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தமிழர்களின் ஏகப�ோக அரசியல்
கட்சியான தமிழ்த் தேசியக்...

இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர்
எனக்கு ஒரு த�ொலைபேசி்...

gf;fk; - 04

PßÛ¯õ ÂÁPõµ®: 'ø©zv›²hÚõÚ
P»¢xøµ¯õh¼À
uªÌUPm] EÖ¨¤ÚºPÒ GÁ¸÷©
£[÷PØPÂÀø»'

gf;fk; -11

‘ தி ரு க�ோ ண ம ல ை
கன் னி ய ா
வெந்நீருற்றுப் பிரதேசத்தில் புத்ததாது
க�ோ பு ர ம்
ஒ ன ்றை க்
க ட் டு வ து
த�ொடர்பாக எழந்துள்ள பிரச்சினை
த�ொடர்பாக ஜனாதிபதி மைத்திரிபால
சிறிசேனவுடன் கலந்துரையாடுவதற்கு
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தப�ோதும்,
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட
தமிழ் உறுப்பினர்கள் எவரும் அதில்
கலந் து க� ொள்ளவி ல்லை’ என் று ம்
கூ ட்டமைப் பி ல் இ ரு ந் து வி ல கி ச்
செயற்படும் மட்டக்களப்பு நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் வியாழேந்திரன் மாத்திரமே
கலந்துக�ொண்டதாகவும் அமைச்சர்
ம ன�ோ கணே ச ன் க� ொ ழு ம் பி ல்
செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
வியாழக்கிழமை முற்பகல் மைத்திரிபால
சிறிசேனவுடன் சந்திப்பு இடம்பெறுமென
அமைச்சர் மன�ோ கணேசன் ஏலவே
அறிவித்திருந்தார். ஆனால் கூட்டமைப்பு

உறுப்பினர்கள் எவரும் கூட்டத்தில்
பங்கொள்ளவில்லை.
ஆனாலும் இலங்கைத் த�ொல்பொருள்
ஆய்வுத் திணைக்கள அதிகாரிகள்
உள்ளிட்ட உயர்மட்ட அரச அதிகாரிகள்
கூ ட்ட த் தி ல்
பங் கு க� ொ ண்டன ர் .
த � ொ ல்ப ொ ரு ள்
ஆ ய் வு த்
திணைக்களத்தில் சிங்கள அதிகாரிகள்
மாத்திரமே செயற்படுவதாகவும் தமிழ்
சைவப் பண்பாடுகளையும் பாதுகாக்க
வேண்டுமெனவும் அமைச்சர் மன�ோ
கணேசன் மைத்திரிபால சிறிசேனவிடம்
கேட்டுள்ளார்.
கன்னியா வெந்நீருற்றுப் பிரதேசத்திற்குள்
சை வ த் த மி ழ ர்க ள் செல்வத ற் கு
த�ொல்பொருள் ஆராட்சித் திணைக்களம்
தடை வி தி க ்க மு டி ய ா த ென் று ம்
எ தி ர்வ ரு ம்
கால ங ்க ளி ல்
த மி ழ்
த�ொல்லியல் வரலாற்று ஆய்வாளர்களின்
அனுமதியும் பெற்றே வடக்கு- கிழக்குப்
பி ர தே ச ங ்க ளி ல் த � ொ ல்ப ொ ரு ள்
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ச பை யி ன ர் ய ாழ்ப்பா ண ம் மே ல்
நீதிமன்றில் தலையீட்டு நீதிப் பேராணை
மனுவைத் தாக்கல் செய்தனர்.

இந் து ஆலயங்களில் மிரு க பலி
செய்வதற்கு யாழ் மேல் நீதிமன்றம்
விதித்திருந்த தடையை இலங்கை
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் நீக்கியுள்ளது.

நி.அமர்தஸன்
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யாழ்ப்பாண ஆலயங்கள் சிலவற்றில்
மிருகபலியிட்டு வேள்வி நடத்தப்படுகிறது.
அதற்கான அனுமதியை தடை செய்ய
வேண்டும்" எனக் க�ோரி சைவ மகா

ஒ ன ்ற ரை
வ ரு ட ங ்க ள்
விசாரணையிலிருந்த இந்த வழக்குக்கு
2017ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் 26ஆம் திகதி
இறுதித் தீர்ப்பை யாழ்ப்பாணம் மேல்
நீதிமன்ற நீதிபதி மா.இளஞ்செழியன்
வழங்கினார். க�ோயில்களில் மிருகபலிக்கு
அவர் தடை விதித்திருந்தார்.
இந்தத் தடை உத்தரவுக்கு ஆட்சேபனை
தெரிவித்தும் வேள்வியின் பண்பாட்டுத்
தேவையை
வ லி யு று த் தி யு ம்
மேன் மு றை யீ ட் டு
நீ தி ம ன் றி ல்
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ஜப்பான் நாட்டில்
கி ய�ோட�ோ
ம ாகா ண த் தி ல்
உ ள ்ள
ஒ ரு
ஸ் டூ டி ய�ோ வி ல்
அ மி ல வீ ச் சு ச்
தால்லுதல் என்று
சந்தேகிக்கப்படும்
ச ம்ப வ த் தி ல்
சுமார் 23 பேர்
ப லி ய ா கி ய தாக
ஜப்பானிய
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தபால் சேவைகள் அமைச்சர் அப்துல்
ஹலீமுடனான பேச்சுவார்த்தை த�ோல்வி
அடைந்ததைத் த�ொடர்ந்து தங்களது
கல்முனை வடக்கு உப பிரதேசசெயலகத்தில் புதியகணக்காளர் (18) வியாழக்கிழமை அடையாள வேலைநிறுத்தம் த�ொடரும்
பதவியேற்பார் எனக்ச்கூறப்பட்டிருந்தப�ோதிலும் அவர் வியாழன் பிற்பகல் என தபால் சேவைகள் த�ொழிற்சங்கங்கள்
அறிவித்துள்ளன.
1.00மணிவரை அங்கு வந்துசேரவில்லை.
(காரைதீவு நிருபர் சகா)

புதிய கணக்காளரை நியமிப்பதற்காக ப�ொதுநிருவாக அமைச்சிலிருந்து வரவேண்டிய
நியமனக் கட்டளைக்கடிதம் அம்பாறை கச்சேரிக்கு (மாவட்டசெயலகம்) இன்னும் வந்து
சேரவில்லை என அங்குள்ள உயரதிகாரிய�ொருவர் தெரிவித்தார்.
‘கடிதம் கிடைக்கப்பெற்றதும் அதற்கான நடவடிக்கைகளை நாம் மேற்கொள்வோம்.
அதுவரை எம்மால் ஒன்றும் செய்யமுடியாது’ என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்நிலையில் கணக்காளர் பதவியேற்பு என்பது ஓரிரு நாட்கள் தாமதமாகலாம்
எனக்கூறப்படுகிறது.
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(காரைதீவு நிருபர் சகா)
கல்முனை பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வெற்றிக்கிண்ணம் - 2019
கிண்ணத்துக்கான மென்பந்து கிரிக்கெட் சுற்றுப்போட்டி எதிர்வரும் 20 மற்றும் 21 ஆம்
திகதிகளில் நடாத்துவதற்கு கல்முனை சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பணிமனை
ஏற்பாடுகளைச் செய்துவருகின்றது.
கல்முனை பிராந்தியத்தில் உள்ள மத்திய மற்றும் மாகாண நிருவாகத்தின் கீழ்வரும்
ஏழு ஆதார வைத்தியசாலைகளில் இருந்து தலா ஒரு அணி வீதமும் பிராந்திய
பணிமனை சார்பாக ஒரு அணியுமாக ம�ொத்தம் எட்டு அணிகள் பங்குபற்றவுள்ளன.
ப�ோட்டிகள் 10 ஓவர்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படும்.
எட்டு அணிகளும் தலா நான்கு அணிகள் வீதம் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு
ந�ொக்கவுட் முறையில் ப�ோட்டிகள் நடைபெறும்.
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நாட்டின் தென்மேற்குப் பிரதேசத்திலும்,
மத்திய மலை நாட்டிலும் எதிர்வரும்
ச னி க் கி ழ மை வ ரை ம ழை யு டன்
கூடிய காலநிலை நிலவும் என்று
வ ளி ம ண்டல வி ய ல் தி ணைக ்க ள ம்
இதனால் நேன்று வியாழன் (18) மாலை அறிவித்துள்ளது.
4 மணி வரை குறித்த அடையாள
வே ல ை நி று த்த ம் த � ொ ட ரு ம் என மத்திய, சப்ரகமுவ மாகாணங்களிலும்,
ஒன்றிணைந்த தபால் த�ொழிற்சங்கத்தின் காலி, மாத்தறை மாவட்டங்களிலும்
ஏ ற்பாட்டாள ர் சி ந ்தக பண்டா ர 150 மில்லி மீற்றருக்கும் அதிகமான
தெரிவித்துள்ளார்.
ம ழை
பெ ய ்ய க் கூ டு ம்
எ ன் று ம்
எ தி ர்ப்பார்க ்க ப ்ப டு வ தாக வு ம்
சம்பளப் பிரச்சினை உள்ளிட்ட பல்வேறு திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
பிரச்சினைகளை முன்வைத்து க�ொழும்பு
மத் திய தபால் பரிமாற்றக ்க த் தின் க�ொழும்பு, கம்பஹா மாவட்டங்களிலும்
பணியாளர்கள் கடந்த 16 ஆம் திகதி 100 மில்லி மீற்றருக்கும் அதிகமான மழை
ஆரம்பித்த அடையாள வேலைநிறுத்தம் பெய்யலாமென வளிமண்டலவியல்
நேன்றும் 3 ஆவது நாளாகத் த�ொடர்கிறது. திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது. இந்தப்
பிரதேசங்களில் வீசும் காற்றினால்
தபால் ஊழியர்களின் குறித்த அடையாள வீட்டுக்கூரைகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படலாம்.
வேலைநிறுத்தம் காரணமாக க�ொழும்பு
மத்திய தபால் பரிமாற்றகத்தில் சுமார் 2 பாரியளவிலான மரங்களும், கிளைகள்
இலட்சம் கடிதங்கள் தேங்கியுள்ளதாக மின்கம்பங்களில் முறிந்து விழும் அபாயம்
கூறப்படுகின்றது.
காணப்படுவதாகவும் திணைக்களம்
அறிவித்துள்ளது. இதேவேளை நாட்டில்
தற்சமயம் நிலவும் சீரற்ற காலநிலை
ப ற் றி ய தக வ ல ்க ளை 1 1 7 என ்ற
இலக்கத்தை த�ொடர்பு க�ொள்வதன்
மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றும்
இடர் முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம்
அறிவித்துள்ளது.
உலக அளவில் பல கிளைகளைக்
க�ொண்ட சரவணபவன் ஹ�ோட்டல் இ தேவேளை, களனி க ங ்கை க் கு
குழுமத் தின் அதிபர் ராஜக�ோபால் அண்மித்து கரைய�ோரப் பகுதிகளில்
சென்னையில் காலமானார். அவருக்கு வசிக்கும் மக்கள் மிகுந்த அவதானத்துடன்
வயது 71.
இருக்குமாறு இடர் முகாமைத்துவ மத்திய
நிலையம் கூறியுள்ளது.
உ டல்நல க் கு றை வு க்காக த னி ய ா ர்
மருத்துவமனையில் சிகிச்சைபெற்று லக்ஷ்பான நீர்த் தேக்கத்தின் இரண்டு வான்
வந்த அவருக்கு ஒரு க�ொலைக்குற்றம் கதவுகள் திறந்து விடப்படவிருந்ததால்
த � ொ ட ர்பாக
ஆ யு ள ்தண்டனை இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
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2009-ஆம் ஆண்டு இந்த வழக்கு த�ொடர்பாக
அவருக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட
நிலையில், சிறை செல்வதற்கு எதிராக
அவர் கடுமையாக ப�ோராடி வந்தார்.
கடந்த ஜூலை 9-ஆம் திகதியன்று
(படங்கள் காரைதீவு நிருபர் சகா)
மருத்துவக் காரணங்களைக்காட்டி சிறை
செல்வதை தவிர்க்க அவர் நீதிமன்றத்தில்
காரைதீவு மாவடி ஸ்ரீ கந்தசுவாமி ஆலயத்தின் ஆடிவேல்விழா தீர்த்தோற்சவத்திற்கான விண்ணப்பித்தார். ஆனால், அந்த மனு
தேர�ோடும் வீதியலான பாரம்பரிய கலாசார ஊர்வலம் (18) வியாழக்கிழமை காலை நிராகரிக்கப்பட்டது.
நடைபெற்றது.
சரவணபவன் ஹ�ோட்டல் குழுமத்துக்கு
உலகெங்கிலும் 80-க்கும் மேற்பட்ட
கிளைகள் உள்ளன. நியூ யார்க், லண்டன்,
சிட்னி ப�ோன்ற பெரு நகரங்களிலும்
(காரைதீவு நிருபர் சகா)
இந்த ஹ�ோட்டலுக்கு கிளைகள் உள்ளன.
கல்முனை மதுவரி இலாகாவினால் நிந்தவூரில் இடம்பெற்ற தேடுதல் வேட்டையில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள்
ஹெர�ோயின் மற்றும் கஞ்சா வைத்திருந்த அறுவர் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த குழுமத்தில் பணிபுரிகின்றனர்.

நீ பெருமை க�ொண்டாடும் இசை
இல்லை உன் ம�ொழியில்
வல்லான் ஆடலில் இடமில்லை
உன் ம�ொழிக் கு
உள்ளம் உருக் கும்
இறையழைப்பில்

தலைமையில் கல்முனை மதுவரி பிரதான பரிச�ோதகர் ச.தங்கராஜா தலைமையில்
நிந்தவூர் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட தேடுதல் வேட்டையில் ஹெராயின் வைத்திருந்த க ட ந ்த 20 01 - இ ல் இ ப ்பெ ண்ணி ன்
கணவர் காணாமல்போன நிலையில்,
ஒருவரும் கேரளா கஞ்சா வைத்திருந்த ஐந்து பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அதுகுறித்து அப்பெண் ப�ோலீஸில்
அவர்கள் சம்மாந்துறை நீதவான் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு விளக்கமறியலில் புகார் செய்தார். பின்னர் காட்டுப்பகுதி
ஒன்றில் அந்த பெண்ணின் கணவர் உடல்
வைக்க உத்தரவிடப்பட்டது.
கண்டெடுக்கப்பட்டது.

இலத் திரன் தமிழ்
இனிது பேசிப் பெருகும்
இளந் தமிழர் வெள்ளத் தில்
இன்னமும் வற் றாத கிணற் றுநீர்
ஊற் றெடுக் கும் உலகு செய்ய
திண்ணம் க�ொள்ளும் ஏது
உண�்டோ
ச�ொல்வ ீர்
இல்லையேல் க�ொல்வ ீர் தமிழ்
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அவர்களுள் பிரபல கஞ்சா முகவர�ொருவரும் அடங்குவதாக கல்முனை மதுவரி
ஜ�ோதிடர் ஒருவரின் ஆல�ோசனை பேரில்
பிரதான பரிச�ோதகர் ச.தங்கராஜா தெரிவித்தார்.
தனது பணியாளர்களில் ஒருவரின்
ப�ோதை ஒழிப்பு வாரத்தில் கிழக்குமாண உதவி ஆணையாளர் எ.கே. ரணவீர மனைவியை திருமணம் செய்துக�ொள்ள
அவர்களின் வழிகாட்டலில் அம்பாறை மாவட்ட அத்தியட்சகர் என். சுதாகரனின் அவர் விரும்பியதாக கூறப்பட்டது.

இவ் வேட்டையில் ப�ொறுப்பதிகாரி பிரதான பரிச�ோதகர் ச.தங்கராஜா பரிச�ோதகர்,
ப�ொ செல்வகுமார் மற்றும் குகனேசன், சுமேத அபேவர்த்தன, பத்மசிவம், ரஜனிகாந்த் நன்றி -- பிபிசி
ஆகிய�ோர் பங்கு பற்றியுள்ளனர்.

சி ஜெயசங்கர்

இடமில்லை உன் ம�ொழிக் கு
கல்வி கேள்விக் கும் இடமற் ற
உன�்மொழி
திரையிசையில் பரவி
உலகெலாம் தழைக் கிறது.
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“படுவான்கரை” மட்டக்களப்பின் நெற்
களஞ்சியம். அவ்வளவு ஏன் இலங்கைக்கு
உணவ ளி க் கு ம் மி க மு க் கி ய ம ான
பகுதிகளில் அதுவும் ஒன்று. ஆனால்,
அண்மைக்காலமாக அங்கிருந்து வரும்
செய்திகள் இலங்கைக்கு இனிப்பானதாக
இல்லை. வற்றிப்போன நீர் நிலைகள்,
காய்ந்துமடியும் வயல்கள் என அவை
நீ ண் டு க� ொண்டே ப �ோகி ன ்ற ன.
வாராவாரம் “படுவான் பாலகன்”, எமது
“அரங்கம்” பத்திரிகையின் படுவான்
திசையில் பகுதியில் அவை குறித்து தரும்
குறிப்புகள் எண்ணில் அடங்காதவை.
இ ப ்போ து
ப �ோதா க் கு றை க் கு
யானைகளின் தாக்கமும் அதில் அடக்கம்.
ம ழை
பெ ய ்தா ல்
வெ ள ்ள ம் ,
இ ல்லையெ ன ்றா ல்
உ ட னே
கள ம் காய்ந் து ப �ோகு ம். இ து தான்
படுவான்கரையின் கதையாகியிருக்கிறது.
இதற்கு என்ன செய்வது, மழை பெய்வதும்
ப�ொய்ப்பதும் எமது கையிலா இருக்கிறது
என்ற கேள்வி எழலாம். ஆனால், அப்படி
சும்மா புறக்கணித்துப் ப�ோகக்கூடிய
விடயமல்ல இது. இலங்கை உள்நாட்டுப்
ப�ோர்க்காலத்தில் மிகவும் ம�ோசமாகப்
பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் படுவான்கரைப்
பகுதியும் ஒன்று. உயிரைக் கையில்
பி டி த் து க்க ொ ண் டு இ ற ந ்த வ ரை க்
கைவிட்டு அந்தப் பகுதி மக்கள் ஏனைய
பகுதிகளை ந�ோக்கி ஓடியது இன்றுப�ோல்
ஞாபகத்தில் இருக்கிறது.அதன்பிறகும்
ப�ோர் முடிய அங்கு வயல்களிலும்
மே ட் டு நி ல ங ்க ளி லு ம் மீ ண் டு ம்
பயிரிட்டு தமது முயற்சிகளை அவர்கள்
ஆரம்பித்துவிட்டனர். எழுவான்கரைப்

பகுதி மக்களும் அதில் அடக்கம்.
நாட்டுக்கே உணவு தரும் நிலமாக ஒரு
பகுதி இருந்தால், ப�ொருளாதார நலனில்
அக்கறை க�ொண்ட மக்கள், அரசாங்கம்
அனைவரின் கவனமும் அந்தப் பகுதியின்
அபிவிருத்தியில் அக்கறை க�ொண்டதாக
இருந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அந்த
அக்கறையை இங்கு காணமுடியவில்லை.
ம ழை வ ந ்தாலு ம் வெ ள்ளத்தால்
வயல்வெளி அழிவு, மழை ப�ொய்த்தாலும்
தாவரங்களுக்கு சாவு என்ற நிலையில்
இருந்து படுவான்கரையை மீட்டெடுக்க
இதுவரை காலத்தில் என்ன நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டது? நிலைமைக்கு ஏற்ப
மழையில் நீரைத் தேக்கி வைக்கவும்,
வறட்சியில் அதனைத் திறந்துவிட்டு
தாவரங்களைக் காக்கவும் அங்கு என்ன
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது? இந்தக்
கேள்விகளுக்கு எந்தவிதமான பதிலும்
இதுவரை இல்லை.
வெயில் காலங்களில் அந்தப் பகுதி
மக்களின் குடிதண்ணீர் தேவைக்கே
அங்கு நீர் இல்லாத நிலை இன்றுவரை
த�ொடர்கிறது. இவற்றை தவிர்க்க நீண்ட
கால அடிப்படையிலான திட்டங்கள்
தேவை என்பது உணரப்பட்டு பல
தசாப்தங்கள் ஆகிவிட்டன. ஆனால், உரிய
நடவடிக்கைதான் இல்லை.
“எல்லின�ோ ” ப�ோன்ற காலநிலைப்
ப �ோ க் கு கள் தி டீ ர் அ ழி வு களை
ஏற்படுத்துவதை மறுப்பதற்கில்லை.
ஆனால், அவற்றையும் கடந்து திட்டங்கள்

தீட்டப்படாவிட்டால், நாம் உணவுக்காக முடிந்த அளவு நீர் சேமிப்புக்கும், அதன்
வெளிநாட்டில் கையேந்தி நிற்பது மேலும் வரத்து அதிகரிக்கும் காலத்தில் அதனை
வி வ ச ா ய த் து க் கு
பா தி ப் பி ல்லாத
அதிகரிக்கும்.
வகையில் ஓட்டவும், தேக்கி வைக்கவும்
தீ ட்டவே ண் டு ம் .
இதற்காக எந்த ஒரு தனி நபரையும் இங்கு தி ட்ட ங ்க ளை
நான் குற்றம் சாட்டப்போவதில்லை. இயற்கைய�ோடு ப�ோட்டிப�ோடும் ஒரு
இது நமது கூட்டுப் ப�ொறுப்பு. எமது தேவைதான். ஆனால், நாம் இயற்கையை
ம ண்ணி ன் அ ழி வு க ளி ல் இ ரு ந் து ஏற்கனவே மாற்றியமைக்க முயன்றதும்
நம்மைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்வதற்கான சில இடங்களில் இதற்கு காரணம்.
திட்டங்களும், அவற்றின் அமுல்படுத்தலும் மாற்றங்களைச் செய்வோம். அவை
நம்மிடம் இருந்தே உதயமாக வேண்டும். நமக்கும் நம் ஊருக்கும் பயனுள்ளதாக
ஆகவே நாம் அனைவரும்; சாதாரண அமையட்டும். அரசாங்கங்களை இதற்காக
ப�ொதுமக்கள், அரசியல்வாதிகள், அரச காத்திருப்பதில் பலனில்லை என்றும்
அதிகாரிகள், கல்விமான்கள் மற்றும் த�ோன்றலாம். ஆனால், அவற்றின் உதவி
ஏனைய நிபுணர்கள் என்று அனைவருமே இல்லாமலும் இதனைத் சாதிக்கவும்
முடியாது. காரியம் சிரமமானாலும்
இதற்குப் ப�ொறுப்பு.
பல
வ ரு ட ங ்க ளாகவே
இ ரு அதனைச் செய்வதைத் தவிர வேறு
ப �ோக ங ்க ளி லு ம் த � ோற ்ற வ ர்க ளாக வழியில்லை.

சீவகன் பூபாலரட்ணம்

படுவான்கரை விவசாயிகள் மனதில்
அழுகிறார்கள். விவசாயத்தை கைவிட்டு
விடலாம�ோ என்ற எண்ணம் அவர்களின்
மனதில் த �ோன்றி மறைவதையும்
மறுப்பதற்கில்லை. ஆனால், ‘விவசாயம்
நமது பரம்பரைத் த�ொழில், அதனைக்
கை வி ட க் கூ ட ாது ’ எ ன ்பதற்காக
த�ொடர்ந்து கடன்பட்டும் அதனைத்
த�ொடரும் விவசாயிகள் பலரை நான்
அறிவேன். அவர்கள் தாம் கைவிடப்பட்ட
ஒரு நிலையை, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட
ஒ ரு நி ல ை யை உ ண ர் கி றாகள்.
இனியும் தாமதித்தால் “மட்டக்களப்பில்
விவசாயிகள் கடனில் தற்கொலை” என்ற
செய்தியை கேட்கத்தொடங்கவும் நேரிடும்.
தமிழகத்தில் ஏற்கனவே ஏற்பட்டுவிட்ட
நிலைமை நமது விவசாயிகளுக்கும்
வேண்டாம்.
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கெடுபிடிச் சூழல் அனைத்தின் மத்தியிலும்
தாக்குப்பிடித்து நின்று பணியாற்றியதே
அவர் மீதான மதிப்பை எல்லோருக்கும்
உண்டாக்கியது.

விடுதலைப் பயணத்துக்கு இரண்டும்
அவசியமானது என்பது பத்திநாதர்
பாத ரு டை ய நி ல ை ப ்பா டு. இ து
அவரைப்போராளிகள�ோடும் ப�ோராளிகள்
அவர�ோடும் நெரு க ்கமாவதற்கான
இதற்கு அவர் எடுத்துக் க�ொண்ட வாசல்களைத் திறந்தது. ஒரு உரிமை மிக்க
நிலைப்பாடு முக்கியமானது. ஆனால், அது உறவாக விளைந்தது.
மிகக் கடினமானது. சவால் மிக்கது. அவர்
எப்போதும் ஒடுக்கப்படுவ�ோரின் பக்கமாக
நின்றார். ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான
ப�ோராட்டத்துடன் இணைந்திருந்தார்.
ஈ ழ ப ்போ ர ாட்ட த் தி ன் பி ன ்ன ணி ச் அந்த நாட்களில் யாழ்ப்பாணத்தின்
ச க் தி ய ாக
வி ளங் கி ய
இ ர ண் டு
கருணாகரன்
பெரிய பங்களிப்பாளர்களை இழந்து
நிற்கிற�ோம். ஒருவர் வண பிதா ஜேம்ஸ்
பத்திநாதர்; மற்றவர் குலமக்கா என்று பல கிராமங்களில் சாதி ரீதியாகவும்
பலராலும் அழைக்கப்படும் ஜ�ோஸப்பின் ப�ொருளாதார ரீதியாகவும் ஒடுக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு ஆதரவாக நின்றார் பாதர்.
வேதநாயகம்.
அந்த மக்களுக்கான நிலம், கல்வி,
ஒருவர் கிறிஸ்தவ மதகுரு. மற்றவர் ப�ொருளாதாரம், அரசியல் உரிமைகள்,
சாதாரண குடும்பப் பெண். ஆனால், சமூக அந்தஸ்து என அனைத்திலும்
இருவரும் தமது சமூகப் பற்றினாலும் உயர்வை ஏற்படுத்துவதற்கான பணிகளில்
ஒடுக்கு முறைக்கு எதிரான விடுதலை முழுமையாகத் தம்மை அர்ப்பணித்துச்
உணர்வினாலும் மேலுயர்ந்தவர்கள். செயற்பட்டார்.மேலும் இனவிடுதலைப்
அதேயளவுக்கு தமது வாழ்க்கை க் ப �ோ ர ாட்ட த் தி ல் ஈ. பி . ஆ ர். எ ல் . எ வ் ,
காலத்தில் பாடுகளைச் சுமந்தவர்களும் ஈர�ோஸ் த�ொடக்கம் விடுதலைப்புலிகள்
கூட .1970 க ளிலிருந் து பத் திநாதர் வரையில் அனைத்துத் தரப்பினர�ோடும்
பாதருடைய சமூகப் பணிகள் வலுவாக அ வ ர் இ ணைந் து ம் நெ ரு ங் கி யு ம்
ஆரம்பிக்கின்றன. அது அவர் இறக்கும் செயற்பட்டிருக்கிறார்.
வரையான 2019 வரையும் தளர்வின்றித்
த�ொடர்ந்தது. ஏறக்குறைய ஐம்பது இ தன் மூ ல ம் ஆயி ரக ்க ணக்கான
ஆண்டுகள். இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளிலும் ப �ோ ர ா ளி க ளி ன் ம ன தி ல் அ வ ர்
ஈழத்தமிழ்ச் சமூகம் சந்தித்த அத்தனை உயர்ந்து நின்றிருக்கிறார். ப�ோராட்ட
நெ ரு க ்க டி களை யு ம்
ப த் தி ந ாத ர் இ ய க ்க ங ்க ள�ோ டு
நெ ரு ங் கி ச்
பாதரும் சந் தித் திரு க் கிறார். இந ்த செ ய ற்ப ட் டி ரு ந ்தா லு ம் அ வ ற் றி ன்
நீள்காலத்தல் ஈழத்தில் நிலவிய அரசியல், மீ தான வி ம ர்சன ங ்க ளை அ வ ர்
அதிகாரப்போட்டிகள், மாற்றங்க ள், வைக ்க த் த வ றி ய தி ல்லை . ஒ ரு

இ தற்கெல்லா ம் கா ர ண ம் அ வ ர்
எப்போதும் விடுதலையை மனப்பூர்வமாக
விரும்பியதேயாகும். அதைப்போலச்
சனங்களை அவர் மிக மிக ஆழமாக
நேசித்தார். அதிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட,
ஒடுக்கு த லுக்கு ள்ளாகும் மக ்க ளின்
மீ து
உ ச்ச ம ான
க ரி ச னையை க்
க�ொண்டிருந ்தார். இதற்காக அவர்
பல்வேறு திட்டங்களை உருவாக்கிப்
பணியாற்றினார். சனங்களுடனான
பாத ரி ன் உ ற வு ம் அ ப ்ப டி த்தான்.
உரிமையெடுத்துக் க�ொண்ட உறவது.
ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் தன்னுடைய
குடும்பமாகவே கரு திக் க�ொண்டு
அவர்களுடைய நல்லது கெட்டது
அனைத்திலும் பங்கெடுப்பார். தலையீடு
செய்வார். இந்தத் தலையீடு என்பது
அவர்களை ஈடேற்றுவதன் பாற்பட்டது.
அதிகாரத்தின் பாற்பட்டதல்ல. அதாவது
மத அதிகாரத்தைய�ோ தான் ஒரு
மதகுரு என்ற அடையாள அதிகாரத்தின்
வழியானத�ோ அல்ல.
அ த் து டன் சி ங ்க ளப் ப ே ரி னவ ாத
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக, ஈழவிடுதலைப்
ப�ோராட்டத்துக்கு ஆதரவளித்தார் எனக்
குற்றம் சாட்டப்பட்டு 1980 களில் ஜேம்ஸ்
பத்திநாதர் சிறைவாசமிருக்க நேர்ந்தது.

குலமக்கா:

இ ப ்ப டி த்தான்

கு ல ம க்கா வி ன்

முதலில் நல்ல திட்டங்களை உருவாக்க
வேண்டும். பல்கலைக்கழக சமூகமும் இந்த
விடயத்தில் செய்ய நிறைய இருக்கிறது.
மட்டக்களப்பின் விவசாயத்துறை சார்ந்த
ஆய்வுகளை அவர்கள் பகிரங்கப்படுத்த
வேண்டும். உரியவர்களின் நடவடிக்கைக்கு
அவை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
பல்கலைக்கழக சமூகம் இந்த விடயத்தில்
அதிக அழுத்தங்களைக் க�ொடுக்க முடியும்.
ஒரு பிரதேசத்தில் ஒரு பல்கலைக்கழகம்
இ ரு ப ்பதன் பலனே மு க் கி ய ம ாக
இதுவாகத்தான் இருக்க முடியும்.
ஒரு கை மாத்திரம் ஓசை எழுப்ப முடியாது.
முழு மாவட்டமுமே ஓங்கி ஒலிக்க
வேண்டும்.
மூ த்த
ம களான
கல்யா ணி யு ம்
ஈழவிடுதலைக்குரலாக முழங்கியதற்காக
சிறைப்பிடிக ்கப்பட்டிருந ்தார். அந ்த
ந ாட ்க ளி ல் கு ல ம க்கா வி ன் வீ டு
ஈழவிடுதலைச் செயற்பாட்டாளர்களின்
கள ம ாக
வி ளங் கி ய து .
ம ாவை
சேனா தி ர ா ஜ ா ,
பி ர ான் ஸி ஸ்

என்றழைக்கப்படும் கி.பி.அரவிந்தன்,
புஸ்பராணி, சி.புஸ்பராஜா, பத்மநாபா,
மு . தி ரு ந ா வு க ்க ர சு, ஜெ ய சீ லன்,
வரதராஜப்பெருமாள் என அன்றைய
இளைய தலைமுறையைச் சேர்ந்த
அ ர சி ய ற்
செ ய ற்பாட்டாளர ்க ள்
அ த்தனை ப ே ரு ம் கு ல ம க்கா வி ன்
வீட்டைக்களமாகக் க�ொண்டிருந்தனர்.
இ ப ்ப டி ய ாக வி ளை ந ்த உ ற வி ன்
கா ர ண ம ாகவே
பி ன ்னா ளி ல்
வ ட க் கு க் கி ழ க் கு மு தலமைச்ச ர்
வரதராஜப்பெருமாள் குலமக்காவின்
மருமகனாக மாறியதும்.
குலமக்காவின் வீட்டில் புழங்கியவர்கள்
அரச படையினரால் தேடப்படும் சூழல்
உருவாகியப�ோது குலமக்காவின் வீடு
முழுமையான நெருக்கடியைச் சந்தித்தது.
அந்த நெருக்கடி 2009 வரையில் –
யுத்தம் முடியும் வரையில் பல்வேறு
வடிவங்களில் த�ொடர்ந்தது. ஆனாலும்
குலமக்கா ஒரு ப�ோதுமே தன்னுடைய
பணியிலிருந்தும் நிலைப்பாட்டிலிருந்தும்
பின்வாங்கியதில்லை. எந்தச் சூழலிலும்
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த மி ழ ர்க ளி ன் ஏகப �ோக அ ரசி ய ல்
க ட் சி ய ான
த மி ழ் த்
தே சி ய க்
கூட்டமைப்பின் கடந்தகால அரசியற்
செயற்பாடுகள் காரணமாக தமிழ்
தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு மாற்றீடான
ஒன்றைப் பற்றி பெரும்பாலான தமிழர்கள்
சிந்திக்கின்றார்கள். இந்த மாற்றுக் கட்சி
வடகிழக்குக்கான ஒன்று என்பதிலும்
பார்க்க, கிழக்குக்கு தனித்துவமான ஒரு
அரசியல் தலைமையினைப் பற்றியே
கிழக்கு மக்கள் சிந்திப்பதாகத் தெரிகிறது.
இதுவரையான வடக்கின் அரசியல்
தலைமை, கிழக்கை தமது தேவைக்குப்
பயன்படுத்தியதனால் கிழக்கில் தமிழ்
ம க ்க ளி ன் இ ரு ப ்பே

கூட்டமைப்பு' கட்சியினை தவிர்த்து
புதியத�ொரு கூட்டணியினை உருவாக்க
வேண்டிய தேவை இல்லை என்றும்
கி ழ க் கு த் த மி ழ ர் கூ ட்டமைப் பி ல்
இணைந்து பணியாற்றுவதென்றும்
க� ொ ள ்கை ய ள வி ல்
ஒ த்தக்க ொ ண் டி ரு ப ்பதாக
அறியமுடிகின்றது.

பெரியகட்சி, சிறிய கட்சி, கட்சிக் பி ன் பு
க�ொள்கை, கட்சியின் தனித்துவம்
என்பதற்கு அப்பால்

கேள் வி க் கு றி ய ா கி ப்
ப�ோய்விட்டது என்பது இங்கு ள்ள
மக்களின் மனக் குறையாக உள்ளது.
வடக்கில் முன்னாள் முதலமைச்சர்
சி.வி.விக்கினேஸ்வரன் அவர்கள் தமிழ்
தேசியக் கூட்டமைப்புக்கான மாற்று
அணிக்கு தலைமை ஏற்றிருந்தாலும்
அவருடைய தலைமையும் கடந்தகால
யாழ் மேலாதிக்க அரசியல் தலைமையின்
குணாம்சங்களையே க�ொண்டிருக்கும்
என்பது கிழக்கு மக்களின் கருத்தாக
இருக்கின்றது. இதனால் கிழக்குக்கான ஒரு
அரசியல் கூட்டை உருவாக்குவதற்கான
முயற்சிகள் கடந்த வருடம் முதல்
நடைபெற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றன.
கிழக்குத் தமிழர் ஒன்றியம் 23.08.2018 அன்று
களுவாஞ்சிகுடி சாள்ஸ் மண்டபத்தில்
ந டைபெற ்ற
அ னை த் து
த மி ழ்
கட்சிகளுடனான கலந்துரையாடலில்
இதற்கான கால்கோள் இடப்பட்டது.
அ தன்
பெ று ப ே றாக
'கி ழ க் கு த்
தமிழர் கூட்டமைப்பு' எனும் ஒ ரு
கூட்டணி திரு.த.க�ோபாலகிருஸ்ணன்
அ வ ர ்க ளு டை ய
த ல ை மை யி ல்
உருவாகியிருப்பதாக அறியமுடிகின்றது.
இந்தக் கூட்டமைப்பின் சார்பில் கல்முனை
வடக்கு தமிழ் பிரதேச செயலகத்தை
தரம் உயர்த்துவதற்கான ஒரு தீர்வும்
முன்வைக்கப்பட்டிருந்ததை ஊடகங்கள்
வெளிப்படுத்தியிருந்தன.
இந்த நிலையில் 'ஈழத் தமிழர் பேரவை'
எனும் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் தமிழ்
அரசியல் கட்சிகளை இணைத்து ஓர்
அரசியல் கூட்டமைப்பை உருவாக்கி
கிழக்கின் அரசியலை முன்னெடுக்கும்
ந�ோ க் கு ட ன்
1 4 . 0 7. 2 0 1 9
அ ன் று
ந� ொச் சி மு னை யி ல் அ மைந் து ள்ள
சன்னிபிஸ் விடுதியில் ஒரு கூட்டம்
ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது. இக்
கூட்டத்துக்கு தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்
புலிகள்,
தமிழர் ஐக்கிய சுதந்திர
மு ன ்ன ணி , ஈ ர�ோ ஸ் ஜ ன ந ா ய க
முன்னணி, ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி,
தமிழர் சமூக ஜனநாயகக் கட்சி, தமிழீழ
விடுதலை இயக்கம், மக்கள் முற்போக்குக்
கட்சி, ஜனநாயகப் ப�ோராளிகள் கட்சி,
ப�ோன்ற கட்சிகளுடன் வியாழேந்திரன்
தலைமையிலான முற்போக்குத் தமிழர்
அமைப்பு, தமிழர் சிவில் சமூகங்களின்
கூட்டமைப்பு, ஜனநாயக த் தமிழர்
ஆ கி ய அ மைப் பு க ்க ளு ம் கலந் து
க�ொண்டிருந்தன.
இதில் கலந்துக�ொண்ட அனைத்துக்
கட்சிகளும் பல்வேறுபட்ட விடயங்களைக்
கலந் து ரை ய ா டி
ஏ ற ்க னவே
அமைக்கப்பட்டுள்ள க�ோபாலகிருஸ்ணன்
தலைமையிலான 'கிழக்குத் தமிழர்
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நேர்மையினைச் சந்தேகிக்க மாட்டார்கள்.
ஆனால் கிழக்குத் தமிழர் ஒன்றியத்தை
யாருடன் சேர்ந்து ஆரம்பித்தார�ோ
அவரையே தனது பதவிக்காக ஓரம்
கட்டி கிழக்குத் தமிழர் ஒன்றியத்துக்காக
அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்ட கலாநிதி.
சு.சிவரெத்தினம், எந்திரி.பரமேஸ்வரன்,
எந்திரி.திவாகர் ப�ோன்றவர்களையும்
ஒதுக்கியவர், எப்படி ஒற்றுமை பற்றி
மீ ண் டு ம் ப ே சு கி றா ர் ? அ த் து டன்
க�ோபால கிரு ஸ்ணன் அவர்க ளால்
'தியாகி, துர�ோகி என்று பார்க்கக்கூடாது
ஒற்றுமை அவசியம்' எனக் கூறப்பட்டதை
அவ்வாற�ோ மனப்பாடம் செய்து தனது
ச�ொந்தச் சிந்தனையாக ஒப்புவிப்பது
தலைமைத்துவ பண்புக்கே அவமானமான
ஒரு விடயமாகும்.

கி ழ க் கு த்
தமிழர் ஒன்றியம் அரசியல்
நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடாது அதனை
ஒரு அரச சார்பற்ற நிறுவனம் ப�ோன்று
இவற்றையெல்லாம் ஒரு இயக்கி மக்களுக்கான நன்மைகளை
புறம் வைத்துவிட்டு கிழக்கு மக்களின் முன்னெடுப்பதாகக் கூறியிருந்தார்.
சமூக, ப�ொருளாதார அரசியல் ஸ்திரத் இத ன்பொருட்டு கிழக்கு த் தமிழர் இ வ்வள வு க் கு
ஒ ற் று மை
ப ற் றி
அக்கறையுடன் பேசும் கிழக்குத் தமிழர்
தன்மைக்காக ஒன்றுபட்டு செயற்பட
ஒ ன்றி ய த் த ல ை வ ர் அ னைத் து க்
மு ன ்வந் தி ரு ப ்ப து பா ர ாட்டத்தக ்க
கட்சிகளையும் ஒரு குடையின் கீழ்
வி ட ய ம ா கு ம் .
இ ந ்த க்
க ட் சி கள்
க� ொ ண் டு வ ரு வ து
த � ொ ட ர்பாக
க�ொள்கைளவில் மாத் திரம்
14.07.2019ம் திகதி வரைக்கும் எந்த ஒரு
உ டன ்பட்ட து எ ன் றி ல்லா து
கட்சியுடனும் கலந்தரையாடியதாக
எதிர்கால அரசியலில் இந்த
அறிய முடியவில்லை. ஏனெனில்
ஒ ற் று மை யு ட ன் செ ய ற்ப ட
'ஈழத் தமிழர் பேரவை' அமைப்பினால்
வேண்டும் என்பது கிழக்கு
மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு நடாத்தப்பட்ட
ஆனால் இந்த ஒற்றுமையைக்
கூட்டத்தில் கலந்து க�ொண்ட எந்த
குழப்புகின்ற சக்தியாக கிழக்குத்
ஒரு கட்சியுமே, கிழக்கு த் தமிழர்
தமிழர் ஒன்றியம் இருப்பது ப�ோல்
ஒன்றியம் இவ்வாறான ஒரு முயற்சியை
அவர்களுடைய பேச்சுகளும்
மேற்கொள்வதாக சுட்டிக்காட்டவில்லை.
அ து ம ட் டு ம ல்ல இ தே தி னத் தி ல்
ந ட த்தைக ளு ம்
இ ரு ப ்ப து
கி ழ க் கு த் த மி ழ ர் ஒ ன் றி ய த் தி ன்
வருத்தமளிக்கும் விடயமாகும்.
அரசியற் பிரிவை உருவாக்குவதற்கான
து ளசி ம ண்டப த் தி ல் ந ட ந ்த
அ ங் கு ர ார்ப்ப ண க் கூ ட்ட த் தி னை
கி ழ க் கு த் த மி ழ ர் ஒ ன் றி ய
கூட்டுறவு நிலைய மண்டபத்தில் கூட்டி
முதலாவது கூட்டத்தில் இது
ஒரு அரசியல் அமைப்பு அல்ல இது ஒரு ஒன்றியம் சமூக நலன் அமைப்பாகவே 'ஒன்றிணைந்த தமிழ் மக்கள் கட்சி'
மக்கள் அமைப்பாகும் இந்த அமைப்பில் பதிவும் செய்யப்பட்டுள்ளது.
என ஒன்றை ஆரம்பித்துள்ளமைதான்
அவருடைய ஒற்றுமையின் சீத்துவமாகும்.
கிழக்கில் இருக்கும் எந்த ஒரு தமிழனும்
கட்சி வேறுபாடின்றி அங்கத்தும் பெறலாம் 29.03. 2019 அன்றைய பத் திரிகைப் இதில் மற்றும�ொரு முரண்நகையும்
என்று கூறப்பட்டது. அக்கூட்டத்துக்கு பேட்டிய�ொன்றில் 'அனைத்து தமிழ் இ ரு க் கி ன ்ற து , எ ன ்ன வெ ன ்றா ல்
எவ் வி த க ட் சி வே று பா டின் றி யே கட்சிகளையும் ஒரே குடையின் கீழ் கி ழ க் கு த் த மி ழ ர் ஒ ன் றி ய த் தி ல்
தி ரு . த . சி வ ந ாதன் அ வ ர ்க ளா லு ம் க�ொண்டு வந்து எமது இலக்கினை இ ரு ப ்ப வ ர்க ள் எல்லோரு ம் க ட்சி
திரு.த.க�ோபாலகிருஸ்ணன் அவர்களாலும் அடைவதற்காக அயராது உழைத்து பேதமின்றி இணைந்தவர்கள் தற்போது
அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. கிழக்குத் வருகின்றோம்.' எனக் கூறியிருந்தார். அது அரசியல் வடிவம் பெறுவதனால்
தமிழர் ஒன்றியத்தின் கூட்டங்களுக்கு ஏ ற ்க னவே ஒ ரு கு டை யி ன் கீ ழ் அவர்களெல்லாம் த�ொடர்ந்தும் கிழக்குத்
எ ல்லாக ்க ட் சி உ று ப் பி னர ்க ளு மே க�ொண்டுவருவதற்கு எடுக ்கப்பட்ட தமிழர் ஒன்றியத்தில் இருப்பார்களா
கலந்துக�ொண்டனர். இதன் பயனாய் முயற்சிக்கு பதில் நீதிவான் பங்குக�ொள்ள என்பதை காலமும் தேர்தலும்தான் பதில்
எல்லோருடைய முயற்சியினாலும் முடியாது என ஒதுங்கியவர் தற்போது ச�ொல்ல வேண்டும்.
அ னைத் து க் க ட் சி களை யு ம் ஒ ரு எந்த அடிப்படையில் அயராது உழைத்து
ப�ொதுச்சின்னத்தில் ஒன்றிணைக்கும் வருகின்றார் என்பது விளங்கவில்லை. கிழக்கில் இருக்கின்ற அனைத்து தமிழ்
நடவடிக்கையினை கிழக்குத் தமிழர் அவ்வாறெனின் அவர் பதில் நீதிவான் கட்சிகளும் ந�ொச்சிமுனை விடுதியில்
ஒ ன் றி ய ம்
மேற்க ொ ண்ட ப �ோ து கடமையினை மக ்கள் பணிக்காக கூடி ஒற்றுமை த�ொடாபாகவும் கூட்டுத்
அப்போது கிழக்குத் தமிழர் ஒன்றியத்தின் துறந்திருக்க வேண்டும். பதில் நீதிவானாக த�ொடர்பாகவும் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற
இணைப்பாளர்களில் ஒருவராக இருந்த இருந்துக�ொண்டு உழைக்கின்றார் எனின் ப�ோது கூட்டுறவு மண்டபத்துக்குள்
திரு.த.சிவநாதன் அவர்கள் இந்த அரசியல் ஏற்கனவே அவர் நீதித் த�ொழிலுக்கு இருந்து 'ஒன்றிணைந்த தமிழர் கட்சி' என
கூட்டக் கலந்துரையாடல்களில் இருந்து கள ங ்க ம் ஏற்ப டுத் து ம் வ கை யி ல் ஒன்றை ஆரம்பித்தவர்கள் ஒன்றிணைந்த
ஒதுங்கியே இருந்திருக்கின்றார். அதற்கு நடந்து க�ொண்டிருக்கின்றார் என்பது பதம் சுட்டும் கட்சிகள் எவை என்பதை
அவரால் கூறப்பட்ட காரணம் தான் அர்த்தமாகிவிடும்.
தெளிவுபடுத்த வேண்டும். இல்லாவிட்டால்
பதில் நீதவானாகக் கடமையாற்றுவதால்
இது மக்களை ஏமாற்றும் இன்னும�ொரு
இவ்வாறான அரசியல் கூட்டங்களில் இது ப�ோன்றே 12.07.2019 அன்றைய வடிவமாகும்.
கலந் து க�ொள்ள முடியாது எனக் பத்திரிகைப் பேட்டிய�ொன்றில் 'தற்போது
கூறியிருக்கின்றார்.
த மி ழ ர்க ளு க் கு த் தேவை ப ்ப டு வ து மேற்படி கிழக்குத் தமிழர் ஒன்றியத்
ஒற்றுமை. இதனூடாகத் தமிழ் மக்கள் த ல ை மை யி ன் ந டவ டி க்கைகளை
த மி ழ் த்
தே சி ய க்
கூ ட்டமைப் பு அரசியலில் பலம் பெறவேண்டும். அ டி ப ்படை ய ாக க்
க� ொ ண் டு
இந்தக் கூட்டுக்குள் வராது என்பதை இ ந ்த வி ட ய த் தி ல் து ர�ோ கி கள் , பார்க்கின்றப�ோது கிழக்குத் தமிழர்
உறுதிப்படுத்திக் க�ொண்ட சிவநாதன் தி ய ா கி கள்
எ ன் று
அ ர சி ய ல் ஒற்றுமை அரசியல் இருப்பு என்பதற்கு
அவர்க ள் பிள்ளையான், டக ்ளஸ், லாபத்திற்காக பேசிக்கொண்டிருப்பது மாறாக த�ொழிற்படும் ஒரு அமைப்பாகவே
கருணா ப�ோன்ற ஆயுதக் குழுக்களுடன் பு த் தி ச ாலி த்தன ம ல்ல. . . . . . . . . . . ஆ கவே இருக்கின்றது என்பது தெளிவாகின்றது.
கூட்டுச் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பை கூட்டமைப்பு இனிமேலாவது தங்களது எனவே அரசியல் நேர்மையற்றவர்கள்
உருவாக்க வேண்டாம் அது கிழக்குத் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் க�ொண்டு சகல த�ொடர்பாக கிழக்கிலுள்ள தமிழர்கள்
தமிழர் ஒன்றியத்தினுடைய ஆதரவைக் தமிழ் கட்சிகளையும் அனுசரித்து ஒரு எதிர்காலத்தில் மிக அவதானமாக
குறைக்கும் எனக் கூறி கூட்டமைப்பு குடையின் கீழ் ஒன்றுபட்டு எதிர்காலத்தில் செயற்படுவது முக் கியமானதாகும்.
உருவாக்கும் முயற்சியினை கைவிடும்படி தேர்தல்களைச் சந்திப்பதன் மூலம் இல்லாவிட்டால் 'சட்டிக்குள் இருந்து
அ ம் மு ய ற் சி யி ல் ஈ டு பட்டவ ர்க ளை தமிழர்க ளின் அரசியல் பலத்தை அடுப்புக்குள் விழுந்த கதையாக' கிழக்குத்
கேட்டிருக்கின்றார். கிழக்கு மக்களின் அதிகரித்துக் க�ொண்டு சாணக்கியமான தமிழர்களின் நிலை வந்துவிடும் என்பதை
அரசியல் இருப்புக்கு தியாகி, துர�ோகி அரசியலை இனிமேலாவது செய்ய கவனத்தில் க�ொள்வது அவசியமாகும்.
என்ற வேறுபாடின்றி ஒற்றுமை அவசியம் வேண்டும்.' எனக் கூறியிருந ்தார்.
என்பதனை வலிறுத்தி அம்முயற்சியினை சாதாரண வாசகர்கள் இந்தக் கூற்றின்
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தி ரு . த . க�ோபால கி ரு ஸ்ணன்
த�ொடர்ந்து முன்னெடுத்திருக்கின்றார்.
இவ்வேளையில் அவர் தனிப்பட்ட
விடயமாக இந்தியா சென்றப�ோது அவரை
கிழக்குத் தமிழர் ஒன்றியத்திலிருந்து
ஒ து க் கி
த ல ை மைப்
பத வி யை
திரு.த.சிவநாதன் கைப்பற்றியிருக்கின்றார்
என்பதை அறியமுடிகின்றது.
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ப�ொத்துவில் த�ொகுதியின் இரண்டாவது
பா ர ாளு ம ன ்ற உ று ப் பி னர்க ளாகப்
பதவிவகித்த அமரர்.ம.கனகரட்ணம் மற்றும்
அவரது தங்கை திருமதி ரங்கநாயகி
பத்மநாதன் ஆகியய�ோரது காலத்திற்குப்
பின்பு அதாவது 1989 ஆம் ஆண்டிலிருந்து
இன்று வரையிலான முப்பது ஆண்டுகள்
அம்பாறை மாவட்டத் தமிழர்களுக்கு
அ னு ப வ மு ள ்ள - ஆ ற ்ற லு ள ்ள ஆ ளு மை யு ள ்ள- அ ர்ப்ப ணி ப் பு ள ்ளஉ ண்மை யு ம்
நேர்மை யு ம்
வெளிப்படைத்தன்மையும் க�ொண்டகண்ணியமான-செயற்பாட்டுத்திறன்
மிக்கத�ோர் அரசியல் தலைமைத்துவம்
கிடைக்கவில்லை. கல்முனை விவகாரம்
இதற்கோர் உதாரணம்.
க ல் மு னை வ ட க் கு உ ப பி ர தே ச
செ ய லக த் தி ற் கு க்
க ண க்காள ர்
ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்
எ ன ்ற
செய் தி யு ம் - அ தனை க்
கல்முனைத் தமிழர்களில் ஒரு சாரார்
வெடிக் க�ொளு த் திக் க�ொண்டாடி
மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியும்
கல்முனை வடக்கு உபபிரதேச
செயலகத்தைத் தரமுயர்த்தக் க�ோரிச்
சாகும்வரையிலான உண்ணாவிரதப்
ப�ோராட்டத் தில் ஈடுபட்ட ஐவரில்
கிழக்கிலங்கை இந்துக்குருமார் ஒன்றியத்
த ல ை வ ரு ம் க ல் மு னை மு ரு கன்
ஆலயப் பிரதம குருவுமான சிவஸ்ரீ.க.கு.
சச்சிதானந்தசிவம் குருக்கள் மற்றும்
கல்முனை மாநகரசபை உறுப்பினர்
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சா.சந்திரசேகரம் (ராஜன்) ஆகிய இருவரும்
அம்பாறை மாவட்டப் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் க.க�ோடீஸ்வரனைச் சந்தித்து
கணக்காளர் நியமனத்திற்காக அவரையும்
தமிழ்த் தேசியக்கூட்டமைப்பையும்
ப �ோற் றி த் து தி பா டி ய செய் தி யு ம்
என்னைக் கவலை க�ொள்ளச் செய்தன.
ப�ோயும் ப�ோயும் இந்தக் கணக்காளர்
நியமனத்திற்காகவா ஐந்து உயிர்கள்
சாகத்துணிந்தன.
க ல் மு னை வி வ வ கா ர த் தி ல் ஓ ர்
மலினமான – மக்களை ஏமாற்றுகின்ற
' தேர்த ல் அ ரசி ய ல் ந ா டக ம்'தான்
அ ர ங ்கே றி க் க� ொ ண் டி ரு க் கி ற து .
தமிழ்ச்சமூகம் அரசியல் விழிப்புணர்வு
பெறவேண்டும். பிரதேச செயலகம�ொன்று
உ ரு வ ாக ்க ப ்பட்டா ல்
அ த ற் கு ரி ய
ஆளணிகளும் (கணக்காளர் உட்பட)
அதிகாரங்களும் கையளிக்கப்படுவது
அரசநிர்வாக இயந்திரத்தின் வழமையான
நடைமுறையாகும்.

த மி ழ்ப்பெ ரு ம்
பா ன ்மை
கல்முனைவடக்குப்
பி ர தே ச
செயலகத்தையே
தவிர கணக்காளர்
நி ய ம னத்தை
அ
ல்ல
.
அ ப ்ப டி ய ானா ல்
1 2 . 0 4 .1 9 8 9 இ ல்
கல்முனை வடக்கு
உ ப பி ர தே ச
செயலகம் நிறுவப்பெற்று இந்த முப்பது
வருடகாலமாகக் கணக்காளர் ஒருவர்
நியமிக்கப்படாதது ஏன்?

குறைந்தபட்சம் கடந்த உள்ளூராட்சி
அ தி கா ர ச பை த் தேர்த லி ன ்போ து
நற்பிட்டிமுனையில் நடந்த தேர்தல்
பிரசாரக் கூட்டத்தில்
உள்ளூராட்சி
அதிகாரசபைத் தேர்தல் முடிந்து இரண்டு
வ ா ர ங ்க ளு க் கி டை யி ல் க ல் மு னை
வடக்கு உபபிரதேச செயலகத்தைத்
தரமுயர்த்தித் தருவேன் என தமிழ்த்
தேசியக்கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா.
சம்பந்தன் அவர்கள் வாக்குறுதியளித்த
கல்முனைத் தமிழர்கள் கடந்த முப்பது தினத்திலிருந்து கணக்கிட்டாலும்கூட
வ ரு ட ங ்க ளாகப் ப �ோ ர ா டிவ ரு வ து கடந்த ஒன்றரை வருட காலத்திலாவது
கணக்காளர் ஒருவர் நியமிக்கப் படாதது
jk;gpag;gh NfhghyfpU];zd; ஏன்?

க ல் மு னைத் தரவைப்பிள்ளையார்
க�ோயில்வீதியை உத்தேச கல்முனை
வடக்குப் பிரதேசச் செயலகப் பிரிவின்
த ெ ற் கு
எ ல்லை ய ாகக்க ொ ண்ட

இ ல ங ்கை யி ல்
நெ டு ங ்கால ம ாக
இயங்கிவந்த டச்சு பறங்கியர் சங்கம் பல
ஆண்டுகளாக ஒரு ஆய்வுச் சஞ்சிகையை
(Journal of the Dutch Burgher Union
of Ceylon) வெளியிட்டு வந்தது. எனது
இந்தக் கட்டுரைக்கான தேடுதல்களின்
ப�ோது அந்த சஞ்சிகையில் ஆய்வாளரான
ம�ொத்தாவு (S.A.W.Mottau) என்பவரால்
1 9 8 3 இ ல்
ம� ொ ழி பெ ய ர்க ்க ப ்பட்ட
16 அத் தியாயத்தையும், 1985 ஆம்
ஆ ண் டு ம� ொ ழி பெ ய ர்த்த 1 7 வ து
அத்தியாயத்தையும் (இறுதி அத்தியாயம்)
கண்டெடுக்க முடிந்தது. அதற்கு முந்திய
இதழ்களில் வேறெந்த அத்தியாங்களும்

ம�ொழிபெயர்க ்கப்படாததால் இந ்த
கடைசி இரு அத்தியாங்கள் மாத்திரம்
ம�ொழிபெயர்க்கு தெரிவு செய்யப்பட்டதன்
ந�ோக்கத்தைப் பற்றி அறிய முடியவில்லை.
ஆனால் அந்த இரண்டுமே இலங்கையின்
மதங்கள் பற்றியவை. அதன் பின்னரும்
கூட இந்த முக்கிய நூல் ஆங்கிலத்தில்
நூலாக மு ழு மை ய ாக இ ன்னமு ம்
வெளிவரவில்லை என்று அறிய முடிகிறது.
உதாரணத்திற்கு 16வது அத்தியாயத்தில்
ஒரு சுவாரசியமான பந்தியை இங்கே
பாருங்கள்.

உண்மையில் கணக்காளர் நியமனம்
என்பது வெறும் 'க ண்துடைப்பு'த்தான்.
நிலாவைக் காட்டிக் குழந்தைக்குச் ச�ோறு
ஊட்டுவது ப�ோல் இந்தக் கணக்காளர்
நியமனத்தைக் காட்டி எதிர்வருகின்ற
பாராளுமன்ற மற்றும் மாகாணசபைத்
தேர்தல ்க ளி ல்
த மி ழ்மக ்க ளி ன்
வ ா க் கு களை ச்
சூ றை ய ா டு கி ன ்ற
த மி ழ்த்தே சி ய க்
கூ ட்டமைப் பி ன்
வழமையான ஏமாற்று அரசியல்தான் இது.
தமிழ் மக்கள் இனிமேலாவது தமிழ்த்
தே சி ய க் கூ ட்டமைப் பி ன் ஏ ம ா ற் று
அரசியலை – 'ஏட்டுச்சுரக்காய்' அரசியலை தேர்தல் வெற்றிகளை மட்டுமே குறியாகக்
க�ொண்ட சுயலாப அரசியலை - அறிக்கை
அரசியலைப் புறந்தள்ளி அறிவுபூர்வமான
– மக்கள் நலனை மட்டுமே ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்ட செயற்பாட்டு அரசியலை
ந�ோக்கித் திசை திரும்ப வேண்டும்.
ஆம்! கிழக்குமாகாணத்தமிழர்களின்
இ ன்றை ய அ வ ச ர ம ான உ டன டித்
தேவை உண்மையான – நேர்மையான
– வெ ளி ப ்படைத்த ன ்மை ய ான –
அனுபவமும் ஆற்றலும் ஆளுமையும்
அர்ப்பணிப்பும் மிக்க தன்னலமற்றத�ோர்
மாற்று அரசியல் தலைமைத்துவம் ஆகும்.

கணக்காளர் நியமனம் ஒன்றினைப்
பெ ற் று த்த ரு வ தற்காக ய ா ர ா வ து அதற்கான களத்தையும் தளத்தையும்
முன்வந்து சாகும்வரை உண்ணாவிரதம் கல்முனை மண் ஏற்படுத்தித் தரட்டும்.
இருக்கும்வரைக்கும் தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பும் அதன் அம்பாறை மாவட்டப்
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இலங்கையில் ம�ொழிபெயர்ப்பு

பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் 'முகூர்த்தம்'
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தார்களா?

பதவிப் பெயர்களை வரிசைப்படுத்தி
வி ளக ்க ப ்ப டு த் து வ து ட ன் .
அ ந ்த
அத்தியாயத்தில் சாதிப் பெயர்களையும்
அவற்றின் விளக்கங்களையும் கூட
வெளியிட்டிருப்பது கவனிப்புக்குரியது.
இந்த நூலில் அவர் நூற்றுகணக்கான
சாதிக் குழுமங்கள் மட்டுமன்றி அந்த

அவர்களின் மதவழிபாட்டுத் தளத்தை
க�ோவில் (Pagodas) என்று அழைக்கிறார்கள்
(க�ோவிலைத் தான் குறிப்பிடுகிறார்
என்று புரிந்துக�ொள்வோம்). புராதன
இலங்கை மன்னன் திருக�ோணமலையில்
பி ர ம ாண்ட ம ான
க�ோ வி ல ை க்
க ட் டி யி ரு க் கி றான். Tr i c o n - m a e l e
எனு ம்போது சி ங ்க ள ம� ொ ழி யி ல்
“மூன்று க�ோபுர மலைகள் ” என்பது
ப�ொருள். இந்திய உபகண்டத்தின் பிரபல
க�ோவிலாக அது திகழ்ந்திருக்கிறது.
ஆனால் 1622 ஆம் ஆண்டு இது முற்றிலும்
இடிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட
கற்களைக் க�ொண்டு ப�ோர்த்துக்கேயர்
அங்கு அழகான க�ோட்டையைக் கட்டினர்.
திருக�ோணமலையில் மாத்திரமல்ல
ப�ௌத்த விகாரைகள் அழிக்கப்பட்ட
கதைகள் கூட அவரின் நூலில் உண்டு.
இலங்கை பற்றி வெளியான 5வது
த�ொகுப்பில் "Description of Ceylon"
த ல ை ப் பி ன் கீ ழ் அ வ ற்றை 1 7
அத்தியாயங்களுக்கு த�ொகுத்திருக்கிறார். சாதிகளின் உப சாதிகளின் பட்டியலையும்
முதல் அத்தியாயமே இலங்கையில் அவர் வெளியிட்டிருப்பது முக்கிய
அழைக்கப்பட்ட அதிகாரத் தரப்பினரின் சான்றுகள்.

உதாரணத்திற்கு சிங்கள சமூகத்தில்
இருக்கும் கராவ சாதியினர் மத்தியில்
உள்ள பிரிவுகள் மாத்திரம் 1) Caraeuw 2)
Boroedal Caraeuw 3) Dandoe-Caraeuw 4)
Moroe-Caraeuw 5) Kespe-Caraeuw 6) Cadoel
–Caraeuw 7) Tock-Keulo 8) Godo-Keulo and
9) Indimal-Keulo என்கிற 9 குழுமங்களை
அடையாளம் காட்டுகிறார். கடலில் மீன்
பிடி முறையில் இவர்களுக்கு இடையில்
வித் தியாசம் இருந்ததையும் அந ்த

vd;.rutzd;
வித்தியாசங்களையும் வெலென்டின்
விரிவாக விளக்கியிருக்கிறார். குறிப்பாக
கடலின் எந்த ஆழங்களில் பிடிப்பது, எந்த
வலைகளைப் பயன்படுத்துவது, எந்த
முறைகளைக் கையாள்வது ப�ோன்ற
த�ொழில் பிரிவுகளால் இவர்களின்
சாதிகள் வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்ததை
குறிப்பிடுகிறார்.
கராவ
ச ா தி யி ன ர்
ப டி க ளி லு ம்
இருந்ததாகவும் அவர்கள் முதலியார்,
முகாந்திரம் ப�ோன்றவர்களுக்கு கீழ்
பணியாற்றியதாகவும் விளக்குகிறார்.
அ து ப �ோல சி ங ்க ள ச மூ க த் தி ல்
இருந்த துராவ சாதியினரில் இருந்த
1 0 பி ரி வி னரை யு ம் அ வ ர ்க ளி ன்
வே ல ை ப் பி ரி வி னைகளை யு ம்
குறிப்பிடுகிறார். யானைப் பாகன்கள்,
மரம் வெட்டுபவர், தேங்காய் பறிப்பவர்,
கள்ளிறக்குபவர் ப�ோன்றவர்களையும்
பிரிவுகளாக வகைப்படுத்துகிறார்.
இ ல ங ்கை யி ல் து ர ாவ ச ாதி யி ன ர்
கரைய�ோரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள்.
ப�ோர்த்துகேயர்களால் ஆரம்பத்திலேயே
அதிகமான�ோர் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு
மாற்றப்பட்டவர்க ள். பிற்கால த் தில்
க�ொவிகம சாதியினரின் அந்தஸ்துக்கு
njhlHr;rp... (gf;fk; -15)
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குறைத்துவிடலாம் என பக்கத்தில் நின்ற
இராசலிங்கம் சிரிப்புடன் கூறினான்.
பகிடியாக இராசலிங்கம் கூறினாலும்
அழகையாவை அவ்வார்த்தை சிந்திக்கச்
செய்யத்தூண்டியது.

அப்போதுதான் வீடுகளை உடைக்கும்.
இதெல்லாம் இப்போ பழகிப்போன
விடயமாச்சு. இந்த காலப்பகுதியில்
யானையின் பிரச்சினையினைவிட
கு டி நீ ர் பி ர ச் சி னைதான் பெ ரி ய
பிரச்சினை. பிரதேசசபையினால் ஒரு
தாங்கி தண்ணீர் வைப்பாங்க, அத
வைச்ச உடனேயே எல்லோரும் சேர்ந்து

உ ண்மை யி ல்
இ ர ா ச லி ங ்க ம்
ச� ொ ல்வ து ப �ோன் று
ய ானைகள்
உண்பதற்கென ஒரு பரந்த பகுதியில்
விவசாயத்தினை செய்தால் ஓரளவாவது
யானைப் பிரச்சினையைக் குறைக்கலாம்.
இ து ச ா த் தி ய ம ா கு ம ா ? எ ன ்றான் முடிச்சிடுவாங்க. பிறகு ஒவ்வொரு
இ ர ா ச லி ங ்க ம். ச ா த் தி ய ம ா க் கு வ து
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'C[S ¯õøÚ²® ¤µa]øÚuõß,
usp¸® ¤µa]øÚuõß!
¯õ›h® ö\õÀ¼ AÇ?'
'யானைக்கு நாம ஒண்டும் செய்யாமல்
பார்த்திருந்தா அது அதிர பாட்டில இருக்கத
சாப்பிட்டுத்து ப�ோயிடும்' என்கிறார்
சில்லிக்கொடியாறு கிராமத்தினைச்
சேர்ந்த அ ழ கை ய ா. ய ானை யி ன்
பிரச்சினை ஒரு பக்கமாகவிருந்தாலும்
கு டி நீ ர் இ ல்லாத து தான் பெ ரி ய
பிரச்சினையாக உள்ளதெனவும் கூறி
அங்கலாய்க்கின்றார் அவர்.

உள்நுழைந்துவிடக் கூடாதென்பதற்காக
பரண் அமைத் து காவற்பணியில்
ஈ டு ப டு கி ன ்ற ன ர் .
இ த ன ்போ து
ய ானைகளை
து ர த் து வ தற்காக
சத்தமிட்டும், வெடி க�ொளு த் தியும்
துரத்துகின்றனர். இதனால் க�ோபம்
அடைகின்ற யானைகள் மனிதர்களைத்
துரத்துவதும், தாக்குவதும் இதனால்

சிக்கல்தான் முயற்சி செய்து பார்க்கலாம். இடமா, ஒவ்வொரு கிணறா தண்ணீர்
தேடி ப�ோக வேண்டும். தேடி இருக்கின்ற
சிறுப�ோகச் செய்கையின் ப�ோது யானை கிணற்றில் தண்ணீரை வடிகட்டித்தான்
கிராமங்களை ந�ோக்கி உள்நுழையும், எடுக்கவேண்டும். காலையில் எழுந்தா
அதிலும் வேளாண்மை அறுவடை இரவு வரைக்கும் தண்ணீர் தேடி எடுத்து
செய்ய ஆரம்பிக்கும் ப�ோது, ஒவ்வொரு

ம ட்டக ்க ளப் பு
ம ா வ ட்ட த் தி ன்
படுவான்கரைப் பகுதி காடுகளையும்,
வேளாண்மை
வ ய ல ்க ளை யு மே
அதிகம் க�ொண்ட பகுதியாக உள்ளது.
இப்பகுதியில் யானைகளின் நடமாட்டமும்
அ தி க ம ாகத்தான் இ ரு க் கி ன ்ற ன .
காடுகளை அண்மித்து வயல்நிலங்களும்,
மே ட் டு நி லப் ப யி ர்செ ய ்கைக ளு ம்
மேற்கொள்ளப்படுவதினால் அவற்றினை
உண்பதற்காக யானைகள் விவசாயச்
செய்கைகளுக்குள் ஊடுருவுகின்றன.

த ம து அ ன ்றா ட வ ாழ்க்கையை
க�ொண்டு செல்வதற்காக கடன்பட்டு
விவசாயத் தினை மேற்கொள்ளும்
வி வ ச ா யி க ளு ம்
ய ானைகள்

காயங்களுக்கு உள்ளவாதும், மரணங்களை
சந்திப்பதும் நடைபெற்றுக்கொண்டுதான்
இ ரு க் கி ன ்ற ன .
இ ர ண் டு ம்
உ யி ரி ன ங ்க ள ்தான்
இ ர ண் டு ம்
உயிர்வாழத்தான் வேண்டும். இரண்டிற்கும்
உணவும் தேவைதான் ஆனாலும்
யானைக்கும், மனிதர்களு க்குமான
ப�ோராட்டம் படுவான்கரையில் அதிகம்
இருக்கத்தான் செய்கின்றன.
இடமும் அறுவடை செய்து முடிய முடிய
இ ரு பக ்க மு ம்
இ ழ ப் பு க ்க ள் அவ்விடங்களைத்தேடி வந்து க�ொண்டே
இடம்பெறுவதையும் தவிர்க்க முடியாமல் இருக்கும். அதே ப�ோலதான் பெரும்போக
விவசாயச் செய்கையின் ப�ோதும்
யானை கிராமங்களுக்குள் நுழையும்.
இரு காலப்பகு தியின் ப�ோதுதான்
அதிகம் யானை கிராமங்களுக்குள்
உள்நுழைவதுண்டு.

இருக்கின்றது. அழகையா ச�ொல்வதுப�ோல்
யானை வந்து பயிரைச் சாப்பிட்டுத்து
ப�ோகட்டும் என்று விட்டுக்கொடுப்புடன்
இ ரு ந ்தா ல்
பி ர ச் சி னையை

இப்போது அறுவடை நடைபெறுகின்றது,
யானைகளும் கிராமத்திற்குள் நுழைய
ஆரம்பித்துவிட்டன. ‘இந்தா பார் தம்பி
லைட்டோடுதான் வந்த நான். யானை
இ னி வ ரு ம். ப �ோன கி ழ மைதான்
சில்லிக்கொடியாறு வீதிய�ோரத்தில்
இருக்கின்ற வாழைத்தோட்டத்தினையும்
அ ழி த் து வி ட் டு ப �ோன து . இ ர வு ம்
வந்தது, நான் சத்தமும் ப�ோடல்ல,
ஒண்டும் செய்யவும் இல்லை. அதுட
பாட்டிற்கு வந்தது அதுட பாட்டிற்கே
ப�ோய்விட்டது. இப்போ வேளாண்மையை
ச ாப் பி டு ற த் தி ற் கு
ய ானைகள்
வருகின்றன. அறுவடை முடிந்ததும்
வீட்டில் சேமித்து வைத்திருக்கின்ற
நெல்லை சாப்பிடுவதற்காக வரும்.

குடித்து, குளிக்கிறதிலேயே காலம்
ப�ோகுது. வேற வேலைய�ொன்றும் பார்க்க
முடியாத நிலையாகத்தான் ப�ோகின்றது.
எப்போதுதான் இந்த தண்ணீர் பிரச்சினை
முடியப்போகுத�ோ ஆண்டவனுக்குத்தான்
தெரியும். முட்டியையும், கேனையும்
தூக்கினா நடக்குறதிலையே பாடுப�ோகுது.
இந்த நேரத்திலதான் க�ோபமும் வருகுது.
இந்த அரசாங்கமும் நம்மட பிரச்சினையை
கவனத்தில் க�ொள்ளுகின்றதில்லை’
என்று கூறினான். இருவரும் மாரியம்மன்
க�ோ யி ல் ச ட ங் கு பார்ப்பதற்காக
அவ்விடத்தில் இருந்து அகன்றனர்.
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தமிழில் வல்லபம் மிக்க பேச்சாளரான
அமிர்தலிங்கம் முத்தமிழ் வித்தகர்
வி பு லா ந ந ்த ரி ட ம் த மி ழ் கற ்ற வ ர்.
க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் முதல்
தமிழ் பேராசிரியராக விபுலானந்தர்
கடமையாற்றிய ப�ோது பல்கலைக்கழக
மாணவனாக இருந்த அமிர்தலிங்கத்துக்கு
அந்த வாய்ப்பு கிட்டியது. அன்றிலிருந்து
ம ட்டக ்க ளப் பு
த மி ழ க த் து க் கு ம்
அ வ ரு க் கு ம ான
த � ொ ட ர் பு கள்
ஆரம்பித்தன எனலாம். அதன் பின்னர்
இளங்கலை பட்டதாரியாக வெளியேறிய
அ மி ர்த லி ங ்க ம்
பல
அ ர சி ய ல்
கட்டுரைகளை எழுதத�ொடங்கினார்.
மண்டூரில் இருந்து 1948-1950 ஆம் ஆண்டு
காலப்பகுதியில் வெளிவந்த பாரதி
என்னும் இலக்கிய சஞ்சிகையில்கூட
அ வ ரது
அ ரசி ய ல் க ட்டுரைகள்
வெளிவந்துள்ளன.
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கா லி மு க த் தி ட லி ல் ப ட நேர்ந்த
இரத்தகாயங்கள் அவருக்கு வலிமையான
ஒ ரு அ ர சி ய ல் அ டை ய ாளத்தை
பெற்றுத்தந்தன.
1977 ஆம் ஆண்டு தேர்தலை எதிர்கொள்ள
நேர்ந்த ப �ோ து செல்வ ந ா ய க ம்
மரணமடைந ்தார். அவ்வேளையில்
தன து
ச� ொ ந ்த
த � ொ கு தி யை
விடுத் து செல்வநாயக த் தினுடைய
கா ங ்கே ச ன் து றை
த � ொ கு தி யி ல்
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1 9 4 9 ல் ச ா.ஜே.வி.செல்வ ந ா ய க ம் ப�ோட்டியிட்டதனுடாக தனது தேர்தல்
ஆரம்பித்த தமிழரசு கட்சியூடாக அவரது வெற்றியை காரியசித்தியாக்கினார்
நேரடி அரசியல் பிரவேசம் நிகழ்ந்தது. அமிர்தலிங்கம். அத்தோடு கூடவே
அவரது நீண்ட அரசியல் பயணமானது தானே கட்சியின் இரண்டாம் தலைமை
பதவிகளால் மட்டும் அலங்கரிக்கப்பட்ட. என்பதையும் உறுதி செய்தார். இத்தகைய
தா யி ரு க ்க வி ல்லை .
ச ா த் வீ க செயல் திறன்மிக்க திட்டமிட்ட நகர்வுகளே
ப�ோராட்டங்கள், உண்ணாவிரதங்கள், அவருக்கு என்றும் உறுதுணையானது.
சத்தியாகிரகங்கள், ஊர்வலங்கள்,
1970ஆம் ஆண்டுக் காலமானது
கறுப்பு க�ொடியேந்தல்கள், கைதுகள்,
மட்டும ன்றி
சிறைவாழ்வுகள், அஞ்ஞாதவாசங்கள், தமிழரசுக் கட்சிக்கு
துன்பங்கள், துயரங்கள் என்பவற்றால் தமிழ் தேசிய சக்திகளுக்கும் பெரும்
சவால் மிகுந்த த�ொன்றாகவிருந்தது.
நிரம்பியது.
செல்வநாயகத்தின் அந்திம காலங்களில்
1952ஆம் ஆண்டு முதன் முதலாக தமிழ் காங்கிரஸ் என்றும் தமிழரசு கட்சி
ப�ோட்டியிட்ட பாராளுமன்ற தேர்தலிலே என்றும் இரு பெரும் துருவ அரசியல்
அவர் த �ோல்வி காண நேர்ந்த து. வடக்கு- கிழக்கில் கால்கொண்டிருந்தது.
அதன்பின்னர் 1956ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் மறுபுறம் இடதுசாரிகளின் செல்வாக்கு
வெற்றிபெற்று பாராளுமன்றத்துக்குள் யாழ்குடாநாட்டில் அதிகரித்து வந்தது.
பி ர வே சி த்த அ வ ரு க் கு
தனது அ தனை எ தி ர்க ொ ள ்ள த மி ழ் த்
அரசியல் இருப்பை த�ொடர்ச்சியாக தேசிய சக்திகளை ஒருங்கிணைத்து
ப ே ணு வ த ெ ன ்ப து
அ த்தனை செயல்படவேண்டியதன் அவசியத்தை
இலகுவானதாக இருக்கவில்லை. அதனை அவர் உணர்ந்தார். அதனை நிவர்த்தி
பிளவுபட்ட
த�ொடர்ந்து வந்த 1960,1965 தேர்தல்களில் செய்யும் வகையில்
தமிழரின்
அரசியல்
பாதையை
ஒருமித்து
வெற்றிபெற்ற ப�ோதும் 1970ஆம் ஆண்டு
கூட்டியெடுத்
து
தமிழர்
விடுத
லை
தேர்தலில் அவர் த�ோல்வியடைய
நேர்ந்தது. அந்த தேர்தலிலே அவர் கூட்டணியாக மாற்றியமைத்தமையானது
சார்ந்த கட்சியும் பலத்த சரிவை சந்திக்க அமிர்தலிங்கத்தின் தலைமைத்துவ
ஆ ளு மை க் கு
கி டைத்த
நேர்ந்தது.
வெற்றியாகும். அதனுடாகவே
வரலாறு காணாத வகையில்
1 9 5 6 ஆ ம் ஆ ண் டு
17 உறுப்பினர்களை ஒருமித்து
க�ொண்டுவரப்பட்ட
வென்று அவர் எதிர்க்கட்சி
சி ங ்க ள
ம� ொ ழி
த ல ை வ ர ா கி
வ ர லா ற் று
சட்டத்தை எதிர்த்து
சாதனையையும் புரிய முடிந்தது.
தமிழரசு கட்சியினர்
ந ட ா த் தி ய
அதேவேளை "வட்டுக்கோட்டை
ச த் தி ய ா கி ர க
தீ ர்மான த் தி ன் "
ஊ ட ாக
ப �ோ ர ாட்ட ம்
த மி ழ ர ்க ளி ன்
அ ர சி ய ல்
மு க் கி ய ம ான து . .
பாரம்பரியத்தை தீவிரவாத
கா லி மு க த் தி ட லி ல்
சிந்தனை ந�ோக்கி திருப்பியதில்
அ
ந
்த
இவருக்கு முக்கிய பங்குண்டு.
சத்தியாகிரகிகள் மீது
இந ்த விடயத் தில்
தமிழ்
சிங்கள காடையர்கள்
தேசியவாதிகள் இவரை ஒரு
மேற்கொண்ட தாக்குதல்களில் பலர்
படுகாயமடைந்தனர். அந்த தாக்குதலில் சாதனையாளராக பார்க் கின்ற னர்.
இ ளை ஞ ர ்க ளை
இ ர த்த ம் த � ோ ய ்ந்த ஆ டை யு டன் அ தேவேளை
பாராளுமன்றம் சென்றார் அமிர்தலிங்கம். ஆயுதமேந்த வைத்து விட்டு அவர்களுக்கு
ஓர் சரியான தலைமையை க�ொடுக்க
1 9 5 3 ஆ ம் ஆ ண் டு இ ந் தி ய ா வி ல் முடியாது, இளைஞர்களை கட்டுமீறி
ஹிந்தி எதிர்ப்பு வலுப்பெற்றப�ோது செயல்பட அனுமதித்தார். அல்லது
டால்மியாபுரம் என்கின்ற பெயரை விட்டு விலகி ஓடி தமிழ் நாட்டில்
கல்லக்குடி என மாற்றக்கோரி நடைபெற்ற அஞ்ஞாதவாசமிருந்தார், இதனுடாக
ப�ோராட்டம் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வன்முறையும் அராஜகமும் க�ொண்ட
வாய்ந்தது. அங்கே ரயிலை மறித்து ஒரு பாரம்பரியத்தை ப�ோராட்டம்
தண்டவாளத்தில் தலையை வைத்து என்கின்ற பெயரில் வடக்கு கிழக்கில்
படுத்தார் கருணாநிதி. அந்தத் தீரச்செயல் செயற்பட வாய்ப்பளித்தார், என்கின்ற
எப்படி அவருக்கு "கல்லக்குடி காத்த வீரர்" குற்றச்சாட்டுகளும் அவர் மீது இன்று
என்கின்ற மங்காப்புகழை பெற்றுத்தந்தத�ோ பலராலும் முன் வைக்கப்படுகின்றன.
அதேப�ோன்றே அமிர்தலிங்கம்
ஆ ன ப �ோ து ம் இ ல ங ்கை த மி ழ ர்

முடிசூடா மன்னன் இராஜதுரையை
ஓரங்கட்டி, ஒதுக்கிவிடுவதில் அவர்
கையாண்ட வழிமுறைகள் ஒரு சிறந்த
தலைமைக்குரிய குணவியல்புகளை
க� ொ ண் டி ரு க ்க வி ல்லை .
அ ந ்த
ம னத்தா ங ்க ல ்க ள்
இ ன் று வ ரை
கிழக்கு மக்களிடையே வடுக்களாக
த�ொடருகின்றன.

1989ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில்
அவர் மட்டக்களப்பில் ப�ோட்டியிட்டமையும்
மட்டக்களப்பு மக்களால் பெரிதாக
வரவேற்கப்படவில்லை. அதனை ஒரு
யாழ்-மேலாதிக்க மன�ோபாவத்தின்
வெளிப்பாடாக மக்கள் பார்த்தனர். ஆனால்
அதனை உணர்ந்துக�ொள்ள முடியாத
நிலையில் அவர் படுத�ோல்வியடைய
நேரிட்டது. எனினும் அவர் தேசிய பட்டியல்
பிரச்சினையை இந்தியாவின் டில்லி மூலம் பாராளுமன்ற அங்கத்துவத்தை
முதற்கொண்டு சர்வதேச அரங்குகளை பெற்றுக்கொண்டார்.
எடுத்துச்சென்றதில் அமிர்தலிங்கத்துக்கு
நிகர் இன்றுவரை யாருமிலர் எனலாம். இ று தி ய ாக எ ந ்த தீ வி ரவ ாதத்தை
ஒ ரு தேர்ந்த இ ர ா ஜ தந் தி ரி ய ாக அவர் ஆதரித்தார�ோ, அதிலும் எந்த
அ வ ர் இ ந் தி ர ாகாந் தி , ர ாஜீ வ்காந் தி ஆயுதப�ோராட்ட தலைமையை அவர்
ப �ோன ்ற இ ந் தி ய த ல ை வ ர்க ளை அதிகம் முன்னிறுத்தினார�ோ அதுவே
ஆட்கொண்டிருந்தார். செல்வநாயகம் அவருக்கு காலனாயிற்று.
கால த் தி லி ரு ந ்தே
த மி ழ்நா ட் டி ன்
பெருந ்த ல ை வர்க ளான பெரியார்,
கா ம ர ா ஜ ர் ,
ப �ோ ன ்ற வ ர ்க ள�ோ டு 1949ஆம் ஆண்டிலிருந்து த�ொடங்கிய
அ றி மு க ம ானா ர் .
பி ன ்னா ளி ல் அமிர்தலிங்கத்தினுடையஅரசியல் வாழ்வு
மு தல்வர ்க ளா யி ரு ந ்த 1989ஆம் ஆண்டு அவர் க�ொல்லப்படும்
எ ம் ஜி ஆ ர் , க ரு ண ா நி தி வரையான சுமார் நாற்பது வருட காலம்
ப�ோன்றவர்கள�ோடும் நெருக்கமான நீடித்தது.
உறவுகளையும் பேணினார்.
மூ த்த
அ ர சி ய ல்
த ல ை வ ர ான
ப டு க� ொ ல ை
ஆயு த ப �ோ ர ாட்ட இ ய க ்க ங ்க ள் அ மி ர்த லி ங ்க ம்
ஐந்துடனும் இலங்கையரசுநேரிடையாகப் செய்யப்பட்டு இம்மாதத்துடன் முப்பது
பேச வேண்டியதன் அவசியத்தை வருடங்கள் பூர்த்தியாகின்றன. அவர்
இந்தியாவுக்கு புரிய வைப்பதில் இந்திய க�ொல்லப்பட்டப�ோது அவருக்கு அஞ்சலி
இ ர ா ஜ தந் தி ரி களை இ லா வ க ம ாக செலுத்திவிட்டு வெளியே வந்த முன்னாள்
கையாண்டார். அதனுடாக
'திம்பு பிரதமர் சிறிமாவ�ோ பண்டாரநாயக்க
பேச்சுவார்த்தை' என்கின்ற உரையாடல் இப்படிச்சொன்னார் "ஒ ரு சிங்க ள
மேசைய�ொன்றைந�ோக்கி
முதன் மகனின் கரங்களால் இவர் க�ொலை
மு றை ய ாக
இ ல ங ்கை ய ர சை செய்யப்படவில்லை என்பதற்காக
ந க ர் த் து வ த ற் கு
தேவை ய ான கடவுளுக்கு நன்றி ச�ொல்கின்றேன்".
நெருக்கடியை அவர் க�ொடுத்தார். பின்னர்
அந்த அத்திவாரத்திலிருந்தே இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் கூடச் சாத்தியமானது
எனலாம்.

எத்தனைதூரம் தேசிய அளவிலும்
ச ர்வதே ச ரீதி ய ாக வு ம் இ ல ங ்கை
த மி ழ ர ்க ளி ன்
ம தி க ்க ப ்ப டு கி ன ்ற
தலைவராக அமிர்தலிங்கம் இருந்த
ப�ோதும் பரந்துபட்ட தமிழ் மக்களின்
பெ ரு ந ்த ல ை வ ர ாக
அ வ ர ா ல்
மிளிரமுடியவில்லை. தமிழ் மக்களில்
ஒருபகுதியினர் அவர் மீது க�ொண்டிருந்த
கசப்புணர்வுகளை அவரால் வெற்றி
க�ொள்ள முடியவில்லை. குறிப்பாக 19651970களில் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற
தீண்டாமை எதிர்ப்பு ப�ோராட்டங்களில்
அமிர்தலிங்கமும் சரி அவர் சார்ந்த தமிழரசு
கட்சியும் சரி ஒரு வலதுசாரி மேட்டுக்குடி
நிலைப்பாட்டையே எடுத்திருந்தனர்.
பா ர ா ளு ம ன் றி ல்
" ச ங ்கானை
சாதியெதிர்ப்பு" ப�ோராட்டத்தை "அது ஒரு
ஷங்காய் சங்கானையல்ல" என்று கேலி
செய்தார். வடகுடாநாட்டின் ஒடுக்கப்பட்ட
மக்கள் இடதுசாரிகளையும் ஏன் சிங்கள
தலைமைகளை க�ொண்ட தே சிய
அளவிலான கட்சிகளையும் வரவேற்ற
அளவுக்குகூட
அமிர்தலிங்கத்தை
வரவேற்க முன்வராமைக்கு அவரது
மேற்படியான அரசியல் தவறுகள்
காரணமாயின.
அ தே ப �ோல செல்வ ந ா ய க த் து க் கு
பி ன்ன ர ான க ட் சி த ல ை மையை
கைப்பெற்றுகின்ற ப�ோட்டியில் கிழக்கின்
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தன்னை உறுதியுடன் நிலைப்படுத்தி
ஈழப்போராளிகளுக்குத் தன்னுடைய
ஆதரவை வழங்கினார். அவருடைய கை
ஆயிரக்கணக்கான ப�ோராளிகளுக்குச்
ச�ோ று ப �ோட்ட து . ஆயி ர ம ா யி ர ம்
ப �ோ ர ா ளி களை
அ ர வ ணை த் து ப்
பாதுகாத்தது. குலமக்காவின் வழிகாட்டலில்
பிள்ளைகளும் சேர்ந் து நின்றனர்.
இதனால் குலமக்கா ஈழப்போராட்டத்தின்
பெ ரு ம் ப ங ்க ளி ப ்பாள ர ாக நி ழ ல்
வி ரி த் து நி ன ்ற ஆ ல ம ர ங ்க ளி ல்
ஒன்றாகினார். ஈழப்போராட்டத்தின்
வரலாறு குலமக்காவையும் தன்னுடைய
பக்கங்களில் எழுதிச் செல்கிறது.
இவைதான் பத்திநாதர் மீதும் குலமக்கா
மீ து ம் எ ல்லோ ரு டை ய அ ன் பு ம்
க ரி ச னை யு ம் கு வி ய க் கா ர ண ம்.
இ வ ர ்க ளு டை ய
இ ழ ப் பு
இ ன் று
எல்லோரை யு ம் பாதி த் தி ரு க் கி ற து
என்றால், அதற்கு இவர்கள் இருவரும்
தம்மைச் சனங்கள�ோடு கரைத்திருந்ததும்
ச மூ கப் ப ணி ய ாளர ்க ளாக , இ ன
விடுதலையாளர்களாக, ஒடுக்குமுறைக்கு
எதிரானவர்களாக வைத்திருந்ததுமே
அடிப்படை. இந்த மேலுயர்வே இன்று
இ வ ர ்க ளு டை ய
இ ழ ப ்பை யி ட் டு
தமிழ்ச்சமூகம் துயருற்றிருப்பதற்கும்
நன்றி மேலீட்டினால் இவர்களை நினைவு
கூர்வதற்கும் காரணமாகும்.
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மட்டக்களப்பு புலையவெளி பேச்சியம்மன்
ஆலய வருடாந்த உற்சவப் பெருவிழா
ஆரம்பமாகி நடந் து வரு கின்ற து.
அதற்கமைய வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை
அங்கு தீமிதிப்புச் சடங்கு சிறப்பாக
நடைபெறவுள்ளது.
மாவட்டத்தின் பல பாகங்களில் இருந்தும்
அடியார்கள் அம்மனின் அருளை வேண்டி
அங்கு கூடிவருகிறார்கள்.

பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

அ தன டி ப ்படை யி ல் ஈ ழ ப தீ ஸ்வ ர ர்
ஆ ல ய த் தி ன்
அ னு ச ர ணை யி ல்
அம்மனுக்கு வருடாந்தச் சடங்குகளும்
நடத்தப்படுகின்றன. அதன் இறுதி
நிகழ்வாக ஞாயிறன்று அதிகாலை
தீமிதிப்புச் சடங்கும் நடக்கவுள்ளது.
அ டி ய ார ்க ள்
அ னை வ ரை யு ம்
புலையவெளி மக்களும் ஈழபதீஸ்வரர்
ஆலய நிர்வாகத்தினரும் அம்மனின்
அ ரு ளை ப ்பெற
வ ரு ம ா று
வரவேற்கிறார்கள்.

லண்டன் ஈழபதீஸ்வரர் ஆலயத்தின்
நிதியுதவியில் அபிவிருத்தி செய்யப்படும்
புலையவெளி கிராமத்தில், அவர்களின்
நிதியுதவியில் ஆலயம் புனருத்தாரணம்
செய்யப்பட்டதுடன் அந்தக் கிராமத்திலும் பேச்சியம்மன் ஆலயச் சடங்கின் ப�ோது
அ ரு கி ல் உ ள ்ள தம்பனம்வெ ளி பிடிக்கப்பட்ட சில படங்களை இங்கு
கிராமத்திலும் பல விதமான அபிவிருத்திப் காணலாம்.
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அ ர ச ப த் தி ரி கை ய ான தி ன மி ன
(சிங்களம்), தினகரன் (தமிழ்), டெயிலி
நியுஸ்) ஆகிய பத்திரிகைகளில் நேற்று
வெளிவந்த பகிரங்க மன்னிப்பு க�ோரும்
அறிவித்தல்கள்.

பல நிலையங்கள் இயங்குகின்றன.
ஆனால் அப்படியான நிலையங்களை
பல சிங்களவர்கள் நடத்திவருகிறப�ோதும்
ஒரு முஸ்லிம் அகப்பட்டுவிட்டால் அது
முஸ்லிம் சமூகத்தின் திட்டமிட்ட சதியாக
புனையப்பட்டு பெரும் பிரச்சாரத்துடன்
முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான சிங்கள நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. அதுப�ோலத்
ப� ௌத்த ப �ோக் கி ன் வி ளைவ ாக தான் ப�ோலி மருந் து விற்பனை
வரிசையாக பல குற்றச்செயல்களை நிலையங்களும்.
அச்சமூகத்தின் திட்டமிட்ட செயலாக
புனைந்து பரப்பி வெறுப்புணர்ச்சியை இந்த விளம்பரங்களைப் பாருங்கள்.
ஏற்படுத்தும் வேலைத்திட்டம் மும்முரமாக ஒரே நாளில் (13.07.2019) வெளிவந்த
வளர்ந்துவிட்டிருப்பதை நாமறிவ�ோம்.
ஈஸ்டர் படுக�ொலைகளுக்குப் பின்னான
முஸ்லிம் சமூக த் தின் வாழ்நிலை
என்பது சிங்கள ப�ௌத்த சக்திகளால்
தீர்மானிக்கின்ற ஒன்றாக பரிமாணம்
பெற்றிருக்கின்றது.
பு ர்கா தடை , ஹ லால் எதி ர் ப் பு ,
முஸ்லிம் கடைகள் புறக ்க ணிப்பு,
மதரசா பள்ளிக்கூடங்களை தடை
செய்யும் நிர்ப்பந்தம், மாட்டிறைச்சி
தடை என்கிற வரிசையில் முக்கிய
ஒ ன்றாக பரிணமித் திருப்பது சுய
இனப்பெருக்க சதி, ஏனைய இனங்களை
மலட்டுத்தனத்துக்கு உள்ளாக்கும் சதி
என்பவவையே. ட�ொக்டர் ஷாபி மீது
கருத்தடை ஒப்பரேசன் குற்றச்சாட்டுகள்
ஆயிரக்கணக்காக சுமத்தப்பட்டப�ோதும்
ப�ொலிஸ் விசாரணையில் அத்தனையும்
ப�ோலிக் குற்றச்சாட்டுக்கள் என்று
மெய்ப்பிக்கப்பட்டன.
க ட ந ்த ஆண் டு கடைய� ொன் றி ல்
க�ொத்துர�ொட்டியில் மலட்டு மருந்து
கலந்திருப்பதாகக் கூறி ஏற்படுத்தப்பட்ட
சண்டை வேகமாக பரவி அது பெரும்
கலவரமாக உருமாறியது. இதன் நீட்சியாக
தற்போது முஸ்லிம்களின் வியாபராத்தைக்
குறிப்பாக இலக்கு வைத்து அவர்களின்
ப�ொருட்கள் அனைத்திலும் இப்படி
கருவுறுவதை தடுக்கும் வழிகள் உள்ளன
என்றும் அனைத்தையும் புறக்கணியுங்கள்
என்றும் பிரச்சாரம் செய்து முஸ்லிம்களின்
வியாபாரத்தை அழிக்கும் பணிகளும்
முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பெண்கள் அணியும் பிராக்களிலும்,
ம�ோட்டா ர்
சை க் கி ள ்க ளி ன்
இருக்கைகளிலும் கூட ஜெல்கள் மூலம்
இந்த கருத்தடைச் சதிகள் நடப்பதாக
வீடிய�ோக்களும் பரவவிடப்பட்டிருந்ததை
நாம் கவனித்தோம்.
இ தன்
வி ளை வ ாக
சி ங ்க ள
ப�ௌத்தர்களால் சந்தேகத்துக்குள்ளாகும்
அத்தனை வியாபார நடவடிக்கைகளும்
ப� ொ லி ஸ்
மு றை ப ்பா ட் டு க் கு
உள்ளாகின. அவற்றில் பல நீதிமன்ற
வழக்கு விசாரணை வரை க�ொண்டு
செல்லப்படுகின்றன.
இலங்கையில் கருக்கலைப்பு தடை.
செ ய ்ய ப ்ப ட் டி ரு க் கி ற து .
எ னவே
கருக்கலைப்பை சட்டவிர�ோதமாக நடத்தும்

அறிவித்தல்கள் இவை. இப்போதெல்லாம்
நீ தி ம ன ்ற ங ்க ளே
தீ ர் ப் பி ன்
அங்கமாக குற்றமிழைத்தவர்களை
“ ப� ொ து ம ன் னி ப் பு அ றி வி த்த ல ை”
ப கி ர ங ்க ஊ டக ங ்க ளி ன் வ ழி ய ாக
செய்யும்படி கட்டளையிடுகின்றன.
இப்படியான அறிவித்தல்களை சிங்கள
சமூகத்தவர் செய்ததாக பார்த்ததில்லை.
சிலவேளை சிங்கள சமூகத்தவரும்
எங்காவது மன்னிப்பு க�ோரியிருக்கலாம்.
ஆனால் இப்போது நிகழ்பவை விரிவாக
ஆராயப்படவேண்டியவை.
குறிப்பாக சமகால நெருக்கடி சூழல்,
சிங்கள ப�ௌத்த மன�ோநிலையை
தி ரு ப் தி ப டு த்த நி று வ ன ம ய ப ்பட்ட
சிங்கள ப�ௌத்த பேரினவாத கட்டமைப்பு
எடுத்துவரும் நடவடிக்கைகள்
தமிழில் தினகரன் பத் திரிகையில்
வெளிவந்த அறிவித்தல் இது.2015ஆம்
ஆண்டின் 05ஆம் இலக்க தேசிய ஒளடத
கட்டுப்பாட்டு அதிகார சபை சட்டத்தின்
131ஆம் பிரிவின் கீழாக மற்றும் கெளரவ
நீதிமன்றத்தின் கட்டளை பிரகாரம்,
இலங்கை ப�ொது மக்களிடம் மன்னிப்பு
க�ோரல் மாத்தறை, சம்போதி மாவத்தை ,
இலக்கம் 29இல் வதியும் ஏ.எஸ். எம் நிஸார்
ஆகிய நான், மாத்தறை, புதிய தங்காலை
வீதி, இலக்கம் 238பீ என்ற முகவரியில்
அமைந்துள்ள சென்ட்ரல் பாமசி எனப்படும்
மருந் து விற்பனை நிலையத் தின்
உரிமையாளராவேன். மேற்படி மருந்து
விற்பனை நிலையத்தில், தேசிய ஒளடத
கட்டுப்பாட்டு அதிகாரசபையின் அனுமதிப்
பத்திரம�ொன்றை பெற்றுக்கொள்ளாது,
நுண்ணுயிர் க�ொல்லிகள் (Antibiotics)
மற்றும் பாலியல் தூண்டிகளை (Sex
Stimylants) களஞ்சியப்படுத்திய தவறுக்கு,
வழக்கு இலக்கம் 86225 கீழாக த�ொடரப்பட்ட

வழக் கில் நான் குற்ற வாளியாக க்
காணப்பட்டதால், மாத்தறை மேலதிக
நீ த வ ான் நீ தி ம ன ்ற த் தி ன் மூ ல ம்
ரூ.100,000.00 அபராதம் விதிக்கப்பட்டு,
அதைச் செலுத்தத் தவறினால் 06
மாதகால சிறைத்தண்டனைய�ொன்று
விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இத்தால் ப�ொது
மக்களுக்கு அறியத்தருகின்றேன். இந்த
தவறை நான் மீண்டும் இழைக்க மாட்டேன்
என உறுதியளிப்பத�ோடு, குற்றம் புரிந்தமை
த�ொடர்பில் இலங்கை ப�ொது மக்களிடம்
ம ன்னிப்பும் க�ோரு கின்றேன். இ தே
அறிவித்தல் நேற்றைய தினம் வெளியான
சிங்கள தினமின பத்திரிகையிலும்,
ஆங்கில டெயிலி நியூஸ் பத்திரிகையிலும்
வெளிவந்திருக்கிறது. அதே சிங்களப்
பத்திரிகையில் மேலும் சிங்களத்தில்
ம�ொஹமத் சாலி ம�ொஹமத் என்கிற
ஒருவர் “கருத்தடை” மருந்துகளை
களஞ்சியப்படுத்தி வைத்திருந்ததற்காக
ஐம்பதினாயிரம் ரூபாய் அபராதம்
விதிக்கப்பட்டு மன்னிப்பு க�ோரும் ஒரு
அறிவித்தலும் வெளியாகியிருக்கிறது.
சிங்கள செய்திகளை காணும் ப�ோது
இ து ப �ோ ன ்ற
வழக்குகள் பல
நி லு வை யி ல்
இருப்பதாக அறிய
முடிகிறது.
எ னவே
இ னி
வரும் நாட்களில்
இ ப ்ப டி ப� ொது
ம ன் னி ப் பு
அறிவித்தல ்க ள்
த � ொ ட ர்ச் சி ய ாக
ஊ ட க ங ்க ளி ல்
வெ ளி ய ாக
வ ாய்ப் பு கள்
உண்டு.
இ ப ்ப டி ய ான
அ றி வி த்தல ்க ள்
இன்னொருபுறம் சிங்கள சமூகத்தில்
முஸ்லிம்கள் பற்றிய புனைவுகளை
உ று தி ப டு த் து ம்
ஒ ன ்றாகவே
அ மை ய ப ்போ கி ன ்ற ன
எ ன ்ப து
உறுதி. குற்றம் செய்யும் அனைத்துக்
குற்றவாளிகளும் நீதிமன்றங்களால்
இ ப ்ப டி த்தான்
ஊ ட க ங ்க ளி ல்

vd;.rutzd;
ப�ொதுமன்னிப்பு அறிவிப்பை செய்யும்படி
கட்டளையிடப்படுகின்றனவா ? ஏன்
குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் மட்டும் ஏன்
குறிப்பிட்ட குற்றசெயல்கள் மட்டும் இந்த
இலக்குக்கு ஆளாகின்றனர்?

அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அரச
அதிகாரிகள் என பரந்துபட்ட சக்திகள்
கருமமாற்றி வருகின்றன. இன்று இந்த
கருத்தாக்கம் நிருவனமயப்படுத்தப்ப
ட்டிருக்கிறது.இதன் வேடிக்கையான
நீட்சி என்னவென்றால் இப்போது
சிங்களவர்கள் தமது இனப்பெருக்கத்தை
அதிகரிக்கவேண்டும் என்கிற ஒரு
பிரச்சாரமும், அதற்கான வேலைத்திட்டமும்
முன்னெடுக்கப்பட்டுவருகிறது. “சிங்கள
தறுவன் வவமு” (சிங்கள குழந்தைகளை
உருவாக்குவ�ோம்) என்கிற ஒரு இயக்கமே
இதற்காக இப்போது த�ொடக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த இயக்கத்துக்கென இணையத்தளம்
(http://sinhaldaruwan.com), முகநூல் பக்கம்
(https://www.facebook.com/SinhalaDaruwan/
எல்லாம் இருக்கிறது.
சிங்கள குடும்பம�ொன்றில் பிறக்கும்
நான்காவது குழந்தைக்கு 50,000 ரூபாயும்,
ஐந்தாவது குழைந்தைக்கு 100,000 ரூபா
பணமும் வெகுமதியாக வழங்கப்படுகிறது.
இப்படி சிங்கள இனத்தைப் பெருக்கும்
குடும்பங்களுக்கு இந்த வெகுமதியை
வழங்க சிங்க ப�ௌத்த தனவந்தர்களை
மு ன ்வ ரு ம்ப டி யு ம்
தா ம்
ஒ ரு
எற்பாட்டாளர்களே என்றும் அவ்வமைப்பு
தமது பிரச்சாரங்களில் வெளியிட்டு
வருகிறது.
இந்த அமைப்பு குறித்து கடந்த யூலை 14
ஞாயிறு அன்று திவயின பத்திரிகையில்
வெளியான கட்டுரையில்
“சிங்கள இனத்தை காக்க சிங்களவர்கள்
கைக�ொடுக்காமல் உலகில் வேறெவர்
கைக�ொடுக்கப் ப�ோகிறார்கள். ஒரு
இனம் என்கிற வகையில் ஏற்கெனவே
நாம் அதிகம் தாமதித்திருக்கிற�ோம்.
இப்போதாவது சரியான நடவடிக்கையில்
இறங்காவிட்டால் இந்த நிலைமையை
சரி செய்ய முடியாமல் ப�ோய்விடும்.
இ ல்லையெ ன ்றால் ந ா ம் பி ற ந ்த
நாட்டில் எமது உரிமையை நிலைநாட்ட
வேண்டிய பெரிய இனம்; சிறுபான்மை
இனமாகிவிடும். ஜிஹாத் எனப்படுவது
வெ று ம னே
கு ண் டு
வை ப ்ப து
மட்டுமல்ல.... முன்னரெல்லாம் ஒரு சிங்கள
குடும்பத்தில் குறைந்தது ஐவர் இருந்தனர்.
அளவான குடும்பமே ப�ொன்னான
குடும்பம் என்கிற கருத்தாக்கத்தை
விதைத்து நமது குடும்ப அலகை சிதைத்து
விட்டார்கள். நாட்டின் பெரும்பான்மை
இ ன ம் “அ ள வ ான ” கு டு ம்பத்தை
அமைக்கும்போது ஏனைய இனங்கள்
ஐந்தாறு பேரைக்கொண்ட குடும்ப
கலாசாரத்தைக் கட்டியெழுப்பினார்கள்.
அதிவேகமாக அவர்களின் இனத்தை
பெருக்கித் தள்ளினார்கள். இதைத்
தான் நவீன ஆக்கிரமிப்பு என்கிற�ோம்....
இப்போதிருந்தே அதிக குழந்தைகளை
பெற்றெடுத்தால்தான் எதிர்காலத்தில் இன
விகிதாசாரத்தின் சமநிலையை நாங்கள்
பேண முடியும்.

இ ன ்ன ொன்றை யு ம் க வ னி யு ங ்க ள்
சிங்களத்தில் மாத்திரம் ஏனையவற்றைப்
ப�ோல ஒரு சாதாரண அறிவித்தலாக
இல்லாமல் வடிவைக்கப்பட்டு பெயரையும்,
குற்றத்தையும் தனியாக பெரிய எழுத்தில்
அமைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண முடியும்.
தினமின பத்திரிகையில் வெளியான
ஏனைய ப�ொது அறிவித்தல்களுடன்
நீங்கள் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பக்கலாம்.
நி று வ ன ம ய ப ்பட்ட ப ே ரி ன வ ாத ம்
இனப்பெரு க ்கம் குறித்த பீதியில்
இனப்பெருக்க இயக்கம்
த ம க்கான ச வ க் கு ழி யை தாமே
த � ோ ண் டி க்க ொ ண் டி ரு க் கி ற து .
முஸ்லிம்கள் திட்டமிட்டு தம்மினத்தை இனப்பெருக்கத்தை செயற்கையாக
பெருக்குவதும் ஏனைய இனங்களின் தி ட்ட மி ட் டு பெ ரு க் கு மு ன் உ லக
இனப்பெருக்கத்தை தடுக்கும் திட்டமிட்ட ஜ ன ப ்பெ ரு க ்க
வேக த் து க் கு
சதியில் இறங்கியிருக்கிறது என்கிற ஈ டு க� ொ க ்க மு டி ய ா ம ல்
உ ல கி ன்
பி ரச்சா ர ம் சி ங ்க ள ப� ௌத்தர்க ள் வளப்பற்றாகுறையை அதற்கேற்ப சரி
மத்தியில் கணிசமான அளவுவெற்றி செய்ய முடியாமல் சிக்கித் தவிக்கும்
பெற்றிருக்கிறது என்று தான் கூற உலகப் ப�ோக்கைப் பற்றிய சிந்தனை
வேண்டும். இந்தப் பிரச்சாரங்களை சிறிதும் இல்லாமல் வெறும் “இனத்துவ”
முடுக்கிவிடுவதில் ஊடகங்கள், சிவில் ப�ோபியா (phobia) மனநிலையிலிருந்து
அமைப்புகள், ப�ௌத்த நிறுவனங்கள், முடிவுகளை எடுக்கிறது பேரினவாதம்.
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இப்படியும் ஒரு காலம் நிலவியது :
கதை— 7
¦zu ¤USÁõP ÷©øh°À ÷uõßÔ¯ ÷uõ¨§º í¯õzx ‰«ß
(எல்லா இனத்துப் பேரப் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு பாட்டன் ச�ொல்லும் பழம் கதைகள்)
இரண்டு
வருடங்களுக்கு முன்னர்
எனக்கு ஒரு த�ொலைபேசி அழைப்பு
வந்தது.
“மச்சான்
ம�ௌனகுரு
எப்படியிருக்கிறீர்கள் நான்தான் ஹயாத்து
முகம்மது வந ்தாறுமூலை
விடுதி
வாழ்க்கை ஞாபகம் இருக்கிறதா?”

நடித்தவருமான சிவராஜா அண்ணர�ோடு
விளையாட்டாக ஒரு மல் யுத்த்தப்
ப�ோட்டியில் நான் ம�ோதிய ம�ோதலில்
த�ோற்றுப்போனேன். எனினும் என்னை
முதன் முதலில் வந்து பாராட்டியன்
இவனே.

சட்டென எனக்கு பழைய ஞாபகங்கள்
நிழற்படம் என ஓடின. பாடசாலையில்
சாம்ராட் அச�ோகன் நாடகத்தில் சீவர
ஆடை அணிந்து ம�ொட்டைத் தலையுடன்
பிட்சாபாத்திரம் ஏந்தி
மேடையில்
த�ோன்றிய அந்த ஹயாத்து ம�ோமீனின்
உருவே சட்டென எனக்கு ஞாபகம்
வந்தது.

என் துணிச்சலை அவன் பாராட்டினான்.
அ ன்றி லி ரு ந் து
ந ா ங ்க ள் ந ல்ல
நண்பர்களான�ோம்.

1953 த�ொடக்கம் 1959 வரை வந்தாறுமூலை
மத்திய கல்லூரியில் படித்த காலத்தில்
நாடகத் தினால்
நான் அனைவர்
மத்தியிலும் பிரபல்யமாகி இருந்தேன்.
1958 இல் எமது பாடசாலைக்குப் புதிய
ஒரு அதிபர் வந்திருந்தார்.
அவர்
யாழ்ப்பாணத்தவர், பெயர் சவரிமுத்து
அன்றைய எம் ஏ பட்தாரி.
அவர் முன் கருணாநிதி
எழுதிய
ச�ோக்கிரடீஸ் நாடகத்தில் ச�ோக்கிரடீஸாக
நடித்து கமலநாதன் எனும் ஒரு சீனியர்
மாணவன் பிரபல்யமானான். எனக்குப்
ப�ோட்டியாக இன்னொருவர். இதனால்
அதே கருணாநிதி
எழுதியதும்
ராஜாராணி படத்தில் வந்ததுமான
மற்றிரண்டு நாடகங்களுள் ஒன்றான
சாம்ராட் அச�ோகனைய�ோ அல்லது
சேரன் செங்குட்டுவனைய�ோ நான் நடித்து
கமலனாதனை விடச் சிறந்த நடிகன்
என்பதனைச் சவரிமுத்து அதிபருக்குக்
காட்ட வேண்டும் என்று அன்று என் மனம்
விரும்பியது.
அதன் விளைவே தவணை இறுதியில்
நான் நடித்த சாம்ராட் அச�ோகன் நாடகம்.
இந் நாடகத்தில் அச�ோகனாக நான்
நடித்தேன். அச�ோகனைத் திருத்தும்
ப�ௌத்த பிக்குவாக ஹயாத்து மூமீன்
நடித்தான். ஹயாத்து மூமீன் மூதூரைச்
சேர்ந்தவன்.
5ஆம் வகுப்பு ஸ்கொலர்சிப் சித்தியடைந்து
என்னுடன் கூட ஒன்றாக வந்தாறுமூலை
மத்திய கல்லூரியில் சேர்ந்தவன்.
ஒன்றாகத்தான் 6ஆம், 7ஆம், 8ஆம்
வகுப்பு
வரை
படித்து வந்தோம்.
சிறந்த உதைபந்தாட்ட வீரன். அழகாக
உடுத்திக்கொள்வான். அடிக்கடி தன்
காற்சட்டையினைத் தட்டிவிட்டபடி நடந்து
செல்வான்.
அவனைச் சுற்றி கம கமவென மணம்
கமழும் அத்தர், ப�ௌடர் என்பன
வைத்திருந்தான்.
ஆ ஜ ானு பாகு வ ானவ ன். அ தனால்
அவன�ோடு எம் வயதினர் முண்டச் சிறிது
தயங்கின�ோம். ஒரு நாள் என்னை விட
மூத்தவரானவரும் இராஜராஜ ச�ோழன்
நாடகத்தில் இராஜராஜ ச�ோழனுக்கு

எனது நாடகங்களை, எனது நடிப்பை
நன்கு ரசிப்பவன். அவனுக்கும் நடிக்க
ஆசை. “உங்கள் நாடகங்களில் எனக்கும்
ஒரு வேடம் தரவேண்டும்” என்று அடிக்கடி ‘மச்சான் உன்னைச் சந்திக்க ஆசையாய்
என்னைக் கேட்டு வந்தான்.
இருக்குதடா’ எனக் கூறிய அவன் சென்ற
வருடம் ஒரு நாள் என் வீட்டுக்கே வந்து
அவனுடைய சிறிது முரட்டுத்தனத்தினால் விட்டான்.
அவன�ோடு அதிகம் சேராதிருந்த எனது
நாடக நண்பர்களுக்கு எமது நாடகக் அவன் த�ோற்றமே மாறி இருந்தது நீண்ட
குழுவ�ோடு அவனை சேர்த்துக் க�ொள்ள வெள்ளை ஜிப்பா நீண்ட தாடி தப்லீக்
இயக்கத்தின் முக்கியஸ்தனாக இருந்து
இஸ்டமிருக்கவில்லை.
தீவிர சமயப்பணியும் சமூகப்பணியும்
எனினும் நான் அவனை சாம்ராட் செய்வதாகச் ச�ொன்னான். நீண்ட நேரம்
அஸ�ோகனில் சேர்த்துக் க�ொண்டேன். பேசிக்கொண்டிருந்தோம் இஸ்லாம்
அ வ னு க் கு
அ ந ்த
ந ா ட க த் தி ல் பற்றி நான் பேசிய விடயங்கள் அவனை
அச�ோகனைத் திருத்தும் புத்த பிக்கு வியப்பிலாழ்த்தின
வேடம்.
இவையெல்லாம் படித்திருகிறாயா என்று
இஸ்லாமிய மாணவர்கள் வேசம் ப�ோட்டு ஆச்சரியத்துடன் கேட்டான்.
நடிப்பதா என்ற இன்றைய கூக்குரலகள்
எதுவும் அன்று இருக்கவில்லை.
நம்மோடு உடனுறையும் அனைத்தையும்
அறிந்து வைத்தல் நல்லதுதானே மூமீன்
ஒத் திகைகள் ஒழுங்காக நடந ்தன. என்று கூறினேன்.
ஹயாத்து மூமீன் புத்த பிக்குவானான்.
த�ொழுகை நேரம் வந்து விட்டது எனக்கூறி
மஞ்சள் நிற பலூனை இரண்டாக்கி அவன் எனது மனைவியிடம் ஒரு பாய் வாங்கி
தலையை மூடி அவன் தலையை மழித்த அதன் மீதிருந்து த�ொழுதான்.
தலையாக்கின�ோம்.
அவன் த�ொழுது க�ொண்டிரு க்கும்
சீவர ஆடை அணிந்து மழித்த தலைக் த � ோற ்ற ம்
பார்த்தேன்
ஆ ழ் ந் து
க�ோலத்துடன் முரடன் எனப் பெயர் எடுத்த அமிழ்ந் து உரு கி
அல்லாஹ்வை
ஹயாத்து மூமீன் புத்த பிக்கு வேடத்தில் வேண்டிக்கொண்டிருந்தான். தன்னை
மேடைக்கு வந்தப�ோது சிரிப்பாகத்தான் மறந்த நிலையில் இருந்தான், அந்த
இருந்தது.
ஆழமான வேண்டுதல் என்னை மிகவும்
கவர்ந்தது.
நன்றாக வசனம் பேசி நடித்தான் ஹயாத்து
மூமீன். நாடகத்தில் புத்த பிக்குவாக இப்படி நான் அவனை முன் ஒருப�ோதும்
த�ோன்றினான் ஹயத்து மூமீன்.
கண்டதில்லை அந்த முரட்டுக் ஹயாத்து
மூமீனா இவன்? காலம் என்னமாக
புத்தம் சரணங் கச்சாமி தர்மம் சரணம் மாற்றியிருக்கிறது.
கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி என்று
ச�ொல்லிய வண்ணம் அவன்
யுத்த 60 வருடங்களுக்கு முன்னர் அவன்
களத்தில்
த�ோன்றி, யுத்ததினால் புத்த பிக்கு வேடத்தில் த�ோன்றி புத்தம்
ஏ ற்ப டு ம் அ வ லத்தை
ச ாம்ரா ட் சரணங்கச் சாமி ஸ்தோஸ்திரம் ச�ொல்லி
அச�ோகனுக்கு எடுத்து உரைத்து இறுதில் அச�ோக மன்னனைத் திருத்திய அந்த
ப�ோகும் ப�ோது அன்புதான் இன்ப ஊற்று, ஹயாத்து மூமீனின்
த�ோற்றமும்
அன்புதான் உலக ஜ�ோதி, அன்புதுதான் தவிர்க்க முடியாமல் மனதில் த�ோன்றியது.
உலக மஹாசக்தி என்று கூறிச்சென்றான்

ö£¸ø© öPõs÷hõ®
GÁ÷µõÁõ´ ÁõÇ.........
சி ஜெயசங்கர்
நீலி சூலி திரிசூலி பிடாரி
மாரி காளி கருமாரி
மற் றும் பிற சாமிகளே!
தெய்வங்களே!!
கவனியுங்கள்!
'ஆய்' ப�ோட் டு ஆட் டம் ப�ோட் டு
கட் டாடி மந் திரம் மன்றாட் டு
சாட் டை சடங்குகள்
பள்ளயங்கள் ஏதும்
உமக் கினி இல்லைப�்போம் .
ஓயுங்கள் ஒடுங்குங்கள்
'ம் ' க�ொட் டி அடங்குங்கள்
'ஸ்ர ீ' ப�ோட் டு
உங்கள் பெயர் மாற் றி
உடை மாற் றி உருமாற் றி
எல்லாம் ஆயிற் று
அம் மானை காவியம் தெம் மாங்கு
ஊஞ்சலென அழகுதமிழ்
வாழ் த்தும்
வழிபாடும் இனியில்லை
செவி நுகர் ந் து மனங்குளிர
இனித் தமிழே இல்லை
தமிழிலே எதுவுமில்லை
ஓடுங்கள் ஒடுங்குங்கள்
குருகுலங்கள் தேடுங்கள்
சமஸ்கிருதம் கற் றுத் தேறுங்கள்
தமிழிலேனும் அதையெழுதிப்
படியுங்கள்.
பெரிய ஐயா வருகிறார்
சமஸ்கிருதம் அறியா எம்
அவாக் கள் அந் தரங்கள்
உமக் கறிவிக் க அவர்
சமஸ்கிருத மந் திரம் புனைந் து
எமக் காய் உமக் கவர் ஓதுவார்
அது புரிந் து எமக் கேதும் அருள
ஓடுங்கள் ஒடுங்குங்கள்
குருகுலங்கள் தேடுங்கள்
சமஸ்கிருதம் கற் றுத் தேறுங்கள்
தமிழிலேனும் அதையெழுதிப்
படியுங்கள்.
'ஸ்ர ீ' ப�ோட் டு
உங்கள் பெயர் மாற் றி
உடைமாற் றி உருமாற் றி
எல்லாமே ஆயிற் று.
பெருமை க�ொண�்டோம்
எம் மை புதைத் து
எவர�ோவாய் வாழ
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khu;bd; Fg;by; JLg;ngLj;jhb ,uz;lhtJ Xl;lj;ij ngw Kad;w Ntisapy; ud;
mTl; %yk; Ml;lkpof;f Rgu; XtUk; rkepiyapy; Kbe;jJ.

rk;gpaid jPu;khdpj;j ngsd;lupfs;

Q›UPm E»PU Qsn® 2019
fpupf;fl;bd; jhafj;jpd; 44 tUl jhfk; jPu;e;jJ.
tpWtpWg;ghd ,Wjpg; Nghl;bAld; tpil ngw;w
cyff; fpz;zk;
ahrPu; mughj;
12MtJ cyff; fpz;z fpupf;fl; njhlupd;
rk;gpadhf fpupf;fl;bd; jhafkhd ,q;fpyhe;J
mzp njupthfp jkJ 44 tUl cyff; fpz;z
fdtpid edthf;fpaJ. fpupf;fl; tpisahl;bid
mwpKfg;ggLj;jpa ,q;fpyhe;J mzp ,jw;F Kd;du;
,lk;ngw;wpUe;ej 11 cyff; fpz;zj; njhlu;fspYk;
gq;F gw;wp mtw;wpy; %d;W cyff; fpz;z njhlu;fspy; ,Wjpg; Nghl;bfSf;F
njupthfp %d;wpYk; Njhy;tpaile;j epiyapy; fpz;zk; nty;Yk; fdTlNdNa ,k;
Kiw nrhe;j kz;zpy; fle;j Nk khjk; Muk;gkhd cyff; fpz;z njhlUf;F
fskpwq;fpapUe;jJ.
Xapd; Nkhu;fd; jiyikapyhd ,q;fpyhe;J mzp yPf;
Rw;W Nghl;fspd; Kbtpy; 12 Gs;spfSld; %d;whk;
,lj;ij ngw;W miuapWjpg; Nghl;bapy; mT];jpNuyah
mzpia 8 tpf;fl;Lf;fshy; tPo;j;jp ,Wjpg; Nghl;bapy;
epA+rpyhe;J mzpia yz;ld; Nyhl;]; ikjhzj;jpy;
vjpu;nfhz;lJ. ehzar; Row;rpapy; ntw;wp ngw;w epA+rpyhe;J
mzpj; jiytu; Nfd; tpy;ypak;rd; jkJ mzpia
Kjypy; JLg;ngLj;jhl jPu;khdpj;jhu;. mjw;fika Kjypy;
JLg;ngLj;jhba epA+rpyhe;J mzp 50 Xtu;fs; Kbtpy; 8
tpf;fl;Lf;fis ,oe;J 241 Xl;lq;fis ngw;Wf;nfhz;lJ.
epA+rpyhe;J mzp rhu;ghf n`d;wp epNfhy;]; 55
Xl;lq;fisAk; tpf;fl; fhg;ghsu; nyjk; 47 Xl;lq;fisAk;
ngw;wdu;. ge;J tPr;rpy; f;up]; Nthf;]; kw;Wk; g;sq;fl;
MfpNahu; tyh 3 tpf;fl;Lf;fis ifg;gw;wpdu;.
242 Xl;lq;fis ,yf;fhf nfhz;L JLg;ngLj;jhba ,q;fpyhe;j mzp Muk;gj;jpy;
tpf;fl;Lf;fis gwpnfhLj;J xUfl;lj;jpy; 86 Xl;lq;fSf;F 4 tpf;fl;Lf;fis ,oe;J
jLkhwpa Ntisapy; Ie;jhtJ tpf;fl;Lf;fhf N[hb Nru;e;j ngd; ];Nlhf;];> N[h];
gl;yu; MfpNahu; 110 Xl;lq;fis ,izg;ghl;lkhf ngw;W mzpapd; ntw;wpf;fhf
Nghubdu;. gl;yu; Ml;lkpoe;jijaLj;J gpd;du; te;j Vida tPuu;fSk; jkJ
tpf;fl;Lf;fis gwpnfhLf;f kWgf;fk; ngd; ];Nlhf;]; khj;jpuk; ntw;wpf;fhf jdpahf
Nghuhbf;nfhz;bUf;f ,Wjpapy; ,q;fpyhe;J mzp ntw;wp ngWtjw;F filrp Xtupy;
15 Xl;lq;fis ngw Ntz;ba epiy fhzg;gl;lJ.
epA+rpyhe;J mzp rhu;ghf ,Wjp Xtiu
l;ud;l; Nghy;l; tPrpdhu;. kWKidapy;
ngd; ];Nlhf;];> Kjypuz;L ge;JfspYk;
Xl;lnkjidAk; ngwhky; ehd;F my;yJ
MW Xl;lq;fis khj;jpuNk ngWk;
Kidg;NghL JLg;ngLj;jhbf;nfhz;bUe;jhu;.
%d;whtJ ge;Jf;F MW Xl;lq;fis ngw
Nghl;bapd; tpWtpWg;G mjpfkhdJ. 3
ge;JfSf;F 9 Xl;lq;fis ngw Ntz;ba
epiyapy; ehd;fhtJ ge;jpy; 2 Xl;lq;fs; ngw Kw;gLk; NghJ fsj;jLg;gpy; <Lgl;l
khu;bd; Fg;by; tPrpa ge;J JLg;ghl;l tPuupd; JLg;gpy; gl;L vy;iyf; Nfhl;il fle;J
Nkyjpfkhf 4 Xl;lq;fis ngw;Wf;nfhLf;f ,q;fpyhe;J mzpf;F mjpu;~;l trkhf 6
Xl;lq;fs; fpilj;jJ. gpd;du; 2 ge;JfSf;F 3 Xl;lq;fs; Njitg;gl Ie;jhtJ ge;jpy;
xU Xl;lj;jpid ngw;W ud; mTl; %yk; xU tpf;fl;Lk; tPo;j;jg;gl Nghl;bahdJ
tpWtpWg;gpd; cr;r fl;lj;ij mile;J ,Wjpg; ge;jpy; 2 Xl;lq;fis ngwNtz;ba
epiyapy; JLg;ghl;l tPuu;fs; xU Xl;lj;jpid fle;J ,uz;lhtJ Xl;lj;jpid ngw
KaYk; NghJ ud; mTl; %yk; Ml;lkpf;f Nghl;bahdJ rk Xl;l vz;zpf;ifapy;
KbTw;W ntw;wp Njhy;tpia epu;zapf;f Rg;gu; Xtu; Kiw gad;gLj;g;gl;lJ.

gugug;ghd Rg;gu; Xtu;
Rg;gu; Xtu tpjpKiwf;fika ,q;fpyhe;J mzp
Kjypy; JLg;ngLj;jhl JLg;ghl;l tPuu;fshf ngd;
];Nlhf;> N[h]; gl;yu; MfpNahiu fskpwf;fpaJ.
epA+rpyhe;J mzp rhu;ghf l;nud;l; Nghy;l;
ge;jpid tPrpdhu;. 6 ge;JfspYk; nkhj;jkhf 15
Xl;lq;fis ,q;fpyhe;J mzp ngw;Wf;nfhz;lJ.
16 Xl;lq;fis ,yf;fhf nfhz;L JLg;ngLj;jhl
epA+rpyhe;J mzp rhu;ghf [pk;kp eP~k; MfpNahu;
fskpuq;f ge;jpid tPRtjw;fhf ,q;fpyhe;J mzp rhu;ghf N[hg;uh Mu;r;ru;
miof;fg;gl;lhu;. Kjy; 5 ge;Jfspy; xU MW Xl;lk; mlq;fshf [pk;kp eP~k; 14
Xl;lq;fis ngw;Wf;nfhLf;f ,Wjpg; ge;Jf;F 2 Xl;lq;fs; ngw Ntz;ba epiyapy;

Nghl;bfs; ,uz;Lk; rkepiyapy;
Kbtila fpupf;fl; tpjp KiwfSf;fika
ntw;wpahsiu jPu;khdpf;Fk; Kiwahd
mzpfs; ngw;Wf;nfhz;l ngsd;lupfspd;
vz;zpf;iff;F mika 27 ngsd;lupfis
ngw;w ,q;fpyhe;J mzp ntw;wp ngw;wjhf
mwptpf;fg;gl;L rk;gpad; gl;lj;ij jl;br;
nrd;wJ. Njhy;tpailahtpl;lhYk;
Jujp];ltrkhf epa+rpyhe;J mzp fpz;zk;
nty;Yk; tha;g;ig gupjhgkhf ,oe;jJ.
Nghl;bapd; Ml;l ehafdhf ngd; ];Nlhf;
njupthdNjhL njhlupd; rpwg;ghl;lf;fhuuhf njhlupy; 578 Xl;lq;fis ngw;W mzpia
,wjpg; Nghl;btiu nfhz;L nrd;w epa+rpyhe;J mzpj; jiytu; Nfk; tpy;ypak;rd;
njupthdhu;. njhlupy; mjpfgl;rkhf ,e;jpa mzpapd; Nuh`pj; ru;kh 648 Xl;lq;fis
ngw;wf;nfhz;lNjhL mT];jpNuypah mzpapd; kpl;ry; ];lhu;f; 27 tpf;fl;Lf;fisAk;
ifg;gw;wpdhu;.

B]¯õÂß x¯µ®
rpd;duh[h tpkyd;
உலகக் கிண்ண கிரிக்கெட் த�ொடரைப்
ப�ொறுத்தவரையில் ஆசியா சார்பில்
1983 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவே முதல்
தடவையாக கிண்ணம் வென்றிருந்தது.
அதேசமயம் 1987 நடைபெற்ற உலகக்
கிண்ணத் த�ொடருக்கு எந்தவ�ொரு
ஆசிய அணியும் இறுதிப் ப�ோட்டிக்கு
முன்னேறவில்லை. ஆனால் 1992 உலகக்
கிண்ணத் த�ொடரில் பாகிஸ்தான் உலகக்
கிண்ணத்தைக் கைப்பற்றிய பிற்பாடு
த�ொடர்ச்சியாக 1996 இல் இலங்கை
கிண்ணத்தைக் கைப்பற்றி இருந்தது.
ஆனாலும் 1999 இல் பாகிஸ்தானும் 2003
இல் இந்தியாவும் 2007 இல் இலங்கையும்
கிண்ணங்களை வெல்லாவிட்டாலும்
இறுதிப் ப�ோட்டிக்கு முன்னேறி இருந்தமை
ஆசியக் கிரிக்கெட்டின் சிறப்பான
தருணங்களாகும்.
இதன் உச்சமாக 2011 உலகக் கிண்ண
இறுதிப் ப�ோட்டியில் இந் தியாவும்
இலங்கையும் விளையாடி இருந்ததை
குறிப்பிட்டுச் ச�ொல்லலாம். இருப்பினும்
2015 இலும் சரி 2019 இலும் சரி
த�ொடர்ச்சியாக ஆசிய நாடு ஒன்று கூட
இறுதிப் ப�ோட்டிக்கு முன்னேறாதது
து ர தி ஸ்ட வ ச ம ான து .
இ ம் மு றை
இ ந் தி ய ாவி ற்கான இ று தி ப ்போ ட் டி
வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருந்தாலும்
அதுவும் அரையிறுதிய�ோடு இல்லாமல்
ப�ோய்விட்டது.

இதில் என்ன துயரம் என்றால் ஏனைய
நாடுகளு க்கு இல்லாத கிரிக்கெட்
சார்ந்த ஒரு தனிக்கட்டமைப்பு ஆசிய
நாடுகளுக்கு இருந்தும் இத்தகைய
பின்னடைவை அவை சந்தித்ததுதான்.
அந்தவகையில் ஆசிய நாட்டு கிரிக்கெட்
சபைகளின் கூட்டமைப்பாக விளங்கும்
'ஆசிய கிரிக்கெட் பேரவை' ஆசிய
நாடுகளின் கிரிக்கெட் வளர்ச்சிக்குத்
தன்னாலான பங்களிப்பை கடந்த மூன்று
தசாப்தங்களுக்கு மேலாகச் செய்து
வருகின்றது.

கருத்திற்கொண்டு 2016 ஆசியக்கிண்ணத்
த�ொடரை இருபதுக்கிருபது த�ொடராக
நடத்தியதையும் 2019 உலகக் கிண்ணத்
த�ொடரைக் கருத்திற்கொண்டு 2018
ஆசியக் கிண்ணத்தை ஒருநாள் த�ொடராக
நடத்தியதையும் நினைவு கூரலாம். அது

மாத்திரமல்லாமல் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்
கா ர ண ம ாகப்
பா கி ஸ்தா னு க் கு
சர்வதேச அணிகள் சுற்றுப்பயணத்தை
மேற்கொள்வதற்குப் பின்னடித்து வரும்
நிலையில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு
ஆசிய கிரிக்கெட் பேரவை தலைவராக
திலங்க சுமதிபால இருந்தப�ொழுது
இலங்கைஅணியை பாகிஸ்தானுக்கு
இருபதுக்கிருபது ப�ோட்டிகளுக்காக
வி ளை ய ா ட
அ னு ப் பி ய தை யு ம்
சுட்டிக்காட்டலாம். இதற்கும் மேலாகச்
சி ல செ ய ற்பாடுகளை யு ம் ஆ சி ய
கிரிக்கெட் பேரவை செய்திருந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆனாலும் ஆசிய கிரிக்கெட் பேரவை
சுதந்திரமாகச் செயற்படுவதில் அந்தந்த
கி ரி க்கெ ட் ச பைக ளி ல் நி ல வி ய
அரசியல் தலையீடுகள் ஒருவகையில்
காரணம் என்பதையும் மறுக்க முடியாது.
எனவே இரண்டு உலகக் கிண்ணத்
த�ொடர்களில் ஏற்பட்ட பின்னடைவுகள்
எதிர்வரும் நாட்களில் ஒவ்வொரு நாட்டின்
கிரிக்கெட் சபைகளிலும் தாக்கத்தைச்
செலுத்தி அதிரடி மாற்றங்களுக்கு
வழிக�ோலும் எனலாம். அத்தகைய
மாற்றங்கள் உருவாக்கும் சாதகமான
சூழலே ஆசிய கிரிக்கெட் பேரவையின்
குறிப்பாக கடந்த 3 வருடங்களை செயற்பாடுகளு க்குப் பக ்கபலமாக
ந�ோக்குவ�ோமாயின் 2016 இருபதுக்கிருபது அ மைந் து ஆ சி ய கி ரி க்கெ ட் டின்
உ லக க்
கி ண்ண த்
த � ொ ட ரை க் வளர்ச்சிக்கும் உதவும் என்று நம்பலாம்
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fzpjk;
jpU.v];.rpt&gd;> Mrpupau;> kl; / kNk/tTzjPT guNk];tuh tpj;jpahyak;.
nrd;w thutpil :

tpQ;Qhdk;
Fzk; rtupuh[h
gy; f huzpf; fyg; G fspy; (multifactorial crosses) jiyKiwAupikf;
Nfhyq;fspd; vjpu;T$wy;
xU gpwg;GupikapaYf;Fupa fyg;gpd;NghJ ,uz;L my;yJ mjpYk; $ba ,ay;Gfspd;
jiyKiwAupikf; Nfhyq;fs; gpd;njhlu;e;J mtjhdpf;fg;ggLjy; gy;fhuzpf;fyg;G vd
miof;fg;glyhk;.
xU Gd;dw; rJuj;jpD}lhf xU gy;fhuzpf; fyg;gpd; ngWNgWfisf; fz;Lgpbj;jy;
xU fbdkhd fhupakhf ,Uf;fyhk;. MfNt epfo;jfT tpjpfisf; gpuNahfpj;jy; xU
gy;fhuzpf; fyg;gpd; ngWNgWfis vjpu;T$Wtjw;Fg; gaDs;sjhhf mikayhk;. \
jdpg;gLj;Jif tpjpapd; gpufhuk;> xU gy;fhuzpf;fyg;G rk fhyj;jpy; epfOk; gd;klq;F
RahjPd xUfyg;Gg;gpwg;G fyg;GfSf;Fr; rkkhdJ vdf; fUjg;glyhk;.
cjhuzk; 1: tpj;jpd; epwj;jpw;Fk; tbtj;Jf;Fkhd Jtpf;fyg;Gg;gpwg;G ,dq;fyj;jy;
tpj;jpd; epwj;jpw;fhd epfo;jfTfs; (xUfyg;Gg;gpwg;gpw;fhd Gd;dw;rJuj;jpd; mbg;gilapy;
mike;jJ)

B: fWg;G epw tpj;JfSf;fhd Ml;rpAila vjpUU. b: fgpy epw tpj;JfSf;fhd
gpd;dpilthd vjpUU
R: tl;lkhd tpj;JfSf;fhd Ml;rpAila vjpUU. r: jpuq;fpa tpj;JfSf;fhd
gpd;dpilthd vjpUU
F2 re;jjpapy; gpwg;Gupikaikg;Gfs; xt;nthd;wpdJk; epfo;jfthdJ. ngUf;fy; tpjpiag;
gad;gLj;jpj; jPu;khdpf;fg;glyhk;.
Bb Rr ,d; epfo;jfT = ½ (Bb apd; epfo;jfT) x ½ (Rr ,d; epfo;jfT)
= 1/4
bbRr ,d; epfo;jfT = ¼ (bb)		 x ½ (Rr)			
= 1/8
bb rr ,d; epfo;jfT = ¼ (bb)		 x ¼ (rr)			
= 1/16
c.k;.
2: G+tpd; epwk;> tpj;jpd; epwk; kw;Wk; tpj;jpd; tbtk; Mfpatw;wpw;fhd xU
Kf;fyg;Gg;gpwg;G ,dq;fyj;jy; ( trihybrid Cross)
Y:kQ;rs; epw my;ypfSf;fhd Ml;rpAila vjpUU. y: nts;isepw my;ypfSf;fhd
gpd;dpilthd vjpUU
B:fWg;G epw tpj;Jf;fSf;fhd Ml;rpAila vjpUU.b: fgpy epw tpj;Jf;fSf;fhd
gpd;dpilthd vjpUU
R:tl;lkhd tpj;Jf;fSf;fhd Ml;rpAila vjpUU.
r: jpuq; f pa tpj; J fSf; f hd
gpd;dpilthd vjpUU.
YyBbRr x yyBbrr
(YyBbRr): fWg;Gepw tl;l tpj;JfNshL $ba kQ;rs; epw my;ypfs;
(yyBbrr): fWg;Gepw tl;lkhd tpj;JfNshL $ba nts;isepw my;ypfs;.

mwpag;glhj gl;lhzpj;jhtuj;jpd; gpwg;Gupiaikg;G TT vdf; nfhs;f.
NkNyAs;s ,df;fyg;gpd; ngWNgwhf F1 re;jjpapy; 640 jhtuq;fs; fpilj;jd.
Fiwe;jJ ,uz;L ,ay;Gf;F Ml;rpAila Njhw;wtikg;igf; fhz;gpf;Fk; jhtuq;fspd;
vz;zpf;ifiaj; jPu;khdpf;f.
1.NkYs;s epge;jidfSf;F mtw;wpd; jdpj;jtkhd epfo;jfTfSld; $ba rhj;jpakhd
gpwg;Gupikaikg;Gf;fs;
YyBBRr: 1/2(Yy ,d; epfo;jfT) x 1/4 ( BB) x 1/2 (Rr)= 1/16
YyBbRr: 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8
YyBBrr: 1/2 x 1/4 x 1/2= 1/16
YyBbrr: 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8
YybbRr: 1/2 x 1/4 x 1/2 = x/16
yyBbRr: 1/2 1/2 x 1/2 = 1/8
yyBBRr 1/2 x 1/4 x 1/2 = 1/16
2.Fiwe;jJ ,uz;L Ml;rpahd ,ay;Gfis fhl;rpg;gLj;Jk; epfo;jfT = 1/16+ 1/8+ 1/16+
1/8+ 1/16+ 1/8+ 1/16 =10/16 =5/8

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

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

3.Fiwe;jJ ,uz;L Ml;rpahd ,ay;Gfisf; fhl;rpg;gLj;Jtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gl;l
jhtuq;fspd; vz;zpf;if = 5/8 x 640 = 400 jhtuq;fs;

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 43
f.ngh.j. (c/j) - Gjpa ghlj;jpl;lk; - jkpo;
- kl;Lefu; Atd; 1. vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf.
xt;nthU $w;Wf;Fk; fPNo Ie;J tpilfs; jug;gl;Ls;sd. mtw;Ws; kpfg;
nghUj;jkhd tpiliaj; njupe;J> mjd; ,yf;fj;ij milg;Gf;Fwpf;Fs;
vOJf.
1.1 gpd;tUtdtw;Ws; <upjo; %f;nfhyp
(1) z; (2) q;
(3) d;;
(4) k;;
(5) e;
(…….)
1.2 gpd;tUtdtw;Ws; tUnlhyp;
(1) k;
(2) Q;;
(3) e;

(4) u;

(5) d;

1.3 gpd;tUtdtw;Ws; ,fuk; NtWgl;L xypf;Fk; nrhy;
(1) ,uT (2) tpw;gid (3) jpd;gz;lk; (4) fpup
1.4 gpd;tUtdtw;Ws; gfuk; NtWgl;L xypf;Fk; nrhy;
(1) gr;ir (2) ntk;gy;; (3) ghlk;
(4) gj;J

		

(…….)

(5) rpwF

(…….)

(5) mg;gk;

(…….)

1.5 gpd;tUtdtw;Ws; xw;wsngil
(1) tz;z;zk;
(2) mf;f;fh (3) tho;o;f;if (4) ntl;l;fk; (5) ghu;u;it		
								
(…….)
1.6gpd;tUtdtw;Ws; Ntw;Wikg; Gzu;r;rp my;yhjJ
(1) fy;;nywpe;jhd; (2) jiuj;Njhw;wk; (3) fz;zPu;
(4) vdJ kfd;;
(5) kfNd th				
(…….)
1.7 gpd;tUtdtw;Ws; Ntw;Wepiy nka;k;kaf;fk; ,lk;ngw;Ws;s nrhy;
(1) glu;f;if
(2) Kd;dpiy
(3) Kfk;
(4) jd;ik
							
1.8 mtd; mofhfg; G+f;fisg; gwpf;fpwhd;. ,jpy; ‘mofhf’ vd;gJ
(1) ngauil
(2) vOtha; milnkhop (3) tpidail
(4) nrag;gLnghUs; milnkhop
(5) nganur;rk;

Nrhjid ,dk; fyg;G (Test cross)
,J> mwpag;glhj gpwg;Gupikaikg;Gf;fisj; jPu;khdpg;gjw;F Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w
Kd;fUjiyAila xU ,df;fyg;Gr; nrad;Kiw MFk;. Ml;rpAila ,ay;igf;
fhz; g pf; F k; jdpnahU mq; f papd;
gpwg; G upikaikg; G f; F ,ul; i l Ml; r pAila
gpwg;Gupikaikg;G my;yJ ,juEfj;Jf;Fupa epiy fhuzkhf ,Uf;fyhk;. ,jpy;
Nju;e;njLf;fg;gl;l xU Njhw;wtikg;Gf;F mwpag;glhj gpwg;Gupikaikg;ig cila
mq;fpnahd;iw> mNj ,ay;Gf;F rkEfKila gpd;dpilthd epiyiaf; nfhz;l mNj
,dj;ijr; Nru;e;j NtnwhU mq;fpAld; ,dq;fyj;jy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.
xU fyg;Gg;gpwg;G ,dq;fyj;jypd;NghJ Nkw;nfhs;sg;gLk; Nrhjid ,dk; fyg;G
xUfyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,dk; fyg;G (monohybrid test cross) vd miof;fg;gLk;. khwhf>
Jtpf;fyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,dq;fyj;jypd;NghJ Nkw;nfhs;sg;gLk; Nrhjid ,dk;
fyg;G Jtpf;fyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,dk; fyg;G (Dihybrid test cross) vd miof;fg;gLk;.

xUfyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,dk; fyg;G (Monohybrid test cross)
xUfyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,dk; fyg;Gf;F xU cjhuzj;ijf; ftdj;jpw;nfhs;Nthk;.
,e;j cjhuzj;jpy; jug;gl;l caukhd gl;lhzpj;jhtuq;fspd; gpwg;Gupikaikg;ig ehk;
mwpa tpiofpd;Nwhk;. ,jidr; nra;tjw;F ehk; caukhd gl;lhzpj; jhtuj;ij Fwshd
gl;lhzpj;jhtuj;Jld; ,dk; fyg;Nghk;. Fwshd jd;ik xU gpd;dpilthd ,ay;ghf
cs;sjhy; mjd; gpwg;Gupikaikg;G tt Mf ,Uf;Fk;.
caukhd gl;lhzpj; jhtuq;fs; ,uz;L rhj;jpakhd gpwg;Gupikg;Gf;fisf; nfhz;bUf;fyhk;.
1. TT
2. Tt
mwpag;glhj gl;lhzpj;jhtuj;jpd; gpwg;Gupikaikg;G TT iaf; nfhz;lJ vdf; nfhs;Nthk;.
TT kw;Wk; tt f;F ,ilapyhd ,df;fyg;G gpd;tUk; ngWNgiwf;fhl;Lk;.

(5);; moF
(…….)
(…….)

1.9 gFjp> tpFjp> ,ilepiy> rhupia Mfpatw;iwf; nfhz;l gFgjk;
(1) gytw;iw
(2) ehl;bw;F (3) nra;jdd; (4) Njhlk;gok; (5) gpbj;jdd;
								
(…….)
1.10 gpd;tUtdtw;Ws; csg;ghl;Lj; jd;ikg; gd;ikg; ngau; nfhz;l thf;fpak;
(1) me;j ehspy; ehk; ebj;j ehlfq;fis epidf;fpNwd;.
(2) jha;Nra; eyd; NgZk; epiyaj;ij ehq;fs; ghu;j;Njhk;.		
(3) f.ngh.j. (c.j) guPl;irapy; vq;fshYk; rpj;jpailaKbAk;.
(4) vq;fSf;Fk; fhyk; tUk;.		
(5) ghy;epyitf; fz;L ehd; gutrkile;Njd;.
		
(…….)
1.11 mtd; jd;idg; gw;wp Nahrpf;ftpy;iy. ,q;F ‘jd;’ vd;gJ
(1) cau;jpizg; ngau;
(2) glu;f;ifj; jw;Rl;Lg; ngau; (3) vOtha;
(4) m/wpizg; ngau;
(5) glu;f;ifg; ngau;		
(…….)
1.12 mq;Nf ahNuh tUtJ Nghy vdf;Fj; njupfpwJ. ,q;F ‘ahNuh’ vd;gJ
(1) Mf;fg;ngau; (2) Kd;dpiyg; ngau;
(3) m/wpizg; ngau;
(4) msTg; ngau; (5) khw;Wg; ngau;				
(…….)
1.13 gpd;tUtdtw;Ws; rhupia ngWk; tpdhg;ngau;
(1) vtd;; (2) vd;d (3) ahiu (4) vtu;fs;;

(5) Vd;

1.14 Fwpy;epiy tpidab> nebyhtjdhy; cUthd Mf;fg;ngau;
(1) thb (2) ehL (3) NjL
(4) NfL
(5) ML

(…….)
(…….)

1.15 tpid + kjp = ngau; vd;Dk; mikg;gpy; cUthd Mf;fg;ngau; my;yhjJ
(1) ntz;kjp
(2) jUkjp (3) Vw;Wkjp (4) nfhLkjp
(5) tUkjp
								
(…….)
1.16 gpd;tUtdtw;Ws; $l;Lg;ngau; nfhz;l thf;fpak;
(1) mtu;fs; Rz;ly; thq;fpr; rhg;gpLfpwhu;fs;.
(2) gpujhd tPjpfspy; fhy;eilfshy; tpgj;J Vw;gLfpwJ.		
(3) Neuj;NjhL rhg;gpl;lik ey;yjha;g; Ngha;tpl;lJ.
(4) md;W fhiyapy; te;jts; ahu;?
(5) mtu;fs; kpfTk; ey;ytu;fs;.		
(…….)
1.17 “,e;j Kiw nty;yhtpl;lhy; fg;gNyWk; khdk;” ,jpy; vOtha;
(1) ,e;j (2) ,e;j Kiw (3) fg;gy; (4) khdk;
(5) VWk;

(…….)

1.18 gpd;tUtdtw;Ws; gz;Gj;njhif
(1) jq;ff; fhg;G (2) ,uhg;gfy;
(3) jz;zPu; (4) fz;zPu; (5) nghd;dd;
								
(…….)
1.19
gpd;tUtdtw;Ws; tpidj;njhif
(1) tpLfij (2) nfhs;Kjy; (3) mbkhL (4) gha;kuk;; (5) FbePu; (….....)
1.20 ‘th’ vd;gjd; ‘nra;a’ tpidnar;r tha;ghl;L tbtk;
(1) te;J
(2) tu 3) te;j
(4) te;jhy;;
(5) te;jkhL;

(…….)
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Áµ»õØÔÀ Põnõ©»õUP¨£mh....
அருகில் கருதப்பாட்டார்கள் என்பதெல்லாம்
இன்னொரு தனிக்கதை.
கால ப ்போக் கி ல் இ ந ்த உ ப ச ாதி க்
கு ழு ம ங ்க ளி ன்
அ டை ய ாள ங ்க ள்
அ ழி ந் து ப �ோனா லு ம்
மூ ன் று
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே இருந்த
இலங்கை மக்கள் சாதிகளாக எப்படி
பிளவுண்டு இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை
அறிவதற்கான முக்கிய குறிப்புகள் இவை.
இலங்கையின் சாதிகளைப் பற்றி
ஆராய்ந்தவர்கள் பலர் வெலென்டினின்
குறிப்புகளைத் தவறவிட்டிருக்கிறார்கள். சாதிகள் பற்றிய அவரின் குறிப்புகளை
பயன்படுத்தியவர்களில் “Caste in Sri Lanka - From Ancient Times to the Present Day”
என்கிற நூலை எழுதிய ஆசிப் ஹுசைன் (Asiff Hussein) கவனிக்கத்தக்கவர்.
முதல் இரண்டு அத்தியாயங்களைத் தவிர எஞ்சிய அத்தியாயங்களை மூன்று
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.
1.புவியியல் நிலப்பரப்பு, இலங்கையின் இனப்பரம்பல், மக்களின் பண்பாட்டு
அம்சம், மரபுகள், ம�ொழி
2.இலங்கையின் வரலாற்றுச் சுருக்கமும், 1724 வரையான இலங்கையின் காலனித்துவ
கால வரலாற்றுக் குறிப்புகளும், (4-15 வது அத்தியாயம் வரை)
3.இறுதி இரண்டு அத்தியாயங்களும் இலங்கையின் அன்று நிலவிய மதங்கள்
பற்றியது. ப�ௌத்தம், இந்து, இஸ்லாம், கத்தோலிக்கம், புரட்டஸ்தாந்து, ப�ோன்றவை
பற்றி.
இலங்கை பற்றிய 31 க�ோட்டோவியங்களும், இலங்கையின் வரைபடமும் இந்த நூலில்
உள்ளடக்கம். வெலென்டினின் “பழைய புதிய கிழக்கிந்தியா” நூலைத் தவிர மேலும்
சில முக்கிய ஆய்வு நூல்களையும் வெளியிட்டிருந்தார். கடற் தாவரங்கள் விலங்குகள்
குறித்த ஆரின் நூல் அவர் இறந்ததன் பின்னர் 1754இல் ஆம்ஸ்டர்டாமில் வெளியானது.
வேறு பல ம�ொழிகளிலும் அது ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டது. அவரின் நூல் ஆசியாவின்
முக்கிய கடல்வழிப் ப�ோக்குவரத்தை அறிந்துக�ொள்வதற்கான அடிப்படையான
மூல நூலாக பல்லாண்டுகாலம் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது. அது ஒரு
முக்கியமான கலைக்களஞ்சியம் என்கிறார் ம�ொத்தாவு. அது ப�ோல அன்றைய
டச்சுக் காலனித்துவத்துக்கு ஆதாரமாக இன்றும் ஒல்லாந்தர்களின் தேசியவாத
பெருமிததத்துக்கு வெலென்டினின் பணிகளைக் க�ொண்டாடி வருகின்றனர்.
இலங்கையைப் பற்றியே இவ்வளவு என்றால் ஏனைய நாடுகள் பற்றி அவர்
எழுதியிருக்கும் விபரங்கள் கூட வியப்பைத் தரும் வரலாற்றுப் பதிவுகள்.
வெலென்டின் இலங்கையின் வரலாற்றின் ஒரு முக்கிய காலப்பகுதியை
கட்டுடைத்திருக்கிறார். துரதிர்ஷ்டவசமாக சம்பந்தப்பட்ட இலங்கையர்களுக்கு
இன்னமும் அது முழுமையாக ப�ோய் சேரவில்லை. அவரின் பதிவுகள் பல
வெளிச்சங்களை தர வல்லவை.
தமிழில் ம�ொழிபெயர்க்க முன்மொழியக் கூடிய வரலாற்று நூல்களில் வெலென்டினின்
“பழைய புதிய கிழக்கிந்தியா” முக்கியமான ஒன்று.
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மேன்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
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அவசரப்பிரிவு அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். காயமடைந்துள்ளனர்.
உ ள் ளூ ர்
ப த் தி ரி கை
ஒ ன் றி ன்
தகவலின்படி கிய�ோட�ோ அனிமேஷன்
ஸ்டூடிய�ோவிற்குள் நுழைந்த, ஒருவர்
அடையாளம் தெரியாத திரவத்தை வீசி
தீயை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.
மேலும், இந்தச் சம்பவத்தில் 12 பேர்

அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர்
சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டு
காயத்துடன் மருத்துவமனைக்கு க�ொண்டு
செல்லப்பட்டார்.
காலை சுமார் 10.30 அளவில் “தீ” இந்த
ஸ்டூடிய�ோவின் 3 மாடிகளிலும் பரவியது.

மேல் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புக்கு
எ தி ர ான
மேன் மு றை யீ ட்டை
ஏற்றுக்கொண்ட மேன்மு றையீட்டு
நீதிமன்றம், மேன்முறையீட்டாளரான
க வு ணவ த்தை ந ரசி ம்ம வை ரவ ர்
ஆல ய நி ர்வாக த் து க் கு வ ழ க் கு ச்
செலவை வழங்குமாறும் உத்தரவிட்டது.
ய ாழ்ப்பா ண ம்
க வு ண ா வ த்தை
நரசிம்ம வைரவர் ஆலயம் சார்பில்
மேன்முறையீட்டு மனுவை மூத்த
சட்டத்தரணி கே.வி.எஸ். கணேசராஜா,
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றில் தாக்கல்
செய்தார்.
மனுவின் எதிர்மனுதாரர்களாக சட்ட
மா அதிபர், சைவ மகா சபையினர்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தனர்.இந்த மனு மீதான
விவாதம், சமர்ப்பணங்கள் நிறைவடைந்த
நிலையில் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றின்
தீர்ப்பு ஜூலை 18ஆம் திகதி வழங்கப்பட்டது.
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திணைக்களம் நடவடிக்கைகளை எடுக்க
வேண்டுமெனவும் கூட்டத்தில் முடிவு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதேவேளை, முல்லைத்தீவு நீராவியடிப்
பிள்ளையார் ஆலய வளாக த் தில்
ப� ௌத்த பு ர ாதனச் சி ன ்ன ங ்க ள்
இருக்கவில்லையென த�ொல்பொருள்
ஆய்வுத் திணைக்களப் பணிப்பாளர்
பேராசிரியர் மண்டாவெல கூட்டத்தில்
ஒப்புக் க�ொண்டதாகவும் அமைச்சர் மன�ோ
கணேசன் கூறியுள்ளார்.
மலையகத்தில் கேட்லேஜ் த�ோட்டத்தில்
உள்ள முனி க�ோயிலில் ப�ௌத்த பிக்கு
ஒருவர் ப�ௌத்த க�ொடியை ஏற்றியமை
தவறானதெனவும் கூட்டத்தில் முடிவு
எடுக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் மன�ோ
கணேசன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதேவேளை, இந்த விவகாரம் குறித்து
ஜனாதிபதியை தனியாகச் சந்தித்துப்
பேசுவதற்கு தமிழ் தேசியக்கூட்டமைப்பு
முயல்வதாக கூட்டமைப்பு வட்டாரங்கள்
தெரிவித்துள்ளன.
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