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	 சிறீலங்காவில்	 எலிக்	 ்காய்ச்சல்	 பரவும்	
்சகாத்தியங்ள்	 உள்்ளதகால்	 நெல்	 வயல்்ளுக்கு	
அரு	 கில்	 வசிக்கும்	 மக்்ள்	 	 100	 மில்லிகிரகாம்	
ந�காக்சி	 ச்சக்கிலின்(Doxycycline)	 	 எனபபடும்	
மருந்தின்	இரண்டு	குளிச்ச்ச்ள	தினமும்	பயன்	
படுத்துமகாறு	சிறீலங்கா	நதகாற்றுநெகாய	தடுபபு	பிரி	
வின்	அதி்காரி	சவத்தியர்	சு�த்	்சமரவீரகா	நதரிவித்	

துள்்ளகார்.	
	 ்�ந்த	4	மகாதங்ளில்	500	நபர்	இந்த	நெகாயி	
னகால்	 பகாதிக்்பபட்டுள்்ளது�ன்,	 9	 நபர்	 இறந்து	
ள்்ளனர்.	எலி்ளின்	சிறுநீர்	நெல்	வயல்்ளில்	அல்	
லது	 ஆறு்ளில்	 உள்்ள	 நீரில்	 ்லபபதகால்	 இந்த	
நெகாய	 ஏற்படுகின்றது.	 விசரவகா்	 நெகாய	 ்ண்�	
றியபபட்�கால்	இலகுவில்	குணபபடுத்த	முடியும்.	
்ளுத்துசற,	 ்காலி,	மகாத்தசற,	இரத்தினபுரி,	அனு	
ரகாதபுரம்,	 நபகாலெறுசவ	மற்றும்	 பதுச்ள	ஆகிய	
மகாவட்�ங்ந்ள	அதி்ம்	பகாதிக்்பபட்டுள்்ளன.
		 எனநவ	 இந்த	 இ�ங்ளில்	 உள்்ள	 வயல்	
்ள்	மற்றும்	நீர்	நிசல்ளில்	இறஙகுவசத	மக்்ள்	
தவிர்க்்	நவண்டும்	என	அவர்	நமலும்	நதரிவித்து	
ள்்ளகார்.
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	 சிறீலங்கா	அரசின்	நவளிெகாட்டு	நவசல	
வகாயபபு	 திசணக்்்ளம்	 மற்றும்	 நபகாது	 நிர்வகா்	
அசம்சசு	ஆகிய	திசணக்்்ளங்ளின்	இசணயத்	
த்ளங்ள்	மீது	நெற்று	 (30)	இனந்நதரியகாதவர்்ள்	
ச்சபர்	 தகாக்குதசல	 நமற்ந்காண்டுள்்ளதகா்	 சிறீ	
லங்கா	வகான்பச�யின்	ச்சபர்	பகாது்காபபு	தசல	
சமய்ம்	நதரிவித்துள்்ளது.
	 இந்த	தகாக்குதல்	நதகா�ர்பில்	வகான்பச�யி	
னர்	குறிபபிட்�	திசணக்்்ளங்ளுக்கு	நதரிவித்து	
ள்்ளது�ன்,	 ்ணணி	 அவ்சர	 ெ�வடிக்ச்	 பிரிவி	
னர்	 இசணயத்த்ளங்ச்ள	 மீண்டும்	 சீர்ந்சயயும்	
பணி்ச்ள	 நமற்ந்காண்டுள்்ளதகா்	 நதரிவிக்்ப	
படுகின்றது.

rpwPyq;fh murpd; ,izaj;-

jsq;fs; kPJ irgu; jhf;Fjy;

rpwPyq;fhtpy; tpiuthf guTk;

 nlq;F fha;r;ry;
	 ்�ந்த	ஐந்து	மகாதங்ளில்	சிறீலங்காவில்	
19,825	 நபர்	 ந�ஙகு	 ்காய்ச்சல்	 நெகாயினகால்	 பகாதி	
க்்பபட்டுள்்ளதகா்வும்,	22	நபர்	மரணமச�ந்துள்	
்ளதகா்வும்	 சிறீலங்கா	 சு்காதகார	 அசம்ச்சர்	 பவித்	
திரகாநதவி	வன்னியகாரகாட்சி	நெற்று	முன்தினம்	(29)	
நதரிவித்துள்்ளகார்.
	 சிறீலங்காவில்	 ந்காநரகானகா	 சவரசினகால்	
பகாதிக்்பபட்�வர்்ச்ள	 வி�	 ந�ஙகு	 நெகாயி	
னகால்	 பகாதிக்்பபட்�வர்்ள்,	 மற்றும்	 இறந்தவர்	
்ளின்	எண்ணிக்ச்	அதி்மகாகும்.	எனநவ	மக்்ள்	
இது	நதகா�ர்பில்	அதி்	்வனம்	ந்சலுத்த	நவண்	
டும்.	2019ஆம்	ஆண்டு	ந�ஙகு	நெகாயினகால்105,049	
நபர்	பகாதிக்்பபட்�து�ன்,	150	நபர்	மரணமச�ந்	
துள்்ளதகா்	அவர்	நமலும்	நதரிவித்துள்்ளகார்.

kuz tPl;il Nju;jy; gpur;rhukhf;fpajhf Fw;wr;rhl;L

	 ்�ந்த	ந்சவவகாயக்கிழசம	மரணமச�ந்த	
இலஙச்	 நதகாழிலகா்ளர்	 ்ட்சியின்	 தசலவரும்	
முன்னகாள்	அசம்ச்சருமகான	ஆறுமு்ன்	நதகாண்�	
மகானின்	 மரண்ச	 ்ச�ஙச்	 அவரின்	 ம்ன்	 ஜீவன்	
நதகாண்�மகான்	 நதர்தல்	 பிர்ச்சகார	 நமச�யகா்	

பயன்படுத்துவதகா்	சிறீலங்கா	நதர்தல்	வன்முசற	
்ண்்காணிபபு	சமயம்	நதரிவித்துள்்ளது.
	 ஆறுமு்னின்	பிநரதப	நபட்டிசய	திறந்த	
வகா்னம்	 ஒன்றில்	சவத்து	 மசலய்த்தில்	 உள்்ள	
நதகாட்�ங்ளில்	ஊர்வலமகா்	ஜீவன்	எடுத்து்ச	ந்ச	
ன்றுள்்ளகார்.	 நதர்தல்	 பிற்நபகா�பபட்�	 நபகாதும்	
இது	 விதிமுசற	 மீறல்	 என	 சிறீலங்கா	 நதர்தல்	
வன்முசற	்ண்்காணிபபு	சமயத்தின்	ந்சயலகா்ளர்	
மஞ்சு்ளகா	்ஜெகாயந்	நதரிவித்துள்்ளகார்.	
	 இது	தற்நபகாசதய	ந்காநரகானகா	நெருக்்டி	
நிலசமயின்	 சு்காதகார	 விதி்ச்ளயும்	 மீறும்	 ந்சய	
லகாகும்.	 இதற்கு	 எதிரகா்	 நதர்தல்	 ஆசணக்	 குழு	
வும்,	சிறீலங்கா	்காவல்துசறயினரும்	ெ�வடிக்ச்	
எடுக்்காதது	 வருத்தம்	 தருவதகா்	 அவர்	 நமலும்	
நதரிவித்துள்்ளகார்.

tlkuhl;rp Fz;L ntbg;G
rl;ltpNuhj kz; tpahghupfspd; Ntiy
	 வ�மகாரட்சியில்	 வல்லிபுர	 ஆழவகார்	
ந்காவிலுக்கு	அண்சமயில்	்�ந்த	புதன்கிழசம	
(27)	இ�ம்நபற்ற	குண்டு	நவடிபபு	 தகாக்குதலில்	
பயன்படுத்தபபட்�	 குண்டு,	 இரண்டு	 மீன்ரின்	
்ளில்	 தயகாரிக்்பபட்�தகா்	 சிறீலங்கா	 ்காவல்	
துசற	வட்�காரங்ள்	நதரிவித்துள்்ளன.
	 இந்த	குண்டு	நவடிபபு	 தகாக்குதலில்	இர	
ண்டு	 சிறீலங்கா	 ்காவல்துசறயினர்	 சிறு	 ்காயம	
ச�ந்துள்்ளதகா்	நதரிவித்துள்்ள	சிறீலங்கா	்காவல்	
துசறயினர்,	 ்சந்நத்த்தின்	 அடிபபச�யில்	 துன்	
னகாசல	கு�வத்சத	பகுதிசய்ச	ந்சர்ந்த	இச்ளஞர்	
ஒருவசரயும்	ச்து	ந்சயதுள்்ளனர்.
	 ்சட்�விநரகாதமகா்	 மண்	 ஏற்றும்	 குழுவி	
னநர	 	இதசன	நமற்ந்காண்�தகா்	யகாழ.	 ்காவல்	
துசற	வட்�காரங்ள்	நதரிவித்துள்்ளன.

	 இலஙச்	நதகாழிலகா்ளர்	் ட்சியின்	தசலவ	
ரும்,	முன்னகாள்	நதகாட்�	உட்்ட்�சமபபுத்துசற	

அசம்ச்சருமகான	 திரு	 ஆறுமு்ன்	 நதகாண்�மகான்		
அவர்்ள்	் �ந்த	ந்சவவகாயக்கிழசம(26)	சவத்திய	
்சகாசலயில்	்காலமகானகார்
	 திடீர்	 சு்வீனம்	 ்காரணமகா்	 சவத்திய	
்சகாசலயில்	 அனுமதிக்்பபட்�	 அவர்,	 சிகி்சச்ச	
பல	னளிக்்காததகால்	மரணமச�ந்துள்்ளகார்.	இறப	
பதற்கு	முன்னர்	அவர்	சிறீலங்கா	பிரதமர்	மகிந்த	
ரகாஜபக்்சசவ	்சந்தித்திருந்தகார்.	
	 ஆறுமு்னின்	மரண்ச	 ்ச�ஙகு	இன்று	 (31)	
இ�ம்நபறவுள்்ளதகா்	நதரிவிக்்பபடுகின்றது.

,yq;if njhopyhsu; fl;rpapd; jiytu; 
MWKfd; njhz;lkhd; fhykhdhu;

rpwPyq;fhtpy; vypf;fha;r;ry; vr;rupf;if

	 ந ் கா ந ர கா ன கா	
சவரஸ்	 தகாக்்த்தினகால்	
இன்று	 (31)	 வசர	 உல	
கில்	 உள்்ள	 ெகாடு்ளில்	
370,870	 நபர்	 மரணம		
ச � ந் து ள் ்ள ன ர் .	

நமலும்	 6,153,370	 நபர்	 பகாதிக்்பபட்டுள்்ளது	
�ன்,	பகாதிக்்பபட்�வர்்ளில்	2,734,548	நபர்	குண	
மச�ந்துள்்ளனர்.
	 பகாதிக்்பபட்�	 ெகாடு்ளில்	 அநமரிக்்கா	
நவ	 முன்னணியில்	 உள்்ளது.	 அஙகு	 105,557நபர்	
மரணமச�ந்துள்்ளது�ன்,	 1,816,820	 நபர்	 பகாதிக்	
்பபட்டுள்்ளனர்.	இத்தகாலியில்	33,340	நபர்	மரண	
மச�ந்துள்்ளனர்,	 	 ஸ்நபயினில்	 27,125	 மரண	
மச�ந்துள்்ளனர்.
	 பிரகான்ஸ்	இல்	28,771	நபர்	மரணமச�ந்து	
ள்்ளது�ன்,	பிரித்தகானியகாவில்	 38,378	 நபர்	 மரண	
மச�ந்துள்்ளனர்.	 பிநரசிலில்	 28,834	 நபர்	 மரண	
மச�ந்துள்்ளனர்.

Nfhtpl;-19 - ,wg;G vz;zpf;if 

370>870 Mf cau;T

	 ஐக்கிய	 நதசியக்	
்ட்சியில்	 இருந்து	
அதன்	 பிரதித்	 தசல	
வர்	்சஜித்	பிநரமதகா்சகா	
மற்றும்	 98	 உறுபபின	
ர்்ள்	 நீக்்பபட்டுள்்ள	
தகா்	 ஐ.நத.்	 யின்	
தசலவர்	 ரணில்	
விக்கிரமசிங்	 நதரி	
வித்துள்்ளகார்.

	 ்ட்சியின்	விதி்ச்ள	மீறி	அவர்்ள்	நவறு	
சின்னத்தில்	 நபகாட்டியிடுவதகால்	 இந்த	 முடிவு	
எடுக்்பபட்டுள்்ளது.	ஐ.நத.்	ஆட்சியில்	இருந்த	
நபகாதும்,	 எதிர்த்	 தரபபில்	இருந்த	 நபகாதும்	 ெகாட்	
டின்	 அபிவிருத்தியிலும்,	 பகாது்காபபிலும்	 அதி்	
்வனம்	 ந்சலுத்தியிருந்தது	 என	 அவர்	 நமலும்	
நதரிவித்துள்்ளகார்.

r[pj; gpNukjhrh 
I.Nj.f apy; ,Ue;J ePf;fk;

ப யி ர் ் ச ்ள	
அ ழி க் கு ம்	
நவட்டுக்கிளி்ள்	
சிறீலங்காவுக்கும்	
பரவும்	 ஆபத்துக்	
்ள்	 உள்்ளதகா்	
சி றீலங் காவின்	

விவ்சகாய	பணிபபகா்ளர்	எம்.	�பி	ள்யூ.	வீரக்ந்கான்	
நதரிவித்துள்்ளகார்.	
	 பகாசலவன	நவட்டுக்கிளி்ள்	பயிர்்ச்ள	
அழிக்கும்	 த்சம	 ந்காண்�சவ.	 இசவ	 நதன்	
னகாசிய	ெகாடு்ளுக்கு	பரவியுள்்ளது�ன்,	வ�	இந்தி	
யகாவுக்கும்	 பரவியுள்்ளன.	 நதன்னிந்தியகாசவ	
நெகாக்கி	 அசவ	 ந்சல்லகாத	 நபகாதும்,	 ்காற்றின்	
திச்ச	 மகாறினகால்	 அசவ	 சிறீலங்காசவ	 நெகாக்கி	
வரலகாம்.	எனநவ	விவ்சகாயி்ளும்,	அதி்கா	ரி்ளும்	
எ்ச்சரிக்ச்யு�ன்	இருக்்	 நவண்டும்	 என	 அவர்	
நமலும்	நதரிவித்துள்்ளகார்.

rpwPyq;fhTf;Fk; 
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 தமிழ் மக்கள் செறிந்து வாழும் மா்காணங்களில் ஒன்ான கிழககு 
மா்காணத்தில் உள்்ள சதால்லியல் ச�ாருட்கள்ள �ாது்காப�தற்கான �ணியிளன 
சிறீலங்கா அரெ தளலவர் க்காத்த�ாயா ராஜ�கொ தனது முனனாள் 
�ளைத் த்ள�தி்களில் ஒருவரான கமஜர் சஜனரல் ்கமால் குணரடணவிைம் 
ள்கயளித்துள்்ளார்.
 தறக�ாளதய �ாது்காபபுச் செயலா்ளரான குணரடண, ஒரு தமிழின 
விகராதியும், இனஅழிபபு குற்வாளியுமாவார். அதளன அளனத்துல்க மனித 
உரிளம அளமபபுக்கள் உறுதிப�டுத்தியிருந்தன. நீதிககுப பு்ம்�ா்க �ல 
ஆயிரம் அப�ாவித் தமிழ் மக்கள்ள �டுச்காளல செய்து ஒரு இனஅழிபள� 
கமறச்காணை குற்வாளி தறக�ாது தமிழ் இனத்தின சதானளம வாய்ந்த 
அளையா்ளங்கள்ள அழிப�தன மூலம் முள்ளிவாய்க்கால் இனஅழிபபின க�ா 
க்கத்ளத முற்ா்க நிள்கவற் முளனந்து நிறகின்ார்.
 முனனர் இந்து ்காலாச்ொர அளமபபிைம் இருந்த சதால்லியல் ச�ாருட்கள் 
மறறும் வரலாறறு இைங்களின �ாது்காபபு ச�ாறுபபு பினனர் சிறீலங்காவின 
சதல்லியல் ஆய்வு திளணக்க்ளத்திைம் ள்கயளிக்கப�டடிருந்தது. அதன 
பினனர் தமிழ் இனத்தின வரலாறறு அளையா்ளங்கள் மள்க்கப�டடு ச�ௌத்த 
சிங்க்ள வரலாறறு சதானளம்கள் முதனளமப�டுத்தப�டடு வருகின்ன.
 வைககிலும் கிழககிலும் திடைமிடடு அத்துமீறி உருவாக்கப�டும் ச�ௌத்த 
ஆலயங்கள், ளெவ மறறும் கிறிஸத்தவ ஆலயங்களின அளையா்ளங்கள்ள 
அழிககும் செயற�ாடு்கள் என�ன ஒருபு்ம் இைம்ச�றறு வருவதுைன, 
ளெவ ஆலயங்கள் மறறும் தமிழ் மக்களின சதானளமயான இைங்கள்ள 
சிங்க்ளவர்்களின அல்லது ச�ௌத்த மதத்தின அளையா்ளங்க்ளா்க மாறறும் 
முயறசி்கள் என�வறள்யும் சிறீலங்கா அரசு ்காலம் ்காலமா்க முனசனடுத்து 
வருகின்து.
 எனினும் 2009 ஆம் ஆணடு க�ார் நிள்வளைந்த பினனர் சிறீலங்கா 
அரசின இந்த செயற�ாடு்கள் கமலும் விளரவா்கவும், விரிவு�டுத்தப�டடும் 
வருகின்து. அதாவது ஒரு இனத்தின ்கலாச்ொரத்ளதயும், வரலாறள்யும் 
அழித்து விடைால் அந்த இனம் எதிர் ்காலத்தில் தானா்க அழிந்து விடும் 
என் வரலாறள் சிறீலங்கா அரசு �னகு உணர்ந்து செயற�டடு வருகின்து.
்கலாச்ொரமும், வரலாறும் தான ஒரு இனத்தின இருபபுககு முககியமானது. 
எனகவ தான சிங்க்ள மக்களும், உயர் �தவி்களில் உள்்ள சிங்க்ள 
அரசியல்வாதி்களும் தங்களின இல்லங்களில் தமது முனகனார்்கள் �யன 
�டுத்திய ச�ாருட்கள் மறறும் இனத்தின வரலாறறு சினனங்கள் என�வறள் 
க�ணிப �ாது்காத்து வருகின்னர்.
 அகத ெமயம், ஏளனய இனங்களின வரலாறறு இைங்கள்ள ள்க 
ப�றறுவதளனயும், அழிப�தளனயும் அவர்்கள் சதாைர்ந்து கமறச்காணடு 
வருகின்னர். க�ாரின பினனரான ்கைந்த 11 ஆணடு்களில் கிழககு மா்கா 
ணத்தில் சிறீலங்கா அரசு தமிழ் மக்களின �ல வரலாறறு இைங்கள்ள சிங்க்ள 
அல்லது ச�ௌத்த மதம் ொர் இைங்க்ளா்க மாறறியுள்்ளது. அம்�ாள்யில் 
246 இைங்களும், திருமளலயில் 74 இைங்களும், மடைக்க்ளபபில் 83 
இைங்களும் இவவாறு மாற்ப�டடுள்்ளதா்க உறுதிப�டுத்தப�டடுள்்ளது.
 இந்த நிளலயில் தறக�ாளதய நியமனம் தமிழ் மக்களின வரலாறறுத் 
சதானளமளய முற்ா்க அழிககும் முயறசியா்ககவ �ார்க்கப�டுகின்து. எனகவ 
இதளன தடுப�தறகும் தமிழ் மக்களின வரலாறறுச் சினனங்கள் மறறும் 
சதனளம வாய்ந்த இைங்கள்ள �ாது்காப�தறகும் தமிழ் வாரலாறறுத்துள் 
ஆய்வா்ளர்்களும், தமிழ் �ல்்களலக்கழ்கங்களும், தாய்க மறறும் புலம்ச�யர் 
மக்களும் முனவர கவணடும்.
 ஏற்கனகவ அளையா்ளப�டுத்தப�டை வரலாறறு சினனங்கள், இைங 
்கள் சதாைர்�ான தரவு்கள்ள திரடடுதல், அவறள் ஆதாரங்களுைன 
ஆவணப�டுத்துதல், அதளன உறுதிப�டுத்துதல், தமிழ் இனத்தின வரலாறு 
சதாைர்�ா்க எழுதப�டை நூல்்கள்ள �ல சமாழி்களில் சமாழிச�யர்த்து உல்க 
அரஙகில் அதளன சவளிக ச்காணடு வருதல், தாய்கத்தில் உள்்ள வர 
லாறறு ொனறு்கள்ள �ாது்கப�தறகுரிய ச�ாறி முள்்கள்ள உருவாககுதல் 
க�ான்வறள் தமிழ் இனம் உைனடியா்கவும், விளரவா்கவும் கமறச்காள்்ள 
கவணடியது தறக�ாது அவசியமாகின்து.

- Mrphpah;

 ெகாச்ள	(01)	திங்ட்கிழசம	பகாரிய	நபகாரகாட்�ம்	ஒன்சற	முன்நனடு	
க்்வுள்்ளதகா்	 வவுனியகாவில்	 ்�ந்த	 1196	 ெகாட்்்ளகா்	 நபகாரகாட்�ம்	
நமற்ந்காள்ளும்	 ்காணகாமலகாக்்பபட்�	 உறவினர்்ளின்	 ்சங்	 தசலவி	
்கா.நஜயவனிதகா	நதரிவித்துள்்ளகார்.
	 வவுனியகாவில்	்�ந்த	வகாரம்	இ�ம்நபற்ற	ஊ�்	்சந்திபபில்	அவர்	
இந்த	த்வசல	நதரிவித்துள்்ளகார்.
	 முன்னகாள்	ஜனகாதிபதி	சமத்திரியின்	நூறு	 ெகாள்	 நவசலத்	திட்�ம்	
நதகா�ர்பகா்	நவளியி�பபட்�	துண்டுப	பிரசுரம்	ஒன்றில்	எனது	ம்்ளகான	
நஜநரகாமி	உட்ப�	ெகான்கு	நபர்	உள்்ளனர்.
	 இன்று	எனது	ம்ளின்	பிறந்த	தினம்.	ஒவநவகாரு	பிறந்த	ெகாளிலும்	
எனது	 பிள்ச்ள	 என்னி�ம்	 வரும்	 என்று	 எண்ணி	இன்று	 நதரு	 ஓரத்தில்	
இருந்து	்ண்ணீர்	விட்டுக்	ந்காண்டிருக்கிநறகாம்.	அந்த	்ண்ணீர்	11	வரு�ங	
்்ளகா்	நீண்டு	ந்சல்கின்றது.
	 எமது	நவதசனசய	தீர்பபதற்கு	யகாரும்	முன்வரவில்சல.	அசனவ	
ரது	 வகாக்குறுதி்ளும்	 எமக்கு	 ஏமகாற்றமகா்நவ	 நபகாய	 விட்�து.	 எனது	
பிள்ச்ள	என்னி�ம்	வரும்	வசரக்கும்	இந்த	நபகாரகா	ட்�த்சத	நதகா�ர்ந்து	
ந்காண்ந�	இருபநபன்.
	 அத்து�ன்	 எமது	 நபகாரகாட்�ம்	 எதிர்வரும்	 திங்ட்கிழசம	 1200	
ஆவது	ெகாச்ள	எட்டுகின்ற	நிசலயில்	மகாநபரும்	்வனயீர்பபு	நபகாரகா	ட்�ம்	
ஒன்சற	முன்நனடுக்்வுள்ந்ளகாம்	என	கூறியுள்்ளகார்.

ehis td;dpapy; ftdaPu;g;G 
Nghuhl;lk; 

	 எமது	 மூத்த	 தமிழத்நதசிய	 ந்சயற்பகாட்�கா்ளர்	 ்சநப்சன்	 அவர்்ள்	
29-05-2020	 நவள்ளிக்கிழசம	அதி்காசல	 2	 மணிக்கு	 ்சகாவச�ந்தகார்	 என்ற	
ந்சயதி	்வசலந்காள்்ள்ச	ந்சயகிறது.
	 எமது	விடுதசலப	நபகாரகாட்�த்தின்	மீதும்	தசலசம	மீதும்	அ்ளவற்ற	
பற்நறகாடு	 ந்சயற்பட்�	 ்சநப்சன்	 அண்சண,	 மி்வும்	 ஆக்்பூர்வமகான	
அரசியல்	 விடுதசல	 நபகாரகாட்�ம்	 நதகா�ர்பகான	 ்ட்டுசர்ச்ள	 எழுதி,	
அசனவர்	மனத்திலும்	இ�ம்பிடித்தவர்.
	 எமது	 மக்்ள்	 ்சந்தித்த	 முள்ளிவகாயக்்கால்	 நபரழிவகால்,	
மி்வும்	 மனமுச�ந்துநபகான	 அவர்,	 அதசனத்	 நதகா�ர்ந்த	 ெகாட்்ளில்	
மனரீதியகா்	 அதன்	 பகாதிபபு்ளில்	 இருந்து	 மீ்ளமுடியகாதவரகா்	 மி்வும்	
பகாதிக்்பபட்டிருந்தகார்.
	 நமல்நபர்ண்	 தமிழர்	 ஒருஙகிசணபபுக்குழுவின்	 முன்னகாள்	
நபகாறுபபகா்ளரகா்வும்	பரபபுசர	நபகாறுபபகா்ளரகா்வும்	ந்சயற்பட்டு,	இன்று	
மீ்ளகாத்துயில்	ந்காள்ளும்	்சநப்சன்	அண்சணயின்	நிசனவு்ளு�ன்	இவரது	
இழபபின்	 துயரகால்	 வகாடும்	 குடும்பத்தினரு�ன்	 எமது	 ்ரங்ச்ள	 இறு்	
பற்றிக்	ந்காள்கின்நறகாம்.

தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு – அவுஸ்திரேலியா

%j;j jkpo;j; Njrpa nraw;ghl;lhsu; 
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இலஙச்யில்	 தமிழினத்தின்	 இருபபு	 என்பது	
மி்த்	 நதகான்சமயகானது.	 அது	 பழங்கால	

இதி்கா்சங்ள்,	 இலக்கியங்ள்	 நபகான்ற	 அ்்ச	
்சகான்று்்ளகால்	 மட்டுமன்றி,	 ்ல்நவட்டு்ள்,	 ்கால	
நவகாடு்ள்,	 பண்பகாட்டு்ச	 சின்னங்ள்,	 வழிபகாட்டு	
சின்னங்ள்	 என	 புற்ச்சகான்று்்ளகாலும்	 ஐயம்	 திரி	
புக்கு	 இ�மின்றி	 நமயபபட்டு	 நிற்கிறது.	 வ�க்	
கின்	ஆசனக்ந்காட்ச�	முதல்	கிழக்கின்	்சங்மன்	
்ண்டி	 வசர	 பரந்த்ளவில்	 இவற்சற	 ்காண	 முடி	
யும்.	 இவற்றுக்கு	 அபபகால்	 நதன்பகுதியிலும்	
நபருந்நதகாச்யகான	 நதகால்நபகாருட்்ள்	 ்காணப	
படுகின்றன.
	 இருந்த	நபகாதிலும்	அண்சமயில்	கிழக்கில	
ஙச்யில்	 நவளிபபட்டு	 நிற்கும்	 தமிழினத்தின்	
கி.மு	 ்காலத்து	 பூர்வீ்	 அச�யகா்ளங்ள்	 மி்	 வலி	
சமயகானசவயும்	தனி்சசிறபபு	மிக்்சவயுமகாகும்.	
இந்த	 நவளிபபகாடு,	 இதற்கு	 முந்சதய	 இலஙச்	
யின்	தமிழ	குடியினரின்	வரலகாறு	பற்றிய	நமநலகா	
ட்�மகான	 ்ண்நணகாட்�த்சத	 ந்ள்விக்குள்்ளகாக்கி	
நிற்கிறது.
	 அண்சமக்்காலத்தில்	இபபகுதி்ளில்	நமற்	
ந்காண்�	 ஆயவு்ளின்	 பலனகா்,	 தமிழர்்ளின்	
நமகாழி,	வகாழவியல்	பற்றிய	அற்புதமகான	பல	வி�	
யங்ள்	நவளி்ச்சத்துக்கு	வந்துள்்ளன.
	 இவற்சற	 நெகாக்கும்	 நபகாது,	 தமிழ	 ெகாட்	
டின்	 கீழடிக்கு	 நி்ரகான,	 சிலவற்றில்	 அதசன	 யும்	
விஞ்சும்ளவிற்கு	 தமிழ	 பிரகாமி	 ்சகா்சனங்ளும்	
ஏசனய	 நதகால்நபகாருட்்ளும்	 இஙகு	 நிசறந்து	
கி�க்கின்றன.	 இசவ	 நிலமட்�த்திற்கு	 நமலு	
ள்்ளசவ	மகாத்திரநம.	அ்ழப	 நபகானகால்	இன்னும்	
அநெ்ம்	 கிச�க்கும்.	 ஆனகால்	 இருபபசவ்ந்ள	
அழிக்்பபட்டும்,	மசறக்்பபட்டும்	ஏன்	் காணகாமல்	
நபகா்்ச	 ந்சயயபபட்டும்	 வரும்	 நவச்ளயில்,	
தமிழர்	அச�யகா்ளங்ச்ள	அ்ழந்நதடுக்்	யகாரும்	
அனுமதிக்்ப	நபகாவதில்சல.
	 இவவகாறகான	ஒரு	நிசலயில்,	இலஙச்யில்	
தமிழரின்	பண்ச�ய	வரலகாற்சற	அறிவுபூர்வமகா்	
ஆதகாரங்ளு�ன்	 நவளிக்ந்காணரும்	 பணியில்	
உசழக்கின்ற	உணர்வகா்ளர்்ள்	அசனவரும்	நபகாற்	
றுதலுக்குரியவர்்ந்ள.	 குறிபபகா்	 நபரகாசிரியர்	
சி.பத்மெகாதன்	 அவர்்ளும்,	 அவரது	 குழுவினரும்	
நமற்	ந்காண்�	பணி்ள்	பகாரகாட்டுக்குரியசவ.
	 கிழக்கு	மகா்காணத்தில்	தமிழர்்ளின்	இருப	
புக்	 குறித்த	 அவரது	 நூலகான	 “இலஙச்த்	 தமிழர்	
வரலகாறு”		
	 “கிழக்கிலஙச்யில்	 ெகா்ரும்	 தமிழும்”	
(கிமு	 250	 -	 கிபி	 300)	 என்ற	 வரலகாற்று	ஆயவுநூல்	
இலஙச்	தமிழர்	வரலகாற்று	ஆயவில்	மி்முக்கிய	
சமல்்ல்.	இந்த	நூலுக்கு	அபபகாலும்	அஙகு	ஆயவு	
ந்சயயபப�நவண்டிய	 வி�யங்ள்	 அநெ்மு	
ள்்ளன.
	 தமிழ	 ெகாட்டில்	 தமிழரின்	 நதகான்சமக்கு	
்சகான்றகா்	 ஆதி்ச்செல்லூர்,	 பூம்பு்கார்,	 ந்காடுமணல்	
நபகான்ற	இ�ங்ள்	வி்ளஙகுகின்றன.	அண்சமயில்	
மதுசர	கீழடியில்	நமற்ந்காள்்ளபபட்�	ஆயவு்ள்	
பல	 தச�்ச்ளயும்	 தண்டி	 தமிழ	 நமகாழியின்	
நதகான்சமசயயும்	தமிழினத்தின்	நமம்பட்�	வகாழ	
வியசலயும்	 உலகுக்கு	 எடுத்துக்	 ்காட்டின.	 அஙகு	
பகாசனநயகாடு்ளில்	 எழுதபபட்�	 தமிழ	 பிரகாமி	
எழுத்துக்்ள்	கிச�க்்பநபற்றன.	அசவ	கிமு	600	
ஆண்டு்ள்	 பழசம	 வகாயந்தசவ	 என	 ்ண்�றிய	
பபட்�ன.	இந்த	்ண்�றிநவ	கீழடியின்	சிறபபுக்கு	
பிரதகான	்காரணம்	ஆகியது.
மட்�க்்்ளபபின்	நவல்லகாநவளியில்	்காணபபடும்	

்ருங்ற்பகாசறயில்	 தமிழ	 பிரகாமி	 வகா்ச்ம்	 ந்சதுக்	
்பபட்டுள்்ளது.	 இதுநவ	 இலஙச்யில்	 கிச�த்த	
மி்பபழசமயகான	 தமிழ	 பிரகாமி	 வடிவம்	 எனப	
படுகிறது.	 கீழடியில்	 கிச�த்த	 தமிழ	 குறித்த	
இரு	 பிரகாமி	 வடிவங்ள்	 இரு	 ந்சகாற்்ச்ள	 அச�	
யகா்ளபபடுத்தி	 நிற்்	 (ஆதன்,	 குவிதன்)	 நவல்லகா	
நவளிக்	்ல்நவட்டு	ஒரு	நபகாருள்தரும்	வ்சனத்சத	
தந்து	நிற்கிறது.

	குறித்த	 ்ல்நவட்ச�	தமிழ	
்த்சதயும்	இலங	ச்சயயும்	
ந்சர்ந்த	 ்ல்நவ	 ட்�காயவுக்	
குழுவினர்	 முசறயகா்ஆயவு	
ந ்சய தன ர் . ந ப ர கா சி ரிய ர்	
சி.பத்மெகாதன்,	 நபரகாசிரியர்	
நவ.மந்ஸ்வரன்	 தமிழெகாடு	
அரசுத்	 நதகால்லியல்	 துசற	
யின்	 மூத்த	 ்ல்நவட்�காய	

வகா்ளர்	 முசனவர்	 நவ.நவதகா	 ்சலம்	 மற்றும்	 அவ	
ரின்	குழுவினர்	ஆயவு	ந்சயதனர்.
	 இதன்நபகாது,	 தமிழ்த்தின்	 முதுநிசல	
ஆயவகா்ளர்்ள்	 அந்த	 வ்சனத்சத	 கீழவருமகாறு	
நபகாருள்படுத்தினர்.	 “நபரும்ன்	 ்சமுதகாயத்தின்	
்சம்மதத்நதகாடு	ந்காடுத்த	குச்”.	இந்த	வகாக்கியம்	
சிறிதகானகாலும்	 அதில்	 நிசறந்த	 நபகாருள்	 ந்காள்்ள	
முடியும்	என்கின்றனர்	ஆயவகா்ளர்்ள்.
	 குறித்த	 எழுத்து	 வடிவத்சத	 அடிபபச�	
யகா்க்	ந்காண்டு	நெகாக்கும்	நபகாது,	அக்	்ல்நவட்டு	
இற்சறக்கு	 2300	 ஆண்டு்ளுக்கு	முற்பட்�து	 என	
வும்	அறியபபடுகிறது.	இந்த	 ்ல்நவட்டு	வகா்ச்ம்,	
ஒரு	தசலவனின்	கீழ	தமிழ	எழுத்தறிவுள்்ள	தமிழ	
நமகாழி	 நபசும்	 இனநமகான்று	 இபபகுதியில்	 2300	
ஆண்டு்ளுக்கு	முன்	வகாழந்தசத	உறுதி	ந்சயகிறது.
	 நமலும்	நவல்லகாநவளிப	பகுதியில்	்காண	
பபடும்	 மசல்ளில்	 நவட்�பபட்�	 படிக்்ற்்ள்,	
்ற்றூண்்ள்,	 ஈமத்தகாழி்ளின்	 சிசதவு்ள்	 ெகா்ர்்	
ளின்	 நபயர்	 நபகாறிக்்பபட்�	 சின்னங்ள்,	 வழி	
பகாட்டு்ச	சின்னங்ள்	என்பன	அஙகு	ஒரு	நமம்பட்�	
்சமூ்	 அசமபபகா்	 தமிழ	 மக்்ள்	 வகாழந்துள்்ளனர்	
என்பசத	்காட்டி	நிற்கின்றன.
	 கீழடி	 அ்ழவில்	 உசறகிணறு்ள்	 ்காண	
பபடுகின்றன.	இஙகும்	சுடுமண்	வச்ளயங்ச்ளக்	
ந்காண்டு	அசமக்்பபட்டு	நவசலபபகாடு்ளு�ன்	
கூடிய	 நமலசமபபு�ன்	 கிணறு்ள்	 ்காணபபடு	
கின்றன.	 இவற்றில்	 தமிழ	 பிரகாமி	 வடிவங்ள்	
்காணபபடுவது	நமலும்	சிறபபகானதகா	கும்.
	 மட்�க்்்ளபபு	 இலகாவசண	 பகுதியிலும்,	

ம கா வ டி ந வ ம் பி லு ம்	
இவவச்யகான	 கிணறு்ள்	
் கா ண ப ப டு கி ன் ற ன .	
இலகாவசண	 கிணற்றில்	
‘நவள்ணகா்ன்	 ம்ன்	 நவள்	
்ண்ணன்’	என	தமிழ	பிரகாமியில்	
எழுதபபட்டுள்்ளது.	 இதுதவிர	
வந்தகாறுமூசல	 நீர்மு்ப	 பிள்	
ச்ள	யகார்	ஆலயத்தில்	ந்சதுக்்ப	

பட்�	நீள்்சதுர	்ற்்்ளகாலகான	ெகா்ர்	்காலக்	கிணறும்	
இஙகு	குறிபபி�த்தக்்து.
	 வரலகாற்றின்	நதகா�க்்	 ்காலத்திய	ந்சங்ல்	
்ட்டி�்ச	்சகான்று்ள்	கிச�ப	பது	மி்வும்	அரிதகா்க்	
்ருதபபடும்	நிசலயில்,	 கீழடியில்	நபரும்ளவகான	
ந்சங்ல்	 ்ட்டி்ள்	 கிச�க்்ப	 நபற்றுள்்ளன.	
அத்து�ன்	 சுட்�	 மண்	 ணகால்	 ந்சயயபபட்�	

நீர்வடி்கால்	நதகாகுதி்ளும்	்காணபபடுவது	சிறபபு.
இஙகும்	 ்ட்டி�ப	
ப ய ன் ப கா ட் டி ல்	
ந ்ச ங ் ற் ் ள்	
இருந்துள்்ளசமக்்கான	
உறுதியகான	 ்சகான்று்ள்	
உள்்ளன.	 படிநவட்டின	
மசலப	 பகுதி	 உள்ளி	
ட்�	 பலவி�ங்ளில்	
ந்சங்ற்	 ்ட்டி�்ச	 சிசத	
வு்ள்	 ்காணபபடுகிறன.	
அதுமட்டுமன்றி	 ்ருங	

்ல்லில்	 நபகாழியபபட்	 �வடி்கால்	 பகுதி்ளும்	
இஙகு	 ்காணபபடுகின்	 றன.இவற்றிற்கு	 நமலகா்	
கூசர	ஓடு்ளும்	்காணபபடுவதகா்	கூறபபடுகிறது.
	 கீழடியில்	நபரும்ளவகான	மட்பகாண்�ங்ள்	
்ண்ந�டுக்்பபட்�ன.	இஙகு	பகாலகாமடுவில்	தமிழ	
பிரகாமியில்	 நபயர்	 நபகாறித்த	 மட்பகாண்�ங்ளும்	
சுடுமண்	படிமங்ளும்	கிச�க்்ப	நபற்றுள்்ளன.
	 இவற்றுக்கு	 அபபகால்,	 பூர்வீ்	 தமிழர்்ள்	
வீடு்ளில்	 அன்றகா�ம்	 பயன்படுத்திய	 பல்நவறு	
பட்�	நபகாருட்்ளும்	இபபகுதி்ளில்	நபரும்ளவு	
்காணபபடுகின்றன.	 ்ருங்ல்லினகால்	 ந்சயயப	
பட்�	உரல்்ள்,	அம்மி-கு்ளவி்ள்	என	இசவ	அசம	
கின்றன.	மட்�க்்்ளபபில்	்ளுவகாஞ்சிகுடியில்	ஒரு	
நபரிய	 ்ருங்ல்	 ந்சக்கு	 ்காணபபடுகிறது.	 இதில்	
ெகா்ர்்ளின்	 நபயர்்ள்	 தமிழ	 பிரகாமி	 வடிவில்	
எழுதபபட்டுள்்ளன.	 இந்த	 ந்சக்கின்	 ந்காள்்ள்ளவு	
கிட்�த்தட்�	40	கிநலகா	இருக்கும்	எனக்	கூறபபடு	
கிறது.	 இவற்றிசனக்	 ந்காண்டு	 அம்	 மக்்ளின்	
உணவு	 முசற்ச்ள	 மட்டுமன்றி	 விவ்சகாய	 நமம்	
பகாட்ச�யும்	ெகாம்	ஊகிக்்	முடியும்.
இவற்றிக்கு	அபபகால்	இபபகுதி்ளில்	்காணபபடும்	
்ற்றூண்்ள்,	 மசலபபடி்ள்,	 ்ருங்ற்	 சிற்பங்ள்	
நபகான்றசவ	அம்மக்்ளின்	்சலத்திறசன	நவளி	
பபடுத்துவநதகாடு	மட்டுமன்றி,	அவர்்ளின்	உநலகா	
்ப	நபகாருள்	உற்பத்திசயயும்	எடுத்துக்	்காட்டுவன	
வகா்வும்	உள்்ளன.
	 தமிழர்	 என்றகால்	 ‘வீரம்’	 என்ற	 ந்சகால்நல	
எமக்கு	 உ�னடியகா்	 நிசனவுக்கு	 வரும்.	 இந்தவ	
ச்யில்	 இஙகு	 வகாழந்த	 மக்்ள்	 தமக்்கான	 தனித்	
துவமகான	 நபகாரியல்	 பண்பு்ச்ளயும்	 ந்காண்டி	
ருந்தனர்	என்பதற்்கான	்சகான்று்ள்	இஙகு	கிச�த்து	
ள்்ளசம,	தமிழினம்	நபருசம	ந்காள்்ளக்கூடிய	ஒரு	
வி�யநம.
அம்பகாசற	 மகாவட்�த்தில்	 ்காசரதீவு	 ்ண்ணச்	
அம்மன்	 ஆலயத்தில்	 ்காணபபடும்	 நபகார்	 வீர	

னின்	 உருவம்	 நபகாறித்த	
ந்சங்ல்,	 மி்	 முக்கியத்	
துவம்	 வகாயந்ததகாகும்.	
நபகார்	 வீரன்	 ஒருவன்	
வில்சல	 ச்யிநலந்தியி	
ரு	ப	ப	தகா்,	அந்த	உருவம்	
அசமந்துள்்ளது.	 இது	
நபகார்	 வீரன்	 ஒரு	 வனின்	
உருவம்	என்பசத	தமிழ்	
முதுநிசல	 நதகால்லியலகா	
்ளர்	 சு.இரகா்சந்காபகால்	
உறுதிபபடுத்தியுள்்ளகார்.	

இதுவசர	தமிழ	ெகாட்டில்கூ�	இத்தச்ய	பழசம	
வகாயந்த	 தமிழர்	 நபகார்	 மரபு	 ்சகார்ந்த	 அச�யகா்ளம்	
்ண்�றியபப�வில்சல.	 இந்த	 உருவத்தில்	
‘மணிெகா்ன்’	 என	 தமிழ	 பிரகாமி	 வடிவில்	 எழுதப	
பட்டுள்்ளது	குறிபபி�த்தக்்து.
	 தவிர,	இபபகுதியில்	்காணபபடும்	குதிசர	
வடிவ	 சிற்பங்ள்,	 மற்றும்	 அச�யகா்ளங்ள்,	
இஙகு	வகாழந்த	மக்்ள்	குதிசர்ச்ள	பயன்படுத்தி	
யசமசய	 ந்காடிட்டுக்	 ்காட்டுவதகா்	 அசமகிறது.	
நவல்லகாநவளி	 பகுதியில்	 உள்்ள	 ்ளுமுந்தன்	
நவளியிலும்	இலகாவசனயிலுமுள்்ள	குதிசர	வடி	
வங்ச்ள	 இஙகு	 உதகாரணமகா்க்	 கூறமுடியும்.	
யகாசன்ச்ளயும்	இந்த	மக்்ள்	தமது	பயன்பகாட்டில்	
சவத்திருந்தனர்	 என்பசத	 ்காசரதீவில்	 உள்்ள	
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ஒரு	ெகாட்டின்	்சமூ்,	நபகாரு்ளகாதகார	வ்ளர்்சசியின்	
அடித்த்ளமகா்	 ்ல்விநய	 வி்ளஙகுகிறது.	

இதசன	உணர்ந்நத	உல்	ெகாடு்ள்	பலவும்	தங்ள்	
ெகாட்டின்	 ்ல்வி	 முன்நனற்ற	 வ�டிக்ச்்ளுக்கு	
முதன்சம	ந்காடுத்து	வருகின்றன.
	 இலஙச்யிலும்	்ல்வி	நமம்பகாட்டுக்்கான	
பல்நவறு	ெ�வடிக்ச்்ளும்	முன்நனடுக்்பபட்டு	
வருகின்றன.	 அந்த	 வச்யில்	 8	 வரு�ங்ளுக்கு	
ஒரு	 த�சவ	 ்ல்வித்	 திட்�ங்ளில்	 மகாற்றத்சத	
ஏற்படுத்துதல்,	ெவீன	வி�யங்ச்ள	உட்புகுத்	தல்,	
ெச�முசற	 பிர்சசிசனயின்	 தீர்சவ	 ்காணுவதற்	
்கான	 உத்தி்ளிசன	 ்ல்வியில்	 ஒன்று	 ந்சர்த்தல்,	
புதிய	 நதகாழில்நுட்ப	 மற்றும்	 நதகாழிற்	 ்ல்வியின்	
அறிமு்ம்,	 அனுபவக்	 ்ல்வி	 முசறசய	 புதிய	
அணுகுமுசற்ளு�ன்	ச்யகாளுதல்	என	இந்த	ெ�	
வடிக்ச்்ள்	விரிந்து	ந்சல்கின்றன.
	 தற்்காலத்தில்	 நதகாழிற்	 ்ல்வியிசன	 நபரி	
தும்	முன்னிறுத்தி	்ல்வி	ெ�வடிக்ச்்ள்	முன்நன	
டுக்்பபடும்	 நிசலயில்,	 அனுபவம்்சகார்	 ்ல்வி	
நிசலசய	ஆரம்பப	பிரிவு	நதகா�க்்ம்	உயர்	பிரிவு	
வசர	ெச�முசறபபடுத்தும்	ந்சயலில்	அர்சகாங்ம்	
இறஙகியுள்்ளது
	 அனுபவக்	 ்ல்வி	 என்பது	 ஒரு	 மகாணவனி	
ற்கு	 புலன்்ளின்	மூலம்	 உணரபபடும்	 பிர்சசிசன	
்ள்,	 அவதகானம்,	 ந்சயற்பகாடு்ள்	 என்பவற்றின்	
நதகாகுபநப	ஆகும்.	அந்த	வச்யில்	அனுபவமகான	
வி�யங்ள்	 நிசலத்து	 ஆழமகான	 பதிவு்ச்ளயும்,	
பிர்சசிசனக்்கான	 சிறந்த	 தீர்விசனயும்	 உருவகாக்	
கும்.	 இதனகால்தகான்	 அனுபவ	 ரீதியகான	 ்ல்வியின்	
முக்கியம்	உல்	ெகாடு்ளில்	உணரபபட்டுள்்ளது.
	 அனுபவக்	்ல்வியின்	முக்கியத்துவம்	பற்றி	
ஆரம்ப	்காலங்ளில்	உணரபபட்டுள்்ளது	என்பசத	
்ல்வித்	தத்துவங்்ளகான	இயற்ச்	வகாதம்	(ரூந்சகா),	
பயன்பகாட்டு	 வகாதம்(நஜகான்டூயி)	 நபகான்றவற்றின்	
மூலம்	எம்மகால்	அறியக்	கூடியதகா்	உள்்ளது.	அனுப	
வக்	்ல்வி	பற்றி	இவர்்ள்	இருவரும்	பின்வருமகாறு	
்ருத்துத்	நதரிவித்துள்்ளனர்.
	 ரூந்சகா-	் காட்சிப	நபகாருட்்ள்	மூலம்	நபறும்	
அனுபவங்ந்ள	அனுபவ	்ல்வியகாகும்.
	 நஜகான்	 டூயி-	 பரிந்சகாதசன	 ரீதியகான	 விஞ்	
ஞகான	 முசற	 அறிவு	 நபறுவதற்்கான	 ஊ�்மகா்	
உணரபபட்�து.
	 அனுபவங்ச்ள	அனுபவங்ள்	ஊ�கா்நவ	
அனுபவங்்ளகா்நவ	 பிள்ச்ள்ளிற்குப	 நபற்றுக்	
ந்காடுக்்	நவண்டும்.	அனுபவக்	் ல்வி	நதகா�ர்பகா்	
இயற்ச்	 வகாதமும்	 பயன்பகாட்டு	 வகாதமும்	 பல	
ெச�முசற	ரீதியகான	ஆயவுத்தத்துவ	் ருத்துக்்ச்ள	
உள்்ள�க்கியதகா்	அசமந்துள்்ளது.	அவற்றில்	பின்	
வரும்	்ருத்துக்்ள்	முக்கியம்	நபறுகிறது.
இயற்ச்	வகாதம்

• சுற்றுலாக்்கள் மூலம் அறிவு, அனுபவம் தபறல் 
ரவண்டும்.

• ததாடுதல், நு்கர்தல், பார்்ததல் எனபன    ்கல்விக் 
்கான முக்கிய விடயங்்களாகும்.

• ்கற்பி்ததல் எனபது ்கரு்ததற்ற தெயற்பாடு்கணள 
மனனம் தெயவதல்ல.

 பயனபாட்டு வாதம்

• ்கல்வி அனுபவம் மூலம் கிணடக்்கப் தபற ரவண் 
டும்.

• பாடொணலயில் வழங்கும் அறிவும் ெமூ்க்ததில் 
தபறும் அனுபவமும் ஒ்தததனணம தாண்டதா்க 
்காைப்பட ரவண்டும்.

• பாடொணல ்கற்றல் அனுபவமானது வாழக்ண்கக் 
்கற்றல் அனுபவங்்கரளாடு ததாடர்புபட்டு ்காை 
ப்பட ரவண்டும்.

• வகுப்பணறயில் ரமணெ்கணள அ்கற்றி ரவணலக் 
்களங்்கள், மைல் , தெங்்கல் த்காண்டு வே ரவண்டும்.

• பாடொணலணய விட பாடொணலக்கு தவளிரய 
்கற்றலுக்்கான ெநதர்ப்பம் அளிக்்க ரவண்டும்.
	 நமற்கூறபபட்�	வி�யங்ளின்	அடிபபச�	

யில்	 அனுபவ	 ்ல்வியின்	 புரிதல்	 தத்துவங்்ளகா்	
வடிவசமக்்பபட்�	நிசலசய	எம்மகால்	அவதகானி	
க்்க்	 கூடியதகா்	 உள்்ளது.	 அத்து�ன்	 ரூந்சகா,	 டூயி	
ஆகிய	 இருவரும்	ஆரகாயதல்,	 பிர்சசிசன	 தீர்த்தல்,	
அவதகானிபபு	 ஆகிய	 முசற்ச்ளநய	 ்ல்வியில்	
முதன்சமபபடுத்தியுள்்ளனர்.
	 நமலும்	அனுபவ	்ல்வி	முசற	இலஙச்	
பகா�்சகாசல்ளில்	எவவகாறு	ெச�முசறபபடுத்தப	
படுகின்றது	 என்று	 பகார்த்தகால்,	 ஆரம்பப	 பிரிவில்	
புதிதகா்	 1ஆம்	தரக்	 ்ல்விசய	பயில	வரும்	மகாண	

வர்்ளுக்கு	 “பகா�்சகாசல	 புகுநிசல	 ந்சயற்பகாடு”	
எனும்	 புதிய	 வி�யம்	 ெச�முசறபபடுத்தபபடு	
கின்றது.
	 மகாணவர்்ளுக்கு	தங்ள்	வீடு்ளின்	நிசன	
சவ	 ஏற்படுத்தும்	 வச்யில்	 அவர்்ளுச�ய	
விச்ளயகாட்டு	நபகாருட்்ள்,	நபகாம்சம்ள்	நபகான்ற	
வற்சறக்	குறிபபிட்�	வீடு	நபகான்ற	அசமபபு�ன்	
்காணபபடும்	 மகாதிரி	 அசமபபிற்குள்	 சவத்து	
விச்ளயகாடுவர்.	 இது	 மகாணவர்்ளுக்கு	 தங்ள்	
வீட்டில்தகான்	 உள்ந்ளகாம்	 என்ற	 மகிழ்சசியகான	
நிசலக்கு	 இட்டு்ச	 ந்சல்வது�ன்	 உ்ளநிசலசய	
சீரகா்	நபணுவதற்்கான	ஒரு	உத்தியகா்வும்	ச்யகா்ள	
பபடுகின்றது.
	 அதுமகாத்திரம்	 அன்றி	 ஆரம்பப	 பிரிவு	 மகா	
ணவர்்ளின்	வகுபபசற	அசமபபில்	புத்த்	மூசல,	
சித்திர	ஆக்்	மூசல,	விச்ளயகாட்டுப	நபகாருட்்ள்	
மூசல,	ஆ�ல்	பகா�ல்	மூசல,	்சதுரங்	விச்ளயகாட்டு	
மூசல,	 மணல்	மூசல	 நபகான்ற	அனுபவ	 ரீதியகா்	
தங்ளுச�ய	ஆக்்ங்ள்,	ந்சயற்பகாடு்ள்,	மணலில்	
வீடு்ட்�ல்,	 புத்த்ங்ச்ள	 வகாசிபபதற்்கான	 புத்	
த்ங்ள்	 அ�ஙகிய	 நதகாகுதி	 என்பவற்சற	 உள்்ள	
�க்கிய	 வச்யிநலநய	 வகுபபசற்ள்	 உருவகாக்	
்பபடுகின்றன.	 இதன்	 மூலம்	 மகாணவர்்ள்	 ஒவ	
நவகாரு	 வி�யத்சதயும்	 அனுபவ	 ரீதியகா்	 ்ற்றுக்	
ந்காள்வதற்்கான	 சூழல்	 அசமத்துக்ந்காள்்ளப	
படுகின்றது.
	 16	 ்ருபநபகாருள்்ச்ள	 ந்காண்�	 சுற்றகா	
�ல்	 ்சகார்ந்த	 ந்சயற்பகாடு்ள்	 ஆரம்பப	 பிரிவில்	
முக்கியபபடுத்தபபட்டுள்்ளன.	அதற்்கா்	வகாரத்தில்	
கிட்�த்தட்�	 6மணித்தியகாலங்ள்	 ஒதுக்்பபடுகி	
ன்றது.	 புதிய	 ்ட்��ங்ள்,	 பூங்காக்்ள்,	 ்சந்சத	
அசமபபுக்்ள்,	 ந்காவில்்ள்	நபகான்றவற்சற	நெர	
டியகா்	அசழத்து்ச	ந்சன்று	்ற்பிபபதன்	மூலம்	சிற	
ந்த	 ்ருத்தகாழத்து�ன்	 கூடிய	 ்ல்விசய	 வழங்க்	
கூடியதகா்	உள்்ளது.
	 அடுத்ததகா்	 இன்சறய	 பகா�்சகாசல்ளில்	
முக்கியமகா்	 மகாணவர்	 பகாரகாளுமன்ற	 நதர்தல்	
முசற	 ெச�முசறபபடுத்தபபடுகின்றது.	 உதகார	
ணமகா்	 03.07.2019	 ம்காஜன	 ்ல்லூரியில்	 இத்	
நதர்தல்	முசற	 ெ�காத்தபபட்டு	 மகாணவ	அசம்சசு	
பதவி்ள்	 வழங்பபட்�ன.	 இதன்	மூலம்	விசன	
த்திறன்	 மிக்்	 பகா�்சகாசல	 நிர்வகா்	 ந்சயற்பகாடு.	
இசணபபகா�விதகான	ந்சயற்பகாடு,	ஆளுசம	மிக்்	
தசலவர்்ச்ள	 உருவகாக்்ல்	 நபகான்ற	 ந்சயற்பகாடு	
்ளுக்்கான	 ஒரு	 ஒத்திச்யு�ன்	 கூடிய	 அனுபவம்	
வழங்்ளகா்	 ்காணபபடுகின்றது.	 இதனு�ன்	
இசணந்த	 வச்யில்	 பல்நவறு	 முசற்ளின்	
ஊ�கா்	 அனுபவக்	 ்ல்விசய	 வழங்	 நவண்டி	
யதில்	 ஆசிரியர்்ளின்	 ்�சம	 அதி்மகா்	 ்காணப	
படுகின்றது.
	 பின்லகாந்து	ெகாட்ச�	எடுத்துக்	ந்காண்�கால்	
ஒரு	பகா�ம்	நதகா�ர்பகான	அறிவிசன	வகாயவழியகா்	
வழஙகி	3	மணித்தியகா்ளங்ளில்	நெரடிக்்காட்சிக்கு	
உட்படுத்தி	 மகாணவர்்ளிற்கு	 ்ற்பித்த	 வி�யம்	
நதகா�ர்பகான	 முழுத்நதளிவு	 வழஙகும்	 முசற	
்காணபபடுகின்றது.	 சுவீ�ன்	 ெகாட்டில்	 முழுக்்	
முழுக்்	 வகாழக்ச்க்குத்	 நதசவயகான	 அனுபவ	
அறிவிசன	்ல்வியகா்	வழஙகுகின்றனர்.	மகாணவர்	
்ச்ள	 ்ச�்ளிற்கு	 அசழத்து	 ந்சன்று	 எவவகாறு	
நபகாருட்்ச்ள	 நபற்றுக்	 ந்காள்வது,	 விற்பது	
என்பது	நதகா�ர்பகான	பல	அனுபவ	் ற்றல்	வழங்ப	
படுகின்றது.
	 இலஙச்சயப	நபகாறுத்த	மட்டில்	இதசன	
சமயமகா்	 ந்காண்ந�	 ்சந்சத	 முசற	 மகாணவர்்	
்ளகால்	 நமற்ந்காள்்ளபபடுகின்றது.	 இதன்	 மூலம்	
நபகாருட்்ச்ள	 விற்்வும்,	 நபற்றுக்	 ந்காள்்ளவும்	
மகாணவர்்ள்	பழகிக்	ந்காள்கின்றனர்.
	 ம்காத்மகா	் காந்தியுச�ய	ஆதகார	் ல்வி	நதகா�	
ர்பகான	 சிந்தசன	 முசறயும்	 அனுபவ	 ்ல்வியின்	
தகாக்்ம்	 பற்றி	 கூறுகின்றது.	 அந்த	 வச்யில்	
்ற்றலு�ன்	நதகாழிலில்	ஈடுபட்�கால்தகான்	நதகாழில்	
நதகா�ர்பகான	அனுபவமும்,	 ெகாட்டின்	அபிவிருத்தி	
யில்	 அக்்சறயும்	 பிறக்கும்	 என்கின்றகார்.	 உதகா	

,jo;
80

05thuhe;j

kpd;dpjo;;
Nk 31> 2020  jhafj;jsk;

fl;Liu

 r.gpuparfp 

(fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;)

ghlrhiyapy; mDgtf; fy;tp

       ததாடர்ச்சி 09பக்்கம்



யகாழபபகாண	நபகாது	நூல்	இயக்்ம்	என்பது	
பிரித்தகானியக்	 ்காலனித்துவ	 அர்சகால்	

ஈழத்தமிழர்்ளுக்கும்	 அசனத்து	 மக்்ளுக்குமகான	
வகாக்குரிசம,	 ந�கானமூர்	 அரசியலசமபபு	 மூலம்	
அறிவிக்்பபட்�தன்	 பின்னணியில்	 1931ஆம்	
ஆண்டில்	மக்்ளின்	அறியகாசமசய	நீக்கி	மக்்ச்ள	
அரசியல்	மயபபடுத்துவதற்்கான	நபகாதுக்	ந்கா்ளத்	
சத	உருவகாக்கி,	 சிறந்த	முசறயில்	அவர்்ள்	மக்்	
்ளகாட்சியில்	 பஙந்ற்்	 சவக்்	 நவண்டும்	 என்ற	
தசலயகாய	 நெகாக்கில்,	 யகாழபபகாண	 மகாவட்�	
மன்றில்	 ந்சயலகா்ளரகா்ப	 பணிபுரிந்த	 ந்.	 எம்.	
ந்சல்லபபகா	அவர்்்ளகால்	நதகாற்றுவிக்்பபட்�து.
	 தன்னுச�ய	 வீட்டிநலநய	 அசறநயகான்	
றில்	தின	இதழ்ச்ளயும்	வகார,	மகாத	இதழ்ச்ளயும்	
வகாஙகி	 சவத்து	 மக்்ளிச�	 வகாசிபபுப	 பழக்்த்	
சதத்	தனது	முயற்சியகால்	ஊக்குவித்து	வந்த	இவர்	
1933ஆம்	 ஆண்டு	 ்கார்த்திச்	 பதிநனகாரகாம்	 ெகாள்	
தமிழர்்ள்	 அதி்ம்	 வகாழும்	 யகாழபபகாணம்,	 திரு	
ந்காணமசல,	 மட்�க்்்ளபபு,	 மற்றும்	 மசலய்த்	
தமிழர்்ள்	அதி்ம்	வகாழும்	்ண்டி,	ஆஙகிலம்	படி	
த்த	 தமிழர்்ளும்	 பிரித்தகானியகாவகால்	 உருவகாக்்ப	
பட்�	 தசலெ்ரில்	நதகாழிலுக்்கா்வும்	உயர்்ல்வி	
க்்கா்வும்	 குடியமர்ந்த	 தமிழர்்்ளும்	 அதி்மகா்	
வகாழும்	 ந்காழும்பிலும்	 “இலவ்ச	 மத்திய	 வகாசி்	
்சகாசல”	அசமக்்பப�	நவண்டும்	என்னும்	ந்காரி	
க்ச்சயப	 பிரித்தகானிய	அரசி�ம்	முன்சவத்தகார்.	
இந்து	 ்சகாதனம்,	 சிநலகான்	 பிரீபிரஸ்	 நபகான்ற	ஊ�	
்ங்ள்	இவரின்	இக்ந்காரிக்ச்சயத்	தகாஙகி	நவளி	
வந்தன.
	 இதன்	 விச்ளவகா்	 யகாழபபகாணப	 நபகாது	
நூல்த்சத	 அசமபபநதபபடிநயன	 ஆரகாயும்	
நபகாருட்டு	04.06.1934	யகாழபபகாண	மத்திய	்ல்லூரி	
யில்	மத்திய	இலவ்ச	 தமிழ	வகாசி்்சகாசல்ச	 ்சங்ம்	
என்ற	 நபயரில்	 நதகா�ங்பபட்�	 ்சங்த்திநலநய	
யகாழபபகாண	நபகாது	நூல்ம்	்ருவகாகியது.
	 1934	யூன்	4	இல்	்ருவகாகிய	நபகாது	நூல்ம்,	
1934	ஆவணி	முதல்	தி்தி	முதல்	ஆஸ்பத்திரி	வீதியில்	
25	ரூபகா	வகா�ச்க்	் ட்டி�த்தில்	844	நூல்்ளு�னும்	
30	 பத்திரிச்்ள்	 உ�னும்	 மகாதம்	 20	 ரூபகா	 ஊதி	
யம்	நபற்றுத்	தன்சனநய	நூல்	வ்ளர்்சசிக்கு	அர்ப	
ணித்த	 நூல்ரு�னும்	 ந்சயற்பட்டு,	 யகாழ.	 ந்சன்.	
பற்றிக்ஸ்	 ்ல்லூரியின்	 அதிபரகா்	 இருந்த	 அருட்	
தந்சத	 நலகாங	 அவர்்ளின்	 நபருமுயற்சியகால்	
விரிவு	 நபற்று,	 1959இல்	 யகாழபபகாணத்தின்	 வகான்	
அச�யகா்ளமகா்	வி்ளஙகிய	குவிந்த	கூம்புக்	ந்காபு	
ரத்	 து�ன்	கூடிய	அழகிய	அசனத்துல்	 தரமுள்்ள	
நூல்மகா்	நிசலநபற்று,	ஆசியகாவின்	தசலசிறந்த	
தமிழ	நூல்மகா்வும்	ந்சசவயிசன	அறிவுக்	்்ளஞ்	
சியமகா்வும்	 உலகில்	 நபருவ்ளர்்சசி	 நபற்று,	 47	
ஆண்டு்ள்	 அதி்சயிக்்த்தக்்	 ந்சசவசய	 வழஙகி	
வந்த	 நிசலயிநலநய	 1981ஆம்	 ஆண்டு	 யூன்	
மகாதம்	 01ம்	 தி்தி	 அதி்காசல	 ்சகாம்பல்	 நம�கா்,	
சிறீலங்கா	 அசம்ச்சர்	 ்காமினி	 தி்செகாயக்்காவின்	
வழி	்காட்�லின்	கீழ	சிங்்ளப	நபகாலி்சகாரகால்	எரித்	

தழிக்்பபட்�து.
	 சிறீலங்காவின்	 முன்னகாள்	 அர்ச	 அதிபர்	
ரணசிங்	பிநரமதகா்சகா	அவர்்ள்	1991இல்	புத்த்ளம்	
முஸ்லீம்	 ்ல்லூரியில்	 அக்ந�காபர்	 மகாதத்தில்	
உசரயகாற்றிய	நபகாழுது	நவளிபபச�யகா்நவ	சிறீ	
லங்கா	அசம்ச்சர்	 ்காமினி	தி்செகாயக்்கா	அவர்்ந்ள	
யகாழபபகாண	 1981	 அ்சம்பகாவிதங்ளுக்குப	 நபகாறு	
பபு	என	நவளிபபச�யகா்	எடுத்துசரத்தகார்.	்காமி	
னி	 தி்செகாயக்்காவு�ன்,	 அசம்ச்சர்	 சிறில்மத்தியூ	
என்னும்	 சிங்்ள	 இனநவறி	 நபௌத்த	 மதநவறி்ச	
ந்சயற்பகாட்�கா்ளரும்	யகாழபபகாணத்தில்	இருந்தகார்.
யகாழபபகாணம்	விச்ளயகாட்�ரஙகில்	தங்சவக்்ப	
பட்டிருந்த	சீருச�	அணிந்த	சிங்்ளப	நபகாலி்சகாரும்,	
அவரு�ன்	உ�ன்	பஙந்ற்ற	சீருச�	அணியகாத	சிங	

்்ளக்	 ்காச�யர்்்ளகாலும்	 யகாழபபகாணம்	 நபகாது	
நூல்நிசலயத்திற்கு	 தீ	 மூட்�பபட்�	 நபகாழுது	
அதசனத்	 தடுபபதற்கு	 விசரந்த	 யகாழபபகாண	
மகாெ்ர்சசபயின்	 இரவுக்்காவல்்காரர்்ச்ள	 தீசய	
அசணக்்	நெருங்வி�காது	நபகாலி்சகார்	விரட்டியடி	
த்ததின்	 மூலம்	 தகாங்ள்	 திட்�மிட்டுத்தகான்	 யகாழ	
பபகாண	 நபகாது	 நூல்த்சத	 31ஆம்	 தி்தி	 இரவி	
ரவகா்	எரிக்கின்றகார்்ள்	என்பசத	உறுதி	ந்சயதனர்.	
தீ	 வகான்ளகாவ	 ந்காழுந்து	 விட்டு	 எரிச்யில்	 தமி	
ழர்்ளுச�ய	 அறிவுபபலத்சதநய	 வீழத்திவிட்�	
மகிழவில்	 சிங்்ளப	 பச�யினர்	 பகாட்டுபபகாடி	
சபலகா	 இட்டு	 மகிழந்த	 ந்காடுசமசயக்	 ்ண்டு	
்ண்்லஙகியவர்்ள்	 பலர்.	 96000க்கு	 நமற்பட்�	

நூல்்ச்ளயும்	 ஆவணங்ச்ளயும்	 ந்காண்டிருந்த	
இந்த	 யகாழபபகாண	 நபகாது	 நூல்ம்	 தீக்கிசரயகாகி	
எரிவசதத்	 தனது	 ந்சன்.பற்றிக்ஸ்	 ்ல்லூரி	 மகாடி	
யில்	 இருந்து	 ்ண்ணுற்ற	 யகாழ.	 ந்சன்.பற்றிக்ஸ்	
்ல்	 லூரியின்	 பல்துசறப	 நபரகாசிரியரும்,	 இந்தப	
நபகாது	நூல்த்தின்	்காபபகா்ளர்்ளில்	ஒருவரகா்வும்	
தி்ழந்த,	 பல	 முசனவர்	 பட்�ங்ச்ளயும்	 நூற்று	
க்்ணக்்கான	 நமகாழி்ளில்	 புலசமசயயும்ந்காண்	
டிருந்த	நபரறிஞரும்	உல்ப	பு்ழநபற்ற	ஆயவகா்ள	
ருமகான	அருட்தந்சத	முசனவர்	ஹயசிந்து	தகாவீது	
அடி்ள்	 திச்பபகால்	 மகாரச�பபு	 ஏற்பட்டு	 ்கால	
மகானகார்.	இது	எந்த	அ்ளவுக்கு	யகாழபபகாண	நபகாது	
நூல்	 எரிபபு	 அறிவுலச்யும்	 ்ல்வி	 உலச்யும்	

பகாதித்தது	என்ப	தற்கு	மி்்ச	சிறந்த	்சகான்றகாகியது.
	 அநத	 நவச்ள	 பிரித்தகானிய	 ்காலனித்துவ	
அர்சகாங்ம்	 ந�கானமூர்	 அரசியல்	 சீர்திருத்தத்சத	
அறிமு்ம்	 ந்சயது,	 அசனவருக்கும்	 வகாக்குரிசம	
வழியகா்	 ஈழத்தமிழரின்	 மக்்்ளகாட்சியிசன	 நதகா	
�க்கி	 சவத்த	 நபகாழுது	 அதசன	 வலுபபடுத்த	
மக்்ளுக்கு	 அறிவூட்டி	 அரசியல்	 மயபபடுத்த	
1931இல்	நதகாற்றுவிக்்பபட்�	யகாழபபகாண	நபகாது	
நூல்ம்	 -	 1972	 இல்	 ஈழத்தமிழருக்கு	 மக்்்ளகாட்சி	
உரிசமயிசன	 மறுத்து	 அவர்்ச்ள	 ெகா�ற்ற	 நத்ச	
இனமகா்	 அவர்்ளின்	 ந்சகாந்தத்	 தகாய்த்திநலநய	
மகாற்றிய	சிறீலங்கா	அர்சகாங்ம்,	தமிழர்்ளின்	மக்்	
்ளகாட்சிசயப	பலபபடுத்த	உதவி	வந்த	யகாழபபகாண	
நபகாது	 நூல்த்சத	 எரித்து,	 ஈழத்	 தமிழ	 மக்்ளின்	
மக்்்ளகாட்சி	 பங்ளிபசபத்	 தகாங்ள்	 அனுமதிக்்	
மகாட்�கார்்ள்	 என்பசத	 அவர்்ளுக்கு	 உணர்த்தும்	
நவளி	 அச�யகா்ளமகா்	 அதசன்ச	 ந்சயதனர்.	
இந்த	வச்யில்	யகாழபபகாண	நபகாது	நூல்	எரிபபு	
என்பது	சிறீலங்காவின்	ஈழத்	தமிழினப	பண்பகாட்டு	
இனஅழிபபுத்	நதகா�ர்	திட்�த்தின்	ஒரு	அல்கா்நவ	
அசமந்தது.

	 ஈழத்தமிழர்்ளின்	 பண்பகாட்டுத்	 தகாய்	
நமன	 வரலகாற்று	 நவளிபபகாடு	 ந்காண்�	 யகாழப	
பகாணத்தில்	 ஈழத்	 தமிழர்்ள்	 ெ�காத்திய,	 உல்த்	
தமிழகாரகாய்சசி	 மன்றத்தின்	 4வது	 உல்த்	 தமிழகா	
ரகாய்சசி	 மகாெகாட்டில்	 10.01.1974இல்	 11	 ஈழத்தமிழர்	
்ச்ள	 இனஅழிபபுக்கு	 உள்்ளகாக்கி	 நதகா�க்கி	
சவத்த	 சிறீலங்காவின்	 ஈழத்தமிழர்	 பண்பகாட்டு	
இன	 அழிபநப,	 தமிழர்்ச்ள	 ஆயுத	 எதிர்பபின்	
மூலம்	தம்சமப	பகாது்காக்கும்	தபபிப	பிசழக்கும்	
வகாழவியசல	 உருவகாக்கியது.	 மீ்ளவும்	 மீ்ளவும்	
ஈழத்தமிழர்்ளின்	 வரலகாற்று்ச	 ்சகான்று்ச்ளயும்	
பண்பகாட்டுப	பதிவு்ச்ளயும்	மகானி�வியல்	நதகால்	
லியல்	 த�யங்ச்ளயும்	 இயன்ற்ளவுக்கு	 இல்லகா	
மல்	 ந்சயது	 அவர்்ளின்	 வரலகாற்றுத்	 தகாய்த்	
தன்சமசய	 நிசலகுசலத்து	 அவர்்ச்ள	 சிறீலங	
்காவின்	சிறுபகான்சமயினம்	என்று	பகாரகாளுமன்றப	
நபரும்பகான்சம்ச	்சர்வகாதி்கார	ஆட்சிசய	அவர்்ள்	
நமல்	நிசலபபடுத்துதல்	என்பநத	சிங	் ்ள	நபௌத்த	
நபரினவகாதத்தின்	1948	முதலகான	நதகா�ர்	அரசியல்	
ந்சயற்பகா�கா்த்	நதகா�ர்கிறது.
	 இதசனயும்	 1991இல்	சிறீலங்காவின்	முன்	
னகாள்	 அர்ச	 அதிபர்	 ரணசிங்	 பிநரமதகா்சகா	 அவர்	
்ளின்	 நப்சந்ச	 நவளிபபடுத்தியது.	 “வ�க்கு	 கிழ	
க்கின்	 தற்நபகாசதய	 நிசலசமசய	 எழுபபியவர்	
்ள்	யகார்?	இதற்குப	பிரதகான	்காரணம்	்காமினிநய,	
பத்து	 வரு�ங்ளுக்கு	முன்	 1981இல்	 ெ�ந்த	 ்சம்ப	
வங்ள்	 இந்ெகாட்டின்	 ்சமுதகாயங்ளுக்	 கிச�நய	
யகான	 உறவு்ளில்	 ஒரு	 ்சறபடிந்த	 துயரமகான	
்சம்பவங்்ளகாகும்.	 பகாரகாளுமன்றத்தில்	 மகாவட்�	
அபிவிருத்திசயக்	 ந்காண்டு	 வந்து	 ெகாம்	 அதி்கா	
ரத்சதப	 பரவலகாக்்	 முயன்ற	 நபகாழுது	 ்காமினி	
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ஈழ	 ெகாட்டின்	 வன்னி	 நபருநிலப	 பரபபின்	
முல்சலத்தீவு	 மகாவட்�த்தில்	 அசமந்துள்்ள	

வற்றகாபபச்ள	 	 	 ்ண்ணகி	அம்மன்	ஆலய	நபகாங	
்ல்	 திருவிழகாவின்	 நபகாது	 8	 ெகாட்்ள்	 உபபு	 நீரில்	
வி்ளக்ந்ரியும்	அதி்சயமகானது	இன்று	வசர	நதகா�	
ர்ந்து	வருகின்றது	சிறபபிற்குரியதகாகும்.	எதிர்வரும்	
ஜூன்	 08ஆம்	 தி்தி	 இரவு	 நபகாங்ல்	 உற்்சவம்	
இ�ம்நபறவுள்்ளது.	 இம்முசற	 பகாரிய	 நபகாங்ல்	
நி்ழவகா்	 இல்லகாது	 பகாரம்பரிய	 ரீதியில்	 நமற்	
ந்காள்்ளபபடும்	கிரிசய்ச்ள	மட்டும்	நமற்	ந்காள்	
்ளவுள்்ளதகா்	 ஆலய	 நிர்வகா்த்தினர்	 குறிபபிட்டுள்	
்ளனர்.	
	 தற்நபகாசதய	ந்காநரகானகா	நதகாற்று	 ்காரண	
மகா்	இம்முசற	திருவிழகாவகானது	மட்டுபபடுத்தப	
பட்�	 72நபரு�நனநய	 ெச�நபறவுள்்ளதகா்வும்,	
்சம்பிரதகாய	 பூச்ச	 வழிபகாடு்ள்	 மகாத்திரம்	 இ�ம்	
நபறும்	எனவும்	தீர்மகானிக்்பபட்டுள்்ளது.
	 உற்்சவத்திற்கு	 ந்சல்வதற்கு	 நபகாது	 மக்்ளுக்கு	
முற்றிலுமகா்	 தச�	 ந்சயயபபட்டுள்்ளது	 என்று	
ந்காவில்	நிர்வகா்த்தினர்	அறிவித்துள்்ளனர்.	ெகாட்டு	
நிசலசய	 ்ருத்தில்	 ந்காண்டு	 நபகாது	 மக்்ச்ள	
ஒத்துசழபபு	வழஙகுமகாறு	ந்காவில்	நிர்வகா்த்தினர்	
ந்ட்டுக்	ந்கா	ண்டுள்்ளனர்.
	 15	 ெகாட்்ள்	 திருவிழகாக்	 ்காலத்சதக்	
ந்காண்�தகா்	 உள்்ள	இந்	 நி்ழவு	 3	 திங்ள்	 ெச�	
நபறும்.	 முதல்	 திங்ள்	 பகாக்குத்நதண்�ல்	 என்ற	
நி்ழவு	 ெச�நபறும்.	 ்�ந்த	 25ஆம்	 தி்தி	 ெச�	
நபற்றது.	 இந்நி்ழவில்	 9	 வீடு்ளிலிருந்து	 ஆலய	
பூ்ச்ர்்ள்	 	 ்கா்ளகாஞ்சி	 நபறுவகார்்ள்.	 இம்முசற	
இக்்கா்ளகாஞ்சி	நபறும்	நி்ழவிற்கு	3நபநர	ந்சல்ல	
அனுமதிக்்பபட்�னர்.	 அத்து�ன்	 இந்	 நி்ழவு		
ஊர�ஙகு	 ்சட்�ம்	 அமுலில்	 இருந்த	 நவச்ளயில்	
இ�ம்நபற்றதகால்,	 முன்னநர	 பகாது்காபபுத்	 தரபபி	
னரி�ம்	இருந்து	அனுமதி	நபறபபட்டி	ருந்தது.	
	 இரண்�காவது	 நி்ழவு	 ஜூன்	 01ஆம்	 தி்தி	
தீர்த்தம்	 எடுக்கும்	 நி்ழவகாகும்.	 அன்சறய	 தினம்	
பிற்ப்ல்	 2.30	 மணிய்ளவில்	 முள்ளியவச்ள	 ்காட்	
�கா	விெகாய்ர்	ஆலயத்திலிருந்து	சிலகாவத்சத	்�ற்	
்சரப	 பகுதிக்கு	 தீர்த்தம்	 எடுக்்	 ந்சல்வகார்்ள்.	
அஙகு	 ்�லில்	 இறஙகி	 தகாம்	 ந்காண்டு	 ந்சன்ற	
பித்தச்ள	 கு�ம்	 ஒன்றில்	 நபகாஙகி	 வரும்	 ்�ல்	
அசலயிலிருந்து	 நீசர	 எடுத்தக்	 ந்காள்ளுவகார்்ள்.	
இந்நி்ழவில்	 ்லந்து	ந்காள்வதற்கு	இம்முசற	 30	
நபருக்கு	மட்டுநம	அனுமதி	வழங்பபட்டுள்்ளது.	
இந்நி்ழவிலும்	 நபகாது	 மக்்ள்	 ்லந்து	 ந்காள்்ள	
தச�	விதிக்்பபட்டுள்்ளது.	ஆனகால்	 தீர்த்தம்	 எடு	
த்து	வரும்	நபகாது	மக்்ள்	தங்ள்	வீடு்ளில்	நிசற	
கு�ம்	 சவத்து	 வழிபகாடு	 ந்சயவதற்கு	 அனுமதி	
வழங்பபட்டுள்்ளது.	 இந்நி்ழவில்	 அதி்்ளவகான	
நதங்காய்ச்ள	 உச�த்து	 மக்்ள்	 வழிபகாடு	 ந்சய	
வது	வழக்்ம்.	ஆனகால்	இம்முசற	ஒருவர்	ஒரு	நதங	
்காசய	 மட்டுநம	 உச�பபதற்கு	 அனுமதி	 வழங	
்பபட்டுள்்ளது.
	 தீர்த்தம்	எடுத்து	வந்ததும்	அன்றிரநவ	முள்	

ளியவச்ளயிலுள்்ள	்காட்�கா	விெகாய்ர்	ஆலயத்தில்	
அந்த	உபபு	நீரில்	வி்ளக்கு	ஏற்றபபடும்.	07ஆம்	தி்தி	
வசர	 அஙகு	அந்த	வி்ளக்கு	 எரியும்.	 07ஆம்	 தி்தி	
இரவு	 ்காட்�கா	 விெகாய்ர்	 ஆலயத்தில்	 நபகாங்ல்	
சவத்து	பச�யல்	நபகா�பபடும்.	அன்றிரவு	உபபு	
நீர்	வி்ளக்கு	வற்றகாபபச்ள	விெகாய்ர்	ஆலயத்திற்கு	
எடுத்து	வரபபடும்.	எடுத்து	வரபபடும்		வி்ளக்்கானது	
வற்றகாபபச்ள	 ஆலய	 மூலஸ்தகான	 அம்மன்	 முன்	
சவக்்பபட்டு	 நபகாங்ல்	 விழகா	 ஆரம்பமகாகும்.	
08ஆம்	 தி்தி	 முழுவதும்	 வற்றகாபபச்ளயில்	
நபகாங்ல்	நி்ழவு	ெச�நபறும்.	இரவு	12	மணிய்ள	
வில்	பகாரிய	நபகாங்ல்	பகாசன	சவத்து	நபகாங்ல்	
நி்ழவு	 ெச�நபறும்.	இந்த	 பகாசன	சவபபதற்கு	

முன்னர்	 நபகாங்ல்	 கிரிசய்ள்	 ெச�நபறும்.	
பகாசன	 சவபபவர்	 	 தியகானத்தில்	 இருந்தவகாநற	
நபகாங்ல்	 பகாசனசய	 சவத்து	 நபகாங்ல்	 நி்ழ	
த்துவகார்.	 அவநவச்ளயில்	 பசறயிச்ச	 ஒலிக்்ப	
படும்	 அதி்காசலயில்	 உபபு	 நீர்	 வி்ளக்கு	 தகானகா்	
அசணந்து	 விடும்.	 இதுநவ	 இந்த	 நபகாங்லின்	
சிறபபு	அம்்சமகா்	உள்்ளது.

	 இந்தப	நபகாங்ல்	நி்ழவு	 ெ�த்தபபடுவத	
ற்கு	வரலகாற்று	்சத்ள்	உள்்ளநதகாடு,	இந்த	ந்காவி	
லின்	சிறபபு	அதி்சயங்ள்	பலவும்	உள்்ளது.	
	 முதன்முதலகா்	 இந்த	 வழிபகா�கானது	 விவ	
்சகாயி்ளினகால்	 நமற்ந்காள்்ளபபட்�து.	 பின்னர்	
1950ஆம்	ஆண்டு	இந்தப	நபகாங்ல்	நி்ழவு	ஆரம்	
பிக்்பபட்�து.	 பின்னர்	 1958ஆம்	 ஆண்டு	 ஆலய	
பரிபகாலன	 ்சசப	 நிர்வகிக்்பபட்டு	 வழிபகாடு்ள்	
நி்ழத்தபபட்டு	வருகின்றது.	
	 கி.பி.	 2ஆம்	 நூற்றகாண்ச�	 ந்சர்ந்த	 இலங	
ச்சய	ஆண்�	்ஜபகாகு	மன்னன்,	 	 ந்சர	மன்னன்	
்ண்ணகிக்கு	 விழகா	 எடுத்த	 நபகாது	 அவவிழகாவில்	
்லந்து	 ந்காண்�கான்	 என்றும்,	 அவநன	 ஈழத்தில்	
(இலஙச்	 முன்னர்	 ஈழம்	 என்நற	 அசழக்்பபட்	
�து)	் ண்ணகி	வழிபகாட்ச�	அறிமு்பபடுத்	தினகான்	
என்றும்	 வரலகாறு	 கூறுகின்றது.	 இதற்்சமவகா்	
அவன்	ஈழத்தில்		பத்து	இ�ங்ளில்	்ண்ணகி	வழி	
பகாட்ச�	ஆரம்	பித்தகான்	என்றும்,	அந்த	வச்	யில்	
பத்தகாவது	 இ�த்	 தில்	 வழிபகாட்டிற்்கா்	 ்ண்ணகி	
சிசலசய	 வற்றகாப	 பச்ளயில்	 சவத்து	 வணஙகி	
னகான்	 என்றும்,	 பத்தகாவது	 இ�த்தில்சவத்	 தசம	
யகால்	 பத்தகாம்பச்ள	 என்ற	 ந்சகால்	 மருவி	 வற்றகாப	
பச்ள	 என்று	வந்ததகா்வும்	 வரலகாறு	 கூறுகின்றது.		
பச்ள	 நயன்பது	 தஙகுமி�த்சதக்	 குறிக்கும்.	 இவ	
வகாறகா்	 வ�	 ஈழத்திநலநய	 30	 ்ண்ணகி	 அம்மன்	
ந்காவில்்ள்	இருபபதகா்	அறியபபடுகி	ன்றது.	
	 பின்னர்	ஈழத்தில்	வழிபட்�	்ண்ணகி	வழி	
பகாட்ச�	ஆறுமு்ெகாவலர்	 எதிர்த்தது�ன்	 	 அந்தக்	
ந்காவில்்ள்	 மநனகான்மணி	 அம்மன்	 ந்காயில்	
்்ளகா்வும்,	 இரகாஜரகாநஜஸ்வரி	 ந்காவில்்்ளகா்வும்	

மகாற்றபபட்�தகா்வும்	 கூறபபடுகின்றது.	 ஆனகால்	
தற்நபகாதும்	 வற்றகாபபச்ளயில்	 ்ண்ணகி	அம்மன்	
ந்காவிலகா்நவ	வழிப�பபடுகின்றது.
	 நபகாங்லுக்்கான	 வி்ளக்்மகா்வும்	 ஒரு	
வரலகாற்று	 ்சத	 உள்்ளது.	 ெந்திக்	 ்�நலகாரத்தில்	
ஆடு	நமயக்கும்	சிறுவர்்ள்	ஒரு	வயதகான	மூதகாட்	
டிசய	 ்சந்தித்ததகா்வும்,	 அவர்	 தனக்கு	 பசி	 என்று	
கூறியதகால்,	 அவர்்ள்	 நபகாங்ல்	 ந்சயது	 ந்காடுத்	
ததகா்வும்,	 பின்னர்	 அவர்	 இருண்டு	 விட்�து	
வி்ளக்	 ந்ற்றுங்ள்	 என்று	ந்சகான்ன	 நபகாது,	அவர்	
்ளி�ம்	வி்ளக்ந்ற்றுவதற்்கான	எந்தப	நபகாருளும்	
இருக்்வில்சல	 என்று	 கூற	 ்�லில்	 உள்்ள	
உபபு	 நீரில்	 வி்ளக்ந்ற்றுமகாறு	 அந்த	 வயதகான	
மூதகாட்டி	 கூறியதகா்வும்,	 சிறுவர்்ள்	 உபபு	 நீரில்	
வி்ளக்ந்ற்றியதகா்வும்	 கூறபபடுகின்றது.	 இந்த	
நி்ழசவ	 சிறுவர்்ள்	 ஊருக்குள்	 ந்சன்று	 கூற	
அவர்்ள்	 அந்த	 இ�த்திநலநய	 ந்காவில்	 அசம	
த்து	 வழிபகாட்ச�	 நமற்ந்காண்�னர்	 எனவும்	
கூறபபடுகின்றது.	 சிறுவர்்ளி�ம்	 அந்த	 வயதகா	
னவர்	தனக்கு	நபகாங்ல்	சவக்குமகாறும்,	சவ்காசி	
நபௌர்ணமிசய	 அண்டிய	 திங்ட்கிழசம	 தகான்	
வருவதகா்வும்	 	கூறி்ச	ந்சன்றதகா்வும்	வரலகா	ற்றுக்	
்சத	உள்்ளது.
	 ந்காவில்	 தலவிருட்்சமகா்	 பனி்ச்சமரம்	
வி்ளஙகுகின்றது.	 இந்த	 பனி்ச்சமரம்	 தற்நபகாதும்	
அஙகு	 உள்்ளது.	 நபகார்த்துக்ந்யர்	 ஆட்சிக்	 ்கால	
த்தில்	 	 நபகார்த்துக்ந்ய	 மன்னன்	 ந்காவில்்ச்ள	
அழித்ததகா்வும்,	அந்த	நவச்ளயில்	வற்றகாபபச்ள	
யில்	வந்து	ந்காவிசல	தகாக்்	முசனந்த	நபகாது	அந்த	
பனி்ச்சமரம்	குலுஙகி	்காய்ச்ள	அந்த	மன்னன்	மீது	
வீசியதகா்வும்	கூறபபடுகின்றது.	அதற்குப	பின்னர்	
அந்த	பனி்ச்சமரம்	பூக்்நவகா	்காயக்்நவகா	இல்சல	
என்	றும்	கூறபபடுகின்றது.
	 1996இற்கு	முற்பட்�	்காலத்தில்	முல்சலத்	
தீவு	இரகாணுவத்தினர்	வ்சநம	இருந்தது.	1996	ஓயகாத	
அசல்ள்	 மூலநம	 முல்சலத்தீவு	 விடுதசலப	
புலி்்ளகால்	 மீட்்பபட்�து.	 முல்சலத்தீவில்	
இரகாணுவத்தினர்	 இருந்த	 ்சமயம்	 வற்றகாபபச்ள	
ந்காவிலில்	 நபகாங்ல்	 ெச�நபற்ற	 நவச்ள	இரகா	
ணுவத்தினர்	 முல்சலத்தீவில்	 இருந்து	 வீசிய	
எறி்சண	வீ்சசினகால்	ந்காவிலில்	நபகாங்ல்	உற்்ச	
வத்தில்	 ்லந்து	 ந்காண்�	 நூற்றுக்	 ்ணக்்கான	
மக்்ள்	 ்காயமச�ந்தது�ன்,	 பலர்	 ந்கால்லபப	
ட்டும்	 உள்்ளனர்.	 இந்த	 நபகாங்ல்	 நி்ழவு	 உல்	
ந்சஞ்சிலுசவ்ச	 ்சங்	 அனுமதியு�ன்	 அர்சகா	
ங்த்தின்	 அனுமதி	 நபற்நற	 ெச�நபற்றது.	 இத்	
தகாக்குதலில்	 ந்சஞ்சிலுசவ்ச	 ்சங்	 பணியகா்ளர்	
்ளும்	்காயங்ளுக்கு	உள்்ளகானகார்்ள்	என்பது	குறி	
பபி�த்தக்்து.	 இந்நி்ழவு	 ெச�நபற்ற	 பின்னநர	
முல்சலத்தீவு	விடுதசலப	புலி்்ளகால்	நவற்றி	ந்கா	
ள்்ளபபட்�து.	
	 2009	 நபகார்	 நமௌனிக்்பபட்�	 பின்னர்	
நபகாங்ல்	 உற்்சவம்	 ெச�நபற	 இருந்த	 ்சமயம்	
இரகாணுவத்தினர்	 அஙகு	 நிசலந்காண்டிருந்தனர்.	
நபகாங்ல்	உற்்சவத்திற்கு	மறுத்த	இரகாணுவத்தினர்	
பின்னர்	மக்்ச்ள	அனுமதித்தனர்.	அத்து�ன்	தகாங	
்ளும்	இந்த	நபகாங்ல்	நி்ழவில்	்லந்து	ந்காண்டு	
உலஙகு	 வகானூர்தியில்	 மலர்தூவி	 வணக்்ம்	
ந்சலுத்தினர்.	
	 ந்காவில்	 உற்்சவத்திற்கு	 எறி்சண	 வீ்சசி	
னகால்	 மக்்ச்ள	 ந்கான்ற	 அநத	 இரகாணுவத்தினர்	
இன்று	ந்காவிலில்	வழிபகாடு	நமற்ந்காள்கின்றனர்.
இம்முசற	 நபகாங்ல்	 நி்ழவிற்்கா்	 ந்காவில்	
வீதி்ச்ள	துபபுரவு	ந்சயதது�ன்,	ந்காவில்	சுற்றகா�	
லில்	 நவபபமரங்ச்ள	இரகாணுவத்தினர்	 	 ெகாட்டி,	
ந்காவிசல	பரகாமரித்து	வருகின்றனர்.	

	 இம்முசற	 நபகாங்ல்	 உற்்சவத்தில்	 மக்	
்ச்ள	்லந்து	ந்காள்்ள	நவண்�காம்	என்று	ந்காவில்	
நிர்வகா்த்தினர்	அறிவுறுத்தியிருந்தகாலும்,	அசத	மக்	
்ள்	ஏற்றுக்	ந்காள்வகார்்்ளகா	என்பது	நதரியவில்சல.	
மக்்ள்	 நபகாங்ல்	 நி்ழவில்	 பஙகுபற்றுவதற்்கா்	
கூடுவகார்்ள்	என்நற	எதிர்பகார்க்்பபடுகின்றது.
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	 ்றுபபு	இனத்தவர்்ளுக்கு	 எதிரகா்	 அநம	
ரிக்்	 ்காவல்துசறயினர்	 நதகா�ர்்சசியகா்	 நமற்	
ந்காண்டு	 வரும்	 வன்முசற்ச்ள	 எதிர்த்து	 ்றுப	
பின	மக்்ள்	நீண்�	்காலமகா்	நமற்ந்காண்டு	வரும்	
நபகாரகாட்�ங்ள்	 தற்நபகாது	 மி்பநபரும்	 எதிர்	
பபகா்	மகாற்றம்	நபற்றுள்்ளது.
	 ்�ந்த	 வகாரம்	 மினியபநபகாலி	 ெ்ரில்	
்றுபபு	 இனத்தவர்	 ஒருவசர	 சிறு	 குற்ற்ச	 ந்சயல்	
நதகா�ர்பகான	 ்சந்நத்த்தின்	 அடிபபச�யில்	
ச்து	ந்சயத	அநமரிக்்	்காவல்	துசறயினர்	ச்து	
ெ�வடிக்ச்யின்	நபகாது	அவரின்	்ழுத்துப	பகுதி	
சய	 தனது	 முழங்காலகால்	 நதகா�ர்்சசியகா்	 அழுத்	
தியதகால்	 ச்து	 ந்சயயபபட்�	 நஜகார்்ச	 நபகாநல	
யிட்	 என்ற	 அநமரிக்்	 ்றுபபு	 இன	 ஆண்	 மரண	
மச�ந்துள்்ளகார்.	

	 ச்து	 ெ�வடிக்ச்யிசன	 ்காநணகாளி	
மூலம்	 ப�ம்பிடித்த	 பகாத்சகாரி்ள்,	 அதசன	 ்சமூ்	
வசலத்த்ளங்ளில்	 பதிநவற்றம்	 ந்சயததகால்	 ்று	
பபின	மக்்ளுக்கு	 எதிரகான	அநமரிக்்	 நவள்ச்ள	
யினத்தவரின்	 அ�க்குமுசற்ள்	 அம்பலபபடுத்த	
பபட்டுள்்ளன.
	 ச்து	 ந்சயயபபட்�வர்	 தன்னகால்	 மூ்சசு	
வி�	முடியவில்சல	என	பல	த�சவ	்காவல்துசற	
அதி்காரியி�ம்	 மன்றகாடிய	 நபகாதும்,	 அதசன	
அவர்்ள்	 நபகாருட்படுத்தகாததும்	 ்காநணகாளியில்	
பதிவகாகியுள்்ளது.
	 இந்த	 ்சம்பவம்,	 அநமரிக்்காவில்	 நபரும்	
்லவரங்ச்ள	 ஏற்படுத்தியுள்்ளது.	 படுந்காசல	
யில்	ஈடுபட்�	்காவல்துசற	அதி்காரிசய	வழசம	
நபகால	 ச்து	 ந்சயய	 மறுத்த	 அநமரிக்்	 அரசு	
தற்நபகாது	அவசர	ச்து	ந்சயதுள்்ளது�ன்,	அவர்	
மீது	ந்காசல	குற்ற்ச்சகாட்டும்	பதிவு	ந்சயயபபட்டு	
ள்்ளது.
	 எனினும்	 அநமரிக்்காவில்	 வன்முசற்	
ளும்,	 எதிர்பபு	 ஆர்பபகாட்�ங்ளும்	 நதகா�ர்ந்து	
இ�ம்நபற்று	வருகின்றன.	மினியகாபநபகாலி	ெ்ரில்	
உள்்ள	 ்காவல்	நிசலயம்	 தீயி�பபட்டுள்்ளது.	 பல	
வர்த்த்	நிசலயங்ளும்	ந்சதமகாக்்பபட்டுள்்ளன.	
ஒரு	 ெ்ரில்	ஆரம்பமகாகிய	 ்லவரங்ள்	 தற்நபகாது	
பல	ெ்ரங்ளுக்கும்	பரவியுள்்ளது.

	 ந்ந்தூக்கி,	 அத்திலகான்�கா,	 சிக்்காக்ந்கா,	
நஜகார்ஜியகா	என	பல	மகாநிலங்ளுக்கும்	பரவியுள்	
்ளது�ன்,	சில	மகாநிலங்ளின்	ஊர�ஙகு	உத்தரவு்	
ளும்	பிறபபிக்்பபட்டுள்்ளன.	பல	இ�ங்ளில்	நத	
சிய	 பகாது்காபபு	 பச�யினர்	 மற்றும்	 இரகாணுவத்	
தினர்	குவிக்்பபட்டுள்்ளனர்.
	 ச்து	 ெ�வடிக்ச்யில்	 ஈடுபட்�	 3	
்காவல்துசற	 அதி்காரி்ளும்	 ச்து	 ந்சயயபப�	
நவண்டும்	 என	 ்சமூ்	 தசலவர்்ள்	 மற்றும்	 மக்	
்ள்	 ந்காரிக்ச்	 விடுத்துள்்ளனர்.	 அநத	 ்சமயம்	
ந்ந்தூக்கி	 ெ்ரில்	 இரண்�காவது	 ெகா்ளகா்	 இ�ம்	
நபற்று	 வரும்	 ்லவரங்ளில்	 நீதிமன்றம்	 ஒன்று	
தீயி�பபட்டுள்்ளது.
	 இதனிச�நய,	 நவள்ச்ள	 மகாளிச்க்கு	
முன்பகா்	 ஆர்பபகாட்�க்்காரர்்ள்	 கூடியதகால்	 அது	
சில	 மணிநெரம்	 மூ�பபட்�தகா்	 அநமரிக்்	
நதகாசலக்்காட்சி	 ஒன்று	 நதரிவித்துள்்ளது.	 பல	
இ�ங்ளில்	 ்காவல்துசறயினரின்	 வகா்னங்ள்	
தீயி�பபட்டுள்்ளன.
	 ச்து	 ெ�வடிக்ச்்ளின்	 நபகாது	 ்றுபபு	
இன	 மக்்ச்ள	 சுட்டுப	 படுந்காசல	 ந்சயவது,	
்டும்நபகாக்கு�ன்	 ெ�த்துவது	 நபகான்ற	 ்சம்பவங	
்ள்	 அநமரிக்்காவில்	 அதி்ரித்து	 வருவது�ன்,	
அதசன	நவள்ச்ளயின	் காவல்துசற	அதி்காரி்ந்ள	
நமற்ந்காண்டு	வருவதகா்	நதரிவிக்்பபடுகின்றது.
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	 றுவகாண்�காவில்	1994	ஆம்	ஆண்டில்	இ�ம்	
நபற்ற	 இனஅழிபபில்	 25,000	 இற்கு	 நமற்பட்�	
மக்்ச்ள	 படுந்காசல	 ந்சயவதற்கு	 ்ட்�ச்ள	
யிட்�	முன்னகாள்	அரசியல்வகாதியகான	லடிஸ்லகாஸ்	
ெ்ன்ஸ்வகாவுக்கு	 றுவண்�கா	 நீதிமன்றம்	 ஆயுள்	
தண்�சன	விதித்துள்்ளது.
	 றுவகாண்�காவின்	 நதன்பகுதி	 ெ்ரகான	
ெகாகிசூ	 ெ்ரத்தின்	 முன்னகாள்	 ெ்ர்சசபத்	 தசல	
வரகான	ெ்ன்ஸ்வகாவுக்கு	எதிரகா்	1996ஆம்	ஆண்டு	
தன்்சகானியகாசவ	 த்ளமகா்க்	 ந்காண்�	 அசனத்	
துல்	நீதிமன்றத்தில்	வி்சகாரசண்ள்	இ�ம்	நபற்றி	
ருந்தது.
	 ருற்சி	இன	மக்்ளுக்கு	எதிரகா்	றுவண்�கா	
வில்	இ�ம்நபற்ற	 இனஅழிபபு,	 படுந்காசல்ள்	
மற்றும்	 பகாலியல்	 துன்புறுத்தல்	 நதகா�ர்பகான	
குற்றங்ள்	இவர்	மீது	சுமத்தபபட்டிருந்தது.	
	 இந்த	 வி்சகாரசண்ளின்	 முடிவில்	 அவரு	
க்கு	 ஆயுள்தண்�சன	 விதிக்்பபட்�தகா்	 நீதிம	

ன்ற	 நப்ச்சகா்ளர்	ஹரி்சன்	முட்�காபசி	 ்�ந்த	வியகா	
ழக்கிழசம	(28)	நதரிவித்திருந்தகார்.
	 ருற்சி	 இன	 மக்்ள்	 சுற்றிவச்ளக்்பபட்டு	
அவர்்ளின்	பச�யினரி�ம்	இருந்த	ஆயுதங்ச்ள	
அ்ற்றிய	 பின்னர்	 கூட்�மகா்	 படுந்காசல	 ந்சய	
யபபட்டிருந்தனர்.	 	 1994ஆம்	 ஆண்டு	 ஏபபிரல்	
மகாதம்	 இ�ம்நபற்ற	 இந்த	 படுந்காசலக்்கான	
உத்தரவு்ச்ள	குற்றவகாளி	வழஙகியிருந்தகார்.
	 றுவகாண்�காவின்	 அரு்சகா	 பகுதி	 நீதிமன்ற	
மும்,	 நெதர்லகாந்தின்	 அசனத்துல்	 குற்றவியல்	
நீதிமன்றமும்	 இசணந்து	 இந்த	 வி்சகாரசணசய	
நமற்ந்காண்டிருந்தன.	றுவகாண்�காவில்	இ�ம்நப	
ற்ற	இனபபடுந்காசல்ளில்	800,000	நபர்	படுந்கா	
சல	 ந்சயயபபட்டிருந்தனர்.	 அஙகு	 இ�ம்நபற்ற	
உள்ெகாட்டு	 நபகாரின்	 இறுதி	 4	 மகாதங்ளில்	 இது	
இ�ம்நபற்றிருந்தது.
	 எனினும்	 இந்த	 தீர்பபுக்கு	 எதிரகா்	 தகாம்	
நமன்முசறயீடு	 ந்சயயபநபகாவதகா்	 ெ்ன்ஸ்வகா	
வின்	 ்சட்�வகா்ளர்்ள்	 நதரிவித்துள்்ளகார்.	 ்சகாட்சிய	
மளித்தவர்்ளின்	வகாக்குமூலங்ளில்	குழபபங்ள்	
உள்்ளதகா்	அவர்்ள்	நமலும்	நதரிவித்துள்்ளனர்.
	 இந்த	 வழக்கு	 நதகா�ர்பகான	 தீர்பபு	
்காநணகாளி	 மூலம்	 வழங்பபட்டிருந்தது.	 ெ்ன்	
ஸ்வகா	 2015	 ஆம்	 ஆண்டு	 ந்காஙந்கா	 குடியரசில்	
சவத்து	ச்து	 ந்சயயபபட்டிருந்தகார்.	 அதன்	 பின்	
னர்	2016	ஆம்	ஆண்டு	அவர்	றுவகாண்�கா	அரசி�ம்	
ஒபபச�க்்பபட்டிருந்தகார்.

	 இவர்	நதகா�ர்பில்	த்வல்	தருபவர்்ளுக்கு	
5	 மில்லியன்	 ந�காலர்்ள்	 ்சன்மகானம்	 தருவதகா்	
அநமரிக்்கா	 அறிவித்திருந்தது.	 25	 வரு�ங்்ளகா்	
தசலமசறவகா்	 இருந்த	 பின்னர்	 ்�ந்த	 வகாரம்	
பிரகான்ஸ்	இல்	சவத்து	மற்றுநமகாரு	இனபபடுந்கா	
சலயகாளியகான	நபலிசின்	் நபகா்கா	என்பவர்	ச்து	
ந்சயயபபட்�	 நிசலயில்	 தற்நபகாசதய	 தீர்பபு	
நவளிவந்துள்்ளது.
	 ந்சல்வந்த	வர்த்த்ரகான	இவர்,	இனபபடுந்கா	
சலக்கு	 நிதி	 உதவி	 வழஙகியது�ன்,	 அதற்்கான	
த்வல்்ச்ளயும்	ஒளிபரபபியிருந்தகார்.	ச்து	ந்சய	
யபபட்�வர்	பிரகான்ஸ்	நீதிமன்றத்தில்	்�ந்த	புதன்	
கிழசம	(27)	முன்னிசலபபடுத்தபபட்�	நபகாதும்,	
அவர்	தனது	குற்றங்ச்ள	மறுத்திருந்தகார்.	எனினும்	
தன்சன	ஆபிரிக்்காவிற்கு	ெகாடு்�த்த	நவண்�காம்	
என்று	ந்ட்டுக்ந்காண்டுள்்ளகார்.
	 இதனிச�நய,	 றுவகாண்�காவில்	 இ�ம்	
நபற்ற	 இனபபடுந்காசல	 நதகா�ர்பில்	 அசனத்	
துல்	 குற்றிவியல்	 நீதிமன்ற	 வி்சகாரசணக்்கான	
நபகாறிமுசற	 ்�ந்த	 வகாரம்	 அறிவிக்்பபட்டுள்	
்ளது.	 அதில்	 றுவகாண்�காவின்	 முன்னகாள்	 பகாது	
்காபபு	 அசம்ச்சர்	 மற்றும்	 அர்ச	 தசலவர்	 பகாது	
்காபபு	 பிரிவின்	 தசலவர்	 ஆகிநயகார்	 குற்றவகாளி	
்்ளகா்	 இனங்காணபபட்டுள்்ளனர்.	 இவர்்ளில்	
பகாது்காபபு	அசம்ச்சர்	ஏற்்னநவ	மர	ணமச�ந்து	
விட்�கார்,	 மற்றயவர்	 தசலமசறவகா்	 வகாழந்து	
வருகின்றகார்.	
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ந்காங	 ந்காங	 மற்றும்	 ந்காநரகானகா	
சவரஸ்	 விவ்காரங்ள்	 நதகா�ர்பில்	
அநமரிக்்காவிற்கும்	 சீனகாவுக்கும்	
இச�யில்	 அதி்ரித்து	 வரும்	 முறு்ல்	
நிசலசய	நதகா�ர்ந்து	அநமரிக்்காவில்	
்ல்வி	 ்ற்கும்	 சீன	 மகாணவர்்ச்ள	
நவளிநயற்றுவதற்கு	 அநமரிக்்கா	 திட்	
�மிட்டு	 ள்்ளதகா்	 நதரிவிக்்பபடுகின்	
றது.
	 சீனகாசவ்ச	 ந்சர்ந்த	 மகாணவர்்ள்	
அநமரிக்்காவில்	உள்்ள	பல்்சலக்்ழ்	

ங்ளில்	 இருந்து	 நதகாழில்	 நுட்பங்ச்ள	 திருடு	
வதகா்	 அநமரிக்்	 அதிபர்	 ந�கானகால்ட்	 ட்ரம்ப	
நதரிவித்துள்்ளகார்.	
	 அநமரிக்்காவில்	்ல்வி	்ற்கும்	சீன	மகாண	
வர்்ளில்	 சீனகாவின்	 உ்ளவுத்துசற	 மற்றும்	 சீன	
விடுதசல	 இரகாணுவத்து�ன்	 நதகா�ர்புள்்ள	 பலர்	
இருபபதகா்வும்,	 அது	 அநமரிக்்காவின்	 பகாது்காப	
புக்கு	 அ்சசுறுத்தலகானது	 எனவும்	 அவர்	 நமலும்	
நதரிவித்துள்்ளகார்.
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ரணமகா்	 பருத்தி	 பற்றி	 ்ற்கும்	 நபகாது	 அந்த	
நதகாழிசலயும்	 அனுபவ	 ரீதியகா்க்	 ்ற்று	 நமற்	
ந்காள்்ள	 நவண்டும்.	 அபநபகாழுதுதகான்	 ்ல்வியு	
�ன்	 இசணந்த	 வச்யில்	 ஊதியத்து�ன்	 கூடிய	
அறிவு	 நபற்றுக்	 ந்காள்்ள	 முடியும்	 என்கின்றகார்.	
இதனடிபபச�யில்	இந்தியகாவில்	445	பகா�்சகாசல	
்ள்	 ஆதகாரக்	 ்ல்விசயப	 பின்பற்றி	 உருவகாக்்ப	
பட்டுள்்ளன.
	 தற்நபகாது	ெச�முசறக்கு	ந்காண்டு	வரப	
பட்டுள்்ள	 13	 வரு�	 உத்தரவகாதபபடுத்தபபட்�	
்ல்வி	 முசறசம	 நதகாழிற்	 பயிற்சியு�ன்	 கூடிய	
அனுபவக்	 ்ல்வியகா்	 மகாணவர்்ள்	 அசனவரும்	
13	வரு�ம்	்ட்�காயம்	்ல்வி	்ற்்	நவண்டும்	என்ற	
திட்�த்தின்	கீழ	அறிமு்பபடுத்தபபட்டுள்்ளது.
	 ்சகாதகாரண	 தரப	 நபகாதுப	 பரீட்ச்சயில்	
நதகாற்றி	சித்தியச�யகாத	மகாணவர்்ந்ள	இக்்ல்வி	
மூலம்	தமது	வகாழக்ச்யின்	நதகாழிலிற்்கான	அனு	

பவ	 ்ல்வியிசன	 2	வரு�ங்ள்	நபற்	றுக்	ந்காள்	
கின்றனர்.	 2017இல்	 இருந்து	 ஆரம்பிக்்பப	 ட்�	
இத்திட்�த்தில்	 உணவு	 பதபபடுத்தும்	 ்ல்வி,	
்சல	 மற்றும்	 ச்விசன	 நபகான்ற	 26	 நதகாழிற்	
்ல்வி	அனுப	வரீதியகான	்ற்ச்க்கு	உட்படுத்தபப	
டுகின்றது.
	 இபபகா�ங்ள்	 ந்சகாற்ப	 அ்ளவிலகான	 அறி	
முசற்்ளகா்வும்(theory)	 கூடிய	 அ்ளவகான	 பிர	
நயகா்	 பயற்சி்்ளகா்வும்	 (practical	 skills),	 பகா�்சகா	
சலக்கு	நவளிநயயகான	நதகாழில்	நிறுவன	பயிற்சி	
்்ளகா்வும்	 ெச�முசறபபடுத்தபபட்டு	 முன்நன	
டுக்்பபடுகின்றன.
	 நமற்கூறிய	 வி�யங்ளின்	 படி	 அனுப	
வக்	 ்ல்வி	 பற்றிய	 ெச�முசறயும்	 ்சலத்	 திட்	
�மும்	மகாற்றமுற்றகாலும்,	எந்த	அ்ளவிற்கு	்சகாத்திய	
மகாகின்றது	 என்பது	 ந்ள்விக்குறிநய.	 ஜநரகாபபிய	
ெகாடு்ளில்	 நவற்றி	 ெச�நபகாடும்	 அனுபவக்	
்ல்வி	 நதகா�ர்பகான	 அனுபவம்	 இலஙச்க்கு	
முற்றுமுழுதகா்க்	 கிச�க்்வில்சல	 என்றுதகான்	

கூற	நவண்டும்.
	 அந்த	 வச்யில்	 பல	 ந்காள்ச்்ளும்	
ெச�முசற்சகார்	வி்ளக்்மும்	பல	் ல்வியியலகா்ளர்்	
ளுக்கு	்காணபபட்�காலும்	வ்ளபபிர்சசிசன	அனுப	
வக்்ல்விக்கு	தச�யகா்நவ	உள்்ளது.	இவவகாறகான	
தச�்ச்ளயும்	 ்சவகால்்ச்ளயும்	 எதிர்	 ந்காண்டு	
்ல்வி	வ்ளர்்சசி	அச�ந்த	ஏசனய	ெகாடு்ச்ளவி�	
இலஙச்	 ்ல்வி	 வ்ளர்்சசிக்்கான	 பயணத்தில்	
நவற்றியச�ய	்ல்விமகான்்ளும்	புத்தி	ஜீவி்ளும்	
ெச�முசற்சகார்	 சீர்திருத்தங்ச்ள	 முன்நனடுத்	
தகால்	எதிர்்காலத்தில்	இலஙச்க்	்ல்வி	தரம்	நமன்	
நமலும்	உயரும்	்சகாத்தியம்	உள்்ளது.

ெ.பிரியெகி
2ம் வருட சிறப்புக் ்கற்ண்க
்கல்வி பிள்ணள நல்ததுணற
கிழக்குப்பல்்கணல்கழ்கம்

பாடொணலயில்   ... ததாடர்ச்சி...

நீர்	 வகார்க்கும்	 யகாசன்ளின்	 உருவம்	 எடுத்துக்	
்காட்டுகிறது.
	 தமிழெகாட்டின்	 கீழடிக்கும்	கிழக்கிலஙச்	
யின்	பூர்வீ்	தமிழ	குடி்ளின்	வகாழவி�ங்ளுக்கும்	
ெகாம்	 பல	 ஒத்தியல்பு்ச்ள	 ்காண்கின்றநபகாதும்,	
இஙகு	 சில	 நவறுபகாடு்ளும்	 ்காணபபடுவது	
நவளிபபச�.
	 கீழடியில்	இதுவசர	 ்ண்ந�டுக்்பபட்�	
ஆதகாரங்ளின்	அடிபபச�யில்,	அஙகு	வழிபகாட்டு	
மரநபகான்று	 இருந்ததகா்	 அறிய	 முடியவில்சல	
என்கின்றனர்	 ஆயவகா்ளர்்ள்.	 கிழக்கிலஙச்யில்	
பூர்வீ்	தமிழர்்ள்	வழிபபகாட்டு�னகான	வகாழக்ச்	
முசறநயகான்சற	 ந்காண்டிருந்தனர்	 என்பது	 மி்	
வும்	நவளிபபச�யகா்	நதரிகிறது.
	 திருந்காணமசலயின்	 திருக்்ரச்ச	 பகுதி	
யிலும்,	 மட்�க்்்ளபபின்	 வந்தகாறுமூசலப	 பகுதி	
யிலும்	 ்காணபபடும்	 வழிபகாட்டு	 சின்ன	 ங்ச்ள	
இதற்கு	எடுத்துக்்காட்டுக்்கா்க்	கூற	முடியும்.	இவ	
ற்றில்	‘மணிெகா்ன்’	என்ற	நபயர்	தமி	ழ	பிரகாமியில்	
நபகாறிக்்பபட்டுள்்ளசம	நவளி	பபச�.
	 இவவகாறு	 முன்பு	 என்றுமில்லகாதவகாறு	

இலஙச்த்	 தீவில்	 தமிழர்்ளின்	 தனித்துவமகான	
நமகாழி,	 பண்பகாட்டு	வி�யங்ள்	இன்று	 நவளிப	
பட்டு	 நிற்கின்றன.	 ஆனகால்	 இசவ	 நதகா�ர்பகா்	
தமிழினம்	எந்த்ளவு	அக்்சற	ந்காண்டுள்்ளது	என்	
பது	நதரியவில்சல.	 ஏற்்னநவ	எமது	வரலகாற்று	
ஆதகாரங்ள்	 பல	 அழிக்்பபட்டு	விட்�ன.	 நவறு	
பல	 மசறக்்பபட்டுள்்ளன.	 ஏன்	 ்காணகாமல்	 ஆக்	
்பப�வும்	ந்சயகின்றன.	இன்னும்	பல	ஆக்கிரமி		
க்்பபட்டு	விட்�ன.
	 “கிழக்கு	 மகா்காணத்தில்	 நதகால்நபகாருள்	
முக்கியத்துவம்	 வகாயந்த	 இ�ங்ச்ள	 முசறயகா்	
மதிபபீடு	 ந்சயது	 பகாது்காபபதற்கு	 பகாது்காபபு	
அசம்சசின்	 ந்சயலகா்ளரின்	 தசலசமயில்	 ஜனகா	
திபதி	 ந்சயலணி	 ஒன்று	 அசமக்்பபடும்”	 என்ற	
சிறீலங்கா	 அரசின்	 அறிவிபநபகான்றும்	 ்சகாதகாரண	
மகானதல்ல.
	 அர்சகாங்த்தின்	இந்த	அறிவிபசபயடுத்து,	
எமது	அரசியல்வகாதி்ள்	வழசமநபகால்	அறிக்ச்	
்ள்	விடுகின்றனர்.	இவற்றுக்கு	அபபகால்	அவர்்ள்	
எதுவும்	 ந்சயவதில்சல.	 ‘நபௌத்த	 மயமகாக்்ல்	
முயற்சி’	 என்கின்றனர்	 சிலர்.	 	 ‘நில	ஆக்கிரமிபபு’	
என்கின்றனர்	நவறுசிலர்.
	 ஆனகால்	இது	அசதவி�	மி்வும்	ஆழமகான	

நெகாக்்ங்ச்ள	 ந்காண்�தகா்நவ	 ஊகிக்்	 முடிகி	
றது.	கிழக்கில்	கிட்�த்தட்�	375	இ�ங்ள்	நபௌத்த	
்சமயத்து�ன்	 நதகா�ர்புச�ய	 இ�ங்்ளகா்	 சிறீ	
லங்கா	அர்சகால்	அச�யகா்ளபபடுத்தபபட்டுள்்ளன.
	 குறிபபகா்	கிழக்கு	ஏன்	குறிசவக்்பபட்டு	
ள்்ளது,	என்பசத	ெகாம்	இபநபகாது	ஓர்ளவுக்ந்னும்	
புரிந்து	 ந்காள்்ள	முடியும்.	 கிழக்கில்	 உள்்ள	 தமிழ	
ரின்	 வரலகாற்று	 ்சகான்று்ள்,	 கிழக்கில்	 உள்்ள	 தமி	
ழர்்ளுக்கு	 மட்டுநமகா	 அல்லது	 இலஙச்த்	 தமி	
ழர்்ளுக்கு	மட்டுநமகா	உரித்தகானசவயல்ல.	அசவ	
ஒட்டுநமகாத்த	உல்த்	 தமிழினத்தின்	உயரிய	முது	
்சங்ள்.
	 தமிழரின்	 தகாய்ப	 பகுதி்ளில்	 உள்்ள	
இதுநபகான்ற	பூர்வீ்	வரலகாற்றி�ங்ச்ள,	நதகால்லி	
யல்	்சகான்று்ச்ள	அழிவு்ளிலிருந்து,	ஆக்கிரமிபபு	
்ளிலிருந்து	 பகாது்காத்து	 அவற்சற	 நிசல	 நிறுத்த	
தமிழர்்்ளகாகிய	 ெகாம்	 எம்மகாலகான	 முயற்சி்ச்ள	
ஒ ன் றிசண ந் து ந ம ற் ந ் கா ள் ்ள ந வண்டிய	
நவச்ளயிது.

ர்கட்பாேற்று கிடக்கும்   ... ததாடர்ச்சி...

தி்செகாயக்்கா	 அதசன	 எதிர்த்தகார்.	 நதர்தல்	
ெச�	 நபற்றது.	 நதர்தல்	 ெச�நபறுவதற்கு	
முதல்ெகாள்	 திரு.்காமினி	 நிசறய	 ஆட்்ச்ளக்	
கூட்டிக்	ந்காண்டு	யகாழபபகாணம்	ந்சன்றகார்.	 யகாழ	
பபகாணம்	 ந்சன்ற	 அவர்	 அஙகு	 நிசறய	 வகாக்குப	
நபட்டி்ச்ள்ச	 ந்ச்ரித்து	 ்ள்்ள	 வகாக்கு்ச்ளப	
நபகாட்�கார்.	 இதசன	 ெகான்	 கூறவில்சல.	 பகாரகாளு	
மன்றத்தில்	 ்காமினி	 தி்செகாயக்்கா	 பிர்சன்னமகா்	
இருந்த	 நபகாது,	 கூட்�ணியின்	 ந்சயலதிபர்	 ஆற்	
றிய	 உசர	 என்னி�ம்	 உள்்ளது.	 மகாவட்�	 அபிவி	
ருத்தி்ச	 ்சசபத்	 நதர்தல்்ளில்	 ்சதி	 ெகா்சநவசல்	
ச்ள்ச	ந்சயத	பின்னர்	ஒரு	 ்சர்வநத்ச	நூல்	நிசலய	
மகான	 யகாழ.நபகாது	 நூல்ம்	 எரி	 யூட்�பபட்�து.	
வகாக்கு்ச	 சீட்டுக்்்ளகால்	 நீதிசயப	 நபறுவதற்கு	
எமது	 தசலவர்்்ளகால்	 முடியகா	 விடில்	 ெகாங்ள்	
நீதிசயக்	 குண்டு்ள்	 மூலம்	 நபறுநவகாம்	 என	
இ்ளம்	 தமிழத்	 தீவிரவகாதி்ள்	 நிசனத்தனர்.	 இப	
படித்தகான்	 அவர்்ள்	 தீவிரவகாத்ச	 ந்சயல்்ளில்	
இறஙகினகார்்ள்.	 ்காமினி	 தி்செகாயக்்கா	 யகாழபபகா	
ணத்தில்	நதர்தல்்ளில்	தசலயீடு	ந்சயதகார்	என்	பது	
இர்சியமல்ல.	 300	 நபர்	 நதர்தல்	 ்�சம்ச்ள்ச	
ந்சயயநவன	அவரகால்	அசழத்து்ச	ந்சல்லபபட்�	
னர்.	 பல	 வகாக்கு்ச	 சீட்டுப	 நபட்டி்ள்	 ்காணகாமல்	
நபகாயின.”	 என்பது	 சிறீலங்காவின்	 முன்னகாள்	
அர்ச	 அதிபர்	 பிநரமதகா்சகா	 ்சகாட்சியம்	 ப்ர்ந்து	
உள்்ளது�ன்,	 மக்்்ளகாட்சியில்	 மறுபசப	 ்காமினி	
ஈழத்தமிழர்்ளுக்கு	 ஏற்படுத்தியசமயும்,	 சிறீல	
ங்கா	்சட்�	ஆட்சிசய	ெடுநிசலயு�ன்	முன்நனடுக்	
்காததுநம	 தமிழ	 மக்்ள்	 தங்ள்	 பகாது்காபபுக்கு	

ஆயுத	 எதிர்பசப	முன்நனடுக்்	 நவண்டி	வந்தது	
என்ற	 உண்சமசயயும்	 உலகுக்குப	 பிநரமதகா்சகா	
நதளிவகாக்கினகார்.
	 அத்து�ன்	 1981	 மகாவட்�	 அபிவிருத்தி்ச	
்சசப	 நதர்தலின்	 நபகாழுது	 இக்்ட்டுசர	 ஆசி	
ரியரகாகிய	 ெகான்	 யகாழபபகாணத்தின்	 தமிழர்	 கூட்	
�ணி	 நவட்பகா்ளர்	 சூசவபபிள்ச்ள	 அழச்யகா	
அவர்்ளின்	 13ம்வட்�காரத்	 நதர்தல்	 வகாக்்ளிபபு	
நிசலயமகான	 ந்சன்.	 நயகான்ஸ்	 ்ல்லூரியில்	 அவ	
ரின்	 மு்வரகா்க்	 ்�சமயகாற்றிக்	 ந்காண்டி	 ருந்த	
நெரத்திநலநய	 ஊர�ஙகு்ச	 ்சட்�ம்	 அமுலகாகிய	
தகால்	வீட்டுக்குத்	திரும்புவதற்கு	மி்வும்	 ்ஸ்�ப	
பட்ந�ன்.	ஆனகால்	அந்த	ஊர�ஙகு்ச	்சட்�த்துக்கு	
மத்தியில்	தகான்	ஊநர	எரிக்்பபட்�	ந்காடுசமசய	
யும்	் ண்ந�ன்.	பச�	யினநர	இவற்சற்ச	ந்சயதனர்	
என்பதற்்கான	உயிர்்ச	 ்சகான்று்்ளகா்	இன்றும்	 ெகாம்	
உள்ந்ளகாம்.

யாழப்பாை 1981 ஆனிமாத அெம்பாவிதங்்களுக்கு 
நானகு ரநாக்கிருநதன.

1. ஒனறு தமிழர்்களின மக்்களாட்சிக்குப் பலமா்க 
உள்ள அவர்்களின ்கல்விப்பல்தணத அழிப்ரபாம் 
எனனும் சிங்்கள தபௌ்தத ரபரினவாத்ததின எச்ெரி 
க்ண்கயா்க யாழப்பாைப் தபாது நூல்கம் எரிக்்கப்ப 
ட்டது.
2. தமிழர்்களின ததாழில் தெய உரிணம்கள் மறுக்்கப்ப 
டும் எனனும் சிங்்கள தபௌ்தத ரபரினவாத்ததின 
எச்ெரிக்ண்கயா்க யாழப்பாை ந்கே்ததின ்கணட்கள் 
வர்்தத்க நிணலயங்்கள் எரிக்்கப்பட்டன.
3. யாழப்பாை மக்்களின தொ்ததுக்்கணள நாம் 
நிணன்தத மாதிரி அழிப்ரபாம் எனனும் சிங்்கள 

தபௌ்தத ரபரினவாத்ததின எச்ெரிக்ண்கயா்க யாழப் 
பாைப் பாோளுமனற உறுப்பினர் தவற்றிரவலு 
ரயார்கஸ்வேன அவர்்களின வீடு எரிக்்கப்பட்டு 
அவரும் அவரின மணனவியும் ஏதிலி்களா்க 
வீட்டுப் பினபுற மதிரலறிக் குதி்தது உயிருக்்கா்க்த 
தப்பிரயாடினர்.
4. நான தெயதியளாோ்கவும் ்கட்டுணேயாளோ்கவும் 
பணியாற்றிக் த்காண்டிருநத ஈழநாடு தினஇதழ 
அலுவல்கம் எரிக்்கப்பட்டு ஈழ்ததமிழர்்களின ப்ததி 
ரிண்கச் சுதநதிே்தணதச் சிங்்கள தபௌ்தத   ரபரி 
னவாதம் எச்ெரி்ததது.
	 இசவ்ள்	 எல்லகாம்	 யகாழபபகாண	 நபகாது	
நூல்	எரிபபு	என்பசத	உல்	வரலகாற்றில்	பண்பகா	
ட்டு	இன	அழிபநபகான்றின்	வரலகாற்று்ச	 ்சகான்றகா்	
மகாற்றியது.	 இன்று	 யகாழபபகாண	 நபகாது	 நூல்	
எரிக்்பபட்டு	 49	ஆண்டு்ள்	 ்ழிந்த	 நிசலயிலும்	
ஈழத்தமிழர்்ளின்	 சுதந்திரமகான	 மக்்்ளகாட்சி	 பங	
்ளிபபு	 சிறீலங்காவகால்	 நதகா�ர்ந்து	 மறுக்்பபடு	
கிறது.	 இந்நிசலயில்	 ஈழத்தமிழர்்ள்	 தங்ளின்	
அரசியல்	 உரிசம்ச்ள	 மக்்்ளகாட்சி	 முசற	 மூ	
லம்	 நபற	 இயலகாத	 நிசலயும்	 நதகா�ர்கிறது.	 சிறீ	
லங்காவின்	 ஈழத்தமிழர்்ள்	 மீதகான	 பண்பகாட்டு	
இனஅழிபபும்	 பலவழி்ளில்	 நதகா�ர்கிறது.	 இந்	
நிசலயில்	புலம்நபயர்	தமிழர்்ள்	இந்த	உண்சம	
்ச்ளத்	தகாங்ள்	வகாழும்	ெகாடு்ளின்	மக்்ளுக்கும்	
அர்சகாங்ங்ளுக்கும்	 எடுத்து்ச	 ந்சகால்லி	 ஈழத்	
தமிழர்	 உரிசம்ச்ள	 உல்ம்	 தன்	 தசலயீட்�கால்	
்காத்தி�	உதவி�ல்	அவசியமகாகிறது.

யாழ நூல்க ... ததாடர்ச்சி...
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இருபத்நதகாரகாம்	 நூற்றகாண்டின்	
முதல்	 இரு	 த்சகாபதங்ளின்	

இறுதியில்	 மனிதகுலம்	 ந்காவிட்-
19	 நெகாயின்	 தகாக்்த்தினகால்	 நிசல	
குசலந்து	 நிற்கிறது	 என்பது	 மசற	

க்்நவகா	 மறுக்்நவகா	 முடியகாத	 உண்சமயகா்	
வி்ளஙகுகிறது.	 இந்நிசலக்கு	 யகார்	 ்காரணம்	 என	
இனங்காணவும்	குற்றம்	சுமத்தவும்	தயகாரகாகி	வரும்	
ெகாடு்ளும்,	 “வல்லுெர்்ளும்”	 இது	 ஒட்டுநமகாத்த	
மனித	 குலத்தின்	 தவறு்ளின்	 விச்ளவு	 என்பசத	
வி்ளஙகி	ந்காள்்ளகாத	வசர	 ெகாம்	 ஒவநவகாருவரும்	
இவவகாறகான	 நெருக்்டி்ளுக்கு	 நதகா�ர்ந்தும்	
மு்ம்	 ந்காடுக்்	 நவண்டியவர்்்ளகா்நவ	 இருப	
நபகாம்.	எனநவ	எமது			்சந்ததி	மி்பநபரும்	நெருக்	
்டி்ளு�நன	நபகாரகாடி	வீழவும்,	வகாழவும்	தம்சம	
தயகார்	 படுத்திக்	 ந்காள்வநத	 இன்று	 எம்	 முன்நன	
உள்்ள	ஒநர	வழி.

பிறப்பு
	 உல்்ளகாவிய	 பிறபபு	 வீதத்தின்	 அடிப	
பச�யில்	 ந்காவிட்-19	 நதகாற்றின்	 தகாக்்ம்	 பகாரி	
ய்ளவில்	 நதகா�ஙகிய	 மகார்்ச	 2020	 முதல்	 டி்சம்பர்	
2020	 வசரயகான	 ஒன்பது	 மகாத	 ்காலப	 பகுதி	 யில்	
மட்டும்	 116	 மில்லியன்	 பிறபபு்ள்	 ஏற்படும்	
என	 ்ணிக்்பபடுகிறது.	 இதில்	 நபரும்பகாலகான	
பிறபபு்ள்	ஆசிய	 ெகாடு்ளிநலநய	 இ�ம்	 நபறும்	
என்பது�ன்	 இந்ெகாடு்ள்	 ஏற்ந்னநவ	 தகாய	 மர	
ணம்,	 சிசு	 மரண	வீதங்ச்ள	அதி்்ளவில்	 ந்காண்	
டிருபபது�ன்	 மருத்துவ	 வ்சதி்ளிலும்	 பின்தஙகி	
உள்்ளன.	 இம்மருத்துவ	 வ்சதி்ள்	 ந்காவிட்-19	
தகாக்்த்தகால்	நமலும்	குசற	வச�வது�ன்,	இதனகால்	
தகாய	 ந்சய	 மரண	 வீதம்	 அதி்ரிக்கும்	 வகாயபபு	
உள்்ளசத	புறந்தள்்ள	முடியகாது.	அநதநவச்ள	இன்று	
வசரயகான	 ஆயவு்ளின்	 அடிபபச�யில்	 ்ர்ப	
பிணி்ளிச�நய	 யகான	 ந்காவிட்-19	 இன்	 தகாக்்ம்	
குசறவகா்	 ்காணபபடுவதும்	 சிசுக்்ள்	 தகாயின்	 ்ரு	
விலிருந்து	 இந்நெகாய	 நதகாற்றுக்கு	 ஆ்ளகாவது	 உறு	
திப	படுத்தபப�வில்சல.	அநத	நெரம்	்ருவிலிரு	
க்கும்	நபகாது	தகாயக்கு	நதகாற்று	ஏற்பட்�	 ்சந்தர்பப	
ங்ளில்	 சிசுக்்ளின்	 நெகாநயதிர்பபு	 பகாயம்	 சுரக்்	
பபட்டிருபபதும்	 சில	 ஆயவு்ளில்	 நதரிய	 வந்து	
ள்்ளது.	 எனநவ	 பிறபபின்	 மீதகான	 ந்காவிட்	 -19	
இன்	 தகாக்்ம்	 இன்றுவசர	 பகாரிய	 பகாதிபபு்ச்ள	
ஏற்படுத்தகாது	 என்நற	 ்ருதபபடுகிறது.	 எனினும்	
இந்நெகாயின்	நீண்�ெகாள்	விச்ளவு்ச்ள	எதிர்வரும்	
ஆண்டு்ளிநலநய	உறுதியகா்	கூற	முடியும்.

குழநணதப்பிோயம், சிறுவர் ்கல்வியும் திறன 
விரு்ததியும்

	 ந்காவிட்	 -19	 நெகாயின்	 தகாக்்ம்	 சிறுவரி	
ச�நய	 அதி்்ளவில்	 ்காணபப�வில்சல	 என்றகா	
லும்,	 இன்சறய	 சூழல்,	 சு்காதகார	 ந்சசவ	 வ்சதி	
குசறபகாடு்ள்	 என்பன	 சிறுவர்	 மகாறன்	 எண்ணி	
க்ச்சய	 எதிர்வரும்	 ஆறு	 மகாதங்ளில்	 1.2	 மில்	
லியனகால்	 அதி்ரிக்்	 கூடும்	 என	 ்ணிக்்பபடு	
கிறது.	 அதுமட்டுமல்லகாமல்,	 சிறுவர்்ளுக்்கான	

ஆரம்ப	 ்சமூ்	 அறிமு்	 ்்ளமகா்	 வி்ளஙகும்	 முன்	
பள்ளி	 வ்சதி்ள்,	 சிறுவர்	 ்ல்வி,	 விச்ளயகாட்டு,	
நமகாழி,	 ்சல,	 ்லகா்ச்சகார	அறிமு்ம்,	அறிவூட்�ல்	
என்பன	 ்சமூ்	 இச�நவளி	 நபணும்	 ந்சயற்	
பகாடு்்ளகாலும்,	நபற்நறகாரின்	அதீத	பயத்தினகாலும்	
நபரும்	 பகாதிபபுக்குள்்ளகா்	 நெரிடும்.	 இது	 இக்	
்காலபபகுதியில்	 விருத்தியச�யும்	 சிறுவர்்ச்ள	
்சமூ்	உணர்வற்ற	தனித்து	வகாழும்	முசனபசபயும்,	
பிறரிலிருந்து	 விலகி,	 பரந்துபட்�	 ெட்பு,	 உறவு	
்சமூ்	 ஒருஙகிசணவு	 என்ப	 வற்றிலிருந்து	 வகாழ	
தசலபபடும்	 ஓர்	 ்சமூ்த்சத	 எதிர்்காலத்தில்	 ஏற்	
படுத்த	ஏதுவகாகி	விடும்	என	மகானு�வியல்	அறிஞ	
ர்்ள்	அ்ச்சம்	நதரி	விக்கின்றனர்.

வாலிப வாழவும் இணளய தணலமுணறயும்
	 ந்காவிட்-19	 இன்	 தகாக்்மகானது	 ஏற்ந்ன	
நவ	 ்ல்வி	 மற்றும்	 நவசல	 வகாயபபு்ள்	 கிட்�கா	
மல்	 நபரும்	 அழுத்தத்திற்கு	 உட்பட்டு	 வந்த	
இச்ளஞர்்ச்ளயும்,	யுவதி்ச்ளயும்	நமலும்	நமகா்ச	
மகான	 பகாதிபபு்ளுக்கு	 உள்்ளகாக்கும்	 என	 ்ணிப	
பி�பபடுகிறது.	 உல்்ளகாவிய	 ந்காவிட்	 -19	 நெகாய	
தகாக்்த்திற்கு	முன்னர்	 126	மில்லியன்	இச்ளநயகார்	
நவசலவகாயபபு்ளின்றி	வறுசம	நிசலக்கு	தள்்ள	
பபட்டுள்்ளதகா்	 உல்	 நதகாழிலகா்ளர்	 அசமபபு	

்ணிபபிட்டிருந்தது.	 நமலும்	 தற்நபகாது	 நவசல	
வகாயபசப	நபற்றுள்்ள	இச்ளஞர்்ளில்	 77	வீதமகா	
நனகார்	 தற்்காலி்	 சுய	 நவசலவகாயபபு்ச்ளநய	
நபற்று	 வகாழந்து	 வருவதகா்	 இக்்ணிபபீடு	 கூறு	
கிறது.	இ	தனகால்	இ்ளம்	நபண்்ள்	அதி்	பகாதிபபிற்	
குட்பட்டிருபபது	இன்னுநமகாரு	வச்	பகாதிபபகா்	
அசமந்துள்்ளது.	 அநதநவச்ள	 உயர்தர	 மற்றும்	
பல்்சலக்்ழ்	 ்ல்விசய	 நதகா�ரும்	இ்ள	 வயதி	
னரும்	இந்நெகாயின்	தகாக்்த்தகால்	்ல்விசய	நதகா�ர	
முடியகாத	நிசலக்கு	தள்்ளபபட்டுள்்ளனர்.	இவவகாறு	
பகாதிக்்பபட்டிருக்கின்ற	 இச்ளநயகாரின்	 நதகாச்	
1.5	பில்லியன்	என	்ணிபபி�பபடுகிறது.
	 நமலும்	 நபரும்ளவு	 இச்ளநயகார்	 விச்ள	
யகாட்டு,	 இச்ச,	 ்சலபபச�பபு,	 உல்லகா்சப	
பயணத்துசற	 ஆகிய	 துசற்ளில்	 பஙந்ற்று	 தம்	

வகாழசவ	 இத்துசற்ளில்	 நமம்படுத்தி	 வந்து	
ள்்ளனர்.	 இன்சறய	 சூழலில்	 அவவகாயபபு்ளும்	
அவர்்ளுக்கு	இல்லகாமல்	நபகாயுள்்ளது.	இத்நதகாயவு	
நிசல	் ல்வி	இச�	வில்ல்	மற்றும்	்சமூ்	ெ�த்சத	
பிறழவு்ளுக்கும்	 ்காரணியகாகி	 எதிர்்கால	 ்சமூ்	
த்சத	 நபரும்ளவு	 பகாதிக்கும்	 என்பதும்	 எதிர்்கால	
மனிதகுல	வ்ளர்்சசிசய	பகாதிக்கும்	ஓர்	்காரணியகா்	
அசமயப	 நபகாகிறது	 என்பதும்	 ்சமூ்வியலகா்ளர்	
்ளுக்கு		நபரும்	்வசலயகா்	உள்்ளது.

நடு்ததே வயதினர்
	 ெடுத்தர	வயதினசர	நபகாறுத்தவசர	அவர்	
்ள்	பலமுசன	தகாக்குதல்்ளுக்கு	மு்ம்	ந்காடுக்்	
நவண்டியவரகா்	 உள்்ளனர்.	 ந்காவிட்-19	 நெகாயின்	
தகாக்்த்திற்குள்்ளகாகும்	நபரும்பகாலகாநனகார்	ெடுத்தர	
வயதினரகா்	அசமவது�ன்	தற்நபகாசதய	நதகாழில்	
வகாயபபின்சம	அல்லது	நதகாழில்	இழபபு,	குடும்ப	
சுசம,	 பிற	 நதகாற்றகா	 நெகாய்ள்,	 என	 அசனத்து	
துயரங்ளுக்கும்	மு்ம்ந்காடுக்கும்	 சூழலில்	இவ	
வயதினநர	அதி்ம்	பகாதிக்்பபடுகின்றனர்.	அதி்ரி	
த்த	 குடும்ப	 பிணக்கு்்ளகாலும்,	 ்�ன்	 சுசம்்ளகா	
லும்	மன	அழுத்தத்திற்கும்,	நெகாய்ளுக்கும்	இலக்	
்காகி	 தற்ந்காசல	முயற்சி்ளில்	 ஈடுபடும்	நபரும்	
பகாலகாநனகார்	ெடுத்தர	வயதினர்	என	இனம்	்காணப	
பட்டுள்்ளனர்.

முதிரயார்
	 ந்காவிட்-19	நெகாய	தகாக்்த்தினகால்	அதி்்ளவு	

இறபபுக்குள்்ளகாகி	 வருபவர்்ள்	 முதிநயகார்்்ளகா	
்நவ	் காணபபடுகின்றனர்.	இதனகால்	பல	முதிநயகார்	
இல்லங்ளில்	 நபரும்ளவகான	 முதிநயகார்	 இறந்த	
சமயும்	 ெகாம்	 அறிந்தநத.	 இதற்கும்	 அபபகால்	
தனிசமபபடுத்தலில்	 இவர்்ந்ள	 அதீத	 ்வனம்	
நமற்ந்காள்்ளபப�	நவண்டியவர்்்ளகா்	தி்ழகிறகார்	
்ள்.	 இதனகால்	 ்�ந்த	 மூன்று	 மகாதங்்ளகா்	 தனி	
சம	 பபடுத்தபபட்டு	 வரும்	முதிநயகார்்ள்	 ந்சகால்	
நலகாணகா	 மன	 உச்ள்ச்சலுக்கும்,	 பிற	 நெகாய்	
ளுக்்கான	 பரகாமரிபபின்சமக்கும்	 ஆ்ளகாகி	 வருகி	
ன்றனர்.	 அண்சமக்	 ்காலங்ளில்	 ெச�	 முசறப	
படுத்தபபட்டு	 வந்த	 ‘ெலமு�ன்	முதுசமசய	 வர	
நவற்றல்’	 எனும்	 ந்சயற்றிட்�ம்	 ந்சயலிழந்து	
முதிநயகார்	 பகாது்காபபு	 ்காரணமகான	 பரிதகாப	 வகாழ	
வுக்கு	 உள்்ளகாகி	 வருகின்றனர்.	 இந்	 நெகாயினகால்	
ஏற்படும்	முதிநயகார்்ளின்	அதி்ரித்த	இழபபகானது	
ஒவநவகாரு	 ்சமூ்த்தினதும்	அனுபவ	பதிநவடு்ள்	
பிரதி	 பண்ணபப�காமநல	 அழிந்து	 வருவதற்கு	
ஒபபகானது	என்றகால்	அது	மிச்யகா்காது.

https://www.unicef.org/press-releases/pregnant-mothers-
and-babies-born-during-covid-19-pandemic-threatened-
strained-health	
https://www.health.harvard.edu/blog/pregnant-and-wor-
ried-about-the-new-coronavirus-2020031619212#q7	
h t t p s : / / w ww . t h e l a n c e t . c o m / a c t i o n / s h o w P d -
f?pii=S2214-109X%2820%2930238-2
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