிடம் இந்த விடயத்தை
க�ொண்டு ச�ொல்லுங்கள். நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்கள், அரச அதிகாரிகள்
மற்றும் ப�ொது மக்கள் யாரும் இதனை
செய்யலாம். இல்லாவிட்டால் நாம்
செய்வோம்.

அன்புடன்
சீவகன் பூபாலரட்ணம்
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ம து ப�ோதை யி ல் வ ாக ன ங ்களை
ச ெ லு த் து ப வர்களை
கை து
செய்வதற்காக இன்று முதல் எதிர்வரும்
20ம் திகதி வரை விசேட ச�ோதனை
ந டவ டி க ்கைகளை
ப�ொ லி ச ா ர்
மேற்கொள்ளவுள்ளனர்.

க�ொ ழு ம் பி ல்
நே ற் று
இடம்பெற்ற ஊடகவியாளர்
ச ந் தி ப் பி ல் ப�ொ லி ஸ்
ஊடகப் பேச்சாளர் ருவன்
குணசேகர இது த�ொடர்பாக
தெ ரி வி க ்கை யி ல் ,
பண்டிகைக் காலத் தில்
க�ொழும்பு மற்றும் அதனை
அண்டிய பிரதேசங்களில்
ப�ோக்குவரத்து நெரிசலை
சீ ர்
ச ெ ய ்வ த ற் கு ம்
ப�ொ து ம க ்க ளி ன்
பாதுகாப்புக்காகவும் இரண்டாயிரத்து
4 0 0 ப�ொ லி ஸ ா ர் சேவை யி ல்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுவார்கள் என்றும்
கூறினா
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“ ந ா ட் டு க ் காக ஒ ன் றி ண ை வ � ோ ம் ”
வேலைத்திட்டத்துக்காக ஜனாதிபதி
மைத்திரி அவர்கள் மட்டக்களப்புக்கு
விஜயம் செய்கிறார்.

மூச்சிரைக்க வேலை செய்ததைப் பார்க்க
ஒருபுறம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும்
மறுபுறம் அவர்களைப் பார்க்க மிகவும்
பரிதாபமாகவும் இருந்தது.
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இரட்டிப்பு வேகத்தில், இரட்டிப்பு மடங்கு
வேலைகளை, இரட்டிப்புச் சக்தியைப்
பயன்படுத்தி, ஓடி ஓடி உழைத்தார்கள்.

அ த னை
மு ன் னி ட் டு
பல
நூற் று க ்கணக ் கான அ பி வி ரு த் தி த்
திட்டங்களை அரச நிறுவனங்கள்
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் முழுவதும்
மேற்கொள்கின்றன. இந்தத் திட்டங்களால்
ம க ்க ளு க் கு பெ ரு ம் ந ன்மைக ள்
கிடைத்துள்ளதாகவும் அரச நிறுவனங்கள்
அறிவித்துள்ளன. இது மகிழ்ச்சிக்குரியது.
அரச
நி று வ ன ங ்க ளு க் கு ம்
அதிகாரிகளுக்கும் எமது பாராட்டுக்கள்.

அரசாங்க அதிகாரிகள் இவ்வளவு
ந ல்லவர்க ள ா என்று நி னைக ்க த்
த�ோன்றியது. அதேவேளை, இப்படி
இ வர்க ள்
ஒ வ ்வொ ரு
ந ா ளு ம்
உழைத்திருந்தால் எங்கள் மட்டக்களப்பு
ஒரு ப�ொன்பூமியாக மாறியிருக்குமே
என்றும் எண்ணத்தோன்றியது.
அரச அதிகாரிகளே உண்மையில்
நீங்கள் யார் நல்லவர்களா அல்லது
கெட்டவர்களா?

ஆன ால் , இ ந்த த் தி ட ்ட ங ்க ளு க ் காக
கிட்டத்தட்ட கடந்த ஒரு வாரமாக அரசாங்க
ப ணி ய ா ள ர்க ளு ம் அ தி க ா ரி க ளு ம்
பம்பரம்போல மாவட்டம் முழுவதும்
சுழன்று திரிவதையும் காணக்கூடியதாக
இருக்கின்றது.
மு ழு நீ ள ச்
சட்டையை
இ ழு த் து
மடித்துக்கொண்டு அதிகாரிகள் சித்திரை
வெயிலில் ஓடி ஓடி உழைத்தார்கள்.
வி ய ர்த் து வி று வி று த் து அ வர்க ள்
நின்றதை பல இடங்களில் பார்த்தோம்.
ஆ ர்ப்பாட ்ட த் து க் கு
ப ா து க ா ப் பு க்
க�ொ டு க் கு ம் அ ல்ல து அ த னைக்
கட்டுப்படுத்த விளையும் ப�ொலிஸார்,
ஊர்வலம் ஒன்றில் ப�ோதைப்பொருள்
ஒழிப்பு பிரச்சார பிரசுரங்களை க�ொடுத்து
வந்தது ஆச்சரியமாக இருந்தது.
எழுவான்கரை, படுவான்கரை என எல்லா
இடங்களிலும் அரசாங்க அதிகாரிகள்
நீக்கமற நிறைந்திருந்தார்கள். அவர்கள்
வி ய ர்க்க வி று வி று க ்க ஓ டி ய ா டி ,

கேள்வி. உங்களை, அளவுக்கு அதிகமாக
வேலை வாங்கியிருந்தால், அதனால்
உங்கள் உரிமை மீறப்பட்டிருந்தால்,
உ ங ்க ளு க் கு
த�ொ ழி ற்ச ங ்க ங ்க ள்
இ ரு க் கி ன ்ற ன, மேம்பா ட் டு க ் கா ன
அ ம ை ப் பு க ்க ள் ( ப�ொ லி ஸ ா ரு க் கு
இல்லாமல் இருக்கலாம்) இருக்கின்றன.
ஏன் நீங்கள் அவற்றைக் க�ொண்டு
உங்கள் ஆட்சேபனையை இதுவரை
தெரிவிக்கவில்லை.

தினமும் செய்யவில்லை? ஏன் இந்த
அழுத்தம் உங்கள்மீது? செயற்திறன்
இல்லாமல் இருப்பது குறைதான். ஆனால்,
செயற்திறனுக்கான வல்லமை இருந்தும்
அதனைப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது
பெரும் தவறில்லையா?

பலர் இரட்டிப்பு வேலை செய்ததுடன், பல நீங்கள் அப்பாவியா அல்லது உழைக்காமல்
சந்தர்ப்பங்களில் ஒரே வேலையை இரு காலம் கடத் துகிறீர்களா ? அல்லது
உங்கள் மேலிடத்துக்கு பயந்துப�ோய்
தரப்பு ஒரே நேரத்தில் இரட்டிப்பாகச்
இருக்கிறீர்களா என்று விடை தெரியாமல்
மகா ப�ொதுசனங்கள் மலைத்து விழி
பிதுங்கி நிற்கிறார்கள். உண்மையில்
நீங்கள் யார். ஜனாதிபதி வந்தால்
மாத்திரந்தான் வேலை செய்வீர்களா?
ச ெ ய ்த த ா க வு ம்
சி ல ர்
இவ்வளவு அதிகமாக வேலை செய்து குறைப்படுகிறீர்கள். என்றும் இல்லாமல் அப்படியானால் ஜனாதிபதியை மாதம் ஒரு
குறுகிய காலத்தில் இவ்வளவு (நீங்கள் திடீரெனச் செய்யப்போனதால் இந்த தடவை மட்டக்களப்பு வருமாறு நாங்கள்
அறிவித்ததன்படி) சாதிக்கும் திறமை தடுமாற்றமா?
அழைக்க வேண்டும�ோ?
உங்களிடம் இருந்திருக்கிறதே என்பது
எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது.
எல்லாரையும் நான் குறைகூறவில்லை. எது எப்படி இருந்தாலும் அதிஸ்டவசமாக
உண்மையாகவே கடமையை தலைமேல் பு து வ ரு ட ம் கூ டவ ே வ ரு கி ன்ற து .
அதேவேளை, இப்படி உழைக்கக்கூடிய கருதி உழைக்கும் அதிகாரிகளை நான் அந்தநாட்களில் விடுமுறை எடுத்து,
நீங்கள் இவ்வளவு நாளும் இப்படி நேரடியாகவும் அறிவேன். இது எவரையும் உடற்களைப்பு நீங்கி, மக்கள் பணிக்கு
உழைக ்காம ல் இருந் து நேரத்தை தனிப்பட்ட வகையில் தாக்கும் ஒரு ஒரு புதிய உத்வேகத்துடன் திரும்பி வாருங்கள்.
வீ ண டி த் தி ரு க் கி றீ ர்கள�ோ என் று ம் பத்தி அல்ல. இது அனைவருக்குமானது.
எண்ணத் த�ோன்றுகிறது. இவ்வளவு
எங்கள் மீது உங்களுக்கு க�ோபம் வருவது
நாளும் உழைக்காமல் இருந்ததால்தான் எங்களை எங்கள் வேலைக்கு மேலாக புரிகிறது. மரத்தால் விழுந்தவனை மாடு
இப்போது இரட்டிப்பாக உழைக்கும் செய்ய அழுத்தம் க�ொடுத்துவிட்டார்கள் ஏறி மிதித்த கதையாக நீங்கள் உணர்வதும்
நிலைக்கு தள்ளப்பட்டீர்கள�ோ என்றும் எ ன்றெல்லா ம் நீ ங ்க ள் ச ா க் கு ப் புரிகிறது. என்ன செய்வது உங்களை
எண்ணத்தோன்றுகிறது.
ப�ோக் கு ச்
ச �ொல்ல
மு டி ய ா து . நாம்தான் விமர்சிக்க வேண்டும். இது
ஏனெனில் நீங்கள் க�ொடுக்கப்பட்ட பாதகமான விமர்சனம் அல்ல. சாதகமான
ஜனாதிபதியின் வருகையை முன்னிட்ட வேலைகளை குறுகிய காலத்தில் தட்டிக்கொடுப்புத்தான்.
திட்டங்களு க ்காக ஒ ரு வாரத் தில் செய்து முடித்திருக்கிறீர்கள். ஜனாதிபதி
இவ்வளவு உழைக்க முடியும் என்றால் வருகைக்காக மாத்திரம் ஏன் இப்படி உ ங ்க ளு க் கு எ ங ்க ள் பு த்தாண் டு
ஏன் இவ்வளவுநாளும் அத னைத் உழைக்கிறீர்கள் என்பதுதான் எங்கள் வாழ்த்துக்கள்.
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தேசியத்தை உயிர் மூச்சாக க�ொண்டு
வாழும் எக்ஸ் எனும் மட்டக ்களப்பு
வேட்பாளர் யாழ்ப்பாணத்தில�ோ அல்லது
வேறுமாவட்டத்தில�ோ வெற்றி பெறமுடியாது.
1. இன உணர்வின் அடிப்படையில் தமது இது ப�ோன்றே யாழ்ப்பாண வேட்பாளரும்
இனத்துக்காக வாக்களித்தல் - சிங்களவர்கள் மட்டக்களப்பில் வெற்றி பெறமுடியாது.
சிங்களக் கட்சிகளுக்கும், தமிழர்கள் தமிழ்
கட்சிகளுக்கும், முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்
vOthd; Ntyd;
கட்சிகளுக்கும் வாக்களிப்பதைக் காணலாம்.
4 . ச ாதி யு ண ர் வி ன் அ டி ப்படை யி ல்
வாக்களித்தல் - அந்தந்த சாதிக்காரனுக்கு
அந்தந்த சாதிகளே வாக்களித்தல்.
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ட�ொனமூர் ஆணைக்குழுவினர் 1931ம்
ஆண்டு சர்வசன வாக்குரிமையினை வழங்க
முற்பட்ட ப�ோது சேர்.ப�ொன்.இராமநாதன்
ப�ோன்ற தலைவர்கள் வாக்குரிமையானது
கல்விகற்றவர்களுக்கும்
ச�ொத்துள்ள
வர்களுக்கும் உயர்சாதிக் காரர்களுக்கும்
வழங்கப்பட வேண்டும் அவர்கள்தான் அந்த
வாக்குரிமையினை ப�ொறுப்புள்ளவகையில்
பயன்படுத்து வார்கள் என்று வாதாடினர்.
இவ்வாதம் உயர்வர்க்க நலனை கட்டிக்காக்க
அவர் எடுத்துக் க�ொண்ட முயற்சி என்பதில்
சந்தேக மி ல்லை . இ ரு ந்தப�ோ தி லு ம்
அ வ ரு டை ய
வர்க்க நி லை யி ல்
இருந் து பார்க் கின்றப�ோது, இப்போ
அ வர்க ள் இ ரு ந் தி ரு ப்பார்க ள ான ால்
தாம் எவ்வளவு தவறான வாதத்தை
முன்வைத்திருக்கின்றோம் என்பதைப்
ப ா ர் த் து வெட்கப்ப டு வ ா ர்க ள் எ ன
நினைக்கின்றேன். ஏனெனில் இன்று
இலங்கையின் எழுத்தறிவு வீதம் 92.6
வீதமாகும். இவர்கள்தான் இலங்கையின்
அரசியலைத் தீர்மானிக்கின்ற சக்தியாக
உள்ளனர். இவ்வளவு பேரும் தங்களது
வாக்குரிமையினை ப�ொறுப்புள்ளவிதத்தில்
பயன்படுத்துகிறார்களா என்பதுதான் இன்று
எமக்குள்ள கேள்வியாகும்.
இ ன் று
மேற்ப டி
வ ா க ் கா ள ர்க ள்
பின்வரும் ஏத�ோ ஒன்றைச் சார்ந்துதான்
வாக்களிக்கின்றனர்.

நீங்கள் அப்படி எதுவும் செய்ததாகத்
தெரியவில்லையே. ஆகவே நீங்கள் உரிய
அளவுக்குத்தான் இந்தக் காலகட்டத்தில்
வேலை செய்திருக்கிறீர்கள் என்று
நாங்கள் எண்ணத் த�ோன்றுகிறது.
ஆகவே ஏனைய காலங்களிலும் ஏன்
நீங்கள் இப்படி உழைக்கவில்லை என்ற
கேள்வியும் கூடவே எழுகிறது.
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மேற்படி நான்கிலிருந்தும் பின்வரும்
மு டிவி னை ப் பெற ல ா ம், அ த ா வ து
இனத்தவர்களாகவும் மதத்தவர்களாகவும்
ஊரவர்களாகவும் சாதிக்காரர்களுமாக
இருப்பார்களாக இருந்தால் அவர்கள்
ச�ொந்தக்காரர்களாகின்றனர். எனவே
க�ொள்கை , க�ோட்பா டு, ந ல்லவ ர்,
நேர்மையானவர், ஒழுக ்கமுடையவர்
என்பதற்கு அப்பால் இந்தப் படித்தவர்கள்
தங்களுடைய ச�ொந்தக்காரர்களுக்கே
வ ா க ்க ளி க் கி ன ்ற ன ர்
எ ன்ப து
தெளிவாகின்றது.

2. மத உணர்வின் அடிப்படையில் தமது
மதக்காரர்களுக்கு வாக்களித்தல் - சிங்களக்
கட்சியில�ோ அல்லது தமிழ் கட்சியில�ோ
இருக்கும் தங்கள் மதத்துக்காரனுக்கோ
அல்லது தங்கள் மதத்தை பாதுகாப்பார்கள்
என நம்பப்படுபவர்களுக்கோ வாக்களித்தல். இந்த நான்கு வகையினையும் விட
இப்போ ஐந்தாவதாக ஒரு வகையினர்
3. பிரதேச உணர்வின் அடிப்படையில் உருவாகி வாக்குகளைப் பெறுகின்றனர்.
தமது பிரதேசக்காரர்களுக்கு வாக்களித்தல் இவர்களை சாவீட்டு அரசியல்வாதிகள்
- த�ொகு திக ்காரன், ஊரவன் என்று எனக் கூறலாம். இவர்கள் எங்கெல்லாம்
வாக்களித்தல் உதாரணத்திற்கு தமிழ்த் ச ாவீ டு ப ற் றி க் கே ள்வி ப்பட்டாலு ம்

காலமானவர் தெரிந்தவரா அல்லது
தெரியாதவரா என்ற எந்தப் பேதமுமின்றி
எந்த மனச்சஞ்சலமுமின்றி மிகப் பெரிய
மனிதாபிமானச் சிகரமாக தம்மைக்
காட்டிக்கொண்டு அந்தச் சாவீட்டுக்குப் ப�ோய்
அஞ்சலி செலுத்தி மரணமடைந்தவர்களின்
உறவினர்களுடன் துக்கத்தைப் பகிர்ந்து
க�ொள்வார்கள். இதனை சாவீட்டு அரசியல்
எனலாம். தப்பித்தவறி அஞ்சலி உரைக்காக
இவர்களிடம் மைக்கைக் க�ொடுத்தால்
மீளப்பெறுவதற்கு க�ொடுத்தவர் தவம்
இ ரு க ்க வ ேண் டி வ ரு ம் என்ப து டன்
கேட் ப ோர்க ள் அ ஞ்ச லி உரையை
அல்லாது அங்கு ஒரு உப்புச்சப்பில்லாத
உரைய�ொன்றையே கேட்கவேண்டி வரும்
என்பதையும் கவனத்தில் க�ொள்ளுதல்
வேண்டும். அம்பாறையில் பாராளுமன்றத்
தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஒரு வேட்பாளர்
பற்றிய கதையில் அவர் இறப்பு நிகழ்ந்ததும்
உடனே ப�ோய் அஞ்சலிப் பதாகை கட்டி,
அடுத்த நாள் இடியப்பம் க�ொஞ்சம்
வாங்கிக்கொண்டு க�ொடுத்து வருவாராம்.
இதுதான் அவருடைய தகுதிப்பாடாகும். இந்த
சாவீட்டு அரசியல் மட்டக்களப்பிலும் உண்டு.
இதனைப் பயன்படுத்தி பாராளுமன்றம்
சென்றவர்களும் உண்டு. இனிமேலும்
பாராளுமன்றம், மாகாணசபை எனச்
செல்வதற்கு இந்த சாவீட்டு அரசியலைப்
பயன்படுத்துகின்ற பல புதியமுகங்களையும்
காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது.

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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அண்மையில் மட்டக்களப்புக்கு விஜயம்
செய்த தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின்
தலைவரும் வடமாகாணத்தின் முன்னாள்
முதல்வருமான சி.வி.விக்னேஸ்வரன்
அவர்களை கிழக்குத்தமிழர் ஒன்றியத்தின்
தற்போதைய தலைமைப்பீட பிரதிநிதிகள்
சிலர் சந்தித்து, எதிர்காலத்தில் தமிழ்
மக்கள் கூட்டணியுடன் தேர்தல் கூட்டு
வைப்பது குறித்து கலந்துரையாடியதாக
ச ெ ய் தி க ள்
க சி ந் து ள்ள ன . இ து
உண்மையா? ப�ொய்யா? என்பதற்கு
அப்பால், இன்று தென்னிலங்கையிலும்
கி ழக் கி லு ம்
நி ல வு ம்
அ ர சி ய ல்

களநிலையில், இச்சந்திப்பு ஓர் அரசியல்
முதிர்ச்சியின்மையைக் காண்பிக்கிறது.
இ ச்ச ந் தி ப் பு
தெ ன் னி ல ங ்கை ,
பிராந்திய மற்றும் பூக�ோள அரசியல்
அவதானிகளுக்கு ஒரு தவறான அரசியல்
சமிக்ஜையை வழங்குமே ஒழிய கிழக்குத்
தமிழருக்கு எந்த நல்ல அரசியல்
அறுவடையையும் தராது.
1 9 8 7 ஆ ம்
ஆ ண் டி ன்
இ ந் தி ய இலங்கை சமாதான ஒப்பந்தத்தின்
கீ ழ்
த ற ் கா லி கம ா க வ ே னு ம்
இணைக்கப்பெற்றிருந்த வடக்கு கிழக்கு
மாகாணங்கள் 2007இல் நீதிமன்றத்
தீ ர் ப் பி ன் மூ ல ம் பி ரி க ்கப்பெ ற் று
இரண்டிற்கும் தனித்தனி மாகாணசபை
நிர்வாகங்கள் ஏற்படுத்தப்பெற்ற பின்னர்
தமிழர்களைப் ப�ொறுத்தவரை வடக்கிற்கும்
கிழக்குக்கும் ஒரு ப�ொதுவான அரசியல்
சமன்பாடு ப�ொருந்தாது என்கின்ற
அரசியல் கள யதார்த்தத்தைக் கிழக்குத்
தமிழர் ஒன்றியத்தின் தற்போதைய
தலைமைப்பீடம் உணர்ந்துக�ொள்ள
வேண்டும். தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின்
தலைவரும் அதனைப் புரிந்துக�ொள்ள
வேண்டும்.
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இ ரு க் கி ற து ?
எ ங ்கே
ப ள்ள ம்
இருக்கிறது, எங்கே
வரப்பை உயர்த்த
வேண்டும்? எங்கே
பு ல் லு ப்
பி டு ங ்க
வேண்டும்? எங்கே

jk;gpag;gh NfhghyfpU];zd;
பாய்ச்சல் வைக்க வேண்டும் என்பது
அவர்களுக்குத்தான் தெரியும். வயலில்
எங்கே வக்கடை வைக்க வேண்டும்
என்பதும் அவர்களுக்குத்தான் தெரியும்.
அது யாராக இருந்தாலும் வெளியாள்
வ ந் து
அ த னை
அ வர்க ளு க் கு
காட்டித்தரவேண்டிய அவசியம் இல்லை.
கடந்த 70 வருடகால தமிழ் தேசிய அரசியல்
அவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுத்துள்ள
ப ா ட ம் என்னவெ னி ல் ; த மி ழ ரசு க்
கட்சியென்றாலும் சரிதான், அல்லது
அதன் பின்னர் உருவான தமிழர்
வி டு த லைக் கூ ட ்ட ணி எ ன்றா லு ம்
சரிதான் அல்ல து தற்போதையத்
தமிழ்த் தேசியக்கூட்டமைப்பு என்றாலும்
சரிதான், அல்லது இனி வரப்போகின்ற
தமிழ் மக்கள் கூட்டணி என்றாலும்
சரிதான், கிழக்குத் தமிழர்களின் சமூக,
ப�ொருளாதார, அரசியல் நலன்களை
அவர்கள் வென்றுதரப்போவதில்லை
என்பதே. இக்கூற்று பிரதேச வாதம் அல்ல
அனுபவங்களின் அடிப்படையிலான
அரசியல் யார்த்த வாதம் ஆகும்.

கி ழக் கு த்த மி ழ ர்
ஒ ன் றி ய த் தி ன்
த ற் ப ோதை ய த லைம ை ப் பீ ட மு ம்
வெல்லுகிற கு திரையைத் தேடிக்
க ாசை க ்க ட் டுகி ற தேர்த ல் ம ை ய
அரசியலின் பக்கம் தனது பராக்குகளைச்
செலுத்தி ஓடித்திரியாமல், ஒரு தெளிவான,
உறுதியான தத்துவார்த்தத் தளத்தில்
நி ன்று ச மூ க ம ாற ்ற ங ்க ளு க ் கான
அரசியலை ந�ோக்கிக் கிழக்கு தமிழர்களை
அ றி வு பூ ர்வம ா க ஆ ற் று ப்ப டு த் து ம்
வகையில் தனது செயற்பாடுகளையும்
வேலைத்திட்டங்களையும் முன்னெடுக்க
வ ேண்டு மென்று கிழக்கு த் தமிழர்
ஒன்றியத்தின் ஸ்தாபர்கர்களில் ஒருவன்
என்ற வகையில் நான் வலியுறுத்த
கிழக்குத் தமிழர்களைப் ப�ொறுத்தவரை விரும்புகின்றேன்.
அவர்களது வயலில் எங்கே மேடு

{÷åõ ªÍPõ´zyÒ
ÂØ£øÚ {ø»¯®,
இல 22, பன்சல வீதி மட்டக்களப்பு.
எம்மிடம் தரமான மிளகாய்த்தூள், சம்பல் தூள், தனித்தூள், மஞ்சள்
தூள், மிளகுத்தூள், சீரகத்தூள், மல்லித்தூள் ப�ோன்றவையும்
குரக்கன் மா, அரிசி மா, உழுந்து மா ப�ோன்றவையும் கிடைக்கும்.
மேலும் வைபவங்களுக்கு ஏற்ற பலகார வகைகள், முறுக்குகள்,
க�ோண்கள், லட்டு, மிக்சர், சீவல், பக்கோடா ப�ோன்றவையும்
எம்மிடம் கிடைக்கும்.
விஷேட ஓடர்கள
் ஏற்றுக�்கொள
் ளப்படும்
த�ொடர்புகளுக்கு
-- செ. நிகில
் ராஜ் --
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தே சி ய பு த் தி ஜீ வி க ள் அ ம ை ப் பு
மட ்ட க ்க ள ப் பு
ம ா வட ்ட த் தி லு ள்ள
புத்திஜீவிகள், த�ொழில் முயற்சியாளர்கள்,
கலைஞர்கள், விவசாயிகள், சிறிய
நடுத்தர கட்டிட ஒப்பந்தகார்கள், கால்நடை
வளர்ப்போர், மரக்கறி உற்பத்தியாளர்கள்,
கட்டிட மேசன், ஓடாவிமார்கள்(தச்சர்கள்),
ஆ சி ரி ய ர் ,
கைப்ப ணி ப் ப ொ ரு ள் ,
அ ழ கி ய ல்
ப�ொ ரு ட்க ளு க ் கா ன
அலங்காரம் செய்பவர் ஆகிய�ோரின்
சங்கங்களின் தலைவர்களைக் க�ொண்டு
த�ோழர்.ந.சுந்தரேசன் தலைமையில்
29.03.2019 திகதி அன்று 'த�ொழிலாளர்
இல்லம்'- 32/1,தாமரைக்கேணி வீதி,
மட்டக்களப்பு இல் ஓர் கூட்டம் நடத்தியது.
தேசிய புத்திஜீவிகள் அமைப்பு சுமார்
2½ வருடமாக க�ொழும்பில் கல்விசார்
நடவடிக்கையின் பயனாக தே சிய
கல்வியின் மூலம் அறிவுத்திறம் படைத்த
க�ொள்கை ஆவணத்தை பெ ரு ம்
இலங்கையை கட்டியெழுப்புவதே எமது
எதிர்பார்ப்புடன் மாநாட்டின் முக்கிய
ந�ோக்கமாகும்.
நிகழ்வாக வெளியிட்டது.
சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் இலங்கை
அடைந்துள்ள மாபெரும் அரசியல்
மற்றும் சமூக ப�ொருளாதார நெருக்கடி
நிலையிலிருந்து நாட்டை மீண்டும்
கட்டியெழுப்புவதற்கு உண்மையாகவே
இந்நாட்டை இன, மத, ம�ொழி ப�ொருளாதார
ஏற்றத்தாழ்வு இன்றி நே சிக் கின்ற
அதற்கான சுயநலமற்ற அர்ப்பணிப்புடன்
ச ெ ய ற்ப டு கி ன ்ற ஒ ரு ச ா ர ா ரி ன்
பங்களிப்பும் சரியான தூர ந�ோக்கும்
காணப்பட வேண்டும்.
அத்தகைய தலையீட்டிற்கும் அவசியமான
அ றி வு ச ா ர்
சி ந்தனை ய ா ள ரி ன்
ப ங ்க ளி ப்பை
வழங் கு வ த ற் கு
அவசியமான தாக்கமுள்ள ஒரு சக்தி
இது. கடந்த காலப்பகுதி முழுவதும்
தேசிய புத்திஜீவிகள் அமைப்புக் குழு
அணி திரண் க�ொள்கை ஆவணத்தை
வி ட ா மு ய ற் சி யு ட ன்
த லை யி ட் டு
நாட்டை கட்டியெழுப்ப ஓர் தூண்டு
சக்தியாக விளங்குவதற்கான பின்வரும்
தலைப்புக்கள் கூடிய படைப்பினை
உருவாக்கியது.
அறிவுத்திறம் படைத்த இலங்கை

அறிவுத்திறம் படைத்த இலங்கையை
உருவாக்குவதே எமது ஒட்டும�ொத்த
அரசியல் முன்னெடுப்பின் மிக முக்கிய
எதிர்பார்ப்பாகும். அறிவு, ஞானம்,
வி ஞ்ஞா ன ம் ,
த�ொ ழி ல் நு ட்ப மு ம்
ஆ ர ா ய் ச் சி க ளு ம்
மு த ல ா ன
துறைகளில் முன்னேறிய, திட்டமிட்ட
ஒ ரு வ ேலை த் திட்டத் தின் ஊடாக
இ ல ங ்கை யி ன் ம னி த வ ள த்தை
ப�ொ று ப் பு ள்ள ஒ ரு பி ர ஜை ய ா க
உ ரு வ ா க் கி க ்கொள்ளக் கூ டி ய த ா க
இ ரு க் கு ம்
எ ன்பதே
எ ம து
எதிர்பார்ப்பாகும். ஒட்டும�ொத்த சமூகமும்
பெ ற் று க ்கொ ள் ளு ம்
அ தி சி றந்த

அறிவுத்திறம் படைத்த இலங்கை:
1.
கல்வி
2.
தகவல் த�ொழில்நுட்பம்
3. விஞ்ஞான த�ொழில்நுட்பம், ஆராய்ச்சி
மற்றும் அபிவிருத்தி
முழுநிறைவான இலங்கை:
1.
சுகாதாரம்
2.
கலையும் கலாசாரமும்
3.
விளையாட்டு
4.
வீடமைப்பு
தூய்மையான இலங்கை:
1. சுற்றாடல்
வினைத்திறன் மிக்க இலங்கை:
1.
ப�ோக்குவரத்து
2.
அரசாங்க நிர்வாகம்
3.
நீதிமன்றம்
4.
ப�ொலிஸ் சேவை
5.
பிரஜையின் ப�ொறுப்பு
உறுதிப்பாடான இலங்கை:
1.
ப�ொருளாதாரம்
2.
பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்
3.
விவசாயம்
4.
கால்நடைகள்
5.
மீன்பிடி மற்றும் நீரகவளக் கைத்
த�ொழில்
6.
எரிசக்தி
7.
வெளிநாட்டுக் க�ொள்கைகள்
8.
தேசிய பாதுகாப்பு
ஒழுக்கநெறிசார்ந்த இலங்கை:
1.
புதிய அரசியலமைப்பு
2.
தேசிய ஒற்றுமை
3.
மகளிர் உரிமை
4.
சிறுவர்களும் இளைஞர்களும்
5.
முதிய�ோர் சனத்தொகை
6.
சிறைக்கைதிகள் நலன்புரி
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(ச�ொல்லின்
ச ெ ல்வ ர்
எ ன் று ம்
மேலும் பல
புனைபெயர்களிலும் அழைக்கப்பட்டவர்
மட்டக்களப்பின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினரும் அமைச்சருமான செ.
இராசதுரை. அரசியல் ரீதியாக பலவிதமான
விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டு வந்த
ப�ோதிலும் பல்லாளுமை மிக்க இவர்
என்றும் மட்டக்களப்பு த�ொகுதியில்
தேர்தலில் த�ோற்றதே கிடையாது.
இலக்கியம், அரசியல், சமூகம் மற்றும்
ப�ொருளாதாராம் ப�ோன்ற துறைகளில்
மாத்திரம் அல்லாது நாடகம், எழுத்து
ப�ோன்ற துறைகளில் இவரது சாதனை
பெரிது. காலவ �ோட்டத் தில் இன்று
பின்னோக்கிப் பார்க்கும் ப�ோது இவரைப்
ப�ோன்ற ஆளுமைகளின் சாதனைகள்
எ ம து
மண் ணி ன்
ம க ்க ளு க் கு ம்
இ ளை ஞ ர்க ளு க் கு ம் ஒ ரு ந ல்ல
அனுபவமாக, வழிகாட்டியாக, ஊக்கமாக
அமையும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் அவரைப்
பற்றி நன்கு அறிந்த மூத்த எழுத்தாளரான
இரா. தவராஜா அவர்களிடம் இந்த
த�ொடரைக் கையளிக்கிற�ோம். -- ஆசிரியர்)
மட்டக்களப்பில் இற்றைக்கு நூறு
வ ரு ட ங ்க ளு க் கு மு ன் வி ய ா ப ா ர
இறக்குமதித் தளமாக விளங்கியது
பு லி ய ன் து றை ( பு ளி ய ந் து றை ? )
என அழைக்கப்பட்ட ''றேகடி''. இந்த
றேகடியில் இந் தியா பாகிஸ்தான்,
ஆப்கானிஸ்த்தான், பர்மா ப�ோன்ற
இன்னும் பல வெளிநாடுகளிலிருந்தும்
வெளியூர்களிலிருந்தும் பலப�ொருட்கள்

இறக்குமதி ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன.
ய ா ழ்ப்பாண மி ரு ந் து பு கை யி லை ,
சுருட்டு, பனாட்டு, ஒடியல், பனங்குட்டான்,
பனைய�ோலைப்பாய், கடகம், நீற்றுப்பெட்டி,
நல்லெண்ணை, இலுப்பெண்ணை,
எள்ளு, மாம்பழவகை, சின்ன வெங்காயம்
மற்றும் இது ப�ோன்ற பல ப�ொருட்கள்
வியாபார ந�ோக்கில் க�ொண்டு வரப்பட்டு
விற்பனை செய்யப்பட்டன. அவ்வாறு
புகையிலை விற்பனை செய்ய றேகடியில்
வந்திறங்கிய புகையிலை முதலாளிகளில்
ஒருவர் ப�ொன்னையா என்பவராவார்.
இவருடைய மனைவி சின்னமுத்து
இவர்களின் புதல்வர்கள் கந்தையா,
செல்லையா என இருவர்.
வந்திறங்கி வியாபாரம் செய்யும்
வியாபாரிகளு க்கும் யாத் திரைக ள்
மேற்கொள்ளும் பக்தக�ோடிகளுக்குமென
ம�ோர்சாத்பிட்டியில் அவுலியாலேனில்
ய ா ழ்ப்பாண வி ய ா ப ா ரி க ளி ன ா ல்
ஒருதங்குமடம் கட்டி நிர்மாணிக்கப்பட்டது.

இம்மடம் பருத்தித்துறை கிருஸ்ணன்
க�ோவிலுக்கு உரித்தாக்கப்பட்டது. இதன்
பராமரிப்பாளராக அக்காலத்தில் சுருட்டு
வியாபாரத்துக்கு வந்த மு.சின்னத்தம்பி
என்பவரே அம்மடத்தை தான் அமரராகும்
வரை பாதுகாத்து வழிநடாத்தி வந்தார்.
இவர் இராசம்மா என்னும் பெண்ணைத்
திருமணம் முடித்து க�ோட்டைமுனை
ச�ோனகர் தெருவில் வசித்து வந்தார்.

ப ா டச ாலை யி ல் ஆ சி ரி ய ர்க ள்
மாணவர்களிடம் வழமையாகக் கேட்கும்
கேள்வி. நீங்கள் படித்து என்னவாக
வ ர ப் ப ோகி றீ ர்க ள் எ ன்பதே . இ க்
கேள்விக்கு இராஜதுரை அளித்த பதில்
நான் எழுத்தாளராக வரப்போகிறேன்
எ ன்பதே .
அ ந்த ள வு க் கு
அ ந்த
வயதிலேயே எழுத்தை நேசித்தவர்
இந்தப் பெருமகனார். பாடசாலையின்
இ தே வ ேளை ச ெ ல்லை ய ாவி ன் மாணவ மன்றங்களில் காந்தி, பாரதியார்,
அண்ணர் கந்தையா ம�ோர்சாத்பிட்டி விபுலானந்தர் ப�ோன்ற பெரிய�ோர்களைப்
அரசடிப் பிள்ளையார்கோவில் வீதியில் பற்றி பேசி சிறந்த நாவன்மையுள்ளவர்
வசித்த செல்லம்மா
என்பவரை
fyhg+rzk; muq;fk;
திருமணம்பண்ணி இருபத்திநான்காம்
இலக்கத்தில் வசித்து வந்தார். தம்பி
,uh.jtuh[h
செல்லையா சத்துருக்கொண்டானை
பிறப்பிடமாகக் க�ொண்ட வள்ளியம்மை
என்பவரை மணந்து இருபத்தியாறாம் என மாணவப் பருவத்திலேயே முத்திரை
இல க ்க த் தில் அரு கருகே வசித் து பதிக்கத் த�ொடங்கினார். அதுமட்டுமல்ல
வந்தார்கள்.
மாணவ மன்றங்களில் நாடகங்களை
செல்லையாவுக்கும் வள்ளியம்மைக்கும் எழுதி நடித்து நெறியாள்கையும் செய்தார்.
இருகுழந்தைகள். மூத்தபிள்ளை கண்மணி அ ந்நாடக ங ்க ளி ல் ஜெ ய மனேக ர ா
என்பவர். இளம் பிராயத்திலேயே காலமாகி அக்காலத்தில் பேர்பெற்ற நாடகமாக
விட்டார். அடுத்தவர் மட்டக்களப்பின் எல்லோராலும் புகழப்பட்டது.
முடிசூடாமன்னன் என அழைக்கப்படும்
இராஜதுரை 27.07.1927ல் அரசடிப்பிள்ளையார் பாடசாலையை விட்டு வெளியேறியதும்
தேவை ய ா ன
க�ோவில் வீதியில் இருபத்தியாறாம் இலக்க மட ்ட க ்க ள ப் பு க் கு
வீட்டில் அவதரித்தார்.
ஆக்கபூர்வமான வேலைத்திட்டங்களை
தயாரித்து செயல் படத் த�ொடங்கினார்.
உதயசூரியனின் ஜெகஜ�ோதியான
பிரகாசம் தவழும் பிள்ளையை சூழலில் தமிழ்ப்பண்ணை
இருந்த சகலரும் அள்ளிக்கொஞ்சி மட ்ட க ்க ள ப் பி ல் த மி ழ்ப்ப ண ்ணை
மகிழ்ச்சியில் திளைத்தனர். கிள்ளை என ்ற பெ ய ர�ோடு ஒ ரு பு த்தக ப்
ம�ொழிப்பேச்சும் அன்பும் அடக்கமும் ப ண ்ணைய�ொன்றை ஆ ர ம் பி த் து
பண்பும் பணிவும் பெரிய�ோரைக் த மி ழ்நா டு
பு து க ்கோட்டை
கனம் பண்ணும் ஒழுக்கமும் நிறைந்து ம ா வட ்ட த் தி லி ரு ந் து 1 9 5 1 - 0 8 - 1 6 ல்
காணப்பட்டது பிள்ளை. சூழலிலிருந்த மட்டக்களப்புக்கு வருகை தந்து எம்.பி.எம்.
வீ டு க ளி ன் ச ெ ல்ல ப் பி ள்ளை ய ா க காசிம் புடவைக்கடையில் வேலை பார்த்த
வளர்ந்து மாணவப்பருவமானது. மட்டு/ ஆறுமுகம் என்பவரை நடத்துனராக
நியமித்து, தமிழ் வளர்க்கும் பணியில்
தன் ஈடுபாட்டை காட்டத்தொடங்கினார்.
தமிழ்நாட்டிலிருந் து பத் திரிகைகள்
ச ஞ் சி கைக ள் அ க ர ா தி க ள் எ ன
வரவழைத்து மக்களிடம் வாசிப்புப்
பழக்கத்தை மேம்மடுத்த 14-04-1953ல்
தமிழ்ப் பண்ணை. இலக்கம் 7 திருமலை
வீதியில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.
க ண ்ண த ா ச னி ன்
தென ்ற ல்
பத்திரிகையின் கிளையும்
இங்கு
செயல்பட்டது. தமிழ்ப்பண்ணையின்
ந�ோக்கம் தமிழ் வளர்த்தல் தமிழனுக்கு
மெ த டிஸ ்த ம த் தி ய க ல் லூ ரி யி ன் ஆதரவு என்பதேயாகும். இதை நடத்திய
மாணவனாக 1932ல் சேர்க்கப்பட்டார். ஆறுமுகம் என்பவர் அமரராகும் வரை
பாடசாலையில் பலதுறைகளிலும் தன் தமிழ்ப்பண்ணை ஆறுமுகம் என்றே
திறமையைக் காட்டியதால் பாடசாலை அழைக்கப்பட்டார்.
உதைபந்தாட்டக் குழுவின் தலைவராக
இ ரு ந் து
வ ழி ந ட ா த் தி ய ம ை ய ா ல் சுத்தானந்தாமன்றம்
அ க் கு ழு த�ொட ர் வெ ற் றி களைக்
க ண ்ட து .
ப ா டச ா லைக ளு க ் கா ன சங்காரவேல்(துணை அரச அதிபர்),
சி வ லி ங ்க ம் ,
ஒரு உதைபந்தாட்டப் ப�ோட்டியில் மி ரு கவை த் தி ய ர்
வேண்டுமென்றே எதிர்க் குழுவால் தாமரைக்கேணி சுந்தரலிங்கம்மாஸ்டர்,
இவரின் காலை இலக்கு வைத்துத் அன்புதாஸன் (முஸ்லீம்), பரமகம்சதாஸன்,
த ா க ்கப்பட ப ல ம ா த ங ்க ள் இ வ ர் மு.ரு என அழைக்கப்பட்ட முருகேசு,
ந ட க ்க மு டி ய ா ம ல் ப டு க ்கை யி ல் த மி ழ்ப ண ்ணை ஆ று மு க ம் எ ன
விழுந்தார். உண்மையில் இவர் காலில் இன்னும் பலரைச் சேர்த்து இராஜதுரை
தாக்கப்பட்டதைப் பார்த்த எதிரணியின் அவர்களால் சுத்தானந்தபாரதி மன்றம்
கப்டன் இவரைத் தாக்கிய தனது அணியின் என்னும் பெயரில் 23.07.1953ல் ஒரு மன்றம்
வீரரை தாக்கி இவரைத் தாக்கியது தவறு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இம்மன்றம் பாடசாலை
என்று எச்சரித்துள்ளார். சூழலில் இருந்த மாணவர்களுக்கிடையே கதை, கவிதை,
மக்களும் வேதனையின் விளிம்பிலிருக்க கட்டுரை, பேச்சு, ஓவியம் என பல
ஆசிரியகுழாம் இவர் வீடுவந்து நலம் ப�ோட்டிகளை நடாத்தி பரிசில்களையும்
விசாரித்து செல்லுமளவுக்கு இவரின் வழங் கி , எதி ர் கால பி ரஜைகளை
செல்வாக்கு இருந்தது.
உற்சாகப்படுத்திக் க�ொண்டிருந்தது.

அதேவேளை வீரகத்திப்பிள்ளையார்
வளவுக்கு ள் க�ோவிலின் அரு கில்
சுத்தானந்தபாரதி வாசிகசாலை என்ற
பெயரில் நூல்நிலையம் ஒ ன்றும்
இச்சங்கத்தால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

தமிழ் வாலிபர் சங்கம்

மேற்காணும் இதேகுழுவுடன் இன்னும்
பலர் சேர்ந்து 1955ல் மட்டக்களப்பு தமிழ்
வாலிபர் சங்கத்தை அங்குராப்பணம்
செய்தனர். இச்சங்கத்தின் மூலம் கவியரசு
கண்ணதாசன் தென்னகத்து ச�ொல்லின்
செல்வன் ம.ப�ொ.சிவஞானம் நடமாடும்
பல்கலைக்கழகம் என அழைக்கப்பட்ட
ந ா வ ல ர்
இ ர ா . நெ டு ஞ்செ ழி ய ன்
ப�ோன்றோரை மட்டக்களப்புக்கு அழைத்து,
கூட்டங்களையும் கருத்தரங்குகளையும்
ந ட ா த் தி
தென்னக த் து க் கு ம்
தேனகத்துக்கும் இணைப்புப் பாலமாக
மட்டக்களப்பு தமிழ்ச் சங்கமும் செயல்பட
இந்த இராஜதுரை ஏதுவாக இருந்தார்.

வரியிறுப்பாளர் சங்கம்

மட்டக்களப்பு மக்கள் எதிர்நோக்கும்
வரிப்பிரச்சினைகளுக்கு முகங்கொடுக்
கவென சபையுடன் பேச சங்கம�ொன்று
தேவையென கருதி, மட்டக்களப்பு
ம க ்களைத் தி ர ட் டி மட ்ட க ்க ள ப் பு
வரியிறுப்பாளர் சங்கம் என்ற பெயரில்
ச ங ்கம�ொன்றை யு ம் ஸ ்தா பி த்தா ர்.
அச் சங்கத்துக்கு காலப் ப�ோக்கில்
அ ன்கொ ண ்ட ஸ் ம ணி ய ம் எ ன
அழைக்கப்பட்ட கதிரவேலு மணியம்
அவர்கள் தலைவராகவும் அதன்பின்
மட்டக்களப்பு மாவட்ட வரியிருப்பாளர்
சங்கமாக அது மாற அதன் அமைப்பாளராக
இரா.தவராஜா செயல்பட்டு இப்போது
மாமாங்கராஜா தலைவராக இருக்கிறார்
என்பதை அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது.

காந்திஜீ சேவாசங்கம்

மட்டக்களப்பிலும் மகாத்மா காந்தியின்
க�ொள்கைக ள் கடை ப் பி டி க ்கப்பட
வ ேண் டு ம் . அ த் த ோ டு அ வ ரி ன்
திருவுருவச்சிலை நகரின் மத்தியில்
நிறுவப்பட வேண்டும். என்ற ஆதங்கத்தில்
காந்திஜீ சேவா சங்கம் என்ற பெயரில்
சங்கம�ொன்றை உருவாக்கினார். இச்
சங்கம் பின்பு கதிர்பாரதிதாசன், அமரர்
வ.சிவசுப்பிரமணியம் ஆகிய�ோரினால்
வ ழி ந டத்தப்ப ட் டு
இ ப் ப ோ து
அ.செல்வேந்திரன் அவர்களால் வழி
நடத்தப்படுகின்றது.

மானாவரிச்சங்கம்

மட்டக்களப்பு நெற்சந்தைப்படுத்தும்
நிலையத்தில் வேலை செய்யும் மூட்டை
தூக்கும் கூலித்தொலிலாளர்களின்
வேதனை தரும் நிலைகண்டு அவர்களின்
தேவைக்கென மானா வரிச்சங்கம் என்ற
பெயரில் ஓர் சங்கத்தை நிறுவினார்.
பின்பு இச்சங்கத்தை அமரர். வ.பாலசிங்கம்
என்பவர் நடாத்தி வந்தார்.
வாசகர்களே! கட்டுரையில் சமாந்தரமாக
ஓ டிக் க�ொண்டு இ ரு க் கு ம் ந ான்
தேவையின் காரணமாக தடைதாண்டியும்
ஓட வ ேண்டி இரு க் கிறது. எப்படி
இருந்தாலும் இப்பதிவுக்கு உங்களை
என்னோடு கூட்டிக் க�ொண்டே ஓடுவேன்
வாருங்கள் அடுத்த இதழுக்காக ஓடுவ�ோம்.
(த�ொடரும்)
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பலமடைந்தன. இன்று ஒருவருக்கு
ஒருநேரத்தில் உணவு இதனால் உறவுகள்
விரிவடைந்திருக்கின்றன. இதுபற்றி பேச
ஆரம்பித்தால் பேசிக்கொண்டே ப�ோகலாம்’
எனக் கூறிய தங்கம்மா, மின்சாரம்
து ண் டிக ்க ஆ ர ம் பி த்த தி ன ால்தான்
நட்சத்திரங்களையும், நிலாவையும் பலர்
பார்க்கின்ற சூழல் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என
தனது ஆதங்கத்தினை ப�ோட்டுடைத்தாள்.
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மி ன்சா ர மு ம்
இ ரு க ்க வி ல்லை .
ஆனால் குளிர்ச்சியும், அமைதியான
சூழலும், இதமான நித்திரையையும்
குடிசை வீடுகள் க�ொடுத்தன. குப்பி
விளக்கே குடிசையை ஒளிர வைத்தது.
எ வ ்வ ள வு த ா ன்
மி ன் வி சி றி யை
பூட்டினாலும், இயற்கையாக வருகின்ற
காற்றுக்கு ஈடுஇணையாக ஒன்றுமே
இ ரு ந் து வி ட மு டி ய ாது ’ எனக் கூ றி ய
தங்கம்மா, த�ொடர்ந்தும் தன்மனதில்
கிடந்ததை க�ொட்டுவதற்கு ஆரம்பித்தாள்.

‘குப்பி லாம்பில் குடிசைவீட்டில் வாழ்ந்த
ப�ோதி ரு ந்த சு க ம், த ற் ப ோதை ய
மின்சார வெளிச்சத்திலும், மாளிகை
வீட்டிலும் இல்லை’ என தங்கம்மாவும்,
தெய்வானையும் பேசிக்கொண்டனர்.
சில நாட்களாக மின்சாரத் துண்டிப்பு
அமல்படுத்தப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும்
நிலையில், வீட்டு வாசலின் முற்றத்தில்
அமர்ந்துக�ொண்டு பேசுகையிலேயே
இதனை அவர்கள் குறிப்பிட்டனர்.
‘முன்னர் எல்லாம் நமது பகுதிகளில்
கு டிசை வீ டு கள்தா ன் இ ரு ந்த ன.
அதற்குள் மின்விசிறி இருக்கவில்லை,

நான் எனது பிள்ளைகளை வளர்த்தப�ோது,
பிள்ளைக்கு நிலாவைக்காட்டித்தான்
உ ணவை த்
உ ண ்ணவைத்தே ன் .
அ ப் ப ோ அ ழக ான வெ ளி ச்ச மு ம்,
தூரத்துப்பார்வையும் என்பிள்ளைகளுக்கு
மகிழ்ச்சியை க�ொடுத்திருந்தமையை
உணர்ந்தேன். இன்றெல்லாம் மின்குமிழை
காட்டி, த�ொல்லைபேசியை கையில்
க�ொடுத்து உணவு க�ொடுக்கின்றனர்.
இதனால் பிள்ளையின் பார்வைத்திறனும்
கு றை ந் து வி டுகி ன ்ற து .
கு று கி ய
இலக்குக்குள்ளே அகப்பட்டுவிடுகிறார்கள்.
வானத்தினைப் பார்த்து, முன்நிலவா,
பின்நிலவா என அறிந்து அதற்கேற்றால்
ப�ோல் வாசலில் அமர்ந்து உறங்கி,
கதைபேசிய காலமெல்லாம் எங்கேய�ோ
ப�ோய்விட்டது. சின்னஞ்சிறுவர்களின்
இ ரவு நே ர நி ல ா வெ ளி ச்ச த் தி ல ான
விளையாட்டுக்களும் மறைந்துவிட்டன.
பக்கத்தில் இருக்க வைத்து பாட்டி
ச�ொல்லித்தந்த இராமாயணக்கதைகளும்,
மகாபாரதக்கதைகளும் இன்றும் என்
ஞாபகத்தில் உள்ளன. ஆனால் இன்றைய
பிள்ளைகளுக்கு அக்கதைகள் தெரியுமா?
என்பதும் சந்தேகமே. கதை இப்படித்தான்
இ ரு க் கு ம் எ ன்பதை இ ப் ப ோ து ,
புத்தகத்தில் படிக்கின்றனர். அப்போது
கதையைக்கூறி இதுதான் கதையென
எ ன்பா ட் டி
எ ன க் கு கூ றி வி ட்டா ள் .
இரவில் தூங்கும்போது பாட்டி ச�ொன்ன
கதைகளும், வீட்டிலே பேசிமகிழ்ந்த
த ரு ண ங ்க ளு ம்
ந ல்லத�ொ ரு
நித்திரையையும் க�ொடுத்துவிட்டன.
இப்போதெல்லாம் மின்விசிறியின் சத்தம்
நித்திரையை குறைத்துவிட்டது.

‘நான் வாழ்ந்த காலம் ஒரு ப�ொற்காலம்
என்றே ச�ொல்லுவேன் ஏனெனில்
நான் பேசி மகிழ்ந்த தருணங்கள்
மனிதர்களிடையே. இதனால் என்
உள்ளத்தில் இருந்த சுமைகள் குறைந்தன.
நான் வாய்விட்டு சிரித்த தருணம் நான்
ஆர�ோக் கி ய ம ானவ ள் என்ப த னை
உ ணர்ந்தே ன். இ ப் ப ோதெல்லா ம்
மனிதர்களிடம் மனிதர்கள் முகம்கொடுத்து
பேசுவதில்லை. த�ொல்லைபேசிய�ோ
அல்லது த�ொல்லைக்காட்சியுடனேயே
பலரும் பேசுகின்றனர். இதனால் ஒருபக்கப்
பே ச் சு ம ட் டு ம்தா ன் இ ரு க் கி ன ்ற தே
த விர, தமது பேச்சுக்கு ஆ தரவும்
இல்லை. இதனால்தான் பலர், இன்று
மனந�ோயாளிகளாக உள்ளனர். வீட்டிலே
உணவு உண்பதாகவிருந்தாலும் ஒருமித்தே மி ன்சா ர ம்
உண்டனர். இத ன்போது உற வுக ள்

இ ல்லா வி ட்டா ல்

மனிதர்களே இயங்கமாட்டார்கள் என்ற
நி லையை ஏ ற்ப டுத் தி யி ரு க் கி ன ்ற
இக்காலகட்டத்தில் அடிக்கடி மின்துண்டிப்பு
இடம்பெறுகின்றது. இத னால் பல
வ ேலைகளை ச்
ச ெ ய ்ய மு டி ய ா த
நி லையேற்ப ட் டி ரு க் கி ன ்ற து எ ன
பே சி க ்கொ ண ்டா லு ம் ,
ஒ ரு பு ற ம்
பலரை வீட்டின் முன்புறம் வாசலில்
அ ம ர் ந் தி ரு ந் து
வ ா ன த் தி னை ப்
ப ா ர் க் கு ம்
நி லைம ை யி னை
உ ரு வ ா க் கி யி ரு க் கி ன ்ற ம ை யி னை
எண்ணி சந்தோஷப்படவும் முடியும்.
நச்சத்திரங்களை எண்ணி, அவற்றினை
பிடிப்பதற்கு நினைத்த காலங்களும்

gLthd; ghyfd;
உண்டு. இப்போது நட்சத்திரத்தை, நிலாவை
புத்தகத்தில்தான் பார்க்கவேண்டிய
நி லை யு ம்
உ ரு வ ா கி யு ள்ளம ை
கவலையானதே.
நி ல ா வெ ளி ச்ச த் தி ல்
உ ண வு
உண்டு, கதைபேசி, அமைதியான,
விருப்புடனான நித் திரை சென்ற
காலங்களை மீட்டிப்பார்க்க வைத்த
மின்சாரதுண்டிப்புக்கு நன்றி கூறிய
த ங ்கம்மா , வீ ட் டி ன்
மு ற ்ற த் தி ல்
அ ம ர் ந் தி ரு ந் து நி ல ாவைப்பா ர்த் து
பிள்ளைகளுக்கு கதைச�ொல்லி மகிழும்
தருணங்களை ஏற்படுத்தும் ப�ோது,
சிறுவர்களிடத்தில் நற்சிந்தனைகளை
வளர்க்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை
வெளியிட்டவளாக நேரமும் இரவு 10 இனை
கடந்துசெல்ல இருவரும் வீட்டினைந�ோக்கி
சென்றனர்.

ö£soß £õxPõ¨ø£ EÖv¨£kzxÁx
G¨£i?
"பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்" என்றான்
பாரதி. ஆனால் இன்றைய நாட்களில்
அக் க ண்க ள் எல்லாம் குருடாகி
க�ொண்டிருப்பது வ ேத னைக்குரிய
விடயம்.

ந டைபெறுவதாக சிறுவர் மற்றும்
பெண்களு க்கெ திரான வன்மு றை
த�ொடர்பான ஒ ரு அ றி க ்கை யி ல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பெண் கு ழந்தைக ளு க் கு எ தி ர ா ன
வ ன் மு றைக ள்
ந ா ளு க் கு
ந ா ள்
அதிகரித்துக் க�ொண்டேதான் ப�ோகின்றது.
இ ன் று எ ல்லா த் து றைக ளி லு ம்
ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும்
தங்களது திறமையையும் உழைப்பையும்
வெளிப்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கின்றார்கள்.
ஆனாலும் என்ன பயன்? இன்றும்
அடுப்பங்கரையிலே வாழ்நாளை கழிக்கும்
பெண்களும் சமூக கட்டுப்பாடுகளுக்கு
வளைந்து வளைந்து முதுகெலும்பு
வளைந்து ப�ோன பெண்களும் இருக்கத்
தான் செய்கிறார்கள். இப்போதைய
நிலையை பார்த்தால் பிறந்ததிலிருந்தே
பெண்பிள்ளைகள் தம்மை பாதுகாத்து
க�ொள்ள ப�ோராட வேண்டி உள்ளது.

பாடசாலை, அலுவலகம்,
ப�ோக் கு வ ர த் து ,
வீ டு ,
இலங்கையில் ஒவ்வொரு நான்கு மணி வீ தி எ ன் று எ ல்லா இ ட த் தி லு ம்
நேரத்திலும் ஒரு கற்பழிப்பு முயற்சி பெண் கு ழந்தைக ளு க் கு எ தி ர ா க

அத்துடன் ஆண் பிள்ளைகளை ப�ோல
பெண் பிள்ளைகளுக்கும் உடற்பயிற்ச்சி
ம ற் று ம் உ டல் வ லி ம ை ச ா ர்ந்த
பயிற்சிகளை வழங்குவது அவசியம்.
தற்பாதுகாப்பு சம்மந்தமான கல்வியை
வன்முறைகள் நடைபெறுகின்றன.
பெண் பிள்ளைகளுக்கு சிறு வயதிலேயே
ஒ ரு வீ ட் டி ல் பெண் கு ழந்தை வழங்க வேண்டும்.
பிறந்துள்ளது என்று கேள்விப்பட்டாலே
முகம் சுளிக்கிறார்கள். சீதனம் க�ொடுக்க அ து அ வர்களை உ ட ல் ரீ தி ய ா க
வ ேண் டு ம் என்ப து த ான் மு க் கி ய வலிமையாக்கும், அவர்கள் ஆபத்து
பிரச்சினையாக இருந்தது. ஆனால் நேரங்களில் தம்மை தாமே பாதுகாத்து
இப்போது பெண் குழந்தைகளை க�ொள்வதற்கான மனவலிமையையும்
எ ப்ப டி ப ாது க ா ப்பாக வ ள ர்ப்ப து உடல்வலிமையையும் வழங்கும்.
என்பதே பெற்றவர்களுக்கு ஒரு பெரிய
பெற்றோர்களே உ ங ்க ள் பெண்
கேள்விக்குறி.
பிள்ளைகளை சமூகம் கலாசாரம் என்ற
பெண் பிள்ளைகளை பெற்றவர்களே
உங்க ள் குழந்தைக்கு சமையலும்
அலங்காரமும் பயிற்றுவிப்பதற்கு பதிலாக
ஏதாவது ஒரு துறை சார்ந்த சிறந்த ப�ோர்வையில் வீட்டுக்குள்ளேயே பூட்டி
கல்வியை வழங்குங்கள் அப்போது தான் வைக்காதீர்கள்.
அவர்களுக்கு ச�ொந்த காலில் நிற்கும்
தைரியம் உருவாகும். பெண் பிள்ளைக்கு அவர்கள் வெளியில் சென்று தமக்குரிய
உரிமைகளை வென்று வர அவர்களை
ஏன் விளையாட்டு?
ப டி ப் பு ம ட் டு ம் ப�ோ து ம் எ ன் று வழிநடத்துங்கள்.
நினைக்காதீர்கள், விளையாட்டில் ஈடுபட
விடுங்கள். அது தான் அவர்களுக்கு பெண் குழந்தையை பெற்ற ஒவ்வொரு
த ன்ன ம் பி க ்கையை
வ ள ர் க் கு ம் . தாய்க்கும் ஒரு முக்கியமான ப�ொறுப்பு
சவால்களை எதிர்கொண்டு அவற்றை உள்ளது.
சமாளிக்கும் மனவலிமையை உருவாக்கும்.
njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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ஒ ரு
ம ர ண ம்
ஏ ற்பட ்ட
பி ன்
சம்பந்தப்பட ்ட வர்க ளு க் கு
அ து
பேரிழப்பு. ஒரு இழப்பு வந்த தும்,
அதை இன்னொரு வர் த லையில்
ப�ோட்டு விடுவது அந்த இழப்பினை
தாங்கிக்கொள்வதற்காக மனித மூளை
செயற்படுத்தும் ஒரு வழிமுறை.
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கடமைகளைச் செய்யும்போது நமது
நாட்டின் ப�ொருளாதார வளங்களின்
காரணமாக நிறையச் சிக்கல்களை
நாங்கள் எதிர்கொள்ளவ ேண்டியும்
இருக்கும்.

அ ந்த
இ ழ ப் பு
ம ர ணம ா க
இ ரு க் கு ம் ப ோது , அ ந்த ப் ப ழி யை
இ ல கு வ ா க
வை த் தி ய ர்கள்மே ல்
ப�ோட்டு தங்கள் மனச்சோகத்தை
குறைத்துக்கொள்கிறார்கள். இது இங்கே
மட்டுமல்ல, உலகம்பூரா நடக்கும் நியதி.
இதை எதிர்கொள்வதற்கான பயிற்சியும்
மரு த் துவர்க ளின் பாடத் திட்டத் தில்
உள்ளடக்கப்பட்டே இருக்கும். ஆனால்,
இப்போதைய பிரச்சினை, ஒரு இழப்பினை
உறவினர் வைத்தியர்மீது ப�ோடும்போது
அது இலகுவாக ப�ொதுப்பிரச்சினையாகி,
வைத்தியர்களின் மீது காழ்ப்புணர்வு
உள்ளவர்களால் வேறு திசை ந�ோக்கி
திருப்பிவிடப்படுகிறது. இவ்வாறான
ச ெ ய ற்பா டு க ள்
உ ண ்மை யி ல்
ய ா ரு ம்
ப ா தி க ்கப்பட்டா லு ம் ,
ப ா தி க ்கப்பட ்ட வர்க ளு க் கு
எ ந்த
ந ன்மையை யு ம்
க�ொண் டு
அவரு க்கு ச் சந்தேகம் ஏற்பட்டால்
சேர்க்கப் ப ோவ தி ல்லை
எ ன்ப து
SHO விற்கு அழைத்து உதவி கேட்பார்.
காழ்புணர்வாளர்களுக்கும் தெரியும்.
தேவைப்பட்டா ல் அ வ ர் வ ந் து ,
உடனடியாகப் பார்ப்பார், அதற்கான
த னி ப்பட ்ட
ஒ ரு
சம்பவத்தை
அ வ சி ய ம்
இ ல்லையென்றா ல்
ப ற் றி
எ ழு த ா ம ல்
ப�ொ து வ ா க
அழைபேசியில் அறிவுரை வழங்குவார்.
இலங்கையின் மருத்துவச் சேவை
பற்றி சில விளக்கங்களை எழுதுவது
S H O தேவைப்பட்டால் வை த் தி ய
ப�ொதுமக ்களு க்கு பிரய�ோசனமாக
நிபுணரை அழைப்பார்.
இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.
இது இங்கே மட்டுமல்ல உலகம்பூரா
நடக்கும் ஒரு நடைமுறை.
முதலில் ஒரு வைத்தியசாலை எப்படி
த�ொழிற்படுகிறது என்று பார்ப்போம்.
ஒரு அபிவிருத்தி அடைந்த நாட்டை
எடுத்துக்கொண்டால் விடுதியிலேயே
வைத்தியசாலையில் ஒரு விடுதியை
SHO நிலையில் இருப்பவருக்கான
எடுத்துக்கொண்டால்,
அறை இருக்கும். கிழமைக்கு அவருக்கு
48 மணித்தியாலம் என்ற அளவிலே
பல படி நிலைகளில் வைத்தியர்கள்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட கடமை நேரம் இருக்கும்.
இருப்பார்கள்.
ஆகவே அவர்கள் மிகவும் விரைவாக
ந�ோயாளிகளைப்பார்ப்பார்கள்.
வைத்திய நிபுணர் எல்லாவற்றுக்கும்
ப�ொறுப்பாக இருப்பர். அவரு க்கு
ந�ோயாளிகளின் எண்ணிக்கையைப்
அடுத்ததாக senior registrar/registrar
ப�ொறுத்து ப�ோதியளவு இருப்பார்கள்.
என ப்ப டு ப வ ர் இ ரு ப்ப ர். இ வர்க ள்
ஒருநாள் நைட் டியூட்டி செய்தால் அடுத்த
பட்டமேற்படிப்பு பயிற்சி வைத்தியர்கள். சில
நாள் விடுமுறை.
வருடங்களில�ோ மாதங்களில�ோ வைத்திய
நிபுணர்களாக வரப்போகிறவர்கள்.
ஆனால் இங்கே இவை எதுவுமே இல்லை.
அடுத்து SHO எனப்படும் வைத்தியர்கள்
எத்தனை ந�ோயாளி இருந்தாலும்,
இருப்பர்கள். கடைசியாக HO எனப்படும்
ஒரு விடுதியில் ம�ொத்தம் 4 SHO தான்
உ ள்ளகப்ப யி ற் சி
வை த் தி ய ர்க ள்
இருப்பார்கள்.
இருப்பார்கள். ஒரு விடுதியில் வைத்திய
நிபுணர் ப�ொறுப்பாக இருப்பார். வைத்திய
ஒருவர் காலை எட்டுமணிக்கு கடமை
நிபுணர் இல்லாதப�ோது இரு க்கும்
த�ொடங்கினால் அடுத்த நாள் மாலை
வைத்தியர்களில் சீனியர் ப�ொறுப்பாக
4 மணிவரை அவரது கடமை நேரம்
இருப்பார், ஆனால் அவர்கள் பெரிதளவில்
இருக்கும்.
முடிவுகளை எடுக்காமல், வைத்திய
நிபுணர் இருக்கும் வைத்தியசாலைக்கு
ம�ொத்தம் 36 மணிநேரம் த�ொடர்ச்சியாக
ந�ோயாளிகளை அனுப்பி விடுவார்கள்.
வேலை செய்தாலும் 8 மணிநேரம்தான்
பட்டமேற்படிப்பு வைத்தியர்கள் சில
ஓவர் டைம் கிடைக்கும்.
விடுதிகளில் மட்டுமே இருப்பார்கள்.
வைத்திய நிபுணரின் நிலை அதைவிட
இ தி லே H O என ப்ப டு ம் ப யி ற் சி
ம�ோசம், வெளிநாட்டில் ஒரு விடுதியில்
வைத்தியர்கள் 24 மணிநேரமும் விடுதியில்
பத்து பதினைந்து வைத்திய நிபுணர்கள்
இருப்பார்கள்.
இருந்தாலும் இங்கே ஒரே ஒருவர்தான்
இருப்பார். அவரது கடமை நேரம்
அடுத்து SHO 24 மணிநேரமும் விடுதியில்
ஒவ்வொருநாளும் 24 மணிநேரம். இதிலே
இருக்கமாட்டார்கள். கடமையில் இருக்கும்
காலை 8 மணிமுதல் 4 மணிவரை அவர்
SHO அவரது குவார்ட்டஸ் அறையில்
தனியாரில் வேலை செய்ய முடியாது.
இருப்பார்.
அதற்கப்புறம் அவர் எதுவும் செய்யலாம்,
ஆனால் அழைப்பெடுத்தால் ஆல�ோசனை
ஒரு ந�ோயாளி அட்மிட் ஆகும்போது
வழங்கவேண்டும், தேவைப்பட்டால்
முதன்முதலில் HO எனப்படும் பயிற்சி
ப�ோய்ப் பார்க்கவேண்டும்.
வைத்தியர்களாலேயே பார்க்கப்படுவார்.

அடையாளம் கண்டு மேல் படிநிலைகளில்
உள்ளவர்களுக்கு அறிவிக்கிறார்களா
எ ன் று க ண ் கா ணி த் து , ப�ோ தி ய
அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி தனக்குக்கீழே
வேலை செய்யும் வைத்தியர்களுக்கு
ப யி ற் சி யை வழ ங ்க வ ேண் டி ய து ம்
வைத்திய நிபுணரின் வேலை.

kUj;Jth; rptr;re;jpud;
rptQhdk;
ஒரு ந�ோயாளி வைத்தியசாலைக்குச்
சென்றதும் என்ன நடைபெறுகிறது என்று
பார்ப்போம்.
ஓ பி டி யி ல்
ப ா ர் க் கு ம்
ட�ொ க ்ட ர்
ந�ோயாளியைப் பார்த்து அவர் அட்மிட்
பண்ணப்படவேண்டியவரா என கணிப்பார்.
ஓபிடி யில் எப்போதும் பயிற்சி பெற்ற
சீனியர் மருத்துவர்களே இருப்பார்கள்.
அ ட் மி ட் ப ண்ணப்படவ ேண் டி ய வ ர்
என்றால் அட்மிட் பண்ணும்போது அவர்
விடுதியில் இருக்கும் வைத்தியரால்
உடனடியாக பார்க்கப்படவேண்டுமா
இல்லையா என்பதை தீர்மானித்து எழுதி
அனுப்புவார்.
உடனடியாக பார்க்கப்படவ ேண்டிய
தீவிர ந�ோயாளிகள் உடனடியாக பயிற்சி
வைத்தியரால் பார்க்கபட்டு சீனியர்
வைத்தியருக்கு அறிவிக்கப்படும்.
மற்றவர்கள் விடுத் திக்கு ச் சென்ற
உ டனேயே
ப ா ர்க்கப்ப டு வ ா ர்க ள்
எ ன் றி ல்லை . வை த் தி ய ர் வ ே று
ந�ோயாளிகளுடன் busy ஆக இருந்தால்
அதை முடித்துவிட்டுத்தான் பார்ப்பார்.
இ ங ்கே த ா ன்
நி றை ய ப்பே ர்
க�ோபப்படத்தொடங்குவது, விடுதிக்கு
வந்து இவ்வளவு நேரமாச்சு, இன்னும்
என்னை ட�ொக்டர் பார்க்கவில்லை
என்ற முதலாவது முறைப்பாடு இந்த
இடத்தில்தான் த�ொடங்கும்.

உ த ா ர ண த் தி ற் கு ,
எ ன்னையே
எடுத்துக்கொண்டால், எனது விடுதியில்
எ ன க் கு க் கீ ழ ே 4 வை த் தி ய ர்க ள்
வேலை செய்கிறார்கள். நால்வரும்
புதியவர்கள். அவர்களால் சின்னச்சின்ன
வேலைகளை மட்டுமே செய்யமுடியும்.
அ வர்க ள் ப யி ற் சி பெ று ம்வரை
மற்றை ய வை த் தி ய ச ா லைக ளி ல்
ஜூனியர் ட�ொக்டர்கள் செய்யவேண்டிய
வேலைகளை நான் தனி ஒருவராகத்தான்
செய்யவேண்டும்.
இங்கே வேலைப்பளு அதிகம் என்பதை
விட ப�ொறுப்பெடுத்தல் என்பதுதான்
மு க் கி ய ம ா ன து .
உ ண ்மையை ச்
ச�ொல்லப்போனால் வ ேலைப்பளு
குறைவுதான். ஆனால் ஒவ்வொருநாளும்
24 மணிநேரமும் எப்போது அழைப்பு
வ ரு ம்
எ ன் று
எ தி ர்பா ர் த் து க்
க�ொண்டிருக்கவேண்டும். கரன்ட் கட்
ஆகமுன் த�ொலைபேசியை முழுமையாக
சார்ஜ் பண்ணி வைக்கவேண்டும்.
அநேகமான நாள் இரவுகளில் அழைப்பு
வ ர ாது . கடம ை யி ல் இ ரு ந்தாலு ம்
அறையில் இருந்து பேஸ்புக் பார்ப்பேன்,
ப ட ம்
ப ா ர்ப்பே ன் ,
எ ழு து வ ே ன் .
எ ல்லாவ ற் று க் கு ம்
ப�ோ தி ய ள வு
நேரம் கிடைக்கும். ஆனால் சில
நாட்களில் ஜூனியர் ட�ொக்டர்களினால்
சமாளிக்கமுடியாத கேஸ்கள் வரும்.
அது இரவு 2 மணிக்குக்கூட வரலாம்,
சிலவேளை சேர்ட் ப�ொத்தான்கூட
ப�ோடாமல் ஓடிய நாட்களும் உண்டு.
ஆகவ ே நிறைய நேரம் ஓய்வாக
இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் 24
மணிநேரமும் எப்போது பிரச்சினை வரும்
என்று எதிர்ப்பார்த்துக் க�ொண்டிருக்கும்
நிலையிலே இருக்கவேண்டும்.
அ டு த் து ,
இ ங ்கே
( எ ன து
வைத்தியசாலையில்) வரும் ந�ோயாளிகள்
எல்லாருக்குமான சிகிச்சையை வழங்க
முடியாது. உதாரணத்திற்கு குறைமாத
பிரசவமாகும் ஆபத்தில் ஒரு தாய் வந்தால்,
பிரசவம் பார்க்கமுடியும் என்றாலும்,
கு றைம ா த ப் பி ள்ளை பி றந்த பி ன்
கவனிப்பு வழங்க குழந்தை மருத்துவ
நிபுணர் இங்கே இல்லை என்பதால்,
அவரை உடனடியாக யாழ்ப்பாணம்
அனுப்பிவிடுவ�ோம்.

பயிற்சி வைத்தியர் ந�ோயாளியைப்பார்த்து,
தீவிரமான நிலை என்றால் உடனடியாக
சீனியர் வைத்தியருக்கு அறிவிப்பார்.
இல்லையென்றால் சீனியர் வைத்தியர்
வ�ோர்ட் ரவுன்ட் வரும்போதுதான் பார்ப்பார். ந�ோயாளிய�ோடு வரும் விளக ்கம்
குறைந்தவர், ஒரு பிரசவம்கூட பார்க்க
சீனியர் வைத்தியர் பார்த்தபின் தீவிரம் மு டி ய ாத வை த் தி ய ச ாலை என்று
கூடிய பிரச்சினை என்றால் வைத்திய பேஸ்புக்கில் எழுதுவார்.
நிபுணருக்கு அறிவிப்பார். அப்படியில்லாத
ந�ோயாளிகளை வைத்திய நிபுணர் அதேப�ோல் மயக்க மருந்து நிபுணர்
வ�ோர்ட் ரவுன்ட் வரும்போதுதான் பார்ப்பார். இல்லை, ஜூனியர் ட�ொக்டர்கள்தான்
அதுவரை ந�ோயாளி ப�ொறுத்துத்தான் மயக்கமருந்து க�ொடுக்கிறார்கள். அவர்கள்
ஆகவேண்டும். இது இங்கே மட்டுமல்ல, சிக்கல் இல்லாத ந�ோயாளிகளுக்குத்தான்
மயக்கமருந்து க�ொடுப்பார்கள். ஆகவே,
எந்த நாட்டிலும் இருக்கும் நடைமுறை.
பல ந�ோய்கள் இருக்கும் ஒருவருக்கு
வைத்திய நிபுணருக்குக்கீழே இருக்கும் ஒரு சத்திர சிகிச்சை செய்யவேண்டி
வைத்தியர்கள் தங்கள் கடமையைச் வந்தால், என்னால் செய்யக்கூடிய
சரியாகச் செய்து, உரிய ந�ோயாளிகளை
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க ச ப ் பா ன
அ னு ப வ ங ்க ளு க் கு
முற்றுப்புள்ளி வைத்து நிம்மதியாகவும்
மகிழ்ச்சிகரமாகவும் வாழ வழிசெய்யும்
வருடமாக புதிய வருடம் அமைய
வேண்டும் என்று மட்டக்களப்பு அரச
அதிபர் உதயகுமார் தனது புத்தாண்டு
ஜூ லி ய ன் வாழ்த்துச் செய்தியில் கூறியுள்ளார்.

பாலியல் தாக்குதல் த�ொடர்பாக வை த் தி ரு ப்ப த ாக வு ம் வி ரைவி ல்
ஒன்றிலிருந்து தப்பிக்க ஸ்வீடனுக்கு வெஸ்ட்மினிஸ்டர் மாஜிஸ்திரேட்
ந ா டு கடத்தப்ப டு வதை த டு க ்க நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார்
எனத் தெரிவித்தனர்.

சர்வதேச வி தி களை
அசாஞ்சே த�ொடர்ந்து மீறியதால்,
அவருக்கு தாங்கள் தஞ்சம் வழங்கியதை
திரும்பப்பெறுவதாக ஈகுவ ேடார்
நாட்டின் அதிபர் லெனின் ம�ொரீன�ோ
தெரிவித்தார்.

‘மலரவிருக்கும் விகாரி வருடத்தை
மகிழ்ச்சிகரமாக வரவேற்பதுடன்
இத்தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு எமது
மக்களின் கடந்த கால கசப்பான
அனுபவங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி
வைத்து துன்ப துயரங்கள் நீங்கி
நிம்மதியாகவும் மகிழ்ச்சிகரமாகவும்
வாழ வழிசெய்யும் புது வருடமாக
இது அமைய வேண்டுமென இந்நாளில்
வல்லமை ப�ொருந்திய இறைவனைப்
பிரார்த்திக்கின்றேன்’ எனவும் அவர்
கூறியுள்ளார்.

ஆனால் இது த�ொடர்பாக விக்கிலீக்ஸ்
வெளியிட்ட ட்விட் செய்தியில், சர்வதேச
சட்டவிதிகளை மீறி
அசாஞ்சேக்கு தஞ்சம்
வழ ங ்கப்பட ்ட தை
சட ்ட வி ர�ோ த ம ா க
ஈ கு வ ேட ா ர் ரத் து
ச ெ ய ்த த ா க
அவரது வாழ்த்துச்செய்தியில் மேலும்
குறிப்பிட்டுள்ளது.

குறிப்பிட்டுள்ளதாவது:

பிரிட்டனின் உள்துறை
ச ெ ய ல ர்
ச ஜி த்
ஜாவிட் வெளியிட்ட
ட்விட் செய்தியில்,
''ஜூலியன் அசாஞ்சே
தற்போது ப�ோலீஸ்
ஏழாண்டுகளுக்கு முன்பு தூதரகத்தில் காவலில் உள்ளார் என்பதை நான்
உறுதி செய்கிறேன். பிரிட்டனின்
தஞ்சம் க�ோரியிருந்தார் அசாஞ்சே.
சட்டநடைமுறையை அவர் எதிர்கொள்ள
அ ச ா ஞ்சேவை கை து ச ெ ய ்த வேண்டும்'' என்று கூறினார்.
காவல்துறை, அவரை காவலில்

‘இப்புத்தாண்டு எமது மாவட்டத்தில்
தனிநபர்களின் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு
ஒளியூட்டுவத�ோடு இனங்களுக்கிடையில்
புரிந்துணர்வுடன் கூடிய நல்லுறவினைக்
கட்டி எழுப்பவும் புதிய முயற்சிகளையும்
புதிய சிந்தனைகளையும் க�ொண்டு
வரும் நல்லாண்டாகவும் அமைய
வேண்டும்.

இப்புத்தாண்டு எமது உள்ளங்களிலும்

இ ல்ல ங ்க ளி லு ம் அ க இ ரு ளை
நீக்கி ஒளியேற்றுவதாக அமைய
பிரார்த்திப்பதுடன் இப்புத்தாண்டில்
நமது பிரதேசம், மாவட்டம், மாகாணம்
மற்றும் முழு நாட்டிலும் பல புதிய
அபிவிருத்திகளைக் க�ொண்டு வரும்
நல்லாண்டாகவும் அமைய வேண்டும்.
இந்நன்னாளில் அனைத்து மாவட்ட
மக்களுக்கும் மாவட்டத்தின் சீரான
நிர்வாக சேவைக்கு என்னுடன்
இணைந்து பங்களிப்பு செய்துவரும்
அனைத்து பணியாளர்கள், சமூக
சே வ ை ய ா ள ர்க ள் ,
ஒ த் து ழைப் பு
மிகுந்த அரசியல் தலைமைத்துவங்கள்
அ னை வ ரு க் கு ம் உ ள ம் க னி ந ்த
பு த்தா ண் டு
வ ா ழ் த் து க்களை த்
தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்’ எனக்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

க
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டந்த இருபது நாட்கள் தமிழகத்தை
குறுக்கு நெடுக்காக பயணித்ததில்
பல தரப்பட்ட மக்களையும் சந்திக்கும்
வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது.

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனித
நேய மக்கள் கட்சி , தமீமுன் அன்சாரி
கூட்டணிக்கு பலம் சேர்க்கின்றனர்.
வேல்முருகன் ப�ோன்ற தமிழ் தேசிய
வாதிகள், திரை, கலை இலக்கிய
ந ண ்பர்க ள் க ளத் தி ல் தி மு. க
கூட்டணிய�ோடு நிற்கின்றனர்.

காலை நேர காப்பி கடை வாசிப்பு
இன்னமும் தமிழகத்தில் மாறாமலேயே
இருக்குது. தமிழகத்தில் எனக்கு மிகவும்
பிடித்த விடயமும் என்னை வெகுவாக
ஈர்த்ததும் இதுதான். அதிகாலையில்
நடந்து ப�ோய் பத்திரிகை வாங்கி, காப்பி
குடித்து வருபவர்கள�ோடு அசியல்
அலசும் நேரம் அது. தமிழகத்தின்
இன்றைய நிலமையை படம் பிடித்து
காட்டும் கண்ணாடி.

நம்பிக்கை தரும் பலரை நாம் இந்த
தேர்தல் களத்தில் பார்க்க முடிகிறது.
கனிம�ொழி
தமிழிச்சி தங்க பாண்டியன்
ரவிக்குமார்
வெங்கடேசன்
ஜ�ோதி மணி

nrd;idapy; ,Ue;J

ghyRFkhu;

ப�ொது வ ாக

ப ா ர்த்த தி ல்

அவர்கள் கட்டமைக்க விரும்பும் ஒரு
ந�ோக்கோடு நீள்கின்றன. மறைமுகமாக த னி ய ா க நி ற் கு ம்
தி. மு. க அரச ஆதரவுக்குள் குறுகி நிற்கும் துணிச்சல் மிக்கவர்
நேர்மை தெரிகிறது.
நடு நிலை

த லைம ை வெ ற் றி ட ம் எ ன்ப து
ப த் தி ரி கைக ளு ம் ஊ டக ங ்க ளு ம்
கட ்ட ம ை த்த
பி ர ச ா ர ம் .
எ ந்த
ஊடகத்தையும் நம்ப முடியவில்லை,
நடு நிலை என்பது இல்லாமல்
விவாதங்களில் கேட்கப்படும் கேள்விகள்

®
Í
P
uºuÀ

என
கலை இ ல க் கி ய
ஆ ளு ம ை க ளி ன்
வெ ற் றி
என்பதை அவர் கண்ணுக்கு தெரிகிறது. வேறு எந்த
கூட்டணியில�ோ கட்சியில�ோ இத்தகைய
பிரசாரங்கள் காட்டுகின்றன.

÷
z
P
uªÇ

அரசியல் விமர்சகர்களாக
முன் ம�ொழியப்படும் க�ோலாகலங்களும்
மால மாயங்களும் அ.தி.மு.க ,பி.ஜே.பி
க�ொள்கை பரப்பு செயலாளர்களாக
கூட்டணிக்கு பெரும் ஆதரவு இருப்பதாக செயற்படும் அவலம் தெரிகிறது.
தெரிகிறது. ஆட்டோவில் ஏறும் ப�ோது
நான் பேச்சுக் க�ொடுத்த எல்லோரும் ஸ ்ரா லி ன் த மி ழக ம் மு ழு வ து ம்
"இந்தமுறை தி.மு.க தான் வரும்"என்று பிரமாண்டமான ப�ொதுக் கூட்டங்களில்
கணிப்புச் ச�ொல்கிறார்கள்.
பங்கு பற்றுகிறார். நடந்து சென்று
உழவர் சந்தைகளிலும்
கடை
வீ தி க ளி லு ம்
மக்களை சந்திக்கிறார்.
சாதாரண
ம க ்க ள்
முன் சாதாரணனாகத்
தென்ப டு கி ற ா ர் .
இ ன்றை ய
சூ ழ்
நிலையில் கரிஸ்மா
மிக்க ஒரே ஒரு தமிழக
தலைவராகத்
தெரிகிறார்.

ஒரு ஆட்டோகாரர் இப்படி ச�ொன்னார்
‘மக்கள் க�ோபத்தில் இருக்கிறார்கள்.
அ ம ை தி ய ா ய்
இ ரு க் கி ற ா ர்க ள்
தேர்தல் அன்று தங்கள் க�ோபத்தை
காட்டுவார்கள்’.

தி ன க ர ன்

கமல் யாருக்காகவ�ோ
வேலை செய்கிறார்
என மக்கள் பேசிக்
க�ொள்வ து ம்
இ வ ரு க் கு
தேவை யி ல்லா த
வேலை என முணு
மு ணு ப் பு க ளு ம்
உ றை ந் து
கிடக்கின்றன.
சீமான் தனித்து தன்
வ ழி யி ல் ப ய ண ம்
செய்கிறார்.
திருமாவளவன் நம்பிக்கை தருகிறார்.

ஆளுமைகளைக் காண முடியவில்லை.

கம்யூனிஸ்டுகள் களத்தில் தீவிரமாக தி . மு . க வி ல் “ ச ெ ல் ப�ோ ன் ”
கூடத்தன்னிடம் இல்லை என கூறும்
வேலை செய்கிறார்கள்
ஒரு சாமானியமான மனிதனை தேர்தல்
களத்தில் காண்கிற�ோம்.

அகில இந்திய அளவில் காங்கிரசின்
தேர்தல் அறிக்கை பெருமளவில் தி.மு.க
வின் குரலாக இருக்கிறது. இந்திய
ஒற்றுமை மாநில சுயாட்சியை ந�ோக்கி
நகரும் நல்ல அறிகுறி. பெண்கள்
உரிமை பற்றிய அக்கறை மேலை
நாடுகளில் இருப்பது ப�ோலான குறைந்த
பட்ச வருமானம் உடைய�ோருக்கான
நிதி ஆதாரம் மாக்சிய ந�ோக்கை
வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது. நேருவின்
பேரனாக ராகுல் முகம் காட்டுகிறார்.
துணை முதல்வர் தன் மகன்
மீ ன வ ர், வி வச ா யி க ள்
ப ற் றி ய
தேனி த�ொகுதியில் வென்றால் ப�ோதும்
என்ற அக்கறைய�ோடு செயற்படும் சிறுபான்மை மக்களும் கட்சிகளும் அக்கறையை வெளிப்படையாக உணர
பதற்றம் புலப்படுகிறது.
தி.மு.க கூட்டணியில் குறிப்பாக முடிகிறது.
மு த ல்வ ர்
ஹை டெக்
மைக்கோடு ஒரு க�ோமாளி
ப�ோல பிரசார வாகனத்தில்
உலா வருகிறார். காட்சி
ஊ டக ங ்க ள்
அ வரை
குள�ோசப்பில் காட்டி அவரது
ம க ்க ள் ச ெ ல்வா க ்கை
நிரூபிக்கின்றன.
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jPudpak;
'gtdpw;F jw;NghJ vl;L taJ.
mtd; gpwe;j %d;whk; khjk;
jhapd; Kfk; ghu;j;jpUf;f Ntz;Lk;.
Xd;gjhk; khjk; rj;jq;fspw;F
cly; mirTfis
fhl;;bapUf;f
Ntz;Lk;. kw;wtu;fisf; fhZk;
NghJ cw;rhfkhf ,Ue;jpUf;f
Ntz;Lk;. xU tajpy; nkJthf
fijf;f Muk;gpj;jpUf;f Ntz;Lk;.
jdJ Njitfspw;fhd mwpFwpfis
mOif %yk; ntspg;gLj;jpapUf;f
Ntz;Lk;. ,uz;L tajhFk; NghJ
jdJ ngw;Nwhiu> rNfhjuu;fis
,dq;fz;L mtu;fSld; $b
tpisahb kfpo;e;jpUf;f Ntz;Lk;.
tpisahl;Lg; nghUl;fSld;
tpisahb ,Uf;f Ntz;Lk;. %d;W
tajpy; kw;wtu;fSld; ntspapy;
Nghf> tpUk;gpaij Nfl;f> Nru;e;J
tpisahl> mk;khtpd; Kfk; ghHj;Jf;
fijf;f vd;W ,itnay;yhk;
rhjhuzkhf ele;jpUf;f Ntz;Lk;.
,Jtiu ,it elf;ftpy;iy.
gtd; xU jdp cyfk;;. ,Jtiu
mtd; thapypUe;J jha;nkhop
tuNtapy;iy. mtdJ ghi\ ,Jtiu
ahUf;Fk; tpsq;ftpy;iy. xypfspw;F
ngupjhf khw;wq;fisf; fhl;ltpy;iy.
mtDf;F tpUg;gkhd fhUld;
kl;Lk;jhd; mtdJ Neuk; mjpfk;
nrytplg;gLfpwJ. jdJ rNfhju>
rNfhjupfs;> ngw;Nwhu;> ghlrhiyapy;
rf khztu;fSld; Nru;e;J
tpisahl> $bf;Fyhtp mfk; kfpo
mtdhy; Kbatpy;iy. ahu; ,e;j
gtd;? ,td; xU khw;Wj;jpwdhsp;.
mtdplk; ,Uf;Fk; MSikfs;>
Mw;wy;fs; kw;iwa rpWtu;fspypUe;J
Kw;wpYk; NtWgl;lit. MdhYk;
gtdhy; Vidatu;fs; Nghy nraw;gl
KbAk;> rhjpf;f KbAk;.
jw;rpe;jidahsu;fs; (Xl;brk;)
cyfyhtpa uPjpahf> gpwf;fpd;;w
gps;isfspy;'Xl;brk;" vdg;gLfpd;w
khw;Wj;jpwdhspfs; kpf mjpfstpy;
,dq;fhzg;gLfpd;whu;fs;.
mnkupf;fhtpy; gpwf;fpd;w 68
Foe;ijfspy; xUtu; vd;w
tpfpjj;jpYk; ,q;fpyhe;jpy;>
mT];Nuypahtpy; 100 Foe;ijfspy;
xUtu; vd;w mstpYk;> Mr;rupakhf
,yq;ifapy; ;gpwf;fpd;w 93
Foe;ijfspy; xUtu; vdTk;
,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. mj;Jld;
mnkupf;fhtpy; 3.2 kpy;ypad; kf;fs;
Xl;brj;Jld; tho;fpwhu;fs;. ngz;
gps;isfis tpl Mz; gps;isfspy;
,jd; jhf;fk; mjpfk;. epA+l;ld;>
my;Ngu;l; mdQ;Bd;> rhu;s;];
lhu;tpd;> gpy;Nfl;];> mg;Jy; fyhk;
Nghd;wtu;fspYk; kpjkhd mstpy;
'Xl;brk;" ,Ue;jjhf $wg;gLfpd;wJ.
1943 lhf;lu; ypNah fhdu; vd;w
csey kUj;Jtu;> Xl;brk; Fwpj;j
tpgupg;Gf;fis ntspapl;lhu;.
md;W Kjy; cyfshtpa
uPjpahf ,g;gpur;rpidfs;
,dq;fhzg;gl;l NghjpYk;
ngUk;ghyhd ehLfspy; ,d;Wtiu
,g;gps;isfSf;fhd jdpj;Jtkhd
,ilaPLfs;> ghlrhiyfs;
Muk;gpf;fg; gltpy;iy. nghJthf
,t;thW ,dq;fhzg;gLfpd;w
gps;isfs; %is tpUj;jp
rhu;e;j khw;Wj;jpwdhspfs;
ghlrhiyfSf;Nfh rhjhuz
ghlrhiyfspw;Nfh mDg;g Kbahj
mstpy; mtu;fs; jdpikg;gl;L
tPLfspNyNa cs;shu;fs;.

myF 2

rpfpr;irahsu;> ,ad;kUj;Jtu;>
r%f Nrit cj;jpNahfj;ju;fs;>
tpNrl fy;tpayF Mrpupau;fs;>

,yq;ifapYk;rpWtu; kUj;Jtu;fs,;
kdey kUj;Jtu;fs;
,g;gpur;rpidfis ,dq;fz;l
NghJk;> mtu;fSf;fhd tpNrl
mZFKiwfs;> fw;gpj;jy; Kiwfs;
rhjhuz ghlrhiyfSld; ,izj;J
tpLjy;> ngw;Nwhu;fspw;fhd
topfhl;ly;fs;> r%f tpopg;Gzu;Tr;
nraw;ghLfs; kpff; Fiwthf
cs;sd. murhq;fKk; ,jdJ
Njitia ,Jtiu rupahf czu;e;J
nfhs;stpy;iy.
'Xl;brk;" gps;isfsp;w;fhd
ghlrhiyfs; ,dq;fhzg;gLfpd;w
khw;Wj; jpwdhspfspy; rhjhuz
(Mild)> kpjkhd (Moderate)>
ghupa (Severe) mstpy;
gpur;rpidfs; ,Ug;gij fz;L
nfhs;syhk;. gps;isfs;; %d;W
taij miltjw;Fs; Kjypy;
ngw;Nwhu;fshYk; gpd;du; Kd;gs;sp
Mrpupau;fshYk; ,dq;fhzg;gLtu;.
,tu;fspy; fz; njhlu;G (Eye
contact)> r%f njhlu;ghly;
(Social Communication);
ghjpf;fg;gLtJld; jkJ Njitfis
Nfl;Lg; ngw;Wf; nfhs;Sjy;> Nru;e;J
tpisahLjy;> cly; czu;Tfis
ntspf;fhl;Ljy; Nghd;witAk;
ghjpf;fg;gLtJld; ,tu;fsJ Ngr;R/
nkhopeil khWgl;ljhfTk; mikAk;.
xNu tplaj;ij kPz;Lk; fijf;fyhk;.
ehq;fs; nrhy;Yk; tplaj;ijNa
kPz;Lk; nrhy;yyhk; (Ecolalia)
my;yJ gjpyspf;fhky; jd;topNa
Fwpg;gpl;l tpisahl;L my;yJ
nraYld; (Sterotype); <Lglyhk;.
,k;khztu;fis Muk;g tFg;Gfspy;
rhjhuz khztu;fSld; Nru;j;J
fy;tpr; nraw;ghLfis Kd;ndLg;gJ
fbdkhf mikAk;. ,y;yhtpl;lhy;
,jw;nfd gapw;Wtpf;fg;gl;l tpNrl
Mrpupau;fspd; cjtpAlNdNa
fw;gpj;jy; nraw;ghLfs; ,lk;ngw
Ntz;Lk;. ,Ue;j NghJk;
,tu;fspw;fhd gpuj;jpNaf
ghlrhiyfs; Muk;gpf;fg;gl;L> mq;F
Muk;g nraw;ghLfis Muk;gpj;J>
mtw;wpy; Kd;Ndw;wk; fz;Ls;s
rpWtu;fis Mrpupau;> ngw;Nwhu;>
rfkhztu;fs;> MfpNahUld;
fye;Jiuahb rf khztu;fs; cl;gl
midtUk; Vw;Wf;nfhz;L tFg;giwr;
nraw;ghLfspy; <Lgl itg;gNj
kpfTk; gaDilajhFk;.
jPud;
rhuh gpw;wu; (Sara Bitter) Xu
mnkupf;f tof;fwpQu. Kd;gs;sp
tFg;gpypUe;J xt;Nthu; Mz;Lk;
mnkupf;fhtpy; gs;spahz;L njhlq;Fk;
NghJ> jd; kfdpd; tFg;gpw;Fr;
nrd;W jd; kfidg; gw;wpAk;> kfdpd;
gytPdq;fs;> ,ayhikfs; gw;wpAk;
kfdpd; Mrpupau;fspw;Fk; tFg;G
khztu;fspw;Fk; xU nrad;Kiw
fye;Jiuahliy elj;JtJ mtupd;
tof;fk;.
jdJ kfdpd; tpUg;G ntWg;Gfs;>
Mu;tk;> nghOJ Nghf;Ffs;> gyk;>
gytPdk;> mtdpd; ehshe;jr;
nraw;ghLfis nra;tjpy; cs;s
rthy;fs; gw;wp mtu; mtu;fSld;
fye;JiuahLthu;. ,jdhy; mtuJ
kfdpw;Fk;> Mrpupau;fspw;Fk;
kw;iwa khztu;fSf;Fk; ,ilNa
Gupe;Jzu;it Vw;gLj;j cjtpaJ.
mq;F fpilj;j gpd;D}l;ly;

rhuhit NkYk; Cf;fg;gLj;jpaJ.
,r;nrad;Kiw Nghy midj;J
khzt khw;Wj;jpwdhspfSf;Fk;
gad;gl Ntz;Lk; vd;w mtuJ
mthNt 'Ethan the Brave" vd;w
Gj;jfkhf kyu;e;jJ. 2015 Mk;
Mz;L> mnkupf;fhtpd; rpd;rpdhw;wp
efupy; ele;j khw;Wj;jpwdhspfspw;fhd
FWk;gl tpohtpy;> jd; kfdpd;
fijia glkhf;fp ntspapl;lhu;. ,f;
FWk;glj;jpD}lhfTk;> Gj;jfj;jpD}
lhfTk; khzt khw;Wj;jpwdhspfis
Gupe;Jzu;Tld; tuNtw;fTk;>
Mjutspf;fTk; tFg;giwapy;
gad;gLj;jf;$ba nraw;wpl;lnkhd;iw
cUthf;fpdhu;. ,f;fijapd;
gpujhdkhd ghj;jpukhd 'jPud;"
gy khw;Wj;jpwdhspfspd; md;whl
mDgtj;jpD}lhfNt mikag;
ngw;Ws;shd;.
Fwpj;j xU ,ayhspapd; ngaupd;
r%f ehzk;> r%f mr;rk;
fisag;gl;L; 'jPudpak;"vd;fpd;w
jkpo;r;nrhy; ,q;F 'Xl;brk;"
khw;Wj;jpwdhspfisf;; Fwpf;f
gad;gLfpd;wJ. midj;J
khw;Wj;jpwdhspfSk; gy rthy;
fis jkJ md;whl tho;tpy; vjpu;
Nehf;fpdhYk;> jhKk; kw;iwa
rhjhuz khztu;fisg; Nghy
fw;Wf;nfhs;s tpUk;Gfpwhu;fs;.
Mq;fpyj;jpy; cs;s %yg;gpujpia
jkpopy; mnkupf;fhtpy; cs;s
itj;jpa fyhepjpfshd jpUkjp
rpthdp gj;kuh[h> jpUkjp fhNtup
rpt&gd; MfpNahupd; nkhopngau;g;ig
midj;Jyf kUj;Jt ey
mikg;G (IMHO) ,ytrkhf
mr;rbj;J ntspapl;Ls;sJ. ,uz;L
tUlq;fspw;F Kd;du; ntspte;j
'fupjh];" jpiug;glk; jPud; gw;wpaJ.
jPudpak;khw;Wj;jpwdhspfs; ghlrhiy
kl;lf;fsg;gpy; csey kUj;Jtu;fs;>
Foe;ij ey kUj;Jtu;fs;>
ngw;Nwhu;fs;> ghlrhiy Mrpupau;fs;>
kUj;Jtk;rhuh cj;jNahfj;ju;fs;
vd gyjug;gl;ltu;fSk; jPud;fis
,dq;fz;lhu;fs;. kUj;Jtg;
gupNrhjidfs;> rhjhuz rpfpr;ir
Kiwfs;> vd;gd nfhLf;fg;gl;l
NghjpYk;> ,tu;fspw;nfd jdpahd
ghlrhiy Muk;gpf;fg;gl Ntz;Lk;
vd;w ePz;l fhy Mty; gutyhf
czug;gl;lJ. mz;ikapy; fj;Njh
ypf;f jpUr;rigapd; Brothers of
Charity (gpuju;]; xt; rupl;b)
jd;dhu;t njhz;lu; mikg;G
csey kUj;Jtu;fs;> Foe;ij ey
kUj;Jtu;fs;> nghJ kUj;Jtu;fs;>
Ngr;R rpfpr;irahsu;> njhopy;top

mUl;je;ijau;fs;> mUl;rNfhjuu;fs;>
mUl;rNfhjupfs;> eyd; tpUk;gpfs;>
ghlrhiy mjpgu;fs;> muR
kw;Wk; muR rhuh mikg;GfSld;
Nkw;nfhz;l fye;Jiuahlypd;
gadhf mnkupf;fhtpy; cs;s
midj;Jyf kUj;Jtu; ey
mikg;gpd; epjpg; gq;fspg;Gld;
Nfhtpe;jd; tPjpapy; ,yq;if tq;fpf;
fpisf;F Kd;dhy; 'jPudpak;"
khw;Wj;jpwdhspfs; ghlrhiy
mikag; ngw;Ws;sJ. kl;lf;fsg;G
Nghjdh itj;jparhiyapy;
Ie;jhtJ nrt;tha; fpoikfspy;

gh. A+b uNk]; n[aFkhu;.
mUl; rNfh. tp. kupajh];.
eilngWk; rpWtu; topfhl;ly;
fpspdpf; %yk;; ,dq; fhzg;gLfpd;w
khw;Wj;jpwdhspfs; ,g;ghlrhiyapd;
gy;NtW rpfpr;ir KiwfSf;F
mDkjpf;fg;gLthu;fs;. ,q;F
tpNrlkhf gapw;Wtpf;fg;gl;l
rpfpr;irahsu;fspd; cjtpAld;
,tu;fspw;fhd tFg;giwr;
nraw;ghLfs; eilngWk;. mj;Jld;
Ngr;R rpfpr;irahsu;> njhopy;top
rpfpr;irahsu;> ,ad; kUj;Jtu; vd
xU xOq;fpy; khw;Wj;jpwdhspfspd;
NjitfSf;F Vw;whw; Nghy;
cjTthu;fs;. Kd;Ndw;wk; cs;s
gps;isfs; tpNrl Njitf;Fupa
Mrpupa MNyhridapd;
topfhl;lypy; mz;ikapYs;s
ghlrhiyfspy; ,izj;J
fz;fhzpf;fg;gLthu;fs;. $ba
mstpy; ghjp;f;fg;gl;l> ghlrhiyr;
nraw;ghLfspw;F nghUj;jkw;w khzt
khw;Wj;jpwdhspfs; tho;thjhu
gapw;rpfspw;F (Vocational Training)
mDg;gg;gLtNjhL> jpwd; rhu;e;jtu;fs;
khtl;lj;jpYs;s Vida njhopEl;gf;
fy;Y}upfspy; ,izj;Jtplg;gLthu;fs;.
tho;thjhuj;ij> njhopiyg;
ngw;Wf;nfhs;Sk; tiu ,g;ghlrhiy
jPudpau;fSw;F cjtpahf mikAk;.
mj;Jld; kUj;Jt khztu;fs;>
jhjpa khztu;fs;> gapYdu;
Mrpupau;fs;> Kd;gs;sp Mrpupau;fs;,
gy;fiyf;fof khztu;fs; jPud;
Fwpj;Jf; fw;Wf;nfhs;s ,g; ghlrhiy
cjtp nra;Ak;. r%f tpopg;Gzu;T>
Vw;Wf;nfhs;Sjy;> cjtpnra;jy;
Nghd;w nraw;ghLfspw;fhd
Mf;fG+u;tkhd nfhs;iffisAk;>
njhlu;r;rpahd fye;Jiuahly;fisAk;
jPudpak; ghlrhiya+lhf
Nkw;nfhs;s KbAk;.

nts;sp> Vg;gpuy; 12, 2019
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அதன்பின் இரவு மூன்றரை மணியளவில்
அரவானைக் களப்பலி கூட்டும் சடங்கு
நடைபெறும். வனவாசத்தில் தருமரும்,
வீமனும், அருச்சுனன் தவநிலையில்
அ ரு ச் சு னனு ம் த ரு ம ரு ம் மு க் கி ய
இடம்பெறுவதைப் ப�ோலஅரவானைக்
க ள ப்ப லி கூ ட் டு ம்
சடங் கி ல்
த ருமரும், திரெளபதியும் முக் கிய
பாத்திரங்களாகின்றார்கள்.

சிரம்பிடிக்க என்மகனே அரவானே
ந ா கக ன் னி
பு த் தி ர னே
பெற ்ற
பிள்ளையை நாம் கழுத்தறுத்தோம்.
பாரத மும் என்னாலே என்மகனே
அரவானே நாககன்னி புத்திரனே படை,
ப�ோரும் என்னாலே நாங்கள் பூவுலகம்
ஆளவென்று என்மகனே அரவானே
நாககன்னி புத்திரனே பெற்ற புத்திரனைக்
கழுத்தறுத்தோம்."

முதல் நாள் அரவானைப் ப�ோல ஒரு
மண்ணுருவஞ் செய்து க�ோயிலின் ஒரு
பக்கத்தில் மூடி வைத்திருப்பர். அருச்சுனன்
த வ நி லைக் கு ச்
ச ெ ல் லு கை யி ல்
அரவானை எடுத்துச்சென்று கமலகன்னி?
க�ோயிலுக்குட் க�ொண்டு வைப்பர்.
த வ நி லை மு டி த் து த் த ரு ம ரி ட ம்
வ ந் து வி ப ர ங ்களைக் கூ றி வி ட் டு
அருச்சுனன் சென்றதும் திரெளபதியும்
தருமரும் கமலகன்னி க�ோயிலுக்குச்
செல்வர். சென்று அங்கு அரவானின்
சிரத்தைத்தருமர் பிடிக்க, திரெளபதி அவன்
சிரத்தை அறுப்பாள். சிரமறுக்கையில்
பின்வரும் பாடல்களைப் பாடித் திரெளபதி
புலம்புவாள்.

திரெளபதி புலம்பும் இப்பாடல்கள்
இனிய இசையும் மனதைக் கவரும்
த ன்மையும் வாய்ந்தவை. துயரம்
கவிந்த ஒரு ச�ோகச் சூழ்நிலையை
த�ோற்றுவிப்பவை. த�ொடர்ந்து திரெளபதி
அ ர வ ா னி ன்
சி ற ப் பு க ்களை யு ம் ,
துரிய�ோதனன் க�ொடுமைகளையும்,
தமது நிலையினையும் பாடல்களிற் பாடி
அவன் தியாகத்தைப் பலவாறு புகழ்ந்து,
தாங்கள் எப்படியும் இதற்கும் சேர்த்துத்
துரிய�ோதனனைப் பழி வாங்குவ�ோம்
எனப் புலம்புவாள்.

“விநாயகரை முன்னிறுத்தி என்மகனே
அரவானே நாக கன்னி புத்திரனே உன்
சிரமறுக்க மனம் துணிந்தோம். தந்தை

பின்னர் கடற்கரை செல்வர்.

இப்பாடல் முடிந்த தும்
வீரகும்பம்' நிறுத்துவர்.

சடங் கு க ளி னி டையே
ஆடிச் செல்பவர் கன்னிமரம்
நிகழ்த்திக் காட்டப்படும் நாடக
வெ ட் டி வ ந் து அ த னை
அம்சம் நிரம்பிய சடங்குகள்
4துண்டாக்கி, 4 மூலைக்கும்
எ ன்றே ந ா ம் க�ொள்ள
நாட்டிக் க�ோயில் முன்றலில்
வேண்டும்.
தீ க்குழி உண்டாக்குவர். 7
ம ணி க் கு கு ரு க ்கள்வ ந் து
அவற்றை வெறும் நாடகம்
ஹ�ோம ம்
வ ள ர் த் து , தீ
ஆக்காமல் சடங்குகளுடன்
மூட்டுவார். திரெள பதியும்,
தருமருமே தீயை வைப்பார்கள்.
இணைத் துள்ளமை இங்கு
பின்னர் எல்லாரும் சென்று
அவதானத்திற்குரியது.
கடலிற் குளித்துவிட்டு, உடல்
பாண்டவரும், திரெளபதியும்
மு ழு வ து ம் மஞ்ச ள் பூசி
எப்போதும் இந் நிகழ்ச்சிகளிற்
கையில் அரிசியுடன் வந்து,
ப ங் கு
க�ொ ள் ளி னு ம்
அரிசியைத் தீ க்குழிக்கு ள்
வ னவ ாச த் தி ல் த ரு ம ரு ம்,
எறிந்துவிட்டுக் க�ோயிலை
வலம் செய்து வந்து தீக்குளிக்க முன் வீ ம னு ம் , த வ நி ல யி ல் த ரு ம ரு ம்
நிற்பர். பின், தருமர் முதலிற் தீக்குளிக்குள் அ ரு ச் சு ன னு ம் ,
க ள ப்ப லி யி ல்
இறங்க, பின்னர் எல்லாரும் வரிசையாக தருமரும் திரெளபதியும் முக்கியமான
பாத்திரங்களாக இருந்து இந்நாடகத்தினை
நடத்திச் செல்வதைக் காணமுடிகிறது.
க�ோயில் முன்றிலே மேடையாக அமைய
இக்காட்சிகளில் மிகப் பெரும்பாலானவை
மேடையாகிய அம் முன்றிலிலேயே
நடைபெறுகின்றன.

இறங்கித் தீப்பாய்வர். இத் தீப்பாய்தலுடன்
அன்றைய இறுதிக் காட்சி முடிவடையும்.
மு ன்ன ர் கூ றப்பட ்ட சடங் கு களை ப்
ப�ோல இங்கு உடுக் கடித்து. உருவேற்றித்
தெய்வம் வரச்செய்து காவியம் பாடிச்
சடங்கு நடைபெறினும் வைரவர், அம்மன்
ஆகிய தெய்வங்கள் வந்து ஆடினும்
க�ோயிலில் இங்கு முக்கியம் பெறுபவர்கள் பஞ்ச
பாண்டவரும், திரெளபதியும், அவர்கள்
நடத்தும் செயல்களுமே.

வ னவ ாச ம், த வ நி லை , க ள ப்ப லி (த�ொடரும்)
ஆகிய
மூன்றும் முழுக்க முழுக்கச்
சென்று மீண்டு வரும் வழியில் வீமனுக்கு
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த மி ழ்
ம�ொ ழி க் கு
சேர்ப்பது இயல், இசை,
நாடகம் ஆகும். இயல்
இலக ்கணத் துடன்
கூடியது. இசை
த மி ழ்

நாம் முன்னர் பார்த்த சமயச் சடங்குகளில்
ஆடலிற் பங்கு க�ொள்பவர் பாடுவதில்லை.
(கட்டு மாத்திரமேகூறுவர்) ஆனால்
இங்கு தெய்வ நிலையில் உருவேறி
நிற்பவர்களும், சில சமயங்களில்
மக்களால் வணங்கப்படுபவர்களுமான
திரெளபதி, தருமர், அருச்சுனன், வீமன்
ஆகிய தெய்வங்கள் முற்பட்டு ஆடும்.
ஆட்டக ்காரரே பேசி, அபிநயித் து,
இந்நிகழ்ச்சிகளை நடத்திக் காட்டுவர்

சிறப்புச் ப�ொதுவாகவே அவைக்காற்றுகைக்
கலைக ள்
க ரு த் து ப்
ப ரி ம ா ற ்ற
த மி ழ் ஆக்கத்திறனை க�ொண்டு வருவது
பல குழுக்களுடன் ஆர�ோக்கியமான
த�ொட ர் பு களை ஏற்ப டுத் து வ து டன்
படைப்பாளர்களின் கருத்துக்களை
சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்தக் கூடிய
வகை யி ல்
க ா ணப்ப டு வ தி ன ா ல்
ஆற்றுகைக் கலைகளுக்கு அன்று
த�ொடக ்கம் இன்று வரை மக ்கள்
ம த் தி யி ல் சி றப்பான ஒ ரு இ ட ம்
இருக்கின்றது. இவற்றுள் நாடகக் கலை
மிக முக்கியமானது.
இக் கலையினை பெருமைப் படுத்தும்
ந�ோக்குடனே உலக நாடக தினம்
க�ொண்டாடப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு
வருடமும் மார்ச் 27ம் திகதி உலக நாடக
தினம் க�ொண்டாடப்படுகின்றது. நாடக
தினம் எவ்வாறு க�ொண்டு வரப்பட்டது
என்றால் 'சர்வதேச அரங்கப் பயிலகம்'
என்ற அமைப்பு யுனெஸ்க்கோவுடன்
இணைந்து உலகில் உள்ள முன்னணி
இசையுடன் இணைந்த து. நாடகம் அரங்க வல்லுநர்களால் ஆற்றுகைக்
தமிழ்க்கதை, கூத்து ஆகியவற்றுடன் கலைத் துறையில் ஈடுபடு பவர்களின்
இ ண ை ந்த து . ந ா டகக் கலைக் கு படைப்பாற்றல் கலைகளை ஊக்கு
சிறப்பான இடம் மக்கள் மத்தியில் இருந்து விக்கும் முகமாக 1948ம் ஆண்டு பாரிசில்
வருவதைக் காணலாம். அரங்கிற்கும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
மக்களுக்கும் இடையில் நெருக்கமான
உறவு உள்ளது. மக்கள் மத்தியில் உள்ள பாரிசில் த�ொடங்கிய (theatre of
பிரச்சினைகளை இனம் கண்டு அவர்கள் national) திருவிழாவை நினைவுகூரும்
முன் க�ொண்டு சென்று மக்கள் மூலமாக வகையில் அந்தத் தினத்தையே உலக
தீர்வினைப் பெறச்செய்யும் கலை அரங்க தினமாக க�ொண்டாட முடிவு
வடிவம்தான் நாடகம். இதனால்தான் செய்யப்பட்டது. அன்றைய தினத்தில்
நாடகம் ஒரு சமூகத்திற்கு உரித்துடைய பாரம்பரிய கலைவடிவங்கள் அழியாது
கலை ய ாக ம ட் டு மி ல்லாம ல் அ து பாதுகாத்தல் என்பது மட்டுமன்றி அரங்கக்
ச மூ க த் தி ன் ம ன ச்சா ட் சி ய ா க வு ம் கலைகளை க� ௌ ர வப்ப டு த்த வு ம்
செயற்படுகின்றது.
அரங்கக் கலைகள் ஊடாக மக்களை
மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதுமாக இந்த உலக

நாடக தினம் க�ொண்டு வரப்பட்டது.
எனவேதான் உலக நாடக தினமானது
எமது நாட்டிலும் சிறப்பான முறையில் பல
ஆண்டுகளாக க�ொண்டாடப்படுகின்றது.
ஒவ்வொரு வருடமும் சுவாமி
வி பு ல ா ன ந்த அ ழ கி ய ல் கற்கை
நிறுவகத்திலும் சிறப்பான முறையில்
ஒழுங்கு செய்யப்படுகின்றது. இந்த
வருடம் உலக நாடக தினமானது மூன்று
நாட்கள் க�ொண்டதாக நிகழ்வுகள்
வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன. நிறுவகத்தின்
பணிப்பாளர் கலாநிதி சி.ஜெயசங்கர்
தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில்
முதல் நாள் நிகழ்வாக தமிழரின்
பாரம்பரிய கலை வடிவமான தப்பாட்டமும்
அதனுடன் இணைந்ததாக புலியாட்டமும்
இடம்பெற்றன. அதனைத் த�ொடர்ந்து
விபுலானந்தரின் பிறந்த தின சிறப்பு
நிகழ்வுகளும் அவரைப்பற்றியதுமான
ஆய்வு கட்டுரைகளும் படிக்கப்பட்டதுடன்
வி பு ல ான ந்த ரி ன் ஆவணப்பட மு ம்
திரையிடப்பட்டது. இரண்டாம் நாள்
ந டைபெற்ற நாடக நிகழ்வுக ளாக
தமிழரின் மத்தியில் இருந்து வருகின்ற
கதைச்சொல்லும் வடிவம் அழிவடைவதால்
அதனை மீண்டும் புத்துயிர்ப்பு ஏற்டுத்தும்
வகையில் கதைச்சொல் நிகழ்வாக
வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. மட்டக்களப்பில்
கதை ச�ொல்வதில் பெயர்பெற்ற
கலைஞரான மாஸ்ரர் சிவலிங்கத்துடனான
கலந்துரையாடலும் இடம்பெற்றதுடன்
மாஸ்ரர் சிவலிங்கத்தினால் ச�ொல்லப்பட்ட
கதைகளை மாணவர்களினால் ச�ொல்லும்
பாங்கில் நிகழ்த்தப்பட்டதுடன் அவரை
பி ன்ப ற் றி ஆய் வு க ட் டு ரைக ளு ம்
படிக்கப்பட்டன. அதனைத் த�ொடர்ந்து
ம ா ஸ ்ட ர்
சி வ லி ங ்க ம்
ப ற் றி ய

ஆவணப்படமும் திரையிடப்பட்டது. உலக
நாடக தினத்தின் மூன்றாம் நாள் நிகழ்வாக
நாடகத்துறை விரிவுரையாளர்களின்
நாடகங்கள் அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டன.
திரு. க. ம�ோகனதாசன் அவர்களினால்
'எந்தையிழந்தோம் எமையிழந்தோம்'
எனும் நாடகமும் திருமதி.உமாஸ்ரீசங்கர்
அவர்களினால் 'மறத்தி'' எனும் பெண்கள்
வீரம் ச�ொல்லும் நாடகமும் திருமதி
கி ரு ஸ ்ண வ ே ணி வி வ ான ந்த ர ாச ா
அவர்களினால் 'இருத்த' என்னும் நாடகமும்
திரு தி. தர்மலிங்கம் அவர்களின் 'அரங்க
ம�ொழி' என்னும் ஆற்றுகையும் செல்வன்
சு.சஞ்ஜீவனின் அரிச்சந்திரன் மயான
காண்டம் எனும் நாடகமும் செல்வி தி.
சிறிரஞ்சினியின் 'மாறிலிகள்' எனும்
நாடகமும் செல்வி சா.பிரியதஞ்சினி
அவர்களின் நெறியாள்கையாக 'பாடல்
அரங்கும்'; எனும் ஆற்றுகையும் ஆற்றுகை
செய்யப்பட்டன.
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இவ்வாறு உலக நாடக தினமானது
சு வ ா மி வி பு ல ான ந்தா அ ழ கி ய ல்
கற்கைகள் நிறுவகத்தில் ஒவ்வொரு
வ ரு ட மு ம் சி றப்பா ன மு றை யி ல்
க�ொண்டாடப்படுகின்றது. ஆயினும் இந்த
வருடம் மூன்று நாட்களை க�ொண்டதாக
நிகழ்வுகள்
ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு
நிகழ்த்தப்பட்டதுடன் ஆய்வுக்கட்டுரைகள்,
ஆ ளு ம ை மி க ்க கலை ஞ ர்க ளி ன்
ச ந் தி ப் பு க ்க ள், ஆ வணப்பட ங ்க ள்
திரையிடல் என பலவாறு நிகழ்வுகள்
வடிவமைக்கப்பட்டு மூன்று நாட்கள்
சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று
முடிந்தது.

nts;sp> Vg;gpuy; 12, 2019
,jo; - 59

12
28அன்று க�ொழும்பு தமிழ்ச் சங்கத்தில்
நிகழ்த்தின�ோம். இதனை நடத்துவதில்
த�ோழர் லெனின், திலக் , ஜெயக்குமார்
ப�ோன்றோர் பெரும்பங்கு வகித்தார்கள்.
பேராசிரியர் சந்திரசேகரன், தெளிவத்தை
ஜ�ோசப், ஏ, ல�ோரன்ஸ், லெனின், திலக்
ஆகிய�ோர் உரையாற்றினார்கள்.
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(நமது மலையகம் இணையத்துக்கு
ஜனாதிபதி விருது கிடைத்ததையிட்டு
எமது அரங்கம் நிறுவனம் மகிழ்கிறது.
சரவணனுக்கும், நமது மலையகத்துக்கும்
எமது வாழ்த்துகள் -- ஆசிரியர்)
இ வ ்வ ரு ட த் தி லி ரு ந் து
சி றந்த
ஊடகத்துறையினருக்கான “ஜனாதிபதி
ஊ டக வி ரு தை” அ ரசு வழ ங ்க த்
த�ொடங்கியுள்ளது. இந்த வருடம் சிறந்த
வலைப்பதிவாளருக்கான விருது எனக்கு
“நமது மலையகம்” இணையத்தளத்துக்காக
கிடைத்துள்ளது. இது பற்றிய அனுபவப்
பகிர்வை வாசகர்கள�ோடு பகிந்துக�ொள்ள
விரும்புகிறேன்.
மலை ய க ம் ப ற் றி ய ச ெ ய் தி க ள்,
ஆய் வு க் க ட்டுரைக ள், அ த ற ் கான
தளமமைக்கும் ஊடகங்கள் எல்லாம்
இ ன் று
ச ற் று
பெ ரு கி யு ள்ள ன .
ஆனால் 10ஆண்டுகளுக்கு முன் வரை
மலையக த் தில் என்ன நடக் கிறது
என்பது பற்றி மற்றவர்களுக்கோ, ச�ொந்த
மக்களுக்கோ விழிப்பூட்டும் ஊடக
மார்க்கங்கள் இருக்கவில்லை.
2000 ஆம் ஆண்டு சென்னையில் நிகழ்ந்த
“தமிழ் இனி” மாநாட்டில் கலந்துக�ொண்டு
அங்கு இது பற்றிய ஒரு கட்டுரையை
சமர்ப்பித்தேன். குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கில்
ப�ோ ர ா ட ்ட ம் ந ட ந் து க�ொண் டிரு ந்த
காலப்பகுதியில் சர்வதேச அளவில்
அப்போராட்டம் குறித்த பிரச்சாரத்துக்கென
புகலிடத்தில் ஏராளமான ஊடகங்கள் கூட
வளர்ந்திருந்தன. இணையத்தளங்கள்,
ப த் தி ரி கைக ள் ,
ச ஞ் சி கைக ள் ,
வ ா ன�ொ லி க ள், த�ொலை க ் கா ட் சி
சே ன ல்க ள் எ ன ஒ ரு வ ள ம ா ன
ஊடகங்களைக் க�ொண்டிருந்தார்கள்.
இத்தனை இருந்தும் கூட வடக்கில்
நடக்கும் சிறிய செய்திகள் கூட பெரிய
அளவில் க�ொண்டுப�ோக முடிந்தது.
ஆனால் மலையகத்தில் நடக்கும் பெரிய
விடயங்களைக் கூட சிறிய அளவிலாவது
மக்களுக்கு க�ொண்டு ப�ோய் சேர்க்கும்
அக்கறைய�ோ, பிரக்ஞைய�ோ அங்கு
இருக்கவில்லை.
மலை ய க த் தி ன்பா ல்
அ க ்கறை
க�ொள்வதற்கும், அவர்களுக்காக குரல்
க�ொடுக ்கவும், ஆ தரவு வழங்கவும்

அரசியலில் பிரிக்க முடியாத அங்கமாக
இருந்த மலையக மக்கள் அதிலிருந்து
துண்டிக்கப்பட்டதன் அரசியலை ஒரு
முறை திரும்பிப் பார்க்க வேண்டும்.

புகலிடத்தில் கணிசமான
சக்திகள் இருந்தப�ோதும்
மலையகம் பற்றிய செய்திக ள்
அவர்களுக்கு மலையகம்
பற்றிய எந்தச் செய்திகளும்
vd;.rutzd;
உரியவகையில் க�ொண்டு
செல்லப்படாதால் மலையக
குறைந்தபட்சம் வெளிவந்தால் தான் அந்த
மக ்கள் ஒரு வகையில்
தகவல்களும், தரவுகளும், நிகழ்வுகளும்
அ ன ா தைக ள ா க வ ே
மலை ய க த்
தே சி ய த் து க ் கா ன
த�ொடர்ந்தும் இருந்தார்கள்.
க ரு த்தா க ்க த் து க் கு க ரு த் து ரு வ ம்
க�ொடுக்க முடியும். எனவே வடக்கு
இ ல ங ்கை யி ல் 1 9 4 8 இ ல்
சமூகத்திலிருந்து இதற்கான ஆதரவைத்
த மி ழ ர சு க்
க ட் சி யி ன்
தேடாமல் நாமே நமக்கான ஊடகங்களை
த�ோற்றக் காலத்திலிருந்தே
உருவாக்கிக்கொள்ள முனைவ�ோம்
மலை ய க ம்
அ வர்க ளி ன்
என்றுதான் நாங்கள் பரவலாக பிரச்சாரம்
நிகழ்ச்சிநிரலில் பிரதான இடத்தைப்
செய்யத் த�ொடங்கின�ோம்.
பிடித்திருந்தது. மலையகத்துக்கான
ம ா ந ா ட் டு த்
தீ ர்மா ன ங ்க ள்
பல
“Malayagam.com”
எ ன் கி ற
நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன. தமிழ்த்
இணையப்பெயரை 2002 ஆம் ஆண்டு
தேசிய அரசியலின் வளர்ச்சிக்கும்
நான் வாங்கி அதனை நடத்துவதற்காக
மலையகப் பிரச்சினை முக்கிய இடத்தை
மலை ய கத் த ோ டு த�ொட ர் பு டை ய
வகித் திரு க்கிறது. தமிழ் மக்களின்
நண்பர்களை அணுகினேன். அது
பிரச்சினையை த�ொகுத்து பேசும்போது
வெற்றியளிக்கவில்லை கிட்டத்தட்ட 10
மலை ய க ம க ்க ளி ன் பி ரச் சி னை
ஆண்டுகளாக அந்த இணையத்தளம்
முக்கிய இடத்தை வகித்திருக்கின்றன.
பறிப�ோகாமல் இருப்பதற்காக பணத்தைக்
ஆயுதப்போராட்ட காலத்தில் நிகழ்ந்த
கட்டிக்கொண்டே இருந்தேன். ஒரு
முக்கிய பேச்சுவார்த்தைகளில் குறிப்பாக
வ ரு ட ம் அ க ்கட ்ட ணத்தை கட ்ட
திம்பு பேச்சுவார்த்தை, இலங்கை –
தவறியதால் அது பறிப�ோனது ஓரிரு
இந்திய ஒப்பந்தம் என்பவற்றில் கூட
வாரங்களுக்குள்ளேயே யார�ோ ஒருவர்
இந்திய வம்சாவளியினரின் பிரச்சினை
அதனை வாங்கிவைத்துக்கொண்டார்.
ஒ ரு அங்கமாக இருந் திரு க் கிறது.
ஆனால் நான் www.malayagam.net
80 களுக்குப் பின் மலையகம் ஈழப்
என்கிற ஒரு இணையப்பெயரை மீண்டும்
ப�ோராட்டத்தின் நிகழ்ச்சிநிரலில் இருந்து
வாங்கினேன்.
கழற்றிவிடப்பட்டுவிட்டது என்று தான் கூற
வேண்டும்.
10 ஆண்டுகளுக்குப் பின் நான் 2012 இல்
மீண்டும் இலங்கை செல்லும் வாய்ப்பைப்
1939 இல் இலங்கையில் முதலாவது சிங்கள
பெற்றேன். மலையகத்துக்கான ஒரு
– தமிழ் இனக்கலவரம் மலையகத்தில்
இணையத்தளத்தின் அவசியத்தைப் பற்றி
ஏ ற்பட ்ட து . ஜி . ஜி .ப�ொன்னம்ப ல ம்
பல நண்பர்களுடன் பேசினேன். ந�ோர்வே
மலையகத்தில் வந்து மகாவம்சத்துக்கு
திரும்பியதும் 12.12.2012 அன்று சரியாக
எதிராக பேசியது அந்தக் கலவரத்துக்கு
நள்ளிரவு 12 மணிக்கு ந�ோர்வேயில்
உடனடிக் காரணமாக அமைந்த து.
அச�ோக், ரஜினி, ரமேஸ், அரவிந்த்
அதன் பின்னர் இலங்கையில் நிகழ்ந்த
ஆகிய இந்தியவம்சாவளி நண்பர்கள்
அத்தனை கலவரங்களிலும் அதிகமாக
இணைந்து முதல் தடவையாக மலையகம்
பாதிக்கப்பட்டது மலையகமும் இந்திய
இணையத்தளத்தை அங்குரார்ப்பணம்
வம்சாவ ளி ம க ்க ளு மே எ ன்ப து
செய்தோம். இங்கு இருந்த நண்பர்கள்
யாவருக்கும் தெரியும்.
வடக்கு –
அந்த இணையத்தளத்தில் த�ொழில்நுட்ப
கிழக்கு தமிழ்த் தேசிய அரசியலால்
ரீதியில் ஒத்துழைக்கும் ஆற்றலைக்
சிங்களப் பேரினவாதம் கடுப்பேறும்
க�ொண் டி ரு க ்க வி ல்லை .
இ ந்த
க ா ல ங ்க ளி லெல்லா ம்
மலை ய க
இடைக்காலத்தில் எனது நெருங்கிய
மக்களே தாக்குதலுக்கு ஆளானார்கள்.
த�ோழர்களான லெனின் மதிவானம்,
அகதிகளானார்கள். இறுதியில் அரசியல்
த�ோழர் திலக் (இப்போது பாராளுமன்ற
அனாதைக்களுமானார்கள். ஏற்கனவே
உறுப்பினர்) ஆகிய�ோருடன் இது குறித்து
இ ல ங ்கை
அ ர ச ா ல்
தி ட ்ட மி ட் டு
த�ொடர்ந்து கலந்துரையாடின�ோம். ஒரு
ந ா டு கட த் து ம்
கை ங ்க ரி ய த்தா ல்
அணியாக உருவான�ோம். ஆனால் த�ோழர்
வலுக்கட்டாயமாக அனுப்பப்பட்ட காலம்
லெனின் மதிவானம் அந்தப் பெயரை
ப�ோய் ஒவ்வொரு கலவரத்தின் பின்பும்
மாற்ற வேண்டும் என்று க�ோரிக்கை
இருந்த க�ொஞ்ச ச�ொத்துக்களையும்
முன்வைத்தார். நான் விளக்கியும் கூட
இழந்து, நம்பிக்கையும் இழந்து கூட்டம்
அவர் தனது அபிப்பிராயத்தில் கெட்டியாக
கூட்டமாக தமிழகம் ப�ோய் சேர்ந்தார்கள்.
இருந்ததால் அவரின் விருப்பப்படியே
வடக்கே பாதுகாப்பு என்று நம்பி அங்கும்
“நமது மலையகம்” என்கிற புதிய
சென்று குடியேறினார்கள். ஈழ விடுதலைப்
பெ ய ரு க் கு
இ ண ை ய த்த ள த்தை
ப�ோராட்டத்தில் இணைந்து ஏறத்தாழ
மாற்றிக்கொண்டேன்.
அத்தனை இயக்கங்களின் மூலமாகவும்
தமது உயிரைக் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள்.
201 3 இ ல ங ்கை ச ெ ன்று ந ம து
மலையகத்தின் அறிமுக நிகழ்வை யூலை
இ ப்ப டியெல்லா ம்
த மி ழ்த்தே சி ய

இணையத்தளத்தை உருவாக்கினால்
ப�ோ த ா து அ த னை த�ொட ர் ந் து
நடத்தவேண்டும் அதற்காகத்தான் ஒரு
அணி தேவைப்பட்டது. சக த�ோழர்களின்
வேலைப்பங்கீடு, பங்களிப்புடன் அது
நிறைவேறும் என்கிற நம்பிக்கையுடன்
த ான் த�ொடங் கி ன�ோ ம். ஆன ால்
வேலைப்பங்கீடு சாத்தியப்படவில்லை.
இ த ற் கி டை யி ல் ப ல சவ ா ல்க ள்.
இணையத்தளத்தை நடத்துவதில் நான்
தனித்து நின்றேன். இனியும் இதனை
விடுவதில்லை எப்பேர்பட்டும் இதனை
விடாது த�ொடர்வேன் என்று எனக்கும்
உறுதிம�ொழி எடுத்துக்கொண்டேன்.
நான் செய்ய வேண்டிய எனது ஆய்வுப்
ப ணி க ளு க ் கா ன
நே ர த்தை யு ம் ,
உழைப்பையும், சக்தியையும் நமது
மலையகம் இணையத்தளத்துக்கான
த�ொ ழி நு ட்ப ப ணி க ள் உ றி ஞ் சி க்
க�ொ ண ்ட ன .
இ ல ங ்கை யி ல்
ஆங்காங்கு ஊடக பயிற்சிநெறிகளை
ந ட த் தி னே ன். அ தி ல் எ ம்மோ டு
இணைந்து த�ொண்டர்களாக இதன்
ஆசிரியர்களாக பணியாற்றும்படியும்
பலரைக் கேட்டுக்கொண்டேன். சிலர்
இணைந்தார்கள். பயிற்சியளித்தேன்.
சி ல வ ா ர ங ்க ளி ல்
அ வர்க ளு ம்
அமைதியானார்கள்.
எம்மோடு பணிபுரிய முன்வந்தவர்களிடம்
இந்த இணையத்தளத்துக்கு ந�ோர்வே
நிதியுதவி செய்வதாக ஒரு புரளியையும்
சில நல்ல உள்ளங்கள் கிளப்பிவிட்டார்கள்.
இது முற்றியும் எனது ச�ொந்த செலவில்
இயங்கிக் க�ொண்டிருக்கிறது என்பதை
நிரூபிக்க படாதுபாடுபட்டேன். உழைப்பு
சக்தி, நேரம், வளங்கள் என அத்தனையும்
க�ொடுத்ததும் என் பிரக்ஞை பற்றிய
அவதூறு செய்தவர்களிடம் இருந்து விலகி
இருக்கத் தான் முடிந்தது.
நமது மலையகம் இணையத்தளம் எந்த
வணிக விளம்பரங்களையும் செய்து
வருமானம் உழைக்கவில்லை. கூகிள்
விளம்பரங்களை செய்யும்படி சிலர்
கேட்டுக்கொண்டும் தவிர்த்தோம். நமது
க�ொள்கைகளை மீறிய விளம்பரங்கள்
வந்தால் அறமீறலாக அமைந்துவிடும் என
தவிர்த்துவிட்டோம்.
இ து
ஒ டு க ்கப்ப டு ம்
ம க ்க ளி ன்
இணையத்தளம். அறம் சார்ந்து மிகவும்
எச்சரிக்கையுடன் இருந்துவருகிற�ோம்.
மலையகத்துக்கான செய்தித்தளங்கள்
சி ல
இ ன் று
உ ரு வ ா கி யி ரு ப்ப து
ம கி ழ் ச் சி யை
அ ளி க் கி ற து .
செய்திகளுக்காக நாங்கள் இயங்க
வேண்டும் என்கிற அவசியம் இப்போது
இல்லை. அதற்கான க�ொள்ளளவும்
எம்மிடம் இப்போதைக்கு இல்லை.
செய்யப்படாத பணிகள் இருந்தால்
அதனை செய்கிற�ோம். குறிப்பாக
நல்ல ஆக்கங்கள் வேறு இடங்களில்
வெளிவந்தால் அதனை மீள் பதிவு
செய்து மேலும் பலரிடம் க�ொண்டு ப�ோய்ச்
சேர்க்கிற�ோம். இணையத்தளத்தின்
ரேட் கருதி மலையகம் சாராத முக்கிய
படைப்புகளையும், ஆய்வுகளையும்
வெளியிட்டுவருகிற�ோம். குறிப்பாக
எனது கட்டுரைகள் அனைத்தையும்

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )
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புதன்கிழமை இடம்பெற்றது.
வி த் தி ய ா ல ய
அ தி ப ர்
ச ா . வி க ்னே ஸ ்வ ர ன்
தலைமையில் நடைபெற்ற
நிகழ்வில், மட்டக்களப்பு
மே ற் கு வ ல ய க ்க ல் வி ப்
பணிப்பாளர் சி.சிறீதரன்,
கணக்காளர் ஏ.சிவகுமார்,
க�ோட ்ட க ்க ல் வி ப்
ப ணி ப்பா ள ர்க ள ா ன
மு ரு கேச பி ள்ளை ,
ந . த ய ாசீ ல ன் உள்ளி ட ்ட
உ த் தி ய�ோகத்தர்க ளு ம்
கலந்துக�ொண்டனர்.
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இலங்கையின் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால
சிறிசேனவின் மட்டக்களப்பு வருகையை
முன்னிட்டு “கிரிடா சக்தி” திட்டத்தின்
கீழ் மட்டக்களப்பின் சிறந்த மகளிர்
கால்பந்து அணிகளுக்கான பயிற்சி
முகாம் ஒன்று புதனன்று அம்பிளாந்துறை
கலைமகள் வித்தியாலய மைதானத்தில்
நடைபெற்றது.

ப ன்சேனை ப ா ரி வி த் தி ய ால ய ம்,
அ ம் பி ள ா ந் து றை
கலைமக ள்
மக ா வி த் தி ய ா ல ய ம்
ம ற் று ம்
கடுக்காமுனை பாடசாலை ஆகிய
பள்ளிக்கூடங்களைச் சேர்ந்த அணிகள்

இதில் கலந்துக�ொண்டன.
கால்பந்து மாத்திரமன்றி கைப்பந்து
விளையாட்டுக ்கான பயிற் சிகளும்
அ ங் கு தே சி ய அ ணி க ளு க ் கா ன
ப யி ற் று வி ப்பா ள ர்க ள்
மூ ல ம்
வழங்கப்பட்டன.
மட்டக்களப்பு மாவட்டச் செயலகமும் அதன்

விளையாட்டுத்துறை அதிகாரிகளும்
இதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தனர்.
க�ொழும்பில் இருந்து விளையாட்டு
அமைச்சின் உயர் அதிகாரிகளும் அங்கு
சமுகமளித்திருந்தனர்.
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வேக பந்து வீச்சில் அகில இலங்கை
தேர்வு முகாமிற்கு தகு தி பெற்ற
காரைதீவு விளையாட்டுக்கழக அணியை
பிரதிதித்துவப்படுத்தும் பந்துவீச்சாளர்
கே.அஜித்குமார், அகில இலங்கை
ரீதியில் நடாத்தப்பட்ட தேர்வு முகாமில்
தமது திறமையை வெளிப்படுத் தி
சிறந்த வேகப்பந்து வீச்சாளராக தெரிவு
செய்யப்பட்டுள்ளார்.
காரைதீவு சகா
நாடு பூராகவும் நடாத்தப்பட்டுவரும்
கடின பந்து வீரர்கள் தேர்வில் கடந்த
ஒரு மாதத்திற்கு முன் கிழக்கு மாகாண
வீரர்களுக்கு நடாத்தப்பட்ட தேர்வில்

இவர் 115 கில�ோமீற்றர் மணித்தியலாயம்
வேகத்தில் வீசி
தேசிய பயிற்சி
குழாமிலும் இடம் பிடித்துள்ளார். அதிலும்
இவர் தெரிவாகும் பட்சத்தில் இலங்கை
தேசிய அணி வீரர்கள் பட்டியலில்
இடம்பிடிப்பதற்கான அதிக வாய்ப்புகள்
உள்ளன.

(படுவான்கரை நிருபர்)
' ந ா ட் டு க ் காக
ஒ ன் றி ண ை வ � ோ ம் '
ஜனாதிபதியின் வேலைத்திட்டத்திற்
கிணங்க, மட்டக்களப்பு மேற்கு கல்வி
வலயத்திற்குட்பட்ட க�ொல்லனுலை
வி வ ேக ான ந்த வி த் தி ய ால ய த் தி ல்
ய�ோகாச ன நிகழ்ச்சி கடந்த (10)

இதன்போது, மாணவர்கள் ய�ோகாசனப்
ப யி ற் சி க ளி ல்
ஈ டு ப ட ்ட து ட ன் ,
ய�ோக ா ச ன ம்
த�ொட ர் பி லு ம்
க ரு த் து க ்களை
மு ன்வைத்த ன ர் .
மேலும் குழுமுறையிலான ய�ோகாசன
காட்சிகளும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.
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(ஜெயா)
மாகாண மட்டத்திலான பெண்களுக்கான
பூப்பந்தாட்ட ப�ோட்டியில் மட்டக்களப்பு
க�ோட்டைமுனை விளையாட்டு கழகத்தின்
பெண்கள் பூப்பந்தாட்ட அணி வெற்றி
பெற்று தேசிய மட்ட ப�ோட்டிகளில்
விளையாட தகுதி பெற்றுள்ளது.

தேசிய மட்ட ப�ோட்டிகளில் கலந்து
க�ொள்ள தகுதி பெற்றுள்ளது.

இப்போட்டிகளில் கலந்து க�ொண்ட
வீராங்கனைகளு க்கும் அவர்களை
பயிற்றுவித்த கிரு சாந் தி நிமலன்
அவர்களுக்கும் இவர்களுடன் செயற்பட்ட
க�ோட்டைமுனை விளையாட்டு கழகத்தின்
மட்டக்களப்பு வெபர் மைதான உள்ளக விளையாட்டு பிரிவுக்கு ப�ொறுப்பாக
செயற்படும் திரு.ராஜாஜி மற்றும் திரு.
பகீரதன் ஆகிய�ோருக்கு க�ோட்டைமுனை
விளையாட்டு கழகத்தின் தலைவர் திரு.
சடாற்சரராஜா தமது வாழ்த்துக்களையும்
பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துள்ளார்.

இவர்களுக்கு தம் வாழ்த்துக்களையும்
பாராட்டுக்களையும் தெரிவிப்பதாக
க�ோட்டை மு ளை
வி ளை ய ா ட் டு
அரங்கில் புத னன்று ந டைபெற்ற கழகத்தின் நம்பிக்கையாளர் சபையின்
மாகாண மட்டத்திலான பெண்கள் பிரதிநிதியாகிய திரு.ரஞ்சன் அவர்கள்
பூப்பந்தாட்ட ப�ோட்டியில் க�ோட்டைமுனை தெரிவித்துள்ளார்.
விளையாட்டு கழகம் வெற்றிபெற்று

gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid
tpisahl;Lf; fofk;
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mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 31
f.ngh.j. (c/j) - Gjpa ghlj;jpl;lk; - jkpo;
- kl;Lefu; Atd; rpy fl;Liufspd; KfTiufs; ,q;F jug;gl;Ls;sd. mtw;iw thrpg;gjw;F Kd;du;>
mf;fl;Liuj; jiyg;Gf;fSf;F Vw;g ePq;fs; KfTiufis vOjpa gpd;du; jug;gl;Ls;s
KfTiufis thrpj;J> cq;fs; KfTiufSld; xg;gpl;Lg; ghUq;fs;. mt;thW
Fzk; rtupuh[h
nra;tjd;%yk; cq;fis tsu;j;Jf;nfhs;syhk;. NkYk; ,q;Fs;s KfTiuapd;
nrhy;ysT NtWgl;Ls;sJ. mJ> fl;Liuj; jiyg;Gf;F Vw;gTk; MSikf;F Vw;gTk; 53. Gujq;fspd; ,ay;Gkhw;wkiljy; (Denaturation of proteins) vd;why; vd;d?
tYtw;w ,urhadg; gpizg;Gfspd; khw;wj;jpdhYk; ,ilj;jhf;fq;fspdhYk;
khWglyhk;.
jdpj;Jtkhd Kg;gupkhz tbtj;ij ,oj;jy; Gujq;fspd; ,ay;G
khw;wkiljy; vdg;gLk;.
GJikfSk; khWjy;fSk;;

capu; mq;fpfspd; %yf cs;slf;fk;

02 njhlh;r;rp...

54. Gujq;fspd; ,ay;G khw;wkiljiyg; ghjpf;Fk; fhuzpfs; ehd;fpidf;
xU gz;ghNlh rkaNkh epWtdNkh epiyj;jpUf;f Ntz;Lkhapd;> fhyj;Jf;Ff;
Fwpg;gpLf.
fhyk; Njhd;Wk; khWjy;fSf;Fk; NjitfSf;Fk; Kfq;nfhLf;Fk; Mw;wy;
1) cau; ntg;gepiyAk; cau; rf;jpf; fjpu;tPrYk;.
ngw;wjha; mJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;. gioa ngUikfspYk; rhjidfspYk;
2) td; mkpyq;fs;> fhuq;fs; kw;Wk; cg;Gf;fspd; cau; nrwpTfs;.
jd;id ,oe;JtplhJ gioatw;Ws; cjthjtw;iw xJf;fptpl;L cfe;jtw;iwg;
3) ghukhd cNyhfq;fs;
Ngzpf;nfhs;sj; jahuhapUj;jy; Ntz;Lk;. Kd;ida fhyq;fspy; <l;ba
4) Nrjdf; fiug;ghd;fSk; fOtpfSk; (detergents).
mDgtq;fisj; Jizahff; nfs;tNjhL> vjpu;fhy tsu;r;rpf;F Ntz;ba Gjpa
Kaw;rpfspYk; Kide;J epw;fNtz;Lk;. gioaijr; rw;Wk; tplhkYk; Gjpaij 55. njhopw;ghl;L uPjpapy; Gujq;fisg; tifg;gLj;jp> mit xt;nthd;Wf;Fk;
xU cjhuzj;ijj; je;J> ePu; Fwpg;gpLk; cjhuzj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;
Kw;Wk; Ntz;lhkYk; ,Uj;jy; rhj;jpakd;W. me;j tifapy;> gioad fopjYk;
xu; njhopiyAk; Fwpg;gpl;L xU ml;ltiz jahupf;f.
Gjpad GFjYk; gw;wp vz;zpg;ghu;j;jy; gaDilajhFk;.
						- Nguhrpupau; rp. jpy;iyehjd;;

nkhopapaYk; JiwfSk;
ehnshU NkdpAk; nghOnjhU tz;zKkha; Nkiy ehLfspy; tsu;e;JtUk; xU
Jiw> nkhopapayhFk;. nkhopapay; Ma;Tfs; nkhopj; JiwapdUf;F kl;Lkd;wpj;
jUf;ftpayhsu;> cstpayhsu;> r%ftpayhsu;> khdpltpayhsu; Kjypa gyUf;Fk;
gad;gLfpd;wd. ,t;thW ,f;fhy nkhopapay; jdpepiyapYk; gpw JiwfSf;F
cjTk; epiyapYk; tpaj;jF tsu;r;rpiag; ngw;wpUf;fpwJ.
								F. gukrptk;

,yl;rNfhb #upau;fs;
ek;kpw; gyu; khu;fop khjj;jpy; mjpfhiyapy;> #upa cjaj;jpw;F Kd;
epj;jpiu tpl;nlOe;J mDgtg;gl;bUg;Nghk;. Nfhopfs; $Ttjw;Fr; rw;W Kd;
vOe;jpUg;Nghkhdhy;> ekJ tPl;Lg;gbia tpl;L ,wq;Ftjw;Nf kpfTk; gakha;
,Uf;Fk;. vq;Fk; xNu ,Us;kakhfNt ,Uf;Fk;. jpf;Fj; jpir mwptNj kpfTk;
rpukkha; ,Uf;Fk;. rw;W Neuk; nrd;wgpd; xUtifahf thdk; ntSf;Fk;. vj;jpirapy;
mJ Kjy; ntSf;Fk; vd;W nrhy;yTk; Ntz;Lkh? ,e;j Neuj;jpy; gwitfSk;
tpyq;FfSk;
ngUk; Muthuj;Jld; ngupa xU rf;futu;j;jpia tuNtw;gJ
Nghyf; FJ}fyj;Jld; "gs;spnaOr;rp" ghLk;. mit ngupa mghaj;jpUe;J jg;gp>
ntspNawpad Nghyf; fhl;rpaspf;Fk;. #upadpd; fjpu;fs; thdj;jpNy Njhd;wTk;>
fhiyf;fhl;rp fz;fSf;F vt;tsT mofhfTk; Mde;jkhfTk; ,Uf;Fnkd;W
fz;fs; cs;stu;fSf;Fr; nrhy;ypah njupa Ntz;Lk;? kiwe;J fple;j kyu;fspd;
tu;zq;fSk; gae;J gJq;fpapUe;j Gs;spdq;fspd; fPjq;fSk; ahiuj;jhd;
gutrkilaj; J}z;lh?
								Nt. rptFU

ctikAk; cUtfKk;
ftpijapNy rhjhuzkhd nrhw;fs; mrhjhuzkhd Mw;wiyg; ngw;W
tpsq;Ffpd;wd vd;W $Wtu;. mt;thwhapd; mJ rhj;jpakhdjw;Fr; rpy cj;jpfs;
mtrpakhAs;sd. ftpQd; ifahSk; ,t;tpNrlkhd cj;jpfSs; xd;W>
ctikahFk;. ctik vd;gJ xU nghUisg; gpwpnjhU nghUSf;F xg;gpl;Lf;
$Wjy;. ,UNtWgl;l nghUs;fis xg;GNehf;fpf; fhl;Ltjd; %yk;> rk;ge;jg;gl;l
nrhw;fspd; nghUshw;wiy mjpfg;gLj;Jfpwhd; ftpQd;. ctikAk; cUtfKk;
xNu mbg;gilapypUe;J Njhd;Wtd.
						
ifyhrgjp – KUifad;

56. epA+f;fpspf; mkpyq;fs; (Nucleic acids)
• epA+f;fpspf; mkpyq;fshtd capu;f; fyq;fspy; ghuk;gupaj;Jf;Fupa
nra;jpfisf; fhTfpd;wJk; epA+f;fpspNahill;Lf;fs; vd
miof;fg;gLk;; xUghj;Jf;fshy; Mf;fg;gl;lJkhd
gy;epA+f;fpspNahill;Lf;fs; MFk;.
• mit C,H,O,N kw;Wk; P Mfpatw;iwf; nfhz;lit.
• epA+f;fpspf; mkpyq;fs; kh%yf;$WfSk;;> capupay; gy;gFjpaq;fSk;
MFk;.
• ,uz;L tifahd epA+f;fpspf; mkpyq;fs; cs;sd. DNA
(Bxl;rpiwNgh epA+f;fpspf; mkpyq;fs;) kw;Wk; RNA
(,iwNghepA+f;fpspf; mkpyq;fs;) Mfpad
57. epA+f;fpspNahill;Lf;fspd; fl;likg;G mk;rq;fisf; Fwpg;gpLf.
• epA+f;fpspNahill;Lf;fs; %d;W $Wfis cilad.
• mitahtd> nge;Njh]; nty;yk;> iejurd; %yk; kw;Wk; xU
ngh];Ngw; $l;lk; MFk;.

Nfypr; rpj;jpuq;fs;
Nfypr; rpj;jpuk; xU fiy tbtk;. El;gkhd fiy mk;;rq;fisf; nfhz;lJ.
,f;fiy tbtj;jpd; rpwg;ghd jd;ik> mjw;F nkhop NgjNkh vOj;jwpT NgjNkh
,y;yhikahFk;. Nfypr; rpj;jpuq;fis Mf;Ftjw;Fj; jdpj;Jtkhd jpwik
Njitg;gbDk; mtw;wig; ghu;j;J ,urpg;gjw;Nfh tpsq;fpf;nfhs;tjw;Nfh nkhopawpT
Njitapy;iy. xU nkhopapy; vOjpa tplankhd;iw me;j nkhop njupe;jtu;fshy;
kl;LNk thrpj;Jf; fpufpf;f KbAk;. Mdhy; Nfypr; rpj;jpuq;fis ve;j nkhop
NgRgtu;fSk; tpsq;fpf;nfhs;s KbAk;.
							
G+. Rg;gpukzpad;

gf;f mDruiz

nts;sp> Vg;gpuy; 12, 2019
,jo; - 59
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ஒ ரு ம ா வட ்ட த் தி லி ரு ந் து தெ ரி வு
செய்யப்படும் பிரதிநிதி ஒருவர் அந்த
மாவட்டத்து மக்களின் பிரதிநிதியாகின்றார்.
அ வ ரு க் கு
கு றைந்த ப ட்ச
க ல் வி த்த கு தி ய ா வ து இ ரு ப்பத�ோ டு
கூடியபட்ச அரசியல் அறிவுடையவராகவும்
இருத்தல் வேண்டும். அப்போதுதான் அந்த
வேட்பாளர் தெரிவால் அந்த மக்களும்
பெருமை க�ொள்ளலாம். அதைவிடுத்து
ச�ொந்த க்காரர், ஊரவர், சாவீட்டுக்கு
வருபவர் எனும் தகுதிப்பாடுகளை மாத்திரம்
கவனத்தில் க�ொண்டு வேட்பாளரை
மக்கள், பிரதிநிதியாகத் தெரிவுசெய்கின்ற
ப�ோது அந்த மக்களின் சனநாயகப்
ப�ொறுப்பு கேள்விக்குரியதாகின்றது.
அ வ ்வாற ா ன வர்க ளி ன்
அ ர சி ய ல்
பே ட் டிகளை த�ொலை க ் கா ட்சி க ளி ல்
பார்க்கும் ப�ோது அவர்கள் அளிக்கும்
பதில்களும் அவர்களின் உடல் ம�ொழியும்
எ ம்மை
வெட்க த் து க் கு ள்ளாக் கி
சங்கடப்படவைக்கின்றன.
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அ தி லேயே
வெ ளி யி டு கி றே ன் .
சாதியத்துக்கு எதிராக வெளிவந்த
சில கட்டுரைகள் முகநூலில் ஆதிக்க
தரப்பினர் முறைப்பாடுகளை செய்ததன்
விளைவாக முகநூலில் கடந்த வாரம் நமது
மலையகத்தின் சகல இணைப்புகளும்
தடை செய்யப்பட்டிருந்தன. பின்னர் உரிய
விளக்கங்களை அளித்து மீள இயங்கத்
த�ொடங்கியிருக்கிறது. இன்று கூகிளில்
“மலையகம்’ என்று தேடினால் முதன்மை
இடம் பிடிக்கும் இணையத்தளமாக
க�ொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிற�ோம்

உங்கள் குழந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட
பக்குவப்பட்ட வயதை அடைந்தவுடன்
அவர்களிடம் பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட
விடயங்களை பேசுங்கள். இதில் தயக்கம்
காட்டவ�ோ பேசுவது நாகரிகமற்றது என்று
நினைக்கவ�ோ எதுவுமில்லை. உங்கள்
குழந்தையை நீங்கள் தான் சரியான
பாதையில் வழிநடத்த வேண்டும்.

இ து
ஒ டு க ்கப்பட ்ட வர்க ளு க ் கா ன
இணையத்தளம். “குரலற்றோருக்கான
குரல்” சகல ஒடுக்குமுறைகளையும்
ப ா ர ப ட்ச மி ன் றி
எ தி ர்ப்போ ம் ,
வி ப் பு ண ர் வூ ட் டு வ � ோ ம் ,
கருத்துருவாக்குவ�ோம்.

7.
8.
9.
10.

மாற்றுத்திறனாளிகளின் நலன்புரி
ஓரினச் சேர்க்கையாளர்கள் சமூகம்
உழைப்பின் மதிப்பு
ஊடக சுதந்திரமும் ஜனநாயகமும்

சட்டத்தை மதிக்கின்ற இலங்கை:
1.
இலஞ்சமும் ஊழலும்
2.
ப�ோதைப் ப�ொருள்கள்
குற்றச்செயல்கள்
இன்று முறையற்ற வழியில் குழந்தைகள் 3.
பிறப்பதற்கு ஒரு காரணம் பெண்களிடம்
ப ா லி ய ல்
க ல் வி
த�ொடர்பா ன இலங்கை அரசைக் கட்டியெழுப்பு
அறிவின்மை ஆகும்.
அத் துடன் வதற்கான ப�ொறுப்புவாய்ந்த கடமையை
பெரும்பாலான கருக்கலைப்புக்களுக்கும் மேற்கொள்வ த ற் கு அ தி க ா ரத் தி ல்
அ து வ ே
க ா ர ணம ா க
உ ள்ள து . இருக்கின்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு
பெண்பிள்ளைகளிடம் அவர்களின் ஆண் வெவ்வேறாகவ�ோ ஒன்றிணைந்தோ
நண்பர்களை பற்றி கலந்துரையாடுவது மேற்கொள்ள முடியாது என்பதையும்
அவர்களுக்கு அதற்காக ஆற்றல�ோ
மிகவும் அவசியமான ஒன்று.
ஆர்வம�ோ இல்லை பிரச்சினைகளை
அவர்கள் எப்படியான நண்பர்களுடன் வைத்தே முதலாளித்துவ அரசுகள்
பழகுகிறார்கள் என்பதை பெற்றோர் அரசியல் நடத்துகின்றன என்பதையும்
நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். நாம் நம்புகின்றோம்.

“நமது மலையகம்” இணையத்தளத்துக்கு
கிடைத்த “ஜனாதிபதி தேசிய விருது”
இலங்கையின் சனநாயகம், அபிவிருத்தி, ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் குரலுக்கு கிடைத்த
உங்கள் பிள்ளைகளிடம் நட்பாக பழகுங்கள்
சமூகப்பொறுப்பு, என்பவை பற்றிச் மரியாதை, அங்கீகாரம்.
அவர்களது கைத்தொலைபேசியை
சிந் திக்காமல்
இனவாத த் தினையும்
க ண ் கா ணி த் து
க�ொ ள் ளு ங ்க ள் .
மதவாதத்தினையும் பிரதேசவாதத்தினையும்
யாருடன்
பேசுகிறார்கள்
எங்கு சென்று
வ ள ர்த்தெ டு ப்பவர்க ள ா க வ ே எ ம து
njhlHr;rp...
வரு கிறார்க ள் என்பதை தினமும்
வாக்காளப்பெருமக்கள் இருந்துவந்துள்ளனர்
அவதானித்து க�ொள்ளுங்கள்.
என்பதை கடந்தகால அரசியல் வரலாறு

முழுக்கக் காணலாம். இதுதான் சேர்.
ப�ொன்.இராமநாதன் படித்தவர்களிடத்தில்
இருந் து எதிர்பார்த்த ப�ொறுப்புள்ள
வ ாக் கு ப்ப ய ன்பாட ாக இ ரு க் கி ன்ற து.
இ ப்ப ச �ொல் லு ங ்கோ இ ர ா ம ந ாத ன்
தனது வாதத்தின் தவறினைக் கண்டு
வெட்கப்பட்டிருப்பாரா? இல்லையா?

எதிர்காலத்தில் எமது வாக்காளர்கள்
இவற்றிலிருந்து மீண்டு ஆளுமையும்
அறிவும் அரசியல் ஞானமும் சனநாயகப்
பண்பும், மனிதத்துவத்தை மதிக்கின்ற
உணர்வும் இலங்கையின் பல்லினப்
ப ண ்பாட்டை யு ம்
ச மூ கத்தை யு ம்
மதிக்கின்றவர்களை தெரிவுசெய்வதற்கான
வ ா ய் ப் பு க ள்
இ ரு க் கி ன ்ற த ா
எ ன ப்பா ர் க் கி ன ்ற ப�ோ து
அ து வு ம்
வெற்றிடமாகவே தெரிகின்றது. இங்குள்ள
கட்சிகளெல்லாம் இனத்தையும் மதத்தையும்
அடிப்படையாகக் க�ொண்ட கட்சிகளாகவே
இரு க்கின்றன. தே சியக் கட்சிகளாக
த ம்மை
அ டை ய ா ள ப்ப டு த் து கி ன ்ற
சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி, ஐக்கிய தேசியக்
கட்சி ஆகியவற்றிலும் இனவாதமும்
ம த வ ா த மு மே க�ோல�ோ ச் சு கி ன ்ற து .
ஒரு கட்சி தமிழர்களுக்கான தீர்வை
முன்வைக்கும் ப�ோது அடுத்த கட்சி அதை
எதிர்ப்பதும், அடுத்த முறை எதிர்த்த கட்சி
தீர்வை முன்வைக்கும் ப�ோது முன்பு தீர்வை
முன்வைத்த கட்சி எதிர்ப்பதுமாக மாறி மாறி
நாடகம் நடத்திக் க�ொண்டிருப்பதற்கும்
காரணம் இக்கட்சிகள் க�ொண்டிருக்கின்ற
இனவாத நிலைப்பாடுகளினாலாகும்.
இவ்விரு கட்சிகளுமே இலங்கையில்
இனவாதத்தினை வளர்த்தெடுப்பதில்
முக்கிய பங்காற்றிய கட்சிகளுமாகும்.
எனவே எமது வாக்காளர்களுக்கிருக்கின்ற
க ல் வியினால் தமது வாக்கு களைப்
ப ய ன்ப டுத் தி இ ல ங ்கை யி ல் பு தி ய
அரசியல் பண்பாட்டை உருவாக ்கக்
கூடிய வ ேட்பாளர்களை எதிர்வரும்
தேர்தல்க ளி ல்
தெ ரி வு
ச ெ ய ்ய
வேண்டுமேய�ொழிய ஏற்கனவே கூறியது
ப�ோல இனவாத,மதவாத,பிரதேசவாத,
ச ா வீ ட் டு அ ர சி ய ல் வ ா தி களை யு ம்
ஆளுமையற்றவர்களையும் செயல்திறனற்ற
வர்களையும் ஒதுக்கித் தள்ளி விடல்
வேண்டும். அதுதான் இந்த வாக்காளர்களின்
க ல் வி க் கு
அ வர்க ள்
அ ளி க் கு ம்
க�ௌரவமாகும்.
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சத்திரசிகிச்சை என்றாலும், மயக்க மருந்து
க�ொடுக்கும் நிபுணர் இல்லை என்பதற்காக
யாழ்ப்பாணம் அனுப்பியாகவேண்டும். சில
ந�ோயாளிகளின் நிலைமையைப்பார்க்க
கவலை த ா ன்
வ ரு ம் ,
அ வரை
ய ா ழ்ப்பாண ம்
அ னு ப் பி ன ா ல் ,
உறவினர்கள் ப�ோய்பார்க்க பஸ்காசுக்கு
கூட வழியில்லாதவர்கள், இங்கேயே
சத்திரசிகிச்சை செய்துவிடுங்கள் என்று
கெஞ்சுவதுமுண்டு. இருந்தாலும், உரிய
மருத்துவ நிபுணர் இல்லாமல் ரிஸ்க்
எடுத்து ஒரு ந�ோயாளியை இறக்கவிட
ஏலாதுதானே?
அண்மையில் இப்படி ஒரு ந�ோயாளி
கெஞ்சினார். சரி, விறைப்பூசி மட்டும்
ப�ோட்டு சத்திரசிகிச்சை செய்ய முயற்சி
செய்கிறேன், முடியாமல் மயக்கமருந்து
க�ொடுக்கவேண்டி வந்தால், கட்டாயம்
யாழ்ப்பாணம் அனுப்பவேண்டிவரும்
என்று ச�ொல்லிவிட்டுத்தான் சத்திர
சி கி ச்சை கூ ட த் து க் கு
அ வரை
எடுத்தேன். விறைப்பூசி மட்டும் ப�ோட்டு
செய்யமுடியாதுப�ோக, அடுத்தநாள்
ய ா ழ்ப்பாண ம்
அ னு ப் பு கி றே ன்
எ ன் று
ந ா னே
மி ன க ்கெ ட் டு
விளங்கப்படுத்தினேன். அடுத்த நாள்
நான் விடுதிக்குப்போகும்போது, அந்த
ந�ோ ய ாளி யி ன் உ ற வி ன ர் ஒ ரு வ ர்
த�ொலைபேசியில் `` நேற்று ஒப்பரேசன்
செய்தவங்க, ஏத�ோ பிரச்சினை ஆகிட்டாம்,
யாழ்ப்பாணம் ஏத்துறாங்க உடனே வாங்க`
என்று ச�ொல்லிக்கொண்டிருந்தார்.
` பி ழை ய ா க ஒ ப்பரேச ன் ச ெ ய ்த
பருத்தித்துறை வைத்தியர், ஒப்பரேசன்
தியேட்டருக்குள் ஆச்சிக்கு செய்தது
என்ன?` என்று பேஸ்புக்கில் செய்தி வரும்
என்று எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன்,
நல்லகாலம் வரவில்லை.

அச் சம்பிரதாய அதிகாரப் பாசறைகளால்
க ட் டியெ ழு ப் பி யு ள்ள அ ழி வு க ளி ன்
ம த் தி யி ல் பு தி ய த�ோ ர் அ ர சி ய ல்
ப ா தை யி னை யு ம் ,
மு ன்னே றி ய
அ றி வு த் தி ற ன் ப டைத்த ம ற் று ம்
ஒழுக்கநெறி சார்ந்த தலைமையின்
வழிகாட்டலின் அடிப்படையில் விரிவான
அ தி கம ா க
வ ன் மு றை ய ா ன மக்கள் சக்திய�ொன்றை கட்டியெழுப்ப
க ட் டு ப்பா டுகளை வி தி க ் காதீ ர்க ள், வேண்டிய சவால் எம் எதிரே உள்ளது.
அதுவே அவர்களை பிழையான வழியில்
க�ொண்டு செல்லும். ஆகவே பக்குவமாக
பேசுங்கள், இவ்வளவு நேரம் தான் நீ நிலச் சுவர்ந்தர்களின் அரசர்களும்
வெளியில் இருக்கலாம் இவ்வளவு நேரம் ஜனநாயகம் என்ற ப�ோர்வையில்
வரை தான் த�ொலைபேசி பாவிக்கலாம் கிரேக்கத்தில் நடத்திய அரசை விமர்சித்து
என்பதை கூறி அதில் உள்ள நன்மை ம க ்க ள் மு ன் ஆ ட் சி ய ா ள ர்களை
அறிவீர்களாக என காட்டிய பிளேட்டோ
தீமைகளை எடுத்து கூறுங்கள்.
பின்வரும் தத்துவத்தை மக்களுக்கு
இவற்றை எல்லாம் நீங்கள் உங்கள் வழங்கினார் 'நீங்கள் அரசியலில் ஈடுபட
பிள்ளைக்கு சிறு வயதிலிருந்தே பழக்க மறுப்பதற்குத் தண்டனையாகவே நீங்கள்
வேண்டும். பருவ வயதில் திடீரென்று உங்களை விடத் தாழ்ந்தவர்களால்
அவர்களை மாற்ற முயன்றால் அது ஆளப்படுகின்றீர்கள்'.
தவறான விளைவுகளை தான் ஏற்படுத்தும்.

பெண்பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு நாளும்
வெளியில் தமக்கு நடந்த நன்மை தீமை
அனைத்தையும் மறைக்காமல் தயங்காமல்
தாயிடம் ச�ொல்ல வேண்டும். அப்படி ஒரு
மனநிலையை உங்கள் பிள்ளைக்கு
உருவாக்குவது ஒவ்வொரு தாயின்
கடமை. உங்கள் பிள்ளை உங்களிடம்
ஏதும் பேச வந்தால் அதை காது க�ொடுத்து
கேளுங்கள். அந்த நேரத்தில் நீங்கள்
எவ்வளவு முக்கியமான வேலையில்
ஈடுபட்டிருந்தாலும் பரவாயில்லை, அதை
அப்படியே நிறுத்தி விட்டு உங்கள் பிள்ளை
ச�ொல்வதை கேளுங்கள். அப்போது
தான் என் அம்மா எனக்கு முக்கியத்துவம்
க�ொடுக்கிறார் என்ற எண்ணம் உங்கள்
பிள்ளைக்கு வரும்.

பிரச்சினைகளை பார்த் து பயந் து
ஓடாமல் அதை தைரியமாக எதிர்த்து
ப�ோ ர ா டு ம்
த ன்ன ம் பி க ்கையை
பெண்பிள்ளைகளுக்கு வழங்குங்கள்.
சமூகத்திற்கு கட்டுப்பட்டு ஒன்றிணைந்து
வாழ்வது அவசியம்தான், யார் என்ன
ச �ொல்வார்கள�ோ என் று ப ய ந் து
ப ய ந் து
த வற ா ன
மு டி வு களை
இவை சில நடமுறைச் சிக்கல்கள்.
எ டு ப்ப து
பெண் பி ள்ளைக ளி ன்
ம ரு த் து வத்தவ று க ள், அ த ன ா ல் இயல்பு. அதை மாற்ற வேண்டும். ஒரு
ந�ோ ய ா ளி க ள்
எ தி ர்கொ ள் ளு ம் தன்னம்பிக்கையுள்ள ஆளுமைமிக்க
பாதிப்புக்கள் பற்றி அடுத்த பாகத்தில் பெண்ணால்தான் ஒரு குடும்பத்தை
சிறந்த முறையில் உருவாக்க முடியும்.
விளக்குகிறேன்.

நல்ல சமூகம் ஒன்றினை நாம் உருவாக்க
வேண்டும். அதற்காக பண பலத்துக்கும்
அதிகார பலத்திற்கும் எதிராக நாம்
ப�ோ ர ா ட வ ேண் டு ம். அ தேப�ோல்
மக்களின் ப�ொருளாதாரத்தை பாதுகாக்க
சமூகத்தையும், கலாசாரத்தை பாதுகாக்க
மக்களின் நேரடி தலையீடும் அவசியம்.
சகல மக்களும் ப�ொருளாதார ரீதியில்,
கலாசார ரீதியில் தீர்மானம் எடுக்க
உரிமை உண்டு. இதில் ஒரு சமூகம்
மட்டுமே தீர்மானிக்க முடியாது. அதேப�ோல்
சர்வதேச தரப்பிடம் இலங்கையை
மீண்டும் அடையாளப்படுத்த வேண்டும்.
இன்று தேசிய பாதுகாப்பு குறித்து
பலரின் குரல் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. கடல்
எல்லையில் ஆயுதக்கப்பல் நிறுத்துவதே
இன்று தேசிய பாதுகாப்பு என கூச்சலிட்டு
வருகின்றனர். ஆனால் தேசிய பாதுகாப்பு
என்பது நாட்டின் உணவுப் ப�ோசாக்காகும்.
அதனைக் கருத்தில் க�ொள்ளாது வேறு
எதுவும் தேசிய பாதுகாப்பாக அமையாது.
ஆகவே இலங்கையில் மக்களுக்கு
ப�ோசாக்கு மிக்க உணவுகளை வழங்கும்
வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுக்க
வேண்டும். காலத்தின் தவறுகளில்
இருந்து நாட்டினை மீட்டெடுக்க மக்களுக்கு
நல்லத�ொரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது
அதனை சரியாக பயன்படுத்தி மாற்றத்தை
ஏற்படுத்துவ�ோம்.
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