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இலЗைக தǽЧ் ேபΞС மЖக П உǿைமЖ Μர லா கίС அПΧН ேதாழ னாகίС 
˙ளЗΜС Ηர ேக சǿ இПΫ தனΤ வாЧίН தடН Х 90 ஆМ Ρ கைளР ξУН  
ெசТźПறΤ எПபΤ ெபΪС மźЧИ żЖ Μ ǿய ெசТ  மЛ Ρ மХல, இலЗைக வர லாФ Х 
ஒΪ ΨЖ ź யН Τ வ மான, தǻН Τ வ மான ெசТ  Ω மாΜС. 

ம  

ஈழத் தமிழ் சேகா
த ரர்கள் லம் 
ெபயர்ந் , அ ஸ்
தி ேர லியா, கனடா, 

சுவிஸ், இங் கி லாந் , 
ெஜர்மனி, பிரான்ஸ், இத்

தாலி என உலகின் பல பாகங்க ளி ம் 
வாழ்ந்  ெகாண் டி க்கும் நிைலயில், வீர ேக ச
ரியின் க ம் உல ெகல்லாம் பறந் தி க் கி ற  

என்ப  எம்ம வர்க்கு ேம ம் ெப ைம த ம் 
ஒன்றாகும்.

90 ஆண்  காலம் என்ப  ஒ  ேதசியப் 
பத் தி ரி ைகயின் வர லாற்றில், மிகக் காத் தி
ர மான ஒ  காலப்ப குதி. இந்த நீண்ட வர
லாற் க் காலத்தில், பக்கஞ்சா ரா  ந  நிைல 
நின்  தமிழ் ேபசும் மக்களின் தனித் வக் குர
லாக விளங் கிய வீர ேக சரி சந் தித்த சவால்கள் 
ஒன்  இரண்டல்ல. அவ் வி தேம இந்த உய ரிய 
ஊடக நண்பன், இந்நாட் த் தமிழ் ேபசும் 
மக்களின் அர சியல், கைல, கல்வி, ச கம், 
கலா சாரம் ஆகி ய வற்றின் ன்ேனற்றம் க தி 

ேமற்ெ காண்ட அய ராத நட வ டிக்ைகக்கும், 
அவற்றின் லம் கண்ட சாத ைன க ம் 
ெப ைம மிக்க ைவ ம், வர லாற் ப் பதி
க்கு உரி ய ைவ ம் ஆகும் எனில் மிைக

யில்ைல.
உலேக அதிர்ந்  நிற்கும் இன்ைறய 

கால கட்டத்தில், அதா வ  ‘ெகாவிட் – 19’ 

என் ம் ெகாேரானா ேநாய்த் ெதாற்றின் 
வீச்சில் உலகம் பாதிக்கப்பட் , 
டங்கிக் கிடக்கும் ஒ  நிைலயில், அச்சு 

ஊட கங்கள், அதி ம் குறிப்பாக தின சரிப் 
பத் தி ரி ைககள் எதிர்ே நாக் கிய சவால்கள் 
ஒன்  இரண்டல்ல. இவற் றிற்ெகல்லாம் 
வீர ேக சரி, தமிழ்ேபசும் மக்களின் ஆத
ர வினால் ெப ம் யற் சி டன் கம் 
ெகா த் , தைல நி மிர்ந் , ெதாடர்ந் ம் 
தன  பணியில் ன்ேனற டி கின்ற  
என்றால், அதற்கு, வீர ேக சரி 1990 களில் 
ன்ென த்த டிஜிட்டல் ெதாழில் ட்பம் 

ேப  த வி யாக விளங் கு கின்ற  என்ப த ைன ம் 
மறக்க டி யா . 
தர மான வழியில் ெதளி வான ெசய்தி என்ற 

வைகயில் க த் த் சுதந் தி ரத் தி ைன ம் ஜன
நா ய கத்ைத ம்  தன்னால் டிந்த அளவில் 
காப்பாற் ம் இலட் சி யத்தில் ெசயற்பட்  
வ ம் வீர ேக சரி ேதாற்றம் ெபற்ற காலத்ைத 
நிைனத் ப் பார்ப்ப ம் இவ் வி டத்தில் 

ெபா த்த மா ன .
அதன் வர லா  மிக நீண்ட . ஏற்ற இறக்

கங்கைளக் ெகாண்ட . இைவ ஏற்க னேவ 
வீர ேக ச ரியில் விரி வான கட்  ைர க ளாக ெவளி
வந் தி க் கின்றன. இ ப் பி ம் வீர ேக சரியின் 
ஒ  சில க் கிய விட யங்க ைள ேய ம் 
இங்கு நாம் ேநாக்க ேவண் டி ய வர்க ளாக 
உள்ேளாம்.

Ηர ேக ச ǿǾП ேதாФறС
20 ஆம் ற்றாண்டின் ற்ப கு தியில் அதா

வ  1920களின் பிற்ப கு தியில், இலங்ைகயில் 

தமிழ்ேபசும் மக்க க்ெகன ஒ  ெசய் திப்பத் தி
ரிைக இல்லா ைமைய ெபரி ம் உணர்ந்தவர், 
இலங்ைகயில் அப்ே பா  வர்த்த க ராக விளங்
கிய தமிழ்நாட்ட வ ரான ெபரி. சுப் பி ர ம ணியம் 
ெசட் டியார் அவர்கள். அதற்கு ல கார ண
மாக அைமந்த  அக்கா லக்கட்டத்தில் இலங்
ைகக்கு  விஜயம் ெசய்த காந் தி ஜியின் கூட்ட 

ெசய் திகள் அவ ர  ெப  மதி மிக்க உைரகள் 
ஆகி யன ெபா  மக்கள் அறி யாத ஒன்றாக கவ
னிப்பா ரற் ப் ேபான தாகும். இந்த வைகயில் 
அவர் விடயம் அறிந்த பல  ட ம் கலந்தா
ேலா சித் , ெதாடங்கி ைவத்த தின சரிப் பத்
தி ரி ைகேய வீர ேக ச ரி யாகும். அத் டன் தமிழ் 
நாட்டில் இ ந்  இலங்ைகத் ேதயிைலத் 
ேதாட்டங்களில் ேவைல ெசய்வ தற்ெகனக் 
கூட் டி வ ரப்பட்  ெதாழில் ெசய்த மக்களின் 
பிரச் சி ைன க ம் ெவளியில் ெகாண்  வ ரப்பட 

ேவண் ம் என்ற ேநாக்க ம் இ ந்த . 
ெசட் டியார் அவர்கேள இதன் ஸ்தாப க

ராக ம் ஆசி ரி ய ரா க ம் விளங் கினார். 1930 
ஆம் ஆண்  ஆகஸ்ட் மாதம் 6 ஆம் திகதி, 
வீர ேக சரி பத் தி ரிைக உத ய மா ன . 8 பக்கங்
கைளக் ெகாண்ட இப்பத் தி ரிைக 10 சதம் 
என்ற விைலையக் ெகாண் டி ந்த . 
ஒ  தின சரிப் பத் தி ரி ைகயின் ஆசி ரியர் 

என்ற வைகயில் அவர் ெவளி யிட்ட பத் தி
ரிைக குறித்த ேநாக்கு மகா க் கி ய மா ன தாக 
நிைனவில் ெகாள்ளப்ப டத்தக்க . 
தன்னால் இயன்ற அள க்கு ெபா  ஜனங்

க க்கு ெதாண்  ெசய்ய ேவண் ம் என்ற 
அவா வினால் ண்டப்பட்ேட  வீர ேக சரி 
ேதான்  கின்றான். அசாத் தி ய மான காரி யங்
கைளச் ெசய்  டிக்கும் திறன் பைடத்
தவன் என்  வீ  ேபசத் தயா ராக இல்ைல. 
நியாய வாய்ப்ைப எட்  ைண ம் மீறாமல், 
ந  நிைலயில்  இ ந்  உல கத்தின் ன்
ேனற்றத் திற்கான இயக்கங்க ைள ம் பிரச் சி
ைன க ைள ம் பரி டன் ஆராய்ந்  ெபா  
மக்கள் க த்ைத நல்ல ைறயில் உ  வாக்க 
ேவண் ம் என்ப ைதேய வீர ேக சரி தன் தல் 
கட னாக ெகாள் கின்றான்.
தாராள சிந்ைத ம் பரந்த ேநாக்கும் சம ரச 

உணர் ம் ெபற்ற வீர ேக சரி , சாதி சமய சண்
ைட களில் கலந்  ெகாள்ளமாட்டான். நியா
யேம அவன் வீற் றி க்கும் பீடம். அவ ன  
க த் க்கள் நியா யத்ைதேய அடிப்ப ைட யாகக் 
ெகாண் டி க்கும். மிகப்ெப ரிய ெபா ப்ைபத் 
தாங்கிக் ெகாண்  உயர்ந்த ேநாக் குடன் ெவளி
வ ம் வீர ேக சரி தமிழ் மக்களின் அன்ைப ம் 
ஆத ர ைவ ம் நா  கின்றான். இவ்வா றான 
ஆசி ரி ய ர  ேநாக்கு ஒ   தாரக மந் தி ர மா கேவ 

கடந்த 
89 வ
டங்க ளாக 
கைடப் பி டிக்கப்
பட்  வ  வைத வாச
கர்கள் நன்க றி வார்கள்.
இத்த ைக ய ெதா  தனித்
வ வர லாற் றிைனக் ெகாண்  
இந்நாட்டின் தமிழ் ேபசும் இனத் க்கு 
விேச ட மா க ம் நாட்  மக்க க்கு ெபா  வா
க ம் ேசைவ ரிந்  வ ம் வீர ேக சரி தன  
பய ணத்தில் சந் தித்த ேசாத ைனகள் பலப்பல. 
அ  ேபான்  சாத ைன க ம் ஏராளம். என்ற
வா றாக ெசட் டியார் குறிப் பிட்டைம வீர ேக ச
ரியின் ெதளிவான ேநர்ைம யான இலக் கிைன 
எ த் க் காட்  வ தாக அைமந் தி ப்பைத 
உண ரலாம். இந்த உய ரிய ேநாக்கு இற்ைற 
வைர அதன் தாரக மந் தி ர மாக விளங் கு வ
ைத ம் வாச கர்கள் உணர்வார்கள்.

 வீர ேக சரி ஆரம் பிக்கப்பட்ட அந்த  1930 
களில் இ ந் , கிட்டத்தட்ட 1960 ஆம் ஆண்

 வைர ‘ெபண் வாைட’ வீசாத இடம் வீர ேக
சரி என்பார்கள். அதா வ  வீர ேக சரி இயங் கிய 
ம  தாைன காரி யா லயம், பின் ச்ெசட்டித் 
ெத  இடம் (ெகாட்டாஞ்ேசைன)  பின்னர் 
தற்ே பா ள்ள, கிராண்ட்பாஸ் வீதி, ெகா ம்  
– 14 காரி யா லயப் பணிக் காலம் வைர, 
அங்கு ெபண் ஊழி யர்கள் கட ைமயில் 
ேசர்த் க் ெகாள்ளப்ப ம் ஒ  நிைல இ க்
க வில்ைல. இத்த ைக யேதார் பின்ன ணியில் 
ஓரி  ெபண்கள், பணி யாற் றிய ேவைளயில் 
ெசல்வி ேயாகா வல்லி  ர ம் நா ம் (1962) 
உதவி ஆசி ரி யர்க ளாக ேசர்த் க்ெ காள்ளப்
பட்ட ைம ம், அங்கு நான் ஆசி ரிய பீடத்தில் 
பல்ேவ  பணி க ளி ம் அைர ற்றாண் க்கு 
ேமலாகப் பணி யாற்றக் கிைடத்த அரிய 
வாய்ப் ம் நன் றி டன் நிைன  கூ ரத்தக்க . 
இத ைன ய த் , இங்கு பல்ேவ  பகு தி யி ம் 
ெபண் ஊழி யர்கள் படிப்ப டி யாக கூ  த லாக 
ேசர்த் க் ெகாள்ளப்பட்ட ம் குறிப் பி டத்தக்
க .

பН  ǿைக ஆż ǿ யǿП ெபாΫРΧ
ஒ  ேதசிய ெசய்திப் பத் தி ரி ைகயின் உயிர் 

நாடி யாக விளங் கு பவர் அதன் ஆசி ரி ய ராவார். 
ஸ்தாபக ஆசி ரி யரின் கூற் க்க ைமய பக்கஞ்
சா ரா  ந  நிைல நின் , ஜன நா யக ரீதியில், 
தர மான வழியில் ெதளி வான தக வல்க ைள ம் 
மக்க க்கு அவ்வப் ேபாைதய கால கட்டங்க
க்குத் ேதைவ யான ஆசி ரியத் தைல யங்கம், 

ெசய்திக் கட்  ைரகள், ெசய்திக்கலங்கள் 
(Column)  ேபான்ற வற்ைற வழங்கி விழிப் 
ணர்ைவ ண்  வதில் பிர தா ன மாக விளங்
கு பவர் ஆசி ரி ய ராவார்.  இந்த வைகயில் 
ஒவ்ெ வா  காலக்கட்டத் தி ம், ெதளி வாக 
சிறப்பாக க த் க்கைள ன்ைவத்  எ திச் 
ெசயற்பட்ட ஆசி ரி யர்க ளாக தி .ேக.வி. 
எஸ். வாஸ் (1930 களில் இ ந்  1970 இன் 
ந ப்ப குதி வைர) தி . ேக. சிவப் பி ர காசம் 
(1968 – 1984), தி . ஆ. சிவ ேனசச்ெசல்வன் 
(1984 – 1997), தி . எஸ். நட ராஜா (1997 – 
2005), தி . இ. பிர பா கரன் (2005 – 2014), 
தி . ேதவராஜ் (வார ெவளி யீ  1997–2014) 
என்ற வா றாக அைமந்  பணி யாற்றி வீர ேக ச
ரியின் மதிப்ைப உயர்த்தி மக்கள் அதன் மீ  
ெப  நம் பிக்ைக ெகாள்ள ைவத் ள்ளார்கள். 
இந்த வ ைகயில் தற்ே பா  வீர ேக சரி மற் ம் 
வீர ேக சரி வார ெவளி யீ  பிர தம ஆசி ரி ய ராக 
தி . எஸ். ஸ்ரீகஜன்  தம  பங்க ளிப் பிைனச் 
சிறப்பாகத் ெதாடர்ந்  ெசய்  வ  கின்றார். 
மற் ம் பத் தி ரிைக ஜாம்பவான் எஸ்.டி. சிவ
நா யகம், தி . எஸ் ேலாக நாதன் (ஞாயி  
பதிப் ) ஆகி ேயாரின் பணி க ம் சிறப்பா
னைவ. 
இந்த வ ைகயில் தி . ேக.வி. எஸ். வாஸ், 

‘ரஜினி’ என்ற ைனப் ெபயரில் ஒ  நாவ
லா சி ரி ய ராக விளங்கி, 1950, 1960 களில் பல 
நாவல்கைள தின ம் ெதாட ராக எ தி, பத் தி
ரிைக வளர்ச் சிக்கு ெபரி ம் ைண ரிந்தார் 
என்ப ம் குறிப் பி டத்தக்க . நந் தினி, பத்
மினி, தாரிணி, குந்த லப் பி ேரமா  ஆகி யைவ 
இவர் வீர ேக ச ரியில் எ  திய நாவல்களில் 
சில வாகும்.
இவற்ைறத் தவிர, பத் தி ரி ைகயின் வளர்ச்

சிக்கு தி . ஈ.வி. ேடவிட் ராஜூ, தி . ெபான் 
இரா ஜ ேகாபால், தி . எஸ். எம். கார்ேமகம், 
தி . விஸ்வ ரட்ணம், தி . நித் தி யா னந்தன் 
மற் ம் அர சியல் நி  பர்க ளான தி  வா
ளர்கள்: தியா க ராஜா, எஸ். தில்ைலநாதன், 
எஸ்.என். பிள்ைள உட்படப் பல ம் மற் ம் 
உதவி ஆசி ரி யர்க ம் நற்ப ணி யாற் றினர். அத்

ஒΪ ΨЖ ź யН Τ வ மான, ஒΪΨ НΤ

ம  

ஈ
த ர
ெப
தி ேர

சுவிஸ்
ெஜர்மனி,

தாலி என உலகின் ப
வாழ்ந்  ெகாண் டி க்கும் நி
ரியின் க ம் உல ெகல்லா

தர மான வ˘ǾХ ெத  வான ெசТ  
எПற வைகǾХ கΪНΤИ ΞதО  ரН  ைனΩС 
ஜன நா ய கНைதΩС  தПனாХ ΨſОத அள˙Х 
காРபாФΫС இலЛ ż யН Х ெசயФபЛΡ வΪС 
Ηர ேக சǿ ேதாФறС ெபФற காலНைத ǺைனНΤР 
பாУРபΤС இШ ̇  டН Х ெபாΪНத மா னΤ.

οНத ஊடக˙யலாளУ

அПனலЛΞǽ இராஜΤைர

1930 ஆС ஆМΡ ஆகЪЛ மாதС 6 ஆС க  
Ηர ேக சǿ பН  ǿைக உத ய மா னΤ. 8 பЖகЗகைளЖ 
ெகாМட இРபН  ǿைக 10 சதС எПற ˙ைலையЖ 
ெகாМ ſ ΪОதΤ. 
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90 ஆவΤ அகைவைய ெகாМடாΡС ΗரேகசǿЖΜ

ஊடக ǼரΨகУக П வாЧНΤஊடக ǼரΨகУக П வாЧНΤ

90 ஆவΤ 
ஆМΡ ˙ழாைவЖ  
ெகாМடாΡС Ηர ேக ச ǿЖΜ 
இОதН தΪ ணН Х  எனΤ 
இத மான பாராЛ ΡகைளΩС 
வாЧН ΤЖக ைளΩС  
ெதǿ˙НΤЖ ெகாЦ źПேறП.
இலங்ைகயின்  தன்

ைம யான தமிழ் ெசய்திப் 
பத் தி ரி ைக யான வீர ேக சரி 
ைமல்கல்லான நிகழ்
ெவான்ைறக் ெகாண்டா 
வ ம்  நாட்டில் அதி க
ளவில் வாசிக்கப்ப ம் 
ெசய்திப் பத் தி ரி ைக யாக 
இந்நாளில் நிமிர்ந்  

நிற்ப ம்  உண்ைம யி ேலேய மகிழ்ச் சிக் கு ரிய த  ண
மாகும்.
வீர ேக ச ரியின் பல வ ட கால  விரி வாக்கத்தில்  

இந்த நி  வ னத்தின் அபி வி த்தி தந் தி ேரா பா யங்க
க்கு பங்க ளிப்  ெசய்  வந்த ெசய்தி அறிக்ைக யிடல்

மற் ம் ஆசி ரிய தைல யங்க ெகாள்ைகைய நான் உட்பட 
அதன் வாச கர்கள்  கண்  வந் ள்ேளாம். இலங்ைகயில்  
இன நல் லி ணக்கத்ைத ம்  ஸ்திரத்தன்ைம ைய ம் 
ஊக் கு விப்ப தி லான இந்தப் பத் தி ரி ைகயின் குறிப் பி டத்
தக்க ெசயற்பா   பாராட்டத்தக்க . ெபா  மக்களின் 
நம்ப க மான பத் தி ரி ைக யாக வழங் கிய பல வ ட கால 
அர்ப்ப ணிப் க்கு  ெவகு மா ன ம ளிக்கப்பட் ள்ள . 
இலங்ைக பத் தி ரிைக ஸ்தாபனம்  வீர ேக ச ரி டன் 

இைணந்   கடந்த  ஒ  தசாப்த காலத் திற்கு ேமலாக 
கட்ட ைமத்த  பாலங்க ளி ம் ஒ  ெதாைக கூட்   யற்
சி களில் உன்னத நல்  றைவக் கட் டி ெய ப்  வ தி ம் 
நா ம் உள்ேளன் என்பைதக் குறிப் பிட வி ம்  கிேறன். 
இன்ைறய  த  ண மா ன  மாெப ம் சாதைன 

மற் ம் மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்றாக ள்ள .  ஊடகவியல் 
ைறயினர் என்ற வைகயில்  அவர்கள   தைல 

சிறந்த ேசைவக்காக எம  விேசட பாராட் கள் 
உரித்தாகட் ம்.

Ǽரதம ǺைறேவФΫ அ காǿ
இலЗைக பН ǿைக ЪதாபனС

ΜமாУ ேலாபУЪ

பН  ǿ ைகН ΤைறǾХ 
ைமХகХ சாதைனயாக 
90ஆவΤ ஆМΡ ˙ழாைவ 
ெகாМடாΡС Ηர ேகசǿ 
பН ǿ ைகЖΜ எனΤ 
மனமாУОத வாЧН ΤЖகЦ.

பН  ǿைக மФΫС 
ஊடகНΤைறǾХ கடОத 
90 ஆМΡகளாக 
ΌЗகЦ ǺகЧН ய 
சாதைனகέЖகாகίС, 
ஒЛ ΡெமாНத வளУИżЖகான 
உЗக έ ைடய 
பЗக РΧЖகா கίС எனΤ 

வாЧН ΤЖகைள ெதǿ ̇ НΤЖ ெகாЦ źПேறП. 
பத் தி ரிைக ைறயில் உங்க  ைடய அர்ப்ப ணிப்

 மிக்க பணியின் லம், இலங்ைகயில் அதிக வாச
கர்கைள ெகாண்ட பத் தி ரி ைகயாக விளங் கு வ ேதா  
மட்  மல்லாமல், ேதசத்தின் அபி வி த்தி, ச க நல் லி
ணக்கம் ேபான்ற வற் க்கா க ம் வீர ேக சரி பா  பட்  
வ  கின்ற . எனேவ உங்க  ைடய வர லா  மற் ம் 
தைலைம குறித்  நீங்கள் ெப ைம ெகாள்ளலாம்.
தினந்தந் தி ம் வீர ேக ச ரி ம் தங்கள் ேதசத்தின் 

வளர்ச் சிக்காக பங்காற் ம் ெப  ைம மிகு வர லாற்ைற 
ெகாண் ள்ளன.
தற்ே பா  ஏற்பட் ள்ள இந்த வளர்ச்சி மற் ம் 

திறன் ேமம்பாட்ைட காண்ப ம், எதிர்கா லத்தில் ஏற்ப ட
வி க்கும் ன்ேனற்றங்கைள நிைனத் ப் பார்ப்ப ம் 
மிகுந்த உற்சாகம் அளிப்ப தாக உள்ள .
உங்க  ைடய ற்றாண்  விழா ெகாண்டாட்டத்

ைத ம் நீங்கள் நிகழ்த்த இ க்கும் ேம ம் பல சாத
ைன க ைள ம் காண தினந்தந்தி மிகுந்த ஆவ டன் 
காத் தி க் கி ற .
நம  இ  நி வனஙக் ம் இைணந்  

ெசயல்ப வதன் லம் நாம் ெமன்ேம ம் 
வளர்வதற்கான வாய்ப் கள் பிரகாசமாக ள்ளன.

இயЖΜனУ 
னНதО  – இО யா

எЪ.பாலΞРரமaயП ஆ НதПெசய் தியின் உண்ைமத்தன்ைம, காலத்ே தா   த  வி
 ய தன்ைம, ஏற்  ைடய தன்ைம, ெசய் திக் கு ரிய ெப தி 
மற் ம் ந  நி ைல த்தன்ைம ேபான்ற   ெசய் தி கைள   
பிர சு ரிப்பதில் கவ னிக்க ேவண் டிய    அடிப்பைட 
பண்  க க்கு  வீர ேக சரி பத் தி ரிைக  சிறந்த ன்  ரி
ைமைய வழங் கு கின்ற  என்பேத  என  மதிப்பாகும். 
ேதசிய ச க கடப்பாட்டில்  வர்த்தக மற் ம் தனிப்

பட்ட வி ப் க்கைளத் தவிர்த்   ச க  ெபா ப் க்
க க்கு   ன்  ரிைம வழங்கி வீர ேக சரி பத் தி ரிைக 
ெசயற்ப  வ  இலங்ைகயின்  தமிழ் பத் தி ரிைகத் 
ைறயில்  90 வ  ட காலம்  ெதாடர்ச் சி யாக தைல நி

மிர்ந்  நிற்ப தற்கு கார ண மாக உள்ளைத குறிப் பிட 
வி ம்  கிேறன்.
ஒட்  ெமாத்த இலங்ைக யர்களின் வளர்ச் சிக்காக 

அர்ப்ப ணிக்கும்  சம கால ச க மற் ம்  அர சியல் 
சூழலில் வாச கர்களின்  அறிைவப் ெப க்கும்   
ெபா ப் டன் கூடிய  ஆேராக் கி ய மான ஊடக  நட வ
டிக்ைகயில் ஈ  ப  வ தற்கு  வீர ேக ச ரிக்கு   பல ம்  
சக் தி ம்  கிட்  வ தற்கு  பிரார்த் திக் கின்ேறன். 

நாЛſП சοக 
ஓЛடН П ைச 

ΊУ  மா ǻЖΜС சЖ  யாக 
பН  ǿ ைககЦ ΨЖ źய 
பЗகாФ  வΪ źПறன. 
அதФக ைமய   பН  ǿைக 
ǺΫ வன உǿ ைமயா ள ΪЖΜС   
Μ Нத  பН ǿைகǾП  
ஊடக˙யலாளУக έЖΜС  
பாǿய ெபாΫР ΧЖகЦ உЦளன. 

ெதா˘ХவாМைம Β  யான
 ஊட க ̇  ய லா ளУக έЖ ΜЦள 
ெபாΫР ΧЖக Х ΨЖ ź ய மாக   
அைம வΤ  ேதżய ெபΫ ம  க  
έடП δſய ˙ட யЗகЦ 
ெதாடУபாக மЖகைள 
ெத  ί  ப ΡНதХ அேதேபாХ  
அவУகέЖΜ   Μ Нத 

˙டயЗகЦ ெதாடУபாக  சǿ யா னΤС  தУЖக Β  யா ன Τமான   
எМணНைத ேதாФ Ϋ ̇ Рப தФΜ   ேதைவ யான அſРபைட  
ǼПனaைய  உΪ வாЖ Μ த லாΜС. 
குறித்த ச க கடப்பாட்டில் தமிழ்ெ மாழி வாச கர்கள் 

மத் தியில் சிறந்த வர ேவற்ைப ெபற் ள்ள வீர ேக சரி   
பத் தி ரி ைகயின் ஊட க வி ய லா ளர்களின் அறி வியல் 
ரீதி யான  அர்ப்ப ணிப் ம் நட்  ற வான ஒத்  ைழப் ம் 
பாராட்டத்தக்க தாகும். 

Ηரேகசǿ 
பН  ǿைக தனΤ 
90 ஆவΤ ஆМΡ 
˙ழாைவ żறРǼРப Х 
இலЗைக இத ழா ż-
ǿயУ சЗகС தனΤ 
மனР ξУவ மான 
வாЧНைத ெதǿ ̇ Ж-
źПறΤ.
இந்நாட் டி ள்ள 

தமிழ் ேபசும் வாச கர்க க்காக 90 ஆண் கள் 
எ ம் மிக ம் நீண்ட ெதா  கால மாக, மிக ம் 
விேச ட மா ன ெதா  ேசைவைய ெசய்  வ ம் 
வீர ேக சரி பத் தி ரி ைகக்கு இந்நாட்  ேதசிய ஊடக 
வட்டத் க்குள் மாெப ம் இடம் காணப்ப  கி
ற .
வீர ேக சரி நி  வனம் இந்த இடத்ைத எட் 

வ தற்கு அதன் கா ைமத் வம், ஆசி ரி யர்கள் , 
ஆசி ரிய பீடம்  உள் ளிட்ட சகல இலா காக்க ம் 
வார்த்ைதயால் கூற டி யா த ம், விைல மதிக்க 
டி யா த  மான ேசைவைய ெசய் ள்ளனர்.
வீர ேக சரி பத் தி ரி ைக யா ன , தன  வாச

கர்கள் மத் தியில் இன்  வைர ைவத் ள்ள 
நம் பிக்ைகையப் ேபாலேவ மாெப ம் ெகள
ர வத்ைத ெவன்ெற த் ள்ள . இதற்கு பிர
தான காரணம், ேநர்த் தி யான வழி ந டத்தல் 
மற் ம் தியா க ம்தான். இ  வைர ெசய் ள்ள 
ெசயற் திட்டங்கைள ெதாடர்ந் ம்  எதிர்கா
லத்தில்  ெசய்  ெகாண்  ெசல்வதற்கு சகல 
சக்தி ம், ைதரிய ம், அதிஷ்ட ம் கிைடக்க 
ேவண் ெமன்  மனமார வாழ்த் கின்ேறாம்.

பaРபாளУ நாயகС
அரசாЗக தகவХ ைணЖகளС

நாலЖக கέெவவ

இலЗைக பН ǿைக 
ஆżǿயУ சЗகС

“வீரேகசரி”  ஆ ரம் பிக்கப்பட்ட  
கா லத்தில் எ த் க்கள் ைகயால் அச் சுக்
ேகார்க்கப்பட்   பத் தி ரி ைக  அச் சி டப்பட்ட . 
ஆனால் இப்ே பா   பல்ேவ  பட்ட  ந வீன 
இயந்திரங்கள் லம் ஒ   நி மி டத்தில் 
ற் க்க ணக்கா ன  பி ர தி க ைள  அச் சி ட 

  டி கின்ற . அந்த வ ைகயில் ெகாவிட்19 
க்கு பின்   வீ ர ேக ச ரி ம் அதன்  ச க ல  பத் தி
ரி ைக க ைள ம் இலத் தி ர னியல் பத் தி ரி ைக
யா க ம் ெவளி யிட்  வ  கின்ற .
வீர ேக ச ரி  த ன  90 ஆண்   கா லச் 

 ேச ைவயில் தனக்ெக ன  வா சகர் வட்டத்ைத 
 ப ரம்ப ைர  ப ரம்ப ைர யா க  ெகாண் ள்ள . 
இன்ைற ய ந வீ ன  கா லத்தில் இைண ய த்த
ளத் தில்  இ லத் தி ர னி யல்  பத்திரி ைக  ெவ ளி
வந்தா ம் பல  வா ச கர்கள் தம   ைக களில் 
வீர ேக ச ரி  பத் தி ரி ைக  த வ ழ  ேவண் ம் என  
எ திர்பார்க் கி றார்கள். 
இக்கா ரணத் திற்கா க  ெகாவிட்19 

காலத்தில் கூட பல  சி ர மங்க க் கு 
 மத் தி யி ம்  வீ ர ேக ச ரி  பத் தி ரி ைக ைய  அச்
சிட்   ெவ ளி யிட்ேடாம்.
வீர ேக ச ரியின் 90 ஆண்  கா ல 

 வ ளர்ச் சிப்  பா ைத யில்  உ லகில் வா ம் 
அைனத்   தமிழ் ேபசும்  மக்க க்கும் 
அன்றா ட  ெசய் தி க ைள  உ ட க் குடன் 
வழங்கி அம்மக்களின் நிைற கு ைற க ைள  

எ த் க்காட்டி இன நல் லி ணக்கத்ைத  
வ ளர்த் ள்ள . 
அ  மட்  மின் றி  எத்த ைன ேயா  

மாற்றங்கள் சவால்கள் இைட   க
ைள  எ திர்ெ காண்  90 ஆண்  க
ைள  க டந்   ெசல்வ தற் கு  உ  
ைண யா க  நிற்ப வர்கள் வாச கர்கள், 
விளம்ப ர தா ரர்கள், விற்ப ைன  க
வர்கள் மற் ம் ஊழி யர்க ேள யாவர். 
இவர்கள் அைன வ க்கும் எம  
 நிர்வாக சைப சார்பா க  எ ன   ம ன
மார்ந்த  நன் றி கைள இத்த  ணத்தில் 
ெதரி வித் க்ெ காள் கின்ேறன்.
வீரேகசரி டன் இைணந்  

இலத்திரனியல் பத்திரிைக ம் 
இன் ம் பல ஆண் கள் 
வளர்ந்  தமிழ் 
ேபசும் மக்க க்கு 
தன  ேசைவைய 
வழங்க உங்கள் 
அைனவர்க 
ளின ம் ஒத்  
ைழப் ம் நல் 
லாசிக ம் 
கிைடக்கும் 
என எதிர்பார்க் 
கின்ேறன்.

Ηர ேகசǿ  தனΤ  90  
ஆМ ΡகЦ கால  ேசைவைய 
ப ί ெசТΤЦளைம Μ НΤ  
அОத ǺΫ வ னН ФΜ  எனΤ 
வாЧНΤ கைளН ெதǿ ̇ НΤЖ 
ெகாЦ źேறП.  
அந்த ேசைவ    

ேம ம் அபி வி த்தி, சீர்
தி த்தம் மற் ம் ஒ ங் கி
ைணப் பிற்கு உ  தி யான  
அத் தி வா ரத்ைத உ  வாக்
கு வதில் ெப  ம தி மிக்க 
பாடங்கைள நாட் க்கு 
வழங்கி ள்ள .
எம  நாட்டின் அண்

ைமய வர லாற் றி லான 
இ ண்ட காலங்களின் ேபா  பல ஆண்  க ளாக 
நீங்கள்  பல க் கிய பிரச் சி ைன கைள ெவளிக்
ெகாண்  வந்த டன் ச  கங்க ளி ைடேய பிைணப்ைபப் 
ேபண உத வி ள் ளீர்கள். நீங்கள் பல தைட கைள நீக்கி  
ைமல்கல்  ைல  எட்டி  இன நல் லி ணக்கத்ைத வளர்த்   
நாட்டில் க் கி ய மான சுதந் தி ர மான தமிழ் பத் தி ரி ைக
ெயான்ைற ஸ்தாபித்  குறிப் பி டத்தக்க  பத் தி ரிைக 
வர லாற்ைற உ  வாக் கி ள் ளீர்கள்.
சவால்கைள  பலத் டன் எதிர்ெ காண்  க் கி ய

மா ன வற்றில் தீர்மா னத்  ட ம் நம் பிக்ைக  ட ம் 
ெசயற்பட்  அவற்ைற நீங்கள் ெசய் ள்ளீர்கள்.

ஆУ.எЪ.˙ேஜவУНதன
தைலவУ

இலЗைக பН ǿைக சοகС

உல க ளாவிய மற் ம் நா  த  விய அர சியல் 
ெகாள்ைககள், ெசயற்பா  களில் மட்  மன்றி 
அவற்றின் உ  வாக்கங்க ளி ம் ஆன் மீக வி  மி

யங்கள், அவற்றின் தாற்ப ரி யங்கள், 
தாப ரிப் கள் எ ம் மனித மகத்

 வங்கள் சார்ந் ள்ள ஒவ்
ெவா  ெசயற்பாட்டி ம் ஒ  
பத் தி ரிைக எ ம் ெபா ப்  
மிக்க வகி பா கத்ைத வீர
ேக சரி ெதான்  ெதாட்  
வகித்  வ  கின்ற .
ஒ  ெமாழி சார் பத்

தி ரிைக ன்  தைல 
ைற கைளக் கடந்  ஒ  
கு ம்ப அங்கத்த வ ராக 

தின ம் வாச
கர்கைள 
ெசன்  
அைட
வ  
சாத

ைகளின் உச்சேம.
கடல் கடந் ள்ள தமிழ் உற  கைள வாசகர் எ ம் 

அைட யா ளத் டன் ெமாழி ரீதி யாக இைணக்கும் 
உற ப்பா ல மாக, உணர்  கைள, உரி ைம கைள 
ெவளிக்ெ கா ணர உத ம் ேமைட யாக ெமாழி உரி ைம
ேயா  ஒவ்ெ வா  சக மனித உணர்  கைள மதித்  
ஜன நா ய கத்ைத ேம ம் தாங் கி ம் காவற்ே கா  ர மாக 
ெதாடக்கம் தேல ெதாடர்ந்  வ  கின்ற .
வீர ேக சரி நம் நாட்டின் ஒவ்ெ வா  தசாப்த

சந்தர்ப்பங்க ளி ம் மாற்றங்கள் ஏற்ப ம் சூழ்  
நி ைல களில் மக்க க்கு தக வல்கைள ெதரி யப்ப
த் ம் சக் தி மிக்கேதார் சாத ன மாகும். தன  வைர

ய ைற க க்குள் ஜன நா யக வி  மி யங்கைள மதித்  
மக்கள் சார்பான சகல விடயங்க ைள ம் மக்க க்கு 
ேதைவ யான சக ல வற்ைற ம் ெதரி யப்ப த்தி ெதளி

 ப த்தி மக்கள் தீர்மா னங்களில் க் கிய பங்காற்றி 
வ  கின்ற  நம் வீர ேக சரி.
உல க ம ய மான இன்ைறய விஞ்ஞான கத்தில் 

என் ம் பாரம்ப ரிய மி க் குடன் எத ைன ம் சாதிக்
கும் திட மான நம் பிக்ைக ெகாண்ட எம்ே மா  
ஒன்றாய் என் ம் இைணவாய் பய ணிக்கும் வாச
கர்கள், நம் பிக்ைக டன் ேதாள்ெ கா க்கும் பல்

 ைறசார் நண்பர்கள் சக ல க்கும் இந்த வளர்ச்சி 
ெவற்றிப்பயணம் சமர்ப்பனம்.
உலகத்ைதேய உள்வாங்கி விசாலமாக இன் ம் 

ேபராற்ற டன் எம  வீரேகசரி உ ப்ெபற்  வ ப் 
ெப ம். உலகின் பைழைமயான தமிழ் பத்திரிைக 
யான நாம் ெமன்ேம ம் உயர்ைவ ேநாக்கி ெசல்ேவாம். 

ФறாМைட ேநாЖźய ФறாМைட ேநாЖźய 
சாதைனР பயணСசாதைனР பயணС

ſŽЛடˇХ பயaЖΜСſŽЛடˇХ பயaЖΜС
ΗரேகசǿΗரேகசǿ

எЖЪǼரЪ ǺπЪேபРபУЪ தைலவУ - ஹǿ ெசХவநாதП எЖЪǼரЪ ǺπЪேபРபУЪ ǺУவாக இயЖΜனУ - ΜமாУ நேடசП
பН  ǿைக உலźХ ż  யேதாУ ˙ைதயாக உத ய மாź இПΫ 90 வΪ டЗகைள கடЖ źПறΤ நமΤ Ηர-

ேக சǿ. பХேவΫ கால கЛடЗகЦ, பХேவΫ ǺகЧ ίகЦ, பХேவΫ மாФறЗகЦ, ஏரா ள மான வளУИ żகЦ, மாΫ பா-
டான பſ Ǻைல ஏФறЗகЦ எПΦС அேநக ைகЗக ǿ யЗகைள தПΦЦ ெகாМΡ மாறாத பЖΜவНΤடП ஆரС-
ப கУНதா˙П ‘நΡ Ǻைல‘ எΦС Ǻைல யான ெகாЦைக ΩடП மЛடФற சாத ைன க έЖகான ெகள ரவ ˙ΪΤகЦ, அசரா 
Ψ ைைனР ΧடП δſய ஆள a ǾனУ, தЛ ſЖெ கா ΡНΤС தЛ ſЖ  ேகЛΜС மகНதான வாச கУகЦ, அǼமாǻகЦ ஆźய 
˙ή Τ க έடП நமΤ Ηர ேக சǿ ˙ΪЛசமாТ ФறாМைட ேநாЖźய ெவФ РபயணН П ஆரСபС இПΫ.

Ηர ேக சǿ தன Τ தǽЧ வாச கУக П ேதாழ னா கίС ேசவ க னா கίС ஓТ ̇ П   ெதா டУОΤ 90 ஆМ ΡகЦ உலźХ 
வலС வО ΤЦள ைம  உ வ ைக ய Ж źПறΤ. உல க ளா ̇  ய  Β ǾХ “Ηர ேக ச ǿ”  ஒ ேர  ஒ Ϊ  தǽЧ பН  ǿ ைக யா க  ஊ ட கН Τ ைறǾХ 
90 வΪ டЗக ைள ξУН   ெசТ ΤЦள ைம  ஒ Ϊ  வ ர லாФ Ϋ  ǽЖக  ெச ய லாΜС. இலЗைகவாЧ இО  யН  ெதா ̆  லா ளУக П 
Ǻைலைம க ைள  கМட  Ϊ. ΞР Ǽ ர ம a ய  ெசЛ ſயாУ அСமЖக έЖ Μ  Ό   மФΫС சமН Τ வНைத  ேமСப ΡНத  ஒ Ϊ  த ǻН Τ வ மா ன 
 ெசТ НதாЦ அவ żயС என  உ ணУОΤ 1930இХ Ηர ேக ச ǿ  பН  ǿ ைக ைய  ஆ ரС ǼНத  மா ம ǻ த ைர நாС இИசОதУРபН Х 
Ǻைன ί  δ Ϊ ź ПேறாС.  அேதேவைள Ϊ. ΞРǼரமaய ெசЛſயாУ ǼǿНதாǻய காலǻНΤவ ஆЛżǾХ ΤaОΤ தǽЧ 
பН ǿைகைய அИżЛடாУ எПபΤС Μ РǼЛΡИ ெசாХல ேவМſயΤ கЛடாயС. 

IV வியாழக்கிழைம, ஆகஸ்ட்  06 ,  2020 Virakesari  Thursday ,  August   06 ,  2020 வீரேகசரி

இலЗ-
ைகǾП  οНத பН -
ǿ ைக க Х  ஒПறான  
Ηர ேக சǿ    அகைவ  90  
இХ    Ǽர ேவ żН  ΪР-
பΤ Μ НΤ மźЧИ-

இலЗைக ΨЪˇС 
ΐſயா அைமயС

ż ய ைட źேறாС.ΞதО  ரН ΤЖΜ   ΨП  இலЗைகǾХ 
உΪ வான   Ǽர தான  தǽЧ பН  ǿ ைக க Х ஒПறான   
Ηர ேக சǿ   அதП ΌМட   பய ணН Х   பல  சாத ைன கைள   
Ǻைல நாЛſ ெவФ Ж கМட ஒΪ  பН  ǿைக    என Μ Р-
Ǽட ேவМΡС.
குறிப்பாக  தமிழ் ேபசும் மக்களின் குர லாக   

இப்பத் தி ரிைக   ெசயற்ப  கி ற . இன்  உலகம்  
எதிர்ே நாக் கி யி க்கும்  சவால்க க்கு மத் தியில் 

 ட்பங்கைள  அறி  கப்ப த்தி சவால்கைள   
எதிர்ெகாண்  வ ம்  ஒ  பத் தி ரி ைக யாக வீர ேக
ச ரிைய காண் கிேறாம்.
பத் தி ரிைக     உல பகில்   90 வ டம்  என்ப     

ஒ  சிறிய கால மல்ல.  இன் ம்  10 வ  டத்தில்   
ற்றாண் க்குள் பிர ேவ சிக்க ள்ள  இப்பத்

தி ரிைக வாச கர்கைள தக்க ைவத் க் ெகாள்
வதில்   ெவற்றி கண் ள்ள .  இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
வீர ேக ச ரிக்காக பணி  ரிந்த பத் தி ரிைக ஆசி ரி
யர்கள்,  ஊட க வி ய லா ளர்கள்  மற் ம்   அைனத்   
பணி யா ளர் கைள ம் நன் றி டன் நிைன     
கூர்கிேறாம்.
இலங்ைகயில் வீர ேக சரி நி   வனம் நவீன 

இயந் தி ரங்கைள அறி  கப்ப த்தி பல சிங்கள, 
தமிழ் மற் ம் ஆங் கில பத் தி ரி ைககள் ெவளி வ

 வ தற்கு பங்க ளிப்  ெசய் வ  கி ற . இந்த 
நாட்டில் சகல இன மக்க ைள ம் ஒன்  ப த்  வ
தற்கு வீர ேக சரி அதன் ேபனாைவ பயன்ப த்த 
ேவண் ம் என எதிர்பார்க் கிேறாம். தமிழ்ேபசும் 
ஸ்லிம் மக்க ள  அபி லா ைஷகள், ேதைவ கைள 

எ த் க் கூ  வ தற்கு இப்பத்திரிைக  ேம ம்    
அதன்  பங்களிப்பிைன    நல்க ேவண் ம் என  
ேவண் கிேறாம்.  வீரேகசரி  பத்திரிைக நீடித்  
நிைலத்  நிற்க  எம   வாழ்த் க்கள்.  



ǼரதமУ 
ம Оத ராஜபЖ ஷ

90 ஆவΤ அகைவைய ெகாМடாΡС ΗரேகசǿЖΜ

தைலவУ ௸– ேஜ.˙.Ǽ.

அΦரΜமார ஸாநாயЖக

தைலவУ ஐЖźய ேதżயЖ கЛż
ரaХ ˙ЖźரமżЗக

அரżயХ தைலைமக П வாЧНΤஅரżயХ தைலைமக П வாЧНΤ

ஊட க மா ன  எந்த ச  கத் தி ம் 
க் கி யத் வம் மிக்க வகி பா க
ெமான்ைற வகித்  வ  கி ற .  
இந்த வகி பா கத்தில் தக வல்
கைளப்  பரப் தல், அறிக்
ைக யிடல், அர்த்த ள்ள 
மற் ம் ஆக்க ர்வ மான 
ைறயில்  விமர்ச னங்

கைள ன்ைவத்தல்  என்

பன பிர தான கூ  க ளா க ள்ளன.
வீர ேக சரி ெதாடர்ச் சி யாக அபி வி த்தி, 

இன நல் லி ணக்கம் மற் ம் ச க நலன் என்
ப வற்ைற ேநாக் கிய  விேவ க மான ஆசி ரிய 
தைல யங்கக் ெகாள்ைகைய பல ஆண்  க
ளாக ேபணி வ  கி ற .
வீர ேக சரி அதன் ெதாடக்க காலத் தி

லி ந்ேத  அ  தகவல் ெதாடர்பா ட க்
கான  ஒ   ெகாள்ைக வாகனம் என்ற 

தற்ே பா ைதய நிைலைய எட்  வைத 
சாத் தி ய மாக் கிய  உயர் தரா தர ஊட க வியல் 
மற் ம் ெதாழில்  ைறையப் ேப ம்  
லைம வாய்ந்த ஆசி ரி யர்க ைள ம் 
திற ைம யான ஊட க வி ய லா ளர்க ைள ம் 
பணிக்க மர்த் தி ள்ள . வீர ேக ச ரி யா ன   
தர மான வழியில் ெதளி வான தக வைல 
ெவளியி  வைத தன  குறிக்ே கா ளாகக் 
ெகாண்ட  ஒ  ேதசிய பத் தி ரி ைக யாக 
பரி ணாமம் அைடந் ள்ள .வீர ேக சரி 
இலங்ைகயின் பழம்ெப ம் தமிழ் பத் தி ரி
ைக யாக ேசைவ யாற்றி 90ஆவ  ஆண்  
விழாைவக் ெகாண்டா  கின்ற நிைலயில்  
இந்த பத் தி ரிைக  தமிழ் ச  கத்தின் 
நல்வாழ் டன் இன நல் லி ணக்கத்ைத 
வ ப்ப த் ம் கண்ே ணாட்டத் டன் 
தமிழ் ேபசும் மக்க க்கு தகவல்கைள 
ெதாடர்ந்  வழங்குவதற்கு என  
வாழ்த் க்கைள ம் பாராட் க்கைள ம் 
ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறன்.

90 ஆவΤ ஆМΡ ˙ழாைவЖ ெகாМடாΡС பழСெபΪС  பН  ǿ ைக யான  Ηர ேக ச ǿ யா னΤ 
தǽЧ சο கН П நலПகைளР ேபΣ வ ΤடП இன நХ ̌  ணЖகНைத வάРப ΡНΤС கМ-
ேணாЛடН Х  தǽЧ ேபΞС மЖக έЖΜ தக வХகைள  ெதாடУОΤ வழЗக வாЧН Τ வ தாக ஜனா-

 ப  ேகாНத பாய ராஜபЖ ஷ தனΤ வாЧНΤИ ெசТ ǾХ ெதǿ ̇ Н ΤЦளாУ.

இன நХˇணЖகНைத ேபΣС கМேணாЛடН Х இன நХˇணЖகНைத ேபΣС கМேணாЛடН Х 
தகவХகைள ெதாடУОΤ வழЗΜவதФΜ வாЧНΤЖகЦதகவХகைள ெதாடУОΤ வழЗΜவதФΜ வாЧНΤЖகЦ

1930С ஆМΡ ஆகЪЛ 
6С க  ெவ  யான ΨதХ இதЧ 
ெதாடЗź, Ηர ேக சǿ இПΫ 90 
வயΤ இைள ஞ ராக, ΗΫ நைட 
ேபாΡ źПறΤ.
ேகசரி என்ற தமிழ் 

ெசால் க்கு பல்ேவ  
அர்த்தங்கள் இ ந்தா ம், 
சிறப்  ெபா ள் “சிங்கம்” 
என்  ெசால்லலாம். இன்  
இந்த “வீர மான சிங்கம்”, 
“தர மான வழியில் ெதளி
வான தகவல்” என்ற ஊடக 
மந் தி ரத் டன் நிமிர்ந்  

நிற் கின்ற .
90 வ ட பய ணத்தில் ேகசரி, இன்  தன  ேதாற்

றப்பாட்  கார ண மான ேதாட்ட ெதாழி லா ளர்களின் 
அர சியல், ச க, ெபா  ளா தார வாழ் நி ைல ைம க ைள ம் 
உள்வாங்கி அேத ேவைள ஒ  ேதசிய தமிழ் பத் தி ரிக்
ைக யாக, அச்சு, மின், இைணய ஊட க மாக மிளிர் கி ற .
பல ஜாம்ப வான்களால், நிர்வாக ைற யி ம், 

ெசய்தி ைற யி ம் வழி  நடத்த பட்ட, வழி நடத்
தப்ப ம் ேகசரி, இன்   இலங்ைகயின் தற்
தர ேதசிய தமிழ் ஊடகம் என்பேத மிைக யில்லா 
ெமய் கூற் .தர மான ெசய்தி ெவளி யீட்டா ளர்க
ளா கிய ேகசரிைய வாழ்த் வதில் அதீத மகிழ்ச்சி 
அைடகின்ேறன்.     

 ஜனநாயக மЖகЦ ΨПனa தைலவУ 
மேனா கேணசП

இ.ெதா.கா. ெபாΤИெசயலாளУ

ΆவП ெதாМடமாП

Ηரேகசǿ 
பН ǿைக தனΤ 90 
ஆவΤ ஆМΡ அகைவைய 
இПΫ ெகாМடாΡźПறΤ. 
இலЗைக ஊடக அரЗźХ 
ΌМட வரலாФைறЖ 
ெகாМΡЦள ΗரேகசǿЖΜ 
எனΤ வாЧНΤЖகைள 

ெதǿ˙НΤЖ ெகாЦźேறП.
இலங்ைகத் 

தமிழர்களின் வாழ்ேவா  
இரண்டறக் கலந் விட்ட 
பத்திரிைகயாக வீரேகசரி 
திகழ்கின்ற . கடின 

உைழப்பால் 
மக்களின் 
குரலாக விளங்கி 
நிற்பதில் வீரேகசரி 
மிக க்கிய 
பங்கு வகித்  
வ கின்ற .  
ஜனநாயகத்தில் 
ஊடகத் க்கு 
மிக க்கிய 
பங்களிப்  உண் . 
ஜனநாயகத்தின் 
4ஆவ  ணின் 
அங்கம் என்ற 
வைகயில், ச கத்தின் குரலாய் உைழத்த உங்களின் 
ஊடகம் மக்கள் மத்தியில் விழிப் ணர்ைவ 
ஏற்ப த்தி ள்ள .
இன ரீதியான ேவ பாடின்றி வீரேகசரி தன  

ஊடகப்பணிைய ெசய்  வ கின்ற . அைனத்  
ச கங்க ம் வா ம் இத்தி நாட்டில் ந நிைலயான 
ஊடக தர்மத்ைத வீரேகசரி எப்ேபா ம் ேபணி 
வ கின்றைம பாராட்டத்தக்க .
வரலாற்றின் ெந க ம் அச்சு ஊடகத்தின் 
ன்ேனாடியாக இ ந்  பங்களிப்  ெசய்  

வ வதற்காக வீரேகசரிக்கு என  மனமார்ந்த 
பாராட் க்கைள ம் ெதரிவித்  மகிழ்கிேறன்.
ஊடகத் ைறயில் உங்கள் கழ்மிக்க ெசய்தித்தாள், 

இன் ம் பல்லாண்  காலம் பணியாற்றி பல 
சாதைனகைளப் பைடத்திட ம் எதிர்காலத்தில் 
நீங்கள் ேமற்ெகாள் ம் அைனத்  யற்சிக ம் 
ெவற்றிெபற ம் மனதார வாழ்த் கிேறன். 

தǽЧ ெமா˘ைய 
 ேநżЖΜС 

இலЗைகயУகέЖகாக தǽЧ 
பН ǿைக ஒП П ேதைவைய 
ΨதˇХ உணУОΤெகாМடவУ 
ெதПǻО ய பН ǿைக 
கைலஞУ ΞРரமaயС 
ெசЛſயாராவாУ. அவரΤ 
λரேநாЖΜ żОதைனǾП 
பலனாகேவ 1930 ஆС ஆМΡ 
ஆகЪЛ 6 ஆС க  Ηரேகசǿ 
பН ǿைக உΪவாźயΤ. 

ஆரம்பித்தத்தில் 
இ ந்
20 வ டங்களாக 
பத்திரி
ைகயின் பிரதம 
ஆசிரியரா க ம் 
சுப்ரமணியம் 
ெசட்டியாேர 
ெசயற்பட் ம் 
வந் ள்ளார். 

ű.ΨЪˇС காЗźரЪ தைலவУ
ரφР ஹЖüС

இலЗைகǾП 
தǽЧ இத ̆ யХ வர லாФ Х 
தனЖெகன தǻРெபΪС 
இடНைத வźЖΜС “Ηர ேச-
கǿ” பН  ǿைக உЦநாЛſП 
தǽЧ ேபΞС மЖக  னΤС 
ΧலСெப யУОΤ வாЧ źПற 
தǽைழН தாТ ெமா˘-
யாக ெகாМட வУக  னΤС 
உЦளЗகைள ெகாЦைள 
ெகாМΡ 90 ஆМ Ρ க ளாக 
ஆФ  வΪ źПற பa அளР-
ப ǿ யΤ.
பல் லின மக்கள் 

வா ம் ஒ  நாட்டில் இன 
நல் லி ணக்கத்ைத வளர்ப்
ப தி ம் வாச கர்க க்கு 

உள்நாட் , ெவளி நாட்  ெசய் தி கைள சுடச் சுட பக்கச் 
சார்பின்றி ேநர்ைம யாக வழங் கு வ தி ம், தர மான ஆக்
கங்கைள ேதர்ந்ெத த் ப் பிர சு ரிப்ப தி ம் “வீர ேக சரி” 
ன்ன ணியில் திகழ் கின்ற .
ஊடக தர்மம் ெபரி ம் ேகள் வி க்கு றி யா கி யி க்

கின்ற கால கட்டத் தி ம் கூட ஒளி  மைற வின்றி, 
ந  நிைல தவ றாமல், வாய்ைம வழி நின்  அ  பவம் 
வாய்ந்த ெசய் தி யா ளர்க ளி ன ம், ஆசி ரிய பீடத் தி ன
ரி ன ம் அய ராத யற்சியின் பயனாக ெவளிவ ம் 
“வீரேகசரி” நாள்ேதா ம் காைல ேவைளயில் எங்கள் 
கரங்களில் தவழ்கின்ற .
வாழ்க வீரேகசரி! வளர்க அதன் பணி!!

தǽЧЖ δЛடைமРǼП  
தைலவУ ஆУ.சСபОதП

ǽக ΌМட கால 
ஊட க மாக (பН  ǿைக) 
˙ளЗΜС Ηர ேக ச ǿ  த னΤ 
90ஆவΤ ஆМைட, கடОΤ 
அΡНத தசாРதН ΤЖΜЦ 
காலſ ைவЖகР ேபாź ற ெதП-
பΤ சОே தா ஷ மாக ெகாМ-

டா டРபட ேவМ ſய ˙டயС.
கடந்த 90 வ  ட

காலம் ஊடக ேசைவயில் 
பல சாத ைன கைள 
ரிந்  பல தைல 
ைற க ைள ம் தாண்டி, 
இலட்சக் கணக்கான 
வாச கர்களின் மனதில் 
இடம் ெகாண் டி க்கும் 

ஒ  கழ் ெகாண்ட பத் தி ரிைக வீர ேக சரி.
 தமிழ்மக்களின் அர சியல் மற் ம் ச கப் பய ணங்

க க் கு  மி க க் கி யத் வம் வழங் கிய ஒ  சிறப்பான 
ஊடகம் என்ற வைக யி ம் ெப ைம ெகாண்ட பத் தி
ரிைக.
இன் ம் ற்றாண் கைளக் கடந்  திய தைல 
ைறகைள வளர்த்  பணியாற்ற ேவண் ெமன 

வாழ்த் கிேறன்.

Μர லФற வУக П 
Μர லாக இΪОΤ அС மЖக-
έЖகான Ό  Ǻயா யЗகைள 
Ǻைல நாЛ Ρ வ தФகாக 1930 
ஆகЪЛ மாதС 6 ஆС க  
ஆரС ǼЖகРபЛட Ηர ேக-
சǿ பН  ǿைக இПΫ அதП 
90 ஆவΤ ஆМΡ Ǻைறί 
˙ழாைவ ெகாМடா Ρ źП-
றΤ. Μர லФற மЖக П 
Μர லா கίС அОத மЖக έЖΜ 
˙Ρ த ைலைய ெபФ ΫЖெ கா-
ΡРப தФகா கίС ேபாராΡС 
அர żயХ கЛ ż யாக மЖகЦ 
˙Ρ தைல ΨПனa 

ΗரேகசǿǾП பН  ǿ-
ைகǾП ஆМΡ Ǻைறί 
˙ழாைவ மன தார 
வாЧН Τ źПறΤ. 
ச க அர சியல் 

பிரச் சி ைன க க்கு 
மத் தியில் பத் தி ரிைக 
ஒன்  90 வ  டங்கள் 
கடந்  நிைலத் தி ப்
ப  மிக ம் சவா லான 
விடயம் மட்  மல்லா  
வீர ேக சரி பத் தி ரிைக 
பக்கச்சார்பற்ற ந  நி
ைல யான ேபாக்கின் 
ஊடாக அந்த சவாைல 
ெவற் றி ெகாண்  இலங்ைகவாழ் தமிழ் மக்கைள 
ஒட்  ெமாத்த மாக தக்க ைவத் க்ெ காண் ள்ளைம 
ெப  ைமக் கு ரிய விட ய மாகும். அதி கார ேபராைச 
மிக்க அர சியல் வாதி களின் ேதைவ க க்கு ஏற்ற 
வைலயில் காலத் திற்கு காலம் தைல அைசக்கும் ச க 
இன வாத நட வ டிக்ைக க க்கு மத் தியில் ேதசிய ஐக்
கி யத் திற்காக ெசயற்ப  வ தற்கு வீர ேக சரி பத் தி ரிைக 
எ த் க்ெ காள் ம் நிைலப்பாட்ைட நாங்கள் மன தார 
வாழ்த்  கிேறாம்.  மக்களின் இத யத்  டிப் பிைன அறிந்

 ெகாண்  ஊடகத் ைறயில் ச க கடைமகைள 
நிைறேவற் வதற்காக வீரேகசரி பத்திரிைகக்காக 
எம  நல்வாழ்த் க்கைள ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறாம். 

ஈ.Ǽ.ſ.Ǽ. ெசயலாளУ நாயகС 

டЖளЪ ேதவானОதா

இலЗைக 
தǽЧ ஊடகР பரРǼХ 
90 ஆМ Ρ கைளЖ 
கடОΤ தǽЧ ேபΞС 
மЖகЦ மН ǾХ தǻН-
Τ வ மான இடН ைன 
ெபФΫ பய aНΤЖ 
ெகாМ ſ ΪЖΜС Ηர ேக-
ச ǿЖΜ வாЧН ΤЖகைள 
ெதǿ ̇ НΤЖ ெகாЦ-
வ Х மźЧИ ż ய ைட-
źேறП 
ஊடகம் என்ப  

ெசய் தி கைள பிறழ் 
க ளின்றி மக்க ளிடம் 
எ த் ச் ெசல்ல 
ேவண் ம். சரி யான 
திைசயில் மக்கைள 

வழிப்ப த்  ப ைவ யாக, ச  கங்கள் மத் தியில் 
சீரிய க த்   வாக்கம் ெசய்ப ைவ யாக இ க்க 
ேவண் ம் என்பேத என்  ைடய எதிர்பார்ப்
பாகும்.
எனேவ, எம  மக்களின் ெகௗர வ மான வாழ் வி

ய ைல ம், சமத்  வ மான  எம  ேதசத்தின் ஐக் கி
யத்ைத ம் பா  காக்கும் வைகயில் வீர ேக ச ரியின் 
ெசயற்பா கள் ெதாடர ேவண் ம் என்பேத 
என்  ைடய வி ப்ப மாகும்.
வீர ேக ச ரியின் ெவற் றிப்ப ய ணத் திற்காக 

உைழக்கும் அைனத்  பணியாளர்க க்கும் 
ேநர்த்தியாக வழிகாட் ம் நிர்வாகிக க்கும் 
என  வாழ்த் க்கள்.

ஊடகС எП-
பΤ  வˇ ைம யா னΤ. அΤ 
மЖகЦ மН ǾХ ஏФப ΡН 
ΤС தாЖகС அர żயХ, சοக,
ெபாΪ ளா தாரС உЦ Лட
சகல ˙ட யЗக άС Ǽர-

 ப ̌ Жகேவ ெசТ źП 
 றΤ. இதனாХ அΤ சο-
கН П ΨகС காЛΡС 
கМணாſயாΜС. இОத 
அΪСப aைய கடОத 90 
வΪ டЗ  க ளாக Ηர ேக சǿ 
சா НΤЖ ெகாМ ſ ΪРபΤ 
தǽЧ பН  ǿைக உல źФΜ 

ெபΪைம ேசУЖΜС. 
காலஞ்ெசன்ற 

என  தந்ைதயார் 
அமரர் ஆ  கன் ெதாண்டமான் அடிக்கடி வீர
ேக ச ரியின் ந  நிைல ேபாக் குப்பற்றி ேபசுவார். 
ெசால்ல ேவண் டிய க த் க்கைள சிறி ம் 
அச்ச மின்றி ெவளி யி  வதில் வீர ேக ச ரிக்கு நிகர் 
வீர ேக ச ரிேய என்பதில் இரண்டாம் க த் க்கு 
இட மில்ைல.

90ஆவ  அக ைவைய நிைற  ெசய்  
91ஆவ  ஆண்டில் அடி ெய த்  ைவக்கும் 
வீரேகசரிைய சார்ந்த ச கப்பணி ெமன்ேம ம் 
சிறக்க இைறவைன பிரார்த்திக்கிேறன். 

ஜனா ப  ேகாНதபாய ராஜபЖ ஷ
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ஐЖźய மЖகЦ சЖ  தைலவУ

சŽН Ǽேரமதாச

நாЛſП 
பН  ǿைகН Τைற வர-
லாФ Х அ  ˙ேச ச-
மான ெபயைர தாЗ-
ź Ǿ ΪЖΜС ேதżய 
பН  ǿ ைக யாக Ηர ேக சǿ 
பН  ǿ ைகைய அைட-
யா ளРப ΡНத ΨſΩС. 
ஒПபΤ தசாРதЗக ளாக 
ேமФெ காЦளРபЛ-
ΡЦள பaைய ேதżய 
ெபாΫРைப நΡ Ǻ ைல-
யாக Ǻைற ேவФΫС 
றைன Ηர ேக சǿ 

ெவ Рப Ρ  ΩЦளΤ 
எПபைத Ǻைனί பΡНத 

˙ΪС Χ źПேறாС. 
நல் லி ணக்க த்  ட னான  ேதசி யத்ைத உ

வாக் கு வ  எம் அைன வ க்கும் இ க்கும் 
விேசட ெபா ப்பாகும். அதன் ன்ன ணியில் 
பய ணிப்ப  ஊட கங்க ேள யாகும் என்ப ைதேய 
நாம் நம்  கின்ேறாம். அதன் கட ைமப்ெ பா ப் 
க்கைள வீர ேக சரி பத் தி ரிைக ரிந்  ெசயற்பட்  
வ  வ தாக நம்  கின்ேறாம். 
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் பர வலின் பின்னர் எதிர்

கால நிைலப்பா  ெதாடர்பாக திய கண்களால் 
பார்க்கக் கூ டிய காலம் வந் ள்ள . இதில் ஊட கங்
களின் ெபா ப் கள் இல கு வானதல்ல. ஒன்ப  
தசாப்தங்க ளாக ெபற் க்ெ காண் ள்ள அ  ப வங்
களால் பல ம ைடந் ள்ள வீர ேக சரி பத்திரிைக ம் 
தியெதா  அத்தியாயத்ைத உ வாக்கும் என 
நாம் நம் கின்ேறாம். 

 

 

ùrflaiÍ mqj;amf;a 90 jeks ixj;airhg iqNme;=ïæ 

y`vla wysñ ck;djf.a y`vla njg m;afjñkao tu ck;djg hqla;sh yd idOdrKh legqj 

tkq msKsio 1930 j¾Ifha wf.daia;= 06jeks Èk wdrïN lrk ,o ùrflaiÍ oñ< mqj;am; 

fuu wf.daia;= 06jeks Èkg ish 90jeks ixj;airh iurhs' y`vla fkdue;s ck;djg y`vla 

jkq msKsi;a tu ck;djg úuqla;sh ,ndfokq msKsi;a fjfyfik foaYmd,k jHdmdrhla 

f,i ck;d úuqla;s fmruqK tu ixj;airh fjkqfjka iqNme;=ï msßkukqfha uy;a 

leue;af;ks' 

iudc foaYmd,k w¾nqo ueo mqj;am;la 90 jirla wLKavj mj;ajdf.k tau wNsfhda.hla 

jk w;ru ùrflaiÍ mqj;am; ;u wmlaImd;S udOH Ndú;h ;=<ska tu wNsfhda. ch.ksñka 

;u ,dxflah oñ< mdGl m%cdj mq¿,a f,i r|jd .ekSug iu;a ù ;sfí' úfYaIfhka 

n,f,daNS foaYmd,lhskaf.a jqjukdlï u; l,ska l,g ysi Tijk iudÔh cd;Sjd§ 

m%jK;d ueo cd;sl iu.sh fjkqfjka fmkS isàug ùrflaiÍ mqj;am; .kakd ,o ks¾Nh 

ia:djrh wms meiiqug ,lalruq'  

ck yo.eiau y÷kd .;a udOH l,djl ksr; fjñka ;j;a È.= l,la iudÔh fufyjfrys 

ksr; jkakgo ùrflaiÍ mqj;am;g wfma iqNme;=ï tlalr isáuq' 

 

wkqr l=udr Èidkdhl 

kdhl  

ck;d úuqla;s fmruqK 

2020'07'30 

  

 

 

சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் இலங்ைக பாரா மன்றம் 
பிரைஜகள் சட்டத்ைத அங்கீகரித்தைத அ த்   
சுப்ரமணியம் ெசட்டியார் ெதாடர்ந்  தன்ைன 
இந்திய பிரைஜயாக அைடயாளப்ப த்திக்ெகாண்  
ெசயற்படேவ அவர் வி ம்பினார். 
அதனால் அவர் பத்திரிைக வியாபரத்ைத விற்  

விட்  ெதன்னிதியாவிற்கு ெசன்றார். அதில் இ ந்
இலங்ைக ெதாழில் யற்சியாளர்கைள ஊக்குவித்த  
வீரேகசரி பத்திரிைக பல்ேவ  சவால்க க்கு கம் 
ெகா த்  கஷ்டமான காலங்கைள கடந்  பின்னர் 
அதன் ேநாக்கமான தரமான வழியில் ெதளிவான தக
வல் என்ற ேநாக்கத்ைத பா காத் க்ெகாண்  
இலங்ைக தமிழ் ெமாழி ேபசும்  மக்க க்கு அதி ச்ச 
ேசைவயிைன ன்ென த் ள்ள . தற்கால 
அச்சு ஊடகங்கள் எதிர்ெகாள் ம் டிஜிட்டல் க  
சவால்கைள ம் சிறந்த ைறயில் ெவற்றிெகாண்  
இன் ம் பல காலங்கள் இலங்ைக ச கத்ைத 
ேபாஷிப்பதற்கு வீரேகசரி பத்திரிைகக்கு இய மாக 
அைமயேவண் ம் என பிரார்த்திக்கிேறன். வீரேகசரி 
கு மத்தின் சகல உ ப்பினர்க க்கும் என  
வாழ்த் க்கைள ெதரிவிக்க இதைன சந்தர்ப்பமாக 
பயன்ப த்திக்ெகாள்கிேறன். 



  ன்  நாற்ப க்கும் ேமற்பட்ட  
நா  களில் வா ம்  தமி ழர்கள்   
நன்கு அறிந்த வீர ேக சரி தன   
90 ஆவ   அகைவ ைய எட்
டி யி ப்ப ைத யிட்   உள
மாற  எம  வாழ்த் க்கைளத்   
ெதரி வித் க் ெகாள் கிேறாம்.  

 க்கள் மல ரட் ம் என்ற  
சீனத்த ைலவர்  மைறந்த  மா 
ேச  ங்  கூற் க்கு இணங்க 
ஏறா ள மான பத் தி ரி ைககள்  
எ ச் சி ற்றா ம் வீர ேக ச ரியின்  
வர லாற் த் தனித் வம்    பல்
ைற பங்க ளிப்  கார ண மாக   
தனிச் சி றப்  மிக்க பத் தி ரி ைக
யாக ஊடக உலகில் பிர கா சித்
க்ெ காண் டி க் கி ற . 
90 ஆண்  க க்கு 
ன்னர்   இலங்

ைகவாழ்  தமிழ் 
மக்க க்காக ர 
ேநாக் குடன்  சுப் பி ர ம
ணியம்  ெசட் டியாரால் 
ெதாடங்கப்பட்ட வீர
ேக சரி   இன்  பின்
ேநாக்கிப் பார்த்தால்  
பல இனக்க ல வ
ரங்கள்,  (1958,  1977, 
1983)  தல்  தற்
ேபா ைதய  ெகாேரானா வைர பல 
சவால்கைள சந் தித்    இன் ம்  
காைலயில் எம  கரங்களில் தவழ்
கி ற .   அதற்கு   அர்ப்ப ணிப் ம் 

, ஈ  பா ம், ெசயற் றி ற ம் ெகாண்ட   தைல
ைமத்  வ ம்  ஊடக ஊழி யர்க ேம காரணம் 
என்பதில் மிைக யில்ைல.  எம   பார்ைவயில்  
வடக்கு, கிழக்கு, மைல யகம், ஸ்லிம் என    
பல த ரப்பட்ட வாச கர்க க்கும்  பக்கச்சார் பின்றி 
அைன வ ம்  தமிழ் ேபசும்  மக்கள் என்ற 
உணர்  ட ம் உத்ேவ கத்  ட ம் ெசயற்பட்  
வ ம் வீர ேக சரி  அைன வ ரி ன ம்    அர வ
ைணப் க்கும்  உள்ளாகி நாெடங்கும்   வலம்வ

 வ ம்  ஆச் சி ரியம் த  வ ெதான்றல்ல. 
 யான்  கல் வித்  ைறயில் கடந்த 50 ஆண் 

க ளாக   பணி யாற்றி வந்தவன் என்ற ைறயில்   
வீர ேக ச ரி ைய ம்   நாள்ே தா ம் மக்க க்கு   
ைறயில் பாங்கில்   நல் கி வ ம்   ஒ  ச க 

சாத ன மா கேவ ெகாள் கின்ேறாம். 
 உலக நடப்  கைள எல்லாம் உட ன டி யாக  

மக்க க்கு அறி விப்ப டன்  பாட சாைல மாண
வர்கள் தம  பல் ைற அறிைவ இற்ைறப்ப த்
திக்ெ காள்ள   வீர ேக சரி  உத  கின்ற . பத் தி ரி
ைக கைள கற் பித்தல் சாத ன மாக  பயன்ப த்த 
டி ம் என  கல் வி யா ளர்கள் ெதரி விக் கின்

றார்கள்.    அர சாங்கங்கள்  வாசிப்  கலா சா
ரத்ைத ேமம்ப த்த ஏறா ள மான த லீ  கைள 
ெசய் ம்ே பா   இேத ப ணிக்கு பத் தி ரி ைககள் 
ெபரி ம்   உத ம்  என்பர்.  வி ஆராய்ந்    
தி ய வற்ைற அறிய ஆர்வம் ெகாள்ள   இளம்
பிள்ைள க க்கு   பாட ல்கைள விட   பத் தி ரி
ைககள் கவர்ச் சி யா னைவ.  பாட ல்கைள விட 
அதி க மாக   சம கால  விப ரங்கைள த  கின்ற. 
( பாட ல்கள் மீண் ம் தயா ரிக்கப்பட ஐந்  
வ  ட கா ல மா கலாம்) இதனால்   பத் தி ரி ைககள்   
மாணவர் ெசய லாற்றத்ைத  ேமம்ப த்  கின்
றன.   மாண வர்கள்   பத் தி ரி ைக களின் ஊடாக  
பலத் தி றன்க ைள ம் கற் க்ெ காள்ள டி ம்.  
ஒ  கைதைய ெசால்ல படங்கைள எவ்
வா  பயன்ப த்தலாம் என்பைத  பத் தி ரிைக 
பார்க்கம் மாணவர் விளங் கிக்ெ காள்வர் என்
ெறல்லாம் பல கல் வி யா ளர்கள் க த்  க்கைள  

ெதரி விக் கின்றனர். 
 இக்கல் வி யாளர்   ேநாக்கங்கைள நிைற

 ெசய் ம் ேநாக்கில் வீர ேக ச ரியின் பல அம்
சங்கள் அைமந் ள்ளன.   மாண வர்க க்கு 
அப்பால் கல் வி யா ளர்கள்  மக்கள்,   இன்  
ெபற ேவண் டிய வாழ்க்ைக   நீடித்த கல் விப்
பற்றி    அதிகம் வலி  த் வர்.   ெனஸ்
ேகா வா ன  ஒவ்ெ வா  நாட் டி ம்   மக்கள் 
வாழ்நாள்  வ ம்   கற்ப தற்கான 
ஏற்பா கள் ேதைவ என் கின்ற . 
சில பத் தி ரி ைககள்   (Galveston daily 
news)   வாழ்நாள்    வ ம்  கற்
கக் கூ டி ய வர்கைள   உ  வாக் கு வேத   
தம  பணி.  (Mission)  எனக் கூ றி
ள்ளன.  எதிர்கால வாச கர்கைள 
உ  வாக் கு வ  பாட சா ைலக்கும்  
யதார்த்த உல கிற் கு மி ைடயில் உள்ள 
இைட ெவ ளிைய அகற்  வ ,   அறி
வார்ந்த ஈ  பா ள்ள பிர ைஜ கைள  
உ  வாக் கு வ  ேபான்ற பரந்த ேநாக்
கங்க டன்   பத் தி ரி ைககள் இயங்
கு கின்றன.  ஒ  பரந்த   ஆழ மான 
வீர ேக சரி  வாசகன்  வீர ேக ச ரியின் 
நாளாந்த உள்ள டக்கத்தின்   இச் சீ
ரிய ேநாக்கங்கள் அைனத்ைத ம் 

காணலாம். 
ஏைனய கற்றல் சாத னங்கைள விட அதி க

மாக  பல் ைற  அறி விைன வழங்கும்  பத்
தி ரி ைககள்   குைறந்த ெசலவில் (விைலயில்)   
அவற்ைற வழங் கு வ தாக   பல  ஆய்வா ளர்கள் 
சுட் டிக்காட் டி ள்ளனர். சு ங்கக் கூறின்  இ  
வீர ேக ச ரிக்கும் ெபா ந் ம்.   வீர ேக சரி உள்
ள டக்கும் விட யப்ப ரப்  பற் றிய பட் டியல் 
நீண்ட .   அதில் இல்லா த  என்ன?  என்ப  
பற்றி கூ  வ  இல கு வா ன .  அர சியல், கைல, 
கலா சாரம்,  விைள யாட்   உலக அர சியல்,  
பிராந் திய நடப் கள்,  வி யியல்,  வர லா ,  
விஞ்ஞானம் சார்ந்த அறி , ஆசி ரி யர்க க்கான 
கல் வி யியல் அறி , சி  கைத, கவிைத,  சி வர் 
பகுதி,  மாதர் பகுதி என   வீர ேக ச ரியின்  உள்ள
டக்கம் விரிந்  ெசல் கின்ற . 
பல்க ைலக்க ழக ஆசி ரியர்  ஆய்வாளர் 

என்ற ைறயில் கூற ேவண் டிய  ஒ  க் கிய 
விடயம். வீர ேக ச ரியின் ெசய் தி க ம், கட் 
ைர க ம்   ஆய்வா ளர்க க்கான ல தா ர மாக 
விளங் கு வ தான்.  யாம் அறிய ,  பல ஆய்  
நிைல யங்க ம்  ஆய்வா ளர்க ம் வீர ேக ச ரியில் 
வ  ப வற்றில் தம  ஆய்  விட யப்ப ரப் பிற்குத் 
ேதைவ யா ன வற்ைற ேசக ரித்    ேகாப்  க
க்குள்  அடக்கி ைவத் ள்ளனர்.  காலஞ்

ெசன்ற ஆவண ஞானி, இரா.   கன க ரத் தி
னத்தின் ஆவ ணங்களில்  ஏரா ள மான வீர ேக சரி 
கட்  ைர கைள  யாம் கண்ட ண் . 
இன்   மைல  நாட்   எ த்தாளர் மன்றம் 

பற் றிய தக வல்கைள ேசக ரிக்கும்   எச்.எச். விக்
கி ர ம சிங்க   1960 களில்  ெவளி வந்த  வீர ேக சரி  
ெசய் தி க ைள ம் ைண யாக ெகாள் கின்றார்.  அவர்
ைவத் தி ந்த ெசய்தி மற் ம் சி  கட் ைர க்
 குகள்  இவ் வி டயம்    பற்றி ஏரா ள மான  தக
வல்கைள த  வன.  வீர ேக ச ரியின் ேதாட்ட வட்
டாரம்,  ேதாட்ட மஞ்சரி,  ேபான்ற  மைல யக 
பகு தி க ம்  அக்கா லத்தில்   வீர ேக சரி நடத் திய   
சி  கைதப் ேபாட் டி க ம்   மைல யக   சி
கைத வளர்ச் சிக்கு   உர மிட்  ெசழிப்பாக் கி
யைத   இவ் வி டத்   நிைன  கூ  கின்ேறாம். 
எனக்குத் ெதரிய  பல்ேவ   ச  க வியல்  

ஆய்வா ளர்க ம்  இளங்கைல பட்ட தாரி 
மாண வர்கள் பல ம்   இலங்ைகயில்  ச  கப்
பி ரச் சி ைனகள் பற்றி ஆராய்வ தற்கான   தகவல்   
ேதட்டத் திற்கு  வீர ேக சரி இதழ்கைள பயன்ப
த் தி ள்ளனர்.  இலங்ைகயில் ேபாைத ம ந்  

பாவைன, ம  ேபான்ற விட யங்கைளப் பற்றி   
ஆராய்ந்த பல ம் வீர ேக சரி மற்றம் இதர பத் தி
ரிைக  ெசய் தி கைள  தர  க ளாக பயன்ப த் திய 
பல சந்தர்ப்பங்கள் எமக்கு ெதரி ய வந் ள்ளன.  

கல் வி யாளர் என்ற ைறயில் என  ஆசி
ரிய மாண வர்கள், உல க ளா விய பாட சாைல 
கல்வி மற் ம் உயர் கல் வியின் இன்ைறய 
ேபாக் குகள், பிரச் சி ைனகள்  தீர் க்கான 
ஆேலா ச ைனகள் ேபான்ற விட யங்களில் 
கிைடக்கப்ெப றாத கட்  ைர கைள வீர ேக சரி 
தந்  த வி ள்ள தாக   எமக்கு கூறி ள்ளனர். 
தம  ஆய்ேவ  களில்  அவற்ைறப் பயன்ப
த் தி ம் உள்ளனர். வீர ேக ச ரியின் நாளாந்த 

ஆசி ரியர் தைல யங்கங்கள் எல்லாேம 
ெபா  மக்களின் அபிப் பி ரா யங்க ைள ம்  
குறிப்பாக  தமிழ் ேபசும்  மக்களின் மனக்

கி ேல சங்க ைள ம் ெவளிப்ப த் தி ய ேதா  நா   
ேதசிய இனப் பி ரச் சி ைனக்கான தீர்ைவ ேநாக்கி   
ெசல்ல ேவண் டிய அவ சி யத்ைத ம்   வலி 
த்தி வந் ள்ளன. 
நாட்டில் அர சியல் கட் சிகள் பலப்பல உள்

ள ன வா யி ம்  அைனத் க்க த் க்க க்கும் 
இட ம ளித்  ந நிைல ேபணிவ ம்  வீரேகசரி 
பத்திரிைக தர்மத்ைத ைறயாக கைடப்பிடித்   
ஏைனய ஊடகங்க க்கு ன் தாரணமாக 
விளங்கி வ வ  பாராட் க்குரிய .  
மற்ெறா விடயம்,  வீரேகசரியினால்  ஊக்கு 

விக்கப்பட்  அதன் காரணமாக தமிழ் மக்கள் 
மத்தியில் பிரபல்யம் அைடந்த எ த்தாளர்கள்   
எவ்வா  அரசியலாளர்கள்  மற் ம்  அவர்க  
ைடய அரசியல் கட்சிகள்  மக்க க்கு   வீரேகசரிய
ஊடாக  மக்க க்கு விளக்கமாக ெதரியவ கின்ற 
ேதா, அ ேபால்   இைலமைற காயாக இ க் 
கும் பைடப்பிலக்கிய  எ த்தாளர்கள், ைற
சார் அறிஞர்கள்,  இன்    மக்கள் மயப்ப த்தப் 
பட  வீரேகசரி  ஆற்றிய ெதாண்  அளப்ெபரிய .
 அவர்க ைடய  ஆக்கங்கைள   நாெடங்கும் 
ெகாண் ெசல்ல  வீரேகசரி  ெபரி ம் உதவி 
ள்ள .  அவர்கள் நிச்சயமாக  வீரேகசரியின் 

90 ஆவ   அகைவயில்  அதைன  உளமாற 
பாராட் கின்றார்கள். 

பிறப்ப
தற்கு பத்  

வ  டங்க க்கு ன்னர் வீர ேக ச ரியின் ெவளி
யீ கள் வரத்ெ தா டங் கின. நான் பாட சா ைலயில் 
படிக்கும் ேபா  10 அல்ல  12 வயதில் தான் 
இந்தப் பத் தி ரிைக பற்றி அறிந்  ெகாண்ேடன். 
அந்தக்கா லத்தில் வீர ேக சரி, தின கரன் எ ம் 
இ  பத் தி ரி ைக க ைள ம் மக்கள் வாங் கிப்ப
டித்தார்கள். வீர ேக ச ரிக்குக் கூ  த லான வாச கர்
வட்டம் ஒன்  இ ந்த ேபா தி ம், தின க ர க்கு 
இ ந்த ெசல்வாக்கு குைறந்த ெதன்  ெசால்ல

 டி யா . வீர ேக சரி ஆரம்
ப காலம் த லா கேவ 
ைணக்கண்டத்தில் ஆங்
கில ஏகா தி பத் தி யத் திற்கு 
எதி ரான ேபாக் குடன் 
தன்ைன இைணத் க்
ெகாண்ட . அதனால் இந்
திய சுதந் தி ரப்ே பா ராட்டம் 
பற் றிய பல ெசய் தி க ம், 
உலக விவ கா ரங்கள் பற்
றிய ெசய் தி க ம் வீர ேக
ச ரியில் ெவளி யா கின. 
அத ைன வி ட ம் வீர ேக சரி 

ஆரம்ப காலம் த லாக இலங்ைகயில் வா ம் 
தமி ழர்கள் சார்ந்த விட யங்களில் அதிக அக்
கைற ெச த் தி வந்த .

'ஏரிக்கைர' நி  வ னத்ைத அர சாங்கம் 
ெபா ப்ேபற்ற பின்னர், அதன் கார ண மாக தின
க ரனின் ெசல்வாக்கில் ெப ம் வீழ்ச் சி ேயற்பட்
ட . அதற்கு ன்  சிவ கு  நாதன் ஆசி ரி ய ராக 
இ ந்த காலத்தில் நான் எ  திய கட்  ைரகள் 
தின க ரனில் ெவளி யி டப்பட் டி க் கின்றன. அேத
ேபான்  நான் லண்ட னி லி ந்  ேமற்ப டிப்ைப 
டித் க்ெ காண்  வந்த பின்னர் வீர ேக சரி, 

தின கரன் ஆகிய இ  பத் தி ரி ைக க க்கும் 
கட்  ைர கைள எ  தி ய ப் பி யி க் கின்ேறன். 
தின கரன் ஆசி ரியர் ஏற்க னேவ அறி  க மா ன

வ ராக இ ந்தார். வீர ேக ச ரியின் ஆசி ரி ய ராக 
அப்ே பா  சிவப் பி ர காசம் கட ைம யாற் றினார். 
அவர் நான் பல்க ைலக்க ழகம் ெசல்வ தற்கு 
இ  வ  டங்க க்கு ன்ன ேரேய பட்டம்ெபற்

 விட்டார். நான் அவைர ேநரில் ஒ  ேபா ம் 
சந் தித்த தில்ைல என்ற ேபா தி ம், தமி ழர்களின் 
வர லா  மற் ம் பண்பா  ெதாடர்பில் நான் 
எ  திய கட்  ைர கைள அவர் ெதாடர்ச் சி யாக 
ெவளி யிட்  வந்தார். எனி ம் ஒ  கா லத்தில் 
தின கரன் பத் தி ரிைக அர சாங்கத் தினால் ெபா ப்
ேபற்கப்பட்ட பின்னர் அப்பத் தி ரி ைகயில் என  
கட்  ைரகள் ெவளி யி டப்ப ட வில்ைல. சில 
பல்க ைலக்க ழக ேபரா சி ரி யர்கள்தான் அதற்குக் 
காரணம் என்  பின்னர் அறிந்  ெகாண்ேடன். 
இதைனச் ெசய்த வர்கள் நன்கு படித் ப் பாண்
டித் தியம் ெபற்ற வர்கள்.

ஆனால் தர்மம் என்ற ஒன்  
இ க் கி ற . இவர்கள் இத்த ைகய 
சூழ்ச் சி களால் ெபற்ற எ ம் அவர்
கள்வசம் நிைல ெப ற வில்ைல. அர
சாங்கம் மாறிய பின்னர் இவர்கள் 
யா  ைடய கட்  ைர க ம் தின கரன் 
உள் ளிட்ட 'ஏரிக்கைர' நி  வ னத்தின் 
பத் தி ரி ைக களில் ெவளி யி டப்ப ட
மாட்டா  என்  தீர்மானம் ேமற்
ெகாள்ளப்பட்ட . ஆனால் சந் தி ரிகா 
அம்ைமயார் ஜனா தி ப தி யாக இ ந்த
ேபா , நானாகக் ேகாரிக்ைக வி க்
காத ேபாதி ம் நான றி யாத வைகயில் 
என்ைனப் பல்க ைலக்க ழக மானி
யங்கள் ஆைணக் கு வின் ைணத்த

ைல வ ராக நிய மித்தார். அவர் இனப்
பி ரச் சி ைனையத் தீர்க்க ேவண் ம் 
என்பதில் கரி சைன ெகாண் டி
ந்தார். அப்ே பா  பாரா  மன்றத் 
ெதரி க் கு  ஒ  அர சி ய ல ைமப்  நகைல 
உ  வாக் கி ய . அ  ெதன்னா பி ரிக்கா வி ள்ள 
சமஷ்டி ைறைய ஒத்த ெவா  அைமப்பாகும். 
எனேவ இ  ெதா டர்பில் கல் வி மான்களின் 
அபிப் பி ரா யத்ைதப் பத் தி ரி ைக களில் ெவளி யிட 
ேவண் ம் என்ற எண்ணம் அவ க்கு ஏற்பட்
ட . இதில் வியப் பிற் கு ரிய விடயம் என்ன
ெவன்றால் எந்தப் பத் தி ரிைக என  கட் 
ைரகள் ெவளி யி  வைதத் தவிர்த்தேதா, அந்தப் 
பத் தி ரி ைக யி லி ந்  ஒ  நி பர் வ  ைக
தந்  இரண்  நாட்க ளாக என்ைனப் ேபட்டி 
கண்டார். நான் கூறிய விட யங்கள் இ  நாட்கள் 

தின
கரன் 
பத் தி ரி
ைகயில் ெவளி
வந்தன.
வீர ேக ச ரிையப் 

ெபா த்த வ ைரயில் அ  சுதந்
திர நிர்வா கத்தின் கீழி ந்த கார
ணத் தினால், தின க ர க்கு ஏற்பட்ட 
நிைலைம அதற்கு ஒ  ேபா ம் ஏற்ப ட
வில்ைல. எவ ம் வற்  த்தி 'இைதச் ெசய்' 
என்  கூற  டி யா . அவ ச ர கா லச்சட்டம் 
நைட  ைறயில் இ ந்த ேபா  எவ ேம சில 
விட யங்கைள ெவளி யி ட  டி யா . ேபார்க்
கா லத்தில் பல்ேவ  கட் ப்பா கள் இ ந்
தன. அவ்வா றி க்ைகயில் நாட்டில் ஏற்பட்ட 
இனக்க ல வ ரங்கைளத் ெதாடர்ந்  சிவப் பி ர
காசம் தன  பத வி ையத்  றந்  கன டா விற்குச் 
ெசன்  விட்டார். அவ  ைடய காலத் தில்தான் 
வீர ேக சரி 'இலங்ைகயில் தன்ைமப் பத்
தி ரிைக' என்ற பாராட்ைடப் ெபற் றி ந்த . 
ெசய் தி கைள ெவளி யி  வ தி ம், பத் திகள் 
மற் ம் கட்  ைர கைள எ தி ெவளி யி  வ
தி ம் பக்கச்சார் பின்றி ந  நி ைல யாக ெசயற்
பட்ட கார ணத் தினால் வீர ேக சரி ெதாடர்பில் 
ேதசி ய ரீ தியில் இத்த ைகய கணிப்ெ பான்  ஏற்
பட்ட . தமிழ்ப்பத் தி ரி ைக களில் மாத் தி ர மன்றி, 
நாட்டில் ெவளி வந்த அைனத் ப் பத் தி ரி ைக க

 ட ம் ஒப் பீ  ெசய் தான் இந்தக் கணிப்  
ஏற்பட்ட  என்ப  சிறப்பம்ச மாகும்.
அதன் பின்னர் என  மாண வ னான சிவ ேந சச்

ெசல்வ க்கு வீர ேக ச ரி  பத் தி ரி ைகயின் ஆசி
ரியர் பதவி வழங்கப்பட்ட . 

10 பЖகС பாУЖக... 

  ன்ன்
நாா   களிகளி
நன்நன்குகு
90 ஆஆ
டி டிடிடியி யி
மாமாறற
ெதெதரி

சீனசீ த்
ேசேச 
ஏறஏறா
எஎஎஎ
வரவரரல
ைை
னிதனிதனிதனி

யாயாாாககககக
க்க்க்ெெெெகககக

பி
தற்கு 

வ  டங்க க்கு ன்னர் வீர ேக ச ரியி
யீ ள் வரத்ெதா டங் கின. நான் பாட

ேபராżǿயУ

ேசா.சО ரேசகரП

ேபராżǿயУ

எЪ.பНமநாதП

1950 க Х பН ǿைககЦ Μ ைவНத ெபாΤ 
வாசகΪС 2020 க Х Μ ைவЖகРபΡС ெபாΤ 
வாசகΪС சமமானவУகЦ அХல. வாசகУகைள 
ஒேர இடН Х ǺΫН  ைவРபΤ அவУகைள  அ ί 
வளУИżைய ஆழРΧைதРபதФΜИ சமமாΜС. 
ΨПேனФறН П பாைதக Х அவУகைள 
ெந РபΡНΤС ெபாΫРΧС பН ǿைககέЖΜ உМΡ. 
ΗரேகசǿǾП வளУИżǾХ இОத மாФறЗகைள நாС 
கМΡ வΪźேறாС.

ஒΪ நΗ ன கால சΨ தா யНைதР ெபாΫНத வ ைரǾХ 
ஊட கЗகЦ ǽகίС ΨЖ ź ய மான பaையИ ெசТ źП-
றன. அவФ П οல மா கНதாП ெபாΤ மЖகЦ ெசТ -
கைள அ О Τ ெகாЦ źПறாУகЦ. ெபΪСபா லா ேனா-
ǿடС அМைமЖகாலС வைரǾХ ெதாைலЖகாЛ żகЦ 
இΪЖக ̇ Хைல. எனேவ அவУகЦ ெசТ  க έЖகாகР 
ெபΪСபாάС பН  ǿ ைக க  ேலேய தЗ ź Ǿ ΪОதாУகЦ.
அОத வ ைகǾХ Ηர ேக சǿ ெதாடУОΤС ெசТ  கைள 
நΡ Ǻ ைல ேயாΡ, ǿ ப ைட யாΤ ெவ  ǾЛΡ வΪ źПறΤ. 

யாП கХ˙НΤைறǾХ  கடОத 50 ஆМΡகளாக   பaயாФ  
வОதவП எПற ΨைறǾХ   ΗரேகசǿையΩС   நாЦேதாΫС மЖகέЖΜ   Ψைறயான 
பாЗźХ   நХźவΪС   ஒΪ சοக சாதனமாகேவ ெகாЦźПேறாС. 

ேக ச ǿǾП ஆż ǿயУ தைல யЗகЗகЦ ெபாΤ மЖக П அǼР Ǽ ரா யЗக ைளΩС  
Μ Рபாக  தǽЧ ேபΞС  மЖக П மனЖ ź ேல சЗக ைளΩС ெவ Рப ΡН   வОத ேதாΡ 
நாΡ ேதżய இனР Ǽ ரИ ż ைனЖகான ΊУைவ ேநாЖź ெசХல ேவМ ſய அவ ż யНைதΩС 
வˇ Ω ΫН  வО ΤЦளன. 
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90 ஆவΤ அகைவைய ெகாМடாΡС ΗரேகசǿЖΜ

ǼரΨகУக П வாЧНΤǼரΨகУக П வாЧНΤ

இலЗைகவாЧ 
தǽЧ மЖக П  ைக 
க Х தவЧОΤ  அவУக П
ெநКசН Х żСமா சனǽЛΡ
அமУО  ΪЖΜС தǽЧ 
நா  த ழான ‘Ηர ேக சǿ’
 தனΤ உΫ  ǽЖக பய ணН
Х 90 ஆவΤ ஆМſХ 

அſ ெய ΡНΤ ைவРபைத 
அ ОΤ மźЧИ ż ΩடП 
வாЧН ΤЖகைள ெதǿ-
˙Н ΤЖெ காЦ źேறП. 

 பத் தி ரிைக  நடத் 
வ  என்ப  வாழ்நாள் 
ேபாராட்டம் என்ற 
நிைலயில்,   இலங்ைக 
மண்ணில்  ஈழத்த மி ழ
க்கான உரி ைமக் கு ரைல 

ஒலித்த படி ேபார்க்க ளச்
சூ ழலில் மிகுந்த ெந க்
க டிக் கி ைடேய,  தன் 
பய ணத்ைத   தள ராமல் ெதாடர்ந் , 
வாள்  ைனைய விட கூர்ைம யா ன  ேபனா 
ைன என ெப ைம உைரத்த படி ற்றாண்ைட 

ேநாக்கிப் பய ணிக்கும்  வீர ேக சரி நாளி தழின்  
ஆசி ரியர், பதிப்பாளர், அதன் வளர்ச் சியில் ைண
நிற்ேபார் அைன வ ம்  ஊட கப்ே பா ரா ளி கேள! 
பல  ைற சார்ந்த ெசய் தி க ைள ம்  தாங் கி வ ம் 

வீர ேக சரி நாளிதழ் கு  மத் தி லி ந்  ேம ம் 
பல இதழ்கள்  ெதாடர்ந்  வ  வ ம் மின் னிதழ்  
வாயி லாக  ெவளி நா வாழ் தமி ழர்கைள இலட்சக்
க ணக்கில் ெபற் றி ப்ப ம் கால ேவாட்டத் திற்கு 
ஏற்ப தன்ைன அ ைமத் க்ெ காள் ம் ஆற்றைல 
ெவளிப்ப த்  கி ற . உல க ளா விய அளவில் 
பரந்  விரிந்   ஈழத்த மி ழரின் நலன்காக்கும் 
வைகயில் அதன்பணி  என் ம் சிறக்கட் ம்!

‘ேகசரி’  என்ற ெசால் க்கு  தமிழில் ‘அரிமா’ 
என்  ெபா ள். அரிமா ேநாக் குடன் தன  90 
ஆண்  காலப் பய ணத்ைத ெப  மி தத் டன் 
தி ம் பிப்பார்த்  ற்றாண்ைடக் கடந்  வீர ேக
சரி க டன் பய ணிக்கட் ம்! 
வீர ேக ச ரிைய  வி ம்பி படித்த  த்தமிழ் 

அறிஞர்  கைல ஞரின் பிள்ைள என்ற ைற யி ம்  
அவர   த்த பிள்ைளயான ரெசாலியின்  
அறக்கட்டைள  நிர்வாகி என்ற ைறயி ம் 
வீரேகசரிக்கு மனமார்ந்த வாழ்த் க்கைள 
ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறன்.

தைலவУ
ரா˙ட ΨПேனФறЖ கழகС – தǽЧநாΡ

Ψ.க.ЪடாˇП

Ηர ேக சǿ  கடОத 90 
ஆМ Ρ க ளாக    தǽЧ ேபΞС 
மЖக П வாЧЖைகЖΜС 
தǽЧ ˙ளСப ரН Τ ைறЖΜС 
ெசТ ΤЦள அளРப ǿய  
ேசைவைய  நாП ˙யОத 
பாУЖ źПேறП. எЗகЦ 
வாЧЖைக ேயாΡ  Ηர ேக சǿ 
எРபſ ǼПǻР Ǽ ைணО ΪО-
தΤ எПபΤ   எனЖΜ நПறாக  
Ǻைன ̇  ΪЖ źПறΤ. 

 ஞாǾФ ΫЖ ź ழைம 
எПறாேல ˙Ρ Ψ ைறநாЦ. 
ΗЛſХ   கல க லРே பாΡ Ηர ேக-
சǿ பН  ǿ ைகΩС இΪОதாХ 

தாП அОத ஞாǾФ ΫЖ ź ழைம  Ψήைம ெபФற தாக  நாП 
உணУேவП. Ηர ேக சǿ பН  ǿ ைகைய  எனΤ தாНதா பſНதைதР 
பாУН  ΪЖ źேறП. ǼП எП அРபா  பſНதைதР பாУНΤ வளУО-

 ΪЖ źПேறП. ǼП எனΤ ǼЦைளகЦ  என… Ηர ேக சǿ எПபΤ  
பரСப ைர பரСபைர யாக ெதாடΪС  அФ Χ த மான தǽЧ வர லாΫ 
எПΫ δ னாХ அΤ ǽ ைக ǾХைல.  
தமிழ்ெ மா ழி யி லான பத் தி ரிைக விளம்பரம் என்

றாேல தலில் நிைன க்கு வ  வ  வீர ேக ச ரிதான். 
தமிழ் விளம்ப ரத்  ைறக்கு வீர ேக சரி அைமத் க்ெ கா
த் ள்ள தளம் மிக ம் உ  தி யா ன . தமிழ் உள்

ள வைர  வீர ேக ச ரி ம்  தமிழ் விளம்ப ரத்  ைற ம்  
இ க்கும் என்பதில் சந்ேத க மில்ைல. தமிழ் ேபசும் 
மக்களின் இன்ப, ன்பங்களில்  ஒ  ெப  வி ட்ச மாக  
நின்  ேதாள்ெ கா த்த,   நிழல்ெ கா த்த  வீர ேக சரி 
இன் ம் பல றாண் கள்  வள ேமா  வள ர ேவண்

 ெமன  ஒ  தமிழ் மகனாக இலங்ைக 4AS விளம்பர 
சங்கத்தின் தைலவனாக  மனதார  வாழ்த் கிேறன்.

தைலவУ
4AS ˙ளСபர சЗகС

ΞźபП சН யοУН

இலЗைக வாЧ 
மЖகέЖΜ அИΞ மФΫС 
ஊடக ǺΫவனமாக 
ேசைவயாФ  தனΤ 90 
வΪட ξУН ையெகாМடாΡС 
Ηரேகசǿ (எЖЪǼரЪ 
ǺΩЪேபРபУЪ) ǺΫவனН ФΜ 
எமΤ இதயξУவமான 
வாЧНΤЖகЦ.
நம் நாட்டின் 

பைழைமயான 
பத்திரிைகயாக பல்ேவ  
காலகட்ட இடர்கள் மற் ம் 
பயங்கரவாத நிகழ் கள் 
என்பவற்ைறெயல்லாம் 
கடந்  இன் ம் 

ெதாடர்ந்  தன  பத்திரிைக ேசைவைய உ தியாக 
இலங்ைகயின் நான்கு திைசகளி ம் உள்ள 
வாசர்க க்கு தகவல்கைள வழங்கும் தன்ைம 
ேசைவயாக ெசயற்ப த்திவ கிற . 
வீரேகசரியின் ேசைவ இன் ம் ெதாடர்ந்  அதிக 

பலத் டன் ன்ேனற்றபாைதயில் ெசல்ல மன வந்  
வாழ்த் கின்ேறாம். 
வளமான எதிர்காலத் க்கு நல் வாழ்த் க்கள்.

பН ǿைக ேபாЖΜவரНΤ ஒРபОதЖகாரУ 
மФΫС பН ǿைக ΨகவУ   கМſ

இО ய உயУЪதாǻகУ௸
இலЗைக

ஜயெகாſ

ேகாபாХ பாЖேல

ஒПபΤ தசாРதЗகЦ 
எΦС 90 வΪ டЗகЦ சாதா-
ர ண மாக இலЗைகǾХ Ǽர-
Ξ ǿЖகРபΡС பН  ǿ ைக க Х 
ெதாடУИ ż யாக வாச கУகைள 
Ηரேகசǿ ெசПற ைடவΤ ǽகИ 
żறОத சாத ைன யாΜС அН-
ΤடП இШவ ளί ΌМட காலС 
எПபΤС ஒΪ கſ ன மா கன 
ைமХகХ ஆΜС.
அந்த வைகயில் எக்ஸ்

பிரஸ் நி ஸ் ேபப்பர்ஸ் 
நி  வ னத்தின் தைல யாய 
பிர சு ர மான வீர ேக சரி அதன்
 ெதாண்  வ ட பிறந்

த நாைள ெகாண்டா  வ  ெகௗர வத் டன் மகிழ்ச் சி
யான ெவளி பா டாகும். 
நான் அறிந்த வைகயில் இலங்ைக வாழ் தமிழ் மக்கள்

மத் தியில் மிகப் பி ர ப ல மான ஒ  பத் தி ரி ைக யாக வலம்
வ  வ  வீர ேக சரி மட் ேம ஆகும். அத் டன் இலங்ைக
பத் தி ரிைக விற்ப ைன யா ளர்கள் அைன வ ம் நம் பிக்ைக

 ட ம் மற் ம் ஈ  பாட்  ட ம் இைணந்  ெசயற்ப
 வ  வீர ேக ச ரிைய ெவளி யி ம் எக்ஸ் பிரஸ் நி  வ

னத் டன் என்ப ம் ம க்க டி யாத உண்ைம யாகும்.
ெமன்ேம ம் வீர ேக சரி அதன் நீண்ட பய ணத்ைத 

ெதாட ர ம் எக்ஸ் பிரஸ் நி ஸ்ேபப்பர்ஸ் நி  வ னத்தின்
பிர சு ரங்கள் சக ல ம் ெவற் றி டன் வலம் வர ம்  
இலங்ைக பத் தி ரிைக விற்பைன க வர்கள் சகலர்கள் 
சார்பி ம் என  வாழ்த் க்கைள ம் நன்றிைய ம் 
ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறன். 

தைலவУ
அźல இலЗைக பН ǿைக ΨகவУ சЗகС

ż.எИ.ż மХ ΏǿЪ

90 ஆவΤ 
ஆМΡ ˙ழா காΣС  
ΗரேகசǿЖΜ எனΤ 
இதமான வாЧНΤЖகைளН 
ெதǿ˙НΤЖ ெகாЦவ Х 
மźЧИżயைடźேறП. 
பН ǿைகெயாПΫ தனΤ  
ெதா˘ХசாУ ஊடக˙யάடП 
90 ஆМΡகЦ பயaРபΤ 
எПபΤ ஒΪ ΌМட 
பயணமாΜС.
வீரேகசரி  கடந்த 9 

தசாப்த காலமாக இலங் 
ைகயின் ன்னணி 
தமிழ் தினசரி பத்திரிைக 

தைலவУ
அரச அИசக δЛΡНதாபனС

ஜனЖக ரНனΜமார

ேபாФறНதЖக 
ெவФ  க ர மான 90 வΪ-
டЗகைள ξУН  ெசТ ΤЦள 
எЖЪ ǼரЪ ǺπЪ ேபРபУЪ 
(żேலாП)   ǼைரேவЛ 
ˇǽЛெடЛ Ъதாப னН ФΜ  
வாЧН Τ கைளН ெதǿ ̇ НΤЖ 
ெகாЦ źேறП.
நீங்கள் உங்கள் 

பார பட்ச மற்ற  ெசய்தி 
அறிக்ைக யிடல் லம் 
ச  கத் திற்கு ேசைவ யாற்

 வதில் எப்ே பா ேம  
பட் டி யலில் த லி டத்தில் 
இ ந்  வ  கி றீர்கள். 

நீங்கள் ெகாண் டி ப்பைதப் ேபான்  அர்ப்ப ணிப் 
மிக்க திறைம மிக்க பணி யா ளர்கள் மற் ம் நட்  ற வான 
பணி சூழ் நிைல என்ப வற் டன் கூடிய கம்ப னிகள் 
மட் ேம  உயர்ந்த ெப  ேப  கைள இலக்கு ைவக்க 
டி ம். 
உங்கள் அர்ப்ப ணிப்  மற் ம் ேநர்ைம என்ப வற் 

ட னான உங்கள் ெசய்தி  அறிக்ைக யி ட டன்   நீங்கள் 
உங்கள் ெப  ம திைய நி  பித் ள்ள டன்  தகு தி யான 
அைட யா ளத்ைத ம் க ைழ ம் ஈட் டி ள் ளீர்கள்.
அேத ச மயம் இதனால் ச  க ம் ெப  ம ளவில் நன்

ைமையப் ெபற் ள்ள .  
உங்கள் நி  வ னத்தில் பணி யாற் ம்  ஊழி யர்கள்  

அைனத்  சாத் தி ய மான வச தி க ைள ம் தாம் ெபற் க் 
ெகாள்ளக் கூடிய கம்ப னியில்  தான் பணி யாற்  வைத 
ஒ  சிறப்  ரி ைம யாக க   வார்கள என்ப  நிச்சயம். 
நீங்கள் அவர்க க்கு கற்ப தற்கான  தளத்ைத மட்  மல்
லா  ெதாழிலில் ன்ேன  வ தற்கான வாய்ப்ைப ம் 
வழங்கி வ கிறீர்கள்.

 நீங்கள் பல்லாண்  காலத்திற்கு அைனத்  
ெவற்றிகைள ம் ெபற் த் திகழ வாழ்த் கிேறாம்.

தைலவУ
இலЗைக அИசக சЗகС

ெடலாП żХவா

இலЗைகǾП 
Ǽர பல தǽЧ பН  ǿ ைக யான 
Ηர ேக சǿ 90 வΪட காலНைத  
தனΤ உவைக ǽЖக ெவ Α-
Ρ க έடП தைட ǾП  ெவФ-

 க ர மாகЖ கடО ΤЦளΤ. 
அОத வைகǾХ எமΤ ǺΫ-
வனС கடОத ஒПறைர தசாРத 
காலН ФΜС ேமலாக Ηர-
ேக ச ǿ ΩடП அதП அைனНΤ 
வУНதக பǿ ணா மЗக άС 
இைணО ΤЦளைம Μ НΤ 
ெபǿΤС ெபΪ ைம ய ைட ź றΤ 
என  இО ய  இПடУ ேபாகЪ 
ேசУ˙Ъ தǻயாУ ǺΫ வனС 

ΨகாைமНΤவ பaРபாளУ 
இПடУ ேபாகЪ ேசУ˙Ъ ǺΫவனС 

Ϊம  வாΞź

ல் 

ெதாМ κΫ ஆண்  களாய் 
இலங்ைகத் தமி ழர்களின் ஊடக அைட யா ள
மாக திக ம் வீர ேக ச ரிைய வாழ்த்  கிேறன்.  
அதன் ெதாடர்ச் சி யான பய ணத்ைத வியக்
கிேறன்.  
ஓர் அச்சு ஊடகம் ற்றாண்ைட ெதா

வெதன்ப  அரி தி ம் அரி . வீர ேக சரி நி
வ னத்ைத  பாராட்  வதா? அைத ஆத ரிக்கும்  
தமி ழர்கைள பாராட்  வதா என்  மைலத்  
நிற் கிேறன்.   

1930 இல் ஆவ ணிப்பட்டி ெபரி. சுப் பி ர ம
ணியம் ெசட் டி யாரால் ெதாடங்கப்ெபற்ற வீர
ேக சரி  கடந்த  90 ஆண்  க ளாக வர லாற்ைற  
பதிந்    பய ணப்பட் டி க் கி ற .  அர சியல், 
யல்கைள தாண் டி யி க் கி ற .  இயற்ைகப் 
ேபரி டர்கைள தாங் கி யி க் கி ற .  கலா சார 
மாற்றங்கைள  கடந் தி க் கி ற .  ஆனால்  
எந்த ெபா  தி ம் மா  டத்தின் மனச்சாட் சி
யா கேவ அ  ேபச யன் றி க் கி ற . 
உள் ர் பத் தி ரி ைக யாக ெதாடங்கப்பட்

ேதசிய  பத் தி ரி ைக யாக வளம்ெபற்  இன்  
உலகப் பத் தி ரி ைக யாக விரிந் தி க் கி ற . 
ெவ ம் ெசய் தி க ேளா  மட் ம் நின்  வி

டாமல் ற் க்க ணக்கான  வீரி ய மிக்க  தமிழ் 
பைடப்பா ளி கைள  தமிழ் உல கிற்கு தந் தி
க் கி ற . வீர ேக ச ரிைய கழித்  விட்டால்  

இலங்ைக தமி ழர்களின்  பைடப்  லகம்  
ைம ெபறா .  
கால ம ைழயில் கைரந்   த்த ெந ப் 

பில் எரிந்   பல த டங்க ம் தடயங்க ம் 

மிக்க டியில்  ைதந்  ேபான பிறகும் தன் 
ச்ைச ெகட் டி யாக பிடித் க்ெ காண்  வீர

ேக சரி இன்ெ னா  ற்றாண் க்குள் எட் 
ைவப்ப  ஊடக உலகின் மணி ம கு ட மாகும்.  

லம்ெப யர்ந்  ேபான  
இலங்ைகத் தமி ழர்கள் பல ம் 
வீர ேக ச ரியின்  வாக் கி யங்க
க் கி ைட யில்தான் ஈழத் திற்கு 

வந்  ேபா கி றார்கள். 
தமி ழர்களின் வி  மி

யங்கைள கட் டிக்காப்
ப தி ம்  வர லாற் த் 
ெதாடர்ச்சி அ ந்  வி
டாமல் ேபணிக்காப்ப
தி ம்   தமி ழர்களின் 
உணர்ச்சி அறி  
எ ச்சி,  ன்
ைற ம்  கூர்ைம 
ெசய்வ தி ம் உலக 
மாந்தராய் தமி ழர்
கைள ெச க் கு வ
தி ம்   ெதாடர்ந்  
பா  ப ம் என்  நம் 
கிேறாம். 
இந்த ற்றாண்ைட 

ெதாட்  டித்  
அ த்த  ற்றாண்டி ம் 
வீரேகசரி ஆட்சி ெச த்த 
வாழ்த் கிேறாம். 

அΡНத  ФறாМ ſάС  அΡНத  ФறாМ ſάС  
ஆЛż ெசТவாТஆЛż ெசТவாТ

க˙ ேப ர ரΞ ைவர ΨНΤ

தனΤ வாЧНΤИ ெசТ ǾХ ெதǿ ̇ Н ΤЦளΤ. 
ேம ம் அந்தச் ெசய் தியில் ெதரி விக்கப்பட் ள்ள தா

வ ,   வீர ேக ச ரி யா ன  தன  சேகா தர பத் தி ரி ைககள் 
மற் ம்   நாேள கள் சகிதம் பதித்த சாதைனத் தடங்
க ம்   இலங்ைக மக்கள் மீ  ஞான மற் ம்  வாய்ைம 
ஒளிையப் பாய்ச் சி ள்ள ைம ம் ெப  ைமக் கு ரிய 
விட ய மாகும். அத் டன்  இந்த பத் தி ரிைக உல க ெமங் கு
ள்ள இலட்சக்க ணக்கான தமிழ் வாச கர்க க்கு அ

கூ ல ம ளிக்கும் வைகயில் டிஜிட்டல் வடிவில் வீர ேக சரி 
ஈ ேபப்பைர ெவளியி  வ  ேம ம் மகிழ்ச் சிக் கு ரிய 
விட ய மாகும்.
வீர ேக சரி ேம ம் பல  ெவற் றியின் உய ரங்கைளத் 

ெதாட்  100 ஆவ  ஆண்  விழாைவ எட்ட நாம் 
இைற வைன பிரார்த் திக் கிேறாம். வீர ேக சரியின் மகிழ்ச்
சி க ர மான ற்றாண்  ெகாண்டாட்ட த  ணத்ைத 
ெவற் றி டன் எட்  வ ைத ெயாட்டி நாம் வீரேகசரிக்கு 
ேதாள் ெகா ப்பதில் மகிழ்ச்சியைடகிேறாம் என 
ெதரிவித் ள்ள .

களில் ஒன்றாக ள்ள . எக்ஸ்பிரஸ் நி ஸ்ேபப் 
பர்ஸ் சிேலான் லிமிட்ெடட் நி வனத்தால் ெவளியி 
டப்ப ம் இந்தப் பத்திரிைக இலங்ைகயின் பைழைமயான  
அதிகளவில் விநிேயாகிக்கப்ப ம் தமிழ் ெசய்திப் 
பத்திரிைகயாக உள்ள டன்   இலங்ைகயில் ன்னணி 
அச்சு மற் ம் இைணயத்தள  ஊடகமாக ம் உள்ள .
விேசட ைமல்கல்லாக விளங்கும் இந்த த ண 

மான   வீரேகசரியின் எண்ணற்ற சாதைனகைள 
பிரதிபலிப்பதற்கும் எதிர்காலத்ைத நம்பிக்ைக டன் 
ேநாக்குவதற்கும்  ஒ  வாய்ப்ைப எமக்கு 
வழங்குவதாக ள்ள . வீரேகசரிக்கும் அ  கடந்த 
9 தசாப்த காலமாக ஆற்றிய உன்னத  பணிக்கும் 
ச க அபிவி த்திக்கு ஆற்றிய பங்களிப்பிற்கும் 
பாராட்ைடத் ெதரிவித் க் ெகாள்கிேறன்.
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à¬ó‚°‹ ió«èêK"

Þôƒ¬èõ£› îI› ñ‚èO¡ ¬èèO™ îõ›‰¶, Üõ˜èO¡ 

ªï…êˆF™ C‹ñ£êù‹ «ð£†´ Üñ˜‰F¼‚°‹ îI› ï£Oîö£ù 

'ió«èêK', îù¶ àÁFI‚è ðòíˆF™ 90&õ¶ Ý‡®™ Ü®ªò´ˆ¶ 
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ªè£œA«ø¡.

ðˆFK¬è ïìˆ¶õ¶ â¡ð¶ õ£›ï£œ «ð£ó£†ì‹ â¡
ø G¬ôJ™, 

Þôƒ¬è ñ‡E™ ßöˆîIö¼‚è£ù àK¬ñ‚°ó¬ô åLˆîð®, 

«ð£˜‚è÷„ ÅöL™ I°‰î ªï¼‚è®‚A¬ì«ò, î¡ ðòíˆ¬îˆ 

î÷ó£ñ™ ªî£ì˜‰
¶, õ£œº¬ù¬òMì Ã˜¬ñò£ù¶ «ðù£ º¬ù 

âùŠ ªð¼¬ñ»ì¡ à¬óˆîð®, ËŸø£‡¬ì «ï£‚AŠ ðòE‚°‹ 

ió«èêK ï£OîN¡ ÝCKò˜ & ðFŠð£÷˜ & Üî¡ õ÷˜„CJ™ ¶¬í 

GŸ«ð£˜ Ü¬ùõ¼‹ áìèŠ «ð£ó£Oè«÷!

ðô¶¬ø ê£˜‰î ªêŒF
è¬÷»‹ î£ƒA õ¼‹ ió«èêK ï£Oî› 

°¿ñˆFL¼‰¶ «ñ½‹ ðô Þî›èœ ªî£ì˜‰¶ õ¼õ¶‹, I¡Qî› 

õ£Jô£è ªõOï£´õ£› îIö˜è¬÷ Þô†ê‚èí‚A™ ªðŸP¼Šð¶‹; 

Ηர ேக சǿ பН  ǿ-
ைகǾП 90 ஆவΤ வΪ டР-
ξУН ைய ΨП ǻЛΡ அதФΜ 
எனΤ மன РξУமான வாЧН ΤЖ-
கைளН ெதǿ ̇ Н ΤЖெ காЦள 
˙ΪС Χ źПேறП.
இந் தி யா ம் இலங்

ைக ம் அறி  சார்ந்த, 

கலா சார, மத மற் ம் 
ெமாழி யியல் ெதாடர்

 களின் பாரம்ப ரி
யத்ைத ைமயப்ப த்தி 
நாக ரிகப் பிைணப் க்
களின் அடிப்ப ைடயில் 
நீண்ட கால இ  த ரப்  
உறைவ ேபணி வ  கின்
றன. இலங்ைக யி லி ந்த 
கழ்ெபற்ற இந் தி ய ெரா
 வரால் 'வீர ேக சரி' பத் தி ரிைக ஆரம் பிக்

கப்பட்ட ைம யா ன  இ  நா  க க்கும் இைட யி லான 
நல்  றைவ எ த் க்காட்  வ தாக அைமந் ள்ள .
நாெடான்றின் ஜன நா ய கத்தின் மிக க் கிய ணாக 

ஊட கத்ைத வ ப்ப  த்  வதில் கடந்த ஒன்ப  
தசாப்த கா ல மாக வீர ேக ச ரி யினால் வழங்கப்பட்ட பங்
க ளிப்ைபப் பார்க் கும்ே பா  அயல்நா  என்ற அடிப்ப
ைட யி ம், உலகின் மிகப்ப ழ ைம யான ஜன நா யக நா  
என்ற வைக யி ம் இந் தியா மிகுந்த மகிழ்ச் சி ய ைட கின்
ற .
எனேவ வீர ேக சரி தன  பணிையத் ெதாடர்ந் ம் 
ன்ென ப்ப தற்கும் அதன் ற்றாண்  நிைற  

மற் ம் அத ைன ம் தாண் டிய பயணத்தில் ேம ம் பல 
ைமல்கற்கைளத் ெதா வதற்கும் இலங்ைகயி ள்ள 
இந்தியத் தரகம் ைமயான வாழ்த் க்கைளத் 
ெதரிவித் க்ெகாள்கின்ற .  



ஒΪ பН ǿைகǾП ெவФ ைய ΊУமாǻЖΜС சЖ கЦ பல. மЖக П 
நПம Рைப Μைற˙П Р ெபΫவΤ எРேபாΤேம ஒΪ பН ǿைகǾП இலЛżயС 
எனЖ கΪதலாС. பாடசாைலகЦ Μைறவான, பХகைலЖகழகЗகЦ இХலாத, நΗன 
ெதா˘ХΥЛப வச கЦ அФற ζழˇХ பН ǿைககЦ நடНΤவΤС இைவ அைனНΤС 

வளУИż கМΡЦள ஒΪ ΩகН Х பН ǿைக நடНΤவΤС ஒПறХல. 

 

ண்  ஆண்
 கைளப் ர்த்தி 

ெசய் ம் வீர ேக ச ரிக்கு வாழ்த்  
த்ெதரி விப்பதில் மகிழ்ச் சி ய ைட கிேறன். 
ேம ம் பல்லாண் கள் அதன் பணி ெதாடர 

ேவண்  ெமன்ப ம் என  அவா
வாகும். இலங்ைகயில் தமிழ் 
ேதசியப் பத் தி ரிைக வட்டா ரத்தில் 
வீர ேக ச ரிக்ெகன ஒ  இடம் 
இ ப்பைத நாம் அறிந்
ள்ேளாம். இலங்ைகயில் 
ேதசிய பத் தி ரிைக என்
ப  ெபரிய அைட யாளம் 
மட்  மல்ல, மக்கள் ெசல்
வாக்ைக ம் மக்க க்கான 
க த்   வாக்கத்ைத ம் 
நிகழ்த் ம் பணி ைய ம் அ  
குறிக் கி ற . இதில் சாதைன 

பைடக்கும் ஊட கங்கள் தான் ேதசிய 
பத் தி ரி ைககள் என்ற உண்ைம யான 
இலக்ைக ெவற் றி ெகாள் கின்றன. அவ்வா  
சிந் திக்கும் ேபா  நீண்ட கா ல மாக ெதாடர்ந்  
இயங்கும் வீர ேக ச ரியின் பணி க க்கு நிச்சயம் 
ஒ  க் கி யத்  வ ண் . 
தமிழ் ேபசும் மக்கள் மத் தியில் ஒ  பத் தி ரி

ைகைய பத்  வ  டங்கள் நடத்த டிந்தாேல 
அ  ஒ  சாத ைனதான். ெதாண்  வ
டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்க ளின்றி ெசயல்பட்  
வ ம் வீர ேக ச ரியின் பணி கைள நாம் பாராட்
டா தி க்க டி யா . மா  பட்ட அர சியல் 
க த் க்கள், ேமாதல்கள் ம் இன வாதச் 
சூழல், ச  கங்க க் கி ைட யி லான க த்  
ேவ  பா கள் என்ற பின்ன ணிக்குள் பத் தி ரி
ைககள் இலங்ைகயில் தம  எதிர்கா லத்ைத 
தீர்மா னிக்க நிர்ப்பந் திக்கப்பட் ள்ளன. இ  
உண்ைமயில் ஒ  ெபரிய சவா லாகும். 

சிறந்த ெசய்தி கா ைமத்  வ ம் ந
நிைல ெகாள்ைக பி டிப் ம் இல்லாமல் இதில் 
ெவற்றி ஈட்  வ  இல கு வா ன தல்ல. ப்ப , 
நாற்ப  வ  டங்க க்கு ன் பி ந்த அர சியல், 
ச க சூழல் அல்ல இன் றி ப்ப . மா ம் 
சூழ் நி ைலகள் ஒ  பத் தி ரி ைகைய எவ்வா  
பாதிக்கும் என்பைத நாம் அறிேவாம். இ  
பணத் தினால் மாத் திரம் சாதிக்கக் கூடி ய ெதான்
றல்ல. நிர்வாகத் திற ம் பத் தி ரிைகக் கைல 
மற் ம் கா ைமத் வ அ  ப வ  மின்றி 
இதில் ன்ேனற்றங்கைள சாதிப்ப  இல கு
வல்ல. கால மாற்றத் தினால் ெசல்வாக் குடன் 
இ ந்த பல பத் தி ரிைககள் கூட காணாமல் 
ேபான வர லாற் றிைன நாம் அறிேவாம். ஒ  
பத் தி ரி ைகயின் ெவற் றிைய தீர்மா னிக்கும் 
சக் திகள் பல. மக்களின் நன்ம திப்ைப குைற

வின்றிப் ெப  வ  எப்ே பா ேம 
ஒ  பத் தி ரி ைகயின் இலட் சியம் 
எனக் க  தலாம்.
பாட சா ைலகள் குைற வான, 

பல்க ைலக்க ழ கங்கள் இல்லாத, 
நவீன ெதாழி ல் ட்ப வச திகள் அற்ற 
சூழலில் பத் தி ரி ைககள் நடத் 
வ ம் இைவ அைனத் ம் வளர்ச்சி 
கண் ள்ள ஒ  கத்தில் பத் தி ரிைக 
நடத்  வ ம் ஒன்றல்ல. படித்த வர்
க க்கு மட் ேம பத் தி ரிைக என்ற 
க த்  ேபா  மா ன தாக இ க்க 
டி யா . பத் தி ரிைக என்  வ ம்

ேபா  ெபா  வாசகர் அல்ல  
ெபா  மக்கள் எப்ே பா ேம எம் கண் ன் 
நிற் கின்றனர். இப் பி ரச் சி ைனகள் எல்லா வற் க்

குேம டிந்த வைர தீர்  கண்  
காய் நகர்த்தல்கைள நிகழ்த் ம் 
ஒ  சா ணக்கியம் ஒ  பத் தி ரிைக நி  வ
னத் க்கு இ க்க ேவண் ம். அ  வீர ேக ச
ரிக்கு இ க் கின்ற  என்பேத என  நம் பிக்ைக
யாகும்.

1950 களில் பத் தி ரி ைககள் குறி ைவத்த 
ெபா  வாச க ம் 2020 களில் குறி ைவக்
கப்ப ம் ெபா  வாச க ம் சம மா ன வர்கள் 
அல்ல. வாச கர்கைள ஒேர இடத்தில் நி த்தி 
ைவப்ப  அவர்கைள  அறி  வளர்ச் சிைய 
ஆழப்  ைதப்ப தற்குச் சம மாகும். ன்ேனற்
றத்தின் பாைத களில் அவர்கைள ெநறிப்
ப த் ம் ெபா ப் ம் பத் தி ரி ைக க க்கு 
உண் . வீர ேக ச ரியின் வளர்ச் சியில் இந்த மாற்
றங்கைள நாம் கண்  வ  கிேறாம்.

பன்ைமச் ச கம், மனி தா பி மானம், ெபா
நல உணர் , நல் லி ணக்கம், சமா தா னத்தின் 

க்
கி யத்
வம், 
மனித உரிைமப் 
பிரச் சி ைனகள், ெபண்  
ணியக் ேகாரிக்ைககள், நல்
 லாட் சிக்கான எ  ேகாள்கள், 
சுதந் திர சிந்த ைனக்கான வாய்ப்
க்கள் என்பன இன்  தன்ைம 
நிைலயில் இ ப்பைத நாம் அறிேவாம். 
இவற்ைற பத் தி ரி ைககள் பிர தி ப லிக்க 
ேவண் ம் என்ப  ஜன நா ய கத்தின் ேகாரிக்ைக
யாகும். பத் தி ரிைக தர்ம ம் அ தான்.
வீர ேக ச ரியின் ஞாயி  பதிப்  ெபா

வாக அ ேநக பல விட ய தா னங்கைள தைலப்
க்களில்  உள்ள டக் கி யி ப்ப  குறிப் பிடக் 
கூடி ய ெதா  அம்ச மாகும். வீர ேக ச ரிைய 
ஒ  வீட்  பத் தி ரி ைக யா கேவ நாம் பார்த்
தி க் கிேறாம். ஒ  காலத்தில் ஸ் லிம்
களின் வீ  கைள அதிகம் அலங்க ரித்த 
பத் தி ரிைக என்ற   ெப ைம வீர ேக ச ரிக்கு 
உண் . அக்கா லத்தில் அ  ெவளி யிட்  
வந்த “இஸ்லா மியப் ங்கா” என்ற சஞ்
சிைக அம்சம் ஸ்லிம் மக்கைள ெபரி ம் 

கவர்ந் தி ந்த . எவ்வா றா யி ம் வடக்கு, 
கிழக்கு, மைல ய கம், ேமல் மாகா ணம், 
ெதன் மாகாணம் எனப் பல்ேவ  ேவ  பட்ட 
மக்கள் கு மங்கைள வீரேகசரி ைகயாண்  
வ கின்ற .“தமிழ் ேபசுேவார்” என்ப  
மற்ெறா  ெபரிய கூட்டணியாகும்.  இதன் 
அபிலாைசகைளத் தி ப்தி ெசய்ய ேவண்டிய 
ெபா ப் ம் ேதசிய பத்திரிைகக க்கு 
உண் . அைத ம் ஒ  சவாலாகேவ ெகாள்ள 
ேவண் ம். பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் ,ெந க்கடிகள் 
இ ந்தேபாதி ம் அவற்ைற ெவற்றி ெகாண்  
ந நிைலப் பாைதயில் பயணிக்க ய ம் 
வீரேகசரியின் எதிர்காலம் ேம ம் சிறப்பாக 
அைமய ேவண் ம் என்  மனப் ர்வமாக 
வாழ்த் கின்ேறன்.

ஆண் 
க ளாக 
ெவளி வ ம் 
வீர ேக சரி 
பத் தி ரி
ைகயின் 
ெசய் திகள் 
சம கா
லத்தில்  
வளர்ச் சி ய

ைடந் ள்ள 
அறி  ைமய ச  கத் க்கும் ெபா த்
த மான வைகயில் தம    ெசய்திப்ப ரி
மாற்றங்கைள காத் தி ர மாக ெசயல்ப த்
தி வ  கின்ற  என்பைத ணி டன் 

கூ ேவன். 
தி தாக வளர்ச் சி ய

ைட ம் அறி  ைமய 
ச  கத்தில் ரி த க தியில் ெசய லாற்
றக் கூ டிய இலத்திரனியல்  சாத
னங்கேள ெசய்தி பரி மாற்றத்தில் 
மட்  மன்றி அறி  சார்ந்த தக
வல்க ைள ம் குைறந்த ெசலவில் 
ஏற்ற இறக்கங்கள் இன்றி எல்ே லா
ைர ம் ெசன்ற ைடயக் கூடி ய தாக 
காணப்ப ம் என்  கூறப்ப  கி
ற . 
இ ப் பி ம் இதற்கு இைண

யான  அளவில் வீர ேக சரி தம  தகவல் 
பரி மாற்றத்ைத ெசய லாற்  வதில் பின் னிற்க
வில்ைல. 
இன்  தமிழ்ெ மா ழியில் மட் ம் 

வாசிக்கும் ஆற்ற  ைடய வாச கர்கள் உலகில் 
இடம்ெப ம் பல்ேவ  நிகழ்  க ைள ம் 
நாளாந்தம் அறிந்  ைவத் தி ப்ப டன் அத்
த க வல்கைளக் ெகாண்  விழிப் ள்ள வர்க

ளாக நடந் ெகாள்வதற்கு உகந்தவாறான 
ெசய்திகைள மிக கவனமான ைறயில் 
ெவளியி கின்ற  என்ப  மகிழ்ச்சியான 
விடயமாகும்.
இன்ைறய வீர ேக சரி பல வர்ணங்கைள 

ெகாண்ட தாக வடி வ ைமக்கப்ப  கின்றைத 
அவ தா னிக்கலாம்.  

தல்பக்கம் இன்ைறய நிகழ்  கைள 
குறிப்பாக பத் தி ரிைக இ  தி யாக அச்சு 
இயந் தி ரத் க்கு உள்வாங் கும்ே பா  இ
தித்த  ணம்வைர கிைடக்கும் ெசய் தி கைளக் 

ெகாண்ட தாக காணப்ப  வ   வழக்க மான 
ஒ  சி றப்  அம்ச மாகும். அ த்த பக்கங்களில் 
இன்ைறய சிந்த ைன கள், ெபான்ெ மா ழிகள் 

என்ப வற் டன் பத் தி ரா தி பரின் க த் க்கள், 
கட் ைர என்பன ெவளி வ  வ ம் வழக்க
மா கி ள்ள . இதைனத் ெதாடர்ந்  பிர ேத ச
ரீ தி யி லான ெசய் திகள் என்ப டன் இந் தியச் 
ெசய் தி ம் வர்த்தகம் ெதாடர்பான ெசய் திகள், 
சி  வி ளம்ப ரங்கள், சினிமா ெசய் தி கள், சூழல்
பா  காப் , சி  வர்  பா  காப் , ெபண்கள் 
பா  காப்  என்பன தின ம் ெவளி வ ம் 
ெசய் தி க ளாக காணப்ப  கின்றன. 
நாளாந்தம் சுமார் 16 தல் 20 பக்கங்களில் 

வ ம் தின சரி பத் தி ரி ைக யா ன  தின த்தந்

தியில் 8 பக்கங்க டன் கண மான பத் தி ரி ைக
யாக மக்கள் ைககளில் நாளாந்தம் தவழ்ந்  
வ ம் வீர ேக ச ரி யா ன  வார  இ  தியில் சுமார் 

40 பக்கங்கைளக் ெகாண்ட தாக 
சம கால நிகழ்  கைள ெபா த்த
மான ெதாகுப் டன் தமிழ் வாச கர்
க க்கு  நல் வி ந்த ளிக்கும் அறி
சார் ஊட க மாக இ ப்பதில் நாம் 

ெப  ைம ய ைடய ேவண் ம்.
இன்  உலகில் ெதாழில் ட்ப 

வளர்ச்சி கார ண மாக திய கண்
 பி டிப் கள் நாளாந்தம் ெவளி

வ  கின்றன. இவற்றில் பல வி ட
யங்கைள உட ன டி யாக தமிழில் 
ெமாழி ெப யர்க்க ேவண் டி ேயற்ப 
கின்ற . 
அவ்வா  இல்லாத நிைலயில் 

தமிழ்ெ மா ழி யில்  மட் ம் அறி

ைவத்ேத ம் வாச கர்கள் உல கத்தில் வளர்ந்
 வ ம்  ைம கைள ெதரிந்  ெகாள்வதில் 
இ ந்  பின்ே னாக்கி தள்ளப்ப டக் கூ டா  
என்ற நிைல யி ம் சம கால  ைம கைள 
தமிழ்ெ மா ழியில் அவர்க ம் சரி வர ெதரிந் 
ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற இலக்கில் அவ்
வா றான விட யங்கைள ெமாழி ெப யர்த்  
அதற் கு ரிய விளக்கங்க டன் ெசய் தி க ைள ம் 
ஆக்கங்க ைள ம் வீர ேக சரி ெவளி யி  வதில் 
பின் நிற்ப தில்ைல. 

தி தாக அறி  க மாகும் அறி வியல் சார்ந்த 
திய ெசாற்ப தங்கைள யாவ ம் பயன்ப த்
தக் கூ டி ய வா  மட் மன்றி அதைன ஏற்
க்ெ காள்ளக் கூ டி ய வா  தமிழில் ெமாழி ெப

யர்த்தல் என்ப  கடி ன மான விட ய மாகும். 
ஆனா ம் வீர ேக சரி திய ெசாற்க க்கான 

தமிழ் வடி வ த் ைத ணி டன் பயன்ப த் 
வ டன் அத ைனேய ஏற் க்ெ காள்ளத்தக்க 
ெமாழி ெபயர்ப்பாக பயன்ப த்  வ ைத ம் 
பல இடங்களில் நான் அவ தா னித் ள்ேளன். 
இத்த ைகய ெப  ைம மிக்க பணிைய வீர ேக
சரி கடந்த பல தசாப்தங்க ளாக ெசய்  வ 
கின்ற . ெதாடர்ந் ம் இப்பணி இடம்ெப ற
ேவண் ம் என்ப  யாவ ரி ம் ஆவ லாகும். 
இன்  தமிழ்ெ மா ழி மட் ேம வாசிக்க 

ஆற்றல் மிக்க ஒ வர் "விப ர மா னவர் " அல்
ல  "விடயம் ெதரிந்தவர்" "அறி வா னவர்" 
என்  கிரா மங்க ளிேலா அல்ல  ேதாட்டங்க
ளிேலா அல்ல  நக ரங்க ளிேலா ஒ வர் அைட
யா ளப்ப த்தப்ப  கின்றார் என்றால் அப்ப டி
யா னவர் நிச்ச ய மாக வீர ேக சரி பத் தி ரி ைகைய 
தின ம் வாசிப்ப வ ரா கேவ காணப்ப வார். 
ஒ  விட யம் ெதாடர்பாக  ன் பின் 

நடந்த நிகழ்  க ைள ம் ஆதா ரங்க டன் 
எ த்  ன்ெ மா ழி  ெசய் கின்ற ஆற்றல் 
சாதா ர ண மாக தின ம் ஆங் கிலம்  மற் ம் 
ஏைனய ெமாழி களில் வ  கின்ற பத் தி
ரிைகைய கிர ம மாக வாசிப்ப வர்க ளி டேம 
காணப்ப  வ  என்ப  மிகச் சாதா ர ண வி ட ய
மாகும். 
ஆனா ம் தமிழ் ெமாழி யில்  மட் ேம 

வாசிப்ப வ ரிடம் அவ்வா றான ஒ  ஆற்றல் 
காணப்ப  கின்ற  என்றால் அ  நிச்ச ய மாக 
வீர ேக ச ரியின் ெசல்வாக் குக்குட்பட்ட வ ரி டேம 
காணப்ப ம். இவ்வா றான நபர்கைள சாதா
ர ண மாக எல்லா ஊர்க ளி ம் பார்க்கலாம். 
தம  நாளாந்த கட ைம களில் ஒன்றாக வீர
ேக சரி பத் தி ரி ைகைய வாங்கிக் ெகாள்வ ம் 
மணித் தி யாலக் கணக்கில் வாசிப்ப ம் அைத 
தன் டன் ைவத் க்ெ காள்வ ம், 

வளУИż கМΡЦள ஒΡ

ண்
 கை

ெசய் ம் வீர ேக ச ரி

ஆஆஆ
க

ெெெெெ
சசசச
லத்லத்லத்லத்
வவவவளவளவளளளளளளளளளளளளளவவளளளளளளளளளளவளளளளளவவளளளவளளளளள

ேபராżǿயУ

எС.எЪ.எС.அனЪ

ேபராżǿயУ

ஏ.எЪ.சО ரேபாЪ

1950 க Х பН ǿைககЦ Μ ைவНத ெபாΤ 
வாசகΪС 2020 க Х Μ ைவЖகРபΡС ெபாΤ 
வாசகΪС சமமானவУகЦ அХல. வாசகУகைள 
ஒேர இடН Х ǺΫН  ைவРபΤ அவУகைள  அ ί 
வளУИżைய ஆழРΧைதРபதФΜИ சமமாΜС. 
ΨПேனФறН П பாைதக Х அவУகைள 
ெந РபΡНΤС ெபாΫРΧС பН ǿைககέЖΜ உМΡ. 
ΗரேகசǿǾП வளУИżǾХ இОத மாФறЗகைள நாС 
கМΡ வΪźேறாС.

Χ  தாக அ  Ψ க மாΜС அ  ̇ யХ சாУОத Χ ய 
ெசாФப தЗகைள யாவΪС பயПப ΡНதЖ δ ſ ய வாΫ 
மЛ ΡமП  அதைன ஏФ ΫЖெ காЦளЖ δ ſ ய வாΫ 
தǽ˘Х ெமா˘ ெப யУНதХ எПபΤ கſ ன மான ˙ட ய-
மாΜС. ஆனாάС Ηர ேக சǿ Χ ய ெசாФக έЖகான 
தǽЧ வſ வ Н ைத Τa ίடП பயПப ΡН Τ வ ΤடП 
அத ைனேய ஏФ ΫЖெ காЦளНதЖக ெமா˘ெபயУРபாக 
பயПப ΡН Τ வ ைதΩС பல இடЗக Х நாП அவ தா-
ǻН ΤЦேளП. 

‘பН  ǿைக’ எПறாேல ‘Ηர ேக சǿ’ தாП எПற அள ̇ άС Ηர ேக சǿ ΧகЧெபФற 
பН  ǿ ைக யாக வளУО ΤЦளைத எவΪС மΫРப தФ źХைல. ‘பН  ǿ ைகǾХ பாУН ΊУ-
களா?’ எПΫ ஒΪவУ ˙னίС ேபாΤС, ‘பН  ǿைக வО Τ ̇ Лட தா’, ‘பН  ǿைக ஒПΫ 
எПன ˙ைல’ இШவா றான ˙னாЖக П ேபாΤ அΤ Ηர ேக சǿ பН  ǿ ைக ையேய Μ Н-
Τ ЖகாЛΡС அள˙Х ெசХவாЖ ΜР ெபФ ΫЦளைத அவ தா ǻЖகலாС.
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ஆல ˙ΪЛசС...
(ெதாடர்ச்சி)

இவர்கள் அைன வ ர  ெசய க்கங்க க்கும், 
வழி காட் டி க ளா க ம், ஆேலா ச கர்க ளா க ம் 
விளங் கிய நிர்வா கி களின் ண்  தல்கள் ெப ம் 
ைண யாக விளங் கி யன.
இதன் பய னாக, கல் வி மான்கள் உட்பட சகல 

தரப்  மக்களின் நம் பிக்ைகக்கும் விசு வா சத்
திற்கும் உரிய நண்ப னாக வீர ேக சரி விளங் கி ய  
என்ப  மிைக யில்ைல. அந்த வ ைகயில், மக்கள் 
பலர் தம  ெசாந்த அர சியல்,  ச கப் பிரச் சி
ைன க க்கு ஆத ர ம்,வழி காட்ட ம் ேவண்டி 
ேநரில் ‘ேகசரி’ ைய நாடினர் என்ப ைத ம் குறிப்
பி டலாம்.

1960 ஆம் ஆண் த் தசாப்தத்தில் தி . டி.பி. 
ேகசவன் கா ைமத் வ அதி ப ராக அமர்ந் , 
1960 ஆம் ஆண்  காலத்தில் நைட ெபற்ற 
ேவைல நி த்தத்தின் 
பாதிப்  கைளச் சீர்ெசய் , 
வீர ேக ச ரிைய மீண் ம் 
ஒ  சிறப்பான, ந  நி ைல
யான, ஜன நா யக ர்வ
மான பத் தி ரி ைக யாக மிளிர 
ைவப்பதில் க ம் ஊக்கம் 
காட் டினார்.
தமிழ்ப் ேபசும் 

ச  கத் திற்கும், தமிழ் 
ெமாழிக்கும் தமிழ்க் கைல 
கலா சார பண்பாட் டிற்கும் 
ச க ன்ேனற்றத் திற்கும் அ ம்ப ணி யாற்றத் 
தன்ைன அர்ப்ப ணித் க் ெகாண்ட திய நட
வ டிக்ைக க ளினால் அதா வ  குறிப் பிட்ட சில 
ைற க ளி ம் திய பத் தி ரி ைக கைள ஆரம் பித்
ததன் லம் தன  எல்ைலைய விஸ்த ரித் , 
சாதைன ரிந்த  என்ப  யாவ ம் அறிந்தேத.

1966 ஆம்  ஆண்  கு ம்ப வார இதழாக 
‘ேஜாதி’ ஆரம் பிக்கப்பட்ட . இதன்  ஆசி
ரியப் ெபா ப்  என் னிடம் தரப்பட்ட . சுமார் 
இரண்டைர வ டம் நீடித்த இந்த ‘ரப்ே லாயிட்’ 
(Tabloid)  பத் தி ரி ைகயில் தமி ழக பிர பல எ த்
தாளர் சேராஜா ராம ர்த்தி நம  நாட்  பிர பல 
எ த்தாளர் ந. பாேலஸ்வரி ஆகிேயார் ெதாடர்
க ைத கைள எ  தி ய ம் குறிப் பி டத்தக்க .
அேத காலப்ப கு தியில் மாைலத் தின ச ரி யாக 

‘மித் திரன்’ ெவளி யாகி பர ப ரப்பான ெசய் திகள், 
கட்  ைரகள், திகில், மர்மக் கைதகள் என 
ெவளி யிட் ப் ெப ம் பர ப ரப்ைப ஏற்ப த் தி
யைத மறக்க டி யா . 
இதைனத் ெதாடர்ந்  ெவளி யான ‘மித் திரன் 

வார மலர்’ பத் தி ரி ைக ம், எ த்தா ளர்களின் 
எ த்  யற் சி க க்கு ஊக்க ம ளிப்ப தாக 
அைமந்த .  ஆரம்பத்தில் தி . தியா க ரா ஜா ம், 
பின்னர் நா ம் இதைனப் ெபா ப்ேபற்  நடத்
திேனாம். 
மிக அ  ைம யான கு  நா வல்கள், ெதாடர்

க ைதகள், சி  க ைதகள் என்பன இதில் ெவளி
யாகி எ த்தா ளர்க க்கு ஊக்க ம ளித்தன. 
பின்னர் கிட்டத்தட்ட 11 வ  டங்கள் இதைன 
நான் ெபா ப்ேபற்  நடத் திேனன்.  பின்னர் 
தி . நித் தி யா னந்தன் இதைன நடத் தி ய ைத ய
த் , தற்ே பா  தி  மதி ெபான்மலர் சுமன், 

இதைன சிறப்பாக நடத்தி வ  கின்றார். ஆயின் 
இ  தற்ே பா  ெபண்கள் பத் தி ரிைக என்ற ெபய
ேரா  ெவளி வ  கி ற .

1970 களின் ற்ப கு தியில் நிர்வாக கா ைம
யா ள ராக தி . கி ஷ்ண ர்த் தி ம் அவ ைர ய
த்  தி . எம்.ஜி. ெவன்சஸ்லாஸ−ம் பத வி

ேயற் , பத் தி ரி ைக களின் வளர்ச் சிக்கு ெபரி ம் 
ஊக்க ம ளித் ச் ெசய லாற் றினர்.
தி . ெவன்சஸ்லாஸ் காலத்தில் அதா வ  

1974 ஆம் ஆண்ட ளவில், வீர ேக சரி ஆரம் பித்த 
மாதம் ஒ  நாவல் ெவளி யீட் த் திட்டம் ஈட்
டிய ெவற்றி சிறப்பா ன . இதில் அப்ே பா ைதய 
ெபா  கா ைம யாளர் எஸ். பாலச்சந் திரன், 
விளம்பர கா ைம யாளர் சிவப் பி ர காரம் ஆகி
ேயா ேரா , ஆசி ரியர் ேக.வி. எஸ் வாஸ், இைண 
ஆசி ரியர் ேக. சிவப் பி ர காசம் ஆகிேயார் ஈ
பட் , இம்  யற்சி ெவற் றிக்காண ைவத்தனர். 
இலங்ைக எ த்தா ளர்களின் சுமார் 60 

நாவல்கள் அப்ே பா  ெவளி யாகி,  வாச கர்க ளி

ைடேய வர ேவற்ைபப் ெபற்ற டன், வீர ேக ச
ரியின் க ைழ ம் உயர்த் தி ய .
இந் நி ைலயில் 1983 ஆம் ஆண்  ஏற்பட்ட 

இனக் கல வரம் நாட்டின் அர சியல், ச கச் 
சூழைலப் ரட்டிப் ேபாட் , தமிழ் மக்கள் 
பல்லா யி ரக்க ணக்கில் அக தி க ளாக்கப்பட்ட ம், 
அதைன ெதாடர்ந்  பல இலட்சக்க ணக்காேனார் 
உள்நாட்டில் பல இடங்க க்கு, இடம் ெபயர்ந்
த ம், ெவளிநா  க க்கு  லம் ெபயர்ந்த ம் 
ஒ  கைற படிந்த வர லா றாகும். 
தமிழ் மக்க ள  உரிைமப் ேபாராட்டங்க ம், 

தனிநாட் க் ேகாரிக்ைக ம் இத ேனா  ெதாடர்
 பட்ட அர சியல் ரீதி யான  வன் ைறச் சம்ப
வங்க ம் இனக்கல வ ரத்ைதத் ண்டி வி  ப
ைவ யாக அைமந்தன. 
அத்த ைக ய ெதா  அவ ல மான நிர்க்க தி யான 

சூழலில், வீர ேக ச ரி ம் ஓர ள  பாதிப் க்கு உள்

ளா ன ம் மறக்கக் கூ டி ய தல்ல. மக்களின் பாதிப்  
ேகசரி ஊழி யர்களின் பாதிப் ,  அகதி பா
காப்  நிைல யங்களின் ேதாற்றம், ஊர டங்குச் 
சட்டம், பத் தி ரிைக ெசய்தி தணிக்ைக ேபான்

றைவ ஏற்பட் , பத் தி ரிைக சில நாட்கள் 
ெவளி வர டி யாமல் ேபான ம் ெதரிந்
த தான். 
ேம ம் 1983 இன் இனக்க ல வ ரத்தின் 

ேபா , ைவக்கப்பட்ட இனக் குேராத ெந ப்  
ெதாடர்ந்  ப்ப  வ  டங்க க்கு ேமலாக, 
தமி ழீழ வி  த ைலப்  லி களின் தனி நாட் க் 
ேகாரிக்ைகப் ேபாராட்டங்கள், தமி ழீழ இயக்
கங்களின் ேபாராட்டம் மற் ம் ஆட் சிக்கு வந்த 
அர சு களின் பாரிய எதிர்ப்  நட வ டிக்ைக க
ளினால் ெதாடர்ந்  இடம்ெபற்ற இனப்ேபார், 
இதன் விைள வாக எ க்கப்பட்ட அரசின் 
அடக் கு ைற நட வ டிக்ைககள், பிர தா ன மாக 
தமிழ் மக்க க்கு ஏற்பட்ட ெப ம் பாதிப்
கள், அவர்தம் வாழ்க்ைகப்ே பா ராட்டங்கள், 
இவற்றின் ெதாடர்பாக ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட 
ேபச் சு வார்த்ைதகள், இலங்ைக –இந் திய உடன்

ப டிக்ைக, இ  தரப் பி ம் க் கிய தைல வர்கள் 
மற் ம் ஊட க வி ய லா ளர்களின் ெகாைலகள், பத்
தி ரிைகச் ெசய்தித் தணிக்ைக என்ற வா றாக நா  
அைம தி யி ழந்  தவித் க் ெகாண்
டி ந்த இந்தக் கால கட்டத்தில், 
வீர ேக சரி உண்ைம நிைல வ ரங்
கைள ெவளிப்ப த்த ம், தமிழ் 
மக்களின் நியா ய மான உரிைமக் 
குரைல ெவளிப்ப த்த ம் வழி
காட்ட ம் எ த் க்ெ காண்ட 
அய ராத யற் சிகள் என் ம் 
குறிப் பி டத்தக்க ைவ யாகும்.  இவ்
ேவைள வீர ேக ச ரி ம் சில பிரச்
சி ைன க க்கு கம் ெகா க்க 
ேநர்ந்த .

Χ ய ǼரΞரЗகЦ
இவர  நிர்வாக காலத்தில் 

அதாவ  சுமார் கடந்த இ ப  
வ ட காலத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் 
நி ஸ் ேபப்பர்ஸ் ஸ்தாபனம் 
வீரேகசரி தினப் பதிப்  மற் ம் 
வாரப் பதிப் கைள சிறப்பாக 

ெவளியிட்  
இலங்ைகத் 
தமிழ்ப் பத்திரிைக 
உலகில், தனக்ெகன
ஒ  தனியான இடத்ைத 
நிைலநி த் திக் ெகாண்டேதா , 
ெமட்ேரா நி ஸ், விடிெவள்ளி, 
சூரியகாந்தி, ேசாதிட ேகசரி, 
கைலக்ேகசரி, ஜீனியஸ், சுட்டி ேகசரி, 
சுகவாழ் , Weekend Express எனப் பல்ேவ  

பத்திரிைககைள ெவளி
யிட்ட ம் ெதரிந்தேத.  
இவற்றிற்கு 

அடிப்பைடயாக, 
எக்ஸ்பிரஸ் நி ஸ்
ேபப்பர்ஸ் ஸ்தாபனம் 
ஆசியாவின்
மிகத் தரமான நவீன 
அச்சுஇயந்திரத்ைத ம் 
ெகாண்டி ப்ப ம் 
குறிப்பிடத்தக்க .
அேதேவைள 

தன  பத்திரிைககைள 
ெவளியி ம் கடைமகைள ேம ம் 
விஸ்தரித் க்ெகாள் ம் ேநாக்கில், 
ஜா–எல என் மிடத்தில் தனக்ெகன 
ஓர் விஸ்தாரமான இடத்திைன 
வாங்கி, சகல வசதிக ட ம் கூடிய 
கட்டிடத்ைத அைமத்  ெசயற்பட்  
வ வ ம் குறிப்பிடத்தக்க .
இத்தைகயேதார் சிறப்பான 

ெசயற்பாட் ப் பின்னணியில், ன் 
குறிப்பிட்டவா , நாட் 
டில் ஏற்பட்டி க்கும் ெகாவிட் – 
19 , தாக்கத்தின் பிரதிபலிப்பாக, 
வீரேகசரியின் நடவடிக்ைககளி ம் 
அவ்வப்ேபா  டக்கம் ஏற்பட்டைம 
தவிர்க்க டியாதெதான்ேற. 
இ ப்பி ம் வீரேகசரி தமிழ்ப் ேபசும் 
மக்கள் மீ  ெகாண்ட நம்பிக்ைக, 
விசுவாசத்தின் அடிப்பைடயில், 
ெதாடர்ந் ம் யற்சிகைள 
ேமற்ெகாண்  இன்  தன  90 ஆம் 
அகைவையக் ெகாண்டா கிற .
தமிழ்ப் ேபசும் மக்களின் 

இனிய நண்பனாம் வீரேகசரி, 
ெதாடர்ந் ம் வீ டன் ெசயற்பட்  
ற்றாண்டிைன ம் ெகாண்டாட 

ேவண் ம். அதன் ேம ம் தன் 
நாட் ப் பணிையத் ெதாடர ேவண் ம் என 
வாழ்த் ேவாம். 

இНதைகயேதாУ żறРபான ெசயФபாЛΡР 
ǼПனaǾХ ΨП Μ РǼЛடவாΫ 
நாЛſХ ஏФபЛſΪЖΜС ெகா˙Л – 19 
தாЖகН П Ǽர பˇРபாக ΗரேகசǿǾП 
நடவſЖைகக άС அШவРேபாΤ ΨடЖகС 
ஏФபЛடைம த˙УЖக ΨſயாதெதாПேற. 
இΪРǼΦС Ηரேகசǿ தǽЧР ேபΞС மЖகЦ 
ΐΤ ெகாМட நСǼЖைக, ˙ΞவாசН П 
அſРபைடǾХ ெதாடУОΤС ΨயФżகைள 
ேமФெகாМΡ இПΫ தனΤ 90 ஆவΤ 
அகைவையЖ ெகாМடாΡźறΤ.

அவ ல மான, ǺУЖக  யான ζழˇХ Ηர ேக ச ǿΩС ஓர ளί ப Р ΧЖΜ உЦளா னΤС 
மறЖகЖ δ ſ ய தХல. மЖக П பா РΧ, ேகசǿ ஊ˘ யУக П பா РΧ,  அக  பாΤ காРΧ 
Ǻைல யЗக П ேதாФறС, ஊர டЗΜИ சЛடС, பН  ǿைக ெசТ  தaЖைக ேபாПறைவ 
ஏФபЛΡ பН  ǿைக żல நாЛகЦ ெவ  வர Ψſ யாமХ ேபானΤС ெதǿОத ΤதாП.

அ ίைமய சοகН ФΜ...
(ெதாடர்ச்சி)

அவ்வா றா ன வர்களில் பலர் பத் தி ரிைகைய 
வாசித்  விட்  அதி க மான ேவைள களில் அைத 
நான்காக மடித்  ைககளின் இ க்கில் உரி ைம
ேயா  ைவத் க் ெகாள் ம் சந்தர்ப்பங்க ைள ம் 
கிரா மங்களில் அல்ல  ேதாட்டங்களில் அல்ல  
நக ரங்களில் அவ தா னிக்கலாம்.

‘பத் தி ரிைக’ என்றாேல ‘வீர ேக சரி’ தான் என்ற 
அள வி ம் வீர ேக சரி கழ்ெபற்ற பத் தி ரி ைக யாக 
வளர்ந் ள்ளைத எவ ம் ம ப்ப தற் கில்ைல. ‘பத் தி
ரி ைகயில் பார்த் தீர்களா?’ என்  ஒ வர் வின ம் 
ேபா ம் ‘பத் தி ரிைக வந்  விட்ட தா’ ‘பத் தி ரிைக 
ஒன்  என்ன விைல’ இவ்வா றான வினாக்களின் 
ேபா  அ  வீர ேக சரி பத் தி ரி ைக ையேய குறித் 
காட் ம் அளவில் ெசல்வாக் கிைன ெபற் ள்ளைத 
அவ தா னிக்கலாம். இன்  வீர ேக சரி பக்க ச்சார்பற்ற 
ெசய் தி ப்பத் தி ரி ைக யாக இலங்ைகயில் காணப்
ப  வ  இப்பத் தி ரி ைகயின் மற்  ெமா  சிறப்  
அம்ச மாகும். பத் தி ரி ைககள் ெபா  வாக பக்க ச்சார்
பற்ற ைறயில் ெசய் தி கைள ெவளி யிட ேவண் ம் 

என்பேத அதன் தைல யாய தர்ம மாகும். உலகில் 
பிர சித் தி ெபற்ற பத் தி ரி ைககள் இன்  வைர அத்த
ைகய தர்மத் டன் ெசயல்பட்  வ  கின்றன. ஒ  
ஜன நா யக நாட்டில் பாரா  மன்ற ஆட் சி ைற இடம்
ெப ம் நாட்டில் பக்கச்சார்பற்ற பத் தி ரி ைக களின் 
பங்க ளிப்ேப ஜன நா யக பாரம்ப ரி யத்ைத காப்பாற் ம் 
ெப ம்ப ணிைய நிைற ேவற்  வ தாக குறித் க்காட்
டப்ப  வ டன் அவ்வா றான பத் தி ரி ைக க க்கு இன 
மத, ெமாழிகள் என்ப வற்ைற ம் கடந்  சம நி ைல தன்
ைமைய எ த் க்காட் ம் பிர பல்ய மான பத் தி ரி ைக
க ளாக இ ப்ப டன் அவ்வா றான பத் தி ரி ைக களில் 
ெவளி வ ம் ெசய் தி களில் அதிக க் கி யத் வ ம் 
ெப  ம தி ம் காணப்ப ம். 
இலங்ைகைய ெபா த்த வ ைரயில் பத் தி ரி ைககள் 

என்  ெவளி யி டப்ப  கின்ற அேத ேவைள ஒவ்ெ வா  
ேதசிய கட் சி யின் சார் பி ம் இல கு வாக அைட யா ளப்
ப த்தக் கூ டிய பத் தி ரி ைக க ம் ெவளி வ  கின்றன. 
இைத விட பிர ேதச சார்பான பத் தி ரி ைக கள்,மதம் 
சார்ந்த பத் தி ரி ைக கள், சில ச க ெகாள்ைககள் சார்
பான பத் தி ரி ைககள் என்  சார்  நி ைல யிேல ெப ம்
பா லான பத் தி ரி ைககள் ெவளி வ  கின்ற ேபா  ஒ  

சில ஆங் கில பத் தி ரி ைக க க்கு நிக ராக வீர ேக சரி 
இன்  வைர ந  நி ைல யான பத் தி ரி ைக யாக ெவளி
யி  வ  தமிழ் மக்கைள ெபா த்த வைர ெப  ைம
மிக்க விட ய மாகும். தமிழ் ச கம் எதிர்ே நாக் கிய 30 
வ ட அடக் கு  ைற யின்ே பா ம் ேதர்தல்கா லங்க ளி
ம் இலங்ைகயில் ஏற்பட்ட கிளர்ச் சி க ளின்ே பா ம் 

இனப்ப  ெகா ைல கள், ஆல யங்கள் தாக்கப்பட்ட
ேபா ம் பக்கச்சார்பான சில பத் தி ரி ைககள் கிர ம
மாக ெவளி யி டப்ப ட வில்ைல அல்ல  விநி ேயாகம் 
தைடப்பட்  காணப்பட்ட . ஆனால் எவ்வா றான 
இன்னல்க ளி ம் வீர ேக சரி ெதாடர்ந்  தைல நி மிர்ந்த 
பத் தி ரி ைக யாக ெவளி வந்  ெகாண்ேட இ ந்தைத 
யாவ ம் அறிவர். 
இன்  வீர ேக சரி ெவ  மேன உள் ர், ெவளி

நாட்  ெசய் திகள் மட்  மன்றி த்த அறி ஞர்கள், 
இலக் கி ய வா தி கள், ச க விஞ்ஞா னி கள், ஆய்வா
ளர்கள்,பல்க ைல க ழக விரி  ைர யா ளர்கள் என்  
பல்ேவ  மட்டங்க ளி ம் உயர் நி ைலயில் உள்ள
வர்களின் ஆக்கங்கைள ெவளியிட் வ கின்ற . 
அவ்வாறான கட் ைர ,ெசய்திகள் என்பவற்ைற 
ேமற்ேகாள்காட்டி ஆய் க்கட் ைரகள் எ வ ம் 

இப்ேபா  வழக்கமாகிவிட்ட . சமகாலத்தில் 
தமிழில் மட் மன்றி ஆங்கிலத்தில் ெவளிவ ம் 
கணிசமான ஆய் க் கட் ைரகளில் வீரேகசரியில் 
ெசய்திகள்,தகவல்கள், ள்ளிவிபரங்கள், கட் ைரகள் 
என்பன தகுதிவாய்ந்த ேமற்ேகாள்களாக 
பயன்ப த்தப்ப கின்றன.
இத்தைகய பண் கைளக் ெகாண்ட வீரேகசரி

கடந்த ன்  சந்ததியின க்கு தம  பங்களிப்ைப 
நல்கி வந்த நிைலயில் இப்ேபா  நான்காவ  சந்ததி 
யின க்கும் அங்கு வளர்ந் வ ம் தமிழ்ெமாழியில் 
மட் ேம வாசிக்கக்கூடிய வாசகர்களின் 
அறிவாக்கத்ைத ெதாடர்ந் ம் தீர்த் ைவக்க 
ேவண் ம் என்ப  யாவரின ம் ஆவலாகும். 
வீரேகசரி பத்திரிைகத் ைறயில் இைணந்  ெகாள்ப 

வர்கள் சுயமாகேவ உயர்தரத்திலான பத்திரிைக 
தர்மத்ைத பா காக்கும் பக்குவ ள்ளவர்களாக 
தம் ைம மாற்றிக் ெகாள்வ டன் பத்திரிைக என்ற இதழி
யல் ைறயில் நி ணத் வம் உைடயவர்களாக தம்ைம
வளர்த் க் ெகாள்வ டன் எதிர்கால ச கத்திற்கும் 
ஈ  இைணயற்ற அறி தாக்கத்திற்கு நல்வித்  
வழங்குவார்கள் என்  எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற .
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Ηரேகசǿ ˇǽЛடЛſП ΨதலாவΤ பaРபாளУ சைப (1956)
(இ–வ) ஆУ.ஏ.நேடசП, ெப.ΞРǼரமaய ெசЛſயாУ, 

ſ.Ǽ.ேகசவП, ஏ.ராமநாதП.



தǽЧ ேபΞС 
வாச கУக П 

தைல ż றОத பН  ǿ ைக யான 
Ηர ேக சǿ, இПΦС பல வர-
லாФΫН தட யЗகЦ ப Жக 
ǼராУН ЖźПேறП.

"தர மா னைத 
ெதரிந் , ெதளி வாகச் 
ெசய் தி கைளப் பிர சு
ரிப்பதில் வீர ேக ச ரிக்கு 
தனிச் சி றப்  உள்ள . 
இந்தச் சிறப் க்கள்தான் 
இன்  வைரக்கும் இப்
பத் தி ரி ைகைய தைல
சி றக்கச் ெசய் ள்ள . 
தமிழ் ேபசும் மக்கைள 

சரி யாக வழி நடத்  வதில் வர லா  பைடத்த பத் தி ரி
ைக ம் இ தான்.
எல்லாேம, வியா பா ர மாகப் ேபா ள்ள இன்ைறய 

நவீன உலகில், ஊடகத் தர்மத்ைதப் இைட ய றா  
பின்பற்  வ தான் இப்பத் தி ரி ைகக் குள்ள சிறப் .
சி  பான்ைமத் தைல ைம கைள சரி யாக வழி

ந டத் ம் இப்பத் தி ரி ைகயின் ஆசி ரியர் தைல யங்
கங்கள், என்ைனப் பல தட ைவகள் கவர்ந் ள்ளன. 
பல் லின ச  கங்கள் வா ம் ஒ  நாட்டில், சகல சம
யங்க ைள ம் ெகௗர வித் , அவற் க்ெகன விேஷட 
பக்கங்கள் வ  கின்றைம மகிழ்ச் சி ய ளிக் கின்ற .
ெதன் னி லங்ைக அர சியல் தைல வர்க டன் 

ெந ங் கிய ெதாடர் ள்ளதால், அப் பி ர ேத சத்தின் 
அபி லா ைஷ க ைள ம் வீர ேக சரிப் பத் தி ரி ைகையப் 
படிப்ப  டாகப் ரிந்  ெகாள்ள ம் டி கி ற .
இன் ம் ஒ  தசாப்தத்தில் ற்றாண்ைட 

எட்ட ள்ள வீர ேக சரி, காலத்ேத ைவ களின் கன தி
ய றிந் , நல்ல பல  ைம க டன் ெசய் தி கைள 
ெவளி யிட ேவண் ெமன எதிர்பார்த் , நீ ழி காலம் 
பணியாற்றப் பிரார்த்திக்கிேறன்.

ǽЧ ேபΞС 
வாச கУக П 

தைல ż றОத பН  ǿ ைக யான 
Ηர ேக சǿ, இПΦС பல வர-
லாФΫН தட யЗகЦ ப Жக 
ǼராУН ЖźПேறП.

"தர மா னைத 
ெதரிந் , ெதளி வாகச் 
ெசய் தி கைளப் பிர சு
ரிப்பதில் வீர ேக ச ரிக்கு 
தனிச் சி றப்  உள்ள . 
இந்தச் சிறப் க்கள்தான் 
இன்  வைரக்கும் இப்
பத் தி ரி ைகைய தைல
சி றக்கச் ெசய் ள்ள . 
தமிழ் ேபசும் மக்கைள 

சரி யாக வழி நடத்  வதில் வர லா  பைடத்த பத் தி ரி
ைக ம் இ தான்.
எல்லாேம, வியா பா ர மாகப் ேபா ள்ள இன்ைறய 

நவீன உலகில், ஊடகத் தர்மத்ைதப் இைட ய றா  
பின்பற்  வ தான் இப்பத் தி ரி ைகக் குள்ள சிறப் .
சி  பான்ைமத் தைல ைம கைள சரி யாக வழி

ந டத் ம் இப்பத் தி ரி ைகயின் ஆசி ரியர் தைல யங்
கங்கள், என்ைனப் பல தட ைவகள் கவர்ந் ள்ளன. 
பல் லின ச  கங்கள் வா ம் ஒ  நாட்டில், சகல சம
யங்க ைள ம் ெகௗர வித் , அவற் க்ெகன விேஷட 
பக்கங்கள் வ  கின்றைம மகிழ்ச் சி ய ளிக் கின்ற .
ெதன் னி லங்ைக அர சியல் தைல வர்க டன் 

ெந ங் கிய ெதாடர் ள்ளதால், அப் பி ர ேத சத்தின் 
அபி லா ைஷ க ைள ம் வீர ேக சரிப் பத் தி ரி ைகையப் 
படிப்ப  டாகப் ரிந்  ெகாள்ள ம் டி கி ற .
இன் ம் ஒ  தசாப்தத்தில் ற்றாண்ைட 

எட்ட ள்ள வீர ேக சரி, காலத்ேத ைவ களின் கன தி
ய றிந் , நல்ல பல  ைம க டன் ெசய் தி கைள 
ெவளி யிட ேவண் ெமன எதிர்பார்த் , நீ ழி காலம் 
பணியாற்றப் பிரார்த்திக்கிேறன்.

90 ஆவΤ அகைவைய ெகாМடாΡС ΗரேகசǿЖΜ

அரżயХ தைலைமக П வாЧНΤஅரżயХ தைலைமக П வாЧНΤ
தைலவУ – அ.இ.ம.கா.
ǿஷாЛ ப ΩΊП

தைலவУ – ம.ம.Ψ.
இராதாźΪЩணП

ேக.˙.எЪ.ேமாகП

Ǽ.Ǻ.அ. ௸– பН ǿைக ΨைறРபாЛΡ ஆைணЖΜή
 ΞΜமாУ ெராίЛ

90 ஆМ Ρ க ளாக 
இலЗைகǾХ ஒΪ பН  ǿ ைக-
யாக ǺைலН  ΪРபΤ எПபΤ 
ǽகίС இல Μ வான காǿயС 
அХல.அОத சாத  ைனைய Ηர-
ேக சǿ ெசТ  ΪЖ źПறΤ.இОத 
சாதைனР பய ணНைத ெதாடர 
அவУக έடП ேதாேழாΡ ேதாЧ 
ǺПΫ உைழНத அைன வ-
ΪЖΜС எனΤ பாராЛ Ρ கέС 
வாЧН ΤЖகέС.
ஒ  பத் தி ரி ைகயின் 

ெவற்றி என்ப  அத   
ைடய ந  நி ைலைமத் 
தன்ைமையப் ெபா த்ேத 
இ க் கின்ற .அந்த வைகயில்

வீர ேக சரி எந்த நிைல யி ம் தன  ந  நிைல ைம
டன் ெசயற்பட்  வ  வ  பாராட் க்குரிய .
ெதாடர்ந் ம் வீர ேக ச ரியின் சாதைனப் பயணம் 

ெதாடர ேவண் ம் என வாழ்த்  வ டன் மக்களின் 
பிரச் சி ைன கைள ெவளிக் ெகாண்  வ  வதில் அர்ப்
ப ணிப் டன் ெசயற்பட ேவண் ம் என அன் டன் 
ேவண்டிக் ெகாள்கின்ேறன்.

οНத தைலவУ – இ.ெதா.கா.
ΨНΤ żவˇЗகС

தǽЧ ேபΞС மЖ-
க П அǼ மா னН ΤЖΜǿய 
“Ηர ேக சǿ”  90 ஆவΤ 
ஆМſХ தடС ப ЖΜС இШ 
ேவைளǾХ அதФΜ எனΤ 
மனР ξУவ மான வாЧН ΤЖ-
கைள ெதǿ ̇ Рப Х ெபΪ-
ம źЧИ ż ய ைட źПேறП என 
இலЗைக ெதா˘ லாளУ காЗ-
ź ர˛П οНத தைல வΪС 
பழСெபΪС ெதா˘ФசЗக வா-

 Ω С ΨПனாЦ Υவ ெர ̌ யா 
மாவЛட பாரா έ மПற உΫР-
Ǽ ன Ϊ மான ΨНΤ żவ ̌ ЗகС 

ெதǿ ̇ Н ΤЦளாУ. 
வீர ேக சரி ஆரம் பிக்கப்பட்ட காலத் தி லி ந்  

இ.ெதா.கா. க்கு ெந க்க மான உற  இ ந்த . மைல
யக தமி ழர்களின் அர சியல் ெதாழிற்சங்க அபி லா ைஷ
க க்காக குரல் ெகா ப்ப தி ம், அர சியல் சக் தி கைள 
அணி தி ரட்  வ தி ம் காலத்தின் ேதைவக்கு ஏற்ற
வ ைகயில் வீர ேக சரி ெசயற்பட்  வந் தி க் கின்ற , 
 வ  கின்ற . 
வீர ேக சரி பத் தி ரி ைக யா ன  ஒ  ேதசி யப்பத் தி

ரிைக என்ற வைகயில் உள்நாட்  ெசய் தி க டன் சர்
வ ேதச ெசய் தி க ைள ம் காலப்ெ பா த்தம் க  திய பல 
கட்  ைர க ைள ம் ேநர்கா ணல்க ைள ம் தாங்கி ெவளி
வ  வ டன் ச  தாய நலனில் அக்கைற காட் ம் பல 
அறி வியல் ெதாடர்பான சிறப் பி தழ்கள் என்ப ன வற்ைற 
இைணப் பி தழ்க ளாக ெவளி யிட்  வ  வ  பாராட்டத்
தக்க ேசைவ க ளாகும்.
இத்த ைகய சிறப்பான ேசைவ கைள வழங் கு வதன் 
லம் தமிழ் ேபசும் மக்களின் அபி மா னத்ைத ெவன்ற 

ஒ  பத்திரிைகயாகும். பத்திரிைக லகில் மைலயக 
மக்க க்கு சிறப்பான ேசைவ ரிந்  90 வ டங்கைள 
எட்டிப்பிடித்  வீ நைடேபா ம்  வீரேகசரிக்கு என  
இனிய நல் வாழ்த் க்கள். 
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பЖகИசாУǼП ...
(ெதாடர்ச்சி)

எனி ம் ஏேதா கார ணங்க ளினால் அவரால் 
சிவப் பி ர காசம் ஆசி ரிய ராக இ ந்த காலத்  சாத
ைன கைள நிைல நாட்ட  டி ய வில்ைல. அக்கா
லப்ப கு தியில் நாட்  நிைல வ ரங்களின் கார ண
மாக யாைர ம் சுதந் தி ர மாக விமர் சிக்க டி யாத 
நிைல ெயான்  காணப்பட்ட . சுதந் தி ர மாக 
எ   வ தற்கான சூழல் இல்லாத நிைலயில், 
அக்கா லப்ப கு தியில் பத் தி ரி ைக க க்கு எ  
வைத நான் தவிர்த் க்ெ காண்ேடன். ஆனால் 
அவ க்குப் பின்  வந்த ஆசி ரி யர்கள் அப்ே பா தி
ந்த நிைலைய மாற் றி ய ைமத் , மீண் ம் பத் தி
ரி ைகயின் தரத்ைத மீட்ெட த்தார்கள். தின கரன் 
பத் தி ரி ைகயின் ஆசி ரி யர்க ம் திற ைம யா ன வர்
க ளாக இ ந்த ேபா தி ம், அ  அர சாங்கத்தின் 
நிர்வா கத்தின் கீழ் ெகாண்  வ ரப்பட்ட ைமயால் 
அப்பத் தி ரி ைகயின் வீழ்ச் சிையத் த த் க்
ெகாள்ள டி ய வில்ைல. வடக்கு, கிழக்கு மற் ம் 
மைல யகத் தமி ழர்கள் தின கரன் பத் தி ரி ைகைய 
வாங் கு வைதப் ெப ம்பா ம் நி த் திக்ெ காண்

டார்கள்.
ஒ  நவீ ன கால ச  தா யத்ைதப் ெபா த்த

வ ைரயில் ஊட கங்கள் மிக ம் க் கி ய மான 
பணிையச் ெசய் கின்றன. அவற்றின் ல மா
கத்தான் ெபா  மக்கள் ெசய் தி கைள அறிந் 
ெகாள் கின்றார்கள். ெப ம்பா லா ேனா ரிடம் 
அண்ைமக்காலம் வைரயில் ெதாைலக்காட் சிகள் 
இ க்க வில்ைல. எனேவ அவர்கள் ெசய் தி க
க்காகப் ெப ம்பா ம் பத் தி ரி ைக க ளி ேலேய 

தங் கி யி ந்தார்கள். அந்த வ ைகயில் வீர ேக சரி 
ெதாடர்ந் ம் ெசய் தி கைள ந  நி ைல ேயா , 
திரி ப ைட யா  ெவளி யிட்  வ  கின்ற . ேவ
சில பிராந் திய ரீதி யான பத் தி ரி ைககள் இந்தத் 
தரத்ைதப் ேபண  டி யாமல் பிரச் சி ைன க க்குள் 
சிக் கிக்ெ காள் கின்றன. ெபா ைளத் திரி  ப த்தி, 
தம  க த் க்க ைள ம் குத்தி ெவளி யி  கின்ற 
ேநாயி லி ந்  வீர ேக சரி எப்ே பா ம் வில கிேய 
இ ந்  வந் தி க் கி ற .
அண்ைமயில் ெகா ம் க்கு வந்த பின்னர் 

நாங்கள் வீர ேக ச ரி ையத்தான் தின ம் வாங்கிப் 
படிக் கின்ேறாம். ஆங் கி லப்பத் தி ரி ைக கைளக் 

கூட வாங் கு வ தில்ைல. ஏெனன்றால் அைவ ம் 
பக்கச்சார்பாக எ  தப்ப ழ கி விட்டன. இந்நாட்
களில் வீர ேக ச ரியில் என  மனைதப் ெபரி ம் 
கவர்ந்தைவ ஆசி ரியர் தைல யங்கங்க ளாகும். 
அதற்கு இரண்  கார ணங்கள் உண் . ஒன்  
இலங்ைகயில் வா ம் தமி ழர்கைளப் பற்றிப் 
பார பட்ச மற்ற வைக யி ம், கட்சிச் சார்பற்ற 
வைக யி ம் வீர ேக சரி ெசய் தி கைளப் பரப் 
கின்ற . 
ஆசி ரியர் தைல யங்கங்களில் தமி ழர்க க்கு 

இ க் கின்ற பிரச் சி ைனகள், குறிப்பாக அர
சியல் பிரச் சி ைன கைளப் பற் றி ம் அவற்ைற 
எவ் விதம் அ  க ேவண் ம் என் ம் எவ்வா  
தீர்க்கப்பட ேவண் ம் என் ம் ணி க ர மாக 
எ  தி வ  கின்றார்கள். அர சி யல்வா தி க க்கும், 
ேவெறந்த ெவா  தரப் க்க க்கும் அஞ்சாமல் 
அவர்கள் இதைனத் ெதாடர்ச் சி யாகச் ெசய்

 வ  வ  பாராட் க்குரிய விடயமாகும். 
அத் டன் ச கப்பிரச்சிைனகள், ெபா ளாதாரப் 
பிரச்சிைனகள் பற்றி ம் வீரேகசரி கட் ைரகைள 
ெவளியிட் வ கின்ற .

அண்ைமக்காலங்களில் தமிழர்களின் இ ப்
ெதாடர்பாக ம், அவர்க ைடய பண்பாட் ச் 
சின்னங்கள் பற்றி ம் ேவண்டத்தகாத பிரச்சிைன 
கைள சிலர் உ வாக்கி வ கின்றார்கள். 
ெபா வாகேவ பாரம்பரியச் சின்னங்கள், 

கைலமர கள் ேபான்ற விடயங்கள் ெதாடர்பில் 
தமிழ்ெமாழி ல ஊடகங்கள் ேபாதியள  
கவனம் ெச த் வதில்ைல என்ற குற்றச்சாட்  
இ ந் வ கிற . அண்ைமக்காலத்தில் வீரேகசரி 
ஆசிரியர்கள் சில ைமயான வழி ைறகைள 
இவ்விடயத்தில் ைகயாளத்ெதாடங்கி ள்ளைம 
வரேவற்கத்தக்கதாகும். 
எந்தெவா  ச தாயத்தி ம் மக்களின் 

இைறைம மற் ம் ஜனநாயக உரிைமகள் என்பன 
பா காக்கப்பட ேவண் ம். அவற்ைறப்
பா காப்பதற்கு ஊடகங்க ம், சிவில் ச கங் 
க ம் சுதந்திரமாக ம், பக்கச்சார்பின்றி ம், 
ணிேவா ம் ெசயற்பட ேவண் ம். அவ்வா  
ேநாக்குைகயில் வீரேகசரிக்கு எப்ேபா ம் 
தலிடம் உண்  என்ேற நான் க கின்ேறன்.

கடОத ஒПபΤ 
தசாРதЗகளாக தǽЧ ேபΞС 
சοகЗக П பХேவΫ 
ǼரИżைனகைள அலż 
ஆராТОΤ ஒЛſ உறவாſ 
வΪС “Ηரேகசǿ” ǾП 
உПனத ேசைவ ேமάС ெதாடர 
இǻதான வாЧНΤЖகைள 
ெதǿ˙НΤЖ ெகாЦவ Х 
ெபΪைம ெகாЦவதாக 
மைலயகЖ கХ˙ அǼ˙ΪН  
மПறС ˙ΡНΤЦள வாЧНΤИ 
ெசТ ǾХ ெதǿ˙НΤЦளΤ.

மைலயகЖ கХ˙ 
அǼ˙ΪН  மПறС ேமάС 
அதП ெசТ ǾХ,
ஒ  நாட்டின் 

வளர்ச்சிக்கு பத்திரிைககள் 
பாரிய பங்களிப் ச் ெசய்  

வ கின்றன. மக்களின் பிரச்சிைனகள், அவற்ைறத் 
தீர்ப்பதற்கான ஆேலாசைனகள் ஆகியவற்ைற 
மட் ம் சுட்டிக்காட்டாமல் அந்தப் பிரச்சிைனக க்கு 
தீர்  கண்டபின் பாராட்  ெதரிவித்தல் தலான 
பல நல்ல பண் கைளக் ெகாண்டி க்க ேவண் ம். 
அந்த வைகயில் ஒன்ப  தசாப்தங்களாக ச கத்தின் 
எ ச்சிக்கு வீரேகசரி வித்திட்  வந் ள்ள .

 எம  மன்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்திலி ந்  
அதன் ேசைவகைள உன்னிப்பாக அவதானித்  
ஆக்க ர்வமான ஒத் ைழப்ைபக் ெகா த்  
அதன் வளர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க வைகயில் 
பங்களிப் ைப வழங்கி வந் ள்ள . இன்ைறய கால 
கட்டத்தில் சி பான்ைம மக்க க்கு சிறந்த அரணாக 
இ ந்  ெமன்ேம ம் பிரகாசிக்க இதயம் நிைறந்த 
வாழ்த் க்கைள ெதரிவித் க் ெகாள்கின்ேறாம் என் ம் 
குறிப்பிட் ள்ள .

மைலயகЖ கХ˙ 
அǼ˙ΪН  மПறС

இலЗைகН தǽЧ 
ேபΞС மЖக П Μர லாக 
கடОத ஒПபΤ தசாРத கால-
மாக ெவ  வΪС Ηர ேக சǿ 
இПΫ 90ஆவΤ ஆМſХ 
காலſ ைவЖ źПறΤ. இОத 
90ஆМ ΡகЦ இலЗைகǾП 
வர லாФ Х Μ Рபாக தǽЧ 
மЖக П வர லாФ Х ΨЖ ź-
ய மான கால கЛடС.
பல ெந க்க டி க

ைள ம், தி ப் ைன
க ைள ம் தாண்டி வந்த 
கால கட்டம். உலக த்தம் 
ஒன்ைற ம், உள்நாட்  
ேபார்க ைள ம் கண்ட 

கால கட்டம். இந்தக் காலத்தில் மக்க க்கு ெவ  மேன 
ெசய் தி கைளக் ெகா க்கும் ஒ  ஊட க மாக மட் ம் வீர
ேக சரி ெசயற்ப ட வில்ைல. 
மக்கைள வழிப்ப த் ம், மக்கள் மத் தியில் க த்
க்கைள உ  வாக்கும் ஊட க மா க ம் வீர ேக சரி ெசயற்

பட்ட . மக்க  ைடய க த் க்க ைள ம் அ  பிர தி ப
லித்த . அத னால்தான் இன் ம் மக்களின் ஆத ரைவப் 
ெபற்ற ஒ  ஆல வி ட்ச மாக வீர ேக சரி வியா பித்  
வளர்ச் சி ய ைடந்  வ  கின்ற .
இலங்ைகயின் அர சி யைலத் ெதரிந்த வர்கள் தமிழ் 

நாளிதழ் ஒன்  – தமிழ் மக்களின் உரி ைமக் கு ர லாக 90 
வ  டங்க ளாக ெவளி வ ம் என்ப  எந்த ள க்குச் சிர ம
மா ன  என்பைத ரிந்  ெகாள்வார்கள். பல சந்தர்ப்பங்
களில் கத் தி  ைனயில் நடப்ப  ேபால நிதா ன மாகச் 
ெசயற்ப ட ேவண் டியி க்கும்.
ஊட கத் ைற இன்  கண்  வ ம் பரி ணாம 

வளர்ச் சி க டன் தமிழ் ஊட கத்  ைற ம் இ ைணந்  
பய ணிக்க ேவண் ம் என்பதில் நிர்வாகப் பணிப்பாளர் 
குமார் நேடசன் அவர்கள் ெகாண் ள்ள அக்க ைறதான் 
இன் ம் பல வ  டங்கள் வீர ேக சரி தைழத்ே தாங் கு வ
தற்கு வழி வ குக்கும்.
இன்  90 ஆவ  ஆண்டில்  கால்பதிக்கும் 

வீர ேக சரி நி  வ னத் க்கும் அதன் தைலவர்,  
கா ைமத் வப் பணிப்பாளர், பணிப்பாளர்கள், 

அதிகாரிகள் மற் ம்  பணியாளர்கள் அைனவ க்கும் 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் வாழ்த் க்கைளத் ெதரிவிப்பதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.

ெசயலாளУ நாயகС ௸– த.ம.δ.
க.˙.˙ЖேனЪவரП

Ηர ேக சǿ பН  ǿ ைகǾП 90ஆவΤ ஆக ைவைய ெகாМடாΡС இНத Ϊ ணН Х எனΤ வாЧН ΤЖ-
கைளН ெதǿ ̇ Н ΤЖெ காЦ źПேறП. உயУОத மЛட ஒήЖக ெந கЦ தǽЧ கலாИசார தரС ஆź ய வФைறР 
ேபa ெசТ  மФΫС ˙வ ரணЖ கЛ Ρ ைர கைள வழЗ ź வ Ϊ źПற ஒΪ பН  ǿ ைக யான Ηர ேக ச ǿЖΜ 
இலЗைக பН  ǿைக ΨைறРபாЛΡ ஆைணЖ Μή தனΤ வாЧН ΤЖகைளН ெதǿ ̇ Н ΤЖெ காЦ źПறΤ.
வீர ேக ச ரி யா ன  தன  அறி , ெகள ரவம், சுயா தீனம் மற் ம் த்தாக்கம் ஆகியத் 
ைற களில் வீர ேக சரி சந்ேத க மின்றி சாத ைன கைளப் பைடத் தி க் கின்ற . 90 வ  டங்கள் 

என்ப  மிக நீண்ட கா ல மாகும். பல்ேவ  தைடகள், ெசய்தித் தாள் ெசல  உயர்  உட்பட 
லப்ெபா ட்க க்கான விைல அதி க ரிப் க்கு மத் தி யி ம் எக்ஸ் பிரஸ் நி ஸ்ேபர்ப்பர்ஸ் 

நி  வ னத்த னத்தார் இந்தப் பத் தி ரி ைகைய ன்ெ காண்  ெசல்வ  ெதாடர்பில் பாராட்
டப்ப ட ேவண் ம். எனேவ எந்த ெவா  அ த்தங்க க்கும் அடிபணியாமல் உண்ைம, 
சரியான ைறயில் ஊடக ஒ க்க ைறகைள கைடப்பிடித்  பலமான ைறயில் 
பயணிக்க வாழ்த் க்கள்.

நாЛΡ நடР Χ க ைளΩС 
மைல யகИ ெசТ  க-

ைளΩС தாЗ źய வМணС ஈΡ 
இைண யФற பН  ǿ ைகயாТ 
தǽЧ மЖக П ெநКசЗ-
க Х இடС ǼſНΤ ΗΫ நைட 
ேபாЛΡ வΪС ெதாПைம 
ǺைறОத “Ηர ேக சǿ” ெதாМ-
κ றா வΤ அக ைவǾХ காХ 
ப НΤ சாதைன பைடН ΤЦ-
ளΤ. அர żயХ, ெபாΪ ளா தாரС, 
சοகС என பல Τைற க άС 
அதП ேசைவ ெதாடУОΤ மЖ-
கைளИ ெசПற ைடய மன மாУОத 
வாЧН ΤЖகைள ெதǿ ̇ НΤЖ 
ெகாЦ źேறП.

   மக்களின் அன்றாட 
வாழ்க்ைகக்குத் ேதைவ  யான பல்ேவ  விட யங்கைள 
தன்ன கத்ேத ெகாண்
அளப்ப ரிய ேசைவ ெசய்  வ ம் “ேகசரி” நவீன 
ெதாழில் ட்ப வச தி க க்கு ஏற்ப, எ ப்பா க ம் 
மி க்கா க ம் ஒளி  மைற  இன்றி ெசய் தி கைள 
ெவளி யி  வ தி ம், பக்கச் சார்  இல்லா ைம யி ம் 
தனக்ெகன தனிப் பாணிையக் ைகயாண்  மக்களின் 
அபி மா னத்ைதப் ெபற்ற பத் தி ரி ைக யாக வலம் வந்  
ெகாண் டி க் கின்ற .

   அதன் பணி ெமன்ேம ம் ெப கி ச கம் பய
ன ைடய சிறந்த வழி காட் டி யாகத் திகழ ம்,  அதன் 
ற்றாண்  பயணத்ைத ெவற்றிகரமாகத் ெதாடர ம் 

வாழ்த் கிேறன்.

ஒПப Τ 
 த சாРதЗக ைள  ெவФ-

 க ர மா க  க டОΤ 90 
ஆவ Τ  அ க ைவ ǾХ 
 கா ல ſ ெய ΡН Τ  ைவЖ ΜС-
Η ர ேக ச ǿ  பН  ǿ ைகЖ Μ  
எ ன Τ  வாЧН ΤИ  ெசТ  ைய  
ெதǿ˙Рப Х  ெப Ϊ ம źЧИ ż 
 அ ைட źேறП. 
ெவகு ச ன  ஊ ட கம்  

என்ப   மக்க க் கு  
ெசன்ற ைட ய  ேவண்
டி ய  ெசய் தி க ைள  

 ெசன்ற ைட ய  ேவண் டி ய  ேந ரத் தில்   ெசன்ற ைட யக்  
கூ டி ய  வி தத் தில்  பத் தி ரி ைக  தர்மத் தின் 
 ெந றி பி ற ழா   ெகாண்   ேபாய்  ேசர்ப் பிப்ப தாகும். 
எனேவ வரலாற் ச் சிறப் மிக்க த ணத்ைதக் 
ெகாண்டா கின்ற வீரேகசரி ெமன்ேம ம் 
பல்லாயிரம் ஆண் கள் தன  பணிைய 
சிறப்பாக ன்ென த் ச் ெசல்ல ேவண் ம் என 
வாழ்த் கின்ேறன்.

ெதா˘லாளУ ேதżய சЗகС  தைலவУ

பழǻ காСபரС
ΜςР எС ΐſயா ௸– Ǽ.ெதா.அ காǿ

சРǿ ஹΎЪ

90 வΪடЗகЦ எΦС ΌМட வரலாФைற உΪவாЖźΩЦள எமΤ ΗரேகசǿЖΜС 
ெகௗரவǽЖக எமΤ எЖЪǼரЪ ǺΩЪேபРபУЪ żேலாП ˇǽЛடЛ ǺΫவனНΤЖΜС żரС தாЧН  
வாЧНΤźПேறாС.

வளУОΤ வΪС பாǿய ெதா˘ХΥЛபЗகέடП ைகேகாУНΤ ஆǾரக கணЖகாக 
ெதா˘லாளУகέЖΜ தாயாТ, தОைதயாТ வாЧίЖΜ வάφЛſ வ˘காЛſ ǺழХ தОΤ 
சЖ ையΩС தОΤெகாМſΪЖΜС எС வாЧவாதாரமான “Ηரேகசǿ” னΨС வளУИżǾП 
உИசЗக ேலேய சКசǿЖக ேவМΡС என நСΧźПேறாС... வாЧНΤźПேறாС.
ஆரம்பம் தல் இன்ைறய 90 வ டங்கள் வைரயான பயணத்தில் 

வீரேகசரிக்காக உைழத்த, வழிகாட்டிய, ெசம்ைமப்ப த்திய த்த உ ப்பினர்கள் 
மற் ம் தற்கால ஊழிய ெசாந்தங்கள் சகல க்கும் நன்றிகள் உரித்தாகட் ம்
சரியான மற் ம் அறி சார், மகிழ்ச்சிகரமான தகவல்கைள தந்  எம் 

அைனவ க்கும், நாட் க்கும், தமி க்கும் ேசைவ ெசய் , இலங்ைகயின் தல் நிைல ஊடக நி வனமாக 
நாம் இடம் ெபற்றிட அதிர்ஷ்டம் எம்ைம வந்  ேசரட் ம்.

ெசயலாளУ – Ηரேகசǿ ஊ˘யУ நலПΧǿ சЗகС
ரேமЩவரП

90 ஆМ ΡகЦ!
இΤ  ஒ Ϊ 

 சா த ைனதாП. ǼறОதநாЦ 
ΨதХ இП Ϋ வ ைர  Η ர ேக-
ச ǿ ΩடП ெதாடУ ΧЦளவП 
எПற வ ைகǾХ ெபΪ ைம-
ǽகЖ ெகாЦ źПேறП.

என Τ  தОைத ேக.˙.
எЪ. வாЪ உல க-
ம கா ΩНதС நடОத-
ேபா Τ  Η ர ேக ச ǿǾХ 
இைணОதாУ. எП தОைத-
ஒШெ வா Ϊ  ப ſЖகЛடா க ஏ-

 த ைல ைம  ஆ ż ǿ ய ரா க-
ΞமாУ நாФப Τ  ஆМ ΡகЦ 
பa யாФ னாУ.
ம  தா ைனயில் 

அைமந் தி ந்த வீ ர ேக ச ரி அச்சு கூடத்தின் 
பின்னால் இ ந்த ஒ  அ ைறயில் ‘வீர ேக சரி” 
என்ற ெப ய க் கு ெசாந்தக்காரர் வீர ேக ச ரி என்ற 
இைளஞர் தங்கி இ ந்தார். இவர் வீர ேக சரி 
ஸ்தாபகர் ெசட் டி யாரின் தல்வன்.
வீர ேக ச ரியின் தற்ே பா ைதய இயக் குனர் குமார் 

நேட சனின் யற் சியால் வீர ேக ச ரி  ப ல  பி ர சு
ரங்க ைள  ெவ ளி யிட்ட . ெதாழில்  ட்ப வ ச தி 
 ெகாண்ட   தி ய  கட் டி டத்ைத ம் எ ப்பிய . 
பத்திரிைகத் ைறயில் பல இைளஞர்கைள 
உ வாக்கிய . குமார் நேடசன் வீரேகசரியின் 
வளர்ச்சிைய தன் வாழ்க்ைக இலட்ச்சியமாகேவ 
ெகாண்டி க்கிறார்.
வீரேகசரி, ேஜாதி, மித்திரன் வாரமலர் ேபான்ற 

பிரசுரங்களில் ெவளியில் இ ந்  பணியாற்றிய 
நாட்கைள எண்ணி ெப ைம அைடகின்ேறன்.
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ேகசǿ எПறாХ żЗகС எПΫ அУНதС. அОத żЗகС  தாП  இПΫ  
ΗΫந ைட ேபாЛΡ 90 ஆவΤ ஆМſП   ெவФ И ż க ரН Х ஏ   ФறாМΡ ˙ழாைவ 
ேநாЖź  பய aН ΤЖெ காМ ſ ΪЖ źПறΤ. 

வீர ேக சரி ஆற்றல் ெகாண்
ர திைச கைள  ெவன்  வி

தமிேழ  தமிேழ  தமிழர் உயிேர
அறிேவ  அறிேவ அறிவின்  ெதளிேவ!

நீேய  எங்கள் அைட யாளம்
நீேய எங்கள் ேகாலம்
நீேய எங்கள் வர லா
நீேய எங்கள் பண்பா !

அறேம  வாழ்வின் அச்சாணி என்றாய்
பிறர்க்ெகன வாழ்தல் ெப  வாழ்
ெவன்றாய்
உறேவ உல ெகன வா ம்  உலகில்
உலேக  உற ெவன ஓங்கி ெமாழிந்தாய்

கு  தியில் உலகம் குளித்த காைலயில்
ேபார்க்களம் ேதா ம் ச்ெசடி நட்டாய்
ஒன்ேற குல ெமன ஓதி டித்தாய்
நன்ேற ெசய் திட  ஞான ம ளித்தாய்!
ெபாதிைக மைலயில் வான தமிேழ
தி  ேகா ண ம ைலயில் ேதனான தமிேழ
ஆலவாய் ம  ைரயில்  ஆளான தமிேழ
யாழ்ப்பா ணத்தில் யாழான தமிேழ!

ெமாழி இலக்கணம் காப் பியன் தந்தான்
வாழ் வி லக்கணம் வள் வன் தந்தான்
இன்பத் தமிைழ இளங்ேகா தந்தான்
கவிைதத் தமிைழ கம்பன்  தந்தான்!

ேபரண்டம்தான்  டி வ  மில்ைல
ெப ந்தமிழ் என் ம் அழி வ  மில்ைல!

தமிழா தமிழா ஒன்  ப
தமிழால் தமிழால் ஒன்  ப !

வீர ேக சரி ஆற்றல் ெகாண்
ர திைச கைள ெவன்  வி !

அன்பின் குைழத்த அறிைவக் ெகாண்
அண்டம் அைனத் ம் ஆண்  வி !

ேமற்கா ம் கவிைத 2011 ஆம் ஆண்  
ஜன வரி மாதம் ெவளி வந்த  கவிஞர்  ைவர த்
வின் "ஆயிரம் பாடல்கள்" லில்,  இலங்ைக 

வீர ேக சரி இத க்காக கவிஞர் ைவர த்   
யாத்  தந்த  தமிழ் ேதசிய  பாடல் இ . 

வ்  லகின் எந்த நாட் டி ம்   
எந்தப்ப கு தி யி ம்  எந்
த ெவா   சி  சம்பவம் 
நடந்தா ம் அ த்த சில 
நிமி டங்க ளி ேலேய   அந்த 
சம்ப வத்ைதப் பற் றிய ெசய் தி
கைள   உல ெகங்கும் உடேன 
பரப் பி ம் அள க்கு இன்
ைறய விஞ்ஞானக் கண்  பி டிப்

கள் லம் ஊட கத் ைற கண் ள்ள 
வளர்ச்சி மகிழ்ச்சி அளிப்ப தா கேவ அைமந் ள்
ள  அைன வ ம் அறிந்தேத. 
அந்தக்கா லத் திேலா மக்கள்   ெசய் தி க

ைள ம் தக வல்க ைள ம்  வாய்ப்ேபச்சின் 
ல மா கேவ பரஸ்பரம்  ஒ  வ க் கு ெகா வர் 

பரி மாறி பகி ரங்கப்ப த்தி பல ம் அறிய பரப்
பி வந்தனர். 
அதைனத் ெதாடர்ந்  யாைனயின் மீ  

அமர்ந்  ர ச ைற ேவா ம்   பாைதயில் 
நடந்   பைற ய ைற ேவா ம்   தங்க ள   
உரத்த குரல்வ ளத்தின்  லம்   க் கிய அறி
விப் க்ைக ள ம்  அன்றாட ெசய் தி க ைள ம்  
அைன வ க்கும்  அறி யப்ப த் தி னார்கள். 
இேதேபால் கவி  ைன ம்  தி னங்க

ைள ம்  சம்ப வங்க ைள ம்  பாட்டாகப் 
பாடிப் பாைத ேயா ரங்க ளி ம்  ஊரின் நாற்சந் தி
க ளி ம் நின்  ெகாண்  பரப் பி னார்கள். 
வ ங்கால மக்க ம் அவ சியம் அறிந்

 ெகாள்ள ேவண் டிய  அரிய விடயங்கைள 
மட் ம் கல் ளி ெகாண்   கற்பா ைற க ளி ம்
க ங்கற் குைக க ளி ம் ெச க் கி ைவத்
தார்கள். இந்த கற்சா த னங்கள்  காலத்
தா ம் அழி யாத தின ெபாக் கி ஷங்க ளாக 
இன் ம் கூட ரா தன சின்னங்க ளாக 
விளங் கி வ  கின்றன. 
இதன் பின்னர்தான்  மரப்பட்ைட க

ளி ம்  காய்ந்த இைல ச  கு க ளி ம்  தக
வல்கைள திட்  வ  ஒ   கைல யா யிற் . 

க் கி ய மான க த் க்கள்  ெபான்
த கட் டி ம் ெசப்ேபட் டி ம் ெபாறிக்
கப்பட்டன.  வர லாற் ச் ெசய் தி கைள  
நீண்ட காலம்   பத் தி ர மாக   பா  காத்  
ைவப்ப தற்கு பத னி டப்பட்ட பைன 
ஓைலேய மிகச் சி றந்த  என்   அன்ைறய 
கால கட்டத்தில் அ  ப வ ரீ தி யாக கண்  பி
டிக்கப்பட்ட . 

 இ ம் பினால் ெசய்த எ த்தாணி 
ெகாண்  பைன ஓைல மீ  எ தத் ெதாடங் கி
னார்கள். அ ேவ பத் தி ரிைக  தா க்கு  ன்
ேனா டி யாக  அைமந்  ஏ  என்    எல்ே லா
ரா ம் ஏற் க்ெ காள்ளப்பட்ட . 

 ஓரி டத் தி லி ந்  இன்ெ னா  இடத் க்கு 
ெசய் தி கைள அ ப்  வ தற்கு ஆதி காலம் தல் 
இன்  வைர பல வி த மான மாற்றங்கள் ைகயா
ளப்பட்டன.  றா,   கிளி,  அன்னம், மயில்  
ஆகிய பற ைவகள் ல மா க ம்  ஊர் விட்   
ஊர் , நா  விட்  நா ,  அ ப் பிய சம்ப

வங்கைள பற் றி ெயல்லாம் 
ராண இதி கா சங்கள், 
இலக் கி யங்கள்,  சரித் தி
ரங்கள்,  கவி ைதகள்,  
காவி யங்கள்  ல மா
க ம் படித் தி க் கிேறாம். 
அம்  ைனயில்  ெசய்

திைய கட்டி  இராட்சத வில்ைல 
வைளத்  நாேணற்றி
எய்வதன் ல மா க ம் ெசய் தி
கைள ெதாைல  ரத் க்கு அ ப்
பிய ைற ம் ஆதி கா லத்தில் 
ைகயா ளப்பட்ட . குதிைர வீரர் 
 களின் ேவக ம் பயன்ப த்தப்
பட்டன.    

ர ெசாலி, ஆகாய வாணங் 
கள்  தீெவட் டிகள், ைகக் குழாய்
கள், ல மா க ம்   ெசய் தி கைள 
சமிக்ைஞ க ளாக பரப் பிய ஒ  
கால கட்ட ம் இ ந்த .  இவற்
ைறத் ெதாடர்ந் தான்  அஞ்சல்
விநி ேயாக ைற ம் தந் தி 
ைற ம் ெதாைல ேப சி க ம் 
ெசய் தி கைள  ேவக மாக  அ ப்
  வ தற்கு ஏற்ற  நவீன சாத 
 னங்க ளாக  அறி  க மா கின. 
இதற்கு பக்க ப ல மாக   

காகித  உற்பத் திக்க ைல ம் 
அசு ர ேவ கத்தில் வளர்ச்சி  
அைடந்த . இந்த ேவைள
யி ேலதான் ேமற்கத் திய நா
க ளி ம் அெம ரிக்கா வி ம்  
பத் தி ரி ைக க ளி ம் ெவளி
வ ரத்ெ தா டங்கி மக்கள் மத்
தியில் ெப ம் வர ேவற்ைப 

ெபற்றன. 
 இன்ேறா   வா ெனாலி,  கா ெணாளி,  

 ெதா ைலக்காட்சி,  கணனி,  இ ைணயத்தளம்  
என்   ஊட கத் ைற விஞ்ஞா னத்  ைறயின் 
உச்சத் க்ேக ெசன்  விரல் னியில் உலகம்  

சுற்  கி ற . 
இலங்ைகயில் தன்  த லாக  ஆரம் பிக்கப்

பட்ட ஆங் கில ெசய் திப்  பத் தி ரி ைகயின் ெபயர்  
ெகா ம்   ேஜர்னல் என்ப தாகும்.  இப்பத் தி
ரிைக 1832 ஆம் ஆண்   ஆரம் பிக்கப்பட்ட .   

 இலங்ைகயின் தன்  த லாக ஆரம் பிக்
கப்பட்ட தமிழ் பத் தி ரி ைகயின்  ெபயர் உதய 
தாரைக என்ப தாகும். இப்பத் தி ரிைக   யாழ்ப்
பா ணத்தில்  1841 ஆம் ஆண்   ைத மாதம்  
7ஆம் திகதி ஆரம் பிக்கப்பட்ட . 
இலங்ைகயின் தன் த லா வ   சிங்களப் 

பத் தி ரி ைகயின் ெபயர் லங்கா ேலாக்கய என்ப

தாகும்.  இப்பத்
தி ரிைக  காலி ந கரில்  
1860 ஆம் ஆண்  ஆரம்
பிக்கப்பட்ட .  
இலங்ைகையப் ெபா த்த வ

ைரயில்  ஒல்லாந்தர் ஆட் சிக்கா லத்
தி ேலேய  அச் சுக் கூடம்   இலங்ைகயில் 
நி  வப்பட்ட ேபாதி ம்  ஆங் கி
 ேல யரின் வ  ைகக்குப் பின்னர் தான்   அச்சு 
இயந் தி ரங்க ம் அச் சுக்க ைல ம் இலங்
ைகயில் நிைல யான இடத்ைதப் பிடித்தன. 

க் கி ய மாக  அெம ரிக்க  மிஷ ெந றி மார்
கேள இலங்ைகயின்  அச் சுக்க ைலைய   வட
ப கு தி யான யாழ்ப்பா ணத் க்கு ெகாண்  
ெசன்றார்கள்.
அந்தக்கா லத்தில்  இலங்ைகயில்  தின

வர்த்த மானி,   ேதசா பி மானி,   தினத்தபால்,  
கிழக் குத்தபால்,  வீரன் என்ற ெபயர்க ளி ம் 
பத் தி ரி ைககள் ெவளி வந்தன. 

1930 ஆம் ஆண் டில்தான் பி.ஆர். சுப் பி ர ம
ணியம் ெசட் டியார்  அவர்களால்  வீர ேக சரி 
பத் தி ரிைக  ெகா ம்பில் ஆரம் பிக்கப்பட்ட . 
இேத ஆண்டில் தான் யாழ்ப்பாணம்  சுன்னா
கத் தி ம்  ஈழ ேக சரி என்ற பத் தி ரிைக ஆரம்ப

மா யிற் .
வீர ேக சரி ஆரம்ப மாகி 

இரண்  வ  டங்க க்குப் பிற
குதான்  1932 ஆம் ஆண்  ேலக்
ஹ ஸ் ஸ்தாப னத்தில் இ ந்  
தின கரன் என்ற பத் தி ரி ைக ம் 
ெவளி வ ரத்ெ தா டங் கி ய . 

1930 ஆம் ஆண்   ஆரம்
பிக்கப்பட்ட  வீர ேக சரி  
இன்   90 ஆவ  ஆண் டில் 
கால்பதித் ள்ள டன்    இலங்
ைகயின் அதிக விற்ப ைன ள்ள 
இலட்சக்க ணக்கான தமிழ் வாச

கர்கைள ெகாண்ட நவீன ஜன ரஞ்சக  ெசய்திப் 
பத் தி ரி ைக யா க ம் இன்ைறய தமிழ் நாேள 
களின் த்த பத் தி ரி ைக யா க ம்   ெவளி வந் 
ெகாண் டி க் கின்ற . 
வீர ேக ச ரியின்   தல்  ஆசி ரி ய ராக  கழ்

ெபற்ற எ த்தாளர் எச். ெநல்ைலயா பணி 
ரிந்தார். இவ  ைடய காலத் தில்தான்  இலங்
ைகயின் தமிழ் தினப்பத் தி ரிைக   படிக்கும் 
பழக்கம்  வழக்கத் க்கு வந்த . பிர பல எ த்
தாளர்  வ.ரா. ம்   வீர ேக ச ரியின்  ஆசி ரி ய ராக  
சில காலம் பணி யாற் றினார். 
காலப்ே பாக்கில்  பல பிர பல ஜாம்ப வான்

கைள எல்லாம்  ஆசி ரி யர்க ளாகக்  கண்ட வீர
ேக சரி   இன்   இைளய தைல  ைற யி னரின்  
பங்க ளிப்பில்  காலத் க்ேகற்ற கவர்ச் சிக்ே காலம்
ண்  வர்ண ஜாலம் காட் ம்    நவீன வீர
ேக ச ரி யாகத்  ெதாண்  றா வ  ஆண்டில்   
கால்பதித்    சாதைன பைடத் ள்ள . 
ேகசரி என்றால் சிங்கம் என்  அர்த்தம். 

அந்த சிங்கம்  தான்  இன்   வீ ந ைட
ேபாட்  90 ஆவ  ஆண்டில் கால்பதித்    
ெவற் றிச் சி க ரத்தில் ஏறி  ற்றாண்  விழாைவ 
ேநாக்கி  பய ணித் க்ெ காண் டி க் கின்ற . 
இப்பத் தி ரி ைகக்கு  வீர ேக சரி என்  ெபயர் 

சூட் டி ய வ ைர ம் நிச்ச ய மாக பாராட்டத்தான் 
ேவண் ம். வீரத்  ட ம் விேவ கத்  ட ம் 
விரி வாக க த் க்கைள ணிச்ச டன் ைதரி ய
மாக வாரி வ ழங்கும் இப்பத் தி ரி ைகக்கு  வீர
ேக சரி என்ற ெபயர்  ெவகு ெபா த்த மா கேவ 
அைமந் ள்ள . 

இலЗைகǾХ ΨதП Ψ த லாக  ஆரС ǼЖகР 
 பЛட ஆЗ źல ெசТ РபН  ǿ ைக "ெகாήСΧ  
ேஜУனХ"  1832 ஆС ஆМΡ  ஆரС ǼЖகР  
பЛடΤ.    ΨதП Ψ த லாக ஆரС ǼЖகРபЛட தǽЧ 
பН  ǿ ைகǾП  ‘உதய தாரைக‘ யாЧРபா ணН Х  
1841 ஆС ஆМΡ  ஆரС ǼЖகРபЛடΤ. Ψத லா வΤ 
żЗகளР பН  ǿ ைக ‘லЗகா ேலாЖகய‘.இΤ காˇ 
ந கǿХ  1860 ஆС ஆМΡ ஆரС ǼЖகРபЛடΤ.  

யாத்  தந்த  த

வ்  லகின் எந்த த நந
எந்எந்தப்ப்ப ப கு கு தி தி யியி ம்ம்
த தெவெவாா   சிசி சசம்ம்
நடநடந்தந்தாா ம் ம் அஅ த்த்
நிநிமிமிமிமிடடங்கங்களிளிேேலேலேயய
சம்சம்பப பப வத்வத்ைதப் ப் பற்பற் றி
கைகைள ள   உலஉலெெகங்கங்
பரபரப் ப் பிபி ம்ம் அளஅள
ைறைறய விவிஞ்ஞாஞானக்னக்
ம் ஊடகத்த்த் ைைற ற க

żேரЩட பН ǿைகயாளУ ஷМ
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எЖЪǼரЪ ǺπЪ எЖЪǼரЪ ǺπЪ 
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