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	 இலங்கைத்	 தமிழ்	
அரசுக்	 கைட்சியின்	
ப�ொதுச்	 பெயலொளர்	
கி.து்ரரொெசிஙகைம்	
அவர்கைள்	தன்	தனிப்	
�ட்்ட	 கைொரணஙகைளு	

க்கைொகைவும்,	 சுயவிருப்பு்டனும்	 தன்	 ப�ொதுச்பெய	
லொளர்	�தவி்யத்	துறப்�தொகை	இலங்கைத்	தமிழ்	
அரசுக்	 கைட்சியின்	 த்லவர்	 மொ்வ	 செொ.செனொதி	
ரொஜொ,	தமிழ்த்	சதசியக்	கூட்்ட்மப்பின்	த்லவர்	
இரொ.ெம்�நதன்	 ஆகிசயொருக்கு	 கைடிதம்	 மூலம்	
அறிவித்துள்ளொர்.
	 கை்டநத	 2020ஆம்	 ஆண்டு	 �ொரொளுமன்றப்	
ப�ொதுத்	 சதர்தலின்	 பின்னர்	 சதசியப்�ட்டியல்	
பதொ்டர்�ொகை	இ்டம்ப�றற	ெர்ச்்ெ்யயடுத்து	இப்	
�தவி	விலகைல்	இ்டம்ப�றறுள்ளது.

	 இருப்பினும்,	அவர்	அனுப்பி	்வத்துள்ள	
கைடிதத்தில்	 தன்	 தனிப்�ட்்ட	வி்டயஙகைள்	 பதொ்டர்	
�ொகைசவ	தொன்	�தவி்யத்	துறப்�தொகைத்	பதரிவித்து	
ள்ளொர்.
	 இதனி்்டசய,	தமிழ்த்	சதசியக்	கூட்்ட்ம	
ப்பின்	 சதசியப்	 �ட்டியல்	 நொ்டொளுமன்ற	 உறுப்	

cl;fl;rp Nkhjy; - gjtp Jwe;jhu; nghJr;nrayhsu;

	 ம ர ண த ண் ்ட ் ன	
வி தி க் கை ப் � ட் டி ரு ந த	
குட்டிமணி	 நொ்டொளுமன்ற		
உறுப்பினரொகை	 �தவிசயற�	
தறகு	 அரெ	 விதிகைளில்	 இ்ட	
மில்்ல	என்று	பதரிவித்த	சிறீ	
லஙகைொ	 அரசு,	 தறச�ொது	 அசத	
ச�ொன்று	 மரணதண்்ட்ன	

விதிக்கைப்�ட்்ட	 பிசரமலொல்	 ஜயசெகைரவுக்கு	
அனுமதி	வழஙகியுள்ளது	என	எதிர்கைட்சித்	 த்ல	
வர்	 ெஜித்	பிசரமதொெொ	இநதவொரம்	நொ்டொளுமன்ற	
த்தில்	சகைள்வி	எழுப்பியுள்ளொர்.
அஙகு	அவர்	சமலும்	பதரிவித்துள்ளதொவது:
	 1982ஆம்	 ஆண்டில்	 பரசலொ	 அ்மப்பின்	
த்லவரொன	 குட்டிமணி	 என்ற	 பெல்வரொஜொ	
சயொகைச்ெநதிர்ன	 நொ்டொளுமன்ற	 உறுப்பினரொகை	

குறிப்பிட்டு	சதர்தல்	ஆ்ணக்குழுவினொல்	அறிவி	
க்கைப்�ட்டிருநதச�ொதும்,	 அன்்றய	 ெ�ொநொயகைர்	
அத்ன	ஏறறுக்பகைொள்ளவில்்ல.
	 இலங்கை	 அரெ்மப்பின்	 89	 மறறும்	 91	
ஆம்	உறுப்புரி்மகை்ள	ஆதொரம்	கைொட்டி	அவரின்	
நியமனம்	நிரொகைரிக்கைப்�ட்்டது.	அவர்	தனது	தண்்ட	
்னக்கு	 எதிரொகை	 சமன்மு்றயீடு	 பெய்திருநத	
நி்லயிசலசய	 அவருக்கு	 �தவி	 நிரொகைரிக்கைப்	
�ட்்டது.
	 ஆனொல்	 தறச�ொது	 சிறீலஙகைொ	 ப�ொதுஜன	
முன்னணி்யச்	 செர்நத	 பிசரமலொல்	 ஜயசெகைர	
நொ்டொளுமன்ற	உறுப்பினரொகியுள்ளொர்.	அவவொறொ	
யின்	தறச�ொ்தய	ெ�ொநொயகைர்	அரெ்மப்்�	மீறி	
ந்டநது	 பகைொண்டுள்ளொர்	 என்சற	 பகைொள்ளப்�டும்	
என	அவர்	சமலும்	பதரிவித்துள்ளொர்.

Fl;bkzpf;F xU ePjp gpNukyhYf;F xU ePjp

	 ரஸயொவின்	3	முன்னணி	�ல்கை்லக்கைழகைங	
கை்ள	தனது	அஙகீகைொரப்	�ட்டியலில்	இருநது	சிறீ	
லஙகைொவின்	மருத்துவ	ெ்�	நீக்கியது	பதொ்டர்பில்	
ரஸய	 தூதரகைத்தின்	 கைலொச்ெொர	 பிரிவு	 தனது	 கைவ	
்ல்ய	பதரிவித்துள்ளது.
	 முன்கூட்டிசய	 தகைவல்கைள்	 வழஙகைப்�	
்டொது	 இநத	 ந்டவடிக்்கை்ய	 சிறீலஙகைொ	 சமற	
பகைொண்டுள்ளது.	 சிறீலஙகைொவின்	 மருத்துவ	 ெ்�	
யில்	அஙகைம்	வகிப்�தறகு	ரஸயொவின்	�ல்கை்லக்	
கைழகைஙகைள்	 �ணம்	 பெலுத்தி	 வருகின்றன.	 கை்டநத	
60	வரு்டகைொல	சிறீலஙகைொ	-	ரஸயொ	உறவில்	ரஸயொ	
சிறீலஙகைொ	 மொணவர்கைளுக்கு	 புல்மப்�ரிசில்	
கை்ள	வழஙகி	வநதுள்ளது	என	அது	சமலும்	பதரி	
வித்துள்ளது.

rpwPyq;fhtpd; Kbthy; u];ah ftiy

சி றீலங கை ொவின்புதிய	
அரசியல்திருத்தமொன	
20ஆவது	 திருத்தத்தின்	

அடிப்�்்டயில்	 120	இறகு	சமற�ட்்ட	அரெ	 நிறு	
வன	ஙகைள்	கைணக்கைறிக்்கை	�ரிசெொத்னகைளில்	இரு	
நது	 விதிவிலக்கு	 ப�றும்	 நி்ல்ய	 ப�றறுள்ள	
தொகை	பதரிவிக்கைப்�டுகின்றது.
	 இதில்	அதிகை	கை்டன்	சு்ம்யக்	பகைொண்்ட	
சிறீலஙகைன்	 எயர்்லன்ஸ	 நிறுவனம்,	 மின்ெொர	
நிறுவனம்,	 கைொப்புறுதி	 நிறுவனம்,	 எரிப�ொருள்	
நிறுவனம்	 உட்�்ட	 �ல	 நிறுவனஙகைள்	 அ்டஙகி	
யுள்ளன.
	 அரசின்	 இநத	 ந்டவடிக்்கைக்கு	 எதிரொகை	
கைண	க்கு	ஆய்வு	தி்ணக்கைளம்	தனது	கைடு்மயொன	
எதிர்ப்்�	பதரிவித்துள்ளது.	இநத	 ந்ட	வடிக்்கை	

யொனது	 மு்றசகை்டொன	 நிதி	 ்கையொ்டல்கைளுக்கு	
வழிவகுக்கும்	எனவும்	எச்ெரிக்்கை	விடுக்கைப்�ட்டு	
ள்ளது.
	 இதனி்்டசய,	 20ஆவது	 திருத்தச்ெட்்டம்	
ஊழலுக்கு	உகைநத	சூழ்ல	உருவொக்குவதறகு	தொம்	
எதிர்ப்்�	 பவளியிடுவதொகை	 ட்ரொன்ஸச�ரன்ஸி	
இன்்டர்பநெனல்	 இலங்கை	 கி்ள	 கைவ்ல்ய	
பவளியிட்டுள்ளது.
	 தகைவல்	அறியும்	உரி்ம,	ஊழல்	விெொர்ண	
கைள்,	ப�ொது	நிதி	கைண்கைொணிப்பு,	சுதநதிரமொன	மற	
றும்	 நியொயமொன	 சதர்தல்கை்ள	 ந்டத்தும்	 திறன்	
ஆகிய்வ	இதில்	முக்கியமொன்வ	என்று	ட்ரொன்	
ஸச�ரன்ஸி	 இன்்டர்பநெனல்	 பவளியிட்டுள்ள	
அறிக்்கை	ஒன்றில்	குறிப்பி்டப்�ட்டுள்ளது.

fzf;fwpf;ifapy; ,Ue;J jg;gpf;Fk; mur epWtdq;fs;

kl;lf;fsg;gpy; ,aq;fpte;j 
ths;ntl;Lf; FOtpd; 

jiytu; ifJ

- r[pj;

ePjpia epiyehl;Ltjpy; 

rpwPyq;fh Njhy;tpaile;Js;sJ

	 நீதி்ய	 பெயற�டுத்துவதில்	 சிறீலஙகைொ	
அரெொஙகைம்	முழு்மயொகைத்	சதொல்விய்்டநதுள்	
ளது	என்று	உண்்ம,	நீதி,	இழப்பீடு	மறறும்	மீண்	
டும்	 நிகைழொ்ம்ய	 உறுதிப்�டுத்துவதறகைொன	
ஐக்கிய	 நொடுகைள்	 ெ்�யின்	 முன்னொள்	 சிறப்பு	
அறிக்்கையொளர்	 �ப்சலொ	 டி	 கிறீப்	 பதரிவித்துள்	
ளொர்.
	 சிறீலஙகைொவிறகுப்	 �யணம்	 பெய்து	
ஆய்வுகை்ள	சமறபகைொண்டு	இநத	அறிக்்கை்ய	
அவர்	 ெமர்ப்பித்துள்ளொர்.	 நொ்ள	ஆரம்�மொகும்	
ஐ.நொ	மனித	உரி்மகைள்	ஆ்ணக்குழுவின்	கூட்	
்டத்	 பதொ்டரில்	 இநத	 அறிக்்கை	 ெமர்ப்பிக்கைப்	
�்டவுள்ளதொல்,	சிறீலஙகைொ	அரசு	பநருக்கைடிகை்ள	
எதிர்பகைொள்ளலொம்	என	பதரிவிக்கைப்�டுகின்றது.

	 மட்்டக்கைளப்பில்	 நீண்்டகைொலமொகை	 இய	
ஙகி	 வநதது்டன்,	 தமிழ்	 மக்கை்ள	 அச்சுறுத்தி	
வநத	வொள்பவட்டுக்	குழுவின்	த்லவர்	உட்�்ட	
இருவர்	 ்கைது	 பெய்யப்�ட்டுள்ளதொகை	 பதரிவிக்	
கைப்�டுகின்றது.
	 கை்டநத	 பவள்ளிக்கிழ்ம(11)	 இ்டம்	
ப�றற	 இநத	 ெம்�வத்தில்	 வொள்	 ஒன்றும்	 ்கைக்	
குண்டு	ஒன்றும்	மீட்கைப்�ட்்டதொகை	மட்்டக்கைளப்பு	
மொவட்	்ட	கைொவல்து்றயினர்	பதரிவித்துள்ளனர்.
	 நொவறசகைணியில்	 இ்டம்ப�றற	 இநத	
்கைது	ெம்�வத்தின்	ச�ொது	அவர்கைள்	கைொவல்து்ற	
யினர்	 மீது	 தொக்குதல்	 ந்டத்த	 முற�ட்்டதொகைவும்,	
்கைதுபெய்யப்�ட்்ட	 குழுவின்	 த்லவர்	 தொனு	
என்�வர்	2018ஆம்	ஆண்டு	செொத்னயில்	ஈடு�ட்	
டிருநத	கைொவல்து்றயினர்	மீது	தொக்குதல்	ந்டத்தி	
யதொகைவும்	பதரிவிக்கைப்�டுகின்றது.
	 இநத	குழுவினரின்	வன்மு்றகைள்	பதொ்ட	
ர்பில்	அண்்மயில்	பவளிவநத	‘இலக்கு’	மின்னி	
தழில்	 கைட்டு்ர	 ஒன்று	 பவளியொகியிருநதது	
இஙகு	குறிப்பி்டத்தக்கைது.

mikjpf;fhd Nehgy; gupRf;fhf 

l;uk;gpd; ngau; gupe;Jiu

அ்மதிக்கைொன	
ச ந ொ � ல்	
� ரி சு க் கை ொ கை	
அ ப ம ரி க் கை ொ	
வின்	 அரெ	
த ் ல வ ர்	
ப ்ட ன ொ ல் ட்	
ட் ர ம் பி ன்	

ப�யர்	 இநத	 வொரம்	 இரண்டு	 த்ட்வகைள்	 �ரிந	
து்ர	பெய்யப்�ட்டுள்ளது.
	 செர்பியொவுக்கும்	 பகைொசெொவொவுக்கும்	
இ்்டயிலொன	அ்மதி	உ்டன்�ொட்்்ட	ஏற�டுத்த	
உதவியது	மறறும்	இஸசரலுக்கும்	ஐக்கிய	அரபு	
எமிசரட்ஸ	இறகுமி்்டயில்	உ்டன்�ொடு	ஒன்்ற	
ஏற�டுத்தியது	பதொ்டர்பில்	அவரின்	ப�யர்	இரு	
த்ட்வகைள்	�ரிநது்ர	பெய்யப்�ட்டுள்ளது.

த�ொடர்ச்சி 08ஆம் பக்கம்

ப�ரும்	ப�ொருளொதொர	பநருக்கைடியில்	சிக்கியுள்ள	
சிறீலஙகைொ	 அரசு,	 புலம்ப�யர்	 தமிழ்	 ெமூகைத்தில்	
உள்ள	 முதலீட்்டொளர்கை்ள	 சநொக்கி	 தனது	 �ொர்	
்வ்ய	திருப்பியுள்ளது.
	 அதன்	முதல்	கைட்்டமொகை	கை்டநத	பவள்ளிக்	
கிழ்ம(11)	சிறீலஙகைொ	பிரதமர்	மகிநத	ரொஜ�க்ெொ	
வுக்கும்	கைன்டொ்வத்	தளமொகைக்	பகைொண்்ட	ஒருசில	
தமிழ்	 முதலீட்்டொளர்கைளுக்குமி்்டயிலொன	 ெநதி	
ப்பு	 ஒன்று	 அலரிமொளி்கையில்	 இ்டம்ப�றறு	
ள்ளது.
	 இநத	ெநதிப்பில்	து்ண	இரொணுவக்குழு	
வொன	 ஈ.பி.டி.பியின்	 த்லவர்	 ்டக்ளஸ	 சதவொன	
நதொவும்	 கைலநதுபகைொண்டிருநதொர்.	 வ்டக்கு-கிழக்	
கில்	 முதலீடுகை்ள	 சமறபகைொள்ளும்	 திட்்டஙகைள்	

fNdba jkpo; KjyPl;lhsu;fis 

Fwpitf;Fk; rpwPyq;fh

த�ொடர்ச்சி 03ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 09ஆம் பக்கம்
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03thuhe;j

kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

cyfpd; kdpj cupik rdehaf KiwikfSf;Fr; 

rthyhfr; rpwPyq;fhtpd; epy mgfupg;G

 "மாகாணசபைகளுக்கு முழுபமயான அதிகாரஙகபை வழஙகினால் 
அரசாஙகம் காணி, காவல்துபை அதிகாரஙகபையும், த�ால்தைாருள் 
சினனஙகள் மீ�ான கட்டுபைாடுகபையும் இழக்க நேரிடும். ோன எபநைாதும் 
13ஆவது திருத�தப� எதிர்க்கிநைன. 13ஆவது திருத�ததின மூலமாகநவ 
மகாணசபை முபை உருவாக்கபைட்்டது", என மாகாணசபை அபமசசர் சரத 
வீரநசகர கூறியுள்ைார்.
 இவருப்டய இக் கூற்று �மிழர்களின காணிகபை அைகரித�ல் மூலம் 
�மிழர்களின �ாயகதப�ச சிஙகைமயபைடுத�ல். �மிழர்களின ைாதுகாபபை 
உறுதி தசயயக் கூடிய காவல்துபை ைாதுகாபபை மட்டுபைடுத�ல் மூலம் 
இராணுவ ஆட்சியால் �மிழர்களின �னனாட்சிபய இல்லாத�ாழிதது அ்டக்கி 
ஆளு�ல், த�ால்தைாருள் சினனஙகள் மீ�ான கட்டுபைாடுகபை ஏற்ைடுததி ஈழத 
�மிழர்களின ந�சிய அப்டயாைததின த�ானபமமிகு சானறுகபை இல்லா 
த�ாழித�ல் எனனும் முபதைரும் ஈழத�மிழின எதிர்பபுக் தகாள்பகயிபன 
இனபைய சிறீலஙகா அரசாஙகம் �னது அரசாஙகததின தகாள்பகயாக 
முனதனடுக்கத த�ா்டஙகி விட்்டப� உலகுக்குத த�ளிவாக்குகிைது.
 கூ்டநவ இந்திய இலஙபக ஒபைந்�த�ால் 1987இல் ஈழத�மிழர் 
களுக்கு உறுதி தசயயபைட்்ட மிகக்குபைந்�ைட்ச உரிபமகபையும் அபனததுலக 
சட்்டஙகளுக்கு எதிரான வபகயில் மீறி இந்திய நமலாதிக்கதப� �ாஙகள் 
இல்லாத�ாழிபை�ாகச சிஙகை தைௌத� நைரினவா�ததிற்கு உற்சாகம் அளிக்கும் 
நைசசாகவும் அபமகிைது. இந்� அபனததுலக சட்்ட மீைல் குறிதது குரல் 
தகாடுக்க நவண்டிய தைாறுபபுள்ை ோ்டான இந்தியாவும் �னது �னனலதப� 
முனனிட்டு இது குறிததுப நைாதிய கவனம் தசலுத�வில்பல.
 இ�னால் ஈழத�மிழர்கள் மனி� உரிபமக்தகதிரான சிறீலஙகா அரசா 
ஙகததின தசயற்ைாடுகளும் அபனததுலக முபைபமகளும் �ம்பமத �ட்டிக் 
நகட்கமாட்்டா எனை ந�ாரபணயில் ோளுக்கு ோள் அதிகரிததுக் தகாண்ந்ட 
தசல்கிைது. இ�ன இவவாரச தசயற்ைா்டாக 10.09.2020ஆம் திகதிய 
இலஙபகச சனோயக நசாசலிசக் குடியரசு வர்த�மானப ைததிரிபகயில் 
காணி அபமசசின காணி ஆபணயாைர் திபணக்கைம் "ஆவணஙகள் 
ஏதுமினறி அரசகாணிகபை அபிவிருததி தசயது அல்லது குடியிருக்கும் 
மக்களுக்கு சட்்டரீதியான ஆவணம் வழஙகு�பல துரி�பைடுததும்" முபையில் 
காணிக்கு உரிபமநகாருமாறு விண்ணபைஙகள் நகாரபைட்டுள்ைன.
 இ�னவழி சிஙகைக் காப்டயர்கள் அரசைப்டைலத துபணயு்டன 
பகபைற்றிய �மிழர் �ாயக நிலஙகதைல்லாம் நிரந்�ரமாக அந்�ச சிஙகைக் 
காப்டயர்களுப்டய�ாக மாற்ைபைட்டுச சட்்டததின முன அபனவரும் சமம் 
எனை சனோயக ஆட்சி முபையின அடிபைப்ட �கர்க்கபைடுகிைது.
 15.09.2020 இல் ஐக்கிய ோடுகள் சபையின அபனததுலக 
சனோயகத தினதப�தயாட்டி அ�ன தைாதுச தசயலாைர் அனநரானிநயா 
குட்ந்டரஸ் அவர்கள் விடுத� எசசரிபைான "உலகில் நகாவிட் 19 தேருக்கடி 
உருவான காலம் மு�லாக இந்� அவசரநிபலபமபயப ையனைடுததி சனோயக 
தப�யும் மக்களின சு�ந்திரச தசயற்ைாட்டுக்கான ’குடிபம தவளிபயயும்’ 
(Civic Space) கட்டுபைடுததும் ோடுகள் வரிபசபயக் காண்கிநைாம். சனோய 
கததின நவர் ஆழமற்ை�ாகவும் நிறுவனபைட்்ட (Institute) கட்டுபைாடுகளும் 
சரிைார்த�ல்களும் (Check and balance) ைலவீனமாகவும் உள்ை 
இ்டஙகளில் இது அைாயகரமான�ாக உள்ைது" எனக் கூறியுள்ைார்.
 இது ஈழத�மிழர்கபைப தைாறுத�வபரயில் உண்பமயாகநவ அபமந் 
துள்ைது. ஈழத�மிழர்களின மனி� உரிபமகள் தவளிபைப்டயாகத திட்்டமிட்்ட 
முபையில் தினம் தினம் ைறிக்கபைட்டு வரும் இச சமகால உ�ாரணஙகள் 
உலகின மனி� உரிபம சனோயக முபைபமகளுக்குச சவால்கைாக வைர்ந்து 
வருகினைன எனைப�ப புலம்தையர் �மிழர்கள் �ாஙகள் வாழும் ோடுகளில் 
தவளிபைடுததுவ�ற்கு எதிர்விபனயாகநவ சிறீலஙகாவின பிர�மர் புலம்தையர் 
�மிழர்கபைக் தகாழும்பில் சந்திதது அவர்கபை அசசமினறித �ம்மு்டன 
இபணந்து மு�லீடுகபைச தசயயுமாறு ராஜ�ந்திரச தசயற்ைாடுகபைத 
த�ா்டஙகியுள்ைார். இ�பனக் கவனததில் எடுதது புலம்தையர் ஈழத�மிழர்கள் 
ஒனறுைட்டு நினறு ஈழத�மிழர்களின உரிபமகபை மீட்ை�ற்கான முபையில் 
�ஙகள் �ாயகத த�ா்டர்புகபை தவளிபைடுத� நவண்டிய தைாறுபபுள்ை 
நேரமிது.

- Mrphpah;

mk;ghiw khtl;lj;jpd; kPJ 

ftdj;ij jpUg;Gk; j.Nj.k.K

nrg;lk;gu; 13> 2020

 கைன்டொவில்	 இ்டம்ப�றறுவரும்	
கைொணொமல்	ச�ொனவர்கைளுக்கைொன	நீதி	
சகைொரும்	ந்்டப்�யணத்	திறகு		ஆதர	
வொகை		�லர்	குரல்	பகைொடுத்து	வருவது	
ச�ொரொட்்டக்கைொரர்கைளுக்கு	 உறெொகை	
த்்த	 வழஙகி	 வருவதொகை	 பதரிவிக்	
கைப்�டுகின்றது.

 	 	 424	 கி.மீ	 தூரத்்த	 கை்டநது	
ஒட்்டொவொ	 நகைரத்்த	 அ்்டயும்	
இநத	ந்்டப்�யணத்தின்	இறுதியில்	
கைசனடிய	 பிரதமர்	 ஜஸரின்	 ரூச்டொ	
அவர்கைளி்டம்	மனு	ஒன்றும்	 நொ்ள	

(14)	ெமர்ப்பிக்கைப்�்டவுள்ளது.
	 இநத	ச�ொரொட்்டத்திறகு	ஆதரவொகை	கைன்டொ	பகைொன்ெசவட்டிவ	கைட்சி	
யின்	அ்னத்துலகை	அபிவிருத்தி	மறறும்	மனித	உரி்மகைள்	நிழல்	அ்மச்ெர்	
கைொபநட்	ஜீனியஸ	தனது	ஆதரவுகை்ள	பதரிவித்துள்ளொர்.
	 அசதெமயம்,	மனித	உரி்மகைள்	பெயற�ொட்்டொளர்	கைலொ	நிதி	ச�ொல்	
நியூமன்	 அவர்கைள்	 தனது	 வொழ்த்து	 பெய்தியு்டன்	 தமிழ்	 மக்கைள்	 ப�ரும்	
எழுச்சியு்டன்	�ஙகு�றற	சவண்டும்	எனவும்	சகைொரிக்்கை	விடுத்துள்ளொர்.
	 தொயகைத்தில்	இருநது	மட்்டக்கைளப்பு	மொவட்்ட	நொ்டொளுமன்ற	உறுப்பி	
னர்	 திரு	 ஜனொ	 அவர்கைள்	 உட்�்ட	 �லரும்	 தமது	 வொழ்த்து	 பெய்திகை்ள	
அனுப்பியிருநதனர்.

fdlhtpy; ,lk;ngWk; 
eilg;gazj;jpw;F MjuT mjpfupg;G

	 தமிழ்த்	 சதசிய	 மக்கைள்	
முன்னணியின்	 நொ்டொளுமன்ற	
உறுப்பினர்	 பெ.	 கைசஜநதிரன்	
அம்�ொ்ற	 மொவட்்டத்திறகு	
இநத	வொரம்	�யணம்	சமற	பகைொ	
ண்்டது்டன்,	கைல்மு்ன	பிரசதெ	
பெயலகைத்்த	 தரமுயர்த்த	 தொம்	
ந்டவடிக்்கை	 எடுக்கைவுள்ளதொகை	
வும்		பதரிவித்துள்ளொர்.
	 வன்னி	 மறறும்	 கிழக்கு	

மொகைொணத்்த	பிரதிநிதித்துவம்	பெய்யும்	உறுப்பினரொகை	கைசஜநதிரன்	முன்ன	
ணியொல்	நியமனம்	ப�றற்த	பதொ்டர்நசத	அவரின்	இநத	�யணம்	அ்மந	
துள்ளது.
	 மக்கைளின்	 பிரச்ெ்னகை்ள	 ஆரொயும்	 முகைமொகை	 �யணம்	 சமற	
பகைொண்்ட	அவர்,	கைல்மு்ன	உ�	பிரசதெ	பெயலகைம்,	நொவிதன்பவளி	பெய	
லகைம்,	திருக்சகைொவில்	மறறும்	ப�ொத்துவில்	�குதிகைளுக்கும்	�யணம்	பெய்தி	
ருநதொர்.

kPz;Lk; kpNydpak; ryQ;r; 
cld;ghl;il ifapy; vLf;Fk; mnkupf;fh
	 அபமரிக்கைொவுக்கும்	 சிறீலஙகைொவுக்குமி்்டயிலொன	 �ொதுகைொப்பு	
ஒத்து்ழப்புக்கைள்	பதொ்டர்�ொன	கைலநது்ரயொ்டல்	ஒன்று	பவள்ளிக்கிழ்ம	
(11)	இ்டம்ப�றறுள்ளது.
	 சிறீலஙகைொவுக்கைொன	அபமரிக்கைத்	தூதுவர்	அ்லனொ	பதப்லிஸ	மற	
றும்	சிறீலஙகைொவின்	�ொதுகைொப்புச்	பெயலொளரும்,	ஐக்கிய	 நொடுகைள்	 ெ்�யி	
னொல்	ச�ொர்க்குறறவொளியொகை	அ்்டயொளப்�டுத்தப்�ட்்டவரு	மொன	சமஜர்	
பஜனரல்	கைமொல்	குணரட்ண	ஆகிசயொருக்கு	இ்்டயில்	இ்டம்ப�றற	இநத	
ெநதிப்பில்	 இரு	 நொடுகைளுக்குமி்்டயிலொன	 �ொதுகைொப்பு	 உ்டன்�ொடுகைள்	
குறித்து	ஆரொயப்�ட்்டது.
	 சமலும்	 480	 மில்லியன்	 ப்டொலர்கைள்	 அபிவிருத்தி	 நிதி்யக்	
பகைொண்்ட	 மிசலனியம்	 ெலஞ்ச்	 என்ற	 உ்டன்�ொடு	 குறித்தும்	 அபமரிக்கைொ	
தனது	 அக்கை்ற்ய	 மீண்டும்	 பவளிப்�டுத்தியுள்ளது.	 சிறீலஙகைொவின்	
கை்டல்	 �ொதுகைொப்புக்கைொகை	 அபமரிக்கைொ	 39	 மில்லியன்	 ப்டொலர்கை்ளயும்	
வழஙகியுள்ளது.

்கனேடிய �மிழ் மு�லீட்    ... த�ொடர்ச்சி...

இநத	ெநதிப்பில்	முன்்வக்கைப்�ட்டிருநதது.
	 ஆனொல்	 வ்டக்கு	 கிழக்கில்	 �லவநதமொன	 சிஙகைள	 குடிசயறறங	
கை்ள	சிறீலஙகைொ	அரசு	சமறபகைொண்டு	வரும்	நி்லயில்,	அஙகு	சமறபகைொள்	
ளப்�டும்	முதலீடுகை்ள	சிஙகைள	குடிசயறறஙகைளுக்கு	சிஙகைள	அரசு	�யன்	
�டுத்தலொம்	 என்ற	அச்ெம்	 ஏற�ட்டுள்ளது.	இது	 தமிழ்	 மக்கை்ள	 ஏமொறற	
சிறீலஙகைொ	அரசு	சமறபகைொள்ளும்	மறறுபமொரு	ந்டவடிக்்கை	என	அவதொனி	
கைள்	பதரிவித்துள்ளனர்.



* இலங்்க்ய தெருக்கடிககுள்ொக்கப் 
னபொகும் இரு அறிக்்க்கள 

* த்கொழும்பிலிருந்து அரச�ரப்பில் யொரும் 
்கலந்து த்கள்ப்னபொவதில்்ல 

* தபொறுப்புககூறல், நி்லமொறு்கொல நீதி்ய 
அரசொங்கம் ஏற்குமொ?

	 ஐ.நொ.மனித	 உரி்மகைள்	 ச�ர்வயின்	 45	
ஆவது	கூட்்டத்பதொ்டர்நொ்ள(பெப்்டம்�ர்	 14	 இல்	
ஆரம்�மொகைவுள்ள	நி்லயில்,	 ஈழத்தமிழர்	விவகைொ	
ரம்	 இதில்	 முக்கியமொகைப்	 ச�ெப்�டுமொ	 என்ற	
சகைள்வி	 தமிழ்	 மக்கைளி்்டசய	 எழுநதிருக்கின்றது.	
ஒக்	ச்டொ�ர்	6ஆம்	திகைதி	வ்ரயில்	ந்்ட	ப�றவுள்ள	
இநதக்	கூட்்டத்	பதொ்டரில்	 ஈழத்தமிழர்கைளின்	விவ	
கைொரம்	 பிரதொனமொகைப்	 ச�ெப்�்டொது	 என்ற	 ச�ொதி	
லும்	கூ்ட,	ஒரு	சில	�க்கை	நிகைழ்வுகைளில்	ஈழத்தமிழர்	
விவ	கைொரம்	ச�ெப்�்ட	விருப்�தொகைத்	பதரிகின்றது.	
	 அத்னவி்ட	வலிநது	கைொணொமல்	ஆக்கைப்�	
ட்ச்டொர்	விவகைொரம்	பதொ்டர்பில்	இரண்டு	அறிக்்கை	
கைள்	பவளிவரவிருக்கின்றது.	இநத	இரண்டு	அறிக்	
்கைகைளும்	 இலங்கை	 அரெொஙகைத்துக்கு	 பநருக்கைடி	
்யக்	 பகைொடுப்�தொகை	 அ்மயும்.	 இருநதொலும்	
அது	குறித்த	இலங்கை	அரசின்	பிரதி�லிப்	புக்கைள்	
கைடு்மயொனதொகை	 இருக்கைொது.	 பஜனீவொவிலுள்ள	
இலங்கையின்	 பிரதிநிதிகைசள	 இவறறுக்கு	 எதிர்	
வி்னயொறறவிருக்கின்றொர்கைள்.
	 பஜனீவொ	 பதொ்டர்	இம்மு்ற	முக்கியமொகை	
சநொக்கைப்�டுவதறகு	இரண்டு	கைொரணஙகைள்	உள்ளன.	
முதலொவது	ரொஜ�க்ஷக்கைள்	�லம்	வொய்நத	அரெொஙகைம்	
ஒன்்ற	அ்மத்திருக்கும்	நி்லயில்,	அது	குறித்த	
சமறகு	 நொடுகைளின்	 அணுகுமு்ற	 எவவொறொன	
தொகை	இருக்கும்	என்�்த	இநதக்கூட்்டத்	பதொ்டரில்	
அறிநது	 பகைொள்ளக்கூடியதொகை	இருக்கும்.	இரண்்டொ	
வது,	 மீண்டும்	 அதிகைொரத்்தக்	 ்கைப்�றறியுள்ள	
ரொஜ�க்ஷக்கைள்	 பஜனீவொ்வ	 எவவொறு	 ்கையொளப்	
ச�ொகின்றொர்கைள்	என்�்தயும்	இதன்	ச�ொது	அவதொ	
னிக்கைலொம்.
	 இலங்கைக்கு	மீண்டும்	வழஙகைப்�ட்்ட	இர	
ண்டு	வரு்டகைொல	அவகைொெம்	எதிர்வரும்	மொர்ச்	மொத	
த்து்டன்	முடிவுக்கு	வரும்	நி்லயில்,	அடுத்த	ஆறு	
மொதஙகைளில்	ந்்டப�றப்ச�ொவது	என்ன	என்�்த	
யும்,	இரு	தரப்பினரும்	அத்ன	எவவொறு	அணுகைப்	
ச�ொகின்றொர்கைள்	என்�்தயும்	நொ்ள	ஆரம்�மொகை	
வுள்ள	கூட்்டத்	 பதொ்டர்	 நிகைழ்வுகைள்	மூலமொகை	அறி	
நது	பகைொள்ளக்	கூடியதொகை	இருக்கும்.	அது	மொர்ச்	மொத	
த்துக்கைொன	 திட்்டமி்டலுக்கும்	 உதவும்	 என்�தொல்	
தொன்	இம்மொதகூட்்டத்	பதொ்டர்	முக்கியமொகை	அவதொ	
னிக்கைப்�டுகின்றது.

த்கொனரொேொவும்தஜெனீவொவும்
	 எப்�டியிருநதொலும்,	பஜனீவொவில்	வழ்ம	
யொகைக்	 கைொணக்கூடிய	 �ர�ரப்பு	 இம்மு்ற	 இருக்	
கைொது.	கைொரணம்,	பகைொசரொனொவினொல்	பவளிநொடுகைளி	
லிருநது	பிரதிநிதிகைள்	எவரும்	கைலநது	பகைொள்ள	முடி	
யொத	 நி்ல	 ஏற�ட்டிருக்கின்றது.	 சுவிட்ெர்லொநது	
மறறும்	பிரொன்ஸிலுள்ள	மனிதஉரி்ம	அ்மப்புக்	
கைளும்,	 நிறுவனஙகைளும்	 மட்டும்தொன்	இநதக்	 கூட்	
்டத்	பதொ்டரில்	கைலநது	பகைொள்கின்றன.	தமிழ்		மக்கை	
ளின்	ெொர்பில்	அநத	அ்மப்புக்கைள்	தொன்	கைொய்கை்ள	
நகைர்தவுள்ளன.

	 இலங்கை	 அரெொஙகைத்தின்	 ெொர்பில்	 பகைொழு	
ம்பிலிருநது	யொரும்	பெல்வதறகைொன	வொய்ப்புக்கைளும்	
இல்்ல.	 பஜனீவொவிலுள்ள	இலங்கையின்	நிரநத	
ரப்	பிரதிநிதிகைசள	இம்மு்றமனித	உரி்மகைள்	ச�ர	
்வயின்	கூட்்டத்	பதொ்ட்ரக்	்கையொளப்	ச�ொகின்	
றொர்கைள்.	 வழ்மயொகை	 அரெொஙகைப்	 பிரதிநிதிகைள்	
கைலநது	 பகைொள்ளும்	அசத	 சவ்ளயில்,	 ‘வியத்மகை’	
ச�ொன்ற	கைடும்	சதசியவொத	அ்மப்புக்கைளின்	பிரதி	
நிதிகைளும்	இதில்	கைலநது	பகைொள்வொர்கைள்.
	 கை்டநத	மொர்ச்	மொதம்	ந்்டப�றற	 43ஆவது	
கூட்்டத்பதொ்டர்கூ்ட,	பகைொசரொனொ	�ரவல்	கைொரணமொகை	
ஒரு	வொரத்திசலசய	இ்்ட	நிறுத்தப்�ட்்டது.	நிகைழ்	
ச்சி	நிரலில்	இருநத	�ல	வி்டயஙகைளும்	ஜுன்	மொதம்	
ந்்டப�றற	44ஆவது	கூட்்டத்	பதொ்டரில்	தொன்	எடு	
த்துக்	பகைொள்ளப்�ட்்டது.	ஆனொல்,	44ஆவது	கூட்்டத்	
பதொ்டர்கூ்ட,	 பகைொசரொனொ	 கைொரணமொகை	 பவளிநொடு	

கைளிலிருநது	 யொரும்	 வரொ்மயொல்	முக்கியத்துவம்	
ப�றவில்்ல.	தமிழர்	இயக்கைம்	முக்கியமொன	சில	
நிகைழ்வுகை்ள	ஏற�ொடு	பெய்திருநதது.

தவளிவரவுள் 2 அறிக்்க்கள
	 இலங்கை	 பதொ்டர்பில்	 இநதக்	 கூட்்டத்	
பதொ்டரில்	 இரண்டு	 அறிக்்கைகைள்	 பவளிவரவுள்	
ளதொகை	 பஜனீவொதகைவல்கைள்	 பதரிவிக்கின்றன.	 முத	

லொவது,	கைொணொமல்	ஆக்கைப்�ட்ச்டொர்	குறித்த	பெயற	
குழுவின்	 அறிக்்கை.	 இது	 ப�ொதுவொகை	 �லநொடுகை	
ளின்	நி்ல்மகை்ள	பவளிப்�டுத்துவதொகை	இருந	
தொலும்	கூ்ட,	இலங்கை	குறித்து	இதில்	முக்கியமொ	
கைக்	குறிப்பி்டப்�டுகின்றது.	இலங்கையில்	வலிநது	
கைொணொமல்	 ஆக்கைப்�ட்்டவர்கைளின்	 எண்ணிக்்கை	
உட்�்ட	�ல	வி்டயஙகைள்	இதில்	புள்ளி	வி�ரஙகைளு	
்டன்	பவளிப்�டுத்தப்�்டவுள்ளது.
	 இத்னவி்ட	 இரண்்டொவது	 அறிக்்கை	 ஐக்கிய	
நொடுகைளின்	 விசெ்ட	 அறிக்்கையொளர்	 �ப்சலொடி	
கிபரவ	 பவளியி்டப்ச�ொகும்	 அறிக்்கையொகும்.	
இநத	அறிக்்கை	ஏறகைனசவ	ஊ்டகைஙகைளுக்குக்	பகைொடு	
க்கைப்�ட்டு	 விட்்டது.	 அவர்	 தனது	 அறிக்்கையில்,	
நி்ல	மொறறுக்கைொல	நீதி	விவகைொரத்தி்ன	இலங்கை	
்கையொண்டுள்ள	விதம்	குறித்து	கைடும்	கைண்்டனத்்த	
பவளியிட்டுள்ளொர்.	அரெொஙகைத்தி்டம்	கைொணப்�டும்	
அர்ப்�ணிப்பின்்ம்ய	தவிர	இலங்கையில்நி்ல	
மொறறுக்கைொல	நீதி	பெயற�ொடுகைளுக்கு	சவறு	எதுவும்	
�ொதிப்்�	ஏற�டுத்தவில்்ல	என	அவர்	குறிப்பிட்	
டுள்ளொர்.	இது	இலங்கை	அரசுக்கு	சநரடியொன	தொக்	
குதலொகும்.
	 நி்ல	 மொறறுக்	 கைொல	 நீதி	 திட்்டஙகை்ள	
வடிவ்மத்து	முன்பனடுப்�தில்	இலங்கை	அரெொ	
ஙகைம்	மிகைவும்	மநதகைதியில்	பெயற�ட்டுள்ளது்டன்	

மொத்திரமின்றி	 தனது	 பெய்தியில்	 தடுமொறியுள்ளது	
்டன்	 இதுவ்ரயில்	 அநத	 பெயற�ொட்டிறகைொன	
முழு	 உரி்ம்ய	 எடுக்கை	 தவறியுள்ளது	 எனவும்	
அவர்	 குறறஞ்ெொட்டியுள்ளொர்.	 �யஙகைரவொதத்்ட	
ச்ெட்்டத்்த	 நீக்கிவிட்டு	 ெர்வசதெ	 சிறநத	 ந்்ட	
மு்றகைளுக்கு	ஏறற	புதிய	ெட்்டத்்த	அறிமுகைப்�டு	
த்த	 சவண்டும்	 எனவும்	 ஐ.நொவின்	 விசெ்ட	 அறிக்	
்கையொளர்	சவண்டுசகைொள்	விடுத்துள்ளொர்.	�யஙகைர	
வொத	த்்டச்	ெட்்டத்தின்	கீழ்	நீண்்டகைொலமொகை	கைொணப்	
�டுகின்ற	 வழக்குகை்ள	 அரெொஙகைம்	 உ்டனடியொகை	
்கையொள	சவண்டும்	எனவும்	அவர்	தனது	அறிக்்கை	
யில்	வலியுறுத்தியிருக்கின்றொர்.

இலங்்கயின் பிதிபலிப்பு?
	 இலங்கை	அரெொஙகைத்்தப்	ப�ொறுத்தவ்ர	
யில்,	இநத	இரண்டு	அறிக்்கைகைளும்	அதறகு	கைடு்ம	
யொன	 பநருக்கைடி்யக்	 பகைொடுப்�தொகை	 இருக்கும்	
என	 எதிர்�ொர்க்கைப்�டுகின்றது.	 இருநதச�ொதிலும்,	
இலங்கை	அரெொஙகைம்	இத்ன	எவவொறு	அணுகைப்	
ச�ொகின்றது	என்�்தயிட்டு	உறுதியொன	தகைவல்கைள்	
இதுவ்ரயில்	கி்்டக்கைவில்்ல.

	 இலங்கை	 குறித்த	 பிசரர்ணக்கு	 வழங	
கிய	 இ்ண	 அனுெர்ணயிலிருநது	 தொம்	 விலகைப்	
ச�ொவதொகை	 ரொஜ�க்ஷதரப்பினர்	 ஏறகைனசவ	 அறிவி	
த்திருநதொர்கைள்.	 இ்ண	 அனுெர்ண்ய	 வழஙகி	
யது	 ்மத்திரி	 –	 ரணில்	 அரெொஙகைசம	 என்�தொல்	
தம்்ம	அதறகுள்	 கைட்டுப்	 �டுத்த	முடியொத	 என்ற	
வொதத்்த	அவர்கைள்	முன்	்வக்கின்றொர்கைள்.	இநத	
வொதம்	 எநதளவுக்கு	 ஏறறுக்	 பகைொள்ளப்�டும்	 என்	
�து	 பதரியவில்்ல.	 இருநத	 ச�ொதிலும்	 இநதக்	
கைருத்்த	 முன்்வப்�சத	 அரெொஙகைத்தின்	 உ�ொய	
மொகை	இருக்கைலொம்.
	 ச�ொர்க்குறறவொளிகைள்	 என	 இனஙகைொணப்	
�ட்்ட	ப�ரும்�ொலொன	தள�திகைள்	இப்ச�ொது	 ரொஜ	
�க்ஷக்கைளின்	 அரசில்	 முக்கிய	 ப�ொறுப்புக்கைளில்	
உள்ளனர்.	 �ொதுகைொப்பு	 அ்மச்சின்	 பெயலொளர்,	
பவளிவிவகைொர	அ்மச்சின்	பெயலொளர்	என	அ்ன	
வரும்	 முன்னொள்	 �்்டயினர்தொன்.	 இத்ன	 வி்ட	

பகைொசரொனொ	 கைொலத்தில்	 அ்மக்கைப்�ட்்ட	 பெலணி	
கைளும்	முன்னொள்	�்்ட	யினரின்	த்ல்மயிசலசய	
பெயற�ட்்டன.	 இதில்	 ப�ரும்�ொலொனவர்கைள்	
ச�ொர்க்குறறவொளிகைளொகை	 ெர்வசதெத்தினொல்	அ்்ட	
யொளம்	 கைொணப்�ட்்டவர்கைள்.	 அவர்கைளுக்கு	 பவள்	
்ளயடித்து	 உயர்�தவிகை்ளக்	 பகைொடுத்து	 அரெொங	
கைம்	் வத்திருப்�து	அவர்கை்ளப்	�ொதுகைொப்�தறசகை.
	 இநதப்	 பின்னணியில்	ஐ.நொ.வின்	 ப�ொறுப்	
புக்	கூறல்,	நி்லமொறு	கைொலநீதி	என்�வறறுக்கு	அர	
ெொஙகைம்	 இணஙகும்	 என்�து	 எதிர்�ொர்க்கைக்கூடிய	
தல்ல.	 அதனொல்,	 ெர்வசதெத்தின்	 கைரிெ்னகைளுக்கு	
அரெொஙகைம்	 எவவொறு	 �திலளிக்கைப்	 ச�ொகின்றது	
என்�்த	 வரும்	 வொரஙகைளில்	 �ொர்க்கைக்கூடியதொகை	
இருக்கும்!
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தமிழர்	 தொயகைத்தின்	 த்லநகைரொன	 	 திருசகைொண	
ம்ல,	 இலங்கைத்	 தீவின்	 கிழக்கு	 மொகைொணத்	

தில்	உள்ளது.	மூன்று	ம்லகைளொல்	சூழப்�ட்டிருப்	
�தொலும்,	 வரலொறறுத்	 பதொன்்ம	மிக்கை	 ‘சகைொசண	
ஸவரம்’	என்ற	சிவொலயம்	இஙகு	கைொணப்�டுவதொ	
லும்	இநதப்	�குதி	‘திரிசகைொணம்ல’	எனப்	ப�யர்	
ப�றறு	 இன்று	 திருசகைொணம்லயொகை	 மருவி	
யுள்ளது.

	 சகைொசணஸவரர்	ஆலயம்	கி.பி.	6ஆம்	நூறறொ	
ண்டில்	வொழ்நத	சிவ�க்தரொன	திருஞொனெம்�நத	நொய	
னொர்	 அவர்கைளொல்	 �ொ்டல்	 �ொ்டப்ப�றறுள்ளதும்,	
இநத	 மொவட்்டத்தில்	 அ்மநதிருக்கும்	 ‘குளக்	
சகைொட்்டன்’	என்ற	தமிழ்	மன்னனொல்	கைட்்டப்�ட்்ட	
‘கைநதளொய்	 குளமும்’	 இலங்கை்ய	 ஆண்்ட	 இரொ	
வசணஸவரன்	என்ற	தமிழ்	மன்னனொல்	உருவொக்கை	
ப்�ட்்டதொகை	 கைருதப்�டும்.	 ‘கைன்னியொ	 பவநநீரூறறு	
கைளும்’	 	 இன்னும்	 இங	 குள்ள	 திருசகைொணம்லக்	
சகைொட்்்ட்ய	ஐசரொப்பியர்கைள்	நிர்மொணித்தச�ொது	
அதிலுள்ள	கைல்தூண்கைளில்	கைொணப்�டும்	தமிழ்	மன்	
ன	ர்கைளொன	�ொண்டியர்கைளின்	சின்ன	மொன	‘இரட்்்ட	
கையல்மீன்’	சின்னமும்,	இம்மண்	ணின்	வரலொற்ற	
எடுத்துக்	கூறும்.	‘சகைொணம்ல	அநதொதி’,	‘சகைொசண	
ஸவர	�திகைம்’	மறறும்	‘திருசகைொணொெலப்	புரொணம்’,	
‘பவரு	கைலம்�தி	வரலொறு’	ஆகிய	வரலொறறு	நூல்கை	
ளும்,	இநத	மொவட்்டத்தின்	�ல	�குதிகைளிலும்	கைண்	
ப்டடுக்கைப்�ட்்ட	 �ல்சவறு	 கைல்பவட்டுக்கைளும்,	
�ல	வரலொறறு	குறிப்புகைளும்	இநத	மொவட்்டத்தின்	
பதொன்்ம்ய	 எடுத்துக்	 கைொட்டுவசதொடு,	 இநத	
மண்	 தமிழர்	 தொயகை	 பூமி	 என்�்தயும்	 பதளிவொகை	
நிரூபித்துள்ளது.
	 இநதப்	 �குதி	 1020	 ெதுர	 கிசலொமீறற்ர	
பமொத்த	நிலப்�ரப்�ொகைக்	பகைொண்டுள்ளது.	இலங்கை	
சுதநதிரம்்டநத	 ச�ொது	 இம்மொவட்்டத்தின்	
பிரிவு	 கைள்	 யொவும்	 ‘�றறுக்கைள்’	 என்ற	 தமிழ்ப்	
ப�யரில்	அ்மநதிருநததும்,	இநத	மொவட்்டத்தில்	
98.5%ெத	வீதத்திறகு	சமல்	தமிழர்கைசள	வொழ்நதனர்	
என்�்த	 யும்	 இலங்கை	 முழுவ்தயும்	 ஆக்கிர	
மித்து	ஆட்சி	புரிநத	பிரித்தொனியர்கைளொல்	 1181ஆம்	
ஆண்டிலிருநது	1946ஆம்	ஆண்டு	வ்ர		பவளியி்ட	
ப்�ட்்ட	குடித்பதொ்கைப்	�திவுகைள்	இநத	மண்	தமி	
ழர்	 தொயகைப்	 �குதி	 என்�்த	 உறுதிப்�டுத்தியுள்	
ளது.	 சமலும்	 இப்�திவுகைளில்	 இநத	 மொவட்்டம்	
‘திருசகைொணம்ல	�ட்்டணம்	சூழலும்	�றறு’,	‘கைட்	
டுக்குளம்�றறு’,	 ‘பகைொட்டியொரப்�றறு’,	 ‘தம்�லகைொ	
மம்	 �றறு‘	 என்ற	 நொன்கு	 தமிழ்ப்	 �றறுக்கைளொகை	
இருநத்த	எடுத்துக்	கைொட்டியுள்ளது.	சமலும்	இஙகு		
1%இறகும்	கு்றவொகை	வொழ்நத	சிஙகைளவர்கைள்	மீன்	
பிடி,	விவெொயம்	 பதொழில்	 கைொரணமொகை	இநத	 மண்	
ணில்	 குடிசயறி	 பதொழில்	 பெய்து	 வநத்தயும்	

பதளிவு�டுத்தி	உள்ளது.
	 ஆனொல்	இநத	நி்ல்ம	இலங்கை	சுதநதிர	
ம்்டநத	 1948ஆம்	 ஆண்டு	 முதல்	 இன்று	 வ்ர	
இலங்கை்ய	 ஆட்சி	 புரியும்	 சிஙகைள	 இனவொத	
அரசுகைளின்	 சூழ்ச்சிச்	 பெயறதிட்்டஙகைளொல்	 மொறறி	
ய்மக்கைப்�ட்டு	 வருகிறது.	 இத்திட்்டஙகைள்	 இம்	
மொவட்்டத்்த	சிஙகைளக்	குடிசயறறஙகைளொல்	சிஙகைள	
மயப்�டுத்துவ்தயும்,	 இநத	 மொவட்்டத்தின்	 எல்	
்லத்	தமிழ்	மொவட்்டஙகைளொன	மட்்டக்கைளப்பு,	முல்	
்லத்தீவு	 மொவட்்டஙகை்ள	 இநத	 மொவட்்டத்திலி	
ருநது	பிரிக்கும்	சூழ்ச்சி்யயும்,	இம்	மொவட்்டத்து	
்டன்	இ்ணநததொகை	சிஙகைள	மொவட்்டஙகை்ள	ஒன்	
றி்ணப்�்தயும்,	தமிழ்	மக்கை்ள		இநத	மொவட்்ட	
த்தில்	சிறு�ொன்்மயினரொக்கி,	த்லந	கை்ர	சிஙகைள	
மொவட்்டமொக்கி	 தமிழர்	 தொயகை	 சகைொட்�ொட்்்ட	
அழித்து,	 இம்மொவட்்டத்தின்	 வரலொற்ற	 திரித்து	
தமிழர்	 சதசியத்்த	 சி்தக்கும்	 சூழ்ச்சி்யயும்	
பகைொண்டிருநதன.	 இநத	 நி்ல	இம்மொவட்்டத்தின்	
பூர்வீகைக்	 குடிகைளொன	 தமிழர்கைளின்	 வொழ்வு	 நி்ல,	
வொழ்வு	இயக்கைத்்தசய	 சீர்கு்லத்தது.	 இச்	 சூழ்ச்	
சித்	 திட்்டஙகைளின்	 வி்ளவுகை்ளயும்	 அதனொல்	
ஏற�ட்்ட	�ொதிப்புக்கை்ளயும்	நொம்	அறிய	சவண்டி	
யுள்ளது.	அ்வயொ	வன:		

	 இன்று	இநத	 மொவட்்டத்தின்	 பமொத்த	 நில	
ப்�ரப்பில்	60%	ெதவீத	நிலப்�ரப்பிறகுசமல்	தமிழர்	
தொயகை	பூமி.	இது	சிஙகைள	இனவொதிகைளொல்	ஆக்கிரமி	
க்கைப்�ட்டு	விட்்டது.	இம்	மொவட்்டத்	தின்	பமொத்த	
நிலப்�ரப்�ொன	1020	ெதுர	கிசலொமீறறரில்	500	ெதுர	
கிசலொமீறறருக்கு	சமல்	சிஙகைளமொகியுள்ளது.

	 இநத	 மொவட்்டத்தில்	 98.5%ெதவீதத்திறகு	
சமல்	வொழ்நத	தமிர்கைளின்	ெதவீதம்	30%ெதவீதத்திற	
கும்	கீழ்	கு்றவ்்டநதுள்ளது.	ஆனொல்	1%	ெதவீதத்	
திறகும்	கு்றவொகை	வொழ்நத	சிஙகைளவர்கை	ளின்	வீதம்	
35%	இறகு	சமல்	அதிகைரித்துள்ளது.
	 இம்	மொவட்்டத்தின்	எல்்லப்	�குதிகை்ள	
யும்,	உள்�குதிகை்ளயும்,	 கை்ரசயொரப்	�குதிகை்ள	
யும்	தமிழர்கைள்	இழக்கும்	நி்ல	ஏற�ட்டுள்ளது.
	 �றறுக்கைள்’	என்ற	தமிழ்ப்	ப�யரில்	அ்மந	
திருநத	 4	 தமிழ்ப்	பிரிவுகைள்	இன்று	 11	பிரிவுகைளொகை	
மொறறப்�ட்டு	அதில்	6	பிரிவுகைள்	சிஙகைளப்	பிரிவுகை	
ளொக்கைப்�ட்டுள்ளன.	இநத	ஆறு	பிரிவுகைளும்	சிஙகை	
ளப்	ப�யரில்	உருவொக்கைப்�ட்டுள்ளன.	 (செருவில,	
தம்�லகைமுவ,	கைநதளொவ,	பமொரசவவ,	சகைொமரஙகை்ட	
வல,	�தவி	சிறிபுர)
	 இநத	 மொவட்்டத்திலிருநது	 தமிழர்கைள்	
மட்டுசம	 �ொரொளுமன்றத்திறகு	 பெல்லும்	 நி்ல	
மொறறி்மக்கைப்�ட்டு,	 இநத	 மொவட்்டத்திலிருநது	
சிஙகைளவர்கைளும்	 �ொரொளுமன்றம்	பெல்லும்	நி்ல	
உருவொக்கைப்�ட்டுள்ளது.
	 இநத	 மொவட்்டத்தில்	 ஏற�டுத்தப்�ட்்ட	 6	
சிஙகைளப்	 பிரசதெ	 பெயலர்	 பிரிவுகை்ளயும்	 ஒன்றி	
்ணத்து	‘செருவில’	என்ற	சிஙகைளப்	�ொரொளுமன்றத்	
சதர்தல்	பதொகுதி	உருவொக்கைப்�ட்டுள்ளது.	இத்சதர்	

தல்	 பதொகுதி	 இம்மொவட்்டத்தின்	 எல்்லகை	 ளொன	
சிழக்கு,	வ்டக்குப்	�குதிகைள்	முழுவ்தயும்	உள்ள்ட	
க்கியதொகை	ஏற�டுத்தப்�ட்டுள்ளது.

	 சதர்தல்	 பதொகுதிகைளுக்கைொன	 நிலப்�ஙகீட்	
டில்		சிஙகைளத்	பதொகுதிக்கு	கூடுதலொன	நிலப்�ரப்பும்,	
தமிழ்த்	பதொகுதிகைளுக்கு	கு்றநதளவு	நிலப்�ரப்பும்	
ஒதுக்கைப்�ட்டுள்ளது.	 இம்மொவட்்டத்தின்	 பமொத்த	
நிலப்�ரப்பில்	 ‘செருவில’	 பதொகுதிக்கு	 மட்டும்	
574	 ெதுர	 கிசலொமீறறரும்,	 தமிழ்த்	 பதொகுதிகைளொன	
திருசகைொணம்ல,	மூதூர்	பதொகுதிகைளுக்கு	பமொத்த	
மொகை	 446	 ெதுர	 கிசலொமீறறரும்	 ஒதுக்கைப்�ட்டுள்	
ள்ம	குறிப்பி்டத்தக்கைது.
	 	இலங்கையில்	சதர்தல்	பதொகுதி	மு்றயில்	
3ச�ர்	(தமிழர்,	முஸலிம்,	சிஙளவர்	என	தலொ	ஒருவர்)	
இம்மொவட்்டத்திலிருநது	�ொரொளுமன்றம்	பெல்லும்	
நி்ல்ய	 தறச�ொது	 ந்்டமு்றயிலுள்ள	விகிதொ	
ெொரத்	சதர்தல்	மு்ற	மூலம்	நொன்கு	ச�ர்	பெல்லும்	
நி்லயொகை	 மொறறிய்மக்கைப்�ட்டுள்ளது.	 அதில்	
இருவர்	சிஙகைளவர்	என்ற	நி்ல	உருவொக்கைப்�ட்டு	
வருகின்றது.
	 இம்	மொவட்்டத்தில்	ந்்டமு்றப்�டுத்தப்	
�டும்	 பெயறதிட்்டஙகை்ள	 இலகுவொக்கும்	 வ்கை	
யில்	 1948இலிருநது	 இன்று	 வ்ர	 ‘மொவட்்டத்தின்	
அரெ	அதி�ர்’,	 ‘மொவட்்ட	இ்ணப்�திகைொரி’,	 ‘மொவ	
ட்்ட	அ்மச்ெர்’	என	அ்னவரும்	சிஙகைளவர்கைளொகை	
நியமிக்கைப்�ட்்டனர்.
	 சமலும்	 இம்	 மொவட்்டத்தில்	 உள்ள	 ஒவ	
பவொரு	பிரசதெத்திறகும்	அரெ	அதி�ருக்கு	நிகைரொன	
அதிகைொரம்	பகைொண்்ட	‘பிரசதெ	பெயலர்கைள்’	நியமிக்	
கைப்�ட்்டனர்.	இப்பிரசதெஙகை்ள	அபிவிருத்தி	பெய்	
யும்	 வ்கையில்	 உருவொக்கைப்�ட்்ட	 ‘பிரசதெெ்�ச்	
ெட்்டம்’	இதறகு	ப�ரிதும்	உதவியது.
இதறகு	ஏற�	சிஙகைளப்	பிரசதெ	பெயலர்	பிரிவு	கைள்	
கு்றநத	ெனத்பதொ்கை்யயும்,	அதிகை	நிலப்�ரப்்�	
யும்	 பகைொண்்டதொகை	 அ்மக்கைப்	 �ட்்டன.	 ஆனொல்	
தமிழ்ப்	 பிரிவுகைள்	 கு்றநத	 நிலப்�ரப்பில்	 அதிகை	
குடித்	 பதொ்கை்யக்	 பகைொண்்டதொகை	அ்மக்கைப்�ட்	
்டன.	 ஒவபவொரு	 சிஙகைளப்	 பிரிவிறகும்	 சிஙகைள	
அதிகைொரிகைள்	மட்டுசம	நியமிக்கைப்�ட்்டனர்.
	 	இம்மொவட்்டத்தின்	சிஙகைளப்பிரிவுகைளு்டன்	
எல்்ல	சிஙகைள	மொவட்்டமொன	அநுரொதபுர	மொவட்	
்டப்	 �குதிகைள்	 இ்ணக்கைப்�ட்டு	 ‘	 �தவிசிறிபுர’	
என்ற	 �குதி	 உருவொக்கைப்�ட்டு	 சிஙகைளவர்	 குடித்	
பதொ்கை	ெதவீதம்	அதிகைரிக்கைப்�ட்்டது.
	 இம்மொவட்்டத்திலுள்ள	 கைொணிகைள்	 திட்்ட	
மிட்டு	 சிஙகைளப்	 �்்டப்பிரிவுகைளுக்கு	 (ப�ொலிஸ,	
இரொ	ணும்,	விமொனப்�்்ட,	கை்டற�்்ட)	என	ஒதுக்	
கைப்�ட்்டது.
	 இம்	 மொவட்்டத்தின்	 முக்கிய	 வீதிகைளொகை	
இருக்கும்	 திரும்ல	 –	 கைண்டி	 வீதி,	 திரும்ல	 –	
முல்்லத்தீவு	வீதி,	திரும்ல	–	மட்்டக்கைளப்புவீதி,	
திரும்ல	 –	அநுரொதபுர	வீதி	ஆகிய	 நொன்கு	வீதிகை	
ளிலும்	 சிஙகைளக்	 குடிசயறறஙகைள்	 உள்வொஙகைப்	
�ட்டு	அதறகுப்	�ொதுகைொப்�ொகை	இரொணுவ	முகைொம்கை	
ளும்	 ஏற�டுத்தப்�ட்டுள்ளது.	இதன்	மூலம்	இநத	
மொவட்்டத்தின்	 ப�ொருளொதொர	 பெயற�ொடுகைள்	
யொவும்	சிஙகைள	ஆதிக்கைத்தின்	கீழ்	பகைொண்டு	வரப்�ட்	
டுள்ளது.
	 தமிழர்கைளின்	நில	உரி்மகை்ள	அழிக்கும்	
வ்கையில்	 ‘நிலப்�த்திரஙகைள்’	 ்வக்கைப்�ட்டிருநத	
கைொணிக்	கைச்செரி	அலுவலகைம்	1982ஆம்	ஆண்டு	கைொலப்	
�குதியில்	 எரியூட்்டப்�ட்்டது.	 இநத	 அலுவலகைம்	
முழு்மயொன	இரொணுவ	�ொதுகைொப்பில்	இருநத்ம	
குறிப்பி்டத்தக்கைது.
	 இநத	 மொவட்்டத்தின்	 தமிழர்	 வரலொறறுத்	
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மட்்டக்கைளப்பு	 ச�ச்சுத்	 தமிழுக்கு	 யொழ்.	 �ல்	
கை்லக்கைழகை	ச�ரொசிரியர்	ஆ.சவலுப்பி	ள்்ள	

அவர்கைள்	பெநதமிழ்	அஙகீகைொ	ரம்	வழஙகியிருப்�து	
ஒன்றும்	ஆச்ெரியப்�	டும்	ஒன்றல்ல.	மட்்டக்கைளப்பு	
தமிழர்கைள்	எவவொறு	பூர்வீகைக்	குடிகைசளொ	அவவொசற	
அவர்கைள்	 ச�சும்	 தமிழ்	 பெநதமிழொகைப்	 ச�ொறறப்	
�டுவதறகு	வ்டபமொழிக்கைலப்பு	மிகைவும்	கு்றவொகை	
இருப்�து	ஒரு	கைொரணமொகும்	என	1996இல்	பவளியி	
்டப்�ட்்ட	 மட்்டக்கைளப்பு	 மொநொட்டு	 நி்னவு	 மல	
ரில்	ச�ரொசிரியர்	ஆ.சவலுப்பிள்்ள	அவர்கைள்	குறி	
ப்பிட்டுள்ளொர்.
	 மட்்டக்கைளப்பு	 தமிழர்கைள்	 ச�சும்	 தமிழ்,	
�ழநதமிழ்	 இலக்கியஙகைளில்	 எல்லொம்	 இ்ழ	
சயொடி	நிற�த்ன	ெொன்றொதொரத்து்டன்	நிரூபித்திருக்	
கும்	வ்கையில்	வொகை்ர	வொணன்	அவர்கைளின்	“�ழந	
தமிழ்	இலக்கியத்தில்	மட்்டக்கைளப்புத்	தமிழ்”எனும்	
நூ்ல	ஆதொரமொகைக்	 பகைொண்டு,	இலங்கையில்	ஆர	
ம்�	குடிகைளொகை	இஙகுள்ள	தமிழர்கைளும்	வொழ்நதொர்	
கைள்	என்�த்ன	ஆணி	யடித்துச்	பெொல்ல	இத்ன	
வ்ரகிசறன்.

	 மட்்டக்கைளப்புக்குள்	 இருக்கும்	 மகி்ம	
உலகின்	 மூ்ல	 முடுக்குகைளில்	 கிளம்பி	 வருவத	
றகைொன	 ெநதர்ப்�ஙகைள்	 நீண்்டநொள்	 யுத்தச்	 சூழல்,	
அ்டக்குமு்ற,	 �ொரொ�ட்ெம்,	 ஒதுக்கித்தள்ளுதல்	
என்கின்ற	த்்டகைளொல்	மு்டஙகிக்கி்டநத்ம,	அநத	
மக்கை்ள	�ொரம்�ரியத்தின்	வழிவநதவர்கைளொ?	என	
உலகை	அரஙகில்	 சகைள்வி	 சகைட்கை	்வத்த்ம	இநத	
ஆதொரஙகை்ள	�ொர்க்கும்ச�ொது	மனம்	வருநத	் வக்	
கிறது.
	 இதறகு	 ெொன்றுகைள்	 சத்வயல்லவொ	
இத்ன	யொழ்ப்�ொணப்	�ல்கை்லக்கைழகை	முன்னொள்	
தமிழ்து்றத்	 த்லவர்	 ச�ரொசிரியர்	 ஆ.	 சவலுப்	
பிள்்ள	அவர்கைள்	மட்்டக்கைளப்பு	தமிழின்	சிறப்பு	
கைள்	 �றறி	 குறிப்பிடு்கையில்,	 “மட்்டக்கைளப்பு	 தமி	
ழகைம்	ெமீ�கைொலம்	வ்ரயில்	பிற�குதி	மக்கைளு்டன்	
பதொ்டர்புபகைொள்ள	 முடியொத	 நி்லயில்	 வொழ்நது	
வநததொல்,	 அவர்கைள்	 பமொழி	 தன்னியல்பு	 சிலவற	
றி்ன	பகைொண்டு	விளஙகுகின்றது.	மட்	்டக்கைளப்பு	
தமிழ்	பெொறகை்ளயும்	ம்லயொளச்	பெொறகை்ளயும்	
ஒப்பிட்டு	சநொக்கும்ச�ொது,	மட்்ட	க்கைளப்புச்	பெொற	
கைளில்	சில	ம்லயொளச்	பெொறகைள்	வொழ்வது	கைண்டு	
பிடிக்கைப்�ட்டுள்ளது”	 எனக்	 கூறுகிறொர்	 (மட்்டக்கை	
ளப்பு	பிரசதெ	ெொகித்திய	விழொ	நி்னவு	மலர்-1993).
	 இதறகு	 அவர்	 சமலும்	 வலுவூட்டும்	 ஒன்	

றொகை	 மட்்டக்கைளப்பு	 தமிசழ	 மிகைவும்	 பெநதமிழ்	
�ண்பு்்டயது	எனும்	கைருத்து	1966	ஆண்டில்	கைமில
சுபவலபியினொல்	அறுதியி்டப்�ட்டுக்	கூறப்�ட்டுள்	
ள்ம	 இஙகு	 எடுத்துச்	 பெொல்லக்கூடி	 யதொகை	
உள்ளது.
	 பெநதமிழ்	என்�து	அது	உயிர்த்துடிப்புள்ள	
ஆதித்	தமிழ்	 .	அதறகு	 ெொன்றொகை	ஒரு	 ெமூகைம்	ச�சு	
கின்ற	 ச�ச்சு	 வழக்கு,	 �ழம்ப�ரும்	 இலக்கியஙகை	
ளில்	எழுதப்�ட்டிருக்கை	சவண்டும்.	அநத	வ்கையில்	
மட்்டக்கைளப்பு	 ச�ச்சுத்தமிழ்,	 சு்வயொன	 தமிழ்	
இலக்கிய	 நூல்கைளில்	 அலஙகைரிக்கைப்�ட்டுள்ளது	
ஒன்றும்	ஆச்ெரியம்	இல்்ல	என	வொகை்ர	வொணன்	
அவ	ரது	‘�ழநதமிழ்	இலக்கியத்தில்	மட்்டக்கைளப்பு		
தமிழ்’	 எனும்	நூலில்	அடிச்துக்	கூறுவது	பதளிவொ	
கிறது.
	 இதில்	 வரலொறறுப்�ொ்த்ய	 ெறறு	 திரும்	
பிப்	 �ொர்ப்ச�ொமொனொல்,	 மட்்டக்கைளப்பில்	 கி.மு	
5ஆம்	 நூறறொண்டிசல	 கைதிரபவளி,	 மறறும்	 கைட்டு	
முறிவில்	 கைண்ப்டடுக்கைப்�ட்்ட	 பதொல்ப�ொருள்	
ஆதொரஙகைள்	 மறறும்வரலொறறுக்	 குறிப்புகைள்	 எமது	
முன்சனொர்கைள்	 நனி	 நொகைரிகைமொகை	 வொழ்நதுள்ளனர்	
எனக்	கூறுகிறது.	இம்மக்கைள்	ச�சிய	தமிழ்	பெொறகைள்	
சில	 இன்னும்	 சி்தநது	 ச�ொகைொமல்	 அவர்கைள்	
�ரம்�்ரயினர்	நொவில்	ந்டமொடுகின்ற்மயும்,	அச்	
பெொறகைள்	 �ரி�ொ்டல்,	 கைலித்பதொ்கை,	 பதொல்கைொப்பி	
யம்,	அகைநொநூறு,	புறநொநூறு,	குறுநபதொ்கை	ச�ொன்ற	
ெஙகை	 இலக்கியஙகைளில்	 கைொணப்�டுகின்ற்ம	 மட்	
்டக்கைளப்புத்	 தமிழரின்	 பதொன்்ம்ய	 நிரூபிக்கைப்	
ச�ொதுமொன்வ	என்�தில்	மொறறுக்	கைருத்துக்கு	இ்ட	
மில்்ல.

கைதிரபவளியில்	 கைண்டு	 பிடிக்கைப்�ட்்ட	 சிவலிஙகை	
ஆதொரம்.
	 இத்னசய	 மட்்டக்கைளப்பு	 தமிழகை	 ஆசிரி	
யர்	�ண்டிதர்	வி.சீ.கைந்தயொ	அவர்கைள்	கூறிய	பின்	
வரும்	 கூறறு	 அணிபெய்யும்.	 ஒரு	 நொட்டின்	 �ண்	

்்டய	வரலொற்ற	அறிவதறகு	புத்தகைஙகைளும்	பெய்	
யுளும்தொன்	 சவண்டும்	 என்�தில்்ல.	அந	 நொட்டு	
பமொழி	அல்லது	பெொல்கூ்ட	வரலொறு்ரக்கும்	ப�ரு	
ஙகைொவியமொய்	 அ்மயும்	 (மட்்டக்கைளப்புத்	 தமிழ	
கைம்	-�க்.86)
	 நொன்	முன்பும்	ஒரு	கைட்டு்ரயில்	எழுதியிரு	
நசதன்	அது	மட்்டக்கைளப்பில்	ச�ெப்�டும்	பெொறகைள்	
�ழநதமிழ்	 இலக்கியஙகைளில்	 வருவதொகைக்	 கூறிய	
தறகு,	ஆதொரக்கு்றவு	இருநத்ம்ய	�ல	அன்�ர்	
கைள்	 சுட்டிக்கைொட்டிய்மதொன்	 எனது	 சத்ட்ல	
தூண்டியது.
	 எனசவ	 �ண்டிதர்	 வி.சீ.கைந்தயொ	 அவர்	
கைளின்	கூறறுக்கு	அணிசெர்க்கும்	வரலொறு்ரக்கும்	
வழக்கைொறுகைள்	 சிலவறறி்ன	 பதொட்டுச்	 பெல்ல	
லொம்.
	 முதலில்	 மட்்டக்கைளப்பின்	 கிரொமப்புறஙகை	
ளில்	இன்றும்	வழக்கிலுள்ள	‘கைொ’	எனும்	பெொல்வய	
தொனவ்ர	 அல்லது	 தமக்கு	 மிகைவும்	 பநருக்கைமொ	
னவர்
	 ஒருவ்ரக்	கைண்்டொல்	‘எஙகைகைொ	ச�ொறொ’	என்	
னகைொ	�ொடு?	ஏன்று	வினவுதல்	வழக்கு.	இது	அவர்	
கைளது	 நொட்டுப்�ொ்டல்கைளிலும்	 இ்டம்	 ப�றுவ்த	
வொகை்ர	வொணர்	இவவொறு	கைொட்டுகிறொர்.
	 “வொ்ழப்�ழம்	 எடுகைொ,	 வம்�்ரயில்	
சதபனடுகைொ”	 எனும்	 �ொ்டலும்	 அதுச�ொல்,	 சிலப்	
�திகைொரம்,	 கைலித்பதொ்கை	ஆகிய	நூல்கைளிலும்	ெொன்	

றொகை	வருகிறது.
	 ப�ொய்யொ்ம	 நுவலும்	 நின்	 பெஙசகைொல்	
அச்பெஙசகைொலின்
	 பெய்பதொழிற	 கீழ்ப்�ட்்டொசளொ	 இவள்	
கைொண்டிகைொ!	–மருதக்கைலி
	 அதுச�ொல்	சிலப்�திகைொரத்தில்	இது	“கைணிகைொ	
வொய்வதின்	 வநத	 குர்வயின்	 வநதீண்டும்”	 என	
வும்	வருவது	இம்மக்கைள்	ச�சும்	தமிழ்	அன்று	இல	
க்கியத்தில்	வநதுள்ள்த	கைொட்டுகிறது.

மட்டு	மண்வொெ்ன	மொறொத	மூதொட்டி	ஒருவர்
	 நொன்	சிறுவனொகை	இருக்கும்	ப�ொழுதுகைளில்	
என்னு்்டய	 மொமொவின்,	 அப்�ப்�ொவின்	 பவறறி	
்லத்	சதொட்்டத்துக்கு	பெல்லுவது	வழக்கைம்,	அஙகு	
துரவு	 கிண்டி	 அதறகுள்	 ஒரு	 �ழய	 ப�ொநதுள்ள	
மரத்்த	 நிறுத்தி	 பூவல்	அ்மத்து	அதில்	இருநது	
கி்்டக்கும்	நீ்ர	குடிக்கைப்�யன்�டுத்துவ்த	�ொர்	
த்திருக்கிசறன்.	ஆனொல்	அ்வ	2000	ஆண்டுகைளுக்கு	
முன்னசம	 கூவல்	 என	 அ்ழக்கைப்�ட்்டது்டன்,	
இ்வ	 �ழநதமிழ்	 இலக்கியஙகைளில்	 ‘அரிது	 உன்	
கூவல்’	‘கைண்�டு	கூவல்	சதொண்டி’	என	புறநொநூறறி	
லும்,	 ‘ஐஙகுறு	கூவல்	கீழ்’	என	ஐஙகுறு	நூறறிலும்	
பெொல்லப்�டுகிறது.
	 மட்்டக்கைளப்பு	மதுரத்தமிழில்	முக்கியமொகை	
ச�ெப்�டும்	இன்பனொரு	பெொல்	‘மருங்கை’	இது	ஒரு	
குழந்தயின்	பிறப்்�	ஒட்டி	ந்்டப�றும்	ெ்டஙகு	
ஆகும்.	 இச்ெ்டஙகுக்கு	 �க்கைத்தில்	 உள்ளவர்கை்ள	
அ்ழப்�தனொசலசய	(மருஙகு-�க்கைம்)	இச்ெ்டஙகு	
மருங்கை	எனச்	பெொல்லப்�ட்்டது.	இச்	பெொல்	�ண்	
்்டய	 இலக்கியஙகைளில்	 �ல	 இ்டஙகைளில்	 �ொவிக்	
கைப்�ட்டுள்ளது.	குறிப்�ொகை,
	 இன்�மும்	ப�ொருளும்	அறனும்	என்றொஙகு
அன்ப�ொடு	புனர்நத	ஐநதி்ண	மருஙகின்-	பதொல்	
கைொப்பியம்.
	 மருஙகில்	பகைொண்்ட	�ல்குறுமொக்கைள்-	புறநொ	
நூறு.
ப�ருவழி	மருஙகில்	-	அகைநொநூறு
	 என	அடுக்கிக்	 பகைொண்டு	 ச�ொகைலொம்.	இன்	
பனொரு	மறக்கைமுடியொத	மட்்டக்கைளப்�ொருக்சகை	உரி	
த்து	்்டய	பெொல்	என்றும்	பெொல்லிவி்டலொம்.	அது	
சூடு	 எனும்	 பெொல்லன்றி	 சவறில்்ல.	 வயலில்	
வி்ளநத	 கைதிர்கை்ள	 தொக்கைத்தி	 (தொள்10	 கைத்தி)	
பகைொண்டு	 அறுத்பதடுத்து	 கைளத்தில்	 அகைலப்�ரப்பி	
அவறறின்	மீது	எரு்மக்	கை்டொக்கை்ள	ந்டக்கைவிட்டு	
மிதித்து	்வக்சகைொலில்	இருநது	பநல்்ல	சவறொக்	
கும்	 பெயசல	 சூடு	 ச�ொடுதல்	 எனப்�டும்.	 சூடு	
ச�ொடும்	ச�ொது	பநல்	மிகுதியொகைக்	கி்்டக்கை	சவண்	
டும்	 என்ற	 ப�ருஆ்ெயில்	 ப�ருமக்கைள்	 ப�ொலி	
ப�ொலிதொசய	ப�ொலி	என்று	குரல்	எடுத்து	�ொடுவொர்	
கைளொம்.
	 இநத	மு்றயில்	சூடு	 ச�ொட்டு	அவுரியில்	
மீது	நின்று	�தர்	ச�ொகைத்	தூறறி	எடுத்து,	அவணக்கை	
ணக்கில்	ெொக்கில்	கைட்டி	வண்டியில்	பகைொண்டுவநது	
வீட்டு	முறறத்தில்	�ட்்ட்ற	கைட்டி	் வப்�ர்.	உழவுத்	
பதொழிலு்டன்	 இரண்்டறக்கைலநத	 பவள்ளொ்ம,	
சூடு,	 கைளம்,	 ப�ொலி,	 �ட்்ட்்ட(�ட்்ட்ற),	 ஆகிய	
பெொறகைள்	 �ழநதமிழ்	 இலக்கியஙகைளில்	 �தியப்	
�ட்டுள்ள்ம,	 தமிழர்	 வொழ்சவொடு	 அத்	 பதொழில்	
ஒன்றித்த்ம்யக்	 கைொட்டுகிறது	 என	 வொகை்ர	
வொணன்	புட்டுக்கைொட்டுவது	மட்்டக்கைளப்பு	தமிழின்	
மகி்ம்ய	பதொட்டுக்கைொட்டுகிறது	அல்லவொ?

நீடு ்கதிர்்க்னி சூடு �டுமொறும் - புறெொநூறு.
வயல்தவளி ஆம்பல் சூடு �டுப்புதுப்பூக
்கன்று்ட புனிற்றொ தின்ற மிச்சில் -ெற்றி்ே.
வட்டில் வொய்வககும்..
தபட்டியொல் வொரிப் பட்ட்ட தெல்தலல்லொம் 
-முககூடற்பளளு
பல தவள்ொ்மயிட்னடன் மணல் வொரி்யப்
பண்டு ெம் தபருமொன் ்கட்டழித�ொர்- முககூடற்பளளு
தபொலி தூற்றி ஆற்றிப் தபொலி
தபொலி தயன்ற்ப்பொர்- முககூடற்பளளு
என்�ன	 அ்வ	 �ழநதமிழ்	 இலக்கியச்	 பெொறகைள்	
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	எனக்கு	 வழ்ம	 ச�ொல	 திடீர்	 �ய	
ணம்	 தொன்.	 ஆனொல்	 ச�ொய்	 வநத	
பிறகு	என்னட்்ட	பெொல்லொம	ச�ொயி	
ட்டீஙகைசள..	 பெொல்லியிருக்கை	
நொனும்	 வநதிருப்ச�ன்	 என	 புலம்	
பியவர்கைள்	தொன்	அதிகைம்.

	 நொன்	ச�ொனதிசலசய	மிகைவும்	கைஷ்டப்�ட்டு	
ச�ொன	 �யணஙகைளில்	 முதல்	 இ்டம்,	 இநத	 இ்டத்	
துக்கு	தொன்	பகைொடுப்ச�ன்.
	 மட்்டக்கைளப்பில்	 இருநது	 அண்ணளவொகை	
142	்மல்கைள்	பதொ்லவில்	பகைொட்டியொகைல	எனும்	
இ்டம்	உள்ளது.	இஙகு	பெல்வசத	ப�ரும்	�ொ்டொகை	
இருநதது.	மக்கைள்	வசிக்கும்	 கை்்டசி	கிரொமம்	இது	
தொன்.	அதனொல்	கை்்டசி	10	்மல்	அளவு	�ொ்த்ய	
கை்டப்�தறகு	ெறறு	கைடினமொனதொகை	இருநதது.
	 பகைொட்டியொகைலயில்	 இருநது	 தொன்	 கைொட்டு	
வழி	 பதொ்டஙகுகிறது.	 கைொட்டில்	 ஜீப்,	 உளவு	இயந	
திரம்	மூலமொகை	மட்டும்	தன்	பெல்ல	முடியும்.	ம்ழ	
இல்லொத	சநரத்தில்	உநதுருளிகைளில்	சிலர்	�யணம்	
பெய்வதுமுண்டு.
	 வரலொறறு	ஆய்வொளர்	திருச்பெல்வம்	ஐயொ	
மூலமொகை	இன்னும்	17	முகைப்புத்தகை	நண்�ர்கைளு்டன்	
இ்ணநதவொறு	கைபிலித்்த	புனித	யொத்தி்ர	பெல்	
வதறகைொன	 திட்்டஙகைள்	 ஒரு	 மொதத்துக்கு	முன்னசர	
தீட்்டப்�டுகிறது.
	 வொகைன	 பெலவு	 2500	 ரூ�ொயொகைவும்	 ெொப்	
�ொட்டு	பெலவு	500	ஆகைவும்	பமொத்தம்	3000	ரூ�ொய்	
ஒருவருக்கு	பெலவொகும்	என	திட்்டமி்டப்�ட்்டது.
	 கைபிலித்்த	என்�து	ஒரு	புனித	வனம்.	முரு	
கைன்	வள்ளி்ய	ெநதித்த	புளியமரத்தடி	இநத	வனத்	
தில்	தொன்	உள்ளது.	இநத	புனித	தன்்ம்ய	பதொ்டர்	
ச்சியொகை	 ச�ணுவதறகைொகை	 அஙகு	 பெல்�வர்கைள்	
அ்னவரும்	21	நொள்	கைடு்மயொன	விரதம்	இருநது	
தொன்	பெல்ல	சவண்டும்	என்�து	ஒரு	எழு	தப்�்டொத	
விதி.

	 விதி்ய	மீறினொல்	கைொட்டில்	ஏதும்	அெம்�ொ	
விதஙகைள்	ந்டநதுவிடும்	என்ற	�யத்தினொல்	�ய�க்	
தியு்டன்	 அ்னவரும்	 விரதம்	 இருக்கை	 ஆரம்பித்	
சதொம்.
	 ஜூ்ல	 4	 ஆம்	 திகைதி	 பூர்ண	 நொளன்று	
பெல்சவொம்.	 அது	 தொன்	 சிறப்�ொகை	 இருக்கும்	 என	
அநத	 நொ்ளசய	 கைபிலித்்த	 பெல்வதறகு	 ஒதுக்கி	
சனொம்.
	 பென்றொல்	 உ்டசன	 திரும்�	முடியொது	 ஒரு	

நொள்	கைொட்டில்	தஙகிவிட்டு,	அடுத்த	நொள்	பவளிச்ெம்	
உள்ள	 சநரத்தில்	 தொன்	 வர	 சவண்டும்.	 இருட்டிய	
பின்	 வகைனத்தில்	 �யணம்	 பெய்வது	 எவவளவு	
பிரச்சி்ன்ய	 ஏற�டுத்தும்	 என்�து	 அ்னவருக்	
கும்	பதரிநதிருக்கும்.
	 4	ஆம்	திகைதிக்கு	இன்னும்	எத்த்ன	நொட்கைள்	
உள்ளன	 என	 எண்ணிய�டிசய	 நொட்கைள்	 கைழிநதது.	
சத்வயொன	 ப�ொருட்கைள்,	 பூ்ெ	 ப�ொருட்கை்ள	
எல்லொம்	 ஒழுஙகு	 பெய்து	 எடுத்துபகைொண்டு	 அதி	
கைொ்ல	3.30	அளவில்	மட்்டக்கைளப்பில்	இருநது	புற	
ப்�ட்ச்டன்.
	 முகைப்புத்தகை	 நண்�ர்கைள்	 என்�தொல்	 இலங	
்கையின்	 ஒவபவொரு	 �குதிகைளிலும்	 இருநது	 வரு	

கின்றனர்.	அ்னவரும்	4	ஆம்	திகைதி	கைொ்ல	7	மணி	
க்கு	 கைளுபவொப்�	 ெநதியில்	 ெநதிப்�தொகை	 திட்்டம்	
இருநதது.
	 அதிகைொ்ல	 என்�தொல்	 வொகைன	 பநரிெல்	
எதுவும்	 இல்்ல.	 இரண்்ட்ர	 மணிசநர	 �யணத்	
தின்	 பின்னர்	 சியம்�லொண்டுவ	 ெநதியில்	 இருநது	
பமொனரொகை்ல	 �க்கைமொகை	 2	 ்மல்	 பதொ்லவில்	
உள்ள	கைளுபவொப்�	ெநதிக்கு	6	மணியளவில்	வநது	
செர்நசதன்.
	 அ்னவரும்	அவ	இ்டத்துக்கு	வநது	செரும்	
வ்ர	அநத	ெநதியில்	இருநத	ெொப்�ொட்டு	கை்்டயில்	
சதநீரும்	ஒரு	�ணிஸ	உம்	வொஙகி	ெொப்பிட்டு	விட்டு	
அ்னவரு்டனும்	 இ்ணநது	 பகைொட்டியொகைல	
சநொக்கி	�யணம்	பதொ்டர்நதது.

	 கைளுபவொப்�	ெநதியில்	இருநது	20	்மல்கைள்	
�யணம்	 பெய்து	 பகைொட்டியொகைல	 ெநதனவின்	
வீட்டுக்கு	 வநது	 செர்நசதொம்.	 ெநதன	 27	 வயது	
இ்ளஞர்.	அவர்	தொன்	அஙகிருநது	நொம்	பெல்வதற	
கைொன	ஏற�ொடுகைள்,	திட்்டஙகைள்	அ்ன	த்தும்	வகுத்து	
பகைொடுப்�வர்.
	 ெநதனவின்	 வீட்டில்	 கைொ்ல	 உணவொகை	
அ்னவருக்கும்	இடியப்�ம்	வழஙகைப்�ட்்டது.	ெொப்	
பிட்டு	 முடிவதறகுள்	 இரு	 உளவு	 இயநதிரஙகைள்	
பின்னொல்	உள்ள	ப�ட்டியில்	பமத்்தகைள்	ச�ொட்டு	
அமர்நது	 பெல்வதறகு	 ஏறறவொறு	 வடிவ்மக்கைப்	
�ட்டு	எம்	முன்னொல்	வநது	நின்றது.
	 சவகை	 சவகைமொகை	 நொம்	 பகைொண்டு	 வநத	
ப�ொருட்கைள்	அ்னத்்தயும்	உளவு	இயநதிரத்தில்	
ஏறறிசனொம்.	சநரம்	கைொ்ல	10.30	மணியொகியதொல்,	
தொமதிக்கைொமல்	கிளம்பினொல்	தொன்	இருட்டுவதறகு	
முன்	 பென்ற்்டயலொம்	 என	 ெநதனவின்	 அப்�ொ	
ெத்தமொகை	 பெொல்லிக்பகைொண்ச்ட	 அ்னவ்ரயும்	
சவகைமொகை	பெயல்�்ட	்வத்தொர்.
	 முதல்	ஒரு	மணி	சநரத்தின்	பின்னர்	 நல்ல	
ப�ரிய	கூழொ	மரத்தடியில்	இரு	வண்டிகைளும்	நிறு	
த்தப்�ட்டு	அ்னவருக்கும்	10	நிமி்ட	ஓய்வு	வழங	
கைப்�ட்்டது.	அநத	10	நிமி்டத்்தயும்	நொன்	விழுநது	
கி்டநத	 கூழொம்	 �ழஙகை்ள	 ப�ொறுக்குவதிசலசய	
கைழித்சதன்.
	 மீண்டும்	2	மணி	சநர	�யணத்தின்	முடிவில்	
அ்டர்நத	 கைொட்டி்ன	 பென்ற்்டநசதொம்	 அஙசகை	
பென்றதும்	 ஓரளவு	 மகிழ்ச்சி	 பவயிலில்	 இருநது	

விடுத்ல	கி்்டத்து	விட்்டது	என்று.
	 கைொட்டினுள்	ச�ொனதும்	எமக்கு	அஙகு	வித்தி	
யொெமொனபதொரு	 ெவொல்	 கைொத்திருநதது.	 மரஙகைள்	
அ்டர்நது	 இருநத்மயொல்	 உளவுஇயநதிரம்	 இரு	
மரஙகைளுக்கி்்டயிலொகை	 பென்றுபகைொண்டிருநதது.	
ப�ட்டியின்	பவளிசய	நமது	்கை	வநதொல்	மரமும்	
ப�ட்டியும்	 சமொதும்	 ச�ொது	 மரத்தில்	 �ட்டு	 ்கை	
துண்டிக்கைப்�ட்டு	விடும்.	எனசவ	எநத	ஒரு	சூழ்நி	
்லயிலும்	் கை்ய	பவளிசய	் வக்கைக்	கூ்டொது	என	
ெநதனவின்	அப்�ொ	எச்ெரித்துக்	பகைொண்டிருநதொர்.
	 3	 மணி	 சநர	 �யணத்தின்	 பின்	 கைொட்டின்	
நடுசவ	ஒரு	இ்ளப்�ொறும்	இ்டம்	வநதது.	அஙசகை	
ஏற	கைனசவ	ஒரு	டிரக்்டரில்	ஜிநதுப்பிட்டியில்	இரு	
நது	 சிஙகைள	 �க்தர்கைள்	 வநதிருநதொர்கைள்.	 அவர்கைள்	
எமக்கும்	செர்த்து	சகைொப்பி	ச�ொட்டு	தநதொர்கைள்.
	 அஙசகை	 ஒரு	 முருகைன்	 சி்ல	 உயரத்தில்	
இருநதது	 அதறகு	 இ்லகை்ள	 முறித்து	 ்வத்து	
வழி�்ட	சவண்டும்.	 நொமும்	அவவொசற	வழி�ொடு	
கை்ள	பெய்துவிட்டு	அவர்கைள்	தநத	சகைொப்பி்யயும்	
அருநதிக்பகைொண்டு	 அவர்கைள்	 தநத	 உ்றப்�ொன	
ெம்�லும்	 �ொ்ணயும்	 ெொப்பிட்டுக்	 பகைொண்டு	இரு	
நசதொம்.
	 அதன்	பின்னர்	புறப்�ட்்ட	 நொம்	செறறுப்�	
குதியொல்	 வநது	 பகைொண்டிருக்கும்	 ச�ொது	 எமக்கு	
எதிர்	 தி்ெயில்	 இருநது	 இன்னும்	 4	 டிரொக்்டர்கைள்	
ஒன்றொகை	வநது	செர்நதன.
	 அப்ச�ொது	 சவகைமொகை	 செறறு	 �குதியொல்	
பென்ற	டிரொக்்டர்	ஒன்று	அவி்டத்தில்	த்டம்புரண்்டது.	
பின்னல்	 ப�ட்டியில்	 இருநதவர்கைள்	 அ்னவரும்	
தூக்கி	எறியப்�ட்்டனர்.
	 அவவி்டத்தில்	இருநத	அ்னவரும்	 த்டம்	
புரண்்ட	ப�ட்டி்ய	நிமிர்த்துவதறகும்	வீசி	எறியப்	
�ட்்ட	மக்கை்ள	தூக்குவதறகுமொகை	ஓடிச்	பென்று	 2	
நிமி்டத்துக்குள்	அ்னத்்தயும்	ெரி	பெய்து	விழுநத	
வர்கை்ளயும்	கைொப்�ொறறினர்.

	 பின்	அ்னவரும்	 ெறறு	 சநரம்	 அவவி்டத்	
தில்	 தரித்து	 நின்று	 த்டம்	 புரண்்ட	 ப�ட்டியில்	
இருநத	 கைபிலித்்த	 பிரெொத்தத்்தயும்	 �கிர்நது	
உண்டுவிட்டு.	 அவெரப்�்டொமல்	 �யணத்தி்ன	
பதொ்டர்நசதொம்.
	 12	 சிறறொறுகை்ள	 கை்டநது	இறுதியொகை	 ஐநத	
்ரமணி	சநரத்தின்	பின்னர்	குமுக்கைன்	ஆறறு	கை்ர	
்ய	வநத்்டநசதொம்.
	 அஙகு	 கைபிலித்்தயின்	 கைொவல்	 சி்ல	 (வீர	
�ொகு	 சதவர்	 என	 நி்னக்கிசறன்	 ெரியொகை	 பதரிய	
வில்்ல)	்கையில்	கைத்தியு்டன்	எம்்ம	வரசவறறது.
	 ஆற்ற	கை்டநதொல்	கைபிலித்்த	புனிதவனம்.	
ஆனொல்	 உ்டசன	 ஆற்ற	 கை்டநது	 பென்றி்ட	 முடி	
யொது.	 அதறகைொகை	 சில	 ெம்பிரதொயஙகை்ள	 ெரியொகை	
பெய்த	பின்னசர	அஙகு	பெல்ல	முடியும்.

பயணம் த�ொடரும்....
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�மிழ்ெொட்டில் எழும் ஈழ ஆ�ரவுச் தசயற்பொடு 
்கள த�ொடர்பொ்க �மிழ்த ன�சியப் 

னபரியக்கத �்லவர் தப. மணியரசன் அவர்்கள 
எமது ‘இலககு’ ஊட்கததிற்கு வழஙகிய 
பிரததினய ்கமொே னெர்்கொணல் வடிவம்.

ன்களவி:
 �மிழ்ெொட்டில் எழும் 

ஈழ ஆ�ரவுச்  தசயற் 
பொடு்க்்  எவவொறு  
நிறுவேமயப்படுத� 
முடியும் எே ்கருது 
கிறீர்்கள?

பதில்:
	 இது	 ஒரு	 முக்கியமொன	 சகைள்வி.	 தமிழீழத்	
தமிழர்கைள்	 தமிழ்நொட்டுத்	 தமிழர்கைளின்	 ெனநொயகை	
உரி்மகைள்,	 அரசியல்	 உரி்மகைள்	 �றறி	 உள்ளது	
உள்ள�டி	 புரிநது	 பகைொள்ள	 சவண்டும்	 என்று	
உரி்மயு்டன்	 சகைட்டுக்	 பகைொள்கிசறன்.	 இனம்,	
பமொழி,	தொயகைம்	ெொர்நத	தமிழர்கைளின்	உரி்மகை்ள	
அன்றொ்டம்	�றித்து	வருகிறது	இநதிய	அரசு.
	 இநத	 உரி்மப்	 �றிப்புகை்ள	 எதிர்த்து	
பதொ்டர்நது	ச�ொரொடி	வருகிசறொம்.	உயிர்க்பகைொல்லி	
ஸப்டர்்லட்	ஆ்ல்ய	மூ்ட	வலியுறுத்தி	 ெனநொ	
யகைப்	ச�ொரொட்்டம்	ந்டத்திய	மக்கைள்	மீது	துப்�ொக்கி	
ச்சூடு	ந்டத்தி	13	தமிழர்கை்ளக்	பகைொன்றொர்கைள்.
	 மொநிலஙகைளி்டம்	 இருநத	 கைல்வி,	 சவளொ	
ண்்ம,	 சுகைொதொரம்,	 ெட்்டம்	 ஒழுஙகு	 ச�ொன்ற	 �ல	
உரி்மகை்ளப்	 பிடுஙகி	 புதுதில்லியில்	 குவித்து	
வருகிறது	இநதிய	அரசு.	சுறறுச்	சூழ்ல	வன்மு்ற	
யின்றி	மொசு�டுத்தும்	பதொழிறெொ்லகைளுக்கு		அனு	
மதி	 பகைொடுக்கும்	 ெட்்டத்்த	 இயறறியது	 சமொடி	
அரசு.

	 கை்டறகை்ர,	 கை்ர	 சயொர	 மீன்பிடி	 உரி்ம,	
உள்நொட்டுக்குள்	 உள்ள	 ஏரி,	 குளஙகைளின்	
உரி்ம	 முதலியவற்றப்	 �றித்து	 புதுதில்லிக்கு	
பகைொண்டுச�ொய்	விட்்டொர்கைள்.
	 மூன்று	 அகை்வக்	 குழந்தயின்	 முன்	
மழ்லக்	கைல்விவயிலிருநது	மு்னவர்	�ட்்ட	ஆய்	
வுக்	 கைல்வி	 வ்ர	 நடுவண்	 அரசு	 வெம்	 எடுத்துக்	
பகைொள்ளும்	 புதிய	 கைல்விக்	 பகைொள்்கை	 பெயலும்	
வநது	 விட்்டது.	 அசதச�ொல்	 மூன்றொவது	 பமொழி	
யொகை	இநதி்யத்	திணிக்கிறது.	எட்்டொவது	வகுப்பி	
லிருநது	 விருப்�மொகைப்	 �டிக்குமொறு	 ெமஸகிருதத்	
்தத்	திணிக்கிறது.
	 ஏறகைனசவ,	மொநில	அரசி்டம்	இருநத	விற�	
்ன	 வரி	 வசூலித்துக்	 பகைொள்ளும்	 உரி்ம்யப்	
�றித்து	 ெரக்கு,	 செ்வ	 வரி(GST)	 என்ற	 ப�யரில்	
இநதிய	அரசு	எடுத்துக்	பகைொண்டு	விட்்டது.
	 மொநில	 அர்ெ	 இநதிய	 அரசின்	 முகைவர்	
என்று	மொறறி	விட்்டது	�ொ.ெ.கை	ஆட்சி!
	 இவறறொல்	 ஏற�டும்	 �ொதிப்புகை்ள	 எதிர்	
த்து	 அன்றொ்டம்	 தமிழர்கைள்	 ஆஙகைொஙசகை	 தன்பன	
ழுச்சியொகைப்	 ச�ொரொடி	 வருகிறொர்கைள்.	 இநதியொவி	
சலசய	அரசியல்	கைட்சிகைளுக்கு	அப்�ொல்	பவகு	மக்	
கைள்	ந்டத்தும்	ச�ொரொட்்டஙகைள்	அதிகைமொகை	ந்டக்கும்	
மொநிலம்	 தமிழ்நொடு	 என்று	 இநதிய	 உளவுத்து்ற	

அறிவித்துள்ளது.
	 தமிழ்நொட்டுத்	 தமிழர்கைளுக்கு	 தன்னொட்சி	
அதிகைொரமுள்ள	மொநில	அரசுரி்ம	இருப்�து	ச�ொல	
ஈழத்	தமிழர்கைள்	கைருதிக்	பகைொள்கிறொர்கைள்.
	 தமிழ்நொட்டில்	ந்டக்கும்	எல்லொப்	ச�ொரொட்	
்டஙகைளுக்கும்	 ஈழத்	 தமிழர்கைள்	 ஆதரவுக்	 குரல்	
பகைொடுக்கை	சவண்டும்	என்று	நொஙகைள்	சகைட்கைவில்்ல.	
முக்கியமொன	 வொழ்வுரி்மப்	 ச�ொரொட்்டஙகைள்	 –	
ஸப்டர்்லட்	 எதிர்ப்புப்	 ச�ொரொட்்டம்,	 சவளொண்	
நிலஙகை்ள	 அழித்திடும்	 ஐட்சரொ	 கைொ�ன்	 ஆழ்	
குழொய்	எதிர்ப்புப்	ச�ொரொட்்டஙகைளொகை	ந்டநத	பநடு	
வொெல்,	கைதிரொமஙகைலம்	ச�ொரொட்்டஙகைள்,	புதிய	கைல்	
விக்	பகைொள்்கை	எதிர்ப்புப்	ச�ொரொட்்டஙகைள்	ச�ொன்		
றவற்ற	 ஈழத்திலும்,	 புலம்ப�யர்நத	 நொடுகைளி	
லும்	 வொழும்	 ஈழத்	 தமிழர்கைள்	 ஆதரித்து	 ஒரு்ம	
ப்�ொட்டுக்	குரல்	பகைொடுக்கை	சவண்டும்.
	 அப்ச�ொது	 தொன்	 ஈழத்தமிழர்கைளுக்கும்		
தமிழ்நொட்டுத்	 தமிழர்கைளுக்கும்	 இ்்டசய	 உறவு	
சமலும்	சமலும்	பநருக்கைம்	ப�றும்.
	 தமிழர்கைளின்	 தொயகைம்	 தமிழ்நொடு	 என்ற	
தறச�ொ்தய	 நி்ல்ய	 மொறறி்ட	 அன்றொ்டம்	
ஆயிரம்,	 �ல்லொயிரமொய்	 இநதிக்கைொரர்கை்ளயும்,	
மறற	பவளி	மொநிலத்தவர்கை்ளயும்	தமிழ்நொட்டில்	
குடிசயறறுகிறொர்கைள்.	 தமிழ்நொட்டில்	 ஏரொளமொகை	
இநதிய	 அரசிறகுச்	 பெொநதமொன	 பதொழிறெொ்ல	
கைளும்,	 நிறுவனஙகைளும்,	 அலுவலகைஙகைளும்	 இரு	
க்கின்றன.	அவறறில்	90	விழுக்கைொடு	சவ்ல	இநதி	
க்கைொரர்கைளுக்கும்	 பிற	 மொநிலத்தவர்கைளுக்குசம	
இநதிய	 அரசு	 பகைொடுத்திருக்கிறது.	 தமிழர்கை்ளப்	
புறக்கைணிக்கிறது.
	 தமிழ்நொட்டுப்	பிள்்ளகைள்	கைல்வித்	தகுதியு	
்டன்	 சவ்ல	 சகைட்டு	 வொய்ப்பு	 அலுவலகைத்தில்	
�திவு	பெய்திருப்ச�ொர்	எண்ணிக்்கை	ஒருசகைொடி்ய	
பநருஙகுகிறது.
	 ஈழத்தில்	 சிஙகைளமயமொக்கைல்	 ந்டப்�து	
ச�ொல்	 அ்தவி்ட	 சவகைமொகைத்	 தமிழ்நொட்டில்	
இநதிக்கைொரர்மயமொக்கைல்	ந்டக்கிறது.
	 இவற்றபயல்லொம்	பெொல்லி,	ஈழத்	தமிழ	
ர்கை்ள	 ஆதரிக்கை	 எஙகைளுக்கு	 சநரமில்்ல	 என்று	
கூறி,	 ஒருநொளும்	 ஒதுஙகிக்	 பகைொள்ள	 மொட்ச்டொம்!	
அப்�டி	 பெய்தொல்	 அது	 இனத்துசரொகைம்!	 மிகைக்	
பகைொடிய	 இன	 அழிப்புக்குள்ளொன	 சதெம்	 ஈழத்	
தமிழர்	 சதெம்!	 இன்று	 பி்ணக்	 ்கைதிகைள்	 ச�ொல்	
(Hostages)	 வ்டக்கு,	 கிழக்கு	மொகைொணஙகைளில்	 தமிழ	
ர்கைள்	்வக்கைப்�ட்டுள்ளொர்கைள்.	 தமிழ்நொட்டுத்	 தமி	
ழர்கைள்	 ந்டத்தும்	 உரி்மப்	 �றிப்பிறகு	 எதிரொன	
ச�ொரொட்்டஙகைளுக்கு	 ஈழத்	 தமிழர்கைளி்டமிருநது	
வலுவொகை	ஆதரவுக்குரல்	வரசவண்டும்.	அப்ச�ொது	
தொன்	உறவு	வலுப்�டும்.
	 தமிழ்நொட்டுத்	 தமிழர்கைளும்,	 தமிழீழத்	 தமி	
ழர்கைளும்	செர்நது	தமிழர்	ெர்வசதெ	அ்மப்பு	ஒன்்ற	
உருவொக்கை	 சவண்டும்	 என்று	 �ல	 ஆண்டுகைளொகை	
நொன்	 கூறிவருகிசறன்.	 நம்	 இரு	 தொயகைம்	 வொழ்	
மக்கைளுக்கு	மட்டுமின்றி	பவளிநொடுகைளில்	வொழும்	
தமிழர்கைள்	அ்னவருக்கும்	ெர்வசதெப்	�ொதுகைொப்பு	
அ்மப்�ொகை	 அநதத்	 தமிழர்	 ெர்வசதெ	 அ்மப்பு	
பெயற�்ட	சவண்டும்.
	 தமழர்கைளின்	 பதொழில்,	 வணிகைம்	 ச�ொன்ற	
வற்ற	ெர்வசதெ	அளவில்	விரிவு�டுத்தவும்,	வளர்	
க்கைவும்	இநதத்	தமிழர்	ெர்வசதெ	அ்மப்பு	உதவும்.
அது	 மட்டுமல்ல,	 இநதச்	 ெர்வசதெ	 தமிழர்	
அ்மப்	 பில்	 உறுப்பு	 வகிக்கும்	 தமிழர்கைள்	 தமிழ்	
ஈழத்திறகைொகைவும்,	தமிழ்நொட்டிறகைொகைவும்,	பவளிநொட்	
டுத்	 தமிழர்கைளுக்கைொவும்	 ந்டத்தும்	 ெனநொயகை	 உரி	
்மப்	 ச�ொரொட்்டஙளக்	 ஐ.நொ.	 மன்றத்்தயும்,	 �ல்	
சவறு	 நொடுகைளின்	 அரசுகை்ளயும்,	 உலகை	 மனித	
உரி்ம	 அ்மப்புகை்ளயும்	 நம்�க்கைம்	 திரும்பிப்	

�ொர்க்கைச்	பெய்யும்.	உலகைத்தில்	தமிழர்கைள்	அரசியல்	
அனொ்தகைள்	 அல்லர்	 என்ற	 நம்பிக்்கை்ய	 நம்	
தமிழ்	மக்கைளி்டம்	ஏற�டுத்தும்.

	 இநத	 ெர்வசதெ	 அ்மப்பில்	 ப�ரிய	 அள	
வில்	பதொ்டஙகை	சவண்டும்	என்று	தயஙகைொமல்	வீரி	
யமுள்ளதொகைச்	 சிறிய	 அளவில்	 பதொ்டஙகி	 ச�ொகைப்	
ச�ொகை	விரிவு�டுத்தலொம்.
	 ஈழத்	 தமிழர்	 ஆதரவு	 நிறுவனம்	 என்ற	
வரம்பு்டன்	 பதொ்டஙகைொமல்	 ஈழம்,	 தமிழ்நொடு,	
மசலசியொ,	 சிஙகைப்பூர்	 மறறும்	 தமிழர்கைள்	 புலம்	
ப�யர்நது	வொழும்	அ்னத்து	நொடுகைள்	ஆகியவறறு	
க்கைொன	தமிழர்	�ன்னொட்டு	உரி்ம	மன்றம்	பதொ்டங	
குவது	 �றறி	 சிநதிக்கைலொம்.	 மொற	 றுக்	 கைருத்துக்கைள்	
கூறப்�ட்்டொல்	 அவற்றயும்	 நொம்	 ஆய்வு	 பெய்ய	
லொம்.
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்கணக்கறிக்்கயில்  ... த�ொடர்ச்சி...
தகைவல்	அறியும்	உரி்ம	20ஆவது	திருத்தத்தின்கீழ்	
மொறறப்�்டொது	 என்று	 கூறப்�ட்டுள்ளச�ொதும்,	
தகைவல்	 அறியும்	 கைட்்ட்மப்பிலும்	 மொறறஙகைள்	
சமறபகைொள்ளப்�ட்டுள்ளன.	 சுயொதீன	 ஆ்ணக்	
குழுக்கைள்	அரெ்மப்பு	ச�ர்வயொல்	நியமிக்கைப்	
�டுகின்ற	நி்லயில்	20ஆவது	திருத்தத்தில்	அரெ	
்மப்பு	ச�ர்வ்ய	நீக்கை	சவண்டும்.
	 எனினும்	முன்பமொழியப்�ட்்ட	நொ்டொளு	
மன்ற	 ச�ர்வக்கு,	 அதன்	 வ்ரயறுக்கைப்�ட்்ட	
சநொக்கைம்	 மறறும்	 அதிகைொரஙகை்ளக்	 பகைொண்டு	
�ரிநது்ரகை்ளச்	 பெய்ய	 முடியொது,	 இதனொல்	
தகைவல்	அறியும்	ெட்்டத்தின்	பெயற�ொடு	ஆ�த்துக்	
குள்ளொகும்.
	 முன்பமொழியப்�ட்்ட	 20ஆவது	 திருத்தத்	
தின்	 விதிகைள்,	 சதர்தல்கைளின்	 ச�ொது	 ப�ொதுச்	
பெொத்துக்கை்ளத்	 தவறொகைப்	 �யன்�டுத்துவ்தத்	
தடுக்கை	 அல்லது	 ந்டவடிக்்கை	 எடுக்கை	 ஆ்ணக்	
குழுவுக்கு	உள்ள	அதிகைொரத்்தக்	கு்றக்கின்றன.	
முன்பமொழியப்�ட்்ட	20ஆவது	திருத்தம்,	சதர்தல்	
கைள்	ஆ்ணக்குழுவின்	அதிகைொர	வரம்்�க்	கைட்டு	
ப்�டுத்துகிறது.	ப�ொது	செ்வ	பதொ்டர்�ொன	எநத	
பவொரு	 வி்டயத்திலும்	 ஆ்ணக்குழுவின்	 வழி	
கைொட்டுதல்கை்ளத்	 தடுப்�தன்	 மூலம்	 சதர்தலில்	
மு்றசகைடுகைளுக்கு	வழிசயற�டும்.
	 இநதநி்லயில்	அரெ்மப்பு	சீர்திருத்தம்	
அவசியமொனது.	 எனினும்	 இதன்மூலம்	 ஊழலு	
க்கு	உகைநதசூழ்ல	உருவொக்கைத்	தொம்	எதிர்ப்்�	
பவளியிடுவதொகை	 ட்ரொன்ஸச�ரன்ஸி	 இன்்டர்	
பநெனல்	குறிப்பிட்டுள்ளது.
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	 இநதியொ	 -	 சீனொ	 எல்்லப்	�குதியொன	 கைல்	
வொன்	�குதியில்	கை்டநத	ஜுன்	மொதம்	இ்டம்	ப�றற	
சமொதல்கை்ளத்	 பதொ்டர்நது	 இநதியொ	 சீனொவுக்கு	
எதிரொகை	 பதொ்டர்நது	 ந்டவடிக்்கைகை்ள	 சமற	
பகைொண்டுவருவதொன	 சதொறறப்�ொடுகைள்	 ஏற�ட்டு	
வருகின்றன.

	 அத்ன	 உறுதிப்�டுத்துவது	 ச�ொல	 இநதி	
யொவுக்கும்	அபமரிக்கைொவுக்குமி்்டயிலொன	உறவுகை	
ளும்	�லப்�ட்டு	வருவது	ச�ொன்ற	பெயற�ொடுகைள்	
முன்பனடுக்கைப்�ட்டு	வருகின்றன.
இநதியொ,	 அபமரிக்கைொ,	 யப்�ொன்	 அவுஸதிசரலியொ	
ஆகிய	 நொடுகைளின்	 கூட்்டொன	 �்்ட	 ஒத்தி்கை,	
அபமரிக்கைொ	 தனது	 �சுபிக்	 பிரொநதிய	 கைட்்ட்ளப்	
பீ்டத்்த	இநது	-	�சுபிக்	கைட்்ட்ள	்மயமொகை	மொற	
றியது	ச�ொன்றவற்ற	இஙகு	குறிப்பி்டலொம்.	அது	
மட்டுமல்லொது,	 இநதியொவுக்கைொன	 ஆயுதஙகை்ள	
வழஙகைவும்	அபமரிக்கைொ	முன்வநதுள்ளது.
	 2027ஆம்	 ஆண்டு	 உலகின்	 ப�ொருளொதொர	
வல்லரெொன	அபமரிக்கைொ்வ	சீனொ	பின்தள்ளிவிடும்	
என்ற	 கைணிப்பின்	 பின்னர்	 தொன்	 அபமரிக்கைொ	 சீனொ	
வுக்கு	எதிரொன	தனது	ஆட்்டத்்த	ஆரம்பித்துள்ளது.	
2018ஆம்	ஆண்டில்	இருநது	சீனொவுக்கு	எதிரொகை	கைொய்	
கை்ள	 நகைர்த்திவரும்	 அபமரிக்கைொ	 சீனொவு்டனொன	
எல்்ல	நொடுகை்ள	குறி்வத்து	வருகின்றது.
	 பதன்	 சீனக்கை்டலுக்கு	அண்்மயொகை	வியட்	
னொம்,	 தொய்வொன்,	 பிலிப்்�ன்ஸ,	 மசலசியொ	 என	
�ல	நொடுகை்ள	குறி்வத்து	தனது	உறவுகை்ள	�லப்	
�டுத்திவரும்	அபமரிக்கைொ,	சீனொவுக்கு	எதிரொகை	இநதி	
யொ	்வயும்	தூண்டிவி்ட	முற�ட்டு	நிறகின்	றது.
	 அவுஸதிசரலியொவின்	 ச�ர்த்	 �குதியில்	
தனது	 ஈரூ்டகை	 கை்டற�்்ட	 அணியினரின்	 தளத்்த	
நிறுவிய	 அபமரிக்கைொ,	 தறச�ொது	 இநது	 ெமுத்திரப்	
பிரொநதியத்தில்	தனது	பி-2	எனப்�டும்	அணுக்குண்டு	
வீச்சு	விமொனஙகை்ளயும்	நகைர்த்தியுள்ளது.
	 ஒசர	 த்ட்வயில்	 7	 அணுக்குண்டுகை்ள	
சுமநது	 பெல்லும்	 இநத	 விமொனஙகைள்,	 எதிரியின்	
ர்டொர்	 தி்ரகைளில்	 இருநது	 தப்பிக்கும்	 திற்னக்	
பகைொண்்டது்டன்,	உளவுத்தகைவல்கை்ளயும்	திரட்டும்	
திறன்பகைொண்்டது.	இநத	விமொனஙகைளின்	வரவு	என்	
�து	இநதிய	-	சீனொ	ச�ொர்	ஏற�ட்்டொல்	அபமரிக்கைொ	
இநதியொவுக்கு	 ெொர்�ொகை	 கைளமிறஙகும்	என்ற	சதொற	
றப்�ொட்்்ட	ஏற�டுத்தியுள்ளது.
	 இ்வ	 எல்லொம்	 ஊ்டகைஙகைளொல்	 ஏற�	
டுத்தப்�ட்்ட	ஒரு	அனுமொனஙகைசள	 தவிர,	 கைளநில	

்ம	மறுவளமொனது.	இநதியொ்வ	ப�ொறுத்தவ்ர	
யில்	சீனொ	தன்னு்டன்	ஒரு	சநரி்்டயொன	ப�ருபமடு	

ப்பிலொன	 ச�ொருக்கு	 வரமொட்்டொது	 என்று	 நம்புகி	
ன்றது.	ஏபனனில்	சீனொவின்	கைவனம்	முழுக்கை	அபம	
ரிக்கைொவிறகு	எதிரொன	கைொய்நகைர்த்தல்கைளிலும்,	தனது	
வர்த்தகை	நலன்கைளிலும்	தொன்	குவிநதுள்ளது.	எனசவ	
தன்்ன	 சீனொ	 கைண்டுபகைொள்ளொது	 என	 இநதியொ	
நம்புகின்றது.
	 அசதெமயம்,	அபமரிக்கைொவுக்கும்-	 சீனொவுக்	
குமி்்டயிலொன	 உறவுகைள்	 சவகைமொகை	 சி்தவ்்ட	
நது	வருகின்றன.	அதொவது	 1962ஆம்	ஆண்டு	ஏற�	
ட்்ட	 ஒரு	 நி்ல	 தறச�ொது	 சதொன்றியுள்ளதொகை	

இநதியொ	கைருதுகின்றது.	இதன்	மூலம்	அ்னத்துல	
கைத்தின்	 கைவனத்்த	 தொன்	ப�றலொம்	என	இநதியொ	
நம்புகின்றது.	 தனக்கும்	 ரஸயொவுக்கும்	 இ்்டயில்	
ஒரு	 நல்ல	 உறவு	 உள்ளதொகைவும்	 இநதியொ	 கைருது	
கின்றது.
	 ரஸயொவுக்கும்	 தமக்கும்	 இ்்டயில்	 மிகை	
பநருஙகிய	 உறவு	 உள்ளதொகை	 இநதியொவின்	 �ொது	
கைொப்பு	அ்மச்ெர்	ரொஜநொத்	சிங	அண்்மயில்	பதரி	
வித்திருநதொர்.
	 ஆனொல்	 1962ஆம்	 ஆண்டும்	 சீனொவுக்கும்	
ரஸயொவுக்கும்	இ்்டயில்	நல்ல	உறவுகைள்	இல்லொத	
ெமயத்தில்	 தொன்	 ச�ொரில்	 இநதியொ	 சதொல்வி்ய	
தழுவியிருநதது.	 இநதியொவுக்கைொன	 பிரதொன	 ஆயுத	
விநிசயொகைம்	பெய்யும்	நொ்டொகை	ரஸயொ	இருநதொலும்,	
அது	ஒரு	வழ்மயொன	ந்டவடிக்்கையொகைசவ	�ொர்க்	
கைப்�டுகின்றது.
	 எனசவதொன்	 ச�ொர்	 ஒன்று	 ஏற�ட்்டொல்	
ரஸயொ	இநதியொவுக்கு	சநரி்்டயொன	ஆதரவுகை்ள	
வழஙகும்	 என்�து	 ந்்டமு்றச்	 ெொத்தியமறறது	
என்று	 கைருதப்�டுகின்றது.	 இநதியொ,	 ரஸயொ,	 சீனொ	
ச�ொன்ற்வ	 ெஙகைொய்	 கூட்்ட்மப்பு,	 பி.ஆர்.ஐ.சி.
எஸ	ச�ொன்ற	அ்மப்புக்கைளில்	இருக்கின்றன.	இநத	
ப�ொருளொதொர	கூட்்ட்மப்்�	சி்தத்துவி்ட	ரஸயொ	
விரும்�ொது.	 அ்னத்துலகைத்்த	 ப�ொறுத்தவ்ர	
யில்	அபமரிக்கைொவின்	மிரட்்டல்கைளுக்கு	அஞ்சிசய	
பிரித்தொனியொ	குவொசவ	நிறுவனத்தின்	5	ஜி	பதொழி	
ல்நுட்�த்திறகு	 த்்ட	 விதித்தசத	 தவிர	 அவர்கைள்	
சீனொவுக்கு	எதிரொகை	 சநரி்்டயொகை	இறஙகைப்	ச�ொவ	
தில்்ல.
	 அபமரிக்கைொ்வ	 ப�ொறுத்தவ்ரயிலும்	

இநதியொவுக்கு	 ஆதரவொகை	 அது	 ந்டநது	 பகைொண்்டொ	
லும்,	 ச�ொர்	 என்று	 ஏற�ட்்டொல்	அது	 தனது	 துருப்	
புக்கை்ள	 இநதியொவுக்கு	 ஆதரவொகை	 கைளமிறக்குமொ	
என்�து	சகைள்விக்குறிசய.	அபமரிக்கைொ	தனது	ஆயுத	
ஙகை்ள	அதிகை	வி்லக்கு	விற�்ன	பெய்வது்டன்,	
உளவுத்	தகைவல்கை்ளயும்	வழஙகைலொம்.
	 ஆனொல்	 இநதியொ்வ	 ப�ொறுத்தவ்ரயில்	
இநத	 சூழ்நி்ல்ய	 தனக்கு	 ெொதகைமொகை	 �யன்�டு	
த்தி	 சீனொவுக்கு	 எதிரொகை	 ஒரு	 ச�ரம்	 ச�சும்	 நி்ல	
்ய	எட்டிவி்ட	முற�ட்டு	நிறகின்றது.	அது	மட்டும	
ல்லொது	 இநத	 விவகைொரத்்த	 முதன்்மப்�டுத்தி	
உள்ளுரிலும்	ஒரு	அரசியல்	ஆதொயத்்த	சத்ட	முற	
�ட்டு	நிறகின்றது.

	 எனசவ	 தொன்	 சிறு	 சிறு	 சமொதல்கைளின்	
மூலம்	தனக்கு	உள்நொட்டில்	ஒரு	விம்�த்்த	ஏற�டு	
த்த	அது	முயன்று	வருகின்றது.	அசத	ெமயம்,	அபம	
ரிக்கைொ்வ	 மகிழ்ச்சிப்�டுத்த	 சீனொவின்	 59	 வ்கை	
யொன	 பமன்ப�ொருட்கை்ள	 த்்ட	 பெய்துள்ளது.	
பிரொன்ஸ	இ்டம்	இருநது	ரச�ல்	வ்கையொன	ச�ொர்	
விமொனஙகை்ளயும்	பகைொள்வனவு	பெய்துள்ளது.
	 ஆனொல்	சீனொ்வ	ப�ொறுத்தவ்ரயில்	அது	
�ொகிஸதொனு்டன்	 பநருக்கைமொன	 பி்ணப்புக்கை்ள	
ஏற�டுத்தியுள்ளது்டன்,	 சிறீலஙகை்வயும்	 தனது	
கைட்டுப்�ொட்டின்	கீழ்	தொன்	்வத்துள்ளது.	 சமலும்	
இநதியொவின்	 வொன்�்்ட	 �லப்�டுத்தல்கைளுக்கு	
எதிரொன	 தனது	 32	 விமொனஙகை்ள	 சமொதல்கைள்	
இ்டம்ப�றற	 �குதிக்கு	 அண்்மயொகை	 நகைர்த்தியு	
ள்ளது.
	 சீனொவின்	 �்்ட	 �லத்திறகு	 ஈ்டொகை	 தனது	
�்்ட	 நகைர்த்தல்கை்ள	சமறபகைொள்ள	இநதியொவின்	
ப�ொருளொதொரம்	 இ்டம்பகைொடுக்கைொது.	 �்்ட	 �லத்	
திலும்,	 பதொழில்நுட்�த்திலும்	 சீனொ	 இநதியொ்வ	
வி்ட	 �ல	 ம்டஙகு	முன்நி்லயில்	 உள்ளது.	 அதன்	
�ொதுகைொப்புச்	பெலவீனஙகைள்	கூ்ட	இநதியொ்வ	வி்ட	
3	ம்டஙகு	அதிகைமொனசத.
	 ஆகைசவ	இநதியொவின்	சீண்்டல்கைள்	அதிகைரித்	
தொல்	 சீனொ	 தனது	 ஏ்னய	 பெயற�ொடுகை்ள	 ஓரம்	
கைட்டிவிட்டு	இநதியொ	மீது	கைவனம்	பெலுத்தும்.	அது	
தனது	எல்்ல	பிரச்சி்னயில்	எநதபவொரு	விட்டு	
க்பகைொடுப்புக்கும்	இறஙகிவரொது.	எனசவ	இரு	தரப்	
பும்	ப�ரும்	ப�ொருளொதொர	மறறும்	ஆளணி	இழப்பு	
க்கை்ள	ெநதிக்கை	சநரிடும்.
	 தன்்ன	 சுறறியுள்ள	 சதெஙகை்ள	 சீனொவி	
்டம்	இழநதுவிட்டு	நிறகும்	இநதியொவின்	பவளிவி	
வகைொரக்	 பகைொள்்கை	 என்�து	 கைொலவதியொன	 பகைொள்	
்கை.	 எனசவ	சீனொ்வ	ஒரு	பநருக்கைடிக்குள்	தள்ள	
சவண்டும்	என்றொல்	தன்்ன	சுறறியுள்ள	நொடுகைளில்	
உள்ள	இனஙகை்ள	அல்லது	அநத	 நொடுகை்ள	 தன்	
�க்கைம்	 திருப்�சவண்டியசத	 இநதியொவின்	 முதன்	
்மயொன	�ணியொகை	இருக்கை	சவண்டும்.
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உட்்கட்சி னமொ�ல்    ... த�ொடர்ச்சி...

பினர்	�தவி	மொ்வ	செனொதிரொஜொவுக்கு	வழஙகை	
ப்�்டொது	 அம்�ொ்ற	 மொவட்்டத்திறகு	 வழஙகைப்	
�ட்்டது	பதொ்டர்பில்	து்ரரொஜசிஙகைம்	மீது	நம்பி	
க்்கையிலொ	பிசரர்ண	ஒன்்ற	பகைொண்டு	வருவ	
தறகு	மொ்வயின்	ஆதரவொளர்கைள்	முயறசி	பெய்தி	
ருநத	 நி்லயில்,	 து்ரரொஜசிஙகைம்	 தறச�ொது	
�தவி	விலகியுள்ளது	தமிழரசுக்	கைட்சிக்குள்	இ்டம்	
ப�றறுவரும்	 சமொதல்கைள்	அதிகைரித்து	வருவ்த	
கைொட்டுகின்றது.



இேவழிப்பு ஒரு பொலிேக குற்றம்
	 �ொதுகைொக்கைப்�ட்்ட	 ஒரு	 மக்கைள்	 ெமூகைத்்த	
முழு்மயொகைசவொ	அல்லது	�குதியொகைசவொ	அழிக்	
கும்	 குறிக்சகைொளு்டன்	 த்்ட	 பெய்யப்�ட்டுள்ள	
சில	 பெயற�ொடுகை்ள	 சமறபகைொள்ளுதல்	 அல்லது	
பெய்யசவண்டிய	 பெயற�ொடுகை்ள	 பெய்யொமல்	
விடுதசல	 ‘இன	 வழிப்பு’	ஆகும்	 என்று	 �ன்னொட்	
டுச்	ெட்்டம்	வ்ரய்ற	பெய்கிறது.	த்்ட	பெய்யப்	
�ட்்ட	ந்டத்்த	என்று	ஐநது	வ்கையொன	வி்டயஙகைள்	
பெொல்	 லப்�டுகின்றன.	 �டிப்�டியொகைச்	 ெொ்வ	
வருவிக்கைக்கூடிய	 பெயற�ொடுகைள்	 உட்�்ட	 ெொ்வ	
வருவிக்கைக்கூடிய்வ	 மறறும்	 ெொ்வ	 வருவிக்கைொ	
த்வ	 என்ற	இரண்டு	விதமொன	 பெயற�ொடுகை்ள	
யும்	உள்ள்டக்குகின்ற	வி்டயஙகைள்	இவறறில்	அ்டங	
குகின்றன.	�ொலியல்	வன்மு்ற	ச�ொன்ற	உளரீதியி	
லொன	அல்லது	உ்டல்	ரீதியிலொன	தீங்கை	வி்ளவி	
த்தல்,	ச�ொதிய	உணவு,	நீர்,	மருத்துவ	வெதி	ச�ொன்	
றவற்ற	 வழஙகைொது	 உ்டல்	 ரீதியிலொன	 அழி்வ	
ஏற�டுத்துதல்,	 கைட்்டொயக்	கைருத்த்்ட	மூலம்	பிறப்	
்�த்	 தவிர்க்கும்	 வி்ளவுகை்ள	 இலக்கைொகைக்	
பகைொண்்ட	சூழ்ல	நிர்ப்�நதித்தல்,	கைன்டொவின்	வதி	
வி்டப்	 �ொ்டெொ்ல	 ஒழுஙகை்மப்பு	 ச�ொன்று	குழு	
விலிருநது	 பிள்்ளகை்ள	 வலுக்கைட்்டொயமொகைப்	
பிரித்பதடுத்தல்	 ச�ொன்ற	 பெயற�ொடுகை்ள	 ‘இன	
வழி	ப்பு’	உள்	ள்டக்குகின்	றது.

	 சமலும்	 இனவழிப்பு	 அதிகைளவில்	 ஒரு	
�ொலினக்	 குறறமொகும்.	 இஙசகை	 உள்ள்டக்கைப்�டும்	
பெயற�ொடுகைள்	 எல்லொம்	 ப�ண்கை்ளயும்,	 ப�ண்	
பிள்்ளகை்ளயும்	 �ொதிக்கைக்கூடிய்வ.	 இனவழி	
ப்்�	 ஒரு	 கூட்டுப்�டுபகைொ்லக்குள்	 மட்டும்	
உள்ள்டக்குவது,	 இனவழிப்பு	 வன்மு்றயின்	
�ொலினப்	 �ொதிப்புகை்ள	 ம்றத்துவிடுவது்டன்,	
ப�ண்கைளுக்கு	 எதிரொகை	 சமறபகைொள்ளப்�டும்	 வன்	
மு்றகைள்	 முழுச்	 ெமூகைத்்தயுசம	 அழித்பதொழிக்	
கும்	 தன்்ம்ய	 �ன்ம்டஙகு	 அதிகைரிக்கின்றது	
என்ற	 உண்்ம்யயும்	 கைவனத்திற	 பகைொள்ளத்	
தவறுகின்றது.	 உதொரணமொகை,	 ப�ண்கைளுக்கும்,	
ப�ண்	பிள்்ளகைளுக்கும்	எதிரொகை	சமறபகைொள்ளப்�	
டும்	 �ொலியல்	 வன்புணர்வு	 மறறும்	 �ொலியல்	
வன்மு்றகைள்,	 ெமூகை	 ரீதியிலொன	 கைளஙகைத்்தக்	
பகைொண்டிருப்�து்டன்	 “ெமூகைத்துக்கு	 இ்்டசய	
யொன	 ஒத்தி்ெ்வக்	 கு்றத்து,	 �ொலியல்	 இனப்	
ப�ருக்கைத்தின்	மூலம்	தன்்னப்	புதுப்பிக்கும்	�ொது	
கைொக்கைப்�ட்்ட	 குழுவின்	ஆறற்லயும்	 கு்றப்�து	
்டன்,	 குறிக்கைப்�ட்்ட	 ெமூகைத்தின்	 உறுப்பினர்கைளுக்	
கி்்டசய	இருக்கின்ற	பி்ணப்புகை்ள	நிர்மூலமொக்	
கும்	 தன்்ம	 ்யக்பகைொண்்ட	ஆழமொன	 உளவியற	
�ொதிப்பு	 கை்ளகை்ளயும்	 ஏற�டுத்தி	 விடுகிறது”	
என்று	பூசகைொள	நீதி	்மயம்	குறிப்பிடுகின்றது.
	 இப்�டிப்�ட்்ட	 வி்ளவுகைள்	 குறிப்பிட்்ட	
ெமூகைத்்த	�டிப்�டியொன	ெொவுக்கும்,	அழிவுக்	கும்	
இட்டுச்பெல்வது்டன்,	உ்டனடியொகை	சமறபகைொள்ளப்	

�டும்	�டுபகைொ்லகைளுக்கு	எநத	விதத்திலும்	கு்ற	
நத்வயல்ல	 என்ற	 உண்்மயும்	 உணரப்�்ட	
சவண்டும்.	அ்டக்கியொள்தல்,	அதிகைொரம்,	ஆண்்ம	
ச�ொன்ற	ஆழமொன	�ொலின	�ொர்்வ்ய	பவளிப்�	
டுத்துகின்ற	 இனவழிப்புக்குள்	 உள்ள்டக்கைப்�டும்	
இச்பெயற�ொடுகைள்	 அ்னத்துசம	 இநதப்	 �ொலி	
னக்	 கைண்ணொடியூ்டொகை	 சநொக்கைப்�்டலொம்.	 மனிற	
சறொ�ொவின்	ஆதிக்குடிகைளுக்கைொன	நீதி	பதொ்டர்�ொகை	
1991ஆம்	 ஆண்டு	 பவளியி்டப்�ட்்ட	 அறிக்்கை,	
ஆதிக்குடிகைள்	பதொ்டர்�ொகை	 1996ஆம்ஆண்டு	பவளி	
யி்டப்�ட்்ட	அரெ	குடும்�த்தின்	அறிக்்கை,	2001ஆம்	
ஆண்டு	 பவளியி்டப்�ட்்ட	 ஆதிக்குடிகைளுக்கைொன	
நீதி்ய	அமுல்	ந்டத்தும்	ஆ்ண	யத்தின்	அறிக்்கை,	
2015	 ஆம்	ஆண்டு	 பவளியிப்�ட்்ட	 உண்்மக்கும்	
நல்லிணக்கைத்துக்குமொன	ஆ்ணயத்தின்	அறிக்்கை	
ச�ொன்ற	 அறிக்்கைகைளு்டன்	 நொடு	 தழுவிய	 விெொர	
்ணயின்	 அறிக்்கை்ய	 இ்ணத்து	 வொசிக்கின்ற	
ச�ொது,	இனவழிப்பு	ந்டத்்த்ய	உள்ள்டக்கும்	பூர்	
வீ	கைக்	குடிகை்ளச்	செர்நத	ப�ண்கை்ளயும்,	ப�ண்பிள்	
்ளகை்ளயும்	�ொதிக்கின்ற	ஏரொளமொன	 கைசனடியக்		
பகைொள்்கைகை்ள	 இனஙகைொணக்கூடியதொகை	 இருக்	
கிறது

ஒரு அரசின் குறிகன்கொ்் நிறுவு�ல்

	 �ொதுகைொக்கைப்�ட்்ட	ஒரு	ெமூகைத்்த	முழு்ம	
யொகைசவொ	 அன்சறல்	 �குதியொகைசவொ	 அழிக்கும்	
விசெ்ட	எண்ணத்்தக்	பகைொண்டிருத்தல்	இனவழிப்	
பின்	 இரண்்டொவது	 ெட்்டபூர்வ	 அம்ெமொகும்.	 ஒரு	
அரசுக்குரிய	 ப�ொறுப்்�	 ஆய்வு	 பெய்யும்	 ச�ொது	
இநத	 ‘விசெ்ட	 சநொக்கைம்’	 என்�து	 ஒருவ்கையில்	
கைற�்னயொன	 வி்டயமொகும்.	 ஏபனன்றொல்,	 ஒரு	
தனிந�்ரப்	 ச�ொலன்றி	 ஒரு	 அரசுக்கு	 சிநதிக்கும்	
தன்்ம	இல்்ல.	இதன்	வி்ளவொகை	 ஒரு	அரசின்	
சநொக்கைம்	என்�து	அதன்	பகைொள்்கைகைள்	மூலமொகைவும்	
இன்னும்	விசெ்டமொகை	ஒரு	குறிப்பிட்்ட	ெமூகைத்்த	
அழிக்கும்	 சநொக்கைத்்த	 பவளிப்�டுத்துகின்ற	 ஒரு	
நீண்்ட	 கைொல	 ந்டத்்த	 வடிவத்தின்	மூலமொகைவுசம	
நிரூபிக்கைப்�்டலொம்.	 �ன்னொட்டு	 நீதித்து்ற்யப்	
ப�ொறுத்த	வ்ரயில்,	அழித்தல்	என்று	இஙகு	குறி	
ப்பி்டப்�டும்	 வி்டயம்	 உ்டல்	 ரீதியொகைவும்	 உயிரி	
யல்	 ரீதியொகைவுசம	 புரிநதுபகைொள்ளப்�டுகிறது.	
அசத	 சவ்ளயில்	 நொ்டளொவிய	 விெொர்ண்யப்	
ப�ொறுத்தவ்ரயில்	 ெமூகை	அலகைொகை	இருக்கும்	ஒரு	
குழுமத்்த	அழிப்�்த	இது	 குறிக்கும்.	 சில	 �ன்	
னொட்டு	 குறறவியல்	 நீதிமன்றுகைளு்டன்	 இத்ன	
ஒப்பிட்டுப்	�ொர்க்கும்	ச�ொது,	அழித்பதொழித்தலுக்கு	
நொ்டளொவிய	விெொர்ண	பகைொடுக்கும்	அர்த்தம்	மிகை	
வும்	 முன்சனறறகைரமொனதொகும்.	 ஒப்�நதச்	 ெட்்ட	
ஙகைள்	 பதொ்டர்�ொன	 வியன்னொ	 ெொெனத்்தயும்	
பவவசவறு	 நீதித்து்ற	 பதொ்டர்�ொன	 பகைொள்்கைத்	
திரட்டுக்கைளின்	ஆய்வுக்கைட்டு்ரகை்ளயும்	அடிப்�	
்்டயொகைக்	பகைொண்ச்ட	இவவொறொன	விளக்கைம்	நொ்ட	
ளொவிய	விெொர்ணயொல்	முன்்வக்கைப்�ட்்டது.
	 ‘ெமூகை	 அலகைொகை	 இருக்கின்ற	 ெமூகைஙகை்ள	
அழித்தல்’	 என்னும்	 வி்டயத்்த	 இனவழிப்்�	
இலக்கைொகைக்	பகைொண்்ட	அழித்பதொழிப்பு	ந்டவடிக்்கை	
க்குள்	உள்ள்டக்குவது,	நொ்டளொவிய	விெொர்ணயில்	
இனவழிப்பின்	 சநொக்கைத்தில்	 �யன்�டுத்தப்�டும்	
�ொலின	அணுகுமு்றயு்டன்	இ்ெநது	பெல்கிறது.	
கூட்டுப்	 �டுபகைொ்லகைளில்	 மட்டும்	 கைவனத்்த	
குவி்மயப்�டுத்துவது	 என்�து	 ப�ண்கை்ளயும்,	
ப�ண்பிள்்ளகை	 ்ளயும்	 அதிகைமொகைப்	 �ொதிக்கி	
ன்றதும்,	 ஒரு	 ெமூகை	 அலகு	 என்ற	 அடிப்�்்டயில்	
குறிப்பிட்்ட	 ெமூ	 கைத்தின்	அடிப்�்்ட்யசய	அழி	
த்து,	குறிப்பிட்்ட	குழுமத்தின்	அழிவுக்சகை	இட்டுச்	
பெல்லக்கூடிய	 நீண்்ட	 கைொலக்	 கைொயத்தழும்புகை்ள	
குறிப்பிட்்ட	குழும	த்தின்	ெமூகைக்	கைட்்ட்மப்புக்குள்	

சதொறறுவிக்கும்	 இயல்்�க்	
பகைொண்்ட	 வ்ரவிலக்	 கைணத்தில்	
குறிப்பி்டப்�ட்டுள்ள	 ஏ்னய	
இனவ	 ழிப்பு	 பெயற�ொடுகை்ள	
முறறு	 முழுதொகை	 கைவனத்	
தில்	 பகைொள்ளத்	 தவறுகிறது	 என்�து	 சுட்டிக்	
கைொட்்டப்�்டசவண்டிய	 வி்ட	 யமொகும்.	
‘இநதியர்கைளின்	 ெட்்டத்	 தில்’	 	 இருநது	ஆரம்பித்து	
‘வதி	 வி்டப்	 �ொ்டெொ்லகைள்’,	 ‘அறு�துகைளில்	
அள்ளப்�ட்்டது’	 என்னும்	வி்டயஙகை்ளக்	 கை்டநது	
பூர்வீகைக்குடிகை்ளச்	 செர்நத	 ப�ண்கைள்	 மீது	 சமற	
பகைொள்ளப்�ட்்ட	 கைட்்டொயக்	 கைருத்த்்ட	 வ்ர	 கைன	
்டொவில்	சமறபகைொள்ளப்�ட்்ட	இனவழிப்புக்	பகைொள்	
்கைகைளின்	 வடிவத்்த	 நொ்டளொவிய	 விெொர்ண	
சகைொடிட்டுக்	 கைொட்டியது.	 இநதக்	 பகைொள்்கைகைளின்	
மூலமொகை	உ்டல்ரீதியொகைவும்,	உயிரியல்	ரீதியொகைவும்	
ெமூகை	 அலகைொகைவும்	 பூர்வீகைக்	 குடிகை்ள	 அழிக்கும்	
சநொக்கைத்்த	 கைன்டொ	 பவளிப்�டுத்தியிருக்கிறது.	
இன்றுவ்ர	 இநதக்	 பகைொள்்கைகைள்	 பதொ்டர்நது	
வநதிருக்கின்றன	என்�து்டன்,	பூர்வீகைக்	குடிகைள்மட்	
டில்	மிகைவும்	குறிப்�ொகை	ப�ண்கைள்	மறறும்	ப�ண்	
பிள்்ளகைள்	 மட்டில்	 மிகைவும்	 சமொெமொன	 �ொதிப்	
புகை்ளயும்	ஏற�டுத்தியிருக்கிறது	என்�தும்	பதளி	
வொகி	றது.

்கொலனீய விடுவிப்பு தசயற்பொட்்ட மி்க வும் 
னெர்்மயொே மு்றயில் முன்தேடுத�ல்

ெட்்டத்துக்கும்	ெட்்டபூர்வமொன	ப�ொறுப்புக்குமொன	

சத்டலுக்கும்	 அப்�ொல்,	 இனவழிப்பு	 என்�து	 ஒரு	
பதொ்டர்பெயன்மு்ற	என்�து	புரிநதுபகைொள்ளப்�்ட	
சவண்டும்.	‘அன்ட்ரூ	வூள்ச�ொட்’	(Andrew	Woolford)	
எழுதிய்தப்	ச�ொன்று	இனவழிப்பு	என்�து	“�ழக்	
கைவழக்கைஙகைள்,	சகைொட்�ொடுகைள்,	சநொக்கைஙகைள்	என்�	
வற்ற	உள்ள்டக்கிய	மிகைச்	சிக்கைலொன	கூட்்டொகும்.”	
கைன்டொவின்	 கைொலனீய	 சூழ்லப்	 ப�ொறுத்த	 வ்ர	
யில்,	பூர்வீகைக்	குடிகை்ள	இல்லொ	பதொழிப்�்தசய	
இ்வ	கூட்டு	இலக்கைொகைக்	பகைொண்்ட்வ.

இேவழிப்பு, வி்்வு த�ொடர்பொேன�ொ 
எண்ணிக்்க த�ொடர்பொேன�ொ அல்ல

	 இனவழிப்பு	 என்�து	 வி்ளவு	 பதொ்டர்�ொ	
னசதொ,	 எண்ணிக்்கை	 பதொ்டர்�ொனசதொ	 அல்ல.	
கைன்டொவில்	 உள்ள	 பூர்வீகைக்	 குடிகைள்,	 அழிவுக்கு	
இட்டுச்பெல்லக்கூடிய	பகைொள்்கைகை்ள	பதொ்டர்ச்சி	
யொகை	எதிர்த்தும்,	தி்ெதிருப்பியும்	உயிர்பி்ழத்திரு	
க்கின்றன.	ஆனொல்	இதனொல்	இக்பகைொள்்கைகைள்	எநத	
விதத்திலும்	 தமது	 இன	 வழிப்புக்	 பகைொள்்கை்ய	
இழநது	விடுவதில்்ல.	எல்லொவறறுக்கும்சமலொகை,	
பூர்வீகைக்	குடிகைளின்	துன்�ஙகை்ளக்	கைண்டு	ெ்ளத்து	
வி்டொத	இயல்புக்கும்,	அவர்கைளது	�லத்துக்கும்	இது	
ெொன்றொகும்.
	 பூர்வீகைக்	குடிகை்ள	கைசனடிய	நொடு	ந்டத்திய	
மு்ற்ய,	 இனவழிப்�ொகை	 அ்ழப்�து,	 கை்டநத	
கைொலத்்தசயொ,	 நிகைழ்கைொலத்	 துன்�ஙகை்ளசயொ	
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என்ற	 ெொன்்ற	 பகைொண்டுள்ளது	 என்�தறகு	 தக்கை	
எடுத்துக்கைொட்டு.
	 இன்னும்	ஒரு	உன்னதமொன	பெொல்	மட்்ட	
க்கைளப்பில்	 இவர்கைள்	 �யன்�டுத்துவொர்கைள்	 அது	
‘ஏமம்ெொமம்’	 என்�துதொன்.	 இஙகு	 ‘ெொமம்’	 இது	
இரவு	 என்று	 ப�ொருள்�டும்.	 இதறகு	 சூ்டொமணி,	
நிகைண்டு	என்�ன	 ெொட்சியளிக்கின்றன.	 ஏமம்	என்	
கின்ற	பெொல்	ம்லயொள	பமொழியிலும்	உண்டு	என்	
கிறொர்	ச�ரொசிரியர்	ஆ.சவலுப்பிள்்ள	அவர்கைள்.

குறிஞ்சி, கூதீர் யொமம் என்மேொர் புலவர் (த�ொல் 
்கொப்பியம்)
இ்டயிருள யொமதது என்்ேயீஙகு
அ்ழத�்ே (மணினம்க்ல)
ெ்ன் யொமததும் பளளித்கொள்ொன் (தெடுெல் 
வொ்ட)
	 இன்பனொரு	 பெொல்	 மட்்டக்கைளப்பு	 தமி	
ழகைத்தில்	 இ்த	 உச்ெரித்தொசல	 �க்தி,	 �யம்,	 ெந	
சதொெம்,	 தூய்்ம	 என்�ன	 குடிபகைொண்டுவிடும்	
அநதச்	 பெொல்	 தொன்	 ‘ெ்டஙகு’	 (்வகைொசிச்	 ெ்டஙகு,	
்வரவர்	ெ்டஙகு).	ெ்டஙகுகைளின்ச�ொது,	கைண்ணூறு,	
நொவூறு	கைழிப்�தறக்கைொகைச்	பெம்பில்	தண்ணீர்	ஓதிக்	
பகைொடுத்தல்	 என்�ன	�ட்டி	பதொ்டஙகி	 �ட்்டணம்	
வ்ரக்கும்	விசெெமொகை	 ந்்டப�றும்	வழக்குகைள்.	
புழநதமிழ்	இலக்கியஙகைளும்	இத்னப்	�்றெொற	
றுகிறது.
சீர்	ம்றத்	பதொழிற	ெ்டஙகு	பெய்திருநது

நூல்	முனிவர்.....(ப�ரிய	புரொணம்)
ச�ொறறுஞ்	 ெ்டங்கை	 நன்னொசத...(கைடு	 பவளிச்	
சித்தர்)
	 இன்பனொரு	 மட்்டக்கைளப்பு	 தமிழகைத்தில்	
எம்முன்சனொர்	இன்றும்	ச�சும்	ஒரு	மரக்கைறி	வ்கை	
வழுதுணஙகைொய்
என்கின்ற	 பெொல்.	 அ்த	 ஒரு	 நொட்டுப்புறக்	
கைவிஞர்கூ்ட	 இப்�டிச்	 பெொல்லியது	 ஞொ�கைம்	
வருகிறது.
‘வொழக்கொய மந்�ம்
வழுதுணங்கொய தசஙகிரந்தி
கீ்ர குழு்ம –என்
கிளிதமொழிககு என்ே ்கறி?’

அதுனபொலனவ பழந்�மிழ் தசப்னபடு்களில் அ்வ 
வந்துள்்ம ஆச்சரியமில்்ல.
‘வட்டும் வழுது்ணயும் னபொல் வொரும்’ (ெொலடியொர்)

	 மட்்டக்கைளப்பு	 தமிழகை	 மக்கைள்	 அசனகை	
மொகை	 ெ்மப்�தறகு	 சத்வப்�டும்	 விறகி்ன	
‘பகைொள்ளி’	 என்சற	 ச�ச்சு	 வழக்கைொகை	 இன்றும்	
பகைொண்டுள்ள்மயும்	அ்வ	அன்சற	�ழந	தமிழில்	
பெநதமிழொகை	வநதுள்ள்மயும்	இம்மக்கைளின்	பூர்	
வீகைத்துக்கு	எடுத்துக்கைொட்ச்ட.
	 குறத்தி	 மொட்டிய	 வறறகை்்டக்	 பகைொள்ளி	
(புறநொநூறு)
	 பகைொள்ளி	 வொய்ப்	 ச�ய்க்	 குழவிக்கு	
(கைலிஙகைத்துப்	�ரணி)
	 ஆனொல்	 இப்ச�ொது	 இம்மக்கைள்	 பகைொள்ளி	
என்�து	 ஏசதொ	 பகைொச்்ெத்	 தமிழ்,	 �டியொதவன்	
ச�சும்	 ஒன்று	 என	 நி்னத்து	 அவர்கைளது	 நல்ல	
வழக்கைொறுகை்ள	வழுக்கை	விட்டுக்பகைொண்டிருப்�து	
�ரிதொ�சம.
	 அடுத்தது	 ஆணம்	 எனும்	 மட்்டக்கைளப்பு	
தமிழர்கைளின்	கைறிவ்கைகைளில்	ஒன்று.	பகைொச்சிக்கைொய்	
தூள்	ச�ொ்டொமல்	சதஙகைொய்ப்�ொல்	நி்றய	விட்டு	
ஆக்கைப்�டும்	சு்வயொன	கைறி	இது.	அதறகு	மரண	
வீட்டு	 அமுதுகைளில்	 நல்ல	 மரியொ்த	 உண்டு.	
மண்்டல	 புரு்டர்	 வழஙகிய	 சூ்டொமணி	 நகைண்டு	
‘ஆணசம	 குழம்ப�ொடு’	 என்று	 பெொல்கிறது.	 இது	
ச�ொலசவ	 தமிழர்	 திருநொள்	 ்தப்ப�ொஙகைலிலும்,	
சகைொயில்	 திருவிழொக்கைளிலும்	 புக்்கை	 அல்லது	
ப�ொஙகைலுக்கு	�ஞ்ெம்	இருக்கைொது.	புழநதமிழ்	இல	
க்கியஙகைளிலும்	 புக்்கை,	 புற்கை	 என்று	 இருப்�	
த்ன	இஙசகை	கைொணலொம்.

த�ௌநீர் புற்்்க ஆயினும் �ொள �ந்து
 உண்ணலின் ஊஙகு இனியது இல் 
(திருககுறள)
தெடுநீர் புற்்்க நீத�ேம் வரற்ன்க (புறெொனூறு)
 
	 அடுத்து	 ஒசில்	 என்னும்	 மட்்டக்கைளப்பு	
தமிழ்	ஒயில்	எனும்	பெொல்லின்	திரி�ொகும்.	இதறகு	
அழகு	 என்று	 ப�ொருள்.	 ஆனொல்,	 ஒசில்	 என்�து	
ெநதர்ப்�த்்தப்	 ப�ொறுத்து	 அழகின்்ம்யயும்	
சுட்டும்.	 �ட்டினத்தொர்	 இச்பெொல்்ல	 �ல	 இ்ட	
த்தில்	�யன்�டுத்தியுள்ளொர்.	அது

	 ‘ஒயிலொன	 வண்ணமயிற	 பகைொத்தவபளன்	
றும்’	எனும்	ெொன்றொகும்.
	 மட்்டக்கைளப்புச்	பெொல்லில்	பிறகு	என்�து	
ச�ச்சுத்	 தமிழில்	 பின்ன	 என்று	 வரும்.	 திருவொெ	
கைத்திலும்,	ப�ரிய	புரொணத்திலும்	இதன்	திருத்திய	
வடிவமொன	பின்்ன	இருக்கிறது.
‘�டுசவன்	�டுவபதல்லொம்	நொன்
�ட்்டொற	பின்்ன	�யபனன்சன!’	(திருவொெகைம்)
	 குழறுதல்	என்னும்	மட்்டக்கைளப்புத்	தமிழ்	
பெொல்லுக்கு	 புலம்புதல்	 என்று	 ப�ொருள்.	 இது	
இலக்கியஙகைளில்	இவவொறு	வருகிறது.
குயில்	்�தல்	கைொள்	கைண்ணன்	நொமசம
குழறிக்	பகைொன்றீர்’	(நம்மொழ்வொர்)
	 இவவொறு	 மட்்டக்கைளப்பு	 தமிழகைம்	 �யி	
ன்று	வநதிருக்கும்	அழகு	தமிழ்	பெொறகைள்	ச�ொ	ன்று	
இன்னும்
	 உழக்குதல்,	 திண்்ண,	 பவட்்்டக்குப்	
ச�ொ,	கைச்்ெ,	அறுநொக்பகைொடி,	குடி,	குர்வ	ச�ொன்ற	
நறதமிழ்	பெொறகைள்	இன்றும்	இம்மக்கைளின்	நொவில்	
தவழ்வது	 அன்றய	 �ழநதமிழ்	 இலக்கியஙகைளில்	
அழியொ	 ம்றச்	 ெொன்றொதொரஙகைளொகை	 மிழிர்வது	
இம்மக்கைளின்	 பூர்வீகைம்,	 உரித்து,	 என்�னவற்ற	
�்ற	ெொறறுகிறது.	இநத	எடுத்துக்கைொட்டுகைள்	மட்்ட	
க்கைளப்பில்	வழஙகும்	 தமிழ்	பெொறகைளின்	�ழ்ம	
்யயும்	 பெழு்ம்யயும்	 ெஙகை	 இலக்கியஙகைள்	
உட்�்ட	�ழநதமிழ்	இல	க்கி	யஙகை்ள	ெொன்றுகைொட்டி	
சமசல	 விளக்கியதன்	 மூலம்	 மட்்டக்கைளப்பு	 உட்	
�்ட	ஈழத்திருநொடு	எஙகும்	தமிழர்கைள்	மிகைப்	�ழங	
கைொலநபதொட்ச்ட	 வொழ்கிறொர்கைள்	 என்�த்ன	 உறு	
திப்�டுத்துவது்டன்.	 மட்்டக்கைளப்பின்	 தமிழ்	 பெந	
தமிழ்	அநதஸது	ப�றுவதறகு	அவர்கைளின்	இனிய	
எழிய	பமொழிவழக்கும்	ஒரு	கைொரணம்	என்று	ச�ரொ	
சிரியர்	 கூ்ட	 அழுத்திச்	 பெொல்வது	 இம்	 மக்கைளின்	
�ொரம்�ரியத்தி்ன	உறுதிப்�டுத்துகிறது.

மட்டக்க்ப்பு னபச்சுத   ... த�ொடர்ச்சி... 

அல்லது	 ஏ்னய	 ெமூகைஙகை்ளசயொ	 எநதவிதத்தி	
லும்	மறுப்�தறகுச்	ெமனொகைொது	என்�து	மட்டுமல்	
லொமல்	 ‘இனவழிப்பு’	 என்னும்	 �தத்்த	 அது	
எந	 தவிதத்திலும்	 �லவீனப்�டுத்துவதில்்ல.	
அத்து	்டன்	பூர்வீகைக்	குடிகை்ளச்	செர்நத	ப�ண்கைள்	
மறறும்	 ப�ண்பிள்்ளகைள்	 மட்டில்	 சமற	
பகைொள்	 ளப்�டும்	 வன்மு்றகைளுக்கைொன	 தீர்்வக்	
பகைொடுக்கும்சத்வ	 யிலிருநது	 எநதவிதத்திலும்	
கைவனத்்த	 அது	 தி்ெ	 திருப்�ொது.	 மொறொகை,	
இ்ழக்கைப்�டும்	 பகைொடு்ம	 கைளுக்குப்	
ப�யரிடு	 வசத	 ஒருவ்கை	 நீதி	 வடிவமொகும்	
என்�து்டன்	 �ொதிக்கைப்�ட்்டவர்கைளதும்,	 உயிர்	
பி்ழத்தவர்கைளதும்	 அனு�வஙகை்ள	 ஏறறுக்	
பகைொள்ளும்	ஒரு	முக்கிய	பெயற�ொ்டொகும்.	கை்டநத	
கைொலம்	 பதொ்டர்�ொகை	 ஒரு	 ப�ொதுவொன	 புரிதலின்	
அடிப்�்்டயில்	 எதிர்கைொலத்்தக்	 கைட்டிபயழுப்	
பும்	 ஒரு	 முக்கிய	 பெயற�ொடு	 இது	 என்�சதொடு	
நல்லிணக்கைத்்த	 ஏற�டுத்தும்	 ஒரு	 மிகை	 முக்கிய	
பெயற�ொடும்	ஆகும்.

வரலொற்றில் மு�ற்�ட்வயொ்க ப�வி வகிககும் 
ஒரு பிர�ம மந்திரி �ேது ெொட்டில் இேவழிப்பு 

ெடந்�்� ஏற்றுகத்கொண்டிருககிறொர்
	 மிகைவும்	 துணிகைரமொன	 மு்றயில்	 இநத	
விெொர்ணயின்	முடி்வயும்	அதனு்டன்	இ்ண	
நதுள்ள	இனவழிப்்�	முடிவுக்குக்	பகைொண்டுவர	
சவண்டிய	 ெட்்டபூர்வமொன	 கை்டப்�ொட்்்டயும்	
கைசனடிய	அரசு	 ஏறறுக்பகைொண்டிருக்கிறது.	இரண்	

்டொ	 வது	 த்ட்வயொகை	 குடிசயறிகைளின்	 நொப்டொன்	
றில்	 ஒரு	 உத்திசயொகைபூர்வ	 அறிக்்கை,	 இனவழி	
ப்பு	 ந்்டப�றறிருக்கிறது	 என்�்த	 பவளிப்	
�்்டயொகைத்	 பதரிவித்திருக்கிறது.	 அத்து்டன்	 வர	
லொறறில்	முதறத்ட்வயொகை	�தவி	வகிக்கும்	ஒரு	
பிரதம	மநதிரி	தனது	நொட்டில்	இனவழிப்பு	ந்டந	
த்த	ஏறறுக்பகைொண்டிருக்கிறொர்.	இது	வரலொ	ற்ற	
நிச்ெயம்	மொறறும்	என்று	நொஙகைள்	நம்புகின்சறொம்.
	 பூர்வீகைக்	குடிமக்கைள்	பதொ்டர்�ொகை,	கைொலனீய	
அரசுகைள்	 குறிப்�ொகை	 தமது	 வரலொற்றப்	 ப�ொறு	
த்த	 மட்டில்	 �ொரம்�ரியமொகை	 தொம்	 எநதவித	
குறறமும்	 இ்ழக்கைவில்்ல	 என்று	 தம்்மப்	
�ொதுகைொத்துக்பகைொள்ளும்	 அணுகுமு்றசய	 ்கைக்	
பகைொண்டிருக்கிறொர்கைள்.	 கைன்டொ	 தொன்	 உருவொகிய	
கைொலத்திலிருநது	 இன்று	 வ்ர	 சமறபகைொண்்ட	
�ொதகைமொன	 பெயற�ொடுகை்ள	 ஏறறுக்	 பகைொண்்ட	
வி்டயம்	எதிர்கைொலத்தில்	முன்சனொக்கிச்	பெல்வதற	
கைொன	 அத்திவொரமொகும்.	 நொ்டளொவிய	 விெொர்ண	
தனது	இறுதி	அறிக்்கையில்	‘நீதிக்கைொன	231	அ்ழ	
ப்புக்கை்ள’	குறிப்பிட்டிருக்கிறது.	இது	ெட்்டபூர்வ	
மொகை	 முக்கியத்துவம்	 வொய்நதது	 என்�து்டன்	
பூர்வீகைக்	 குடிகைளுக்கு	 எதிரொகைக்	 கைன்டொவில்	 சமற	
பகைொள்ளப்�ட்்ட	இனவழிப்புக்கைொன	ப�ொறுப்்�	
ஏறறுக்	 பகைொள்வதறகும்	 ெமனொகும்.	 இநத	அ்ழ	
ப்புகை்ள	முழு்மயொகை	ந்்டமு்றப்�டுத்தப்�டு	
வதறகு	 ஒரு	 சநர்்மயொன	 மு்றயிலும்	 மிகுநத	
ஈடு�ொட்டு்டனும்	 கைசனடியச்	 ெமூகைத்தின்	 அ்ன	
த்து	 மட்்டஙகைளிலும்	 கைொலனீய	 விடுவிப்்�	 சம	
றபகைொள்வது	அவசியமொனதொ	கும்.	இச்பெயற�ொடு	
இக்கைணத்திலிருநசத	ஆரம்�மொகை	சவண்டும்.

பூர்வீ்கக குடி்க்் ... த�ொடர்ச்சி...

பதொன்்ம்ய	சி்தக்கும்	வ்கையில்	�ல	�குதிகை	
ளில்	 ப�ௌத்த	 விகைொ்ரகைள்	 உருவொக்கைப்�ட்டு,	
அவ	 விகைொ்ரகை்ள	 ்மயப்�டுத்தி	 சிஙகைளக்	
குடிசயற	 றஙகைள்	 ஏற�டுத்தப்�ட்டு,	 இம்மண்	
ணின்	வரலொறு	 திரிக்கும்	முயறசிகைள்	 சமறபகைொ	
ள்ளப்�ட்்டது.
	 இதறபகைன	 	 ‘செருவில	விகைொ்ர’,	திரும	
்ல	நகைரில்	அ்மக்கைப்�ட்்ட	‘சகைொகைர்ண	விகைொ்ர’	
திரியொயில்	அ்மக்கைப்�ட்்ட	‘திரியொய்	விகைொ்ர’	
கைன்னியொவில்	 அ்மக்கைப்�ட்்ட	 ‘வில்கைம்	 விகைொ	
்ர’	 மறறும்	 தம்�லகைொமம்,	 கைநதளொய்	 உட்�்ட	
�ல	�குதிகைளிலும்	அ்மக்கைப்�ட்்ட	விகைொ்ரகைள்	
ப�ரிதும்	உதவின.
	 நீர்ப்�ொெனத்	 திட்்டஙகைளின்	 ப�யரில்	
உருவொக்கைப்	 �ட்்ட	 ப�ரும்	 திட்்டஙகைள்	 தமிழ்ப்	
ப�யர்கை்ள	 சிஙகைளப்	 ப�யரொகை	 மொறறப்�ட்டு	
சிஙகைளக்	குடிசயறறஙகை்ள	ஏற�டுத்தின.	 ‘அல்	
லிக்குளம்’	‘அல்்லத்’	திட்்டமொகைவும்,	‘கைநதளொய்	
குளத்’	திட்்டம்	‘கைநதொவ’	திட்்டமொகைவும்,	‘முதலி	
க்	குளம்’	 ‘பமொரசவவ’	 திட்்டமொகைவும்,	 ‘ப�ரிய	
விளொஙகுளம்’	 ‘மகைொதிவுல்பவவ’,	 ‘குமசரென்	
கை்ட்வ’	‘சகைொமரஙகை்டவ’	திட்்டமொகைவும்,	‘�தவி	
க்குளம்’	‘�தவியொ’	திட்்டமொகைவும்,	‘யொ்னஆறு’	
‘யொன்	ஓயொ’	திட்்டமொகைவும்	மொறறப்�ட்்டது.
	 இம்மொவட்்டத்்த	சிஙகைள	மொவட்்டமொகை	
கைொட்டும்	சநொக்கில்	திருசகைொணம்ல	நகைர்ப்�குதி	
்யயும்,	கை்டறகை்ரசயொரப்	�குதிகை்ளயும்,	மொவ	
ட்்டத்தின்	 உள்�குதிகை்ளயும்	 சிஙகைளமயப்�டு	
த்தி,	தமிழர்	பிரசதெஙகை்ளயும்,	துண்்டொடும்	திட்	
்டஙகைள்	 சமறபகைொள்ளப்�ட்்டன.	இதில்	 தமிழ்ப்	
ப�யர்	�குதிகைள்,	சிஙகைளப்	ப�யர்கைளொகை	மொறறம்	
பெய்யப்�ட்்டன.

 த�ொடரும்…

�மிழர் �ொய்க    ... த�ொடர்ச்சி...



�் ன ச ய ொ ் ல யி ல் ,	
குறிப்�ொகை	 குருத்சதொ்ல	

நொர்,	ஈர்க்கு,	மட்்்ட	என்�வற்றக்	
பகைொண்டு	வீட்டுக்குத்	சத்வயொன	
�ொவ்னப்	 ப�ொருட்கைளொன	
ப�ட்டி,	 கை்டகைம்,	 சுளகு,	 �ொய்,	
நீத்து	ப்ப�ட்டி,	தடுக்கு,	குட்்டொன்,	

உமல்,	 பதொன்்ன,	 வட்டில்,	 கையிறு,	 தூரி்கை,	
விசிறி,	 பதொப்பி,	 கிலுகிலுப்்�,	 பூக்கைள்,	 பூச்ெொடி	
கைள்,	 அலஙகைொரப்	 ப�ொருட்கைள்	 இ்ழப்�்த	
�ன்னசவ்ல	 என்�ொர்கைள்.	 அன்்றய	 கைொலத்தில்	
இது	 ப�ண்கைளின்	முக்கிய	குடி்ெக்	்கைத்	 பதொழி	
லொகைவும்,	 ப�ண்த்ல்ம	 தொஙகிய	குடும்�ஙகைளு	
க்கு	செொறு	ச�ொட்்ட	பதொழிலொகைவும்	கைொணப்�ட்்டது.	
�ழநதமிழர்	 வொழ்வில்	 �்னமரசம	 �ணம்	
தரும்	 மரமொகை	 விளஙகியது.அது	 மட்டுமல்லொது	
�ொ்டெொ்லகைளிலும்	 �ன்னசவ்ல	 �ொ்டமும்	
�யிறறுவிக்கைப்�ட்்டது.இப்ச�ொபல்லொம்	 இ்வ	
புறநதள்ளப்�ட்டு,	 பிளொஸரிக்	 �ொவ்ன	 ப�ருகி	
சூழ்லசய	 மொெொக்கிக்	 பகைொண்டு	 இருக்கின்றன.	
�னம்ெொர்	 உற�த்திப்ப�ொருட்கை்ள	 அபமரிக்கைொ,	
கைன்டொ,	சயர்மனி,	அவுஸதிசரலியொ,	பிரித்தொனியொ	
ச�ொன்ற	பவளிநொடுகைளுக்கு	ஏறறுமதி	பெய்து	சிறித	
ளவு	அநநியச்	 பெலொவணி	ப�றும்	 நி்ல	 கைொணப்	
�ட்்டொலும்,	 இவற்ற	 கைண்கைொட்சிகைளிசலசய	
இன்்றய	இ்ளசயொர்	 கைொணும்	அவல	நி்லயும்	
கைொணப்�டுகின்றது.
	 முன்ப�ல்லொம்	 விற்கைப்	 �யன்�டுத்தி	
ெ்மயல்	பெய்யும்	ச�ொது	�ொத்திரத்தில்	பு்கைக்	கைரி	
கைொணப்�டும்.	சநரடியொகை	�ொத்திரஙகை்ள	நிலத்தில்	
்வத்தொல்	கைரி	�ட்டுவிடும்	என்�தொலும்,	ெ்மயல்	
�ொத்திரஙகைளின்	அடிப்�குதி	ப�ரும்�ொலும்	வ்ள	
வொகைசவ	 கைொணப்�ட்்டதொல்	 சநரடியொகை	 த்ர	 யில்	
்வப்�தன்	 அபெௌகைரியத்்தத்	 தவிர்க்கைவும்	 திரு	
கை்ண	 �ொவிக்கைப்�டுறகிறது.	 தறச�ொது	வண்ணம்	
பூெப்�ட்்ட	 திருகை்ணகை்ள	 ெந்தகைளில்	 கைொணக்	
கூடியதொகை	உள்ளது.
	 திருகை்ணயு்டன்	மூன்று	இ்ழகைள்	இ்ண	
க்கைப்�ட்டு	 கூ்ரயில்	 பதொஙகைவி்டக்	 கூடியவொறு	
அ்மக்கைப்�ட்்ட	�்னெொர்	உற�த்திப்	ப�ொருளொன	
உறி	உலர்நத	உணவுகை்ள	செமிக்கைவும்,	ெொப்�ொட்டுப்	
ப�ொருட்கை்ள	பூ்ன,	நொயி்டமிருநது	�ொதுகைொப்�ொகை	
கைளஞ்சியப்�டுத்தவும்�யன்�டுத்தப்�ட்்டது	
இன்று	 எ்தக்	 கைளஞ்சியப்�டுத்துவதொனொலும்	
குளிர்ெொதனப்	ப�ட்டிதொன்.
	 அத்து்டன்,	அடுக்குப்	ப�ட்டிகைள்	ஒன்றினுள்	
ஒன்று	 ்வக்கைக்கூடியதொகை	 இ்ழக்கைப்�ட்டு	 ஒரு	
அடுக்கில்		5	முதல்	10	ப�ட்டிகைள்	வ்ர	இருக்கும்.	
�லவித	சத்வகைளுக்கும்	அவறறின்	அளவுக்சகைற�	
�யன்�டுத்துவர்.	நல்ல	கைவனமொகைப்	�ொவித்தொல்	15	
வரு்டஙகைள்கூ்ட	பிய்நது	வி்டொமல்	இருக்கும்
அஞ்ெ்றப்	ப�ட்டி	எனப்�டும்	ெறெதுர	வடிவொன	
ப�ட்டி்ய	 அன்்றய	 நொட்கைளில்	 ெந்த	 வியொ	
�ொரிகைள்	கைொசு	் வக்கைவும்,	ெ்மயல்றயில்	�லெரக்	
குப்	 ப�ட்டியொகைவும்	 ஆயுள்சவத	 ்வத்தியர்கைள்	
மருநது	 கைொவும்	 ப�ட்டியொகைவும்	 �ொவித்தொர்கைள்.	
பவறறி்ல,	 �ொக்கு,	 பு்கையி்ல	 �ொவிப்�வர்கைள்	
அ்தப்	�த்திரமொகை	் வப்�தறகு	பகைொட்்்டப்	ப�ட்	
டி்ய	 உ�சயொகிப்�ர்.	 இது	 ஒன்றினுள்	 ஒன்்ற	
்வக்கைக்	 கூடிய	 வ்கையில்	 தனியொன	 மூடியு்டன்	
கூடிய,	இடுப்பில்	பெருகைக்	கூடிய	தட்்்டயொகைவும்,	
சிறிய	 அ்மப்பிலும்	 நிறசவொ்லகைளொல்	 அழகிய	
சவ்லப்�ொடுகைளு்டன்	பெய்யப்�ட்டிருக்கும்.
	 �்னயீர்க்கைொலும்,	மட்்்டயொலும்	பெவவகை	
வடிவில்	சுளகு	மு்்டநது	அரிசி	பு்்டப்�தறகும்,	
வட்்ட	 வடிவில்	 உணவுப்	 ப�ொருட்கை்ளக்	 கைொய	

்வப்�தறகும்	 �ல	 அளவுகைளில்	 ்வத்திருப்�ொர்	
கைள்.	 �்னயீர்க்்கைக்	 பகைொண்டு	 	 இடியப்�த்	 தட்	
டும்	 பெய்தொர்கைள்.	 �்னசயொ்ல	 நொர்	 பகைொண்டி	
்ழத்து,	 கை்டகைம்	பெய்து	மண்,	 கைல்,	குப்்�	அள்ள	
�ொவிப்�ொர்கைள்.

	 �்னயின்	 அத்த்ன	 �்னக்கைழிவுகைளும்	
உழுத்த	பின்	சுறறுச்	சூழலுக்கு	எநத	மொசும்	ஏற�டு	
த்தொத	 சிறநத	 இயற்கைப்	 �ெ்ளயொகின.	 எமது	
அன்்றய	 விவெொயத்தில்	 ப�ரும்	 �ஙசகைறறு	
எம்்ம	 ஆசரொக்கியமொகை	 ்வத்திருநதது	 �்னக்	
கைழிவுகைசள!	 �்னயின்	 �ச்்ெ	 ஓ்லகைள்	 �ெ்ள	
யொகை	 இ்டப்�ட்்ட	 வொ்ழகைள்	 நன்றொகை	 பெழித்து	
வளர்நது	மிகைப்ப�ரிய	கு்லகை்ள	(40	50	kg)	ஈன்ற	
கைொலஙகைளும்	 உண்டு.முன்பு	 ஒர்	 முழுமரத்தின்	
்வரப்	 �குதியில்	 துலொவும்,	 ஆடுகைொலும்	 பெய்து	
கிணறறில்	 தண்ணீர்	 அள்ளினர்.நீர்	 இ்றப்பு	 இய	
நதிர	 வருவொயின்	 பின்	 �டிப்�டியொகை	 இது	 வழக்	
பகைொழிநது	 ச�ொய்விட்்டது.விவெொயிகைள்	 இளங	
குருத்சதொ்லயில்	பீலிப்�ட்்்ட	பெய்து	கிணறறில்	
இருநது	 நீர்	 அள்ளவும்,	 சதொட்்டத்து	 இளஙகைன்று	
கைளுக்கு	தண்ணீர்	ஊறறவும்	�ொவித்	தனர்.
	 �ச்்ெசயொ்லயில்	அ்ர	முட்்்டவடிவில்	
பிளொ	 அ்மத்து	 கிரொமக்	 சகைொவில்கைளில்	 சித்தி	
்ரக்	 கைஞ்சிக்கும்,	 வயல்	 சவ்ல	 பெய்யும்ச�ொது	
ெொப்பி்டவும்	 �ொவிப்�ர்.	 சுடு	 ெொப்�ொடு	 �ச்்ெ	
சயொ்ல்ய	சவகை	் வக்கும்	ச�ொது	வரும்	வொெசம	
அரு்மயொகை	இருக்கும்.குருத்சதொ்லப்	பிளொ	 கைள்	
ளுத்	தவற்ணகைளில்	்வத்திருப்�ர்.
	 மீனவர்	தம்	வொழ்விலும்	�்னெொர்	உற�த்	
தியொன	ஒடுஙகிய	வொயு்்டய	் �	ச�ொன்ற	அ்மப்	
பு்்டய	�றி,	மீனவர்கைள்	பிடித்த	மீ்னக்	கை்ரக்குக்	
பகைொண்டுவரப்	�யன்�டுத்தப்�ட்்டது.
	 அன்்றய	 வீடுகைளுக்கு	 �ொய்,	 மட்்்ட,	
ெலொ்கை	பகைொண்டு	பெய்யப்�டும்	ம்றப்�ொகை	தட்டி	
கைொணப்�ட்்டது.�்னமட்்்ட்ய	 ஊற்வத்து	
அதிலிருநது	 ப�றப்�டும்	 நொரி்னக்	 பகைொண்டு	
கையிறு	தயொரிக்கைப்�டுகின்றது.
	 �னம்�ழத்தின்	 சமறபுறமுள்ள	 சதொடுகை	
ளொல்	(இதக்்கை	அல்லது	�ணிவில்)	உண்வக்	கைர	
ண்டியொல்	 அள்ளிக்	 குடிப்�து	 ச�ொல	 �னங	 கூழ்,	
�னஙகைஞ்சி,	 கைருப்�ணிக்	 கைஞ்சி,	 �னஙகைளி,	 �ழப்	
�ொகு,	 �ொணி,	 உழுத்தஙகைளி	 அகியவற்ற	 அள்ளி	
உண்�ர்.	அளவொகை	பவட்டிய	�்னசயொ்ல	பநட்டி	
கை்ளயும்	 கைரண்டிகைள்	 ச�ொல்	 சுடுகைளி	 உண்ணப்	
�யன்�டுத்துவர்.அன்்றய	ெமயல்றயில்	இருநது	
கூட்்ட	 கைழிவு	 ஈர்க்கினொல்	 பெய்யப்�டும்	 சிறிய	
விளக்குமொறு	மிகை	உதவியது.
	 கைடினமொனதும்,	 �ொரமொனதும்,	 நி்லத்து	
நிற	கைக்	கூடியதுமொன	�்னமரத்	துண்டுகைள்	கைப்�ல்	
து்ற	 சம்்ட	 கைட்டுவதறகுப்	 �ொவிக்கைப்�ட்்டது.	
அன்று	 பிரயொணம்	 பெய்யும்	 வண்டிலின்	 அடிப்	
�ொகைத்தில்மநதுள்ள	நீண்்ட	நுகைத்தடி	ப�ொருத்தும்	
�குதி்ய	அதன்	உறுதிக்கைொகை	�்ன	மரத்திசலசய	
அ்மப்�ொர்கைள்.
	 சகைொவில்	 கைொரியஙகைளில்	 கூ்ட	 �்னயின்	

�யன்	கைொணப்�ட்்டது.சகைொவில்	அர்ச்ெ்னப்	ப�ொரு	
ட்கை்ள	 �்னசயொ்லப்	 ப�ட்டிகைளிசலசய	
அன்று	 பகைொண்டு	 பென்றனர்.சகைொவில்கைளில்	 சித்தி	
்ர	 மொதத்தில்	 குரும்�்கைள்	 கைட்டி	 செொடித்து	
சித்தி்ரக்கை்த	 �டித்து,	 கைஞ்சி	 கைொய்ச்சி,	 பூ்ெகைள்	
பெய்து,	மக்கைள்	ஒன்று	கூடி	உணவருநதி	மகிழ்நதனர்.
சகைொவில்	 திருவிழொக்கைளில்	 கைறபூரச்ெட்டி	 எடுக்கும்	
ச�ொது,	 அதன்	 பவப்�ம்	 த்லயில்	 தொக்கைொமல்	
இருப்�தறகைொகை	 திருகை்ண	 �ொவிக்கைப்�டுகிறது.
அடிப்�்ன	 மரஙகைளொல்	 சகைொவில்	 கைட்டுத்சதர்,	
ெப்�றத்தின்	 ெகை்்டக்கு	 சமற�குதி	 என்�ன	 பெய்	
யப்�ட்்டன.விழொக்கைொலத்தில்	சகைொவில்கைளில்	விக்கி	
ரகைஙகை்ள	 வொகைனஙகைளுக்சகைொ,	 சதருக்சகைொ	 சுமநது	
வர	 �்னமரத்தில்	 பிள்்ளத்	 தண்டு	 உரு்ள	
யொகைச்	சீவப்�ட்டு	�யன்�டுத்தப்�டும்.மர	சவ்ல	
பெய்�வர்கைள்	 ஆணிக்குப்	 �திலொகை	 ப�ொருத்துக்கை	
ளுக்குச்	சீவிய	�்னமரத்்தசய	�ொவித்தொர்கைள்.
	 கிரொமஙகைளில்	 மொட்டுக்	 பகைொட்டில்கைள்	
அ்மக்கை	 �்ன	 மட்்்டகை்ள	 �யன்�டுத்தி	
வநதனர்.	 நுஙகு	 குடித்த	 குரும்்�,	 �னம்�ழம்,	
�்ன	 சயொ்ல	 என்�வற்ற	 �யன்�டுத்தி	 வநத	
னர்.	 நுஙகு	 குடித்தகுரும்்�,	 �னம்�ழம்,	 �்ன	
சயொ்ல	 என்�வற்ற	 கைொல்ந்்டகைளுக்கு	 உண	
வொகைக்	பகைொடுப்�ர்.இதனொல்	எமக்கு	நல்ல	தரமொன	
�ொலும்	கி்்டத்தது.
	 சுறறுச்	 சூழ்லப்	 �ொதுகைொத்து	 நீர்	 ஆதொர	
த்்தச்	செமிப்�தில்	�்ன	ப�ரும்	�ஙகைொறறுகிறது.
�ருவநி்ல	மொறுத்லச்	 ெமொளிப்�தில்	�்னக்கு	
நிகைர்	 எதுவும்	 இல்்ல.அ்்ட	 ம்ழ	 கைொலஙகைளில்	
இடிதொஙகிகைளொய்	பெயற�ட்டுத்	தொன்	எரிநது	ஓ்ல	
குடி்ெகை்ளயும்,	 மொட்டுக்	 பகைொட்்்டகை்ளயும்	
கைொப்�ொறறிய	வரலொறும்	�்னமரத்திறகு	உண்டு.
	 இன்று	விவெொய	உற�த்திகைளில்	இரெொயனம்	
கைலக்கைொத	உற�த்திகைசள	இல்்ல	எனலொம்.ஆனொல்	
�்ன	 எநத	 இரெொயனக்	 கைலப்புமின்றி	 எமக்	

குத்	 தனது	 உற�த்திகை்ள	 அள்ளி	 வழஙகி	 அறபு	
தம்	 புரிகின்றது.�்ன	 ஒரு	 மரம்	 என்�்தவி்ட	
இம்	 மண்ணுக்கு	 கி்்டத்த	 வரம்	 என்சற	 கூற	
லொம்.ஒரு	 கைொலத்தில்	 விவெொயம்,	 மீன்பிடிக்கு	
அடுத்த�டியொகை	எம்	தொயகைத்தில்	ச�ரளவு	சவ்ல	
வொய்ப்பி்னக்	 பகைொண்்டதொகை	 �்னத்பதொழில்	
விளஙகியது.	 �்ன	 எநதப்	 �ரொமரிப்புமின்றி	
தொனொகைசவ	 வளர்நது	 மக்கைளுக்குத்	 சத்வயொன	
ப�ொரு	ட்கை்ள	தன்	வொழ்நொள்	முழுவதும்	பகைொடுத்	
துக்	 பகைொண்டிருப்�தொல்,	 அ்தக்	 ‘சகைட்்ட்தக்	
பகைொடுக்கும்	சதவசலொகைத்து	மரம்’	என்றும்	‘கைற�கை	
தரு’	 என்றும்	 ச�ொறறுகின்றனர்.	 மனித	 வொழ்வில்	
�்னயின்	 வகி�ொகைம்	 ச�ொல்	 சவறு	 ஒரு	 விருட்	
ெமும்	வகித்ததில்்ல.
	 �ழநதமிழர்	 வொழ்வில்	 அவர்கைளின்	 ஒவ	
பவொரு	 அ்ெவிலும்	 ஓர்	 அஙகைமொகை	 விளஙகிய	
�்னமரஙகைள்	யுத்தத்தொலும்,	இன்்றய	(அநொகைரிகை	
சமொகைத்தொலும்	 உதொசீனப்�டுத்தப்�ட்டு	 அரு்ம	
இழநது,	 அருகி	 வருகின்றன.	 இசத	 நி்ல	 பதொ்ட	
ருமொனொல்,	இனி	வரும்	 கைொலஙகைளில்	�்ன	மரங	
கைள்	 முறறிலுமொகை	 அழிக்கைப்�ட்டுவிடும்.தமி்ழ	
யும்,	தமிழ்ரயும்	�ொதுகைொத்த,	தமிழர்	அ்்டயொளங	
கைளில்	 ஒன்றொன	 �்ன	 மரத்்த	 அழிவிலிருநது	
கைொப்�து	 ஒவபவொரு	 தமிழனின்	 கை்ட்மயொகும்.
�்ன	உயர்நதொல்	நொம்	உயர்சவொம்.

முற்றும்.
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